
কষ্টের ভেতর রাহমাত আষ্টে 

আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

আউমু হফল্লাহ হভন আ-াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ। 

আ-ারাতু ওয়া আ-ারাভু 'আরা যাুহরনা ভুাম্মাহদন াহয়িদীর আউয়াহরনা ওয়ার আহিযীন। 

ভাদাদ ইয়া যাুর আল্লা,্ ভাদাদ ইয়া াদাহত আাফী যাুর আল্লা,্ভাদাদ ইয়া ভাাইহিনা, 

শইি আব্দলু্লা দাহিস্তানী, শইি ভুাম্মাদ নাহমভ আর-াক্কানী, দাসু্তয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

 ভানফিাহত ুনরুত্থান ( হফচায হদফ) বূলর শিলে এফং বালফ শম হৃথফী এবালফই চরলত থাকলফ 

হচযিীফন। মহদও ফাস্তলফ ভানুল ফা াঁলচ ৬০ ফেয, ৭০ ফেয অথফা ধয ১০০ ফেয এফং শল ম ন্ত চলর মায় 

*এই হৃথফী শথলক+। তাযা হকয়াভালতয িনি চলর মায়। শমলতু আিলকয ভানু্লমযা আহিযাত বূলর মায়, 

বীহত তালদযলক আচ্ছন্ন কলয শপলর মিনই শকান হকেু এই হৃথফীলত তালদয আযাভলক হফহিত কলয।  

তাযা হচন্তা এফং শচাঁ চালভহচ কযলত ুরু কলয, ‚আভালদয হক লফ? আভযা শকাথায় শদ ৌঁালফা?‛ তাযা ফলর,  

‚আভালদয হক এিালন শোটা উহচত নাহক আভালদয শিালন শোটা উহচত?‛ আল্লা ্  (আমমা ওয়া িাল্লা) 

ফলরনঃ 

 

وَسبُن يَْوَمئٍِذ أَْيَه اْلَمفَز    يَقُوُل اْْلِ
  

 ‚ইয়াকুরুর ইনানু ইয়াওভা’ইহমন আইনার ভাপায‛  (ুযা হকয়াভাঃ১০)। ‚ভানফিাহত শহদন 

ফরলফ, ‚শকাথায় ারালফা‛? হতহন ুনরুত্থালনয কথা ফরলেন, হকনু্ত আিলকয হদলন ুনরুত্থালনয আলিই 

ভানু্ম এই অফস্থায় হতত লচ্ছ।  

 

 আল্লা ্  (আমমা ওয়া িাল্লা) ফলরনঃ 

 

    يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَز  إِلَى َربَِّك    
 

 ‚ইরা যাজিকা ইয়াওভা’ইহমহনর ভুস্তাকায‛। ‚শহদন দা াঁালনায িায়িা ুধুভাত্র শতাভায প্রবুয  

ম্মুলি‛  (ুযা হকয়াভাঃ১২)। তুহভ মালফ শতাভায প্রবুয াভলন। শতাভায উহচত উনালত আশ্রলয়য ন্ধান 

কযা শমন তুহভ স্বজস্ত শলত ালযা। শদ ৌঁালনায শকান িায়িা শনই।  

 

 ফহকেুলতই প্রজ্ঞা এফং উকায আলে। কলেয শবতয হদলয় না শিলর ভানফিাহত আহিযাত ফা 

হকয়াভাতও স্মযণ কলয না অথফা আল্লা ্য আলদও ভানি কলয না। অতএফ, এই হদনিুলরাও আল্লা ্য 

যাভাত শরাকলদয িনি। মহদ তুহভ প্রশ্ন কয, ‚কলেয হদনিুলরা হকবালফ যাভাত লত ালয?‛ তুহভ শই 

হদনিুলরালত আল্লা ্ স্মযণ কয।  



 

 আভযা এই হৃথফীয িনি আহহন। আভযা আহিযালতয িনি এলহে, আভযা আল্লা ্লক স্মযণ 

কযায িনি এলহে। আভযা এই মুলি শ ৌঁলেহে, আভযা অলনক মুলেয এফং িাযা ভলয়য ভলধি হদলয় 

শিহে এফং আভযা আল্লা ্য প্রজ্ঞা শদলিহে। মুে চরাকারীন ভানু্ম ফভয়ই ‘আল্লা ্’ ফলর এফং উনালক 

স্মযণ কলয এফং ভাজিদ হযূণ  থালক। মুলেয লয আফায তাযা ফ শেল শদয়।  

 

 আভযা শরফানলন হেরাভ শিালন মুে চরাকারীন ভলয়। াইপ্রালও একই ফিাায। আভযা িাহন 

াইপ্রা ফাীযা আলি শকভন হের। ংিিায় তাযা এিনকায এক ঞ্চভাংও হের না হকনু্ত াইপ্রা ফাীযা 

ভাজিদ বহত যািত। আি তাযা তুযস্ক শথলক এল ংিিায় া াঁচিুণ লয়লে। তিন (’৭৪ এয গ্রীক-াইপ্রা 

মুলেয ভয়) মহদ ১০০,০০০ শরাক হের তালর এিন আলে ৫০০,০০০, হকনু্ত ভাজিদ বহত য় না, িাহর 

থালক। তাই এটা আল্লা ্য াফধানফাণী হকনু্ত ভানু্ল শফালে না। শতাভালদয আল্লা ্লক স্মযণ কযা প্রলয়ািন 

মিন আযালভ আলো তিনও।  

 

 আল্লা ্  (িাঃিাঃ) হকেু কে শদন শমন তুহভ কাউলক িাহর না দাও ফা কাযও ালথ যািাহন্ত না ও।  

এভন বালফা শম, ‚এটট আল্লা ্ লত একটট াফধানফাণী আভালদয কভ কালেয প্রতুিত্তলয‛, এফং এটটলক 

একটট উলদ হললফ গ্রণ কয। শকান ভানু্ললয শবতলয কাযণ িুাঁিলত শমও না। আল্লা ্ ভস্ত হকেুয 

কাযণ। আল্লা ্ ফহকেু কযলত ক্ষভ এফং আল্লা ্ই কাযণ ততযী কলযন। অতএফ, আফায তুহভ আল্লা ্লক 

বূলর মালফ মহদ শকান ভানু্ললয উয শদাল চাাও! আল্লা ্য হদলক শপলযা এফং আল্লা ্ আশ্রয় শিা াঁি  

শমলতু আল্লা ্ োা আয শকান আশ্রয় শনই। হতহনই আশ্রয়স্থর এফং হতহনই এই কেিুলরা হদলচ্ছন। হতহন 

কে অনুমায়ী ুযসৃ্কত কযলফন মহদ শতাভযা উনালক ভলন যালিা।  

 

 নালর শতাভযা কলে থাকলফ মহদ উনালক ভলন না যালিা আয অনিলদযলক শদাল হদলফ। তা শতাভায 

িনি শকান রাব ফা উকালয আলফ না। ফযং তুহভ মহদ আল্লা ্য কালে আশ্রয় ন্ধান কয এফং ফর, ‚এই  

কেিুলরা আল্লা ্ লত এললে, আভযা আল্লা ্য আশ্রয় প্রাথ না কযহে এফং আভালদয ুযস্কায আল্লা ্য 

কালে‛, তালর আল্লা ্য শতাভালক ুযসৃ্কত কযলফন। আহিযালত মিন ভানুল তালদয ফ কলেয িনি  

ুযস্কায রাব কযলফ তিন তাযা ফরলফ, ‚আহভ আযও শফহ কে শলর বালরা ত‛।  

 

 অতএফ, হফশ্বাী ওয়া এফং ঈভান যািা অহনন্দ্ি ুন্দ্য জিহন। ভানুললযা স্বজস্ত ায় মিন শই 

ঈভান থালক। আল্লা ্ আভালদয ফাইলক ঈভান দান করুন এফং এফ দুদা শথলক হনযাদ যািুন।  

আল্লা ্ শমন এই শদটটলকও হনযাদ যালিন ইনাআল্লা।  

 

 ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভলভত আহদর 

২৫ হিলম্বায ২০১৬ / ২৫ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা। 


