
মাওলিদের লেনটি গরুুত্বপূর্ ণ 

 
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। 

 
 আভযা শমন বূলর না মাই শম আভযা আভালদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয িলেয ভাল আহি। যাহফউর 

আউয়ার লে আভালদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয ভাওহরলদয ভা। ভাওহরদ লে শমহদন উনায িে  

লয়লি, ১২ তাহযি এ ভালয। অতএফ, ুলযা ভাটিই ফাযাকাতভয় এফং তা আভালদয নাফী (াাঃ) শক  

ম্মান শদিালনায ভধি হদলয় কািাও।  

 

 আহভ শদিহি শম তাযা “শইলেড ফাথ থ উইক” নাভ হদলয় এহির ভাল এক জিহন ুরু কলযলি  

এফং শিালনই ভস্ত িুরুত্ব হদলে। আয এই যাহফউর আউয়ার ভালয শকান িুরুত্বই হদলে না। আহভ 

িাহননা ১২ তাহযলি তাযা হকিু কলযলি হক না। হকনু্ত শইি ভাওরানা এই ফিাাযটিয হদলক ইহিত  

কলযলিন এফং হতহন এহিলরয শইলেড ফাথ থ শিাগ্রাভটি িন্দ কলযনহন কাযণ এটি হপতনা। িথলভ তাযা 

ফরহির, “আভযা দুই ভালই শিাগ্রাভ কযফ”, হকনু্ত এিন আভযা শদিহি শম এলকফালযই শকান ম্মান ফা  

মত্ন যাহফউর আউয়ালরয ভাওহরলদয হদলন তাযা হদলে না।  

 

 মাই শাক, আল্লা ্য ভস্ত হফত্র এফং ফাযাকাতূণ থ হদনিুলরা চন্দ্রফলল থয হললফ হনধ থাহযত লয়লি।  

আভালদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয িে উদমান কযা য় যাহফউর আউয়ার ভাল। এই ভাল কৃত বালরা 

কািভূ শফহ ফাযাকাতভয় এফং শফহ াওয়ালফয। আভালদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফলরন, “আভায উয  

শম একটি ারাওয়াত লফ, আল্লা ্ শই ফিজিলত দ িুণ শফহ দান কলযন, তায িুনা ভাপ কলয  

শদন এফং শই ফিজিয আধিাজিক স্তয দ িুন উঁচু কলযন”। অতএফ, আযও শফহ াওয়াফ লফ মহদ ফর,  

“আভযা এই ভাল বালরা কাি কযহি আভালদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয ম্মালন, উনায স্মযলণ এফং 

ভাওহরলদয ভালয কথা ভলন শযলি।“  

 

 ফভয়ই াওয়াফ আলি হকনু্ত হকিু হফলল ভলয় াওয়াফ এফং হফলল হদলন াওয়াফ শফহ। 

অতএফ, আভযা শমন এই হদনিুলরা াতিাা না কহয। শম এহির ভাল শিাগ্রাভ ুরু কলযলি তায  

ফিাালয হক ফরায আলি? আল্লা ্ তালক হদায়াত দান করুন, হফলফক এফং ফুজি দান করুন। তাযা ফলর, 

“উবয় ভালই কযা মালফ”, হকনু্ত তা কযা মায় না। তাযা আর এফং তি হদনটি বূলর হিলয় শম ভা এফং 

হদলনয শকান ভম থাদা শনই (এহির) শই ভালক শফহ িুরুত্ব হদলে। তাযা হকিু জিহন কলযলি এফং শই 



ভালক ভম থাদা শদয়ায শচষ্টা কলযলি। হকনু্ত শমই জিহনলক আল্লা ্ শকান দাভ শদন না তা ভূরিীন। 

ভাওহরলদয হদনটিই িুরুত্বূণ থ ইনাআল্লা। 

 

 এই হদলনয ফাযাকাত শমন আভালদয উলয আল। এই ভালয ফাযাকাত শমন আভালদয উলয 

আল। ভাওহরলদয কাযলণ শম আল্লা ্ এই শদলক হনযাদ যালিন এফং ইরাভ শমন িয়ী য়। আল্লা ্  

শমন দাজ্জারলদয, ভুনাহপকলদয এফং কাহপযলদয দুাঃি এফং হনাঃস্বতায় হতত কলযন আভালদয হফত্র নাফী 

 (াাঃ) এয ম্মালন। উনায ধভ থ শমন িয়ী য় ভস্ত অহফাা এফং হভথিায র্লধ থ ইনাআল্লা।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভলভত আহদর  

২২ হডলম্বায ২০১৬ / ২২ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।  

      


