যে সকল বিষয়ে মুসলমানরা কায়েরয়ের অনুসরণ কয়র আল্লাহ তা‘আলার গেয়ি পবতত হে
আল্লাহ তা‘আলা মানিজাবতয়ক যেরয়ণর সায়ে সায়ে যহোোয়তর জন্য নাবেল কয়রয়েন অসংখ্য বকতাি। পাবিয়েয়েন তাাঁর
ময়নানীত অসংখ্য নিী-রাসূল আ.। যস বহসায়ি আমায়ের পবিত্র কুরআন হয়ে আমায়ের বকতাি এিং মুহাম্মাদুর রাসূলল্ল
ু াহ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওো সাল্লাম হয়েন আমায়ের রাসূল।
পবিত্র কুরআয়ন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কয়রন, মুহাম্মায়ের (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওো সাল্লাম) ময়যয যতামায়ের জন্য
রয়েয়ে উত্তম আেশশ। িাস্তবিক পয়েই রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওো সাল্লাম আমায়ের জন্য অনুপম আেশশ। তাাঁর
অনুসরয়ণর ময়যযই রয়েয়ে আমায়ের সেলতা ও কলযাণ। বতবন আমায়েরয়ক যকান জাবতর করুণার উপর যেয়ে োনবন।
িরং িযবি জীিন যেয়ক শুরু কয়র রাষ্ট্রীে জীিন পেশন্ত েবতবি যেয়ত্র যরয়খ্ যগয়েন উন্নত আেশশ।
বকন্তু দুুঃয়খ্র বিষে হয়লা, আজ মুসবলম জাবত তায়ের স্বকীেতা ভু য়ল বগয়ে বিজাবতয়ের অনুসরয়ণ এমনভায়ি জবেয়ে
পয়েয়ে যে, পােশকয করারও উপাে যনই যে, তারা যকান্ জাবত? অেচ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কয়রয়েন, যতামরা
ইোহুেী-বিস্টানয়েরয়ক িন্ধুরূয়প গ্রহণ যকায়রা না।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওো সাল্লাম ইরশাে কয়রন, যে িযবি দুবনোয়ত যকান জাবতর সাে ৃশয অিলম্বন করয়ি হাশয়রর
মেোয়ন যস তায়ের সায়েই োকয়ি।
সম্মাবনত পািক! আমরা যকান্ যকান্ বেক বেয়ে ইোহুেী-নাসারায়ের অনুসরণ করবে তার একবি সংবেপ্ত তাবলকা নীয়চ
যপশ করা হয়লা, যেন আমরা তা যেয়ক বিরত োকয়ত পাবর। আল্লাহ তা‘আলা আমায়েরয়ক তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওো সাল্লায়মর সুন্নাত অনুসরণ করার তাউেীক োন করুন এিং বিযমশীয়ের অনুসরণ যেয়ক যহোেত করুন। আমীন।
মুসলমান পুরুষরা যে সকল বিষয়ে কায়ের মুশবরকয়ের অনুসরণ করয়ে তার ময়যয উয়ল্লখ্য়োগয হয়লাo যকাি-পযান্ি ও িাই পরা।
o িাখ্নুর বনয়চ ঝু বলয়ে কাপে পরা।
o পাঞ্জাবির সায়ে ওেনা পরা।
o হােপযান্ি পরা।
o যুবত পবরযান করা।
o হায়ত চু বে জাতীে িস্তু পরা।
o স্বয়ণশর অলংকার ও আসিাি-পত্র িযিহার করা।
o অবভয়নতা িা যসবলয়েবিয়ের স্টাইয়ল চু ল কািা।
o োবে মুণ্ডায়না িা স্টাইল কয়র কািা এিং যমাচ িে রাখ্া।
o োাঁবেয়ে যপশাি করা।
o বিিায়হর পূয়িশ ‘গালশয়েন্ড’ িানায়না।
o গলাে যচইন পরাসহ বিবভন্ন বেক বেয়ে নারীর সাে ৃশয অিলম্বন করা।
আমায়ের মুসলমান মা যিায়নরা যে সকল বিষয়ে কায়ের মুশবরকয়ের অনুসরণ করয়ে, তার ময়যয উয়ল্লখ্য়োগয হয়লাo িাইিবেি কাপে ও পাতলা কাপে পরা।
o চু বে না পরা এিং হায়ত যময়হেী না যেো।
o কপায়ল বিপ যেো।
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o অবেস, িযাংক ও মায়কশয়ির বরবসপশয়নর োবেত্ব পালন করা।
o পুরুষয়ের সয়ে চাকরী করা।
o পয়ণযর বিজ্ঞাপয়ন ময়ডল হওো।
o বিিায়হর পূয়িশ ‘িেয়েন্ড’ িানায়না।
o পুরুষয়ের সাে ৃশয অিলম্বন করত: তায়ের মত পযান্ি-শািশ পরা, ঘাে পেশন্ত িািরী রাখ্া, চু য়ল িি কাবিং যেো।
o নখ্ িে রাখ্া।
যেণীবিয়শয়ষর এ অনুকরয়ণর পাশাপাবশ সবম্মবলত মুসবলম সমাজও আজ পাশ্চায়তযর অন্ধ অনুকরয়ণ বি্ান্ত হয়ে আয়ে।
এ সকল বি্াবন্তর ময়যয অন্যতম কয়েকবি বি্াবন্ত হয়লাo একান্ত েয়োজন িযতীত যচোর-যিবিয়ল খ্ানা খ্াওো িা খ্াওোর অভযাস করা।
o িাম হায়ত খ্াওো িা পান করা।
o চাময়চর েয়োজন যনই- এমন জােগাে চামচ বেয়ে খ্াওো।
o খ্ািায়রর যশয়ষ যেি যচয়ি খ্াওোয়ক অভদ্রতা ময়ন করা এিং যেয়ি খ্ািায়রর বকেু অংশ যরয়খ্ই উয়ি োওো।
o অবভয়নতা-অবভয়নত্রী, যখ্য়লাোে ও সেীত বশল্পীয়ের েবিওোলা যগবঞ্জ িা শািশ পবরযান করা।
o যিপেশা ও গান-িাজনাসহ বিিায়হর অনুষ্ঠান করা।
o বিয়েয়ত গায়ে হলুে ও ‘িযূিরণ’ অনুষ্ঠান করা।
o ক্রুয়শর েবিওোলা পণয িযিহার করা।
o শখ্ কয়র কুকুর পালা।
o যশাক েকায়শ নীরিতা পালন করা।
o মাোয়র িা েবতকৃবতয়ত পুষ্পস্তিক অপশণ করা।
o মাোয়র যমামিাবত জ্বালায়না ও আয়লাকসজ্জা করা। েু ল যেো, বসজো করা, মান্নত করা, োেশনা করা।
o বিবভন্ন স্মবতস্তয়ে
েু ল যেো। মেলেেীপ জ্বালায়না।
ৃ
o মেল যশাভাোত্রা যির করা।
o জন্মিাবষশকী, ম ৃতু যিাবষশকী, যশাক বেিস, িােশয়ড, মযায়রজ যড, োবিশোস্টশ নাইি, পয়হলা বিশাখ্, নিিষশ,
ভায়লািাসা বেিস, যহাবল উৎসি ইতযাবে পালন করা।
o ঘয়র-িাইয়র গুরুত্বপূণশ স্থায়ন ভাস্কেশ িা মূবতশ স্থাপন করা িা সাবজয়ে রাখ্া।
o আল্লাহ না িয়ল ‘স ৃবিকতশা’, ‘গড’, ‘ভগিান’ িা ‘ঈশ্বর’ িলা।
o বিয়শষ যকান উপলয়ে যকক কািা ও উইশ করা। হাই-হ্যায়লা, ওয়ক, িািা, গুডিাই, গুডমবনশং ইতযাবে শব্দ দ্বারা
সাোত ও বিোেী সোষণ জানায়না। মুসাোহার পবরিয়তশ ‘হ্যান্ডয়শক’ করা।
o িে ভাইয়ক ‘োো’ িয়ল সয়ম্বাযন করা।
o সন্তানয়ক ‘যিবি যকোয়র’ যরয়খ্ আসা। িািা-মায়ক ি ৃদ্ধােয়ম পািায়না।
o যমশহীন বশোিযিস্থা গ্রহণ করা এিং েীনী বশো যেয়ক িবিত োকা। সহবশো গ্রহণ করা।
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