
ধৈর্যয্ এবং ৈন্যবাদ 

 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। 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 িাহময়াহ। 

 

 পহৃিবী পরীক্ষার িায়িা। শযসব মানুষেরা আল্লাহ ্  জিাল্লা িালালুহু   রর উপর হবাাস কষর  তারা 

আরও হবাাস কষর শয সবহকছু আল্লাহ ্র কাছ শিষক আষস  অসুি-হবসুি বা যাই আসুক  তারা িাষন শয 

রটি আল্লাহ ্ হষত আিত রবং তারা ধৈযি্ৈারণ কষর। রবং আল্লাহ ্ তাষিরষক তাষির পুরস্কার িান কষরন।  

শলাষকরা রিন জিষেস কষর হক কারষণ শকান রকটি জিহনস তাষির িীবষন ঘষিষছ। বলা হষয় িাষক   

“যা হবার তা হষয় শিষছ। যা হষয় শিষছ তা তুহম বিলাষত পারষব না রবং শয মারা শিষছ তাষক তুহম  

হিহরষয় আনষত পারষব না।“ ধৈযি্ ৈর যহি হকছু ঘষি িাষক। ‘রটি আল্লাহ ্র কাছ শিষক রষসষছ’ বলা রবং 

তা হনষয় ধৈযি্ ৈারণ করা বান্দার িনি হবশাল সাওয়াব রবং পুরস্কার হনষয় আষস।  

 

 আমাষির পহবত্র নাবী জসাাঃ  বষলন  “কু্ষদ্রতম শয জিহনসটি ঘষি তার িষনিও সাওয়াব আষছ রমন 

হক রকটি মশাও যহি কামড়ায়।“ রটি ইসলাষম আল্লাহ ্র রকটি িয়া  আল্লাহ ্র রকটি হনয়ামাত। শকান  

হকছুই হবিষল যায় না  সবষেষয় কু্ষদ্রতম জিহনসটিও নয়। তাই আমাষির ধৈযি্ ৈারণ করা উহেৎ রবং 

অষপক্ষা করা উহেৎ। আমাষিরষক আল্লাহ ্র তাসবীহ করা উহেৎ। যহি অনাকাঙ্ক্ষিত হকছু ঘষি  শকান 

িুষয ্াি বা শকান শরাি  তা ঘষি হিষয়ষছ মষন কষর আমরা বহল ‘আলহামিুহলল্লাহ’। আল্লাহ ্ যহি আমাষির 

ভাষলা জিহনস িান কষরন তার িষনিও আমরা কৃতে শযষহতু হনয়ামাত বজৃি পায় রবং আসষত িাষক 

কৃতেতার মাৈিষম।  

 

 আল্লাহ ্ষক ৈনিবাি শয আমরা ইসলাষমর ভূিষে বাস করহছ। ইসলাষমর হনয়ামাষতর িনি  

আল্লাহ ্ষক ৈনিবাি। সবহকছুর িনি আল্লাহ ্ ৈনিবাি। রিন মানুষেরা সহি্ রবং ঠাোয় অসুস্থ হষে। তার 

িষনিও আমাষির কৃতে হওয়া প্রষয়ািন শযষহতু আল্লাহ ্ তা হিষয়ষছন আমাষির স্তর উচ্চ করার িনি  

রবং আমাষির িুনাহ মাি কষর শিয়ার িনি। রিুষলা তুে জিহনশ। হতহন রিুষলা আমাষির শিন শযন  

আমরা আহিরাষত পহরেন্নভাষব শযষত পাহর। শরাি হষে পহরশুিতা। আল্লাহ ্ষক প্রশংসা তার িষনিও।  

 

 সবষেষয় িুরুত্বপূণ ্ হষে আমাষির মুসহলম কষর সৃটি করার িনি আল্লাহ ্র প্রহত কৃতেতা।  

িীবন বিি ্ হত যহি হতহন আমাষির কাহির কষর সৃটি করষতন। কাহিরষির উপর যা িষূয ্াি আষস তার  

সবই তাষির প্রাপি। তাষির কুির তাষির িনি হনরিক্। শযষহতু তারা আল্লাহ ্ষক স্বীকৃহত শিয় না শসষহতু 

আল্লাহ ্  জিাাঃিাাঃ  তাষিরষক স্বীকৃহত শিন না। হতহন তাষিরষক িুষয ্াি পাঠান যণণা হহষসষব। আল্লাহ ্  শযন   



     

আমাষিরষক ঈমান শিষক হবজেন্ন না কষরন ইনশাআল্লাহ ্।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

 আল-িাহতহা 

 

      হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহষমত আহিল 

      ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/৪ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।       

   


