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باسمه تعالى
নাোয বিক্ষা
প্রথে অধ্যায়
অিতরবিকা:
নূরানী প্রবিক্ষি গকাসতভুক্ত ইবিঞ্জা, উযূ, গ াসে, তায়াম্মুে ও
নাোতযর িরুরী োসাবয়ে শুরুতত সংতযািন করা িে:

িসার আদি বতন প্রকার
১। দুই িাাঁিু গফবেতয় নাোতযর সেয়।
২। এক িাাঁিু উবঠতয় গেখার সেয়।
৩। দুই িাাঁিু উবঠতয় কাওয়ার সেয়।
(এই বতন প্রকার িসা সুন্নাত)
ইবিঞ্জার আদি
৫ বদতক বফতর ইবিঞ্জা করা বনতষধ্
১। বকিোর বদতক েুখ কতর।
২। বকিোর বদতক বপঠ কতর।
৩। চন্দ্র ও সূতযতর বদতক েুখ কতর।
৪। প্রিে িাতাতসর বদতক েুখ কতর।
৫। এতকিাতর উেে িতয়।
১০ িায় ায় ইবিঞ্জা করা বনতষধ্
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১। োনুষ চোচতের রািায়।
২। ছায়াদার িা ফেদার াতছর নীতচ।
৩। উযূ-গ াসতের স্থাতন।
৪। তততর বভততর, গ ারিাতন।
৫। দাাঁবিতয় িা গিাঁতি গিাঁতি
৬। বিনা উযতর পাবনতত।
৭। ঘতর িা বিছানায়।
৮। েসবিতদর আবেনায় িা ঈদ াতি।
৯। নীচু িায় ায় িতস উাঁচু িায় ায়।
১০। িনসম্মুতখ।
৬ বিবনস বনতয় ইবিঞ্জায় যাওয়া বনতষধ্
১। আল্লাি তা‘আোর নাে।
২। নিী তির নাে।
৩। গফতরিতা তির নাে।
৪। কুরআতনর আয়াত।
৫। িাদীতসর িুকরা।
৬। দু‘আ কাোে। (বেবখত িা অংবকত)
ইবিঞ্জার সেয় ৮ কাি করা বনতষধ্
১। কথা িো।
২। বযবকর করা।
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৩। কুরআন িরীফ বতোওয়াত করা।
৪। সাোে গদওয়া।
৫। সাোতের উত্তর গদওয়া।
৬। খাওয়া ও পান করা।
৭। বেসওয়াক করা।
৮। গেখা পিা।
১০ বিবনস িারা কুেুখ েওয়া বনতষধ্
১। িাবি।
২। কয়ো।
৩। কা ি।
৪। কাাঁচ।
৫। াতছর কাাঁচা পাতা।
৬। খাদযদ্রিয।
৭। শুকতনা গ াির।
৮। িেিতের পাবন।
৯। ডান িাত িারা।
১০। িযিহৃত বিো বিতীয়িার িযিিার করা।
ইবিঞ্জায় ৮ কাি করা সুন্নাত
১। িাে পা বদতয় প্রতিি করা।
২। িুতা-সযাতেে পাতয় রাখা।
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৩। োথা গিতক রাখা।
৪। বদতে বদতে ইবি ফার পিা।
৫। বিো কুেুখ িযিিার করা।
৬। পাবন িযিিার করা।
৭। ডান পা বদতয় গির িওয়া।
৮। প্রতিতির আত ও পতর দু‘আ পিা।
উযূতত ৪ ফরয
১। সম্পূিত েুখ গধ্ায়া।
২। উভয় িাত কনুইসি গধ্ায়া।
৩। োথার এক চতুথতাংি োসাহ্ করা।
৪। উভয় পা িাখনুসি গধ্ায়া।
উযূ করার (সুন্নাত) তরীকা
১। উযূর বনয়ত করা।
২। বিসবেল্লাি পিা।
৩। উভয় িাত কবিসি বতনিার গধ্ায়া।
৪। বেসওয়াক করা।
৫। বতনিার কুবে করা।
৬। বতনিার নাতক পাবন গদয়া ও নাক ঝািা।
৭। সম্পূিত েুখ বতনিার গধ্ায়া।
৮। ডান িাত কনুইসি বতনিার গধ্ায়া।
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৯। িাে িাত কনুইসি বতনিার গধ্ায়া।
১০।উভয় িাততর আেুেগুতো বখোে করা।
১১। সম্পূিত োথা একিার োসাহ্ করা।
১২। উভয় কান একিার োসাি করা।
১৩। ঘাি োসাহ্ করা।
১৪। ডান পা িাখনুসি বতনিার গধ্ায়া।
১৫। িাে পা িাখনুসি বতনিার গধ্ায়া।
১৬। উভয় পাতয়র আেুেগুতো তারতীিেত বখোে
করা।
১৭। উযূর গিতষ উপতরর বদতক তাবকতয় কাবেোতয়
িািাদাত পিা।
গ াসতে ৩ ফরয
১। ভােভাতি কুবে করা।
২। নাতকর নরে িায় া পযতন্ত পাবন গপ ছাঁ ান।
৩। সম্পূিত িরীর গধ্ ত করা।
গ াসতের তরীকা
১। ফরয গ াসতের পূতিত ইবিঞ্জা করা।
২। শুরুতত বিসবেল্লাবির রািোবনর রািীে পিা।
৩। উভয় িাত কবিসি গধ্ায়া।
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৪। িরীর িা কাপতি নাপাক গেত থাকতে প্রথতে তা
বতনিার ধ্ুতয় পবিত্র করা। নাপাকী না থাকতেও গুপ্তাে
গধ্ ত করা। এরপর উভয় িাত ভােভাতি ধ্ুতয় গনয়া।
৫। গ াসতের পূতিত উযূ করা।
৬। োথায় পাবন িাো, তারপর ডান কাাঁতধ্ ও পতর িাে
কাাঁতধ্ পাবন িাো। অতঃপর সেি িরীর বতনিার
এেনভাতি পাবন িারা গধ্ ত করা গযন একবি পিতের
গ ািাও শুষ্ক না থাতক। ততি নদী-পুকুর ইতযাবদতত
গ াসে করতে বকছুক্ষি ডুি বদতয় থাকতেই বতনিার
পাবন িাোর সুন্নাত আদায় িতি।
৭। সেি িরীর ঘতষ-গেতি গধ্ ত করা।
৮। েবিোতদর িনয কাতন-নাতক অেংকারাদী থাকতে,
তার বছদ্র ও আংবি, চুবি িা িয়ো ইতযাবদ নািা চািা
বদতয় পাবন গপ বাঁ ছতয় গদয়া।
৯। িরীতরর গয সেি অতে সাধ্ারিত পাবন গপ ছাঁ তত
চায় না, গযেন : কান, আেুতের ফাাঁক, কনুই, ি তের
নীচ, গচাতখর বকনারা, চুতের গ ািা ইতযাবদ অতে
গখয়াে কতর পাবন গপ ছাঁ াতনা। (নতখ নখপাবেি থাকতে,
তা সম্পূিত উঠাতনা িযতীত উযূ গ াসে িতি না।)
১০। গ াসতের বভিা কাপি বতনিার ধ্ুতয় বতনিার
বনংিাতনা।
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তায়াম্মুতে ৩ ফরয
১। বনয়ত করা।
২। সম্পূিত েুখেণ্ডে একিার োসাহ্ করা।
৩। উভয় িাত কনুইসি একিার োসাহ্ করা।
উযূ ও তায়াম্মুে ভতের কারি ৭বি
১। পায়খানা িা গপিাতির রািা বদতয় গকান বকছু গির
িওয়া।
২। েুখ ভতর িবে িওয়া।
৩। িরীতরর ক্ষতস্থান িতত রক্ত, পুাঁি িা পাবন গির িতয়
বিতয় পিা।
৪। থুথুর সতে রতক্তর ভা সোন িা গিবি িওয়া।
৫। বচত িতয়, কাত িতয় িা গিোন বদতয় ঘুবেতয় যাওয়া।
৬। পা ে, োতাে ও অতচতন িওয়া।
৭। নাোতয উচ্চস্বতর িাসা।
নাোতযর ফরয, ওয়াবিি ও সুন্নাতসেূতির িিতনা
নাোতযর িাইতর ও বভততর ১৩ ফরয
নাোতযর িাইতর ৭ ফরয
১। িরীর পাক।
২। কাপি পাক।
৩। নাোতযর িায় া পাক।
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৪। সতর িাকা।
৫। বকিোেুখী িওয়া।
৬। ওয়াক্ত েত নাোয পিা।
৭। নাোতযর বনয়ত করা।
নাোতযর বভততর ৬ ফরয
১। তাকিীতর তািরীো িো।
২। দাাঁবিতয় নাোয পিা।
৩। বিরা‘আত পিা।
৪। রুকু করা।
৫। দুই বসিদা করা।
৬। আবখরী বিঠক করা।
নাোতযর ওয়াবিি ১৪বি
১। সূরা ফাবতিা পুরা পিা।
২। সূরা ফাবতিার সতে সূরা বেোতনা।
৩। রুকু-বসিদায় গদরী করা।
৪। রুকু িতত গসািা িতয় দাাঁিাতনা।
৫। দুই বসিদার োঝখাতন গসািা িতয় িসা।
৬। প্রথতে বিঠক করা।
৭। উভয় বিঠতক আত্তাবিয়যাতু পিা।
৮। ইোতের িনয বিরা‘আত আতি এিং গিাতর পিা।
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৯। বিততরর নাোতয দু‘আতয় কুনূত পিা।
১০। দুই ঈতদর নাোতয ছয়বি কতর তাকিীর িো।
১১। ফরয নাোতযর প্রথে দুই রাকা‘আততক রাআততর
িনয বনধ্তাবরত করা।
১২।প্রততযক রাকা‘আততর ফরযগুতোর তারতীি বঠক
রাখা।
১৩।প্রততযক রাকা‘আততর ওয়াবিিগুতোর তারতীি বঠক
রাখা।
১৪। ‘সাোে’ িতে নাোয গিষ করা।
পুরুষতদর নাোতযর ১০০ োসাবয়ে
োসাবয়তে বকয়াে ২৭বি
দাাঁিাতনাতত ৭ কাি
১.পাতয়র আেুেসেূি বকিোর বদতক গসািাভাতি রাখা।
২.উভয় পাতয়র োঝখাতন চার আেুে (ঊতবত এক
বিঘত) পবরোি ফাাঁক রাখা।
৩.উভয় পাতয়র িৃদ্ধােুবেিয় ও গ াাঁিাবেিতয়র োতঝ
সোন দূরত্ব রাখা।
৪.তাকিীতর তািরীো শুরু করা পযতন্ত িাত গছতি রাখা।
(িাত গিাঁতধ্ না রাখা)।
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৫.সম্পূিত গসািা িওয়া।(এক পাতয় ভর বদতয় িাাঁকা িতয়
না দাাঁিাতনা)।
৬.ঘাি গসািা রাখা। গচিারা িবেতনর বদতক না করা।
৭.বসিদার িায় ার বদতক নির রাখা। বি.দ্র. ফরয
নাোতযর বকয়াে।(দাাঁবিতয় নাোয পিা) ফরয]
িাত উঠাতনাতত ৮ কাি
১.তাকিীতর তািরীোর সেয় িাত চাদতরর বভততর
থাকতে, িাইতর গির করা।
২.িাত উঠাতনার সেয় োথা না ঝুাঁকাতনা।
৩.িাত কান পযতন্ত উঠাতনা (উভয় িাততর িৃদ্ধােুবে িারা
কাতনর েবত স্পিত করা)।
৪.িাততর আেুেগুতো স্বাভাবিক ফাাঁক রাখা।
৫.িাততর তােু সম্পূিত বকিোেুখী কতর রাখা, আেুতের
োথা িাাঁকা না করা। িরং আকািেুখী কতর রাখা।
৬.তাকিীতর তািরীো িোর প্রাক্কাতে উক্ত নাোতযর
গখয়াে (বনয়ত) েতন িাবির করা। [ফরয]
৭।তারপর তাকিীতর তািরীো শুরু করা। তাকিীতর
তািরীো এক আবেফ গথতক গিবি না িানা।
৮.তাকিীতর তািরীো িোর পর সরাসবর িাত
িাাঁধ্া।(িাত িাাঁধ্ার আত িাত ঝুবেতয় না গদয়া)।
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িাত িাাঁধ্ার ৪ কাি
১.ডান িাততর তােু িাে িাততর বপতঠর উপর রাখা।
২.ডান িাততর িৃদ্ধােুবে ও কবনষ্ঠােুবে িারা িাে িাততর
কবি ধ্রা।
৩.িাবক আেুেগুতো িাে িাততর উপর স্বাভাবিক
অিস্থায় রাখা।
৪.নাবভর নীতচ িাত িাাঁধ্া। উতল্লখয-তাকিীর িো গিষ ও
িাত িাাঁধ্া একই সেয় িতি।
িাত িাাঁধ্ার পর ৮ কাি
১.ছানা পিা
২.আ‘উযুবিল্লাি পিা।
৩.বিসবেল্লাি পিা। (উতল্লখয গয, পরিততী রাকা‘আতত
ছানা ও আ‘উযুবিল্লাি পিতত িয় না)
৪.সূরা ফাবতিা পিা [ওয়াবিি]।
৫.সূরা ফাবতিা পিার পর নীরতি আেীন িো।
৬.সূরা বেোতনা (ফিতরর প্রথে দু’রাকা‘আতত এিং
ওয়াবিি, সুন্নাত ও নফতের সি ক’বি রাকা‘আতত)
[ওয়াবিি]।
৭.সূরা বেোতনার পূতিত বিসবেল্লাি পিা।
৮.োসনূন বিরা‘আত পিা।
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[বি.দ্র. ফরতযর প্রথে দু’রাকা‘আতত এিং ওয়াবিি,
সুন্নাত ও নফতের সিক’বি রাকা‘আতত কেপতক্ষ িি
এক আয়াত অথিা গছাি বতন আয়াত পবরোি
বিরা‘আত (কুরআন িরীফ) পিা [ফরয]।
োসাবয়তে রুকু ১২বি
রুকু‘গত ৯বি কাি
১.রুকু‘গত যাওয়ার সেয় তাকিীর িো।
২.উভয় িাত িারা িাাঁিু ধ্রা।
৩.িাততর আেুেসেূি ফাাঁক রাখা।
৪.উভয় িাত সম্পূিত গসািা রাখা, কনুই িাাঁকা না করা।
৫.োথা, বপঠ ও গকাের এক সোন রাখা।
৬.পাতয়র গ াছা, িাাঁিু ও উরু গসািা রাখা (িাাঁিু িাাঁকা না
করা)।
৭.পাতয়র বদতক নির রাখা।
৮.রুকু‘গত কেপতক্ষ বতনিার রুকু‘র তাসিীহ্ (সুিিানা
রাবিয়াে আযীে) পিা।
৯.রুকু‘ করা ফরয এিং রুকুতত কেপতক্ষ এক তাসিীি
পবরোি গদরী করা ওয়াবিি।
রুকু গথতক উঠায় ৩ কাি
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১.রুকু‘ গথতক উঠার সেয় ‘সাবে‘আল্লাহু বেোন
িাবেদাহ্’ িো।
২.গসািা িতয় (িাত গছতি) দাাঁিাতনা এিং দাাঁিাতনার
পর এক তাসিীি পবরোি বিেম্ব করা। [ওয়াবিি]
৩.দাাঁবিতয় ‘রািানা ওয়া োকাে িােদ্’ িো।
[বি.দ্র. একা নাোযী উভয়িা পিতি, আর ইোে শুধ্ু
‘সাবেআল্লাহু বেোন িাবেদা’ িেতি এিং েুক্তাদী শুধ্ু
‘রািানা ওয়া োকাে িােদ’ িেতি]।
োসাবয়তে বসিদা ৩৫বি
বসিদা অিস্থায় ২০ কাি
১.বসিদায় যাওয়া অিস্থায় তাকিীর িো।
উতল্লখয, গকান তাকিীরতক এক আবেফ গথতক েম্বা না
করা।
২.িাাঁিু োবিতত ো ার আ পযতন্ত বসনা ও োথা গসািা
রাখা, বিেকুে না ঝুাঁকাতনা।
৩.(প্রথতে) উভয় িাাঁিু োবিতত রাখা।
৪.(তারপর) িাাঁিু গথতক এতিুকু দূতর িাত রাখা।তযন
বসিদারত অিস্থায় উভয় রান গসািা থাতক।উতল্লখয,
িাাঁিু গথতক এক িাত পবরোি দূতর িাত রাখতে উরু
গসািা থাতক।
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৫.(তারপর) উভয় িৃদ্ধােুে এর োথা িরাির নাক
রাখা।
৬.(তারপর) কপাে রাখা।
৭.িাততর আেুেগুতো বেবেতয় রাখা।
৮.আেুতের োথাগুতো বকিোেুখী কতর গসািাভাতি
রাখা।
৯.দু‘িাততর েধ্যখাতন গচিারা রাখা যায় এ পবরোি
ফাাঁক রাখা। িাত গচিারার সাতথ বেবেতয় রাখতি না।
১০.নাতকর অগ্রভাত র বদতক নির রাখা।
১১.গপি উরু গথতক পৃথক রাখা।
১২.কনুই োবি ও রান গথতক পৃথক রাখা।
১৩.উভয় উরু গসািাভাতি খািা রাখা।
১৪.উভয় পাতয়র পাতা খািা রাখা।
১৫.পাতয়র আেুতের োথাগুতো যথাসম্ভি বকিোর
বদতক েুবিতয় রাখা।
১৬.পাতয়র আেুে িবেন গথতক না উঠাতনা। [ওয়াবিি]।
১৭.দু’পাতয়র েধ্যখাতন দাাঁিাতনা অিস্থার নযায় চার
আেুে পবরোি ফাাঁক রাখা।
১৮.কেপতক্ষ বতনিার বসিদার তাসিীহ্ (সুিিানা
রাবিয়াে আ‘ো ) পিা।
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১৯.বসিদা করা ফরয এিং বসিদায় কেপতক্ষ এক
তাসিীি পবরোি গদরী করা ওয়াবিি।
২০.গযন বসিদারত অিস্থায় উভয় রান গসািা থাতক।
বসিদা গথতক উঠার সেয় ১৫ কাি
১.বসিদা গথতক উঠা অিস্থায় তাকিীর িো।
২.(প্রথতে) কপাে উঠাতনা।
৩.(তারপর) নাক উঠাতনা।
৪.(তারপর) উভয় িাত উঠাতনা।
৫.দুই বসিদার োঝখাতন গসািা িতয় বস্থরভাতি িসা।
[ওয়াবিি]।
৬.িাে পা বিবছতয় তার উপর িসা।
৭.ডান পা গসািাভাতি খািা রাখা।
৮.উভয় পাতয়র আেুেসেূি (সম্ভিেত) বকিোর বদতক
েুবিতয় রাখা।
৯.উভয় িাত উরুর উপর (িাততর আেুতের োথা) িাাঁিু
িরাির রাখা ও িাততর আেুেসেূি স্বাভাবিক অিস্থায়
রাখা।
১০.নির দুই িাাঁিুর োতঝর বদতক রাখা।
১১.িসা অিস্থায় দু‘আ(আল্লাহুম্মা বফরেী) পিা।
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১২.তাকিীর িো অিস্থায় পূতিতর বনয়তে বিতীয় বসিদা
করা।
১৩.বিতীয় বসিদার পর তাকিীর িো অিস্থায় পরিততী
রাক‘আততর িনয পাতয়র অগ্রভাত ভর কতর দাাঁিাতনা।
(দু’িাত িারা িবেতনর উপর গঠক না ো াতনা)
১৪.িাাঁিুর উপর িাত গরতখ দাাঁিাতনা।
১৫.বসিদা িতত বসনা ও োথা গসািা গরতখ সরাসবর
দাাঁিাতনা।
উতল্লখয,বসিদা গথতক দাাঁিাতনার সেয় রুকু করার েত
অিস্থা সৃবষ্ট করতি না।
োসাবয়ে কু‘উদ (বিঠক) ২০বি
িসায় ১২ কাি
১.িাে পা বিবছতয় তার উপর িসা।
২.ডান পা গসািাভাতি খািা রাখা।
৩.উভয় পাতয়র আেুেসেূি (সম্ভিেত) বকিোর বদতক
েুবিতয় রাখা।
৪.উভয় িাত রাতনর উপর (আেুেসেূতির োথা) িাাঁিু
িরাির রাখা।
৫.িাততর আেুেগুতো স্বাভাবিক অিস্থায় রাখা।
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৬.িসা অিস্থায় োথা ও বপঠতসািা গরতখ নির দুই
িাাঁিুর োতঝর বদতক রাখা।
৭.‘আত্তাবিয়যাতু’ পিা। [ওয়াবিি]
৮.‘আিিাদু’ িোর সতে সতে েধ্যো ও িৃদ্ধােুবের
োথা এক সতে বেবেতয় এিং অনাবেকা ও কবনষ্ঠােুেিয়
েুবিতয় গরতখ িােকা (ত াে িৃত্ত আকাতর) িাাঁধ্া।
৯.‘ো ইোিা’ িোর সেয় িািাদাত আেুে সাোনয উাঁচু
কতর ইিারা করা। অতঃপর ‘ইল্লাল্লাহু’ িোর সেয়
নাোতনা। ততি িািাদত আেুতের োথা িাাঁিুর সাতথ
বেোতি না।
১০.বিঠক গিষ িওয়া পযতন্ত িাত ঐরূপ িােকা িাাঁধ্া
অিস্থায় রাখা এিং গিষ বিঠতক উভয় সাোতের পতর
গখাো।
১১.আতখরী বিঠক (আত্তাবিয়যাতুর পর) দরূদ িরীফ
পিা।
১২.অতঃপর দু‘আতয় োসুরা পিা।
[বি.দ্র. ১ে বিঠক ওয়াবিি ও গিষ বিঠক ফরয।]
সাোে বফরাতনার ৮ কাি
১.একা নাোয পিতে উভয় সাোতের সেয়
গফতরিতাতদরতক সাোে করার বনয়ত করা এিং
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িাো‘আততর সেয় উভয় সাোতে ইোে, অনযানয
েুসল্লী, গফতরিতা ও নাোযী বিনতদর সাোে করার
বনয়ত করা।
২.উভয় সাোে বকিোর বদক গথতক শুরু করা এিং
উভয় সাোতে ‘আসসাোেু’ িো পযতন্ত গচিারা বকিোর
বদতক রাখা।
৩.প্রথতে ডান বদতক, অতঃপর িাে বদতক সাোে
বফরাতনা।
৪.সাোতের সেয় ডাতন-িাতে শুধ্ু গচিারা বফরাতনা
(বসনা না বফরাতনা)।
৫.আোইকুে িোর সেয় নির কাাঁতধ্র বদতক বফরাতনা।
৬.বিতীয় সাোে, প্রথে সাোতের তুেনায় আতি িো।
৭.েুক্তাদী তির ইোতের ‘আসসাোেু’ িোর পর
সাোে বফরাতনা।
৮.োসিুতকর িনয ইোতের বিতীয় সাোে গিষ করা
পযতন্ত অতপক্ষা করা।
[বি.দ্র.োসিুতকর িনয ইোতের বিতীয় সাোে সম্পূিত
গিষ িওয়ার পর উঠা েুিািাি।]
পুতরা নাোতযর ৬ োসাবয়ে
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১.নাোতযর শুরু গথতক গিষ পযতন্ত অন্ততর নাোতযর
গখয়াে রাখা, আর সিি পদ্ধবত িে সি বকছু গখয়াে
কতর পিা। েুখতস্থর গিাতর না পিা। (েন অনয গকান
বদতক চতে গ তে, স্মরি িওয়া োত্রই বফবরতয় আনা)
২.োতঝর তাকিীরগুতো পূিতিততী রুকন গথতক আরম্ভ
কতর অপর রুকতন গপ তাঁ ছ গিষ করা। (বকন্তু তাকিীর
এক আবেফ গথতক েম্বা করা যাতি না।) এর িনয গকান
েুিাবিক আবেে গথতক নাোতযর িািি প্রবিক্ষি গনওয়া
িরুরী।
৩.এক রুকন গথতক অনয রুকতন গযতত বিেম্ব না করা।
৪.পবঠত সূরা/ দু‘আ সেূতির প্রবত অন্ততর গখয়াে করা।
৫.িাই আসতে যথাসম্ভি েুখ িন্ধ রাখতত গচষ্টা করা।
৬.িাাঁবচ আসতে তা যথাসম্ভি দবেতয় রাখা।
এ পযতন্ত ‘পুরুষতদর নাোতযর ১০০ োসাবয়ে’ পূিত িে।
েবিোতদর নাোতযর ৯৯ োসাবয়ে
োসাবয়তে বকয়াে ২৭বি
দাাঁিাতনাতত ৭ কাি
১.পাতয়র আেুেসেূি বকিোর বদতক গসািাভাতি রাখা।
২.উভয় পাতয়র োঝখাতন অনূবত চার আেুে পবরোি
ফাাঁক রাখা।
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৩.উভয় পাতয়র িৃদ্ধােুেিয় ও গ াাঁিাবেিতয়র োতঝ
সোন দূরত্ব রাখা।
৪.তাকিীতর তািরীোর পূতিত িাত গছতি দাাঁিাতনা। (িাত
গিাঁতধ্ না রাখা)।
৫.সম্পূিত গসািা িওয়া (এক পাতয় ভর বদতয় িাাঁকা িতয়
না দাাঁিাতনা)।
৬.ঘাি গসািা রাখা। গচিারা িবেতনর বদতক না করা।
৭.বসিদার িায় ার বদতক নির রাখা। [বি.দ্র. ফরয
নাোতযর বকয়াে (দাাঁবিতয় নাোয পিা পুরুষ-েবিো
সকতের িনযই ফরয।]
িাত উঠাতনাতত ৮ কাি
১.িাত কাপতির বভতর গরতখ উঠাতনা। (িাইতর গির না
করা) িাত উঠাতনার সেয় িবেতনর বদতক োথা না
ঝুাঁকাতনা।
২.িাত উঠাতনার সেয় (যথাসম্ভি) িাত িরীতরর সাতথ
োব তয় রাখা।
৩.তাকিীতর তািবরোর সেয় িাত কাাঁধ্ পযতন্ত উঠাতনা।
৪.িাততর আেুেগুতো বেবেতয় রাখা।
৫.িাততর তােু সম্পূিত বকিোেুখী কতর রাখা।
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৬.তাকিীতর তািরীো িোর প্রাক্কাতে উক্ত নাোতযর
গখয়াে (বনয়ত) েতন িাবির করা। [ফরয]
৭.িাত উঠাতনার পর তাকিীতর তািরীো শুরু করা।
(তাকিীর-এর োদ এক আবেফ গথতক গিিী না িানা।)
৮.তাকিীতর তািরীো িোর পর সরাসবর িুতকর উপর
িাত রাখা। (িাত িাাঁধ্ার আত িাত ঝুবেতয় না গদয়া)।
িাত িাাঁধ্ায় ৪ কাি
১.ডান িাততর তােু িাে িাততর বপতঠর উপর রাখা।
২.বসনার উপর িাত রাখা।
৩.িাততর আেুেগুতো বেবেতয় রাখা।
৪.উভয় িািু ি তের সাতথ বেবেতয় রাখা।
িাত িাাঁধ্ার পর ৮ কাি
১.ছানা পিা
২.আ‘উযুবিল্লাি পিা।
৩.বিসবেল্লাি পিা।
৪.সূরা ফাবতিা পিা [ওয়াবিি]।
৫.সূরা ফাবতিা পিার পর নীরতি আেীন িো।
৬.সূরা বেোতনা (ফিতরর প্রথে দু’রাকা‘আতত এিং
ওয়াবিি, সুন্নাত ও নফতের সি ক’বি রাকা‘আতত)
[ওয়াবিি]।
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৭.সূরা এর শুরু গথতক বেোতে প্রথতে বিসবেল্লাি পিা।
৮. োসনূন বিরা‘আত পিা।
[বি.দ্র.পরিততী রাকা‘আতগুতোতত তাকিীতর তািরীোর
েত িাত উঠাতনা,ছানা,আউ‘যুবিল্লাি গনই।]
োসাবয়তে রুকু ১৩বি
রুকু‘ অিস্থায় ১০ কাি
১.রুকু‘গত যাওয়া অিস্থায় তাকিীর িো।
২.উভয় পাতয়র গ ািােীিয় বেবেতয় রাখা।
৩.রুকুতত পূিত িাাঁকা না িতয় েধ্যে ধ্রতনর ঝুাঁকা।
৪.চাদতরর বভতর বদতয় িাততর আেুে িাাঁিু পযতন্ত গপ তাঁ ছ
গদয়া।
৫.িাততর আেুেগুতো বেবেতয় রাখা।
৬.িাাঁিুিয় একিু িাাঁবকতয় সােতনর বদতক ঝুাঁবকতয় রাখা।
৭.সম্পূিত িাত িরীতরর সাতথ বেবেতয় রাখা।
৮.পাতয়র বদতক নির রাখা।
৯.রুকু‘গত কেপতক্ষ বতনিার রুকু‘র তাসিীহ্ (সুিিানা
রাবিয়াে ‘আযীে) পিা।
১০.রুকু‘ করা ফরয এিং রুকুতত কেপতক্ষ এক
তাসিীি পবরোি গদরী করা ওয়াবিি।
রুকু গথতক উঠায় ৩ কাি
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১.রুকু‘ গথতক উঠার সেয় ‘সাবে‘আল্লাহু বেোন
িাবেদাহ্’ িো।
২.গসািা িতয় (িাত গছতি) বস্থরভাতি দাাঁিাতনা।
[ওয়াবিি]
৩.দাাঁবিতয় ‘রািানা ওয়া োকাে িােদ্’ িো।
োসাবয়তে বসিদা ৩৪বি
বসিদা অিস্থায় ১৯ কাি
১ বসিদায় যাওয়া অিস্থায় তাকিীর িো।
২.িাাঁিু োবিতত ো ার আ পযতন্ত বসনা ও োথা গসািা
রাখা অিস্থায় বসিদায় যাওয়া।
৩.(প্রথতে) উভয় িাাঁিু োবিতত রাখা।
৪.(তারপর) বনতম্ব রাখা।
৫.উভয় পা ডান বদক বদতয় গির কতর বিবছতয় রাখা।
৬.পাতয়র আেুেগুতো বকিোেুখী কতর রাখা।
৭.তারপর আেুে বেবেতয় িাাঁিুর কাতছ োথা রাখা।
৮.আেুতের োথাগুতো বকিোেুখী কতর গসািাভাতি
রাখা।
৯.দু‘িাততর েধ্যখাতন গচিারা রাখা যায় এ পবরোি
ফাাঁক রাখা।
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১০.(তারপর) িৃদ্ধােুতের োথা িরাির িাাঁিুর সােতন
রাখা।
১১.নাতকর অগ্রভাত র বদতক অথতাৎ িবেতনর বদতক নির
রাখা।
১২.(তারপর) কপাে রাখা।
১১.গপি উরু গথতক পৃথক রাখা।
১২.কনুই োবি ও রান গথতক পৃথক রাখা।
১৩.গপি উরুর সতে বেবেতয় রাখা।
১৪.কনুই োবিতত োব তয় রাখা।
১৫.িাহু িরীতরর সতে বেবেতয় রাখা।
১৬.অতযন্ত িিসি িতয় বসিদা করা।
১৭ আেুেসেূি পরস্পতর বেবেতয় রাখা।
১৮.কেপতক্ষ বতনিার বসিদার তাসিীহ্ (সুিিানা
রাবিয়াে আ‘ো ) পিা।
১৯.বসিদা করা ফরয এিং বসিদায় কেপতক্ষ এক
তাসিীি পবরোি গদরী করা ওয়াবিি।
বসিদা গথতক উঠার সেয় ১৫ কাি
১.বসিদা গথতক উঠা অিস্থায় তাকিীর িো।
২.(প্রথতে) কপাে উঠাতনা।
৩.(তারপর) নাক উঠাতনা।
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৪.(তারপর) উভয় িাত উঠাতনা।
৫.দুই বসিদার োঝখাতন গসািা িতয় বস্থরভাতি িসা।
[ওয়াবিি]।
৬.উভয় পা ডান বদক বদতয় গির কতর বিবছতয় রাখা।
৭.উভয় পাতয়র আেুেসেূি (সম্ভিেত) বকিোর বদতক
েুবিতয় রাখা।
৮.বনততম্বর উপর িসা।
৯.উভয় িাত উরুর উপর িাততর আেুতের োথা িাাঁিু
িরাির রাখা।
১০.নির দুই িাাঁিুর োতঝ রাখা।
১১.িসা অিস্থায় দু‘আ (আল্লাহুম্মা বফরেী) িো।
১২.তাকিীর িো অিস্থায় বিতীয় বসিদায় যাওয়া।
১৩.পূতিতর বনয়তে বিতীয় বসিদার পর তাকিীর িো
অিস্থায় পরিততী রাক‘আততর িনয পাতয়র অগ্রভাত ভর
কতর দাাঁিাতনা।
১৪.িাাঁিুর উপর িাত গরতখ দাাঁিাতনা।
১৫.বসিদা িতত সরাসবর দাাঁিাতনা। (োঝখাতন না িসা)
এিং উঠার োতঝ রুকুর অিস্থা সৃবষ্ট না করা।
োসাবয়ে কু‘উদ (বিঠক) ১৯বি
িসায় ১২ কাি
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১.উভয় পা ডান বদতক গির কতর বিবছতয় িসা।
২.উভয় পাতয়র আেুেসেূি (সম্ভিেত) বকিোর বদতক
েুবিতয় রাখা।
৩.উভয় িাততর আেুেসেূি বেবেতয় রাখা এিং উরুর
উপর আেুেসেূতির োথা িাাঁিু িরাির রাখা।
৪.োথা ও বপঠ গসািা রাখা।
৫.নির দুই িাাঁিুর োতঝ রাখা।
৬.‘আত্তাবিয়যাতু’ পিা। [ওয়াবিি]
৭.‘আিিাদু’ িোর সতে সতে েধ্যো ও িৃদ্ধােুবের
োথা একসতে বেবেতয় এিং অনাবেকা ও কবনষ্ঠােুেিয়
েুবিতয় গরতখ িােকা িাাঁধ্া।
৮.‘ো ইোিা’ িোর সেয় িািাদাত আেুে সাোনয উাঁচু
কতর ইিারা করা। অতঃপর ‘ইল্লাল্লাহু’ িোর সেয়
নাোতনা।
৯.বিঠক গিষ িওয়া পযতন্ত িাত ঐরূপ িােকা িাাঁধ্া
অিস্থায় রাখা।
১০.আতখরী বিঠক (আত্তাবিয়যাতুর পর) দরূদ িরীফ
পিা।
১২.(অতঃপর) দু‘আতয় োসূরা পিা।
[বি.দ্র. ১ে বিঠক ওয়াবিি ও গিষ বিঠক ফরি।]
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সাোে বফরাতনার ৭ কাি
১.একা নাোয পিতে উভয় সাোতের সেয়
গফতরিতাতদরতক সাোে করার বনয়ত করা এিং
িাো‘আততর সেয় উভয় সাোতে ইোে, অনযানয
েুসল্লী, গফতরিতা ও নাোযী বিনতদর সাোে করার
বনয়ত করা।
২.উভয় সাোে বকিোর বদক গথতক শুরু করা।
৩.উভয় সাোতে ‘আসসাোেু’ িো পযতন্ত গচিারা
গকিোর বদতক রাখা।
৪.প্রথতে ডান বদতক, অতঃপর িাে বদতক সাোে
বফরাতনা।
৫.সাোতের সেয় ডাতন-িাতে শুধ্ু গচিারা বফরাতনা
(বসনা না বফরাতনা)।
৬.আোইকুে িোর সেয় নির কাাঁতধ্র বদতক বফরাতনা।
৭.বিতীয় সাোে, প্রথে সাোতের তুেনায় আতি িো।
পুতরা নাোতযর ৮ োসাবয়ে
১.নাোতযর শুরু গথতক গিষ পযতন্ত অন্ততর নাোতযর
গখয়াে রাখা, আর সিি পদ্ধবত িে সি বকছু গখয়াে
কতর পিা। েুখতস্থর গিাতর না পিা। (েন অনয গকান
বদতক চতে গ তে, স্মরি িওয়া োত্রই বফবরতয় আনা)
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২.োতঝর তাকিীরগুতো পূিতিততী রুকন গথতক আরম্ভ
কতর অপর রুকতন গপ তাঁ ছ গিষ করা। (বকন্তু তাকিীর
এক আবেফ গথতক িানা যাতি না।)
৩.এক রুকন গথতক অনয রুকতন গযতত বিনা ওযতর
বিেম্ব না করা।
৪.পবঠত সূরা িা দু‘আ সেূতির প্রবত অন্ততর গখয়াে
করা।
৫.বিরা‘আত,তাকিীর,দু‘আ ইতযাবদ চুবপ চুবপ পিা।
৬.সিতািস্থায় িাততর আেুেসেূি বেবেতয় রাখা।
৭.িাই আসতে, যথাসম্ভি েুখ িন্ধ রাখতত গচষ্টা করা।
৮.িাাঁবচ আসতে সাধ্যেত দবেতয় রাখা।
এ পযতন্ত ‘েবিোতদর নাোতযর ৯৯ োসাবয়ে’ পূিত িে।
পবরবিষ্ট
পুরুষ-েবিো উভতয়র িনয অবতবরক্ত োসাবয়ে।
নাোতযর পর োসনূন দু‘আ সেূি, তাসিীি-তািেীে
ইতযাবদ পিা ও েুনািাত করা েুিািাি।
েুনািাতত করিীয়
১.উভয় িাত বসনা িরাির রাখা।
২.িাততর তােু গচিারার সম্মুতখ আসোতনর বদতক কতর
রাখা।
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৩.িাততর আেুেগুতো গোিােুবি গসািা গরতখ স্বাভাবিক
ফাাঁক কতর রাখা।
৪.দু‘িাততর েধ্যখাতন সাোনয পবরোি ফাাঁক রাখা।
৫.শুরুতত আল্লাি পাতকর িােদ্ ও রাসূতে পাক
সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়া সাল্লাতের উপর দরূদ পিা।
৬.একাগ্রবচতত্ত কাকুবত-বেনবতর সাতথ দু‘আ করা।
৭.একান্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাতথ চাওয়া গয, িায়
আল্লাি! আোতক অেুক বিবনস দান করুন। (এভাতি না
চাওয়া গয, ইতে িতে গদন এিং েৃতুয, যি ইতযাবদ না
কােনা করা।)
৮.চুতপ চুতপ দু‘আ করা। [েুিািাি]
৯.দীন দুবনয়ার কাবিত বিষয়গুতো িারিার প্রাথতনা
করা।
১০.দু‘আ গিতষ সুিিানা রাবিকা .... আয়াতগুতো পতি
তার পর ‘আেীন’ িতে েুনািাত গিষ করা।
নাোয ভতের কারি ১৯বি
১.নাোতয অশুদ্ধ পিা।
২.নাোতযর বভততর কথা িো।
৩.গকান গোকতক সাোে গদয়া।
৪.সাোতে উত্তর গদয়া।
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৫.উহ্-আহ্ িব্দ করা।
৬.বিনা ওযতর কাবি গদয়া।
৭.আেতে কাছীর করা।
৮.বিপতদ িা গিদনায় িব্দ কতর কাাঁদা।
৯.বতন তাসিীি পবরোি সেয় সতর খুতে থাকা।
১০.েুক্তাবদ ছািা অপর িযবক্তর গোকো গ্রিি করা।
১১.সুসংিাতদর িা দুঃসংিাতদর উত্তর গদয়া। ‘ইন্না
বেল্লাবি ওয়া ইন্না ইোইবি রাবি‘উন’ িো।
১২.নাপাক িায় ায় বসিদা করা।
১৩.বকিোর বদক িতত বসনা ঘুতর যাওয়া।
১৪.নাোতয কুরআন িরীফ গদতখ পিা।
১৫.নাোতয িব্দ কতর িাসা।
১৬.নাোতয দুবনয়ািী গকান বকছু প্রাথতনা করা।
১৭.িাাঁবচর উত্তর গদয়া। (িাওয়াতি ইয়ারিােুকাল্লাি’
িো)
১৮.নাোতয খাওয়া িা পান করা।
১৯.ইোে িতত এব তয় েুক্তাবদর খািা িওয়া।
িরুরী জ্ঞাতিয
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োসাবয়তে উবল্লবখত কািগুতোর েধ্য িতত গযগুতোর
গিতষ ফরয িা ওয়াবিি গেখা আতছ, গসগুতো ফরয িা
ওয়াবিি। অিবিষ্ট কািগুতো সুন্নাত বকংিা েুিািাি।
পুবিকায় বেবখত োসআোগুতোর িািিরূপ
েুিাবক্কক ‘আবেতের বনকি িতত েিক কতর
িরুরী, নতুিা সিীিভাতি নাোয পিা সম্ভি
নাোতযর সূরা ও দু‘আসেূি গকান পারদিতী
সাতিতির বনকি িতত েিক কতর গনয়া অপবরিাযত।

গকান
গনয়া
নয়।
িারী

পুবিকাবির সংতিাধ্ন সম্পবকতত তািিীিী বিতেষি
পাঠাতে িা িানাতে কৃতজ্ঞতার সাতথ ৃিীত িতি।
বিতীয় অধ্যায়
ইোেতদর দাবয়ত্ব ও কততিয
বিজ্ঞাসা
আবে একিা িাতে েসবিতদর ইোে। ইোে বিতসতি
আবে েুসল্লীতদর ইোেবত কতর থাবক। তাছািা
েুসল্লীতদর চাবিদা েুতাবিক তাতদর বিবভন্ন িযাপাতর
দু‘আ খততে কুরআন ইতযাবদ কতর থাবক। আবে িানতত
চাবে গয, এতত বক ইোে বিতসতি আোর দাবয়ত্ব পােন
িতে, না এর িাইতর আোর আতরা বকছু করিীয় আতছ?
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এিা এ িনয িানতত চাবে, যাতত দুবনয়াতত আোর
গিতন গনয়া িাোে িয় এিং আবখরাততর দাবয়ত্ব
পােতনর িযাপাতর গখয়ানতকারী সািযি না িই।
গেতিরিানী কতর বিষয়বি খুতে িেতিন। আোর নযায়
িহু ইোে এ িযাপাতর িবিত। গযন বকয়ােততর েয়দাতন
েক্ষ েক্ষ োনুতষর সােতন আল্লাির দরিাতর েবিত না
িতত িয়।
িিাি
অিতরবিকা
আল্লাি তা‘আো সেগ্র সৃবষ্টর েতধ্য িযরত েুিাম্মদ
েুিাফা সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লােতক সম্মাবনত
কতরতছন এিং উোোতয় বকরাে ও আইম্মাতয়
োসাবিদতক তার উত্তরসূরী গঘাষিা কতরতছন। উোোতয়
বকরাে িযবক্ত তভাতি িা দুবনয়ার বদক বদতয় গয িতরর
গোক গিান না গকন, তারাই এ আয়াততর িািি ‘আবে
দুবনয়ার েতধ্য কেতিার তিকার উপর ইিসান করতত
চাই এিং তাতদরতক ইোে ও সদতার িানাতত চাই।’ (সূরা
কাসাস-৫)

িস্তুত নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে- এর বেিরাি
ও বেম্বর আি ইোেতদর বনকি, তাতদর তত্ত্বািধ্াতন।
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নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে- এর উত্তরসূরী
িওয়ার কারতি ইোে তির বযম্মাদারী অতনক। ইরিাদ
িতে ‘গতােরা আোনত পাওনাদাতরর বনকি গপ তাঁ ছ
দাও।’ (সূরা বনসা-৫৮)
এর তাফসীতর িো িতয়তছ, সাধ্ারি েুসেোনতদর দীন
ও ঈোন উোো তির বনকি আোনত যা তাতদরতক
গপ তাঁ ছ বদতত িো িতয়তছ। অনযত্র িো িতয়তছ
‘তাতদরতক এক যিরদি নূর দান করা িতয়তছ যা বনতয়
তারা সিতত্র িেতত থাকতিন।’ (সূরা আন‘আে-১২২)
তাছািা নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে তাতদরতক
পূবিতোর চাাঁতদর সাতথ তুেনা কতরতছন। েসবিতদর
ইোে তির উপর অবপতত এ দাবয়তত্বর সংবক্ষপ্ত
আতোচনা োবসক রািোনী পয় াতে প্রকাবিত িতয়তছ।
িযাপক ফায়দার উতেতিয তা পুবিকা আকাতর ছাপা
িে। আল্লাি তা‘আো কিুে করুন।
আপবন গযতিতু নাতয়তি নিী, সুতরাং নিী-রাসূে তির
গয বতনবি কাি বছে-যথা তািেী ,তা‘েীে ও তাযবকয়া
(সূরা িািারাি-১২৯)

এ বসফাতগুতোও এর সাতথ সাতথ দীনী োদরাসা
পবরচােতকর বযম্মাদারী সম্পতকতও বকছু আতোচনা গপি
www.islamijindegi.com

করা িইে।এ কািগুতো প্রথতে বনতির েতধ্য িাবসে
করতত িতি এিং এর প্রততযকবি গুিতক সংবেষ্ট বিষতয়
পারদিতী িাক্কানী উোোতয় গকরাে গথতক বিখতত িতি
এিং বনতির বযতে ীতক উক্ত বতন বযম্মাদারী ও দাবয়ত্ব
আদায় করার িনয ওয়াকফ করতত িতি। সুতরাং
প্রততযক ইোে সাতিতির উপর বতনবি বযম্মাদারী পােন
করা অপবরিাযত কততিয।
বনতে উপতরাক্ত বযম্মাদারী সম্পতকত সংবক্ষপ্ত আতোচনা
গপি করা িে।
প্রথে বযম্মাদারী: েসবিতদ েুসল্লীতদর সবঠকভাতি
ইোেবত করা ও নাোয পিাতনা। এর িনয আপনার
বনতির প্রস্তুবত বিতসতি বতনবি কাি করতত িতি।
(ক) সূরা-বিরা‘আত পুতরাপুবর সিীি করতত িতি।
কারি, বিরা‘আততর অতনক ভুতের িারা নাোয ফাবসদ
িতয় যায়।
(খ) সিীি োসআো-োসাবয়ে আেেী েিক (িািি
প্রবিক্ষি) এর োধ্যতে বিতখ বনতত িতি। কারি,
ড্রাইভার না বিতখ ড্রাইবভং করতে গযেন ড্রাইবভং বনতিও
েতর যাত্রীতদরতকও োতর, গতেবনভাতি কাতরা বনকি
গথতক োসাবয়ে ও প্রাকবিকযাে নাোয না বিতখ
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ইোেবত করতে বিবভন্ন ভুতের দরুন বনতিও েিা
অপরাধ্ী িয় এিং েুসল্লীতদর নাোয ও নষ্ট িতয় যায়।
গযেন, েতন েতন বিরা‘আত পিা, বিহ্বা গঠাাঁি িা েুখ
না গিবেতয় বদতে বদতে বিরা‘আত পিা। (বিদায়া,১:১১৭)
তাছািা নাোতযর আেেী েিক না থকার দরুন অতনক
ইোে তাকিীতর তািরীোর ‘আল্লাি’ িতব্দর েতধ্য এক
আবেফ গথতক অতনক গিবি েম্বা কতর থাতকন, যা েূেত
বনতষধ্ (ফাতওয়া িােী, ১:৩৮৭)
বকন্তু এ ভুতের দরুন েুসল্লীতদর নাোতয োরাত্মক
অসুবিধ্া িতত পাতর। কারি, অতনক েুসল্লী ইোতের
সাতথ সাতথ তকিীতর তািরীো িতে থাতকন এিং তারা
আল্লাি িব্দবি দীঘত স্বণর উচ্চারি কতরন না। এ কারতি
তাতদর তাকিীর ইোতের তাকিীতরর আত ই গিষ িতয়
যায়। যার ফতে তাতদর ইোতের একততদাই সিীি িয়
না এিং তাতদর নাোয গিকার িতয় যায়। (আিসানুে
ফাতওয়া, ৩:৩০৫)

েক্ষয করুন, ইোতের একিু ভুতের দরুন কত িি ক্ষবত
িতত পাতর! গতেবনভাতি অতনতক তাকিীতর তািরীোর
িনয িাত উঠাতনার সেয় োথা ঝুাঁবকতয় থাতকন এিং
এিাতক আল্লাির সােতন বিনয় প্রকাি করা েতন কতর
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থাতকন। অথচ এ অিস্থায় গচিারা বকিোর বদতক রাখতত
িয়। বকিোর বদতক না গরতখ িবেন েুখী রাখায় এিা
নািাতয়য ও িারাে িয়। (ফাতওয়া আেে ীরী,১:৭৩/ আদ
দুররুে েুখতার,১:৪৭৫)

আিার গকউ গকউ রুকু‘ গথতক বসিদায় যাওয়ার সেয়
রুকুর েত কতর বসিদায় ব তয় থাতকন, যা োকরূতি
তািরীেী। কারি, োসআো িে, িাাঁিু িবেতন না ো া
পযতন্ত িুক একদে গসািা রাখতত িতি এিং িাাঁিু িবেতন
ো ার পর বসনা ঝুাঁবকতয় বসিদায় গযতত িতি।
(ফাতওয়া িােী,১:৪৯৭) নূরুে ইিাি,৫১)
এখন িেুন, গকান ইোে সাতিি যবদ অসতকততা িা
নাোতযর েিক না থাকার দরুন এভাতি িারাে িা
োকরূি তািরীেী কাতি বেপ্ত থাতক, তািতে েুসল্লীতদর
নাোতযর কী অিস্থা িতি?
গকান গকান ইোে অসতকততার দরুন নাোতযর সাোে
বফরাতনার সেয় ‘আস-সাোেু’ িতব্দর েতধ্য এক
আবেফ গথতক গিবি েম্বা কতর থাতকন,অথচ এতত
েুসবল্লতদর নাোতযর োরাত্মক ক্ষবত িতয় যায়। কারি,
েুকতাদীতদর িনয প্রথে সাোতের ‘আস-সাোেু’ পযতন্ত
ইোতের ইকবতদা করা ওয়াবিি। অথতাৎ এতিুকু সেতয়র
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েতধ্য েুক্তাদী ি সাোে িোর গক্ষতত্র ইোতের আত
গযতত পারতি না। ইো পূিতক ইোতের আত গ তে
োকরূি তািরীেী িতি।(তাতরখানীয়া,১:৮৭/আেে ীরী,১:৬৮ -৬৯
এর পতর অিবিষ্ট সাোতের েতধ্য ইোতের ইকবতদা
করা সুন্নত। সুতরাং এখন যবদ গকান ইোে সাতিি
আস-সাোেু িতব্দ এক আবেতফর গথতক গিবি েম্বা কতর
তািতে গতা েুসল্লী ি ইোে সাতিতির আত ই ‘আসসাোেু’ িতে গফেতি। এতত তাতদর নাোয োকরূি
তািরীেী িতয় যাতি।
গদখুন, ইোে সাতিতির সাোনয ভুতের দরুন অতনক
সাধ্ারি েুক্তাবদর নাোয োকরুতি তািরীেী িতত
পাতর। তাছািা অতনক স্থাতন গদখা যায় গয, নাোয গিতষ
ইোে সাতিি সকে েুসল্লীতক বনতয় উবচ্চঃস্বতর
দু’রাকা‘আতত থাতকন। ফতে োসিূক েুকতাদীতদর
অিবিষ্ট নাোয সম্পূিত করতত োরাত্মক সেসযার সৃবষ্ট
িয়।অথচ সাোতের পর ইোতের ইকবতদা গিষ িতয়
যায়।এরপর আর ইকবতদা িাকী থাতক না। সুতরাং
সকতে বেতে দু‘আ করা িরুরী গকান আেে নয়।
ইোে বনতি দু‘আ করতিন, যাতদর সেয় সুতযা আতছ,
তারা ইো করতে ইোতের সাতথ দু‘আয় িরীক িতত
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পাতরন এিং ইোতের সাতথ, আত িা পতর েুনািাত
গিষও করতত পাতরন। েুিািাি আেে বিতসতি এিা
করতত পাতরন। িরুরী েতন করা নািাতয়য। বিতীয়ত
চুতপ চুতপ দু‘আ করা েুিািাি এিং গস দু‘আ কিুে
িওয়ার গিবি আিা করা যায়। আর উবচ্চঃস্বতর দু‘আ
করা বিবভন্ন িতততর সাতথ িাতয়য আতছ েুিািাি নয়,
িততগুতোর েতধ্য গুরুত্বপূিত িতত িতো, গকান েুসল্লীর
নাোয, বতোওয়াত িা বযবকতর িযাঘাত ঘিাতনা যাতি
না। (আিসানুে ফাতওয়া, ৩:৬০-৬৮)
অথচ এ েুনািাত িারা অনযানয েুসল্লীর নাোতয
োরাত্মক সেসযা সৃবষ্ট করা িয়।তাতদর সূরা বিরা‘আত
পিতত গয বক সেসযা িয়, গসবদতক গকউ েক্ষয কতর না;
অথচ েসবিতদর ইোে সাতিি ও কবেবির বযম্মাদারী
িতে- এ সি বিষতয় সতকততা অিেম্বন করা।
এখাতন িুঝার িনয কবতপয় নেুনা গপি করা িতো োত্র,
যাতত সকতেই আেেী েিতকর গুরুত্ব অনুধ্ািন করতত
পাতরন।
( ) আিেুল্লাি অথতাৎ আল্লািওয়াোতদর সুিিত
ইখবতয়ার কতর বনতির বভতর তাকওয়া, পরতিি ার,
আল্লাির ভয়, ইখোস ইতযাবদ আত্মার ভােগুি িাবসে
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করতত িতি। কারি, এগুতোর অভাি থাকতে বনতির
ইেতের উপর আেে করা কবঠন। আর বনতির োতঝ
আেে ও ইখোস না থাকতে, গসই ইোতের নাোয
কিুে িয় না। িোিাহুেয গি-আেে আবেতের িনয
ইোেবত করা োকরূতি তািরীেী। এেনবক তাতক
ইোেবততত বনতয়া দান িা ইোে পতদ িিাে রাখাও
েসবিদ কতৃতপতক্ষর িনয বনতষধ্।
বিতীয় বযম্মাদারী: েসবিতদর েুসল্লীতদর এিং
েসবিতদর েকতি-এর িাচ্চাতদর কুরআতন কারীে তথা
সূরাি বিরা‘আত সি দীতনর গে বেক বিষয়সেূি
পযতায়ক্রতে বিক্ষা দান করা।
দীতনর করিীয় পাাঁচবি বিষয় সম্পতকত স্পষ্ট জ্ঞান দান
করা। অথতাৎ তাতদর ঈোন-আকাবয়দ, ইিাদত-িতে ী,
েু‘আোোত িা িাোে বরবযক, েু‘আিারাত িা িাোর
িক ও ইসোেী সাোবিকতা, আত্মশুবদ্ধ িা অন্ততরর
গরাত র বচবকৎসার িযিস্থা করা এিং এর োধ্যতে সেি
গুনাতির অভযাস পবরতযা করাতনা এিং প্রততযকবি
বিষতয় িািি প্রবিক্ষতির োধ্যতে িাতত কেতে বিক্ষা
দান করা। িততোতন এর িিই অভাি পবরেবক্ষত িতে।
এতক গতা অতনতক ফাযাবয়তের িয়ান করতেও
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োসাবয়তের িয়ান কতরন না, আিার গকউ োসাবয়তের
আতোচনা করতেও িািি প্রবিক্ষি প্রদান কতরন না। গয
কারতি আোতদর সোতি বিবভন্নভাতি দীন গখদেত চােু
থাকা সতত্ত্বও উম্মাততর আযান-ইকােত, উযূ-নাোয,
বিিাি-িাদী, কাফন-দাফন ইতযাবদর গকানবিই
পুতরাপুবর সুন্নাত অনুযায়ী আদায় িতে না; িরং
প্রততযকবির োতঝ বকছু সুন্নাত িারী আতছ, আর
কতগুতো সুন্নাত ছুতি যাতে। অথচ গকান আেে
আল্লাির দরিাতর কিুে িওয়ার িনয সুন্নাততর অনুসরি
িরুরী এিং সুন্নাততর িারাই ফরি পবরপূিত িয়।
বেরাতির রাতত নাোয ফরি িওয়ার পতরর বদন আল্লাি
তা‘আো িযরত বিিরাঈে আ. গক পাবঠতয় নাোতযর
সম্পূিত নকিা নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে এর
সােতন গপি কতরতছন, নাোতযর িািি প্রবিক্ষি প্রদান
কতরতছন এিং নিী  ﷺও সািািাতয় বকরােতক রা.
তাতিয়ীনতদরতক গয আেেী েিতকর োধ্যতে নাোয
বিবখতয়তছন, এর িহু ঘিনা িাদীতসর বকতািসেূতি
বিদযোন রতয়তছ। তাছািা নিী করীে সাল্লাল্লাহু
আোইবি ওয়াসাল্লাে বনতি ঘুতর ঘুতর নাোতযর কাতার
দুরুি করততন, ভুে সংতিাধ্ন করততন, এেনবক
একিার রুকু-বসিদার েতধ্য বকছু ত্রুবি করার দরুন
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একিন সািািীতক বতবন িতেতছন গয, তুবে বিতীয়িার
নাোয পি, গতাোর নাোয িয়বন। বতন িাতরর পর
যখন গসই সািািী ভুে সংতিাধ্ন করতত পারতেন না,
তখন বপ্রয় নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে তাাঁতক
পুরা নাোয বিখাতেন। (িুখারী িরীফ/েুসবেে িরীফ)
সািািী আিু হুিাইফা রা. এক িযবক্ততক গদখতেন
গয,বতবন নাোতয রুকু-বসিদার েতধ্য ভুে করতছন।তখন
নাোযাতন্ত বতবন তাাঁতক বিজ্ঞাসা করতেন গয,তুবে
এভাতি নাোয কতবদন যািত পতি আসছ? গস িযবক্ত
িেে, িার িছর যািত। উক্ত সািািী রা. তখন
িেতেন, এভাতি নাোয পিতত পিতত যবদ তুবে
েৃতুযিরিও কর, তািতে নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়া
সাল্লাতের তরীকার উপর গতাোর েৃতুয িতি না।
(িুখারী,১:১০৯/িাঃ নং ৭৯১)

এ সাোনয আতোচনা িারা অবত সিতিই িুঝা গ ে,
আেতদর আেতের গয করুি অিস্থা তা দূর করতত িতি।
এর একোত্র পথ িতো গুরুত্ব সিকাতর সুন্নাততর
আতোচনা গিবি গিবি করা এিং প্রততযকবি দীনী বিষয়
আেেী েিতকর োধ্যতে বিক্ষা করা ও বিক্ষা গদয়া। গযন
এেন না িয় গয, একিন ইোে ১০/ ১৫ িছর এক
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স্থাতন ইোেবত করতছন, অথচ এ দীঘত সেতয়ও তার
গপছতনর েুসল্লীতদর সূরা, বিরা‘আত ও নাোতযর রুকুবসিদা বকছুই সিীি িয়বন। অথচ বতবন ইোেবত কতরই
যাতেন।
তৃতীয় বযম্মাদারী: েিল্লার সকে গেিীর গোকতদর
বনকি দীনী ও দুবনয়ািী ফায়দা গপ ছাঁ াতনার েতক্ষয
দাওয়াত ও গখদেততর উতেতিয সেয় সুতযা েত
তাতদর গখাাঁি-খির গনয়া এিং তাতদর িািীতত িািীতত
গপ ছাঁ াতত গচষ্টা করা।একিন ইোে সাতিি ইো করতে
এিং িছতরর সাতি বতনিত িািীতত গপ ছাঁ তত
পাতরন।এর িনয ইোে সাতিতির বনকি সম্পূিত েিল্লার
গোকতদর একিা তাবেকা থাকা উবচত। উক্ত তাবেকা
অনুযায়ী যারা েসবিতদ আতসন তাতদরতক প্রবিক্ষি
বদতয় বনতির সিকেতী িাবনতয় তাতদর সাতথ পরােিতক্রতে
যার সাতথ যার পবরচয় ও উঠািসা আতছ, তাতদর
রািিার িাবনতয় তার সিতযাব তায় গসসি গোতকর
িািীতত গপ ছাঁ া, যারা এখতনা েসবিতদর সাতথ সম্পকত
তি তুেতত পাতরনবন। অতঃপর তাতদর কাতছ দীতনর
গুরুত্ব তুতে ধ্রা তাতদর পবরিাতরর েবিোতদরতকও
দীনী দাবয়ত্ব সম্পতকত সতচতন করা এিং তাতদরতকও
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সিীি ঈোন ও আেতের িনয উিুদ্ধ করা। সাতথ সাতথ
েিল্লার রীি গোকতদর গখাাঁি-খির গনয়া, বিপতদআপতদ, তাতদর পাতি দাাঁিাতনা। বিপদগ্রি গোকতদর
িযাপাতর সােথতিান েুসল্লীতদর দৃবষ্ট আকষতি করা। দুঃস্থোনিতার গসিা করা নিী ﷺ-এর গুরুত্বপূিত সুন্নাত।এ
সুন্নাততক বযো করার িারাই সাম্রািযিাতদর অগ্রদূত,
অেুসবেতের েদদপুষ্ট এন.বি.ওতদর কাযতক্রতের িািি
সম্মত েুকাবিো করা সম্ভি।আল্লাি না করুন! এসি
এন.বি.ও যবদ এভাতি অগ্রসর িতত থাতক, তািতে
তারা অদূর ভবিষযতত এেন একিা গিনাতরিন সৃবষ্ট
করতত সক্ষে িতি, যারা নােকা ওয়াতি েুসবেে সন্তান
িওয়া সতত্ত্বও ইসোতের ক্ষবত সাধ্তন প্রথে কাতাতরর
িত্রুর ভূবেকা পােন করতি। দীতন ইসোে,উোোতয়
বকরাে ও ইসোেী গপািাক-পবরেদ ইতযাবদতক গিয়
প্রবতপন্ন করতি এিং এগুতো উতেদ করতত খি িি
িতি। শুধ্ু তাই নয়, গিষ পযতন্ত বনতিতদর স্বাথত িাবসতের
েতক্ষয এতদতির েুসেোনতদর ঈোন, আেে ও
স্বাধ্ীনতার ফে োতৃভবূ ে িাংোতদতিতক সাম্রািযিাতদর
িাতত তুতে বদতি। স্বাধ্ীনতা োতভর ৫০/ ৬০ িছতরর
োথায় আিার আেরা গ াোেীর বিবঞ্জর কাাঁতধ্ বনতয় গিইিবতর বযতে ীতত গগ্রফতার িতয় পিতিা।
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আল্লাি তা‘আো আোতদর স্বাধ্ীনতা দান কতরতছন।
দীতনর গখদেততর িাোও সুতযা বদতয় গরতখতছন। বকন্তু
নাতয়তি রাসূে এিং দীনদার েুসেোন ি যবদ এ
সুতযাত র সিযিিার না কতর, তািতে আল্লাি তা‘আো
তাতদর গথতক এ সুতযা বছবনতয় বনতয় আযাতির েতধ্য
বনতক্ষপ করতিন। আোতদর অিতিোর দরুন অেসতার
দরুন েসবিতদর েকতি িন্ধ িতয় দুিেনতদর ফাাঁদ
বকোর াতডতন আিাদ িতে। সুতযা থাকতত িযিস্থা
গনয়া উবচত। আল্লাি তা‘আো আোতদরতক দুবনয়া ও
আবখরাততর আযাি গথতক গিফািত করুন।
োদরাসা পবরচােকতদর বযম্মাদারী
িততোতন প্রায় দীনী োদরাসাগুতোই িন তির সািাযয
সিতযাব তা িারাই পবরচাবেত িতয় থাতক। তারা গযেন
োদরাসা বিবকতয় রাখার বযম্মাদারী পােন করতছ, তদ্রূপ
োদরাসা পবরচােক িৃতেরও বযম্মাদারী িনসাধ্ারতির
ঈোন আেতের প্রবত েক্ষয রাখা। তাছািা োদরাসার
পবরচােক ি িন ি গথতক িাকা-পয়সা আনার সেয়ই
তাতদর সাতথ অতঘাবষতভাতি অেীকারিদ্ধ িতয় যায় গয,
আপনাতদর গথতক িাকা পয়সা বনবে, আেরা
আপনাতদরতক সুতযা য েুত্তাকী আতেে উপিার বদি।
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সুতরাং উক্ত বযম্মাদারী ও অেীকাতরর প্রবত েক্ষয রাখাও
োদরাসা পবরচােকতদর কততিয।
োদরাসার ছাত্র ভাইতয়রা যাতত নিীর  ﷺসুতযা য
উত্তরসূরী িতয় সোতি দীনী গেিনত করতত পাতর তাই
তাতদরতকও উক্ত বতন বিষতয় দাওয়াত তােীে ও
তাযবকয়া সম্পতকত বিক্ষা গদয়া। োতঝ েতধ্য ছাত্রতদরতক
দাওয়াত ও তািেীত পাবঠতয় তাতদর োতঝ দাওয়াতী
েতনাভাি তি গতাো। আযান, ইকােত, উযূ, নাোয
ইতযাবদ সকে গক্ষতত্র সুন্নাত তরীকায় আেেী েিতকর
োধ্যতে তােীতের িযিস্থা করা এিং তাতদরতক
তাযবকয়ার িযাপাতরও উৎসাবিত করা, এসি োদরাসা
পবরচােক ও বিক্ষকতদর দাবয়ত্ব ও কততিয। ছাত্ররা
বনতিতদর িীিন উিাদতদর িাতত তুতে গদয়ার পরও
যবদ তারা তাতদরতক সবঠকভাতি িতত অিতিো কতর
তািতে আল্লাির বনকি িিািবদিী করতত িতি।
গযেবনভাতি শুধ্ু নাোয পবিতয় গদয়াই ইোে সাতিতির
বযম্মাদারী নয়, নাোয পিাতনার সাতথ সাতথ েুসল্লীতদর
সাবিতক অিস্থার প্রবত েক্ষয রাখাও তার দাবয়ত্ব। তদ্রূপ
ছাত্রতদর শুদ্ধ বকতাি পবিতয় গদয়াই োদরাসা
পবরচােতকর দাবয়ত্ব নয়; িরং বকতাি পিাতনার সাতথ
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তাতদর ঈোন আেেসি সাবিতক বদক বদতয় গখাাঁি খির
রাখা ও তাতদরতক প্রবিক্ষতির োধ্যতে তি গতাোও
তাতদর দাবয়ত্ব। োদরাসায় দাবয়ত্বিীে ি এ দাবয়ত্ব
পােতন অিতিো করতে গয সি ছাত্রতদর িনয
িনসাধ্ারি গথতক সািাযয বভক্ষা এতন তাতদর খানাবপনা থাকার এতন্তিাে করতছ ঐ ছাত্র িই একবদন
তাতদর িনয আবিতনর সাপ িতি বিপতদর কারি িতি
আর আবখরাততর িিািবদবিতা গতা আতছই। আল্লাি
তা‘আো আোতদরতক গিফািত কতরন। আেীন!
নাোয ও গরাযার বচরস্থায়ী সেয়সূচী
নামাণযর সময়সূশি জানণত বততমাণন সবণিণয়
শনর্তরণযাগয হণলা জাশম‘আতুল আবরার রাহমাশনয়া
মাদ্রাসার ছাপাণনা ককণলন্ডাণরর কদয়া সময়সূশি। তাই
এই ককণলন্ডার সংগ্রহ কণর অনুসরন করা উশিত।

সোপ্ত
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