
 

 

 

 

 

যতটুকু করা ততামাদের জন্য সম্ভব  

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। আউযু হবল্লাহহ হমন্ আশ-

শাইতাহন্র রাজজম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহন্র রাহহম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা 

রাসুহলন্া মুহাম্মাহেন্ সাহয়যেীল আউয়াহলন্া ওয়াল আহিরীন্। মাোে ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মাোে 

ইয়া সাোহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্ মাোে ইয়া মাশাইহিন্া, োসু্তর, মাোে ইয়া তশইি 

আব্দলু্লাহ োহিস্তান্ী, তশইি মুহাম্মাে ন্াহযম আল-হাক্কান্ী, মাোে। তাহরকাতুন্া তসাহবাহ, 

ওয়াল িাইরু হি জাহময়াহ। 

আউযু হবল্লাহহ হমন্ আশ-শাইতাহন্র রাজজম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহন্র রাহহম। 

 اليكلف هللا نفسا ً إال وسعها
  ললা ইউকাহল্লিুল্লাহু ন্ািসান্ ইল্লা উসআহা।ল সসুরা বাকারাহঃ২৮৬) 

আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া জাল্লা) মান্বজাহতদক ততটুকুই াার হেদয়দনন্ যা তারা 

বহন্ করদত পাদর, তাদের জন্য যা করা সম্ভব এবং এমন্ তকান্ তবাঝার ন্ীদে 

তারা তন্ই যা তারা বহন্ করদত অক্ষম। এটট সবার জন্য সবদক্ষদে প্রদযাজয।  

 আলাহ সজাল্লা জালালুহু ) সকল ইবাোত সমূহ ইহতমদযযই উদল্লি কদর 

হেদয়দনন্। তসিুদলাও ততটুকু যা ততামরা বহন্ করদত সক্ষম। তবাদলা ন্া তয 

ততামরা তা করদত অক্ষম। আল্লাহ ্ ততামাদের সটৃি কদরদনন্। ততামরা কতটুকু 

করদত পারদব তা হতহন্ হন্জিতাাদব পহরমাপ কদরদনন্ এবং ততামাদের তা 

তেহিদয়দনন্। ততামরা সহদজই তসটুকু করদত পাদরা। তার তেদক কম ইবাোত 

করা অেবা অতটুকু করদত পারদব ন্া, এরকম বলাটা হমেযা। ততামাদের জন্য 

তযটুকু করা সম্ভব তার তেদক তবশী করদত তযও ন্া। তযটুকু ইবাোত তুহম সবসময় 

করদত পারদব ততটুকুই কর হকনু্ত তা অহবরতাাদব কর। িুব দ্রতু অদন্ক তবশী 

করদত তযও ন্া, তযন্ তা পদর ততামার কাদন অহতহরক্ত মদন্ ন্া হয়।  

 যিন্ মান্ুষ তকান্ হকনু হন্দয় উতসাহ তবায কদর, তারা তসটার উপর 

ঝা াঁহপদয় পদে এবং রাতারাহত আউহলয়া হদয় তযদত োয়! তসসব মান্ুষদক এক 

মাস, েুই মাস বা হতন্ মাস  পদে তেিদব তয তারা সব ইবাোত তনদে হেদয়দন।  



 

 

 

 

 

হকনু সময় পদর তারা সব তনদে তেয় কারণ তাদের জন্য তা িুব াারী মদন্ হয়। 

ততামাদের হন্দজদের তসরকম হদত হেও ন্া। যতিাহন্ ততামাদের জন্য সম্ভব 

ততিাহন্ কর। আল্লাহ তেহিদয়দনন্ এবং আদেশও কদরদনন্ যতটা সম্ভব ততটাই 

করার জন্য।  

 অন্যান্য বযাপারও টিক এরকমই। যিন্ ততামরা তকাদন্া কাজ তন্দব, এমন্ 

কাজ ন্াও যা করদত পারদব। তবশীরাাি মান্ুষই তলাাী, তারা বদল তারা কাজটট 

করদত পারদব, তারা এরকম তসরকম পহরকল্পন্া কদর এবং কাজ শুরু কদর 

তেয়। তারপর, তাদের হাদত তয সামান্য টাকা বাকী হনল তাও হাহরদয় যায় এবং 

তারা আিদসাস কদর। আল্লাহ ্ এটাই আমাদের তেিান্ঃ তয কাজ করদত পারদব 

ন্া তস কাজ হাদত হন্ও ন্া। অন্য মান্ুদষর টাকা হেদয় বযবসা শরুু তকাদরান্া। 

ততামরা সম্মান্ হারাদব এবং মান্ুদষরও ক্ষহত করদব।  

 বাচ্চাদেরও ততটুকু করদত বল যা তারা পারদব। এই জন্যই বলা হয় 

বাচ্চাদেরদক সাত বনর বয়স তেদক যীদর যীদর ন্ামায পোও। তারা যহে আরও 

পদর শুরু কদর তাহদল তারা ন্ামাদয অাযস্ত হদত পারদব ন্া এবং তা তাদের 

জন্য ন্ামায পো কটিন্ হদব। তাদের যাদপ যাদপ তা করা উহেত, যীদর যীদর 

ন্ামাদযর অাযাস করা। এটা হদত হদব অহবরত। ন্ামায শুরু কদর তনদে হেদল 

হদব ন্া। বাচ্চাদের অন্বরত ন্ামায পোর জন্য তাদেরদক বারবার তশিাদত হদব 

তযন্ তারা যীদর যীদর অাযস্ত হয়।  

 সবদেদয় িরুুত্বপূণ ণ বযাপার হদে মান্ুষ তযন্ এমন্ তকান্ তবাঝা কা াঁদয ন্া 

তন্য় যা তস বহন্ করদত পারদব ন্া। আল্লাহ ্ তা'আলা েয়াময়, ইয়া আরহামার 

রাহহমীন্। আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া জাল্লা) সকল েয়াশীলদের মাদঝ সব ণাহযক 

েয়াশীল। হতহন্ বদলদনন্ আমরা তকান্হকনু করদত পারদবা শুযুমাে উন্ার 

হন্য়ামাত, েয়া এবং রাহমাদতর দ্বারা। অতএব, েল আমরা কহর। এই বদল 

অজহুাত তেহিও ন্া, লন্া, আহম ন্ামায পেদত পারদবা ন্াল , এবং লন্া, আমাদক 

হেদয় সম্ভব ন্য়।ল  

 



 

 

 

  

 

একটা হেন্ও ততামাদের ন্ামায এবং ইবাোত নাো অহতবাহহত করা উহেত ন্য় 

তযন্ তুহম াূদল ন্া যাও তয তুহম মান্ুষ। একজন্ তলাক শুযমুাে ইবাোত এবং 

আল্লাহর আদেশ পালদন্র মাযযদম মান্ুষ হদত পাদর। যতক্ষণ ন্া তা করা হদব, 

যতক্ষণ ন্া তারা ন্ামায পেদব, তারা যত িুশী হশহক্ষত তহাক, যত িুশী জ্ঞান্ী 

তহাক, এমন্হক তস পহৃেবীর সবদেদয় জ্ঞান্ী বযজক্ত হদলও তা তার জন্য 

উপকারহীন্। অদন্দক বদল তয তারা সবসময় েু'আ কদর, অদন্ক েু'আ, এবং 

তারা অদন্ক বই পদে হকনু্ত তারা ন্ামায পদে ন্া। তসটাদতও তকান্ কাজ হদব 

ন্া। তুহম যহে ২৪ ঘন্টাও কুর'আন্ শারীি পে ন্ামায বাে হেদয়, তা অকায ণকরী 

হদব। আল্লাহ ্ তা'আলা আমাদের সবাইদক পেপ্রেশ ণন্ করুন্। 

  

 ওয়া হমন্ আল্লাহ তাওিীক 

 আল-িাহতহা।  

 

     হাযরাত তশইি মহুাম্মাে মেহমেত আহেল আর-রাব্বান্ী 

              ১৮ হিদসম্বার ২০১৫, আকবাবা োরিাহ, িজর ন্ামায। 

 


