
  

 

 

 

 

 

 

নিজের হাত এবং জেহবা সংযত কর 

 
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, িাসু্তর, মািাি ইয়া শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, 

শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, মািাি। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

   আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলদেনাঃ 

   

 َويَِدهُُِِلَسانِهُُِِمنُُْالنَّاسَُُُسِلمََُُمنُُْاَْلُمْسِلمُُ
 

    আআল-মুসহলমু মান সাহলমান নাসু হমন হলসাহনহহ ওয়া ইয়াহিহহ।আ আমুসহলম শসই 

  বিজি যার জিহবা এবং হাত শেদক অদনিরা হনরাপি োদক।আ তারা তাদির হাত অেবা  

  জিহবা দ্বারা কারও ক্ষহত কদর না। অদনদকর জিহবা তাদির হাদতর শেদকও িারাপ।  

  যারা তাদির জিহবা দ্বারা মানুষদক হনপীড়ন কদর, যারা অনিদক হমেিা অপবাি শিয়  

  এবং যারা মানুষদক উতিি কদর তাদিরদক পুদরাপুহর মুসহলম ধরা হয় না। তাদির মদধি  

  ইসলাম এবং ঈমান অনুপহিত অেবা িুবই কম োদক। 

 

   শসসব মানুষদির উহিৎ আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর আদিশ এবং উপদিদশ  

  কান শিয়া। তাদির উহিৎ হনদিদির কাি শুধরাদনা এবং হনদিদির প্রহশক্ষণ শিয়া  

  কারণ তুহম একইসাদে মানুষদক অতিািার করদত এবং হনদিদক মুসহলম বলদত পারদব  

  না। এই শলাকিুদলাই মুসহলমদির ভাবমূহত ি নষ্ট করদে যিন আসদল আমাদির পহবত্র  

  নাবী (সাাঃ) এর বণ িনাকৃত মুসহলদমরা এরকম নয়। 

 

   একিন মসুহলম সবদিদয় সুন্দর শমিাি এবং সবদিদয় সুন্দর স্বভাদবর অহধকারী 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  হয়। তারা অনিায়ভাদব কারও ক্ষহত কদর না এবং কাউদক কষ্ট শিয় না। এবং যিন তারা 

  ঠিক হয় তিন তারা সবধরদণর স্বস্বরািারী, অহবশ্বাসী এবং অতিািারী মানুষদির প্রহতহত 

  করদত পাদর। তারা হনদিদির জিহবা এবং হাত বিবহার কদর অদনির প্রহতরক্ষা কদর। 

  তারা তাদির হাত ও জিহবা দ্বারা মানুদষর অহনষ্ট কদর না। মুসহলমদির অদনির কাে 

  শেদক হনদিদির অহধকার িাবী করার অনমুহত আদে হকনু্ত তা করদত হদব ইসলাদমর  

  সীমানার শভতদর শেদক।  

 

   শস শযই শহাক না শকন, তুহম রাি কদর হনদিিাষ মানুষদক কষ্ট হিদত পারদব না।  

  তুহম শুধুমাত্র অতিািারী, শিাষী এবং শতামার ক্ষহতসাধনকারীর কাদে শতামার অহধকার   

  িাইদত পারদব। তাও করদব যহি তা করার সামে িি শতামার োদক। আর যহি তা করদত  

  না পাদরা তদব তাদিরদক আল্লাহ ্র (িাাঃিাাঃ) কাদে সমপ িণ কর। আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ)  

  শিিদবন শযন তারা ওই বিাপাদরর িনি হবিাদরর হিদন হহসাব শিয়। আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ)      

  তাদির প্রশ্ন করদবন এবং তুহম হনজিতভাদব শতামার অহধকার পাদব। আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ) 

  যহি িান তাহদল িুহনয়াদত এবং আহিরাদত িুই িায়িাদতই শতামার অহধকার হনদয় হিদত  

  পাদরন। শসটা উনার ইচ্ছা।  

 

   মানুদষরা শযন তাদির হাত এবং জিহবা সংযত কদর এবং কাউদক হনপীড়ন না 

  কদর। আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ) আমাদির সবাইদক শজি হিন শযন আমরা আমাদির নািসদক 

  হনয়ন্ত্রণ করদত পাহর এবং সঠিক পদে োকদত পাহর। আমরা শযন কাউদক অতিািার  

  না কহর অেবা প্রতারণা কদর কারও অহধকার না শনই, কারণ আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ)  

  হনজিতভাদব শসই অহধকারঠটর বিাপাদর প্রশ্ন করদবন, তুহম হক কদরে এবং শকন কদরে। 

 

   ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

    

  আল-িাহতহা।  

               হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহদমত আহিল 

            ২ িানুয়ারী ২০১৬ / ২২ রাহবউল আউয়াল ১৪৩৭  

          আকবাবা িারিাহ, িির নামায। 

        

     


