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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। 

  

بِينٍ   َوالَ َرْطٍب َوالَ يَابٍِس إاِلَّ فِي ِكتَاٍب مُّ
 

 “ওয়া লা রাতহবন ওয়া লা ইয়াহবহসন ইল্লা হি হকতাহবন মুবীন।“  সসুরাহ আন’আমঃ৫৯)। “এবং শনই 

শকান শেিা বা শনই শকান শুকনা জিহনস যা হলিা না আছে একটি পহরষ্কার বইছত।“ সবহকেুই হলিা  

মহহমাহিত কুর’আছন। যা হকেুই ঘিছব আিাম সআলাইহহ সালাম) এর সময় শেছক শুরু কছর হকয়ামাত  

পয যন্ত তা হলিা আছে। কুর’আন সবহকেু শশিায় এবং শিিায়। অছনছক একটি সুরাহ দ্রতু পছে শিছল  

তা শোি বছল।  

 

 আউযু হবল্লাহহ হমন-আশ শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম।  

 

يِن﴿    ُب بِالد ِ    ﴾٣﴿اْلِمْسِكينِ ضُّ َعلَى َطعَاِم َواَل يَحُ  ﴾٢﴿ِلَك الَِّذي يَدُعُّ اْليَتِيمَ فَذَ  ﴾١أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ
ْلُمَصل ِينَ          ﴾٤﴿فََوْيٌل ل ِ

    

 

 “আর’আইতাল্লাহয ইউকাযহযবু হবি-দ্বীন। িা-যাহলকাল্লাহয ইয়ািু’উল ইয়াহতম। ওয়া লা ইয়াহুদু্দ 

‘আলা তা’আহমল হমসহকন। িাওয়াইলুন হলল-মসুাল্লীন।“  সসুরাহ মা’উনঃ১-৪)।  সতুহম হক তাছক শিিহন শয  

হবচাছরর হিবসছক অস্বীকার কছর? শসই ওই বিজি শয ইয়াহতমছির তাহেছয় শিয়। এবং িহরদ্রছির  

িাওয়াছনাছত উৎসাহ শিয় না। তাই হিক্কার নামায পালনকারীছির।“ অতএব, সুরাহছত বলা হছয়ছে ‘হিক্কার’ 

তাছির যারা নামায পছে। নামায পালনকারীছির মছিি কাছিরছক হিক্কার শিয়া হছয়ছে এবং তাছির অবস্থা 

করুণা করা হছয়ছে?  

 

 ﴾٧﴿َويَْمنَعُوَن اْلَماُعونَ  ﴾٦الَِّذيَن ُهْم يَُراُؤوَن﴿ 
 

 “আল্লাহযনাহুম ইউরা’উন। ওয়াইয়ামনা’উন আল-মাউন।“  সসুরাহ মাউনঃ ৬-৭)। “যারা তাছির  

কাি শিহিছয় শবোয়। এবং যারা শোি-িাি সাহাযি করা শেছক হবরত োছক।“ এরাই তারা যারা েন্ডামীছত 



 আছে। তারা হরয়া বা শলাক শিিাছনার িনি অতিন্ত িাহম যকতার সাছে মানুছের সামছন নামায পছে। তারা 

মানুেছক শিিাছনার িনি িুব সুন্দরোছব নামায পছে। তারা মানুছের শচাছি হনছিছিরছক োছলা শিিায়,  

হকনু্ত যিন সাহাযি করার বিাপার আছস, যিন ইসলামছক সাহাযি করার কো আছস, যিন মানুেছক  

সাহাযি করার কো আছস, তারা শসিায় হনরুৎসাহ শিিায়। আল্লাহ ্ আমাছির এই অবস্থা এোছত হিন  

ইনশা আল্লাহ ্।  

 

 এরকম হয়। যিন শশইি আছসন তিন সবকাি হছয় যায়। যিন হতহন োছকন না ~ হকচু্ছ না।  

এিা পুছরাই হরয়া। আমরা মানুছের কাি-কম য শেছক হরয়ার সামানি উিাহরণ হিজচ্ছ। আছরা অছনক বে 

উিাহরণ আছে। শিশ যা হকেুর শেতর হিছয় যাছচ্ছ তা হরয়া োো আর হকেু নয়।  

 

 হরয়া োছলা নয়। এিা মুনাহিকীর হচহ্ন। শতামাছির সবহকেু আল্লাহ ্র িনি করা িরকার।  

শিিাছনার িনি হকেু শকাছরানা। মুনাহিছকরা মানুছের সামছন শত-শত হিিবািী শিয় হকনু্ত যিন তারা 

একা হয় তিন সব শনাংরামী তাছির সাছে োছক।  

 

 েন্ডামীর চহরত্র শেছক িছূর োছকা। আমরা শযন িছূর োহক ইনশাআল্লাহ ্। এিা আল্লাহ ্র  

অপেন্দনীয় একটি চহরত্র। এিা মানুছেরও অপেন্দনীয় একটি চহরত্র। মানুে এরকম শলাকছির  

বকিাহম যক বছল এবং বকিাহম যক হওয়া কিছনাই োছলা িুণ নয়।  

 

 মানুছের সামছন শসরকমই হও একা োকছল তুহম শযরকম থাক া। শতামার অবস্থা যহি োছলা না  

হয় তাহছল অবস্থা োছলা কর। টিক শযোছব তুহম মানুছের সামছন োছলা োছকা শতমহন যিন একা হও 

তিনও োছলা োছকা এবং োছলা চহরছত্রর হও। তুহম মানুছের সামছন হনছিছক োছলা শিহিছয় যিন মানুে 

োছক না তিন সব িারাপ কাি করছব? শকন এটি োছলা নয়? কারণ সবছচছয় িুরুত্বপূণ য বিাপার হছচ্ছ 

আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা) শতামাছক শিিছেন। হতহন শতামার শলাক শিিাছনা এবং েন্ডামী শিছিন।  

আল্লাহ ্ আমাছির হরয়া, মুনাহিকী এবং িারাপ ননহতকতা শেছক রক্ষা করুন।  

 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহছমত আহিল 

        ১২ অিাস্ট ২০১৬/৯ যুল-হকিাহ ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         


