
  

 

 

 

 

 

 

কারও ভান করা দেখে দ া োঁকা দেও না 

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। 

 

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

 

َِاْلغ َف َ نَُّكمَبِاَّللَّ َي غُرَّ َل  ي اةَُالدُّْني اَو  نَُّكُمَاْلح  َت غُرَّ  ُرورََُل 
    

    ফিালা তাুুররাাাকুম আল-হায়াত আি-িুহনয়া, ওয়া লা ইয়াুুররাাাকুম হবল্লাহহল ুুরুর।ফ  

   সসুরাহ িাহতরঃ৫; সুরাহ লুকমানঃ৩৩)  ফইই ৃথহববীর িীবন দ্বারা প্রতাহরত হয়য়া নাফ , বলা হয়য়য়ে ইই 

  ৃহবত্র আয়ায়ত। শবশীর ভাি মানুষই শলাক-শিিায়নায়ত অতিন্ত আগ্রহী। হকনু্ত ঠিক শযমন মাহে  

  আবিজনা শিয়ি শ া োঁকায় ৃয়ে শতমহন মানুয়ষরাও শলাক-শিিায়ত হিয়য় শ া োঁকায় ৃয়ে, তায়ির  

  শলাকসান হয় ইবং তারা ৃব হারায়। অতইব, অসার িয়ব জর শকান মূলি শনই যহিওবা শলায়করা বহু  

  শলাক-শিিায়না কাি কয়র বায়ক।  

 

   ভন্ড শলায়করাও শবশীর ভাি সময়ই ইকাি কয়র বায়ক। তারা হনয়িয়ির িুব  নী হহসায়ব 

  শিিায়ত যায়, তারৃর  াক্কা শিয়য় ৃাহলয়য় যায়। মানুয়ষরা বয়ল, ফহকনু্ত তার ইরকম িােী হেল, ইরকম 

  সম্পহি হেল। সবই ছিল জাছলয়াছি!" দেগুখলা দে ভাড়া কখরছিল অথবা  ার কখরছিল শু  ুদলাক- 

  দেোখনার জনয এবং মানুষখক দবাকা বানাচ্ছিল িার অখনক ছকিু আখি দেছেখয়। পাছথ িব ছবষখয়  

  দিমন ছকিু যায় আখে না, মানুখষরা ছকিু টাকাপয়ো হারাখিই পাখর। িারা েুুঃে দপখি বা রাগ করখি 

  পাখর, িা গুরুত্বপূর্ ি নয়। ছকনু্ত মানুয়ষরা শযন তায়ির আহিরাত হাতোো না কয়র ইই িুহনয়ার িনি বা 

  শলাক-শিিায়নার কারয়ে। 

 

   বল আমায়ক বিাৃারটা হক। শলায়করা প্রতারকয়ির হৃেয়ন ুুয়র কারে বুজিিীবী ইবং হশহিত 

  শেেী শসরকমই করয়ত বয়ল। তারাও ইমহনয়তই হবৃবিামী, তারা হক করয়ে তা হনয়িরাই িায়ন না 

  ইবং তারা শয়তায়নর সসয়নি ৃহরেত হয়য়য়ে। আল্লাহ ্র সিাল্লা িালালুহু ) সসনি না হয়য় তারা 

শয়তায়নর  

    

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  অনুসারী হয়য়য়ে। তারা ৃথহববীয়ত শহনস্থা হয়ব ইবং আহিরায়ত শভািাহন্ত শৃাহায়ব।       

  

    ফপ্রতাহরত হয়য়া না" ফ বয়লন আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা), ফযারা সঠিক ৃয়ব শনই তায়ির দ্বারা  

  শযন কিয়না প্রতাহরত না হও।ফ হতহন সাব ান করয়েন হকনু্ত তবুও মানুয়ষরা শবাকা হয়ে। ইসব বোই 

  করা শলাকয়ির দ্বারা শবাকা বয়না না। তারা সািায়ক কায়লা আর ঠিকয়ক ভূল হহয়সয়ব শিিায় ইবং  

  ভায়লা কায়ির হনয়িজশ না হিয়য় তারা িারাৃ কায়ি উৎসাহহত কয়র আর ভায়লা কাি করয়ত হনয়ষ  

  কয়র। ইসব শলাকয়ির অনুসরে শকায়রানা ইবং ইয়ির দ্বারা প্রতাহরত হয়য়া না। আল্লাহ ্(জাুঃজাুঃ) 

  িাখের  োরাপ ঘুছরখয় িাখের উপরই দেলুন। িাখের ভাখগয যছে ছহোয়াি থাখক িখব িারা দযন দেই 

  ছহোয়াি লাভ কখর। িারা যছে ছহোয়াি না পায় িখব িাখের ভাখগয আখি কষ্ট।  

 

   আল্লাহ ্(জাুঃজাুঃ) আমাখের েন্তানখের ছনরাপে রােুন, কারর্ কমবয়েীরাই দবশী ভূল করখি। 

  এমনছক যাখের বয়ে কম নয় িারাও প্রিাছরি হখি দেেব দলাকখের দ্বারা, ছকনু্ত দবশীর ভাগ  

  কমবয়েীরাই প্রিাছরি হখি। এরা অহংকার কখর, দলাক-দেোখনা কাজ কখর এবং ছনখজখের 

  প্রাহতষ্ঠাহনকভায়ব হশহিত বয়ল, ইবং ইরাই সবয়েয়য় শবহশ শ া োঁকা িায়। তারৃর যিন তায়ির বয়স 

   বায়ে, তায়ির অয়নয়কই অতীয়তর কায়ির িনি আিয়সাস কয়র, আর অয়নয়ক হৃেয়ল 

হাহরয়য় যায়   িীবন শবয়ক।  

 

   ৃহরবায়রর শলায়করা তায়ির শেয়ল ইবং শময়য়য়ির হবশ্বহবিিালয়য় ৃািায়ে ইবং তায়িরয়ক  

  আিুয়নর ঠিক মাঝিায়ন শিয়ল হিয়ে। ৃয়র তারা বয়ল, ফইই হয়য়য়ে শসই হয়য়য়ে, সন্তায়নরা আমায়ির 

  শিিায়শানা কয়র না, আমায়ির শকানহকেুয়ত সম্মহত শিয় না।ফ তায়তা হিয়বই না। শতামায়ির সাব ান 

  হওয়া উহেৎ। প্রবয়ম বাসায় বাচ্চায়ির হনয়ি প্রহশিে শিয়ব, ৃয়র অনিয়ির হিয়য় বাচ্চায়ির প্রহশিে 

  শিওয়ায়ব। আল্লাহ ্  সিাঃিাঃ) উম্মাহত মুহাম্মািয়ক শয়তায়নর অহন  শবয়ক হনরাৃি রািুন। ইটা  

  হিতনার সময়। হতহন শযন সহতিই আমায়ির হনরাৃি রায়িন।  

 

  ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

    

  আল-িাহতহা।  

 

          হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহয়মত আহিল 

                              ১১ িানুয়ারী ২০১৫ / ১ রাহবউল আহির ১৪৩৭   

            আকবাবা িারিাহ, িির নামায। 

             

 

    


