
ইসলামের গুরুজনমের সামে সাক্ষাত করা 

 
আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

আউমু হফল্লাহ হভন আ-াইতাহনয যাজীভ। 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। 

 আল্লা ্  আআমমা ওয়া ীাল্লা  হফাাীেদয বারফােন বফ  হতহন াান শমন উনায ভু’হভন ফান্দাযাও 

বেক অযেক বারফাে। হকবােফ আভযা বােরাফাফ? ম্মান শদিােনায ভাধিেভ, বােরা ভানু্মেদয  

ন্ধান কযায ভাধিেভ বফ  উনােদয ােথ াক্ষাত কযায ভাধিেভ। ধনিফাদ আল্লা ্েক, শইি ভাওরানা 

 আকাসহস  মােদয বােরাফােতন উনােদযেক বারফাা বকি  ুন্দয ফিাায। তাই আভােদয উহাত 

তােদযেক বারফাা মােদযেক উহন বােরাফােতন, বফ  উনােদয থ অনুযণ কযা। বি  বােরা আাযণ 

বফ  ফিফায।  

 

 আল্লা ্েক ধনিফাদ শম মিন শইি ভাওরানা আকাসহস  ীীহফত হিেরন তিন হতহন আভােদয 

ফেরেিন, “ামযাত ভাভুদ বেপন্দীয ােথ াক্ষাত কযেফ”। আভযা িতকার উনায ােথ াক্ষাত কেযহি 

ুকহযয়া আল্লা ্েক। শই হফত্র ফিজি আল্লা ্য ােথ ফ বক্ষণ  েমােি আেিন। আল্লা ্ উনায স্তয  

উঁাু করুন বফ  উনােক দীর্ ব ীীফন দান করুন ইনাআল্লা। বযকভ ফিজিেেয প্রেয়াীন আেি। হতহন 

প্রাুয হিদভাত কেযেিন। হতহন াীায াীায ভানুেলয হদায়ােতয কাযণ েয়েিন।  

 

 আভযা আযও কেয়কি  ীায়িায় হিেয়হি। উনাযা শইি ভাওরানায ুযেনা ফনু্ধ, ুযেনা শদাস্ত। 

উনাযা বক ুও ফদরায়হন। হৃথফী ফদেরেি হকনু্ত বই ভানুেলযা  ৪০-৫০ ফিয আেি শমভন হিেরন  

শযকভবােফই না ফদহরেয়  বহিেয় ারেিন ভাাআল্লা। মাই হকিু শাক না শকন বফ  মতহকিুই ফদরাক 

না শকন, উনায তি েথ অহফার থাকা বফ  না ফদরােনা আভােদয ীনি বকি  িুফ বােরা উদাযণ।  

 

 আভযা শভেভত াওকাত বইহি বেপন্দীয ােথ াক্ষাত কেযহি। হতহন শইি ভাওরানায আকাসহস  

িুফই ুযেনা বকীন ফনু্ধ। প্রায় ৫০ ফিয মাফত, বকদভ ুরু শথেক হতহন শইি ভাওরানায বকীন ফনু্ধ 

হিেরন। হতহন বিনও উনায ম্মান শদহিেয় মান বকইবােফ। উনায জ্ঞান শথেক আভােদয উকায শনয়া 

উহাত, হকনু্ত শরােকযা বভন ফিজিেেয ােথ শফহ বকভত েত াায় না। শকন? কাযণ উনাযা তি ফেরন 

বফ  বভন থ শদিান মা নাপেয িন্দ য় না। অতবফ, শরােকযা আহি কযেত ুরু কেয শদয়  

উনাযা ভুি শিারায আেিই।  

 

 বযকভ ফিজিিেণয কােি জিত আেি ফু ফিেযয জ্ঞান , অহবজ্ঞতা বফ  আল্লা ্ প্রদি আেরা। 

ফাযই বই আেরা থােক না। বােরা আদাফ েে ুেন বফ  যাভ ব কেয শকান হফলেয় হদ্ধান্ত শনয়া, তা 



শতাভায িন্দ শাক ফা না শাক। ভূুেত বই আহি কযা েে য়তােনয কাী। য়তান ভূুেত বয ভেধিই 

আল্লা ্য আেদে আহি কেযহির।  

 

 অতবফ, য়তােনয ভত েয়া না! বফ ফিজিফেি বয জ্ঞােনয শথেক উকায শনয়া হনজিত কয।  

েত ােয শম তা শতাভায নাপেয বােরা রািেফ না, হকনু্ত নাপেক বােগা বফ  অেক্ষা কয। বােফা, 

“বয হিেন হক প্রজ্ঞা আেি?” শম শরাক উকায াায় না শ উকায িুেঁী ােফ না। াথেযয ভােু ীযা 

থােক মা ুধুভাত্র তুহভ ােফ মহদ তা শিােঁীা। হকনু্ত তুহভ মহদ তা তিাি কয বই শবেফ শম বিুেরা ফই াথয, 

তােত শতাভাযই ক্ষহত েফ বফ  তুহভ উকায শথেক ফজিত েফ।  

 

 আল্লা ্ বকর ভূরিফান ভানুলেদয দীর্ বীীফন দান করুন ইনাআল্লা বফ  উনােদয হিদভাত  

শমন ারেত থােক ইরােভয ীনি। য়তান বিনকায ভেয় ফু শরাকেক থ শথেক হযেয় শনয়।  

বযকভ উিভ ভানুল বিন িুফ কভই ফাকী আেি। আল্লা ্ উনায দীর্ ব ীীফন দান করুন শমন উনাযা 

উকাযী ভানুলেদয প্রহক্ষণ হদেয় ততযী কযেত ােযন। িিক শমন িাযা ভানুেলয হযভাণ অেনক,  

বােরা ভানুলও শমন অেনক য়। বােরা ভানুেলযা শমন িাযােদয উেয ীয়ী য় ইনাআল্লা।  

 

 ব া আভােদয দু’আ। বি  শল ভয়। বিন ধভ বীনতা শফহ। মত শফহই তুহভ শাষ্টা কযনা শকন, 

য়তােনয াামিকাযীযাই শফহ। আল্লা ্ শমন আভােদয তােদয শথেক হনযাদ যােিন। তােদয িাযা  

শমন তােদয উেযই হতত য়। আয বফ বােরা ভানুলেদয শমন আল্লা ্ দীর্ ব ীীফন দান কেযন 

ইনাআল্লা।          

 

ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভেভত আহদর 

২৪ নেবম্বায ২০১৬/২৪ াপায ১৪৩৮ 

পাীায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         
 


