
পবিত্র নািী (সাাঃ) কে ভালিাসা অত্যািশ্যে 

 
আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

আউমু হফল্লাহ হভন আ-াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ। 

আ-ারাতু ওয়া আ-ারাভু 'আরা যাুহরনা ভুাম্মাহদন াহয়িদীর আউয়াহরনা ওয়ার আহিযীন। 

ভাদাদ ইয়া যাুর আল্লা,্ ভাদাদ ইয়া াদাহত আাফী যাুর আল্লা,্ভাদাদ ইয়া ভাাইহিনা, 

শইি আব্দলু্লা দাহিস্তানী, শইি ভুাম্মাদ নাহমভ আর-াক্কানী, দাসু্তয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

  
আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) দে শই ভানুল মাদক হৃথফীদত আভাদদয ফচাইদত শফহ বারফাা 

প্রদয়ািন, প্রীহতদফাধ কযা প্রদয়ািন এফং ম্মান কযা প্রদয়ািন। য়তান এফং তায াামিকাযীযা এটা  

ি কযদত াদয না। হৃথফীয অদধ েক এভন দয় শিদে। আয ভুহরদভযা হফদথ শিদে।  

 

 আল্লা ্দক ুকহযয়া শম এই শদটট আভাদদয ূফ েুরুল ওভানীয়াদদয িায়িা। িাহরপা এিনও 

এিাদন আদেন, ওভানীয়যা এিাদন আদেন। এদদদয ফাইদয ওয়াাফী-ারাপী দরটট কিান্সাদযয ভত, 

তাযা অদধ েক ইরাভ দির কদয হনদয়দে এফং আযও োদে। তাদদয উয এত দদূম োি হতত দয়দে  

হকনু্ত তফুও তাযা হনদিদদয ুধযাদে না, তাযা হদক হযফতেন কযদে না। তাযা য়তাদনয কদয়দীদত হযণত 

দয়দে। শকান হকেুই কাদি আদফ না মহদ আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয বারফাা উহিত  

না থাদক।  

 

 এিাদনও হকেু সু্কর আদে। শরাদকযা তাদদয ফাচ্চাদদয াঠায় কাযণ শিুদরা ধভীয় সু্কর হকনু্ত 

শিুদরাও আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) শফী ম্মান শদিায় না। আল্লা ্ শই ফাচ্চাদদয হপামাত করুন 

ইনাআল্লা। আভাদদয শকান ইফাদাতই উকাযী নয় এফং আভাদদয আহিযাত হফদদ আদে মহদ নাফী  

 (াাঃ) এয বারফাা আভাদদয শবতদয না থাদক। শকউই ুধুভাত্র তায হনদিয কাদিয াাযা িানাদত  

প্রদফ কযদত াযদফ না। আভাদদয প্রদয়ািন আল্লা ্য যাভাত এফং আভাদদয নাফী (াাঃ) এয  

াপা’আত। এটা িুরুত্বূণ ে। 

 

 ুতযাং, একিন ভানুদলয দুই রাইন শফাঝাও বাদরা তায াভথ েি অনুমায়ী। কভ দরও মিন তা 

ফুঝদত াযদফ তিন শটাও জ্ঞান। হনশ্চয়ই এটট ফরা উত্তভ শম, “আভাদদয াভথ েি ভাত্র এই দুই রাইন  

শফাঝা। আহভ এটুকুই ফুজঝ এফং আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয ভূরি িাহন”। এযকভটট ফরা এক ািায  

ফই া শথদক উত্তভ মিন তা া য় না ফুদঝ এফং হফদথ হিদয়।  

 

 হকেু ভানুল কুয’আন দও হফদথ মায়। মিন শরাদকযা তাদদয নাপদয অনুযণ কদয তিন  

তাযা হফদথ শমদত াদয মহদও তাযা কুয’আন াঠ কদয। তাই এযকভ ফরা মাদফ না শম ুধু কুয’আনই 



আভায একেত্র শনতা এফং একভাত্র থপ্রদ েক।  

 

 আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয বারফাা ফিতীত এফং আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয প্রহত  

ম্মান না শদিাদর তুহভ কুয’আন দও হফথিাভী দত াদযা। আল্লা ্ আভাদদয হনযাদ যািুন।  

আল্লা ্ এফ শরাকদদয এফং আভাদদয হদায়াত দান করুন। আভযা শমন হফথিাভী না ই ইনাআল্লা।        

 
ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

২১ নদবম্বায ২০১৬/২১ াপায ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         

 


