
ভন্ডামীর চররত্র থেকে দকূর োকো 

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। 

 আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  ফেরনঃ 

 

 األَْسفَِل ِمَه النَّازِ إِنَّ اْلُمنَافِِقيَه فِي الدَّْزِك  
  

 “ইন্নার ভুনাহপকীনা হপদ-দাযহকর আপাহর হভন আন-নায”  আুযা হনাঃ১৪৫ । “হনশ্চয়ই 

ভুনাহপেকযা আিুেনয হনম্নতভ িবীযতায় হনভজ্জিত”। ফচাইেত অগ্রণেমািি, ফেচেয় িাযা এফং 

ফেচেয় ঘহৃণত চহযত্র েে বন্ডাভীয চহযত্র। ভুনাহপেকযা িবীযতভ িাান্নােভ থাকেফ। িাান্নাভ!  

আল্লা ্ না করুন এফং আল্লা ্ আভােদয হপামাত করুন। একটি উতিকা আেে মায নাভ আপাহর 

 আিবীযতভ । তায তরায় তুহভ শছেেত াযেফ না মহদ তুহভ ৭০ ফেয ধেযও নীেচ নাভেত থােকা।  

 

 শকন এযকভ?কাযণ তাযা ইরাভ এফং ভানু্েময িনি শফহ ক্ষহতকয। মিন হফশ্বাঘাতকতা য় 

তিন ক্ষহতও শমেতু শফহ য় তাই আল্লা ্ তােদযেক শফহ াজস্ত শবাি কযান। তােদয িনি শফহ  

অতিাচায আেে এফং তােদযেক শফহ াজস্ত শদয়া য়। হনশ্চয়ই বন্ডাভীয হফহবন্ন স্তয আেে। বন্ডাভীয  

হকেু হকেু বফহষ্ট্ি ফু ভানুেলয ভেধি উহিত থােক এফং আভােদয শিুেরা দযূ কযেত েফ। শিুেরা 

হক? আভােদয হফত্র নাফী আাঃ  ফেরনঃ 

 

 َخانَ   َو إِذَا اْؤتُِمهَ   إِذَا َحدَّث َكرََب وإِذَا َوعدَ أَْخلَفَ  آيَةُ اْلُمنَافِِق تاَلٌَث: 
 

 “ইমা াদ্দাা কামাফা, ওয়া ইমা ওয়া’আদা আিরাপা, ওয়া ইা তুহভনা িা’আন”। “মিন তাযা কথা 

ফের তিন হভথিা ফের, তাযা তােদয প্রহতশু্রহত যক্ষা কেয না এফং মহদ তুহভ তােদযেক শকান জিহন হদেয় 

হফশ্বা কয তাের তাযা শই হফশ্বা বঙ্গ কেয।“ এিুেরা েে ফেচেয় ারকা স্তয।  

 

 এই বফহষ্ট্িিুেরা শফহয ভানু্েময ভােেই হফদিভান এফং আভােদযেক এিুেরায ফিাােয াফধান 

েত েফ। হভথিা ফরা িাযা। আভােদযেক প্রহতশু্রহত যক্ষা কযেত েফ। এিন ভানু্েমযা তােদয কথা যােি 

না। শফহয বাি ভানু্ম আভানােতযও হিয়ানাত কেয। মিন তােদয কােে হফশ্বা কেয হকেু শদয়া য় শিা 

তাযা হপহযেয় শদয় না। মাযা া াঁচ ওয়াক্ত নাভাম ে তাযাও একাি িুেরা কেয। এিুেরা বন্ডাভীয বফহষ্ট্ি 

 



আল্লা ্য অেন্দনীয় চহযত্র। ভানু্েময এই চহযত্রিুেরা দযূ কযেত েফ।  

 

 প্রহতটি ভািই হবন্ন। ভানু্মেক মত শফহ হনীন কযা য় তত শফহ তাযা বন্ডাভীয চহযত্রেক 

আহরঙ্গন কেয। তাযা বন্ডাভীয হচহ্নমুক্ত কািকভ  কেয যকায, িনিণ ফা াভেন শমই আেে তায কােে 

হনেিেক বােরা এফং বদ্র প্রদ ণ কযায িনি শমন শ তােদয দ্নাযা ক্ষহতগ্রস্ত না য়। তাযা এযকভ কযেত  

কযেত ধীেয ধীেয ুেযা ভািই এযকভ আচযণ কযেত ুরু কেয এফং এই ফিফায ভানু্েলয কােে 

স্বাবাহফক েয় মায়।  

 

 হফেল কেয শমফ ভানু্েমযা তাহযকােত আে তােদয প্রেয়ািন নাপেক হযুদ্ধ কযা এফং এই  

চহযত্রিুেরােক দযূ কযা। তাযা ধীেয ধীেয তা কযেত ােয। অফিই ভানু্ম ঠাৎ কেয তা াযেফ না।  

হক্ষায ভাধিেভ তা ম্ভফয য়। ইনাআল্লা তিন তাযা ফরেফ শমভন ভাওরানা রুহভ ফেরন, “আভযা 

কা াঁচা হেরাভ, আভােদয শাঁকা েয়েে এফং আভযা ুাঁে শিহে”, এফং তা েফ একদভ শল ম ােয়। মিন 

তুহভ শকান যাস্তা শফাঁেে নাও, ইনাআল্লা ্ মা শতাভায হনয়াত হের তাই ঘিেফ।  

 

 ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভেভত আহদর 

২৭ হিেম্বায ২০১৬ / ২৭ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।           

 

 

 


