
আল্লাহর নমনীয়তা চাও 

 

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। 

 

বলা হয়, “কুল্লু সা’হতন কাহরব”, মানন, “আসন্ন সবহকছুই কানছ”। শকান হকছুই িনূর শেনবা না। তা 

কানছ। যত িনূরই শকান হকছু থাক না শকন, হিন দ্রতু যায় এবং তা হনজিতোনব ঘটনব। আল্লাহর  

অঙ্গীকার সতি। এই পহৃথবীরও একটট শশষ আনছ। মানুনষর এবং সবহকছুরই শশষ আনছ। শকান হকছুই 

পহৃথবীনত একইরকম থানক না। আল্লাহ বিতীত সবহকছুই বিলায়। সবহকছুই মরনশীল। শুধু আহিরানতই 

আমরা হিরিীবন থাকব ইনশাআল্লাহ।  

 

 আল্লাহর অঙ্গীকার এরকমই। অতএব, পহৃথবীর কষ্ট এবং যন্ত্রণা বহন কর এই বনল শয, “এটাও  

িনল যানব”, শযন তুহম স্বজস্ত শপনত পানরা। আমানির উহিত আল্লাহনক বলা শযন উহন আমানির কটিন  

শকান পরীক্ষায় না শিনলন এই বনল শয, “আল্লাহ যা িান তাই ঘনট।“ অননক সময় মানুষ অহতহরক্ত  

আত্মহবশ্বাসী হনয় ওনি এবং বনল, “আহম আল্লাহর পরীক্ষা সহি করনত পারনবা।“ তার িনি ধধনয যির 

প্রনয়ািন। তাই মাশাইিিণ বনলন, “এরকম কিননা শিনয়া না!” কারণ তা বহন করা িুবই কটিন। 

“শতামানির বলা উহিত, “আল্লাহ শযন আমানির িান কনরন, পরীক্ষা না কনরন।“  

 

 যহি একটট কটিন জিহনস এবং একটট তুলনামূলকোনব সহি জিহননসর মধি শথনক বাছাই করার  

সুনযাি থাকত তনব, আমানির মাতা হাযরাত আইশা (রাাঃ) এর মনত, পহবত্র নাবী (সাাঃ) সহিটটই শবনছ 

হননতন শযন তা উম্মানতর িননিও সহি হয়। অতএব, আল্লাহ শথনক যা আনস তা আমানির গ্রহণ করা  

উহিত। কিননা আত্মহবশ্বাসী হনয় শবানলা না, “আরও কটিন শহাক শযন আহম আরও শবশী সাওয়াব অিযন 

করনত পাহর”, কারণ তুহম তা বহন করনত পারনব না, তুহম হকছুই করনত পারনব না। তিন আর শতামার 

সামানি সাওয়াবও পাওয়া হনব না, তুহম হকছুই অিযন করনত পারনব না।  

 

 আল্লাহর হবরুনে হবনদ্রাহ করা োনলা নয়। আমানির উহিত আল্লাহর কাছ শথনক রাহমাত িাওয়া।  

আল্লাহ আমানির সবাইনক সহনি উনার উিারতা শথনক িান করুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবহকছুর  

িনিই সক্ষম। যা িুরুত্বপূণ য তা হনে আল্লাহর নমনীয়তার হেতনর থাকা, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ শযন 

আমানির এমন শকান শবাঝা না শিন যা আমরা বহন করনত পারনবা না।  

 

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      



 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহনমত আহিল 

        ২৪ শসনেম্বার ২০১৬/২২ যুল-হহজ্জা ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


