
  

 

 

 

 

 

    

আমাদের নিয়াত যেি নিশুদ্ধ হয় 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লানহ ওয়া িারাকাতুহু। 

আউেু নিল্লানহ নমি আশ-শাইতানির রাজিম। নিসনমল্লানহর রাহমানির রানহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুনলিা মুহাম্মানেি সানয়িেীল আউয়ানলিা ওয়াল আনিরীি। 

মাোে ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মাোে ইয়া সাোনত আসহািী রাসুল আল্লাহ,্মাোে ইয়া মাশাইনিিা,  

যশইি আব্দলু্লাহ োনিস্তািী, যশইি মুহাম্মাে িানেম আল-হাক্কািী, দাসু্তর। 

তানরকাতুিা যসাহিাহ, ওয়াল িাইরু নি িানময়াহ। 

   

   আমাদের নিয়াত যেি সিসময় আল্লাহ ্র (িাল্লা িালালুহু ) িিি পনরচ্ছন্ন এিং  

  িা াঁটি হয়। আল্লাহ ্  (িাজিাজ) সিনকুুর মানলক এিং ধনককারী। এই নিশুদ্ধ কম কদক  

  স্বাদথ কর িিি িিিহার যকাদরািা। েনে স্বাদথ কর িিি কম কদক িিিহার কর তার মাদি যতামার  

  ঈমাি ধিুপনিত। এমি একটি নিন্তাও েনে কারও মাথায় আদস যে যস আল্লাহ ্র  

   (িাজিাজ) ধিুদমােি িয়, মািুদের ধিুদমােি িায় এিং কম কদক পানথ কি স্বাদথ ক রুপান্তনরত  

  কদর, যসই নিন্তা ওই মািুদের ধভ্িন্তদরর সি কিাশ করদি।  

 

   সিনকুুই এরকম। আমাদের পনিত্র িািী (সাজ) িদলি, "সিসময় সতি িলদত  

  িলদত একিি মািুে আল্লাহ ্র েৃটিদত নসজিক িা সতিিােীদত পনরণত হয়। আর  

  সিসময় নমথিা িলদত িলদত একিি মািুদের িাম নমথিািােীদের িাতায় নলনিত হয়।"  

  মািুে যেভ্াদি শরুু কদর তাদের যশে যসভ্াদিই হয়। যলাদকরা যেভ্াদি িলদত ধভ্িস্ত 

  যসভ্াদিই িলদত থাদক, পদর আর িেলায় িা।  

 

   আমাদের তানরকাহ শকুুমাত্র আল্লাহ ্র (িাজিাজ) িিি। আমরা আল্লাহ ্দক  

   (িাজিাজ) িাই এিং আমরা কাি কদর োজচ্ছ শুকমুাত্র আল্লাহ ্র (িাজিাজ) কাদু  

  যপ ৌঁুাদিার িিি। িল আমরা এই নিয়াতদক িি িা কনর। এই নিয়াত েনে আল্লাহ ্র  

   (িাজিাজ) িিি হয় এিং নিশুদ্ধ হয়, আল্লাহ ্  (িাজিাজ) যতামাদেরদক তিাি করদিি িা।  

  আল্লাহ ্  (িাজিাজ) যতামাদেরদক রাস্তার মাখিাদি যুদ  োদিি িা এিং যতামাদের  

  প্রনতটি সৎ উদিশি পূণ ক হদি।    

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

    

 

   েনে তা িা কর, েনে যতামরা ুল-িাতুরী এিং িালানকর মাকিদম উপদর ওঠার  

  যিিা কর তাহদল েুনিয়াদত এিং আনিরাদত ধপমানিত হদি। আমাদের সামদি 

  ধদিক ি  ি  উোহরণ আদু, হািার হািার। এমি যলাকদের উোহরণ োরা  

  প্রথদম আল্লাহর্ (িাজিাজ) পথ নিদয়নুল নকনু্ত পদর তারা সমস্ত শজি নেদয় মুসনলমদের  

  েতিা সম্ভি ক্ষনত করার যিিা কদরদু এিং কদর োদচ্ছ। 

 

   আল্লাহ ্(িাজিাজ) আমাদের নহিাোদত রািুি। িল আমরা নশক্ষা নিই যেি  

  আমাদের নিয়াত নিশুদ্ধ হয়। তাসাওউি মাদি নিশুদ্ধতা, এর মাদি পনরচ্ছন্নতা।  

  আমরা যেি তা খাপসা কদর িা যিনল, ইিশাআল্লাহ।্     
 

 

  ওয়া নমিাল্লাহ আত-তাওনিক 

    

  আল-িানতহা।  

 

         হােরাত যশইি মহুাম্মাে যমহদমত আনেল 

                 ১৬ িািুয়ারী ২০১৬ / ৬ রানিউল আনির ১৪৩৭   

                     আকিািা োরিাহ, িির িামাে। 

 


