
  

  

 

 

 

 

 

ঈমান মজবুত রাখ া 

              আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

   আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। 

   হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

   ওয়া আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন 

   সাহয়িিুল আউয়াহলন ওয়াল আহিরীন। 

   মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্ 

   মািাি ইয়া মাশাইহিনা, মািাি ইয়া শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, 

   শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

   তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 
 

   ঈমান হক? আল্লাহ ্  জিাল্লা িালালুহু   বব  নাবী জসা)  ব হবাােসর মােন হক? বর  

  মােন হেে অিৃেশি হবাাস করা, শযসব জিহনস আমরা শিহি না, বব  শযসব জিহনেসর  

  বিাপাের আমােির পহবত্র নাবী জসা)  বেলেেন শসসব জিহনেস হবাাস করা। বটি অহত  

  উচ্চ আমল। ঈমান হেে আল্লাহ ্র  জিা)িা)  অজস্তে  হবাাস করা। শয়তান বিা চায়  

  না। শস চায় মানুষ শযন ঈমান োড়া আহিরােত যায়।  

 

   যিন মানুেষরা ঈমান োড়া যায়, তারা িাহান্নােম যায়, আর শকান রাস্তা শনই।  

  শয়তান িােন শয শস হনেিও িাহান্নােম যােব। শস আল্লাহ ্েক জআযযা ওয়া িাল্লা   

  বেলহেল, 'আহম সমস্ত মানুষেক, সবাইেক হবপেে হনেয় ঈমানহীন অবস্থায় তােির 

  িাহান্নােম পাঠােবা।' আল্লাহ ্  জিা)িা)  বেলন, 'েতামার যা িুশী কর। যারা শতামার  

  অনুসরণ করেব তােিরেক হনও বব  িাহান্নােম শযও।' বই কারেণই যারা শয়তােনর  

  পে অনসুরণ কের তােির শশষ পহরণহত হেে হবশাল ক্ষহত বব  িাহান্নাম।  

 

   আহিরােত ঈমান লািেব। তা যহি না োেক, পহৃেবীেত যত যাই কর, শেব 

  না তা শতামােির শকান কােি আসেব। আহিরােত প্রশ্ন করা হেব। শলােকরা হক বেল?  

   'েস হতেব হেয়েে।' আহিরােতও শসরকম হেব।  

 

   আহিরােত অহবাাসী ঈমানহবহীন শলােকরা হবহেন্নোেব পহৃেবীর িীবন তিাি  

  কের। অেনেক আত্মহতিা কের কারণ তারা ঈমানহবহীন, বব  আরও অনিানিোেব,  

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                        



                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  আল্লাহ ্ না করুন। যিন আহিরাত আেস, যিন হবচােরর হিন হেব, বব  যিন 'উেঠ  

  িা াঁড়াও' বলা হেব, আল্লাহ ্  জিা)িা)  সবাইেক পুনরুীীহবত করেবন। আল্লাহ ্  জিা)িা)  

  সবহকেু করেতই সক্ষম। হতহন শতামােির শণূি শেেক অজস্তে  বেনেেন, বব  বকবার 

  অজস্তে  োকার পর হতহন আবার শতামােির িীবন হিেত পারেবন না তা হেত পাের না।  

  হতহন সবহকেু করার ক্ষমতা রােিন।  

 

   তারা হতেব হেয় যােব যিন উেঠ িা াঁড়ােব। 'আমরা হক কেরহে? ' তারা বলেব।  

  আিেসাস করেব হকনু্ত অনুেশাচনা শকান কােি আসেব না। তারা বলেব, 'আমরা  

  শয়তােনর অনুসরণ কেরহে, আমরা সব বস্ব হাহরেয়হে, বব  আর শিরার শকান উপায়  

  শনই।' বই সময়িাই হেে আসল। 

 

   মানুেষরা বই পহৃেবীেত শলাকসােন পড়েত পাের, তারা সব বস্ব হারােত পাের, হকনু্ত 

  যতক্ষণ তারা ঈমান না হারায়, তারা আবার আহিরােত সবহকেু লাে করেব। আমােির  

  িনি সবেচেয় িুরু পূণ ব হেে শক্তোেব ঈমানেক ধের োকা। আমরা বইসব  

  শয়তােনর অনুসরণ শযন না কহর। যােির শকান ঈমান শনই তােির আল্লাহ ্  জিা)িা)   

  হহিায়াত িান করুন।  

 

   যিন মানুেষরা ঈমানহীন োেক, তারা বহু িারাপ অেিােসর িােস পহরণত হয়।  

  তার মেধি সব বপ্রেম হেে হহ সা। 'অেনিরা হকোেব ঈমানিার হেত পাের যিন আহম  

  হনেি ঈমানহীন? ' তারা সবাইেক তােির মত বানােত চায়। আমােির ব বিাপাের  

  সাবধান হেত হেব। বধরেনর শলাকেির সােে িরূ  রািাই োেলা। আল্লাহ ্  জিা)িা)   

  তােির হহিায়াত িান করুন শযন তারা শয়তােনর হােত বন্দী না হয়, ইনশাআল্লাহ ্।  

 

  ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

    

  আল-িাহতহা।  

 

           হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহেমত আহিল 

       ৩ িানুয়ারী ২০১৫ / ২৩ রাহবউল আউয়াল ১৪৩৭ আকবাবা িারিাহ, িির নামায। 

                 


