
আল্লাহ্কে ভাল াবাসাই নাজাত 
 

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। 

 

 আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম।  

 

َُفَاتَّبِع ونِيُي ْحبِْبك م ُاّللُهْلُإِنُق ُ  ك نت ْمُت ِحبُّوَنُاّلله
 

“কুল কুনতুম তুহহব্বুনাল্লাহা িাত্তাহব’উনী ইউহহববকুম আল্লাহ ্।“  আআহল ইমরানঃ৩১) কুরআননর 

আয়ানত বলা হনয়নে, “শতামরা যহি আল্লাহ ্নক ভানলাবানসা তাহনল আমানক অনুসরণ কর শযন আল্লাহ ্ও 

শতামানিরনক ভানলাবানসন।“ শতামরা আল্লাহ ্নক আিাল্লা িালালুহু ) ভানলাবাসনত পানরা হকনু্ত িুরুত্বপূণ ণ 

হনে আল্লাহ ্র শতামানিরনক ভানলাবাসা। আল্লাহ ্ পথ শিহিনয়নেন, হকভানব ভানলাবাসনত হনব তা 

শিহিনয়নেন। আমানির পহবত্র নাবী আসাঃ) শক অনুসরণ কর, আমানির পহবত্র নাবী আসাঃ) এর পনথ চল  

এবং আল্লাহ ্ শতামানির ভানলাবাসনবন।  

 

 আল্লাহ ্  আিাঃিাঃ) যানক িুশী তানক ভানলাবানসন এবং যানক িুশী তানক ভানলাবানসন না।  

হতহন যানিরনক ভানলাবানসন তানিরনকই এই সুন্দর পথসমূনহ বহন কনর হননয় আনসন এবং অতঃপর 

শস আল্লাহ ্র ভানলাবাসার মানুনে পহরণত হয়। আল্লাহ ্নক এবং হাযরাত নাবী আসাঃ) শক ভানলাবাসাই  

নািাত এবং সব ধরনণর শসৌন্দনয ণির উৎস। আল্লাহ ্ যানক ইো ভানলাবানসন এবং যানক ইো  

ভানলাবানসন না। “ইন্নাল্লাহ লা ইউহহব্বুল কাহিরীন। ইন্নাল্লাহা লা ইউহহব্বুল যাহলমীন। ইন্নাল্লাহা লা 

ইউহহব্বুল িাহসকীন।“ আল্লাহ ্ বনলন হতহন পেন্দ কনরন না কাহিরনিরনক, শেোচারীনিরনক এবং যারা 

প্রকানশি িুনাহ কনর এবং যারা অননির অপকার কনর। তারা সবাই আল্লাহ ্র আয়ানত উহল্লহিত আনে।  

 

 অনননক বনল, “আল্লাহ ্ সবাইনক সৃষ্টি কনরনেন এবং হতহন সবাইনক ভানলাবানসন।“ না, আল্লাহ ্  

যানক িুশী ভানলাবানসন এবং যানক িুশী ভানলাবানসন না। তুহম আল্লাহ ্র বিাপানর হস্তনেপ করনত  

পারনব না। অতএব, আল্লাহ ্র শিিাননা পনথ চল শযন তুহম আল্লাহ ্র ভানলাবাসা অিণন করনত পানরা।  

একবার আল্লাহ ্র ভানলাবাসা শপনল আর শকান িুজিন্তা, অসুহবধা এবং িুঃি থানক না।  

 

 আমানিরনক মূলি িাননত হনব। এিুনলা িুরুত্বপূণ ণ এবং মূলিবান হবেয়। সম্পি, সম্পহত্ত, েণ ণ,  

রুপা এবং মহণ-মুক্তা িুরুত্বপূণ ণ নয়। আল্লাহ ্র ভানলাবাসা অিণন করা িুরুত্বপূণ ণ। আল্লাহ ্  আিাঃিাঃ)      



 

এসব জিহনস শতামানির পয ণাপ্ত পহরমানণ এমহননতই শিনবন। চল আমরা আল্লাহনক ভানলাবাহস, 

ইনশাআল্লাহ ্ শযন আল্লাহ ্ও আমানির ভানলাবানসন। চল আল্লাহ ্ যা বনলন তা আমরা কহর শযন আমানির 

পহবত্র নাবী আসাঃ) আমানির ভানলাবানসন ইনশাআল্লাহ ্।      

 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহনমত আহিল 

      ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/১২ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       
 


