
আমরা সাইয়ীদদদর পিতামহদে অনুসরণ েপর 

 
আস-সালামু 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। 

 

 আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলন, “আহম যা বহলহন তা যহি শকউ বদল আহম বদলহি, অথবা, আহম 

যা বদলহি তা যহি শকউ বদল আহম বহলহন, শস শযন িাহান্নাদমর িনি প্রসু্তত হয়।“ আিদকর মানুদেরা  

অহরহ বদল, “আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এটা বদলদিন ।“ হকনু্ত হতহন তা বদলনহন। এসব শলাদকরা এিন 

ভারী শবাঝার নীদে আদি এবং তারা িুনাহ করদি। এটা একটা বিাপার। আবার শসরকম শলাকও আদি  

যারা বদল, “আহম সাইয়ীি” হকনু্ত তারা সাইয়ীি নয়। তাদির শিাে আদরা শবহশ।  

 

 আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলন, “শতামাদির বংশধারা িাদনা, তুহম শকাথা শথদক এদসি িাদনা।“  

আিদকর মানুদেরা এর হিদক শবহশ তাকায় না। িুব শবহশ হদল তারা িাদন তাদির িািা শক অথবা তাদির 

িািার বাবা শক। তারা এতটুকুই অতীদত শযদত পাদর। হকনু্ত বংশ পরম্পরা, বংদশর ধারা শকাথা শথদক 

আসদি এবং শকাথায় যাদে তা িানা একটট িুরুত্বপূর্ ণ হবেয়। মানুদের এ বিপাদর িুরুত্ব শিয়া উহেৎ।  

শযন না ভাদব শয তারা যহি এমন শকান হকিু িাবী কদর যা তারা নয়, তাদত শকান উপকার আদি। তার 

িদনিও িবাব হিদত হদব।  

 

 সবহকিুরই হহসাব আদি। এই িীবন এিাদনই শশে হদয় যায় না। সহতি িীবন, শযসব জিহনস 

জিদেস করা হদব তা আদি আহিরাদত। এমন শকান কথা শনই শয, “আহম কদরহি এবং এটাই শশে কথা।“ 

তুহম কদরি, হকনু্ত এটাই শশে কথা নয় যহিও হকিু সময় মানুে অদনক হকিু কদর পহৃথবীদত পার শপদয়  

যায়। আহিরাদত এমন নয়। তাদির তাওবা কদর ক্ষমা োওয়া িরকার শযন তারা আহিরাদত বা াঁেদত পাদর।  

তারা শযন তাদির কাদির িনি অনুতপ্ত হয়। শুধু এভাদবই তারা রক্ষা শপদত পাদর। তারা শযন না ভাদব,  

“আহম এই ভূল কািটট কদরহি এবং তার দ্বারা উপকৃত হদয়হি।“ 

 

 তাদির শবাঝা অদনক ভারী যারা মানুেদক “আহম সাইয়ীি” বদল শবাকা বানাদে। মানুেও তাদির  

শপিদন িুদট ভূল পদথ যায় এই শভদব শয শস সাইয়ীি। এমন মানুেদক অনুসরর্ করার শকান িরকার শনই 

শয সাইয়ীি হকনু্ত শস ভূল পদথ আদি। আমরা শসই সাইয়ীদির হপতামহদক অনুসরর্ কহর, সাইয়ীিদক নয়।  

হতহন (সাাঃ) আমাদির পথ শিহিদয়দিন। যহি শসরকম সাইয়ীি থাদক যারা হবপদথ শিদি, আল্লাহ ্ তাদির  

পথ শিিাদবন ইনশাআল্লাহ ্। আমাদির িনি শকান অনুমহত শনই তাদির ভুলিুদলা অনুসরর্ করার।  

 



 শকউ আল্লাহ’র অবাধিতার আদিশ হিদত পাদর না। এরকম মানুে অনুসরর্ করা টিক নয় শস  

শযই শহাক না শকন। এটা শযন িানা থাদক সবার কারর্ মানুদেরা আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এবং উনার 

বংশধরদির সম্মান কদর। আমাদির িরকার আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) শক অনুসরর্ করার। সাইহয়িরা 

আমাদির মাথার উপদর এবং উনাদির শবহশর ভািই এমহনদতই সটিক পদথ আদিন। হকনু্ত শয়তান মাদঝ 

মাদঝ মানুদের সাদথ শিলদত পাদর। উনারা সবাই হনষ্পাপ নন। একমাত্র শিােহীন হদেন আমাদির  

পহবত্র নাবী (সাাঃ)। উনার পদর আর শকউ হনষ্পাপ নয়। আল্লাহ ্ শযন আমাদিরদক সটিক পথ শথদক হবেুিত 

না কদরন এবং আমাদিরদক পথহারা না কদরন ইনশাআল্লাহ ্।    

 
ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

       ১১ অিাস্ট ২০১৬/৮ হযল-কািাহ ১৪৩৭ 

       িাির নামায, আকবাবা 


