
একমাত্র সঠিক পথ হচ্ছে আল্লাহ  র পথ 

আ-াামু আাইকুম ওয়া রামাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুু। 

আউযু হবল্লাহ হমন আল-লাইতাহনর রাজিম। হবহমল্লাহর রামাহনর রাহম। 

আ-াাতু ওয়া আ-াামু 'আা রাুহনা মুাম্মাহিন াহয়িিী আউয়াহনা ওয়া আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাু আল্লা,্ মািাি ইয়া ািাহত আাবী রাু আল্লা,্মািাি ইয়া মালাইহিনা, 

শলইি আব্দলু্লা িাহিস্তানী, শলইি মুাম্মাি নাহযম আ-াক্কানী, িাস্তুর। 

তাহরকাতুনা শাবা, ওয়া িাইরু হি িাহময়া। 

 আরবী ভাায় একটি প্রবাি আছ েঃ 
 

ب ب َعْقلُهُ ُمَخرَّ َب اْلُمَجرَّ  َمْن َجرَّ

 

 ‚মান িাররাবা মুিাররাব, আক্ুু মুিাররাব‛। মাছন, ‚শকউ যিন শকান হক ুছত বির্ থ য় তিন  

যহি শ বছ, ‘আহম আবারও একই জিহন কহর’, শই বিজির মার্ায় মানহক মিা আছ ।‚  
 

 আিাম আাইহ াাম শর্ছক আমাছির পহবত্র নাবী (ােঃ)  পয থন্ত এবং অতেঃপর ক াাবা,  

উামা, আউহয়া এবং মালাহয়ি, বাই মানুছক টিক পর্ শিহিছয়ছ ন। তবুও মানু হভন্ন পর্ শিা োঁছি  

এই বছ, ‚য়ত এই পর্টি আরও উত্তম। এটিও কছর শিহি‛, হকন্তু তারা বময়ই ক্ষহতর হলকার য়।  
 

 টিক পর্ একটি, শটি আল্লা ্র পর্। তারা টিক পর্ িুোঁিছত হিছয় অনিানি জিহনছ নাক  

িায় এবং হবনষ্ট য়। হক ু য়তবা কিছনা বা োঁছ।। তুককী  প্রবাছি বা য়েঃ ‚একটি িুছয থাি এক ািার 

উপছিল শর্ছক ভাছা‛। তুহম শকান বিজিছক যত ইচ্ছা উপছিল হিছত পাছরা এই বছ, ‚ওিাছন শযছয়া না। 

শিছ তুহম পছশ মার্া িািাছব। ওিা ভাছা িায়িা নয়।‚ তবুও শ শিাছন যায়। শ তাছির হপ ছন  ুছি  

এই বছ শয, ‚না, তারা ভাছা বনু্ধ। তারা আমার িুব ভাছা বনু্ধ, ভাছা মানু। আহম তাছির াছর্ যাছবা 

এবং তারা যা কছর তাই করব।‚  
 

 িারাপ বনু্ধরা লয়তাছনর শ।ছয়ও িারাপ। একটি িছূয থাি আছ তার উপর আর তিন শ বছ,  

‚আহম যহি এছির াছর্ না র্াকতাম আর উপছিল শুনতাম তাছ ভাছা ত।‚ তুহম যত িুলী উপছিল 

হিছত পাছরা, তুহম এক ক্ষ বার উপছিল হিছত পাছরা, তাও শকান কাছি আছব না। হকন্তু মানু িুেঃহিত 

য় যিন তার উপর শকান হক ু পহতত য়। আিছা অহিকাংল ময়ই হনরর্ থক য়।  
 

 অতএব, মছনাছযাি িাও। াবিান ও। একিন মুহছমর তকথ ছত ছব। মুহম মানুছির 

তকথ ছত ছব শযন তারা উপছিল শলাছন, ভাছা এবং িারাছপর পার্ থকি কছর এবং িাছন শকান  

জিহনটি ভাছা এবং শকান জিহনটি িারাপ। 



   মানুছর িারাপ জিহন পুনরায় শ।ষ্টা করার িরকার শনই, একবার অহভজ্ঞতা করা জিহন 

 আবার অহভজ্ঞতা করার িরকার শনই। আল্লা ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) পহরাারভাছব বহক ু শিহিছয়ছ ন। 

আল্লা ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) নাবীছির পাটিছয়ছ ন, শলইিছির পাটিছয়ছ ন, উামাছির পাটিছয়ছ ন এবং  

শািাছির পাটিছয়ছ ন। তারা ব িায়িায়ই আছ ন এবং বাই টিক পর্ শিিাছচ্ছন।  
 

টিক পর্ শর্ছক ছর শযও না। িীবন স্বাচ্ছছযি কািাও, মিা হনছির উপর শেছক না এছন। 

আল্লা ্ শযন আমাছির বাইছক ভাছা উপছিল শনয়ার তাওহিক িান কছরন এবং ভাছা শাকছির াছর্ 

রাছিন ইনলাআল্লা। িারাপ বনু্ধরা বছ।ছয় িারাপ জিহন। আল্লা ্ তাছির শর্ছক হনরাপি রািুন 

আমাছিরছক, আমাছির ন্তানছিরছক এবং বাইছক ইনলাআল্লা।  
 

 ওয়া হমনাল্লা আত-তাওহিক। আ-িাহতা।  
 

াযরাত শলইি মুাম্মাি শমছমত আহি 

১৬ িানুয়ারী/১৮ রাহবউ আহির ১৪৩৮ 

িািার নামায, আকবাবা িারিা।        
   
 

  


