
বেশির ভাগ মানুষই ভূল পথে 

 
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। 

 

আউযু হবল্লাহহ হমনাশ শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম।  

 

َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ     ِ إِن يَت       َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل اّلله
 يَْخُرُصونَ    

“ওয়া’ইন তুহত’ আকসারা মান হিল আরহি ইউহিল্লুকা ‘আন সাহবহলল্লাহহ, ইয়াহিহব’উনা ইল্লাযান্না 

ওয়া’ইন হুম ইল্লা ইয়ািরুসনু”  সসুরাহ আন’আমঃ১১৬)। আল্লাহ ্ আযযা ওয়া িাল্লা বললন, “শতামরা যহি  

এই পহৃিবীর শবহশর ভাি মানুষলক অনুসরণ কর, তারা শতামালির সঠিক পি শিলক সহরলয় হনলব।“ 

 

 তারা সবাই তালির নািলসর অনুসরণ কলর। নািস যা চায় এবং শয়তান যা চায় তাই তারা কলর।  

এই হলে পহৃিবীর অবস্থা। অতএব শবাললা না, “শলালকরা কলর, তাই আহমও করলত পারলবা, হকছুই হলব 

না।“ সামানি সংিিক শলালকর কিা অনুসরণ কর, িুব সামানি সংিিক। “তারা যা কলর তা কর এবং 

তালিরলক উিাহরণ হহলসলব গ্রহণ কর”, বললন আল্লাহ ্ আযযা ওয়া িাল্লা। 

 

 সুতরাং, সংিিািহরষ্ঠরা হকছু কলর মালনই শয তারা ঠিক এমন নয়। যা সঠিক তা হলে আল্লাহ ্র 

আলিশকৃত পি। শবহশর ভাি মানুষই তালির নািস অনুসরণ কলর। মানুলষরা তালির নািলসর অনুসরণ 

কলরই িুহশ এবং তারা শসই পলি শি ৌঁড়ায়।  

 

 মানুলষরা যহি একটু ভাবার িনি িালম শয তারা যা কলর তা ঠিক না ভূল, তাহললই হিাৎ কলর  

তালির শচাি আহিরালতর হিলক িুলল যায়। তারা অনুতাপ কলর বলল, “আমরা ভূল পলি হিলয়হছলাম।  

আমরা ভূল শলাকলির অনুসরণ কলরহছলাম।“ হকনু্ত অলনক সময় অনুতাপ শকান কালি আলস না।  

 

 আমালিরলক এই হবষলয় হচন্তা করলত হলব যিন আমরা পহৃিবীলত আহছ। আমালির হহলসব করলত 

হলব কতটুকু ঠিক এবং কতটুকু ভূল আমরা কলরহছ। পহৃিবীর শবহশর ভািই এমহনলতই অহবশ্বালস আলছ।  

শসসব শলালকরা এমহনলতই ধ্বংসপ্রাপ্ত। তালির অি থ, সম্পি এবং শলাক শিিালনার হিলক তাহকও না।  

শসসব তালির িনি হনরি থক।  



 

 তারা হবশ্ব শিলক ডাকাহত কলর তালির শিলশ সম্পি হনলয় শিলছ। তবুও তারা িুহনয়ার িনি তড়পায় 

কারণ তালির সম্পলি শকান বারাকাত শনই। তারা শুধু িুহনয়া ছাড়া আর হকছু হচন্তা কলর না। তারা 

িুহনয়া লালভর নতুন নতুন পি িুুঁলি শবড়ায় হনলিলির বুজি অনুযায়ী এবং কিলনাই সঠিক পি িুুঁলি পায় 

না। আসলল তারা সঠিক পি শিলক পাহললয় শবড়ায়।  

 

 আল্লাহ ্ আযযা ওয়া িাল্লা আমালির সঠিক পিঠট শিহিলয়লছন। উপলিশ হহলসলব বলহছ, শবহশর  

ভাি মানুষ কলর বললই কিলনা শকান হকছু শকালরা না। তারা শবহশর ভািই ভূল পলি আলছ। তুহম শসই পলি 

শিলল তুহমও ধ্বংস হলব। আল্লাহ ্ আযযা ওয়া িাল্লা বললন, “আমার পলি এলসা”। আল্লাহ ্ শযন আমালির 

সবাইলক মানহসকতা এবং বুজিমিা িান কলরন, এবং সঠিক পি শিলক শযন হবপিিামী না কলরন 

ইনশাআল্লাহ।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহলমত আহিল 

        ১৬ অলটাবার ২০১৬/১৫ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         


