
তারা কিছুই িরতত পারতে 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 (আযযা ওয়া িাল্লা) আমাদির এই সুন্দর িায়িাটি হিদয়দেন। এটি পহৃিবীর নাহির মত।  

এইসব িারাপ মানুদেরা এই িায়িাটি শুরু শিদকই িিল কদর হনদত চাইদে, হকনু্ত তারা এিন আরও 

শিাদরদসাদর শচষ্টা করদে কারণ এিন শশে সময়। তারা িাদব তারা এই িায়িাটি তাদির হনিস্ব শজি এবং  

িজন্দ হিদয় শশে কদর হিদত পারদব, হকনু্ত আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) এিাদন হতহন যাদিরদক িাদলাবাদসন 

তাদিরদক হনদয় এদসদেন। উনাদির িু’আর কারদণ, উনাদির সম্মাদনর কারদণ, ইনশাআল্লাহ এিাদন  

শকান হুমহক শনই।  

 

 َوَمَكُرواْ َوَمَكَر الّلُ   
 “ওয়া মাকারু ওয়া মাকারুল্লাহা”  (সুরাহ আল ইাানঃ৫৪)। তারা একটি িা াঁি পাদত এবং আল্লাহও 

একটি িা াঁি পাদতন।“ আল্লাহ যা চান তাই কদরন। তারা যত ইচ্ছা িারাপ ততরী করদত পাদর, তারা যত  

ইচ্ছা িা াঁি পাতদত পাদর, শযদহতু আল্লাহ ্র আউহলয়ািণ এিাদন সম্মাহনত এবং শযদহতু এিানকার মানুে  

হাযরাত নাবী (সাঃ) শক সম্মান কদর যাদক আল্লাহ অতীব িাদলাবাদসন, আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) 

কিদনাই এিানকার মানুেদির কারও পিানত করদব না এবং তারা সবসময়ই শনতৃদে িাকদব  

ইনশাআল্লাহ। 

 

 যতহিন তারা আল্লাহ ্র পদি হিিমাত করার শচষ্টা চাহলদয় যাদব এবং আল্লাহ ্র আদিশ পালদনর  

শচষ্টা করদব ততহিন আল্লাহ তাদির সাহাযি করদবন এবং শকউ তাদির ক্ষহত করদত পারদব না। এিা 

সবসমদয়ই সতি। এই সতি বিলায় না। শকউ এিা বিলাদত পারদব না।  

 

 এিন মানুে শশারদিাল কদর এই বদল, “এ এদসদে, শস এদসদে”। শশারদিাদলর শকান প্রদয়ািন  

শনই। আল্লাহ যতহিন আমাদির সাদি আদেন, ইনশাআল্লাহ িয় শনই। আল্লাহ শযন এই িাদলাবাসা 

আমদির হৃিয় শিদক উটিদয় না শনন। হতহন শযন উনার আউহলয়া এবং হাযরাত নাবী (সাঃ) এর িনি 

িাদলাবাসা আমাদির হৃিদয় অিল রাদিন। যিন আমাদির তা আদে তিন শসিাই আমাদির সবদচদয় বড়  

অস্ত্র। যিন আমাদির কাদে তা িাকদব তিন আমাদির শকউ হকেু করদত পারদব না।  

 



    

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

        ২১ শসদেম্বার ২০১৬/১৯ যুলহহজ্জা ১৪৩৭ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
 


