
তারা যেন যেই পথ পররতযাগ করর 

 

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) বদলন, “শয মানুষটি বদল শয আহম একটি কথা বদলহি, শসিা আমার 

কথা, যিন তা হমথিা থাদক শস হনদির িনি িাহান্নাদম একটি িায়িা সুরহিত কদর রািল।“ আমাদির 

পহবত্র নাবী (সাাঃ) এমন শকন বদলদিন? কারণ আমাদের পবিত্র নািী (সাাঃ) এর সম্মান রক্ষাদথ ে মানুষ 

যেদকান বকছু করদে পাদর। োই মানুদষর মাদে সদেেনো িদৃ্ধির জনয আমাদের পবিত্র নািী (সাাঃ) 

এরকম িদেদছন যেদেেু খারাপ বনয়াদের মানুদষরা কথাগুদো িযিোর করদে পাদর।  

 

 আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) আমাদির িনি সবহকিুই বিািিা কদরদিন এবং শিহিদয়দিন। শশষ 

হদের িুতবাদত হতহন মানুষদির বদলদিন, “একিন মুসহলদমর রক্ত অনি মুসহলমদির িনি হনহষদ্ধ,  

তাদির অহিকাদরর জিহনসও হনহষদ্ধ, তাদিরও সম্মানও হনহষদ্ধ, শতামরা তাদির একটিদকও িুুঁ দত পারদব  

না। টিক শযভাদব তুহম শতামার হনদির জিহনস এবং হনদির সম্মান রিা কর, টিক শসভাদবই সব  

মুসহলদমর মাহলকানািীন সবহকিুর প্রহত শতামাদক সম্মান শিিাদত হদব। 

 

 শয শলাক এরকম কদর না তার সাদথ মুসহলহময়াদতর শকান সম্পকক শনই। আল্লাহ ্ এসব শলাকদির 

এই জিহনসিুদলার বিাপাদর হবচাদরর হিদন জিজ্ঞাসা করদবন। ওরকম মানুদষর আহিরাদত হবশ্বাস করা 

উহচৎ হিল। এরকম বিাপাদর শবহহসাদব যাদব না। আমরা শকন এিা বলহি? আদশ-পাদশ একটি হবশাল 

হিতনা চলদি (তুরদে ১৫ িলুাই ২০১৬ এর সামহরক অভুিত্থান প্রদচষ্টা)। তারা এমনভাদব মানুষদির 

এই হিতনা শিিাদে এবং বলদি শযন এিা আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) কথায় হদয়দি (দিতুল্লা িুদলদনর  

FETO িাবী করদি শয তারা স্বদে আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) শথদক হনদিকশ শপদয়দি সরকার পতন 

প্রদচষ্টার)।  

 

 প্রথমতাঃ এিা এমন শকান সহি হবষয় নয় শয আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) িা ুঁহিদয় মানুষদক হিাৎ 

হনদিকশ হিদয় হিদবন। শযই মানুষ এই হনদিকশ প্রাহির স্তদর শপ ৌঁিদত পারদব তার সব কপ্রথম এমন বংশিারা 

থাকদত হদব যা আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) পয কন্ত শপ ৌঁিায়। যহি তাদির বংশিারা শপ ৌঁিায়, তবুও শসসব  

বিজক্তিণ এমন আদিশ শিন না। উনারা পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর কথা এবং শিিাদনা পথ হুবহু বদলন। তার 

সাদথ একটি শব্দও অহতহরক্ত শযাি কদরন না। উনারা প্রতারণা কদরন না এবং পহবত্র নাবী (সাাঃ) পদথ  

একই ভাদব চদলন।  

        



 এিাদন এিনও মানুষ এর দ্বারা শিা ুঁকা িায়। তারা শযন শিদি ওদি। শশষ সমদয় িাজ্জাদলরা 

আসদব। িাজ্জাল শকমন মানুষ হদব? সব িারাপ শলাদকরা, িারাপ মহহলারা এবং িারাপ অববি সন্তাদনরা 

িাজ্জাদলর কাদি যাদব। শস মুসহলমদির কাদি আসদব িান্নাত এবং িাহান্নাদমর মত িুটি জিহনস সাদথ 

হনদয়। যারা তাদক গ্রহণ করদব তারা তৎিণাত তার বামপাদশর িাহান্নাদম পহতত হদব। আর যারা তাদক 

গ্রহণ করদব না তারা িান্নাদত প্রদবশ করদব। যা শিিদত িাহান্নাম তা আসদল িান্নাত।  

 

 সুতরাং, মানুদষরা শযন শিদি ওদি এবং হনদিদির িুহনয়া এবং আহিরাতদক বা ুঁচায়। যা হালাল তা 

পহরষ্কার এবং যা হনহষদ্ধ তাও পহরষ্কার। ভাদলাও পহরষ্কার এবং িারাপও পহরষ্কার। আল্লাহ ্ মানুষদক মজস্তষ্ক 

হিদয়দিন বিবহার করার িনি। যা ঘদিদি তা তাদির শিাদষই ঘদিদি। শলাদকরা শযন শিদি ওদি এবং 

তাওবা কদর কারণ একটি হবশাল হিতনা করা হদয়দি। এিন শশষ সময়। এই সমদয় এমহনদতই যদথষ্ট 

হিতনা হবিিমান। মানুদষর সাবিান হওয়া উহচৎ। 

 

 প্রথমতাঃ মানুদষরা শযন বংশিারাহীন কাউদক অনুসরণ না কদর। তারা শযন সতককতার সাদথ  

সন্ধান এবং অনুসন্ধান কদর। তারা শযন তাদির হৃিদয়র শিিাদনা পথ শনয়। হকনু্ত একটি হবশাল হিতনা  

ঘদিদি, হবশাল একটি বিাপার ঘদিদি, আর এিনও ওই পদথ যাওয়ার শচষ্টা করা একিুুঁদয়হম। একিুুঁদয়  

শক? শয়তান। শয়তাদনর সব ক হনকৃষ্ট চহরত্র হদে একিুুঁদয়হম। শস বদলদি শস শসিিা করদব না এবং শস 

এিনও করদি না।  

 

 সুতরাং, সাবিান হও। শসই পথ তিাি করায় শকান িুনাহ শনই, শসই িারাপ পথ। বরং তাদত  

পুরোর আদি এবং এদত আল্লাহ ্র িুশী আদি। তুহম যহি তাওবা কর এবং আল্লাহ ্র িমা চাও, আল্লাহ ্  

শতামার িনি তার বিদল পুরোর হলিদবন। হতহন শতামার কাি মাি কদর হিদবন যা তুহম না শিদন  

কদরি। হকনু্ত এিন শথদক যহি শতামরা তা কর তাহদল সবাই যার যার িন্ড শভাি করদব। আমরা বহল  

আল্লাহ ্ শযন তাদির বুজদ্ধমত্তা এবং মানহসক পহরপক্কতা িান কদরন। আমরা আর হকিুই বলহি না।  

আল্লাহ ্ শযন আমাদির সটিক পথ শথদক হবপথ না কদরন ইনশাআল্লাহ ্।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

       ২৮ িলুাই ২০১৬/২৪ শাওয়াল ১৪৩৭ 

       িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
       


