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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް 

 ާމލެ           

 ދިވެހިރާއްޖެ         

 

U ްފޮތް ފާސްކުުރމުެގ ކާޑ 

 

 

 2 –ޑޭޒީާމ    : ފޮތުގެ ނަން
  --- :ފޮތުގެ ވަނަ ނުވަތަ ބައި

 ޭޑީޒާމގެ . ނަތު ފާއިޒާ ގއާމި  :ފޮތުގެ އަޞްލު ހެދި ފަރާތް

 ދިވެހިބަސް  :ފޮތުގެ އަޞްލު އޮތް ބަސް

 .)ހ1408-7-26. (މ1988-3-15 :ފޮތުގެ އަޞްލު ލިޔެފައި އޮތް އަހަރު

  --- :ތަރުޖަމާކުރިނަމަ އެފަރާތެއް

    --- :އެޑްރެސް

 .މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮތް ފާސްކޮށްފީމެވެ 

 1423ރަބީޢުލްއާޚިރު  12 

 2002    ޖޫން   23 
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 ޑިރެކްޓަރ        

 A-66/2002/DPE: ރެފް ނަމްބަރު
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ހުކުރު. (މ1988-7-1 –.  ހ1408-11-17:         ޗާޕްފުރަތަމަ 
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 ޭޑީޒާމގެ . އާމިނަތު ފާއިޒާ ގ :ޗާޕްކޮށް ޝާއިޢު ކުރީ

 ސީޕްރިޔާ ޕްރިންޓް މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   : ޗާޕްކުރި ތަން

 ކިޔާ މަޖައްލާއެއް ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ] ޝާމް[  :ކުރެވުނު ގޮތް ޗާޕް

 

 )ހޯމަ. (މ2002-6-24 –.  ހ1423-4-13   :ދެވަނަ ޗާޕް

 ޭޑީޒާމގެ . އާމިނަތު ފާއިޒާ ގ  :ޗާޕްކޮށް ޝާއިޢު ކުރީ

 އީޒީ ޕްރިންޓް  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    :ޗާޕްކުރި ތަން
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 ފްޙާ ޞަ 

 

 އައު ރޫޙެއް  7

 އިސްބަސް  7

 އުންމީދު  8
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 !އާެދ...އަދަކީ  10

 ލޯބި ވަޒަންވެވޭނީ   10
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 ޖަވާބެއް  13

 ފޯދުނު ބާޣް   14

 ނޫންބާވައޭހީވޭ  14

 އަހަރު ފުރުމުެގ މުާނސަބަތުގައި 2އެކުވެރިކަމުގެ ޗޭނަށް   15

 ނުލްޤައުމު އަމީ  16

 ބައްޔަކީ   17

 ޝުކުރުގެ ޝުޢޫރު   18

 ތާއީދެއް   19

 ފެނިގެއްލިދާ ދުނިޔެ   19

 ތެދުވެރި ހަމްދަރުދީ   20

 ޒަޚަމްވެފައިވާ ހިތް  21

 ޕޮންގް -ޕިންގް  21

 ކުއްލި އަސަރެއް   22

 ދީނީ ރޫޙް  23

 ޢީދުގެ ވެދުން ރޫޙީގޮތުން   24

 ނިވުމެއް ނެތް ލޯބި އު  25

 ވަޠަނަށްޓަކާ  25

 އުންމީދުގެ ރަންޒަާމން   26

 ޢަޒުމު  27

 ޚިޔާލެއް  27

 ހިތުންނެގި އުދާހެއް  28
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 މަރުވެގެންދިޔުން  29

 އާ ދުނިޔެއެއް  29

 އެމީހަކު ކުރި ަކމެއް އެމީހަކަށް   30

 ހަމަހިލާ އެހެްނނުވާނެ   31

 އޭ ލޯބިވާ ހިތާއޭ  32

 ވަކިވުމުގެ ހިތާމަ   32

 ބައްދަލުވުމުގެ އުންމީދުގައި  33

 

 

 

 

 
 ޑޭޒީމާގެ . ގ

 ާމލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ

 

މިތާރީޚުގައި . މ1949-5-15. / ހ1368-7-16ޑޭޒީމަލުެގ ފުރަތަަމ ޢަދަދު ވަނީ   

އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑަށް ހެދިފައިވާ ޅެންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން . ސަރުކާރުން ނެރުއްވައި ދެއްވާފައެވެ

ނުޑ އަމިއްލައަށެވެގެންދިއުމަށް ގަސްތުކުރަ . މިއީ މިގޮުތން ނެރެޭވ ޭޑޒީމަލުެގ އަނެްއ ޢަދަދެވެ. ީނ އަޅުގަ

 . އެވެ 2ޑޭޒީމާ ! އާދެ

 .މ15-3-1989  

 . ހ26-7-1408  

 އާމިނަތު ފާއިޒާ         
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 އައު ރޫޙެއް 

 

 ގުލްޒާރުގައި އުފަލުން މިރޭ ފަރިވާން މާތައް ފެށީ 

 ލިއްބާން  ތާޒާކަޭމ   ހިތްތަކަށް  ރޫޙަކާއެކު އާ   

 ނިއުޅެން ފެށީމާ ޝާޢިރުންގެ ޚިޔާލުތައް މިނިވަން 

 މިއުޅޭ އަނދިރި ކަށިޖަންގަިލން އެފެށީ ހިތޭވަކިވާން  

 އެކުވެރިކަމުގެ ރަންޗޭނަކުން ުގޅުވައިލި ހިތްތަކުގައި

 ގުްލޒާރެކޭ ޢިލްމީ ގޮތުްނ އައުވާން  އެކުވެރިކަމުގެ   

 ތޫނު ޙަރަކާތުން ނިރުތައް ކިތަންމެ ޅަޔަްސ މިފެނިދާ

 އުންމީދެކޭ ފަށަނީ ހިތަށް ވަންނާން  ބިރުތައް ފިލާ   

 އަޑުރީތި މުނިޔާތައް އެތަން މިތަނުްނ ގޮވާލީމާ 

 ރޯޅިއެއް ތާއޭ ފެށީ ޖެހިާލން  ނަަލނަލަ  މަޑުރީތި   

 މަދަނިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ޚިޔާލާ ރޫޙު ދޫވެވިގޮސް

 ން އަލުން ގެންނާ ފެށުނީ  ތަހުޛީބެކޭ  އަދަބާއެކީ   

 ދޭހަށް ވިދާ ބަބުޅާން އަލިގަދަ ނޫރުތައް ފޮނުވާން

 ގޮތެއް ހޯދާން ވެވެނީ  މިްނނަތްތަކޭ  ހޭހަންތަކާ   

 ބަނަކަން ފިލާނުމެގޮސް ޚިޔާލަށް ފެންނަ މުސްތަޤުބަލް

 ތަނަވަސްވެ އަލިވާނޭމަގުްނ ވިސްނުންފެށީ ހިންގާން   

 މަތިވެރި ޢަޒުމްތައް ހިތްތަކަށް ލިއްބާއެ މަްނޒަރުތައް

 އެގުލްޝަންގާ ފޮޅޭ މާތައް ފެށީ ދައްކާން ފަތިހަށް   

 .ހ1-12-1366

 

 އިސްބަސް 

 އެޑިޓަރުގެ ގަލަމުން 

 

 އިސްބަހުން ޙަމްދާ ޝުކުރުކޮށް އެންމެ ކީރިތި ޙަޟްރަތަށް

 އިސްފަހަށް ޞަލަވާތް އިތުރުކޮށްފަށަމެ އެދިގެން ރަޙްމަތަށް   

 ކުރުން،މަޤްޞަދެއް ކަމުގައިވަނީ، އަދަބީ ރޮނގުން ޚިދްމަތް 

 މިރޮނގުގައި ޝާއިޢުކުރުން] ޑައިރީ[އަގުނެތަސް އަޅުގަޑުެގ   

 ނަމުާގ ވާަމޖައްލާ ާގ ނެރޭ ގިަނ ޅެންތަކީ ] ޝާމް[

 ޅެންތަކޭ އޭ އަޞްލަކީ  އުފަންކުރި،  އިލްާހމުން  ] ޝާމް[  

 މާކުރިން ހެދިފައިވި ހުރިހާ ޅެންތަކެއް ޝާއިޢު ވެގެން 

 މަދުވެގެން    ޢޫރެއްޝު  އުދާހާ އަދި  ނުދެޔޭ  އެކަމަކު   
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 އޭރު ޅެންތައް ޗާޕްވެވުނީ، ދިވެހި އަދަބީ ޤުލްޝަނުން

 ]ޑޭީޒމަލުން[  ތޭރަ ސައްތައިން ހަދިހަ އަށްވަނަ އަހަރުގާ  

 މަދުމަދު ބޭފުޅުން އެކިފަހަރު މިކަމަށް އިލްތިާމސް ! އާދެ

 ހިތް ވެދެޔޭ ާހސް  ކަމަކު ދުކު ހީވެފާ  ކޮށްލެއްވެވި ! އާދެ  

 ގޮތުްނ ހިތަށް އަރަޔޭ އެތައް ފަހަރަކު މަތިން ހަމަ އަމިއްލަ

 ]މަތިން[ނަމަވިޔަސް ނުވެވޭނެޭޔ ހަަމ ވަގުތު ނުޖެޭހ ހިނދު   

 އިތބު◌ާރާ ޤަދަރު ހަމަ އެންެމ މަތިވެރި ދަރަޖައަށް ! އާދެ

 މިއަށް އެދިވަޑައި އެގަތީ   މިތުރެކޭ  ދެވިފާވާ   ! އާދެ  

 ާސސްވުމުން އެހިނދު އިޙްސާންތެރިކަމާ މުޚްލިޞްކަމާ އިޙް

 ހަމަ ރޭެވމުން  ޢަޒްމުވެވިގެްނ ނޭ ދިޔާ  އެހިނދު ހިތުގާ   

 ހަމަ އެހުރި ފިޔަވަުޅމެ އުފުލާލީ މިކަންތައް ބޮލާރުވާ

 ވާ ިހންމަ ާގނިމިއްޭޖ   ފަހިކަމާއެުކ   ހަމަ ލަހެއްނެތި   

 ،ޝުކުރުވެރިވުން ޙައްޤުވާ ވަކިވަކި ފަރާތްތައް ވޭނިކަން

 ދެއްވެވި ނިކަން  އެއީ  ތުގާ ބާވަ  މިކުރިމަތި ލީ ަކމުގެ  

 އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މަޖައްލާޔެްއ އުފައްދާނޭ ލަފާ

 ޝުކުރުތައް ހެއުލަފާ   ޙަބީބާއަށް  ދެއްވި އިޚްލާޞްތެރި  

 އޭގެފަހުގާ ޗާޕުކުރެވޭނޭ މަގެއް ދެއްކެވި ޔަތީ

 ޖާގަ އެރުވުން ަހމަ ޝަފީޤަށް ޝުކުރުވެރި ވުމުގާ އޮތީ  

 އަށް ޚާއްޞަ ކޮށް . ނ.ޢ، އަދި އެހެންމެ ކޮޕީ ރަޝީދާ

 އަދި ވަކިން ކާތިބު ޢަޒީޒަށް ޝުކުރު ކުރަމޭ ހައިނުކޮށް   

 އަށް ޝުކުރުވެރިވުން މިކަމުގައިވެސް ވާކަުމން . މ.ފ

 ސާފުހިތަކުން ލާޒިޭމ ޝުކުރުގެ މިލިސްޓަށް އިތުރުވުން   

 އަށް ލާނިހާއީ ދަރަޖައަށް ޝުކުރުގެ ގޮތުން . އ.ފ

 އަތުންތުރުކުރައްވައި ދެެމ  ލުގެ ހާރެއްމާފު އެދެމުން މަ   

 ވަކިކޮށްލަމޭ ަޙމްދާ ޝުކުރު ތަކުރާރުކޮށް  ދެން ގަލަން

 އެންމެ ލޮބުވެތި ސާހިބާއަށް އިތުރު ޞަލަވާތޭ ރައްދުކޮށް  

 

 ބުދަ. މ27-1-1988

 .ހ8-6-1408

 

 އުންމީދު 

 

 އުންމީދު އައި ފަހުންނެ ހިތާ ރޫޙު ދިރި އުފާވަނީ 

 ފަހިވަނީ  ވު އަލިވެ އުންމީދު ދެއްކި ނޫރަކުންނޭ ޖައް  
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 ނަލަރީތި އޯކިޑާނަޔާ ާމމަލުގެ ކަރުަގނޑުްނ ވިދާ

 ޝަބްނަމްގެ ތިކިތަކުން އަލުން ތަހުޛީބަކަށް އެގެންނަނީ  

 ޤުލްޝަން ޚަރީފު މޫސުމެއް އައިސްގެްނ މިލާދިއަސްއިހަށް 

 ރަބީޢު އަންނަނީ  ޫމުސްމ   ރާގަކުންގުލްދުމް ގޮވާލި   

 ،ާވ އެރީތި ދަޅަތަކުންއުދަރެހުގެ ރީތި މަންޒަރުން ގެނު

 އުދުހުންތަކުގެ ވަށައިގެނޭ ރަން، ނޫ، އެކުަލ ވިރުވިދަނީ  

 ފަތިހެއް އުފާ މިޢާލަމުން ދައްކާލުމުންެނ ހުވަފެނުން 

 ދަތިކަން ހިތުންފިލައި އަލުން މަތިވެރި ޝުޢޫރު އަންނަނީ   

 ނެތިގެން އެރޫޙު ދިޔަޔަކަސް، އެތަކެއްދުވަސް އެހެންދިޔަސް

 އައުމުްނ ހިތޭ އެތެޅިލަނީ ] ރޯޝަނީ ދިރުން[މަތިވެރިވި   

 .ހ20-5-1367

 

 ދިވެހި އަންހެނުންގެ އާރޫޙު 

 

 އާޜޫހަކާއި ބާރެއް އުފެދޭނެގޮތް މިވީއޭ

 ދާނޫހެ ފެންނަ ފަށަކަށް މަންޒަރު އެ ހާމަ ވީއޭ   

 ޤައުމީ ގޮވާލުމަށް ދެން ޢަމަީލ ޖަވާބު ދިުނމަށް

 އޭ މިއަރުވަނީ ޤައުމީ ނުފޫޛު ފަތުރަން އަތުކުރި   

 ރަށްވެހި ކަމުގެ އެކުލަތައް ދައްކާށަ އެދި މިރަށްތައް

 ޢައްޔަން ކުރާ އެގޮތްތައް ގެނުވަން މިފައްޓަނީއޭ  

 ފައްޓައިފުމުން މަސައްކަތް އަސްތާ ޙަޔާތު ދިރިގެން،

 ރަށްފުށުގެ އަންހެނުންވެސް ފައިހަމަކުރަން ފެށީއޭ  

 ޘަރުވަތް އިތުރުކުރާށޭ ފުރަގަސްނުދީ ހިގާށޭ 

 ދެއްވަނީއޭ ނެތިކުރާށޭ އިރުޝާދު   ] އުބުރަހާ[  

 ވިސްނުން ނެރޭށެ ކުރިޔަށް، އިސްަނންގަވާށެ ޢަޒުމަށް 

 މިހުުރމަށް ބިސްމިްނ ފަށާ ބެލީއޭ ފަސްޖެހިނުލާ   

 ފޮނިފޮނި އެފެންނަ ޒާރުން ފޮނިފޮނި ޢަބީރު އައުމުން 

 ނިއްވަނީއޭ   މިނިވަން ޚިޔާލުވެވެމުްނ ގިނިހިތުގެ  

 ޒުްނ އަދި ދެއްވަވާ އެ މަދަދުންއުދަރެހުގެ ފެންނަ ރަމް

 އެކީއޭ އާ ބާރަކާ  މިދަނީ ނިކަން އުފަލަކުން   

 ގޮތްނެތްކަމާއި ގޮނޑުކަްނ އޮތްނަމަ މިފަދަ އެހެންކަން 

 އޮތްތޯ ބަލައި މިނެތްތަން ގޮތްތައް މި ހޯދަނީއޭ   

 އަންހެން ދަރިންގެ ގަހަނާ ފުްނމާނަތައް އެޔަށްވާ

 ވަގުތު މީއޭ   ޖަރީއާ ގެންނާނެ  ފެންނާނެހެން   
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 ނުވެވޭނެތަސް އަދާއަށް މިވެދެއްވަވާ އެހީއަށް

 ދިވެހިއްޔަތުގެ ރުމޫޒަށް ސިފަޔާއި މިން ދެނީއޭ   

 .ހ1-10-1367

 

 !އާެދ.....އަދަކީ 

 

 އަސަރެއް ކުޅަޔަކަސް އޭރުާގ އަދަކީ އެހެން ދުވަހެއްމެޔޭ 

 ިނމިއްޖެޔޭ  މިހާުރ  އެތައް ފިލްމެއް ިއހަށް ދައްކާ  އަސަރީ   

 ]މުން ޔަޤީންވެވެުމން އަލުްނ ތައުޔީދުތައް ވެވެމުން އެދާއެނގެ[

 އެނގެމުން އެދިޔަހާ އެނުގމަކީ، ތެދުކަން ޔަޤީންވެސް ވެއްޖެޔޭ   

 އެކިފަތްފުށުން އެތަކެއްފަހަރު ލޯބީގެ މާތައް ފަރިވެގެން

 ތެދުމެޔޭ   ތިޔައީ  ނުދަނީތަ   ނަރުބައިބައި ވެގެން ލޯބީގެ   

 ން ލޯބީގެ ރަމްޒެއް ފެނިލުމުން ކާކަށްތަ ފަހެ ޤުލްޝަންތެރޭ

 އެދެވޭ މެޔޭ   ބުނުން ދާނީ  ނުލިބި   ރޫޙަށް ހިތާ  ރޯކަން   

 !ޢިޝްޤިއްޔަ ޤާނޫނީ ހަމައިން ނެއްޓޭ ހިތެއް ދައްކާ ބަލާ

 އުފާ ލިބެވޭނެޔޭ  ހުރިހާ  އެހިތަކަށް  ދުނިޔޭން  ޢިޝްޤިއްޔަ   

 ުމން ވިޔަވަތިކަމެއް ހިތުގާއެވާ ހުރި ފުންމިނުްނ ހުރި ބޮޑުކަ 

 އެބަސް ވިސްނެމުންވެްސ ދޭމެޔޭ ] ޙަޤީޤީ އަސަރުތައް[ތިޔަކުރި   

 އެތަކެއްބަދަލު އައުމަށްފަހުން އެތަކެއް އަސަރު ކުރުމަށްފަހުން،

 ބަދަލެއް އައިސްފަޔޭ  އަންނާެނ  އަދުވަނީ،  ހިތަށާއި ޢަމަލަށް   

- އާދެނީ މިމައްސަަލ ނިްނމުމަށް ަކމުގާވިއަސް ިނމުމެއްނުވާ 

 ހީވެޔޭ  ިމޖެހެނީ  ކުރުމަށް  ައސަރުތައް   ހާހިތި މި  ތީޔޭ   

 ،ވީމާ ވެދިޔަހާ ކުށްތަކަށް ދެހިތުން ޢަފޫކުރުމަށް ފަހުން

 އަދު ފެނެވެޔޭ   ސާބިތުވެލުން  އިހަށް   ◌ާއެކުާގ  އީމާންކަމ  

 ،މިނިވަންކަމެްއ ދެއްވައިފިނަމަ، ފެނި ދެނިވުމެްއ ނުމެވާގޮތުން

 ލިބި ދާނެޔޭ   ލުޔެއް ނިގެން ދި އަނިޔާތަކުން މިލިބޭ މިއަދު،   

 ނަމަވެސް ހިތުެގ އަދު ދިރުމަކީ، ނުފިލާމިާވ އެ ހަނދާނަކީ،

 ހަމަ އެއްެމ އެދެވޭ އުފަލަކީ، ތިޔައޭ، އެޔެއްނޫނޭ، މިޔޭ   

 ރޭ. ހ3-6-1368

 

 ލޯބި ވަޒަންވެވޭނީ 

 

 އަނހާ ފެންނާނެޔޭ ލޯބިން ފުރޭފަދަ ލޯބި ފުށްގުޅައެއް

 ލިބެވޭެނ، އޭ އުފަލެއް  ފިނިހަވީރުން ވާކަހަލަ ބަހާރީ   
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 އިހަށްވުރެވެސް ޙަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން މާ އިތުރުވެވިގެން 

 ޭއ ދައުރެއް  އިހަށްވުރެ މާއުފާފާގަތި ކަމެއް ލިބެވޭނެ،  

 ،އެހެންމީހުންގެ ބަހުާގ އޭ އުފާގެއްލޭ ދުވަސްވަރެކޭ

 އެހެންނަމަވެްސ އެއީ ދެއުފާ އެކީ ޙާޞިލްވެދާ ވަގުތެއް  

 ގެ ދާއިމީ ސިއްރަށް ނުކުންނަތެދޭއެއީ ފާލޭ ޙަޔާތު

 ނުކުތް ލޯބީގެ އަލި ނޫރެއް ] ޙަޤީޤަތަކުން ލޯބިލް[އެއީ   

 ދެނޭ ތެދުވެރި ހިތާ ސިކުޑީގެ ތާހިރު އެއްެމ މަތިވެރި މާތް

 ވެވޭނީ ހަަމ ވަޒަން ހިތުގާ، އުފެދިފާވާއެ ފޮނި ލޯތްބެއް   

 ،މަހެއްވުމަކުްނ އަހަރުވުމަކުން ނެތޭ އުނިވާކަށެއް ލޯތްބެއް

 އަބަދުވެސް ބޮޑުވެވޭނެ ގޮތެއް  އިހަށްވުރެ ލޯބިގޮތްވާނީ   

 އޮހޮރިގެން މަލުގެ ކަރުަގނޑުާގ އެވާ ލޯބީގެ ޝަބްނަމްތައް،

 ނުހަނު ފިނިފޮނި ގޮތެއްގާ ހެއްދިއޭ ފޮނި ލޯބިވެތިވމަލެއް   

 ،އެހެންކަމުގާ ވަނީަނމަ ާއނއެކޭ ޝައްކެއްނެތޭ ތެދެކޭ

 ނީ މާތްވި ޤުރުބާނެއްވެވޭ ދޫކޮށް  އެހެން ހުރިހާކަމެއް   

 އަދާކުރެވިއްޖެނަމަ ކުޑަދަރިފުޅާމެދު ޙައްޤުތައް ރަގަޅަށް

 ދަރުމަވެތިވި ކަމެއް އަގުނުކުރެވޭފަދަ  ޚުދާ ދެއްވާނެތޭ   

 ،ތަފްޞީލް ކުރެވޭތީ ހިތުގެ ޙާލެއް، މަލާމާތް ލިބުނަކަސް 

 ވެލާދެރައެއް ވެލާށޭ ހަމަނެތޭ ހިނދުކޮޅަކު ފަްސޖެހުމެއް   

 .ހ1368-6-3ދު 

 

 މުސްތަޤުބަލަށް އަޅާލި ދުރުމިއެއް 

 

 ޔޫރަޕްގެ ތަހުޛީބުން މިތަން ތަހްޛީބުވެސް އަދި ވާނެޔޭ

 ުމޅި ދީބުވެސް އަދި ވާނެޔޭ   ނޫރުން އުޖާާލ ޒީނަތީ،  

 ހުނަރުތައް  އިން ޢިލްމުތައް، މޮުޅ ފަލްސަފާނާޔޫނާނު ފަދަ

 ރޫޙާ ހިތާ އަދި ސިކުނޑިޔަށް އަށަގަންނަހެްނ ލިބެވޭނެޔޭ  

 ރުސިޓީތަކުގާ އުޅޭ އެކިޠާލިބައިނާ ޠާލިބުން ޔުނިވަ

 ދުނިޔޭގެ ސަފުތަކުގާ ނިކަން، ފައިހަމަކުރަން ފައްޓާނެޔޭ  

 ތަކެއް ޢިލްމުން ވިދާ ޔާގޫތު އަލިމަސްފަދަ އެތައް ޖައުހަރު

 ފެންނާނެޔޭ  އޭރުން މިޒާރުންެވސް އުފާ ވާހެްނ ނިކަން   

 ޔާރުން ޙަބީބުންނާއެކީ، އޭރުން ރިޔާޟާކޮށްލުމަށް

 މިތާ ހުްނނާނެޔޭ  ދާނޭ އެތައް މަންޒިލްތަކެއް ޖެހިގެން   

 ޔާދުގެ ޚަޒާނާއިން ނެގޭ އެތަކެއް ހަނދާން އާކޮށްުލމަށް

 ގާތުން އެތައް ގުލްޝަންތަކެއް ތަނަވަސްވެފާ ހުންނާނެޔޭ  
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- ޔާ މަރްޙަބާއޭ ގޮވަގޮވާ، ކުދިކުދި ލަޠީފީ ދޫނިތައް

 ފެންނާނެޔޭ ވެސްއެހިނދު އުފަލުން ލަވަކިޔާފާ ނަށަނިކޮށް  

 .ހ13-6-1368

 

 ނޫންތޯ؟

 

 އެހެން އިވިލާ ދެތިން ުޖމުލައިން މުޅިްނ ހިތް ަހމަ ެޖހޭނޭތޯ؟

 މިހެންއިނދެ ފީވެގެން ކަށިތައް ދިއަސް އުފަލެއް ލިބޭނޭތޯ؟  

 އަދުދެން] ފެހިކަމެއް[އެވޭލާގައި މިބިންގާ އެުޅނުއިރު ނައި 

 ނޭތޯ؟  ހީކޮށްލެވޭ    ެގނެވޭނެޔޭ  ފަރުވާޔަކުން  ވެވޭ   

 އެތައްދުވަހެއް މިގޮތުގައި ވޭތުވީމާ ހިތުގެ ދަތިވޭނުން،

 ފަހެ ނުވާނޭތޯ؟   ހީވާގޮތެއްާނ   ] ނޫންބާވައޭ[ހިތަށް   

 އެދެން އުޅުނަސް އެގަސްތައް އޭގެާކނާ ނުލިބެނީވިއްޔާ 

 މާ ފޮޅުަވ ފާނޭތޯ؟  ބިމެއްގާ ހުއްޓަކަސް ކުރިތައްލަމުްނ   

 ،އިގެން މާއުފާ ގޮތަކަށްނިރެއްވަރި ހެދުނަކަސް އުންމީދަކަ

 ބިރެއް ސިހުމެއް ނުލިިބ އިތުބާރކޮށްގެން ހުރެވި ދާނޭތޯ؟  

 ޙަޔާތުގެ ފާލަކަށް ނުކުތީ ވަދާޢީ ވޭނަކާ އެކުގާ 

  Uމިލައިމޯޅިެވ ުމޅިން ހިތިވަސްދުވާ ފިނިފެންމަލެްއ ނޫންތޯ؟ 

 މިހެންވީާމ ނަތީޖާ ހިތިނުވާީނ ކޮން ަހމައަކުންތޯ؟

 ◌ް ހިތިވެއްޖެޔެއް ނޫންތޯ؟UފެށުނU ކޮށް،ހުރިހާކަމެއް ދޫއެހެން   

 އެހެންނަމަވެްސ ހިތެއްވާތީ، ޝުޢޫރެއްވެސް ތުރާދޭތީ،

 ޤުރްބާންވުމެއް ނޫންތޯ؟  ފިހެންދެން ހޫނުގާ ކެތްކޮށްލުމީ   

 އުފެދުނީ އަޞްލަކުންނޭ ވިސްނަވާލެއްވިއްޔަކާ ނޫންތޯ؟

 ގެއްލުނީވެސްތޯ؟ މަޤްޞަދު މުޅިން އޮޅި  އެފަދަ ރަޙުމެއްނެތީ  

 ނިޔާފުޅުގާ މިއީ ހުރިގޮތްކަމަށް ރުހިގެްނ ގަބޫލުވެގެން 

 ފުރާނަ މިހަށިގަނޑުްނ ދާނދެން، އޮތީ ކެތްކޮށްލުމެއް ނޫންތޯ؟  

 އާދީއްތަ . ހ1368-11-3ރޭ 

 

 އައުރޫޙެއް 

 

 މާތައް ފެށީ ގުލްޒާރުގައި އުފަލުން މިރޭ ފަރިވާން 

 ލިއްބާން   ތާޒާކަމޭ  ހިތްތަކަށް،  އާރޫޙަކާއެކު   

 ފެށީމާ، ޝާޢިރުންގެ ޚިޔާލުތައް މިނިވަން  ނިއުޅެން

 މިއުޅޭއަނދިރި ކަށިޖަންގަލީން، އެފެށީ ހިތޭވަކިވާން  
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 އެކުވެރިކަމުގެ ރަންޗޭނަކުން، ުގޅުވައިލި ހިތްތަކުގައި

 އަުލން އާވާން   ޒާރެކޭ އެފެށީ  ޢިލްމީ ޙިކްމަތުގެ   

 ،ނިރުތައް ކިތަންމެ ޅަޔަްސ މިފެނިދާ ތޫނު ޙަރަކާތުން

 ވަންނާން ފިލާ، އުންމީދެކޭ ފަށަނީ ހިތަށް ބިރުތައް  

 ،އަޑުރީތި މުނިޔާތައް އެތަން މިތަނުްނ ގޮވާލީމާ 

 ފެށީ ޖެހިލާން  ރޯޅިޔެއްތާޔޭ ނަަލނަލަ،  މަޑުރީތި   

 ،މަދަނިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ޚިޔާލާރޫޙު ދޫވެވިގޮސް

 ގެންނާން  އަދަބާ އެކީ ތަހުޛީބެކޭ ފެށުނީ އަލުން   

 އަލިގަދަ ނޫރުތައް ފޮނުވާންދޭހަށް ވިދާ ބަބުޅާނެ، 

 ވެވެނީ ގޮތެއް ހޯދާން   މިްނނަތްތަކޭ ހޭހަންތަކާ   

 ބަނަކަން ފިލާ ނުމެގޮްސ ޚިޔާލަށް ފެންނަ ުމސްތަޤްބަލް

 ތަނަވަސްވެ އަލިވާނޭމަގުްނ ވިސްނުންފެށީ ހިންގާން   

 މަތިވެރި ޢަޒުމްތައް ހިތްތަކަށް ލިއްބާ އެ ަމންޒަރުތައް

 ދައްކާން ފޮޅޭ މާތައްފެށީ  ފަތިހަށް އެ ޤުލްޝަންގާ  

 .ހ29-11-1368

 

 ޖަވާބެއް 

 

 ކުރާހާ ދަތި އަސަރުތައް ލިޔެ ބަޔާންކޮށް އެރުވިދާނޭތޯ؟

 ފުރާނަ މުޅިންއެކީ ޤުރުބާން ކުޅަީއމާވެްސ ނުފުދުނީތޯ؟  

 ނިކަން ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ހުރި ލޯތްބަކުން ފުރިހަމަ ޙަޤީޤަތުގާ،

 ކެކި ނުދާނޭތޯ؟ނިކަން ތިޔަފަދަ ސުވާލެއް ވެވުނުނަަމ ލޭ  

 ޖަވާބު ޞަރީޙަޔޭ އަދި ފުންމެޔޭ ސީދާމެޔޭ ތެދެކޭ،

 ކުރައްވަމުތޯ؟ ދުވާލުގެ އިރުފަދައިނޭ ވާނެނީ ޝައްކެއް   

 ،އެދުމަކީވެސް ޢަޒުމަކީވެްސ، ދެކޭ އުންމީދަކީ އަދިވެސް

 އެދޭ މަތިވެރި ޙަޤީޤީ ލޯބި ނޫންތޯ ފަހުމު ނުވަީނ ތޯ؟  

 ކުރިއިން ފުއްދަވައިފިއްޔާ،ފުރާނަ މިހަށިގަނޑުްނ ވަކިވުމުެގ 

 އިރާ ހުޅަނގާ ދެމެދުގާވެްސ ޝުކުރުކޮށްފަހެ ފުދޭނޭތޯ؟  

 މިދެންނެވި ސާފުތެދުވެރިވީ ޙަޤީޤީ ލޯތްބަކީ ޔޭ ތޯ؟

 މިދަންނަވަނީ ޒަާވޖީ ބާއްޖަވެރިިވ ޙަޔާތަކަށް ނޫންތޯ؟  

 

 އާދީއްތަ . ހ1368-11-3. ދ
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 ފޯދުނު ބާޣު 

 

 ކޭ މިލައިދަނީ، މޯޅިވެގެން ހުިލވަނީ،ފޯދިގެން އަދު ބާޣުން ގަސްތައް މާތަ

 ދޯދިތައް އައިސް ދިން އުފަލޭ، ގެއްލުނީ އެފޮރުވުނީ، ޖައްވުއެީކ ބަނަވަނީ  

 އިއްޔެ ދާފަދައިންއެކީ، އުފަލާ އަރާމާ މީރުކަން،

 ގެއްލިގެންނޭ ދުނިޔޭންއެދިޔާ، ދިލްމަގޭ އެހެލިލަނީ، އެއްލިވަލަށް ެގއްލުނީ  

 ހިނދުން ގުްލޒާރުގާ ފަޅުކަމާ ނާާމންކަމާ ވެރިވި 

 ހީކަުރވަނީ ހިތްއެކީ  ެއލިއްބަނީ   ދަތިކަމޭ ދަންނަވާށަ އެނޭގޭހައިވާ،   

 ދަންވަރީ ފަނޑު އަލިކަާމ ތަކުރާރުވާ މޮޅިވެރިަކމާ،

 ވިރުާވލަނީ ރަނީ، ބުލްބުލޭ ޭނ އަޑުތައްއަސަރީ، ރާގުތައް އޮހޮގުޅުވަމުން  

 ލިން،ދުނިޔެ ޒީނަތްވާ ހިނދުން ހަނދުވަރުގެ ނޫރާީނ އަ

 ީހވަނީ ވެވިގެނޭދަނީ، ވަީނ، އޭރުހެޭނ  ބުނި ދެތިން ލަފުޒެއް ޛިކުރާ،   

 ނޭވަޔެއްލާހާ ހިނދުން ވިސްނުްނ ދިނިއްޔާ ނާތެދޭ،

 ސާބިތުަވނީ ބޭވަފާތެރިކަންވާ ދުނިޔޭން، ފެންނަނީ އެލިބެވެނީ، ދޭހަވެ   

 ރޫޙު ދިރި އުފަލުންފުރޭ ފިނިފިނި ހަވީރީ ޤުލްޝަނުން،

 ގެންނޭ ހިތުގާ ކެކިއަާރ އެއުތުރެނީ، ލޯބި މުޅިން ގެްއލުނީހޫނުކަން ލިބި  

 ނޫނެކޭ ގޮތަކީމިޔޭ ދުނިޔޭގެ ކަންތައް ދާގޮތުން،

 މާނުކިއްސަރު ގޮތަކަށްވެސްދެން ބަދަލުކޮށްލުމީ އެއީދުންޔަވީ ހަމައަްށވަނީ  

 .ހ17-11-1368

 

 ނޫންބާވަޔޭހީވޭ 

 

 އިވޭހާ އަސަރުކުރަނިވި އަޑުތަކީ، ނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ 

 މިވޭލައަކަށް އައިސް އެއިވޭ ައޑުން، ނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ   

 އެހާފޮނި މިޔުޒިކީ އަސަުރން އެހާނަަލ ރީތި ބުލްބުލްތައް

 ީހވޭ  އެހާފޮނިފޮނި ނަޝީދުން އޮހޮރަނީ، ނޫންބާވަޔޭ   

 އުޖާލާ ރޭރެއަށް ގަސްގަުހ ކުރީގާ ލަވަކިޔާ އެއުޭޅ،

 އުފާވެރި ދޫނިތައް އެގޮވާ، އަޑުން، ނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ   

 ބަލާލާ ޤުދްރަތީހަމަ ކޮންމެ ަމންޒަރަކާއި ުގޅިގެންވެސް،

 ނުލާހިކު ފުންއަސަރުކުރުވާ ގޮތުން، ޫނންބާވަޔޭ ހީވޭ   

 މުރާދު މުޅިްނ ވެފާ ޙާޞިލް، ފުރާ ފުރިހަމަވެފާ ކާމިލް 

 އެީއ ނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ  އަރާހުރި ހިތްތަކުން އޮހެނީ،   

 ކުން ަނމަވެސް،އެފަދައިން ހަމަނުޖެހިފައިވާ އެކަނިވެރި ހިތްތަ

 އެހެން ނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ  ،އުފެދިގެންހަމަދަނީ އެގޮތަށް  
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 އޮޔާވައިގާ އެވާ ނުދިރޭ، ދިރޭ އަސަރާއި ގުޅިެގންވެސް،

 ނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ  އިވޭ އަޑަކުން އަނެއްާކ ވާގޮތުން،   

 ވިލާތައް ފެންނައިރު މާފަރިގޮތެއްގާ ބައިބަޔަށް ދަނިކޮށް 

 ނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ   މަކުންއިލްހާ  ވެލާ ގޮތަކުން ލިބޭ   

 އެހެރަ ނަލަރީތި ކުލަތައްވެސް، މިހިރަ ދޮން ރީދުލާ އަޅިެވސް 

 ސްއެއީ ނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ އަހުރަހުރި ފެރި އެރަންކުލަވެ  

 ،އެތައް ދަތިގޮތްގޮތުން ހެދިގެން ،އެތައްގިނަ ކަށިތަކެއް ތެރެއިން

 ނޫންބާވަޔޭހީވޭ ] ފިނިފެންމަލެއް[ހިތަށްހުރެ ފަރިވަނީ   

 އިރު މަލުގެ ކަރުަގނޑުގާ އުފެދިފައި ހުންނަ ޝަބްނަމްތައް ފޮޅޭ

 ީހވޭ   އެއީ ނޫންބާވަޔޭ ،އެދައްކާ މަޢުނަވީ ސިއްރެއް  

 ފިސާރި ތެދެއް މިދަންނަވަނީ މިއުެޅނީ ނޭގިގެްނ އަޞްލެއް

 އިޝާރަތަކުންވިއަސް ބުނެދޭން، ވުމުންނޫންބާވަޔޭ ހީވޭ   

 ުބަންނ ނޭނގޭ ، ލޮލަށް ފެނުމެއްނުވާ، އެުގމެއް ަހމަށްނުމެވާ

 ހިތަށްގެނެވޭ، ސިކުނޑިޔަށް މޭރުމެއްވާ އެއްޗެޭކ ހީވޭ   

 .ހ1368-11-27. ދު

 

 އެކުވެރިކަމުގެ ޗޭނަށް 

 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި  2

 

 

 މާމެާލމެލިތައް މިރޭ ތުންުހޅުވަމުްނ އިއްވާލަނީ 

 ހާދަހާ ހިތިވޭނަކައިގެންނޭ އުފައު ގެނައުން ވަނީ   

 ސިއްރަކީ ލިބޭ ނަމަ އޭގެ ހުރިާހ ފަޚުރަކާ ޝަރަފެއް

 ރޫޙަކީ މިތާނގާ  ރަޙުމަތާ ލޮބުވެތިކަމުން ފެތުރޭ 

 ރަމްޒު ކުަރމުން ފެންނަހެްނ ދެން   

 މިހުރިހާ އުފަލެއްގެ އަޞްލީ ނަންފުޅަށް ިނސްބަތްވަނީ  

 ގައްތަވާ ލެއްވީއްސުރެން ޗޭނީ މިބޮޅުތައް އަތްޕުޅުން 

 ،ޑިކަްނ ހިތުންނެތްތަމުންނޭ ގެންދަނީ ޖެިހލުންވުާމ ފިނ

 ގެންނަމުން ޒިހުނަށް މިއަލިކަން    

 އެއްތަނެއްގައި ތިބެގެނައި އުފަލޭ މި އަނބުރާ ގެންނަނީ   

 އަރިއަހަށް ރޫޙީގޮތުން ފޮނުވާ އުފާވެރި ތަހުނިޔާ

 ފަރިވިހާ ނަލަ މާތަކުން ހޮިވ ޚާއްޞަ ދެމަލުން ނަންކިޔާ 

 ވަޅުނުލާ ތަޢުރީފު ކުރަމުން    

 ދެއަހަރު ވަނީ  ފޯވެތިބެ  މައިްނ ވެރިވަމުން ދާހާ ހިތާ  
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 ބުލްބުލަށް ޤުލްޝަން އެދޭފަދައިން އެހާ ޝައުޤާއެކީ 

 އުލްފަތުގެ ފޮނިލަކުނުތައް އިއްވާލަމުން ދާހެންއެކީ، 

 ދިލްމިރޭފަދަ ވޭނަކައިގެން   

 މި ކިޔެނީ  ދުޢާއޭ  ކުރާތެދުވެރި   ރާގެއްގާ ފިލްމު   

 ވުުނ އުފާވީދުވަހު ޢުމުރުން މިޗޭނަށް އެއްއަހަރު ކުރެ

 ކުޅިވަރުތައް އުފާ  ދަރަޖައިގެ   ޢީދަކަށްވުރެ މާމަތީ

 އަދިވަކިން ޢަޤުލިއްޔަ ނޫރުން   

 ފަރިވީގޮތޭ އެ ހަނދާންވަނީ ދީފުރާ ހިތްތައް އެއިން   

 ޤުރްބާނަށްޓަކާ، ހަށިކޮޅާ ރޫޙުން ވެދެއްވާ މާތްވި 

 ވެވި ޒަޚަމްވީ އަދު ޤުލޫބަށް ދެއްވަވާ ނޫރަށްޓަކާ،

 ރުމޫޒުން  ވެތިވީނެރި އެލޮބު   

 ފެށުނުހިނދު ޖަލްސާ ރައީސުގެ މާތްވިނަންފުޅު ގެނެުވނީ   

 ހިތްދެކޭ މަންޒަރުތަކެއް ލޯމަތީގާ ފެންނަފަދައިން

 ،ވާ ގޮތެއް ލޯބިވެތިކަން ފުރުވަޔޭ ތަކުރާރުވީމާ 

 ވިންދުވެސް އޮޅިގެން ޝުޢޫރުން   

 މަތިވެރި ޝުކުރު ފައުޅޭ ވަނީ  ެއމާތް   ނޯވެގެން ހިތުގާ  

 ނަވަން މިއެދޭ ޝުކުރު އެކަށޭނަ ލަފުޒެއް ނެތްކަުމން ދަން

 ރަން ޢިބާރާތް ނުވެވިގެން ހިތި ކަރުނަތައް އޮއްސާލަުމން 

 ދަންމަދަންމާ ނޭވައިން ފުން    

 ގެ މިކިޔެނީ .އ.ނަންފުޅޭ ލޮބުވެތި އެހީތެރި މ  

 .ހ28-11-1368

 

 އަމީނުލްޙައްޤު 

 

 ދުލުން އަމީނުލްޤައުމުއަށް ވެދުމޭ މިކުރަނީ ހެޔޮހިތާއި 

 މަދަޙަޔާއި ޅެމުން    ޒަޢީމުލް އުްނމަތަށް ވެދުމޭ މިކުރަނީ   

 ދިވެހި އާފާޤުގައި ފިޔަޖެހި އުޖާލާ ތަރިތަކުގެ ތެރެއިން

 ރިވެތި ގޮތުގާ މިއަދު އަލިކޮށް ފިޔޭ އެއްވަނަ ދެވޭނެގޮތުން  

 ޢުލޫމުގެ މާބަގީޗާތައް އުފައްދައިލެއްވި ހަލުވި ގޮތުން

 ދަނީ ލޯބީގެ ތަޢުރީފުން  ރިގެންދި ޤުލޫބު އަލުން ވަކިން   

 މިބިންތަކުގާ، މިދަނޑުތަކުގާ ލޮލަށްފިނިވާ މިފެހިކުލައިން 

 ިމ އިޞްލާޙުން ތިބިންނަށް ލާބަހޯދާ ދެއްވުމަށް ގެންނެވި   

 ގޮތެއްނެތިފާ ފޮތެއްނެތިގެން ބެހޭ ނިކަމެތި ޔަތީމުންނަށް،

 ކުންސިފަތަކަ އެތައް ގޮތަކުން އެހީވެވަޑައިގަތީ ހުރިމާތްވި   
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 އަޚުންނާ އުޚްތުނާ އެކުގާ ތަރައްޤީވާނެހާ ގޮތުގާ،

 ރީތި ތަހުޛީބުން ބަހުން ޢަމަލުން އެގެންދަވަނީ ސަރާސަރު   

 ތަނާ އެކަށޭނަ ނިސްބަތުގާ ފަށާ ހަރުކޮށްނުލާ ފަޅުގާ،

 މިޞްރާބުން  އެދުއްވަވަނީޔެ  ދަށުގާ  ޙިމާޔަތްތެރިކަމުގެ   

 ގެ މާތް ޝަރަފުން]ޒީއަލްޣާ[ނެތަސް ނަންފުޅު ވެފާ މަޝްހޫރު 

 ހަނދާންކޮށްލުން ]އުތުރުގަޑުބަޑު[މިތަންވަޅުއަދިވަކިން ފެނެޔޭ   

 ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ޙާލަށްއޭރު ަހމްދަރުދީ،

 މިްނޖު މަރުން  ޔަޤީނޭ އެގޮތުގައި ނުވިނަމަ، ނުިވހޭ ޤައުމު   

 މަދްރަސާތައް އުފައްދަވަމުން، ޢަދަދު ނުވެވޭ އެހީތަކަކުން

 ނޑިނޭޅި ކުރިޔަށްގެން ދަވަން، ގެންނެވިޔެ،ިހންމަތަކުން އަބަދުކެ  

 ފިސާރިތެދެއް މިދަންނަވަނީ މިވީތިން ހަތަރުފަސް އަހަރުން 

 ތަޢުލީމުން   ދެއްވައިފި   މިންވަރަށް  އިސާހިތުވިޔަ ނުވާހާ   

- ދިވެހި ދައުލަތް، ދިވެހި އުންމަތް، ނިހާޔަތަށޭ ފަޚުރުވެރިވުން

 މިއަދު ދެއްވެވި ިމ ތައުފީޤުން  ، ވަނީ ޙައްޤުވެ އުފާކުޅައުން  

 އެފަދަ މަދަނީ، އެފަދަ ޤައުމީ ޒަޢީމެއް ދެއްކެވީ ތީ މާތް،

 ކުޅައުން  ހަމައިތުރު   ދެފަދަޔެއްނެތް ފަރާތަށްވީ ޝުކުރުތައް   

 ،ދެތިންފަހަރަކު ދަރާފާވީ ލިބުނު ޙުއްރިއްޔަތުން އުންމަތް

 ލަކަށް ބަލަމުން އެތިން ބަޠަލަށް ޝުކުރުކުރަމުން ހަތަރުވަނަ ބަޠަ  

 ނުހަނު އެކަށޭނަ އަތްޕުޅަކުން ނުަހނު މަތިވެރިވި ޙައްޤު ގޮތުން 

 ލިބުމުން  ] ނިޝާން ޙުއްރިއްޔަތީ[ނުހަނު ދީލަތިކަމާ އެކުގާ،   

 ކުރެއްވެވި އަގުނުކުރެވޭފަދަ، އެހާމަތިވެރިވި ޚިދުމަތުގާ،

 ފުރެންދެން ފަސް ހަޞަފްޙާގައި ބަޔާންކުޅައަސް، ނުވާނެސަފުން   

 ކުރުވެރިވުން، ޝުކުރުވެރިވުން، ދިވެހި އުންމަތް ޝުކުރުވެރިވުންޝު

 ޝުކުރުވެރިވުން ޢަމަލުން، ނިހާޔަތަށޭ،  ޝުކުރުވެރިވުންވަނީ   

 މުޙިއްބުލް ޢިލްމު ވަލްވަޠަނަށް ޘަވާބާދިގު ޢުމުރުފުޅަކާ،

 ލޮބުވަތައި ދެއްވުން  ސަޢާދަތް،  ނުހިމެނޭހާ ވަރަށް އެދެޭމ،   

 .ހ7-12-1368

 

 ......ކީ ބައްަޔ

 

 ހިތެއް މިނިވަން ލިބުނުަނމައަދު މިެހންވާކަށް ނުޖެހުީނހޭ 

 ގޮތެއް ނެތިގެން މިހެންހޫރެން، މިތާކުމަށެއް ނުޖެހުނީހޭ   

 ދެކޭ ފޮނިރީތި ރަންހުވަފެން ތަކުން އާޢިބްރަތެއް ލިބިގެން 

 ރެކޭނޭ ގޮތް އެގުނުނަަމ ކަރުނަ އޮއްސާކަށް ުނޖެހުނީހޭ   
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 އެގުމެއް، ހިތަށް އުފަލެއް ކަމަށްހީކޮށް،ލޮލަށް ފިންޏެއް، ބޮލަށް 

 މަލަށްމާބުރު އެދާމަންޒަރު، ނުބެލިނަަމ އަސަރު ނުކުރީހޭ  

 އަހާލަން އަންދަލީބުގެ ލޭކެކޭ ފޮނިފޮނި ތަރާނާ ތައް،

 މިހައިވަރުގައި ނުދިޔަނަމަ ތަޖްރިާބ ހިތްޗެއް ނުވެސްވީހޭ   

 ގާ،ވަފާތެރި ކަމުގެ ސިއްރާ، އަޞްލު ހޯދަން ލިބުުނ ފުރްޞަތު

 އުފާ  ވީހޭ   ހިފައިގެން ޙިކްމަތީ ބަހުގާ ހިގައިދިޔަނަމަ  

 ދަރާފާވީ އަރާމީ ޤުލްޝަނަށް ހިތި އަލްވިދާޢު ކިޔަން 

 ޤަރާރުކަމެއް ލިބުނުނަމަ، ކަށަވަރުން، ގައިމޭ ނުޖެހުނީހޭ   

 ވޭީނ އުދާސް ތަކުގާ، މިހިރަ ލިބެވޭ ޢަޛާބާ، ކެކުޅުާމ،

 ނޯތީހޭ   ށް ދުނިޔެއުޅޭކަ ވިހުރުވެރި ބިމުތެރޭ ދާދެން،   

 ޙަޤީޤީ ސިއްރަކީ، އަދި އަޞްލަކީ މީޔޭ ިމ ހާމަވަނީ 

 އެެހން ބައްޔެއް ކަމަށްވޭހޭ   ޙަޤީޤީ އަލްވިދާޢެއް ނޫން   

 .ހ1368-12-29ރޭ 

 

 ޝުކުރުގެ ޝުޢޫރު 

 ދަންނަވަމެ ޝުކުރާވެދުން ޛިކުރާ ކުރެއްވީތީ ހިތުން

 އަދި ހިތުން   މުބާރިކުބާދު ރޫޙާ  ދުގާ ނދަންނަވާހި  

 ދުރު އެތައް މޭލެއްގެ ނަމަެވސް ދުރުހިސާބުން ދުރުދުރުން

 ފުރުޞަތެއް ހަނދުމައިގެ ފުރުވާލެއްވެވީތީ މިންނަތުން  

 އެކުވެރިންނާ ލޯބިވާ ރަޙުމަތް ތެރިންނާ ޔާރުނާ 

 މިފަދަ ވަގުތުންނެ، އިޙްސާސްވާގޮތުން  ވަކިވަނީތިޔަހެން  

 ،ފުރުޤަތަށް ފަހުގާ ނުލިބެޔޭ ފުރުޞަތެއް ވާކަށް އެހީ

 ވާގޮތުން  ިގ ނބަރުކުރައްވާ ހިތްޕުޅެއްނުމެ ވާނެކަން އެ  

 ފޮރުވިފައިވާ ހިތުތެރޭ ލަފުޒެއް ނުފެނި އޮއްވާ މިކައު،

 ފަށަށޭ އެއަރަނީ ވީގޮތުން  ހިޔަނިވާ  ފުރި އުތުރިގެން   

 އޭރު އޮހޮރުނު ކަރުނަ ތިއްކެއް ޖެހުނު ހިނދު ކޯފަތްމަތީ،

 ަމ އެކުވީ ގޮތުން ހަ  މޭރުމާއެކު އައި ައނެއް ތިއްކާއި   

 ދެހިތެއް ވަކިވެގެން ގޮސް ޤަރުނަކަށްވުރެ ދިގުވިއަސް! އާދެ

 ސީދާ ގޮތުން   ބެނދެވޭ ވާފަށެއް ނުކެނޑޭނެޔޭ ! އާދެ  

 ކަޅު އަނދިރި ދަންވަރުތަކެއް ފަދައިން ދުނިޔެ ފެނުނަސް ލޮލަށް

 އިލްހާީމ ގޮތުން  އުްނމީދު  ތަރިތައްދެނީ   ބެބުޅުމުން  

 ްނމުމަށް ދަތިވީ ަކމަކު ބަސްގިނަކަުމން ނިންމަމުންެވސް ނި

 ތިޔަ ވީގޮތުން  އިންތިހާއަށް ޝުކުރުވެރި ވާ ނަންމެޔޭ   

 .ހ10-1-1369
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 ތާއީދެއް 

 

 ނޫނެކޭ ލަޙްނެއް އެފަދަ އިއްވާލައެއް ނުދެވޭނެޔޭ

 އެހުވަފެން ތަުރޖަމާ ނުވެ ވޭނެޔޭ  ހޫނުކަން ހުއްޓާ   

 ައނހާ ރޭވެމުންދިޔަ އޭރުގާ ތިޔަ ރޭވުމެއް އޮތަކަސް 

 ވޭ މެޔޭ  ގޮތަކުން އެޒިހުނަށް މޭުރމެއްނުމެ ބޭރު އެރި  

 ފެންނަމުން ގުލްޝަންތަކުން ތިޔަދާ ނަޔާމަންޒަރުތަކީ،

 ދެންމެ ތިޔހީފުޅު ކުރެއްވިފަދައިން މުޅިން ޖާދޫ މެޔޭ   

 މާމެާލމެލިތައް އަބަދުވެސް ޤުލްޝަނުން ޢިޝްޤީ ފޮޅޭ،

 ނޭ މެޔޭ ނުމިލާތަނެއް ނުފެދާދިއަވަހަށް ގައިމުވެސް،   

 ތިޔައީ ތެދުފުޅެއްމޭ ލޯބިދިރި އާވާހިނދުން،! އާދެ

 ޖިސްުމން ވަކިވެގެން އެބަދޭ މެޔޭ ފޯދިގެން ރޫޙާއި   

 ލޯބި ތެދުވެރި ރޫޙު ޠާހިރު ކޮންމެ ޤުރުބާނެއް ވެވޭ 

 ސޯޅަވަރަކަށް ގަޑި އެގޮތުގާ ހޭދަވުންވެްސ ދުރު މެޔޭ   

 ލޯތްބަކީ ލޯތްބޭ ތެދޭ ރޫޙޭ ޙަޔާތޭ އުނިނުވާ 

 ިމހާރަކު ނޯވެޔޭ  ލޯތްބަކުން އެކަމަކު ކުރާ އަސަރެްއ   

 ވޭނުގާ ގިސްލާރޮމުްނ އަބަދަށްމެ ކުރަމޭ ހެޔޮދުޢާ 

 އެދެވޭމެޔޭ    އަބަދު   ސާފުސީދާކަން   ދީނުގާވާ   

20-1-1369 

 

 

 

 ފެނިގެއްލިދާ ދުނިޔެ 

 

 އަޅުގަނޑަށް މިޅެން އެކުލަވައިލެވުނީ، އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ނަޞީބުވެރިޔޭ 

 .ރެވުނު ދުވަސްވަރު، ދިމާވި ދެރަ ބަދު ނަޞީބު ގޮތެއްގެ ސަބަބުންނެވެ ހީކު 

 

 ފެށުނީއްސުރެން މިއަދާ ޖެހެންދެން ަހނދުމަކޮށްލަންވާނެޔޭ

 ދުށުމަށް އެމަންޒަރުތައް ހިތަށް ކުޅަދާނަވެސް ވާންވާނެޔޭ   

 އުންމީދުތައް ހުވަފެންގޮތުން ފެނިގެއްލެމުންދާ ދުނިޔެއިން

 ނުވެ ވާނެޔޭ  ހިތުން ފިލުވައިގެނެއް  ދުށްހާ މަނާޒިރުތައް  

 ކުލަޔެއް އަގެއްނެތް ދޯދިޔާ އުފަލެއްނުވާ މި ޙަޔާތުގާ

 ދިލަހޫނު ގިނަގުނަ ތަޖްރިބާ ވިްސނަން އަބަދުވެސްވާނެޔޭ   
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 ސިކުނޑީެގ މަތިވެރި ލޯތްބެކޭ ސިުކނޑީގެ މަތިވެރި ލޯތްބެކޭ

 މިކިޔާބަދަހި ފުންލަފްޒަކީ އަދި ފެންނަ އެއްޗެއް ނޫންމެޔޭ   

 އަނެކާގެ ޙާލެއް ވިސްނިގެްނ އެކަާމމެދަށް ހިތްމޮޅިވެގެން 

 އަމިއްލަ އޮީތމަޔޭ  އެދުމެްއ   ރަޙްމާއި ހަމްދަރްދީވަނީ   

 ތެދެކޭ ހިތުގެ ހަމަ ލޯތްބަކީ، ކަނުއެއްޗެކޭ އެ ބުނާބަހީ 

 މިދަތުރު ލިބުނުގިނަ ތަޖުރިބާއިންވެސް އެނގެންަހމަވެއްޖެޔޭ   

 އް، ރަޙްމެއް އުފެދިފައިވާ ހިތެއް ހިތްހެއު އަޚެއް، ތެދުވެރި ހިތެ

 ގަބޫލުކުރާށަވެްސ ވާންވާނެއޭ  ރުުހމުން   ނެތްކަން ހިތުން  

 ފޮޅެމުން އެދާމާތަކުތެރޭން ފޮނިބޯން އެއުދުހޭ މާބުރާ 

 ފޮނިނެތް މަލެއް ދޫކޮށްފަޔޭ ދަނީ  ކުދިކުދި ކޮކާތައްވެސް   

 އެހެނަސް ިމމަތިވެރި ސިކުޑިތައް ުއނިކަންނުވާ މާތްޙިއްސުތައް

 ރުހިގެްނމެޔޭ     އޮޅުވާލަނީ  ފަރުވާއަކުން،  ލަހްޖާޔަކުން   

 

 ބުރާސްފަތި . ހ5-5-1369

 .މ23-2-1950

   

 ތެދުވެރި ހަމްދަރުދީ 

 

 ދަންނަވަންވީ ހަމަުމޅިން ތިޔައީ ތެދޭ ތެދުބަސްފުޅޭ

 ކަންމިއަދު ހުރިގޮތް ހިތާފައިވެސް ތެދޭ ތެދުބަސްފުޅޭ   

 ލަށް ވާގޮތުންތެދުފުޅެއްމޭ ތެދުފުޅެއްމޭ އަދުގެ ޙާ

 ފަށާނީ ހިތްޕުޅޭ  އުތުރެން  މަދުނުވާފަދަ ވޭނަކުން   

 ]ޖައްވެކޭ[ސާފު ޠާހިރު ރޯޝަނީ ތާޒާ ުއޖާލާ 

 ަކޅޭ  ަހމައެކޮށްލީވެސް  މާފު ނުވެވޭނޭގޮތުން އަދު   

 ވިސްނުމުގެ ފުން ދިގު ނަޒަރަކުން ތިޔަޙަޔާތަށް ވިސްނުމުން 

 ނަމަ ގުޅޭ އިސްދަށަށް ޖެހިދާނެޔޭ އެހިތެއް ހިތާ ތިޔަ  

 ކުރިމަތީގައި އަދުއޮތީ ހަނގުރާމައޭ ހަނގުރާމައޭ 

 ކަރުފުޅަށް ތިޔމެހިދަނީ ވިހަޒަހަރުގަދަ އަލިފާން ބޮޅޭ   

 މަރުމެ ޫނނީ ނެތް ދޮގެއްތޯ ވުންދިފާޢުގެ އެއްގޮތެއް

 ކަށްވަޅޭ  އަރުތެރޭން ފެންތިކި ނުދިރިދާ ޙާލަކީ ހަމަ   

 ނުމީނެތް ޤަދަރަކާ އިޙްތިރާމެއް ކޮން ހިތެއްތޯ ބޭ

 ސަހަރޯ އެީއ ހަަމ އަނދަވަޅޭ  ،ނެތް ތިމާއަށް ލޭފައެއް  

 މާފުދެއްވުން އެދެމެ ހަމްދަރުދީ ވެވޭގޮތަކުން އަޅަށް 

 ކޫރުްނ އެޅޭ  ީމ ވީގޮތޭ   ◌ްގޮތޭ  ހިތްއޮތ ސާފުކޮށް   
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 އެންމެ އެކުވެރި ލޯބިވާ ތިޔަ ޤައުމަށް ދެއްކެވުން 

 ޮފޅޭ އެންމެ ޢުމަގުްނ ހިތުގެ އެދެމޭ ޤުލްޝަނެއް ނަަލމާ  

 .ހ11-11-1369

 

 ޒަޚަމްވެފައިވާ ހިތް 

 

 ދަންނަވަންތޯ ތިޔަހެނެއް އުންމީދު ގެނެވޭކަށް ނެތޭ 

 ދަންނަވައި ތަފްޞީލުކުރެވޭ ހާ ހިތެއްވެސް އަދު ނެތޭ  

 ތާއަބަދު ލިބެވޭ މިދުނިޔޭން ތަޖްރިބާތައް ގިނަކަމުން 

 އޭގެދަތި ހިތިރަހަތަކުން މިންޖެއްވުމެއްވެްސ ހަމަނެތޭ   

 ވަހެއް ކޮްނމެވަގުތެއް ހޭދަކޮށްލަން މިެޖހެނީ ކޮންމެ ދު

 ކޮންމެވެސް މޮޅިވެރި ައސަރަކުން ނޭތެދޭ ނިުމމެއް ނެތޭ   

 ގުލްޝަނެއް ހެދިދާނެޔޭ މޫސުން ރަބީޢުގެ ހިންމަތުން 

 ބާ ރެއްނެތޭ   އެފަދަ އެހެނެއް  ނުދިރޭނެޔޭ  އުލްފަތެއް   

 މަންޒިލެއް މަޤްޞޫދު އޮތަކަސް ފާޅުގާ ފެނި ހާމަާވން 

 ންސިގަނޑުވެްސ އަންދުވަހުގެންގުޅުނު ހަސްފަސްވެސްނެތޭ ފަ  

 ކަރުނަޔާއެކު އޭރު ބައިވެރިވާ މަގޭ ބުލްބުލް ނަޔާ 

 އަދުނެތޭ  ދެކޭކަށެއްވެސް  ހިތަކުން މިާހލު  ދަރުމަވެރި   

 ފެންނަހާ ކަމަކުން އެތައްގިނަ ޤުދުރަތީ މަްނޒަރު ތަކުން 

 މެއް ނެތޭ ުނވު   ނޫންަކމަށް  އުދާހެއް    ގެންނަނީ ވޭނީ  

 އެތަކެއް ތީރަކުން އެތަކެއް ފަހަރު ޒަޚަމީ ވެފާ! އާދެ

 ހިތުގެނަމުާގ އެބައޮތޭ  ެކނޑިފާ   ވާހިތެއް އަދު ހިއްސު  

 .ހ3-9-1370

 

 ޕޮންގް -ޕިންގް 

 

 ޙަރަކާތަށް ވިސްނާށޭ ގެންނާން ރީތި ޗާލޫ 

 ފަޅުފިލުވާން  ރީތި ދަތި އުކުޅުތަކުން މޭޒުވަކިން   

 ދިގުކުުޅމަށް އާދަނުކޮށް ވަކަދިއުޅި ކުރުކުޅުމާ

 ވަކިއަމާޒެއް ހިފުމަށް ީވ ކުޅެގެްނ ފަރިތަ ކުރާން  

 މޭޒުގާޖެިހ ފިތިގެން ހުރެ ކުޅުުވން ވާ ގެއްުލން 

 ފެންނާން   ާހމަވެހުރެޔޭ  ބާރުއުކުޅެއް ޖެހުމުްނ   

 ތޫނު އެކި ބޯޅަތަކުން އަންނަ ހަމަލައަށް ވިްސނައި 

 ޢު ކުރާންހެލިފެލިވެ ދިފާ  ދޫނުކޮށް ކެރިތިބެވީ   
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 ބޯޅަތައް ބްރޭކުވެގެން ދާއިރު ހުރަހާއި ދިގަށް

 އުކުޅަށްވީ ދުއްވާން  ލޯހުޅުވި ހުރެފެނު ޖެހުމުްނ   

 މަޑުަމޑުން އައިަނމަ ސާީވސް ލިބިގެްނ ހިތްހިތަކަށް

 ބޯޅަޖަހާން ] ިއސްކުރަކަށް[ރަނޑުވެފައި ނުމެތިބެވީ   

 އެކިގޮތައް އަންނަ އެހެރަ އެކިވަޒަނުެގ އެކިސާވީސް 

 ފޮނުވާން    ކެހިވެރިކޮށްވީ ތުނިނުވާހެން އަނބުރާ   

 ސީދަލަށް އައިނަމަ ސާީވސް ދިގުކޮށް ބާރުމިނުން 

 ކޮށްލާން   ބްރޭކެއް ނުއަތު  ނުވެވޭ  ވީ ދިފާޢެއް   

 ބްރޭކްކޮށް އަންނަ ދިފާޢާ ޙަމަލާއަށް އަބަދަށް 

 ސީދާ ވާން  ބޯޅަތަކާ  ބެޓާ   ދޭށެ ފުރްޞަތެއް   

 ،ސް އަރަނީަނމަ ޢީދޭބޯޅަތައް މޭޒުމެދުްނ ވެ

 ހޯރަ އުކުޅެއް ކަމުގައިާވނެ ކުރަން އަބަދު ހަނދާން   

 ވިސްނުމާ އެއްގޮތުގައި ައމުރުތަކަށް ތަބަޢަކުރާން 

 ރީތި ކުރާން   އަތްމަތިނަލަ  އިސްކުރާށޭ އަބަދަށް   

 ކުޅިފަހަށް ދަހިވެތި ކަމުގާ ޤުރުބާން ވާ ހިނދުގާ 

 މީދު ކުރާން ުއން   ހަމައަށް ވާނެޔެ   ފަހު ޕޮއިންޓާ  

 .ހ1-1-1370

 

 

 

 ކުއްލި އަސަރެއް 

 

 މުޅ ◌ިޤުލްޝަނަށްތާ ފެތުރިގެން އެދިޔާ  ޚަރީފުގެ ފޫހިކަން

 އެވާ ކުލަތައް ވަޔަށް ވެދިޔާ  ކުރިން ދުށްހާ މަނާޒިރުގާ  

 މިހައިރު މިާލ އެޯމޅިވެދާ މެާލމެލިތައް އެހާ އުފަލުން 

 ދިޔާއެހައިރު ފޮޅޭހިތުން ޒީނަތް ަވމުންނޭ ފަރިވަމުްނ އެ  

 އެއަށްވުރެ ފެހި ރަބީޢެއް އޭރުގާ ހަމަ ފެނުނަ ުނމެދިނުމަށް 

 އެއޮތްކުޅަ ހިންމަތާ މިންނަތް ހަނދާނަށއާވެގެން އެދިޔާ   

 ނަޔާ ބުލްބުލްގެ މިޔުޒިކްތައް ވިރުވަުމން އޮހޮރަުމން ގެންދާ 

 ެއ ގުޅުވާގޮތްވިއަސް ެއ ދިޔާ   މަގޭޙާލާ  ގަޔާވެވިގެން   

 ގާ ސާބިތު އެ ކޮށްދިންހާ މިޘާލާ ހެކިތަކުންވެްސ އޭރު

 އެދިޔާ ފިސާރިތެދެއް، ހިތާސިކުނޑީގެ، ލޯތްބޭ ވަުޅޖަހާ   

 ކޮބައިތޯ ތިޔަބުނާ އަޚްލާޤަކީ އަދި ހަރުދަނާ ހިތަކީ،

 ތިޔަ ވީގޮތެއްގެ ދިޔާ ޖަވާބަކީ؟  ދެއްވަވާނެ  ކޮބައިތޯ   
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 އަސަރުހުރި، ފުން އެހާއަދި ފަށުވި ޖުްމލާތައް ޢިބާރާތްކޮށް 

 ލޯބި މެދުވެރިކޮށް، ވެވުނުހާ ވަޢުދުތައްއެދިޔާ އަސަރުގަދަ   

 އުވާލާ ހިތުގެ ސާބިތުކަން ދުރާލާ ރަްމޒު ކުރަމުްނ އައި 

 ކެރިހުރެ ޢަމަލުތަްއ އެދިޔާ ހެކިވާެނ  ރޭގަނާޑ  ދުވާލާ   

 ލިބޭބަދު ނަންތަކާއި މަލާމަތަށް ނުބަލާ ދަތުރު ކޮށްފާ

 އެދިޔާ އެދޭ އެދުމަށް އިޖާބަދެމުން އެކުޅަ ދަތުރުގެ އެދުން  

 ހިތުން ޤަދަރާއި މަތިވެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭށަ ކުޅަ ހިންމަތް

 ފިލައިގެނޭ އެދިޔާ  މިތަންވަޅު މަޑުަމޑުން ފިލަުމން ުމޅިންެމ   

 ބަހުން ކުރުކޮށް ޖުމްލަކޮށް ދެންނެވޭަނމައީ، މިހާރު މުޅިން 

 ފަހުންވެސް އަދި ކުރިންވެސް ދެންނެވީ ތެދަކަށް ވެގެންނެދިޔާ  

 ން އަލުން އާުވން ލިޔުނު ހާސަރުތަކެއް ނޫނޭ،މިއީ އެދިގެ

 ޞަފްޙާއެކޭ މިލިޔާ ތަނުން   ލިޔެވޭ   މިޙަޔާތުގާ   މިއީ   

 .ހ10-9-1370

 

 ދީނީ ރޫޙު 

 

 ދީނަށް ޢަމަލް ކުރާށޭ ރޫޙެއް ފިސާރި ހުރެގެން 

 މިހެންދެން ސީދާމަުގން ހިގާށޭ  ނުތިބެ  ހޫރެން   

 އަގުހުރި  ފުރަތަމަ ވެގެންމެ ތެދުވެރި ނަފްސަށް ތިމާގެ

 ފުރަގަސްނުދީ މަގުން އަލި ކުރިޔަށް އަރާ ހިގާށޭ   

 ޙައިރާންވެފާ ނުތިބެދެން ދީނަށްޓަކާވެ ޤުރުބާން 

 ލޭ އޮހޮރުވާ ބަލާށޭ    ރޫޙުން   ހިތާއި  ޖާނާ   

 ސީދާ ދަމަހައްޓުވާ ޢަަމލުގާ ޢަމަލާ ބަހުންވެ 

 ނަގާ ނުލާށޭ   ކަމަކުްނ  ހަމަތައް މިދީނުގާވާ   

 އިގެން ޤައުމާއި ދައުލަތައިގެންއަޚުނާއި އުޚުތުނަ

 ފައުޅާއި ސިއްރުގާ ދީން، ގުޅުާވ އެގޮތް ދެކޭށޭ  

 ކޮނޑުގާ ެއޅޭ ިމމަސްއޫލިއްޔަތު ފިސާރި ދަނެގެން 

 ފިނޑިކަން ުމޅިންެމ ފިލުވާ، ޙުރުމަތް އަދާކުރާށޭ  

 ވާޖިބުތަކަށް މިދީނީ ސާބިތުވެގެން ދިނޭނީ،

 ބާށޭެ◌ ބޯ ލަނ ކިަޔމަންވ އައި ހަމަ ބަޝާރަތޭމީ   

 ވަގުތަށް ކަމޭހިތައިގެން ފަރުޟެއްއަޅާ ނުފާދެން

 އަގުހުރި ޢުމުރު ނިޭމ ދެން އުުޅމަށް ަސމާލު ވާށޭ   

 ކިރިޔާ ފުރާނަ ހުއްޓަސް ބުއްދީގެ ބާރު ވަންޏާ

 ބަހައްޓަވާށޭ  ފަރުވާ   ނަމާދަށް ފަރުޟޭ އެއީ   
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 ގިސްލާ ރޮވޭނެ ދުވަހެއް އަްނނާނެކަން ހަނދުމަކޮށް 

 ނުލާށޭ    ނަގާ ސާބިތުކަން   އިސްލާމުދީނުގާ   

 އައުދާނަ ކައު ރަސޫލާ، ޝައުޤާއެކީ ނަމޫނާ 

 ކަމުގާ ވެދެއްވި ގޮތްތައް ބިންވަޅު ހިތަށް ނަގާށޭ   

 ކީރިތިކަމާއި މޫރިތި ގަހަނާ ތަކުންެވ ޒީނަތް 

 ދީލަތި އަރިސް ހަނދާންކޮށް ދީނަށް ޢަމަލުކުރާށޭ  

 .ހ28-9-1370

 

 ޢީދުގެ ވެދުން ރޫޙީގޮތުން 

 

 ން ޢީދުގެ ވެދުން ލޮބުވެތި ހިތުން މިފޮނުވަނީރޫޙީގޮތު

 މިކޮށްލަނީ  ރޫޙަށް އުފާލިބުން އަދައި ރޫޙުން ވެދުން   

 ރަޙުމަތުގެ ނޫރުނިވި ުމޅިން ާނމާން އަނދިރިވެފައިވިއަސް 

 އަހުރެންގެ ލޭހިނގާ ިހނދެއްގާ ހިތް އެތާނގައޭ ވަނީ   

 މާޒީގެ އެިކ ހަނދާންތަކަށް ރޫޙާހިތާ މި ފޮނުވަމުން 

 މިގެންނަނީ   ގެ އެންމެ ފޮނި މަނާޒިރުތައް ހިތަށްލޯބީ  

 މޫސުން ރަބީޢު އޭރުއައި ގުްލޒާރު އަދި މިހާރުެވސް 

 ައްނަނނީ  ތާޒާވަމުްނނެ  ގޮތުން  ރޫޙަށް އަސަރުކުރާ  

 އޭރުގެ އުފާދުވަސްތަކާ މިޔުޒިކް އެރީތި ލަހްނުތައް 

 ނެގެވިފަޔޭ ވަނީ  ބިންވަުޅ  އަސަރުތަކާއެކީ  އާރުގެ   

 ފުރޭނިގެން އެޅޭ ކުދިކުދި ކޮކާ އެ ހަނދުވަރުން ފަތްތައް

 ވަޒަްނ ވަނީ  ފުރާނަޔަށްއެވާ އިޙްސާސެކޭ   އަސްތާ   

 ނިޔަނެތިވެ އަންނަ ރޯޅިތައް ފަތުރާލުމުން އެލުއިޝަޛާ 

 އަސަރެކޭ ދެނީ ހިޔަލާއި ފިނިހަވީރުތައް ވަކިޚާއްޞަ   

 ފަތިހެއްގެ ނަލަ މިޘާލަކީ ދަތި އެއްެމ ދަތި ބަޔާނަކީ

 ރޯޝަނީ ވި◌ިވެރި ހަނދާން ތަކެއްގެވެރި ދުވަހޭ އެއީ މަތި  

 ،ޛައުޤެއް ލިބުނު ޒަމާނަކީ، ޝައުޤެއް އުފެއްދި ދައުރަކީ

 އެޔޭ، ިމ ހެކިވަނީ  އެއްޔޭ،  ރައުނަގުވެދިޔަ ޙަޔާތަކީ   

 ނިޔަތާ ދުލުން ޢަމަލުތަކުން ޝުކުރާ ވެދުންކުރާ ހިތުން

 ަވނީ ފޮނު ކިޔަމުންނެ ލޮބުވަތާ ޘަާނ ކިޔަމަންވެ ރޫޙު   

 .ހ1-10-1370
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 އުނިވުމެއްނެތް ލޯބި 

 

 ވަފާތެރިކަން އަދާކުރަމުން މިދުނިޔޭން ވަކިވަމުންދާނީ 

 ނިފާޤެއްނެތް ހިތާސިކުނޑީގެ ލޯބިވަމުންެނ މަދުވާނީ   

 ތުރާލާ ބުރަ އުފުއްލާހިނދު އަރާމަށް ހިނދުކޮޅެއް ނުމެދީ 

 ީމހަކަށް ވާނީ  ބަރާބަރު  ޤަރާރުވެގެން އެމަންޒިލްގާ   

 ގެ ޚާލިޞްވި ދީލަތިކަން ހަނދާންކުރަމުން ޝުކުރު ކުރަމުން ހިތު

 އިތުރު ފާގަތިކަމަށް އެދެމުން މިގޮތުގާ ކަށްވަޅަށް ދާނީ  

 މިތުރަކަށް އެންމެ މަތިވެރި މާތް މިޙަމްދަރުދީ އަދާކުރަމުން

 ޙަޤީޤީ ލޯބި ފޮނުވާނީ   ހިތުން ކެކިއުތުރިގެން އެއަރާ   

 ގެ އަރިއަހުގާ،އެހީތެރިކަން ލިބޭގޮތުގާ މަދަރުޤާރާ

 ޚަތިމުކޮށް ލާނީ  ޙަޔާތޭ   ލޯބިވޭވޭހުރެ،   އެހީތެރި   

 އެހެން ހުރިހާ އުފާތަކަކުން ހިތުންރުހުމުްނ ވެގެން މަޙްރޫމް 

 ފަނާ ވަނީ   ބަދީޢަކަށް ޓަކަޔޭ މިހެންއިނދެ ލާަމޘީލު   

 ވަމުން ޤުރްބާން ހިތާރޫޙުން ޔަޤީންކޮށްދީ ބަހުން ޢަމަލުން 

ނޑުންދާނީ ސިހުންނުވެ މިގޮތުގާ    ހުރެޔޭ، ފުރާނަ މިހަށިގަ

 ނުރައްކާ އަދި ކިތަންމެވިޔަސް މަރަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޖެހުނަސް 

 ބިރެއްނެތި ކޮންމެ ވާޖިބަކަށް، ސަމާލުެވ ކެރިގެނޭ ދާނީ   

ނޑުތައް ހުރަްސ ކުރުމަށް   ގޮވާލައްވައިފިނަމަ ލޯބީގެ ލޭކަ

 ޝަހީދު ވާނީ  ެއލޯބީގާ  ދުވަހަކު   ނުވާނޭ އުނިވުމެއް   

 .ހ28-1-1371

 

 ވަޠަނަށްޓަކާ 

 

 ޤުރްބާންކޮށް ޤައުމަށް ނަފްސާއި ޖާނާ   މަރުދޭށޭ ވާނީ ވަޠަނަށްޓަކާ، ނާ 

 

 މީރުވަހުން ފުރިފައިމެވަނީ، ސީދާ ލިބިފައެ ނޫރުވަނީ 

 ފޯރާހެންވާތީ، ރޫޙޭ ދިރި ވާތީ،  

 ގެންނަން ހެއެކޮށް ފިކުރުކުރާން އެންމެްނ ސީދާވެސް ކުރުވާން   

 މަގުގާ ަޒމާނާ، ފެންނާީނ އެދެވޭ ޫމސުމް ސުހާނާ  ދެންދާނީ ދާންވީ   

 މޯޅިވެދިޔަ ޤުލްޝަންގެ ނަޔާ، ރޯޅިގެނަިއ އެކިމަލުެގ ޝަޛާ،

 ފޯރާހެންވާތީ، ރޫޙޭދިރި ވާތީ،  

 ގެނުވައިގެން ދެންވީ ހޯދާން، އޭގެވަހުްނ ހިތްތައް ދިރުވާން  

 ނާ ޓިކާން ފުރިހަމައަށް އާކޮށްގެން އާޝިޔާކުރިޔަށްދާނީ ހޯދައިގެން    
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 ނިޔާމަލިބޭ ދަތުރެއް ކުރަމުން، ޚިޔާލުގެނާ ދާހިނދު އޮބަމުްނ،

 ފޯރާހެންވާތީ، ރޫޙޭދިރިވާތީ   

 ފަސްނުޖެހޭދޭ ޢަމަލުކުރާން، ޢަްޒމު މިތާނެރެ ހާމަކުރާން   

 ދޫކޮށްލާށޭ ދެން ދެއްކުން ބަހާނާ، ހާލުގެދޫ އެގޮވާމިއްޔޭ ފަސާނާ    

 ޫލމު ވެޭވ،ދޭހަވެ އެގިފަހުމަށް ގެނެވޭ، ހައިކަމަުކން މައު

 ރާހެންވާތީ ރޫޙޭ ދިރިވާތީ،ފޯ  

 ތާޒާކަންތަރިތައް ހިނދުދޭ، އާޒާދުވެ ހިތްތައް ދިރުވޭ   

 ގެންނާށޭ އިއްވައިދޭ ޝާޢިރާނާ، ބުލްބުލްތައް އިއްވާ ފޮނިފޮނިތަރާނާ    

 އާފާޤުގެ ޒީނަތްތެރިކަން، ހާމަކުރާ ޤުދްރަތްތެރިކަން،

 ފޯރާހެންވާތީ ރޫޙޭ ދިރިވާތީ   

 ށް ނޫރުލިބޭ، ފަހުމާ ިވސްނުން އާކުރުވޭ ނަފްސާ ރޫޙަ  

 ތަހްޛީބީ ގެންނަންވީ ރަންޒަމާާނ ސިުހމެއްނެތި ޖޯޝާއެކުގާ ޒުވާނާ    

 .ހ11-2-1371

 

 އުންމީދުގެ ރަންޒަމާން 

 

 ފެންނަނީ އުންމީދުކުރެވޭ ރަންަޒމާނުގެ ހެކިތަކޭ 

 ން ދެއްވަވާ ނިޢުމަތްތަކޭ ދެންނެވޭ މަތިވެރިފަރާތު  

 ށައިގެން ފެންނަނީ އެިކ ދިމަދިމައިން އާވަމުން ހެދެމުްނ ވަ

 މާމެާލމެލިތައް ފަރިވެ ފޮޅިފައިއެވާ ޤުލްޝަންތަކޭ   

 ބައިވެރީން، ތިޖާރީއެކުވެރިންނާޔާރުނާ ޤައުމީ 

 އުޅޭެނ ހަވީރެކޭ  އުފާކޮށްލާ   ހީނލާ އެކުއެކީ   

 އުލްފަތުގެ ފޮނިފޮނިތަރާނާ އިއްވަމުން ނަށަމުން ެހމުން 

 ން އުދުހިއުޅެލާ ފަތިހެކޭބުލްބުލްތައް މާއުފަލަކު  

 ރޫޙުދިރެމުން ދާއުފާވެރި ގޮތްތަކެއްގާ އުންމަތަށް،

 ނޫރުޢިލްމުގެ ފެތުރިފައިވާ ފެންނަނީ ރަންއަޞްރެކޭ  

 ދުރުމިއަށް އަރަމުންދަނީ، ުމޅިރާއްޖެއަށް އަލިއެޅުުވމުން 

 ދުރުދުރުން މަލަފެންނަ ތަހްޛީބީ އުފާވެރި ރަށްތަކޭ   

 ޢަޒްމުާގ ކުރިއެރުވުމަށް އެއް ޚިޔާލެއްގާ ވަޠަން އެއް

 އެއްރޮނގުން މިޞްރާބު ޖަަހމުންދާ ޒުވާީނ ހިތްތަކޭ  

 ހީވަނީ ހަަމ ބައްސަވައި ދެއްވެވިހެނޭ ޙުއްބުލް ވަތަން 

 !ގާއެވާ ގަދަ ރޫޙެކޭ  ފަރުދެއް ދީބުގައިވާ ކޮންމެ   

 ކޮންމެ ވާޖިބަކަށްެމ ކެރިތިބެ ފޯރިޔާ ޖޯޝާއެކީ،

 !މަްށ ޖަވާބެއް ދޭލެކޭއޮންނަފުރިހަމަ ގޮތްމަތިން އެކަ  
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 އޭޒުވާނުންނޭ ދެޖިްނސުގެ ފަސްުނޖެހި ކުރިޔަށްދަމާ

 ވިޔަވަތިކަމޭ، އާ ބާރެކޭ    އެކުވެރިކަމޭ،  ބޭނުމީ   

 .ހ18-2-1371

 

 ޢަޒްމު 

 

 އަހަރެންގެ ހިތްމުޅިްނ އެކީ ޤުރްބާން ކުރާނަމޭ 

 ޒަހަރެއް ވިއަސް މިބޯކަށެއް ޖެހިލުްނ ނުވާަނމޭ   

 އަލަކުން ތަނެއްނެތޭބޭޒާރުވާކަށެއް ދެނެއް 

 ިނޭމަނމޭ    ޒަޚަމީގައި   މިވީ  ނޭޒާއަކުން   

 ނަގަމުން ދިއަސް ވިލާަގޑެއް އެގިފެނިެމ ކުރިމަތިން 

 ނޭނބުރޭަނމޭ  މަގަކުން ދެނެއް އަލުްނ މިހިާގ   

 އެކި ފުށްފުށުން މަގޭހިތަށް ހެރިޔަސް އެތީރުތައް 

 ނުދާނަމޭ  ވަކިވާކަށެއް މިމަންިޒލުން ރުހިގެްނ   

 މަތްތެރިންގެ ލޯތްބާ ވިސްނުންތެރިންގެ ބަސް ރަޙް

 މަހިތުން، މަޭގހިތުން ރަނގަޅދެން ެއ ފުހެލުމޭ   

 ވިޔަ ރީތި މާފޮޅޭހާ ގުލްޝަންތަކަށް ވަދާޢު

 އުފަލުންމަދާނަމޭ ] ަޒމާނަކަށް[ކިޔަމުން، އަލުްނ   

 ވަހުމެއް ބިރެއް ކަމެއްނުާވ ސިުހމެއްވިއަސްނުވާ،

 ެގ ވިރުވުމޭ ]ޒިކްމިޔު[އަހުރެންގެ އުފަލަކީ ހަމަ   

 ލިބެޭވ ހާއުފާ ތަކާ] ހަނދުވަރުގެ މޫުސމުން[

 މަޙްރޫްމ ވާނަމޭ  މޮޅިތަކުން   ޢަދަދެއް ނުވާނެ  

 ◌ް ިމ ނުފިލުވާ،UއުނިކަނUތިޔަހެން ޙަޔާތުގާ ހުރި 

 އެހެނެއްނުދާނަމޭ ....ކިހިނެއްތަ ދެން ޢުމުރުމަގޭ  

 .ހ27-2-1371

 

 ޚިޔާލެއް 

 

 ށް އެދިގެން ގޮވާލުމެކޭ ޙަޔާތުގެ ކޮންމެވެސް ބައިވެރިޔަކަ

 ޚިޔާލާ ވިސްނުމަށް އަިލމަގު ފެނުން އެދިގެން ބަލައިުލމެކޭ   

 ޒަމާނުއްސުެރ ހިތާގުޅިފާ، ހިތުގެ ބޭހެއްކަމަށް ވެވިފާ،

 މަދަދު އެދިލުމެކޭ   އަމާޒު މަށަށް ހިފުނު ޔާރާގެ އަރިހުން  

 އެކަނިވެރި ހާލުގާ އެކަމުެގ ތުރާ އުފުލާށަ ޖެހުީނމާ 

 ެއ އިންސާީނ ޠަބީޢަތެކޭ  ށް މިހެންުވމަކީ، ނިކަމެތިންނަ  
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 ގޮތާއި ފޮތާ ބައެއްފަހަރަށް އޮޅުންވެ މިޙާލުތައް ޖެހުނަސް 

 ހިތާ ނަފްސާއި ރޫޙުން އެދެވެނީ ހަަމ އެންެމ ޤުލްޝަނެކޭ  

 ނެތަސް މިއަޅާެގ ޙާލާމެދު ރަޙުްމ އުފެދޭ ހިތެއް އެއްވެސް

 ކޮށްލުމެކޭހަނދުމަ  އެތައްގޮތަކުން ޝުކުރުވެރިވާ ފަރާތަށް  

 އަގެއްނެތްކަން އެގޮތްމިގޮތުން މިއަދު އަންގާ ހަދާއިރުވެސް

 ހިތުގެ ވޭީނ އުދާސް ތަކެކޭ  ފާޅުކުރެވޭމީ،  ލަދެއްނެތި   

 ކިތަންމެ ބަދަލުތަކެއް ގެނައަސް އެގޮތުގާ ދައުރުތައް ކުޅަޔަސް 

 ހިތުން ދުވަހަކު ނުފިލުވޭނޭ، މުޤައްދަސް ޭއ ހަނދާންތަކެކޭ  

 އަރުން ފެންތިކި ނުދިރިވާ ޙާލުގާވަނިކޮށް  މަރަށް ތެޅިތެޅި

 ދޭެނ ރިހްލަތެކޭ އިޔާރާ  ހަރާލުމަކީ،  ޚަންޖަރު  ކަރަށް   

 1371-3-10ހޯމަ 

 

 ހިތުންނެގި އުދާހެއް 

 

 އަޅުގަނޑަށް މިޅެން ހެދިފައިވަނީ، އަޅުގަނޑުގެ އަލަތު ދަރިފުޅަށް 

 އިވެން  ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން، ކުރެވެމުންދިޔަ ބަދުނާމުގެ އަޑުތައް

 ފެށުމުން، އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ކުރަމުންދިޔަ އަސަރުތައް ޙައްލު ކުރުމުގެ 

 .ބަލިވެއިނދެ ހަތަރުމަހުގައެވެ . ގޮތުންނެވެ 

 

 އެކަލާނގެ އަޅަކަށް އަނެކަކަށް ނިަކމެތި ކަމެއް ނުދެވޭނެޔޭ

 ބޭރެއްހިލާ ނުެވ ވޭނެޔޭ  އެކަލާނގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތުން   

 ވެފާ ބިކަހާލުގާ އަޅުގަނުޑ އިނަސް އެކިގޮތު◌ްގޮތުން ނިކަމެތި

 ބެވޭނެޔޭލި◌ިހަށިބައިގެ ތަނަވަސްކަން ވަށައިގެންވެސް އަބަދު   

 ދޭނޭ އެކަކު ނުވިޔަސްހިތުން، ސިުކނޑިްނ އެފަދަ ދީލަތި ކަނެއް،

 ދައްކާ ފަޔޭ  ިއސްލާމުދީން   ގޮތްތައްވަނީ   ދާނޭ މަގާ   

 ުހން ވެގެން،ބުރަހާލުގާ ޖެހުމުްނ މިެހން ވަުހމުގެ ގޮތުން ނުރު

 ފުރަގަސްދިނަސް ދެގޮތެއްނުވާ، ހިތަކުން ޝުކުރުވެރިވަންމެޔޭ  

 ބަދުނާމުވެވި އަގުނެތިދިޔަސް، އެއްވެސް ޙަޤީޤަތަކާނުލާ،

 ތަދު ހިތްވުމެއް ލަދުވެތިވުމެއް، އެރޮގުން ސަފުން ނުމެވޭމެޔޭ   

 ހެއްދެވި އެކީރިތިވަންތަ ޙަޟްރަތުގައި އަޅާގެ މިހާލުތައް 

 ށެއްނެތި ފާޅުގައި ވާނީ ބަޔާންވެވި ޮގސްފަޔޭއެއްވެސް ކު  

 މާޒީގެ ވޭތުވި އަހަރުތައް ދޭ އުނދަގުލެއް މުިޅ ހަށިގަނޑަށް 

 ދެނެއް ނުފަށާނެޔޭ  ތުރާ ދޭކަށް  މާޒީގެ ތިޔަ ހިތަކަށް   
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 ދުނިޔޭން އަޅާ ބިކަ ހާލުގާ ނިކަމެތިވެފާ އިނަކަސް މިހެން 

 ރި ގޮތުގަޔޭ އަބުރުވެދުނިޔޭން ނުކުމެދާނީ އަޅާ، ތެދުވެރި   

 .ހ6-8-1371

 

 މަރުވެގެންދަމުން 

 

 ދުނިޔެ ދޫކޮށްފާ އަޅާ މިދަނީ ހިތުގެ ދަތި ވޭނުގާ

 ވަނިވި ހައި ހިތްދަތި ކަމެއްލިބި ހިތުގެ ދަތި ހިތި އަސަރުގާ   

 ވަކިވެގެންމިދަނީ މިދުނިޔޭން ލައްކަގިަނ ގުނަ ތަޖްރިބާ 

 މުގާސާބިތުވި ހެކިތައް ދުށު އެއިްނ  ނުކިޔެވުނަކަސް ލިބި   

 މުޚްލިޞުންނާ މުޚުލިޞައިންނަށް ހެއުހިތުން ކުަރމޭދުޢާ

 އެދި ބާޣުގާ   ފާގަތިކަމަށް  ގޮތުްނ   ހިމެނޭ އުޚުތަކަށް   

 ގުޅެވުނީއްސުރެ އުފަލަކަށްފަހު ޑަބަލު ޮމޅިޔެއް ހުށަހަޅާ 

 ިމ ވިދާޢުގާ ނުވިއަސްކިޔޭ     މިތުރެއްކަމަށް  ގުޅުވަމޭ   

 ވިމިޝުޢޫރުތައް،ވެއްޖެޔޭ  ބަސްތަކުން ސިފަކޮށްލުމަށް ދަތި

 ޙަޔާތުގާ  ކުރުވަނިއްޔެ   ދުވަސްތައް    ލަސްވުމާއެކުގާ  

 އެކުވެރިންނާ ވަކިވެވޭތީ ހާދަހާ މޮޅިޔެްއ ވެޔޭ،

 އެކަނިވެރި ބިކަހާލުގާ  މިދުނިޔޭން   ނުކުމެގެންދާ ހިނދު   

 ހިތުތެރޭން ކެތްނުވެވިގެން ލޯތްބަށްޓަކާ މިތުރަށްޓަކާ،

 ފޮނުވަމޭ ފަުހ ވިންދުގާ  އެއަރާ   ބާތު އުތުރިގެން ޖަޛު  

 ނުކުމެގެން ދާހިނދު މިހުރިާހ ކަންކަާމ ހިތްދަތި ވިއަސް،

 ހިތްއެކީ ަހމަ ވަގުތުގާ  ލުއިވެގެންދޭ    ޛިކުރު ވެވުމުން  

 ތަސްލިޔާ ލިބިގަންނަމުން މިގޮތުން ތަވައްކުލު ކޮށްލަުމން 

 ގާިމ ވިދާޢު  ދާއިމަށް    މިރުޖޫޢަވެވެީނ   އަޞްލަށޭ   

 ފިޔަވާ ދެން އިލާހަުކ ނެތް ކަމަށް،هللا ހެކިވަމޭ 

 ހެކިވުމުން ހުރި ރަްޙމަތާ ނިޢުމަތް ހަނދުމަކޮށް ަޙމްދުގާ  

 .ހ17-11-1371

 

 އާދުނިޔެއެއް 

 

 އަލުން އާ ޙަރަކަތެއް އާދުނިޔެއެއްފެނި ހިތް އެތާއުޅެނީ

 މިދަނީ   ައމުނައިގެނޭ  ގުލްހާރުތައް  މިލުން ުނމެވާގޮތަށް   

 ތެރޭ އުފެދުނު މި މަތިވެރި އަލިކަމެއްެގ ތެރޭޚިޔާލާތުގެ 

 ނަގަނީ    ނަށާ  އުފަލުްނ  ދިޔާރުލް އަމްނުގާ ރޫޙާ ހިތާ   
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 އަބަދުވެސް ކެނޑިނުއެިޅ ލިބިދޭ އަރާމާ ރާޙަތާ ފިނިކަން 

 ސަބަބު ހޯދަން ނުކުޅެދޭ މިންވަރަށް އެތަނުްނ އެހެރަ ލިބެނީ   

 ދަދު ނުމެވާ ބަލަން ހުއްޓަސް މިފޫހިނުާވ ގުނަން ފެށިޔަސް ޢަ

 އަލަށް އެތަކެއް ޢަދަދު ގުނަވާ މަނާޒިރު ފެންނަުމންނެ ދަނީ   

 ހިތުގެ ދަތިކަން އެކަނިވެރިކަން، އިތުރުވާހާ ކަމެއް އެކުގާ 

 އާ އުފާ ތަކަކަށް ބަދަލުވެދަނީ  މިތުރުނޭ އަދު ފިލައިގޮސް   

 ވަށައިގެން ފެންނަ މަންޒަރުތައް އެއިްނ ދައްކާ ނިޝާންތަކުގާ

 ހަޔާތެއްތާ އެ ސިފަކުރަނީ   ން އޭގެ ނިމުމެއްނެތް،ފަށައިގެ  

 ޝަޛާ ގުލްޝަންގެ ލިބި ސިކުނޑީެގ ހިމަިހމަ ނާރުތަކުގެތެރޭ

 އެ، ދެނީ    ތާޒާަކމޭ،  އަލުން  ޣިޛާ ޢީބާރުތައް ފަތުރާ،   

 ހިތެއް އޮތަކަސް މުޅިްނ ފަޅިފަޅިވެފާ ވޭނާ ޢަޛާބު ތެރޭ

 ނޫރެއްެގ ރޫޙާނީ      މިއަދު  ހިތެއް ފެނެޔޭ ވިދާބަބުޅާ،   

 މުޅިން އާދުނިޔެ◌ެއެއް، އާޤުލްޝަނެއް އާ ރޫޙަކާ އެކުގާ 

 ތަކުގެ ނޫރަށް ެއ  ޮގސް ގުޅުނީ ގުޅިއްޖެއަތީ، ފުރާނަ، އެގުން  

 ހިތާ ރޫޙުން އެދޭ، ޤުރްބާންވެވޭ ނަފްސާއި ޖާނުދެވޭ 

 ެއ ކޮށްލެވުނީ   ބައްދަލު   ިހތާ   ހިތާސިކުނޑީގެ ލޯބިވެޭވ   

 .ހ2-3-1372

 

 ކުރިކަމެއް އެމީހަކަށް އެމީހަކު 

 

 އިތުބާރު ގެއްލި ހިތްމަގޭ ވިރިގޮސްފަޔޭ ވަނީ 

 ސަލާންކޮށްފަޔޭ ވަނީ ދަތުރަށް ހިތާއި ރޫޙު   

 އެތަކެއް ފަހަރު އެތައް ރޮނގަކުން ދެއްވިހާ ޢަޛާބު 

 ހިތަކުން ފިލާނެ އެންމެބޮޑަށް ފުހެފަޔޭ ވަނީ   

 ކަތުރުން ކޮށޭ މިސާލުގާ ކޮށިގެްނ ހިތާމެޔާ،

 ލޯބި ނަޒަުރ ހިތުން ގޮސްފަޔޭ ވަނީ  މިތުރާގެ  

 ،ޣައިބަށް އެއައި އުފާތަކާ ލޯބީގެ ނާޒުކީ

 ޢައިބެއްނުވާ ނެށުންތަކުން ލޯ މެރިފަޔޭ ވަނީ   

 އުފަލާ އަރާމު ދިންއެހާ ފޮނިފޮނި އެރާގުތައް

 އަންގާފަޔޭ ވަނީ  ދެނެއް  ނުފަށާނެކަން އަލުން   

 ،ޖާނަށް ނުރައްކަލެއް އަޔަްސ ސިހުމެްއނުވާގޮތުން

 ހާނަން މަުކޅަ ަމސައްކަތުން އަތް ދޮވެފަޔޭ ވަނީ  

 ،ޖާނާ ހިތާއިރޫޙު ފިލާ ކޮށްލި ދައުރުގާ

 ހިންގިފަޔޭ ވަނީ   ދެއްކިމަގުން،   ވޭނާއި ހޫނު  
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 ރަމްޒުން މިއުފްޤުގާ ފެވެމުން، ދިޔަ އެ ޒިންދަގީ،

ނޑުފުނޑު     ކޮށްފަޔޭ ވަނީ   ޢަޒްމާއެކީ ހިތުން ފު

 ށަށް ލުމުން،ލޯބީގެ ޙުރުމަތާއި އަގާ ފައިދަ

 ާވނީ   އެލިފަޔޭ   ުމޅިން    ވަޅޯވެ  ލޯބީގެމާ   

 އިންޞާފު ޢިޝްޤުގާ ނެތަކަސް ހިތްއަބަދުމަގޭ

 ހެޔޮކޮށްފަޔޭ ވަނީ  ކަމަށްޓަކާ  އިންސާނިޔަތު   

 –-ކުރެވޭ އެމީހަކަށް ޢަމަލެއް ަހމަ ެއމީހަކަށް 

 އުވިގޮސްފަޔޭ ވަނީ   ހިތާމަތައް   ވީމާ ހިތުގެ   

 ކަށް ސަފުން ބޭނުންވެދާށިތޯ؟އިތުރުން ބަޔާނަ

 ކެނޑިފަޔޭ ވަނީ  މަގޭ  ޢިޝްޤު އިތުބާރުގެއްލި   

 1372-5-21ހުކުރު 

 

 އެހެންނުވާނެ ހަމަހިލާ 

 

 ތިޔަހެން ރޮމުން ރޮުމން މުޅިން އުްނމީދު ފުނޑުކުރާނެޭހ؟

 ތިޔަހެން އަމިއްލައަށް އަތުން ކަށްވަޅުމަދެން ހަދާނެހޭ؟  

 ސާނުނަށް ޖަވާހިރެއް،ހެއްދެވި ކަލާނގެ ދެއްވަވާ އިން

 އޮތްކަން ހަނދާން ނެތީހެފަހެ ކަރުނުން ދެލޯ ފުރާނެހޭ؟  

 ސަހަރާގެ ހޫނުބިންމަތީ، އަގުހުރި ފުރާނަ ނެރެުލމަށް،

 އަހުރެންގެ ޚިދްމަތުން ޙަޔާތް މަޙްރޫމު ފަހެ ކުރާނެޭހ؟  

 !ޚާލިޤެއް އަނހާ ވޮޑިގެން ވެޔޭ މެ ބައްލަވާ، ދާއިމްވި 

 ސަފުން މިލާނެޭހ؟  ން ވީއިރު ގުޑިގެން ހިތާމެޔާ އެހެ   

 ،ހުރިމިންވަރެއް ކިތަންމެލުއި، ކަމުގާވިއަްސ ސަފުންއެއިން

 ކުރަމުން ވަޒަންދެވޭހިނދުން ގޮތްހުސްެވ އެކަނި ވާނެޭހ؟  

 ބުނެވޭނެޔޭ ވިދާލިހާ އެއްޗެއް ރަނެއް ކަމަށް ނުވޭ،

 ނަމަވެސް އެޫނންމިސާލަުކން ދަރުސެއް ވަކިްނ ލިބޭނެހޭ؟  

 މިދުނިޔެއީ، އެކަހަަލ އަނދިރި މިޘާލެކޭ  ހެއްލޭ ކަށެއް

 އެއްލޭ ފެނުން ހެދިފައިވިއަސް ނަޒަރެއް ދެވަނަ ހިންގޭނެހޭ؟  

 ކުލަފަނޑުވެގެން ދިއަސްފޮޓޯ މާޒީެގ ޗާޓުތަކުގެ ވާ،

 ސިހޭނެހޭ؟   ނެގިޓިއުވެޔޭ   ނެގޭނެހެން  އަލިސާފުކޮށް   

 މޮޅިޔެއް ނުވަްނ ކަމަކާނުާލ މެދުވެރިވެދާ ހަވާދިޘަށް،

 އީާމން ހިތުން ެކނޑޭނެޭހ؟   ނުވަތަ   އޮޅި ބުއްދިދާނެހޭ  

 .ހ23-7-1372
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 ]އޭ ލޯބިވާ ހިތާއޭ [

 

 ]އޭ ލޯބިވާ ހިތާއޭ އަނިޔާމަށަށް ނުދޭށޭ[

 އޭ ލޯބި ކުށްވެގެން ތިޔަ ދާގޮތް ނިކަން ދެކޭށޭ  

 ބޭ އިޚްތިޔާރުގައި ތިޔަ ކުރެވޭ ބަޔާންތަކުންދެން 

 ނަާގ ނުލާށޭއަހުރެން   ވޭނީ ޒަޚަމްެގ ތެރެޔަށް  

 ހެލިފެލިވެ އުޅުނަކަސް އަދު އެިލމޭލިގޮތްނުފެނުނަސް 

 ބަލިބަލި ހިތުގެ މިވިންދަށް ކުޑަކޮށް ރަޙުމް ވެލާށޭ   

 ތެރޭ ޙަޔާތީ، ޤުލްޝަންގެ ބާޣޫބާނީ،ގުލްޝަން

 ގޮތްތައް މޭރުން ކުރައްވަވާށޭ  ދިލްޝާދު ކޮށްލި   

 އެކިރޭރެއަށް އެދޭފަނޑު މިލަހަނދުވަރުގެ ތެރޭގައި

 ކިފާ އަސަރުތަކެއް ކުޅަކަން އޭރު، އެނގިބަލާށޭދެ  

 މަޑުޮމޅި ޮއމާންވި ރާގެއް ައޑުގާ އެހުންަނ އަސަރެއް 

 ުގޅުވާލަ ދެއްވަވާށޭ  އަޅުގަނޑުެގ ހިތުގެ ރުއިމާ   

 ޤުލްޝަންގެ ތިޔަ ޝަޛާއިން ހިތްފުރި ކެކެން ފެށީމާ،

 ޖަލުގައި ިމހާލުގައި ތިޔަހެންދެން ނު ޖައްސަވާށޭ   

 އަދަކުދެން އުފަލެއް އެހެން ގޮތެއްގައި ތެދެކޭ ނެތޭ 

 ރަށް ހަރުއް ަވ ވާށޭކައެދެވޭ ތިބާގެ ޚަންޖަރު މި  

 .ހ7-4-1376

 

 ވަކިވުމުގެ ހިތާމަ 

 

 ]ރޮއިރޮއި ދެލޯ މިފުރެނީ، ކަރުނައިގެ ތިކިތަކުންނޭ[

 އޮއިވަރުގެ ރާޅުބާނީން ދައްކާއެ ރަމްޒަުކން ނޭ   

 ،ތަށްހީހިނދުހިނދުކޮޅުން މެޔަށްވާ ގޮތަކުންވެޔޭ ހި

 ވެދާ ނޭ   ކަށްވަޅުތެރޭ  ފުރާނަދޫކޮށް    އަދުދެން  

 މިޙާޞިލް އުފަލާއި މޮޅި ޙަވާދިޘް  އެކިގޮތްގޮތުން

 ނުކިއަސް އަބަދު އެހެންދެން ތެދެކޭ ހަނދުމަ ވެވޭނޭ   

 ކަރުނައިގެ އޮހުރުވުންތައް  އޮއްސާށަ އަދު މިޖެހުީނ،

 ޢަުޒމެއްގެ ބާވަތުންނޭ   ެޖހެވިފައިވާ   މިޞްރާބު   

 އިލްހާމުތައް ވަޔާއެކު ލޯބީގެ ރީތި ލަހުނުން 

 ތިޔަ އުންމީދު ދެއްވުމުންނޭ   ދިލްކަޝް އެކޮށްލަނީ   

 ކުރެވޭ މިއިންތިޒާރީ ފުދުމެއްނުވާ ދުވަސްތައް 

 ވޭނަުކންނޭ  ައސަރާއި   ކުރުވާ މިހަށިގަނޑަށްގަދަ  



 

 

 

 

 

32 

 ،ޤުދުރަތުގެ އެކި މަނާޒިރު ފަރުވާ ހިތަށް ކުރާއިރު

 ބަޙުޘް ކުރާނޭ   ޙީ ރޫ  އިރު، ދުރުގާ ދެހިތް އުޅޭ  

 ގުޅެވިއްޖެނަަމ ދެރޫޙެއް ރޫޙާއި ރޫޙު ގުޅިގެން 

 މުޅި ޢުމުުރ ވަކިވެފައިވީ ނަމަވެްސ އަސަރުކުރާނޭ   

 .ހ20-4-1376

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ އުންމީދުގައި 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ އުންމީދުގައި ކުރެވެންފެށީ މިއިންތިޒާރު 

 ށް ހިގައްޖެޔޭ މިހާރު ހައްދައްވުރެން މި ވިންދުވެސް މައްޗަ  

 ،،ދަންދަންވަރަށް ވެލާހިމޭން ޤުދްރަތުގެ ރީތި ސީނަރީޒް

 ހިތުން ޣުބާރު    ފިލްޓަރުވެޔޭ  ޙަޔާތަކުން  ދައްކާ އުފާ   

 ލުއިލުއި އެރޯޅިތައް ނަޔާ މުޅި ޤުލްޝަނަށް އެ ފިނިހިޔާ،

 ކުރެވިްއޖެޔޭ އެތަން ޚިޔާރު   ވިރުވައިލި މިޔުޒިކުްނ އުފާ،   

 ]ފިލްޤަރީބު[މަޢުޝޫޤު ނެތަމަ ޝްޤުގައި ޝަހީދް ވުމަކީ މިޢި

 ޙިޒާރު   މިެހން   އެގޮވާަލނީ     ވާށޭ ފަނާ މިތާޢަޒީޒް  

 ގާ ] އަލްހާނު [މުޅި ރޫޙު ބަދެވި ސާހިީރ އަދި ޖާދުވީ 

 ލޭގާ ޣަރަޤުވިޔޭ މިރާރު  ޮއޭހ   ފުރިގެން އުތުރި ހިތުން   

 ގާ އޮންަނ ހާލު ދެމިދެމި މެއޮއިވަރުގެ ތެރޭވެގެން  ގެނބި

 ކުރެވުޭނ ކިރާރު ަނން ތަކުރާރު  އޮބިނޯވެގެން މިތުރާގެ   

 އަދަބާ އެކީ ކިޔަމަންވެގެން ޢިޝްޤެއްގެ ކުރިމަތީ ސަފުން

 މަދަދެއްނެތަސް ތިރިކޮށްނުލާ ބޮލަކީ ކޮބައިހެ ވެރި ފަޚާރު  

 ސަމުގާ ޔަކީ އެޔޭދެވޭ އުްނމީދުގައި ޢަމަލު ވެވޭ 

 ޞްލުކޮށް ޝިޢާރު ނަމުގައި ިމ ޢިޝްޤެކޭ ކިޔޭ ތަހުޛީބު އަ  

 ރުއިމާއި ވޭނުގައި ިނމޭ މި ގިނީެގ ހޫނުގައި ފިހޭ 

 ގައިމުން ަމ ހަމްދަރުދީ ވަޭމ، އިންސާުނނަށް ނުވެ ބޭޤަރާރު  

 ގަސްދާއި ޢަޒްމުގައި ނިކަްނ ސާބިތުވެ ހުރެލުުމން ލިބޭ 

 އިޔާރު  ބައްދަލުވުޭމ ޔާރާ   އުފާ  ފޮނި އެންމެ އުފަލަކީ   

 ލިެބމުން އައިސްފަހު ިވންދުގާ އިލްހާމުތައް ކުރީއްސުރެން

 ފުރާނައޭ އެބާރު ރޫޙަށް   ކޮށްލުމުން ދެނީ،   ދިލްޝާދު  

 .ހ3-5-1376


