
আদাম সন্তানেরা ভূল কনর 

 
আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

আউমু হফল্লাহ হভন আ-াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ। 

আ-ারাতু ওয়া আ-ারাভু 'আরা যাুহরনা ভুাম্মাহদন াহয়িদীর আউয়াহরনা ওয়ার আহিযীন। 

ভাদাদ ইয়া যাুর আল্লা,্ ভাদাদ ইয়া াদাহত আাফী যাুর আল্লা,্ভাদাদ ইয়া ভাাইহিনা, 

শইি আব্দলু্লা দাহিস্তানী, শইি ভুাম্মাদ নাহমভ আর-াক্কানী, দাসু্তয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

 আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরনাঃ “কুল্লুফনী আদাভা িাত্তা’উন”।  

 

َخطَّاء  ُكلُّ اْبِن آدََم   
  

এয ভাদন দে কর ভানুল, ফ আদাভ ন্তানই বূর কযদত াদয। ভানুদলয তাওফা কযা উহিত  

মহদ শ না শিদন অথফা শিদন শকান বূর কদয। াদীটিদত আযও ফরা য়াঃ “ওয়া িাইরুর িাত্তা’ঈন  

আত-তাওয়াফুন”।  

 

ابُونَ   َوَخْيُر اْلَخطَّائِيَن التَّوَّ
 
 “বূর কযা ভানুলদদয ভাদে ফদিদয় উত্তভ দে তাওফাকাযীযা”। আল্লা ্ তাদদয তাওফা গ্রণ  

কদযন মাযা তাদদয বূর শফাদে এফং তাওফা কদয। অদনক ভানুল না শিদন বূর কথা ফদর। তাযা মহদ 

শিুদরা শথদক তাওফা কদয তাদর টিক আদে। তাযদয আযও ভানুল আদে, অনাযফ, মিন তাযা কুয’আন 

হতরাওয়াত কদয তাযা ব্দিুদরা টিকবাদফ উচ্চাযণ কযদত াদয না অথফা অনিবাদফ  

ব্দিুদরা তাদদয ভুি শথদক শফয য়। আল্লা ্  (আমমা ওয়া িাল্লা) তাদদয িদনিও ি কদয হদদয়দেন। 

এভন হকেু শপদযতা আদে মাদদযদক আল্লা ্ হনধ ধাযণ কদয হদদয়দেন তাদদয িনি। শপদযতাযা টিক 

উচ্চাযণ কদয শদয় মহদ তাযা বূর উচ্চাযণ কদয। এবাদফ ব্দিুদরা আল্লা ্ তা’আরায কাদে উদি মায় 

টিকবাদফ।  

 

 হকেু িাহত হকেু অক্ষয টিকভত উচ্চাযণ কযদত াদয না আয হকেু িাহত তা হবন্নবাদফ উচ্চাযণ 

কদয। হকেু হনদফ ধাধ শরাক আদে মাযা ফহকেু কটিন কদয শপদর। তাযা শিায কদয কদয, “শতাভাদদয 

এবাদফই উচ্চাযণ কযদত দফ”। হকনু্ত তাদদয তা ফরা উহিত নয়। এভন হক ামযাত হফরার াফাী (যাাঃ) 

হকেু অক্ষয উচ্চাযণ কযদত াযদতন না কাযণ হতহন আহিকা শথদক আিত হেদরন। উম্মাদতয িনি  



ি কযায উদেদি এফং অনিদদয িনি উদাযণ উস্থান কযায িনি আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) 

উনাদক কিদনা এ ফিাাদয একটি কথাও ফদরনহন। শপদযতাযা উনাদক ুদ্ধ কদয হদদতন।  

 

 তাই মতক্ষণ একিন ভানুদলয হনয়াত তি থাদক, আল্লা ্  (িাাঃিাাঃ) ফ ধযদণয াামি ািায়  

শই ভানুদলয কাদে। হতহন শপদযতা হদদয়ও াামি কদযন এফং তাদদয ফ হকেু ফিফাযদমািি কদযন। 

আল্লা ্য হিয় ফান্দাযা ফভয়ই আল্লা ্য াদথ আদেন। উনাদদয হনয়াত হফুদ্ধ, ভাদন, উনাদদয ভুি  

ুন্দয কথা ফদর এফং উনাদদয অন্তয শনাংযা নয়। শমফ ভানুদলয ভুি ুন্দয কথা ফদর হকনু্ত তাদদয হৃদয় 

হপতনায় হযূণ ধ, তাযা উকাযীন। িুরুত্বূণ ধ দে আভাদদয অবিন্তয, আভাদদয হৃদয় হযেন্ন  

ওয়া এফং আল্লা ্য াদথ ংমুক্ত থাকা। ফাকীিা িুরুত্বূণ ধ নয়। আল্লা ্ শমন আভাদদয ফহকেু 

ফিফাযদমািি কদযন এফং আভাদদয ইফাদাত এফং আভার গ্রণ কদযন ইনাআল্লা।    

 
ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 
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পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা 


