
শয়তানের মস্করায় পররণত হনয়া ো 
 

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়িিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

শয়তান শলাকদির শিলনা বাহনদয় শিদলদে। মুসহলদমরা মুসহলমদির হবরুদে সব ধরদের িজি 

বিবহার করদে এবং বহু মানুষ প্রতাহরত হদে। শয বিজি শয়তাদনর দ্বারা প্রতাহরত হয় শস শয়তাদনর  

শিলনাদত পহরেত হয়। বিবিক-িুদ্ধি   হন্তা-শন্তনা বা নিায়পরায়ণতা ঘেৃা এবং হহংসার সাদে একদে  

োদক না। শয়তাদনর সবদন্দয় বড় অস্ত্র হদে রাি।  

 

 রাি করবত হদব আল্লাহ ্র িনি। তুহম যহি আল্লাহ ্র িনি রািাহিত হও তার িনি অদনক হবশাল  

পুরস্কার আদে। হকতু যহি তা শতামার নািদসর িনি হয় তাহদল তা শতামার ক্ষহত করদব এবং তুহম  

িুনাহিার হদব। যহি শতামার নািদসর কারদে রাি কর তাহদল তুহম অদনির অহধকার িব ব করদব।  

তুহম অদনির উপর রাি করদব তারা যা কদরহন তা হনদয় এবং তুহম ভাবদব শয তারা শসটা কদরদে।  

এবং শয়তাদনর সসদনিরাই এরকম কদর থাবক।  

 

 অতীদত এিনকার মত শকান িেমাধিম বা পজেকা হেল না। শসই সমদয়র িেমাধিম হেল কহবতা।  

  

 হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম।  

 

 أَلَْم تََر أَنَُّهْم فِي ُكل ِ َواٍد يَِهيُمونَ  ﴾٢٢٤﴿ يَتَّبِعُُهُم اْلغَاُوونَ َوالشُّعََراء      

 “ওয়াশ-শুয়ারাউ ইয়াত্তাহবউহুমুল ঘাঊন। আলাম তারা আন্নাহুম হি কুহল্ল ওয়াহিন ইয়াহহমুন”  

 সসুরাহ শুয়ারাাঃ২২৪-২২৫)। যারা কহবদির অনুসরে কদর তারা পেভ্রষ্ট। তারা শবাধশজিহীন।“ তিন  

কহবতা িুব শজিশালী হেল এবং তা সবার কাদে শপ ৌঁোত িেমাধিদমর মত। শকউ যহি কহবতার  

মাধিদম শকান হকেু বলত  তা আর োমত না।  

 

 কহবত হেল আিদকর ি্েমাধিদমর মত। তুহম যা িুশী তা বলদত পারদত এবং কাদলাদক ধবধদব  

সািা এবং সািাদক কুন্কুদন্ কাদলা হহদসদব শিিাদত পারদত। কহবরা শযভাদব িুশী শসভাদব ঘটনা  

শিিাদতা এবং মানুদষরা শসই হমেিাবািীদির হাদত শিলনার মত হেল। হমেিাবািীদির কাে শেদক  

হবিমুােও হকেু শনয়া যাদব না। সাবধান হও। কারও এমন শকান ক্ষহত করদব না যার িনি পদর  

   



                                                                                                                                                    

পস্তাদত হয়। শয়তাদনর যদে পহরেত হদয়া না। শয়তাদনর মস্করায় পহরেত হদয়া না।  

 

 শলাদকরা শয়তাদনর হাদত এমন মস্করায় পহরেত হদয়দে শয তারা শকান হকেু হলিা শিিদলই ভাদব 

শযন তা স্বি ব শেদক অবতীে ব হদয়দে। যারা হলদি তারাও শতামাদিরই মত মানুষ। তুহম শযমন একটা হমেিা 

কো বলদত পাদরা তারা শসরকম একশটা হমেিা কো বলদত পাদর। শশইি মাওলানা সকাদ্দাস আল্লাহু 

হসররুহু) শক যিন জিদেস করা হয়  “সাংবাহিকদির িীহবকার উৎস হক?” হতহন বদলন  “হমেিা োড়া আর 

হকেু নয়।“  

 

 আল্লাহ ্ আমাদির রক্ষা করুন। আল্লাহ ্ মানুষদক নযিনতম শবাধশজি িান করুন কারে মানুদষরা 

িুব হনদব বাধ। তারা বাচ্চাদির মত সবহকেু হবশ্বাস কদর যহিও তারা প্রাপ্তবয়স্ক। যা বলা হয় তার সবই সতি 

নয়। সব বলা কোর হপেদন তুহম েুটদত পারদব না। যহি শোদটা তাহদল তুহম হনদি এবং অদনিরাও  

ক্ষহতগ্রস্ত হদব। শয়তান এবং তার সসদনিরা লাভবান হদব। আর হকেুই নয়। আল্লাহ ্ আমাদির হনরাপদি 

রািুন। আমরা িারাপ সমদয় আহে। আমাদির আরও সাবধান হদত হদব।    

  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।    হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

      ২ মার্চ  ২০১৬/২২ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।       

 


