
ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ  র নিয়ামাত 

 

আ-াামু আাইকুম ওসা রামাতুল্লাহ ওসা বারাকাতুু। 

আউযু হবল্লাহ হমন আল-লাইতাহনর রাজিম। হবহমল্লাহর রামাহনর রাহম। 

আ-াাতু ওসা আ-াামু 'আা রাুহনা মুাম্মাহিন াহসিিী আউসাহনা ওসা আহিরীন। 

মািাি ইসা রাু আল্লা,্ মািাি ইসা ািাহত আাবী রাু আল্লা,্মািাি ইসা মালাইহিনা, 

শলইি আব্দলু্লা িাহিস্তানী, শলইি মুাম্মাি নাহযম আ-াক্কানী, িাস্তুর। 

তাহরকাতুনা শাবা, ওসা িাইরু হি িাহমসা। 

 আমাদিরদক আল্লা ্র কৃতজ্ঞতাস অট দত দব। আল্লা ্  জিাল্লা িাাুু   উনার বারাকাত  

বজৃি তাদির উপর যারা কৃতজ্ঞ। বদেদস বশ বারাকাত দে ইাদমর বারাকাত এবং ঠিক পদে  

োকার বারাকাত। এই পেমূদ প্রদবল করা এবং এই পেমূদ োকা হবলা বারাকাত। এঠট আমাদির 

িনি আল্লা ্র হনসামাত এবং আল্লা ্র রামাত। 

 

 অনিদির হিদক তাহকদস এঠটদক একঠট িদব ের হবদস ততরী করা বা অংকারী ওসা ভাদা নস। 

এরকম ভাবা উহেত নস শয আমাদির হনদিদির কারদে আমরা এই ভাদা পদে আহি আর তারা িারাপ 

পদে আদি। এঠট আল্লা ্র পূব েহনর্ োহরত ভািি, আল্লা ্ এরকম ইো কদরদিন। হতহন শতামাদক এই  

হনসামাত িান কদরদিন। শতামার উনার প্রহত কৃতজ্ঞ দত দব।  

 

 শতামাদির বমস এই বারাকাদতর মূি িানদত এবং শভদবা না শয তা শতামাদির হনদিদির  

শেদক এদদি। কারে, আল্লা ্ না করুে, মানু শযদকান মস পেভ্রষ্ট দত পাদর। আল্লা ্ োইদ শকান 

বিজিদক এমন কঠিন পরীক্ষা করদত পাদরন শয শ পরীক্ষা ি করদত না শপদর শািা পদের বাইদর  

েদ শযদত পাদর এবং যাদির শ িারাপ বত তাদির মত দস শযদত পাদর। ুতরাং, শতামাদির এই 

হনসামাদতর মূি িানা উহেত এবং আল্লা ্র কাদি কৃতজ্ঞ ওসা উহেত শযন তা বমস বজৃি পাস। 

শতামাদির বা উহেত, “আমাদির ঈমান শযন বজৃি পাস। আল্লা ্দক র্নিবাি আমাদির এই পদে রািার 

িনি”।  

 

 নাদ, তুহম যহি কৃতজ্ঞ না ও এবং মদন কর এই পদের শযািিতা শতামার হনদির শেদক আিত 

তাদ হবপি িুব শবহল। যহি তুহম আল্লা ্র কাদি িু’আ কর এই বদ, “আমাদির এই পে শেদক হবেুিত 

করদবন না!” আল্লা ্ হনশ্চসই শতামাদির াাযি করদবন এবং শতামাদির িু’আর উত্তর হিদবন। আল্লা ্ই  

শই স্বত্বা হযহি িু’আর উত্তর িান কদরন। এটা কিদনা ভূদা না। লসতান শাকদির পে শেদক হবেুিত 

করদত োস। এমনহক শ শতামাদক ইবািাদতর মদর্ি অংকারী কদর শতাদ। শই ইবািাদতর শকান মূি 

শনই এবং তিন তুহম হবপদি পহতত ও। 

 

 হনশ্চসই একিন হবনদসর মানু ও এবং আল্লা ্দক ভস কর। হনদিদক অনিদির শেদক উত্তম 

শভদবা না। আমাদির প্রদসািন তাদিরদকও করুো করা যারা পেেুিত দস শিদি। কারে তারা ভাদব,  



 “আমরা জিতহি”। তারা ঠিক পদের অনুারীদির হিদক তাহকদস াদ এবং তাদির তাজেি কদর। 

আমাদির করুো করা উহেত তাদিরদক, যারা হবদ্রপু কদর, কারে তাদির শকান র্ারোই শনই শয তারা 

অহনদষ্টর পদে আদি। আল্লা ্ তাদিরদক ওই পদে শিদশ হিদসদিন এবং তাদিরদক হনসামাত শিসা সহন। 

 

 আমাদির এই পহৃেবীদত বদেদস িুহল দত দব ঠিক পদে োকার িনি। কারে এই  

পহৃেবী দে বাহেদিির পহৃেবী। মানু যত আহিরাদতর িনি এই পহৃেবীদক হবজি করদব তত আহিরাদত 

তার অবস্থান উচ্চ দব, তারা তত শবহল লাহিমস দব শিাদন এবং িুহনসাদতও তারা লাহি পাদব।  

শভদবা না তুহম গুনা হিদস লাহি শপদত পাদরা। গুনা এবং অন্ধকাদরর মার্িদম লাহি পাওসা যাস না। 

শুর্ুমাত্র আল্লা ্র পদে লাহি পাওসা যাস। আল্লা ্ শযন আমাদির বাইদক এই পদে িৃষ কদরন। আল্লা ্ 

শযন আমাদির  

হবপেিামী না কদরন।  

 

 ওসা হমনাল্লা আত-তাওহিক। আ িাহতা।  

 

াযরাত শলইি মুাম্মাি শমদমত আহি 

১৪ িানুসারী ২০১৭/১৬ রাহবউ আহির ১৪৩৮ 

িািার নামায, আকবাবা িারিা।            
 

 

 


