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সংরিপ্ত ্র্বনো............. 
জীর্কো রন্বোরহি জনয হোলোল উপোজবরনি ককোরনো র্কল্প 
কনই। ক্েঁরে থোকোি তোরিরদ অ্শ্যই আমোরদি হোলোল 
রুিীি অরেষর্ কিরত হে। ইসলোম মোনুষরক এ কথো 
কখরনো ্রল রন কি, কতোমিো মসরজরদ ্রস ‘আল্লোহ’ 
‘আল্লোহ’ কি, কেষ্টো ও কমহনত কিোি ককোরনো প্ররেোজন 
কনই; ্িং ইসলোরমি রনরদবশ্নো হরলো, সোলোত আদোে 
কিো, সোওম পোলন কিো এ্ং হজ কিো কিমন ই্োদত, 
হোলোল রুিী কোমোই কিোও অনুরূপ ই্োদত। সোলোত, 
সোওম ও হজ কিো কিমন ফিি, হোলোল ও ব্ধ পন্থোে 
কোমোই-উপোজবন কিোও ফিি। উক্ত প্র্রে হোলোল রুরজ 
অরেষরর্ি পদ্ধরত আরলোজনো কিো হরেরে। 
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সর্বোত্তম হোলোল রিরিক 

জী্ন জীর্কো রন্বোরহি জনয হোলোল উপোজবরনি ককোরনো 
র্কল্প কনই। রুযী-কিোজিোি েোড়ো দুরনেোি জী্রন ক ে্ঁরে 
থোকো অসম্ভ্। ক্েঁরে থোকোি তোরিরদ অ্শ্যই আমোরদি 
হোলোল রুিীি অরেষর্ কিরত হে। ইসলোম মোনুষরক এ 
কথো কখরনো ্রল রন কি, কতোমিো মসরজরদ ্রস ‘আল্লোহ’ 
‘আল্লোহ’ কি, কতোমোরদি দোরেত্ব আল্লোহই গ্রহর্ কির্ 
এ্ং জী্ন জীর্কো রন্বোরহি জনয কোমোই-রুিী কিো, 
কেষ্টো ও কমহনত কিোি ককোরনো প্ররেোজন কনই; ্িং 
ইসলোরমি রনরদবশ্নো হরলো, সোলোত আদোে কিো, সোওম 
পোলন কিো এ্ং হজ কিো কিমন ই্োদত, হোলোল রুিী 
কোমোই কিোও অনুরূপ ই্োদত। সোলোত, সোওম ও হজ 
কিো কিমন ফিি, হোলোল ও ব্ধ পন্থোে কোমোই-উপোজবন 
কিোও ফিি। আল্লোহ তো‘আলো ্রলরেন,  

لَٰوةُ  قُِضَيِت  فَإَِذا﴿ وا   ٱلصَّ ۡرِض  ِف  فَٱنتَِِشُ
َ لِ  ِمن َوٱبأَتُغوا   ٱۡلأ ِ  فَضأ  ٱّللَّ

 [  ١٠: اجلمعة] ﴾١٠

“সোলোত কশ্ষ হওেোি পি কতোমিো পৃরথ্ীরত েরড়রে পড় 
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এ্ং আল্লোহি ফিল (রিরিক) অরেষর্ কি”। [সুিো আল-
জুমু‘আ, আেোত: ৯]  

মরন িোখরত হর্, আল্লোহ তো‘আলো মোন্ জোরতি জনয 
জরমরন র্রিন্নিোর্ রিরিরকি ্য্স্থো করিরেন। ্য্সো-
্োরর্রজয, কিত-খোমোি, েোকুরি, ফল-মূল ইতযোরদি মোন্ 
জোরতি রিরিরকি ্য্স্থোি র্রিন্ন উপকির্। এ সর্ি 
মোধযরমই মোনুষ তোরদি জীর্কোি ্য্স্থো করি থোরক। 
আল্লোহ জরমন কিমন র্সৃ্তত তোি জরমরনি করমবিও 
ককোরনো অিো্ কনই। মোনুরষি ইচ্ছো ও আগ্রহ থোকরল কস 
অ্শ্যই ককোরনো নো ককোরনো কমব খুেঁরজ পোর্। আল্লোহ 
তো‘আলো ্রলন,  

ُٰكمأ  َولََقدأ ﴿ نَّ ۡرِض  ِف  َمكَّ
َ ا قَلِيٗل  َمَعٰيَِش   فِيَها َلُكمأ  وََجَعلأَنا ٱۡلأ  مَّ

ُكُرونَ     [١٠: االعراف] ﴾١٠ تَشأ

“আি অ্শ্যই আমিো কতো কতোমোরদিরক জরমরন প্ররতরিত 
করিরে এ্ং কতোমোরদি জনয তোরত কিরখরে র্রিন্ন 
ধিরনি জী্রনোপকির্। কতোমিো অল্পই কৃতজ্ঞ হও”। 
[সূিো আল-আ‘িোফ, আেোত: ১০]  
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আল্লোহি জরমরন কমবরিত্র আল্লোহ তো‘আলো মোনুরষি জনয 
সহজ করি রদরেরেন। কি ককোরনো কমবই কহোক নো ককন তো 
মোনুরষি হোরতি নোিোরলই। মহোন আল্লোহই মোনুরষি জনয 
জরমরন রিরজরকি র্রিন্ন উপকির্ রদরেরেন। তোরদি 
জী্ন-জীর্কো রন্বোরহি জনয রিরিরকি স্ মোধযমরক 
সহজ করিরেন। িোরত মোনুষ সহরজই তোরদি জী্ন-
জীর্কো রন ব্োহ কিরত পোরি। আল্লোহি কদওেো সুরিোিরক 
কোরজ লোিোরত পোরি।  

আল্লোহ তো‘আলো আিও ্রলন,  

ِي ُهوَ ﴿  ۡرَض  لَُكمُ  َجَعَل  ٱَّلَّ
َ ُشوا   َذلُوٗل  ٱۡلأ  ِمن َوُُكُوا   َمَناكِبَِها ِف  فَٱمأ

ِزأقِهِۦ    [  ١٥: امللك] ﴾١٥ ٱلنُُّشورُ  ِإَوََلأهِ  ر 

“রতরনই কতো কতোমোরদি জনয জরমনরক সুিম করি 
রদরেরেন, কোরজই কতোমিো এি পরথ-প্রোন্তরি র্েির্ কি 
এ্ং তোেঁি রিরজক কথরক কতোমিো আহোি কি। আি তোেঁি 
রনকটই পুনরুত্থোন”। [সূিো আল-মুলক, আেোত: ১৫] 

আেোরত একরট কথো স্পষ্ট কিো হরেরে, দুরনেোরত তুরম 
কতোমোি জী্ন পরিেোলনোি জনয িত রকেুই করিো নো 
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ককন, এ দুরনেোই কতোমোি কশ্ষ রিকোনো নে। িত কোমোই-
রুিী করিো নো ককন, তো কতোমোি স্থোেী ককোরনো সম্পদ নে। 
কতোমোরক অ্শ্যই একরদন এ দুরনেো কেরড় েরল কিরত 
হর্। আল্লোহি সোমরন দোেঁড়োরত হর্। কসরদন কতোমোরক 
অ্শ্যই কতোমোি কোমোই-রুিী সম্পরকব রজজ্ঞোসো কিো হর্। 
আল্লোহি সোমরন রহসো্ রদরত হর্ ককোথোে কথরক উপোজবন 
কিরল এ্ং ককোথোে ্যে কিরল। িোসূল সোল্লোল্লোহু 
আলোইরহ ওেোসোল্লোম ্রলন,  

ْن الا تاُزوُل » لا عا
ا
َّتى يُْسأ بِِّه حا ِة ِمْن ِعنِْد را ما ياْوما الِقيااما ُم ابِْن آدا  قادا

ٍْس،   « " وذكر منها "عن ماهل من أين اكتسبه وفيما أنفقهَخا

“রকেোমরতি রদন পোেঁেরট প্ররেি উত্তি কদওেো েোড়ো 
ককোরনো ্োন্দো পো নোড়োরত পোির্ নো। তোি মরধয একরট 
প্রে হরলো, “সম্পদ ককোথো কথরক উপোজবন করিরে এ্ং 
ককোথোে ্যে করিরে”।1  

                                                           
1 রতিরমিী, হোদীস নং ২৪১৬। 



 

6 

 

সুতিোং মরন িোখরত হর্, কতোমোি উপোরজবত সম্পদ রক 
ব্ধ নোরক অব্ধ তোি উত্তি কতোমোরক অ্শ্যই রদরত 
হর্। এ প্ররেি সরিক উত্তি কতোমোরক দুরনেোরত থোকরতই 
বতরি কিরত হর্। কোির্, আল্লোহ তো‘আলো ককোনরট 
হোলোল আি ককোন হোিোম তো স্পষ্ট করি রদরেরেন। হোলোল 
কখরত রনরদবশ্ রদরেরেন আি হোিোম কথরক র্িত থোকোি 
রনরদবশ্ রদরেরেন। আল্লোহ তো‘আলো ্রলন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ي َِبِٰت  ِمنَ  ُُكُوا   ٱلرُُّسُل  َيَٰٓ َملُوا   ٱلطَّ َملُونَ  بَِما إِن ِ  َصٰلًِحا   َوٱعأ  َتعأ
 [  ٥١:  املؤمنون] ﴾٥١ َعلِيم  

“কহ িোসূলির্, কতোমিো পর্ত্র ও িোরলো ্স্তু কথরক খোও 
এ্ং সৎকমব কি। রনশ্চে কতোমিো িো কি কস সম্পবরক 
আরম সমযক জ্ঞোত”। [সূিো আল-মুরমনূন, আেোত: ৫১] 

নু‘মোন ই্ন ্োরশ্ি িোরদেোল্লোহু আনহু কথরক হোদীস 
্রর্বত, িোসূল সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওেোসোল্লোম ্রলন,  

لا  إِنى » ، اْْلاَلا ٌ إِنى  باِّيِّ اما  وا ، اْْلارا ٌ ا باِّيِّ بايْناُهما اٌت  وا ْعلاُمُهنى  الا  ُمْشتاِبها  يا
ِثريٌ  ِن  انلىاِس، ِمنا  كا ما اِت  اتىقا  فا بُها   الشُّ

ا
يِنِه، اْستاْْباأ نْ  واِعرِْضِه، ِِلِ ما  وا

عا  قا اِت  ِف  وا بُها عا  الشُّ قا اِم، ِف  وا اِع  اْْلارا لرى ْولا  ياْرعا  َكا ، حا  يُوِشُك  اْْلَِما
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نْ 
ا
الا  يِه،فِ  ياْرتاعا  أ

ا
إِنى  أ ِلٍك  ِلُكِّ  وا ، ما الا  ِحَمى

ا
إِنى  أ ااِرُمُه، اهللِ  ِحَما  وا الا  حما

ا
 أ

إِنى  دِ  ِف  وا ، اجْلاسا ةى ْت، إِذاا ُمْضغا لاحا لاحا  صا دُ  صا إِذاا ُُكُُّه، اجْلاسا ْت، وا دا  فاسا
دا  دُ  فاسا الا  ُُكُُّه، اجْلاسا

ا
ِها  أ لُْب  وا  .«الْقا

“অ্শ্যই ককোনরট হোলোল, তো স্পষ্ট এ্ং ককোনরট হোিোম 
তোও স্পষ্ট। আি হোিোম ও হোলোরলি মোরে রকেু 
সংশ্েিুক্ত ্স্তু িরেরে, িো হোিোম রক হোলোল, তো 
অরধকোংশ্ মোনুষই জোরন নো। কি ্যরক্ত সংশ্েিুক্ত ্স্তু 
কথরক পিরহজ কির্, কস তোি দীনদোিী ও ইজ্জত 
সম্ভ্ররমি রহফোিত কিল। আি কি সরন্দহিুক্ত র্ষেগুরলো 
হরত ক্রে থোকল নো, কস হোিোরমই পরতত হরলো। কিমন, 
একজন িোখোল, কস সংিরিত এলোকোি পোরশ্ তোি পশু 
েিোরল তোরত সমূহ সম্ভো্নো থোরক কি, তোি পশুরট 
সংিরিত এলোকো কথরক িির্ কির্। আি মরন িোখর্, 
প্ররতযক িোজো-্োদশ্োহিই সংিরিত এলোকো িরেরে। 
আল্লোহি সংিরিত এলোকো হরলো, রনরষদ্ধ ্ স্তুসমূহ। আিও 
স্মির্ কির্, মোন্রদরহ একরট কিোশ্রতি টুকিো িরেরে। 
এ টুকিোরট িতির্ িোরলো থোকর্, ততির্ তোি সমগ্র 
কদহই িোরলো থোকর্। আি কিোশ্রতি টুকিোরট িখন 



 

8 

 

খোিোপ হরে িোর্, তখন পুরিো কদহ-ই খোিোপ হরে িোর্। 
আি কসরট হরলো মোন্োত্মো”।2  

এরট একরট গুরুত্বপূর্ব হোদীস। এ হোদীরস হোিোম হোলোল 
সম্পরকব একরট রদক রনরদবশ্নো তুরল ধিো হরেরে। তর্ 
রকেু র্ষে আরে কিগুরলো হোিোম রক হোলোল তো অরধকোংশ্ 
মোনুষ জোরন নো। আল্লোহ তো‘আলো িোরদি কুিআন ও 
হোদীরসি িিীি ইলম রদরেরেন তোিোই জোরনন। তর্ 
এস্ সংশ্েিুক্ত র্ষে কথরক ক ে্ঁরে কথরক রনরিট হোলোল 
্স্তু িির্ কিোি প্ররত হোদীরস রদক-রনরদবশ্নো কদওেো 
হে।  

হোলোল উপোজবন েোড়ো হোলোল িির্ কখরনোই রেন্তো কিো 
িোে নো। উমোি িোরদেোল্লোহু আনহু ্রলরেন, “কতোমোরদি 
ককউ কিন জীর্কোি অরেষর্ কেরড় অলস ্রস নো 
থোরক”।3 কুিআন এ্ং হোদীরসি র্রিন্ন িোরষয স্পষ্ট 

                                                           
2 সহীহ মুসরলম, হোদীস নং ১৫৯৯। 
3 কোনজুল উম্মোল, খণ্ড ২। 
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রনরদবশ্ কিো হরেরে, আল্লোহ তো‘আলোি ্রন্দিী কিোি 
পোশ্োপোরশ্ রনরজি জীর্কো উপোজবরনি জনযও ব্ধ স্ 
িকরমি কেষ্টো কিরত হর্। অ্যোহতিোর্ কসই কেষ্টো 
েোরলরে কিরত হর্। শুধু তোই নে, ব্ধ উপোরে রুিীি 
প্ররেষ্টোও ই্োদত। র্শুদ্ধ হোদীরস ্রর্বত িোসূল সোল্লোল্লোহু 
আলোইরহ ওেোসোল্লোম ্রলন,  

يْهِ » ِل يادا ما لى ِمْن عا زى واجا بى إَِلا اهللِ عا حا
ا
ا أ امى عا ٌد ِمنُْكْم طا حا

ا
كالا أ

ا
ا أ  «ما

“রনজ হোরত উপোজবন করি কি খোদয গ্রহর্ কিো হে, 
আল্লোহ তো‘আলোি রনকট তোি কেরে রপ্রে খোদয আি রকেুই 
নে”।4 

আল্লোহি এক রপ্রে ন্ী দোঊদ আলোইরহস সোলোম এ জনয 
প্রশ্ংরসত হন কি, রতরন তোি রনরজি হোরত কোমোই করি 
কখরতন। কোরিো কোমোই কখরতন নো। হোদীরস এরসরে 
িোসূল সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওেোসোল্লোম ্রলন, 

                                                           
4 মুসনোরদ আহমদ, হোদীস নং ১৭১৮১। 
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ا قطُّ خريىا من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب » ما أكل أحد طعامى
 «َكن يأكل من عمل يده -عليه السَلم  -اهلل داود 

“রনজ হোরত কোমোই করি খোদয গ্রহর্ কিোি কেরে উত্তম 
আি ককোরনো খোদয হরত পোরি নো। আল্লোহি ন্ী দোঊদ 
আলোইরহস সোলোম রতরন হোরতি কোমোই েোড়ো খোদয গ্রহর্ 
কিরত নো”।5 

আল্লোহ তো‘আলো দোঊদ আলোইরহস সোলোরমি জনয 
কলোহোরক নিম করি কদন। ফরল রতরন এ কলোহো রদরে 
র্রিন্ন ধিরনি প্ররেোজনীে ও উপকোিী ্ স্তু বতরি করি তো 
্োজোরি রনরে র্রি কিরতন। আল্লোহ তো‘আলো কুিআরন 
কিীরম এ র্ষরে ্র্বনো রদরে ্রলন,   

ٗل   ِمنَّا َداوُۥدَ  َءاتَيأَنا َولََقدأ ﴿ ِِب  َيِٰجَباُل  فَضأ و 
َ
َ   َمَعُهۥ أ يأ ََلَّا َوٱلطَّ

َ
 َلُ  َوأ

َِديدَ  نِ  ١٠ ٱۡلأ
َ
َملأ  أ رأ  َسٰبَِغٰت   ٱعأ ِ دِ   ِف  َوقَد  أ َملُوا   ٱلَّسَّ  إِن ِ  لًِحا  َصٰ  َوٱعأ

َملُونَ  بَِما  [ ١١  ،١٠: سبا] ﴾١١ بَِصي   َتعأ
                                                           
5 সহীহ ্ুখোিী, হোদীস নং ২০৭২; মুসনোরদ আহমদ, হোদীস নং 
৮১৬০। 
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“আি অ্শ্যই আমিো আমোরদি পি কথরক দোঊরদি প্ররত 
অনুগ্রহ করিরেলোম। (আরম আরদশ্ কিলোম) ‘কহ 
প ব্তমোলো, কতোমিো তোি সোরথ আমোি পর্ত্রতো ক োষর্ো 
কি’ এ্ং পোরখরদিরকও (এ আরদশ্ রদরেরেলোম)। আি 
আরম তোি জনয কলোহোরকও নিম করি রদরেরেলোম, (এ 
রনরদবশ্ রদরে কি,) ‘তুরম পরিপূর্ব ্মব বতরি কি এ্ং 
িথোথব পরিমোরর্ প্রস্তুত কি’। আি কতোমিো সৎকমব কি। 
কতোমিো িো রকেু কি রনশ্চে আরম তোি সমযক দ্রষ্টো”। 
[সূিো সো্ো, আেোত: ১০, ১১] 

িোসূল সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওেোসোল্লোম আিও ্রলন,  

ا فيعطيه لنئ حيتطب أحد» كم ىلع ظهره، خري من أن يسأل أحدى
 «أو يمنعه

“কতোমোরদি ককউ রপরিি উপি ক্োেো ্হন কিো, এরট 
তোি জনয অরধক উত্তম, মোনুরষি রনকট হোত পোতোি 
তুলনোে। ককউ তোরক রকেু রদল ্ো নো কিল”।6   

                                                           
6 সহীহ ্ুখোিী, হোদীস নং ২০৭১। 
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আল্লোহি অপি ন্ী নূহ আলোইরহস সোলোম রতরনও কোট 
রমরি কোজ কিরতন। আল্লোহি আরদরশ্ রতরন রনজ হোরতই 
রকরস্ত রনমবোর্ করিন, িদ্বোিো মহো প্লো্ন কথরক নোজোত 
কপরলন। আল্লোহ তো‘আলো ্রলন,  

َنعُ ﴿   َعلَيأهِ  َمرَّ  َوُُكََّما ٱلأُفلأَك  َوَيصأ
 
ِن َمَل  إِن قَاَل  ِمنأُه   َسِخُروا   قَوأِمهِۦ م 

َخُروا   َخرُ  فَإِنَّا ِمنَّا تَسأ َخُرونَ  َكَما ِمنُكمأ  نَسأ  [ ٣٨: هود] ﴾٣٨ تَسأ

 “আি কস কনৌকো বতরি কিরত লোিল এ্ং িখনই তোি 
কোওরমি কনতৃস্থোনীে ককোরনো ্যরক্ত তোি পোশ্ রদরে কিত, 
তোরক রনরে উপহোস কিত। কস ্লল, ‘িরদ কতোমিো 
আমোরদি রনরে উপহোস কি, তর্ আমিোও কতোমোরদি 
রনরে উপহোস কি্, কিমন কতোমিো উপহোস কিে”। [সূিো 
হুদ, আেোত: ৩৮] 

আমোরদি রপ্রে ন্ী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ 
ওেোসোল্লোম রিরন আমোরদি আদশ্ব ও অনুকির্ীে রতরন 
রনরজও পোরিশ্ররমরকি র্রনমরে মক্কো্োসীরদি েোিল 
েিোরতন। হোলোল রুিী উপোজবরনি জনয রতরন ্য্সো-
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্োরর্জয কিরতন, ্য্সোেী কোরজ র্রিন্ন কদরশ্-র্রদরশ্ 
সফি কিরতন।  

এত ্ড় মিবোদোি অরধকোিী হওেো আল্লোহি রপ্রে ্োন্দো 
তথো ন্ীিো রনজ হোরত কোমোই রুিী কিো এ্ং কমব 
কিোরক রনরজরদি মিবোদোহোরন মরন কিরতন নো। আল্লোহি 
পি কথরক তোরদি উপি অরপবত মহোন দোরেত্ব-আল্লোহি 
রদরক মোনুষরক আহ্বোন কিো-পোলন সরেও তোরদি কমব 
কিো কথরক রফরিরে িোখরত পোরি রন। তোিো তোরদি রনজ 
হোরত কোমোই কিরতন।  

িোসূল সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওেোসোল্লোরমি সোহো্ীিোও র্রিন্ন 
ধিরনি ্য্সো-্োরর্জয কিরতন। হোলোল উপোজবরনি প্ররত 
তোরদি আগ্ররহি ককোরনো কমরত রেল নো। তোিো কখরনোই 
ক্কোি ্রস থোকরতন নো। অরনযি ক্োেো হরে থোকরতন 
নো। মোনুরষি কোরে রিিো েোইরতন নো। রিিো েোওেো খু্ই 
 ৃরর্ত কোজ। রিিো কিো আমোরদি ন্ী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু 
আলোইরহ ওেোসোল্লোম রনরুৎসোরহত করিরেন। িোসূল 
সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওেোসোল্লোম ্রলরেন,  



 

14 

 

لنئ يأخذ أحدكم أحبله، ثم يأيت اجلبل، فيأيت حبزمة من حطب »
ن أن يسأل خري هل م -ىلع ظهره فيبيعها، فيكف اهلل بها وجهه 

 «انلاس؛ أعطوه أو منعوه

“কতোমোরদি ককোরনো কলোক তোি িরশ্ রনরে ্রন জঙ্গরল ্ো 
পোহোরড় রিরে লোকরড় সংগ্রহ করি, লোকরড়ি ক্োেো রনরে, 
রনরজি প্ররেোজন রমটোরনো ্ো হোলোল রুিী কোমোই কিোি 
উরেরশ্য ্োজোরি রনরে র্রি কিো মোনুরষি ধোরি ধোরি 
রিিো কিো (রকউ তোরক রদল আ্োি ককউ নো কিল)-এি 
কেরে অরধক উত্তম”।7  

আল্লোহ তো‘আলো আমোরদি জনয র্রিন্ন ধিরর্ি কমবস্থরলি 
্য্স্থো করি রদরেরেন। এগুরলোরক কোরজ লোরিরে আমিো 
স্বো্লম্বী হরত পোরি। ক্কোিরত্বি অরিশ্োপ কথরক মুক্ত 
থোকরত পোরি। িো আমোরদি দুরনেো ও আরখিোত উিে 
জোহোরনই উপকোরি আসর্।  

                                                           
7 সহীহ ্ুখোিী, হোদীস নং ২০৭৫। 
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িু্ক িোইরেিো! আপনোিো  রি ্রস নো কথরক র্রিন্ন ধিরনি 
কমব রশ্খুন। ্ তবমোরন করমবি অিো্ নোই কতমরনিোর্ িোিো কমব 
কিরত পোরি তোরদি েোরহদোিও অন্ত কনই। আপনোি কমব দ্বোিো 
শুধু আপরন উপকৃত হর্ন তো নে, ্িং আপনোি দ্বোিো 
পরি্োি, সমোজ, কদশ্ ও জোরত স্োই উপকৃত হর্। 

রকন্তু রতক্ত হরলও সতয ্তবমোরন আমোরদি িু্ক িোইরেিো 
কমব-র্মুখ। তোরদি মরধয করমবি প্ররত অনীহো কদখো িোে। তোিো 
সিকোরি েোকুিীি রপেরন েুটোেুরট করি। তোিো মরন করি 
সিকোরি েোকুরি কিরল সম্মোন ্ৃরদ্ধ পোর্। আসল সম্মোন 
আরখিোরতি সম্মোন। প্রকৃত সম্মোন কতো আল্লোহি সন্তুরষ্ট অজবন 
কিোি মরধযই রনরহত। আমিো কি িত ক্রশ্ কমহনত কির্ো, 
তো আমোি দুরনেো ও আরখিোত উিে জোহোরন কোরজ লোির্।  

সুতিোং িু্ক িোইরদি প্ররত আমোরদি দোওেোত হরলো, ন্ী ও 
িোসূলরদি অনুকিরর্ হোলোল উপোজবরনি রদরক মরনোরিোিী হন। 
হোলোল পন্থোে কোমোই রুিী করি রনরজিো স্বো্লম্বী হন এ্ং 
মোনুরষি কলযোরর্ রনরজরদি রনরেোরজত করুন। আল্লোহ আমোরদি 
তোওফীক রদন। আমীন। 

 


