০৬ (ছয়) সফতের আতোচনো
ংকতনেঃ আোজ্ব ডোেঃ গগোোম গমোস্তফো
গ্রোমেঃ আড়ংঘোটো, গ ৌেপুর, খুনো
গমনে কতর কতয়কটো গুন সনতজর মতযে আনতে পোরত দ্বীতনর উপর চো অসে জ। গুনগুতো তোেঃ
১। কোতমো, ২। নোমোজ, ৩। এতম  সজসকর, ৪। একরোমু মুসমীন, ৫। ী সনয়ে, ৬।
োয়োে  েবীগ।

১। কোতমো
“ো ইোো ইল্লোল্লহু মুোম্মোরৃর রসুুল্ল”
অর্থেঃ আল্লো ছোড়ো গকোন মোবু গনই, মুোম্ম (েঃ) আল্লোর রসু।
(ক) কোতমোর উতেশ্যেঃ
আমরো রৃই গচোতখ যো সকছু গ সখ বো নো গ সখ এক আল্লো ছোড়ো বই মোখুক। মোখুক সকছুই করতে
পোতর নো আল্লোর হুকুম ছোড়ো, আল্লো পোক বই কতরন মোখুক ছোড়ো। আর একমোত্র হুজুর পোক (েঃ)
এর নূরোনী েরীকোর মতযেই রৃসনয়ো  আসখরোতের লোসি  কোসময়োবী।
এই কর্োর একীন স ত পয় ো করো (বো স ত বোতনো)।
(খ) কোতমোর োভেঃ
১। এখোতর োতর্ গয কোতমো পড়তব গ জোন্নোতে প্রতবল করতব।
২। গয বেোসি একীন  এখোতর োতর্ কোতমো “ো ইোো ইল্লোল্লো” বতব আল্লো পোক েোর সপছতনর
মস্ত গুনো মোফ কতর গ তবন।
৩। গয বেোসি প্রসেস ন ১০০ বোর কোতমো লরীফ পোঠ করতব আল্লো পোক গকয়োমতের স ন েোর
গচোরোতক পূসণথমোর চোাঁত র গচতয় উজ্জ্ব কতর উঠোতবন।
(গ) কোতমো োসতর েরীকোেঃ
১। আসম সনতজ গবসল গবসল কতর কোতমো পড়ব।
২। কোতমোর োভ জোনোতয় অপর ভোইতক োয়োে গ ব।
৩। আর আল্লোর কোতছ রৃ’আ করবেঃ গ আল্লো! গযভোতব কোতমো পড়ত আপসন ন্তুষ্ট ন গই ভোতব
কোতমো পড়োর গেৌসফক আমোতক  মস্ত উম্মসে গমোোম্মো ী ভোইত রতক োন কতরন।

২। নোমোজ
(ক) নোমোতজর উতেশ্যেঃ
হুজুর পোক (েঃ) গযরকম নোমোয পতড়তছন এবং োোবীত রতক গযরকম নোমোজ পড়ো সলক্ষো স তয়তছন,
গমনে কতর ঐ রকম নোমোজ পড়োর গযোগেেো অজথতনর গচষ্টো করো।

(খ) নোমোতজর োভেঃ
১। গয নোমোজ পড়োতক জরুরী মতন করতব গয জোন্নোতে যোতব।
২। গয বেোসি ময়মে  গুরুত্ব কোতর পোাঁচ য়োি নোমোজ আ োয় করতব আল্লোেোআো সনজ সজম্মোয়
েোতক জোন্নোতে প্রতবল করোতবন।
৩। গয বেোসি এতেমোতমর োতর্ পোাঁচ য়োি নোমোজ আ োয় করতব আল্লো পোক েোতক ৫সট পুরষ্কোর
োন করতবন।
- রৃসনয়োতে েোর সরসযতকর অভোব ূর কতর গ তবন।
- কবতরর আযোব টোতয় গ তবন।
- গকয়োমতের স ন েোর আমনোমো ডোন োতে স তবন।
- পুসরোে সবজীর ন্যয় দ্রুে গসেতে পোর কতর স তবন।
- সবনো সোতব জোন্নোে স তবন।
(গ) নোমোজ োসতর েরীকোেঃ
- ফরজ নোমোজ মসজত এত জোমোতের োতর্ (েকবীতর উো) আ োয় করব।
- সুন্নে  য়োসজব নোমোতজর পোবন্দী করব।
- নফ নোমোজ গবসল গবসল কতর পড়ব।
- উমুরী কোজো খুতাঁ জ খুতাঁ জ আ োয় করব।
- নোমোতজর োভ জোসনতয় অন্য ভোইতক োয়োে গ ব।
- আর আল্লোর কোতছ রৃ’আ করবেঃ গ আল্লো! গযভোতব নোমোজ পড়ত আপসন ন্তুষ্ট ন গইভোতব
নোমোজ পড়োর গেৌসফক আমোতক  মস্ত উম্মসে গমোোম্ম ী ভোইত রতক োন করুন।

৩। (ক) এতম
(ক) এততমর উতেশ্যেঃ
আল্লো েোআোর কখন সক আত ল  সনতয েোো জোনো এবং হুজুর (েঃ) এর েরীকোয় আম করো।
(খ) এততমর োভেঃ
১। গয বেোসি এতম সলখোর জন্য গকোন রোস্তো অবম্বন কতর আল্লোপোক েোর জন্য জোন্নোতের রোস্তো জ
কতর গ ন।
২। গয বেোসি এতম সলখোর জন্য ঘর ইতে গবর য় গতেথর সপসপসকো গর্তক মুতের মোছ পযথি েোর
জন্য মোগতফরোতের গ োয়ো করতে র্োতক।
৩। এতম সলখতে সগতয় যস গকউ মোরো যোয় গ লীত র মেথবো োভ করতব।
(গ) এতম োস করোর েরীকোেঃ
- এতম আমরো রৃইভোতব সলখব
১) ফোযোতয়ত এতমেঃ েোসতমর োকোয় বত সলখব
২) মোোতয়ত এতমেঃ ক্কোনী আতম োমোত র গখ মতে সগতয় সলখব
- এততমর োভ জোনোতয় অন্য ভোইতক োয়োে গ ব।

- আর আল্লোর কোতছ গ োয়ো করবেঃ গ আল্লো! গয রকম এতম সলখত আপসন রোসজখুসল ন (ন্তুষ্ট
ন) গই রকম এতম সলখোর গেৌসফক আমোতক  মস্ত উম্মসে গমোোম্ম ী ভোইত রতক োন
কতরন।

৩। (খ) সজসকর
(ক) সজসকতরর উতেশ্যেঃ
োর োতে (বথোবস্থোয়) আল্লো পোতকর যেোন  গখয়ো স ত পয় ো করো।
(খ) সজসকতরর োভেঃ
১। সজসকর করতে করতে যোর সজবো েরেোজো র্োকতব কো গকয়োমতের স ন গ োতে োতে জোন্নোতে
যোতব।
২। গযই স ত সজসকর আতছ গই স  সজন্দো আর গযই স ত সজসকর গনই গই স  মু থোর মেুে
(মোন)।
৩। গয বেোসি কো ন্ধ্েোয় “সুবোনোল্লস য়ো সবোমস ী” ১০০ বোর পড়তব েোর গুনো মোফ তয় যোতব
যস  েো মুতের গফনো ইতে গবসল য়।
(গ) সজসকর োসতর েরীকোেঃ
১। বথতেষ্ঠ সজসকর তো “ো ইোো ইল্লোল্লো” পোঠ করো এবং আফজো সজসকর তো “গকোরআন পোক”
গেোয়োে করো। েোই গবসল গবসল কতর “ো ইোো ইল্লোল্লো” পোঠ করব এবং গবসল গবসল কতর
“গকোরআন পোক” গেোয়োে করব।
২। প্রসেস ন কো সবকো সেন েবী আ োয় করব। গযমনেঃ
- কোতমো ছুউম অর্থোৎ সুবোনোল্লোস য়োোমরৃসল্লোস য়ো ো ইোো ইল্লোল্লোহু আল্লোহু আকবর।
কোত ১০০ বোর  সবকোত ১০০ বোর।
- গয গকোন এতস্তগফোর কোত ১০০ বোর  সবকোত ১০০ বোর।
- গয গকোন রূ লরীফ কোত ১০০ বোর  সবকোত ১০০ বোর।
৩। জোয়গো সবতল মোনুন গ োয়োআ পড়ব।
৪। গকোন ক্কোনী পীতরর অসজফো র্োকত েো আ োয় করব।
৫। সজসকতরর োভ জোনোতয় মোনুতক োয়োে গ ব।
৬। আল্লোর কোতছ রৃ’আ করবেঃ গ আল্লো! গযভোতব সজসকর করত আপসন রোসজ খুসল ন (বো ন্তুষ্ট ন)
গইভোতব সজসকর করোর গেৌসফক আমোতক  মস্ত উম্মসে গমোোম্ম ী ভোইত রতক োন করুন।

৪। একরোমু মুসমীন
(ক) একরোমু মুসমীতনর উতেশ্যেঃ
োর মোখুতকর এোন করো। সবতল কতর মুমোন ভোইতয়র সকম্মে গজতন ক র করো (অর্বো
মুমোন ভোইতয়র মযথো ো অনুযোয়ী ম্মোন করো)।

(খ) একরোমু মুসমীতনর োভেঃ
১। গয বেোসি গকোন মুমোন ভোইতয়র উপকোর করোর সনয়ে কতর গচষ্টো কতর েোর আমনোমোয় ১০ বছর
ইতেকোতফর য়োব গখো য়। (১ স ন এতেকোফ করত গ োজখ সেন খন্দক ূতর তর যোয় যোর ূরত্ব
৫০০ বছতরর রোস্তো)।
২। গয বেোসি গকোন মুমোন ভোইতয়র একসট োজে পুরো কতর আল্লো পোক েোর ৭৩সট োজে পুরো
করতবন। ১সট রৃসনয়োতে আর বোকী ৭২সট আতখরোতে।
৩। গয বেোসি গকোন মুমোন ভোইতয়র গ োত্রুসট গগোপন রোখতব আল্লোপোক গকয়োমতের স ন েোর
গ োত্রুসট গগোপন রোখতবন।
(গ) একরোমু মুসমীন োসতর েরীকোেঃ
১। গছোটত র গস্দ করব, বড়ত র ম্মোন করব  আতমত র েোসজম করব। হুজর (েঃ) বতন, গয
গছোটত র গস্দ কতর নো, বড়ত র ম্মোন কতর নো  আতমত র েোসজম কতর নো গ আমোর উম্মে নো।
২। একরোমু মুসমীতনর োভ জোনোতয় মোনুতক োয়োে গ ব।
৩। আর আল্লোর কোতছ রৃ’আ করবেঃ গ আল্লো! গযভোতব একরোম করত আপসন ন্তুষ্ট ন গভোতব
একরোম করোর গেৌসফক আমোতক  মস্ত উম্মসে গমোোম্ম ী ভোইত রতক োন করুন।

৫। ী সনয়ে (এখোছ)
(ক) ী সনয়তের উতেশ্যেঃ
আমরো যেব গনক আম করব একমোত্র আল্লোর ন্তুসষ্টর জন্যই করব।
(খ) ী সনয়তের োভেঃ
১। ী সনয়তে আল্লোর ন্তুসষ্টর জন্য যস গকউ োমোন্য গখোরমো বো গখজুর োন কতর আল্লো পোক
েোতক পোোড় পসরমোণ য়োব োন কতরন (অর্বো আল্লো পোক েোর য়োব বোসড়তয় উহু পোোড়
বরোবর কতর গ ন)।
২। গয বেোসি য়োতবর উতেতশ্য গকোন গনক কোজ কতর আল্লো েোআো েোোতক জোন্নোে োন করতবন।
৩। এখোতর োতর্ অল্প আম নোজোতের জন্য যতর্ষ্ট।
(গ) ী সনয়ে োসতর েরীকোেঃ
১। গকোন কোতজর রৄরুতে, মোতঝ এবং গলত ৩ বোর সনয়েতক যোচোই করব। সনয়ে ী র্োকত সবসমল্লো
বত কোজ রৄরু করব এবং কোতজর গলত আোমরৃসল্লো বব। আর সনয়ে ী নো র্োকত
এতস্তগফোর কতর পুনরোয় সবসমল্লো বত রৄরু করব এবং আোমরৃসল্লো বত গল করব।
২। ী সনয়তের োভ জোনোতয় মোনুতক োয়োে গ ব।
৩। আর আল্লোর কোতছ রৃ’আ করবেঃ গ আল্লো! গয রকম সনয়ে কতর কোজ করত আপসন রোসজখুসল
(ন্তুষ্ট) ন গই রকম সনয়ে করোর গেৌসফক আমোতক  মস্ত উম্মসে গমোোম্ম ী ভোইত রতক োন করুন।

৬। োয়োে  েোবীগ
(ক) োয়োে  েোবীতগর উতেশ্যেঃ
আল্লোর গ য়ো জোন, মো  ময় সনতয় আল্লোর রোস্তোয় গবর তয় জোন, মো  মতয়র ী এতস্তমো
(বেবোর) সলক্ষো করো।
(খ) োয়োে  েোবীতগর োভেঃ
১। আল্লোর রোস্তোয় এক কো বো এক সবকো রৃসনয়ো  রৃসনয়োর মতযে যো সকছু আতছ েোর গর্তক উত্তম।
২। আল্লোর রোস্তোয় প্রসে ক তম ৭০০ গনকী, ৭০০ গুনো মোফ  আতখরোতে ৭০০ রজো বুন্দ তব।
৩। আল্লোর রোস্তোর যুোবোস  জোোন্নোতমর গযোাঁয়ো একসত্রে তব নো।
৪। আল্লোর রোস্তোয় গবর তয় সনজ প্রতয়োজতন ১ টোকো খরচ করত ৭ ক্ষ টোকো  কো করোর য়োব
পোয়ো যোতব। আর গমমোন োরীর সনয়তে ১ টোকো খরচ করত ২০ ক্ষ টোকো  কো করোর য়োব
পোয়ো যোতব।
৫। আল্লোর রোস্তোয় সকছুক্ষণ োাঁসড়তয় র্োকো লতব ক তর োজতর আয়ো তক োমতন গরতখ োরোরোে
এবো ে করো তে উত্তম।
৬। আল্লোর রোস্তোয় গবর তয় ১সট গনক আম করত ৪৯ গকোসট গনক আমতর য়োব পোয়ো যোয়।
(গযমন ১ বোর সুবোনোল্লো বত ৪৯ গকোসটবোর সুবোনোল্লো বোর য়োব পোয়ো যোতব)
৭। আল্লোর রোস্তোয় গবর তয় গকউ মোরো গগত গ লীত র মেথবো োভ করতব।
(গ) োস করোর েরীকোেঃ
১। োয়োে  েোবীতগর োভ বত মোনুতক োয়োে গ ব।
২। োমোতয় গকরোমত র বোেোতনো েরেীব অনুযোয়ী জীবতনর প্রর্ম সুতযোতগই একোযোতর ৩ সচল্লো বো ৪
মো আল্লোর রোস্তোয় ময় োগোতয় এই কোজতক সলখব এবং মৃেুে পযথি এই কোতজর োতর্ গতগ র্োকব।
এটোতক সঠক রোখোর জন্যেঃ
- বছতর ১ সচল্লো গ ব।
- মোত ৩ স ন আল্লোর রোস্তোয় গবর ব।
- প্তোত ২ গোস্ত করব (১সট সনজ মল্লোয়, মোকোমী গোস্ত আর ১সট অপর মল্লোয়, গবরুনী বো ২য়
গোস্ত)
- দ সনক বো গরোজোনো ৩ কোজ করব
(১) মোতলোয়োরো
(২) েোসম
(৩) আড়োই ঘন্টোর গমনে
আর আল্লোর কোতছ রৃ’আ করবেঃ
- গ আল্লো! আপনোর রোস্তোয় গবসল গবসল কতর ময় োগোতনোর গেৌসফক োন কতরন
- গযভোতব োয়োে  েোবীতগর গমনে করত আপসন ন্তুষ্ট ন গইভোতব গমনে করোর
গেৌসফক আমোতক  মস্ত উম্মসে গমোোম্মো ীতক োন কতরন।

هللا أعلم

