
সহজ পথ অবলম্বণ কর 
 

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজজম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়িিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি জাহময়াহ। 

 

   হাযরাত নাবী (সাাঃ) বললন শকান হকছু করার সময় কঠিন পথঠি বাছাই না করাই 

  শেয়। রুিসাত (সহজ) এবং আহযমাত (কঠিন), এই িুঠি পথ আলছ। আমালির পহবত্র 

  নাবী (সাাঃ) রুিসাত বাছাই করার জনি বললন কারণ আহযমাত নামক পথঠি কষ্টসাধ্ি। 

  সব কালজরই সহজ এবং কঠিন আলছ। আমালির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বললন, সহজঠি  

  শবলছ নাও শযন শতামরা কাঠিলনির কারলণ ক্লান্ত হলয় কাজঠি তিাি না কর।  

 

   হকছু শলাক আলছ যারা হিাৎ কলর হিনরাত ইবািাত কলর এবং সবহকছু করা শুরু  

কলর শিয় আর হকছু সময় পলর সবহকছুই শছলে শিয়। হকনু্ত শতামরা যহি ধ্ীলর ধ্ীলর কর  

এবং যা সহজ তা হনলয় অগ্রসর হও তাহলল কাজঠি সহলজই সম্পন্ন করলত পারলব।  

 

অলনক সময় আমালির তাহরকালতর ভাইলয়রা শশইিলক শকান হকছু জজলেস না  

কলরই কাজ কলর। আমরা তালিরলক যা িুশী করলত শছলে শিই। তারা হনলজলির  

বুজিমত কাজ কলর এবং পলর আবার জজলেস কলর, “এিন আমরা হক করব?”  

অলনক সময় ক্ষহতপূরণ করা যায় হকনু্ত অলনক সময় করা যায় না। তারা জজলেস না  

কলর হনলজলির মাথা অনুযায়ী কাজ কলর আর যিন শকান সমসিা শিিা শিয় তিন  

এলস জজলেস কলর। শতামরা যহি শুরু শথলকই এলস জজলেস করলত তাহলল এই  

অসুহবধ্ার মলধ্ি হিলয় শযলত হত না। 

 

 এই জনি সহজ হিকঠি শবলছ নাও, কঠিন হিকঠি নয়। শতামালির নািস কঠিন 

জজহনসঠি পলর বহন করলত পারলব না, তুহম বহন করলত পারলব না এবং হিাৎ কলর তা 

শছলে শিলব। হকনু্ত সহজ কাজ তুহম তিাি করলব না এবং শসকালজ অগ্রসর হলত  

থাকলব। হাযরাত নাবী (সাাঃ) আমালির রুিসাত হিলয়লছন এবং আমালির প্রহত িয়া  

 



শিহিলয়লছন। শতামালির রুিসাত বিবহার করা উহিৎ এবং কাজ কলর যাওয়া উহিৎ  

  যহিও তা হয় সামানি। হিাৎ হকছু শরুু কলর শছলে শিওয়ার িাইলত ধ্ীলর ধ্ীলর কর এবং  

শযিা শতামার জনি সহজ শসিাই কর, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ (জাাঃজাাঃ) আমালির জনি 

কঠিন কাজিুললা সহজ কলর হিন।  

 

  আল-িাহতহা।  

 

         হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহলমত আহিল 

                ২০ জানুয়ারী ২০১৬ / ১০ রাহবউল আহির ১৪৩৭   

                     আকবাবা িারিাহ, িাজর নামায। 

             

 


