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আপনার জীবনন যাই হ াক না হকন নামায পড়ুন …
দ্বীননর হেদমনে আমার একটি হ াট প্রনেষ্টা : Aazeen Of Islam
লিোর উনেশ্য : “আমার এই লিোটি পনড় যলদ একজনও অনু নপ্রলিে য় হেটিই নব আমার
েবনেনয় বড় পাওয়া”

আপনি জীবনি যত খারাপ কাজ করুি িা ককি এবং কেটির পনরমাি যতই কবনি ক াক িা
ককি,িামায পড়ুি ।
ককাি অবন লা িয় …
আপিারা (ভাই ও কবানিরা) উভইয় বলনবি ভাই,আনম কতা েম্পূ র্ণরূনপ দ্বীনির পনে চলনত
পানর িা …
ভাই আনম কতা টাকিু র উপর কাপড় পনড় িা …
ভাই আনমনতা ারাম খাই …
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আনমনতা কিিা কনর …
আনমনতা গাি,িাচ ও বাদ্যযন্ত্র নিনয়ই োরানদ্ি পনড় োনক…
মাহরাম নন-মাহরাম মমনন চলা হয় না …(ফ্রি ফ্রমক্সিং )

ভাই আনমনতা ইচ্ছা োকার েনতণ ও ও ন জাব কমইনেইি করনত পারনি িা …
মাহরাম নন-মাহরাম মমনন চলা হয় না …(ফ্রি ফ্রমক্সিং )

আনম বলনবা আপনি িামায পড়ুি,এটির োনে ককাি ওজর কদ্খানিা চলনব িা।
ভাই আনমনতা কবনির ভাগ েময় বান নর োনক ,যখি আজাি কদ্য় তখি মেনজদ্ োমনি োনক
িা ,বানে োনক ,কেনি োনক ,কেনি োনক ,আমার’কতা অযু কিই ,অযু র জিয পানি কিই।
আনম বলনবা ,তায়াম্মু ম কনর নিি বানে ,কেনি ,কেনি কযখানিই োকুি আনগ িামনযর েময়
নল িামায পড়ুি।
আল্লা িামাযনক অনিক ে জ কনর নদ্নয়নিি আমানদ্র জিয,
দদ্নিক পাাঁচ ওয়াক্ত িামায পড়নত মািু নের কতটুকু বা েময় লানগ ২৪ ঘোয় এক নদ্ি তার
নভতর বড় কজাড় ১ ঘো বা তারও কম েময়।
আমরা নক আেনলই পানড় িা আমানদ্র পালিকতণ া ও নরনযকদ্াতার জিয নদ্নি শুধু ১ ঘো েময়
বযায় করনত ।
আচ্ছা তাও যনদ্ িা পানরি তা নল অন্ততয পনে ১৭ রাকাত ফরয নদ্নয় ই িা য় শুরু করুি
,তাও িামায পড়ুি
আপনি জানিি পনবত্র ককারআনি িামানযর কো কত বার উনল্লখ করা কমাট ৮২ বার,তাও ককি
আমরা পারনি িা আজ িামায পড়নত ??
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আপিার জীবনি যাই ঘটুক িা ককি িামায িাড়নবি িা ।
অনিনকই বলনব আনমনতা অনিক পাপ কাজ কনর তা নল নকভানব পাপ কানজর পািাপানি
আনম িামায পড়নত পানড় ?
এটি নক িামনযর প্রনত অেম্মাি জিক িা আর কলানকরাও কতা আমানক খারাপ বলনব ভন্ড
ধানমণক বলনব।
(িয়তানির অিযতম ওয়ােওয়াো যা আপনি নিজ দ্ানয়নে মি কেনক’কতা অিু ভব করনবিই
এবং আপিার আনিপানির কলানকরাও যারা ধানমণক কম দুনিয়াবী কবনি তারাও কম গুরুেপু র্ণ
ভূনমকা পালি করনব এই কাজটিনত )
আনম বলনবা িা পাপ কাজ কেনক নবরত োকার জিযই আমরা িামায পনড় ,
যরত আবূ হুরাইরা (রাাঃ) নত বনর্ণতাঃনতনি বনলি, রােূ লুল্লা ( )ﷺইরিাদ্ কনরনিি, কতামানদ্র অনভমত কী, যনদ্ কতামানদ্র কানরা
দ্রজায় একটি পানির ি র োনক যানত কে দদ্নিক পাাঁচ বার কগােল কনর, তার িরীনর নক
ককানিা ময়লা অবনিষ্ট োকনত পানর?
তারা (ো াবীগর্) উত্তনর বলনলি, তার িরীনর ককানিা ময়লা োকনত পানর িা।
রােূ লুল্লা

( )ﷺবলনলি, পাাঁচ ওয়াক্ত োলানতর উদ্া

রর্ এরূপই।

নবনিমনয় আল্লা তায়ালা তার পাপেমূ নমটিনয় কদ্ি।
(ে ী বু োরী: ৫২৮, ে ী মু েলিম: ৬৬৭)
কযন তু আমরা মািু ে আমরা নিখুাঁ ত িই আমরা েবাই পাপী ।
ককাি িা ককাি ভানব আমরা অিযায় কনরই কফনল তাই আমানদ্র িামায পড়নত নব ।
আল্লা বনলনিি “িামায মািু েনক পাপ কাজ কেনক নবরত রানখ”
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[সূরা আল আনকাবুত-৪৫]

তাই আপনি আজ কেনকই িামায শুরু করুি ।
অনিক েময় কলানকরা বনল কদ্নখ আনম আনগ আমার জীবিনক কোজা পনে নিনয় আনে, একটি
রুটিনি নিনয় আনে এবং এর পর কেনকই ইিিাল্লা িামায পড়া শুরু করনবা ।
তানদ্র আনম বলনবা ,
“নপ্রয় আপনি কখনিা কোজা পনে বা রুটিনি আেনত পারনবি িা,যতেি িা আপনি িামায
পড়নিি”
আমরা িামায পনড়ই এর জিযই কযি আমরা আমানদ্র জীবিনক কোজা পনে আিনত পানর ।
কখনিা ককাি নচন্তা বা মািু েনক আপিার আর আল্লা র মানে আেনত নদ্নবি িা
“িামায পড়ুি” ।
আপনি কযখানিই োকুি, কয ককাি আবস্থানতই োকুি িা ককি িামায পড়ুি।
অনিক েময় কতগুনলা মািু ে আপিানক বলনব ,কবাি /ভাই আপনি একজি ভন্ড ধানমণক ,
আপনি ন জাব পনড়ি িা ,আপনি দ্ানড় রানখি িা নকন্তু িামায পড়নিি ককি ?? নকংবা
আপনিনতা অনিক পাপ কনরনিি িামায পনড়ইবা নক লাভ,
আল্লা নক আপিানক েমা করনব ?? ইতযানদ্,ইতযানদ্
আবার অনিনক’কতা আনরক ধাপ এনগনয় এটিও বনল বনে আল্লা নতা দ্য়ালু িামায িা পড়নলও
য় জাস্ট ইমাি ঠিক রাখনলই নলা িাউজু নবল্লা নকন্তু প্রশ্ন কেনকই যাই িামায িা পনড় মািু ে
ইমাি নকভানব ঠিক রানখ ।

5|Page

আপিার উত্তর তানদ্র প্রনত ওয়া উনচত ভাই/কবাি আপিানক অেংখয ধিযবাদ্ ঠিক আনি
আনম একজি ভন্ড আল্লা আপিানক উত্তম প্রনতদ্াি দ্াি করুক ,িামায নচ্ছ আমার ও
আল্লা র মানের নবেয় এটি অিয কানরা বযানক্তগত বযাপার িয়।
রােূ ল োাঃ বনলনিিাঃ “আমানদ্র (মু েনলম) ও কানফরনদ্র মানে পােণকয নলা িামায”

[মু েলিম -১৪৯]
নকয়ামত নদ্বনে প্রেনম আপিার কানি জািনত চাওয়া নব আপনি িামায পনড়নিনলি নকিা ??
আপনি যনদ্ এই প্রনশ্ন উতীর্ নত পানরি তা নল আপিার জিয োমনির ধাপগুনলা ে জ নয়
যানব ।
আর পোন্তনর আপনি যনদ্ এর উত্তর নদ্নত বযেণ নয় যাি তা নল োমনির ধাপগুনলা আপিার
জিয খু বই ভয়ংকর নব ।
তাই িামায পড়ুি তা নলই একমাত্র আপিারা আল্লা র ভানলাবাো অজণি করনত েেম নবি ।
িামায পড়াড় মাধযনম আল্লা র েমা ও র মনতর দিকটয লাভ করনত পারনবি ।
“কল্পিা কনর কদ্খু ি আপিার বন্ধু আল্লা ”
েম্পদ্, প্রাচুযণ ,টাকা এগুনলা নিনয় নচন্তা করনবি িা ,কারর্ এই পৃ নেবী ও জান্নাত েমূ ন যা
নকিু ই আনি েব নকিু ই তাাঁর অনধভুক্ত ।
আপনি একজি অেীম িনক্তর অনধকারী নবি যখি আল্লা আপিার োনে োকনবি ।
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তাই নপ্রয় ভাই ও কবানিরা আপিার জীবনি যাই নকিু ঘটুক িা ককি িামায তযাগ করনবি িা ।
আল্লা র রাস্তা কেনক ককাি নকিু কযি আপিানক েনরনয় নদ্নত িা পানর ।
আপনি জানিি নক যখি আপিার মাো আপনি িামানযর নেজদ্ায় কেকাি তখি আপনি আল্লা র
েবনচনয় নিকটবতী অবস্থায় োনকি

[ মু েলিম েন্ড ৪, াদীে ৯৭৯]
তাাঁর কানে কাাঁদুন ,তাাঁর কানে ফ্রিক্ষা চান আল্লাহর কানে পথ ফ্রননদে শনা চান তাহনল
আপফ্রন নামানের মানে আনন্দ খুনাঁ ে পানেন ।

আল্লা তাআলা আমানদ্র েকনল তাাঁর ইবাদ্ানতর মাধযনম কবু ল করুক
“আমীি”

www.aazeenofislam.com
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Our Facebook Group

Our Facebook Page

Our YouTube Channel

আমরা এই গ্রুনপ ইেিালমক বই এর PDF গুি
লদনয় থালক ।

