
ঊমরা 

 

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, িাসু্তর, মািাি ইয়া শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, 

শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, মািাি। তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 হজির পজর আি ঊমরা শুরু হজয়জে। আল্লাহ ্তা'আলা এজক বারাকাজত 

পহরপূর্ ণ করুন। উমরা পালন করা সজব ণাচ্চ ইবািাজতর মজযি একটি শযিাজন মানুষ 

বাইতুল্লাহ এবং আমাজির পহবত্র নাবী (সাাঃ) - উভজয়রই হযয়ারাত কজর।  

 আমাজির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বজলন, "শয আমার কবর হযয়ারাত কজর শস শযন 

আমার সাজে পহৃেবীজত িীবদ্দশায় সাক্ষাত করল।" শসই বারাকাতপূর্ ণ স্থানসমহূ 

মানুষজক তাজির রুহানী বা আত্মার িাজিির শিািান শিয়। আর শযজহতু এটি 

হমলািুন্নাবীর মাস, আল্লাহ ্(আযযা ওয়া িাল্লা) এই মাজস উমরা পালনকারীজির 

আরও শবশী উপহার প্রিান কজরন। যাজির দ্বারা সম্ভব তাজির সবারই উমরা করা 

উহিত।  

 হকেু মানুষ হজির পূজব ণ উমরা কজর োজক। যাজির আহে ণক সামে ণি আজে এবং 

যারা হজির আজি উমরা কজর, তাজির িনি শসই বেরই হি করা ওয়াজিব হজয় 

যায়, যহি তাজির হভসা বা অনি শকান সীমাবদ্ধতা না োজক। যহি তাজির শসই 

পহরমার্ সামে ণি না োজক তজব আল্লাহ ্ তা'আলা তাজির উমরা কবুল করুন। হকনু্ত 

যারা হজি যায়হন তাজির িনি হজি যাওয়া শেজক উত্তম আর হক হজত পাজর।  

  হকেু মানুষ (আল্লাহ ্ উনাজির িীর্ ণ িীবন িান করুন) বজল োজকন শয তারা 

মতুৃি আসার পূজব ণ একবার হজলও কাবা শারীি এবং পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর রাওযা 

মুবারাক হযয়ারাত করজবই। তারা শসিাজন শযজত িায় কারর্ তারা শসই পহবত্র 



স্থানসমূহ না শিজি মতুৃিবরর্ করজত িায় না। এই কারজর্ই উমরা সজব ণাত্তম 

ইবািাজতর মজযি অনিতম। আমাজির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বজলন, িুটি উমরা একটি 

হজির মত। এটি একটি অতিন্ত বারাকাতময় এবং হবহশষ্ট ইবািাত।  

 যারা উমরা পালন করজত যায় তাজিরজক আল্লাহ ্ তা'আলা বারাকাত িান 

করুন। তারা শযন শযজয় আবার িুশীমজন হিজর আসজত পাজর। তাজির কবুল িু'আ 

িুজলার উপকার শযন আমাজির কাজেও শপৌজে। মহুাম্মাত (সাাঃ) এর উম্মাত শযন 

হবিয় লাভ কজর এবং মাহিী (আলাইহহ সালাম) শযন শীঘ্রই আিমন কজরন। 

আমাজির শশইি এর হহম্মাত শযন সব ণিা আমাজির সাজে োজক এবং উনার মাকাম 

শযন সমচু্চ হয়। 

 আল-িাহতহা।        

 

      হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহজমত আহিল আর-রাব্বানী 

              ১৭ হিজসম্বার ২০১৫, আকবাবা িারিাহ, িির নামায। 


