
নাফসের চাহিদার ক ান কেষ কনই 

 

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। 

  

 “ওয়ান নািসু কাহিিহল ইনতুহহমলহু শাব্বা ‘আলা হুজব্বর হরিা’ই”। “নািস হশহিত হবব যহি তুহম 

তাবক হশিা িাও”, বলা হবয় থাবক। আরও বলা হয় শয, “নািস একটি বাচ্চার মত। বাচ্চার িনি মাবয়র  

িুধ বন্ধ কবর হিবল শস স্তনিপান তিাি কবর। নাহবল, যহি মা ববল শস বাচ্চাবক আরও শবহশ সময় িুধ  

হিবত চায়, তাহবল বাচ্চাটি িশ বছর বা আরও শবহশ বয়স পয যন্ত স্তনিপান কবর যাবব”। এটি হাযরাত ইমাম  

বুসাইরীর কাসীিা বুরিাবত হলিা আবছ।  

 

 এর মাবন হবে, তুহম নািসবক যতই িাও না শকন এবং তার িনি যাই কর না শকন, নািবসর তা  

যবথষ্ট মবন হবব না। “আহম তাবক হিবয়হছ এবং তার যবথষ্ট হবয় শিবছ”, এরকম শকান কথা শনই। তুহম  

নািসবক যতই স্বাধীন রাবিা, শস হনবি শথবক থামবব না। তুহম যহি তাবক থামবত না বল, তুহম যহি তাবক  

হনয়ন্ত্রণ না কর, শস শতামাবক পুবরা িীবন হনয়ন্ত্রণ করবব, শস যা ইো তাই করবব এবং তার ইোিুবলাবক 

শস আইবনর মত চাহপবয় শিবব।  

 

 এই পহৃথবীর বতযমান অবস্থা তাই শিিায়। ২০-৩০ বছবরর আবির জিহনসিবুলা এিন আর 

অনুবমাহিত নয়। অথবা তুহম যহি ২০-৩০ বছর আবি বলবত পহৃথবী এই অবস্থায় আসবব, এত হিতনা,  

এত িাসাি এবং এত হবশঙৃ্খলা থাকবব এবত, মানুষ শতামাবক হবশ্বাস করত না। হকনু্ত নািবসর কথা শমবন 

এবং শয়তাবনর কথা শমবন মানুবষরা এই অবস্থায় এবসবছ।  

 

 নািবসর প্রহশিণ আবশিক। এই পহৃথবী নািবসর প্রহশিণ ছাড়া ভাবলা হবব না। সবসময়ই আরও 

িারাপ হবত থাকবব। এত িারাবপর পবর নািসবক আর বা াঁচাবনা যাবব না এবং পহৃথবীবক টিক করা যাবব  

না, স্বাভাহববক হিহরবয় আনা যাবব না। এিন শশষ সময় এবং হযহন এই পহৃথবীবক টিক করববন হতহন  

হবেন মাহিী আলাইহহ সালাম। আল্লাহ ্ শযন উনাবক যত শীহি সম্ভব পািান ইনশাআল্লাহ। যিন মাহিী 

আলাইহহ সালাম আসববন তিন হতহনই একমাত্র পহৃথবী টিক করবত পারববন। কারণ এিন শযহিবকই  

তুহম তাকাও, যার হিবকই তুহম তাকাও, তুহম শিিবব শয তারা পথভ্রষ্ট হবয় শিবছ।  

 

 অতএব, যারা আমাবির সম্মান কবর, আমাবির পহবত্র নাবী (সাাঃ) শক সম্মান কবর এবং আউহলয়া 

আল্লাহ ্বির সম্মান কবর, তাবির অনি কাবরা হিবক না তাহকবয় হনবিবির হিবক তাকাবনা উহচত। প্রথবম    



   তাবির হনবিবির নািসবক টিক করা উহচত, তারপর অনিবির উপবিশ হিবত পারবব।  

 

 আমাবির সবার নািসই িারাপ। শকউ শযন না ববল, “আমার নািস ভাবলা!” এিা একিা বড় ভূল। 

সবারই একটি নািস আবছ এবং তা তাবক প্রহত মূহুবত য িারাপ পবথ শিবন হনবত শচষ্টা কবর। আল্লাহ ্ শযন  

আমাবির হনরাপি রাবিন।  

 

 যহিও ধাবপ ধাবপও হয়, ধীবর ধীবরও হয়, আমাবির প্রহতহিনই সামানি কবর সতকয হবত হবব এবং 

আমাবির নািসবক প্রহশিণ হিবত হবব। আল্লাহ ্ শযন তা সহি কবরন ইনশাআল্লাহ এবং আমাবিরবক 

নািবসর অহনষ্ট শথবক হনরাপি রাবিন ইনশাআল্লাহ।    

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহবমত আহিল 

        ১৭ অবটাবার ২০১৬/১৬ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
 


