
  

 

 

 

 

 

          

কষ্ট সহ্য করার পুরস্কার 
 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহহ্ ওয়া বারাকাতুহু্। 

আউযু হবল্লাহহ্ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহ্র রাহ্মাহনর রাহহ্ম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহ্াম্মাহিন সাহয়যিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ্,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহ্াবী রাসুল আল্লাহ্,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ্ িাহিস্তানী, শশইি মুহ্াম্মাি নাহযম আল-হ্াক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহ্বাহ্, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ্। 

 
   আমাদির সায়যীি (সাাঃ) পবিত্র হ্াহিস শারীদি বদলন, “আিিালুল আমাল  

আশাকু্কহ্া”। “সদব বাত্তম, সবদেদয় শবশী পুরসৃ্কত এবং সবদেদয় পূণ্যময় কাি হ্দে 

শসিুদলা শযিুদলা কষ্টসাধ্য বা করা কঠিন।“ শয মানুষ শধু্ুমাত্র আল্লাহ্ ্র (িাাঃিাাঃ)  

আদিশ পালনের উনেনযে এরকম কাি কদর শস ওই পহরমাদণ্ পূণ্য লাভ কদর।  

 

 সব ইবািাতই নািদসর িনয কঠিন, হকনু্ত নািদসর কথা উদপক্ষা কদর ইবািাত 

করা আল্লাহ্ ্র (িাাঃিাাঃ) কাদে পেন্দনীয় এবং আল্লাহ্ (আযযা ওয়া িাল্লা) তার িনয 

অদনক পুরস্কার শিন। আল্লাহ্ ্র (িাাঃিাাঃ) অসীম প্রজ্ঞায় হতহন হ্িদক ইবািাদতর  

মদধ্য সবদেদয় কঠিন কদরদেন। যত সহ্দিই তুহম হ্ি করদত োও, শকান না শকান 

সমসযা আদস এবং এটাই আল্লাহ্ ্র (িাাঃিাাঃ) হহ্কমাহ্।  

 

  শবশীর ভাি সময়ই হ্ািীরা ভাদব, “আমরা অনযভাদব করদল এবাদরর  

হ্িঠট সহ্ি শহ্াত” অথবা “অনয এদিন্সীর মাধ্যদম শিদল সহ্ি শহ্াত”। হকনু্ত আল্লাহ্  

 (িাাঃিাাঃ) হনদিই হ্ি করাদক কঠিন কদর হিদয়দেন এবং এর প্রহতিান রুরুপ হতহন 

ততটুকুই শবশী পুরস্কার িান কদরন। হতহন ক্বাবা শারীদি পড়া প্রহতঠট নামাদযর সাওয়াব  

শিন এক লক্ষ িুণ্। অনযানয িায়িায় নামায পড়ার সাওয়াব সাধ্ারণ্।  

 

  অদনক সময় যারা হ্ি বা উমরা করদত যায় তারা শযিাদন বসা আদে  

শসিান শথদকই আরাদম নামায পড়দত োয়। যিন তুহম সহ্দি হকেু করদত োও শযিাদন 

শকান কষ্ট শনই, আল্লাহ্ (আযযা ওয়া িাল্লা) একঠট আমাদলর িনয একঠট সাওয়াব িান 

কদরন। আল্লাহ্ ্র ঘদরর পাদশ একঠট নামাদযর সাওয়াব এক লক্ষ িুণ্ এবং আমাদির   

     

 

 



 

 
ওয়া হমনাল্লাহ্ আত-তাওহিক 

    

  আল-িাহতহ্া।  

 

          

 

  পহবত্র নাবীর (সাাঃ) মাসজিদি পড়া একঠট নামাদযর সাওয়াব িশ হ্ািার িুণ্ শবশী। 

  আর এই িুই িায়িার বাইদর একঠট নামাদযর িনয সাওয়াব দযগণু।  

 

   মানুদষরা তবুও আরামহপ্রয় হনে োয়। তারা হনদিদির রুােন্দয শিদি এবং  

  হজ করদত োয় না এই বদল যে, “শসিাদন িরম শবশী, শসিাদন ভীড় শবশী” ইতযাহি।  

অথে এটা মাত্র িুইহিদনর সির। শলাদকরা ওই িুইহিদনর িনয ধধ্য বয ধ্দর না এবং  

সবসময় তারা সহ্ি োয়, আরাম োয়।  

 

   আরও হকেু শলাক আদে যারা বদল তারা নামাযই পড়দত পাদর না কারণ্ তা  

কঠিন কাি। এটা শতামাযদর িনয কঠিন হকনু্ত আল্লাহ্ (িাাঃিাাঃ) শসই পহরমাদণ্ই  

পুরস্কার হিদবন। এটা আসনল শতামাদির িনয কঠিন নয়, কঠিন শতামাদির নািদসর  

িনয। োমানের পনে শতামাদির নািস বা াঁধ্া হ্দয় িা াঁড়ায় এবং শয়তান বা াঁধ্া হ্দয় িা াঁড়ায়।  

 

 সবারই নািস আদে, শয়তান আদে এবং শসিুদলা শতামাদক হনদষধ্ কদর  

ইবািাত করদত। এই িনযই শতামার এদির কথা শশানা উহেৎ নয়, শযদহ্তু আমাদির  

পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলন, যত কদষ্টর হভতর হিদয় তুহম যাদব ততই তুহম পূণ্যবান হ্দব  

এবং ততই যিযী পুরস্কার লাভ করদব। আল্লাহ্ (িাাঃিাাঃ) আমাদির সবার িনয তা  

সহ্ি কদর হিন, ইনশাআল্লাহ্। 

 

ওয়া হমনাল্লাহ্ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহ্া।         
 

হ্াযরাত শশইি মহু্াম্মাি শমহ্দমত আহিল 

                 ১৮ িানুয়ারী ২০১৬ / ৮ রাহবউল আহির ১৪৩৭   

                     আকবাবা িারিাহ্, িাির নামায। 

  


