
ররোগের জন্য আমোগের কৃতজ্ঞ হওয়ো উচিত 

 
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, দাস্তুয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

 

 আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  ফহকুু হনিুততবােফ ষ্টি  কেযেুন। শরােকযা তােদয হনেিেদয  

কােিয িনি ক  ায়। আল্লা ্ ফাইেক বােরায হদেক ডােকন, িান্নােতয হদেক, হকন্তু ভানফিাহত  

বােফ শ হনেি হনেিই অেনক চারাক। শম ফিজি আল্লা ্েক হফশ্বা কেয শই প্রকষ্ট তেে চারাক। আয 

শই ফিজি আল্লা ্েক হফশ্বা কেয শম অনুযণ কেয আল্লা ্ মা চান এফং হতহন মা আেদ কেযন। 

 

 আল্লা ্ ফহকুু ষ্টি  কেযেুন। হতহন আভােদয এই শদগুেরােত িরফায়ু চায ঋতুেত ষ্টি  

কেযেুন। মিন আে, আল্লা ্য প্রজ্ঞায়, একিি ারকা অুি য়ঃ ঠান্ডা রােি এফং য়। এেত  

ভানুেলয িনি াহথ ফ এফং আধিাজিক উবয় উকাযই আেু। আধিাজিক হদক েে এেত া শভাচন 

য়, এেত হযশুজি য়। মােদয গুনা শনই তাযা উতচু স্তেয শ ৌঁুায়। অফি ফাযই গুনা আেু এফং 

াীন শকান ফান্দা শনই।  

 

 শরােকযা বােফ হদ-ঠান্ডা এফং শকান াহথ ফ উকায শনই। এেত উকায আেু  

কাযণ এিি আযও িাযা অুি প্রহতেযাধ কেয। এিি আল্লা ্য প্রজ্ঞা শম হকুু ফস্তু যীয শথেক হনি ত য় 

মিন এই অুি য় এফং এিি আযও িাযা অুি প্রহতেযাধ কেয। হকন্তু ভানুল হকুু েরই অহবেমাি  

কেয। শতাভােদয অহবেমাি না কেয কষ্ট তজ্ঞ ওয়া উহচত মিন শকাণ অুি য়। শতাভােদয ফরা উহচত, 

“আরাভদুহরল্লা”। কষ্ট তজ্ঞতা ফাযাকােতয িনি। মিন এযকভ শকাণ অুি ফা অুহফধা য় শতাভােদয  

ফরা উহচত, “আরাভদুহরল্লা”। ফাযাকাত ফষ্টজি ায় মিন শতাভযা কষ্ট তজ্ঞ থােকা। আল্লা ্  আিাঃিাঃ   

ফেরনঃ 

 

 لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَُّكمْ 
  

“রা’ইন াকাযতুভ রা’আহমদান্নাকুভ”। “হনশ্চয়ই, মহদ শতাভযা কষ্ট তজ্ঞ ও, আহভ শতাভােদয ফষ্টজি 

দান কযফ আুযা ইব্রাহভঃ৭ । তাই, তভােদয কষ্ট তজ্ঞ েত েফ মিন শকান ফাযাকাত শদি। শতাভােদয 

ফরেত েফ, “আরাভদুহরল্লা”, এফং ন্তি  শদিােত েফ মিন এযকভ শকান অুি ফা অনি হকুু য়।  

 



এিন অেনক হকুু শফয েয়েু, শমভন, হচেকন ইতিাহদ। ফাস্তেফ 

 এগুেরা ফ একই, হকন্তু তা হফহবন্ন আকায ধাযণ কেয ভানুেলয স্তেেেয কাযেণ এফং শযাি আে 

তােদয হনেিেদয কভ কােন্ডয কাযেণ। শতাভযা একিি শযািেক উভ কযেত হিেয় ফদরাে এফং আযও 

িাযা 

ফানাে। আভােদয এফ শযািেক শদিেত েফ উকাযী হেেফ, আভােদয এগুেরােক আল্লা ্য  

ফাযাকাত হেেফ শদিেত েফ ইনাআল্লা। আভােদয কষ্ট তজ্ঞ েত েফ, কষ্ট তঘ্ন নয়।  

 

 বািিক্রেভ এফ শুাি অুহফধায ভাধিেভ আভােদয ফ ধযেণয জিহন শথেক হনযােদ যািা  

েে। আভযা ফহর কর ভহভা আল্লা ্য। এগুেরা আভােদয অনিানি অহন  শথেক হনযাদ যািেফ। 

ভানুেলযা ারকা শফাধ কেয মিন শুাি শুাি শযাি াভুি কেয, মিন আয শকান গুনা থােক না।  

আল্লা ্ আভােদয ফাইেক াধাযণ ুেফাধ এফং ফুজিভত্তা দান করুন শমন আভযা এই জিহনগুেরা হনেয় 

বাফেত াহয এফং শমন ােথ ােথই ফহকুু হনেয় অহবেমাি ফা আহত্ত না কহয ইনাআল্লা।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভেভত আহদর 

১৩ িানুয়াযী ২০১৭/১৫ যাহফউর আহিয ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।                  


