
 

 

 

 

শেইখ সত্য বলেন 
 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়িিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা, 

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

বলা হয় শয, “মা আরািাশ শশইি”। যারা শশইখির অনসুরণ কখর তাখিরখক শশইি 

যাহকছু বখলন তা করখত হখব। শশইখির শিিাখনা পথটিই িুরুত্বপূণ ণ, তুহম যা িাখনা তা  

িুরুত্বপূণ ণ নয়। অখনক সময় মুহরখিরা শশইিখক হকছু জিখেস কখর এবং পখর আবার  

বখল, “না, এিা এরকম এবং এিা শসরকম”। তিন শশইি বখলন, “আচ্ছা টিক আখছ” হকনু্ত 

শশইি শযিা বখলহছখলন শসিাই করা িরকার হছল।  

 

 এর মাখন হখচ্ছ, যহি তুহম শশইিখক হবশ্বাস কর তাহখল শতামার শশইিখক অনুসরণ 

করা প্রখয়ািন। এিনকার হিখন অখনখকই শবর হখয়খছ যারা হনখিখির শশইি বখল িাহব  

কখর। যারা একিন হমথিা শশইখির অনুসরণ করখছ তাখির ক্ষহত হখত পাখর। এই ক্ষহতর  

িুনাহর ভার শয হনখিখক শশইি বখল িাহব করখছ তাখকই বহন করখত হখব।  

 

 আমাখির শশইি মাওলানার (কাদ্দাস আল্লাহু হসররুহু) শিিাখনা পথ হখচ্ছ শশইখির 

অনুসরণ করা। শতামাখিরখক শশইখির কাখছ আসখত হখব িাহল হখয় এবং হিখর শযখত  

হখব ভহতণ হখয়। ভহতণ হখয় আসখল হকছুই লাভ হখব না। যারা ভহতণ হখয় আখস তারা  

হনখিখির মত চখল এবং পথ তিাি কখর। সতি বলা কষ্ট হখলও তা আমার িনি ওয়াজিব 

এবং িরয। সখতির বাইখর হকছু বলা ভাখলা হখব না। আমাখির যা সতি তাই বলা িরকার। 

কথায় বখল, “লা হায়া হিি-িীন”। ধখম ণর বিাপাখর লজ্জা করখত হয় না। কাউখক লজ্জা 

শকাখরানা এবং সতি বল শস শযই শহাক না শকন।  

 

 এই িনিই আহম সতি বলখত বাধি। এিাখন সবার কাখছ তা গ্রহণখযািি হওয়া উহচৎ। 

 



 

 

 

 

 

এটি (িারিাহ) শকান বাধিতামূলক িায়িা নয়, এটি একটি স্বতসূ্ফতত  িায়িা। এটি  

শতামাখিরখক শিারপূব ণক ধখর রািার িায়িা নয়। যারা সতি গ্রহণ করখব তারা করখব,  

আর যারা গ্রহণ করখব না তারা যা িুশী তা করখত পাখর, তারা স্বাধীন। আহম কারও 

শিয়ালিুশী অনযুায়ী তাহরকাত পহরচালনা করখত পারব না। যা সতি তাই আমার বলা 

প্রখয়ািন। আল্লাহ ্  (িাল্লা িালালুহু ) শযন আমাখির সতি শথখক হবচুিত না কখরন। আল্লাহ ্ 

শযন কাউখক নািখসর অনুসরণ না করান। ইনশাআল্লাহ ্ , আমরা শযন সখতির সাখথ থাহক।  

 

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

 আল-িাহতহা 

 

   হাযরাত শশইি মহুাম্মাি শমহখমত আহিল 

        ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৬/১ িমুািাল আউয়াল ১৪৩৭   

            িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।             

   

 

  

 

 

 

 


