
বারাতের রাতে দ’ুআ কবুল হয় 
 

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। 

  

রাতটি বরকতময় শহাক। আবারও আমাদির ১৫ই শাবাদনর রাতটি ভাদলাভাদব শকদিদে, 

ইনশাআল্লাহ ্। ইনশাআল্লাহ ্ আল্লাহ ্  জিাল্লা িালালুহু ) আমাদির িনি মঙ্গল হলদিদেন এই পহবত্র রাদত।  

এই রাদতর বারাকাত আিদকও বহাল আদে ইনশাআল্লাহ ্। আিদক শরািা আদে।  

 

 আল্লাহ ্র জিাাঃিাাঃ) সাদে োকা, আল্লাহ ্দক স্মরণ করা হদে মানবিাহতর িনি সদব বাচ্চ মঙ্গল।  

এর শেদক বড় আর শকান ভাদলা হদত পাদর না। পশুরাও আল্লাহ ্দক িাদন, তারা স্রষ্টাদক িাদন, হকনু্ত  

যাদির শকান ঈমান শনই তারা শশাচনীয় শলাক। তারা হাহরদয়দে, মাদন তাদির যা হকেু আদে সব তারা 

হাহরদয়দে। সকল িিতসমূহও যহি তাদির হয় তবুও তাদির শকান লাভ শনই।  

 

 অদনক আয়াত এবং হািীস বদল শয , “শতামাদির মদন হদব যহি পুদরা পহৃেবীিাই িান কদর হিদত,  

শুধুমাত্র শয সামানি শতামাদির কাদে আদে তাই নয়।“ হকনু্ত এিন জ হকয়ামাদত) তা হনষ্ফল, িুহনয়াদত তা 

কাদি আসত। ঈমাদনর মানুদেরা িুহনয়াদত হবশাল মঙ্গদলর শভতর োদক এবং আল্লাহ ্দক স্মরণ কদর।  

অনিোয়, আল্লাহ ্ না করুন, পহৃেবীর িীবন অদনকিাই শূণি হত। ঈমানহীনদির শকান ধারণাই শনই শকন  

তারা এদসদে এবং শকন তারা যাদে। তারা শুধুমাত্র পানাহার কদর পশুদির মত বা াঁচার িনি আদসহন।  

পশুরা তা কদর, তবুও পশুরা আল্লাহ ্দক শচদন এবং উনার মহহমা প্রকাশ কদর। তারা হবদরাহ কদর না এবং 

িুনাহর কাি কদর না। হবদরাহ বা িুনাহর কাি আল্লাহ ্র শকান ক্ষহত কদর না। ক্ষহতদত োদক যারা কদর 

শসসব মানুদেরা। অতএব, আমরা আল্লাহ ্দক ধনিবাি িানাই আমাদির আল্লাহ ্র পহরচয়প্রাপ্ত হহদসদব  

সৃটষ্ট করার িনি। অতাঃপর আমাদির বানাদনা হদয়দে তাদির মত কদর যারা আল্লাহ ্দক স্মরণ কদর এবং  

উনার হনয়ামাতসমূহ সটিকভাদব বিবহার কদর।  

 

 আল্লাহ ্দক ধনিবাি এই রাত আমাদির সবার িনিই বারাকাদত পূণ ব হেল, ইনশাল্লাহ, শযদহতু  

আল্লাহ ্  জিাাঃিাাঃ) বদলন, “িু’আ কর এবং আহম শতামাদির িু’আ কবুল করব।“ ইনশাআল্লাহ ্ , আমাদির  

িু’আর উত্তর শিয়া হদয়দে এই রাদতর সম্মাদন  এবং আমাদিরদক সাওয়াব শিয়া হদয়দে। আমাদির শরীর 

শেদকও িুরুত্বপূণ ব এটি শয আমাদির রুহ হবশাল িাদয়য লাভ কদরদে।  

 

 আল্লাহ শসসব মানুেদিরও পে প্রিশ বণ করুন যারা এসব হবেদয় িাদন না। আমাদির তাদির 

বিাপাদরও সুহচন্তা করা উহচৎ যারা িাদন না। আমাদির ভাদলার িনি িু’আ করা উহচৎ শযন ইনশাআল্লাহ ্  



    

তারাও শসৌভািিবান হয়। হবদরাহ ভাদলা নয় এবং যারা আল্লাহ ্র হবরুদে হবদরাহ কদর তাদির সাদে  

োকাও ভাদলা নয়। অতএব, ইনশাআল্লাহ ্ আমরা সবাই শযন হহিায়াত লাভ কহর। আল্লাহ ্ শযন শতামাদির 

সাদে সনু্তষ্ট শহান।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

       ২২ মে ২০১৬/১৫ শাবান ১৪৩৭ 

    িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

   


