
 

 

 

 

 

 

 

সম্মানিত আদম সন্তাি 

  আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লানহ ওয়া বারাকাতুহু। আউযু নবল্লানহ নমি আশ-শাইতানির রাজিম।   

  নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালাম ু'আলা রাসুনলিা মুহাম্মানদি সানয়িদীল   

  আউয়ানলিা ওয়াল আনিরীি। মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মাদাদ ইয়া সাদানত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্  

  মাদাদ ইয়া মাশাইনিিা, দাসু্তর, মাদাদ ইয়া শশইি আব্দলু্লাহ দানিস্তািী, শশইি মুহাম্মাদ িানযম  

  আল-হাক্কািী, মাদাদ। তানরকাতুিা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু নি িানময়াহ।   

 

   আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা   মািবিানতকক সব বকেষ্ঠ ককর সৃষ্টি ককরকেি।  

    

ْمنَا بَنِي آدَمَ   َولَقَْد َكرَّ
 

   "ওয়া লাকাদ কাররামিা বািী আদাম" (সুরাহ ইসরাাঃ৭০)। নতনি বকলি, "আনম তাকক সম্মানিত  

  ককরনে। মািুকেরা িন্মগ্রহণ ককর, নশশুকত পনরণত হয়, তরুণ হয়, অতাঃপর বড় হয়। প্রথকম তাকদর  

  মা তাকদর লালি-পালি ককর, তারপর তাকদর বাবা এবং তাকদর পনরবার তাকদর যত্ন ককর। নববাহ িা  

  করা পয বন্ত তাকদর পনরবার তাকদর শদিাকশািা ককর, তারপর তারা নিকিরাই নিকিকদর শদিাকশািা  

  ককর। 

 

   মুসনলম বা অমুসনলম, সবার শেকেই এমিষ্টি হয়। তারা আল্লাহশ্ক নিিুক বা িা নিিুক, 

  আল্লাহ ্(িাাঃিাাঃ) সবাইককই এই পকথ িালাি, িীনবকার পকথ। সব মািুে এই পকথই িকল। এই 

  নদক শথকক সব মািুে একই। পশুকদর িীবিও একই রকম। তারা পািাহার ককর এই পানথ বব িীবি  

  শথকক শবর হকয় আনিরাকত প্রকবশ করকব, নিকিকদর নহসাব শদকব, অতাঃপর মাষ্টি হকয় নমনলকয় যাকব।  

 

   মািবিানতর িিি কাি করা এবং আল্লাহ ্(িাাঃিাাঃ) শক িািা দুকিাই অতিন্ত িুরুত্বপূণ ব।  

  আল্লাহ ্যা বকলি তা মািুেকক এই পনৃথবীকত করকত হকব। যনদ তারা শসিা ককর তকবই 'ওয়া লাকাদ  

  কাররামিা বািী আদাম' এর শেিীকত প্রকবশ করকত পারকব। সম্মানিতকদর শেণীকত প্রকবশ করকব।  

  আল্লাহ ্(িাাঃিাাঃ)তাকদরকক িান্নাত দাি করার এবং আনিরাকতর সকল ভাকলা শদয়ার পনরেুনত  

  নদকয়কেি। অতাঃপর নতনি তাকদরকক মািুে (ইিসাি) বকল সকবাধি ককরকেি যা নকিা সকব বাচ্চ স্তর।  

 

   শতামরা যনদ আল্লাহশ্ক (িাাঃিাাঃ) িা শিি, তাহকল এ িীবকি শুধ ুিতুপ বদ িনু্তর মত কািই  

  ককর যাকব, তারপর মারা যাকব এবং নিাঃকশে হকয় যাকব। তিি আনিরাকত ভাকলা িায়িায় শপ ৌঁেকত  

  পারকব িা, িারাপ িায়িায় যাকব। িনু্তকদর মত অবস্থা হকব িা, আরও িারাপ অবস্থা হকব শতামাকদর,  

  বকলি আল্লাহ ্(িাাঃিাাঃ)।  

 

 

 

  



    

 

    

  

 

 

 

 

   পশুকদর অবস্থা ভাকলা শকি হকব? তারা যনদ অিি শকাি পশুকক যন্ত্রণা নদকয় থাকক, শসিার  

  িকিিও আনিরাকত পশুকদর িবাবনদনহ করকত হকব। নকনু্ত তারা িবাবনদনহ ককর িাহান্নাকম যাকব িা।  

  তারা মাষ্টি হকয় নমনলকয় যাকব। শুধ ুমািিানতই নিকিকদর িিি িবাবনদনহ ককর হয় িান্নাকত িাহয়  

  িাহান্নাকব থাককব অিন্তকাল।  

   

   তাই মািুে যনদ পশুর মত হত তাহকলও তাকদর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উনিৎ হত। মািুকের  

  অবস্থা পশুর শথককও িারাপ। তারা আনিরাকত বা াঁিকত পারকব িা। এই িীবি শোি। পানথ বব িীবি  

  িুবই েুদ্র। আনিরাকতর তুলিায় এই িীবি শিাকির একষ্টি পলককর সমািও িয়। তার শথককও কম।  

  তাই আমাকদর আল্লাহশ্ক (িাাঃিাাঃ) এই পনৃথবীকত ভূকল যাওয়া উনিৎ িয় এবং আল্লাহ ্(িাাঃিাাঃ) যা  

  বকলি তাই করা উনিৎ। আমরা শযি এই িমুার নদকির ওয়ানসলায় সকব বাচ্চ স্তকর শপ ৌঁেকত পানর  

  ইিশাআল্লাহ।্  

 

   ওয়া নমিাল্লাহ আত-তাওনিক 

    

   আল-িানতহা।  

 

          হাযরাত শশইি মুহাম্মাদ শমহকমত আনদল 

                          ৮ িািুয়ারী ২০১৫ / ২৮ রানবউল আউয়াল ১৪৩৭   

             আকবাবা দারিাহ, িির িামায। 

      
   


