
কৃতকর্ম ের প্রততদান 

 

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। 

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

ةٍ َخْيًرا يََره  فََمن يَْعَمْل  ا يََره  ٧﴿ ِمثْقَاَل ذَرَّ ةٍ َشرًّ  ﴾ َوَمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
 

 “িামান ইয়া’মাল হমসকালা যাররাহতন িাইরান ইয়ারাহ, ওয়ামান ইয়া’মাল হমসকালা যাররাহতন শাররান 

ইয়ারাহ।“  সসরুাহ হযলযালঃ৭-৮) শয অণু পহরমাণ ভাললা করলব শস তা শিিলব এবং শয অণু পহরমাণ িারাপ করলব 

শস তা শিিলব। যারা ভাললা কলর তারা হনজিতভালব তা শিলি, মালন, তারা ভাললা শিলি। তা তালির িনি  

মঙ্গলিনক হলয় যায়। এবং যারা িারাপ কাি কলর, মালন, িুনাহ কলর এবং অণু পহরমালণও মন্দ কাি কলর,  

আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লাহ) হনজিতভালব তার উত্তরও হিলবন।  

 

 এটা িহুনয়া এবং আহিরাত উভয় িায়িালতই ঘলট। শয মানুষ পহৃিবীলত ভাললা কাি কলর শসই ভাললা তার 

সলঙ্গ িালক যহি শস সম্পি বা সুস্বালযির অহিকারী নাও হয়। তার ভাললা কাি আহিরালত আরও ভাললা হলয় প্রকাশ 

পায় হকনু্ত পহৃিবীলতও তারা ভাললা িীবন যাপন কলর। ভাললা কালির মিি হিলয় তারা আল্লাহ ্র সনু্তষ্টি লাভ করলব 

এবং তালির আহিরাত ততরী হলব।  

 

 শযসব শলালকরা িারাপ কাি কলর তারা হনষ্ফল, পহৃিবীলতও এবং আহিরালতও। তারা তালির মলন্দর িনি  

কি লাভ কলর িুই িিলতই। অতএব, শকউ কিলনা এমন বললত পালর না শয, “আহম িারাপ কলর আরামলবাি 

কলরহি।“ িারাপষ্টট তালির িনি আহিরালতর একষ্টট আিুলন পহরণত হয় এবং পহৃিবীলতও একষ্টট আিুলন পহরণত হয়। 

তারা শকান হকিু শিলকই উপকার লাভ করলত পালর না। মালন, তালিরলক শিলি যহি মলনও হয় শয তারা সিল, 

হবত্তবান এবং ক্ষমতাশালী , বাস্তলব তালির না আলি শাহন্ত এবং না আলি স্বজস্ত।  

 

 তারা ভালব শয তারা যত শবহশ অহনি করলব তত শবহশ সুিী হলব এবং শাহন্ত পালব হকনু্ত তারা কিলনাই তা 

পায় না। ভাললা শুিুমাত্র আলস ভাললার মািিলমই এবং মন্দ আলস মলন্দর মািিলম। তুহম যত িারাপ করলব তত  

শতামার পালপর শবাঝা ভারী হলব এবং তত শবহশ তুহম অস্বজস্ত শবাি করলব। ভাললার হিলক িৃষ্টি িাও, ভাললা কর এবং 

ভাললা দ্বারা িীবন অহতবাহহত কর। তিন তুহম আহিরালতও ভাললার সন্ধান পালব, মঙ্গল লাভ করলব ইনশাআল্লাহ ্। 

আল্লাহ ্  সিাল্লা িালালুহু) আমালির নািসলক ভাললা করার শক্ষলত্র সাহাযি িান করুন। আমালির নািলসর  

িারালপর হিলকই শঝা োঁক শবহশ িালক। আমরা শযন তার অনুসরণ না কহর ইনশাআল্লাহ ্।     

 

 



 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহলমত আহিল 

      ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/ ৭ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

 


