
সবকিছু ধৈর্য্ যের সার্যে 
 

আস-সালামু 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। 

  

 হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

  

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْصبُِرواْ   َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َواتَّقُواْ اّلله
    

“ইয়া আইয়ুহাল্লাহিনা আমানুসহবরু ওয়া সাহবরু ওয়া রাহবতু ওয়াত্তাকুল্লাহা লা’আল্লাকুম তুিহলহুন।“ 

 আআহল ইমরানঃ২০০) “শহ হবশ্বাস স্থাপনকারীরা, অটল থাককা এবং সহি কর এবং হস্থর হও এবং আল্লাহ ্কক 

ভয় কর শযন শতামরা সিল হকত পাকরা।“  

 

 আল্লাহ ্ আযযা ওয়া িাল্লা আমাকির অহবরত ধৈকয যির কথা স্মরণ কহরকয় হিকেন। ধৈয যি একিন 

মুহমন এবং একিন মসুহলকমর সবকেকয় বড় অস্ত্র। যারা হনকিকির নািসকক হনয়ন্ত্রণ ককর এবং ধৈয যি  

ৈকর তারা শশষ পয যন্ত নািাকত শপ ৌঁছায়। তিন তারা আনজিত এবং িুশী হয় এই শভকব শয তারা অধৈয যি 

শিহিকয় িারাপ হকছু ককরহন, তারা কারও হৃিয় ভাকেহন এবং তারা কারও ক্ষহত ককরহন।  

 

 সবহকছুই ধৈকয যির সাকথ আকছ। শযকহতু আল্লাহ ্ আমাকির িনি ধৈকয যি ৈারকণর উপকিশ হিকয়কছন, 

শসকহতু ধৈয যি একটট অহত উত্তম জিহনস। অবশিই ধৈকয যির কথা বলা সহি হকনু্ত তা করা কটিন। হকনু্ত  

ধৈয যি ৈারণ করা অতিন্ত িুরুত্বপূণ য। ধৈয যি একিন মুহমনকক সুিরভাকব মানায়। কথায় বকল, “ধৈয যি  

নািাকত হনকয় যায়”, এবং এই কথাটট হনজিতভাকব সতি।  

 

 ইনশাআল্লাহ ্ , আল্লাহ ্ শযন আমাকিরকক এমন শকান শবাঝা না শিন যা আমরা বহন করকত পারব 

না। আল্লাহ ্ শযন, ইনশাআল্লাহ ্ , আমাকির সবাইকক শজ  িান ককরন শযন আমরা আমাকির নািসকক  

ৈকর রািকত পাহর। রাকির মূহুকত য ধৈয যিশীল হওয়া িুবই উত্তম। যিন তুহম আরাকম আকছা তিন বলকত 

পারকব না, “আহম ধৈয যিশীল।“ আল্লাহ ্ আমাকির শজ  িান করুন এবং নািাত িান করুন ইনশাআল্লাহ ্।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      



 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল 

       ৪ এহিল ২০১৬/২৬ িমুাি আল-আহির ১৪৩৭ 

       িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
       


