
 

   

 

 

 

 

আখিরাতের সম্পদ 
 

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,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

 َكفَى بِاْلَمْوِت َواِعًظا يا عمر

 

“কািা হবল মাউহত ওয়া’ইযান ইয়া উমার!” বললন আমালির পহবত্র নাবী 

   সসা)।। “মতুৃিই শতামার িনি যলেষ্ট হশক্ষনীয় শহ উমার!” িতকালও তা ঘলেলে সমসু্তািা 

  শকাচ এর মতুৃি ।। প্রহতহিনই মতুৃি ঘলে হকনু্ত তারা ভালব শসো শধুু অনি মানুলের িনি।  

 

   সবারই একটে কলর তাকিীর আলে। যিন সময় আলস তিন ধন-সম্পি শকান  

কালি আলস না এবং সন্তালনরাও হনষ্ফল হলয় যায়। আল্লাহ ্(িাল্লা িালালুহু) যিন  

উনার আমানাত শিরত শনলবন তিন আযরাইল শতামার আত্মা িাবলল শনলব। শস হচন্তা 

কলর না শলাকটে ধনী না িরীব।  

 

 সম্পিশালী শলাকলির তালির আহিরাতলক সম্পিশালী করা প্রলয়ািন। তালির 

আহিরালতর বিাপালর ভাবা উহচৎ শযন তারা হনলিলির আহিরাত িড়লত পালর। আল্লাহ ্ 

 সিা)িা)। বহু সুলযাি হিলয়লেন। শতামালির আহিরাত িঠন করলত হলব টঠক শযভালব 

শতামরা হনলিলির পহৃেবীর িীবন িঠন কর।   

 

 আল্লাহ ্ এই হনয়ামাতসমূহ হিলয়লেন। শতামরা যহি তা বিবহার না কর তাহলল  

শসিুললা আশীব বাি বলয় হনলয় আসার পহরবলতব িবাবহিহহতার কারণ হলয় িা াঁড়ালব। আর 

যহি শতামরা আল্লাহ ্র সিা)িা)। আলিশসমূহ পালন কর, যাকাত এবং সািাকা িান 

কর, তাহলল স্বাচ্ছলযি োকলব। হকনু্ত যহি িান না কর তাহলল আহিরালত শতামালির  

মলন হলব পহৃেবীলত িহরদ্র হললই শতামালির িনি ভাললা হত। এবং শসিালন বাযা এবং  

আল্লাহ ্র মালে হহসাব হলব। 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

   আমরা কাউলকই হকেু বললত পারব না কারণ হকেু মানুে আলে যারা শলাক না 

  শিহিলয় ভাললা কাি কলর। হয়ত শকউই তার শেলক ভাললা আশা কলর না। শসই ভাললা  

কাি বাযা এবং আল্লাহ ্র হভতলর োলক এবং এোই শবশী গ্রহনলযািি।  

 

   যারা এরকম কাি কলর যায় তারা তালির আহিরাত জিলত শনয়। তালির সম্পহি 

  তালির িনি আল্লাহ ্র আশীব বাি স্বরূপ হয় এবং তা আহিরালত প্রাচুয ব হনলয় আলস। হকনু্ত 

  যহি মানুে আল্লাহ ্লক স্মরণ না কলর, িুহনয়ার মলধি ো াঁহপলয় পলড় এবং শুধু িুহনয়ার  

কোই হচন্তা কলর তাহলল যিন তাকিীর সামলন এলস িা াঁড়ালব তিন তালির িনি “যহি  

এমন হত” বলা আর শকানই কালি আসলব না।  

 

   আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা। আমালির এমন বাযালির অন্তভুবক্ত করুন যারা  

হনয়ামাত বুেলত পালর, মূলিায়ন করলত পালর এবং তার িনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কলর।  

হতহন অলনক শিন, হকনু্ত হতহন আমালির এমন বিজক্তলির মালে সাহমল করুন যারা  

উনার িালনর মূলি শবালে, ইনশাআল্লাহ ্। কারণ আমালির পহবত্র নাবী সসা)। বললন,  

“িুব বল হবশ্বাসী শেলক সবল হবশ্বাসী উিম।“  

 

 শজক্তও আল্লাহ ্র শিয়া হনয়ামাতসমূলহর মলধি একটে। তাই আল্লাহ ্ আমালির িান 

করুন হকনু্ত আমালির হবপেিামী না করুন ইনশাআল্লাহ ্। শযমনটে আমরা বললহে, এো 

আল্লাহ ্ এবং বাযার শভতলরর বিাপার। শকউ মারা শিলল আমরা িাহননা তার আসলল  

হক হলয়লে এবং শস হক কাি শরলি শিলে। এটে সবার িনি একটে হশক্ষা। সম্পি এবং  

শজক্ত িুহনয়া এবং আহিরালত ঐশ্বয বি হনলয় আসলত পালর অেবা তা আহিরালত িাহরদ্রি  

হনলয় আলস্ত পালর। আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা। আমালির শসসব মানুেলির অন্তভুবক্ত  

করুন যারা আহিরালত হবিশালী হলব।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।          হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহলমত আহিল 

                 

        ২২ িানুয়ারী ২০১৬ / ১২ রাহবউল আহির ১৪৩৭   
                     

আকবাবা িারিাহ, িাির নামায।   

           

 

 


