
 

আউলিয়াদের লিয়ারাত কর 

 
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। 

  

আলহামিুহলল্লাহ আমরা শশইি মাওলানার হযয়ারাত করর এরসহি। শশইি 

মাওলানার মাযার পহৃিবীর হবহিন্ন িায়িার মানুরে পহরপূর্ ণ হিল। আউহলয়ারির হহম্মাত 

 সসহায়তা  সবসময় উপহিত িারক। উনারা মাযারর শাহয়ত িাকা অবিায়ও হবরশে 

ক্ষমতা রারিন। উনারির কবরসমূহ িান্নারতর বািান, উনারা যারক িশুী শেরক শনন 

এবং শসিারন কারামাত ঘরে।    

 

 অরনক শলাক আউহলয়ারির স্বীকার করর না এবং উনারির হযয়ারাত করাও মারন 

না। হকনু্ত বাবা-মার কবর হযয়ারাতও আমারির পহবত্র নাবী সসাাঃ  এর একটে আরিশ। 

আউহলয়ারির, নাবীিরর্র এবং সাহাবারির হযয়ারাত ঈমানরক মিবুত করর। এ সকল 

মানুেরির িীবন শকমন হিল? উনারা আল্লাহ ্র পরি অরনক শমহনত করররিন। 

উনারা কিরনা অহিরযাি কররনহন যহিও উনারা বহু যন্ত্রর্ার শিতর হিরয় শিরিন।  

 

 উনারা শকন অহিরযাি কররনহন? কারর্ উনারা িারলা কররই িানরতন উনারা 

হক কররিন, উনারা িানরতন কত শসৌন্দয ণিময় একটে পরি উনারা আরিন। তাই 

উনারা কিরনা অহিরযাি কররনহন। উনারির যা হকিু পাহি ণব িুিণশা হিল , পাহি ণব 

সমসিা, কষ্ট, তা উনারির িনি শকান অহিরযারির হবেয় হিল না। উনারা আল্লাহ ্র 

আরিশ পালন করর শিরিন কারর্ উনারা আল্লাহ ্রক িানরতন এবং এিারবই উনারা 

মানুরের িনি আিরশ ণ পহরর্ত হরয়রিন।  

 

 একটে অহিরযাি শিরক আররকটে অহিরযাি আরস, আর এরকম কররত কররত 

িীবরনর পুররা সময়োই হনরি ণক কারি বিয় হরয় যায়। অহিরযাি শিরক এরকম কিা 

চরল আরস শয , “যহি আহম এরকম করতাম বা শসরকম করতাম”। কামনা করার শকান  



 

প্ররয়ািনই শনই আমারির। যহি আল্লাহ ্  সিাল্লা িালালুহু   একিারব আকাঙ্ক্ষা করর 

িারকন, হনরি ইচ্ছা করর শকানহকিু ঘোন, তার সামরন আমারিররক মািা নত কররত 

হরব। শসসব পহবত্র মানুরেরা তারির পুররা িীবনোই কৃতজ্ঞতায় এবং প্রসন্নতায় 

কাটেরয়রিন শযন তারা আমারির িনি উিাহরর্ হরত পাররন। উনারা অনািত 

মানুেরির সমসিার িনি সমাধারন পহরর্ত হরয়রিন। 

 

 হনশ্চয়ই উনারির হযয়ারারত হবশাল উপকার আরি। অরনক সময় মানুরেরা 

হতাশায় পহতত হয় এবং তা এমন পয ণারয় শপৌৌঁিায় শয তারির ওেুধ িাওয়া লারি। শশইি 

মাওলানা সকাদ্দাস আল্লাহু হসররুহু  বরলন, “সাতিন আউহলয়া আল্লাহ ্র হযয়ারাত 

কর। শতামার হতাশা িরূ হরব। উনারা শতামার মরনর শবাঝা হালকা করর শিরবন।“  

 

 আল্লাহ ্রক শুকহরয়া শয পহবত্রিরনরা সব িায়িারতই আরিন। পহবত্রিরনরা এই 

শিরশ সতুররে  আরিন, অনিানি শিরশও আরিন , এমনহক কাহিররির শিরশও আরিন 

কারর্ মুসহলমরা সব িায়িায় শিরি এবং শসসব িায়িায় শাহািাত বরর্ করররি। 

অিবা শসসব িায়িা আরি ইসলামী রাষ্ট্র হিল এবং যিন মুসহলমরা শসিান শিরক সরর 

আরস, তারির পহবত্রিনরির কবর শসিারন শিরক যায়। অমুসহলমরাও উনারির নুর 

এবং আধিাজিক ক্ষমতা বুঝরত পারর এবং মারঝ মারঝ উনারির হযয়ারাত কররত যায়।  

 

 মুসহলমরির িনি এটে একটে হবশাল হনয়ামাত। এই িনিই হযয়ারাত করা িারলা। 

আল্লাহ ্ শযন উনারির ক্ষমতা কম না কররন। আল্লাহ ্ শযন আমারিররক উনার সবসময় 

হযয়ারারতর তাওহিক িান কররন। উনারির রুহানী ক্ষমতা শযন আমারির উপররও 

বিায় িারক এবং উনারির আধিাজিক স্তর শযন সউুচ্চ হয়।  

 

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

 আল-িাহতহা 

হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহরমত আহিল 

  

        ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬/২৮ রাহবউল আহির ১৪৩৭            


