
আমরা আল্লাহ্র কাছে যাচ্ছি 

 
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 বললনঃ “এই মহািিৎ হির নয়”। আমালির পহৃিবী ঘুরলে, চললে,  

সামলনর হিলক যালে। চা াঁিও তাই এবং তারারাও সব একইভালব শকািাও যালে। জ্ঞানীরা শিলি বললন,  

“এটা এত মাইল শবলি যালে”। আমরা শযিালন বসা আহে শসিান শিলক শিলি মলন কহর সবহকেুই হির।  

না, সব আবহতিত হলে এবং িহত হনলয় শকািাও চললে। শুধু আমালির শসৌরিিতই নয়, আমরা যত  

নক্ষত্র শিহি সবই চলমান এবং িহতলবি হনলয় শকািাও যাত্রারত আলে।  

 

 শুধুমাত্র বসু্তবািী পজিলতরাই িড়িিৎ শিলি আশ্চয ি হয়। তারা জিলজ্ঞস কলর যায়, “এসব  

শকািায় যালে?” তারা আল্লাহ ্ আযযা ওয়া িাল্লা এর হিলক ধাবমান, তারা শশষহিলনর হিলক যালে। যিন  

হকয়ামাত হলব তিন আমরা যা হকেু শিিহে, সমগ্র পহৃিবী সমতল কলর শিলা হলব এবং নক্ষত্রমিলও  

শশষ হলয় যালব। হকনু্ত আল্লাহ ্ আযযা ওয়া সবসময়ই স্রষ্টা এবং হতহন অনিানি িিত সৃষ্টষ্ট করলবন।  

 

 আমালির সবহকেু শিলকই হশক্ষা শনয়া উহচত। অলনক শলাক শশারলিাল কলর কারণ নক্ষত্রসমূহ  

িলূর সলর যালে। তারা জিলজ্ঞস কলর, “তারা শকািায় যালে? হক ঘটলে?” তারা বলল, “আকালশ হািার 

হািার অহতকায় পাির আলে। তার একষ্টটও যহি শকাণ শহলর পলড় শসই শহর ধ্বংস হলয় যালব। আমরা  

হক করলত পাহর? চল আমরা সাবধানতা অবলম্বন কহর। চল আমরা হনলিলির রক্ষা কহর”। শতামালির 

সাবধানতার উপর যহি তা হনভিরশীল হত তাহলল এই পহৃিবী অলনক আলিই ধ্বংস হলয় শযত। হকনু্ত তা 

আল্লাহ ্র হালত। আল্লাহ ্ সবহকেুই একষ্টট হহসাব অনুযায়ী ততরী কলরলেন। হতহন সবলচলয় সুন্দরভালব সৃষ্টষ্ট 

কলরলেন। যিন সময় আসলব তিন সবহকেুই হবলফাহরত হলব, জ্বলল-পুলড় হনঃলশষ হলয় যালব। হকনু্ত  

শসসব আল্লাহ ্র   আযযা ওয়া িাল্লা   আলিলশর অলপক্ষায় আলে।  

 

 অলনক মানুষ ভীতঃ “আমালির মািার উপলর হক একষ্টট উল্কা এলস পড়লব?” তারা ভালব যহি 

একষ্টটও পলড় তাহলল একষ্টট শহর হবধ্বস্ত হলয় যালব, যহি আরও বড় একষ্টট এলস পলড় তাহলল তা পুলরা 

শিশ সহরলয় শিললব, আর তার শিলকও বড় একটা যহি পলড় তাহলল পুলরা পহৃিবীই হবলফাহরত হলব।  

মালে মালেই মানুষলক এসব কিা বলল ভীত করা হয় এবং শশারলিাল শতালা হয়। হকনু্ত এিালন হশক্ষনীয় 

আলে শয সবহকেুই আল্লাহ ্র হালত। আল্লাহ ্ যিন চাইলবন তিনই এরকম হলব এবং হকয়ামাত সংঘষ্টটত  

হলব। তারা শচাঁ চালমহচ করলে এবং ভয় পালে শকান কারণ োড়াই কারণ তারা ঈমানহীন।  

 



 অতীলত মানুষ বলতঃ “আমরা আল্লাহ ্র একষ্টট আলামলতর উপর বলস হকয়ামালতর হিলক যাজে”। 

এটাই হলে এই বিাপারষ্টটর িূঢ়তত্ত্ব। আমরা সবাই আল্লাহ ্র প্রহত ধাবমান। সুতরাং, মুহমলনর শকান ভয় 

শনই। একিন হবশ্বাসী শুধুমাত্র আল্লাহ ্লক ভয় কলর। আল্লাহ ্ যা বললন তা মানি করার পলর আর শকান  

ভয় িালক না। আল্লাহ ্ শযন আমালির সবাইলক শসই ঈমান এবং প্রতিয়  ইয়াকীন  িান কলরন 

ইনশাআল্লাহ ্।          

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহলমত আহিল 

        ৬ অলটাবার ২০১৬/৫ মুহাররাম ১৪৩৮ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         


