
ভূলে যাওয়া 
 

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। 

 

পহৃিবী আরাম করার িায়িা নয়, হবশ্রাম করারও িায়িা নয়। পহৃিবী হচ্ছে পরীক্ষার িায়িা।  

এটি আল্লাহ ্র একটি প্রজ্ঞা শয এিাচ্ছন মানুচ্ছেরা এমন ভাব কচ্ছর শযন এই িুহনয়াচ্ছত তারা হিরতচ্ছর শিচ্ছক 

যাচ্ছব এবং তারা ভূচ্ছল যায়। “ইনসান” শব্দটি আচ্ছস “হনসইয়ান” শব্দটি শিচ্ছক। হনসইয়ান মাচ্ছন ভূচ্ছল  

যাওয়া। অতএব ইনসান শব্দটির শমৌহলক অি থ হচ্ছে ভূচ্ছল যাওয়ার প্রবণতা। যহি মানু্চ্ছযরা ভূচ্ছল না শযত 

তাহচ্ছল তারা এচ্ছক অপচ্ছরর সাচ্ছি হমচ্ছলহমচ্ছশ িলচ্ছত পারত না। তারা শিচ্ছি শশে হচ্ছয় শযত। 

 

 এই িনিই আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  ভূচ্ছল যাওয়ার প্রবণতাচ্ছক একটি উপকার হহচ্ছসচ্ছব মানুেচ্ছক 

িান কচ্ছরচ্ছেন শযন অতীচ্ছতর যন্ত্রণা এবং কষ্ট তারা ভূচ্ছল যায়। হকনু্ত তার সাচ্ছি সাচ্ছি মানুে এিাও ভূচ্ছল  

যায় শয তারা মৃতুিবরণ করচ্ছব। পচ্ছর যিন পহৃিবী আিচ্ছকর মত একটি িরম হবশঙৃ্খল অবস্থায় পহতত  

হয় তিন মানু্চ্ছযরা আল্লাহ ্র অজস্তচ্ছের কিা স্মরণ কচ্ছর, তারা আহিরাত স্মরণ কচ্ছর এবং তারা ‘আল্লাহ ্’ 

বচ্ছল। 

 

 যিন মানু্চ্ছযরা আরাচ্ছম িাচ্ছক, তারা আহিরাচ্ছতর হিন্তা এবং মৃতুির হিন্তা শবহশর ভাি সময়  

মািায়ও আচ্ছন না। শবহশর ভাি শলাকই স্মরচ্ছণ আচ্ছন না। তারা ‘আল্লাহ ্’ বচ্ছল হিৎকার কচ্ছর তিন যিন  

শকান িচূ্ছয থাি আচ্ছস শযমন যুদ্ধ, আক্রমণ, হিতনা অিবা ভূহমকম্প। তার মাচ্ছন মানুচ্ছের নািসচ্ছক হকেু 

হিচ্ছয় একিু শিা োঁিা শিয়া লাচ্ছি তাচ্ছক ‘আল্লাহ ্’ বলাচ্ছনার িনি। আমাচ্ছিরচ্ছক শসই শিা োঁিা োড়াই ‘আল্লাহ ্’  

বলা প্রচ্ছয়ািন শযন হনয়ামাত আমাচ্ছির উপর হনরহবজেন্নভাচ্ছব আসচ্ছত িাচ্ছক এবং আমাচ্ছির হনরাপচ্ছি  

রািা হয় ইনশাআল্লাহ ্। আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  মাচ্ছ  মাচ্ছ  শলাকচ্ছির শিা োঁিা শিন শযন তারা ভূচ্ছল না 

যায়।  

 

 আল্লাহ ্  আিাজিাজ  শযন এই শিশচ্ছক, ওসমানীয়াচ্ছিরচ্ছক, হনরাপচ্ছি রাচ্ছিন। এই ভূিন্ড ওসমানীয়া 

হিলািাচ্ছতর ভূিন্ড। শসই িনিই সমস্ত শয়তান এবং ধম থহীচ্ছনরা এিাচ্ছক আক্রমণ করচ্ছে। তারা সব  

মুসহলমচ্ছিরচ্ছকই আক্রমণ করচ্ছে হকনু্ত এিাচ্ছন আক্রমণ সবচ্ছিচ্ছয় শবহশ। তারা এই শিশচ্ছকও শশে কচ্ছর 

শিলার শিষ্টা করচ্ছে। হকনু্ত তারা শশে করচ্ছত পারচ্ছব না ইনশাআল্লাহ ্। তারাই শশে হচ্ছয় যাচ্ছব।  

  

 

 



 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহচ্ছমত আহিল 

      ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/১০ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

 
 


