
সহ্য করতে এবং ক্ষমা করতে শেত া 
 

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। 

 

 মানুষকক সহনশীল হকত হয় িীবকন মাহনকয় চলকত চাইকল। সবাই সহিতরভাকব িীবন  

অহতবাহহত করকব যহি সককল একক ওপরকক সহি ককর এবং সহনশীলতা শিিায়। এিন, কারও ভাই তাকক 

হকছু বলকল শস ভাইকক আরও িারাপ হকছু বকল। যিন একিন বাবা তার সন্তানকক হকছু বকল, সন্তান তার 

উপর শরকি যায়, আর যিন মা হকছু বকল সন্তান তার উপরও শরকি যায়। তাই, যহি তারা ভূলও হয়, তুহম  

যহি বল, “এই মানুষটি বদৃ্ধ হকয় শিকছ। শস আর বিলাকব না”, শসিাই একটি মািজনা হকয় িা াঁড়াকব এবং রাি 

চকল যাকব। শস ৭০/৮০ বছর এভাকবই চলকছ। তা আর বিলাকব না। শতামার বনু্ধশির প্রহতও রাি করার 

িরকার শনই। রাি করকল অবস্থা আরও িারাপ হয়। তুহম হনকিই যন্ত্রণা শভাি করকব কারণ তুহম অনি 

একিকনর প্রহত িারাপ মকনাভাব শপাষণ করছ।  

 

 আমাকির সবহকছুর িনিই ওির শিা াঁিা প্রকয়ািন রাি এড়াকনার িনি। শতামার আকরকিকনর 

িনি ওির সন্ধান করা এবং রাি করা এড়াকনা প্রকয়ািন এই শভকব শয, “শস হয়ত আি ভাকলা শবাধ  

করকছ না। তাই হয়ত শস আিকক এরকম বিবহার করকছ। শস আিকক হয়ত িরকমর কারকণ এরকম 

করকছ। আিকক হয়ত ...” এই ববহশষ্ট্ি পাওয়া যায় কাহমল (আধিাজিকভাকব পহরপূণ জ) মানুষকির মাকে।  

শশইি মাওলানার সামকন কতহকছু আসত এবং আমরা রাি ককর শিলতাম। হকনু্ত শশইি মাওলানা এমন  

সব অিহুাত শবর করকতন যা শুনকল শতামাকির হাহস পাকব। মাকন, হতহন এমন সহনীয়তা হনকয় এিুকতন।  

হতহন সবাইকক মািজনা করকতন রাি না ককর , কারণ তারা মানুষ। মানুকষরা আরও ভাকলাভাকব িীবনযাপন 

করকত পারকব যহি তারা এভাকব চকল। ভাকলা বনু্ধত্ব হকব, ভাকলা বাবা-সন্তান এবং মা-সন্তানকির মাকের  

সম্পকজ হকব।  

 

 সবাই মাহনকয় চলকব এবং এটি িুবই সুন্দর হকব। অপরপকে, প্রহতহিন ভূল িুাঁিকল তার পহরণহত  

েিড়া বা কথা বন্ধ হওয়া। যিন মানুষ একক অপকরর সাকথ কথা বকল না তিন তা েিড়া শথককও িারাপ।  

শুধুমাত্র িারাপ শলাককরা এবং শয়তাকনরাই একত িুশী হকব। তারা িুশী যিন মানুকষরা রাি ককর অথবা  

একক অপকরর শত্রুতে পহরণত হয়। ভাকলা মানুকষরা একত িুশী হয় না। বরং ভাকলা মানুকষরা িুুঃি পায়  

তাকির মাকে আকপাকষর শচষ্ট্া ককর।  

 

 অন্যের কিছু দ োষ থোিন্েই পোন্র। এটো দিোয বড় কবষয় যয়। ইযশোআল্লোহ ্আমোন্ র ওজর খ ুঁন্জ       



 

শবর করকত হকব প্রহতটি ত্রুটির িনি এবং তাকির েমা করকত হকব। আমরাও আরও শাহন্ত শবাধ করব  

যিন আমরা েমা করব। আমরা অন্তকর শাহন্তকত থাকব এবং যা আমকির হবষয় নয় তা হনকয় নাক িলাব  

না। যিন আমরা এরকম করব তিন আল্লাহ ্ হকত রাহমাত আসকব এবং আমরা পুরস্কার লাভ করব ইনশা 

আল্লাহ ্। আল্লাহ ্ শতামাকির উপর সনু্তষ্ট্ শহান।   

  

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল 

        ১০ অিাস্ট ২০১৬/৭ যুল-হকিাহ ১৪৩৭ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       


