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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। 

   

 এই হৃথফী যীক্ষায হৃথফী, যীক্ষায িায়িা। এিানন ফযকনভয যীক্ষা আনে। শফীয বাি 

ভানুলই এনক অনযয দ্বাযা যীহক্ষত য়। এটাই শফীযবাি ভানুনলয শক্ষনে প্রনমািি। মাযা আল্লা ্য 

শদিাননা নথ প্রহহক্ষত য় না এফং হননিনদয নাপনক প্রহক্ষণ শদয় না তানদয নাপ পজি,  

 অতিাচায এফং ফ ধযনণয অহনষ্ট কনয ভানুনলয প্রহত।  

 

 হকন্তু, একিন ফিজিয চতুয নত নফ এফং হননিয নাপনক অনুযণ কযা মানফ না। হননিয 

নাপনয অনুযণ কযনর শ ফিজি হননিও কষ্ট ায়। ভুহরভ নরও, শকান ফিজিয হননিয নাপনয  

িনি হকেু আকাঙ্ক্ষা কযা শই ফিজিনক ক্ষহতগ্রস্ত কনয। এটট হকাযীনদয এফং িাযা ভানুলনদয ততযী  

শভাক্ষভ পা াঁদ। তুহভ আশ্চম  নয় মানফ তাযা হক ধযনণয পা াঁদ ানত তা শদনি। শই পা াঁদ আধিাজিক ফা 

াহথ ফ নত ানয।  

 

 াহথ ফবানফ তাযা শতাভানদয প্রহতশ্রুহত শদয় এই ফনর, “তুহভ এটা জিতনফ এফং শটা জিতনফ”। 

 তুহভ মিন ফর, “টিক আনে, হকন্তু তুহভ শকন আভায িনি এই কািটট কযে?” তাযা তিন শই 

 শরাকটটনক একটট ুিয প্রনিক্ট শদিায় এফং প্রহতশ্রুহত শদয় এই ফনর, “তুহভ এযকভ বানরা, শযকভ 

বানরা। তুহভ এটট াওয়ায শমািি”। শই ফিজি ানথ ানথ তায মা আনে ফ ওই শরাকনদয হদনয় শদয় এফং 

যফতঅনত আপনা কনয।  

 

 এটা াহথ ফ জিহননয শক্ষনে য় মা হকনা নয হপনয াওয়া শমনত ানয। তুহভ য়ত ফা ভাং  

শিনত াযনফ না হকন্তু শুকননা রুটট হদনয় চাহরনয় হদনফ। হকন্তু আহিযানতয ফিাাযটট শযকভ নয়। 

আহিযানত তুহভ হফার ক্ষহতয ম্মুিীন নফ। তুহভ মহদ হননিয ঈভান ফা াঁচানত ানযা তানরও টিক আনে 

হকন্তু অননক ভয় ওই শরানকযা এভনবানফ শধা াঁকা শদয় শম ভানুনলয ঈভানও চনর মায়। তাযা আযও শফী 

হফদিনক। তুহভ এযকভ ভানুলনদয শমহদনক তাকাও শহদনকই ানফ। শতাভায টাকা চনর মানফ আয তা 

নফ শতাভায হননিয নাপনয শদানল। 

 

 শরাবী নয়া না! তুহভ হতন-য়া অিননয শচষ্টায় মা আনে ফ াযানত ানযা। শমযকভ শরানক  

ফনর , “তুহভ ফাায কু্ষনদয চারও াযানত ানযা হদহভয়াত শথনক বানরা চার আননত মাওয়ায নথ”।  



হদহভয়াত নে হভনযয একটট য। শই িায়িায চার িুফই প্রহদ্ধ। শরাকটট ফাায় কু্ষনদয চার শিনয় 

শিনয় হফযি নয় বাফর, “আহভ শিানন শমনয় হকেু বানরা চার হকনন হননয় আফ”। শকউ তানক শফাকা 

ফাহননয় ফরর, “শতাভায কু্ষনদয চারগুনরা আভানক হদনয় দাও। তাযা হদহভয়ানত হফনাভূনরি চার হফতযণ 

কযনে”। প্রতাযকটট তায কাে শথনক কু্ষনদয চার শর আয শ কু্ষধাত  যইর কাযণ শকউই হফনাভূনরি 

শকাথাও চার শদনফ না।  

 

 এই উদাযণটট ফায িনিই প্রনমািি। বানরা কনয মাচাই কনয শদি, ওিন কনয শদি এফং কাযও 

দ্বাযা প্রতাহযত নয়া না মিন তুহভ শকান কাি কযনত উদিত নফ। য়তান এভহননতও শুরু শথনকই শধা াঁকা 

হদনে এফং শ প্রথভ শফাকা ফানায় আভানদয হতা আদাভ (আঃাঃ) শক। তাই শফানরা না, “আহভ প্রতাহযত 

ফ না।“ াফধান। তক ও। শতাভায হযহমক এফং শতাভায ন্তাননদয হযহমক এযকভ িাযা শরাকনদয 

ানত াহযও না। প্রতাহযত না ওয়া শতাভায িনি এফং ওই প্রতাযক দর, উবনয়য িনিই বানরা।  

 

 এই টাকা হযেন্ন হকন্তু তা শনাংযা নয় মানফ মহদ তুহভ অনি দনরয দ্বাযা প্রতাহযত ও। শই টাকা 

াযাভ টাকা নয় মায় এফং শই প্রতাযক ফিজি াযাভ কাি ম্পাদন কনয। তুহভ মহদ তক ও এফং 

শধা াঁকায় না  তানর শতাভযা উবনয়ই উকৃত নফ এফং শনাংযা টাকা উম্মানত ভুাম্মানদয শবতনয 

 প্রনফ কযনফ না। অনি দরও গুনািায নফ না। তাই তক ফায অননক ধযনণয উকায আনে। 

াফধানঃ এই ভনয় অফস্থা আযও িাযা। আল্লা ্ফাইনক শুদ্ধ করুন ইনাআল্লা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভনভত আহদর 

১৭ িানুয়াযী ২০১৭/১৯ যাহফউর আহিয ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।            

       


