
রুহানিয়াত এবং শানিয়াত দটু াই 
 

আস-সালামু 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। 

 

আল্লাহ ্র (আযযা ওয়া িাল্লা) ধম ম শুরু হয়য়হিল আিাম আলাইহহ সালায়মর সায়ে এবং তা  

ক্রমািত চয়লয়ি আমায়ির পহবত্র নাবী (সাাঃ) পয মন্ত। শশষ ধম ম হয়ে ইসলাম ধম ম। মুসা আলাই সালাম এর 

শাহরয়াত বাহহিকভায়ব িুবই িুরুত্বপূর্ ম হিল। যিন ঈসা আলাইহহ সালাম আয়সন তিন হতহন শবহশ 

শিহিয়য়য়িন রুহাহনয়াত বা আধিাজিকতা কারর্ ইহতময়ধিই বানী ইসরাইল রুহাহনয়াতয়ক পুয়রাপুহর  

অবজ্ঞা কয়র ধম ময়ক একটি শুষ্ক জিহনয়স পহরর্ত কয়রহিল এবং এভায়ব ধম ময়ক বিয়ল শিয়লহিল।  

 

 ইয়াহুিীরা ধম ময়ক তায়ির হনয়িয়ির শিয়াল-িুশী অনুযায়ী এমনভায়ব বিয়ল শিয়লহিল শয শশষ 

পয মন্ত শুধুমাত্র একটি িুব শুকয়না জিহনস বাকী হিল। তাই আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা ) যীশু ীীকয়ক  

পাঠান। যীশু ীীক এসব আইন-কানুয়নর প্রহত শবহশ িৃটকপাত না কয়র ধয়ম মর আধিাজিক বা রুহানী হিকটি 

শিহিয়য়য়িন। আল্লাহ ্য়ক শুকহরয়া শয এই িুয়িা জিহনসই ইসলায়ম হবিিমান। ইসলায়ম আধিাজিকতা এবং 

আইন উভয়ই আয়ি। 

 

 শাহরয়াহ (ধমীয় আইন) বিতীত শকান আধিাজিকতা োকয়ত পায়র না। তাই শকউ হঠাৎ শবর হয়য় 

বলয়ত পারয়ব না শয   “আহম শুধু আধিাজিকতায় িুরুত্ব শিই। শাহরয়ায়তর কো ভূয়ল যাও।“ যহি তুহম তা  

বল তাহয়ল পে শেয়ক সয়র যায়ব এবং মানুষয়িরও পেভ্রক করয়ব। এরকম কো আয়স অলসতার কারয়র্।  

অলসতা আয়স শয়তান এবং নািস শেয়ক। অলসতা একটি িারাপ শরাি। হশক্ষািমন প্রয়য়ািনীয় এবং  

তুহম যা িায়না না তা জিয়জ্ঞস করয়ত পারয়ব। প্রশ্ন করায় লজ্জার হকিু শনই। কোয় বয়ল  “প্রশ্ন করা 

জ্ঞানািময়নর অধ মাংশ।“  

 

 শতামরা িীহবকার িনি কািও করয়ব এবং ইবািাতও করয়ব। যিন তা করয়ব তিন কািয়কও 

ইবািাত হহয়সয়ব ির্ি করা হয়ব। শতামরা বলয়ত পারয়ব না শয  ” আমরা শুধু ইবািাত কহর।“ যিন তুহম  

িীহবকার িনি কাি কর তিন শসিায়কও একটি হবশাল ইবািাত হহয়সয়ব ির্ি করা হয়। যহি তুহম 

আল্লাহ ্য়ক হবশ্বাস কর এবং িীহবকার িনি কাি কর তয়ব শসিাও ইবািাত।   

 

 ইসলাম সবহকিুয়কই একয়ত্র িাহব কয়র। হাযরাত মুসার শাহরয়াত শচয়য়য়ি হিিমাত এবং কাি।  

ঈসা আলাইহহ সালাম এর মধি হিয়য় রুহাহনয়াত মূিি হয়য় ওয়ঠ। হকনু্ত শযয়হতু ইসলাম ধম ম হয়ে শশষ ধম ম 

 



 

শসয়হতু এিা হনয়ির হভতয়র সব ধম ময়ক ধারর্ কয়র। আলািাভায়ব শকান ধয়ম মর সায়েই ইসলায়মর হমল  

শনই হকনু্ত এর শভতয়র সবিুয়লা ধম মই আয়ি। হক করয়ত হয়ব তা আল্লাহ ্  (িাল্লা িালালুহু ) শিহিয়য়য়িন 

আমায়ির হাযরাত নাবী (সাাঃ) এর মধি হিয়য়। আমায়ির পহবত্র নাবী (সাাঃ) যা শিহিয়য়য়িন তা করা  

ওয়াজিব এবং আল্লাহ ্ যা বয়লয়িন তা করা িারয।  

 

 এরপয়র আয়ি সুন্নাত এবং মুস্তাহাব। তার যত শবহশ পহরমার্ মানুষ করয়ত পায়র তত তায়ির 

উপকার হয়ব। আল্লাহ ্র (িাাঃিাাঃ) আমায়িরয়ক প্রয়য়ািন শনই। সমাি উন্নত হয়ব যহি আমরা সুন্নাত  

এবং মুস্তাহাবসমহূ কহর। আর যিন সমাি উত্তম হয়ব তিন শসই ভায়লা শতামায়কও স্পশ ম করয়ব।  

 

 িারাপ শলাকয়ির মায়ে ভয়য় বসবাস করার চাইয়ত সবাই স্বােন্দ্ি শবাধ করয়ব যহি একটি ভায়লা 

এবং পহরেন্ন সমাি োয়ক। আল্লাহ ্ সবাইয়ক ইসলাম ধয়ম মর আয়িশ পালন করার তাওহিক িান করুন  

ইনশাআল্লাহ ্।  

 

     ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।    হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহয়মত আহিল 

      ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/ ২ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।       

  

 


