
 

ভাল া বিবিচনা করা  
 

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। 

 মানুষের বিাপাষর ভাষলা হিন্তা করা উত্তম। মানুষের বিাপাষর ভাষলা ভাবষত বলা হষয়ষে এবং  

িারাপ ভাবষত মানা করা হষয়ষে। আমাষির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বষলষেন আল্লাহ ্ষক আমাষির হকরকম 

হবষবিনা করষত হষব। “মৃতুির সময় সুহিন্তা কর। ভাষবা শয আল্লাহ ্ শতামার প্রহত িয়া শিিাষবন।“  

 

 আমাষির পহবত্র নাবী (সাাঃ) একটি অহত সুন্দর কথা বলষেন। হতহন যা হকেু বষলন তার সবই  

এমহনষতও সুন্দর। এটি একটি উপষিশও বষি। হতহন আমাষির ইহিষত বলষেন শয তুহম যত পাপীই হও 

না শকন, আশা হাহরও না। আল্লাহ ্ সব হকেুই ক্ষমা করষত পাষরন। “আনা ‘আলা হুসনু যাহি ‘আবহি”,  

বষলন আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা)। “আমার বান্দা আমাষক শযরকম হবষবিনা কষর আহম শসরকম এবং 

আহম আমার বান্দাষক লজ্জিত কহর না।“  

 

 তাই সবসময় আনজন্দত হও এই শভষব শয আল্লাহ ্ শতামার উপর রাহমাত শিিাষবন। িল আমরা  

িুশী হই এই কারষে শয আল্লাহ ্  (িাল্লা িালালুহু ) আমাষির সাষথ আষেন এবং স্তজস্তষবা  কহর। অষনষক 

মুি শিামড়া কষর বষস থাষক। না , মুি শিামড়া করার প্রষয়ািন শনই। আল্লাহ ্ আমাষির উনার হনষির  

িনি বান্দা হহষসষব ততরী কষরষেন এবং আমাষির কবুল কষরষেন। এিা শভষবই আমাষির স্তজস্ত পাওয়া 

উহিৎ এবং সুিী হওয়া উহিৎ। আনজন্দত হও এই শভষব শয টিক শযমন আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ) িুহনয়াষত  

আমাষিরষক হনয়ামাত িান কষরষেন টিক শসরকম আহিরাষতও হতহন আমাষির িান করষবন  

ইনশাআল্লাহ ্। 

 

    অষনক শলাক এষস জিষেস কষর, কািা কষর এবং বষল তাষির পাপিুষলার হক হষব। আসষল 

আমরা সবাই পাপী। আল্লাহ ্ হক আমাষির িুনাহিুষলার হিষক তাকাষবন? যিন তুহম তাওবা করষব এবং 

আল্লাহ ্ষক ভাষলা হবষবিনা করষব , আল্লাহ ্ সবহকেু ক্ষমা করষবন। ভয় পাওয়ার িরকার শনই। এটি একটি 

সুহিন্তা শযন আল্লাহ ্ আমাষির সবাইষক ক্ষমা কষর শিন উনার রাহমাষতর মা িষম এবং আমাষিরষক  

উনার িািাষত িায়িা শিন, ইনশাআল্লাহ ্।  
 
 
 
 



 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহষমত আহিল 

      ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/ ৮ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       


