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১. যাভাদাননক একলি প্রথাগত অনুষ্ঠান ভনন কযাাঃ  
  
আভানদয অনননকয কানছ যাভাদান তাাঁয আধযালিকতা ালযনয় ইফাদানতয ফদনর একলি প্রথাগত অনুষ্ঠাননয রূ 
রাব কনযনছ। আভযা কার থথনক ন্ধ্যা মণি ‘zombie’য ভত উনা থালক রৄধভুাত্র আভানদয আনানয 
ফাই থযাজা যানে ফনর। আভযা বনুর মাই থম এই ভয়িা আভানদয অিয  আিানক কর প্রকায োযা কাজ 
থথনক লযরৄদ্ধ কযায জন্য.... আভযা রৃ’আ কযনত বুনর মাই, বুনর মাই আল্লায কানছ ক্ষভা চাইনত এফং 
জাান্নানভয আগুন থথনক আভানদযনক ভুলি দান কযনত। লনলিতবানফ আভযা ানাায থথনক লফযত থালক লকন্তু 
থিা থকফর থরৌলককবানফই! 
  
মলদ আল্লায যাূর (াাঃ) ফনরনছনাঃ ‚লজফযাঈর (আাঃ) আভানক ফনরনছন, আল্লাহ্ ঐ ফযলিয নাক ভালিনত ঘলুন 
মায লনকি যাভাদান আর এফং তায গুনাভূ ভাপ র না, এফং আলভ ফররাভ, আলভন। তাযয লতলন ফরনরন, 
আল্লা ঐ ফযলিয নাক ভালিনত ঘলুন থম জীফদ্দায় তায লতাভাতায একজননক অথফা উবয়নক ফৃদ্ধ নত থদের 
এফং থ জান্নানত প্রনফ কযায অলধকায যাের না তানদয থফা কযায ভাধযনভ আয আলভ ফররাভ, আলভন। 
অতাঃয লতলন ফরনরন, আল্লাহ্ ঐ ফযলিয নাক ভালিনত ঘলনু মায উলিলতনত মেন আনায নাভ উচ্চাযর্ কযা য় 
তেন থ আনায প্রলত ারাভ ফলণর্ কনয না আয আলভ ফররাভ, আলভন।‛(লতযলভমী, আভাদ, এফং 
অন্যান্য_আরফানী কতৃণক ীকৃত) 
  
২. ানাানযয ফযাানয অলতভাত্রায় চান থাকাাঃ 
  
 আভানদয অনননকয থক্ষনত্র, যাভাদান ভানয ুনযািাই োফায লঘনয  আফলতণত য়। ারাত, কুযআন লতরায়াত  
অন্যান্য ইফাদানতয ফযাানয মত্নীর য়া ফদনর আভযা ুনযািা লদন থকফর লযকল্পনা প্রর্য়ন, যান্নাফান্না, 
থকনাকািা এফং োয়া-দায়া লননয় লচিা কনয কািাই। আভানদয লচিা বাফনায ুনযািা জুনেই থানক ‘োয়া-
দায়া’। মায দরূন আভযা উনা থাকায ভানক থবানজয ভান লযর্ত কনযলছ। ইপতানযয ভনয় আভানদয 
থিলফনরয অফিা থদোয ভত! ুঞ্জীবূত নানাদী োফায, লভষ্টান্ন এফং ানীনয় লযরূ্ণ। ক্ষািনয, আভযা যাভাদাননয 
ভুেয উনদ্দশ্য বুনর মালি, আয এবানফ আভানদয থরাব আয প্রফৃলিয অনুযর্ ফােনত থানক থগুনরানক লনয়ন্ত্রর্ 
কযায লক্ষারাব কযায ফদনর। এিা একধযননয অচয় এফং ীভারঙ্ঘন। 
  
“.....থতাভযা ো এফং ান কনযা, এফং থকাননা অফিানতই অচয় কনযা না, আল্লাহ্ তাআরা কেননাই 
অচয়কাযীনদয ছন্দ কনযন না ।‛(যূা আ’যাপাঃ৩১) 
  



৩. াযা লদন যান্না কনয কািাননাাঃ  
  
কলতয় থফান(য় থেিায় নতুফা োভীয চান) াযা লদন  াযা যাত ধনয যান্নাফান্না কযনত থানকন, তায পনর 
লদননয থনল তাযা এতিাই ক্লাি নয় নেন থম এায ারাত েনত ানযন না, তাাজ্জুদ লকংফা কুযআন 
লতরায়াত থতা দূনয থাক! এই ভা র ভাগলপযাত এফং ভুলিপ্রালিয ভা। সুতযাং, চরুন আভযা চুরা ফন্ধ্ কনয 
লননজনদয ঈভাননয প্রলত ভননমাগী ই। 
  
৪. ভাত্রালতলযি োয়া-দায়াাঃ 
  
আভানদয লকছুংেযক থযীয ভনয় লননজনদযনক লফনফালযত য়ায আগ মণি বযাক্রাি কনয তুলর, কাযর্ 
আভযা ভনন কলয াযা লদন ক্ষুধাতণ অনুবফ না কযায এিাই একভাত্র থ, আয লকছুংেযক যনয়নছন মাযা ইপতানযয 
ভয় এভনবানফ োন মানত ভনন য় আগাভীকার ফনর লকছুই থনই, াযালদন না োয়ায অবাফ একফানযই লভলিনয় 
থনয়ায থচষ্টা কনযন। মানাক, এিা ম্পূর্ণরূন সুন্নাহ্ লফনযাধী কাজ। 
  
লযলভলতনফাধ ফ লকছুয চালফকালি। যাূর (াাঃ) ফনরনছনাঃ ‚আদভ িান তায উদয ফযতীত আয থকাননা াত্রই 
এত োযাবানফ ূর্ণ কনয না, আদভ িাননয ৃষ্ঠনদ থাজা যাোয জন্য এক ভুনিা োফাযই মনথষ্ট। মলদ 
থতাভানদযনক উদয ূর্ণ কযনতই য়, এক তৃতীয়াং োফায দ্বাযা, এক তৃতীয়াং ালন দ্বাযা আয অফলষ্ট এক 
তৃতীয়াং ফায়ু দ্বাযা ূর্ণ কনযা।‛(লতযলভমী, ইফনন ভাজাহ্, আরফানী কতৃণক ীহ্কৃত) 
  
অলতলযি োফায গ্রর্ একজন ভানুলনক আফশ্যকীয় অননক আভর এফং ইফাদাত নত দূনয লযনয় থনয়, তানক 
অর কনয থতানর এফং অিযনক ফলধয কনয থপনর। 
ইভাভ আভদনক একফায লজনে কযা নয়লছরাঃ ‚উদযরূ্ণ অফিায় একজন ভানুল লক তায রদনয় থকাভরতা  
লফনয় অনুবফ কনয?‛ লতলন উিনয ফনরলছনরনাঃ ‚আভায ভনন য় না।‛ 
  
 
 
 
৫. াযা লদন ঘলুভনয় কািাননাাঃ  
  
যাভাদান ভা নি অতযি ভূরযফান ভয়, এতিাই ভূরযফান থম ভান আল্লাহ্ াক এনক ‘আইয়যাভুভ 
ভারৃদাত’(একলি লনলদণষ্ট ংেযক লদফ) লননফ আেযালয়ত কনযনছন। আভানদয অনুধাফন কযায ূনফণই এই 
ভাগলপযাত  ভুলিয ভা থল নয় মানফ। আভানদযনক থচষ্টা কযা উলচত এই লফত্র ভানয প্রলতলি ভূরতণ আল্লায 
ইফাদানত কািাননায, মানত কনয আভযা এই ভানয নফণাচ্চ য়াফ ালর কযনত ালয। মানাক, আভানদয 
লকছুংেযক যাভাদাননয লদনগুলর লবলি থগভস্ থেনর অলতফালত কনয, অথফা জঘন্যতভ র লিলব থদো, ছলফ থদো 
এভনলক গান থানা মণি। সুফানাল্লাহ্!!! আল্লানক ভান্য কযায থচষ্টা কযা য় তাাঁনক অভান্য কযায ভাধযনভ! 
  
৬. থযাজা যাো অথচ োযা কাজ ফজণন না কযাাঃ 
  
আভানদয লকছু ংেযক থযাজা যানে লকন্তু তাযা লভথযাচায, অলবাপ্রদান, ভাযাভালয, গীফত ইতযালদ ফজণন কনয না 
এফং লকছুংেযক থযাজা যাোয উনদ্দশ্য থকফরভাত্র ানাায থথনক লফযত নয় ফযং আল্লায প্রলত তাকয়া
(যনজগাযী) অজণন অনুধাফন না কনয থযাজা যানে লকন্তু তাযা প্রতাযর্া, চুলয, াযাভ চুলি ম্পাদন, রিালযয 
লিনকি ক্রয়, ভদ লফলক্র, লমনা ইতযালদ মাফতীয় অননুনভালদত কভণকান্ি ফজণন কনয না। 
“থ ভানুল, থতাভযা মাযা ঈভান এনননছা! থতাভানদয য াভ পযজ কযা নয়নছ থমভনলি কযা নয়লছনরা 
থতাভানদয ফূণরুূলনদয য মানত কনয থতাভযা তাকয়া অজণন কযনত ানযা।‛(যূা ফাকাযাাঃ১৮৩) 



যাূর (াাঃ) ফনরনছনাঃ ‚থম ফযলি লভথযা কথা ফরা  এয য আভর কযা ফজণন কনয না  ভূেণতা লযায কনয 
না, তায ানাায নত লফযত থথনক উফা কযা আল্লায লনকি প্রনয়াজন থনই।‛(ফুোযী) 
  
৭. ধভূানাঃ 
  
  ধূভান ইরানভ ফজণনীয় থিা যাভাদান ভানই থাক ফা এয ফাইনয থাক, কাযর্ এিা ‚আর-োলফছ্’(োযা 
কাজ) এয একলি। এফং এিা মাফতীয় ধূভাননয াভগ্রী অিবূিণ কনয থমভনাঃ লগায, লগানযি, াই, লা, রক্কা 
ইতযালদ। 
“..........তানদয জন্য মাফতীয় াক লজলননক ারার  নাাক লজলনভূনক তানদয য াযাভ থঘালর্া 
কনয...........‛(যূাআ’যাপাঃ১৫৭) 
 এিা রৄধু থম ধূভায়ী তায জন্য ক্ষলতকয- তা নয়, ফযং তায আনান মাযা যনয়নছ তানদয জন্য ক্ষলতকয। এিা 
কানযা অথণ অচনয়য জন্য একলি ভাধযভ ফনি। 
যাূর (াাঃ) ফনরনছনাঃ ‚থকাননা ধযননয ক্ষলতাধন কযা মানফ না লকংফা ক্ষলতাধন লফলনভয় কযা মানফ না।‛ 
এই াদী লফনলত যাভাদাননয থক্ষনত্র প্রনমাজয এফং এিা াভনক ফালতর কনয থদয়।(পতয়া-ইফনন উছাইলভন) 
  
৮. ইিাকতৃবানফ থযী ফাদ থদয়াাঃ  
  
 যাূর (াাঃ) ফনরনছনাঃ ‚থযী ো, কাযর্ এিায ভনধয ফযকত যনয়নছ।‛(ফুোযী, ভুলরভ) 
এফং লতলন (াাঃ) ফনরনছনাঃ ‚আভানদয াভ আয আনর লকতাফনদয াভ ারননয ভনধয প্রধান াথণকয নি 
থযী গ্রর্।‛(ভুলরভ) 
  
৯. ইভাক এয ভয় থযী োয়া ফন্ধ্ কনয থদয়াাঃ 
  
লকছু থরাক যনয়নছ মাযা পজনযয য়ানিয ১০-১৫ লভলনি নূফণ ইভাক ারননয জন্য থযী োয়া ফন্ধ্ কনয 
থদয়। থে ইফনন উছাইলভন ফনরনছনাঃ ‚এিা লফদ’আত ছাো আয লকছু নয় মায থকান লবলি সুন্নান থনই। ফযং 
সুন্না র তায উনটািা কযা। আল্লা প্রতযুনলয আগ মণি আভানদযনক থেনত অনুভলত প্রদান কনযনছনাঃ ‚আয 
আায কয  ান কয মতক্ষর্ না পজনযয াদা থযো কানরা থযো থথনক স্পষ্ট য়।‛(যূা ফাকাযাাঃ১৮৭) 
যাূর (াাঃ) ফনরনছনাঃ ‚থতাভযা আায কয  ান কয মতক্ষর্ না ইফনন উনে ভাকতভু এয আমাননয ধ্বলন রৄননত 
া, কাযর্ থ প্রতূযল না আা মণি আমান থদয় না।‛ 
এই ইভাক নি লকছু ংেযক থরানকয দ্বাযা ারনকৃত আল্লায আনদনয অলতলযি কাজ, তাই এিা বুয়া। এিা 
ধনভণয নানভ এক ধযননয উগ্রন্থী আচযর্। আয যাূর (াাঃ) ফনরনছনাঃ ‚মাযা উগ্রন্থা অফরম্বন কনয তাযা ধ্বং 
নয়নছ, মাযা উগ্রন্থা অফরম্বন কনয তাযা ধ্বং নয়নছ, মাযা উগ্রন্থা অফরম্বন কনয তাযা ধ্বং 
নয়নছ।‛(ভুলরভ) 
  
 
১০. থযী না োয়ায় াভ ারন না কযাাঃ 
  
আভানদয ভনধয লকছুংেযক যনয়নছ মাযা াভ ারন কনয না এই বনয় থম থযী োয়া য় লন।মানাক, এিা 
এক ধযননয োিনন্দযয জন্য বানরাফাা  কাুরূলতা। এ আয এভন লক ফযাায থম াভান্য কনয়ক ভুনিা োফায 
োয়া ফাদ নয় মায়? এভন না থম এয কাযনর্ আভযা ভাযা মাফ। আভানদয ভনন যােনত নফ থম আল্লায প্রলত 
আনুগতয ফলকছুনকই ছালনয় মায়। 
  



১১. ইপতায এফং থলযয লনয়ত কযা 
  
ইপতায এফং থলযয ভয় লনয়ত এয উনদ্দযনশ্য ভুে লদনয়রৃআউচ্চাযর্ কযা যীয়ত েত নয়। ইপতায এফং 
থলযয থম কর রৃআ আভানদয থদন প্রলত ফছয ইরালভক কযানরন্িাযগুলরনত প্রকালত য় থগুনরা লফদআত। 
ইপতায অথফা থলযয জন্য লনলদণষ্ট থকান রৃআ ল ালদ এ থনই। এনক্ষনত্র রৄধু ভনন ভনন লনয়ত কযনরই 
ইনাআল্লা নফ। 
  
১২. থযামা বাঙনত থদলয কযাাঃ 
  
আভানদয অনননকই ইপতানযয ভয় ভাগলযনফয আমান থল য়া মণি ফন থানকন, আমান থল নর থযামা 
বানঙন। ূমণ অস্ত মাফায য আমান থদয়ায ানথ ানথ থযামা বাঙা সুন্না েত। আনা(যাাঃ) ফনরন,‚যাসুরুল্লা
(াল্লাল্লার আরাইল য়া াল্লাভ) এিাই কযনতন।(ভুলরভ) 
  
১৩. ইপতায থফল থেনত লগনয় ভাগলযনফয নাভাম জাভাআত ধযনত না াযাাঃ  
  
আভযা অনননকই ইপতালযনত এত থফল োফায লননয় ফল থম থগুনরা থল কযনত লগনয় ভাগলযনফয জাভাআত 
ধযনত ালযনা। এিা এনকফানযই অনুলচত। যাসুর(াল্লাল্লার আরাইল য়া াল্লাভ) কনয়ক িুকযা থেজুয ভুনে লদনয় 
ইপতায থবনঙ অতাঃয ভাগলযনফয নাভাজ এয জন্য চনর থমনতন। নাভাজ থল কনয এন আভযা লপনয এন ইিা 
কযনর আয লকছু থেনত ালয। 
  
১৪. আভানদয রৃআ কফরু য়ায সুনমাগ থছনে থদয়াাঃ 
  
লয়াভ ারনকাযী ফযলিয রৃআ থযামা বাঙায ভয় আল্লায লনকি কফরু নয় থানক। যাসুর(াল্লাল্লার আরাইল 
য়া াল্লাভ)ফনরন,‚লতন ধযননয ফযলিয রৃআ লপলযনয় থদয়া য়না- ১)একজন লতায রৃয়া, ২)থযামাদায ফযলিয 
রৃয়া, ৩)ভুালপনযয নাভাজ‛।(ফায়ালক) 
  
আভযা এই ভনয় রৃআ না কনয ফযং োফায লযনফন,কথাফাতণা ইতযালদ লননয় ফযস্ত থালক। আভানদয লচিা কযা 
উলচৎ থকানিা আভানদয দযকায- োফায নালক রৃআ কফরু য়া ? 
  
১৫. থযামা যাো অথচ নাভাজ না যাাঃ 
  
লয়াভ ারনকাযী থকান ফযলি নাভাজ না যনর তায লয়াভ কফরু য়না। যাসুর(াল্লাল্লার আরাইল য়া াল্লাভ)
ফনরনছন,‚ারাত(নাভাজ) নি ঈভান এফং কুপয এয াথণকযকাযী‛।(ভুলরভ) 
আনর রৄধু লয়াভ নয়,ারাত(নাভাজ) না যনর থকান ইফাদতই কফরু য়না। 
যাসুর(াল্লাল্লার আরাইল য়া াল্লাভ)ফনরন,‚থম আনযয ারাত নযনা, তায বার কাজভূ ফালতর নয় 
মায়।‛(ফুোলয) 
  
১৬. থযামা যাো অথচ লজাফ না যা 
  
ভুলরভ নাযীনদয জন্য লজাফ না যা কফীযা গুনা। 
  
“ঈভানদায নাযীনদযনক ফরনু, তাযা থমন তানদয দলৃষ্টনক নত যানে এফং তানদয থমৌন অনেয থপামত কনয। তাযা 
থমন মা াধাযর্তাঃ প্রকাভান, তা ছাো তানদয থৌন্দমণ প্রদণন না কনয এফং তাযা থমন তানদয ভাথায েনা ফক্ষ 
থদন থপনর যানে এফং তাযা থমন তানদয োভী, লতা, শ্বরৄয, তু্র, োভীয তু্র, ভ্রাতা, ভ্রাতসু্পতু্র, বলিতু্র, স্ত্রীনরাক 



অলধকাযবিু ফাাঁদী, থমৌনকাভনাভিু ুরুল,  ফারক, মাযা নাযীনদয থগান অে ম্পনকণ অে, তানদয ফযতীত 
কানযা আনছ তানদয থৌন্দমণ প্রকা না কনয, তাযা থমন তানদয থগান াজ-জ্জা প্রকা কযায জন্য থজানয 
দচাযর্া না কনয। ভলুভনগর্, থতাভযা ফাই আল্লায াভনন তফা কয, মানত থতাভযা পরকাভ ।‛(আন-নুযাঃ 
৩১) 
  
“থ নফী! আলন আনায ত্নীগর্নক  কন্যাগর্নক এফং ভলুভননদয স্ত্রীগর্নক ফরনু, তাযা থমন তানদয চাদনযয 
লকয়দং লননজনদয উয থিনন থনয়। এনত তানদযনক থচনা জ নফ। পনর তানদযনক উতযি কযা নফ না। 
আল্লা ক্ষভাীর যভ দয়ার।ু‛(আর-আমাফাঃ ৫৯) 
  
সুতযাং থযামা যাো অথচ লজাফ না যা অফশ্যই লয়াভ ারননয ুযস্কায নত দূনয লযনয় থদয় মলদ এলি লয়াভ 
বে কনযনা। 
  
  
১৭. যীক্ষা লকংফা কভণফযস্ততায জন্য থযামা না যাো 
  
যীক্ষা লকংফা কভণফযস্ততায কাযনর্ থযামা না যাো  যীয়ত েত নয়। কানর োনরো কযনত কষ্ট নর যানত 
কযায ভয় থানক। আভানদয ভনন যাো উলচৎ থম যীক্ষায় বার পরাপর কযায থচনয় আল্লানক ন্তুষ্ট কযািাই 
আভানদয ভূর রক্ষয।োনরো কযায ভনধয লদনয় মলদ আভযা লিকবানফ মলদ আভযা থযামা যাোয ভত পযম 
কাজগুনরা কযায থচষ্টা কলয, ইনাআল্লা আল্লা আভানদয জন্য তা জ কনয লদনফন এফং আভানদয াাময 
কযনফন। 
“......আয থম আল্লানক বয় কনয, আল্লা তায জনন্য লনস্কলৃতয থ কনয থদনফন।এফং তানক তায ধাযর্াতীত 
জায়গা থথনক লযলমক থদনফন। থম ফযলি আল্লায উয বযা কনয তায জনন্য লতলনই মনথষ্ট। আল্লা তায কাজ রূ্ণ 
কযনফন। আল্লা ফলকছুয জনন্য একলি লযভার্ লিয কনয থযনেনছন।‛(আত-তারাকাঃ ২-৩) 
  
  
 
 
 
১৮. োিয কভাননায উনদ্দযনশ্য থযামা যাো 
  
োিয কভাননায জন্য থযামা যাো উলচত নয়। এলি অন্যতভ একলি ফে বুর মা আভযা কনয থালক। লয়াভ ারন 
কযায একভাত্র উনদ্দযশ্য নি আল্লায ন্তুলষ্ট অজণন। মলদ োিয কভাননায উনদ্দযনশ্য থকউ থযামা যানে তানর তা 
লযনকয(নছাি লযক ফা লযকুর আগায) আকায ধাযন কযনত ানয। 
  
১৯. তাযাফীয নাভানময যাকাআত ংেযা লননয় ভতলফনযাধাঃ 
  
তাযাফীয নাভানময থকান লনলদণষ্ট ংেযক যাকাআত থনই। আি এফং লফ যাকাআত-এ রৃনিাই যীয়ত েত। থে 
ইফনন উথাইলভন ফনরন,‚এগানযা লকংফা থতই যাকাআনতয থকানলিনক লনলদণষ্ট কনয অযলি ফালতর কযা 
অনুলচত।কাযন লফলয়লি অননক তাৎমণূর্ণ,ভস্ত প্রংা আল্লায।‛ 
  
২০. লনলদণষ্টবানফ রৄধ ু২৭ যভমাননয যাতনক রাইরাতরু ক্বাদয ভনন কনয ইফাদত কযাাঃ 
  
আভযা অনননকই থকফর ২৭ যভমান যানত রাইরাতুর ক্বাদয ায়ায জন্য ইফাদত কনয থালক,লকন্তু অন্যান্য 
লফনজাে যাতগুলরনক প্রাধান্য থদইনা। অথচ যাসুর(াল্লাল্লার আরাইল য়া াল্লাভ)ফনরনছন,‚যভমাননয থল দ 



যালত্রয লফনজাে যাতগুলরনত রাইরাতুর ক্বাদয তারা কয।‛(ফুোলয  ভুলরভ) 
  
২১. ঈনদয প্রস্তুলত লননত লগনয় যভমাননয থলাং অফনরায় ারন কযা 
  
আভযা অনননকই ঈনদয প্রস্তুলত(নতুন কাে থকনা,োফানযয আনয়াজন কযা,ভানকণনি থঘাযাঘুলয কযা)লননত লগনয় 
যভমাননয থল দ লদন অফনরায় ারন কলয(লিকভত ঈফাদত না কযা এফং রাইরাতুর ক্বাদনযয তারা না কযা)
। যাসুর(াল্লাল্লার আরাইল য়া াল্লাভ)যভমাননয থল দ লদন আল্লায ইফাদনত েুফ থফল ভয় লনভি 
থাকনতন,নকনাকালি কযায় ফযস্ত থাকনতন না। যভমান রৄরু ফায আনগই আভানদয থকনাকালি থল কযা উলচৎ। 
  
আয়া (যাাঃ)নত ফলর্ণত,‚মেন যভমাননয থল দক রৄরু ত যাসুর(াল্লাল্লার আরাইল য়া াল্লাভ)রুলে ি 
কনয ফাাঁধনতন(অথণাৎ ইফাদনত ফযস্ত থাকনতন,স্ত্রীনদয ানথ অিযে য়া থথনক লফযত থাকনতন),যালত্র জাগযর্ 
কযনতন এফং তাাঁয লযফাযনক জালগনয় তুরনতন।‛(ফুোযী,ভুলরভ) 
  
২২. ইপতায ালিণয আনয়াজন কযা 
  
মলদ অযনক ইপতালয কযাননানত য়াফ আনছ এফং এ কানজ উৎা প্রদান কযা নয়নছ, তথাল আভানদয 
অনননকই ভুেনযাচক ইপতায ালিণয আনয়াজন কনয থানকন,নমোনন লজাফলফীন নাযীনদয আগভন থথনক রৄরু কনয 
অশ্লীর নাচ-গান, নাযীুরুনলয অফাধ থভরানভা,তাযালফ এয নাভাজ থছাঁনে থদয়া- এ ফই নয় থানক থমগুনরা 
ম্পূর্ণবানফ ইরানভ লনললদ্ধ। 
  
  
  
  
  
আল্লা(সুফানার য়া তা’আরা) আভানদযনক যভমান লিকবানফ ারন কযায তউলপক দান করুন।  
আল্লা(সুফানার য়া তা’আরা) আভানদযনক কর যকভ বুর কাজ নত লফযত থাকনত াাময করুন।  
আল্লা(সুফানার য়া তা’আরা) আভানদযনক তাাঁয যভত দান করুন এফং আভানদযনক কর া কানজয জন্য 
ক্ষভা করুন।  
আল্লা(সুফানার য়া তা’আরা) আভানদয লতা-ভাতা,লযফায,আলিয়-েজন এফং কর ভুলরভ বাই-থফাননদয 
লয়াভ ারননয ুযষ্কায দান করুন।  
  
আভীন...  
  
  
  
 
 


