
  

 

 

 

 

 

 

আল্লাহ্র আউলিয়ার রহস্য় 
 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়িিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 
   আল্লাহ (িাল্লা িালালুহু ) শযন কাউকক তাকির নািকসর হাকত শেকে না শিন। নািস  

মানুকের সম্মানহাহন ককর। মানুে যত কম শবাঝা হনকব তত স্বাচ্ছন্দ্ি শবাধ করকব। আল্লাহ (আযযা   

ওয়া িাল্লা) সবাইকক হিন্ন শজি এবং হিন্ন সামর্থি্ হিকয়কেন। সবাই একরকম নয়। 

 

 হকেু মানুে হিকন ১৮ ঘণ্টা, ২০ ঘন্টা বা তারও শবশী কাি ককর। হকেু মানুে ককর ১০ র্থন্টা,  

হকেু ৫ ঘন্টা আর অকনকক ২ ঘন্টায় ক্লান্ত হকয় যায়। এই িনিই যা করকত পারকব না বা শয কাকির  

িার বহন করকত পারকব না শসরকম কাি মানুকের হাকত শনয়া উহিৎ নয়। এই বিাপারটি সবকেকেই  

এবং সব হবেকয়ই প্রকযািয়।  

 

 আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম।  

 

 إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقنَ 
نَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهولً          ِمْنَها َوَحَملََها اْْلِ

   

   “ইন্না আরািনাল আমানাতা ‘আলাস সামাওয়াহত ওয়াল আরহি ওয়াল জিবাহল িা’আবাইনা 

  আন ইয়াহহমলনাহা ওয়া আশিাকনা হমনহা ওয়া হামালাহাল ইনসানু ইন্নাহু কানা যালুমান িাহুলা।“ 

   (সুরাহ আহযাবঃ৭২) আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) একটি উিাহরণ হিকচ্ছন। “আহম এই আমানাত  

  উপস্থাপন ককরহে পবত্, পহৃর্থবী এবং আসমানসমূকহর কাকে এবং তারা বকলকে তারা তা বহন করকত  

  অেম। মানবিাহত বলল তারা শসিা বহন করকব। তারা শবশ যাহলম এবং শবশ মূি।্“ আল্লাহ  

 (িাঃিাঃ) এিাকব মানবিাহতর বণন্া ককরন কারণ আল্লাহ ্র শিয়া আমানাত বহন করা সহি কাি  

নয়। 

 

 মানবিাহত বলল তারা শসিা বহন করকব কারণ আল্লাহ (িাঃিাঃ) রুহ সমূহকক তা জিকেস  

ককরহেকলন যিন হতহন তাকির সৃটি ককরন। এই আমানাতটি হক? যিন হতহন জিকেস ককরন, “আহম  

হক শতামাকির স্রিা নই, শতামাকির মা’বুি এবং শতামাকির প্রিু নই?” তারা সবাই বকল, “হিা াঁ”। এটিই  

 

 

    



  

   

  

 

 

 
  শসই আমানাত। হকনু্ত যারা তা বহন ককরনা তারা মূি ্ এবং যাহলম কারণ তারা তাকির অঙ্গীকার রো  

করকে না। তারা বকলহেল তারা এই আমানাত বহন করকব, হকনু্ত যিন তারা বহন ককরহন তিন তারা  

যাহলকমর সংোর হিতকর পকে শিকে।  

  

 তারা শবশ মূি।্ মূকির্ মাকন হক? শুধু মূিই্ নয়, তারা মূিত্ার শশে পয ্াকয় আকে, মাকন শসসব 

শলাক যারা অতিন্ত মূি।্ এই কারকণই নম্রতা আল্লাহ ্র নাবীিকণর এবং মুহমনকির একটি হবকশে িহরে। 

যহি মানুে তাকিরকক িারাপ হকেুও বকল, তারা নম্রতা শিিায় এবং বকল শয তারাওকতা আমাকিরই মত  

মানুে।           

 

 আমাকির পহবে নাবীও (সাঃ) শসরকম হেকলন। একিা একিন শলাক আমাকির পহবে  

নাবীকক (সাঃ) শিিকত একস কা াঁপকত শুরু ককর। হতহন (সাঃ) বকলন, “বকসা, িয় শপও না, আহমও  

একিন মানুে যার মা রুটি শিত। আহমও শতামারই মত একিন মানুে, িয় শকাকরানা।“ হতহন এরকম  

মানুে হেকলন।  

 

 হকনু্ত এিনকার মানুেকির মাকঝ শকান মানবতা শনই। তারা হনকিকির অকনক উাঁিু িাকব। তারা 

মানুকের সাকর্থও এরকম আিরণ ককর। এসব শলাককির শিকি হয় মানুে হাকস অর্থবা তাকির সাকর্থ  

িরূত্ব বিায় রাকি। আর শকান পর্থ শনই এবং এিা উিাহরণস্বরুপ উকল্লি করা হকলা।  

 

 শযসব বান্দ্ারা আল্লাহ ্র আউহলয়া উনাকির আল্লাহ হিকনন। সবাই তাকির হিকন না কারণ তারা  

হনকিকির লুহককয় রািকত িায়। অতীকতও উনারা এরকম হেকলন। যিন মানুে তাকিরকক আল্লাহর  

ওয়ালী হহকসকব হিকন শিলত তিন হয় উনারা শসই স্থান তিাি ককর িকল শযকতন অর্থবা সাকর্থ সাকর্থই  

উনাকির আহিরাকত হনকয় শনয়া হকতা। এিাও আল্লাহ (িাঃিাঃ) হকত হনধ ্াহরত তাকিীর শয উনারা  

হনকিকির রহসি উকমািন করকত িাইকতন না এবং মানুেকির শিাকি পেকত িাইকতন না।  

 

 তারা িাবী করকতন না শয তারা আল্লাহ ্র ওয়ালী, পৃহর্থবীর রুহানীয়াকতর স্তম্ভ বা শকানহকেু।  

আমাকির সবব্হৃত উিাহরণ হকচ্ছ আমাকির শশইি, আমার বাবা, হাযরাত শশইি নাহযম (কাদ্দাস  

আল্লাহু সিাররুহু)। িীবকন কিকনা হতহন আল্লাহ ্র ওয়ালী হবার িাবী ককর একটি শব্দ উচ্চারণ ককরন  

হন। হকনু্ত উনাকির আধিাজিক অবস্থার কারকণ উনারা মানুকের কাকে প্রকাহশত হকয় পকেন । তকব  

উনারা শবশীরিাি সময়ই অিানা র্থাককন। উনারা মানুেকির আকশপাকশ ঘুকর শবোন হকনু্ত অিানা  

র্থাককন।  

 

 পহৃর্থবীকত উনাকির সংিিা হনহি্ি করা। যিনই একিন ওয়ালী আহিরাকত িকল যান, উনার  

িায়িায় আকরকিন আকসন। ১২৪,০০০ আউহলয়া পহৃর্থবীকত আকেন। অতীকত িনসংিিা কম র্থাকার 

কারকণ উনাকিরকক সংিিায় শবশী মকন হত, উনাকির একিু শবশী শিিা শযত। হকনু্ত এিন পহৃর্থবীকত 

বহু হবহলয়ন মানুে। এিন এই ১২৪,০০০ আউহলয়া এক হািাকরও একিন হয় না। 

 

   

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই িনিই শকউ আউহলয়াকির শিিা শপকত িাইকল তার িনি আন্তহরকিাকব িুাঁিকত হকব।  

যারা উনাকির িুাঁকি শপকত িায় না তাকির সামকন উনারা আকসন না। উনাকির শিাকির িৃটিও শতামাকির  

হহিায়াকতর একটি কারণ হকত পাকর। আল্লাহই িাকলা িাকনন। এিাই আল্লাহ ্র (িাঃিাঃ) হহকমাত  

কারণ আল্লাহ (িাঃিাঃ) সবহকেুককই অনি শকান না শকান জিহনকসর মাধিম হহকসকব সৃটি ককরকেন।  

কাকতালীয় বকল হকেু শনই। কারও যহি হহিায়াত লাি করার কর্থা র্থাকক তাহকল আল্লাহ (িাঃিাঃ)  

শকান না শকান মাধিকম শসই মানুেকক উনার হপ্রয় বান্দ্ার সাকর্থ, উনার ওয়ালীর সাকর্থ সাোৎ করাকবন।  

 

 আউহলয়া আল্লাহ ্কির অকনক ধাপ এবং অকনক স্তর আকে। আউহলয়াকির মাকঝ অকনকক  

িাকননই না শয উনারা আল্লাহ ্র আউহলয়া। শুধুমাে আহিরাকত উনারা িানকত পারকবন। শকন?  

কারণ ওয়ালী মাকন আল্লাহ ্র বনু্ধ এবং আল্লাহ ্র হপ্রয় বান্দ্া। তাই উনারা অকলৌহকক শকান শজি  

পাওয়ার িনি কাি ককরন না, উনারা শুধুমাে আল্লাহ ্র িাকলাবাসা লাি করার িনি শসই স্তকর  

শপৌৌঁোকত িান। উনারা শসিাকবই আহিরাকত িকল যান। আল্লাহ (িাঃিাঃ) উনাকির সমস্ত উচ্চতা এবং 

স্তর উনাকির কাকে প্রকাশ করকবন আহিরাকত।  

 

 উনারা যহি হনকিকির বিাপাকর পহৃর্থবীকত নাও িাকনন তবুও উনারা িাহরপাকশ িাকলা েোন,  

মানুেকক আকলা এবং শবাকধািয় শিন। উনারা শবশীরিাি সময়ই যাকির সাকর্থ সাোৎ হয় তাকির িনি  

হহিায়াকতর মাধিম হন। উনারা মানুকের সমসিার সমাধাকন পহরণত হন। উনাকির িু’আ িহৃীত হয়।  

 

 যারা উনাকির সাোৎ লাি ককর এবং উনার কাকে শপৌৌঁোয় তাকির বিাপাকর বলা হকয় র্থাকক,  

“লা ইয়াশকা িাহলসুহুম।“ যারা উনাকির সাকর্থ বকস তারা িসুিতার পকর্থ িলকত পাকর না। যারা উনাকির 

সাকর্থ শিিা ককর তারা িসুিতার পর্থ বিায় রািকত পাকর না। িসুিতা বলকত আমরা শবাঝাজচ্ছ শয তাকির 

শশে পহরণহত িারাপ হকব না, তাকির শশে িাকলা হকব।  

 

 আউহলয়াকির স্তর আকে। আবিাল, আিইয়ার, িহল্লশিন, সাতিন, হতনিন, তারা সবাই হিন্ন 

এবং আরও আকে কুতুব এবং িাউস। আল্লাহ (িাঃিাঃ) িাকনন উনারা কারা। হনজিতিাকব উনারা  

সবসময় পহৃর্থবীকত উপহস্থত আকেন। উনারা শতামার বা আমার িানা মানুে নয়। আল্লাহ (িাঃিাঃ) 

িাকনন উনারা কারা। শবশীরিাি সময়ই উনারা লুকাহয়ত র্থাককন। 

 

 সবার হনকির মার্থায় যা আকস তাই বলা উহিৎ নয় এিাকব শয, “ইহন কুতুব, ইহন িাউস।“ এসব 

বিাপাকর নাক িলাকনা আমাকির কাি নয়। িল আমরা হনকিকির হনকয় মার্থা ঘামাই। শসসব আল্লাহর্  

আউহলয়াি্কণর িু’আর হাত শযন আমাকির িনি শিালা র্থাকক। আহম হনকিকক হকেুই িাহব কহর না।  

মাকঝ মাকঝ আমাকির মুহরি িাইকয়রা আমাকক হনকয় হকেু জিহনস হলকি হকনু্ত আমার সাকর্থ শসসকবর  

শকান সম্পক ্শনই। আহম যহি আল্লাহর্ হপ্রয় বান্দ্া হকত পাহর শসিাই হকব আমার িনি সবকিকয় বে  

আনন্দ্।  

 

   

  

 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 আহম শকান স্তকর শপৌৌঁোকনার বা শকানহকেু হবার িাহব কহর না। িাহব করা বুজিমাকনর কাি  

নয় কারণ িাহবর সাকর্থ ওিনও বহন করকত হয়। এই িনিই আমার হনকিকক হনকয় শকান িাহব শনই।  

যারা আমার বিাপাকর শকানহকেু িাহব ককর তারা শযন হনি িাহয়কত্ব তা ককর। আমার িনি আল্লাহর্  

(িাঃিাঃ) বান্দ্া হওয়াই যকর্থি। আল্লাহ ্(িাঃিাঃ) শযন আমাকির আকশপাকশ িাকলা বান্দ্াকির িমা  

ককরন।  

 

   আহম কত িুশী হব যহি আমাকির শশইি, শশইি মাওলানার (কাঃহসঃ) শরকি যাওয়া মানুেকির  

িনি হহিায়াকতর একটি মাধিম আহম হকত পাহর! আমার এিাকন শকান িাহব শনই, শকান হববহৃত শনই। 

ইনশাল্লাহ, আমার হববহৃত হকচ্ছ মানুেকক আল্লাহ ্র (িাঃিাঃ) আকিশকৃত পকর্থর সাকর্থ পহরিয় কহরকয়  

শিয়া, যা হকনা নাবী (সাঃ ) এর প্রিহশত্ পর্থ এবং ইসলাকমর প্রকৃত পর্থ।  

 

 আমাকির পর্থ হকচ্ছ আল্লাহ ্র িাকলাবাসার, নাবী (সাঃ) এর িাকলাবাসার, আহল-এ বাইকতর  

িাকলাবাসার এবং সাহাবাকির িাকলাবাসার পর্থ। এিাকন শকান শিিাকিি শনই। যাকির িাকিি আকে  

তারাই এই পকর্থ আকস। অনিানি পর্থসমূহ আরও শবশী িাকহিকিময়, তাকির হবোপন শবশী, তাকির 

এিা আকে শসিা আকে। যারা ইচ্ছা ককর তারা শযিাকন িুশী িকল শযকত পাকর। 

 

 আমার আর শকান িাহব শনই। আহম শকান স্বাকর্থর্ িনি কর্থা বহল না। এিাকনই এই িলকে এবং 

আমাকির নাক্সবান্দ্ী পর্থটিই নাবী (সাঃ) এর পর্থ। এিা সটিক পর্থ, শয পর্থ আল্লাহ ্র হিকক হনকয় যায়,  

ইনশাআল্লাহ ্। আহম এই প্রহতশু্রহত হিজচ্ছ, কারণ এিা আল্লাহ ্রও প্রহতশু্রহত।  

 

 “আলা হলল্লাহহি িীনুল িাহলস”। আমরা অকৃজেম এবং আলাহর (িাঃিাঃ) প্রহত হনকবহিত।  

এোো আর হকেু শনই। ইনশাআল্লাহ ্ , এই পর্থ শযন িলকত র্থাকক এবং আরও িাকলা শলাক শযন একত  

আকস। যারা হহিায়াকতর শযািি তারাও শযন আকস। আমাকির িরিা সবার িনি শিালা এবং যার ইচ্ছা  

শসই আসকত পাকর, ইনশাআল্লাহ ্ , যহি তাকির িাকিি র্থাকক। তারা শযন শসই িািি লাি ককর এবং সুিী  

হকত পাকর। আল্লাহ ্  (িাঃিাঃ) শযন আমাকির সাহাযিকারী হন, ইনশাআল্লাহ ্।  

 

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

  

 আল-িাহতহা।  

 

          হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল  

 

১ িানুয়ারী ২০১৬ / ২১ রাহবউল আউয়াল ১৪৩৭ 

 

                 আকবাবা িারিাহ, হািরাহ শসাহবাত            

  

             

               


