
হায়া থেকে লজ্জা আকে 

 

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।  

 

আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলন, “যা চাও তাই করদত পাদরা যহি শতামার লজ্জা না থাদক!“  

লজ্জাদবাধ করা হায়া শথদক আদস এবং হায়া ইসলাম শথদক আদস। হনল লজ্জ মানুদের হায়া শনই। হনল লজ্জ 

আমরা তাদির বলহি যারা িারাপ হকিু করার পর লজ্জাদবাধ কদর না। তাদির ঈমান িুব লল।  

 

 স্বাভাহবক কািকম ল করদত, মানুদের সাদথ কথা বলদত বা কাদি আসা-যাওয়া করদত শকান  

সমসিা শনই। সবহকিু হনদয় লজ্জজ্জত হবার প্রদয়ািন শনই। হকনু্ত হকিু জিহনস, িারাপ কাি করা হদল,  

স্বাভাহবক মানুদেরা, মুসহলদমরা এবং যারা আল্লাহ ্দক (িাাঃিাাঃ) ভয় কদর তারা লজ্জজ্জত হয়। যারা 

আল্লাহ ্দক ভয় কদর তারা হকভাদব এমন একটি কাি করদত পারদলা শভদব লজ্জজ্জত হয়। হকনু্ত যারা 

আল্লাহ ্র সামদন লজ্জা পায় না, যারা আল্লাহদক ভয় কদর না, নাবী (সাাঃ) ভয় কদর না এবং যারা মানুেদক 

লজ্জা কদর না তারা সবই করদত পাদর।  

 

 লজ্জা একটি ভাদলা িুণ যা একিন মুসহলদমর িনি উপকারী। যারা মুসহলম নয় তাদির শভতদর 

এটি শিিা যায় না। এিা তাদির মদধি পাওয়া িুল লভ। তারা বদল তাদির স্বাধীনতা আদি তাই তারা যা িুশী  

তাই করদত পাদর। হকনু্ত যিন তাদির স্বাধীনতা অদনির স্বাথ ল স্পশ ল কদর তিন তারা শাজস্ত পায়। তাদিরদক 

শাজস্ত শিয়া হয়।  

 

 মুসহলমদির িনি একটি ভাদলা পন্থা হদে হনদিদিরদক হনদি শাজস্ত শিয়া। কারও অহনষ্ট  

শকাররানা শযন তুহম লজ্জা শথদক মুক্ত থাকদত পাদরা। যারা পহৃথবীদত মানুদের সামদন লজ্জা পায় না  

তারা আহিরাদত রাব্বুল আলামীদনর সামদন লজ্জায় হবিহলত হদব যিন তাদিরদক হহসাদবর িনি ডাকা 

হদব।  

 

 তাই আল্লাহ শযন আমাদির লজ্জা সহরদয় না শনন। কারণ বলা হদয় থাদক, “আল-হায়া হমন আল-

ঈমান।“ হায়া এবং লজ্জা ঈমান শথদক আদস। আমরা িারাপ কাি করব না এবং লজ্জািনক অবস্থায় 

পহতত হব না ইনশাআল্লাহ ্।     

 

 

 



 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

      ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/১৪ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

 

 


