
আম কবুলর কতিপয় উপায় ও রমযালের পলর করণীয় 

লরখক: ভুাম্মাদ আব্দুয যফ আফ্পান 

ম্পাদনা: আব্দুল্লাহর াদী 

    লম লকান ৎ আভর কযায য আভাদদয হনকট লম হফলহট ভুখয দ দাাঁড়া তা র: আভর কফুদরয হফল ; 

কফূর র হক র না। 

হনশ্চই ৎ আভর কযদত াযা ফড় একহট লনাভত ; হকন্তু অনয একহট লনাভত ফযতীত তা ূর্ণ  না , মা তায 

লেদ ফড়, তা র কফুদরয হনাভত। এহট হনহশ্চত লম যভমাদনয  য এত কষ্ট  তযাগ স্বীকায কদয তা মহদ কফূর 

না  , তদফ অফযই এক ভা হফদ। এয লেদ আয ফড় ক্ষহত হক যদদে মহদ আভরহট প্রতযাখযাত  , আয 

দুহনা আহখযাদতয স্পষ্ট ক্ষহতদত প্রতযাফতণন কদয? 

    ফান্দা লমদতু জাদন, অদনক আভরই যদদে মা হফহবন্ন কাযদর্ গ্রর্দমাগয  না। অতএফ গুরুত্বূর্ণ হফল র , 

আভর কফুদরয কাযর্  উা ম্পদকণ জানা। মহদ কাযর্গুহর তায ভদধয হফদযভান থাদক , তদফ লমন আল্লায 

প্রংা কদয এফং ক্রভাগত তায উয অটর থাদক  আভর কদয মা। আয মহদ তা হফদযভান না া তদফ এ 

ভুদূতণই লম হফলদয উয গুরুত্ব হদদত দফ তা র: ইখরাদয াদথ লগুদরায ভাধযদভ আভর কযা দেষ্ট 

া। 

আম কবুলর কতিপয় উপায়: 

১।  স্বীয় আমলক বড় মলে ো করা ও িার উপর গবব ো করা:  ভানুল মত আভরই করুক না লকন, আল্লা তায 

লদ লথদক শুরু কদয াহফণকবাদফ মত লনাভত তাদক প্রদান কদযদেন , ল তুরনা আল্লায ল ভূরত: হকেুই ক 

আদা কযদত াদয হন। তুযাং একহনষ্ঠ  খাাঁহট ভু ’হভদনয েহযত্র র , তাযা তাদদয আভরভূদক তুচ্ছ জ্ঞান 

কযদফ, ফড় ভদন কদয গফণ-অংকায কযদফ না ; মায পদর তাদদয াফ নষ্ট দ মা  অরতা এদ মা ৎ 

আভর কযায লক্ষদত্র। 

 স্বী আভরদক তুচ্ছ জ্ঞান কযায াক হফল: (১) আল্লা তাারাদক মথামথবাদফ জানা  লেনা (২) 

তাাঁয হনাভতভূ উরহি কযা  (৩) হনদজয গুনা-খাতা  অম্পূর্ণতাদক স্মযর্ কযা। লমভন: আল্লা তাারা 

তাাঁয নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) লক গুরু দাহত্ব অণদর্য দয অীত কদযন: 

‚(নফুদতয লফাঝা ফন কযত:) তুহভ (লতাভায যদফয প্রহত) অনুগ্র প্রকা কয না মায পদর লফহ হকেু আা 

কযদফ।" (যূা ভুদ্দাহয: ৬) 

২। আমতি কবূ লব তকো , এ মলমব অলতিি থাকা:  ারাদপ াদরীন- াাফাদ হকযাভ আভর কফূর 

ায ফযাাযহটদক খুফ লফহ গুরুত্ব হদদতন , এভনহক তাাঁযা ব  আঙ্কা থাকদতন। লমভন: আল্লা তাাঁদদয 

অফস্থা ফর্ণনা কদয ফদরন: 



  ‚মাযা বীত-কহম্পত দ দান কদয মা দান কযায , লকননা তাযা তাদদয যদফয হনকট প্রতযাফতণন কযদফ। 

(ভুহভননু: ৬০)  

 নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) আাদতয ফযাখযা কদযন লম, তাযা লযামা যাদখ, নাভাম আদা কদয, 

দান-খযাত কদয আয ব কদয লম, ভদন  তা কফূর  না। 

 আরী (যাহমাল্লাহু আনহু) ফদরন: লতাভাদদয ক্ষ দত লতাভাদদয আভর ভূ কফূর ায ফযাাদয 

লতাভযা খুফ লফহ গুরুত্ব প্রদান কয। লতাভযা হক আল্লায ফার্ী শ্রফর্ কয না। 

 "হনশ্চই আল্লা ভুত্তাকীদদয ক্ষ দতই কফূর কদয থাদকন।‛ (যূা: ভাদদাাঃ ২৭)  

৩। আম কবুলর আলা পপাণ ও দু ‘আ করা: আল্লায প্রহত বই মদথষ্ট ন ; ফযং অনুরূ তাাঁয হনকট আা 

লালর্ কযদত দফ। লকননা আা হফীন ব হনযা ায কাযর্ এফং ব হফীন আা আল্লায াহি দত 

হনদজদক ভুক্ত ভদন কযায কাযর্ ; অথে উবহটই লদালনী , মা ভানুদলয আকীদা  আভদর ভন্দ প্রবাফ হফিায 

কদয। লজদন যাখুন! আভর প্রতযাখযান দ মাায ব-আঙ্কায াদথ াদথ আভর কফুদরয আা লালর্ 

ভানুদলয জদনয হফন-নম্রতা  আল্লা বীহত এদন লদ। মায পদর তায ঈভান ফৃহি া। মখন ফান্দায ভদধয আা 

লালদর্য গুর্ াফযি  তখন ল অফযই তায আভর কফূর ায জনয তায প্রবুয হনকট দু ’াত তুদর প্রাথণনা 

কদয। লমভন- কদযহেদরন আভাদদয হতা ইফযাীভ খরীর  তাাঁয ুত্র ইভাঈর (আরাইহভা ারাভ)। মা 

আল্লা তাারা তাদদয কা’ফা গৃ হনভণাদর্য ফযাাযহট উদল্লখ কদয ফর্ণনা কদযন। 

  ‚মখন ইফযাীভ  ইভাঈর (আরাইহভা ারাভ) ফাতুল্লায হবহত্ত ফুরন্দ কদযন (দু ‘আ কদযন) ল 

আল্লা আভাদদয প্রহতারক তুহভ আভাদদয দু‘আ কফূর কদয হন। হনশ্চই তুহভ ফণদশ্রাতা ফণজ্ঞ। (যূা ফাকাযা: 

১২৭) 

৪। পবতল পবতল ইলেগফার-ক্ষমা প্রাথবো:  ভানুল তায আভরদক মতই  হযূর্ণ কযায জনয দেষ্ট লাক না লকন , 

তাদত অফযই ত্রুহট  অম্পূর্ণতা লথদকই মাদফ। এজদনযই আল্লা তাারা আভাদদযদক হক্ষা দান কদযদেন , 

হকবাদফ আভযা ল অম্পূর্ণতাদক দূয কয ফ। তুযাং হতহন আভাদদযদক ইফাদত-আভদরয য ইদিগপায-ক্ষভা 

প্রাথণনায হক্ষা দান কদযন। লমভন: আল্লা তাারা লেয হুকুভ ফর্ণনায য ফদরন: 

  ‚অত:য লতাভযা (আযাপাত) দত প্রতযাফতণন কদয , এদা লমখান লথদক লরাদকযা প্রতযাফতণন কদয 

আদ। আয আল্লায হনকট ক্ষভা প্রাথণনা কযদত থাক , হনশ্চই আল্লা ভা ক্ষভাীর  দাফান। " (যূা ফাকাযা: 

১৯৯)  

 আয নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) প্রদতযক নাভাদময য হতনফায কদয ‚আিাগহপরুল্লা‛ (আহভ 

লতাভায হনকট ক্ষভা প্রাথণনা কযহে) ফরদতন। 

৫। পবতল পবতল ৎ আম করা:  হনশ্চই ৎ  আভর একহট উত্তভ ফৃক্ষ। ফৃক্ষ ো তায হযেমণা , লমন ল ফৃহি 

রাব কদয ুদৃঢ় দ মথামথ পর হদদত াদয। ৎ আভদরয য ৎ আভর কদয মাা অফযই আভর কফুদরয 

একহট অনযতভ আরাভত। আয এহট আল্লায ফড় অনুগ্র  লনাভত , মা হতহন তায ফান্দাদক প্রদান কদয থাদকন। 



মহদ ফান্দা উত্তভ আভর কদয   তাদত ইখরা ফজা যাদখ তখন আল্লা তায জনয অনযানয উত্তভ আভদরয দযজা 

খুদর লদন। মায পদর তায ননকদটযয  ফৃহি া। 

৬। ৎ আমলর স্থাতয়ত্ব ও ধারাবাতকিা বজায় রাখাাঃ  লম ফযহক্ত লনকী অজণদনয লভৌভু অহতফাহত কযায য 

ৎআভদরয ধাযাফাহকতা ফজা যাখদত ো , তায জনয জরুযী র ল লমন ৎ আভদর স্থাী  অটর থাকায 

গুরুত্ব, পমীরত, উকাহযতা, তায প্রবাফ , তা অজণদনয াক হফল  এদক্ষদত্র ারাদপ াদরীদনয অফস্থা 

ম্পদকণ জ্ঞানাজণন কদয। 

ৎ আমলর উপর স্থায়ী ও অি থাকার গুরুত্ব 

ইরাভী যীদত ৎ আভদরয উয স্থাী  অটর থাকায গুরুত্ব হনদেয হফলগুহর দত পুদট দে: 

১। আল্লা তাারায পযমভূ , মা অফযই ধাযাফাহতকতায হবহত্তদতই পযম কযা দদে এফং তা আল্লায 

হনকট ফণাহধক হপ্র আভর। 

২। ৎআভদরয স্থাহত্ব  ধাযাফাহকতা নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ)-এয অনযতভ তযীকা  নীহত।  

৩। ক্রভাগত আভর  তায ধাযাফাহকতা আল্লা  তাাঁয যাদূরয (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) হনকট 

উত্তভ আভদরয অন্তবুণক্ত। যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) ফদরন: ‚আল্লায হনকট ফণাহধক হপ্র আভর 

র, মা হনহভতবাদফ কদয মাা , মহদ তা অল্প ।‛ (ফুখাযী-ভুহরভ) 

ৎ আভদরয উয স্থাী  অটর থাকায প্রবাফ  উকাহযতা: 

* আল্লা িায়াা িাাঁর ৎআমলর পফাযিকারী বান্দালেরলক বহুভালব ম্মাতেি ও উপকৃি কলর থালকে। 

পযমে: 

১। স্রষ্টায াদথ তায াফণক্ষহর্ক লমাগাদমাগ ; মা তাদক অগাধ হক্ত , দৃঢ়তা, আল্লায াদথ হনহফড় ম্পকণ  

তায উয ভা আস্থা নতহয কদয লদ। এভনহক তায দুাঃখ-কষ্ট  হেন্তা-বাফনা আল্লাই মদথষ্ট দ মান। লমভন: 

আল্লা তাারা ফদরন: 

  ‚লম ফযহক্ত আল্লায উয বযা কযদফ আল্লাই তায জনয মদথষ্ট।‛ (যূা তারাক: ৩ ) 

২। অরতা-উদাীনতা দত অন্তযদক হপহযদ লযদখ ৎ আভরদক আাঁকদড় ধযায প্রহত অবযি কযা লমন 

ক্রভান্বদ তা জ দ মা। লমভন কহথত যদদে: ‚তুহভ লতাভায অন্তযদক মহদ ৎআভদর হযোহরত না কয , 

তদফ ল আভাদক গুনায হদদক হযোহরত কযদফ।‛ 

৩। এ নীহত অফরম্বন র আল্লায ভুাব্বাত  অহববাফকত্ব রাদবয উা। লমভন াদীদ কুদীদত আল্লা 

ফদরন: ‚আভায ফান্দা নপর ইফাদতভূ দ্বাযা আভায ননকটয অজণন কযদতই থাদক, এভনহক তাদক আহভ ভুাব্বাত 

কযদত শুরু কহয---।‛ (ফুখাযী) 



৪। ৎআভদর অহফের থাকা হফদ-আদদ ভুহক্তয একহট কাযর্। লমভন নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) 

ইফদন আব্বা (যাহমাল্লাহু আনহুভা) লক উদদ লদন: ‚আল্লাদক লপামত কয (অথণাৎ তায হুকুভ-আকাভগুদরা 

ারন কয) তদফ হতহন লতাভাদক লপামত কযদফন , আল্লাদক  লপামত  কয  তদফ তুহভ তাাঁদক লতাভায াভদন 

াদফ; দুখ-াহন্তদত তাাঁদক লেন। হতহন লতাভাদক হফদদ হেনদফন।‛ (ভুনাদদ আভদ) 

৫। ৎ  আভদর অহফেরতা অশ্লীরতা  ভন্দ আভর দত হফযত যাদখ। আল্লা তাারা ফদরন: 

  ‚হনশ্চই নাভাম অশ্লীরতা  অনযা কাজ দত হফযত যাদখ।‛ (যূা আনকাফূত: ৪৫ ) 

৬। ৎআভদর অহফের থাকা গুনা-খাতা হভদট মাায একহট ভাধযভ। লমভন: নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ 

াাল্লাভ) ফদরদেন: ‚ লতাভাদদয কাদযা দযজা মহদ একহট নদী থাদক , আয ল তাদত প্রহতহদন াাঁেফায কদয 

লগার কদয, তদফ তায লদদ হক লকান ভরা অফহষ্ট থাকদফ ? াাফাগর্ ফদরন: না , হতহন (াল্লাল্লাহু আরাইহ 

াাল্লাভ) ফদরন: এভনই াাঁে াক্ত নাভাম, আল্লা মায দ্বাযা গুনা ভূদক হভহটদ লদন।‛ (ফুখাযী-ভুহরভ) 

৭। ৎ  আভদর অহফের থাকা, লল হযর্াভ বার ায ভাধযভ। লমভন: আল্লা ফদরন: 

 ‚মাযা আভায দথ লেষ্টা-াধনা কযদফ অফযই আহভ তাদদযদক আভায থ লদহখদ হদফ , হনশ্চই আল্লা 

ৎআভর কাযীগদর্য াদথ আদেন।‛ (যূা আনকাফূত: ৬৯) 

৮। এহট হকাভদতয হদন হাফ জ া  আল্লায ক্ষভা রাদবয উা।  

৯। এ নীহত ভুনাদপকী দত অন্তদযয হযশুিতা  জাান্নাদভয আগুন দত হযত্রাদর্য একহট উা। লমভন: 

নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) ফদরন: ‚লম ফযহক্ত েহল্ল হদন (ক্রভাগত) জাভাাদতয াদথ প্রথভ তাকফীয 

লদ নাভাম আদা কযদফ তায জনয দু ’প্রকায ভুহক্তয লঘালর্া: (১) জাান্নাদভয আগুন দত ভুহক্ত  (২) 

ভুনাদপকী দত ভুহক্ত। (হতযহভমী-াান) 

১০। এহট জান্নাদত প্রদফদয উা: নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) ফদরন: ‚ লম ফযহক্ত লকান হজহনদয 

দু’প্রকায আল্লায যািা খযে কযর , তাদক জান্নাদতয দযজাভূ দত আহ্বান কযা দফ। জান্নাদতয যদদে 

আটহট দযজা: তুযাং লম ফযহক্ত নাভামী তাদক নাভাদময দযজা হদদ আহ্বান কযা দফ , লম ফযহক্ত হজাদী তাদক 

হজাদদয দযজা হদদ আহ্বান কযা দফ, লম ফযহক্ত দান-খযাত ারা তাদক দান-খযাদতয দযজা হদদ আহ্বান 

কযা দফ এফং লম ফযহক্ত লযামাদায তাদক যইান নাভক দযজা হদদ আহ্বান কযা দফ।‛ (ফুখাযী-ভুহরভ) 

১১। লম ফযহক্ত হনহভত ৎ  আভর কদয অতাঃয অুস্থতা, পয ফা অহনচ্ছাকৃত ঘুদভয কাযদর্ মহদ ল আভর 

হফহচ্ছন্ন দ মা , তদফ তায জনয ল আভদরয াফ হরখা দফ। যারূুল্লা (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) 

ফদরন: ‚ফান্দা মখন অসু্থ  ফা পয কদয , তদফ তায জনয অনুরূ াফ হরখা  মা ল গৃদ অফস্থানযত 

অফস্থা  সু্থ অফস্থা কযত। ‛ (ফুখাযী) এফং নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ) ফদরন: ‚লম ফযহক্তয যাদত 

নাভাম হের হকন্তু তা দত হনদ্রা তায উয প্রবাফ হফিায কদয , তদফ আল্লা তায জনয ল নাভাদময াফ হরদখ 

হদদফন এফং তায ল হনদ্রা দফ তায জনয দকা স্বরূ। (নাাী  ভুাত্তা ভাহরক-ী) 



রমযালের পর করণীয়: 

     ভাদ যভমান দত আভযা হক উকাহযতা গ্রর্ কযরাভ ? আভযা লতা লকাযআদনয ভা লক হফদা জানারাভ। 

অভযা অহতফাহত কযরাভ তাকায ভা। আভযা হফদা জানারাভ নধদমণয ভা। মাদত আভযা আল্লায আনগুতয 

প্রকা  াাোয দত হফযত থাকয ভাধযদভ নধদমণয অনুীরন কদযহে। আভযা অহতফাহত কযরাভ হজাদদয 

ভা। ২ হজযীয এ ভাদই অনুহষ্ঠত দহের ঐহতাহক পুযকান তথা ক  ফাহতদরয াথণকয হনরূর্ কাযী 

ফদয মুি। আভযা অহতফাহত কযরাভ যভদতয ভা , ফযকদতয ভা , ভাগহপযাদতয ভা  জাান্নাদভয আগুন 

দত ভুহক্তয ভা (উদল্লখয উক্ত হফলগুহর একভাত্র যভজাদনয জনযই  হনধণাহযত ন ফযং  ফ ভদয জনয তদফ এ 

ভাদ এ গুহরয গুরুত্ব  পজীরত লফী)। 

 লমদতু আভযা যভমাদনয প্রহতষ্ঠান দত ভুত্তাকীয নদ হনদ লফয রাভ , তদফ হক আভযা মথামথ 

তাকা অজণন কযদত লদযহে? 

 আভযা হক আত্মা  প্রফৃহত্তয হফরুদি হজাদদ হফজ রাব কযদত লদযহে , না অংস্কৃহত , কুংস্কায,  

ফদবযা, মত অননরাভী কৃহষ্ঠ-কারোয আভাদদয ভাদঝ লেদ ফদে ? আভযা হক যভত, ফযকত, ভাগহপযাত  

ভুহক্ত াায ভাধযভ গুহরয অনুীরন কদযহে? ফহু হজজ্ঞাা...এয উত্তয হনদজই তারা  কহয। 

 যভমান র ঈভান ফৃহিয এক ভাহফদযার। এহট অফহষ্ট ফেদযয আহত্মক াদথ ংগ্রদয এক ভা 

লকন্দ্র। তুযাং লম এই যভামান দত উদদ  উকায গ্রর্ কযদত াযর না এফং স্বী জীফনদক হযফতণন 

কযদত াযর না তদফ কখন?  

 আুন আভযা এই ভাহফদযার দত আভাদদয আভর , আখরাক েহযত্র, অবযা  ফযফাযদক ইরাভী 

যীত ম্মত কহয। আল্লা তাারা ফদরন :- 

 إِنَّ ّللّاَ الَ يَُغيُِّر َما بِقَْىٍم َحتَّى يَُغيُِّروْا َما بِأَْنفُِسِهْم 

"আল্লা লকান জাহতয অফস্থান হযফতণন কদযন না মতক্ষর্ না তাযা তাদদয হনদজদদয অফস্থান হনদজ হযফতণন না 

কদয।" (আয যাদ: ১১) 

   যভামান লকহন্দ্রক ভানুদলয প্রকাযদবদ: 

১) যভামাদনয ূদফণ তাযা আল্লায অনুগত দ ইফাদত-ফদন্দগী কযত। যভামান ভাদয আগভদন এয 

পজীরত  গুরুত্ব উরহি কদয তাযা আয তৎয । তাাঁদদয প্রহত আভাদদয আহ্বান তাাঁযা লমন যভামাদনয 

দয আল্লায আনগুতয  অনুযদর্ এফং ইফাদত- ফদন্দগীদত দা অটর থাদকন। 

২) যভামাদনয ূদফণ তাযা হের গাদপর-উদাীন। যভামান ভাদয আগভদন এয পজীরত  গুরুত্ব উরহি 

কদয তাযা তৎয । এদদযদক আভযা আহ্বান জনাই , তাযা লমন যভামাদনয য ইফাদত-ফদন্দগী দত ুনযা 

গাদপর না দ আজীফন ইফাদদতয  ধাযাফাহকতা ফজা যালখ। 



৩) যভামান আগভন কযর  হফদা দ লগর তাদদয লকান উরহি  হযফতণন ঘটর না। তাদদযদক আভযা 

উদাত্ত আহ্বান জানাই, আল্লায হনকট তফা কযদত  তাাঁয আনগুদতযয দথ হপদয আদত। 

 হপ্র ােক । আহন মহদ যভমান দত মাযা উকৃত তাদদয অন্তবুণক্ত দ ভুত্তাকী দযদমগাযদদয গুদর্ 

গুর্াহন্বত ন এফং মথামথ লযামা ারন কদয থাদকন। প্রকৃত বাদফই ইফাদত ফদন্দগী কদয থাদকন  এফং কু 

প্রফৃহত্তদক মথামথ দভন কদয থাদকন তদফ আল্লায প্রংা  কৃতজ্ঞতা প্রকা করুন এফং তায উয ভৃতুয মণন্ত 

প্রহতহষ্ঠত থাকায জনয আল্লায হনকট প্রাথণনা করুন। ক্ষান্তদয আনাদক তকণ থাকায আফান জানাই , আহন ঐ 

ফযহক্তয অন্তবুণক্ত দফন না লমভন  এক  ফুহড় উত্তভরূদ েযকা তূা , লকদট নু্দয একহট লাাক নতহয কযর মায 

পদর ফাই তায প্রংা কযর  ভুগ্ধ র এফং ল হনদজ আনহন্দত র। োৎ কদয একহদন অকাযদর্ই উক্ত 

লাাকহট একহট একহট কদয ুতা খুদর নষ্ট কদয লপরর। অতএফ ভানুল তাদক হক ফরদত াদয?  

হেক অনুরূ ঐ ফযহক্তয অফস্থা লম যভামাদনাত্তয ুনযা াাোয  অনযাদ হপদয আদ এফং ৎ আভর হযতযাগ 

কদয এযা কতইনা  হনকৃষ্ট মাযা  আল্লাদক শুধুভাত্র যভামাদনই স্মযর্ কদয। 

    এ ভদভণ  আল্লা তাারা ফদরন:  

ٍة أَنَكاثًا   َوالَ تَُكىنُىْا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلَهَا ِمن بَْعِد قُىَّ

 " লতাভযা লই নাযীয ভত দা না , লম তায ূতা ভজফুত কদয াকাফায য তায াক খুদর নষ্ট কদয লদ। " 

(যূা নাার: ৯২) 

রমযালের পর অতিকার ভি কলর পাপাচালর তফলর যাওয়ার ক্ষণ:  

 যভমান ভাদ ৎ আভদরয মথামথ অনুীরন কযা দে কৃত অহিকায বি কযায ফহু রক্ষর্ যদদে 

দৃষ্টান্ত স্বরূ: 

(১) ঈদদয হদনই জাভাদতয াদথ নাভাম আদা না কযা ফা ূর্ণ াাঁে াক্ত আদা না কযা।  

(২) ঈদদয খুীয নাদভ গান ফাজনা , োােহফ, হি  হবহি লত অনফধ অনুষ্ঠানভারা দণদন লভদত ো এফং 

ইন্টাযদনদটয ভাধযদভ লফাানা  অশ্লীরতায েেণা।  

(৩) ঈদ উরদক্ষ লফদণা  অফাদধ নাযীদদয হফেযর্ কযা এফং াকণ , হফহবন্ন অনুষ্ঠান লকন্দ্র  লখর-তাভাায 

স্থাদন নাযী ুরুদলয অফাধ ংহভশ্রর্।   

  তদফ এ গুহরই হক যভামাদনয আভরগুহর কফুদরয আরাভত ? না ফযং এ ফ দচ্ছ তায আভর কফুর না ায 

আরাভত। লকননা প্রকৃত লযামাদায ঈদদয হদন আল্লায প্রংা  কৃতজ্ঞতা আদা কদয। খুহ দফ লম ল দীঘণ 

একভা আল্লায হুকুভ ারন কদয আজ অদনক হকেু দত ভুক্ত। এফং াদথ াদথ ল বদ হবত থাকদফ লম 

আল্লা আভায আভর না কফুর কযদত াদযন। এ জনয ল তাাঁয হনকট প্রাথণনা কযদফ মাদত উক্ত আভর কফুর 

। লমভন আভাদদয ভান উত্তয ূযীগর্ েভা মণন্ত যভমাদনয আভরগুহর কফুর ায জনয আল্লায হনকট 

প্রাথণনা কযদতন। 



তুযাং যভমাদনয আভর কফুদরয আরাভত র , ফান্দা হনদজদক তায ূদফণয অফস্থায লেদ উত্তভাফস্থা লৌাঁোদফ 

এফং ৎ কদভণ ূদফণয লেদ অগ্রগাভী দফ। অতএফ আভযা শুধু লভৌভু হবহত্তক এফাদত কদযই হফযত থাকফ না ফযং 

আভযা ফ ভদয জনয এফাদত জাহয যাখফ। লকননা আল্লা ফদরন: 

 َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَأْتِيََك اْليَقِيُن 

" তুহভ ভৃতুয অফহধ লতাভায যদফয এফাদত কযদত থাক।" (যুা হজয: ৯৯) 

রমযাপের পর আমলর ধারাবাতকিা রক্ষা: 

 যভমান অহতফাহত দ লগদর ভুহভনদদয জনয ভৃতুয মণন্ত আভদরয ধাযাফাহকতা হেন্ন দফ না:  

 প্রথমি: যভমাদনয লযামা লল দর অফহষ্ট ভাগুহরদত ফহু নপর লযামা যদদে। লমভন, 

(১) লাওয়া মালর ছয়তি পরাযা:  নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ া াল্লাভ ফদরন : "লম ফযহক্ত যভমান ভাদয 

লযামা যাখায য াার ভাদয েহট লযামা হভহরদ হনদরা তায ুযা ফেদযয লযামা যাখায ভতুরয র ।" 
(ভুহরভ) 

লকননা াফান (যা.) দত ভাযপু হদদফ ফহর্ণত দদে , যভমান ভাদয লযামা দ ভাদয তুরয আয াাদরয 

ে হদদনয লযামা দুই ভাদয ভান , এবাদফই ূর্ণ ফেদযয লযামা । (ইফদন খুজাইভা  ইফদন হব্বান আয ইফদন 

জারুল্লায হযারা যভামান দত গৃীত) 

আয  প্রদতযক আভদরয লনহক দগুর্ ফৃহি া , অতএফ যভামান ভাদয লযামা হতন ত হদদনয ভান এফং 

াাদরয েহট লযামা ৬০হদদনয ভান অতএফ ফণদভাট ৩৬০হদন আয হজযী ফেয  ৩৬০ হদদন।  

(২) প্রতি চন্দ্র  মালর তিে তেে পরাযা রাখাাঃ নফী  াল্লাল্লাহু আরাইহ া াল্লাভ ফদরন , "প্রহত ভাদয হতন 

হদন এফং এক যভমান দত অনয যভমাদনয লযামা ূর্ণ ফেয লযামা যাখায ভতুরয । (ভুহরভ) আয এ লযামা 

প্রহতভাদয ১৩, ১৪  ১৫ তাহযখ যাখা উত্তভ মা অনয াদী দ্বাযা াফযি।   

(৩) প্রতি প্তা প বৃস্পতিবার ও পামবার পরাযা রাখা: নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ া াল্লাভ) ফদরন:  লাভ  

ফৃস্পহতফায আভরনাভা আল্লায হনকট ল  , তুযাং আহভ েন্দ কহয আভায আভর ল দচ্ছ এভতাফস্থা 

আহভ লযামা আহে‛।(হতযহভমী:৭৪৭, হতহন াহদহট াান ফদরদেন) 

(৪) আরাফা তেলের পরাযা:  নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ া াল্লাভ))লক আযাপা হদদনয লযামা ম্পদকণ হজজ্ঞাা 

কযা দর হতহন ফদরন: "এই লযামা হফগত ফেয  আগাভী ফেদযয (লোট গুনাদয) কাপপাযা ।" (ভুহরভ)। 

(৫) আশুরার পরাযা:  নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ া াল্লাভ) লক আশুযায লযামা ম্পদকণ হজজ্ঞাা কযা দর 

হতহন ফদরন: "হফগত ফেদযয (লোট) গুনাদয কাপপাযা।" (ভুহরভ) 



(৬) লাবাে মাল পবতল পবতল পরাযা রাখা : দফ ফযাত ধাযর্া কদয ১৫ই াফানদক হনধণাযর্  না কদয এ ভাদ 

লফহ লফহ লযামা যাখা মা । লকননা নফী (াল্লাল্লাহু আ রাইহ া াল্লাভ) যভমাদনয য এ ভাদই লফহ লযামা 

যাখদতন। ১৫ই যভমান খা কদযন হন।  

তিিীয়ি: যভামাদনয তাযাফীয নাভাম লল , তদফ এই নাভাম তথা হকাভুর রাইর তাােুদ হদদফ াযা ফেয 

ড়া মা। নফী (াল্লাল্লাহু আরইহ া াল্লাভ) ফদরন: পযজ ফযতীত দফণাত্তভ নাভাম র যাহত্রয নাভাম - 

তাােুদ। (ভুহরভ)  

িৃিীয়ি: পযজ নাভাম ংহশ্লষ্ট ১২ যাকাত নু্নাদত ভুাকাদা আদা: জদযয ূদফণ োয যাকাত দয দুই যাকাত , 

ভাগহযদফয য দুই যাকাত, এায য দুই যাকাত এফং পজদযয ূদফণয দুই যাকাত। নফী (াল্লাল্লাহু আরই হ া 

াল্লাভ)  ফদরন: "লম ফযহক্ত পযম োড়া ১২ যাকাত হদফা যাহত্রদত নু্নত আদা কযর আল্লা তায জনয জান্নাদত 

একহট প্রাাদ হনভণার্  কযদফন।" (ভুহরভ)  

চিুথবি: নফী (াল্লাল্লাহু আরাইহ া াল্লাভ) এয ইযাদ কৃত নাভাদময দয  কার ন্ধ্যায লদাা হজহকয।  

পঞ্চমি: াদাকাতুর হপতয লল দর াযা ফেয াধাযর্ দান-দাকা কযা মা। 

ষ্ঠি: কুযআন লতরাাদতয পহমরত ফ ভদয জনয ; শুধু যভমাদনয জনয ন। নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ া 

াল্লাভ ফদরন: "মাযা লকাযআন দত একহট অক্ষয ড়র তায জনয একহট লনহক , আয একহট লনহক দগুদর্ ফহধণত 

। আহভ ফহর না লম  ‚আহরপ রাভ হভভ‛ ভাত্র একহট অক্ষয ফযং আহরপ একহট অক্ষয , রাভ একহট অক্ষয ,  

হভভ একহট অক্ষয।" (হতযহভমী:২৯১০, হতহন াহদহট ী াান ফদরদেন) 

হতহন আয ফদরদেন: 

 "লতাভযা লকাযআন ােকয , লকননা তা হকাভদতয হদন ােকাযীদদয জনয াপাাতকাযী হদদফ 

আদফ।" (ভুহরভ)  

ম্মাহনত ােক, এ বাদফ ফ ভদয জনয ৎ আভদরয দ্বায উেুক্ত যদদে। অতএফ আহন মথামথ প্রদেষ্টা জাহয 

যাখুন, অরতা ফজণন করুন। মহদ নপর নু্নাদত আনায দুফণরতা থাদক হকন্তু লকান ক্রদভই লমন পযজ আদাদ 

ত্রুহট না । লমভন াাঁে াক্ত নাভাম জাভাদতয াদথ আদা কযা ইতযাহদ।   

 

হযদদল, আল্লায হনকট প্রাথণনা হতহন লমন আভাদদযদক ী আকীদা ৎ আভদরয উয ুদৃঢ় যাদখন এফং 

এভতাফস্থা ভৃতুয দান কদযন। আভীন। 
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