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যুবকেদর িত ৭৫িট নসীহত 

অনুবাদ: মুহাঃ আব া   আল কাফী িবন আ লু জলীল 

স াদনা: আ ু ািহল হাদী িবন আ লু জলীল 

সকল শংসা সই আ াহ তায়ালার জন  িযিন বেলন: " তামােদর পূেব যােদরেক িকতাব দয়া হেয়িছল তােদরেক 

আিম নসীহত কেরিছ এবং তামােদরেকও নসীহত করিছ য, তামরা আ াহেক ভয় কর।" (সরূা িনসা-১৩১) দ দ 

ও সালাম বিষত হাক তারঁ ও রাসলূ মহুা েদর উপর। িযিন বেলন: আিম তামােদরেক নসীহত করিছ আ াহ 

ভীিতর জন , ধমীয় নতার কথা শানা ও তারঁ আনুগত  করার জন । আ াহ ভীিত হেলা তাঁর আেদশ মান  করা 

িনেষধ থেক দেূর থাকা। তাকওয়াই হেলা িনয়া ও আিখরােত সৗভােগ র চািবকািঠ। 

িনে  কিতপয় মলূ বান ইসলামী নসীহত সি েবিশত করা হল। নছীহত েলা দনি ন জীবেনর িবিভ  পযােয়র 

সােথ সংি । যমন- ইবাদত-বে গী, লন- দন, আদব-িশ াচার, চির -ব বহার ইত ািদ। য মসুিলম যবুক 

েয়াজনীয় ও উপকারী িবষয় স েক জানেত আ হী, আমরা স যুবেকর িত তার রেণর উে েশ  এ 

নছীহত েলা পশ করিছ। আর রণ মিুমনেদর উপকাের আসেব। আমরা আ াহর দরবাের আশা রািখ- য ব ি  

এ েলা নেব বা পাঠ করেব আ াহ তােক উপকৃত ক ন। য ব ি  এ েলা িলখেব বা চার করেব বা আমল 

করেব তােক সুমহান িতদান ও পুর াের ভূিষত ক ন। িতিন আমােদর জন  যেথ  এবং িতিনই সেবা ম কম 

স াদনকারী। নছীহত েলা িন প: 

1. আ াহ তায়ালার জন  িনয়তেক পির  করেব। কথায় ও কােজ মানুেষর শংসা পাওয়া িকংবা িনয়ার 

কান াথ হািসেলর উে শ  িরয়া পিরত াগ করেব। 

2. যাবতীয় কথা, কাজ ও আচার-আচরেণ মহুা দ মা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর আদশ অনসুরণ করেব। 

3. আ াহ তায়ালােক ভয় করেব। যাবতীয় িনেদশ পালন এবং িনেষধ থেক দেূর থাকেত দঢ়ৃ িত  হেব। 

4. আ াহর িনকট খাঁিট ভােব তওবা করেব। বশী বশী মা াথনা করেব। 

5. তামার কথা ও কােজর িতিট ে  আ াহর সূ  দিৃ র কথা রণ রাখেব। জেন রাখ আ া   তামােক 

দেখন এবং তামার দেয়র গাপন খবরও িতিন জােনন। 

6. আ াহর িত, তাঁর ফেরশতাকলু, িকতাবসমহূ, নবী-রসলূগেণর িত এবং শষ িদবস ও তকদীেরর ভাল-

মে র িত দৃঢ়ভােব ঈমান পাষণ করেব। 

7. িবনা দলীেল কােরা তা লীদ বা অ  অনুকরণ করেব না।  
8. ভাল কােজ িতেযািগতা করেব।  

9. (িরয়াযু   সােলহীন) িকতাবিট সং হ করেব। িনেজ পড়েব পিরবােরর অন েদরেকও  পেড় শানােব। ইমাম 

ইবনুল কাইেয়েমর (যা ল মাআদ) িটও সং হ করার চ া করেব। (িকতাব িট বাংলায় পাওয়া যায়।) 
10. কাশ -অ কাশ  সকল নাপািক থেক সবদা পিব  থাকেব। 

11. জামােতর সােথ মসিজেদ িগেয় থম ওয়াে  নামায আদায় করেত সেচ  থাকেব। িবেশষ কের 

এশা ও ফযর নামায। 



12. গ যু  খাদ  পিরত াগ করেব। যমন- কাচঁা িপয়াজ, কাচঁা রসনূ। এবং ধমুপান কের িনেজেক 

এবং মসুলমানেদরেক ক  িদেব না। 

13. জামায়ােতর িবেশষ ফিজলত হািসেলর লে  সবদা জামায়ােত নামায আদায় করেব। 

14. ফরয যাকাত আদায় করেব। যাকাত দয়ার ে  হ দােরেদর ব াপাের কৃপণতা করেব না। 
15. আেগ ভােগ জুমআর নামােয যাওয়ার চ া করেব। ি তীয় আযােনর পর মসিজেদ আসার অভ াস 

পিরত াগ করেব। 

16. ঈমােনর সােথ আ াহর িনকট িতদান পাওয়ার আশায় রমযােনর রাযা পালন করেব। এর মাধ েম 

তামার পবূাপর যাবতীয় পাপ মা কের দয়া হয়। 

17. শরীয়ত স ত কান ওজর ব তীত রমযান মােসর কান একিট রাযাও পিরত াগ করেব না। অন থা 

নাহগার হেয় যােব। 

18. রমযােনর রাত েলােত িকয়াম করেব িবেশষ কের লায়লাতলু াদের-ঈমান ও িতদােনর আশায় 

িকয়াম করেব। যােত কের তামার পূবকতৃ পাপসমহূ মা কের দয়া হয়। 

19. যিদ সামথবান হেয় থাক তেব ত হ -ওমরার উে েশ  বায়তু াহর িদেক সফর কর। দরী করা 

থেক সাবধান হও। 

20. পিব  কুরআন অথসহ পড়ার চ া কর। করুআেনর আেদশ পালন কর, িনেষধ থেক দূের থাক। 

যােত কের ভরু দরবাের কুরআন তামার পে  দলীল হয় এবং িকয়ামত ময়দােন তামার জন  সুপািরশ 

কের। 

21. সবদা আ াহ তায়ালার িজিকের মশ ল থাকেব- কােশ - গাপেন, দাড়ঁােনা, বসা ও শায়াব ায়-

সবদাই। আ াহর িজিকর থেক কখেনা গােফল হেব না। 

22. িয  েরর মজিলেস (ইলমী অনু ােন) বসেব। কননা এধরেণর মজিলস জা ােতর বাগান। 

23. হারাম এবং গাপন িবষয় দখা থেক তামার দৃি েক নত রাখেব। সিদেক দৃি পাত থেক সবদা 

সাবধান থাকেব। কননা িনিষ  দৃি  হল শয়তােনর প  থেক একিট িবষা  তীর। 

24. টাখনুর নীেচ কাপড় ঝিুলেয় পরেব না। চলােফরায় কখেনা অহংকারী ভাব কাশ করেব না। 

25. রশেমর কাপড় বা েণর কান িকছু পিরধান করেব না। কননা তা পু ষেদর জন  হারাম। 

26. মিহলােদর সাদশৃ  অবল ন করেব না। আর তামার পিরবােরর কান মিহলােকও পু েষর সাদশৃ  

অবল ন করেত দেব না। 

27. দািড় ছেড় দাও। কননা নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: " তামার গাফঁ কাট এবং 

দািড় ছেড় দাও।" (বখুারী ও মুসিলম) 

28. হালাল ছাড়া অন  িকছু ভ ণ করেব না এবং হালাল ব তীত অন  িকছ ুপান করেব না। তাহেল 

তামার য়া কবলু হেব। 

29. খানা-িপনার সময় িবসিম া   বলেব। শষ করেল আলহাম  িল াহ বলেব। 

30. ডান হােত খানা-িপনা করেব। লন- দেনর ে  ডান হােত হণ করেব এবং ডান হােতই দান 

করেব। 

31. কােরা িত জলুুম করেব না। কননা িকয়ামত িদবেস জুলুম অ কার হেয় দখা িদেব। 



32. মিুমন ব ি  ব তীত অন  কাউেক সাথী িহেসেব হণ করেব না। আর তামার খানা যন ভাল মানুষ 

ব তীত অেন  না খায়। 

33. সাবধান! ঘষু খােব না। িনেবও না িদেবও না, এ ব াপাের মধ তাও করেব না। কননা এ প য 

কের স অিভশ । 

34. আ া  েক নােখাশ কের মানুেষর স ি  চও না। কননা আ াহ তােত অস  হেয় যােবন। 

35. শরীয়ত স ত িতিট িবষেয় নতৃবেৃ র আনুগত  করেব এবং তােদর সংেশাধেনর জন  আ াহর 

কােছ আ করেব। 

36. সাবধান! কখেনা িমথ া সা  দেব না। আর সত  সা ও গাপন করেব না। ( য ব ি  উহা 

গাপন করেব তার অ র পাপী। আর তামােদর আমল স েক আ াহ পির াত। (সূরা বাকারা-২৮৩) 
37. (সৎকােজর আেদশ করেব এবং অসৎকাজ থেক িনেষধ করেব। আর এে ে  িবপেদর স খুীন 

হেল ধয ধারণ করেব।) (সূরা লাকমান-১৭।) আ া   এবং তারঁ রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম যা 

আেদশ কেরেছন তাই সৎকাজ এবং তারঁা যা িনেষধ কেরেছন তাই অসৎকাজ। 

38. ছাট-বড় সব ধরেণর হারাম কাজ পিরত াগ কর। কখেনা আ াহ তায়ালার নাফরমানী করেব না। 

এে ে  কাউেক সহেযািগতাও করেব না। 

39. কান ভাল কাজেকই ছাট মেন করেব না। রা া থেক ক দায়ক কান ব  পিরত াগ করাটাও 

একটা ঈমানী কাজ। ল ােবাধ ঈমােনর অংশ। 

40. ব িভচােরর িনকটবতী হেব না। আ াহ বেলন: '' তামরা ব িভচােরর িনকটবতী হেয়া না। কননা উহা 

অ ীলতা এবং খুবই িনকৃ  কাজ।'' (সরুা বানী ইসরাইল-৩২) 
41.  িপতামাতার সােথ সাদাচার করেব। সাবধান! তােদর কথা অমান  করেব না যিদ না তারা ইসলাম 

িবেরাধী িনেদশ দান কের। িক  তারা যিদ ইসলাম িবেরাধী কােজর িনেদশ দয় তেব অব ায়ও 

ভ তা বজায় রেখ তােদর স িনেদশ পালন থেক িবরত থাকেব।) 

42. আ ীয়তার স ক বজায় রাখেব। এবং তােদর সােথ স ক িছে র ব াপাের সাবধান হেব। 

43. িতেবশীর সােথ ভাল ব বহার করেব। তােক ক  িদেব না। স ক  িদেল তােত ধয ধারণ করেব। 

44. সৎ ব ি  এবং ঈমানী ভাইেদর সােথ ঘন ঘন সা াৎ করেব। 

45. ধমুা  আ াহর উে েশ ই কাউেক ভালবাসেব। আ াহর উে েশ ই কাউেক ঘণৃা করেব। কননা 

এটা হল - ঈমােনর সবািধক মজবতু হাতল। 

46. সৎব ি েদর সােথ সময় কাটােনার চ া করেব। অসৎ স  পিরত াগ করেব। 

47. কান মুসিলমেক িবপদ  অব ায় দখেল যত তাড়াতািড় পারা যায় তার সাহােয র জন  এিগেয় 

যােব এবং তােদরেক আনি ত রাখার চ া করেব। 

48. ন তা, ধীর ি রতা এবং ধযাবল ন করেব। তাড়া ড়া পিরত াগ করেব। 

49. অেন র কথার মােঝ বাধা সৃি  করেব না। সু রভােব তা শানার চ া করেব। 

50. জানা-অজানা সকল মসুিলম ভাইেক সালাম িদেব। 

51. সু িত সালাম িদেব। বলেব: আসসালাম ু ওয়া আলাইকুম। হাত বা মাথা িদেয় ইশারা করােকই 

যেথ  মেন করেব না। 

52. কাউেক গািলগালাজ করেব না। খারাপ ভােব কােরা বণনা িদেব না। 

53. কাউেক অিভশাপ দেব না। এমনিক তা যিদ চতু দ জ  বা কান জড় ব ও হয়। 



54. কান মানুেষর ই েত কান কার অপবাদ িদেব না বা তার কৎুসা রটনা করেব না। কননা এ প 

করা কিবরা নাহ। 

55. চগুলেখাির করেব না। অথাৎ ফ াসাদ সিৃ র উে েশ  একজেনর কথা অন জনেক বলেব না। 

56. গীবত করেব না। (গীবত হল তামার মসুিলম ভােয়র দােষর কথা তার অসা ােত কােরা কােছ 

বলা)। 

57. কান মসুিলমেক ভয় দখােব না এবং তােক কান কার ক  িদেব না। 

58. মানুেষর মােঝ সমেঝাতা করার চ া করেব। কননা এটা হল একিট উ ম আমল। 

59. জবােনর হফাজত করেব। ভাল কথা বা কােজর কথা বলেব, অন থা চুপ থাকেব। 

60. সত বাদী হও িমথ া পিরত াগ কর। কননা িমথ া পাপ কােজর রা া দখায় আর পাপ জাহা ােম 

িনেয় যায়। 

61. মেুখা হেয়া না। একই িবষেয় এেদর কােছ এক কথা অন েদর কােছ আর এক কথা বলেব না। 

62. আ াহ ছাড়া অেন র নােম শপথ করেব না। আর সত  িবষয় হেলও বশী বশী কসম করার অভ াস 

করেব না। 

63. কাউেক তু -তাি ল  করেব না। কননা তাকওয়ার মানদ  ছাড়া কােরা উপর কােরা াধান  নই। 

64. কান জ ািতিবদ, গণক বা যা কেরর কােছ যােব না। তােদর কান কথা িব াস করেব না। এেত 

ঈমােনর িত হয়। 

65. কান মানুষ বা াণীর িচ া ন করেব না। কননা িকয়ামত িদবেস িচ করেদরেক সবেচেয় কিঠন 

শাি  দয়া হেব। 

66. তামার বািড়েত কান াণীর ছিব রাখেব না। কননা তােত রহমেতর ফেরশতা েবশ কের না। 
67. কউ হািঁচ দয়ার পর আলহাম  িল াহ বলেল তার জবােব ইয়ারহামু কা াহ বলেব। 

68. কান েমই তািবজ-কবচ, তাগা ইত ািদ  ব বহার করেব না। কননা এ েলা ব বহার করা িশরক। 

69. িতিট পাপকােজর জন  অনিতিবলে  তওবা করেব। খারাপ কাজ হেয় গেলই ভাল কাজ করেব, 

যােত উ  পাপ মাচন হেয় যায়। এ প বলেব না অিচেরই তওবা করব। 

70. আ া   তায়ালার মা ও ক ণার আশাবাদী হও। আ াহর িত সুধারণা রাখ। 

71. আ া  র শাি র ব াপাের ভীত-স  থাক। তার শাি  থেক িনেজেক িনরাপদ ভেবা না। 

72. িবপদাপেদ ধয ধারণকারী হও। এবং সুেখর কােল আ াহর িত কতৃ  হও। 

73. অিধকহাের সৎকাজ করেব। যােত কের মতুৃ র পেরও তার ছওয়াব জাির থােক। যমন মসিজদ তির 

করা, ইসলামী ােনর চার ও সার করা। 

74. আ াহর কােছ জা াত পাওয়ার াথনা করেব এবং জাহা াম থেক আ য় কামনা করেব। 

75. রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর িত অিধকহাের দ দ পাঠ করেব। 

ওয়া ছা া া  আলা নািবেয় না মহুা ািদন ওয়ালা আিলিহ ওয়াছাহিবিহ ওয়া সা াম। 

িকয়ামত িদবস পয  আ াহ তারঁ পিরবার ও সকল সাহাবীেদর িত অিবরাম ধারায় রহমত ও শাি  নািযল 

ক ন। আমীন। 
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