
সামলিয়ে চি 

আস-সািামু আিাইকুম ওো রাহমাতুল্লালহ ওো বারাকাতুহু। আউযু লবল্লালহ লমন আশ-শাইতালনর 

রাজিম। লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম। আস-সািাতু ওো আস-সািামু 'আিা রাসুলিনা 

মুহাম্মালিন সালেিিীি আউোলিনা ওোি আলিরীন। মািাি ইো রাসুি আল্লাহ,্ মািাি ইো সািালত 

আসহাবী রাসুি আল্লাহ,্ মািাি ইো মাশাইলিনা, িাসু্তর, মািাি ইো শশইি আব্দলু্লাহ িালিস্তানী, 

শশইি মুহাম্মাি নালযম আি-হাক্কানী, মািাি। তালরকাতুনা শসাহবাহ, ওোি িাইরু লি িালমোহ। 

 িতকাি আমরা একটি হালিস পয়েলি শযিায়ন আমায়ির পলবত্র নাবী (সাাঃ) 

বয়িন, "মুিারাতুন নাস সািাকা।" 'মানুষয়ক সামিায়না' , মায়ন, 'মানুয়ষর প্রলত 

সহনশীিতা শিিায়না সািাকা'। সািাকা িরুুত্বপূর্ ণ কারর্ সািাকা লবপি-আপি িয়ূর 

রায়ি এবং আেু বজৃি কয়র। এবং সহনশীিতাও একধরয়র্র উিারতা। িাকা-পেসা 

শিো িাোও িান আয়ি। 

 এয়ক অপরয়ক সহি করা এবং মালনয়ে চিা একটি ভায়িা জিলনস। এটিও 

সািাকা শযন মুহয়ূতণই মানুষ তয়কণ লিপ্ত না হে, এয়ক অপয়রর হৃিয়ে িুাঃি না শিে 

এবং ঝিো না কয়র। এই হালিসটি মানুষয়ক সলহষু্ণ হয়ত উৎসাহ শিে এবং এয়ত 

কয়র মানুয়ষরা এয়ক অপয়রর সায়ে আরায়ম োকয়ত পায়র। যারা সবকিছুর কবরুদ্ধে 

যায় তাদ্ধের পুদ্ধরা জীবন দ্বশে ভয়র যাে এবং তাদ্ধেরদ্ধি বলা হয় অসংিত মানুষ। 

অপরপয়ে, যারা ধীয়র মালনয়ে চয়ি তারা সবলকিুর বিাপায়র সহনশীি হে। আল্লাহ ্ 

এভায়বই সটৃি কয়রয়িন। লতলন সবাইয়ক একভায়ব সটৃি কয়রনলন। লবলভন্ন ধরয়র্র 

মানুষ আয়ি। তায়িরয়ক সামিায়ত হয়ব এবং এই শিাি িীবয়ন মালনয়ে চিয়ত হয়ব। 

এটি একটি সুের হালিস শযন শতামরা আরামিােক হয়ত পায়রা এবং এই হালিস 

পািয়নর সাওোব শপয়ত পায়রা। এই হালিয়সর সাওোব িাভ করয়ব সািাকা িান 

লহয়সয়ব এবং অয়নির অলনি শেয়কও লহিাযায়ত োকয়ব। আল্লাহ ্ আমায়ির 

সবাইয়ক মানুষিন সামলিয়ে চিার তাওলিক িান করুন।  



           আমায়ির সমায়ি বাস কয়র আবতৃ মানুষ, অনাবতৃ মানুষ এবং অজ্ঞ 

মানুষ। মানুদ্ধের কেদ্ধি আমাদ্ধের ধীদ্ধর ধীয়র আগাদ্ধনা উকিত। ততামরা যকে হঠাত 

কয়র ধম ম তেদ্ধি েরূবতী তলািদ্ধের সামনাসামলন হও , তারা শতামায়ির পুয়রাপুলর শতূ্র 

হয়ে শযয়ত পায়র। মানুষয়িরয়ক মালনয়ে চয়ি তায়ির লিয়ক আিায়না আরও উত্তম 

পন্থা। ধর একিন পিণা কয়র না লকনু্ত শস নামায পয়ে। টঠক আয়ি, ইনশাআল্লাহ ্ 

শস ভলবষিয়ত পিণা করয়ব। আয়রকিন লকিুই কয়র না, তার ধম ণ সম্পয়কণ শকান 

ধারর্াই শনই এবং হেত আমায়ির ধয়ম ণর িুটি শব্দও শস িায়ন না। তায়ক এই বয়ি 

লতরস্কার শকায়রানা শয, 'তুলম কালির, তুলম শশষ।' তায়িরয়ক সাময়ি চি এবং ধীয়র 

ধীয়র সুেরভায়ব তায়ির লিয়ক অগ্রসর হও। তারাও হয়ত বা সঠিি পদ্ধে আসদ্ধব 

ইনশাআল্লাহ।্  

 আমাদ্ধের পকবত্র নাবী (সাাঃ) এর এই মদ্ধনারম িোগুদ্ধলা তযন আমরা তমদ্ধন 

িকল। আমরা তযন মানুেদ্ধি সামকলদ্ধয় িকল। আমরা তযন আমাদ্ধের কনদ্ধজদ্ধেরদ্ধি 

এবং কনদ্ধজদ্ধের নাফসদ্ধি আদ্ধগ তেকি। আমাদ্ধের নাফসদ্ধি যকে তছদ্ধে তেয়া হত, 

তাদ্ধের তিদ্ধয়ও আমরা িারাপ হদ্ধত পারতাম। তাই আমরা তযন এই হাকেস তমদ্ধন 

িকল যা কিনা আমাদ্ধের পকবত্র নাবী (সাাঃ) এর শসৌেয়য ণি পলরপূর্ ণ বার্ী।  
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