
 

 

 

 

 

 

 

শুধু নিজেজে মুনমি বলাই যজেষ্ট িয় 

আস-সালাম ুআলাইেুম ওয়া রাহমাতুল্লানহ ওয়া বারাোতুহু। 

আউযু নবল্লানহ নমি আশ-শাইতানির রাজেম। 

নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুনলিা  

মুহাম্মানিি সানয়িিীল আউয়ানলিা ওয়াল আনিরীি। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািানত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্ 

মািাি ইয়া মাশাইনিিা, িাসু্তর, মািাি ইয়া শশইি আব্দলু্লাহ িানিস্তািী, 

শশইি মুহাম্মাি িানযম আল-হাক্কািী, মািাি। 

তানরোতুিা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু নি োনময়াহ। 

 

   আমাজির সানয়িি (সাাঃ) বজলি,  

ِعياْلُمْؤِمُن  ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ  اْلقَِويُّ َخْيٌر َوأَحبُّ إلى اّلله
 

    সসবল মুনমি ির্ব লল মুনমি শেজে উমম। স এর মাজি নে? শজি শধুুমাত্র শরীজর িয়, 

  সবনেছুজতই। এর মাজি, সবনেছুই শতামাজির ভাজলাভাজব েরজত হজব। সআনম মুনমি,  

  এটাই আমার েিি যজেষ্ট'স , এরেম বলা চলজব িা। তুনম যনি আল্লাহ ্র শিয়া আজিশ 

  সমর্হ পালি ের তাহজল শজি আজস, রুহািী শজি আজস। শানররীে শজি িরুুত্বপর্র্ ল  

  নেনু্ত আধিাজিে শজিও িুরুত্বপর্র্ ল।  

 

   মুনমজির োে নিিুুঁত হজত হজব শযি তারা অতিাচানরত িা হয়। তাজির 

  শিিজত হজব সবোজের শভতজরই নে সবজেজে উমম আজছ। তাজির োে সাবধািতার  

  সাজে েরজত হজব এবং তাজির োে মািুজের উপোজর আসজত হজব। যিি তা মািুজের  

  উপোজর আজস তিি তা নিজেরও উপোজর আজস। তিি মািেু বজল, সএই শলাে  

  মািুজের েিি িরোরী। শস ভাজলা োে েজর।স শসই ধরজর্র মািুে মর্লিবাি।  

 

   মুসনলমজির প্রনত আমাজির পনবত্র িাবী (সাাঃ) এর উপজির হজে, সযাহমাতুি  

  িা আতনেরাতুি।স সজতামাজির োে উমমভাজব ের।স অলসতায় অভিস্ত হজয় পজ া 

   

 

         



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  িা। োে ছা া বজস শেজো িা। শধুুমাত্র ভাজলা োেই ের। এেেি মািজুের মর্লি  

  এবং েির বাজ  যিি শস ভাজলা োে েজর। শস মািজুের িাম আমাজির পনবত্র িাবী 

   (সাাঃ) এর িষ্টিষ্টজতও বাজ ।  

 

   সবল মুনমি িুব লল মুনমি হজত উমম শযজহতু শস অিি মুসনলমজিরও সাহাযি  

  েরজত পাজর। আমাজির পনবত্র িাবী (সাাঃ) এর অনিন্দ্ি সুন্দ্র বার্ী এিুজলা। োজে  

  িনরদ্রতা প্রোশ েরা ভাজলা িয়। শতামাজির পনরবার এবং সন্তািজির সবসময় এিট  

  শশিাজত োজো শযি এেইভাজব তারাও মুসনলমজির েিি উপোরী হয়।  

 

   আল্লাহ ্  (োল্লা োলালুহু ) আমাজির সবাইজে শসই শজি িাি েরুি। অজিে  

  ধরজর্র শজি আজছ এবং তাজির সবিুজলারই প্রজয়ােি আজছ। আল্লাহ ্  (োাঃোাঃ)  

  আমাজির সাহাযিোরী শহাি। 

 

  ওয়া নমিাল্লাহ আত-তাওনিে 

    

  আল-িানতহা।  

 

              হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহজমত আনিল 

            ৭ োিুয়ারী ২০১৬ / ২৭ রানবউল আউয়াল ১৪৩৭   

                   আেবাবা িারিাহ, িের িামায। 

     

 

 

 

 

 

                           

 

    


