
মরক্কো এবং তোররকোক্তর আশীব বোদ 
 

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 ্কক ধনিবাি, িত সপ্তাকহ হতহন আমাকির একটি ভ্রমকে সাহাযি ককরকেন, আমরা মরকক্কা 

হিকয়হেলাম এবং অতঃপর িাম মানীকত। আমরা এই প্রথম মরকক্কা শিলাম। আমরা অকনক শিকশ হিকয়হে।  

শসিাকন সালতানাত আকে, , একিন সুলতান তাকির উপর প্রশাসকন আকেন। আমরা হবকের অকনক 

িায়িায় হিকয়হে , এমন িায়িাও হিকয়হে শযিাকন সুলতান আকেন। সুলতান থাকা শিশিুকলা আরও শবশী  

শাহিপূে ম।  

 

 মরকক্কার পহবত্র বিজিবি ম শসকিকশর সালতানাকত আকেন, তারা তাকওয়া (কিািাভীরুতা) সম্পণ্ণ 

মানুষ এবং নাবী (সাঃ) এর বংশধর। তারা আমাকির পহবত্র নাবী (সাঃ) এর সম্মান উকে রাকি। আমরা এই 

প্রথম এমন একটি িায়িায় শিলাম শযিান শকান ওয়াহাবী বা সালািী শনই। এই মতবাি শসিাকন হনহষদ্ধ। 

শকন শসিা হনহষদ্ধ? তারা হিতনা। তারা হিতনা ততরী ককর এবং তাকির মাধিকম শয়তানকক সব িায়িায় 

প্রকবশ ককর। তারা ‘আল্লাহ ্’ বকল মানুষকক হবপথিামী ককর। তারা মানুষকক আল্লাহ ্র পথ শথকক সহরকয়  

শনয় এবং নাবী (সাঃ) এর পথ শথকক সহরকয় শনয়। তারা ইসলাকমর হভতর শত্রুতা এবং হিতনা ততরী ককর।  

 

 তারা মরকক্কাকত শসিা িাকন, তারা শসিা বুঝকত শপকরকে এবং ওয়াহাবী মতবাি হনহষদ্ধ। শসিাকন  

শুধু আহকল সুন্নাহ ওয়াল িামাহ এবং তাহরকাত মাশাআল্লাহ। শসিাকন শবশ অকনকিুকলা তাহরকাত  

আকে। ইসলাকম ৪১টি তাহরকাত আকে। শসিাকন প্রায় সবিুকলাই আকে, সাহযলী শথকক শুরু ককর সাম্মানী 

এবং হতিানী, সব ধরকের তাহরকাহ। শুধুমাত্র নাকশবান্দী তাহরকাহ শসিাকন শনই। শকন শনই? শযকহতু 

শসিাকন বহু তাহরকাহ আকে, নাকশবান্দীর শসিাকন প্রকয়ািন পকেহন।  

 

 তাহরকাহসমূহ শসিাকন হক ককরকে? তাহরকাহ শসিানকার পুকরা কৃষ্ণ আহিকাকক মুসহলম  

ককরকে। উত্তর আহিকা হবিয় করা হকয়কে, অকনক সময় উত্তর আহিকা যুদ্ধ দ্বারা উন্মকু্ত করা হকয়কে, 

হকিু বাকীিা ইসলাকম একসকে তাহরকাকতর মাধিকম। উত্তর আহিকার একভাি তালওয়ার দ্বারা হবিয়  

করা হকয়কে, বাকীিা তাহরকাকতর মাধিকম ইসলাকম একসকে। তাহরকাহ ইসলাম েহেকয়কে এবং ওইসব  

মানুষকির ইসলাকমর ভাকলাবাসা হিকয়কে।  

 

 তারা সবাই মুহত মপূিারী হেল এবং তাহরকাত তাকির সবাইকক ধীকর ধীকর মুসহলম বাহনকয়কে।        



তারিকাত বহু রিরিয়ন িানুষকক িুসরিি ককিকে। এটাই তারিকাকতি বািাকাত, তারিকাকতি আশীব বাদ।  

আি ওয়াহাবীিা িানুষকক ধি ব তযাগ কিায়। তািা জ ািপূব বক িানুষকদি বরহষ্কাি ককি অথবা জদাষাকিাপ 

ককি এই বকি জে, “তুরি িুসরিি নও, তুরি িুশরিক।“ 

 

 এটট একটট স্পষ্ট রবষয় এবং বুদ্ধিসম্পণ্ণ িানুষ তা সহক ই জদখকত পায়। বুদ্ধিিান িানুষ জদকখ জে  

সািাফী বা ওয়াহাবী নািক িানুকষিা সটিক পকথ জনই। এই বযাপািটট পরিষ্কাি। তারিকাহ িানুষকক 

ইসিাকিি রদকক আহবান ককি এবং তাকদিকক িুসরিি ককি আি ওই জিাককিা িানুষকদি কারফি এবং 

িুশরিক বকি ধি ব জথকক বরহষ্কাি ককি।  

 

 আল্লাহ ্( াল্লা  ািািুহু) এিকি জিাককদি জথকক আিাকদি রহফাোত করুন। তাকদিকক থািকত 

বিাি  নয কািও থাকা অতযাবশযক। িকিাক্কানিা বদৃ্ধি পাক ইনশাআল্লাহ,্ িিকক্কাি িত আিও জদশ 

জহাক ইনশাল্লাহ। আিিা সুিতান আকে এিন অকনক জদকশই জগরে। জসসব জদকশ ওয়াহাবীিা তারিকাকতি  

জিাককদি জথকক জবরশ। ওয়াহাবীিা সব  ায়গায় েরিকয় জগকে কযান্সাকিি িত।  

 

 ওয়াহাবীিা ওখাকন রকেু কিকত পািকব না। এই সুিতান, িাশাআল্লাহ, শাসন রনক ি হাকত িাকখন, 

অনযানয  ায়গাি িত নয়। অনযানয  ায়গায় সুিতাকনিা সুিতান রকনু্ত শাসন কিকত পাকি না। সিকাি  

জসখাকন শাসন ককি। সুিতান িাকনই জস রনক  শাসন কিকব এবং রতরন িানুষকক ইসিাকিি আকদশসিূহ  

বিকবন কািণ রতরন দারয়ত্বশীি। প্ররতটট প্রশাসক এবং প্ররতটট সুিতানকক দারয়ত্ব পািন কিকত হকব। 

আল্লাহ ্ভাকিা িানুষকদি সংখযা বদৃ্ধি করুন। আল্লাহ ্িানুষকদি িক্ষা করুন, রবকশষ ককি িুসরিিকদি, 

অনযানয জিাককদি অরনষ্ট জথকক।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল 

       ৩১ মে ২০১৬/২৪ শাবান ১৪৩৭ 

       িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         


