
  

 

 

 

 

 

      

দরিদ্র মানুষ 

 
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। 

 

   মানুষকক সাহাযি করা আল্লাহ ্র (িাাঃিাাঃ) রাহমাত আকৃষ্ট ককর। এর মাধ্িকম আমাকির পহবত্র 

  নাবী (সাাঃ) এবং আল্লাহ ্র (িাাঃিাাঃ) সম্মরি লাভ কিা যায়। সাহাযয কিা ভাললা। যািা সাহাযয গ্রহণ 

  কলি িালদি সাবধান হলি হলব কািণ আমালদি পরবত্র নাবী (সাাঃ) বললন, "ইত্তারক শািিা মান  

  আহসানিা ইলাইরহ।" শকউ শতামার ভাকলা ককর থাককল তার ক্ষহত শকাকরা না। শয শতামার ভাকলা  

  ককরকে তার শথকক হনকিকক রক্ষা কর" , বকলন আমাকির পহবত্র নাবী (সাাঃ)।  

 

   মানুকষর নািস এরকমই হয়। িারাপ নািস ভাকলা শবাকে না, কৃতজ্ঞতা শবাকে না এবং এর  

  কারকে শয মানুষ ভাকলা করকত যায় শস অনুকশাচনা ককর। শয িান করকে তাকক শিিকত হকব  

  গ্রহেকারীর হিকটি হকরকম, তারা হকরকম মানষু। অবশিই মানুকষর মূলিায়ন হয় তার হনয়াত হিকয়।  

  এরকমও হকত পাকর শয অকনক সময় শকউ হিকত চায় হকনু্ত গ্রহেকারীর হিকটি শসই হনয়ামাকতর শযািি  

  নয়। আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) িাতার হনয়াত অনুযায়ী িানটি গ্রহে করকবন যহিও বা শস অকযািি  

  কাউকক শিয়। তবুও শযিাকন িরকার শসিাকন সাহাযি করা অকনক শবশী উত্তম। মানুকষরা সাধ্ারেতাঃ  

  এমহনকতই শসভাকব বুকে িান ককর। তারা এই শভকব শিয়, "এই িান শযন একিু ভাকলা িায়িায় শপ ৌঁকে।  

  এই শলাককরা এই িাকনর শযািি।"  

 

   এমনও শলাক আকে যাকির শকাকনা ভাকলা করকল তারা শসিা পেন্দ ককর না এবং শসই ভাকলা 

  আবিজনায় শিকল হিকত পাকর। তুহম ভাকলা করকল আর শসই শলাক তা হিকয় হসিাকরি হকনল। শসিা  

  তিন ওই শলাককর িায় হকয় যায়। যার ভাকলা করার কথা হেল শস ভাকলা ককরকে। কারও ভাকলা করা  

  শথকক হপহেকয় শথককা না হকনু্ত যতিুকু সম্ভব িান কর সতি, শযািি এবং অভাবগ্রস্ত শলাককিরকক।  

  পহৃথবী এিন এমন একটি িায়িা হকয় শিকে শযিাকন অকনক অভাবগ্রস্ত এবং িহরদ্র শলাক আকে।  

 

     

   

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   যিন তুহম িান কর, আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ) শতামাকক তার পহরবকতজ িশিুে শথকক একশতিুে িান 

  ককরন। শয িান গ্রহে করকে তাককও সাবধ্ান হকত হকব কারে তাকক িানটি শিয়া হকয়কে। তুহম যহি 

  একিন অভাবগ্রস্ত মানষু হও এবং শতামাকক শিয়া িান শিকল িাও বা তা ভুলভাকব বিবহার কর শসই 

  িুনাহ শতামার উপর বতজাকব এবং আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ) শতামার অবাা আরও িারাপ ককর শিকবন।  

  শতামাকক কৃতজ্ঞ হকত হকব।  

 

   আল্লাহ ্(জাাঃজাাঃ) িালদি ভালবালসন যািা উনাি রনয়ামালিি জনয কৃিজ্ঞ থাকক। রিরন বললন,  

  "ওয়াল্লাহু ইউরহব্বুশ শারকিীন।" এটা খুবই গুরুত্বপূণ ণ। আল্লাহ ্(জাাঃজাাঃ) িালদি রনয়ামাি বারিলয় দদন 

  যািা কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কলি, এবং রিরন অকৃিজ্ঞলদি কালে যা আলে িা রনলয় দনন।  

 

   এটাই হলে মানুলষি উপি নাফলসি ক্ষরিকি প্রভাব। নাফস এবং শয়িান খািাপ োিা আি 

  রকেুই ভালব না। িাই দিামরা নাফলসি এবং শয়িালনি অনুসিণ দকালিানা। আল্লাহ ্(জাাঃজাাঃ)  

  আমালদি এই দুইলয়ি অরনষ্ট দেলক রনিাপদ িাখুন।  

 

  ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

    

  আল-িাহতহা।  

 

          হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল 

                              ১২ িানুয়ারী ২০১৬ / ২ রাহবউল আহির ১৪৩৭   

            আকবাবা িারিাহ, িির নামায। 

  

 
 

 

 

 

 

 


