
 

 

 

 

 

 

ভাগ্য নিয়ে ধৈর্যয্ ৈর 
 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওো রাহমাতুল্লানহ ওো বারাকাতুহু। 

আউরু্য নবল্লানহ নমি আশ-শাইতানির রাজিম। 

নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম। 

আস-সালাতু ওো আস-সালামু 'আলা রাসুনলিা  

মুহাম্মানিি সানেযিীল আউোনলিা ওোল আনিরীি। 

মািাি ইো রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইো সািানত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্ 

মািাি ইো মাশাইনিিা, িাসু্তর, মািাি ইো শশইি আব্দলু্লাহ িানগ্স্তািী, 

শশইি মুহাম্মাি িানর্যম আল-হাক্কািী, মািাি। 

তানরকাতুিা শসাহবাহ, ওোল িাইরু নি িানমোহ। 
 

   আউর্যু নবল্লানহ নমি আশ-শাইতানির রাজিম। নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম।  

       

ُ لَنَ   قُل لَّن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب اّلله
           

    ককুল লাি ইেুনসবািা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লািা।ক সসুরাহ তাওবাাঃ৫১) র্যতনিি  

  মািুষ িীনবত আয়ে ততনিি তায়ির িীবয়ি শর্যয়কায়িা নকেুই ঘটয়ত পায়র। র্যা আল্লাহ ্   

   সিাল্লা িালালুহু ) বলয়েি তাই হয়।। র্যিি শকাি নকেু ঘয়ট  তিি তা ঘয়ট শগ্য়ে   

  আল্লাহ ্  সিাাঃিাাঃ) তা নলয়িয়েি। তার সায়  ধৈর্যয্ৈার  করা হয়। আল্লাহ ্র সিাাঃিাাঃ) 

  শিো তাকিীয়রর প্রনত সম্মনত শিিায়িা। ধৈর্যয্ ৈার  করা শতামার িিয নবশাল  

  পুরস্কায়রর কার  হয়ব।  

 

   র্যা নকেু ঘয়ট তার সবনকেুর িিয আল্লাহ ্র সিাাঃিাাঃ) প্রনত আমায়ির কৃতজ্ঞতা 

  প্রকাশ করা উনিৎ  শর্যয়হতু আরও িারাপ নকেু  আরও কঠিি নকেু হয়ত পারত। সব 

  শেয়েই আরও িারাপ নকেু হয়ত পায়র। র্যাই শহাক িা শকি  তা মুনময়ির উিুঁ স্তয়র  

  শপ ৌঁোয়িার এবং পুরসৃ্কত হবার একঠট মাৈযম।  

 

   আল্লাহ ্র সিাাঃিাাঃ) আয়িয়শর সাময়ি মা া িত করা মুসনলময়ির িিয একঠট  

  নবশাল িানর্যলাত এবং নিোমায়তর কাি। এরকম বলার শকাি কার  শিই শর্য  কআমরা 

    

           

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  শকি এঠট করলাম? এটা নকভায়ব হয়লা? ক আল্লাহ ্র সিাাঃিাাঃ) তাকিীয়রর িিয এটা  

  হয়েয়ে এবং শর্য সমে িয়ল শগ্য়ে তা আর বিলায়িা র্যায়ব িা।  

 

   র্যনি মািুষ ভায়ব এবং ভায়গ্যর সাময়ি আত্মসমপ ্ কয়র আল্লাহ ্য়ক সিাাঃিাাঃ) 

  শুকনরো িািাে তাহয়ল তা তায়ির আরায়মর একঠট কার  হয়ব এবং তায়ির সাওোব 

  বজৃি পায়ব। আমায়ির পনবে িাবী সসাাঃ) বয়লি শর্য একটা মশাও র্যনি কাউয়ক কামড়  

  শিে  শসই মািুয়ষর িিয নিজিতভায়ব পুরস্কার আয়ে। একইভায়ব  শসই মািুষঠটর  

  র্যত শবশী িারাপ শবাৈ হয়েয়ে তত শবশী সাওোব এবং ভায়লা আমল আল্লাহ ্  সিাাঃিাাঃ) 

  তায়ক িাি কয়রি।  

 

   এই িিযই আল্লাহ ্  সিাাঃিাাঃ) আমায়ির নহিার্যাত করুি শর্যি র্যনি কারও উপর  

  শকাি সমসযা আয়স শস ধৈর্যয্শীল এবং অিড় হে  ইিশাআল্লাহ ্। আল্লাহ ্  সিাাঃিাাঃ)  

  আমায়ির আরও িারাপ নকেু শ য়ক রো করুি। িারাপ শ য়কও অয়িক শবশী িারাপ  

  আয়ে। আমরা শিনি িানরনিয়ক নক হয়। এবং পনৃ বীয়ত প্রনতনিি নক আসয়ে। তবুও 

  আমায়ির বলয়ত হয়ব শর্য আমরা আমায়ির অবস্থার িিয ভাগ্যবাি এবং কৃতজ্ঞ।  

 

   আল্লাহ ্  সিাাঃিাাঃ) আমায়ির নিরাপি রািুি এবং পরীোে িা শিলুি। নকুু  

  র্যিি পরীো করা হয়ব তিি শকাি নবয়রাহ শর্যি িা  ায়ক  শৈুুই সম্মনত। আল্লাহ ্  

   সিাাঃিাাঃ) আমায়ির সকলয়ক নহিার্যাত করুি  ইিশাআল্লাহ ্। শতামায়ির নিি  সমে   

  বেরগ্ুয়লা এবং মাওনলয়ির উৎসবগ্ুয়লা শর্যি শুভ হে   ইিশাআল্লাহ ্।  

 

  ওো নমিাল্লাহ আত-তাওনিক 

    

  আল-িানতহা।  

 

               হার্যরাত শশইি মহুাম্মাি শমহয়মত আনিল 

            ৪ িািুোরী ২০১৬ / ২৪ রানবউল আউোল ১৪৩৭  

          আকবাবা িারগ্াহ  িির িামার্য। 

  

        


