
গুণবান বযক্তি 

 

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। 

 

আল্লাহ ্ আযযা ওয়া িাল্লা মানুষকক সবকেকয় সুন্দরভাকব সৃষ্টি ককরকেন। আল্লাহ (িাাঃিাাঃ)  

মানুষকক অনিানি সব সৃষ্টি শেকক উঁেু স্তকর সৃষ্টি ককরকেন। আল্লাহ ্ আমাকির ইকরাম (উপহার) এবং 

ইযযাত (সম্মান) িান ককরকেন। শতামার হনকিরও শসই উপহারিুকলা হনকিকক হিকত হকব এবং একিন 

িুণবান বিজিকত পহরণত হকত হকব। একিন িুণবান বিজি মাকন একিন ভাকলা বিজি।  

 

 যারা হনকিকির নািকসর অনুসরণ ককর তারা িুণহীন বিজি এবং িারাপ মানুষ। সবাই শিকিকে 

হকভাকব আমাকির পহবত্র নাবী (সাাঃ) উনার সাহাবাকির ময যািা উঁেু ককরকেন। সবাই তা শিকিকে এবং  

সবাই তা িাকন। আমাকির তাকিরকক উিাহরণস্বরুপ শনয়া উহেত শযকহতু একিন িুণবান বিজি হকে 

একিন উপকারী বিজি। তারা হনকিকির িকনি এবং তাকির আকশপাকশর মানুষকির িকনি উপকারী। 

ভাকলা মানুষ তারাই যারা অহনি শেকক হনকিকক িকূর রাকি। সব ভাকলা তাকির সাকে োককব। এরা শসসব 

মানুষ যারা হনকিকির নািকসর অনুসরণ ককর না।  

 

 যারা হনকিকির নািকসর অনুসরণ ককর তারা িারাপ শলাক, ভাকলা শলাক নয়। তাকিরকক পেন্দ  

করা হয় না এবং তারা আত্মককজিক। শসসব শলাককরা িারাপ েহরত্র এবং িারাপ অভিাস িমা ককর। যিন 

শকউ কো বকল তিন সাকে সাকে পহরষ্কার হকয় যায় মানুষষ্টি শকমন এবং শলাকক বকল, “হতহন একিন 

ভদ্রকলাক, উহন একিন ভদ্রমহহলা”। হকনু্ত িারাপকিরককও সহকিই শবাঝা যায় এবং তারা শসিা লুকাকত 

পাকর না।  

 

 শশইি মাওলানা (কাাঃহসাঃ) বলকতন “আবিযনা” মাকন হকে ময়লা, উজেি। উজেি এবং রকের  

মকযি তুলনা েকল না। আমাকির পহবত্র নাবী (সাাঃ) আমাকির বকলন, “একষ্টি রে হও!” একিন মানুষ  

রকে পহরণত হয় নাবী (সাাঃ) হশক্ষার মাযিকম এবং আবিযনা, ময়লা এবং উজেকি পহরণত হয় শয়তাকনর 

হশক্ষার মাযিকম।  

 

 আল্লাহ ্ শযন আমাকির নািকসর অনুসরণ না করান শযন আমরা িুণবান মানুষ হকত পাহর 

ইনশাআল্লাহ। িুণবান মানুষ হেহিত হয় এই পহৃেবীকতও এবং আহিরাকতও আল্লাহ ্র িৃষ্টিকত। এবং শসিাই 

সহতিকার সািলি। আমাকির শভতর এবং বাহহর শযন একই রকম হয় ইনশাআল্লাহ।      



 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল 

        ৮ অকটাবার ২০১৬/৭ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
   

 


