
দ ুঃখকষ্ট ঈমানের মাধ্যনম জয় করা যায় 

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। 
 

 মানুষ ধনী শহাক বা িহরদ্র, পহৃিবীতত কিতনা পুতরাপুহর আরাম পাওয়া যায় না। পহৃিবীতত অতনক 
িুুঃি কষ্ট আতে। হকভাতব মানুষ এসব কষ্ট এবং িুুঃি শিতক বা াঁচতত পাতর? একটি জিহনস হিতয় – আর তা 

হতে ঈমান। তারা যা ইো শচষ্টা কতর শিিতত পাতর হকনু্ত অনি হকেু হিতয়ই তা হতব না। যা কষ্ট, কটিন 

জিহনস এবং অনি যা হকেু সমসিা আতে শসিুতলা ততিাই সহি যতিা শজিশালী মানুতষর ঈমান।  

 

 আমাতির পহবত্র নাবী (সাুঃ) ও উনার হািীতস বতলনুঃ “সবতচতয় শবশী সমসিার সম্মুিীন হয় নাবী  

রাসুতলরা।“ উনাতির ঈমান সমূ্পর্ ণ। তারপর সাহাবা, আউহলয়া ইতিাহি। আল্লাহ ্সবাইতক এমনভাতব  

শবাঝা শিন শযন উনারা যত কষ্টই পাক তা উতপক্ষা কতরন কারর্ উনাতির আতে ঈমান। উনারা আল্লাহ ্

শক হবশ্বাস কতরতেন এবং বতলতেন, “এসবই আল্লাহ ্শিতক আতস।“ হকনু্ত ঈমান যত িবূ ণল হয় তত মানুষ  

হবরুদ্ধাচরর্ কতর এবং তারা হনতিতির আরও শবশী ক্ষহত কতর।  

 

 অপরপতক্ষ, ঈমান যত শজিশালী হয় তত আসন্ন সমসিািুতলা এবং কষ্টিুতলা হবন্দমুাত্রও িুরুত্ব 

পায় না এবং মানুষ বতল, “এিা সামানি একিা বিাপার।“ অতীতত, আতির শিাত্রিুতলাতত আিুন জ্বাহলতয় 

মুসহলমতির তাতত শিতল শিয়া হত, কুরআতনও এিা বলা আতে। হয় শস ঈমান তিাি করতব নাহয়  

আিুতন পুতে মরতব। শস বলত, “আহম আিুতন পুেব।“ এবং এিা হেল ঈমাতনর শজি শিতক।  

 

 মানুতষরা এই রহসি িাতন না। এই রহসি হতে ঈমান, এর মাতন হতে হবশ্বাস। শয়তান তাতির  

বতল, “হবশ্বাস শকাতরা না।“ যারা হবশ্বাস কতর না তারা কতষ্ট ভুিতব। তারা পূতরা িীবন কতষ্ট ভুতি। যাতির  

একিুও ঈমান আতে তারা রক্ষা পাতব আর যাতির শনই তারা আরও িারাপভাতব ভুিতব আহিরাতত।  

 

 আল্লাহ ্ আমাতির ঈমান িান করুন। ইনশাআল্লাহ ্ হতহন শযন আমাতির হৃিয় ঈমান হিতয় ভতর  

শিন। ইনশাআল্লাহ ্ তিন মানুষ আরামতবাধ করতব। মানুষ আরও িারাপ হতয় যায় যহি শস অহবশ্বাস কতর  

এবং হবতদ্রাহ কতর। আল্লাহ না করুন! আল্লাহ ্ শযন আমাতির ঈমাতনর সাতি িীবন শিন এবং ঈমাতনর 

সাতি মরর্ শিন ইনশাআল্লাহ ্।     

 

 

 



 

 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহতমত আহিল 

       ৮ অিাস্ট ২০১৬/৫ হযল-কািাহ ১৪৩৭ 

       িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহতমত আহিল 

       ২৯ িলুাই ২০১৬/২৫ শাওয়াল ১৪৩৭ 

       িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
 


