
  

 

 

 

 

 

ফ্যাশান কাউকক সনু্তষ্ট করতে পাতর 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,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

এই সময়য়র মানুয়েরা িায়ন না তায়ির করনীয় হক। এিনকার মানুেয়ির সায়ে  

তায়ির শয়তায়নরা শযভায়ব িুশী শসভায়ব শিয়ল। মানুয়েরা কিয়নাই িুশী হয়ত পায়র না 

এবং সবসময়  নতুন নতুন জিহনস চায়। এই কারয়েই তারা শয়তায়নর িনি উপকারী।  

যিন নতুন শকানহকছু শবর হয় তিন তায়ক িিাশন বলা হয়।  

 “এই বছয়রর িিাশন এরকম।“ 

 “শসই স্টাইল শশে। আমায়ির এই বছর অনিভায়ব সািয়ত হয়ব।“ 

 “িত বছর শকমন হছল? িত বছর হক স্টাইল উলঙ্গ হছল?” 

 “না।“ 

 অবশিই, অয়নয়ক নগ্ন োয়ক।  

 “িত বছর ওরকম হছল। এই বছর শসটা শশে। আমায়ির এিন নতুন স্টাইয়ল  

কাপড় পড়য়ত হয়ব।“ 

 

 সবহকছুরই এই অবস্থা। মানুয়ের এিন সব সুবিধাই আয়ছ , তবুও তারা আরও 

শবশী হকছু শিা োঁয়ি, হকনু্ত তা পায় না। তারা যা শিা োঁয়ি তা স্টাইয়ল শনই, আল্লাহ ্র হনকয়ট  

আয়ছ। তুহম চাইয়ল একশত বছর আয়ির, এমনহক একহািার বছর আয়ির কাপড়ও  

পড়য়ত পায়রা। তায়ত শকান বা োঁধা শনই, তায়ত শকান অস্বজস্তও শনই। শসিুয়লাই আরও  

শবশী যুোঁতসই। হকনু্ত এসব অসনু্তষ্ট শলায়করা ভায়ব সবহকছুই আরও ভায়লা হয়ব কাপড়  

বিয়লরসায়ে সায়ে, সবহকছুই আরও সুন্দর হয়য় যায়ব।          

 

 না, শকানভায়বই নয়। নািসয়ক যতই তুষ্ট করয়ব ততই তার চাওয়া বাড়য়ব। তার 

িনি হকছুই যয়েষ্ট হয় না। এই নািস হচরহিনই অতুষ্ট োয়ক। নািয়সর ভায়লা করা  

বলয়ত হকছু শনই। মতুৃি পয যন্ত তা নতুন নতুন জিহনস চায়। নািস কিয়নাই সনু্তষ্ট হয় না।  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

প্রয়তিক বছরই “এই বছয়রর নতুন িিাশায়ন চয়লা” বয়ল একটা কো শবর হয়। ভাবটা  

এমন শযন শসটা আয়ির বছর শেয়কও আরও ভায়লা। সবাই বয়ল তারা এই নতুন স্টাইল  

অনুসরে করয়ত চায়।  

 

 ফ্রায়ের পিাহরস শহর, যা নাহক শয়তায়নর শকন্দ্র , তায়ক তারা বয়ল িিাশায়নর  

হৃিয়স্থল। এটাই আল্লাহ ্র প্রজ্ঞা, শসই প্রজ্ঞা যাই শহাক না শকন, শয িত িুইশত বছর  

যাবত পিাহরস হয়ে সমগ্র পহৃেবীর িনি হিতনা শবর করার শকন্দ্র। অনি িায়িাও  

আয়ছ হকনু্ত পিাহরসই সবয়চয়য় শবশী। শসই শহয়রর শলায়করা শকানহিন সনু্তষ্ট হয়ত  

পায়রহন এবং িিাশান নায়মর জিহনসটট তায়ির শকান কায়ি আয়সহন।   

 

 তারা যা অনুসরে কয়র তা তায়ির আধিাজিকতার িনি শকান কায়িই আয়সহন 

বরঞ্চ তায়ির রুহাহনয়াত ময়র শিয়ছ কারে তারা এই ধয়ম যর অয়নক ক্ষহত কয়রয়ছ।  

আসয়ল তারা হনয়িয়ির ক্ষহত কয়রয়ছ, ধয়ম যর ক্ষহত করয়ত শযয়য় শসই ক্ষহত তায়ির  

হনয়িয়িরই হয়য়য়ছ। যারা ধম যহবমুি তারা হনয়িরাই ক্ষহতগ্রস্ত হয়। তারা িীবয়ন  

কিয়নাই শকান হকছু হনয়য় সুিী হয় না। শকান হকছুই তায়িরয়ক সনু্তষ্ট কয়র না।  

আহিরায়ত তারা আরও িারাপ অবস্থায় পহতত হয়ব। 

 

 এই িনিই শতামায়ির আল্লাহ ্র পয়ে যাওয়া উহচৎ, আল্লাহ ্  জিাল্লা িালালুহু   যা  

বয়লন তা করা উহচৎ এবং আমায়ির নাবী জসাাঃ  এর সুন্নাহ অনুসরে করা উহচৎ।  

সাহাবা এবং আউহলয়ািয়ের পিাঙ্ক অনুসরে কর। তারা প্রশাহন্তর হিয়ক হনয়য় যান,  

অন্তর পহরেন্ন কয়রন এবং অভিন্তরয়ক সুয়শাহভত কয়রন। আল্লাহ ্  জিাাঃিাাঃ   

আমায়ির সবাইয়ক তাওহিক িান করুন। 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।         

হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহয়মত আহিল 
                 

২১ িানুয়ারী ২০১৬ / ১১ রাহবউল আহির ১৪৩৭   
                     

আকবাবা িারিাহ, িাির নামায। 

  

 

           
 


