
ভাল ালে ভাল া দেখ এবং খারাপলে খারাপ দেখ 

 
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 পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলনাঃ 

 

 
 

 “আল্লাহুম্মা আহরনাল হাক্কা হাক্কান ওয়ারযুকনাত হতবা’আহু, ওয়া’আহরনাল বাহতলা বাহতলান ওয়ার  

যুকনাি হতনাবাহ।“ “শহ আল্লাহ ্   আমাদির সতিদক সতি হহদসদব শিিান বব  তা ননুসর  করদত হিন 

বব  হমথ্িাদক হমথ্িা হহদসদব শিিান বব  তা বহিদয় চলদত সিল কদরন”।  

 

 আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলন, আল্লাহ ্ শযন আমাদির সতি জিহনসদক সতি হহদসদব শিিান।  

বর কার  মানুষ িারাপ জিহনসদক সতি হহদসদব, ভাদলা হহদসদব শিিায় বব  তারা নািস যা চায় তাই  

কদর যায়। মাদন, বই মানুদষরা শবহশর ভাি সময়ই বমনভাদব িুনাহ কদর শযন স্বাভাহবক িীবন বরকমই 

 বব  তাদির হবদবদক বা াঁদে না। নতবব, আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলন, “আল্লাহ ্ শযন আমাদির 

িারাপদক িারাপ হহদসদব শিিান, শসটাদক ঘ ৃা করদত শিন বব  শসটা শথ্দক িদূর থ্াকদত শিন।“  

 

 বটট আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বর বকটট সুন্দর িু’আ। বটট বকটট িু’আ বব  বকই সাদথ্ 

মানুদষর িনি উপদিশ। িারাপদক ভাদলা হহদসদব শিদিা না। আমরা শযন ভাদলাদক ভাদলা হহদসদব শিহি। 

বিন তার উদটাটা ঘটদে। মানুদষরা ভাদলাদক িারাপ হহদসদব শিদি বব  িারাপদক ভাদলা হহদসদব শিদি।  

আল্লাহ ্ শযন আমাদির শিিদত সাহাযি কদরন। আমরা শযন শিহি শকানটা ভাদলা বব  শকানটা িারাপ। 

আল্লাহ ্ শযন আমাদির িারাপ শথ্দক িদূর রাদিন। আমরা শযন ভাদলার হিদক ঝুাঁ হক, ভাদলাদক ভাদলাবাহস,  

ভাদলা কাি কহর বব  ভাদলা জিহনসিুদলা কহর।  

 

 যারা তা কদর, শযসব মানুদষরা বই কািিুদলা করদত সক্ষম হয় তারা আল্লাহ ্র হিয় বান্দা হয় বব  

মানুদষরও হিয়ভািন হয়। শযসব শলাদকরা নহনষ্ট কদর, যহি তারা হনদিরা মদন নাও কদর শয তারা িারাপ  



করদে, মানুদষর কাদে তারা টিকই পহরহচত হদয় যায় িারাপ হহদসদব। যিন তারা মানুদষর িারাপ কদর 

তিন মানুষ তাদিরদক ঘ ৃা কদর বব  নপেন্দ কদর। ননিদির কাদে নপেন্দনীয় হওয়া ভাদলা জিহনস 

নয়। হকনু্ত শয়তান তাদিরদক শসটা ননুভব করদত শিয় না।  

 

 মানুদষরা িারাপ কদর তারা হক করদে শস বিাপাদর সদচতন না হদয়। আল্লাহ ্ শযন শবহশরভাি 

মানুষদকই তা শথ্দক রক্ষা কদরন বব  হতহন শযন আমাদিরও রক্ষা কদরন। আমরা শযন ভাদলাদক ভাদলা 

হহদসদব শিহি। আমরা শযন িারাপও শিদি বুঝদত পাহর। আমরা শযন িারাপ শথ্দক িদূর থ্াহক বব  ভাদলা 

কহর ইনশাআল্লাহ।     

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

        ৭ নদটাবার ২০১৬/৬ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         


