
নাফসের কথা না শসুন েদপুসদশ গ্রহন কর 

 
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,  

 

َك نَْفُسَك الَّتٍي    بَْيَن َجْنبَْيكاَْعدَى َعدُوُّ

 

 “ভানুদলয ফদেদয় ফ শ্ত্রু দে তায নাপ”। কাযণ নাপ মা ইো তাই কযদত োয় একটি ফদি  

মাওয়া ফাচ্চায ভত। এিা শকান কষ্ট ি কযদত োয় না, হকনু্ত কষ্ট ছাা শকান উকাযও আদ না। 

 

 ওলুধ হতক্ত হকনু্ত তা শফন কযা য় শযাি দযূ কযায িনি। ুযদনা হদদনয ওলুধ আিদকয ওলুদধয 

ভত হছর না। তা স্বাদদ অতিন্ত কিু রািত মিন ভুদি শদয়া ত। এিন তাযা হকছু জিহন কদযদছ, ওলুদধয 

ওয প্রদর রাহিদয়দছ, তাই তা এিন আদিয ভত এত হতক্ত নয়। তফুও াধাযণত ওলুধ এিনও িুফ  

ভিায হকছু নয়। হকনু্ত ওলুধ ছাা শযাি েদর মায় না।  

 

 অথফা ভানুদলয ুরু শথদকই নাপদক হনয়ন্ত্রদণ যািদত দফ শমন তা শযািাক্রান্ত না য়। শতাভায 

াকস্থরীদত ভিা দফ মহদ তুহভ ফহকছুই িাও। াকস্থরী দে শযাদিয ফাা শমদতু এটিই শযাদিয 

কাযণ। আভযা এটি উদাযণ হদদফ ফরহছ, ভূদর দে নাপ মা ফ িাযা আকাঙ্ক্ষা কদয। আভাদদয 

এদক ফা াঁধা হদদত দফ। এয াভদন মা আদ তাই কযদত হদদর তা দয ভানুলদক ীা শদয়। ফাহিক ীা 

আদছ এফং আহিযাদতও ীা আদছ।  

 

 শতাভযা মহদ এই হৃথফীয িনি িীফন কািাও তাদর শতাভাদদয আহিযাত নষ্ট দফ। শতাভাদদয  

ুধু াহথ িফতায িনি িীফন কািাদনা উহেত নয়। আল্লা ্  (িাাঃিাাঃ) এই ৃহথফীদক একটি ভাধিভ হদদফ 

ৃটষ্ট কদযদছন, এদক ফিফায কযায িনি। এয আীফ িাদ, যীক্ষা এফং মা হকছু আদছাঃতুহভ মহদ  

আহিযাদতয কথা বাদফা এফং শই অনুমায়ী কাি কয এই ভদন কদয শম তা আল্লা ্  (আমমা ওয়া িাল্লা) 

এফং ামযাত নাফী (াাঃ) দত আদছ, তাদর শতাভায কাি গ্রণদমািি এফং উকাযী দফ। অযদক্ষ,  

তুহভ মহদ তা গ্রন না কয এফং তা না বাদফা, শম ীা তুহভ াদফ তাই দফ শতাভায একভাত্র রাব, আয 

হকছুই নয়।           



 তাই এয দু’টি হদক আদছ। আল্লা ্  (আমমা ওয়া িাল্লা) ভানুলদক ফদরন, “ূদণিয িনি িীফন  

কাটিও না, ূদণিয িনি কষ্ট শও না।“ শকান হকছুই হনযথ িক নয় মহদ তুহভ আল্লা ্য কথা হেন্তা কয। এই 

িীফদনয ফহকছুই হরহিত আদছ আল্লা ্য দৃটষ্টদত এফং তুহভ তায ুযস্কায াদফ। নতুফা, হধক্কায শতাভাদক 

মহদ শতাভায ভদন তা কিদনাই না আদ, তুহভ নাপদয হছদন শছাদিা এফং ভন মা োয় তাই কয। নাপ  

ফ ধযদণয জিহন োয়। শফ জিহনদয হছদন ছুদিা না নাপ শিুদরা োয় ফদরই। উদদ গ্রণ  

কয।  

 

 নাপ ফ ধযদণয জিহন োয়, মাই শতাভায ভদন আদ। আল্লা ্ ারারও শদন এফং াযাভও  

শদন। তুহভ ারার ন্ধান কয। ভাদন, ফ জিহনদয ফিাাদযই দুইটি যাস্তা আদছাঃ একটি ারার এফং  

একটি াযাভ। তুহভ কিদনাই ূণ িতা শফাধ কযদফ না মহদ তুহভ াযাদভয শছদন শছাদিা। ইনাআল্লা ্  

ারার হযতৃহি দান কদয এফং তুহভ তায ুযস্কাযও অিিন কযদফ। আল্লা ্ শমন আভাদদয নাপদয ফাধি  

না কদযন। আল্লা ্ শমন আভাদদয ারার দান কদযন।  

 

 ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

২৪ হিদম্বায ২০১৬ / ২৪ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।        

  


