
আল্লাহ্ পরিচ্ছন্নতা ভাল াবালেন 
 

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  সুরর বব  হতহন সুরর সবহকুু াােলাবােসন। সুরর বলেত াােলা 

কাি শবাঝােনা হেয়েু। সুতরা , আমােির যা হকুু আেিশ করা হেয়েু তার লক্ষ্ি হেে আমােির িনি 

সুরর িীবন যাপন করা বব  আহিরােত সুরর হওয়া। 

 

 ইনশাআল্লাহ ্ বসব আেিেশর বকটি হেে পহরেন্নতা। শযিােনই শকউ যায় শস িায়িাটি তােক 

পহরেন্ন অবস্থায় শরেি আসেত হেব। বকিন পহরষ্কার করেব আর আেরকিন ময়লা শিলেব শসাােব 

হেব না। বকটি িায়িায় সবাই তােির হনেিরিুকু পহরষ্কার করেল সবার িনি আরামিায়ক হেব। বাােব 

পহরেবশও পহরেন্ন রািা যােব। আমােির পহবত্র নাবী আসাাঃ  বেলন, “পহরেন্নতা ঈমান শেেক আেস।“  

পহরেন্নতা সবেেেয় িুরুত্বপূর্ ণ। বিা ইসলােম সবেেেয় িুরুত্বপূর্ ণ। অনিানি ধেম ণ বটি অনুপহস্থত।  

 

 তাহারাত মােন পহরেন্নতা, পহবত্রতা। সামানি শনা রাহমও গ্রহনেযািি নয়। আমােির পহবত্র নাবী 

 আসাাঃ  বর হািীস, “যিন শকউ শিাসল কের, বকটি সুুঁেের অগ্রাােির সমান িায়িা শুকনা োকেলও তা  

গ্রহনেযািি নয়।“ বর মােন হক? বিা শিিায় পহরেন্নতার প্রহত কতিা িুরুত্ব হিেত হেব। শরীেরর শকান 

িায়িা শুকনা োকেত পারেব না বেল হতহন আমােির শশিােেন। বটি হতহন বকটি উিাহরর্ হহেসেব 

হিেয়েুন শযন আমরা সতকণ োহক।  

 

 কাহিেররা পহরষ্কার নয়। অহবশ্বাসীরা অপহবত্র। কুর’আেন বলা হেয়েু, “শােবা না তারা পহরেন্ন, 

তারা শনা রা।“ সুতরা , পহরেন্নতার বিাপাের মেনােযািী হও বব  আেশ-পােশ শনা রা শকােরানা। শযেহতু 

পহরেন্নতা আল্লাহ ্র বকটি আেিশ শসেহতু তুহম পুরসৃ্কত হেব যিন তুহম তা করেব।  

 

 আল্লাহ ্ শযন আমােির উনার পহরেন্ন বারােত পহরর্ত কেরন। আমােির শাতর বব  বাহহর  

উায়ই শযন পহরেন্ন হয়। অেনক শলাক শাতের অপহরেন্ন। আল্লাহ ্ শযন আমােির শসই শনা রাহম না 

শিন। যিন তা হয় তিন অেনির আেি মানুষ হনেি ক্ষ্হতগ্রস্ত হয়।   

 

 

 



 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহেমত আহিল 

       ২৭ িলুাই ২০১৬/২৩ শাওয়াল ১৪৩৭ 

       িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
 

 


