
কর্ত তৃ্বে থাকা মানুষত্বের অমানয করা অনুচির্ 
 

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। 

 
 আমাদির এই সমাদবশিুদলা মানুষদক শজি শিয়, আধ্িাজিক শজি শযািায়, স্বজস্ত িান কদর এবং 

সুিী কদর। যারা এই সমাদবশিুদলাদত আদস তারা শাহিও লাভ কদর আবার আল্লাহ ্র হনকট হদত 

পুরস্কারও লাভ কদর। এর কারণ আমরা এসব সমাদবদশ আহস শুধ্ুমাত্র আল্লাহদক স্মরণ করার িনি। 

আল্লাহ ্র হযহকর করদল স্বজস্ত লাভ হয়। অনি শকান হকছুদতই তা পাওয়া যায় না।  

 

 পহৃিবী এিন শশষ সমদয় আদছ। মানুদষরা আদিই হকছুটা হনদব বাধ্ হছল এবং এিন তারা 

পুদরাপুহরভাদবই হনদব বাধ্ হদয় শিদছ। হািীস শারীদি বলা হয়, “যিন আল্লাহ ্ কারও হকছু করদত চান তিন 

প্রিদম হতহন তার বুজি শলাপ কদরন, তারপর হতহন শসই শলাকদক হিদয় যা িুশী তা করান।“ তিন মানুষ 

বদল, “হায়, শকন আহম এরকম কদরহছ?” হবচাদরর হিন এিন সহিকদট এবং আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  

এিন এই হনবু বজিতা শুধ্ুমাত্র হকছু মানুষদক শিন হন বরঞ্চ সকল মানুষদকই হিদয়দছন।    

 

 ইসলাদমর মানুদষরা শযন তাদির অবস্থা হনদয় সিুষ্ট িাদক এবং অহভদযাি না কদর। হবদশষ কদর 

আমরা যারা আরামিায়ক অবস্থায় আহছ এবং আল্লাহ ্র অনুমহতদত এই শিদশ  আতুরদস্ক  বসবাস করহছ, 

তাদির অহভদযাি করাটা ভাদলা হদব না। তারা শযন আল্লাহদক ধ্নিবাি িানায়, উনাদক ময বািা প্রিশ বন 

কদর এবং উনার প্রশংসা জ্ঞাপন কদর। যিন আল্লাহ ্  আিাজিাজ  শকান মানুষদক একিট িায়িায় সৃিষ্ট 

কদরন, শসই িায়িার ভাদলা এবং িারাপ উভয়ই আল্লাহ ্র তরি শিদক শসই মানুদষর উপর পহতত হয়। 

এটাই ভািি। আল্লাহ ্ যহি শসরকম চান তাহদল তুহম তার কাদি হস্তদেপ করদত পারদব না।  

 

 আল্লাহ ্দক শুকহরয়া শয আমাদির পূব বপুরুষিণ, ওসমানীয়া হিলািাদতর মানুদষরা, এই 

িায়িািুদলা “আল্লাহ ্ আল্লাহ ্” বলদত বলদত িিল কদরহছদলন এবং এিাদন তাদির রি ঝহরদয়হছদলন। 

এই িায়িার শসই রদি হলিা িহলল হবচার হিবস পয বি বহাল িাকদব। এই িায়িািুদলা ইসলাদমরই 

িাকদব ইনশাআল্লাহ ্। অনিানি অদনক মুসহলম িায়িাও আদছ শযিাদন অদনক রি ঝদরদছ। কাহিরদির 

কাদছ মুসহলমদির রদির শকান িাম শনই হকিু তার প্রহতিট শিাটার িাম আল্লাহ ্র কাদছ সমস্ত পহৃিবী 

শিদকও শবহশ। তাই শতামাদির হািার হািার শুকহরয়া করা উহচৎ এবং িু’আ করা উহচৎ। আল্লাহ ্ 

 আিাজিাজ  শযন ইসলামদক এবং এই শিশদক হহিাযাদত রাদিন শযদহতু এিট ইসলাদমর শনতৃদে িাকদছ 



  এবং ইসলামদক যত্ন কদর শিদি শুদন রািদছ।  

 

 শশইি মাওলানা শটহলহভশদক বলদতন শয়তাদনর বাক্স। এিন তার শিদকও বড় শয়তাদনর বাক্স 

শবর হদয়দছ। িটহভ তার সামদন িুব হালকা। িটহভদত আমরা িবর শুহন হকিু শসই িবরও এিন হদয় শিদছ 

শলাক শিিাদনা অহভনয়। তারা এমন সব জিহনস শিিায় যার সাদি িবদরর শকান সম্পকবই শনই। আমরা 

িুইহিন আদি একিট হবশ্ব-সংক্রাি িবর শিিলাম পহৃিবীর অনিপ্রাদির একিট শিদশর বিাপাদর। িুইহিন 

যাবত শসই শিদশর শরহিও এবং শটহলহভশন তাদির শপ্রহসদিন্ট হক বদল আর হক কদর তা ছাড়া অনি 

হকছুই শিিায়হন। তাদির িনি পহৃিবীটা অতটুকুই বড়। ওই শিদশর এক িািীদিাদছর বুহড় শচহারায় ভারী 

শমকআপ লাহিদয় , শিশীয় লাা শপাশাক পদড় হাসদত হাসদত িবদর তার শিদশর মানুষদির সুসংবাি 

হিহছল। আর শসিাদন মানুষ েুধ্ায় মৃতুিবরণ করদছ। তাদির রাস্তািুদলা িাহরদ্রতায় পহরপূণ ব আর শস িবদর 

শুধ্ু বলদছ, “আমাদির সুহপ্রয় শচয়ারমিান, আমাদির শপ্রহসদিন্ট, আমাদির শনতা, আমাদির হপ্রয় শনতা, 

আমাদির শনতার শছদল” ইতিাহি। শনতার পুদরা পহরবারদক উদল্লি করা হদয়দছ। হয়ত তারা কহমউহনস্ট 

রািি হদয় শিদছ, ওই তামাশাকারীরা। 

 

 তাহদল , হক ভাদলা িবর হিচ্ছ শতামরা ? তারা একিট হাইদোাদিন শবামা ততরী কদরদছ। মানুদষরা 

শসিাদন িয়িয়কার করদছ এবং হাততাহল হিদচ্ছ। শলাকিুদলা েুধ্ার কারদণ িিকমত িা াঁড়াদতও পারদছ 

না আর তাদির সাোৎকার শনয়া হদচ্ছ। “আপনাদির অনুভূহত হক?” “আমরা উল্লহসত”, তারা বদল। তারা 

আল্লাহ ্দক শচদন না। তারা “আল্লাহ ্দক ধ্নিবাি” বলদত হিদয়ও শিদম যায় কারণ তারা আল্লাহ ্দক স্বীকার 

কদর না। তাদির সাধ্ারণ মানুষিুদলা সমূ্পণ ব ঈমানহীন এবং ধ্ম বহবমুি। তাই তাদির ধ্দম বর সাদি শকান 

সম্পকবই শনই। তুহম যহি তাদির সামদন আল্লাহ ্ বল হয়ত তাদির মািা িারাপ হদয় যাদব। তারা বলদছ শয 

তারা অতিি সুিী। “আমাদির এই শনতা কত বুজিমান! আমাদির আর েুধ্ায় কষ্ট শপদয় ধ্ুাঁদক ধ্ুাঁদক 

মরদত হদব না। আমরা সবাই পারমাণহবত শবামার আঘাদত একদত্র মদর শশষ হদয় যাব!” 

 

 আল্লাহ ্ এমন শিশও সৃিষ্ট কদরদছন। তাই আমরা হািার বার কৃতজ্ঞ শয আমরা শসরকম 

শিশিুদলাদত বাস কহর না। আমরা আমাদির প্রহতদবশী শিদশর আ হসহরয়া   রাষ্ট্রপহতদক শিিহছ। শস পুদরা 

শিশ পুহড়দয় শিদলদছ এবং শস বলদছ শয শস িুশী, শস সুিী। এরকম তস্বরাচারীতা এিন সব িায়িায়। 

ওসমানীয়া িাহলিািদণর পদর ৪০-৫০ বছর সব শিদশই তস্বরাচারীতা চদলদছ।  

 

 আল্লাহ ্দক ধ্নিবাি শয আমরা আমাদির শিদশ হিদন পা াঁচবার আযান শুহন। হকছু িায়িা আদছ, 

মুসহলম শিশ, শযিান শিদক আমাদির তারীকাত এদসদছ আউযদবহকস্তান , শসিাদন তুহম আযান শুনদত 

পাদব না। আযান হনহষি। মহহলারা হহিাব পড়দল তাদির শিদল শ াকাদনা নয়। অনিায়-অতিাচার এিন 

সব িায়িা শছদয় শিদলদছ। এর মাদন হদচ্ছ হবচার হিবস িুব কাদছ। মাহিী আআলাইহহ সালাম  এই যুলুম 

অপসারণ করদবন ইনশাআল্লাহ ্। আল্লাহ ্  আিাল্লা িালালুহু   শযন আমাদির মাহিী আলাইহহ সালাদমর 

হিনিুদলাদত শপ ৌঁছাদনার তাওহিক িান কদরন।  



মানবিাহতর কায বকলাদপর ধ্ারা অহনজিত। আল্লাহ ্ শযমন চান তারা শসরকম কদর। আমরা চাই 

মাহিী আআলাইহহ সালাম  যত তাড়াতাহড় সম্ভব আসুন হকিু বলা হদয় িাদক শয, “আিা তুহরহি, আনা 

উহরিু, ওয়াল্লাহু ইয়াি’আলু মা ইউহরি”। তুহম চাও, আহম চাই এবং আল্লাহ ্ যা চান শসটাই কদরন। হতহন 

সবহকছুর ভািি হনধ্ বারণ কদরদছন উনার ইচ্ছা অনুসাদর। ইনশাআল্লাহ ্ , আমাদির পহবত্র নাবী আসাজ  এর 

শিয়া হনিশ বনিুদলা িুব কাদছ এদস শিদছ।      

 

 আল্লাহ ্  আিাজিাজ  যত দ্রতু সম্ভব ইসলামী হবশ্বদক রো করুন। যিন মাহিী আআলাইহহ সালাম  

আসদবন তিন ইসলাম ছাড়া অনি শকান ধ্ম ব বাকী িাকদব না। শসসময় শকান জিহযয়া আমুসহলম 

শাসকদির অমুসহলমদির উপর ধ্ায বকৃত টিাক্স  বা অনি শকান টিাক্স িাকদব না। হয় মুসহলম হদয় শযদত 

হদব নতুবা মুসহলমদির উপর যুলুম করার শাজস্ত হহদসদব পহৃিবী শিদক চদল শযদত হদব।  

 

 শব িদির শাহিহপ্রয় বলা হদয় িাদক অিচ তারা মুসহলমদির িীবি পুহড়দয় মারদছ। আমরা সব 

িায়িায় এরকম শিিহছ। শব ি ধ্ম বযািদকরা রাস্তার উপর মুসহলমদির হতিা কদরদছ হশশু-বালক 

হনহব বদশদষ এবং তাদির িীবি পুহড়দয়দছ। শসিান শিদক আমায়ানমার  আমাদির এিাদন মুসহলম ভাইদয়রা 

এদসদছ। শসিাদন হবকাল ৪ টার পর তারা ঘর শিদক শবর হদত পাদর না, তাদির িনি তা হনহষি। তারা 

ঘদরর বাইদর শবর হদল হনি িাহয়ে শবর হদত হয়। কাহিরদির িনি সব িায়িায় মুসহলমদির রি হালাল 

হদয় শিদছ।  

 

 এই িনিই যিন মাহিী আআলাইহহ সালাম  আসদবন, কাহিরদির যা প্রাপি তাই তারা পাদব। তাই 

ওসমানীয়া িাহলিািদণর ভাষায়, “শুদয়াদরর চামড়া হিদয় শযমন িতুা ততরী করা যায় না , িিক শতমহন 

কাহিরদির হিদয়ও বনু্ধ ততরী করা যায় না”। এই প্রবািিট এই সমদয় পুদরাপুহর সদতি পহরণত হদয়দছ। 

শকান কাহিদরর উপদরই আস্থা রািা যাদব না। আমরা আল্লাহ ্র উপর আস্থা রাহি। আমাদির বনু্ধ আল্লাহ ্।  

 

ِ َحِسيبً  ِ َشِهيدًا َوَكفَى بِاَّلله  اَوَكفَى بِاَّلله
          

“ওয়া কািা হবল্লাহহ শাহহিান ওয়া কািা হবল্লাহহ হাহসবান।“  আসুরাহ িাতহজ২৮, সুরাহ 

আহযাবজ৩৯  আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  সব অবস্থাদতই আমাদির িনি যদিষ্ট। কাহিদররা শক? তারা 

আল্লাহ ্র কুিরাদতর তুলনায় কদয়কিট ধ্ূহলকণার সমানও নয়। আণহবক শবামা বা হাইদোাদিন শবামাও 

হকছুই নয়।  

 

হকিু শযদহতু এিন শশষ সময়, অদনক মজস্তষ্ক-হবকৃত শলাক শনতৃদে শিদছ। তাই পহৃিবীদত 

মহাহবধ্বংস সংঘিটত হদব। এিন যা ঘটদছ তা যহি হবশ অিবা হতহরশ বছর আদির মানুষদির বলা হত 

তদব তারা কিদনাই তা হবশ্বাস করত না। িশ বছর আদির মানুষদির বলদলও তারা তা িুব একটা হবশ্বাস 

করত না। সাদ্দাম বদল একিন হছল, সবাই যাদক পািল বলত, হকিু শস পািল হছল না। পদর তারা 



বুঝদত পাদর শয শসই শলাক ইসলাদমর প্রহতরো কদরদছ। শস হবশাল পহরমাণ হিতনার মুদিামুহি হদয়ও 

িন্ডায়মান হছল। 

 

শসিানকার  আইরাদকর   মানবিাহত তা িাদন না। ইনশাআল্লাহ ্ , আমরা ভাদলা মানুষ দ্বারা প্রশাহসত 

হজচ্ছ  আতুরদস্ক । আল্লাহ ্  আিাজিাজ  তাদির আরও সামি বি িান করুন। এই সময় হিতনার সময়। প্রবাদি 

আদছ শয যুদির ময়িাদন শঘাড়া বিল করা উহচৎ নয়। এই কিািট এই সমদয়র িনি প্রদযািি। চল আমরা 

এই শলাকদির িনি পয বাপ্ত িু’আ কহর এবং তাদির সহায়তা কহর। হকছু মুসহলমদির মাদঝও প্রচুর হিতনা 

এবং হবভজিপরায়ণতা রদয়দছ। 

 

যারা আদিশ শিয়ার অহধ্কার রাদি তাদির হবদরাহধ্তা করা বড় িুনাহ। যারা শনতা হবার িাহব কদর 

তাদিরও শুদন রািা উহচৎ। যারা আদিশ প্রিাদনর অহধ্কার রাদি তাদির হবদরাহধ্তা করা অদশাভন। যারা 

হিদন পা াঁচবার নামায পদড় এবং সবসময় িমুা এবং ঈদির নামাদযর িামাদত িাদক তাদির হবদরাহধ্তা 

করার শকান অহধ্কার শতামাদির শনই। হবদরাহধ্তা করদল শতামরা হিতনার সৃিষ্ট করদব এবং তিন 

শতামাদির তার িনি িবাবহিহহ করদত হদব। যারা হিতনা কদর তাদির উপর অহভশাপ বহষ বত হয়।  

 

অহভশপ্ত তারা সবাই যারা হনদিদিরদক উলামা বদল িাহব কদর আর মুসহলমদির হবভি কদর, 

যারা মানুদষর হপদি ছুহর মাদর এবং তাদির অনুসারীরাও, তারা যারাই শহাক না শকন। আল্লাহ ্র অহভশাপ 

আদছ হিতনাকারীদির উপর। আমরা কাউদক অহভশাপ শিই না হকিু আল্লাহ ্  আিাজিাজ  স্বয়ং অহভশাপ 

হিদচ্ছন। “আল-হিতনাতু নাঈমাতুন, লা’আনাল্লাহু মান আইকাসাহা।“  আহািীস শারীি  যারা হিতনা ততরী 

কদর, বহু কুর’আদনর আয়াদত এবং হািীদস তাদির অহভশাপ শিয়া হদয়দছ। তাদির অনুসরণ শকাদরানা 

এবং তাদির সাদি ওিাবসা শকাদরানা।  

 

অদনক সািাহসধ্া শলাক আদছ যারা মদন কদর শয তারা ভাদলা করদছ। আসদল তারা হনদিদির, 

অদনির এবং শিদশর েহত করদছ। শিশদদ্রাহীতা শুধ্ুমাত্র আইনিতভাদবই অপরাধ্ নয়, আল্লাহ ্র আআযযা 

ওয়া িাল্লা  িৃিষ্টদতও এিট একিট হবশাল িুনাহ।  

 

কাবীরা িুনাহিুদলা হক হক? মিিপান, বিাহভচার, চুহর এবং বাবা-মার অবাধ্িতা। যুিদেত্র শিদক 

পলায়ন করাও কাবীরা িুনাহর অিভুবি। তুহম হবশাল িুনাহ করদব যহি যুিদেত্র শিদক পালাও। 

শতামাদক তার িনি মূলি হিদত হদব কারণ যহি একিন মানুষ যুিদেত্র শিদক পলায়ণ কদর তাহদল তার 

িনি পুদরা বাহহনীও হপছু হদট শযদত পাদর।  

 

হপদি ছুহর মারা এবং শিদশর েহত করাও একই রকম। তাদিরদক এসবহকছুর িনিই মূলি হিদত 

হদব। যারা শিদনশুদন তা কদর তারা আরও শবহশ িায় বহন করদব। প্রহতিট মানুষ যাদক শস হবপিিামী 

কদরদছ তার িুনাহও শস বহন কদর। একিন শহাক , িুইিন শহাক, এমনহক যহি এক হািার িনও হয়, 

শসই একহািার শলাদকর িুনাহও ওই একিদনর কা াঁদধ্ পড়দব।  



তাই তাওবা কর এবং সতি অশু্রবষ বন কর। হমিিা অশু্র শিদলা না। টাকার িনি অশু্র শিদলা না। 

আল্লাহ ্র িনি, ইসলাদমর িনি এবং হাযরাত নাবী আসাজ  এর িনি অশু্রবষ বন কর। শতামাদির উপর 

আল্লাহ ্র নমনীয়তা আদছ। তার কির কর। এই শিশ  আতুরস্ক  কতহকছুর শভতর হিদয় শিদছ, এটা কত 

যন্ত্রণার শভতর হিদয় শিদছ। কুর’আন হশো শিয়ার িনি হক তাদির কারাবন্দী করা হয়হন? পািহড় পরার 

িনি হক তাদির মৃতুিিন্ড শিয়া হয়হন? এই শিশ কতহকছুর মদধ্ি হিদয় শিদছ। অকৃতজ্ঞতা ভাদলা জিহনস 

নয়। হনয়ামাত অস্বীকার করা ভাদলা জিহনস নয়। মানুষ হও এবং কৃতজ্ঞ হও।  

 

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرواْ ِلي

          

“িাযকুরুনী আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলী”, বদলন আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  আসুরাহ 

বাকারাহজ১৫২  আল্লাহ ্র আিাজিাজ  প্রহত কৃতজ্ঞ হও। আমাদির আল্লাহ ্দক ধ্নিবাি। “ওয়া হবশ-শুকহর 

ইয়ািুমুন হন’আম।“ “কৃতজ্ঞতায় হনয়ামাত বাদড়।“ আল্লাহ ্র সবদচদয় বড় হনয়ামাত হদচ্ছ ইসলাম এবং 

সুস্বাস্থি। শাহি এবং হনরাপত্তার শিদক বড় হনয়ামাতও আর হদত পাদর না। আল্লাহ ্র শুকহরয়া আমরা 

সবিায়িায় সহিভাদব ভ্রমণ করদত পারহছ। ভ্রমদণ শকান ভয় শনই, হকছু শনই। আমাদির এর িনি 

কৃতজ্ঞ হওয়া উহচৎ।  

 

আল্লাহ ্ আমাদির হনরাপি রািুন। ইসলাদমর প্রধ্াদনরা এিাদন আতুরদস্ক  আদছন, ওসমানীয়া 

িাহলিািণ এবং তাদির অনুসারীরা এিাদন আদছন। মাহিী আলাইহহ সালাম যত শীঘ্র সম্ভত আহবভূবত 

শহান এবং রাসুলুল্লাহ আসাজ  এর এই আমানাতিুদলা গ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ ্ পুদরা পহৃিবী মুসহলম হদব। 

এটা আমাদির পহবত্র নাবী আসাজ  এর সুসংবাি। উনার কিা হবশ্বাস করা এবং উনার উপর ঈমান রািা 

িরয। আমাদির পহবত্র নাবী আসাজ  এর সব কিাই আমাদির সুহনজিতভাদব হবশ্বাস করা প্রদয়ািন।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।  

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল  

৮ িানুয়ারী/২৮ রাবীউল আউয়াল ১৪৩৭ 

হািরা-পরবতী শসাহবাত, আকবাবা িারিাহ।      

       

 

  

 

 


