
ভাল া কাজ কর 

 
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। 

  

 আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) বললনঃ আউযু হবল্লাহহ হমনাশ শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর 

রাহমাহনর রাহহম।  

 

 َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 
 “ওয়াি’আলুল িাইরা লা’আল্লাকুম তুিহলহুন“  (সুরাহ হাজঃ৭৭)। তুহম যহি চাও শতামার শশষ  

ভাললা শহাক, ভাললা কাি কর, ভাললা কর। শুধু এভালবই শতামার শশষ ভাললা হলত পালর। নতুবা িারাপ 

কাি কলর তুহম হকছুই অিজন করলত পারলব না।  

 

 যহি তুহম চাও, পুলরা পহৃিবী শতামার হালত িাকলত পালর, হকনু্ত তুহম হকছুই লাভ করলব না যহি তুহম 

ভাললা কাি না কর। ধর, পুলরা পহৃিবীটাই শতামার, মানুষ বললব, “এই বিজি পহৃিবীর সবলচলয় ধনী মানুষ”, 

এবং শসিালনই তা শশষ হলব। তার শকান লাভই হলব না যহি শস আহিরালত হকছু না পাঠায়, যহি শস ভাললা 

কাি না কলর। অতএব, শস যা শিলয়লছ, পান কলরলছ, পহৃিবীলত ঘুলরলছ, শিলিলছ, তার সবই হনরি জক হলব।  

 

 শুধু যারা ভাললা কলর তালিরই শশষ ভাললা হলব, শুধু শসই মানুলষরাই িয়ী হলব। শবহশর ভাি  

মানুষই এটা িালন না। যালির অলনক টাকা আলছ অিবা যালিরলক আল্লাহ (িাঃিাঃ) অলনক সম্পি 

হিলয়লছন, তারা শবহশরভাি সময়ই ভালব এই সম্পি হনলিলির কারলেই তারা শপলয়লছ। শযমন কারুন  

বলত, “আমালির বুজির কারলে আহম এইসব শপলয়হছ।“ আল্লাহ কারুনলক মাটটর নীলচ ডুহবলয় শিন এবং  

এিনও শস ডুবলছ। শস হনলিরও উপকার করলত পালরহন এবং তার আলশপালশর মানুলষরাও নষ্ট হলয়লছ।  

 

 তাই আমালির ভাললা কাি করলত হলব, ভাললা করলত হলব। অলনক ধরলের ভাললা আলছ। রাস্তায় 

ময়লা না শিলাও একটট ভাললা কাি, ময়লা জিহনস সরালনা এবং রাস্তা পহরষ্কার করাও একটট ভাললা  

কাি, উপলিশ গ্রহে করাও একটট ভাললা কাি। অলনক ভাললা কাি আলছ। িুরুত্বপূে জ হলে শসিুললা  

করা। আল্লাহ আমালির সািলি হিন ভাললা কাি করায়, এই িমু’আর হিলনর ওয়াহসলায়।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      



 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহলমত আহিল 

        ৩০ শসলেম্বার ২০১৬/২৮ যুলহহজা ১৪৩৭ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
   

 

   


