
  

 

 

 

প্রতিটি ভতিষ্যিই সতিকটি 
 

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। 
 

       হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম 

 

ْبُح بَِقِريب  أَلَْيَس الصُّ
 

    “আলাইসাস সুবহু হবকারীব”। “অপেক্ষা কর, সকাল হনকটবতী”  সসুরাহ হুিঃ৮১)। 

সময় দ্রতু োর হয়। মুসা সআলাইহহ সালাম) হিরাউনপক ধ্বংস করার িনি আল্লাহ ্র কাপে 

িু’আ কপরহেপলন যিন উনাপক বলা হপয়হেল , “আলাইসাস সুবহু হবকারীব”। হিরাউপনর 

ধ্বংপসর ঘটনাটট বাস্তব হপয়হেল চহল্লশ বের েপর। এটাই প্রমাণ কপর শয, “কুল্লু ‘আহতন 

কারীব”। এটট আপরকটট প্রবাি। এর মাপন সকল ভহবষ্িতই সহিকপট।  

 

 আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা) মুসা আলাইহহ সালাপমর মযি হিপয় মানুষ্পক হশক্ষা 

হিপেন চহল্লশ বের সময়পক এই বপল শয, “সকাল হক হনকটবতী নয়?” এটট একটট  

হশক্ষণীয় হবষ্য় , তাই শকান হকেু করা শকপক হবরত হপয়া না তা ভহবষ্িপত অপনক িররবতী 

বপল। যতক্ষণ হাপত সুপযাি আপে ততক্ষণ প্রহতটট ভাপলা কাি কপর যাও। িুহনয়া এবং 

আহিরাত উভপয়রই সটিক বিবহার কর। অপনক সময় আপে শভপব শকান হকেু বাি শরপিা 

না। সময় দ্রতু বপয় যায়। 

 

 আল্লাহ ্র সিাল্লা িালালুহু ) এই ককায় প্রজ্ঞা আপে। তুহম হিাৎ কপর তাহকপয় শিি  

চহল্লশ বের োর হপয় শিপে, েঞ্চাশ বের োর হপয় শিপে এবং িীবন োর হপয় শিপে! 

শযমন অপনপক বপল, “না, আহম ভহবষ্িপত হপি যাপবা, আহম েপর নামায েড়া শুরু করব” 

এবং “আরও েপর, যিন আমার বয়স হপব তিন” এবং েপর শস তাহকপয় শিপি সময় শশষ্। 



                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

তুহম তাহকপয় শিিপব শয তুহম এিনও হকেুই করহন এবং িীবন োর হপয় শিপে। তুহম তা   

আর হিহরপয়ও আনপত োরপব না।  

 

 আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা) মুসা আলাইহহ সালাপমর মযি হিপয় একটট হবশাল হশক্ষা 

হিপয়পেন। চহল্লশ বের অহতবাহহত হপয়পে। অবশিই চহল্লশ বের োর করা সহি নয়, হকনু্ত 

তা টিকই োর হয়। সহি বা কটিক শযভাপবই শহাক তা োর হয়। সমপয়র সপুযাি এিনই  

নাও। প্রহতটট ভাপলা কাি কর।  

 

 َواْفعَلُوا اْلَخْيرَ 
 

 “ওয়াি’আলুল িাইর”  সসুরাহ হািঃ৭৭)। “ভাপলা কর”। ভাপলা কর এবং অহনষ্ট  

ক োর োনা। ভাপলা কর এবং সমপয়র মরলি িাপনা। আল্লাহ ্  সিাঃিাঃ) আমাপির কাপি  

বারাকাতও িান করুন কারণ সময় অপনক শক্ষপেই বারাকাত  হববজিিত হয়। হকনু্ত যহি  

আল্লাহ ্ চান তাহপল হতহন ওই কম সমপয়র শভতপরই অপনক হকেু শ াকাপত োপরন।  

আল্লাহ ্ আমাপির হনপয় সনু্তষ্ট শহান।    

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।        

   
 

হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহপমত আহিল 

        ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬/২৫ রাহবউল আহির ১৪৩৭   

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।             

 

 

 


