
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

স্বপ্নের উপর ভিভি কপ্নর কাজ ককাপ্নরানা 
 

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। 

 
   আল্লাহ ্  জিাল্লা িালালুহু   যা সষ্টি  কেরেনন তা মানুেরর বুজি দ্বারা অনুধাবন করা অসম্ভব।  

  আল্লাহ ্  জআযযা ওয়া িাল্লা  ককাা হকনুর হততের আরও হািার হািার জিহনস সষ্টি  করেত াােরন।  

  কর সবেেেয় সহি উিাহরণ হেে স্বপ্ন শিিা, অনিানি িিেত প্রেবশ করা কবং আবার সকালেবলায় 

  হিের আসা।  

 

   হশক্ষা শিয়ার িেনিও স্বপ্ন শিিােনা হয়। শযমন, স্বেপ্নর হততের অেনক বড় বড় ঘানার মেধি  

  হিেয় যাও, অতঃার কই বেল শিেি ওে া শয, “আলহামিুহলল্লাহ কাা স্বপ্ন হনল, বাস্তব নয়।“ শসাা  

বাস্তব হেল তুহম হক করেত াারেত? আল্লাহ ্  জআযযা ওয়া িাল্লা  তাই শিিােেন কবং তােত অেনক  

হশক্ষনীয় হবরয় আেন। স্বপ্ন শিিার উাকাহরতা আেন আবার অেনক সময় ক্ষহতও আেন।  

 

 যিন শতামরা শকান স্বপ্ন শিি, যহি তার বিািিা িানেত িুব শবশী ইেুক হও তাহেল কমন  

কাউেক জিেেস করেব শয তােলাতােব স্বেপ্নর বিািিা করেত াাের। কিেনা কমন কাউেক স্বপ্ন বলেব 

না শয তার িারাা মােন শবর করেব, শয তার িারাা বিািিা করেব! যহি কাউেক নাও বল তােতও  

শকান ক্ষহত শনই ইনশাআল্লাহ ্। শলােকরা ককিা িারাা স্বপ্ন শিেি সারাহিন তার দ্বারা প্রতাহবত হয়  

কবং যােক তােক তা বলার শে া কের। শকান িরকার শনই। যিন িারাা স্বপ্ন শিিেব, বাম হিেক থুতু  

শিল কবং ইনশাআল্লাহ ্ শতামার হকনুই হেব না।  

    

   আরও শবশী শযাা িুরুত্বাূণ ণ তা হেে নাবীিেণর িনি স্বপ্নেক ওয়াহী হহেসেব িণি করা হেতা।  

  আমােির সাধারণ মানুরেির শসরকম শকান শযািিতা শনই। আমােিরেক স্বেপ্ন কাা শসাা করেত বলা  

হেলও তা কােি রূাান্তহরত করা যােব না। হবেশর কের যহি তা ইসলােমর শারীয়ােতর বাইের হয় তেব 

তা কিেনাই করা যােব না।  

 

 অেনেক বেল, “আহম স্বেপ্ন করকম শিেিহন, কাা আমার িনি আেিশস্বরূা।“ তুহম শক? হয়  

শতামার মাথা িারাা হেয় শিেন নতুবা তুহম হনেিেক িুব বড় হকনু শতেব বলন শয শতামােক স্বেপ্ন হকনু 

বলা হেয়েন কবং তুহম তা করেবই। হনেিরােতা কেরই, তারা অনিেিরও বেল শবড়ায়, “আহম শতামােক 

স্বেপ্ন করকম করেত শিেিহন। শতামােক কাা করেতই হেব!” কাা সম্ভব না, স্বেপ্নর উার হতহি কের  

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

শকান কাি শনই! কিা ককিা হনয়ম কবং ককিা আেিশ।  

 

 স্বপ্ন শিিােনা হয় আল্লাহ ্র জিাঃিাঃ  াক্ষ শথেক। অবশিই তা আল্লাহ ্  জিাঃিাঃ  শিিান হকনু্ত 

শবশীর তাি সময়ই মানুর সারাহিেন শযসব কািকম ণ কের শসিুেলা তােির স্বেপ্ন ঢুেক যায়। যহি  

সারাহিন শকান ককাা জিহনস হনেয় কাি কর তাহেল হনজিততােব তার শকান প্রতাব স্বেপ্ন ঢুকেব। 

কাােক আেিশ হহেসেব শনয়া যােব না। কাােক আল্লাহ ্র আেিশ হহেসেব হনও না কবং মানুরেক  

শবােলা না, “শতামার কাা করেত হেব, শসাা করেত হেব!”  

 

 শলােকরা অেনক সময় হনেিেির িুব উঁেু তােব। তিন কাা তােির িনি শয়তােনর কুমন্ত্রণায় 

াহরণত হয়। তিন তারা মানুেরর িনি তােলা না কের তােির ক্ষহত কের। তাই স্বেপ্নর বিািিা করেত  

াােরা হকনু্ত স্বেপ্নর উার হতহি কের শকান কাি করা যােব না। কাা মানুরেির িনি ককিা িুরুত্বাূণ ণ  

হশক্ষা শযেহতু সবাই স্বপ্ন শিেি। হকনু্ত অেনেক শুধু স্বেপ্নর িিেতই বাস কের।  

 

 স্বপ্ন শিিােনা আল্লাহ ্র অসীম প্রোর হততের ককিা কবং স্বপ্ন আমােিরেক আল্লাহ ্র সামথ ণি  

শিিায়। মানুেরর মেন হয় শযন তারা স্বেপ্নর হততের বাস্তবতােবই আেন। স্বেপ্নর হততের আল্লাহ ্ 

আমােির সবহকনুই অনুতব করান। তারার সকােল ঘুম শথেক শিেি উ েল আবার সবহকনু  

স্বাতাহবেক হিের আেস।  

 

 ارِ َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنَّهَ 
  

“ওয়া হুয়াল্লাহয ইয়াতাওয়ািিাকুন হবল লাইহল, ওয়া ইয়া’লামু মা িারাহতুম হবন নাহার।“  

 জসুরাহ আন’আমঃ৬০  আল্লাহ ্ শতামার আত্মােক রােত হনেয় হনেেন, শসাােক শযিােন িুশী শসিােন 

াা ােেন কবং সকােল হতহন শতামার াুেরােনা িীবন আবার হিহরেয় হিেেন কবং তুহম েলন।  

 

 কই িনিই আমােিরেক স্বেপ্নর তােলা বিািিা করা উহেৎ। কিেনাই কমন কাউেক শবােলানা শয 

তার তােলা বিািিা করেব না। শকান িরকার শনই। স্বেপ্নর মাধিেম শকান কািও করা যােব না। কাাই  

শশর কথা। আল্লাহ ্  জিাঃিাঃ  আমােির িুহনয়া কবং আহিরােত তােলা িীবন িান করুন,  

ইনশাআল্লাহ ্। আল্লাহ ্ তা’আলা আমােির কসব শলাকেির শথেক িেূর রািুন।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।        

    হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহেমত আহিল 

                    ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬/২৪ রাহবউল আহির ১৪৩৭   

                      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।             

 

        


