
মুলম পলরবাররর লবরেরে করে বররক সাোর আংলি পলররে সেে সকে? 

আমারের মুলম পলরবারর লবরেরে করে বররক স্বরণের আংলি পলররে সেে। এই সরওোজ বহু 
বছর ধরর চর আরছ। শুধ ুবররক েে বররর সবাে জামাইরেররকরও স্বরণের আংলি উপার সেো 
ে। আর লবরেরে বররক অরেক আত্মীে-স্বজে ও স্বরণের আংলি উপার লেরে থারক। আমরা লক 
জালেো স্বণে বযবার পরুুরের জন্য ারাম? োলক েবী কলরম (াল্লাল্লাহু আাইল ওো াল্লাম) 
ালে পরেও ো জাোর ভাে ধরর এই প্রথা চালরে লেলি। এর জন্য লক লালি সপরে রব ো? 
যারা সজরে শুরে েবী কলরম (াল্লাল্লাহু আাইল ওো াল্লাম) আরেলরক অমান্য কররছ োরা লক 
জান্নারে সযরে পাররব? োরা লক পুলরাে পার রে পাররব?  

পরুুরর জন্য স্বণে বযবার াা ো লক ারাম করেকলি ালে সথরক সজরে লেই:  

 আব ুহুরােরা (রা:) বরে, “ েবী (াল্লাল্লাহু আাইল ওো াল্লাম) সাোর আংলি পলরধাে 
কররে লেরধ করররছে।” (বখুারী- আোবযু যফুাফ-২১৪)  

 আী ( রা:) বরে,“রাসু ( াল্লাল্লাহু আাইল ওো াল্লাম) আমারক সাোর আংলি 
পলরধাে কররে লেরধ করররছে।” (লেরলমযী, আবেুাঊে, োাঈ,ইবনু মাজা, লমলকাে 
া/৪৫৬,‘সপালাক অধযাে)  

 আব ুহুরােরা (রা: বরে, রাসু (াল্লাল্লাহু আাইল ওো াল্লাম) বররছে, ‘সয বযলি 
োর লপ্রেজেরক আগুরের কো বা আংলি পরারো পছন্দ করও, স সযে োরক সাোর কো 
বা আংলি পোে। (আবেুাঊে, লমলকাে া/৪৪০১, বাংা লমলকাে া/৪২০৫)  

 আবদুল্লা ইবনু আব্বা (রা:) সথরক বলণেে, রাসু (াল্লাল্লাহু আাইল ওো াল্লাম) এক 
সারকর ারে সাোর একলি আংলি সেখরে। লেলে ো খরু লেরে লেরেপ কররে এবং 
বরে, “সোমারের সকাে বযলি আগুরের িুকররা ারে রাখরে চাইর এই আংলি ারে 
রাখরে পারর।" (মুলম, আবােী, আোবযু যফুাফ ২১৫ পষৃ্ঠা)  

 আবদুল্লা ইবনু আমর ( রা:) বরে, রাসু ( াল্লাল্লাহু আাইল ওো াল্লাম) 
বররছে,‘আমার উম্মরের সয বযলি সাো পলরধাে কররব, আল্লা োর প্রলে জান্নারের 
সাো ারাম করর লেরবে। (আমাে, আোবযু যফুাফ ২২২ পষৃ্ঠা)  

 



 যারেে ইবনু আকরাম ( রা:) বরে, রাসু ( াল্লাল্লাহু আাইল ওো াল্লাম) বররছে, 
‘স্বণে ও সরললম বস্ত্র আমার উম্মরের োরীরের জন্য ববধ এবং পরুুরর জে ারাম।’ 
(ললা ছাীা া/১৮৬৫/৩০৩০)  

উপররাি ালেগুরা পরে আমরা জােরে পালর:  

পরুুরর জন্য স্বণে বযবার ারাম। োই লবরেরে বররক স্বরণের আংলি পলররে সেো জারেজ েে। 
স্বরণের আংলির পলরবরেে াে ঘলে পলররে সেো সযরে পারর।  

এরেজরমন্ি করা:  

ইোেীং পাশ্চােয ভযোর অনুকররণ লবরেরে এযাংরগজরমন্ি করার সরওোজ বযাপকো সপরেরছ। 
এই আংলি পরারোরে যলে এমে ধরর সেওো ে সয এর মাধযরম লববারর কথা পাকারপাি রে 
সগ েরব ো লরীেরের েলৃিরে ারাম। সকেো, মুলম মাজ বা লরীেরে এর সকারো লভলি 
সেই। আরও লেন্দেীে বযাপার , এ আংলি প্রিাব োেকারী পরুু লেজ ারে করেরক পলররে 
সেে। কারণ, এ পরুু এখরো োর জন্য সবগাো। এখরো স সমরেলির স্বামী েলে। সকেো, 
সকব লববা চুলি ম্পালেে বার পররই োরা স্বামী-স্ত্রী বর গণয রবে। 
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