
নাফসের েমর্ থন ক াসরানা 
 

আস-সালাম ু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। 

 

 ঠিক শযভাবব তুহম ভাবলা পছন্দ কর, ঠিক শযমন তুহম পছন্দ কর যিন শকউ শতামার বিাপাবর  

ভাবলা হকছু ববল, ঠিক শসভাববই শতামার রািাহিত হওয়া উহিৎ নয় যিন শকউ শতামার বিাপাবর িারাপ 

হকছু ববল। শতামার তা গ্রহণ করা উহিৎ উপবিশ হহবসবব। শতামাবির বলা উহিৎ, “আমার নািস এর  

শেবকও িারাপ। এই শলাক যা বলবছ তা কম।“ নািসবক সমে থন শকারনা। নািবসর অহবরত কবে  

োকবত হবব, অহবরাম বিাোয় োকবত হবব শযন শতামাবির অভিাস ভাবলা হবয় যায়। নাহবল, শতামরা যহি 

শতামাবির নািস অনুযায়ী কাি কর, যহি নািস যা িায় তাই িাও তাহবল কিবনাই একিন মানুষ হবয় 

উিবত পারবব না।  

 

 ঠিক শযমন একঠি হশশু বুবকর িুধ ছাড়বত িায় না, নািসও একই রকম। হশশুর স্তনিপান  

ছাড়াবনা হয় িুই বছর বয়বস, আবার কিবনা যিন তাবির শিড় বছর হয়। যহি স্তনিপান না ছাড়াও তাহবল 

তারা পা াঁি-ছয় বছর পয থন্ত বুবকর িুধ পান করবব। তাবিরবক না ছাড়াবল তারা স্তনিপান করবতই োকবব।  

 

 হকনু্ত তা হয় না। সবহকছুরই একিা হনহিথে সময় োবক। কিবনা নািবসর সমে থন শকারনা। হকনু্ত 

মানুবষরা শসরকম নয়। মানুষ হকছু বলবলই তারা শরবি যায়। তাবির শভতবর আিুন ধবর যায় যিন শকউ 

তাবির নািসবক হকছু ববল, তারা কারও কাছ শেবকই শকান উপবিশ শনয় না। নািস এরকমই, শসিা 

শশইবির নািস শহাক বা আউহলয়ার নািস শহাক, শস শযই শহাক, ওহ তাবির নািস শছা াঁয়া যায় না। তারা 

শুধু হনবিবির ঠিক ভাবব, তারা অনি কাউবক ঠিক মবন কবর না এবং তাবির কাবছ হনবিরা ছাড়া আর  

শকউ সঠিক নয়।  

 

 আমাবির তাহরকাহ হবে নািবসর প্রহশক্ষবণর িনি। কু্ষদ্রতম হবষয়ও মানুষ হৃিবয় সহি করবত 

পাবর না যহিও তারা অবনক সময় মুবি হকছু ববল না। নািবসর প্রহত মবনাবযাি হিও না। উপবিশ গ্রহণ 

কর। যিন শকউ হকছু ববল, আমরা শযন বহল শয শসই মানুষঠি ঠিক, আমাবির নািস িারাপ, এবং  

আমরা শযন আমাবির নািসবক ঠিক কহর। ধম থ হবে উপবিশ। শতামার নািবসর যা ভাবলা লাবি তা 

উপবিশ নয়। এই বিাপারঠি শিয়াল কর। আল্লাহ ্ শযন নািস শেবক আমাবির সবাইবক রক্ষা কবরন এবং 

শসসব মানুষবির মাবে আমাবির সাহমল কবরন যারা সতি শমবন শনয়, ইনশাআল্লাহ ্।  

 

         



ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহবমত আহিল 

       ২৩ মে ২০১৬/১৬ শাবান ১৪৩৭ 

    িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       
 


