
তুমি যা বপন করবব তারই ফসল পাবব 
 

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 ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  বেলন  “ভােলা কর। ভােলা কর এবং পহরবেতে ভােলা লাভ কর। যারা 

িারাপ কের তারা িারাপ পােব এবং তােির কুকেম ের িসল লাভ করেব। তুহম যাই কর  হনজিতভােব তার  

পহরবেতে যা প্রাপি তুহম তাই পােব। শকান হকছুই অনর্ েক নয়। যিন তুহম কুকম ে করেব  তার িনি  

িুহনয়ােত শকান উপকার পােব না এবং আহিরােত তার অহনষ্ট শিিেত পােব।  

 

 অেনক সময় শয়তান বেল  ‘তুহম এত ভােলা কাি কেরছ তােত শতামার হক লাভ হেয়েছ?” তার 

হনিয়ই বহু উপকার আেছ  হকনু্ত মানুেেরা ধৈয েহীন এবং অকৃতজ্ঞ। একিন মুহমেনর শকান প্রহতিােনর 

আশা না কেরই ভােলা কাি করার কর্া। যিন প্রহতিােনর আশা না কের কাি করা হয় তিন আল্লাহ ্ 

 আিাজিাজ  বহুিুেে শবহশ প্রহতিান শিন। হতহন আহিরােতও অেনক িুে শবহশ িান কের র্ােকন।  

 

 এিন মানুেেরা হকছু কের শিা োঁটা শিয় এই বেল শয  “আহম অমুেকর িনি এই কেরহছ  শসই কেরহছ।“ 

আরবীেত হমন্নাত শেব্দর মােন হেে কারও নাক মাটটেত ঘেে শিয়া। অতীেত আিাব হছল। তিন এসময় 

শর্েক মানুেেরা অেনক হভন্ন হছল। যিন শকউ ভােলা হকছু করত তিন তারা শসটা শিাপেন করত মানুেের 

মােে শবহশ না ছহিেয়। এিন তারা সামানি একটু কাি কের পুেরা পহৃর্বীর কােছ হবজ্ঞাপন কের।  

 

 এটা এই সমেয়র অসুস্থতা কারে এটা শশে সমেয়র যুি। শয়তান তার সব ধসনিেির সাের্ হমেল 

মানুেেিরেক শযমন ইো চালােে এবং তােির সাের্ শিলা করেছ। তারপেরও আল্লাহ ্ আমােির ভােলা 

করার তাওহিক িান করুন। হতহন শযমন চান শতমনটট শযন আমরা কহর। আমােির ভােলা কািিুেলা  

শযন বরৃ্া না যায় ইনশাআল্লাহ ্। আল্লাহ ্ শতামােির সবার সাের্ সনু্তষ্ট শহান।  

 

 আল-িাহতহা। 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহেমত আহিল 

       ৫ এপ্রিল ২০১৬/২৭ িমুাি আল-আহির ১৪৩৭ 

    িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।  


