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wgdZvûj Rvbœvn wKZv‡ei cwiwPwZ 
 

Avjøvn Zvqvjv ivm~jMY AvjvBwnm mvjvg‡K Zvi ev›`v‡`i Kv‡Q GRb¨ 

cvwV‡q‡Qb hv‡Z K‡i Zvi ev›`viv c…w_ex‡Z Ges Zvi cieZ©x Rxe‡b myL 

kvwšÍ I mg„w× jvf Ki‡Z cv‡i, mK‡j GKmv‡_ wg‡j wg‡k emevm K‡i Ges 

ev›`v wn‡m‡e Zv‡`i KZ©e¨mg~n wkL‡Z cv‡i| G mKj gvbe †kÖô wbw`©ó 

gvbyl‡`i gva¨‡g Avjøvn Zvqvjv Zvi ev›`v‡`i †eu‡P _vKvi Dcvq 

wkwL‡q‡Qb| wZwb †NvlYv K‡i‡Qb, me©‡kÖô bex nhiZ gynv¤§` mvjøvjøvû 

AvjvBwn Iqv mvjøvg wKqvgZ ch©šÍ mKj gvby‡li bex| wZwb Zvi wewa 

wb‡l‡ai c_ cÖ`k©K cweÎ wKZve KyiAv‡b Kvwig hv 23 eQ‡i Zvi wcÖq 

bexi Dci †dikZvi gva¨‡g bvwhj K‡i‡Qb| †h‡nZy KyiAv‡b Kvwig Aviwe 

fvlvq Ges AZ¨šÍ my¶ gvbe g‡bi Dcjwäi evB‡ii wel‡q ZvB ïiæ †_‡K 

†kl ch©šÍ ivm~j mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg mvnvev‡`i Kv‡Q e¨vL¨v 

K‡i‡Qb| wZwb e‡j‡Qb, hviv KyiAv‡bi fyj e¨vL¨v †`q Zviv Awek¦vmx‡Z 

cwiYZ n‡e| Bmjvwg wPšÍvwe`iv hviv Avmnv‡e Kvwig‡`i Kv‡Q ï‡b‡Qb GB 

e¨vL¨v¸‡jv ivmyj mvjøvjvû AvjvBwn Iqv mvjøvg K‡i‡Qb, Zviv cwi¯‹vifv‡e 

†m¸‡jv Zvdmx‡ii gva¨‡g Zy‡j a‡i‡Qb| G mKj wPšÍvwe` Av‡jg‡`i‡K 

Avn‡j mybœvni Av‡jg ejv nq| cweÎ KyiAvb Ges ivmy‡ji nvw`mmgyn‡K 

e¨vL¨v‡K  mnR Kivi Rb¨ Avn‡j mybœvni Av‡jgiv †h wKZve wj‡L‡Qb Zvi 

bvg Bj‡g nvj| hviv Bmjvg a‡g©i mZ¨ Ges mwVK Ávb AR©b Ki‡Z Pvq 

Zv‡`i Bj‡g  nvj wKZvewU cov  DwPZ|   

eBwUi g~j UvB‡Uj Rvbœv‡Zi iv Í̄vi c_ cÖ`k©K [ Booklet for Way to 

Paradise]| hv GLb Avgiv wgdZvûj Rvbœvn [MIFTAH-UL-JANNA] 

bv‡g Dc¯’vcb KiwQ| Gi A_© Rvbœv‡Zi Pvwe| GwU wj‡L‡Qb gynv¤§` web 

KyZye DwÏb BhwbwK ivngvZyjøvn AvjvBwn| wZwb 885wnRwi/ 1480wLª÷v‡ã 

B¯Ívbey‡ji Gw`i‡b‡Z gyZz¨eiY K‡ib|     

weL¨vZ BmjvwgK ¯‹jvi Avãyj nvwKg G‡dw›` ivngvZyjøvn AvjvBwn (1281 

wnt/ 1865wLªt, evkKvjv fvb, 1362 wnt/ 1943 wLªt Av¼viv, Zyi¯‹) 

e‡j‡Qb: ÒwgdvZvûj Rvbœvn wKZv‡ei †jLK GKRb weL¨vZ Av‡jg, GwU 

c‡o DcK„Z n‡eb|Ó Zvici Avgiv GB cy¯‘KwU cÖKvk Kwi| GB cy¯ÍK Ges 

Gi e¨vL¨v¸‡jv †h¸‡jv eÜbxi gv‡S †`qv n‡q‡Q, †m¸‡jv Ab¨vb¨ cy¯ÍK 

†_‡K †bqv n‡q‡Q| GLv‡b †Kvb evw³MZ †jLv Ges e¨vL¨v †`qv nBwb| 

Avjøvn Zvqvjv Avgv‡`i‡K mKj cÖKvi wefw³ Ges wØavgy³ ivLyb| hv 
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Awek¦vmx, jvgvhnvwe, eyw×åó, Bmjv‡gi bvgavwi Bmjv‡gi kÎy‡`i dvu`| 

Avgiv mevB GKwÎZ nB ivmyjyjøvni cÖ`wk©Z GKgvÎ Avn‡j mybœvni c‡_| 

Avjøvn Avgv‡`i mevB‡K mwVK c‡_ _vKvi, G‡K Aci‡K mvnvh¨ Kivi 

†ZŠwdK `vb Kiæb,  Avwgb|  

[hLb †Kvb evw³ †Kvb wKQy Kivi wPšÍv K‡i, Zvi ü`‡q avibv Av‡m, G‡Z 

K‡i Zvi KvRwU Kivi B‡”Q Rv‡M| Zvi GB B‡”Q‡K ejv nq wbq&Z|  Gici 

GB evw³ Zvi A½ cÖZ¨½‡K wb‡ ©̀k K‡i KvRwU Kivi Rb¨| Zvi GB 

wb‡ ©̀k‡K ejv nq Kvm`| Avi GB KvRwU nIqv‡K ejv nq †Kme|  

ü`‡qi GB KvR‡K ejv nq  AvLjvK| GwU 6 cÖKvi, hv Avjøvn&i c¶ †_‡K 

Av‡m Zv Inx| Inx ïaygvÎ bex‡`i Kv‡Q Av‡m| †dikZv‡`i gva¨‡g hv 

Av‡m Zvi bvg Bjnvg| Bjnvg hv bex‡`i Ges mwnn gymwjg‡`i Kv‡Q Av‡m 

Ges Zviv e‡jb GwUi bvg bwmnZ| Inx, Bjnvg Ges bvwmnZ me mgq 

fv‡jv Ges DcKvix| kqZv‡bi c¶ †_‡K hv Av‡m Zvi bvg IqvmIqvmv, 

wb‡Ri †fZi †_‡K hv Av‡m Zvi bvg bvdm| GUv‡K ejv nq †nIqv| 

kqZvb mnPi †_‡K hv Av‡m Zv BMdvj|  bwmnZ mevB‡K †`qv hvq|  

IqvmIqvmv Ges †nIqv, Awek¦vmx Ges dvwmK‡`i Kv‡Q Av‡m| G‡`i ỳUvB 

Lvivc Ges ¶wZKi| Avjøvn Zvqvjv †h mKj KvR cQ›` K‡ib †m meB 

fv‡jv KvR Avi wZwb hv AcQ›` K‡ib Zv †dbv ev Lvivc KvR| Avjøvn 

Zvqvjv gnv civµgkvjx| wZwb fv‡jv Ges Lvivc Kv‡Ri †NvlYv cweÎ 

KyiAv‡b w`‡q‡Qb| wZwb fvj KvR Kiv Ges kqZvb †_‡K `~‡i _vKvi wb‡`©k 

w`‡q‡Qb| Zvi Av‡`k wb‡lamgyn‡K GK K_vq ejv nq AvnKvg B 

Bmjvwgqv|  hw` †Kvb ü`q fv‡jv m‡½i Øviv cÖfvweZ n‡q AvnKvg B 

Bmjvwgqv AbymiY K‡i Z‡e Zv cweÎ Ges b~‡i cwic~Y© n‡e| Zviv GB 

c„w_ex‡Z Ges cieZ©x Rxe‡b mg„w× jvf Ki‡e| †KD hw` GwU A¯̂xKvi K‡i 

Ges kqZv‡bi cÖ`wk©Z c_ AbymiY K‡i hv fyj Ges kqZvb I whw›`K‡`i 

Øviv iwPZ Z‡e †m AÜKv‡i cwZZ n‡e| b~i Øviv cwic~Y© ü`q me mgq 

AvnKvg B Bmjvwgqv AbymiY K‡i| †h ü`q AÜKv‡i cwic~Y© Zviv Amr 

m½, bvdm Ges kqZv‡bi iv Í̄v Lye cQ›` K‡i| civµgkvwj Avjøvn Zvqvjv 

mK‡ji Rb¨ GKwU cweÎ ü`q ‰Zwi K‡ib bZyb Rb¥ †bqv mKj wkïi Rb¨ 

cy‡iv c„w_ex Ry‡o| Gici evev gv Ges Zv‡`i cwi‡ek Zv‡`i ü`q‡K 

KjywlZ K‡i †`q Zv‡`i gZ K‡i|] 

gšÍe¨: wgkbvwiiv wLªó ag© cÖPvi Ki‡Q, Bûw`iv Zv‡`i Bûw` ivweŸm Gi 

avivb Qov‡bvi Rb¨ KvR Ki‡Q| B¯Ívbey‡ji nvwKKvZ wKZv‡ewf gvby‡li 

Kv‡Q Bmjvg †cŠuQv‡bvi KvR Ki‡Q| Avi fÛiv Bmjv‡gi ¶wZ Kivi †Póv 

Ki‡Q| GKRb weÁ, Ávbx Ges m‡PZb gvbyl eyS‡Z cvi‡eb †KvbwU mwVK 

c_ Ges Zv gvbeZvi Kv‡Q †cŠuQv‡bvi Rb¨ mvnvh¨ Ki‡eb| GwUi †P‡q 

fv‡jv Ges g~j¨evb †Kvb Dcvq †bB  gvbeZvi mvnvh¨ Kivi Rb¨| 

wgjvw`              wnRwi kvgwm            wnRwi Kvgwi 

2001                  1380                     1422 

 

[1] gvby‡li mnRvZ ag© n‡”Q wicy|  

[2] cvcx, Awek¦vmx gymwjg|  

 

Avjnvg`ywjjøv wnjøvwh whqvwjbv  wgbvZ Zvwjwebv Iqv wjj Bjwg wgbvi 

ivwMwebv Iqvm mvjvIqvZy Iqvmmvjvgy Avjv gynv¤§vw`wbj jvwR Avimvjyû, 

ivngvZvwjøj Avjvwgbv Iqv Avjv Avwjwn Iqv Avmnvwewn AvRgvBb|   
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ইসলাি : আল্লাহ কেদ্যিান,  

কতকন এি এেং অকিতীয় 

 

আল্লাহ তায়ালা সিল কিছু সৃকি িবেন| সূচনালবে সেকিছুই কিল অেততিান| 

শুধুিাত্র আল্লাহ তায়ালাে অকিত্ব কিল| কতকন সে তদা কেদ্যিান| কতকন এিন সত্ত্বা নন 

কিকন অন্য কিছুে পবে এবসবিন| কতকন িকদ প্রথবিই অকিত্বহীন থািবতন তবে 

তাবি সৃকি িোে জন্য অন্য কিান শকিে প্রবয়াজন হবতা| অকিত্বহীন কিান শকি 

হবত িকদ কিান কিছু সৃকি িেবত হয় তবে কস সৃকিে ধাোও হয় অকিত্বহীন| 

সুতোং এটি ো এ সৃকি িখবনাই অকিত্ব প্রাপ্ত হয় না| ক্ষিতাে িাকলিবি িকদ এবত 

অকিত্ব প্রদান িেবত হয় তবে আল্লাহ সুেহানা তায়ালা কসই শাশ্বত অকিত্বোন 

সত্ত্বা কিকন সিল ক্ষিতাে অকধিােী| 

অন্যিাবে, তবিতে খাকতবে িকদ েলবত হয় সৃকিশীল ক্ষিতা পবে তাহবল তােও 

কিান সৃকিিততা থািবত হবে, িা আিাবদে অসীি সংখ্যাে স্রিাে কদবি কনবয় িায়| 

কিটা প্রকৃতপবক্ষ কিান সৃকিিততাে সুচনাে অকিত্বহীনতাবিই কোঝায়| আকদ এেং 

পেি স্রিাে অকিত্বহীনতা| 

িখন স্রিাই অকিত্বহীন তখন আিাবদে চােপাবশে েস্তুগত অেস্তুগত সত্ত্বা িা 

আিো কদখবত পাই ও শুনবত পাকে কসগুবলাও অকিত্বহীন হবয় পবে| কিবহতু 

েস্তুগত সত্ত্বা এেং আত্মা উিবয়ই কেদ্যিান সুতোং এিি এেং অকিতীয় সে তদা 

কেদ্যিান স্রিােও অকিত্ব আবি| 

আল্লাহ তায়ালা প্রথবি কিৌকলি উপাদানসমুহ, িানে কদবহে উপাদানসমুহ, আত্মা 

এেং কফবেশতা ততকে িবেন| কিৌকলি উপাদানসমুহ এেং কেকিন্ন উপাদাবন 

রূপান্তকেত এখন পি তন্ত ১০৫টি এরুপ উপাদাবনে সন্ধান পাওয়া কগবি| আল্লাহ 

তায়ালা এই কিৌকলি উপাদানসমুহ কথবি সিল পদাথ ত ও েস্তু ততকে িবেবিন এেং 

এখনও অব্যাহত কেবখবিন| আয়েন, সালফাে, িাে তন, অকিবজন গ্যাস প্রবতেিটি 

এবিিটি কিৌকলি উপাদান| তবে কতকন এিথা ের্ তনা িবেনকন ঠিি িত কিকলয়ন 

েিে আবগ কতকন এসে উপাদান ততকে িেবিন| কতকন এিথাও জানবত কদনকন 

িখন কতকন পৃকথেী, জান্নাত এেং সিল জীকেত সত্ত্বা সৃকি িো শুরু িবেবিন| িা 

সেই কিল এসে কিৌকলি উপাদানসমূহ কথবিই সৃকি| 

সিল জীকেত ো প্রার্হীন উপাদাবনেই এিটি কনকদ তি জীেন আবি| কস সিয় 

পি তন্ত তাে অকিত্ব েজায় থাবি| কতকন উপযুি সিবয়ই তাবি সৃকি িবেন এেং 

ধংস িবেন িখন তাে জীেনিাল অকতোকহত হবয় িায়| কতকন কি শুধু শুন্য কথবি 

সেকিছু সৃকি িবেবিন তা নয়, কতকন এি েস্তু কথবিও অন্য েস্তু সৃকি িবেন| িখন 

দ্রুত আোে িখনও ো ধীে গকতবত| এেং নতুবনে আগিবন সাবেি অকিত্বহীন 

হবয় পবে| 

আল্লাহ তায়ালা কনজীে কদহ ও আত্মাে সিন্ববয় িানুষ সৃকি িবেবিন| প্রার্ী, 

উকিদ, কজন, কফবেশতা িানুবষেও পূবে ত সৃকি িো হয়| প্রথি িানুষ হিেত আদি 

আলাইকহস সালাি| এেং তাে হবত আল্লাহ তায়ালা হিেত হাওয়া আলাইকহস 

সালািবি ততকে িবেন| এেং তাবদে কথবি সিগ্র িানে জাকত বৃকি কপবত থাবি| 

আিো কদখবত পাই সিল জীকেত ও প্রার্হীন েস্তু পকেেততনশীল| কচেস্থায়ী কিছু 

িখনও পকেেকততত হয় না| আিাবদে কনয়কিত শােীকেি ঘটনা, অেস্থান ও গঠন 

পকেেকততত হবে| তািাো োসায়কনি কেকিয়াে িােবর্ তাবদে িে ও স্বিাে/ ধি ত 

পকেেততন হবে| কিছু পদাথ ত কনিঃবশষ হবয় িাবে এেং নতুন পদাথ ত অকিত্বপ্রাপ্ত 

হবে|  অন্যিাবে পােিানকেি তবত্ত্বে িবত পদাথ ত শকিবত রুপান্তকেত হয়| এি 

অেস্থা কথবি অন্য অেস্থায় এই অকিত্ব প্রাকপ্তে প্রকিয়া কিান শাশ্বত কচেস্থায়ী 

প্রকিয়া কথবি উিে না হবয় পাবে না| এসে কিছুে সুচনাই ওই সত্তা হবত উিে 

হবত হবে িা কিান কিছু হবত সৃকি হয় কন| িাের্ কচেস্থায়ী েলবত বুঝায় কিান 

সুচনা িাোই কি অকিত্ব প্রাপ্ত| 

ইসলাবিে শত্রুো কেজ্ঞানীে িদ্মবেবশ দাকে িবে িানুষ োনে হবত সৃকি| তাো েবল 

চাল তস ডােউইন নািি এিজন ইংবেজ ডক্টে এটা েবলবি| তাো কিথ্যাোদী| 

ডােউইন িখবনা এটা েবলনকন| কতকন জীকেত সত্ত্বাে িবে কচেবচ থািাে সংগ্রাবিে 

উপে এিটা প্রিােনা কদন| তাে েই “কদ অকেকজন অে কিকসস” এ কতকন কলবখন, 

জীে কনবজবদে িবে কিছু তেকশিে সমৃি িবে িা তাবি পাকেপাকশ্বতি পকেবেবশে 

সাবথ িাকনবয় কনবত সাহায্য িবে| এজন্য তাো সািান্য পকেেততন/ অকিবিাজন এে 

িে কদবয় িায়| কতকন এটা েবলনকন কি এি প্রজাকত অন্য প্রজাকতবত রুপান্তকেত 

হয়| কেজ্ঞাবনে উন্নয়বনে উপে কিটিশ এবসাকসয়াসন ির্ততি ১৯৮০ সাবল 

আবয়াকজত এি সবেলবন সািাকিয়া ইউকনিাকস তটিে প্রবফসে জন ডুোন্ট েবলন, 
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ডােউইবনে কেেততন িতোদ এখন এিটা তেজ্ঞাকনি পুোিথায় রুপান্তকেত 

হবয়বি|প্রবফসে ডুোন্ট ১ এে স্ববদশোসী ডােউইবনে উপে কদয়া এসে 

কেবৃকতসমুহ কেজ্ঞাবনে নাবি ডােউইন িতোকদবদে জন্য এি আিষ তনীয় জোে|  

এই কেেততন তবত্তে িােবি িানুষবি এিটি কনকদ তি সংস্কৃকতে কদবি অনুপ্রাকর্ত 

িোে কপিবনে গিীে িােঙ্গুল শুধুই কনিি িল্পনা িাত্র| এে কপিবন কিান 

তেজ্ঞাকনি উবেশ্য কনই| এই তথািকথত িতোদ জেোদী দশ তবনে এিটি হাকতয়াে 

কহসাবে িাবজ লাগাবনা হবে| োনে কথবি িানুষ হওয়াে এই যুকিে কপিবন কিান 

ব্যােহাকেি পটভূকি কনই| তথাকপ এটি কেজ্ঞান হবতও অবনি দূবে| এিনকি 

প্রকৃতপবক্ষ এটি ডােউইবনে িতোদও নয়| এটি জ্ঞান ও কেজ্ঞান সম্পবিত 

অনেগত কিছু অজ্ঞ ইসলাবিে দুশিবনে োবনায়াট িাকহনী| এিজন কেজ্ঞানিনস্ক 

িানুষ িখন এধেবনে অজ্ঞ ও হাস্যিে যুকি িানবত পাবে না| এিজন 

কেশ্বকেদ্যালয় হবত স্নাতি িকদ চকেত্রহীন জীেবনে কদবি পকেচাকলত হয় এেং কস 

িকদ তাে কেশ্বকেদ্যালবয়ে কেষয়গুবলা অেয়বনে েদবল স্কুল জীেবনে কশক্ষাগুবলা 

ভুবল িায়, তাহবল কস িখবনাই িাল কেজ্ঞানী হবত পােবে না| এটা আেও িয়ঙ্কে 

কি, কস ইসলাবিে কেরুবি তাে ঘৃর্াগুবলাবি পুবষ োখবি এেং কিথ্যা ও োবনায়াট 

িথাগুবলাবি জ্ঞান ও কেজ্ঞাবনে নাবি িকেবয় কদবে| িাে পকেনকত সিাবজ 

অকেশ্বাবসে কেষাি কিকত্ত ততকে হওয়া| এবক্ষবত্র এই কডবলািা, টাইবটল এেং পদ 

সেই যুেিবদেবি কশিাে িেোে এি আিষ তর্ীয় ফাাঁদ| কিসে কেজ্ঞানীো 

কনবজবদে কিথ্যা এেং কুৎসা জ্ঞান  কেজ্ঞাবনে নাবি প্রচাে িবে তাবদে িণ্ড কেজ্ঞানী 

েলা হয়| 

আল্লাহ সুেহানাহু তায়ালা চান িানুষ সুবখ শাকন্তবত পৃকথেীবত েসোস িেবে এেং 

পেিাবলে অসীি কনয়ািত অর্জ ন িেবে| এজন্য কতকন আিাবদে দেিাকে কিছু 

কেষয় িেবত আবদশ িবেবিন িা সফলতা ও সুবখে িাের্ হবে| এেং কিছু 

ক্ষকতিে কেষবয়ে উপে কনবষধাজ্ঞা আবোপ িবেবিন িা আিাবদে নেবিে কদবি 

ধাকেত িবে| 

[১] ডক্টে ডুোন্ট (ইউকনিাকস তটি অফ সাবয়ি ইি ওয়াবলস) উবল্লখ িবেবিন, 

কিিাবে ইিাউকলউশন এিটি তেজ্ঞাকনি রুপিথা, কনউ সাবয়কন্টস্ট, ১১ কসবেম্বে 

১৯৮০, প- ৭৬৫) 

এিজন ব্যকি িকদ তাে ধাকি তি হওয়া না হওয়া, কেশ্বাসী কিংো অকেশ্বাসী হওয়া, 

কনবজবি আহিাবি ইসলাবিে পবথ পকেচাকলত িো, আল্লাহ তায়ালাে আবদশ ও 

কনবষধসমুহ কিবন চলা ইতোকদ কেষয়ােলীে উপে কজবন ো অজ্ঞাবত অিবনাবিাগী 

হয় তবে তা হবে তাে জন্য খুেই ক্ষকতিে| তাে পেিালীন দুকনয়াে সুখ- শাকন্ত 

দীঘ ত  হবে তবেই দুকনয়ায় জীেন কেধাবনে প্রকত আনুগবতেে সিানুপাকতি| এটা 

কনকিত, কি তাে অসুবখে জন্য সঠিি ঔষধটি সনাি িেবত পােবে কিেল কস 

কোগ কথবি সহবজ মুকি পাবে| অধাকি তি ও নাকিিো দুকনয়ােী কি সাফল্য ও সুখ 

কিাগ িবে পােতপবক্ষ কুেআবন েকর্ তত পন্থা অনুসেবর্ে ফবলই| কিন্তু পেিালীন 

সফলতা তখনই অজতন িো সম্ভে িখন কস কুেআবনে কেধানগুবলা এিজন 

কেশ্বাসী কহসাবে কজবন পালন িেবে| 

আল্লাহ তায়ালাে প্রাথকিি আবদশ হল ঈিান| কুফেবি কতকন সে কিছুে পূবে ত 

কনবষধ িবেবিন| ঈিান হল এই কেশ্বাস কি, মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাি আল্লাহ তায়ালাে কপ্রকেত সে তবশষ নেী| তাাঁে উপবে আল্লাহ তায়ালা কনজ 

আবদশসমুহ ওকহ কহসাবে নাকজল িবেবিন| অন্যিাবে কতকন কফবেশতাে িােবি 

তাাঁে আহিাি ই- ইসলাি, োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি এে িাবি 

প্রিাশ িবেবিন  এেং োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি তা সিল 

িানেজাকতবি ব্যাখ্যা িবেবিন| আল্লাহ তায়ালা কফবেশতাে িােবি কি োকন 

প্রিাশ িবেবিন তাই-ই কুেআন আল িাকেি| কি েই ো কিতাে কুোআবনে 

সিল কলকখত োনীগুবলাবি ধােন িবে তা মুসহাফ (কুেআবন িাকেবিে কলকখত 

িকপ)| কুেআন আল িাকেি মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে কনজস্ব 

েিব্য নয়| এটি আল্লাহ তায়ালাে োনী| কিান িানুবষেই পবক্ষ কুোবনে 

আয়াবতে িত এিটি আয়াতও ততকে িো সম্ভে নয়| কুেআন আল িাকেবি কিসে 

কেধান কশক্ষা কদওয়া হবয়বি তাাঁে সকেকলত রুপই ইসলাি| কি োকি অন্তে কথবি 

এ সিল কেধানসমুহ কেশ্বাস িবে কস এিজন মুকিন এেং মুসলিান| কি কিান 

এিটি কেধানবি অস্বীিাে িোই কুফে| মৃতুেে পে পুনরুত্থাবন কেশ্বাস, কজন ও 

কফবেশতাে প্রকত কেশ্বাস, আদি আলাইকহস সালাি সিগ্র িানব্জাকতে আকদকপতা 

এেং প্রথি নেী এ কেষয়গুবলা সে অন্তবেে কেষয়| এগুবলাবি েলা হয় ঈিান, 

ইকতিাদ এেং আিাইদ| কিবহতু আবদশেকল ও কনবষধসমুহ কিবন চলা অেশ্যই 

শাকেকেি ও িানকসিিাবে সম্পন্ন হয় সুতোং এটা খুেই প্রবয়াজন প্রথবি কেশ্বাস 

আনা এেং পবে আবদশসমুহ ও কনবষধােকল কিবন চলা| এগুবলা আহিাি-ই-

ইসলাি এে কশক্ষা| এগুবলা কেশ্বাস িোও ঈিাবনে অঙ্গ| কিবন চলা ও পকেহাে 

িো হবলা ইোদত|  
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আল্লাহ তায়ালাে আবদশ ও কনবষধাজ্ঞাসমুহ আহিাবি ইসলাকিয়া তথা আহিাবি 

ইলাকহয়া| আবদশসমুহবি েলা হয় ফেি এেং কনবষধসমুহবি হাোি| কি ব্যকি 

এগুবলাে কিান এিটি কেধানবি অস্বীিাে িেবে ো অেজ্ঞা িেবে কস িাকফে 

কহসাবে কেবেকচত হবে| কি কেধানসমুহ কেশ্বাস িবে কিন্তু অকেবহলা িবে, কস 

িাকফে নয় কিন্তু ফাকসি হবয় িাবে| এিজন মুকিন কি ইসলাবিে কেধানসমুহবি 

কেশ্বাস িেবে এেং এগুবলা িথাসম্ভে কিবন চলবে কস এিজন সাকলহ মুসকলি| 

এিজন মুসকলি কি ইসলািবি কিবন চলবে এেং শুধুিাত্র আল্লাহ তায়ালাে সন্তুকি 

ও িালোসা অজতবনে জন্য কিান মুকশ তদবি িালোসবে তাবি েলা হয় সাকলহ 

ব্যকি| এিজন মুসকলি কিকন আল্লাহ তায়ালাে অনুগ্রহ ও িালোসা অজতন 

িবেবিন তাবি েলা হয় ‘আকেফ’ ো ওয়ালী| 

এিজন ওয়ালী কিকন অন্যবদে জন্য আল্লাহে সন্তুকি অজতবনে পবথ িাজ িবে িান 

কতকন এিজন মুেকশদ| এই সিল কনে তাকচত িানুষবদে এিবত্র সাকদি েলা হয়| 

তাবদে সিবলই  সাকলহ ব্যকি| এিজন সাকলহ কেশ্বাসী িখবনাই কদািবখ িাবে 

না| এিজন িাকফে অেশ্যই জাহান্নাবি িাবে| কস িখবনাই জাহান্নাি হবত মুকি 

লাি িেবত পােবে না| এেং কিাগ িেবত থািবে অন্তহীন শাকি| এিজন িাকফে 

িকদ ঈিান আবন তাহবল তাাঁে পাপসমুহবি সাবথ সাবথ িাফ িবে কদওয়া হয়| 

এিজন ফাকসি িকদ তওো এেং ইোদাতসমুহ পালন িবে চবল তবে কসও িখন 

জাহান্নাবি িাবে না| কেশ্বাসী মুকিনবদে িত সোসকে জান্নাবত িাবে| িকদ কস 

তওো না িবে তা হবল হয় তাবি িাবো শাফায়াবতে িােবি ক্ষিা িবে জান্নাবত 

কপ্রের্ িো হবে অথো তাাঁে পাপসমুহ অনুপাবত শাকি প্রদান িবে তাবি আোে 

জান্নাবত কপ্রের্ িো হবে| 

কুেআন আল িাকেি িখন অেতের্ িো হল, এে ব্যািের্ কিল কসই সিবয়ে 

আেকে িাষািাষী িানুষবদে জন্য উপযুি| এটা কিল এিটি িাকব্যি িাষা| 

অন্যিাবে েলা িায় এটি িকেতাে িন্দিয় কিল| এটি কিল আেকে িাষায় সুক্ষ 

তকনিায় প্রাচুি তপূর্ ত| এটি কেকদ, কেয়ান, কিয়াকন কিংো কেলািাবটে িত িাব্য 

কচঠিসমূবহে সীিা িাকেবয় কগবয়কিল| িকদও এটি বুঝা অবনি িঠিন| এিজন ব্যকি 

িকদ আেকে িাষাে িাধুয্যত /গাম্ভীি ত / িাকজতততা বুঝবত না পাবে তাহবল কস 

িখবনাই কুেআনবি িালিাবে বুঝবত পােবে না িকদও কস আেকে কজবন থাবি| 

এিনকি ঐ যুবগে অবনি িানুষও কুেআনবি িাবলািাবে বুঝবত পাবেকন িকদও 

আিাবদে নেী মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি এটিে ব্যাখ্যা িবেকিবলন| 

কুেআন আল িাকেবিে ব্যাখ্যাবিই হাকদস শকেফ েলা হয়| সাহাোবয় কিোি 

োকদয়াল্লাহু তায়ালা আনহু িহানেী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে িাি কথবি 

প্রাপ্ত কশক্ষাসমুহ অন্যবদে িাবি কপৌাঁবি কদবতন| সিবয়ে পকেেততবনে সাবথ সাবথ 

িলেও পকেেকততত এেং আঁধাবে আোকদত হবয় িায়| তাই ইসলাি গ্রহর্িােী 

নও মুসকলিো কনবজবদে সংিীর্ ত িবনািাে এেং দৃকিিকঙ্গ ও জ্ঞাবনে স্বল্পতাে 

িােবর্ কনবজো কুেআবনে কেকিন্ন ব্যখ্যা িবেবি িা মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাবিে কদওয়া কুেআবনে মুল কশক্ষাে কথবি সম্পূর্ ত কিন্ন| ইসলাবিে 

শত্রুবদে িাো এই সে ভুল ব্যাখাসমুহবি বুঝবত হবে|  তাবি ইসলাবিে 

আবদশসমূহ অথ তাৎ ফেি এেং কনবষধসমূহ অথ তাৎ হাোি জানবত হবে এেং িখন 

কস এগুবলা পালন িোে িত অেস্থায় কপৌিাবে তখন পালন িেবত হবে| তাো 

িকদ এগুবলা না কশবখ অথো কশবখও কিানটি অেবহলা িবে তবে তাো কিন আল্লাহ্ 

তায়ালাে দীনবি অেবহলা িেল| তাো ঈিান হাোবে| িাো তাবদে ঈিান হাোয় 

তাবদে মুেতাদ েলা হয়| িাো ধাকি তিবদে িদ্মবেবশ কথবি মুসকলিবদে কেভ্রান্ত 

িবে তাবদে কজকন্দি েলা হয়| আিাবদে কজকন্দিকদে এেং তাবদে কিথ্যাবি 

কেশ্বাস িো উকচত নয়| এটি উবল্লখ েবয়বি, কসয়াে ই িাকেে [১]  গ্রবন্থে তুকিতশ 

িাশ তবন এিশত কষাল পৃষ্ঠায় এেং দুেরুল মুখতাে গ্রবন্থে কশষ অোবয় 

অকেশ্বাসীবদে কনিাহ নািি অোবয়| কিান ব্যকি োবলগ হওয়াে পেও িকদ তাে 

প্রবয়াজনীয় ইসলাকি জ্ঞান না থাবি এেং কস িকদ িনকস্থে িেবত না পাবে কি কস 

মুসকলি এেং তাে িি তিাণ্ড িকদ হয় ইসলাি না জানাে িােবর্ তবে কস এিজন 

মুেতাদ কহসাবে সাব্যি হবে| দুেরুল মুখতাে গ্রবন্থে কশষ অোবয় -অকেশ্বাকসবদে 

কনিাহ নািি অোবয় েবয়বি, িখন কিান কনিাহ হওয়া ো কেোকহতা কিবয় োবলগ 

হওয়াে েয়বস কপৌিায় কিান ইসলাকি জ্ঞান িাো তখন তাে কনিাহ কিবঙ্গ িায় 

এেং অবেধ হবয় িায়| অন্য িথায় কস মুেতাদ হবয় িায়| আল্লাহ্  তায়ালাে 

কনদশ তনসমুহ তাে িাবি কপৌিাবত হবে| তাে কি শুনবে তাবি অনুিের্ িেবত 

হবে এেং েলবত হবে, আকি এগুবলা কেশ্বাস িকে| ইেবন আকেকদন োকহমুল্লাহ 

তায়ালা কেষয়টি এিাবে ের্ তনা িবেবি,  িখন কিান কিবয় কিাট থাবি তখন কস 

মুসকলি, এ সিয় তাে কপতািাতাে ধি তই তাে ধি ত কহসাবে কেবেকচত হবে| 

[১] এই েইটিে কলখি মুহাোদ কেন হাসান কেন আব্দুল্লাহ কেন তাওয়াস কেন হুেমুজ কশয়োকন 

(ইিাি মুহাোদ) েহিাতুল্লাহ তায়ালা, (১৩৫,৭৫২ কি, অয়াকসত- ১৮৯, ৮০৫কি,), এিজন 

কেখ্যাত ইসলাকিি স্কলাে ইিাি আবু হাকনফা ির্ততি কশক্ষা প্রাপ্ত| সািস উল আইো আবু েিে 
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মুহাোদ কেন আহিদ োহিাতুল্লাহ আলাইকহ (কহিঃ ৪৮৩/ ১০৯০ কি) েইবয়ে এিটি ব্যাখ্যা কলবখন 

িা তুকিতবত প্রিাশ িো হয় খাজা মুহাোদ মুকনে এবফকন্দ এে আইয়ান্তাবে|  

 

িখন কস োবলগ হবে তখন কস আে তাে কপতািাতাে উপে কনি তেশীল থািবে 

না| িখন কস ইসলাবিে কেষবয় অজ্ঞ অেস্থায় োবলগ হয় তখন কস মুেতাদ হবয় 

িায়| কি ব্যকি ইসলাবিে কেকধকেধাবন কেশ্বাস িবে না িকদও তাবি িাকলিা 

তাওকহদ পেবত কশানা িায়, কস েবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাোদুে োসুলুল্লাহ 

তবুও কস মুসকলি হবে না| কি ইসলাবিে িয়টি কিকত্তে উপে িা আিানতু 

কেল্লাহবত েকর্ তত েবয়বি এেং েবল কি আকি আল্লাহ্  তায়ালাে আবদশ এেং 

কনবষধসমুহবি কিবন কনবয়কি কস এিজন মুসকলি| প্রবতেি মুসকলিবি তাবদে 

সন্তানবদে কনবনাি মুখি িোবত হবে, আিানতু কেল্লাকহ ওয়া িালাইিাকতকহ ওয়া 

কুতুকেকহ ওয়া োসুকলকহ ওয়াল ইয়াওকিল আকখকে ওয়া কেল িাদকে খাইকেকহ ওয়া 

শােকেকহ কিনাল্লাকহ তায়ালা ওয়াল ো’সু োদাল িাওত| হাক্কুন আশহাদু আন লা 

ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাোদান আেদুহু ওয়া োসুলুহু| এেং এে 

অথ ত িাবলা িবে কশক্ষা কদওয়া| োবলগ হওয়াে পে কিান োচ্চা িকদ েবল কস এই 

িয়টিে কি কিান এিটি িাবন না অথো ইসলাবিে আবদশ কনবষধ  িাবন না তবে 

কস মুেতাদ হবয় িাবে| এই িয়টি কেশ্বাবসে কেষবয় কেিাকেত হাকিিাত কিতাবেে 

ঈিান এেং ইসলাি (Belief and Islam) নািি কিতাবে েবয়বি| প্রবতেি 

মুসকলবিে এটি পো উকচত এেং োচ্চাবদে পবে কশানাবনা উকচত িাবত তাবদে 

ঈিান িজবুত হয় এেং তাে অকধন সিলবি পবে কশানাবনা উকচত| িাি তত 

আিাবদে সিবলে সন্তানবি এিনিাবে গবে কতালা উকচৎ িাবত িবে তাো 

মুেতাদ কহসাবে েে না হয়| তাবদে তশশবেে প্রথি সিবয় ঈিান, ইসলাি, ওযু, 

কগাসল, নািাি এই কেষয়গুবলাে কশক্ষা কদবত হবে| [১] কপতািাতাে প্রথি িততব্য 

তাে সন্তানবি মুসকলি কহসাবে গবে কতালা| এটি দুবেে ওয়া ঘুবেে [২] কিতাবে 

উবল্লখ েবয়বি, “এিজন মুসকলি কি মুেতাদ হবয়বি তাবি অেশ্যই মুসকলি হবত 

েলবত হবে| তাে সবন্দহ দূে িেবত হবে| কস িকদ কিান অেিাশ চায় তাবি 

কতন কদবনে কজলখানায় োখবত হবে| কস তওো িেবল তাে তওো িবুল িো 

হবে| কস তওো না িেবল তাবি মুসকলি কেচােবিে অধীবন মৃতুেদণ্ড প্রদান িো 

হবে| কিান নােী মুেতাদ হবয় কগবল তাবি হতো িো হবে না| তাবি পুনোয় 

মুসকলি হওয়াে আগ পি তন্ত েকন্দ োখবত হবে| 

[১] হাকিিাত কিতাবেকি প্রিাকশত অফুেন্ত কনয়ািত ো Endless Bliss কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ড 

এটি েকর্ তত েবয়বি| 

[২] র্ততীয় উসিানী শাইখ উল ইসলাি মুহােদ িল্লা হাসোও েহিাতুল্লাহ ির্ততি কলকখত| 

কস িকদ দারুল হােবে পাকলবয় িায় তবে পুনোয় দারুল ইসলাবি কফবে আসাে 

আগ পি তন্ত তাে কিান জাকেয়া থািবে না| কস মুেতাদ হবয় কগবল তাে কনিাহ 

কিবঙ্গ িাবে এেং অবেধ হবয় িাবে| তাে সিল সম্পকত্ত তাে অধীন হবত চবল 

িাবে| কস পুনোয় মুসকলি হবল কস আোে সম্পকত্ত কফবে পাবে| কস িাো কগবল 

ো দারুল হােবে পাকলবয় কগবল তাে সম্পকত্ত তাে ওয়াকেশো পাবে| তাে কিান 

ওয়াকেশ না থািবল োয়তুল িাবলে হিদাে ব্যকিো তা পাবে| 

[১] এিজন মুেতাদ অন্য মুেতাবদে সম্পকত্তে অকধিােী হবত পাবে না| মুেতাদ 

কহসাবে অকজতত সম্পকত্ত তাে সম্পকত্ত নয়| এটি মুসকলিবদে জন্য কফইস কহসাবে 

গন্য হবে| (কফইস এে সংজ্ঞা অফুেন্ত কনয়ািত নািি কিতাবেে পঞ্চি খবণ্ডে উপ 

পকেবিদ অকেশ্বাসীবদে কেোবহ েকর্ তত েবয়বি)| তাে সিল সািাকজি আদান 

প্রদান কিিন কিনা কেচা, িাোে চুকি, উপহাে কদওয়া োকতল হবয় িাবে| (দয়া 

িবে অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে পঞ্চি খবণ্ডে এিকত্রশ নম্বে অনুবেদ এ োকতল 

নািি পকেবেদ কদখুন)| 

কস িকদ পুনোয় মুসকলি হয় তবে এগুবলা তাে িাবি আবগে অেস্থায় কফবে 

আসবে| তাবি তাে আবগে ইোদাবতে িািা িেবত হবে না এিিাত্র হজ 

ব্যতীত, হজ তাবি পুনোয় আদায় িেবত হবে| প্রথি কতনটি কেষয় িা এিজন 

নতুন কেশ্বাসীে জানবত হবে, ওযু িেবত, কগাসল িেবত এেং নািাি আদায় 

িেবত| ঈিাবনে িয়টি িম্ভ হল, কেশ্বাস িো কি আল্লাহ্ তায়ালা এি এেং অকিতীয় 

এেং তাে কনদশ তনসমুবহ ঈিান আনা, কফবেশতাবদে উপে, আসিাকন কিতাবেে 

উপে, নেীবদে উপে, পেিাবলে কজেবনে উপে, িািা এেং িাদাে এে উপে| 

এেপবে তাে এগুবলা আলাদা আলাদািাবে প্রবতেিটি েলবত হবে| সংবক্ষবপ, 

আিাবদে ইসলাবিে আবদশ এেং কনবসধসমুহ অন্তে এেং শােীকেি উিয়িাবে 

পালন িেবত হবে এেং অন্তে সেসিয় সবচতন োখবত হবে নতুো তা গাবফলবত 

ডুবে িাবে| কিান ব্যকিে অন্তে িকদ স্থায়ী না হয়| অথ তাৎ কস িকদ িবন োখবত না 

পাবে আল্লাহ্  তায়ালাে িহত্ত্ব এেং তাে িরুর্াসমুহবি, জাহান্নাবিে আিােবি, 

ইসলািবি কনবজে উপে আবোকপত িো তাে জন্য অবনি িঠিন হবে| কফিবহে 

স্কলােগর্ এই িবি ত ফতওয়া কদবয়বিন, কি এটি োন্দাবি ইসলাি পালবন সহজ 
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িবে কদয়| শেীবেে ইসলাবিে সাবথ িানায় কনওয়াে সহজতা, ইো এগুবলা 

কনি তে িবে অন্তবেে কেশুিতাে উপবে| তথাকপ কিান ব্যকিে আচের্ িকদ তাে শুধু 

অন্তবেে কেশুিতাবি গুরুত্ব কদয় এেং িাবলা আচের্ িবে তবে শােীকেিিাবে 

ইসলাি কিবন না চবল তবে কস এিজন মুলকহদ| এ ধেবনে ব্যকিবদে কশক্ষাবি 

ইকিদোজ েবল| এই কশক্ষাে অকধিােী এেং দানিােী উিবয় জাহান্নাবি কনকক্ষপ্ত 

হবে| অন্তবেে কেশুিতা এেং নাফবস মুতিাইন্না কনি তে িবে িতটা শােীকেি ও 

ইোকৃতিাবে কস ইসলাবিে সাবথ কনবজবি িাকনবয় কনবয়বি| এধেবনে িন্তব্য, 

আিাে অন্তে পকেশুি, আিাে অন্তবেে কদবি কদখ, তাোই েবল িাো ইসলািবি 

তাবদে কেবেি কেবেচনা এেং শেীবেে সাবথ িাকনবয় কনই কন| এগুবলা েবল তাো 

কনবজবদে এেং তাে আবশপাবশে িানুষবি প্রতাকেত িেবি| 

 

 

ঈিাবনে গুর্ােলী 

আহবল সুন্নাবতে ঈিািগবর্ে িবত ঈিাবনে গুর্ােলী ৬টি|  

১| আিানতু কেল্লাহিঃ  

আকি কেশ্বাস িকে আল্লাহ আকজমুশশান েততিান, কতকন এি অকিতীয়| ইহাে প্রকত 

আিাে পুর্ ত ঈিান আবি| 

তাাঁে কিান শেীি ও নজীে কনই| (তাাঁে কিান অংশীদাে এেং তাাঁে সিতুল্য কিছু 

কনই)| 

কিঁকন কনকদ তি অেস্থান হবত মুনাবেহ মুি, স্বাধীন| (কতকন এিই স্থাবন অেস্থান 

িবেন না)| 

কতকন মুত্তাসকসে, অথ তাৎ কতকন পকেপূর্ ত গুর্ােলীবত গুর্াকন্বত| তাাঁে িাবঝ িািাল 

গুর্ােলী কেোজিান| 

কতকন সিল ধেবনে অপূর্ ততা কথবি মুি এেং অবনি দূবে| এগুবলা তাহাাঁে কিতবে 

কেোজিান নয়| 

পকেপূর্ ততাে (িািাল এে) গুর্ােলী তাহাাঁে িাবঝ কেোজিান আে অপূর্ ততাে 

গুর্ােলী আিাবদে িাবঝ কেদ্যিান| 

আিাবদে িাবঝ কি সিল অপূর্ ততাে গুর্ােলী েবয়বি তাাঁে িবে উবল্লখবিাগ্য, 

কেকিন্ন ঘাটকত কিিন হাত, পা অথো কচাখ, অসুস্থতা, স্বাস্থে, খাদ্য, পাকন, চাকহদা 

এেং এ ধেবনে আেও অন্যান্য অসম্পূর্ ততা| 

আল্লাহ তায়ালা আকজমুসশাবনে অকধকৃত পকেপূর্ ত গুনােলীে িাবঝ েবয়বি িািাল 

এে গুর্ােলী| কিিন, পৃকথেী ও জান্নাত- জাহান্নাি,  পাকন ও অন্তেীবক্ষ েসোসেত 

সিগ্র জীকেত সত্তা, সিল সৃকিে েক্ষর্াবেক্ষর্ িো িাে সংখ্যা আিো কচাবখ কদকখ 

ও িা আিো ও আিাবদে ক্ষুদ্র িকিষ্ক কচন্তাও িেবত পাকে না,  তাাঁে সিল সৃকিবি 

কেকিি (খাদ্য) দান িো, এেং তাাঁে অন্যান্য পকেপূর্ ত তেকশিোেলী| 

কতকন িাকদে ই মুতলাি (িহান সৃকি িততা)| প্রবতেি এেং সিল সৃকিই আল্লাহ 

আকজমুসশান এে িািাল এে গুর্ােলী ো কেকশবিেই এিটা িাবজে অংশ| 

আল্লাহ আকজমুসশান এে ২২টি গুর্ােলী েবয়বি কিগুবলা আিাবদে জন্য জানা 

ওয়াকজে| তািাো তাাঁে আে ২২টি গুর্ােলী ো তেকশিে েবয়বি িা তাাঁে জন্য 

“মুহাল” (অকচন্তনীয়, অসম্ভে)| 

ওয়াকজে িাবন প্রবয়াজনীয়| এই গুর্ােলীসমূহ আল্লাহ আকজমুসশান এে িাবঝ 

কেদ্যিান| কি তেকশিেসমূহ মুহাল (অকচন্তনীয়, অিল্পনীয়)  কসগুবলা তাাঁে িাবঝ 

কেদ্যিান নয়|মুহাল ওয়াকজে এে ঠিি কেপেীত|এে িাবন‘কেদ্যিান থািা অসম্ভে’ 

কসফাত- ই-নাফকসয়াহ আল্লাহ আকজমুসশান এে এিটি গুর্ােলী কিটা আিাবদে 

জন্য জানা ওয়াকজে| ‘উযুদ’ িাে অথ ত কেদ্যিান থািা প্রচকলত দকলবলে আবলাবি 

প্রিাকনত আল্লাহ্  তায়ালা কেোজিান এটি আল্লাহ্  তায়ালাে িওয়াল এ শেীফ, িা 

পবে, ইবন্নকন এনাল্লাহু| এে দকলল িনিাকত্ত্বিিাবে কনিই সিল সৃকিে এিজন 

সৃকিিততা েবয়বি| কেোজিান না থািা তাে জন্য মুহাল| কসফাত এনাফকসয়ো অথ ত 

তাবি ব্যতীত জাত কিংো জাতব্যতীত কতকন কচন্তাে কিাগ্য হবত পাবে না| আল্লাহ 

আকজমুসশান এে কেষবয় ৫টি গুর্ােলী েবয়বি কিগুবলাবি কসফাত-ই- জাকতয়ো 

েলা হয়| এগুবলা জানা আিাবদে জন্য ওয়াকজে| এগুবলাে অপে নাি উলুকহয়োত 

এে গুর্ােলী| 

১। িাকদি (কিদাি): এটা িাো কোঝায় আল্লাহ আকজমুশশান এে অকিবত্বে কিান 

ও সুচনা কিল না, কতকন সে সিয়ই েততিান| 

২। োিা: এে িাো কোঝায় আল্লাহ আকজমুশশান এে অকিবত্বে কিানও পকেসিাকপ্ত 

কনই, এটি ওয়াকজে-উল-উযুদ নাবিও পকেকচত| এটিে প্রথাগত প্রিার্াকদ কহসাবে 
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আল্লাহ তায়ালা সুো হাকদবদে কতন নম্বে আয়াবত িাকেিায় ের্ তনা িবেবিন|এে 

িনিাকত্ত্বি প্রিান হল, িকদ তাাঁে অকিবত্বে কিানও সূচনা থািবতা তবে কতকন 

হয়বতা অক্ষি কিংো অসম্পূর্ ত হবত পােবতন| এেং এিজন অক্ষি অসম্পূর্ ত সত্ত্বা 

িখবনা অন্য কি সৃকি িেবত পাবেনা| সুতোং তাাঁে অকিবত্বে শুরু কিংো কশষ তাাঁে 

অকিবত্বে জন্য মুহাল (অসম্ভে)| 

৩| কিয়াি-কে-নাফকশকহ:  এটা িাো কোঝায় আল্লাহ তায়ালাে  িবি ত  ‘জাত’ 

কহসাবে অন্য িাবো প্রবয়াজনীয়তা কনই| সূো মুহাোদ (আলাইকহস সাল্লাি) এ 

এই কেষবয়ে প্রািাকনি দকলল েবয়বি| সাধােন জ্ঞাবন তাাঁে িকদ এই গুর্ােলীসমূহ 

না থািবতা তবে কতকন অক্ষি ও অসম্পূর্ ত হবতন| িা আল্লাহ তায়ালাে কক্ষবত্র 

মুহাল ো অসম্ভে| 

৪| মুখালাফাত -কলল-হাওয়াকদস: এে িাো কোঝায় আল্লাহ আকজমুসশান তাাঁে 

জাত ও গুনােলীবত অন্য িাবো িতই নয়| সূো শুো এে এগােতি আয়াবত 

িাকেিায় এে প্রািাকনি দকলল েবয়বি| তাাঁে িকদ এই গুর্ােলী না থািবতা তবে 

কতকন অক্ষি ও অসম্পূর্ ত হবতন| িা আল্লাহ তায়ালাে কক্ষবত্র মুহাল ো অসম্ভে| 

৫|ওয়াহদাকনয়োতিঃ এে িাো কোঝায় আল্লাহ আকজমুসশান তাাঁে জাত কিংো 

গুর্ােলী ো িবি ত কিানটিবতই তাাঁে কিান শেীি (অংশীদাে) অথো নকিে 

(সিিক্ষ) কনই| সূো ইখলাবসে প্রথি আয়াবত িাকেিায় এে প্রািাকনি দলীল 

েবয়বি| এে িনিাকত্ত্বি ব্যাখ্যা হবলা িকদ তাাঁে কিান শেীি থািবতা তাহবল সিল 

সত্তা অকিত্বহীন হবয় পেবতা| এিজন কিছু সৃকিে ইো কপাষর্ িেবল অপেজন 

তাাঁে কেবোকধতা িেবতা| 

[কেশীে িাগই ইসলাকিি স্কলােবদে িবত উজুদ অথ ত কেদ্যিান ো অেস্থান িা 

এিটি গুরুত্বপূর্ ত গুর্ােলী| ফবল এই কশফাত-এ দুকনয়া এে উপনাবি ৬টি গুর্ােলী 

েবয়বি|] 

 

কসফাত-ই- তুবুকতকয়েয়াহ 

আল্লাহ আকজমুসশান এে ৮টি গুর্ােলী েবয়বি িা আিাবদে জন্য জানা ওয়াকজে| 

এেং এগুবলাবি কসফাত-ই- তুবুকতকয়েয়াহ এে অন্তভু তি িো হবয়বি| 

এগুবলা হল হায়াত, ইলি, কশি , োসাে, ইোদা , কুদোত, িালাি , তািউইন| 

১। হায়াতিঃ এে অথ ত আল্লাহু আকজমুসশান জীকেত| সুো োিাোে ২৫৫তি 

আয়াবত িাকেিায় এে দলীল েবয়বি| অথ তাৎ িকদ আল্লাহ তায়ালা জীকেত না 

হবতন তবে কিান সৃকিে অকিত্বই িল্পনা িো কিত না| 

২। ইলিিঃ আল্লাহ তায়ালাে েবয়বি অপকেসীি জ্ঞান| সূো হাশবেে ২২ তি 

আয়াবত িাকেিায় এে ের্ তনা েবয়বি| এে িনিাকত্ত্বি ব্যাখ্যা হল আল্লাহ তায়ালা 

িকদ সিল জ্ঞাবনে অকধিােী না হবতন তাহবল কতকন হবতন অসম্পূর্ ত ও অক্ষি| িা 

আল্লাহ তায়ালাে কক্ষবত্র মুহাল ো অসম্ভে| 

৩। শািািঃ এে অথ ত আল্লাহ তায়ালা শ্রের্ িবেন| সূো ইসোে প্রথি আয়াবত 

িাকেিায় এে ের্ তনা েবয়বি| কতকন হবতন অসম্পূর্ ত ও অক্ষি িকদনা কতকন শ্রের্ 

ক্ষিতা সম্পন্ন হবতন| িা আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে জন্য অসম্ভে| 

৪। োসােিঃ এে অথ ত আল্লাহ তায়ালা কদবখন| এটাও সূো ইসোে প্রথি আয়াবত 

িাকেিায় েকর্ তত হবয়বি| এে িনিাকত্ত্বি ব্যাখ্যা হল আল্লাহ তায়ালা িকদ দৃকি 

ক্ষিতাে অকধিােী না হবতন তাহবল কতকন হবতন অসম্পূর্ ত ও অক্ষি| িা আল্লাহ 

তায়ালাে কক্ষবত্র অসম্ভে| 

৫। ইোদািঃ এে অথ ত আল্লাহ তায়ালা ইো কপাষর্ িবেন| কতকন িা চান তাই 

সংঘটিত হয়| তাে অকনোয় কিছুই সম্পন্ন হয় না| কতকন কেকিন্ন েস্তু সৃকি িেবত 

কচবয়কিবলন এেং সৃকি িবেবিন| সূো ইিাহীবিে ২৭তি আয়াবত আল্লাহ তায়ালা 

এটা ের্ তনা িবেবিন|কতকন হবতন অসম্পূর্ ত ও অক্ষি িকদনা কতকন ইো 

ক্ষিতাসম্পন্ন হবতন িা আল্লাহ তায়ালাে কক্ষবত্র অসম্ভে| 

৬।কুদোতিঃ এে অথ ত আল্লাহ সুেহানা তায়ালা সে তশকিিান| সূো আবল ইিোবনে 

১৬৫ তি আয়াবত িাকেিায় আল্লাহ তায়ালা এটি ের্ তনা িবেবিন| আল্লাহ তায়ালা 

িকদ সে তশকিিান না হবতন তাহবল কতকন হবতন অসম্পূর্ ত ও অক্ষি| িা আল্লাহ 

তায়ালাে কক্ষবত্র অসম্ভে| 

৭।িালািিঃ এে অথ ত আল্লাহ তায়ালা িথা েবলন| সূো কনসাে ১৬৪তি আয়াবত 

িাকেিায় আল্লাহ তায়ালা এটা ের্ তনা িবেন| আল্লাহ তায়ালা িকদ োিশকি সম্পন্ন 

না হবতন তাহবল কতকন হবতন অসম্পূর্ ত ও অক্ষি| িা আল্লাহ তায়ালাে কক্ষবত্র  

অসম্ভে| 
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৮।তাক্বউইনিঃ আল্লাহ আকজমুসশান সৃকিশীল, তাে সৃকি িোে ক্ষিতা েবয়বি এেং 

কতকন সৃকি িবেন| কতকন এি শূণ্য হবত সিল কিছু সৃকি িবেবিন| কতকন িাো অন্য 

কিান সৃকিিততা কনই| সূো যুিাে এে ৬২ আয়াবত িাকেিায় এে দলীল েবয়বি| 

তাে েবয়বি এই িহাকেশ্ব ও জান্নাবতে কেস্ময়িে তেকচত্রেিয় সৃকি| এেং কতকন 

এিাই সিল কিছুে সৃকিিততা| তাবি িাো অন্য িাউবি সৃকিিততা েলা ো িবন 

িো এি ধেবনে কুফে| িানুষ কিছুই সৃকি িেবতন পাবে না| স্রিাই সিল সৃকিে 

আধাে| 

 

কসফাত-ই-িানাইয়ো:   

আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে েবয়বি ৮ টি অেস্তুগত গুর্ােলী ো তেকশি িাবি েলা 

হয় কসফাত-ই-িানাইয়ো| এগুবলা জানাও আিাবদে জন্য ওয়াকজে| এগুবলা হবলা- 

হায়ুউন, আকলমুন, সাকিউন, োকসরুন, মুকেদুন, িাকদরুন, মুতািাকল্লমুন, 

মুবিউয়েীউনুন| 

১। হাইয়্যেনিঃ আল্লাহ আকজমুসশান জীকেত| 

২। আকলমুনিঃ আল্লাহতায়ালাে েবয়বি ইলি-ই-িাকদকি| এে অথ ত শাশ্বত জ্ঞান| 

কতকনই এই ঐশী জ্ঞাবনে অকধিােী| 

৩। সাকিউনিঃ আল্লাহ আকজমুসশান এিন শ্রের্ ক্ষিতা িাো কশাবনন কিটা শাশ্বত| 

৪। োকসরুনিঃ আল্লাহ আকজমুসশান কদবখন| 

৫। মুকেদুনিঃ আল্লাহ আকজমুসশান ইো কপাষর্ িবেন ইোদা-ই-িাকদিা এে 

সাহাবয্য| (শাশ্বত ইোেলী) 

৬। িাকদরুনিঃ আল্লাহ আকজমুসশান কনজ কুদেত-ই-িাকেিায় সে তশকিিান| 

(শাশ্বত শকি) 

৭। মুতািাকল্লমুনিঃ আল্লাহ আকজমুসশান এে েবয়বি োিশকি| (শাশ্বত িাষা) 

৮। মুবিউয়েীউনুনিঃ আল্লাহ আকজমুসশান সৃকিশীল এেং কতকন সিল কিছু সৃকি 

িবেবিন| 

উপবেকল্লকখত তেকশিেগুবলাে কেপেীত গুর্ােলী আল্লাহ আকজমুসশান এে জন্য 

অসম্ভে তেকশিে| 

ওয়া িালাইিাকতকহিঃ  

আকি আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে কফবেশতাগবর্ে উপে কেশ্বাস িকে এেং এে 

উপবে আিাে পূর্ ত ঈিান েবয়বি| কতকন নুে (আবলা) হবত তাবদে সৃকি িবেবিন| 

তাো কজসি (অেয়ে), (এখাবন েকর্ তত কজসি ো অেয়ে পদাথ তকেদ্যা এে েইবয়ে 

েকর্ তত কদহ ো অেয়বেে িত নয়)| তাো খায় না এেং পানও িবে না| তাবদে 

কিৌন চাকহদা কনই| তাো কেবহশত কথবি দুকনয়াবত কনবি আবস এেং আোে 

কেবহশবত কফবে িায়| তাো কেকিন্ন কেবশ সািবন আবস| তাো কিান অেস্থাবতই 

আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে অোেতা িবে না| তাো আিাবদে িত পাবপ কনিকেত 

হয় না| তাবদে িবে েবয়বি মুিােোে (১) এেং নেীগর্| 

ওয়া কুতুকেকহিঃ  আকি আেও কেশ্বাস িকে আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে (স্বগীয়) 

কিতােসমূবহে উপে| আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে েবয়বি কিতােসমুহ| কুেআবন 

িাকেবি এিশত চাে খানা আসিাকন কিতাবেে িথা উবল্লখ েবয়বি| এে িবে 

এিশত খানা কিাট কিতাে েবয়বি িাবদে েলা হয় সুহুফ| এেং অন্য চােটি েে 

কিতাে| তওোত (কতাোহ) হিেত মুসা আলাইকহস সালাি এে উপে অেতীর্ ত 

হবয়কিল, িাবুে হবয়কিল হিেত দাউদ আলাইকহস সালাবিে উপবে, ইনকিল 

হিেত ঈসা আলাইকহস সালাবিে উপবে এেং কুেআবন িাকেি আিাবদে কপ্রয় নেী 

হিেত মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহস সালাবিে উপবে| েততিান কজউস এেং 

কিস্টানবদে িবে তাওোত এেং োইবেল এে কিানটি পো হয় এই কেষবয় 

আিাবদে এিজন পােকলবিশন কি এ েইগুবলাে সাবথ জকেত এে কিান জোে 

কদবত পাবে কন| 

এিশত খানা সুহুফ এে কিতবে দশখানা হিেত আদি আলাইকহস সালাবিে 

উপবে, পঞ্চাশটি হিেত কশস আলাইকহস সালাবিে উপবে, কতকেশটি হিেত ইকদ্রস 

আলাইকহস সালাবিে উপবে এেং দশটি হিেত ইিাকহি আলাইকহস সালাবিে 

উপবে| সেগুবলাই হিেত কজিাইল আলাইকহস সালাবিে িােবিই অেতীর্ ত 

হবয়বি| কুেআবন িাকেি আসিান হবত অেতীর্ ত সে তবশষ আসিাকন কিতাে| এটি 

খণ্ড খণ্ড আয়াবত অেতীর্ ত হবত কিাট কতইশ েিে সিয় লাবগ এেং এে কেধানেলী 

এ কেশ্ব ধ্বংবসে আগ পি তন্ত েততিান থািবে| এবি সিল ধেবনে কেলুকপ্ত (োকতল 
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হওয়া কথবি) এেং িানে সৃি পকেেততন (িানুবষে িাো কিান ধেবনে পকেেততন 

সংস্কের্ ো পকেেধ তন) এে হাত কথবি কহফাজত িো হবয়বি| 

[১] মুিােেে এে জন্য অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে ষষ্ঠ খবণ্ডে প্রথি অোবয়ে ওয়াো এে পঞ্চি 

িে| 

 

 

ওয়া োসুকলকহিঃ   

আল্লাহ আকজমুসশান ির্ততি কপ্রকেত নেী োসুল আলাইকহস সালািগবর্ে প্রকতও 

আিাে ঈিান আবি| 

সিল নেীগর্ই িানুষ| আদি আলাইকহস সালাি প্রথি নেী এেং আিাবদে োসুল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহস সালাি সে তবশষ নেী| এই দুইজবনে িাবঝ আেও অবনি 

নেী আলাইকহমুস সালাওয়োতু ওয়াত তাসকলিাত এবসবিন| আল্লাহ আকজমুসশান 

এিিাত্র এই সংখ্যা জাবনন| নেীগবর্ে আলাইকহমুস সালাওয়োতু ওয়াত 

তাসকলিাত এে ৫টি গুর্ােলী ো তেকশিে েবয়বি কিগুবলা আিাবদে জানা 

ওয়াকজে| 

এগুবলা কসদি, আিানাত, তােলীগ, ইসিাত এেং কফতানাত| 

১| কসদিিঃ সিল নেী আলাইকহমুস সালাওয়োত ওয়াত তাসকলিাত তাবদে িথাে 

উপবে পুবোপুকে কেশ্বি| তাো িা েবলন সে সতে| 

২| আিানাতিঃ তাো িখবনা কেশ্বাবসে পকেপন্থী কিান িাজ িবেন না| 

৩| তােকলগিঃ তাো আল্লাহ তায়ালাে সিল আবদশ এেং কনবষধসমূহ জাবনন এেং 

এগুবলা তাে উোতবদে িাবঝ িকেবয় কদন| 

৪| ইসিাতিঃ এে অথ ত সিল ধেবনে পাপ, কলাি কিংো এসবেে কিকঞ্চৎ পকেিান 

কথবিও অবনি দূবে| তাো িখবনা কিান পাপ িাজ িবেন না| নেী আলাইকহস 

সালািগনই কসই কগাষ্ঠী িাো িখবনাই পাপ িবেন না| 

৫| কফতানাতিঃ এে অথ ত সিল নেী (আলাইকহস সালাতু ওয়াসসালািগর্)  

সাধােন িানুষ অবপক্ষা জ্ঞানী| 

৫টি তেকশিে আবি কিগুবলা নেী- োসুল আলাইকহমুস সালাওয়োত ওয়াত 

তাসকলিাতগবর্ে জন্য জাবয়ি| তাাঁো পান িবেন, আহাে গ্রহন িবেন, তাাঁো 

অসুস্থতায় কিাবগন, তাাঁো মৃতুেেের্ িবেন (তাাঁো িের্শীল), তাাঁো কহজেত িবেন 

এি জগত (এই দুকনয়া) হবত অন্য জগবত (পেিালীন জীেন), এেং তাাঁো 

পৃকথেীে প্রকত আসি নন| কুেআবন িাকেবি ২৮ জন েহিতপ্রাপ্ত নেীগবর্ে নাি 

উবল্লখ আবি| আবলিগবর্ে িবত সিবলে জন্য এটা জানা ওয়াকজে| 

নেীগবর্ে নািিঃ (আলাইকহমুস সালাওয়োতু ওয়াত তাসকলিাত) 

আদি, ইকদ্রস, নূহ, কশস, হুদ, সাকলহ, লুত, ইিাহীি, ইসিাইল, ইসহাি, ইয়াকুে, 

ইউসুফ, মুসা, হারুন, দাউদ, সুলায়িান, ইউনুস, ইকলয়াস, ইকলবয়সা, আইয়ুু্ে, 

িািাকেয়া, ঈসা এেং মুহাোদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহস সালাতু ওয়াসাল্লাি| এখাবন 

উজাইে, কলািিান এেং জুলিােনাইন কনবয় কিছুটা িতবিদ আবি| কিছু 

ইসলাকিি কেবশষবজ্ঞে িবত তাো কতনজন এেং কখকজে আলাইস সালাি নেী 

কিবলন| অন্যবদে িবত তাাঁো কিবলন আউকলয়া| 

িািাোত-ই িাসুকিয়াে িকত্রশ নম্বে কচঠিবত উবল্লখ আবি, এ ব্যাপাবে কেশ্বি 

আবলিগবর্ে ের্ তনা েবয়বি কি কখকজে আলাইকহস সালািও নেী কিবলন| 

১৮২ তি কচঠিবত আেও ের্ীত আবি, কখকজে আলাইকহস সালাবিে িানুবষে 

িেবেবশ আত্মপ্রিাশ ও িানুবষে কেবশ িাজ িো িাো এটা প্রিান িবেন না কি 

কতকন জীকেতই কিবলন| আল্লাহ তায়ালাে অনুিকতিবি অবনি নেী ও আউকলয়া 

কিোি এে আত্মাও িানুবষে কেবশ কদখা িায়| তাবদেবি কদখবত পাোই িাবন 

এটা নয় কি তাাঁো জীকেত| 

এেং কতািাবদেবি এটা েলবত আবোকপত িো হবয়বি কি, আকি, 

আলহািদুকলল্লাহ হিেত আদি আলাইকহস সালাবিে এিজন েংশধে এেং 

মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি এে এিজন উেত| ওহাকেো এটা িাবন 

না কি আদি আলাইকহস সালাি এিজন নেী কিবলন| তািাো কিবহতু তাাঁো 

মুসকলিবদে মুশকেি েবল তাই তাাঁো িাবফে কহসাবে গণ্য| 

[১] কলকখত মুহােদ কেন ফারুকি োহিাতুল্লাকহ| ইিাি েব্বাকন কুকেসা কসেরুহুিা এে র্ততীয় কিবল 

ির্ততি (১০০৭ কসেবহন্দ-১০৭৯) 

 

ওয়াল- ইয়াওকিল আকখকেিঃ  

আকি পুনরুত্থান এে উপে কেশ্বাস িকে| এে উপে আিাে পূর্ ত ঈিান েবয়বি| 

কিবহতু আল্লাহ সুেহানা তায়ালা আিাবদে এই কেষবয় অেকহত িবেবিন| কিয়ািত 

কদেস শুরু হবে িখন িানুষ িেে কথবি উঠবত শুরু িেবে| এটি ততক্ষর্ পি তন্ত 

স্থায়ী হবে িখন িানুষ তাবদে সে তবশষ অেস্থান জান্নাত কিংো জাহান্নাবি প্রবেশ 

িেবে| আিাবদে প্রবতেবিেই মৃতুেে স্বাদ গ্রহর্ িেবত হবে এেং পুনোয় নতুন 
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জীেন প্রাপ্ত হবত হবে| জান্নাত, জাহান্নাি, িীিান, পুলকসোত, হাশে, নাশে, 

িেবেে আজাে এেং িেবে মুনিাে নাকিবেে প্রবেে উত্তে এগুবলা সেই সতে| 

এগুবলা অেশ্যই কিাগ িেবত হবে| 

ওয়াকেল িাদকে খাইকেকহ ওয়া শােকেকহ কিনাল্লাকহ তায়ালািঃ আকি আেও কেশ্বাস িকে 

অতীত এেং েততিাবনে সিল ঘটনা, িাবলা খাোপ, িা ইকতিবে সংঘটিত হবয়বি 

কিংো িকেষ্যবত সংঘটিত হবে সেই আল্লাহ আকজমুসশান ির্ততি কনধ তাকেত তা 

িদে, এটা তাে জ্ঞাবনে উপযুি এেং পূে ত হবত কনধ তাকেত| আিাবদে সৃকিে সাবথ 

সাবথ আিাবদে কনধ তাকেত সিয় এেং িােতীয় সিল কিছু লওবহ িাহফুবজ 

কলকপেি,  এে প্রকত আিাে পূর্ ত ঈিান েবয়বি| এই কেষবয় আিাে অন্তবে কিান 

প্রিাে সবন্দহ কনই| 

আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাোদান আেদুহু ওয়া 

োসুলুহুিঃ 

আিাে িািহাবে ইকতিাদ (কেশ্বাবসে কিকত্তবত) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জািায়াবতে 

িািহাে| আকি এই িািহাবেে অনুসােী| োকি অন্য োহাত্তেটি িতোদই োকতল 

এেং তাো জাহান্নাবি িাবে| 

[িাো আসহাবে কিোিবদে (আলাইকহি উে- কেদওয়ান) িালোবস তাবদে েলা 

হয় আহলুস সুন্নাত| সিল সাহাো কিোিগর্ই কিবলন জ্ঞানী এেং আকদল 

মুসকলি| তাো অংশ কনবতন িানে জাকতে কশক্ষি োসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আকলকহ 

ওয়া সাল্লাবিে কসাহেবত (পকেত্র তেঠবি, জিাবয়ত)| এিজন সাহােী কিকন 

নুন্যতি কিান কসাহেবত অংশ কনবয়বিন কতকন সিল ওকলগবর্ে িবে কশ্রষ্ঠ ওকল 

কথবিও কশ্রষ্ঠতে কিবহতু কতকন সাহােী| আল্লাহে কিান কপ্রয় ও িািাল োন্দাে 

সাবথ এিটিিাত্র কসাহবেত ও তাওয়াজ্জ্যেবত কি হাল অনুিে হয়, তাে েেিতপুর্ ত 

দৃকিবত ও কনিঃশ্বাবস কি প্রিাে পকেলকক্ষত হয় কি ব্যকি এই কসৌিাগ্যিয় তনিবটে 

অনুপকস্থত থািবে কস িখবনা তা বুঝবত পােবে না| সিল সাহাো কিোিগর্ 

নকেজীে সাবথ প্রথি সাক্ষাবতই নাফবসে (১) চাকহদাবি প্রশ্রয় কদওয়া হবত সুেক্ষা 

কপবয়কিবলন| আিো তাাঁবদে সিলবি িালোসাে আবদশ িেকি| কসোত-উল 

ইসলাি েইবয়ে প্রথি পৃষ্ঠাগুবলাে িাষ্য িবত;“কি কিাবনা সাহাোবয় িাকেি 

আলাইকহি-উে কেদওয়ান সম্ববন্ধ িাকজততিাবে িথা েবলা, তাাঁবদে কনবয় িখবনা 

িন্দ িথা েবলা না|” 

[১] অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে র্ততীয় খবণ্ডে িকত্রশ নম্বে অোয় কদখুন| 

কিবহতু োহাত্তেটি দবলে অবনবি এই কেষয়টিবি অবনি দূবে কনবয় কগবি, কিখাবন 

অবনবি এবি অেবহলা িেবি, অবনবি তাাঁবদে কেশ্বাসবি অন্তবে পালন িেবি 

িকদও অন্যো কফলসকফ এেং গ্রীি কফলসফােবদে কপবি পবে আবি| এিাবে তাো 

এিন কিছু পালন িেবি িা ইসলাবি কনই এেং কিছু কিছু এিনকি ইসলাবিে 

কেপেীত| তাো কেদাতবি (কেশ্বাস এেং অনুশীলন িা িখবনা ইসলাবি কিল না 

কিংো িা ইসলাবিে কেশ্বাস ও প্রোিটিবসে নাবি নতুনিাবে আকেষ্কৃত হবয়বি) 

আকলঙ্গন িেবি| তাো সুন্নাবত ইসলাবিে অেিাননা িেবি| এিন কিছু িানুবষে 

আকেি তাে হবয়বি িাবদে ইজিাে কিকত্তবত স্বীকৃত ইসলাবিে অন্যতি ব্যকিত্ব আবু 

েিে কসকেি এেং হিেত উিে ফারুি োকদয়াল্লাহু আনুহুিা এে উপবে কক্ষাি 

কপাষর্ িবে| তাবদে এই কক্ষাি কিান কক্ষবত্র নেীকজে পকেত্র নািবিও পাশ 

িাটিবয় িায় না| এিন কিছু িানুষ আবি িাো নেীকজে স্বশেীবে এেং 

আোকত্মিিাবে কিোবজে োবত জান্নাবত ভ্রিবনে কেষবয় অকেশ্বাস িবে| (এটি 

Endless Bliss েইবয়ে র্ততীয় অনুবেবদে ষাট তি পকেবেবদ েকর্ তত েবয়বি) 

এটি খুেই আতবঙ্কে কেষয় কি েততিাবন সিসািকয়ি কিছু ইসলাকিি স্কলাে 

অন্ধিাবে ইসলাকিয়ো নািি এিটি দবলে মুখপাত্র কহসাবে িাজ িেবি| কিটি 

োহাত্তেটি দবলে িবে সে কথবি ক্ষকতিে| তাো কেকিন্ন কলখা ও ধ্বংসাত্মি কিথ্যা 

িোবনাে িােবি কনেীহ যুে সিাজবি ভুল পবথ পকেচাকলত িেবি, কিিন তাো 

েবল আিাবদে নেী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে পূে তপুরুষ কিবলন অকেশ্বাসী 

ো মুশকেি | তাো তাাঁবদে এই ভুল িতোদগুবলাবি প্রিাবনে জন্য কিছু কশট 

েইবয়ে আশ্রয় কনয়| এটা পকেষ্কাে কি এ পোকজত িনিাোপন্ন কলািবদে প্রধান 

উবেশ্য ইসলািবি অেিাননা িো, যুে সিাবজে ঈিানবি হের্ িো এেং 

তাবদেবি অকেশ্বাসী কহসাবে িলকঙ্কত িো| 

[১] নাফবসে জন্য অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে কিতীয় খবণ্ডে কততাকল্লশ নম্বে অোয় কদখুন, [২] 

মুহাোদ কেন আবু েিে োহিাতুল্লাকহ আলাইকহ (কহজকে ৫৭৩) এে ব্যখ্যা কলকখত হবয়বি, ইয়াকুে 

কেন সাইবয়দ আকল োহিাতুল্লাকহ তায়ালা আলাইকহ (কহ ৯৩১)   

 

কুেআবনে এিটি  আয়াবত িাকেিাে সােিি ত; “ এিজন ব্যকি িকদ কুেআবন 

িাকেিবি কনবজে িনিবতা ব্যাখ্যা িবে তবে কস এিজন অকেশ্বাসী| ইসলাকিি 

স্কলােগবনে িবে কিল আদে কেদ্যিান| তাো অেেসাবয়ে পে কলখবতন ো 

েলবতন| তাো প্রচুে কচন্তা িবে কিছু েলবতন কিন কিান ভুল না হবয় িায়| 
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অসংিত িথাোততা কিিন আকদল্লা-ই-শকেয়া এে সতে প্রচাবেে পকেেবতত অবন্যে 

ভুল ও নীকতভ্রি িথাবি ইসলাবিে নাবি প্রচাবেে প্রয়াস| ইসলাবিে জ্ঞাবনে 

প্রধান চােটি উৎস কথবি কসিান্ত প্রদান এটা িবনা সাধাের্ মুসকলবিে িাজ নয় 

এটি িবনা ইসলাকিি স্কলাবেে িাজ| আিাবদে িবন োখবত হবে অজ্ঞবদে 

ওইসে কনাংো ও ঈিান কেধ্বংসী কলখা নেীকজ সাল্লাল্লাহু আলাইকহস সালাি ও 

সাহাো োকদয়াল্লাহু তায়ালা গবনে প্রকৃত িহত্ত উপলকি িেবত পাবেকন| 

পােকসয়ান এিটি পংকি আবি, 

“আকি উইবলা গাবিে পাতাে ন্যায় িকম্পত হবো িকদ তাো আিাে ঈিান ধ্বংস 

িেবত চায়” 

আল্লাহ আিাবদে সিবলে হৃদবয় তাাঁে কপ্রয়জনবদে প্রকত িালোসা োকেবয় কদন| 

আল্লাহ তাাঁে শত্রবদে িালোসাে ফাাঁবদ আটিা পো হবত আিাবদে েক্ষা িরুন| 

হৃদবয় ঈিাবনে লক্ষর্ হবলা আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে কপ্রয়জনবদে প্রকত অন্তবে 

িালোসা থািা এেং তাাঁে শত্রুবদে প্রকত ঘৃর্া ও কক্ষাি কপাষর্ িো|] 

আিবলে কক্ষবত্র চােটি িািহাে েবয়বি ;কসগুবলা হবলা- ইিাি আিি (আবু 

হাকনফা), ইিাি শাবফই, ইিাি িাকলি ও ইিাি হাম্বল োহিাতুল্লাহগবর্ে িািহাে| 

এগুবলাে কি কিাবনা এিটিবি অনুসের্ িো প্রবয়াজন| চােটি িাজহােই সতে 

এেং সঠিি | চােটিই আহবল সুন্নাবতে অন্তগ তত| আিো ইিাি আিবিে 

িািহাবেে অনুসােী| এই িািহাবেে মুসকলিবদে েলা হয় হানাকফ| ইিাি 

আিবিে িািহাে তাওয়াে (১) এেং সঠিি| এখাবন িকদ কিান ভুবলে সম্ভােনা 

থাবি তাহবল অন্য কতনটি িািহােও ভুল| আিো েকল এখাবন সঠিি হওয়াে 

সম্ভােনা েবয়বি| 

তািাো ঈিাবনে েহনিােীে কচেস্হায়ীিাবে কেশ্বাস িো আেও িয়টি কেষয় 

েবয়বি; 

১| আিাবদে গাবয়বেে উপে ঈিান েবয়বি জাকহে ো শুধুিাত্র দৃকিবিাগ্য কেষবয়ে 

এে উপে নয় | কিিন আিো আল্লাহ তায়ালাবি চি তচবক্ষ কদখবত পাই না| 

[১]তাওয়াে কেবশষ্য এেং কেবশষর্ উিয়িাবে ব্যেহৃত হয়| িখন কিান কনকদ তি 

িাজ তাওয়াে এে অথ ত আল্লাহ্  তায়ালা তা পিন্দ িবেন এেং এে জন্য পেিাবল 

পুেস্কৃত িেবেন| 

তথাকপ তাাঁবি আিো এিনিাবে কেশ্বাস িকে কিন তাাঁবি আিো কদখবত পাই| এই 

কেষবয় আিাবদে কিান সবন্দহ কনই| 

২| এ িহাকেবশ্ব এেং জান্নাবত এ দুই জাহাবনে িাবঝ, সিগ্র িানেজাকত, কজনকুল, 

কফবেশতাকুল, নেীগর্ (আলাইকহমুস সালাওয়াত তাসকলিাত) এে িাবঝ  এিন 

কিউ কনই িাে গাবয়ে এে কেষবয় সত্ত্বাগত জ্ঞান আবি| এিিাত্র আল্লাহ 

আকজমুসশাবনে েবয়বি| কতকন তাাঁে পিন্দনীয় সৃকিবি কনজ ইো অনুিায়ী 

গাবয়বেে জ্ঞান অেকহত িবেন ো প্রদান িবেন| [গাবয়ে েলবত কোঝায় এিন 

কিছু কিান জ্ঞাবনকিয় িাো হৃদয়াঙ্গি অথো কিান কহসাে ো পি তবেক্ষর্ িাো 

অনুধােন িো িায় না| গাবয়ে শুধুিাত্র তাাঁে পবক্ষই জানা সম্ভে িাবি তা প্রদান 

িো হয় ] 

৩| হাোিসমুহবি হাোি কহসাবে জানা এেং এে প্রকত কেশ্বাস োখা| 

৪| হালালবি হালাল কহসাবে জানা এেং এে প্রকত কেশ্বাস োখা| 

৫| তাাঁে শাকিে  কেরুবি কনকে তিাে ো সুেকক্ষত অনুিে না িো, সেসিয় তাাঁবি 

িয় িো| 

৬| তাাঁে ক্ষিা ো অনুিম্পা হবত িখবনাই কনোশ হওয়া িাবে না, িত েে পাপই 

তুকি িবো না কিন,  

কিান ব্যকি িকদ এই ৬টি শবততে কি কিাবনা এিটি পকেপূর্ ত না িবে কিংো কস 

৫টিই পুের্ িবে কন কি কিাবনা এিটি িবেবি তবে তাাঁে ঈিান সকহহ হবে না| 

এখাবন আেও চকল্লশটি এিন কেষয় েবয়বি কিগুবলা কি কিাবনা ঈিানদাে ব্যকিে 

মুহূবততই ঈিান হাোবনাে িাের্ হবত পাবে| 

১| কিান কেদআতবি ধােন িো| এে অথ ত তাাঁে হৃদবয় ঈিাবনে ঘাটকত েবয়বি| 

[আহবল সুন্নাবতে কদখান সঠিি পথ ও িত কথবি সািান্যতি কেচুেকত ওই 

কেপথগািীবি ভুল পবথ পকেচাকলত দল ো অকেশ্বাসীবদে অন্তভু তি িবে কদবত 

পাবে| কিান ব্যকি িকদ এিন কিছু অস্বীিাে িবে িা কেশ্বাস িো আেশ্যি তাহবল 

কস সাবথ সাবথই িাকফে হবয় িায়| কেদআত অথো দালালাবতে োহবিে ঈিান 

িাো মৃতুেে িাের্ও হবত পাবে ] 

২| দুে তল ঈিান অথ তাৎ আিলহীন (আেশ্যিীয় িেনীয় ো ইোদাত) ঈিান| 

৩| নয়টি অঙ্গবি সঠিি পথ হবত কেচুেত িো| 

৪| গুরুতে পাপগুবলা কনয়কিত চাকলবয় িাওয়া, তা েজতন না িো| [সুতোং 

মুসকলি যুেিবদে িদ পান িো জাবয়জ নয়, মুসকলি নােী ো যুেতীবদে 

কনবজবদে িাথা, চুল, উদে কিংো িকব্জ গায়বে িাহোি (১) পুরুষবদে কদখাবনা 

জাবয়জ নয়|] 
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[১] িাহোি এেং গায়বে িাহোি সেবন্ধ কেিাকেত জানবত অফুেন্ত কিতাবেে 

পঞ্চি খবণ্ডে িাদশ পকেবেদ কদখুন| 

৫| ইসলাবিে িােবর্ পাওয়া েহিত ো সুবখে প্রকত কৃতজ্ঞতা পকেহাে িো| 

৬| ঈিানহাো হবয় পেিাবলে পবথ িাত্রাবি িয় না িো| 

৭| কনষ্ঠুে আচেন িো| 

৮| সুন্নাবতে েীকত ো আচেন িাো কেকহত আিান- ই-মুহাোদ এে প্রকত ির্ তপাত 

না িো| (কিান ব্যকি িকদ অনুরুপিাবে কদওয়া কিান আিানবি অেজ্ঞাপূর্ তিাবে 

উবপক্ষা ো তাকেল্য িবে তবে কস সাবথ সাবথ অকেশ্বাসী হবয় িায়|) [সুন্নত 

অনুসের্ িবে কিান পিকতবত পকেপূর্ ত আিান কদবত হবে তা ‘Endless bliss’ 
েই এে এগােতি িেবি কেিাকেত েকর্ তত আবি] 

৯| কপতািাতাে অোেতা িেবল| তাবদে কিান আবদশ িা ইসলাবিে কেধাবনে 

অনুকুবল কিংো মুোহ, এিন কিছু িবঠােিাবে প্রতোখ্যান িেবল| 

১০| উঠবত েসবত োেোে শপথ িেবল িকদও তা সতে হয়| 

১১| নািাবিে সিয় রুকুবত (নািাবি শেীেবি োাঁিাবনা), িওিাবত (রুকুে পবে 

কসাজা হবয় দাাঁোবনা), দুই কসজদাে িাবঝ এেং নািাবজে জলসায় (দুই কসজদাে 

পবে েসা) তা’কদল-ই- এেিানবি অেবহলা িো| তা’কদল-ই- এেিান েলবত 

কোঝায় এিোে সুেহানাল্লাহ েলবত কি সিয় লাবগ কসই পকেিান সিয় নোচো 

না িবে কস্থে থািা| 

১২| নািািবি গুরুত্বহীন ইোদাত িবন িো| কনবজ নািাি কশখা এেং পকেোবেে 

কলািজন ও কশশুবদে নািাি কশখাবনাে ব্যাপাবে অেবহলা িো| তািাো অপেবি 

নািাি আদাবয় োধা প্রদান িো| 

১৩| হািে (িদ) পান িো অথো এিন িো পানীয় িা অকধি িাত্রায় পান িেবল 

িদিতা ততকে িবে, িদ সািান্য পকেিান পাবনে ব্যাপাবেও এিই আইন 

প্রবিাজে| 

১৪| কিান মুকিনবি িি কদওয়া ো কেপবদ কফলা| 

১৫| |কনবজবি এিজন ওকল ো ইসলাকি পকণ্ডত কহসাবে কলাি কদখাবনা কিথ্যা 

প্রচাে িো| আহবল সুন্নাবতে কশক্ষা অজতন না িবে কনবজবি ধাকি তি ও ইসলাবিে 

প্রচােি কহসাবে জাকহে িো| [এরুপ কিথ্যাোদীবদে কলকখত েই আিাবদে পো 

উকচত নয়| তাবদে আবলাচনা সিা কিংো েিৃতা সিায়ও িাওয়া উকচৎ নয়|] 

১৬| িােও  পাপাচােবি ভুবল িাওয়া এেং এবি হালিািাবে কনওয়া|  

১৭| ঔিতে ো দাকম্ভিতা, কনবজবি কনবয় খুে কেকশ গে ত িো| 

১৮|‘উিে’(আত্ম প্রশংসা), কিউ তাে কনবজে কশক্ষা ও ধাকি তিতা কনবয় কনবজে 

প্রশংসা ো তাকেফ িো|  

১৯| মুনাকফি হবয় িাওয়া, িপটতা িণ্ডাকি ো কিমুখী চকেবত্রে ধােন | 

২০| কলাি-লালসা, অন্য কিান মুসকলি িাইবয়ে সাফবল্য ঈষ তাকন্বত হওয়া| 

২১| সেিাবেে আবদশ অিান্য িো অথো তাে িকনবেে আবদশ অিান্য িো িকদ 

তা ইসলাবিে কেধাবনে োইবে না কিবয় থাবি| তাবদে কি আবদশগুবলা ইসলাবিে 

কেরুবি িায় তাে কেবোকধতা িো উকচত| 

২২| কিান েিি িাচাই োিাই না িবেই েলা কি অমুি অমুি খুে িাবলা ব্যকি| 

২৩|  কিথ্যাোদী হওয়া| 

২৪| ইসলাকিি পকণ্ডত ো আবলিবদেবি একেবয় চলা| (আহবল সুন্নাবতে 

আবলিবদে কলকখত কিতােসমুহ না পো) 

২৫| সুন্নবতে পকেসীিাে োইবে কিাচবি অবনি কেকশ লম্বা িো| 

২৬| পুরুষবদে কসল্ক এে কপাশাি পকেধান িো| তবে কসনবথটিি কসল্ক কিংো 

ধাতুে িাজ ো সুকত তাবতে কোনা কসল্ক কিকশ্রত কপাশাি পকেধাবনে অনুিকত 

েবয়বি| 

২৭| স্বিােকসি পেকনন্দািােী ো কুৎসা েটনা িো| 

২৮| প্রকতবেশীবি িি কদওয়া, িকদও কস অমুসকলি হবয় থাবি| 

২৯| দুকনয়ােী কেষয়াকদে উপে খুে কেকশ োগ প্রিাশ িো| 

৩০| ঘুষ কদওয়া কিংো কনওয়া| 

৩১| অহংিােেসত পায়জািা কিংো কপাশাবিে পাবয়ে িাবিে কিনাো খুে কেকশ 

লম্বা োখা| 

৩২| জাদুবটানা প্রোিটিস িো| 

৩৩| কিান ধাকি তি (সাকলহ) িাহোি আত্মীবয়ে সাবথ িখবনা সাক্ষাত ো কদখা 

িেবত না িাওয়া| 

৩৪| আল্লাহ তায়ালাে পিন্দনীয় ব্যকিবি অপিন্দ িো এেং এিন ব্যকিবি পিন্দ 

িো কি ইসলাবিে ক্ষকত সাধনেত| 

৩৫|  কিান মুসকলি িাইবয়ে প্রকত অন্তবে কতন কদবনে কেকশ শত্রুতা কপাষর্ িো| 

৩৬| ব্যকিচােবি অিোবস পকেনত িো| 

৩৭| সিিাকিতায় কলপ্ত হওয়া এেং এ কথবি তওো (১) না িো| 
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৩৮| কফিবহে কিতােসমুবহ উবল্লকখত সিবয় আিান না কদওয়া, সুন্নত পিকত 

অনুসের্ না িবে আিান কদওয়া এেং সুন্নত পিকতবত প্রদানকৃত আিানবি সোন 

প্রদান না িো| 

[১] কিান পাবপে জন্য তওো িো েলবত কোঝায়, এে জন্য অনুতপ্ত হওয়া, 

আল্লাহ্  তায়ালাে ক্ষিা প্রাথ তনা িো এেং পুনোয় না িোে ব্যপাবে প্রকতজ্ঞা িো| 

৩৯| কিান ব্যকিবি মুনিাে (হাোি) িাজ িেবত কদবখও ‘কনকহ’ (নাকহ) পালন 

না িো [ওই িাজ কথবি তাবি কেেত িোে কচিা না িো] িাকজতত িাষা 

ব্যােহাবেে িােবি িকদও তাে এটা িোে ক্ষিতা থাবি| 

৪০| কি সে নােীবদে উপবদশ কদওয়াে ব্যাপাবে অকধিাে আবি কিিন িা, কোন| 

তাবদেবি ইসলাি েকজতত িাজ িেবত কদবখও কনবষধ না িবে তা উবপক্ষা িো| 

কিিন তাবদে িাথা, োহু, পা এেং কদবহে অন্যান্য অংশ পকেপূর্ তিাবে না কেবি 

কিংো গহনা সকেত ো সুোস ব্যেহাে িবে োকহবে কেে হওয়া| 

ঈিান- অথ ত নেীবদে উপবে আল্লাহ তায়ালাে নাকজলকৃত কেষয়সমুবহে জোবনে 

স্বীিাবোকি এেং অন্তবেে সিথ তন|  

িীন এেং কিল্লাত- িীন এেং কিল্লাত ইকতিাদ ো কেশ্বাবসে কিকত্ত,  িা নেীকজ 

আল্লাহ সুেহানাহু তায়ালাে িাি কথবি কনবয় এবসবিন|  

ইসলাি অথো আহিাবি ইসলাকিয়া- অথ ত কস সিল কেকধকেধান অনুসের্ িো িা 

িা নেীকজ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি আল্লাহ তায়ালাে কনিট হবত এবনবিন| 

ঈিাবন ইজিাকল- অথ ত এে কেশদ কেশ্বাসই িবথি| ঈিাবনে কেষয়গুবলা কেিাকেত 

জানা জরুেী| এিজন মুিাকল্লবদে ঈিান েলবত কোঝায়, এিজবনে কেশ্বাস, না 

বুবঝও সকহহ, তবে কিান কিান কক্ষবত্র কেিাকেত প্রবয়াজন| ঈিাবনে কতনটি িে 

েবয়বি, ঈিান এ তাকিকদ, ঈিাবন ইকিদলাকল এেং ঈিান এ হাকিকি| 

ঈিাবন তাকিকদ- এই িবেে ঈিান থািা ব্যকি, ফেজ, ওয়াকজে, সুন্নাত এেং 

মুিাহাে জাবনন না| তাো তাবদে কপতািাতাবি অনুসের্ িবে| এই ধেবনে 

ঈিান অকনোপদ| 

ঈিাবন ইকিদলাকল- এই িবেে ঈিানদাে ব্যকি, ফেজ ওয়াকজে, সুন্নাত, মুিাহাে 

এেং হাোিসমুহ জাবন এেং ইসলািবি অনুসের্ িবে| তাো কেশ্বাবসে এেং 

েীকতনীকত পালবন জ্ঞাবনে অকধিােী এেং কিাগাবিাগ েক্ষা িবে| তাো এগুবলা 

ধিীয় পুিি এেং কশক্ষিগবর্ে িাি কথবি কশবখবি| এবদে ঈিান খাটি| 

ঈিাবন হাকিকি- িকদ সিগ্র সৃকি এি হবয় িায় এেং আল্লাহ্  তায়ালাে কেবোকধতা 

িবে তবুও এই িবেে ঈিাবনে অকধিােী ব্যকি তাে েবেে কেবোকধতা ো অস্বীিাে 

িেবে না| তাবদে অন্তবে কিকঞ্চত পকেিাবনও সবন্দহ থািবে না| আকম্বয়াবদে 

ঈিান এই িবেে ঈিান কহসাবে কচকিত| এই িবেে ঈিান অন্য দুই িবেে ঈিান 

অবপক্ষা কশ্রয়|  শুধুিাত্র ঈিান এিাই িবথি জান্নাবত প্রবেবশে জন্য| তবে 

শুধুিাত্র আিবলে িাো িাওয়া প্রেকেি| আিল িাো ঈিান গ্রহর্বিাগ্য| ঈিান 

িাো আিল গ্রহর্বিাগ্য নয়| ঈিান িাো িাবলা িাজ, সৎ িাজ, দান িো 

ইতোকদ তাবদে পেিাবল কিান উপিাবে আসবে না| ঈিান িখবনা িাউবি দান 

িো ো উপহাে কদওয়া িায় না তবে উপাকজতত সওয়াে দান ো উপহাে কদওয়া 

িায়| কিউ তাে কশষ ইোয় ঈিান কেষবয় কিান পোিশ ত কদবত পাবে না| তবে 

কিউ তাে েংশধেবদে তাে মৃতুেে পে তাে নাবি আিল িোে িথা ওকসয়াত 

িেবত পাবে| কি আিলবি অেবহলা িেবে কস অকেশ্বাসী হবে না| তবে কি ব্যকি 

ঈিাবনে কিান কেষয়বি অেিাননা ো অস্বীিাে িেবে ো আিলবি হালিািাবে 

কনবে কস এিজন অকেশ্বাসী| কিান ব্যকি উপযুি ওজে এে িােবর্ আিল হবত 

অব্যহকত লাি িেবত পাবে| কিন্তু কিান উপাবয়ই কস ঈিান হবত অব্যহকত লাি 

িেবে না| ঈিান এিটিই িা সিল নেীগর্ তাাঁবদে উোবতে িাবঝ প্রচাে 

িেবিন| তবে তাো এবি অপে কথবি আলাদা হয় তাাঁবদে কনয়িােকল, প্রোিটিস 

এেং প্রকৃকতে উপবে| তািাো দুই ধেবনে ঈিান েবয়বি, এিটি ঈিাবন কখলকি 

এেং অপেটি ঈিাবন কিসকে| 

ঈিাবন কখলকিস হবলা আহাবদ কিসাি এে সিবয় সিল জীেন প্রাপ্ত োন্দাো েবল, 

োলা অথ তাৎ হোাঁ| [১] ঈিাবন কিসকে হবলা কসই ঈিান িা োবলগ হওয়াে পে 

অজতন িেবত হয়| সিল কেশ্বাসীবদে ঈিান এিই| তােপেও তা আিবলে 

িােবর্ পকেেকততত হয়| 

ঈিান ফেবি দাইি অথ তাৎ সিল সিবয়ে জন্য ফেি অপে পবক্ষ আিল হল ফেি 

িখন সিয় আবস| ঈিান সিল মুসকলি এেং অমুসকলিবদে জন্য ফেি আে 

আিল শুধুিাত্র মুসকলিবদে জন্য ফেি| 

 

ঈিাবনে আটটি কশ্রকর্ েবয়বি- 

ঈিান এ কিতবু- কফবেশতাগবর্ে ঈিান| 

ঈিান এ িাসুকি- নেীগবর্ে ঈিান|  
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[১] পুনরুত্থান এেং পেিাল নািি কিতাবেে প্রথি অোবয়ে র্ততীয় অনুবেদ 

দ্রিব্য| 

ঈিান-ই-িািবুল- হবলা কেশ্বাসীবদে ঈিান| 

ঈিান-ই-িাওকুফ- এটি কেদআত পালনিােীবদে সংশয়পূর্ ত ঈিান| 

ঈিান-ই-িােদুদ- এটি কিথ্যা ো িপট ঈিান কিটি মুনাকফিো ঈিান কহসাবে দাকে 

িবে থাবি| 

ঈিান-ই-তািকলকদ- এটি হবলা তাবদে ঈিান িাো তাবদে োো িা অথো 

কনবজবদে পুে তপুরুষবদে িাি কথবি শুবনবি কিন্তু কিান ইসলাকি আবলবিে িাি 

কথবি কজবন ঈিান পালন িেবি না| তাবদে এই ঈিান সংশয়পূর্ ত ও কেপেনি| 

ঈিান-এ-ইকিদলাল- কি দকলল প্রিাবনে উপে কিকত্ত িবে স্রিাে অকিত্ত ও  সেবন্ধ 

জাবন এেং কসিান্ত গ্রহন িবে| 

ইিান-এ-হাকিকি- এই ঈিাবনে অকধিােী ব্যকি িকদ সিগ্র সৃকিকুল ও স্রস্টাে 

অকিত্ববি অস্বীিাে িবে তবুও কস তাে েেবি অস্বীিাে িবে না| এেং এই 

ব্যকিে হৃদবয় কিান ধেবনে ক্ষুদ্রতি সবন্দবহে অকিত্ব থাবি না|কিবহতু এই কেষবয় 

এখাবন পূবে ত আবলাচনা হবয়বি, সুতোং এই ব্যকিে ঈিান সবে তাত্তি ঈিান| 

 

ঈিান কতনটি কেষয় েহন িবেিঃ 

প্রথিত- এটি িাবো গদ তানবি তবলায়াবেে কনবচ িাওয়া হবত েক্ষা িবে| 

কিতীয়ত- এটি িাবো সম্পদবি কজকজয়া ও খাোজ কথবি মুি িবে| 

র্ততীয়ত- ঈিান িাউবি কচেস্থায়ী জাহান্নাবিে আগুন হবত পকেত্রার্ কদয়|  

“আিানতুকেল্লাকহ”এে সোন ও িি তাদাে িােবর্ এবি কসফাত-ই-ঈিান, অথো 

জাত-ই- ইিান েলা হয়| (ইসলাবিে দৃকিবিার্ কথবি এে প্রচকলত ব্যাখ্যা “ওয়া 

িালাইিাকতকহ ওয়া কুতুকেকহ ওয়া োসুলুকহ ওয়াল ইয়াউকিল আকখকে ওয়া কেল 

ক্বাদকে খাইকেকহ ওয়া শােকেকহ কিনাল্লাকহ তা’লা ওয়াল ো’কস ো’দাল িাওত| হাক্কুন 

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্ললাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাোদান আেদুহু ওয়া 

োসুলুহু”)  

ঈিাবনে দুটি িাের্ও েবয়বিিঃ  

সিল সত্তাবি সৃকি এেং কুেআন অেতের্| 

 

 

আবো দুই ধেবনে দকলল েবয়বিিঃ  

দকলল-ই-আিকল (িনিাকত্ত্বি দকলল) এেং দকলল-ই- নিকল (প্রথাগত ো প্রচকলত 

দলীল) 

[১] দয়া িবে অবশষ েহিত কিতাবেে এগােতি এেং কেশ তি অোবয়ে প্রথি 

পকেবেদ কদখুন,  ২৩ নম্বে অোবয়ে ৪ নম্বে পকেবেদ, ১ এেং ১২ নম্বে 

অোবয়ে ৫ নম্বে পকেবেদ,  ৬ নম্বে অোবয়ে ১ নম্বে পকেবেদ কদখুন কিকিয়া 

এেং খয়াোি এে জন্য|  

 

ঈিাবনে েবয়বি দুটি রুিন (নীকত):  

ইিোে কেল কলসান (কিৌকখি কঘাষর্া) এেং তাসকদি কেল কজনান (অন্তে িাো 

কেশ্বাস িো)| তািাো এবক্ষবত্র এগুবলাে উপবে আেও দুটি শতত আবোকপত 

েবয়বি; 

অন্তে িাো ঈিাবনে স্বীকৃকতে কক্ষবত্র অেশ্যই সিল েিি সবন্দহ ো কিধা মুি 

থািবত হবে এেং কিৌকখি স্বীকৃকতে কক্ষবত্র কস কি কেষবয় জোনী স্বীকৃকত কদবয়বি 

তাে উপে অটল ও সবচতন থািা| ঈিান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত কহদাবয়ত| কসই 

কহসাবে এটি কিান সৃকি নয়| অন্য দৃকিবিার্ কথবি এটি জন্মগতিাবে তাে 

োন্দাবদে এি ধেবনে স্বীিাবোকি ো কঘাষর্া| 

ঈিান কি সিবেত কিান কেষয়, এিি কিছু অথো এে কিান েহুত্ব আবি? অন্তবেে 

কদি কেবেচনায় ঈিান সিকিগত ো কিৌথ কেশ্বাস, তদকহি অঙ্গপ্রতবঙ্গে ভুকিিাে 

কিকত্তবত এটি েহুত্তপুর্ ত| 

ইয়াকিন- িাো কোঝায় আল্লাহ আকজমুসশান এে িািাল জাত ো গুর্ােলীসমুহ 

জানা| 

খাওফ- েলবত কোঝায় আল্লাহ আকজমুসশান এে প্রকত িীকত| 

কেিা- অথ ত আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে েহিবতে (ক্ষিা, দয়া) উপে িখবনা আশা 

কিবে না কদওয়া| কতকন ক্ষিাশীল তাে েহিত িাগবফোত সে সিয় আিাবদে 

জন্য উন্মুি| 

মুহাব্বাতুল্লাহ হবলা িালোসা ও আিষ তর্| আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে প্রকত তাে 

োসুবলে প্রকত ও ইসলাকিি কেশ্বাস ও কেশ্বাসীবদে প্রকত| 

হায়া- আল্লাহ ও তাে োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সালাি এে সািবন কনবজবি 

নগণ্য িবন িো, নিনীয়  থািা| 
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তওয়ািকুল- প্রকতটা কেষবয় আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে প্রকত আস্থা ও কেশ্বাস োখা| 

কিান িাজ শুরুে পুবে ত তাাঁে প্রকত সম্পুর্ ত কেশ্বাস োখা| 

ঈিান, ইসলাি এেং ইহসান কোঝায়িঃ  

ঈিান- মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ির্ততি েকর্ তত সিল কেষবয়ে উপে 

কেশ্বাস োখা| 

ইসলাি-েলবত কোঝায় আল্লাহু আকজমুসশান হবত েকর্ তত আবদশসমুহ পালন িো 

এেং তাাঁে কনবষধসমুহ হবত কেেত থািা| 

ইহসান-অথ ত তাাঁে ইোদাবতে সিয় কেষয়গুবলা এিনিাবে পালন িো কিন তুকি 

আল্লাহ তায়ালাবি সািনাসািকন কদখবিা| 

ঈিান- এে আকিধাকনি অথ ত ‘প্রকৃত ো কনকিত স্বীকৃকত’| ইসলাবিে পকেিাষায় 

িয়টি কেষবয়ে উপে এই স্বীকৃকত প্রদান িেবত হবে|  

[১] তওয়ািকুবলে কেিাকেত অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে র্ততীয় খবণ্ডে পয়কত্রশতি 

অোবয় েবয়বি| 

িা’কেফাতিঃ এে অথ ত আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে িািাল গুনােকলসমুহ অজতবনে জন্য 

তাবি জানা এেং অপূর্ ততাে তেকশিেসমূহ হবত কনবজবি দূবে োখা| 

তাওকহদ- আল্লাহ তায়ালাে এিাত্মোবদে প্রকত কেশ্বাস এেং তাাঁে সাবথ কিান কিছুে 

শেীি না িো| এই কেশ্বাস সমুবহে উপে মৃতুেে আগ পি তন্ত অটল থািা|  

 

ঈিান ৫ টি প্রাচীে িাো সুেকক্ষতিঃ  

১- ইয়াকিন, 

২- ইখলাস, 

৩-ফেিসমূহ আদায় িো এেং হাোি পকেহাে িো, 

৪-সুন্নাবতে প্রকত আনুগতে, 

৫- আদবেে উপে দৃঢ় থািা এেং এে প্রকত সতিত ও িনবিাগী হওয়া| 

কি ব্যকি এই ৫ টি কেষবয়ে উপে অটল থািাবে কস তাাঁে কনবজে ঈিাবনে উপেও 

অটল থািবে| এে কি কিান এিটি দুবগ তে প্রকত সািান্য অেবহলা শত্রু ির্ততি 

আিিন তোকন্বত িেবে| 

 

 

 

িানুবষে চােটি প্রধান শত্রু েবয়বি ;  

তাে ডাবন েবয়বি খাোপ সঙ্গ, োবি েবয়বি নাফবসে িািানা োসনা, সািবন 

েবয়বি দুকনয়াে প্রকত কিাহ এেং তাে কপবিই শয়তান| এই চােটি শত্রু সে তদা তাে 

ঈিান কিকনবয় কনওয়াে জন্য সবচি| খাোপ সঙ্গ েলবত শুধু তাবদেবিই কোঝায় 

না িাো িাবো সম্পকত্ত, অথ ত ো দুকনয়াকে কজকনবস কধাাঁিা কদয়| সে কথবি িাোত্মি 

ও িয়ঙ্কে সঙ্গ হবলা কসই ব্যকি কি অবন্যে কেশ্বাস, ঈিান, আদে, হায়া এেং 

সাধােন মূল্যবোধ এে কেষয়গুবলা ধংস িোে কচিা িবে| এেং এিাবে কস অবন্যে 

দুকনয়াকে সুখ শাকন্ত এেং পেিালীন শাকন্ত হবত তাবি েকঞ্চত িবে| 

আল্লাহ সুেহানাহু ওয়া তায়ালা আিাবদেবি এেিি অসৎ ও ক্ষকতিােি সঙ্গ এেং 

ইসলাবিে শুত্রুবদে িেল হবত কহফািত িরুি| 

িাকলিাবয় তাওকহদ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এে পকেত্র অথ ত হবলা, “ আল্লাহ সুেহানাহু 

ওয়া তায়ালা িাো ইোদাবতে কিাগ্য অন্য কিান িাবুদ ো স্রিা কনই| কতকন এি ও 

অকিতীয়| কতকন সে তদা েততিান| তাে কিান শেীি (অংশীদাে) অথো নকিে 

(সিতুল্য, অনুরুপ) কনই| কতকন স্থান ও িাবলে উবধ ত| 

“মুহাোদুন োসুলুল্লাহ” িাো কোঝায়, হিেত মুহােদ মুিফা সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাি আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে অনুগত োন্দা এেং তাাঁে কপ্রকেত প্রকৃত 

োসুল ো োততা োহি| আিো তাাঁে উেত, আলহািদুকলল্লাহ| 

 

িাকলিাবয় তাওহীবদে আটটি নাি েবয়বি- 

  ১-িাকলিা-এ-শাহাদাত, 

  ২-িাকলিা-এ-তাওকহদ, 

  ৩-িাকলিা-এ-ইখলাস, 

  ৪-িাকলিা-এ-তািওয়া, 

  ৫-িাকলিা-এ-তাইকয়েো, 

  ৬-দাওয়াত-উল-হাক্ক, 

  ৭-উেওয়া-তুল-উথউয়া, 

   ৮-িাকলিা-এ-কদিাবেত-উল-জান্নাত| 

ইখলাবসে পকেপূর্ ততাে জন্য প্রবয়াজনিঃ  

কনয়েত িো (ইো), এে অথ ত জানা, এেং পকেপূর্ ত িকি ও সোবনে সাবথ এটি 

পাঠ িো ো মুবখ উচ্চােন িো| 
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কজকিে িোে কক্ষবত্র ৪ টি কেষয় লক্ষর্ীয়; তাসকিদ, তা’কিি, হালাওয়োত এেং 

হুেিাত| 

কি ব্যকি তাসকিদ কি েজতন িেবে কস মুনাকফি, তা’কিি পকেতোগিাকে এিজন 

কেদআতী, কি হালাওয়োত পকেহাে িেল কস িণ্ড এেং কি হুেিাত েজতন িেল কস 

ফাকসি|  আে এগুবলাে অস্বীিােিােী এিজন অকেশ্বাসী| 

 

কতন ধেবনে কিকিে েবয়বি- 

   ১-কিকিে-এ-আওয়াি, 

   ২-কিকিে-এ-খাওয়াস, 

   ৩-কিকিে-এ-আিহাস, 

কিকিে এ আওয়াি হবলা অকশকক্ষত কলািজবনে কিকিে| কিকিে-এ-খাওয়াস 

ইসলাকিি আবলিবদে প্রর্ীত কিকিে, এেং কিকিে-আিহাস হবলা নেীজী ির্ততি 

প্রর্ীত কিকিে| 

 

কিকিে এে জন্য িানেবদবহ েবয়বি ৩টি অঙ্গ; 

   ১-কজহো িাো িো কিকিে; িাকলিাবয় শাহাদাত পাঠ িো| 

   ২-তাওকহদ এেং তাসকেহ পাঠ, কুেআন কতলাওয়াত িো| 

   ৩-অন্তে িাো িো কিকিে| 

 

অন্তে িাো িো হয় এরুপ ৩ ধেবনে কিকিে েবয়বি 

   ১-আল্লাহ আকজমুসশান এে গুর্ােলী প্রদশ তনিােী দলীল ও কনদশ তন সমূহ কনবয় 

কধয়ান ো কচন্তা িো| 

   ২-আহিাবি ইসলাকিয়োে দলীল সমুবহে উপবে কধয়ান ো স্মের্ িো| 

   ৩-আল্লাহ তায়ালাে সৃকি েহস্য কনবয় কচন্তা িো| 

 তাফকসবেে আবলিগর্ সুো োিাোে এিশত োয়ান্ন নম্বে আয়াবতে ের্ তনায় 

েবলবিন, কুেআবন েকর্ তত েবয়বি, “কহ আিাে োন্দাগণ, কতািো িকদ তায়াত 
(আনুগবত্বে সকহত) এে সকহত আিাবি স্মের্ ির ো আিাে কিকিে ির ো 
তাহবল আকিও কতািাবদে স্মের্ িেবো|  কতািো িকদ আিাবি কদায়াে িােবি 
স্মের্ ির ো আকিও কতািাবদেবি ইিাোবতে ( প্রাথ তনা পুেবর্ে) িােবি স্মের্ 

িেবো| এেং কতািো িকদ আিাবি তাআত এে সকহত স্মের্ িবো আকিও 
কতািাবদে নাইি (জান্নাত) এে িােবি স্মের্ িেবো|  কতািো িকদ এিাকি ো 
কনিঃসঙ্গ অেস্থায় আিাে কিকিে ির ো আকিও জািায়াবত কুেোে (িাহবশে) 
িােবি কতািাবদে স্মের্ িেবো|কতািো অিেগ্রস্থ  অেস্থায় আিাবি স্মের্ 
িেবল আকি আিাে সাহাবয্যে িােবি কতািাবদে স্মের্ িের ো| আিাবি িকদ 
ইিািাবতে সাবথ স্মের্ ির ো আকিও কতািাবদে কহদাবয়বতে িােবি স্মের্ 
িেবো|  আিাবি িকদ কসদি এেং ইখলাবসে সাবথ স্মের্ ির ো কেকনিবয় আকি 
কতািাবদে খালাস এেং নাজাবতে (মুকি) িােবি স্মের্ িেবো| এেং কতািো 
িকদ আিাবি ফাকতহা-এ- শকেফ, বো এ  অন্তকন তকহত রুবুকেয়োত এে সাবথ 
আিাে কিকিে ির ো তাহবল আকি আিাে েহিবতে িােবি কতািাবদে স্মের্ 
িেবো| 

তািাো ইসলাকিি আবলিগর্ কিকিবেে শত শত ফায়দা উবল্লখ িবেবিন|  

এখাবন তাে কিতে কথবি কিছু তুবল ধো হবলা| 

িখন কিান ব্যাকি কিকিে িবেন আল্লাহ আকজমুসশান তাে প্রকত সন্তুি ও োকজ 

হবয় িান| 

কফবেশ্তাগন তাে প্রকত সন্তুি হবয় িান| শয়তান অসন্তুি হয়|  কিকিেিাকেে িলে 

কস্নহপূর্ ত ও কিািল হবয় িায়|  কস কনজ ইোয় এেং উৎসাবহে সাবথ ইোদত 

পালন িবে|  কিকিে তাবদে িলবেে কথবি দুিঃখ দূে িবে কদয়, িলে কি প্রফুল্ল 

োবখ এেং তাবদে মুখ নুে িাো আলকিত িবে কদন|  কসই ব্যকি সাহকসিতা 

এেং আল্লাহে মুহাব্বাত অজতন িবে| আল্লাহে িা’কেফাবতে দেজা তাে জন্য 

উন্মুি হবয় িায়, িাবত িবে কস আউকলয়া কিোিগবনে ফবয়ি লাি িেবত পাবে| 

তাো  ষাটটিে িত আখলাবি-হাকিদাে  অকধিােী হন| 

“আশহাদু আন্না মুহােদান আব্দুহু ওয়া োসুলুহ” এে েেিতপুর্ ত অথ ত হল, হিেত 

মুহাোদ মুিাফা সাল্লাল্লাহু আলাইকহস সালাি, আবখকে িািানাে নেী, আল্লাহে 

অনুগত োন্দা ও তাে কপ্রয় োসুল| 

কতকন খাদ্য এেং পানীয় গ্রহন িেবতন, এেং কতকন সোকনতা নােীবদে সাবথ কেোহ 

েন্ধবন আেি হবয়কিবলন| তাাঁে পুত্র এেং িন্নো সন্তান কিল| িাবদে সোই কিবলন 

হিেত খাকদজা োকদয়াল্লাহ তায়ালা আনহুে গি ত হবত|  শুধুিাত্র ইিাকহি কিবলন 
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িাকেয়া নািি জাকেয়াে গি তজাত|  এেং কস োবলগ হওয়াে পূবে তই িাো িান| 

হিেত ফাকতিা োকদয়াল্লাহ তায়ালা আনহু ব্যকতত তাাঁে সিল সন্তানই তাাঁে কনবজে 

মৃতুেে পূবে ত িাো িান|  কতকন হিেত আকল োকদয়াল্লাহবি কেোহ িবেন|  হিেত 

হাসান এেং হুসাইন োকদয়াল্লাহ তাাঁবদে সন্তান| োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইস সালাি 

এে সিল িন্যাবদে িাবঝ হিেত ফাকতিা োকদয়াল্লাহ এে অেস্থান কিল সোে 

উপবে এেং োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহস সালাবিে সে কথবি কেকশ কস্নহিাজন| 

োসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে এগাবো জন সোকনতা স্ত্রী কিল, 

হিেত খাকদজা, সাওদা, আবয়শা, হাফসা, উবে সালািা, উবে হাকেো, জইনে 

কেবন্ত জাহাশ, জইনে কেবন্ত হুজাইফা, িাইমুনা, যুয়োইকেয়া, সাকফেয়া োকদয়াল্লাহ 

তায়ালা আনহু| 

আকদল্লাহ-এ-শকেয়া চােটি; কিতাে, সুন্নাত, ইিিা-এ-উোত এেং কিয়াস-এ-

মুজতাকহদ| ইসলাকিি আবলিগর্ এই চােটি উৎস কথবি ইসলাকি জ্ঞানসমূহ 

আহেন িবে থাবিন| আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে োনীসমুহই কিতাে, সুন্নাত 

েলবত কোঝায় ি’ওল-এ-োসুল (আল্লাহে োসুবলে োর্ী), তাি’কেে-এ-োসুল 

(তাাঁে অনুবিাদন ো সিথ তন)| ইিিা-এ-উোত েলবত কোঝায়, একি শতাব্দীে 

মুজতাকহদ গবনে কিান কেষবয়ে উপে ঐিেিতবি, কিিন সাহােী োকদয়াল্লাহ 

তায়ালা আনহুগর্ ো চাে িাজহাবেে ইিািগবর্ে কিান কেষবয়ে উপে ঐিিত|  

কিয়াস হল মুজতাকহদগবনে িাো দুটি কিন্ন কেষবয়ে উপে কপৌাঁিাবনা কসিান্ত| 

 িাজহাে এে আকিধাকনি অথ ত পথ|  আিাবদে েবয়বি দুইটি পথ, এিটি হবলা 

ইকত’িাদ ো কেশ্বাস এে পথ এেং অপেটি হবলা আিল ো ইোদাত অনুশীলবনে 

পথ| 

আিাবদে ঈিান, পথ প্রদশ তি কিংো ইকত;িাদ এে পথ হলও আবু িািুে িাতুকেকদ 

োহািাহুল্লাহু তায়ালা|  তাাঁে পথবি েলা হয় আহবল সুন্নাহ|  আিবলে কক্ষবত্র 

আিাবদে গাইড হবলা ইিাি এ আিি আবু হাকনফা োকহিাহুল্লাহ তায়ালা|  তাাঁে 

পথ কি েলা হয় হানাকফ িািহাে| 

আবু আইয়্যেে িাতুকেকদ  এে নাি মুহাোদ, তাাঁে কপতাে নাি মুহাোদ, তাাঁে 

কপতািবহে নাি মুহােদ এেং তাাঁে কশক্ষবিে নাি আবু নাবসে ই ইয়োদ 

োকহিাহুমুল্লাহ তায়ালা| 

আবু নাবসে ই ইয়োদ এে কশক্ষি কিবলন আবু েিে এ জুেজাকন, তাাঁে কশক্ষি 

কিবলন আবু ইউসুফ এেং ইিাি মুহােদ কশইোকন(শাইোকন),এেং এনাবদে দুই 

জবনে কশক্ষি কিবলন ইিাি আজি আবু হাকনফা োকহিাহুমুল্লাহ|  সুতোং ইিাি 

আজি আবু হাকনফা আিাবদে ইকতিাদ এেং আিল উিয় িািহাবেে কক্ষবত্র 

প্রদশ তি ো গাইড| 

 

সিল মুসকলবিে অনুসের্ীয় আদশ ত, ইিান ো গাইড কতনটি; এগুবলা জানা 

আিাবদে জন্য ফেি|  প্রথবিই কুোন এ িাকেি আিাবদে ইিান ,িা আিাবদে 

অেশ্য পালনীয় এেং েজতনীয় কেষয়সমূহ সেবন্ধ আবদশ প্রদান িবে| সিল 

মুসকলবিে কতনজন ইিাি েবয়বি,তাাঁবদে জানা ফেজ| আিাবদে ইিাি কুেআন 

আল িাকেি িা সিল কেকধ এেং কনবষধ েন তনা িবেবি|  আিাবদে ইিাি হিেত 

মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাি কিকন আিাবদেবি ইসলাি সেবন্ধ 

জাকনবয়বিন|  আিাবদে ইিাি মুসকলি  োবেে শাসি কিকন এগুবলা প্রকতষ্ঠাপবন 

গুরুত্ব কদন এেং এগুবলা জাকে িবেন|  ইিাি আিি এে কশক্ষবিে নাি হাোদ, 

িাে কশক্ষি ইিাকহি কনহাই , িাে কশক্ষি আল্কািা কেন িাবয়স কিকন এিই সিবয় 

হিেত কনহাই এে িািা ও কিবলন| হিেত আলিািা এে কশক্ষি কিবলন আব্দুল্লাহ 

ইেবন িাসুদ োকহিা হুমুল্লাকহ তায়ালা, কিকন কশক্ষা গ্রহন িবেবিন হিেত মুহােদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাি কথবি| োসুলুল্লাহ সাল্লাল্ললাহু আলাইকহ সাল্লাি জ্ঞান 

অজতন িবেবিন আল্লাহ্  সুেহানা তায়ালা কথবি| আল্লাহ্  সুেহানা তায়ালা িানে 

জাকতবি চােটি েত্ন দান িবেবিন, আিল, ঈিান, হায়া এেং কফল অথ তাৎ আিবল 

সাকলহ| এেং আিল এেং িাবলা িাজ িবুল হবে পাাঁচটি শবতত, ইিান, ইলি, 

কনয়োত, ইখলাস, িাবো অকধিাে হেন না িো| সে তপ্রথি  তাবি আহবল সুন্নাহ 

এে উপবে কেশ্বাস আনবত হবে এেং ইোদত পকেপূর্ ত এেং সুন্দে হওয়াে শতত 

সমুহ জানবত হবে| [এিটি আিল সকহহ হওয়া এেং এটি িবুল হওয়াে িাবঝ 

পাথ তিে েবয়বি| ইোদাবতে কিছু শতত এেং ফোইজ েবয়বি এগুবলা সকহহ হওয়াে 

জন্য| এে কিান এিটি োদ কগবল ইোদাত সকহহ হবে না| এটি কিন এিন কি 

এইোদত পালন িো হয় কন এেং কস পেিাবলে আজাে কথবি মুকি পাবে না| 

তবে কিান আজাে হবে না কি ইোদত সকহহ কিল কিন্তু িবুল হয় কন| এবক্ষবত্র 

মুসকলি তাে ইোদত িবুল না হওয়াে িােবর্ সওয়াে হবত েকঞ্চত হবে| কিান 

ইোদত িবুল হওয়াে জন্য প্রথবি তাবি সকহহ হবত হবে এেং অন্য পাাঁচটি শতত 

পুরুর্ হবত হবে| 
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ইিাি েব্বাকন োকহমুহুমুল্লাহ তায়ালা তাে অসািান্য অেদান িািতুোত এে কিতীয় 

খবণ্ডে ৮৭ নম্বে কচঠিবত উবল্লখ িবেবিন| 

 [১] “কিউ িকদ োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাি এে কদখাবনা আিল অনুসাবে 

আিল িবে কিন্তু কিান কুল এে দানা পকেিান অকধিাে হের্ িবে কস তা 

পকেবশাধ না িো পি তন্ত জান্নাবত কিবত পােবে না | ইেবন হাজাে  িাকক্ক োকহমু 

হুমুল্লাহ তায়ালা তাে কিতাে জাওকজে এ এিশত সাতাশী টি িকেো গুনাহ উবল্লখ 

িবেবিন| সুো োিাোে  এিশত অিাকশ নম্বে আয়াবত েবয়বি, “কহ কেশ্বাসীো ! 

োকতল পন্থায় এবি অবন্যে সম্পকত্ত আত্মসাৎ িে না” 

এই োকতল পন্থা েলবত কোঝাবনা হবয়বি, সুদ, জুয়া, চুকে, কধািা, কিথ্যা সাক্ষী, 

চাদাোকজ, োহাজাকন| কিছু হাকদবস শকেবফ এবসবি, “ এিজন মুসকলি কি তাে 

জন্য হালাল সম্পদ কিাগ িবে, ফেজ কিবন চবল, হাোি একেবয় চবল, এেং 

অবন্যে ক্ষকত িবে না কস জান্নাবত িাবে এেং “ কি শকেে হাোি কিাগ িেবে তা 

জাহান্নাবিে আগুবন পুেবে| এেং “ কিান ব্যকিে িি ত হাোি কথবি িকদ কলাবিো 

কনোপদ না থাবি তবে ঐ ব্যকি তাে নািাি এেং জািাবতে কিান কেকনিয় পাবে 

না| “ কিান ব্যকিে পকেবধয় কজল্বাে িকদ হাোি উপাবয় অকজতত হয় তবে তাে 

নািাি িবুল হবে না”       

 [কজল্বাে অথ ত কিবয়বদে পকেবধয় এি ধেবনে িাথাে স্কাফত| অন্য ধেবনে কজল্বাে 

কহাবলা লম্বা িাপে িা পুরুবষো পকেধান িবে| অবনবিে িবত িাো তিত িবে কি 

প্রকৃত কজল্বাে হবলা কিবয়বদে পকেবধয় চােশাফ ো স্কাফত, হাকদবস শেীফ প্রিান 

িবে কি পুরুবষোও কজলোে পবে| এই ধেবনে ধেবনে তিত অজ্ঞতা িাো কিছুই 

নয়| এিটি হাকদবস শেীফ িা কতকন তাে ২২ টি পাপ িাবজে প্রকতিাবেে কেষবয় 

উবল্লখ িবেবিন, “কি ব্যকি কিৌন ো ব্যকিচাে কজকনস কেিয় িবে কস আিাবদে 

সিাবজে নয়| দুইশত দশ তি পাবপে েন তনায় এই হাকদসটি উবল্লখ িবেবিন,      

 “জাহান্নাি কসই ব্যকিে লক্ষে িাে কজহো এেং িাো প্রকতবেকশ িি পায় িকদও কস 

নািাি কোজা িবে এেং দান িবে| িকদ িাবো প্রকতবেকশ অমুসকলিও হয় তবুও 

দাকয়ত্ব তাবদে ক্ষকত না িো, তাবদে প্রকত দয়া কদখাবনা এেং উপিাে 

িো|কতনশত কতে তি পাপ িাবজে ের্ তনায় এই হাকদসটি উবল্লখ িবেবিন, “ কি 

ব্যকি শাকন্ত চলািাবল কিান অমুসকলিবি অবেধ িাবে হতো িবে তবে কস 

জান্নাবত প্রবেশ িেবত পােবে না” অন্য হাকদবস েবয়বি, িখন দুই মুসকলি 

দুকনয়াকে িােবন যুি িবে এেং হতোিােী এেং কি খুন হবলা কিউই জান্নাবত িাবে 

না| অফুেন্ত কনয়ািত [১] কিতাবেে র্ততীয় খবণ্ডে পবনবো অোবয়ে র্ততীয় কচঠিবত 

এই হাকদসটি েকর্ তত হবয়বি, “কি ব্যকি কলািবদে উপবে িবঠাে কিল কস কেচাে 

কদেবস এে শাকি কিাগ িেবে”  

হাকদবস এবসবি কতন ধেবনে ব্যকিে দুয়া িবুল হয়, আহত ব্যকি, অকতকথ এেং 

কপতািাতা| অন্য এি ের্ তনায়,এিজন িজলুবিে দুয়া িবুল িো হবে িকদও কস 

অকেশ্বাসী ো িাকফে হয়| চােশত দুই নম্বে গুনাবহে ের্ তনায় েকর্ তত হাকদস, “কি 

ব্যকি তাে েন্ধুবি হতো িবে কস আিাবদে সিাবজে নয় িকদও কসই েন্ধু 

অমুসকলি”। চােশত নয় নম্বে গুনাবহে ের্ তনায় এিটি হাকদস েবয়বি, “ সিল 

পাবপে কিতবে কনজ সেিাবেে কেরুদ্ধুচাের্ িোে গুনাবহে শাকি সে কথবি দ্রুত 

প্রদান িো হয়” এখাবনই জাওজাকতে অনুোদ কশষ িো হল| 

ও মুসকলি ! কতািো িকদ আল্লাহ্  তায়ালাে েহিত কপবত চাও এেং কতািাবদে 

ইোদত িবুল িেবত চাও উপবেে হাকদসগুবলা অন্তবে প্রকতস্থাকপত িবো, িােও 

সম্পদ, জীেন কিংো অকধিাবে আিিন িবো না, মুসকলি অমুসকলি কিই কহাি 

না কিন! িাউবি আঘাত িবো না! িানুসবি তাবদে অকধিাে প্রদান িবো| এটি 

অকধিাে কি, পুরুষ তাে স্ত্রীবি কিাহে (১) প্রদান িেবে | কি নােীে সাবথ তাে 

কেবেদ হবে এেং কস এটি আদায় না িেবল দুকনয়া এেং আকখোবত িয়ঙ্কে শাকি 

লাি িেবে | িকদ কিউ অন্যবদে ইসলাবিে কশক্ষা গ্রহবর্ ো ইোদবত োধা প্রদান 

িবে তবে এে অথ ত কসই ব্যকি অকেশ্বাসী এেং ইসলাবিে শত্রু| এে এিটি 

উদাহের্ হবলা, আহবল সুন্নাহ এে কশক্ষাে কেরুবি প্রচাের্া িো এেং এে 

কেপেীবত িািহাে িাো কেদআত িকেবয় কদবত ভুল কশক্ষা প্রদান এেং পুিি েচনা 

| সেিাবেে এেং আইবনে কেপেীবত অেস্থান কনও না| কনবজে টোি আদায় 

িে| কেকেিা (িা কলকখত মুহাোদ কেন মুিাফা হাকদকি োকহিাতুল্লাহ তায়ালা 

কহজকে, ১১৭৬ / ১৭৬২ কি) নািি কিতাবে উবল্লখ েবয়বি, সেিাবেে কেরুবি 

অেস্থান এটি এিটি গুনাবহে আচের্| এিনকি িকদ তুকি দারুল হােবেে 

অকধোকসও হও তবুও তাবদে আইন ো কনয়বিে কেরুিাচের্ িবো না| কফতনা 

ততকে িবো না| 

[১] অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে পঞ্চি খবণ্ডে োে তি অোয় এেং ষষ্ঠ খবণ্ডে 

পবনবো অোয় কদখুন| 
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েলা হবয়বি িাো ইসলািবি আিির্ িবে, কেদাবতে অকধিােী এেং চাে 

িাজহাবেে কি কিান এিটিবত কনই তাবদে সাবথ েন্ধুত্ব না িো | তাবদে কিতাে 

ো সংোদপত্র পো িাবে না| তাবদে কেকডও এেং কটকলকিশনবে কপ্রাগ্রাি ঘবে 

প্রবেশ না িোবনা| িাো আিাবদে িথা শুনবে তাবদে আিবল িারুফ িো| 

অথ তাৎ সৎ উপবদশ কদওয়া| অন্য িথায় তাবদে হাকস মুবখ কিকস্টিাবে উপবদশ 

কদওয়া| কনবজে সুন্দে ব্যেহাে িাো আশপাবশে সিবলে িাবি ইসলাবিে 

কসৌন্দি ত তুবল ধো| [১] ইেবন আবেদীন োকহিা হুমুল্লাহ তায়ালা ের্ তনা িবেন 

প্রথি খন্ড কসিাতাইন, [২] আিাবদে লো স্থান আিাবদে আওোবতে অধীবন 

সিল িজহাে অনুিায়ী| চাে িাজহাবেই এগুবলা কেবি োখা ফেজ| কি এটি 

িেবে না কস অকেশ্বাসী হবয় িাবে| হাাঁটু উন্মুি ব্যকিে জন্য আিবল িারুফ 

প্রবয়াজন িাবত কস তা কেবি োবখ| আিবল িারুফ নম্র িাষায় হবত হবে| এেং 

কেপেীতমুখী িথাে সিয় চুপ িবে থািবত হবে| িকদ িতে উন্মুি কিান ব্যকি 

িকদ কেপেীত প্রকতকিয়া কদখায় তবে তাে কেরুবি কেচাে চাওয়া িাবে িাবত িবে 

কস তা কেবি োবখ| একি আইন পুরুবষে আওোত কদখাে কক্ষবত্রও প্রবিাজে| চাে 

িাজহাবেই কিবয়বদে হাত এেং মুখিণ্ডল ব্যতীত তাবদে সিি শেীে কেবি োখবত 

হবে নািাহোি পুরুষ এেং অমুসকলি কিবয়বদে সািবন| এে অথ ত এ সিল 

িানুবষে সািবন তাবদে হাত পা শেীে এেং চুল কেবি োখবত হবে| 

 (উিয় কলবঙ্গে জন্য নািাহোিবদে কেষবয় অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে পঞ্চি খবণ্ডে 

োবোতি অোবয় েকর্ তত েবয়বি) শাকফ িাজহাে অনুিায়ী মুখিণ্ডল প্রিাশ না 

িোও ফেজ| িকদ তাবদে কপতা, ো স্বািী এই কেষবয় গুরুত্ব প্রদান না িবে তবে 

তাোও অকেশ্বাসী হবয় িাবে| 

[১]এিজন কফিবহে স্কলাে িাে প্রকৃত নাি, সাইবয়দ মুহাোদ একিন কেন উিাে কেন আব্দুল 

আকজজ,, (১১৯৮, ১৭৮৪ কি), দাবিস্ক,-১২৫২, ১৮৩৬ , এিই স্থাবন) কতকন দােরুল মুখতাে এে 

ব্যাখ্যা  োদউল মুহতাে নািি কিতাবেে পাচঁটি িকলউি কলবখবিন িা প্রকৃতপবক্ষ সম্পাদনা 

িবেবিন, আলাউকেন হাস্কাকফ োহিাতুল্লাকহ তায়ালা আলাইকহ (১০২১। হাস্কাকফ- ১০৮৮[১৬৭৭]) 

অফুেন্ত কনয়ািত  কিতাবেে ষষ্ঠ খবণ্ডে এিশত কতকেশ নম্বে অোবয়ে কেকশে িাগ কফিহ োদউল 

মুখতাে হবত কনওয়া|  

[২] দয়া িবে অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ডে অিি অোয় কদখুন| 

 

কিবলবদে হাাঁটু এেং থাই কেে িবে কখলাধুলা িো ো নাচা েে গুনাহ তািাো 

কিবয়বদে িাথা এেং হাত খুবল এগুবলা িো অথো এগুবলা কদখাও েে গুনাহ| 

এিজন মুসকলবিে তাে অেসে সিয় কগি কখবল ো অপ্রবয়াজনীয় িাজ িবে নি 

িো উকচত নয় েেং কস এই সিয় এে িাো কশক্ষা গ্রহর্ ো নািাি আদাবয়ে 

িােবি উপকৃত হবত পাবে| 

কিকিয়াবয় সাদাত এ উবল্লকখত েবয়বি, “ কিবয়বদে কিিন িাথা, চুল হাত ো পা 

কখালা কেবখ োকহবে িাওয়া উকচত নয় কতিকন তাবদে পাতলা টাইট কপাশাি ো 

অকতকেি সাজগজ কিংো সুগকন্ধ ব্যেহাে িবে োকহবে িাওয়া হাোি| তাবদে স্বািী 

িাই ো কপতা িকদ এরুপ িাজ সহে িবে তবে তাবদেবি গুনাবহে অংকশদাে হবত 

হবে| অন্য িথায় তাো এিসাবথ জাহান্নাবি জলবে| তাো তওো িেবল তাবদে 

ক্ষিা িবে কদওয়া হবে| আল্লাহ্  তাবদে পিন্দ িবেন িাো তওো িবে| 

 

 

জাওিাত এেং গািওয়াবত পয়গাম্বাে 

নেীকজ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে সোকনতা স্ত্রীগর্ 

এেং পকেত্র যুি ো কজহাদসমূহিঃ 

িহানেী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে চকল্লশ েিে েয়বস কজেোঈল 

আলাইকহস সালাি নেীকজে িাবি আবসন এেং তাবি েবলন কি আপকনই কসই 

নেী| এে কতন েিে পে কতকন িক্কায় তাে নবুয়েবতে কঘাষর্া কদন| এই েিেবি 

েলা হয় োইয়োবতে েিে| কতকন সাতাশ োে কজহাবদ অংশ কনন|এে িবে 

নয়োে তাবি ব্যকিগতিাবে আিির্ িো হয়| এে িবে আঠাবোটি যুবি কতকন 

স্বয়ং মুসকলি োকহনীে কসনা প্রধান কহসাবে অংশ কনন| তাাঁে জীেেশায় চাে জন 

পুত্র, চাে জন িন্যা, এগাবো জন সোকনতা স্ত্রী এেং োবোজন কপর্তব্য কিল| কতকন 

পঁকচশ েিে েয়বস খাকদজা োকদয়াল্লাহ এে সাবথ কেোবহ আেি হন| খাকদজা 

োকদয়াল্লাহ তায়ালা আনহা এে মৃতুেে এি েিে পে পঞ্ছান্ন েিে েয়বস কতকন 

আল্লাহ তায়ালাে আবদবশ হিেত আবু েিে োকদয়াল্লাহ তায়ালাে িন্যা আকয়শা 

োকদয়াল্লাহ এে সাবথ কেোবহ আেি হন| কতকন কতষকি েিে েয়বস িসকজবদ নেকে 

সংলে আকয়শা োকদয়াল্লাহ এে ঘবেই ইবন্তিাল িবেন| তাাঁবি এিই িবক্ষই 

দাফন িো হয়| হিেত আবু েিে এেং উিে োকদয়াল্লাহ তায়ালাবিও এিই 

িবক্ষ দাফন িো হয়| কিবহতু পেেতীবত িসকজদবি পকেসবে আে বৃকি িো 

হবয়বি সুতোং িক্ষটি এখন িসকজবদে অন্তভু তি| কহজেবতে সপ্তি েিবে কতকন 
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উবে হাকেোে সাবথ কনিাহবত আেি হন| উবে হাকেো কিবলন িক্কাে 

কুোইশবদে সদ তাে আবু সুকফয়ান কেন হােে এে িন্যা| আবু সুকফয়ান কেকশি 

সাহাকে মুয়াকেয়ো োকদয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এে কপতা| কতকন িক্কা কেজবয়ে সিয় 

ইসলাি গ্রহন িবেন| োসুল সাল্লাহু আলাইকহ সালাি উিাে োকদয়াল্লাহ আনহু এে 

িন্যা হাফসা এে সকহত কনিাহ িবেন| কতকন কহজেবতে পঞ্চি েিবে জুওয়াইকেয়া 

নািি দাকসবি মুি িবেন এেং তাাঁে সাবথ কেোহ েন্ধবন আেি হন| 

জুওয়াইকেয়াহ মুবেইকস নািি যুি হবত অকধকৃত েনী মুিাকলি কগাবত্রে কগাত্র 

প্রধান এে িন্যা| কতকন ইসলািী শকেয়া অনুিায়ী কেবয় িবে কিবলন| এটিে 

কেিাকেত অবশষ েহিত কিতাবেে িাদশ অোবয়ে পঞ্চি পকেবেবদ উবল্লখ িো 

হবয়বি| ইসলাকিি কেবশষজ্ঞবদে িবত কতকন উবে সালিা, জয়নে কেবন্ত হুবজয়িা, 

িায়মুনা এেং সাকফয়ো োকদয়াল্লাহু আনহুন্না এে সাবথ কেোহবত আেি হন| তাাঁে 

চাচাবতা কোন জয়নে এে সাবথ তাাঁে কেোহ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাে িােবি সম্পন্ন 

হয়| 

কজেোঈল আলাইকহ সালাি তাাঁে িাবি প্রায় চকব্বশ হাজাে োে আবসন| োয়ান্ন 

েিে েয়বস তাবি কিোবজ ভ্রিন িোবনা হয়| কতপ্পান্ন েিে েয়বস কতকন িক্কা হবত 

িকদনা কহজেত িবেন| এই ভ্রিবনে সিয় শত্রুবদে কচাবখ ধুবলা কদবত কতকন এেং 

আবু েিে সাওে পে তবতে গুহায় কতন কদন অেস্থান িবেন এেং কসািোে কশষ 

োবত তা তোগ িবেন| এি সপ্তাহ ভ্রিবনে পে তাাঁো কুো নািি িকদনাে এিটি 

পল্লীবত কপৌাঁিান| এটি কিল োইবশ কসবেম্বে কসািোে।এেং তাাঁো জুিাোবে 

িকদনা প্রবেশ িবেন| 

কহজোবতে কিতীয় েিবে েেিতপুর্ ত োিাদান িাবসে কসািোবে পকেত্র েদবেে যুি 

সংঘটিত হয়| কতনশত কতে জন মুসকলি মুজাকহবদে কেপেীবত িাকফে কুোইশ 

োকহনীে তসন্য সংখ্যা কিল হাজাবেে িত| কতেজন মুসকলি শাহাদাত লাি িবেন| 

আবু জাহালসহ সত্তে জন িাকফে িাো িায়|  আল্লাহ মুসকলিবদে কেশাল কেজয় 

দান িবেন| 

কহজকে র্ততীয় সবনে শাওয়াল িাবস পকেত্র উহুদ যুি সংঘটিত হয়| সাতশতজন 

মুসকলি মুজাকহবদে কেপেীবত িাকফেবদে তসন্য সংখ্যা কিল ৩ হাজাে| এ যুবি 

সত্তে জন আসহাবে কিোি শহীদ হন| উহুদ যুবিে চাে িাস পবে নিবদে 

অকধোসীবদে িাবঝ ইসলাি প্রচাবেে উবেবশ্য ৭০ জন তরুর্ সাহাোে এিটি দল 

কপ্রের্ িো হয়| তাাঁো িখন কেবে িাউনাকত কপৌাঁিান তখন তাাঁো অতকিতবত 

হািলাে কশিাে হন এেং দুইজন ব্যাকতত সিল সাহাকে শাহাদাত েেন িবেন| 

[ কিোবজে কেিাকেত অবশষ েহিত কিতাবেে ষষ্ঠ অোবয়ে র্ততীয় পকেবেবদ 

কদখুন]  

কহজকে পঞ্চি সন খন্দবিে যুবিে সাক্ষী| এই যুবি দশ হাজাে িাকফবেে কেরুবি 

মুসকলি োকহনীে তসন্য সংখ্যা কিল কতন হাজাে| অমুসকলিো িকদনাবি অেরুি 

িবে| এেই িবে মুসকলিো িকদনাে চাকেকদবি প্রকতেক্ষাে জন্য পকেখা খনন 

িবেন| সপ্তি কহিঃ অনুকষ্ঠত খায়োবেে যুবিে এি েিে পুবে ত হুদায়কেয়া নািি 

স্থাবন এিটি চুকি ো সকন্ধ হয় িা োইয়াবত কেদওয়ান নাবি পকেকচত| মুতাে যুি 

হবয় কিল োইবজনটাইন কসজাে কহোকিয়াবসে তসন্যোকহনীে কেরুবি| এই যুবি 

িাত্র ৩ হাজাে মুসকলি তসবন্যে কেরুবি োইবজনটাইন োকহনীে তসন্য সংখ্যা কিল 

প্রায় এি লাখ| জাফে তাইবয়েে োকদয়াল্লাহ আনহু এই কজহাবদ শাহাদাত অজতন 

িবেন| খাকলদ কেন ওয়াকলবদে কেচক্ষর্তাে িােবর্ এই যুবি মুসলিানো জয় লাি 

িবেন| অিি কহজকেবত িক্কা কেজয় সম্পন্ন হয়| হুনাইবনে যুি খুেই প্রকসি| 

কেজবয়ে িােবি এই যুবিে পকেসিাকপ্ত হয়| খাইোে ইহুকদবদে খুেই প্রকসি এিটি 

দুগ ত| োসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি হিেত আকলবি এই দুগ ত জয় 

িেবত কপ্রের্ িবেন এেং মুসলিানো এটিও জয়লাি িবে| এটি কিল কসই জায়গা 

কিখাবন োসুলুল্লাহবি খাোবে কেষ প্রদান িো হবয়কিল িা কতকন কখবত অস্বীিাে 

িবেন| যুি কথবি কফোে পবথ কপিবন পবে িাওয়াে িােবর্ হিেত আকয়শা 

োকদয়াল্লাহ তায়ালা আনহা এিদল কুৎসা েটনািােী কগাষ্ঠীে সিাবলাচনাে স্বীিাে 

হন িা নেীকজবি খুেই ব্যকথত িবে| এেপে আয়াবত িাকেিা নাকিল হয় এেং 

কঘাষর্া িো হয় কি ওই কুৎসা েটনািােী দল কিল কিথ্যাোদী| তািাো তাাঁবি 

আল্লাহ তায়ালা তাবয়বফে কেজয়ও উপহাে কদন| 

  

ঈিাবনে কেষবয় কেিাকেত 

ঈিাবনে োেটি কেষয় েবয়বি| আিাে েে আল্লাহ সুেহানাহু তায়ালা| এই কেষবয় 

আিাে দলীল সুো োিাোে ৬৩ নম্বে আয়াবত| আিাে োসুল হিেত মুহােদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি িাে দলীল সুো ফাতহ এে আটাশ এেং উনকত্রশ 

নম্বে আয়াত| আিাে ধি ত ইসলাি এেং এে দলীল সুো আবল ইিোবনে 
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উকনশতি আয়াবত| আিাে কিতাে কুেআন এই কেষবয় আিাে দলীল সুো 

োিাোে কিতীয় আয়াত| আিাে কিেলা িাো শকেফ এে প্রিার্ েবয়বি সুো 

োিাোে এি শত এেং চুয়াকল্লশ নম্বে আয়াবত| 

আিাে িািহাে-এ ইকতিাদ হবলা আহবল সুন্নাত ওয়াল জািায়াত| িাে দলীল 

েবয়বি সুো আনআি এে এিশত কতপ্পান্ন নম্বে আয়াবত| আিাবদে আকদ কপতা 

হিেত আদি আলাইকহস সালাি| িাে দলীল েবয়বি সুো শুোে এিশত োহাত্তে 

নম্বে আয়াবত| আিাে কিল্লাত হবলা কিল্লাত এ ইসলাি| সুো হাবেে আটাত্তে 

নম্বে আয়াবত এে উবল্লখ েবয়বি| 

আকি মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে এিজন উেত| িাে দলীল সুো 

আল ইিোবনে এিশত দশ নম্বে আয়াবত| আকি এিজন মুকিন (কেশ্বাসী), 

হাক্কান (সঠিি)| িাে প্রিার্ েবয়বি সুো আনফাবলে চতুথ ত আয়াবত | আলহািদু 

কলল্লাকহ আলা তাওকফকি ওয়ািাগ কফরুল্লাহা কিন কুকল্ল তািকসকেন| 

পাাঁচটি িােণে ইলি আিল কথবি েেিঃ 

ইলি আিবলে উপে কনি তেশীল নয় কিন্তু আিল ইলবিে উপে কনি তেশীল| ইলি 

প্রবয়াজনীয় কিন্তু আিলবি ইলি কথবি আলাদা িো সম্ভে নয়| আিল িাোও 

অবনি সিয় ইলবিে িােবি উপকৃত হওয়া সম্ভে| কিন্তু ইলি িাো আিল 

সম্পূর্ ত মূল্যহীন| ইলি আিল (বুকি ো কেবেি) অবপক্ষাও কশ্রয়| 

মুকিন এে কিনাত (অলঙ্কাে) হবলা তাাঁে ইখলাস| ইখলাবসে কিনাবতে সাবথ 

সম্পিত েবয়বি ঈিান এে| ঈিাবনে কিনাবতে যুি জান্নাবতে সাবথ| জান্নাবতে 

কিনাবতে কিতে েবয়বি হুে, গুলিান এেং জািালুল্লাহ এে দশ তন| (আল্লাহ 

তায়ালাবি সািনা সািকন এিনিাবে কদখা িা ের্ তনা িবে প্রিাশ িো সম্ভে নয়)| 
আিল ঈিাবনে কিান অংশ হবতা তাহবল এিজন ঋতুেকতত নােীবি িখবনা নািাি 

হবত মুকি কদওয়া হবতা না| িাের্ ঈিান হবত িখবনা সািকয়ি মুকি ো ফাবেগ 

হওয়া সম্ভে নয়| জীেবন এিোে হবলও িাকলিা এ শাহাদাত পাঠ িো ফেি| 

সূো মুহাোদ এে উকনশতি আয়াবত িাকেিায় এে প্রিার্ েবয়বি| িাকলিা 

শাহাদাত পাবঠে সিয় ৪টি শতত অেশ্যই পুের্ িেবত হবে, মুবখ িা উচ্চাের্ িো 

হবে অন্তেবি অেশ্যই তাাঁে সাবথ সায় কদবত হবে অথ তাৎ অন্তবেে সিথ তবন মুবখ 

উচ্চাের্, পঠিত অংবশে অথ ত জানা, অন্তবেে পকেপুর্ ত আনুগতে ও িবনাবিাবগে 

সাবথ পাঠ িো এেং তাকিি এে সকহত পাঠ িো| 

িাকলিা এ শাহাদাত পাবঠে এিশত কত্রশটি সুফল েবয়বি| কশেি, কসি, তাসকেহ 

এেং তা’কতল এই চােটি েস্তু এইসে সুফলবি ধ্বংস িবে কদয়| কশেি হল আল্লাহ 

সুেহানাহু তায়ালাে কিান অংশীদাে িবন িো| কশি েলবত কোঝায় িীবনে প্রকত 

অিনবিাগী, িীন কথবি দুবে সবে িাওয়া ো িীন পালন েন্ধ িবে কদওয়া| 

কতসকেহ েলবত কোঝায় আল্লাহ সুেহানা তায়ালাবি কিান িকল্পত িাখলুি এে 

সাবথ তুলনা িো| তা’কতল েলবত কোঝায়, আল্লাহ সৃকিে কিান কিছুে কেষবয় 

হিবক্ষপ িবে না, প্রাকৃকতি িাবেই সিবয়ে সাবথ সে কিছু সঙ্ঘঠিত হয়| এখাবন 

ঈিাবনে ৩০টি সুফল তুবল ধো হবয়বি| এবদে িবে ৫টি দুকনয়াবত, পেেতী ৫টি 

মৃতুেে সিবয়, ৫টি িেবেে জীেবন, হাশবেে কদবন ৫টি, ৫টি জাহান্নাবি এেং ৫টি 

জান্নাবত| 

 

দুকনয়াকে ৫টি সুফল হবলািঃ  

১| তাে নািবি সুন্দে িবে ডািা হবে, 

২| তাে উপে আহিাবি ইসালাকিয়ো ফেি হবে, 

৩| কশেবেদ হবত তাে গদ তান েক্ষা পাবে 

৪| আল্লাহ তাে উপবে সন্তুি হবয় িাবে, 

৫|সিল মুকিন গন তাবি আপন িবে কনবে এেং মুহাব্বাত িেবে, 

 

মৃতুেে সিবয়ে ৫টি ফায়দা হবলািঃ 

১| আজ্রাইল আলাইকহস সালাি তাে সািবন সুন্দে কচহাোয় আকেভু তত হবে, 

২| িাখন কথবি চুল আলাদা িোে িত িত্নিবে আলবতািাবে কফবেশতাো তাে 

রুহু ো আত্মা িেজ িেবে, 

৩| িেে কথবিই কস জান্নাবতে সুগন্ধ পাবে, 

৪| তাে আত্মাবি ইকল্লবন প্রবেশ িোন হবে এেং িাবলা খেে েহঙ্কাকে কফবেশ্তাো 

কসখাবন গিন িেবে, 

৫| কহ মুকিন! কতািাে জন্য জান্নাত কনধ তাকেত েবয়বি। এরুপ আওয়াজ কস শুনবত 

পাবে। 
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িেবে থািা অেস্থাে ৫টি ফায়দািঃ 

১| িেেবি প্রশি িো হবে, 

২| মুনিাে এেং নাকিে সুন্দে অেয়বে আকেভু তত হবে, 

৩| এিজন িালাইিা তাবি অজানা কেষবয়ে তা’লীি কদবে, 

৪| আল্লাহ তাে িকিবষ্ক এিন কিছু জ্ঞান দান িেবেন িা কিান ব্যাকি জাবন না| 

৫| কস জান্নাবত তাে িািাি কদখবত পাবে, 

 

কেচাে কদেবসে কদবন ৫টি সুফলিঃ 

১| তাে প্রকত সওয়াল এেং কহসােসমুহ সহজ িবে কদওয়া হবে, 

২| আিল নািা ডান হাবত প্রদান িো হবে, 

৩| কিিাবনে দাাঁকেপাল্লায় সওয়ােবি িাকে িবে কদওয়া হবে, 

৪|আেবশ আকজবি ে িায়াতবল তাবি আশ্রয় কদওয়া হবে, 

৫| কেদুেবতে কেবগ কস পুলকসোত পাে হবে| 

 

জাহান্নাবি থািািালীন ৫টি সুকেধািঃ  

১| জাহান্নাবিে অন্যান্যবদে িত এিজন ঈিানদাে ব্যাকিে কচাখ ধুসে হবয় িাবে 

না, 

২| কনবজে শয়তাবনে সাবথ কস ঝগো িেবে না, 

৩|তাবি হাবত আগুবনে হাতিো এেং ঘাবে কলাহাে কেকে পোবনা হবে না, 

৪| তাবি হাকিি নািি অতেকধি গেি পাকন পান িোবনা হবেনা, 

৫|  কস আজীেন জাহান্নাবি অেস্থান িেবে না| 

 

জান্নাবত অেস্থানিাবল ৫টি ফায়দািঃ 

১| সিল কফবেশতাো তাবি সালাি প্রদান িেবে, 

২| তাে সাবথ কসকেিগবনে েন্ধু ত্ব হবে, 

৩| জান্নাত তাে কচেস্থায়ী অেস্থাবনে িায় হবে, 

৪| আল্লাহ তায়ালা তাে প্রকত সন্তুি হবে, 

৫|আল্লাহ তায়ালাে কদদাে লাি িেবে| 

 

কুফবেে িাের্সমূহিঃ 

সাধােনত কতন ধেবনে কুফে েবয়বিিঃ কুফে-ই ইনাকদ, কুফে-ই জাহকল, কুফে-ই 

হুকুকি| 

কুফে-ই- ইনাকদিঃ  

আবু কজবহল, নিরুদ, সাোদ কিংো কফোউবনে িত কুফে অথ তাৎ কজবন বুবঝ 

ইসলাি ও ঈিানবি প্রতোখ্যান িো| এবদেবি জাহান্নাকি েলাে অনুিকত েবয়বি| 

কুফুে-ই-জাহকলিঃ  

সাধাের্ িাকফেবদে কুফুে| তাো জাবন কি ইসলাি সতে, আজান-এ মুহােদ শুবন 

কিন্তু তাবদে িকদ ইসলাবিে পবথ ডািা হয় তাো জোে কদয়, আিাবদে ইোদবতে 

পিকত কপতািহ এেং পকেোে কথবি কশবখকি এেং আিো এে উপেই থািবত 

চাই| এবদে কুফেবি কুফে-ই-জাকহকল েলা হয়| 

কুফে ই হুকুকিিঃ  

তািীবিে কেষয়বি তাহকিে ো ঘৃর্া িো এেং তাহকিে ো ঘৃর্াে কেষয়বি তািীি 

িো| 

তািাো আউকলয়া কিোি, আকম্বয়া কিোি এেং উলািাবয় কিোিগবর্ে উপে ঘৃর্া 

কপাষর্ িো, তাবদে েিব্য কিতাে কিংো ফতওয়া ও কফিকহ কেষয়ােলীবি অেজ্ঞা 

ও তাকেল্য িোও এি ধেবনে কুফে| তািাো িাফেবদে ইোদবতে কেষয়সমুহ 

পিন্দ িো, জরুেত িাো তাবদে যুন্নাে, িাজিগবর্ে কপাশাি এেং অন্যন্য 

কুফবেে আলািতসমূহবি মুহাব্বত িো কিংো ব্যেহাে িোও কুফকেে পি তাবয়| 

 

কুফবেে সাতটি ক্ষকতিে কদি েবয়বিিঃ-  

এটি কেশ্বাস ো ঈিান এেং কনিাহবি কেলুপ্ত িবে কদয়, এেিি ব্যকিে িােবি 

জবেহকৃত পশু খাওয়া হাোি িকদও কস ইসলাবিে কেধান কিাতাবেি পশু কিােোকন 

কদয়| হালাল তেধ স্ত্রী এে সাবথ কৃত সম্পিতও তাে জন্য ব্যাকিচাবেে সাকিল| এ 

ব্যকিবি হতো িো ওয়াকজে হবয় িায়| জান্নাত তাে কথবি দূবে সবে িায়| 
জাহান্নাি তাে জন্য কনিটেতী হয়| কস িকদ এ হালবতই মৃতুেেের্ িবে তাহবল 

তাে জানািাে নািাি পোবনাে হুকুি কনই| 

িকদ কিান োকি েবল, আকি িকদ এিনটি িকে, তবে কি িাকফে হবয় িাে, িকদ 

আকি ভুল িকে| কস অজ্ঞতা প্রিাশ িবে এেং কনবজবি কুফবেে কদবি কঠবল কদয়, 

িকদও কস কনকদ তি কেষবয়ে নাি কনয় না কজবন ো না কজবন| তাে ঈিান এেং 

কনিাবহে তাজকদদ খুে জরুকে| 
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অপে এি ধেবনে কুফে হল, ইসলাবিে কনকষি কেষয়সমুহ কিিন কিনা, সুদ, 

জুয়া, িদ, কিথ্যা েলা এ সিল কেষবয় এিন িািনা িো কি “িকদ এটি হালাল 

হত! িকদ আকি এটি িেবত পােতাি!! ” | কিউ িকদ ঘটনািবি েবল কি, “আকি 

কেশ্বাস িকে োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহস সালাি পয়গম্বাে, কিন্তু আদি আলাইকহস 

সালাি পয়গম্বে কিনা এই কেষবয় আিাে সংশয় আবি ো আকি জাকননা” কসও 

িাকফে হবয় িাবে| োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে আবখকে পয়গম্বে 

হওয়া কনবয়ও কিউ সংশয় প্রিাশ িেবল কস িাকফে হবয় িাবে| ইসলাকিি 

আবলিবদে িবত, কিউ িকদ এরুপ েবল কি, “পয়গম্বে সাল্লাল্লাহু আলাইকহস 

সালাি িা েবলবিন তা িকদ সতে হবয় থাবি তাহবল আিো মুকি লাি িবেকি” 

তাহবলও কস িাকফে হবয় িাবে| কেেকগকি েবলন,ঐ ব্যকিে অকিব্যকিবত িকদ 

সংশয় ো সবন্দহ প্রিাশ পায় তাহবল কস িাকফে হবয় িাবে| কিন্তু তাে অকিব্যকি 

প্রিাবশে অথ ত িকদ হয় ইলিাি ো যুকি তবিতে িােবি সতে অনুসন্ধান তবে কস 

িাকফে হবে না| 

ের্ তনায় েবয়বি, কিান োকিবি িকদ এি সাবথ নািাবিে জন্য আিন্ত্রর্ জানাবনা 

হয় এেং কস িকদ সোসকে নািাজ পেবত অস্বীিাে িবে তাবে তাও কুফকেে 

পি তাবয়| কিন্তু কস িকদ এই িথা িাো বুকঝবয় থাবি কি, “আকি িাবো উপবদশ 

িানবত নািাি আদায় িেে না, আকি নািাি আদায় িেে িাের্ এটি আল্লাহে 

কেধান” তবে এটি কুফে নয়| কিান ব্যকিবি িকদ েলা হয়, দাকেবি এি মুকি 

পকেিার্ েে োবখা এেং কিাচবি কিাট োবখা ো নখ িাবটা কনয়কিত কিবহতু 

এগুবলা োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে সুন্নাত| জোবে কসই ব্যকি িকদ 

সোসকে এগুবলা িেবত অস্বীিাে িবে তাহবলও কস কুফকে িেবলা| োসুল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে সিল সুন্নতােলীে কক্ষবত্রই এিই কেধান 

প্রবিাজে| উদাহের্ স্বরূপ েলা িায় কিসওয়াি| হিেত কেেকগকি [কজইন উকেন 

মুহাোদ কেেকগকি োহিাতুল্লাহ আলাকহ ৯২৮-৯৮১ কহজকে, ১৫২১- ১৫৭৩ কিস্টাব্দ] 

এে ব্যাখ্যায় কিাগ িবেন, কিউ িকদ কিসওয়াবিে কেষবয় অেজ্ঞা কিংো অস্বীিাে 

িবে তখন তা কুফকে কিন্তু কস িকদ এই উবেবশ্য অস্বীিাে িবে কি কস অন্য িাবো 

আবদবশ এটা িেবে না কস এটা িেবে শুধুিাত্র এটি োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

সালাবিে তা হবল এটি কুফকে নয়| 

ইউসুফ িােদাকি তাে “আল হালাল ওয়াল হাোি কফল ইসলাি”নািি কিতাবেে 

এিাকশ পৃষ্ঠায়; বুখাকে শকেবফে [মুহাোদ কেন ইসিাইল বুখাকে োহিাতুল্লাহ 

আলাকহ ১৯৪-২৫৬ কহজকে / ৮১০- ৮৭০  কিস্টাব্দ, সািােখান্দ] এিটি হাকদস 

উবল্লখ িবেবিন, “কতািো মুশকেিবদে আচাে ব্যােহাবেে কেপেীত িবো! 

দাাঁকেবি লম্বা িবো কিািবি কিাট িবো”|এই হাকদসটি দাাঁকে িািাবনা এেং এি 

মুকি অবপক্ষা কিাট িোবি কনকষি িবেবি| অকে উপাসিো তাবদে দাকেবি কিাট 

িেবতা, কিউ কিউ দাকে িািাবতা| এই হাকদস তাই আিাবদে তাবদে প্রথাে 

কেপেীত িেবত আবদশ িবে| কিান কিান কফিাহকেবদে িবত এই হাকদস 

অনুিায়ী দাকেবি েে িো ওয়াকজে এেং তা িািাবনা হাোি| এঁবদে িবে ইেবন 

তাইকিয়ো দাকে িািাবনাে ব্যাপাবে তীি সিাবলাচনা িবেবিন| কিছু ইসলাকিি 

স্কলােবদে িবত দাকে লম্বা িো এিটা প্রথাগত ো গতানুগকতি িাজ এটা ইোদত 

নয়| ফাতহ নািি কিতাবেে ের্ তনায় েবয়বি, দাকেবি কিান ওজে িাো কিাট 

িো িািরুহ| এটিই এই কেষবয় সঠিি িত|এই হাকদস িাো এটি প্রিার্ িো িায় 

না কি দাাঁকে োখা ওয়াকজে| আবেিটি হাকদবসে ের্ তনায়, “ইহুকদ এেং কিস্টানো 

তাবদে দাাঁকে এেং চুলবি েঙ িবে না | তাো িা িবে তাে কেপেীত িে” | 

সুতো পােতপবক্ষ এই হাকদস শকেফ দাাঁকে এেং চুলবি েকঙ্গন িেবত েবলবি| কিন্তু 

তাই েবল এটি নয় কি দাাঁকে এেং চুলবি েকঙ্গন িো ওয়াকজে| এটি েবল কি এরূপ 

িো মুিাহাে| কিছু কিছু আসহাবে িাকেিগর্ তাবদে দাাঁকে এেং চুলবি 

োকঙ্গবয়বিন (প্রাকৃকতি উপাবয়)| অকধিাংশই এরূপ িবেন কন| এটি িকদ ওয়াকজে 

হবতা তবে সিবলই এরূপ িেবতন| সুতোং কি হাকদবস দাাঁকেবি েে িোে হুকুি 

কদওয়া হবয়বি, এখাবন প্রকৃতপবক্ষ দাাঁকে লম্বা িো মুিাহাে এটি কোঝাবনা 

হবয়বি| এটি িো ওয়াকজে নয়| কিান ইসলাকিি আবলিবিই দাাঁকে িািাবত লক্ষ 

িো িায় কন| তাবদে িািানায় দাকেবি েে োখা কিল প্রথাগত আচাে| (এখাবন 

এে িাো এটিবি উৎসাকহত িো হয়কন কি মুসকলিবদে তাবদে প্রথা অনুসের্ 

িেবত হবে| একত িািরুহ| এরূপ কক্ষবত্র কফতনা ততকে হবল তা হাোি)| এটিই 

িােদাকি োহিাতুল্লাহ এে আবলাচে অনুোদ| 

িেদকি তাে কিতাবেে সুচনায় উবল্লখ িবেন, কতকন কেকিন্ন িািহাবেে  

কশক্ষাগুবলাবি এবি অপবেে সাবথ সিন্বয় িবেন এেং তাে িবত কি কিান এিটি 

িািহােবি অনুসের্ িো যুকিগত নয়| সুতোং কতকন আহবল সুন্নাহ এে অনুসােী 

নন| আহবল সুন্নাবতে স্কলােবদে িবত  প্রবতেি  ব্যকিবি কি কিান এিটি 

িািহাে অনুসের্ িেবত হবে এেং িািহাবেে কেবোকধতা িেবে কস এিজন 

কজকন্দি| তবে কিবহতু িােদাকি এে কলকখত েিব্য মুহাোদ কেন ইসিাইল বুখাকে 
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োহিাতুল্লাহ সংিলন িবেবিন সুতোং দাকে োখা প্রসবঙ্গ তাে েিব্য এটি হানকফ 

িাজহাে এে পবক্ষ পাঠিবদে জন্য এিটি দকলল স্বরূপ| হজেত আব্দুল হি 

কদহলিী েহিাতুল্লাহ [৯৫৮-১০৫২ কহজকে, ১৫৫১-১৬৪২ কহজকে] এই কেষবয়  

আশয়াতুল কলািয়াত কিতাবেে র্ততীয় খবণ্ড উবল্লখ িবেবিন,  ইসলাকি স্কলােো 

চুল এেং দাকেে কেষবয় তাবদে েসোবসে স্থাবনে কলািাল িাস্টি অনুসের্ 

িবেন| এজন্য এটি িাবো কলািাকলটিে িাস্টি অনুসেবনে উৎসাহ বৃকি িবে িা 

িািরুহ| তবে মুোহ অথ তাৎ অনুিকত কিাগ্য হবল কিন্ন িথা| মুহােদ কেন মুিাফা 

হাকিকদ েহিাতুল্লাহ [১১৭৬ কহজকে, ১৭৬২ কিস্টাব্দ হাকদি িকনয়া তুেস্ক] তাে 

কেকেিা নািি কিতাবে উবল্লখ িবেন, হাকদবস েকর্ তত আবি, কতািো কতািাবদে 

দাকেবি লম্বা িে এেং কগাাঁফ কিাট িে| সুতোং দাাঁকে িািাবনা এেং এি মুকিে 

কনবচ োখাবি কনকষি িো হবয়বি| তািাো এি মুকিে অকধি দাাঁকে োখা সুন্নাতও| 

এি মুকি েলবত কোঝায় হাবতে চাে আংগুবলে প্রবস্থে সিান পকেিাপ| 

িখন সুলতান েবলন কিান কিছু সুন্নাত িকদও কসটি মুোহ হয় তথাকপ তা পালন 

িো ওয়াকজে| সুলতাবনে এেং সিল মুসকলিবদে িাো িো িাবন এটি আবদশ| 

এবক্ষবত্র এি মুকি পকেিান দাকে েে িো ওয়াকজে| এে অন্যথা িাবন ওয়াকজেবি 

অিান্য িো| এটি িািরুবহ তাহকেকি| িসকজবদে ইিাবিে জন্যও এিই কেধান| 

তবে দােউল হােবে এটি অনুিকতবিাগ্য এি মুকিে কনবচ দাকে োখা ো িািাবনা | 
িকদ দাকে না িািাবল শাকি কিাগ িেবত হয় অথো চািকে চবল িায় িাবত িবে 

কস আিবল িারুফ হবত েকঞ্চত হয় এেং ইসলাবিে কসো িেবত পাবে না এেং 

কনবজে কেশ্বাসবি েক্ষা িবে| কিান উজে িাো িাটা ো িািান িািরুহ| এেং 

এি মুকিে কনবচ দাকে কেবখ কিউ িকদ িবন িবে কস সুন্নাত পালন িেবি তবে এটি 

এিটি কেদাত| কেদাত িো েে গুনাহ| 

কিিন কিান কিবল এেং কিবয় িকদ প্রাপ্ত েয়স্ক হওয়াে পে কনিাহ িবে এেং এে 

পে িকদ তাবদে ঈিাবনে কিৌকলি কেষবয় প্রে িো হবল জোে কদবত না পাবে তবে 

তা কিন মুসকলি নয়| তাবদে কনিাহ নািা আোে িেবত হবে| কিউ িকদ তাে 

কগাাঁফ কিাট িবে এেং তাে পাবশে কিউ িকদ েবল এটা িাবলা হয়কন তবে ঐ 

কিতীয় ব্যকিে ঈিান হাোবনাে সম্ভােনা আবি| িাের্ কগাাঁফ কিাটিো  এিটি 

সুন্নাত এেং ঐ ব্যকি এটিবি হাল্কািাবে কনবয়বি| কিান ব্যকি িকদ সিগ্র শেীবে 

কসবল্কে কপাশাি পকেধান িবে এেং কিউ িকদ েবল তাবি সুন্দে কদখাবে অথো 

এে িাো কস ধন্য কহাি তবে ঐ োকিে ইিান হাোবনাে িয় েবয়বি| কিান ব্যকি 

িকদ কিান িািরুহ িবেন কিিন কিেলাে কদবি পা কদবয় োখা ো কিেলাে কদবি 

প্রস্রাে ো থুতু কফলা তবে এবক্ষবত্র কিউ িকদ তাবি এটি না িোে জন্য েবল এেং 

ঐ োকিবি জোবে কস িকদ েবল, আকি আসা িকে কতািাে সে পাপ এে িত 

িাজতনীয় কহাি তবে ঐ োকিে ইিান চবল িাওয়াে িয় েবয়বি| কিান ব্যকি িকদ 

কিান িািরুহ িবেন এেং কস িকদ িািরুহবি খুে অেবহলা িবে িাউবি েবলন 

তবুও| 

তািাো িকদ কিান চািে তাে িকনবেে ঘবে প্রবেশ িবে সালাি কদয় এেং িকনবেে 

পাবশ থািা কিউ িকদ তাবি োগ হবয় েবল, থাি ! !  এিাবে কিউ িকনবেে সাবথ 

িথা েবল! তবে ঐ ব্যকি িাকফে হবয় িাবে| তবে কস িকদ তাবি িদ্রতা 

কশখাবনাে জন্য ো আদবেে সকহত অকিোদবনে উবেবশ্য আন্তকেিিাবে েবল 

তবে তা িাকফবেে িাবজে পি তাবয়ে না| কিউ িকদ িাবো পেকনন্দা িবে এেং েবল 

কি এটি এিন কিছু গুরুতেপুর্ ত কিছু নয় তবে কস িাকফে হবয় িাবে স্কলােবদে িত 

অনুিায়ী| িাের্ কস অনুতপ্ত না হবয় হাোি িবেবি|  

কিান ব্যকি িকদ েবল,  আিাবি িকদ অমুি এেং তমুবিে সাবথ জান্নাবত কিবত 

েলা হয় আকি িাে না অথো আল্লাহ্  আিাবি জান্নাত কদবল আকি এটি চাইে না 

আকি চাইে তাে কদদাে এধেবনে িথাোততা কুফে| আবেিটি েিব্য িা কুফকেে 

পি তাবয়ে তাহবলা েলা কি ইিান বৃকি পাবে ো হ্রাস পাবে| কেেকগকিে িবত এটা 

েলা কুফে কি মুকিনুন কেহ এে উপে কনি তে িবে এটি হ্রাস ো বৃকি পাবে তবে িকদ 

তা ইয়াকিন এেং কুয়াবত কসদি এে উপে কনি তে িবে হয় তবে তা কুফে নয়| 

অবনি মুজতাকহদগন ইিান হাোবনাে কেষবয় েবলবিন| 

স্কলােগর্ েবলবিন দুইটি কিেলা আবি এরুপ েলা কুফে| িাে এিটি িাো এেং 

অপেটি কজরুজাবলি | কেেকগকিে ের্ তনা িবত এরুপ কুফে কি এখন দুইটি কিেলা 

েবয়বি তবে কিউ িকদ েবল আবগ কজরুজাবলি কিেলা কিল এখন িাোই এিিাত্র 

কিেলা তবে তা কুফে নয়| কিান মুসকলি িাের্ িাোই িকদ কিান ইসলাকিি 

স্কলাবেে কেরুবি কহংসা এেং ঘৃর্া কপাষর্ িবেন তবে তাে ঈিান হাোবনাে িয় 

েবয়বি | এেং এরুপ েলাও কুফকে কি িাকফেবদে উপাসনাে পিকত িা ইসলাবিে 

সাংঘকষ তি কসগুবলা সুন্দে| কিউ কিান ব্যকিবি িকদ প্রে িবে কস কেশ্বাসী কি না 

এেং এে জোবে ঐ ব্যকি িকদ েবল ইনশাল্লাহ এেং িকদ আে ব্যাখ্যা না িবে তবে 

এটিও কুফকেে পি তাবয়ে| স্কলােগর্ েবলবিন কিউ িকদ িাবো সন্তাবনে উৎসগ ত 

িািনা িবে েবল কি কতািাে সন্তান  অেশ্যই এিিাত্র আল্লাহে জন্য| তবে কস 
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িাকফে| কিান িকহলা িকদ িাল কিািেেন্ধ পকেধান িবে এেং েবল কি এটি 

যুন্নােত কেবস িাকফবে পকেনত হবয় িায় এেং স্বািীে জন্য হাোি হবয় িায়| কিউ 

হাোি খাদ্য গ্রহবনে সিয় িকদ কেসকিল্লাহ েবল তবে কস িাকফে হবয় িায় | 

কেেকগকিে িবত এটি েলবত ফকিহো বুকঝবয়বিন কস িাকফে হবে িকদ কস এটি 

হাোি লীআইকনকহ গ্রহন  িোে সিয় েবল| কিিন িদ, অপকেস্কাে ো মৃত পশুে 

িাংস| এেং এটি প্রবিাজে হবে এিিাত্র তখন িখন ব্যকি জাবন কি কস হাোি 

গ্রহর্ িেবি| এে িােবি কস আল্লাহ তায়ালাে নাি কনবয় অেজ্ঞা িবেবি| 

এবক্ষবত্র খাোে কনবজই হাোি| 

ইসলাকিি ইিািগর্ েবলবিন িকদ কস হাোি উপাবয় উপাকজতত খাদ্য গ্রহর্ িবে 

তবে কসই খাদ্য হাোি নয় উপাজতবনে উপায় হাোি| িকদ কিান ব্যকি অপে 

ব্যকিবি এই েবল অকিশাপ কদয় কি, আল্লাহ্  তায়ালা তাে আত্মাবি িাকফেবদে 

ভূকিবত কনবয় িাি| স্কলােগর্ এই ব্যাপাবে সে ত সেত নয় কি অকিশাপদাতা ব্যকি 

িাকফবে পকের্ত হবে কি হবে না|  

িাবো কনবজে কুফেবি কিান ইসলাকিি স্কলাবেে উপবে আবোপ িোও কুফকে| 

িাবো কুফবেে অনুবিাদন কদওয়াও  কুফে| তবে এই অনুবিাদন দুে তলতা ো 

কফসি অথ তাৎ গুনাবহে িাের্ হবল এটি কুফে নয়| কেেকগকি েহিাতুল্লাহ েবলবিন, 

আিো এই িথাটি গুরুবতে সাবথ কদকখ| এে জন্য কুেআবন হজেত মুসা 

আলাইকহস সালাবিে ঘটনাটি দকলল স্বরূপ| কিান ব্যকি িকদ েবল আল্লাহ্ তায়ালা 

জাবন কি কস ঐ িাজ িবেকন কিন্তু প্রকৃত পবক্ষ কস ঐ িাজ িবে থাবি তবেও কস 

িাকফে হবয় িাবে| কস তাে হাি তায়ালাে িােবি কনবজে িপটতা লুকিবয়বি|  

কিান ব্যকি িকদ কিান িকহলাবি কনিাহ িবে কিান সাকক্ষ িাো এেং েবল কি 

আল্লাহ্ তায়ালা এেং িহানেী সাল্লাল্লাহু আলাইকস ওয়া সাল্লাি তাবদে সাকক্ষ| তবে 

কসও িাকফে| কিউ িকদ েবল কি হাোবনা এেং চুকে িাওয়া সম্পদ কিাথায় জাবন, 

তবে কস এেং তাবি অনুসের্িােী সোই িাকফে| কস িকদ েবল কজবনো তাবি 

জানায় তবুও কস িাকফে হবয় িাবে| কিউ িকদ আল্লাহে নাবি কিছু শপথ িেবত 

চায় এেং অপে কিান ব্যকি িকদ েবল কি আকি চাই না তুকি আল্লাহে নাবি শপথ 

িে, দাস মুকি, সোন এসে এে জন্য আকি চাই তুকি কিান েস্তুে উপবে শপথ 

িে পেেতী জন িাকফে হবয় িাবে| কিউ িকদ েবল কতািাে কচহাো আিাবি 

মৃতুেে কফবেশতাবি স্মের্ িকেবয় কদয়| এটিও কুফকে িাের্ মৃতুেে কফবেশতা 

প্রধান কফবেশতাবদে এিজন| কিউ িকদ েবল নািাি না পো িত সুন্দে কসও 

িাকফে| 

ইসলাকি স্কলােবদে িবত কিউ িকদ িাউবি েবল এবসা নািাবজ এেং কিতীয় ব্যকি 

িকদ েবল না আিাে জন্য নািাজ পো িিিে কস িাকফে| কিউ িকদ েবল 

কেবহশত হবত আল্লাহ্  তায়ালা আিাে সাক্ষী তবে কসও কুফকে িেল, িাের্ কস 

আল্লাহ্  তায়ালাবি এিন স্থাবন ের্ তনা িবেবি কিন্তু আল্লাহ্  তায়ালা কিান স্থাবন 

অেস্থান হবত মুি| োসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকস সাল্লাি খাোে পে আঙ্গুল 

কচবট কখবতন এেং অপে কিউ িকদ েবল এটি এিটি খাোপ অিোস তবে কিতীয় 

জন িাকফে হবয় িাবে| কিান ব্যকি িকদ েবল এিজন কজউস হওয়াে কথবি 

নাসোকন হওয়া িাবলা তবে কস িাকফে| অথো আবিকেিাে িাকফে িকিউকনস্ট 

কথবি িাবলা| এবক্ষবত্র েলা উকচত এিজন কজউস এিজন কিিান কিংো নাসোনী 

কথবি খাোপ| কিউ িকদ েবল, ইলবিে প্রকতকনকধ হবয় আিাে কি লাি, কি কিই 

ো িবে িা উলািাো েবল অথো কিান ফতওয়া কনবচ কফবল কদয় এেং েবল কি 

ধাকি তি ব্যকিবদে কিাথায় কিান লাি কনই তবে কসও িাকফে হবয় িায়|  

কিউ িকদ িাউবি কিান কেচাবেে জন্য শকেয়া আইবন িাওয়াে পোিশ ত কদয় এেং 

ঐ ব্যকি িকদ জোবে েবল পুকলশ তাবি না কনবত আসা পি তন্ত কস িাবে না অথো 

কিিাবে আকি ইসলািবি জানবো তবে কস িাকফে হবয় িাবে| কিউ িকদ কিছু 

েবল িা কুফকে এেং কিান ব্যকি িকদ তাবত হাবস তবে কস িাকফে হবয় িাবে| 

কিউ িকদ েবল আল্লাহ্  তায়ালাে ওজনহীন কিান শুন্য স্থান কনই অথো আল্লাহ্  

তায়ালা কেবহশবত অেস্থান িেবিন তবে কস িাকফে হবয় িাবে|  

কিান ব্যকি িকদ েবল, আকি ইসলাি জাকন না তবে কস িাকফে হবয় িাবে| কিউ 

িকদ েবল, আদি আলাইকহস সালাি িকদ গন্দি না কখবতন তবে আিো পাকপ 

হতাি না তবে কস িাকফে হবয় িাবে| তবে এ ব্যাপাবে স্কলােগর্ এিিত নয় কি 

কস িাকফে হবে কি না,  কিউ িকদ েবল, আিো পৃকথেীবত অেস্থান িেতাি না| 

কিউ িকদ কিান েে গুনাহ িবে িাবো তওো িেবত অনুবোবধ তওো না িোে 

িথা েবল তবে কস িাকফে হবয় িাবে| কিউ িকদ কিান ব্যকিবি েবল চবলা কিান 

আবলবিে িাবি িাই অথো কফিহাবয়ে কিতাে পকে অথো ইবে হাল অজতন িকে 

এে জোবে িকদ ঐ ব্যকি েবল ইবেে সাবথ আিাে কি িাজ| তবে কস িাকফে 

হবয় িাবে| কি চাে িাজহাবে কলকখত কিতােবি আিির্ িেবে কস কজকন্দি| 
কিউ িকদ কিছু প্রবে উত্তে না জাবন কিিন, তুকি িাে অনুসােী? কতািাে কিল্লাত 

কি? কতািাে ইকতিাদ এে িািহাবেে ইিাি কি? কতািাে আিবলে িািহাবেে 
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ইিাি কি?  তবে কস িাকফে হবয় িায়| 

তািাো ইসলাকিি স্কলােগর্ েবলবিন, কিউ িকদ কিান িস্ট হাোিবি হালাল 

েবল কিিন,  িদ, শুিে তবে কস িাকফে হবয় িাবে| কিান হাোি েস্তুে হালাল 

হওয়াে আসা িোও কুফকে| কিিন, জুয়া, ব্যকিচাে,  সিিাকিতা, সুদ ইতোকদ| 

তবে িকদ আশা িো হয় িকদ িদ হালালিাবে ততকে িো হত তবে তা কুফকে নয়| 
িাের্ িদ সে সিয় হাোি কিল না| কুোবনে কিান শব্দ ো আয়াত কনবয় হাকস 

তািাসা িো কুফুকে| কিান ব্যকি িকদ ইয়াকহয়া নাবিে িাউবি কনবয় ঠািা িবে 

েবল,  কহ ইয়াকহয়া!  হুজ ইল কিতাে| তবে কস িাকফে হবয় িাবে| িাের্ এে 

িােবি কস কুেআবন িাকেবিে শব্দ কনবয় ঠািা িেবি| একি কেষয় কিউকজিাল 

ইিট্রুবিন্ট ো নাচ গাবনে সাবথ কুেআন কতলাওয়াত এে কক্ষবত্রও এিই আইন 

প্রবিাজে| 

কিউ িকদ েবল িািালা িাল্লাহ |িকদ এিন কিছু কদবখ িাে সম্ববন্ধ কস ধােনা িবে 

এেং এে কেষবয় তাে কিান জ্ঞান কনই| এটি আফাত [অবশষ েহিত কিতাবেে ষষ্ঠ 

অোবয়ে চতুথ ত পকেবেবদ এ সম্পবিত কেিাকেত েলা আবি, এটি আবফত এে প্রকত 

শব্দ, এে অথ ত দুেজবগে সম্ভােনা] কিউ িকদ েবল, আকি এখন কতািাে সািবন 

ওয়াদা িেে না, িাের্ তাো কিান পাবপে ওয়াদা িেবত চায়|এটি েলা আফাত 

কি,তুকি কজিাইবলে ো ছুবেে িত নে|এে িােবি প্রধান কফবেশতাবদে সাবথ 

ঠািা িো হয়| আল্লাহে নাি িাো অন্য কিান নাবি কিছু ওয়াদা িো হাোি| 

কিান ব্যকি হাোি কিছু িোে িােবি মুেতাদ ো িাকফে হবয় িাবে না| তবে কস 

িকদ কিান হাোিবি হালাল েবল িা কুেআন এেং হাকদবস হাোি হওয়াে ব্যপাবে 

েকর্ তত তবে কস িাকফে হবয় িাবে| তথাকপ কিান ব্যকি িকদ কনবজে অথো পুবত্রে 

িাথা ছুবয় আল্লাহে নাবি ওয়াদা িেবল কিিন ওয়াল্লাকহ! আিাে পুবত্রে িাথাে 

িিি,  তবে িয় িো হয় কস কুফকে িেল| 
 

আহিাবি ইসলাকিয়ািঃ 

ইসলাবিে আবদশ এেং কনবষধসমুহবি েলা হয় আহিাবি ইসলাকিয়া| এটি ৮টি 

কিকত্তে উপবে প্রকতকষ্ঠত| ফেি, ওয়াকজে, সুন্নাত, মুিাহাে, মুোহ, হাোি, িািরুহ 

এেং মুফকসদ| ফেি আল্লাহ্  তায়ালাে  হুকুি| এেং এগুবলা দকলল সাবপবক্ষ 

প্রিাকর্ত| অন্যিথায় আয়াবত িাকেিায় এগুবলা েকর্ তত েবয়বি| কি এগুবলা অিান্য 

িবে কিংো কশকথকলতা কদখায় কস িাকফে| কিিন, ঈিান, কুেআন, ওযু িো, 

নািাি আদায় িো, িািাত প্রদান িো, হজ, কগাসল| 

 

কতন ধেবনে ফেি েবয়বিিঃ ফেবি দাবয়ি, ফেবি মুয়াক্কাত এেং ফেবি আল 

কিফায়া| 

১| ফেবি দাবয়িিঃ সম্পুর্ ত আিান্তু কেল্লাহ মুখি োখা এেং এে অথ ত বুবঝ কেশ্বাস 

িবে হ্র্দবয় ধােন িো|  
২| ফেবি মুয়াক্কাতিঃ ইোদাবতে আবদশসমুহ িা কনকদ তি সিবয় পালন িেবত 

হয়| কিিন পাচঁোে তদকনি নািাি আদায়, পকেত্র েিিান িাবস কোিা োখা, 

ব্যেসাে পিকত কশখা|  

৩| ফেবি কিফায়ািঃ আল্লাহ্  তায়ালাে এিন আবদশ িা এিটি গ্রুবপে জনবগাষ্ঠীে 

উপে আবোকপত হয়| এবক্ষবত্র সদস্য পঞ্চাশ, এিশ, দুইশ কিন্তু তাবদে িবেে 

এিজন আদায় িেবলই সোে আদায় হবয় িাবে| এে এিটি উদাহের্ সালাি ো 

সম্ভাষর্| অন্য উদাহেবর্ে িবে েবয়বি, জানািাে নািাি, মৃত মুসকলিবি কগাসল  

িোবনা, সােফ এেং নাহু কশখা,  হাবফি হওয়া, কেকশ  িবে জ্ঞানাজতন িো| 

তািাো ফেবিে কিতবে আেও পাাঁচটি ফেি েবয়বি| ইলবি ফেি, কিিদাবে 

ফেি, ইকতিাবদ ফেি, ইখলাবস ফেি,  ইনিাবে ফেি| ইনিাবে ফেি কুফুে|  

ওয়াকজেিঃ ওয়াকজে আল্লাহ্  তায়ালাে আবদশ| তবে এই আবদশগুবলা 

প্রুফবটিবটে  িােবি জানা কগবি| ওয়াকজে প্রিাকর্ত কিান কিছুবি কিউ িকদ 

অস্বীিাে িবে তবে কস কুফুে িেবে না| কি ব্যকি কিান ওয়াকজেবি অস্বীিাে 

িেবে কস িাকফে হবে না| তবে এটি পালবন অস্বীিােিােী  জাহান্নাবিে আগুবন 

িাবে| কিিন, কেতবেে নািাবজ দুয়াবয় কুনুত পো, কুেোকন িো, েিজাবনে 

ঈবদে আবগ কফতো আদায় িো, কিান কসজদাে আয়াত কশানাে ো পোে পে 

কতলাওয়াবতে কসজদা আদায় িো| ওয়াকজবেে িবে আেও চােটি ওয়াকজে এেং 

ফেজ েবয়বি, ইলবি ওয়াকজে, আিাল এ ওয়াকজে,  কিিদােই ওয়াকজে,  

ইকতিাদই ওয়াকজে এেং ইখলাস ই ফেজ| কলাি কদখান ফেজ ো ওয়াকজে 

গুনাহ| 

সুন্নাতিঃ  এিন িাজ িা হিেত মুহাোদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাি িেবত আবদশ 

ো অনুিকত কদবয়বিন এি ো এবিে অকধি োে| কি এটি পালন িেবে কস 

জাহান্নাবিে আগুন কথবি মুকি পাবে| কি ব্যকি কিান ওজে িাোই সুন্নাত 
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পকেতোগবি অিোবস পকেনত িেবে কস পেিাবল জাহান্নাবি কনকক্ষপ্ত হবে| সুন্নাত 

এে উদাহের্- কিিন, কিসওয়াি ব্যেহাে িো, আজান এেং ইিািাত কদওয়া, 

জািাবত নািাজ আদায় িো,  িাবো কেোবহে সন্ধায় আহাবেে আবয়াজন িো, 

এেং কিবল সন্তাবনে খৎনা িোবনা| কতন ধেবনে সুন্নাত েবয়বি,  সুন্নাবত 

মুয়াক্কাদা,  সুন্নাত এ গায়কে মুয়াক্কাদা,  সুন্নাবত আল কিফায়া| সুন্নাবত মুয়াক্কাদা 

এে উদাহের্, ফজবেে নািাবিে দুই োিাত সুন্নাত, কিাহবেে নািাবিে আবগে 

এেং পবেে সুন্নাত, িাগকেবেে নািাবিে সুন্নাত, এেং এশাে নািাবিে সুন্নাত| 

এগুবলা সুন্নাবত মুয়াক্কাদা| অবনি স্কলােগর্ েবলন ফজবেে নািাবিে সুন্নাত 

ওয়াকজে| কিান ওজে ব্যকতত এসে সুন্নাত পকেতোগ িো িাবে না| কি ব্যকি এে 

কিান এিটি পকেতোগ িেবলা কস িাকফে| সুন্নাবত গায়ে মুয়াক্কাদাে উদাহের্, 

আসবেে নািাবিে সুন্নাত এেং এশাে ফেি নািাবিে আবগে সুন্নাত| এগুবলা 

উবল্লখবিাগ্য হাবে পকেতোগ িেবল এটি কিান কিছুবত োে িবে না| তবে 

সম্পুর্ তিাবে পকেতোগিােী অবনি কনয়ািত এেং জান্নাবত শাফায়াত কথবি েকঞ্চত 

হবে| 

[হালাকে এেং কুদুকেবত িবত, দুই ধেবনে ইোদত েবয়বি- ফাোইদান্দ ফাদাইল, 

কিগুবলা ফেি কিংো ওয়াকজে নয় এগুবলা ফাদাইল ো নফল| পাাঁচ ওয়াি 

নািাবিে সুন্নাত এই নাকফলা ইোদাবতে অন্তভু তি| এেং এগুবলা নািাবিে ফেবিে 

ভুলত্রুটি পুকষবয় কদয়| অন্য িথায়, এগুবলা ফেি অংবশে িি তাদা আেও োকেবয় 

কদয়| তবে এটি িবন োখা উকচত কি, সুন্নাত নািাি কিান ফেবিে কেিল্প হবত 

পাবে না িা আদায় িো হয় কন| এিন সুন্নাত নািাি কিান ব্যকিে জাহান্নাবিে 

আগুন হবত েক্ষা িেবত পােবে না িা কস ফেি  নািাি আদায় না িোে িােবর্ 

ভুগবে| কি ব্যকি কিান ওজে িাো ফেজ নািাজ কিবে কদবয়বি তাে সুন্নাত 

সকহহ হবে না| িকদ কনয়োত িো না হয় তবে সুন্নাত নািাবজে ফকজলত অকজতত 

হয় না| সুতোং িাো পূবে তে অবনি নািাজ আদায় িেবত পাবে কন তাবদে উকচত 

িাজা আদায় িেবত থািা এেং সুন্নাত কহসাবে চাে ওয়াবিে সুন্নাত আদায় 

িেবত থািা| সুতোং তাো িখন কনয়োত িেবে তখন তাো পূবে তে নািাবজে 

িাজা আদায় িেবে এেং েততিাবনে তদকনি নািাবজে সুন্নাত আদায়  িেবে| 

[এটিে কেিাকেত অবশষ েহিত কিতাবেে কতইশ নম্বে অোবয়ে চতুথ ত পকেবিবদ 

উবল্লখ িো হবয়বি] সুন্নাবত আল কিফায়া এিন সুন্নাত িা এিটি দবলে পক্ষ 

কথবি এিজন আদায় িবে কদবলই হবয় িায়| কিিন সালাি,  ইকতিাফ , 

কেসকিল্লাহ শেীফ| কিিাবে তিত কনয্যাত িেবত হবে এে কেিাকেত  অফুেন্ত 

কনয়ািত নািি কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ডে ২৩ নম্বে পকেবিবদ েকন তত  েবয়বি| 

কিউ িকদ খাোে পুবে ত কেসকিল্লাহ শেীফ পাঠ না িবে, কস কতনটি কজকনস কিাগ 

িেবে- ১| শয়তান তাে সাবথ খাোবে কিাগ কদবে, ২| কি খাোে কস খাবে তা 

তাে শেীবে  ব্যকধ কহসাবে কদখা কদবে, ৩| খাোবে কিান েেিাত থািবে না| 

কেসকিল্লাহ শেীফ েবল তবে খাোে  কথবি কস কতনটি  লাি পাবে-  ১| শয়তান 

তাে সাবথ খাবে না, ২| কস কি খাোে গ্রহন িেবে তাে শকেবেে উপিাবে  

লাগবে, ৩| খাবদ্য েেিত  আসবে [িকদ  কিউ  েলবত  ভুবল  িায়  তাহবল  কস  

িখন  িবন  আসবে  তখন  েলবে]| 

মুিাহােিঃ অথ ত এিন কিছু িা োসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাি তাে জীেন 

িাবল এিোে ো দুইোে িবেবিন| কি এটি িেবে না তাে জন্য কিান শাকি 

েোে কনই| এটি না িোে জন্য  কস শাফায়াত কথবিও েকঞ্ছত হবে না| কিিন, 

নাকফলা নািাজ  আদায়, নাকফলাে জাোখা,  উিো আদায় িো, নাকফলা হে, 

নাকফলা দান সাদিাত| 

মুোহিঃ এিন কিছু িা িাবলা উবেবশ্য িেবল সওয়াে েবয়বি এেং খাোপ উবেবশ্য 

িেবল গুনাহ হবে| এটি না িেবল আজাবেে সেুকখন হবত হবে না| হাটা, েসা, 

োকেবিনা, হালাল খাদ্য খাওয়া, সে ধেবনে কপাশাি পকেধান িো হালাল 

উপাজতন কথবি আসা| 

হাোিিঃ এিন কিছু িা আল্লাহ্  তায়ালা িিিাবে কনকষি িবেবিন| এগুলা তাবদে 

িবে অন্যতি িা কতকন কুেআবন কনবষধ কহসাবে ের্ তনা িবেবিন| কি কিান 

হাোিবি হালিািাবে কনল কস িাকফে| কি কিান হাোি িাজ িবে তবে জাবন কি 

এটি হাোি তবে কস িাকফে হবে না| কস ফাকসি হবে| ইেবন আকেকদন 

েহিাতুল্লাহ কথবি েকর্ তত, কতািো কিান ফাকসি ইিাবিে [ইিাি হবেন কিকন 

জািাবত নািাি পকেচালনা িবেন, এটি সম্পবিত কেিাকেত অবশষ েহিত কিতাবেে 

২০ নম্বে অোবয়ে চতুথ ত পকেবেবদ কেিাকেত আবলাচনা িো হবয়বি] সাবথ 

নািাি আদায় িেবে না| ফাকসি হল কসই ব্যকি কি িদ পান িবে, কিনা িবে, ো 

সুদ কনয়| ইিাবিে িথায় জুিআে নািাি আদায় িেবত হবে| এই কেষবয়, 

এিজন মুসকলবিে জািাবত নািাবিে গুরুত্ব  কিতাবেে ২৪ তি অোবয় কেিাকেত 

ের্ তনা এবসবি| কিান ফাকসি ইিাবিে চাইবত অন্য িসকজবদ কগবয় সাকলহ 

ইিাবিে সাবথ নািাি আদায় িেবত হবে| এিজন ফাকসি ব্যকিে সাবথ 
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িি তাদাহাকনিে ব্যেহাে িো ওয়াকজে| িকদ জানা িায় কি কস ফাকসি তবে তাবি 

ইিাি োনাবনা িাবে না| তাবি ইিাি োনাবনাে অথ ত হল কস এিজন িহৎ িানুষ| 

এেং সিল শ্রিাে অকধিােী| কিান ব্যকি িকদ ফাকসি হয় তবে কস কিান 

িািহাবেে অনুসােী নয়| তাবি ইিাি োনান িািরুবহ তাহকেি| হাোিবি একেবয় 

িাওয়াই তািওয়া| কি কেষবয় হাোি ো হালাল হওয়াবত সবন্দহ েবয়বি তা 

একেবয় িাওয়া হল ওয়াো| আে হালাল িাো সবন্দহজনি এরুপ কিছু িো হল 

যুহুদ| কিান মুসকলি িকদ দারুল হােবে অেস্থান িবে তবে তাে উকচত দারুল 

ইসলাবি চবল িাওয়া| 

দুই ধেবনে হাোি েবয়বি- এিটি হাোি কলআইকনকহ এেং অপেটি হাোি 

কলগাইকেকহ| কিিন, সিিাকিতা, ব্যকিচাে, জুয়া, শুিে খাওয়া, কিবয়বদে োহু 

িাথা এেং পা কেে িবে োিায় কেে হওয়া| কিান ব্যকি িকদ কেসকিল্লাহ শেীফ 

পাঠ িবে হাোি গ্রহর্ িবে এেং এটি অগ্রাহে িবে কি আল্লাহ্  তায়ালা এটি তাে 

জন্য হাোি িবেবিন তবে কস িাকফে| িাো এই সে পাপ িেবে কিন্তু কেশ্বাস 

িবে কি এগুবলা কনবষধ এেং আল্লাহ্  তায়ালাে আজাবেে িয় িবে তাো িাকফে 

নয় তবে তাো িঠিন আজাবেে মুবখামুকখ হবে| হাোি িাপে কচাপে হল িা 

হাোি উপাজতবনে িােবি অকজতত| কিিন, িাবো োগাবন কোিা, ফল কিো, এেং 

িাকলবিে অনুিকত িাো ফল খাওয়া, িাবো োকেে কিান সম্পকত্ত ো টািা চুকে 

িো| তবে এসে িোে সিয় কিউ িকদ কেসকিল্লাহ েবল িবে তবে কস িাকফে 

হবে না| কিউ িকদ িাবো সম্পকত্ত কথবি অন্যায় উপাবয় এিটি শস্যদানা পকেিান 

আত্মসাৎ িবে তবে কেচাে কদেবস আল্লাহ্  তায়ালা এে সাত শোিাত জািাবত 

আদায় িো িবুল নািাি কনবয় কনবেন| হাোি একেবয় চলা ইোদত অবপক্ষা কেকশ 

সওয়াে হয়| 

িািরুহিঃ িািরুহ এিন কিছু িা আিবলে িাো উপাকজতত সওয়ােবি ধ্বংস িবে 

কদয়| দুই ধেবনে িািরুহ আবি, িাোহাবত তাহকেকিয়ো এেং িাোহাবত 

তানকজকহয়ো| িাোহাত এ তাহকেকিয়ো একেবয় চলা ওয়াকজে| এটি হাোবিে 

িািািাকি| কিউ িকদ এটি কনয়কিত িবে তবে কস কদন কদন পকেনত হয় 

আনুগতেহীন এেং পাকপষ্ঠ| কস কদাজবখে আগুন এে প্রকতক্ষা িবে| কস নািাবি 

এরুপ িেবল তাবি নািাি আোে পুনোয় আদায় িেবত হবে| কস িকদ ভুবল এটি 

িবে তবে তাবি কসজদাবয় সাহু [ এটি  সম্পবিত  কেিাকেত অবশষ েহিত 

কিতাবেে ১৬ নম্বে অোবয়ে চতুথ ত পকেবিবদ ের্ তনা িো হবয়বি] কদবত হবে| 

এবক্ষবত্র নািাি পুনোয় পোে জরুেত কনই| কি ব্যকি িাোহাবত তানকজকহয়ো 

িবে, কস আজাবেে সেুকখন হবে না| তবে কস এটি অিোবস পকেনত িেবল কস 

শাফায়াত হবত েকঞ্চত হবে| কিিন, কঘাোে িাংস খাওয়া, কেোল ো ইদুবেে 

খাওয়া কিান খাোে খাওয়া, িদ ততকেিােীে িাবি আঙ্গুে কেকি িো| 

মুফকসদ হল িা আিলবি হালিা ো ধ্বংস িবে কদয়, কিিন, িাবো ইিান ো 

নািাি নি িো, কনিাহ ,হে, িািাত ো কিছু কিনা কেচাে নি িবে কদওয়া| 

এিজন মুসকলি িকদ ফেি সুন্নাত এেং ওয়াকজে আদায় িবে এেং হাোি এেং 

িািরুহ কথবি কেেত থাবি তবে কস অবনি সওয়াবেে অকধিােী হবে এেং 

পেিাবল শাকন্ত লাি িেবে|কিউ িকদ হাোি এেং িািরুহগুবলাবি িবে এেং 

ফেি, সুন্নাত, ওয়াকজেবি অেজ্ঞা িবে তবে কস পাকপষ্ঠ কহসাবে কেিকড তত হবে| 

এিটি হাোিবি একেবয় িাওয়াে সওয়াে এিটি ফেি আদায় অবপক্ষা অবনি 

কেকশ| এিটি ফেবিে সওয়াে এিটি িািরুহ হবত কেেত থািা অবপক্ষা কেকশ িা 

এিটি সুন্নাত কথবিও কেকশ| মুোবহে িবে আল্লাহ্  তায়ালা িা পিন্দ িবেন তা 

হল খায়োত এেং হাসানাত| িকদও এই সওয়ােগুবলা কি ব্যকিবি কদওয়া হবে 

তাে সুন্নাবতে িি তাদা এে কথবি কেকশ| এবি েলা হয় কুেোত্ত অথ তাৎ এিন কিছু 

কনয়কিত িো িা কথবি পুেস্কৃত হওয়াে সম্ভােনা েবয়বি| আল্লাহ্  তাে োন্দাে প্রকত 

খুে সহনশীল, তাই কতকন ধি ত নাকজল িেবিন িা প্রশাকন্ত এেং আোবিে উৎস| 

কশষ ধি ত িহানেী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে ধি ত| অন্যান্য ধি তগুবলা 

খাোপ ব্যকিবদে িাো পকেেকততত হবয়বি| কি কিান মুসকলি ো অমুসকলি িকদ 

পকেপূর্ তিাবে এই িীন কিবন চবল, কজবন অথো না কজবন, কস দুকনয়াবত কিান 

সিস্যায় পকতত হবে না| এে উদাহের্ আবিকেিা এেং ইউবোবপে কিসে 

অকেশ্বাসীো এে আদবশ তে কেকশবি িি ত িবে| তবে অকেশ্বাসীো পেিাবল কিান 

কেকনিয় পাবে না| কি ব্যকি ইসলািবি অনুসের্ িেবে এেং ইসলািবি কিবন 

চলবে পেিাবল কস অপাে সুবখে জান্নাত লাি িেবে| 
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ইসলাবিে কিকত্তিঃ 

ইসলাি পাাঁচটি কিকত্তে উপবে প্রকতকষ্ঠত| প্রথিটি িাকলিাবয় শাহাদাত| এটিে অথ ত 

জানা এেং কেশ্বাস িো| কিতীয়টি পাাঁচ ওয়াি নািাি আদায় িো| র্ততীয়টি পকেত্র 

েিিান িাবস কোিা োখা| চতুথ তটি িািাত আদায় িো িখন এটি ফেি হয়| এেং 

পঞ্চিটি সািথ তোন সিলবি জীেবন এিোে হবলও হজ পালন িো| [ইসলাবিে 

কিকত্তসমুহ সম্পবিত কেিাকেত অবশষ েহিত কিতাবে উবল্লখ িো হবয়বি চতুথ এেং 

পঞ্চি অধাবয়]| 

 

এই পাাঁচটি আবদশ কিবন চলা এেং তাে কনবষধসমুহ হবত কেেত  থািাবিই েবল 

ইোদাত| কি ব্যকিে উপে হবজে শততগুবলা পকেপূর্ ত হয় কন তাে জন্য হজ িো 

নাকফলা ইোদাত এেং কি এিোে পালন িবেবি তাে জন্য আোে িোও নাকফলা 

ইোদবতে অন্তভু তি| এিন কিান নফল ইোদত িো উকচত নয় িা কেদআত ো 

হাোি সৃকি িবে| হিেত ইিাি েব্বাকন কুকেসাকসেরু তাে ঊনকত্রশ, এিশত 

কতইশ এেং এিশত পঁকচশ নম্বে কচঠিবত এেং িাকব্বশ নম্বে িািািাবত 

িাজহাকেয়াে কচঠিবত, উিো ো নফল হাজ এে অনুিকত কদন কন| আকফদুকেন 

আব্দুল্লাহ কেন এসাদ ইয়াকফ েহিাতুল্লাহ [৬৯৮-৭৬৮ কহজকে ১২৯৮-১৩৬৭ 

কিস্টাব্দ, ইবয়বিন] িক্কা নগেী তাে জুহদ অনুসের্ িবে, িাে এিটি কগ্রবডে নাি 

িািািাত এ আশাো| তাে কিতাে নাশে উলিাহাকসন ইলগাকলয়োকত িখন 

কেখ্যাত ইসলাকিি স্কলাে এেং ওকল ইিাি নেকে কজবজ্ঞস িেবলন, তুকি সিল 

প্রিাে সুন্নাত কিবন চল কিন্তু তুকি অবনি েে এিটি সুন্নাত একেবয় কগবিা িা হল 

কনিাহ| এে জোবে কতকন েবলন, আকি িয় িকে, এে ফবল হয়বতা এিটি সুন্নাত 

পালন িেবত কগবয় আকি অবনি হাোি িাবজ জকেবয় পেবো| 
ইিাি ইয়াকহয়া নেকে দাবিবস্ক ৬৭৬ সবন ইবন্তিাল িবেন| পাকিিান জাবিয়া 

হাকেকেয়াে ডীন প্রবফসে হাকেবুে েহিান ১২০১ কহজকে অথ তাৎ ১৯৮১ সাবল হবজ 

িান| কসখাবন কতকন কদখবত পান কি ওহাকে ইিাি লাউড কিিাবে নািাি 

পোবেন তখন কতকন কনবজ আলাদা নািাি আদায় িবেন| এেপে তাবি হোন্ড 

িাফ পকেবয় হাজবত কনবয় কজবজ্ঞস িো হয় কিন কস জািাবত নািাি পবে কন| 

িখন কতকন েবলন ইিাবিে জন্য লাউড কিিাবেে িােবি নািাি পোবনা জাবয়ি 

নয় তখন তাবি আে হজ িেবত কদওয়া হয়কন| কফকেবয় কদওয়া হয়| এিজন 

মুকিবনে প্রধান তেকশিে কস কিখাবনই থাকুি না কিন তাে ঈিাবন অটল থািবে| 

আবগ স্কলােবদে িাি কথবি িীন কশখা সহজ কিল| এখন কিাথাও কতিন 

ইসলাকিি স্কলাে পাওয়া িায় না| কিটিশবদে কনবয়াগপ্রাপ্ত অজ্ঞ ও মূখতো দূে-

দুোবন্ত ইসলাবিে নাবি িকেবয় পবেবি| এিিাত্র উপায় আহবল সুন্নাবতে কলখা 

েই পো| এসে েই পাওয়া আল্লাহে কেশাল এি অনুগ্রহ| ইসলাবিে শত্রুো 

যুেিবদে পথভ্রি িোে জন্য ভুল েই িকেবয় কদবে| তাো প্রকৃত েই হবত েকঞ্চত 

হবে| তরুর্ো কেকিন্ন আিষ তর্ীয় কগইিস এেং অন্যান্য িবজ িন কদবে েই না 

পবে| এটা হতাশাজনি কি অবনি যুেি এখন কগইিস িাো কিছু িােবতও পাবে 

না| এই সে যুেিবদে িবে িকেবয় পেবি| এই িহািােী কথবি মুসকলি 

অকিিােিবদে তাবদে সন্তানবদে েক্ষা িেবত হবে| এজন্য োচ্চাবদে তাবদে 

ঈিান এেং কেশ্বাস সম্ববন্ধ জানাবত হবে এেং ধিীয় েই পোে প্রকত নজে কদবত 

হবে| এিাবে তাবদে ক্ষকতিােি সিয় কক্ষপর্ হবত েক্ষা িো িাবে| আিো 

কদখবত পাই অবনি োচ্চাো এতটা িে হবয় কগইিস কখবল কি তাো খাওয়াে 

িথাও ভুবল িায়| এসে কশশুবদে জন্য এিনকি তাবদে স্কুলেই পবে পাশ িোও 

িঠিন| অকিিােিবদে উকচত োচ্চাবদে েই পোে কদবি উৎসাকহত িো| 

ইসলাবিে একথিসসমুহ পেবত হবে| িাো এগুবলা পেবে তাো শুধুিাত্র ইসলাি 

সম্ববন্ধ জানবে তা নয় তাো ইসলাবিে শত্রুবদে সেবন্ধও জানবে এেং তাো 

কিিাবে িাজ িবে তা বুঝবত পােবে| িকদ কপতািাতা তা িেবত ব্যথ ত হন তবে 

এিটি অধাকি তি এেং একথস্ট যুেসিাজ গবে উঠবে| িাো  কদশ, জাকত ও 

কিল্লাবতে ক্ষকত িেবে| আবেিটি কেষবয় অকেিােিবদে নজে কদওয়া উকচত| তা 

হল কিবয়বদে সতে| আিো কদখবত পাই শেীবেে কেকিন্ন অংগ কেে িবে কিবয়ো 

সোে িাবঝ কহবট িায়, কেকিন্ন কখলায় অংশ কনয়| আওোত এে অংশসমূহ োিা 

এিটি অন্যতি ফেি| িাো এটিবত গুরুত্ব কদয় না তাো ঈিানহাো হবত পাবে| 

মুসকলিো িসকজবদ িায় অকধি সওয়াে অজতবনে উবেবশ্য| এসে িাের্ িাোও 

িসকজবদ িাওয়া অবনি সওয়াবেে| 

তবে উন্মুি আওোত কেকশি দশ তনীয় কিান স্থান িসকজদ হবত পাবে না| এটি 

কফসি ো পাবপে সিাবেশ| িাো এ েিি িসকজবদ িায় তাো প্রকৃতপবক্ষ 

কফসবিে িাবঝ িায় এেং গুনাহগাে হবে| িাো এ েিি জায়গায় সওয়াবেে 

উবেবশ্য িায় তাো সওয়াবেে পকেেবতত গুনাবহে অকধিােী হবে| কিবহতু এটি 

এিটি েে গুনাহ িাবো আওোত এে অংবশে কদবি তািাবনা এিনকি এটি 
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কদখাবনাও েে গুনাহ| সুতোং িাো এরুপ স্থাবন িায় তাো সওয়াবেে পকেেবতত 

গিবে ইলাকহ কনকিত িবে| 

 

 

নািাি অোয় 

নািাবিে ১২টি ফেি েবয়বি| তন্মবে োকহবেে ফেি ৭টি আে কিতবেে 
ফেি ৫টি| 

োকহবেে ফেিগুবলা হবলািঃ ১| অপকেত্রতা হবত ত্বাহাোত (পকেত্রতা ো 
পকেেন্নতা), ২| নাজাসাত হবত পকেত্রতা, ৩| সতে োিা, ৪| কক্বেলামুখী 
হওয়া, ৫| ওয়াি ো কনকদ তি সিয়, ৬| কনয়েত, ৭| তাক্বেীে-ই-ইফকততাহ|  

কিতবেে ফেিগুবলা হবলািঃ ১| কক্বয়াি, ২| কক্বোত, ৩| রুকু িো (প্রবতেি 
োিাবত এিোে িবে), ৪| কসজদাহ িো (প্রবতেি োিাবত দুইোে), ৫| 

কশষ তেঠবি েসা (তাশাহুদ পো অথো তবতাক্ষন েবস থািা)| নািাবজে 
কিতবেে এই সে ফেিবি রুিন েবল| কসজদাে সিয় িপাল এেং 
পাবয়ে বৃিাঙ্গুকল জকিবন োখা| 

ত্বাহাোত েলবত বুঝায় শেীেবি পকেত্র িো| অথ তাৎ অযু না থািবল 
অযু িো, জুনুেী অেস্থায় থািবল কগাসল িো এেং পাকনে অিাে 
থািবল অযু ো কগাসল এে পকেেবতত তায়ােুি িো|  

শেীবেে পকেত্রতা আদাবয়ে ৩টি মুলনীকত: অকত সতিততাে সাবথ 

ইসকতনজা ো ইসকতেোে (অোবয়ে কশবষ এ কেষবয় আবলাচনা িো হবে) 

কদবি লক্ষে োখা, িখন অঙ্গ-প্রতেঙ্গ কধৌত িো হবে এেং িাথা িাবসহ 
িো হবে তখন কিন কিান অংশই োদ না িায় কস কদবি লক্ষে 
োখা| 

নাজাসাত হবত পকেত্রতা অজতবনে ৩টি মুলনীকতিঃ নাজাসাত হবত কনবজে 
পকেবধয় কপাষাি পকেত্র োখা, নািাবজে পূবে ত শেীে পাি োখা, নািাবজে 
স্থানবি পকেত্র োখা| (অনুগ্রহ পুে তি এ অোবয়ে কশবষ ৫৪ ফেি ’ 

সংিান্ত আবলাচনা কদখুন!) 

সতে-ই- আওোত সম্পন্ন হওয়াে জন্য ৩টি মুলনীকতিঃ হানাকফ িািহাে 

অনুিায়ী পুরুবষে সতে হল নািী কথবি হাটুে নীচ পি তন্ত কেবি োখা| 

নািাবিে সিয় পা কেবি োখা পুরুবষে জন্য সুন্নত| িকহলাবদে িবে, 

স্বাধীন নােীে জন্য তাে হাত এেং মুখ িাো পূর্ তশেীে কেবি োখা 
সতে| তবে তাবদে পা কখালা োখাে পবক্ষ এিজন স্কলাবেে িত 
পাওয়া িায়| পোধীন নােী ো দাসীে জন্য সতে হবলা তাে বুি ও 
কপবঠে উপবেে অংশ হবত হাটু পি তন্ত কেবি োখা| কিান িকহলা িকদ 
িাথা, হাত এেং পা উন্মুি কেবখ োইবে কেে হয় অথো টাইট এেং 
এিন পাতলা িাপে পবে কেে হয় কি সে অঙ্গ বুঝা িায় তাহবল 
কসটা হাোি হবে এিনকি কিান পুরুষ তাে কদবি নজে কদবল তাে 
পাপ হবে| কিান ব্যকি িকদ এই হাোিবি হাোি কহবসবে িানবত 
অস্বীিাে িবে তবে কস িাকফে হবয় িাবে, অথ তাৎ এিজন মুেতাদ| 

কক্বেলামুখী হওয়াে জন্য ৩টি প্রবয়াজনীয় কেষয়িঃ  নািাি কশষ হওয়াে 
পূে ত পি তন্ত কনবজে েক্ষবি কক্বেলা হবত অন্যকদবি না সোবনা| আল্লাহ 
আকজমুশশাবনে কদওয়ান- ই-িানাওয়ী এে িাবি কনবজবি নম্র ও 
কনেহঙ্কােীিাবে উপস্থাপন িো| 

নািাবজে সিয় সংিান্ত ৩টি প্রবয়াজনীয় কেষয়িঃ  ১- নািাি শুরুে এেং 
কশষ হওয়াে সিয় জানা, ২- িখন নািাি পো িািরুহ কসটা জানা, 
৩- এেং তখন নািাি না পো| 

কনয়েত’ হবলা এটা জানা এেং অন্তবে অনুধােন িো কি নািািটি আপকন 
পেবিন কসটা কি ফেি, ওয়াকজে, সুন্নত নাকি মুিাহাে, এেং কসটা িন 
কথবি মুবখ উচ্চাের্ িো| ইিাবি আিাি আবু হাকনফা (েিঃ) এে িবত 
কেতবেে নািাবিে কনয়ত িো ওয়াকজে এেং োকি দুই ইিাবিে িবত 

(ইিাি আবু ইউসুফ ও ইিাি মুহােদ (েিঃ)) সুন্নত, এেং শাবফয়ী ও 
িাবলিী িািহাে অনুিায়ীও সুন্নত| (িাবলিী িািহাবেে কিান এিজন 
অনুসােীে জন্য ‘হাোজ ’ (ইসলাবিে আবলাবি ওজে থািবল) এে 
িােবর্ কেতে কিবে কদয়া অনুবিাদনবিাগ্য হবে)| তাক্বেীে-ই- ইফকততাহ 
হবলা িানুষ তাে হাতবি িান পি তন্ত উঠাবে এেং অন্তেবি জাগ্রত ও 
সতিত োখবে| 
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কক্বয়াি সম্পন্ন হওয়াে শতত ৩টিিঃ ১- কক্বেলা মুখী দাাঁোবনা; ২- কসজদাে 
কদবি দৃকি োখা (অথ তাৎ কিখাবন িপালও নাি িশত িেবে কসকদবি 
দৃকিবি এিাগ্র োখা); এেং ৩- নািাবি দাাঁোবনা অেস্থায় কদহবি এপাশ 
ওপাশ না কদালাবনা| 

কক্বোত আদায় হওয়াে শতত ৩টিিঃ  ১- কিসে নািাবি কজাবে 
কতলাওয়াত িো আেশ্যি কসসে নািাবি কজাবে এেং কিসে নািাবি 
নীেবে কতলাওয়াত িো আেশ্যি কসসে নািাবি অন্ততিঃ পবক্ষ 
এিনিাবে কতলাওয়াত িো আেশ্যি িাবত কনবজে িান কসগুবলাবি 
শুনবত পাবে এেং উচ্চাের্ সঠিি হয়, ২-নািাবি পঠিত আয়াতগুবলাে 
অথ ত কচন্তা িো| নািাবি পঠিত আয়াতগুবলাবত তাজেীবদে কনয়িগুবলা 
িথািথিাবে িান্য িো, ৩- নািাবিে শুরুে তািেীে এেং নািাবিে 
কিতবে উচ্চাকেত সিল কিছু অেশ্যই আেেী িাষায় হবত হবে| 

কিিাবে সঠিি পিকতবত আেেী শবব্দে উচ্চাের্ িেবত হয় তা এিন 
এিজন হাকফবজে িাবি কশখবত হবে কিকন তাে িািহাবেে ইলবি হাল ’ 

েইসমুবহ েকর্ তত কনয়ি িানুন কিবন চবলন| ল্যাটিন হেবফ (ইংবেকজ) 

কলকখত কুেআনুল িাকেবিে আয়াতসমুহ সঠিি ও শুিিাবে কতলাওয়াত 
িো িায় না (আিাবদে কদবশে কক্ষবত্র োংলায় কলখা কুেআবনও এিই 
সিস্যা)| এিাবে (ল্যাটিন হেবফ/ োংলা হেবফ) পেবল ভুল ও ত্রুটিপুর্ ত 
হয়| তবে কুেআবনে তাফকসে ো অনুোদ ল্যাটিন ো োংলা কি কিান 
িাষায় পো িায়|এটা অনুোদ অতএে প্রবেে োইবে| কুেআবনে তাকিতশ 
সংস্কের্ নাবিবি েইগুবলা পাওয়া িায় কসগুবলা কিছু অধাকি তি ও লা-

িািহােী কলাবিে িাো প্রিাকশত হবয়বি, এগুবলা কিাবটই সঠিি নয়| 

এগুবলা ভুল এেং কিধাগ্রস্থ| প্রবতেি মুসকলবিেই উকচত কুেআন কশক্ষাে 
কিাস তসমুবহ অংশ কনয়া, ইসলাকি অক্ষেগুবলাবি কশখা| কিেল এিাবেই 
সঠিিিাবে কুেআবন িাকেি কতলাওয়াত ও কনভু তলিাবে নািাি আদায় 
িো িায়| আয়াবত িাকেিাগুবলাে কনভু তল কতলাওয়াত এেং সঠিিিাবে 
আদায়কৃত নািািই শুধু িবুল হবে| তােগীে-উস- সালাত নািি েইবত 
েলা হবয়বি- “নািাবি কি আয়াবত িােীিা কতলাওয়াত িো হয় তা 
িকদ নয়জন ইসলাকিি স্কলাবেে িবত ভূল হয় এেং এিজবনে িবত 

শুি হয়, তাহবল আিো তাে নািাবিে কদবি তািাবো না েেং কসটা 
হবে ফাবসদ নািাি| (কিান ইোদাতবি তখনই ফাবসদ েলা হয় িখন 
কসটা গ্রহর্বিাগ্য নয়)| 

রুকু সম্পন্ন িোে জন্য কতনটি মুলনীকতিঃ ১-কক্বেলামুখী হবয় রুকু িো, 

২-সঠিিিাবে োিা হওয়া (এিনিাবে োিা হবত হবে িাবত ইংবেকজ 
হেফ| এে উল্টা িবতা কদখায়), কিািে এেং িাথা িাধ েোেবে থািবত 
হবে| ৩- এিটা কনকদ তি সিয় পি তন্ত রুকুবত থািবত হবে িাবি েলা হয় 

তুিাকননাত, (অথ তাৎ িতক্ষন না অন্তে সন্তুি হয় ততক্ষন পি তন্ত)| 

কসজদাহ সম্পন্ন হওয়াে কতনটি মুলনীকতিঃ কসজদাবহে জন্য অেনত 
হওয়াে সুন্নকত কনয়ি হবলা- ১- কক্বেলামুখী হবয় কসজদাহ িো, ২- িপাল 
ও নাি জকিবন লাগাবনা এেং এিই লাইবন োখা, ৩- এিটা কনকদ তি 
সিয় পি তন্ত অথ তাৎ তুিাকননাত পি তন্ত কসজদাহবত থািা| 

এিজন সুস্থ িানুবষে জন্য নািাবিে কেিানা  কথবি ২৫ কসকি পি তন্ত 
উচু জায়গায় কসজদাহ িো অনুবিাদনবিাগ্য (িখন তাো নািাি পবে), 

এিনকি এটা িোও িািরুহ| কিননা আিাবদে নেী িখনই নািাবিে 
কেিানা কথবি উচু জায়গায় কসজদাহ িবেন কন, এিনকি আসহাে-ই- 

কিোিগর্ও এিন িবেন কন| উচু জায়গায় কসজদাহ িেবল নািাি 
ফাবসদ হবয় িায়| 

িািা-ই- আকখো সম্পন্ন হওয়াে জন্য কতনটি মুলনীকত েবয়বিিঃ ১- পুরুবষে 
জন্য োি পাবয় েসবে এেং ডান পা কসাজা োখবে, অন্য কদবি 
িকহলাবদে জন্য এিনিাবে েসা উকচত িাবি েলা হয় তাওয়ােরুি, িাে 
িাবন হবলা দুই পা ডান িাজ িবে কদবয় কনতবম্বে উপে েসবে, ২- 

কনষ্ঠাে সাবথ  ‘তাকহয়োত’ পেবে, ৩- ক্বা’দা-ই-আকখোে সিয় (কশষ তেঠবি), 

সালাওয়াত (দরুদ) এেং অন্যান্য দুয়া পেবে| নািাবিে কশবষ পঠিত 
দুয়াসমূহ এই অোবয়ে কশবষ আবলাচনা িো হবে| 
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কগাসল অোয় 

কগাসবলে ফেিিঃ হানাকফ িািহাবেে িবত কগাসবলে ফেজ ৩টি, িাকলিী িািহাবেে 

িবত ৫টি, শাবফয়ী িািহাবেে িবত ২টি, এেং হাম্বকল িািহাবেে িবত এিটি| 

হানাকফ িািহাে অনুিায়ীিঃ  

১- পাকন িাো মুবখে কিতবে এিোে কধৌত িো| দাাঁত ও দাাঁবতে িাকে কিজাবনা 

ফেবিে অন্তভু তি| (অকত প্রবয়াজন িাো হানকফ িািহাে অনুসােী কিান মুসকলি 

দাাঁবত িোপ ো কফকলং িেবত পােবে না| প্রবয়াজবন তাো নিল দাাঁত লাগাবত 

পােবে িাবত িবে কগাসবলে সিয় কসটা খুবল ঠিিিাবে কধৌত িো িায়| িকদ 

কিান মুসকলি অকত প্রবয়াজন িাোই দাাঁবত িোপ ো কফকলং িকেবয় কফবল তাহবল 

কস অসুকেধা এে িােবর্ ওিে এে সেুখীন হবে, তখন কগাসবলে সিয় কস 

িাবলিী ো শাবফয়ী িািহাবেে অনুসের্ িেবত পােবে| এিতােস্থায় কগাসবলে 

ো নািাবজে অযুে প্রবয়াজন হবল কনয়বতে সাবথ এটা কিাগ িেবে কি, “আকি 

শাবফয়ী (ো িাবলিী) িািহাবেে অনুসের্ িেকি”, ২- নাবিে কিবদ্র এিোে 

িবে পাকন কপৌিাবনা, ৩- সিগ্র শেীে এিোে কধৌত িো| শেীবেে অসুকেধাজকনত 

অঙ্গসমুহ োদ কদবয় সিি শেীে কধৌত িো ফেবিে অন্তভু তি| িকদ শেীবেে কিান 

অংশ জরুোত এে িােবন কধৌত িো না িায়, কিিনিঃ দূঘ তটনাে ফবল এিন কিছু 

হল কিটা ব্যকিে অকনোয় হবয় কগবি তাহবল আশা িো িায় আল্লাহ তায়ালা 

তাবি ক্ষিা িবে কদবেন এেং তাে কগাসল সহীহ (শুি) হবয় িাবে ইনশাল্লাহ| 

‘দুেরুল-মুখতাে’ েই অনুিায়ী, দুই দাাঁবতে িাবঝ আটবি থািা কিান খাোে ো 

দাাঁবতে িাকেবত আটবি থািা খাোবেে িােবর্ কগাসল অশুি হবে না| এটা হল 

ফবতায়া 
(১  )

অনুিায়ী | কিননা, পাকন খাোবেে কিতবে ঢুবি িাবে এেং তাবি 

কিকজবয় কদবে| তবে িকদ খাোেটা িঠিন পদাথ ত হয় তবে পাকন তাে কিতবে প্রবেশ 

িেবত পােবে না| আে এটাই হবলা এ কেষবয়ে আসল িথা| ইেবন আবেকদন 

(েিঃ) কেষয়টাবি এিাবে ব্যাখ্যা িবেবিনিঃ এটা খুলাসাত-উল- ফবতায়া েইবতও 

আবি কি, এটা (কগাসল) শুি হবয় িাবে কিননা পাকন তেল হওয়ায় এটা খাোবেে 

কিতবে প্রবেশ িেবে (সুতোং খাোেবি কিকজবয় কদবে)| অেশ্য িকদ এিন হয় 

কি, িকদ পাকন খাোবেে কিতবে প্রবেশ িেবত না পাবে তবে কগাসল শুি হবে না, 

এটা সে তসেত িাবে আবলিগবর্ে িত| এিই ধেবনে িত পাওয়া িায় 

‘কহলইয়াত-উল- মুিাকল্ল’ নািি েইবতও,  (কলবখবিন ইেবন আকিে হাজ্ব হালাকে 

(েিঃ) ৮৭৯ কহজেী, ১৪৭৪ িীস্টাবব্দ) িকদ দাাঁবত কলবগ থািা খাোবেে অংশগুবলা 

অনেেত চাপ লাগাে পবেও িঠিন পদাথ তই কথবি িায় তবে তাবত ঐ খাোবেে 

কিতবে পাকন প্রবেশ িেবত পােবে না, এ অেস্থায় কগাসল িেবল কসটা শুি হবে 

না| কিননা এটাবত কিান জরুোত কনই [অন্য িথায়, এটা অকনোয় হয়কন], 

অথো এটা কিান েিবিে ‘হাোি’ ও নয় [অথ তাৎ পকেস্কাে িোয় কিান অসুকেধা 

কনই, চাইবলই পকেস্কাে িো িায়]| 
‘হালাকে-ই সাকগে’ েইবত কলখা আবি, িকদ দাাঁবতে ফাবি রুটি ো অন্যান্য খাদ্য 

থািা েস্থায়ও কিউ কগাসল িবে তবে কসটা সহীহ হবয় িাবে, ফবত্বায়া অনুিায়ী, 

এিনকি কস িকদ এটাও িবন িবে কি পাকন (কগাসবল ব্যেহৃত) দাাঁবতে ফাবি 

প্রবেশ িবেকন| ‘খুলাসাত-উল-ফবতায়া’ েই অনুিায়ীও এ ফবতায়াবি গ্রহর্ িো 

হবয়বি| তবে িকতপয় আবলবিে িবত, িকদ খাদ্য ির্া িঠিন পদাথ ত হয় তবে 

কগাসল সহীহ হবে না| এই সে তবশষ ফয়সালাটা ‘িাহীোত-উল-ফাবত্বায়া’ েইবত 

কদয়া হবয়বি (কলবখবিন বুেহানুকেন িাহমুদ কেন তাজুকেন আহবিদ কেন আব্দুল 

আিীি বুখােী োহিাতুল্লাকহ আলাইকহ, জন্ম ৫৫১ কহজেী [১১৫৬ িীস্টাব্দ]- শহীদ 

৬১৬ কহজেী [১২১৯ িীস্টাব্দ])| এটা সুযুকিপূর্ ত এিটা ফয়সালা| কিননা, 

ব্যেহৃত পাকন তাে নীবচ কপৌছুবত পােবে না| এেং এটা ‘জরুোত’ও নয় 

‘হাোি’ও নয়| 
‘দুেরুল-মুন্তাক্বা’ 

(২) 

েইবয় কননরুপ েলা হবয়বি- দাাঁবতে ফাবি খাোে কলবগ থািা 

অেস্থায় কগাসল সংিান্ত আবলাচনায় কিছু আবলি যুকি কদবয় কদকখবয়বিন কি 

কগাসল সহীহ হবয় িাবে, িকদও অন্যান্যো কিন্নিাবে কচন্তা িবেন| তবে সতিততা 

জন্য, পূবে তই হাত িাো কলবগ থািা খাোে কেে িবে কফলা িায়| ‘িাোি-ইল- 

ফালাহ’কত তাহতায়ীে িাষ্য িবত, িকদ দাাঁবতে ফাবি ো দুই দাাঁবতে িাবঝ খাোে 

কলবগ থাবি তবুও কগাসল সহীহ হবয় িাবে| কিননা, পাকন হবলা তেল পদাথ ত 

এেং তাবদে কিতবে সহবজই চুবয় িাবে| িকদ খাোে চাোবনাে পবেও শি থাবি, 

তবে তা কগাসল সহীহ হওয়াবি োধাগ্রস্থ িবে| আে এিনই কলখা আবি 

‘ফাতহ-উল-ক্বাকদে’ নািি েইবয়| 
‘োহরুে-োইি’ নািি েইবয় আবি, িকদ দাাঁবতে ফাবি ো দুই দাাঁবতে িাবঝ 

খাোে কলবগ থাবি তবুও কগাসল সহীহ হবয় িাবে| কিননা, পাকন হবলা কনখুত 

পদাথ ত িাবি কিান কিছুে কিতবেই সহবজ চুবয় িাবে| ‘কতজকনস’ (োতা জকনস) 

নািি েইবতও এিই িথা েলা হবয়বি| সদরুস-কশহীদ হুসািাকেন েবলবিন, এ 
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অেস্থায় কগাসল সহীহ হবে না এিন কি অেশ্যই কলবগ থািা খাোে কেে িেবত 

হবে এেং দাাঁবতে কিাটবে পাকন প্রোকহত িেবত হবে| খোে কেে িবে 

িাবলািাবে কধৌত িোই কনোপদ| 

 

[১] ফবতায়া হবলা চুোন্ত ব্যাখ্যা কিখাবন এিজন কেজ্ঞ ইসলাকি আবলি ধিীয় 

কেষবয় কিান মুসকলবিে প্রবেে উত্তে কদন| কি তথ্য উপাবত্তে কিকত্তবত কতকন 

ফবতায়া কদন কসটা প্রদানকৃত ফবতায়াে সাবথ যুি িবে কদন| 

[২] আলাউেীন হাসিাকফ োহিাতুল্লাকহ আলাইকহ এটি কলবখবিন (জন্ম ১০২১ কহ- 

মৃতুে ১০৮৮কহ [১৬৭৭ িীস্টাব্দ]) 

 

‘ফবতায়া-ই- কহন্দীয়া’ েইবয় েকর্ তত আবিিঃ এ যুকিটাই সবতেে িািািাকি কি, 

দাাঁবতে ফাবি ো দুই দাাঁবতে িাবঝ কলবগ থািা খাোে অেস্থায় কিান ব্যকি 

কগাসল িেবল কসটা সহীহ হবয় িাবে|এিই যুকি ‘জাহীদীকতও কলখা আবি| 

তােপবেও, এটাই যুকিযুি কি আবগ খাোে কেে িো অতিঃপে দাাঁবতে ফাবি 

পাকনে প্রোহ কদয়া| এিনই েলা হবয়বি ক্বািীখান পুিবি| নাকতকফ নািি 

েইবত েলা হবয়বি কি, দাাঁবতে চাকেপাবশ খাোে কলবগ থািা অেস্থায় কগাসল 

িেবল কসটা পকেপুর্ ত হবে না এেং খাোে কেে িবে কদবয় তােপে সুন্দেিবে 

পকেস্কাে িেবত হবে|  

আল-কিজমুয়াত-উি যুহকদয়ো েইবয় কলখা আবি, িকদ দুই দাাঁত এে ফাবি কলবগ 

থািা খাোে শি িয়দাে িাাঁই এে িবতা হয় এেং পাকন ঢুিবত োাঁধা কদয়, 

পকেিাবর্ কেকশ হওয়াে িােবর্, তবে তা কগাসল সহীহ হবতও োাঁধা কদয়| এিই 

িথা কলখা আবি হালাকেকতও| এটা কেচাকেত হবে না কি, এখাবন কিান হাোি 

(অসুকেধা) কনই, িাের্ কলবগ থািা খাোে সকেবয় কফলা িায়, কিন্তু কফকলং ো 

িোপ লাগাবনা দাাঁতবতা সোবনা সম্ভে নয়; সুতোং এবক্ষবত্র কফকলং ো িোপ 

সোবনা হাোি| হো এখাবন হাোবিে কেধান গণ্য হবে| িতক্ষর্ না িানুষ এিন 

কিছু িো কিটা হাোবিে িােবর্ হয়, তখন কসটা অন্য িািহাে িানাে ওিে 

কহবসবে কেবেকচত হবে| তবে এটা কিান ফেি তোগ িোে ওিে কহবসবে গ্রহনীয় 

হবে না| এিজন ব্যকিবি েল তখনই কিান এিটি ফেি পালন কথবি মুকি কপবত 

পাবে িখন কস অন্য িািহাবে েকর্ তত সুবিাগ দাাঁত পবে িাওয়া কথবি োাঁচাে জবন্য 

িকদ কিউ কফকলং ো িোপ লাগায়| তখন কি এিন িো জরুোত হবে না? (অথ তাৎ, 

এজন্য ফেি পালন কথবি এেং এিাবে দাাঁবতে ফাাঁি কধৌত িো কথবি মুকি)” 

তখন আিাবদে জোে হবলা “িখন জরুোত কদখা কদয় তখন অন্য িািহাবেে 

অনুসেবর্ কিান োাঁধা কনই”| 
যুকি আবি “কগাসবলে সিয় দাাঁত কধৌত িোে হুকুি হল কফকলং ো িোবপে 

োইবেে অংবশ পাকন প্রোকহত িো,” কিন্তু এটা ইসলাবি পুবোপুকে সঠিি েবল গণ্য 

হয় না| তাহতাওয়ী (আহবিদ কেন কিাহাোদ কেন ইসিাঈল) ইিদাদ-উল- 

ফাত্তাহ নািি েইবয়ে পাদ টীিায় ের্ তনা িবেবিনিঃ “কিান ব্যকি িকদ অযু িবে 

কিাজা পবে এেং তােপে অযু িাবঙ্গ তাহবল তাে এ অযু িঙ্গটা তাে পাবয়ে 

পকেেবতত কিাজাে উপে প্রিাে কফলবে (অথ তাৎ পুনোয় অযু িোে সিয় আে পা 

ধুবত হবে না শুধু কিাজাে উপে িাবসহ িেবল ইহবে)”|
{৩} 

এই ের্ তনাটা কফিাবহে 

কিতাবেে ‘অযুও কিাজাে উপে িাবসহ’ শীষ তি আবলাচনায় কেবশষিাবে উবল্লখ 

আবি| অতএে এই ফাবত্বায়া কথবি িোপ পোবনা অেস্থায় অযু এিন কি কগাসলও 

িো িাবে এিন ধােনা িেবল কসটা এই ইসুেবত কনজ উবদ্যাবগ ফাবত্বায়া কদবয়বি 

েবলই িবন িো হবে| এিন কি িোপ পোবনা দাাঁবতে সাবথ অযুে সিয় কিাটা 

দাাঁকেে নীবচে চািো কধৌত িোে ফবতায়ােও তুলনা িো িাবে না, এটা ফেি 

(অতএে এটা িো আেশ্যি)| কগাসবলে সিয় দাাঁকেে নীবচে চািো কধৌত িো 

ফেি| 
৩- “অকেোি িল্যার্”  এে চতুথ ত গুবেে র্ততীয় অোবয় ‘ওিে’ সংিান্ত 

আবলাচনা কদখুন| 

দাাঁকেে নীবচে চািো কধৌত িো ফেি নয় কিবহতু অযু িোে সিয়ও ঘন দাকেে 

নীবচে চািো কধৌত িো ফেি নয়”, এেং কস তাে ঘন দাাঁকেে নীবচে চািো কধৌত 

িবে না| তাহবল ঐ ব্যকিে কগাসল এেং িাো এিনটা কেশ্বাস িবে  তাবদেও, 

এেং তাে ফবল তাো কি নািাি পবে, কিানটাই সহীহ হবে না| এখাবন কফিবহে 

কেধানবি কচঁে ধো ো িাঙ্গা- পাবয় অথো িাঙ্গা-হাবত িাবঠে ব্যাবন্ডজ লাগাবনাে 

সাবথ দাাঁবতে কফকলং ো িোপ পোবনাবি তুলনা িো সঙ্গত হবে না| কিননা,  এ 

অেস্থায় কেবন্ডজ খুবল কফলবল ক্ষত স্থাবনে ো িাঙ্গা অবঙ্গে আবো েবো েিবিে 

ক্ষকতে সম্ভােনা থাবি, এখাবন হাোি েবয়বি, অতএে এখাবন অন্য িািহাবেে 

অনুসের্ িোও সম্ভে নয়| এই কতন অেস্থায়ই কিান ব্যকি নীবচে (ব্যাবন্ডবজে) 

অঙ্গ কধৌত িো কথবি মুকি পাবে| 

িকদ আপনাে ক্ষবয় িাওয়া ো ব্যাথা যুি দাাঁত থাবি এেং আপকন কস গুবলাবি 

নিল দাাঁত কদবয় পকেেততন িেবত চাওনা তবে তাবত কফকলং ো িোপ পোবনাে 
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স্বাধীনতা আপনাে েবয়বি, এিাবে কফকলং ো িোপ লাগাু্বনা অথো স্থায়ী- কিজ 

লাগাবনা কিান জরুোবতে জন্ম কদবে না| এখাবন এটাবি তখন আে জরুোত 

েলা হবে না,  েেং তাে এ অেস্থাই আপনাবি আেশ্যিীয় নীবচে অঙ্গ কধৌত িো 

কথবি মুকি কদবয়বি| কিননা, এখাবন অন্য িািহাবেে অনুসের্ িো সম্ভে| 
কিান ব্যকিেই এিন কিকত্তহীন যুকিবি িাবজ লাগাবনাে অকধিাে কনই কি, 

জরুোতবি এিন িানুবষে িবঠাে সিাবলাচনাে িােি কহবসবে ব্যেহাে িেবে কি 

কফিাবহে েইগুবলা কিবন চবল এেং শাবফয়ী ো িাকলিী িািহাবেে অনুসের্ িবে| 

জরুোত িাবন হবলা অকত প্রাকৃকতি িাের্ কিটা কিান কিছু িেবত (অথো, না 

িেবত) োে িবে, কিিন এিন িাের্ কিটাবত কিান সাহায্য পাওয়া িায় না| 
ইসলাকি আবদশ ও কনবষবধ জরুোবতে এিটি উদাহের্ হবলা, এিটি প্রচন্ড ব্যাথা, 

কিান এিটি অঙ্গহাকনে আশংিা ো জীেনহাকনে আশংিা, এেং অন্য কিান উপায় 

না থািা| অন্যকদবি হাোি িাবন হবলা িঠিন তা ো দুিঃসাে তা কিটা কিান কিছু 

িেবত োধা কদয় অথো ফেি কিান িাজ িেবত োধা কদয় অথো এিন কিছু 

িেবত োে িবে কিটা িো হাোি| আল্লাহ তায়ালাে আবদশ কনবষধ গুবলাবি 

এিবত্র আহিাি -ই– ইসলাকিয়ো েবল| িখন আহিাি –ই –ইসলাকিয়ো এে 

কিান এিটি কনয়িবি পি তবেক্ষর্ িো হয়, অথ তাৎ িখন কিান এিটি আিল িো 

হবে অথো কিছু োদ কদয়া হবে, তখন ঐ কেষয় সম্পবিত আপনাে কনবজে 

িািহাবেে কেজ্ঞ আবলিবদে প্রদান িো েহুল পকেকচত ও োিাইকৃত কেবৃকতে 

আবলাবি আিল িেবত হবে| িকদ ঐ আবলবিে কদয়া কেবৃকত পালন িেবত 

আপনাে হাোি (অসুকেধা) কদখা কদয় তবে আপকন িি গ্রহনবিাগ্য এেং দূে তল 

কিান িত আিল িেবত পােবেন (কিটা আপনাে কনবজে িািহাবেেই অন্য 

আবলবিে কদয়া)| িকদ এিনটা িেবত ও হাোি (অসুকেধা) কদখা কদয় তবে অন্য 

িািহাে গ্রহর্ িেবত পােবে এেং এ কেষবয় ঐ িািহাবেে উপে আিল িেবত 

পােবে| িকদ অন্য িািহাবেে উপে আিল িেবতও হাোি কদখা কদয় তাহবল 

কদখবত হবে এ অেস্থায় হাোিটি জরুোত হবে কি হবে না| 

১- িখন কিান হাোি িাজ জরুোবতে সৃকি িবে (কিটা িো ফেি), 

তাহবল আপকন উি ফেি পালন কথবি মুকি পাবেন| 

২- িখন কিান হাোি কিন্তু জরুোবতে সৃকি িবে না [কিিনিঃ আঙ্গুবলে 

কনইল পকলশ ], অথো জরুোত সৃকি িবে এেং এটা িোে অন্য পথও আবি কিন্তু 

আপকন হাোি সম্পন্ন পথটিই গ্রহন িেবল, তাহবল আপনাে পথটি (হাোবিে) 

সহীহ হবে না| আপনাবি হাোি োদ কদবয়ই োতটিবি সম্পন্ন িেবত হবে। 
হাোি ো জটিলতাে সিয় অন্য িািহাবেে অনুসের্ িো উকচত (অথ তাৎ িকদ 

আপনাে োিাই িো পথটি ও হাোবিে সৃকি িবে), তবে এবক্ষবত্র লক্ষে োখবত 

হবে জরুোত আবি কি নাই,  এটা কলখা আবি‘ ফাবত্বায়া-ই-হাকদকসয়া’ নািি 

েইবয় (কলবখবিন ইেবন হািাে িাক্কী োহিাতুল্লাকহ আলাইকহ, ৮৯৯কহিঃ [১৪৯৪িী]- 

৯৭৪কহিঃ [১৫৬৬িী], িক্কা), এেং‘খুলাসাতুল তাহকিি’ (কলবখবিন আব্দুল গকর্ 

নােলুকস োহিাতুল্লাকহ আলাইকহ, ১০৫০কহিঃ [১৬৪০িী] ১১৪৩কহিঃ 
[১৭৩১িী],দাবিস্ক), তাহতাকহ োকহিাহুল্লাহু তায়ালাে িাষ্য িবত কশে কেলাকল 

োকহিাহুল্লাহু তায়ালা  তাে েই  ‘কিোি -ইল- কফলাহ ’কত,  এেং হালীল একসেদী 

োকহিাহুল্লাহু তায়ালাে কিতাে ‘িাফবুয়াবত’ও এিাবে েলা হবয়বি| কিাল্লা হালীল 

(একসেদী) মৃতুেেের্ িবেবিন ১২৫৯কহ [১৮৪৩িী]| এিজন হানাফী মুসকলি 

িখন তাে দাাঁত ব্যাথা ো ক্ষয় কথবি োাঁচাে জন্য অপসােনীয় আলগা দাাঁবতে 

পকেেবতত কফকলং িোবে ো িোপ পোবে তখন কস কগাসল িোে সিয় শাবফয়ী ো 

িাবলিী িািহাবেে অনুসের্ িেবত পােবে| কিননা, এই দুই িািহাে অনুিায়ী 

মুবখে কিতে কধৌত িো এেং নাবিে কিবদ্র পাকন কদয়া ফেবিে অন্তভু তি নয়। 
সুতোং এবক্ষবত্র শাবফয়ী ো িাবলিী িািহাে িানাটা খুেই সহজ| তবে 

আপনাবি কগাসল ো অযুে িোে সিয় এেং নািাি শুরু িোে সিয় এ কনয়ত 

(অথ তাৎ অন্তে কথবি আসবত হবে)  িেবত হবে, কি আপকন শাবফয়ী ো িাবলিী 

িািহাবেে অনুসের্ িেবিন, কিন্তু িকদ কনয়ত িেবত ভুবল িান তবে নািাবিে পে 

িখনই িবন হবে তখনই কনয়ত সম্পন্ন িেবত হবে| এই অেস্থায় আপকন কি অযু 

এেং কগাসল িেবলন এেং কি নািাি পেবলন তা শাবফয়ী ো িাবলিী িািহাে 

অনুিায়ী সহীহ (শুি, গ্রহর্ কিাগ্য) হবয় িাবে| তাবদে জন্য (িাো কগাসল ো 

অযুে কক্ষবত্র শাবফয়ী িািহাে গ্রহন িবেবি) শাবফয়ী িািহাে অনুিায়ী, িকদ 

আপনাে ত্বি এিন কিান নােীে ত্ববিে সাবথ িশত িবে িাো ১৮ জন নােীে 

োইবে অথ তাৎ িাবদে সাবথ কেোহ হাোি তবে পুনোয় অযু িেবত হবে এেং িকদ 

আপনাে হাবতে তালু আপনাে লো স্থান (কলঙ্গ অথো পায়ু পথ) িশত িবে 

তবুও পুনোয় অযু িেবত হবে,  এেং এিজন ইিাবিে কপিবন নািাি (জািাত) 

পোে সিয় িবন িবন সুো ফাকতহা পবে কনবত হবে| িখন িাবলিী িািহাবেে 

অনুসের্ িো হয় তখন কি িো উকচত তা জানাে জন্য দয়া িবে অবশষ েহিত 
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কিতাবেে ৬ষ্ঠ অোবয়ে চতুথ ত গুবে নজে কদন! অন্য িািহাবেে অনুসের্ িাবন 

এই নয় কি এটা আপনাে িািহােবি পকেেততন িবে কদবে| কস শুধু ফেি এেং 

মুফকসবদে জন্য ঐ িািহাে গ্রহর্ িবেবি| কস ওয়াকজে, িািরুহ এেং সুন্নবতে 

কক্ষবত্র তাে কনবজে িািহাবেেই অনুসের্ িেবি| 

কগাসল সম্পবিত কফিবহে আবলিবদে কেবৃকত থািাে পবেও কিান এিটি কনকদ তি 

িািহােও িাবনন না এিন কিছু অবিাগ্য কলাি দাাঁবতে সিস্যাে জবন্যও এিই 

সিাধান কদয়াে কচিা িবেন েবল শুনা িায়| তাো েবলন এ ফবতায়াটি‘ কসকেল-

উে- োকশদ’ নািি সািকয়িী কত ১৩৩২কহ [১৯১৩িীিঃ] সংখ্যায় কফকলং িো দাাঁবতে 

কক্ষবত্রও অনুবিাদনবিাগ্য েবল ের্ তনা িো হবয়বি| সবে তাপকে আিো এটা েলবত 

চাই কি এ ধেবনে তথািকথত সািকয়িীবত প্রেন্ধ কলখিো সংস্কােোদী এেং কিান 

এিটি কনকদ তি িািহাে িাবন না| এে এিজন কলখি িানাকিবেে (কে কতালা) 

ইসিাইল হাকক্ক, এিজন গুপ্তচে ফ্রী- কিসন
[৪] 

| আবেিজন হবলন, ইজিীবেে 

ইসিাইল হাকক্ক, কিহবিদ আব্দুহবি ভুল পবথ পকেচাকলতিােী মুখতবদে িবে কস 

কিবলা এিধাপ একগবয়, কি কিল িায়বোে কিসন মুফকত এেং ইসলাবিে এিজন 

সংস্কােোদী| কস ইজিীে কথবি উচ্চ িােকিি কশক্ষা গ্রহবনে পে ইিাম্বলু কথবি 

টিচাস ত কট্রইকনং কিাস ত সম্পন্ন িবে| তাে ধিীয় কশক্ষা কিল দুে তল এেং ধিীয় জ্ঞান 

কিল খুেই িি| তাে কতাষািকদ আচের্ তাবি ইউকনয়ন পাটি
ত
ে কিম্বাে িবে, কস 

এিজন িাদ্রাসা কশক্ষি হবয় আব্দুহে সংস্কােোদী ও ধ্বংসাত্মি নীকতে প্রচাে 

িেবত থাবি| ইসিাইল হাকক্ক তাে কতলকফক্ব-এ-িািাকহে েইবয়ে কি প্রশংসা 

স্তুকত কলবখবি কসটা কিশবেে োকশদ কেদাে অনুোদ িা আহবিদ হািকদ আিবসকি 

প্রিাশ িবেন| কস কিল তাে কেষাি কিৌশবলে কশিাে এিজন কশষ্য, তাে 

কিতবেে আবিাশগুবলা ফাস িবে কদয়| 

 

৪- কিান িকহলাবদে সাবথ কনিাহ জাবয়জ নাই তা জানাে জন্য “অকেোি িল্যার্” 

এে পঞ্চি গুবেে োবো তি অোবয় কদখুন|  

 

ইসিাইল হাকক্ক তাে পুবে তাি সািকয়িীবত কফিবহে আবলিবদে েকর্ তত যুকিগুবলা 

তুবল ধবেবিন, কিখাবন স্বর্ ত কদবয় দাাঁত োাঁধাই িেবল কসটা জাবয়ি হবে কিনা তা 

কনবয় আবলাচনা িো হবয়বি এেং এ েইগুবলা সািবন আনাে কচিা িবেবিন, 

কিিনিঃ ‘কসয়াে-ই-িাকেবে’ে (মুহাোদ শাইোকনে েই) িাষ্য, আবলিবদে 

ঐিেিত কি জরুোত হবল রুপাে পকেেবতত স্বর্ ত কদবয় দাাঁত োধাই িেবত পােবে 
এেং এটাও উবল্লখ িবেন কি এটা হবলা দাাঁবতে জরুোবতে জন্য প্রবজায্য| িাই 

কহাি, আসল িথা হবলা উনাবি প্রে িো হবয়কিল দাাঁবত কফকলং ো িোপ পোবনা 

অেস্থায় কগাসল সহীহ হবে কিনা, এটা কজবগ্যস িো হয় কন কি রুপা কদবয় নাকি 

স্বর্ ত কদবয় দাাঁত োধাই িেবে| এটা এিন কি কেষবয় প্রে িো হয়কন এেং কিটা 

সাধাের্ত জানা কেষয় কস ব্যাপাবে কেষদ ও কেিাকেত আবলাচনা িো, ইজিীবেে 

ইসিাইল হাকক্ক উপসংহাবে কগবয় আসল প্রবেে উত্তে কলখবতন| কতকন কিটা 

িবেবিন কসটা হবলা জ্ঞাবনে ডাহা কেকৃকতিের্ | এটা ইসলাকি আবলিবদে 

ফাবতায়া কদয়াে িদ্মবেবশ কনবজে ব্যকিগত িতািত কলখাে অপবচিা িাত্র| তাে 

এ প্রয়াস এে কচবয়ও জঘন্য খাোপ| কগাসল সম্পবিত ফিীহবদে কলকখত কেবৃকতবি 

কনবজে ব্যকিগত িতািত েবল চাকলবয় কদয়| উদাহের্ স্বরুপ কতকন েবলন, 

“কিিন োহে এ েলা আবি, কিখাবন পাকন কপৌিাবনা িিিে কসখাবন কধৌত িো 

আেশ্যি নয়”| অন্যকদবি োহে নািি কিতাবে কেবৃকতটি এিাবে কলখা আবি কি, 

“ কদবহে কস অংশ কিখাবন পাকন কপৌিাবনা িিিে”| এিাবে কতকন অপকেহাি ত 

এিটি কেষয়বি অপকেহাি ত নয় এিন কেষবয়ে সাবথ যুি িোে কচিা িবেবিন| 
কতকন এ কেবৃকত ব্যেহাবেে কক্ষবত্র সঠিি নন কি, “িকদ কিান িকহলা িাথা কধৌত 

িোয় ক্ষকতে সম্ভােনা থাবি তবে কস িাথা কধৌত িেবে না”, কিটা দারুল 

মুখতাবে কলখা আবি, এটাবি প্রিার্ কহবসবে কদখাবনাে কচিা িবেবিন কি কফকলং 

িো ব্যকিে কগাসল জাবয়জ (অনুবিাদন কিাগ্য) হবয় িাবে| কিননা িাথায় পাকন 

লাগবল কসটা শােীকেি ক্ষকতে সম্ভােনা থাবি কেধায় এ িাসাআলা কদয়া হবয়বি| 
অন্য কদবি কফকলং ো িোপ পোবনা ব্যকিে ইোকধন| এজন্যই দাাঁবতে ফাবি 

খাোে থািা অেস্থায় কগাসল জাবয়জ হবে কি না এ প্রে কনবয় দেরুল মুখতাে 

কিতাবে আলাদা িাবে আবলাচনা িো হবয়বি| 

উবল্লকখত কুটবিৌশল ও িলচাতুকে ইজিীবেে ইসিাইল হাকক্কে অসদাচােবর্ে কিছু 

কিাট উদাহাের্ িাত্র| কস কিল নীকতহীন এিজন িানুষ কি কনবজে স্বাবথ তে জন্য 

ইসলাকি আবলিবদে কিথ্যা সাকক্ষ উপস্থাপন িবে ভুল পবথ পকেচাকলত িবেবি এটা 

েবল কি, “স্বর্ ত ো রুপাে কফকলং ো িোবপে কনবচ পাকন কপৌিাবনা অথো এে নীবচে 

স্থান কধৌত িো এটা প্রবয়াজনীয় নয় (কগাসবলে সিয়)| কফিবহে আবলিগর্ এ 

ব্যাপাবে ঐিেিত কি এধেবনে দাবতে কক্ষবত্র এটা জরুোত এেং জরুোত সম্বকলত 

অংবশ (কদবহে) পাকন কপৌিাবনা আেশ্যি নয়”| অথচ হানাফী িািহাবেে কিান 
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এিজন আবলিও এ িথা েবলন কন কি দাাঁবত কফকলং িোবনা ো িোপ পোবনা 

জরুোত| অথচ কফকলং োিো পোবনা কেষয়টা এবতা পুেবনা ব্যাপােও নয় (অথ তাৎ 

নতুন আকেষ্কাে) িখন কফিবহে আবলিগর্ কচেবচ কিবলন| তাে কশয়াে-ই- িাকেে 

েইবয়ে ৬৪ পৃিায় আবি, কিখাবন কতকন প্রিার্ স্বরুপ উবল্লখ িবেবিন, ইিাি 

শাইোকন োকহিাহুল্লাহু তায়ালাে উদ্ধৃকত কদবয় েবলবিন কি, কিান ব্যকিে পবে 

িাওয়া দাাঁবতে পকেেবতত স্ববর্ তে দাাঁত লাগাবল ো স্ববর্ তে তাাঁে কদবয় োধাই িেবল 

এটা জাবয়জ হবে| েইটিবত দাাঁবত িোপ পোবনা কনবয় কিান ধেবনে আবলাচনা 

িো হয়কন| এগুবলা হবলা েং কেেবঙ্গে সংবিাজন কিটা ইজিীবেে ইসিাইল হাকক্ক 

নিল িবেবিন| কিকন হবলন ধবি তে কিসকনি িানুষ, িাে কনকদ তি িািহাে কনই, কি 

কশষ কদবি আগিন িবে মুসকলিবদে সাবথ িলনা িোে জন্য সিল ধেবনে 

প্রতােনাে আশ্রয় কনবয়বি এেং তাবদে িবে গর্কেবক্ষাবিে প্রচাে িবেবি| 

ইিাি শাইোকন োকহিাহুল্লাহু তায়ালা েবলবিন িে প্রায় দাাঁবত স্বর্ ত ো রুপাে তাে 

কদবয় োধাই িো িাবে| কতকন এটা েবলনকন কি স্বর্ ত িাো কফকলং িো ো িোপ 

লাগাবনা জাবয়জ| কিন্তু এ ধেবনে কেষয়গুবলা ইসিাইল হাকক্ক িকেবয়বি| 

সিসািকয়ি মুফকতগর্ এেং ধিীয় অন্যান্য গুরুত্বপুর্ ত ব্যকিগর্ ইজিীবেে ইসিাইল 

হাকক্কে িথাগুবলাে জোে কদবয় কিবলন িাে ফবল সতেও অসবতেে কেবোধ প্রিাশ 

কপবয়বি এেং কেভ্রান্তিে প্রেন্ধগুবলাও ধো পবেবি কিগুবলা আিো পূবে তাি 

প্যাোগ্রাবফ উদাহের্ কহবসবে উবল্লখ িবেকি| তাবদে িবে উবল্লখবিাগ্য এিজন 

আবলি হবলন েলিাকদবনে (তুেস্ক) ইউনুস-িাবদ আহবিদ ওয়াহাে এবফকন্দ 

োকহিাহুল্লাহু তায়ালা| এই কেজ্ঞ ব্যকি কিকন কেিে ধিীয় জ্ঞাবনে অকধিােী প্রিার্ 

িবেবিন ইসলাকিি আবলিগর্ এ ব্যাপাবে ঐিেিত কি, কফকলং িো দাাঁতসহ 

কগাসল িেবল কসটা সহীহ হবে না| 

কসকেল-উে-োকশদ সািয়ীকিে পকেচালিবদে ইজিীেীবদে এ ধেবনে প্রতাের্াপুর্ ত 

িল ধোে জন্য আবো অকধি কেজ্ঞ হওয়া উকচত| তাো পেেকততবত কিতীয় 

সংস্কেবর্ ফবতায়াে সাবথ এ িথা কিাগ িবে তাবদে প্রেন্ধবি সঠিি েলাে কচিা 

িবেবি কি, কগাসল শুি হবয় িাবে’,  কিটা ১৩২৯ কহ [১৯১১িী] ফবতায়াে কিতাে 

‘িাজমুয়া-ই-জাকদদা’য় প্রিাশ িবেবি| কিন্তু তাবদে এ তথািকথত ফবতায়া  

১২৯৯ কহজেীবত প্রিাকশত েইবয়ে প্রথি সংস্কেবর্ কিল না| এ কেভ্রাকন্তিে েিব্য 

পবে মুসা িাকজবিে িােবি কিতীয় সংস্কেবর্ ঢুিাবনা হবয় কিল, এিজন শাইখ-

উল-ইসলাি িাবি কুখ্যাত ইউকনয়ন পাটি
ত
 অকফবস এবন কিল| অতপে কসকেল-এ-

োশাদ সািয়ীকিবত এিজন ফ্রী-কিসবনে সাজাবনা এি কেবৃকত কদবয় ইসলাবিে 

এি সংস্কােবিে প্রেন্ধবি সিথ তন িোে কচিা িো হয়| কিান এিজন কফিবহে 

আবলি ও দাাঁবতে িোপ ো কফকলং িোবি জরুোত েবলন কন| কি সিি িানুষই 

এিন িথা েবল তাো হয় ধবি তে কিসকনি িানুষ অথো ইসলাবিে সংস্কাে িো 

এিন িানুষ িাবদে কনকদ তি কিান িািহাে কনই অথো ইসলাি সম্পবিত অজ্ঞ ব্যকি 

অথো তাো িাো কিউ না| আহিদ তাহতােী োকহিাহুল্লাহু তায়ালা তাে কনজস্ব 

িাবষ্য কিোি-ইল-ফালাহ কিতাবে ের্ তনা িবেনিঃ “িখন আপকন (কিান এিটি 

জািাবত কিাগ কদবলন) এিন এিজন ইিািবি (কিকন জািাবতে ইিািকত িেবিন) 

অনুসের্ িেবিন কিকন অন্য কতন িািহাবেে কিান এিজন, তাহবল তাে কপিবন 

আপনাে নািাি শুে হবয় িাবে এ শবতত কি আপনাে কনবজে িািহাে অনুিায়ী 

নািািবি নি িবে কদয় এিন কিছু ঐ ইিাবিে িবে থািবে না (এিন কি ভুলটা 

িকদ ঐ ইিাবিে িািহাে অনুিায়ী নািািবি নি না িবে তবুও) অথো িকদ এিন 

ভুল-ত্রুটি কথবিও থাবি কসটা আপনাে অজ্ঞাবত আপকন শুধু তাবি অনুসের্ 

িেবিন| এটাই সেবচবয় গ্রহর্বিাগ্য ক্বাওল (িত, কেবৃকত)| অন্য আবেিটি 

ক্বাওল অনুিায়ী, “িকদ ইিাবিে কনবজে িািহাে অনুিায়ী তাে নািাি সহীহ হবয় 

িায় তাহবল িাো তাবি অনুসের্ িবেবি তাবদেও নািাি সহীহ হবয় িাবে িকদও 

আপনাে কনবজে িািহাে অনুিায়ী কসটা সহীহ িবন না হয়”| ইেবন আবেকদবনও 

এিই িথা কলখা আবি| কিিন তাহাতােীে েচনায়  কলকখত কেবৃকত এেং তাহতােী 

োকহিাহুল্লাহু তায়ালাে িথায়ও এটা বুঝা িায়, দাাঁবত িোপ ো কফকলং িাো এিজন 

হানাফী মুসকলবিে এিন এিজন ইিাবিে কপিবন নািাি আদায় সহীহ হবে কিনা 

িাে দাাঁবত িোপ ো কফকলং িো আবি? এ কেষবয় আবলিবদে দুটি পৃথি িত 

পাওু্য়া িায়| পূবে তে ক্বাওল অনুিায়ী কফকলং ো িোপ িাো এিজন মুসকলবিে 

কফকলং ো িোপ িোবনা এিজন ইিাবিে কপিবন নািাি আদায় সহীহ হবে না| 
কিননা হানাফী িািহাে অনুিায়ী এিন ইিাবিে কনবজে নািাি ইসহীহ নয়| 
পবেে ক্বাওল অনুিায়ী িকদ ইিাি এবক্ষবত্র শাবফয়ী ো িাবলিী িািহাবেে 

অনুসের্ িবে থাবিন তবে িোপ ো কফকলং কেহীন উি হানাফী মুসকলবিে তাবি 

অনুসের্ িো সহীহ হবয় িাবে (অথ তাৎ তাে কপিবন নািাি পো ো তাে 

ইিািকতবত নািাবি অংশ কনয়া)| এটা হবলা ইিাি কহন্দুয়ানী োকহিাহুল্লাকহ 

আলাইকহে ইজকতহাদ| এিই কনয়ি শাবফয়ী িািহাবেও অনুসের্ িো হয়| 
িতক্ষর্ না এটা জানা িায় কি, দাাঁবত িোপ িো ো কফকলং িো এিজন সাবলহ 
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ইিাি শাবফয়ী ো িাবলিী িািহাবেে অনুসেন িেবিন না ততক্ষর্ পি তন্ত িোপ ো 

কফকলংকেহীন এিজন হানাফী মুসকলবিে উকচত উি ইিাবিে ইিািকতবত নািাি 

আদায় িো| তাবি এটা কজজ্ঞাস িো অনুবিাদনবিাগ্য নয় কি কস নািাবি 

শাবফয়ী ো িাবলিী িািহাবেে অনুসের্ িবেবি কিনা| পবেেটি এিটি দুে তল 

ক্বাওল| িাই কহাি না কিন পূবে ত কিিন আিো েবলকি, িখন কিান হাোি 

(অসুকেধা) থাবি তখন দুে তল ক্বাওবলে উপে আিল িো জরুকে হবয় পবে| 
কিিন হাকদিায় কলখা আবি, এিন দুে তল ক্বাওল কফতনাবি কোধ িেবত ব্যেহাে 

িেবত হবে| িকদ কিান ব্যকিে ইোদত কফিবহে কিতাে অনুিায়ী চাে িািহাবেে 

কিান এিটিে সাবথও না কিবল তবে এিন ব্যকিে কক্ষবত্র এিথা েলা হবে কি, কস 

সুকন্ন নয়| আে কিান ব্যকি িখন সুকন্ন নয় তখন হয় কস কেদাকত এেং িন্ড অথো 

কস তাে ইিান হাকেবয় কফবলবি এেং মুেতাদ (ধি ত তোগী) হবয় কগবি| আিো 

েলকি না কি আপকন আপনাে দাাঁত িোপ ো কফকলং িেবত পােবে  না| েেং 

আিো আিাবদে িাই-কোনবদে কফকলং ো িোপ িো অেস্থায় কিিাবে গ্রহর্ 

কিাগ্যপন্থায় ইোদতগুবলা আদায় িো িায় তা কদখাকে| আিো তাবদেবি সহজ 

পথ কদখাকে| 

১৫ ধেবনে কগাসল েবয়বিিঃ তাে িবে ৫টি হবলা ফেি, ৫টি ওয়াকজে, ৪টি সুন্নাত, 

এেং এিটি মুিাহাে|  
ফেি কগাসল গুবলা হবলািঃ িখন কিান িকহলাে (কিবয়ে) িাকসি অথো সন্তান 

প্রসবেে কপকেয়ড কশষ হয়, স্ত্রী সংগবিে পে অথ তাৎ কিৌন কিলবনে পে, কিৌন 

কিলবন েীি তপাবতে পে, স্বপ্ন কদাবষ েীি তপাবতে পে এেং কিউ িকদ তাে কেিানায় 

ো আন্ডাে প্যাবন্ট েীি ত কদখবত পায়, এিতােস্থায় ওয়াবিে নািাি কশষ হওয়াে 

পূবে তই কগাসল িো ফেি| 

ওয়াকজে কগাসলগুবলা হবলািঃ মৃত মুসকলিবি কগাসল িোবনা ওয়াকজে এেং এিন 

কশশু কি িাত্র েয়িঃসকন্ধবত কপৌবিবি তাবি কগাসল িোবনা| িখন স্বাকি-স্ত্রী এিবত্র 

ঘুিাবে এেং জাগাে পে তেল কেি ত কদখবত পাবে কিন্তু দুজবনে কিউই জাবননা কি 

কি এটাে জন্য দায়ী তখন তাবদে উিবয়ে জন্যই কগাসল িো ওয়াকজে| িখন 

আপকন আপনাে শেীবে কিছু কেি ত কলবগ থািবত কদখবেন কিন্তু িবন িেবত 

পােবিন না কি িখন কনগ তত হবয়বি তখন আপনাে জন্য কগাসল িো ফে| িখন 

কিান িকহলা সন্তান জন্ম কদবে তখন েিপাত না হবল তাে জন্য কগাসল িো 

ওয়াকজে  (েিপাত হবল কগাসল িো ফেি) | 

সুন্নত কগাসল হবলািঃ জুিাোবে কগাসল িো এেং ঈবদে কদবন এেং ইহোবিে 

সিয়-ইহা আপনাে কনয়বতে উপে কনি তে িেবে- এেং আোফাবতে িয়দাবন 

আবোহবনে সিয় (পাহাবে)|  

মুিাহাে কগাসল হবলািঃ িখন কিান অমুসকলি ইসলাি গ্রহন িবে, তাে জন্য 

কগাসল িো ফেি হবে িকদ কস ইসলাি গ্রহবনে পূবে ত জুনুেী (অথ তাৎ এিন অেস্থা 

িখন কগাসল িো আেশ্যি)  অেস্থায় থাবি| অন্যথায় তাে জন্য কগাসল 

মুিাহাে| 

কগাসবলে ৩টি হাোি িাজ হবলািঃ  

 ১- উিয় কলবঙ্গে জন্যই কগাসবলে সিয় কদবহে নাকি্ে কনচ কথবি হাটুে ঠিি 

উপে পি তন্ত তাবদে এিই কলবঙ্গে িানুবষে সািবন উন্মুি িো োখা হাোি; (অন্য 

িথায় কিান পুরুবষ ে জন্য তাবদে শেীবেে নাকিে কনচ কথবি হাটু পি তন্ত কিান 

অঙ্গ অন্য কিান পুরুষবি কদখাবনা হাোি, এেং িকহলাবদে জন্যও এিই অঙ্গ অন্য 

িকহলাবি কদখাবনা হাোি,  িখন তাো কগাসল িবে)| 

“অকেোি িল্যার্” এে চতুথ ত গুবেে চতুথ ত অোবয় কগাসল সংিান্ত আবলাচনা 

কদখুন, এেং পঞ্চি গুবেে সপ্তি অোবয় হজ্ব সংিান্ত কেিাকেত আবলাচনা িো 

হবয়বি| 

 ২- এিটি ক্বাওল অনুিায়ী, মুসকলি িকহলাে কদহ কগাসবলে সিয় অমুসকলি 

কিান িকহলাবি কদখাবনা হাোি| (এ কনয়িটি অন্য সিয়ও অেশ্যই িানবত হবে)| 

 ৩- পাকনে অপচয়; (অন্য িথায় কগাসবলে সিয় প্রবয়াজনীয় পাকনে অকতকেি 

ব্যেহাে িো হাোি) | 

হানাফী িািহাে অনুিায়ী কগাসবলে সিয় ১৩ টি সুন্নত কিবন চলা উকচতিঃ 

 ১- পাকন িাো ইকিঞ্জা িো| অন্য িথায়, পুরুষাঙ্গ ও পায়ু পাকন িাো কধৌত 

িো| 

 ২- িকব্জে কনবচ হাত কধৌত িো| 

 ৩- শেীবে সকতেিাবেে কিান নাজাসাত থািবল কসটা পকেস্কাে িো| 

 ৪- িািিািা এেং ইকিনশাবিে সিয় অকতকেি সতিত থািা, (িািিািা িাবন 

হবলা পাকন িাো মুখ কধৌত িো, এেং ইকিনশাি িাবন হবলা নাবিে কিবদ্র পাকন 

কটবন কনয়া)| নাি এেং মুবখে কিতবে িকদ এিটা সু াঁবচে িাথা পকেিার্ জায়গাও 

শুষ্ক থাবি তবে কগাসল সহীহ হবে না| কগাসবলে পূবে ত অযু িো| 

 ৫- কগাসবলে জন্য কনয়ত িো| 
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 ৬- উিয় হাবত পাকন োলাে সিয় হাত িাো িাবলা িবে ঘষা| 

 ৭- সে ত প্রথি িাথায় পাকন োলা এেং ঠিি তাে পবেই ডান ও োি িাাঁবধ কতন 

োে িবে পাকন োলা| 

 ৮- হাত ও পাবয়ে আঙ্গুল কখলাল িো| অন্যিথায়,  হাত ও পাবয়ে 

আঙ্গুলগুবলা িাবলা িবে কিজাবনা| 

 ৯- শেীবেে সািবনে ো কপিবনে কিান অংশই কিেলা মুকখ না িো| 

১০- কগাসবলে সিয় পাকথ তে কেষবয় িথা না েলা| 

১১- কতন োে িবে িািিািাও ইকিনশাি িো| 

১২- উিয় পা ডান কদি কথবি শুরু িবে কধৌত িো| 

১৩- িকদ কগাসবলে স্থানটি এিন জায়গায় হয় কি, পাকন (কগাসবল 

ব্যেহৃত পাকন) কগবয় কিান জলাশবয় পবে তবে কসখাবন প্রশ্রাে না িো| এ 

সুন্নাতগুবলাে সাবথ আবো কিছু সুন্নাত েবয়বি কিগুবলা আিাো তাকলিা ভুি 

িবেকি| 

 

তাওহীবদে দু’আ 

ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ| লাইলাহা ইল্লালাহ মুহাোদুে োসুলুল্লাহ, ইয়া োহিান, 

ইয়া োহীি, ইয়া আফুয়ুে, ইয়া ক্বােীি, ফায়েফুআকন্ন ইয়া আেহািাে োকহকিন, 

তাওয়াফোকন্ন মুসকলিান ওয়া আলকহক্বকন কেসসাকলকহন| আল্লাহুো গকফেকল ওয়াকল 

আোকয় ওয়া উোহাকত িাউজাকত ওয়াকল আজদাকদ ওয়া জাোকত ওয়াকল ইেকন 

ওয়াকল কেনকত ওয়া কলইহাওয়াকত ওয়া আহাওয়াকত ওয়া কলআিাকি ওয়া আোকত 

ওয়া কলআহওয়াকল ওয়া হালাকত ওয়া কলওিাকি আব্দুল হাকিি-ই-আেওয়াকস ওয়াকল 

িাফফাকতল মুকিকননা ওয়া মুকিনাত োহিাকতল্লাকহ তায়ালা| 

  

হাবয়ি ও কনফাস অোয় 

                                                (িাকসি এেং প্রসবেে সিয়) 

িাকসি অেস্থাটা সে তকনন কতন কদন কথবি সবে তাচ্চ দশকদন| সন্তান প্রসেিাকলন 

অেস্থাে জন্য কিান কনকদ তি সে তকনন কদন কনই| িখনই েিপাতেন্ধ হবে তখন 

কথবিই কগাসল িবে নািাি পো শুরু িেবত হবে এেং কোিা োখাও শুরু িেবত 

হবে| এটা সবে তাচ্চ চকল্লশ কদন হবত পাবে| িকদ িাকসি অেস্থাে েিপাত 

(সে তকনন) কতনকদন হওয়াে আবগই েন্ধ হবয় িায়, তবে ঐ িকহলাে কেগত কদবনে 

নািািগুবলাে িািা আদায় িেবত হবে কিগুবলা কতকন িাকসি শুরু হবয়বি িবন 

িবে কিবে কদবয়কিবলন 
[১]

| এেং এ অেস্থায় কগাসল িোটা ফেি এে পি তাবয় 

পেবে না| িকদ েিপাত কতনকদবনে সীিা কশষ হওয়াে পবে েন্ধ হয় তবে িখন 

কথবি েিপাত েন্ধ হবয়বি কস সিয় কথবি কতকন কগাসল িবে নািাি আদায় 

িেবেন| িকদ (সবে তাচ্চ সীিা) দশকদবনে সীিা হবয় িায়, তবে েিপাত েন্ধ কহাি 

ো না কহাি কতকন কগাসল িবে ওয়াবিে নািাি আদায় িো শুরু িেবেন| িখন 

(সবে তাচ্চ সীিা) চকল্লশ কদন (প্রসেিাকলন সিয়) কশষ হবে তখন উনাবি কগাসল 

িেবত হবে, কতকন নািাি আদায় িো শুরু িেবেন েিপাত েন্ধ কহাি ো না 

কহাি| প্রসেিাকলন ও িাকসবিে সিবয় কেে হওয়া সিল ধেবনে কনগ তত েস্তুই 

েিপাত কহবসবে কেবেকচত হবে (হলুদ ো কঘালা েস্তুও)| 

এই দশ কদবনে িাকসবিে অথো প্রসেিাকলন চকল্লশ কদবনে সীিাে িবে িকদ এি 

ো দুই কদবনে জন্য েিপাত অকনয়কিত হবয় িায় এেং এে ফবল কস এটা িবন 

িবে কগাসল িেল এেং কোিা োখা শুরু িবে কদবলা কি তাে িাকসি ো 

প্রসেিাকলন সীিা কশষ হবয় কগবি, কিন্তু িকদ উি সীিাে িবে পুনোয় েিপাত 

শুরু হয়, তাহবল তাবি উি কোজাগুবলাে িািা আদায় িেবত হবে (কিগুবলা 

িাকসি েন্ধ হবয় কগবি িবন িবে কেবখকিবলা, কিন কতকন এগুবলা পালনই িবেনকন 

এটা িবন িবে)| এেং িখন েিপাত েন্ধ হবয় িাবে তখন তাবি পুনোয় কগাসল 

িেবত হবে| িকদ তা আদাত এে পূবে তই েিপাত েন্ধ হবয় িায় এেং এিনকি 

র্ততীয় কদবনে কশবষ (েিপাবতে), তাহবল তাবি কগাসল িেবত হবে এেং তাে 

নািাি আদায় িেবত হবে| কিন্তু তাে আদাত কশষ হওয়াে পূবে ত স্বািীে সবঙ্গ 

সহোস িেবত পােবে না| এিই কেধান প্রসেিাকলন িকহলাে কক্ষবত্রও িাি তিে 

হবে| িকদ েিপাত আদাত
[২]

 কশবষ হওয়াে পবে েন্ধ হয় এেং এিনকি 

েিপাবতে দশি কদবন ো তাে আবগ, তাহবল এ পুবো সিয়টা হাবয়জ কহবসবে 

গন্য হবে| িকদ েিপাত েন্ধ না হবয় দশি কদবনে পবেও চলবত থাবি , তাহবল 

আদাবতে পবেে েিপাত হাবয়জ কহবসবে গন্য হবে না, এেং তাবি ঐ অকতকেি 

কদবনগুকলে জন্য নািাবিে িািা আদায় িেবত হবে, (অথ তাৎ, আদাত এে পবেে 

কদনগুবলাে)| প্রসেিাকলন চকল্লশ কদবনে হুকুিও দশ কদবনে িাকসবিে কনয়বি হবে|  

েিজান িাবস হাবয়জ (িাকসবিে েিপাত) অথো কনফাস (প্রসেিাকলন েিপাত) 

এিকদন পবেই িকদ েন্ধ হবয় িায় এেং কসটা িকদ ফিবেে পে হয় তবে কস 
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সাোকদন আে পানাহাে িেবে না, কিন কস ঐ কদন কোিা োখবলা। কিন্তু তাই েবল 

এটা কোিাে পকেপূেি হবে না| তাবি পেেকততবত এই কদবনে িািা কোিা আদায় 

িেবত হবে (অথ তাৎ, িকহিাকন্বত েিজান িাস কশবষ তাবি এিকদন কোিা োখবত 

হবে)| িকদ ফিবেে পে েিপাত শুরু হয়, এেং দুপুবেে পবেও তা কদখা িায় 

তবে কস এিাবন্ত/কনজতবন পানাহাে িেবত পােে|সাধাের্িাবে েলা িায়, িকদ 

কিান িকহলা েি কদবখ তাহবল কস তাে নািাি এেং কোিা োখা েন্ধ িেবে| এেং 

িকদ এটা র্ততীয়কদন কশষ হওয়াে আবগই েন্ধ হবয় িায়, কস নািাবিে ওয়াি কশষ 

হবয় িাওয়া পি তন্ত তেবি তে সাবথ অবপক্ষা িেবে এেং িতক্ষর্ পি তন্ত না েিপাত 

পুনোয় কদখা িায়, কস অযু িেবে এেং নািাি আদায় িেবে, আে িকদ পুনোয় 

েি কদখা কদয় তবে, তাহবল নািাি কিবে কদবে| িকদ েিপাত পুনোয় েন্ধ হবয় 

িায় তবে নািাবিে সিয় প্রায় কশষ হবয় িাওয়া পি তন্ত কস অবপক্ষা িেবে অতিঃপে 

অযু িেবে এেং তাে নািাি আদায় িেবে িকদ এে িবে েিপাত না ঘবট থাবি| 

কস এিাবে চাকলবয় িাবে র্ততীয় কদন কশষ হওয়া পি তন্ত, এেং এই সিবয়ে কিতবে 

তাে কগাসল িো আেশ্যি নয়| শুধু অযু িোই তাে জন্য িবথি| িকদ েিপাত 

র্ততীয় কদবনে পবে েন্ধ হয় , তাহবল কস পুনোয় অবপক্ষা িেবে িতক্ষর্ না 

নািাবিে কশষ সিয় সকন্নিবট চবল আবস এেং কগাসল িবে তাে নািাি পেবে 

িকদ েিপাত পুনোয় না হয়, আে িকদ পুনোয় শুরু হয় তবে কস নািাি পো 

কথবি কেেত থািবে| িকদ এিাবে দশ কদন চলবত থাবি, তাহবল কস কগাসল 

িেবে এেং তাে নািাি আদায় িেবে, িকদও েিপাত হয়| এিই কনয়ি প্রবিাজে 

হবে কনফাবসে কেলায়ও| িাই কহাি, প্রবতেিোে েিপাত েন্ধ হওয়াে পবে 

কগাসল িো আেশ্যি, িকদও এটা প্রথিকদবনে পবেই েন্ধ কহাি না 

কিন|েিজাবনে সিয়, িকদ এটা ফিবেে আবগ েন্ধ হয়, তবে কস কোিা পালন 

িেবে| িকদ েিপাত কুশলুি এে সিয় পুনোয় কদখা কদয়, (পূে তাবিে সিয়,) 

অথো কেবিবলে কশবষ, তাহবল তাে কোিাটা কোিা কহবসবে গ্রহনীয় হবে না| 

সুতোং তাবি এে িািবা আদায় িেবত হবে (েেিতিয় োিজান িাবসে পবে)| 

িকদ গি তপাত হয়, আঙ্গুল, ো চুল, ো মুখ অথো নাি িকদ সুিি গঠিত হয় তবে 

কশশুটি প্রসে িবেবি েবল ধো হবে| তবে িকদ কিান অঙ্গই সুিি না হয় তাহবল 

কনফাস (প্রসে) এে কনয়ি প্রিজে হবে না| কিন্তু িকদ কতন ো তাে অকধি কদনব্যাকপ 

েিপাত হয় তাহবল তা হাবে্ি এে অন্তভু তি হবে (িাকসি)| তবে এটা ততক্ষর্ 

পি তন্ত হাবয়ি সাব্যি হবে না িকদ গি তপাতটা পূবে তে িাকসবিে েিপাত েবন্ধে 

পবনবো ো তাে কেশী কদন পি তন্ত অব্যাহত থাবি এেং এ নতুন েিপাতটা 

কতনকদন কশষ হওয়াে পূবে ত েন্ধ হয়, অথো িকদ (পূবে তে) িাকসবিে েিপাত েবন্ধে 

পবে পবনবো কদন অকতিান্ত না হয়| এটা অবনিটা নাি কথবি েিপোে িত| 

এেং তাবি এ অেস্থায় কোিা োখবত হবে| তাে স্বািীে সাবথ সহোবসে পূবে ত 

আে কগাসল িোে প্রবয়াজন কনই|  

 

[১] কিান ফেি ইোদবতে ক্বািা আদায় িো িাবন এটাে কনধ তাকেত সিয় কশষ হবয় িাওয়াে পবে 

তা সম্পন্ন িো| 

[২] িখন েিপাত শুরু হওয়া দৃকিবগাচে হয় এেং িখন েন্ধ হওয়া দৃকিবগাচে হয় এে িেেতী 

সিয়বি আদাত েলা হয়| এটা হানাফী িািহাে অনুিায়ী সে তকনন কতনকদন আে সবে তাচ্চ দশকদন, 

শাবফয়ী এেং হাম্বলী িািহাে অনুিায়ী সে তকনন এিকদন আে সবে তাচ্চ পবনবো কদন| কেিাকেত 

তবথ্যে জন্য ২০০৮ সাবলে অবশষ েহিত কিতাবেে কচৌেতি সংস্কের্ এে পঞ্চাশ পৃিা কদখুন দয়া 

িবে| 
 

প্রকসি ইসলাকিি আবলি জইন-উদ-দীন )মুহাোদ কেেকগকি কেন আলী েহিতুল্লাহ 

আলাইকহ  (৯২৮-৯৮১ কহজকে( )১৫২১-১৫৭৩ কিিাব্দ ) , কিকন তুেবস্কে আইকদন এে 

কেেকগ নািি শহবে জন্ম গ্রহন িবেন এেং োলবি কশবে কলগ কোবগ ভুবগ মৃতুে 

েেন িবেন ,কতকন “যূহে-আল-মুতাহহকহকলন”িাবন নােীবদে িাকসি “েজিঃস্রাে ”

এেং প্রসেিালীন সিবয়ে অেস্থা ের্ তনা িবে  আেকে িাষায় এিটি েই কলবখন| 

আল্লািা শািকয় সাইকয়েদ মুহাোদ একিন(িতান্তবে আকিন )কেন উিাে কেন আব্দুল 

আকজজ ইেকন আকেকদন “োকহিাহুল্লাহু তায়ালা ”( ১১৯৮(১৭৮৪ কিিাব্দ ))-

(১২৫২(১৮৩৬ কিিাব্দ ))দািাস্কাবস জন্ম ও মৃতুেেেন িবেন কতকন এই েইটিে 

েধ তন িবেন এেং এে নাি কদন “কিনবহল-আল-ওয়াকেকদন”| এই েইবয়ে 

সংবক্ষপ অনুসাবেিঃ কফিহকেদবদে ঐিেিতে অনুসাবে েলা িায় প্রবতেি মুসকলি 

নে,নােীে জন্য “ইলি-উল-হা’ল  ”( জ্ঞানাজতবনে ইসলাকিি কেকধ )অজতন িো 

ফেি| এই িােবনই ,কুেআন এেং হাকদবসে আবলাবি নােীো এেং তাবদে 

স্বািীবদেবি হাবয়জ এেং কনফাবসে িােনগুবলা জানাবত হবে| পুরুষবদেবি 

তাবদে স্ত্রী’কদে এই কেষবয় কশক্ষা কদবত হবে ;অন্যথায় তাবদেবি অন্য অকিজ্ঞ 

নােীবদে িাি কথবি কশক্ষা পাোে জন্য কপ্রের্ িেবত হবে| এিনকি িাবো স্বািী 

িকদ এই কশক্ষা না কদয় তবে তাবি কনজ উবদ্যাবগ স্বািীে অনুিকত িাোই এই 
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কশক্ষা কনবত হবে| এই পিকতগুবলা এিনিাবে কেস্মৃকতে আোবল চবল িাবে িাে 

িােবন িকেষ্যবত কিান ধাকি তি িানুষ এই সম্পবিত জানবে না| সিসািকয়ি 

িাবলে ধি তপ্রান িানুবষো এই কেষবয় এিনই অজ্ঞতায় কনিকেত কি তাো হাবয়জ 

(স্বািাকেি েজিঃস্রাে ) , কনফাস (সন্তান জন্ম পেেতী স্রাে )এেং ইকিহাদা (অকত 

েজিঃস্রাে )এে িাবঝ পাথ তিে কনর্ তয় িেবত পাবেন না| তাো এই কেস্তৃত কেষবয় 

েইবয়ে ধােনায় অকিজ্ঞবতা নন’ই এেং িাো েইবয়ে িাকলি তাোও এই কেষবয় 

বুঝবত এেং পেবত চান না| অন্যকদবি ,ধিীয় কেষয় কিিন নািাি ,কগাসল ,

কুেআন কতলাওয়াত ,কোিা ,ইকতিাফ ,হাজ ,েয়িঃসকন্ধ ,কেবয় কেবেদ, ইেত 

,মুেত পালবনে িত অবনি কেষবয় এই িকথত সািান্য েিপাবতে জ্ঞান খুে 

জরুেী| এই কেষবয় বুঝবত আিাে পুবো জীেবনে অবধ তি সিয় আকি ব্যায় 

িবেকি| এই কেষবয় আকি আিাে মুসকলি কোনবদে জন্য পকেষ্কাে এেং স্বে রুবপ 

উপস্থাপন িেবত চাই| 

“হাবয়জ ”হল এিন েি িা অন্তত আট েিে েয়স্ক স্বাস্থেেতী নােীে কেবশষ অঙ্গ 

হবত কনগ তত হয় অথো িাকসবিে আবগ সফলিাবে পূর্ ত পকেত্রতায় চিপূর্ তিােী 

নােীে কশষ মুহূবততে কেবশষ েিপাত িা অন্তত কতন কদন ধবে চবল| এই 

েিপাতবি সহীহ েিপাত কহবসবে অকিকহত িো িায়| এই কক্ষবত্র পূর্ ত এিটি 

ইেত পালন িো কিংো ১৫ কদন ো কেকশ সিবয়ে িাবঝ দুই শােীকেি ঋতুচবিে 

িেেতী কি পকেত্রতাে সিয় থাবি, এবি েলা হয় সকহহ শুিতাে ো কেশুিতাে 

সিয়। িকদ এই  ১৫ কদন সিবয়ে আবগ ো পবে কিংো সকহহ কেশুিতাে দুইটি 

পি তাবয়ে  িাবঝ িকদ  ফাকসদ েিপাত ো অপকেত্রতাে কদন থাবি তবে তাবি 

ফাকসদ শুিতা কিংো হুিকি শুিতা েলা হয়| কিান েিপাত কদখা িাো িকদ 

শুিতাে সিয় চলিান থাবি এেং পবনে কদবনে িি সিয় ধবে অব্যাহত থাবি 

তবে তাবি েলা হয় ফাকসদ পকেত্রতা ো কেশুিতা| এিটি পূর্ ত কেশুিতাে আবগ 

কিংো পবে িকদ েিপাত কদখা িায় এেং কতন কদন ধবে অন্তত চলিান থািবল 

কসবক্ষবত্র তাবি দুইটি আলাদা হাবয়জ কহবসবে ধো হয়|                

সাদা োবদ কি কিান েবঙে েি এিনকি হলুদ কিংো কিঘেঙ্গা হবলও তা হাবয়জ 

এে অন্তভু তি | তখন কিান নােীে েি পতন শুরু হয় ,তখন তাবি োকলিা েলা 

হয়| এই সিয় হল কিৌেনােবম্ভে সিয় | অন্য িথায় কস নােীবত্ব উপনীত হয় | 

েিপাত  আেম্ভ হোে সিয় কথবি পতন েন্ধ হোে সিয়বি েলা হয় “আদাত”| 

আদাবতে সিয় অন্তত কতন কদন সবে তাচ্চ ১০ কদন ধো হয়| তবে শাবফকয় এেং 

হাম্বকল িাজহাবে এটি সে তকনন্ম  ১ কদন এেং সবে তাচ্চ ১৫ কদন| 

হাবয়জ এে কক্ষবত্র কনেকেকেন্ন েিপ্রোহ জরুেী নয়| িকদ েিপ্রোহ কিান িােবন 

এি কদন েন্ধ থাবি এেং আোে এি কিংো দুই কদেস পবে পুনোয় শুরু হয়  

কিংো কতন কদবনে িি সিয় ধবে েন্ধ থাবি সিল কক্ষবত্রই ইসলাকি পকণ্ডতবদে 

িবত এবি েিপাবতে সিবয়ে িাবঝ অন্তভু তি িেবত হয়| তবে ,ইিাি মুহাোদ 

েকহমুল্লাহু তায়ালা আলাইকহ ইিাি আবু হাকনফাে িতানুসাবে েবলন ,িকদ এই 

অেস্থা কতন কিংো তােও কেকশ কদন ধবে চবল ১০ কদবনে সিয়প্রোহ কশষ পি তাবয় 

উপনীত হয় তখনও এবি েিপ্রোহ চলিান কিল এই অেস্থায় িাবঝই ধো হবে 

|অন্যকদবি ইিাি আবু ইউসুফ োকহিা-হুল্লাহু-তাআলাে িবত ১৫ কদবনে কেকশ 

কদন ধবে িকদ েিপাত  চবল তবে এবি অকেেত েিপাত ধবে হাকয়বজে অন্তভু তি 

িেবত হবে | কিান নােী িকদ তাে চবিে প্রথি কদন েিপ্রোহ ঘবট এেং তােপে 

আোে ১৪ কদন েন্ধ থাবি এেং আোে সংঘটিত হয় তখন ,কিংো িকদ িাবো 

প্রথি এিকদন েি প্রোবহে পে আোে িকদ দশকদবনে জন্য েন্ধ থাবি অথো 

কতনকদবনে েিপাবতে পে িকদ পাাঁচ কদবনে জন্য েিপাত মুি থাবি এেং আোে 

িকদ এিকদবনে জন্য চলিান হয় কসই কক্ষবত্র তাে প্রথি ১০ কদবনে েিপাতবি 

“আদাত ”েবল অকিকহত িো হয় ,ইিাি আবু ইউসুবফে িতািত অনুসাবে| 

আোে তােই কিন্ন কেওয়াবয়ত অনুসাবে ,বৃিা ো নােীবত্বে সীিা অকতিিিােী 

িকহলাে কক্ষবত্র এিই কনয়ি অনুসাবে ,আদাবতে সিয়িাল অনুসাবে ১০ কদন পি তন্ত 

েিপাবতে সিয়বি হাকয়জ কহবসবে ধো হবে | োকি সিয়বি ইকিহাদা েলা হয় 
|অন্যকদবি ইিাি মুহাোবদে প্রথি কেওয়াবয়ত অনুসাবে কিৌেবনে সীিা 

অকতিিিােী নােীবদে আদাবতে সিয় হাবয়জ | তাে কিতীয় কেওয়াবয়ত 

অনুসাবে পূর্ ত নােীবদে আদাবতে সিয় মুলত আদাত ,তােপবেে োকি সিয়বি 

আদাবতে অন্তেভুি নয়| মুলবতিা
(১  )

 নািি মূল েই অনুসাবে ,আিো এই 

েইবত তাে কেওয়াবয়ত অনুসাবে এই সিল তথ্য অন্তভু তি িবেকি | এইখাবন 

এিকদনবি চকব্বশ ঘণ্টা কহবসবে ধো হবয়বি | েিপাবতে এই সিবয় অকেোকহত 

নােীবদে কক্ষবত্র শুধু িাকসবিে সিয় এেং কেোকহত নােীবদে সেসিবয়ে জন্য 

তাবদে কেবশষ অবঙ্গ এি টুিবো িাপে ো কুেসুফ(পকেষ্কাে িাপে,প্যাড কিংো 

স্যাকনটাকে টাওবয়ল  )ব্যােহাে িো এেং এবত সুগকন্ধ ব্যােহাে িো মুিাহাে| 



 83 84 

তবে কুেসুফবি তাবদে কেবশষ অবঙ্গে অিেন্তবে প্রবেশ িোবল তা িািরুহ েবল 

গণ্য হবে| এিজন নােী কিকন কুেসুফ ব্যােহাে িবেন ,তাে েি পতবনে প্রথি 

১০ কদনবি িাকসবিে সিয়িাল এেং তােপবেে পেেতী কেশ কদবনে েিপাতবি 

ইকিহাদা কহবসবে গণ্য িেবত হবে | এই কনয়ি মুলত অকেেত েিপ্রোবহে কক্ষবত্র 

প্রবিাজে হবে িাবি েলা হয় ইকিিোে |িকদ কিান নােী কতন কদবনে জন্য 

েিপ্রোহ অনুিে িবেন এেং এিকদবনে জন্য েন্ধ থাবি এেং তােপবে দুই কদন 

আোে েিপ্রোহ চালু থাবি এেং আোে আেও এিকদন েন্ধ থাবি আোে পেকদন 

চালু হয় |এই পুবো দশ কদন সিয়বি িাকসবিে অন্তভু তি িো হয় | আোে িকদ 

কিান নােীে কক্ষবত্র তাে এিকদন েিপ্রোহ চালু থাবি এেং আোে োকি কদবনে 

জন্য েন্ধ হবয় িায় এেং এই অেস্থা চলিান থাবি তবে তাবি এই কক্ষবত্র িাকসি 

সংঘটিত হবল কগাসল িবে পকেত্র হবয় নািাি দায় িেবত হবে(কিসাইল-ই-শােহ-

ই-ওকয়িায়া|
২)
 কতন কদবনে িি েি প্রোবহে কক্ষবত্র িাবন ৭২ ঘণ্টাে িি 

েিপ্রোবহে কক্ষবত্র ,সদ্য কিৌেন প্রাপ্ত নােীে কক্ষবত্র পাাঁচ কিকনবটে জন্য চলা 

েিপ্রোহ িকদ এিই িাবে ১০ কদন ধবে চবল অথো এিন নােী কিকন অনিেি নন 

দশ কদবনে িি সিয় িা আদাতবি অকতিি িবেনা| কিংো গি তেতী ো বৃিা 

নােীে কক্ষবত্র অথো নয় েিবেে কচবয় কিাট নােীে কক্ষবত্র েি প্রোহবি িাকসি 

েলা হয় না|  এবি ইকিহাদা কিংো ফাকসদ েিপাত েলা হয়|  এিজন নােী ৫৫ 

েিবে উপকনত হবল বৃিা কহবসবে পকেগকর্ত হন|িকদ কিান নােীে আদাত ৫ 

কদবনে হয় তবে তাে চবিে অবধ তি িকদ পূর্ ত হয় এেং দুই-র্তকতয়াংশ িকদ ১১তি 

কদবনে সিাবল পূর্ ত হয় তবে তাে পাাঁচ কদবনে পে োকি কদনবি ইকিহাদা েলা 

হবে| িাের্ তাে েিপ্রোহ সবে তাে ১০ কদবনে সিয় অকতিি িবে ১১ তি কদবন 

উপকনত হবয়বি| িকদ ১০ কদন অকতিি হবয় িায় তবে তাবি কগাসল িবে 

পূে তেতী কদন গুবলাে িাজা নািাজ আদায় িেবত হবে|   

১| ইেোহীি কেন মুহাোদ হালাকে েহিতুল্লাহ(৮৬৬,আবলবপ্পা -৯৫৬{১৫৪৯ কিিাব্দ }ইিানবুল )

ির্ততি কলকখত|  এই েইবয়ে এিটি ফোকস অনুোদ েবয়বি |   

 ২|এই েইটি আবু –উল-হক্ক সুজাকদল শেহকন্দ েহিতুল্লাহ আলাইকহ িাো ফােকস িাষায় কলকখত|  

  

কিউ িকদ ইকিহাদাে সিবয়ে িাবঝ অেস্থান িবে তবে তাে এই অেস্থাবি েলা হয় 

“ওজে”|  এবি নাি কদবয় পো েবিে সাবথ তুলনা িো হয়| এই অেস্থায় তাবি 

নািাি ,কোিা পালন িেবত হবে এেং তাে জন্য কিৌন সম্পিত িো জাবয়জ| 

ইিাি মুহােবদে িাউল অনুসাবে িকদ কিান কিবয় তাে জীেবন প্রথি োবেে জন্য 

েিপাত অেবলািন িবে এেং এটি িকদ এিকদন ধবে চবল এেং আট কদবনে জন্য 

েন্ধ থাবি আোে দশি কদবন আোে শুরু হয় তবে ,সম্পূর্ ত দশ কদনই িাকসবিে 

সিয়| তবে িকদ প্রথি কদন েিপাত হয় আোে ৯ কদন পবে এগােতি কদবন শুরু 

হয় তবে তা িাকসবিে অন্তভু তি নয়| দুইকদবনে েিপাতও এই কক্ষবত্র ইকিহাদা|  

পূবে তে েিব্য িবত ,দশ কদবনে িেেতী সিবয়ে পকেত্রতাে কদনগুবলাবি িাকসবিে 

অন্তভু তি িবে কফলা হবে|  িকদ কতকন দশি ও এগােতি কদবন েিপাত কদখবত 

পান তবে দশকদবনে িাবঝে সিয়টাই শুধু িাকসবিে সিয় এেং এগােতি কদনটি 

ইকিহাদাে অন্তভু তি|   

ইকিহািাে েিপাতবি েলা হয় অসুস্থতাজকনত েিপাত|  দীঘ তকদন ধবে এই 

অেস্থা চলা ক্ষকতিে| এই অেস্থায় কচকিৎসবিে সাহায্য কনয়া উকচত|  লালেঙ্গা 

আঠা ো ড্রাগন েল নাবিে পদাথ ত এই েিপাত েবন্ধ ভুকিিা োবখ ,িকদ এবি কিাট 

েবলে িতন কগাল িবে পাকনবত কিকজবয় কদবন দুইোে িবে ব্যােহাে িো িায়| 

এিোে কেবিবল ও এিোে সিাবল|  কদবন অন্তত পাাঁচ োে ব্যােহাবে সুফল 

পাওয়া িায়| এিজন নােীে িাকসবিে ও পকেত্রতাে সিয় সাধােনত প্রকত িাবস 

এিই েিবিে হয় |  এি িাবস ,এটাে সিয় এি হাবয়বদে শুরু কথবি 

আবেিোে হাবয়বদে শুরু পি তন্ত|  এিজন নােীবি অেশ্যই তাে এই সিয়বি 

জানবত হবে এেং সিবয়ে কেিাজনবিও হৃদয়ঙ্গি িেবত হবেঅেস্থা নােীে আদাত 

সাধােনত সহবজ পকেেকততত হয়না | িকদ হয় তবে তাবি এই সিয়বি িবন 

োখবত হবে| 

আদাবতে পকেেততন সম্পবিত কিনহাল নাবিে েইবত কেিাকেত েলা হবয়বি| িকদ 

নােীে িাকসি তাে পূে তেতী আদাবতে সাবথ কিল কেবখ  েততিান থাবি তবে 

তাবি অপকেেকততত ধো হবে| িকদ এটি এিই েিি না থাবি তবে বুবঝ কনবত 

হবে তা পকেেকততত হবয়বি এেং এই পকেেততবনে প্রকিয়া পূবে ত েলা আবি| িকদ 

এটা এিোবেে কেকশ পকেেকততত হয়,তবে ধবে কনবত হবে আদাবতে সিয় 

পকেেকততত হবয়বি | এটা ফতওয়া িাো ব্যাখা কদয়া হবয়বি| িকদ পাাঁচ কদবনে 

আদাবতে কিান নােী তাে তাে পকেত্রতাে সিবয়ে পাাঁচ কদবনে পবে ষষ্ঠ কদবন 

েিপাত অেলিন িবেন তবে এই ষষ্ঠকদনটি তাে নতুন হাবয়জ ,ো নতুন 

আদাত|পকেত্রতাে সিয়ও এই িাবে এিোবেই পকেেকততত হবত পাবে| িখন এটি 
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পকেেকততত হয়|তাে আদাবতে সিয় ও পকেেকততত হয়| ধো িাি কিান নােীে 

আদাবতে কহবসেিবত ,২৫ কদবনে শুিতাে পবে ৫ কদবনে জন্য েিপাত  হয় ,তাে 

নতুন আদাবত কতন কদবনে েিপাত হবল এেং ২৫ কদবনে শুিতাে েদবল ২৩ 

কদবনে শুিতাে সিয় থািবল  ,ওই শুিতা ো েিপাবতে সিবয়ে কদন সংখ্যা 

েোেে পকেেকততত হবে| কিিনিঃ েিপাত িকদ দশ কদবনে কেকশ হয় ,তবে তা হবে 

ফাকসদ েিপাত এেং কশষ কতন কিংো কেকশ কদবনে জন্য ঘটা ফাকসদ েিপাত ,

িকদ তাে পূবে তে আদাবতে সাবথ কিকলত িো হয় এেং পূবে তে আদাবতে সাবথ 

তাে েততিান েিপাবতে কদনগুবলাবি কিকলবয় তাে নতুন আদাবতে সিয় ঠিি 

িেবত হবে| তাে আদাত এখন পকেেকততত হবয় কগবি|  িকদ তাে আদাত হয় 

পাাঁচ কদবনে এেং েিপাত সাতকদন আবগ কথবিই শুরু হয় এেং এগাে কদন চবল 

তবে তাে পেেতী েিপাবতে সিয় হল ফাকসদ েিপাত ;িােন তা দশি কদন 

অকতিি িবে কগবি |  িকদ আদাবতে চতুথ ত কদবন েিপাত শুরু হয় এেং  এেং 

এিকদন শুিতাে সিবয়ে িাবঝ অকতোকহত হবয় িায় তবে তাে আদাত চাে কদন 

কহবসবে ধো হবে|  কনবচ এই সম্পবিত আেও কেিাকেত েলা হল| 

িকদ েিপাবতে নতুন কদনগুবলাে সংখ্যা পূবে তে কথবি পাথ তিে থাবি ,তবে দশ কদন 

ধবে চলা েিপাবতে িাবঝ িকদ দুই কিংো কতন কদন আদাবতে আবগে কনয়ি 

অনুসের্ না িবে ;তবে আদাবতে সিয় পকেেকততত হবে |  তবে এবত কদবনে 

কিান পকেেততন হবেনা |  এেং এটি েিপাত শুরুে প্রথি কদন কথবি কহবসে 

িেবত হবে |  িকদ কিান নােী িাে আদাত পাাঁচ কদবনে কিকন এি িাবসে এই পাাঁচ 

কদবন কিান েিপাত অেবলািন না িবেন কিংো কতকন িকদ কতন কদন ধবে েিপাত 

অেবলািন না িবেন এেং তাে পে ১১ কদবনে জন্য েিপাত চবল তবে তাে 

আদাবতে সিয় পকেেকততত হবে| এেং তাে আদাত গননা িো হবে িখন কথবি 

তাে েিপাত আেম্ভ হবয়বি| িকদ কতন ো কেকশ সংখ্যি কদন তাে পুোতন 

আদাবতে কথবি পকেেকততত হয় তবে কসই কদন গুবলাই িাকসবিে িাবঝ গণ্য 

কহবসবে ধো হবে|  োকি কদনগুবলাবি েলা হবে ইকিহাদা| িকদ তাে পূে ততন 

আদাবতে সিবয়ে পাাঁচ কদন আবগ েিপাত কদখা িায় তবে ;এেং আোে পাাঁচ 

কদবনে শুিতাে পবেে কদন তাে েিপাত হয় তবে ইিাি আবু ইয়ুসুবফে িবত   ,

তা িাকসবিে অন্তভু তি এেং তাে আদাত অপকেেকততত আবি| িকদ তাে পূে ততন 

আদাবতে কশবষে কতন কদবন েিপাত কদখা িায় এেং তােপে ৮ কদন ধবে চবল ,

তবে ওই কতন কদনবি িাকসবিে আওতায় আনা হবে এেং আদাবতে কদন সংখ্যা 

পকেেততন হবে|  িকদ েিপাবতে কদন খুে অল্প হয়(কতন কদবনে িি )এেং দশ 

কদন অকতিি না িবে তবে োকি সিয়বি িাকসবিে আওতায় কফলা হয় এেং 

পকেত্রতাে সিয়বি শুিতাে আওতায় আনা হয়|  িকদ তাে আদাত পাাঁচ কদবনে 

হয় এেং তা সবত্ত্বও িয় কদবনে িত েিপাত হয় এেং ১৪ কদবনে শুিতাে পবে 

আোে এিকদন েিপাত হয় তবে তাে আদাত পকেেকততত হয়কন| কনবচ আিো 

কিছু নােীে িাবদে আদাবতে সিয় পাাঁচ কদন তবদে উদাহেন কদকে িাবত বুঝবত 

সুকেধা হয়| 

১|  িকদ কসই নােী িাকসবিে পাাঁচ কদবনে সিয় অকতোকহত িবেন এেং পবনে কদন 

শুিতা ও ১১ কদন এে পবে তাে েিপাত সংঘটিত হয় ,তাে আদাবতে সিবয় িকদ 

েিপাত না হবয় তা ৫৫ কদন পবে নতুন িবে শুরু হয় ,তবে আদাবতে সিয় 

েদবলবি তবে কদন সংখ্যা েদলায় কন|  তাে প্রথি পাচ কদনসহ এগােকদনবি 

িাকসবিে আওতায় আনা হবে| 

২| িকদ ৪৬ কদবনে পকেত্রতাে পে কিউ ৫ কদবনে জন্য েিপাত অেবলািন িবেন 

এেং ১১ কদন ধবে চবল তবে ১১ কদবনে কশষ দুই কদনবি আদাবতে সিয় কহবসবে 

ধো হবে|  িা কহাি িকদ তা কতন কদবনে িি হয় তবে আদাবতে কদন সংখ্যা 

পকেেততন হবলও সিয় পকেেকততত হবে না| তাহবল ১১ কদবনে প্রথি ৫ কদনবি 

িাকসবিে সিয় কহবসবে ধো হবে| 

৩|  িকদ িাবো কক্ষবত্র ৫ কদবনে িাকসি সংঘটিত হয় এেং ৪৮ কদবনে পকেত্রতাে 

পে তাে েিপাত ১২ কদন পি তন্ত কেস্তৃত থাবি ,তবে ১২ কদবনে ৫ কদন এেং 

পকেত্রতাে কদন(িা সাধাের্ত ৫৪ কদন )এেং পেেতী পাাঁচকদন হল িাকসবিে চবিে 

সিয়|  সুতোং এই কক্ষবত্র আদাবতে সিবয়ে কিান পকেেততন হবে না| 

৪| ৫ কদন েিপাবতে পবে িকদ ৫৪ কদন পকেত্রতাে সিয় এেং ১ কদবনে 

েিপাবতে পবে িকদ আোে ১৪ কদবনে শুিতাে সিয় চবল এেং তােপবে আোে 

তাে ১ কদন পবে িকদ আোে ১ কদবনে েিপাত চবল| তবে িাবঝে এই ১ কদবনে 

শুিতাে কদনটি তাে পকেত্রতাে সে তবশষ কদন| আে ১৪ কদবনে সিয়টিবি তাে 

নাকফস ো অসঠিি শুিতাে সিয় কহবসবে ধো হবে| িাের্ তা মূল সিবয়ে 

তুলনায় ৫ কদন িি| এই েিপাবতে কদন এেং প্রথি ৫ কদনবি িাকসবিে কহবসবে 

ধো হবে। তখন আদাবতে সিয় ও কদন সংখ্যা পকেেততন হবে না| 
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৫| এই অনুিবি ,৫৭ কদন পকেত্রতাে কক্ষবত্র ৫ কদবনে েিপাত এেং আোে 

তােপবে ৩ কদবনে েিপাবতে পবে ১৪ কদবনে শুিতাে কদন আবস এেং তাে পে 

আোে এিকদবনে জন্য িকদ েিপাত হয়| তবে এই ৩ কদবনে েিপাতবি 

আদাবতে সিয় কহবসবে ধো হবে|তাবদে অনুসেবর্ কি ১৪ কদবনে শুিতা সিয় 

অকতোকহত হয় তাবি েিপাবতে অংশ কহবসবে ধো হবে| িা কহাি িখকন এই 

সংখ্যাটি ১১ কদবনে কেকশ হবে তখন কথবিই আদাত পকেেকততত হবে এেং তাে 

কদন সংখ্যাে সিান হবে| 

৬| আোে িকদ পাাঁচ কদন েিপাবতে পে ৫৫ কদবনে শুিতাে সিয় এেং তােপে 

৯ কদবনে জন্য েিপাত এেং তােপে এিটি সকহহ শুিতাে সিয় আবস| কসই 

কশষ ৯ কদবনে েিপাতবি িাকসবিে অংশ কহবসবে ধো হবে|শুধু আদাবতে কদন 

পকেেততন হবে|আদাবতে সিবয়ে কক্ষবত্র কসখাবন কিান পকেেততন হবেনা| 

৭| আোে এিন কক্ষবত্র পাাঁচ কদবনে েিপাত ও ৫৫ কদবনে শুিতাে পে আোে 

১৪ কদবনে েিপাত ঘবট তবে আবগে কনয়িিবত ,এই ১০ কদবনে সংখ্যাবি 

হাবয়বদে অন্তভু তি িো হয়| তখন শুেতাে ৫০ কদবনে আদাত পকেেততন হয় | 

েিপাবতে কদনগুবলাই আদাবতে সিয় এেং তাবদে সংখ্যাও কসই কিাতাবেি 

পকেচাকলত হয়| 

৮| পাাঁচকদবনে েিপাত ,৫৪ কদবনে কেশুিতাে সিয় ও কসই পবথ ৮ কদবনে 

েিপাত হবল কশবষে ৮ কদন িাকসবিে সিয় এেং এে সাবথ ৩ কদবনে কেকশ সিয় 

হল আদাবতে সিয়| িাকসবিে সিয় ও  শুিতাে সিয় এি কদন িবে পকেেততন 

হয়| 

৯| আোে পাাঁচ কদবনে েিপাত ও ৫৫ কদবনে শুিতাে কক্ষবত্র এেং তােপে সাত 

কদবনে েিপাত হবল এই সাত কদন হল িাকসবিে সিয় িাল| িা কনসাবেে 

সিতুল্য কিন্তু আদাবতে পূবে ত ঘবট ও কনসাবেে চাইবত কতন কদন িি হয়| তাই 

এই কক্ষবত্র হাবয়জ  এে সিয় ও কদন  সংখ্যা উিয় কক্ষবত্রই পকেেততন হবে| 

কিখাবন আদাত কদন সংখ্যা পকেেততন হবে| 

১০| অন্যকদবি পাাঁচ কদবনে েিপাত ও ৫৮ কদবনে শুিতাে সিয় এেং তােপে 

কতন কদবনে েিপাত হবল ,এই কতনকদন হাবয়ি ,দুই কদন আদাবতে কদন এেং োকি 

এিকদন উহে থািবে| হাবয়বদে ও আদাবতে  সিয় ও কদন সংখ্যা দুবটাই 

পকেেততন হবে| 

১১| পাাঁচ কদবনে েিপাত ও ৬৪ কদবনে শুিতাে পে ৭ কথবি ১১ কদবনে িেেতী 

পুনোয় েিপাবতে কক্ষবত্র ,আবগে কনয়বিে িতই আবগে সাত কদন হল িাকসি 

এেং এই কক্ষবত্র আদাবতে কদন ও সিয় পকেেকততত হবে| পেেতী কক্ষবত্র ,প্রথি 

এগাে কদবনে সে ত প্রথি পাাঁচ কদন হল িাকসবিে সিয় োকি িয় কদন হল ইকিহাদা 

| আদাত শুধুিাত্র এে কনজস্ব সিবয় পকেেততন হয়| িকদ েিপাত ১০ কদবনে কেকশ 

হয় এই সংখ্যা পকেেততন হয় না| শুধু শুিতাে কদন সংখ্যা পকেেততন হয়| 

ইিাি ফখে-উদ –কদন উসিান কজয়লা’ই োহুমু’ল্লাহু তা’আলাে (১৩৪২ কিিাব্দ -

কিশে )তাে েই (কতকেন-উল-হািাইি )এে ের্ তনায় ও আহিাদ কেন মুহাোদ 

কসলকে োকহিাল্লাহু তাআলা (১৬২১ কিিাব্দ -কিশবেে এই েইবয়ে কদয়া টীিা 

অনুসাবে কদয়া ব্যাখায় েবলন ,িকদ কিউ আদাবতে এি কদন আবগ েিপাত 

অেবলািন িবে এেং ১০ কদবনে শুিতা এনং আোে ১ কদবনে জন্য েিপাত হয় 

তবে তাে হাবয়ি ইিাি আবু ইয়ুসুফ োহিাতুল্লাহু তা’আলাে িবত ,শুরু হয় িখন 

কস কিান েিপাত কদবখকন তখন কথবি এেং আদাবতে সিয় িাল ধবে চবল| 

তাে হাবয়বদে প্রথি ও কশষ কদন েিপাত কেহীন িাটবে| েিপাত আদাবতে 

পূবে ত কথবি ধো হবে ১০ কদবনে পবে কশষ হবে িাে িাবন িেেতী সিবয়ে 

ফাকসদ েিপাবতে সিয়টিবি েিপাবতে কদবনে আওতায় ধো হবে| ইিাি 

মুহাোবদে িবত, এই পুবো সিয়ই িাকসবিে সিয় নয়| ধো িাি এিজন নােীে 

আদাত ৫ কদবনে েিপাত ও ২৫ কদবনে শুিতাে সিয় ধবে কনল- 

১| প্রথি কক্ষবত্র িকদ কিউ প্রথি কদবনে েিপাত অনুিে িবেন এেং ১ কদবনে 

শুিতাে পে সোসকে এি কদবনে পে আোে ধাোোকহি েিপাত অেবলািন 

িবেন তবে এই অেস্থাবি ইকিিাে ো অের্ তনীয় অেস্থা েলা হয়| এই অেস্থা িকদ 

১০ কদন চবল| এে পাাঁচ কদন হল তাে আদাবতে সিবয়ে সিানুপাকতি িা 

িাকসবিে সিবয়ে সিতুল্য| ইিাি ইউসুবফে িবত ,এে আবগে ও পবেে েিপাত 

হল ইকিহািাে েিপাত| ইিাি মুহােবদে িবত আদাবতে এই কদন সংখ্যা কতন 

কদন হবে| কিিনিঃ িা তাে আদাবতে সিতুল্য তা মূলত িাকসবিে অন্তভু তি| এই 

কতন কদন হল আদাবতে কিতীয় ,র্ততীয় ও চতুথ ত কদবনে কদন | িকদ কিউ আদাবতে 

প্রথি কদন েিপাত অেবলািন না িবে তবে কস িকদ পঞ্চি কদন তাে েিপাত 

অেবলািন িবেও থাবি তা তাে আদাবতে অন্তভু তি নয়| 

২| িকদ কস তাে আদাবতে প্রথি কদন েিপাত কদবখ ও পবেে এিকদন শুিতাে 

অনুিে িবে িা ধাোোকহি েিপাবতে ো ইকিিাবেে ধাোয় চলিান হয় ও ১০ 
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কদন ধবে অব্যহত থাবি তবে তাে শুরুে পাাঁচ কদন হল তাে আদাবতে সিয় ও 

িাকসবিে সিয় | এই সিয় ধ্রুপদী পকণ্ডতবদে িবত ,এে প্রথি ও কশষ কদবন 

েিপাত চলবে |  

৩| িকদ কস তাে আদাবতে কতন কদন েিপাত ও তােপে দুই কদবনে শুিতাে পে 

িকদ ১০ কদবনে কেকশ ধাোোকহি েিপাত কিংো ইকিসিাে চবল ,তবে তাে 

আদাবতে পাাঁচ কদন হল তাে িাকসবিে সিয়িাল  ,ইিাি ইয়ুসুবফে িতানুসাবে ও 

ইিাি মুহােবদে ইজকতহাদ অনুসাবে ,িাকসবিে প্রথি ও কশষ কদবন অেশ্যই 

েিপাত হবত হবে| 

োহে এেং দুেরুল মুবন্তিা নাবিে েইবত েলা হবয়বি ,িকদ েিপাত আদাবতে 

সিয় অকতিি িবে এেং ১০ কদবনে পূবে ত কথবি িায় এেং পেেতী ১৫ কদবন কফবে 

না আবস তবে কেকশ কদনগুবলাবি িাকসবিে আওতায় ধো হবে (ইসলািী 

স্কলােবদে িবত )এই কক্ষবত্র আদাবতে সিয় পকেেকততত হবে| িকদ েিপাত ১৫ 

কদবনে িাবঝ এিোে সংঘটিত হয় কসইসে কক্ষবত্র তাে আদাবতে সংখ্যা কপকেবয় 

কগবল কসইসে কক্ষবত্র েিপাত ইকিহািাে অন্তভু তি| ইকিহািাে এই সিবয় তাবি 

কনয়কিত ও িািা নািাি আদায় িো োেতামূলি | তবে েিপাত েন্ধ হবয়বি 

কিনা বুঝাে জন্য িকদ নািাবিে কশষ সিয় পি তন্ত অবপক্ষা িো তাে জন্য 

মুিাহাে| িকদ এই েবন্ধে প্রকিয়া আদাত কশষ হোে সিবয়ে পে পি তন্ত চবল এেং 

তাও িকদ ১০ কদন অকতিি না িবে তবে তাবি কগাসল িবে নািাি আদায় 

িেবত হবে| তাে জন্য কোিা ও দাম্পতে সম্পিত জাবয়জ | িকদ কস কগাসল 

িেবত না পাবে এেং নািাি আদায় িেবত না পাবে কসই কক্ষবত্রও কগাসল িাো 

দাম্পতে সম্পিত জাবয়জ| িকদ কিান োকলিা তাে জীেবন প্রথিোবেে িত েি 

অেবলাবিান িবে কিংো কিান নােী আদাবতে ১৫ কদন পেও েিপাত অেবলািন 

িবে তবে কসই কক্ষবত্র েিপাত িকদ কতন কদবনে কেকশ পাে না হয় তবু দু’জনবিই 

নািাবিে সিবয়ে কশষ পি তন্ত অবপক্ষা িেবত হবে| িখন েিপাত কনকিতিাবেই 

েন্ধ হবে এই কক্ষবত্র শেীে পকেষ্কাে িবে কগাসল না িবেও কনয়কিত ও িাজা 

নািাি আদায় িেবত পােবে  (কতন কদবনে িি সিবয়ে েিপাবত) িকদ নািাবিে 

পবে আোে েিপাত শুরু হয় তবে তাো নািাি আদায় শুরু িেবত পােবে না| 

আোে িকদ েি েন্ধ হয় তবে তাো নািাবিে সিবয়ে কশষ পি তন্ত অবপক্ষা িবে 

কনয়কিত নািাি ও িািা নািাি পেবত পােবে| তবে অেশ্যই কতন কদবনে চি 

সম্পূর্ ত হবত হবে| এই কক্ষবত্র দাম্পতে সম্পিত নাজাবয়জ িকদও কগাসল িো হয়| 

আোে িকদ েিপাত কতন কদবনে কেকশ চবল এেং তা সবত্ত্বও আদাবতে কশষ হোে 

আবগ েিপাত কশষ হয় তবে  দাম্পতে সম্পিত তখনও হালাল নয় িতক্ষর্ না 

আদাবতে পবে কিউ কগাসল না িবে| িা কহাি িকদ কস নািাবিে সিবয়ে কশষ না 

হওয়া পি তন্ত কিান েবিে আলািত না পায় তবে কস কগাসল কশষ িবে নািাি 

আদায় িেবে| কস চাইবল িেেতী সিবয়ে িািা নািাি তাবি আদায় িেবত 

হবেনা| তবে কোিা োখবত হবে| েিপাত েবন্ধে ১৫ কদন পি তন্ত িকদ েিপাত না 

হয় তবে িখন কথবি তা কশষ হবয়বি নতুন আদাত শুরু হবে| িকদ েিপাত 

আোে হয় তবে কসই কক্ষবত্র তাবি নািাি কথবি দূবে থািবত হবে এেং কোিাে 

কক্ষবত্র তাবি পেেতীিাবল তাে কোিা আদায় িেবত হবে| িকদ েিপাত েন্ধ হয় 

তবে কস কগাসল িবে নািাি আদায় ও কোিা োখবত পােবে| তাবি মুলত ১০ 

কদবনে এিটি চি সম্পূর্ ত িেবত হবে| চি সম্পূর্ ত হবল েিপাত হবলও তা 

ইকিহাদা কহবসবে গণ্য হবে এেং কস শােীকেি সম্পিত ও কোিা োখবত পােবে| 

তবে এই কক্ষবত্র কগাসল িো মুিাহাে|িকদ েিপাত কিাবেে কদবি কশষ হবয় িায় 

এেং এেং কগাসবলে িবথি সিয় থাবি তবে কগাসবলে িােবি পকেত্রতা অজতন 

িবে শুধু আল্লাহু আিোে না েবল কিাবেে আগ কথবিই প্রস্তুকত কনবয় কোিা 

োখবে| িকদ কস িবথি োে তািেীে ো আল্লাহু আিোে েলাে সিয় থাবি তবে 

তাবি তাে িাজা নািািগুবলাবি আদায় িো উকচৎ| িকদ িাবো েিপাত 

ইফতাবেে 
(১ )

 পূবে ত চালু হয় তবে তাে কোিা কিবঙ্গ িাবে| আোে নািাবিে সিয় 

হবল নািাি কিবঙ্গ িাবে| এই কক্ষবত্র তাবি অেশ্যই তাে কোিা পবে আদায় 

িেবত হবে| িকদ কিউ শুিতায় উপনীত হয় ো কগাসবলে পে পকেত্রতা অজতন 

িবে তাবি তাে ফেি নািাি কিংো কোিা আদায় িেবত হবেনা| িকদ এটা 

নাকফলা নািাি ো অকত প্রবয়াজনীয় নািাি হয় তবে কস িািা আদায় িেবত 

পাবে| িকদ কিাবেে পবে কস তাে ব্যেহ্রত িাপবে(কুেসুফ)এ িকদ েবিে দাগ 

কদবখ এেং তাে িাকসবিে আেম্ভ তখন কথবিই| িকদ এিইিাবে কুেসুফ পকেত্র 

থাবি তবে তাে িাকসবিে সিয় অকতোকহত হবয়বি| 

১| দশি অোবয়ে চতুথ ত পকেেবদ এই কেষবয় কক্ষবত্র নািাবিে সিয় ও কনয়ি 

সম্পবিত কেিাকেত উবল্লখ আবি |     

উিয় কক্ষবত্রই োবতে নািাি পো োেতামূলি| ফেজ নািাজ মূলত 
তাে পকেত্র থািাে উপে কনি তে িবে|এিজন নােী িকদ তাে নািাবজে 
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িাজা আদায় িোে সিবয়ে আবগ েিপাত কদবখ তবে তাবি ওই 
নািাবজে িাজা আদায় িেবত হবেনা| পূর্ তাঙ্গ পকেত্রতাে সিয় হল দুই 
িাকসবিে িাঝািাকঝ সিয়| িকদ এই পূর্ তাঙ্গ পকেত্রতাে সিয়টি সকহহ 
শুিতা নাবি ও অকিকহত িো িায় িাে িাবন ইসলাকিি পকণ্ডতবদে 
িতানুসাবে ,দুই হাবয়জ এে েিপাবতে িাবঝে সিয়|পকেত্রতাে সিবয়ে 
অিেন্তবে েিপাবতে ১০ কদবনে জন্য চলা সিয়বি িাকসবিে অন্তভু তি 
িো িায়| তখন এই দশ কদবনে পেেতী েিপাবতে ঘটনাবি ইকিহাদা 
নাবি অকিকহত িো হয়| িকদ কিান কিবয় কতন কদবনে েিপাবতে পে 
১৫ কদবনে জন্য েিপাত িাো িাটান িা আোে এি কদবনে েিপাত 
এেং আোে এিকদবনে পকেত্রতা এেং তােপে কতন কদবনে েিপাবতে 
িাঝ কদবয় িায় তবে ,প্রথি ও কশষ কতন কদবনে েিপাবতে কি সিয় 
তা হাবয়বদে দুটি কিন্ন সিয়|িােন তাে আদাত মূলত কতন কদন এেং 
কিতীয় হাবয়জ এি কদবনে িাবঝ আেম্ভ হবেনা| এই এিকদবনে েিপাত 
পূর্ তাঙ্গ পকেত্রতাবি ফাকসবদ পকের্ত িবেবি| কিাল্লা হুসোও োকহিাল্লাহু 
তা’আলা  (১৪৮০ কিিাব্দ)ে িবত ,িা কতকন তাে কশবেবনেকল ধাোিাবষ্য 
তাে কনবজে কলখা “গুবেে ”ো িবত্র এ ের্ তনা িবেনিঃ কিান নােী িকদ 
১ কদবনে েিপাত অনুসের্ িবে ১৪ কদবনে শুিতাে িে কদবয় িায় 
এেং িকদ ১ কদবনে েিপাত অনুসের্ িবে ৭ কদবনে শুিতাে িে 
কদবয় িায় এেং িকদ ১ কদবনে েিপাত অনুসের্ িবে ৩ কদবনে 
শুিতাে িে কদবয় িায় এেং িকদ ১ কদবনে েিপাত অনুসের্ িবে ২ 
কদবনে শুিতাে িে কদবয় িায় এেং িকদ ১ কদবনে েিপাত অনুসের্ 
িবে ৪৫ কদবনে শুিতাে িে কদবয় িায় তবে এই ১৪ কদবনে িাবঝ 
১০ হল িাকসবিে সিয়|োকি কদন হল ইকিহাদাে সিয় ,ইিাি মুহাোদ 
োকহিাল্লহু তা’আলাে িতানুসাবে| িাের্ িাকসবিে সিয় এই ১০ কদবনে 
পবে নতুন িবে শুরু হয়না িতক্ষর্ না এিটি পূর্ তাঙ্গ শুিতাে সিয় 
অকতোকহত না হয়| শুিতাে কদনগুবলাবত কিকদন েিপাত হয় তাবদে এই 
সিবয় ধো হয় না িকদ না তাে হাবয়বদে সিয় হয়।ইিাি আবু 
ইউসুবফে িবত ,অন্যকদবি পকেত্রতাে সিবয়ে প্রথি ১০ কদন ও 
তােপবেে ১৪ কদন আসবল কনজস্ব স্থাবন প্রবতেবিে স্থাবন িাকসবিে 

সিবয়ে অন্তভু তি| তাে িবত ফাকসদ পকেত্রতাে কদন িা এবি অনুসের্ 
িবে তা মুলত কসই কদন কথবি িখন কথবি েি ধাোোকহিিাবে পতন 
শুরু হয়| প্রথি ঘটনা অনুসাবে ,১০ টি িাকসবিে সিয় ,২০ কদন সিয় 
হল পকেত্রতাে সিয় এেং োকি থাবি আেও ১০ কদন িা িাকসবিে 
সিয়| িকদ েি ১৫ কদন ধবে কনগ তত হয় কিান পকেত্রতাে কদন োবদ 
কিিনিঃ ধাোোকহি েিপাত ো ইকিসিাবেে িবতা ,এই গর্না তাে 
আদাবতে অনুসাবে সংগঠিত হবে|,িা তাে আদাবতে শুরুে পবে এিটি 
পকেত্রতাে সিয় িা তাে পূে তেতী িাবসে পকেত্রতাে সিবয়ে সিানুপাকতি 
এেং এই কিাতাবেি তাে িাকসি িা তাে আদাবতে সিতুল্য অেশ্যই 
জরুেী| িকদ কিান কিবয়ে কক্ষবত্র ইকিসিাে সংঘটিত হয়  তবে ,

কিনবহল-উল-ওয়াকেকদন নাবিে পুকিিায় েলা হবয়বি - এই চােটি িাের্ 
মূলত দায়ী হবত পাবেিঃ  
১| িকদ েিপাত কদখা হয় তবে প্রথি ১০ কদনবি িাকসবিে সিয় কহবসবে এেং  

োকি ২০ কদনবি শুিতাে সিয় কহবসবে কনয়া হবে|  

২| িকদ কিান োকলিা ো কিবয় ইকিসিাে অেস্থায় থাবিন তবে সকহহ েিপাবতে 

এিটি কনকদ তি সিবয়ে পবে কসই কিবয়ে আদাত কনধ তাকেত হবে| কিিনিঃ িকদ কস ৫ 

কদবনে পাাঁচ কদবনে েিপাবতে পে ৪০ কদবনে শুিতাে কদন পায় তবে প্রথি পাাঁচ 

কদনবি িাকসবিে সিয় কহবসবে ধো হবে| োকি ৪০ কদন হল শুিতাে কদেস| এই 

কনয়ি েি েন্ধ হওয়া পি তন্ত চলবে। 
৩| িকদ কস ফাকসদ েিপাবতে সিয় অকতিি িবে িা ফাকসদ শুিতাে পবে আবস 

তবে এবদে কিানটিই িাকসি েিপাবতে অংশ নয়| িকদ এই শুিতা ১৫ কদবনে 

িি ো ফাকসদ েিপাবতে প্রথি োবেে কদখা েিপাতবি তখন ধাোোকহি 

েিপাত কিংো ইকিসিাে  এে সাবথ তুলনা িো িায়| ১৪ কদবনে পকেত্রতাে 

অনুসেবর্ িকদ ১১ কদবনে েিপাবতে ঘটনা ঘবট িাবি ইকিসিাে েলা হয়| 

তাহবল প্রথি েিপাতবি ফাকসদ েলা হবে িােন এটি ১০ কদন অকতিি িবে 

কগবয়বি| ১১ কদবনে েিপাত ও ইকিিাবেে প্রথি পাাঁচ কদন শুিতাে সিবয়ে সাবথ 

কিাগ িেবল এটি সম্পূেি আেও পাাঁচ কদন সহ ১০ কদবনে িাকসি েিপাত ও ২০ 

কদবনে শুিতাে এিটি চবি পকের্ত হয়| এই শুিতা িকদ পুেনাঙ্গ হয় তবে এটি 

ফাকসদ থািবে িােন এে সাবথ েিপাবতে কদন কিকশ্রত হবয় আবি| তখন প্রথি 
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েিপাত টি ইকিস্মাবে রুপান্তকেত হবে িকদ না ফাকসদ শুিতা ও েিপাবতে কদন 

কিকলবয় কতকেশ কদন অকতিি না িবে| শুতোং এিন কক্ষবত্র ১১ কদবনে েিপাত িা 

১৫ কদবনে শুিতাে কপ্রক্ষাপবট আবস এেং েিপাত চলিান থািবল এেং কিাট কদন 

সংখ্যা কতকেশ অকতিি িবে ও তাবদে ইকিস্মাবেে কদনগুবলাবি ফাকসদ েিপাবতে 

আওতায় কনবত হবে|  

৪| িকদ কস সকহহ েিপাত এেং ফাকসদ েিপাবতে শুিতায় ভুবগ থাবি, তবে 

সকহহ েিপাবতে সিয়গুবলাবি িাকসবিে আওতায় ধো হয়| তােপবে িা কতকেশ 

কদন ো ো িা গ্রহর্বিাগ্য হবত পাবে | কিিনিঃ ইকিসিাে  িকদ ১৪ কদবনে শুিতাে 

অনুসেবর্ িকদ পাাঁচ কদবনে েিপাত হয় তবে ইকিসিাে  ঘবট তবে প্রথি পাাঁচ 

কদনবি েিপাত এেং পবেে ২৫ কদন হল শুিতাে সিয়| ইকিস্মাবেে প্রথি ১১ 

কদন শুিতাে কদন কহবসবে ধো হয় িা পুেন িবে ২৫ কদবনে সংখ্যা| তবে ৫ 

কদবনে িাকসি ও ২৫ কদবনে শুিতাে কদন এিাবেই চলবে| এিনিাবে িকদ 

ইকিসিাে িকদ কতন কদবনে েিপাত ও ১৫ কদবনে শুিতাে অনুসেবর্ আবস তবে 

সকহহ েিপাবতে প্রথি কতন কদন (িাকসবিে কদন হবে ) , িােন োকি সে কদবন 

ইকিসিাে িকদ ফাকসদ েিপাত কহবসবে গ্রহর্বিাগ্য হোে পি তন্ত এই িাবে ,তাে 

চি মূলত কতন কদবনে হাবয়ি ও ৩১ কদবনে শুিতা কহবসবে ধো হবে| ইকিস্মাবেে 

সিবয় িাইবহাি ,কতন কদন হল হাবয়ি এেং ২৭ কদবনে শুিতা এবি অনুসের্ 

িবে| িকদ শুিতাে কিতীয় সিয় ১৪ কদবনে হয় তবে ইিাি আবু ইউসুবফে িবত 

েিপাত তখন গ্রহন কিাগ্য হবে িখন ১৪ কদবনে প্রথি দুই কদবন আেও এিকদন 

কিাগ িেবল  চি সম্পূর্ ত হয় জাবত ৩ কদন িাকসবিে কদন ও ১৫ কদবনে সকহহ 

শুিতা থাবি| এই সিয়বি আদাত কহবসবে িবুল িো িায়| কি নােী তাে 

আদাত ভুবল িায় তাবি েলা হয় মুহাইকয়েো অথো দাল্লা েলা হয়|  

কনফাবসে িাবন হল জোয়ুে িাে মুকি ো সন্তান জন্ম দাবনে অেস্থাে পি তবেক্ষর্| 

কি েি ভ্রূবর্ে কেনি হওয়া কথবি আবস তাবি কনফাস েবল   ,িাের্ তাে হাত ,

পা ,ও ভ্রূর্ গি তস্থ সন্তান জন্ম কনবয় থাবি| কনফাবসে কক্ষবত্র কিান স্বল্প সিবয়ে 

তাো কনই| িখকন েিপাত েন্ধ হবয় িাবে তখকন কস কগাসল িবে পকেত্রতা অজতন 

িেবে এেং তাে কনয়কিত নািাজ চালু োখবে| িা কহাি ,কস এই সিবয় কিান 

িাবো সাবথ শােীকেি সম্পবিত কলপ্ত হবত পােবেনা িতকদন তাে আদাবতে চি 

সম্পূর্ ত হয়| এে সবে তাচ্চ িাত্রা ৪০ কদন| ৪০ কদবনে পবে কস কগাসল িবে পকেত্র 

হবয় নািাজ আদায় িেবে িকদও েিপাত চালু থাবি| ৪০ কদবনে পবে েিপাত 

হবল তা ইকিহািা|  িকদ কিান নােী প্রথি সন্তান জন্মদাবনে ২৫ কদন পবে 

পকেত্রতা অজতন িবে তবে তাে আদাত ২৫ কদন| িকদ কিউ কিতীয় সন্তান জবন্মে 

পবে  ৪৫ কদবনে জন্য েিপাত ভুবগ  চবল তবে তাে কনফাস ২৫ কদবনে| োকি 

২০ কদন হল ইকিহািা| তাবি এই ২০ কদবনে নািাবজে িাজা আদায় িেবত 

হবে| কনফাবসে কদন সংখ্যা অেশ্যই িবন োখবত হবে িােন িকদ ৪৫ কদবনে 

েদবল ৩৫ কদবন েি েন্ধ হবয় িায় তবে ৪৫ কদনই কনফাস| তবে তাে আদাত ২৫ 

কথবি ৩৫ কদবন বৃকি কপবয়বি|  

েিিান িাকস িকদ কিান নােীে িাকসি েিপাত কিাবেে আবগ েন্ধ হবয় িায় কস 

ঐকদন কোিা অব্যাহত োখবে| তবে কোিাে কশবষ তাবি ঐ কোিাে পুনোয় িািা 

োখবত হবে| িকদ তা কিাবেে পে শুরু হয় তবে কস সে কিছু কখবত পােবে| 

হাবয়ি কিংো কনফাবসে কদনগুবলাবত ,সিল িািহাবেই নািাি পো ,কোিা োখা ,

কুেআন পো ো  ,িাো শকেবফে চতুকদ তবি তাওয়াফ িো এেং হিবিথুন িো 

হাোি| কস  তাে  কোিাে িািা িেবে তবে নািাবিে নয়| তাে নািাবিে দায় 

কথবি কস মুি থািবে|  িকদ নািাি পোে সিয় তাে স্রাে আেম্ভ হয় তবে কস 

িতক্ষর্ পাবে নািাি পেবে এেং জায়নািাবি েবস থািবে ,এেং কেকশ কেকশ 

কজকিে ও তাসকেহ পাঠ িেবে| কস এবত কি পকেিান সাওয়াে পাবে তা তাে 

সে তবশ্রষ্ঠ নািাবিে সাওয়াবেে সিতুল্য|    

জাওহাো-ত-উন-কনকয়েো নািি েইবত উবল্লকখত কি,এিজন নােী অেশ্যই তাে 

স্বািীবি তাে অেস্থা সম্পবিত অকিকহত িেবে| িকদ তাে স্বািী কজবজ্ঞস িবে কস 

িকদ না েবল তবে তা এিটি স্থুল ও কেশাল গুনাবহে িাজ কহবসবে গণ্য হবে| 

আোে কস তাে শুিতা চলিান থািা অেস্থায় তাে হাবয়ি কশষ এই দাকে িবে 

তাও অতেন্ত    গুনাবহে িাজ| আিাবদে নেী েবলবিন  ;“ কি নােী তাে স্বািীে 

িাবি তাে হাবয়বিে শুরু ও কশষ কগাপন িবেবি কস অকিশপ্ত”| এটা হাোি কি 

কিউ িকদ তাে স্ত্রীে িাকসি চলািাকলন সিবয় কপিন পবথ সম্পিত স্থাপন িবে 

অথো কস িকদ পকেত্র থাবিও| এটি অতেন্ত েে গুনাবহে িাজ| কি ব্যকি এই 

িাজটি িেবে কস অকিশপ্ত| সিিাকিতা আেও েে পাপ|  এটিবি েলা হয় 

কলিাতা এেং সুো আকম্বয়াবত এবি অতেন্ত চেি গুনাহ ও কনাংো িাজ কহবসবে 

েলা হবয়বি| কেেকগকিে ের্ তনািবত ,আিাবদে নেী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 
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সাল্লাি েবলবিন“ ’িকদ কতািো কিান দুই ব্যকিবি সিিািী অেস্থায় পাও তবে 

দুজনবিই হতো িে”| কিছু ইসলাকিি পকণ্ডবতে িবত দুজনবিই এ কক্ষবত্র আগুবন 

পুকেবয় হতো িেবত হবে| দুজনই অপকেত্র এই িাবজে পবে| এই িাবজে িাো 

শুধু কিউ অপকেত্র হয়না এটি কোিাবি হের্ িবে| িকদ কিান নােী কদবখ কি তাে 

হাবয়ি নািাবিে সিবয় শুরু হবয়বি তবে কস নািাি তখনও পবেকন তখন তাবি 

কসই নািাি িািা কিংো আদায় িোে প্রবয়াজন কনই| এই কক্ষবত্র চতুথ ত অোবয় 

দৃকি কনেন্ধন িো কিবত পাবে| 

 

অযু সংিান্ত 

হানাফী িািহাে অনুিায়ী অযুে ফেজ ৪টি, শাবফয়ী িািহাে অনুয়ায়ী ৭টি এেং 

িাবলিী ও হাম্বকল িািহাে অনুিায়ী ৬টি | হানাফী িািহাে অনুিায়ী অযুে 

ফেিগুবলা হবলািঃ  

১- মুখিন্ডল কধৌত িো, 

২- উিয় হাত িনুইসহ কধৌত িো, 

৩- িাথাে চাে িাবগে এি িাগ িাবসহ িো, 

৪- উিয় পা টাখনুসহ কধৌত িো| 

চাে ধেবনে অযু েবয়বিিঃ 

 প্রথি ধেন হবলা ফেি, কিতীয় ধেবনে অযু ওয়াকজে, র্ততীয় ধেবনে হবলা সুন্নত 

এেং চতুথ ত ধেন হবলা িানদুে|  

ফেি অযুিঃ  

 কুেআবন িাকেি ধোে জন্য, পাচঁ ওয়াি নািাবজে জন্য, জানািাে নািাবিে জন্য  

(সীিাহীন িরুর্া’ে পবনবোতি অোবয়ে পঞ্চি ধাপ কেিাকেত আবলাচনা িো 

হবয়বি), কতলাওয়াবত কসজদা িোে জন্য (সীিাহীন িরুর্া’ে কষালতি অোবয়ে 

চতুথ ত ধাবপ কেিাকেত আবলাচনা িো হবয়বি ) | 

ওয়াকজে অযুিঃ 

তাওয়াফ –ই কজয়াোবতে সিবয়ে অযু। (সীিাহীন িরুর্া’ে সপ্তি অোবয়ে পঞ্চি 

ধাবপ কেিাকেত আবলাচনা িো হবয়বি )   

সুন্নত অযুিঃ 

কুেআন পোে  (না ধবে) পুবে ত অযু িো, অথো মুসকলিবদে িেেস্থাবন িাওয়াে 

আবগ, অথো কগাসবলে আবগ অযু িো| 

িানদুে অযুিঃ 

 ঘুিবত িাওয়াে আবগ অথো ঘুি কথবি উবঠ অযু িো| িকদ আপকন কিথ্যা েবলন 

ো িাবো ব্যাপাবে গীেত িবেন অথো কিৌর্ উবত্তজনা ততেী িবেন এিন কিউকজি 

শুবনন তাহবল উি পাবপে জন্য তাওো ও ইকিগফাে িো এেং তখন অযু িো 

িানদুে। ইলি (জ্ঞান) অজতবনে জন্য িাওয়াে আবগ অযু িো ও িানদুে অথো 

অযু থািা সবত্ত্বও নতুন িবে অযু িো কিন্তু পুবে তে অযু িাো এিন এিটি ইোদাত 

সম্পন্ন িো হবয়বি কিটা অযুহীন অেস্থায় িোে অনুিকত নাই (কিিন, আবগে 

অযু িোে পে নািাজ পো হবয়বি)| িকদ কসই ইোদতটি সম্পন্ন িো না হয় 

(কিটাে জন্য অযু িো হবয় কিল) তবে অযু অেস্থায় পুনোয় অযু িো িািরুহ| 

 

পাকন সংিান্ত 

পাকনে প্রিােিঃ চাে ধেবনে পাকন েবয়বি- িা-ই মুতলাি; িা-ই মুক্বাইয়াদ; িা-ই 

িাশকুি; িা-ই মুিা’িাল|
 [১]

 

১- িা-ই মুতলাবিে উদাহের্ হবলা বৃকিে পাকন, সমুবদ্রে পাকন, েহিান 

নদীে পাকন এেং কূবপে পাকন| এ পাকনগূবলাবত িয়লা পকেস্কাবেে গুর্ােকল 

আবি|এগুবলা কি কিান িাবজ ব্যােহাে িো িায়|  

২- িা-ই মুক্বাইয়েবদে উদাহের্ হবলা োঙ্গীে েস, তেমুবজে েস, 

আঙ্গুবেে েস, ফুবলে েস, এেং এ ধেবনেগুবলা| এ ধেবনে পাকনেও িয়লা 

পকেস্কাবেে গুর্ােকল েবয়বি িকদও অযু ো কগাসবলে জন্য এগুবলা ব্যােহাে িো 

হয় না| 

৩- গাধাে অথো এিন খচ্চবেে িা গাধাে িবতা পাকন পাবনে পে কেবখ 

িাওয়া পাকনবি েলা হয় িা-ই িাশকুি| এ পাকন িাো অযু এেং কগাসল উিয়টাই 

িো তেধ| কিউ চাইবল এিটাে পে আবেিটা িেবত পাবে| 

৪- পাকন তখনই িা-ই মুিা’িাল হবে িখন কসটা জকিবন পেবে অথো 

িাবো শেীে কথবি পেবে (অথ তাৎ অঙ্গ-প্রতেঙ্গ কধৌত িো হয়)| এটা এিটা 

প্রেকেি কেষয় (ইসলাকি আবলিবদে িাবঝ)| কেবশষ িবে িখন এটা শেীে কেবয় 

পবে (এ ফাবত্বায়াটি ইজকতহাবদে কিকত্তবত গ্রহনীয়)| এটাে উপে কিকত্ত িবে 

কতনটি ক্বাওল (অথ তাৎ এিন কেবৃকত কিখাবন মুজতাকহদগর্ ইজকতহাদ 
[১] 

প্রিাশ 
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িবেন) েবয়বি| ইিাবি আিি আবু হানীফা োকহিাহুল্লাহু তায়ালা এধেবনে 

পাকনবি নাজাসাতুল গাকলজা
[২]

 (খাোপ নাজাসাত) েবলবিন| ইিাি আবু ইউসুফ 

োকহিাহুল্লাহু তায়ালাে িবত এটা নাজাসাতুল খাকফফা| ইিাি মুহাোদ 

োকহিাহুল্লাহু তায়ালাে িবত এধেবনে পাকন পকেস্কাে| কশবষে ক্বাওলটাই প্রকতষ্ঠা 

লাি িবেবি (চুোন্ত ফাবত্বায়াে কিকত্তবত)| 

                                                    

অযুে ওয়াকজেসমুহিঃ 

অযুে ওয়াকজে নয়টি (অথ তাৎ অযু সম্পন্ন হওয়াে শতত), কিিনিঃ 

১- মুসকলি হওয়া 

২- েয়িঃ সকন্ধবত কপৌিাবনা| 

৩- সুস্থ (িানকসিিাবে অথ তাৎ পাগল না) হওয়া| 

৪- অযু না থািা| 

৫- অযুে পাকন (কিটা ব্যােহাে িো হবে) পকেস্কাে থািা| 

৬- অযু িোে সািথ ত থািা| 

৭- (িকহলাবদে জন্য) িাকসি অেস্থায় না থািা| 

৮- (িকহলাবদে জন্য) প্রসেিাকলন কপকেয়বড না থািা| 

৯- সিবলে জন্য তদকনি (পাাঁচোে) ওয়াি নািাবজে জন্য, নািাবজে 

সিয় হওয়া|  (এই নেি শততটি ওজে ওয়ালা ব্যকিে কক্ষবত্র প্রবিাজে হবে,কিটা 

সীিাহীন িরুর্া’ে র্ততীয় অোবয়ে চতুথ ত ধাবপে কশবষে িয় প্যাোগ্রাবফ কেিাকেত 

আবলাচনা িো হবয়বি)| 

অযুে সুন্নাতসমুহিঃ  

সুন্নাতসমুবহে িবে পঁকচশটি কনবন কদয়া হবলািঃ 

১- আউযু (সম্পুর্ তিঃ আউযু কেল্লাকহ কিনাশ শাইতাকনে োকজি) েবল অযু 

শুরু িো| 

২- োসিালা েলা (সম্পূর্ তরুপিঃ কেসকিল্লাকহে োহিাকনে োকহি)| 

৩- উিয় হাত কধৌত িো| 

৪- আঙ্গুলগুবলা কখলাল িো (কচরুনীে দাাঁবতে িত িবে এি হাবতে 

কিতবে আবেি হাবতে আঙ্গুল ঢুকিবয় িাবলা িবে কধৌত িো)| 

৫- মুবখে কিতবে পাকন কদয়া| 

৬- নাবিে কিতবে পাকন কদয়া| 

৭- কনয়েত িো| হানাফী িািহাে অনুিায়ী, মুখ কধৌত িোে সিয় 

কনয়ত িো সুন্নত, ফেজ নয়| তবে শাবফয়ী িািহাে অনুিায়ী এটা ফেজ| 

িাবলিী িািহাে অনুিায়ী হাত কধৌত িোে সিয় কনয়ত িো ফেজ| 

৮- কক্বেলা মুকখ হওয়া| 

৯- দাাঁকেবত কখলাল িো (কচরুনীে িত হাবতে আঙ্গুল ব্যেহাে িবে) 

[িকদ ঘন হয় তবে]| 

১০- দাাঁকেবি িাবসহ িো| 

১১- ডান পাশ্বত কথবি শুরু িো| 

১২- োি হাবতে কিাট আঙ্গুল কদবয় পাবয়ে আঙ্গুলগুবলা কখলাল িো, 

কিাট আঙ্গুল কথবি শুরু িবে বুবো আঙ্গুবলে কদবি িাওয়া| 

১৩- সম্পূর্ ত িাথা এিোে িাবসহ িো| 

১৪- িাথা িাবসবহে পে কলবগ থািা অেকশি পাকন িাো িান ও ঘাবে 

িাবসহ িো| 

১৫- তােতীে েজায় োখা (অথ তাৎ অঙ্গগুবলাে িিধাো েজায় কেবখ অযু 

িো)| 

১৬- দুই অঙ্গ কধৌত িোে ফাাঁবি কেেকত না কদয়া অথ তাৎ এি অঙ্গ কধৌত 

িোে পেপেই অপে অঙ্গ কধৌত িো| 

১৭- িাথা িাবসহ িোে সিয় সািবনে অংশ কথবি শুরু িো| 

১৮- কিসওয়াি িো| 

১৯- কচাবখে পাবশ এেং আই ভ্রুবত পাকন কপৌিাবনা| 

২০- অঙ্গগুবলা কধৌত িোে সিয় হাত িাো ঘষা-িাজা িো| 

২১- কিছুটা উচু জায়গায় দাাঁকেবয় অযু িো| 

২২- প্রবতেি অঙ্গ কতন োে িবে কধৌত িো| 

২৩- অযুে েদনা/ পাত্র পুনোয় পূর্ ত িো| 

২৪- অযুে সিয় িথা না েলা| 

২৫- কনয়ত েক্ষা িো| 
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কিসওয়াবিে ব্যেহােিঃ 

          কিসওয়াি ব্যেহাবেে পবনবোটি উপিাকেতা েবয়বি| এই 

উপিাকেতাগুবলা কসোজ-উল- ওয়াহহাজ (এটা কতন খবন্ড প্রিাকশত আবু োক্বাে 

কেন আকল হাোত ইবয়বিনী োহিাতুল্লাকহ আলাইকহে কলখা, মৃতুে ৮০০ কহিঃ 

/১৩৯৭িীিঃ) নািি কিতাে কথবি কনয়া হবয়বি এেং আবুল হুবয়ন আহিদ কেন 

মুহােদ োগদাদী োহিাতুল্লাকহ আলাইকহ (জন্ম ৩৬২ কহিঃ /৯৭৩ িীিঃ, মৃতুে ৪২৮ 

কহিঃ/ ১০৩৭িীিঃ) এে কিতাে ‘মুখতাসাে-ই-কুদুেীবত কলকখত আবি এিাবে- 

১- এটা মৃতুেে সিয় িাবলিাবয় শাহাদত েলাে িাের্ হবে| 

২- দাাঁবতে িাকেবি শি িবে| 

৩- বুবিে িফ নেি িেবত সহায়তা িবে (এটা এিটি উত্তি িফ 

কনগ তিনিােী)| 

৪- দাাঁবতে ব্যাথা দূে িবে| 

৫- শ্বাস িি দূে িবে| 

৬- আল্লাহ তায়ালা কিসওয়ািিােীে উপে সন্তুি হন| 

৭- িবোটিে েিনালীিাবি িজবুত িবে| 

৮- শয়তান অসন্তুি হয় (িখন কিসওয়াি িো হয়)| 

৯- আপনাে কচাখ নুবেে আবলায় উেল হবে (িখন কিসওয়াি িো 

হয়)| 

১০- এটা পূণ্য িাজ োকেবয় কদয় (খাবয়ে ও হাসানাত)| 

১১- এটা অকতকেি কপত্ত েসক্ষের্বি োধা কদয়| 

১২- এে িােবি সুন্নত পালবনে অিোস ততেী হয় (কিসওয়াি 

ব্যেহাে)| 

১৩- আপনাে মুখ পকেস্কাে থািবে| 

১৪- আপনাে িথা শ্রুকতিধুে হবে| 

১৫- কিসওয়াি িবে (অযু িবে) দু’োিাত নািাজ পেবল কসটা 

কিসওয়ািকেহীন সত্তে োিাত নািাজ অবপক্ষা অকধি সওয়াে হবে| 

 

 

 

অযুে মুিাহােসমুহিঃ 

অযুে মুিাহাে িয়টি, কিিনিঃ 

          ১- িবন িবন কি কনয়ত িো হবয়বি কসটা মুবখ উচ্চাের্ না িো| 

         ২- িান িাবসবহে পে অেকশি কলবগ থািা পাকন িাো ঘাবে িাবসহ িো| 

         ৩- কক্বেলামুকখ কেবখ পা কধৌত না িো| 

         ৪- িকদ সম্ভে হয় অযুে পে কেবচ িাওয়া পাকন পান িবে কফলা| 

         ৫- অযুে পে কনবজে িাপবে কিছু পাকন কিটিবয় কদয়া| 

         ৬- পকেস্কাে কতায়াবল ো গািিা িাো কধৌত অঙ্গগুবলা মুবি কফলা| 

ইেবন আবেদীন তাে ‘অযুে ভুল কথবি মুকি’ নািি কলখায় উবল্লখ িবেন, 

“আপনাে িািহাবে িািরুহ নয় এিন কিছু িকদ অন্য িািহাবে (অন্য কতন 

িািহাবেে কি কিান এিটিবত) ফেি হয় তবে তা পালন িো আপনাে জন্য 

মুিাহাে”| ইিাি েব্বাকন মুজাবেদ আলবফ সাকন (েিঃ) তাে দুইশত কিয়াকশ নম্বে 

েচনায় উবল্লখ িবেবিন, “কিবহতু িাবলিী িািহাে অনুিায়ী অযুে সিয় অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ কধৌত িোে সিয় হাত কদবয় হালিা িবে ঘষা (িাজা) ফেি, অতএে 

আিাবদেও (হানাফী িািহাবে) অেশ্যই তা িো উকচত”| ইেবন আবেদীন 

তালাি-ই- োজয়ী 
[১] 

এে ব্যাখ্যায় উবল্লখ িবেবিন, “হানাফী িািহাবেে কিান 

মুসলিাবনে িাবলিী িািহাে অনুিেন িোটা প্রশংসনীয়| কিননা ইিাি িাবলি 

(িাবলিী িািহাবেে ইিাি ) ইিাি আিি আবু হাকনফাে (হানাফী িািহাবেে 

ইিাি) এিজন কশষ্য কিবলন| িখন হানাফী িািহাবেে আবলিগর্ হানাফী 

িািহাবে কিান ক্বাওল খুবজ না পান তাখন তাো িাবলিী িািহাে অনুিায়ী চুোন্ত 

ফাবত্বায়া কদবয় থাবিন| অন্য সিল িািহাবেে (োিী কতনটি) িবে িাবলিী 

িািহােই হানাফী িািহাবেে সেবচবয় কনিটেতী”| 

 

অযুে িািরুহসমুহিঃ 

 অযুে িািরুহ আঠাবোটি, কিিনিঃ 

১- মুবখে িবে কজাবে পাকনে কিটা কদয়া| 

২- অযুে পাকনে িবে শ্বাস কফলা| 

৩- অযুে অঙ্গগুবলা (কিগুবলা কতন োে কধৌত িেবত হয় ) কতন োবেে 

িি কধায়া| 
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৪- অযুে অঙ্গগুবলা কতন োবেে কেকশ কধৌত িো| 

৫- অযুে পাকনে িবে থুথু কফলা| 

৬- অযুে পাকনে িবে নাি ঝাো কদয়া| 

৭- গেগো িোে সিয় গলাে কিতবে পাকন িাওয়া| 

৮- কদবহে কপিবনে অংশবি কিেলামুকখ িো (িখন অযু িো হয়)| 

৯- শি িবে কচাখ েন্ধ িবে োখা | 

১০- েে িবে কচাখ খুবল োখা | 

১১- োি পাশ কথবি অযু শুরু িো| 

১২- ডান হাবতে সাহাবয্য নাি ঝাো কদয়া| 

১৩- মুবখ পাকন কদয়াে সিয় োি হাবত কদয়া| 

১৪- নাবি পাকন কদয়াে সিয় োি হাবত কদয়া| 

১৫- পাবি িাটিবত (ো কলাবে) কেঁবথ োখা| 

১৬- সুি ত েকিবত গেি পাকন িাো অযু িো| 

১৭- িা-ই মুিািাল পাকন ব্যেহাে তোগ না িো| 

১৮- অযুে সিয় জাগকতি কেষবয় আবলাচনা িো| 

 

অযু িবঙ্গে িাের্সমুহিঃ 

অযু িবঙ্গে িাের্সমূবহে িবে ২৪টি উবল্লখ িো হবলািঃ 

১- কপিবনে োিা (পায়ু পথ) হবত কিছু কেে হওয়া| 

২- সািবনে োিা (কিৌর্াঙ্গ) হবত কিছু কেে হওয়া| 

৩- কৃকি, পাথে ো এ জাতীয় কিছু সািবনে ো কপিবনে পবথ কেে হওয়া| 

৪- ডুশ কনবল| 

৫- ঔষধ কহবসবে কিান িকহলা তাে জোয়ুবত কিছু প্রবেশ িোবল তা িকদ কেে 

হবয় আবস | 

৬- িকদ িাবন কিান ঔষধ প্রবেশ িোবনাে পে তা মুখ কদবয় কেে হবয় আবস, 

তবে তা অযু িঙ্গ িেবে | [তা িকদ নাি ো িান কদবয় কেে হয় তবে অযু িঙ্গ 

হবে না | (ফবত্বায়া-ই কহকন্দয়া)] 

৭- কিান পুরুষ িকদ সুকত সলবত (ো পকলতা) তাে প্রশ্রাবেে োিায় প্রবেশ িোয় 

এেং কসটা কিবজ িায় এেং প্রশ্রাে কেে হবয় আবস | [িকদ সলবতে কিছু অংশ 

োইবে থাবি এেং প্রশ্রাবেে োিাে োইবে থািা অংশটি শুষ্ক থাবি তবে কসটা অযু 

িবঙ্গে িাের্ হবে না কিবহতু প্রশ্রাে কেে হবে না|] 

৮- সুকত সলবতটি পবে কগবল,  োইবে থািা অংশটি িকদ কিজা পাওয়া 

িায়| 

৯- মুখ িকতত েকি হবল| মুবখে কেষ্মাে িােবর্ অযু িঙ্গ হবে না,  কিবহতু এটাে 

পকেিান িি | ঘুিন্ত িানুবষে মুখ কদবয় তেল কিছু কেে হবল, কসটা পকেস্কাে 

মুখবি হলবদ িবে কদবলও|  

১০- কিান কোবগে িােবর্ কচাখ কেবয় পাকন কেে হবল অযু কিবঙ্গ িাবে| 

তবে িকদ িান্নাে িােবর্ ো কচাখ জ্বলাে িেবর্ হয় কিিন কপয়াবজে ঝাাঁবঝে 

িােবর্ তবে অযু িাঙ্গবে না| 

১১- নাি কথবি েি, পুাঁজ ো হলবদ তেল কেে হবল অযু কিবঙ্গ িাবে 

এিনকি কসটা িকদ নাসােি পবথও কেে হয়| তবে নাবিে কিউিাস (কেষ্মা) 

এগুবলাে অন্তভু তি নয়| িকদ নাসা পবথ কিউিাস (কেষ্মা) কেে হয় তবে কসটা 

অযুবি িঙ্গ িেবে না| 

১২- থুথুবত িকদ কেকশ পকেিাবর্ েি থাবি তবে কসটা অযু কিবঙ্গ কদবে| 

১৩- িকদ আপকন দংকশত স্থাবন তৎক্ষনাত েি কদখবত পান, এটা 

আপনাে অযু কিবঙ্গ কদবে িকদ আপনাে মুখ ও দাাঁত কথবি েি কেে হয়| তবে 

অন্য জায়গা কথবি কেে হবল িাঙ্গবে না| 

১৪- িকদ শকেবেে কিান স্থান কথবি েি কেে হবয় উি অংবশ িকেবয় 

পবে, িকদ কসটা অল্প পকেিাবর্ও হয়, তবে হানাফী িািহাে অনুিায়ী আপনাে অযু 

কিবঙ্গ িাবে, তবে িকদ আপকন শাবফয়ী ো িাবলিী িািহাবেে হন তবে অযু 

িাঙ্গবে না| 

১৫- আপকন কজন িাো কঘাোে উপে আসীন, িকদ এটা পে তবতে নীবচ 

নািাে সিয় তিা চবল আবস তবে আপনাে অযু কিবঙ্গ িাবে| 

১৬- আপকন অযু িবেবিন না িবেন কন, এটা কনবয় সবন্দহপ্রেন কহান, 

আপনাে ধান-ই- গাকলে (সচোচে িতািত) হওয়া উকচত কি আপকন অযুহীন 

অেস্থায় আবিন| 

১৭- আপকন িকদ অযুে সিয় কিান এিটি অঙ্গ ধুবত ভুবল িান এেং 

কিান অঙ্গ কসটা জানা না থাবি, (তবে আপনাে অযু কিবঙ্গ িাবে)| 

১৮- িকদ আপনাে কফাস্কা পো অঙ্গ কথবি কিান ধেবনে পু াঁজ,  েি ো 
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হলবদ কজকনস কেে হবয় আবস, কসটা কনবজ কনবজই কহাি ো আপকন চাপ কদয়াে 

ফবলই কহাি, (তবে আপনাে অযু কিবঙ্গ িাবে)| 

১৯- িবন িবেন আপনাে কিান ঘাাঁ ো ক্ষত েবয়বি, কসটাে িাবঝ িকদ 

কিান ধেবনে পুাঁজ, েি ো হলবদ তেল কলবগ থাবি, তবে কসই ক্ষত স্থান ো তাে 

তুলা ো তাে ব্যাবন্ডজ কিখাবন ঔ পুাঁজ কলবগ আবি তা িকদ সুস্থ কিান স্থাবন 

(শেীবেে) লাবগ তবে অযু কিবঙ্গ িাবে| আবলিবদে এিন এিটি িত েবয়বি িকদ 

ঘাাঁ থবি কেে হওয়া কজকনস েঙকেহীন হয় তবে অযু িাঙ্গবে না | এটা ঐ সিি 

কলাবিে জন্য প্রবিাজে িাো চুলিাকন, েসন্ত ো এিকজিা কোবগ ভুগবি| 

২০- িকদ কিউ উলংগ অেস্থায় তাে স্ত্রীবি আকলঙ্গন িবে (তাবদে অযু 

কিবঙ্গ িাবে) | 

২১- িবন িরুন, আপকন কিান কিছুবত কহলান কদয়া অেস্থায় তিােন্ন 

হবয় কগবলন; (আপনাে অযু কিবঙ্গ িাবে ) িকদ আপনাে তিা এবতা গিীে হয় 

কি কহলান কদয়া েস্তুটি সকেবয় কফলবল আপকন পবে িাবেন| 

২২- রুকু কসজদাসহ নািাবজ িকদ কিউ এিন কজাবে হাকস কদয় কি কস 

কনবজ এেং তাে পাবশে জন কস হাকস শুনবত পায়| তবে িকদ হাকসে শব্দ এিন হয় 

কি শুধু কনবজই শুনবে পাবশে জন শুনবত পাবে না তবে অযু নি হবে না,  কিন্তু 

নািাজটি ফাকসদ হবয় িাবে  (অন্য িথায়, এিন কজাবে হাকস কি শুধু কনবজই তাে 

শব্দ শুনবত পায় পাবশ্বতে জন শুনবত পায় না তবে কসটা নািাজবি নি িবে কদবে, 

কিন্তু অযু নি হবে না)| 

২৩- মৃগী কোগী মুি তা কগবল ো কিউ সংজ্ঞা হাকেবয় কফলবল অযু কিবঙ্গ 

িাবে| 

২৪- িকদ িান কথবি পু াঁজ, হলবদ তেল ো েি কেে হবয় শেীবেে এিন 

জায়গায় লাগবলা কিটা কগাসবলে সিয় কধৌত িো হয় (তবে আপনাে অযু কিবঙ্গ 

িাবে)| 

আিাবদে িাি কথবিই ইউবোপীয়ানো কশবখবি কিিাবে জনসেুবখ কনবজবি কধৌত 

িো হয়| এে আবগ তাবদে ঘেগুবলা কথবি এিন পুকত-গন্ধ কেে হত কি িবন হত 

আে এিজবনে কনশ্বাবসে দুগ তন্ধ|আে এ পকেেন্নতাবি মুসলিানোই কেশ্ব জুবে 

িকেবয় কদবয়বি, তাে িাবন িানেতাবি খাোপ শত্রু কথবি েক্ষা িবেবি| 

 

 

অযুে সিয় পঠিত দুয়াসমুহিঃ 

অযু শুরুে আবগ েলবেন,“কেসকিল্লাকহল আিীি ওয়াল হািদুকলল্লাকহ আলা কিকনল 

ইসলাকি ওয়াআলা তাউকফকিল ইিাকন আলহািদু কলল্লাকহল্লাকি জ্বাআলিা তাহুরুন 

ওয়াজ্বাআল ইসলািা নু’রুন”| 

 

অযু সম্পন্ন হবল পেবে, “আল্লাহুিিাজ আলকন কিনাততাওয়োকেনা ওয়া জায়ালকন 

কিনাল মুতাতাহকহকেনা ওয়া জায়ালকন ইোকদিাস সাবলকহনা ওয়া জায়ালকন 

কিনাল্লকিনা লাখাওফুন আলাইকহি ওয়ালাহুি ইয়াহযুনুন”| 
অতপে আসিাবনে কদবি তাকিবয় পেবে, সুেহানািা আল্লাহুো ওয়া 

কেহািকদিা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদািা লাশাকেিা লাি 

ওয়াআন্না মুহাোদান আেদুহু ওয়া োসুলুিা” 

এেপে কেসকিল্লাকহে োহিাকনে োকহি েবল “ইন্না আনিালনা” সুোটি এি, দুই ো 

কতনোে পেবেন| 

ধিীয় কশক্ষা অজতন অতেন্ত জরুেী এেং কনবজে পকেোে ও সন্তানবদেবিও কশখাবনা 

উকচত| কিননা ব্যকিবি তাে স্ত্রী সম্পবিত কিয়ািবতে কদন প্রে িো হবে| 

 

তায়োেুি সংিান্ত 

হানাফী িািহাে িবত নািাবিে সিয় শুরু হওয়াে পূবে তই তায়োেুি িেবল কসটা 

সহীহ হবয় িাবে| কিন্তু অন্য কতন িািহাবে সহীহ হবেনা|  

তায়োেুবিে কতনটি ফেজ েবয়বি| অযুে পকেেবতত তায়োেুি িোে কনয়ি আে 

কগাসবলে পকেেবতত তায়োেুবিে কনয়ি এিই| পাথ তিে শুধু কনয়েবত| ফবল এিটাে 

পকেেবতত অন্যটি হবল দুই তায়োেুবিে প্রবয়াজন কনই| 

১- কনয়েত িো, কিটা িো আেশ্যি| 

২- দুই হাত িাো িাটি িশত িো অতিঃপে সিগ্র মুবখ িাবসহ িো,  

দুই হাত কদবয় পুবো মুখ োিবত হবে| 

৩- দুই হাবতে তালু িাো পুনোয় িাটি িশত িো এেং তােপে প্রথবি 

োি হাবতে িােবি সম্পূর্ ত ডান হাত িাবসহ িো এেপে ডান হাবতে সাহাবয্য 

পুবো োি হাত িাবসহ িো (িনুইসহ)। এইসেগুবলা রুিন এে অন্তভু তি (অথ তাৎ 
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তায়োেুবিে সিয় এগুবলা িো ফেি| িকদ তাে িবে কিান এিটি ছুবট িায় তবে 

তায়োেুি শুি হবে না)| 

আল-কুোআন অনুসাবে তায়োেুি ফেি| কিিন, সুো কনসা এে ৪৩তি আয়াত 

এেং সুো িাবয়দা এে ৬ষ্ঠ আয়াত| িাবলিী এেং শাবফয়ী িািহাে অনুিায়ী 

নািাবিে ওয়াি শুরু (অথ তাৎ কি নািাবি অযুে পকেেবতত তায়োেুি ব্যেহাে 

িেবেন) হওয়াে আবগ তায়োেুি িোে অনুিকত কনই এেং এি তায়োেুি কদবয় 

এিাকধি নািাি আদায় িো িাবে না| (অন্য িথায়, প্রবতেি নািাবিে জন্য 

আলাদা আলাদা তায়োেুি িেবত হবে এেং নািাবিে ওয়াি শুরু হওয়া পি তন্ত 

তায়োেুবিে জন্য অবপক্ষা িেবত হবে ) | 

িয়টি কজকনস িাো তায়োেুি হবেনা, তবে িকদ কসগুবলাে উপে ধুবলা কলবগ থাবি 

তাহবল হবে| এ িয়টি কজকনস হবলািঃ কলাহা, কিাঞ্জ, টিন, িপাে, কসানা, তািা, 

রুপা এেং অন্য সিল ধাতু | কি ধাতুগুবলা তাপ কদবল গবল িায়;  গ্লাস, ো 

কিগুবলা তাপ কদবল নেি হবয় িায় এেং চিিবি কপাবস তকলন িাো অন্য কি কিান 

কিছু িাো তায়োেুি িো িাবে| িকদও এগুবলা িাটি কথবি ততেী| 

কিখাবন প্রশ্রাে িো হবয়বি এিন জকিন শুকিবয় কগবল কসখাবন নািাজ পো িাবে 

কিন্তু কস িাটি িাো তায়োেুি িো িাবে না|  

প্রথবি পাকন খুজবত হবে| িকদ না পাওয়া িায়, কিান আকদল ও সাকলহ মুসকলিবি 

কজজ্ঞাসা িেবত হবে| তােপেও না পাওয়া কগবল তায়োেুি িো িাবে| এিজন 

সাকলহ মুসকলি িাবন কি শুধু হাোি কথবিই কচেবচ থাবি তা নয় েেং সবন্দহযুি 

িাজ কথবিও কচেবচ থাবি| এ িবয় কি অসােধানতায় িাবত কিান গুনাহ না হবয় 

িায়| দয়া িবে সীিাহীন িরুর্াে প্রথি অোবয়ে ৬ষ্ঠ ধাবপ সবন্দহ যুি 

িাজগুবলা কদখুন|)  

তায়োেুবিে সিয় পাাঁচটি আেশ্যিীয় িাজ হবলািঃ 

১- কনয়ত িো| 

২- িাবসহ িো| 

৩- তায়োেুবিে জন্য ব্যেহৃত কজকনস অেশ্যই িাটি জাতীয় হবত হবে| িকদ কসটা 

িাটি জাতীয় না হয় তবে অন্তত পবক্ষ কসটাে গাবয় ধুবলা কলবগ থািবত হবে| 

৪ – িাটি জাতীয় কজকনসটি অথো ধুবলা কলবগ থািা কজকনসটি পকেত্র হবত হবে| 

৫- প্রকৃত পবক্ষই পাকন ব্যেহাবে অক্ষি হবল (অযুে জন্য)| [কিান অসুস্থতাে 

পবেে দুে তলতাও এিটি ওজে কহবসবে গন্য হবে (এবক্ষবত্র পাকন কদবয় অযুে 

পকেেবতত তায়োেুি িো িাবে)| বৃি েয়বসে দুে তলতাও এটাে অন্তভু তি| এ 

ধেবনে কলািবদে আবেিটি সুকেধা হবলা চাইবল তাো েবস নািাজ পেবত 

পােবে|] 

তায়োেুি িোে সিয় ৭টি সুন্নত েবয়বিিঃ 

১- কেসকিল্লাহ েলা, (অথ তাৎ কেসকিল্লাকহে োহিাকনে োকহি েবল তায়োেুি শুরু 

িো)| 

২- হাবতে (তালু) িাো (হাল্কা িবে) পকেস্কাে িাটিবত আঘাত িো| 

৩- িাে িাো তায়োেুি িো হবে তাে উপে সািবন কপিবন হাত ঘষা| 

৪- আঙ্গুলগুবলা খুবল োখা| 

৫- িাটিসহ দুই হাত পেষ্পবেে সাবথ আঘাত িো| 

৬- সে তপ্রথি মুখ িাবসহ িো| 

৭- কুনুইসহ উিয় হাত সম্পুর্ ত িাবসহ িো| 

 

পাকন কখাজাে জন্য ৪টি কজকনস পুের্ িেবত হবেিঃ 

১| িকদ আপকন আপনাে কনবজে এলািায় থাবিন| 

২| িকদ আপকন পাকন থািাে কেষবয় অেগত হন| 

৩|িকদ আপকন পাকন থািাে কেষবয় দৃঢ়িাবে কেশ্বাসী হন| 

৪| িকদ আপকন িীকতিে কিান জায়গায় না থাবিন|  

িকদ কিান োকি পাকন খুবজ পায় এেং তা তাে কথবি এি িাইবলে কেকশ দূবে 

থাবি, তবে কস কক্ষবত্র তায়ামুি িো গ্রহর্বিাগ্য| িকদ দূেত্ব এি িাইবলে িি হয় 

এেং নািাবজে জন্য িবথি সিয় থাবি তবে তায়ােুি িো িাবয়জ হবে না| [এি 

িাইল চাে হাজাে জাবেে সিান, ০.৪৮ x ৪০০০= ১৯২০ কিটাে| হানাকফ 

িািহাবেে িবত|] অন্যকদবি িকদ কিহ পাকনে কখাাঁজ িবে না কপবয় তায়ােুি িবে 

নািাি আদায় িবে এেং পেেতীবত পাকন খু াঁবজ পায় তাবি কি পুনোয় নািাি 

আদায় িেবত হবে? এটি ইসলাকি কচন্তাকেবদে িাবি প্রে| এটিে উত্তে হল, তাবি 

পুনোয় নািাি আদায় িেবত হবে না|  

 

কিান ব্যকি িকদ কিবজ িায় কিন্তু তােপেও অজু িোে িত পাকন না পায় এেং 

তায়ােুি িোে িত কিছু না পায় তখন কস এিটু িবো শুিবনা কেলা ো িাটিে 

টুিবো কনবয় তাে তায়ােুি সম্পন্ন িেবে| দবলে িবয়িজন িকদ তায়ােুি িবে 
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কনয় কিন্তু এবদে িবে এিজন পাকন কদখবত পায় তৎক্ষর্াৎ অন্যান্য সিবলে 

তায়ােুি োকতল হবয় িাবে| িকদ কিান দবলে এিজন কিছু পাকন এবন শুধুিাত্র 

কিান এি ব্যকিবি েবল ওযু িবে কনবত তবে সিবলে তায়ােুি ফাকসদ হবয় 

িাবে| কিন্তু কস িকদ এরুপ েবল দবলে সিবল এখান কথবি ওযু িেবত পােবে 

িকদও কসখাবন িাত্র এিজবনে ওযুে পাকন থাবি তথাকপ সিবলে তায়ােুি সকহহ 

থািবে| িকদ জুনুে হবয় থাবি এেং কস িসকজদ ব্যতীত অন্য কিাথাও পাকনে 

সন্ধান না পায়| তখন প্রথবি কস তাে ফেি কগাসবলে জন্য এিোে তায়ােুি 

িবে কনবে| এেপে পাকনে জন্য িসকজবদ প্রবেশ িেবে| কস িকদ িসকজবদ পাকনে 

সন্ধান না পায় তখন নািাি আদাবয়ে জন্য তাবি আবেিোে তায়ােুি িেবত 

হবে| িােও িকদ িসকজবদ অেস্থান িাবল ইহকতলাি হয় তবে কস তায়ােুি িেবে 

এেং িসকজদ কথবি কেকেবয় িাবে| িােও িকদ হাত না থাবি তবে কস তায়ােুি 

িবে কনবত পােবে| তবে এরুপ োকিবি সাহায্য িোে িত কিউ থািবল কস 

ইকিঞ্জা কথবি মুি নয় তাবি প্রবয়াজবনে সিয় ইকিঞ্জা িেবত হবে| তবে িকদ 

তাবি সাহায্য িোে িত কিউ না থাবি তবে কস ইকিঞ্জা কথবি অব্যাহকত পাবে| 

কিান ব্যকিে িকদ হাত এেং পা উিয়ই না থাবি তবে তাোফাইন এে িত 

অনুসাবে তাবি নািাি হবত অব্যাহকত কদওয়া হবয়বি| তবে ইিাি আজি আবু 

হাকনফা এেং ইিাি আবু আইয়ুে এে িবত এ অেস্থায়ও উি ব্যকিবি নািাি 

আদায় িেবত হবে| অপে পবক্ষ জুিাে নািাবি কক্ষবত্র তায়ােুি জাবয়জ কনই| 

অন্য িথায় ওযুে জন্য সিয় কনই কিংো ওযু িেবত কগবল জুিা ছুবট িাবে 

এিতােস্থায় তায়ােুি িো জাবয়ি হবে না| এবক্ষবত্র কিউ জুিাে নািাি আদাবয় 

সক্ষি না হবল জহবেে সালাত আদায় িবে কনবে| তািাো দেরুল মুখতাে গ্রবন্থ 

উবল্লখ আবি কখজুবেে েস কিংো এরুপ কিান েস্তু কদবয়ও ওযু িো জাবয়জ নয়| 

কিান ব্যকিে িকদ সফবে থািা অেস্থায় স্বপ্ন কদাষ হয় তবে কস তায়ােুি িবেই 

ফজবেে সালাত আদায় িবে কনবে| এেপে কস  তাে িাত্রা দুপুবেে কশষ িাগ 

পি তন্ত অব্যাহত োখবে| 

[১] জুনুে অথ ত িাে কিান িােবর্ অথ তাৎ কিৌন সম্পিত ো স্বপ্ন কদাবষে িােবর্ কগাসল প্রবয়াজন 

হয়| এ কেষবয় কেিাকেত কগাসল অোবয় েকর্ তত েবয়বি| 

[২] ইকিঞ্জা েলবত িল ো মুত্র তোবগে পবে শেীবেে সািবনে ো কপিবনে অংশ পকেষ্কাে িো| 

অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ডে ষষ্ঠ অোবয় এ কেষবয় কেিাকেত আবলাচনা েবয়বি| 

 

িখন িহবেে সালাত এে ওয়াি কশষ হবত অল্প কিছু সিয় োকি থািবে তখন কস 

তায়ােুি িবে িহবেে সালাত আদায় িবে কনবে| ধো িাি ওই ব্যকি িকদ 

কদেবসে কশষ িাবগ এবস অথ তাৎ আসবেে সালাবতে সিয় এবস পাকনে সন্ধান পায় 

তবে কি তাে পুনোয় ফজে এেং িহবেে সালাত আদায় িেবত হবে কিনা? এই 

ব্যাপাবে ইসলাকিি স্কলােগবর্ে িবে কিন্নিত েবয়বি| এি পবক্ষে িত অনুিায়ী 

তাবি আদায় িবে কনবত হবে অপে পবক্ষে আবলিবদে িবত আদায় িো লাগবে 

না| এই কেষবয়ে কসিান্ত সাবহে এ তােকতে অনুিায়ী হওয়া োঞ্ছনীয়| 

কিান োকিে িকদ েহনিােী গাধাে কপবঠ তাে প্রবয়াজনীয় পাকন থাবি এেং কস 

গাধাটি হাকেবয় কফবল| এই অেস্থায় নািাবিে সিয় হবল কস তায়ােুি পূে তি 

নািাি আদায় িবে কনবে| তবে নািািেত অেস্থায় কস গাধাে ডাবিে আওয়াি 

শুনবত পাওয়াে সাবথ সাবথ তাে ওযু কিবঙ্গ িাবে| কিান ব্যকি িকদ কঘাোয় ভ্রিন 

িবে এেং কঘাো হবত কনবি ওযু িবে নািাি আদায় িেবত কগবল তাে দল কথবি 

কেকেন্ন হবয় িাওয়াে সম্ভােনা থাবি তবে কস কঘাোয় আবোহনেত অেস্থায় 

তায়ােুি িবে নািাি আদায় িবে কনবে| কিউ িকদ প্রচণ্ড ঠাণ্ডাে িাবঝ ভ্রিন িবে 

থাবি কি এই অেস্থায় ফেি কগাসল িেবত কগবল তাে অসুস্থহ ওয়াে সম্ভােনা 

থাবি| তবে কস তায়ােুি িবে নািাি আদায় িবে কনবে| ভ্রিবন িাওয়াে সিয় 

িাত্রাে অন্যান্য সোঞ্জািাকদে সকহত এি টুিবো ইট ো কেলা কনওয়া উকচত| িাবত 

িবে কস িকদ এিন স্থাবন কপৌিায় কিখাবন চােপাবশে সে কিছুই কিজা তখন ওই 

কেলা ো ইবটে টুিো কদবয় তায়ােুি িবে কনবত পাবে| িকদ ঈবদে নািাবিে সিয় 

ওযু কিবঙ্গ িায় এেং পুনোয় ওযু িবে নািাবি অংশ কনবত কগবয় িকদ তাে নািাি 

ধেবত কদকে হবয় িাওয়া ো কিবেে িাবঝ হাকেবয় িাওয়াে সম্ভােনা থাবি তবে কস 

ওই অেস্থায়ই তায়ােুি িবে নািাবি কিাগ কদবে| (১) এটা ইিাি আিবিে িত| 

তািাো অন্যান্য ইিািগবর্ে িওবলে িবত সম্ভে হবল ওযু িবে কনবত হবে| 

এটি (আহবিদ কেন মুহাোদ কেন ইসিাইল) িাো েকর্ তত, এেং তাহতােীে টীিায় 

(আবুল ইখলাস হাসান কেন আোে) কশেোকলে কিোিএলবফলা, গ্রবন্থ েকর্ তত 

েবয়বি, অসুস্থতা তায়ােুবিে জন্য এিটি ওজে| তবে সুস্থ ব্যকি িকদ এই িবয় 

ওযু িেবত না চায় কি ওযুে ফবল তাে অসুস্থ হওয়াে সম্ভােনা েবয়বি তবে এটি 

তাে জন্য ওজে নয়| কি সিল আবলিগবর্ে িবত, সুস্থ ব্যকি কোিা োখবল 

অসুস্থ হওয়াে িয় থাবি তাে জন্য কোিা িািা িো জাবয়ি, তাবদে িবত সুস্থ 

ব্যকিে অসুস্থ হওয়াে িয় থািবল প্রবয়াজবন তায়ােুি িোও জাবয়ি| অসুস্থ 
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হওয়া েলবত সাধাোনত ৪টি কেষয় কোঝায়, পাকন হয়ত তাে জন্য ক্ষকতিে হবে| 

নোচো হয়ত তাে জন্য ক্ষকতিে হবে| কিউ হয়ত পাকন ব্যেহাবে অক্ষি হবত 

পাবে| কিউ কিউ হয়তো তায়ােুি িেবতও অক্ষি হবত পাবে| 

[১] ইিাি আবু ইউসুফ এেং ইিাি মুহাোদ শায়োকন ইিাি আজি আবু হাকনফা েহিাতুল্লাহ এে 

দুইজন িহৎ িাত্র| 
ক্ষকত কেবেচনাে কক্ষবত্র দুটি কেষয় েবয়বি| ব্যকি িকদ প্রচণ্ড অনুিে িেবত পাবে 

কি পাকন ব্যেহাে তাে জন্য ক্ষকতিে তবে অথো কিান মুসলিান আকদল কেবশষজ্ঞ 

ডািাে িকদ তাবি সতিত িবে থাবি| িকদ আকদল মুসলিান ডািাে না পাওয়া 

িায় তবে এরুপ ডািাে িাে পাপসমুহ জনসেুবখ প্রিাকশত নয় তাে কদওয়া 

পোিশ তও গ্রহর্ কিাগ্য| কি ব্যকি কনবজ কনবজ ওযু সম্পন্ন িেবত অক্ষি কস িকদ 

তাবি সাহায্য িোে িত কিান ব্যকিবি না পায় তবে তাে জন্যও তায়ােুি িবে 

কনওয়া জাবয়ি| তাে িকদ সন্তান, দাসী কিংো অন্য কিান োকি থাবি কি েন্ধুবত্বে 

খাকতবে তাবি ওযু িেবত সাহায্য িেবে তবে এবদে কি িাবো িাো তাবি ওযু 

িবে কনবত হবে| এরুপ কিান ব্যকি না পাওয়া কগবল কস তায়ােুি িবে কনবে| 

ইিাি আিি আবু হাকনফাে িবত তাবি ওযু িেবত সাহায্য িোে জন্য অবথ তে 

কেকনিবয় িাউবি কনবয়াগ কদওয়াে প্রবয়াজন কনই| কিান ব্যকি িকদ তায়ােুি 

িেবতও না পাবে তবে কস তাে নািাি ক্বািা কহসাবে কিবে কদবে| এিন কি স্বািী 

স্ত্রীেও ওযু িোে জন্য নািাি আদাবয়ে জন্য এবি অপেবি সাহায্য িোে 

আেশ্যিতা কনই | তবে স্বািীে উকচৎ স্ত্রীবি সাহায্য িেবত েলা| কিান ব্যকি 

গ্রাি এেং শহবেে োইবে থািায় গেি পাকন না কপবল এেং ঠাণ্ডা পাকন কদবয় 

কগাসল িোয় অসুস্থ হওয়াে িয় থািবল কস তায়ােুি িবে কনবে| শহে এলািাে 

কক্ষবত্রও এিই ফবতায়া প্রবিাজে| 

কিান োকিে কগাসল ো ওযুে অবঙ্গে অবধ তবিে কেকশ অংবশ ক্ষত ো িন্ত্রর্া থাবি 

তবে কস কগাসল ো ওযুে পকেেবতত তায়ােুি িবে কনবে| তাে ক্ষবতে পকেিান িকদ 

ওযু ো কগাসবলে অবঙ্গে অবধ তি হবয় থাবি তবে কস তাে সুস্থ অংশসমুহ পাকন 

িাো কধৌত িেবে এেং ক্ষবতে উপবে িাবসহ িবে কনবে| িাবসহ তাে জন্য 

ক্ষকতিে হবল ব্যাবন্ডবজে উপে কদবয় িাবসহ িবে কনবে| িকদ এটিও তাে জন্য 

ক্ষকতিে হয় তবে তাবি িাবসহ িেবত হবে না| তাে িাথায় িকদ কিান ক্ষত 

থাবি িা িাবসহ িোে ফবল ক্ষকতে আশংিা থাবি তবে এবক্ষবত্র কস িাবসহ িো 

কথবি মুি| কিান ব্যকিে িকদ এরুপ অংবশ ক্ষত থাবি িা ওযুে সিয় কধৌত িো 

ফেি কিিন হাত ো মুখ িণ্ডল, তবে কস তায়ােুিও িেবত পােবে না| এ কক্ষবত্র 

কস ওযু িাোই নািাি আদায় িবে কনবে এেং তাবি ওই নািাি পুনোয় আদায় 

িেবত হবে না| তাে মুখিণ্ডল সুস্থ থািবল কস তা কধৌত িেবে| তাবি সাহায্য 

িোে িত কিউ না থািবল কস িাটিবত ো োকলবত তাে মুখিণ্ডল ঘবষ কনবে| িাে 

এি হাত িকদ িাঙ্গা, ক্ষত, িাটা কিংো অেশ থাবি তবে কস অন্য হাত কদবয় ওযু 

সম্পন্ন িেবে| তাে উিয় হাতই এিই েিি হবল কস িাটিে সাবথ মুখ িণ্ডল িদ তন 

িবে কনবে| িকদ তাে হাত ো কিান অবঙ্গ লাস্টাে, অবয়ন্তবিন্ট ব্যাবন্ডজ ো এরুপ 

কিান প্রবলপ থাবি িা খুবল কফবল িাবসহ ো কধৌত িো সম্ভে নয় তবে কস তাে 

উন্মুি উবল্লখবিাগ্য অঙ্গসমুহ এেং এে িাবঝে অংশগুবলা িাবসহ িবে কনবে| তবে 

সম্ভে হবল লাস্টাে, ব্যাবন্ডজ, িাবঠে প্রবলপ কদওয়া আিান্ত স্থান হবত এগুবলা 

খুবল কফবল আিান্ত স্থাবন িাবসহ এেং সুস্থ স্থানসমূহ ধুবয় কনবত হবে| এই 

কেষয়গুকল ওযু অেস্থায় িো আেশ্যিীয় নয় এেং এে কিান কনকদ তি সিয় কেখা 

কনই| সুস্থ পা ধুবয় কফলা এেং অপে আিান্ত পা িাবসহ িবে কনওয়াও জাবয়ি| 

আিান্ত স্থাবন কি প্রবলপ ো অন্যান্য আিেন েবয়বি তা িকদ ক্ষত সুস্থ হওয়াে 

পূবে ত খবস পবে তবে তাে ওযু কিবঙ্গ িাবে না| তািাো এিোে কি ব্যাবন্ডবজে 

উপে িাবসহ িো হবয়বি তা পকেেততন িেবলও ওযু িাঙ্গবে না| সুতোং কিান 

ব্যকিে িকদ নখ কিংো অন্য কিান আিান্ত স্থাবন ব্যাবন্ডজ, অবয়ন্তবিন্ট ো প্রবলপ 

থাবি িা অপসােন িবে উি স্থান কধৌত িো ো িাবসহ িো তাে জন্য ক্ষকতিে 

তবে কস উি স্থান ব্যাবন্ডজ ো প্রবলবপে উপেই িাসাহ িবে কনবে| িাবসহ িোও 

ক্ষকতিে হবল িাবসহ ব্যতীতই তাে ওযু ো তায়ােুি হবয় িাবে| কিবহতু অন্যান্য 

কতন িািহাবেও এিই িত েবয়বি কসবহতু এ কক্ষবত্র অন্য িািহাবে তািকলদ িো 

কনষ্প্রবয়াজন| ইেবন আবেদীন নািি কিতাবে উি অবয়ন্তবিন্টবি চটাো এরুপ 

েন্ধন ফলি কহসাবে উবল্লখ িো হবয়বি| তবে িাবো দাাঁবতে কফকলং ো োধাই 

অন্য কেষয়| 

কিান ব্যকি িকদ কনবজে িাো না ঘটিবয় অন্য কিান িােবর্ অেবচতন ো অজ্ঞান 

হবয় পবে এেং এ অেস্থায় িয় ওয়াি নািাবজে সিয় অেকধ থাবি তবে তাবি 

জ্ঞান কফোে পে ওই িয় ওয়াবিে নািাি িািা িেবত হবে না|কস অবচতন 

অেস্থায় কি িয় ওয়াি নািািই কহাি না কিন এগুবলা আদাবয়ে জন্য অন্য 

িাউবি ওকসয়বতে প্রবয়াজন কনই| কস সুস্থ হবয় নািাবিে িািা আদায় িবে 

কদবে| (অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে পঞ্চি খবণ্ডে একুশ অোয় দ্রিব্য) ইেবন 
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আবেদীন োহিাতুল্লাহ আলাইকহ েবলবিন, সুস্থ কিান ব্যকিে জন্য তাে ওযু ো 

তায়ােুবিে সিয় অপকেহাি ত অঙ্গসমুহ অন্য িাউবি কদবয় কধায়াবনা িািরুহ| তবে 

কিতীয় কিান ব্যকি িকদ ওযুে পাকন একগবয় কদয় কিংো অঙ্গসমুবহ পাকন কেবল কদয় 

তবে তাে অনুিকত েবয়বি| িকদ তাে নািাবজে কেিানা কিংো িাপবে কিান 

নাজািাত ো িয়লা কলবগ থাবি িা পকেেততন িো তাে জন্য ঝাবিলা ো তৎক্ষর্াৎ 

সম্ভে নয় তবে কস ওই অেস্থায় নাজািাত যুি অেস্থায়ই নািাি আদায় িবে 

কনবে| তািাো আহত স্থাবন ব্যােহৃত সিান িাবঠে টুিবো, লাস্টাে কিংো 

অবয়ন্তবিন্ট িকদ খবস পবে এেং ক্ষত স্থান সুস্থ হবয় িায় তবে পূবে তকৃত তায়ােুি 

ো িাবসহযুি ওযু কিবঙ্গ িাবে| তাে আিান্ত স্থান িকদ সুস্থ হবয় থাবি কিন্তু 

উপবেে ব্যাবন্ডবজে প্রবলপ িকদ আলাদা না হয় এিতােস্থায় িকদ তাবি কিান ক্ষকত 

িাো খুবল কফলা িায় তবে তাে পূবে তকৃত ওযু ো তায়ােুি কিবঙ্গ িাবে| 

আল্লাহ সুোহানাহু তায়ালা তাে কপ্রয় োন্দাবদে অসুখ এেং িন্ত্রর্া এজন্য কদবয়বিন 

িাবত িবে তাবদে গুনাহ িাফ হয় এেং জান্নাবত তাবদে কনয়ািত আেও কেবে 

িায়| তাবদে প্রাথ তনা িন্ত্রর্ািয় এেং িিিে| এে কেকনিবয় কতকন তাবদে জীেনবি 

আেও সহজ িবে কদন, দুকনয়াকে িাজ িবি ত সফলতা প্রদান িবেন এেং কেকিবি 

েেিত কদন| (খাদ্য, পানীয়, অন্যান্য প্রবয়াজন িা আল্লাহ্  তায়ালা তাে সিল 

োন্দাবদে জন্য কনকদ তি িবে কেবখবিন| অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে ষষ্ঠ খবণ্ড 

কেিবিে কেষবয় আেও কেিাকেত েবয়বি)  িাো তাে ইোদতবি অেবহলা িবে 

কতকন তাবদে সিপকেিান েেিত এেং সহজ সাে তা কদন না| এ ধেবনে িানুষ 

পকেশ্রি িপটতা কধাাঁিা এেং কেশ্বাস ঘাতিতাে িাধবি অবনি অথ ত উপাজতন িবে 

এেং সুখী ও অকনয়কন্ত্রত জীেন অকতোকহত িবে িা কেকশকদন স্থায়ী হয় না| অল্প 

সিবয়ে কিতবেই তাো হসকপটাল এেং িাোগাবে কিংো অনুতাবপে অন্তে দহবনে 

িােবি তাবদে োকি জীেন পাে িবে| আে পেিাবল তাবদে জন্য েবয়বি 

অপকেসীি আজাে| 

 

 

 

 

 

ইকিঞ্জা, ইকিেো এেং ইকিনিা 

ইকিঞ্জা িাবন কিৌনাঙ্গ পাকন কদবয় কধৌত িো, ইকিেো অথ ত প্রস্রাবেে পে ততক্ষর্ 

অবপক্ষা, হাটাহাটি ো অন্য কিছু িো িতক্ষর্ মূত্রনাকল আে কিজা না থাবি| আে 

ইকিনিা েলবত কোঝায় শােীকেি পকেত্রতা অজতবনে কেষবয় অন্তবে পকেপূর্ ত আশ্বি 

হওয়া| 

চাে ধেবনে ইকিঞ্জা েবয়বিিঃ 

ফেিিঃ িাপে, শেীে কিংো নািাবিে স্থাবন িকদ এি কদেহাি কথবি অকধি 

নাজািাত কলবগ থাবি তবে তা পাকন কদবয় পকেস্কাে িো ফেি| কগাসবলে সিয়ও 

ইকিঞ্জা ফেি| (এখাবন এি কদেহাি েলবত চাে গ্রাি আকশ কসকন্ট গ্রাি) 

ওয়াকজেিঃ িকদ িাপে, শেীে কিংো নািাবজে স্থাবন এি কদেহাি এে সিপকেিার্ 

নাজািাত কলবগ থাবি তবে তা পাকন কদবয় পকেস্কাে িো ওয়াকজে| 

সুন্নাতিঃ এটি িকদ এি কদেহাি অবপক্ষা িি হয় তবে তা ধুবয় কফলা সুন্নাত| 

মুিাহােিঃ  িকদ খুে সািান্য পকেিান নাজািাত কলবগ থাবি তবে তা পকেস্কাে িবে 

কফলা মুিাহাে| তািাো োয়ু তোবগে ফবল পায়ু পথ কিবজ কগবল পাকন কদবয় ওই 

স্থান ধুবয় কফলা িানদুে| 

ইকিঞ্জাে সুন্নাত হল এি টুিো কেলা ো পাথবেে টুিো কদবয় প্রথবি িয়লা পকেস্কাে 

িবে পাকন কদবয় ধুবয় কফলা| নাজাসাত িকদ পুবোপুকে দুে িো না িায়, এি 

কদেহাি পকেিান অবপক্ষা কেকশ স্থান জুবে িকদ পায়ু পবথ নাজাসাত কলবগ থাবি 

তবে তা ধুবয় কফলা ফেি| তােপে ওই অংশটা পকেস্কাে িাপে অথো হাত কদবয় 

শুিবনা িেবত হবে| ইকিঞ্জা ততকেে সিয় এিটি মুিাহাে িাজ িেবত হয়, 

তাহবলা কেবজাে সংখ্যি কেলা ো পাথে ব্যেহাে িো| অন্যিাবে েলা িায় 

ইকিঞ্জায় ৩টি, ৫টি ো ৭টি কেলা ব্যেহাে িো| (মূবত্রে কেগ ধােবর্ অক্ষি এিজন 

ব্যকি এিটি ১২x১২ কসকি হবে. েগ ত কক্ষত্র িাপব়েে টুিো কনবে এেং এে সেুবখে 

করংব়েে কদ়ে কিটাে লম্বা টুিো কেঁট কদবয় কনবে| এটাে এি কিাবর্ কশেকেন্দু 

িাপব়ে আবৃত িো হ়ে এেং করং িাপ়ে অথ তাৎ প্রান্ত িািািাকি আনা হ়ে| 

কশবস্নে সািবনে অংবশে সাবথ এিটি কপচ কদবয় এটিবি আটিাবনা হয়| এিটি 

কনোপত্তা কপন সবঙ্গ আন্ডাে প্যান্ট সংযুি থাবি| মূত্রতোগ এে প্রব়োজন 

কসফটিকপন কখালা হ়ে, লুপ োইবে কনব়ে িাও়ো হ়ে, এেং িাপ়ে কিেল করং এে 

টান িাো পূে তােস্থা়ে কফোবনা িায়|এটি িকদ িঠিন হয়ত কেকরং এে 
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লুপবসফটিকপন  কদবয় েন্ধ না িবে কপপাে কিপ কদবয় সংযুি িেবত| কশবেে 

সািবন এখন আেও প্রা়ে এি টুিবো িাপ়ে কিা়োবনা সম্ভে হব়ে ওবঠ| এিটি 

কিাট নাইলন তাবদে কলঙ্গ ও অণ্ডবিাষ ব্যাগ এেং ব্যাগ মুখ কচেবধ কনবে| এটি 

েকর্ তত েবয়বি, “কিতাবুল কফিাহ আলা িািহাকেল আেো” এেং িা েকচত হবয়বি 

কিশেীয় স্কলােবদে িােবি এেং আল আজহাে কেশ্বকেদ্যালবয়ে প্রবফসে আব্দুে 

োহিান জাকজকে েহিাতুল্লাহ এে তত্তােধাবন| হানাফী িািহাবেে এিজন ব্যকি 

িাো অবনকেি মূত্র তোগ কোবগ ভুগবিন তাে কগাসল ওযু এেং নািাি আদাবয়ে 

কক্ষবত্র িাবলকি িািহাে অনুিেবর্ে কিান ওজে কনই| 

কিতাবুল কফিাহ আলা িািহাকেল আেো নািি কিতাবে উবল্লখ েবয়বি, িাবলকি 

িাজহাবেে কিতীয় িাওল অনুিায়ী এরুপ কিান েয়স্ক ো অপােগ ব্যকি িাে এিন 

পকেকস্থকত ততকে হয় কি সে তাস্থায় ওযু কিবঙ্গ িায় এরুপ োকি ওযু িাঙ্গা হবত ফাবেগ 

কহসাবে গণ্য| হানাকফ এেং শাবফকয় মুসকলিো এবক্ষবত্র হাোি থািা অথ তাৎ িঠিন 

কিান অেস্থাে সৃকি হওয়াবি প্রধান্য কদন| হানকফ িািহাবেে অনুসাকেো এরুপ 

কক্ষবত্র অথ তাৎ িখন নািাবিে কিতবে মুত্র কনয়ন্ত্রবর্ থাবি না এরুপ কক্ষবত্র 

পকেকস্থকতবত িাবলকি িািহাবেে উি িওলবি অনুিের্ িবেন| শুধুিাত্র কনয়বতে 

িােবি এরুপ ব্যকি ওজে থািা অেস্থায় নািাি চাকলবয় কিবত পােবে|) 

 

নািাি আদাবয়ে পিকতিঃ 

নািাবি চােটি গুরুত্বপুর্ ত আহিাি েবয়বি| িথািঃ ফেি, ওয়াকজে, সুন্নাত এেং 

মুিাহাে| হানাকফ িািহাে অনুিায়ী দুই হাত িান েোেে উঠাবনা সুন্নাত| হাবতে 

তালু কিেলাহমুখী োখা সুন্নত| পুরুষবদে তািকেবে দুহাবত িাবনে লকত িশত 

িো এেং কিবয়বদে িাধ েোেে উচ্চতায় হাত কতালা মুিাহাে| এেং আল্লাহু 

আিেে েলা| আল্লাহু আিেে েলাে পে দুই হাত নাকিবয় কনওয়া সুন্নত| এেপে 

োি হাবতে উপে ডান হাত োখবত হবে| পুরুষবদে জন্য নাকিে কনবচ এেং 

কিবয়বদে জন্য েবক্ষে উপবে হাত োধা সুন্নত| পুরুষবদে জন্য ডান হাত কদবয় 

োি হাবতে িকব্জ ধো মুিাহাে| নািাবি ইিাি, মুসকল্ল কিংো কিউ িকদ এিাকি 

নািাি আদায় িবে সিবলে জন্য “সুেহানািা” (১) পাঠ সুন্নাত| এেপবে ইিাবিে 

জন্য কিংো কিউ িকদ এিািী নািাি আদায় িবে তাে জন্য আউজুকেল্লাহ, 

কেসকিল্লাহ্  পাঠ সুন্নাত| এেপে ফাকতহা শকেফ কতলাওয়াত এেং এে সাবথ 

কুেআবনে নূেনতি ৩ আয়াত পকেিান কতলাওয়াত ওয়াকজে| সুন্নাত নািািসমূবহ 

কেতে সালাবতে প্রকত োিাত এেং এিাকি আদাবয়ে সিয় ফেি নািািসমূবহে 

প্রথি দুই োিাবত কুেআবন িাকেি কথবি িি পবক্ষ এি আয়াত পকেিান 

কতলাওয়াত ফেি| 

১ (সুেহানািা এিাবে েলা হয় কি, সুেহানািা আল্লাহুো ওয়া কেহািকদিা ওয়া 

তাোোিাসমুিা ওয়া তাআলা জাদ্দুিা ওয়া লাইলাহা গাইরুিা| 

রুকুবত িাথা এেং শকেবেে উপবেে অংশ কঝািাবনা ফেি| কতনোে সুেহানাল্লাহ 

েলাে সিপকেিার্  সিয় রুকুবত অেস্থান ওয়াকজে| কতনোে সুেহানা োকব্বয়াল 

আলা পাঠ সুন্নাত| পাাঁচোে ো সাতোে পাঠ মুিাহাে| রুকু কথবি দাাঁোবনাে পে 

এেং দুই কসজদাে িাবঝ কেেকতবত িিপবক্ষ এিোে সুেহানাল্লাহ পাঠ িোে 

সিপকেিার্ সিয় অেস্থান িো ইিাি আবু ইউসুফ এে িবত ফেি| তািাো 

তাোফাইন অথ তাৎ ইিাি আবু হাকনফা এেং তাে সাগবেদগবর্ে িবত এটি 

ওয়াকজে| তবে কিছু আবলিগবর্ে িবত এটি সুন্নাত| কসজদায় িপাল জকিবন 

কঠিাবনা ফেি| এিোে সুেহানাল্লাহ েলা পকেিান সিয় অেস্থান িো ওয়াকজে| 

কতনোে সুেহানা োকব্বয়াল আলা েলা সুন্নাত এেং পাাঁচ কিংো সাত োে েলা 

মুিাহাে| ইেবন আইদীন োহিাহুল্লাহ তায়ালাে ের্ তনা িবত, কসজদাে সিয় 

প্রথবি হাাঁটু তােপে দুই হাত, এেপে নাি এেং সেবশবষ িপাল িাটিবত োখবত 

হবে| হাবতে আঙ্গুল এেং িান এিই লাইন েোেে থািবে| শাকফ িািহাে 

অনুিায়ী দুই হাত িাধ েোেে থািবে| িিপবক্ষ এিটি পাবয়ে পাতা িাটিবত 

িশত িবে োখা ফেি| জকিন এবতাটা শি হবত হবে িাবত িপাল জকিবনে 

কিতবে কদবে না িায়| িাবপ তট ো ম্যাট কেকিবয় কিংো গি ো শস্য জকিবন 

িকেবয়ও এটি প্রস্তুত িো িায়| জকিবন স্থাকপত কটকেল, কসাফা ো অন্য কিান 

পকেেহনও জকিন কহসাবে সাব্যি| কদালনা, িাপে ো ম্যাট গাবিে সাবথ ঝুকলবয় 

দলনাে িত িবে োধবল এগুবলা জকিন কহসাবে গ্রহর্বিাগ্য নয়| ধান, ভুবিা শন 

েীজ ইতোকদ কপকেল কজকনবষে উপবে কসজদাহ সকহ হবে না| এগুবলা িকদ েিায় 

থাবি তাহবল তাে উপবে সকহহ হবে| িকদ কসজদাে জায়গা অবধ তি জাো পকেিান 

হয় অথ তাৎু্  পাবয়ে পাতা োখাে স্থান কথবি োবোটি আঙ্গুবলে কিকলত প্রবস্থে সিান 

হবল নািাি সকহহ হবে| তবে এরুপ িো িািরূহ| কসজদাে সিয় দুই িনুই কদহ 

হবত দূবে থািবে এেং উদে সিকন্ধয় অঞ্চল উরুবি িশত িেবেনা আলাদা 
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থািবে | পাবয়ে পাতা কিেলাে কদবি মুখ িবে থািবে| রুকু এেং কসজদাে সিয় 

পাবয়ে কগাোকল এবি অপেবি িশত িবে োখা সুন্নাত| 

নােীো নািাবিে শুরুবত তাবদে িাাঁধ েোেে হাত উঠাবে|...... তাো বুবিে 

উপবে দুই হাত োধঁবে| োি হাবতে উপবে ডান হাত থািবে| রুকুবত িাওয়াে 

সিয় সািান্য ঝুিবে| রুকুবত তাে কিািে এেং িাথা এিই সিতবল থািবে না| 

রুকু এেং দুই কসজদাে সিয় হাবতে আঙ্গুলগুকল িকেবয় থািবে না| আঙ্গুলগুকল 

এিটি অপেটিে সাবথ যুি থািবে| কস তাে হাত হাটুে উপবে োখবে এেং হাত 

কেবি থািবে| কস হাটুে উপে িে কদবে না | কসজদাে সিয় দুই হাত িাটিবত 

িকেবয় কদবে এেং িনুই উদবেে সাবথ কলবগ থািবে| তাে উদে এেং উরু িশত 

িবে থািবে| তাশহুবদ েসাে সিয় নােীো তাবদে পা ডান কদবি িকেবয় োখবে| 

নখগুবলা হাাঁটুে কদবি কফোবনা থািবে| আংগুল পেিবেে সাবথ কলবগ থািবে| 

কিবয়বদে জন্য কনবজবদে িবে এিনকি পুরুষবদে সাবথ জািাবত অংশ কনওয়া 

িািরুহ| তাবদে জন্য ঈবদে নািাি এেং জুিয়াে নািাি আদায় ফেি নয়| অন্য 

িথায় আল্লাহ্ তাবদে উপে এই দুই নািাি আদাবয়ে আবদশ কদনকন| (এে 

কেিাকেত অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ডে একুশ এেং োইশ নািি অোবয় 

েকন তত েবয়বি) তাো কুেোন ঈবদে সিবয়ে ফেি নািাবিে কশবষে তািেীবে 

তাশকেফ আবি েলবে| ফজবেে নািাি শুরুে ওয়াবি আদায় িো তাবদে জন্য 

মুিাহাে নয়| তাো নািাবিে সিবয়ে পাঠ িো দুয়াসমুহ উচ্চস্ববে পাঠ িেবে না| 

এখাবনই ইেবন আবেদীন অনুোবদে ইকত| সাইকয়েদ আহিাদ হািাওয়া কেন 

মুহাোদ িক্কী েহিাতুল্লাকহ তায়ালা আলাইকহ (১০৯৮, ১৬৮৬কি) তাে উয়ুন 

উলবেসাইে কিতাবে িাবিয় আল আবেদীন কেন ইিাকহি ইেকন নুজাইি ইকিসকে 

েহিাতুল্লাহ [৯২৬-৯৭০ কহজকে, ১৫৬২ কিিব্দ, কিশে] এে কলকখত এশোহ 

কিতাবেে এিটি ের্ তনা, এখাবন কতকন েবলবিন, কিবয়বদে কশি িো িাটা ো 

কিান কিকিিোল ব্যেহাে িবে চুল িাটা ো কফবল কদওয়া িািরুহ| তবে তাবদে 

চুল িান েোেে কিাট িো জাবয়জ িাবত তাবদে কিবলবদে সাদৃশ্য না কদখা িায়| 

কিবয়বদে জন্য আিান এেং ইিািত কদওয়া িািরুহ| কস োকহবে লম্বা কিান 

সফবে তাে স্বািী ো িাহোিবি িাো এিাকি সফে িেবত পােবে না| 

 [১] কস হবজে সিয় তাে িাথা উন্মুি িেবে না| কস সাফা এেং িােওয়া এে 

িাবঝ সাকয় িেবে িকদও তাে িাকসি থাবি| কস িাো কথবি কনকদ তি পকেিান দূেত্ব 

কথবি তাওয়াফ িেবে| িকহলাো খুতো কদবত পােবে না| িাের্ এটি সকহহ কি 

তাে িণ্ঠও আওোত| এিজন িকহলা অেশ্যই জানাজা েহন িেবে না| কস 

মুেতাদ হবলও তাবি হতো িো হবে না| হে এেং কিসাবসে কক্ষবত্র কস কিান 

সাক্ষী কহসাবে গণ্য হবে না| কস অেশ্যই িসকজবদ ইকতিাফ িেবত পােবে না| 

 [২] তাে জন্য কিবহকদ হাত এেং পাবয়ে পাতা োঙ্গাবনা জাবয়ি| কস অেশ্যই 

কনইল পাকলশ ব্যেহাে িেবে না| কস সম্পকত্ত, সাক্ষী এেং নাফািা প্রদাবনে কক্ষবত্র 

পুরুবষে অবধ তি কহসাবে গণ্য হবে| 

 [৩] এিজন মুহকসনা নােী িখবনা কিাবট ত িায় না, জজ কিংো কডপুটি তাে 

োকেবত িায়| এিজন মুহকসনা নােী হল কস কি কেোকহত| অনুগ্রহ িবে দশি 

অোবয়ে পঞ্চি এেং ষষ্ঠ অোয় দ্রিব্য| তািাো এিই অোবয়ে িাজাফ এে 

জন্য হাে নাবি উবল্লকখত অনুবেদও দ্রিব্য| এিজন যুেতী কিবয় কিান 

নািাহোিবি অকিোদন কদয় না কিংো তাবি সান্ত্বনা প্রদান িবেন না| হাকচ কদবল 

উচ্চস্ববে আলহািদুকলল্লাহ েবল কিান নািাহোিবি আকৃি িবেন না| কস 

নািাহোবিে সাবথ কিান এিাকি িবক্ষ অেস্থান িবেন না| এখাবন আিাবদে 

হািাওয়াই এে অনুোবদে পকেসিাকপ্ত টানকি| িাদাবয় উলা এেং িাদাবয় 

আকখোবত অথ তাৎ নািাবি প্রথি এেং কশষ আসবে েসা ওয়াকজে| 

[১] অনুগ্রহ িবে , দুবেে পবথে িাত্রাে জন্য অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে, চতুথ ত খবণ্ডে 

পবনে নম্বে পকেবিদ দ্রিব্য| 

[২] অনুগ্রহিবে,ইকতিাফ এে জন্য চতুথ ত খবণ্ডে নেি পকেবিবদে কশষ অংশ 

[৩] কশষ তেঠবিে জন্য অফুেন্ত কনয়ািত নািি কিতাবেে, ষষ্ঠ খবণ্ডে অিি অোয় 

দ্রিব্য| 

 

কশষ তেঠবি তাকহয়োত পাঠ িো ওয়াকজে| ফেি নািাবিে কশষ তেঠবি 

সালাওয়াত পাঠ িো সুন্নাত, ওয়াকজে নািাবি এেং িহবেে নািাবিে প্রথি 

সুন্নাবত, জুিয়াে সালাবতে প্রথি এেং কশষ সুন্নাবত| অন্যান্য নািাবিে উিয় 

েসাে তেঠবি| (কিিন চাে োিাত সুন্নাত, আসবেে নািাি কিংো োবতে 

নািাি)| সালাি উচ্চাের্ িো ওয়াকজে, (আসসালামু আলাইকুি িখন দুই কদবি 

িাথা ঘুকেবয় সালাি কদওয়া হয়)| সালাবিে সিয় উিয় ঘাবেে কদবি তািাবনা 

সুন্নাত| এেং িনবিাবগে সাবথ তািাবনা মুিাহাে| নািাবিে িবুল হওয়া এেং 

পকেপূর্ ত হওয়া কনি তে িবে খুশু, তািওয়া, িালায়াকন েন্ধ, কতেি এবিবসল এেং 

ইেদাত| খুশু অথ ত আল্লাহ্  তায়ালাে িয়, তািওয়া অথ ত নয়টি অঙ্গ হাোি এেং 

িািরুহ কথবি দূবে োখা, িালায়ান একেবয় চলা িাবন এিন িথা না েলা িা 
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দুকনয়া কিংো আকখোবতে কিান উপিাবে আসবেনা|কতেি এবিবসল অথ ত 

নািাবজে কিতে অন্য কচন্তা ো অন্যকিছু পি তবেক্ষর্ পকেতোগ িো| ইোদত অথ ত 

সেিাজ েন্ধ িবে আিান-ই মুহাোদী কশানাে সাবথ সাবথ জািাবতে কদবি 

িবনাকনবেশ িো| নািাবি লক্ষ িোে িত িয়টি কেষয় েবয়বি, ইখলাস, তাফাক্কুে, 

খাওফ, কেিা, রুইয়াত এ তািকসে এেং মুজাহাদা| ইখলাস অথ ত খুলুস থািবত 

হবে| িাে অথ ত শুধু আল্লাহে জন্য নািাি আদায় িেবত হবে| তাফাক্কুে অথ ত 

নািাবজে িাবঝ কেষবয় কচন্তা িো| খাওফ অথ ত আল্লাহ্  আকজমুসশাবনে িয় িো| 

কেিা অথ ত আল্লাহ সুেহানা তায়ালাে দয়াে ব্যপাবে আশাোদী হওয়া| রুইয়োত এ 

তািকিে অথ ত িাবো অপকেপূর্ ত হওয়াে কেষবয় জানা | মুজাহাদা অথ ত নফস এেং 

শয়তাবনে সকহত কেবোধ| িখন আিান এ মুহােদী কদওয়া হয় তখন ইস্রাকফবলে 

কশঙ্গাে ফুবিে িথা স্মের্ হওয়া উকচত| িখন ওযু এেং নািাবিে জন্য ওঠা হয় 

তখন িেে হবত ওঠাে িথা িবন পবে| িখন তুকি িসকজবদ িাবে তখন স্মের্ 

িেবে কিন িহাহাশবে িাবো| মুয়াকেন িখন ইিািাত কদয় এেং সোই লাইবন 

দাাঁোয়, তুকি িবন িে কিন িহাহাশবে এিশত কেশটি লাইন দাকেবয় আবি এেং 

িাে িবে আকশটি উোবত মুহােদীে| তুকি ঈিাি এে সাবথ কনবজবি িাকনবয় নাও 

এেং ঈিাি িখন ফাকতহাবয় শেীফ কতলাওয়াত শুরু িবে তুকি িল্পনা িে কিন 

কতািাে ডান পাবশ ত জান্নাত এেং োি পাবশ ত জাহান্নাি, আজ্রাইল আলাইকহস 

সালাি কপিবন কনিবট দাাঁোবনা, োয়তুল্লাহ কতািাে কেপেীবত, িেে সািবন এেং 

পুলকসোত পাবয়ে কনবচ| তুকি অেশ্যই কচকন্তত থািবে কতািাে সওয়াল জওয়াে 

সহজ হবে নাকি িঠিন হবে, কতািাে ইোদত কতািাে জন্য িাথাে তাজ হবে? 

কতািাে িেবে আবলা হবে নাকি এটি পুোন েস্তুে ন্যায় কতািাে দাাঁবতে কনবচ কপি 

হবে|কতািাবদে সিল সঞ্চয় িত সািান্য| কজৌলুবসে নাবি উপাকজতত কতািাে 

সেকিছু মৃতুে নািি ঝে কনিঃবশষ িবে কদবে| 

 

আিান-ই মুহাোকদিঃ 

কনবন্মাি কেষয়গুবলা দুেরুল মুখতাে এেং এে ের্ তনািােী ইেবন আবেদীন 
কথবি অনুোদকৃত| এিজন কেচক্ষর্ মুসকলবির  ইসলাকি কশক্ষাচর্জ া এেং 
ইসলাবিে উৎস কথবি কনওয়া কিছু কনকদ তি োিে আবৃতই আজান-ই 
মুহােকদ| অন্য িথায় োকিবি কিনাবে আবোহর্ িেবত হবে এেং 

আেকেবত এটি পাঠ িেবত হবে| এিই অথ ত হবলও অন্য িাষায় আযান 
কদওয়া জাবয়য কনই| আযান সাধােনত তদকনি পাাঁচোে সালাবতে 
আহোনবিই কোঝায়| পুরুবষে জন্য শহণরর উচু কিান স্থাবন আণরাহন 
িবে আযান কদওয়া সুন্নাবত মুয়াক্কাদা| কিবয়বদে আযান ো ইিািাত 
িািরুহ | পুরুষণের (না- মাহরাম) কিবয়বদে আওয়ার্ শুনবত কদওয়া 
হাোি| 

মুয়াকেনবি উচু কিান স্থাবন ো কিনাবে দাাঁকেবয় আযান কদবত হবে 
িাবত িবে তাে প্রকতবেকশো শুনবত পাবে| তবে খুে উচ্চস্ববে আযান 
কদওয়া জাবয়য কনই| আযাকন আিেে েলাে সিয় কস হয় জজবিে 
কনয়ি অনুসাবে এবিোবে কশবষ থাবম্ব অথো আেকে উচ্চােে উস্তুন 
িেবে| কস অবয়ত্রা উচ্চােে িেবে না| এটি জাবয়য নয় কি এিন কিান 
স্বেেেজ কিাগ িবে প্রলকম্বত িো িাবত িবে আযানবি গান ো সকঙ্গবতে 
িত কশানা িায়| আযোকন সালাহ এেং ফালাহ েলাে সিয় িকিসহিাবে 
িাথা ডাকন এেং োবি ঘুোবনা সুন্নাত| পাবয়ে পাতা এেং বুক কিেলাহ 
হবত না ঘুোবনা| অথো িকদ কিনাে হবত আজান কদওয়া হয় তবে 
মুয়াকেবনে কিনাবেে গ্যলাকেে কদবি ঘুো| 

প্রথি কিনাে ততকে হয় হযেত মুয়াকেয়া োকদয়াল্লাহ তায়ালাে সিয়| 

োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে সিয় উচু জায়গা োনাণনা 
কিল| কেলাল হােকস োকদয়াল্লাহ তায়ালা এে উপবে আণরাহে িেবতন 
এেং আযান কদবতন| োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাি তাবি আযাকনে 
সিয় তাে আঙ্গুল িাবনে উপবে োখবত আবদশ িবেন| আিাবনে িাবঝ 
িথা েলবল পুনোয় আিান কদওয়া জরুকে| এবিে অকধি ব্যকি এিবত্র 
আিান কদওয়াও জাবয়জ| তবে িাবো আিাবনে কিান শব্দ োদ কগবল 
আিান শুি হবে না| েবস আিান কদওয়া িািরুবহ তাহকেকি| 

এটি সুন্নাত কি মুয়াকেন এিজন সাকলহ মুসকলি হবেন, আিাবনে 
সুন্নাতসমুহ সমকন্ধ অেগত হবেন, আযাকনে সিয় সিণে জানবেন, 
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কনয়কিত আযান প্রদান িেবেন এেং শুধুিাত্র আল্লাহে সন্তুকিে জন্য 
আযান কদবেন, অথ ত উপাজতবনে জন্য নয়| নাোবলগ োচ্চাে জন্য 
আযান কদওয়া সকহহ নয়| এে শব্দ পাকখে ডাি ো কিান োদ্যিবন্ত্রে 
িত হবত পােবে না| এ িােণে লাউড কিিাে ব্যেহাবে আযান ো 
ইিািাত সকহহ নয়| এিজন ফাকসি ব্যকিে জন্য আযান কদওয়া উকচত 
নয় এবক্ষবত্র িকদও ইিাবিে কপিবন নািায আদায় িো হয় তবে ঐ 

ব্যকিে আযাকনে িােণে নািাবিে ক্ষকত হবে| এরুপ ব্যকিে আযান 
কদওয়া িািরুহ| মুয়াকেবনে এটা জানা জরুকে কি িখন আযান কদবল 
মুসকল্লগে প্রস্তুকত সম্পন্ন িবে নািাণয আসবত পােবে| এিজন ব্যকি িকদ 
নািাণযে সিবয়ে কক্ষবত্র অকনকিত থাবি অথ তাৎ নািাবিে ওয়াি হবয়বি 
কিনা| এরুপ কক্ষবত্র তাে নািাি সকহহ হবেনা িকদও কস পেেতীবত 
জানবত পাবে কি তাে নািায এে সিয় ঠিি কিল| ফাকসি এেং 
অকেশ্বাসী বযকিবদে দ্বারা ততকেকৃত িেবলন্ডাে কদবয় নািাি আদায় সকহহ 
নয়| দারুল হােবে ব্যেহৃত িেবলন্দাবেে সঠিি হওয়াে কক্ষবত্র কিহ 
অেশ্যই কিান মুসললিবি কজজ্ঞাস িেবে কি কেশ্বাবস সাকলহ এেং 
কশকক্ষত এেং তাে িাি কথবি সতে জানা| িকদ এিবত্র অবনিগুলা 
সুন্নাত তকেিায় কদওয়াে আযান িাবন আবস তবে শুধুিাত্র প্রথি শুনবত 
পাওয়া আযাকনে জোে কদবত হবে| এটি িকদ েসোবসে িািািাকি 
িসকজদ কথবি আবস তবে জািাবত শকেি হবত হবে| 

কুেআন শেীফ কতলাওয়াত অেস্থায় থািবলও আজাবনে জোে কদবত হবে| তবে 

নািাবি থািা অেস্থায়, োথরুবি ো খাওয়াে সিয় অথো কিান ধিীয় কশক্ষাে 

সিয় জোে কদবত হবেনা| আেকে িাো অন্য কিান িাষায় ো কিান কিউকজি এে 

িত িবে আজান কদওয়া সুন্নাবতে েেবখলাপ| আিান কশানাে সাবথ সাবথ িাজ 

কফবল েসা থািবল দাাঁকেবয় িাওয়া অথো হাটা অেস্থায় থািবল হাটা েন্ধ িবে 

কদওয়া মুিাহাে| েকন তত েবয়বি মুসকলি গিন তবেে জন্য প্রকত িহল্লায় এিটি 

িসকজদ িবে কদওয়া ওয়াকজে| িসকজদগুবলা োয়তুল িাবলে অবথ তে িােবি 

সম্পন্ন হবে| গিন তে ততকে িবে না কদবল জনগবনে কনবজবদে উবদ্যাবগ িসকজদ 

িো ওয়াকজে| িকদ ইসলাবিে আনুগবত্বে িােবি প্রকত িহল্লায় এিটা িবে 

িসকজদ থাবি এেং প্রকতটা িসকজদ কথবি আজান কদওয়া হয় তবে প্রবতেিটা 

মুসকলি আিাবনে শব্দ শুনবত পােবে| তখন মুয়াকেবনে খুে কজাবে আওয়াজ 

িবে অথো লাউড কিিাে ব্যােহাে িবে আিান কদবত হবে না| লাউড কিিাে 

ব্যােহাে কেদাত এেং সুন্নাবতে েেবখলাপ| এটি সুন্নাবতে কসৌন্দি ত হাোবনাে 

িাের্| এ িােবর্ তুেবস্কে ধি ত কেষয়ি পকেচালবিে কনবদ তবশ ধি তকশক্ষা 
পি তাবলাচনায় গঠিত িকিশবনে ১-১২-১৯৫৪ সাবলে পবনবো নম্বে আটি

ত
বিবলে 

৭৩৭ নম্বে কেজুবলশবন উবল্লকখত েবয়বি- কিম্বাবেে উপবে লাউড কিিাে 

ব্যােহাে কনকষি| িকদ জািাত এত কেশাল হয় কি ইিাবিে ো মুয়াকেবনে 

আওয়াজ সিবলে িাবন না কপৌিায় তখন দুবেে অন্য কিউ আওয়াজ কপৌকিবয় 

কদওয়াে দাকয়ত্ব পালন িেবত পাবে|”   

আলকফিাহ আলাল িািহাকেল আেো নািি কিতাবেে সাজদাবয় কতলাওয়াত 

নািি পকেবেবদ এেং অপকেকসি কনয়ািত নািি কিতাবেে কষাল অোবয়ে চতুথ ত 

পকেবেবদ উবল্লখ েবয়বি, কুেআবন িাকেি কতলাওয়াত, অথো আিান কিান 

কেকডও ো কটপবেিড তাবে অথো লাউড কিিাবে উচ্চস্ববে িোে এই প্রকিয়া 

িানুবষে প্রকৃত িণ্ঠ নয়| এটি এিটি ইিট্রুবিবন্টে শব্দ িা ম্যবেটিি ো ইবলিকট্রি 

প্রকিয়াে িােবি গঠিত| িকদও এবি পােফি তাবেে স্বে কহসাবে ধবে কনওয়া হয় 

তাে পবেও এটি প্রকৃত িানুবষে স্বে নয়| আিান এ মুহাোদী এিজন সাকলহ 

মুসকলবিে প্রকৃত িণ্ঠ হবত হবে| কিান নবলে ো পাইবপে িে কদবয় আসা শব্দ 

আিান নয়| কেকশি ইসলাকিি স্কলাে হজেত হাকিকদ েহিাতুল্লাহ তাে তাফকসে 

গ্রবন্থে র্ততীয় খবণ্ডে ২৩৬১ পৃষ্ঠায় উবল্লখ িবেবিন, পকেলকক্ষত হয় কি, কিোবত 

কশানা এেং কনেেতাে কেষবয় কি আবদশ েবয়বি এবক্ষবত্র এটি পালািবি এিটি 

ঐকেি িাি তিলাপ িা িাষাগত ো োচে িাো সঞ্চাকলত হ়ে এেং িি উচ্চােবর্ 

কনধ তাকেত স্থান কনেীক্ষি োচে উবেশ্য এেং কধবে কধবে পঠিত হয়| পােতপবক্ষ 

কিােআন অেতেবর্ে সিয় কজেেীল আলাইকহস সালাি আিাবদে নেীকজবি কদবয় 

কিোত পকেবয় কিবলন কনবজ কনবজ না পবে| অথ তাৎ নেীকজে িােবি কিোত 

সম্পন্ন িবে কিবলন| এ স্বগীয় িাজ অপে পবক্ষ কিল এি ধেবনে কতনকজল ো 

অেতের্ এেং কিোবতে সৃকি| সুতোং কিান িকিস্ককেহীন কিছু হবত আগত শব্দবি 

কিোত েলা িায় না এেং কিান শবব্দে প্রকতফলনবিও কিোত েলা িায় না| এই 

কেষবয় তাই কফিহ শাবস্ত্রে আবলিগর্ েবলন কিোবতে কিান কেিড ত ো ইবিাবি 
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কিোত েলা উকচত নয় এেং এে জন্য কতলাওয়াবতে কসজদাও প্রবয়াজন কনই| 

আয়াবতে কসজদা হল িা কিান মুসকলি কুেআবন আয়াবত কসজদাে আয়াত 

শুনবল ো পেবল কি কসজদা কদবত হয়| এিইিাবে কিান েই পোবিও কিোত 

েলা িাবে না এেং কিান ধেবনে সাউন্ড ইবিা ো কিউকজিাল কিছুে শব্দ োজবল 

তাও কিোত কহসাবে গণ্য নয়| সুতোং কিান কেিড ত কলয়াে কেকডও ো কটকলকিশন 

কথবি আসা কিোবতে শব্দ ো এে প্রকতফলন কনবজ কিোত নয় তাই এবক্ষবত্র 

শ্রের্িােী মুসকলবিে উপে কনেেতা এেং কশানা এে এই কেধান িাি তিে নয়| 

[১] পেেতী অংশ অফুেন্ত কনয়ািাত কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ডে কষাল পকেবিবদ দ্রিব্য| 

 

অন্যিাবে েলা িায়, কুেআবন িাকেি কতলাওয়াবতে সিয় কনেবে কশানা ওয়াকজে 

হওয়াে কি কেধান আবি এটি কিান ব্যাকিে কুেআন সািনা-সািকন কতলাওয়াত ো 

এরুবপে জন্য কিান কিোবতে প্রকতফলন ো কেিকড তংবয়ে জন্য এটি প্রবিাজে নয়| 

তথাকপ কিবহতু কিোবতে কেিকড তং ো প্রকতফলন কশানা ওয়াকজে ো মুিাহাে নয় 

এে িাবন এই নয় কি এটি কশানা িাবে না কিােআবন িাকেবিে আয়াতসমুহ কল 

িোে এেং এটি কশানা দুইটি কিন্ন িাজ| এটা অেশ্যই কি কিান কিউকজিাল 

ইিট্রুবিবন্টে সাহাবয্য কুেআবন িাকেবিে আয়াত কতলাওয়াত ো োজাবনা জাবয়জ 

কনই| এরুপ িো গুনাহ| তািাো এরুপ কিছু কশানাও অন্যায়| এিইিাবে 

পােকলি োবস কুেআন কতলাওয়াত গকহ তত িাজ| এেং এরুপ কশানাে িবেও 

কিান সওয়াে কনই| তািাো এরুপ কিাথাও কিােআবনে কিোবতে ইবিা ো 

সাউন্ডবেিড ত ো কেকডওবত প্রচাকেত কুেআবনে কিোত কশানাে কিান োেোধিতা 

কনই| কুেআবনে কিোবতে সাদৃশ কিছুও স্বয়ং কিোত নয়| এগুবলা িালাবিে 

নফবসে অন্তভু তি| িাবজই িকদও এটা অথ তাৎ কুেআন কতলাওয়াত িনবিাগ কদবয় 

কশানা ওয়াকজে ো মুিাহাে নয় তথাকপ এটি শুধুিাত্র অনুিকত প্রাপ্ত নয় এটি এিটি 

আবদশ স্বরূপ কিিাবেই এবি কেচাে িো কহাি না কিন| এটিও মুসকলবিে 

একিবনে এিটি অংশ কি, কস কিাথাও কিান কুেআবনে আয়াত সংেকলত পৃষ্ঠা 

কদখবল তাবি অকতিি িবে না কগবয় পৃষ্ঠাটি িত্ন সহিাবে তুবল কিান পকেত্র ো 

িথাথ ত স্থাবন কেবখ কদবে| কফিাবহে অবনি েইবয় কিিন িািীখাাঁবত উবল্লকখত 

েবয়বি কি, আজান কদওয়া এিটি সুন্নাত| এটি ইসলাি ধবি তে এিটি তেকশি ো 

কনদশ তন| কিান িহল্লাে কলািজন িকদ আজান েন্ধ িবে কদয় তবে সেিাবেে 

অেশ্যই কজাে পুে তি হবলও তা আোে পুনে তহাল িেবত হবে| এিজন 

মুয়াকেবনে কিেলাে কদি এেং পাাঁচ ওয়াি নািাবিে সিয় জানা োঞ্ছনীয়| 

আিাবনে শুরু হবত কশষ পি তন্ত কিেলাে কদবি মুখ িবে আিান কদওয়া সুন্নাত| 

সাধাের্ত মুসকল্লবদে তদকনি পাাঁচ ওয়াি নািাবিে সিয় এেং ইফতাবেে সিয় 

জাকনবয় কদবত আিান কদবত হয়| নািাবিে সিয় জাবন না ো ফাকসি এরুপ 

ব্যকিে িাো আিান কদওয়া কফতনা স্বরূপ| অদূেদশী কশশু, িাতাল, িানকসি 

িােসাম্যহীন, জুনুে ব্যকি অথো নােী িাো আিান কদওয়া িািরুহ| এরুপ কক্ষবত্র 

মুয়াকেবনে পুনোয় আিান কদবত হবে| তািাো িাওকলদ িো অথো এরুপ স্থাবন 

িাওয়া কিখাবন িাওকলদ িো হয় এটা অবনি সওয়াবেে িাজ| তবে নােীবদে 

তাবদে িণ্ঠ িাওকলদ, আিান ো গান গাওয়াে িােবি পে পুরুষবি কশানাবনা 

হাোি| এিজন নােী শুধুিাত্র নােীবদে িাবঝই এগুবলা িেবত পােবে এেং কস 

এগুবলা কেিড ত িেবত পােবে না এেং পবে এগুবলা প্রচাে িেবত পােবে না| তবে 

েবস থািা ো ওযু  িাো কিান ব্যকি ো কিান জন্তুে োহবন আেকহত কিউ আিান 

কদবল তা িািরুহ হবে তবে এবদে কদওয়া আিান পবে আোে পুনোয় কদবত হবে 

না| আিান কিনাবে ো োকহবে কদবত হবে িসকজবদে কিতবে কদওয়া িাবে না| 

তালকহবনে িত িবে আিান কদওয়া িািরুহ অথ তাৎ এিনিাবে আিাবনে 

শব্দগুবলাবি প্রলকম্বত িো কি এটি অথ ত পকেেততন িবে কফবল| আিান আেকে 

িাো অন্য কিান িাষায় হবত পােবে না| ফাতওয়াবয় কহকন্দয়ো নািি কিতাবে 

উবল্লখ েবয়বি, মুয়াকেবনে কচৎিাে কদবয় আিান কদওয়া িািরুহ| ইেবন 

আবেদীন োহিাতুল্লাহ আলাকহে িবত, কিান উচু স্থাবন দাাঁকেবয় আিান কদওয়া 

সুন্নাত িাবত িবে অবনবি এটি শুনবত পায়| এবিে অকধি মুয়াকেবনে এিবত্র 

আিান কদওয়া জাবয়ি| তািাো লাউড কিিাবেে সাহাবয্য আজান ো ইিািত 

কদওয়া ঠিি নই| হাকদস শকেবফে িবে উবল্লখ আবি, িকদ কিউ কেদয়াত িবে, 

তাে কিান ইোদাতই িবুল হবে না| িকদও লাউড িীিাে কথবি আসা শব্দ 

িানুবষে স্ববেে িতই তবুও এটি প্রকৃত স্বে নয়| 

 (এিদল কেবশষজ্ঞ উলািাে িবত) এটি ম্যবেটিসি এে িােবি ততকে শব্দ| িখন 

কিউ লাউড িীিােগুবলা িাোে কদবি না কফকেবয় অন্য কদবি কফকেবয় োবখ তখন 

গুনাহ কিগুর্ হবয় িায়| এজন্য প্রকত িহল্লায় এিটি িসকজদ থািা উকচত| এবত 

িবে প্রকত িহল্লায় আজান কদওয়া হবে এেং িহল্লাে সোই শুনবত পাবে|  এিবত্র 

আজান কদওয়াবি েবল আজান এ জাওহাি। হৃদয় িাো স্ববে আজাবনে 
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ধ্বকনগুবলা দূে হবত কশানা িাবে| হৃদয় ও আত্মাবি আবলাকেত িেবে এেং ঈিান 

িজবুত িেবে| মুয়াকেন তাে আিান এেং ইিাি তাে কিোত এিনিাবে পাঠ 

িেবে কি জািাবতে কলািজন এেং আবশপাবশে কলাি শুনবত পাবে| কেকশ উচ্চ 

স্ববে ো কচৎিাে কদবয় আজান ো কিোত িািরুহ| এটিও লাউড িীিাবেে 

অপ্রবয়াজনীয়তা প্রিান িবে| 

এি িথায় কেবশষজ্ঞ উলািাে িবত লাউড কিিাবেে আিান আিান নয়| আিান 

এ মুহাোকদ হল মুয়াকেবনে িণ্ঠ উচ্চাকেত আিান| হাকদবস েকর্ তত আবি, কশষ 

কদেস িত ঘকনবয় আসবে কুেআবন িাকেি কিজিাবেে সাবথ পো হবে| এটি 

আল্লাহে উবেবশ্য পো না হবে না| অবনবিই আবি িাো কুেআন কতলাওয়াত 

িবে কিন্তু কুেআন তাবদে অকিশাপ কদয়| এিন এিটা সিয় আসবে িখন 

মুয়াকেনো হবে সে কথবি কনচ| এটি আল্লাহে সন্তুকিে জন্য কতলাওয়াত িো হবে 

না| শুধুিাত্র আত্মতুকিে জন্য পাঠ িো হবে| কিজিাে অথ ত োদ্যিন্ত্রসহ| লাউড 

িীিােও এিটি োদ্যিন্ত্র| মুয়াকেনবদে এই হাকদস শেীফ অনুিায়ী িীত হওয়া 

উকচত| এেং লাউড িীিাে পকেতোগ িো উকচত| 

অবনবি েবলন, লাউড িীিাে প্রবয়াজন িাের্ এটি শব্দ দূবে কনবয় িায়| 

আিাবদে নকেকজ েবলবিন, আিাবি কিিাবে ইোদত িেবত কদখ কতািোও 

কসিাবে ইোদত িে| কি ব্যকি ইোদবত পকেেততন িেল কস নতুন কিছু  কেষয় 

সংবিাজন িেল| এটা েলা সঠিি নয় কি আিো িীবন নতুন কিছু প্রবয়াজনীয় 

কেষয় সংবিাজন িেকি| ইসলাকিি স্কলােো শুধুিাত্র জাবনন িথায় পকেেততন 

দেিাে| তাবদে মুজতাকহদ েলা হয়| তাো কনবজে িত িবে কিছু পকেেততন 

িবেন না|  সুতোং এটি পকেস্কাে কি কিজিাে এে িােবি আজান কদওয়া পেেতী 

যুবগ চালু হবয়বি| এিিাত্র ব্যকিে হৃদয়ই অপেবি আকৃি িবে| অন্তে পকেস্কাে 

আয়নাে িতন| ইোদত অন্তবেে পকেশুকিতা োকেবয় কদয়| 

কেদআত এেং পাপ িাজ অন্তেবি অন্ধিাবে কেবি কদয় ফবল আল্লাহ্  তায়ালাে 

ফবয়জ ও নুে আসবত পাবে না| সাকলহ মুসকলিো এটি বুঝবত পাবেন এেং 

কপবেশান হন| তাো িখবনা পাপ িেবত চান না| তাো অকধি অকধি ইোদত 

িেবত চান| পাাঁচ ওয়াি নািাি ব্যতীত তাো িািনা িবে আেও কেকশ িকদ 

নািাি পেবত পােবতা| গুনাবহে িাো নফসবি সন্তি িো হয়| সিল কেদআত 

এেং গুনাহ নফসবি আেও শকিশাকল িবে িা আল্লাহে শত্রু| আব্দুল্লাহ কদহলকি 

েহিাতুল্লাহ এে কেকশি খকলফা োউফ আহিদ দােউল িাকেফ নািি কিতাবে 

উবল্লখ িবেবিন, কিজিাে অথ তাৎ কিউকজিাল িবন্ত্রে সাহাবয্য কুেআবন িাকেি 

কতলাওয়াত ো অন্য কিান ইোদাতমুলি িাজ হাোি|  

শাবফকয় িািহাবেে কিতাে আব্দুল্লাহ কেন আব্দুে োহিান এে আল মুিাকেিা উল 

হাদোকিয়োয় এেং ইউসুফ এেবদবেকল এে আল আবনায়াে কলয়ািাল ইল আেোে 

এ উবল্লখ েবয়বি, শাবফকয় িািহাে অনুিায়ী ইিািবি নািাবজ অনুসের্ িো সকহহ 

হওয়াে জন্য কতনটি শতত প্রবিাজে| 

১| তাে ইিািবি কদখবত হবে, 

২| ইিাবিে আওয়াজ শুনবত হবে, 

৩| তাে এেং তাে সািবনে জািাবতে লাইবনে িাবঝ কতন শত কদেোহ অথ তাৎ 

১২৬ কিটাে এে অকধি দূেত্ব হবত পােবে না| হানাকফ এেং শাবফকয় কিান 

িািহাবে িবতই দূে হবত অথ তাৎ টিকিবত কদবখ ইিািবি অনুসের্ িেবল নািাি 

হবে না| এটি এি ধেবনে কেদআত িা সালবফ সাবলকহনবদে আিবল কদখা িায় 

না| 

সুো কনসাে ১০৪ নম্বে আয়াত হবত কোঝা িায়, িাো কেদআত িেবে কিিন, 

কটকলকিশন অথাো কেকডওে িােবি নািাজ আদায়- তাো জাহান্নাবি িাবে| লাউড 

কিিাে অথো কেকডও হবত কশানা আিান কিিন কনবজ আিান নয় শুধুিাত্র 

আিাবনে িত কতিকন আয়নায় িানুবষে ো ফবটাগ্রাফ িকদও ব্যকিে অবনিটা 

অকেিল কিন্তু এটি ঐ ব্যকি কনবজ নয়| 

 

নািাবিে ওয়াকজেসমুহিঃ 

হানাকফ িািহাে অনুিায়ী নািাবিে ওয়াকজেসমুহিঃ 

সুেহানািাু্ ... এেপবে অন্য কিছু কতলাওয়াত না িো, িখন জািাবত নািাি আদায় 

িো হয়| ইিাি এেং এিাকি নািাি আদায়েত ব্যকিে জন্য দুই োিাত কেকশি 

ফেি নািাবিে অন্তত এিোে সুো ফাকতহা পাঠ িো এেং অন্যান্য নািাবি প্রকত 

োিাবত এিোে সুো ফাকতহা পাঠ িো| দুই োিাত কেকশি ফেজ নািাবি প্রকত 

োিাবত এেং কতন ো চাে োিাত কেকশি ফেি নািাবি প্রথি দুই োিাবত এেং 

অন্য নািাবি প্রকত োিাবত দিএ সুো কতলাওয়াত সুন্নাত| কতন ো চাে োিাত 

কেকশি নািাবি প্রথি দুই োিাবত ফাবতহা শকেফ পো| এিটা ফেি হবত অন্য 
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ফেবি িাওয়া| দি এ সুোে পুবে ত ফাকতহা শকেফ পাঠ িো| প্রথি তেঠি অথ তাৎ 

িািা এ উলায় েসা| এিটিে পে অপে কসজদা িো| িািা এ আকখো অথ তাৎ 

কশষ তেঠবি আতোকহয়োত পাঠ িো| সালাি কফোবনাে িােবি নািাি কশষ 

িো| সালাতুল কেতে এ কুনুত কদায়া পাঠ িো| ঈদ এে সালাবত অকতকেি 

তািকেে েলা| 

তাকদল এ আেিানসমুহ িথািথিাবে পালন িো| অথ তাৎ রুকুবত িাওয়াে পে ো 

রুকু কথবি দাকেবয় দুই কসজদাে িাবঝ এেং জলসায় েসা অেস্থায় কিছু সিয় 

কস্থেিাবে অেস্থান িো| নািাবি এই কধেকস্থেিাবে অেস্থানবি তুিাকননাত েলা 

হয়| কতলাওয়াবতে কসজদা কদওয়া| কনবজ কসজদাে আয়াত কতলাওয়াত িেবল 

অথো ইিাি সাবহেবি কতলাওয়াত িেবত শুনবল| প্রবয়াজবন কসজদাবয় সাহু 

িো| চাে োিায়াত ফেি নািাবি তািকেবে তাকহয়োত এে পে পেই িািা এ 

উলায় কেলম্ব না িবে দাকেবয় িাওয়া| সেোেস্থায় ইিািবি অনুিেন িো| িাওল 

অনুিায়ী কিবিান ওজে িাো জািাবত নািাি আদায় িো| আোফাে কদবনে 

ফিবেে নািাবিে পে হবত শুরু িবে কুেোকনে ঈদ এে চতুথ ত কদন সন্ধোে নািাি 

পি তন্ত কিাট ২৩ ওয়াি ফেি নািাবিে কশবষ তািকেবে তাকশ্রি পাঠ িো|  (িা 

অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ডে োইশ নম্বে অোবয় েকর্ তত েবয়বি) 

 

নািাবিে সুন্নাতসমুহিঃ 

হানাকফ িািহাে অনুিায়ী নািাবিে সুন্নাতসমুহ- তািেীবে ইফকততাহ এেং 

কেতবেে নািাবি তািেীবে কুনুবতে সিয় পুরুষবদে িাবনে লকত পি তন্ত দুই হাত 

কতালা এেং কিবয়বদে স্কন্ধ েোেে দুই হাত কতালা এেং দুই হাত কিেলাে কদবি 

মুখ িবে োখা| কিয়ািেত অেস্থায় োি হাবতে তালু ডান হাবতে তজতনী এেং 

বৃধাঙ্গুকল কদবয় উপে িবে কেকিত থািবে|কিবয়ো শুধু ডান হাত োি হাবতে উপবে 

োখবে| পুরুবষো নাকিে কনবচ হাত োধবে অপে কদবি কিবয়ো তাবদে েবক্ষে 

উপবে হাত োধবে||নািাবিে শুরুবত প্রথি োিআবত ইিাি এেং মুসকল্ল 

সিবলেই িানা পো সুন্নাত| িানাে পবে ইিাি এেং মুসকল্ল সিবলই আউজু 

কেল্লাহ এেং কেসকিল্লাহ পাঠ সুন্নাত| নািাবি ইিাি মুসকল্ল এেং এিাকি আদায়িােী 

সিবলেই প্রকত োিআবত সুো ফাকতহাে পূবে ত কেসকিল্লাহ শকেফ, এেং ফাকতহাে 

কশবষ ওয়ালােয়াকল্লন এে পবে অনুচ্চস্ববে আিীন েলা সুন্নাত| কিয়াি অেস্থা 

কথবি রুকুবত িাওয়াে সিয় তািকেে েলা, রুকুবত থািা অেস্থায় হাাঁটুে উপবে 

হাবতে আঙ্গুলগুবলা সুন্দেিাবে িকেবয় োখা এেং কতন োে সুেহানা োকব্বয়াল 

আকিি েলা| 

   [১] এিা নািাি পো েলবত কোঝায় িখন কিান মুসকলি কনবজ কনবজ নািাি 

আদায় িবে| 

   [২] এটা আেশ্যি কি কিছু কনয়ি শুধুিাত্র পুরুষবদে জন্য| 

িকহলাবদে জন্য অফুেন্ত কনয়ািত নািি কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ডে কচৌেতি অোবয়ে 

সে তবশষ পকেবেবদ কিবয়বদে নািাবিে কেিাকেত েবয়বি| 

দাাঁোবনাে সিয় কিরুদণ্ড এেং িাথা এিই সিান্তোবল থািবে| ইিাি এেং এিাকি 

নািাি েত ব্যাকি রুকু কথবি উঠাে সিয় সাকিআল্লাহু কলিান হাকিদা েলবে| 

জািাবত এেং এিাকি নািাি েত ব্যকি রুকু হবত কসাজা হবয় দাাঁোবনাে পে 

েব্বানা লািাল হািদ পেবে| কিয়াি হবত কসজদায় িাওয়াে সিয় আল্লাহু 

আিেে েলা| প্রথি কসজদা হহবত উবঠ েসাে সিয় এেং কিতীয় কসজদাবত 

িাওয়াে সিয় আল্লাহু আিেে েলা। কসজদায় হাবতে আঙ্গুলসমুহ এিবত্র োখা| 

কসজদােত অেস্থায় পুরুবষো হাাঁটু িাটিবত োখবে, এেং তলবপট উরু হবত 

আলাদা থািবে| অপে পবক্ষ িকহলাো তাবদে তলবপট এেং উরু এিবত্র আেি 

িবে োখবে|কিতীয় কসজদাহ হবত ওঠাে সিয় আল্লাহু আিেে েলা| কসজদাহ 

কত ওঠাে পে পুরুবষো েসাে কক্ষবত্র োি পাবয়ে উপবে েসা এেং ডান পা িকেবয় 

োখা| দুয়া এ সালাওয়াত এেং কশষ তেঠবি কশষ তেঠবিে দুয়াসমুহ পো| এেপে 

ডান এেং োবি িাথা ঘুকেবয় সালাবিে িােবি নািাি কশষ িো| কতহইয়োত 

অথ তাৎ নািাবি েসা অেস্থায় দুই হাত কিাবলে উপবে োখা এেং হাবতে িকব্জও 

আঙ্গুল হাাঁটুে উপবে োখা| কসজদায় হাত এেং পাবয়ে পাতা কিেলামুকখ োখা এেং 

হাত িাবনে সাবথ এিই সিান্তোবল থািবে| ৭টি অবঙ্গে সিন্ববয় কসজদা পকেপূর্ ত 

িো| চাে োিায়াত ফেি নািাবিে কশষ দুই োিআবত শুধুিাত্র সুো ফাকতহা 

কতলাওয়াত িো| সুন্নাবত শকেফাে সাবথ আিাবন মুহােকদ কদওয়া| এেং ফেি 

নািবিে আবগ জািাত কিংো এিাকি উিয় কক্ষবত্র ইিািাত কদওয়া| 
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হানাকফ িািহাে অনুিায়ী নািাবিে মুিাহােসমুহ হল- জািায়াবত নািাবিে কক্ষবত্র 

মুয়ািকিন ইিািাবত হাইয়া আলাস সালাহ েলাে পেও েবস না থািা এেং সাবথ 

সাবথ দাকে াঁবয় িাওয়া | তািকেবে  ইফকততাহ এেং কেতবেে নািাবিে তািকেে 

কুনুবতে সিয় হাবতে বৃিাঙ্গুকল কদবয় িাবনে লকত িশত িো| তাো িখন নািাবি 

হাত োাঁধবে, হাত শি িবে োধাাঁ| কিয়ািেত  অেস্থায় কসজদাে জায়গায় নিে 

োখা| রুকু এেং কসজদায় রুকুে তাসকেহ এেং কসজদাে তাসকেহ িথািথিাবে 

পাাঁচ কথবি সাতোে পাঠ িো (োকব্বয়াল আকিি এেং োকব্বয়াল আলা)| রুকুে 

সিয় পাবয়ে পাতাে কদবি নিে োখা| রুকুবত শেীে োাঁিাবনাে সিয় দুইপা 

এিবত্র োখা| পুনোয় কিয়াি িোে জন্য ওঠাে পে োি পাবয়ে পাতা ডান পা 

হবত আলাদা িো| কসজদায় িাটিবত ো কিবঝবত িপাল কঠিাবনাে পূবে ত নাি 

িশত িোবনা| কসজদাে সিয় নাবিে উিয় পাবশ কদখা| সালাি কফোবনাে সিয় 

উিয় িাবধে কদবি তািাবনা| সালাবিে সিয় জািায়াবত নািাবিে কক্ষবত্র ইিাবিে 

োি পাবশ তে মুসকল্লো এই কনয়্ত িেবে কি কস ইিাি সাবহে, হাফািাে 

কফবেশতাসমুহবি এেং জািাবতে মুসকলিবদে সালাি কদবে| ইিাবিে ডান পাবশ ত 

অেস্থানিােী মুসকল্লো এই কনয়্ত িেবে কি হাফািাে কফবেশতাসমুহ এেং 

জািাবতে মুসকল্লবদে সালাি কদবে| কিান ব্যকিে দুই পাবশ ত িকদ কিান মুসকল্ল না 

থাবি তবে কস কনয়্ত িেবে কি হাফািাে (১) কফবেশতাসমুহবি সালাি কদবে| 

নািাবিে সিয় শেীবেে ঘাি না কিািা| িাকশ এেং কগাঙ্গাকন জাতীয় শব্দ একেবয় 

িাওয়া| তাকহয়োআত অথ তাৎ নািাবিে তেঠবি েসা অেস্থায় উরুে উপে নিে 

োখা| এেং ইিাবিে কক্ষবত্র নািাবিে কশবষ জািায়াবতে মুসকল্লবদে কদবি মুখ 

কফোবনা| 

[১] অনুগ্রহপূে তি হাফািা ো কিোিান িাবতকেন সম্পবিত কেিাকেত জানবত হাকিিাত কিতাবেে 

প্রিাকশত কেশ্বাস এেং ইসলাি নািি কিতাবেে ঈিাবনে কিৌকলিত্ব নািি অোবয়ে একুশ নম্বে 

পকেবিদ কদখুন| 
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১| এিািী নািািেত ব্যকি এেং পাশাপাকশ মুসকল্ল কি ইিাবিে কপিবন নািাি 

আদায় িেবি উিবয়ে কক্ষবত্রই নািাবিে কশবষ পাঠ িো, আল্লাহুো আনতা 

সালাি ওয়া কিনিাস সালাি তাোোি তাইয়া জালজালাকল ওয়াল ইিোি| 

এেপে কতনোে, আিাগ কফরুল্লাকহল আকজি আল্লাকজ লাইলাহা ইল্লা হুওয়াল 

হাইয়্যেউল িাইয়্যেি ওয়াতুবু ইলাইকহ। এটি ওযু িাোও পাঠ িো জাবয়জ| 

২| এেপে আয়তুল কুেকস পাঠ িো| 

৩| কতকত্রশ োে সুেহানাল্লাহ েলা| 

৪|কতকত্রশ োে আলহািদুকলল্লাহ েলা| 

৫| কতকত্রশ োে আল্লাহু আিেে েলা| 

৬| এেপে এিোে কনন্মি দুয়াটি পাঠ িো, লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা 

শাকেিালাহু লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হািদু ওয়া হুয়া আলাকুকল্ল শাইয়েীন িাকদে| 

৭| এেপে দুই হাত কিেলাে কদবি ধবে আন্তকেিতা এেং আনুগবতেে সাবথ 

কিানাজাত িো| 

৮| জািায়াবত নািাি আদায় িেবল দুয়াে জন্য অবপক্ষা িো, 

৯| কদায়াে কশবষ আিীন েলা| 

১১| তািাো এগাে োে সুো ইখলাস পাঠ িো, এেং সুোে প্রকত োবেে শুরুবত 

কেসকিল্লাহ পাঠ িো, িা উপবোি আবলাচনায় এবসবি| এেপে আয়াবত িাকেিা 

অথ তাৎ কুলহু আল্লাহ্  শুরু িো| এেপে সাতষকি োে আিাগ কফরুল্লাহ পাঠ িো| 

এেপে কতন োে এবিগ ফাে দুয়াটি পকেপুন ত পাঠ িবে সত্তেোে পুন ত িো| এেপে 

১০ োে েলা সুেহানাল্লাকহ ওয়া কেহািকদকহ সুেহানাল্লাকহল আকজি| এেপে 

সুেহানা োকব্বিা োকব্বল ইেকত... আয়াবত িাকেিা পকেপুর্ ত পো| এই 

আদেগুকল কিোকুল ফালাহ নািি কিতাবে উবল্লখ েবয়বি| হাকদবস েকর্ তত আবি 

পাাঁচ ওয়াি নািাবিে কশবষে দুয়াসমুহ িবুল হয়| তবে দুয়াসমুহ সবচতন এেং 

সজাগ িলবে এেং কনিঃশবব্দ হবত হবে| শুধুিাত্র পাাঁচ ওয়াি নািাবজে কশবষ দুয়া 

িো [তবে িাবো িাবো িবত] দুয়াে নাবি িকেতাে িত কিছু আবৃকত িো 

িািরূহ| দুয়াে কশবষ সুন্দেিাবে দুই হাত কদবয় মুখ িন্ডল িদ তন িো  সুন্নাত| 

োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি তাওয়াবফে কশবষ, খাোে কশবষ এেং 

ঘুিাবনাে পূবে তও এরুপ দুয়া িবেবিন| নািাবিে সিয় দুয়াে কক্ষবত্র কতকন দুই োহু 

কিাোেি দূবে িকেবয় কদবতন না এেং হাত কদবয় পকেত্র মুখ কিাোেি মুিবতন না| 

দুয়াসমুহ এেং কি কিান কজকিে কনিঃশবব্দ িো িাবে| ( কজকিবেে জন্য পি তবেক্ষর্ 

িরুন, অফুেন্ত কনয়ািত নািি কিতাবেে, প্রথি খবণ্ডে কিচকল্লশ এেং আটচকল্লশ 
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নম্বে অোয়, কিতীয় খবণ্ডে, কেশ, কতইশ, সাইকত্রশ এেং কিচকল্লশ নম্বে পকেবেদ 

এেং র্ততীয় খবণ্ডে সাতান্ন এেং ষষ্ঠ খবণ্ডে পঁকচশ নম্বে অোয়)| দুয়াসমুহ এেং 

ইকিগফাে অযুসহ িো মুিাহাে| ভ্রান্ত তকেিত পকন্থবদে িত নাচ, দফ ো অন্যান্য 

োদ্যিন্ত্র োজান কিিন োাঁকশ ড্রাি ইতোকদ সুিিিাবে হাোি| তািাো জািাবত 

নািাবিে কক্ষবত্র নািাবিে কশবষ ইিাবিে দুয়া এেং ইবিগফােসমুহ কনিঃশবব্দ পাঠ 

প্রশংসনীয়| তািাো প্রবতেবিে কনবজে িত িবে দুয়া পাঠ এিনকি দুয়া পাঠ না 

িবে চবল িাওয়াও অনুবিাকদত| ফতওয়াবয় কহকন্দয়ো নািি কিতাবে উবল্লকখত 

েবয়বি, (শায়খ কনজাি উকেন নািশেকন্দয়া এে তত্ত্বােধাবন এিদল স্কলাবেে 

সিন্ববয় েকচত): “নািাবিে িবে কিটায় কশষ সুন্নাত েবয়বি, (কিাহে িাগকেে এেং 

ইশাে সালাত) ইিাি এে জন্য ফেি নািাবিে সালাবিে পে েবস থািা িািরুহ| 

কস ডাবন ো োবয় ো কপিবন কগবয় দ্রুত সুন্নাত নািাি আদায় িবে কনবে অথো 

কতকন কেকেবয় কিবত পাবেন এেং োকে কগবয় কশবষে সুন্নাত আদায় িেবত পাবেন| 

জািাত এেং এিই সাবথ মুসকলিো িাো এিািী নািাি আদায় িেকিল তাো েবস 

থািবত পাবেন এেং নািাি আদায় িেবত পাবেন| তাবদে জন্য তাো কিখাবন 

েবসকিল কসখাবন দাাঁকেবয়ই সুন্নাত আদায় িেবত কিংো ডাবন োবয় সবে কগবয় 

নািাি আদাবয়ে অনুিকত েবয়বি| কিসে নািাবি কশষ সুন্নাত কনই এবক্ষবত্র 

নািাবিে কশবষ ইিাবিে কিেলাে কদবি মুখ িবে থািা িািরুহ এেং কেদআত| 

তাে উকচত উবঠ িাওয়া, জািাবতে কদবি ঘুবে তািান ো ডাবন োবয় ঘুবে আোে 

েসা|) 

নািাবিে পবে কিসে দুয়া পাঠ িো িায়- আলহািদু কলল্লাকহ োকব্বল আলাকিন, 

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা োসুকলনা মুহাোকদন ওয়াআলা আকলকহ ওয়া 

সাহকেকহ আজিাইন| ইয়া েকব্ব! দয়া িবে আিাবদে নািাি িবুল িবে কনন| দয়া 

িবে আিাে আকখোবত খাইে প্রদান িরুর্| আিাবি কশষ কনিঃশ্বাস তোবগে সিয় 

িাকলিাবয় তাওকহদ পো নকসে িরুর্| আিাে মৃত আত্মীয়বদে িাগকফোত দান 

িরুন| আল্লাহুি িাগকফে ওয়ােহাি ওয়া আন্তা খাইরুে োকহকিন| কতবিফকফনী 

মুসকলিান ওয়া আলহাকিকন কেসসাকলকহন| আল্লাহুোগ কফেকল ওয়াকল ওয়াকল 

দাইয়ো ওয়াকল উিাকজয়ো ওয়া কললমুকিকননা ওয়াল মুকিনাত ইয়াওিা ইয়াকুমুল 

কহসাে| ইয়া োকব্ব, আিাবি শয়তাবনে খাোকপ এেং কনবজে নফবস আোো হবত 

েক্ষা িরুর্| দয়া িবে আিাবদে োকেবত েহিত এেং হালাল উপাজতন দান 

িরুন| আহবল ইসলািবি সালািাত েষ তর্ িরুর্| দয়ািবে িাকফেবদে কেরুবি  

মুসকলিবদে সাহায্য িরুন| 

আল্লাহুো ইন্নািা আফুয়ুেন িাকেমুন তুকহব্বেু আফওয়া ফায়াফু আকন্ন | ইয়া েকব্ব! 

আিাবদে সিলবি সুস্থতা দান িরুন এেং অসুস্থবদে অসুস্থতা দূে িবে কদন| 

আল্লাহুো ইকন্ন আস আলুিা কসহাতাও অোলআিানা তাওয়াহুস্নান খুকল্ক ওয়ােকে 

দাকেল িাকদকে কেোহিাকতিা ইয়া আেহািাে োকহকিন| দয়ািবে আিাে কপতা 

িাতা এেং সন্তান আত্মীয় েন্ধু এেং সিল মুসকলি িাইবদে জীেন খাইে এেং 

কহদায়াত এেং ইকিিািাত দান িরুন| ইয়া োকব্ব আকিন!  ওয়ালহািদু কলল্লাকহ 

োকব্বল আলাকিন| আল্লাহুো সাকল্লয়ালা মুহাোকদন ওয়াআলা আকল মুহাোকদন 

িািা সাল্লাইতা আলা ইেোকহিা ওয়া আলাআকল ইিাকহিা ইন্নািা হাকিদু োকজদ| 

আল্লাহুো োকেি আলা মুহাোকদন ওয়া আলা আকল মুহাোদ িািা োোিতা 

আলা ইিাকহিা ওয়া আলাআকল ইিাকহিা ইন্নািা হাকিদুি িকজদ | আল্লাহুে 

োব্বানা  আকতনা কফদ্দুকনয়া হাসানাতাও ওয়া কিনা আজাোন্নাে| কেোহিাকতিা 

ইয়া আেহািাে োকহকিন| ওয়ালহািদু কলল্লাকহ োকব্বল আলাকিন| আিাগকফরুল্লাহ, 

আিাগকফরুল্লহ, আিাগকফরুল্লাহ| আিাগকফরুল্লাহ আলআকজি, আলিাকেি 

আল্লাকজ লাইলাহা ইল্লা হুয়োল হাইয়ুেল িাইয়ঊি ওয়াতুবু ইলাইকহ|  

 

নািাবিে িািরূহসমুহিঃ 

১- নািাবিে িবে ঘাে োকিবয় একদি ওকদি তািাবনা, 

২- কিছু কনবয় কনবজ কনবজ কখলা িো, 

৩- কিান ওিে ব্যতীত নািাবিে িবে কসজদাে জায়গা পকেস্কাে িো, 

৪- পুরুষবদে জন্য দাাঁোবনা অেস্থায় বুবিে উপে হাত োধা এেং কসজদাে সিয় 

দুই হাত কসনা েোেে এি লাইবন োখা, 

৫- আঙ্গুল কফাটাবনা ো আঙ্গুল কদবয় শব্দ িো, 

৬- কিান ওিে ব্যতীত দুই পা এবি অপবেে উপে কেবখ অথ তাৎ িস িবে েসা, 

৭- কসজদাে সিয় কি কিান পা উপবে কতালা, 

৮- এিন কিান কপাশাবি নািাি আদায় িো িা কিান সোকনত ব্যকি ো েেবদে 

সািবন পকেধানবিাগ্য নয়, 

৯- িাবো মুখ েোেে সািনা সািকন দাাঁকেবয় নািাি পো, 
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১০- আগুবনে সািবন দাাঁকেবয় নািাি আদায় িো, 

১১- শেীবে ো িাপবে কিান িকে আঁিাবনা ো ফবটাগ্রাফ থািা, 

১২- কিান ওজে ব্যতীত কগাঙ্গাবনা, 

১৩- জািাে হাবতে িাবঝ হাত ঢুকিবয় নািাি আদায় িো, 

১৪- নািাবি কসনা ঝুকলবয় অথ তাৎ কুকুবেে িত িবে েসা, 

১৫- কচাখ েন্ধ িবে োখা, 

১৬- কিেলাে কদি হবত অন্য কদবি হাত ঘুকেবয় োখা, 

১৭- জািাবত নািাি আদাবয়ে সিয় সািবনে িাতাে ফাাঁিা কেবখ আলাদা কিান 

িাতাবে দাাঁোবনা, 

১৮- কিান কিছু সািবন না কেবখ সোসকে িেবেে সািবন নািাি আদায় িো, 

১৯- নািাসাত অথ তাৎ নাপাি এে সািবন দাাঁকেবয় নািাি আদায় িো, নাজাসাত 

সম্পবিত কেিাকেত অফুেন্ত কনয়ািত কিতাবেে চতুথ ত খবণ্ডে ষষ্ঠ অোবয় কেিাকেত 

েবয়বি, 

২০- নােী পুরুষ পাশাপাকশ দাাঁকেবয় নািাি আদায় িো, 

২১- ইবিঞ্জাে জরুেত অেস্থায় নািাি আদায় িো, 

২২- রুকু কথবি দাাঁকেবয় কসজদায় িাওয়াে সিয় কিান ওজে িাো সোসকে হাত 

আবগ িাটিবত কদওয়া, 

২৩- ইিাবিে আবগ রুকুবত িাওয়া|-  

২৪- ইিাবিে পুবে ত রুকু হবত কসাজা হবয় দাাঁোবনা| 

২৫- ইিাবিে পুবে ত কসজদায় িাওয়া| 

২৬- ইিাি এে পুবে ত কসজদা হবত িাথা কতালা| 

২৭- ওজে ব্যতীত কিান কিছুবত িে কদবয় উঠা| 

২৮- কসজদা হবত ওঠাে সিয় দুই হাত তলাে পুবে ত হাাঁটু কতালা| 

২৯- মুখ এেং কচাখ হবত ধুলা োকল কিািা| 

৩০- পবেে োিাবত এিন সুোবি একেবয় িাওয়া িা কসকেয়াল অনুিায়ী পূে তেতী 

োিায়াবত কতলাওয়াত কৃত সুোে ঠিি পবেে সুো| 

৩১- এিই সুো দুই োিাবত পো অথো এিই সুো এিই োিাবত দুইোে 

কতলাওয়াত িো| 

৩২-কিান োিাবত এিন সুো কতলাওয়াত িো িা পুে তেতী োিাবত 

কতলাওয়াতকৃত সুোে আবগে সুো| 

৩৩- পূে তেতী োিাবত কতলাওয়াতকৃত দবি সুোে অবপক্ষা কতন আয়াবতে অকধি 

কতলাওয়াত িো| 

৩৪- ওজে ব্যতীত কিান কিছুবত িে কদবয় কসজদায় িাওয়া কিংো কিান কিছুবত 

িে কদবয় কসজদা কথবি ওঠা| 

৩৫-নািাবি িাকি তাোবনা| 

৩৬- হাতা কগাটাবনা অেস্থায় কিংো িাাঁধ অথো পা উন্মুি অেস্থায় নািাি আদায় 

িো| 

৩৭- োকহবে থািা অেস্থায় কনবজবি আবৃত না িো| 

৩৮- জনগবর্ে চলাে পবথ নািাি আদায় িো| 

৩৯- রুকু এেং কসজদাে সিয় তাসকেহ আঙ্গুল কদবয় কগানা| 

৪০- ইিাবিে কিহোবেে খুে কিতবে ঢুবি িাওয়া| 

৪১- ইিাবিে এিািী জািাবতে কলািবদে সিতবলে তুলনায় এিদাো পকেিান উচু 

স্থাবন নািাি আদায় িো| 

৪২- ইিাবিে কিহোে ব্যতীত অন্য কিাথাও হবত নািাি পকেচালনা িো| 

৪৩- নািাবিে িবে উচ্চস্ববে আিীন েলা| 

৪৪- কিয়ািেত অেস্থায় পঠে আয়াবত িাকেিাসমুহ রুকুবত কগবয় কতলাওয়াত িো| 

৪৫- রুকুবত পঠে দুয়া দাাঁোবনাে পে সিাপ্ত িো| 

৪৬- ওজে ব্যতীত এি পাবয় নািাবি দাাঁোবনা| 

৪৭-নািাবিে িাবঝ কেকিন্ন পাবশ ত িাওয়া| 

৪৮-কিান কপািা িািে না িািোবনা সবত্ত্বও িাো| 

৪৯- নািাবিে িাবঝ কিান কিছুে গন্ধ কনওয়া| 

৫০- খাকল িাথায় নািাি আদায় িো| হাকজো ইহোি অেস্থায় থািাে িােবর্ 

খাকল িাথায় নািাি আদায় িেবেন| 

৫১- দুই হাত িাো অেস্থায় নািাি আেম্ভ িো| 

৫২- খাকল পাবয় নািাি আেম্ভ িো| কিান কিান ের্ তনা িবত কিবয়বদে খাকল 

পাবয় নািাি আদায় িািরূহ, আোে কিান কিান ের্ তনায় এটি নািাি িবঙ্গে 

িাের্| ইেবন আকেকদন এে চােশত উনচকল্লশ পৃষ্ঠায় উবল্লখ েবয়বি, িখন 

িসকজবদ প্রবেশ িো হয় তখন কপিবন জুতা ো অন্য কিছু োখা িািরুহ| 

োকেিাতাত এে কশষ অোবয় েকর্ তত েবয়বি, সািবন অথো ডাবন োখাে চাইবত 

োবি োখা সুন্নাত|  
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কতগকেে-উস-সালাত নািি কিতাবে উবল্লখ আবি ফেি এেং সুন্নাত নািবিে 

িাবঝ কিান নািাি আদায় িািরুহ| 

 

নািাি িবঙ্গে িাের্িঃ 

হানাকফ িািহাে অনুিাকয় নািাি িবঙ্গে ৫৫টি িাের্ েবয়বি, িাে এিটিে িােবর্ই 

নািাি কিবঙ্গ িাবে| 

১- দুকনয়াকে কিছু পাঠ িো, 

২- উচ্চ স্ববে হাসা, 

৩- এিন কিছু িো িাবি আিবল িাকিে েলা হয়, 

৪- ওজে ব্যতীত কিান ফেি কিবে কদওয়া, 

৫- অসতিতিাবে কিান ফেি ছুবট িাওয়া, 

৬-দুকনয়াকে কিছুে জন্য উচ্চস্ববে িান্না িো, 

৭- ওজে ব্যতীত িাকশ কদওয়া ো গলা পকেস্কাে িো, 

৮- চুইংগাি চাোবনা, 

৯- শেীবেে কিান স্থান এি হাত কদবয় কতন োবেে অকধি চুলিাবল ো হাত কিবে 

িাপ কদবল, 

১০- হেন্ডবসি িো| 

১১- এিনিাবে তািকেবে ইফকততাহ উচ্চাের্ না িো িাবত কনবজ শুনবত পাবে| 

১২- এতটুকু উচ্চস্ববে কতলাওয়াত ো অন্যান্য দুয়াসমুহ পাঠ না িো কি কনবজে 

িাবন কপৌাঁিায়| 

১৩- িাবো ডাবিে জোবে লাহাওলা ওয়ালা কুয়োতা ইল্লা কেল্লাকহল আকলউল 

আকজি, সুেহানাল্লাহ অথো লাইলাহা ইল্লাল্লাহ েলা| ব্যকিে নািাি ততক্ষর্ পি তন্ত 

ফাকসদ হবে না িকদ ব্যকিে উবেশ্য হয় অপেবি বুকঝবয় কদওয়া কস নািাবি 

আবি| িকদ তাে উবেশ্য হয় নািাবিে জোে কদওয়া তবে নািাি ফাকসদ হবয় 

িাবে| 

১৪-উবেশ্য প্রবনাকদতিাবে সালাবিে জোে কদওয়া, 

১৫-মুবখ কিান কিকস্ট েস্তুে স্বাদ গ্রহর্ িো এেং এটিে লালা গবলাধিের্ িো| 

১৬- োকহবে নািািেত অেস্থায় আিাবশে কদবি মুখ িো| এেং বৃকিে পাকন মুখ 

কদবয় গ্রহর্ িো| 

১৭- আবোহন িো জন্তুে দকে কতন োবেে অকধি টানা, 

১৮- কতনোবেে কেকশ হাত কতালা, কিান ধেবনে কপািা- িািে, িাকি ইতোকদ 

িাো অথো হাত কদবয় কপবশ কফলা| 

১৯- এি রুিন এে িবে কতন এে অকধি চুলবতালা| 

২০- কতন অক্ষে এে শব্দ কেকশি কিান আওয়াজ িো| 

২১-কঘাোে কপবঠ নািািেত অেস্থায় কতনোবেে অকধি কঘাোে গাবয় পা কদবয় 

আঘাত িো| 

২২- এিোে উিয় পা কদবয় আঘাত িো| 

২৩- ইিাি এে সািবন নািাবি দাাঁোবনা| 

২৪- কিান ওজে ব্যকতত দুই োিাবতে িাঝখান কদবয় হাটা| 

২৫- দাকে অথো চুল আঁচোবনা, 

২৬- নােী- পুরুষ এিই িাতাবে পাশাপাকশ উিবয় ইিাি এে কপিবন জািাবতে 

সাবথ নািাি আদায় িো| নােী এেং যুেতী কিবয়বদে পকেপুর্ তিাবে পদ তা িাো 

কিংো শেীবেে কিান অংশ উন্মুি কেবখ োকহবে কিংো িসকজবদ িাওয়া হাোি| 

এবক্ষবত্র এরুপ নািাবিে িােবর্ তাবদে সওয়াবেে পকেেবতত গুনাহ হবে| 

২৭- কনবজে ইিাি ব্যকতত অন্য ইিাবিে সিস্যাে সিাধান িো| 

২৮-কিিন কিান ফািা স্থাবন কিান িকহলা ইিাবিে অনুসেবর্ নািাবি দাকেবয় 

কগল| এেপে অন্য কলািো এবস তাে সাবথ জািাবত কিাগ কদল| এবত িবে 

লাইনটি লম্বা হওয়ায় িকহলাে অেস্থান কেবি কগল| এরুপ অেস্থায় কতন জবনে 

নািাজ অথ তাৎ িকহলাে ঠিি ডাবনে ব্যকি ঠিি োবিে ব্যকি এেং ঠিি কপিবন 

দাাঁোবনা ব্যকিে নািাজ ফাকসদ হবয় িাবে| 

২৯- িাবো োচ্চাবি আকলঙ্গন িো, 

৩০- কিছু কখবল ো পান িেবল| 

৩১- িলাে দানাে সিপকেিান কিছু চাোবল এেং তা দাবতে কিতে আটবি 

থািবল| 

৩২-দুই হাত কদবয় শাবট তে িলাে ঠিি িেবল ো এরুপ কিছু িেবল| 

৩৩- কিান খাোপ সংোদ শুবন ইন্না কলল্লাকহ ওয়া ইন্না ইলাইবহ োকজউন েলা| 

৩৪- কিান িাবলা খেে শুবন আলহািদু কলল্লাহ েলা| 

৩৫- নািাবিে িাবঝ িফ ো হাকচঁে পবে আলহািদু কলল্লাহ েলা| 

৩৬- কিান ব্যকিে হাকচঁে জোে শুবন ইয়ােহামু িাল্লাহ পাঠ িো| 
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৩৭- অপে ব্যকিে জোে ইয়াহকদ কুমুল্লাহ েলা, 

৩৮- কিান ব্যকি এবস িকদ নািািেত কিান িকহলাবি চুম্বন িবে| 

৩৯- নািািেত অেস্থায় দুকনয়াকে কিান কিছু চাওয়া, 

৪০- িাোে কদি হবত কসনা ঘুকেবয় কফলা,  

 

কিেলাহ কদি কনর্ তবয়ে দুইটি উপায় েবয়বি- 

১- কিৌকনিিাবে কিেলাে কদি কনন তয় িো, ২- সিবয়ে কিকত্তবত কিেলাে কনন তয়, 

৪১- কসজদাে সিয় উিয় পা িাটি হবত কতালা, 

৪২- এিন অশুিিাবে কুোবনে আয়াত কতলাওয়াত িো কি তা অথ ত পকেেততন 

িবে কদয়| 

৪৩- িকহলাবদে জন্য নািবিে িাবঝ োচ্চাবি িন পান িোবনা| 

৪৪- অবন্যে জায়গায় কনবজে জায়গা পকেেততন িো, 

৪৫- আবোহনেত প্রার্ীবি কতনোে আঘাত িো| 

৪৬- েন্ধ দেজা কখালা| 

৪৭- নূন্যতি কতন অক্ষে কেকশি কিান লাইন কলখা, 

৪৯- িািা নািািসমুহ স্মের্ িো িকদ তা িয় এে িি হ্রয়| 

৫০- জাহাবজ ো কিান োহবনে কপবঠ ওজেসহ নািািেত অেস্থায় কিেলাে কদি 

হবত মুখ ঘুবে িাওয়া| 

৫১- জন্তুবি এিনিাবে িাে না কদওয়া কিন ব্যকি জন্তুে উপবে উপকেি| 

৫২-অন্তে কথবি মুেতাদ হবয় িাওয়া| 

৫৩- জুন্দুে হবয় িাওয়া| 

৫৪- ইিাি এে এিন িাউবি তাে প্রকতকনকধ কহসাবে কনবয়াগ কদওয়া এেং িবন 

িো কি তাে কনবজেও যুকে নি হবয় কগবি| 

৫৫- এিনিাবে কুেআন কতলাওয়াত িো কি অথ ত পকেেততন হবয় িায়| ইেবন 

আকেকদন কথবি েকর্ তত, কিান নািাবিে োইবে থািা ব্যকিবি অনুসেন িবে 

আদায়কৃত নািাি সকহ হবে না। ইিাি এেং মুয়াকেবনে স্বে অকধি উচ্চ িো 

িািরুহ| ইিাি িখন তািেীবে তাহায়ো িেবে তখন নািাবিে কনয়োত িো| 

তাবদে নািাি সকহহ হবে না িকদ তাো শুধু িাত্র জািাতবি তাবদে আওয়াজ 

কশানাবনাে জন্য কনয়োত িবে| ইিাি এে আওয়াজ িবথি হওয়া সবত্ত্বও 

মুয়াকেবনে উচ্চ স্ববে তািেীে েলা িািরুহ| 

 

 

নািাি িবঙ্গে িাের্ নয়িঃ 

নািাবিে সািবনে িাতাে িকদ অপুর্ ত থাবি তবে এি ো দুইপা একগবয় কগবয় 

িাতাে পুর্ ত িেবল অথো িােও জাোে কহসাবে িাো আকিন েলবল, িােও 

সালাি ো সম্ভাষবর্ে জোবে কচাখ কদবয় অথো কচাবখে পাতা কদবয় ইশাো িেবল 

অথো কিান ব্যকিে িত োিাত নািাি হবয়বি এই প্রবেে জোবে হাবতে আঙ্গুল 

কদকখবয় বুকঝবয় কদবল নািাি িঙ্গ হবে না| 

সালাবতে আকিধাকনি অথ ত, আল্লাহু আকজমুসশান এে দয়া এেং েহিত, 

কফবেশতাবদে পক্ষ হবত ইকিগফাে এেং মুকিনবদে দুয়া িািনা| এে পাকেিাকষি 

অথ ত, ইফাবল িা’লুিা, এেিান এ িাহসুসা| োংলায় নািাি আদায় িো| ইফাবল 

িা’লুিা অথ ত নািাবিে োকহবেে িাজ এেং এেিান এ িাহসুসা অথ ত নািাবজে 

অিেন্তেীর্ রুিনসমুহ| এগুবলাে সিন্বয়ই নািাি| 

এিদা আল্লাহে োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাি তাে কপ্রয় সাহাকে আলী 

িাোমুল্লাহ ওয়াজয়াহু ওয়া োকদয়াল্লাহবি েবলন, কহ আলী, তুকি অেশ্যই নািাবি 

ফেি, ওয়াকজে , সুন্নাত এেং মুিাহােসমুহ পকেপুর্ ত িাবে পালন িেবে।এেপে 

আনসােবদে িাবঝে এিজন প্রকসি সাহাকে োসুলবি লক্ষ িবে েবলন, ইয়া 

োসুলুল্লাহ, হিেত আলী ইকতিবে এসে কেষবয় অেগত| আিাবদেবি এই 

নািাবিে ফেি সুন্নাত ওয়াকজে এেং মুিাহােসমুবহে িকহিা ের্ তনা িরুন কিন 

আিো এগুলা আবো পকেপুর্ ত ও সুন্দেিাবে পালন িেবত পাকে | হিেত 

োসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহস সালাি েবলন, “কহ আিাে উেত এেং 

সাহাোগর্, নািাি এিন এিটি ইোদত িাে উপে আল্লাহ সুেহানা তায়ালা সন্তুি| 

এটা কফবেশতাবদে পিন্দ| এটি নেীকজে সুন্নাত| এটি িাকেফাবতে নুে স্বরূপ, 

আিলসমুবহে িবে কশ্রষ্ঠ আিল| শেীবেে জন্য এনাকজত স্বরূপ| কেকজবিে জন্য 

েেিত| আত্মাে নুে, দুয়া িবুবলে শতত| এটি মৃতুেে কফবেশতাে িয়ািহতাে 

কলাপিাকে| িেবেে আবলা, মুঙ্কাে এেং নাকিবেে প্রবেে জোে, কিয়ািত কদেবস 

শািীয়ানা স্বরূপ, এটি জাহান্নাি এেং আিাবদে িাবঝে প্রাচীে স্বরূপ| কেদুেৎ 
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গকতবত পুলকসোত কপরুবত সহায়তা িেবে| জান্নাবত িাথাে তাজ| এেং নািাি 

জান্নাবতে চাকে| 
 

জোমোতে নোমোতয  হমেঃ 
উদাহের্ স্বরূপ কিউ িকদ জািাবত দুই োিাত নািাি আদায় িবে এেং কনবজ 

কনবজ ২৭ োিাত নািাি আদায় িবে তবে তাে এই দুই োিাবতে সওয়াে সাতাশ 

োিাত কথবি কেকশ| অন্য ের্ তনায় এবসবি এিনকি জািাবত আদায় িো দুই 

োিাত নািাি এিাকি এি হাজাে োিাত নািাি অবপক্ষা কেকশ সওয়াে| কেকিন্ন 

কেওয়াবত জািাবত নািাবিে প্রচুে সওয়াবেে ের্ তনা এবসবি| কিিন-  

১| মুকিন এবি অপবেে সাকনবে আসবল তাবদে িবে িালোসাে েন্ধন সৃকি হয়| 

২| অজ্ঞ কিউ অকধি জানা ব্যকিে িাি কথবি নািাবিে অজানা কেষয় গুবলা 

জানবত পােবে| 
৩|িকদ এি দবলে নািাজ িবুল হয় এেং অপে দবলে না হয়।তবে এই 

পূে তেতীবদে নািাবিে েেিবত পেেতীবদে নািাি  িবুল হবয় িায়| 

এি কেওয়াবত োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাি েবে্ন” “কহ আিাে উেত| 

কতািাবদে জন্য আকি দুইটি পথ কেবখ িাকে, এিটা কুেআন এেং অপেটি আিাে 

সুন্নাত কি ব্যকি এগুলা োবদ অন্য কিছুবি অনুসের্ িেবে কস আিাে উেত নয়| 

 

আব্দুল গকন নােলুকস োহিাতুল্লাহ আলাকহ [১০৫০-১১৪৩ কহজকে, ১৬৪০-১৭৩১ 

কিস্টাব্দ]  হাকদিা [ িা ইিাি কেেকগকিে তাকেিাবয় মুহােকদয়া কিতাবেে সাোংশ] 

কিতাবেে কনোনব্বই পৃষ্ঠায় উবল্লখ িবেবিন, আল্লাহ তায়ালা ইসলাবিে এিটা 

অংশ কুেআবনে িােবি এেং োকি অংশ কতকন প্রিাশ িবেবিন ো পুর্ ততা দান 

িবেবিন োসুল সাল্লাল্লাহু আকলকহ সাল্লাবিে সুন্নাবতে িােবি| োসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে সুন্নাত েলবত কোঝায় তাে কেশ্বাস, ের্ তনা, প্রািটিস, 

আচের্, এেং িাবো কিান িাবজে প্রকত তাে কদি কনবদ তশনা ো সিথ তন| এই 

হাকদসটি আকদল্লাহ এ শকেয়া গ্রবন্থে কিতীয় হাকদস কনবদ তশ িবে| 

 
 

জািাবতে ইিািকতিঃ 

ইিািবি জািাবত অনুসের্ িবেন এিন চাে ধেবনে কলাি েবয়বি, মুদকেি, 

মুবিকদ, িাসবুি এেং লাকহি| 

১| কি ব্যকি ইিাবিে সাবথ তািকেবেই হাত োবধ কতকন মুদকেি| 

২| কি ব্যকি প্রথি তািকেে ধেবত ব্যথ ত হয় কতকন মুিাকদ| 
৩| িাসবুি কসই ব্যকি কি ইিাবিে এি ো দুই োিাত নািাি সম্পন্ন হওয়াে 

পবে জািাবত শকেি হন| 

৪| লাকহি কসই ব্যকি কিকন ইিাবিে সাবথ তািকেবে তাহকেিা োবধন এেং কিান 

হাদাস ো এরুপ জরুেত এে িােবর্ নািাবজে িবে ওযুে জন্য িান এেং অযুে 

পবে আোে নািাবি ইিাবিে সাবথ কিাগ কদন| এরুপ ব্যকিে নািাি ইিাবিে 

কপিবন সম্পূর্ ত নািাি আদায়িােী, সম্পূর্ ত কিোত পাঠিােী এেং সম্পূর্ ত রুকু 

কসজদা দানিােী  সিান কহসাবে গণ্য হবে| কিন কস পুবো নািাি তাই ইিাবিে 

কপিবন আদায় িেল| তবে তাবি ওযু িোে জন্য কনিটস্থ কিান জায়গায় কিবত 

হবে এেং িাে সাবথ িথা েলা িাবে না| অবনি ফকিবহে িবত ব্যকি দুবেে কিান 

অজুখানায় ওযুে জন্য কগবল তাে নািাি ফাকসদ হবয় িাবে| 

কিান ব্যকি িকদ দ্রুত ইিাবিে সাবথ রুকু ধেবত কগবয় পকেপূর্ তিাবে তািকেবেই 

ইফকততাহ এেং কনয়ত িাোই দ্রুত রুকুবত চবল িায় তবে তাে ঐ োিাত ইিাবিে 

সাবথ গণ্য হবে না| কস িকদ এবস পকেপুর্ তিাবে কনয়ত তািকেবে ইফকততাহ এেং 

রুকুে তাসকেহ পাঠ িবে তবে তাে ঐ োিাত ইিাবিে সাবথ গণ্য হবে| তথাকপ 

িকদ ইিাি রুকু হবত কসাজা দাাঁোবনাে পে িকদ কিউ রুকুবত ঝুবি তবে তাে এই 

োিাত ও ইিাবিে সাবথ গণ্য হবেনা| 

 

নািাবিে তাকদবল আেিানসমুহিঃ 

ইিাি আবু ইউসুফ োহিাতুল্লাহ আলাকহে িবত, কিউ িকদ নািাবিে পাাঁচটি 

জায়গায় ভুবল নয় কজবন বুবঝ তাকদল এ আেিান েজায় না োবখ তবে তাে 

নািাি ফাকসদ হবয় িাবে| তাোফাইবনে অথ তাৎ ইিাি আজি আবু হাকনফা এেং 

ইিাি মুহােদ এে িতানুসাবে ,নািাি ফাকসদ হবেনা| তবে নািাবিে অপূর্ ততা 
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এেং ইিাকৃত ওয়াকজে আদাবয়ে ত্রুটি দূে িোে জন্য নািাি পুনোয় আদায় 

িেবত হবে| ভুবল এটি িেবল সাজদাবয় সাহু িো জরুকে| 

 

তাকদবল আেিান পালন না িোে িাকব্বশটি ক্ষকতিঃ 

১| এটি দাকেবদ্রে িাের্, 

২| পেিাবল উলািাো আপনাবি ঘৃর্া িেবে, 

৩| আদালাত হবত কেচুেত হবে এেং পেেতীবত কিান সাকক্ষ কহসাবে 

গ্রহর্বিাগ্যতা থািবেনা, 

৪| কি জায়গায় এরুপ অপুর্ তিাবে আদায় িো হবে কেচাে কদেবস নািাি তখন ঐ 

ব্যকিে কেরুবি অকিবিাগ িেবে, 

৫| কিউ িকদ অপেবি এরুপ িেবত কদবখ ও তাবি সংবশাধন না িবে তবে কস 

ও গুনাহগাে হবে| 

৬| নািাি পুনোয় আদায় িেবত হবে| িা তাকদল এ আেিান এে সাবথ আদায় 

িো হয়কন| 

৭| এটি ইিান িাো মৃতুেে িাের্, 
৮| এটি ব্যকিবি নািাি কচাে কহসাবে প্রিান িবে, 
৯| এরুপিাবে আদায়কৃত নািাি কেচাে কদেবস দাবতে সািবন ঝুলন্ত পুোন 

িয়লাে িত আকেভূ তত হবে, 

১০| আল্লাহ তায়ালাে ক্ষিা হবত েকঞ্চত হবে, 

১১| আল্লাহে দেোবে িো আবেদন অপকেপূর্ ত কহসাবে গণ্য হবে, 

১২| নািাি এে অগকনত সওয়াে হবত েকঞ্চত হবে, 

১৩| একত অন্য আিবলে িােবি িো সওয়াে ও ধ্বংস িবে কদয়, 

১৪| এটি ব্যকিে জন্য জাহান্নাি প্রাকপ্তে িাের্ হয়, 

১৫| অজ্ঞ ব্যকি িাো আপনাবি অনুসের্ িবে তাোও এিই ভুল কজকনস কশখবে| 

সুতোং আেও কেকশ জন্ত্রনা ও শাকিে হবয়বি, 

১৬| ব্যকি কনবজে ঈিাবনে কেরুিাচের্ িেবে, 

১৭| ইকন্তিালাবতে সুন্নাতসমুহ মুবি িাবে, 

১৮| আপকন এরুপ িোে িােবি আল্লহে গজেবি আেও োকেবয় কদবেন, 

১৯| শয়তানবি সন্তুি িো হবে, 

২০| জান্নাত হবত দূেত্ব োেবে, 

২১| ব্যকি জাহান্নবিে কনিটেতী হবে, 

২২| কনবজে নফবসে প্রকত আেও কেকশ কনষ্ঠুে হবে, 

২৩| কনবজে নফসবি অপকেেন্ন িেবে, 

২৪| ডান এেং োবিে কফবেশতাবদে অসন্তুি িো হবে, 

২৫| োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সালািবি িি কদওয়া হবে, 

২৬| আপকন সিগ্র সৃকিজগবতে ক্ষকত সাধন িেবলন| আপনাে এিটি গুনাবহে 

জন্য বৃকি এেং ফসল হবেনা, অথো অসিবয় বৃকি হবে, িা ফসবলে উপিাবেে 

কেপেীবত ক্ষকত িেবে| 

 

`xN© c‡_i ভ্রিবর্ bvgvি  

‡bqvgZ B-Bmjvg Gi g‡a¨ উবল্লখ Kiv n‡q‡Q, †jLK nvRx †gvnv¤§` wRnbx 

েহিাতুল্লাহ, 1262-1332 wnRix-1914 wLª.) memgq Ges †h ‡Kvb RvqMvq 

mybœZ bvgvয e‡m Av`vq Aby‡gv`b‡hvM¨ hw`I ùvwo‡q Av`vq Kiv m¤¢e| 

Avcwb hLb e‡m bvgvয Av`vq K‡ib ZLb iæKzi Rb¨ Avcbvi kixi AebZ 

ivLyb| wmR`vn& Rb¨ Avcbvi gv_v Rwg‡b ivLyb (†g‡S‡Z A_ev 

Rvqbvgv‡য)| যাই ‡nvK, hw` †Kvb e¨w³ †Kvb  িাের্ QvovB e‡m bvgvয 

Av`vq K‡i (Bmjv‡g ewY©Z িাের্mg~n Qvov) Zvn‡j, Zv‡K  `uvwo‡q bvgvয 

Av`v‡qi A‡a©K QIqve †`Iqv n‡e| ‰`wbK cuvP Iqv³ bvgv‡যi mybœZ Ges 

Zvivexn& bvgvয bdj bvgv‡যi অন্তভু তি ( Dwbk b¤^i Aa¨v‡qi PZz_© As‡k 

Zvivexn& I অফুরন্ত †bqvgZ m¤ú‡K© †`Lyb)| †Kvb GKwU ভ্রিবর্, kû‡i 

GjvKvi evB‡i, †Kvb প্রার্ীে  (†hgb †Nvov) wc‡Vi Dc‡i bdj bvgvয 

Aby‡gv`b‡hvM¨| wKejvi w`‡K gyL wdiv‡bv A_ev iæKz, wmR`vn& Kiv 

eva¨Zvg~jK bq| Avcwb Bkvivq bvgvয Av`vq Ki‡eb| Ab¨K_vq, Avcwb 

Avcbvi kixi‡K AebZ K‡i ivL‡eb| Avcwb wmR`vn& Rb¨ Av‡iKUz †ewk 

AebZ n‡eb| প্রার্ীে kix‡ii †bvsiv, bvgv‡য †Kvb we‡kl cÖfve †dj‡ebv| 

†Kvb K¬všত e¨w³ hw` Rwg‡b bvgvয Av`vq K‡ib Z‡e †Kvb `Û ev LuywU‡Z 
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ev †`qv‡j †njvb w`‡q Av`vq Kiv Aby‡gv`b‡hvM¨| nuvU‡Z nuvU‡Z bvgvয 

Av`vq Kiv mnxn n‡ebv| Ab¨ K_vq, bvgvয গ্রহর্‡hvM¨ n‡ebv| diয Ges 

IqvwRe bvgvণযে ক্বািা Av`vq Kiv hvq, †Kvb প্রার্ীে Dc‡i wbR GjvKvi 

evB‡i ভ্রিবর্i mgq bvgvি msw¶ß িেবর্ে †¶‡Î wbgœwjwLZ welq¸‡কলা†Z 

`„wó ivL‡Z n‡e| hw` Avcbvi mnhvÎx Avcbv‡K Z¨vM K‡i Ges GKv cï 

†_‡K AeZiY f‡qi KviY nq| Av‡kcv‡k WvKvZ‡`i উপদ্রপ হয় িাবত 

Avcbvে প্রার্, m¤ú` A_ev Avcbvi evnb (প্রার্ী) nviv‡bvi fq _v‡K| িকদ 
িদ তিাি জকিন হয়, প্রার্ীwU‡K wbqš¿b Kiv Am¤¢e nq অথো এিই েিি 
সিস্যা থাবি| hw` m¤¢e nq Zvn‡j প্রার্ীwU‡K wKejvgywL Kwi‡q wbb Ges 

bvgvয Av`vq Ki“b| hw` Zv m¤¢e bvnq Zvn‡j প্রার্ীwU †hw`‡KB nuvUzK 

bvgvয Av`vq K‡i wbb| ‡Kvb GKwU োাঁবি (wKejv bv Rvbv †M‡j) bvgvয 

Av`v‡qi †¶‡ÎI প্রার্ীi Dc‡i bvgvয Av`v‡qi wbqg¸‡jv cÖ‡hvR¨| 

প্রার্ীwU‡K hw` _vgv‡Z nq Ges †Kvb Mv‡Qi wb‡P Ae ’̄vb wb‡Z nq Z‡e Zv 

bvgv‡যi RvqMv কশকেবে iƒcvšÍwiZ n‡e| (†hgb: †Uwej ev cvj¼) hv‡Z K‡i 

Rwg‡bi Dci bvgvয Av`vq Kiv hvq| †m‡¶‡Î Avcbv‡K wKejvi w`‡K Ny‡i 

bvgvয Av`vq Ki‡Z n‡e| 

ivm~j সাল্লাল্লাহু আলাকহ ওয়াসাল্লাি nhiZ Rvdi ZvBq¨vi (ivt) [১] ‡K 

‡bŠKvq/ Rvnv‡R bvgvি cov wkwL‡q‡Qb hLb wZwb Avwewmwbqv (Bw_Iwcqv) 

hvÎv KiwQ‡jb এিাবে; diি A_ev IqvwRe bvgvি cvj †Zvjv (Pjgvb) 

RvnvR/ †bŠKvq Av`vq Kiv m¤¢e Ges †m‡¶‡Î bvgvি msw¶ß Ki‡র্i †Kvb 

cÖ‡qvRb †bB| †bŠKvq Rvgvqv‡ZI bvgvি Av`vq Kiv hvq| Pjন্ত Rvnv‡R 

Bkvivq bvgvি Aby‡gv`b‡hvM¨ bq| রুকু I wmR`vn& Aek¨B Ki‡Z n‡e| 

GKB mv‡_ wKejvgywL n‡q bvgvি Av`vq Kiv eva¨Zvg~jK| Avcwb bvgvি 

ïi“ Kivi mgq wKejvgywL n‡q `uvov‡eb| GKB mv‡_ †bvsiv †_‡K cweÎZv 

AR©b †bŠKvq/ Rvnv‡R eva¨Zvg~jK| (Qq b¤^i Aa¨v‡qi Pvi Ask Ó†bvsiv 

†_‡K cweÎZvi A‡kl ingZÓ ª̀óe¨)| 

 nvbvdx gvযnve g‡Z, Pjন্ত †bŠKvq e‡m †_‡K bvgvি Av`vq Kiv hvq Z‡e 

bvgvি msw¶ß Kivi cª‡qvRb bvB| mg~‡`ª †bv½i †djv RvnvR hw` AbeZ© 

N~Y©vqgvb Ges bo‡Z _v‡K Z‡e Zv Pjgvb RvnvR we‡ewPZ n‡e| hw` mvgvb¨ 

N~Y©vqgvb nq Z‡e Zx‡ii KvQvKvwQ we‡eP¨ n‡e| Zx‡ii KvQvKvwQ we‡eP¨ 

†Kvb Rvহা‡R e‡m †_‡K bvgvি Av`vq Kiv hv‡e bv| ïay `uvwo‡qI bvgvি 

Av`vq mwnn& n‡ebv| hw` m¤¢e nq Wv½vq †b‡g bvgvি Av`vq K‡Z n‡e| 

Zx‡i †h‡q bvgvি Av`vq Kiv cÖ‡qvRb| `~N©Ubvi m¤¢vebvq hw` Avcbvi 

m¤ú` ev Rxeb ev RvnvR/ †bŠKv †Q‡o hvIqvi m¤¢vebv _v‡K Zvn‡j PjšÍ 

Rvnv‡R/†bŠKvq `uvwo‡q নািাি Av`vq Aby‡gv`b‡hvM¨| GLv‡b Avgiv 

Bmjv‡gi †bqvg‡Zi „̀óvšÍ উবল্লখ †kl Kijvg| 

[১] nhiZ Rvdi ZvBq¨vi (ivt) wQ‡jb ivm~j সাল্লাল্লাহু আলাকহ ওয়া সাল্লাবিে 

PvPv Avey Zvwj‡ei Pvi cy‡Îi GKRb| wZwb nhiZ Avwj (ivt) Gi  `k 

eQ‡ii eo Ges nhiZ BKv‡qj †_‡K `k eQ‡ii †QvU wQ‡jb| wZwb 

Avwewmwbqv ভ্রির্ K‡iwQ‡jb Ges LvBev‡ii w`‡K cªZ¨veZ©b K‡ib| 

wnRi‡Zi Aóg eQ‡i `v‡g‡¯‹i mwbœK‡U g~ÕZv bvgK ¯’v‡b wZb nvRv‡ii †ewk 

†mbvi kw³kvjx evB‡R›UvBb‡`i wec‡¶ hy× K‡i‡Qb| †mLv‡b A‡bK 

Avµgন K‡ib Ges GKw`‡b mË‡ii †ewk Zx‡ii AvNv‡Z knx` nb| ZLb 

Zvi eqm wQj gvÎ GKPwল্লk eQi| wZwb ivm~j সাল্লাল্লাহু আলাকহ ওয়া 

সাল্লাবিে AwZ mwbœK‡Ui mvZRb gvby‡li GKRb wQ‡jb| 

Be‡b AvweØxকন Dকল্লখ িো হবয়বি, ỳB PvKvi †Nvov PvwjZ evn‡b hw` †mvRv 

n‡q ùvov‡bv bv hvq, প্রাকর্ে mv‡_ bv †eu‡a, MwZnxb/ MwZgq Ae¯’vq bvgvি 

Av`vq প্রাকর্ে wc‡V bvgvি Av`v‡qi gZ n‡e| Pvi PvKvi Mvwo hLb MwZnxb 

ZLb Zv mgZj we‡ewPZ n‡e| hLb GwU Pj‡Z ïi“ K‡i diি bvgvিwU 

প্রার্ী wc‡V bvgvি msw¶ß Ki‡র্i gZ K‡i Av`vq Ki‡Z n‡e|  Gici 

evnbwU _vwg‡q wKejvgyLx n‡q bvgvি Av`vq Ki‡Z n‡e| hw` evnbwU _vgv‡Z 

bv cv‡ib Z‡e Pjন্ত †bŠKvi wbq‡g  bvিাি Av`vq Ki‡Z n‡e| hw` †Kvb 

mdiZ (খুে দূবেে ভ্রিবর্ Av‡Qb whwb) ‡g‡S‡Z em‡Z ev wKejvgyLx n‡Z 

cv‡ib bv, ivস্তাi Kvi‡ে wZwb nvbvdx A_ev gvwjKx gvhnv‡ei †h †Kvb GKwU 

অনুিের্ Ki‡eb Ges hvbevnb †_‡K †b‡g µgvš̂‡q Kvhv bvgvি Av`vq 
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Ki‡eb| [১] †g‡S‡Z, †Pqv‡i A_ev Avivg †K`vivq em‡Z m¶g Ggb 

gvby‡li †¶‡Î Bkvivq bvgvি Av`vq MÖnb‡hvM¨ bq| ev‡m ev D‡ovRvnv‡R 

নািাবিে weavb Avi hvbevn‡b  bvgvh Av`v‡qi GKB weavb| hw` †Kvb e¨w³ 

`xN©c_ ভ্রিবর্ gbw¯’i K‡i Ges wZb w`‡bi †ewk c‡_ ভ্রিবর্ে wbqZ K‡i (18 

c¨vivmv½-cÖvPxb cvi‡m¨i ˆ`‡N©i gvc 54 gvBj অথো 104 wK.wg.) Z‡e 

Zvi evwo, MÖvg A_ev kni Z‡e Zvi MÖvg ev kni Z¨v‡Mi mgq †_‡K wZwb 

mdiKvix Mb¨ n‡eb| Be‡b AvweØxকনi g‡Z GK gvBj Pvi nvRvi ÕavnivÕ 

Ges GK avniv PweŸk weNZ (GK weNZ `yB †m.wg.)| শাবফয়ী Ges gvwjKxi 

g‡Z 16 c¨vivmv½ = 48 gvBj  = ৮0 wK.wg| 

[১] চতুথ ত অংবশে পঞ্চি Aa¨v‡q ÕA‡kl ingZÕ ª̀óe¨| 

 

ZvKex‡i Zvn&ixgvi dwRjZ 

hLb †Kvb e¨w³ Bgv‡gi mv‡_ ZvKex‡i Zvn&ixgv D”PviY K‡i ZLb Zvi 

cvc¸‡jv kirKvjxb evZv‡m S‡icov cvZvi gZ Si‡Z _v‡K| GK mKv‡j 

ivm~j সাল্লাল্লাহু আলাকহ ওয়া সাল্লাি bvgvি Av`vq KiwQ‡jb ZLb GK e¨w³ 

G‡m bvিা‡ি †hvM w`j| wKš‘ mKv‡ji bvgv‡ি ZvKex‡i Zvnixgv Zvi Rb¨ 

A‡bK †`wi n‡q †Mj|  wZwb Bgv‡gi mv‡_ ZvKex‡i Zvnixgv D”Pvi‡Y e¨_© 

n‡qwQ‡jb| wZwb GKRb `vm‡K gy³ KiwQ‡jb| AZ:ci wZwb ivm~j 

সাল্লাল্লাহু আলাকহ ওয়া সাল্লাি†K cÖkœ Ki‡jb, Ó†n bex, AvR mKv‡ji bvgv‡ি 

ZvKex‡i Zvnixgv cvBwb| Avwg GKRb `vm gy³ KiwQjvg| Avgvi B‡”Q nq, 

Avwg wKfv‡e ZvKex‡i Zvnixgvi mIqve AR©‡b m¶g ne? ivm~j সাল্লাল্লাহু 

আলাকহ ওয়াসাল্লাি  হিেত Avey eKi (ivt) †K wR‡Ám Ki‡jb, ÓZzwg 

ZvKex‡i Zvnixgv m¤§‡Ü wK ej‡e?Ó wZwb DË‡i ej‡jb, ÕBqv ivm~jyjvn 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি Avgvi hw` PwjkwU DU _vKZ hviv ¯^Y©vj¼vi 

†evSvBK…Z Ges Avwg me¸‡jv Mixe‡`i gv‡S কেতের্ K‡i w`Zvg ZeyI 

Bgv‡gi mv‡_ ZvKex‡i Zvnixgvi mIqve AR©b m¤¢e bq| AZ:ci 

`yÕRvnv‡bi bex হিেত Igi (ivt)কি wR‡Ám Ki‡jb,  †n Igi!  ZvKex‡i 

Zvnixgv m¤§‡Ü wK ej‡e?Ó হিেত Igi (ivt) ej‡jb, ÓAvgvi hw` g°v 

†_‡K gw`bvi ~̀i‡Z¡ GZ¸‡jv DU _vKZ, hviv ¯^Y©vj¼vi †evSvBK…Z Ges 

Avwg me¸‡jv Mixe‡`i g‡a¨ `vb K‡i w`Zvg ZeyI Bgv‡gi mv‡_ ZvKex‡i 

Zvnixgv Av`v‡qi mIqve AR©b Ki‡Z cviZvg bvÓ| AZ:ci ivm~j সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাি Imgvb (ivt) †K cÖkœ Ki‡jb, Ó†n Imgvb, ZvKex‡i 

Zvnixgv m¤§‡Ü wK ej‡e?Ó nhেZ Imgvb wRbœyivBb ej‡jb, ÓBqv ivm~jyল্লvn 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ÓAvwg hw` iv‡Z `yÕivKvZ bvgvি Av`vq KiZvg 

Ges cÖ‡Z¨K ivKv‡Z m¤ú~Y© †KviAvb †ZjvIqvZ KiZvg ZeyI Bgv‡gi mv‡_ 

ZvKex‡i Zvnixgv Av`v‡qi mIqve AR©b Ki‡Z cviZvg bvÓ| Gici 

ivm~jyল্লvn সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি nhiZ Avjx (ivt) IqvRহু‡K cÖkœ 

Ki‡jb, Ó†n Avjx, ZvKex‡i Zvnixgv wb‡q Zzwg wK ej‡e?Ó wZwb Gfv‡e 

DËi w`‡jb, Óhw` c~e© I cwð‡gi mKj Awek¦vmx gymwjg‡`i aŸsm K‡i 

†`Iqv Rb¨ আল্লvn Avgv‡K kw³ †`b, Zv‡`i wei“‡× hy× K‡i Zv‡`i 

mevB‡K civwRZ Kwi; ZeyI Bgv‡gi mv‡_ ZvKex‡i Zvnixgv Av`v‡qi 

mIqve AR©b Ki‡Z cvie bvÓ| 

AZ:ci ivm~jyjvn ej‡jb, Ó†n Avgvi D¤§Z I mvnvexiv, hw` mvZ িeK 

c„w_ex Ges mvZ িeK RvbœvZ KvM‡R, mgি mg~`ª Kvwj‡Z Ges mKj e„¶ 

Kj‡g cwibZ nq Ges mKj †d‡ikZv eY©bv Ki‡Z _v‡K Ges Zviv †KqvgZ 

ch©ন্ত wjL‡Z _v‡K ZeyI Zviv Bgv‡gi mv‡_ ZvKex‡i Zvnixgv Av`v‡qi 

mIqve wjL‡Z e¨_© n‡e| Avcwb ej‡Z cv‡ib, আল্লvn wK GZ cwigv‡b 

†d‡ikZv m„wó K‡i‡Qb? DËiwU n‡e- হোাঁ| †giv‡Ri iv‡Z hLb ivm~j RvbœvZ 

Awfgy‡L hvÎv K‡iwQ‡jb তখন †d‡ikZviv RvbœvZ-Rvnvbœvg Ges evqZzj 

gvgyi (Kvev) cwi`k©b িেকিল এেং কফবে িাকেল| ivm~j cÖkœ K‡ib, †n 

Avgvi fvB RxeivCj, †d‡ikZviv evqZzj gvgyi ågণ K‡i †diZ Avm‡Qbv 

Zviv †Kv_vq hvq? RxeivCj (Avt) e‡jb, Ó†n nvweeyল্লvn& †hw`b Avgv‡K m„wó 

Kiv n‡q‡Q, †mw`b †_‡K Avwg KL‡bv †`wLwb †Kvb †d‡ikZv evqZzj gvgyi 

cybivq cwi`k©b Ki‡Z Av‡m| GKevi †Kvb ‡d‡ikZv evqZzj gvgyi ZIqvd 

Ki‡j Ges Z¨vM Ki‡j, †Kqvg‡Zi AvM ch©šত †m Avi my‡hvM cvqbv|  

hLb †Kvb e¨w³ Avqyhywejvn Ges wemwgjvn c‡o bvgv‡Ri mgq, আল্লvn 

myenvbvû ZvAvÕjv †mB ev›`v‡K Zvi kix‡ii mg¯ত Pz‡ji cwigvb mIqve 

†`b| hLb ev›`v dvwZnv kwid cvV K‡i, আল্লvn& myenvbvû ZvAvÕjv †mB 
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ev›`v‡K GKwU Keyj nকজে mIqve `vb K‡ib| hLb †mB ev›`v i“Kzi Rb¨ 

AebZ nq, আল্লvn myenvbvû ZvAvÕjv †mB ev›`v‡K GK nvRvi ¯^Y©g~`ªv `vb 

Kivi mgvb mIqve `vb K‡ib| hLb †m ev›`v Zmwen c‡o Õmyenvbv ivweŸ 

Bqvj AvwRgÕ (wZb evi) আল্লvn myenvbvû ZvAvÕjv †mB ev›`v‡K Avmgvbx 

PviwU †KZve Ges Av‡ivI GKkZ †KZve (mwndv) covi mgvb mIqve `vb 

K‡ib| hLb †m e‡j, mvwg Avjvûwjgvb nvwg`v (hLb iæKz †_‡K ùvovq) 

আল্লvn& myenvbvû ZvAvÕjv †mB ev›`v‡K ing‡Zi mvM‡i A”Qbœ K‡i †`b| 

hLb †m wmR`vq hvq, আল্লvn ZvAvÕjv c„w_exi m„wó jMœ †_‡K mgি gvby‡li 

msL¨vi †P‡q †ewk mIqve `vb K‡ib| hLb †m Zmwen cvV K‡i (myenvbv 

ivweŸqvj AvÕjv) wZbevi আল্লvn ZvAvÕjv A‡bK¸‡jv ingZ/†bwK `vb 

K‡ib| hvi Aí wKQz wb‡gœ D×„Z Kiv n‡jv| 

 [1] lô Aa¨v‡qi Z…Zxq cwi‡”Q` ÕA‡kl ingZÕ Ask ‡giv‡Ri Rb¨ `ªóe¨| 

cÖ_g ‡bwK/ingZ n‡jv wZwb ev›`v‡K Avik Ges Kziwki mgcwigvb mIqve 

`vb Ki‡eb| wØZxq, আল্লvn ZvAvÕjv †mB ev›`v‡K ¶gv cÖvß‡`i Ašতf©y³ 

Ki‡eb| Z…Zxq ingZ n‡jv, ev›`vwU hLb gviv hvq, ZLb wgKvCj (Avt) 

†KqvgZ ch©šত (wbqwgZ) Zv Kei cwi`k©b K‡ib| PZz_© †Kqvg‡Zi w`b 

wgKvCj (Avt) †mB ev›`v‡K Zuvi cweÎ Wvbvi Dci wb‡eb, Zvi Rb¨ mycvwik 

Ki‡eb Ges RvbœvZ ch©ন্ত enb Ki‡eb| cÂgZ: e¨w³wU hLb K¡v`v-B-

AvwLivi Rb¨ em‡e (Pzovšত wnmv‡ei Rb¨) আল্লvn ZvAvÕjv e¨w³wU‡K 

dvwKi-B mv‡ewib‡`I mgvb mIqve w`‡eb| dvwKi-B-mv‡ewibiv Avগwbqv- 

B-kvwLwib‡`i (abx Ges K…ZÁ gymwjg hviv) †_‡K cuvPkZ ermi c~‡e© 

Rvbœv‡Z cÖ‡ek Ki‡e| hLb Avগwbq kvwLwibiv AeMZ n‡e Zviv ej‡e, nvq! 

Avgiv hw` dvwKi-B mv‡ewib‡`i AšÍf©y³ nZvg `ywbqv‡Z!  

Ke‡i cÖkœKvix †d‡ikZv Avm‡e †Zvgvi Kv‡Q; ÓZzwg wK bvgvি  Av`vq 

K‡iwQ‡j mwVKfv‡e? Zviv ej‡e| Zzwg wK g‡b Ki g„Zy¨ †_‡K †Zvgvi 

cwiÎvY Av‡Q? wZ³ kvw¯ত A‡c¶v Ki‡Q †Zvgvi Rb¨; Zviv ej‡e| 

 

 

 

RvbœvZ B Avwjqv (Rvbœv‡Zi gnvgvwš^Z evwMPv) 

Rvbœv‡Zi AvUwU evwMPvi Rb¨ AvUwU `iRv Ges AvUwU Pvwe Av‡Q| cÖ_gwU 

n‡jv ঈgvb (wek¦vm), wek¦vmxiv hviv ঈgvb Av‡b, bvgvvি|  Av`vq K‡i 

(ˆ`wbK cuvP Iqv³ bvgvvি]| wØZxqwU n‡jv wemwgল্লvn&-B- kwid (ejv,  

wemwgল্লvwni ivn&gvwbi ivwng)| cieZ©x QqwU dvwZnv kwi‡di (†KviAv‡bi 

cÖ_g myiv Avj-dvwZnv) g‡a¨| AvUwU RvbœvZ n‡jv t 

1.  Øvi-B- Rvjvj            mv`v by‡ii ˆZwi 

2. Øvi-B-Kvivi                jvj  iæwei 

3. Øvi-B-mvjvg                meyR ‰e`yh©¨ gwbi ˆZwi 

4. RvbœvZzj Lyj`               cÖev‡ji ˆZwi 

5. RvbœvZzj gvIqv             iƒcvi ˆZwi 

6. RvbœvZzj Av`vb              ¯̂‡Y©i ˆZwi 

7. RvbœvZzj †di`vDm          ¯^Y© I iƒcv Df‡qi ˆZwi 

8. RvbœvZzb bvCg                jvj iƒwei ˆZwi 

[1] GKzk b¤^i Aa¨v‡q lô cwi‡”Q` ÓA‡kl ingZÓ Ask ª̀óe¨| 

[2] bvix I cyiæl wbwe©‡k‡l mKj gymwjg‡`i AZx‡Z hv m¤ú‡K© mymsev` 

†`Iqv n‡q‡Q|   

wek¦vmxiv †mLv‡b wPiKvj Ae¯’vb Ki‡e| Zviv KL‡bv †ei n‡ebv| 

†mLvbKvi ûi‡`i KL‡bv gvwmK /FZzmªve n‡ebv Ges Zv‡`i B”Qv †Lqvj-

Lywk Ges cÖe„wË Ac~Y© _vK‡ebv| †h‡Kvb ai‡bi Lvevi I cvbxq Zv‡`i B”Qv 

nIqvi c~‡e©B Zv‡`i mvg‡b cÖ¯‘Z _vK‡e| Zviv ivbœv I AveR©bvi gZ 

`~f©vebv †_‡K `~‡i _vK‡e| cvwLiv Zv‡`i gv_vi Dci w`‡q Do‡Z _vK‡e| 

wek¦vmxiv Zv‡`i Avevm ¯’‡j e‡m †m¸‡jv †`L‡Z cv‡e| Avgiv hw` 

c„w_ex‡Z _vKZvg Ges Zzwg hw` Avgvi Lye Kv‡Q Avm‡Z, Avwg †Zvgv‡K 

†ivó KiZvg| GB B”Qv Zv‡`i ü`‡q nIqvi mv‡_ mv‡_ b~‡ii ˆZwi _vjvq 

m`¨ †ivó nIqv cvwL †L‡Z _vK‡e Zviv| (cvwLwU LvIqvi ci) wek¦vmxiv 

nvo¸‡jv †Kvb RvqMvq GKwÎZ Ki‡e Ges ü`‡q B‡”Qi D‡ ª̀K n‡e 

nvo¸‡jv hw` cvwL‡Z cwibZ nq| †h gyn~‡Z© GB B”Qv Zv‡`i ü`‡q n‡e wVK 

Zvi c~‡e©B nvo¸‡jv cvwL‡Z cwibZ n‡e Ges bZzb cvwLwU D‡o hv‡e| 
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Rvbœv‡Zi gvwU K¯‘wii ˆZwi Ges feb¸‡jv †iŠ`ªcevK BóK Øviv ˆZwi| 

GKwU ¯^Y© GKwU †ivc¨ ch©vqµ‡g mvwR‡q ˆZwi| cÖ‡Z¨KwU gvbyl‡K GKkZwU 

gvby‡li kw³ `vb Kiv n‡e Rvbœv‡Z| cÖ‡Z¨KRb‡K Aন্তত mËiRb ûi Ges 

wekRb `ywbqvi bvix cÖ`vb Kiv n‡e| Rvbœv‡Z PviwU RjcÖevn _vK‡e| GKB 

Drm †_‡K cÖevwnZ Zviv| cÖevn Ges ¯^v‡` wfbœ| Zv‡`i GKwU weï× cvwbi, 

wØZxwU LuvwU `y‡ai, Z…ZxqwU Rvbœv‡Zi cvbx‡qi, PZz_©wU wb‡f©Rvj gayi| 

Rvbœv‡Z A‡bK evMvbevwo _vK‡e| Zviv wb‡P †gvo wb‡e, wek¦vmxiv †mLv‡b  

PviY Ki‡e Ges B‡”QgZ †hLv‡b Lywk †h‡Z cvi‡e (c„w_exi Pjন্ত wmuwo Ges 

D‡ovRvnvR m`„k, AvR‡Ki gZ)| Rvbœv‡Z Zzev bv‡gi GKwU e„¶ Av‡Q| 

e„‡¶i g~j¸‡jv Dc‡ii w`‡K Ges kvLv I KvÛ wb‡Pi w`‡K| GwU c„w_exi 

Puv` Ges m~h© m`„k|  

RvbœvZevwmiv Zv‡`i Lvevi Ges cvbxq Dc‡fvM Ki‡e Ges ¯^v` wb‡e hv 

Zuviv Lv‡e Ges cvb Ki‡e wKš‘ Zv‡`i cÖmªve I cvqLvbv Kivi cÖ‡qvRb 

Abyfe Ki‡ebv| Zuviv me ai‡bi gvbexq cÖ‡qvRb Ges K‡ói D‡aŸ©| Avjvn& 

ZvAvÕjv Zuvi ev›`v‡`i m‡¤̂vab Ki‡eb, Rvbœv‡Zi wek¦vmxiv; Ó†n Avgvi 

`vরেiv, †Zvgiv Avi wK PvI Avgvi Kv‡Q? hvI Ges Avb›` Dc‡fvM K‡ivÓ| 

`v‡সiv DËi w`‡e, Ó Bqv iweŸ, Avcwb Avgv‡`i Rvnvbœvg †_‡K gyw³ 

w`‡q‡Qb Ges Avgv‡`i Rvbœv‡Z cÖ‡ek Kwi‡q‡Qb| Avgv‡`i A‡bK ûi, 

†M‡jgvb w`‡q‡Qb Ges mKj B”Qv c~iY K‡i‡Qb| Av‡ivI AwaK PvIqv 

nZeyw×Zvi n‡e| অতিঃপে আল্লাহ তায়ালা তাে োন্দাবদে েলবেন: “কহ আিাে 

োন্দাো ! আিাে িাবি চাওয়াে িত আবো এিটি কজকনস আবি কতািাবদে এেং 

তা অন্য সে কিছুে কচবয় অতুলনীয়|” িখন োন্দাো উত্তে কদবে, “কহ োব্ব! 

আিাবদে আে কিছু চাওয়াে িত মুখ কনই| Avgiv Rvwbbv A‡ivI wK PvIqv 

hvq,তখন iveŸyj Avjvwgb Zv‡`i wR‡Ám Ki‡eb, Ó†n Avgvi ev›`viv, 

†Zvgiv hLb c„w_ex‡Z †Kvb wel‡qi m¤§yLxb n‡Z ZLb mvavibZ wK 

Ki‡Z?| hLb Zviv DËi †`‡e †h Zviv mvavibZt Ijvgv‡`i wR‡Ám 

Ki‡Zb Ges Zviv welqwU †R‡b Zv‡`i mgm¨vi mgvavb w`‡Zb| nhiZ n° 

myenvby ZvAvÕjv ej‡eb, ÓGLbI GKB KvR Ki Ges Ijvgv‡`i mv‡_ 

civgk© K‡i Ávbx‡`i অন্তেভুি nI| ZvB Ijvgviv wek¦vmx‡`i ej‡eb,  

Ó†Zvgiv wK Avjvni †mŠ›`‡h©i K_v fy‡j †M‡Qv? hLb †Zvgiv c„w_ex‡Z wQ‡j, 

ZLb AvKzj AvKv•Lv cÖKvk Ki‡Z (Avjvn‡K †`L‡Z) Ges ej‡Z; AZ:ci 

Avgv‡`i ie whwb AZন্ত D”P gh©v`vi, wZwb Avgv‡`i Zuvi †mŠ›`h© †`Lvi 

†mŠfvM¨ `vb Ki‡eb| †Zvgiv GLb †mUvB PvB‡Z cviÓ| AZ:ci Zviv 

ivBqvZ-B-Rvিালুল্লvni (আল্লvni †mŠ›`h© †`L‡Z PvB‡e) Rb¨ ej‡e Ges 

আল্লvn AvwRg-G-kvbgy³ Ges cÖKU n‡eb| Zvui gh©v`vi Ges Zuvi Rvgvj-

B-evকাgvj (†mŠ›`h) AeকলাK‡bi my‡hvM w`‡eb| Zviv hLb n° ZvAvÕjvi 

Rvgvj-B-cvK †`L‡e, Zv‡`i †m ¯§„wZ K‡qK nvRvi eQi ’̄vqx n‡e|  

GKRb wek¦vmxi Avevস¯’‡j Zv‡K wN‡i Ges Zvi Rvbvjvq djg~j _vK‡e| 

hLb †m wPন্তা Ki‡e, ÓMv‡Qi WvjwU †U‡b Avgvi Kv‡Q Avbv †nvK, djwU 

cvwo Ges GwU LvBÓ| Zv‡K Zvi Avmb †_‡K D‡V WvjwU Uvbvi cÖ‡qvRb 

n‡ebv| AbwZwej‡¤̂ †hLv‡b ‡m e‡m Av‡Q †mLv‡b †mwU P‡j Avm‡e| †m 

djwU †b‡e Ges Zvi gy‡L w`‡e Ges †mwUi ¯^v` Zvi Mjv ch©ন্ত bvgvi Av‡MB 

Ab¨ GKwU dj nvwRi n‡e wVK †hLvb †_‡K †m cÖ_g djwU wb‡q‡Q| hLb 

†m djwU gy‡L  wb‡e †mwU †c‡K hv‡e Ges my¯^v`y n‡e| GBfv‡e iveŸyj 

B¾vZ Av‡iKwU ZvRv dj ‰Zwi Ki‡eb|     

hw` Zzwg Ávbx nI, bvgvি Av`vq K‡iv, GwU my‡Li Kviে| †Zvgvi Rvbv 

DwPZ †h, wek¦vmx‡`i Kv‡Q GwU †givR|  

 

mwVK mg‡q bvgvh Av`vq bv Kiv (Kvhv bvgvি) 

bvgvvি hw` Zvi wba©vwiZ mg‡q Av`vq Kiv nq Z‡e Zv A‡bK dwRjZc~Y© 

nq| mwVK mg‡q bvgvি Av`vq Gi dwRjZ wb‡gœ Av‡jvwPZ n‡jv|  

1. GwUi cÖ_g dwRjZ n‡jv mwVK mg‡q bvিাি Av`vqKvixi †Pnviv byivbx 

n‡e| 

2. mwVK mg‡q bvgvি Av`vqKvixi Rxeb eiKZc~Y© n‡e| 

3. mwVK mg‡q bvgvি Av`vqKvixi D”PvwiZ †`vqv Keyj n‡e|  

4. mwVK mg‡q bvgvি Av`vqKvix GKRb Lv‡qi (DËg) e¨w³‡Z cwibZ 

n‡e| 

5. mwVK mg‡q bvgvি Av`vqKvix‡K wek¦vmxiv fvjev‡m| 
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‡Kvb IRi QvovB নািাি ev` w`‡j, Bmjv‡gi Aby‡gvw`Z Kviর্¸‡jv Qvov 

wba©vwiZ mg‡qi evB‡i bvgvি Av`vq Ki‡j c‡biwU ¶wZ nq| Gm‡ei g‡a¨ 

cuvPwU ¶wZ nq c„w_ex‡Z, wZbwU nq g„Zy¨i mgq, wZbwU Ke‡i Ges PviwU nq 

AvwLiv‡Z|  

c„w_exi cuvPwU ¶wZ   

1. e¨w³i †Pnvivq †Kvb b~i _vK‡ebv| 

2. Zvi Rxe‡b †Kvb eiKZ _vK‡ebv| 

3. Zvi cÖv_©bv Ges ‡`vqv Keyj n‡ebv|  

4. Zvi gymwjg fvB‡`i Rb¨ Kiv ‡`vqv Keyj n‡ebv| 

5. Zvi †Kvb fvj Kv‡Ri mIqve †m cv‡ebv| 

 g„Zz¨i mg‡qi ¶wZ n‡jv 

1. †m ¶zavZ© Ae¯’vq gviv hv‡e| 

2. †m Z…òvZ© Ae¯’vq gviv hv‡e| 

3. †m AcÖxwZKi Ae¯’vq gviv hv‡e| †h †Kvb cwigvb Lv`¨ Zvi ¶zav †gUv‡Z 

cvi‡ebv| †h †Kvb cwigvb cvwb Zvi Z…òv †gUv‡Z cvi‡ebv|   

Ke‡ii wZbwU ¶wZ n‡jv 

1. Kei Zv‡K wb‡®úlY Ki‡e, hv‡Z K‡i Zvi nvo¸‡jv GK‡Î cvwK‡q hvq| 

2. Zvi Ke‡ii Pviw`‡K Av¸b _vK‡e|  

3. GKwU Av¸bgyLx mvc Zvi Dc‡i co‡e| mvcwUi bvg AvKiv| GwU Zvi 

gv_vi Dci GKwU PveyK aviর্ Ki‡e| Pvey‡Ki GKwU AvNv‡Z e¨w³wU c„w_exi 

AZj Mfx‡i †b‡g hv‡e| †m cybivq D‡V Avm‡e cybivq AvNvZ cvIqvi 

Rb¨| GB AvNvZ †KqvgZ ch ©ন্ত Ae¨vnZ _vK‡e hv‡Z K‡i e¨w³wU †klw`b 

ch©ন্ত wbh©vwZZ nq|  

AvwLiv‡Z PviwU ¶wZ n‡jv 

1. †m ¸iæZi wePv‡ii m¤§yLxb n‡e|  

2. †m আল্লvni h_v‡hvM¨ kvকিi m¤§yLxb n‡e|   

3. †m Rvnvbœv‡g cÖ‡ek Ki‡e| 

৪। Zvi m¤ú‡K© wZbwU wfbœ wfbœ wee„wZ _vK‡e| 

cÖ_gwU n‡jv e¨w³wU আল্লvni kvকিবিাM¨| 

wØZxqwU n‡jv e¨w³wU আল্লvn ZvAvÕjvi ing‡Zi mKj AwaKvi bó K‡i‡Q| 

Z…ZxqwU n‡jv †h‡nZz e¨w³wU আল্লvn myenvbvû ZvAvÕjvi ing‡Zi mKj 

AwaKvi bó K‡i‡Q †m‡nZz আল্লvn& ZvAvÕjvi ¶gv †_‡K †m A‡bK `~‡i|  

bvgvি Bmjv‡gi cÖavb িম্ভ¢| †Kvb e¨w³ hw` c ÖwZw`b cuvP Iqv³ bvgvি Av`vq 

K‡i Z‡e Zvi wek¦v‡mi `~‡M©i g~j িম্ভ¢ MwVZ n‡e| Gfv‡e Zvi wfZ‡i GKwU 

Avkªq ’̄j ˆZwi n‡e| ‡Kvb e¨w³ hw` GK ivKAvZ bvgvিI ÁvZmv‡i ev` 

†`q Ges Kvিv Av`vq bv K‡i (cieZ©x‡Z bv c‡o †bq) cÖ‡Z¨KwU gvিnv‡ei 

d‡Zvqv †gvZv‡eK Zv‡K †g‡i †dj‡Z n‡e| Z‡e nvbvdx g‡Z Zv‡K †g‡i 

†djvi cÖ‡qvRb n‡ebv| hvB ‡nvK, ‡m GKwU ¸iZi cvc Ki‡e hv AvKei-

B-Kvwei (Kweiv ¸bvn)| †jvKwU bvgvি (Zvi ˆ`wbK bvgvি) Av`vq Kiv ïে 

bv Kiv ch©šত— Zv‡K †R‡j AvUwK‡q ivLvi cÖ‡qvRb n‡e| GKRb e¨w³ †h 

bvgvি‡K Zvw”Qj¨ K‡i Kviর্ †m bvgv‡িi ¸i‡Z¡i w`‡K j¶¨ K‡ibv Ges 

bvgvি (wek¦vmx‡`i) cÖ_g KZ©e¨ welqwU wek¦vm K‡ibv, †m Awek¦vmx‡Z 

cwibZ nq|   

‡Kvb e¨w³ hw` †Kvb GKwU  bvgvি (ˆ`wbK cuvP Iqv³ bvgv‡িi) ÁvZmv‡i 

ev` †`q Ges ceZ©x‡Z Kvিv Av`vq K‡i (hw`I †m Zvi bvgv‡ি cieZ©xKv‡j 

g‡bv‡hvM †`q) wKQz mg‡qi Rb¨ Zv‡K ÕûKevÕ bvgK Rvnvbœv‡g cyo‡Z n‡e, 

Avwk eQi| GB kvw¯ত †_‡K gyw³i Rb¨ Zv‡K ZIev Ges wgbwZi mv‡_ 

¶gv cÖv_©bv Ki‡Z n‡e| GKw`b n‡e `ywbqvi nvRvi eQ‡ii mgvb, eQi‡K 

GKBfv‡e wnmve Ki‡Z n‡e| †gvnv¤§` Avwgb Be‡b Avwe`xb ingZzল্লvn& 

AvjvBwn Zuvi ivদ্দুল-gynZvi wKZv‡e D‡ল্লL K‡ib, Ó ‡hgbwU D‡ল্লL Kiv 

n‡q‡Q: bvgvি cÖ‡Z¨KwU `x‡bi Dci Av‡`k wQj| Av`g (Avt) †kl we‡K‡j 

bvgvি (ˆ`wbK) Av`vq Ki‡Zb| BqvKze (Avt) mÜ¨vq (m~h©vকিে ci) bvgvি 

(ˆ`wbK) Av`vq Ki‡Zb Ges BDbym (Avt) iv‡Z (ˆ`wbK) bvgvি Av`vq 

Ki‡Zb|  

‡hgbwU diি Ges nviv‡gi welq¸‡jv‡Z wek¦vm Kiv ঈgv‡bi bxwZ †Zgwb 

bvgvি (ˆ`wbK cuvP Iqv³) Av`vq Kiv GKwU Aek¨ cvjbxq KZ©e¨ GB 

wek¦vm KivUvI ঈgv‡bi bxwZ| hv ‡nvK, bvgvি Av`vq Kiv ঈgv‡bi bxwZ bq| 

‡giv‡Ri iv‡Z ˆ`wbK cuvP Iqv³ bvgvি diি Kiv n‡q‡Q (Bmjvgx 

ûKzg/Av‡`k)| gyKvw`gv-Dm-mvjvg Ges Zvdwmi-B-gvhnvix I nvjvex-B-
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Kvwei wKZv‡e nvw`m kwid D‡ল্লL Kiv n‡q‡Q GgbUv; ÓAvgv‡`i ỳÕR‡bi 

g‡a¨ RxeivBj (Avt) Bgvg n‡q ỳÕw`b e¨vwc bvgvি Av`vq K‡iwQ, Kvev 

kwi‡di `iRvi cv‡k| Avgiv `yÕRb mKv‡ji bvgvি dRi Av`vq K‡iwQ 

hLb †fvi mKv‡ji c~‡e©| `ycy‡ii bvgvি Av`vq K‡iwQ hLb m~h© c„w_exi 

ga¨‡iLv cvi K‡i‡Q| we‡Kj cieZ©x bvgvি hLb †Kvb GKwU `‡Ûi Q^vqvi 

cwigvb Zvi ga¨ ỳcy‡ii Qvqv Ges Zvi ˆ`‡N©¨i mgvb n‡q hvq| m~h©vকিi c‡i 

mÜ¨vi bvgvি (hLb m~‡h©i †kl cªvকন্ত A „̀k¨ n‡q hvq) Ges iv‡Zi bvgvি 

hLb m~‡h©i ¶xY Av‡jv AÜKviv”Q‡bœ cwibZ nq| wØZxq w`‡b Avgiv 

mKv‡ji bvgvি hLb †Mva~jx cwibZ n‡jv ZLb Av`vq Kijvg| c~e© ỳcy‡ii 

bvgvি hLb †Kvb GKwU `‡Ûi cwigv‡ci GKB cwigvb Qvqv ˆZwi n‡jv; Zvi 

wKQz¶Y c‡iB we‡K‡ji bvgvি, mÜ¨vi bvgvি †ivিv fv½vi ewY©Z GKB mg‡q 

Ges iv‡Zi bvgvি iv‡Zi cÖ_g GK Z…Zxqvs‡ki †k‡l| AZci wZwb e‡jb, 

Ó †n †gvnv¤§`, G¸‡jv Avcbvi Ges Avcbvi c~e©eZ©x bex‡`i Rb¨ bvgv‡িi 

mgq (ˆ`wbK cuvP Iqv³)| Avcbvে D¤§Z‡`i Avgv‡`i Df‡qi `ywU mg‡qi 

g‡a¨ GB cuvP Iqv³ bvgv‡িi cÖ‡Z¨KwU Av`vq Ki‡Z ejyb|  

Avgv‡`i ˆ`wbK cuvP Iqv³ bvgvি Av`v‡qi wb‡ ©̀k †`Iqv n‡q‡Q| wcতা-

gvZvi Dci Zv‡`i mvZ eQi eqmx mন্তvb‡`i Av‡`k Kivi wewa Av‡ivwcZ 

n‡q‡Q Ges `k eQi eq‡m bvgvR Av`vq bv Ki‡j nvZ w`‡q cÖnvi Kivi 

wb‡ ©̀k Av‡ivwcZ n‡q‡Q| †Kvb Aaxbস্থ/wkl¨‡K wZbev‡ii †ewk cÖnvi Kiv 

Ges jvwV e¨envi Kiv wbwl×| GKB cÖnvi mন্তvbকি igিv‡bi †ivিv ivLvi 

Rb¨ Ges gv`K`ªe¨ †_‡K ~̀‡i ivLvi Rb¨ cÖ‡hvR¨| †h e¨w³ diR bvgvি 

Av`vq Kiv Ges GwU gymjgvb‡`i cÖv_wgK KZ©e¨ A¯̂xKvi K‡i, †m 

Awek¦vmx‡Z (Kvwdi) cwibZ nq| Avi hw` †m AjmZvi Kviকর্ bvgvি Av`vq 

bv K‡i (hw`I †m wek¦vm K‡i GwU dih) †m GKRb dvwmK gymwjg n‡q 

hv‡e| hZ¶Y bv †m bvgvি Av`vq ïi“ K‡i Zv‡K Kvivi“× Ave¯’vq 

ivL‡Z n‡e| †Kvb cÖKvi ¶gv ev †invB QvovB GUv Ki‡Z n‡e| hw` †m 

bvgvি Av`vq ïi“ bv K‡i (ˆ`wbK cuvP Iqv³) Zv‡K g„Zy¨i AvM ch©ন্ত 

Kvivi“× ivL‡Z n‡e| Ab¨vb¨ wPন্তvwe`‡`i g‡Z, Zv‡`i‡K cÖnvi Ki‡Z n‡e 

hZ¶Y bv i³v³ n‡q hvq| kvwd Ges gvwjKx gvিnv‡ei g‡Z, †Kvb e¨w³ 

hw` GKevi bvgvি †Q‡o †`q †m Awek¦vmx n‡q hvq bv, wKš‘ AZci Zv‡K 

kvকি ¯̂রুপ †g‡i †dj‡Z n‡e| nvbvdx gvিnv‡ei g‡Z, †m GKRb 

Awek¦vmx‡Z cwibZ nq, Zv‡K †g‡i †dj‡Z n‡e| A‡bK কচন্তাvwe`iv kvdx 

gvRnv‡ei GB BRwZnv‡` GKgZ n‡q‡Qb| hw` †Kvb e¨w³ Rgvqv‡Z bvgvি 

Av`vq K‡i Zvn‡j wZwb gymwjg wn‡m‡e cwiMwbZ n‡eb| Ab¨vb¨ (c~e©) 

weav‡b Rgvqv‡Z bvgvি Av`vq wQjbv| wek¦vmxiv GKvKx wb‡RivB bvgvি 

Av`vq KiZ| Zviv Av‡iKwU cÖv_©bvi Ask ÕnজÕI Av`vq Kiকতা| Kviর্, 

bvgvি Ggb GKwU Bev`‡Zi gva¨g hv ïay kvixwiKfv‡e Av`vq Ki‡Z nq| 

GKRb wek¦vmx Ab¨ GKRb wek¦vmxi n‡q bvgvি Av`vq Ki‡Z cv‡i bv| wKš‘ 

hvKvZ Ggb GKwU Bev`‡Zi gva¨g hv m¤ú‡`i gva¨‡g Av`vh nq| †Kvb 

e¨w³ †Kvb IRi QvovB Ab¨ †Kvb e¨w³‡K Zvi hvKvZ (hvKvZ `vbKvixi) 

Zvi m¤ú` e¨envi K‡i hvKvZ cÖ`vb Ki‡Z ej‡Z cv‡i| nজ n‡”Q Ggb 

GKwU Bev`Z Gi weavb hv  kvixwiwK I Avw_©K Dfqfv‡e Av`vq Ki‡Z nq| 

†h e¨w³i †Kvb IRi Av‡Q (†Kvb wKQz hv nজ Ki‡Z evav †`q) wZwb †Kvb 

e¨w³‡K Zvi A_© w`‡q nজ Kwi‡q wb‡Z cv‡ib ev nজ Ki‡Z wbhy³ Ki‡Z 

cv‡ib| GKRb LyeB e„× gvbyl whwb †ivhv Ki‡Z cv‡ibv cy‡iv Rxebe¨vwc 

wZwb Mixe gymwjg‡`i cÖ‡Z¨KwU †ivhvi (†h¸‡jv wZwb Av`vq Ki‡Z e¨_© 

n‡q‡Qb) Rb¨ wdw`qv Av`vq Ki‡eb| bvgv‡hi e`‡j wdw`qv Av`vq 

Aby‡gv`b‡hvM¨ bq| hw` †Kvb e¨w³ †kl mg‡q bvgvh Av`vq Ki‡Z A¶g 

nq Zvi g„Zz¨i ci Zvi †i‡L hvIqv m¤ú` †_‡K (Av`vq bv Kiv bvgv‡hi 

Rb¨) wdw`qv Av`vq Kiv fvj| hw` Zvi †i‡L hvIqv m¤ú` BmKvZ Av`v‡qi 

Rb¨ AcÖZzj nq Z‡e Õ`vIiÕ Av`vq Kiv MÖnb‡hvM¨ n‡e| cÖ_gZ: GwUi Rb¨ 

BmKvZ Av`vq Kiv Iqvকজe| (GKzk b¤^i Aa¨v‡qi cÂg cwi‡”Q` ÓA‡kl 

ingZÓ `ªóe¨) 

MÖx®§Kv‡j DË‡ii †`k¸‡jv‡Z †hLvb mÜ¨vi Kvj‡P iO Lye `ªæZ m¤ú~Y© 

AÜKv‡i c~Y© nIqvi ciciB dR‡ii mgq n‡q hvq, hvi A_© mKvj Ges 

ivwÎi bvgv‡hi mgq KL‡bv ïiæ nqbv, GB `yB bvgvh nvbvdx gvhnve Abyhvqx 

Av`vq Kiv cÖ‡qvRb| Bgvg kvdx ingZzল্লvn BRwZnv` AbymÜv‡b †ei 

K‡i‡Qb, GB ỳB bvgvh Aek¨B Av`vq Ki‡Z n‡e| AwaKvsk Bmjvgx 

আবলিবদে g‡Z, mKvj I iv‡Zi bvgvh Av`vq Ki‡Z n‡ebv| KvhvI Av`vq 

Ki‡Z n‡ebv| (Ab¨ K_vq, ciewZ© mg‡q Zv‡`i‡K GB ỳB bvgvh cybivq 
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Avevi Av`vq Ki‡Z n‡ebv)| Df‡qi †h‡KvbwU Av`v‡qi Av‡`k Av‡mwb H 

h_vwewnZ mg‡qi Rb¨| †h bvgv‡hi mgq wbw ©̀ó Kiv nqwb Zv Av`vq Kiv 

dih bq| †ivhvi †¶‡Î GgbwU bq| hLb †Kvb †`‡k bZzb Puv` †`Lv hvq, 

ZLb †m‡`‡k ighvb ïiæ nq|  

‡Kvb GKwU dih Av`v‡qi mgq Avcbvi hw` ÕnvivRÕ Gi D‡ ª̀K nq A_ev 

‡Kvb GKwU nvivg Gwo‡q hvb Z‡e Avcbvi KZ©e¨ Ab¨ GKwU gvhnve 

Avbymiর্ Kiv (wZbwU gvhnv‡ei †h‡Kvb GKwU) hv‡Z K‡i nvivR bv _v‡K| 

nvivR A_© K‡ói mv‡_ †Kvb wKQz Kiv ev †Kvbfv‡eB bv Ki‡Z cviv| hw` 

†Kvbfv‡e wZbwU gvhnv‡ei GKwUI nvivg †_‡K gy³ bvnq, Ab¨Zi nviv‡gi 

Kviর্ wKQz mg‡qi Rb¨ nq Zvn‡j Avcwb nvivg Gwo‡q hvIqv A_ev dih 

Av`vq Kiv †_‡K Ae¨nwZ cv‡eb| (১)  hw` GwU wKQz mg‡qi Rb¨ we`¨gvb 

bv nq Z‡e nviv‡gi Kviর্ Qvov Avcbvi cwiÎv‡র্i †Kvbfv‡eB Dcvq †bB| 

(ÕA‡kl ingZÕ Gi PZz_© Aa¨v‡qi PZz_© cwi‡”Q` †`Lyb)  

GKRb gymwjg whwb কেলম্ব K‡i‡Qb mKv‡ji bvgv‡h, mybœZ bvgvh ev` w`‡eb 

Kviর্ cv‡Q RvgvZ ai‡Z bv cv‡ib| mybœZ bvgvh ev` †`qvi AZ¨ন্ত †hŠw³K 

Kviর্ GB‡h, cv‡Q dih bvgv‡িi mgq †kl n‡q hvq|  hw` wZwb RvgvAvZ 

ai‡Z m¶g n‡eb (avibv K‡ib), Zvn‡j wZwb gmwR‡`i evB‡i A_ev †Kvb 

LyuwUi Avov‡j (gmwR‡`i wfZ‡i) mybœZ নvgvh Av`vq Ki‡eb| †Kvb Kviকর্ 

hw` Dchy³ RvqMv bv _v‡K (bvgvh Av`v‡qi Rb¨) Z‡e RvgvAv‡Zi Kv‡Q 

Av`vq bv K‡i mybœZ ev` w`‡Z cv‡ib| †Kvb GKwU gvKiæn Gwo‡q hvIqvi 

Rb¨ GKwU mybœ‡Zi weavb ev` w`‡Z n‡e| 

[1] GKwU ÕRiæivZÕ (Awb”QvK…Z) cÖ‡qvRb hv Avcbv‡K wKQz Ki‡Z eva¨ K‡i 

Av_ev wKQz Gwo‡q †h‡Z my‡hvM K‡i †`q| D‡কল্লL¨, GKwU Ae¯’v hv Avcbvi 

B‡”Qi Dci wbf©i K‡i|  †Kvb IR‡ii Kvi‡র্ dih bvgvh Av`vq Kiv bvn‡j 

Zv‡K e‡j dvIqvZ hvi A_© mgm¨vi Kvi‡ে bvgvh¸‡jv co‡Z e¨_© n‡q‡Qb 

(wba©vwiZ mg‡q)| Avj‡m¨i Kvi‡র্ A_ev IRi QvovB bvgvি ev` w`‡j Zv‡K 

ejv nq gvZiæKvZ hvi A_© †h¸‡jv Avcwb IRi QvovB ev` w`‡q‡Qb| 

ÕwdKvn&Õ cwÛ‡Ziv GB welqwU‡K Kvhv wn‡m‡e D‡কল্লL K‡i‡Qb ÕwdqvZvmÕ 

(dvIqvZ), ev` †`Iqv bvgvি bv e‡j|  †Kvb IRi QvovB wba©vwiZ mg‡q 

bvgvি Av`vq bv Ki‡j Zv ¸iæZi cvc| ïay Kvhv Av`vq K‡iB GB cvc 

†_‡K gyw³ jvf Kiv hv‡e bv (cieZ©x‡Z bvgvি Av`vq K‡i)| GQvovI Zv‡K 

nজ-B- gveiæi Ki‡Z n‡e| hLb Kvhv Av`vq Kiv nq (hLb cieZ©x‡Z 

c~‡e©i ev` hvIqv bvgvি Av`vq Kiv nq Ges `vwqZ¡ cvjb Kiv nq) ZLb Zvi 

bvgvি ev` †`Iqvi cvc gvd K‡i †`Iqv nq, bvgvি Av`vq bv Kivi bq| 

Kvhv Av`vq Kiv Qvov ZIev Ki‡j (`vwqZ¡ cvjb bv Ki‡j) Zv mwnn& n‡ebv 

(ZIev Keyj n‡ebv)| ZIevK…Z cvc Z¨v‡Mi kZ©vax‡b gvd nq (†h cv‡ci 

Rb¨ ZIev Kiv n‡”Q)| 

bvgvি wcwQ‡q †`Iqvi cuvPwU Ihে i‡q‡Q hZ¶Y bv wba©vwiZ mgq †kl nq|  

1. hw` †Kvb e¨w³‡K kÎæi m¤§yLxb nq, Zvn‡j †m bvgvি Av`vq Ki‡Z 

cv‡ibv| GgbwK e‡m, wKejvgywL n‡q A_ev cÖvYx‡Z mIqvi n‡q|  

2. GKRb gymvwdi (GKRb e¨w³ j¤^v `yi‡Z¡ ågb Ki‡j Zv mdi) Gi hw` 

†Pvi, wkKvwi ev WvKvZ  Øviv Avµvন্ত nIqvi m¤¢vebv _v‡K| 

3. hw` Mf©eZx bvixi mন্তা‡bi  gviv hvIqvi m¤¢vebv _v‡K| 

4. †Kvb e¨w³ fy‡j †M‡j| 

5. †Kvb e¨vw³ Nywg‡q †M‡j| 

nvbvdx gvhnv‡ei GwU GKwU Av`v †h ZvKex‡i Zvn&ixgv †`qv Ges kvwd 

gvhnv‡ei g‡Z wba©vwiZ mgq †kl nIqvi c~‡e© GK ivKAvZ bvgvি †ewk 

Av`vq Kiv| dih bvgv‡িi Kvhv Av`vq Kiv diি| IqvwRe bvgv‡িi Kvhv 

Av`vq Kiv IqvwRe| hw` †Kvb e¨w³ mybœZ bvgv‡িi Kvhv Av`vq K‡ib Z‡e 

mybœZ bvgv‡ি mIqve cv‡eb| diি As‡k ÕAv`vÕ Kivi mgq cÖvavb¨ Abyhvqx 

cvjb Kiv cÖ‡qvRb Ges ˆ`wbK cuvP Iqv³ bvgv‡িi Kvhv Av`vq Kivi mgq 

Zv cvjb Kiv eyw×`xß n‡e| G wbqg¸‡jv cªv_©bvi mgq hখb msw¶ß n‡q 

hvq ZLb প্র‡hvR¨ bq| Ab¨K_vq, PjwZ bvgvি Kvhv Kivi Rb¨ †d‡j ivLv 

hv‡ebv (ev` †`Iqv hv‡ebv) c~e©eZ©x bvgv‡িi Kvhv Av`v‡qi Rb¨ (c~e©eZ©x 

mg‡qi bvgvি hv Avcwb ev` w`‡q‡Qb)|  

 [1] †Kvb bvgvি ÕAv`vÕ Kiv A_© †Kvb GKwU bvgvি Zvi wba©vwiZ mg‡q 

Av`vq Kiv| †Kvb bvgvি Kvhv Av`vq Kivi A_© †Kvb bvgv‡িi mgq †k‡l Zv 

Av`vq Kiv|  

Ab¨ GKwU NUbv hv GKB wbqg¸‡jv evwZj K‡i †`q| Avcbvi wdqvZv 

bvgv‡িi †¶‡Î (†h bvgvি¸‡jv Avcwb †Q‡o w`‡q‡Qb ev ev` w`‡q‡Qb) A_ev 
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wdqvZv bvgv‡Ri †¶‡Î Zv Q‡q cwibZ nq| ZviZxe (cuvPwU bvgv‡Ri wbqg) 

Gi cybive„wË n‡ebv hw` Zv‡`i msL¨v Q‡qi wb‡P †b‡g hvq| hw`I ZviZxe 

wbix¶Y bv K‡i diি bvgvি Av`vq Ki‡j Zv dvwm` n‡q hv‡e (hvi A_© n‡jv 

G¸‡jv MÖnb‡hvM¨Zv nviv‡e)| hw` Zv‡`i msL¨v Qq n‡q hvq Z‡e Zv‡`i 

me¸‡jv mnxn& (MÖnb‡hvM¨) n‡e, †hgb cÂgwUi mgq †kl n‡q hvq| 

G‡¶‡Î aiv hvK, †Kvb e¨w³ mKv‡ji bvgvি Av`vq K‡iwb, cieZ©x Ges 

†kl we‡K‡ji, mÜ¨vi, iv‡Zi Ges weZ‡ii bvgvি Av`vq K‡i (mKv‡ji 

bvgvি Av`vq Kiv Qvov) hw`I †m g‡b iv‡L †h †m mKv‡ji bvgvি Av`vq 

K‡iwQj bv, †KvbwUB mnxn& n‡ebv| Zvi mewKQz mnxn n‡e hLb cieZ©x 

m~h©`q nq|  

wdqvZv n‡”Q me‡P‡q wbKUeZ©x bvgv‡িi Kvhv Av`vq Kiv| ïaygvÎ G¸‡jv 

wejw¤^Z Kiv Aby‡gvw`Z n‡e hw` Avcbvi cwiev‡ii Aকিত্ব ûgwKi gy‡L c‡o 

Ges ‰`wbK cuvP Iqv³ bvিা‡িi mybœZ Av`vq n‡q‡Q Ges ‡`vqv, Zvmwen& I 

ZvwnqvZzj gmwR` bvgvি Av`vq Kiv n‡q‡Q| Be‡b Av‡e`xb †hgbUv D‡jL 

K‡i‡Qb, Ava¨vqwU‡Z †hLv‡b wZwb AvZ¥ïw×i mybœ‡Zi wel‡q Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| ÕAby‡gvw`ZÕ A_© Avek¨K bq| gvKiæû Zvbwhwn m¤ú‡K© ejv 

n‡q‡Q (Bmjvgx wPন্তাvwe`‡`i g‡Z) ÕAby‡gvw`ZÕ| eo A‡_© ÕAby‡gvw`ZÕ n‡”Q 

(Rv‡qh) KvR¸‡jv Kivi cÖ‡qvRb †bB Ges Kvhv bvgv‡h †miKg mybœZ 

bvgv‡িi Kvi‡ে wej¤̂ Kiv hv‡ebv| igিv‡bi †ivিv Ki‡Z e¨_© n‡j Zvovûov 

cÖ‡qvRb ‡bB|   

GKRb e¨w³ whwb `viæj nvi‡e (†h ‡`‡k Awek¦vmx‡`i) Bmjvg Keyj K‡ib, 

wKš‘ wZwb bvgvh, †ivhv, hvKvZ (†hgb dih bvgvh¸‡jv) wba©vwiZ mg‡q 

Av`vq Ki‡Z cv‡ibwb G¸‡jv m¤ú‡K© bv Rvbvi Kvi‡ে, Zv‡K Kvhv Av`vq 

Ki‡Z n‡ebv| hv‡nvK, dih KvR¸‡jv m¤ú‡K© Ges †Kvb KvRMy‡jv nvivg bv 

Rvbv, `viæj Bmjv‡g (†h †`‡k gymwjg‡`i emevm) emevmiZ gvbyl‡`i 

†Kvb IRi bq| hw` †Kvb gyiZv` (†h ag©Z¨vMx Bmjvg Z¨vM K‡i‡Q) Avevi 

wek¦vmx n‡q hvq, Zv‡K Kvhv bvgvh Av`vq Ki‡Z n‡e bv hv †m ag©Z¨vMx 

Ae¯’vq Av`vq K‡iwb| GRb¨ †h, Bmjvg Awek¦vmx‡`i †_‡K gyL wdwi‡q 

iv‡Lbv| hw` †Kvb mvwe (GKwU wkï eqtmwÜKv‡ji Ges hvi Dc‡i Bmjv‡gi 

ûKzg ewZ©Z nqbv) iv‡Zi bvgvh Av`vq K‡i (AZci Nygv‡Z hvq) AZci 

hw` Zvi ¯^cœ‡`vl nq Ges dR‡ii c‡i Nyg †_‡K I‡V (†kl mg‡q) cieZ©x 

mKv‡j, Zv‡K Kvhv bvgvh Av`vq Ki‡Z n‡e (iv‡Z †h bvgvh c‡o‡Q )| †h 

bvgvh †m Av`vq K‡i‡Q (MZ iv‡Z) Zv bdj| †h‡nZz †m Nywg‡q‡Q GUv Zvi 

Rb¨ dih n‡q †M‡Q| [1] me¸‡jv welq msÁvwqZ Kiv n‡q‡Q ÕA‡kl ingZÕ 

lô cwi‡”Q‡`i wewfbœ As‡k|  

hw` Av`vq bv Kiv †Kvb bvgvh _v‡K ¯^v¯’¨evb nIqvi c‡iI †m¸‡jvi Kvhv 

Av`vq Kiv Aby‡gv`b‡hvM¨ ZvBq¨vgyg (Bkvivq bvgvি Av`vq Kiv) Ges Bgvi 

mv‡_ hLb Avcwb Amy¯’¨| Kvhvi Rb¨ †Q‡o †`Iqv Pvi ivKAvZ bvgv‡িi 

Kvhv Pvi ivKvZB Av`vq Ki‡Z n‡e `xN© `~i‡Z¡i åg‡b _vKv Ae¯’v‡ZI| 

md‡i _vKv Ae¯’vq `ycy‡ii Pvi ivKAvZ dih hv Kvhvi Rb¨ †Q‡o †`Iqv 

n‡q‡Q Zv Aek¨B mdi †kl n‡q hvIqvi c‡iI ỳB ivKAvZ Kvhv Av`vq 

Ki‡Z n‡e| Avcwb hLb ỳcy‡ii dih bvgvি  Av`vq ïiæ K‡ib ZLb wbqZ 

Kiæb ÓAvR‡Ki ỳcy‡ii bvgvি Ó, A_ev ïay Ódih ỳcy‡ii bvg Gi Rb¨| 

hw` G‡Ki AwaK wKqvZv bvgvি  _v‡K (ch©vqµ‡g Kvhv Av`vq) Avcwb 

Gfv‡e Kvhvi Rb¨ †Q‡o †`Iqv cÖ_g ỳcy‡ii bvgvি A_ev me©‡kl ỳcy‡ii 

dih bvgvকিে Kvhv wbqZ K‡i cÖ‡Z¨K Kvhv bvgvি Av`vq ïiæ Kiæb; 

Avciw`‡K, igিv‡bi wKQzw`‡bi Kvhv Av`vq K‡ib G‡Kici GK, Zv‡`i 

g‡a¨ mg‡qi µg cvj‡bi cÖ‡qvRbxqZv †bB|   

Avi †h mKj bvgv‡যi Kvhv Av`vq Kiv nq (hv Avcwb wba©vwiZ mg‡q Av`vq 

Ki‡Z cv‡ibwb †hŠw³K Kviে ÕIRiÕ QvovB) Zv‡`i ejv nq gxZiæK 

(ewR©Z, ev` †`Iqv) bvgvh hv Ab¨‡`i‡K AewnZ Ki‡eb bv| hvi Kviকর্ 

wba©vwiZ mg‡q bvgvh Av`vq bv Kiv ¸iæZi cvc m¤ú‡K© Rvb‡Z †`IqvI 

cvc| Avcbvi MZ iv‡Zi K…Z cv‡ci K_v w`‡bi †ejv Ab¨‡`i ejvI cv‡ci 

KvR| (GLv‡b Avgiv Be‡b Av‡e`x‡bi Abyev` †kl Kijvg)    

†hgbUv †`Ljvg, nvbvdx gvhnve g‡Z dih bvgv‡hi Kvhv hZ ª̀Z m¤¢e 

Av`vq Ki‡Z n‡e| mvdx gvhnve g‡ZI ZvB| mvdx gvhnve Gi GKRb 

wPন্তvwe` kvgm&-D`-Øxb gynv¤§` †igjx ingZzjvn AvjvB‡n ÕdকতাqviÕ eB‡Z 

Dকল্লL K‡ib, hw` †Kvb e¨w³ Ih‡ii Kviকর্ bvgvh Av`vq bv K‡i, ighv‡b 
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Zvivwen& bvgvh bv Av`vh K‡i Ges ighv‡bi c‡i dvqZv bvgv‡hi Kvhv 

Av`vq bv K‡i Zvi ¸bvn& n‡ebv| hvB ‡nvK,  hw` †Kvb e¨w³ Ihi QvovB 

GKB KvR K‡i Z‡e Zvi ¸bvn& n‡e| 

ev` †`Iqv bvgv‡hi Kvhv Aek¨B `ªZ Av`vq Ki‡Z n‡e| kvwd gvhnv‡ei 

wPন্তাwe`iv ¯úó Dকল্লL K‡i‡Qb Ihi Qvov ev` †`Iqv bvgv‡hi Kvhv cÖ_‡g 

Av`vq bv K‡i Zvivwen&Õi gZ mybœZ bvgvh Av`vq Kiv ¸bvn&| nvbvdxi g‡ZI 

ZvB| nvbvdx gvhnv‡ei wb‡`©kbv Abyhvqx †Kvb IR‡i Kvi‡b dvqZv bvgv‡hi 

Kvhv wej‡¤̂ cov Aby‡gv`b‡hvM¨ hv Kvhv bvgvh Av`v‡q wej¤̂ bv Kiv DËg 

wb‡ ©̀k K‡i| Aby‡gv`b‡hvM¨ ej‡Z eySvq hv wbwl× Kiv nqwb| Be‡b 

Av‡e`xb ingZzল্লাn&i Awfe¨w³wU e¨vL¨v K‡i‡Qb cÖevwnZ cvwbi AcPq K‡i 

e¨envi  Aby‡gv`b‡hvM¨ †hgb: GwU gvKiæn ZvbRxwn| hLb †Kvb IR‡ii 

Kvi‡র্ Av`vq Ki‡Z bv cviv Kvhv ª̀ZZvi mv‡_ Av`vq Kiv fv‡jv|  

[1] A‡kl ing‡Zi PZz_© Aa¨v‡qi PZz_© cwi‡”Q‡` ZvBq¨vgyg m¤ú‡K© 

weিাwiZ Z_¨ †`Iqv Av‡Q|  

[2]  Gi A_© Bkvivq bvgvh Av`vq Kiv|  

ZLb mybœZ (ˆ`wbK cuvP Iqv³ bvgv‡hi) Av`v‡qi e`‡j Ihi Qvov ev` 

†`Iqv bvgv‡hi Kvhv Av`vq eva¨Zvg~jK| Be‡b Av‡e`xb ingZzল্লvn e‡jb, 

Ó Ahy Kivi mgq wZbevi †aŠZKiv mbœv‡Z gyqv°v`v (Ihyi mg‡q †avqvi 

A½-cÖZ¨½ mg~n)| `vgx cvwb, VvÛv cvwb Ges AcÖZzj cvwbi gZ †h‡Kvb 

GKwU Ih‡i GB mybœZ ev` w`‡j Zv gvKi“n n‡ebv| GLv‡b Av‡iKwU welq 

wb‡ ©̀k K‡i, ev` cov bvgv‡Ri Kvhv Av`vq K‡i Mfxi cvc †_‡K i¶v 

cvIqvi Rb¨ mKv‡ji e¨wZµgx bvgvhwUmn mybœZ (ˆ`wbK cuvP Iqv³) 

bvgv‡hi e`‡j bvgvh¸‡jvi Kvhv Av`vq Kiv cÖ‡qvRb| mybœZ bvgv‡hi 

cwie‡Z© wKfv‡e Kvhv bvgvh Av`vq Kiv hvq Zvi weিাwiZ bvgv‡hi ¸iZ¡ 

Aa¨v‡qi †k‡l eY©bv Kiv n‡q‡Q|  

 

 

 

 

মৃবতে জন্য ইশািাত নািাh 

g„Z gvby‡li Rb¨ bvgv‡hi BmvKvZ A_© e‡Kqv _vKv bvgv‡hi FY †_‡K g„Z 

e¨w³‡K i¶v Kiv| GwU Kivi Kvi‡ে Zvi bvgv‡hi Kvd&dviv [১] Av`vq n‡q 

hv‡e| Kvd&dviv Av`v‡qi Rb¨ DBj K‡i ev wb‡ ©̀k K‡i hvIqv Aek¨B 

cvjনxq Ges h‡_ó mg„× GKwU Avw_©K ms¯’vb nিান্তে K‡i †h‡Z n‡e| GwU 

g„Z e¨w³i Rb¨ IqvRxe| Ab¨ K_vq, Zvi †i‡L hvIqv A‡_©i GK Z…Zxqvsk 

Kvd&dvivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq A‡_©i †P‡q Kg n‡ebv|  

[1] ÕA‡kl ingZÕ Gi PZz_© Aa¨v‡qi †Z‡iv bs cwi‡”Q‡` Kvd&dviv m¤ú‡K© 

weিাwiZ ejv n‡q‡Q| 

Kvd&dviv g„Z e¨w³i Av¯’vfvRb DËivwaKvix‡`i GKRb whwb A_© ms¯’vb 

†`Lfvj K‡ib| Pvi ai‡bi Iqvjx Av‡Q Bmjv‡g| g„‡Zi Iqvjx, GwZ‡gi 

Iqvjx, GKRb gwnjvi Iqvjx hvi wbKvn& Kiv‡Z n‡e  (A‡kl ing‡Zi 

ev‡iv Aa¨v‡qi PZz_© cwi‡”Q‡` ewY©Z) Ges GKRb `vস A_ev Rvwiqvi 

Iqvjx| me©‡kl cÖK…wZi Iqvjx‡K ejv nq gvIjv| GB Pvi cÖKvi Iqvjx 

QvovI Av‡ivI Iqvjx i‡q‡Q| Avল্লvn& ZvAvÕjvi Iqvjx hv‡`i ejv nq 

AvDwjqv| Zviv n‡”Qb †m mKj gvbyl huv‡`i Avল্লvn ZvAvÕjv A‡bK 

fv‡jvev‡mb| GB Mfxi fv‡jvevmv AR©‡bi Rb¨ K_v, KvR Ges ‰bwZKZvq 

gynv¤§` সাল্লাল্লাহু আলাকহ ওয়া সাল্লাবিে wk¶v evিevqb Ki‡Z n‡e| GB 

wk¶v¸‡jv Lye mn‡RB Bmjvgx cwÛZ‡`i KvQ †_‡K AR©b Kiv m¤¢e| hviv 

Bmjvgx cwÛZ‡`i mvwbœa¨ cvqbv Zviv Avn‡j mybœZ cwÛZ‡`i wjwLZ eB 

†_‡K wk¶v wb‡Z cv‡i| Be‡b Av‡e`xb ingZzল্লvn& e‡jb, Ó†h e¨w³i dvqRv 

Av‡Q, †Kvb Ih‡ii Kvi‡ে †h bvgvh¸কলা  Av`vq Kiv nqwb, Av‡`k K‡i 

hv‡eb (Zvi †kl DB‡j) Zvi Kvd&dviv¸‡jv Av`v‡qi| ÕnvdmvÕ mgvb 2.1 

wjUvi A_ev 520 w`inv‡gi (1.750 MÖvg) Mg A_ev M‡gi AvUv cÖ‡Z¨K 

dih A_ev IqvRx‡ei Rb¨ Mixe‡`i gv‡S weZib Ki‡Z n‡e| Gi meUzKz 

GKRb Mixe gvbyl‡KI †`Iqv †h‡Z cv‡i| me‡P‡q fv‡jv nq g~j¨ 

cwi‡kv‡a (†mvbv A_ev icvq) hw` DBjKvix e¨w³ †Kvb m¤ú` †i‡L bv hvq 

A_ev Zvi GK Z…Zxqvsk m¤ú` Kvd&dvivi Rb¨ cÖ‡qvR‡bi Kg nq  A_ev 

DBj bv K‡iB gviv hvb Zvn‡j Zvi Iqvjx AíwKQz m¤ú` e¨q K‡i Zvi 
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Kvd&dviv Av`vq Ki‡eb Ges cÖ‡Z¨K w`‡bi Rb¨ c‡qvRbxq cwigvb 10500 

MÖvg A_ev mv‡o `k †KwR Mg; wZwb GK eQ‡ii cwigvb Kh© Ki‡eb = 

3780 ‡KwR Mg (A_ev †h‡nZz mv‡o `k †KwR M‡gi g~j¨ cÖvq GK MÖvg ¯^Y 

©©এi mgvb, ¯^Y© g~`ªvi g~j¨ Gi cwigv‡bi mgvb †hgb 52.5 ¯̂Y© g~`ªv| A_ev 

60 wU ¯^Y© g~`ªv we‡ePK n‡e, A_ev Ab¨vb¨ ¯^Y©vjsKvi mgvb IR‡bi (432 

Mªvg) †eªm‡jU, AvswU Ges Ab¨vb¨)| GUvI we‡ePbv Ki‡Z n‡e †h, Av`vq bv 

Kiv bvgvh¸‡jv wØavwšẐ n‡Z cv‡i (g„Z e¨w³i) wZwb wkï Kv‡j ‡h 

eQi¸‡jv †`L‡eb, cyi‡li Rb¨ ev‡iv eQi Ges bvixi Rb¨ bq eQi, Gfv‡e 

Lyu‡R cvIqv m¤¢e g„Z e¨w³wU KZ¸‡jv eQi gyKvjvd wQj (bvgvh Av`v‡q 

eva¨ wQj)|   

Kviে, ˆ`wbK hZ msL¨K bvgv‡hi Rb¨ Kvd&dviv Av`vq Kiv cÖ‡qvRb Zv 

n‡jv Qq, wZwb [3780 †KwR] Mg A_ev ¯^Y© g~ ª̀vi e¨e¯’v Ki‡eb hv DËg 

Dcvq| wZwb GwU †Kvb Mixe gymwjg‡K w`‡eb Kvd&dviv bvgv‡hi BmvKvZ 

(g„Z e¨w³i) Av`v‡qi wbq‡Z| Mixe gvbylwU‡K Aek¨B we‡ePK, gyeK, mr 

Ges cyi“l n‡Z n‡e| GB Mixe e¨w³wU ej‡e, ÓAvwg †g‡b wbjvgÓ Ges 

GwU MÖnb Ki‡e| DËivwaKvix GwU wb‡e Ges GKB Mixe e¨w³‡K †`‡e 

A_ev Ab¨ GKwU Mixe e¨w³‡K †`‡e|  

GKB c×wZi cybive„wË n‡e wVK hZ¸‡jv eQi gvBqvZ gyKvjvd wQj (bvgvh 

A`v‡q e×cwiKi)| aviK…Z ¯^‡Y©i cwigvb hw` †ewk nq ( „̀óvšত ¯^ic a‡i 

†bIqv cwigv‡bi †P‡q), Gi P‡µi cwigvb wecixZ Abycv‡Z cwieZ©b n‡e| 

†Kvb Kvi‡ে hw` ¯̂Y©gy`ªv bv _v‡K, Iqvjx ¯̂Y©vjsKvi avi Ki‡e †hgb 

bvix‡`i †eªm‡jU Ges AvswU, †m¸‡jv IRb Ki‡e, fvM Ki‡e (eQ‡i bvgvh 

Av`vq nqwb িতগুবলা তাে 7.2 MÖvg গুকনতি) Ges fvMK…Z Ask GKwU 

i“gv‡ji g‡a¨ ivL‡e hv‡Z K‡i GwU‡Z ZZ¸‡jv ¯̂Y© g~`ªv Auv‡U wVK 

ZZ¸‡jv msL¨K eQ‡i g„Z e¨w³wU bvgvh Av`vq K‡iwb| GB msL¨vwU‡K lvU 

(60) w`‡q ¸Y Ki‡Z n‡e Ges Øv‡i Ask MÖnbKvix Mixe gvbyl‡`i msL¨vi 

wfwË‡Z cb¨ fvM Ki‡Z n‡e| ¯^‡Y©i gRy` hw` Kg nq †m‡¶‡Î ¯̂‡Y©i 

cwigvb Av‡Mi A‡a©K Ki‡Z n‡e| Øv‡ii msL¨v c~‡e©i msL¨vi wØ¸Y n‡e| †h 

e¨w³wU lvU eQi eq‡m gviv †M‡Q, 60 গুকনত 48 গুকনত  7.2 = 20736 Mªvg 

†mvbv GKRb Mixe gvbyl‡K w`‡Z n‡e| GK eQ‡ii BmvKvZ bvgv‡hi Rb¨ 

lvUwU ¯^Y©g~`ªv e¨q Ki‡Z n‡e| mvZRb Mixe gvbyl Ges 100 MÖvg †mvbvi 

wÎk Øvi n‡e A_ev mvZRb Mixe gvbyl Ges 70 MÖvg †mvbvi 43 Øvi n‡e| 

hLb Øvi †kl n‡q hvq, †kl Mixe e¨w³wU ¯^Y©̧ ‡jv Iqvjx‡K Dcnvi ¯^ic 

†`q, whwb Zvi cvjvq, Zvi FY cwi‡kva K‡ib| AZci †ivhv, †Kvievbx 

Ges kc‡_i Rb¨ Øvi Av`vq Ki‡Z n‡e| hvB‡nvK, GKwU kc‡_i Øvi 

Av`v‡qi Rb¨ AšতেZ `kRb Mixe gvbyl cÖ‡qvRb Ges GKRb gvbyl‡K 

GKw`‡b mvÕi †ewk †`Iqv hv‡ebv, †m‡nZz GKw`‡bi bvgv‡hi Kvd&dviv‡Zi 

msL¨vi cwigvb GKRb e¨w³‡K †`Iqv n‡Z cv‡i  AwaKš‘ GK mgq| 

hvKv‡Zi BmvKvZ Av`vq Kiv hv‡ebv hw`bv g„Z e¨w³ Zvi DB‡j  Av‡`k 

K‡i hvb| g„Z e¨w³‡K Aek¨B Zvi DB‡j  Av‡`k K‡i †h‡Z n‡e| 

hvB‡nvK, †h‡nZz welqwU †ivhvi †¶‡Î Av‡ivwcZ bq Iqvjx‡K hvKv‡Zi 

ØviI Av`vq Kiv †kªq; Zvi wbR¯^ m¤úwË †_‡K `v‡bi gva¨‡g| me Øvi †kl 

n‡q †M‡j, DËivwaKvix wKQz m¤ú` A_ev A_© Mixe gvbyl‡`i (whwb Øv‡ii 

Ask wQ‡jb) Dcnvi ¯^ic w`‡q †`q| hw` g„Z e¨w³ whwb Kvd&dvivi Rb¨ 

DB‡j Av‡`k K‡i‡Qb Zvi me Kvd&dviv Av`v‡qi Rb¨, †i‡L hvIqv m¤úwËi 

GK Z…Zxqvsk AcÖZzj nq, Iqvjx GK Z…Zxqvsk Gi †ewk Kvd&dvivi Rb¨ 

e¨q Ki‡Z cvi‡ebv (g„‡Zi †i‡L hvIqv m¤úwËi) DËivwaKvix‡`i AbygwZ 

e¨wZZ|  hw` GK Z…Zxqvsk Kvd&dvivi Rb¨ h‡_ó nq Ges Gi c‡ii g„‡Zi 

e‡Kqv _v‡K, Kvd&dvivi †P‡q FY cwi‡kva cÖvavb¨ cv‡e hw`I FY `vZv GwU 

BmKv‡Zi Rb¨ †`q| FY `vZvi FY cwi‡kv‡ai ci, wZwb GwU wdwi‡q w`‡Z 

cvi‡eb bv Dcnvi wn‡m‡e, hv‡Z n‡e Kvd&dviv‡Zi e¨e¯’v Kiv hvq|   

Kvd&dviv cwic~Y©fv‡e Av`vq n‡e kaygvÎ DËivwaKvix‡`i `vbK…Z m¤ú‡`i 

gva¨‡g| hw` †Kvb g„Z e¨w³ DB‡j Zvi m¤ú~Y© Rxe‡bi bvgv‡hi Kvd&dviv 

Av`v‡qi Rb¨ Av‡`k K‡ib, Ges GUv hw` bv _v‡K wZwb hZw`b †eu‡PwQ‡jb, 

Zvi DBjwU evwZj n‡q hv‡e (AKvh©Ki)| hvB‡nvK, Zvi cy‡iv Rxe‡bi 

bvgv‡hi Rb¨ wn‡meK…Z cÖ‡qvRbxq cwigvb, GK Z…Zxqvs‡ki Kg nq, wZwb 

Av‡`k K‡i hv‡eb †hb cy‡iv GK Z…Zxqvsk w`‡q †`Iqv nq, †m‡¶‡Î Zvi 

DBj wKQz cwigvb Av`vq nq, GKvi‡b Zvi DBj mnxn& nq (Kvh©Ki)| hw`I 

ev g„Z e¨w³ DB‡j Av‡`k K‡ib (Kvd&dviv Aek¨B w`‡Z n‡e), Iqvjxi 



 161 162 

Rb¨ Kvd&dviv Av`v‡q `vb Kiv IqvRxe bq (DËivwaKvix A_ev i¶Yv‡e¶Y 

Kvixi Rb¨)|  GK Z…Zxqvsk m¤ú` †i‡L hvIqv hv Kvd&dvivi Rb¨ e¨q n‡e 

Ges Zvi DB‡j Av‡`k K‡i hvIqv †h Kvd&dviv Aek¨B Av`vq Ki‡Z n‡e 

H GK Z…Zxqvsk LiP K‡i, hv g„Z e¨w³i Rb¨ IqvRxe| hw` wZwb Av‡`k 

K‡ib †h, GK Z…Zxqvsk m¤ú‡` Kvd&dviv Av`vq Ki‡Z n‡e Ges Aewkó 

m¤ú` DËivwaKvix‡`i A_ev Ab¨vb¨ e¨w³‡`i `vb Ki‡Z n‡e, wZwb IqvRxe 

j•Nb Ki‡eb hv GKwU cvcKg©| †m‡¶‡Î  GK Z…Zxqvsk Øvi Av`v‡q e¨q 

Ges Aewkó KziAvb LZg I †Znjx‡j LiP Kivi Av‡`k mnxn& n‡ebv| 

†Kvb wKQzi cÖZ¨veZ©‡b †KviAvb †ZjvIqvZ Aby‡gv`b‡hvM¨ bq| Df‡qB 

whwb cwi‡kva Ki‡Qb Ges whwb MÖnb Ki‡Qb cvcx| hw`I Dকল্লL Kiv n‡q‡Q 

(wKQz wPšতvwe`‡`i g‡Z) †KviAvb gvwR` cvwikªwg‡Ki wewbg‡q wk¶v †`qv 

Aby‡gv`b‡hvM¨| †Kvb GKRb (wPšতvwe` bb) e‡j‡Qb †h, GwU cvV Kiv 

Aby‡gv`b‡hvM¨ (cvwikªwg‡Ki wewbg‡q)|  

hw` g„Z e¨w³ Zvi DB‡j Av‡`k K‡i hvb †h Zvi bvgvh (†h¸‡jv wZwb 

Av`vq K‡ib) Zvi DËivwaKvix‡K Av`vq Ki‡Z n‡e, Zvi Kvhv bvgvh (g„Z 

e¨w³i) DËivwaKvix Av`vq Ki‡j Zv mnxn (MÖnb‡hvM¨) n‡ebv| hvB‡nvK, 

g„Z e¨w³i Rb¨ bvgvh Av`vq A_ev †ivhv Kivi mIqve `vb Kiv mnxn&| 

†Kvb e¨w³i Rb¨ Zvi g„Zy¨ kh¨vq wdw`qv Av`vq Aby‡gv`b‡hvM¨ bq| GLv‡b 

Avgiv Be‡b Av‡e`x‡bi Abyev` ‡kl Kijvg| ণ Avn&g` Zvn&ZvB ingZzjvn 

AvjvBwn †givK-Bj-dvjvn& (eB‡qi bvg) eB‡qi g‡a¨ e‡j‡Qb: bvm& Gi 

g‡a¨ D‡jL Kiv n‡q‡Q (Avqv‡Z Kvwig Ges nvw`m kwi‡d ¯úó A‡_©) 

Av`vq bv Kiv BmvKvZ Av`vq (wba©vwiZ mg‡q Av`vq bv Ki‡j) Kiv hvq 

H¸‡jvi wdw`qv w`‡q| †h‡nZz bvgvh, †ivhvi †P‡q AwaK ¸iZ¡c~Y©| bvgv‡hi 

†¶‡Î GKB wbqg cÖ‡hvR¨| GUv Bmjvgx wPšতvwe`‡`i me©m¤§wZµ‡g D‡j-

L¨| myZivs, wee„wZwU n‡”Q Óbvgv‡hi BmvKvZ n‡”Q wfwË Qvov †Kvb wKQy|Ó 

GKRb ag©xq e¨w³i Kv‡Q hv AÁvZ ¯^xK…wZ ¯^ic (GKRb e¨w³ hvi Rb¨ 

†cÖiY Kiv nq) GwU wPšতvwe`‡`i HK¨g‡Zi wecix‡Z GKwU wee„wZ|  

hw` †Kvb e¨w³ ï‡q _vKv Ae¯’vq gv_vi mvnv‡h¨ Bkvivq bvgvh Av`v‡q 

A¶g nq †m¸‡jv Zv‡K Zvi DB‡j Av‡`k Ki‡Z n‡ebv hw`I wZwb cuvP 

Iqv³ (ˆ`wbK) bvgv‡hi Kg msL¨K Av`vq Ki‡Z cv‡ibwb|  অনুেপ তিাবে, 

md‡i (`xN© åg‡bi hvÎvi †¶‡Î) _vKv Ae¯’vq A_ev Amy¯’Zvi Kvi‡ে †ivhv 

Ki‡Z e¨_© nq A_ev BKvgv‡Zi (†Kvb ¯’v‡b emwZ ¯’vc‡bi) mgq bv cvq 

A_ev †Q‡o †`Iqv †ivhvi Kvhv Av`v‡q h‡_ó my¯^v‡¯’¨i AwaKvix bv nq, 

Zv‡K Zvi BmvKvZ Av`v‡qi Rb¨ DB‡j Av‡`k Ki‡Z n‡ebv| IqvwmqvZ 

(Kv‡iv DB‡j A‡`kK…Z) Kvh©Ki n‡e mv`vK-B wdZi| Gi †¶‡Î (mv`Kv 

Av`vq msµvন্ত e¨_©Zv) ¯¿xi RxweKvi Dcv‡q, n‡জi Bn&iv‡g _vKv Ae¯’vq 

¸iZi cv‡c, †Kvievbxi †¶‡Î wf¶v msµvন্ত Kv‡R, hw` †Kvb e¨w³ DBj 

QvovB gviv hvq BbkvAvল্লvn Zvi DËivwaKvix A_ev Ab¨ ‡Kvb e¨w³i Zvi 

Rb¨ `vb Kiv Aby‡gvw`Z| hw` †Kvb e¨w³ (g„Z) Zvi DB‡j nজ Gi Av‡`k 

K‡ib Zvi DwKj (cÖwZwbwa) g„Z e¨w³i kni A_ev Ab¨ †h †Kvb RvqMv 

†_‡K n‡জ hv‡eb hvi LiP H †i‡L hvIqv GK Z…Zxqvsk m¤ú` ‡_‡K cÖ`vb 

Kiv n‡e| c¶vš—‡i, `vZvi ¯’vb wbe©vPb Kivi ¯^vaxbZv i‡q‡Q †Kv_v †_‡K 

n‡¾ iIqvbv n‡eb| g„Z e¨w³i e`‡j gy‡j¨ A_ev webv gy‡j¨ Kv‡iv †ivhv ev 

bvgvR Av`vq Kiv mnxn& n‡ebv| G wel‡q mnxn& nvw`mwU n‡”Q gvbmyK| 

Kvd&dvivi Rb¨ wKQz `vb Kiv n‡j, Avল্লvn& ZvqvÕjv g„Z e¨w³i cvcv¸‡jv 

¶gv K‡i w`‡eb| kvwd wKZve Av‡bvqv‡ii g‡a¨ D‡jL Kiv n‡q‡Q, Óg„Z 

e¨w³i Rb¨ bv Av`vq Kiv bvgv‡hi wdw`qv †`Iqv IqvRxe bq| hw` Av`vq 

Kiv nq, GwU BmvKvZ n‡ebv| gvwjKx Ges kvwd gvhnv‡ei gymwjgiv nvbvdx 

gvhnv‡ei Abymv‡i `vevi Av`vq K‡i|  

1. A‡kl ing‡Zi Z…Zxq Aa¨v‡qi cÂg cwi‡”Q` ª̀óe¨|    

2. A‡kl ing‡Zi Aóg Aa¨v‡qi lô cwi‡”Q` ª̀óe¨| 

3. A‡kl ing‡Zi mßg Aa¨v‡qi cÂg cwi‡”Q` ª̀óe¨| 

4. A‡kl ing‡Zi cÂg Aa¨v‡qi cÂg cwi‡”Q` ª̀óe¨| 

5. A‡kl ing‡Zi lô Aa¨v‡qi wØZxq cwi‡”Q‡`i c‡biZg nvw`m-B-kwid 

`ªóe¨| 

 hw` g„Z e¨w³i m¤ú‡`i cwigvb DB‡j Av‡`k Abyhvqx Kvd&dvivi Rb¨ 

ch©vß bv nq A_ev †i‡L hIqv m¤ú‡`i GK Z…Zxqvsk Ach©vß nq A_ev 

DBj QvovB gviv hvq, Øvi Av`vq Ki‡Z n‡e hv‡Z K‡i mgি cv‡ci 

BmvKvZ gvwR©Z (¶gv) nq †Kvb GKRb e¨w³i Aí wKQz m¤ú` `vb Kivi 

gva¨‡g|GB ¯^í m¤প`UzKz BmvKv‡Zi wbq‡Z GKRb Mেীe gvbyl‡K w`‡Z 
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n‡e| H Mixe e¨w³wU GwU MÖn‡bi c‡i Iqvjx‡K Dcnvi mveic †`q A_ev 

Ab¨ GKwU Mixe gvbyl‡K †`q whwb Zvi cvjvq GwU ivL‡eb A_©vr wb‡Ri 

Aax‡b ivL‡eb; AZci wZwb Ab¨ GKRb Mixe gvbyl‡K `v‡bi gva¨‡g Ges 

g„Z e¨w³i cvc K‡g©i BmvKvZ Av`v‡qi wbq‡Z w`‡q w`‡eb (bvgvh I †ivhv 

bv Av`v‡qi †¶‡Î)| GLv‡b Avgiv Zvn&ZvqxÕi fvl¨ Abyev`Kiে †kl 

Kijvg| 

 

শুµevi m¤ú‡K© 

ïµev‡ii bvgvh mnxn& nIqvi Rb¨ mvZwU kZ© c~iY Kiv Avek¨K|  

1- †hLv‡b ïµev‡ii bvgvh Av`vq Kiv n‡e, †mwU h‡_ó eo n‡e kn‡iে 

gZ| 

2- Lyrev w`‡Z n‡e (wba©vwiZ †cÖiYv / Av‡`k g~jK fvlY)  

3- bvgv‡hi c~‡e© Lyrev w`‡Z n‡e| 

4- c~e© `ycy‡ii Rb¨ wba©vwiZ mg‡q ïµev‡ii bvgvh Av`vq Ki‡Z n‡e|  

5- Rvgvqv‡Z Av`vq Ki‡Z n‡e| Bgvg Avhg Ges gynv¤§` iwngvহুল্লvû& Gi 

g‡Z Bgvg ms‡hvR‡bi †¶‡Î we‡eP¨ n‡eb whwb c~Y©eq¯‹, Ges wePvieyw× 

m¤úbœ n‡q‡Qb| Rvgqv‡Z নুন্যতি wZbRb e¨w³ n‡Z n‡e| A_©vr Bgvg Qvov 

Ab¨ (gy³v`x) `yÕRb n‡Z n‡e| Bgvg Avey BDmyd iwngvহুল্লvû ZvqvÕjvi g‡Z, 

Zviফাই‡bi KvIj Rরুix (Bgvg Avhg Avey nvwbdv Ges Zvi wkl¨ Bgvg 

gynv¤§v`‡K ejv nq Zviফাইন)|  

৬- †jvKR‡bi ïµev‡ii bvgv‡hi Rvgvqv‡Z hvIqvi ¯^vaxbZv _vK‡e| 

wnbw`qv bvgK d‡Zvqvi wKZv‡ei g‡a¨ Gfv‡e D‡ল্লL Kiv n‡q‡Q ¯^vaxb, 

¯^v¯’¨evb Ges mdiiZ bq GiKg gvby‡li Rb¨ ïµev‡ii bvgvh Av`vq Kiv 

di‡h AvBb| mdiiZ, (j¤̂v åg‡bi hvÎvq) Amy¯’¨ e¨w³ A_ev bvix‡`i 

Rb¨ ïµev‡ii bvgvh Av`vq Kiv dih bq| gyষjav‡i e„wói m¤¢vebv _vK‡j 

A_ev miKvকে Kv‡R Kg©iZ †Kvb e¨w³i Rb¨ GwU dih bq| DaŸ©Zbiv, 

†mbvcwZiv, A_ev wb‡qvM KZ©viv Zv‡`i Aaxbস্থ gvb~l‡`i ïµev‡ii bvgvh 

Av`vq Kiv †_‡K weiZ ivL‡Z cvi‡eb না| Zviv Zv‡`i wba©vwiZ AhvwPZ 

gRywi ev` w`‡Z cv‡i| hw` dvwmK[১] Bgvg ïµev‡ii bvgvh cwiPvjbv 

K‡ib Ges Avcwb Zv‡K evav w`‡Z অক্ষি তবে কচন্তvwe`‡`i wb‡ ©̀kbv, 

ïµev‡ii bvgvh Av`vq Kiv ‡_‡K weiZ bv †_‡K Avcwb Zvi wcQ‡b bvgvh 

Av`vq Ki‡eb| Ab¨vb¨ mgq (ˆ`wbK cuvP Iqv³ bvgv‡hi †¶‡Î) Avcwb 

dvwmK Bgv‡gi wcQ‡b bvgvh Av`vq bv K‡i Ggb gmwR‡` hv‡eb †hLv‡b 

GKRb mvjxn& Bgvg Rvgvqv‡Z bvgvh cwiPvjbv K‡ib| Rvgvqv‡Z bvgvh 

Av`v‡qi Rb¨ bvixi Rb¨ gmwR‡` hvIqv  gvKরুn| bvixটিবি Ges †Kvb 

bvgvh Av`vq Ki‡e তা কেবেচে নয়। 
hw` †Kvb e¨w³i ïµev‡ii bvgv‡hi wØZxq ivKv‡Zi iKz‡Z Bgv‡gi mv‡_ 

†hvM`vb K‡i, wZwb c~e© `~cy‡ii (H w`‡bi) bvgvh Av`vq Ki‡eb, Bgvg 

†gvn¤§` iwngvহুল্লvny  Gi g‡Z| Bgvg Avhg I Bgvg Avey BDmyd iwngvহুল্লvny 

ZvqvÕjvi g‡Z, wZwb ïµev‡ii bvgvh Av`vq Ki‡eb hw`I wZwb Bgvg‡K 

Zvkvû‡`i (AvËvwnq¨vZz covi ˆeVK) Ae¯’v‡b cvb| hw` †Kvb e¨w³ LwZ‡ei 

Lyrev †`Iqvi mgq bdj bvgvh Av`vq Ki‡Z _v‡K Z‡e wZwb ïa~ `yB 

ivKAvZ Av`vq Ki‡eb Ges Gi †ewk bq| hw` †m ïµev‡ii bvgvh Gi 

mybœZ Av`vq Ki‡Z _v‡K Av‡jgMকর্i BRgv †bB †h, wZwb wK `yB ivKAvZ 

Av`v‡qi ci mvjvg Av`vq Ki‡eb bvwK cy‡iv Pvi ivKAvZ Av`vq Ki‡eb|  

ïµev‡i cuvPwU Iqvকজe Aek¨B cvjb Ki‡Z n‡e-  

1. Avhv‡bi mgq mKj KvRKg© eÜ K‡i w`‡Z n‡e ( জুিআে bvgv‡hi 

Rb¨)|   

2. gmwR‡` mvÕC K‡i A_©vr †nu‡U hvIqv (wb‡R‡K Rvwni bv Kiv| wVK 

‡hgbwU mvdv I gviIqv cvnv‡oi gvSLv‡b n‡জi mgq nuvU‡Z nq|  

[A‡kl ing‡Z পুস্তুবি mßg Aa¨v‡qi cÂg cwi‡”Q‡` weিvwiZ D‡ল্লL Kiv 

n‡q‡Q]   

3. Bgvg wn‡m‡e bdj bvgvh Av`vq না K‡i, (LwZe) Lyrev †`Iqv| 

4. cvw_©e K_v না ejv|  

5. bxieZv cvjb Kiv| 

ïµev‡i QqwU gyিvnve cvjb Ki‡Z n‡e| 

1. ivBq¨v-B-ZvBwq¨ev, (hvi A_© myMwÜ e¨envi Ki‡Z n‡e)| 
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 [১] GKRb e¨w³ whwb g`¨cvbxq e¨envi A_ev e¨vwfPvi K‡i Zv‡K dvwmK 

e‡j| 

2. wgmIqvK e¨envi|  

3. cwi¯‹vi Kvco cwiavb Kiv| 

4. †ZewKi Kiv (hvi A_© ïµev‡ii bvgv‡hi Rb¨ h_vmg‡qi c~‡e© gmwR‡` 

Mgb Kiv)| Rvgvb-B-তসবয়েদাবতে mgq (kvmbvg‡j), me‡P‡q mywL 

Kj¨vYgq mgq hLb me©‡kªô ivm~ল Ges Zuvi cieZ©x Pvi Lwjdv nhiZ Avey 

eKi (ivt), nhiZ Igi dviK (ivt), nhiZ উmgvb (ivt) Ges nhiZ Avwj 

(ivt) emevm Ki‡Zb| mvnveviv (ivt) mKv‡ji bvgv‡hi cে (ïµev‡ii) 

P‡j †h‡Zb bv Zviv জুিআে bvgv‡hi c‡i †h‡Zb| D¤§‡Ziv cÖ_‡g GwU 

cQ›` Ki‡Zb bv| GwU GKwU mybœwZ AvPiY Ges GUv‡K ejv nq †ZewKi|    

5. †Mvmj Kiv (A‡kl ing‡Zi PZz_© Aa¨v‡qi PZz_© cwi‡”Q‡` weিvwiZ ejv 

n‡q‡Q)| 

6. mvjvIqvZ bvgK †`vqv cvV Kiv hv ivm~jyল্লvn& Gi cweÎ AvZ¥vi Rb¨ cvV 

Kiv nq Gfv‡e- Avল্লvû¤§v mvwল্লAvjv mvBwqw`bv gynv¤§vw`b Iqvjv আকলকহ Iqv 

mvn&wewহ AvhgvBb|  

ïµev‡i (Lyrevi mgq) cuvPwU gvKরুn Av‡Q hv †_‡K weiZ _vK‡Z n‡e| 

1- mvjvg †`Iqv| (Bmjv‡gi Awfev`b weিvwiZ eY©bv Kiv n‡q‡Q A‡kl 

ing‡Zi Z…Zxq Aa¨v‡qi  evlwÆ cwi‡”Q‡`)   

2- †KviAvb †ZjvIqvZ Kiv| 

3- †KD nuvwP w`‡j ÕBqvi nvgyKzgyল্লvn&Õ ejv (Aতিঃci Avjnvg` ywjল্লvn& ejv) | 

4- LvIqv Ges cvb Kiv| 

5- †Kvb gvKরুn KvR Kiv ( LwZ‡ei †Kvb Kviর্ QvovB Lyrev Lye `xN©Kiv)| 

ïµev‡ii cÖ_g Avhv‡bi ci hv wgbvো‡Z Av`vq Kiv nq (gmwR‡`i evB‡i 

Av`vq Kiv nq) LwZe ïµev‡ii bvgv‡hi mybœZ wg¤̂v‡ii cv‡k Av`vq 

Ki‡eb| Gici wZwb wg¤̂v‡ii mvg‡b Avm‡eb, GKwU †QvU †`vqv co‡eb 

wKejvi w`‡K gyL K‡i| wg¤̂v‡i avc †e‡q DV‡eb, RvgvAv‡Zi w`‡K gyL K‡i 

em‡eb Ges wØZxq Avhvb ïb‡eb| Gici wZwb `uvov‡eb Ges Lyrev w`‡Z 

ïরু  Ki‡eb| 

ওয়াহাকেো Avn‡j mybœvn gvhnv‡e †bB| Zv‡`i †m iKg †Kvb gvhnve †bB| 

Zv‡`i‡K ওয়াহাকে A_ev নজকদ ejv nq| ওয়াহাকে gZev‡`i DrcwË n‡qwQj 

Bs‡iR চিান্তKvix‡`i gva¨‡g| Zviv GwU cÖwZôv K‡iwQj GKRb wbP Ges 

ag© m¤ú‡K© AÁ gvbyl নজকদবি e¨envi K‡i Ges Zvi bvg †gvnv¤§` ইেবন 

Avãyj ওয়াহাে| Zviv A-Invex‡`i Awek¦vmx g‡b K‡i Zv‡`i wKZv‡e| Zviv 

wj‡L _v‡K †h G¸‡jv Aby‡gv`b‡hvM¨ A-Invex‡`i †g‡i †djv, ¯¿x‡`i niY 

Kiv, Kb¨v Ges m¤ú`¸‡jv Mwbg‡Zi wn‡m‡e †bIqv| cÖPzi cwigv‡b AÁ 

Ges লাgvRnvex‡`i mvR‡m Zviv Zv‡`i ওয়াহাকে‡Z cwibZ K‡i Ges ivকেZv 

Djvgv Bmjvg bvgK †K‡›`ª Zv‡`i †cÖiY K‡i hv Zviv c„w_exe¨vwc 

†`k¸‡jv‡Z cÖwZôv K‡i‡Q| Zviv Zv‡`i Bmjvg we‡ivax cÖKvkbv Óওয়াহাকে 

wPন্তvwe`‡`i HK¨g‡Z d‡Zvqvmg~nÓ fvlvন্তi K‡i gymwjg ‡`k¸‡jv‡Z Qwo‡q 

†`q| hvi ïরুi w`‡K Zviv G¸‡jv webvg~‡j¨ gymwjg nvwR‡`i (Zx_©hvÎx) 

w`Z| Zv‡`i GKwU †jLvi g‡a¨ ejv nq, Óïµev‡ii bvgvh Av`vq Kiv 

bvix‡`i Dci dih|Ó Zviv ‡Rvi K‡i ïµev‡ii bvgvh Av`v‡qi Rb¨ 

bvix‡`i cvVvq| Zviv wgwjZ `‡j bvgvh Av`vq K‡i †hLv‡i cyil Ges bvix 

GKB bvgvh RvgvAv‡Z Av`vq K‡i| Zv‡`i Ab¨ GKwU cÖKvkbvi g‡a¨ ejv 

nq, Ó C` Ges ïµev‡ii Lyrev RvgvAv‡Zi †evaMg¨ fvlvq co‡Z n‡e| 

GwU Aviex fvlvq cov hv‡ebvÓ| mZ¨ Bmjvকিি wPন্তvwe‡`iv gymwjg 

†`k¸‡jv‡Z cÖgvর্ ¯^ic g~j cvV D‡ল্লL K‡i Gai‡bi d‡Zvqv¸‡jv evwZj 

K‡i‡Qb| Gi g‡a¨ d‡Zvqv¸‡jv LÛ‡bi Rb¨ mZ¨ d‡Zvqv cÖ`vb K‡ib 

fvi‡Zi wewfbœ cÖv‡ন্তi Avn‡j mybœ‡Zi cwÛ‡Ziv| D`vniY ¯̂ic, Avল্লvgv 

wnei-Db-bvwni Iqvj †dnvgv mv‡ne DZ-Zvivexi IqvZ ZvKixi IqvZ 

Zvnixi gvIjvbv gynv¤§` †Zwgwg web gynv¤§` gv`ivRx (†b‡fi †gKv‡`û) 

gv`iv‡Ri gyd&wZ Gfv‡e D‡jL K‡i‡Qb|  

আiকে Qvov Ab¨ †Kvb fvlvq Lyrev †`Iqv A_ev আiকে Ges Gi Ab¨ fvlvq 

Abyev` Df‡q Lyrev Av`vq Kiv gvKরুn&| cy‡iv Lyrev আiকে fvlvq m¤úbœ Kiv 

Iqvকজe| Gi `ib ivmyjyল্লvn& Zuvi mKj Lyrev আiকে  fvlvq m¤úbœ K‡i‡Qb| 

evnvরুে- ivwmK bvgK wKZv‡ei ঈ‡`i bvgvh Aa¨v‡q D‡ল্লL Kiv n‡q‡Q, 

bdj AwZwi³ bvgvh, Zvivexn&i bvgv‡hi wbq‡Z A_ev Zvivexn Ges Kzmyd 

bvgvh RvgvAv‡Z Av`vq Kiv nqbv|    
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†h‡nZz C‡`i bvgvh¸‡jv RvgvAv‡Z Av`vq Kiv nq me mgq, †m¸‡jv 

Aek¨B Iqvকজe, bdj bq| †hgbwU †`Lv hvq ivm~jyল্লvn G Gev`ZwU Aek¨B 

Iqvকজe wn‡m‡e Av`vq K‡i‡Qb| Avল্লvgv †Rwe`x iwngvল্লvû ZvAvÕjv 

Bqvwnqv-Dj-Djvgvi g‡a¨ D‡ল্লL K‡i‡Qb, Ó ivm~j yল্লvn& wbqwgZfv‡e †h 

Bev`ZwU Av`vq Ki‡Zb Zv Iqvকজe| GwU cÖ‡qvRbxq dih Bev`Z bq|Ó 

Avল্লvgv gyd&wZ Aveym-mvD` Zuvi dv‡Zn& Djvwnj gywgb wKZv‡ei g‡a¨ D‡ল্লL 

K‡i‡Qb, Óivm ~jyল্লvn& wbqwgZfv‡e †h Bev`ZwU Av`vq Ki‡Zb ‡mwU Iqvকজe 

Ó| Be‡b Av‡e`xb iwngvহুল্লvn ZvAvÕjv Ihyi mybœZ wKZv‡e D‡ল্লL K‡i‡Qb, Ó 

ivm~লুল্লvn& wbqwgZfv‡e †h Bev`ZwU Av`vq K‡i‡Qb ‡mwU mybœ‡Z gyqv°v`vn& 

hw` bv wZwb KL‡bv Zv ev` †`bÓ| hw` wZwb GwU‡K ïay D‡c¶ bv K‡ib 

wKš‘ hv‡K wZwb Zv ev` w`‡Z †`‡L‡Qb Zv‡K weiZ K‡ib ev` †`Iqv †_‡K 

ZLb GwU Iqvকজe| hw` weiZ bv K‡i _v‡Kb (GwU ev` †`Iqv †_‡K †Kvb 

e¨w³‡K) Z‡e Zv ev` †`Iqvi †¶‡Î Aby‡gvw`Z we‡eP¨| GB wel‡q Rbve 

Aeym mvD` e‡j‡Qb, Ó†h †Kvb Bev`Z hw` ivm~j ev` †`Iqv QvovB 

wbqwgZfv‡e Av`vq K‡i‡Qb Z‡e Zv IqvকজeÓ| GK`g †kl As‡k †hLv‡b 

bvgv‡Ri gvKi“n& mg~n m¤ú‡K© we¯তvwiZ eY©bv Kiv n‡q‡Q †mLv‡b D‡ল্লL 

Kiv n‡q‡Q †h, Zv‡`i †Kvb GKwU ev` w`‡q †`Iqv gvKin& Zvn&ixwg|  ivm~j 

me©`v আiকে fvlvq Lyrev Av`vq K‡i‡Qb| †h Kvi‡b Aviex fvlvq Lyrev 

Av`vq Kiv Iqvকজe| ZvQvovI আiকে ev‡` Ab¨ fvlvq A_ev আiকে I Zvi 

Ab¨vb¨ fvlvq fvlvšতi Df‡qB Lyrev Av`vq Kiv gvKin& Zvn&ixwg| G‡¶‡Î 

আiকে fvlvq Aek¨B Lyrev Av`v‡qi wbqgwU j•Nb Kiv nq Ges cieZ©x 

†¶‡Î Lyrev ïaygvÎ আiকে fvlvq Av`vq Ki‡Z n‡e G wbqgwU jw•NZ nq| G 

Dfq †¶‡Î ivm~j Gi wbqwgZ Av`vqK…Z GKwU welq‡K D‡c¶v Kiv nq| 

Abyicfv‡e, ZvKexi ejv (BdwZZvহ, Avjvû AvKevi ejv) bvgvh Av`v‡qi 

ïi‡Z আiকে fvlvq Ges  ÕAvjvû AvKeviÕ ejv G ỳwU wfbœ welq| †h †Kvb 

GKwU ev` †`Iqv gvKin& Zvn&ixwg| GwU Kiv Iqvকজe †Kbbv ivm~j me©`v 

e‡j‡Qb  ÕAvল্লvû AvKeviÕ Ges GB Kvi‡র্ GwU bv Kiv gvKin& Zvn&ixwg| 

Be‡b Av‡e`xb iwngvল্লvû ZvAvÕjv  ো`-Dj-gyn&Zv‡ii g‡a¨ D‡ল্লL K‡i‡Qb, 

ÓgvKin n‡”Q †mB wRwbl (†Kvb KvR) hv Ki‡j ev †Kvb wKQz bv Ki‡j 

Iqvকজe A_ev mybœZ wewNœZ nqÓ|  

cÖ_gwU (†Kvb IqvRxe wewNœZ n‡j) gvKin& Zvn&ixwg Ges wØZxqwU (†Kvb 

mybœZ wewNœZ n‡j) n‡”Q gvKi“n& ZvbRxwn| nvjvex-B-Kvwe‡ii wKZv‡ei 

g‡a¨ D‡ল্লL Kiv n‡q‡Q (Beªvnxg web gynv¤§` nvjvex, 766, nv‡je, 

Av‡j‡àv-956, 1549 wLªt) †Kvb mybœZ ev` †`Iqv n‡”Q  gvKin& ZvbRxwn| 

†Kvb Iqvকজe ev` †`Iqv n‡”Q gvKin& Zvn&ixwg| d‡Zvqv B-wmivRxqv 

wKZv‡ei g‡a¨ D‡ল্লL Kiv n‡q‡Q (Avwj Dwmn& web Dmgvb ingvZzjvn, 1180 

wLªt) dviসx fvlvq Lyrev †`Iqv Aby‡gvw`Z| GB wee„wZwU cÖgvে ¯^ic D‡ল্লL 

K‡i Ges d‡Zvqv w`‡j আiকে Qvov Ab¨vb¨ fvlvq Lyrev ‡`Iqv 

Aby‡gv`b†hvM¨ Ges Zv gvKin& Zvn&ixwg A_ev ZvbRxwn bq, Z‡e Zv evwZj 

n‡q hv‡e| wmivwRqvi wee„wZi A_© n‡”Q GwU mnxn&, hvi A_© GwU bq †h, 

GwU gvKin& bq| Be‡b Av‡e`xb iwngvjvû ZvAvÕjv েv`-Dj-gyn&Zv‡i D‡jL 

K‡i‡Qb Zuvi (Avwj Dwmni) mnxn ejvi A_© GwU bq †h, GwU gvKin& bq| 

†gvnv¤§` Avãyj nvB jvK‡bvfx iwngvjvû ZvAvÕjv Zuvi Dg`vZ-Di-wiqvi 

g‡a¨ D‡jL K‡i‡Qb আiকে fvlvq Lyrev Av`v‡qi wee„wZwU †Kvb kZ© bq hv 

Aek¨B c~েজ Ki‡Z n‡e (ïµev‡ii bvgv‡hi †¶‡Î)| cvimxqvb A_ev Ab¨ 

†Kvb fvlvq Av`vq Kiv Aby‡gv`b‡hvM¨; cÖgvb K‡i  ïµev‡ii bvgv‡h H 

Dcv‡q A`vq Aby‡gv`b‡hvM¨| Ab¨K_vq, ïµev‡ii bvgv‡h Lyrev Av`v‡qi 

kZ© c~iY nq| GwU eySvqbv †h †KivnvZ Qvov Lyrev Av`vq Kiv hvq  (†Kvb 

wKQz hv GwU‡K gvKi‡Z cwibZ K‡i) GRb¨ ivm~j Ges mvnvexiv (ivwRqvjvû 

Avbû) me mgq me RvqMvq ïaygvÎ আiকে fvlvq Lyrev w`‡q‡Qb| Zuv‡`i‡K 

Agvb¨ Kiv gvKin& Zvn&ixwg| GKBfv‡e, Zvex Ges ZvweCb iwngvjvû 

ZvAvÕjviv me mgq Ges me RvqMvq আiকে fvlvq Lyrev Av`vq K‡i‡Qb| 

Zuviv Ab¨ ‡Kvb fvlvq Lyrev Av`vq K‡ibwb, Zv‡`i †KDB আiকে Qvov Ab¨ 

Ges আiকে Ges Abyev‡` (Ab¨ fvlvq) Df‡q Lyrev Av`vq K‡ibwb| GB 

mgm¨vwU Gwkqv Ges Avwd«Kvi †`k¸‡jv‡ZI wQj †hLv‡b gvby‡liv Lyrev ï‡b 

eySকতাbv Lyrevq wK ejv n‡”Q †Kbbv Zviv আiকে Rvb‡Zv bv| hw`I Lyrevi 

Abyev` K‡i Zv‡`i e‡j †`Iqv cÖ‡hvRb Ges H Dcv‡q bZzb gymwjg‡`i 

Bmjvg wk¶v †`Iqv, Zviv GwU Aby‡gv`b‡hvM¨ g‡b K‡I bv e¨envi Kiv| 

Zviv Lyrev QvovI Ab¨vb¨ Abyôv‡b Bmjvg m¤ú‡K© Zv‡`i e‡j _v‡K|  
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Zviv Zv‡`i‡K Lyrev fvj K‡i eySvi Ges Bmjvg wk¶vi Rb¨ Aviex fvlv 

wk¶vi Dc‡`k w`‡q _v‡K| Avgiv GmKj cwZ‡`i m¤§vbv‡_© Zv‡`i AbymiY 

Kie|  

আiকে Qvov Ab¨ fvlvq Lyrev Av`vq K‡i Zv‡`i D‡c¶v Kiv we`AvZ| GwU 

Kiv gvKin& Zvn&ixwg| cÖ_g †¶‡Î Zvn&ixwg Ges wØZxq †¶‡Î ZvbRxwn ejv 

(evwZj)| GRb¨ gvKin& ZvbRxwn n‡”Q †Kvb GKwU mybœZ‡K ev` †`Iqv| 

Kvib, ivm~j me mgq Zuvi Lyrev ïaygvÎ আiকে fvlvq w`‡q‡Qb| ïaygvÎ 

আiকে fvlvq Lyrev †`Iqv IqvRxe| †Kvb GKwU IqvRxe ev` †`Iqv wKfv‡e 

ZvbRxwn n‡Z cv‡i? †Kvb GKwU gvKin& ZvbRxwn KvR ev` †`Iqv n‡”Q 

IqvRxe| gvIjvbv evnvi Dj Djyg iwngvjvû ZvAvÕjv GiKvb-Dj-Avivevi 

g‡a¨ D‡jL K‡i‡Qb †Kvb gvKin& ZvbRxwn KvR Kivi A_© n‡”Q †Kvb 

IqvRxe Agvb¨ Kiv|  

‡Kvb e¨w³ whwb me mgq gvKin& Zvn&ixwgi KvR K‡ib wZwb Avw`j gymwjg 

bb| Be‡b Av‡e`xb  D×„Z K‡i‡Qb Be‡b byhvBg iwngvjvû ZvAvÕjvi wKZve 

ivÏ-Dj-gynZv‡ii Ihyi IqvRxe m¤ú‡K© cÖe‡Üi ïi‡Z Gfv‡e, ÓgvKin& 

Zvn&ixwg m¤úv`b Kiv GKwU jNy cvc|Ó Ae¨vnZfv‡e m¤úv`b Ki‡Z _vKv 

jNy (†QvU) cvc Zv‡K gymwjg Av`vjZ[1]  wewnb K‡i †`q| Ab¨ K_vq, 

A‡bK¸‡jv jNy cvc A_ev wKQz msL¨K evisevi K…Z cvc G‡¶‡Î ¸i (eo) 

cv‡ci Rb¥ †`q| Ges mnRfv‡e GKwU ¸i cvc m¤úv`b Ki‡j gymwjg Zvi 

Av`vjZ nvivq hv‡Z K‡i wZwb Avi Avw`j gymwjg _v‡Kbv| GRb¨ †h mKj 

LwZ‡eiv Zv‡`i Abyev‡` Lyrev Av`vq K‡i Zviv Zv‡`i Av`vjZ nvivq Ges 

dvwmK gymwj‡g cwibZ nq| cÖm½µ‡g GKRb dvwmK gymwjg n‡”Q †mB 

gymwjg †h Kweiv ¸bvn &†LvjvLywjfv‡e K‡i| Kweiv ¸bvn&i D`vnibmgyn; 

Ihi Qvov †Kvb wKQz Av`vq bv Kiv, Bmjv‡gi Av‡`k¸‡jvi †Kvb GKwU 

A_ev wb‡laK„Z Kg© m¤úv`b Kiv Db¥y³fv‡e| GiKg gvby‡li wcQ‡b bvgvh 

Av`vq Kiv gvKin& Zvn&ixwg (Zv‡`i cwiPvwjZ bvgv‡Ri RvgvAv‡Z †hvM`vb 

Kiv)| b~i-Dj-Bavqx wKZv‡ei g‡a¨ D‡jL Kiv n‡q‡Q (Aveyj BLjvm nvmvb 

web Avwgi †kib wejvjx ingvZzjvn& ZvAvÕjv AvjvBwn Gi 994--1069, 

1658 wLªt wgmi Ges Be‡b Av‡e`xb) Ó†Kvb `vm A_ev GKRb MÖvg¨ e¨w³ 

A_ev A‰ea evjK hw` Zviv Awkw¶Z nq Ges †m hw` we`vAvZ K‡i _v‡K 

GKRb wkw¶Z gvbyl nIqv m‡Ë¡I Zvn‡j  Bgv‡gi `vwqZ¡ cvjb Kiv gvKin& 

(RvgvAv‡Z bvgvh cwiPvjbv Kiv)| Zv‡K Bgv‡gi `vwqZ¡ †Iqv ¸bv‡ni KvR 

(†h bvgvhwU Avcwb RvgvAv‡Z Av`vq Ki‡eb Zvi cwiPvjbvq)| Avjvgv 

Beªvnxg nvjvex iwngvjvû ZvAvÕjv Ónvjvex-B-KieÓ Gi g‡a¨ D‡jK 

K‡i‡Qb|   

†h mKj gymwjgiv dvwmK gvbyl‡`i  Bgvg n‡Z †`q Zviv cvc m¤úv`b K‡i 

(RvgvAv‡Z bvgvh cwiPvjbv Kiv)| dvwmK e¨w³‡`i Bgvg n‡Z †`Iqv 

gvKin& Zvn&ixwg| †givK-Bj-‡djvni g‡a¨ †jLv n‡q‡Q, †Kvb GK dvwmK 

e¨w³‡K Bgvg n‡Z †`Iqv gvKin& (RvgvAv‡Z bvgvh cwiPvjbv Kiv) hw`I 

wZwb GKRb wkw¶Z e¨w³ (Bmjv‡g)| wZwb wb‡R‡K Bmjv‡g „̀pfv‡e wbweó 

Ki‡Z cv‡ibwb| Zv‡K D‡c¶v Kiv IqvRxe| Zv‡K Bgvg Kivi A_© Zv‡K 

m¤§vb cÖ`k©b Kiv| [1] A‡kl ing‡Zi cÂg Aa¨v‡qi wØZxq cwi‡”Q` 

`ªóe¨| 

Avcwb hw` Zv‡K RvgvAv‡Z bvgvh cwiPvjbv †_‡K weiZ bv Ki‡Z cv‡ib 

Zvn‡j Avcwb Aek¨B ïµev‡ii Ges Ab¨vb¨ bvgvh Ab¨ gmwR‡` Av`vq 

Ki‡eb| Avল্লvgv Zvn&Zvqx iwngvjvû ZvAvÕjv GB welqwU e¨vL¨v K‡i‡Qb| 

wZwb e‡jb, Ó†Kvb GKRb dvwmK e¨w³‡K Bgvg n‡Z †`Iqv gvKin& 

Zvn&ixwg (RvgvAv‡Z Zv‡`i bvgvR cwiPvjbvi Rb¨)Ó| 

Avcwb Aviex Qvov Ab¨ ‡Kvb fvlvq Lyrev Av`vq Ki‡Z LwZe‡K ej‡Z 

cvi‡eb bv| GwU Kiv cv‡ci KvR| Be‡b Av‡e`xb iwngvল্লvû ZvAvÕjv ivÏ-

Dj-gynZv‡ii g‡a¨ D‡ল্লL K‡i‡Qb, bvgvh (RvgvAv‡Z bvgvh) †Kvb dvwmK 

Bgv‡gi wcQ‡b Av`vq Kiv hv‡ebv| Avcbv‡K Aek¨B GKRb Bgvg Luy‡R 

†ei Ki‡Z n‡e whwb dvwmK bb| Z‡e ïµev‡ii bvgvh wfbœ welq| hvB 

‡nvK, ïµe‡ii bvgvhI dvwmK Bgv‡gi wcQ‡b Av`vq Kiv gvKরুn&| hw` 

kn‡ii wewfbœ gmwR‡` GwU Av`vq Kiv nq Zvn‡j G‡¶‡Î Ab¨ Bgv‡gi 

wcQ‡b bvgvh Av`vq m¤¢e n‡e| dvZn&-Dj-Kvw`i wKZv‡ei[1]  g‡a¨I 

GKB K_v ejv n‡q‡Q|  
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AZ:ci Avcwb Ggb †Kvb Bgv‡gi wcQ‡b bvgvh Av`vq Ki‡eb bv whwb 

ïaygvÎ Aviex fvlvq Lyrev Av`vq bv K‡i Gi Abyev‡` Ab¨ GKwU fvlvq 

Av`vq K‡i Ges Avcwb Aek¨B GKRb Bgvg Luy‡R †ei Ki‡eb| 
[1] GwU Be‡b ûgvg ingvZzল্লvwn ZvAvÕjv AvjvBwn 730 (1388 wLªt)-861 

(1456) wn`vqv m¤ú‡K© gšত‡e¨ wj‡L‡Qb hv cieZx©‡Z eyinvb DwÏb 

gvihxbvbx ingvn& Zzjvwn ZvAvÕjv AvjvBwn wj‡L‡Qb 513 (1197 wLªt) 

hvhvei †Pw½m Lv‡bi nv‡Z wbnZ nb| 

whwb ïaygvÎ Aviex‡ZB Lyrev †`b Ges †m Bgv‡gi wcQ‡b bvgvh Av`vq 

Ki‡eb (†mB Bgv‡gi cwiPvwjZ RvgvAv‡Z bvgvh Av`vq Ki‡eb)| 

weিvwiZ Rvb‡Z GB eBwU co–b; GZ¨vwnKvZ-Dm¨vwjqv-wd-‡KivnvZ-Bj-

Lyrev-wZ-B-we-LvBwij Avivweq¨v Iqv wK¡ivwZnv we-j- Avivweq¨vZ-B-gv 

†ZiRxgvwZnv we-LvBi-Bj Avivweq¨vZ| GLv‡b Avgiv Avল্লvgv gynv¤§v` 

†Zwgwg gv`ivRxi †jLvi Abyev` †kl Kijvg|  

Dc‡ii †jLv hv Aviex‡Z †jLv n‡q‡Q fvi‡Z 1349কহিঃ (1931 wLªt), 

fvi‡Zi me©‡kªô 13Rb Bmjvgx wPন্তাwe`‡`i Aby‡gvw`Z Ges ¯^v¶wiZ| 

GQvovI HwZnvwmK d‡Zvqv, †`Ie›` Ges evKxnvZzm mvwjnvZ Ges gvদ্রাivR 

Ges nvq`vivev‡`i fviZxq wPন্তvwe`‡`i Aviex d‡Zvqvmgyn Zzi‡¯‹, ইিা¤^y‡j 

gyw`ªZ nq 1396কহিঃ G (1976 wLªt)|   

nvRv‡iv cÖwm× Imgvbx Bmjvgx wPন্তvwe` Ges kvBLyj Bmjvg iwngvল্লvn& 

ZvAvÕjviv Lyrev eySvi Rb¨ gvbyl‡`i mvnv‡h¨i ivিা †LvuR K‡i‡Qb| ZvwK©k 

Lyrevi Aby‡gv`‡bi †Kvb m~Î Luy‡R bv †c‡q Zviv G¸‡jvi Aby‡gv`b †`bwb| 

RvgvAv‡Zi ¸iZ¡v‡iv‡ci j¶¨¸‡jv AwR©Z n‡qwQj ïµev‡ii ag©‡cv‡`k 

gmwR`¸‡jv‡Z ïµev‡ii bvgv‡hi c‡i †`Iqvi Kvi‡র্ Ges gmwR‡` 

gvby‡liv QqkZ eQ‡ii d‡Zvqvi g~jfve¸‡jv Rvb‡Zv Ges Bmjvgx PP©vi 

cwiwa j•Nb Kiv †_‡K weiZ ivL‡Zv|  

C‡`i bvgv‡h (†h bvgvh C‡`i w`b mKv‡j Av`vq Kiv nq) bqwU (ZvKexi) 

wRIqvB` ZvKexi Av‡Q| Zv‡`i g‡a¨ GKwU dih| wØZxqwU mybœZ| Zv‡`i 

g‡a¨ mvZwU Iqvকজe| ZvKexi-B- BdwZZvn& dih| cÖ_g iKzi Rb¨ ZvKexi 

n‡”Q mybœZ| wRIqvB` ZvKexi Iqvকজe | wØZxq ivKAv‡Zi iKzi ZvKexi 

Iqvকজe | mg mg‡q GwUi Ab¨ GKwU ZvKexi n‡”Q Iqvকজe (Ab¨ K_vq 

ZvKexiB wRIqvB` Gi †kl mvZwU GKB mg‡q †h ¸‡jv Iqvকজe)| 

 

bvgvি Av`vq Kiv 

‡bqvgZ-B-Bmjv‡gi g‡a¨ Gfv‡e উবল্লখ Kiv n‡q‡Q; mKj cÖvß eq¯‹ Ges 

weP¶Y gymwj‡gi Rb¨ cÖwZw`b cuvP Iqv³ bvgvি Av`vq Kiv dih| †KD 

Ab¨ †Kvb e¨w³i n‡q bvgvি Av`vq K‡i w`‡Z cvi‡e bv| †Kvb e¨w³ 

bvgv‡িi mIqve `vb Ki‡Z cv‡i A_ev Ab¨ †Kvb e¨w³i Rb¨ †Kvb cyY¨ 

KvR Av`vq Ki‡Z cv‡i (RxweZ A_ev g„Z †Kvb GKRb A_ev cÖ‡Z¨‡Ki) 

A_©vr †h e¨w³i Rb¨ K…ZK‡g©i mIqve `vb Kiv nq| mgcwigvb mIqve 

†`Iqv nq wVK hZUv `vbKvix AR©b K‡i Ges `vbKvixi KvQ †_‡K †Kvb 

mIqve †K‡U †bIqv  n‡e bv| Gfv‡e bvgvি Av`vq Ges Zvi mIqve `vb 

Kiv Z`vbyhvqx Avcbvi wec¶ A_ev FY`vbKvixi AbyK…cv AR©b hv‡Z K‡i 

Zviv Zv‡`i AwaKv‡ii `vex Z¨vM K‡i Z‡e Zv Aby‡gv`b‡hvM¨ bq| GKRb 

e¨w³ whwb wek¦vm K‡ib bvgvি dih (‰`wbK cuvP Iqv³) Ges ZLbI bvgvR 

Av`vq K‡i bv †Kvb IRi Qvov wZwb Awek¦vmx n‡eb bv| Z‡e dvwm‡K 

cwibZ n‡eb|  GwU Dকল্লL¨, wek¦vm‡hvM¨ Bmjvgx Drm n‡Z D×„Z †h, GKwU 

gvÎ ev` †`Iqv bvgv‡Ri Rb¨ mËi nvRvi eQi Rvnvbœv‡gi Av¸‡b cyo‡Z 

n‡e| GKRb e¨w³ (whwb ‰`wbK cuvP Iqv³ bvgvি †_‡K weiZ _v‡Kb) Zv‡K 

†R‡j cvVv‡Z n‡e Ges ZZw`b cি তন্ত †mLv‡b _vK‡Z n‡e hZw`b bv cybivq 

‡m bvgvি Av`vq ïi“ K‡i| িখন কিান কশশুে েয়স সাত েিে হবয় িাবে তখন 

তাবি নািাবিে জন্য কনবদ তশ িেবত হবে| িকদ কস দশ েিে েয়বস নািাি আদায় 

না িবে তবে তাবি হাত কদবয় প্রহাে িেবত হবে| এটি কতন োবেে কেকশ িো 

িাবে না| কিান লাঠি কদবয় আঘাত িো িাবে না| লাঠিে িাো শাকি প্রদান 

হতোিােীে শাকি কহবসবে ব্যােহাে িো িাবে| কিান পুরুষ তাে স্ত্রীবি লাঠি িাো 

প্রহাে িেবত পােবে না| কিান জীেন্ত প্রার্ীে িাথায় অথো মুবখ অথো বুবি 

অথো কপবট আঘাত িো অনুবিাদন কিাগ্য নয়| পুঙ্গু িানুবষে কক্ষবত্রও িাবদে 

শকি এেং সািথ্যত আবি তাবদে নািাি আদায় িো ফেি| অবশষ েহিবতে চতুথ ত 

অংবশ নািাি সম্পবিত কেিাকেত েলা হবয়বি|  
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কিান ওিে থািবল 

িকদ কনয়কিতিাবে িাবো শেীে কথবি কিান কিছু কেে হবত থাবি, তবে তা ওজে, 

(এেং কি োকি এই অকিজ্ঞতাে িে কদবয় িান, তাবি ওজবে আবিন েলা হয়|) 

কি োকিে মুত্রবোগ, ডায়কেয়া, োয়ু সিস্যা, েিপাত, কিান আঘাত কথবি 

েিপাত, ক্ষত ো আলসাে থািবল, আঘাত ো ফুবল িাওয়াে িােবন কচাখ কদবয় 

পাকন পোে সিস্যা থািবল এেং কি িকহলা ইকিহাবদ ভুগবিন তাবদে েলা হয় 

ওজবে আবিন| তাবদেবি এই সিল ওজে পকেতোগ িেবত হবে কনয়ি কিবন 

কিিন গকতবোধ িবে, িবনাবিাগ কদবয় এেং েবস অথো ইশাোয় নািাজ আদায়  

[মুত্রবোবগ আিান্ত োকি তাে প্রস্রাবেে োিায় তুলাে থকল ব্যােহাে িেবেন| িকদ 

কসনবথটিি িটন ব্যােহাে িো হয়, এটি কিডকনে ক্ষকত িেবত পাবে ো 

ইনবফিশান হবত পাবে| মূত্রতোগ হওয়াে সিয়, থকলটি স্বািাকেি িাবে শুবষ 

কনয়|িকদ অকতকেকি পকেিান মুত্র কেে হবয় িায় তবে, থকল কথবি কেে হবয় িাবে 

এেং তাে ওজু কিবঙ্গ িাবে| মুত্র কেে হবয় আন্ডাে ওয়াে কনাংো হওয়া িাবে না, 

িা এিটি িাপে কপঁকচবয় কোধ িো িায় মুত্র নাকলে আবশপাবশ, এটি খুে সহবজই 

কতন কিানায় কপন আটকিবয় ততকে িো িায়| এেপবেও িকদ প্রচুে পকেিান মুত্র 

কেে হবয় আবস, কিছু তুলা িাপবেে িবে োখবত হবে| সংবিাবগে ফািা 

জায়গায় পুেবনে জন্য কসফটি কপন কদবয় এিটি িাগজ লাগাবনা কিবত পাবে, এেং 

ফািা জায়গা েন্ধ িো কিবত পাবে| এই ফািা জায়গাটি খলা খুে সহজ হয় িাবত 

িবে িাপেটি কেে িবে কধায়া িায়| এই সিস্যাে োকিো পবিবট সে সিয়  কতন 

কথবি পাাঁচ টি িাপে োখবেন| সুতা কদবয় এই িাপেটি ততকেে কক্ষবত্র (১২x১৫) 

কসকন্ট কিটাবেে কহবসে িেবত হবে, এেং কিৌকর্ি িাবে ৫০ কসকন্ট কিটাে হবে|  

প্রাপ্ত েয়স্ক এেং কিছু কনকদ তি িানুবষে জন্য কলঙ্গ হ্রাস পায় কি িােবন িাপে িা 

কপঁচাবনা থাবি তা কেে হবয় আসবত পাবে| এেিি কলাি এিটি রুিালবি থকলে 

িত িবে কলঙ্গ এেং অণ্ডবিাষ প্রকতস্থাপন িবে তাে মুখ েন্ধ িবে কদবেন| িকদ 

মুবত্রে পকেিান এি কদেহাি ো ৪,৮০ গ্রাবিে কেশী হয় তবে িাপেটি পকেেততন 

িেবত হবে| িখন নািাবিে সিয় কশষ হয়, তাে ওযুে ওজে অিাি তিে হবয় 

িায়| এই ওজে িাোও নািাি কশষ হওয়াে আবগ অন্য এিটি ওজে আকেি তাে 

হবল তাে ওযু নি হবয় িাবে| এবক্ষবত্র ধরুন নাি কথবি েিপাবতে সিয় ওযু 

িবেবিন, আপনাে ওযু টি নি হবয় িাবে িকদ অন্য নাবি পুনোয় েিপাত শুরু 

হয়| হানাকফ এেং শাকফ িাজহাবেে িবত, ওজবেে অন্তভু তি হবে িকদ নািাবিে 

সিবয়ে িবে কনলুফাে অব্যাহত থাবি| িকদ এেিি হয়, সািকয়িিাবে েিপাত 

েন্ধ থাবি ওযু িবে ফেি নািাি আদাবয়ে আবগ পি তন্ত, কতকন ওজবেে অন্তভু তি 

হবেন না| 

কিান ব্যাকি এিোে ওজবেে িবে আসবল তা নািাি কশষ না হওয়া পি তন্ত 

অব্যাহত থাবি প্রকতোে িতক্ষর্ তা পুনোয় না ঘবট, িকদ প্রবতেি নািাবি শুধু 

এিোে েিপাত হয় ো এিবফাাঁটা েি কদখা িায়| িকদ নািাবিে সিয় কিান েি 

না কদখা িায়, তবে কতকন ওজবেে অন্তভু তি হবেন না|  

িকদ কিান োকিে ওজবেে িােন িাপবে কলবগ থািা নাজাসাবতে[১] পকেিান 

এি কদেহাবিে কেকশহয়, তবে কলবগ থািা অংশটুকু পকেষ্কাে িো প্রবয়াজন িকদ 

আে অপকেষ্কাে হওয়াে সম্ভােনা না থাবি| আল কফিাহ আল লা  িাঝহাকেল 

আল এেো কিতাবেে িবে উবল্লখ িো হবয়বি: “হানাকফ িাঝহাবেে িবত দুটি 

িাওয়াবলে অনুপকস্থকতে িােবন কিান োকি ওজবেে অন্তভু তি হবেন, প্রথি 

িাওয়াবলে িবত, িা ওযু নি িবে কদয় এেং তা নািাবিে অেবধি সিবয়ে পে 

পি তন্ত অব্যাহত থাবি এেং িাে শুরু এেং কশষ জানা িায় না| কিতীয় িাওয়াবলে 

িবত, কিান োকি ওজবেে অন্তভু তি হয় িখন েিক্ষের্ শুরু হয়, িকদও প্রথি 

িাওয়াবলে দুটি শতত উপকস্থত থাবি|   

কিান োকিে ওযু নি হয় না| েিক্ষের্ েবন্ধে সিয় িকদ জানা িায় তবে নািাি 

আদায় শুরু িেোে পূবে ত ওজু িবে কনয়া মুিাহাে| েয়স্ক োকি োকি কিকন হানাকফ 

অথো শাকফ িাঝহাবেে এেং িাে কিান ওজে কনই, তাে জন্য িাকলিী িাঝহাবেে 

িাওয়াল অনুসের্ িো উত্তি|”] 

িকদ কিান োকিে ওযুে িােবন অসুস্থ হওয়াে সম্ভােনা থাবি ো তাে অসুস্থতা 

কেবে িাওয়াে সম্ভােনা থাবি, তখন কতকন তায়োমুি িেবেন| এটি কিান মুসকলি 

কিংো আকদবলে কনজস্ব সবচতনতা কিংো কিান ডািাবেে পোিবশ ত িেবত হবে|  

কতকন িকদ িীষর্ পাপী হবয় না থাবিন তবে কিান ডািাবেে পোিশ ত গ্রহর্বিাগ্য 

হবে| অসুস্থতাে অন্যান্য সম্ভাব্য িােনসমূহ: শীবতে আেহাওয়া এেং আশ্রবয়ে 

কিান জায়গা না থািবল; পাকন গেি িোে জন্য কিছু না কপবল অথো সে তজনীন 

কগাসলখানা ব্যােহাবেে জন্য অথ ত না থািবল| হানাকফ িাঝহাবেে িবত আপকন 

িত ইো ফেজ নািাি আদায় িেবত পাবেন এিটিোে তায়ােুি িোে পবে| 

িাকলিী এেং শাকফ িাঝহাবেে িবত প্রবতেি ফেি নািাবিে পূবে ত তায়ােুি িেবত 
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হবে| ওযুে সিয় কধায়া হয় এেিি অঙ্গ প্রত্তবঙ্গ িকদ ক্ষত থাবি তবে কতকন 

তায়ােুি িেবেন|    

িকদ ক্ষতগুবলা অবধ তি অঙ্গ প্রতেঙ্গ জুবে থাবি, তবে ক্ষত না থািা অংশ সমূহ 

ধুবয় কফলবত হবে এেং ক্ষবতে উপে কদবয় িাবসহ িেবত হবে| 

[১] েি, মুত্র, িদ ইতোকদে কজকনস আপনাে শেীবেে িাপে এেং কিখাবন নািাি 

আদায় িেবেন কসখান কথবি পকেষ্কাে িেবত হবে। কেিাকেত অবশষ েহিত 

কিতাবেে চতুথ ত অোবয়ে ষষ্ঠ পকেবেবদ কদখুন|   

 কিবহতু কগাসবলে সিয় পুবো শেীেই এিটি অঙ্গ কহবসবে ধো হয়, িকদ পুবো 

শেীবেে অবধ তবি ক্ষত থাবি তবে তায়ােুি িেবত হবে| িকদ ক্ষত আপনাে 

শেীবেে অবধ তি জুবে থাবি, আপকন িাবলা অংশগুবলা কধৌত িেবেন এেং ক্ষবতে 

উপে িাবসহ িেবেন| িকদ িাবসহ ক্ষবতে পকেিান বৃকি িবে তবে ব্যাবন্ডবজে 

উপে িাবসহ িেবত হবে| এটি িোও িকদ ক্ষকতিে হয় তবে আপনাবি ঐ অংশ 

িাবসহ িেবত হবে না|   

িকদ ওি অথো কগাসবলে সিয় িাথা িাবসহ িেবল ক্ষকত হয়, তাহবল িাথা িাবসহ 

না িেবলও চলবে| িকদ কিান োকি এিকজিা কিংো ক্ষবতে িােবন হাত কদবয় 

পাকন ব্যােহাে িেবত পাবেন না, কতকন তায়ােুি িেবেন| এটিে জন্য কতকন 

জকিবন অথো পাথে অথো িাটিে কদয়াবল হাত এেং মুখিণ্ডল আলতিবে 

ঘষবেন| িকদ কিান োকিে হাত পা না থাবি এেং তাে সিি মুখিণ্ডবল ক্ষত 

থাবি তবে কতনী ওযু িাোয় নািাি আদায় িেবেন| িকদ কিান োকি ওযুে জন্য 

তাবি সাহায্য িোে িাউবি খুবজ না পান তবে কতকন তায়ােুি িেবেন| তাে 

সন্তান অথো তাে ভৃতে অথো তাে কিান অধীনস্থ োকি তাবি সাহায্য িেবেন 

ওজু িেবত| কতকন অন্যবদে কিউ সাহাবয্যে জন্য েলবত পােবেন| িাই হউি 

অন্যবদে তাবি সাহায্য িেবত হবে না| স্বািী স্ত্রী কনবজবদেবি ওযুে জন্য সাহায্য 

িেবত হবে না|   

ধো িাি কিান োকি েিক্ষের্ েবন্ধে জন্য অথো কিবঙ্গ িাওয়া হাবেে ক্ষবতে 

উপে ব্যাবন্ডজ িবেবিন, িকদ কতকন অঙ্গটি ঠাণ্ডা অথো গেি পাকন কদবয় পকেষ্কাে 

িেবত না পাবেন ো িাবসহ িেবত না পাবেন, তবে কগাসল ো ওযু িোে সিয় 

উি অবঙ্গে অবধ তবিে কেশী িাবসহ িেবেন| িকদ কিান িােবন এটি ক্ষকতিে হয়, 

তবে তা কধায়াে প্রবয়াজন কনই| সুস্থ অংবশে উপে িাবসহ িেবত হবে| ব্যাবন্ডজ 

েত অেস্থায় ওযু িোে কিান প্রবয়াজন কনই| িকদ িাবসহ িোে পে ব্যাবন্ডজ 

পকেেততন িো হয়, তবে নতুন ব্যাবন্ডবজে উপে িাবসহ িোে প্রবয়াজন কনই, িকদ 

তা পুনোয় পকেেততন িো হয় তবুও|       

 

অসুস্থতাে সিয় নািাি 

িকদ কিউ দাাঁোবত না পাবে ো িবন িবে দাাঁোবল তাে অসুস্থতা বৃকি পাবে, তবে 

কতকন েবস নািাি আদায় িেবেন, তাো রুকুে জন্য এিটু ঝুিবেন, এেপে েবস 

কথবিই কিবঝবত তাবদে নাি এেং িপাল কঠকিবয় কসজদা িেবেন|তােপে তাো 

এিনিাবে েসবেন িা তাবদে িাবি সহজ হয়| কনল অথো পা আোআকে িবে 

হাাঁটুে পাবশ হাত কেবখ উবু হবয় শেীে কটবন েসবত পােবেন| িাথা ব্যাথা দাাঁত 

ব্যাথা এেং কচাবখে প্রদাহ অসুস্থতা ধো হবে|শত্রুে দৃকিবগাচে হওয়াও ওজবেে 

অন্তভু তি|  

এিইিাবে িাে ওযু নি হওয়াে সম্ভােনা েবয়বি কতকন েবস নািাি আদায় 

িেবেন| িকদ কিান োকি কিান কিছুবত কহলান কদবয় দাাঁকেবয় নািাি আদায় 

িেবত পাবেন তবে কহলান কদবয় আদায় িেবেন| অবনিক্ষর্ দাাঁকেবয় থািবত না 

পােবল তিােীে ইফকততাহ কদবয় নািাি শুরু িেবেন এেং ব্যাথা শুরু হবল েবস 

পেবেন| িকদ কিান োকি কসজদা িেবত অক্ষি হয় তবে, কতকন দাাঁকেবয় আয়াত 

পাঠ িেবেন, এেপে রুকুে জন্য েবস ইশাোয় রুকু আদাবয়ে পবে কসজাদবহে 

জন্য আবেিটু কেকশ িাথা নত িবে আদায় িেবেন| িাো শেীেটাবি নত িেবত 

পােবেন না তাো িাথা নত িেবেন| কিান কিছুে উপবে কসজদা িোে প্রবয়াজন 

কনই| কিান কিছুে উপে কসজদা িেবল নািাি সকহহ হবে কিন্তু এিটি িািরুহ 

িো হবে, কিননা জকিন কথবি উঁচুবত কিান কিছুবত কসজদা আদায় িো 

িািরুহ| েবস এেং কহলান কদবয় নািাি আদায় িেবত সক্ষি হবল তাে জন্য শুবয় 

ইশাোয় নািাি আদায় িো অনুবিাকদত নয়|  

আিাবদে নেী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লািএিজন োকিবি তাে সািবন এিটি 

োকলশ কেবখ কসজদা িেবত কদখবলন, কতকন োকলশটি তুবল ছুবে কফবল্লন| 

অকেলবম্ব কলািটি িাবঠে এিটি েস্তু তাে সািবন োখবলন|কতকন এটিও ছুবে 

কফবল্লন এেং েলবলন: “জকিবনে উপবে আদায় িবো, [ তিাে িপাল জকিবন 

কেবখ]! তুকি িকদ কসটি িেবত অপােগ হও, রুকুে কচবয় আবেিটু কেশী অেনত 
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হবয় ইশাোয় আদায়!”োহে উোইি কিতাবেে িবে উবল্লখ িো হবয়বি(জায়নাল 

আবেকদন কেন ইিাকহি ইেকন নুজায়কি কিকস্র োহ্মাতুল্লাহ আলাকহ, ১৯২৬ – ৯৭০ 

[১৫৬২ কিস্টাব্দ], কিশে, এটি কলবখবিন কিনি উদ কদিাইি কিতাবেে 

সংকক্ষপ্তিেবর্, িা আবুল কেোিাত হাকফধ উদ কদন আব্দুল্লাহ কেন আহবিদ 

কনবসকফ োহ্মাতুল্লাহ আলাইকহ ৭১০ কহজকে [১৩১০ কিস্টাব্দ, োগদাদ] কলবখবিন, 

সূো আল ইিোবনে আিশত এিানব্বই তি আয়াবত েলা হবয়বি, “িাো দাাঁকেবয় 

নািাি আদায় িেবত পাবে| িাো পাবে না তাো েবস নািাি আদায় িবে| এেং 

িাো এটিও পাবে না, তাো শুবয় নািাি আদায় িেবে|” িখন ইিোন কেন হুসাকয়ন 

োকদয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হবলন োসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লািতাবি 

েলবলন: “দাাঁকেবয় নািাি আদায় িবো! িকদ তুকি তা না িেবত পাবো, তবে এি 

পাবশ কহলান কদবয় অথো শুবয় নািাি আদায় িবো|”[ কিিনটা কদখা িায়, িকদ 

কিউ দাাঁকেবয় নািাি আদায় িেবত না পাবেন তাহবল েবস আদায় িেবেন| িকদ 

কিও কিান িাবেই েবস কথবি নািাি আদায় িেবত না পাবে তবে শুবয় কথবি 

নািাি আদায় িেবে| িাো জকিবন েসবত পাবে, োবস কিংো উবোজাহাবজ ভ্রিন 

িেবি, আোি কচয়াে কিংো পা ঝুকলবয় নািাি আদায় িো অনুবিাদনবিাগ্য নয়| 

িকদ কিান োকি িসকজবদ জািাবত দাাঁকেবয় নািাি আদায় িেবত না পাবেন তবে 

কতকন োসায় দাাঁকেবয় নািাি আদায় িেবেন| কতইশটি ওজবেে িােবন জািাবত 

নািাি না আদায় িেবলও হবে| কনবনাি িাের্গুবলাে কক্ষবত্র শুিোবেে নািাবিে 

জন্য আপনাে প্রস্থান না িো জাবয়জ: বৃকি; অসহে গেি কিংো অতেন্ত ঠাণ্ডা; 

আপনাে সম্পদ এেং জাবনে উপে আিিবনে িয় থািবল; ভ্রিবনে সিয় 

আপনাে সহিাত্রীবদে আপনাবি পকেতোবগে শঙ্কা থািবল; িীষর্ অন্ধিাোেন্ন 

হবল; দায়গ্রস্থ কিান গকেে িানুবষে ধো পোে এেং কনগৃহীত হওয়াে িয় থািবল; 

অন্ধ হবল; হাটাে জন্য পা অক্ষি হবল; এিটা পা িাটা হবল; পঙ্গু হবল; িাদা; 

হাটবত সক্ষি না হবল; হাটবত না পাোে িত েয়স্ক হবল; কফিাবহে কিান অংশ 

োদ পোে িয় থািবল; িাবো কপ্রয় খাোে হাত িাো হওয়াে িয় থািবল; কিান 

ভ্রিবনে জন্য কেে হওয়াে সিয় ঘকনবয় আসবল; কিান কিকডিোল িিী কনবজে 

দাকয়ত্ব অন্য িাউবি কদয়াে িত উপকস্থত না থািবল; িীষর্ ঝে োদবলে োকত্র; 

মুত্রনাকলে জরুকে অেস্থা হবয় থািবল; কিান কোকগে িকদ এেিি িয় থাবি তাে 

কোগ বৃকিে অথো কিকন কচকিৎসায় িততব্যেত  েবয়বিন তাে দাকয়ত্ব কনয়াে িত 

িকদ কিউ না থাবিন উপকস্থত; েয়বসে িােবন হাাঁটবত না পােবল|  

কিান োহন ব্যােহাে না িবে কহবট িসকজবদ কিবয় নািাি আদায় িো বুকিিাবনে 

িাজ| িসকজবদ কিান কচয়াে কিংো আোিবিদাোয় েবস ইশাোয় নািাি আদায় 

িো অনুবিাকদত নয়| ইসলাবি ের্ীত নয় এিন িাজ িো কেদাত| এেং কফিাহ 

কিতাবেে িবে কলখা েবয়বি কেতাদ িো িকেো গুনাহ|] 

িকদ িাবো জন্য কিেলাে কদবি ঘুবে নািাি আদায় িো সম্ভে না হয় তবে তাে 

সুকেধািত কিবিাবনা কদবি কফবে নািাি আদায় িেবেন। িকদ কিউ কসাজা হবয় 

শুবয় থাবিন ো তাে কপবঠ কহলান কদবয় থাবিন তবে নেি কিান কিছু তাে িাথাে 

কনবচ কদবত হবে িাবত িবে তাে মুখ কিেলাে কদবি ঘুবে থাবি| হাাঁটু গুবলা সিান 

িাবে োখবত হবে| িকদ কিান োকি ইশাোয়ও কনকদ তি সিবয় নািাি আদায় িেবত 

না পাবে তাে জন্য নািাি ক্বািা িো জাবয়জ| নািাি আদায় িো অেস্থায় িকদ 

অসুস্থ হবয় পবেন তবে িতক্ষর্ সম্ভে নািাি আদায় িেবেন| 

িকদ কিান োকি েবস কথবি নািাি আদায় িো অেস্থায় সুস্থ হবয় িান তবে কতকন 

কসই অেস্থা কথবি দাাঁকেবয় নািাি আদায় িেবেন| জ্ঞানহীন কিান োকি নািাি 

আদায় িেবেন না| িকদ পাাঁচ ওয়াি নািাবিে সিবয়ে কশষ হওয়াে পূবে তই তাে 

জ্ঞান কফবে তবে কতকন ক্বািা নািাি আদায় িেবেন|িকদ িয় ওয়াি নািািে সিয় 

পাে হবয় িায় তবে তাবি নািাি আদায় িেবত হবে না| সঠিি সিবয় ইশাোয়ও 

নািাি আদায় না িো হবল তাে ক্বািা িত দ্রুত সম্ভে আদায় িো ফেি|  িকদ 

কিান োকি ক্বািা নািাি আদাবয়ে পূবে তই মৃতুে সোয় উপকনত হন তবে তাে 

কেবখ িাওয়া সম্পদ কথবি তাে আদায় না িো নািাবিে ইশািাবতে কফকদয়া 

আদায় িোে জন্য উইল িবে িাওয়াে ওয়াকজে নয়| তবে কতকন িকদ পুনোয় সুস্থ 

হবয় িান এেং নািাবিে ক্বািা আদাবয়ে জন্য সিয় পান তবে তা ওয়াকজে হবয় 

িাবে| িকদ কতকন তাে উইবল কনবদ তশ না কদবয় িান তবে তাে উত্তোকধিােীে জন্য 

কিান ইসলাকি কচন্তাকেবদে পোিশ ত িবি তাে কনজস্ব সম্পদ ব্যায় িবে ইসািাত 

আদায় িো অনুবিাদনবিাগ্য| এখাবন আিো কনয়ািবত ইসলাি কথবি কনয়া 

অংবশে অনুোদ কশষ িেকি|হাকদস শাকেবফ এিাবে উবল্লখ িো হবয়বি:চকব্বশটি 

িােন েবয়বি িা িানুবষে দাকেদ্রতা কডবি কনবয় আবস: 

১–দারুোত িাো দাকেয়ী প্রস্রাে িেবল| (দারুোত, িা আপনাবি িাজটি িেবত 

োে িবে ো অন্য কিান উপায় কনই এটি িাো।) 
২–জুনুে অেস্থায় খাোে কখবল| ( িখন আপনাবি কগাসল িেবত হবে)  
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৩–ক্ষুদ্র খাোবেে িাে উপে কপঁপো কেঁবটবি তা অেজ্ঞা িবে না খাওয়া|   

৪–কপয়াজ এেং েশুবনে খশা পোবনা|  

৫–েেবদে সািবন কদবয় আগ োকেবয় হাটা| 

৬–কপতািাতাবি নাি ধবে ডািা|  

৭–গাি অথো গুবেে িাঠিে সাহাবয্য িাবো দাাঁত কতালা হবল|   

৮–িাদা কদবয় হাত কধায়া হবল|  

৯–কগােোবটে অপে েসবল| 

১০–কশৌচাগাবে ওযু িেবল|  

১১–কধায়া হয়কন এিন কিান পাবত্র খাোে োখা হবল|  

১২–িাপে পকেকহত অেস্থায় কশলাই িো হবল| 

১৩–ক্ষুধা লাগবল কপয়াজ কখবল| 

১৪–অন্য িাবো রুিাল ব্যােহাে িবে মুখ মুিবল| 

১৫–ঘবে িািেশা েসোস িেবত কদবল| 

১৬–জািাবত নািাি আদায় কশষ হওয়াে সাবথ সাবথ কেে হবয় কগবল|  

১৭–োজাবে সোে আবগ কিবয় সে কশবষ আসবল|  

১৮–কিান গকেে িানুবষে িাি কথবি রুটি কিন কনবল|  

১৯–কপতািাতাে সাবথ উচ্চস্ববে িথা েলবল| 

২০–কিান িাপে িাোই ঘুিাবল|   

২১–কিান পাত্র ো োসন না কেবি োখবল|  

২২–কিািোকত ফু কদবয় কনিাবল|  

২৩–কেসকিল্লাহ েলা িাোই সেকিছু শুরু িেবল|  

২৪–দাাঁকেবয় কথবি িাবো শালওয়াে পেবল|  

িকদ কিান োকি ঘুিাবত িাওয়াে আবগ সূো িাওসাে পাঠ িবে এেং েবল, “কহ 

োে আিাবি আগাকিিাল সিাবলে নািাবিে সিয় জাগ্রত িরুন,” কেকজকনল্লাকহ 

তায়ালা, কলািটি নািাবিে সিয় জাগ্রত হবয় িাবে|  

 

নািবিে গুরুত্ব 

আব্দুল হি কেন সায়ফুকেন দাহ্লআকও োহিাতুল্লাকহ তায়ালা আলাইকহে 

(৯৫৮/১৫৫১ কিস্টাব্দ] –১০৫২ / ১৬৪২], কদল্লী) আশয়াতুল লািয়াত  কিতাবেে 

িবে অবনি হাকদবসে ের্ তনায় নািাবিে গুরুবত্বে িথা েলা হবয়বি|  

ওয়াকলয়া উকেন খাকতেী কতকিকজ মুহাোদ কেন আব্দুল্লাহ োহিাতুল্লাকহ তায়ালাে 

[৭৪৯ কহজকে/ ১৩৪৮ কিস্টাব্দ] পাকস তয়ান হাকদসগ্রন্থ কিশািাতুল িাসাকেবহে িা 

িাসাকেহ কিতাবেে এিটি সংকক্ষপ্ত রুপ িা কলবখবিন ইিাি কেঘাকও হুবসইন কেন 

কিসুদ মুকহউস স্ন্নাহ োহিাতুল্লাকহ তায়ালা আলাইকহ [৫১৬ কহজকে/  ১১২২ 

কিস্টাব্দ]| আশয়াতুল লািয়াত কিতােটি চাে খবণ্ডে| এটিে নেি সংস্কের্ কেে 

হয় ১৩৮৪ কহজকে ১৯৬৪ কিস্টাব্দ লখবনৌ, িােত হবত|নািািবি আেকে িাষায় 

েলা হয় সালাত| নািাবজে সঠিি অথ ত  ইোদাত, োহিত [সিবেদনা, ক্ষিা] এেং 

ইবিগফাে [আল্লাহ তায়ালাে িাবি ক্ষিা প্রাথ তনা িো]|এই কতনটি িােবর্ 

নািািবি েলা হয় সালাত|  

   

১. হিেত আবু হুোয়ো (ো:) কথবি েকন তত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাি েবলবিন, “ পাাঁচ ওয়াি নািাি ও জুিাে নািাি পেেতী জুিা পি তন্ত আে 

পকেত্র েিিান িাবসে কোিা পেেতী েিিান িাস পি তন্তকৃত িােতীয় (সগীো) 

গুনাহসমূবহে িাফফাো হবে| িেীো গুনাহ িো কথবি কেেত থািা ব্যাকিে 

সগীো গুনাহসমূহ িাবফে সেে (িাের্) হবে”|নািাি িেেতী সিবয় কৃত সগীো 

গুনাহসমূবহে িাবঝ োন্দাে হি হের্িােী গুনাহ ব্যতীত োিীগুকল মুবি কদয়| িাফ 

কপবত কপবত িাবদে সগীো গুনাবহে খাতা শূন্য হয় তাবদেকৃত িেীো গুনাবহে 

িােবর্ প্রাপ্ত আিাবেে তীিতাবি হ্রাস িবে তবে মুবি কদয় না| কিননা িেীো 

গুনাহ কথবি পকেত্রাবর্ে জন্য োন্দাবি অেশ্যই তওো িেবত হবে| িাবদে িেীো 

গুনাহ নাই তাবদে আোকত্মি িি তাদা বৃকিে িাের্ হয়| উপবোি হাকদস মুসকলি 

শেীবফও েকন তত হবয়বি| পাাঁচ ওয়াবিে নািাবিে ত্রুটিগুকল কথবি ক্ষিা পাওয়াে 

জন্য জুিাে নািািসমূহ সেে (উপায়) হয়। আে জুিা নািািসমূবহে ত্রুটিগুকলবি 

েিিাবনে কোিা কেলুপ্ত িবে। 
 

২- আবু হুোয়ো োকদয়াল্লাহু আনহু পুনোয় েবলন, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাি েবলবিন: ‘িকদ িাবো োকেে সািবন এিটি পুকুে থাবি এেং কস প্রকতকদন 

তাবত পাাঁচোে কগাসল িবে তাে গাবয় কি কিান িয়লা থািবে?’ সাহাকেো উত্তে 

কদবলন: “ নাহ োসুলুল্লাহ কিছু থািবে না”| কতকন েলবলন: “প্রকতদন পাাঁচ ওয়াি 

নািািও কতিন| আল্লাহ তায়ালা, কি োকি প্রকতকদন পাাঁচ ওয়াি নািাি আদায় 
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িবে তাে গুনাহসমূহ মুবি কদন|” হাকদস শাকেফটি বুখাকে এেং মুসকলি শাকেবফ 

েবয়বি|  

 

৩- আব্দুল্লাহ ইেবন কিসুদ োকদয়াল্লাহু আনহু েবলবিন, কিান পুরুষ িকদ কিান 

কেগানা নােীবি চুমু কখবয়কিল|আনসাবেে এিজন োকি ঐ সিয় কখজুে কেকি 

িেকিবলন, এসিয় এিজন নােী আবস কখজুে কিনবত, ঐ নােীবি কদবখ তাে 

িাবিে উবদ্রি হয়|কতকন তাবি েবলন, আিাে োকেবত আেও িাবলা কখজুে 

আবি, আিাে সাবথ আবসা িাবত আকি কতািাবি কসগুবলা কদবত পাকে| িখন তাো 

োসায় কপৌাঁিাবলা, কলািটি তাবি জকেবয় ধেবলা এেং চুমু কখল| কসই নােী তাবি 

েলল, কি িেবিন আপকন? আল্লাহ তায়ালাবি িয় িরুন| কতকন োসুল সাল্লাকহ 

আলাইকহস সালাবিে িাবি আসবলন এেং েলবলন কতকন কি িবেবিন| োসুলুল্লাহ 

আল্লাহ্ ে অকহে জন্য অবপক্ষা িেবলন| এেপে ব্যাকিটি ইোদাত িেবলা| আল্লাহ 

তায়ালা সূো হুবদে এিশত পবনে নম্বে আয়াত নাকিল িেবলন: “কদবনে দুই 

িাবগ এেং িখন সূি ত অি িায় নািাি আদায় িবো| কনিয় িাল িাজ খাোপ 

িাজবি ধ্বংস িবে|”কদবনে দুই িাগ হবে দুপুবেে আবগ এেং দুপুবেে পবে| 

এটি সিাল, দুপুে এেং কেবিবলে নািাি| কদবনে আবলাে কশবষে কদবি িাগকেবেে 

নািাি এেং তাে কিছুখন পবে ইশাে নািাি| এই আয়াবত িাকেবি েলা হবয়বি 

তদকনি পাাঁচ ওয়াি নািাবিে িােবি পাপ কথবি মুকি লাি িো সম্ভে| কলািটি 

কজবজ্ঞস িেবলা: " কহ োসুলুল্লাহ ! এটি কি শুধু আিাে জন্য, নাকি সিল 

উোবতে জন্য? কতকন েলবলন: “এটি সিল উোবতে জন্য|” হাকদস শাকেফটি 

বুখাকে এেং মুসকলি শাকেবফ এবসবি|  

 

৪- আনাস কেন িাকলি োকদয়াল্লাহু আনহু েবলবিন: “এিজন োকি োসুল সাল্লাকহ 

আলাইকহস সালাবিে িাবি আসবলন এেং েলবলন: (আকি এিটি পাপ িবেকি 

িাে িঠিনতি শাকি উকচত!) োসুলুল্লাহ তাবি কজবজ্ঞস িেবলন না, কতকন কি পাপ 

িবেবিন| িখন নািাবিে সিয় আসবলা নেীকজ নািাি আদায় িেবলন| কলািটি 

দাাঁকেবয় োসুলুল্লাহবি কজবজ্ঞস িেবলন,আকি এিটি পাপ িবেকি, িাে সাকি হওয়া 

উকচত| আল্লাহ তায়ালাে কিতাে অনুিায়ী আিাবি শাকি কদন| কতকন েলবলন: 

“তুকি কি আিাবদে সাবথ নািাি আদায়?” কলািটি েলল:হাাঁ আকি িবেকি| তখন 

োসুলুল্লাহ েলবলন :দুিঃকখত হবয়া না, আল্লাহ তায়ালা তিাে গুনাহ ক্ষিা িবে 

কদবয়বিন!এই হাকদস শাকেফটি ইসলাবিে প্রধান দুটি কিতাে সাকহহায়ান এে িবে 

কলখা েবয়বি| কলািটি কিবেকিল কস এিটি গিীে পাপ িবেবি িাে িঠিন শাকি 

হওয়া উকচত| নািাি আদাবয়ে িােবি তাে পাপ ক্ষিা িবে কদয়া হয় এেিাবন 

হবে পাপটি গুরুতে কিল না| অথো কতকন তাকিে শাকিে েদবল হাে শব্দটি 

ব্যােহাে িবেবিন|  কতকন হাে শাকি অব্যাহত োখবত চানকন এটি তাই কনবদ তশ 

িবে| হাে হবে ইসলাবি ের্ীত শাকিে এিটি িােি| তাকজে শাকিগুবলা কেকিন্ন 

েিবিে, এগুবলা ইসলাকিি কেচােিাবি তে িােবি প্রদান িো হয়|তাকজে অথ ত 

কিান িানুষবি িাবলা ব্যােহাবেে িানুষ োনাবনা| ইসলাবি,হাবেে কচবয় িি 

শাকি কদবত হবে|  

[১]অবশষ েহিত কিতাবেে কিতীয় অোবয়ে ষষ্ঠ পকেবেদ কদখুন|  

[২]অবশষ েহিত কিতাবেে ষষ্ঠ অোবয়ে দশি পকেবেদ কদখুন|  

 

৫. হিেত আেদুল্লাহ ইেবন িাসউদ (ো:) কথবি েকন তত, কতকন েবলন, আকি 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লািবি কজবজ্ঞস িবেকি, আল্লাহ তায়ালাে 

কনিট সে তাকধি পিন্দনীয় আিল কিানটি? কতকন উত্তবে েলবলন, “িথািথ ওয়াবি 

নািাি আদায় িো”| কিছু হাকদস শেীবফ েলা হবয়বি, “ িহান আল্লাহ ওয়াি 

হওয়া িাত্রই আদায় িো নািািবি অকধি পিন্দ িবেন”| এেপে কিান আিলটি 

সেবচবয় কেকশ পিন্দ িবেন? কজবজ্ঞস িেলাি| কতকন েবলন, িা-োোে কখদিত| 

তােপে কিান আিলটি পিন্দ িবেন? েলবলন, আল্লাহ্ ে োিায় কজহাদ িোবি| 

এই হাকদসটি কেখ্যাত দুইটি সকহহ হাকদস কিতাে তথা কোখােী ও মুসকলি শেীবফ 

েকন তত আবি|অপে এি হাকদস শেীবফ েলা হবয়বি, “ সবে তাত্তি আিল হল 

অপেবি খাোে খাওয়াবনা”| আবেিটি হাকদস শেীবফ আবি, “ সালাবিে প্রচলন 

ও প্রসাে হল কশ্রষ্ঠ ইোদত”| অন্য এিটি হাকদস শেীবফ আবি, “ োবত িখন 

সোই ঘুকিবয় থাবি তখন নািাি পো সবে তাত্তি ইোদত”| আবেিটি হাকদবস 

আবি, “ িাবো হাত ও মুবখে িাো অন্য িাবো িি না পাওয়াটা সেবচবয় 

মূল্যোন আিল”| এি হাকদবস আবি, “ কজহাদ হল সেবচবয় মূল্যোন আিল”| 

অপে এি হাকদবস আবি, “ সেবচবয় মূল্যোন আিল হল িােরুে হে”|অথ তাৎ 

োন্দাে হি ও িািা নািাি না থািা অেস্থায় কি হে আদায় িো হয়| ‘আল্লাহ্ ে 

কজকিে িো’ এেং ‘কনয়কিত পালন িো আিলসমূহ’ সবে তাত্তি েন তনািােী হাকদসও 

েবয়বি|এে িাের্ হল কেকিন্ন প্রেিােীে অেস্থা সাবপবক্ষ তাবদে উপবিাগী কেকিন্ন 
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জোে কদয়া হবয়বি| অথো সিবয়াপবিাগী জোে প্রদান িো হবয়বি| কিিন 

ইসলাকিয়োবতে শুরুে কদবি সবে তাত্তি ও সেবচবয় মূল্যোন আিল কিল কজহাদ| ( 

আিাবদে এই সিবয় সবে তাত্তি আিল হল কলখনীে িােবি, প্রচাে ও প্রসাবেে 

িােবি িাকফেবদে, িাজহাে কেবোধীবদে কিািাকেলা িো, আহবল সুন্নাবতে 

ই’কতিাদবি চাকেকদবি িকেবয় কদয়া| এরূপ কজহাবদ কলপ্ত ব্যাকিবদেবি িাো অথ ত 

কদবয়, সম্পদ কদবয়, শ্রি কদবয় সাহায্য িেবে তাো এবদে িাো অকজতত সওয়াবেে 

িাগীদাে হবে| পকেত্র আয়াত ও হাকদসসমূবহে িাো বুঝা িায় কি, িািাত ও 

সদিাে কচবয় অকধি গুরুত্বপূর্ ত আিল হল নািাি|তথাকপ মৃতুেে সাবথ পাঞ্জােত 

কিান ব্যাকিবি খাোে-পানীয় ইতোকদ দান িবে তাবি োাঁকচবয় োখাে কচিা িো 

নািাি আদাবয়ে কচবয়ও অকধি গুরুত্বপূর্ ত হবে| অথ তাৎ স্থান, িাল, পাত্র কিবদ 

কিন্ন কিন্ন আিল অকধিতে গুরুত্ব অজতন িবে|)  

 

৬- জাকেে কেন আব্দুল্লাহ েবলন: োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি েবলবিন: 

(িানুষ এেং অকেশ্বাবসে িবে সীিানা হবে নািাজ পকেতোগ িো|) নািাি 

িানুষবি অকেশ্বাসী হবত কদয় না| িকদ এটি পকেতোগ িো হয়, িানুষ 

অকেশ্বাসীবত পকেনত হবত শুরু িবে| হাকদস শাকেফটি মুসকলি শকেবফ কলখা 

আবি| এই হাকদসটি প্রিার্ িবে নািাি পকেতোগ িো ভুল িাজ| অবনি 

সাহােী েবলবিন িাো কেনা িােবর্ নািাি পকেতোগ িবে তাো অকেশ্বাসীবত 

পকেনত হয়| শাকফ এেং িাকলিী িািহাে অনুসাবে, কতকন অকেশ্বাসী হবয় িায় না, 

িাই হউি তাবি হতো িো ওয়াকজে| িাহাকফ িািহাবেে িবত তাবি প্রহাে 

িেবত হবে এেং কজবল েকন্দ িেবত হবে িতকদন নািাি আদায় শুরু িবে| 

 

৭. উোদা কেন সাকিত োকদয়াল্লাহু আনহু কথবি েকন তত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাি েবলবিন কি, “িহান আল্লাহ তায়ালা পাাঁচ ওয়াি নািাি 

আদাবয়ে আবদশ কদবয়বিন| কি ব্যাকি সুন্দেিাবে অযু িবে ওয়ািিত এই 

নািািগুকল পেবে, এে রুকু ও কসজদা সমূহ িথািথিাবে আদায় িেবে তাবি 

ক্ষিা িোে ব্যাপাবে িহান আল্লাহ তায়ালা িথা কদবয়বিন|কি ব্যাকি নািাি 

আদায় িেল না তাে ব্যাপাবে িহান আল্লাহ তায়ালাে কিান প্রকতশ্রুকত কনই| 
কতকন চাইবল তাবি ক্ষিাও িেবত পাবেন আোে আজােও কদবত পাবেন”| এই 

হাকদস শেীফটি ইিাি আহিদ, আবু দাউদ এেং নাসাঈ কনজ কনজ হাকদস কিতাবে 

ের্ তনা িবেবিন| এখান কথবি কোঝা িাবে কি, নািাবিে অন্যান্য শততসমূহসহ 

রুকু ও কসজদাে প্রকত কেবশষ কখয়াল োখা উকচত| িহান আল্লাহ তায়ালা িখনই 

ওয়াদা িঙ্গ িবেন না| অতএে, সহীহ- শুিিাবে নািাি আদায়িােী ব্যাকিবি 

কতকন অেশ্যই ক্ষিা িেবেন| 

 

৮- হিেত আবু ইিাি োকহকল োকদয়াল্লাহু আনহু েবলবিন: োসুলুল্লাহ েবলবিন- 

পাাঁচ ওয়াি নািাি পে, কোিা োখ এিিাস, কতািাে সম্পবদে িািাত দাও, 

কনবদ তশসমূহ িাবনা, কতািাে েবেে জান্নাবত প্রবেশ িে| অথ তাৎ িাো নািাি 

আদায় িবে, কোিা োবখ, তাবদে সম্পবদে িািাত কদয় এেং তাবদে উপে 

আল্লাহ্  তায়ালা এেং তাে খাকলফাবদে কনবদ তশ কিবন চবল পৃকথেীবত কতকন জান্নাবত 

প্রবেশ িেবেন| এই হাকদস শাকেফটি উবল্লখ িবেবিন ইিাি আহবিদ এেং 

কতেকিিী| িকদ কিান ব্যাকি ঘুিাবত িাওয়াে আবগ সূো িাওসাে পাঠ িবে এেং 

েবল, “কহ েে আিাবি আগািী িাল সিাবলে নািাবিে সিয় জাগ্রত িরুন” 

কেইজকনলাকহ তায়ালা কলািটি নািাবিে সিয় জাগ্রত হবয় িাবে| 

৯. আসহাবে কিোিবদে িবে কেখ্যাত বুোইদা-ই আসলাকি োকদয়াল্লাহু আনহু 

কথবি েকন তত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি েবলবিন কি, “কতািাবদে 

সাবথ আিাে সম্পবিতে মূল কিকত্ত হল নািাি| নািাি তোগিােী ব্যাকি িাকফবে 

পকের্ত হয়”| এই হাকদস কথবি নািাি আদায়িােী ব্যাকিে মুসলিান হওয়াে 

কেষয়টি প্রতীয়িান হয়| আবো কোঝা িায়, কি ব্যাকি নািািবি গুরুত্ব কদয় না, 

অেশ্য পালনীয় িততবব্যে তাকলিায় প্রথবি স্থান কদয় না, নািািবি ফেি কহবসবে 

গ্রহন িবে না এেং এ িােবর্ আদায় িবে না কস িাকফে হবয় িায়| ইিাি 

আহিদ, কতেকিকজ, নাসাঈ এেং ইেবন িাজাহ উপবোি হাকদস শেীফটি কনজ কনজ 

গ্রবন্থ উবল্লখ িবেবিন| 

 

১০- আবু জে কগফাকে েবলবিন, “শেবতে কদবন, োসুলুল্লাহে সাবথ ঘুেকিলাি” 

পাতা ঝবে পেকিল| কতকন দুটি ডাল িাঙ্গবলন আিকস্মি| কতকন েলবলন, ও আবু 

জাে, িখন কিান োকি আল্লাহ তায়ালাে সন্তুকিে জন্য ইোদাত িবে, তখন তাে 

পাপসমূহ এিাবে পাতা ঝোে িত িবে ঝবে পবে| ইিাি আহবিদ এই হাকদসটি 

উবল্লখ িবেবিন| 
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১১- িাইদ কেন খাকলদ জুহাকন কথবি েকন তত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাি েবলবিন কি, “কিান মুসলিান ব্যাকি িকদ সহীহ-শুিিাবে খুশু সহিাবে 

দুই োিাত নািাি আদায় িবে তবে তাে পূবে তিাে গুনাহসমূহ িাফ িবে কদয়া 

হয়”| অথ তাৎ িহান আল্লাহ তায়ালা তাে সিি সগীো গুনাহ িাফ িবে কদন| 
এই হাকদস শেীফটি ইিাি আহিবদে কিতাবে েকর্ তত আবি| 

 

১২- আেদুল্লাহ কেন আিে ইেবন আস োকদয়াল্লাহু আনহু কথবি েকন তত, োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি েবলবিন কি, “কিান ব্যাকি নািাি আদায় িেবল 

ঐ নািাি কিয়ািবতে কদবন নূে (আবলা) ও বুেহান (দকলল) এ পকের্ত হবে এেং 

তাে জাহান্নাি কথবি মুকিে উকিলা হবে| আে নািািবি মুহাফাজা (সংেক্ষর্) না 

িেবল তা নূে ও বুেহাবন পকের্ত হবে না এেং কস নাজাত পাবে না| িাের্, 

কফোউন, হািান ও উবেই কেন খালাফ এে সাবথ জাহান্নাবি অেস্থান িেবে”| 

কদখা িাবে কি, কিান ব্যাকি িকদ ফেি, ওয়াকজে, সুন্নাত ও মুিাহােসহ 

িথািথিাবে নািাি আদায় িবে তবে এই নািাি কিয়ািবতে সিবয় তাে জন্য নূে 

হবয় সঙ্গ কদবে| আে িথািথিাবে নািাি আদায় না িেবল, নািািবি মুহাফাজা 

না িেবল কিয়ািবতে কদেবস িাকফেবদে সাবথ এিবত্র  থািবত হবে| অথ তাৎ 

তাবদে সাবথ জাহান্নাবিে িঠিন শাকি কিাগ িেবত হবে| উবেই কেন খালাফ 

িক্কাে কুখ্যাত িাকফেবদে অন্যতি কিল| উহুবদে যুবিে সিয় োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি কনবজে মুোেি হাত িাো তাবি জাহান্নাবি পাঠিবয় 

কিবলন| উপবোি হাকদস শেীফটি ইিাি আহিদ ও দাকেিী কনজ কনজ কিতাবে 

ের্ তনা িবেবিন| আে ইিাি োয়হািী তাে শুয়াবুল ঈিান নািি গ্রবন্থ কলকপেি 

িবেবিন| কতেকিকজ শেীবফ েকর্ তত আবি কি,  প্রকসি তাবেয়ীবদে অন্যতি 

আেদুল্লাহ কেন শাকিি  েবলবিন, “সোকনত সাহােীগর্ োকদয়াল্লাহু আনহুি 

ইোদতসমূবহে িবে শুধুিাত্র নািাজ তোগ িোবি কুফে কহবসবে আখ্যা 

কদবয়বিন”|আেদুল্লাহ কেন শাকিি হিেত উিে, হিেত আলী, হিেত উসিান 

এেং হিেত আবয়শা োকদয়াল্লাহু আনহুি কথবি হাকদস শেীফ ের্ তনা িবেবিন| 
কতকন কহজেী এিশত আট সাবল ইকন্তিাল িবেবিন| 

 

১৩- তাবেঈনবদে িবে অন্যতি আব্দুল্লাহ কেন শাকফি েবলবিন- “আশহাবে 

িাকেি োকদয়াল্লাহু আনহু েবলবিন, ইোদাবতে িবে শুধু নািাি োদ কদবলই 

অকেশ্বাসী হবয় িায়|,, কতেকিকজ এিনটি উবল্লখ িবেবিন|আব্দুল্লাহ কেন শাকফি 

হাকদসটি সংগ্রহ িবেবিন উিে, আলী, উসিান এেং আয়শা োকদয়াল্লাহু আনহুি 

এে িাি কথবি। কতকন ১০৮ কহজকে সবন িাো িান| 

 

১৪- হিেত আবু দােদা োকদয়াল্লাহু আনহু কথবি েকন তত কতকন েবলন, কপ্রয় নেী 

হিেত মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি েবলবিন, ‘কতািাবি িকদ টুিবো 

টুিবো িবে কিবটও কফলা হয় কিংো আগুন কদবয় কপাোবনাও হয় তবুও িহান 

আল্লাহ তায়ালাে সাবথ িাউবি শেীি িকেও না | ফেজ নািাি িখবনা তোগ 

িকেও না| কি ইোকৃতিাবে ফেি নািাি তোগ িবে কস ইসলাি কথবি কেে হবয় 

িায় | িদ পান িকেও না| কিননা িদ সিল অকনবিে চাকে’ |এই হাকদস 

শেীফটি ইেবন িািাহ এে গ্রবন্থ উবল্লখ আবি | এখাবন কদখা িাবে কি, কিউ 

িকদ ফেি নািািসমূহ অেজ্ঞা িবে তোগ িবে তবে কস িাকফে হবয় িায়| িকদ 

অলসতাে িােবর্ তোগ িবে থাবি তবে কস িাকফে না হবলও েে গুনাহ 

সম্পন্নিােী হয়| তবে শেীয়বত কি পাাঁচটি অেস্থাবত ফেি নািাি আদাবয়ে 

দায়িাে কথবি মুকি কদয়া হবয়বি কস অেস্থাে িােবর্ আদায় না িেবল গুনাহ হবে 

না| িদ ও অোলবিাহল জাতীয় পানীয় িানুষবি িাতাল িবে, তাে কেচাে বুকি 

কলাপ িবে| আে কেচাে বুকিহীন ব্যাকি সে ধেবনে পাপ িাজ িেবত সক্ষি| 

 

১৫- আলী োকদয়াল্লাহু আনহু উবল্লখ িবেবিন, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাি েবলবিন: কহ আলী! কতনটি িাবজ িখবনা কদকে িবো না, িখন নািাবিে 

সিয় আবস সাবথ সাবথ তা আদায় িবো| িখন মৃবতে িেবেে প্রস্তুকত কশষ হয় 

সাবথ সাবথ জানাজাে নািাি আদায় িবো| িখন কিান কিবয়ে কিাগ্য পাত্র পাও, 

সাবথ সাবথ তাবি তাে সাবথ কেোহ কদবয় দাও|ইিাি কতেকিকজ োকহিাল্লাহু তায়ালা 

হাকদসটি উবল্লখ িবেবিন| 

িফুে অথ ত ধকন নয়, ো অবনি সম্পবদে িাকলি নয়| এে অথ ত এিজন সকহহ 

মুসকলি, কি আহবল সুন্নাহে অনুসােী, নািাি  আদায় িবে, কনশা িবে না, 

আল্লাহ তায়ালাে কনবদ তশ কিবন চবল এেং জীেন ধােবর্ে জন্য অথ ত উপাজতন 

িবে| িাো তাবদে জািাইবয়ে িাবি সম্পবদে আশা িবে, তাো তাবদে 

কিবয়বদেবি সঙ্কবটে িবে কফবল কদয়| তাো তাবদে কিবয়বদে জাহান্নাবি কনবক্ষপ 
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িবে| এিইিাবে কিবয়বদে জন্যও নািাি আদায় িেবত হবে, অেশ্যই কখালা 

িাথা, হাবত এেং এিা োইবে িাবে না, এিনকি কিান নািাহোি পুরুবষে সাবথও 

না|] 

 

১৬- হিেত আেদুল্লাহ ইেবন উিে োকদয়াল্লাহু আনহুিা কথবি েকন তত, কতকন েবলন 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি েবলবিন কি, ‘নািাবিে ওয়াি হওয়াে 

সাবথ সাবথ িাো নািাি আদায় িবে িহান আল্লাহ তায়ালা তাবদে উপে সন্তুি 

কহান| আে িাো ওয়াি কশষ হওয়াে পূবে ত আদায় িবে আল্লাহ তাবদেবি ক্ষিা 

িবে কদন’ | এই হাকদসটি কতেকিিী শেীবফ েকন তত আবি| ইিাি শাকফ এেং 

হাম্বকল িাজহাবেে িবত প্রবতেি ওয়াবিে নািাি সঠিি সিবয় আদায় 

িেবত হবে| িাকলিী িাজহােও প্রায় এিই িথা েবল| িাই হউি প্রচণ্ড 

গেবিে সিয় এিজন ব্যাকি দুপুবেে নািাি কিছুটা কদেীবত আদায় িেবত 

পােবেন| হানাকফ িাজহাবেে িবত োকত্র এেং সিাবলে নািাি কিছুটা 

কদেীবত পো উত্তি এেং িাবসে কি সিয় প্রচণ্ড গেি থাবি কস সিয় 

দুপুবেে নািাি কিছুটা কদেীবত পো িায়| কেবিবলে নািাবিে সিয় শুরুে 

পূবে ত দুপুবেে নািাি এেং অন্যান্য নািাি পেেকতত নািাবিে সিয় আসাে 

পুে ত পি তন্ত আদায় িো িায়, ইিাি আবু হাকনফাে তাোফোন িতোদ 

অনুসাবে| কেিাকেত অবশষ েহিত কিতাবেে ১০ অোবয়ে ৪ পকেবেবদ 

কদখুন|   

 

১৭- উেু ফােওয়া োকদয়াল্লাহু আনহা ের্ তনা িবেবিন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লািবি এিদা কিান আিলটি সবে তাত্তি েবল কজজ্ঞাসা িো হল| 
উত্তবে আল্লাহ্ ে োসূল েলবলন, ‘সবে তাত্তি ইোদত হল ওয়াি হওয়াে সাবথ সাবথ 

আদায় িো নািাি’ | এই হাকদসটি ইিাি আহিদ, কতেকিিী এেং আবু দাউদ 

(ে:) কনজ কনজ হাকদস গ্রবন্থ উবল্লখ িবেবিন| নািাি এিকনবতই সবে তাত্তি 

ইোদত| ওয়াি হওয়াে সাবথ সাবথ িকদ তা আদায় িো হয় তবে তা আবো 

উত্তি হয়| হিেত আবয়শা োকদয়াল্লাহু আনহা কথবি েকন তত, কতকন েবলবিন, 

‘োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লািবি জীেবন এিাকধিোে ওয়াবিে 

কশবষ নািাি আদায় িেবত কদকখকন’ |অথ তাৎ হিেত মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাি সাো জীেবন এিোে শুধু নািািবি ওয়াবিে কশবষ আদায় 

িবেকিবলন| 

 

১৮- আয়শা োকদয়াল্লাহু আনহু েবলবিন, আকি কিতীয় োে কিানকদন োসুলুল্লাহবি 

কনধ তাকেত সিবয়ে পবে নািাি আদায় িেবত কদকখ কন| 

 

১৯-হিেত উবে হাকেো োকদয়াল্লাহু আনহু উবল্লখ িবেবিন, োসুলুল্লাহ েবলবিন, 

“কি সিল আল্লহ তায়ালাে মুসকলি োন্দাো তাতাও নািাি োে োিাত আদায় 

িবে ফেি নািাবিে পবে আল্লাহ তায়ালা তাে জন্য জান্নাবত  এিটি ঘে কনি তার্ 

িবেন| ”মুসকলি শাকেবফ এই হাকদসটিে উবল্লখ েবয়বি| োসুলুল্লাহ পাাঁচ ওয়াি 

নািাবিে পবে কি নািাি আদায় িেবতন সুন্নাত কহবসবে কসগুবলাই সুন্নাত নািাি, 

অন্যিাবে নফল নািাি| 

 

২০-  আব্দুল্লহ কেন শাকিি তাবেঈনবদে িবে অন্যতি েবলবিন, আকি জানবত 

কচবয়কি আয়শা োকদয়াল্লাহু তায়ালা আনহুে িাবি, িা োসুলুল্লাহে নফল নািাি| 
কতকন েবলবিন দুপুবেে ফেি নািাবিে আবগ চাে োিাত এেং পবে দুই োিাত, 

কেবিবলে এেং োবতে ফেি নািাবিে পূবে ত দুই োিাত নািাি,  প্রবতেি কদন 

সিাবলে ফেবিে পূবে ত দুই োিাত নািাি আদায় িেবতন| মুসকলি, আবু দাউদ 

োকদয়াল্লাহু তায়ালা এই হাকদসটি উবল্লখ িবেবিন| 

 

২১- হিেত আবয়শা োকদয়াল্লাহু আনহা কথবি েকন তত, কতকন েবলন, ‘োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি নফল ইোদতসমূবহে িবে ফিবেে দুই োিাত 

সুন্নতবি সেবচবয় কেকশ কনয়কিতিাবে পালন িবেবিন| এই হাকদস শেীফটি 

বুখােী শােীবফও আবি, মুসকলি শেীবফও আবি|এই হাকদস শেীফ কথবি বুঝা 

িাবে কি, হিেত আবয়শা োকদয়াল্লাহু আনহা পাাঁচ ওয়াি নািাবিে ফেিগুকলে 

সাবথ আদায়কৃত সুন্নত নািািসমূহবি নফল নািাি কহবসবে গণ্য িবেবিন| 

 

ইসলাবিে িহান আবলি, আল্লাহ িিবদে কনতা, দালালাতপন্থী, কেদায়াতপন্থী ও 

িাজহাে কেবোধীবদে কেপবক্ষ আহকল সুন্নাবতে শকিিান েক্ষি, সতে িীনবি 

প্রচাবেে জন্য আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি িাকয়ত্ব প্রাপ্ত,  কেদায়াতবি কনমূ তলিােী কেখ্যাত 

মুজাকহদ, ইিাি- ই েব্বানী মুজাকেদ- ই আলবফ সানী আহিদ কেন আেদুল 
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আহাদ ফারুিী কশেকহন্দী োহিাতুল্লাকহ আলাইকহ ির্ততি েকচত ইসলাবিে ইকতহাবস 

নকজেকেহীন, ‘িািতুোত ’নািি গ্রবন্থে উনকত্রশতি িািতুবে (পবত্র) েবলবিন কি, 

আল্লাহ তায়ালা িা কিছু অনুবিাদন িবেবিন তা ফেি এেং নফল| ফেি 

ইোদাবতে সাবথ নফবলে তুলনায় নফবলে কতিন কিান গুরুত্ব কনই| কনকদ তি 

সিবয় ফেি নািাি আদায় িো এি হাজাে েিে নফল আদাবয়ে কচবয়ও 

গুরুত্বপূর্ ত| সিল প্রিাে নফল কিিন নািাি কোিা িািাত কফিে সে একি 

েিি| অকধকিন্তু ফেি নািাবিে সিয় এে সুন্নাত এেং আদােসমূহ পালন িো 

নফবলে কচবয় অকধি গুরুত্বপূর্ ত| সিাবলে নািাি জািাবত আদাবয়ে পে হিেত 

উিাে োকদয়াল্লাহু আনহু জািাবতে কদবি তািাবলন, কদখবলন এিজন সদস্য 

অনুপকস্থত, কতকন কজবজ্ঞস িেবলন কস কিাথায়| তাে সাথীো েলবলন, “কতকন 

প্রবতেি োবত নফল ইোদাত িবেন| ধাের্া িো িায় ঘুবিে িাের্ কতকন 

জািাবত অংশ গ্রহর্ িেবত পাবেন কন|” আকিরুল মুকিকনন েলবলন,  “িকদ কস 

সাোোত ঘুকিবয় সিাবল জািাবত নািাি আদায় িবে তবে তা অকধি উত্তি|” 

িািরুহ এেং নফল ইোদাতসমূহ, তাফাক্কুে মুোিাো োদ কদবয় ফেি আদায় 

িো অকধি গুরুত্বপূর্ ত|  হাাঁ িকদ এগুবলা এিসাবথ পালন িো িায় িািরুহ না 

িবে তবে তা অেশ্যই ফকিলতপূর্ ত| ফেি িাো এসবেে কিানই মূল্য কনই| এই 

িােবর্, জািাবতে জন্য এিটি স্বর্ ত মুদ্রা কদয়া,  নফল ইোদাবতে জন্য হাজাে স্বর্ ত 

মুদ্রা খেবচে কচবয় উত্তি| িািাবতে মুদ্রা কদয়াে সিয় এে আদবেে কদবি লক্ষ 

োখবত হবে, কিিন িািাত কনিট আত্মীয়বদে িবে কদয়া নফল আদাবয়ে জন্য 

দাবনে কচবয় উত্তি| এিাো, িাো িাঝ োবতে পবে নফল নািাি আদায় িেবত 

চান, তাো অেশ্যই পূবে তে ক্বািা নািাি আদায় িেবেন| আল্লাহ্ ে কনবদ তশসমূহবি 

েলা হয় ফেি, তাে কনবষধসমূহবি েলা হয় হাোি| আিাবদে োসুবলে 

কনবদ তশসমূহ সুন্নাত এেং তাে কনবষধসমূহ িািরুহ| এই সেগুবলাবিই এি সাবথ 

েলা হয় আহিাবি ইসলাকিয়ো| িাবলা চকেবত্রে অকধিােী হওয়া এেং িানুবষবি 

সাহায্য িো ফেি| িাো আহিাবি ইসলাকিয়োে কিান এিটি কনয়ি অিান্য িবে 

ো কেশ্বাস না িবে তবে কস িাকফে, মুেতাবদ পকেনত হবে|  

িাো এসেগুবলাবতই কেশ্বাস িবে তাো মুসকলি| কি সিল মুসকলি অলসতাে 

িােবর্ ইসলাি কিবন চবল না তাো ফাকসি| কি সিল ফাকসি ফেি আদায় িবে 

না এেং হাোি িাজ িবে তাো জাহান্নাবি িাবে| কসই ব্যাকিে কিান িাজ এেং 

সুন্নাত িবুল হবে না| কসগুবলাে জন্য কিান সওয়াে কদয়া হবে না| িকদ কিান 

ব্যাকি িািাত কদয়, এিটি িাত্র মুদ্রা খেচ িবে, তাে কিকলয়ন মুদ্রা খেবচ িাবলা 

িাবজ কিান ফায়দা কনই| কিান সওয়াে কদয়া হবে না িসকজদ, কেদ্যালয় কিংো 

হাসপাতাল এেং চোকেটি প্রকতষ্ঠান স্থাপবন| তাো এ নািাবিে কি কিান এিটি 

আদায় না িো হবল তাে োবতে ইোদাত িবুল িো হবে না| ফেি এেং 

ওয়াকজে িাো কি সিল ইোদাত িো হয় কস গুবলা সুন্নাত নয় কতা নফল| সুন্নাত 

হবে নফল ইোদাত| এই ের্ তনা অনুিায়ী িাো ক্বািা নািাি আদায় িবেন তাো 

এই সে সুন্নাবতে ক্বািা নািািও আদায় িেবেন এিই সিবয়| ফেি আদায় িো 

এেং হাোি কথবি দূবে থািা, কিকলয়ন নফল আদাবয়ে কচবয় উত্তি| িাো ফেি 

আদায় িবে না এেং হাোি িাজ িবে তাো জাহান্নাবি িাবে| তাে নফল 

ইোদাত তাবি েক্ষা িেবত পােবে না| ইোদাবত পকেেততন আনা কেদাত| 
ইোদাবতে সিয় কেদাত িো হাোি এেং তা ইোদাতবি োকতল িবে কদয়| 

 

[১] এটি েলাে কিান প্রবয়াজন কনই কি, কনিট আত্মীয়ো তাবদে িবে 

পেবে না, কিিন কনবজে স্ত্রী, কশশু োো িা িাবদে আপনাে সহবিাকগতাে 

প্রবয়াজন আবি|  

 

ফাকসি ইিাবিে কপিবন নািাি আদায় িো িাবে না, কিিন িাবদে স্ত্রী িন্যাো 

পদ তা িবে না, িাো কেদাত িবে কিিন লাউড িীিাে ব্যােহাে িবে|তাে 

প্রচাের্া এেং িনগোধিীয় িথা কশানা উকচত না|তাে কিতােসমূহ পো উকচত 

নয়| তাে সাবথ হাকস মুবখ এেং িদ্রিাবে িথা েলা উকচত কতকন েন্ধু হউন অথো 

শত্রু| িাে সাবথ তিত িো উকচত নয়| এিটি হাকদবস ের্ তনা িো হবয়বি:  (এি 

জন মূবখতে সাবথ তিত িবো না)| 

ইোদাত হৃদবয়ে কেশুিতা বৃকি িবে| পাপ হৃদয়বি দূকষত িবে কফবল, তাে 

হৃদয় পুলকিত [ফয়ি] হয় না| প্রবতেিটি মুসকলবিে ইিান, ফেজ, হাোি 

সম্পবিত জানা উকচত| কসগুবলা না জানা তাে জন্য কিান ওজে হবত পাবে 

না|এটি ঠিি এেিি, জানাে পবেও কেশ্বাস না িো| 

িািতুোত কিতােটি ফাকস ত িাষায় কলকখত| হিেত ইিাি োব্বাকন িােবতে 

কসেবহন্দ শহবে ১০৩৪ কহজকে, ১৬২৪/ কিিাবব্দ িাো িান| তাে সিি জীেন 

বৃত্তান্ত তুেকিশ কিতাে হািস যুনবিকস িালাকে, সায়াবদত এবেকদয়ো এেং এশাবে 

িাকেি এেং ফাকস ত কিতাে কেবেিাবতে িবে কলখা েবয়বি| 
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পূবে তে কলখা অনুিায়ী পাাঁচ ওয়াি নািবিে নফল সুন্নাবতে সিান| কিবহতু 

ফেি নািাবিে পে আদায় িো হয়, কসবহতু অন্যান্য নািাবিে কচবয় এটি 

অকধি গুরুত্বপূর্ ত|িকদ কিউ কিান ওজে িাো কনকদ তি সিবয় নািাি আদায় 

না িবে তবে কস গিীে পাপ িেবে, িকদও কস নািাবি অবনি গুরুত্ব 

প্রদান িবে থাবি| কস ফাোও এেং হািানবদে সাবথ নেবি থািবে| 

অন্যান্য নািাি কিিন সুন্নাত নফল তাবি এই আজাে কথবি েক্ষা িেবত 

পােবে না|এই জন্য নািাবিে ফেি নািাবিে ক্বািা আদায় িেবত হবে| 

ক্বািা আদাবয় কদকে িো পাপ| এই পাপ িো কথবি কেেত থািবত হবে| 

ক্বািা নািাি আদায় িো ফেি, হাজাে োে তওো িোে কচবয় সুন্নাত 

আদায় িো অকধি উত্তি| িকদও কিান ওজবেে িােবর্ সুন্নাত োদ কদয়া 

িায়, তবে প্রবতেিটা মুসকলবিে এটি আদায় িো প্রবয়াজন, কিান ওজে 

িাো োদ কদয়া নািাবিে ক্বািা আদায় িো ফেি| ইসলািী কচন্তাকেদবদে 

িবত সিাবলে নািাবিে সুন্নাত আদায় িো ওয়াকজে| িত তাোতাকে 

সম্ভে ক্বািা নািাি আদায় িবে এই পাপ কথবি োাঁচা িায়| পাাঁচ ওয়াি 

নািাবিে ক্বািা আদাবয়ে পে সুন্নাত আদায় িেবত হবে কনয়কিত িাবে|  

কিান ওজে িাো সুন্নাত আদায় না িো গিীে পাবপে|  আে কি সুন্নাত 

অস্বীিাে িবে কস িাকফে| 

 

িকদও িত তাোতাকে সম্ভে কিান ওজবেে িােবন কিবে কদয়া নািাবিে 

ক্বািা আদায় িেবত হবে, হানাকফ িাঝহাবেে আবলিবদে িবত, ফেজ 

নািাবিে ক্বািা আদাবয়ে পূবে ত তাে সুন্নাত আদায় িো িায়, িকদও 

কনধ তাকেত সিবয় ওজে িাো নািাি আদায় না িো গিীে গুনাহ| িাই 

হউি এই ব্যাখ্যা এটি প্রিান িবে না কি , কিান ওজে িাো নািাবি কদকে 

িো অনুবিাদনবিাগ্য| উপেন্তু অনুবিাদন কিাগ্য এে িাবন িাবলা ো 

ওয়াকজে নয়| অবনি কেষয় আবি কিগুবলা এিই সাবথ অনুবিাদন কিাগ্য 

এেং িাক্রুহ|  এটিে েদবল ধািাইবদে সাদাি ই কফতে আদায় িো িায়, 

িকদও এটি িাক্রুহ|অবশষ েহিত কিতাবেে সাদািা ই কফতে অংশুটুকু 

কদখুন কেিাকেত জানাে জন্য| ধািাই এে অথ ত মুসকলি কদবশ েসোসেত 

অমুসকলি| 

 

িািাত আদায় িো 

িািাত আদায় িো ফেি- এ সম্পকিতত প্রািাণ্য আয়াত আল্লাহ্  োব্বলু আলািীন 

পকেত্র কুেআনুল িােীবিে সূো োিাোে ১০, ৪৩ ও ১০০ তি আয়াবত 

সুকনকদ তিিাবে ের্ তনা িবেবিন| 

১২ প্রিাবেে ব্যকি েবয়বি িাবদে প্রকত িািাত আদাবয়ে অনুিকত কদয়া হয়কন; 

অথ তাৎ িাবদে িাবি িািাত আদায় িেবল িািাত আদায় হবেনা| তাো হবলন 

উন্মাদ; িানকসি কেিােগ্রি, মৃত মুসকলি ব্যকিে িাফন ব্যয়, িাকফে; অমুসকলি, 

ধনী ব্যকি, িািাতদাতাে ঊধ্বততন ব্যকিেগ ত (িা-োে, দাদা-দাদী, নানা-নানী), 

জািাত দাতাে মুিাতাো (চুকিেি ঐ দাসী কি কনকদ তি মুল্য পকেবশাবধে িােবি 

মুকি পাবে) ও িািাত দাতাে মুোব্বা (চুকিেি ঐ দাসী িকনবেে মৃতুেে পে মুকি 

পাবে)| কিান িকহলা তাে স্বািীবি িািাত কদয়াে কেষবয় কফিাহকেদবদে কেকিন্ন 

িতোদ থািবলও এিাবে আদায় না িো উকচৎ| ধরুন, কিান ব্যকি কি আপনাে 

দৃকিবত আপনাে আত্নীবয়ে অন্তভু তি নয়, কিন্তু পবে আপকন জানবত পােবলন কস 

আপনাে আত্নীয় কিংো সন্তানবদে অন্তভু তি ো কস ব্যকি পবে অমুসকলি ো 

ধি তান্তকেত হবলা কিন্তু আপকন জাবনন কস মুসলিান তাহবল এিন ব্যকিগর্ 

জািাবতে অকধিােী হবেন না| িকদ অজ্ঞাতসাবে আপকন এ ধেবনে ব্যকিবদে 

িািাত প্রদান িবে থাবিন তাহবল অেশ্যই তাবদেবি পুনোয় পকেবশাধ িেবত 

হবে| 

আট প্রিাবেে ব্যকিগর্ িািাবতে অকধিােীিঃ 
১| ইসলাবিে পকেিাষায় কি ব্যকি কিসকিন| (ঐ মুসকলি িাে এিকদবনে কেশী 

চলাে িত স্বেলতা ো ক্ষিতা কনই)|    

২| ঐ গেীে মুসকলি ব্যকি িাে সািথ্যত ো সম্পদ কিােোনী কনসাবেে পকেিাবনে 

কচবয়ও িি| 

৩| ঋর্গ্রস্থ মুসকলি| 
৪| িািাত ও ওশে আদাবয়ে কনবয়াকজত ব্যকি| 

৫| ঐ মুসকলি কি েততিাবন ো েততিান ঠিিানায় খুেই গেীে; কিন্তু তাে কনজ স্থায়ী 

ঠিিানায় কপৌিবল সােলকম্বতা কফবে আসবে| 

৬| ঐ মুসকলি ব্যকি কি আল্লাহ্ ে োিায় কজহাদ ো হবেে পবথ অসেল অেস্থায় 

পকতত হয়|  
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৭| ঐ িীতদাস কি তাে কনবজে মুকিে জন্য তাে িকনেবি কনকদ তি পকেিান অথ ত 

পকেবশাধ িেবত হবে| 

৮| মুয়াল্লাফাতুল কুলুে ো অমুসকলি কিান ব্যকিবি আকৃি িোে লবক্ষ; (এটি 

েততিাবন কেদ্যিান কনই)| 

ইসলাবিে পকেিাষায় কি ব্যকিে কনিট এিন সম্পদ েবয়বি িা কদবয় কস এিকদবনে 

কেশী চলাে সািথ্যতোন কিন্তু তা কনসাে পকেিান সম্পদ নয় তাহবল কস গেীে 

কহবসবে সাব্যস্থ হবে| কিান সেিােী িি তচােী কি তাে কেতন কদবয় পকেোে 

পকেচালনায় এবিোবে অক্ষি; কস িািাত গ্রহর্ িেবত পােবে, কিােোনী ও 

িািাত তাে উপে িততব্য নয়| কি মুসকলি ব্যকি ইলি তথা ইসলািী জ্ঞান অজতন 

িেবি ো ইসলািী জ্ঞান কেতের্ িেবি; কস ব্যকি চকল্লশ েিে কনবজবি পকেচালনা 

ো চলাে সািথ্যত তথা সম্পদ ো টািা থািবলও িািাত গ্রহর্ িেবত অসুকেধা 

কনই| জািাবতে অবথ ত িসকজদ কনি তার্ ও মৃত ব্যকিে িাফবনে িাবজ ব্যয় িো 

িাবে না| কতিকনিাবে ধনী ব্যকিে কশশু, িাই-কোন, শ্বশ্বেু-শ্বাশুেী, তপর্তি-িার্তি 

চাচা-চাচী ও ফুফা-ফুফু িাবো জন্য ব্যয় িো িাবে না| কিান গেীে ব্যকিবি এই 

পকেিান িািাত কদয়া িাবে িতক্ষর্ পি তন্ত না কস কনসাে পকেিান সম্পবদে িাকলি 

হয়; তবে তাে পকেোবেে অন্য সদস্যবদে আলাদািাবে িািাত কদয়াে ফবল তাো 

সকেকলতিাবে কনসাে পকেিান সম্পবদে িাকলি হবত অসুকেধা কনই|এিন ব্যকিবি 

িািাত কদয়া উকচৎ নয় কি িািাত হবত প্রাপ্ত অথ ত কদবয় অন্যায় ও হাোি িাবজ 

ব্যয় িবে|  

িািাত ফেি হওয়াে িয়টি শততিঃ  

১| মুসকলি হবত হবে| 

২| সাোলিত্ব অজতন িেবত হবে|  

৩| কেবেচনাবোধ সম্পন্ন ো বুকিসম্পন্ন েয়বস কপাাঁিাবত হবে| 

৪| স্বাধীন ো মুি হবত হবে|  

৫| কনসাে পকেিান হালাল সম্পবদে িাকলি হবত হবে|  

৬| উি সম্পদ অেশ্যই তদনকন্দন প্রবয়াজবনে অকতকেি ও ঋবর্ে উবধ ত হওয়া 

অপকেহাি ত|  

িতক্ষর্ পি তন্ত কিান ব্যকি িাে উপে িািাত ফেি কস তাে িািাত গেীবেে কনিট 

আদায় িেবে না ততক্ষর্ কস ঋর্গ্রস্থ ব্যকিে ন্যয় দান-খয়োত িেবল তা 

সওয়াবেে পকেেবতত তাবি গুনাবহে অংশীদাে িেবে| অথ তাৎ িািাত দাতা এেং 

ঋর্দাতাে উপে পূবে ত তাবদে িািাত ও ঋর্ আদায় িো ফেি| কতিকনিাবে 

''হাকদিা''ে ২য় খবণ্ড ৬৩৫ নং পৃষ্ঠায় এেং "কেেীিাে" ১৩৬৯ নং পৃষ্ঠায় িিিাবে 

েকর্ তত হবয়বি, ইহা তেধ নয় কি কিান ব্যকি তাে িািাত ো দান-খয়োত এিন 

ব্যকিবি আদায় িো কি তা গ্রহর্ িোে পে হাোি িাবজ ব্যয় িেবে| কিননা 

হাোি িাজবি সহায়তা িোও হাোি| এিন কিাথাও িািাত আদায় উকচৎ নয় 

কিখান কথবি িািাত দাতা কিানিাবে লাবিে অংশীদাে হবে| 

িকদ স্বািী অথো স্ত্রী তাবদে কথবি কিউ িাউবি িািাত প্রদান িেল, কসখান 

কথবি তাবদে কেকনিয় পাওয়াে সম্ভােনা থািবল তা িখবনা হালাল হবে না| 
িািাত প্রদাবনে কক্ষবত্র কনয়েত অেশ্যই িেবত হবে| অথ তাৎ কি কিান ইোদত 

পালবনে কক্ষবত্র কনয়েত িো আেশ্যি| িািাত হবে, কিান ব্যকিে হাজাবত 

আসকলয়োহ তথা প্রবয়াজনীয় আসোে পত্র িাো এিন পকেিান সম্পদ এি েিে 

(কনসাে পকেিান সম্পদ) অকতিি িেবল তাে উপে িািাত প্রদান ওয়াকজে হবয় 

থাবি| স্ববর্ তে (পকেিান) কনসাে হবে ২০ কিসিাল, িাহা ৯৬ গ্রাি ো ১৩.৩ 

পকেিান স্ববর্ তে (িবয়ন) সিান|কেৌপ্যে কনসাে হবে ২০০ কদেহাি, অথ তাৎ ৬৭২ 

গ্রাি| িািাত প্রদাবনে কক্ষবত্র ফেজ হবে, িািাত কনসাে পকেিানপূর্ ত হওয়াে 

সাবথ সাবথ ঐ কহজেী সাবলে িবে এি অেস্থায় কেদ্যিান োখা| অথ তাৎ কনসাবেে 

পকেিাবনে িবে িািাত িি আদায় িোে লবক্ষ কিান প্রিাে িি কেশী িো 

িাবে না| ইিাি মুহাোবদে িবত, এরূপ িেবল তা আদায় িো িািরুহ েবল 

কেবেকচত হবে| ঐ কহজেী সাবল িা ফেি তা তাবি পকেপূর্ তিাবে আদায় িেবত 

হবে| ইিাি আবু ইউসুবফে িবত িািরুহ হবে না| িািাত এিোে িাে উপে 

ফেজ হবয়বি তাবি তা কনয়কিত আদায় িেবত হবে অন্যথায় কস গুনাহগাে হবে| 
আে সিল প্রিাে গুনাহবি পকেতোগ িোে নাি হবে আনুগতে| এখাবন 

ফতওয়া ইিাি মুহােবদে উপে| অথ তাৎ ইিাি মুহােবদে িতটি গ্রহর্ িো 

হবয়বি| ফতওয়া কি ো িাবি েবল এই সম্পবিত কেকলফ এেং ইসলাি, দা সুকন্ন 

পাথ ও ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে ৩৩ ও ১০ তি পকেবচ্চবদ কেিাকেত 

আবলািপাত িো হবয়বি|  

 

িািাবতে সম্পকত্তিঃ িািাত সম্পকত্ত েলবত এিন সে সম্পকত্ত িা বৃকি হবয় থাবি| 
িািাত প্রদান িো হয় এিন সম্পকত্ত চাে ধেবর্ে হবয় থাবি|  

প্রথি- চতুষ্পদ প্রার্ী িা কেকিন্ন গ্রুবপ কেিি হবয় িি পবক্ষ েিবেে অবধ তি সিয় 
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কখালা আিাবশে কনবচ িাবঠে িবে ঘাস কখবয় থাবি। প্রার্ী স্ত্রী কলবঙ্গে কক্ষবত্রও 

একি হুকুি প্রবিাজে হবে| িাবি সায়িা েলা হয়|  
কিতীয়ত- এিন সে সম্পকত্ত িা ব্যেসা িোে উবেবশ িয় কেিয় িো হয়|  
র্ততীয়ত- স্বর্ ত ও কেৌপ্যে কক্ষবত্র িািাত প্রদান িেবত হয়|  
সে তবশষ- এিন সে খাদ্য িা িাটি কথবি উৎপাকদত হবয় থাবি| স্বাধীন থািা 

অেস্থায় পুরুষ প্রার্ী, গাধা ও খচ্চে গোদী এই জাতীয় জন্তুবদে িািাত আদায় 

িেবত হয় না| অথ তাৎ তাবদে উপে িািাত ফেি নয়| অল্প েয়স্ক প্রার্ী কিিন 

উট, গরু ও কিো েয়স্ক প্রানীবদে সাবথ অেস্থান িবে তখন তাবদেবিও 

িািাবতে িবে অন্তভু তি িেবত হবে| সম্পকত্তে কেকনিবয় িািাত, উশে, 

িাফফাো,  সাদিা কফকতে প্রদান িো িায়| এই সম্পবিত ইন্দবলস কিস নািি 

কিতাবেে ৬ি অোবয় কেিাকেত আবলািপাত িো হবয়বি| তবে তাে িান 

অনুিায়ী সিতুল্য পকেবশাধ িো িাবে| ইিাি শাফীে িবত এরূপ িো তেধ নয়| 
িািাত ফেি হওয়াে পে িকদ িাবো সম্পকত্তে কিান ক্ষকত ো নি হবয় থাবি 

তাহবল ক্ষকত হওয়া সম্পকত্তে িািাত প্রদান িেবত হবে কিননা সম্পকত্ত নি 

হওয়াে পূবে তই িািাত ফেি হবয় কিল| 

 

এিজন কেবেিোন ও োবলগ মুসলিাবনে হালালপন্থায় অকজতত সম্পদ কনসাে 

পকেিান হওয়াে পে তাে উপে িািাত প্রদান িো ফেি েবল কেবেকচত হবে| 
আে এটা প্রদান িেবত হবে কুেআবন উবল্লকখত আট ব্যকিে কি িাউবি প্রদান 

িো িাবে| এই আেকশ্যি প্রদান িোবি শেীয়বতে িাষায় িািাত েবল| আে 

িাবি িািাত প্রদান িো হবে তাবি অেশ্যই মুসলিান হবত হবে| এিজবনে 

সিল সম্পকত্ত অন্যজবন ব্যেহাে িো সম্ভে ও অনুবিাদন কিাগ্য|িখন কিান 

সম্পকত্ত তুকি অজতন িেবে ো আয় িেবে তখন তা কতািাে সম্পকত্ত েবল কেবেকচত 

হবে না িতক্ষর্ না তুকি তা কেতের্ ো অপ তর্ না িেবে| পবে এটা ব্যেহাে িো 

সম্ভে হবে না| আে কি সিল সম্পকত্ত চাাঁদাোকজ, কনি তাতন, শকি প্রবয়াগ, চুকে, 

ডািাকত, সুদ, জুয়া, ঘুষ, োদ্রেিন্ত্র, গান পকেবেশনসহ ইতোকদে িােবি অকজতত 

িো হয় তাবদেবি খাকেস সম্পকত্ত েবল| আে এ সিল সম্পকত্ত কদবয় িািাত 

আদায় িো তেধ হবে না| আে ঐ সিল সম্পকত্ত কতািাে ব্যকিগত কিান সম্পকত্ত 

নয় ো তুকি এে িাকলি নও| এটি অেশ্যই তাে সঠিি িাকলবিে িাবি কফকেবয় 

কদবত হবে| ো এ সিল সম্পকত্তে মুল িাকলি হবে মৃতে ব্যকি অথো তাে কিান 

িাকলি কনই অথো তাে িাকলি হবে গেীে মুসলিান িাবদেবি িািাত প্রদান 

িো হবে। হাোি পন্থায় অকজতত সম্পদ িকদ অন্য কিান হাোি সম্পবদে সাবথ 

কিকশ্রত হয় অথো হালাল পন্থায় অকজতত সম্পবদে সাবথ কিকশ্রত হয় তাহবল তুকি 

এে প্রকৃত িাকলি হবে| এই অেস্থায় এবি মূলি খাকেস তথা খাকেস সম্পকত্ত েলা 

হবে| আে এ সিল সম্পকত্ত িাউবি দান িো, কিান িাবজ ব্যয় িো কিংো 

িািাত প্রদান িো কিানিাবে তেধ হবে না| সম্পকত্তে পুবো িাকলিানা না থািবল 

তা কদবয় িািাত প্রদান িো িাবে না| কিন্তু কতািাে িকদ কিান ক্ষকতপূের্ প্রদান 

িেবত হয় এেং হালাল সম্পকত্ত না থাবি তাহবল খাকেস সম্পকত্ত কথবি তা 

পকেবশাধ িেবত পােবে ও কনসাবেে িবে ঐ সিল সম্পদবি অন্তভু তি িেবত 

পােবে| িকদও খাকেস সম্পদ ব্যেহাে িো ো িাউবি প্রদান িো হাোি েলা 

হবয়বি| িকদ কিান ব্যকি খাকেস ো হাোি সম্পকত্ত উপহাে কহবসবে গ্রহর্ িবেবি 

তাহবল ইো িেবল কস তা ব্যেহাে কিংো কেিয় িেবত পােবে| এবক্ষবত্র কিান 

প্রিাে োধা কনই| িকদ সম্পবদে িাকলি কিংো সম্পবদে উত্তোকধিােী জাবন না 

কি তাবদে িাবি থািা সম্পদ খাকেস কিংো হাোি পন্থায় উপাকজতত হবয়বি এেং 

তা হালাল সম্পবদে সাবথ কিকশ্রত হবয় কগবয়বি এিতােস্থায় তাবদে জন্য উি 

সম্পদ ব্যেহাে িো জাবয়জ হবে না েেং তা গেীে মুসলিানবদে িাবঝ কেতের্ 

িবে কদবত হবে| 

 

িকদ কিান গেীে কিংো ফিীে মুসলিান কিান প্রিাে সম্পদ ো িািাত হাকদয়া 

কনবয় ো কপবয় পুনোয় কফকেবয় কদবত চায় তাহবল প্রদানিােী ব্যকি তা গ্রহর্ 

িেবত পােবে এবত কিান প্রিাে সিস্যা কনই| 

স্বর্ ত ও েবপ্যে কক্ষবত্র এগুবলাে কেশুিতা অেশ্যই িাচাই োচাই িেবত হবে| আে 

িকদ তাবদে কেশুিতা পঞ্চাশ িাবগে অকধি হয় তাহবল কসবক্ষবত্র অেশ্যই িািাত 

প্রদান িেবত হবে| আে িকদ এগুবলাে োজাবে কতিন কিান চাকহদা ো দাি না 

কথবি তাহবল তাবদেবি দুই িাবগ িাগ িো হবে| প্রথিটি হল সবে তাচ্চ খাটি ো 

কেশুিতা িাে নাি কজকয়েদ আে সে তকনন্ম কেট ো অেস্থাে নাি হল জুয়ুফ| িকদ 

তাবদে কেশুিতাে পকেিান পঞ্চাশ িাবগে কনবচ হয় ও ব্যেসাে িাবজ ব্যেহাে িো 

িায় তাহবল কনসাবেে আবলাবি তাবদে অেশ্যই িািাত প্রদান িবেত হবে| 
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বৃকিে পাকন কিংো জল প্রোবহে িােবি জকি কথবি উৎপাকদত সেকজ, ফল কিংো 

ফসবলে দশ িাবগে এি িাগ (উশে) িািাত প্রদান িেবত হবে| আে এবি 

উশে েলা হবয় থাবি| সেিােীিাবে িকদ উশে সংগ্রহ িো হবয় থাবি তাহবল 

তাে তা কেকি িোে িােবি অকজতত টািা সেিাবেে োয়তুল িাল কেিাবগ প্রদান 

িেবত হবে| আে এই সম্পবিত ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে প্রথি ও উকনশতি 

অোবয় কেিাকেত আবলািপাত িো হবয়বি| 

ফসল ো ফল িাটা কিংো সংগ্রহ িোে সিয় উশে (িািাত) প্রদান িোে কেষবয় 

পাকণ্ডতেপূর্ ত এি ধেবর্ে কহিিত েবয়বি| পশু, পাইপ কিংো অন্য কিান িবন্ত্রে 

সাহাবয্য পাকন সেেোহ িেবল কস কক্ষবত্র ঐ ফসবলে কেশ িাবগে এি িাগ 

িািাত প্রদান িেবত হবে| ফসল িাটাে সিয় তা পকেবশাধ িেবত হবে কিান 

কদেী িো িাবে না| সেিাবেে পবক্ষ কিান প্রিাে জাবয়জ হবে না প্রদান কিাগ্য 

ওশে ক্ষিা িবে কদয়া কিংো ওশে প্রদানিােীবি তাহা কদয়া কহবসবে কদয়া| 
পাহাে কিংো েন কথবি সংগৃহীত িধুে কক্ষবত্রও ওশে প্রদান িেবত হবে| 

কজেীবি িািাত কদয়া িাবে না| তাবদেবি শুধু িাত্র সাদািাতুল কফতে, িানত 

িো কিান েস্তু কিংো কিক্ষা প্রদান িো িাবে| (কজেী হল ইসলািী োবে 

েসোসিােী অমুসকলি ব্যকি)| কজেী নয় কিান অমুসকলি ব্যকি ইসলািী োবে 

অস্থায়ীিাবে েসোস িেবল তাে জন্য িািাত, কফতো কিংো অন্য কিান েস্তু 

ফেজ, ওয়াকজে ো  নফল কহবসবে প্রদান িেবত হবে না| হােকেে কক্ষবত্রও 

অনুরূপ হুকুি আেকততত হবে| হােকে হল অমুসকলি কদবশ েসোসকৃত মুসকলি 

ব্যকি| ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে িয় চকল্লশ তি অোবয় এই কেষবয় 

কেিাকেত আবলািপাত িো হবয়বি|  

 

িকদ কিান গেীে মুসলিাবনে িেজ না থাবি তা হবল তাবি কনসাবেে অকতকেি 

িািাত কদয়া তেধ হবে না| িািরুহ হবে| আে িকদ ঐ ব্যকিে পকেোে অবনি 

েে হয় কস কক্ষবত্র িািাত প্রদানিােী ব্যকি ইো িেবল কনসাে কথবি অকতকেি 

সম্পদ প্রদান িেবত পােবে| এবক্ষবত্র কিান প্রিাে সিস্যা হবে না| 

 

োজাবেে দে অনুিায়ী সম্পদ কেিয় িবে ফুলুস সংগ্রহ িো অনুবিাদনবিাগ্য| 
অথ তাৎ সম্পবদে কেকনিবয় ফুলুস ো টািা োখা িাবে| ফুলুস হবে ধাতু কেকশি 

এি ধেবনে মুদ্রা| অথো কনাট ো পত্র মুদ্রা| িাের্ এটি েীকতিত পবণ্যে মুল্য 

কহবসবে ব্যেহাে িো হয়| এটাবি তাইয়োন (প্রদশ তন) িোে কিান প্রবয়াজন 

কনই| অথ তাৎ ধাতু কেকশি মুদ্রা কদখাবনােও কিান দেিাে কনই| আে িকদ তা 

িাকসদ হয় ও োজাবে তাে কিান চাকহদা না থাবি তাহবল ইিাি আবু হানীফাে 

িবত এ ধেবর্ে কেিয় োকতল কহবসবে গণ্য হবে| ইিাি আবু ইউসুফ ও ইিাি 

মুহােবদে িবত তা োকতল কহবসবে গণ্য হবে না| োজাবেে েততিান চাকহদা 

অনুিায়ী সিতুল্য দে প্রদান িেবত হবে| আে িকদ ফুলুস িাকসদ (িাকসদ েলবত 

িাে েততিান োজাবে কিান চাকহদা ো মুল্য কনই) হয় ইিাি আবু হাকনফাে িবত 

কিান ব্যকিে িেজ থািবল কস কক্ষবত্র ফুলুস কদবয় তা পকেবশাধ িেবত পােবে| 
ইিাি আবু ইউসুফ ও ইিাি মুহােবদে িবত িাকসবদে মুল্য িকদ িেবজে পকেিান 

সিান হয় তাহবল তা কদবয় পকেবশাধ িেবত পােবে| চাকহদা কনই এিন ফুলুস 

িয় কেিয় িোে িােবি তাইয়োন ফুলুবসে চাকহদা পূের্ িো িাবে| কি 

সম্পদবি তাইয়োন িো হবয়বি তাবি তাইয়ুেন েলা হবয় থবি| এ িােতীয় 

পকেিাষা সম্পবিত ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে ঊনকত্রশতি অোবয় কেিাকেত 

আবলাচনা িো হবয়বি| তাহবল আিো েলবত পাকে কি সিল কনকদ তি সম্পকত্ত 

তাইয়েন ো প্রদকশ তত হবত হবে িাবত িবে কলনবদন িোে কক্ষবত্র কিান প্রিাে 

সিস্যা না হয়| এটাবি উপিা ো সাদৃশ্য কহবসবে প্রদান িো িাবে না| ধরুন 

কিান ব্যকি রূপাে কেকনিবয় টািা কদল িাে ওজন এি কদেহাি| পবে ঐ ব্যকি 

তাে কথবি ফুলুস ও অবধ তি কদেহাি অকতকেি চাইল তাহবল এ ধেবর্ে িয় কেিয় 

ফাকসদ েবল গণ্য হবে| িাের্ অকতকেি অবধ তি মুদ্রা ফাবয়জ ো সুদ কহবসবে গণ্য 

হবে| িকদ কস েবল আিাবি এটাে কেকনিবয় তাে ওজবনে মুল্য অনুিায়ী অবধ তি 

ফুলুস দাও ও কতািাে িাবি এটি অেকশি থািাে িাের্ অবধ তি মুদ তা দাও তাহবল 

এ ধেবর্ে ফুলুস ো িয় কেিয় হালাল কহবসবে কেবেকচত হবে|আোে কস িকদ 

েবল আিাবি এে কেকনিবয় অবধ তি ফুলুস দাও ও রুপা কফকেবয় কনওয়াে সিয় 

অবধ তি কদেহাি প্রদান িেবে| উিয় কক্ষবত্র িকদ রূপাে ওজন অনুিায়ী দাি এি 

কদেহাি হবয় থাবি তাহ কল ফুলুস ও িয় কেিয় উিয়ই তেধ হবে| তবে এবক্ষবত্র 

প্রদানকৃত রূপা কফকেবয় কনওয়াে সিয় সিতল ওজন ও অনুরূপ রূপা হবত হবে| 
অবধ তি ফুলুবসে গ্রহবর্ে কক্ষবত্রও সিান মুবল্যে কদবি অেশ্যই কখয়াল োখবত 

হবে| কিান প্রিাে িিবেশী িো িাবে না| 

 

আে িকদ ফুলুস ও রূপা কফকেবয় কনওয়াে সিয় ওজবন িি কেশী হয় তাহবল 
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তাবদে উিবয়ে সেকতিবি অন্য কিান েস্তু কদবয় তা সিাধান িবে কনবত পােবে| 
তবে কিান প্রিাে িি কেশী ো ঠিোকজ িো িাবে না| 

 

েকদউস সানাবয় ফী তােতীবুস শােীয়াহ নািি কিতাবে উবল্লখ িো হবয়বি কি, কি 

সম্পবদে িািাত প্রদান িো হবে তা অেশ্যই সিজাতীয় হবত হবে অথ তাৎ কি 

সম্পবদে উপে িািাত ফেি হবয়বি কস সম্পদ কথবি িািাত প্রদান িেবত হবে| 
তবে িকদ কিন্ন সম্পদ ও হয় তবে সিপকেিান ও সিতুল্য হাবে িািাত প্রদান িো 

হবে| এটা িখবনা তেধ হবে না কি, সাধাের্ িাবপে কিান িাপে, কপাশাি ও 

নিল স্বর্ ত ইতোকদ কদবয় িািাত কদয়া| এবক্ষবত্র িািাত আদায় হবে না| িািাত 

প্রদান িো হয় এিন সম্পকত্তআ ইন অথো দাকয়ন হবে| উপযুি এিন িািাত িা 

আইন তথা পকেবিয় ো কনকদ তি পকেিান হবত হবে| আে এিন সে সম্পদ আবি 

িাবি ওজবনে িােবি কনকদ তি পকেিান িবে কনবত হয়| এটা হবত পাবে সায়িা 

প্রার্ীকুল অথো উরুজ িাহা ব্যেসায়ী িাবজ ব্যেহেত হয়| এই কেষবয় ইন্দবলস 

কিস নািি কিতাবেে ঊনকত্রশতি অোবয়ে সবতেতি অনুবেবদ কেিাকেত 

আবলািপাত িো হবয়বি| আে িকদ সায়িা প্রার্ী হয় কসবক্ষবত্র কুেআন 

হাদীবসে আবলাবি কনধ তাকেত পকেিাবন িািাত প্রদান িেবত হবে| অথ তাৎ িািাত 

কদয়াে কক্ষবত্র প্রানীবদে কথবি িাঝাকে ধেবর্ে কি কিান এিটিবি প্রদান িেবত 

হবে| িকদ দুে তল প্রার্ীবি িািাত কহবসবে কদয়া হয় কস কক্ষবত্র তাে ক্ষকতপূের্ 

কহবসবে স্বর্ ত কিংো রূপা অথো তাে সিপকেিান কিান সম্পদ প্রদান িেবত হবে| 
অন্যিাবে েলা িায় কি,   িাঝাকে টাইবপে প্রানীে জন্য সিপকেিান মুল্য ও দুে তল 

প্রানীে জন্য ক্ষকতপূের্ কহবসবে স্বর্ ত কিংো রূপা ো তাে সিানমুল্য প্রদান িেবত 

হবে| দুে তল দুইটি কিবষে পকেেতত কিাটা এিটি কিষ িািাত কহবসবে কদয়া িাবে| 

তবে এবক্ষবত্র মুবল্যে সিপকেিাবর্ে কদবি নজে োখবত হবে|এই সিি েস্তু 

কেকনিয় িাবল সুবদে কদবি কখয়াল োখবত হবে| নস অনুিায়ী ব্যেসায়ী িাবজ 

ব্যেহেত সম্পবদে কক্ষবত্র চকল্লশ িাবগে এি িাগ িািাত কদবত হবে| এিাো 

অন্যান্য সিল সম্পবদে িািাত প্রদাবনে কক্ষবত্র সিজাতীয় েস্তুে িািাত কদবত 

হবে| তাবত িকদ সিজাতীয় সম্পদ োদ কদবয় কনন্মিাবনে কিংো অন্য কিান েস্তুে 

িােবি িািাত প্রদান িো হয় তাহবল ক্ষকতপূের্সহ আদায় িেবত হবে| উরুজ 

েলা এিন সিল সম্পদবি িাবি ওজন কিংো পকেিাপ িো িায় না| উরুজ িোে 

সিয় পকেিাবনে কিন্নতা হবল তাবত সুবদে কিান আশঙ্কা থাবি না| কনন্ম িাবনে 

দুইবি তা িাপে িাল িাবনে এি কিতা িাপবেে কেকনিবয় িািাত কহবসবে কদয়া 

িাবে| িকদ কিউ িািাত প্রদান িো হয় এিন সম্পবদে োকহবে অন্য কিান 

সম্পবদে িােবি িািাত কদবত চায় তাহবল তাবি পকেিান ও মুবল্যে কদবি কখয়াল 

োখবত হবে| কিন্তু ইিাি আবু হানীফা ও ইিাি আবু ইউসুবফ ে িবত, কিউ 

সিজাতীয় সম্পদ কদবয় িািাত না কদবয় তাে সিপকেিার্ মুল্য কদবল আদায় হবে 

না| কিননা তখন ঐ সম্পবদে মুল্য পকেেততন হবয় িাওয়াে আশংিা থাবি| 
কিিন েলা কিবত পাবে, িাল িাবনে দুইশ কিলগ্রাি গবিে মুল্য রূপাে দুইশ্ত 

কদেহাি| এবক্ষবত্র সাধাের্ িাবনে পাাঁচ কিলগ্রাি গি িািাত কদবল তা আদায় হবয় 

িাবে| অনুরূপ িাবে িাল িাবনে পাাঁচ কদেহাি কজকয়েদ রূপা দুইশ কদেহাি 

কজকয়েদ রূপাে সিান িািাত প্রদান িো িাবে| সাধাের্ িাবনে পাাঁচ কদেহাি 

রুপা ও প্রদান িো িাবে| আে এই কনয়িটি নজে সম্পবিত প্রবয়াগ িো হবয় 

থাবি| নজে কেষবয় ইন্দবলস কিস নািি কিতাবে পঞ্চিতি দ্রিব্য|  

 

স্বর্ ত ও রূপা হল কনকিত িািান (িাে মুল্য েবয়বি)| তাবদেবি মূল্যোন কহবসবে 

সৃকি িো হবয়বি| তা শুধুিাত্র িানুষবি সন্তুকি িোে জন্য ব্যেহত হয় না| 
অথ তাৎ িানুষ তাবদেবি গুরুত্বপূর্ ত িাবজ ব্যেহাে িোে জন্য িয় িবে থাবি| 
অন্যিাবে েলা িায় কি, তাবদেবি িািান ও িানুবষে প্রবয়াজনীয় িাবজ ব্যেহাে 

িোে জন্য ততকে িো হবয়বি| এখাবন আিো কেদায়ই কথবি আিাবদে অনুোদ 

কশষ িেকি| 

 

এিটা কেষয় হবে িানুষ সুন্দে ও আোিদায়িিাবে দুকনয়াবত েসোস িেবত চায় 

িাবি ইসলাবিে পকেিাষায় িাইটাল নীদস (েসোবসে জন্য প্রবয়াজনীয় 

কেষয়েস্তু)| ইসলাি এটাবি সিথ তন িবে| এই কেষবয় ইকথি অফ ইসলাি নািি 

কিতাবেে দশি তি অোবয় কেিাকেত আবলািপাত িো হবয়বি| িানুষ কিখাবন 

োস িবে িাইটাল নীদস পকেকস্থকতে, প্রবয়াজন ও পাকেপাকশ্বত ি অেস্থাে আবলাবি 

পকেেততন হবত পাবে| িাইটা ল নীদবসে োকহবে অকতকেি কিান েস্তু আোি 

দায়ি িাবে েসোস িোে জন্য প্রবয়াজন হয় না | কিিন কিান কেষয় অকতকেি 

আনন্দ িো, িাবো প্রশংসা শুনাে জন্য কনবজবি অলঙ্কৃত িো| এসিল কেষয়বি 

কজনাত েলা হয়| এ সিল িাজ িাই টালনী দ   কসে  িাতাবে শাকিল না| তবে 

স্বর্ ত ও রুপা িাই টালনী দবসে অন্তভু তি না| কসগুবলা হবে এিজাতীয় অলঙ্কাে| 
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আে এগুবলা পুরুষো োকেে কিতে ও োকহবে উিয়ই অেস্থায় ও িকহলাো শুধু িাত্র 

োকেে কিতবে থািা অেস্থায় ব্যেহাে িেবত পােবে| 

 

উবল্লকখত আবলাচনা কথবি বুঝা কগল কি, ফুলুস হল ব্যেসাকয়ি িাবজ ব্যেিত 

সি সািকয়ি সম্পদ, িখন তাে মুল্য োজাবেে স্বর্ ত ও রূপাে েততিান চাকহদা 

অনুিায়ী কনসাে পকেিান কপাাঁিবে তখন কসগুবলাে জন্য িািাত প্রদান িো ফেজ 

হবে| ইিািাই কনে (ইিাি আবু ইউসুফ ওইিাি মুহাোদ) িবত ব্যেসাকয়ি 

িাবজ ব্যেিত সম্পবদে কনসাে কহসাে িোে কক্ষবত্র োজাবেে েততিান স্বর্ ত ও 

রূপাে কলনবদবনে কদবি তাকিবয় কনধ তাের্ িেবত হবে| আে কি সিল সম্পবদে 

জািাত সম্পবদে পকেেবতত টািাে িােবি প্রদান িো হবয় থাবি কস কক্ষবত্র স্বর্ ত 

ও কোবপ্যে মুল্য অনুিায়ী িেবত হবে| অন্য থায় কহসাে িবে ঐ সম্পকত্তে চকল্লশ 

িাবগে এিিাগ িািাত কদবত হবে| অসহায় ব্যকি এটিবি তাে িাই টালনী দস 

কহবসবে ব্যেহাে িবে| ফুলুস স্বর্ ত ও কোবপ্যে োকহবে নগদ অথ ত োটা িাবি 

বুঝাবনা হবে| িাহা ধাতু কথবি ততকে কৃত িবয়ন কিংো িাগবজে মুদ্রা কহবসবে 

ও ব্যেহাে িো কিবত পাবে| এ কহবসবে ঐ িাগবজে মুদ্রা কিংো ধাতুে িবয়ন কি 

আিো ফুলুস েলবত পাকে| আে এগুবলাে জন্য অেশ্যই িািাত প্রদান িেবত 

হবে| িকদও তাবদে মুল্য স্বর্ ত কিংো কোবপ্যে মুবল্যে িত হবে না| অথ তাৎ সঠিি 

মুল্য হবে না কিন্তু নকিনাল মুল্য (নাি িাত্র মুল্য) কহবসবে গণ্য হবে| আে এ 

মুল্য সেিাে কনধ তাের্ িবে কদবে| আে িখন ফুলুবসে নকিনাল মুল্য নাথাবি 

তাহবল তাে কিান িািান ো মুল্য অেকশি থািল না| তাহবল কস সম্পবদে কিাগ্য 

তা হাকেবয় কফলাে িােবন কস সম্পবদে উপে কিান িািাত ওয়াকজে হবে না| 
ইেবন আবেদীন েবলন, ব্যেসাকয়ি িাবজ ব্যেিত সম্পবদে মুল্য স্বর্ ত ও কোবপ্যে 

মুবল্যে আবলাবি কহসাে িেবত হবে এেং তাে িকনটকেং িোে জন্য এিদল 

িকিটি কনয়কিত িাজ িেবে| ধবেন, কনকিত সম্পবদে মুল্য দুইশ ত চকল্লশ কদেহাি 

কোবপ্যে সিান হবে িখন এটি কি কোবপ্যে সাবথ কহসাে িো হবে ও কেশ কিস 

িাল স্ববর্ তে সাবথ সিান হবে িখন তাে সাবথ পকেিাপ িো হবে| উিয় অেস্থায় 

তাে কনসাে পকেিাবনে মুল্য কনধ তাকেত থািবে| িাই কহাি, এ ধেবনে সম্পদ 

কোবপ্যে উপে কিকত্ত িবে মুল্য কনধ তাের্ িেবত হবে| সম্পবদে িাকলিবি 

কোবপ্যে িয় কদে হাি ও স্ববর্ তে অবধ তি কিস িাল িািাত প্রদান িেবত হবে| িা 

কোবপ্যে িয় কদে হাি মুবল্যে সি পকেিান মুল্য হবে| িা অসহায় িানুষবদে জন্য 

অবনি কেশী উপকৃত হবে েবল আশা িো িায় | িকদ তাবদে কি এ সিল 

সম্পবদ ে িািাত সম্পবদে কেকনিবয় নগদ অথ ত প্রদান িো হয়| এিটি স্ববর্ তে 

মুদ্রাে ওজন িকদ এি কিসিা ল হয় তাবি কদনাে েবল| সিল প্রিাে টাকিতশ 

মুদ তাে ওজন কদে কিসিাল িা সাত দশকিি দুই গ্রাি হবয় থাবি| নগদ মুদ তাে 

েততিান োজাে দে অনুিায়ী িািাত প্রদান িো ওয়াকজে িাবি ফুলুস েবল| তবে 

তা কনসাে পকেিান কপাাঁিাবত হবে | িাে অথ ত হবে ,   ব্যেসাকয়ি িাবজ ব্যেহাে 

িো নগদ অথ ত ো সম্পবদে কনসাে পকেপূর্ ত হওয়াে পে স্ববর্ তে সে তকনন্ম কেট 

অনুিায়ী িািাত প্রদাবনে জন্য সম্পদ কনধ তাের্ িেবত হবে| েততিান সিবয় 

কোবপ্যে কতিন ব্যেহাে না থািাে িােবন তাে কেকনিবয় নগদ অথ ত প্রদান িেবত 

হবে| তবে স্বর্ ত কিবহতু ব্যেহাে িো হয় তাই কনসাে পকেিান হবল তাবি িািাত 

কহবসবে কদয়া িাবে| এবক্ষবত্র তাবদে চকল্লশ িাবগে এিিাবগে সি পকেিান অথ ত 

প্রদান িো তেধ হবে না| স্ববর্ তে িািাত প্রদাবনে সিয় স্বর্ ত না কদবয় অন্য কিান 

েস্তুিাো িািাত কদয়া িাবে| তবে স্বর্ ত কদয়াই িাল| িাের্ স্বর্ ত সে তত্র পাওয়া 

িায় ও িি কেশী সোই ব্যেহাে িবে| ধবেন, কিান মুসকলি েকি এিন এি 

স্থাবন োস িবে কিখাবন স্বর্ ত পাওয়া িায় না তাহবল কসটা িা পাঠিবয় তাে েন্দু 

কিংো অন্য িাবো িােবি স্বর্ ত িয় িকেবয় তাে কেকনিবয় তাে পক্ষ কথবি কনসাে 

অনুিায়ী িািাত আদায় িবে কদবত পাে কে| অথো পবে কস নগদ অথ ত কপ্রের্ 

িবে  ফেি আদায় িবে কনবত পােবে| এই সবঙ্গ িািাত পকেবশাধ শিেতা শুঘি 

নগদ অথ ত এটি অন্য কিছুে স্বর্ ত কদবত সিথ তনীয় নয় েেং িা ফেি কহবসবে কনওয়া 

হবয়বি তাে হুবুহু েস্তুকত কদবয় পকেবশাধ িো উত্তি| নাবি িাত্র নয়| িাবি এ 

ফেকথ ওেী েলা হবয়বি| অথ তাৎ ইসলািী কফি কহে পকেিাষায় িা কি িাবে আবি 

তা কস িাবে পালন িোে কচিা িো| ইসলািী কফিহ পকেিাষা সম্পবিত 

ইন্দবলসকিস নািি কিতাবেে র্ততীয় ও চতুথ ত অোবয় কেিাকেত আবলাি পাত 

িো হবয়বি| িানুবষে িে কথবি িাো কফিহ কিতাবে কলকখত ইসলািী কশক্ষাে 

আবলাবি কনবজবদে কি জীেন পকেচালনা িেবত অকনচ্ছুি ো িাো কুেআন ও 

হাদীস কথবি সোসকে কশক্ষা গ্রহর্ িবে কনবজবদে কি পকেচালনা িবেবত কদে কি 

লািাঝহাকে ো ধি ত কদ্রাকহতা েলা হয়| ঐ সিি কলাি িাো িাঝহাে অনুসের্ 

িবেনা| এবদে প্রকত আিাবদে েিব্য হল, আকি আিাে িােতীয় ইোদত আল 

কুেআন ও আল হাদীস কথবি অকজতত জ্ঞাবনে আবলাবি পালন িেবত কি না কিন্তু 

চাে িাঝহাবেে কুেআন ও হাদীস কথবি গবিষনা ও বুঝাে িােবি, ের্ তনা কৃত 
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ইসলািী জ্ঞান অনুিায়ী আিল িেবত কি| িা কফিহ কিতাে সমুবহ কেন্যাস িো 

হবয়বি| "কিতাবুল কফিহ আলাল- িাঝকহ বুল আেো আ" নািি কিতাে টি 

প্রবফসে আব্দুে েহিান জাবহেীে পৃি কপাষি তায় আজহাে কেশ্বকেদ্যালবয়ে 

িবয়িজন কশক্ষি ির্ততি সংিকলত হবয়বি| কিখাবন কফিহ শাবস্ত্রে সিল কেষয় 

সম্পবিত চাে িাঝহাবে ে প্রদান কৃত ফবতায়া কিংো দৃকি িকঙ্গ আবলাচনা িো 

হবয়বি| েই টিবি পাাঁচ িাবগ িাগ িো হবয়বি | িা ১৯৭২ সাবল কিশবেে 

িায়বো কত িাপাবনা হবয় কিল| কসখাবন এিটি পকেবেদ আওোবি িাকলয়োহ 

তথা ব্যংি কনাবটে িািাত প্রদান প্রসবঙ্গ| কসখাবন েলা হবয়বি কি, আওোবি 

িাকলয়োে জন্য অেশ্যই িািাত প্রদান িেবত হবে| িাের্ এ ধেবর্ে ব্যংি কনাট 

ো নগদ অথ ত স্বর্ ত কিংো কোবপ্যে কেকনিবয় ব্যেসাে িাবজ ব্যেহাে হবয় থাবি| 
এগুবলা সেসিয় এবি অবন্যে িবে সহবজই কেকনিয় ো রূপান্তকেত িো িায়| 
কিিন কিান ব্যকিে িাবি প্রচুে পকেিান নগদ অথ ত েবয়বি তাহবল কস তাে 

সম্পদবি স্বর্ ত ও কোবপ্যে পকেিান মুল্য কনধ তাের্ িবে কনসাে অনুিায়ী িািাত 

আদায় িেবত হবে| কিন্তু কস িকদ িািাত প্রদান না িবে তাহবল তাে এই নগদ 

অথ ত িাো িানে জাকতে কিান উপিাবে আসল নাও অনুরূপ িাবে কস গুনাহ গাে 

হবে| আে এই িাে কনকতন িাঝহাবেে সেকত িবি নগদ অবথ তে জন্য িািাত 

অেশ্যই প্রদান িেবত হবে| শুধুিাত্র হান েলী িাঝহাবেে িবত এে জন্য িািাত 

না কদবল কিান সিস্যা কনই| হানাফী িাঝহাবেে িবত নগদ অথ ত হল কদইবন 

িাকয়, িা তাৎক্ষকনি িাবে ও খুে সহবজ স্বর্ ত ও কোবপ্যে সাবথ কেকনিয় কিংো 

রুপান্তে িো িায়| কদই কন িাকয় সম্পবিত ইন্দবল সকিস নািি কিতাবেে পঞ্চি 

তি অোবয় কেিাকেত উবল্লখ িো হবয়বি | তাই তাবদে িবত কিান প্রিাে কেলম্ব 

ব্যতীত এগুবলাে জন্য িািাত আদায় িেবত হবে| িকদ স্বর্ ত ো কোপ্য কলার্ 

কহবসবে কতািাে অকধিাবে থাবি তা হবল কসগুবলাে আসবল িািাত প্রদান িবেত 

হবে| িকদ ও না িািাত ফেজ হওয়াে পে তা ব্যকিে অকধিাবে আবস| এটা 

িািাত পকেবশাবধে জন্য ফেজ িো হয় নাই| আে এই অেস্থায় দুইটি কদি 

েবয়বি| প্রথিত, তুকি কস সিল সম্পদ কতািাে অধীবন আসাে জন্য অবপক্ষা 

িেবে ও কনসাে কহসাে িবে পূে তেতী েিবেে িািাত প্রদান িেবে| অথো 

কতািাে অধীবন থািা সম্পবদ ে স্বর্ ত ও কোবপ্যে কহসাে অনুিায়ী চলকত েিবেে 

িািাত কদবয় কদবে| এবক্ষবত্র নগদ টািাে কেকনিবয় স্বর্ ত ো কোপ্য িািাত কহবসবে 

কদবত পােবে নাও স্বর্ ত ো কোবপ্যে কেকনিবয় টািা কদবত পােবে না| িাের্ কি 

িাবে অঙ্গী িাে নািা কলখা হবয়বি ঠিি কস িাবে প্রদান িেবত হবে| অনুরূপ 

িাবে কলার্ কনয়া সম্পকত্তে চকল্লশ িাবগে এিিাগ আলাদা িবে গেীে িানুবষে 

িাবঝ তা কেতের্ িেবত হবে| অন্য কদবি কলার্ কনয়া নগদ অথ ত কদবয় িািাত 

কদয়া িাবে না| কস কক্ষবত্র চকল্লশ িাবগে এি িাবগে টািা কদবয় সি পকেিান 

হাবে োজাবে সে তকনন্ম কেবটে স্বর্ ত কিংো কোপ্য িয় িবে তা কদবয় অসহায় কদে 

কি িািবে কেতেন িেবত হবে| এটা িখবনা তেধ হবে না কি, িাে ফেজ কদওয়া 

হবয়বি তাবি িািাত কদয়াে িােবি তাে  ফেি পকেবশাধ িবে কদয়া| এখাবন 

িািাত ও ফেি সম্পূর্ ত পৃথি কেষয় | িািেবত হবে তাহল, কতািাে উপে ফেি 

হওয়া িািাত তাবি প্রদান িেবে কস কতািাে কথবি কনয়া িেজ চাইবল িািাত 

কদয়া অথ ত কথবি কতািাবি পকেবশাধ িেবে| এটা তাে ইোে উপে কনি তে শীল| 

এ সম্পকিত তফাত ওয়াবয় কহন কদয়াবত এিাবে উবল্লখ আবি কি, কিান ধনী ব্যকি 

অসহায় এিজন কি কিছু সম্পদ ধাে কদল, কিন্তু ঐ ব্যকিে পবক্ষ তা পকেবশাধ িো 

অসম্ভে| তাই কস েলল তুকি আিাে সহিােী হবয় িাজ িেবল আকি কতািাবি 

এে কেকনিবয় প্রকতদান প্রদান িেে| তখন গেীে ঐ ব্যকি তাে অধীবন িাজ িেল 

িাে কেকনিবয় কস উপাকজতত অথ ত কদবয় তাে ধাে কনয়া অথ ত পকেবশাধ িেল| 

অন্যকদবি কস তাে শ্রি কদবে| ধনী ব্যকি কি টািা তাবি িািাত কহবসবে প্রদান 

িেত তা তাে সিান হবয় িাবে| ধবেন কিান অসহায় ব্যকি কেত্ত োন দুই জন 

কথবি কিান কিছু ধাে কনবয়বি| তাে পবক্ষ ঐ সিল সম্পদ কপ্রশধ িো আদ ও 

সম্ভে নয় তাই তাবদে িে কথবি এিজন কস তাে িািাত প্রদাবনে িােবি তাে 

কথবি কনওয়া ফেজ ক্ষিা িবে কদবয়বি| অন্য জন তাবি তাে সম্পকত্ত কথবি 

কিান কিছু দাবনে িােবি তাে কথবি কনয়া ধাে ক্ষিা িবে কদবয়বি| আে এিাবে 

হালাল পিকতবত অসহায় ব্যকিে সিল  ফেি োধাে ক্ষিা িবে কদয়া সহজ তি 

িােি| অন্যকদবি অসহায় ব্যকি কস সহ িােী কিংো অন্য কিান িােবি আয় 

অো অথ ত কেত্ত শালী ব্যকিবি উপহাে কহবসবে প্রদান িেবে| অথো ধনী ব্যকি 

কথবি ধাে কনয়া স্বর্ ত ো কোপ্য পুনোয় তাবি প্রদান িেবে তাে িে জ কহবসবে িা 

কস ধনী ব্যকি কথবি িািাত কহবসবে গ্রহর্ িবেবি| আে এিাবে ধনী ব্যকি তাে 

কথবি কনয়া ফেজ তাবি ক্ষিা িবে কদবে| সম্পবদে িািাত প্রদান না িবে ঐ 

সম্পদ কদবয় ধিীয় কিংো কিান িাল িাবজ তা ব্যয় িো উকচৎ হবে না| উপবেে 

আবলাচনা কথবি উদাহােন স্বরূপ েলা কিবত পাবে কি, তুকি কতািা ে স্ত্রীে কিংো 

পকেকচত কলাি কদে নগদ অবথ তে িািাবতে টািা কদবয় সি পকেিাবনে স্বর্ ত িয় 
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িে কে| এেং কস স্বর্ ত কদবয় গেীে, অসহায় ো কনিট আত্নীয় কদে িাবঝ িািাত 

কহবসবে প্রদা ন িেবে| আে এিাবে তুকি কতািাে নগদ অবথ তে িািাত কহবসবে 

স্বর্ তা লঙ্কাে প্রদাবনে িােবি আদায় িবে কদবত পােবে|তবে কস কক্ষবত্র ওজনও 

সি পকেিান মুবল্যে কদবি কখয়াল োখবত হবে| ধবেন কিান অসহায় ব্যকি কি 

আপকন কিছু স্বর্ ত ধাে কদবলন কস তা আপনাবি পুনোয় কফকেবয় কদবত কেলম্ব িোয় 

আপকন তাবি অন্য এি ব্যকিে অধীবন িাজ িোে আিন্ত্রর্ িেবলন| অতিঃপে 

কস কসখাবন িাজ িবে উপাকজতত পাকে শ্রকিি কদবয় আপনাে ধােকৃত স্বর্ ত কফকেবয় 

কদল| এে িবে আপনাে উপে িািাত ফেি হওয়ায় আপকন তাবি িািাত প্রদান 

িেবলন| আে ঐ জািাবতে সম্পকত্ত কদবয় আপনাে সাবথ কিকেন্ন িাবজ দান েীয় 

িাবজ কনবজবি অংশীদাে িেবত পােবে তাবত কিান সিস্যা হবে না| িািাত 

প্রদাবনে আপনাে কনবজে অধীবন থািা সম্পকত্ত কদবয় কি কিান িাল িাজ িেবত 

পােবেন| গেীে ব্যকি চাইবল আপনাে িাি কথবি কনয়া স্বর্ ত আপনাে কনিট 

কেিয় িেবত পােবে অনুরূপ িাবে আপনাে কথবি কনয়া ধাে কিংো িি ত কি কিান 

কিছুে িােবি পকেবশাধ িেবত হবে|  

সাইবয়েদ আেদুল হাকিি আে ওয়াসী োহিাতুল্লাহ আলাইকহ (জন্মিঃ ১৮৬৫, 

োস্কালী, িান, তুেস্ক ও মৃতুেিঃ ১৯৪৩, আনিাো) চােটি িাঝহাবেে উপে কেবশষজ্ঞ 

আকলি কিবলন| কতকন েবলন কি, িাগবজে মুদ্রা হল এিন এি মুদ্রা িাে মুল্য 

কনধ তাের্ িবে কদয়া হয়| আে িখন োজাবে তাে কিান কনধ তাকে তা কিান মুল্য 

অেকশি থাবিনা তখন তা কদবয় িািাত প্রদান িো তেধ হবে না| আে িকদ 

অতীবত িাগবজে মুদ্রা কদবয় িািাত কদয়া হবয় থাবি তা হবল তাে জন্য স্বর্ ত কদবয় 

ক্বািা আদায় িেবত হবে| এিনকি ঐ টািা কদবয় কি িাজ িো হবয়বি সে গুবলা 

পুনোয় আোে ক্বািা আদায় িেবত হবে শুধু িাত্র হে ক্বািা িেবত হবে না| 
আেও কেিাকেত জানবত ইন্দবলসকিস নািি কিতাবেে একুশ তি অোবয় উবল্লখ 

িো হবয়বি| 

কিান মুসলিান সেিাবেে কেরুবি , দুেরুল মুখতাে কিতাবে েলা হবয়বি কি

কেবদ্রাহ িবে ক্ষিতা কথবি সেিােবি উৎখাত িেবত না পাোয় তাবি েন্দী িবে 

এিতা েিায় ঐ কদবশে মুসকলি জাকলি শাসি শস্য ফসলাকদও  |োখা হবয়বি

কুি অনুিায়ী পকেচাকলত কদশ ো ে হুপ্রানী কূল কথবি িািাত সংগ্রহ িবে আ ল্লাহ্ 

স্থাবন তা গেীে কিংো অসহায় িানুষবদে িাবঝ েণ্টন িবে তাহবল তা িািাত 

আে িকদ অন্য স্থাবন েণ্টন িো হয় তাহবল তা িািাত  |কহবসবে কেবেকচত হবে

সম্পবদে িাকলি কনবজই কনবজে সম্পদ েণ্টর্  |কহবসবে গণ্য হবে না

ি সেিাে জািাবতে সম্পদ অকধিাংশ কফিহ কেদবদে িবত িকদ জাকল|িেবে

 |সংগ্রহ িবে ব্যেসা িোে উবেবশ্য তাহবল তাও িািাত কহবসবে গণ্য হবে না

িকদ তাো সঠিি পিকতবত িািাত সংগ্রহ িবে ও গেীে , অন্যান্য ফিীহ কদে িবত

তবে তা  |কদে িাবঝ েণ্টর্ িবে তাহবল তা িািাত কহবসবে আদায় হবয় িাবে

এই কনয়ি টি  ,িবতইেবন আবেদীবনে  |লসম্পূর্ ত কনয়েবতে উপে কনি তে শী

 |নগদ অবথ তে িে অথো অন্য কি কিান পকেিাষায় প্রবয়াগ িো িাবে, সম্পদ

স্কলােী কনয়ি অনুিায়ী সাধাের্ ত উবল্লকখত পিকতবত সম্পদ সংগ্রহ িবে তা েণ্টর্ 

িকদ ও কসখাবন কনয়েবতে কিান সিস্যা না  |িেবল িািাত আদায় হবে না

অতোচােী মুসকলি শাসবিে কিান , পাবে কিঅন্য িাবে েলা কিবত  |থাবি

আ ে এই  |অকধিাে কনয় িািাত সংগ্রহ িবে িানুবষে িাবঝ তা েণ্টন িোে

নািি টীিায় উবল্লখ িো তাহতা ওয়ী ফবতায়া কি উবল্লকখত কিতাবেে 

িাই জবত হাবদে িােবি | কিখাবন উি ফবতায়াবি সঠিি েলা হবয়বি|হবয়বি

কদয়া হয় প্রানী ও উশবেে জন্য আে  িািাত, েলা হবে |ফবতায়া কদয়া হবয়বি

োয়তুল িাল তখনই তাসহীহ েবল গণ্য হবে িখন মুসকলি সেিাে সংগ্রহ িবে ও 

কিংো োেীয় কিাষা ঘবে জিা কদবয় কসখান কথবি গেীে ো অসহায় মুসলিাবনে 

অকধিাংশ আবলবিে িবত িািাত প্রদান িো হয় এিন | িাবঝ েণ্টন িবে

এখাবন আবেিটি িত | প্রদান িো িাবে না সম্পবদ সেিাে কি কিান প্রিাে িাে

পাওয়া িায় কি কিবিান অমুসকলি সেিাে ইসলািী সেিাবেে আদবল সম্পদ 

তবে এই , কিংো নগদ অথ ত সংগ্রহ িবে িািাত কহবসবে প্রদান িেবত পােবে

দুে তল সম্পবিত কেিাকেত জানাে জন্য | িতটি অবনি দুে তল িাে কিান কিকত্ত কনই

,                     তাবেে ষঠতি অোবয় উবল্লখ আবিনািি কিইন্দবলস কিস  

কতািাে এই জীেন  |সৎপবথ আসও এিগুবিকয়তা পকেহাে িে, কহ আিাে িাই

কতািাে নফসবি  !এটাবি কহলায়    কখলায় নি িবে কদও না, অবনি মূল্যোন

োকহবেও কিতবে সে তােিায় সবচতনতা  |িােতীয় খাোফ িাজ কথবি েক্ষা িে

কপাোে কি এটাবি  |ন স্বর্ তবি তািাে সাবথ কিকশ্রত িো হয়িখ !অেলম্বন িে

উচ্চ কেদ্যালয় কথবি কনয়া সাটি
ত
কফবিট কদবয়  ?আবিাদ প্রবিাদ কহবসবে গ্রহর্ িবে

অন্যথায় আহিািবদে িবে , কচন্তািােনা িবে িথা েল| অিথা গি ত িে না

 এিজন িাল কলা কিে কখাাঁজ িেও তাে িােতীয় দৃকিিকঙ্গ অনুিায়ী !শাকিল হবে

হািীিবতে সাগবে কনবজবি  !তাহবল তুকি হবিে পবথ থািবত পােবে| িাজ িে
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ভুল  !ড়ুকিবয় দাও ও কসখান কথবি িাল গুর্গুবলা অজতন িেবত কচিা চাকলবয় িাও

তাহবল অকত তাোতাকে তুকি সঠিি পবথে , পবথে ব্যপাবে সে তদা সবচতন থাি

! সন্ধান পাবে 

 

কোিা 

কোিাে ফেিিঃ কোিাে ফেি কতনটি| িথা- ১| কনয়ত িো, ২| কোিা শুরু কথবি 

কশষ হওয়া পি তন্ত কনয়ত িো| অথ তাৎ সুেবহ সাকদি কথবি সূি তাি পি তন্ত কনয়ত 

িো, ৩| কোিা োখািালীন সিবয় কোিা িঙ্গ হয় এিন িাজ কথবি কেেত থািা| 

িকদ কিান ব্যকি কনয়ত ব্যতীত সুবে সাকদি কথবি সূি তাি পি তন্ত কোিা োবখ 

তাহবল তাে ঐ কদবনে কোিা হবে না| পুনোয় ঐ কদবনে  কোিা িািা িেবত  

হবে|                                                           

কোিা ফেি হওয়াে শততােলী ৭টিিঃ 

১| মুসলিান হওয়া| 

২| প্রাপ্ত েয়স্ক (োবলগ) হওয়া| অপ্রাপ্তোও কোিা োখবত পােবে| 

৩| কেচক্ষর্তা সম্পন্ন হওয়া|  

৪| মুসকলি শাকসত এলািায় হওয়া ও েিিাবনে কোিা ফেি এটা কনকিত হওয়া| 

৫| মুকিি হওয়া| 

৬| হাবয়জ অেস্থায় না থািা| (নােীবদে কক্ষবত্র) 

৭| কনফাস অেস্থায় না থািা| (নােীবদে কক্ষবত্র) 

 

কোিা িবঙ্গে সাতটি িাের্িঃ 

১| খাোে জাতীয় কিান কিছু খাওয়া| 

২|পাকন জাতীয় কিছু পান িো| 

৩| হাবয়জ হওয়া| (নােীবদে কক্ষবত্র) 

৪| কনফাস হওয়া| (নােীবদে কক্ষবত্র) 

৫| মুখ িবে েকি িো| 

৬| কিথ্যা েলা ো গীেত িো| কিথ্যা স্বাক্ষে কোিা িবঙ্গে িাের্সমুবহে িবে পবে 

না| কিন্তু এ জাতীয় িাজগুবলা কোিায় অকজতত সওয়ােগুবলাবি কনষ্কাশন িবে 

কফবল| 

 

িাবদে উপে কোিা ফেি নয়িঃ  

১| অমুসকলবিে উপে,   

২| মুসাকফবেে উপে, 

৩| হাবয়জ হওয়া নােীে উপে, 
৪| কনফাস হওয়া নােীে উপে, 
৫| গি তেতী নােীে উপে িকদ কোিা োখা তাে জন্য িিিে হবয় িায়, 
৬| সন্তানবি দুধ পান িোবনািালীন সিবয় িকদ তাে কোিা সন্তাবনে ক্ষকত িোে 

আশঙ্কা থািা তাহবল কোিা োখা ফেি নয়, 
৭| এিন েয়স্ক ব্যকি িাে পবক্ষ কোিা োখা আবদৌ সম্ভে নয়| 
ফবতায়াবয় কহকন্দয়া িবত কোিাে জন্য প্রকতকদন কনয়েত িো আেশ্যি| কনয়েত 

অন্তে িাো িো হয়| কসহেীে জন্য (কশষ োবতে খাোে) জাগ্রত হওয়াে নািবি 

কনয়েত েলা হয়| দুই প্রিাবেে কনয়েত েবয়বি, প্রথিত েিিান িাবসে কোিাে 

জন্য প্রকতকদন কনয়েত িো| অথো নফল কিান কোিাে জন্য কনয়েত, অথো ঐ 

সিি কোিা িা কিান কনকদ তি িানবতে জন্য োখা হয়| িাে জন্য পূে তেতী কদবনে 

সূি তাি ও আজবিে কদবনে িাহুল কুেোে িাঝািাকঝ সিবয় কনয়েত িবে কনবত 

হবে| িাে অথ ত হবে ঐ কদবনে আিাবনে সিবয়ে আবগ অথো ঐ সিবয় কনয়েত 

িবে কনবত হবে| ফিবেে পূবে ত হবল কনয়েত এিাবে িেবত হবে "কি আকি 

আগাকি িাবলে জন্য কোিাে কনয়েত িেকি"| আে ফিবেে পে হবল কনয়েত 

এিাবে িেবত হবে, কি আকি  আজবিে কোিাে জন্য কনয়েত িেকি|   

কিতীয় প্রিাবেে কনয়েত হবে নফল অথো িাফফাো কোিাে কনয়েত| এ সে 

প্রিাবেে কনয়েত এি েিি হবে|  অথ তাৎ এে কনিটতি সিয় হবে পূে তেতী 

কদবনে সূি তাি আে সে তবশষ সিয় হবে ঐ োবতে ফজবে সাকদবিে পূে ত পি তন্ত| 

উপবোি সিয় িাো নফল অথো িাফফাোে কোিাে কনয়েত িো তেধ হবে না| 

এই কেষবয় ইেবন আবেদীন ক্বািা নািাি সংেকলত কিতাবেে কশষাংবশ কেিাকেত 
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উবল্লখ িবেবিন|  কিউ িকদ েিজান িাবসে কোিা ক্বািা িবে থাবি তাহবল 

হাোি কদন ব্যতীত অন্য কি কিান কদন ঐ কোিাগুবলা পালন িেবত পােবে| তবে 

এ কক্ষবত্র কিান কদবনে নফল কোিা তা উবল্লখ িোে প্রবয়াজন কনই|  িানুবষে 

উপে কিকত্ত িবে কোিাবি কতন িাবগ িাগ িে হবয়বি| অকশকক্ষত কলাবিে কোিা, 

কশকক্ষত কলাবিে কোিা এেং নেী, োসুল ও আওকলয়াবদে কোিা|  িখন অকশকক্ষত 

কলাবিো কোজা োবখ তখন তাো কিান প্রিাে আহাে পানাহাে ও সহোস জাতীয় 

িাজ সম্পাদন িবে না, কিন্তু অবনি প্রিাে ভুল িাজ িবে কফবল| কশকক্ষত 

কলাবিোও কিান প্রিাে ভুল িবে না| অন্যকদবি আকম্বয়া ও আওকলয়াো সিল 

প্রিাে সবন্দহযুি িাজ কথবি দুবে কথবি কোিা পালন িবে থাবিন| 

িানুবষে উপে কিকত্ত িবে ঈদুল কফতেবি কতন িাবগ িাগ িো হবয়বি| কশকক্ষত, 

অকশকক্ষত ও নেী আওকলয়াবদে ঈদ| অকশকক্ষত কলাবিো েিিাবনে কশষ কদন 

সন্ধায় ইফতাবেে িােবি পিন্দ িত খাোে গ্রহন িবে এেং েবল এটা আিাবদে 

ঈদ| কশকক্ষত কলাবিোও খাোে গ্রহন িবে এেং েবল এটা আিাবদে ঈদ ও 

আল্লাহ্  তায়ালা আিাবদে উপে খুকশ হবয়বিন| তাো গিীেিাবে কচন্তা িবে েবল 

কি, আিাবদে কি হবতা িকদ কতকন আিাবদে িি ত ক্ষিতাে উপে সন্তুকি না হবতন 

অথ তাৎ তাো তাবদে েবেে শুিকেয়া আদায় িবে িালিাবে| আে নেী ও 

আওকলয়াো তাবদে েবেে শুিকেয়াে আদাবয়ে িােবি ঈদ উদিাপন িবে| 

 

মুকিবনে কনিট ঈদ (খুকশ) পাাঁচ ধেবনে হবয় থাবি 

১| িখন কফবেশতা মুকিন ব্যকিে োি হাবত কিান প্রিাে গুনাহ খুবজ পায় না| 

২| িখন মুকিন োকি মৃতুেে কনিটেতী হয় তখন কফবেশতা তাে িাবি কখাশ 

খেে কনবয় এবস শুবিো জানায় এেং সুসংোদ কদয় কি, কস এিজন মুকিন| 
সে তবশষ তাবি জান্নাবতে অকিমুবখ িবে কদয়া হয়| 

৩|  িখন মুকিন ব্যকি িেবে িায় এেং কনবজবি জান্নাবতে োগাবনে িবে খুবজ 

পায়| 

৪| কিয়ািবতে কদন আেবশে িায়াে কনবচ মুকিন ব্যকি কনবজবি উলািা, আকম্বয়া, 

আওকলয়া ও সাবলহীনবদে সাবথ এিসাবথ েসবত পাোয়| 

৫| মুকিন ব্যকিবি পুলকসোবতে োিা পাে হওয়াে সিয় ৭টি প্রে িো হবে| িকদ 

কস প্রেগুবলাে উত্তে সঠিিিাবে কদবত পাবে তবে কস সফল হবে| কি সফবেে 

োিা হবে চুবলে কচবয় কচিন, ছুকেে কচবয়ও ধাোবলা, োবতে অন্ধিাবেে কচবয়ও 

অন্ধিাে| কি োিাে উপবেে কদবি উঠবত হাজাে েিে, সিান্তোবল হাজাে েিে 

ও কনবচে কদবি হাজাে েিবেে োিা থািবে| িকদ কস কিান প্রবেে উত্তে কদবত 

ব্যথ ত হয় তাহবল তাবি আোে হাজাে েিবেে জন্য ওখাবন শাকি অথো অবপক্ষা 

িেবত হবে| ৭টি প্রে হবে ঈিান, নািাি, কোিা, হজ, িািাত, হাক্কুল্লাহ তথা 

আল্লাহে অকধিােসমূহ ও সে তবশষ পকেত্রতা সম্পবিত কজজ্ঞাকসত িো হবে| 
ইকিঞ্জা হল কিান ব্যকি প্রাকৃকতি িাজ সম্পাদন িো ো শােীকেি কিলবনে পে 

ওজু ো কগাসবলে িােবি পকেত্রতা অজতন িো| এই কেষবয় ইন্দবলস কিস নািি 

কিতাবেে ৬ষ্ঠ অোবয় কেিাকেত উবল্লখ িো হবয়বি| 

িকদ কিান ব্যকি সূি তাি হওয়াে পূবে ত ইোকৃতিাবে কোিা কিবঙ্গ কফবল, িাে 

কনয়েত কস ইিসাবিে পূবে ত িবে কিল| তাহবল তাবি পুনোয় ঐ কোিা ক্বািা ও 

িাফফাোসহ আদায় িেবত হবে| নফল কোিাে কক্ষবত্র িাফফাো আদায় িেবত 

হবে না| 

িাফফাোে কনয়ি হবলা েিিান িাবসে এি কোিা িবঙ্গে জন্য েিবেে হাোি পাাঁচ 

কদন ব্যতীত এিটানা ষাট কদন কোিা োখা িকদ তা িাবো পবক্ষ সম্ভে না হবল 

িীতদাস ো কগালাি মুি িবে কদয়া| িকদ তা না হয় তাহবল ষাটজন গেীে 

কিসকিন িানুষবি এিকদবন দুবেলা খাোে িাল িবে খাওয়াবত হবে| অথো 

এিজন গেীে ো কিসকিন িানুষবি কদবন দুোে িবে এিটানা ষাট কদন খাওয়াবত 

হবে, অথো তা সম্ভে না হবল তাবদে প্রবতেিবি ক্বািা পকেিান সম্পদ এিসাবথ 

িবে কফতো কহবসবে তাবদে িাবঝ েণ্টন িবে কদবত হবে|   

আে নফল কোিাে ক্বািা আদায় িোে জন্য কি কিান এিকদন আদায় িেবল 

চলবে| পাাঁচজন কলাবিে জন্য িাফফাো আদায় িেবত হবে না| তাো হবলা 

দুে তল কলাি, মুসাকফে, দুধ পানিাকের্ী িাবয়ে জন্য, ফীবে ফাকন ও এিন ব্যকি কি 

কিনা কোিা োখবল ক্ষুধাে তােনায় মৃতুে হওয়াে আশঙ্কা আবি| এসে কলাবিে 

জন্য িাফফাো আদায় িেবত হবে না কিন্তু এি কোিাে জন্য এিকদন িবে ক্বািা 

আদায় িবে কনবত হবে| 

আইয়োবি শাবিে কনয়েত (ইসলািী পকেিাষায় আইয়োবি শাি েলবত সাোন 

িাবসে কশবষে কদন আিাশ কিঘােন্ন থািায় চাাঁদ কদখবত না পাোে িােবর্ 

আগািী িাল েিিান িাবসে ১ি কদন হওয়া না হওয়া কনবয় সবন্দহ কেোজ িোবি 

আইয়োবি শাি েবল| আইয়োবি শাি িো তেধ িকদও িািরুহ (িাোহাত) েলা 
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হবয়বি|  আইয়োবি শাি িবয়ি ধেবনে হবয় থাবি| প্রথিত েিিান িাবসে 

কোিা অথো অন্য কিান ওয়াকজে কোিাে কনয়েত িো| অথো কিান নফল কোিাে 

কনয়েত িা ওয়াকজে নয়, িকদ এটা েিিাবনে কোিা না হয়| কিতীয়ত হল শুধুিাত্র 

কনিি উপোস অথো সাোন িাবসে কোিাে জন্য কনয়েত িো িাহা িািরুহ হবে 

না| িাে িাো নফল কোিাে কনয়েত িো বুঝাবনা হবয়বি| িাোহাত েলবত 

বুঝাবনা হবয়বি কি, এিন সিবয় ো এিনিাবে ইোদত পালন িো কি সিল 

সিবয় আিাবদে কপ্রয় োসুল পালন িবেনকন ো পালন িোবি অপিন্দনীয় 

েবলবিন|  অথ তাৎ ঐ ইোদতটি িািরুবহে সাবথ পাকলত হবে|   

কিান ব্যকি েিিান িাবসে কোিা িাফফাো আদায় িোে জন্য ষাট কদন কোিা 

োখা শুরু িেল, এেই িবে ষাট কদন পূর্ ত হওয়াে আবগ ঈদুল আিহা চবল আসল 

অথো হাোি পাাঁচ কদবনে কি কিান এিকদন চবল আসল তাহবল তাবি ঐ হাোি 

কদন কোিা সাবথ পাকলত হবয় থাবি তাহবল তা পালন িোে কিান অথ তই আবস 

না| িাোহাবতে সিয় সম্পবিত ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে দশি অোবয়ে 

কশবষ কেিাকেত উবল্লখ িো হবয়বি| 

আকি েিজান িাবসে কোিাে জন্য কনয়েত িেে, েিজান িাো অন্য কিান িাবস 

নফল কোিা োখবল তাে জন্য কনয়েত লাগবে না এই প্রিাবেে কনয়েত িখবনা 

গ্রহর্ কিাগ্য হবে না| 

ইিাি আবু হাকনফাে িবত, কিান ব্যকি েিিান িাবস ফিবেে পে অথো 

পূে তািাবশ শুভ্রতা কদখাে পেও কোিাে কনয়েত না িবে এেং দুপে হওয়াে আবগ 

কিান কিছু আহাে িবে তাহবল তাে জন্য িাফফাো লাগবে না| ইিাি ইউসুফ ও 

ইিাি মুহাোবদে িবত, িকদ তাে পবক্ষ কনয়েত ও কোিা পকেপূর্ ত িোে ক্ষিতা 

থািত তাহবল তাে িাফফাো আদায় িেবত হবে|  আে িকদ কস কেিাবল কিান 

কিছু আহাে িবে তাহবল সিল আবলবিে সে ত সেত িবত তাে জন্য িাফফাো 

লাগবে না| 

কিান ব্যকি তাে জীেবনে কশবষে দুই অথো কতন িাবসে েিিাবনে কোিা োখবত 

পাবে নাই অথো কিবঙ্গ কফবলবি, তাহবল তাবি কি সিল িাবসে কোজাে 

িাফফাো পৃথি পৃথি িবে আদায় িেবত হবে না কি কি কিান এি িাবসে 

আদায় িেবল চলবে? এটা কনবয় ইিািবদে িাবঝ ইখবতলাফ আবি| িাবো 

িবত, পৃথি িবে সিল িাবসে িাফফাো আদায় িেবত হবে| িাবো িবত, কি 

কিান এি িাবসে আদায় িেবল চলবে| তবে তা পকেকস্থকতে উপে কনি তেি না 

কেবখ পুনোয় নতুন িবে ষাট কদবনে কোিা োখা শুরু িেবত হবে| আবগেগুবলা 

এখাবন কেবেকচত হবে না| এ জন্য িাফফাো োখাে কক্ষবত্র হাোি কদনগুবলা 

কখয়াল িবে োখবল আে কিান ভুল হওয়াে আশঙ্কা থািবে না| 

 িকদ কিান ব্যকি সফবেে (ভ্রিন) কনয়েত িো ব্যতীত কোিা কিবঙ্গ কফবল, তােপে 

সফবেে কনয়েত ও স্থান তোগ িবে তাহবল  তাবি ঐ কোিাে ক্বািা ও িাফফাো 

উিয়ই আদায় িেবত হবে| সফবে িাওয়াে কক্ষবত্র কোিা িাঙ্গা িখবনা তেধ হবে 

না|  কিান ব্যকি সফবে িাওয়াে সিয় উকচৎ হবে না ঐ কদবনে কোিা কিবঙ্গ 

কফলা| আে িকদ কিান মুসাকফে ব্যকি োবত কোিাে কনয়েত িবে অথো িাহুল 

কুেোে সিবয়ে আবগ কনয়েত িবে তাহবল তাে ঐ কদবনে কোিা িাঙ্গা উকচৎ হবে 

না| আে িকদ কস কিবঙ্গ কফবল তাহবল তাবি ঐ কোিাে জন্য ক্বািা আদায় 

িেবত হবে| 

িকদ কিান ব্যকিে েিিান িাবস িানকসি সিস্যা কদখা কদয়, িাে ফবল কোিা োখা 

তাে পবক্ষ সম্ভে নয়| তাহবল তাবি পেেতীবত কোিা োখবত হবে| পবে কি সে 

কোিা োখবত পাবে নাই তাে ক্বািা আদায় িেবত হবে| আে িকদ তাে িানকসি 

সিস্যা দীঘ তস্থায়ী হয় তাহবল তাে জন্য োকি েিিাবন কোিা োখাে প্রবয়াজন হবে 

না| অথ তাৎ তাবি কোিা কথবি অব্যহকত কদয়া হবয়বি| 

িকদ কিান ব্যকি কোিা োখািালীন সিবয় ভুবল কিান কিছু কখবয় কফলবলা তাহবল 

তাে কোিা ফাকসদ হবে না|  ভুবল কিছু খাওয়াে সিয় িকদ িবন পবে কস কোিা 

অেস্থায় আবি তাহবল সাবথ সাবথ তাবি তা পকেহাে িেবত হবে অন্যথায় তাে 

কোিা ফাকসদ হবে| তাহবল তাে জন্য ক্বািা আদায় িেবত হবে| িাফফাো 

িেবত হবে না|  আে িকদ কস কোিা অেস্থায় আবি জানা সবত্ত্বও খাোে পকেহাে 

না িবে এ িােবর্ কি তাে কোিা ফাবসদ হবে না, তাহবল তাে জন্য ক্বািা ও 

িাফফাো উিয়ই আদায় িেবত হবে|  কিান ব্যকি কোিা োখা অেস্থায় ঘাি, 

েকঙ্গন করং এে টুিো,  কশশুবদে অথো িাবো মুবখে লালা কিংো কনবজে মুবখে 

লালা োকহে হওয়াে পে পুনোয় কগবল কফলা, খাোবেে কিান ক্ষুদ্র অংশ দাাঁবতে 

সাবথ যুি কিল তা কসখান কথবি কনবয় কখবয় কফলা ও শেীবে  ইবঞ্জিশান 

ব্যেহােসহ উপবোি িাজগুবলাবত কোিা োকতল হবয় িাবে| তবে এবক্ষবত্র 

শুধুিাত্র ক্বািা আদায় িেবল চলবে|  িাফফাো কদবত হবে না| 

িকদ কিান ব্যকি কপপাবেে টুিো, কিান কিছুে স্বাদ আস্বাদন, চাল অথো শবস্যে 

অংশ কগবল কফবল তাহবল তাে কোিা কিবঙ্গ িাবে| তাে জন্য তাবি ক্বািা কোিা 
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আদায় িেবত হবে| এটা কিানিাবে তেধ হবে না, কি কোিা অেস্থায় কিান কিছুে 

স্বাদ অথো কিান কিকডকসন গ্রহন িো| তাে িবত কিান কিছুে স্বাদ কনয়াে অথ ত 

হল পুবো খাোে গ্রহর্ িো| 

িকদ কিান ব্যকি কচেবচ থািাে জন্য িাজ িবে, িকদ এ িাজ তাবি অসুস্থ িোে 

আশংিা েবয়বি তাহবল অসুস্থ হওয়াে আবগ কোিা িাঙ্গা তেধ হবে না| িকদ কস 

কিবঙ্গ কফবল তাহবল িাফফাো কদবত হবে| িাফফাো পকেহাে িোে জন্য তাবি 

কিছু খাওয়াে পূবে ত কপপাবেে এিটা অংশ কগলবত হবে| আে গি তেতী ো দুধ 

পানিাকের্ী নােী কোিাে িােবর্ ক্ষুধাে তােনায় িাোত্মি দুে তল হওয়াে আশঙ্কা 

থাবি তাহবল তাো শুধু িাত্র ক্বািা আদায় িেবে|  ফবতায়াবয় ফায়কজয়াে িবত, 

কিান ব্যকি েিিাবনে কোিা োখা অেস্থায় কিান প্রিাে ওজে ব্যতীত অেজ্ঞা িবে 

কিান কিছু আহাে ো পান িবে তাহবল কস মুেতাদ হবয় িাবে| 

িকদ কিান ব্যকি কতবলে পকেিান কিান কিছু চে তর্ িবে তাহবল তাে কোিা ফাকসদ 

হবে না| কিন্তু িকদ কসটা কগবল কফবল তাহবল ফাকসদ হবয় িাবে| এেং তাে জন্য 

ক্বািা আদায় িো আেশ্যি| 

পবনে প্রিাবেে কোিা েবয়বি| তাে িবে কতন ধেবনে কোিা ফেি, কতন ধেবনে 

ওয়াকজে, পাাঁচ ধেবনে হাোি, এেং চাে ধেবনে সুন্নত| ফেি কোিাগুবলা হবে- 

েিজান িাবসে, ক্বািা ও িাফফাোে কোিা| ওয়াকজে কোিা হবে-  নাজবে 

মুয়াকয়েন, নাজবে মুতলাি ও িানবতে কোিা| 

হাোি কোিা হবে- ঈদুল কফতে ও কুেোকনে ঈদসহ চাে কদবনে কোিা| এ সিল 

কদবন কোিা োখা হাোি| সুন্নত কোিা হবে- আইয়োবি েীবিে কোিা ( প্রবতেি 

আেকে িাবসে ১৪, ১৫, ১৬ তাকেবখে)| শাবিদা উদকদবনে কোিা, কসািোে ও 

বৃহিঃ প্রকতোবেে কোিা,  আশুো ও আোফাে কদবনে কোিা| 

 

কোিায় ১১ টি উপিাে েবয়বি 

১| কোিা োল স্বরূপ| 

২|  কোিা এিিাত্র আল্লাহে জন্য, এে প্রকতদান আল্লাহ কনবজ কদবেন|   

৩|  কোিা এি প্রিাবেে কজকিে, িাহা শেীে কদবয় সম্পাদন িো হয়| 

৪| কোিা দাকম্ভিতা, অহকিিা ও অহংিাবেে িত িকেো গুনাহবি মুবি কদয়| 

৫|  কোিা স্বাথ তপেতাবি দূে িবে| 

৬|  এটা খুশু তথা আল্লাহ্  িয় িোবি বৃকি িবে| 

৭|  কোিায় অকজতত সওয়াে দাাঁকে পাল্লায় ওজন বৃকিে কক্ষবত্র সহায়তা িবে| 

৮|  আল্লাহ্  তায়ালা কোিাদাবেে প্রকত সন্তুি হয়| 

৯|  িকদ কিান ব্যকি ঈিাবনে সকহত মৃতুেেের্ িেবল কোিাে িােবর্ জান্নাবত 

দ্রুত প্রবেশ িেবে| 

১০| কোিাদাবেে অন্তেবি নুে িাো উজ্জ্বল িবে কদয়া  হয়|   

১১| কোিাদাবেে অন্তেবি নুে িাো  আবলাকিত িবে  কদয়া  হয়| 

সাোন িাবসে ২৯তি কদন সূি তাবিে পে পূে ত কদগবন্ত নতুন িাস তথা েিিাবনে 

চাাঁদ উঁকি কদবি কিনা তা কদখা আেশ্যি|  মুসলিানবদে কথবি কিকন আকদল, কতকন 

কিঘােন্ন আিাবশ নতুন চাাঁদ কদখবল তা সংকেি সংস্থা অথো সেিােবি অেকহত 

িেবে| আে এিাবে েিিান শুরু হবে| আে িকদ চাাঁদ িিিাবে কদখা িায় 

তাহবল সোে িাবি কেষয়টি কদবনে িত পকেষ্কাে হবয় িাবে| িাউবি কনযুি িোে 

প্রবয়াজন হবে না|  িকদ ঐ কদন চাাঁদ না উবঠ তাহবল সাোন িাস ৩০ কদন পূর্ ত 

িেবে| পবেে কদন কথবি েিিান িাস শুরু হবে| োহরুে োবয়ি, ফাতওয়াবয় 

কহকন্দয়া ও িাকি খাাঁ িবত েিিান িাবসে শুরু কিান িোবলন্ডাে অথো কজোকতে 

কেদ্যা গর্নাে সাবথ সম্পকিতত নয়| েেং তা চাাঁবদে উপে কনি তেশীল|   

িকদ কিান মুসলিান ব্যকি দারুল হােবে েসোস িবে অথো েিিাবনে শুরু 

হওয়াে কেষবয় অসবচতন থাবি তাহবল কস িোবলন্ডাে ব্যেহাে িেবত পােবে| 

হবত পাবে কস েিিাবনে এিকদন আবগ শুরু িেবে অথো এিকদন কদেীবত অথো 

সঠিি সিবয় শুরু িেবত পাবে| প্রথিত, কস েিিান শুরু হওয়াে এিকদন আবগ 

শুরু িেবল এিকদন আবগ (েিিান কশষ কদন) ঈদ উদিাপন িেবে| কিতীয়ত, কস 

েিিাবনে প্রথি কদবন কোিা না োখাে িােবর্ েিিাবনে কশবষে কদন তথা ঈবদে 

কদন (৩০ কদন পূর্ ত িোে উবেবশ্য) কোিা োখবে| অন্যথায় কস েিিাবনে ২৮ কদন 

কোিা োখাে পে ঈদ উদিাপন িেবে, পবেে িাবস েিিাবনে োকি ২ কদবনে 

কোিা ক্বািা আদায় িবে কনবে| র্ততীয়ত, এিটি িাবসে শুরু ও কশষ সবন্দহযুি 

হওয়ায় কস তাে কোিা েিিান িাবসে সাবথ এি সাথ িবে কফলবি| এিতােস্থায় 

সবন্দহযুি ঐ কদবনে কোিা েিিান িাবসে কোিাে সাবথ গন্য িো সকহহ হবে না| 

এ জবন্য তাবি ঐ দুই কদবনে কোিা ক্বািা আদায় িবে কনবত হবে| এখাবন িানুষ 

িকদ পূে তািাবশ নতুন চাাঁদ উদয় না হওয়া সবত্ত্বও পূবে তে িোবলন্ডাবেে কহসাে 

অনুিায়ী কোিা োখা শুরু িবে তাহবল তাবদেবি েিিান িাবসে (ঈবদে) কশবষ 

ক্বািাে উবেবশ্য ২ কদবনে কোিা ক্বািা আদায় িবে কনবত হবে| ইেবন আবেকদবনে 

িবত, কিঘােন্ন আিাশ কদবখ ইফতাে িে িাবে না| িকদও কিান ব্যকি কনবজবি 
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বুঝাবনাে কচিা িবে কি সূি ত অি কগবয়বি, এিন কি িকদ িাগকেবেে নািাবিে 

আিানও কদবয় কদয়া হয়| এিকনিাবে কিান ব্যকি ইবশ্ত ো কুন্নুজুবিে (এিন এি 

সিয় অকধিাংশ তােিা প্রদকশ তত হয়) পূবে ত ইফতাে িবে কফলল, অথো কিউ 

মুিাহাে তথা তা'কজল (তাোতাকে ইফতাে) িেল| িখন সূি ত অি িাবে 

িিিাবে কদখা িাবে তাহবল কনকদ তি স্থাবন অেস্থানিােীবদে ইফতাে িেবত োধা 

কনই| কিন্তু ঐ ব্যকিে জন্য ইফতাে িো তেধ হবে না  কি  কিনা  উঁচু ো কিনাে 

জাতীয় স্থাবন অেস্থান িেবি; িতক্ষর্ পি তন্ত কস সূি ত অি হবয়বি কনকিত না হয়| 

এিই কনয়ি কসবহেী ও ফজবেে নািাবিে কক্ষবত্রও প্রবিাজে হবে| কজোকতকে তদ্যা 

েইবয়ে তািিীন টোবুবলবট কলবস্টে আবলাবি িা কদবয় সিবয়ে উচ্চতা পকেিাপ 

িো হয়; িা ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে দশিতি অোবয় কেিাকেত উবল্লখ 

িো হবয়বি| অথ তাৎ কসখাবন সিল নািাবিে ওয়াবিে কনকদ তি সিয় উবল্লখ িো 

হবয়বি| কিান কিান স্থাবন িখন নািাি আদায় িেবত হবে  তািিীবনে িােবি 

সুন্দেিাবে েলা হবয়বি| এিনকি এে িােবি উঁচু স্থাবনও িখন নািাি আদায় 

িেবত হবে তাও উবল্লখ িো হবয়বি| িাহা ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে 

পঞ্চিতি অোবয় কেিাকেত উবল্লখ িো হবয়বি| তািিীন অনুিায়ী িোবলন্ডাে 

ততকে না িেবল কসখাবন সূি ত িবয়ি কিকনট আবগ অি িাওয়াে কেষয়টি উবল্লখ িো 

হবয় থাবি| আে িকদ তািিীন অনুিায়ী ততকে িো হয় তাহবল কিান সিস্যা 

কনই| অথ তাৎ সূি ত অি িাওয়াে পূবে তই তাে অি িাওয়াে িথা কলখা হবয়বি 

িোবলন্ডাবে| আে কি ব্যকি উি িোবলন্ডাে কদবখ েিিাবনে ইফতাে িবে তাহবল 

তাে কোিা ফাকসদ কহবসবে গণ্য িো হবে| িা কিনা তািিীন অনুিায়ী ততকে িো 

হয় কন|   

কুেোকন 

কুেোকন পকেপূর্ ত হওয়াে জন্য ৩টি শতত েবয়বিিঃ 

১|  কেচক্ষনতা সম্পন্ন ও প্রাপ্তেয়স্ক মুসকলি হবত হবে| 
২|  মুকিি হবত হবে| 

৩|  কনসাে পকেিান িবথি সম্পবদে িাকলি হবত হবে| 

কুেোকনে িোে জন্য পশু হবত হবে িকহষ, িাগল, উট অথো গৃহপাকলত পশুবদে 

িে কথবি কিিন ষাাঁে, েলদ,  গরু ইতোকদ হওয়া োেতামূলি| সাত শেীবি 

কুেোকন িো িাবে|  অথ তাৎ ষাাঁে, গরু, েলদ কুেোকনে িবে সাত শেীি অংশ 

গ্রহর্ িেবত পােবে|  আট কিংো তাে অকধি অংশ গ্রহবর্ কুেোকন ফাকসদ 

কহবসবে হবে| কুেোকনে কনসাে আে কফতোে কনসাে  সিান| 

সাত শেীবিে িি শেীি কদবয়ও কুেোকন তেধ হবে| পশু জোইবয়ে সিয় সিল 

অংশীদাে উপকস্থত থািা িাল, অন্যথায় পশু জোইবয়ে পবে উপকস্থত হবলও 

সিস্যা নাই| কিন্তু কুেোকনে আবগ উপকস্থত হওয়া োঞ্ছনীয়| কিান ব্যকি অন্য 

ব্যকিে সাবথ কুেোকন আদায় িোে জন্য পশুে (গরু অথো েলদ) সাত িাবগে 

এিঅংশ পবত্রে িােবি কেকি িেবত পােবে| তাো তাবদে কুেোকনে পশুে 

িাংসবি অংশীদাে অনুিায়ী িাগ িবে কনবে| িকদ কিান অংশীদাে মৃতুে েের্ 

িবে, তাহবল তাে উত্তোকধিােীো িকদ তাে পবক্ষ ও অপে অংশীদাবেে পবক্ষ 

কথবি কুেোকন সম্পাদন িেবত েবল তাহবল তা তেধ কহবসবে গন্য হবে| অথ তাৎ 

এটা মৃত ব্যকিে পক্ষ কথবি কুেোকন িোে জন্য তাে তনিটে লাবিে পন্থা হবয় 

িাবে|আে িকদ তাো োজী না হয় তাহবল মৃত ব্যকিে (তনিটে লাবিে জন্য 

কুেোকন) ও অপে পাট তনাবেে িাবো তোগ সম্পাদন হবে না|কিন্তু কুেোকন সকহহ 

হবে| পাট তনােবদে িে কথবি কিউ িকদ মুকিন না হয় অথো কস শুধুিাত্র িাংস 

কনয়াে জন্য অংশগ্রহর্ িবেবি তাহবল তাে ও অপে পাট তনােবদে িাবো কুেোকন 

সকহহ হবে না| কিননা, প্রবতেবি তোবগে িকহিায় কনয়েত িবেবি আে কনয়েত 

কিল োকতল| অথ তাৎ িাংস খাওয়াে কনয়েত িখবনা তোবগে কনয়েত হবত পাবে না| 

কিান ব্যকি িকদ এ েিবেে কিােোকনে কনয়েত িবে এেং তাে অপে পাট তনাে 

পবেে েিে কুেোকনে কনয়েত িবে পবেে ব্যকিে কনয়েত োকতল হবে| এেং 

তাবদে জোইকৃত পশুে িাংস খাওয়া হালাল হবে না| েেং তা গেীে ো 

কিসকিনবদে িাবঝ কেকলবয় কদবত হবে| প্রথি ব্যকিে কনয়েত হালাল কহবসবে গন্য 

হবে| কিন্তু কস িাংস কখবত পােবে না| কুেোকন িোে কক্ষবত্র কনয়েতবি অেশ্যই 

প্রধান্য কদবত হবে তা কি কুেোকনে িাংস খাওয়াে জন্য নাকি তোবগে জন্য| 

কুেোকন িো হয় আল্লাহ্ ে তনিটে লাবিে জন্য| তাই এটা সুন্নত নাকি ওয়াকজে 

তা কজবন কনবত হবে|পাশাপাকশ এই তোগ িোে সিয় অবনিগুবলা ওয়াকজে িাজ 

এে অন্তভু তি হবয় িায় তা িাবলািাবে অনুসের্ িেবত হবে|  কুেোকনে সাবথ 

সাবথ কশশু অথো েয়স্ক কলাবিে জন্য আকিিাও িো িাবে| আকিিা হবে নতুন 

কশশু জন্ম কনয়াে পে আল্লাহ্ ে শুিকেয়া স্বরূপ তোগ ো কুেোকন িো| আে তা 

হবে সিল মুসলিানবি (আত্মীয় স্বজন, পাো প্রকতবেশী) সিবেত িবে কেোবহে 

িত আপ্যায়ন িোবি আকিিা েবল| অথ তাৎ আকিিা কুেোকনে সাবথ িো তেধ| 

আে এই ধেবনে তোগ িোবি সুন্নত েলা হবয়বি| সেবচবয় গুরুত্বপূর্ ত কেষয় 

হবে, কুেোকনে কদন সিল অংকশদাে এিসাবথ হবয় কুেোকন তথা আল্লাহ্ ে 
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তনিটে লাবিে জন্য কনয়েত িো| হানাকফ িািহাে িবত, আকিিাে জন্য পশু 

কুেোকন িো সুন্নত নয়|েেং তা মুিাহাে ো মুোহ (তেধ)| মুিাহাে িাজ 

সম্পাদন িো এি প্রিাবেে তোগ| এিনকি মুোহ িাজ িোও আল্লাহ্ ে তনিবটেে 

আওতায় পবে, িকদ তা এিিাত্র আল্লাহ্ ে সন্তুকি অজতবনে জন্য হবয় থাবি| এিন 

সািাকজি অবনি ধেবনে প্রথা েবয়বি িা কনয়েত ব্যতীত পালবনে িােবি 

ইোদবতে অন্তভু তি হবয় িায়| আোে অবনি প্রিাবেে মুোহ িাজ েবয়বি, িা 

কিউ কনয়েত িেবল (তা'আবতে) অন্তভু তি হবয় িাবে| কুেোকনও আকিিা 

সম্পকিতত উকুদ উদ দুোয়োহ ও দেরুল মুখতাে নািি কিতাবে আবলাচনা িো 

হবয়বি| 

হজ্ব 

হবজ্বে কোিন (ফেি) ৩টিিঃ 

১| ইহোি োাঁধা| 

২|  আোফাে িয়দাবন অেস্থান িো| 

৩|  তাওয়াবফ কজয়াোত তথা িাোঘে প্রদকক্ষর্ িো| 

আোফাে িয়দাবন অেস্থাবনে জন্য কজলহজ্ব িাবসে ৯তি তাকেবখ সিাল অথো 

দুপবেে িবে অেস্থান িেবল হবে| িকদ কিান ব্যকি তাে এিকদন আবগ অথো 

এিকদন পবে আোফায় অেস্থান িবে তাহবল তাে হজ্ব োকতল কহবসবে গন্য হবে| 

ওহাকেো কুেোবনে ঈদ নতুন চাাঁদ না কদবখ উদিাপন িবে| কিান ব্যকি িকদ 

সঠিি সিবয় আোফাে িয়দাবন উপকস্থত না হয় তাহবল তাে হজ্ব োকতল কহবসবে 

গণ্য হবে| 

 

িাো শেীফ তাওয়াফ িোে কনয়ি সাতটিিঃ  

১| তাওয়াবফ কজয়াোত, 

২| তাওয়াবফ উিোহ|  (উপবোি দুই প্রিাে তাওয়াফ ফেি) 

৩| তাওয়াবফ কুদুি| িাহা সুন্নত েলা হবয়বি| 

৪| তাওয়াবফ কেদা অথ তাৎ কেদায় কেলাে তাওয়াফ| 

৫| তাওয়াবফ নাজে িা পালন িো ওয়াকজে| 

৬| তাওয়াবফ নাকফলা| 

৭| তাওয়াবফ তাতায়ুেহ িাহা পালন িো মুিাহাে েলা হবয়বি| 

হজ্ব পালবনে জন্য ইহোি োধাে কনয়েত িো ফেি| ইহোি হবে িাপবেে 

টুিো িা পকেধান িো সুন্নত েলা হবয়বি| কসলাই িো িাপে অেশ্যই পকেহাে 

িেবত হবে অথ তাৎ পকেহাে িো ওয়াকজে| 

 

হজ্ব ফেি হওয়াে জন্য শতত হবে আটটিিঃ 

১| মুসলিান হওয়া| 

২| প্রাপ্ত েয়স্ক হওয়া| 

৩| কেচক্ষর্তা সম্পন্ন হওয়া| 

৪| স্বাস্থেোন হওয়া| 

৫| কগালাি না হওয়া| অথ তাৎ স্বাধীন ব্যকি হওয়া| 

৬| হজ্ব িাওয়া ও কফবে আসা পি তন্ত এিনকি পকেোবেে জন্য িােতীয় ব্যবয়ে 

িবথি পকেিান সম্পদ থািা|   

৭| হজ্ব পালবনে জন্য আোফাে িয়দাবন এিকদন ও কুেোকনে জন্য চােকদন সিয় 

হাবত কেবখ োকে কথবি কেে হওয়া|    

৮| িকহলাে জন্য তাে সাবথ তাে স্বািী অথো মুহকেি থািা আেশ্যি| িকদ কিান 

ব্যকি হজ্ব পালন িেবত চায় তাহবল তাবি উপবোি আঁটটি শততবি সািবন কেবখ 

হজ্ব পালন িেবত হবে| অন্যথায় তাে হজ্ব তেধ হবে না|  হজ্ব জীেবন এিোে 

পালন িো ফেি| িকদ কিউ এিাকধিোে পালন িেবত চায় তাহবল তাে পেেতী 

হজ্বগুবলা নফল তথা অকতকেি ইোদত কহবসবে তাে আিল নািায় যুি হবে| 

কিউ িকদ নফল ইোদত িেবত চায় কসটা তাে উপে কনি তে িেবে| কিন্তু ইহা 

ফেি ো ওয়াকজে না| নফল ইোদবতে সাওয়াে ফেি ইোদবতে সাওয়াে এি 

কফাটা পাকনে সাবথ কেশাল সাগবেে পাকনে িত সিতুল্য| মুসকলি স্কলােো িক্কা 

কথবি দূবে েসোস িো মুসলিানবদে জন্য নফল তথা কিতীয় হজ্ব িোবি োের্ 

িবেবিন| হিেত আব্দুল্লাহ কদহলকে (োিঃ) তাে কেখ্যাত িািাকতবে শকেফা নািি 

গ্রবন্থ েবলবিন কি, িকদ কিান ভ্রিন িক্কাে উবেবশ্য হবজ্বে জন্য হবয় থাবি তাহবল 

তা সঠিিিাবে পালন িো অসম্ভে এিটা কেষয়| আে এই িােবর্ ইিাি োব্বাকন 

(োিঃ) তাে কলকখত কচঠিসমুবহে িবে উিো অথো নফল হজ্ব আদায় িোে জন্য 

িক্কায় ভ্রির্ িোবি অনুবিাদন কদন কন| তাে িবত নফল হজ্ব পালন িো হাোি 

কিন না এটা অন্যন্য ইোদত িাবজ োধা হবয় দাোাঁবে| িকগো গুনাহ িাবপে জন্য 
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নফল হজ্ব পালন িোে কচবয় অন্য কিান িাল িাবজে িােবি প্রদায়ি সাওয়াে 

অজতন িো অকধিতে উত্তি| তাে কচবয় েেং ওিো পালন িো অকধি কশ্রয়| 

 

৫৪টি ফেি িাজ 

এিজন মুসলিান ঘবেে োলি িখন প্রাপ্ত েয়স্ক হয় তখন তাবি মুসলিান েলা 

হয় ও এিজন নন মুসকলি িখন িাকলিাবয় তাওহীদ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 

মুহাোদুে োসুলুল্লাহ পাঠ িোে পাশাপাকশ কি বুঝাবনা হবয়বি তা কেশ্বাস িেবল 

তাবি মুসলিান কহবসবে অকিকহত িো হবে| মুসলিান হওয়াে পে তাে সিল 

গুনাহ আল্লাহ্  তায়ালা স্বয়ং ক্ষিা িবে কদবেন| িাই কহাি, এই দুই ধেবর্ে ব্যকি 

অন্যান্য মুসলিানবদে িত ঈিাবনে িয়টি তিাকলি কেষয় মুখি িেবে িাে শুরুটা 

আিানতু কদবয়| িখন তাবদে সিয় হবে এই সিল কেষয় তাো মুখি িবে তাে 

উপে কেশ্বাস স্থাপন িেবে| এেং েলবে আকি কেশ্বাস িকে ইসলাবি িােতীয় 

সিল কিছুে আবদশ কিংো কনবষধ এিিাত্র আল্লাহ্  তায়ালা কদয়াে ক্ষিতা োবখন| 

পেেতীবত তাবদে িখন সিয় ো অনুকুল পকেবেশ পাবে প্রথবি ইসলাবিে ফেি, 

কনবদ তশ ও হাোি সম্পবিত জ্ঞান অজতন িবে কনবে| পবে ইসলাবিে কনবষধাজ্ঞাসহ 

তাবদে ব্যেহাকেি জীেন কথবি শুরু িবে পাকেোকেি, সািাকজি আচের্ কিিন 

হবে সিয় িবে কশবখ কনবে| কিন্তু তাো িকদ এগুবলাবি কশখবত অনীহা কপাষর্ 

িবে কিংো ইসলাবিে ফেি ো অন্যন্য কেধানগুবলাে কিানটি অস্বীিাে িবে ো 

অেজ্ঞা িবে তাহবল  মুেতাদ েবল কেবেকচত হবে|   

অন্যিাবে েলা কিবত পাবে, িকদ কিউ ইসলাবিে কিান কেধানবি অেজ্ঞা িবে 

কিিন পদ তা িো ইসলাবি ফেি িকদ এটাবি কস অেজ্ঞা িবে তা হবল কস মুেতাদ 

হবয় িাবে িকদও কস কিনা তাওো িবে ো ইসলাবিে কিান হুকুি কিিন নািাি 

পালন, কোিা োখা, হে িো, িািাত প্রদান িো ইতোকদ পালন িবে তবুও কস 

মুসলিান কহবসবে গণ্য হবে না| এিন কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ েলবলও মুসলিান 

হবে না| তাবদেবি অনুতপ্ত হবয় কৃতিাবজে জন্য তাওো িেবত হবে| কিননা 

তাো ইসলাবিে িতাদশ তবি অস্বীিাে িবে কিল|   

ইসলািী স্কলােগর্ এিন ৫৪টি ফেি কনধ তাের্ িবেবিন, িাহা প্রবতেি মুসলিান 

তাে ব্যকিগত জীেবন কেশ্বাস ও পালন িোে জন্য েবলবিন| িাহা কনবন্ম উবল্লখ 

িো হবলা-  

১- িহান আল্লাহ্  তায়ালা এি ও অকিতীয় এেং তাবি িখবনা ভুলা িাবে না, 

২- হালাল কজকনস খাওয়া ও পান িো, 

৩- সে সিয় পকেত্র অেস্থায় থািা, 

৪- তদকনি পাাঁচ ওয়াি নািাি সিয়িত আদায় িো, 

৫- নািাি আদাবয়ে আবগ অপকেত্র থািবল কগাসল িবে কনয়া, 

৬- এিথা কেশ্বাস িো কি, কেকজবিে িাকলি এিিাত্র আল্লাহ তায়ালা, 

৭- পকেষ্কাে ও হালাল উপাজতবনে টািায় খকেদ িো িাপে পকেধান িো, 

৮০০- সে তেস্থায় আল্লাহে উপে িেসা িো, 

৯- সে তেস্থায় সন্তুি থািা, 

১০- সে তেস্থায় আল্লাহে কৃতজ্ঞতা প্রিাশ িো, 

১১- তািদীবেে উপে কেশ্বাস োখা, িাহা আল্লাহে পক্ষ কথবি হবয় থাবি, 

১২- কি কিান অেস্থায় তধি ত ধাের্ িো, আে এটা িাবো কেরুবি কিান 

প্রকতেক্ষামুলি ব্যেস্থা নয়, 

১৩- িােতীয় গুনাবহে জন্য আল্লাহে কনিট ক্ষিা চাওয়া, (কনয়কিত ইবিগফাে 

িো), 

১৪- ইখলাবসে সকহত িােতীয় ইোদত পালন িো, 

১৫- িানুবষে সাবথ িাল ব্যেহাে িো এেং শয়তানবি কনবজে শত্রু িবন িো, 

১৬- কুোআন শেীফবি কনবজে এিিাত্র দলীল কহবসবে উপস্থাপন িো, 

১৭- সিলবি এিকদন িতুেেের্ িেবত হবে, তা িবন প্রাবর্ কেশ্বাস িো ও তাে 

জন্য প্রস্তুত থািা, 

১৮- আল্লাহে সন্তুকি লাবিে আশায় িাউবি িাবলাোসা ও তাে জন্য িাউবি 

অপিন্দ িো, 

১৯- িাতাকপতাে প্রকত সে তদা সদাচের্ িো,  
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২০- িাউবি িাল িাবজে প্রকত উৎসাকহত িো ও খাোপ িাজ কথবি 

কনরুৎসাকহত িো, 

২১- আত্নীয়বদে কখাজ খেে কনয়া, 

২২- িাবো সাবথ কেশ্বাস ঘাতিতা না িো, 

২৩- সে তদা আল্লাহবি িয় িো ও িােতীয় হাোি িাজ কথবি কনবজবি কেেত 

োখা, 

২৪- িহান আল্লাহ্  তায়ালা ও োসুবলে আনুগতে িো, 

২৫- হাোি িাজ কথবি কেেত থািা ও ইোদবতে িােবি সিয় আকতোকহত 

িো, 

২৬- উলুল আিবেে আনুগতে িো ও আইবনে কেরুবি অেস্থান না কনয়া, 

২৭- গিীে দৃকিবত কনবজে শেীবেে কদবি পেিানন্দ িো, 

২৮- িহান আল্লাহ্  তায়ালাে অকিবত্বে ব্যপাবে গিীেিাবে োন ধাের্া িো, 

২৯- হাোি িাজ ও অবশািন িি ত িাবণ্ডে কেপবক্ষ অেস্থানিােীবি সহায়তা িো, 

৩০- দুকনয়ােী কেষবয় ব্যি িাউবি আবখোত সম্পবিত উপবদশ কদয়া, 

৩১- িাউবি উপহাস না িো, 

৩২- হাোি কিান েস্তুে কদবি না তািাবনা, 

৩৩- প্রকতশ্রুকত েক্ষা িো িকদও কিান প্রিাে ক্ষকত হবয় িায়, 

৩৪- কনবজে ির্ তিয়বি অবশািন োিোলাপ ও গান শুনা কথবি োাঁকচবয় োখা, 

৩৫- ফেি ও হাোি সম্পবিত জ্ঞান আহের্ িো, 

৩৬- ওজবনে কক্ষবত্র িােসম্যতা ও সততা ঠিি োখা, 

৩৭- কনোশ ো হতাশ না হওয়া, 

৩৮- গেীে মুসলিানবদেবি িািাত প্রদান ও িােতীয় িাবজ সহবিাকগতা িো, 

৩৯- িহান আল্লাহ্  তায়ালাে দয়া ও েহিবতে কেষবয় িাউবি আশা না কদয়া, 
িাবত িবে কস কনয়কিত আিল িেবত পাবে,  

৪০- নফবসে ইোয় হাোি িাবজ জকেবয় না পো, 

৪১- আল্লাহ্ ে সন্তুকি লাবিে আশায় অভুিবি খাওয়াবনা, 

৪২- িাবজে িােবি কেকজবিে তালাশ িোে কচিা িো, 

৪৩- সম্পবদে জন্য িািাত ও ফসলাকদে জন্য উশে প্রদান িো, 

৪৪- স্ত্রীে িাকসি চলা অেস্থায় শােীকেি সম্পবিত না জোবনা, 

৪৫- নফসবি িােতীয় পাপ িাজ কথবি দূবে োখা, 

৪৬- অহংিাে ও দাকম্ভিতা একেবয় চলা, 

৪৭- প্রাপ্ত েয়স্ক না হওয়া পি তন্ত এতীবিে ধন সম্পবদে সুেক্ষা িো, 

৪৮- যুেি কিবলবদে কনিটেতী না হওয়া, 

৪৯- সিয়িত পাাঁচ ওয়াি নািাি আদায় িো ও ক্বািা িাবত না হয় কস কদবি 

কখয়াল োখা, 

৫০০- েল প্রবয়াগ িবে িাবো সম্পকত্ত দখল না িো,  

৫১- িহান আল্লাহ্  তায়ালাে সাবথ িাউবি শেীি না িো, 

৫২- পর্ তগ্রাকফবি একেবয় চলা, 

৫৩- িদ অথো কনশা জাতীয় েস্তু কথবি কনবজবি,  পকেোে ও সিাজবি োাঁকচবয় 

োখা, 

৫৪- কনবজ ো অন্য িাবো সাবথ কিথ্যা শপথ না িো, 

[পাকন জাতীয় সিল িদ নাজাসাবতে অন্তভু তি| নাজাসাবতে দুই প্রিাবেে িবে 

এি প্রিাে হল িাো নাজাসাত িাহা ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে ষিতি 

অোবয় কেিাকেত উবল্লখ িো হবয়বি| োহরুে োবয়ি ও ইেবন আবেদীন নািি 

কিতাবে েলা হবয়বি, িখন িাটি ও পাকন কিকশ্রত হয় তাবদে দুইটিে এিটিে 

উপাদান পকেষ্কাে হয় তখন িাদাযুি িাটি পকেষ্কাে হবয় িায়| আে এটাই শুি 

িত| ইজবতহাদ িোে িােবি এই ফবতায়াটিবি গ্রহর্ িো হবয়বি| িকদও 

এখাবন অবনি স্কলােস কিন্নিত কপাষর্ িবেবিন | তাো েবলবিন এটি দুে তল 

ফবতায়া| ইেবন আবেদীন ও হাদীিা নািি কিতাবে েলা হবয়বি কি, এই দুে তল 

ফবতায়াটিবি গ্রহর্ িো িাবে িখন কিান িঠিন পকেকস্থকতে সেুখীন হবল| আোে 

এলবিাহল জাতীয় পকন িাটিে সাবথ কিকশ্রত হবল কিছুক্ষর্ পবে তাও পকেষ্কাে হবয় 

িায়| আে এটি েলা হবয়বি শাফী িািহাবেে অন্যতি কিতাে আল িাফুয়াত 
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গ্রবন্থে হাকশয়াে িবে| িা সুলাইিান কেন আব্দুল্লাহ কসোজী ির্ততি কিাল্লা হাকলল 

কসোজীবি কপ্রের্ িবেকিবলন| তাো িঠিন পকেকস্থকতে সেুখীন হবলও এই জাতীয় 

পাকন ব্যেহাবেে িােবি নািাি আদায় িবে না| তাকত্ত্বিিাবে এই জাতীয় পাকন 

িঠিন পকেকস্থকতবত ব্যেহাবেে অনুিকত আবি| কিন্তু তা িখবনা পান িো িাবে না 

িঠিন পকেকস্থকতে সেুখীন হবলও | এলবিাহল জাতীয় পানীয় সে তােস্থায় নাপাি| 

ঐ জাতীয় পাকন িকদ অন্য কিান েস্তুে সাবথ কিকশ্রত হয় তা হবল সন্তুি অজতবনে 

জন্য নয় েেং জরুেী অেস্থা কথবি মুকিে জন্য ব্যেহাে অেস্থায় পান িো 

হাোি|]  
িকেো গনাহ 

অবনি ধেবনে েে গুনাহ েবয়বি িাবি গুনাবহ িকেো েবল| কনবন্ম ৭২টি িকেো 

গুনাহ উবল্লখ িো হল- 

১| অন্যায়িাবে িাউবি হতো িো|  

২| ব্যাকিচাে িো|  

৩|  সিিাকিতা|  

৪| কনশা জাতীয় কিছু পান িো|  

৫| চুকে িো|  

৬| িাদি গ্রহন িো|  

৭| চাাঁদাোকজ ো কজাে িবে িাবো সম্পকত্ত আত্নসাৎ িো| 

৮| কিথ্যা সাক্ষে কদয়া| 
৯| কিান িাের্ িাো েিিান িাবস অন্য মুসকলবিে সািবন খাোে খাওয়া|  

১০| সম্পদ, টািা ো অন্য কিছুে কেকনিবয় সুদ কনয়া| 

১১| অিথা আল্লাহে নাবি শপথ িো| 

১২| িাতা কপতাে অোে হওয়া| 

১৩| আত্নীয়তাে সম্পিত কিন্ন িো| 

১৪| শত্রুবদে িবয় যুবিে িয়দান কথবি পলায়ন িো| 

১৫| একতবিে অনুিকত ব্যকতত তাে সম্পদ ব্যেহাে িো| 

১৬| সঠিি িাপ (দাকে পাল্লা) না কদয়া| 

১৭| কসকেয়াল অনুিায়ী তদনকন্দন পাাঁচ ওয়াি নািাি  আদায় না িো|  

১৮| অপে মুসকলি িাইবি আঘাত কদয়া| 

১৯| োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে উপে কিথ্যাবোপ িো অথো তাে 

হাদীসবি কেকৃত িবে উপস্থাপন িো| িকদও ঐ সিল কিথ্যাবোপ োসুবলে সাবথ 

সম্পকিতত নাই| 

২০| ঘুষ গ্রহর্ িো| 

২১| সতে সাক্ষে প্রদাবন একেবয় চলা| 

২২| সম্পকত্তে িািাত ো উশে প্রদান না িো| 

২৩| কিান ব্যকিবি অন্যায় িেবত কদবখ সািথ ত থািা সবত্ত্বও প্রকতোদ না িো|  

২৪| কিান জীেন্ত পশুবি অন্যায়িাবে পুকেবয় হতো িো|  

২৫| কুেআন কশখাে পে তা আোে ভুবল িাওয়া| 

২৬| আল্লাহে িাজতনা পাওয়াে আশা কিবে কদয়া| 

২৭| িানুবষে সাবথ কেশ্বাস ঘাতিতা িো, মুসকলি অথো অমুসকলি কহাি| 

২৮| শুিবেে িাংস খাওয়া| 

২৯| োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে কিান সাহােীবি ঘৃর্া অথো 

িৎসনা িো|  

৩০| তুি লাবিে পবেও খাোে চাকলবয় িাওয়া হাোি| 
৩১| কিান িাের্ িাো স্বািীে সাবথ কিকলত হবত অস্বীিাে িো|  

৩২| স্বািীে অনুিকত িাো পকেকচত িাবো সাবথ কদখা িোে জন্য োকহবে িাওয়া| 

৩৩| কিান সতী, পকেত্রা নােীবি ব্যকিচাবেে অপোদ কদয়া|  

৩৪| গীেত অথ তাৎ এবিে িথা অবন্যে িাবি লাগাবনা| 

৩৫| িাবো কগাপনাবঙ্গে প্রকত দৃকিপাত িো| 

৩৬| মৃত জন্তুে িাংস খাওয়া| 
৩৭| কেশ্বাস িঙ্গবনে অঙ্গীিাে িো|  

৩৮| অপে মুসকলি িাইবয়ে কনন্দা িো| 

৩৯| কহংসা িো| 

৪০| আল্লাহে সাবথ িাউবি শেীি িো| 

৪১| কিথ্যা েলা| 

৪২| অহংিাে  িো|  

৪৩| কিান ব্যকি মৃতে শয্যায় থািা অেস্থায় তাবি তাে উত্তোধীিাে কথবি েকঞ্চত 

িো| 

৪৪| কৃপর্তা িো| 
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৪৫| দুকনয়ামুখী হওয়া| 

৪৬| আল্লাহে তায়ালাে িােতীয় আজাবেে িয় না িো| 

৪৭| হাোিবি হাোি কহবসবে না িানা| 

৪৮| হালালবি হালাল কহবসবে না িানা| 

৪৯| জাদুিবেে িকেষ্যৎোনীবি কেশ্বাস িো| 

৫০| কনবজে ধি ত তোগ িবে মুেতাদ হওয়া| 

৫১| কিান িাের্ িাো অন্য িাবো স্ত্রী অথো কিবয়ে কদবি তািাবনা|  

৫২| নােী পুরুষবদে িাপে পকেধান িো|  

৫৩| পুরুষ নােীবদে িাপে পকেধান িো|  

৫৪| হাোি শেীবফে িবে কিান পাপ িাজ সম্পাদন  িো|  

৫৫| নািাবিে সিয় হওয়াে আবগ নািাি আদায় িো| 

৫৬| োবেে িবে কফতনা ফাসাদ সৃকি িো| 

৫৭| স্ত্রীে কিান অবঙ্গে সাবথ িাবয়ে কিান অঙ্গবি  তুলনা  িো|  

৫৮| িাবয়ে নাবি িসি খাওয়া| 

৫৯| িাবো কদবি েন্দুি তাি িো| 

৬০| কুকুবেে মুখ লাগাবনা কজকনস খাওয়া অথো পান িো|  

৬১| িাউবি কেদ্রূপ িো|  

৬২| পুরুবষে জন্য কেশিী (পাতলা) িাপে পকেধান  িো|  

৬৩| কিান কেষবয় জ্ঞান না থািা সবত্ত্বও োোোকে িো| 

৬৪| আল্লাহে নাি িাো অন্য িাবো নাবি শপথ িো| 

৬৫| জ্ঞান অজতন না িো| 

৬৬| মূখততা অথো অজ্ঞতা এি প্রিাে খাোপ েস্তু তা  বুঝবত  না  চাওয়া| 

৬৭| কিাট কিান অপোধ কনয়কিত িো| 

৬৮| কিান িাের্ িাো উচ্চস্ববে হাসা অথো কচল্লাকচকল্ল িো| 

৬৯|  দীঘ তক্ষর্ িােৎ শােীকেি অপকেত্র থািাে িােবর্ নািাি ক্বািা িো|  

৭০| স্ত্রীে িাকসি থািা অেস্থায় তাে সাবথ সহোবস কলপ্ত হওয়া|  

৭১| গান োজনা িো| 

কিজতা িাজহাে জাবন জানান (োিঃ) িােবতে ইসলািী স্কলােবদে অন্যতি 

সুপকেকচত ব্যকি| কতকন তাে কিতাে িাকলিাবত তাকয়েোত নািি কিতাবে উবল্লখ 

িবেন- গান োজনা িো ো শুনা কিংো গাবনে তাবল তাবল ডোি িো হাোি এই 

কেষবয় সিল ইসলািী স্কলােো এিিত হবয়বিন| এখাবন আেও েলা হবয়বি কি 

োাঁকশ োজান িাবে তবে িািরুহ কহবসবে গণ্য হবে| আে কেোবহে অনুষ্ঠাবন কোল 

োজান মুোহ| তাবত কিান সিস্যা হবে না| উচ্চস্ববে কুেআন ও আিান পো ো 

কতলাওয়াত িো িাবে কিন্তু অথ ত পকেেততন হবে এিনিাবে কতলাওয়াত ো পো 

হাোি| আল কফিহ আলাল িািহাকেল আেো উবল্লখ আবি আিানবি উচ্চ স্ববে 

কদয়া হাোি| অনুরূপ িাবে ঐ অেস্থায় তা শুনবত কনবষধ িো হবয়বি। কুেআন 

ো আিানবি তাগান্নী ো কশিা িবে পেবত কনবষধ িো হবয়বি|  তাগান্নী ো 

কশিা েলবত এিন িন্ত্র ব্যেহাে িো িাে িােবি উচ্চাের্কৃত শব্দটি শুনবত খুে 

শ্রুকত িধুেিাবে শুনা িায়| কুেআবন িােীি কতলাওয়াত কিংো আিান কদয়াে 

সাবথ সম্পকিতত দুই প্রিাবেে তাগান্নী েবয়বি| 

১| এিন তাগান্নী িা িো সুন্নত, িাে িােবি সাওয়াে পাওয়া িাবে| কেজ্ঞাবনে 

সাহাবয্য এটি এিনিাবে িো হয় িাে নাি হল তাজেীদ| িাে িােবি কুেআন 

িােীিবি সকহহ ও সুন্দে িবে কতলাওয়াত অজতন িো িায়| আে এই প্রিাবেে 

তাগান্নী কদহ ও আত্নাবি প্রার্েন্ত িবে| 

২| কিতীয় প্রিাে তাগান্নী িা িো হাোি| এটি মুলত উচ্চ স্ববে ও োদ্যিবন্ত্রে 

িােবি সম্পাদন িো হয়| এই প্রিাবেে তাগান্নী িােবি উচ্চােবর্ে পকেেততন 

হয় িাে ফবল অবথ তে িবেও পকেেততন কদখা কদয় িা িকেো গুনাহ| আে নাফবস 

আোো এ ধেবর্ে স্বে শুবন আনন্দ উপবিাগ িবে| তাো মুলত িানুষবদেবি 

কনবজবদে স্বাবথ তে জন্য এ িােতীয় িন্ত্র ব্যেহাবেে িােবি তাবদে িন জয় িেবত 

চায়| িা মুলত কশ্রাতাবদেবি মুল অথ ত কিংো উবেশ্য কথবি গাকফল ো কেেত োবখ 
আে এিাবে িেবত থািবল তাো অজ্ঞতা কিংো মূখততা কথবি িখবনা কেে হবয় 

আসবত পােবেনা|                                                                     

                               

মুহােদ কেন আহিদ জাকহদ (োিঃ) (মৃতুে ৬৩২,  িােত) ির্তি সংিকলত 

তােগীবুস সালাত নািি কিতাবেে ১৬২ পৃষ্ঠা, মুহােদ কেন মুিাফা হাবদিী (োিঃ) 

(মৃতুে ১১৭৬, হাবদি, িকনয়া, তুেস্ক) ির্ততি সংিকলত োকেিা নািি কিতাবেে 

১৩৪২ পৃষ্ঠা ও আব্দুল গনী কেন ইসিাইল নােলুসী ( মৃতুে ১১৪৩, দাবিস্ক) ির্ততি 

সংিকলত হাকদিা নািি কিতাবেে ১৯৮ পৃষ্ঠায় েলা আবি কি, কনবজবি আনন্দ 

কদয়াে উবেবশ্য জন্তুবি সকেত িবে ঘণ্টা ধ্বকন কনবয় ভ্রির্ িো উকচৎ হবে না| 
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এরূপ িো িািরুহ| ঘণ্টা ধ্বকন শয়তাবনে এি প্রিাে োদ্যিন্ত্র| এরূপ কিখাবন 

িো হবে কসখাবন কফবেশতা অেতের্ িবে না| িা কহাি, কিছু কিছু ব্যেসাে 

কক্ষবত্র এরুপ িো কিবত পাবে|  

ইসলািী কফিহকেদবদে ঐিেিবতে কিকত্তবত েলা হবয়বি কি, ইসলাবিে সাবথ 

কেিানান কিান িকেতা পো ো পাঠ িো িাবে না অথ তাৎ হাোি| আেও েলা 

হবয়বি কি, কিখাবন গান োজনা হয়, কিউকজিোল োদ্যিন্ত্র কদবয় গান পকেবেশন 

িবে কিংো নােী -পুরুষ এিসাবথ এিকত্রত হবয় ডোি িবে অথো ইসলাবিে 

সাবথ সািঞ্জস্য এিন কিান িকেতা োদ্যিন্ত্র কদবয় পকেবেশন িো হয় ঐ সিল 

স্থাবন িাওয়া হাোি েলা হবয়বি| অনুরূপিাবে এ িাতীয় িি তিাণ্ডগুবলা কেকডও, 

কটকলকিশন কিংো কিাোইবলে িােবি কদখা ো শুনাবিও হাোি েলা হবয়বি| 

কিবল- কিবয়বদে এিসাবথ িকেতা আবৃকত িোবি হাোি েলা হবয়বি| তবে 

উবল্লকখত স্থান ো শতত ব্যতীত িকেতা আবৃকত িেবল কিান প্রিাে সিস্যা হবে 

না| এে িােবি হবত পাবে অবনি কশ্রাতা আল্লাহে খু াঁবজ পাওয়াে িােি হবত 

পাবে| অবনি আবলি কশিাে িােবি িকেতা আবৃকত িোবি অপিন্দ িবেন| 

তাবদে িবত এরূপ িোে িােবি গান ো িকেতা তাে কনজস্ব প্রকৃকত হাকেবয় 

কফবল| কফসি জাতীয় স্থাবন কুেআন কতলাওয়াত, দরুদ শেীফ পাঠ ও কিলাদ 

পাঠ িোবি হাোি েলা হবয়বি| িকদও তা সোন প্রদশ তবনে জন্য হবয় থাবি| 

কফসি হল এিন স্থান কিখাবন গুনাহ সংগঠিত হবেই হবে| আে িকদ তা আনন্দ 

দাবনে জন্য িো হয় তা হবল কুফে কহবসবে সাব্যি হবে| দুেরুল িারুফ নািি 

কিতাবে েলা হবয়বি, কিউকজিোল িন্ত্র কদবয় পুরুষ কিংো নােীে গান পকেবেশন 

িোবি হাোি েলা হবয়বি| কশিাে িােবি িোবি মুোহ েলা হবয়বি| িকদও তা 

স্বেবি পকেেততন িবে| 

৭২| আত্নহতো িো অথ তাৎ কনবজ কনবজবি হতো িো| আে কি ব্যকি এই িাজটি 

িেবে শাকি কহবসবে সোসকে জাহান্নাবি প্রবেশ িেবে| আে িকদ কস কচিা িোে 

পে মৃতুে না হয় তাহবল তাওো িেবল তাে সিল গুনাহ ক্ষিা িবে কদয়া 

হবে|[তবে নািাবিে কক্ষবত্র তা ক্বািা আদায় িবে কনবত হবে| আে িকদ তা 

সংখ্যাে োকহবে হয় তাহবল মৃতুে পি তন্ত নািাি ক্বািা আদায় িেবে| তাে কনয়েত 

িকদ এরূপ থাবি তা হবল তাে সিল ক্বািা ক্ষিা িবে কদয়া হবে| কিিন কিান 

অকেশ্বাসী ো নাকিি ব্যকি িকদ আকিি কিংো কেশ্বাসী হবয় িায় তা হবল কস 

নাকিি থািা িালীন সিবয় অকেশ্বাবসে িােবর্ িত প্রিাে গুনাহ সম্পাদন িবেবি 

তাে সিল গুনাহসমূহ ক্ষিা িবে কদয়া হবে| তাে গুনাহ এ জবন্য ক্ষিা িো 

হবয়বি কস তাে কনয়েত পকেেততন িবে কেশ্বাসী হবয় পূবে তে অেস্থান কথবি দূবে 

সবে এবসবি| িা মুলত নতুন ইসলাি গ্রহর্িােী মুসলিাবনে জন্য আল্লাহ্ ে পক্ষ 

কথবি িো হবয় থাবি|]  

 

নােীে  কহজাে সম্পকিতত  অোয় 

আশয়াতুল কলািআত নািি গ্রবন্থে কনিাহ অোয় কথবি কনবন্মাি আবলাচনাগুবলা 

কনয়া হবয়বি| পাশাপাকশ এই েইবয়ও কেোহ সম্পবিত পৃথি এিটি অোয় েবয়বি 

| কনবন্ম নােীে আওোত ো কহজাে সম্পকিতত কেিাকেত  আবলাচনা িো হবয়বি|  

১| হিেত আবু হুোয়ো (োিঃ) কথবি েকর্ তত, কিান এিজন োসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে িাবি এবস েলল, আকি আনসােবদে িে কথবি ঐ 

িকহলাবি কেবয় িেবত চাই| োসুল েলবলন, "তুকি ঐ নােীবি কদবখ নাও কিংো 

সাক্ষাৎ িে, কিননা আনসাে কগাত্র সম্পবিত এখাবন অবনি িথা েলা হয়"| 

অথো কদখাে িােবি িাবত িবে কিান প্রিাে সবন্দহ প্রের্তা কেোজ না িবে- 
সকহহ বুখাকে| কেোবহে কক্ষবত্র নােীবি কেোবহে পূবে ত কদবখ  কনয়া সুন্নাত|  

২| হিেত আব্দুল্লাহ ইেবন িাসউদ কথবি েকর্ তত, কতকন েবলন োসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইেশাদ িবেন কি, "স্ত্রীো তাবদে স্বািীবদেবি অন্য কিান 

নােীে রূবপে িহত্ত, গুর্ােলী ইতোকদ েলা উকচৎ নয়| ঐ সিল নােীে কক্ষবত্র 

িাবদেবি তাো কদখবত পাবে| তবে েলবত পােবে িকদ স্বািী ঐ সিল নােীবি 

কচবন কিংো জাবন এ কক্ষবত্র কিান সিস্যা হবে না"| বুখাকে ও  মুসকলি|  

৩| হিেত আবু সাইদ খুদকে (োিঃ) হবত েকর্ তত, োসুল ইেশাদ িবেন কি, 

"এিজন পুরুষ অন্য কিান পুরুবষে কগাপনাঙ্গ ো আওোত অংশ কিংো এিজন 

নােী অন্য কিান নােীে আওোত ো কগাপনাবঙ্গে প্রকত নজে কদবত পােবে না| 

এিকনিাবে এিজন পুরুষ অন্য এিজন নােীে কগাপনাবঙ্গে কদবি তািাবে না 

অনুরূপিাবে তা নােীে কক্ষবত্র প্রবিাজে হবে"| এটা সম্পূর্ তরুবপ হাোি িো 

হবয়বি| পুরুষ অন্য কিান পুরুবষে ো নােী অন্য কিান নােীে শেীবেে কিান 

কগাপনাবঙ্গে কদবি তািাবত পােবে না| এিজন পুরুবষে নাকি কথবি টািনু পি তন্ত 

হল আওোত কিংো কগাপন োখাে অঙ্গ| িা তাবি সে সিয় আবৃত িবে োখবত 
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হবে| আে নােীে কক্ষবত্রও এিই কেষয় প্রবিাজে হবে| নােীে আওোত হল হাত 

কিংো মুখ ব্যতীত পুবো শেীে আবৃত িবে োখা| এখাবন আওোত েলবত 

নােীবি বুঝাবনা হবয়বি| তাই কস মুসকলি কিংো অমুসকলি কহাি| নন মুহকেি 

এিন নােীে কচহাোে কদবি কুনজবে তািাবনাবি হাোি িো হবয়বি| এিন কি 

তাে আওোত অবঙ্গে কদবি কুদৃকি ব্যতীত তািাবনাবি হাোি িো হবয়বি|  

৪| হিেত জাকেে ইেবন আব্দুল্লাহ (োিঃ) হবত েকর্ তত, কতকন েবলন োসুল ইেশাদ 

িবেন, "কিান কেগানা নােীে োকেবত োত িাপন িকেও না"| 

৫| হিেত আিাো ইেবন আবিে (োিঃ) কথবি েকর্ তত, োসুল ইেশাদ িবেন কি, 

"কেগানা নােীে সাবথ কিান কগাপন কিংো পৃথি রুবি অেস্থান িে না| িকদ 

কিান নােী পৃথি কিান রুবি তাে স্বািীে িাই কিংো অন্য কিান কেগানা পুরুবষে 

সাবথ অেস্থান িেল কস কিন মৃতুেে িত কিান িাজ সংগঠিত িেল"- বুখাকে  ও 

মুসকলি |  

৬| হিেত আব্দুল্লাহ ইেবন িাসউদ (োিঃ) হবত েকর্ তত, োসুল েবলন, "নােীে 

শেীে হবে আওোত কিংো কগাপন োখাে েস্তু"| এবি অেশ্যই আবৃত িবে 

োখবত হবে| "িখন কস োকহবে িায় শয়তান তাবি সে সিয় অেবলািন িেবত 

থাবি"| অথ তাৎ শয়তান তাবি িানুবষে সািবন এিনিাবে উপস্থাপন িবে িাবত 

িবে িানুষ পাপ িাজ িেবত োে হয়| 

৭|  হিেত বুোইদা (োিঃ) হবত েকর্ তত, এিদা োসুল হিেত আলী (োিঃ) কি 

েলবলন, "কহ আলী, িখন তুকি কিান কেগানা নােীবি কদবখ কফলবে তখন 

কতািাে চক্ষুবি কফকেবয় কফলবে| কিতীয় োে তাে কদবি তািাবে না| িকদ তািাও 

তাহবল গুনাহগাে হবে| কিন্তু প্রথি োে কতািাে ভুলেশত হবয়বি তাে জন্য তুকি 

দায়ী নও| কিন্তু কিতীয়োে সােধান হবয় িাও"| আবু দাউদ ও দাকেকি|  

৮| হিেত আলী (োিঃ) হবত েকর্ তত, কতকন েবলন োসুল ইেশাদ িবেন, কহ  

আলী, "তুকি কতািাে পাাঁজে কিংো োনবি িানুবষে সািবন প্রিাশ িকে ও না| 

এিন কি কিান জীকেত কিংো মৃতে ব্যকিে পাাঁজবেে কদবি নজে কদবে না"| (আবু 

দাউদ ও ইেবন িাজাহ)| মৃতে ব্যকিে কগাপন কিান অবঙ্গে কদবি তািাবনা হবে 

জীকেত কিান ব্যকিে কগাপন অবঙ্গে কদবি তািাবনা| তা সিান অপোধ| তাই 

আিাবদে উকচৎ কখবলায়াে কিংো সাাঁতারু ব্যকিবদে কগাপন অবঙ্গে কদবি না 

তািান|  

৯| হজেত আব্দুল্লাহ ইেবন ওিে (োিঃ) হবত েকর্ তত, কতকন েবলন োসুল ইেশাদ 

িবেন, "তুকি কতািাে কগাপন অঙ্গ প্রিাশ িকেও না| এিািী অেস্থায় হবলও| 

এটা এ জবন্য কি, এিন অবনি কফবেশতা আবি িাো সেসিয় কতািাে সাবথ 

অেস্থান িবে অথ তাৎ কতািাবি তোগ িবে না| তাই তাবদে প্রকত সোন কিংো 

উপকস্থকত থািাে িােবর্ লো প্রদশ তন িো উকচৎ"| এো হল এিন কফবেশতা 

িাবদেবি হাফাদা েলা হয়| িাো কতািাবি কজন কথবি েক্ষা িবে| শুধুিাত্র 

োথরুবি িাওয়া কিংো শােীকেি কিলবনে সিয় তাো কতািাবদেবি তোগ িবে| 

১০| হিেত উবে সালািা (োিঃ) হবত েকন তত, কতকন েবলন, িায়মুনা (োিঃ) ও আকি 

হিেত মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে সাবথ এি সাবথ কিলাি| িখন 

ইেবন উবে িাখতুি (োিঃ) োসুল এে িাবি অনুিকত চাইবলন কিতবে প্রবেশ 

িোে জন্য| োসুল তাবি অনুিকত কদবয় আিাবদেবি েলবলন, "কতািো পদ তাে 

কিতবে অেস্থান িে'| তখন আকি েললাি কস কি অন্ধ নয়? কস আিাবদেবি 

কদখবত পােবে না| জোবে োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি েলবলন, "তুকি 

কি অন্ধ নাকি? তুকি কি তাবি কদখবত পাবে না? িাে অথ ত হল, তাে অন্ধত্ব 

কতািাবি অন্ধ িবে োখবে না" অথ তাৎ তুকি কিন্তু ঠিিই তাবি কদখাবত পাবে| 

(কতেকিকজ, আহিদ ও আবু দাউদ)| এই হাকদবসে আবলাবি এিজন পুরুষ অন্য 

কিান কেগানা (নন মুহকেি) নােীে কদবি তািান কিংো কিান নােীে কিান নন 

মুহকেি পুরুবষে কদবি তািান হাোি| ইিাি আবু হাকনফা অন্য এিটি হাকদস 

গ্রহবর্ে িােবি িকহলাবদেবি নন মুহকেি পুরুষবদে কদবি তািাবনাবি হালাল 

কহবসবে েবলবিন| অথ তাৎ িকহলাবদে কক্ষবত্র এিজন পে পুরুবষে িাথা কিংো 

চুবলে কদবি না তািাবনা অবনি িঠিন এিটা কেষয়| িাবি শেীয়বতে কদি কথবি 

এই িঠিন িাজবি আজিত েলা হবয়বি| এিজন পুরুবষে পে নােীে জন্য 

আওোত অংশ হল তাে নাকি কথবি টািনু পি তন্ত| এসে অবঙ্গে কদবি না তািান 

এিজন নােীে জন্য অবনি সহজ িাজ শেীয়ত এই সহজ িাজ িোবি রুখসত 

েলা হবয়বি| 

কলখি েবলন কি, হাকদবস োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে স্ত্রীগর্ মুসকলি 

জাহাবনে িাতা কহবসবে েলা হবয়বি ও সাহাোবয় কিোি (োিঃ) আনহুি সে সিয় 

রুখসত পকেহাে িবে আজিত পালন িেবতন| োসুল এে িাবি ঐ িকহলাে 

আেজুে কেষয়টি তখন কিল িখন পদ তাে কেধান নাকজল হয় নাই| আজবিে কদবন 

এিন সে েস্তু আকেষ্কৃত হবয়বি িাে িােবি নােী তাবি আবৃত িোে পেও সে 
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কদখা িায়| িা ঐ সিয় িাবল কিল না| হিেত িা আবয়শা (োিঃ) এিনিাবে 

কনবজবি আবৃত িেবতন কিউ তাবি কচনবত পােত না| েততিান সিবয় নােী 

কনবজবি আবৃত িোে অথ ত হবে কস ধি তান্ধ হবয় কগবি| তাই ইসলাি কেপেীত 

শকি ইসলাি ও মুসকলি সিাজ ধেংস িোে জন্য আিাবদে নােীবদে িাবঝ নানা 

ধেবর্ে কুধাের্া প্রচাে িেবতবি| তাে িাবন পদ তা িো হবে কগাাঁোকি ধি তান্ধ তাে 

পথ কচেবচ কনওয়া| তবে এটা ঠিি ইসলাবিে প্রাথকিি যুবগ পদ তাে কেধান কিল না| 

কহজকেে র্ততীয় কিংো পঞ্চি েিবে িকহলাবদেবি কনবজবদে শেীে আবৃত িোে 

হুকুি আবস| এই কেষবয় টাকিতশ কিতাে কতকেদ-ই সাকেহ কতেজুবিকস নািি 

কিতাবে কেিাকেত আবলাচনা িো হবয়বি|  

১১| কেবহজ ইেবন হাকিি, কতকন এিজন প্রকসি তাবেঈ কিবলন| কতকন তাে কপতা 

ও দাদা কথবি ের্ তনা িবেন, োসুল ইেশাদ িবেন, "তুকি কতািাে কগাপন অঙ্গ 

আবৃত িে| কতািাে স্ত্রী কিংো জাকেয়া ব্যতীত িাউবি তা কদখবত কদওনা| এেং 

আল্লাহ্  তায়ালাে উপকস্থকতবত কনবজে প্রকত লো প্রদশ তন িে"| (কতেকিকজ, আবু 

দাউদ ও ইেবন িাজাহ)| 

১২| হিেত ওিে ফারুি (োিঃ) হবত েকর্ তত, কতকন েবলন োসুল ইেশাদ িবেন, 

"িকদ কিান নন মুহকেি নােী অন্য কিান নন মুহকেি পুরুবষে সাবথ পৃথি কিান 

রুবি অেস্থান িবে তাহবল শয়তান কসখাবন র্ততীয় ব্যকি কহবসবে উপকস্থত হয়"| 

অথ তাৎ তাবদে িাবঝ খাোপ িাজ সংগঠিত হওয়াে আশঙ্কা থাবি| (কতেকিকজ)| 

এটি হাোি কিান প্রাইবিট রুবি নন মুহকেি নােীে সাবথ নন মুহকেি ব্যকিে 

কনজতন োস িো| ইেবন আবেকদবনে িবত, িকদ ঐ রুবি পুরুষ ব্যকিটিে কিান 

মুহকেি আিোো অেস্থান িবে তাহবল তা হাোি কহবসবে গন্য হবে না| অথ তাৎ 

হালওয়াত ো কনজতন োস হবে না| 

১৩| হিেত জাকেে ইেবন আব্দুল্লাহ হবত েকর্ তত, োসুল ইেশাদ িবেন কি, "কি 

নােীে স্বািী িাো কগবয়বি তাবি কেশী কেশী পকেদশ তন িে না| এরূপ িেবল 

শয়তান কতািাে কশোে িাবঝ েি সঞ্চালন িেবে খাোপ িাজ িোে জন্য"| কস 

েলবত থািবে তুকি িা ইো তাই িেবত পােবে|"আল্লাহ্  তায়ালা েবলন শয়তান 

তাে িবনও কুিন্ত্রর্া সৃকি েফায় তাো িেবত থািবে| িথক্ষন পি তন্ত না আল্লাহ্  

তাবি শয়তাবনে কেরুবি সাহায্য না িেবেন|কিননা আল্লাহ্  তাবি মুসলিান 

োকনবয়বিন| আে এ িােবর্ কস আল্লাহ্ ে কনিট কনবজবি আত্নসিপতর্ িেবে"| 

কতেকিকজ শেীফ| 

১৪| হিেত উবে সালািা (োিঃ) কথবি েকর্ তত, কতকন েবলন োসুল আিাে সাবথ 

এিসাবথ কিবলন| আিাে িাই আব্দুল্লাহ ইেবন উিাইয়াে কগালাি ও আিাবদে 

সাবথ এিই রুবি কিবলন| দাসটি কিল মুখান্নাত (কিবয়লী স্বিাবেে)| োসুল তাবি 

কদখবত কপবলন এেং েলবলন, কতািাে োকেবত ওে িত অন্য কিান িানুষবি 

প্রবেবশে অনুিকত কদবে না| কস কিন্তু োসুবলে িথা শুনবত কিল| (বুখাকে ও 

মুসকলি শেীফ)| মুখান্নাত েবল এিন পুরুষবি িাে িথা োততা, আচাে আচের্ 

ইতোকদ পুরুবষে িত হবয় থাবি| এিন পুরুষ িাো এরূপ িেবে তাবদেবি 

অকিশপ্ত িো হবয়বি| হাকদবস এবসবি কি, "আল্লাহ্  তায়ালা ঐ সিল পুরুবষে 

কনন্দা িবেবিন কি কিনা নােীে জীেবনে িত জীেন িাপন িবে এেং ঐ সিল 

নােীে কনন্দা িবেবিন িাো পুরুবষে িত কনবজবদে জীেন পকেচালনা িবে"| 

অথ তাৎ কিান প্রিাে ওজে ব্যতীত কিান নােী িকদ পুরুবষে িত িাপে পকেধান 

িবে, তাবদে চুবলে িত চুল োবখ এেং পুরুষ কিিাবে চলা কফো িবে ওিাবে 

জীেন পকেচালনা িবে, অন্য কদবি কিান পুরুষ িকদ নােীে িত চুল লম্বা োবখ, 

নােীে িত আচের্ িবে ো নােীে জীেন সদৃশ জীেন পকেচালনা িবে তা হবল 

উি হাকদবসে আবলাবি আল্লাহ্  তায়ালা তাবদে প্রকত কনন্দা িবেবিন|  

১৫| কহজকেে কিতীয় সবন কিসয়াে ইেবন িাহোিা (োিঃ) জন্ম গ্রহর্ িবেন| কতকন 

কিবলন হিেত আব্দুে েহিান ইেবন আউফ িন্যাে সুবিাগ্য সন্তান| কতকন ের্ তনা 

িবেন কি, এিদা আকি এিটি পাথে েহন িেবত কিলাি| তখন আিাে িাপে 

খুবল পবে কগবয়কিল, কিন্তু আকি তাবি পুনোয় পকেধান িেবত ব্যথ ত হলাি| ঐ 

অেস্থায় োসুল আিাবি কদখবত কপবলন এেং েলবলন, "তুকি কতািাে িাপে 

পকেধান িে| শেীেবি আবৃত িো ব্যতীত োকহবে কিও না"| (সকহহ মুসকলি)| 

এই হাকদস কথবি প্রিাকর্ত হয় কি নােী কিংো পুরুষ কি কহাি না কিন শেীে 

আবৃত িো ব্যতীত কিানিাবে োিা, েীচ ও কখলাে িাবঠ কিবত পােবে না| 

১৬| হিেত আবু উিািা (োিঃ) কথবি েকর্ তত, োসুল ইেশাদ িবেন, "কিান ব্যকি 

িকদ কিান কেগানা নােীবি কদখাে সাবথ সাবথ তাে চক্ষুবি কফকেবয় কনয়, আল্লাহ্  

তায়ালা তাবি এিন সাওয়াে দান িেবেন কিন কস এই িাত্র কিান ইোদত 

সম্পাদন িেল| এেং কস এে স্বাদ অকত কশগ্রই তা আস্বাদন িেবে"| (আহিদ)| 

১৭| হাসান েসকে (োিঃ) হবত েকর্ তত, োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি 

ইেশাদ িবেন, "কি ব্যকি কনবজে আওোত কিংো কগাপন অঙ্গ প্রদশ তন িবে ো 
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অন্য িাবো কগাপনাবঙ্গে প্রকত দৃকিপাত িবে আল্লাহ্  তায়ালা তাবি শাকি প্রদান 

িেবেন"| উপবোি হাকদসটি মুেসাল হাকদস| (ইিাি োয়হাকি) 

১৮| হিেত আব্দুল্লাহ ইেবন ওিে (োিঃ) কথবি েকর্ তত, োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাি ইেশাদ িবেন, "িকদ কিান ব্যকি কনবজবি কিান সম্প্রদাবয়ে সাদৃশ্য 

অনুসের্ িেল তাহবল কস তাবদে অন্তভু তি হবয় কগল"| ( ইিাি আহিদ ও আবু 

দাউদ)| িাে অথ ত হল কিান ব্যকি ইসলাি কেপেীত কিান ধবি তে িত িবে জীেন 

িাপন পকেচালনা িবে তাহবল কস তাবদে অন্তভু তি হবয় কগল| কিয়ািবত তাবদে 

সাবথ তাে কহসাে কনিাস িো হবে| তাই আিাবদে উকচৎ মুসলিান নয় এিন 

িাবো সাবথ সম্পিত িোে কক্ষবত্র সতিততা অেলম্বন িো| িাো কিনা ইসলাবিে 

কিান হাোি কেষয়বি হালাল কহবসবে গ্রহর্ িবে থাবি| 

১৯| হিেত আিে শুয়াইে (োিঃ) তাে কপতা ও দাদা কথবি ের্ তনা িবেন, োসুল  

ইেশাদ িবেন কি, "আল্লাহ্  তায়ালা এিন হাকদয়াবি কদখবত পিন্দ িবেন িা 

কিনা কস তাে োন্দাবি হাকদয়া কহবসবে প্রদান িবেবিন "| (কতেকিকজ শেীফ) 

অথ তাৎ আল্লাহ্  তায়ালা কিান ব্যকিে জািা িাপে পকেষ্কাে হওয়াবি পিন্দ িবেন| 

কতকন ঐ ব্যকিবি পিন্দ িবেন কি অন্য কিান ব্যকিবি হাকদয়া কহবসবে িাপে কদন 

কিংো পকেধান িোন| আোে কতকন ঐ সিল ব্যকিবদেবি অপিন্দ িবেন িাো 

কিনা কনবজে সুনাবিে জন্য িাউবি কিান কিছু উপহাে কদন| আল্লাহ্  তায়ালাে 

দান িো কিান েস্তু কনবজে সুনাবিে জন্য িাউবি হাকদয়া কহবসবে দান িো তেধ 

নয়| জ্ঞান ও আল্লাহ্  তায়ালাে দানকৃত এি প্রিাবেে েস্তু| 

২০| হিেত জাকেে ইেবন আব্দুল্লাহ (োিঃ) কথবি েকর্ তত, োসুল আিাবদে কনিট 

আসবলন| আিাবদে িে কথবি অপকেেন্ন চুবলে অকধিােী এিজনবি কদখবত 

কপবয় েলবলন, "কসকি এিন কিান েস্তু খু াঁবজ পায়না িাে িােবি তাে চুল পকেষ্কাে 

িেবত পােবে"| আোে কতকন িখন িয়লা িাপবেে অকধিােী এিজনবি  কদখবত 

কপবলন এেং েলবলন, "তাে িাবি কি ঐ িাপেগুবলা পকেষ্কাে িোে িত কিান 

েস্তু নাই নাকি"? 

২১| কেকশি তাবেঈ হিেত আবু ওয়াহাে (োিঃ) হবত েকর্ তত, কতকন তাে কপতা 

কথবি ের্ তনা িবেবিন, এিদা আকি োসুল এে িাবি কগবয়কিলাি| আিাে িাপে 

কিল পুোতন| কতকন কজবজ্ঞস িেবলন, "কতািাে িাবি কি কিান সম্পকত্ত নাই"? 

আকি েললাি, আিাে সম্পকত্ত কিল| কতকন পুনোয় কজবজ্ঞস িেবলন, "কতািাে 

িাবি কিান ধেবনে সম্পদ কেদ্যিান আবি"? আিাে িাবি সে ধেবর্ে সম্পদ 

আবি জোবে আকি েললাি| অতিঃপে োসুল েলবলন, কিবহতু "আল্লাহ্  তায়ালা 

কতািাবি সম্পদ দান িবেবিন কসবহতু তাে কনদশ তন কতািাে িাবি কেদ্যিান থািা 

উকচৎ"| (ইিাি আহিদ ও নাসাকয়)| 

২২| ইসলাবি হালাল ও হাোবিে কেধান নািি কিতাবে ইউসুফ আল িােজাকে 

উবল্লখ িবেন, "ইসলাি কিান নােীবি এিন সে িাপে পকেধান িেবত কনবষধ 

িবেবিন িা পকেধান িেবল তাে কিতবে কি আবি তা সহবজই অনুধােন িো 

িায়| হাকদবস এবসবি, কি নােী িাপে পকেধান িেল কিন্তু সে কদখা িাবে এেং 

ঐ নােী িাে িাথাে সািবনে অংশ কদখবত উবটে কসনাে িত কদখা িাবে, এ 

সিল নােী জান্নাবত প্রবেশ িেবত পােবে না| এিনকি তাো জান্নাবতে ঘ্রান পি তন্ত 

কনবত পােবে না| অন্য জায়গায় েলা আবি কি জান্নাবতে ঘ্রার্ খুে িাি কথবি 

পাওয়া িায়"| ( মুসকলি ও মুয়াত্তা)| উি হাকদবসে আবলাবি এিজন নােীবি 

পাতলা, আলিবিদ্য কিংো টাইট িাপে পকেধান িবেত কনবষধ িো হবয়বি| 

এেং তাবদে িাথাসহ চুলবি িাল িবে িাপে কদবয় আবৃত িেবত েলা হবয়বি| 

এই ধেবর্ে িাপে পকেধাবনে কচবয় পকেধান িো িাল| িাে িাো গুনাহ অকজতত 

হয়| মুসকলি নােী কিংো কিবয়বদেবি সিল ধেবর্ে পাতলা ও টাইট িাপে 

পকেধান িো কথবি কেেত থািবত হবে ও িাথাে চুলসহ িাথাবি এিনিাবে 

আবৃত িেবত হবে িাবত িবে উবটে কসনাে িতবন কদখা িায়| তাবদেবি অেশ্যই 

জানবত হবে কি, এধেবর্ে গুনাবহে িাজ এিজন িানুষবি জাহান্নাবি কনয়াে জন্য 

এিাই িবথি| িােজাকে হবলন কিান িািহােবি অনুসের্ িবে না এিন এি 

ব্যকি িাে সম্পবিত আবগ আবলাচনা িো হবয়বি| ইসলাি নােীবদেবি িাল িবে 

তাবদে শেীে আবৃত িোে আবদশ (ফেি) িবেবি| এেং আবৃত িোে শব্দটি 

ব্যেহাে িবেবিন| কিন্তু এটি িাল িবে ের্ তনা িবেন কন কি কিান প্রিাবেে েস্তু 

কদবয়, কিান ধেবর্ে কপাশাি, স্কাফত ো কিাট ব্যেহাে িেবত হবে অথো পকেধান 

িেবত হবে| কফিবহে কিতাবে কলখা আবি কি, িকহলাবদে জন্য ফেি হবে 

তাবদে কনবজবদেবি িাল িবে আবৃত িো, ও কি সিি িাপে কিংো কপাশাি 

পকেধান োব্যেহাে িেবল সুন্নবত কজওয়াইবদে আবলাবি হবে কসিাবে পকেধান 

িেবত হবে| িাহা ঐ এলািাে সংস্কৃকতে সাবথ সম্পকিতত না ো ইোদত িেবত 

িেবত কিান সিস্যা হবে না অথ তাৎ িা সুন্নবতে িবে অন্তভু তি| এটা এ জন্য কি, 

ঐ িাপে কদবয় কনবজবি আবৃত িেবত হবে িা ঐ এলািাে সংস্কৃকতে সাবথ খাপ 

খায়| তবে ঐ এলািাে িালচাে কিংো কপাশাি ইসলাি কেবোধী হবল তা পকেধান 
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িো িািরুহ ও ইোদত িেবত োধা প্রদান িেবত পাবে| এটাবি হাোি িো 

হবয়বি িকদ তাে িাো কফতনা িোে আশঙ্কা থাবি| ফতওয়াবয় কহনকদয়াে িবত, 

সােলীল ো িাল িাবনে কপাশাি পকেকহত নােীে কদবি তািাবল কিান সিস্যা হবে 

না েেং তা তেধ| অন্যকদবি টাইট কিংো পাতলা কপাশাি পকেকহত কিান নােীে 

কদবি তািান জাবয়জ নয়| েেং তা হাোি| খাোপ কনয়বত সােলীল কপাশাি 

পকেধানিােী কিান নােীেকদবি তািান হাোি| এিন কি কুনজে ব্যতীত ও কিান 

িাের্ িাো তাে কদবি তািান িািরুহ েলা হবয়বি| এিই হুকুি অমুসকলি নােীে 

কক্ষবত্রও প্রবিাজে হবে| তবে কিান কিান স্কলাবেে িবত শুধুিাত্র তাবদে চুবলে 

কদবি তািাবল কিান সিস্যা হবে না| হালাকে ই িাকেে নািি গ্রবন্থ সােলীল, 

গাে কিংো িাবলা েবঙে কিাট পকেধান িো িা হাবতে কগাোকল কথবি শুরু িবে 

োহু ও হাবতে িকব্জ পি তন্ত প্রসাকেত হয় এিন িাপে সােশাফ নািি িাপে কথবি 

অবনি িাল িাবি দুইটি িাবে ততকে িো হয়| ওলািাবদে সে ত সেকতিবি 

এিজন স্বাধীন নােীে চুবলে কি অংশ তাে িান পি তন্ত ঝুবল থাবি তা তাে 

আওোবতে অন্তভু তি| কিছু কিছু ওলািাবদে িবত নািাবিে সিয় ঝুলন্ত চুবলে ঐ 

অংশ টুকু আওোবতে অংশ কহবসবে গণ্য হবেনা | িাই কহাি কিান পুরুবষে 

কক্ষবত্র নন মুহকেি নােীে ঐ ঝুলন্ত অংবশে কদবি তািান তেধ নয়| কস অেশ্যই 

তাে চুলবি সম্পূর্ ত রূবপ পাগেী কদবয় িাল িবে কেবি োখবে| পাগেী কিংো 

আবৃত িোে িাপবেে িে িাবগে সািবনে অংশ কদবয় সম্পূর্ ত িাথাবি অেশ্যই 

োিাে পে তাবি ভ্রু পি তন্ত প্রসাকেত িেবত হবে| এিনিাবে প্রসাকেত িেবত হবে 

িা তাে ভ্রু পি তন্ত কপাাঁিাবত হবে| কনবচে কদবি তাে থুতকন পি তন্ত প্রসাকেত িেবত 

হবে| এেং কনবচে ঝুলন্ত অংশবি তাে েক্ষ ও থুতকনে িাঝািাকঝ স্থাবন কেবখ কপন 

কদবয় লাকগবয় কদবত হবে| আে ঐ িাপবেে কপিন িাবগে িোংশ কদবয় তাে 

শেীবেে কপিবনে িাগ আবৃত িবে কদবত হবে| আে িকদ এিাবে না িো হয় 

তাহবল কফতনা হওয়াে আশংিা থািবে| তাবি অেশ্যই োলু ও িাবলা েবঙে 

মুজা পকেধান িেবত হবে| িকদ নােীে ঝুলন্ত চুবলে চাে িাবগে এি অংশ আবৃত 

অেস্থায় না থাবি তাহবল তাে আদায়কৃত নািাি সকহহ হবে না| এেং ঝুলন্ত 

চুবলে ক্ষুদ্র এিটা অংশও িকদ কখালা অেস্থায় থাবি তাহবলও িািরুহ হবে| 

নােীে েয়বসে কক্ষবত্র যুেতী নােী কিংো েয়স্ক নােীে ইসলািী েইগুবলাে িবে 

কিান তেষম্য পাথ তিে কদখা িায় নাই| কিান কিান ইসলািী স্কলাবেে িবত েয়স্ক 

নােীে সাবথ হোন্ড স্যাি িো ো তাবি অিেথ তনা জানাবনা িাবে (হোন্ড কশি এই 

কেষবয় কেিাকেত ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে ৬২ তি অোবয় কেিাকেত উবল্লখ 

িো হবয়বি)| তাে সাবথ খালয়াত ( কনজতন রুবি অেস্থান) িো িাবে| তবে 

সিল আবলিাে িবত েয়স্ক মুসকলি নােী কস তাে চুল প্রদশ তন িেবত পাবে না 

এিন কি তাে চুবলে কদবি নন মুহকেি ব্যকিো তািাবত পােবে না| কিছু 

আবলবিে িবত নন মুসকলিবদে চুবলে কদবি তািাবনা িাবে| কিন্তু তাবদে কিউ 

এিথা েবল কন কি েয়স্ক মুসকলি নােীে চুবলে কদবি তািাবনা িাবে| কি সিল 

স্কলােো নােীবদে িসকজবদ প্রবেশ ো িেে স্থান পকেদশ তন িেবত পােবে েবল 

তাবদেবি অেশ্যই সম্পূর্ তিাবে তাবদে চুল আবৃত িোে শততবি সািবন কেবখ তা 

সম্পন্ন িেবত হবে| 

সুো আহজাবেে ঊনষাট নং আয়াবত েলা হবয়বি, মুসকলি নােীো কনবজবদেবি 

অেশ্যই কজলো িাো আবৃত িেবে| এই িথা েলা কিাবটও ঠিি হবে না কি, 

উপবোি আয়াবত আল্লাহ্  তায়ালা মুসকলি নােীবদেবি িােশাফ পকেধান িোে 

কনবদ তশ কদবয়বিন| িকদ আয়াবত িােশাফ পকেধান িোে কনবদ তশ কদত তাহবল 

োসুল এে সোকনত স্ত্রীগর্ ও সাহাোবয় কিোবিে স্ত্রীগর্ িােশাফ পকেধান 

িেবতন| কিন্তু ইসলাবিে কিান েইবয় তাবদে িােশাফ পকেধান িোে কিান 

প্রিান আিো পাই নাই| টাকিতশ তাফসীে গ্রন্থ কতেইয়াবন েলা হবয়বি, উি 

আয়াবত আল্লাহ্  তায়ালা িকহলাবদবেি তাবদে িাথা আবৃত িেবত েবলবিন| 

তাফসীবে জালালাইবন েলা হবয়বি, কজলোবেে িােবি নােী তাে িাথা আবৃত 

িোে পাশাপাকশ কচহাোবিও কেবি োখবে| সাওকয়ে িবত, কজলোে েলবত 

পাগেী ো ঐ জাতীয় কিান িাপে িা িাো কিান কিছুবি িালিাবে আোদান 

িো িায়| তাফকসবে রুহুল েয়ান ও আবুস সুবদে িবত, কজলোে হল এিন এি 

িাপে ো পাগেী িা সম্পূর্ ত িাথাে চােপাশ এিনিাবে জকেবয় োবখ িাবত িবে 

চুলবি িােতীয় অপকেষ্কাে কথবি েক্ষা িেবত পাবে| কজলোে গাজ কথবি অবনি 

প্রশস্থ| এটি এিনিাবে প্রসাকেত িো হয় িা তাে শেীবেে েক্ষ ও কপিবনে 

অংশবি পুবোপুকে আবৃত িবে োবখ| উি আয়াবত আল্লাহ্  তায়ালা নােীবদেবি 

তাবদে িাথা ও সম্পূর্ ত শেীে আবৃত িেবত কনবদ তশ কদবয়বিন| কজওহাে এেং 

আল কফিাহ আলাল িািহাকেল আেো নািি গ্রন্থ িবয় হাকদবসে উদ্ধৃকত কদবয় েলা 

হবয়বি কি, কজলোে পুরুবষে িাপে কহবসবে েলা হবয়বি| অথ তাৎ কজলোে হবে 

পুরুষবদে জন্য ততকে লম্বা এি ধেবনে িাপে িাে অপে নাি িাকিস| নােীবদে 

জন্য োকেে োকহবেে কপাশাি হবে লম্বা জািা, পাগেী ো িােশাফ জাতীয় কিান 
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িাপে িাে দুইটা অংশ থাবি| কিগুবলাে িােবি নােীবি তাে িাথা কিংো শেীে 

আবৃত িোে কি কনবদ তশ কদয়া হবয়বি তাে সিান এই সে িাপে কদবয় িো 

িাবে| কি সম্পবিত কেিাকেত আবলাচনা উপবে আবলাি পাত িো হবয়বি| 

নােীবি তাে কনজস্ব সংস্কৃকতে িে কথবি ইসলাবিে আবলাবি কপাশাি পকেধান 

িেবল কিান প্রিাে কফতনাে আশংিা থািবে না| সহীহ বুখাকেে ষি তি 

অোবয়ে িাকব্বশ তি পৃষ্ঠায় েলা হবয়বি কি,  কুেআবন িাকেবিে কি অংশটা 

নােীে আওোত সম্পবিত েলা হবয়বি তা ঐ কদন নাকিল িো হবয়বি িখন জয়নাে 

(োিঃ)  কেোহ সম্পন্ন হবয়কিল| ঐ কেোহ কহজকেে র্ততীয় েবষ ত সম্পাদন হবয় কিল| 

কি ব্যকি কনবজবি পকেপূর্ ত মুসলিান হওয়াে দাকে িবে তাহবল তাবি অেশ্যই 

ইসলাবিে কেধান অনুিায়ী িবে তবে  িা কস িেবত চায়| অথ তাৎ কজবন শুবন 

ইসলাি পালন িেবত হবে| কদাদুল্যিান অেস্থায় থািা িাবে না| আে কস িকদ না 

জাবন, তাহবল তাবি কিান ইসলািী স্কলােবি কজবজ্ঞস িেবত হবে অথো 

ইসলাবিে সঠিি েই পবে তা জানবত হবে| কিান িাজ িোে সিয় কস িকদ না 

জাবন এটি ইসলাবি তেধ কিনা তাহবল কস পাপ িাজ কথবি পকেত্র হবত পােবে 

না| প্রকতকদন তাওো িো উকচত| তাওো িোে িােবি আল্লাহ্  তায়ালা সিল 

ধেবনে পাপ িাবজে গুনাহ িাফ িবে কদন| আে িকদ তাওো না িো হয় তাহবল 

দুকনয়া ও আকখোবত উিয়ই স্থাবন আল্লাহ্  তায়ালা তাবি শাকি প্রদান িেবেন 

কনি তাতবনে প্রিাে কিংো ধেন সম্পবিত এই কেকিন্ন স্থাবন কেিাকেত আবলাচনা িো 

হবয়বি| নােী ও পুরুবষে নািাি আদায় িোে সিয় তাবদে শেীেবি অেশ্যই 

আবৃত িবে োখবত হবে| "আওোত অংশ েলবত শেীবেে এিন সে 

স্থানগুবলাবি বুঝায় িাহা প্রদশ তন িো কিংো িাবো ঐ সিল অবঙ্গে কদবি তািান 

সম্পূর্ ত রূবপ হাোি িো হবয়বি"| পুরুষ নািাি আদাবয়ে সিয় তাে পাবয়ে 

তালুবত মুজা পকেধান িবে আদায় িোবি সুন্নত েলা হবয়বি| কিান ব্যকি িকদ 

েবল ইসলাবি আওোত পাট ত েলবত কিান কিছু নাই তাহবল কস িাকফে হবয় 

িাবে| ইসলাি ধি ত আিাবদেবি আওোত অংশগুবলাবি আবৃত িোে কনবদ তশ 

কদবয়বি | কি সে স্থাবন নােী পুরুষ এি সাবথ উলঙ্গ হবয় নাচ গান িবে, কিখাবন 

উলঙ্গ নােীে গান শ্রের্ িো হয়, কিখাবন এলবিাহল কিংো িদ পান িো হয় 

অথো কিখাবন নােী ো পুরুবষে কগাপন অঙ্গ প্রিাশ পাওয়াে আশঙ্কা থাবি ঐ 

সিল স্থানবি কফসবিে স্থান েলা হয়| এ সিল স্থাবন িাওয়া এিজন মুসলিাবনে 

জন্য হাোি| আিাবদে অন্তেবি আেও কেশী িবে পকেত্র িেবত হবে| অন্তে 

পকেত্র িোে অথ ত হল আোকত্মিতায় পকেপূর্ ত িো | ইসলাবিে অনুসেবর্ে 

িােবি তাবি কেবশাকধত িেবত হবে| কি ব্যকি ইসলাবিে িথাথ ত অনুসের্ িবে 

না কস তাে অন্তেবি পকেত্র িেবত পােবে না| কিিন কিউ েলল,  শেীবেে কিান 

অঙ্গ প্রদশ তন িো হালাল িা  ইজিা কিংো সিল িািহাবেে িবত শেীবেে কগাপন 

অঙ্গ েলা হবয়বি| কিান ব্যকি িকদ পাপ িাবজে জন্য শাকিবি িয় না পায় তাহবল 

কস িাকফে হবয় িাবে| নােীে কক্ষবত্র এিই হুকুি প্রবিাজে হবে| িকদ কস কিাথাও 

গান পকেবেশন িবে কিংো কগাপন অঙ্গ প্রদশ তন িবে| ইিাি আহিদ ইেবন 

হাম্ববলে িবত, পুরুবষে হাাঁটু কথবি োবনে িেেতী স্থান আওোবতে অন্তভু তি 

নয়| 

ইজিা ও সিল িািহাবেে ঐিেিবতে কিকত্তবত কি ব্যকি কনবজবি মুসকলি কহবসবে 

দাকে িবে তাে উকচৎ ইসলাবিে গুরুত্বপূর্ ত কেধানসমূহ কথবি কিিন ঈিান, হালাল, 

হাোি ও ফেি জ্ঞান অজতন িো| এবক্ষবত্র ঐ সিল কেষয় না জানাে জন্য কিান 

অজুহাত প্রিাশ িো িাবে না| ইসলাবিে এসিল কেষয় জানাে পাশাপাকশ তা 

কিবন চলবত হবে| "সিল িািহাবেে আবলাবি এিজন নােীে তাে িাথা ও হাত 

ব্যতীত সিি শেীে আওোত"| িকদ কিান নােী কিংো পুরুষ অকনোকৃতিাবে 

তাে কিান কগাপন অঙ্গ প্রিাশ পায়, (কিখাবন ইজিা কনই) আে তা িকদ তাে 

িািহাবেে আবলাবি আওোত না হয় তাহবলও কস তাে িািহাবেে আবলাবি 

গুনাবহে িাজ সম্পাদন িেল| িকদও কস িাকফে কহবসবে গণ্য হবে না| উদাহাের্ 

স্বরূপ এিজন পুরুবষে োন কথবি হাাঁটু পি তন্ত আওোত অংশ| িাে সম্পবিত 

িতকেবোধ েবয়বি আবলিবদে িাবঝ| এিজন মুসকলবিে উকচৎ নাজানা কিান 

কেষয়বি কজবন কনওয়া| এিন এিকদন আসবে িখন তাো জানবত পােবে এেং 

তাোতাকে িবে তাওো িবে কনবে| এিন কি সিল কেষয়বি ইসলাবিে কেধান 

অনুিায়ী পালন িেবত থািবে| 

 

এিজন মুকিনবদে গুনােকল 

মুকিবনে হিিঃ এিজন মুকিবনে উপে আবেিজন মুকিবনে সাতটি হি ো অকধিাে 

েবয়বি| 

১| মুকিবনে আিন্ত্রবর্ (দাওয়াত) সাো কদওয়া| 

২| অসুস্থ হবল কদখবত িাওয়া| 
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৩| মুকিন ব্যকিে জানািাে নািাবি অংশগ্রহর্ িো| 

৪ |তাবি উপবদশ প্রদান িো| 

৫| তাবি অকিোদন জানাবনা| ইন্দবলস কিস নািি কিতাবেে ৬২অোবয় েলা 

হবয়বি| 

৬| তাে দুিঃখ িবি অংশীদাে হওয়া| 

৭| িখন কস হাাঁকচ কদয় তখন তাে আলহািদু কলল্লাহ্  এে জোবে ইয়ােহামু িাল্লাহ 

েলা| 

কনাটিঃ হাকদস শেীবফ েকর্ তত আবি কি, "িানুষ এবি অপেবি িালোসবে আে 

এটাই হবে িানে জাকতে প্রকৃকতগত েকহিঃ প্রিাশ"| এিজন িানুবষে স্বিােত 

কনয়ি হবে কি ব্যকি তাবি কিান িাবজ সহবিাগীতা িেবে তাে নফস ো অন্তে 

স্বিাকেিিাবে তাবি তাে প্রকত দুে তল হবে| আে এটা কশকক্ষত ও জ্ঞানী ব্যকিবদে 

কক্ষবত্র হবয় থাবি| িানুষ কি তাবি সাহায্য িবে কস তাে প্রকত অনরুপিাবে দুে তল 

ো তাবিও সাহায্য িোে কচিা িবে| িথা আবি িাল িানুষ িাল িানুষবি পিন্দ 

িবে, খাোপ িানুষ খাোপ িানুষবি পিন্দ িবে| কিিাবে িানুষ এিজন িাল 

িাবনে িবনে িানুষ খু াঁবজ পাবে কি কিনা তাবি অন্তেস্থল কথবি িালোসবে ো 

সাহায্য িেবে| তাই আিাবদে উকচৎ িানুবষে সিাবলাচনাে কদবি না তাকিবয় 

শত্রু- কিত্র,  মুসকলি- অমুসকলবিে িাবঝ হাকসমুবখ ও সুন্দে োিেলাবপে িােবি 

তাবদে িাবঝ েন্ধুত্ব েন্ধন ততকে িো| আে এে জন্য প্রবয়াজবন তাবদে পেিবেে 

িাবঝ হাাঁকসমুবখ উওি োিোলাপ কেকনিবয়ে কচিা চালান ও উপহাে প্রদান িেবত 

হবে| িখন এবি অপবেে িাবঝ খাোপ োিে কেকনিয় িবে আিাবদে উকচৎ হবে 

তা েন্ধ িবে কদয়া| তখন কদখা িাবে এি পবক্ষে আিাবদে কদবি চবল আসবে ও 

আিাবদেবি শত্রু িাোপন্ন িবন িেবে| আিাবদে উকচৎ হবে না তাবদে সাবথ 

কেতবিত কলপ্ত হওয়া েেং আিাবদে িাজ হবে িাো েন্ধুবত্বে িাবঝ োধা হয় অথো 

শত্রুতা বৃকিে আশঙ্কা থািবল তাবদেবি ওখাবন থাকিবয় কদবত হবে| আিাবদে 

িাবো সকহত োগ িো চলবে না| োসুল আিাবদেবি োগ িেবত কনবষধ 

িবেবিন| হাকদবসে পকেিাষায় "কতািো োগাকন্বত হইবয়া না, অথ তাৎ োগ িবো 

না"| 

চােটি কেষয় কগাপন িোিঃ এিজন িাল িানুষ কনবন্মাি চােটি কেষয় কগাপন িবে 

চবল- 

১| তাে দাকেদ্রতা| 
২| তাে সাদািাত| 

৩| তাে দুিঃখ িি| 

৪| তাে িােতীয় সিস্যােলী| 

জান্নাবতে োলিঃ চাে ধেবনে িানুবষে জন্য জান্নাত োল কহবসবে ব্যেহেত হবে-  

১| এিন ব্যকি কি  তাে কজহ্বাবি কিকিবে রূপান্তকেত িবেবি|  

২| এিন ব্যকি কি কনবজবি হাকফবি িালামুল্লাহ োকনবয়বি| 

৩| এিন ব্যকি কি িানুষবদেবি খাইবয়বি| 

৪| এিন ব্যকি কি েিিান িাবসে সিল কোিা কেবখবি| 

প্রবতেি ব্যকিে কনবন্মাি সাতটি কেষয় অজতন িো আেশ্যি| আে তা হল- 

১| কিান কিছু শুরু িোে পূবে ত অেশ্যই কেসকিল্লাহ্  েলা| 

২| কিান িাল খেে শুনাে সাবথ সাবথ আলহািদু কলল্লাহ্  েলা|  

৩| কিান িাজ িোে কক্ষবত্র ইনশা আল্লাহ্  অেশ্যই যুি িেবত হবে|  

৪| দু:সংেদ শুবন ইন্না-কলল্লাহ ওয়া ইন্না এলায়কহ োবজউন" পেবত হবে| 

৫।কিান খাোপ িাজ িবে কফলবল সাবথ সাবথ তাওো ো ইকিগফাে পেবত 

হবে| তাওো িোে অথ ত হল কৃত গুনাবহে জন্য অনুতপ্ত হওয়া, লকেত হওয়া| 

কিতীয়োে এই িােতীয় গুনাহ সম্পাদন না িো ও আল্লাহ্  তায়ালাে িাবি গুনাহ 

িেে না েবল প্রকতজ্ঞা েি হওয়া| ইবিগফাে অথ ত হল আিাগকফরুল্লাহ েলা| 

অথ তাৎ আল্লাহ্ ে িাবি গুনাহ ক্ষিাে জন্য পাথ তনা িো| 

৬| অকধিাংশ সিয়" িাবলিা-তাইবয়েো পো| "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু 

লাশােীিা লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হািদু ওয়াহুয়া আলা কুকল্ল শাকয়েন িাদীে" পাঠ 

িো ও িাকলিাবয় শেীফ পো| "আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু 

আন্না মুহাোদান আব্দুহু ওয়া োসালুহু"। 
৭| োবত ও কদবন এই কদায়াগুবলা পো| ি)আিাগকফরুল্লাহ, খ) সুেহানাল্লাকহ 

ওয়ালহািদু কলল্লাকহ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আিেে, ওয়া লাহাওলা ওয়ালা 

কুওয়াতা ইল্লা কেল্লাকহল আকলউয়ুল আকজি কদায়া পেবত হবে| 
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তনকতি গুনােকলসমুহ 

৭২টিে িত প্রশংসনীয় তনকতি গুর্ােলী েবয়বি িা এিজন িানুষবি পকেপূর্ ত িবে 

তুলবত সহায়তা িবে| আে কসগুবলা হবে ঈিান, সুন্নবত কেশ্বাসী হওয়া, ইখলাস, 

ইহসান, কেনয়ীতা, কিকিবে কিন্নাত, উপবদশ, তাসকফয়া, গায়োত, কগেত, কশখহা, 

ঈসাে, মুরুওয়োত, ফুতুওয়োত, কহিিাত, শুিকেয়া, কেিা, সেে, খাওফ, কেিা 

বুগকি কফল্লাহ, হুব্ব ুকফল্লাহ, হামুল, ইকিওয়াবয় দিওিদ, মুজাহাদা, কচিা, িাসদ, 

আিল, কিিবে িাউত, তাফওকয়দ, তাসকলি, তালাবুল ইলি, সালাহাত, 

ইনিাওয়াদ, হুসবন খুলি, জুহুদ, িানাআত, রুশদ, সাইবয় কফল খায়োত, 

কেক্কাত, সাওি, লো, তাোকত কফআিকেল্লাহ, উনসু কেল্লাহ, আল্লাহ্ ে সাক্ষাবতে 

আশা কপাষর্ িো, ওয়ািাে, কদখাওয়াত, ইসকতিািাত, আদাে, কফোসাত, 

তাওয়াক্কুল, কসদি, মুোোতা, মুোিাো, মুহাসাো, মুয়াতাো, িাদাবি গাইদ, 

হুবব্বতুল হায়াতুল ইোদাকত, তাওো, খুশু, ইয়াকিন, উবুকদয়াত, মুিাফাত, 

কেয়ায়াবত হুকুকি ইোদাত| 

তাওয়াদু েলবত কেনয় ো নম্রতাবি বুঝাবনা হবয়বি| কিকিবে িান্নত েলবত 

দুকনয়াবত সিল েস্তু তাে কনয়ন্ত্রর্াধীন এিনকি তাে দয়া ো অনুগ্রহ ব্যতীত কিউ 

চলবত পােবে না| আে এই সিল িােবর্ তাে কৃতজ্ঞতা প্রিাশ িো োঞ্ছনীয়| 

নকসহত েলবত কিান মুকিন িাইবি উপবদশ ো পোিশ ত প্রদান িো| তাসকফয়া 

েলবত িাবো অন্তে কথবি খাোপ গুর্ােলী কেতাকেত িবে িাল গুর্ােলী স্থাকপত 

িো| গায়োত েলবত ঈিানবি িজবুত োখাে জন্য অোেসায় িো| আদশতোদী 

িতবি োিোয়ন িোে জন্য প্রেল আিাঙ্ক্ষা থািা| কসখহাো ফুতুওয়াত েলবত 

েদান্যতাবি বুঝাবনা হবয়বি| ইসোে েলবত কিান মুকিন ব্যকিে সিস্যা 

সিাধাবনে পথ োকহে িো| মুরুওয়োত েলবত িানেীয় িাবজ দাকয়ত্বশীল হওয়া| 

কহিিত েলবত জ্ঞান ও ইলবি হাল চচ তা ো জ্ঞাবনে অনুশীলন িো| শুিে েলবত 

ইসলাবিে পকেিাষায় কিান িাবজে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রিাশ িো| রযা েলবত 

আল্লাহ্ ে সন্তুকি লাবিে জন্য িােতীয় িাজ সম্পাদন িো| সেে েলবত সুখ-দুিঃখ 

ও কেপদ -আপবদ তধি তধাের্ িো| 

কেওয়াবত হকুকি ইোদ েলবত দাসীবদে অকধিাে সম্পবিত সবচতন থািা| 

সেবচবয় গুরুত্বপূর্ ত দাকয়ত্ব হবে তাবদে সকহত োো িাবয়ে িত আচের্ িো| 

হাকসমুবখ ও কিকিিয় োিেলাবপে িােবি আিাবদে উকচৎ তাবদে সাহায্য ও িন 

জয় িো| পেেতীবত আিো আিাবদে পাো প্রকতবেশী, কশক্ষি, পাকেোকেি ো 

তজকেি, েন্ধু-োন্ধে ও সে তপকে সেিাবেে অকধিােসমুহ আদায় িো আিাবদে 

িততব্য| িাবো সাবথ খাোপ আচের্ ো কধাাঁিা কদয়া আিাবদে উকচৎ হবে না| 

সোে সাবথ সিান ব্যেহাে ও িজদুবেে প্রাপ্য পাওনা তাে ঘাি শুিাবনাে আবগই 

পকেবশাধ িেবত হবে| ঋর্ পকেবশাধ না িো, োস অথো কি কিান ধেবর্ে িাো 

পকেবশাধ না িবে প্রতাের্া িো কিানিাবে ঠিি হবে না| সেিাবেে িে পকেবশাধ 

না িবে হাজাে িানুবষে সাবথ কধাাঁিাোকজ িো ঠিি হবে না| হবত পাবে এই 

ধেবর্ে কুিবি তে িােবর্ সেিাে জনগবর্ে উপে কনি তাতন োকেবয় কদল| িাে ফবল 

জনগর্ সেিাবেে কেরুবি আবন্দালন িো শুরু িবেকদল, এই ধেবর্ে পকেকস্থকতবত 

কিানিাবে জনগবনে পাবশ কথবি সেিাবেে কেরুবি িাওয়া িাবে না| এই 

সম্পবিত কেিাকেত ফাবতায়াবয় কহকন্দয়াহ, োকেিা ও দুেরুল মুখতাে নািি গ্রবন্থ 

কেিাকেত আবলাচনা িো হবয়বি| হাকদস শেীবফ এিাবে েকর্ তত আবি, "কি কিান 

ব্যকি সেিাবেে কেরুবি (শেীয়বতে কেষয় িাো) অেস্থান িেল আল্লাহ্  তাে 

কেরুবি অেস্থান িেবে"| কতকন প্রতীোদবি িঙ্গ িবে কদবয় তাবি অপিাকনত ো 

ঘৃকনত িেবেন (কনেোস)| এই িােবর্ মুসলিানবদেবি সেিাবেে কেরুবি 

অেস্থান িোে জন্য উেীপি নাশিতামূলি এেং ধেংসাত্নি প্রিাশনা প্রতেয় ধাে 

কথবি দূবে থািবত হবে| সাইবয়েদ কুতুে ও আবুল আলা িওদুকদ এিই কচন্তা 

ব্যি িবেবিন| জাকলি সেিাবেে কেরুবি কেবদ্রাহ িখনও সিথ তনীয় আবন্দালন 

হবত পাবে না| ইেবন আবেকদন  (োিঃ) িবত, পুরুবষে জন্য কেশকি িাপে 

পকেধান িো হাোি| ঈবদে কদন অথো কেোবহে িত অনুষ্ঠাবন কনিি সেিাবেে 

আবদশ পালবনে জন্য স্বর্ ত ো রূপা ব্যেহাে িো ব্যতীত সাধা িাবটে কেশকি 

িাপে পকেধান িো িাবে তবে তা হবত হবে জাাঁিজিিকেহীন| কেোবহে িত 

কদবন লাইটিং, কিািোকত জ্বালাবনাে িত অিথা অপ্রবয়াজনীয় ব্যয় িো হালাল 

হবে না| তবে িকদ সেিাবেে আবদশ থাবি তাহবল উপবোি িাজ িো িাবে | 

কিন্তু ঐ সিল স্থাবন কিানিাবে িো িাবে না, কিখাবন নােীপুরুষ এিসাবথ 

উৎিাপন িেবল পদ তাে িাোত্নি সিস্যা হবত পাবে| ইেবন আবেকদবনে িবত, 

িাকফে ির্ততি প্রর্ীত আইবনে কেরুবি কেবদ্রাহ িো িাবে না| কিান কিান 

ইসলাকিি স্কলাবেে িবত, আল্লাহ্ ে জন্য িােতীয় ইোদাত পালন িোে কনকিবত্ত 

োজপবথ কেবদ্রাহ িো কিানিাবে গ্রহর্বিাগ্য না| এিনকি জান্নাবত প্রবেবশে 

কক্ষবত্র এ ধেবর্ে আিল কিান িাবজ আসবে না| আিো সিবলে সাবথ িাল 
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আচের্ িেে| এেং কিানিাবে শয়তাবনে ফাাঁবদ পা কদে না| এিজন সকতেিাবেে 

মুসকলি আল্লাহ্  তায়ালা ও সেিাবেে প্রর্ীত আইন কিবন চলবে|  

 

সাহােীবদে গুর্ােলী 

সাহাোবদে িে কখালাফাবয় োবশদা তথা হিেত আবু েিে, হিেত ওিে, হিেত 

উসিান ও হিেত আলী (োিঃ) সেবচবয় অকধি িি তাদাে অকধিােী| েলা আবি কি, 

সিল সাহাো জান্নাবত প্রবেশ িেবেন| সাহােীবদে কেরুবি িন্দ িথা ো ধােনা 

িো কিানিাবে তেধ হবে না| আওকলয়াবদে িাোিত তথা অবলৌকিিতা সতে| 

হিেত আবু েিে (োিঃ) সাহােীবদে িবে সে তাকধি গুবর্ে অকধিােী ও সিবলে 

কনতা কিবলন| তাে কখলাফত কিল সতে| অথ তাৎ সিবলে ঐিেিবতে কিকত্তবত 

খলীফা কনে তাকচত হবয়বিন| কতকন োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে শ্বশুে 

কিবলন| কতকন তাে িন্যা আবয়শা (োিঃ) কি োসুল এে সাবথ কেোহ কদবয়বিন| 

হাকিিত সম্পবিত তাে জ্ঞাবনে গিীেতা কিল ব্যাপি| কতকন তাে সিল ধনসম্পকত্ত 

আল্লাহ্ ে োিায় ব্যয় িবে কদবয়বিন| এিন হবয় কিল কি তাে িাবি এিটি চাদে 

িাো অন্য কিছুই কিল না গাবয় কদওয়াে িত| এিতােস্থায় ঐ এিটি িাত্র িাপে 

পকেধান িবে জীেন িাপন শুরু িেবলন| একদবি কজেোঈল (আিঃ) ও ঐ এিই 

ধেবর্ে িাপে পকেধান িবে োসুল এে সাক্ষাবত আসবলন| োসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাি তাে এই অস্বািাকেি পকেধান কদবখ েলল, "ওবহ আিাে 

সবহাদে, কতািাবি এ কপাষাবি আবগ িখবনা কদকখ কন| কি হল কতািাে"? 

কজেোঈল (আিঃ) তাে ব্যাখ্যায় েলবলন কি,  শুধু আকি এ কপাষাবি নই েেং 

সিল কফবেশতা এ এিই অেস্থায় কেদ্যিান| এতা এ িােবর্ কি, আল্লাহ্  তায়ালা 

কঘাষর্া িেবলন, "আিাে োন্দা আবু েিে এিিাত্র আিাে পবথ ও আিাে 

অনুগ্রহ লাবিে জন্য তাে সিল সম্পকত্ত আিাে োিায় দান িবেবি িাে ফবল 

তাে পকেধান িোে িত কিছু না থািায় এিটি িাত্র িাপে কদবয় শেীে আেের্ 

িবে জীেন িাপন িেবি| কহ কজেোঈল তুকিও তাে িত পকেধান িে|  এ 

িােবর্ সিল কফবেশতাে এিই অেস্থা কেদ্যিান"| তখন কথবি তাাঁবি আবু 

েিেবি কসকেি কহবসবে অকেকহত িো হয়| সাহােীবদে িবে কিতীয় িি তাদাে 

অকধিােী কিবলন হিেত ওিে  (োিঃ)| ইজািাবয় উেবতে িবত তাে কখলাফাতও 

সতে| সাহােীবদে িবে কতকন কিবলন পকেপূর্ ত ইসলািী জ্ঞাবনে অকধিােী| এিকদন 

োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে কনিট এিজন মুনাকফি ও ইহুদী তাবদে 

উিবয়ে িাবঝ এিটি সিস্যা সিাধান িোে জন্য আসবলন| োসুল তাবদে 

অকিবিাগ শুনবলন| োয় আসবলা ইহুদী ব্যকিে পবক্ষ| মুনাকফি োসুবল পাবিে 

োবয় সন্তুি হবলন না| কতকন ওিে (োিঃ) িাবি কগবয় কেচাে চাইবলন| ওিে (োিঃ) 

েলবলন কি, োসুল থািা অেস্থায় আকি কিিাবে এে িীিাংসা িেে? মুনাকফি 

ব্যকিটি েলল, আিো োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাবিে িাবি কগবয়কিলাি 

কিন্তু কতকন ইহুদীে পবক্ষ োয় কদবলন| আকি তাাঁে এ োবয় সন্তুকি না হবয় আপনাে 

িাবি আসলাি| অতিঃপে ওিে (োিঃ) তাবি অবপক্ষা িেবত েলবলন| আকি এে 

সিাধান কনবয় আসকি| কিছুক্ষর্ পে কতকন তাে জািাে কিতবে লুকিবয় ধাোল 

এিখানা তবলায়াে কনবয় এবস কেদুেৎ গকতবত তাে িাাঁবধ আঘাত িেবলন| সবঙ্গ 

সবঙ্গ কদহ কথবি তাে িাথা কেকেন্ন হবয় কগল| অতিঃপে ওিে (োিঃ) েলবলন, 

এটিই হল তাে প্রকতদান কি  োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ির্ততি 

িীিাংকসত কিান কেষবয় সন্তুি না হয়| এটা কিল ওিে (োিঃ) এে সুন্দে এিটি 

ব্যখ্যা| এসে িােবর্ তাাঁবি ওিে ফারুি (োিঃ) নাবি কখতাে প্রদান িো হয়| 

হিেত মুহােদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি তাে সম্পবিত েবলন, "ইহাই হল 

ওিে, কি কিথ্যা কথবি সতেে পাথ তিে িোে ক্ষিতা োবখন"| সাহােীবদে িবে 

র্ততীয় সবে তাচ্চ িি তাদাে অকধিােী কিবলন হিেত উসিান (োিঃ)| ইজািাবয় 

উেবতে িবত তাে কখলাফতও সতে| োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি 

উসিান (োিঃ) এে িাবি তাে দুই িন্যা কেোহ কদবয় কিবলন| এিজবনে মৃতুেে পে 

কিতীয় জনবি কেোহ কদবয়কিবলন| িখন তাে কিতীয় িন্যাে মৃতুে হয়, োসুল 

েবলন, "আিাে িাবি িকদ আেও এিজন িন্যা থািত তাহবল তাবিও তাে 

িাবি কেোহ কদতাি"| িখন হিেত সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি তাে কিতীয় 

কিবয়বি উসিান (োিঃ) িাবি কেোহ কদবলন তখন কতকন তাে জািাতাে ভূয়সী 

প্রশংসা িবেন| কেোবহে পে তাে িন্যা োসুলবি েলবলন| কহ আিাে  

োোজান, আপকন তাে অবনি প্রশংসা িবেন কিন্তু কতকন আপনাে ধাের্া ো 

প্রশংসা অনুিায়ী অতটা িাল আিাে িাবি িবন হয় না| এই িথা শুবন আল্লাহ্ ে 

োসুল তাে িন্যাবি েলবলন, "ওবহ আিাে আদবেে িন্যা, কফবেশতাো পি তন্ত 

হজেত উসিান (ো) এে হায়া ো লো অনুিে িবে"| োসুল তাে দুই িন্যাবি 

তাে িাবি কেোহ কদবয়কিবলন তাই তাাঁবি েবল হয় উসিান কজননুোইন| কজন-
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নুোইন শবব্দে অথ ত হবে, দুই নুবেে অকধিােী| হিেত উসিান (োিঃ) িাকেফাত 

জ্ঞাবনে অকধিােী কিবলন| সাহােীবদে িবে চতুথ ত সবে তাচ্চ িি তাদাে অকধিােী 

কিবলন হিেত আলী (োিঃ)| ইজিাবয় উোবতে িবত তাে কখলাফাতও সতে| 

কতকনও োসুল এে জািাতা কিবলন| আল্লাহে োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাি তাে কপ্রয়তি িন্যা হিেত ফাকতিা (োিঃ) কি তাে িাবি কেোহ 

কদবয়কিবলন| তকেিবতে সম্পবিত তাে জ্ঞাবনে প্রখেতা কিল ব্যাপি| তাে এিটি 

পুরুষ কগালাি কিল| এিকদন কগালাি িনিঃকস্থে িেল কি তাে িাকলি তথা আলী 

(োিঃ) কি পেীক্ষা িেবে| ঐ সিয় আলী (োিঃ) ঘবেে োকহবে অেস্থান িেকিবলন| 

িখন কতকন ঘবে আসবলন এেং কগালাি কথবি কখদিত চাইবলন,  কিন্তু কগালাি 

কিান উত্তে না কদবয় চুপ িবে থািবলন| অতিঃপে হিেত আলী (োিঃ) কগালািবি 

উবেশ্য িবে েলবলন,  আকি কতািাে সাবথ এিন কি োবজ ো খাোপ আচের্ 

িেলাি অথো আকি এিনকি িাজ িেলাি িা কতািাে িবন আঘাত কদবয়বি?  

পবে কগালাি উত্তে কদবলন কি, আপকন আিাে সাবথ কিান খাোপ ব্যেহাে িবেন 

কন| আকি আপনাে কগালাি| আকি শুধুিাত্র আপনাবি পেীক্ষা িোে জন্য এ 

ব্যেহাে িবেকি এেং বুঝবত পােলাি কি আপকন সকতে আলী (োিঃ)| 

মুসলিানবদে িবে িাো সাহােীবদেবি িালোবস ও তাবদে পদাঙ্ক অনুসের্ িবে 

তাবদেবি আহবল সুন্নত েলা হয়| আে িাো েবল আিো কিছু সংখ্যি সাহােীবি 

িাবলাোকস এেং অকধিাংশবি অস্বীিাে িকে তাবদেবি ইসলাবিে পকেিাষায় কশয়া 

েলা হয়| িাো সিল সাহাকেবদেবি কদখবত পাবে না তাবদেবি োবফকজ েলা 

হয়| কি ব্যকি সাহােীবদেবি িালোসাে দাকে িবে কিন্তু োিবে তাবদে 

এিজনবিও অনুসের্ িবে না তাবদেবি ওয়াহাকে েবল| ওয়াহাকেোদ এিন 

এিটি কিকশ্রত িতোদ িাে প্রেিা হবলন প্রচকলত িতকেবোধী ধিীয় কনতা আহিদ 

ইেবন তাইকিয়া ও কিটিশ গুপ্তচে কহম্পাে| তাো েবল আহবল সুন্নত মুসকলিো হল 

অকেশ্বাসী কিননা তাো অথ তাৎ আহবল সুন্নত অনুসােীো মুসকলিো ওয়াহাকে নািি 

িতোদবি প্রতোখ্যান িবেবি| 

 ওয়াহাকে িতোদ ১৭৩৭ খৃিাবব্দ আেে উপিীবপ কিটিশ ষেিন্ত্রিােীবদে 

সহবিাকগতায় গঠন িো হবয়কিল| শহীদ হওয়া লক্ষ লক্ষ মুসলিানবদে েবিে 

কেকনিবয় তাো আজ কিটিশবদে পকেিল্পনা োিোয়ন িোে জন্য িাজ িবে 

িাবে| আজবিে কদবনও কদখা িাবে কি, তাো প্রবতেি কদবশ ওয়াহাকে কসন্টাে 

প্রকতষ্ঠা িবেবি িাে নাি কদবয়বি োবেতা আল আলবি ইসলািী| িাে িােবি 

তাো অকশকক্ষত কলািবদেবি টাবগ তট িবে িাজ িেবি| আে বুঝাবনা হবে কি 

তাো এিিাত্র ইসলাবিে জন্য িাজ িবে িাবে| এে িােবি তাো 

মুসলিানবদেবি ভুল পবথ পকেচাকলত িেবি| তাো আহবল সুন্নাবতে 

আবলিবদেবি িাে ইসলাবিে জন্য কচৌেশত েিে ধবে কথবি িাজ িবে িাবে 
তাবদে এেং তাবদে অকেিােি অবটাম্যানবি হাইজোি িবে কনবয় িাবে|  এো 

হবে তাো,  িাো কুেআন ও হাকদস কথবি সোসকে সংিকলত ইসলাবিে সঠিি 

জ্ঞান প্রচাে িবে িাবে| কিছু কিছু ওয়াহাকে আবি িাো কনবজবদেবি সুকন্ন 

িািহাবেে অনুসােী েবল দাকে িবে| আিো হাম্বকল িািহাবেে অনুসােী| এবদে 

সাবথ মুতাকজলা িতোবদে পুোপকে কিল েবয়বি| এোও কনবজবদেবি সুকন্ন মুসকলি 

েবল দাকে িবে এেং েবল আিো হানাকফ িািহাবেে অনুসােী| তাো েবল, কি 

সে কলাি সুকন্ন িািহাবে নাই তাো জান্নাবত প্রবেশ িেবে না| 

 

খাোে 

খাোে গ্রহবর্েউপিাকেতািঃ খাোে গ্রহবর্ে পূবে ত হাত পকেষ্কাে িোে দশটি 

উপিাকেতা েবয়বি| পাশাপাকশ তা এি প্রিাবেে সুন্নত| আে তা হল| 

১| এিজন কফবেশতা আেবশে কনবচ খাোবেে জন্য হাত পকেষ্কাে িো ব্যকিটিে 

িগীো গুনাহ িাবফে জন্য এই কদাওয়া িেবত থািবে|  

২| হাত পকেষ্কাে িেবল নফল নািাবিে সওয়াে অজতন িো হয়| 

৩| দাকেদ্রতা তাবি িশত িেবত পােবে না| 

৪| কস কসেীিবদে জন্য গৃহীত সওয়াে অজতন িেবে| 

৫| কফবেশতাো তাে জন্য ইকিগফাে িেবে| 

৬| হাত পকেষ্কাবেে পে কি খাোে কস িক্ষর্ িেবে ঐ সিল খাোে কিসকিনবদে 

দান িেবল কি সওয়াে পাওয়া িাবে তাে সিতুল্য সওয়াে তাবি প্রদান িো 

হবে| 

৭| হাত পকেষ্কাবেে পে কস িকদ কেসকিল্লাহ্  কদবয় খাোে গ্রহন শুরু িবে তাহবল 

তাে সিল গুনাহ কথবি মুি িবে কদয়া হয়|  

৮| তাে ঐ খাোে িহান আল্লাহ্  তায়ালা ির্ততি িবুল িো হয়|  

৯| িকদ কস ঐ োবত মৃতুেেের্ িবে তাহবল তাবি শহীদ ির্ততি অকজতত সওয়াে 

প্রদান িো হবে| 
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১০| আে িকদ তাে ঐ কদবন মৃতুে হয় তাহবল তাবি শহীদবদে অন্তভু তি িো 

হবে| 

 

সুন্নবতে আবলাবি খাোবেে পূবে ত হাত পকেষ্কাে িোে িয়টি উপিাকেতা েবয়বি| 

১| এিজন কফবেশতা আেবশে কনবচ েলবত থািবে, কহ ঈিানদােগর্ োসুল 

কতািাবদে প্রকত সন্তুি হবয়বিন|  

২| োসুবলে সুন্নত পালবনে জন্য অবনি সওয়াবেে অকধিােী হবে| 

৩| তাে শেীবেে পশি পকেিান সিতুল্য সওয়াে প্রদান িো হবে| 

৪| িহান আল্লাহ্  তায়ালাে েহিবতে অকধিােী হবে| 

৫| প্রচুে পকেিান সওয়াবেে অজতন িেবে িা  গুনাবহে িােবর্ কতািাে হাত কথবি 

ফসবি কগবয়বি| 

৬| এিজন শহীদ কহবসবে মৃতুেে কসৌিাগ্য অজতন িেবে| 

 

আল্লাহ তায়ালাে আবদশবি দুইিাবগ িাগ িো হবয়বি| আিবে তািউঈকন ও 

আিবে তািকলকফ|  

আিবে তািউঈকনিঃ আিবে তািউঈকন অথ ত হল এই িথা েলা "হও"| সাবথ 

সাবথ ঐ েস্তু হবয় িাবে| অথ তাৎ আল্লাহ্  িখন কিান কিছু হওয়াে জন্য আবদশ 

িেবেন হও, সাবথ সাবথ হবয় িাবে| িাবো পবক্ষ তাে প্রকতবোধ িোে কিান 

ক্ষিতা কনই েেং তা হবয় িাবে| কতকন কিান কিছু সৃকি িবেন অন্য কিছুে জন্য 

অথ তাৎ কতকন কি সিল েস্তু সৃকি িবেন তাে এিটি অপেটিে পকেপূেি| তাে সৃকিে 

িবে কিান অিথা সৃকি কনই| সে কিছুেই উপিাকেতা আবি| কিিন িানুষবি 

কতকন েস্তু গত ো আোকত্মিতাে ক্ষিতা কদবয়বিন তাে এিন অবনি সৃকি েবয়বি 

িাে এিটিে কপিবন অন্যটিে সৃকিে িাের্ েবয়বি| 

আিবে তািকলকফিঃ  এটি হবে এিন সে কেকধ ো আবদশ, িা আল্লাহ্  তায়ালা তাে 

োন্দাবদে সম্পবিত উপবিাগ িবেন কি তাে োন্দাো কি কি িবে আে কি কি িো 

কথবি কনবজবদেবি কেেত োবখ| তাে এ আবদশ োন্দাে ইো ও পিবন্দে উপে 

কনি তে িবে| কতকন িানুষবি ইো ও পিন্দ িোে ক্ষিতা কদবয়বিন| িা কহাি, এটি 

হবে কতকন, কিকন োন্দা িা সংিল্প কিংো পিন্দ িবে তা সৃকি িবে থাবিন| িখন 

িানুষ কিান কিছু িোে ইো িবে তখন কতকন তা সৃকি িবেন িকদ কতকন তা ইবে 

কপাষর্ িবেন| িকদ কতকন তা ইো না িবেন তাহবল তা কতকন সৃকি িবেন না| 

কতকন সিল কিছু সৃকি িবেন এেং সিল পদাথ তবি িাি তিেিাবে কেকিন্নিাবে 

সেেোহ িবে থাবিন| তাে সাবথ অন্য কিান ইলাহ নাই| কতকনই এিিাত্র 

ইলাহ| তাে সাবথ িাউবি শেীি িো িাবন হবে তাে কেবশষবর্ে (উলুকহয়োত) 

সাবথ িাউবি কিাগ িো| কতকন কঘাষর্া িেবলন কি, কি ব্যকি তাে সাবথ িাউবি 

শেীি িেল কতকন তাবি িখবনা ক্ষিা িেবেন না| এেং তাবি কচেস্থায়ী িঠিন 

শাকি প্রদান িেবেন| িখন িানুষ আল্লাহ্ ে আবদশ অনুিায়ী কিান িাল িাজ 

িোে ইো কপাষর্ িবে তখন আল্লাহ্  তায়ালা তাে দয়া অনুিায়ী তাে কস িাজ 

সম্পাদন িবে কদন| অথ তাৎ োন্দাে িাল িাজ িোে ইোটাবি কতকন োিে 

রুপদান িবেন | আে িখন িানুষ কিান খাোপ িাজ িোে সংিল্প িবে আল্লাহ্  

তায়ালা তাে ইো অনুিায়ী ঐ খাোপ িাজ সম্পাদন িবে কদন| অথ তাৎ কতকন তা 

তাে জন্য সৃকি িবেন| িখন কিান ব্যকি আল্লাহ্ বি কেশ্বাস িবে কিন্তু কস খাোপ 

িাজ িোে জন্য তাে কনিট প্রাথ তনা িেল| কসবক্ষবত্র আল্লাহ্  তায়ালা তাে প্রকত 

দয়া িেল| কতকন তাে খাোপ ইোবি তাে জন্য সৃকি িেবেন না| িাের্ সিল 

কিছুে চাকে িাঠি এিিাত্র তাে হাবত| শয়তান িত কচিা িরুি না কিন কস 

িখবনা সফল হবত পােবে না দয়ািয় আল্লাহ্ ে কনিট| 

আল্লাহ্  তায়ালা আিবে তািকলকফসমূহবি তাবদে প্রবয়াজবনে আবলাবি কশ্রকর্ িাগ 

িবে থাবিন| কনবন্ম উবল্লখ িো হল|  

১| আল্লাহ্  তায়ালা িানে জাকতবি তাে প্রকত ঈিান ও পকেপূর্ ত মুসলিান হওয়াে 

কনবদ তশ কদবয়বিন| 

২| িাো ঈিান এবনবিন তাো িাবত কিান প্রিাে হাোি িাজ ও পাপ িাজ 

সম্পাদন না িবে তাে আবদশ কদবয়বিন|  

৩| ইিানদােবদেবি ফেজ িাজসমুহ সম্পাদন িোে আবদশ েবয়বি|  

৪| িাো ঈিান এবনবিন তাবদেবি ফেজ, নফল ও সুন্নত পালন িোে আবদবশে 

পাশাপাকশ হাোি িাজ সম্পাদন, িািরুহ িাজ েজতন এিন কি িােতীয় পাপ 

িাজ কথবি কনবজবদেবি কেেত থািবত আবদশ িবেবিন| উপবোি প্রিােবিদ 

কথবি আিাবদেবি সেগুবলাে উপে ঈিান আনবত হবে| অথ তাৎ সেগুবলা 

এিসাবথ পালন িেবত হবে| এিটি পালন িেলাি অন্যটি িেলাি না তাহবল 

কিান উপিাবে আসবে না| কসকেয়াল অনুিায়ী সেগুবলাে উপে আিল ো কেশ্বাস 

িেবত হবে| উদাহাের্ স্বরূপ েলা কিবত পাবে- 

কিান ব্যকি িকদ আল্লাহ্ ে উপে ঈিান আনবলা কিন্তু হাোি িাজ িােবত পাবে 
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নাই, ইসলাবিে ফেিগুবলা পালন িোে সাবথ সাবথ পাপ িাজও সম্পাদন িেল, 

কিংো সুন্নত ও নফবলে িেল কিন্তু ফেি পালন িেল না আসবল তাে কিান 

আিল িাবজ আসবে না| তাে কিান আিল িবুল িো হবে না| িাের্ এিটি 

ব্যতীত অন্যটি পকেপূর্ ত হবে না| এিইিাবে কিান ব্যকি তাে ফেি নািাি ও 

িািাত আদায় িেল না এেং তাে পকেোে, স্ত্রী ও সন্তানবদে অকধিােসমুহ আদায় 

িেল না তাহবল আল্লাহ্  তায়ালা তাে সিল ধেবর্ে িাল িাজসমূহ কিিন 

েদান্যতা, দান খয়োত, িসকজদ কনি তার্, িাউবি সাহায্য িো এিন কি খাোবেে 

পূবে ত হাত পকেষ্কাে কিংো ওিো পালনসহ কিান িাজই কতকন িবুল িেবেন না| 

তাই আিাবদে সিলবি কসকেয়াল অনুিায়ী আিবে তািকলকফসমূহবি পালন িো 

উকচৎ| িাে অেস্থান কিখাবন তাবি কসখাবন কেবখ আিল িেবত হবে| অন্যিাবে 

েলা িায় কি, কিান ব্যকি িকদ িি গুরুত্বপূর্ ত িাজ িবে তাে উপবেে িাজগুবলা 

কেবখ এেং কস িকদ েবল এগুবলা উপবেেগুবলা কথবি অবনি গুরুত্বপূর্ ত ো কিান 

হাোি িাজ সম্পাদন িবে তাহবল ঐ িাজ গ্রহর্ িো হবে না| কিন্তু তাবি 

অেশ্যই উপবেে িাল িাজগুবলা সম্পাদন িেবত হবে| এই কেষবয় তাফকসবে 

রুহুল েয়াবন কেিাকেত আবলাচনা িো হবয়বি| কনয়কিতিাবে িাল কিান িাজ 

িো েেিতবি বৃকি িবে| আশাে কেষয় হবে, আল্লাহে আবদশগুবলা কথবি 

গুরুত্বপূর্ তগুবলা পালবনে িােবি তাে সন্তুকি অজতন অকধিতে সহজ| 

 

খাোবেে িবে ৪ টি ফেি েবয়বিিঃ 

১| িখন খাোে গ্রহর্ িেবে তখন ইহা সািবন োখবত হবে কি সবন্তাষ ও র্তপ্ততা 

আল্লাহ্  তায়ালা ির্ততি গৃহীত হবে|  

২| হালাল খাদ্য গ্রহর্ িো| 

৩| খাোে গ্রহবর্ে িােবি কি শকি অকজতত হয় তাে সেটুকু আল্লাহ্ তায়ালাে 

ইোদবতে জন্য ব্যয় িেবত হবে|  

৪| িা কতািাে িাবি আবি তা কনবয় সন্তুি থািবত হবে| খাোে িা কহাি না কিন 

তাে উপে সন্তুি থািবত হবে|  

খাোে গ্রহবর্ে শুরুবত এই কনয়েত িেবত হবে কি, আিাে এই খাোবেে িােবি 

কি শকি উপাকজতত হবে তা আল্লাহ্  তায়ালাে ইোদত ও কগালািীে জন্য ব্যয় 

িেে, তাে ধি তবি তথা ইসলািবি কসো িোে জন্য ও কচেস্থায়ী পাওয়াে জন্য| 

অনাবৃত িিবি খাোে গ্রহর্ িো তেধ| 

খাোবেে মুিাহােসমূহিঃ 

জকিবনে উপে দিে খান কেিাবনা| খাোবেে গ্রহবর্ে জন্য নতুন িাপে পকেধান 

িো|  কনজ হাাঁটুে উপে েসা| খাোে গ্রহবর্ে পূবে ত হাত ও মুখ িাল িবে ধুবয় 

কনয়া|  কেসকিল্লাহ েবল শুরু িো| লেবর্ে িােবি খাোে গ্রহর্ শুরু িো| অথ তাৎ 

লেবর্ে স্বাদ কনবয় শুরু িো|  িবেে িয়দা কদবয় ততকে রুটি খাওয়া | হাবত কদবয় 

রুটিবি িাঙ্গা| রুটিে ক্ষুদ্র অংশ িাবত অপচয় না হয় কস কদবি কখয়াল োখা| 

োসবনে কি অংশ কতািাে কনিবট তাে কথবি খাোে গ্রহর্ শুরু িো| সািান্য 

পকেিান টি ব্যেহাে িো| রুটিবি কিাট কিাট িবে িক্ষর্ িো| খাোেবি িাল 

িবে কচকেবয় িক্ষর্ িো| আঙ্গুল কদবয় খাোে গ্রহর্ িো| আঙ্গুল কদবয় োসনবি 

িাল িবে পকেষ্কাে িবে কখবয় কনওয়া| আঙ্গুলসমূহবি কতন োে কেঁবট কনওয়া| 

খাোবেে কশবষ আল্লাহ্ ে প্রশংসা িো| দাাঁত পকেষ্কাে িবে কনয়া|  

খাোবেে িািরুহসমূহিঃ  

োি হাত কদবয় খাোে কনওয়া| খাোে গ্রহবর্ে পূবে ত তাে ঘ্রান কনওয়া| কেসকিল্লাহ 

েলবত অেবহলা ো অেজ্ঞা িো| 

খাোবেে হাোি িাজসমূহিঃ  

র্তপ্ত হওয়াে পবেও খাোে গ্রহর্ চালু োখা| (িকদ কতািাে কনিট কিহিান থাবি 

তাহবল তাে র্তকপ্ত হওয়া পি তন্ত তাবি খাোে পকেবেশন িেবত হবে)| খাোে নি 

ো অপচয় িো| কিান কিান স্কলাবেে িবত,  খাোে িখন সািবন চবল আবস 

তখন কেসকিল্লাহ পবে কনবত হবে| কিান প্রিাে দাওয়াত ব্যতীত কিাবজ অংশ 

গ্রহর্ িো| িাবো অনুিকত ব্যতীত তাে খাোে গ্রহর্ িো| এিন কিান খাোে 

খাওয়া িা শেীে খাোপ হওয়াে আশংিা েবয়বি| এিন খাোে িাহা দাকম্ভিতাে 

সকহত ততকে িো হবয়বি| এিন ধেবর্ে খাোে গ্রহর্ িাে শপথ পূবে ত কদয়া 

হবয়কিল|  

গেি খাোে গ্রহর্িঃ 

গেি খাোে েকধেতাে িাের্ হবত পাবে| কচহাো কেের্ ত হওয়াে আশংিা েবয়বি| 

এটি কচাখ কদবয় িাল িবে না কদখাে িাের্ হবত পাবে| এটি দাাঁবতে েঙ পকেেততন 

িবে কফলবত পাবে অথ তাৎ হলুদ ের্ ত ধাের্ িেবত পাবে| মুবখে স্বাদ নি িবে 

কদবে| িাে ফবল স্বাদহীনতায় ভুগবত হবে| এটি কোধশকিবি দুে তল িবে কদয়| 

এটি িবনে ক্ষকত সাধন িবে| এে িােবর্ শােীকেি কোগ ব্যাকধ হবত পাবে|  
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অল্প খাোবেে উপিাকেতািঃ 

শকিশালী শেীবেে অকধিােী হবে| কতািাে অন্তেবি নুে িাো পকেপূর্ ত িবে 

কদওয়া হবে| শকিশালী স্মৃকতশকিে অকধিােী হবে| স্বািাকেি জীেন িাপন িেবত 

পােবে| িাজ িেবত আনন্দ পাবে| আল্লাহ্  তায়ালাে জন্য আনবন্দে সকহত িাল 

িবে কজকিে িেবত পােবে| তুকি তাে জন্য গিীেিাবে োন িেবত পােবে| 

এিনকি তাে ইোদত িো কথবি কনবজবি অবনি সুখী অনুিে িেবে| এে 

িােবি সিল িাবজ সূক্ষ্মদৃকি ও গিীে িবনাবিাগ কদবত পােবে| কিয়ািবতে কদন 

কহসাে প্রদাবনে কক্ষবত্র সহজতে হবে|  

 

কেোহ 

কেোবহে উপিাকেতািঃ 

প্রথিত, এটা কতািাে ঈিানবি েক্ষা িেবে| তুকি সুন্দে আচেবর্ে অকধিােী 

হবে| কতািাে রুকজ কোজগাবে েেিত আসবে| কেোহ িো সুন্নত অথ তাৎ তাে 

িােবি োসুবলে এিটি সুন্নত পাকলত হল| আিাবদে োসুল  ইেশাদ িবেন, 

"কেোহ িবো অকধি পকেিান সন্তান জন্ম দাও| এটা এই জবন্য কি কিয়ািবতে 

কদন আকি সিল উেবতে িে কথবি কনবজে উেত কেশী হওয়াে গে ত িেে"| 

স্বািী এেং স্ত্রী উিয়ই তাবদে এবি অপবেে অকধিাে আদাবয় সবচি থািবে| 

কিান ব্যকি কেবয় িেবত চাইবল তাবি অেশ্যই িাল িবে কিবয় কদবখ কনবত হবে| 

অথ তাৎ কিবয় সাকলহা (মুকিনা) কিনা কসকদবি কখয়াল োখবত হবে| মুহকেি ো 

কিােআবন েকর্ তত পবনেজন নােী ব্যতীত অন্য সিল কিবয়বি কেোহ িেবত 

পােবে| কিান কিবয় িকদ কেোবহে জন্য সিল শততােলী পকেপূর্ ত িেবত পাবে 

তাহবল তাবি কি কিউ চাইবল কেোহ িেবত পােবে| ফতওয়াবয় ফায়কজয়াে িবত, 

কিনাে িােবি গি ত ধাের্কৃত নােীে সাবথ কেোহ কদয়া তেধ| আে িকদ কিনািােী 

অন্য কিান ব্যকি হয় তাহবল সন্তান জন্ম কনয়াে আবগ তাে সাবথ শােীকেি 

সম্পবিত কজাোন তেধ নয়| কিান নােীবি তাে রূপ ো সম্পকত্ত কদবখ কেোহ িবো 

না| অন্যথায় তুকি ঘৃকর্ত পাবত্র পকের্ত হবে| আিাবদে োসুল  ইেশাদ িবেন, 

"িকদ কিান ব্যকি কিান নােীবি তাে সম্পদ ও রূবপে জন্য কেোহ িেল তাহবল 

তাবি ঐ িকহলাে সম্পদ ও রূপ কথবি েকঞ্চত িো হবে"| কিান ব্যকি কিান 

নােীবি তাে কখাদািীরুতা ও সুন্দে আখলাবিে জন্য কেবয় িেবল আল্লাহ্  তায়ালা 

তাে সম্পদ ও রূপ োকেবয় কদবেন| স্ত্রীো সাধাের্ত চােটি কেষবয় স্বািীবদে কচবয় 

কনন্মগািী হওয়া োঞ্ছনীয়| স্ত্রীে েয়স, শােীকেি উচ্চতা, আত্মীয়তা ও পাকেোকেি 

সম্পবিতে কদবি কনন্মগািী হওয়া িাল| অনুরূপিাবে স্বািীবদেবিও চােটি কেষবয় 

স্ত্রীবদে কচবয় কনন্মগািী হওয়া োঞ্ছনীয়| স্ত্রীবদে অেশ্যই সুন্দে ও আদবেে 

অনুসােী হবত হবে, সুন্দে আচের্, তাবি অেশ্যই হাোি সবন্দহমূলি িাজ 

পকেতোগ এেং তাে িাথা, িাথাে চুল, োহু ও পা ইতোকদ কেগানা কিান পুরুষবি 

কদখাবত পােবে না| যুেতী কিান কিবয়বি েয়স্ক কলাবিে সাবথ কেোহ কদয়া 

কিানিাবে তেধ হবে না| এটা ফাসাদ ো কফতনাে িাের্ হবত পাবে| 

কেোবহে অনুষ্ঠান হওয়াে আবগ েে ও িবন পবক্ষে অকেিািবদেবি তাবদে 

উিবয়ে সম্পবিত িাল িবে তদন্ত ো কজবন কনওয়া উকচৎ, এবত িবে সুন্নত 

পালবনে পাশাপাকশ িাবত িবে তাবদে দাম্পতে জীেন সুখী ও সুন্দে হয়| 
স্কলােবদে িবত এখাবন কতনটি উপিাে েবয়বি| প্রথিত, দাম্পতে জীেবন তাবদে 

িালোসা আেও বৃকে পাবে| কিতীয়ত, তাবদে কেকজবিে েেিত হবে ও এই 

িাজটিে িােবি তাো োসুল এে এিটি সুন্নত পালন িেবত পােল| সেিাে ো ঐ 

কদবশে কিান শহবেে তেোকহি আইনবি সািবন কেবখ কেোহ সম্পন্ন িো 

আেশ্যি| সেিােী আইন না কিবন কেোহ কদয়া ো িো কিানিাবে তেধ হবে না 

এিনকি সুন্নত ও পালন হবে না| এিাবে কেবয় িেবল ো কদবল অপোধী কহবসবে 

কেবেকচত হবে িাে জন্য শাকি অেধাকেত| সেিােী আইন ও                                    

সুন্নতবি সািবন কেবখ কেোহ সম্পন্ন হওয়াে পে কিবলে পকেোে, আত্মীয়-স্বজন, 

পাো- প্রকতবেশী সিবলে উকচৎ িবনে পকেোেবি উন্নত িাবনে উপহাে প্রদান 

িো| এটা এজবন্য কি, তাবদে উিবয়ে িাবঝ িাবলাোসা আেও বৃকি পাবে| স্ত্রী 

কনবজবি তাে স্বািীে সািবন সুন্দে িবে সুবশাকিত িবে উপস্থাপন িো তেধ| এে 

িাো অকধি সাওয়াে অকজতত হয়| কেোবহে কদন সন্ধায় কিাজ িোবনা সুন্নত| 

অথ তাৎ োবতে নািাবজে পে োবতে খাোে গ্রহর্ িো উকচৎ| োবতে নািাবিে 

পে েে নেেধূে ঘবে প্রবেশ িেবে| নফল ো শুিকেয়াে নািাি আদায় িবে 

তাো তাবদে িাবজ অদৃশ্য হবয় িাবে| সুন্নত কহবসবে কেবয়ে প্রথি কদন োবত 

স্বািী তাে নেেধূ স্ত্রীে পা ধুবয় কদবে এেং কধায়াকৃত পাকন পুবো োকেবত কিটিবয় 

কদবে| তােপে দুই োিআত নািাি আদায় িবে কনবে| েলা হবয়বি কি, ঐ কদন 

আল্লাহ্  তায়ালা নািাি আদায় িো েবেে সিল কদায়া িবুল িেবেন| িানুষ 
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েেবি কদখাে সাবথ সাবথ এ েবল স্মের্ িকেবয় কদবে কি, "োোিাল্লাহু ওয়া 

োোিাল্লাহু আলায়কহ ওয়া জািায়া োয়নাকুিা কেলখায়কে"| 

অথ তাৎ আল্লাহ্  তায়ালা কতািাে ও কতািাে স্ত্রীবি েেিত ও িল্যার্ িািনা িরুি, 

সাো জীেন কতািাবদেবি িল্যাবর্ে সকহত এিসাবথ োখুি| অবনি িানুষ নে 

কেোকহত দম্পকতবি এই েবল সবম্বাধন িবে শুি িািনা িাল কহাি কতািাবদে 

নতুন জীেন অথো সুখী কহাি কতািাবদে সুখী সংসাে| এটা মুলতিঃ 

অপ্রবয়াজনীয়মূলি োিে ো অজ্ঞতাে পকেচয়| েেং নািাি পবে তাবদে জন্য 

কদায়া িো উকচৎ| েবেে উকচৎ হবে প্রবয়াজনীয় ধিীয় কশক্ষা গ্রহর্ িো ও পকেোে 

ো স্ত্রীবি কশক্ষা কদয়া| এটা এজন্য নয়, কি তুকি কিান কদন তাবদে িাো কজজ্ঞাকসত 

হবে েেং এটি কশক্ষা িো ফেি| অথ তাৎ ইসলাবিে প্রাথকিি জ্ঞান অজতন িো 

প্রবতেি ব্যকিে উপে ফেি| কিানটি হালাল, কিানটি হাোি ও কিানটি ফেি 

এগুবলা জানবত হবে ও তাবদেবি কশক্ষা কদবত হবে| এেং এটি সুন্নত কি, সুন্নতবি 

জানাে পাশাপাকশ পকেোবেে সোইবি তা জানাবনাে নািও সুন্নত| এটা 

কিানিাবে তেধ নয় কি স্ত্রীবি োকহবে এিন জায়গায় পাঠাবনা িা ইসলাি িখবনা 

সিথ তন িবে না| স্বািীে জন্য স্ত্রীবি শেীয়বতে আবলাবি িাল িবে কপাশাি 

পকেধান না িবে োকহবে কনয়া কিানিাবে তেধ নয়| আিাবদে োসুল ইেশাদ 

িবেন কি, "িকদ কিান নােী সুগকন্ধ ব্যেহাে িবে নািাি আদায় িোে জন্য 

িাসকজবদ আবস তাহবল তাে নািাি িবুল িো হবে না িতক্ষর্ পি তন্ত না ঐ নােী 

োকেবত কগবয় িাল িবে কগাসল না িবে| ঐ কগাসল হবত হবে এিন অপকেত্র 

কথবি পকেত্র হওয়াে জন্য কিিাবে কগাসল িো"| অথ তাৎ এটা কিানিাবে তেধ 

হবে না কি, সুগকন্ধ ব্যেহাে িবে োকহবে কগবয় নািাি আদায় িো| েেং এে 

িােবি গুনাহ অকজতত হবে| তাই এসিল িাজ কথবি আিাবদে স্ত্রীবদেবি দূবে 

োখবত হবে| আিাবদে উকচৎ হবে কনবজবদে িাবঝ তুলনা িবে এিটি সহনীয় 

পন্থা আকেষ্কাে িো িাবত িবে কস তা বুঝবত পাবে কি এটা অন্যায় িাজ িা 

ইসলািী শেীয়ত িখবনা অনুিকত কদবে না| 

োসুল ইেশাদ িবেন, "জান্নাবতে অকধিাংশ িানুষ হবে গেীে ো কিসকিন িাো 

দুকনয়াে জীেবন গেীে কিল, আে জাহান্নাবিে অকধিাংশ োকসন্দা হবে নােী"| এটা 

শুবন িা আবয়শা (োিঃ) োসুল এে িাবি জানবত চাইবলন, জাহান্নাবি অকধিাংশ 

োকসন্দা নােী হওয়াে িাের্ সম্পবিত| োসুল এে ব্যখ্যায় েবলন, "তাো কিান 

কেপবদ পো কলাবিে সাহাবয্য একগবয় আবস না| িখন কিান ব্যকি তাবদেবি 

সে তদা সাহায্য িবে কিন্তু তাে কেকনিবয় তাো তাে সাবথ খাোপ ব্যেহাে িবে আে 

েবল এসেবতা আিাবদে জন্য অথ তাৎ সাহায্য ও অকধিাে পাওয়াে কিাগ্যতা শুধু 

আিাবদেই| এিনকি তাো তাবদে ঐ সাহাবয্যে িথা ভুবল িায় ও তাবদে সাবথ 

খাোপ ব্যেহাে িবে| তাো শুধুিাত্র সাজবগাজ ও অলঙ্কাে কনবয় ব্যি থাবি ও 

তাবদে অকধিংশ সিয় গল্প িবে িাটায়"| উপবোি খাোপ িাজগুবলা পুরুষ 

কিংো নােী িাো সম্পাকদত হবল সিবলই জাহান্নাকি হবে| 

হজেত আলী (োিঃ) হবত েকর্ তত, এিকদন এিজন নােী োসুবল পাি এে কনিট 

আসবলন এেং েলবলন ইয়া োসুলাল্লাহ, আকি এিজন িানুষবি কেোহ িেবত চাই 

এবত আপনাে অকিিত জানবত চাকে| দয়াে োসুল  েলবলন, "এিজন স্বািীে 

তাে স্ত্রীে উপে অবনি অকধিাে আবি তুকি কি তা পালন িেবত পােবে"?  

িকহলাটি েলল স্বািীে অকধিােসমুহ কি কি ইয়া োসুলাল্লাহ? "িকদ তুকি তাবি িি 

ো আঘাত দাও তাহবল তুকি আল্লাহে কেপবক্ষ অেস্থান িেবলও কতািাে নািাি 

িবুল হবে না", েলবলন আল্লাহ ে োসুল| িকহলা জানবত চাইল আে কিান 

অকধিাে আবি? োসুল েলবলন, "িকদ কিান নােী তাে স্বািীে অনুিকত ব্যতীত 

োকেে োকহবে কগল তাহবল তাে প্রবতেি িদবি িদবি গুনাহ কলখা হবে"| িকহলা 

েলল আে কিান অকধিাে? োসুল েলবলন, "কিান নােী িকদ তাে স্বািীবি িথাে 

িােবি আঘাত িবে তাহবল কিয়ািবতে কদন কফবেশতাো তাে িণ্ঠনালীবি িাধ 

কথবি কেকেন্ন িবে োকহবে কনবয় আসবে"| িকহলা জানবত চাইল আে কিান 

অকধিাে?  োসুল েলল, "কিান িকহলাে িাবি সম্পকত্ত থািাে পবেও কস তাে 

স্বািীে প্রবয়াজবন ব্যয় িবেন কন তাহবল ঐ িকহলা কিয়ািবতে কদন িাল কচহাোয় 

আগিন িেবে"| িকহলাটি আোে জানবত চাইল আে কিান অকধিাে? োসুল তাে 

উত্তবে েলবলন, "িকদ কিান নােী তাে স্বািীে সম্পদ কথবি কিছু অংশ কেঁচবি চুকে 

িবে িাউবি কদবয় কদল, আল্লাহ তায়ালা তাে এ জািাত ো দান িবুল িেবেন 

না| িতক্ষর্ পি তন্ত না তাে স্বািীে িাবি ক্ষিা না চায় ও স্বািী ক্ষিা না িবে"| 

িকহলাটি জানবত চাইল আে কিান অকধিাে? োসুল েলবলন, "িকদ কিান নােী 

তাে স্বািীে নাবি শপথ িবে কি কস তাে আনুগতে িেবে না, কিয়ািবতে কদন 

কফবেশতাো তাে কজহোবি জাহান্নাবিে গবততে সাবথ ঝুকলবয় োখবে| কিান 

িকহলা স্বািীে োকেে োকহবে কগবয় কিান োবে িকহলাে নৃতে উপবিাগ িবে গান 

শুবন তাহবল তাে কশশু কথবি এপি তন্ত অকজতত সিল সওয়াে োকতল হবয় িাবে| 

আে ঐ সিল কপাশাি কিগুবলা কস পকেধান িবেকিল কসগুবলা আজ তাে কেরুবে 
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সাক্ষী কদবে এেং েলবে কস আিাবদেবি ঐ সিল পকেত্র কদবন অথো তাে স্বািীে 

সাবথ থািা িালীন সিবয় পকেধান িবে কন েেং ঐ সিবয় পকেধান িবেকিল কি 

সিয় কস হাোি জায়গাগুবলাবত অেস্থান িেত| অথ তাৎ খাোপ জায়গায় অেস্থান 

িেত| অতিঃপে িহান আল্লাহ্  তায়ালা কঘাষর্া িেবেন কি, আকি এই সিি 

নােীবদেবি হাজাে েিে িােত আগুবন দাহন িেে"| এই সিল কেষবয় শুবন ঐ 

নােী োসুলবি েলল, িতক্ষর্ পি তন্ত না আকি এই সিল িাজ িেবত পােে না 

ততক্ষর্ পি তন্ত আকি কেবয় িেবো না|  

এিন সিয় োসুল তাে উপবোি োিেসমূবহে ব্যখ্যা কদবলন এিাবে, "কহ খাতুন, 

এখন আিাবি এিজন পুরুবষে সাবথ কেোহ িোে উপিাকেতা েলাে সুবিাগ 

দাও| শুবনা, কিান স্ত্রীে স্বািী তাবি এিথা েবল আল্লাহ্  কতািাে উপে খুকশ 

কহাি| তাহবল তাে এোিে িাো স্ত্রীে ষাট েিে ইোদত িোে সওয়াে পাবে। স্ত্রী 

তাে স্বািীবি এি গ্লাস পাকন পান িোবনা এি েিে কোিা োখাে কচবয় অকধি 

ফকজলবতে| শােীকেি সম্পিত সম্পাদবনে পে স্ত্রীে কগাসল িেবল এিটি কিােোন 

পালন িোে িত সওয়াে অজতন তাে নাবি কদয়া হবে| িকদ কিান িকহলা তাে 

স্বািীে সাবথ হটিাকেতা না িবে কফবেশতাো তাে জন্য তাসকেহ পাঠ িবে| স্ত্রী 

িকদ স্বািীে সাবথ কিৌতুি ো িজা িবে তাহবল ষাটটি দাস মু ি িোে িত গুবর্ে 

অকধিােী হবে| িকদ কিান নােী তাে স্বািীে দুিঃবখে কদবন সম্পদ অজতন িবে ো 

কেকজবিে ব্যেস্থা িবে ও পাাঁচ ওয়াি নািাি সঠিিিাবে আদায় িবে এেং েিিান 

িাবসে কোিা োবখ তাহবল এটা তাে জন্য হাজাে োে িাো ঘে তাওয়াবফে 

চাইবতও অকধি সাওয়াবেে িাকলি হবে"| 

হিেত ফাকতিা (ো) োসুল এে িাবি জানবত চাইবলন কি, িকদ কিান িকহলা তাে 

স্বািীবি আঘাত িবে তাহবল তাে কি হবে? তখন তাে কপতা োসুল েলবলন, 

"িকদ কিান নােী তাে স্বািীবি আনুগতে িোে অস্বীিাে িবে তাহবল আল্লাহ্  

তায়ালা তাে কেরুবি অেস্থান িবে িতক্ষর্ পি তন্ত না তাে স্বািীে িাবি ক্ষিা না 

চায় ও তাে স্বািী তাবি ক্ষিা না িবে| আে কস িকদ শােীকেি সম্পিত িেবত 

অস্বীিাে িবে তাহবল তাে সিল সওয়াে োকতল হবয় িাবে| স্ত্রী িকদ স্বািীে 

সাবথ খাোপ ব্যেহাে িবে তাহবল স্ত্রী আল্লাহ্  তায়ালাে কিাবধে েস্তুবত পকের্ত 

হবেন| অথো স্ত্রী িকদ স্বািীবি এিথা েবল কি তুকি আিাবি ব্যেহাে িোে কিান 

অকধিাে নাই তাহবল আল্লাহ্  তায়ালাে দয়া তাে উপে হাোি হবয় িাবে| িকদ 

কিান স্বািী তাে স্ত্রীবি শেীয়ত সেত কপাশাি না পবে োকহবে িাওয়াে অনুিকত 

প্রদান িবে তাহবল ঐ স্বািী ে নাবি হাজাবেে কচবয়ও অকধি গুনাহ কলখা হবে 

কিননা কস হাোি িাজ িোে উৎসাকহত িবেবি"| এে কথবি বুঝা িায় কি 

এিজন িকহলা তাে স্বািীে অনুিকত ব্যতীত োকহবে িাওয়াে শাকিে পকেিান| 

োসুল ইেশাদ িবেন, "কহ ফাকতিা, িকদ আল্লাহ্  তায়ালা তাে োন্দাহ ো 

িানেজাকতবি অন্য কিান কেষয় কথবি আল্লাহ্ বি ব্যতীত কসজদা িোে আবদশ 

কদন, তাহবল আকি িকহলাবদেবি অন্য কিান কেষবয়ে পূবে ত তাবদে স্বািীবদেবি 

কসজদা িোে আবদশ িেতাি"| হিেত আবয়শা (োিঃ) হবত েকর্ তত, এিদা আকি 

আিাে কনবজে িাবলাে জন্য োসুলবি কজবজ্ঞস িেলাি| কতকন েবলন, "কহ 

আবয়শা, আকি কতািাে িাল হওয়াে জন্য কতািাবি কিিন উপবদশ কদকে ঠিি 

কতিকন তুকি আিাে উেবতে িাবলাে জন্য উপবদশ ো িাজ িবে িাবে| িখন 

িানে জাকতবি কিয়ািবতে কদন কেচাবেে মুবখামুকখ িো হবে তখন তাবদেবি 

প্রথি প্রে িো হবে ঈিান সম্পবিত| কিতীয় প্রে িো হবে পকেত্রতা ও নািাি 

সম্পবিত| র্ততীয় প্রে িো হবে িকহলাবদেবি তাবদে স্বািীে আনুগবতেে কেষবয়| 

িকদ কিান ব্যকি তাে স্ত্রীে কেষবয় সবন্তাষ প্রিাশ িবে আল্লাহ তায়ালা তাবি 

হিেত আইয়ুে (আিঃ) ির্তি অকজতত সওয়াবেে পকেিান সিান সওয়াে িাো 

পুেস্কৃত িেবেন| আে িকদ কিান নােী তাে স্বািীে খাোপ আচের্ িো সবত্তও 

তধি ত ধাের্ িবে আল্লাহ্  তায়ালা তাে িি তাদা আবয়শা কসকেিা (োিঃ) এে িত 

োকেবয় কদবেন"| োসুল ইেশাদ িবেন কি, "িকদ কিান ব্যকি তাে স্ত্রীবি আঘাত 

িবে তাহবল কিয়ািবতে কদন আকি তাে কেরুবি অেস্থান িেে"|  কতনটি িােবর্ 

স্বািী তাে স্ত্রীবি হাবতে তালু িাো মৃদু আঘাত িেবত পােবে অন্যথায় নয়| 

নািাি ো কগাসল আদায় না িো, স্বািীে আহোবন কিকলত হবত অস্বীিাে িো ও 

স্বািীে অনুিকত ব্যতীত তাে োকেে োকহবে িাওয়া| কিান িাবেই স্ত্রীবি লাঠি 

কিংো অন্য কিান িােী েস্তু কদবয় আঘাত িোে অনুিকত কনই| অথো তাবি লাকথ 

িাো অথো হাবতে িবে িােী কিান কিছু লাকগবয় আঘাত িো িাবে না| এিনকি 

স্ত্রীে শেীে কিংো িাথায় কিানিাবে আঘাত িো তেধ নয়| উপবোি কতনটি িাের্ 

ব্যতীত অন্য কিান িােবর্ স্ত্রীবি আঘাত িোে অনুিকত কনই| প্রথবি তাে ভুবলে 

জন্য তাবি সংবশাধন ো সিয় কদয়া| এেপবেও িকদ না শুবন তাহবল তাবি শাকি 

স্বরূপ কেিানা আলাদা িবে কদয়া িাবত িবে পূবে তে স্থাবন কফবে আবস ও িােতীয় 

দায় দাকয়ত্ব তখন স্ত্রী কনবজেটা কনবজ েহন িেবে| ইসলাবিে শেীয়বত এিাবে 
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েলা আবি কি, িকদ কিান স্ত্রী তাে স্বািীে সাবথ খাোপ আচের্ িবে তাহবল স্বািী 

কনবজবি এে জবন্য দায়ী িেবত হবে| কনবজ কনবজবি েলবত হবে আকি িকদ িাল 

হতাি ো িাল আচের্ িেতাি তাহবল কস আিাে সাবথ এরূপ ব্যেহাে িেবতা 

না| িকদ কিান ব্যকিে স্ত্রী সাকলহা ো মুকিনা হয় তাহবল ঐ ব্যকিে জন্য কিতীয় স্ত্রী 

গ্রহন তেধ হবে না| কিান ব্যকি তাে পকেোবে প্রথি স্ত্রীে সাবথ ন্যায় কেচাে 

পাওয়াে উবেবশ্য কিতীয় কেোহ িেবল তা তেধ হবে না| িকদ কস িবন িবে কি, 

তাবদে িাবঝ ন্যায় কেচাে িেবত পােবে তাহবল কস কিতীয় কেোহ িেবত পােবে| 

অকধিন্তু এটি স্বািীে বুকিিত্তাে কেষয় ঐ িাজটি সম্পাদন না িো| স্ত্রী কিান িাবজ 

োকহবে কিবত চাইবল তাে জন্য তা তেধ, তবে কস তাে শেীে ও িাথাবি িাল 

িবে িাপে কদবয় পকেধান িবে কনবত হবে| অথ তাৎ শেীয়বতে আবলাবি োকহবে 

কিবত পােবে| সুগকন্ধ ও অলঙ্কাে ব্যেহাে িবে নােীে োকহবে িাওয়াটা ইসলাবি 

হাোি| দুকনয়াে সেবচবয় উন্নত ও মূল্যোন েস্তুে িবে এিজন কনক্কাে নােী হল 

তাে স্বািীে জন্য উত্তি সম্পদ| কেয়াদুন নাকসকিবনে িবত, কিান মুসকলি ব্যকি 

তাে স্ত্রী সাবথ নম্র ও আবেগ কদবয় িথা েবল তাহবল তাবি নফল ইোদবতে 

সিান সওয়াে কদয়া হবে| সুো কনসাে অিিতি আয়াবতে িি তাথ ত হবে, "স্ত্রীে 

সাবথ নম্র ও িদ্র িাষায় িথা ো আচের্ িেবত"| হাকদবস এবসবি, "কহ আবু 

েিে, িকদ কিান ব্যকি তাে স্ত্রীে সাবথ হাকস মুবখ ও নম্রিাবে িথা েলল তাহবল 

তাবি এিটি দাস মুি িোে অকধি সওয়াে প্রদান িো হবে| এেং আল্লাহ্  

তায়ালা ঐ নােীে প্রকত দয়া িেবেন না কি কিনা এিজন ফাকসি ব্যকিবি কেবয় 

িেল| এেং কি ব্যকি আিাে সাফায়াত পাওয়াে আশা িবে কিন্তু কস তাে স্ত্রীবি 

তা প্রদান িবে না কস ব্যকি ফাকসি| এেং ঐ ব্যকি সেবচবয় িাল কি কিনা 

িানুবষে কনিট িাল| ঐ ব্যকি সেবচবয় খাোপ কি কিনা িানুবষে কনিট খাোপ| 

কিান মুসলিানবি আঘাত িোে অথ ত হল িাো শেীফবি সাত োে ধেংস িোে 

কচবয়ও অকধি খাোপ িাজ"| দুেরুল মুখতাে গ্রবন্থ েলা হবয়বি কি, কিান 

মুসকলি ব্যকি কিান নােীে সাবথ সকহহ পিকতবত কেোহ েন্ধবন আেি হয় তাহবল 

তাবদে কেোহ সম্পন্ন হবয় িাবে| স্বািীে উপে তাে স্ত্রীে জন্য নাফািা ো ব্যয় 

িো ফেি| নাফািা েলবত খাোে, কপাশািসহ িােতীয় কেষয়বি বুঝায়, িাহা 

স্বািীবি তাে স্ত্রীে জন্য ব্যয় িেবত হবে| তাো কি োকেবত েসোস িেবে তা 

স্বািীবি ব্যেস্থা িেবত হবে| স্ত্রী তাে স্বািীে িাবি তাে আত্মীয়বদেবি ঐ 

োকেবত আসাে জন্য েলবত পােবে, অনুরূপিাবে স্বািীও তাে স্ত্রীবি তাে আত্মীয় 

স্বজন ঐ োকেবত আসাে জন্য তাে স্ত্রীবি েবল কনবত পােবে| অথ তাৎ তাবদে 

উিবয়ে অকধিাে েক্ষাে কক্ষবত্র পেিে সহবিাকগতা িেবত হবে| োকেটি এিন 

হবত হবে কিখাবন এিজন নে মুসকলি দম্পকত্ত িালিাবে জীেন িাপন িেবত 

পাবে| কিখান কথবি মুয়াকেবনে আজান িাল িবে শুনা িায়| স্বািী তাে স্ত্রীবি 

সপ্তাবহ এিকদন তাে পকেোবেে সাবথ কদখা িোে জন্য োধা প্রদান িেবত পােবে 

না| এবত তাে কিান অকধিাে নাই| অনুরুিাবে স্ত্রীে পকেোবেেও সপ্তাবহ এিকদন 

তাবদে কিবয়বি কদখাে অকধিাে আবি| িকদ তাে িাতা কপতাে কিউ এিজন 

অসুস্থ হবল স্বািীে আপকত্ত থািা সবত্তও তাে িাতা কপতাে কসো িেবত পােবে,  

িতক্ষর্ পি তন্ত তাো সুস্থ না হয়| স্ত্রীে মুহকেি আত্মীয় স্বজনবদেবি তাবি কদখবত 

আসাে ো কস তাবদেবি কদখবত িাওয়াে কক্ষবত্র স্বািীে োধা কদওয়াে কিান 

অকধিাে কনই| িকদ স্বািী তাে স্ত্রীবি োকহবে কিান খাোপ জায়গায় পাঠায় তাহবল 

উিবয়ই গুনাহগাে হবে| স্বািী তাে স্ত্রীবি সিল প্রিাে িাজ কথবি েক্ষা িেবে| 

কিিন োকেবত কিংো োকহবেে িাবো জন্য িাজ িো, কিান কিছু পকেবশাধ িো| 

নােীে উকচত োকেে িােতীয় িাজ িি ত কনবয় ব্যি থািা, তাে অলসিাবে েবস 

থািা উকচত হবে না| স্বািী তাে স্ত্রীবি এিন সে স্থাবন গিবনে অনুিকত কদয়া 

উকচত হবে না কিখাবন কগবল তাে পদ তাে সিস্যা হবত পাবে | কিিন, েীবচ ও 

কিখাবন নােী- পুরুষ এিসাবথ কখলা উপবিাগ িবে| োকেবত এিন কিান 

কটকলকিশন কসট োখা উকচত হবে না িাে িাো ঐ সিল কপ্রাগ্রািগুবলা কদখা িাবে| 

স্ত্রীে কক্ষবত্র নতুন িাপে ো অলঙ্কাে ব্যেহাে িবে োকহবে িাওয়াে অনুিকত কনই| 

কস ঐ সিল স্থবন কিবত পােবে কিখাবন কিান হাোি িাজ সম্পাদন হয় না,  

এিনকি তাো িকদও তাে মুহকেি আত্মীয় না হয়| মুহকেি আত্মীয় হওয়াে পেও 

নােী -পুরুষ সিলবি পৃথি পৃথি রুবি অেস্থান িেবত হবে| এিজন নােীে 

আঠাবো জন মুহকেি আত্মীয় থাবি তাো হবলন তাে োো, দাদা, পুত্র, নাতী, তাে 

আপন িাই, তাে িাই অথো কোবনে পুত্র আবো অবনবি| এই সিল ব্যকিো 

তাে মুহকেি আত্মীয় িাো দুধ পাবনে িােবি তাে সাবথ সম্পকিতত হবয়বি| এিন 

চােজন ব্যকি আবি িাো কেোবহে িােবি তাে সাবথ মুহকেি আত্মীয় হবয়বি| 

তাে শ্বশুে, তাে কপতা, জািাতা, সৎকপতা, সৎ কিবল| এিজন ব্যকিে কিবলে 

িন্যা জািাতা ও এিজন িাবয়ে িন্যাে জািাতা তাবদে মুহকেি ব্যকি, তাবদে 

সাবথ কেোহ িো হাোি| মুহকেি আত্মীয় েলবত এিন সে আত্মীয় িাবদে সাবথ 

কেোহ েন্ধবন আেি হওয়া হাোি| অথ তাৎ িাবি কেোহ িো িাবে না| কিিন, 
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এিজন ব্যকিে জন্য তাে কোন তাে জন্য মুহকেি| প্রবতেি ব্যকি তাে 

সন্তানবদেবি কেোহ িো হাোি| কিন্তু এিজন ব্যকিে িাইবয়ে স্ত্রী কিংো তাে 

তপর্তি ো িার্ত পবক্ষে খালাবতা ো িািাবতা কোন কি কিউ কহাি না কিন তাবদে 

সাবথ কেোহ িবেত পােবে| তাো হাোি নয়| তাো পেিেবি কেোহ িেবত 

পােবে| কতািাে খালাবতা কোন কিংো তাে স্বািী কতািাে জন্য হাোি নয়| 

কতািাে স্বািী কিংো স্ত্রীে সবহাদেো কতািাে জন্য মুহকেি নয়| কসই নােীে কোন 

অথো খালাে স্বািী অথো তাে স্বািীে িাই তাে কনিট নন মুহকেি| িাহা কনয়ািত 

ইসলাি নািি কিতাবে হবেে অোবয়ে িবে উবল্লখ িো হবয়বি| ইসলাবিে 

দৃকিবত এই সিল পুরুবষে সাবথ কিান স্ত্রীে কিান প্রিাে পদ তা ব্যতীত কদখা ো 

সাক্ষাৎ িো তেধ নয়| এিন কি পদ তাে সকহত কিান কনজতন রুবি কদখা ো গল্প িো 

তেধ নয়| অথো তাবদে সাবথ কিান দীঘ ত ভ্রিবন োকহে হওয়া| িকদও এিজন 

নােীে তপকত্রি কিংো িার্তি কদি কথবি কস তাে জািাতা হয় তাহবলও তাে সাবথ 

কেে হওয়া তেধ হবে না| এিজন নােী তাে মুহকেি আত্মীয় িাবো সাবথ কেবয় 

িেবত পােবে না| তবে কস তাবদে সাবথ পদ তা িো ব্যতীত েসবত পােবে িা 

কিনা কস মুহকেি নয় এিন আত্মীয়বদে সাবথ কিান িাবে েসবত পােবে না| 

এিনকি কস তাবদে কি কিান এিজবনে সাবথ কগাপন কিান রুবি েসবত পােবে ও 

দীঘ ত কিান ভ্রিবন কেে হবত পােবে| মুহকেি নয় এিন কিান আত্মীয় তাবদে 

োকেবত আসবল কস তাে স্বািীে উপকস্থকতবত তাবি স্বাগতি জানাবত পােবে 

এিনকি কস পদ তাে সকহত তাে সাবথ িথাও েলবত পােবে এেং চা, িকফ ও খাোে 

পকেবেশন িবেবত পােবে| কিন্তু কস ওখাবন েসবত পােবে না| মুসকলিবদেবি 

তাবদে সিাবজে প্রথা কথবি কেে হবয় ইসলাি কি েবল কস অনুিায়ী জীেন 

পকেচালনা িো আেশ্যি| প্রবতেি মুসকলবিে উকচত তাে স্ত্রীবি ইসলািী কশক্ষায় 

কশকক্ষত িো ও ইসলাবিে িািহাবেে িথািথ অনুসের্ িোবনা| িকদ কস িাল 

িবে কশক্ষা না িবে তাহবল তাে জন্য কিান কশকক্ষত িকহলাে িােবি কশক্ষাে 

ব্যেস্থা িো| িাবত িবে এিজন মুকিন ো পেবহজগাে নােী কহবসবে আকেভূ তত 

হয়| িকদ কস ইসলািী কশক্ষায় কশকক্ষত কিান নােী না পায় তাহবল তাো দুইজন 

এি সাবথ ইসলাবিে প্রাথকিি েইগুবলা কথবি ইসলাবিে িবে ঈিান, হালাল, 

হাোি, ফেজ ইতোকদ কেষবয় জ্ঞান আহের্ িেবে| ঐ সিল েই কথবি িা আহবল 

সুন্নত ির্ততি অনূিকদত| কিান িািহাবেে অনুিের্ িো ব্যতীত কিান েই কিংো 

তাফসীে তাবদে োকেবত স্থান কদয়া ও তা পবে আিল িো কিানিাবে উকচত হবে 

না| ইসলাি কিংো মুসলািবদে জন্য ক্ষকতে আশঙ্কা হবত পাবে এিন কিান েস্তু 

কিিন কেকডও ো কটকলকিশন তাে োকেবত আনা তেধ হবে না| িা শয়তাবনে িাজ 

িাো অন্য কিছু নয়| এগুবলা ইসলাবিে তিাকলি ইোদাতসমুহ, ঈিান, 

আোকত্মিতা, সন্তান ও স্ত্রীে আচেবর্ে িবে োধা সৃকি িেবে, িা কিানিাবে 

গ্রহর্বিাগ্য নয়| স্ত্রী ও িন্যাবদেবি োকেে িাবজ ব্যি থািবত হবে| তাবদে 

উকচত হবে না িল-িােখানা, ব্যংি, কিাম্পাকন কিংো সািাকজিমূলি কিান িাবজ 

চাকুেী িো| স্ত্রী কিংো িন্যাবদে তাবদে োোে ো স্বািীে চাকুেী অথো ব্যেসায় 

সহবিাকগতা িো| এই সে িাজ হবে পুরুষবদে জন্য| িকহলাবদে িােতীয় 

আসোে পত্র, কপাশাি পকেবেদ ইতোকদ তাবদে অকেিােিো িয় িবে োকেবত 

কনবয় আসবেন| এটা তাবদে দাকয়ত্ব| আে িকদ িকহলা তা িেবত োে হয় তাহবল 

তাে ঈিান, তিাকলি ইোদাতসমুহ ও তাে স্বাস্থ দুে তল হবয় িাওয়াে আশঙ্কা 

েবয়বি| এইরূপ িেবল তাবদে দুকনয়া সম্পূর্ তিাবে িােখাে হবয় িাবে| পবে তাো 

অনুবশাচনা িেবলও কিান উপিাবে আসবে না| এিনকি এটি তাবদেবি তাবদে 

পাপ ও দুকিন্তা কথবি মুি কদবত পােবে না| কিান ব্যকি ইসলাবিে আবলাবি 

েসোস িেবত চায় তাহবল কস দুকনয়া ও আকখোবত িাকিয়াে হবে| আিাবদে 

উকচত ইসলাবিে েইবয়ে সাবথ কনবজবদেবি িাকনবয় কনয়া অথ তাৎ ইসলাবিে 

কশক্ষায় কনবজবদেবি কশকক্ষত িোে িােবি ধি ত পালন িো| আিাবদে 

কনবজবদেবি শয়তাবনে শয়তাকন কথবি কনবজবদেবি োকচবয় োখাে আপ্রার্ কচিা 

িো অথ তাৎ শয়তান ো মুনাকফবিে ফাবেঁ কনবজবি না জোবনা| আিাবদে 

কনবজবদেবি হাোি কথবি োচাাঁে পাশাপাকশ আিাবদে সন্তান ও িন্যাবদেবিও 

েক্ষা িেবত হবে| তাবদেবি ইসলাি কশক্ষাে জন্য ইসলািী কেদ্যালয়গুবলাবত 

পাঠাবনা উকচৎ|নােীবি পুরুবষে পাশাপাকশ কদািান, িলিােখানায় কিংো ব্যংবি 

িাজ িোে কিান দেিাে নাই| িকদ তাে স্বািী না থাবি অথো স্বািী িাজ িেবত 

পাবে না কসবক্ষবত্র তাে মুহকেি ব্যকি তাে সংসাবেে িােতীয় িাজ িবে কদবে| 

আে িকদ তাে আত্মীয়ো অসহায় হয় কসবক্ষবত্র ঐ কদবশে সেিাে তাবদে জন্য 

িাতাে ব্যেস্থা িেবে| আল্লাহ্  তায়ালা ঐ িকহলাে সিল প্রবয়াজন কনষ্পকত্ত িবে 

কদবেন| কস তাে েসোস িোে কোঝা তাে স্বািীে উপে কদবয় কদবেন | িকদও 

নােীে জীেনিাপন িোে জন্য তাে হাবত কিান িাজ কনই| কস তাে সম্পকত্তে 

অবধ তি অংশ তাবি কদবয় কদবে| নােীে দাকয়ত্ব ো িাজ হল োকেে কিতবে| তাে 

প্রথি ও প্রধান িাজ হল সন্তান লালন পালন িো| সন্তাবনে পথ প্রদশ তি হবলন 
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তাে িা| সন্তান ইসলাবিে িােতীয় তিাকলি জ্ঞান তাে িা কথবি কশক্ষা গ্রহর্ 

িেবে| তাহবল ঐ সন্তান শয়তাবনে ো অন্য িাবো প্রবোচনায় কিিন মুনাকফি 

কিংো কজকন্দবিে িাো িখবনা কেপদগািী হবে না| কস এিজন সকতেিাবেে 

মুসলািাবন পকের্ত হবে তাে কপতািাতাে িত| এই কেষবয় কেিাকেত জানাে জন্য 

ইন্দবলস কিস কিতাবে কদখাে জন্য েলা হবয়বি| ঐ ব্যকিবি মুনাকফি েলা হয়, 

কি ইসলাবিে ক্ষকত িোে জন্য কগাপবন িাি তিি পকেচাকলত িবে| তাবি 

কজকন্দিও েলা হয়| 

 

মৃত ব্যাকিে িাফন, দাফন ও জানািাে নািাি 

মুসকলি মৃত ব্যকি ো মুদ তাবি কগাসল িোবনা, িাফবনে িাপে ও জানািাে 

নািাি, তাে দাফন সম্পাদন িো ফেবিে িবে অন্তভু তি| মুসকলি মৃত ব্যকিবি 

(মুদ তা) কগাসল িোবনাে পে িাবঠে কিংো িাবে তবলে ততকে খাটিয়া (মুদ তা েহবনে 

জন্য ব্যেহৃত কি কিান খাট) িােবি েহন িবে সিাকহত িো| মৃতে ব্যকিে শাট ত 

খুলাে পে তাবি ওযু িকেবয় কদবত হবে| তােপে শেীবেে উপবেে অংশ তথা 

িাথা কথবি নাকি পি তন্ত কুসুি পাকন কদবয় কধৌত িবে কদবত হবে| নাকিে কনচ কথবি 

হাাঁটু পি তন্ত অংশটা আবৃত কেবখ পকেষ্কাে িেবত হবে| পকেষ্কােিােী ব্যকিে 

পকেষ্কাবেে সিয় তাে ডান হাবত কগ্লােস লাকগবয় কনবত হবে| কগ্লােস লাগাবনা হাত 

কদবয় আবৃত জায়গা পকেষ্কাে িেবত হবে| পবে মৃত ব্যকিে অপে কপঠও 

এিইিাবে কগ্লােস লাগান হাত কদবয় পকেষ্কাে িবে কদবত হবে| িাফবনে কতনটি 

িাপে কথবি এিটি খাটিয়াে উপে প্রসাকেত িেবত হবে তাে উপে মুদ তাবি 

কশায়াবত হবে| তােপে ঐ িাপে কদবয় মৃত ব্যকিবি আবৃত িবে কদবত হবে| 

অতিঃপে মুদ তাবি িকফবন স্থানান্তে িেবত হবে| িাফন িাপে কতন প্রিাবেে হবয় 

থাবি| িাফবন ফেি িাবি িাফবন জুরুেতও েবল, িাফবন সুন্নত, িাফবন 

কিফায়া| িাফবন সুন্নত পুরুবষে জন্য িা কতনটি কনবয় গঠিত আে িকহলাবদে জন্য 

পাাঁচটি কনবয় গঠিত| িাফবন কিফায়া পুরুবষে জন্য িা দুইটি কনবয় গঠিত এেং 

িাফবন কিফায়া িকহলাবদে জন্য িা কতনটি িাপে কনবয় গঠিত| োহে উে-োকফবি 

েলা হবয়বি কি, ইজাে, লাকফফা এেং কহিাে িকহলাবদে জন্য িাফবন কিফায়া| 

িকহলাো িখন জীকেত থািবে তখন তাবদেবি অেশ্যই একতন প্রিাবেে িাপে 

কদবয় কনবজবদেবি আবৃত িেবত হবে| ইজাে, েয়স্ক িকহলাবদে জন্য িা কদবয় 

শেীবেে িাথা কথবি হাাঁটু পি তন্ত আবৃত িেবে| ইেবন আবেকদবনে িবত,  লাকফফা 

হল িকহলাবদে জন্য িাকিস| অথ তাৎ িকহলাো িখন োকেে োকহবে িাবে তখন তা 

পকেধান িবে থাবি| দুরুল মুওতািাবত কলখা হবয়বি, পুরুষ তাে স্ত্রীে জন্য 

নাফািা তথা িাপে, খাোে কথবি শুরু িবে িােতীয় ব্যয়িাে সেেোহ িেবে| 

িাপে েলবত এখাবন কহিাে (কহজাে) এেং কিলহাফা বুঝাবনা হবয়বি| িা 

সাধাের্ত নােীো োকহবে পকেধান িবে| েততিান সিবয় িাবি কফোিা, িানবতা 

ো িায়া েলা হয়| অথ তাৎ িকহলাবদে িাপে কতন িাবগ হবয় থাবি| িা সােশাবফে 

কক্ষবত্র হয় না| সােশাফ মুলত আধুকনিতা কহবসবে পেেতীবত আকেষ্কৃত িো 

হবয়বি| িকহলাবদে কক্ষবত্র সােশাফ পেবত কিান সিস্যা হবে না ঐ সিল স্থাবন 

কিখাবন তাে প্রচলন ো প্রথা চালু আবি| কিখাবন গুনাবহে কিান আশংিা থািবে 

না| কনবজবি অন্যবদে কথবি পৃথি িবে উপস্থাপন িো কনবজবি আিষ তর্ 

িোবনাে জন্য সােশাফ পকেধান িো কফতনাে িাের্ হবত পাবে| িা ইসলাবি 

হাোি িো হবয়বি| িাফবন ফেি হল, িকহলা ও পুরুবষে জন্য এিটি িাপে 

কনবয় গঠিত িাফবনে িাপে| কিান প্রিাে উপাদান ব্যেহাে িো ব্যতীত সাধাের্ 

িাবনে কসল্ক িাপে, িাহা পুরুবষে জন্য এিটি ও িকহলাবদে জন্য দুইটি িাপে 

কনবয় গঠিত| জানািাে নািাবিে ইিাি কনর্ তবয়ে কক্ষবত্র কনয়ি অনুসের্ িেবত 

হবে| আে তািকদ কস মুসলিান হয়, শহবেে কেচােি, জুিাে নািাবিে খকতে ও 

সে তবশষ ওয়াকেশ ির্ততি কনযুি ইিাি| ইিাবি হাই কিংো জানািাে নািাবিে 

ইিািকত িেবেন ঐ ব্যকিবি অেশ্যই মৃত ব্যকিে সম্পবিত কেিাকেত জানবত হবে| 

অথ তাৎ িখন কস জীকেত কিল| পবে তা ওয়াকেবশে উপে কনি তে িেবে, চাইবল কস 

কনবজই ইিািকত িেবত পােবে| আে িকদ কস অনুপকস্থত থাবি তাহবল এিন ব্যকি 

নািাি পোবে কি উপবোি কলািবদে িবে অন্তভু তি না এবক্ষবত্র ওয়াকেবশে িা 

চায় তাই িেবত পােবে| অথ তাৎ িাবি ইো তাবি কদবয় নািাি সম্পাদন িোবত 

পােবে| এ সম্পবিত কেিাকেত ইন্দবলস কিস নািি গ্রবন্থে চতুথ ত ও পঞ্চি অোবয় 

কেিাকেত কদয়া আবি| কিান ব্যকিে মৃত কদবহে অবধ তি অংশ পাওয়া কগবয়বি 

োকি অংশ পাওয়া িায় নাই তাহবল মৃত ব্যকিে ঐ অংবশে জন্য জানািাে নািাি 

পোে প্রবয়াজন কনই| আোে কিান ব্যকিে মৃত কদবহে অংশ কিাট কিাট আিাবে 

পাওয়া কগবয়বি তাহবল তাে জন্য জানাজাে নািাি লাগবে না| আে িকদ 

সেগুবলাবি এিসাথ িো হয় তাহবল তাে জন্য নািাি আদায় িেবত হবে| কিান 

ব্যকিে মৃতবদহবি ো মুদ তাবি কগাসল িোবনাে পে সিাকহত িোে জন্য কনওয়া 
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হবয়বি এই মুহূবতত েলা হল কি মুদ তাে এিটি হাত কধায়া হয় নাই তাহবল তা 

কধায়াে পে তাবি সিাকহত িেবত হবে| অন্যিাবে েলা িায় কি, জানািাে নািাি 

সম্পাদন িোে পে সিাকহত িোে জন্য িেবে আনা হল, তখন েলা হল তাে 

এিটি হাত কধায়া হয় নাই তাহবল তাে ঐ হাতটি পকেষ্কাে িবে নািাি আদাবয়ে 

পে তাবি দাফন ো সিাকহত িেবত হবে| আে িকদ মুদ তাবি দাফন িোে পে 

েলা হয় তাহবল আে মুদ তাবি িেে কথবি উঠাবনাে কিান প্রবয়াজন কনই| আে 

িকদ মুদ তাবি োকহবে কিাথাও পাওয়া কগবয়বি ও তাবি কগাসল িোবনা হয় নাই 

এিনকি সিাকধও হয় নাই তাহবল অেশ্যই তাবি কগাসল িোবনাে পে দাফন 

িেবত হবে| আোে কিান মুদ তাবি তায়ােুি িবে কগাসল িোবনাে পে িকদ পাকন 

পাওয়া িায় তাহবল তাবি ইো িেবল দাফন ো আোে পুনোয় পাকন কদবয় 

কগাসল িোবত পােবে| 

কিান শহবে এিসাবথ অবনিগুবলা িানুষ িাো কগবল তাবদেবি ইো িেবল এি 

সাবথ জানািাে নািাি পবে দাফন িো িাবে| তবে উত্তি হবে তাবদে 

প্রবতেবিে জন্য আলাদা আলাদা িবে নািাি সম্পাদন িেবত পােবল| জানািাে 

নািাবিে জন্য কনয়েত অেশ্যই এিাবে িেবত হবে,  "আকি আল্লাহ্ ে সন্তুকি ও মৃত 

মুসকলি ব্যকিটিে িল্যাবর্ে জন্য এ ইিাবিে কপিবন চাে তািেীবেে সকহত 

জানািাে নািাি আদায় িেকি"| কিান ব্যকি অন্য কিান ব্যকি কিংো িাত্রীবি 

অপহের্ িোে িােবর্ কগ্রপ্তাে িো হল কেচােি অথো তাে অকিিােি তাবি 

হতোে আবদশ কদল, কদবশে কেরুবি কেবদ্রাহ িোে িােবর্ হতো িো হবয়বি 

কিংো এিন ব্যকি কি তাে িাতাকপতাবি হতো িবেবি তাহবল এই কতন ব্যকিে 

জন্য জানািাে নািাি সম্পাদন িো িাবে না| দুেরুল মুখতাবেে িবত, 

আত্নহতোিােী ব্যকিে জন্য জানািাে নািাি পো িাবে| অথ তাৎ কি ব্যকি কনবজই 

কনবজবি হতো িবেবি| 

 

সুকন্ন মুসকলবিে ১০ টি তেকশিেিঃ 

১| সুকন্ন মুসকলি সে সিয় িসকজবদ কগবয় জািাবতে সাবথ নািাি আদায় িেবে| 

২| কস ঐ ইিাবিে কপিবন জািাবতে সাবথ নািাি সম্পাদন িেবে কি ইিাি 

ফাকসি কিংো খাোপ কিান গুর্ােলীে অকধিােী না হয়| 

৩| কস কিাজাে উপে িাবসহ িো তেধ জানবে| এই কেষবয় কেিাকেত ইন্দবলস 

কিস নািি কিতাবেে চতুথ ত অোবয় কেিাকেত উবল্লখ িো আবি| 

৪| কস কিান সাহাোবয় কিোবিে কনন্দা িেবে না| 

৫| কস কদবশে কেরুবি কিান প্রিাে কেবদ্রাহ িেবে না| 

৬| কস ধিীয় কিান কেষয়বি সািবন কেবখ কিান প্রিাে সংগ্রাি কিংো িাোিাকে 

িেবে না| 

৭| কস কনবজে িবে ধবি তে কেষবয় কিান প্রিাে সবন্দহ িেবে না|  

৮| িাল কিংো িন্দ সেকিছু আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি আবস এই িথায় কেশ্বাস স্থাপন 

িেবে| 

৯| কস মুসলািানবদে িবে তাবদে কিেলা সম্পবিত কিান প্রিাে কেভ্রান্ত প্রচাে 

িেবত পােবে না| 

১০| কস সিল সাহােীবদে িে কথবি চােজন খলীফাবি তথা হিেত আবু েিে, 

ওিে, উসিান এেং আলী (োিঃ) কি অগ্রাকধিাে প্রদান িেবে|   

 

মৃতুেে অেস্থা সম্পবিত 

কহ গেীে ও দুে তল প্রার্ী, তুকি মৃতুে কথবি োাঁচাে জন্য িত দূবে িাও না কিন মৃতুে 

কতািাবি গ্রাস িেবে| কতািাবি মৃতুেেের্ িেবতই হবে| কস েলবে, আকি িকদ 

তাে কনিটেতী হই তাহবল হবত পাবে কস আিাে িাবি কিান কোগ হবয় আসত| 

অথো িখন কিান সংিািি িহািােী, িাোত্মি কিান কোগ কতািাে উপে আবস 

তাহবল তুকি অন্য কিাথাও পলায়ন িেবত এেং তা কতািাবি আে আিির্ িেবত 

পােবে না এই জাতীয় িাল্পকনি ধােনাে উপে কেশ্বাস স্থাপন িো হাোি| কিান 

প্রিাে কোগ কতািাে উপে তখনই েততাবে িখন আল্লাহ্  ইো কপাষর্ িেবে 

অন্যথা  নয়| ওবহ দুে তল জাবতে প্রার্ী,  কিাথায় তুকি পলায়ন িেবিা? মৃতুে হবে 

কতািাে সে তবশষ ঠিিানা| িা কতািাবি প্রকতশ্রুকত কদয়া হবয়বি| এি কসবিবন্ডে 

জবন্যও তা মুলতেী িো হবে না | িখন কতািাে মৃতুেে ফেিান আসবে আল্লাহ্  

তায়ালা কতািাবি কচাবখে পলি কনওয়াে জন্য কিান প্রিাে অেিাশ কদবেন না| 

অথ তাৎ িখন কতািাে মৃতুেে সিয় হবে তখন তা এি কসবিন্ড আবগ কিংো পবে 

হবে না| িথাসিবয় কতািাে জান িেজ িবে কনওয়া হবে| িহান আল্লাহ্  তায়ালা 

প্রবতেি ব্যকিে জন্য তাে কনকদ তি স্থান ঠিি িবে কেবখবিন| ঐ ব্যকি তাে অকজতত 
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সিল সম্পকত্ত, পকেোে ও সন্তানবদে কেবখ ঐ স্থাবন চবল িাবেন| কিন্তু তাে 

আত্মাবি োকহে হওয়াে কনবদ তশ কদয়া হবে না িতক্ষর্ পি তন্ত না কস ঐ িাটিে 

কিতবে প্রবেশ না িেবে কি িাটি তাে জন্য অবপক্ষা িেবতবি| প্রবতেি ব্যকি 

তাে জন্য কনধ তাকেত সিবয় মৃতুেেের্ িেবে| সুো আোবফ কচৌকত্রশ নাম্বাে আয়াবত 

েলা হবয়বি, "িখন তাবদে সিয় ফুকেবয় আসবে তখন মৃতুে এি কসবিন্ড আবগ 

ো পবে আসবে না| ঠিি সিবয় আসবে"| িানুষ জন্ম কনওয়াে পূবে ত তাে হায়াত 

কনধ তাকেত িবে কদয়া হবয়বি িত েিে কস দুকনয়ায় েসোস িেবে| িাহা লাওবহ 

িাহফুবজ কলকপেি হবয় আবি| কিাথায় কস মৃতুেেের্ িেবে| কস কি তাওো 

কিংো তাওো িাো মৃতুেেের্ িেবে, ো কিান কোবগে িােবি তাে মৃতুে হবে, 

এিন কি কস ঈিান কিংো ঈিান ব্যতীত মৃতুেের্ িেবে সে কিছু কসখাবন কলকখত 

আিাবে কলকপেি হবয় আবি| এ সম্পবিত কেিাকেত সুো কলািিাবনে কশষ 

আয়াবত ের্ তনা িো হবয়বি| আল্লাহ তায়ালা িানুবষে মৃতুে সৃকি িবেবিন 

অনুরূপিাবে তাে জীেনও কতকন সৃকি িবেবিন| কসই অনুসাবে কতকন আিাবদে 

কেকজি সৃকি িবে তা লাওবহ িাহফুবজ কলকপেি িবে কেবখবিন| আল্লাহ্  তায়ালা 

জাবনন কি, তুকি িত কনিঃশ্বাস এই দুকনয়াবত কনবে কসই অনুসাবে কতকন তা লাওবহ 

িাহফুবজ কলবখ কেবখবিন| কফবেশতাো তা পি তবেক্ষর্ িবে থাবিন| আে িখন 

সিয় পকেপূর্ ত হবয় িায় কফবেশতাো তখন তা িালাকুল িাউতবি জাকনবয় কদয়| 

িকদ তুকি কতািাে পুবো জীেনটাবি কুেআবন েকর্ তত আবদবশে আবলাবি 

পকেচাকলত িবো, তদানুিায়ী আিল িবো তাহবল তুকি এিজন সুখী িানুষ হবে| 

সে কিছু আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি হয় এই িথা কেবেচনা িবো| কি িাো কগবয়বি তাে 

জন্য িান্নািাটি িবো না| এরূপ িেবল ব্যকি ঈিান ব্যকতবেবি মৃতুেেের্ িেবে| 

আল্লাহ্  তায়ালাে উপে সেসিয় িেসা োখ| এটাই কতািাে জন্য িবথি| আে 

িখন কিান প্রিাে গুনাহ হবয় িাবে তখন সাবথ সাবথ তাওো িবে কফল| 

আল্লাহ্  তায়ালা কজেোঈল (আিঃ) কি আবদশ িেবেন,"আিাে েন্দুবদে জান 

(আত্মা) সহজ িবে িেজ িে, আে আিাে শত্রুবদে জান রূঢ়িাবে িেজ িে"| 

আউজুকেল্লাহ, িকদ কিান ব্যকি অকেশ্বাসী হয় তাহবল তাে কক্ষবত্র এ অেস্থা হবে| 

িকেষ্যবত এিকদন হাজাে কিংো পঞ্চাশ েিবেে সিান কদন হবে| এই কেষয় 

সম্পবিত কেিাকেত ব্যাখ্যা েবয়বি| আল কুেআবন সুো কসজদাে পঞ্চি ও সুো 

কিোবজে চতুথ ত নম্বে আয়াবত কেিাকেত আবলািপাত িো হবয়বি| কফবেশতাো 

অকেশ্বাসীবদে জান কনওয়াে কক্ষবত্র অবনি িঠিন হবেন| আে এই সম্পবিত খুে 

িি ের্ তনা েবয়বি| আিাবদে উকচত আল্লাহ্ বি কেশ্বাস িো| কিকন আিাবদেবি 

সািান্য এিটা েস্তু কথবি সৃকি িবেবিন| কিছু মৃতুে িানুষবি কিাচে কদয় িাে 

ফবল তাো েসবন্তে িত এিস্থান কথবি অন্যস্থাবন োি আেততন িবে| সুো  

নাকজয়াবত আল্লাহ্  তায়ালা এই সম্পবিত কেিাকেত ের্ তনা িবেবিন| কফবেশতাো ঐ 

সিল কলািবদে সাবথ কনষ্ঠুে আচের্ িবে| ঐ সুিয় তাো এবি অপবেে সাবথ 

িথা েলবত থাবি| কিন্তু কজেোঈল (আিঃ) তবদেবি এই েবল আবদশ িবেন কি 

তাবদে উপে কিান প্রিাে দয়া িেবে না| মুনাকফবিে আত্মা তাে নাকসিাে উপে 

চবল আসবে| অতিঃপে কফবেশতা তা আলগা িবে কফলবেন| অতিঃপে তাে 

সিল অঙ্গ প্রতেঙ্গবি এিন িবে চাপ কদবেন কি কস তাে কচাবখে আবলা হাকেবয় 

কফলবেন| তখন কফবেশতাো তাবি েলবেন, তুকি জান্নাতোসী নও| তুকি কি 

ভুবল কগবয়ি নাকি জীকেত অেস্থায় কিান ধেবর্ে িাজ সম্পাদন িবেকিবল| ওবহ 

হতিাগা ব্যকি, কতািাে জন্য ঐ সিল আজাে প্রস্তুত োখা হবয়বি িাহা কিনা 

মুনাকফি কিংো অকেশ্বাসীবদে জন্য োখা হবয়কিল| এটা এ জবন্য কি তুকি 

দুকনয়াবত নািাি, কোিা, িািাত, সাদািাত কিংো িানুষবি দয়া কিছুই িে নাই| 

তুকি কিান প্রিাে পাপ িাজ কিংো হাোি িাজ পকেতোগ িেকন| কতািাবি 

দুকনয়াবত িাজ িোে জন্য েলা হবয় কিল কিন্তু তুকি প্রকতশ্রুকত কদওয়াে পবেও তা 

সম্পাদন িেকন| আল্লাহ্  তায়ালা ের্ তনা িবেন কি, "মুনাকফিো এি কদবনে জন্যও 

মৃতুেে িথা কচন্তা িবেকন, তাো সে সিয় অহংিােীসুলি আচের্ িেবতা| তাো 

কিান প্রিাে নািাি, সুন্নত ো ওয়াকজে কিান িাজ িবে কন| তাই আজ তাবদেবি 

আিাে আিাে ো কনি তাতন কদখবত দাও"| পুনোয় আিাবেে কফবেশতা তাে 

নখগুবলাবি উপকেবয় কফলবেন, তাে শেীে কথবি আত্মাবি আলাদা িবে কনবেন| 

এিাবে কস োে োে িেবত থািবে| আোে তা পুনোয় আবগে জায়গায় চবল 

িাবে| অনুরূপিাবে আল্লাহ্  তায়ালা পুনোয় আোে েলবেন| "কিান নেী ো 

োসুল কি কিছু েবলকন, আিাবদে কিতাে কি কতলাওয়াত িবোকন? কতািাবদেবি কি 

েলা হয় নাই কি অজ্ঞতােশত কিান প্রিাে িাজ িকেও না এেং শয়তানবি 

অনুসের্ িকেও না? এিনকি এিথা েলা হয়কন কি সে কিছু িহান আল্লাহ্ ে পক্ষ 

কথবি কতকন সে কিছু জাবনন"| দুকনয়াে সাবথ কিকশবয় কিওনা িা কিনা এিকদন 

ধ্বংস হবয় িাবে| আল্লাহ্  তায়ালা িা কদবয়বিন তাে সাবথ সন্তুি থািাে কচিা 

িো| আল্লাহ্  তায়ালা িা কদবয়বিন তা কথবি গেীে কিসকিনবদে সাহায্য িোে 

কচিা িো| সাে তবিৌিবতেে অকধিাে এিিাত্র আল্লাহ্  তায়ালাে জন্য| কতকন 
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কতািাবি সৃকি িবেবিন ও কতািাবি কতকন কেকিি দান িবেন| িকদ কিান প্রিাে 

কোগ কতািাে উপে আবস তাহবল তাে কনিট প্রাথ তনা িেবে তা কথবি উিাবেে 

জন্য| কিন্তু এিথা েলা িাবে না কি আিাবি ডািােবি কেকনিয় কদওয়াে িােবর্ 

কস আিাবি িাল িবে কদবয়বি| এিথা েলবত হবে কি আল্লাহ্  তায়ালা আিাবি 

কোগ কথবি উিাে িবেবি| কি সম্পকত্ত তুকি কতািাে েবল দাকে িেবিা তা মূলতিঃ 

কতািাে উপিাবেে স্বাবথ ত দান িো হবয়বি| এটা কতািাে কোগ কিংো দুিঃখ িবিে 

প্রকতিাবেে জন্য নয়| িকদ কতািাে ঐ সম্পদ হালাল পন্থায় উপাজতন হয় তাহবল 

তা তুকি ব্যেহাে িেবত পােবে| আল্লাহ্  তায়ালা আবদশ িোে িােবি তুকি তা 

গ্রহর্ িেবত পােবে| কিান প্রিাবেে সাহায্য কতািাে সম্পদ, সন্তানাকদ ও কতািাে 

েন্ধুবদে কথবি আবস না| সাহায্য এিিাত্র আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি আবস| এিনকি 

তুকি িত কচিা িবো না কিন তুকি কতািাে মৃতুে কথবি কিানিাবে পলায়ন িেবত 

পােবে না | অথো পৃকথেীে কি কিান স্থাবন অেস্থান িবো না কিন তা কতািাবি 

গ্রাস িেবে | সে তবশষ কতািাবি ঐ স্থাবন িাটি কদবয় দাফন িে হবে িা কতািাে 

সে তবশষ স্থান িেে কহবসবে পকেকচত| িখন কতািাে মৃতুেে সিয় হবে কিউ 

কতািাবি ক্ষকত িেবত পােবে না | এিিাত্র কতািাবি কনবদ তশ কদওয়া হবয়বি ঐ 

িয়ঙ্কে কনি তাতন কথবি কনবজবি েক্ষা িোে| আে এটা িেবত পােবল কতািাে িি 

কিংো িাতনা কথবি কনবজবি েক্ষা িেবত পােবে| দয়ািয় আল্লাহ্  তায়ালা 

কতািাবি সুস্বাস্থে, সম্পকত্ত ও সন্তান দান িবেবিন| তুকি তখন আনন্দ কচবত্ত 

তাবদেবি েলবিা, আিাবদে উপে দয়া িবেবিন| আে িখন আল্লাহ্  তায়ালা 

কিান প্রিাে কোগ কিংো অন্য কিছু কদবয় কতািাবি পেীক্ষা িবেবিন তখন তুকি 

আল্লাহ্  তায়ালাে প্রশংসা িোে পকেেবতত কিাধ প্রিাশ িবো তাে িােতীয় দয়া ও 

তাে প্রকত কৃতজ্ঞ হওয়াে িথা ভুবল িাও| আল্লাহ্  তায়ালা ইেশাদ িবেন, "ও 

আিাে কফবেশতাো তাবি পািোও িবো"| কফবেশতাো তাে রুহবি তাে 

শেীবেে নীচ কথবি চুল পি তন্ত স্থানগুবলা কথবি িেজ িেবে| আল্লাহ্  তায়ালাে 

আজাে কথবি কিউ কনবজবি েক্ষা িেবত পােবে না| িখন মুদ তা ব্যকিবি খাবটে 

উপে শুবয় োখা হবে তখন কস িন্ত্রর্ায় কেলাপ িেবত িেবত েলবে, আকি িকদ 

জীকেত থািা আেস্থায় দুকনয়াে জীেবন কনবজবি ইসলাি অনুিায়ী আিল িেবত 

পােতাি তাহবল আিাে অেস্থ এরূপ হবতা না| অথ তাৎ আকি এখন কনি তাতন কিাগ 

িেতাি না| ঐ অেস্থায় আল্লাহ্  তায়লাে োনী, "ও কহ আিাে অহংিােী োন্দাো, 

িাও কতািাে এই সে েন্ধুবদেবি কতািাে সম্পবদে িােবি েক্ষা িে| দুকনয়াে 

জীেবন আিাে পক্ষ কথবি িাওয়া কিান প্রিাে কোগবি িালিাবে গ্রহর্ িবোকন 

ো আিাে িাবি সাহায্য চাওকন েেং আিাে প্রকত অকিবিাগ িবেবিা| এখন ঐ 

োন্দাহ কনপীেবনে িবে আবি ও তাে আত্মা িােতীয় আিাবেে স্বাদ কনবে| 

এটাই আিাে শকি"| কফবেশতাো তাে এই িথাটি শুনবে ও তাবদেবি উপে 

িবে শুবয় কেবখ েলবে, কহ আিাবদে প্রভু আপনাে আিাে সতে| আল্লাহ্  তায়ালা 

আিাবদেবি এই সম্পবিত কুোনুল িাকেবি কেিাকেত জাকনবয়বিন| অতিঃপে 

আবেিটি আবদশ আসবে তাে পক্ষ কথবি এই েবল তাবি পািোও িবো| 

তাবদে পািোও এিন িঠিন হবে কি শেীবেে প্রবতেি স্থাবন তাে ব্যথা অনুিে 

হবে| কফবেশতাো তাবদেবি কচৎিাে সবম্বাধন িবে েলবে, কহ আল্লাহ্ বি 

অস্বীিােিােীো, প্রস্তুকত গ্রহর্ িে| আজ হবে কতািাবদে জন্য আজাবেে কদন| 

কিননা কতািো আল্লাহ্ ে সাবথ অন্যবি অংশীদাে স্থাপন িবেি| দুকনয়াবত তুকি 

অহংিােী কিবল| গেীে আে কিসকিনবদে সাবথ খাোপ আচের্ িেবত ও হাোি 

িাজ সম্পাদন িেবত এিনকি সতে কিথ্যাে িবে কিান প্রিাে পাথ তিে িেবত না| 

এই সিল কেষবয় কুেআবন কেিাকেত উবল্লখ িো হবয়বি| অতিঃপে ঐ ব্যকি 

কফবেশতাবি এি মুহূবততে অেিাবশে জন্য অনুিকত চাইবে িাবত িবে কস 

কনবজবি গুকিবয় কনবত পাবে| কস কদখবত পােবে কফবেশতা তাে পাবশ কেদ্যিান| 

কস আেও কদখবত পােবে কি কফবেশতা তাে উপে পূবে তে শাকিে িথা ভুবল কগবয় 

আোে অিানকসি কনি তাতন শুরু িবে কদবে| কফবেশতাো তাবি কজবজ্ঞস িেবে 

তুকি আজ এখাবন কিন? কস েলবে কতািো আিাে মৃতুেে পে আিাবি এখাবন 

কনবয় আসি| তাো েলবে কতািাে কেবখ আসা সম্পকত্তে কি হল| তাে িাকলি 

কতািাে সন্তানো ও কতািাে কনিট আত্মীয়ো কপল| কতািাে কি উপিাে হল 

তাবত| িখন কস মৃতুে সম্পবিত কফবেশতাবদে কথবি এই সে িথা শুনবত পাবে 

তখন কস একদি কস কদি ঘুেবত থািবে কি িেবে কস কনবজ বুঝবত পােবে না| 

এই সম্পবিত আল্লাহ্  োসুল  ইেশাদ িবেন| "িখন কস কফবেশতাবি শুনবত পাবে 

ো কদখবত পাবে কস তাে কচাবখে সািবন এিটি ওয়াল কদখবত পাবে| কিখাবন কস 

কনবজবি কদখাে পূবে ত কনবজে মৃতুেবি কদখবত পাবে"| কস িখন তাে ডান পাবশ 

তাে মৃতুে কদখবত পাবে সাবথ সাবথ কস োবি তািাবে কসখাবনও কস তাে মৃতুে 

কদখবত পাবে| কফবেশতা কচৎিাে কদবয় েলবে আকি কসই কফবেশতা কি কিনা 

কতািাে িাতা কপতাে রুহ িেজ িবেকি| তাবদে পে এখন কতািাে রুহ কনওয়াে 

জন্য এবসকি| কতািাবি কতািাে আত্মীয় স্বজনো অবনি সাহায্য সহবিাকগতা 
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িবেবি কিন্তু কিান প্রিাে িাবজ আবসকন| আকি অবনি শকিশালী কফবেশতা কি 

কিনা কতািাে পূবে ত কতািাে কচবয় অবনি শকিশালী কলািবদে রুহ িেজ 

িবেকিলাি| মৃতে ব্যকিবি খাটিয়ায় কশায়াবনাে সিয় কস কফবেশতাে সাবথ িথা 

েলবত থািবে| ঐ সিয় আজাে দানিােী কফবেশতাো তাবি তেগ িবে চবল 

িাবে| িখন কস কদখবত পাবে কজেোঈল (আিঃ) তাে কফবেশতাবদেবি আজাে 

প্রদাবনে কক্ষবত্র উৎসাহ কদবে তা কদবখ কস ঐ মুহূবতত আেও িয় কপবয় িাবে কি 

সািবন তাে জন্য কি অবপক্ষা িেবতবি | কজেোঈল (আিঃ) তাবি কজবজ্ঞস িেবে, 

দুকনয়া কথবি তুকি কি কপবল? কস েলবে দুকনয়া কথবি আকি প্রতােনা িাো আে 

কিছুই পাই নাই| আকি িকদ িাল িাজ িেতাি তাহবল আিাে আজ এই অেস্থা 

হবতা না| অতিঃপে কফবেশতাো তাে সািবন তাে অকজতত সম্পদ উপস্থাপন 

িেবে| ঐ সিল সম্পদ িা কস দুকনয়াবত হালাল হাোবিে পাথ তিে িাো অজতন 

িবে কিল| তাে পে তাে সম্পকত্ত তাবি েলবত থািবে" ওবহ অকেশ্বাসী োন্দা, 

তুকি আিাবি অজতন িবে কিবল এেং তা কিান প্রিাে িািাত কিংো সাদািাত 

প্রদান ব্যতীত কনবজে জন্য ব্যয় িবেকিবল| আে এখন আকি কতািাে কিান িাবজ 

আসবো না| কি সে কলািবদে তুকি অপিন্দ িেবত আকি এখন তাবদে হবয় 

কগলাি| তাো আিাবি কতািাে কিান কৃতজ্ঞতা িাো কপবয় কগল"| ঐ অেস্থায় 

কস তাে চাে কদবি তািাবে এেং কদখবে সিল কিছু তাে কেপেীত| তখন কস 

আেও কিবঙ্গ পেবে| ঐ অেস্থায় শয়তান এিটি পাত্র কনবয় হাসবত হাসবত তাে 

পাবশ আসবে তাে ইিানবি চুকে িোে জন্য| কস ঐ পাবত্রে িবে ঠাণ্ডা পাকনবি 

ঝাকুকন কদবয় তাে পাবশ আসবে| আে ঐ অকেশ্বাসী ব্যকি তাবি কদখবত পাবে 

কিন্তু কিছুই িোে থািবে না | শয়তান তখন হাসবত থািবে| এটা হবে ঐ 

অেস্থাে প্রকত ইকঙ্গত িা কিনা হঠাৎ িবে ধনী হওয়া ব্যকিে তাে গেীে েন্দুে সাবথ 

আচেবর্ে িত| িকদ ঐ ব্যকি সাদাত না হয় তাহবল কস শয়তান কি েলবে 

আিাবি এিটু পাকন পান িেবত দাও| কস েলবে আল্লাহ্  সিল কিছুে সৃকিিততা 

নয় এিথা েলবল কদবো| মৃত ব্যকি িকদ তখনও কনবজবি ঈিাবনে িািািাকি 

হওয়াে দৃিান্ত উপস্থাপন িেবত পাবে তাহবল হয়ত আল্লাহ্  তায়ালা তাে গুনাহ 

িাফ িবে কদবেন| আে িকদ শয়তাবনে সাবথ ঐিেিত কপাষর্ িবে তাহবল 

আবগে িত অেস্থা কেোজ িেবে| িকদ কহদায়াত আবস তাবি উিাবেে জন্য 

তাহবল কস অকিশপ্ত শয়তান কিংো তাে পাকনবি প্রতোখ্যান িেবে| িকদ কিান 

ব্যকিে সিয় কশষ হবয় িায়, এেং কস িকদ কেশ্বাসী হয় তাহবল কজেোঈল (আিঃ) 

তাে েহিবতে কফবেশতাবদেবি তাে রুহ শেীে কথবি োকহে িোে কনবদ তশ কদন| 

কতনশত ষাট জন েহিবতে কফবেশতাো তাে রুহবি কজেোঈল (আিঃ) এে হাত 

কথবি গ্রহর্ িেবে| তাে এই রুহবি তাো জান্নাত পকেদশ তন িকেবয় পুনোয় 

আোে কসখাবন কনবয় আসবে কিখাবন তাবি দাফন িোবনা হবে| আে িকদ কস 

ঈিান ব্যতীত মৃতুেেের্ িবে তাহবল কতনশত ষাট জন কফবেশতা তাে রুহবি 

জাহান্নাবিে ঝাক্কুি নািি গাি পকেদশ তন িোবে| িা কিনা আল িাতোে কচবয়ও 

িাল| আে তাে আত্মাবি কিাকেবয় োখা হবে| জাহান্নাি পকেদশ তন কশবষ তাবি 

কসই স্থাবন আনা হবে কিখাবন তাবি সিাকহত িো হবে | িকদ কিান ব্যকি োবলগ 

হওয়াে পে দুকনয়াবত দীঘ তকদন িােত েসোস িেল| কিন্তু আল্লাহ্ ে কিান আবদশ 

পালন না িোে পাশাপাকশ তাওোকেহীন মৃতুেেের্ িেল তাহবল তাবি সিল 

প্রিাে শাকিে মুখামুকখ িোবনা হবে| এেং জাহান্নাবি তাে জীেন স্থায়ী হবে| 

এিিাত্র োসুল এে শাফাবতে িােবি আল্লাহ্  তায়ালা িকদ তাবি কহদায়াত দান 

িবেন তাহবল কস কসখান কথবি েক্ষা পাবে| অন্য কিানিাবে কস জাহান্নাি কথবি 

মুকি পাবে না| এই কেষবয় ইন্দবলস কিস নািি গ্রবন্থে পঁয়কত্রশ অোবয় কেিাকেত 

আবলািপাত িো হবয়বি|  

 

কশশু মৃতুে সম্পবিতিঃ 

িখন কিান মুসকলি কশশুে অসুস্থ হওয়াে পে মৃতুে হয় তখন িািাবি ইকলইকয়েবন 

তাে োসস্থান হয়| জান্নাত কথবি কতন শত ষাট জন কফবেশতা এবস কশশুে সািবন 

লাইবনে িবে দাকেবয় কথবি েবল ওবহ িাসুি মুসকলি, সুখেে কতািাে জন্য| 

আজবিে কদনটি হল কতািাে অতীবত িােতীয় কহসাে, কতািাে িাতা কপতা, দাদা 

দাকদ ও প্রকতবেশী সিবলে জন্য কতািাে েবেে সাবথ সাক্ষাবতে কদন| অতিঃপে 

এি শত কফবেশতা শাফায়াবতে এিটি মুকুট তাে িাথায় পকেবয় কদবে| অন্য 

এিশত জন কফবেশতা এটাবি িালোসাে মুকুট কহবসবে পকের্ত িেবে ও োকি 

এিশত কফবেশতা ঐ মুকুটবি চাবেে কপাশাি এেং শকিবত রূপান্তকেত 

িেবে|অন্য ষাটজন কফবেশতা তাে কচাখ কথবি পদ তা কিংো োধা জাতীয় িা 

আবি তাবি সকেবয় কদবেন| আে এবত িবে সিল প্রিাে পদ তা কিংো োধা তাে 

সািবন কথবি কনকিবষই চবল িাবে| িাে ফবল কস এে িােবি হিেত আদি 

(আিঃ) কথবি শুরু িবে তাে িাতা কপতা, আত্মীয় স্বজন ও সিল কেশ্বাসী এেং 



 271 272 

অকেশ্বাসীসহ সোইবি কদখবত পােবে| িখন কস তাবদে অেস্থা এই িােতীয় 

অেস্থা কদখবত পােবে তখন কস হাসবে ও িাাঁদবে অথ তাৎ হাউিাউ িেবত থািবে| 

তাই িানুবষে িে কথবি িাো কিতবেে অেস্থাবি বুঝবত পােবে না তাো মৃতুেে 

পেেতী আজাে কিংো কনয়ািত সম্পবিত কিছুই অনুধােন িেবত পােবে না| িখন 

কফবেশতা তাে রুহ কনওয়াে িােবি তাবি কজবজ্ঞস িোে জন্য আসবে তখন 

তাো তাে িাথায় শাফায়াবতে মুকুট কদখবত কপবয় কিছুই েলাে সাহস িেবে না| 

েেং তাো এত টুকু েলবে, ওবহ মুসলিান িহান আল্লাহ্  োব্বলু আলাকিন কতািাে 

কনিট সালাি কপ্রের্ িবেবিন এেং েবলবিন, আকি এটাবি সৃকি িবেকি ও আিাে 

িাবি পুনোয় কনবয় এবসকি | এজবন্য কি, আকি তাবি রুহ প্রদান িবেকি ও 

পুনোয় তা আিাে কদবি কনবয় এবসকি| এখন আকি তাে প্রাপ্য কহবসবে জান্নাবত 

কপ্রের্ িেে| িকদ তুকি আিাবদেবি কেশ্বাস না িে তাহবল কতািাে কচহাোবি 

জাহান্নাবিে কদবি কফকেবয় কদওয়া হবে| তখন তুকি কনবজবি কদখবত পাবে| 

অতিঃপে কশশু কফবেশতা ও িহান আল্লাহ্  তায়ালাে কেশাল ত্ববি কদখবত পাবে| 

তাে কচাবখ িবয়ে িাপ ও মুবখ আনবন্দে কচি ফুবট উঠবে| তােপে রুহ তাে 

িাবি জানবত চাইবে কহ িাসুি কফবেশতাো, কতািাে রুহ কতািাবি কিন সিপ তর্ 

িেবিনা | কশশু কফবেশতাবদেবি েলবে আিাে পক্ষ কথবি আল্লাহ্  তায়ালাে 

িাবি আিাে িাতা-কপতা ও আত্মীয় -স্বজবনে িােতীয় গুনাহ িাফ িোে জন্য 

আবেদন িবো| কফবেশতাো আল্লাহ্ বি েলবে, কহ আিাবদে সৃকিিততা আপকন 

জাবনন আিো কশশুটিে সাবথ কিরূপ আচের্ িবেকি| অতিঃপে আল্লাহ্  তায়ালা 

কফবেশতাবদেবি উবেশ্য িবে েলবেন, আকি আিাে ক্ষিতা েবল তাবদেবি ক্ষিা 

িবে কদবয়কি|তখন কফবেশতাো কশশুটিে িাবি কগবয় আল্লাহ তায়ালা তাে িািনা 

িবুল িবেবিন এই কেষবয় সংোদ কদবে এেং েলবে আল্লাহ্  তায়ালা কতািাে 

আত্মীয় স্বজনবদে িে কথবি িাবদে ঈিান কিল তাবদে সোইবি ক্ষিা িবে 

কদবয়বিন| কশশুটি আনবন্দে সাবথ আল্লাহ্ ে শুিকেয়া আদায় িেবে| আল্লাহ্  

তায়ালা জান্নাত কথবি তাে জন্য দুইটি হুে পাঠাবেন| তাো তাে িাতা-কপতাে িত 

তাবদে োহু উন্মুি িবে তাবি আহ্বান িেবে কহ আিাবদে সন্তান, আিাবদে 

সাবথ আবসা, আিো কতািাবি িাো জান্নাবত েসোস িেবত পােে না| তাো 

জান্নাত কথবি তাবদে হাবত িবে এিটি আবপল কনবয় এবস েলবে তুকি এটি গ্রহর্ 

িবো| িখন কশশুটি আবপবলে ঘ্রার্ কনবত তখন কজেোঈল (আিঃ) তাে জান 

কসবিবন্ডে িবে িেজ িবে কনবেন আে কস জান্নাবতে কদবি তাকিবয় থািবে| 

আবেি ের্ তনায় আবি, কশশুবি এিটি আবপল কখবত কদয়া হবে| িখন কস তা 

কখবত শুরু িেবে তখন কশশুটিে জীেন ঐ আবপবলে িবে স্থানান্তকেত হবয় িাবে| 

কজেোঈল (আিঃ) ঐ আবপল কথবি তাে রুহ িেজ িবে কনবেন| উিয় ের্ তনাে 

সতেতা েবয়বি| অতিঃপে কফবেশতাো তাে রুহবি জান্নাবত কনবয় িাবে| রুহ 

জান্নাবত িাওয়াে সিয় জাহান্নািও কদখবত পােবে| কেশাল আিাবেে এিটি কদশ 

িা কিনা কেকিন্ন ধেবর্ে সবুজ িকন কদবয় ততকে িো হবয়বি| িখন তাো কসখাবন 

কপৌিবে কশশুটি তাবদেবি কজবজ্ঞস িেবে কতািো আিবি এখাবন কিন কনবয় 

এবসবিা | কফবেশতাো েলবে, কহ িাসুি, এটি হবে হাসবেে িয়দান| এখাবন 

প্রচুে গেি| কিখাবন সত্তে হাজাবেেও কেশী দয়া ধাের্ িবে আবি| োসুল  

কসখাবন দাকেবয় থািবেন| তাবি েলা হবে নুবেে গ্লাবসে কদবি তািাও, িখন 

কতািাে িাতা কপতাবি কিয়ািবতে কদন এখাবন আনা হবে, তুকি গ্লাস গুবলাবি 

পাকন পূর্ ত িবে তাবদেবি পান িোে জন্য কদবে| তাবদেবি কসখাবন পািোও 

িবে োখা হবে সািবন অগ্রসে হবত কদওয়া হবে না| সে তবশষ তাবদেবি 

জাহান্নাবিে কদবি কনওয়া হবে ও িােতীয় পাপ িাবজে জন্য কজজ্ঞাকসত িো 

হবে| আল্লাহ্  তায়ালাে িাবি তুকি তাবদে জন্য প্রাথ তনা িেবে তাবদে জন্য িাবত 

িবে কতকন তাবদেবি ক্ষিা িবে কদন| এেং শুিোবেে োবত তুকি দুকনয়াে 

আিাবশ আসবে| িখন তুকি কসখাবন কপাাঁিবে িহান আল্লাহ্  তায়ালা উেবত 

মুহােবদে প্রদান িো সালাি গ্রহর্ িেবে| এেং তাবদে কি নুে কদবয় িকেবয় 

কদবেন ও আল্লাহ্  তায়ালাে কৃতজ্ঞতায় তাবদেবি ক্ষিা িবে কদবেন| কফবেশতাো 

কশশুটিে রুহবি এই সিল স্থাবন ভ্রিন িোবনাে পে তাোতাকে তাে মৃত কদবহে 

িাবি কনবয় আসবে| অতিঃপে তাে জানাজাে নািাি সম্পাদন িো হবে ও তাবি 

সিাকহত িো হবে এেং িেবে তাবি িােতীয় প্রে িো হবে| আে কশশুটিে আত্মা 

িেবেে উপবে অেস্থান িেবে| িকদ তাে িাতা কপতা ঈিান ব্যতীত মৃতুেেের্ 

িবে তাহবল কশশু ও তাবদে িাঝ েোেে এিটি কদয়াল িবে কদয়া হবে| তাই 

কশশুটি তাবদেবি কদখবত পােবে না ও কিানিাবে তাবদে সাবথ সাক্ষাৎও িেবত 

পােবে না| কিন্তু তাো দূে কথবি এবি অপেবি কদখবত পােবে| এই সিল কেষয় 

হবে মুসকলি কশশুে কক্ষবত্র িাো োবলগ হওয়াে পূবে ত  ইবন্তিাল িবেবিন| 
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মুসকলি নােীে মৃতুে সম্পবিত 

িকদ কিান নােী গি তােস্থায়, কলগ, অিেন্তেীর্ কিান কোবগে িােবর্ অথো কিান 

প্রিাে কোগ িাো মৃতুে েের্ িবে অথো সাধােনিাবে তাে মৃতুে হয়, আে কস 

িকদ তাে দুকনয়াে জীেবন কিান প্রিাে পদ তা লঙ্ঘন িবেকন কিংো তাে স্বািী তাে 

উপে সন্তুি থাবি তাহবল ঐ অেস্থায় জান্নাত কথবি কফবেশতাো তাে রুহ িেজ 

িোে জন্য আসবে| প্রথবি তাে কথবি অনুিকত কনবয় তাো তাবি েলবে, ওবহ 

আল্লাহ্ ে কপ্রয় োন্দী,  প্রস্তুকত নাও| তুকি দুকনয়াবত এিন কি িাজ সম্পাদন 

িবেবিা িাে জন্য আল্লাহ্  তায়ালা কতািাে উপে সন্তুি হবয়বিন| ও কতািাে 

কোবগে িােবর্ কতািাে সিল প্রিাে গুনাহ ক্ষিা িবে কদবয়বিন| এেং কতকন 

কতািাবি জান্নাকত কহবসবে িবুল িবেবিন| প্রস্তুকত নাও ও আিাবদে কনিট 

আত্নসিপ তর্ িে| তখন িকহলা কদখবত পাবে কি তাে রূহ তাবদে কনিট 

আত্নসিপ তর্ িোে প্রস্তুকত কনবে| িাই কহাি কস তাে আবশপাবশ তািাবে এেং 

কস েলবত থািবে, আল্লাহ্  তায়ালা দুকনয়াবত আিাে প্রকত দয়া িবেবি তাই আকি 

আিাে রূহবি তাে কনিট কসাপদ ত িেকি| উপকস্থত কফবেশতাো তাে এই আেদাে 

আল্লাহ্ ে কনিট কপাাঁকিবয় কদবে| অতিঃপে স্বয়ং আল্লাহ্  কনবজই েলবে, আিাে দয়া 

ও শকিে েবদৌলবত আকি এই োন্দীে সিল নািাি আিাে জন্য িবুল িেলাি| 

কফবেশতাো এই সুসংোদ তাবি প্রদান িেবে| তােপে কজেোঈল (আিঃ)সহ 

এিশত কেশ জন েহিবতে কফবেশতা কসখাবন উপকস্থত হবেন| তাবদে কচহাোয় 

আেবশে নুে ও িাথায় স্ববর্ তে মুকুট পকেবয় কদওয়া হবে| তাবদে গাবয় সবুজ 

েঙবয়ে ডানা থািবে| তাবদে হাবত জান্নাবতে ফল ও সুগকন্ধসহিাবে অেস্থান 

িেবে| অতিঃপে তাো তাবি সালাি প্রদান িবে গিীে স্রিা ও দয়াে সাবথ 

েলবে, আল্লাহ্  তায়ালা কতািাে িাবি তাে সালাি কপ্রের্ িবেবিন, কতািাবি 

জান্নাত দান িবেবিন ও আল্লাহ্ ে োসুল ও হিেত আবয়শা (োিঃ) এে প্রকতবেশী 

কহবসবে কতািাবি কনে তাকচত িবেবিন| ইিানদাে ঐ িকহলাটি তাবি িা েলা হবয়বি 

সেকিছু কস অেবলািন িবেবি ও তাে কচাবখে সািবন কথবি পদ তা সবে কগল| 

অতিঃপে এিজন ইিানদাে িকহলাবি কদখাে পাশাপাকশ আবেিজন িকহলাবি তাে 

পাবপে জন্য শাকি কদয়া অেস্থায় কদখবত পাবে| কস েলবত থািবে দয়া িবে 

তাবদে গুনাহ ক্ষিা িবে দাও কহ আিাে প্রকতপালি| তখন আল্লাহ্  তায়ালাে পক্ষ 

কথবি োনী আসবে কহ আিাে োন্দী, আকি কতািাে সিল ইোবি সবতে 

রূপান্তকেত িেে| এখন তুকি কতািাে রূহবি আত্নসিপতর্ িে| অতিঃপে কস োনী 

শুনাে সাবথ সাবথ তাে রূহ ো জীেনবি সিপতর্ িোে জন্য িবনাকনবেশ িেবে| 

তাে রূহ িম্পন ও তাে পা সািবনে কদবি অগ্রসে হবত থািবে এেং তাে পুবো 

শেীে ঘাি চবল আসবে| তাে রূহ সিপ তবর্ে সিয় দুইজন কফবেশতা তাে পাবশ 

অেস্থান িেবে| তাবদে হাবত আগুবনে লাঠি থািবে| এিজন তাে ডাবন ও 

অপে জন তাে োবি অেস্থান িেবে| অকিশপ্ত শয়তান ঐ সিয় তা অেবলািন 

িেবত থািবে এেং েলবে আকি এে কথবি কেশী কিছু আশা িকে না কিন্তু 

আিাবি তা কদখবত দাও| কস তাে সািবন আসবে ও তাে হাবত থািা ঠাণ্ডা পাকন 

পান িোে জন্য কলাি কদখা কে| শয়তাবনে এ অেস্থা কদবখ কফবেশতাো তাবদে 

লাঠি কদবয় তাবি কসখান কথবি হটিবয় কদবে| মুসকলি িকহলাটি তা কদবখ হাসবত 

থািবে| অতিঃপে জান্নাত কথবি কুিােীো হাউবজ িাওিাে কথবি সুস্বাদু পাকন 

কনবয় আসবে ও কস তা পান িেবে| কস ঐ পাকন পান িোে সিয় কফবেশতাো 

তাে রূহ িেজ িবে কফলবে| কফবেশতাো কঘাষর্া িেবত থািবে আবেিজন 

কলাবিে মৃতুেে সংোদ এেং েলবত থািবে, "ইন্না কলল্লাকহ ওয়া ইন্না ইলাইকহ 

োবজউন"| অতিঃপে কফবেশতাো ঐ রূহবি জাহান্নাবিে অেস্থা কদখাবেন ও 

জান্নাবতে স্থানগুবলা পকেদশ তন িোবনাে পে তাবি আোে পূবে তে স্থাবন কনবয় 

আসবেন কিখাবন তাবি োখা িো হবে| 

তাো িখন তাবি কগাসল িোবনাে জন্য তাে িাপে খুলবত থািবে তখন তাে 

রূহ তাে িাথাে পাবশ অেস্থান িবে েলবত থািবে, কহ তুকি ( কি তাবি কগাসল 

িোবে) নম্রিাবে তা পকেষ্কাে িবো| আে িখন মুদ তাবি কধায়াে জন্য খাবট োখা 

হবে তখন তাে রূহ পুনোয় এবস েলবে পাকন খুে গেি িবে কদওনা| কুসুি পাকন 

কদবয় কগাসল িোবে| আিাে চািো খুেই দুে তল হবয় কগবি| তুকি কতািাে 

ক্ষিতাে িে কথবি আবি আবি িবে আিাবি পকেষ্কাে িে িাবত িবে আকি 

কনবজবি স্বকি অনুিে িেবত পাকে|িখন মুদ তাবি পকেষ্কাে ও দাফবনে জন্য োখা 

হবে তখন তাে রূহ আোে েলবে এটাই আিাে সে তবশষ সিয় আকি দুকনয়া, 

আিাে আত্মীয় স্বজনবদেবি কশষ োবেে িত কদখাে ও তাো আিাবি সে তবশষ 

কদখাে সুবিাগ িবে দাও| িাবত িবে আকি তাবদেবি সতিত িবে কদবত পাকে কি 

আিাে িত তাো এিকদন এই দুকনয়াে িায়া কিবে চবল আসবত হবে| তাো কিন 

আিাবি না ভুবল িায়, আিাে জন্য না িাাঁবদ, সে তদা আিাবি কিন স্বেবর্ োবখ, 

আিাে জন্য কুেআন কতলাওয়াত ও কদায়া িবে| তাবদে িাল িাবজে সওয়াে 
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কিন আিাে জন্য পাঠায় এ িথাগুবলা েলাে সুবিাগ িবে দাও| তাো কিন আিাে 

কেবখ আসা সম্পকত্ত কনবয় তাবদে িাবঝ ঝগো না িবে| আে িকদ তাো তা িবে 

তাহবল িেবে আিাবি তাবদে ঐ আিাবেে এিটা অংশ কিাগ িেবত হবে এই 

সে িথা েলাে জন্য সে তবশষ আিাবি এিটু সুবিাগ দাও| তাো কিন আিাবি 

শুিোে ও ঈবদে কদবন স্মের্ িবে| অতিঃপে িখন মুদ তাবি খাবট িবে দাফবনে 

জন্য আনা হবে তখন িাটি তাবদেবি েলবে আবি িবে কশায়াও| িাবত কস কিান 

প্রিাে ব্যথা অনুিে না িবে| কহ আিাে সন্তান ও আত্মীয় স্বজবনো, কিান কদন 

আে পৃথবিে হবে না আজবিে িত| আিো এবি অপেবি কিস িেে িতক্ষর্ 

পি তন্ত না আিো আোে পুনোয় িীকলত না হে| কিয়ািবতে কদেস অকত সকন্নিবট| 

কতািাবদে জন্য শুি িািনা েইল িাো আিাে পবে আগিন িেবে| মুদ তাবি িখন 

িাাঁবধ িবে েহন িো হবে তখন তাে রূহ আোে েলবে আিাবি আবি আবি 

েহন িে| িকদ কতািাে উবেশ্য সওয়াে হবয় থাবি তা হবল আিাে কিান প্রিাে 

ক্ষকত িে না| আিাবি কতািাে জন্য আল্লাহ্  তায়ালাে কনিট শুিকেয়া আদায় 

িোে সুবিাগ  হবে| 

িখন মুদ তাবি িেবেে পাবশ োখা হবে তখনও কস েলবে, আিাে অেস্থা কচন্তা 

িবো িা কতািাবদে জন্য সতিত হওয়াে োততা েহন িবে| আজ তুকি আিাবি 

অন্ধিাবে কেবখ চবল িাবে| আে আকি আিাে আিলসহ এিািী হবয় িাে| কিন্তু 

হতাশ সিয় কিন কতািাবি চািকচিেিয় দুকনয়াে অবতাই গিীবে না কনবয় িায় 

তাহবল কতািাে অেস্থা িাকফে ব্যকিে িত হবে| িাের্ তুকিও এিকদন আিাে িত 

এই ধ্বংবসে দুকনয়া কিবে চবল আসবত হবে| আে িখন মুদ তাবি িেে কদয়া হবে 

তখন তাে রূহটি তাে িাথাে পাবশ অেস্থান িবে| মৃত ব্যকিে িেবেে উপে 

তালকিন িো ব্যতীত তাে িেে তোগ িো কিানিাবে উকচৎ হবে না| ইন্দবলস 

কিস নািি গ্রবন্থে কষাল নাম্বাে অোবয় তালকিন সম্পবিত কেিাকেত উবল্লখ িো 

হবয়বি| মুদ তা দাফন িোে পে তাে উপে তালকিন পাঠ িো সুন্নত| কিন্তু 

ওয়াহাকেবদে িবত মুদ তা দাফন িোে পে তাে উপে তালকিন পাঠ িো সুন্নত 

নয়| তাবদে িবত এটা কেদআত| তাো েবল মৃত ব্যকি তা শুনবত পায় না| 

আহবল সুন্নবতে িবত তালকিন িো সুন্নত| িাহা অকধিাংশ কিতাবে উবল্লখ িো 

হবয়বি| কিিন মুিাফা ইেবন ইেোহীি কসয়াকি (োিঃ) ির্ততি সম্পাকদত নুরুল 

ইয়াকিন কফিােহাসুল তালকিন নািি গ্রবন্থ ইিাি কতেোকন কথবি হাকদস েকর্ তত 

হবয়বি| কিখাবন মৃত ব্যকিে উপে তালকিন িেবত েলা হবয়বি| উি েইটি 

১৩৪৫ কহজকেবত থাইল্যাবন্ডে োজধানী ব্যাংিি কথবি প্রিাকশত হবয়বি| িা 

পেেতীবত ১৩৯৬ কহজকেবত তুেবস্কে ইিানবুবল কিতীয় সংস্কের্ কহবসবে প্রিাকশত 

হবয়বি| আল্লাহ্  তায়ালাে কনবদ তবশ িেবেে িবে মুদ তা জীকেত হবয় িাবে| ঘুি 

কথবি জাগ্রত হওয়াে িত| কস কনবজবি অন্ধিাবেে িবে কদখবত পাবে| কস তাে 

কগালািবি আবদশ িেবে কিিাবে কস দুকনয়াবত আবদশ িবেকিল ঠিি কসিাবে| 

এেং েলবে আিাবি এিটি ঝুলন্ত োকত দাও| তাে িথাে কিান উত্তে কদওয়া হবে 

না| কিান শব্দ কস শুনবত পাবে না| তখন কস ব্যতীত কিতীয় কিান ব্যকি কসখাবন 

থািবে না| অতিঃপে কসখাবন দুইজন কফবেশতা আগিন িেবে িাবদেবি মুনিাে 

নাকিে েলা হয়| তাবদেবি খুে িয়ানি অেস্থায় কদখা িাবে| তাবদে নাি কদবয় 

কধাাঁয়া ও মুবখ কিাবধে চাপ কদখা িাবে| তাো তাে অকত কনিট হবে এেং তাবি 

কনবন্মাি প্রেটি কজবজ্ঞস িেবে| "িান োব্ব ুু্িা ওয়া িাকিনুিা ওয়া িান 

নাকেয়ুেিা"?  অথ তাৎ কতািাে প্রভুবি, কতািাে ধি ত কি ও এই ব্যকিটি কি? কস িকদ 

সঠিি উত্তে কদবত পাবে তাহবল কফবেশতাো তাবি আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি তাবি 

সুসংোদ প্রদান িেবে ও তাো স্থান তোগ িেবে| অতিঃপে তাে িেবেে ডান 

পাবশ এিটি জানালা খুবল িাবে কিখাবন কস সূবি তে িত উজ্জ্বল এিজন ব্যকিে 

কচহাো কদখবত পাবে| িকদ মৃতুে িকহলাটি ইিানদাে হয় তাহবল কস কদখবত পাবে 

কি ঐ ব্যকিটি তাে পাবশ েবস আবি| তােপে কস তাবি কজবজ্ঞস িেবে তুকি কি? 

কস েলবে আিাবি সৃকি িো হবয়বি কতািাে সহনশীলতা ও শুিকেয়া কথবি িাহা 

তুকি দুকনয়াবত সম্পাদন িবেকিবল| আে আকি কতািাবি আনন্দ কদওয়াে জন্য 

কিয়ািত সংগঠিত হওয়া পি তন্ত কতািাে সাবথ অেস্থান িেে| 
 

গেীে এেং শহীবদে মৃতুে সম্পবিত 

কোগী, ভুবল কিান ব্যকিে মৃতুে, গােীে ও শহীবদে মৃতুে এিই| এগুবলাে িে 

কথবি আিো এিটিে আবলাচনা িেে | অথ তাৎ এিটিে সম্পবিত জানবল িবথি 

হবে আিাবদে জন্য| গােীেবি (কিকন এিা েসোস িবে) দুই িাবগ িাগ িো 

হবয়বি| প্রথি প্রিাে হল এিন ব্যকি কি সে কিছু তোগ িবে দূবে কিাথাও োস 

িবে| িাে কিান আত্মীয় স্বজন কনই ো তাবদে সাবথ কিান প্রিাে সম্পিত কনই| 

কিতীয় হল দকেদ্র ব্যকি, িকদও কস তাে কনজস্ব োকেবত োস িবে| িাবো সাবথ 

তাে সম্পিত কনই ো কিউ তাবি কদখবত িায় না| এবদে উিয়বি ঈিানদাে 
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গােীে কহবসবে আখ্যাকয়ত িো হবয়বি| আে কি ব্যকি উবল্লকখত অেস্থায় মৃতুে 

েের্ িবে তাহবল কস শহীদ হবে| আোে কিান ব্যকি তাে জীেবন কিান কদন 

পাাঁচ ওয়াি নািাবিে এি ওয়াি তোগ না িবে তাহবল কসও শহীবদে অন্তভু তি 

হবে| কিান ব্যকি িকদ হাোি িাজ সম্পাদন িাবল মৃতুে েের্ িবে তাহবল কস 

শহীদ কহবসবে গণ্য হবে না| কিিন কস এলবিাহল পান িোে িােবি কেষ 

প্রকিয়াে িােবর্ মৃতুে হয়| তাহবল কস শহীদ হবে না ঐ অেস্থায় তাে মৃতুে হবল| 

আোে কিান ব্যকি এলবিাহলসহ অন্য কিান িােবন মৃতুেেের্ িবে তাহবল কস 

শহীদ কহবসবে তাে মৃতুে হবে| িকদ কস এলবিাহল েজতন শুরু িবে থাবি| 

এিজন নােীে তাে শেীবেে মুখ ও হাবতে তালু ব্যতীত পুবো শেীেবি আবৃত 

িেবত হবে এিনকি তাে হাত সহ | হাত ও আওোবতে অন্তভু তি| িখন কসো 

কহবে িাবে তখন নন মুহকেি পরুবষে কনিট মুখ ও হাবতে তালু ব্যতীত সম্পূর্ ত 

শেীে আবৃত িোতাে জন্য ফেি| পক্ষান্তবে কিান িকহলা িকদ শেীয়বতে এই 

হুকুি অিান্য িবে তাহবল িাকফে হবয় িাবে| আে এি প্রিাবেে নােী ো িকহলা 

শহীদ হল ঐ সিল নােী িাো কনবজবদে কি োকেে োকহবে িাওয়াে সিয় সম্পূর্ ত 

িাবে শেীয়বতে পদ তা অনুসের্ িবে চবল তাো ও মৃতুেে পে শহীকদ িি তাদা পাবে| 

িহান আল্লাহ্  তায়ালাে আবদশ ো কনবষধাজ্ঞাবি কিবন চলাে নাি হল আহিাবি 

ইসলাকিয়োহ| কিসে িাতা কপতা আহিাবি ইসলাকিয়োহ কশক্ষা িেল ও তাবদে 

সন্তানবদে কি কশক্ষা কদল তাহবল তাো শহীবদে অন্তভু তি হবে| আহবল সুন্নত 

ওয়াল জািাবতে িবত কিান ব্যকি িকদ তাে অনুসের্ না িবে ঈিান কনবয় 

মৃতুেেের্ িবে তাহবল কস শহীদ কহবসবে গণ্য হবে না| এিনকি পাাঁচ ওয়াি 

নািাি কনয়কিত আদায় িেবলও| কিান মুসলিান িকদ িাকফবেে হাবত েন্দী 

অেস্থায় তাে মৃতুে হয় তাহবল কস শহীদ হবে| অপে কদবি কিান িাকফে িকদ 

অতোচাকেত অেস্থায় ও তাে মৃতুে হয় তাহবল কস শহীদ হবে না| আোে কিান 

ব্যকিে িাকফে অেস্থায় মৃতুে হবল কস জান্নাবত িখবনা প্রবেশ িেবত পােবে না| 

শহীদ হওয়া ব্যকিবি িখন খাটিয়াে উপে োখা হবে তখন জান্নাবতে কগট 

গুবলাবি খুবল কদায়া হবে| হাজাে হাজাে কফবেশতা কসখান কথবি অেতের্ 

িেবে িাে সংখ্যা এিিাত্র আল্লাহ্  তায়ালা জাবনন| তাো তাবদে হাবত মুকুট ও 

নুবেে কপাশাি েহন িেবে| অতিঃপে তাো শহীদ হওয়া ব্যকিবি এিনিাবে রূহ 

সিপ তর্ িোে জন্য েলবে| এ কেষবয় আল্লাহ্  তায়ালা সুো ফাবিবেে কশষ রুকুবত 

কেিাকেত ের্ তনা িবেবিন| আে এিজন ঈিানদাে শহীদ, কস তাে কচহাোবি 

দােগাবহ ইেবতে কদবি কফোবে এেং েলবে| কহ আিাে িাবূদ, আকি িত কদন 

জীেন িাপন িবেকি প্রবতেি কদন আকি কতািাে সন্তুকিে জন্য িাজ িবেকি| এেং 

কিান কদন িাবো িাবি িাথা নত িকে নাই এিিাত্র তুকি িাো| আকি দুকনয়াবত 

িখবনা অসৎ উপাবয় কিান কিছু উপাজতন িকেকন| কহ আিাে প্রভু, আকি আজ 

আপনাে কনিট উেবত মুহােকদে িােতীয় পাপ িাবজে জন্য আপনাে িাবি 

কিক্ষা চাকে তাবদেবি আপকন ক্ষিা িবে কদন| এ ব্যকিও শহীবদে অন্তভু তি 

হবে| কফবেশতাো তাে রূহবি ঐ কপাশাবিে িবে িকেবয় কনবে এিন সিয় 

আল্লাহ তায়ালাে পক্ষ কথবি আওয়াজ আসবে| েলা হবে, এ রূহটিবি জান্নাবত 

কনবয় িাও| িাের্ অন্যবদে তুলনায় অকধি নািাি আদায় িবেবি, িানুষবদেবি 

কিহিানদােী িবেবি, িানুবষে ভুল ক্রুটি ক্ষিা িবে কদবয়বি ও তাবদেবি 

ইবিগফাে িেবত েবলবি| কস আিাে জন্য কনয়কিত কিকিে িেত, কস িখন 

োকেে োকহবে কিত তখন শেীয়বতে কনয়ি অনুিায়ী পদ তা িবে কিত এেং কস 

হাোি িাজ পকেহাে িেত ও দুকনয়াে জীেবন কস ইসলাি, োসুল (সািঃ) কি 

সম্পূর্ ত রূবপ অনুসের্ িেত| এখন তাে জন্য কনযুি িো দুইজন কফবেশতাও 

তাে িাল ও খাোপ আিল সংগ্রবহে জন্য অপে দুই জন কফবেশতা েলবে, কহ 

আিাবদে প্রভু, তুকি দুকনয়াে জীেবন এই কলািটিে িােতীয় িাবজে দায় োে 

আিাবদে উপে কদবয়ি| এখন আিাবদেবি এই কলাবিে রূহ কি জান্নাবত কনওয়াে 

অনুিকত প্রদান িে | অতিঃপে আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি আওয়াজ আসবে| েলা 

হবে,  কতািো ঐ ব্যকিে িেবেে পাবশ অেস্থান িে ও তাসকেহ, তািেীে ও 

কসজদাহ িেবত থাি িাবত িবে িােতীয় আিবলে সওয়াে তাে অন্তবে কপাাঁবি| 

তােপে ঐ সিল কফবেশতাো কিয়ািত সংগঠিত হওয়া পি তন্ত কনয়কিত িাবে 

কঝকিে, তািেীে ও তাসকেহ ইতোকদ িেবত থািবে| 

গুরুত্বপূর্ ত এিটি কনাটিঃ কিশবেে মুনাকফিো হিেত উসিান (োিঃ) উপে কেবদ্রাহ 

িেল ও কিশে কথবি হিেত উসিান (োিঃ) কি হতো িোে জন্য িকদনায় আগিন 

িেল| িকদনায় অেস্থানেত তাবদে কদাসেো কিথ্যা ও িপট তাে িােবি 

তাবদেবি সাহায্য িেল| তাো এই েবল মুসকলি সাহাোবদেবি কনন্দা িেবত 

লাগল কি, িকদনাে মুসলিানো খলীফাবি সহবিাকগতা িেবতবি না| িাই কহাি, 

খলীফাে ইো কিল জান্নাবতে সবে তাচ্চ স্থানটিে িাকলি হওয়া | তাই কতকন আল্লাহ্ ে 

িাবি কসটি পাওয়াে জন্য কদায়া িেবলন| অন্যান্য সাহােীো তাবি সহবিাকগতা 

িোে জন্য আসবলন কিন্তু কতকন তাবদেবি কফবে কদবলন এ েলবলন এ কেষবয় 
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কতািাবদে কিছুই িোে দেিাে কনই| অতিঃপে কেবদ্রাহীো খলীফাবি খুে সহবজ 

শহীদ িেল| আে এিাবে কতকন তাে ইো পূের্ িেবলন| তাে ইো আল্লাহ্  

তায়ালা িবুল িেবলন| শহীদো মৃতুেিালীন সিবয় কিান প্রিাে ব্যাথা অনুিে 

িবেন না| আল্লাহ্  তায়ালা তাবদেবি জান্নাত কদখাবনাে িাধবি তাবদে রূহ উঠিবয় 

কনন| আে এই িােবর্ তাো তাবদে রূহবি আনবন্দে সাবথ সিপ তর্ িবে কিননা 

িহান আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি তাবদে জন্য তাবদে জীেবন সেবচবয় েে পুেষ্কাে 

অবপক্ষা িেবি| 

 

 

িাকফে ো অকেশ্বাসীবদে মৃতুে 

িখন কিান অকেশ্বাসী, মুেতাদ ো এিন কনবে তাধ কি কিনা ইসলািবি অেজ্ঞা আল 

কুেআনবি িরুভূকিে আইন েলত এেং কি মুহােদবি অসৎ ও মূখত েবল সবম্বাধন 

িেত, কিকন পৃকথেীে সে ত িাবলে সে ত কশ্রষ্ঠ িানুষ ও নেী োসুলগবনে িে কথবি ও 

সেবচবয় উত্তি িি তাদাে অকধিােী তাবি কনবয় এই োবজ িন্তব্য িেত| আল্লাহ্  

তায়ালা আিাবদেবি এই িােতীয় পাপ িাজ কথবি মুি দান িে| িানুবষে 

জীেবন ইসলাি ধি ত হবে এিটি প্রবয়াজনহীন কেষয় ো িাো ইসলািবি কনবয় 

িটুকি িবে| অথচ ইসলাি হবে সিল প্রিাে শাকন্ত, আদালত, পকেষ্কাে, 

সািাকজি শাকন্ত ও কনোপত্তা সিল কিছুে অগ্রদূবতে মুল ইসলাি িাো িা িল্পনা 

িো িায় না| অথ তাৎ কি কিনা উবল্লকখত কেষবয় অস্বীিাে ো খাোপ িন্তব্য িবে 

িাে হাবত কনবজই কনবজে কনিঃশ্বাস কনওয়াে িত শকি পি তন্ত কনই এই জাতীয় কলাি 

িখন মৃতুেে কনিটেতী হয় তখন তাে কচাবখে সািবন কথবি পদ তা উঠিবয় কদওয়া 

হয়| তাে সািবন জান্নাতবি উপস্থাপন িো হয়| এেং এিজন কফবেশতা তাবি 

েবল ও কহ তুকি অকেশ্বাসী, কহ অপদাথ ত ব্যকিবি কতািাবি মুসলানবদেবি অপদাথ ত 

েলবত েবলকিল? িাো কতািাবি েলত দুকনয়াে জীেন হল এিিাত্র জীেন তাো 

আজ কিাথায়, িানুষ তখন বুঝবত পােবে িখন কস মৃতুেেের্ িেবে| কিন্তু তখন 

তা আে কিান িাবজ আসবে না| তাবি েলা হবে দুকনয়াে জীেবন তুকি ভুলপবথ 

কিবল | তুকি ইসলািবি তুে েবল তাকেল্য িেবত অথচ ইসলাি কিল এিিাত্র 

সঠিি জীেন কেধান | িানুবষে িে কথবি িাো োসুল আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি 

আনীত কেধানবি কনবজবদে জীেন কেধান কহবসবে গ্রহর্ িবেবি তাো এই জান্নাবত 

থািাে সুবিাগ পাবে| কস জান্নাবতে অেস্থা অেবলািন িেবে| জান্নাত তাবি 

সবম্বাধন িবে েলবে, িানুবষে িে কথবি িাবদে ঈিান আবি তাো আল্লাহ্ ে 

িরুর্ায় জাহান্নাবিে আজাে কথবি মুি হবয় আিাে িাবি আসবে| অতিঃপে 

কসখাবন তাে সািবন ধি ত িাজবিে কপাশাি পবে আকেভূ তত হবে এেং েলবে কহ 

তুকি, তুকি কনবজ অবনি কিছু, কতািাে অবনি কিছু আবি| এতক্ষর্ পি তন্ত িাো 

কতািাে সাবথ কিল তাো সোই কিথ্যাোদী| এ সিল কনয়ািত এিিাত্র কতািাে 

জন্য| অতিঃপে তাবি জাহান্নাি কদখাবনা হবে| িা েে েে আগুবনে কুণ্ডলী, 

কেষাি কেষাি কিট পতঙ্গ ও শত পদেী িয়ানি সাপ িাো গঠিত| কস জাহান্নাবিে 

আজাে কদখবত পাবে িা হাকদস শেীবফ উবল্লখ িো আবি| তােপে জাহান্নাি 

কথবি আজাবেে কফবেশতাো আসবে তাে নাি জাোকনস| তাে হাবত আগুবনে 

লাঠি ও তাবদে মুখ কথবি অকে ঝেবত থািবে| তাো কিনাবেে িত লম্বা হবে, 

তাবদে দাাঁত হবে ষাাঁবেে কশঙবয়ে িত| তাবদে আওয়াজ হবে েজ্রপাবতে ন্যায়| 

তাবদে আওয়াজ শুবন অকেশ্বাসী ব্যকি কশহকেত হবয় শয়তাবনে কদবি তািাবে | 

শয়তান িয় কপবয় পাকলবয় িাওয়াে সিয় কফবেশতাো তাবি ধবে কফলবে ও 

আঘাত িবে তাবি েকসবয় োখবে| অতিঃপে কফবেশতাো তাবি েলবে কহ 

ইসলাবিে দুশিন, দুকনয়াে জীেবন তুকি আল্লাহ্ ে োসুবলে িথা অস্বীিাে িবেি ও 

কফবেশতাবদেবি তুে তাকেল্য িবেি| অকিশপ্ত শয়তান কতািাবি োে োে 

প্রতাকেত িবেবি| তাো তাে হাাঁটুে সাবথ কচন লাকগবয় উপবেে কদবি ঝুকলবয় কদবে 

ও তাে িাথা কনবচে কদবি চবল িাবে| তাে ডান হাবতে িবে োি হাত কিদ িবে 

কদবে| আে এই দুিঃখজনি ঘটনা সম্পবিত আল কুেআবন কেিাকেত েলা হবয়বি| 

কস িােঁবত থািবে ও কস কতাষাবিাদিােীবি সাহায্য িোে জন্য ডািবত থািবে| 

জাোকনস তাে পকেেবতত উত্তে কদবে| কহ তুকি অকেশ্বাসী, কহ কনবে তাধ, তুকি 

মুসলিানবদেবি অেজ্ঞা িবেি| কিক্ষা িোে জন্য সিবয়ে প্রবয়াজন কনই| নািাি 

কিংো ঈিানবি িবুল হওয়াে জন্য দীঘ তাকয়ত িো দেিাে কনই| এখনই কতািাে 

অকেশ্বাবসে জন্য কতািাবি শাকি কদয়াে সিয়| তাো তাে কজহ্বাবি কিতে কথবি 

কটবন কেে িবে কফলবে| তাে চক্ষুিয়বি উপকেবয় তুবল কফলবে| জাহান্নাবিে 

িবে িত প্রিাে শাকি আবি সিল প্রিাে শাকি তাবি প্রদান িো হবে| আল্লাহ্  

তায়ালাে পাঠাবনা োসুবলে কদখাবনা পবথ আিাবদেবি চলাে তাওকফি দান 

িরুি, আিীন| িাই কহাি দুকনয়াবত তুকি িত দীঘ তকদন েসোস িবো না কিন 

কতািাবি মৃতুেেের্ িেবত হবে| োসুল ইেশাদ িবেন| "িখন কিান ব্যকিে রূহ 
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তাে শেীে তোগ িবে, এিটি আওয়াজ েবল উবঠ, কহ িানে সন্তান তুকি কি 

দুকনয়াবি তোগ িেবিা না, দুকনয়া কতািাবি তোগ িেল? তুকি কি দুকনয়াে সাবথ 

সম্পিত স্থাপন িেবলনা দুকনয়া কতািাে সাবথ সম্পিত িেল? তুকি কি দুকনয়াবি 

হতো িেবিা না দুকনয়া কতািাবি হতো িবেবি? আে িখন মুদ তাবি কগাসল 

িোবনা শুরু হবে তখন এিটি আওয়াজ কনবন্মাি কতনটি প্রে িেবে| 

১| কতািাে শকিশালী শেীে আজ কিাথায়?  কিান কজকনস কি কতািাবি দুে তল 

িবে কদল? 

২| কিাথায় কতািাে সুন্দে সুন্দে োিে কলকপ?  কিান েস্তু কি কতািায় কনিুপ িবে 

কদল? 

৩| কতািাে প্রাবর্ে কচবয় কপ্রয় েন্ধুো আজ কিাথায়? কিন তাো কতািাবি এিািী 

কেবখ চবল কগবয়বি? 

"িখন জানািা নািাবিে জন্য তাবি িকফবন তুলা হবে আবেিটি আওয়াজ আসবে 

এেং েলবে, কেধান িাো কসট আউট িেবে না| এই ভ্রিন আে কফবে আসবে 

না| তুকি িখবনা আে কফবে আসবত পােবে না| কতািাে ভ্রির্ কফবেশতাবদে 

প্রে আে কনি তাতবনে িে কদবয় চলবত থািবে| িখন মুদ তাবি িকফবন োখাবে 

আবেিটি আওয়াজ আসবে ও েলবে, তুকি িকদ আল্লাহবি খুকশ িেবত পােবত 

তাহবল আজ কতািাে জন্য সু সংোদ অবপক্ষা িেত| তুকি িকদ আল্লাহ্ ে কিাধবি 

কনয়ন্ত্রর্ িোে জন্য িাজ িেবত তাহবল কতািাে আজ এ অেস্থা হত না| িখন 

জানাজাে জন্য তাবি কনবয় আসা হবে আবেিটি িণ্ঠ আওয়াজ িেবে, কহ িানে, 

তুকি িেবেে জীেবনে প্রস্তুকতে জন্য দুকনয়াবত কি িাজ সম্পাদন িবেি?  তুকি 

িেবেে অন্ধিাবেে জন্য দুকনয়া থবি কি আবলা কনবয় এবসি? তুকি কতািাে 

দুকনয়াে সম্পদ কথবি কি কনবয় এবসি? তুকি অনুে তে িেেবি সুসকেত িোে জন্য 

কি কনবয় এবসি? আে িখন জানািা নািাি কশষ হবয় িাবে িেে েলবত শুরু 

িেবে, তুকি আিাে িাবি কফবে এবসি | তুকি আিাে কপবট কনেে অেস্থায় কফবে 

এবল| ধাপন িাজ কশষ হওয়াে পে িানুষ কি িাে পবথ চবল িাবে| তখন 

আল্লাহ্ ে পক্ষ কথবি এিটি িণ্ঠ কিবস আসবে| েলা হবে, কহ আিাে োন্দা, তুকি 

এখন এিািী অেস্থান িেি| তাো কতািাবি এ িািী কেবখ চবল কগবয়বি| এি 

সিবয় তাো কতািাে িাই, কদাি ো আত্মীয় কিল| কিন্তু তাবদে কিউ কতািাবি 

কিান উপিাে িেবত পাবেকন| কহ আিাে োন্দা, তুকি আিাে অ োেতা িবেি| 

তুকি আিাে কিান আবদবশে আনুগতে িেকন| এেং িখবনা এ ইঅেস্থায় আসবে 

েবল িখবনা কচন্তা িেকন| িকদ মৃতে ব্যকিটি ঈিান সহিাবে মৃতুেেের্ িবে থাবি 

তাহবল আজ কস তাে প্রভু কথবি তাে কনয়ািতোকজ শুনবত কপত| কহ আিাে 

োন্দা কি ঈিানসহিাবে মৃতুে েের্ িবে কস িখবনা এিািী মৃতুেেের্ িবে না| 

আে এটা আিাে দয়াে িবে পবেনা| আকি আিাে শকি ও দয়াে েবল আকি 

কতািাে সাবথ এিন আচের্ িেে িা কিনা কতািাে কদািো কতািাে সাবথ 

িবেবি| আকি কতািাবি এিনিাবে লালন পালন িেে িা এিজন িাতাকপতা তাে 

সন্তাবনে সাবথ িবে থাবি| কতকন তাে েহিত ও দয়াে িােবি তাে োন্দাে সিল 

গুনাহসমূহ ক্ষিা িবে কদবেন| িাে আবলাবি তাে িেেবি জান্নাবতে এিটি 

োগান োকনবয় কদওয়া হবে| কিখাবন তাে আবিাদ প্রবিাবদে জন্য সিল কিছু 

কেদ্যিান থািবে| িহান আল্লাহ্  তায়ালা অবনি দয়াোন কি তাে োন্দাে সিল 

গুনাহ ক্ষিা িবে কদন| তাই  আিাবদে সোইবি আল্লাহ্ ে আবদশসমূহ পালন ও 

তাে কনবষধ িো িােতীয় েস্তু কথবি দূবে থািবত হবে এেং আিবল সাকলহ িোে 

িােবি িয়ানি কনি তাতন কথবি আিাবদে কনবজবদে কি মুি িেবত হবে"| 

সিল কেশ্বাসী ও অকেশ্বাসীো িেবেে প্রবেে মুবখামুকখ হবে| তাবদেবি কনি তাতন 

িো হবে িাবদেবি ক্ষিা িো হয়কন ো িাো অকেশ্বাসী| ঐ সিল িানুষ িাো 

মুসলিাবনে িাবঝ গল্প িবে কেোয় ও িাো প্রাকৃকতি িাজ িোে পে পকেত্রতা 

অজতন িবেনা তাবদেবিও িেবে শাকি কদওয়া হবে| িেবেে আজাে শুধু রূহবি 

কদওয়া হবে না েেং পুবো শেীেবি কদয়া হবে| উপবেে িাজগুবলা রূবহে সাবথ 

সম্পকিতত তাই আিাবদে অন্তবেে পকেশুিতাে জন্য আিাবদেবি িােতীয় প্রবচিা 

চাকলবয় কিবত হবে| কনন্মি িকেতাটি উসিানী কখলাফবতে অন্যতি িকে আেদুে 

েহিান শািী পাশা ( মৃতুেিঃ ১৮৭৮ ঈসায়ী)  পাশাে িকেতা কথবি চয়ন িো 

হবয়বি| ইংবেকজ িাস তন কথবি অনুোদ িো হবয়বি|                 
                           

কহ িানে, পকেদশ তবিে িত িবে েসোস িে| আল্লাহ্  িাো িাউবি কতািাে 

অন্তবে স্থান কদও না| কিউ ইো িেবল দুকনয়া তোগ িেবত পােবেনা | কিন্তু 

আল্লাহ্  িা ইো িবে তাই িেবত পাবেন| আল্লাহ্  তায়ালাই এিিাত্র সেকিছুে 

অকধিােী| পৃকথেীবত সোে িাল কিংো খাোপ িাবে কদন িাটায় তাে অথ ত এই 

নয় কি প্রকতিকি তাে জন্য পৃকথেী সোইবি তাে মুল্য কদবে| আিাে ও এিন 

এিটা সিয় কিল িখন আকি কপ্রকসবডবন্টে কচবয় িাল অেস্থাবন কিলাি| 

সাে তবিৌবিে চাকেিাঠি আিাে হাবত কিল| অথচ আজ এিন এিস্থাবন আসলাি 
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কিখাবন তাে কিান কিছু কেদ্যিান কনই| তখন আিাে অন্তেতা অনুিে িেল, 

আিাে সিল শকি কনিঃবশষ হবয় কগল| তখন আিাে জান পাকখ (রুহ) অবনি 

দূবে চবল কগল| অতিঃপে আিাে জীেন কশষ হবয় কগল| আিাে স্বাস্থে োকতে িত 

কনবি কগল| অন্ধিাে আিাে চােকদবি কঘবে কফলল| সূি ত কগালাবপে িত হবয় 

কগল| সিল কিছু আল্লাহে নুবেে িােবি আবলাকিত হবয় কগল| এিন সিয় 

আকি আিাে েেবি স্বের্ িেলাি | আিাে গুনাহগুবলা ক্ষিা িবে কদয়া হল| 

আে িখন েবেে িাবি ক্ষিাে জন্য আবেদন িেলাি কতকন তাে অবশষ দয়াে 

িােবি আিাবি ক্ষিা িবে কদবলন| কহ আিাে েে, আকি হাজাে প্রিাবেে গুনাহ 

সম্পাদন িেলাি| আকি লকেতও কনরুপায় হবয় কতািাে কনিট ক্ষিা পাথ তনা 

িেবতকি তুকি আিাে সিল গুনাহ ক্ষিা িবে কদন| তুকি িাো আিাবদে আে 

কিান ইলাহ কনই| তুকি কতািাে গাফ্ফাে নাবিে কদবি তাকিবয় আিাে গুনাহ 

ক্ষিা িবে দাও| তুকি িাো িাবো কিান কিছু িোে ক্ষিতা কনই| আল্লাহ এিিাত্র 

সেকিছুবি ধেংস ও পূবে তে অেস্থায় কনয়কিত িেবত পাবেন| এই জীেন হবে 

িবিে সকহত কেকিত কিছু ক্ষর্স্থায়ী স্বপ্ন িাো আে কিছু নয়| অেিঃবশবষ আিো 

কি মৃতুেে জন্য জন্মগ্রহর্ িকে নাই? আনন্দিয় িবয়ি ঘণ্টা পবে, সিল প্রিাে 

আনন্দঘন সিয় িাটি (কনিঃবশষ) হবয় িাবে| আিো প্রবতেি টি মুহূতত আনবন্দে 

সকহত মৃতুেে গিীবে অজ্ঞতাে সাবথ োস িেবতকি, পৃকথেী আিাবদেবি এিজন 

ড্রাইিাবেে ভূকিিায় ধেংবসে কদবি ধাকেত িেবি|                                  

                           

 

িেে কিয়ােত ও কুেআন কতলাওয়াত 

িেে কিয়ােত িো সুন্নত| সাপ্তাহ কিংো ঈবদে কদন িেে কিয়ােত িো উকচত| 

মুহােদ কেন আবু েিে (োিঃ) ির্ততি কলকখত শকেয়তুল ইসলাি নািি গ্রবন্থ কতকন 

উবল্লখ িবেন, বৃহিঃপকত, শুি ও শকনোবে িেে কিয়ােত িোে িাো অকধি 

সাওয়াে অজতন িো িায়| এেং িাবি সুন্নতও েলা হবয়বি| িেে পকেদশ তি কস 

এিনিাবে োন িেবে কি, িেবে মুদ তাে কিান অকিি খু াঁবজ পাওয়া িাবে না| িা 

তাবি এি প্রিাবেে ম্যাবসজ কদবে িাল িাজ িোে জন্য| িখন হিেত উসিান 

(োিঃ) িেবেে পাশ কদবয় হাাঁটবতন তখন কতকন এিনিাবে িান্নািাটি িেবতন কি 

তাে পুবো দাাঁকে কিবজ কিত| মৃতেব্যকি িেবেে িবে তাবদে িােতীয় কদায়া 

কথবি উপকৃত হয়| োসুল (সািঃ) তাে আত্মীয়-স্বজন ও সাহােীবদে িেে কিয়ােত 

িেবতন| সালাি প্রদাবনে পবে তাবদে জন্য কদায়া িেবতন| িেে কিয়ােতিােীে 

সেুখিাগ িেবেে কদবি ও তাে পেদিাগ কিেলাে কদবি োখবত হবে| হাকদস 

শেীবফ েলা হবয়বি, "িখন কিান ব্যকি তাে কিান পকেকচত ব্যকিে িেে কিয়ােত 

িোে জন্য এবস প্রথবি সালাি কদয় তাহবল িেবে থািা তাে আত্মীয়টি তাে 

সালাবিে উত্তে ও স্বীকৃকত প্রদান  িবে"| আহিদ ইেবন হাম্বল (োিঃ) েবলন, তুকি 

কিান িেবেে পাশ কদবয় অকতিি িোে সিয় সুো ইখলাস, ফালাি, নাস ও সুো 

ফাকতহা পাঠ িোে িােবি অকজতত সাওয়াে ঐ িেবে  থািা মৃতে ব্যকিবদে জন্য 

পাঠিবয় দাও| সাওয়াে তাবদে কনিট কপাাঁবি কদওয়া হবে| হিেত আনাস ইেবন 

িাকলি (োিঃ) হবত েকর্ তত হাকদবস েলা হবে, "িখন আয়াতুল কুেকস পাঠ িবে 

িেবে থািা কিান মৃতে ব্যকিে জন্য পাঠাবনা হয় আল্লাহ্  তায়ালা তাে সাওয়াে ঐ 

িেবে থািা সিল মুদ তাবদে িাবি কপাাঁকিবয় কদন"| িাকজ কহকন্দ (োিঃ) ির্তি 

সম্পাকদত কিতাে খাকিনাতুে-কেোয়াত গ্রবন্থ েলা হবে, িেে কিয়ােত িোে 

কক্ষবত্র নেী োসুল কিংো আবলি, ওলী -আওলীয়াবদে িাবঝ কিান প্রিাে পাথ তিে 

কনই শুধুিাত্র তাবদে পদ, িি তাদা ও সোবনে িবে পাথ তিে আবি| িকদ কিান 

মুসলিান তাে কিান কপ্রয় ব্যকিে নাি কলবখ সাইন কোড ত কিংো েসোবসে রুবিে 

কদয়াবলে সাবথ ঝুকলবয় কদয় অথো মৃতে কিান ব্যকিে নাি পাথে কলবখ তাে 

িেবেে উপে ঝুকলবয় োবখ এবত িবে অন্য কিান মুসলািান িখন তাে রুবি 

কিংো ঐ িেবেে পাশ কদবয় িাওয়াে সিয় তা কদবখ তাে জন্য কদায়া িেবল 

আল্লাহ্  তায়লা কলখত ঐ ব্যকিে প্রকত দয়া ও ক্ষিা প্রদশ তন িেবেন| পাথে কিংো 

অন্য কিছুে উপে তাে নাি কলখাে অথ ত এই নয় কি তাবি স্বের্ িো েেং তাে 

জন্য সুো ফাকতহাসহ অন্যান্য কদায়া পাঠ িবে আল্লাহ্ ে িাবি পাথ তনা িো| আে 

এই িােবর্ মুসকলি কদশগুবলাবত কদয়াল কিংো িেবেে উপে পাথে কদবয় নাি 

কলবখ কদয়া এিটা সংস্কৃকতবত পকের্ত হবয়বি| িকদ ওখাবন অকিিােবিে নাি 

কলখা হয়, আে তুকি িকদ এে িাকলি সম্পবিত জানবত চাও শাফায়াবতে জন্য এেং 

কদায়া িে তাে জন্য আে তা িকদ ওয়ালী তা শুবন তাহবল কসও কতািাে দুকনয়া ও 

আকখোবতে িল্যাবর্ে জন্য কদায়া িেবে| তাে এই পাথ তনা আল্লাহ্  তায়ালা িবুল 

িো হবে| নােীোও িেে কিয়ােত িেবত পােবে| োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাবিে িেে িাো নােীবদে িেে কিয়ােত িো উকচত নয়| না িেবল িাল| 
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হাবয়জ ও নাফাস অেস্থায় িেে কিয়ােত িো জাবয়জ| কিন্তু পকেত্রতাে সকহত 

কিয়ােত িো সুন্নত| হাকদস শেীবফ েকর্ তত আবি কি, িখন তুকি কিান মুকিবনে 

িেে কিয়ােত িেবত িাবে তখন এই কদায়াটি পাঠ িেবে, "আল্লাহুো ইন্নী 

আসআলুিা কে-হাকক্ক মুহাোকদন ওয়ালা আলী মুহাোকদন অোনলাতউ –আকি 

োহা ঝালিাইবয়েত", পাঠ িেবল মৃতে ব্যকি আিাে কথবি মুকি পাবে| অন্য 

হাকদবস েলা হবয়বি, "িকদ কিান ব্যকি তাে িাতা কপতাে িেে কিয়ােত িবে 

তাহবল তাবদে িে কথবি কি কিউ  শুিোবেে আিাে ক্ষিা িবে কদয়া হয়" | 

িেবেে উপে চুিা কদয়া িাবে িকদ তা তাে িাতাকপতাে িেে হয়| কিফায়া নািি 

কিতাবে েলা হবয়বি কি, কিান এি ব্যকি োসুলবি কজবজ্ঞস িেল, আকি জান্নাবত 

প্রবেবশে দেজায় চুিা িোে জন্য শপথ িবেকি, আকি কিিাবে আিাে শপথ পূর্ ত 

িেে? োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইেশাদ িবেন, "তুকি কতািাে 

িাবয়ে পাবয় চুিা খাও"| ঐ ব্যকি েলল, আিাে িাতা কপতা কিউ জীকেত কনই| 

োসুল েবলন, "তুকি কতািাে িাতা কপতাে িেবে চুিা খাও| আে িকদ তাবদে 

িেে কনকদ তি িো না িায় তাহবল িাটিে িবে দুইটি কেখা কটবন তাবদে িেে িবন 

িবে চুিা খাও তাহবল কতািাে শপথ পূর্ ত হবয় িাবে"| কনবজে অেস্থান কথবি 

েহুদূবে অেকস্থত েে েে জ্ঞানী কিংো আওকলয়াবদে িেে কিয়ােত িো উকচত 

তাহবল এে িােবি অকধি সাওয়াে অজতন িো িায়| কিান দূেস্থান কথবি োসুল 

এে িেে কিয়ােত িোে িােবি অবনি সাওয়াে হাকসল িো িায়| িকদ কিান 

ব্যকি োসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ও আওকলয়াবদে িেে কিয়ােত িবে 

তাবদে কথবি িাবলাোসা পাওয়াে উবদ্যবশ্য তাহবল তাে অন্তে তাবদে কদায়া ও 

িাবলাোসা িাো পকেপূর্ ত হবয় িাবে| িকদও কস অকলবদে িািাবেে কিতে কিান 

অন্যায় সম্পাদন িবে| িকদ তাবদে িেে কিান কেপদ তা নােী ির্ততি কিয়ােত িো 

হয় তাহবল কিানিাবে ঠিি হবে না| আিাবদে উকচত এই সিল পকেত্র স্থাবন 

শেীয়ত কেপেীত কিান িাজ িেবত োধা প্রদান িো| আে িকদ আিো তা 

প্রকতহত িেবত না পাকে তাহবল ঘৃনা িেবত হবে| িকদ কিান নােী কশাি, 

িান্নািাটি, কেলাপ ো কফতনা সৃকি িোে উবেবশ্য িেে কজয়াতে িবে তাহবল তা 

িো হাোি| এরূপ িেবল ঐ নােীে উপে দণ্ডাবদবশে হুকুি প্রদান িেবত হবে| 

িকদও বৃিা নােীে জন্য পুরুবষে সংকিশ্রর্ ব্যতীত িেে কজয়ােত িো তেধ| এই 

শবততে িবে যুেতী নােীে জন্য িেে কিয়ােত িো িািরুহ| অনুরূপিাবে এিই 

হুকুি নােীবদে জানা নািাবি অংশ গ্রহন িোে কক্ষবত্র| িাইনুেীন মুহােদ ইেবন 

আলী কেেকগেী ির্ততি েকচত জিবুল কুলুে গ্রবন্থ েলা হবয়বি, কি কিান ব্যকি িেে 

স্থাবন প্রবেশ িবে দাকেবয় েবল, "আস সালামু আলাইকুি ইয়া আহলাদাকে লিা 

ও কেল মুকিনীন"| তােপে কস কেসকিল্লাহ েবল সুো ফাকতহা ও সুো ইখলাস পাঠ 

িবে| অতিঃপে এই কদায়াটি পাঠ িবে, "আল্লাহুো োকব্বল এজিাকদল োকলয়াহ, 

অয়াল-ইজাকিন না- কহোকতল্লাতী হাোজাত কিনাদ্দুকনয়া ওয়া কহয়াকেিা মুকিনাতুন, 

ওয়ায়কেল আলাইহা- ো ও হাি-কিনইনকদিা ওসালািান কিন্নী"| কস মৃতে ব্যকিে 

পাবয়ে পাবশ দাকেবয় কিেলাবি সািবন কেবখ উপবোি দুয়া পাঠ িেবে| প্রথবি 

সালাি কদবয় নািাি কশষ িোে পে সুো োিাোে কশষাংশ তােপে সুো ইয়াসীন, 

তাোোিা, তািাসুে, সুো ইখলাস ও সুো ফাকতহা পাঠ িেবে| এেং এে িােবি 

অকজতত সাওয়াে মৃতে ব্যকিে নাজাবতে জন্য কপ্রের্ িেবে| 

গুরুত্বপূর্ ত কনাটিঃ আিাবদে স্কলােো এই েবল ফতয়া কদবয়বিন কি, কিান ব্যকি 

অপে কিান ব্যকিে হবয় হে পালন িেবত পােবেন| িাে িােবি তাে কনিট ঐ 

সওয়াে কপাাঁবি িাবে| অথ তাৎ কিান ব্যকি অপে কিান ব্যকিে জন্য ফেজ কি নফল 

ইোদত অথো কিান িাল িাজ কিিন নািাি, কোিা, হে, উিো, োসুল কিংো 

আওলীয়াবদে িেে কিয়ােত, কুেআন শেীফ পাঠ, কিকিে সম্পাদন িো তেধ| 

আে এে িােবি িাে জন্য এই িাজগুবলা িো হবয়বি তাে িাবি সাওয়াে কপাাঁবি 

িাবে| আে এরূপ িেবল আল্লাহ্  তায়ালা উিয়বি এিই সাওয়াে প্রদান িেবেন| 

আে এরুপিাবে কুেআন কতলাওয়াত িেে কিয়ােত িোে সিবয় পাঠ িেবত হবে 

িাে িােবি মৃতে ব্যকিে িাবি সওয়াে তখনই পাঠিবয় কদওয়া হবে| কি ব্যকি 

পাঠ িেবে তাে জন্যও সিান সাওয়াে কদয়া হবে| আে কি স্থাবন কুেআন 

কতলাওয়াত িো হয় কসখাবন আল্লাহ্  তায়ালাে েহিত ও েেিত অেতের্ হবয় 

থাবি| কসখাবন িাহা প্রাথ তনা িো হয় সেকিছু আল্লাহ্  ির্ততি িবুল িো হবয় 

থাবি| আে িখন তাহা িেবেে সািবন পাঠ িো হয় তখন ঐ িেেবি আল্লাহ্  

তায়ালা েহিত ও েেিত িাো পকেপূর্ ত িবে কদন| হানাফী িািহাবেে িবত, িখন 

কিান ব্যকি নফল কোজা, নািাি, সাদািা তথা কুেআন কতলাওয়াত িবে এেং 

তােপে আল্লাহ্ ে  

এ কি কেষয় ঘটবে| িা কিনা েি কদবয় পকেষদ িো সম্ভে নয়| আে তা হল, 

তজেনও মুসকলি  িাই"|িাবি জীকেত কিংো মৃতে সোে জন্য কদায়া িবে আল্লাহ্  

তায়ালা তাে কদায়া িবুল িবে ও সিবলে িাবি তাে সাওয়াে িাগ িবে কদয়| 

কিান কিান স্কলাে েবলবিন কি, ফেজ ইোদবতে িােবি ও সিান সাওয়াে 
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প্রদান িো হবে| তবে এখাবন কিান কনকদ তি মৃতে ব্যকিে জন্য সাওয়াে কদয়া 

হবেনা েেং সিল সাওয়াে প্রবতেি মৃতে কদেবি প্রদান িো হবে| শাফী ও 

িাবলিী িাঝহাবেে িবত, শােীকেি িাবে কি ইোদত সম্পাদন (কুেআন 

কতলাওয়াত)   িো হবে তাে সাওয়াে অন্য কিান মুসলিান কি প্রদান িো 

হবেনা| শুধুিাত্র িাো এিা জ িেবে তাবদে কি তা হা প্রদান িো হবে অন্য কদে 

কি প্রদান িো হবেনা| কিতাবুল কফিহ আলাল-িাঝাকহবুল আেো নািি কিতাবে 

েলা হবয়বি কি, পরুষ ির্তি িেে কিয়ােত িো সুন্নত এই িােবন কি, তাো এে 

িােবি িেে কিংো মৃতুে পেেতী িােতীয় কেষয় সম্পবিত সতিত তা অেলম্বন 

িেবত পাবে| অথ তাৎকনবজবদেবিসঠিি পবথ পকেচাকলত িেবত পাবে| হানাফী ও 

িাবলিী িঝহাবেে িবত বৃহিঃ প্রকত, শুি ও শকনোবে িেে কিয়ােত িো সুন্নবত 

মুয়াক্কাদা | শাফী িাঝহাবেে িবত, বৃহিঃ প্রকতোবেে কেিাবলও শকনোবেে সিাল 

কেলায় িেে কিয়ােত িো সুন্নবত মুয়াক্কাদাহ| িেে কিয়ােত িােীবি অেশ্যই 

কুেআন কতলাওয়াত ও তাবদে জন্য কদায়া িেবত হবে| িাহা মৃতে ব্যকি কদে 

জন্য উপিাে হবে| িখন তুকি িেে স্থাবন প্রবেশ িেবে তখন এই কদায়া পাঠ 

িো সুন্নত|"আস সালামু আলাইকুি, ইয়া আহলা দাকেল- িাওকিল মুকিনীন! 

ইন্নাইন শা- আল্লাহু  আন –িােী কেন কেকুিলা কহকুন" | দূবে কিংো িাবি সিল 

িেে স্থান কিয়ােত িো | এিকন িাবে দূবে কিাথাও অেকস্থত কিানসাকলহ কিংো 

আওকলয়া কদে িেে কিয়ােত িেবত িাওয়া অকধি সাওয়াে অজতবনে অন্যতি 

িােি| িাবি সুন্নত েবল আখ্যাকয়ত িো হবয়বি| োসুল (সািঃ) এে িেে 

কিয়ােত িেবত িাওয়াবি গুরুত্বপূর্ ত ইোদত েলা হবয়বি| েয়স্ক নােী োতাবদে 

শেীেবি পকেপূর্ ত আেের্ িবে িেে কিয়ােত িেবত পােবে | িকদ কসখাবন কিান 

প্রিাে কফতনা কিংো পাপ িাজ হওয়াে আশঙ্কা থাবি তাহবল িেে কজয়ােতিো 

হাোি |িেে কিয়ােত িো িালীন িেবেে চাে পাবশ তাওয়াফ, তাে উপে চুবিা 

খাওয়া কিংোমৃতে ব্যকিে িাবি কিান কিছু চাওয়া কি হাোি িো হবয়বি| িহান 

আল্লাহ্  তায়ালাে িেস্থ তায়ওকল কিংো আওকলয়াবদে িাবি শাফায়াত িো 

িাবে|"এিন দুইটি কেষয় আবি, কি তাহাো কে সে কিছুবি পুবে িাইিবে 

কফলবে| আে িাো এই দুইটি কেষবয় অিবনাবিাগী হবে তাবদে কক্ষবত্র একি কেষয় 

ঘটবে| িা কিনা েি কদবয় পকেষদ িো সম্ভে নয়| আে তাহল, তজে নওমুসকলি 

িাই"|                            

র্ততীয় খণ্ড নেি কচঠি 

িািতুোত গ্রবন্থে র্ততীয় খবণ্ডে নেিতি কচঠিটি ইিাি োব্বানী মুজাকেবদ আলবফ 

সানী আহিদ ফারুিী (োিঃ) ির্ততি মুহােদ নুিাবনে জন্য কলখা হবয়বি| 

কুেআনুল িাকেবি এে সােিি ত এিাবে েলা হবয়বি,  "োসুল িাহা কনবয় এবসবিন 

তা আঁিবে ধে" | কচঠি আেেী িাষায় কলখা কিল| পবে ইংবেকজবত অনুোদ িো 

হয়| কনবন্ম োংলায় অনুোদ িো হল|- কেসকিল্লাকহে –োহিাকনে োকহি! সুো 

হাশবেে সপ্তি আয়াবতে সােিি ত হল, "োসুল িা কিছু কনবয় এবসবি তা গ্রহর্ িে, 

আে িাহা কতকন কনবষধ িবেবিন তা কথবি দূবে থাি ও আল্লাহ্ বি িয় িে"| তাে 

কনবষধাজ্ঞা কথবি দূবে অেস্থান িবো েলাে পে, আল্লাহ্  তায়ালাবি িয় িে এই 

োিেটি কতকন কিাগ িবেবিন| তাে অথ ত হল, আল্লাহে কনবষধাজ্ঞা কথবি দূবে থািা 

আিাবদে িততব্য| অথ তাৎ আল্লাহবি িয় িো| তাক্বওয়া, িাে অথ ত হল কনবষধ 

িো েস্তু (হাোি) কথবি দূবে অেস্থান িো| তাক্বওয়া হল ইসলাবিে কিকত্ত| িাবি 

ওয়াো েলা হয়, সবন্দহমূলি িাজ কথবি কেেত থািা| োসুল ইেশাদ িবেন, 

"ওয়াো হল আিাবদে ধবি তে প্রধান েস্তু"| কতকন অপে এি হাকদবস েবলন, 

ওয়াোে িত কিান িাজ সম্পাদন িেনা| ইসলাি ধবি ত হাোি িাজ কথবি দূবে 

থািাে জন্য অকধি গুরুত্ব কদয়া হবয়বি| িাে অথ ত হল, হাোি িাজগুবলাবি 

পকেহাে িেবত েলা হবয়বি| িখন কিান আবদশ পালন িো হয় তখন তাে 

আনন্দ নফস ো অন্তে কশয়াে িবে কনয়| প্রশ্রয় কদয়া িাবন আত্মা ো নফসবি 

কিান িাজ িেবত সহায়তা িো| িা হাোি িাবজে কক্ষবত্র না িো উত্তি, আে 

হালাল িাবজে কক্ষবত্র অেশ্যই িাি তিো| অন্যিাবে েলা িায়, এটা কতািাবি 

দ্রুতগকতবত আল্লাহ্ ে কনিটেতী িেবত সহায়ি হবে| ইসলািী আহিাবিে িবত, 

ইসলাবিে আবদশ ো কনবষধসমূহ নফবসে উপে এি ধেবর্ে কনি তাতন িোে িত| 

নফস হল আল্লাহ্  তায়লাে শত্রু| হাকদবস কুদকসবত েলা হবয়বি, "নফবসে 

কেপেীত কদবি অেস্থান িে, কিননা কস আিাে শত্রু"| এই জবন্য সিল তেীিাবয় 

আকলয়োে িবত, কি ব্যকি ইসলাবিে িবে নফসবি গুরু কহবসবে গ্রহর্ িেবে কস 

ব্যকি আল্লাহে অকধি কনিটেতী হবয় িাবে| আে তা হল নফবসে কেপেীবত 

অেস্থান িো| আে এই পথবি আিাবদে নাজাবতে পথ কহবসবে গ্রহর্ িেবত 

হবে| এটা এই িাের্ কি, আিাবদে পূে তেতী পথ প্রদশ তি কেকশি আবলবি িীন 

োহাউকেন বুখােী েবলন, আল্লাহ্ ে কনিটেতী হওয়াে এিিাত্র সহজ িােি ো 
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পথ হল নফবসে উপে প্রধান্য কেিাে িো| আে এই পবথে উপে কেজয়ী হবত 

পােবলই ইসলাবিে সঠিি অনুগত হওয়া সম্ভে| এটা  ঐ সিল বুকিিান ও 

যুকিোদী কলািবদে পবক্ষ অবনি সহজতে হবে িাো আিাবদে তেীিাে 

আবলাবি কলকখত েইগুবলা অেয়ন িেবে| ঐ সিল ব্যকিো সঠিি কেষয় কি তা 

িালিাবে কদখবত ও বুঝবত পােবে| এটাই তাে প্রকৃত স্বরূপ| আকি এ সিল 

কেষবয় আিাে কচঠিপবত্র কেিাকেত আবলািপাত িবেকি| আল্লাহ্  তায়ালা সিল 

কিছুে কেষবয় িাল জাবনন| তাে সহবিাকগতা আিাবদে জন্য িবথি| কতকন হবে 

এিিাত্র অকিিােি| সালাত এেং সালাি আিাবদে নেী সাল্লাল্লহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাি, তাে পকেোে, সাহােীবদে এেং িাো সঠিি পবথ আবি তাবদে উপে|  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

র্ততীয় খণ্ড চুোকশতি কচঠি 

সিল প্রশংসা আল্লাহ্  তায়ালাে জন্য ও সালাি কপ্রকেত কহাি ঐ োন্দাে জন্য 

িাবি কতকন পিন্দ ও িাবলা কেবসবিন| কি ব্যকি আল্লাহ্ ে োিায় কনবজে জীেন 

পকেচাকলত িেবত চায়, প্রথিত তাে  ধিীয় কেশ্বাসবি আহবল সুন্নবতে কদখাবনা 

পথ অনুিায়ী গঠন িবে কনবত হবে| কিননা এই ধেবর্ে স্কলাে ো আসহাবে 

কিোিবদে কথবি িীবনে সঠিি কশক্ষা কনবয়বিন| তাো তাবদে কিান ব্যকিগত িত 

িীন ইসলাবিে উপে চাকপবয় কদন কন কিংো কিান প্রিাে ভুল িবেন কন| আল্লাহ্  

তায়ালা তাবদে এই িহান উৎসগ তবি িবুল িরুি| তাবদে এই িাবজে জন্য 

উত্তি প্রকতদান দান িরুি| ঐ সিল ব্যকিেগ তবি অেশ্যই কফিবহে জ্ঞান অজতন 

িো জরুেী| িা কস কশবখবি তদানুিায়ী আিল িেবত হবে| অতিঃপে সে তােস্থায় 

আল্লাহে কিকিে িেবে| অথ তাৎ তাে িােবি কস সে তদা আল্লাহ্  সৃকি কনবয় কচন্তা 

িেবে িাবি কসফাবত জাকতয়ো েলা হবয়বি| িাই কহাি, কিকিে কিিাবে িেবত 

হবে তা িাকিল (কি কিনা অন্য কিান আল্লাহ্ ওয়ালা কথবি তা অজতন িবেবিন) ও 

মুিাকেল (কি কিনা তাে উিাদ ির্ততি স্বীকৃত ও অন্য কি কিান ব্যকিবি কশক্ষা 

কদয়াে জন্য সনদ প্রদান িো হবয়বি) উিয় ব্যকি কথবি আবগ কশক্ষা কনবত হবে| 

আে িকদ কস কিান মূখতবলাি কথবি তা কশবখ, তাহবল কস িখবনা পূর্ তিাবে তা 

কশখবত পােবে না| শুরুে কদবি তাবি প্রচুে কিকিে িেবত হবে, প্রকতকদন পাাঁচ 

ওয়াি ফেি নািাি ও কসগুবলাে সুন্নত আদাবয়ে পে কিকিে িো ব্যতীত অন্য 

কিান ইোদত িো িাবে না| এিন কি নফল নািাি কিংো কুেআন কতলাওয়াবতে 

িত অন্যান্য ইোদতগুবলা অন্য সিবয়ে জন্য কেবখ কদবত হবে কিন্তু কিকিে িেবত 

হবে| কিকিে ওযু কিংো ওযু ব্যতীত িো িাবে| আে এই ইোদত কনয়কিতিাবে 

পালন িেবত হবে| অথ তাৎ চলবত, কফেবত, উঠবত ও েসবত সে তােস্থায় তা পালন 

িেবত হবে| োিায় হাটাে সিয়, খাওয়া কিংো ঘুিাবনাে সিয় কিান এিটি মুহূতত 

কিকিে ব্যতীত িাটান িাবে না| পােস্য িকেে িাষায়| সে তদা, সিল অেস্থায় ও 

িতকদন তুকি োাঁচবে কিকিবেে সাবথ থাি, এিিাত্র কিকিবেে িােবি অন্তে পকেষ্কাে 

হয়, অন্য কিানিাবে তা সম্ভে নয়| অন্তবেে িবে আল্লাহ্ ে কিকিে ব্যতীত অন্য 

কিান কচন্তা ো ইো কপাষর্ িো িাবে না| তাে নাি ব্যতীত িাবো নাি কিংো 

িাবো পদকচি অন্তবে স্থান কদয়া িাবে না| কস িকদ তাবি ব্যতীত িাউবি কসখাবন 

স্থান কদবত শকি প্রবয়াগ িবে তাহবল কস িখবনা আল্লাহ্ বি তাে অন্তবে স্থান কদবত 
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পােবে না| আে িকদ কস তাে অন্তবে আল্লাহবি স্থান কদয় তাহবল এিিাত্র আল্লাহ 

তায়ালাে কদায়া ও িালোসা তাে জন্য িবথি হবে| আে কিছু তাে প্রবয়াজন হবে 

না দুকনয়া ও আকখোবত| আেকে কোবিে িাষায়| কিিাবে আিো কসই সুয়াদ 

অজতন িেে? েে পাহাে ও গিীে উপতেিাে িেেতী স্থান কদবয় তা জয় িেবত 

হবে| সুয়াদ েলা হয় িাশুিাবি| িাে অথ ত সুন্দে হ্রদবয়ে অকধিােী| আল্লাহ্  

তায়ালা এি ও অকিতীয় | কতকন িানুষবি িা ইো তাই িেবত পাবেন| সালাি ঐ 

ব্যকিে উপে কিকন সতে পবথ কিবলন| র্ততীয় খবণ্ডে সত্তেতি পবত্র েলা হবয়বি 

কি, স্বধীন কিংো মুি িন কনবয় কিকিে িেবল আল্লাহ্  ব্যতীত অন্য িাবো প্রকত 

অনুোগ সৃকি হবয় কিবত পাবে| অনুোগ ো িাবলাোসা হল অন্তবেে এি ধেবর্ে 

ব্যাকধ| িকদ অন্তে এ ধেবর্ে অসুস্থ তাে িােবি পকেচাকলত হয় তাহবল কস কক্ষবত্র 

ঈিান কিংো আহিাবি ইসলাকিয়োবি অজতন িো অসম্ভে হবয় িাবে| এিাবে 

আল্লাহ্ ে কিকিে িো িাবে কিন্তু তাে িােবি কিান উপিাে আসবে না| অন্তবেে 

অসুস্থতা নফসবি অনুসের্ িবে| আে নফস হল আল্লাহ্  তায়ালাে শত্রু| এটা 

তাবি অনুসের্ িেবত কদবে না| অনুরূপিাবে ইহা কনবজ কনবজে শত্রু| ইহা 

অন্তেবি হাোি কিংো ক্ষকতিে িাজ সম্পাদন িেবত উৎসাহ প্রদান িবে থাবি| 

এটা ইিানহীন ো ধি তহীনমূলি িাজ িেবত সাহস কিাগায়, িাে িােবি কস 

আনন্দ উপবিাগ িবে থাবি| ইহা অন্তেবি এিনিাবে অসুস্থ িবে কফবল িাে 

িােবি কস ইিানহীন, িািহােবি অনুসের্ িবে না এিন ব্যকিবি েন্ধু কহবসবে 

গ্রহর্ িবে ও তাবদে েই, সংোদ পত্র, তাবদে কেকডও শুনা এিন কি তাবদে 

ক্ষকতিােি কটকলকিশন কদখাে িােবি কনবজবি ধেংস িবে কফবল| তাে এ অসুস্থ 

অন্তে কনবয় কস ইসলাবিে অনুসের্ িবে| এগুবলাে িােবি কস তাে অন্তেবি 

অসুস্থ িবে তুবল| কস িবন িবে কি, কস এগুবলাে িােবি আনন্দ উপবিাগ 

িেবতবি কিন্তু োিবে কস অন্তবেে ক্ষকত স্বাধন িেবি| 

 

 

 

 

 

 

 

 

এিশ কচৌে তি কচঠি 

িােবতে কেকশি কলখি আব্দুল্লাহ কদহলিী ির্ততি েকচত িািাতীবুশ শােীফা নািি 

গ্রবন্থ এিশত পঁকচশটিেও কেশী কচঠি কলকপেি িো হবয়বি| কনবন্মাি এিশত 

কচৌেতি পত্রটি হাজী আেদুল্লাহ বুখােী ির্ততি কলখা হবয়বি| িা োংলায় অনুোদ 

িবে ের্ তনা িো হবয়বি| িহান আল্লাহ তায়ালাে িাবি কিান কিছুে িিকত কনই| 

কতকন সেসিয়  োন্দাবি সঠিি পবথ পকেচাকলত িবেন| আিাবদে সালাত সালাি 

িানেতাে মুকিে এিিাত্র দূত হিেত মুহােদ সাল্লাু্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাি, 

তাে পকেোে ও সাহাোবদে উপে েকষ তত কহাি| কদল্লীবত িানুষ তেীিা অনুিায়ী 

েসোস িবে, তাবদে ইোও আিাঙ্খাবি োিোয়ন িোে জন্য আসিা পাঠ 

িোসহ তাকেজ কলবখ থাবি| আে এে িােবি তাো িানুষবি অন্যবদে কথবি 

কনবজবদেবি আকৃি িবে থাবি| তাো আকিরুল কিাবিকনন হিেত আলী (োিঃ) 

কি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ ত কতনজন সাহােী কথবি প্রাধান্য কদবয় থাবি| এবদেবি কশয়া 

েলা হয়| িানুষবদে িে কথবি িাো ঐ কতনজন কেকশি সাহােীসহ সিল 

সাহােীবদেবি অস্বীিাে িবে তাবদেবি োবফদী েলা হয়| আহবল সুন্নত ওয়াল 

জািাবতে স্কলােো তাবদে কলকখত কেকিন্ন কিতাবে উবল্লখ িবেন কি,  হিেত আবু 

েিে, ওিে ও উসিান (োিঃ) হিেত আলী (োিঃ) এে উপে প্রাধান্য পাবে| এটি 

তাো কিােআন শেীবফে আয়াত, হাকদস, ইজিা, কিয়াস ও সাহােী এেং 

আবলিবদে ঐিেিবতে কিকত্তবত ঐ কতনজন সাহােীবি তাবদে উপে প্রধান্য কদয়া 

হবয়বি| হিেত িাওলানা ওয়ালীউল্লাহ কদহলিী ির্ততি কলকখত দুইটি গুরুত্বপূর্ ত 

কিতাে ইজালাতুল খাফাইন কখলাফাতুল খুলাফা এেং কুেোতুল আইনাইন ফী 

তাফদীলী শায়খাইন। দুইটি কিতােই আেেী ও ফোকস িাষায় কলকখত হবয়বি| 

প্রথিটি উদু ত িাষায় অনূকদত এেং দুইটি সংস্কেবর্ পাকিিাবন ১৯৬২ সাবল 

প্রিাকশত হবয়বি| কিতীয়টি তুকিত িাষায় ওপবে ইংবেকজবত অনুোদ িো হবয়বি| 

ইংবেকজবত চুোন্তিাবে সংস্কের্ হওয়াে পে কসখাবন সাহােীবদে সম্পবিত 

িালিাবে কলখা হবয়বি| িাে নাি কদয়া হবয়বি হাকিিত| িা তুরুবস্কে ইিান্মুল 

কথবি প্রিাকশত হবয়বি| ডকুবিন্টস অফ দ্যা োইট ওয়ার্ল্ত নািি কিতাবেও এই 

সম্পবিত কেিাকেত আবলািপাত িবেবিন| প্রখ্যাত ইসলািী স্কলাে ইেবন হাজাে 
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িাক্কী ির্ততি কলকখত আেেী কিতােউশ শাওয়াকিল মুহেীিা িা তুরুবস্কে ইিানবুল 

কথবি প্রিাকশত হবয়বি| কি কিান মুসকলি ব্যকি উপবোি কিতােগুবলা পাঠ 

িেবল জানবত পােবে লািািহাকেো ভুল পবথ আবি| আজবিে কদবন কিছু কিছু 

িানুষ তাবদেবি জাফােী েবল থাবি| তাো যুেিবদেবি কিথ্যা কদবয় ভুল পবথ 

পকেচাকলত িবেবি| তাবদে োেজন ইিাি েবয়বি, িাবদেবি তাো অনুসের্ 

িবে| িাো এই োেজন ইিাবিে আনুগতে িেবে তাবদেবি আহবল সুন্নত ওয়াল 

জািায়াবতে সঠিি অনুসােী কহবসবে গণ্য িো হবে| এিন কি তাো মৃতুেে সিয় 

ঈিান কনবয় মৃতুেেের্ িেবে| িকদ ঐ োেজনবি আনুগতে িো হয়| তাো দাওে 

পালন িোে উবেবশ্য কশািােহ অনুষ্ঠান কিংো খাওয়াে জন্য এিাকত্রত হবয় 

থাবি| তাো িসকজবদ জািাবতে সাবথ নািাি আদায় িবেনা| জন্ম োকষ তিীবত 

এিসাবথ হবয় গ্রুপ িবে ইলাহী গান ও গীত পকেবেশন িবে থাবি| তাো 

কিউকজিোল িন্ত্র ব্যেহেত গান শ্রের্ িবে| তাো এই ধেবর্ে কেদআত িাজ 

সম্পাদন িবে ও তকেিবতে নাবি অবনি প্রিাে কেদআত সম্পাদন িবে| এই 

ধেবর্ে কলাবিো তেীিত পালবনে নাবি ঝুকিজি কিংো িাহিাকনজি কথবি কু 

সংস্কােমূলি ধিীয় প্রথা ইসলাবি অন্তভু তি িবে| তাো দুকনয়াবত ধনী ও পাপী 

এিন কলািবদে সাবথ সম্পিত স্থাপন িবে থাবি| তাো জািাবত নািাি আদায় 

কিংো শুিোবেে নািাি কথবিও তাবদে সহেত ও জলসাবি অকধি গুরুত্ব কদবয় 

থাবি| অথ তাৎ তাবদে সিল ধিীয় আচাে অনুষ্ঠান সে কিছু ইসলাবিে োকহবে 

অেকস্থত| ইসলাবিে সাবথ তাবদে কিান সম্পিত কনই| সাফীোও তাবদে োকহবে 

না| তাোও এিই গ্রুবপে িবে অন্তভু তি| আহবল সুন্নত ওয়াল জািায়াবতে 

স্কলােো তাবদে এই কদখাবনা পথ ও কেদআতবি অস্বীিাে িবেবিন| আল্লাহ্ ে 

কনিট হাজাে শুিকেয়া জ্ঞাপন িেকি কি, এই ধেবর্ে কেদআতমূলি িাজ আিো 

সাহােীবদে িাবঝ কদখবত পাই কন| অথ তাৎ তাো এই সিল িাজ িবেন কন| কি 

ব্যকি কনবজবি প্রকৃত মুসকলি োনাবত চায় অেশ্যই সালবফ সাবলহীনবদে কদখাবনা 

পথবি অনুসের্ িোে পাশাপাকশ অন্যবদে কদখাবনা তেীিবতে পথ পকেহাে 

িেবত হবে| তাো িানুবষে ইিানবি চুকে িবে| তাো আল্লাহ্ ে োন্দাবদে ঈিান ও 

ধবি তে প্রকত িালোসাবি ধেংস িবে কদবে| তাো তাবদে অন্তবেে িবে এি 

ধেবর্ে কেষয় এিনিাবে কেঁবথ কনবয়বি িা কথবি তাবদে কনবজবদেবি অেশ্যই 

পকেত্রার্ িেবত হবে| অথ তাৎ তাবদেবি এটা বুঝবত হবে কি ইসলাবিে িবে 

িাশফ িাোিবতে কিান স্থান কনই| অকেশ্বাসীো তাবদে িত এই ধেবর্ে িাজ 

িবে থাবি| িানুষবি অেশ্যই সতে কথবি কিথ্যাে পাথ তিে িোে িত জ্ঞান অজতন 

িেবত হবে| এিজন িানুবষে িবে ইসলাবিে প্রকত িালোসা ও দুকনয়াে প্রকত 

িায়া িহব্বত িখবনা এিসাবথ হবত পাবে না| দুকনয়ােী কিাট কিান কেষয়বি 

ইসলাবিে সাবথ তুলনা  িো কিানিাবে মুসকলবিে পবক্ষ কশািা পায় না| অথ তাৎ 

দুকনয়াে সুবিাগ সুকেধা কিাগ িোে জন্য কিাট কিান কেষয়বি ইসলাবিে উপে 

প্রাধান্য কদয়া িাবে না| বুখাো শহবেে স্কলাে ও শাবয়খো সেসিয় আল্লাহ্ ে 

উপে িেসা োখবতন| তাো দুকনয়ােী কিাগ কেলাবস কনবজবদেবি কেকলবয় কদন কন| 

খাোবেে জন্য কিাথায় এিসাবথ হওয়া কিংো দুকনয়ােী কিান স্বাবথ ত িানুষবদেবি 

এিসাবথ িো এটা এি প্রিাবেে অজ্ঞতাে শাকিল| ঐ সিি কেজ্ঞ আবলিো এ 

ধেবর্ে িাজ কথবি কনবজবদেবি দূবে কেবখবিন| তাো ঐ সিল খাোবেে 

দাওয়াত গ্রহর্ িবেবিন িা সালবফ সাবলহীন ও োসুল িবেবিন অথ তাৎ ইসলাবি 

িাে অনুিকত প্রদান িবেবিন কস সিল পিকতবত খাোে কিংো দাওয়াবত অংশ 

গ্রহর্ িবেবিন | তাো সিল কেষবয় আজিতবি অনুসের্ িবেবিন| তাো 

কেদআতবি প্রতোখ্যান িবেবিন| কি সিল িাজ হাোি কিংো িািরুহ পন্থায় 

সম্পাকদত হবয়বি তাো কসগুবলাবি পকেহাে িবেবিন | িখন কিান মুোহ িাবজে 

িােবি হাতাি হওয়াে আশংিা থাবি তাো তাবি হাোি কহবসবে গ্রহর্ 

িবেবিন| কিকিবে খাফী (কগাপবন কঝকিে) িো কিকিবে জাবহেী (প্রিাবশ্য কিকিে) 

কথবি উত্তি| এই ধেবর্ে কলাবিো কিকিবে খাফী িবে| তাো ইহসাবনে িােবি 

িােতীয় আিল সম্পাদন িবে কি সম্পবিত হাকদবস কেিাকেত ের্ তনা িো হবয়বি| 

তাবদে অন্তে সেসিয় আল্লাহে সন্তুকি লাবিে জন্য ব্যাকুল থাবি| িকদ কিান 

সুফী ব্যকিে অন্তে, িােতীয় আিল ও কেশ্বাস িাবলাোসা সে কিছু তাে জন্য হবয় 

থাবি ও তাে অন্তে এিকনষ্ঠ তাে সাবথ তাে কদবি ঝুবি থাবি তাহবল তাে অন্তবে 

আল্লাহ্ বি িাো আে কিছুই খু াঁবজ পাওয়া িাবে না| অথ তাৎ তখন বুঝা িাবে কি, 

কস প্রকৃত ইিানদাে ব্যকি|িাবি মুসাহাো েলা হয়| আে জািোে িােবি িা 

িো হয় তাবি ওয়াকেদাত েলা হয়| ওয়াকেদাবতে িােবি মুকিন ব্যকিে োকহেি 

ও অিেন্তেীর্ উিয় স্থাবন নুে জলবত থাবি| ফাবয়জ কিংো দশ তন পূজােী তাে 

মুেকশবদে অন্তে কথবি অজতন িবে থাবি| িাে িােবি আল্লাহ্  তায়ালাবি কস 

তাে অন্তবেে িবে কনবয় আসবত পাবে| তাে শেীবেে সিল অঙ্গ প্রতেঙ্গ সুন্নত ও 

আজিবতে সকহত আল্লাহ্ ে কিকিে িেবত থাবি| এই সিল িাবজে িােবি িতই 

না শাকন্ত পাওয়া িায়| কহ প্রকতপালি, কতািাে কপ্রয় োসুল ও ওলািা িাশাবয়বখে 
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(িাো কতািাে োসুবলে সঠিি িাবে আনুগতে িবে) দয়া ও িরুর্াে েবদৌলবত 

এই িঠিন িাজবি আিাবদে জন্য সহজ িবে দাও িাবত িবে প্রকতকদন আিো তা 

সম্পাদন িেবত পাকে| ইিাি োব্বানী মুজাকেবদ আলবফ সানী িানুষবদেবি কনবয় 

প্রকতকদন এিই কনয়বি ফাবয়জ িেবতন| এই সম্পবিত কেিাকেত ইন্দবলস কিস 

নািি কিতাবে আবলাচনা িো হবয়বি| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জান্নাবত িাওয়াে োিা 

 জীকেত ও মৃত সিল কিছুই এিটা কনয়িানুিায়ী শৃঙ্খলাে িে কথবি পকেচাকলত 

হবয় থাবি তা আিো স্বীিাে িকে| এই পৃকথেীবত সিল প্রিাে পদাথ ত, কিয়া ও 

প্রকতকিয়া এিটা অপকেেততনীয় কেন্যাস ও কিছু গাকনকতি প্রকিয়াে িােবি সম্পন্ন 

হবয় থাবি তা আিো বুবঝ কনবয়কি| অথ তাৎ সেকিছু এিটা কনয়িানুসাবে 

পকেচাকলত হবয় থাবি| আিো এই কেন্যাসবি িবয়িিাবে িাগ িবেকি িা আোে 

এিটিে সাবথ অন্যটিে সম্পিত কেদ্যিান আবি| কিিন, পদাথ ত, েসায়র্, 

কজাকতকে তদ্যা ও জীেকেদ্যা ইতোকদ| আে এই সিল অপকেেততনীয় েস্তু ব্যেহাে 

িোে িােবি আিো আিাবদে কশল্প িােখানাে উন্নকত, কেকিন্ন প্রিাবেে ঔষধ 

উৎপাদন, চাাঁবদ ভ্রির্ এিন কি তােিা কথবি শুরু িবে গ্রহ নক্ষত্র পি তন্ত আিো 

কিাগাবিাগ স্থাপন িেবত পাকে| এে িােবি আিো কেকডও, কটকলকিশন, 

িকম্পউটাে ও কনটওয়ািত িবতা েস্তু ততকে িবেকি| এে অথ ত এই নয় কি, সিল 

কিছু এবলাবিবলা অেস্থায় কেোজিান| এিনকি এগুবলাবি আিোও কনয়ন্ত্রবর্ 

োখবত পােে না| েেং এগুবলা এিটি অন্যটিে সাবথ সম্পিতযুি হবয় থাবি| িকদ 

তাো এিটিে কথবি অন্যটি পৃথি হবয় িায় তাহবল তা ধেংস হবয় িাবে| আে এ 

সিল কিছুে অকিত্ব এিকদন কনিঃবশষ হবয় িাবে| এই সিল েস্তু ধাোোকহি 

কনয়িতাকন্ত্রি সংঘেিিাবে এিটিবি অন্যটিে অনুিের্, অনুসের্ ও তাবদে িাবঝ 

পােিকেি সম্পিত কনবদ তশ িবে কি, এগুবলা কিান অঘটন কিংো কনবজই কনবজবি 

সৃকি িবে কন| এে কপিবন কিান চাকলিা শকি আবি কি সিল কিছুবি কনয়ন্ত্রর্ 

িবে| অথ তাৎ িা কিছু কদখা ও শুনা হয় সিল কিছু এিন এিজন সে তজ্ঞ ও 

সে তশকিিান কস তাে কনবজে ইোও আিাঙ্খাে আবলাবি সৃকি িবেবিন| কতকন িা 

কিছু সৃকি িবে থাবিন তাে কপিবন কিান না কিান িাের্ ো অথ ত কেদ্যিান আবি| 

অনথ তি কিান কিছু কতকন সৃকি িবেন না| আে কিকন এই সিল েস্তু সৃকি িবেবিন 

তাে অকিত্ব প্রিাশ িোে কিান কচি ো প্রিান কেদ্যিান কনই| তিতাতকিতবত 

সিেতা কিংো কেজ্ঞাবনে কিান অকিত্ব খু াঁবজ পাওয়া িাবে না| কতকন এ সিল েস্তু 

সৃকি িোে িােবি কনবজে অকিত্ববি কসিাবে উবল্লখ না িেবলও োন্দাে প্রকত তাে 

দয়া, িাবলাোসা, েহিত ও ক্ষিা ইতোকদবি িবনাবিাগ কদবয় কখয়াল িেবত 
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পােবল তাে কেশালত্ব ও অকিত্ব খু াঁবজ পাওয়া িায়| সৃকিে সূচনা লে কথবিই কতকন 

প্রবতেি জাকত কিংো কগাবত্রে কনিট তাে এি পিন্দনীয় ব্যকিবি কপ্রের্ িবেন| 

তাে িাবি তাবদে সৃকিিততাে অকিত্ব, নাি, েহিত, দয়া ও তাে িােতীয় গুর্ােলী 

এিন কি দুকনয়াবত িানুষ কিিাবে জীেন িাপন িেবে, কিান িাজ তাবদে জন্য 

িঙ্গলিে ও িল্যার্িে এেং কিান িাজ িেবল তাো দুকনয়াবত সুবখ- শাকন্তবত 

েসোস িেবত পােবে কফবেশতাবদে িােবি এই সিল কিছু তাবি কশক্ষা কদবয় 

থাবিন| তাে আবলাবি কতকন তাে কগাত্রবি সঠিি পবথ পকেচাকলত িবেন| এই 

পিন্দনীয় সবে তাত্তি ব্যকিবি োসুল েলা হয়| আে কি সিল আবদশ কিংো 

কনবষবধে িােবি িানুষবদেবি পকেচাকলত িবে থাবিন তাে নাি হল িীন ো 

আহিাবি দীকনয়োহ (ধিীয় কনয়ি িানন)| কিননা িানুবষে কফতোত হল 

অতীতবি ভুবল িাওয়া | িানুষবদে িবে শয়তাবনে প্রবোচনায় দুি কলাবিো 

োসুল ির্ততি আনীত কিতােবি কেকৃত িবে উপস্থাপন এেং পূে তেতী িীন ো 

ধি তবি ভুবল িায়| খাোপ িন িানকসিতাে কলািবদে িােবি ধি তবি কেকৃতিাবে 

উপস্থাপন িো িতইনা কনকৃিতি িাজ| িাের্ িহান আল্লাহ্  তায়ালা সিল কিছু 

সৃকি িবেবিন, কেবশষ িবে িানে জাকতে কনিট নতুন ধি ত কনবয় োসুল কপ্রেবর্ে 

িােবি কতকন সিল কিছু কথবি তাবদেবি সন্মাকনত িবেবিন| কতকন তাবদেবি এই 

েবল সুসংোদ কদবয়বিন কি পৃকথেী ধেংস হওয়া পি তন্ত এেং িানুষরূপী শয়তানবদে 

িীন ধেংসিােী িােতীয় িাি তিি ও নানাকেধ সিস্যােলী কথবি কতকন এই িীনবি 

েক্ষা িোে দাকয়ত্ব কনবয়বিন| আিাবদে উকচৎ িহান আল্লাহ্ ে শুিকেয়া জ্ঞাপন িো 

কিননা কশশু অেস্থায় আিো আিাবদে সৃকি িততাে নাি আল্লাহ্  তায়ালা ও তাে 

এিান্ত কপ্রয় োন্দা োসুলবি আিাবদে কনিট সে তবশষ োসুল কহবসবে কপ্রের্ও 

ইসলািবি আিাবদে ধি ত কহবসবে িবুল িবেবিন| িাহা আিো কশশু থািা 

অেস্থায় মুখি িবেকি কিন্তু তাে অকিত্ব বুঝবত পাকে নাই| আজ আিো কি কদবি 

তািাই শুধুই তাে দয়া ও েহিত ব্যতীত কিছুই কদখবত পাই না| তাই আিাবদে 

উকচৎ ইসলাি ধি তবি িাল িবে অজতন িো| আে এটি আিাবদেবি স্কুল কিংো 

কেশ্বকেদ্যালবয়ে জীেন কথবি কশক্ষাগ্রহর্ শুরু িেবত হবে| কিন্তু দুিঃবখে সাবথ 

কদখবত হবে কি, আিাবদে যুেি িাইবয়ো ইসলাি কশক্ষাে পকেেততবত তাো 

আজ িকিউকনস্ট ও নাকিিেোবদে কদখাবনা পথবি অনুসের্ ও তাবদে কদয়া 

িতািতবি সে তবশ্রষ্ঠ িত কহবসবে গ্রহর্ িেবি | এেং কস অনুিায়ী তাবদে জীেন 

পকেচাকলত িেবি| এো ব্যতীত ওহােীোও (িাো কনকদ তি কিান িািহােবি 

অনুসের্ িবে না)  কেকিন্ন কপ্রাপাগান্ডাে িােবি তাবদেবি ভুল পবথ কনবয় িাবে| 

ধি তবদ্রাহী ও মুেতাদো পদ তাে আোল কথবি এিনিাবে িাি তিি পকেচালনা িেবি 

কি তাবদে প্রিাবে আিাবদে সিাবজে অবনি িানুষ দুকনয়ােী স্বাবথ তে আশায় 

তাবদে ঈিান কেকি িবে কদবে | পেেতীবত তাবদে এই পথ কথবি োকহে হওয়া 

অসম্ভে হবয় িাবে| এিিাত্র আল্লাহ্ ে অনুগ্রহ ো িরুনা ব্যতীত তাে কথবি মুকি 

পাওয়া সম্ভে নয়| আিাবদে আল্লাহ্  আিাবদে প্রকত অবনি েহি ও দয়াশীল িাহা 

আহবল সুন্নত ওয়াল জািাবতে স্কলােবৃন্দ তাবদে কিতােসমুবহে িবে কলকপেি 

িবেবিন| আিো েততিান কেজ্ঞাবনে যুবগ এই ধেবর্ে কেজ্ঞানীবদেবি কিথুেি 

কেজ্ঞানী ও কুেআন অনুোদিােীবি ধবি তে িবে িণ্ড আবলি েবল আখ্যাকয়ত িকে, 

িাো কনবজেবদে স্বাথ ত হাকসবলে জন্য ইসলাি ধি তবি তাে স্থান কথবি অন্যত্র 

কেকৃত সাধন িবে থাবি| আিো আিাবদে অন্তে স্থল কথবি এই জাতীয় 

িানুষবদেবি ঘৃনা িকে| আিো আল্লাহ্ ে কনিট কেকৃত িােীবদে কথবি 

সতিততামূলি অেস্থান ও সকতেিাবে ইসলাবিে জন্য িাো কনবজবদে জীেন 

কেকলবয় কদবে  (আহবল সুন্নত ওয়াল জািায়াত)  তাবদে পথ অনুসের্ িেবত 

পাকে তাে কনিট কসই প্রাথ তনা িেে| তাহবল আিো সতে ও কিথ্যোে িবে পাথ তিে 

কনর্ তয় িেবত পােে| আিো তখন বুঝবত পােে কি আিাবদে অন্তে এি ধেবর্ে 

িয়ানি কেষ িাো সংপৃি হবয় আবি| কিননা আিো জ্ঞানবি োদ কদবয় তাবদে 

কদখাবনা চিিপ্রদ আবলাবত কনবজেবদেবি অন্ধিাবে কেকলবয় কদবয়কি| িাের্ 

আিো আহবল সুন্নত ওয়াল জািায়াবতে কলকখত েইবয়ে অনুসের্ িকে নাই| িাে 

ফবল েন্ধু ও শত্রুে িাবঝ পাথ তিে িেবত আিো অক্ষি| আিো আিাবদে নফবসে 

ইো আিাঙ্ক্ষা ও ধবি তে শত্রুবদে প্রতাের্াে ফাাঁবদ পা কদবয় ো তাবদেবি 

অনুসের্ িবে কনবজবদেবি প্রতাকেত িবেকি| এিন কি সিেতাবি অনুসের্ কিংো 

অনুিেবর্ে নাি কদবয় কনবজবদেবি ব্যাকিচাে ও ধি তহীনতাে িবে আেি িবে 

কেবখকি,  িাে কথবি আিো কনবজবদেবি মুি িেবত পােকি না| আিো 

আিাবদে িাতাকপতাবদেবি সকতেিাবেে মুসকলি হওয়াে জন্য কনবদ তশনা প্রদান 

িোে পাশাপাকশ কনবজবদে জীেনবি ইসলাবিে সঠিি পবথ পকেচাকলত িেে| 

োসুল  ইসলাবিে শত্রুবদে ফাাঁবদ পা না কদয়াে জন্য আিাবদেবি সতিত 

িবেবিন| কতকন ইেশাদ িবেন, "তুকি কতািাে ইসলাি ো ঈিানবি কেজালবদে 

কথবি অজতন িে"| কেজাল হল ঐ সিল ব্যকি িাো ইসলাি সম্পবিত সঠিি জ্ঞান 

োবখ| িকদ আিো কিান কেজাল ব্যকিবি খু াঁবজ না পাই তাহবল তাবদে কলখা 
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কিতাে কিংো ইসলািী স্কলােবদে কথবি ইসলাি সম্পবিত কেিাকেত জ্ঞান অজতন 

িেে| কিান িািহােবি অনুসের্ িবে না, কেদআতিােী কিংো মূখত এিন কিান 

ব্যকিবদে কলকখত েই কথবি ইসলাি সম্পবিত জানা অকেশ্বাসীবদে কলখা কিান েই 

কথবি কশক্ষা কনয়া সিান িথা| নন মুহকেিবদে উপকস্থকতবত কিান িকহলা কিংো 

নােী তাে িাথা, চুল, োহু কিংো পা দশ তন িো ো পুরুবষে নািী কথবি পাবয়ে 

হাাঁটু পি তন্ত শেীবেে কিান আওোত ো কগাপনাঙ্গ প্রিাশ িো হাোি| অন্যিাবে 

েলা িায় কি, আল্লাহ্  তায়ালা তা িেবত কনবষধ িবেবিন| আল্লাহে আবদশ কিংো 

কনবষবধে সম্পবিত কেিাকেত চােটি িািহাে কেিাকেত ের্ তনা িবেবিন| অথ তাৎ কিান 

পুরুষ অন্য কিান পুরুবষে সািবন তাে অঙ্গ-প্রতেঙ্গ কিন প্রিাশ িেবত কনবষধ িো 

হবয়বি| প্রবতেি ব্যকি তাে আওোতবি অপে ব্যকিে কনিট অেশ্যই লুকিবয় 

োখবত হবে| িাহা িািহােগুবলাে িবে কেিাকেত আবলািপাত িো হবয়বি| িকদ 

কিান ব্যকি তাে কগাপনাঙ্গ প্রিাশ িবে তাহবল তাে কদবি তািাবনা কিান ব্যকিে 

পবক্ষ জাবয়জ হবে না| কিকিয়াবয় সায়াদাত নািি গ্রবন্থ েলা হবয়বি,  নােী কিংো 

িকহলা শুধু তাবদে িাথা, চুল ো শেীবেে অঙ্গ প্রতেঙ্গ আবৃত িেবল চলবে না েেং 

তাবদেবি অেশ্যই টাইট জািা কসবলায়াে, পাতলা িাপে পকেধান কিংো কনবজবি 

জাাঁিজিিিাবে উপস্থাপন িবে োকহবে িাওয়াবি হাোি িো হবয়বি| িকদ তাবদে 

িাতাকপতা ো স্বািীো তাবদেবি এ সিল িাজ কথবি োের্ না িবে কিংো 

তাবদেবি এ সিল িাজ িেবত সহবিাকগতা িবে তাহবল তাবদেবিও পাবপে 

এিটা অংশ কদয়া হবে এেং কিয়ািবতে কদন এে জন্য তাবদেবি িঠিন আিাে 

প্রদান িো হবে| অন্যিাবে েলা িায়, জাহান্নাবি তাবদেবি এি সাবথ কনি তাতন 

িো হবে| কিন্তু তাো িকদ তাওো িবে তাহবল তাবদেবি ক্ষিা িবে কদয়া হবে ও 

তাবদেবি কনি তাতন িো হবে না| আল্লাহ্  তায়ালা  ঐ সিল ব্যকিবদেবি 

িালোবসন িাো গুনাহ িোে পে তাওো িবেন| কিান কিবয় িখন প্রাপ্ত েয়স্ক 

হবে তখন তাবি অেশ্যই পদ তা িেবত হবে| নন মুহকেি এিন কিান পুরুষ ব্যকিে 

সাবথ সাক্ষাৎ িেবত কনবষধ িো হবয়বি| কহজেীে র্ততীয় সবন এই হুকুি 

আবোকপত হয়| ইদানীং কিছু কিছু স্কলােো নােীবদেবি তাবদে পুবো শেীে 

আবৃতিোবি কসবিবল কহবসবে েবল থাবি আিাবদেবি এই ধেবনে কিান 

ফবতায়া কেশ্বাস িো ঠিি হবে না| এটি হবে মুলত কিটিশ ও কিছু অকশকক্ষত 

কলািবদে এি ধেবর্ে ফাাঁদ, িাে িােবি তাো নােী স্বাধীনতাে নাবি নােীবদেবি 

োকেে োকহবে এবন ইসলাি ও মুসকলিবদে পাকেোকেি ও সািাকজি প্রথাবি 

পুবোপুকে িাবে ধেংস িবে কদবত চায়| তাো পদ তা না িোবি নােী জাকতে 

স্বাধীনতাে প্রতীি কহবসবে উপস্থাপন িবে| কিন্তু ইসলাবি পদ তাে কেধান অেতীর্ ত 

হওয়াে পে কহজাে ো পদ তা না িোবি িঠিনিাবে হাোি িবেবি| আিো েবল 

থাকি,  িখন কিান োচ্চা কিবল আকিল ো োবলগ হয়, িখন কস িাল কিংো 

খাোবপে িবে পাথ তিে িেবত কশবখ এিন কিবস কেবয়ে েয়বস কপাাঁবি তাহবল তাে 

উপে ঈিাবনে িয়টি তিাকলি শাখা এেং আহিাবি ইসলাকিয়োহ গুবলা কশক্ষা িো 

ফেজ হয়| অথ তাৎ ইসলাবিে িবে হালাল, হাোি ও ফেজ সম্পবিত কশক্ষা কনবয় 

তাে আবলাবি জীেন পকেচালনা িেবত হবে| সাধাের্ত এিজন কিবয় নয় েিে 

ও এিজন কিবল োে েিে েয়বস োকলগ ো আকিল হয়| আে এই সিবয়ে িবে 

তাো তাবদে কপতা িাতা, আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্যবদেবি কজবজ্ঞস িোে িােবি 

ইসলাবিে িােতীয় কেকধ কেধান, আবদশ কনবষধ ইতোকদ কেষবয় কেিাকেত কশক্ষা 

িো ফেি| অনুরুপিাবে িখন কিান মুেতাদ কিংো অকেশ্বাসী পুনোয় ইসলাবি 

কফবে আবস তাবিও সিান কেষয় অনুসের্ িেবত হবে| অথ তাৎ প্রথবি তাবি 

আহবল সুন্নত ওয়াল জািাবতে কেজ্ঞ কিান আবলি ো কিান কেখ্যাত মুফকতে িাবি 

কগবয় ইসলাবিে িােতীয় কেষয় সম্পবিত কেিাকেত কশক্ষা গ্রহর্ িেবত হবে| আে 

তা সম্ভে না হবল তাবদে কলকখত কিতাে পোে িােবি তা অজতন িবে কনবে| 

উিয় পবক্ষে জন্য িাে িাে দাকয়ত্ব সম্পাদন িো ফেি| নতুন মুসলিান হওয়া 

কিান ব্যকি কিিন ইসলাবিে তিাকলি কেষয় সম্পবিত জানা ফেি, কতিকনিাবে িাে 

িাি কথবি সহবিাকগতা চাওয়া হবয়বি তাবি ও ঐ ব্যকিবি সিল কেষবয় কশক্ষা 

কদয়া ফেি িো হবয়বি| কিন্তু কিতীয়পক্ষ িকদ েবল িাল হবয়বি কিন্তু তাবি কশক্ষা 

কিংো ইসলািী েই প্রদাবনে িােবি কিান প্রিাে সাহায্য ো সহবিাকগতা িবেকন 

তাহবল কস ফেজ অিান্য িোে িােবর্ সীিা লঙ্ঘনিােীবদে অন্তভু তি হবে| আে 

কি ব্যকি কিান ফেজ কেষয় পালবন অোে হল তাবি জাহান্নাবিে আগুবনে িবে 

পুোবনা হবে| অপেপবক্ষ কি কিনা নতুন ইসলাি গ্রহর্ িবেবি কস কিান ইসলািী 

আবলি কিংো ইসলািী েই না পাওয়া পি তন্ত তাে জন্য ওজে সাব্যি হবে, কিন্তু 

ইসলািী জ্ঞান অজতবনে কক্ষবত্র কিান প্রিাে ওজে িবুল িো হবে না| কস ব্যকি 

গুনাহগাে হবে না| ওজে হল এি ধেবর্ে ওযুহাত িা কিান মুসলিান ব্যকিবি 

ইসলাবিে কিান আবদশ পালন কিংো কিান হাোি ো কনবষধ িাজ িোে জন্য 

সািকয়ি অনুিকত প্রদান িবেবি| অথ তাৎ ঐ মুসকলি ব্যকিবি ইসলাবিে আবদশ ো 

কনবষধ কথবি মুকি প্রদান িো হবয়বি| এই সিল আবদশ ো কনবষধ পালবনে 
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জন্য ইসলািই হুকুি প্রদান িবেবি| আোে কিান কিান ওজে ো সিস্যাে িােবর্ 

ইসলাি তা পালন িো কথবি সািকয়ি অব্যহকত কদবয়বি| িাবি ইসলাবিে 

পকেিাষায় ওজে েবল সংজ্ঞাকয়ত িো হবয়বি| তাই ইসলাবিে িােতীয় আবদশ 

ো কনবষধ কিিকনিাবে আহবল সুন্নত ওয়াল জািায়াবতে স্কলাে ির্ততি কলকখত 

কিান েই কথবি কশখবত হবে, কতিকনিাবে ইসলাবিে আবদশ ো কনবষধ পালবনে 

কক্ষবত্র ওজে থািবল তাও আহবল সুন্নত ওয়াল জািায়াবতে েই কথবি অজতন 

িেবত হবে| হািীিত কিতাে নাবি তুেবস্কে ইিানবুবল অেকস্থত গ্রন্থাগে, 

কিখাবন ইসলাবিে সিল কেষবয়ে সিল কেিাবগে েই পাওয়া িায়| িাহা আহবল 

সুন্নত ওয়াল জািায়াত ির্ততি কলখত ও পকেচাকলত হয়| কিখাবন েততিান সিবয় 

ইসলাি সম্পবিত কলকখত কেকিন্ন িাষায় সিল কেিাবগ সিল প্রিাে গুরুত্বপূর্ ত 

কিতাে পাওয়া িায়| তরুন প্রজন্মবি ইসলাবিে সঠিি আদশ ত ো জ্ঞান কশক্ষা 

দাবনে উবেবশ পৃকথেীব্যাপী সিল স্থাবন আিো কেকিন্নিাবে আবলি কিংো 

ইসলািী কিতাে সেেোবহে িােবি পকেপূর্ তিাবে তাবদেবি ইসলাবিে অনুসের্ 

িোে িাি তিি পকেচালনা িেকি| িাবত িবে তাো ইহিালীন ও পেিালীন 

জীেবন সুখ শাকন্ত কিাগ িেবত পাবে| আল্লাহ্ ে অবশষ েহিবত আহবল সুন্নত 

ওয়াল জািায়াত ির্ততি কলকখত কেকিন্ন গুরুত্বপূর্ ত েই প্রিাশ ও সেেোবহে িােবি 

আিো আিাবদে দাকয়ত্ব পালন িেকি| কিবিান ধেবর্ে ইো ো আিাঙ্খা 

অজতবনে জন্য আিাবদে সালাতু-নকজনা পাঠ িো উকচত| তাহবলা, আল্লাহুো 

সাকল্ল আলা সাকয়েদীনা মুহাোকদন ওয়ালা-আলী সাকয়েকদনা িহাোকদন সালাতান 

তুঞ্জী নােীহা কিনজািীউল- আহওয়াল ওয়াল আফাত ওয়া তািদীলা নাকেহা 

জািীউল হাজাত ওয়া তুতাহকহরুনা ওয়া তুোকল্লগুনা কেহাকিন জািীউস 

সাইবয়েঅোত ওয়া তােফাউনা কেহা আলাদ দাোজাত ওয়া তুোকল্লগু নাকেহা 

আিসাল- গায়া তকিনজাকি উল খায় োকত  কফল হায়াকত-ওয়া োদাল িািাত| 

হাকদস শেীবফ েকর্ তত আবি কি,  কি ব্যকি কিান িঠিন কেপদ, শত্রুে িয় কিংো এ 

জাতীয় কিান সিস্যা কথবি কনবজবি প্রকতেক্ষাে জন্য উবল্লকখত কদায়াটি ইবিগফাে 

কহবসবে পাঠ িবে আল্লাহ্  তায়ালাতাবি ঐ িঠিন সিস্যা কথবি মুকি কদবে| আকি 

জন্ম কনবয়কি কিন্তু োতাবসে গকতে িত অকতিি হবয় কগবয়বি আিাে এই জীেন | 

আিাে িাবি এটি শুধুিাত্র কচাবখে ফলি িাো আে কিছুই নয়| হি সাক্ষী েহন 

িেবি িা শেীবেে িবে োস িেবি আে তা হল অন্তে | আে এিন এিকদন 

আসবে কিকদন আকি খাাঁচা কথবি পাকখে িত িবে উোল কদে | 

 

এিশ কতইশতি কচঠি 

এ পত্রটি তাকহে োদশাহবি হিেত ইিাি োব্বানী (োিঃ) কলবখবিন| কতকন েবলন, 

নফল হজ পালবন কিান উপিাে আসবে না িকদ ইহা পালন িোে সিয় অন্যান্য 

ফেি ইোদত ছুবট িায় |  
কহ আিাে কেজ্ঞ ভ্রাতা, এই গুরুত্বপূর্ ত পত্রটি কিাল্লা তাকহবেে িােবি কপ্রকেত 

হবয়বি| কিকন তাে কনবজে নাবিে িত পূত পকেত্র | আিাে কস্নবহে িাই, হাকদস 

শেীবফ েকর্ তত হবয়, "আল্লাহ্  তায়ালা তাে ঐ োন্দাবি অপিন্দ িবেন কি কিনা 

অনথ তি সিয় নি িবে ো কিান গুরুত্বপূর্ ত িাজ িোে সিয় কনবজবি 

অিবনাবিাগী োবখ "| কিান ফেি ইোদতবি োদ কদবয় নফল ইোদত িোে অথ ত 

হল অনথ ত সিয় নি িো িাো আে কিছুই নয়| আিাবদেবি অেশ্যই জানবত 

হবে আিো আিাবদে সিয়গুবলা কিাথায় ব্যয় িেকি | আিাবদেবি এটাও জানা 

উকচত আিো কিবসে সাবথ ব্যি সিয় পাে িেকি| অথ তাৎ আিো ফেি না কি 

নফল ইোদত িেকি ? তা আিাবদেবি িাল িবে জানা উকচত| নফল হজ পালন 

িোে সিয় অবনি ধেবর্ে হাোি কিংো পাপ িাজ সম্পাকদত হবয় থাবি িা 

কতািাবি িাল িবে জানবত হবে| ক্ষুদ্র কিান ইকঙ্গত এিজন িানুষবি সঠিি 

পবথে সন্ধান কদবত পাবে| সালাি কতািাে ও কতািাে েন্ধুবদে প্রকত| উবল্লকখত 

হাকদস কথবি এ িথা বুঝা িায় কি, পাাঁচ ওয়াি ফেি নািাি আদায় িোে সিয় 

তাবদে সাবথ সুন্নতগুবলা সঠিিিাবে আদায় িেবত হবে| আে ফিবেে নািাি 

ছুবট কগবল তাে ক্বািা আদায় িোে সিয় সুন্নতসহ কনয়েত সহিাবে আদায় িেবত 

হবে| 
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এিশ চকব্বশতি কচঠি 

এই পত্রটিও তাকহে োদশাহবি কলখা হয়| হজ ওয়াকজে হওয়াে জন্য িাতায়াবতে 

খেচ কেদ্যিান থািা আেশ্যি | অন্যান্য ইোদত োদ কদবয় অথ ত িাো হজ িেবত 

িাওয়া হল অনথ তি সিয় নি িো ব্যতীত আে কিছুই নয়| উবল্লকখত কচঠিে 

কেিাকেত কনবন্ম আবলািপাত িো হল | 
এ গুরুত্বপূর্ ত পত্রটি আিাে িাই খাজা মুহােদ তাকহে োদশাহবি পাঠাবনা হবয়বি| 

সিল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা কস িকনে িহান আল্লাহ্ ে কনিট গেীবেে প্রকত িাে 

িাবলাোসা, দয়া ও অনুগ্রহ অফুেন্ত অপকেসীি| িানুবষে মৃতুেে িখন সিয় হবয় 

িাবে তখন কিউ তাবি জকেবয় োখবত পােবে না | অথ তাৎ সিয় হবল অেশ্যই 

তাবি এ পৃকথেীে িায়া িহব্বত কিবে চবল কিবত হবে | কতািাে এ অগ্রগকতে 

অেস্থা কতািাবি অবনি আনন্দ কদবে| কহ আিাে িাই, কি আিাবদেবি 

িালোবস! তুকি কসখাবন িাওয়াে কসিান্ত কনবয়বিা ও আিাবদে িাবি িাওয়াে জন্য 

অনুিকত প্রাথ তনা িেবিা| আিো কতািাে সহিিী হওয়াে িােবর্ েহিবতে কিছু 

অংবশে সাবথ শেীি হওয়াে জন্য কতািাে পবথ আিাবদে কিাগ কদয়া উকচৎ েবল 

কচন্তা িেকি| িা কহাি, ইবিখাো িোে পে তাে কথবি আিো কিান সবুজ 

সংবিত পাইকন| িকদও তা চূোন্ত ফলাফল কিল না তাে পবেও কতািাে এ ভ্রির্ 

অনুবিাদন কিাগ্য| তাই  আিাবদে কসিান্ত পকেেততন িেলাি| কতািাে এ ভ্রির্ 

অনুবিাদন কিাগ্য হবে না িতক্ষর্ পি তন্ত না তুকি প্রেল উদ্যবিে সাবথ পালন 

িেবত কগবয় কেেকি প্রিাশ না িে| আে এই ভ্রিবনে জন্য শতত হল পি তাপ্ত 

পকেিান অথ ত কেদ্যিান থািা| কিান ব্যকি িকদ এ শতত পকেপূর্ ত িেবত না পাবে 

তাহবল কস তাে হজ িাওয়াে কসিান্ত কথবি কনবজবি কেেত োখবে| হজ িেবত 

িাওয়াে অন্যতি প্রধান শতত হল পি তাপ্ত পকেিান অথ ত িওজুদ থািা| অন্যিাবে 

েলা িায় কি, এিজন মুসলিাবনে জন্য হজ ফেি হওয়াে শততােলীে িবে 

অন্যতি প্রধান শতত হবে হজ গিবন িােতীয় খেবচে টািা কেদ্যিান থািা| 

অন্যথায় তাে উপে হজ ফেি হবে না| কিান মুসকলি ব্যকিে িাবি প্রবয়াজনীয় 

অথ ত না থািাে পবে কস িকদ হজ গিন িবে তাহবল কস নফল হজ আদায় িবে 

কনবে| িাের্ তাে উপে হজ পালন িো ফেি কিল না| অনুরূপিাবে ওিো পালন 

িোও কিান ফেি কিংো ওয়াকজে ইোদত নয়| এটা হল নফল ইোদতগুবলাে 

িবে এিটি| িখন কিান ফেি ইোদত োদ কদবয় নফল ইোদত িো হয় তখন 

কসখাবন অবনি ধেবর্ে হাোি িাজ সম্পাকদত হয়| কিিন, সিয় নবিে পাশাপাকশ 

প্রচুে অথ ত সম্পদও অপচয় হয়| সেবচবয় েে িথা হল ফেি ইোদবতে উপে 

নফলবি প্রাধান্য কদয়া হবয়বি| িা ইসলািী শেীয়ত অনুিায়ী কিানিাবে তেধ 

নয়| এ কেষবয় কেিাকেত উনকত্রশতি পকেবেবদ ের্ তনা িো হবয়বি| ইসলাবি 

ফেি নয় এিন কিান ইোদতবি অন্য কিান ফেি ইোদবতে স্থাবন তাবি অেজ্ঞা 

িবে পালন িো কিানিাবে ঠিি হবে না| এ সিল কেষয় আকি কনবজই কতািাে 

কনিট কলবখকি| এই কচঠি তুকি তাবদে কথবি গ্রহর্ িবেবিা িাত্র| আিো আিাবদে 

দাকয়ত্ব পালন িবেকি| তুকি বুঝবত পােবিা কি দাকয়ত্ব েলবত এখাবন কি বুঝাবনা 

হবয়বি| ওয়াস সালাি| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


