
য োগ্য মোনুষের উপষেশ নোও 

 
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। 

 

তাহরকাহ হচ্ছে উপচ্ছিশ। ধম ম হচ্ছে উপচ্ছিশ। অতীচ্ছত মানুষ এক িরূবতী িায়িা শেচ্ছক আচ্ছরক 

িরূবতী িায়িায় ভ্রমণ কচ্ছর শযত উপচ্ছিশ শশানার িনি। আিচ্ছকর মানুষ উপচ্ছিশ গ্রহণ কচ্ছর যহি  

তাচ্ছির শসটা ভাচ্ছলা লাচ্ছি। যিন তাচ্ছির তা ভাচ্ছলা লাচ্ছি না তিন তারা শসই উপচ্ছিশ গ্রহণ কচ্ছর না অেবা 

তার প্রহত মচ্ছনাচ্ছযাি শিয় না এবং এমন ভাব কচ্ছর শযন তারা শসটা শশাচ্ছনহন। তিন হক হয়? শস শকান 

উপকার পায় না।  

 

 যহি উপচ্ছিশ শতামার পছন্দমাহিক হয় (অচ্ছনক সময় তা হয়), তাহচ্ছল শতামার এমহনচ্ছতই 

উপচ্ছিচ্ছশর িরকার শনই। অতএব, উপচ্ছিশ মানি করা িুরুত্বপূণ ম। অবশিই যার-তার কাছ শেচ্ছক উপচ্ছিশ 

শনয়া যাচ্ছব না। হকছু জিহনস শতামার শুনচ্ছত হচ্ছব শযািি মানুচ্ছষর কাছ শেচ্ছক। ধচ্ছম মর বিাপাচ্ছর উপচ্ছিশ  

হভন্ন এবং িীহবকার বিাপাচ্ছর উপচ্ছিশ হভন্ন। তুহম হবহভন্ন শেচ্ছে উপচ্ছিশ শনচ্ছব শসই শেচ্ছের শযািি 

বিজিচ্ছির কাছ শেচ্ছক। হকনু্ত যার-তার কাছ শেচ্ছক উপচ্ছিশ হনও না, অেবা শয বিজি হনচ্ছি একটা জিহনস 

করচ্ছত পাচ্ছর হন তার কাছ শেচ্ছক হনও না। 

 

 শকউ যহি শতামাচ্ছক িারাপ হনচ্ছিমশনা শিয়, যহি শতামাচ্ছক শকউ বচ্ছল, “তুহম এই শলাকচ্ছক এভাচ্ছব 

িাাঁসাচ্ছব, শতামাচ্ছক ধূত ম হচ্ছত হচ্ছব, ইতিাহি” তাহচ্ছল শসটা উপচ্ছিশ নয়। শতামাচ্ছক বুজিমান হচ্ছত হচ্ছব। 

শতামাচ্ছক বুজিমান হচ্ছত হচ্ছব শযন তুহম শিিচ্ছত পাও কার কাছ শেচ্ছক তুহম উপচ্ছিশ হনে এবং কার কাছ 

শেচ্ছক উপকার পাে।  

 

 “আি-িীন আন-নাহসহাহ”। ইসলাম ধম ম হচ্ছে উপচ্ছিশ। শয শতামার কাচ্ছছ উপচ্ছিচ্ছশর িনি  

আসচ্ছব তাচ্ছক শতামার সচ্ছব মাত্তম কোিুচ্ছলাই বলচ্ছত হচ্ছব এবং তাচ্ছত আল্লাহ ্ শতামার িনি পুরস্কার  

হলিচ্ছবন। নাহচ্ছল, তুহম যহি এই শভচ্ছব ভাচ্ছলা উপচ্ছিশ শিয়া শেচ্ছক হবরত োচ্ছকা শয, “এই শলাক আমার 

শেচ্ছক এহিচ্ছয় শযচ্ছত পাচ্ছর” এবং হবশ্বাসহানী কচ্ছর তাচ্ছক অনি হকছু বল, তুহম আল্লাহ ্র কাচ্ছছ হবশ্বাসঘাতক 

হচ্ছয় যাচ্ছব, শতামার নাম হলিা হচ্ছব হমেুিক হহচ্ছসচ্ছব, তুহম একিন িুনাহকারী হচ্ছব।  

 

 অতএব, উপচ্ছিশ শিয়া এবং পে শিিাচ্ছনা একটট ভাচ্ছলা জিহনস। আমাচ্ছিরচ্ছক উপচ্ছিশ হনচ্ছত হচ্ছব 

শযািি বিজির কাছ শেচ্ছক। তুহম যহি হকছু শিচ্ছন োচ্ছকা তিন মানুষচ্ছক উপচ্ছিশ শিয়া হচ্ছে আমাচ্ছির  



ধচ্ছম মর হভহত্ত। আল্লাহ ্ শযন আমাচ্ছির সবাইচ্ছক ভাচ্ছলা পেপ্রিশ মণকারী িান কচ্ছরন ইনশাআল্লাহ।      

 

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহচ্ছমত আহিল 

        ৯ অচ্ছটাবার ২০১৬/৮ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         


