
 

 

 

 

 

 

 

আল্লাহর্ মহানত্ব 

   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। 

 

   মানবিাহত হনজিজির বড় ভাজব। আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  আমাজির উচ্চ  

  ময যািা িান কজরজেন। আমাজির পহবত্র নাবী আসাাঃ  এর হাহিস, 'আল্লাহ ্  আিাাঃিাাঃ  উনার  

  মু'হমন বান্দাজির কাবা শেজকও শবশী মূলিবান মজন কজরন।' হকনু্ত ঈমানহীন মানুজের  

  শকান িাম শনই। আল্লাহ ্র মহজের সামজন আমরা হকেুই নই। আমরা সবাই শূণ্ি। হকনু্ত  

  আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  উনার মু'হমন বান্দাজির মূলি শিন।  

 

    'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' মাজন হজ  আল্লাহ ্ সব যজেষ্ঠ। আমরা  

  আল্লাহ ্র যতই প্রশংসা কহর তা যজেষ্ঠ নয়। আমাজির িানা উহিত শয সবহকেুই আল্লাহ ্

  (িাাঃিাাঃ) হজত আজস এবং হতহন সবহকেুজতই আমাজির সাজে আজেন। হকনু্ত মানুজেরা 

  উনাজক ভূজল যায়। তারা কিজনা কিজনা স্মরণ্ কজর। শয জিহনসটি আমাজির কিজনাই 

  অন্তর শেজক তিাি করা উহিত নয় তা হজ  আল্লাহর হযহকর। আমাজির প্রহতটি  

  পিজেজপ এবং প্রহতটি হনশ্বাজস হযহকর করা উহিত।  

 

   আল্লাহ ্আমাজির বহু হনয়ামাত িান কজরজেন। হতহন আমাজির এত শবশী মূলি  

  শিন শয হতহন বজলন, 'আমার মুহমন বান্দারা কাবা শারীি শেজকও শবশী মূলিবান।' এটি 

  একটি পরম িান এবং পরম সম্মান।  

 

     

   

  

  

   



 

           
 

    

 

 

 

    

   মানবিাহতর কো বািই হিলাম, পুজরা হবশ্বটি সটৃিিিজতর সামজন শিিজত  

  একটি ধূহলকণ্ার সমানও নয়। হবজশ্বর কো বািই হিলাম, পুজরা শসৌরিিৎটিও এই  

  মহাহবজশ্ব একটি ধূহলকণ্ার সমান নয়। শতামরা তা মাপার শিিা কজরা 'এিা এরকম 

  শসরকম' বজল। মানুেজক তার সীমা িানজত িাও। তারা শযন আল্লাহর্ (িাাঃিাাঃ) হিজক  

  হিজর এবং হবশ্বাস কজর। যারা হবশ্বাসী তাজির মূলি অপহরসীম। সবসময় এই মূলি িানা  

  এবং স্মরণ্ রািা আমাজির িাহয়ত্ব। মানবিাহত ভাজব শয তারা পহৃেবীজত এজস হকেু  

  করজে আর তাজত সবার িুব উপকার হজয় যাজ । সহতি উপকার হয় শুধমুাত্র ঈমান  

  রো করায় এবং আল্লাহ ্জক আিাাঃিাাঃ  হবশ্বাস করায়। 

 

   আল্লাহ ্র আিাাঃিাাঃ  হনিস্ব সত্তা হনজয় শতামরা কিজনা হিন্তাও করজত পারজব না! 

  আল্লাহ ্  আিাাঃিাাঃ  উনার কাি এবং সটৃির মাধিজম উনার মহে আমাজির কাজে প্রকাশ  

  কজরন। সমস্ত মহাহবশ্ব এবং সটৃিিিজতর সবহকেুজক হতহন কত সুন্দর হনয়জম ততরী  

  কজরজেন। অমুসহলমরাও শিজি তাজ্জব হজয় যায়। তারা হকেুই বুঝজত পাজর না। তারা 

  শুধু বই পজড় এবং শশে পয যন্ত শযিান শেজক শরুু কজরহেল অসহায়ভাজব আবার  

  শসিাজনই হিজর আজস। আল্লাহ ্  আিাাঃিাাঃ  এতই মহান।  

 

   আল্লাহ ্র আিাাঃিাাঃ  এত হবশাল মহানত্ব োকজত আমরা কারও সামজন লজ্জাজবাধ 

  করব না। অজনক মুসহলম লজ্জাজবাধ কজর এবং হনজিজক মুসহলম হহজসজব পহরিয় শিয় 

  না। যারা আল্লাহ ্জক আিাাঃিাাঃ  হবশ্বাস কজর না তাজিরই লজ্জা পাওয়া উহিত। তাজির  

  লজ্জা শপজত িাও। তাজির লজ্জা শপজত িাও এবং ভয় শপজত িাও। আল্লাহ ্জক শকুহরয়া 

  শয ঈমাজনর এই হনয়ামাত আমাজিরজক শিয়া হজয়জে। আমাজির কৃতজ্ঞ হওয়া উহিৎ।  

 

  ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

    

  আল-িাহতহা।  

 

           হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহজমত আহিল 

       ৬ িানুয়ারী ২০১৫ / ২৬ রাহবউল আউয়াল ১৪৩৭ আকবাবা িারিাহ, িির নামায। 

 

 
     


