
 

আল্লাহ্র সৃষ্ট তাকদীর 

 
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 

 

ِ أَْرٍض تَُموتُ   َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَي 
 

“ওয়ামা তািহর নািসুন হব’আইহয়ি আরহিন তামুত।“ “শকউ িানননা শস শকাথায় মৃতুিবরণ করনব”  

 সসুরাহ লককমানঃ৩৪)। আল্লাহ ্ সবার িনিই িীবননর এনককটি স্থাহয়ত্ব হনর্ ধারণ কনর হিনয়নেন এবং  

আল্লাহ ্ িাননন কিন তা শশষ হনব। যিন আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা ) শকান হকেু ইাা কনরন  তাই হয়।  

এিন হকেু মানুষ মৃত বিজির বিাপানর বনল  “তার শসিানন যাওয়ার হক িরকার হেল শযিানন শস মারা  

শিল?” এটি একটি িুর্ ধিনা হেল  হকেু একিা র্নিনে  শকান একটি র্িনা। পহবত্র আয়াত বনল  “শকান  

মানুষ বা শকান স্বত্বা িানন না শস শকাথায় মারা যানব।“  

 

 কারণ সবহকেুরই িনিই আল্লাহ ্র হনর্ ধাহরত একটি িায়িা আনে। তানির শসিানন শযনতই হনব  

মারা যাওয়ার িনি। তাই  আল্লাহ ্ আমানির একটি ভানলা িীবন িান করুন। আমানির আল্লাহ ্নক  

কৃতজ্ঞতা িানাননা উহিৎ শয আমরা িীহবত আহে। িল আমরা উনার আনিশসমকহ পালন কহর। আল্লাহ ্ 

ভানলা আনিশ শিন। হতহন বনলন  “িারাপ শকানরানা  ভানলা কর এবং িয়া শিিাও।“ িল আমরা তাই কহর।  

 

 এিা বলা অনুহিত শয  “শস ওই িায়িায় না শিনল এরকম র্িনা র্িত না।“ এ কথার মার্িনম তুহম 

আল্লাহ ্র সৃষ্ট তাকিীনরর প্রহত সম্মান শিিানাা না। অবশিই যিন মৃত বিজি পহরবার শরনি যায় তা 

কষ্টিায়ক  হকনু্ত তবুও অননির বিাপানর এভানব কথা বলা ভানলা নয়। তার শযিানন মারা যাওয়ার কথা শসই 

িায়িািাই আল্লাহ ্ তানক শিহিনয়নেন এবং শসিাননই শস মারা শিনে। এই হবষনয় একটি সতি র্িনা  

আনে। আমরা যা বলনত যাজা তা অতীনত র্নিহেল।  

 

 হাযরাত সুলাইমান আলাইহহ সালানমর সমনয় উনার সানথ এক বিজি হেল। আযরাইল আলাইহহ 

সালাম একিন মানুনষর শবনশ আনসন। যিন শসই বিজি উনানক শিনি শস আতজিত হয় উনার শিহারা 

       



 

শিনি। শস সুলাইমান আলাইহহ সালাম শক জিনজ্ঞস কনর  “ইহন শক?” হতহন উত্তর শিন  “আযরাইল  

আলাইহহ সালাম”। “হক? !” শস বনল। আযরাইল আলাইহহ সালাম শস শলানকর হিনক আশ্চয ধ হনয় তাহকনয় 

বনল  “আহম এই শলানকর রুহ হননত এনসহে।“ তাই শলাকটি সুলাইমান আলাইহহ সালাম শক বনল   

“আমানক এই িায়িা শথনক অননক িকনর পাটিনয় হিন শযন আহম বা াঁিনত পাহর।“ হতহন ওই শলাকনক  

শিরুযানলনম পাটিনয় শিন এবং আযরাইল আলাইহহ সালাম শসিানন তার রুহ হননয় শনন। তিন  

সুলাইমান আলাইহহ সালাম বনলন আযরাইল আলাইহহ সালাম শক  “তুহম অবাক হনয়হেনল শকন?” হতহন 

উত্তর শিন  “আহম অবাক হনয়হেলাম কারণ ওই শলানকর িীবন আমার এিানন শনবার কথা হেল না   

শনবার কথা হেল শিরুযানলনম। অতঃপর িীননরা শতামার িু’আর কারনণ তানক শিরুযানলম হননয় যায় 

এবং শসিানন আহম তার রুহ হননয় শনই। আল্লাহ ্র আনিশ সম্পন্ন হনয়নে।“  

 

 তাই  এমন শকান কথা শনই শয  “মানুষটি যহি এক শসনকন্ড আনি বা এক শসনকন্ড পনর মারা  

শযত”। এটি আল্লাহ ্র তাকিীর। িীবননর সময়কাল আল্লাহ ্র হানত। আল্লাহ ্ শসিানক এক শসনকন্ড  

আিান না বা এক শসনকন্ড শপোন না  এটি হনর্ ধাহরত। আল্লাহ ্ আমানির একটি ভানলা িীবন িান করুন।  

আমানির িীবন মকলিবান  সময় মকলিবান। আমরা শযন তা হনরথ ধক বিয় না কহর। িল আমরা শসসব কাি 

কহর যা আল্লাহ ্ এবং হাযরাত নাবী সসাঃ) ভানলাবানসন। আল্লাহ ্ শযন আমানির সবাইনক একটি ভানলা  

িীবন িান কনরন  ইনশাআল্লাহ ্।   

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহনমত আহিল 

       ২৯ মার্চ  ২০১৬/২০ িমুাি আল-আহির ১৪৩৭ 

    িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।       


