
 

 

যে বান্দা অনিষ্ট করে যে নিরব বাধ 
 

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 হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরন, “মিন আল্লা ্ তা’আরা কাউদক হদদয় শকান হকছু কযাদনায 

ইচ্ছা কদযন, হতহন শই ফিজিয ফুজি হযদয় শনন”। শরাকটি তিন হকছু কদয এফং অতাঃয আল্লা ্  

 (আমমা ওয়া িাল্লা) তায ফুজি হপহযদয় শদন। তিন শই শরাকটি দা ড়হদয় বাদফ, “ুফানআল্লা ্   আহভ হক 

কদযহছ? আহভ শকন এযকভ কদযহছ?” আল্লা ্  (আমমা ওয়া িাল্লা) কাযও ফুজি হযদয় হনদফন না মহদ  

তাদক হদদয় বাদরা হকছু ফা স্বাবাহফক হকছু কযাদনায য়। 

 

 শম ফিজি অহনষ্ট কদয হনজিতবাদফ হনদফ বাধ। শ ফুজিয ফাইদয হকছু একিা কদযদছ। একটি টি  

ভাদন একটি বূর। একটি বূর ভাদন এভন কাি মা ফুজিদত দ না, হনফু বজিতা। বাদরা কািভূ টি  

নয়। একটি টি ফা বূর দচ্ছ িাযা কািভূ। অতএফ, আভাদদয হকছু কযায আদি হিন্তা কযদত দফ,  

আল্লা ্য উয হনববয কযদত দফ এফং আল্লা ্য কাদছ াামি িাইদত দফ। আভাদদয আল্লা ্য আশ্রয়  

িুড়িদত দফ এই ফদর, “আহভ এই কািটি কযদত মাজচ্ছ হকন্তু মহদ এিা বূর য় তাদর হতহন শমন আভায 

থ ফদদর শদন।“ মহদ শযকভ শরাক াওয়া মায় মাযা শই ফিাাযটিদত হফদলজ্ঞ, তাদর ওই ফিজিয  

উহিত তাদদয াদথ যাভ ব কযা কাি শুরু কযায আদি।  

 

 শতাভাদদয আল্লা ্য উয হনববয কযদত দফ, শতাভাদদয ভাথা ফিফায কযদত দফ এফং যাভ ব 

হনদত দফ। আদযকটি াদীদ আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এক শফদুঈনদক ফদরনাঃ 

 

 اِْعقَْل َوتََوكَّلْ 
    

“ই’কার ওয়া তাওয়াক্কার”। াাফাটি শবদফহছর, “আহভ আল্লা ্য উয হনববয কহয”, এফং শ তায  

ঊিদক শছদ হদদয়হছর আয তায ঊি শদৌদ াহরদয়হছর। “ই’কার” ভাদন তাদক ফা ড়দধা এফং শতাভায ভাথা 

ফিফায কয, তাযয আল্লা ্য উয হনববয কয। তাই শতাভাদদযদক কাযণ তদন্ত কযদত দফ এফং শই  

অনুমায়ী কাি কযদত দফ।  

 



 শফীযবাি হকছু কদয দ অনুতা কদয এই ফদর, “আহভ হকবাদফ এভন কাি কযরাভ?”  

অতএফ তাযা বূর কদযদছ। আল্লা ্ শমন আভাদদয বূর শথদক দদূয যাদিন ইনাআল্লা। বূর এই  

হৃথফীদতই ঘদি। শরাদকযা অনি শরাকদদয শফাকা ফানায়। শই শেদত্র শতাভাদক িদফলণা কযদত দফ,  

রম্বা ভয় কটিনবাদফ হিন্তা কযদত দফ এফং তাযয কাি কযদত দফ মহদ শই কাি ফুজিয াদথ 

 শভদর।নতুফা, রাপ হদদয় শকান হকছু কযা বাদরা নয় শকননা তা শতাভায কযদত ইচ্ছা কযদছ।  

শতাভায াদত মা আদছ তা তুহভ াযাদত াদযা এফং আপদাদ কযদত াদযা।  

 

 আল্লা ্ শমন আভাদদয বূর শথদক ফুদদূয যাদিন এফং আভযা শমন ফভয় টিক শফাদধ থাহক  

ইনাআল্লা। াহথ বফ কাদি বূর কযা িাযা, হকন্তু আযও িাযা আহিযাদতয িনি তা আযও িাযা। 

মহদ তুহভ আহিযাদতয ফিাাদয, হফদল কদয তুহভ মহদ অদনিয অহধকাদয স্তদে কয, শভয় শতাভায  

অফস্থা এদকফাদযই িাযা। তুহভ মহদ শকান বূর কয তাদর আল্লা ্ শই গুনা েভা কদয শদন মহদ তুহভ  

তাওফা কয, হকন্তু কেদণা অদনিয অহধকাদয স্তদে শকাদযা না  আভাদদয ফভদয়ই এই ফিাাদয  

াফধান থাকদত দফ। আভযা মহদ প্রহতহদন এই হফলয় হনদয় কথা ফহর তাও মদথষ্ট নয়। অদনিয অহধকায  

িুফই গুরুত্বূণ ব। শ ফিাাদয ভদনাদমাি দাও।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

১৮ িানুয়াযী ২০১৭/২০ যাহফউর আহিয ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।      


