
যাদের মূর্ খতা বদৃ্ধি পায় শিক্ষার্খদে 

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাশহ ওয়া বারাকাতুহু। আউযু শবল্লাশহ শমে আি-িাইতাশের 

রাদ্ধর্ম। শবসশমল্লাশহর রাহমাশের রাশহম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুশলো 

মুহাম্মাশেে সাশয়িেীল আউয়াশলো ওয়াল আশর্রীে। মাোে ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মাোে ইয়া সাোশত 

আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্ মাোে ইয়া মািাইশর্ো, োসু্তর, মাোে ইয়া শিইর্ আব্দলু্লাহ োশিস্তােী, 

শিইর্ মুহাম্মাে োশযম আল-হাক্কােী, মাোে। তাশরকাতুো শসাহবাহ, ওয়াল র্াইরু শি র্াশময়াহ।  

 জ্ঞাে একটি সুশবিাল মহাসাির শকনু্ত জ্ঞাদের সারমম খ হদে আল্লাহ ্ প্রশত 

ভয়। হাযরাত আলী (রাাঃ) বদলে, "জ্ঞাদের সারমম খ হদে মার্ািাতুল্লাহ।" 

মার্ািাতুল্লাহ মাদে আল্লাহ ্দক ভয় করা। আল্লাহ ্দক ভয় করা এবং আল্লাহ ্ যা চাে 

তা করাই িুরুত্বপূর্ খ। 

 আল্লাহ ্ তা'আলার প্রথম আদেি হদে আমাদের পশবত্র োবী (সাাঃ) শক উচ্চ 

সম্মাে প্রেি খর্ করা। এর্ে বহুদলাক আদে যারা শবশভন্ন র্ায়িায় পড়াদলর্া কদর। 

ইসলামী জ্ঞাে অর্খেকারীরাও এর্ে অদেক যারা এর্াদে শসর্াদে পড়দত যায় এবং 

ইউশেভাশস খটিদত পদড়। তাদের োশিকতা বদৃ্ধি পায় পড়াদলর্ার সাদথ সাদথ এবং 

তারা হদয় ওদে অহংকারী এবং শেমািী। যতশেে ো শতামার জ্ঞাে শতামাদক 

আশর্রাদতর উপকার শেদব অথবা তা অেি মােুষদের উপকাদর আসদব, ততশেে 

শতামার জ্ঞাে মূলিহীে। অতএব, প্রথম দ্ধর্শেস তাদের শির্া উশচত আমাদের 

পশবত্র োবী (সাাঃ) শক উচ্চ ময খাো শেয়া এবং আমাদের পশবত্র োবী (সাাঃ) শক 

ভাদলাবাসা। যর্ে তারা শসিা করদব তর্ে আর শকােশকেুই তাদের শকাে ক্ষশত 

করদত পারদব ো। শকনু্ত যশে তারা পশবত্র োবী (সাাঃ) এর ময খাো এবং ভাদলাবাসা 

ভূদল শিদয় শকাে কার্ করার শচষ্টা কদর, তা তাদের শকাে উপকাদর আসদব ো।  

 এই মাস মাওশলদের মাস, আল্লাহ ্র িকুশরয়া। এ বের আমাদের পশবত্র োবী 

 (সাাঃ) এর মাওশলে িারীদির র্েি সব র্ায়িায় অদেক উৎসব হদয়দে। 



শলবােদের একটি অতিন্ত সুন্দর িহর দ্ধত্রদপাশল। শিইর্ মাওলাো (কাাঃশসাঃ) 

র্ায়িাটিদক ভাদলাবাসদতে। মােুদষরা শসর্াদে আহদল সুন্নাত ওয়াল র্ামাদতর 

অেুসারী এবং তারা তাশরকাত ভাদলাবাদস। আমরা শযসব শিশক্ষত-মূর্ খ শলাকদের 

কথা বলশে তারা দ্ধত্রদপাশলদত িত বের জ্বালাতে কদরদে। আল্লাহ ্  (র্াাঃর্াাঃ) এর 

শহকমাত শয আমাদের ভাইদয়রা শসর্াদে িত বের শকেুই করদত পাদরশে এবং 

শসর্াদে অদেক মুিশকল হদয়শেল। এই বের শসসব শলাদকর উপর আল্লাহ ্র শরাধ 

এবং গজব পতিি হয়েয়ে এবং িারা সবাই গ্রেফিার হয়ে চয়ে গ্রগয়ে। এই বের 

পুয়রা ত্রিয়পাতে শহর আদলাকজ্জল শেল। শসর্াদে মাওশলে এবং ভাদলা আমল করা 

হদয়দে আমাদের পশবত্র োবী (সাাঃ) এর র্েি। পশবত্র োবী (সাাঃ) এর সম্মাদে পুদরা 

শলবােে উৎসব কদরদে।  

 যর্ে আমাদের পশবত্র োবী (সাাঃ) শক সম্মাে করা হয়, বারাকাত শেদম 

আদস এবং েূর শেদম আদস। মােুদষর মদের শভতর এ বিাপারটি শ াকাদো র্রুরী। 

যারা তাদের মদে এটি শ াকায় ো তারা শেদব খাধ। এসব শলাকদের শকাে জ্ঞােবুদ্ধি 

শেই। এসব শলাকদের কথা িুদোো এবং এদের অেুসরর্ শকাদরাো।  

 অবিিই তুকী ভাষায় আদেক িাশল আদে, শতামরা র্াদোও শসিদুলা। শযমে , 

শতামরা যশে এই এই রকম একটি প্রার্ীর শপদে ভাদিা তাহদল শসটি শতামাদক 

সবদচদয় র্ারাপ এবং সবদচদয় শোংরা এই এই র্ায়িায় শেদয় যাদব। ওই 

শলাকিুদলাও টেক এরকম। আমরা শভারদবলা িাশল বিবহার কদর মুর্ শোংরা ো 

কশর। শকনু্ত যারা আমাদের পশবত্র োবী (সাাঃ) শক উচ্চ সম্মাে শেয় ো এবং উোদক 

অসম্মাে কদর কথা বদল , তারা টেক িাশলর শসই প্রার্ীটির মত। একই।     

 আল্লাহ ্ আমাদের শহিাযাত করুে তাদের অশেষ্ট শথদক। এদেরদক কৃশতত্ব 

শেয় শকেু মূর্ খ শলাক যারা সশতিকার অদথ খ শিশক্ষত েয়, শসসব শলাক যাদের শিক্ষার 

সাদথ সাদথ মূর্ খতাও বাড়দত থাদক। তাদেরদক কৃশতত্ব শেও ো। একারদর্ই যারা 



ইসলামী জ্ঞাে অর্খে করদত চায় তাদেরদক প্রথদম সংযুক্ত হদত হদব একর্ে 

মুশি খদের সাদথ। র্ামাদতর সাদথ েয়, তাশরকাতই একমাত্র সতি পদথ শেদত পাদর। 

র্ামাত েুশেয়ার র্েি কার্ কদর এবং আমাদের পশবত্র োবী (সাাঃ) এর সাদথ 

তাদের শকাে সংদযাি শেই। আল্লাহ ্ আমাদের সটেক পদথ থাকার তাওশিক োে 

করুে। আমরা শযে সটেক পথ শথদক সদর ো যাই ইেিাআল্লাহ। আমরা শযে 

অিল থাশক।  

 ওয়া শমোল্লাহ আত-তাওশিক 

 আল-িাশতহা 

                           হাযরাত শিইর্ মহুাম্মাে শমহদমত আশেল 

               ২৮ শিদসম্বার ২০১৫, আকবাবা োরিাহ, ির্র োমায।  

          

 

  


