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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, দাস্তুয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

 আভাদদয তাযীকা, নাকফান্দী তাযীকা, ফায িনি শিারা। আভাদদয কাদে মাযা আদ তাদদয 

কাযও িনি আভাদদয শকান ফা াঁধা শনই, তাই আভযা তাদদয হনদলধ কহয না। এটি আল্লা ্য দযিা। এটি  

শমই আদ তায িনিই শিারা। এযকভই আদদ। আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  আভাদদয হফ  নাফী আা)   

শক ফদরদেন, “ফাইদক িানাও”। শম আদফ তাদকই তুহভ গ্রণ কযদফ।  

 

 َعاتَبَنِي َربِّي 
 

 “আতাফাহন যাজি”, ফদরদেন আভাদদয হফ  নাফী আা) । হতহন ফরদতন, “স্বািতভ শ শতাভাদক  

মায িনি আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  আভাদক দোাধন কদযদেন”। একটি ুযা নাহমর দয়হের উনাদক 

জিদে কদয শকন উহন শই ফিজিদক গ্রণ কদযনহন ফা শফহ ভদনাদমাি শদনহন) 

 

 ﴾ أَن َجاءهُ اْْلَْعَمى١﴿ َعبََس َوتََولَّى
 

 “আফাা ওয়া তাওয়াল্লা, আন িা’আুর আভা”  আুযা আফাা) ১-২ । “নাফী ভুি শিাভা কযদরন 

এফং ঘুহযদয় হনদরন কাযণ উনায কাদে এদহের একিন অন্ধ ফিজি [উনায কথায় ফিাঘাত ঘটিদয়]”।  

মিন আভাদদয হফ  নাফী আা)  কুযাইদদয অহফশ্বাীদদয াদথ কথা ফরহেদরন তাদদয থ শঘাযাদনায 

িনি, আহভ বূদর শিহে শই াাফায নাভ টিক হক হের, হকন্তু একিন অন্ধ ফিজি আদন। হতহন হকেু 

জিদে কযদত চান। আভাদদয হফ  নাফী আা)  মিন তাদদয াদথ কদথাকথন কযহেদরন তিন হতহন 

শই অন্ধ ফিজিদক উদক্ষা কদযন কাযন কুযাইদদয শনতাযা ইরাদভ আদর অদনদক তাদদয াদথ  

ইরাদভ প্রদফ কযদফ। এফং আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  আভাদদয হফ  নাফী আা)  শক াফধান  

কদযন। 

 

 তাই মিনই শই অন্ধ ফিজি আত, আভাদদয হফ  নাফী আা)  ফরদতন, “শ শই ফিজি মায  

িনি আল্লা ্ তা’আরা আভাদক দোাধন কদযদেন, স্বািতভ।“ তাই আভাদদয শই হফরাহতা শনই শম 

একিনদক গ্রণ কযফ আয একিনদক গ্রন কযফ না। শমই আুক না শকন, ফাই স্বািতভ। মাযাই  



চদর মায়, আভযা তাদদযদক ধদয যািদত াযদফা না। এটি আল্লা ্য দযিা। মাযা আায তাযা আদফ,  

মাদদয থাকায তাযা থাকদফ আয মাদদয চদর মাফায তাযা চদর মাদফ।  

 

 অত)য আদযকটি ফিাায আদে। তাযা ফদর, “শইি ভাওরানা আকা)হ)  হকবাদফ এফ  

শরাকদদয গ্রণ কযদত াদয? তাযা পাহক, তাযা এিা , তাযা শিা”। শমযকভটি আভযা ফদরহে, আভাদদয 

দযিা আল্লা ্য দযিা এফং এটি ফন্ধ কযায নয়। শমই আদত চায় শ আদত াদয। আভযা কাউদক 

তাহদয় হদদত াহয না। হকন্তু তায ভাদন এই নয় শম মাযা আদ তাদদয একই ধাযণা আভযাও শালন কহয। 

খ্রীস্টানযাও এিাদন আদ, অহিূিাযীযাও আদ , ইয়াুদীযাও আদ। এয ভাদন এই না শম আভযাও 

অহিূিাযী দয় শিহে। আভযা অহিূিাযী ফা শফদ্ধ দয় মাদফা শুধুভা  এই কাযদণ শম তাযা এিাদন  

আদ।  

 

 অতএফ, এটিও একটি গুরুত্বূণ ণ ফিাায। অদনদক আহি কদয “এ এদদে, শ এদদে” ফদর। 

তাযা শমন ভদনাদমাি শদয় হকবাদফ ইরাদভয ফিাহি ঘদিদে আভাদদয হফ  নাফী আা)  এয ভয় শথদক।  

তাযা ফাই অভুহরভ হের। তাযা ফাই ভুহযক এফং কাহপয হের। এভনহক ামযাত ওভায আযা)  তায  

হশু কনিাদক িীহফত কফয হদদয়হের এফং ফাকী িীফন তায িনি কান্না কদযহের। একিন ভানুল হক 

আভাদদয হফ  নাফী আা)  এয াদ আদত াযদফ না শুধুভা  শ কাহপয ফদর? তাযা এদদে এফং  

হক অাধাযণ আিভণ হের শগুদরা!  

 

 আভাদদয ভুহরভদদয হকেুিা বাফা প্রদয়ািন। তাদদয ফুজদ্ধ হকেুিা িািাদনা প্রদয়ািন। 

তাৎক্ষহনকবাদফ দন্দ কযা বাদরা নয়। শমভনটি আভযা ফদরহে, ফধযদণয ভানুলই আদ। আল্লা ্দক 

ধনিফাদ শম আভাদদয থ হযষ্কায। এটি নাফী আা)  এয থ এফং ফায িনি তা শিারা। মাযা টিক থ 

িুাঁিদত আদ তাদদযদক আভযা তাহদয় শদই না। হকেু হনহদণষ্ট িায়িা আদে মাওয়ায িনি। ুদযা ২৪  

ঘন্টাই শদিা দত াদয না। হকেু অহতফুজদ্ধভান আদে মাযা ভধিযাদত দযিায় কা নাদ। এটিও টিক নয়। 

 

 এয িনি একটি হনহদণষ্ট ভয় আদে। শরাদকযা স্বািতভ মিন তাযা আদাদফয াদথ আদ।  

আভাদদয ভাথায উয ফায িনিই িায়িা আদে। আভাদদয াদথ এভন ফদর হকেু শনই শম, “হতহন 

শতাভাদক গ্রন কযদফন না। তুহভ শমও না!” আভাদদয দযিা শিারা শুধুভা  ভুহরভ এফং ভুহভদনয  

িনিই নয়, কাহপদযয িদনিও। আভযা মহদ তাদদয প্রহত ইরাদভয দাওয়াদতয দযিা ফন্ধ কহয তাদর 

তাযা হফচাদযয হদদন আভাদদয হফরুদদ্ধ ভাভরা দাদয়য কযদফ।  

 

 শতাভযা দায়ী দফ মহদ তাযা ফদর, “আভযা শিাদন হদায়াদতয ন্ধাদন হিদয়হেরাভ, আল্লা ্য  

দথয শিা াঁদি হিদয়হেরাভ। এই ফিজি আভাদদয ভুদিয উয দযিা ফন্ধ কদয হদদয়দে, হতহন আভাদদয  

গ্রণ কদযনহন আয এিনিই আিদক আভযা এই অফস্থায় হতত দয়হে!” তাই কিদনাই এত ফিস্ত দয়  

শমও না শম এই কাদিয কথা বূদর মাও। মহদ বুদরও মাও, মিন শকান ফিজি এদ শতাভাদক হকেু জিদে 

কযদফ তুহভ শমিুকু িান তা তাদক ফরদত দফ। আয মহদ তুহভ না িান তাদর তাদদযদক থ শদিাদত দফ 



এই ফদর, “আহভ িাহন না বাই হকন্তু ওই ভানুলটিয কাদে মাও। শ শতাভাদক আযও বাদরা াামি কযদত 

াযদফ।“  

 

 এই থটি এযকভ, তাই এটি শকান শিরা নয়। এযকভ শকান কথা শনই শম, “এিন আহভ চাই  

আফায এিন আহভ চাই না”। আভযা এই থ তিাি কযফ না কাযণ এইিন ফা শইিন ভন িাযা কদযদে।  

এটি একটি আদদ। আভযা এই দথ হফযহতীন চরায হনয়াত কদযহে আল্লা ্য িনি মতহদন আল্লা ্ 

হনধ ণাযণ কদযদেন, ইনাল্লা , আভাদদয িীফদনয শল ম ণন্ত। আভাদদয দযিা ফায িনি শিারা।  

আল্লা ্ শমন আভাদদয কাদে বাদরা ভানুল ািান, মাযা হদায়াদত আদফ আভুহরভ দফ  । আভযা শমন 

বাদরায াদথ থাহক ইনাআল্লা।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা। 

 

 ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

৯ িানুয়াযী ২০১৭/১১ যাহফউর আহিয ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।            

 

 

 

   

 

               


