জুমাদাল উখরা মাসের করণীয় বজজনীয়
আল্লাহ পাক মমসহরবানী কসর আমাসদরসক মুেলমান বাননসয়সেন। যনদও আমরা তাাঁর গুনাহগার বান্দা এবং আল্লাহ পাক মাহাত্ম্য ও বড়সের
েসবজাচ্চ নিখসর উন্নীত। আর বান্দা এত ননম্নস্তসর ময, আল্লাহ পাসকর োসে তার মকান তুলনাই হয় না। তারপরও নতনন দয়া-পরবি হসয়
আমাসদরসক এমন পে প্রদিজন কসরসেন ময, তা অনুেরণ কসর আমরা তাাঁর ওলী ও বন্ধুসত পনরণত হসত পানর।
বান্দাসক এতটা উপসর উনিসয় আনার জনয নতনন দান কসরসেন আেমানী নকতাব, মপ্ররণ কসরসেন নবী ও রােূল আ. এবং আমাসদর জনয
আসখরী নবী হযরত মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াোল্লাম- এর অনুকরসণর মসযয এ মদৌলত লুকানয়ত মরসখসেন।
মানুষ আল্লাহ পাসকর দাে। মে নহসেসব তাসদর মকান মযজাদা োকারই কো নয়। নকন্তু যখন মে আল্লাহর প্রনত পনরপূণজ আনুগতয প্রদিজন ও
রােূসল আকরাম োল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াোল্লাম-এর পুসরাপুনর অনুকরণ ও অনুেরসণর জনয প্রস্তুত হসয় যায় এবং এ পসে অগ্রের হসত োসক,
তখন আল্লাহ পাক তাসক দােসের স্তর মেসক বন্ধুসের পযজাসয় উন্নীত কসরন।
একনট উদাহরণ
একনট উদাহরণ দ্বারা নবষয়নট স্পষ্টভাসব বুঝা যাসব বসল আিা কনর। মযমন, মকান বযনি একনট ফ্যাক্টরীর মবতনসভাগী কমজচারী। একনদন
ফ্যাক্টরীর মানলক তার কসমজ খুিী হসয় তাসক বলসলন, একই গাড়ীসত আসরাহণ করসব, আমার েসে নমল ফ্যাক্টরীর মদখাসিানা করসব। তাোড়া
মতামার ননযজানরত মকান মবতন মনই। যখন যা প্রসয়াজন, তাই মচসয় ননসয় খরচ করসব। মানলসকর এরূপ আচরসণ েনতযই উি কমজচারী তার
প্রনত মুগ্ধ হসয় পড়সব এবং এটাই স্বাভানবক।
তাই প্রনত মাসের করণীয় বজজনীয় আমসলর প্রনত লক্ষ্য করার োসে আমাসদর প্রনত মূহুসতজর করণীয় বজজনীয় আমসলর প্রনত মখয়াল রাখা মবিী
জরুরী। মকননা মাসের আমল একটা ক্ষ্ুদ্র েময় বযাপী হসয় োসক অেচ মমানমসনর নফ্নকরসতা এটাই ময মে প্রনত মূহুসতজ আল্লাহর অলী হওয়ার
নফ্নকর কসর। তাই আল্লাহর মগালাম মেসক নকভাসব আমরা আল্লাহর অলী হসত পানর তার একনট েংনক্ষ্প্ত নফ্নরনস্ত েহ দদননন্দন নকেু আমসলর
কো উসল্লখ করা হসলা যা দ্বারা আল্লাহর স্মরসণর মাযযসম আল্লাহর দনকটয হানেল েহজ হসব।
েকল মেণীর মুেলমানসদর জনয জরুরী
উভয় জগসত কানময়াবীর জনয হক্কানী উলামাসয় মকরাম ও বুযুগজাসন দীসনর োসে মুহাব্বত ও েদ্ধা রাখা জরুরী। আল্লাহ তা‘আলাসক পাওয়া
এবং মহদাসয়সতর উপর কাসয়ম োকার জনয আল্লাহওয়ালাসদর েুহবত অপনরহাযজ নবষয়। (েুরাসয় তাওবা ১১৯, েূরাসয় নাহল ৪৩)
দীসনর মখদমসত ননসয়ানজত উলামাসয় মকরাসমর কখসনা েমাসলাচনা করসব না। এত ননসজর দীন ও ঈমাসনর অপূরণীয় ক্ষ্নত োনযত হয়। হযাাঁ
তাসদর মকান ভুল ভ্রানি োকসত পাসর, তারা মতা আর মফ্সরিতা নন। তসব তাসদর মুরব্বীগণ তাসদর মে েব ভুসলর েংসিাযন করসবন। এটা
অনযসদর দানয়ে নয়। অযুনা অসনসক উলামাসয় মকরাসমর ভুল যসর এবং একা একা গসবষণা কসর বা আল্লাহওয়ালাসদর মোহবত বনিত
ইেলামী নচিানবদসদর অনুেরণ কসর দীনদার হসত চায়। এটা মগামরাহী ও মদাযসখর রাস্তা। তাই এ পে কখসনা অবলম্বন করসব না।
ননিঃস্বােজ ও হক্কানী উলামাসয় মকরাসমর োসে পরামিজক্রসম ননসচর কাজগুসলা োরাজীবন আনজাম নদসত হসবিঃ
ক. ঈমানী নবষসয়র তা‘লীসমর মাযযসম ননসজর ঈমান ও আক্বীদা নবশ্বােসক েনিক করসত হসব এবং ঈমানসক কুফ্রী ও নিরকী নবশ্বাে মেসক
মহফ্াজত করসত হসব এবং ঈমানী দাওয়াসতর মাযযসম ঈমানসক মজবুত ও মপািা করসত হসব। (েূরাসয় ননো ১১৫, েূরাসয় বাকারা ১৩)
খ. ইবাদাত তো নামায, মরাযা, কুরআসন কারীসমর নতলাওয়াত, যাকাত, হজ্জ্ব ইতযানদ ইবাদাতেমূহ েুন্নাত মুতানবক েুন্দরভাসব করসত হসব।
এর জনয হক্কানী আসলমসদর মজনলসে িরীক হসয় নামায ও অনযানয আমসলর প্রনিক্ষ্ণ গ্রহণ করসত হসব। (েূরাসয় আসল ইমরান ৩১, নতরনমযী ২৬৭৮,
মুয়াত্তা মাসলক ৪৩৩)

গ. মু‘আমালাত তো হালাল নরনযসকর পাবন্দী করসব। েুতরাং বযবোয়ী, চাকুরীজীনব, কৃনষজীবীেহ েকল স্তসরর উপাজজনকারী স্ব-স্ব মপিার
হালাল-হারাম মকান হক্কানী মুফ্তী মেসক ভালভাসব মজসন ননসব। কাসরা ইননতকাল হসল মীরাে বণ্টসন মদরী করসব না, তার মকান ইয়াতীম
বাচ্চা োকসল তার অংি খুব মহফ্াজত করসব, তার মাল খাওয়া মেসক কসিারভাসব নবরত োকসব। হালাল নরনযক ইবাদসতর নদসক যানবত কসর
আর হারাম নরনযক মগানাসহর নদসক যানবত কসর। (েূরাসয় মুনমনূন-৫১, েূরাসয় বাকারাহ-১৬৮)
ঘ. মু‘আিারাত তো বান্দার হক নবসিষ কসর নপতা-মাতা, নবনব বাচ্চা ও অনযানযসদর হক হক্কানী উলামাসয় মকরাম মেসক মজসন ননসয় তা
পনরপূণজভাসব আদায় করসব। কাসরা হক নষ্ট করসব না। কাউসক অনেজক কষ্ট নদসব না। এমননক জীব-জন্তুসক কষ্ট মদয়া মেসকও নবরত োকসব।
ননসজর হক উেুসলর তুলনায় অসনযর হক আদায় করাসক প্রাযানয নদসব। আল্লাহর হক আল্লাহ হয়সতা মাফ্ কসর নদসবন নকন্তু বান্দার হক নতনন
মাফ্ করসবন না। হািসরর ময়দাসন পাওনাদারসক মনকী নদসত হসব নকংবা তার মগানাসহর মবাঝা বহন করসত হসব। (েূরাসয় ননো ৩৬, বুখারী িরীফ্
৬৪৮৪)

ঙ. তাযনকয়াহ তো আত্ম্শুনদ্ধর নফ্নকর রাখসব। কুরআসন কারীসম আত্ম্শুনদ্ধর গুরুোসরাপ করসত নগসয় যত কেম বযবহৃত হসয়সে অনয মকান
হুকুসমর বযাপাসর তা হয়নন। েুতরাং অিসরর দিনট মন্দ স্বভাব তো আযযানত্ম্ক মরাগ বা গুনাহ েংসিাযসনর মাযযসম যাবতীয় গুনাহ পনরতযাগ
করার জনয এবং অিসরর দিনট ভাল স্বভাব অজজসনর লসক্ষ্য নননদজষ্ট মকান আল্লাহওয়ালা িাইসখর োসে েরােনর অেবা নচনিপসের মাযযসম
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ইেলাহী েম্পকজ রাখাসক ফ্রয মসন করসব। এবং েুসযাগমত তাসদর মজনলসে বেসত মচষ্টা করসব। (েূরাসয় িামে-৯-১০, মুেনলম িরীফ্ হািঃ নং
১৫৯৯)

* এই পাাঁচনট নবষসয়র ইলম অজজন করা প্রসতযক মুেলমাসনর উপর ফ্রসয আইন এবং এ পাাঁচ নবষসয়র উপর আমলকারীসক মুত্তাকী বা
আল্লাহওয়ালা বলা হয় এবং প্রসতযক মুেলমানসদর জনয আল্লাহওয়ালা হওয়া ফ্রয। (বাকারা-১৭৭)
আল্লাহর দীসনর জনয েময় ফ্াসরগ করা
উসল্লনখত পাাঁচনট নবষসয়র উপর আমল করার লসক্ষ্য োরা জীবন দাওয়াত, তা‘লীম, তাযনকয়াহ-এই নতন প্রকার মমহনসতর জনয েময় মবর
করসব। এর মকান একনটর জনয মমহনত করাসক যসেষ্ট মসন করসব না। এ নতননটর বযাখযা হক্কানী উলামাসয় মকরাম মেসক মজসন ননসব। (বাকারা১২৯, আসল ইমরান-১৬৪)

দদননন্দন আমল
জামা‘আসতর োসে নামায আদায় করা
পাাঁচ ওয়াি ফ্রয নামায জামা‘আসতর োসে আদায় করসব। জামা‘আসতর োসে নামায পড়া ওয়ানজব। জামা‘আত তরককারী ফ্ানেক নহসেসব
গণয হসব। তাহাজ্জুদ েহ অনযানয নফ্ল নামায পড়সব। মনহলাসদর জনয নবনা উযসর মেনজসদ নগসয় জামা‘আসত িরীক হওয়া নাজানয়য ও
গুনাহ। (বাকারা-৪২, বুখারী-৯৬)
গুনাহ বজজন
নিরক নবদ‘আত ও গুনাহ মেসক কসিারভাসব মবাঁসচ োকসব। একনট গুনাহই মানুষসক মদাযসখ ননসয় মযসত পাসর। মনক কাজ দুসযর মত আর
গুনাহ হল নবসষর মত। উভয়নট একনেত হসল নবসষর নক্রয়াই প্রকাি পায়। (আনআম-১২০, নমিকাত-২২৮)
েুন্নাসতর অনুেরণ
প্রনতনট কাজ নবীজীর োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াোল্লাম েুন্নাত অনুযায়ী করার জনয েুন্নাত নিখসত োকসব, েুন্নাসতর প্রনিক্ষ্ণ ননসব এবং নতননট
গুরুেপূণজ েহজ েুন্নাতসক (তোিঃ ক. পরস্পর োলাম আদান প্রদান। খ. উপসর উিসত আল্লাহু আকবার বলা। ননসচ নামসত েুবহানাল্লাহ বলা।
েমতসল চলসত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র নযনকর করা। গ.প্রসতযক ভাল কাসজ ডানসক প্রাযানয মদওয়া। ননম্ন কাসজ বামসক প্রাযানয মদওয়া) আমসল
আনসব। যাসত কসর অবনিষ্ট েকল েুন্নাসতর উপর আমল করা েহজ হসয় যায়। (আসল ইমরান-৩১)
কুরআন িরীফ্ নতলাওয়াত
কুরআসন কারীসমর েহীহ শুদ্ধ নতলাওয়াত করসব। এটা ফ্রয। েূরা নকরা‘আত অশুদ্ধ নতলাওয়াত করা বড়ই আফ্সোসের নবষয়। ফ্রয
তরককারী কখসনা আল্লাহর ওলী হসত পাসর না। প্রনতনদন এক পারা কসর কুরআন নতলাওয়াত করসত মচষ্টা করসব। এজনযই কুরআনসক নেি
পারায় নবভি করা হসয়সে। যারা হাসফ্য তারা নতন পারা কসর নতলাওয়াত করসব। তসব োযারণ অবস্থায় োত নদন বা নতন নদসনর কসম খতম
করসব না। মকননা, হাদীে িরীসফ্ তাড়াহুড়া কসর খতম করসত ননসষয করা হসয়সে। বাদ ফ্জর েূরাসয় ইয়ােীন, বাদ মাগনরব েূরাসয়
ওয়ানক্বয়াহ ও মিায়ার পূসবজ েূরাসয় মুলক নতলাওয়াত করসব। (আবু দাউদ-১৩৮৮)
ফ্রয নামাসযর পসর ওজীফ্া পড়সব
প্রসতযক ফ্রয নামাসযর পসর নতনবার ইনস্তগফ্ার পড়সব। (তাবারানী কাবীর-৮৫৪১)
أ َْس َت ْغ ِف ُر اهلل الَذِي ال َإِل َ َه إِال َ ُه َو ا ْْلَ ُي ال ْ َقيُ ُ َت
وب إِلَيْ ِه
ُ ُ وم َوأ
এবং এ দু‘আনট পড়সলও ভাল হয়। (বুখারী িরীফ্-১/১১৭)
اْلَ ُد
ْ ك َول َ ُه
ْ ك
ْ ت َو َال َي ْن َف ُع َذا
َ اْلَ ِد م ِْن
ُ ْ اْلل
َ اّلل َو ْح َد ُه َال َش ِر
َ ت َو َال ُم ْعطِ َي ِ َْلا َم َن ْع
َ ْاْلَ ْم ُد َو ُه َو َع ََل ُك ِل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر الل َُه َم َال َما ِن َع ِ َْلا أ َ ْع َطي
ُ َ َال إِل َ َه إ ِ َال
ُ ْ يك ل َ ُه ل َ ُه
আসরা নকেু দু‘আ কালাম আসে যা ফ্রসযর পর েুন্নাত ও নফ্ল োকসল, েুন্নাত ও নফ্সলর পসর পড়সব। আর েুন্নাত নফ্ল না োকসল ফ্রসযর
পসর পড়সব।
(ক) আয়াতুল কুরেী, একবার। (নাোঈ-৯৮৪৮)
(খ) েূরা ফ্ালাক, েূরা নাে-নতনবার কসর, এর োসে েূরাসয় কানফ্রুন ও ইখলাে নমনলসয় ননসল ভাল। (নতরনমযী-২৯০৩)
(গ) তােবীসহ ফ্াসতমী একবার। (৩৩ বার سُبحَا َن ا لله, ৩৩ বার اَحلَمدُ لِلّ ِه, ৩৪ বার ( )اَللهُ اَكبَرমুেনলম ৫৯৭)
এগুসলা পাাঁচ ওয়াসিই পড়সব। শুযু ফ্জর ও মাগনরসব এ নতননটর আসগ ননসচর দুনট পড়সব।
(ঘ) ِالنار
َ الل َُه َم أ ِج ْر ِِن مِ َن

(ঙ) ফ্জর ও মাগনরসবর পর পড়সব-৩ বার  اعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيمপসড়, নবেনমল্লাহ পড়ার পর ১ বার  سورة اْلشرএর মিষ
৩ আয়াত পড়সব। (নতরনমযী, ২:১২০)
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নবিঃদ্রিঃ হাদীসে আসরা নকেু দু‘আ আসে, েুসযাগ হসল মেগুসলাও পড়সব। জুমু‘আর নদন আেসরর পসর এই দুরুদনট ৮০ বার পড়সব।
الل َُه َم َص ِل َع ََل ُُمَ َمدٍن ا َلن ِب ِي األ َُم ِي َو َع ََل آل ِ ِه َوسلم َت ْسل ًِيما
* তাোড়া প্রনতনদন ময মকান েময় একিবার দুরূদ িরীফ্ পড়সব। (আদদুররুল মানদূদ-১৬০)
* প্রনতনদন মুনাজাসত মকবূল মেসক এক মননযল পাি করসত মচষ্টা করসব।
* আল্লাহ তা‘আলার নযনকর করসব
* তাহাজ্জুসদর পসর বা ফ্জসরর পসর অেবা যখন েুসযাগ হয় আেন নদসয় বেসব। তারপসর কসয়কবার ইনস্তগফ্ার ও কসয়কবার েহীহ দরূদ
িরীফ্ পড়সব। (ইবসন নহব্বান-৮১৭)
* তারপসর কেদুে োবীসলর বণজনা অনুযায়ী নযনকর করসব। নযনকসরর েময় িরীর োমানয মহলাসব। যসেষ্ট পনরমাণ েময় না মপসল বা অনয
মকান েমেযা হসল বার তােবীহ এর নযনকর করসব।
* বার তােবীহ এর নযনকসরর নববরণ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ বার (১০/১৫ বার পর পর পূণজ কাসলমা)
ইল্লাল্লাহ ৪০০ বার। (প্রসতযকটায় একবার পসর শ্বাে মফ্লসব।)
আল্লাহু আল্লাহ ৬০০ বার। (প্রেমটার মিসষ মপি।)
আল্লাহ ১০০ বার। (মিসষ োনকন।)
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