
  

 

 

 

 

 

 

ব্যব্হার প্রণালী পুস্তিকা 
 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া ব্ারাকাতুহু। 

আউযু হব্ল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাস্তিম। হব্সহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়যিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাব্ী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিিানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িািুর। 

তাহরকাতুনা শসাহব্াহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

সকল প্রশংসা আল্লাহ ্র (িাল্লা িালালুহু ) িনয শয হতহন আমাদির আিাম-সন্তান হহদসদব্,  

মানুষ হহদসদব্ সৃষ্টি কদরদেন। এটা একষ্টট হব্শাল হনয়ামাত কারণ হতহন সব্হকেুই আমাদির অধীন  

কদরদেন। আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) পহৃিব্ীর ব্ুদক সব্হকেু সৃষ্টি কদরদেন মানুদষর উপকাদরর িনয।  

মানুদষর কৃতজ্ঞ হওয়া উহিৎ, তাদির উনার প্রশংসা করা উহিৎ। মানুদষর অহিদযাি করা উহিৎ নয়।  

আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) সব্হকেু সৃষ্টি কদরদেন সমতা রক্ষা কদরাঃ “কুল্লু শাইহয়ন হব্ হমযান।“  

 

   মানুদষরা পহৃিব্ীদত হনদির ব্ুস্তি অনুযায়ী হকেু স্তিহনস হব্নি কদর শিদলদে এব্ং হকেু প্রানীদক 

  হব্লুপ্ত কদর শিদলদে। যিন হনদির মািা ব্যব্হার কদর তারা হকেু কাি কদরদে তিন তারা শসই  

  িারসাময নি কদরদে। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) সব্হকেুই সুন্দরিাদব্ সৃষ্টি কদরদেন, সব্হকেুই তার িায়িা 

  অনুযায়ী ষ্টিক আদে। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) সব্হকেু সৃষ্টি কদরদেন শযন মানব্িাহত তা ব্যব্হার করদত  

  পাদর অপিয় না কদর, হকনু্ত মানব্িাহত তার মূলয ব্ুদেহন। এরকম যিন অব্স্থা তিন শিাষ  

মানব্িাহতর, িূল এব্ং িুুঁত মানব্িাহতর।  

 

 যিন শকান যন্ত্র শকনা হয় তিন তা আদস ব্যব্হাদরর হনদিেশাব্লীর সাদি। আল্লাহ (আযযা ওয়া  

িাল্লা) মানব্িাহতদক ব্দলদেন হকিাদব্ এই পহৃিব্ী ব্যব্হার করদত হদব্। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) সুহনহিেি 

হনদিেশনা হিদয়দেন শয হকিাদব্ এই হব্শ্বদক ব্যব্হার এব্ং সংরক্্ষণ করদত হদব্। হকনু্ত মানব্িাহত তার  

হিদক তাকায়ও হন। অদনদক আব্ার শসটা হেদে শিদল হিদয়দে। হকেু মানুষ তার হিদক তাহকদয়দে  

হকনু্ত শব্শীর িাি মানুষই হব্শ্বদক ধব্ংস কদর শিদলদে শসই হনদিেশনা না শিদি। তারা শযই ডাদল  

ব্দসদে শসই ডালই শকদটদে আর অনযদিরদক শিাষ হিদয়দে। 

 

 কক্ষদনা অনযদক শিাষ হিও না। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) সব্দিদয় সুন্দর কদর এব্ং সদব্ োৎকৃি কদর 

সৃষ্টি কদরদেন। শতামরাই হনদিদির নািসদক অনুসরণ কদরে, শয়তাদনর অনুসরণ কদরে। শতামরাই  

এই সুন্দর স্তিহনসষ্টট ধব্ংস কদরে, আল্লাহর্ সৃি এই সুন্দর হব্শ্ব।  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই িনযই প্রহতষ্টট কাি আমাদির সাব্ধাদন করদত হদব্। এই পহৃিব্ী যহিও হিরস্থায়ী নয় তব্ুও 

  িহব্ষযত প্রিন্মিুদলার িনয, শতামাদির পদর আসা মানুষদির িনয শতামাদির িাদলা হকেু শরদি  

শযদত হদব্। অব্শযই আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) ব্দলন শয মানুদষর িনয আরও িুরুত্বপূণ ে হদে তাদির  

আহিরাত িিন করা।  

 

 শতামরা পহৃিব্ীদক নি কদর শিদলে, শতামাদির আহিরাতদকও নি শকাদরানা। আল্লাহর  

 (িাাঃিাাঃ) আদিশসমূহ মানয না করদল আমরা হক অব্স্থায় পেদত পাহর তার একষ্টট উিাহরণ হতহন 

আমাদির শিিাদেন। িুহনয়া আসদব্ আর যাদব্, হকনু্ত মানুষ শযন তাদির আহিরাত না হারায় এব্ং  

তারা শযন তাদির আহিরাত ততরী কদর। এটাই িুরুত্বপূণ ে। তব্ুও যহি তুহম এমন হকেু কর যা পৃহিব্ীর 

িনয িাদলা নয়, তার প্রহতিলন শিিা যাদব্ শতামার আহিরাদত এব্ং আহিরাদত শতামাদক তার িনয  

প্রদের সম্মুিীন হদত হদব্। শতামাদক স্তিদজ্ঞস করা হদব্, “এটা তুহম শকন কদরে? তুহম এই  

শেোিাহরতা শকন কদরে? তুহম শকন এটা নি কদরে? তুহম শকন শতামার পদর আসা মানুষদির িনয 

িারাপ স্তিহনস শরদি শিে?” 

 

 আমাদির পহব্ত্র নাব্ী (সাাঃ) ব্দলন, “িলার পি শিদক একষ্টট পাির সহরদয় পাদশ রািাও  

সািাকা।“ “প্রকৃহতর ডাদক সাো হিদয় পহরষ্কার পাহন শনাংরা করা একষ্টট িুনাহ।“ এই িুষ্টট হাহিসই  

আমাদির িনয যদিি। এই ব্যাপারষ্টট কত িুরুত্বপূণ ে! এই ব্যাপারষ্টট িুহনয়া এব্ং আহিরাত উিদয়র  

সাদিই সম্পকৃ্ত। শযসব্ মানুদষরা িূল কদরদে তাদির তাওব্া করা উহিৎ এব্ং এিন শিদক আরও  

সাব্ধান হওয়া উহিৎ।  

 

 শতামাদির এই পহৃিব্ীদত পািাদনা হয়হন অপিয় করার িনয, আঘাত করা ও ধব্ংস করা ব্া যা  

িুশী তা করার িনয। এই পহৃিব্ী একষ্টট আমানাত, পরব্তীদত আসন্ন মানুষদিরও তা উপকাদর  

আসদত হদব্। যহি তুহম মানু্দষর িনয িাদলা হকেু কদর যাও তদব্ তার পুরস্কার শতামার কাদে আসদত  

িাকদব্ অন্তহীন সািাকা হহদসদব্ হকয়ামাত পয েন্ত। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) মানুদষর িনয িাদলা কাি করা  

সহি কদর হিন। এটা সহি নয়। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) শযন আমাদির সষ্টিক পি শিদক হব্িুযত না  

কদরন।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।  

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

                  ১৭ িানুয়ারী ২০১৬ / ৭ রাহব্উল আহির ১৪৩৭   

                      আকব্াব্া িারিাহ, িাির নামায। 

             

 


