আমােদর সমােজ চিলত ২৪৪ িট কুসংার
১) বাােদর দাঁত পডে় ল ইঁেরর গেত দাঁত ফলেল স
ু র দাত উেঠ।

২) খাওয়ার সময় সালাম দয়া-নয়া যােব না।

৩) কাউেক দেখ বলা- আপনার কথা হিল আপনার হায়াত আেছ।

৪) কান িবেশষ পািখ দখেল বা ডাকেল আীয় আসেব মেন করা।

৫) বািড় থেক বািহর হওয়ার সময় খািল কলস ,কােলা িবডা় ল, ঝাড়ু দখেল যাা অভ।

৬) খাওয়ার পর যিদ কউ গা মাচড় দয়, তেব খানা কুকুেরর পেট চেল যায়।

৭) ঘর থেক বর হেয় িপছন িদেক িফের তাকােনা বা ডাকা অভ ।

৮) খানার সময় হচিক উঠেল কউ রণ করেছ মেন করা।

৯) বির
ৃ সময় রাদ দখা িদেল িশয়ােলর িবেয় হয়। বাঙ ডাকেল বিৃ হেব।

১০) ভাই-বান িমেল মরু গী জেবহ করা যােব না।

১১) ঘেরর ময়লা পািন রােত বাইের ফলা যােব না।

১২) বাসর ঘের ী িনকট দন মাহর মাপ চেয় িনেলই চেল, িদেত হয় না।

১৩) খািল মেু খ মহমান ফরত গেল অমংগল হয়। কাউেক ধু পািন দয়া উিচত না।

১৪) কুরআন মাজীদ হাত থেক পেড় গেল আডা় ই কিজ চাল/লবন িদেত হয়।

১৫) পরীা পূেব িডম খাওয়া যােব না। খেল পরীায় িডম (ন) পায়।

১৬) মরু গীর মাথা খেল মা-বাবার মতুৃ  দখেব না।

১৭) জাডা় কলা খেল জাডা় সান জ িনেব।

১৮) রােদ অেধক শরীর রেখ বসেল র হেব।

১৯) রােত বাঁশ কাটা যােব না। রােত গাছ থেক ফল পাডা় উিচত না ।

২০) রােত গােছর পাতা িছঁডা় যােব না।

২১) ঘর থেক বর হেয় িবধবা নারী চােখ পডে় ল যাা অভ হেব।

২২) ঘেরর চৗকােঠ বসা যােব না।

২৩) মিহলােদর িবেশষ িদন েলােত সবজ
ু কাপড় পডে় ত হয়,তার হােতর িকছ ু খাওয়া যােব না।

২৪) িবধবা নারীেক সাদা কাপড় পিরধান করেত হয়।

২৫) ভাা আয়না িদেয় চহারা দখা যােব না।

২৬) ডান হােতর তালু চল
ু কােল টাকা আসেব। আর বাম হােতর তালু চল
ু কােল িবপদ আসেব।

২৭) নতুন কাপড় পিরধান করার পূেব আেন ছক িদেয় পডে় ত হেব।

২৮) নতুন কাপড় পিরধান করার পর িপছেন তাকাইেত নাই।

২৯) চােখ গাটা হেল ছাট বাােদর ননু ু ছায়ােল সু হেয় যায়।

৩০) আিন মােস নারী িবধবা হেল আর কান িদন িববাহ হেব না।

৩১) ঔষধ খাওয়ার সময় ‘িবসিমাহ বলেল’ রাগ বেড় যােব।

৩২) রােতর বলা কাউেক সইু -সূতা িদেত নাই।

৩৩) গি ও গামছা িছঁেড় গেল সলাই করেত নাই।

৩৪) খািল ঘের সার সময় বািত িদেত হয়। না হেল ঘের িবপদ আেস।

৩৫) গাছেলর পর শরীের তল মাখার পূেব কান িকছ ু খেত নই।

৩৬) মিহলার পেট বাা থাকেল িকছ ু কাটা-কািট বা জেবহ করা যােব না।

৩৭) পািতেলর মেধ খানা থাকা অবায় তা খেল পট বড় হেয় যােব।

৩৮) িবডা় ল মারেল আডা় ই কিজ লবণ িদেত হেব।

৩৯) বাােদর শিরের লাহা বা তািবজ থাকেত হেব।

৪০) মাল িদেল ঝগডা় হয়।ছাতা, হাত ঘিড় ইতািদ ধার দয়া যােব না।

৪১) হাঁচট খেল মেন করা ভােগ েভাগ আেছ।

৪২) হাত থেক ট পেড় গেল মহমান আসেব।

৪৩) নতুন ী কান ভাল কাজ করেল ভ লণ।

৪৪) নতুন ীেক নরম ােন বসেত িদেল মজাজ নরম থাকেব।

৪৫) কাচা মিরচ হােত িদেত নাই।

৪৬) িতন রাার মােড় বসেত নাই।

৪৭) রােত নখ, চল
ু ইতািদ কাটেত নাই।

৪৮) রােত কাক বা কুকুর ডাকেল িবপদ আসেব।

৪৯) শকুন ডাকেল, িবডা় ল কাদেল মানষু মারা যােব। পঁচা ডাকেল িবপদ আসেব।

৫০) কাউেক ধেমর ভাই-বান, বাবা-মা ডাকেলই আপন হেয় যায়, পদা লােগ না।
৫১) িতনজন একই সােথ চলা যােব না।

৫২) নতুন ীেক লা ভাই কােল কের ঘের আনেত হেব।

৫৩) একবার মাথায় টাক খেল িতীয় বার টাক িদেত হেব, নতুবা িসং উঠেব।

৫৪) খানা একবার নওয়া যােব না, ই-িতন বার িনেত হেব।

৫৫) নতুন জামাই বাজার না করা পয একই খানা খাওয়ােত হেব।

৫৬) নতুন ীেক ামীর বািডে় ত থম পযােয় আডা় ই িদন অবান করেত হেব।

৫৭) পািতেলর মেধ খানা খেল মেয় সান হয়, পট বড় হয়।

৫৮) পাডা় খানা খেল সাতার িশখেব।

৫৯) িপপডা় বা জল পাকা খেল সাতার িশখেব।

৬০) দাঁত উঠেত িবল হেল সাত ঘেরর চাউল উিঠেয় রাা কের কাকেক খাওয়ােত হেব এবং
িনেজেকও খেত হেব।

৬১) সকাল বলা ঘমু থেক উেঠই ঘর ঝাড–় দয়ার পূেব কাউেক কান িকছ ু দয়া যােব না।

৬২) রােতর বলা কান িকছ ু লন-দন করা যােব না।

৬৩) সকাল বলা দাকান খেু ল বিন না কের কাউেক বাকী দয়া যােব না।

৬৪) দাঁডী় -পাা পােয় লাগেল বা হাত থেক িনেচ পেড় গেল চমু া করেত হয়, দাকােনর টাকার বা
সকােল চমু া করেত হয়। গািড/় িরা সালাম কের চালান  করেত হয়।

৬৫) কেরর নাম মেু খ িনেল ৪০িদন মখু নাপাক থােক।

৬৬) রােতর বলা কাউেক চনু ধার িদেল চনু না বেল দই বলেত হয়।

৬৭) বািড় থেক বর হেল রাায় যিদ হাঁচট খেয় পেড় যায় তাহেল যাা অভ হেব।

৬৮) ফসেলর জিমেত মািটর পািতল সাদা-কােলা রং কের ঝুিলেয় রাখেত হেব।

৬৯) িবনা ওযেু ত বড় পীর আবল কােদর িজলানীর নাম িনেল আডা় ইটা পশম পেড় যায়।

৭০) নখ চল
ু কেট মািটেত দাফন করেত হয়।

৭২) মিহলারা হােত বালা বা চিু ড় না পডে় ল ামীর অমল হয়।

৭৩) ী নােক নাক ফলু না রাখেল ামী বােচ না।

৭৪) দা, কািচ বা ছির
ু িডিেয় গেল হাত-পা কেট যােব। ছাট বাা িডিেয় গেল লা হয় না।

৭৫) গলায় কাটা িবঁধেল িবডা় েলর পা ধের মাপ চাইেত হয়।

৭৬) লন দেনর জাড় সংখা রাখা যােব না। এক ল হেল একল-এক টাকা ধায করা।

৭৭) দাকােনর থম কামার ফরত িদেত নাই।

৭৮) প
ু ষ ছেলর রাগ দমন করার জন কান িছ করা।

৭৯) পােয় মেহিদ ববহার করা উিচত না।

৮০) হ থেক ফরত আসেল ৪০ িদন ঘের বেস থাকেত হয়।

৮১) আিককার গা বাবা-মা খেত পারেব না

৮২) সমােজর বিশ ভাগ মানষু যা কের তাই সিঠক মেন করা।

৮৩) পীর না ধরেল মিু  পাওয়া যােব না। যার পীর নাই তার পীর শয়তান মেন করা ।

৮৪) নতুন ঘর, ববসা  করেত িমলাদ িদেত হয়।

৮৫) খাতনা করেল, কেলমা পডে় লই মস
ু লান হয়, িতিদন নামাজ লােগ না।

৮৬) বার জমু ার নামাজ পডে় লই চেল িত িদন নামাজ লােগনা।

৮৭) যবু ক বয়েস নামাজ লােগ না, নামাজ বড
ু া় েদর জন ।

৮৮) মতৃ বির জন চিশা, মতুৃ  বািষকী না করেল মেতর
ৃ আা ক পায়।

৮৯) মতৃ বাির কবের িজয়ারেতর সময় মামবািত, আগরবািত, ফলু িদেত হয়।

৯০) নামাজ পডে় ত টুিপ লােগ, িবেয় করেত টুিপ পরেত হয়।

৯১) িবেয়র পর মরু িেদর দািডে় য় সালাম করেত হয়, পােয় হাত িদেয় সালাম করেত হয়।

৯২) ঈেদর রােত, সেববরােতর রােত মতৃ আপন জেনর আা ঘের আেস।

৯৩) ামীর নাম , শেরর নাম উারন করা যােব না।

৯৪) মন ভাংগা ও মসিজদ ভাংগা সমান।

৯৫) িতন বার জমু া না পডে় ল ী তালাক হেয় যায়, মস
ু লমান থােক না।

৯৬) হরিলকস খেল বাারা ‘লা-শিশালী-বিু মান’ হয়।

৯৭) মেয় সান হয় ীর দােষ।

৯৮) জের পর বার বার সান মারা গেল অিচকর নাম রাখেল সান বঁেচ যায়।

৯৯) বড
ু া় হেল হ করা উিচত, যবু ক বয়েস হ “রাখা(!)” যায় না

১০০) একিট দািডে় ত সরিট িফিরশতা থােক

১০১) একিট ভােতর দানা বানােত সরজন িফিরশতা লােগ

১০২) চ ও সূযহেণর সময় গভবতী মিহলা িকছ ু কাটেল গেভর সােনর িত হয়

১০৩) ১৩ সংখা অভ আর ৭ ভ ।

১০৪) ট চেট খেল কনা সান হয়

১০৫) শেব বরােতর রােতর গাসল করেল না মাফ হয়

১০৬) শেব বরােত হালয়ু া-িট বানােল আরেশর িনেচ ছায়া হেব

১০৭) রাযাদােরর খাবােরর িহসাব হেব না

১০৮) তািলবল
ু ইলেমর জন সর হাজার িফিরশতা ডানা িবিছেয় দন

১০৯) দাকান ঝাড়ু দয়ার আেগ িভা দয়া বা বচা-কনা করা যােব না

১১০) কলা হাত িদেয় ভেঙ ভেঙ খাওয়া সু ত

১১১) জাপিতেক পািন পান করােল মতৃ বিেক পান করােনা হয়

১১২) মসিজেদ লাল বািত লা অবায় নামায পডা় িনেষধ

১১৩) মসিজেদ িনয়াবী কথা বলা হারাম

১১৪) িবদােনর কলেমর কািল শহীেদর রের চেয় মূলবান

১১৫) ামীর পােয়র িনেচ ীর জাাত।

১১৬) য ঘের সান ভূিম হয় স ঘর িক চিশ িদন নাপাক থােক

১১৭) আেগর উত নবীর মাধম ছাডা় আ করেত পারত না

১১৮) আরার রাযা: ষাট বছর ইবাদেতর সওয়াব

১১৯) আাহেক পাইেত মাধাম লােগ, পীর হইল মাধম

১২০) মহু াররম মােস িববাহ করা অভ

১২১) িফিরশতারা নাহ মাথায় িনেয় মসিজেদর বাইের দাঁিডে় য় থােকন

১২২) কবেরর চার কােণ চার কুল (অথাৎ সূরা কািফন, ইখলাস, ফালাক, নাস) পাঠ করা

১২৩) কান ব/ বি ক লী বা ভ মেন করা

১২৪) ডােন ভলণ বােম কুলণ িনধারেন পািখেক িঢল মারা

১২৫) মাগরীেবর আযান িদেল দাকান পাট বা গািডে় ত ‘সার বািত’ জালােনা

১২৬) রাজা- নামােজর িনয়ত (আরবীেত বা মাত ৃভাষায়)মেু খ উারন করা

১২৭) িজবরীেলর চার  ... আপিন বড় না ীন বড?়

১২৮) শয়তান ঈেদর িদন রাজা রােখ

১২৯) দাকােন বরকেতর জন সকােল গালাপজল সায় আগরবািত ালােত হয়

১৩০) গাঁফ শ করা পািন পান করা হারাম

১৩১) খাদার পর বাবা-মা তারপর নবীজী

১৩২) মেতর
ৃ হ চিশ িদন বািডে় ত আসা যাওয়া কের

১৩৩) আাহ কােনা বাার িদেক ১০ বার রহমেতর নজের তাকােল স িনয়িমত জামােত নামাজ
পডে় ত পাের। আর ৪০ বার তাকােল হ করেত পাের। আর ৭০ বার তাকােল আাহর রাায় বর
হেত পাের।’

১৩৪) দায়ার শেষ হােত চমু ু খেত হয়

১৩৫) বদ নযর থেক হফাযেতর জন িশর কপােল িটপ িদেত হয়।
১৩৬) মেয় সান হেল আযান িদেত হয় না।

১৩৭) যাকাত ধু রমযান মােস আদায় করেত হয়

১৩৮) গায়ের মাহরােমর সােথ কথা বলেল অযু ন হেয় যায়

১৩৯) ছেলর িপতা ও বুরা পাী দখেব ও যাচাই করেব

১৪০) টাখনরু উপর কাপড় ধু নামােযর সময় উঠােত হয়

১৪১) বাােদর বদনজর থেক রার জন -,‘ষাট ষাট বালাই ষাট’ বলেত হয়।

১৪২) িকয়ামেতর আলামত : বন গাছ তলায় হাট বসেব।

১৪৩) নাম বদলােল আকীকা িদেত হয়।

১৪৪) িকয়ামেতর িদন নবীজী িতন ােন বশ হেবন(নাউযিু বাহ)।

১৪৫) ইা-িলািহ ওয়া ইা ইলাইিহ রািজউন ধু মতুৃ  সংবাদ েন বলেত হয়।

১৪৬) হাঁটু খেু ল গেল অযু ভে যায়।

১৪৭) জমু ার রাত কদেরর রাত থেকও উম।

১৪৮) সরু মা তুর পবত এর তাজাী থেক সি।
ৃ

১৪৯) কবেরর িদেক আুল িদেয় ইশারা করা িনেষধ।

১৫০) মরােজ নবীজীর সাতাশ বছর সময় লেগিছল।

১৫১) তওবার জন অযু জির।

১৫২) র বািড় েবেশর আেগ নববধরু পা ধায়ােত হয়।

১৫৩) খাওয়ার পর ট ধায়া পািন পান করা সু ত।

১৫৪) আজােনর জবােব প
ু ষ পােব এক ল নকী, মিহলা ই ল নকী।

১৫৫) হযরত ওমেরর ইসলাম হেণর িদন কাবা শরীেফ আযান  হয়।

১৫৬) িদেনর থম উপাজন হােত পাওয়ার পর তােত চেু মা দয়া, গািডর় িয়ািরং, হাতল বা কােনা
অংেশ ছাঁয়ােনার পের বেু ক ও চােখ লাগােনা।

১৫৭) মাদরাসা রাসূেলর ঘর।

১৫৮) ধম যার যার, উৎসব সবার।

১৫৯) কােরা অকাল (অসমেয়) মতুৃ  হেয়েছ মেন করা ।

১৬০) বল ঝড-় বিৃ বের জন আযান দয়া।

১৬১) বির
ৃ জন বােঙর িবেয়র আেয়াজন করেত হয়

১৬২) ান অজেনর জন েয়াজেন চীন দেশ যাও- হািদস মেন করা

১৬৩) মসিজেদ নববীেত চিশ ওয়া নামায জির মেন করা

১৬৪) িবেয়েত ‘কােলমা’ পডে় ত হয়, মেতর
ৃ লাশ নয়ার সময় কেলমা পডে় ত হয়।

১৬৫) িবেশষ িদেন/ া জানােত ছিব, মিু ত বা কবের ফলু িদেত হয়।

১৬৬) আা তালার আঠােরা হাজার মাখলক
ু াত

১৬৭) কােফর মারা গেল ‘ফী নাির জাহাামা’ বলেত হয়

১৬৮) িবধবার অন িববাহ হেল স পূেবর ামীর সি থেক বিত হয়

১৬৯) আসেরর সালােতর পর িকছ ু খাওয়া উিচত না

১৭০) ভাত পডে় ল, তুেল না খেল তা কবের সাপ-িবু হেয় কামডা় েব

১৭১) কউ হঠাৎ ভয় পেল বেু ক থথু ু িদেত হয়।

১৭২) বাা িবছানায় পশাপ করেল তািবজ িদেত হয়।

১৭৩) শািল–লাভাই আপন ভাই বােনর মত, পদা লােগ না।

১৭৪) ভােলা মানেু ষর নামাজ লােগ না।
১৭৫) পীর-দরেবশেদর িহসাব আলাদা, তােদর সাধারন মানষু েদর মত নামাজ- রাজা লােগনা।

১৭৬) ী ামীেক তালাক িনেল দন মাহর িদেত হয় না।

১৭৭) গাসল কের ফল খেত হয় না।

১৭৮) গভবতী মিহলা সবদা লাহা, মােচর কািঠ, রন সােথ রাখেব, নতুবা অমংগল হয়।

১৭৯) জবাইকৃত মরু িগর পেটর িডম, বািডে় ত তির থম িপঠা অিববাহীত মেয়রা খােব না

১৮০) মেতর
ৃ বািডে় ত িতন িদন চল
ু া ালােত হয় না

১৮১) আযান নেল মেয়রা মাথায় কাপড় িদেব, অন সময় না িদেলও চেল।

১৮২) িবােস িমলায় ব, তেক ব র

১৮৩) ধ ও আনারস এক সােথ খেল িবষ হেয় যায়

১৮৪) র-পাথর ববহাের ভাগ পিরবতন হয়, নীলা সবার সহ হয় না, ভােগ শিনর ভাব পেড,়
হােত ভাগ িলখা থােক, পাথর ববহার করা সু ত।

১৮৫) খাবার পর িমি খাওয়া সু ত।

১৮৬) দায়া করেত জরু ডাকেত হয়, িনেজ না করাই ভাল।

১৮৭) পীর-ফিকর তােদর মিু রদেদর িহসাব ছাডা় বেহে িনেয় যােব।

১৮৮) িবডা় ল মারেল লবন ও গামছা সদগা িদেত হয়।

১৮৯) মাজাের িসি িদেত হয়, মরু িগ-খািস দান করেত হয়।

১৯০) রাার পােশ কবর-মাজার দখেল ভি সহকাের দূর থেক চমু া করেত হয়।

১৯১) পীর বাবা সান িদেত পাের

১৯২) গােছর ফল চিু র হেল গােছ আর ফল ধের না।

১৯৩) রাা করার জন হলদু ধার দয়া যােব না।

১৯৪) জামা গােয় থাকা অবায় সলাই করেল অসখু হয়।

১৯৫) মাথায় হাত িদেয় বেস থাকেল অসখু হয়।

১৯৬) অ ধাতুর আংিট, বালা ববহার করেল বাত/বাতর/র চাপ ইতািদ অসখু ভাল হয়।

১৯৭) িপতা-মাতা, সান, নতা-নী, পীেরর ছিব ঘের রাখেল বরকত হয়।

১৯৮) ফরজ গাসল না করেল ঘেরর কাজ করা যায় না।

১৯৯) মেয় সানেদর সেদর িহসা দয়া জরী না, িবনা িহসােব িকছ ু একটা িদেলই চেল।

২০০) আাহ তালা নবী ক সি
ৃ না করেল কান মানষু সি
ৃ করেতন না।
২০০) আাহ তালা নবী ক সি
ৃ না করেল কান মানষু সি
ৃ করেতন না।

২০১) হিরন ও নবীর কািহনী, বরই কাটা িবছােনা বিু ড় ও নবীর কািহনী সত মেন করা।

২০২) নবী নূের তির, মািটর নয়।

২০৩) মানষু মারা গেল আকােশর তারা হেয় যায়।

২০৪) মানষু মের ভুত হয়।

২০৫) কুকুর কামেড় মানেু ষর পেট কুকুেরর বাা হয়।

২০৬) পশাপ কের কুলপ
ু /িটসু ববহা করেত হেব, ধু পািন ববহার চলেব না।

২০৭) পশােপর পর কুলপ
ু ধের চিশ কদম না চলেল নাপািক যায় না।

২০৮) যাকাত িহসাব করা জির না, িবনা িহসােব িদেলও চেল।

২০৯) আপন বাপ জীিবত থাকেলও িবেয়েত অন মরু িেক উিকল বাপ বানােনা।

২১০) িবেয়েত গােয় হলেু দর আেয়াজন করা।

২১১) সালােত ইমােমর ভুল হেল “সবু াহাাহ” না বেল “আা আকবার” বলা।

২১২) ছাটরাই ধু বডে় দর সালাম িদেব, বডর় া িদেব না।

২১৩) পিম িদেক পা িদেয় বসেল বা েল না/বয়াদবী হয় বা কিবরা না হয়।

২১৪) মাজহাব মানা ফরজ।

২১৫) কদম বিু স বা পােয় ধের চমু া বা সালাম ইসলামী িবধান মেন করা।

২১৬) যৗতুক হালাল মেন করা।

২১৭) আবল কােদর িজলনী মােয়র পেট ১৮ পাডা় কারান মূখ কেরেছন।

২১৮) আইযবু নবীেক ১৮ বছর শরীের পাকা কামিডে় য়েছ।

২১৯) ইউসফ
ু নবী জেু লখার সােথ ম কেরেছন ও িবেয় কেরেছন।

২২০) নহু নবীর নৗকায় মানষু পায়খানা কেরেছ, এক বিু ড় সখােন পেড় বয়স কেমেছ।

২২১) রােবয়া বাসরী হ করেছ মা যেত হয় নাই, কাবা তার সামেন হািজর হেয়েছ।

২২২) গাউেস পােকর নাম জিপেল আাহ পাওয়া যায়।(আসতাগিফাহ)

২২৩) পীেরর মিু রদ হেল নামাজ-রাজা লােগ না।ফানা িফাহ-এ পৗেছ গেল িকছ ু লােগ না।

২২৪) বড় পীর(!)আুল কােদর িজলানী, মস
ু া নবীর ভুল ধেরেছন।

২২৫) পীর দওয়ান বাগীর ী হেন নবীর মেয় ফােতমা।

২২৬) পীেরর তিরকায়-চােখর জেল অজু কির মেনর কাবায় নামাজ পিড-় সিঠক মেন করা

২২৭) পীেররা কবের জীিবত, তারা মিু রদেদর িবপেদ সাহায কের- িবাস করা।

২২৮) শরীর কেট র পডে় ল ওজু ভে যায়।

২২৯) বিম হেল অজু ভে যায়।

২৩০) ওজু থাকা অবায় অজু করেল দশ ন নকী।

২৩১) মস
ু ির ওজেু ত ুিটর কারেন ইমােমর করাত ভুল হয়।

২৩২) মাথা নডা় বা চল
ু খবু ছাট রাখা নিকর কাজ মেন করা।

২৩৩) মতৃ ামীেক ী বা ীেক ামী দখেত/ধরেত/গাসল িদেত পারেব না মেন করা।

২৩৪) মেতর
ৃ নখ, শিরেরর িবিভ ােনর চল
ু পিরার কের িদেত হয়।

২৩৫) িবদা অজেনর জন েয়াজেন চীন দেশ যাও।

২৩৬) কােরা মতুৃ র পের তার কােছর কােরা বাা হেল মেন করা- মতৃ বাি িফের এেসেছ

২৩৭) বড় িবপদ থেক িফের আসেল সানা-পা ভজান পািন িদেয় গাসল করেত হয়।

২৩৮) মািমন বাির অর আাহর আরস

২৩৯) ম-ভােলাবাসায় কান পাপ নই।

২৪০) সকােল গাডী় চালােনা র পূেব াইভারেক গাডী় র য়ািরং ইেল চমু া করেত হয়।

২৪১) পীেরর নাম মেন কের গাডী় চালােল িবপদ হয় না।

২৪২) হাশেরর িদন পীরগন মিু রেদর জন সাফায়াত করেব।

২৪৩) েতক মস
ু লমােনর জীবেন একবার িচা িদেত হয়।

২৪৪) পীর-আউিলয়াগন মােরফত জােন।

* কুসংার মানা, অপরেক মানেত বলা, মরু িরা কেরেছন তাই মানা – িশক

* কউ যিদ কান আমল কের যার অেদশ নবী (সা:) কেরনিন, তা বািতল- সিহহ মস
ৃ
ু িলম ২য় খ প-৭৭

