
আল্লাহকে ভয় েরা এেটি বড় গুণ 
 

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 সাইহয়িি হাযরাত আলী (কারামাল্লাহু ওয়ািহাহু) বদলন, “রা’স আল-হহকমাহ 

মািািাতুল্লাহ”। “আল্লাহদক ভয় করা জ্ঞাদনর হশির।“ এর মাদন হক? সবহকছুই ঠিক থাকদব যিন তুহম 

আল্লাহদক ভয় করদব। আল্লাহদক ভয় করা িারাপ হকছু নয়। 

 

 হকছুই িাশ শহনক তাদির ঈমানশূণ্িতার কারদণ্ মাথা উঁচু কদর িাহঁিদয় আল্লাহ ্র হবরুদে এমন কথা 

বদল শযিুদলা ভাদলা নয়। অজ্ঞ শলাদকরাও তাই কদর। এটাদক বলা হয় “মূি শিতার িুুঃসাহস”। আল্লাহদক  

ভয় করা একঠট বি িুণ্ এবং এঠট শকান লজ্জার হবষয় নয়। আল্লাহ আমাদির স্রষ্টা। উনাদক ভয় করা  

শকান িারাপ হকছু নয়। “রা’স আল-হহকমাহ” মাদন হদে বুজেমত্তা। একিন মানুষ যত শবহশ বুজেমান  

তত শবহশ শস আল্লাহদক ভয় কদর। সবহকছুই আল্লাহ ্র হাদত। এটাই ঈমাদনর শুরু এবং সকল প্রজ্ঞার 

শুরু।  

 

 আমরা আমাদির পহবত্র নাবী (সাুঃ) এর হািীদস িতকাল পদিহছুঃ “তারা সবহকছুদক ভয় কদর  

হকনু্ত তাদির মূি শতার কারদণ্ আল্লাহদক ভয় কদর না।“ হকনু্ত শয বিজি আল্লাহ ্দক ভয় কদর শস আর শকান 

হকছু দ্বারা ভীত হয় না। সহতিকাদরই হযহন অজস্তদে আদছন হতহন হদেন আল্লাহ এবং যাদক সহতিকাদরই  

ভয় করা প্রদয়ািন হতহন হদেন আল্লাহ। যিন আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) মানুষদক শসই ভয় িান কদর 

তিন তারা অনি সব ভয় শথদক হনরাপি হদয় যায় এবং সকল অশুভ জিহনস শথদক তারা হহিাযাত লাভ 

কদর।  

 

 ভয় পাওয়ার মাদন িারাপ নয়। বরং আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) মানুষদক ভয় শিিান তাদিরদক 

িারাপ কাি শথদক হবরত রািার িনি। ভদয়র অদনক ধরণ্ আদছ। অদনদক লজ্জা শপদত ভয় পায়।  

শসটাও আদছ। মানুদষরা আল্লাহ ্র সামদন িারাপ অবস্থায় থাকদত ভয় পায়, উনার সামদন িারাপ অবস্থায় 

শযদত ভয় পায়। আল্লাহ ্র ভয় বলদত আমরা শসরকমই বুঝাজে, অনিরকম ভয় নয়।  

 

 আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) আিাম সন্তাদনর সম্মাহনত কদরদছন। উহন আমাদির িনি নীচু শকান 

হকছু আদিশ কদরন না। হতহন শুধুই ভাদলা আদিশ কদরন। আদরকভাদব বলা যায়, আল্লাহ ্দক ভয় করা  

মাদন হদে আমাদির িারাপ কাি হনদয় আল্লাহ ্র সামদন আসদত ভয় করা এবং িারাপ অবস্থায় পহতত 



   হবার ভয় করা। এভাদবই আমরা আল্লাহ ্দক ভয় কহর। যতক্ষণ্ না মানুষ আল্লাহ ্দক ভয় কদর আল্লাহ 

তাদিরদক এমন সমসিা শিয় শয তারা সবাইদক ভয় কদর। এবং কাপুরুষতা হদে সবদচদয় িারাপ জিহনস।  

তাদির পুদরা িীবন কাদট িুজিন্তায় এবং তারা উহদ্বগ্ন থাদক।  

 

 আল্লাহ শযন আমাদির সবাইদক তাদির অন্তভুশি কদরন যারা উনাদক ভয় কদর। এরই মাদন হদে 

তাকওয়ার মানুষ। মাদন, যারা আল্লাহ ্দক ভয় কদর, ভদয়র মানুষ। তারা সবাই এক। আল্লাহ (আযযা ওয়া 

িাল্লা) আমাদির উনাদির অন্তভুশি করুন।   

 

    

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

        ৫ অদটাবার ২০১৬/৪ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
   
 


