
আল্লাহ্কে ভূক া না 

 
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 ্কক ধনিবাি শয আমরা হিকয় আবার হিকর একসহি। আল্লাহ ্ শসিাকন (ইউকরাকে) আমাকির 

ভাকলা মানুষকির সাকে সাক্ষাৎ কহরকয়কিন। আল্লাহ ্কক ধনিবাি শয আমরা আবার এিাকন হিকর একসহি।  

আমরা শযন সবসময় ভাকলার সাকে োহক ইনশাআল্লাহ ্   কার  এাাই একমা  িুরুপের্ ।। ইউকরাে   

িাম ।ানী এবং ইংলিাকে সবাই ভাকলা হকিু িুুঁিকি। শবশীরভাি শলাকই শসিাকন যায় োহে ।ব কারক ।  

অকনকক শসিাকন িুহনয়ার িা ুঁকি েকে েেভ্রষ্ট হকয় যায়। আর যিন তারা েেভ্রষ্ট হকয় যায় তিন তারা যা 

হকিুর িনি সংগ্রাম ককরকি তার সবই হবিল হকয় যায়।  

 

 আল্লাহ ্ আমাকির এই িুহনয়ার িনি সৃষ্টষ্ট ককরনহন  ককরকিন আহিরাকতর িনি। যিন তুহম  

শকাোও যাও  তা যাও িীহবকার িনি। হকনু্ত সবকেকয় িুরুপের্ । হকে হনকির ঈমান বা ুঁোকনা। সবকেকয় 

িুরুপের্ । হনকির িীবন বা ুঁোকনা নয়  হকনু্ত হনকির আসল িীবন বা ুঁোকনা। শলাককরা শযককান িায়িায়  

বসবাস করকত োকর হকনু্ত তাকির ঈমাকনর সাকে সেখানে বসবাস করকত হকব।  

 

 আমরা বলহি  “আল্লাহ ্ এই শলাকিুকলাকক সাহাযি করুন। উহন সব িায়িার মানুষকক সাহাযি  

করুন।“ শলাককরা ইউকরাকে তাকির নািকসরও অনুসর  ককর  হকনু্ত শলাককরা এিাকনও (তুরকে) নািকসর 

অনুসর  ককর। অকনক সময় নািস যা িুশী তাই ককর এবং তবুও স্বােকযিই েলকত োকর। হকনু্ত  

আমাকির নািসকক শসই অনুমতই শিয়া উহেৎ নয়। এিাকন (তুরকে)  শসিাকন (ইউকরাকে) এবং সবিাকনই 

তুহম সেখানেই যাও শসিাকনই আল্লাহ ্র সাকে োককা এবং আল্লাহ ্কক ভর্ কলা না।  

 

 আল্লাহ ্র হনয়ামাত আল্লাহ ্র িনি বিবহার কর  শয়তাকনর িনি নয়। আল্লাহ ্ শতামাকক সবহকিু  

হিকয়কিন। শতামার হাত  শোি এবং শতামার স্বাস্থ্ি ভাকলা অবস্থ্ায় আকি। এিুকলা হবশাল হনয়ামাত  তাই  

েল আমরা এিুকলা আল্লাহ ্র িনি বিবহার কহর। যহি েুকরা েহৃেবীও শতামার হয় হকনু্ত শতামার শকান  

ঈমান না োকক  শসভাকব আহিরাত হারাকনা অে ।হীন হকব। শসিাকন (ইউকরাকে) এবং এিাকন (তুরকে) 

আল্লাহ ্রই রািপ। আল্লাহ ্ সবিাকনই। আল্লাহ ্কক ভর্ কলা না। আমাকির উনাকক মন শেকক সরাকনা উহেৎ  

নয়।  

 

 শসিাকন মানুকষরা আমাকির ভাকলাভাকব স্বািতম িাহনকয়কি  তারা িুশী হকয়কি এবং তাকির সংিিা 



 

বজৃি োকে  আল্লাহ ্কক শুকহরয়া। আল্লাহ ্ই িাকনন ধীকর না দ্রতুিহতকত  হকনু্ত শশইি মাওলানার রুহানী 

মািাকি অকনক অগ্রিহত হকে শসিাকন মাশাআল্লাহ। এর কার  তাকির আর শকান শািা বা হিরকা শনই  

ধরার িনি। তারা অহবশ্বাকসর মাঝিাকন আকি। তাই তারা যিন একষ্টা আকলা শিিকত োয়  নর্র শিিকত  

োয়  তারা শসহিকক শি ৌঁোয়। আল্লাহ ্ শযন আমাকির এসব আকলা শেকক বজিত না ককরন এবং হতহন শযন  

আমাকির তাহরকাত বজৃি কনরে   ইনশাআল্লাহ ্।         

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।    হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল 

      ২৮ মার্চ  ২০১৬/১৯ িমুাি আল-আহির ১৪৩৭ 

      িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।       

 

 

 

 


