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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। 

  ভানুষলয নাপষয ফিাাষয اْلٓمْذُموٓمة ِ ْفلُِ الن ْٓفس  ط   ফরা য়। একিন ফিজিয হনষিষক প্রহক্ষণ 

হদষত ষফ। মিন শকউ প্রহক্ষণ শদয় না তিন শই নাপষক ছন্দ কযা য় না শমভনবাষফ একটি ফষি 

মাওয়া ফাচ্চাষক শকউ ছন্দ কষয না। তাই ফরা য়, ‚হতপরুন নাপহ ভামভুভা‛, ভাষন নাপ  

অছন্দনীয় ফাচ্চায ভত।  

 

ভানুষলয তাষদয নাপষক শাল ভানাষত ষফ। শফহয বাি শরাকই আয়নায় হনষিষদযষক দানফ 

আকৃহতষত শদষি। শতাভযা শদিষফ মিন াধাযণ ভানুল কথা ফরষত ুরু কষয তাযা ফরষত থাষক, ‚আহভ  

এই এফং আহভ শই। আহভ এই কযষত াহয এফং আহভ শই কযষত াহয।‚ এটি একটি অছন্দনীয়  

জিহন মা নাপষক আযও শফহ নষ্ট কষয।  

 

 ফাযই তায অফস্থা এফং তায িায়িা িানা উহিত। তাষদয উহিত নয় হনষিষদযষক আকাষ তুষর  

শপরা ফষিষয় শছাি জিহনষয ফিাাষযও। কাযণ অনি ফাই ফিাাযটিষক তায ফাস্তফ অফস্থায় শদিষত 

ায়। মিন শকান ফিজি একা একাই উষয উঠষত থাষক তিন শ একটি ািকয অফস্থাষন হতত য়।  

তাযা হনষিয নাপষক নষ্ট কষয এফং আল্লা ্য দৃটষ্টষত অথ থীন ষয় মায়। মহদ শ অভাহনত নাও য়, 

শই ফিজি ভানুষলয াহয শিাযাষক হযণত য়।  

 

 অতএফ, হনষিয নাপষক কিষনা আরাদ শদহিও না। অনি কাযও ভাষে শদাল শদষিা না।  

হনষিয শবতষয ুধু শদাল শদি। আিষকয ভানুষলযা প্রহতটি কাষি অষনিয শবতয শদাল িুুঁষি ায়।  

তাষদয হনষিষদয শথষক উত্তভ আয শকউ শনই এফং শদাল ফভষয়ই অনি কাযও!  

 

 শতাভায নাপষয যাস্তা একিু ফদরাষত শিষ্টা কয। শতাভায নাপষক ফাচ্চায ভত অহযক্ক  

শযষিা না, উযন্ত তাষক একটি দুষু্ট ফাচ্চা ফাহনও না। ভানুষলযা শতাভাষক ছন্দ কযষফ না মহদ শ একটি  

দুষু্ট এফং নষ্ট ফাচ্চায ভত য়। তাযা ফরষফ, ‘দষূয থাষকা!’ এফং শতাভাষক তাহষয় হদষফ। াফধান মহদ  

শতাভায এযকভ অফস্থা থাষক। ষয শফাষরা না, ‚শকন ভানুল আভায াষথ এভন কযষছ? শকন তাযা 

আভাষক ছন্দ কষয না?‛ আল্লা ্ আভাষদয হনযাদ যািুন। আল্লা ্ আভাষদয াামি করুন  

ইনাআল্লা। 

 



 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভষভত আহদর 

২০ হিষম্বায ২০১৬ /  যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।  


