
 

  

 

KASING DAMI NG BUTO 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

  
 Ang mga Sohbahs ay ginagawa sa iba’t ibang lugar. In Sha Allah. Ngayon tayo ay 
tutungo gamit ang isang eroplano sa malayong lugar. Tayo Tayo ay iniimbitahan nila para 
patuloy tayong sumunod sa daan ni Mawlana, Dahil si Mawlana shaykh ay sumusunod sa 
Hazrat Muhammad(saw).  
 Kakaunti lang ang mga Ikhwan dun. Sila ay naglalakbay din. Ang pagwayfaring ay 
isang daan ng mga propeta. Sundan sana natin ang daan ng propeta. Pumunta si Hazrat 
Shaykh Mawlana dati dun mga 15 taon na. Dumami na ang komunidad na eto. 
  
      Binigyan si Mawlana Shaykh(qs) ng iba’t ibang Baraka ng Allah. Kaya ng magsalita ng 
ilang oras. Itinuro niya sa atin ang tamang daan. Tayo ay  binigyan ng malaking biyaya ng 
Allah mula sa mga sohbas ni Mawlana Shaykh(qs) na sapat na hanggang isang daang taon.  
  

 

 

 

 

 

 

         Hindi natin makakayanan dalhin ang mga Hal na ito kung wala ang espiritwal na tulong 

nina Mawlana Shaykh(qs). Kahit man na di natin kayang maging katulad ni Mawlana Shaykh, 

tayo ay nagpapasalamat sa tulong nila. Sila ay masaya sa ating daan din. Ang mga buto na 

itinanim ni Mawlana Shaykh ay tumutubo na at dumadami. Mula sa 7 ay nagiging 100 

hanggang 700. Ito ay Baraka mula sa Mawlana Shaykh(qs). In Sha Allah, sa kagustuhan ng 

Allah ang mga Ikhwan ay mas dadami pa.  
1. Ikhwan 2. Sunna 3. Ahwal   

Kahit ang kaunting salita na atin sasambitin ay magiging gamot sa mga puso ng tao. 

Magiging Iman ito at magpapatuloy na tutubo In Sha Allah. Anumang mabuting hangarin na 

ating nais ay sana magtagumpay. Ang Duwaa ng isang taong naglalakbay ay tanggap ng Allah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

  



    Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

   21 October 2014 / 27 Zul-Hijja 1435  

    Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

  

  
  

  

  

 


