
আল্লাহ ্র্রাসুলের্প্রতি্ভালোবাসা 
  

আস-সালাম ু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। 
 

প্রথমতঃ আমাদির এই মাওহলদির মাস, রাহবউল আউয়াল মাসটি সবার িনি শুভ শহাক, ইনশা 

আলাহ। এই মাসটি মুবারাক শহাক, বারাকাদত পহরপূর্ ণ শহাক এবং ভাদলা শহাক ইনশাআল্লাহ ্। শযসব  

শলাদকরা আল্লাহ ্দক হবশ্বাস কদর না তারা ভাদব এবং পহরকল্পনা কদর একশ বছর পর তারা হক করদব। 

তারা ভাদব, “আমরা এিা করব, আমরা শসিা করব এবং এভাদব আমরা পুদরা পহৃথবী শাসন করব”।  

 

 তারা একশত বছর এবং কিদনা তারও শবহশ সময় িুহনয়ার িনি কাি কদর যায়। তারা হবরহতহীন 

িুহনয়ার িনি ভাদব , শূর্ি একিা জিহনদসর িনি কাি কদর। তারা ক্লাহিহীনভাদব কাি কদর, আদবদি  

আসক্ত হদয় এবং হবদেষ হনদয় কাি কদর। তারা হকদসর িনি কাি কদর? শয়তাদনর িনি। তারা  

এভাদব কাি কদর শযদত পাদর কারর্ শয়তান তাদির িনি বা াঁধা হদয় িা াঁড়ায় না। হকিু যিন শকান ভাদলা 

কাি করার থাদক তিন একশটি শয়তান শতামার মুদিামুহি হদব। 

 

 শসহিনও আহম বিািিা কদরহছ শয আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) উনার হািীস শারীদি বদলন,  

“সতু্তরটি শয়তান একিন মানুষদক সািাকা প্রিান করার সময় বা াঁধা শিয়ার শেষ্টা কদর”। যহি সামানি  

সািাকাও হয় শয়তান কুমন্ত্রর্া হিদয় বদল, “তুহম শকন হিচ্ছ?” পক্ষািদর, একিন মানুষ শোদির পলদক 

অনি হকছুর িনি িরে কদর যা হকনা শয়তাদনর পদথ। হকিু আল্লাহ ্  (িাল্লা িালালুহু ) সািাকার পহরবদতণ 

ওই বিজক্তদক যা িুশী তা িান কদরন। 

 

 কথায় বদল, “আিা তুহরিু, আনা উহরিু, ওয়াল্লাহু ইয়াি’আলু মা ইউহরি।“ মাদন হদচ্ছ, “তুহম োও,  

আহম োই এবং আল্লাহ ্ হনদি যা োন তাই কদরন”। তাই আল্লাহ ্  (িাঃিাঃ) হক োন তা শিি, তুহম অথবা 

আহম হক োই তা নয়। আল্লাহ ্ যা োন েল আমরা তারই অনুসরর্ কহর। েল আমরা আল্লাহ ্র সাদথ থাহক।  

েল আমরা শসসব বান্দাদির অিভুণক্ত থাহক যাদির হনদয় আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) িুশী আদছন।  

 

 আল্লাহ ্  (িাঃিাঃ) আমাদির সদব ণামম হনয়ামাতটি িান কদরদছন ইসলাদমর শভতদর সৃটষ্ট কদর।  

তিুপহর হতহন আমাদির সৃটষ্ট কদরদছন আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) এর উম্মাদতর শভতদর। আমরা শশষ  

সমদয়র উম্মাতও বদি। আল্লাহ ্ িাদনন কত সময় বাকী আদছ হকিু আমরা শশষ সমদয় আহছ এবং 

হকয়ামাত আমাদির সহিকদি।      



 এমনহক আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) এর সমদয়ও যারা হকয়ামাদতর অদনক সময় বাকী আদছ 

বলত তাদিরদক অনিরা বলদতন, “শতামাদক তাওবা করদত হদব এবং ক্ষমা োইদত হদব। আল্লাহ বদলন 

হকয়ামাত সহিকদি। তাই শতামার বলা উহেৎ নয় শয তা িদূর।“  

 

 اْقتََربَِت السَّاَعة  
  

 “ইকতারাবাহতস সা’আহ।”  (সুরাহ কামারঃ১) “হবোর সহিকদি।“ তারা বদল হবোর হিবদসর এিনও 

অদনক সময় বাকী। হকভাদব অদনক সময় বাকী? শক ভাদলা িাদন, তুহম নাহক আল্লাহ ্ ?  

আস্তািহিরুল্লাহ। আর তারা হনদিদির উলামা বদল িাহব কদর। অদনক সময় মানুষ জ্ঞানশূর্ি কথা 

বদল। আমাদির শসসব শথদক সাবধান হদত হদব।  

 

 অদনক হািীস আদছ হকিু এিা সরাসহর আল্লাহ ্র কথা। আলালহ (িাঃিাঃ) উনার মহাসম্মাহনত 

এবং উচ্চ ময ণািাপূর্ ণ কুর’আদন বদলন শয হবোর হিবস হনকদি এদসদছ। এিা এিন আরও অদনক শবহশ 

কাদছ। আমরা শশষ সমদয়র উম্মাত। উম্মাদতর সবদেদয় লাভিনক অংদশ আমরা আহছ কারর্ সবদেদয় 

শবহশ সমসিার মুদিামুহি হদত হয় এই সমদয় যা হবোর হিদনর িুব কাদছ। যারা শসসব সমসিা হনদয় ধধয ণি 

ধারর্ কদর এবং সহহষু্ণতা শিিায় তারাই লাভবান। আল্লাহ তাদির হহসাব রাদিন।  

 

 প্রহতটি ভাদলা কাদির িনি সাওয়াব আদছ একটি শথদক িশটি পয ণি এবং ১০টি শথদক ৭০০টি 

পয ণি। ৭০০টির শবহশও আদছ। আল্লাহ ্দক (আযযা ওয়া িাল্লা) শকউ প্রশ্ন করদত পারদব না হতহন শকন 

এত শবহশ পুরস্কার হিদচ্ছন। ভাদলা কািিুদলা করাও িুব কটিন নয়। শয়তান শসিুদলাদক কটিন কদর  

শিিায়।  

 

 সবোইদত িুরুত্বপূর্ ণ হদচ্ছ আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) এর প্রহত সম্মান প্রিশ ণর্ করা এবং আমাদির 

পহবত্র নাবী (সাঃ) এর প্রহত ভাদলাবাসা প্রিশ ণর্ করা। যিন তুহম তাদক ভাদলাবাসদব তিন বাকী সবই সহি 

হদয় যাদব। এমনহক পাহথ ণব শপ্রহমদকরাও রাদত ঘুমায় না। একটি শমদয়র িনি একইসাদথ  

তারা ছয়রকদমর কাি কদর এবং ভাবদত থাদক, “আমাদক হক করদত হদব? আহম তা হকভাদব করব?  

আহম এই শমদয়র সামদন হকভাদব যাদবা? আহম তাদক হক বলব?”       

 

 আর শয মানুদষর হাযরাত নাবী (সাঃ) এর প্রহত সতি ভাদলাবাসা আদছ শস ভাবদত থাদক,  

“আমাদির নাবী (সাঃ) হকভাদব িুশী হদবন? উনার িৃটষ্টর নীদে আসার িনি আমাদক হক করদত হদব?  

আহম হকভাদব উনার ভাদলাবাসা অিণন করদত পাহর?” এরকম শলাদকর কাদছ শকান ইবািাত এবং শকান 

আমলই কটিন মদন হদব না, সবই তার িনি সহি হদব।  

 

 তিন শস শয়তান, নািস বা অনি শকান হকছুর কথা শশাদন না। আমাদির নাবী (সাঃ) এর শপ্রমই 



তাদক এসব কাি করায়। উনার ভাদলাবাসায় করনীয় কািিুদলা সুন্দর হদয় যায়। ভাদলাবাসা শশিাদনা,  

শপ্রম শশিাদনা তাহরকাদতর িাহয়ত্ব। তুহম আল্লাহ ্র ভাদলাবাসায় থাকদব, তুহম আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) 

এর ভাদলাবাসায় থাকদব। যিন ইবািাতিুদলা শুষ্কভাদব করা হয় তিন শসিুদলা ভাদলা হয় না এবং তিন 

শসিুদলা করদত কষ্ট লাদি।  

 

 ভাদলাবাসাহীন কাদি শকান স্বাি থাদক না। শকানিা ভাদলা? শকউ শতামাদক হাহসমুদি আিাব  

এবং সম্মাদনর সাদথ িাবার পহরদবশন করদছ নাহক শকউ শতামার মাথায় ধাক্কা শমদর িাবার পহরদবশন 

করদছ?  

 

 ইবািাদতর শক্ষদত্রও শসরকম। যত্ন, ভাদলাবাসা, উৎসাহ, আল্লাহ ্র মুহাব্বাত এবং নাবী (সাঃ) এর  

মুহাব্বাত োরা সম্পাহিত ইবািাত অনিরকম হয়। ইবািাত শিার কদর করা, দ্রতু শশষ করার শেষ্টা করা,  

শুধু িারয নামায পড়াই যদথষ্ট এবং সুিাত নামাদযর প্রদয়ািন শনই বলা, এসব ইবািাত অদযািি। যিন 

তুহম বল, “সুিাত নামাদযর িরকার শনই” তিন শতামার নামায হয় হকিু তার শকান িাম শিয়া হয় না।  

শসিুদলা শনয়া হয় হকিু শকান সম্মান শিয়া হয় না। শসই ইবািাদত শকান স্বাি পাওয়া যায় না।  

 

 আল্লাহ ্র শুকহরয়া, এই মাস আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) এর মাস। উনাদক সম্মান করা এবং 

ময ণািা শিয়ার সাওয়াব হবশাল। িুভণািিবশত এিন শলাদকরা সামানি ধমীয় হশক্ষা লাভ কদর বদল শয  

উনাদক সামানি সম্মান করাও হবিাহ। তারা বদল যায় হকিু তা সটিক নয়। তারা শসরকম শলাক যারা 

শিারপূব ণক ইবািাত কদর। 

 

 আল্লাহ ্ তাদির শসরকম ভািি িান কদরন হন। যিন তাদির শস ভািি শিয়া হয় না তিন হহংসার 

ধতরী হয়। তারা ঈষ ণা শবাধ কদর এই মদন কদর শয , “এই মানুদষরা হক করদছ যা আহম করদত পারহছ না?  

তাদির এরকম করা উহেৎ না যাদত তারা পুরস্কার শপদত না পাদর।“ আমার মদন হয় তারা ভাদব, “তারা 

আমাদির পহবত্র নাবী  (সাঃ) ভাদলাবাসা শপদয় যাদব। আমরা সবাই হমদল যহি উনাদক সম্মান না কহর  

তাহদল আমরা সবাই একরকম হদয় যাদবা।“  

 

 তারা এদক অপরদক িবর শিয়, হলদি, আাঁদক এবং মানুষদিরদক তাদির শেনা-িানা পথ শথদক 

হবেুিত করার শেষ্টা কদর। শযসব শলাকদির মন িবূ ণল এবং যারা শকান মাদ্রাসা বা অনি শকাথাও যায়হন  

শসসব শলাদকরাই এদির কথা হবশ্বাস কদর এই শভদব শয এরা হশহক্ষত, এরা আহলম, এরা হািী ইতিাহি।  

 

 আমাদির পূব ণপুরুদষরা সবাই এই সুন্দর আিাদবর প্রহশক্ষর্ লাভ করদতন। উনারা তারীকাহ  

শথদক হশিদতন, উনারা শশইিদির কাছ শথদক হশিদতন, উনারা মুহশ ণিদির কাছ শথদক হশিদতন এবং  

উনারা িানদতন। আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) এর সমদয় কহবও হছল যারা আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) 

এর প্রশংসা কদর কহবতা হলদিদছন। উনারা হবিিাত হছদলন।  

 



 শতামরা িাদনা শয আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) উনার োির উপহার হিদয়হছদলন শসই কহবদক  

হযহন কাহসিা বুরিা রেনা কদরদছন। বুরিা মাদন োির এবং কহবতার নাম তাই শথদক যায়। মানূষটি এমন 

সুন্দর একটি কহবতা হলদিহছদলন শয আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) তা পছন্দ কদরন এবং তাদক উনার  

োির উপহার শিন।  
 

 হবোর হিবস পয ণি শসই কহবতা আবহৃম করা হদব। কহবতাটি আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) এর  

িুর্াবলী বর্ ণনা কদর এবং উনাদক সম্মান কদর। আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) বদলন উনাদক সম্মান করদত। 

হতহন বদলন, “আহম স্বয়ং উনার উপর সালাত এবং সালাম পািাজচ্ছ, শতামরাও উনাদক সম্মান কর।“  
 

 এিুদলা ভাদলা কাি শযসব কাদি ভাদলাবাসা বজৃি পায় এবং সহদিই সাওয়াব লাভ করা যায়।  

এিা করা কটিন নয়। এমন না শয তুহম পাথর ছুড়দত ছুড়দত ক্লাি হদয় যাদব। শযিাদন বসা আছ শসিান  

শথদকই সাওয়াব অিণন করদত পারদব। আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) বদলন এটি করার িনি। এিা কর  

এবং সদব ণামম সাওয়াব অিণন কর। শয়তানদির কথা শুদনা না এবং তাদির অনুসরর্ শকাদরানা।  
 

 একশত বছদরর বা এক হািার বছদরর পহরকল্পনা শকাদরানা। আল্লাহ ্  (িাঃিাঃ) যা বদলন তাই 

কর। একমাত্র এিাই িুরুত্বপূর্ ণ। আল্লাহ ্ শতামাদির পথ শিহিদয়দছন, হতহন শতামাদির রাস্তা শিহিদয়দছন।  

তাদিরদক শিদি পড়দত িাও। তারা যত ইচ্ছা শেষ্টা করদত পাদর হকিু শশষ পয ণি আল্লাহ ্ যা বদলন তাই 

হদব। অনি পদথ েলমান সবাই ক্ষহতগ্রস্ত হদব। তারা তাদির িুহনয়া এবং আহিরাত হারাদব।  
 

 একিু সময় আদি হাযরাত ইমাম এদিন্দী মািহরদবর নামাদয একটি সুন্দর আয়াত পাি করদলন।  

আয়াতটি একই জিহনস বদল, মাদন, িুঃহিত বা হেহিত হদয়া না, তারা যা ইচ্ছা করদত পাদর, হকিু আল্লাহ ্ 

যা বদলন তাই হদব।  
 

 এিন শশষ সময়। আল্লাহ ্  (িাঃিাঃ) যা বদলন তাই হয়। পুদরা পহৃথবী হিতনার কারদর্ িিবি  

কদর িুিদছ। তারা মানুষদির অতিাোর করার শেষ্টা করদছ এবং পহৃথবীদক হবভক্ত করদছ। হকিু তারা  

িাদন না শয হবোর হিবস হনকদি। যহি তারা পহৃথবীদক ভাি কদরও শিদল তাদতই বা হক? হকয়ামাত যহি 

কাদছ নাও শহাত তাহদলও তারা আর কতহিন বা াঁেদব? তারা হেরিীবন বা াঁেদত পারদব না।  
 

 আল্লাহ ্  (িাঃিাঃ) উনার পহরকল্পনা ধতরী কদর শরদিদছন। আিদক যা ঘিদছ তা যহি তারা একশ 

বছর আদি শথদক বদল থাদক এবং কদর থাদক , আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) যা হকছু ঘিদব তা বদলদছন 

১৪০০ বছর আদি। তার সবই এদক এদক সতি হদয়দছ। শশষ পয ণি হকয়ামাতও কাদছ এদস শিদছ। 

হকয়ামাদতর প্রায় সব হনিশ ণনই শবর হদয়দছ এবং মাত্র সামানি কদয়কটি বাকী আদছ। ইনশাআল্লাহ ্ মাহিী 

আলাইহহ সালাম হনরাপদি আহবভূণত হদবন। ইসলাদমর পতাকা সব িায়িায় উড়দব, ইনশাআল্লাহ ্।  
 

 এিন মানুদষরা আসদছ এবং (ইরাক ও হসহরয়াদত ইহসদসর পদক্ষ) এই যুদি শযািিান করদছ।  

তারা ভাবদছ শসই শলাক িাহলিাহ এবং মাহিী। হকছু শলাক না শিদন যাদচ্ছ এবং িুভণািিবশত তাদিরদক 



  শবাকা বানাদনা হদচ্ছ। কারর্ যিন মাহিী আলাইহহ সালাম আসদবন তিন উহন কারামাত (আধিাজিক 

ক্ষমতা) হনদয়, অদলৌহকক রুহানী শজক্ত হনদয় আিপ্রকাশ করদবন। এসব বন্দকু, রাইদিল এবং হমসাইল 

কাি করদব না। হতহন কারামাত হিদয় কাি করদবন। 
 

 শসই সমদয়র প্রযুজক্ত এই সময় শথদক অদনক হভি হদব। তা এমন হদব শয, যাহলমদির সংিিা যত 

শবহশই থাকুক না শকন, শাজস্তর শযািি মানুদষর পহরমান যত শবহশই শহাক না শকন, তাদির একিনও  

অবহশষ্ট থাকদব না, তাদির শকউই বাকী থাকদব না।। তারা শবাঁদে শযদত পারদব না। তারা সবাই তাদির  

ধতরী করা পহরকল্পনা সহকাদর িাহািাদম যাদব। শবামা হবদফারর্ ঘিাদনা মাহিী আলাই সালাদমর  

ময ণািার সাদথ সামঞ্জসিপূর্ ণ নয় কারর্ শবামার মাধিদম হশশুরা সহ আদশপাদশ থাকা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
 

 আমরা শশইি মাওলানা (কাদ্দাস আল্লাহু হসররুহু) হদত শুদনহছ শয যিন মাহিী আলাইহহ সালাম  

উনার তদলায়ার একবার শঘারাদবন, যাহলমদির মস্তক উদড় যাদব। যিন হতহন তদলায়ার ডাদন শঘারাদবন,  

ডানহিদকর এক হািার যাহলম একসদে হবলুপ্ত হদব আর যিন হতহন তদলায়ার বাদম শঘারাদবন,  

বামহিদকর এক হািার যাহলম একদত্র হবলুপ্ত হদব। এমন ধরদর্র কারামাত ঘিদব। এমন ধরদর্র  

পহরশুজি ঘিদব। না হদল শয়তাদনর শথদকও িারাপ এত পহরমার্ মানুষদক হকভাদব মুদছ শিলা সম্ভব?  
 

 নুহ আলাইহহ সালাম বদলহছদলন,  
 

 ََل تَذَْر َعلَى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن دَيَّاًرا
 

 “রাজব্ব লা তাতহার ‘আলাল আরহি হমনাল কাহিরীনা িাইয়ারা।“  (সুরাহ নুহঃ২৬) “কাহিরদির  

একিনদকও হনস্তার হিদবন না”, বদলহছদলন নুহ আলাইহহ সালাম। তিনও সময় হদয়হছল না। এিন সময় 

হদয়দছ। যিন মাহিী আলাইহহ সালাম আসদবন, তাদির সবাইদক সাি কদর শিলা হদব, ইনশাআল্লাহ ্।  
 

 এিন মুসহলমদির সব িায়িায় হয়রাহন করা হদচ্ছ। শযিাদনই একিন মুসহলম আদছ শসিাদনই 

তাদক সন্ত্রাসী হহদসদব সদন্দহ না কদর ছাড়া হদচ্ছ না। শসই সমদয় এমন শকউ বাকী থাকদব না শয মুসহলম 

নয়।  
 

 এিুদলা শশইি মাওলানার সুসংবাি। হতহন এসব হকছুই বদলদছন অদনকহিন আদি। আমাদির শশইি 

মাওলানা যা বদলদছন তা এদক এদক সদতি পহরর্ত হদয়দছ। ইনশাআল্লাহ ্ আিদক শথদকও এরকমটিই 

হদব। যারা সটিক পদথ আদস তারা রক্ষা পাদব। যারা সটিক পদথ শনই তারা ক্ষহতগ্রস্ত হদব।  
 

 আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) এর িন্মহিন ১২ রাহবউল আউয়াল যা ২২ হডদসম্বার ২০১৫ শত পদড়।  

যীশু খ্রীদষ্টর িন্মহিন নাহক ২৪ হডদসম্বার। তা আসদল অনি শকান সমদয় হকিু তারা উনার িন্মহিন পালদনর 

সবদেদয় উপযুক্ত সময় িুাঁিহছল। তারা বদলহছল, “২৪ হডদসম্বার শীতকাদলর টিক মধিিাদন।  



আমাদির শসসময় হকছুই করার শনই। আমরা শসিাদক হাযরাত ঈসার িন্মহিন কদর শিলদত পাহর এবং  

এর মাধিদম হকছু িাকা কামাদত পাহর।“ কারর্ তারা বিবসা-বাহর্দিি িুব পু্ট।  
 

 তাই তারা তাদির ধম ণদকও বিবসার সাদথ িাপ িাইদয় শনয়। তারা পহৃথবীদকও বাবসার নীহত  

অনুযায়ী পহরোলনা করদছ। মানুদষর রক্ত, সম্পহম ইতিাহি তাদির কাদছ িুরুত্বপূর্ ণ নয়। শুধু িাকা। এক 

হমহলয়ন শলাক মারা শযদত পাদর, “তাও েলদব যহি আমরা এক হমহলয়ন ডলার কামাদত পাহর”, তারা বদল। 

তাই অমুসহলমদির িনি বিবসাই সবহকছু।  
 

 ইসলাদম রাহমাত আদছ। অনি শকাথাও রাহমাত শনই। শয মুসহলম িয়ালু নয়, শয মুসহলম িয়া-

মায়াহীন, শস হবপদথ েদল শিদছ। এই কারদর্ এসব আিব শলাদকরা আসদছ এবং ভাবদছ শয তারা 

ইসলাদমর পদথ যুি করদছ। তারা িয়াহীন। তারাও হবপদি আদছ।  
 

 তাদির আল্লাহ ্র এবং হাযরাত নাবী (সাঃ) এর শিিাদনা পদথ থাকদত হদব। শযসব শলাদকরা  

হাযরাত নাবী (সাঃ) শক সম্মান কদরনা তারা ইসলাদমর শত্রুর মতই কারর্ যহি হাযরাত নাবী (সাঃ) শক  

সম্মান না করা হয় এর মাদন হদচ্ছ তারা পথেুিত হদয় শিদছ।  

 

 শিহি এই অবস্থা শকাথায় যায়। শশইি মাওলানাও উপদিশ হিদয়দছনঃ যিন হকছু ঘদি তিন  

শতামরা শযিাদন আছ শসিাদনই থাদকা। শতামরা যহি এক-িুই মাদসর প্রদয়ািনীয় দ্রবিাহি ঘদর রাদিা তাই 

যদথষ্ট। শতামরা হনরাপদি থাকদব ইনশাআল্লাহ ্। আল্লাহ ্দক শুকহরয়া শয এই সুসংবাি আমাদিরদক শিয়া 

হদয়দছ।  

 

 ইনশাল্লাহ আমরা শযন মাহিী আলাইহহ সালাদমর কাদছ শপৌৌঁছাই সদব ণামম অবস্থায়। শযমনটি  

শশইি মাওলানা (কাঃহসঃ) এবং আমাদির পহবত্র নাবী (সাঃ) বদলন, “হিন রাত উনার িনি অদপক্ষা করা 

আমাদির িাহয়ত্ব এবং আমাদির প্রতিাশা।“ এটিও ইবািাত কারর্ এটি হবশ্বাস এবং ঈমাদনর সাদথ  

সম্পহকণত। মাহিী আলাইহহ সালাদমর আিমদর্র উপর ঈমান রািা ইবািাদতর মদধি পদড়। ইনশাল্লাহ  

উহন যত তাড়াতাহড় সম্ভব আসুন শযন মানুদষদির আর যন্ত্রর্াদভাি না করদত হয়।  

 

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

 আল-িাহতহা  

 

        হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

      ১২ হডদসম্বার ২০১৫/১ রাহবউল আউয়াল ১৪৩৭ 

         আইয়ুব সুলতান িারিাহ। 

    


