
 

দনুিয়ার জিয নিলাপ ক াররািা 
 

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) এর হাহিসিুদলা অতিন্ত সুন্দর। িতকাল আমরা একটি হাহিস  

পদেহি শযিাদন হতহন মানুদের উপকাদরর িনি বদলদিন, “িুহনয়ার িনি শয শশাকাতত হদব শস  

িাহান্নাদমর এক হািার বির কাদি চদল আসদব আর আহিরাদতর িনি শয শশাকাতত হদব শস িাহান্নাম  

শেদক এক হািার বির িদূর চদল যাদব।“  

 

 শয জিহনস শশে হদয় চদল শিদি তার িনি আদেপ করা অে তহীন। এই পহৃেবী হাতিাো হদয়  

শিদি। তুহম যত ইচ্ছা হবলাপ করদত পার, যত ইচ্ছা হনদিদক োপ্পে মারদত পার অেবা যত ইচ্ছা  

হনদির চুল হিেদত পার, আর হকিুদতই হকিু হদব না। উপরনু্ত এই আিদসাস শতামাদক িাহান্নাদমর  

কাদি হনদয় যাদচ্ছ। এই লালসা শতামাদক িুহনয়াদত শপাোদচ্ছ এবং আহিরাদতর আিুদনর কাদি হনদয় 

যাদচ্ছ। তাই তুহম মদনর হিতদর শযই জ্বলন অনুিব কর তা িাহান্নাদমর হনকিবতী হবার কারদে কর।  

 

 এিন আর তুহম হকিুই করদত পারদব না কারে তুহম একটি িাদলা কািও করহন, তুহম হকিুই  

করহন আহিরাদতর িনি। হকনু্ত তুহম যহি তার িনি শশাকাতত হও তাহদল তার উপকাহরতা আদি কারে 

তা শতামাদক আিুন শেদক িরূব্রতী করদব। আর শতামার এিা হনদয় হবলাপ করার কারদে আল্লাহ ্  (িাল্লা 

িালালুহু ) শতামাদক এমনিাদব পুরসৃ্কত করদবন শযন তুহম তা কদরি।  

 

 আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) হদত আসা এটি একটি অহত সুন্দর উপদিশ। অদনক শলাক  

িুহনয়াদত হকিু না কদর যাওয়ার িনি আদেপ কদর এবং জ্বদল মদর। তারা শকাে একিা জিহনস না  

পাওয়ার িনি অেবা তাদির িারাপ হকিু হদয়দি বদল হবলাপ কদর। এিা করা হয় অে তহীনিাদব, যার  

মাদন, এর শকান উপকার শনই। তাদির িুহনয়া বা আহিরাত শকানিার িনিই এই আদেদপর শকান  

উপকার শনই। 

 

 হকনু্ত হিতীয় রকদমর আদেপ অতিাবশিকীয়। তারা যহি আদেপ কদর নামায না পেদত পারার 

িনি, শরািা না রািদত পারার িনি, িাদলা আমাল না করদত পারার িনি অেবা হদি না শযদত পারার 

িনি, এিুদলা আদেদপর উপকার আদি। আল্লাহ ্ আমাদির হৃিয় শেদক িুহনয়া শবর কদর হিন শযন  



 

আমরা িুহনয়ায় স্বাচ্ছন্দি শবাধ করদত পাহর এবং আহিরাদত লািবান হদত পাহর।  

     

  

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

      ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/১৫ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

 

 

      

  


