
তারা সবাইকে ধ াোঁো দিকেকে 
 

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 ্(আযযা ওয়া িাল্লা) পহবত্র কুর’আনন বনলন, হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

 

 أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما يَا
 بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

 

 “ইয়া আইয়ুহাল্লাহযনা আমানু ইন িা’আকুম িাহসকুন হবনাবা’ইন আন হতসুবু কাওমান হব 

িাহালাহতন িাতুসহবহু ‘আলা মা িা’আলতুম নাহিমীন।“  সসুরাহ হুিরুাতঃ৬) [নহ ঈমান আনয়নকারীিণ   

যহি শতামানির কানে তথ্ি হননয় একিন প্রকাশি িুনাহিার আনস  তিন্ত কর  শযন অজ্ঞতার কারনণ  

শতামরা মানুষনির ক্ষহত না কর এবং যার কারনণ পনর শতামানির আিনসাস করনত হয়]। আল্লাহ ্  সআযযা 

ওয়া িাল্লা) তানক িাহসক বনলনেন শয আল্লাহ ্নক ভয় কনর না কারণ শস হমথ্িা সংবাি হননয় আনস। যিন 

এসব শলাকনির কাে শথ্নক এধরনণর সংবাি আনস  িুব সাবধান হনব। আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা) বনলন    

মানুনষর ক্ষহত কনর শিলনল পনর অনুতাপ করনত হনত পানর।  

 

 যিন ভানলা কাি করা হয় তিন শয়তান হবশ্রাম শনয় না  শস হননির ইচ্ছামত তা বিনল হিনত চায়। 

মানুনষর মানে অবাধি শলাক আনে – ভানলা মানুষও আনে িারাপ মানুষও আনে। সুতরাং  যিন সুনযাি 

আনস  িারানপরাও শিাষানরাপ করনত পানর  হমথ্িা বলনত পানর এবং সব রকনমর শনাংরা কাি করনত 

পানর। শকন? কারণ তারা আল্লাহ ্নক ভয় কনর না এবং মনন কনর না এসব কানির িনি তানক িবাব  

হিনত হনব। হকনু্ত তানিরনক এসব কানি সাহাযি করা ভাল নয়। আল্লাহ ্ বনলন তানির সাহাযি না করনত 

কারণ তানত শতামরা মানুনষর ক্ষহত কনর পনর অনুনশাচনায় িগ্ধ হনত পানরা।  

 

 এিন িারাপ মানুনষরাও ভানলা মানুষনির হননিনির স্বাথ্ থহসজির িনি শিাষানরাপ করনে। তারা 

অভুিত্থান প্রনচষ্টার সানথ্ সম্পকথহীন শলাকনির চাকরীচুিত করনে কারণ তারা হনহিথষ্ট শকান িামানতর 

শলাক  আর হকেুই নয়। আল্লাহ ্ আমানির সাহাযি কনরনেন। আল্লাহ ্ যুলুম পেন্দ কনরন না। হতহন নিায় 

পেন্দ কনরন। 

 



 এই শিনশর সবাই শধা োঁকা শিনয়নে। উোঁচু শথ্নক নীচু সবাই সবাই শভনবনে তারা সনিতুল্লা িুনলননর 

অনুসারীরা) ভানলা হেল। সবার সন্তাননরা এনির সু্কনল শিনে কারণ এভানব বা শসভানব মানুনষরা  

বহুলাংনশই শবসরকারী সু্কনলর সানথ্ িহিত। আমানির সন্তাননরাও শিনে। তারা শসিানন শিনে বনলই শয 

তারা আল্লাহ ্নক অহভশাপ হিনত হশনিনে এমন নয়। তাওবার পনর আল্লাহ ্ ক্ষমা কনর শিন। এিন   

অভুিত্থান প্রনচষ্টার সানথ্ পুনরাপুহর সম্পকথহীন শলাকনির হনপীিন করা হনচ্ছ। এরকমভানব চনল না।  

অহত সাবধানতা অবলম্বন করনত হনব কারণ শস্বচ্ছাচারীতা হিনয় কাি হনব না  নিায়পরায়ণতা হিনয় হনব।  

 

 এটা একটট হবনশষ িরুরী হবষয়। আমানির মনন বিাপারটট প্রথ্ম হিন শথ্নকই হেল। অননক শলাক 

হনপীহিত হনব এই অভুিত্থান িমননর কারনণ এবং যানির এর সানথ্ শকান সম্পকথই শনই তারা ক্ষহতর  

হশকার হনব। িুব দ্রতু এর সংনশাধন করনত হনব কারণ হবলহম্বত নিায়হবচার শকান নিায়হবচার নয়।  

আমানির এই বিাপানর সাবধান হনত হনব। যারা এসব করনে তানিরনক শযন আল্লাহ ্ সাহাযি কনরন শযন 

তারা ভানলা আর িারানপর পাথ্ থকি বুেনত পানর।  

 

 একিন ভানলা শলাকনক বা োঁচানত হিনয় যহি পা োঁচটা িারাপ শলাক শবোঁনচ যায় তানত অসুহবধা শনই   

হকনু্ত িারাপ শলাক ধরনত হিনয় শযন একিন ভানলা মানুষও হনপীহিত না হয়। এিুনলা আল্লাহ ্র অহধকার। 

আল্লাহ ্ ইহতমনধিই ভানলানির সাহাযি কনরনেন   না হনল শকান হকেুই সম্ভব হত না। আল্লাহ ্ শযন আমানির 

সানথ্ থ্ানকন। এটাই িুরুত্বপূণ থ কারণ হৃিয়সমূহ আল্লাহ ্ হানত। যিন হতহন শকান হৃিয় শ ারান শকউ আর 

শস হৃিয়নক উল্টানত পানর না। আল্লাহ ্ যিন মানুষনক তানির হভতর শথ্নক  ুহরনয় শিন  এবং ভয় শবর  

কনর শনন  টিাংক বা রাইনিল হকেুই আর তানির সামনন িা োঁিানত পানর না। যিন আল্লাহ ্ টিাংনকর  

শভতনর ভয় ঢুহকনয় শিন তিন তানির সবহকেু থ্াকনলও তা শবকার।  

 

 আমানির এটা ভূনল যাওয়া উহচৎ নয়। সবহকেুই আল্লাহ ্র হানত। আল্লাহই সতি। হনপীহিনতর  

হবলাপ শকান পিথা বিতীত আল্লাহ ্র কানে উনে যায়  শকান বা োঁধাই শসই হবলানপর সামনন িা োঁিানত পানর না 

এবং শসিুনলা সরাসহর উচ্চতম রািাসনন শপ ৌঁনে যায়। আমরা এই কথ্ািুনলা শিনশর উপকানরর িনি  

বলহে।  

 

 একিন হনরপরাধ মানুনষর শিইনল যাওয়া এবং ক্ষহতগ্রস্ত হওয়া শথ্নক পা োঁচিন িারাপ মানুনষর 

বাইনর থ্াকাও ভানলা সযহি শক ভানলা শক িারাপ শবাো না যায়)। একিন মাযলুম মানুনষর কান্না এক 

হািার  এক লক্ষ শলানকর শথ্নক শবশী শজিশালী। আল্লাহ শযন আমানির দ্বারা কাউনক হনয থাহতত না  

কনরন ইনশাআল্লাহ ্। হতহন শযন আমানির ভানলা শিিান এবং সতি শিিান। হতহন শযন আমানির িাহসক 

এবং িারাপ শলাকনির শথ্নক হনরাপি রানিন ইনশাআল্লাহ ্।                
  

 
 

 

 



 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহনমত আহিল 

       ২৯ িলুাই ২০১৬/২৫ শাওয়াল ১৪৩৭ 

       িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।         
 


