
হাযরাত সুতান আপ-আসান 

 
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। 

 ইরামভয এফং তাহযকামতয আদাফ অনুমায়ী আভামদয উহিত নয় ফ ফ কথা ফরা এফং ফাই 

কযা। আল্লা ্ মহদ শতাভামক একটি িুণ হদময় থামকন তামর শবমফা না শম তা শতাভায শথমক আিত। ফ  

ভয় বাফমফ শম তা আল্লা ্ মত এমমে। আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  ফাইমক ভানবামফ ৃট  কমযমেন 

হকনু্ত কিমনা কিমনা শকান শকান ভানুলমক হতহন বামরা হকেু বফহ ি দান কমযন যীক্ষা হমমফ। যীক্ষা  

ুধুভাত্র কটিন জিহন ি কযায শক্ষমত্রই নয়, হকেু ভয় বামরা জিহনও শদয়া য় যীক্ষা হমমফ 

এফং তুহভ মহদ ফর, ‚আহভ! এিা আভায কৃহতত্ব‛, তামর তুহভ যীক্ষায় ফিথ থ মফ।  

 

 অমনক আহভয এফং ধাহভ থক ফিজিত্ব এই উম্মামতয শনতা হমমফ এমমে আভামদয হফত্র নাফী 

 আা)  এয ময, মাযা মতিয মথ হেমরন এফং মাযা তি িানমতন এফং মতিয উময হেমরন। হকনু্ত 

হপযাউন এফং নাভরুমদয ভত থভ্র  শনতাযাও এমমে এফং ফমরমে, ‚আহভই ফ‛, এফং তা তামদয 

হনমিমদয এফং অনিমদয িনি শকান ুপর ফময় আমনহন।  

 

ةٍ َعلَى اْلَكافِرِ    أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ
  

‚আহমল্লাহতন ‘আরার ভু’হভনীনা আ’ইমমাহতন ‘আরার কাহপযীন‛  আুযা ভাহয়দা)৫৪ । ‚তাযা 

ভু’হভনমদয প্রহত হফনম্র এফং কাহপযমদয প্রহত জিপ্রদ থনকাযী।‚ উনাযা কাহপযমদয হফরুমে এরু কযমত 

ক্ষভ কাযণ তাযা আল্লা ্য তি মথ থামকন। তাই উনাযা কাহপযমদয হফরুমে কথা ফরমত ামযন, হকনু্ত 

তাযা কিমনাই ভুহরভমদয ামথ কটিন ফিফায কমযন না। উনাযা ভুহরভমদয ামথ নযভ ফিফায কমযন 

শমন ফরমেন, ‚আভযা ফাই এক‛।  

 

 অমনক ভান ুরতান এফং অমনক ভান আহভয এমমেন। িতকার আভযা ামযাত ুরতান  

আর আরামনয কথা মহে। উনায আর নাভ ভুাম্মাদ আর আরান। আভযা ফাই উনায কথা  

িাহন হকনু্ত শকাথা শথমক িাহন? আনামতাহরয়ায হফিয়ী, হতহন ভানহমকামতথয মুমে হফিয় রাব কমযন,  

আনামতাহরয়া আ তুযস্ক  হফিয় কমযন, এফং আনামতাহরয়ামক ইরামভয িনি িুমর শদন। হতহন একিন 

ভান শনাহত এফং ভান ুরতান হেমরন, হকনু্ত হতহন হেমরন একিন অতিন্ত হফনয়ী এফং ধাহভ থক ফিজি।  



হতহন ফরমতন, ‚শম মুেিুমরা আভযা কযহে শিুমরা ুধুভাত্র আল্লা ্য িনি, আল্লা ্য কারাভ ফহকেুয 

উমধ থ প্রহতটিত কযায িনি।‚ হতহন ফরমতন, ‚আভযা এই মুেিুমরা কযহে হফদাত এফং হফথিাভীতা 

শাধমনয িনি।‚  

 

 শভময়ও অমনক ফাহতনী, হনমফ থাধ দর হের। ভানহমকামতথয মুমেয য হতহন ূফ থহদমক মুে কযায় 

ভমনাহনমফ কমযন শমিামন হের ভাওয়াযা-উন নাায, তুমকথস্তান , তুকথমভহনস্তান এফং ুমযা ভধি এহয়ামক 

হতহন এক তাকায নীমি হনময় আমন, মত িাযা দর হের শিামন ফ হফুে কমযন এফং একটি তি 

হযষ্কায ইরাভী যাষ্ট্র প্রহতটিত কমযন। 

 

 তাযয হতহন এহিময় মান ইরামভয িনি আযও বূিন্ড হফিয় কযমত। উনায ভুমেয ভত হফার 

শনাফাহনী হের, দাহতক এফং শ াাওয়াযী। হতহন আভু দাহযয়া আিায়ুন  নদীয তীযফতী এক িায়িায় 

আমন শমিামন একটি দিূ থ হের। হতহন তা অফমযাধ কমযন। শই দমূি থয শনাহত হের থভ্র  দমরয 

একিন। তায নাভ হের ইউুপ শিায়াহযমভী। শই হফশ্বা াতক শরাকটি ফমর, ‚আহভ আত্মভ থণ 

কযরাভ। আভামক ুরতামনয কামে শমমত দাও‛। শ ুরতামনয কামে আা ভাত্র তায অহন কাযী 

হযকল্পনা কামি রািায়, ুরতানমক আক্রভণ কময এফং আত কময। িাযহদন ময ুরতান আর 

আরান াীদ ময় মান।  

 

 াীদ ফায আমি হতহন ফমরন, ‚একহদন আহভ একটি াাময উয দা াঁাই এফং আভায 

শনাফাহনীয হদমক তাকাই মা হের ভুমেয ভত। আহভ হনমিয ভমন বাহফ, ‚আভায হফরুমে শক দা াঁামত 

াযমফ?‛ হকনু্ত আল্লা ্ তায এই দফূ থর ফান্দামক আভায উয ফিফায কযমরন। শ আভায ভৃতুিয কাযণ  

ময় দা াঁার। আহভ শযকভ বাফায িনি আল্লা ্য কামে তাওফা কযহে। আহভ আল্লা ্য কামে ক্ষভা িাজি। 

আহভ উনায কামে আহভ মা িুনা কমযহে তায িমনিও ভািহপযাত প্রাথ থনা কযহে‛। এফং এবামফই হতহন 

াীদ ময় মান।  

 

 তাই এযকভ ভানুমলযা, এযকভ ুরতামনযা ১০০০ ফেয ইরামভয হিদভাত কমযমে। আভামদয 

ুরতামনযা ইরামভয হিদভাত কমযমে তি মথ। ুরতান আর আরান এই ুন্দয কথািুমরা ফমরন 

শমই ভূুমত থ হতহন তায বূর ফুঝমত ামযন শমন এই কথািুমরা উনায ভৃতুিয ময ভানুমলয িনি হক্ষনীয় ময় 

থামক। আল্লা ্ উনায উয যাভাত ফল থন করুন। আল্লা ্ শমন আভামদয ফাইমক এযকভ ুন্দয  িহযত্র 

এফং ফিফায দান কমযন ইনাআল্লা।  

 

 আভযা ফিামেয োতায ভত িিাইহন। আভামদয ূফ থুরুমলযা আভামদয এই ুন্দয যাস্তা 

শদহিময়মেন।  উনাযা শযকভ হেমরন না শম ুধু কথা ফরমতন হকনু্ত হকেু কযমতন না। মহদ তাযা হকেু 

ফরমতন তমফ হনজিতবামফ শ কথায উয কাি কযমতন। তাযা এযকভ ফরমতন না শম, ‚তুহভ এবামফ   কয 

হকনু্ত আহভ হনমি কযফ না।‚ উনাযা এই ুন্দয যাস্তা শদহিময়মেন হনমিযা প্রথমভ কযায ভাধিমভ।  

 



 এটি শকান াধাযণ হফলয় নয়। এতিুমরা তাব্দী, ািায ফেমযযও শফহ ভয় ধময টিক থ,   তি 

থ যক্ষা কময িরা শকান াধাযণ হফলয় নয়। শম যাষ্ট্র ফ হনীহত ভানুমলয এফং ফ ভানুমলয   আশ্রয় তা 

মি ইরামভয যাষ্ট্র। উনাযা তা প্রহতিা কমযমেন এফং তা যক্ষা কমযমেন। আল্লা ্ শমন উনায উয নু্ত  

ন। উনামদয ভাকাভ শমন উচ্চ য় ইনাআল্লা।  

 

ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভমভত আহদর 

২৭ নমবম্বায ২০১৬/২৭ াপায ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         

           

  


