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আল্লাহ ৈা‘আলা দয়ালু। সেয়য় সৈও ঁহনি বান্দাহ েকলক ৈাওবাৰ 

েুয়যাগ হদ ভাল পায়। সৈওঁ হবচায়ৰ বান্দাহ েকয়ল ইবাদৈৰ 

মাধ্যমৈ সৈওঁৰ তনকট্য লাভ কৰক। এই উয়েয়যয সৈও ঁআমাৰ 

বায়ব বছৰৈ হকছুমান বৰকৈময় আৰু কলযাণবাহী হদন ধ্াযয 

কহৰয়ছ- যায়ৈ আমলৰ সছাৱাব বৃহি কৰা হয়। আহম পৰীক্ষাৰ 

হদনয়বাৰৈ েয়বযাচ্চ সচষ্টা চলাওঁ যায়ৈ েবাৈকক ভাল ফলাফল অিযন 

কহৰব পায়ৰা। সৈয়ে হকয় আহিৰাৈৰ বায়ব এই পৰীক্ষাৰ 

হদনয়বাৰৈ েবযাহধ্ক প্ৰয়চষ্টা বযয় নকহৰম? এই হদনয়বাৰৈ আমল 

কৰা বছৰৰ আন আন হদনৰ ৈুলনাৈ বহু গুয়ণ সবহছ সনকী আৰু 

কলযাণ কহ়িয়াই আয়ন। এয়ন হদনয়বাৰৰ মািৈ উয়ল্লিয়যাগয 

যুলহহজ্জা মাহৰ এই প্ৰথম দহ হদন। এই হদনয়বাৰক ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম পৃহথৱীৰ সেষ্ঠৈম হদন বুহল আিযাহয়ৈ 

কহৰয়ছ। এই হদনয়বাৰৈ আমল কৰাৰ প্ৰহৈ সৈও ঁেহবয়যষ উদু্বি 

কহৰয়ছ। এই হদনয়বাৰৰ সেষ্ঠত্ব প্ৰমাণ স্বৰূয়প সকৱল এইয়ট্ায়ৱই 

যয়থষ্ট সয আল্লাহ ৈা‘আলাই ইয়াৰ যপৈ তলয়ছ।  
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সকান আমলৰ িহৰয়য়ৈ আহম যুলহহজ্জা মাহক স্বাগৈম িনাম :  

প্ৰহৈিন মুছহলয়মই ইবাদৈৰ মাহয়বাৰক েুন্দৰ প্ৰস্তুহৈৰ িহৰয়য়ৈ 

স্বাগৈম িনাৱা উহচৈ। যুলুহহজ্জা মাহক আহম ৈলৈ উয়ল্লি কৰা 

কাম েমূহৰ দ্বাৰা স্বাগৈম িনাব পাহৰ :  

১. একহনষ্ঠ ময়ন ৈাওবা কৰা :  

ৈাওবাৰ অথয প্ৰৈযাবৈযন কৰা বা উভহৈ অহা। হযয়বাৰ কথা আৰু 

কাম আল্লাহ ৰাবু্বল আলামীন অপছন্দ কয়ৰ সেইয়বাৰ বিযন কহৰ 

হযয়বাৰ কথা আৰু কাম সৈও ঁপছন্দ কয়ৰ ৈাৰ ফায়ল উভহৈ অহা। 
লগয়ৈ অৈীৈৈ এই ধ্ৰনৰ কামৈ হলপ্ত সহাৱাৰ বায়ব অেৰৰ পৰা 

অনুৈাপ আৰু অনুয়যাচনা বযক্ত কৰা। যুলুহহুজ্জাৰ শুভ আগমনৰ 

আগয়ৈই আট্াইৈকক সবহছ ৈাওবা আৰু েকয়লা গুনাহৰ পৰা 

উভহৈ অহাৰ প্ৰহৈ গুৰুত্ব হদয়া দৰকাৰ। স্বাথযক ৈাওবা সেইয়ট্া 

যাৰ মািৈ হৈহনট্া তবহযষ্টয আয়ছ। সযয়ন- প্ৰথম. গুনাহয়ট্া 

েমূ্পণযভায়ৱ বিযন কৰা। দ্বিতীয়. গুনাহৰ বায়ব অনুৈপ্ত সহাৱা। 
আৰু ৈৃৈীয়. এই গুনাহয়ট্া ভহৱষযৈৈ নকৰাৰ েংকল্প কৰা।  

বাস্তৱয়ৈই এইয়ট্া এট্া ৈাওবাৰ েুবণয েময়। দয়াময় আল্লায়হ এই 

েময় সবহছ সবহছ ৈাওবাৰ ৈাওফীক হদয়য় আৰু অহধ্ক পহৰমায়ণ 

বান্দাৰ ৈাওবা কবুল কয়ৰ। ৈসুওঁ তকয়ছ,  
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ا ﴿ لِٗحا َوَعِملََ َوَءاَمنََ تَابََ َمن فَأَمَّ َ  َصَٰ  ﴾ ٦٧ ٱۡلُمۡفلِِحينََ ِمنََ يَُكونََ أَن فََعَسىَٰ
 [  ٦٧: القصص]

‘হযয়য় ৈাওবা কহৰয়ছ, ঈমান আহনয়ছ আৰু েৎকময কহৰয়ছ, আযা 

কৰা যায় সৈও ঁোফলয অিযনকাৰী েকলৰ অেভূযক্ত হ’ব।’ (কাছাচ : 

৬৭)  

সৈওঁ আৰু তকয়ছেঃ 

ِعبَاِديََ قُلَۡ ﴿ َ  أَۡسَرفُواَ  ٱلَِّذينََ يََٰ ۡحَمةَِ ِمن تَۡقنَطُواَ  َلَ أَنفُِسِهمَۡ َعلَىَٰ َِه رَّ ََ إِنََّ ٱللَّ  ٱللَّ
نُوبََ يَۡغفِرَُ ِحيمَُ ٱۡلَغفُورَُ هُوََ إِنَّهُۥ َجِميًعاَه ٱلذُّ  [  ٥٢: الزمر] ﴾ ٥٣ ٱلرَّ

‘সকাৱা, ‘সহ সমাৰ বান্দাহ েকল, হযহঁয়ৈ হনিৰ ওপৰৈ অনযায় 

কহৰছা সৈামায়লায়ক আল্লাহৰ ৰহমৈৰ পৰা হনৰায নহ’বা। হনশ্চয় 

আল্লায়হ েকয়লা পাপ ক্ষমা কহৰ হদব। হনশ্চয় সৈও ঁক্ষমাযীল, পৰম 

দয়ালু।’ {যুমাৰ : ৫৩}  

 

২. এই েুবণয েুয়যাগক েদবযৱহাৰ কহৰবকল দৃ়ি েংকল্প কৰা :  

েকয়লায়ৰ উহচৈ এই হদনয়বাৰক পুণযময় কাম আৰু কথায়ৰ 

অহৈবাহহৈ কৰা। হয বযহক্ত সকায়না কামৰ েংকল্প কয়ৰ আল্লায়হ 

ৈাক েহায় কয়ৰ। তাৰ বায়ব েহায়কাৰী উপায় ও উপকৰণ প্ৰস্তুৈ 
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কহৰ হদয়য়। হযয়য় আল্লাহৰ লগৈ েৈযবাহদৈা সদিায় আল্লায়হ ৈাক 

েৈৈা আৰু েফলৈায়ৰ ভূহষৈ কয়ৰ। আল্লাহ ৈা‘আলা তকয়ছ,  

هَُدواَ  َوٱلَِّذينََ ﴿ ََ َوإِنََّ ُسبُلَنَاَه لَنَۡهِديَنَّهُمَۡ فِينَا َجَٰ  ﴾ ٦٩ ٱۡلُمۡحِسنِينََ لََمعََ ٱللَّ
 [  ٦٩: العنكبوت]

‘আৰু হযেকয়ল আমাৰ পথৈ েবযাত্মক প্ৰয়চষ্টা চলায়, হেহঁৈক আহম 

অৱযযই আমাৰ পথৈ পহৰচাহলৈ কহৰম। আৰু হনশ্চয় আল্লাহ 

েৎকমযযীল েকলৰ লগৈ আয়ছ।’ {আল-আ‘নকাবূৈ, আয়াৈ : ৬৯}  

৩. গুনাহৰ পৰা দূৰত্ব অবলম্বন কৰা :  

েৎ কমযৰ দ্বাৰা সযয়ন আল্লাহৰ তনকট্য অিযন হয়, হিক সৈয়নকক 

গুনাহৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ পৰা আল্লাহৰ ৰহমৈ আৰু কৰুণাৰ পৰা 

দূৰত্ব েৃহষ্ট হয়। মানুয়হ সকহৈয়াবা ৈাৰ হনিৰ অপৰাধ্ৰ কাৰয়ণ 

আল্লাহৰ ৰহমৈৰ পৰা বহিৈ হয়। সেয়য় যহদ আহম অপৰাধ্ মািযনা 

আৰু িাহান্নামৰ পৰা মুহক্তৰ প্ৰৈযাযী হও,ঁ সৈয়নহ’সল এই 

হদনয়বাৰৈ আৰু ইয়াৰ হযক্ষাৰ ওপৰৈ আমল কহৰ বছৰৰ আন 

হদনয়বাৰৈ গুনাহ পহৰৈযাগ কহৰব লাহগব। সকায়নাবাই সযহৈয়া 

অৱগৈ হয় সয ৈাৰ বায়ব ডাঙৰ উপহাৰ অয়পক্ষা কহৰয়ছ, সৈহৈয়া 

ৈাৰ বায়ব হযয়কায়না কষ্ট েহয কৰা েহি তহ যায়।  
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এয়ৈয়ক সহ মুছহলম ভাই আৰু বাইহঁৈ, আপুহন এই হদনয়বাৰক 

যথাযথভায়ৱ কামৈ লগাবকল েয়চষ্ট হওঁক। েময় গুহচ সযাৱাৰ 

হপছৈ অনুৈাপ কহৰব হনহবচাহৰয়ল যুলহহজ্জা মাহ অহাৰ আগয়ৈই 

ইয়াৈ অিযন কহৰবকল প্ৰস্তুহৈ লওঁক।  

যুলহহজ্জা মাহৰ প্ৰথম দহ হদনৰ ফহিলৈ :  

১. আল্লাহ ৈা‘আলাই ইয়াৰ যপৈ তলয়ছ :   

আল্লাহ ৈা‘আলা সযহৈয়া সকায়না বস্তুৰ যপৈ লয় সৈহৈয়া ই সকৱল 

সেই বস্তুৰ সেষ্ঠত্ব আৰু মযযাদা প্ৰমাণ কয়ৰ। কাৰণ, মহান েত্তা 

সকৱল মহা গুৰুত্বপূণয হবষয়য়ৰই যপৈ লয়। আল্লাহ তা‘আলা 

তকয়ছ,    

   [٢  ،١: الفجر] ﴾ ٢ َعۡشرَ  َولَيَالَ  ١ َوٱۡلفَۡجرَِ ﴿

‘ফিৰৰ যপৈ। আৰু যপৈ দহ ৰাহৈৰ।’ {আল-ফািৰ, আয়াৈ : 

১-২}  

উক্ত আয়াৈৈ ‘দহ ৰাহৈৰ যপৈ’ বুহল যুলহহজ্জাৰ দহ ৰাহৈৰ প্ৰহৈ 

ইহিৈ কৰা তহয়ছ। এইয়ট্ায়ৱই ৈাফছীৰহবদ েকলৰ মৈ। ইবয়ন 

কাছীৰ ৰাহহমাহুল্লায়হ তকয়ছ, এইয়ট্ায়ৱই েহিক মৈ।  



 

 

যুলহহজ্জা মাহৰ প্ৰথম দহ হদনৰ : ফহিলৈ আৰু আমল 
 7  

২. এইয়বায়ৰই সেই হদন য’ৈ আল্লায়হ সৈওৰঁ হিহকৰৰ প্ৰৱৈযন 
কহৰয়ছ :  

আল্লাহ ৈা‘আলাই তকয়ছ,  

فِعََ لِّيَۡشهَُدواَ  ﴿ َِ ٱۡسمََ َويَۡذُكُرواَ  لَهُمَۡ َمنََٰ تَ  أَيَّامَ  فِيَ  ٱللَّ ۡعلُوَمَٰ  َرَزقَهُم َما َعلَىََٰ مَّ
ن َ ِمَ  بَِهيَمةَِ مِّ  [  ٢٨:  الحج] ﴾ ٱۡۡلَۡنَعَٰ

‘যায়ৈ হেহঁয়ৈ হনি কলযাণৰ স্থানেমূহৈ উপহস্থৈ হ’ব পায়ৰ আৰু 

সৈও ঁহেহৈঁক চৈুষ্পদ িন্তুৰ পৰা হয িীহৱকা প্ৰদান কহৰয়ছ ৈাৰ 

ওপৰৈ হনহদযষ্ট হদনেমূহৈ আল্লাহৰ নাম স্মৰণ কহৰব পায়ৰ।’ {আল-

হজ্জ, আয়াৈ : ২৮} 

িুমহূৰ উলামাৰ ময়ৈ, এই আয়াৈৈ হনহদযষ্ট হদনেমূহ যুলহহজ্জা 

মাহৰ প্ৰথম দহ হদনক বুয়িাৱা তহয়ছ। এইয়ট্ায়ৱই ইবন ওমৰ আৰু 

ইবন  আব্বাছ ৰাহদআল্লাহু আনহুমাৰ মৈ।  

 

৩. ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম এই হদনয়বাৰক সেষ্ঠৈম 
হদন বুহল আিযাহয়ৈ কহৰয়ছ :  

যুলহহজ্জাৰ এই হদনয়বাৰক ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম  

পৃহথৱীৰ সেষ্ঠৈম হদন বুহল আিযাহয়ৈ কহৰয়ছ। সযয়ন িাহবৰ 

ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ,  
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ن يَا أَيَّامَِ أَف َضلَُ » رَِ أَيَّامَُ الدُّ نِي ،. « ال َعش  رََ:  يَع  ةَِ ِذي َعش  :  قِيلََ ، ال َحجَّ

َِ َسبِيلَِ فِي ِمث لُهُنََّ َول َِ َسبِيلَِ فِي ِمث لُهُنََّ َول »:  قَالََ ، ّللاَّ  َرُجلَ  إِلََّ ّللاَّ

هَهَُ ُعفِّرََ  .« التَُّرابَِ فِي َوج 

‘পৃহথৱীৰ হদনয়বাৰৰ মািৈ েবযয়েষ্ঠ হদন েমূহ তহয়ছ আয়যামুল 

আশ্বৰ। অথযাৎ যুলহহজ্জাৰ (প্ৰথম) দহ হদন। সকাৱা হ’ল, আল্লাহৰ 

পথৈ হিহাদ কৰাও ইয়াৈকক উত্তম নহয় সন? সৈও ঁক’সল, আল্লাহৰ 

পথৈ হিহাদ কৰায়ৈা ইয়াৈকক উত্তম হদন নাই। হয়, সকৱল সেই 

বযহক্ত হযয়য় (হিহাদৈ) ৈাৰ মুিমণ্ডল মাহট্ৈ হমহলাই হদয়ছ।’ 

]মুছনাদ বাজ্জাৰ : ১১২৮; মুছনাদ আবী ই‘আলা : ২০৯০[   

৪. এই হদনয়বাৰৰ মািৈ আয়ছ আৰাফাৰ হদন :  

আৰাফাৰ হদন তহয়ছ হজ্জৰ হদন। এইয়ট্া ক্ষমা আৰু মাগহফৰাৈৰ 

হদন। িাহান্নামৰ পৰা মুহক্ত আৰু নািাৈৰ হদন। যুলহহজ্জাৰ এই 

দহকৈ যহদ ফহিলৈৰ আন সকায়না বস্তু নাথাহকয়লয়হঁয়ৈন সৈয়ে 

এই হদৱেয়ট্ায়ৱই ইয়াৰ মযযাদাৰ বায়ব যয়থষ্ট হয়লয়হঁয়ৈন। এই 
হদনৰ ফহিলৈ েম্পয়কয ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম 

তকয়ছ,  

 .« َعَرفَةَُ ال َحجَُّ »

‘আৰাফা হদৱয়েই তহয়ছ হজ্জ’। ]হৈৰহমিী : ৮৯৩; নাছায়ী : ৩০১৬[ 
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৫. ইয়াৈ আয়ছ কুৰবানীৰ হদন :  

সকায়না সকায়না আহলমৰ ময়ৈ কুৰবানীৰ হদনয়ট্া তহয়ছ বছৰৰ 

েবযয়েষ্ঠ হদন। ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ, 

َِ ِعن دََ اۡلَيَّامَِ أَف َضلَُ » مَُ ّللاَّ رَِ يَو  مَُ ثُمََّ النَّح  تَقِرَُّ ال قَرَِّ يَو    .« النَّاسَُ فِيهَِ يَس 

‘আল্লাহৰ ওচৰৈ েবযাহধ্ক মযযাদাপূণয হদন তহয়ছ কুৰবানীৰ হদন ৈাৰ 

হপছৈ হস্থৰৈাৰ হদন’। (অথযাৎ কুৰবানীৰ পৰবৈযী হদন। কাৰণ, 
হযহদনা মানুয়হ কুৰবানী ইৈযাহদৰ দাহয়ত্ব পালন সযষ কহৰ েুহস্থৰ 

হয়।) ]নাছায়ী : ১০৫১২; ইবন িুযাইমা, ছহীহ : ২৮৬৬[  

৬. এই হদনয়বাৰয়ৈই সমৌহলক ইবাদৈ েমূহৰ েমায়বয ঘয়ট্ :  

হাহফি ইবন হািৰ ৰাহহমাহুল্লাহ সৈয়িৈৰ ফাৈহুল বাৰী গ্ৰন্থৈ 

হলহিয়ছ,  

 أمهات اجتماع لمكان الحجة ذي عشر امتياز في السبب أن يظهر والذي
 في ذلك يتأتى ول والحج والصدقة والصيام الصالة وهي فيه العبادة
 غيره

‘যুলহহজ্জাৰ দহকৰ তবহযয়ষ্টযৰ কাৰণ হযয়ট্া প্ৰৈীয়মান হয় সেয়া 

তহয়ছ, ইয়াৈ েকয়লা সমৌহলক ইবাদৈৰ েহন্নয়বয ঘয়ট্। সযয়ন : 

চালাৈ, হচয়াম, চাদক্বা, হজ্জ ইৈযাহদ। আন সকায়না হদনৈ ইমানহিহন 

ইবাদৈৰ েমায়বয নঘয়ট্।’ ]ফাৈহুল বাৰী : ২/৪৬০[   
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যুলহহজ্জাৰ প্ৰথম দহকৈ সনক আমলৰ ফহিলৈ 

ইবন আব্বাছ ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ, 

الِحَُ ال َعَملَُ أَيَّامَ  ِمنَ  َما» َِ إِلَى أََحبَُّ فِيهَا الصَّ نِى. اۡلَيَّامَِ هَِذهَِ ِمنَ  ّللاَّ  أَيَّامََ يَع 

رَِ َِ َرُسولََ يَا قَالُوا. ال َعش  َِ َسبِيلَِ فِى ال ِجهَادَُ َولََ ّللاَّ  فِى ال ِجهَادَُ َولََ قَالََ ّللاَّ

َِ َسبِيلَِ ِجعَ  فَلَمَ  َوَمالِهَِ بِنَف ِسهَِ َخَرجََ َرُجلَ  إِلََّ ّللاَّ ءَ  َذلِكََ ِمنَ  يَر    .«بَِشى 

‘এয়ন সকায়না হদন নাই যাৰ আমল যুলহহজ্জা মাহৰ এই দহ হদনৰ 

আমলৈকক আল্লাহৰ ওচৰৈ অহধ্ক হপ্ৰয়। চাহাবায়য় সকৰায়ম ক’সল, 

সহ আল্লাহৰ ৰাছুল! আল্লাহৰ পথৈ হিহাদ কৰাও নহয়? ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম ক’সল, আল্লাহৰ পথৈ হিহাদ কৰাও 

নহয়। হকন্তু হয বযহক্ত ৈাৰ িান-মাল তল আল্লাহৰ পথৈ যুিৈ 

ওলায়ল আৰু হে ৈাৰ এয়কায়ৱই তল উভহৈ আহহব সনাৱাহৰয়ল (ৈাৰ 

কথা েুহকয়া)।’ ]বুিাৰী : ৯৬৯; আবূ দাউদ : ২৪৪০; হৈৰহমিী : 

৭৫৭[ 

আবু্দল্লাহ ইবন ওমৰ ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ, ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ,  

ظَمَُ أَيَّامَ  ِمنَ  َما» َِ ِعن دََ أَع  َِ إِلَى أََحبَُّ فِيِهنََّ ال َعَملَُ َول ّللاَّ  اۡلَيَّاِم، هَِذهَِ ِمنَ  ّللاَّ
ثُِروا ِميِد، َوالتكبير التَّه لِيِل، ِمنََ فِيهَا فَأَك  نِي والتَّح  رَِ أَيَّامََ: يَع   .«ال َعش 
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‘এই দহ হদনৈ সনক আমল কৰাৈকক আল্লাহৰ ওচৰৈ অহধ্ক হপ্ৰয় 

আৰু মহান সকায়না আমল নাই। গহৈয়ক সৈামায়লায়ক এই েময়ৈ 

ৈাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), ৈাকবীৰ (আল্লাহু আকবাৰ) আৰু 

ৈাহমীদ (আল-হামদুহলল্লাহ) সবহছ সবহছ পাি কৰা।’ ]মুছনাদ আমহদ 

: ১৩২; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান : ৩৪৭৪; মুছনাদ আবী আৱানা : 

৩০২৪[    

আন এক বণযনাৈ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ,   

َِ ِعن دََ أَف َضلَُ أَيَّامَ  ِمنَ  َما» ةَِ ِذي َعَشرَِ أَيَّامَِ ِمنَ  ّللاَّ  َرُسولََ يَا: قَالُوا ال ِحجَّ

،ِ ِ؟ َسبِيلَِ فِي ِمث لُهَا َول ّللاَّ هَهَُ َعفَّرََ َمنَ  إِل: قَالََ ّللاَّ  .«التَُّرابَِ فِي َوج 

‘যুলহহজ্জাৰ (প্ৰথম) দহ হদনৰ হনহচনা আল্লাহৰ ওচৰৈ উত্তম আন 

সকায়না হদন নাই। চাহাবী েকয়ল ক’সল, সহ আল্লাহৰ ৰাছুল, 

আল্লাহৰ পথৈ হিহাদ কৰায়ৈা ইয়াৈকক উত্তম হদন নাই সন? 

সৈয়িয়ৈ ক’সল, হয়, সকৱল সেই বযহক্ত হযয়য় (হিহাদৈ) ৈাৰ 

সচহাৰাক মাহট্ৈ হমহলাই হদয়ছ।’ ]ছহীহুৈ ৈাৰগীব অৈ ৈাৰহীব : 

২/১৫; মুছনাদ আবী আৱানা : ৩০২৩[   

এই হাদীছয়বাৰৰ ৈাৎপযয হ’ল, বছৰৈ হযমানয়বাৰ মযযাদাপূণয হদন 

আয়ছ ৈাৰ মািৈ এই দহ হদনৰ প্ৰহৈয়ট্া হদয়নই েয়বযাত্তম। 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম এই হদনেমূহৈ সনক আমল 
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কৰাৰ বায়ব সৈওঁৰ উম্মৈক উৎোহহৈ কহৰয়ছ। সৈয়িৈৰ এই 

উৎোহ প্ৰদান এই েময়ৰ ফহিলৈ প্ৰমাণ কয়ৰ। ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম এই হদনয়বাৰৈ সবহছ সবহছ ৈাহলীল 

আৰু ৈাকবীৰ পাি কহৰবকল হনয়দযয হদয়ছ। সযয়ন ওপৰৈ ইবন 

ওমৰ ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ হাদীছৈ উয়ল্লি তহয়ছ।  

ইবন ৰিব ৰাহহমাহুল্লাহ তকয়ছ, উপয়ৰাক্ত হাদীছ েমূহৰ পৰা বুিা 

যায় সয, সনক আমলৰ সমৌছম হহচায়প যুলহহজ্জা মাহৰ প্ৰথম দহক 

তহয়ছ েয়বযাত্তম, এই হদৱেয়বাৰৈ েম্পাহদৈ কৰা সনক আমল 

আল্লাহৰ ওচৰৈ অহধ্ক হপ্ৰয়। হাদীছৰ সকায়না সকায়না বণযনাৈ َُّأََحب 

(‘আহাবু্ব’ অথযাৎ েবযাহধ্ক হপ্ৰয়) যব্দ আহহয়ছ আয়কৌ সকায়না সকায়না 

বণযনাৈ َُأَف َضل (‘আফযালু’ অথযাৎ েয়বযাত্তম) যব্দ বযবহৃৈ তহয়ছ। 

এয়ৈয়ক এই েময়ৈ সনক আমল কৰা বছৰৰ আন হয সকায়না 

েময়ৈ সনক আমল কৰাৈকক সবহছ মযযাদা আৰু ফহিলৈপূণয। এই 
বায়ব উম্মৈৰ অগ্ৰবৈযী পুণযবান মুছহলম েকয়ল এই েময়য়বাৰৈ 

অহধ্কহাৰৈ ইবাদৈৈ ময়নাহনয়বয কহৰহছল। সযয়ন আবূ হছমান 

নাহদীয়য় তকয়ছ,  

 رمضان، من اۡلخير العشر: عشرات ثالث يعظمونـ  السلف أيـ  كانوا

 .محرم من اۡلول والعشر الحجة، ذي من اۡلول والعشر



 

 

যুলহহজ্জা মাহৰ প্ৰথম দহ হদনৰ : ফহিলৈ আৰু আমল 
 13  

‘সৈওঁয়লায়ক অথযাৎ ছালাফ ৈথা পূবযপুৰুষ েকয়ল হৈহনট্া দহকক 

বহুয়ৈা মযযাদাবান বুহল ভাহবহছল : ৰমযানৰ সযষ দহক, যুলহহজ্জাৰ 

প্ৰথম দহক আৰু মুহাৰযাম মাহৰ প্ৰথম দহক।’  

এই দহ হদনৈ হযয়বাৰ আমল সবহছ সবহছ কৰা উহচৈ    

১. হজ্জ আৰু ওমৰা েম্পাদন কৰা :  

এই দুট্া তহয়ছ এই দহকৰ েবযয়েষ্ঠ আমল। হযেকয়ল এই হদনৈ 

হজ্জ আদায় কৰাৰ েুয়যাগ পাইয়ছ সৈওঁয়লায়ক সয বহু ভাগযবান ৈাৈ 

সকায়না েয়ন্দহ নাই। আল্লায়হ যাক সৈওৰঁ হনয়দযহযৈ আৰু ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম প্ৰদহযযৈ পন্থাৈ হজ্জ বা ওমৰা কৰাৰ 

ৈাওফীক প্ৰদান কহৰয়ছ ৈাৰ পুৰস্কাৰ সকৱল িান্নাৈ। কাৰণ, আবূ 

হুৰায়ৰা ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ,  

َرةَُ » َرةَِ إِلَى ال ُعم   إِلََّ َجَزاءَ  لَهَُ لَي سََ ال َمب ُرورَُ َوال َحجَُّ بَي نَهَُما لَِما َكفَّاَرة َ ال ُعم 
 .« ال َجنَّةَُ

‘এট্া ওমৰাৰ পৰা আন এট্া ওমৰা ইয়াৰ মািৰ গুণাহৰ কাফ্ফাৰা 

আৰু মাবৰুৰ হজ্জৰ প্ৰহৈদান সকৱল িান্নাৈ।’ ]বুিাৰী : ১৭৭৩; 

মুছহলম : ৩৩৫৫[  

আৰু মাবৰূৰ হজ্জ সেইয়ট্া হযয়ট্া পহৰপূণযভায়ৱ েম্পাহদৈ হয় 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম প্ৰদহযযৈ পন্থাৈ। য’ৈ নাই 
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সকায়না হৰয়া বা সলাকক সদিুৱা অথবা ছুমআ বা মানুহৰ প্ৰযংো 

অিযনৰ মানহেকৈা। আৰু সকায়না অশ্লীলৈা বা পাপাচাৰৰ স্পযযও 

নাই। যাক পহৰয়বষ্টন কয়ৰ সনক কাম আৰু পুণযময় আমল।  

২. হচয়াম পালন কৰা :  

মুছলমানৰ বায়ব উহচৈ হ’ব যুলহহজ্জা মাহৰ এই মুবাৰক হদনয়বাৰৈ 

হযমান সবহছ েম্ভৱ হছয়াম পালন কৰা। চওম আল্লাহৰ অহৈ হপ্ৰয় 

আমল। হাদীয়ছ কুদহছৈ হচয়ামক আল্লায়হ হনিৰ লগৈ েমৃ্পক্ত 

কহৰয়ছ। আবূ হুৰাইৰা ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ, ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অচাল্লায়ম তকয়ছ,   

َُ  قَالََ» يَامََ إِلََّ لَهَُ آَدمََ اب نَِ َعَملَِ ُكلَُّ : ّللاَّ ِزي َوأَنَا لِي فَإِنَّهَُ الصِّ  بِهَِ أَج 

يَامَُ   .« ُجنَّة َ َوالصِّ

‘আল্লায়হ তকয়ছ, হচয়ামৰ বাহহয়ৰ আদম েোনৰ প্ৰহৈয়ট্া কাম ৈাৰ 

হনিৰ বায়ব। কাৰণ, হচয়াম সমাৰ বায়ব। গহৈয়ক ময়য়ই ইয়াৰ 

প্ৰহৈদান হদম। হচয়াম ঢাল স্বৰূপ।’ ]বুিাৰী : ১৯০৪; মুছহলম : 

২৭৬২[ 

চওম সয এট্া ডাঙৰ মযযাদােম্পন্ন আৰু আল্লাহৰ ওচৰৈ হপ্ৰয় আমল 

সেয়া আহম এই হাদীছৰ দ্বাৰা অনুধ্াবন কহৰব পায়ৰা। হকন্তু 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম আৰাফাৰ হদনৰ চওমৰ প্ৰহৈ 
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হবয়যষভায়ৱ গুৰুত্ব আয়ৰাপ কহৰয়ছ আৰু ইয়াৰ মযযাদা বণযনা 

কহৰয়ছ। আবূ কাৈাদা ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ, ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ,   

مَِ ِصيَامَ » تَِسبَُ َعَرفَةََ يَو  َِ َعلَى أَح  نَةََ يَُكفِّرََ أَنَ  ّللاَّ  الَّتِي َوالسَّنَةََ قَب لَهَُ الَّتِي السَّ
َدهَُ  .« بَع 

‘আৰাফাৰ হদনৰ চওম আল্লাহ ৰাবু্বল আলামীয়ন হবগৈ আৰু অহা 

বছৰৰ গুনাহৰ কাফ্ফাৰা হহচায়প গ্ৰহণ কয়ৰ।’ ]মুছহলম : ১১৬৩[  

এই হাদীছৰ হভহত্তৈ যুলহহজ্জাৰ ন ৈাহৰয়ি চওম পালন কৰা ছুন্নৈ। 

ইমাম নৱবী ৰাহহমাহুল্লায়হ তকয়ছ, এইয়বাৰ হদনৈ চওম পালন কৰা 

বহু গুৰুত্বপূণয মুস্তাহাব। সকায়না সকায়না সদযৰ োধ্াৰণ মানুহ, 

হবয়যষকক মহহলা েকলৰ মািৈ এট্া ধ্াৰণা প্ৰচহলৈ আয়ছ সয, 

যুলহহজ্জা মাহৰ োৈ, আট্ আৰু ন ৈাহৰয়ি চওম পালন কৰা 

ছুন্নৈ। হকন্তু ছওমৰ বায়ব এই হৈহন হদনক হনহদযষ্ট কৰাৰ সকায়না 

প্ৰমাণ বা হভহত্ত নাই। যুলহহজ্জাৰ ১ ৰ পৰা ৯ ৈাহৰিকল হযয়কায়না 

হদন বা সগায়ট্ই ন হদন চওম পালন কহৰব পায়ৰ।  

৩. চালাৈ কায়য়ম কৰা :  

চালাৈ অনযৈম গুৰুত্বপূণয, েন্মানীৈ আৰু মযযাদাবান আমল। 

গহৈয়ক এই হদনয়বাৰৈ আহম েকয়লায়ৱ সচষ্টা কৰা উহচৈ ফৰি 
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চালাৈ েমূহ িামাৈৈ আদায় কৰা। আৰু সবহছ সবহছ নফল চালাৈ 

আদায় কৰাৰ সচষ্টা কৰা দৰকাৰ। কাৰণ, নফল চালাৈৰ দ্বাৰা 

বান্দাহ আল্লাহৰ আট্াইৈকক সবহছ তনকট্য অিযন কয়ৰ। আব ূ

হুৰাইৰা ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ, সৈয়িয়ৈ তকয়ছ, ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ,   

ََ إِنََّ » بَِ آَذن تُهَُ فَقَدَ  َولِي ًا لِى َعاَدى َمنَ  قَالََ ّللاَّ بََ َوَما ، بِال َحر   إِلَىََّ تَقَرَّ
ءَ  َعب ِدى ا إِلَىََّ أََحبََّ بَِشى  تَُ ِممَّ بَُ َعب ِدى يََزالَُ َوَما ، َعلَي هَِ اف تََرض   إِلَىََّ يَتَقَرَّ

بَب تُهَُ فَإَِذا ، أُِحبَّهَُ َحتَّى بِالنََّوافِلَِ َعهَُ ُكن تَُ أَح  َمعَُ الَِّذى َسم   َوبََصَرهَُ ، بِهَِ يَس 
لَهَُ بِهَا يَب طُشَُ الَّتِى َويََدهَُ ، بِهَِ يُب ِصرَُ الَِّذى ِشى الَّتِى َوِرج   َوإِنَ  ، بِهَا يَم 
ِطيَنَّهَُ َسأَلَنِى تََعاَذنِى َولَئِنَِ ، ۡلُع  تَُ َوَما ، ۡلُِعيَذنَّهَُ اس  ءَ  َعنَ  تََردَّد   أَنَا َشى 
ِمنَِ نَف سَِ َعنَ  تََردُِّدى فَاِعلُهَُ َرهَُ ، ال ُمؤ  تََ يَك  َرهَُ َوأَنَا ال َمو   . « َمَساَءتَهَُ أَك 

আল্লাহ ৈা‘আলাই তকয়ছ, ‘হয বযহক্ত সমাৰ সকায়না অহলৰ লগৈ 

যত্ৰুৈা সপাষন কয়ৰ, মই ৈাৰ লগৈ যুি সঘাষণা কহৰয়ছা। সমাৰ 
বান্দাহ ফৰি ইবাদৈকক সমাৰ ওচৰৈ অহধ্ক হপ্ৰয় আন সকায়না 

ইবাদৈৰ দ্বাৰা সমাৰ তনকট্য লাভ কহৰব সনাৱায়ৰ। সমাৰ বান্দা নফল 

ইবাদৈৰ দ্বাৰা েদায় সমাৰ তনকট্য অিযন কয়ৰ। আনহক অৱয়যষৈ 

মই ৈাক সমাৰ এয়ন হপ্ৰয়পাত্র বনাই লওঁ সয, মই ৈাৰ কাণ তহ 

যাও,ঁ হযয়ট্ায়ৰ হে শুয়ন। মই ৈাৰ চকু তহ যাও,ঁ হযয়ট্ায়ৰ হে সদয়ি। 

আৰু মই ৈাৰ হাৈ তহ যাও,ঁ হযয়ট্ায়ৰ হে ধ্য়ৰ। মই ৈাৰ ভহৰ তহ 

যাও,ঁ হযয়ট্ায়ৰ হে সিাি কায়়ি। েহু সমাৰ ওচৰৈ হকবা হবচাহৰয়ল 



 

 

যুলহহজ্জা মাহৰ প্ৰথম দহ হদনৰ : ফহিলৈ আৰু আমল 
 17  

মই অৱযযই ৈাক সেইয়ট্া প্ৰদান কয়ৰা। আৰু যহদ হে সমাৰ ওচৰৈ 

আেয় হবচায়ৰ মই ৈাক অৱযযই আেয় হদও।ঁ মই হযয়কায়না কাম 

কহৰব হবচাহৰয়ল ৈাৈ সকায়না ধ্ৰণৰ হদ্বধ্া-েংয়কাচ নকয়ৰা, হযমান 

হদ্বধ্া-েংয়কাচ কয়ৰা মুহমন বান্দাহৰ প্ৰাণহৰণৈ। েহু মৃৈুযক 

অপছন্দ কয়ৰ অথচ মই ৈাৰ বাহচ থকাক অপছন্দ কয়ৰা।’ ]বুিাৰী : 

৬৫০২[  

৪. দান-চাদক্বা কৰা :  

এই হদনয়বাৰৈ হযয়বাৰ আমল সবহছ সবহছ দৰকাৰ ৈাৰ মািৈ 

অনযৈম তহয়ছ চাদক্বা কৰা। আল্লাহ ৈা‘আলাই মানুহক চাদক্বা 

কহৰবকল উদু্বি কহৰয়ছ :  

اَ  ٱلَِّذينََ يََٰ أَيُّهَا ﴿ ا أَنفِقُواَ  َءاَمنُو  ُكم ِممَّ َ يَۡومَ  يَۡأتِيََ أَن قَۡبلَِ مِّن َرَزۡقنََٰ  فِيهَِ بَۡيعَ  لَّ
َ َوَلَ ُخلَّةَ  َوَلَ

َعة   فُِرونََ َشفََٰ لُِمونََ هُمَُ َوٱۡلَكَٰ
   [٢٥٤: البقرة] ﴾ ٢٥٤ ٱلظََّٰ

‘সহ মুহমন েকল, আহম সৈামায়লাকক হয িীহৱকা প্ৰদান কহৰয়ছা 

ৈাৰ পৰা বযয় কৰা, সেই হদন অহাৰ আগয়ৈই, হযহদনা সকায়না 

বযৱো নাথহকব, আৰু সনথাহকব সকায়না বনু্ধত্ব আৰু সকায়না 

ছুপাহৰছ। (প্ৰকৃৈয়ৈ) অহবশ্বােকাৰী েকয়লই অনযায়কাৰী।’ {আল-

বাকাৰা, আয়াৈ : ২৫৪}  



 

 

যুলহহজ্জা মাহৰ প্ৰথম দহ হদনৰ : ফহিলৈ আৰু আমল 
 18  

আবূ হুৰাইৰা ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা বহণযৈ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ,  

َُ َزادََ َوَما َمالَ  ِمنَ  َصَدقَة َ نَقََصتَ  َما » ا إِلََّ بَِعف وَ  َعب ًدا ّللاَّ  تََواَضعََ َوَما ِعز ً
َِ أََحدَ  َُ َرفََعهَُ إِلََّ لِلَّ  .« ّللاَّ

‘চাদক্বা েম্পদক হ্ৰাে নকয়ৰ, ক্ষমাৰ দ্বাৰা আল্লায়হ বান্দাৰ মযযাদা 

বৃহি কয়ৰ আৰু সকায়নায়ৱ আল্লাহৰ বায়ব হবনয়ী হয়ল আল্লায়হ ৈাক 

উচ্চ মযযাদা েম্পন্ন কয়ৰ।’ ]মুছহলম : ৬৭৫৭[  

৫. ৈাকবীৰ, ৈাহমীদ আৰু ৈাছবীহ পাি কৰা :  

এইয়বাৰ হদনৈ ৈাকবীৰ (আল্লাহু আকবাৰ), ৈাহমীদ (আলহামদু 

হলল্লাহ), ৈাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আৰু ৈাছবীহ (ছুবহানাল্লাহ) 

প়িা ছুন্নৈ। এই হদন েমূহৈ হযকৰ-আযকাৰৰ হবয়যষ গুৰুত্ব আয়ছ, 

হাদীছৈ আহহয়ছ সয,  আবু্দল্লাহ ইবন ওমৰ ৰাহদআল্লাহু আনহুৰ পৰা 

বহণযৈ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইহহ অছাল্লায়ম তকয়ছ,  

ظَمَُ أَيَّامَ  ِمنَ  َما» َِ ِعن دََ أَع  َِ إِلَى أََحبَُّ فِيِهنََّ ال َعَملَُ َول ّللاَّ  اۡلَيَّاِم، هَِذهَِ ِمنَ  ّللاَّ
ثُِروا ِميِد، َوالتكبير التَّه لِيِل، ِمنََ فِيهَا فَأَك  نِي والتَّح  رَِ أَيَّامََ: يَع   .«ال َعش 

‘এই দহ হদনৈ সনক আমল কৰাৈকক সবহছ আল্লাহৰ ওচৰৈ হপ্ৰয় 

আৰু মহান সকায়না আমল নাই। সেয়য় সৈামায়লাক এই হদন েমূহৈ 

ৈাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), ৈাকবীৰ (আল্লাহু আকবাৰ) আৰু 
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ৈাহমীদ (আল-হামদুহলল্লাহ) সবহছ সবহছ পাি কৰা।’ ]বাইহাকী, 

শুআবুল ঈমান : ৩৪৭৪; মুছনাদ আবী আৱানা : ৩০২৪[   

ৈাকবীৰৰ যব্দ েমূহ হনম্নৰূপ :  

بَُر، ّللَاَُ بَُر، ّللَاَُ أَك  بَُر، َوّللاَُ ّللاُ، إِلََّ إِلَهََ لََ أك  بَرَُ ّللَاَُ أَك  دَُ َولِلَ أَك   .الَحم 

(আল্লাহু আকবাৰ, আল্লাহু আকবাৰ লা ইলাহা ইল্লাহু অল্লাহু আকবাৰ 

অহলল্লাহহল হামদ।)    

উয়ল্লিয সয, বৈযমান ৈাকবীৰ তহ পহৰয়ছ এট্া পহৰৈযাক্ত আৰু 

হবলুপ্তপ্ৰায় ছুন্নৈ। আমাৰ েকয়লায়ৰ কৈযবয এই ছুন্নৈৰ পুনিযীৱনৰ 

লক্ষযৈ এই েংক্ৰাে বযাপক প্ৰচাৰণা চয়লাৱা। হাদীছৈ উয়ল্লহিৈ 

আয়ছ, 

يَا َمنَ  ، ِمنَ  ُسنَّةًَ أَح  ، أُِمي تَتَ  قَدَ  ُسنَّتِي  ِدي  رَِ ِمنََ لَهَُ فَإِنََّ بَع   َعِملََ َما ِمث لََ اۡلَج 
ِرِهمَ  ِمنَ  يَن قُصََ أَنَ  َغي رَِ ِمنَ  بِهَا،  َشي ئاًَ أُُجو 

‘হয বযহক্ত সমাৰ ছুন্নৈেমূহৰ পৰা এট্া ছুন্নৈ পুনিযীহৱৈ কহৰয়ল, 

হযয়ট্া সমাৰ হপছৈ হবলুপ্ত তহ তগহছল, ৈাক সেই পহৰমাণ সছাৱাব 

হদয়া হ’ব, হয পহৰমাণ ৈাৰ ওপৰৈ (য়েই ছুন্নৈৰ ওপৰৈ) আমল 

কৰা হ’ব। আৰু (আমলকাৰী েকলৰ) সছাৱাবৰ পৰা হবনু্দ 

পহৰমায়না হ্ৰাে কৰা নহ’ব।’ ]হৈৰহমিী : ৬৭৭[   
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যুলহহজ্জা মাহৰ আহদৰ পৰা আইয়যায়ম ৈাশ্বৰীক সযষ সনায়হাৱা 

পযযে এই ৈাকবীৰ পাি কৰা েকয়লায়ৰ বায়ব মুস্তাহাব। হকন্তু 

হবয়যষভায়ৱ আৰাফা হদৱেৰ ফিৰৰ হপছৰ পৰা হমনাৰ হদন েমূহৰ 

সযষ পযযে অথযাৎ হযহদনা হমনাৈ হযলগুহট্ দহলয়াই সযষ কহৰব 

সেইহদনা আছৰ পযযে প্ৰয়ৈযক ছালাৈৰ হপছৈ এই ৈাকবীৰ পাি 

কৰাৰ বায়ব হবয়যষ গুৰুত্ব হদয়া তহয়ছ। আবু্দল্লাহ ইবন মাছঊদ আৰু 

আলী ৰাহদআল্লাহু আনহুমাৰ পৰা এই মৈয়ট্া বহণযৈ। ইবন ৈাইহময়া 

ৰাহহমাহুল্লায়হ ইয়াক েবাৈকক হবশুি মৈ বুহল তকয়ছ। উয়ল্লিয সয, 

যহদ সকায়না বযহক্ত ইহৰাম বায়ন্ধ, সৈয়ে সেই ৈালহবয়াৰ লগৈ মায়ি 

মায়ি ৈকবীয়ৰা পাি কহৰব। হাদীছ দ্বাৰা এই হবষয়য়ট্া প্ৰমাহণৈ। 

]ইবন ৈাইহময়াহ, মিমু‘ ফাৈাৱা : ২৪/২২০[   

৬. পশু কুৰবানী কৰা :  

এই হদনয়বাৰৰ দযম হদনৈ োমথযবান বযহক্তৰ বায়ব কুৰবানী কৰা 

ছুন্নায়ৈ মুৱাক্কাদাহ। আল্লাহ ৰাবু্বল আলামীন সৈওৰঁ নবীক কুৰবানী 

কহৰবকল হনয়দযয হদয়ছ।   

   [٢: الكوثر] ﴾ َوٱۡنَحرَۡ لَِربِّكََ فََصلَِّ ﴿

‘আপুহন আয়পানাৰ প্ৰহৈপালকৰ উয়েয়যয চালাৈ আদায় কৰক আৰু 

কুৰবানী কৰক।’ {আল-কাউছাৰ, আয়াৈ : ০২}  
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এই দহ হদনৰ অনযৈম হপ্ৰয় আমল তহয়ছ কুৰবানী। কুৰবানীৰ পশু 

িয়বহ আৰু গহৰব েকলৰ মািৈ ইয়াৰ মাংে হবৈৰণৰ দ্বাৰা 

আল্লাহৰ হবয়যষ তনকট্য লাভ হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা গহৰব েকলৰ প্ৰহৈ 

েহমহমযৈা প্ৰকায পায় আৰু হেহৈঁৰ কলযাণ োধ্ন হয়।  

আন আন োধ্াৰণ আমল সবহছ সবহছ কৰা :  

ওপৰৈ হয সনক আমলয়বাৰৰ কথা উয়ল্লি কৰা তহয়ছ এইয়বাৰৰ 

বাহহয়ৰও আন হকছুমান সনক আমল আয়ছ হযয়বাৰ এই হদন েমূহৈ 

সবহছ কৰা যায়। সযয়ন : কুৰআন হৈলাৱাৈ, হিকৰ, দু‘আ, দান-

চাদক্বা, হপৈৃ-মাৈৃৰ লগৈ ভাল বযৱহাৰ, আত্মীয়ৈাৰ হক আদায় 

কৰা, েৎ কামৰ আয়দয আৰু অেৎ কামৰ হনয়ষধ্ কৰা, ছালামৰ 

প্ৰচাৰ কৰা, মানুহক আহাৰ কয়ৰাৱা, প্ৰহৈয়বহয েকলৰ প্ৰহৈ 

েদাচৰণ কৰা, অহৈহথক েন্মান কৰা, পথৰ পৰা কষ্টদায়ক বস্তু 

আঁৈৰ কৰা, আনৰ অভাৱ প্ৰয়য়ািন পুৰণ কৰা, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ অছাল্লামৰ ওপৰৈ দৰূদ প়িা, স্ত্ৰী আৰু েোনৰ বায়ব অথয 

বযয় কৰা, আনক কষ্ট হনহদয়া, অহধ্নস্ত েকলৰ প্ৰহৈ েদয় সহাৱা, 

হপৈৃ-মাৈৃৰ বনু্ধ-বান্ধৱীৰ প্ৰহৈ েিা সদিুৱা, মুছহলম ভাৈৃৰ 

অিাহনয়ৈ ৈাৰ বায়ব দু‘আ কৰা, প্ৰহৈশ্ৰুহৈ আৰু আমানৈ ৰক্ষা 

কৰা, হাৰাম বস্তুৰ পৰা দৃহষ্ট েংযৈ ৰিা, েুন্দৰভায়ৱ অযূ কৰা, 

আযান আৰু ইকামৈৰ মািৈ দু‘আ কৰা, িুমাৰ হদনা ছুৰাৈুল 
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কাহফ হৈলাৱাৈ কৰা, মছহিদৈ আগমন কৰা, ছুন্নৈ চালাৈ েমূহ 

দাহয়ত্বযীলৈায়ৰ আদায় কৰা, ঈদগাহৈ তগ ঈদুল আযহাৰ চালাৈ 

আদায় কৰা, প্ৰয়ৈযক চালাৈৰ হপছৈ আল্লাহৰ হিকৰ কৰা, হালাল 

উপািযন কৰা, মুছহলম ভাই েকলক আনন্দ হদয়া, দুবযল েকলৰ 

প্ৰহৈ দয়াবান সহাৱা, কৃপণৈা পহৰহাৰ কৰা, ভাল কামৈ েহায় কৰা, 

লৰা-সছাৱাহলক েুহযক্ষা হদয়া, কলযাণকামৈ মানুহক েহয়যাহগৈা কৰা 

ইৈযাহদ। এইয়বাৰৰ প্ৰহৈয়ট্ায়ৱই ঈমান আৰু আল্লাহৰ মুহাব্বৈ বৃহি 

কয়ৰ ফলৈ আল্লায়হও ৈাক ভাল পায়। এইয়বাৰ সগায়ট্ই এিন 

মুহমনৰ চহৰত্র অংয। এইয়বাৰৰ দ্বাৰা এিন মানুহ প্ৰকৃৈ মানুহৈ 

পহৰণৈ হয়। আল্লায়হ এইয়বাৰৰ দ্বাৰা আহত্মক প্ৰযাহে দান কয়ৰ-।  

আল্লাহ ৈা‘আলা আমাক আট্াইয়ক সেইেকল বযহক্তৰ মািৈ 

অেভুযক্ত কৰক হযেকয়ল এই েুবণয েুয়যাগৰ েয়বযাত্তম বযৱহাৰ 

কয়ৰ। আমীন।  

 


