
আনন নিবাবফ য়তান থথবি ফাাঁচবফন-১ 

থরখি: াইখ আব্দলু্লা আর িাপী 

ম্পাদি: আব্দলু্লানর াদী 

আল্ াভরৃ নরল্লাহ্ ওয়াছ্ ছারাতু ওয়াস্ ারাভ ুআরা যানূরল্লাহ্।  

ম্মাননত াঠি-ানঠিা! আল্লাহ্ আনাবি এফং আভাবি য়তান থথবি যক্ষা িরুন। য়তান 
ভানুবলয প্রথভ এফং থল ত্রু প্রিায ত্রু। তায কুভন্ত্রণা ও অননষ্ট থথবি ফাাঁচায জন্য ভানুল 
ভাবেই প্রবচষ্টা চারায়। নিনু্ত অস্ত্র মনদ ধাযাবরা না য় ফা নঠিবাবফ নননক্ষপ্ত না য় তবফ ত্রু 
রক্ষযভ্রষ্ট বফ। তাই য়তান নাভি ত্রু থথবি ফাাঁচায জন্য ভান ক্ষভতাধয আল্লাহ্ তা‘আরায 
এরাী অস্ত্রই বে ফবচবয় ফড় ভাধযভ।  

ভবন যাখবফন, এই য়তান থথবি ফাাঁচবত বর ভনগড়া যক্ষা-িফচ ফযফায িযবর বফ না। থমভন 
তাফীম-িফচ, সুতা, তাগা, নযং প্রবৃনত। থিননা এগুবরা ফযফায িযা নিক। থমভন যারূলু্লাহ্ 
(ছাল্লাল্লাহু আরাইব ওয়া াল্লাভ) ফবরন, “থম ফযনি তাফীম ফযফায িযবফ থ নিক িযবফ।” 

(আভাদ)  

আভযা আনাবদয াভবন ইরাবভ অনুবভানদত থই ভস্ত ভাধযভ উবল্লখ িযনছ মা দ্বাযা আনন 
য়তানবি নফতানড়ত ও যানজত িযবত াযবফন। তায চক্রান্ত থথবি ননবজবি যক্ষা িযবত 
াযবফন।  

১) ভান আল্লায উয নযি ভিু ননখাদ নযণূক ঈভান। থিননা ফান্দা নযি িযবর 
য়তান ফবচবয় থফী খনু য়। চাই তা ফড় নিক থাি ফা থছাট নযি। িাযণ এবত ফান্দায 
ঈভান নষ্ট য় তায জন্য জান্নাবতয থ ফন্ধ য়।  

২) এিননষ্ঠ বাবফ তাাঁয ইফাদত-দাত্ব িযা। নযয়া ফা থরাি থদখাবনায আভর নযতযাগ িযা।  

৩) ানফকি থক্ষবে নফী ভুাম্মাদ ( ছাল্লাল্লাহু আরাইন ওয়া াল্লাভ)থি আদক নববফ গ্রণ 
িযা। নযণূকরূব তাাঁয অনুযণ িযা। ফধযবনয নফদআত থথবি দূবয থািা। থিননা াধাযণ 
ািবভক নরপ্ত ওয়ায থচবয় নফদআবত নরপ্ত ওয়াবত য়তান থফী খনু য়। িাযণ াধাযণ 
ািভক থথবি তওফা িযা য় নিনু্ত নফদআত থথবি তওফা িযা য়না। তাছাড়া নফদআত 
নযতযাগ না িযা মকন্ত আল্লাহ্ তা‘আরা তায তওফা িফরু িবযন না। (ছীহ্ তাযগীফ তাযীফ)  



৪) াাঁচ ওয়াি ছারাত মথাভবয় আদায় িযা। নফনয়-নম্রতায াবথ ছারাত ভূ আদায় িযা 
এফং ভনজবদ নগবয় ভুরভানবদয জাভাবত যীি ওয়া।  

৫) পযম ভানাবন্ত সুন্নত-নপর ছারাত ভূ অনধিাবয আদাবয়য থচষ্টা িযা।  

৬) অনধিাবয নপর নছয়াভ আদায় িযায থচষ্টা িযা। থিননা নছয়াভ য়তানী প্রফনৃিবি রৃফকর 
িবয থদয়।  

৭) ফধযবনয নপর ইফাদত থফী থফী আদায় িযা।  

৮) থগাবন-প্রিাবয ফকাফস্থায় আল্লাবি বয় িযা। নফী (াল্লাল্লাহু আরাইন ওয়া াল্লাভ) 
ফবরন, “তুনভ থমখাবনই থাি আল্লাবি বয় িয।” (ভুনরভ)  

৯) অনধিাবয আল্লায নজনিয িযা। থিননা য়তান নফতানড়ত িযায বফকািভ ভাধযভ র 
আল্লায নজনিয।  

১০)  আল্লায দযফাবয তওফা িযা এফং আত্ম ভাবরাচনা িযা।  

১১)  আল্লায িাবছ রৃ‘আ িযা এফং তাাঁয িাবছ াাময িাভনা িযা।  

১২)  আল্লায দযফাবয নফতানড়ত য়তান থথবি আশ্রয় িাভনা িযা। থম ির স্থাবন য়তান 
থথবি আশ্রয় িাভনা িযবত য় তা র: ছারাবত, কুযআন থতরাওয়াত িযায ভয়, থযবগ থগবর, 

িার-ন্ধযায়, ননজগবৃ প্রবফ িযায ভয়, দ্বীবনয থভৌনরি থিান নফলবয় বন্দ বর, স্ত্রী ফা 
িযায আবগ, ঘভুাবনয ভয়, থিান খাযা স্বপ্ন থদখবর।  

 


