
সেৌন্দর্যয্ ভাল াত্ব সেলে আলে 

 
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 ্কক ধনিফাদ শম আভযা আভাকদয বাইকদয াকথ আফায হভহরত কয়হি। শমফ শরাককযা 

আল্লা ্য কথ আকি এফং মাযা আল্লা ্ আকদভূ ারন ককয তাযা ফভয়ই স্বজস্তভয় এফং হনজিন্ত  

থাকক ইনাআল্লা। আভাকদয হিন্তা শুধুভাত্র উম্মাহত ভুাম্মাকদয অফস্থা হনকয়।  

 

 আল্লা ্  জিাাঃিাাঃ) থ শদহিকয়কিন, ুন্দয থ। মিন ভানুল শই থ শথকক কয মায় তাযা বাকফ,  

“আহভ স্বজস্ত াকফা এফং আহভ ুিী কফা”, হকন্তু ফাস্তকফ তাযা বূর। কর দুাঃি, দুবভািি এফং মা অহনষ্ট  

আকি তা তাকদয উয হতত য়। মহদ তাযা বাকফও শম তাযা ঠিক আকি – মা তাযা বাকফ না – তাযা তফুও 

অুিী য়। কাযণ আল্লা ্ ঘটাকত না িাইকর হকিুই ঘকট না। ফহকিুই ঠিকবাকফ কফ মিন আল্লা ্ তা 

িাইকফন।  

 

 আল্লা ্ বাকরাকেয ভাকে শৌন্দম ভি শযকিকিন। িাযাক, শনাংযাহভকত এফং গুনাকত শকান স্বজস্ত  

শনই। শিাকন দুাঃি আকি। দুাঃি আকি এই হৃথফীকত এফং আহিযাকত। এই হৃথফী ংহিপ্ত। মা গুরুেূণ ভ 

তা কে আহিযাত। তাই এই হৃথফীকত তুহভ দুাঃিী কর না ুিী কর তা গুরুেূণ ভ নয়। তকফ শমফ 

ভানুকলযা আল্লা ্য কথ থাকক, ধনী ফা দহযদ্র, আল্লা ্ তাকদযকক াহন্ত এফং শৌন্দম ভ দান ককযন। মিন 

অন্তকয াহন্ত থাকক তিন এই হৃথফী তাকদয কাকি িান্নাকতয ভত রাকি। হকন্তু াহন্ত না থাককর ভানুকলয 

কাকি দুহনয়ায মত টাকাই থাকুক, মা ইো থাকুক, শকান হকিুই শকান কাকিয নয়।  

 

 আভযা শমিাকন হিকয়কি এফং শমিাকন ঘুকযহি ককযহি শিাকন বাকরা শরাককদয াকথ ািাত  

কয়কি, আল্লা ্কক ধনিফাদ। তাযা আল্লা ্য িনি এককি, আল্লা ্য ওয়াকস্ত। ওিাকন শকান াহথ ভফ রাব  

হির না। তাকদয প্রতিাা হির শুধু দু’’আ। তাযা দু’আ শিকয়কি শমন তাকদয ন্তাকনযা ঠিক কথ থাকক  

এফং কয না মায় ঠিক থ শথকক। তাযা টাকা-য়া িায়হন। তাযা শুধু দু’আয ভত একঠট াামি 

শিকয়কি।  

 

 আল্লা ্ আভাকদয ফাইকক ঠিক কথ যািুন এফং উম্মাহত ভুাম্মাকদয ফাচ্চাকদযকক হনযাদ  

যািুন। শিাকন প্রিুয য়তান আকি হকন্তু এিাকনও য়তান আকি। তাই শবকফা না শম তাযা শিাকন আকি 

[মুক্তযাকিি] আয আভযা এিাকন [তুযকে] হনযাকদ আহি। শতাভাকদয নাপকয কথা শভকনা না। াফধান 

থাককা।  



 

 ফাচ্চাকদয ফিাাকয াফধান ও শমন তাযা ঠিক কথ থাকক। তাকদযকক ুন্দয থ শদিাও। 

তাকদযকক িাযা থ শদহিও না। ুন্দযঠট তাকদযকক ফায ফায শদিাও। এঠট একঠট গুরুেূণ ভ ফিাাকয মা 

হযফায শথকক আক। তাই এঠট হযফাকযই প্রথভ শিা য়। ভাকক প্রথকভ তা শিাকত কফ। অতাঃয ধীকয 

ধীকয, ফীিঠট হবতকয থাককর তা একভয় হনিয়ই ফুি কফ।  

 

 আল্লা ্ আভাকদয হনযাদ যািুন। আল্লা ্ আভাকদয ুস্বাস্থি এফং ুিুধা দান করুন ইনাআল্লা।  

আভযা ফাই শমন য়তাকনয অহনষ্ট শথকক হনযাদ থাহক ইনাআল্লা। শমিাকনই আভযা মাই শিাকনই 

শমন বাকরা ভানুলকদয াকথ থাহক ইনাআল্লা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভকভত আহদর 

১৯ শপ  ২০১৭/২২ িভুাহদর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।                    


