
সত্য কথা বলাতত্ই নাজাত্ 

 
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। 

 তাযা বাবফ শম তাযা মা কযবে তায ভাধিবভ তাযা উকৃত বফ। ফবেবয় িাযা জিহন বে  

হভথিা ফরা। আভযা হনজিত নই এটি একটি াদী নাহক প্রফাদ শম, “আন-নািাতু হপ-হহদক”। এবত 

ফরা বে, “হযত্রাণ বে তি কথা ফরাবত”।  

 

 হকেু শরাক বাবফ শম হভথিা ফরবর তাযা শফেঁবে মাবফ। হকনু্ত অনি আযও হভথিা আবত থাবক তায  

বয এফং “হভথুিবকয শভাভফাহত জ্ববর ঈা ম যন্ত”, ফরা য়। হভথিা হনজিতবাবফ শফয বয় আব।  

আিবক না বর কারবক, কারবক না বর তায বয একহদন হনিয়ই হভথিা শফয বফ।  

 

 অতএফ, হভথিা ফরা উকাযী নয়। তুহভ বাফবত াবযা শম তুহভ হভথিা ফবর শফেঁবে শমবত াযবফ।  

তুহভ য়ত ািী শভবভত, ািী াান এফং ািী ুাইনবক শফাকা ফানাবত াযবফ হকনু্ত আল্লা ্  

 আআমমা ওয়া িাল্লা) শতাভাবক প্রশ্ন কযবফন আহিযাবত। হভথিায ক্ষহত অনুাবয শই শরাক তিন আবক্ষ 

কযবফ এফং ফরবফ, “আহভ মহদ হভথিা কথা না ফরতাভ!”  

 

 দুহনয়া এফং আহিযাবত হযত্রাণ বে তি কথা ফরাবত। শফহয বাি ভানুলই ভবন কবয হভথিা  

ফরা একটি কু্ষদ্র ফিাায ফা একটি স্বাবাহফক ফিাায। শমবতু এিন শল ভয় েরবে, ফহকেুই, ফ 

িাযাই স্বাবাহফক দৃটিবত শদিা য় এফং প্রহতটি বাবরা কািবক ধযা য় শফাকাহভ হববফ। হকনু্ত আবর 

ফাস্তফতা বে তায মূ্পণ য উবটা। তুহভ হনবিই হনবিবক শফাকা ফানাে এফং হভথিা দ্বাযা হনবিয ক্ষহত 

কযে।  

 

 ভানুবলযা হভথিা কথা ফরায় ুবযাুহয অবিস্ত বয় শিবে। ের আভযা এ ফিাাবয মতিাহন ম্ভফ 

তকয ই। অফি শরাবকযা শমবতু এবত অবিস্ত বয় শিবে য়ত তাযা াবথ াবথই এটি তিাি কযবত 

াযবফ না। হকনু্ত তফুও তাবদয শেিা কযবত বফ হভথিা ফরা কভাবনায িনি। তাযা শমন এই উবদ হনবয় 

হেন্তা কবয এফং ভবনয হবতয শথবক তি কথা ফবর ইনাআল্লা।    

 

 

ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  



ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভবভত আহদর 

২২ নববম্বায ২০১৬/২২ াপায ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         

 


