
শেইখদের প্রতি ভাদ াবাসা রাদখা 

 
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। 

  

 “ইনিা হযকরুসসাহলহীন তানহযলুর রাহমা”  হহািীস শারীি।। রাহমাত নাহযল হয় যিন শকান  

সাহলহ মানুষের উষল্লি করা হয়। আিষক শসই হিন শযহিন গ্র্িান্ডষশইি হাযরাত শশইি আব্দলু্লাহ  

িাহিস্তানী হকাাঃহসাঃ। আহিরাষত চষল যান। আমরা উনাষক প্রহতহিনই উষল্লি কহর। আমরা উনার কাছ 

শেষক মািাি চাই প্রহতহিন। উনার হহম্মাত শযন উপহিত োষক আমাষির সাষে।  

 

 উনাষক শুধু একহিন সম্মান করষলই কাি হষব না। আমাষির সব আউহলয়া এবং মাশাইিষির 

উষল্লি করষত হষব প্রহতহিন। আল্লাহ ্ষক শুকহরয়া শয আমরা উনাষির প্রহতহিন উষল্লি কহর। একহিন  

উনার িনি হনধ ধারণ করষল কাি হষব না। উনাষক আমাষির হৃিষয় রািষত হষব প্রহত মূহুষত ধ, উনাষক 

আমাষির সাষে রািষত হষব সবসময়। উনার হহম্মাত উপহিত আষছ আল্লাহ ্ষক শুকহরয়া। উনাষক িুব 

ভাষলাভাষব আিষক স্মরণ করষল, বছষর একবার স্মরণ করষল হষব না।  

 

 আল্লাহ ্ষক শুকহরয়া শয উনার হহম্মাত, উনাষির মািাি সবসময় উপহিত আষছ। যিনই সমসিা 

আষস, উনাষির হহম্মাত উপহিত হয় যিন তুহম বল, ‘মািাি”। হবশাল আউহলয়া, মাশাইি, আমাষির  

শশইি এবং আমাষির শশইষির শশইি হযহন উনার হহম্মাত এরকমই। উনারা িীহবত। উনারা এিাষন শচাি 

বন্ধ কষরষছন হকনু্ত অপর পাষশ শচাি িুষলষছন। উনাষির হহম্মাত আবারও উপহিত আষছ এবং তা আরও 

শজিশালী।  

 

এটা আমাষির আকীিাহ, এটা আহষল সুন্নাত ওয়াল িামাষতর হবশ্বাস। মৃতুিই শশে নয়। উনারা 

িীহবত, উনারা আল্লাহ ্র হপ্রয় বান্দা এবং উনারা ‘হাই’ বা হচরিীবীর স্তষর বাস করষছন, আল্লাহ ্ষক  

শুকহরয়া। সবসময় উনাষির হহম্মাত চাইষব, সাহাযি চাইষব, কারণ এই পহৃেবীষত সাহাযি চাওয়া একটট ভাষলা 

জিহনস। আমাষির হাত ধরার িনি কারও োকা ভাষলা।  

 

 শবাষলা না, “আহম হনষিই করষত পারষবা।“ কারও শতামার হাত ধরা হনশ্চয়ই উত্তম। এটা অষনক 

বড় একটট বারাকাত। শুকহরয়া আল্লাহষক। িুব কম সংিিক মানুেষকই এই হহম্মাত শিয়া হষয়ষছ। হাযরাত 

শশইি মাওলানা হকাাঃহসাঃ।, আমাষির শশইি বাবা যা শিহিষয়ষছন এবং মানুেষির যা বষলষছন, তা শেষক 

মানুষেরাও উপকৃত হষয়ষছ।  



  যহিও তারা উনাষক শিষিনহন তবুও আমাষির পহবত্র নাবী হসাাঃ। এর প্রহত উনারা ভাষলাবাসা  

অিধন করষত শপষরষছ, উনার সাহাবা, মাশাইি এবং আমাষির শশইষির প্রহতও। এটট একটট ভাষলা  

জিহনস। এটা সবার িনি শিয়া হয়হন। এটা শুধু হকছু মানুষের িনি ভািি-হনধ ধাহরত। শুকহরয়া আল্লাহষক। 

আমাষির উহচত এই বারাকাতিুষলার িনি কৃতজ্ঞ হওয়া। আমরা কৃতজ্ঞ হষল আল্লাহ বারাকাত বাহড়ষয় 

শিন। সহতিকাষরর বারাকাত হষে আধিাজিকিুষলাাঃ ঈমান এবং নুর, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ শযন  

আমাষির এ বারাকাতিুষলা বাহড়ষয় শিন।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহষমত আহিল 

        ১ অষটাবার ২০১৬/২৯ যুলহহজ্জা ১৪৩৭ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         


