
আল্লাহ ্র্বিশালত্ব্এিং্সি বময়্ক্ষমতা 
 

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 সমদয় এবং স্থাদন সৃষ্টি কদরদেন। আিদকর মানুষরা  

শযন না ভাদব শয আমরা একাই অজস্তদে এদসহে। আল্লাহর (িাাঃিাাঃ) সৃষ্টির সংিিার শকান সীমানা শনই। 

আল্লাহ োড়া শকউই আল্লাহ ্র জ্ঞান িানদত পারদব না। এই সৃষ্টি এতই হবশাল শয তা মানুদষর িনি শবাঝা 

িুাঃসাধ্ি। শুধ্ু িুাঃসাধ্িই নয়, মানুদষর বুজিমত্তা শসিাদন শপ ৌঁোদতই অক্ষম। শকান িায়িা পয যন্ত একষ্টি 

সীমাদরিা আদে এবং মানুদষর বুজিমত্তা শুধ্ু শসই পয যন্তই শপ ৌঁেদত পাদর।  

 

 আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) এই মহািিৎ সৃষ্টি কদরদেন। অহবশ্বাসীরা যারা ভাব কদর শযন তারা অদনক 

চালাক, আসদল তাদির শকান শবাধ্ বা বুজি শনই।  

 

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ  
 “ওয়া কুল্লু শাইহয়ন ইন্দাহু হবহমকিার।“  (সুরাহ রা’িাঃ৮) “উনার সাদে সবহকেুই হনহিযি পহরমাদপ 

রদয়দে।“ আল্লাহ ্র সৃি সবহকেুই শিাোদনা। সবহকেুই একষ্টি হহসাদবর হভহত্তদত এবং জ্ঞাদনর হভহত্তদত  

সৃষ্টি করা হদয়দে। আমরা শযই মহািিদত আহে তার হহসাব উনার সৃি অনি একষ্টি মহািিদতর হহসাব 

শেদক হভন্ন। এমনহক তা উদটাও হদত পাদর। তারা বদল, “আমরা সব হহসাব কদর শিদলহে, আমরা হহসাব 

শপদয় শিহে, আমরা সমাধ্ান করহে, আমরা মহািিদতর রহসি উদমাচন করহে” ইতিাহি। হকনু্ত শতামরা 

তার সমাধ্ান করদত পারদব না। যারা বদল করদে তারা মূি যি। শতামরা হকেুই করদত পারদব না। শতামাদির 

জ্ঞান শূদযির শেদকও নীদচ!  

 

 আল্লাহ ্র জ্ঞাদনর সামদন শতামাদির জ্ঞান শযন সমুদ্র শেদক শনয়া এক কাপ পাহনর মত। এতিুকুই। 

শসই পাহনিুকু শতামরা প্রিশ যয কর হকনু্ত তবুও তা হনরে যক। সতি জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাময় বিজি আত্মসমপ যয 

করদব আল্লাহ ্র হবশালে এবং মহাজ্ঞাদনর সামদন এবং শস আল্লাহ ্র মহাশজি শ াষযা করদব। তারা বলদব, 

“আমরা িবূ যল বান্দা। আল্লাহ আমাদির সৃষ্টি কদরদেন। আমরা আল্লাহদক হবশ্বাস কহর।“  

 

 তা না কদর তারা িা াঁহড়দয় বলার শচিা কদর, “না, মহািিৎ এভাদব ততরী হদয়দে, ওভাদব ততরী 

হদয়দে।“ তারা আকাদশ পহরমাপ যন্ত্র পাষ্টিদয় বদল, “আমরা মহািিদতর রহদসির সমাধ্ান করব।“ হকনু্ত 

তারা হকেুই করদত পাদর না এবং শুধ্ুই হনদিদির অসহায়ে শিিদত পায়।  



   “আল্লাহু আকবার” মাদন হদে আল্লাহ শেদক হবশাল আর হকেুই শনই। আমাদির প্রদয়ািন  

আল্লাহ ্র হবশালে এবং সব যময় ক্ষমতা শ াষযা করা। আমাদির হনদিদির অসহায়ে শমদন শনয়া িরকার।  

যিন আমরা আমাদির অসহায়ে শমদন শনব, তিন আল্লাহ উনার রাহমাত এবং ইনায়াদতর িৃষ্টিদত  

আমাদির হিদক তাকাদবন। আর যারা উনাদক হবশ্বাস কদর না, তারা িদূয যাদি পহতত হদব।  

 

 এই পহৃেবীর মধ্ি হিদয় কত হিরাউদনরা চদল শিদে। কত বড় মাোর মানুদষরা চদল শিদে। যহি  

একশ বের বা পা াঁচশ বেরও বা াঁদচ, শশষ পয যন্ত তারা মাষ্টি হদয় চদল যায়। আল্লাহ হচরস্থায়ী োদকন, আল্লাহ 

হদেন আল-বাহক। আল্লাহ বিতীত আর সবই একষ্টি আদলয়া, একষ্টি কল্পনা, উহন োড়া আর হকেুই শনই।  

আল্লাহ যাদক িুশী সৃষ্টি কদরন, যাদক িুশী উাঁচু কদরন, যাদক িুশী নীৌঁচু কদরন। এই সকাদলর এবং এই  

পহবত্র হিনিুদলার ওয়াহসলায় আল্লাহ শযন আমাদিরদক ইমানিার বানান, আমাদির ঈমান শযন আরও 

শজিশালী হয় ইনশাআল্লাহ।     

 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

        ৪ অদটাবার ২০১৬/৩ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
 


