
আনন নিবাবফ য়তান থথবি ফাাঁচবফন-২ 

১৩)  কুযআন থতরাওয়াত িযা। নফবল িবয যূা ফাক্বাযা াঠ িযা।  

১৪)  ঘভুাবনায আবে আয়াতুর কুযী (যূা ফাক্বাযায ২৫৫ নং আয়াত) াঠ িযা।  

১৫)  থফী থরাধানিত বর ওম ু িবয ননবফ। থিননা তা এিনি য়তানী প্রফণতা। য়তান 
আগুন থবি নৃি বয়বে। আয ানন আগুনবি নননববয় থদয়।  

১৬)  অনধিাবয ইবেেপায (ক্ষভা প্রাথথনা) িযা। ‘রাওরা ওয়ারা কুওয়যাতা ইল্লা নফল্লাহ্’ 

থফী থফী াঠ িযা।  

১৭)  ননজ েৃবি য়তানবি খুী িবয এভন আফাফ থথবি ভকু্ত িযা। থমভন ফাদয-মন্ত্র, ঘণ্টা, 
কুকুয, েনফ, প্রনতিৃনত, বাস্কমথ এফং মাফতীয় থখর-তাভাা ও েনথত নফলয়-ফস্তু থথবি ফাড়ীবি ভকু্ত 
ও ংযক্ষণ িযা।  

১৮) নযফায এফং ন্তানবদযবি যীয়ত ম্মত দু‘আ-নমিয দ্বাযা ঝাড়-পুাঁবিয ভাধযবভ 
থপাজত িযা। এফং এ ঝাড়-পুাঁি ননয়ভভানপি ফভয় িযা। থমভন: আয়াতার কুযী, (যূা 
ইখরাে, পারাক্ব ও না) প্রবৃনত াঠ িযা।  

১৯) দনৃি অফনত যাখা। যনাযীয প্রনত দনৃিাত িযা থথবি নফযত থািা। থিননা নাযী মখন 
াভবন আব তখন য়তাবনয আিৃনতবত আব আয মখন নপবয মায় তখন য়তাবনয আিৃনতবত 
নপবয মায়।  

২০)  যনাযীয াবথ ননজথন না ওয়া। থিননা উক্তাফস্থায় য়তান তাবদয ততৃীয় জন নববফ 
থখাবন নফযাজ িবয।  

২১) ইচ্ছািৃত বাবফ য়তানী িাবজয নফবযানধতা িযা। থমভন, ডান াবত খানা-ননা িযা। 
থিননা য়তান ফাভ াবত খানা-ননা িবয। ক্বায়ররুা িযা অথথাৎ- থমাবযয য াভান্য ভবয়য 
জন্য ননদ্রা মাওয়া। থিননা য়তান এযিভ ননদ্রা মায় না। অফযয় অচয় না িযা। থিননা 
অফযায়িাযী য়তাবনয বাই। প্রনতনি নফলবয় ধীযস্থীযতা অফরম্বন িযা। থিননা তাড়াহুড়া 
য়তাবনয িাজ এফং ধীযস্থীযতা আল্লায ক্ষ থথবি। াধযানুমায়ী াই উঠাবনাবি প্রনতবযাধ 
িযা। থিননা াই য়তাবনয ক্ষ থথবি আব। 



২২) এিািী থিাথাও ভ্রভবণ না মাওয়া। থিননা এিি ভ্রভণিাযী য়তান। দু‘জন ভ্রভণিাযী 
দু‘জন য়তান এফং নতনজন বচ্ছ ভ্রভণিাযী।  

২৩) প্রবতযি িাবজয ভয় নফনভল্লাহ্  ফরা। থিননা নফনভল্লাহ্  ফরবর য়তান কু্ষদ্র বয় মায় 
এভননি ভানেয ভত থোট্ট বয় মায়।  

২৪) নদবন এিফায াঠ িযা ‘রাইরাা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু রাাযীিা রাহু রাহুর ভরুকু 
ওয়ারাহুর াভদু ওয়াহুওয়া আরা কুনল্ল াইনয়ন ক্বাদীয।’  

২৫) প্রথভ ওয়াবক্ত পজবযয নাভাজ আদায় িযা। থিননা থম পজয োরাত আদায় িযবফ থ 
আল্লায নজম্মাদানযয ভবধয বয় মাবফ।  

২৬) োরাত অফস্থায় এনদি-ওনদি না চাওয়া। থিননা োরাতাফস্থায় এনদি-ওনদি দনৃিাত 
িযা য়তাবনয ক্ষ থথবি বয় থাবি।  

২৭) নফনা প্রবয়াজবন নাযীয ননজ েৃ থথবি ফাইবয না মাওয়া। থিননা মখন থ থফয য় তখন 
য়তান তাবি অবযথথনা জানায় এফং উাঁনি নদবয় থদবখ। 

ভাপ্ত 


