
সুন্নাহ ত্যাগ ক ার া না 

 
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। 

  

তাহরকাততর মানুষ তারাই যারা আমাতির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর পথ অনুসরণ কতর। মাশাইি  

উনার  (সাাঃ) শথতক আিত। তাহরকাততর মানুষতির িনি আমাতির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর সুাাহ 

পালন করা অবশি কততবি। 

 

 তাহরকাততর মানুষতির অনুসরণ করা প্রতয়ািন শাহরয়াহ এবং আমাতির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর 

সুাাহ। শসই সুাাহ যাই শহাক না শকন, তারা শযটাই সুাাহ হহতসতব িাতন তাই তাতির করতত হতব। শযমন,  

িাহল মাথায় নামায না পড়া। এিন নতুন িিাশান শবর হতয়তে। মহহলারা মাথা শিালা শরতি নামায পতড়। 

এটা মহহলাতির িনি কিতনাই গ্রহণতযািি নয় হকনু্ত যহি শেতলরা তা কতর তাহতল তারাও সুাাহ পহরতিাি 

করতে। তারা শযন অন্ততপতে একটট কুহি মাথায় শিয় এবং িাহল মাথায় নামায না পতড়।  

 

 এরকম আরও বহু সুাাহ আতে। আমাতির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর হািার হািার সুাাহ আতে। 

অবশি, সবাই তার সবিুতলা িানতত পারতব না। হকনু্ত যহি তুহম আমাতির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর শকান 

সুাাহ িানতত পাতরা তাহতল শতামার উহিত তা প্রতয়াি করা, তাহতল তুহম শশষ সমতয় একশত শাহীতির  

সাওয়াব লাভ করতত পারতব। আমাতির পহবত্র নাবী (সাাঃ) তা বতলন। এটা শকান শোট হবষয় নয়, শাহািাত 

শকান সহি জিহনস নয়। হিন্তা কতর শিি, তুহম শোট্ট একটট কাি করতব আর তার উপকার কত বড় হতব। 

 

 আমরা মাথায় কুহি পড়াতক একটট উিাহরণ হহতসতব উতল্লি করলাম। রুপার আংটট পড়াও সুাাহ। 

িা াঁহড় এবং িুল আাঁিড়াতনাও সুাাহ। এরকম হািার হািার সুাাহ আতে। যারা আল্লাহ ্র িুশীর িনি হনয়াত 

কতর আমাতির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর সুাাহ অনুসরণ কতর তারা লাভবান হতব।  

 

 শযসব মানুতষরা সবহকেু আমাতির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর উিাহরণ অনুযায়ী কতর তাতির িনি 

কটিন বতল হকেু শনই। মানুতষরা ভাতব সুাাহ অনুসরণ করা কটিন। শতামরা যা িান ত যহি একটু একটু 

কতর কর তাহতল তার সাওয়াব অিতন করতব এবং বজিত হতব না। আল্লাহ শযন আমাতির সব সুাাহ  

করতত সািলি শিন ইনশা আল্লাহ।  

 

  



 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহতমত আহিল 

        ২২ শসতেম্বার ২০১৬/২০ যুলহহজ্জা ১৪৩৭ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
 


