
না ব াঝা জ্ঞান উপকারহীন 

 
আ-ারাভু আরাইকুভ ওষা যাভাতুল্লাহ ওষা ফাযাকাতুু। 

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

আ-ারাতু ওষা আ-ারাভু 'আরা যাুহরনা ভুাম্মাহদন াহষিদীর আউষাহরনা ওষার আহিযীন। 

ভাদাদ ইষা যাুর আল্লা,্ ভাদাদ ইষা াদাহত আাফী যাুর আল্লা,্ভাদাদ ইষা ভাাইহিনা, 

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

তাহযকাতুনা শাফা, ওষার িাইরু হপ িাহভষা। 

 আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরন, ‚কাহল্লভুন নাা ‘আরা কাদাযী ‘উকুহরীভ‛। ‚ভানুদলয াদথ 

তাদদয শফাঝায াভথি্ অনুমাষী কথা ফর‛। এদককিন এদকক জিহন শফাদঝ। মহদ তুহভ একিন হনযক্ষশ 

ভানুদলয কাদে একিন হফশ্বহফদিারদষয োত্র ফা হক্ষদকয ভত ফহকেু ফিািিা কয শ হকেুই ফুঝদফ না  

এফং ঘুহভদষ দফ। এভনবাদফ তায কাদে ফিািিা কয শমবাদফ শ ফুঝদফ শমন শ জ্ঞান তায িনি  

কামক্যী ষ এভন শতাভায কথা ফরা হফপদর না মাষ।  

 

 অদনক ভানুল হতিকাদযই িাদন না এফং হিদত চাষ অথচ শম তাদদযদক শিাদে শ তাদদয 

শথদক একটুও শফহ জ্ঞানী নষ। তাযা বাদফ, ‚আহভ কথা ফদর হনদিদক শদিাই‛। হৃদষ এফং ভাদন হফফজিত্ 

কথা উকাযীন। হকনু্ত, মহদ শতাভায িানা থাদক ভানুলদক শকান জ্ঞান উকায শদদফ তাদর ভানুল হকেু 

হিদত াযদফ। হকনু্ত মহদ তুহভ িুফ ফ ফ হফলদষ কথা ফর, ভানুল ফুঝদফও না এফং উকাযও াদফ না।  

 

 তাই অতীদতয ভানুদলযা ফরদতন, ‚হরকুহল্ল ভাকাহভন ভাকার‛। প্রহতটট স্তদযয িনিই ফরায ভত 

হফদল কথা আদে মা হকনা শই িাভাদতই ফরায শমািি। তুহভ মহদ শিাদন অনি হকেু ফর তাদর তা শকান 

কাদি আদফ না। অতএফ, ভানুদলয কাদে আল্লা ্য হযচষ শদষায িনি শতাভাদক এভন কথা ফরদত দফ 

মা তাযা ফুঝদত াদয শমন তাযাও একটু একটু কদয হিদত াদয।  

 

 ফায িনিই জ্ঞান আযণ কযা অফিকতফ্ি। জ্ঞান উকায শদষ শম শিাষ এফং মাদক শিাদনা 

ষ উবষদকই। শম শিাষ তায িনি আদে হফার াওষাফ। আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরন,  

 

ۤانََْْمهْتَعَلَّمََْْخيُرُكمْ   َوَعلََّمهْالقُر 
  

‚িাইরুকুভ ভান তা’আল্লাভার কুয’আনা ওষা ‘আল্লাভা‛। শতাভাদদয ভদধি তাযাই শেষ্ঠ মাযা 

আল্লা ্য ফাণী, কুয’আন, শিাষ এফং মাযা তা শদি। তাযাও শেষ্ঠ ভানুল মাযা আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) 

এয কথা শিাষ।  

 

তাই, আভাদদয ফুজিয াদথ হচন্তা কযদত দফ, ‚এই ভানুলটট কতটুকু হিদত াযদফ?‛ আিদকয 



হদদন অদনক সু্কদর এভন কটিন কাহযকুরাদভ ক্লা কযাদনা ষ শম তা হফশ্বহফদিারদষ ায ভত ভদন ষ। 

তাযা কাহযকুরাদভ এত হকেু শিদ শদষ ুধুভাত্র শমন তাযা ফরদত াদয শম তাযা এতহকেু হহিদষদে।  

অথচ োত্রযা এতহকেু হিদত াদয না এত কভ ভদষয শবতদয এফং হক্ষক তাদদয ফিথ ্ প্রহতণ্ণ ষ।  

 

আল্লা ্ প্রথদভ এই ভানুলিুদরাদক হকভা (প্রজ্ঞা) দান করুন। হকভা ফরদত আভযা একটট  

অহত ফৃৎ জিহন শফাঝাজে মা ফায কাদে শনই। আল্লা ্  (আমমা ওষা িাল্লা) ফদরন, ‚মাদদযদক আহভ 

হকভা দান কহয তাযা এক হফার ম্পদদয অহধকাযী দষদে‛। আল্লা ্ আভাদদযদকও শই প্রজ্ঞা শথদক 

দান করুন ইনাআল্লা।   

       

ওষা হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

২৬ নদবম্বায ২০১৬/২৬ াপায ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         
 


