
মাওলিদ লিদাত নয় 

আস-সািামু আিাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লালহ ওয়া িারাকাতুহু। আউযু লিল্লালহ লমন আশ-শাইতালনর 

রাজিম। লিসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম। আস-সািাতু ওয়া আস-সািামু 'আিা রাসুলিনা 

মুহাম্মালদন সালয়িদীি আউয়ালিনা ওয়াি আলিরীন। মাদাদ ইয়া রাসুি আল্লাহ,্ মাদাদ ইয়া সাদালত 

আসহািী রাসুি আল্লাহ,্ মাদাদ ইয়া মাশাইলিনা, দাসু্তর, মাদাদ ইয়া শশইি আব্দলু্লাহ দালিস্তানী, 

শশইি মুহাম্মাদ নালযম আি-হাক্কানী, মাদাদ। তালরকাতুনা শসাহিাহ, ওয়াি িাইরু লি িালময়াহ। 

 মাওলিদের মাস এমন একটি মাস যাদক উচ্চ ময যাো লেদে হদে। আমাদের 

ভূদি যাওয়া উলিে নয় যয আল্লাহ    জ া   া   সেদিদয় ে  যয লনয়ামােটি 

আমাদের োন কদরদেন ো হদে আমাদেরদক উনার পলেত্র নােী জসা   এর উম্মাে 

কদরদেন। মানুদেরা যেহ ুঁশ অেস্থায় আদে। োরা এই লনয়ামাদের মূিয না য দন 

োর অপিয় করদে। োরা অনযসে উপকারলেহীন কাদ র এেং যিাদকর লপেদন 

ে দি যে াদে। উপকারলেহীন জ লনদসর কথা নাহয় োেই লেিাম, োরা খারাপ 

যিাদকর এেং খারাপ কাদ র লপেদন ে দি যে াদে। আল্লাহ   আমাদের লনয়ামাে 

লেদয়দেন লকন্ত  আমরা যস লনয়ামাে যেখলে না। খারাপ কা গদুিাদক ওরা োইদর 

যথদক যেদখ রটিন মদন কদর লকন্ত  যসগুদিার যভেদরর ময়িা ওরা যেদখ না। এই 

মাসদক ময যাো যেয়া আমাদের করণীয় সদে যাত্তম কাদ র একটি।  

 োরা লক এিাদক লেোে েিদে? এসে কথা এখন নে ন যের হদয়দে। 

অদনদকই এই মাদসর োরাকাে  াদন না। েেুও, যাদেরদক মুসলিম কদর সটৃি করা 

হদয়দে োরা এই োরাকাদের যভেদর আদে, োরা উম্মাে মুহাম্মাদের  গদে 

আদে, লকন্ত  শয়োন োদের যিাকসান করদে িায়। োরা মাওলিেদক লেোে েদি। 

এিা এমন একটি েি যারা লকে  েই পদ  লনদ দের ইসিাদমর জ্ঞাদন পারেশী 

যেখায়। এরকমই হয় যখন োরা যকান মুলশ যদের যনেৃত্ব গ্রহণ কদর না, যখন োদের 

যকান সেয পথপ্রেশ যক থাদক না। এভাদেই মানুদের েুঝদে পারা উলিে যয শুধু 

েইপত্র কাউদক উপকার লেদে পাদর না। এই ধম য, এই মানে ালে এেং পুদরা লেশ্ব 



সটৃি করা হদয়লেি আমাদের পলেত্র নােী জসা   এর  নয। সেয ঈমাদনর যিাদকরা 

এিা লেশ্বাস কদর।  

 আমাদের  নয এই কথা লেশ্বাস করা ঈমাদনর স্তদের মদধয পদ । লকন্ত  যেখ 

লকভাদে শয়োন েহ  যিাকদক লেপদথ লনদে। যারা আমাদের পলেত্র নােী জসা   যক 

উচ্চ সম্মান যেয়ার মাধযদম আল্লাহ  র আদেশ পািন কদর োদেরদক েিা হদে 

মুশলরক আর এই সম্মান যেয়াদক েিা হদে লশরক জআল্লাহ  র সাদথ অংশীোরীো । 

এর মাদন োদের প া েইগুদিা োদের যকান উপকার লেদে না। েই একা কখদনা 

উপকার লেদে পাদর না। োদেরদক অেশযই আল্লাহ  র এক ন লপ্রয় োন্দার 

অনুসরণ করদে হদে। নাহদি োদের অেস্থা ভাদিা হদে না।  

     না য দন যকউ একটি গুনাদহর কা  করদি যস োওো করদে পাদর এেং 

আল্লাহ   ো'আিা োদক মাফ কদর লেদে পাদরন। লকন্ত  যখন একটি গুনাহ 

একগুুঁদয়লমর সাদথ োরোর করা হদে , েখন যস যিাক োর শাজস্ত যভাগ করদে। 

আমাদের পলেত্র নােী জসা   যক উচ্চ ময যাো না যেয়া একটি গুনাহ, মাকু্রহ নয়, 

গুনাহ। আল্লাহ    জআযযা ওয়া  াল্লা  েদিন মহান নােী জসা   যক সম্মান করদে, 

উনার উপর সািাে এেং সািাম পাঠ করদে, মহানােী জসা   এর লযলকর করদে 

এেং উনার লযয়ারাে করদে। আমাদের মহানােী  জসা   েদিন, যদয আমার সাদথ 

আমার কেদর যেখা করদে আদস যস যযন আমার সাদথ আমার  ীেদ্দশায় যেখা 

করি।য এর মাদন লক? একথা যথদক যোঝা যায় যয এিা কে গরুুত্বপূণ য এেং কে 

উুঁি  মাদগ যর একটি কা । যিাদক যযরকম েদি েযাপারটি আসদি যসরকম নয়। 

আমাদের পলেত্র নােী জসা   যক উচ্চ সম্মান যেখাদনা লেোে ো লশরক নয়। েরং 

এটি অলে উত্তম এেং অলে সাওয়াদের একটি কা । আল্লাহ    জআযযা ও  াল্লা  

েদিন সািাে এেং সািাম পাঠ করার  নয।  

َ َوَمََلئَِكتَ  ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسل ُِموا تَْسِليًماإِنَّ اَّللَّ  هُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي 
 



  যইাাল্লাহা ওয়া মািাইকাোহ  ইউসাল্লুনা 'আিান নােী, ইয়া আইয়ুহাল্লালযনা 

আমানু সাল্লু 'আিাইলহ ওয়া সালল্লমু োসলিমা।য জসুরা আহযাে ৫৬ । আল্লাহ   েদিন 

সািাে এেং সািাম পাঠ করার  নয়। এর মাদন হদে অলেরে সািাে এেং সািাম 

পাঠ করা। কখন এেং কেি কু করদে হদে ো েিা হয়লন। আমাদের পলেত্র নােী 

 জসা   যক সম্মান প্রেশ যন কর এেং উনার উপর সািাে ও সািাম পাঠ কর যেখশুী। 

আল্লাহ   োিাও যোমাদের অেি কুই সম্মালনে করদেন। এই কাদ র কখদনাই 

অপিয় হদে না।  

 যা আমরা আদগই েদিলে, এসে যিাদকরা হদে লশলিে-মূখ য। োরা 

শয়োদনর যখিনায় পলরণে হদয়দে। আমরা একথা যকন েিলে? মানুদের মাদঝ 

ইসিামী মদনাভাে েজৃি পাদে। োই শয়োন লভের যথদক লকে  জ লনস কলমদয় 

লেদয় মুসলিমদের লেপথগামী করদে। অেীদে যলে এরকম কথা েিদে োহদি 

মানুে যোমাদক লনদয় হাসে আর েিে, যএিা লকভাদে হওয়া সেে?য োরা 

মাওলিে এেং আমাদের সায়যীে জসা   এর সম্মান করাদক লেোে এেং লশরক 

েিদে। এখন মানুদেরা এসে কথা শনুদে শুনদে অভযস্ত হদয় যগদে এেং যেমন 

যকান প্রলেজক্রয়া আর যেখাদে না।  

 এসে যিাকদেরদক আমাদের প্রলেজক্রয়া যেখাদনা উলিে। যয আলিম ো 

লশলিে নয় োর  নয যলে একটি শাজস্ত লনধ যালরে হদয় থাদক, যারা লনদ দের 

আলিম েদি োেী কদর োদের  নয েুটি শাজস্ত অেধালরে। যকন? কারণ োরা 

লনদ দেরও লেপদথ লনদে এেং সাদথ সাদথ অনযদেরদকও। োরা সেয প্রেযাখযান 

কদর যলেও োরা েই-পুস্তক পদ । আল্লাহ   আমাদের  ালেদক লহোয়াে োন করুন 

যযন োরা এসমস্ত যিাকদেরদক অনুসরণ না কদর। যারা োদের অনুসরণ কদর 

োদের উপর অন্ধকার যনদম আদস। আল্লাহ  র গ ে যনদম আসার পদর আর লক ো 

িাভ থাকদে পাদর? োদের যকান কাদ ই যকান োরাকাে ো ভাদিা ফি পাওয়া 



যাদে না। যসসে যিাদকরা আল্লাহ    জ া  া   ো উনার নােী জসা   যক খুশী কদর না, 

োরা শয়োনদক খুশী কদর।  

 মানুদেরা যযন োদের নাফদসর অনুসরণ না কদর। োরা যযন যকান 

আউলিয়া আল্লাহ  র অনুসরণ কদর। নাফস এেং শয়োন মানুেদক যধা ুঁকা যেয়। যার 

যকান মুলশ যে যনই, পদথর লেশারী যনই, যস সটঠক পথ েযাগ কদর এেং লেপদের 

পদথ পা ো ায়। লকন্ত  যাদের এক ন উপদেিা আদে, এক ন পরামশ যোো পাদশ 

আদে, োরা সটঠক পদথ যায় লেদন ো রাদে, যযখাদন যাোর লনয়াে কদর যসখাদন 

যপ ৌঁোয় এেং লেপদথ যায় না। লেপরীেভাদে, অনয লকে  যিাক আদে যারা সেয 

ইসিাম এেং ঈমাদনর পথ পায় লকন্ত  সাদথ সাদথই আোর লেপদথ িদি যায়। 

 আমাদের পলেত্র নােী জসা   েদিন, মানুেদক পথ যেখাদনা একটি উত্তম 

কা । মানুেদক পথ যেখাদনা সুাাে। যকউ যলে যোমার কাদে যকান  ায়গার রাস্তা 

 ানদে িায় ে লম োদেরদক রাস্তা যেখাদে যলে যোমার রাস্তা  ানা থাদক এেং এিা 

করািাই টঠক। লকে  যেদশ এমন লকে  যিাক আদে যাদেরদক রাস্তা জ দজ্ঞস করদি 

োরা উিদিা পথ যেখায়। লকন্ত  যিাদকরা যলে এমন যকান মানুেদক সাদথ যনয় যার 

রাস্তা যিনা আদে, োহদি কাউদক আর জ দজ্ঞস করার েরকার হয় না। োরা 

লনরাপদে সফর সমাপ্ত কদর ভাদিা  ায়গায় যপ ৌঁোয় এেং আরাদম থাদক। আর ো 

নাহদি োদের পুদরা  ীেন লফেনার যভেদর, কিুেো এেং অন্ধকাদরর যভেদর 

কাদি। যশে পয যন্ত যলে োরা োদের ঈমান ো ুঁিাদেও পাদর, আমাদের পলেত্র নােী 

 জসা    োদের  নয লেিাদরর লেদন শাফা'আে করদেন না কারণ োরা শাফা'আে 

গ্রহণ কদর না।  

 এই যিাকদের অেস্থা এরকম। োরা না শাফা'আে গ্রহণ কদর না অনয 

মানুদের সহদযালগো গ্রহণ কদর। োরা লকে ই গ্রহণ কদর না। োরা ভাদে োদের 

আমি লেদয় োরা লনদ দের ো ুঁিাদে। যশে পয যন্ত োরা আফদসাস কদর লকন্ত  েখন 



খুে যেরী হদয় যায় কারণ আমাদের পলেত্র নােী  জসা   োদের পলৃথেীদে করা সে 

কাদ র কারদণ োদের লেদক লফদরও োকান না।  

 আমাদের পলেত্র নােী জসা   গুনাহগার মানদুের লেদক োকান। লকন্ত  লেলন 

এসে যিাকদের লেদক োকান না কারণ োরা অহংকারী এেং অভদ্র। োলেকো, 

লনদ দক লনদয় অহংকার এেং সেরকদমর খারাপ িলরত্র এসে যিাকদের আদে। 

এরা অমাজ যে এেং েুে যযেহারকারী। অথি, গুনাহগার মানুদেরা যলে েদি, যআলম 

গুনাহ কদরলে। শাফা'আে করুন ইয়া রাসুিুল্লাহয , োরা আমাদের পলেত্র নােী 

 জসা   এর শাফা'আে যপদয় যাদে।  

تِيَشفَاَعتيِ ِلَ   ْهِل اْلَكبَائِِر ِمْن أُمَّ
 

  যআমার শাফা'আে হদে আমার উম্মাদের ে  পাপীদের  নযয , েদিন 

আমাদের পলেত্র নােী জসা  । োরা যযন আমাদের পলেত্র নােী জসা   এর প্রলে 

সম্মান নক আিরণ প্রেশ যণ কদর। আমরা যযন এই মাসটির ময যাো যেই। আমরা 

যযন এদক অপরদক এই মাদসর কথা স্মরণ কলরদয় যেই। আমরা যযন আমাদের 

পলেত্র নােী জসা   যক সািাে এেং সািাম দ্বারা স্মরণ কলর এেং যেশী কদর উনার 

উপদর সািাে এেং সািাম পাঠ কলর। আমরা যযন আমাদের পলেত্র নােী জসা   এর 

সম্মাদন ভাদিা কা  কলর। আমরা যযন েলরদ্র এেং েু খীদের সাহাযয কলর উনার 

মাওলিদের ওয়ালসিাদে। যোমরা যলে োদের েি যয আমাদের পলেত্র নােী জসা   

এর  নয োন করে, োরা খুশী হদে এেং আগামী েের োরা মাওলিদের মাস স্মরণ 

করদে। োরা যযন খশুী হয় এই ভাদে যয মাওলিদের মাদস োদের যেখাদশানা করা 

হদয়দে। এিাও একটি ভাদিা আমি।  

 আমরা যযন  ীেদন আরও েহ  মাওলিে পাই। আল্লাহ   যযন ওইসে খারাপ 

েিগুদিাদক লহোয়াে োন কদরন। লহোয়াে একমাত্র আল্লাহ  র েরফ যথদক আদস। 



আল্লাহ   োদেরদক েুজি োন করুন। আল্লাহ  দক শুকলরয়া যয এই যসই যেশ, 

আনাদোলিয়া, যযখাদন নােী জসা   এর প্রলে ভাদিাোসা সেদিদয় শজিশািী। 

আল্লাহ  দক শুকলরয়া যয পলৃথেীর লেলভা যেশ ভ্রমণ কদর সে  ায়গায় আলম নােী 

 জসা   প্রি র ভাদিাোসা যেখদে যপদয়লে। লকন্ত  ওই েিটি কযাাাদরর মে। োরা 

সেখাদন েল দয় যাদে। শয়োন ওই েিদক ে াদে। আমাদের এখাদন যেশী যনই 

লকন্ত  অনযানয  ায়গায় ওরা েহ  আদে।  

 এই  নযই আমরা েিলে, যআল্লাহ   ো'আিা ওদেরদক শুধদর লেন।য আল্লাহ   

ো'আিা ওদেরদক ওদের লনদ দকর খারাপ যথদক লনরাপে রাখুন। যোমরা এখাদন 

অনায়াদস মাওলিে উেযাপন করদে পারে, সে  ায়গায় করেও। লকন্ত  পলৃথেীর 

অনযানয  ায়গায় ো করা এে সহ  নয়। যলে যকাথাও মানুে একি  যেশী পলরমাদণ 

 দ া হয়, োরা সাদথ সাদথ অনয লকে  ভাদে অথো সেলেক যথদক লেপদে যফিার 

যিিা কদর।  

 আল্লাহ    জ া  া   ইসিামী লেদশ্বর অলধকারীদক পাঠান লযলন সেলকে  উনার 

অলধকাদর লনদয় যনদেন, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ মাহেী জআিাইলহ সািাম  যযন 

আগামী েের আগমন কদরন যযন উনার মাধযদম আল্লাহ    জ া  া   মুহাম্মাে 

 জসা   এর উম্মােদক উিার কদরন। আল্লাহ   যোমাদের সোর উপর সন্ত ি যহান।  

 ওয়া লমনাল্লাহ আে-োওলফক 

 আি-ফালেহা 

 

 হাযরাে যশইখ মহুাম্মাে যমহদমে আলেি 

 ১৮ লিদসম্বার ২০১৫, আকোো োরগাহ।                            


