
মুসলিম রুপী লিোকেরো 
 

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। 

  

 যিন আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) মাহিনাদত হহিরাত কদরন, মাহিনার সব মুহমদনরা আনন্দ  

এবং উনাদক স্বািত িানায়। তারা িীবদন এত স্বজস্ত কিদনা পায়হন। আল্লাহর হিয়তম বান্দা, আমাদির  

পহবত্র নাবী (সাাঃ) তাদির কাদে শিদে। তারা শসটার মূলি িানদতা।  

 

 অবশি, শযদহতু িুহনয়াদত শকান আরাম শনই, আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) ভাদবনহন শয হতহন  

মাহিনাদত আরাদম থাকদবন মাক্কার মুশহরকদির হাত শথদক বা াঁচার পর। হতহন আরাদমর িনি হহিরাত 

কদরনহন, আল্লাহর িনি কদরদেন। মাক্কাহ যা করা সম্ভব তা করা হদয় শিদে, এিন মাহিনা মুনাওয়ারাদক 

ইসলাম হবস্তাদরর হিতীয় িায়িা হহদসদব বাোই করা হয়।  

 

 যহিও উনাদক অদনক িীহতর সাদথ অভিথ থনা িানাদনা হয়, হকনু্ত মাহিনার হকেু শলাক এই  

পহরহিহত ভাদলাভাদব গ্রহণ কদরহন, হকনু্ত তারা বাহহিকভাদব এ বিাপাদর হকেু করদতও হেল অপারি।  

তারা হদে মুনাহিদকর িল। তারা আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) সামদন আসত মাহিনাদত এবং হনদিদির 

মুসহলম পহরচয় হিত, হকনু্ত তাদির হভতদর হেল অহবশ্বাস। এই িলটট হেল অহভশপ্ত িল।  

 

 আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) বদলনাঃ “মুনাহিদকরা আিুদনর িভীরতম অংদশ থাকদব।“ এর  

কারণ তাদির ক্ষহত মুশহরকদির ক্ষহত শথদকও শবহশ, যারা সরাসহর বদল, “আহম একিন পূতপুিাহর”, 

তাদির শথদকও ক্ষহত শবহশ কদর মুনাহিক কারণ মুনাহিক হপেন শথদক েুহর মাদর। আল্লাহ (আযযা ওয়া 

িাল্লা) তাদির অহভশাপ হিদয়দেন। এই িদলর বিাপাদর তুহম হয়ত ভাদবা, “তারা শশষ হদয় শিদে শসই  

সমদয়”, হকনু্ত তারা সবসময়ই আদে।    

 

মুনাহিক মাদন হবশ্বাসঘাতক। সবার মদযিই মুনাহিদকর হকেু চহরত্র থাকদত পাদর। এই শোট 

জিহনসিুদলা শকান বিাপার নয়। হকনু্ত তারা যহি ইসলাদমর স্বত্বাদক এবং মসুহলমদির ক্ষহত কদর, তাহদল 

তারা আল্লাহর লানাদতর উপযুক্ত হদব। অনিথায়, সবারই শোট শোট মুনাহিদকর হচহ্ন আদে। িুরুত্বপূণ থ 

হদে শলাকটা অন্তদর শযন মুনাহিক না হয়, আল্লাহর পথ শথদক সদর না যায় এবং ইসলাদমর ক্ষহত  

করার শচষ্টা শযন না কদর। যারা তা কদর তাদির তাওবা করদত হদব। তাওবার িরিা শিালা আদে।  

         



 আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর সমদয় অদনক মুনাহিক হেল। আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ)  

তাদির সাদথ অদনক ধযয থশীল হেদলন। উনাদক জিদেস করা হয়, “আপহন উনাদির সাদথ এত ধযয থি  

শকন িিশ থন কদরন?” হতহন বদলন, “হদতও পাদর তারা মুসহলম হদয় যাদব।“ বাস্তদব তাদির একটা বড়  

অংশ পদর মুসহলম হদয়ও যায় এবং সামানিই মুনাহিক হহদসদব বাকী থাদক। একটা বড় অংশ মুসহলম 

হদয় যায় আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর ভাদলা বিবহার, সুন্দর কথা এবং কাদির কারদণ।  

 

 শযমনটট আমরা বদলহে, এই সমদয় যহি মুনাহিক থাদক তাদির তাওবা করদত হদব এবং ক্ষমা 

চাইদত হদব শযদহতু তাওবা এবং ক্ষমার িরিা এিনও শিালা আদে। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) মাি কদর হিদবন  

যহি তারা তাদির কাদির িনি িুাঃহিত হয়। তারা অন্তত হনদিদিরদক এবং হনদিদির আহিরাতদক  

বা াঁচাদত পারদব। এটাই িুরুত্বপূণ থ। আল্লাহ শযন আমাদির মুনাহিকদির শথদক এবং ভন্ডামী শথদক  

হনরাপি রাদিন।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

        ৩ অদটাবার ২০১৬/২ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
   


