
 

হৃদয় খ াঁটি র খখ  
 

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) উনার হািীস শারীদি বদলনাঃ  

 

 استفت قلبك ولو أفتاك المفتون
  

“ইসতািহত কালবাক ওয়ালাও আিতাকাল মািতুন।“ হনদির হৃিদয় তাকাও। যহিওবা শতামাদক 

বহু মানুষ উপদিশ শিয়, শশষ পয যন্ত হনদির হৃিদয় তাকাও এবং কািটি কর যহি শতামার হৃিয় সনু্তষ্ট 

শবাধ কদর। শলাদক বদল, “প্রহতটি মাথা শথদকই হিন্ন হিন্ন কণ্ঠস্বর শবর হয়”। যিন অবস্থা এরকম হয়  

তিন শলাদকরা হবপাদক পদে যায় এবং হক করদত হদব এবং হকিাদব আিাদত হদব তা শিদব পায় না।  

 

 হৃিয় িুরুত্বপূর্ য। যিন শকান বিজি আল্লাহ ্র সাদথ থাদক, আল্লাহ ্  (িাল্লা িালালুহু ) শসই বিজির 

শিতদর সটিক হসদ্ধান্ত শপ্ররর্ কদরন কারর্ তার মাধিদম অনয মানুষও উপকার লাি করদত পাদর।  

অবশি শুধ ুসাধারর্ শলাকদির শেদত্র এরুপ প্রদযািি। হকনু্ত যহি তারা তাদির শশইিদক অথবা অনি কাউদক 

শকান হবষদয় জিদেস কদর তাহদল হিন্ন কথা। অদনক সমদয়ই শলাদকরা উপদিশ চায়। তূহম যহি শকান 

হবষদয় িশিন মানুষদক জিদেস কর, িশিন হিন্ন ভিন্ন কথা বলদব। এই িনিই হৃিয় ইসলাদম িুরুত্বপূর্ য। 

অনুদপ্ররর্া আদস হৃদয়য়র শিতর শথদক এবং আল্লাহ ্ তা’আলা তার কারদর্ বাভহযক অবস্থা  

সহি কদর শিন। যহি শসই অনুদপ্ররর্া িাদলা হদয় থাদক তাহদল মঙ্গল ঘদি। হকনু্ত যহি বিজিটির হৃিয় 

অপহরষ্কার থাদক তাহদল হিন্ন বিপার ঘদি।  

 

 হৃিদয়র হবশুদ্ধতা আদস ইবািাত শথদক, বাধিতা শথদক এবং আল্লাহ ্র িীহত শথদক। অদনক শলাক 

হনদিরা বদল শয তাদির হৃিয় পহরশুদ্ধ। হকনু্ত তারা তা হনদি থেয়ক বদল। হকনু্ত তুহম তাদির কাি শথদক 

শিিদত পাদব শয তাদির হৃিয়দক হবশুদ্ধ হবদবচনা এয়কবায়রই করা যাদব না। শলাদকরা হনদিদির প্রশংসা 

করদত িাদলাবাদস এবং শকান সমাদলাচনা সহি করদত পাদর না। হকনু্ত, চািুকারীতার বিদল শকউ যহি  

শতামাদক সৎ উপদিশ শিয় তা শতামার িনি অহধক উত্তম। শস বযক্তি তাদির শথদক উত্তম যারা শতামার 

প্রশংসা কদর এবং শতামাদক িূল পদথ শরদি আদস।  

      



  
আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) উনার হািীদস বদলন, “শয শতামার চািুকাহরতা করদব তার শচহারায় 

একমুদিা মাটি ছুদে মারদব।“ কারর্ শস শতামাদক িুলাদে, শস শতামার িাদলা করদছ না, িারাপ করদছ।  

যিন তুহম শতামার হৃিয় পহরেন্ন রািদব তিন িাদলা জিহনস প্রকাশ পাদব এবং আল্লাহ ্ িাদলা জিহনদসর 

শপ্ররর্া হিদবন। আল্লাহ ্ আমাদির সবাইদক ঈমাদন পহরপূর্ য হৃিয় িান করুন। হবশুদ্ধ হৃিয় হদে ঈমাদন 

পহরপূর্ য হৃিয়।  

 
 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।    হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

      ৩ মার্চ  ২০১৬/২৩ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       


