উত্তভ নাসা
াইখ াসয সফন গাসি আন নািাসয (যসভাহুল্লা)

১৮ তভ উদদ
সিাদ থথদে সনফৃত-োযীদদয প্রদে

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 أما بعد،صل على دمحم وآله وسلم وابرك
ّ  اللهم،احلمد هلل رب العاملني
াভদ ও ারাদতয য,
আল্লা তা’আরা তায সপ্রয় সেতাদফ সিাদদয বূ সভদত সিাদ থথদে সনফৃ ত-োযীদদয সফলদয় তেক েদযদেন। সফত্র েুযআদন আল্লা
তা’আরা এ প্রোদযয সনেৃষ্ট ভানু লদদয ম্পদেক ইযাদ েদযন:
ِ
ِ ضعوا ِخ َاللَ ُكم ي ب غُونَ ُكم ال ِْف ْت نَةَ وفِي ُكم ََسااعُو َن ََلم و ا
ني
ُ ل َْو َخ َر ُجوا فِي ُك ْم َما َز
َ يم ِابلظاال ِم
ُ َ ادوُك ْم إِاَّل َخبَ ااَّل َوََل َْو
ْ َ
ٌ اَّللُ َعل
َ ُْ
ُ َْ ْ
অথক: ওযা মসদ থতাভাদদয দে থফয ত, তদফ থতাভাদদয থেফর অসনষ্টই ফৃ সি েযত, এফং থতাভাদদয ভদধে সপতনা ৃ সষ্টয উদেদে
থতাভাদদয অবেন্তদয থোটােু সট েদয থফড়াত আয থতাভাদদয ভদধে তাদদয িনে েথা থানায থরাে (গুপ্তচয) আদে ফস্তুত: আল্লা
মাসরভদদয বারবাদফই িাদনন। [ু যা তাওফা ৯:৪৭]
ইভাভ ইফদন োীয য. তাাঁয তাপীয গ্রদে(উক্ত আয়াদতয ফোখোয়) ফদরন,
ادوُك ْم إِاَّل َخبَ ااَّل
ُ ل َْو َخ َر ُجوا فِي ُك ْم َما َز
“তাযা থতাভাদদয াদথ থফয দর থতাভাদদয অসনষ্টই ফৃ সি েযত”
থমদতু তাযা োুরুল ও অদস্থ তাই তাযা এভনটা েযদতা।
ادوُك ْم إِاَّل َخبَ ااَّل
ُ َما َز
এখাদন ‘খফারা’ অথক অসনষ্ট, সফভ্রাসন্ত। ু তযাং (সিাদদ ফাধাদানোযীগণ)ভুিাসদদদয াদথ থফয ওয়াটা ভুিাসদদদয অসনষ্টই ফৃ সি
েদয। তাযা ভূ রত সফভ্রাসি ৃ সষ্টোযী িাসত, তাই তাযা ভুিাসদদদয ভাদে সফভ্রাসন্ত েড়াদনায থচষ্টায় থাদে।
(উক্ত আয়াদতয দযয অংদ) আল্লা তা’আরা ফদরন,
َض ُعوا ِخ َاللَ ُك ْم يَ ْب غُونَ ُك ُم ال ِْفتْ نَة
َ َوََل َْو
“তাযা থতাভাদদয ভদধে সপতনা ৃ সষ্টয উদেদে থতাভাদদয অবেন্তদয থোটােু সট েদয থফড়াত”।
অথকাৎ তাযা থতাভাদদয ভাদে যসনন্দা , ত্রুতা ও সপতনা সনদয় েু টােু সট েদয থফড়াত। তাযা থতাভাদদয ভাদে যসনন্দা েদয থফড়াত
এফং ভানু দলয ভাদে সপতনা ৃ সষ্ট িনে থোটােু সট েযত। সগফত, যসনন্দা ও সপতনায ভাধেদভ ভুিাসদদদয ভাদেও পোাদ ৃ সষ্টয
থচষ্টা েযত। আভযা আল্লায সনেট এদদয থথদে আশ্রয় োভনা েযসে।
(তায দযয অংদ) আল্লা তা’আরা ফদরন,
َوفِي ُك ْم ََسااعُو َن ََلُ ْم
অথক: থতাভাদদয ভদধে তাদদয িনে েথা থানায থরাে (গুপ্তচয)যদয়দে।
এখাদন (থতাভাদদয ভাদে)সেেু ভুসভন যদয়দে মাযা তাদদয িনে েথা থাদন। ইফদন োীয য. ফদরন, অথকাৎ এ ফ ভুসভন তাদদয
আনু গতে েদয এফং তাদদয েথাদে েন্দ েদয। তাদদয প্রেৃত অফস্থা না থিদন অদনে ভয় তাদদয োদে যাভক চাওয়া য়।
যফতকীদত তাদদয যাভক গ্রণ েযা দর তা ভুসভনদদয ভাদে অসনষ্ট েড়ায় এফং েসিন পোাদ ৃ সষ্ট েদয। এ ধযদনয থরােদদয
োযদণ এ ধযদণয অসনষ্ট ৃ সষ্ট য়।
উস্তাদ আব্দু ল্লা আর-আ’দভ ফদরন: সিাদদয ভয়দান াধাযণত এ প্রোদযয সনফৃ ত-োযী থথদে ভুক্ত য়না। (এ-প্রোদযয থরাে
াধাযণত) আল্লা তা’আরায ক্ষ দত যীক্ষা স্বরূ। তাযা তাদদয সফল-ফাষ্প এফং ভসস্তষ্ক সন:ৃ ত নাাে সচন্তাধাযা সিাদদয

ভয়দাদন েসড়দয় থদয়- সিাদদয ভয়দান থথদে ভানু লদে সনফৃ ত-েযণ এফং গুিফ ৃ সষ্টয রদক্ষে। এ োড়াও এযাই ঘৃ ণা েড়ায় ফায
ভাদে সফদল েদয আভীয ও তায অধীনস্থদদয ভাদে।
এযা সিাদদয থক্ষদত্র এে সদদে থমভন থেৌদরয থক্ষদত্র ফাধা থদয়, অনেসদদে স্বীয় সফল-ফাষ্প (ভুিাসদদদয ভাদে) েড়ায়। অদনে
থগাদয়ন্দা ও গুপ্তচয যদয়দে মাদদয রক্ষেই এসট থম- ভুরভানদদয ভাদে পাটর ৃ সষ্ট েযা এফং আভীয ও াধাযণ সনেদদয অন্তদয
াযস্পসযে থরাধ প্রজ্বসরত েযা।
সতসন ফদরন, তাযা এসট েদয থাদে প্রচায সভসিয়ায ভাধেদভ। তাযা ঘৃ সণত িাতীয়তাফাদদয অসি প্রজ্বসরত েদয। (তাযা ফদর)অভুদেয
ন্তান, অভুে থগাদত্রয, অভুে এরাোয, অভুে দযয, এবাদফ তাযা (িাতীয়তাফাদ) প্রচায েযদত থাদে।
সতসন (আযও)ফদরন, ঘৃ সণত িাতীয়তাফাদদয অসি প্রজ্বরন এফং তায সগাঁটদে ভিফুত েযণ - এ ধযদনয িাতীয়তাফাদদে আভযা
েুপসয ভদন েসয। তাযা সফসবন্নবাদফ থপ্রাাগান্ডা চারায় এফং থদাল-ত্রুসট প্রো েদয থফড়ায়। থম ফ াধাযণ বুরত্রুসট থথদে ভানু ল
ভুক্ত নয়, থ গুদরাদেও তাযা ফোে প্রচায চারায়। তাযয ফগুদরা বুরদে এেসত্রত েদয ফদর, এভন এভন াওয়া থগদে। আল্লা
তা’আরা তাদদযদে অদস্থ েরুন।
সতসন আযও ফদরন, “তাযা আল্লায িনে সিাদদ আা নফাগতদদযদে এগুদরা ফড় েদয থদখায়”। তাযা নফাগত বাইদে আদগ
আদগ ফুোয় থম অভুে এদক্ষদত্র এভন, অভুে আসভয অদনে সফলদয় বুদর যদয়দেন। এেফায থবদফ থদখুন বাইসটয তখন সে অফস্থা
য়? থদখা মায় তায ভাদে অমথায় উৎেণ্ঠা ও বয় ৃ সষ্ট য়। এভস্ত সচন্তা বাফনা এফং প্রচায প্রচাযণায োযদণ নফাগত বাইসট
সিাদ ও ভুিাসদদদযদে থেদড় াসরদয় মায়।
সতসন আযও ফদরন, এভনটা থম েযদফ থ ফদচদয় সনেৃষ্ট িাদরভ। থেননা আল্লায যাদ ফাধা প্রদান েযা ফদচদয় ফড় গুনা।
ইফদন ািভ য. ফদরন, “েুপসযয য ভুরভানদদযদে ইরাদভয িনে োদপযদদয াদথ সিাদ েযা থথদে ফাধা থদয়ায ভত আয
থোন ফড় গুনা থনই”।
ু তযাং আল্লায দ্বীদনয াাদমে এসগদয় আা নফাগত ভুিাসদদদয িনে আফেে র এদদয থথদে াফধান থাো এফং এদদয
থথদে থম থোন মকাদয়য তেকতা অফরম্বন েযা। সিাদদয এফ ত্রুদদয প্রচাযেৃত থপ্রাাগান্ডা থথদে সনদিদদয দূ দয যাখা। সতসন
আযও ফদরন, “ু তযাং থতাভায িনে থম পসন্দ াতা দে, তায ফোাদয তেক থাে”
(উস্তাদ আব্দু ল্লা আর-আ’দদভয উদদভূ রে েথা এখাদনই থল)।
থতাভায িনে থম পাাঁদ াতা দে তায ফোাদয তেক থাে এফং থতাভায বসফলেৎ চরায দথ থম ভস্ত দন্দ-ংয় ৃ সষ্ট দফ তা
ম্পদেকও ধাযণা যাখদত দফ। তেদে িানদত াযদর তে-েীদদযও িানদত াযদফ। আয থতাভাদে থমন (তাদদয) নাভভূ  ও
ভানু দলয অন্তদয এ নাদভয সফার প্রবাফ - এ সফলয়সট থধাাঁো না থদয়।
এটা এেটা গুরুত্বূ ণক সফলয়। োযণ সিাদদয ভয়দাদন এধযদণয সনফৃ ত-োযীয ম্মু খীন তুসভ দফই, এযাই র পোাদ ৃ সষ্টোযী
দর।
আল্লা তা’আরায সনেট আভযা প্রাথকনা েসয সতসন থমন ভুরভানদদযদে এদদয অসনষ্টতা থথদে যক্ষা েদযন। আভীন।
আল্লা তা’আরা আনাদদযদে উত্তভ প্রসতদান দান েরুন।
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،وجزاكم هللا خرياا
*****************

