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আিম মুসিলম। 
আল্লাহ আমার রব (�ভু)।
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) আমার নিব।
আর ইসলাম আমার িদন (ধমৰ্)।
আিম আল্লাহেক ভােলাবািস।
কারণ িতিন জগৎসমূেহর �িতপালক, পরম কর�ণাময়, অসীম দয়ালু, 
আর িবচার িদবেসর অিধপিত। িতিন আমায় সৃ�ষ্ট কেরেছন, িরিজক 
িদেয়েছন এবং আমােক মুসিলম বািনেয়েছন।

আল্লাহ তায়ালা বেলেছন, পরম কর�ণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নােম। 
সমুদয় �শংসা জগৎসমূেহর �িতপালক আল্লাহর জন্য িনেবিদত। িযিন 
পরম কর�ণাময়, অসীম দয়ালু। িবচার িদবেসর অিধপিত। আমরা েকবল 
আপনারই ইবাদত কির, এবং আপনার কােছই েকবল সাহায্য �াথৰ্না কির
। আপিন আমােদর সরল পথ েদখান। তাঁেদর পথ, যাঁেদরেক আপিন দয়া 
কেরেছন। তােদর পথ নয়, যারা আপনার ে�াধ কামাই কেরেছ, আর না 
তােদর পথ, যারা হেয়েছ পথ�ান্ত।

আিম নিব (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) েক ভােলাবািস। েকননা আল্লাহ 
তাঁেক আমােদর কােছ পািঠেয়েছন। িতিন আমােদরেক আল্লাহ সম্পেকৰ্  
জািনেয়েছন, আমােদর কুরআন িশিখেয়েছন।
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িতিন (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) বেড়াই মহানুভব, আর দয়া�ৰ্ । তাঁর 
চির� িছল সুমহান, তাঁর গুণাবিলও চমৎকার। মহান আল্লাহ তাঁর 
ব্যাপাের বেলেছন, ‘িনশ্চয় আপিন সুমহান চিরে�র অিধকারী।’ িতিন 
আরও বেলেছন, ‘িতিন মুিমনেদর �িত বেড়াই মহানুভব, আর দয়ালু।’ 
িতিন অন্য� বেলেছন, ‘িনশ্চয় আমরা আপনােক কাওসার (েবেহশতী 
ত�টনী) দান কেরিছ। সুতরাং আপিন আপনার �ভুর উেদ্দেশ্য সালাত 
পডু়ন এবং কুরবািন কর�ন। িনশ্চয় আপনােক িবে�ষকারী শ��রাই 
কল্যাণশূন্য।’

আিম আমার ধমৰ্ ইসলামেক ভােলাবািস। েকননা এটাই সত্য ধমৰ্, যা 
আল্লাহ আমােদর জন্য চয়ন কেরেছন। আমােদর নিব (সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) এ ধমৰ্ িনেয় এেসেছন। েয ব্যিক্ত এ ধমৰ্ পালন 
করেব, েস জান্নােত যােব। আর েয তা বজৰ্ ন করেব, েস জাহান্নােম যােব। 
মহান আল্লাহ বেলন, ‘আসেরর শপথ। িনশ্চয় মানুষ ক্ষিতর মেধ্য 
িনমিজ্জত। েকবল তারা ব্যতীত, যারা ইমান এেনেছ, সৎকমৰ্ কেরেছ, 
পরস্পেরর মােঝ সদুপেদশ িদেয়েছ, এবং পরস্পেরর মােঝ ৈধেযৰ্র 
উপেদশ িবিনময় কেরেছ।’
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ইসলােমর স্তম্ভ পাঁচ�ট:

১. আল্লাহ ছাড়া েকােনা সত্য মাবুদ েনই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল, এ 
কথার সাক্ষ্য েদওয়া।
২. সালাত �িতষ্ঠা করা।
৩. যাকাত �দান করা।
৪. রমজান মােসর েরাজা রাখা।
৫. আল্লাহর হারামগৃেহ হজ করা।

ইমােনর স্তম্ভ ছয়�ট:

১. আল্লাহর �িত ইমান আনয়ন।
২. েফেরশতােদর �িত ইমান আনয়ন।
৩. িকতাবসমূেহর �িত ইমান আনয়ন।
৪. রাসুলগেণর �িত ইমান আনয়ন।
৫. েশষিদবেসর �িত ইমান আনয়ন।
৬. ভােগ্যর ভােলা-মেন্দর �িত ইমান আনয়ন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা ভােলাবােসন, আিমও েসগুেলা ভােলাবািস।
আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা অপছন্দ কেরন, আিমও েসগুেলা অপছন্দ কির।
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আল্লাহ আমােদরেক তাঁর ইবাদেতর জন্য সৃ�ষ্ট কেরেছন। িযিন এক, যাঁর 
েকােনা শরীক েনই। িতিন ছাড়া অন্য কারও ইবাদত আমরা কির না। িতিন 
ছাড়া অন্য কাউেক আমরা ডািকও না। সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা।

সবেচেয় মহান ইবাদত নামাজ। নামাজ েমাট পাঁচ ওয়াক্ত:

১. ফজেরর নামাজ : এ নামাজ আিম দু রাকাত পিড়।
২. েযাহেরর নামাজ : এ নামাজ আিম চার রাকাত পিড়।
৩. আসেরর নামাজ : এ নামাজ আিম চার রাকাত পিড়।
৪. মাগিরেবর নামাজ : এ নামাজ আিম িতন রাকাত পিড়।
৫. ইশার নামাজ : এ নামাজ আিম চার রাকাত পিড়।

আিম সময়মেতা নামােজর েহফাজত কির এবং িবনেয়র সােথ নামাজ 
আদায় কির। আিম নামােজর আেগ ওজু কির, িবনা ওজুেত আিম 
কখেনাই নামাজ পিড় না।
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আল্লাহ সচ্চির� ভােলাবােসন, আর মন্দ চির� অপছন্দ কেরন। নিব 
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) উত্তম চির�েক পূণৰ্া�তা েদওয়ার জন্য 
এেসেছন।

তাই ভােলা চিরে�র গুেণ গুণাি�ত হওয়া আমার কতৰ্ ব্য। েযমন 
সত্যবািদতা, ওয়াদা পূরণ, আমানতদািরতা, সাহিসকতা, বদান্যতা, ভােলা 
কথা, িশক্ষকেক সম্মান করা, বেড়ােক �দ্ধা করা।

আিম মন্দ চির� েথেক দূের থািক। েযমন িমথ্যাচািরতা, েখয়ানত, 
দুবৰ্লতা, কৃপণতা, মন্দ কথা, সম্মান-�দ্ধা না করা।

নিব (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) বেলেছন, ‘েকয়ামেতর িদন স্থান বা 
মযৰ্াদার িদক েথেক েতামােদর েসসব েলােকরা আমার সবেচেয় িনকেট 
থাকেব, যারা দুিনয়ায় েতামােদর মেধ্য সবেচেয় উত্তম চিরে�র অিধকারী।’
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ইলম হেলা আেলা, আর অজ্ঞতা হেলা তমসা। তাই আিম ইলম অে�ষেণ 
েজার �েচষ্টা চালাই, ইলম অজৰ্ েন পির�ম কির। েযন আমার রব আমার 
�িত সনু্তষ্ট েহান এবং আমােক জান্নােত �েবশ করান।

িজিকর-আজকার মুসিলেমর দুগৰ্। তাই আিম সকাল-সন্ধ্যার 
িজিকর-আজকার িনয়িমত আদায় কির। েসসেবর মেধ্য আয়াতুল কুরিস, 
সুরা ইখলাস, নাস ও ফালাক অন্যতম।

েদায়া সাফেল্যর চািবকািঠ। তাই আিম সবৰ্দা েসজদায়, আজােনর পের 
এবং রাি�েবলায় আল্লাহর কােছ েদায়া কির। কিতপয় েদায়া:

ইয়া আল্লাহ, আপিন আমােক েহদায়াত িদন এবং সিঠক পেথ পিরচািলত 
কর�ন।
আল্লাহ, আপিন আমার ইলম বৃিদ্ধ কের িদন।
ইয়া আল্লাহ, আপিন আমােক এবং আমার িপতামাতােক ক্ষমা কর�ন, 
তাঁেদর দুজেনর �িত রহম কর�ন।
আল্লাহ, আপিন আমােক ইহ ও পরকােল কল্যাণ দান কর�ন, আমােক 
কবেরর শািস্ত েথেক রক্ষা কর�ন।
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সমাপ্ত, 
আলহামদুিলল্লাহ।


