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ভূিমকা 
 

আল হাম  িল াহ ওয়া   ছালাতু ওয়া   সালামু আলা রাসূিল াহ। 
ইসলাম সবে , সেবা ম, সব সু র এবং সবচাইেত সহজ 

ধম। এরকম ধম পিৃথবীেত কান যেুগ িছল না পাওয়া যােব না এবং 

ভিবষ েত আসেবও না। কননা ইহা মহান া আ াহর প  থেক 

আগমণ কেরেছ। সই সােথ এর অ ু তার গ ারাি ও সই আ াহ 

িনেজর দািয়ে  িনেয়েছন। এ জন  ইহা ি য়ামেতর পবূ পয  সকল 

জািত, সকল ভাষা ও সকল যেুগর মানেুষর জন  সমভােব েজায । 

এ ধেমর ধারক বাহক ও চারক আরবী নবী মহামানব মহুা াদ 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িছেলন িব  নবী। নবী-রাসূলেদর 

মেধ  সবেশষ ও সবে । িতিন অনাগত মানব জািতর জন  এমন 

কান কল াণ নই যা তােদরেক বেলন িন, এমন কান অকল াণ 

নই যা থেক সতক কেরন িন। 
এজন ই এ ধেমর িত িব াস াপন করা েত ক মানেুষর জন  

অপিরহায। এ স েক ান হািসল করা আবশ ক। এবং এর িবিধ-

িনেষধ অনযুায়ী জীবন পিরচালনা করা জ রী। 
ইসলােমর াথিমক িশ া পিু কািট মলূতঃ জবুাইল দাওয়া 

স াের ইসলােম িদ ীত নও মসুিলমেদর উে শ  কের ণয়ন করা 

হেয়েছ। এ উপলে  থেম ইংেরজী, িফিলিপেনা ভাষায় কাশ করা 

হেয়েছ। এজন ই পু েকর িবষয়ব  অিত সংি াকাের বণনা করা 

হেয়েছ।  
জবুাইল দাওয়া স াের দাঈ ও িশ ক িহেসেব বাসী 

বাংলাভাষী ভাইেদর মােঝ দাওয়াতী কাজ করেত িগেয় আমার য 

অিভ তা হেয়েছ, তােত দখা গেছ আমােদর এই ভাষার িবশাল 
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একিট জনেগাি  ইসলাম স েক এই ননূ তম ও সংি  ান 

থেকও ব  দেূর। দখা যায় একজন নও মসুিলম যমন ইসলাম 

স েক নতনু তমিন জ  সূে  এমন অেনক মসুলমান রেয়েছ 

যারাও তােদর কাতােরর লাক।   

এ কারেণই বইিটেক বাংলা ভাষায় অনবুাদ ও কাশ করার 

েয়াজন অনুভব কির। সাধারণ মসুিলম সমাজ যিদ এ ারা উপকৃত 

হন, ইসলােমর ননূ তম ান অজন কের রাসূলু া   সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম এর বাণী ানাজন েত ক মসুলমােনর উপর 

ফরয। (ইবনু মাজাহ) এই হাদীেছর িত সামান তম আমল হয়, 
তেব আমােদর এই ম সাথক হেব। বইিট স েক য কান ধরেণর 

অিভেযাগ বা পরামশ সাদের হণীয় হেব।  
আ াহ আমােদরেক তারঁ স ি  মলূক কাজ আ াম দয়ার 

তাওফীক িদন। আমীন॥ 
মহুাঃ আব া   আল কাফী 
               দাঈ ও গেবষক, 
জবুাইল দাওয়া এ  গাইেড  স ার, 

সঊদী আরব 
ফানঃ ০৩-৩৬২৫৫০০, পাঃ ব  ১৫৮০ 

mohdkafi12@yahoo.com 
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ইসলােমর অনু হ 

 

 দিৃ  িনে প ক ন আপনার চতপুােশর সৃি  জগেতর িদেক, 
দখুন উপেরর ন  জগতেক, িচ া ক ন আপনার িনেজেক 

িনেয়। আপিন দখেবন আ য সৃি  জগত িবশাল পিৃথবী। 

িনঃসে েহ এসব িকছুর া একজনই, অন  কহ নয়। অন থা 

এ িবশাল জগেতর শৃংখলা িবন  হেয় যত। সুতরাং এটাই যিু  

সংগত কথা য, আমরা তারঁ কােছ আ সমপন করব। তারঁ 

নকট  লােভর চ া করব। তারঁ িনেদশাবলীর িশ া লাভ করব 

যা তারঁ সৃি  কৗশেলর সােথ সাম স পণূ এবং যােত রেয়েছ 

আমােদর জন  সািবক কল াণ। 
 মানষু িবেবকবান। িনেজেক িনেয় এবং পা বতী পিরেবশ িনেয় 

স িচ া করেত পাের। স িনেজেক  করেত পাের: আিম 

কাথা থেক এলাম? কন এলাম? কাথায় চলিছ? একজন 

মসুািফর যমন জােন তার গ ব  কাথায়। বরং জীবেনর সফর 

তা আেরা দীঘ, তাই তার গ ব  ল স েক ান রাখা অিধক 

য রী। 
 এ সম  ে র সে াষ জনক উ র আপিন ইসলাম ছাড়া অন  

কাথাও পােবন না। কননা ইসলামই মানষুেক পিরচয় কিরেয় 

দয় তার ার সােথ। তারঁ নকট  পাওয়ার সিঠক পেথর স ান 

দয়। বেল দয় এ জীবেনর শেষ িঠকানা কাথায়। আর 

এভােবই মসুিলম ব ি র জীবেন িনি ত হয় সৗভাগ  ও শাি ।   
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 ইসলাম এমন ধম যা িচরকািলন সংরি ত ধম। নবী মহুা াদ 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) য ধেমর িশ া িনেয় 

এেসেছন তা এখনও অিবকল রেয়েছ তােত কান ধরেণর 

পিরবতন ঘেটিন। ইসলােমর অন তম বিশ  হে , আ   কুরআন 
এবং তার চ ােল । এটা এমন এক সুমহান  যার সমক  

িনভলু কান  পিৃথবীর কাথাও পাওয়া যােব না। ইসলাম 

মানেুষর জীবেনর িতিট কল াণ ও ে  পণূা  একিট জীবন 

ব ব া। ইসলাম উপকারী ান এবং স দ অজেন উ ু  কের, 
কল াণ ছাড়া অন  িকছুর আেদশ কের না, অকল াণ ছাড়া অন  

িবষেয় িনেষধ কের না। ইসলােমর িবিধ-িবধান সহজ ও অ । 

ইসলাম ন ায়-িন া এবং মানেুষর মােঝ পর র ভালবাসা চার 

কের। 
 ইসলাম হেণর পূেব মানষু যত অপরাধই কের থাক, যিদ স 

তা থেক ত াবতন কের এবং ইসলাম হণ কের তেব পেূবর 

সকল অপরাধ মাজনা কের দয়া হয়। ইসলাম হণ করার সােথ 

সােথ স হেয় যায় একজন নবজতােকর ন ায় িন াপ। তেব 

ইসলাম হেণর আেগ মানষু যিদ জনকল াণ মলুক কান কাজ 

ার স ি র জন  কের থােক তেব ইসলাম হণ করেল তার 

মলূ ায়ন করা হেব এবং তােতও িতদান দয়া হেব। বরং 

আ া   এধমেক অপরাপর ধেমর তলুনায় ি ণ ছওয়াব ও 

িতদােনর মাধ েম বিশ  মি ত কেরেছন। 
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ইসলাম িশ া করার মযাদা: 
 

 আপিন ধ ু মা  আ া  রই ইবাদত করেবন, এজন ই িতিন 

আপনােক সৃি  কেরেছন। িতিন বেলন,  
وِني، َما ُأِریُد ِمْنُھْم ِمْن َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُد

ِرْزٍق َوَما ُأِریُد َأْن ُیْطِعُموِني، ِإنَّ اللََّھ ُھَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة 
  اْلَمِتیُن

"আিম ি ন ও মানষুেক এজন ই সৃি  কেরিছ য, তারা একমা  

আমার ইবাদত করেব। আিম তােদর কােছ কান িজবীকা চাইনা। 

চাইনা তারা আমােক খাদ  দান ক ক। আ া  ই িরিযকদাতা 

তাপশালী মতাশালী।" (সূরা যািরয়াত- ৫৬-৫৮) 
 আপনার পালনকতা যভােব চান সভােব তারঁ ইবাদত করেত 

চাইেল, িতিন য িবিধ-িবধান ইসলােম বতন কেরেছন তার 

িশ া অজন করা আপনার উপর আবশ ক। 
 যিদ আপনােক কউ  কের “ কন ইসলাম ধম হণ করেলন? 

তার জবাব দয়ার জন  ইসলােমর ান লাভ করা আবশ ক। 
 অন  ব ি েক ইসলােমর িত আহবান করার জন ও ইসলাম 

জানা এবং বঝুা আবশ ক। 
 আপিন যিদ বশী বশী ইসলােমর ান ও িশ া অজন কেরন, 

তেব আ া  র কােছ সবচাইেত স ািনত ব ি  আপিনই। 

আপনার নবী মহুা াদ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

e‡jb:َمْن ُیِرِد اللَُّھ ِبِھ َخْیًرا ُیَفقِّْھُھ ِفي الدِّیِن  আ া   যার 

কল াণ চান, তােক ধেমর গভীর ান দান কেরন। (বখুারী ও 

মসুিলম) িতিন আপনােক আেরা সুসংবাদ িদে ন:  َمْن َسَلَك
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ِعْلًما َسھََّل اللَُّھ َلُھ ِبِھ َطِریًقا ِإَلى اْلَجنَِّةَطِریًقا َیْلَتِمُس ِفیِھ   “ য 

ব ি  ান অজন করার পথ Aej¤̂b কের, আ া   িবিনমেয় 

তার জন  জা ােতর রা ােক সহজ কের দন। (বখুারী ও 

মসুিলম) 
কােলমােয় শাহাদাত 

 “আশহা  আ াইলাহা ই া া  ওয়া আশহা  আ া মহুা াদান 

রাসূলু া  । 
 আপিন যিদ এই কােলমােক উহার অথ জেন, পিরপণূ েপ সত  

মেন কের পাঠ কেরন, তেবই ইসলােম েবশ করেবন- যিদও 

আপনার এ ব াপারিট কান মানষু না জােন। 
 লাইলাহা ই া া  এর অথ: 

আিম দঢ়ৃভােব িব াস কির য, আ া   ব তীত সিত কার কান 

উপাস  নই। কননা িতিনই সবিকছুর া। িতিন একক, তারঁ 

কান জ দাতা নই, কান সি নী বা স ান-স িতও নই। 

স ায় ও ণাবলীেত, মহ  ও পিরপূণতায় কউ তারঁ সদশৃ  

নই। িতিন ব তীত কউ িকছু সৃি  করেত পাের না, কউ কােরা 

কান উপকার-অপকার করার অিধকার রােখ না, কউ অদশৃ  

জগেতর ান রােখ না। সুতরাং িসজদা, াথনা ভিৃত যাবতীয় 

ইবাদত-দাস  িনেবদেনর একমা  যাগ  হেলন আ া  । 
 মুহা া র রাসূলু া   এর অথ:  

আিম দঢ়ৃভােব িব াস কির য, মহুা াদ িবন আব া   কুরাইশী 

আরবী- িতিন জীবন িবধান িনেয় আ া  র প  থেক সম  

মানব জািতর িনকট িরত। নবী-রাসূলেদর মেধ  িতিন 
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সবেশষ। তােঁক সত ায়ন করা ও ভালবাসা এবং তারঁ অনুসরণ 

করা অবশ কতব । এই রাসূল (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর বিতত তরীকা অনযুায়ী ইবাদত করেলই তা ছহীহ-

 িহেসেব গণ  হেব। 
 

ছালাত 
 

 ছালাত হে  দনি ন ইবাদত। এর মেধ  আমরা আমােদর িত 

অনু হকারী ার িত িবনয়ী হই, তারঁ শংসা কির। যােত 

কের িতিন আমােদরেক উ ম িতদান ও ছওয়াব দান কেরন 

এবং আমােদর না   সমহূ মা কেরন। আর ইসলােমর উপর 

আমােদর দঢ়ৃতা বিৃ  পায়। 
 দিনক পাচঁ ওয়া  ছালাত আদায় করেত হয়: 
1. ফজর ছালাত: এ ছালাত রাকাত। এর সময় হল রােতর শেষ 

ফজেরর আেলা উ ািসত হওয়ার পর থেক িনেয় সূেযাদেয়র 

পবূ পয । 
2. যাহর ছালাত: এ ছালাত চার রাকাত। এর সময় পেুর সূয 

পি মাকােশ হেল যাওয়ার পর থেক  হয় এবং আছেরর 

পবূ পয  থােক (অথাৎ েত ক ব র ছায়া তার বরাবর হওয়া)। 
3. আছর ছালাত: এ ছালাত চার রাকাত। এর সময় হলঃ যাহর 

ছালােতর সময় শষ হওয়ার পর থেক  হয় সূযা  পয  

থােক।  
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4. মাগিরব ছালাত: এছালাত িতন রাকাত। এর সময় হল, সূযাে র 

পর থেক পি মাকােশ লাল আভা শষ তথা অ কার হওয়া  

পয । 
5. এশা ছালাত: এ ছালাত চার রাকাত। এর সময় হল, মাগিরব 

ছালােতর সময় শষ হওয়ার পর থেক মধ  রাি  পয । 
 জুমআর ছালাত: বার িদন সকল মানেুষর সােথ মসিজেদর 

এেস যাহর ছালােতর পিরবেত জমুআর ছালাত আদায় করা 

েত ক মুসিলেমর উপর আবশ ক। এ ছালাত রাকাত। িক  

জামাতব  হেয় যিদ এ ছালাত আদায় করেত না পাের তেব 

যাহেরর ছালাতই আদায় করেত হেব। 
 এছাড়া আেরা িকছু ছালাত আেছ যােত চরু িতদান দয়া হয়। 

এ সম  ছালাত আপনার ই ািধন। এ ছালাত আদায় করেতও 

পােরন ছাড়েতও পােরন। আর তা হে : ফজর ছালােতর পূেব ২ 

রাকাত। যাহেরর পেূব (২+২=৪) চার রাকাত এবং পের ২ 

রাকাত। মাগিরেবর পর ২ রাকাত। ২ রাকাত এশার পর। 

জমুআর পর (২+২=৪) চার রাকাত। এশা ছালােতর পর িবতর 

ছালাত পড়েব (এ ছালােতর সবিন  রাকাত সংখ া এক)। য 

কান সময় মসিজেদ েবশ করেল বসার আেগ ২ রাকাত 

ছালাত আদায় করেত হয়। 
 

পিব তা 
 যখন ছালােতর ই া করেবন, তখন আপনার উপর আবশ ক 

হল- য ভরু জন  ছালাত আদায় করেছন তারঁ স ানােথ পাক-

পিব  হেবন। 
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 ওযরু মাধ েম পিব তা অজন করা যায়। এর প িত আ া   

তাআলা পিব  কুরআেন সূরা মােয়দার ৬নং আয়ােত উে খ 

কেরেছন। িতিন বেলন, হ ঈমানদারগণ! তামরা যখন ছালাত 

আদায় করার ই া কর....।" 
1. তখন ধৗত কর তামােদর মখুম ল মখু ধায়ার অ গত হল- 

কুিল কের মেুখর িভতর অংশ ধৗত করা এবং নােক পািন িদেয় 

নাক ঝেড় নােকর িভতেরর অংশ ধৗত করা।  
2. এবং হ য় কনইু পয  কনইুসহ িট হাত পণূ েপ ধৗত 

করেত হেব। আেগ ডান হাত তারপর বাম হাত ধৗত করা। 
3. এবং মাথা মােসহ করেব অথাৎ হাত িটেক িভিজেয় তা স ণূ 

মাথার উপর িফরােব। এসময় তজনী ারা কােনর িভতর অংশ 

এবং বৃ া লু ারা কােনর বািহর অংশ মােসহ করেব। 
4. পা িট টাখনসুহ ধৗত করেব উভয় পা টাখনরু শষ অংশ পয  

ধৗত করেব। উ ম হল আেগ ডান পা তারপর বাম পা ধৗত 

করা। 
 ওযরু ে  এচারিট অ  ধারাবািহকভােব ধৗত করা আবশ ক। 
 িন  িলিখত অব ায় সম  শরীর ধৗত করা ( গাসল করা) 

আবশ ক। ওযু যেথ  নয়: 
1- ীর সােথ যৗন স ম করা। 
2- য কান ভােব বীযপাত হওয়া। 
3- নারীর ঋতরু (মািসেকর) িনধািরত সময় শষ হওয়া। 
4- স ান সেবর পর নারীর নফাস শষ হওয়া।  

 পািন না পেল, অথবা অসু তা বা অন  কান কারেণ পািন 

ব বহার করেত অপারগ হেল ওযু এবং গাসেলর পিরবেত 
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তায়া মু করেব। তায়া মু হল, িবসিম া   বেল উভয় হােতর 

করতল পিব  মািটেত রাখেব। অতঃপর উহােত ফঁু িদেয় 

মখুম ল এবং বাম করতল িদেয় ডান হােতর কি  পয  ও ডান 

করতল িদেয় বাম হােতর কি  পয  মােসহ করেব। 
 যখন পিব তা অজন করেব তখন অন  নামােযর জন  আবার 

পিব  অজন করা আবশ ক নয়। তেব যিদ িন  িলিখত কান 

একিট কারণ দখা যায় তেব পিব তা ভ  হেয় যােব:  
 পিব তা ভ কারী িবষয়:  

1- সামেনর অথবা িপছেনর রা া িদেয় কান িকছু বর হওয়া। 

যমন: াব, পায়খানা, বায়ু, বীয, র  ভিৃত। 
2- যৗন স ম করা। 
3- অ রায় ছাড়া সামেনর অথবা িপছেনর রা া শ করা। 
4- য কান কারেণ শঁ চেল যাওয়া। যমন: িন া, ব শঁী, 

মাদকতা ভিৃত। 
5- উেটর মাংশ ভ ণ করা। 

 
 

ছালাত আদােয়র প িত 
 

 থমত: য ছালাত আপিন আদায় করেত চান তার সমেয়র 

ব াপাের িনি ত হান। 
 ি তীয়ত: পিব তা অজন কেরেছন িকনা িনি ত হেয় িনন। 

আেরা িনি ত হান য, আপনার শরীের, কাপেড়, ছালােতর 

ােন কান অপিব তা ( যমন, মল-মূ  ভিৃত) নই। 



ইসলােমর াথিমক িশ া ========================== 
 
 

 

15 

 ততৃীয়ত: িনি ত হান আপনার নাভীমলূ থেক হাটঁু পয  ঢঁেক 

িনেয়েছন িকনা। আপনার শরীেরর উ  ােনর কান অংশ যিদ 

উ ু  থােক তেব ছালাত বধ হেব না। (অবশ  সম  শরীর 

ঢেক নয়া ভাল) আর নারী তার মখুম ল ও কি  পয  উভয় 

হাত ব তীত সম  শরীর ঢঁেক ছালাত আদায় করেব। 
 ছালােতর ই া করেল ম ার কা‘বা ঘেরর িদেক মখু ক ন। কা ‘বা 

একিট বরকতময় মসিজদ। আ া   মসুলামেনর জন  িনধারণ 

কেরেছন য েত ক ছালােতর ােল এই ঘরেক সামেন 

রাখেব। এঘরিট আ া  র িনেদশ েম ইবরাহীম ও ইসমাঈল 

(আ:) িনমাণ কেরেছন। 
 দ ায়মান হান। বলনু (আ া  আকবার)। তাকবীর বলার সময় 

উ ম হল হাত িটেক সামেনর িদেক খালা রেখ তা উভয় কাধঁ 

বরাবর উে ালন করেবন। অতঃপর ডান হাতেক বাম হােতর 

উপর রেখ বেুকর উপর ধারণ করেবন। দিৃ  রাখুন িসজদার 

ােন। 
 সূরা ফািতহা পাঠ ক ন। তারপর যিদ কুরআন থেক আেরা িকছু 

পাঠ করেত পােরন তা ভাল হয়।  
 আ া  আকবার বেল কু ক ন। মাথা সামেনর িদেক ঝুঁেক 

নীচু ক ন। িপঠ ও মাথা বরাবর রাখেবন। হাত ারা হাটঁু 

আকঁেড় ধ ন। আর পাঠ ক ন: ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظیِم “সুবহানা 

রা ীয় াল আযীম। কুেত যাওয়ার জন  তাকবীর বলার সময় 

হাত িটেক পেূবর িনয়েম উে ালন করা উ ম। 
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 َسِمَع اللَُّھ ِلَمْن َحِمَدُه  সািমআ া িলমান হািমদা   বলেত 

বলেত সাজা হেয় দাড়ঁান। তারপর বলনু َربََّنا َلَك اْلَحْمُد 
"রা ানা লাকাল হামদ।" এসময় পবূ িনয়েম হাত িটেক 

উে ালন ক ন। 
 আ া  আকবার বেল িসজদা ক ন। িসজদার জন  আেগ হাত 

তারপর হাটঁু রাখুন। নাক, কপাল, হােতর করতল এবং 

পােয়র আ লু েলা মািটেত রাখুন। িসজদা অব ায় বলনু: 

সুবহানা রাি ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَأْعَلى য় াল আলা। 
 “আ া  আকবার বেল িসজদা থেক মাথা উঠান। বেস বেস পাঠ 

ক ন: রাি   িফরলী। (সব িনে  একবার) 
 ি তীয়বার িসজদা ক ন। থম িসজদায় যা কেরেছন এবারও 

তা ক ন। 
 এভােব পণূ এক রাকাত ছালাত হল। আ া  আকবার বেল 

ি তীয় রাকােতর জন  দা ায়মান হান। সূরা ফািতহা পাঠ কের 

থম রাকােত যা কেরেছন এবারও তাই ক ন। এই ি তীয় 

রাকােতর ি তীয় িসজদা শষ করেল- 
 আ া  আকবার  বেল বসুন। এবার তাশা দ পাঠ ক ন: 

َُّم َعَلْیَك َأیَُّھا النَِّبيُّ َلَواُت َوالطَّیَِّباُت السَّالالتَِّحیَّاُت ِللَِّھ َوالص
ُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّھ ُة اللَِّھ َوَبَرَكاُتُھ السَّالَوَرْحَم

 الصَّاِلِحیَن
 আ ািহয় াতু িল ািহ ওয়া   ছালাওয়াতু ওয়া   তাইেয় বাত।ু 

আ   সালামু আলাইকা আইয়ু হা ািবয়ু  ওয়া রা  মাতু ািহ ওয়া 

বারাকাতু ,  
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আ   সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবািদ ািহ   ছািলহীন। 
  اللَُّھ َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھَأْشَھُد َأْن ال ِإَلَھ ِإال

আশহা  আ াইলাহা ই া া  । 
ওয়া আশহা  আ া মহুা াদান আব  ওয়া রাসূলু  । 

اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْیَت َعَلى 
  ِإْبَراِھیَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد

আ া া ছাি  আলা মহুা াদ ওয়া আলা আিল মহুা াদ। 
কামা ছা াইতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আিল ইবরাহীমা 

ই াকা হামী াজীদ। 
اللَُّھمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َباَرْكَت َعَلى 

 ِإْبَراِھیَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد
আ া া বািরক আলা মুহা াদ ওয়া আলা আিল মহুা াদ। কামা 

বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আিল ইবরাহীমা ই াকা 

হামী াজীদ। 
 ডান িদেক মখু িফিরেয় সালাম িদন। বলনু, “আ   সালাম ু

আলাইকুম ওয়া রাহমাতু া   তারপর বাম িদেক মখু িফিরেয় 

বলনু আ   সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু া  । এভােব 

আপনার ছালাত শষ হেয় গল- ছালাত যিদ রাকাত হয়- 

যমন ফজেরর ছালাত। 
 িক  ছালাত যিদ রাকােতর অিধক হয়, তেব তাশা দ পড়ার 

পর সালাম ফরােনার আেগ আ া  আকবার বেল দািঁড়েয় 

পাড়ুন। এবার সূরা ফািতহা পাঠ ক ন। তারপর কু ক ন। 

থম রাকােত যা কেরেছন এখােনও তা ক ন। যিদ মাগিরব 

ছালাত হয় তেব এই ততৃীয় রাকাত শষ হেলই বেস পড়ুন এবং 
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আেগর িনয়েম তাশা দ পেড় সালাম িফিরেয় ছালাত শষ 

ক ন। আর যিদ যাহর বা আছর বা এশা ছালাত হয়, তেব 

ততৃীয় রাকাত শষ কের আ া  আকবার বেল চতথু রাকােতর 

জন  দ ায়মান হান এবং ততৃীয় রাকােতর মত কের এরাকাত 

আদায় ক ন। তারপর তাশা দ পেড় সালাম ফরান। 
 পু ষ ব ি  মসিজেদ এেস মছু ীেদর সােথ ছালাত আদায় 

করেত সেচ  হেব। এেত চরু ছওয়াব পাওয়া যায়। ইমােমর 

অনসুরণ করা আবশ ক- যিদও আপনার ি ারাত পাঠ শষ না 

হয়। ইমােমর আেগ আেগ বা সােথ সােথ কান িকছু করেব না। 

বরং তার পের পের সব কাজ করেবন। 
 এখন যিদ সূরা ফািতহা আপনার মখু  থােক, তেব কুরআন 

থেক সহজ য কান একিট আয়াত পাঠ ক ন। কুরআন থেক 

কান িকছুই যিদ মখু  না থােক, অথবা তাশা দ বা ছালােতর 

অন ান  িযিকর জানা না থােক, তেব ছালােত বলনু  সুবহানা াহ 
আলা হাম  িল াহ লাইলাহা ই াহ আ া  আকবার লা হাওলা 

ওয়ালা কুওয়াতা ই া িব াহ। এ েলার মেধ  সাধ ানযুায়ী যা 

স ব তা পড়েবন। আপিন যিদ িকছুই না জােনন তবওু ছালাত 

ছাড়েবন না।  
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ছালাত ভ কারী িবষয় 
 

িন  িলিখত িবষয় েলা ছালাত ভ  কের দয়: 
1) ই াকৃতভােব পরূা শরীর িনেয় ি বলা থেক অন  িদেক মখু 

ফরােনা।  
2) ছালােতর অ ভূ  নয় এমন কথা ই াকৃতভােব বলা। তেব যিদ 

ভলু েম বা অ তা বশতঃ কথা বেল ফেল তেব ছালাত ভ  

হেব না। 
3) ছালাতরত অব ায় হাসাহািস করা। 
4) ছালােত অযথা অিধক নড়াচড়া করা। 
5) ছালাত অব ায় পানাহার করা। 
6) পিব তা ভ  হেয় যাওয়া। 
7) ই াকৃত সতর (ছালােত ঢেক রাখা আবশ ক এমন ান) 

উে াচন করা। 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ইসলােমর াথিমক িশ া ========================== 
 
 

 

20 

ওয ুপাপ িবেমাচন কের: (ছিবর সাহােয  ওয ুও নামায িশ া) 
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নামায ইসলােমর মূল ঃ 
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ইসলােমর কন সমূহ: 

 
ইসলােমর িভি  তথা সবািধক বড় বািহ ক কাজ েলা হে  পাচঁিট: 
1) কােলমােয় শাহাদাত: আশহা  আ াইলাহা ই া া  ওয়া 

আশহা  আ া মহুা াদান রাসূলু া   এ কােলমা ইসলােম েবশ 

করার দরজা। 
2) ছালাত: তা হল দনি ন পাচঁ বার ছালাত। যমনিট পেূব 

আেলাচনা করা হেয়েছ। 
3) যাকাত: তা হে  অথ-স েদর মেধ  থেক নগন  একিট অংশ 

যা িনিদ  শতসােপে  মসুিলম ব ি  দান কের থােক আ া  র 

স ি কে  এবং জনকল াণ মলূক কােজ অংশ হণ করার 

জন । ইসলােম এর িব ািরত বণনা আেছ, কখন তা আবশ ক 

হেব, তার পিরমাণ িক এবং কােক িদেত হেব। 
4) িছয়াম: উহা হল আরবী বছেরর ৯ম মাস রামাযােন িদেনর 

বলায় খানা-িপনা এবং ী সহবাস থেক িবরত থাকার নাম। 

(সময়িট হে : ফজেরর পেূব থেক সূযা  পয ।) রামাযান 

একিট বরকতময় মাস। য মােস আমােদর নবী এর উপর 

কুরআন নািযল  হয়। িছয়াম ারা মসুিলম ব ি  আ সমপন 

ও পণূ অনুসরণ কাশ করেব ভরু জন । মলূ ায়ন করেব 

আ া  র নয়ামেতর। ফেল তার কিরয়া করেব। অনভুব করেব 

িনঃ  ফ ীর-িমসকীনেদর অভাব। ফেল সহেযািগতার হ  

সািরত করেব তােদর িদেক। 
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5) হ : উহা হে  কা ‘বা শরীেফ (ম ার মসিজেদ হারােম) যাওয়া। 

সখােন আ া  র আনগুত , মহ  ও নকট  লােভর আশায় 

িনিদ  িকছু কাযািদ পালন করেত হয়। চ  বছেরর শষ মােসর 

একিট িনিদ  তািরেখ একাজ করেত হয়। সামথবান েত ক 

মসুিলম ব ি র উপর জীবেন একবার হ  করা আবশ ক। 

সখােন পিৃথবীর িবিভ  উপক  থেক আগত মসুিলম ভাইেদর 

সােথ সা াত ঘেট থােক, তােত বিৃ  হয় পর েরর ঈমান, 
দঢ়ৃতা এবং শি  ও একতা। 

 
ঈমােনর কন সমূহ: 

 
ইসলােম সবেচেয় পণূ িব াস হে  ছয়িট। এ েলা স েক 

একজন মসুিলম ব ি র পণূ িব াস রাখা অিত আবশ ক। 
 থমত: আ া  র িত িব াস: আ া   নেভাম েলর উপের 

থােকন। িতিন আমােদর পালনকতা। িতিন সম  ব র সৃি কারী। 

সব িকছুর ত াবধানকারী। সব িবষেয় ানী। সব মতাবান। 

িতিন ¯x̂q  নাম, ণাবলী ও কেম সুমহান ও পিরপণূ। তারঁ 

কান স ীিন ও স ান নই। জ দাতা নই। তারঁ সমক  কহ 

নই। িতিনই এককভােব আমােদর মাবদূ (উপাস )। পিৃথবীর 

সবিকছুই তারঁ গালাম ও আ াবহ। 
 ি তীয়ত: ফের ােদর িত িব াস: এরা আ া  র সৃি কুেলর 

অ গত। তারা আ া  র সৎবা া। তারঁ কােছ স ািনত। তােঁদর 

সংখ া অগিণত। আ া  র িনেদেশ তারঁা এ পিৃথবীেত িবিভ  

ধরেণর কেম িনেয়ািজত আেছন। যমন, মানব জািতর অ গত 
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নবী-রাসূলেদর িনকট ওহী ( ত ােদশ) িনেয় আগমণ করা। 

মানেুষর কম সমহূ িলিপব  করা ইত ািদ। 
 তৃতীয়ত: আসমানী িকতাব সমূেহর িত িব াস: আ া   তা ‘আলা 

কিতপয় নবী (আ:)এর িত িকছু িকছু  অবতীণ কেরেছন। 

তারঁা এসম   মানেুষর কােছ পৗিঁছেয় িদেয়েছন। এ েলা 

আ া  র বাণী। যমন, তাওরাত মসূা (আ:)এর িত অবতীণ 

হেয়েছ। ইি ল অবতীণ হেয়েছ ঈসা (আ:)এর িত। যাবরু 

নািযল হেয়েছ দাঊদ (আ:)এর িত। আর শষ  হে  

কুরআন। যা িজবরীল এর মাধ েম অবতীণ করা হেয়েছ 

আমােদর নবী মহুা াদ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর 

িত। এ  পবূবতী সকল ে র িবধানেক রিহত কের 

িদেয়েছ। আমরা আসমানী সম  ে র িত িব াস রাখব। িক  

জীবন পিরচালনা করব ধ ুকুরআন িভি ক। 
 চতুথত: নবী-রাসূলেদর িত ঈমান: আ া   তাআলা মানব 

জািতর মেধ  থেক কিতপয় ব ি েক িনবাচন কের তােঁদর কােছ 

ওহী ( ত ােদশ) রণ কেরেছন। তােঁদর রণ কেরেছন এই 

আেদশ িদেয় য তারঁা মানষুেক ধমুা  এককভােব আ া  র 

ইবাদত (দাস ) করার িত আ ান জানােবন। নহূ, ইবরাহীম, 
মসূা, ঈসা মখু (আ:) আমরা তােঁদর সবার িত ঈমান রাখব। 

িক  আমরা কম জীবন পিরচালনা করব ধমুা  শষ নবী 

মহুা াদ িবন আ া   আল কুরাইশী আল আরাবী (ছা:) কতকৃ 

দ  িবধােনর িভি েত। িযিন ঈসা (আ:)এর জে র ৫৭০ 

বছেরর চাইেত বশী সময় পর ম ায় জ  হণ কেরন। 
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 প মত: শষ িদবেসর উপর িব াস: মতৃু র পর আ া   তা ‘আলা 

সম  মানষুেক পণূজীিবত করেবন। তােদর কেমর িহসাব িনেবন 

এবং িতদান িদেবন। আ া  র আনগুত কারী মু‘িমনেদরেক 

জা াত দান করেবন এবং তারঁ অবাধ  কােফরেদরেক েবশ 

করােবন জাহা ােম। এজীবেনর কান শষ নই, যার পের নই 

কান মতৃু । ِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َربََّنا آ
রা َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ানা আিতনা িফ িুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া 

িফ   আিখরািত হাসানাতাওঁ ওয়াি না আযাবা ার। অথঃ “ হ 

আমােদর পালনকতা! আমািদগেক িনয়া ও আেখরােতর 

কল াণ দান কর এবং আমােদরেক দাযেখর আযাব হেত র া 

কর। (সূরা বাকারা- ২০১) 
 ষ ত: ত দীেরর িত িব াস: আ া   তাআলা িতিট ব  সৃি  

হওয়ার পেূব তা পিরমাপ কেরেছন এবং তা িনধারণ কেরেছন। 

েত ক ব  আ া  র িনেদেশ ও তারঁ ান অনযুায়ী হেয় থােক। 

এমনিক ঈমান, কুফরী, িবপদাপদ, জীিবকা, জীবন-মতৃু । িতিন 

তা িনধারণ কেরেছন িবরাট একিট কৗশেলর কারেণ- য 

ব াপাের একমা  আ া  ই অিধক ান রােখন। আ া   এসম  

িবষয় তারঁ িনকট একিট ে  িলিপব  কের রেখেছন। আ া   

যা িনধারণ কেরেছন এবং িলিপব  কেরেছন তার বাইের কান 

িকছু ঘটেব না। আর আ া   তারঁ অসীম মতাবেল মানেুষর 

জন  যা িনধারণ করা আেছ তা িনবাচন করার জন  তােক 

তাওফীক (আনকুুল ) িদেয় থােকন। 
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তাওহীদ 
 ইসলােম সবািধক বড় িবষয় হল (আ া  র তাওহীদ বা 

এক বাদ) আর সবচাইেত িনকৃ  িবষয় হে  (আ া  র সােথ 

িশক বা অংশী াপন করা)। মসুিলম িব াস করেব য, আ া  ই 

একমা  রব পালনকতা। িতিনই এককভােব সৃি কারী, জীিবকা 

দানকারী, কতৃ কারী, অদশৃ  িবষেয়র ানী, জীবন-মরেণর 

অিধকারী তথা জগেতর সািবক ত াবধান একমা  তারঁ হােত। 

তারঁ সােথ কান অংশীদার নই। এমিনভােব িব াস করেত হেব 

য, আ া  র  ও মহে  কান অংশী নই। িতিন কাউেক 

জ  দনিন, িতিন কােরা থেক জ  হণও কেরন িন। তারঁ 

স া, নাম, ণাবলী ও কেম কান সদশৃ  নই। 
 মসুিলম িব াস কের য, আ া  ই এককভােব দাস  পাওয়ার 

অিধকারী। সুতরাং িসজদা, কুরবানী ভিৃত ারা আ া   ছাড়া 

আর কােরা নকট  কামনা করা যােব না। আ া   ছাড়া কােরা 

কােছ আ ( াথনা) করেব না- তার মযাদা  যাই হাক না 

কন। আেরা িব াস করেব য, আ া   ছাড়া কউ কান ধরেণর 

কল াণ-অকল ােণর মািলক নয়- হাক িতিন নবী বা কান 

যা কর বা জ ািতিবদ। বা হাক তা কান তাবীজ বা ন  বা 

কান মতৃ ব ি  বা কউ। মসুিলম ব ি  আ া  র ইবাদত 

মানষুেক দখােনার জন  কের না। আ া  র িবধান ারা শাসন 

পিরচালনা ছেড় িদেয় অেন র িবধান হণ কের না। অথবা এও 

িব াস কের না য, অেন র িবধান আ া  র িবধােনর 

সমপযােয়র। আ া   ছাড়া অন  কােরা নােম শপথ কের না। 

গাই া  র দাস  হয় এমনভােব নাম রােখ না। যমন- 
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আব বী (নবীর দাস), আব ল সাইন ( সাইেনর দাস) 

ভিৃত নাম অৈবধ। 
 

আনুগত  
 

আপিন আ া  র আনগুত কারী হেত চাইেল: কান ইবাদেতর 

মাধ েম তারঁ নকট  কামনা করাই যেথ  নয়; য পয  আপিন 

না জানেবন য এ ইবাদতিট করার ব াপাের আপনার পালনকতা 

আপনােক আেদশ কেরেছন। আ া  র অনমুিত নাই এমন ইবাদত 

িনেজর প  থেক উ াবন করা কান মুসিলেমর জন  বধ নয়। 

বরং স রাসূল (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর প া-

প িতর িশ া লাভ করেব এবং পণূ স ি  ও আ সমপেণর 

মাধ েম তার অনসুরণ করেব। কননা তারঁ প িত সবািধক 

িব । কউ যিদ তারঁ অননমুিদত প ায় আ া  র দাস  করেত 

চায় তেব স ইসলামেক িটযু  সাব াকারী এবং রাসূল 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক ¯^xq দািয়  পালেন 

অবেহলাকারী সাব কারী হেব। 
 

 

িনিষ  িবষয় সমূহ 
 

 আ া   মহািব । িতিন মানেুষর জন  সটাই িনেষধ কেরেছন 

যােত তােদর িত রেয়েছ। 
 িন য় মানেুষর ইসলাম শি শালী হয়, আ া  র িত ভলবাসা 

কািশত হয়- আ া   যা িনেষধ কেরেছন তা থেক িনেজেক 
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িবরত রাখার মাধ েম- যিদও ¯x̂q আ া তার আকাংখা রােখ। 

কননা স িনেজর বিৃ র উপর আ া  র স ি েক াধান  দয়। 
 ইসলােম বড় বড় িনিষ  িবষয় েলা িন প: 
1) আ া  র সােথ িশক। (এিবষেয় পূেব আেলাচনা হেয়েছ) 
2) ইসলােমর কান িবষয় িনেয় ঠা া-িব প করা বা তা ঘৃণা করা। 
3) আ া   যা িনধারণ কেরেছন তােত অস ি  বা াধ কাশ 

করা। যগুেক গািল দয়া। 
4) কান হারামেক হালাল মেন করা বা হালালেক হারাম মেন করা। 

ধম স েক মখূতা সুলভ কথা বলা। 
5) ীেন িবদআত (নতনু ইবাদত চালু) করা। ( যমন নবী (ছা:)এর 

জ  িদবস পালন করা, ছালােতর েত মেুখ উ ারণ করা, 
িশয়া মতবাদ- যারা নবী (ছা:)এর িপতবৃ  পু  আলী (রা:) ক 

িনেয় বাড়াবািড় কের... ভিৃত।) 
6) নবী মহুা াদ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর কান 

ছাহাবীেক গািলগালাজ করা। 
7) যা  করা, জ াতীিবদ া িশ া বা গণনা করা। 
8) সমেয়র মেধ  ছালাত আদায় না করা। (পু েষর মসিজেদ এেস 

জামােত ছালাত আদায় না করা।) 
9) যাকাত আদায় না করা। অথাৎ- স েদর আবশ ক অংশ দান না 

করা। 
10) শরীয়ত অনেুমািদত ওযর ব তীত রামাযােনর িদেনর বলায় 

িছয়াম পালন না করা। 
11)  িবনা কারেণ কাউেক হত া করা। 
12) ধম যেু  শ র আ মণ থেক পলায়ন করা। 



ইসলােমর াথিমক িশ া ========================== 
 
 

 

31 

13) নারী-পু ষ ব িভচার, পু েষর হ াের ব িভচার করা, হ  

মথনু করা। 
14) িনরাপরাধ কান মানষুেক ব িভচােরর অপবাদ দয়া। 
15) ইয়াতীম-অনােথর স দ আ সাত করা ও অত াচার করা। 
16) সূদ। ( যমন ১০০ টাকায় ১০৫ বা আেরা বশী টাকা আদায় 

করা বা দয়া।) 
17) ঘুষ দয়া বা নয়া। 
18) জয়ুা খলা। 
19) চিুর করা। আমানত এবং কয নয়া ব  ত াপণ না করা, ঋণ 

পিরেশাধ না করা, এছাড়া অন ান  অৈবধ প ায় স দ উপাজন 

করা। 
20) স েদর অপচয় করা। 
21) িপতা-মাতার অবাধ  হওয়া। 
22) পিরবার এবং িনকটা ীয়েদরেক ক  দয়া। 
23) িতেবশীেক ক  দয়া। 
24) িবিভ  ান ও মানষু উপকার হণ কের এমন জায়গার িত 

সাধন করা। 
25) িবচার-ফায়সালা ভিৃতেত মানেুষর উপর অিবচার করা। 

অত াচারীেক সাহায  করা। 
26) অন ায়ভােব কান প -পািখেক শাি  দয়া। 
27) িমথ া সা  দয়া, সত  সা  গাপন করা। 
28) িমথ া বলা, অি কার ভ  করা, দলীল-প  ভিৃত জাল করা। 
29) ধাকা, খয়ানত, গাপন িবষয় ফাসঁ করা। 
30) িহংসা। 
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31) অহংকার করা, ঠা া-িব প করা। 
32) পরচচা করা, চেুগালেখারী করা। (গে াগল বাধােনার উে েশ  

একজেনর কথা অন জনেক বলা)  
33) গান-বাদ  করা। 
34) নশা ও মাদক ব  ব বহার করা। 
35) মতৃ াণী, বািহত র , িনকৃ -খারাপ ব  ভ ণ করা। 
36) কর, কুকুর, িহং  াণী, িহং  পাখীর মাংশ ভ ণ করা। 
37) আ া  র নাম ছাড়া অেন র নাম িনেয় যেব   করা াণী ভ ণ 

করা। 
38) শরীয়ত অনমুিদত সিঠক কারণ ছাড়া কুকুর পাষা। 
39) শু বা অনু প অৈনসলািমক কান িচ  িবেশষ হণ করা। 
40) পু েষর ¯Ŷ©, রশম ব  পিরধান করা। পােয়র টাখনরু নীেচ 

কাপড় ঝিুলেয় পিরধান করা। এ ে  পু ষ নারীর িবপরীত। 
41) জেন রাখুন ইসলােমর মলূনীিত হল, িনয়ার সম  ব  এবং 

সবধরেণর লন- দন বধ। একারেণ কা  িট হারাম বা িনিষ  

ইসলাম তা িনিদ ভােব গণনা কের িদেয়েছ। অতএব য িবষেয় 

ইসলাম কান কথা বেলিন তা বধ। 
 

স ির  
 ইসলাম স িরে র িবষয়িটেক অত   দান কের। 

স িরে র িতদান এবং স ানেক নফল ছালাত ও িছয়ােমর 

ইবাদেতর বরাবর িনধারণ করা হেয়েছ। 
 মসুিলম য সম  উ ম চিরে  িনেজেক সুসিস ত করেব 

ত েধ  কিতপয় িন প: 
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1) সত বািদতা। 
2) আমানতদািরতা ও অ ীকার পণূ করা। 
3) স ম র া ও ল াশীলতা। 
4) সিহ তুা ও ন তা। 
5) মা ও সংেশাধন। 
6) িবনয়, দয়া ও পেরাপকািরতা। 
7) দানশীলতা ও সৎব বহার। 
8) ন ায়িন া-সুিবচার। 
9) শি , আ স ান ও বীর । 
10) ধয। 

 
 

আদব ও িশ াচার 
 

 মসুিলম পির ার-পির । সুগি  ও সৗ য পস  করেব। 

মসওয়াক ভিৃত ারা দােঁতর পির তা বজায় রাখেব। নখ 

কাটেব, খাতনা করেব। িনজ ¯v̂¯’̈  র ায় য বান হেব। নািভমলূ 

এবং বগেলর নীেচর পশম পির ার করেব। গাফঁ কেট ছাট 

করেব। কান েমই কােফরেদর m`„k¨vej¤̂b করেব না। মাথার 

চলু িকছু কেট িকছু ছেড় িদেবনা। 
 ইসলােমর মহান িশ াচােরর অ গত হল, চলার পথ    (রা া-

ঘাট) পির ার করা। িনেজর ও পেরর িনরাপ া এবং সমােজর 

সব ের শাি  িনি ত করা। 
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 মসুিলম সবে ে  ডান হাত ব বহার করেব। যমন- খানা-িপনা, 
লন- দন ভিৃত। ওযরু অ - ত  ধায়া, গাসল করা, 
পাষাক পিরধান, এমনিক মাথা আচঁড়ােনা ও মাথার চলু মু ন 

করা ভিৃত ে  ডান িদক থেক  করেব। মসিজেদ বা 

িনজ গৃেহ বেশর সময় আেগ ডান পা রাখেব। যমনিট রাসূল 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) করেতন। 
 িন া যাওয়ার ই া করেল ওযু অব ায় ডান কােত শয়ন 

করেবন। 
 িন  িলিখত েলােত িবসিম াহ বলেবনঃ খানা-িপনা, 

িন ার, পাষাক পিরধান ও খালা, বাহেন আেরাহণ করা, 
আছাড় খেড় পেড় যাওয়ার সময়, সহবাস করার সময়, যেবহ 

করা, শৗচাগাের েবেশর পেূব, ওযরু পেূব, িনজগৃেহ েবশ 

এবং বর হওয়ার সময়, মসিজেদ েবশ এবং বর হওয়ার 

সময়। 
 পানাহার শষ করেল বলনু: আ   হাম  িল া  । 
 হািঁচ এেল বলনুঃ আ   হাম  িল া  । হািঁচ িদেয় কউ “আ   

হাম  িল া   বলেল তার জবােব বলনুঃ ইয়ার হামকুা া  । 

আপনােক কউ বলেল আপিন তার জবােব বলনুঃ 

ইয়া  িদকা া  । 
 হাই এেল মেুখ হাত িদেবন। 
 নবী মহুা ােদর নাম উে খ করেল বা নেল বলনু: ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম। 
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 কুরআন পাঠ করার পেূব পিব তা অজন ক ন। সু র কের পাঠ 

ক ন। আপনার সামেন কউ কুরআন পাঠ করেল নীরেব ননু। 
 আেগভােগ ছালােতর জন  মসিজেদ গমণ ক ন। সু র পাষাক 

পিরধান ক ন। মসিজেদ আসার আেগ সবধরেণর গ  থেক 

িনেজেক মু  ক ন। টাকা-পয়সা উপাজেনর কথা মসিজেদ 

আেলাচনা করেবন না। জমুআর িদন গাসল কের সুগি  লািগেয় 

মসিজেদ আসুন। জমুআর খুতবা নীরেব বণ ক ন। 
 অেন র বাস ােন েবেশর সময়, তােদর কান িজিনস ব বহার 

করার পেূব অনমুিত িনন। 
 মসুিলম ভােয়র সা ােত তার সােথ মসুাফাহা ক ন। মাথা নত 

না কের হািঁস মেুখ বলনু, আ   সালামু আলাইকুম। স যিদ 

আপনােক সালাম দয় জবােব বলনু, ওয়া আলাইকু   আ   

সালাম। তার িনকট থেক চেল যাওয়ার সময় আবার বলনু, 
আ   সালামু আলাইকুম।  

 ইসলােমর অন তম আদব হল, মসুািফরেক িবদায় জানােনা। 

সু র ও আনে র ঘটনায় অিভন ন জানােনা। যমন- িববাহ, 
স ান লাভ। 

 অসু  ব ি র সু সা ক ন। তােক দখেত িগেয় আ বলুন: লা 

বা'সা া ন ইনশাআ াহ অথ-  কান অসুিবধা নই। আ া   

ই া করেল অসু তা পাপ থেক পিব  করেবন। 
 আপিন যিদ কান িবপেদ পেড়ন বা আপনার কউ মতৃু  বরণ 

কের তেব বলনু: ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজঊন অথ: 
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"িন য় আমরা আ া  র জন , এবং িন য় আমরা তারঁ িনকেটই 

ত াবতনকারী।  
 অিতথীর স ান ক ন। বড়েদর া ও ছাটেদর হ ক ন। 

অভাবীেক সাহায  ক ন। প -পাখীর িত দয়া ক ন। 
 যার িনকট ভলু কেরেছন তার কােছ মা চেয় িনন। আপনােক 

কউ সহেযািগতা বা নছীহত করেল তার কৃত তা কাশ ক ন। 

তােক বলনু: জাযাকা া  খাইরান অথ: আ া   আপনােক উ ম 

িতদান িদন। 
 মসুিলম ব ি র ভ তা হল- মানেুষর সােথ স সু র ভাষায় 

কথা বলেব। তােদর কথা ভালভােব নেব। েয়াজনীয় িবষেয় 

মানেুষর সােথ পরামশ করেব। 
 াধ থেক বাচঁনু। যিদ বশী ‡µvavw¤̂Z হেয় উেঠন তেব পাঠ 

ক নঃ আঊযিুব ািহ িমনা   শাইতািন   রাজীম। িবতািড়ত 

শয়তান থেক আিম আ া  র কােছ আ য় কামনা করিছ। 
 ইসলাম হণ করেলই িনেজর নাম পিরবতন করার েয়াজন 

নই। তেব যিদ আেগর নােম িনিষ  কান শ  থােক তেব 

অবশ ই পিরবতন করেত হেব। যমন: আবেদ ঈসা বা ঈসার 

দাস। 
 

 
আ ও িযিকর  

 যারা আ াহেক অিধক রণ কের এবং যারা তােঁক ডােক ও 

মা াথনা কের িতিন তােদরেক ভালবােসন।  
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 অিধক হাের কুরআন তলাওয়াত ক ন। আপনার যা মখু  আেছ 

তা থেক অ  হেলও সবদা পাঠ ক ন। কননা ইহা আপানার 

পালনকতার বাণী। 
 নামােযর সালাম িফিরেয় পাঠ ক নঃ (আ া  িফ া  ,    

আ া  িফ া  , আ া  িফ া  ,) (আ া া আ া   সালাম 

ওয়া িমনকা   সালাম, তাবারাকতা ইয়া যা   জালািল ওয়া   

ইকরাম) তারপর ছালাত যিদ ফরয হয় তাহেল বলনুঃ 

(সুবহানা া   ৩৩বার) (আ   হাম িল া   ৩৩বার) (আ া  

আকবার ৩৩বার) এবং একবার (লাইলাহা ই া া  ওয়াহদা  

লাশরীকা লা , লা   মলুকু ওয়ালা ল হাম , ওয়া য়া আলা 

কুি  শাইিয়ন াদীর)  
 সবেচেয় বশী ছওয়ােবর অিধকারী কােলমা হলঃ (লাইলাহা 

ই া া  ওয়াহদা  লাশরীকা লা , লা   মলুকু ওয়ালা ল 

হাম , ওয়া য়া আলা কুি  শাইিয়ন াদীর) িতিদন এটা 

দশবার পাঠ করেবন। 
 িতিদন একশবার পাঠ করেবনঃ (সুবহানা ািহ ওয়ািব হামিদিহ) 

“আিম আ া  র পিব তা গাইিছ তারঁ শংসার সােথ। 
 সু র সু র আ েলার মেধ  থেক কুরআন আমােদর যা 

িশিখেয়েছ ত েধ  কিতপয় আ হে ঃ     دُّْنَیا ي ال ا ِف ا آِتَن َربََّن
ارِ    َذاَب النَّ ا َع রা) َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَن ানা আিতনা 

িফ িুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া িফ   আিখরািত হাসানাতাওঁ ওয়াি না 

আযাবা ার।) অথঃ " হ আমােদর পালনকতা! আমািদগেক 

িনয়া ও আেখরােতর কল াণ দান কর এবং আমােদরেক 
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দাযেখর আযাব হেত র া কর।" (সূরা বা ারা- ২০১)   ا َربََّنا َل
ًة ِإنَّ     ُدْنَك َرْحَم ْن َل َت  ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َھَدْیَتَنا َوَھْب َلَنا ِم َك َأْن

اُب রা) اْلَوھَّ ানা লা তেুয   কুলবূানা বা ‘দা ইয হাদায়দতানা, 
ওয়া হাব লানা িম   লা  কা রাহমাতা  , ই াকা আ াল 

ওয়া  হাব।) অথ: হ আমােদর পালনকতা! আমােদরেক 

হদায়াত দােনর পর আমােদর দয়েক ব  কের িদও না। আর 

তামার প  থেক আমােদরেক রহমত দান কর। িন য় তিুমই 

অিধক দানকারী। (সূলা আল ইমরান- ৮)   اْغِفْر َربََّنا ِإنََّنا آَمنَّا َف
ارِ    َذاَب النَّ ا َع রা) َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَن ানা ই ানা আমা া, ফা  িফ   

লানা যনুবূানা, ওয়া ি না আযাব ার) অথ: “ হ আমােদর 

পালনকতা! িন য় আমরা ঈমান এেনিছ। সতরাং আমােদর 

পাপ েলা মা কর, এবং আমােদরেক জাহা ােমর আ ন থেক 

র া কর। (সূলা আল ইমরান- ১৬) রাসূল (ছা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) সবািধক য আিট করেতন তা হে َب   : ا ُمَقلِّ َی
كَ    ى ِدیِن ي َعَل ইয়া মু)  اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلِب াি বাল কুলবূ, ছাি ত 

ালবী আলা ীেনকা) “ হ অ করেণর পিরবতণকারী ভূ! 

আমার অ করণ তামার ীেনর উপর অটল-অিবচল রাখ। 
(িতরিমযী, আহমাদ, মসুতাদরাক হােকম) 

 
 

নারী 
 ইসলাম নারীেক পু েষর সাথী িহেসেব িনধারণ কেরেছ। তােদর 

একজন অপরজন ছাড়া অচল। জনই জনার মখুােপ ী। 
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 ীেক স ান করা ইসলাম আবশ ক কেরেছ। মাহর এবং নারীর 

ভরণ- পাষণ পু েষর উপর অিনবায করা হেয়েছ। সৎ 

ব বহােরর ে  িপতার আেগ মাতােক অ গণ  করা হেয়েছ। 
 ইসলাম নারীেক অিধকার িদেয়েছ- স িশ া অজন করেব, 

স দ উপাজন করেব, স েদর মািলক হেব, উ রািধকার হেব, 
িববােহর াব দানকারী পু ষেক হণ বা ত াখ ান করেত 

পারেব। 
 নারী পু েষর মতই আ া  র সৃি কুেলর অ গত। ইসলােম 

েবশ করা এবং আ া  র ইবাদত করা তার উপরও আবশ ক। 

নারীর উপর আবশ ক হল স ানেদরেক ইসলােমর িশ া এবং 

স িরে র উপর িতপািলত করা। ¯v̂gxi আনগুত  ও তােক 

স ান করা, তােক নক কােজ ও অন ায় পিরত াগ করেত 

সহেযািগতা করা। আর তার উপর অপিরহায হল অপর 

নারীেকও ইসলাম ও কল ােণর পেথ আ ান জানােনা। 
 ইবাদেতর ে , িনিষ  িবষেয় এবং ইসলােমর অন ান  িবিধ-

িবধােন পু ষ এবং নারীর মােঝ কান পাথক  নই। অবশ  য 

সম  িবষয় ইসলাম পু েষর জন  িনধািরত কের িদেয়েছ 

স েলা ব িত ম। 
 ইসলাম নারী ও পু েষর মেধ  সৃি গত পাথেক র িত 

ােরাপ কের। িবেশষ দিৃ  রােখ নারীর াকৃিতক 

িবষয় েলার িত। যমন: নারীর ঋতু, গভধারণ, স ান সব 

ইত ািদ। 
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 মসুিলম নারী ঋত ুএবং নফাস (স ান সেবা র াব) অব ায় 

ছালাত-িছয়াম িকছুই করেব না। যৗন স েম িল  হেব না। ঋতু 

বা নফাস শষ হেল পিরপণূ েপ গাসল কের পিব  হেব। 

তারপর ঋত ু বা নফাস অব ায় ছুেট যাওয়া িছয়াম েলা ধু 

াযা করেব িক  ছালােতর াযা আদায় করেত হেব না। 
 ইসলাম নারীর স ম র া কের। তােক অস ান এবং ব িভচােরর 

অিন  থেক বািঁচেয় রােখ। তাই তার উপর আবশ ক কেরেছ- 

সম  শরীর আ ািদত কের পাষক পিরধান করা- যা তােক 

এবং অন েদরেক িফৎনা-ফাসাদ থেক র া করেব। তার উপর 

িনিষ  করা হেয়েছ পরপু েষর সােথ িনজেন দখা-সা াৎ করা। 

(এমন ব ি  য তার ¯v̂gx নয় বা িচরকাল িববাহ হারাম এমন 

কান পু ষ নয়। যমন, িপতা, ছেল, ভাই, চাচা, মামা।)  
 মসুিলম নারীর জন  বধ নয় কান অমুসিলম ব ি েক িববাহ 

করা। 
 

 
পূণ উপেদশ: 

 সবািধক  ব  যা আপিন লাভ কেরেছন তা হল ইসলাম। 

ইসলাম থেক ফরােনার জন  আপনার িব ে  যতই চ া 

চালােনা হাক, আপিন তা পিরত াগ করেবন না এবং তােত 

কান ধরেণর অবেহলার পিরচয় িদেবন না। ইসলাম ারাই 

আপিন স ািনত হান। 
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 ইসলােমর িব তা বা সৗ যেক মসুলমানেদর িটর মাধ েম 

মলূ ায়ন করেবন না। কননা হেত পাের মসুিলম ব ি  ভলু 

করেছ বা কুরআেনর িশ া িবেরাধী কমকাে  িল  হে । 
 মসুলমানেদরেক ভালবাসা, তােদরেক সহেযািগতা করা ইসলাম 

শি শালী হওয়ার অন তম মাধ ম। আ া   বেলন, িন য় 

মিুমনগণ পর র ভাই ভাই। (সূরা জরুাত ১০) 
 ইসলােমর উপর দঢ়ৃতা লাভ করেত চাইেল এ েলার িত 

ােরাপ ক ন: 
১)  বশী বশী ইসলােমর ান অজন ক ন। কুরআন বঝুার 

চ া ক ন। ধেমর য কান িবষেয়  করেত ি ধা 

করেবন না। 
২) রাসূল (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম), ছাহাবােয় করাম 

এবং ইসলামী নতবৃেৃ র জীবনী পাঠ ক ন। 
৩) সময়মত ছালাত আদায় ক ন। (পু ষ ব ি  িতিট ছালাত 

মসিজেদ আদায় করেব এবং জমুআর খুতবা ও ছালােত 

উপি ত হেব।) 
৪) সৎ মসুলমানেক স ী িনবাচন ক ন। তার সােথ ব ু  

ক ন। 
 আরবী ভাষা িশ ার চ া ক ন। কননা আরবী কুরআেনর ভাষা 

রাসূল (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর ভাষা। এর মাধ েম 

ভালভােব ইসলাম বঝুা যায়। 
 অন েক ইসলােমর িত আ হী কের তলুনু:  
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১) ইসলােমর িবিধ-িবধান বা বায়েনর মাধ েম। ইসলােমর িত 

আপনার অকৃি ম ভালবাসা ও তার িনেদশাবলী বা বায়েনর 

জন  িতেযািগতা করার মাধ েম। 
২) অেন র িত আপনার সৎ আচরেণর মাধ েম। িনজ কেমর 

িত দঢ়ৃতার মাধ েম। যােত কের অন রা অনভুব করেত 

পাের ইসলােমর ভাব আপনার জীবেন কত গভীর। 
 আপনার মাধ েম যারা হদায়াত লাভ করেব তােদর নক কেমর 

অনু প আপিন িতদান পােবন। থেম িনজ পিরবার ও ব ু-

বা বেক উ ম প ায় ইসলােমর পেথ আ ান ক ন। উপযু  

কান বই বা ক ােসট তােক উপহার িদন। আ া  র আনকুুল  

(তাওফীক) পাওয়ার জন  ও অন েদর ইসলাম হণ করার জন  

সবদা আ ক ন। 
 না জেন ইসলােমর কান িবষেয় আপিন কথা বলেবন না। 

এমিনভােব ান এবং আমানেত িব  এমন িনভরেযাগ  

আেলম ছাড়া কােরা কােছ ইসলাম স েক িজে স করেবন না। 
 কােফরেদর ধমীয় ঈদ উৎসেব কখেনা অংশ হণ করেবন না। 

কননা আপিন মসুিলম। আপিনই ধু সত  ধেমর উপর 

িতি ত। বছের মসুলমানেদর খুিশর িদন ধমুা  িট। ঈ ল 

িফতর (চ  বেষর দশম মােসর থম তািরখ) এবং ঈ ল 

আযহা বা কুরবানীর ঈদ (চ  বেষর াদশ মােসর দশ তািরখ।) 
 য কান সৎ কােজর সময় আ া  র স ি  এবং িতদান লােভর 

িনয়ত (উে শ ) ক ন। 
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 সবিবষেয় আ া  র কােছ সাহায  াথনা ক ন। রণ ক ন 

আপিন সবদা তারঁই িনকট অভাবী। আ া  র িতিট অনু েহ 

তারঁ কৃত তা কাশ ক ন। 
 মেন রাখুন আ া   আপনার েত ক অব া ও কম স েক ান 

রােখন ও অবেলাকন কেরন। িতিন আপনার উপর মতাবান। 

কান িকছুই তােঁক অপারগ করেত পাের না। 
 ভলু হেয় গেলই আ া  র কােছ তওবা ক ন। মা াথনা 

ক ন। আমার পাপ অেনক তাই তওবা করেল কাজ হেব না- 

এ প কথা বলেবন না। কননা আ া  র দয়া সু শ । 
 সাফল  চান? ধয  Aej¤̂b ক ন। কননা পরকােল 

জাহা ােমর রা া খুবই সহজ। সবাই তােত যেত পাের। িক  

জা াত মলু বান ব । জা ােত পৗছঁেত চাইেল অবশ ই ধয  

ধারণ করেত হেব এবং িনজ বিৃ েক িনবতৃ করেত হেব। ধমীয় 

কারেণ কউ আপনােক ক  িদেল বা আপনােক িনেয় ঠা া-

িব প করেল জেন রাখুন আপনার পেূব এধরেণর ঘটনার 

স িুখন হেয়েছন নবীগণ ও সৎ ব ি গণ। তারঁা আ া  র স ি র 

জন  ধয  ধারণ কেরেছন। তারঁা আ া  র শাি  ও মানেুষর 

ক েক বরাবর মেন কেরনিন। 
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আপনার ােনর পরী া িনন: 
 ইসলাম ধেমর চারিট বিশ  উে খ ক ন। 
 ইসলােমর ান িশ া করার ব াপাের নবী (ছা:)এর একিট বাণী 

উে খ ক ন। 
 লাইলাহা ই া াহ এর অথ ব াখ া ক ন। 
 দিনক পাচঁ ওয়া  ছালােতর মেধ  য েলা চার রাকাত িবিশ  

স েলা িক িক? 
 রােতর থম ছালাত এবং িদেনর থম ছালােতর নাম িক? 

এ েলার রাকাত সংখ া কত? 
 জমুআর ছালােতর রাকাত সংখ া কত। এছালাত কাথায় পড়েত 

হয়? নারীর উপর িক এছালাত আবশ ক? 
 ফরয ছালাত সমেূহর পেূব এবং পেরর ছালাত েলা িক িক? 

সবেমাট তা কত রাকাত? 
 ওযরু অ  চারিট। িতিটই ধৗত করেত হয়। িক  একিট মােস   

করেত হয়, সিট িক? 
 গাসল (ফরয) আবশ ককারী চারিট িবষয় উে খ ক ন। 
 ছালােতর পিব তার জন  কখন পািনর পিরবেত মািট (তায়া মু) 

ব বহার করেবন? তার প িত িক? 
 পিব তা িবন কারী পাচঁিট কারণ উে খ ক ন। 
 ছালাত  করার পেূব িতনিট শত উে খ ক ন। 
 কান মসিজদেক স েুখ রেখ মুসিলম ছালাত আদায় কের? ক 

তা তরী কেরেছ? 
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 ছালাত  করার সময় িক বলেবন এবং িক বেল ছালাত শষ 

করেবন? 
 ছালােতর িতিট কন থেক অপর কেন যাওয়ার জন  

(আ া  আকবার) বলেত হয়। িক  একিট ােন নয়। ানিট িক 

এবং িক বলেত হয়? 
 ছালােত কান িতনিট ােন হাত িদেয় ইি ত (হাত উে ালন) 

করেত হয়?  
 কু এবং িসজদার তাসবীেহর মেধ  পাথক  িক? 
 ছালােত কান সাতিট অে র উপর িসজদা করেত হয়? 
 ছালােত বসার িট অব া রেয়েছ। তা িক িক? 
 িতিট ফরয ছালােত বার তাশা দ পড়েত হয়। তেব একিট 

ছালােত একবারই পড়েত হয়। তা কান ছালাত?  
 সূরা ফািতহা মখু  না জানেল িকভােব ছালাত আদয় করেবন? 
 ছালাত ভ কারী িতনিট িবষয় উে খ ক ন। 
 ইসলােমর পাচঁিট কন িক িক? 
 কা   মােস িদেনর বলায় নারী-পু ষ সকেলই খানা-িপনা এবং 

যৗন স ম থেক িবরত থাকেব? 
 ফের  তা কারা? 
 িতনিট আসমানী ে র নাম িলখুন। এবং স েলা কান কান 

নবীর উপর অবতীণ হেয়েছ? 
 আ া  র তাওহীদ িবেরাধী চারিট িবষয় িলখুন? 
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 য ব ি  আ া  র কােছ মা পাওয়ার জন  কান নক লােকর 

কবেরর কােছ িগেয় তােক সুপািরশ করেত অনেুরাধ জানায় তার 

স েক আপনার মত িক? 
 ধেম নতনু উ ািবত িবদআত সমহূ থেক িট িবষয় উে খ 

ক ন? 
 ই াকৃত সময় পার কের ছালাত আদায় করার িবধান িক? 
 সূদ িক? 
 স দ উপাজেনর িতনিট অৈবধ প া উে খ ক ন। 
 খাওয়া হারাম এমন পাচঁিট ব  উে খ ক ন। 
 পু ষ এবং নারীর পাষােকর মেধ  িট পাথক  উে খ ক ন। 
 কান ধরেনর পশম শরীর থেক চেঁছ ফলেত হয় এবং কানিট 

কেট ছাট করেত হয়? 
 িন ার আেগ মসুিলম িক করেব? 
 ‘িবসিম াহ বলার পাচঁিট ান উে খ ক ন। 
 হািঁচ িদেল িক বলেবন এবং হাই উঠেল িক করেবন? 
 অসু  ব ি েক দখেত গেল িক বলেবন? 
 কউ আপনােক সহেযািগতা করেল তােক িক বলেবন? 
 ছালােত সালাম িফরােনার পর িক বলেবন? 
 ইসলােমর নারীর স ান সমপেক িকছু বলনু? 
 নারী যিদ রামাযান মােস ঋতবুতী হয় তেব িক তােক ছালাত ও 

িছয়াম াযা আদায় করেত হেব? 
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 একজন নতনু মুসিলমেক য সম  িবষয় ইসলােমর উপর সুদঢ়ৃ 

রাখেত সহেযািগতা কের তা থেক চারিট িবষয় উে খ ক ন। 
 আপনার ারা কান ব ি  হদায়াত লাভ করেল তার িতদান 

িক? 
 িতবছর আমরা কান িট ঈদ পালন কের থািক? ইসলােমর 

কান িট কন এ িট ঈেদর সােথ জিড়ত? 
 

 
 
 

ফািতহা এবং কিতপয় ছাট সূরা 
 

সূরা আল ফািতহা 
 

  ١(بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم
) ٤(َماِلِك َیْوِم الدِّیِن) ٣(الرَّْحَمِن الرَِّحیِم) ٢(َحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَناْل 

ِصَراَط الَِّذیَن ) ٦(اْھِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیَم) ٥(ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن
 ٧(لِّیَنْلَمْغُضوِب َعَلْیِھْم َوَلا الضَّااَأْنَعْمَت َعَلْیِھْم َغْیِر 

1. িবসিম ািহ   রাহমািনর রাহীম আিম  করিছ আ া  র নােম- 

তারঁ িত স ান রেখ, কুরআন পােঠ তারঁ কােছ সাহায  াথনা 

কের এবং তারঁ িনকট হণ হওয়ার কামনা কের। িতিন পরম 

ক নাময় অিতব দয়াল।ু 
2. আল হাম  িল ািহ রাি ল আলামীন সকল শংসা আ া  র 

জন । িযিন তার যাগ । কননা িতিন সম  জগেতর া। 

জগেতর সবিবষেয় ত াবধানকারী। িতিন ¯x̂q অনু হ ারা 
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সৃি কুলেক পালন কেরন। এবং হদায়ত ও ঈমান ারা নক 

লাকেদরেক িতপালন কেরন।  
3. আ   রাহমািনর রাহীম যার দয়া সম  সৃি েক পিরব া  কেরেছ। 

এবং িতিন মিুমনেদর িত িবেশষ ক ণা কেরন। 
4. মািলিক ইয়াউিম ীন িতিনই এককভােব ি য়ামত িদবস, িহসাব 

এবং কেমর িতদান িদবেসর মািলক। 
5. ইয় াকা নাবু  ওয়া ইয় াকা নাসতাঈন হ আ া   িবেশষভােব 

আমরা একমা  তামারই ইবাদত-দাস  কির। সকল িবষেয় 

ধমুা  তামারই কােছ সাহায  াথনা কির। 
6. ইহিদনা   িছরা াল মু  া ীম আমােদরেক দখাও সিঠক পথ 

(ইসলাম)। তার উপর িতি ত রাখ এবং তার আনকুুল  দান 

কর। 
7. িছরা া াযীনা আ   আমতা আলাইিহম, গাইিরল মাগযূিব 

আলাইিহম ওয়ালা   যাওয়া ীন হ আ া  ! সপথ হল আপনার 

স ািনত বা া নবী ও সৎেলাকেদর পথ। আমােদরেক দেূর রাখ 

এমন লাকেদর পথ থেক যােদর উপর তিুম ivMw¤̂Z হেয়ছ। 

যারা সৎপথ পাওয়ার পরও তা পিরত াগ কেরেছ। ( যমন ই দী 

সম দায়)। এবং যারা সৎপথ থেক িব া  তােদর নীিত থেক 

আমােদরেক দেূর রাখ। যারা আ া  র রা া ছেড় অন  রা ায় 

সত পথ খঁুেজেছ এবং পথ  হেয়েছ। ( যমন খৃ ান 

সম দায়।)
1 

                                                
1 . পিব  করুআেনর মেধ  সবািধক পণূ সূরা হল সূরা ফািতহা। এ ারা করুআন 

 করা হেয়েছ। এর মেধ  মসুিলেমর জন  কিতপয় পণূ িনেদশাবলী রেয়েছ: 

মসুিলম আ া  র মযাদা, সুিবশাল রাজ  ও সু র সু র নাম উে খ কের তাঁেক রণ 
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সূরা আ   আছর  
 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

 الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ِإال) ٢(نَساَن َلِفي ُخْسٍرِإنَّ اِإل) ١(َواْلَعْصِر
 (٣(الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر

১-২) ওয়াল আ   । ই াল ই  সানা লাফী খু   । আ া   যেুগর শপথ 

কের বেলন, িনঃসে েহ আদম স ান িত ও ংেসর মেধ  

রেয়েছ। 
৩) ই া াযীনা আমান ূওয়া আেমলু   ছােলহািত ওয়া তাওয়াছাওিবল 

হাি  ওয়া তাওয়াছাওিব   ছ   । তেব তারা নয় যারা ঈমান এেনেছ 

আ া  র িত এবং সৎ আমল কেরেছ। আর পর র পর রেক 

উপেদশ িদেয়েছ সত  আকঁেড় ধরার (অথাৎ- ইসলাম, সৎ আমল 

এবং ন ায়িন া) এবং একজন অন জনেক নছীহত কের ˆahv©ej¤̂b 
                                                                                            
করেব এবং তাঁর শংসা করেব। রণ করেব পরকােলর কথা এবং তার জন  স'িত 

হণ করেব সৎআমেলর মাধ েম। যাবতীয় ইবাদত একিন ভােব ধু তার জন ই করেব, 
কাউেক দখােনার জন  করেব না। আ া  র কােছ সাহায  চাইেব এবং ধুমা  তাঁর 

উপরই ভরসা করেব। অন-রেক গাই া  র সােথ স িকত করেব না- স য কউ 

হাক না কন। আদেবর সােথ আ া  েক ডাকেব। তাঁর কােছ ইসলাম এবং কল ােণর 

হদায়াত চাইেব। ইসলােমর কারেণ এবং আ া  র আনগুত  করেত পারার কারেণ খুিশ 

হেব। কননা এটা সবেচেয় বড় নয়ামত। অন রা ইসলােম েবশ ক ক, হদায়াত লাভ 

ক ক এটা মেন ােণ চাইেব এবং আকাংখা রাখেব। তােদরেক ইসলেমর পেথ 

দা‘ওয়াতর িদেব। মসুলমানেদর সােথ াতৃে র স ক গড়েব এবং নক লাকেদরেক 

ভালবাসেব। িব াস রাখেব য,ই দী-খৃ ানগণ কােফর। ধমীয় কান িবষেয় তােদর 

অনসুরণ করেব না। ইসলাম স েক ানাজন এবং তা বাস-বায়ন করেত সেচ  হেব। 

আ া  র ইবাদত জেন-বুেঝ করার চ া করেব। ানাজন করার পর মখূ ও অ ােনর 

মত কাজ করেব না। যমন ই দীরা করত। আর আ া   অনেুমািদত প া ব িতেরেক 

অন  প া আ া  র ইবাদত করেব না। যমন করত খৃ ানগণ। 
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করার। (অথাৎ- ইসলােমর উপর এবং আ া  র আনগুত  করার উপর 

ধয ধারণ করেব। আ া   যা িনেষধ কেরেছন তা পিরত াগ করার 

ে  ছবর করেব। িবপদাপেদ পিতত হেল ধয ধারণ করেব। 

কননা যাবতীয় িবপদ-মছুীবত আ া  র িনকট থেক এবং তার 

িনধািরত ত দীর অনযুায়ী হেয় থােক।)  
 

সূরা আ   মাযা   (ঠা া-িব প) 
  

 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم
َیْحَسُب َأنَّ ) ٢(الَِّذي َجَمَع َماًلا َوَعدََّدُه) ١(ُھَمَزٍة ُلَمَزٍة َوْیٌل ِلُكلِّ

َوَما َأْدَراَك َما ) ٤(َكلَّا َلُیْنَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمِة) ٣(َماَلُھ َأْخَلَدُه
) ٧(الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اْلَأْفِئَدِة) ٦(َناُر اللَِّھ اْلُموَقَدُة) ٥(اْلُحَطَمُة
  (٩(ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدٍة )٨(ْیِھْم ُموَصَدٌةِإنََّھا َعَل

 

১) ওয়াইলুি  কুি  মাযািত   লুমাযা  । অকল াণ ও ংস স সম  

লােকর জন  যারা মানেুষর গীবত (পরচচা) কের। অথাৎ- মানেুষর 

অনপুি েত তােদর অপস নীয় দাষ েলা অপেরর সামেন তেুল 

ধের। মানষুেক ঠা া কের। িবিভ  আকার ইি েত তােদরেক িব প 

কের। 
২) আ াযী জামাআ মালাঁও ওয়া আ াদা  । য স দ জমা করেত 

ব িতব  থােক। এবং কেম যাওয়ার ভেয় তা বারবার গণনা কের 

রােখ। (অথাৎ- স বড়ই কৃপণ)  
৩) ইয়া  সাব ু আ া মালা  আখলাদা  । স ধারণা কের তার এই 

জমাকৃত স দ যা থেক স িকছুই খরচ কের না তােক িনয়ায় 
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িচর ায়ী বেঁচ থাকার িন য়তা িদেব। যার ফেল স িহসাব-িনকাশ 

এবং িতদান থেক রহাই পেয় যােব। 
৪) কা া, jvBqy¤v̂hvbœv িফল মা  । কখনই নয়; অবশ ই স 

জাহা ােম িন  হেব, য স তার িভতেরর সব িকছুেক চণুিবচণু 

কের ফলেব। 
৫) ওয়ামা আদরাকা মা   ামা  । আপিন িক জােনন সই 

জাহা ােমর কৃত িচ  িক প? 
৬-৭) না ািহ   মূ াদা  । আ া  র িলত অি  যা অ - ত  

দ  কের ন  দয় পয  পৗছঁেব তারপর তােকও দ  করেব। অথচ 

তার মতৃু  হেব না। 
৮-৯) ই াহা আলাইিহ   মু‘ছাদা  , ফী আমািদ   মুমা াদা  । সই 

জাহা ােমর দরজা ব  থাকেব cÖjw¤̂Z িবশাল িবশাল  ারা। 

ফেল সখান থেক তােদর পালাবার উপায় থাকেব না। এবং সখােন 

তােদর জন  কান কল াণও েবশ করেব না। 
 
 

সূরা আল ফীল (হি ) 
 ِھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِمبِِْسِم اللَّ

َأَلْم َیْجَعْل َكْیَدُھْم ِفي ) ١(َأَلْم َتَرى َكْیَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفیِل
َتْرِمیِھْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ) ٣(َوَأْرَسَل َعَلْیِھْم َطْیًرا َأَباِبیَل) ٢(َتْضِلیٍل
  (٥(َفَجَعَلُھْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل)٤(ِسجِّیٍل

 

১) আল   তারা কায়ফা ফা‘আলা রা ুকা িব আসহািবল ফীল। আপিন 

িক দেখনিন আপনার পালনকতা িকরকম আচরণ কেরেছন হি  

বাহীিনর সােথ? (আবরাহা হাবশী হি সহ িবশাল সন  বাহীিন 
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িনেয় ইয়ামান থেক এেসিছল মসিজেদ হারাম তথা কা ‘বা ঘর 

ংস করার জন । ঘটনািট িছল নবী মহুা াদ (ছা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) এর নবওুত াি র চি শ বছর আেগ।) 
২) আলা   ইয়াজআ   কায়দা ম ফী তাযলীল। তারা যা অন ায় 

পিরক না কেরিছল আ া   িক তা ন  ও বািতল কের দনিন? 
৩-৪) ওয়া আরসালা আলাইিহম ায়রান আবাবীল। তারমীিহ   

িবিহজারািত   িমন িস ীল। িতিন রণ কেরিছেলন তােদর উপর 

ঝােঁক ঝােঁক পািখর দল। যারা তােদর উপর কিঠন মািটর পাথর 

িনে প করিছল। 
৫) ফাজাআলা ম কাআ  িফ   মাকূল। অতঃপর িতিন তােদরেক 

এমনভােব ংস কের দন, যন তারা প  ারা ভি ত তেৃণর 

ন ায় িছ -িভ  হেয় গেছ। 

সূরা কুরায়শ 
 ِھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِمبِِْسِم اللَّ

َفْلَیْعُبُدوا )٢(ِفِھْم ِرْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْیِفِإْیَال)١(ِف ُقَرْیٍشِإلیال
الَِّذي َأْطَعَمُھْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُھْم ِمْن )٣(َربَّ َھَذا اْلَبْیِت

  (٤(َخْوٍف
 

১-২) িল ইলািফ কুরায়  । ইলািফিহম ির  লাতা   িশতায়ী ওয়া   

ছায়ফ। আ য! (নবী মহুা াদ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

এর গা ) কুরায়শেদর আশি  দেখ। তারা শীতকােল 

(ইয়ামােনর িদেক) এবং ী কােল (শােমর িদেক) ব বসািয়ক 

সফর করত। িনেজেদর েয়াজনীয় সাম ী আমদানী করত 

িনরাপ ার সােথ এবং আ া  র অনু েহ সহজভােব। আ য! 

তারপরও তারা আ া  র কৃত তা কের না। 
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৩) ফা   ইয়াবুদ ূ রা া হাযাল বাইিত। সুতরাং তারা যন কৃত তা 

কাশ কের এবং ইবাদত কের এককভােব আ া  র, িযিন এই 

ঘেরর পালনকতা। (অথৎ- কা ‘বা ঘর, যার কারেণ তারা সম  

মানেুষর মেধ  স ািনত হেয়েছ। আর মানষু এঘরেক া করার 

কারেণ তারাও িনরাপ া লাভ কেরেছ।) 
৪) আ াযী আ আমা   িম   জঈূ   ওয়া আমান   িমন খাও  । িযিন 

তােদরেক কিঠন দািরে র সময় খাদ  দান কেরেছন। ভীষন ভয় 

থেক দান কেরেছন িনরাপ া। ( কননা ম া অনাবাদী একিট 

উপত কা িছল। তারপর আ া   তােদর জন  িনরাপ ার সােথ 

জীিবকা উপাজন ও ব বসা করা সহজ কের িদেয়েছন। ফেল মানষু 

তােদর িত কের না শ তা কের না। তারা বেল, কুরায়শরা 

আ া  র ঘেরর পিরবার। অথচ অন ান  ােনর মানষু স াস ও 

িছনতাইেয়র িশকার হয়। এমিনভােব হি  বাহীিনর ষড়য  থেকও 

আ া   তােদরেক বািঁচেয়েছন।) 
 

সূরা আল মাঊন 
 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

َوَلا ) ٢(َفَذِلَك الَِّذي َیُدعُّ اْلَیِتیَم) ١(َأَرَأْیَت الَِّذي ُیَكذُِّب ِبالدِّیِن
َ َوْیٌل ِلْلُمَصلِّیَن)٣(َیُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكیِن الَِّذیَن ُھْم ) ٤(ف

َوَیْمَنُعوَن ) ٦(الَِّذیَن ُھْم ُیَراُءوَن) ٥(َلاِتِھْم َساُھوَنَعْن َص
  (٧(اْلَماُعوَن

১) আরাআয়তা াযী ইয়ুকা   িযব ু িব ীন। আপিন িক এমন লাকেক 

দেখেছন, য মতৃু  পরবতী িহসাব-িনকাশ এবং িতদােনর জন  

পনু ানেক িমথ া িতপ  কের। 
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২) ফাযািলকা াযী ইয়া ঊল ইয়া ীম। এেলাক তা ইয়াতীমেক 

কিঠন ও িনদয়ভােব তার অিধকার থেক বি ত কের। কারণ তার 

দয় বড় কিঠন, পরকােলর জীবন এবং শি  স েক স 

উদাসীন। 
৩) ওয়ালা ইয়া  য ুআলা য়ািমল িমসকীন। স অন েক উ ু  কের 

না অভাবীেদরেক খাদ  দান করার জন । তাহেল িকভােব স 

িনজ স দ থেক অভাবীেক খাদ  দান করেব? (কারণ স 

পরকােলর িতদানেক িমথ া মেন কের)  
৪-৫) ফাওয়াইলু   িল   মুছ ীন। আ াযীনা ম আন ছালািতিহম 

সাহূন। কিঠন শাি  মছু ীেদর জন । যারা ¯x̂q ছালােতর ব াপাের 

উদাসীন। সিঠকভােব, িব ভােব ও সময়মত ছালাত আদায় কের 

না। ছালােতর ব াপাের কান পরওয়া কের না। (তাহেল যারা 

মােটই ছালাত আদায় কের না তােদর অব া কমন হেব?) যিদ 

তারা পনু ান এবং িতদােনর িত িব াস রাখত তেব 

সিঠকভােব ছালাত আদায় করত। 
৬) আ াযীনা ম ইয়ুরাউনা। যারা ছালাত ও নক আমল কাশ কের 

মানষুেক দখােনার জন । মানেুষর শংসা শানার জন । 
৭) ওয়া ইয়ামনাঊনা   মাঊন। তারা কয নয়া ব  অত াচার বশতঃ 

ফরত িদেত A¯x̂Kvi কের যিদও তা অিতসামন  ব  হয়। এবং 

এমন ব ও কৃপণতার কারেণ কয িদেত A¯x̂K…wZ জানায় যা িদেল 

কান িত নই যমন কুড়াল, হািড়-পািতল, বালিত ভিৃত। 
 

সূরা কাওছার 
 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم
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ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو )٢(َحْرَفَصلِّ ِلَربَِّك َواْن)١(ِإنَّا َأْعَطْیَناَك اْلَكْوَثَر
 (٣(ْبَتُراَأل

১) ই া আ ায়নাকা   কাওছার। হ মহুা াদ! িন য় আিম আপনােক 

পরকােল মহান হাওেয কাওছার দান কেরিছ। (রাসূল (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: কাওছার একিট নদী। আ া   

জা ােত আমােক তা দান কেরেছন। তােত রেয়েছ অফুর  কল াণ। 

ি য়ামত িদবেস আমার উ ত সখােন উপি ত হেব। (আিম 

তােদরেক সখান থেক পািন পান করােবা।) আকােশর ন ে র 

সংখ া পিরমাণ তার পয়ালার সংখ া হেব।)  
২) ফাছাি িল রাি কা ওয়া  হার। একিন তার সােথ আপনার 

পালনকতার জন  ছালাত আদায় ক ন। একমা  তারঁই জন  াণী 

যেব   ক ন। িতিন আপনােক যা দান কেরেছন তার িত 

কৃত তা কাশ করার জন  এ েলা ক ন। 
৩) ই া শািনআকা ওয়া   আবতার। িনঃসে েহ আপনােক এবং 

আপিন য হদায়াত িনেয় এেসেছন তােক ঘৃণাকারীরই ভাব ও 

রণ িবি  ও িবলীন। স সকল কার কল াণ থেক বি ত। 

( কননা যাবতীয় কল াণ তা আপনােক ভালবাসা ও আপনার 

অনসুরেণর মেধ ই রেয়েছ।) 

 
সূরা আল কােফ ন 

الرَِّحیِم بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن  
َأْنُتْم َعاِبُدوَن  َوَال) ٢(َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن َال) ١(ُقْل َیاَأیَُّھا اْلَكاِفُروَن

َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما  َوَال) ٤(َأَنا َعاِبٌد َما َعَبدتُّْم َوَال) ٣(َما َأْعُبُد
 (٦(َلُكْم ِدیُنُكْم َوِلَي ِدیِن) ٥(َأْعُبُد
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১) কুল ইয়া আইয়ু হাল কােফ ন। আপিন বলনু, হ আ া  র 

নয়ামতেক A¯x̂KviKvixMY! আ া   এবং তার রাসূলেক িমথ া 

িতপ কারীগণ! 
২) লা আবু  মা তাবুদূন। তামরা য সম  সৃ  ব র, মিূতর এবং 

বািতল মা ‘বদূেদর ইবাদত কের থাক আিম তার ইবাদত কির না। 

আিম সবিকছু থেক িনেজেক িবি  ও মু  ঘাষণা করিছ। 
৩) ওয়া লা আ  তুম আেবদূন মা আবদু। আিম য একক মাবেূদর 

ইবাদত করিছ তামরাও তার ইবাদত কর না; অথচ িতিনই সকল 

ইবাদত পাওয়ার অিধকারী। সুতরাং তামরা হে র উপর িতি ত 

নও। 
৪) ওয়ালা আনা আেব া আব  তুম। আিম আবরও তািগেদর সােথ 

বলিছ য, তামরা য সম  মিূত ও বািতল মা ‘বেূদর ইবাদত 

করেছা আিম কখনই তার ইবাদত করব না। 
৫) ওয়া লা আ  তুম আেবদূন মা আবুদ। আেরা িনি ত কের বলিছ 

য, িনঃসে েহ তামরা সিঠক ইবাদেতর উপর িতি ত নও। 

যমনিট আিম আিছ। 
৬) লাকুম ীনুকুম ওয়া িলয়া ীন। সুতরাং তামরা য ধমেক আকঁেড় 

ধের আেছা তার উপরই থাক। আিম তার অনসুরন করব না। আর 

আিম য ধেমর উপর িতি ত আিছ তােতই আিম স । এটা 

ছাড়া অন  িকছু হণ করেত ত নই। 
 

সূরা নছর 
 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم
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ْدُخُلوَن ِفي ِدیِن َوَرَأْیَت النَّاَس َی) ١(ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّھ َواْلَفْتُح
 (٣(َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّھ َكاَن َتوَّاًبا) ٢(اللَِّھ َأْفَواًجا

১) ইযা জা-আ নাছ ািহ ওয়াল ফা  । হ মহুা াদ! যখন আপিন 

কুরায়শেদর উপর িবজয় লাভ করেবন। (যারা আপনার সােথ 

শ তা কেরেছ এবং ম া থেক বর কের িদেয়েছ।) আর এই ম া 

িবজয় আপনার জন  পণূ হেয় গেছ। 
২) ওয়া রাআইতা াসা ইয়াদখুলূনা ফী ীিন ািহ আফওয়াজা। আর 

আপিন দখেবন য, লােকরা দেল দেল ইসলােমর সুিশতল 

ছায়াতেল েবশ করেব। 
৩) ফাসাি   িবহামিদ রাি কা ওয়া া  িফর  ই া  কানা তাওয়াবা। 

যখন এ েলা ঘটেব তখন বশী বশী আ া  র তাসবী   পাঠ ক ন 

এবং তারঁ শংসা ক ন। তারঁ কােছ মা াথনা ক ন। তারঁ 

কৃত তা কাশ করার জন  এবং তারঁ সা াত লােভর সময় 

িনকটবতী হওয়ার জন । কননা যারা তােঁক রণ কের, তারঁ 

কৃত তা কের ও তারঁ কােছ মা াথনা কের িতিন তােদর তওবা 

কবলূ কেরন এবং তােদর উপর দয়া কেরন।  
 

সূরা লাহাব 
 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

) ٢(َما َأْغَنى َعْنُھ َماُلُھ َوَما َكَسَب) ١(َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَھٍب َوَتبَّ
ِفي ) ٤(َطِبَواْمَرَأُتُھ َحمَّاَلَة اْلَح) ٣(َسَیْصَلى َناًرا َذاَت َلَھٍب

 (٥(ِجیِدَھا َحْبٌل ِمْن َمَسٍد
 

১) তা াত ইয়াদা আবী লাহািবঁউ ওয়া তা া। আবু লাহােবর হাত 

ংস হাক ও েভাগ হাক। আর তার িত ও ংস িনি ত 



ইসলােমর াথিমক িশ া ========================== 
 
 

 

58 

হেয়েছ। (আবু লাহাব নবী মহুা াদ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর িপতবৃ  িছল। স তােঁক ক  িদত এবং মানষুেক তারঁ 

অনসুরণ ও সত ায়ন করা থেক বাধা িদত।) 
২) মা আগনা আন  মালু  ওয়ামা কাসাব। তার উপািজত স দ, 

স ান ও িনয়াবী াচযু  কানই কােজ আেসিন। আ া  র শাি  

যখন তার উপর পিতত হেয়েছ তখন এ েলা তার কানই উপকার 

করেত পােরিন। 
৩-৪) সাইয়াছলা নারা   যাতা লাহাব। ওয়া  রাআতু  হা ালাতাল 

হাতাব। অিচেরই েবশ করেব িলত লিলহান অি েত স এবং 

তার ী (উ ু জািমল) য কাঠ এবং কাটঁা বহণ করত এবং নবী 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক ক  দয়ার জন  তাঁর চলার 

পেথ িবিছেয় রাখত। 
৫) ফীজীেদহা হাবলু   িম াসাদ। আ া  র িনেদেশ, তার ে  খজরু 

বেৃ র ছাল ারা পাকােনা রিশ বাঁধা হেব। তারপর তােক 

জাহা ােম িনে প করা হেব এবং শাি  দয়া হেব। 
 

সূরা ইখলাছ 
 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

َوَلْم َیُكْن  )٣(ِلْد َوَلْم ُیوَلْدَلْم َی )٢(اللَُّھ الصََّمُد )١(ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد
 (٤(َلُھ ُكُفًوا َأَحٌد

১) ল ওয়া া  আহাদ। আপিন বলনু! িতিন আ া   একক মা ‘বদূ। 

দাসে র মেধ  তারঁ কান শরীক নই। 
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২) আ া   ছমাদ। সবধরেণর েয়াজেন একমা  আ া  র কােছই 

বা া মখুােপ ী। িতিন তােদর েয়াজন পরূণ কের থােকন। িতিন 

কােরা মখুােপ ী নন। 
৩) লাম ইয়ািলদ ওয়ালাম ইউলাদ। তারঁ কান স ান নই এবং 

জ দাতাও নই। 
৪) ওয়া লাম ইয়াকু া  কুফুওয়া   আহাদ। তারঁ তলু  কান িকছু 

নই। না তারঁ স ার তলু , না তারঁ ণাবলীর, না কেমর, না তারঁ 

নােমর তলু  কউ বা কান িকছু আেছ। 

 
সূরা ফালা  

 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم
َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا )٢(ِمْن َشرِّ َما َخَلَق)١(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق

َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا )٤(َوِمْن َشرِّ النَّفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد)٣(َوَقَب
 (٥(َحَسَد

১) কুল আঊয ু িবরাি ল ফালা । আপিন বলনু! আিম ভােতর 

পালনকতার কােছ আ য় কামনা করিছ। 
২) িমন শা  ির মা খালা । সৃি  জগেতর সবিকছুর অিন  ও িত 

থেক। 
৩) ওয়া িমন শা  ির গািসি ন ইযা ওয়া াব। এবং রােতর ভীষণ 

অ কােরর অিন  থেক যখন তা সমাগত হয়। রােত যত কােরর 

অিন  ও িবপদ আেছ তার সব িকছু থেক আ য় কামনা করিছ। 
৪) ওয়া িমন শা  ির া  ফাছািত িফল ঊ াদ। যা কারীিনর অিন  

থেক যখন স যা র উে েশ  ীেত ফঁুৎকার দয়। 
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৫) ওয়া িমন শা  ির হািসিদন ইযা হাসাদ। এবং িহংসুেকর অিন  

থেক। য িকনা মানেুষর নয়ামেত িহংসা কের এবং উ  িনয়ামত 

িব িরত হওয়ার কামনা কের। 
সূরা নাস 

 بِِْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم
ِمْن َشرِّ ) ٣(ِإَلِھ النَّاِس)٢(َمِلِك النَّاِس) ١(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس

ِمْن ) ٥(الَِّذي ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس) ٤(اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس
 (٦(نَِّة َوالنَّاِساْلِج

১) কুল আঊয ুিবরাি াস। বলনু! আিম মানেুষর পালনকতার কােছ 

আ য় কামনা করিছ। িযিন মানষুেক সৃি  কেরেছন এবং তােদরেক 

হফাযত কেরন। িতিন মানেুষর মখুােপ ী নন। 
২) মািলিক াস। িতিন মানেুষর িতিট িবষেয়র মািলক ও 

কতৃ কারী। 
৩) ইলািহ াস। িতিন মানেুষর উপাস । এককভােব িতিনই তােদর 

যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার হ দার। 
৪) িমন শা  িরল ওয়া  ওয়ািসল খা াস। (আ য় কামনা করিছ) 

শয়তােনর িত থেক য গাপেন অকল ােণর পেথ আহবান 

জানায়। এবং আ া  েক রণ করেল আবার লিুকেয় যায়। 
৫) আ াযী ইওয়া  িবস ুফী ছুদূির াস। য মানেুষর অ ের কুম না 

দয়। 
৬) িমনাল িজ ািত ওয়া াস। স শয়তান মানেুষর মেধ  থেক এবং 

ি েনর মেধ  থেক। 
 

 
সকল শংসা সই আ া  র জন   
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িযিন আমােদরেক ইসলােমর হদায়াত দান কেরেছন। 
আমরা আ া   সুবহানা র কােছ াথনা কির  

িতিন উপকার দান ক ন েত ক পাঠক ও বণকারীেক।  
উ ম পািরেতািষক দান ক ন  

এর অনবুাদক, স াদক ও পিরেবশকসহ  
সবাইেক যারা একােজ অংশ িনেয়েছন। 

 
 
না: 

অনুবাদ ও গেবষণা িবভাগ 
জবুাইল দাওয়া এ  গাইেড  স ার 

 

 
অনবুাদক: 

মুহাঃ আব া   আল কাফী 
িলসা , মদীনা ইসলামী িব িবদ ালয় 

দাঈ, জবুাইল দাওয়া এ  গাইেড  স ার 
(িজলহ , ১৪২৪িহ:/ ফ য়ারী ২০০৪ইং) 

 
 


