
সহজ পথটি বেছে নাও 

 
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 (াাঃ) ফদরন, “আভাদদয থ ঠিক থ। ঠিক দথয ভদধি ি থঠি 

নাও”। অহধকাাং ফিাাদযই একাহধক থ থাদক, অথফা থ একঠিই হকনু্ত একাহধক উায় আদে শই  

দথ চরায। আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরন, “ি থঠি শফদে নাও”। কঠিনতয থঠি হনও না,  

ি কদয কািঠি ম্পন্ন কয। আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এবাদফ কাি কযদতন শমন তা উনায 

উম্মাদতয িনি উদাযদে হযেত য়।  

 

 এঠি শকান কঠিন থ নয়। ইরাদভয থ ভানুদলয িাত স্ববাদফয াদথ হভদর মায়। এিা  

আল্লা ্য ৃঠিয াদথ াভঞ্জিূে া। মহদ তুহভ অনি শকান ধভ া অনুযে কয তাদর শদিদফ শম তা ভানুদলয 

িাত স্ববাদফয াদথ শভদর না। ভানুদলয িাত স্ববাদফয াদথ মা হভদর তা দে ইরাভ ধভ া। এঠি 

ভানুদলয িনি কযা ি। ইরাভ াধাযেবাদফ ি হকনু্ত নাপ এফাং য়তান তা কঠিন কদয শদিায়।  

অতএফ, “ি উায়ঠি শফদে নাও”, ফদরন আভাদদয হফত্র নাফী  (াাঃ)।  

 

 আভাদদয শইি ভাওরানায (কাাঃহাঃ) শদিাদনা থঠিও ি। ভানুল মতিুকু ক্ষভ ততিুকুই তায 

কযা উহচত। ভানু্মদয িনি িুরুত্বূে া দে আল্লা ্দক হফশ্বা কযা এফাং আভাদদয নাফী (াাঃ) শক 

বারফাা। হকেুই না কযায শথদক মতিুকু াভথ াি আদে তা কযা উত্তভ। ঈভান মত ফাদত থাদক তত 

আভারও ধীদয ধীদয ফজৃি ায়। ভদয়য াদথ াদথ তাযা ারাত মূ্পে াবাদফ কদয এফাং আয শফহ মাকাত 

এফাং াদাকা দান কদয। তাযা এবাদফ ধীদয ধীদয উন্নহত কযদফ, হকনু্ত তুহভ মহদ তাদদযদক ফহকেু 

একাদথ কযদত ফর, তাযা ফ ফাদ হদদয় াহরদয় মাদফ।  

 

 তাই, িতযঠি ফাোই কয, শম কাি তুহভ চাহরদয় শমদত াযদফ তা ফাোই কয এফাং অহতহযক্ত 

শফাঝা মা তুহভ হনদত াযদফ না তা ফাোই শকাদযা না। এঠি আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয শদিাদনা ুন্দয 

থ এফাং ি ন্থা। আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এযকভ উদদ দান কদযন উনায উম্মাদতয প্রহত 

যাভাদতয কাযদে। মাই কয, হনজিত কদয কয শম তা কযে আল্লা ্য নু্তঠি শচদয়। আল্লা ্ আভাদদয এই  

দথ াামি কযদফন এফাং হতহন আভাদদয শফাঝা দান কদযন আভাদদয জক্ত অনুমায়ী, মতিুকু আভযা 

হনদত াহয।  

 



 الَ يَُكلُِّف اّلّلُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها

 

 হতহন ফদরন, “রা ইউকাহল্লপ উল্লাু নাপান ইল্লা উ’আা”  (ুযা ফাকাযাাঃ২৮৬)। “আল্লা ্ 

কাউদক শফাঝা দান কদযন না তায াভদথ ািয ফাইদয”। অতএফ, আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) শদদিদেন শম 

আভযা দফূ ার। আভযা আভাদদয ইফাদাত হনদয় অঙ্কায কযদত াযদফা না তা হযভাদে মত শফহই শাক  

না শকন। আভযা মহদ এক ািায ফেযও ইফাদাত কহয তা হকেুই না। কঠিন ইফাদাদতয উয বযা না  

কদয এফাং অাংকাযী না দয়, শোি কাি কযা বাদরা, ি কাি। আল্লা ্ শমন আভাদদযদক ঠিক থ 

শথদক হফথিাভী না কদযন এফাং আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয াপা’আত দান কদযন ইনাআল্লা। 

 

 ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

২৫ নদবম্বায ২০১৬/২৫ াপায ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।                   


