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উৎসৱ পালন জাৰত-ধমষ ৰনৰবষশেশৰ্ এটা সামৰিক ৰিনৰমনন। সুৰনৰদষি ছকাশনা 
ৰদৱসক স্মিণীয় কৰি িখাি গভীি বাসনা থাশক, অথবা আনন্দ-উল্লাস প্ৰকাে, 
কৃতজ্ঞতা বযক্ত কিা ইতযাৰদি পিা জন্ম লয় বছিি ছেৰ্ত উৎসৱ পালনি 
ঘটনা।  
আল্লাহ তা'আলাই মানুহি এই স্বভাৱজাত বাসনা সম্পশকষ সুপৰিৰচত। 
ছসইকািশণ আল্লাশহ তাক পালন কিাি ৰকছুমান মাৰজষত আৰু সন্মানজনক 
পদ্ধৰত ৰবৰধবদ্ধ কৰি ৰদশছ। সৃৰি সংলগ্ন সামৰিক প্ৰজ্ঞাময়তা, পৃৰথৱীি বুকুত 
মানৱ প্ৰজন্মি দায়-দাৰয়ত্ব, আল্লাহি ইবাদত আৰু দাসত্বি ৰজম্মাদাৰি ইতযাৰদ 
ৰবশবচনা কৰি ছতওঁ ৰদশছ উৎসৱ পালনি সন্মানজনক ৰবধান। আনাছ 
িাৰদয়াল্লাহু আনহুি দ্বািা বৰণষত, ছতওঁ ককশছ, িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ 
অছাল্লাশম ছযৰতয়া মৰদনালল আগমন কৰিশল। ছতৰতয়া ৰসহঁতি ক্ৰীড়া-উল্লাসি 
দুটা ৰদৱস আৰছল। িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাশম ক’ছল, 'এই ৰদৱস 
দুটা ৰক ৰক'? উত্তিত ৰসহঁশত ক’ছল, 'জাশহলী (অজ্ঞতা) যুগত আৰম এই ৰদৱস 
দুটা ক্ৰীড়া-উল্লাসত কটাইৰছশলাঁ‘। িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাশম 

ক’ছল, ’আল্লাহ তা'আলাই ইয়াি পৰিবশতষ উত্তম দুটা ৰদৱস ছতামাশলাকক ৰদশছ- 
ঈদুল আজহা আৰু ঈদুল ৰিতি'। ] আবু দাউদ, আহমদ[ িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইৰহ অছাল্লাশম আবু বকি িাৰদয়াল্লাহু আনহুক ক’ছল, 'ছহ আবু বকি! 
প্ৰশতযক জাৰতশিই উৎসৱ আশছ, আৰু এই দুটা আমাি উৎসৱ' [ বুখািী [ 
মুছৰলম উম্মাহি ঈদি কসশত আৰকদা-ৰবশ্বাস আৰু জীৱনাদেষ সংৰমৰিত, আৰু 
ই সকশলা ৰবজাতীয় উৎসৱি পিা সমূ্পণষ ৰভন্ন। আকাি-প্ৰকৃৰত, ধমষসংলগ্নতা, 
জাতীয় অথবা পাৰথষৱ, ৰযশকাশনা ধিশণশিই নহওঁক ৰকয়। পঁৰচে ৰডশচম্বিি পিা 
সমি ৰবশ্ব জুৰি আিম্ভ হয় খৃিীয় উৎসৱ ৰযশটা একৰিে ৰডশচম্বিত নৱবৰ্ষীয় 
মশহাৎসৱি দ্বািা ছেৰ্ হয় আৰু মুছলমানসকশল, সজ্ঞাশন অথবা অবশচতনভাশৱ, 
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আল্লাশহ ছতওঁশলাকক ৰয সন্মান আৰু কবৰেিয ৰদশছ, তাত ৰবতুস্ত কহ এই 
উৎসৱত অংে িহণ কৰি থাশক।  
বহু ৰবৰভন্ন শ্বিয়ী ছটক্সট আশছ ৰযশয় উম্মশত মুহাম্মদীি পৃথক কবৰেিযি কথা 
স্পিভাশৱ বযক্ত কশি আৰু অনযানয জাৰতি পিা ছতওঁশলাকক ৰয স্বতন্ত্ৰীকতা 
আৰু উন্নত অৱস্থান কল চলমান থাৰকবলল ছসই ৰবৰ্শয় ৰদেৰনশদষেনা ৰদশয়।  
আৰু ইয়াত আশ্চযষয হ’বলগীয়া এশকা নাই। ৰকয়শনা এই উম্মত সবষশেৰ্ 
ঐেীবাতষাবাহক জাৰত। যাি নবী কহশছ- মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাম 
আৰু পৰৱি িন্থ কহশছ- মহািন্থ আল ছকািআন।  
আল্লাহ তা'আলাই এই উম্মতক সশবষাচ্চ ছসৌন্দযষশি অৰভৰৰ্ক্ত কৰিশছ, আল্লাশহ 
ছঘাৰ্ণা কৰিশছ: (শতামাশলাক সশবষাত্তম উম্মত, মানৱ জাৰতি কলযাণি কািশণই 
ছতামাশলাকি উদ্ভৱ ঘশটাৱা কহশছ। ছতামাশলাশক ভাল কামি ৰনশদষে ৰদয়া আৰু 
অনযায় কামত বাধা প্ৰদান কিা, আৰু আল্লাহি প্ৰৰত ঈমান আনা। ) ছুিা আশল 
ইমিান: ১১০ 
ছসইকািশণ এই উম্মত কহশছ সশবষাত্তম উম্মত। মাৰৱয়া ইবশন হায়দা’ি পিা 
বৰণষত ছতওঁ ককশছ, িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাশম ককশছ, 'ছতামাশলাক 
সত্তি উম্মতি সংখযা পূণষকািী আৰু ছতামাশলাক এই সত্তি উম্মতি মাজত 
সশবষাত্তম আৰু আল্লাহি ওচিত অৰধক সন্মাৰনত' [ আহমদ, ৰতিৰমজী, ইবশন 
মাজাহ আৰু হাৰকম [ ছতওঁ আৰু ককশছ, ’জান্নাতবাসীসকলি এে ৰবেটা োিী 
হ’ব, তাি মাজত ছমাি উম্মত হ’ব আেী োিী' [ ৰতিৰমজী, ইবশন মাজাহ আৰু 
আহমদ [ আবু হুিাইিা িাৰদয়াল্লাহু আনহুি দ্বািা বৰণষত¸ িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইৰহ অছাল্লাশম ককশছ, ’আৰম ৰকয়ামতি ৰদনা ছেৰ্ আৰু আিম্ভণী, আৰম 
সকশলাতলক আগশত জান্নাতত প্ৰশৱেকািী, যৰদও ছতওশঁলাকক ৰকতাপ ৰদয়া 
কহশছ আমাি পূশবষ, আৰু আৰহশছাঁ ছতওঁশলাকি ৰপছত। ৰসহঁশত মতালনকয 
কৰিশছ। ৰসহঁশত ৰয ৰবৰ্য়ক কল মতালনকয কৰিশছ আল্লাশহ আমাক ছসই ৰবৰ্শয় 
সৰিক পথ ছদখুৱাইশছ। এইট ো সেই দিৱে দি দিৱে েম্পটকে  ৰসহঁশত 
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মতালনকয কৰিশছ। আৰু আমাক আল্লাশহ এই ৰবৰ্শয় ৰহদায়ত ৰদশছ। আৰজি 
ৰদৱস (শুক্ৰবাি) আমাি কািশণ¸অহা কাৰলিশটা (েৰনবাি) ইহুদীসকলি আৰু 
পিৰহ (শদউবাি) হ'ল নাছািাসকলি‘ ] বুখািী আৰু মুছৰলম [  
ইবশন কাছীি িাৰহমাহুল্লাশহ ককশছ, 'এই উম্মত উত্তম কামত ৰবজয়ি 
ধ্বজাবাহী। এই উম্মতি নবী কহশছ- মুহাম্মদ িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ 
অছাল্লাম, ৰযজন আল্লাহি তাবৎ সৃৰিি মাজত সবষশিষ্ঠ, িাছুলসকলি মাজত 
সবষাৰধক সন্মাৰনত, আল্লাশহ ছতওঁক পৰিপূণষ শ্বিীয়ত ৰদ পাৰিয়াইশছ, ৰযশটা আন 
ছকাশনা িাছুলক ৰদয়া নাই। গৰতশক িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লামি পথ 
আৰু পদ্ধৰত অনুযায়ী কিা কম আমল আন আন সকলি অৰধক আমলতলকও 
উত্তম‘ ]তািছীৰুল ছকািআৰনল আজীম, ২/৯৪[ 
শুদ্ধ অনুভূৰতি অভাৱ, ইমানী দুবষলতা ইতযাৰদি কািশণ, বতষমান যুগি ৰকছুমান 
মুছলমাশন যীশুখৃিি জন্মৰতৰথ আৰু নৱবৰ্ষি উৎসৱ ইতযাৰদত অংে িহণ কৰি 
থাশক, নাছািাসকলি ছবেভূৰ্া, ৰসহঁতি ধমষীয় ৰচহ্ন ইতযাৰদ বযৱহাি কৰি থাশক, 
ছযশন-- 
১. ডাক অথবা ইন্টািশনটি জৰিয়শত শুশভচ্ছা ৰবৰনময়। 
২. নাছািাসকলি কসশত এইশবাি উৎসৱ পালনত অংে ছলাৱা, ৰগজষাত, 
ছহাশটলত, উনু্মক্ত িাইত অথবা ছচশটলাইট ছচশনলত।  
৩. খ্ৰীছমাচ ৰি ৰকনা, ৰেশুসকলি বাশব ৰপ্ৰয় বাবাশনাশয়লি পুতলা ৰকনা, ইতযাৰদ 
ৰগিট ৰহচাশব নৱবৰ্ষি িাৰতত প্ৰদান। 
৪. গান-বাজনা, নাচ, অশ্লীলতা, মাদক দ্ৰবয ছসৱন, মমবাৰত জ্বলাই তাি জুই 
নুমুৱা ইতযাৰদ কমষকাণ্ড যাক উনু্মক্ত বা ঘৰুৱাভাশৱ কিা হয়।  
এই উভয় উৎসৱ, অথষাৎ যীশুখৃিি জন্মৰতৰথ আৰু নৱবৰ্ষি উৎসৱ দুশয়াটাই 
উৎসৱ ৰহচাশব ছলাৱা মুছলমানসকলি কািশণ কবধ নহয়।  
যীশুখৃিি জন্মৰতৰথ কুিিসবষস্ব ধমষীয় কবৰেিযত অবগৰিত এটা ৰদৱস, য'ত ঈছা 
আলাইৰহচ ছালামক ঐৰেক গুণাৱলীসবষস্ব ছহাৱা, সৃৰিকতষাি মানুহি ৰূপ 
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পৰিিহণ, ৰেশু ৰহচাশব আৰৱভষাব, িাঁচী কািত ওলৰম আত্মদান ইতযাৰদ ভ্ৰান্ত 
ৰবশ্বাস ৰবছপ আৰু খৃিীয় ধমষগুৰুসকলি দ্বািা বহুলভাশৱ প্ৰচাি কিা হয়।  
আৰু ৰদ্বতীয় ৰদৱসশটা কহশছ পাৰথষৱতা আৰু অশ্লীলতাসবষস্ব, য'ত চৰচষত হয় 
বযৰভচাি, ছবহায়াপনা, পােৰৱকতাপূণষ আচিণ, ৰযশটা সকশলা ছেিত মানুহি 
বাশব েৰতকািক। মুৰমনি কথাশটা ইয়াত আৰহবই ছনাৱাশি।  
িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাশম এই ৰবৰ্শয় খুশবই সশচতন আৰছল। 
এটা ঘটনাি পিা ইয়াি সুস্পি প্ৰমাণ ছপাৱা যায়। এজন বযৰক্তশয় বুৱানা নামি 
িাইত উট যশবহ কিাি মান্নত কৰিশল। ছতওঁ িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ 
অছাল্লামি ওচিলল আৰহ ক’ছল, ’মই বুৱানাত এটা উট যশবহ কিাি মান্নত 
কৰিশছা'ঁ। প্ৰতুযত্তিত িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাশম ক’ছল, 'তাত 
জাশহলীযুগি ছকাশনা মূৰতষ পূজা কিা হয় ছনৰক'? ছতওঁ ক’ছল, 'নহয়'। আশকৌ 
সুৰধশল, ’তাত ৰসহঁতি ৰকবা উৎসৱ হয় ছনৰক'? ছতওঁ ক’ছল, 'নহয়'। িাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাশম ক’ছল, 'ছতামাি মান্নত পূিণ কিা আৰু জাঁৰন 
ছথাৱা, আল্লাহি ৰবৰুদ্ধাচিণ ছহাৱা এশনকুৱা মান্নত পূণষ কৰিব ছনাৱাৰি আৰু 
এশনকুৱা মান্নশতা পূিণ কৰিব ছনাৱাৰি মানুশহ যাি অৰধকাি নািাশখ'। ] আবু 
দাউদ [ 
আবু্দল্লাহ ইবশন আমি ইবশন আচ িাৰদয়াল্লাহু আনহুি দ্বািা বৰণষত, ছতওঁ ককশছ, 
’ৰয বযৰক্তশয় মুশ্বৰিকসকলি ছদেত ঘি সাঁৰজশল, ছতওঁশলাকি উৎসৱ-ৰদৱস 
পালন কৰিশল আৰু ছসই অৱস্থাত ছতওঁি মৃতুয হ'ল, ছতশন্ত ছতওঁি হাশ্বি-নশ্বি 
ছতওঁশলাকি কসশতই হ’ব'। ] ছুনাশন বাইহাৰক ৯/২৩৪ [  

এই ধিণি উৎসৱ পালন অলবধ ছহাৱাি কািণ হ'ল-'বাৰহযক ধিণ-ধািণত 
সাদৃেযিহণ আৰু আন্তৰিক ৰবশ্বাস' এই দুটাি মাজত গভীি সম্পকষ আশছ। 
শ্বাইখুল ইছলাম ইশবন তাইৰময়া িাৰহমাহুল্লাশহ ছতওঁি প্ৰৰসদ্ধ িন্থ ( ইকৰতজাউচ 
ৰচিাৰতল মুছতাকীম ৰল মুখালািাৰত আচহাৰবল জাহীম) - ত ককশছ- ৰচিাতুল 
মুছতাকীম হৃদয়ত অৱৰস্থত আন্তৰিক ৰবৰ্য়; ছযশন- আক্বীদা-ৰবশ্বাস, ইচ্ছা 
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ইতযাৰদ আৰু বাৰহযক ৰবৰ্য়; ছযশন- কথা-কাম, হ’ব পাশি ছসইশটা ইবাদত বা 
ছখাৱা-বস্তু, ছপাচাক, ৰববাহ, ঘি-বািী, সৰন্মলন আৰু ৰবশচ্ছদ, চিি-আশিাহণ 
ইতযাৰদ সংক্ৰান্তীয়। এই সকশলা আভযন্তিীণ আৰু বাৰহযক ৰবৰ্য়ি মাজত 
সম্পকষ আশছ। ৰকয়শনা হৃদয় জগতত ৰয অনুভূৰত আশন্দাৰলত হয় ছসইশটা 
ৰবৰভন্ন ধিশণ বাৰহযক দৃেযলল ৰূপাৰয়ত হ’বলল বাধয, আশকৌ বাৰহযক কাজ-
কমষশয়া হৃদয়ত তৎসংলগ্ন অনুভূৰত জািত কৰি থাশক। আল্লাহ তা'আলাই 
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লামক ছপ্ৰিণ কৰিশছ ৰহকমতসহ, ৰযশটা কহশছ 
ছতওঁি ছুন্নত আৰু আদেষ, আৰু আল্লাশহ ছতওঁি কািশণ ৰবৰধবদ্ধ কৰিশছ 
সুৰনৰদষি পথ আৰু পদ্ধৰত। এই ৰহকমতি এটা কহশছ ছয¸ আল্লাশহ িাছুল 
চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লামি বাশব এশনকুৱা কথা আৰু কমষ ৰবৰধবদ্ধ কৰিশছ, 
ৰয অৰভেপ্তসকলি পথি পিা সমূ্পণষ পৃথক। গৰতশক আল্লাশহ বাৰহযক 
ছবেভূৰ্াত ৰসহঁতি উলটা কৰিবলল ককশছ, যৰদও বহুতি সনু্মখত ছদখাত ইয়াত 
ছকাশনা ৰবচুযৰতি ভাৱ নহয়। ছতওঁ এশনকুৱা কৰিশছ বহুশকইটা কািণত। 
কািণৰবলাকি এটা কহশছ, বাৰহযক ছবেভূৰ্াত সাদৃেযিহণ, ৰযশয় সাদৃেয িহণ 
কৰিশল আৰু যাি সাদৃেয িহণ কিা হ'ল, এই দুজনি মাজত ধিণ-ধািণত 
এটা সম্পকষ কাশয়ম কৰি ৰদশয়, ৰযশয় আমল-আখলাকত সন্মৰতজ্ঞাপন পযষন্ত কল 
যায়। এই ৰবৰ্য়শটা সহশজই অনুশময়; ৰয বযৰক্তশয় আৰলমসকলি ছপাচাক িহণ 
কশি ৰস ৰনজশক আৰলমসকলি কসশত সমৃ্পক্ত বুৰল অনুভৱ কৰি থাশক আৰু ৰয 
বযৰক্তশয় কসৰনকি ছপাচাক ৰপশে তাি হৃদয়ত কসৰনকসংলগ্ন ভাৱ জশন্ম। তাি 
ভাৱ-ধািাও কসৰনকতুলয কহ যায়। যৰদশহ এই পথত ছকাশনা বাধা থাশক।‘ ইবশন 
তাইৰময়া িাৰহমাহুল্লাশহ আৰু ককশছ, ’ এই ৰহকমতি মাজত আৰু এটা হ'ল- 
বাৰহযক ছেিত উলটা কিাশটা ৰভন্নতা আৰু ৰবশচ্ছদ সৃৰিি কািণ হয়¸ ৰযশটা 
কৰিশল আল্লাহ অসন্তুি হয় বা ৰযশবাশি পথহািা কৰি ৰদশয় তাি পিা দূিত 
িাশখ আৰু ৰহদায়াতপ্ৰাপ্ত আৰু আল্লাহি সন্তুৰিপ্ৰাপ্তসকলি প্ৰৰত আিহী কশি। 
ইয়াি দ্বািা মুৰমন আৰু আল্লাহি েত্ৰুসকলি মাজত সম্পকষশচ্ছদি ৰয ৰবধান 
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আল্লাহ তা'আলাই িাৰখশছ তাি বাস্তৱায়ন হয়। আৰু হৃদয় ৰযমান ছবৰছ জািত 
থাৰকব, ৰসমাশনই প্ৰকৃত ইছলাম সম্পশকষ জ্ঞানি অৰধকািী হ’ব। ইয়াত প্ৰকৃত 
ইছলামক বুশজাৱা কহশছ । সাধািণভাশৱ মুছলমানি দশি ছবেভূৰ্া আৰু ৰবশ্বাস 
পালনি কথা ছকাৱা ছহাৱা নাই।- তাশতই বাৰহযকভাশৱ আৰু ৰবশ্বাসগতভাশৱ 
ইহুৰদ-নাছািাসকলি পিা পৃথক থকাি অনুভূৰতশয় পূণষতা পাব। আৰু ৰসহঁতি 
আচাি-অভযাস, ৰযশবাি সিহ সংখযক মুছলমানি মাজশত ছপাৱা যায় তাি পিা 
দূিত থকাি মানৰসকতা গৰি উৰিব। উশল্লৰখত ৰহকমতি মাজত আৰু এটা 
হ'ল- প্ৰকােয ছবেভূৰ্াত সাদৃেয িহণ। ইশয় সৰমলৰমল আৰু সংৰমিণ-সৰন্মলন 
ঘশটাৱাি কািণ হয়¸ ৰহদায়াতপ্ৰাপ্ত মুৰমন আৰু অৰভেপ্তসকলি মাজত ৰভন্নতা 
আৰু কবৰেিযি প্ৰাচীি উৰি যায়। ধমষীয় ৰবৰ্শয় নহয় বিং সাধািণ ছেিত 
ৰসহঁতি সাদৃেয িহণি ৰবৰ্য়শটা যৰদ এশনকুৱা হয়, ছতশনহ’ছল ৰযশবাি ৰবৰ্য় 
ৰবজাৰতসকলি কাৰিি ছহাৱাি কািণ ছসইশবাি ৰবৰ্য়ি ছেিত ৰসহঁতি 
অনুকিণি পাপ-অপিাধ ৰসহঁতি পাপি মািানুযায়ী ৰনদ্ধষাৰিত হ’ব। এই 
মূলনীৰতশটা সকশলাশৱ অনুধাৱন কৰিব লাৰগব।‘ ] ১/৮০-৮২ [ 
ইমানাদৃপ্ত স্পেষকাতি মন আৰু তাওহীদী ভাৱাদেষত জািত হৃদয়ি বাৰহশি 
এইশবািি অথষ আৰু ভাৱ হৃদয়াঙ্গম কিা সম্ভৱ নহয়। আৰু ৰযসকল তথাকৰথত 
ধাৰমষক, ছতওঁশলাকি ইমানী অনুভূৰত কদযষতাত আক্ৰান্ত, এইৰবলাক কথা 
ছতওঁশলাকি কািশণ অথষহীন। ৰবজাৰতি সাদৃেযিহণ ছতওঁশলাকি বাশব আশদৌ 
ছকাশনা গুৰুতি ৰবৰ্য় নহয়। ছতওঁশলাশক ৰনৰদ্বষধায় অৰভবাদন-শুশভচ্ছা ৰবৰনময় 
আৰদ কৰি থাশক। সেওঁট োটক এইেকট ো উৎেৱ অনুষ্ঠানত অবলীলায় 
আশমাদ সূ্ফৰতষ প্ৰকাে কৰি থাশক।  
ইবনুল কাইৰয়যম িাৰহমাহুল্লাশহ আহকামু আহৰলয্ ৰযম্মাহ ( ৰযৰম্মসকলি ৰবধান) 
িন্থত ককশছ, ’ ৰবজাৰতসকলি ৰনজস্ব কুিুৰি ৰনদেষনশকৰিক ছকাশনা উপলেযত 
শুশভচ্ছা ৰবৰনময়, ছযশন- ছতওঁশলাকি ধমষীয় উৎসৱ বা ছিাজাি সময়ত ছকাৱা, 
'শুভ উৎসৱ‘ অথবা 'এই উৎসৱত আপুৰন আনন্দত-আপু্লত হওঁক', ইতযাৰদ। 
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এই ধিণি শুশভচ্ছাবাতষা প্ৰদানকািী যৰদ কুিিি পিা পৰৱি থাশক ছতশনহ’ছল 
ৰস হািাম বুৰল ৰবশবৰচত হ’ব। এইশটা কু্ৰছৰচহ্ন ছাজদাকািীক শুশভচ্ছা প্ৰদানি 
সমতুলয। বিং এইশটা আল্লাহি ওচিত অৰধক পাপ বুৰল পৰিগৰণত। এইশটা 
আল্লাহি ওচিত মাদক দ্ৰৱয পান কিা, মানৱহতযা, বযৰভচাি ইতযাৰদতলকও 
অৰধক ঘৃৰণত। দ্বীন-ধমষত যাি ছকাশনা অংে নাই ছতওঁশলাশকই এইশবাি কমষত 
ৰলপ্ত কহ থাশক। ছতওঁশলাশক ৰকমান ঘৃণাি কাম কৰিশছ ৰনশজই নাজাশন। ৰয 
বযৰক্তশয় ছকাশনা পাপীক পাপকমষ সম্পাদনি ৰপছত শুশভচ্ছা জনাশল, অথবা 
ছকাশনা ৰবদআতপন্থীক ৰবদআতকমষ সম্পাদনি ৰপছত শুশভচ্ছা জনাশল ছতও ঁ
আল্লাহি ঘৃণা আৰু ছিাৰ্ি উপশযাগী হ'ল। ] আহকামু আহৰলয্ ৰযম্মা:২০৫-
২০৬ [  

সমাপ্ত 
 


