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 অন্তর (ক্বালব) কঠিন হয়ে যাে ককন? 

মুেঠলম উম্মাহ আজ কয েব মহাপরীক্ষা ও মহা মুঠিবয়ে পঠেে 
এবাং কঠিন ও ভোবহ করায়ে আক্রান্ত  হয়েয়ি, েন্ময়যে এমনই একঠি 
করাে হয়লা: অন্তর (ক্বালব) কঠিন হয়ে যাওো। 
 

ঠনম্নঠলঠিে কারয়ে ক্বালব বা অন্তর কঠিন হয়ে যাে:-   
১- নামায়যর জামা‘আয়ে হাঠযর হওোর বোপায়র অবয়হলা ও োফলঠে 
করা এবাং মেঠজয়দ েকাল েকাল না যাওো বরাং কদরী করা। 
২- কুরআনয়ক পঠরেোে করা অথাৎাব ঠবনে-নম্রো আর ময়নায়যাে 
এবাং ঠিন্তা েয়বষোেহকায়র কুরআন কেলাওোে না করা। 
৩- হারাম রুঠজ কযমন: েুদ, ঘুষ, মাঠিপারপাে, ইনু্স্েয়রন্স্ এবাং 
কবিায়কনােহ ঠবঠভন্ন কলনয়দয়ন প্রোরো ও জাঠলোঠে েহ অনোনে 
হারাম পদ্ধঠেয়ে রুঠজ-করাজোর করার কারয়ে।  
৪- অহাংকার, বড়াই, প্রঠেয় াযপরােেো, মানুয়ষর কদাষ-ত্রুঠি বা 
অপরাযয়ক মাফ না করা, মানুষয়ক অবয়হলা কয়র ঠনকৃষ্ট ময়ন করা, 
মানুষয়ক ঠনয়ে িাট্টা-ঠবদ্রূপ করা। 
৫- দুঠনোর প্রঠে আেক্ত হয়ে ঝুুঁয়ক পড়া, দুঠনো দ্বারা প্রোঠরে হওো 
এবাং মৃেুেয়ক, কবরয়ক এমনঠক আয়িরােয়ক ভুয়ল যাওো। 
৬- কয ককায়না কবোনা নারীর ঠদয়ক োকায়না হারাম; যা অন্তরয়ক 
কয়িার কয়র কদে।  
৭- দাুঁঠড় েজােঠন এিয়না এমন েুন্দর কিয়লর ঠদয়ক অযথাা োকায়না 
হারাম; োই কেিাও অন্তর কয়িার কয়র কদওোর অনেেম কারে।  
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৮- আঠম ঠনয়জ প্রঠেঠদন ঠক ঠক িারাপ কাজ করলাম? ঠনয়জর 
েমায়লািনা ঠনয়জ না করা, বরাং মানুয়ষর েমায়লািনা করা। 
 ৯- অয়নক ঠদন দুঠনোে থাাকয়বা, অয়নক ঠকিুর মাঠলক হয়বা এমন 
ভুল যারো ময়নর ঠভের থাাকা। 
১০- আল্লার ঠযঠকর কব ী কব ী না কয়র বরাং কব ী কব ী কথাা বলা, 
কব ী কব ী হাোহাঠে-োমা া এবাং ম কারী বা মজাক করা। 
১১- কব ী িাওো-দাওো করা। 
১২- কব ী ঘুম যাওো। 
১৩- মানুয়ষর উপর জুলুম করা।  

১৪-  রীেয়ের ককায়না আয়দ -ঠনয়ষয লাংঘন হওোর কারে বেেীে 
অনে ককায়না কারয়ে রাে করা। 
১৫- ইেলায়মর দাওোে কদওোর উয়ে ে বেেীে কায়ফয়রর কদ  
ভ্রময়ে কবর হওো।  
১৬- ঠমথাো, েীবে (পরিিৎা) এবাং একজয়নর কথাা অয়নের ঠনকি ঠেয়ে 
বলার মাযেয়ম উভয়ের ময়যে ফাোদ েৃঠষ্ট করা।  

১৭- িারাপ মানুয়ষর োয়থা উিাবোও িলায়ফরা করা। 
১৮- অনে মুেঠলময়ক ময়ন ময়ন অথাবা প্রকা ে ঠহাংো করা।  

১৯- একজন মুেঠলয়মর উন্নঠে েহে করয়ে না পারা, বরাং োর ধ্বাংে 
কামনা করা।  

২০- অনে মুেঠলম ভাইয়ের োয়থা  ত্রুো করা, ঘৃো করা এবাং োয়ক 
অপিন্দ করা। 
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২১- আপনার ঠনয়জর বা মুেঠলম ভাইয়ের ককায়না লাভ বা ফায়েদা 
বেেীে ঠনয়জর ও অপয়রর েমে নষ্ট করা। 
২২- ইেলামী জ্ঞান ঠ ক্ষা না করা এবাং ইেলামী ঠ ক্ষা হয়ে ঠনজয়ক 
দূয়র েঠরয়ে রািা। 
২৩- জাদুকর, েেক, কজাঠেষী, েন্ত্রমন্ত্রকারীর ঠনকি যাওো। 
২৪- মাদক, কন াজােীে দ্রবে, ঠবঠড়-ঠেোয়রি, হুক্কা, লো ওোলা হুক্কা 
েহ যাবেীে োমাক ও োমাকজাে এবাং ক্ষঠেকর দ্রবে পান করা। 
২৫- েকাল-েন্ধ্োর ঠযকরেমুহ পাি না করা। 
২৬- োন শুনা, ঠহন্দী েহ যাবেীে কলাংিা, িঠরত্রহীন হারাম ঠফল্ম 
কদিা, পঠেে (িারাপ) িঠি পঠত্রকা মোোঠজন পাি করা।  
২৭- আল্লাহর ঠনকি েবৎদা গুরুত্বেহকায়র কদা‘আ না করা।       
 


