
 

অবিশ্বাসের বিশ্ব 

 
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।  

 

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر  ُ َواّلله  اّلله
 

“ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহু ওয়াল্লাহু িাইরুল মাহকরীন।“ “তারা িা াঁি পাতত এবং আল্লাহও্ িা াঁি 

পাততন। হনশ্চয়ই আল্লাহ ্ িা াঁি পাতায় সতব বাত্তম“  সসুরাহ আহল ইমরানঃ৫৪)। আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা) 

বতলন, “এই শলাতকরা হনতিতির বিাপাতর িুব উাঁচু ধারণ শপাষণ কতর এবং আল্লাহ ্তক শধা াঁকা শিয়ার শচষ্টা 

কতর। যারা শধা াঁকা শিয়ার শচষ্টা কতর তারা হনতিতির িুব চতুর ভাতব। আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা) 

ভাতলাভাতবই িাতনন তারা হক করতব। আল্লাহ ্ তাতির িজিবাজী ঘুহরতয় তাতির উপতরই প্রয় াগ কয়েন। 

 

 মানবিাহততক হবপথিামী করা ছাড়া শয়তাতনর আর শকান কাি শনই। শস বতল, “আহম  

িাহান্নাতম যাতবা”, তাই শস সব মানুষতকই একইভাতব তার সাতথ িাহান্নাতম হনতত চায় হহংসার কারতণ। শস 

সবাইতকই িাহান্নাতম চায়, একিনতকও বাি হিতত চায় না। তবুও শস যা চায় তা হয়ব না , আল্লাহ ্  সআযযা 

ওয়া িাল্লা) যা চান তাই হতব।  

 

 এিন শশষ সময় চলতছ। পুতরা কাহির হবশ্ব শযিাতনই ইসলাম আতছ শসিাতনই আক্রমণ করতছ।  

তারা বাহানা ততরী করতছ এই বতল যে, “মুসহলতমরা বব বর। তারা মানুষ নয়।“ তারা যা বতল তা হমথিা। তারা  

হনতিরাই , কাহির হবশ্ব, বব বর এবং মমানুষ। ইসলাম িয়াশীলতার ধম ব। সবহকছুর িনিই একি  কতর  

আইন আতছ এবং সবহকছুর িনিই িবাবহিহহতা আতছ। ঈমান আতছ ইসলাতম এবং ঈমাতনর মত শকান 

জিহনস তায়েে ময়যে শনই। তারা িবাবহিহহতা এবং হহসাব শিয়ার বিাপাতর িাতন না। আল্লাহ ্  সআযযা 

ওয়া িাল্লা) সবহকছুর বিাপাতরই জিজ্ঞাসা করতবন। মতএব, ইনশাআল্লাহ ্ তারা এিাতন িুহনয়াতত মূলি  

হিতব এবং আহিরাততও মূল্ে হিতব তাতির িজিবািীর িনি।  

 

 পহৃথবীযত ঘ মান জিহনসিুতলা আল্লাহ ্র সৃষ্ট তাকিীর। এিন শশষ সময় এবং এিুতলা সবই       

 



 

আশাকৃত জিহনস। ইনশাআল্লাহ ্ এতত আমাতির শকান ক্ষহত শনই কারণ আমরা হবশ্বাসী এবং আমরা 

সবহকছুই িাহন। আমরা আল্লাহ ্ হতত এতসহছ এবং আল্লাহ ্র কাতছই হিরহছ। আমরা উনার রাহমাতত  

আশ্রয় গ্রহণ কহর। সুতরাং, আমাতির হবশ্বাসী মানুষতির শকান িুভবাবনা শনই, শকান ভয় শনই এবং শকান 

িুঃি শনই। হকনু্ত, তার হবপরীত ধরতণর শলাকতির মবস্থা িুবই তনরাশিিনক এবং িুবই িুিবশাপূণ ব। পহৃথবী 

িু ন্ত পাহনর মত উপহচতয় পড়তছ।  

 

 আল্লাহ ্ ইসলামতক হবিয় িান করুন। আল্লাহ ্ এই সমতয়র মহধকারীতক পাঠান শযন আমরা  

পহরত্রান লাভ করতত পাহর। হতহন কিন আত্মপ্রকাশ করতবন? আমরা আল্লাহর সৃষ্ট তাকিীর িাহন না  

হকনু্ত হনিশ বনিুতলা শিতি শবাঝা যাতে শয শসই সময় িুব কাতছ ইনশাআল্লাহ ্। ইনশাআল্লাহ ্ আমরা শযন 

ত্রাতণর শসসব হিনিুতলাতত শপ ৌঁছতত পাহর কারণ আমরা যা শিিহছ তা হনতয় মবশিই আমরা মনকু্ষণ্ণ।  

পুতরা কাহির হবশ্ব নিাতয়র কথা বতল এবং মানবতার কথা বতল এবং তারা শুধু হনতিতিরতক মানুষ মতন 

কতর। তারা ভাতব মহবশ্বাতসর শলাতকরাই শুধু মানুষ এবং যারা মহবশ্বাসী নয় তাতির সাতথ যা িুশী তাই  

করা যায়। 

 

 আল্লাহই ভাতলা িাতনন। আল্লাহই িাতনন শক ভাতলা এবং শক ভাতলা নয়। যারা ভাতলা আল্লাহ ্ 

তাতির সাহাযি কতরন। যারা উনাতক হবশ্বাস কতর না এবং শয়তাতনর সাতথ থাতক তারা আল্লাহ ্র শত্রু। আল্লাহ ্ 

হনশ্চই তাতিরতক শাজস্ত হিতবন। আল্লাহ ্ হহিাযাত করুন আমাতিরতক, আমাতির শিশতক এবং  

ইসলাতমর হবশ্বতক ইনশাআল্লাহ ্।      

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহতমত আহিল 

       ৩০ মার্চ  ২০১৬/২১ িমুাি আল-আহির ১৪৩৭ 

    িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       
 

 


