
যুলুম বেশী সময় টিকে না 
 

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। 

 “আম-মারাভু রা ইয়াদুভ”। ফরা য়, “অনিায় শফী ভয় টিকক না”। ভাকন, একিন ভানুল  

অনিাকয়য ভাধিকভ টিককত াকয না এফং হিযিীফন অনিায় িাহরকয় শমকত াকয না। হনজিতবাকফ তায  

একটি হনধ ধাহযত ভয় আকে। শম মুরুভ ককয শও িকর মাকফ, ইনাআল্লা ্। এিা আল্লা ্য আকদ।  

 

 অতএফ, শকউই অনিাকয়য ভাধিকভ শফী ভয় ান কযকত াকযহন। মাযা নিায় এফং যাভাকতয 

ভাধিকভ যািত্ব ককযকে তাযা কে ওভানীয়ািণ। ওভানীয়াযা প্রায় ৭০০ ফেয যািত্ব ককযকি। ভানুকলয  

এিা শদিা উহিত। হকনু্ত য়তান শরাককদয অন্ধ এফং ফহধয ককয শপকরকে। তাযা শাকন না এফং তাযা  

ভাকন না। তাযা বাকফ তাযা অনিায় হিযিীফন িাহরকয় মাকফ। একিন ভানুকলয িীফন ১০০ ফেযও োায়  

না। মহদ তুহভ অতিািায কয, হনজিতবাকফ তুহভ তা হযকাধ কযকফ আহিযাকত।  

 

 ফাকীন ুযাও প্রহতকাধ াকফ একক অকযয উয আক্রভণ কযায কাযকণ। আভাকদয হফত্র 

নাফী (াাঃ) ফকরন, “মিন একটি হংহফীন শবাকক একটি হংওয়ারা শবা ঢুুঁ  ভাকয, আহিযাকত আল্লা ্ 

শই হংহফীন শবাকক হং দান কযকফন তায আক্রভণকাযীকক াল্টা আঘাত কযায িনি শমন  

নিামি হফিায প্রহতষ্ঠা য়”।  

 

 তাই হনিয়ই মা হকেু অতিািায কয়কে তায িনি তাযা আহিযাকত জিজ্ঞাহত কফ। আল্লা ্য 

অহধকায হবন্ন এফং আল্লা ্ উনায অহধকায ক্ষভা ককযন, হকনু্ত মতহদন অতিািাহযত ভানুলটি ক্ষভা না  

কযকফ ততহদন ম ধন্ত অতিািাযী াজস্ত শবাি কযকত থাককফ। অতিািাযী এভহনকতই হৃথফীকত অস্বজস্তকত 

থাকক , তায ফ কািই হনযথ ধক এফং আহিযাকত তায অফাা আযও িাযা কফ। আহিযাকত শ দুাঃহিত  

কফ মিন তাকক িফাফ হদকত কফ এফং াজস্ত শবাি কযকত কফ। হকনু্ত তিন দুাঃহিত কয় শকান রাব কফ 

না। শ হৃথফীকত মাকফ অতিািায ককযকে, তাওফা ককয তায কাকে ভাপ িাইকত কফ এফং আহিযাকত িনি 

শই হাফ ফাকী যািা মাকফ না।  

 

 আহিযাত আকে। শমফ ভানুকলয ঈভান আকে তাযা আল্লা ্কক হফশ্বা ককয এফং আহিযাকত  

হফশ্বা ককয। এিা িুরুত্বূণ ধ। শই হফশ্বা অনুমায়ী ভানুল িীফন কািায় এফং হতিকায ভানুকলয ভত 

আিযণ ককয। কাযও অতিািায কযা উহিত নয় এফং আল্লা ্য আকদ ারন কযা উহিত। একিন  

ভানুকলয দয়াীর ওয়া উহিত। আল্লা ্ আভাকদয ফাইকক যাভাত দান করুন এফং আভাকদয হৃদয়  



শথকক শমন যাভাত উটিকয় না শনন। মিন হতহন যাভাত তুকর শনন তিন শই ভানুলটি একটি ফনি  

ুকত হযণত য়। তাকক আভযা তিন আয ভানুল ফরকত াহয না। শ তিন একটি িাকনায়ায। আল্লা না 

করুন।  

 

 ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভকভত আহদর 

২ হিকম্বায ২০১৬/২ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         

 


