
হাযরাত শাহ নাকশবান্দ 

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। 

  

রাহমাত শনমম আমস যিন আল্লাহ ্র সাহলহ  প ণূ্যিবান  বান্দামির নাম উমল্লি করা হয়। আিমক 

হাযরাত শাহ বাহাউদ্দীন নাকশবান্দ পকাাঃহসাঃ  এর িন্মবাহষ িকী। উনার আশীব িাি শযন আমামির উূর  

থামক ইনশা আল্লাহ ্। ূহৃথবীর উূর বারাকাত শনমম আমস যিন উনারা িন্ম শনন। উনামির িমন্মর  

আমিই বহৃৎ আউহলয়ািয উনামির আিমমযর সংবাি হিময় যান। হাযরাত সাইহয়ি আহমর কুলাল  

 পকাাঃহসাঃ  সুসংবাি হিময়মনন হাযরাত শাহ নাকশবামন্দর িমন্মর আমি এই বমল  “আহম এিামন একটি  

অহত সুন্দর আমলা শিিমত ূাজি এবং অহত সুন্দর ঘ্রায ূাজি।“ ূমর হতহন উনার িমন্মর হিন উনামক 

অহিনন্দন িানান। নাকশবান্দী তাহরকাহ উনার নামম নামকরয করা হময়মন।  

 

 উনার নাম হনল মুহাম্মাি উয়াইহসল বুিারী। এর কারয উনামক প্রথম হশক্ষািান কমরমনন উনার 

শশইি এবং ূমর হাযরাত উয়াইস আল-কারানী পরাহিয়াল্লাহু আনহু । এই ূহবত্র বিজিিয মানুমষর িনি 

আল্লাহ ্র হনয়ামাত। উনার মাধ্িমম এক হিন্ন তািাল্লীর আহবিিাব হময়মন। সুন্দরিামব এই তাহরকাহ বিিিা 

করার কারময বহু হমহলয়ন মানুষ উনার শিিামনা এই সুন্দর ূমথ চমলমন  নাকশবান্দী তাহরকার ূমথ   

শসই সময় শথমক এিন ূয িন্ত।  

 

 নাকশবান্দী তাহরকাহ ইসলামমর হনয িাস। এটিই শসই তাহরকাহ যা আমামির ূহবত্র নাবী পসাাঃ এর  

সব সুন্নাহ   উনার সব কম িকাড ূালন কমর। ৪১ টি তাহরকাহ আমন। ৪০ টি তাহরকাহ আমস হাযরাত  

আলী পরাাঃ  হমত এবং এই তাহরকাহ আমস হাযরাত আবু বাকর হসজদ্দক পরাাঃ   হমত।  

 

 অবশিই হকনু স্থামন হসলহসলা হাযরাত আলী পরাাঃ  এর সামথ হমহলত হয় হকনু্ত অনি তাহরকাহিুমলা 

ইসলামমর বাহহিক হিকমক আরও িুরুত্ব হিময় শিমি না বমল তারা সমামলাচনার মুমিামুহি হয়। হকনু্ত 

নাকশবান্দী তাহরকামক হনময় এ বিাূামর সমামলাচনা করার শকান অবকাশ শনই এবং কারও ূমক্ষ বলা 

সম্ভব নয় শয এটি শাহরয়াত হবমরাধ্ী। বরঞ্চ  এই তাহরকাহ হমি শাহরয়ামতর িা াঁটি হনয িাস। শকউ আমামির 

ূহবত্র নাবী পসাাঃ  এর শাহরয়াতমক আর অনি শকানিামব শিিমত ূারমব না। 

 

 অতএব  আল্লাহ ্মক শুকহরয়া শয আমরা হাযরাত নাকশবান্দীর ূমথ হা াঁিহন। উনার বারাকাহ শযন 

আমামির উূর সব িিা থামক। আিমকও একটি ূহবত্র হিন। হহিরী সাল অনুসামর মুহাররাম মামসর ১৪ 



তাহরি হমি হাযরাত শাহ নাকশবামন্দর িন্মবাহষ িকী। আল্লাহ ্ এই হিনমক বারাকাতময় করুন এবং এই 

হিমনর বারাকাত আমামির সবার উূমর আসুক ইনশাআল্লাহ।       
 
 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহমমত আহিল 

        ১৫ অমটাবার ২০১৬/১৪ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।         


