
  

 

 

 

 

উনাকে (সাাঃ) ভাক াবাসাও ইবাদাত 
 

আস-সা াম ুআ াইেুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাোতুহু। 

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

আস-সা াতু ওয়া আস-সা ামু 'আ া রাসুহ না মুহাম্মাহদন সাহয়িদী  আউয়াহ না ওয়া  আহিরীন। 

মাদাদ ইয়া রাসু  আল্লাহ,্ মাদাদ ইয়া সাদাহত আসহাবী রাসু  আল্লাহ,্মাদাদ ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ দাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাদ নাহযম আ -হাক্কানী, দাসু্তর। 

তাহরোতুনা শসাহবাহ, ওয়া  িাইরু হি িাহময়াহ। 

 
   যারা আমাকদর পহবত্র নাবী (সাাঃ) শে ভাক াবাকস তারা আল্লাহর োকে গ্রহণকযািি মানুষ।  

  আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) আকদশ েকরন হাযরাত নাবী (সাাঃ) শে সম্মান শদিাকনার িনি, ময যাদা  

  শদয়ার িনি এবং ভাক াবাসার িনি। হতহন বক ন আমরা শযন উনাকে (সাাঃ) আমাকদর হনকিকদর 

  শেকেও শবশী ভাক াবাহস। 

 

   আমাকদর সমকয়র শ াকেরা শয়তাকনর অনুসরণ েকর এবং আমাকদর পহবত্র নাবী (সাাঃ) শে 

  অসম্মান শদিায়। তারা বক  শয হতহন আমাকদর মতই মানুষ হেক ন, হতহন মারা শিকেন এবং চক   

  শিকেন। হেনু্ত উনাকে উচ্চ ময যাদা শদয়া আল্লাহর আকদশ। আমাকদর পহবত্র নাবী (সাাঃ) আল্লাহর  

  হিয়তম (হাবীবুল্লাহ) এবং আল্লাহ ্র (িাাঃিাাঃ) সবকচকয় হিয় বান্দা অনন্তোক র িনি।  

 

   উনাকে ভাক াবাসা এেটি ইবাদাত এবং এেটি ভাক া আম । উনার িহত িারাপ মকনাভাব  

  শপাষণ েরা এেটি িুনাহর োি এবং তা আল্লাহ ্র (িাাঃিাাঃ) ঘণৃা হনকয় আকস। যাকদর উনার িহত  

  হবরুপ মকনাভাব আকে তাকদর আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) এই পহৃেবীকত শাজস্ত হদকবন এবং ওইসব শ াকেরা  

  তাকদর োি হনকয় েিকনাই স্বজস্তকবাধ েরকত পারকব না। তারা যতই সম্পদশা ী শহাে, তাকদর যত 

  হেেুই োেুে অেবা যতই সন্তান-সন্তহত োেুে, শসসব শোন হেেুই তাকদর োকি আসকব না।    

 

   আমাকদর পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর শিাত্র আোকর অকনে বড় হে  এবং মক্কার িকতিকেই শসই 

  শিাকত্রর একেেটি শািার অন্তভুযক্ত হে । যিন আমাকদর সায়িীদ (সাাঃ) ইস াকমর আহবান হনকয় শবর 

  হন তিন তারা উনাকে গ্রহণ েকরহন োরণ হতহন দহরদ্র হেক ন। তারা ধনী হে  বক  অহংোর শদিায়  

  এবং উনাকে িতিািিান েকর। আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) পহবত্র েুর’আকন তাকদর হধক্কার শদন।  

  তাকদরকে আল্লাহ এই চহরত্র হদকয় বণ যনা েকরন শয বণ যনা হেয়ামাকতর হদন পয যন্ত পহৃেবীকত োেকব।  

 

   হতহন বক ন, “আহম তাকে সৃটি েকরহে স্বহনভযর েকর, তাকে সন্তান হদকয়হে, সম্পদ হদকয়হে,  

  হেনু্ত শস আরও চায়। শস আমার নাবীকে গ্রহণ েকর না। শস ‘আহনদ’।“ ‘আহনদ’ শকব্দর মাকন হকে  

  এেিুুঁকয়। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) বক ন শয শসরেম শ াে িাহান্নাকমর শযািি। যারা পুকরা েুর’আন  

  পকড় শশষ েকর তারা এই আয়াতটি পায়।  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   শসসব শ ােকদর সম্পদ বা সম্পহি শোনহেচুই তাকদর শোন োকি আকস না। যহদও এরেম  

  শ াকের সন্তাকনরা মুসহ ম হয় তবুও তার শোন  াভ হয় না োরণ শস হাযরাত নাবী (সাাঃ) এর দুশমন  

হে  এবং শস হাযরাত নাবী (সাাঃ) শে েি হদকয়কে। যাকদর েো ব া হকে তারা হে  েুরাইশ শিাকত্রর  

  োহিকররা। েুরাইশ হাযরাত নাবী (সাাঃ) এর হনকির শিাত্র হওয়া সকেও শসিা তাকদর শোন োকি  

  আকস হন।  

 

   মকনাকযাি দাও যারা অহতহশহিত আে এবং যারা হনকিকদর মুসহ ম বক  দাবী ের! যারা  

অহতহশহিত তারা বক  শয তারা সব শবাকে, হেনু্ত তারা অজ্ঞ মুসহ ম। েিকনা এরেম শবা  না,”ওিা  

এেিা তাহরোত। ওরা তাহরোকতর শ াে , তাই ওরা হেেুই িাকন না। আমরা হশহিত। আমরা িাহন।“  

ওই হশিা শোন োকির নয়। েুরাইশ শিাকত্রর শ াকেরা শতামাকদর শেকেও অকনে চা াে হে ,  

অকনে ধনী হে , তবুও তা তাকদর শোন োকি আকস হন। তুহম যহদ হাযরাত নাবী (সাাঃ) শে ভাক া না  

বাকসা এবং সম্মান না ের তাহক  আর সবহেেুই মূ িহীন।  

 

 আমাকদর নাবী (সাাঃ) আল্লাহ ্র (িাাঃিাাঃ) হিয়তম বান্দা। িেৃতপকি উনাকে ভাক াবাসা  

সহি। উনাকে অপেন্দ েরাই হবশ্রী এবং অস্বজস্তের। আল্লাহ ্র (িাাঃিাাঃ) ভাক াবাসা অিযকনর  

সবকচকয় বড় রাস্তা, সবকচকয় বড় মাধিম হকে আল্লাহ ্র নাবী (সাাঃ) শে ভাক াবাসা, আল্লাহ ্র  

হিয়িনকে ভাক াবাসা। শতামরা যহদ আল্লাহ ্র (আযযা ওয়া িাল্লা) নাবী (সাাঃ) শে ভাক াবাকসা এবং 

উনার হিয় বান্দাকদর ভাক াবাকসা, উহনও শতামাকদর ভাক াবাসকবন।  

 

  এমনহে পহৃেবীকতও যহদ তুহম এেিন মানুষকে ভাক াবাকসা শসও শতামাকে  

ভাক াবাসকব। এিন শভকব শদি আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) শসই মানুষটিকে েতিুেু ভাক াবাসকবন।  

হাযরাত নাবী (সাাঃ শে ভাক াবাসা এেটি উিম পে, এেটি সহি পে। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) আমাকদর  

  সে কে শসই ভাক াবাসা দান েরুন। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) আমাকদর উনার হনকির ভাক াবাসা এবং 

  উনার নাবী (সাাঃ) এর ভাক াবাসা দান েরুন, ইনশাআল্লাহ ্।  

 

  ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিে 

    

  আ -িাহতহা।  

 

         হাযরাত শশইি মুহাম্মাদ শমহকমত আহদ  

                 ১৯ িানুয়ারী ২০১৬ / ৯ রাহবউ  আহির ১৪৩৭   

                     আেবাবা দারিাহ, িাির নামায। 

                  

 

      

       

 


