
জ্জ ও ওা গাইড 

ِن ّللَاهِ بْسِم هَٰ ْح َ حْيِم ل َ ل  
 র্র্ভ  প্রর্ংর্া একর্ভাত্র আল্লার্র্যই জন্য এর্ফং র্দ র্দ ও র্ালার্ভ আল্লার্র্য র্যার্র্ল র্াল্লাল্লাহু আলাইহর্ 
ওয়ার্াল্লার্ভ, তাাঁর্য র্হর্যর্ফার্যর্ফর্গ, র্ার্ার্ফায়য় হকর্যার্ভ (র্যা:) এর্ফং দ্বর্হয়ন্র্য উত্তর্ভ অন্র্র্ার্যর্হয়র্দর্য উর্র্য।  
 র্জ্জ ইর্লায়র্ভর্য অন্যতর্ভ র্পর্যজ হর্ফর্ধান্। প্রয়তযক র্ার্ভর্থগযর্ফান্ র্ভর্র্লর্ভায়ন্র্য জন্য র্মা অর্ফর্যই র্ালন্র্হয় 
কতগ র্ফয। এয়ত শর্হর্থলয র্ফা কার্গণ্য কর্যার্য ককায়ন্া অর্ফকার্ কন্ই। র্হর্ফত্র র্জ্জ র্পর্যজ র্ওয়ার্য প্রার্থহর্ভক র্তগ  
হর্য়র্য়র্ফ জ্ঞান্র্ম্প  র্ফায়লর্, র্র্  র্র্ফল ও স্বার্ধর্হন্ র্ওয়া র্ফাছনীন্র্হয় এর্ফং র্হর্যর্ফার্য র্হর্যজয়ন্র্য র্বর্যণ্-কর্ার্লয়ণ্র্য 
র্মার্ফতর্হয় র্াংর্াহর্যক খর্যয়ের্য র্হর্যর্ভাণ্ এর্ভন্ র্য়ত র্য়র্ফ কর্ম র্জ্জ র্ালন্ কর্য়র্ল র্ফাহি র্র্ভন্ র্র্মগয  র্হর্যর্ফার্যর্ফর্গ 
স্বাচ্ছয়যয েলয়ত র্ায়র্য। এর্য র্ায়র্থ র্মাতায়াত হন্র্যার্র্দ র্থাকা, র্য়জ্জর্য প্রয়য়াজন্র্হয় র্ম্বল র্থাকা এর্ফং 
র্ভহর্লায়র্দর্য কেয়ত্র স্বার্ভর্হ র্ফা র্ধাহর্ভগক র্ভার্র্যার্ভ কলাক র্ায়র্থ র্থাকার্য হন্শ্চয়তা। কায়র্যা হন্কট ন্র্র্দ অর্থগ কন্ই 
র্ফয়ট, তয়র্ফ প্রয়য়াজয়ন্র্য অহতহর্যক্ত জহর্ভ, ঘর্য-র্ফাহি, প্লট, ফ্ল্যাট, আর্র্ফার্ফর্ত্র, র্ফযর্ফর্ার্য র্ার্ভগ্রর্হ ইতযাহর্দ 
র্যয়য়য়ে এর্ফং তা হর্ফহি কর্যয়ল র্য়জ্জর্য খর্যে ও র্জ্জ কর্থয়ক হর্পয়র্য আর্া র্র্মগয  র্হর্যর্ফার্য-র্হর্যজয়ন্র্য র্মার্ফতর্হয় 
র্াংর্াহর্যক খর্যয়ের্য র্ফযর্ফ া র্য়য় র্মায়, তার্য়ল তার্য উর্র্য র্জ্জ র্পর্যজ (র্যদ্দর্ল র্ভর্র্তার্য: র্ৎ/র্র্র্ো-র্র্র্ৌ,হর্হযয়া: 

র্ৌ/র্্র্ৌর্-র্্র্ৌর্,আর্র্ান্র্ল র্পাত:র্/র্র্র্্,র্ভর্আহল্লর্ভর্ল হুজ্জাজ:র্র্ৌ)। কর্ম র্ফের্য র্জ্জ র্পর্যজ র্য়র্ফ কর্ র্ফের্যই র্জ্জ কর্যা ওয়াহজর্ফ, 
র্র্যয়ই ওজর্য র্ফযতর্হত হর্ফলম্ব কর্যা জাহয়র্ম কন্ই। র্য়জ্জর্য খর্যে র্ালাল র্ভায়লর্য দ্বার্যা র্ংগ্রর্ কর্যা কতগ র্ফয। 
ককন্ন্া, র্ার্যার্ভ র্ভায়লর্য দ্বার্যা ককান্ ইর্ফার্দত আল্লার্তা’য়ালার্য র্দর্যর্ফায়র্য কর্ফর্ল র্য় ন্া।  
 র্ভহর্লায়র্দর্য র্জ্জ র্পর্যর্ম র্ওয়ার্য র্তগ  র্’কলা প্রয়য়াজয়ন্র্য অহতহর্যক্ত এ র্হর্যর্ভাণ্ অর্থগ র্ফা জহর্ভজর্ভা র্মা 
হর্দয়য় তার্য হন্য়জর্য এর্ফং একজন্ র্ভার্র্যায়র্ভর্য র্য়জ্জ র্মাওয়া-আর্া, র্থাকা-খাওয়ার্য র্মার্ফতর্হয় খর্যে র্ফর্ন্ র্ র্ফ 
র্য়। ককায়ন্া র্ভহর্লার্য র্ময়র্থষ্ট র্ম্পর্দ আয়ে হকন্তু র্ায়র্থ র্মাওয়ার্য র্ভয়তা ককায়ন্া র্ভার্র্যার্ভ কন্ই, তার্য়ল তার্য 
উর্র্য র্জ্জ র্পর্যর্ম ন্য়। কায়র্যা র্ভার্র্যার্ভ র্য়জ্জ র্মায়চ্ছ কর্ও তার্য র্ায়র্থ কর্য়ল, এয়েয়ত্র কর্ তার্য র্ভার্র্যার্ভয়ক 
ককায়ন্া খর্যে ন্া হর্দয়লও তার্য র্পর্যর্ম র্জ্জ আর্দায় র্য়য় র্মায়র্ফ। র্ভার্র্যার্ভ র্’কলা- র্মায়র্দর্য র্ায়র্থ কখয়ন্া হর্ফর্ফার্ 
র্ফ য়ন্ আর্ফদ্ধ র্ওয়া শর্ফর্ধ ন্য়, কর্মর্ভন্-হর্তা, র্র্ত্র, আর্ন্ ও র্ৎ র্বাই, র্দার্দা-ন্ান্া, আর্ন্ োো ও 
র্ভার্ভা, কেয়ল র্ফা কর্ভয়য়র্য ঘয়র্যর্য ন্াহত এর্ফং তায়র্দর্য কেয়ল, আর্ন্ জার্ভাতা, শ্বশুর্য, র্দর্র্ধ র্বাই ও কেয়ল 
ইতযাহর্দ। তয়র্ফ, র্ফতগ র্ভান্ কর্পতন্া র্পার্ায়র্দর্য জার্ভান্ায় একা একা র্দর্র্ধ র্বাই হকংর্ফা শ্বশুয়র্যর্য র্ায়র্থ এর্ফং 
জার্ভাতার্য র্ায়র্থ র্মর্র্ফতর্হ র্াশুহির্য ন্া র্মাওয়া উত্তর্ভ।  
 আল্লার্তা’আলার্য প্রহত র্ফাযার্য ইর্ক-র্ভর্ব্বয়তর্য র্ফহর্িঃপ্রকায়র্র্য র্র্ফগয়র্র্ল র্য র্’কলা র্জ্জ। কাহলর্ভা-
ওয়ালা হর্ফশ্বার্, র্পার্মাইলওয়ালা আগ্রর্, র্ভার্াইলওয়ালা র্ া-র্দ্ধহত, ইখলার্ওয়ালা হন্য়ত, র্যর্র্ল(র্িঃ)এর্য 
র্দাওয়াত ওয়ালা জজর্ফা, ইব্রার্র্হর্ভ আলাইহর্র্ র্ালায়র্ভর্য র্যর্ফান্র্হওয়ালা কর্ভার্াব্বত, ইর্র্ভাইল(আিঃ) এর্য 
ন্যায় আ হর্যকতার্র্ণ্গ জজর্ফা হন্য়য় হর্মহন্ র্জ্জ র্ম্পার্দন্ কর্যয়ত র্ের্ভ র্য়র্ফন্, ইন্র্াআল্লার্ তার্য র্য়জ্জ 
র্ভার্ফ র্য ন্র্র্হর্ফ র্য়র্ফ। র্য়জ্জ র্ভার্ফ র্য র্ফর্দলা জা াত হর্ব  আর্য হকের্ই ন্য় (র্র্র্ফর্ান্াল্লার্)। 
আল্লার্তা’আলার্য র্ন্তুহষ্ট অজগ য়ন্র্য জন্য র্য়জ্জর্য র্র্ফগপ্রকার্য হন্য়র্ভন্র্হহত ও র্তগ র্র্ভর্র্ র্ালন্র্র্র্ফগক কর্ম র্জ্জ কর্যা 
র্য় তায়ক ‘র্য়জ্জ র্ভার্ফ র্য’ র্ফয়ল।  
 র্যার্র্ল(র্িঃ) ইর্যর্ার্দ কয়র্যন্, ‘কর্ম র্ফযহক্তর্য র্জ্জ কর্ফর্ল র্য়য়য়ে, তার্য প্রহতর্দান্ জা াত হর্ব  আর্য হকের্ই 
ন্য়।’ অর্র্য এক র্ফণ্গন্ায় র্যার্র্ল(র্িঃ) ইর্যর্ার্দ কয়র্যন্, কর্ম র্ফযহক্ত আল্লার্র্য ওয়ায়  র্জ্জ আর্দায় কর্যল, কর্ 
তার্য কর়্ ত গুন্ার্ র্য়ত এ র্ র্হর্ফত্র র্য়য় কর্ল কর্মর্ভন্ র্ভায়য়র্য র্র্বগ  কর্থয়ক র্ভার্র্র্ভ অর্ফ ায় র্বর্ হর্ভষ্ঠ র্য়য়হেল। 
অর্র্য এক র্ফণ্গন্ায় র্যার্র্ল(র্িঃ) ইর্যর্ার্দ কয়র্যন্, কর্ম র্ফযহক্ত র্জ্জ কর্যল, র্র্োর্ো র্হর্যর্ফায়র্যর্য কলায়কর্য জন্য 
তার্য র্র্র্াহর্যর্ কর্ফর্ল র্য়র্ফ অর্থর্ফা তার্য র্ফংয়র্র্য র্র্োর্ো কলায়কর্য র্ফযার্ায়র্য তার্য র্র্র্াহর্যর্ কর্ফর্ল র্য়র্ফ। এ র্ 
র্ফহু র্াহর্দর্ র্যয়য়য়ে, তয়র্ফ একজন্ র্ভর্র্লর্ভায়ন্র্য অ র্য প্রর্াহ র্য জন্য হপ্রয় ন্র্ফর্হ(র্িঃ) এর্য র্হর্ফত্র 
র্ফাণ্র্হর্র্ভর্য়র্র্য একটি র্ফাণ্র্হই র্ময়র্থষ্ট। র্মহর্দ ককউ কর্থয়কই র্থায়ক, আর্য র্ার্ভর্থগয র্থাকা র্য়েও র্য়জ্জর্য র্ভত র্ভর্া 
র্হর্ফত্র ইর্ফার্দত অর্ফয়র্লায় উয়র্ো কয়র্য, তার্য র্ভত র্তর্বার্া এ র্ধর্যার্ধায়র্ভ আর্য ককউ কন্ই। এ র্ র্ফযহক্তর্য 
র্ফযার্ায়র্য র্যার্র্ল(র্িঃ) ইর্যর্ার্দ কয়র্যন্, ‘র্ার্ভর্থগয র্থাকা র্য়েও ইচ্ছা কয়র্য কর্ম র্জ্জ আর্দায় কর্যল ন্া, কর্ 
কর্মন্ ইহুর্দর্হ র্য়য় র্ভয়র্য, কর্ কর্মন্ ন্ার্ার্যা র্য়য় র্ভয়র্য।’ 
 হন্য়য়তর্য উর্র্যই র্র্ভ  ইর্ফার্দত হন্র্বগ র্যর্র্হল। ইর্ফার্দত কর্ফর্য়লর্য র্তগ  র্য়চ্ছ- হর্ফশুদ্ধ হন্য়য়তর্য র্ায়র্থ ও 
র্যার্র্ল(র্িঃ) এর্য উর্ াহর্ত র্দ্ধহতয়ত ইর্ফার্দত-র্ফয়যর্র্হ র্ম্প  কর্যা। তাই একর্ভাত্র আল্লার্র্য হু র্ভ র্ালন্ 
এর্ফং তাাঁর্য র্ন্তুহষ্টর্য জন্য র্জ্জ র্ালয়ন্র্য হন্য়ত কর্যা। খায়লে তওর্ফা কয়র্য হর্ফর্ত হর্দয়ন্র্য র্র্ভ  গুন্ার্ 
কর্থয়ক আল্লার্র্য হন্কট ের্ভা ও র্ভার্প কেয়য় কন্ওয়া, র্বহর্ফর্লযয়ত র্কল প্রকার্য গুন্ার্ কর্থয়ক কর্ফাঁয়ে র্থাকার্য 
জন্য র্দর়্ঢ় র্ংকল্প কর্যা। কর্ফর্র্হ কর্ফর্র্হ তওর্ফা ও ইয় র্র্পায়র্যর্য র্ভার্ধযয়র্ভ আল্লার্র্য হর্দয়ক জর্ র্থাকা-এটি র্র্ভ  
কলযায়ণ্র্য োহর্ফ। অ র্যয়ক র্ায় ল্লার্ কর্থয়ক র্ভর্ক্ত কয়র্য র্র্ য়তর্য উর্র্য র্মর্থার্ার্ধয আর্ভল কর্যার্য কেষ্টা কর্যা।  
 র্জ্জ র্ঠিকর্বায়র্ফ আর্দায় কর্যয়ত র্ার্যয়ল একজন্ র্ভর্র্লর্ভান্ আল্লার্তা’য়ালার্য অহল র্য়য় র্মায়। র্জ্জ 
র্ার্ধার্যণ্ত: একর্ফার্যই র্ালন্ কর্যা র্য়। র্র্যর্যর্বায়র্ফ র্জ্জ আর্দায়য়র্য জন্য র্ভার্আলার্য জ্ঞান্ র্থাকা অতয  1



গু ের্র্ণ্গ। র্র্র্হর্ হন্য়য়ত হন্র্বর্গ ল র্জ্জ কর্যার্য জন্য র্য়জ্জর্য র্পর্যর্ম, ওয়াহজর্ফ ও অন্যান্য হন্য়র্ভ-কান্র্ন্গুয়লা 
একটর্  র্তকগ তার্য র্ায়র্থ র্ালন্ কর্যা কতগ র্ফয। র্পর্যর্ম র্ফার্দ কর্য়ল র্জ্জ আর্দায় র্য়র্ফ ন্া, এজন্য র্দর্ভ হর্দয়লও 
েহতর্র্র্যণ্ র্য়র্ফ ন্া। আর্য কর্ম র্র্ফ কাজ কর্যয়ল র্দর্ভ তর্থা জহর্যর্ভান্া য়র্ র্শু র্যর্ফাহন্ কর্যা ওয়াহজর্ফ, তা 
র্র্ময়ে র্হর্যর্ার্য কর্যা কতগ র্ফয। হকন্তু র্য়জ্জর্য র্ভার্াইয়লর্য আয়লােন্া কতর্ভন্ একটা র্য় ন্া। র্পয়ল এ হর্ফর্লয়য় 
র্ার্ধার্যণ্ র্ভান্র্র্ল কতা র্ফয়টই অয়ন্ক জান্ায়র্ান্া র্ভান্র্র্লও হর্ফভ্রাহ র্য হর্কার্য র্য়, অয়ন্য়কই র্য়জ্জর্য র্পহর্মলত 
কর্থয়ক র্ভার্ র্ভ র্য়য় র্থায়কন্ এর্ফং অয়ন্ক র্র্ভয় হন্য়জর্য অজায় ই তা র্পাহর্র্দ র্য়য় র্মায়। কর্ কার্যয়ণ্ র্য়জ্জর্য 
র্র্য়র্ফগ ও র্য়জ্জ র্থাকাকালর্হন্ র্য়জ্জর্য হর্ফহর্ধ-হর্ফর্ধান্ র্ম্পয়কগ  র্র্ভযক জ্ঞান্ র্থাকা আর্ফর্যক।  
 র্য়জ্জর্য র্র্পয়র্যর্য জন্য র্ৎ র্ র্হ তর্থা দ্বর্হন্র্দার্য-র্র্যয়র্জর্ার্য আয়লর্ভ হকংর্ফা কন্ককার্য ও দ্বর্হন্র্দার্য-
র্র্যয়র্জর্ার্য অহর্বজ্ঞ র্ফযহক্ত তালার্ কর্যা কতগ র্ফয, র্মহর্দ র্াওয়া র্মায়, তয়র্ফ অহত উত্তর্ভ। এয়ত তাকওয়া 
র্র্যয়র্জর্াহর্যর্য র্র্হর্ভান্ায় কর্থয়ক র্য়জ্জর্য র্হর্ফত্র র্র্পর্য র্ম্প  কর্যা র্র্জ র্য়, র্বর্ লভ্রাহ  কর্থয়ক কর্ফাঁয়ে-র্থাকা 
র্ র্ফ র্য়র্ফ র্ফয়ল আর্া কর্যা র্মায়। র্য়জ্জ হর্ফহর্ব  র্ভতার্দয়র্গর্য র্ভান্র্র্ল র্র্ভগ্র র্র়্হর্থর্ফর্হ কর্থয়ক এয়র্ একহত্রত র্য়। 
র্পয়ল র্য়জ্জর্য র্ভার্আলা-র্ভার্ায়য়ল হন্য়য় হর্ফহর্ব  র্ভতয়র্বর্দ র্র়্হষ্ট র্য়। তাই র্য়জ্জর্য র্র্পয়র্য প্রয়তযয়কই হন্জ হন্জ 
র্ভতার্দয়র্গর্য/র্ভাজর্ায়র্ফর্য র্ঠিক হন্য়র্ভ-র্দ্ধহত কজয়ন্ ইর্ফার্দত র্ফয়যর্র্হ ও ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ, এ র্হর্ফত্র 
ায়ন্ অয়ন্যর্য র্ায়র্থ তকগ -হর্ফতয়কগ  জিায়ন্া উহেৎ ন্য়। ককান্ হর্ফর্লয়য় র্য়যর্ র্ংর্য়য়র্য র্র়্হষ্ট র্য়ল কর্টি হন্জ 

হন্জ র্র্র্হর্ র্ভতার্দয়র্গর্য ককান্ হর্ফজ্ঞ আয়লয়র্ভর্য হন্কট কর্থয়ক কজয়ন্ র্র্ভার্ধান্ কয়র্য হন্য়র্ফ। র্ার্যা হর্ফয়শ্বর্য ন্ান্া 
র্ফয়ণ্গর্য আল্লার্র্য কপ্রহর্ভকর্যা এখায়ন্ আয়র্ন্, আর্ভার্য-আর্ন্ার্য আোর্য-র্ফযর্ফর্ায়র্য ককউ কর্মন্ কস্ট ন্া র্ায়, 
আর্য ককউ কস্ট হর্দয়ল র্র্ফর্য কর্যয়র্ফ এর্ফং র্ভার্প কয়র্য হর্দয়র্ফ। র্র্ফগর্দা র্তকগ  র্থাকা কতগ র্ফয, আল্লার্ কর্মন্ 
ককায়ন্া কায়জ অর্ন্তুষ্ট ন্া র্ন্। ন্তর্ র্ফা র্জ্জর্র্ র্র্ফ ইর্ফার্দত কর্বয়  র্মায়র্ফ। 
 র্জ্জ র্ালয়ন্ র্র্ফয়েয়য় র্ফি র্র্যর্হো র্’ল শর্ধয়র্মগর্য র্র্যর্হো। ককন্ন্া র্য়জ্জর্য র্র্পর্য কয়ষ্টর্য র্র্পর্য। র্র্পয়র্যর্য 
শু  কর্থয়ক কর্র্ল র্র্মগয  র্য়র্দ র্য়র্দ, ায়ন্ ায়ন্ ের্যর্ভ শর্ধয়র্মগর্য র্র্যর্হো হর্দয়ত র্য়। ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য র্র্য 
ঢাকা-কজদ্দা র্য়য় র্হর্ফত্র র্ভক্কায় কর্ াঁোয়ত প্রায় র্ৌর্্-র্ৌর্ ঘণ্টা র্র্ভয় লায়র্। র্হর্থর্ভয়র্ধয ওর্মর্-কর্ার্ল, 
ইহ ন্জা, ন্ার্ভার্ম আর্দায় ইতযাহর্দয়ত অর্ফর্যই হকের্ অর্র্হর্ফর্ধা র্য়। তখন্ শর্ধর্মগয-র্র্য োিা হকের্ই কর্যার্য 
র্থায়ক ন্া। র্জ্জ র্ালয়ন্র্য র্র্ভয় অয়ন্ক র্াাঁটয়ত র্য়, কর্মর্ভন্- তওয়ার্প-র্ায়র্হয়ত, আর্যার্পাত র্’কত 
র্ভর্র্মর্দাহলর্পা, র্ভর্র্মর্দাহলর্পা র্য়ত হর্ভন্া, হর্ভন্া র্য়ত জার্ভার্যাত ও র্ফায়তর্ ল্লার্ র্র্যর্হর্প। তাই র্াাঁটার্য অর্বযার্ ন্া 
র্থাকয়ল র্য়জ্জর্য জন্য র্যওন্া র্ওয়ার্য আয়র্ কর্থয়কই র্াাঁটার্য অর্বযার্ কর্যয়র্ফ। র্ফায়র্ েলােয়লর্য র্র্ভয় 
র্াইড/র্ভর্য়াহল্লয়র্ভর্য অন্র্র্ভহত োিা র্হর্থর্ভয়র্ধয র্ফার্ কর্থয়ক কন্য়র্ভ ককার্থাও র্মায়র্ফ ন্া। হন্র্যার্ত্তার্য কার্যয়ণ্ কর্ হর্দ 
আর্যর্ফ র্র্যকার্য কতর়্গ ক হর্ফহর্ব  ায়ন্ হর্হর্ টিহর্ব কযায়র্ভর্যা র্ফর্ায়ন্া আয়ে। তাই ককান্ হকের্ র্য়ি র্থাকয়ত 
কর্দখয়ল কর্টা গ্রর্ণ্ হকংর্ফা র্াত হর্দয়র্ফ ন্া। হন্য়ল ের্ হর্যর্য অহর্বয়র্মায়র্ অহর্বর্মর্ক্ত র্য়ত র্ায়র্যন্। র্ভক্কা/র্ভহর্দন্ায় 
র্ধর্ভীয় হর্ফর্লয়য় হর্ফহর্ব  হকতার্ফাহর্দ, হর্হড ইতযাহর্দ হর্ফন্ার্ভর্য়লয হর্ফতর্যণ্ কর্যা র্য়। র্ান্াহর্প অন্র্র্ার্যর্হয়র্দর্য জন্য 
ঐগুয়লা কন্ওয়া উহেৎ ন্য়।  
 জ  ৌ াগ্র –  
   (র্ৌ) র্র্ য়র্লর্য জন্য ইর্র্যায়র্ভর্য কার্ি- কর্ভর্য়ে র্ৎ খণ্ড(লর্ র্হ হর্য়র্য়র্ফ র্্টি ও োর্দর্য হর্য়র্য়র্ফ র্োর্ৌটি 
র্মা আিাই র্াত র্ফর্য়র্যর্য ও লম্বায় র্ র্াত) এর্ফং ককার্ভয়র্যর্য কর্ফল্ট র্োর্ৌটি, (র্্)লর্হ , র্ায়জার্ভা, র্াজ্ঞার্ফর্হ 
(র্্টি কয়র্য), (র্ৎ) র্ার্ভো/য়তায়ায়ল-র্ৌটি কোট ও র্ৌটি র্ফি, কর্হজ্ঞ-র্্/র্ৎটি, র্ভাল-র্্টি, টর্ হর্-র্্টি, 
(র্) র্ভর্র্মর্দাহলর্পায় র্যাহত্রর্মার্য়ন্র্য জন্য র্ভাটিয়ত হর্ফোয়ন্ার্য র্হলহর্থন্, হর্ফোন্া োর্দর্য ও র্াম্প র্ফাহলর্ -র্ৌটি 
কয়র্য (য়র্পর্যত আন্ার্য র্য়তগ  র্ফাহলর্ ও োর্দর্য হর্ভন্ার্য তাাঁর্ফর্ কর্থয়কও কন্ওয়া কর্ময়ত র্ায়র্য), (র্) ন্র্যর্ভ ও 
কটকর্ই র্ক্ত হর্পয়তওয়ালা প্লাহস্টয়কর্য র্যায়েল/স্পঞ্জ -র্্ কজািা, র্ফায়তর্ ল্লার্ র্র্যর্হর্পর্র্ র্কল ায়ন্ 
র্যায়েল/জর্তা র্যায়কয়ট র্বয়র্য র্ায়র্থ র্যাখার্য কেষ্টা কর্যয়র্ফ, অন্যর্থায় র্াহর্যয়য় কর্ময়ত র্ায়র্য, (র্) টর্ র্থ ব্রার্, 
টর্ র্থয়র্স্ট (র্ র্র্হন্), হর্ভর্ওয়াক, র্দাাঁয়তর্য কখলান্, প্রয়য়াজন্র্হয় টয়য়লট কর্র্ার্য, (র্) কপ্রর্হির্র্ন্র্র্ অ ত 
র্র্ হর্দয়ন্র্য জন্য প্রয়য়াজন্র্হয় ঔর্লর্ধ, র্ায়য়র্য কর্ািাহল র্পাটার্য র্র্ভর্যা র্থাকয়ল তার্য ঔর্লর্ধ। প্রতযক র্জ্জর্মাত্রর্হ 
তর্থা- র্ফয়স্ক, উচ্চ র্যক্তোর্, র্াটগ  ও ডায়ায়র্ফটির্র্র্ অন্যান্য জটিল কর্যার্র্হর্য জন্য প্রার্থহর্ভক স্বা যয়র্র্ফার্য 
প্রস্তুহত কন্য়া এর্ফং অহর্বজ্ঞ হেহকৎর্য়কর্য র্র্যার্ভর্গিয়র্ভ র্ার্ধার্যণ্ ও প্রয়য়াজন্র্হয় ঔর্লর্ধ র্ায়র্থ র্যাখা কতগ র্ফয। 
(র্) র্যার্বলন্ ির্হর্ভ, কর্বর্হলন্ (র্ র্র্হন্)-র্ৌটি কয়র্য, (র্) র্ার্দা কার্জ/খাতা ও কলর্ভ, র্ভাকগ ার্য 
কর্ন্, র্র্াঁই-র্র্তা, র্ভাস্ক, (র্ৌর্ো) কর্ার্ল, কার্ি কর্ধাাঁয়া ও র্থালা-র্ফাটি র্হর্যষ্কায়র্যর্য জন্য র্ার্ফান্ ও হুইল 
র্াউডার্য, (র্ৌর্ৌ) কোট কাইহে, কর্যজার্য, কেড, আয়ন্া, হে হন্ ও কন্ল কাটার্য, (র্ৌর্্) কপ্লট, র্ফাটি, 
র্দ র্যখান্া ও র্পল কাটার্য ের্ হর্য, (র্ৌর্ৎ) প্লাহস্টয়কর্য র্যহর্-র্ৎর্ো/র্র্োর্াত, লায়র্জ র্ফাাঁর্ধার্য জন্য র্ফি স্কে 
কটর্-র্্টি, (র্ৌর্) তর্হর্ফর্ (তওয়ার্প ও র্ায়র্হর্য জন্য র্ৌটি র্ র্দান্ার্যর্র্), (র্ৌর্) প্রখর্য কর্যায়র্দর্য জন্য 
কর্পাহডং োতা, হর্যহডং গ্লার্ ও র্ান্ গ্লার্, (র্ৌর্) র্দর্’আ কালায়র্ভর্য হকতার্ফ/র্ফই, (র্ৌর্) কর্ভার্ফাইল কর্পান্ 
(র্ভক্কা/র্ভহর্দন্ায় র্জ্জ র্যায়কয়জ হর্র্ভ র্াওয়া র্মায়, র্ র্ফ র্’কল কর্ভার্ফাইল অর্ায়র্যটর্য Mobily-এর্য হর্র্ভ 
হকন্য়র্ফ। এজন্য র্ায়র্থ র্পয়টা, র্ার্য়র্াটগ  এর্ফং হর্বর্ার্য র্পয়টাকহর্ র্যাখয়র্ফ), (র্ৌর্) হর্ভন্া-আর্যার্পাত- 2



র্ভর্র্মর্দাহলর্পার্য জন্য র্াইড র্ফযার্ ও র্ফযাক র্যাক -র্ৌটি, (র্ৌর্) প্রয়য়াজন্ অন্র্র্মায়র্হ কর্ হর্দ হর্যয়াল, (র্্র্ো) 
র্ফযার্ ও ট্রহল (র্মা র্র্যকার্যর্হর্বায়র্ফ র্র্যর্ফর্যার্ কর্যা র্য়), (র্্র্ৌ) হর্ভন্া-আর্যার্পাত-র্ভর্র্মর্দাহলর্পার্য জন্য 
কর্পাহডং র্াত র্াখা, (র্্র্্) ো র্যর্হজর্হর্ফর্হ র্’কল কতর়্গ র্য়ের্য োির্ত্র, র্মার্য কহর্ হর্ফর্ভান্ র্ফযয়র্য র্ফাংলায়র্দর্ 
ইহর্ভয়গ্রর্য়ন্ জর্ভা হর্দয়ত র্য়র্ফ।(র্্র্ৎ) র্র্হয়তর্য কর্ভ র্র্র্ভ র্য়ল প্রয়য়াজন্র্হয় র্র্হয়তর্য কার্ি। এোিা আয়র্যা হকের্ 
প্রয়য়াজন্র্হয় র্ভয়ন্ র্য়ল র্াইয়ডর্য র্ায়র্থ আয়লােন্া কয়র্য তা হন্য়র্ফ। ঢাকা  র্জ্জ কযায়ম্প অর্ফ ান্কায়ল 
র্ভালর্য়ত্রর্য প্রহত কখয়াল র্যাখয়র্ফ, অন্যর্থায় র্াহর্যয়য় কর্ময়ত র্ায়র্য।   
 হলাদে জন্য অহিহক্ত ৌ াগ্র - (র্ৌ) ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা ও র্র্হর্দন্ র্ফযর্ফর্ায়র্যর্য জন্য 
প্রয়য়াজন্র্হয় হঢয়লঢালা র্ায়লায়ার্য কাহর্ভজ, ওিন্া, (র্্) কর্ফার্যকা/র্ফি হর্জার্ফ-র্্/র্ৎ কর্ট, (র্ৎ) র্র্ফ র্র্ভয় 
েলােয়লর্য জন্য োর্ভিার্য র্যায়েল/য়কডর্, (র্) কোট র্াইড র্ফযার্-র্ৌটি, (র্) র্যায়ত ঘর্র্ভায়ন্ার্য কার্ি-
র্্/র্ৎ কর্ট, (র্) কপ্রর্হির্র্ন্র্র্ অ ত র্র্হর্দয়ন্র্য জন্য প্রয়য়াজন্র্হয় ঔর্লর্ধ, র্যাহন্টাহর্য ন্যার্হকন্ ইতযাহর্দ। 
 কোট র্াত র্ফযায়র্ শুর্ধর্ খর্র্ফই প্রয়য়াজন্র্হয় হজহন্র্ল কর্মর্ভন্-র্্/র্ৌটি ওর্লর্র্ধ র্যাখা র্মায়র্ফ র্মা প্রহতর্ফার্য 
খাওয়ার্য আয়র্/র্য়র্য কখয়ত র্য়। ের্ হর্য, কাাঁইহে, কর্যজর্য, কেড, কন্ল কাটার্য, র্ৌর্োর্োহর্ভ.হল.এর্য কর্ফহর্ তর্যল 
র্র্দার্থগ, শতল, র্যার্ জাতর্হয় র্ফস্তু, র্যহর্, র্র্তা, হির্ভ, জযার্ভ/য়জহল, র্ফযাটাহর্য, টেগ  ইতযাহর্দর্র্ র্ফাহক র্র্ফ 
হকের্ র্ফি লায়র্য়জর্য র্ভয়র্ধয হর্দয়র্ফ, এগুয়লা হর্ফর্ভায়ন্র্য কর্বতয়র্য কন্ওয়া হন্য়র্লর্ধ।  
 র্ফযার্/লায়র্জ কর্াোয়ন্ার্য র্র্ভয় অর্ফর্যই কখয়াল র্যাখয়র্ফ, কর্গুয়লার্য ওজন্, হর্ফর্ভান্ অন্র্য়র্ভাহর্দত ওজয়ন্র্য 
কেয়য় কর্মন্ কর্ফর্র্হ ন্া র্য়। র্ফাংলায়র্দর্ হর্ফর্ভায়ন্র্য হর্পর্যহত র্জ্জ ফ্ল্াইয়ট হর্ফজয়ন্র্ ক্লায়র্র্য র্মাত্রর্হর্ণ্িঃ র্্টি র্ফযায়র্ 
র্য়ব্বগাচ্চ র্র্ ককহজ র্ভালার্ভাল, র্মার্য র্ৌটি র্ফযায়র্ র্য়ব্বগাচ্চ র্্র্ ককহজ এর্ফং র্াত র্ফযায়র্ র্ ককহজ র্ভালার্ভাল 
হর্ফন্ার্ভর্য়লয র্ফর্ন্ কর্যা র্মায়। আর্য ইয়কান্হর্ভ ক্লায়র্র্য র্মাত্রর্হর্ণ্িঃ র্্টি র্ফযায়র্ র্য়ব্বগাচ্চ র্র্ ককহজ র্ভালার্ভাল, 
র্মার্য র্ৌটি র্ফযায়র্ র্য়ব্বগাচ্চ র্্র্ৎ ককহজ এর্ফং র্াত র্ফযায়র্ র্ ককহজ র্ভালার্ভাল হর্ফন্ার্ভর্য়লয র্ফর্ন্ কর্যা র্মায়। 
হর্পর্যহত ফ্ল্াইয়টর্য র্ফযায়র্জ র্ভর্য়াহল্লয়র্ভর্য র্ায়র্থ র্র্যার্ভর্গ কয়র্য র্ফযায়র্য়জর্য র্াইজ, ওজন্ এর্ফং হর্ফর্ভান্ কতর়্গ ক 
হন্র্ধগাহর্যত ায়ন্ হন্র্ধগাহর্যত র্র্ভয়য়র্য র্ভয়র্ধয র্ফর্হকং কর্যয়র্ফ। র্ফযায়র্য়জর্য উর্র্য ইংয়র্যহজয়ত র্ার্য়র্াটগ  ও কর্ভার্ফাইল 
ন্ং, র্মাত্রর্হর্য ন্ার্ভ, ঠিকান্া ইতযাহর্দ উয়ল্লখ কর্যয়র্ফ। 
 ওা ও দজ্জ েড়’আ োাঠ - হকতার্ফাহর্দয়ত ওর্ভর্যা ও র্য়জ্জর্য র্র্পর্য এর্ফং এর্য প্রহতটি হর্ফর্ধান্ র্ালয়ন্র্য 
র্র্ভয় র্ায়ের্য জন্য হর্ফয়র্র্ল হর্ফয়র্র্ল র্দর্’আর্য উয়ল্লখ আয়ে, আর্যহর্ফ জান্া র্থাকয়ল কর্গুয়লা র্িয়র্ফ, জান্া ন্া 
র্থাকয়ল অয়ন্যর্য হন্কট কর্থয়ক হর্য়খ হন্য়র্ফ। র্ র্ফ ন্া র্য়ল হন্য়ত ও র্দর্’আ কর্ফর্য়লর্য ান্র্র্ভর্য়র্ আর্যহর্ফ 
র্দর্’আর্য র্ফাংলা অর্থগ হর্দয়য় হকংর্ফা র্ভয়ন্র্য আয়র্ফর্ ও প্রয়য়াজন্ কর্ভাতায়র্ফক হন্য়জর্য র্বার্লায় র্দর্’আ কর্যয়র্ফ।  
 দজ্জ ৌ ও োহ্া-োহজন্ থেদে হ্োয় –  
    র্য়জ্জর্য র্র্পর্য একর্ভাত্র আল্লার্র্য উয়দ্দয়র্যই র্ওয়া উহেৎ। র্হর্ফত্র র্যআয়ন্ আল্লার্ র্ফয়লয়েন্, কতার্ভর্যা 
আল্লার্র্য উয়দ্দয়র্য র্জ্জ ও ওর্ভর্যার্ র্হর্যর্র্ণ্গ র্ালন্ কর্য। র্য়জ্জ র্মার্ফার্য কর্থা র্পলাও কয়র্য প্রোর্য কর্যার্য র্ভয়তা 
ন্য়। কলাক কর্দখায়ন্ার্ভর্লক র্য়যর্র্মর্ক্ত র্র্ফগপ্রকার্য র্যর্র্ভ-কর্যওয়াজ ও র্যর্হহত র্হর্যর্ার্য কর্যা উহেৎ। র্ র্গয়ণ্ 
র্মায়র্ফ এর্ফং আর্য়র্ফ। হন্জ র্র়্র্ র্য়ত হর্ফর্দায় কন্ওয়ার্য র্র্ভয় র্ভর়্তর্ যর্য কর্থা স্মর্যণ্ কয়র্য র্মার্ফতর্হয় হর্র্ার্ফ-
হন্কার্ হর্ভটিয়য় র্মায়র্ফ। কায়র্যা র্ক হজ ায় র্থাকয়ল তা র্র্র্যা কর্যয়র্ফ, র্ র্ফ ন্া র্য়ল র্ভার্প কেয়য় হন্য়র্ফ। ঋণ্ 
র্থাকয়ল তা র্হর্যয়র্ার্ধ কর্যয়র্ফ, র্ র্ফ ন্া র্য়ল র্র্ভয় কেয়য় হন্য়র্ফ। কায়র্যা র্ভয়ন্ ককান্ প্রকার্য কষ্ট হর্দয়য় 
র্থাকয়ল তার্য হন্কট কর্থয়ক র্ভার্প ও ের্ভা কেয়য় হন্য়র্ফ। র্হর্যর্ফার্য-র্হর্যজন্, আত্মর্হয়-স্বজন্, প্রহতয়র্ফর্র্হ ও 
অর্ধর্হন্ য়র্দর্য কাে কর্থয়ক র্ভার্প কেয়য় হন্য়র্ফ। র্কল প্রকার্য আত্মর্র্ফগ, র্ফংর্ কর্ র্যর্ফ, হর্ংর্া-হর্ফয়দ্বর্ল, ের্ভতা, 
অর্থগ র্ম্পর্দ ইতযাহর্দর্য অর্ংকার্য র্ম্পর্ণ্গ য়র্ র্হর্যর্ার্য কয়র্য একর্ভাত্র আল্লার্র্যই উর্র্য তাওয়াক ল কর্যয়র্ফ। 
র্দর্’র্যাকাআত ন্র্পল ন্ার্ভার্ম আর্দায়ায়  আয়াতর্ ল র্যহর্, র্র্র্যা র্যাইর্, র্দ র্দ ও ইয় র্র্পার্য র্য়ি র্হর্যর্ফার্য-
র্হর্যজন্ কর্থয়ক হর্ফর্দায় কন্য়ার্য র্দর্’আ, ঘর্য কর্থয়ক কর্ফর্য র্ওয়ার্য র্দর্’আ, র্মান্র্ফার্ন্ ও হর্ফর্ভায়ন্ উোর্য র্দর্’আ 
র্য়ি র্মাত্রা কর্যয়র্ফ।  
 হ্দেদে াত্রা প্রাক্কাদল এ েড়’আ োাঠ েদ্- ِ ه ْلع ب ْي ِّللَاهِبه َ لهيِّللَاهِ ِ ْ هْم ِ ِّ فه  (উর্পাহব্বর্মর্ আর্ভর্যই 
ইলাল্লাহর্ ই াল্লার্া র্ফাের্হ ল ইর্ফার্দ) অর্থগ- আর্ভার্য র্র্ভ  কাজ, জান্-র্ভাল আল্লাহ্  তা’য়ালার্যই প্রহত কর্ার্র্দগ 
কর্যলার্ভ। ককন্ন্া, আল্লাহ্  তা’য়ালাই তাাঁর্ার্য র্ফাযায়র্দর্য র্যেণ্ায়র্ফেণ্কার্যর্হ। 
   অতিঃর্র্য র্দর্’র্যাকআত ন্র্পল ন্ার্ভার্ম আর্দায়ায়  আয়াতর্ ল র্যহর্, র্র্র্যা র্যাইর্, র্দ র্দ ও ইয় র্র্পার্য 
র্য়ি এ র্দর্’আ কর্যয়র্ফ, অর্থগ- কর্ আল্লার্! র্র্পয়র্য র্মাওয়ার্য র্র্ভয় র্মত র্দর্’আ কতার্ভার্য হপ্রয় র্ার্ফর্হর্ফ (র্িঃ) 
কয়র্যয়েন্ র্ফা উ তয়ক কর্যয়ত র্ফয়লয়েন্ এর্ফং কতার্ভার্য হপ্রয় র্ফাযার্যা কয়র্যয়েন্, কর্ভয়র্র্যর্ফান্র্হ কয়র্য ঐ র্কল 
র্দর্’আও আর্ভার্য জন্য কর্ফর্ল কয়র্য কন্ও, আর্ভর্হন্।  
 োহ্া-োহজন্ থেদে হ্োয় থন্য়া য় োড়দ্- كِه ه ِعه تْيمه ه خه ه ِ نهتهكه أهمه ه ِ هكه ي ِ ِّللَاه ْ  أهْسته
(আর্তাওহর্দউল্লার্া দ্বর্হন্াকা ওয়া আর্ভান্াতাকা ওয়া খাওয়াতর্হর্ভা আ’র্ভাহলক) অর্থগ- আহর্ভ কতার্ভায়র্দর্য দ্বর্হন্ ও 
ঈর্ভান্ এর্ফং র্মার্ফতর্হয় আর্ভয়লর্য র্হর্যণ্ার্ভ আল্লার্র্য র্ায়ত কর্ার্র্দগ কর্যহে।  
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 ঘ থেদে থ্ দয় এ েড়’আ োড়দ্- ّلَلهِِ ََّلِب هِ َ آلق ه ِ ه ْ ِّللَاهِآلحه ه ْتِعه َك ه ِته بْسمِّللَاه (হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ তাওয়াক্কালতর্  
আলাল্লহর্ লা র্াওলা ওয়ালা ক্বর্ য়াতা ইল্লাহর্ফল্লার্) অর্থগ- আল্লার্র্য ন্ায়র্ভ তাাঁর্যই উর্র্য হন্র্বগ র্য কয়র্য কর্ফর্য র্হচ্ছ। 
তাাঁর্য র্ার্ার্ময োিা ককান্ র্ৎ কাজই র্র্ভার্ধা র্য় ন্া এর্ফং অর্ৎ কাজ র্য়তও কর্ফাঁয়ে র্থাকা র্মায় ন্া।  
   র্মান্র্ফার্য়ন্ ِ ّلَلهِبْسم (হর্ফেহর্ভল্লাহ্) র্ফয়ল ডান্ র্া হর্দয়য় উেয়র্ফ এর্ফং র্র্হয়ট র্ফয়র্ ِ ْ ّلَلهِهْلحه (আলর্ার্ভর্দর্হলল্লার্) 
র্ফয়ল এ েড়’আ োড়দ্- ِه ه ْ ِله ه بِّ ه ِ له ِ نَ ه ِ نْينه ْ ِم ِلهه َ ِك مه ه ِ ه ِهه ه ِله ه َ ِسه لَ ِ ه ْحه  র্র্র্ফর্ান্াল্লাহর্ম) س
র্াখ্খার্যলান্া র্ার্মা ওয়ার্ভা া লাহু র্ভর্ক্বহর্যন্র্হন্,ওয়া ই া ইলা র্যহব্বন্া লার্ভর্ন্ক্বহলর্ফর্ন্) অর্থগ- অহত র্হর্ফত্র র্ভর্ান্ 
কর্ই র্ত্তা, হর্মহন্ এ র্ফার্ন্য়ক আর্ভায়র্দর্য আয়ত্তার্ধর্হন্ কয়র্য হর্দয়য়য়েন্, অর্থে তাাঁর্য র্দর্যত োিা এর্র্ফ 
আয়য়ত্ত র্যাখার্য ের্ভতা আর্ভায়র্দর্য হেয়লা ন্া। আর্ভর্যা অর্ফর্যই আর্ভায়র্দর্য প্রর্বর্  আল্লার্র্য হন্কট হর্পয়র্য র্মায়র্ফা।  
   অতিঃর্র্য র্ৎ র্ফার্য ِ ْ ّلَلهِهْلحه  (আলর্ার্ভর্দর্হলল্লার্) ও র্ৎ র্ফার্য ِِِّلَله ه أهْك  (আল্লাহু আকর্ফর্য) র্ফয়ল এ েড়’আ 
োড়দ্- ِأهْنتِهِ ََّل ِ ه ن ُّ ل ِ َِّلهيهْغ ِلي،ِفهإنَه ْ ْغ ْسيِفه تِنه ْ ه ه نِّيِ ِ َم َ ل ِ نهكه ْحه س  (র্র্র্ফর্ান্াকা আল্লাহু া ইহ  জ্বলার্ভতর্  
ন্ার্পর্র্হ র্পার্হর্পর্যহল র্পা ই াহু লা-ইয়ার্হর্প র্ম র্মর্ন্র্র্ফা ইল্লা আংতা) অর্থগ- কর্ আল্লার্! তর্ হর্ভ র্হর্ফত্র, হন্শ্চয় আহর্ভ 
হন্য়জর্য উর্র্য অতযাোর্য কয়র্যহে। র্র্তর্যাং তর্ হর্ভ আর্ভায়ক ের্ভা কয়র্য র্দাও, হন্শ্চয় তর্ হর্ভ র্ফযতর্হত গুন্ার্ ের্ভা 
কর্যার্য ের্ভতা আর্য কায়র্যা কন্ই।  
   এর্যর্র্য এ র্দর্’আ র্িয়র্ফ - ِْهي ِعه ْ ِّ ِهه َم َ هل . ضه ْ ِته لِمه ْ ْلعه ِ منه ه ِ ه ْ لتَ ه ِ َ ْل ِ ه هه نه ه ِسه ِفْي ِنهْسأهلكه نَ ِ َم َ ِهِل
ِ ه ْل ه َّْلهْهلِ ِفيِ ه ه ْل ه ِ ه حبِفيَِس َ ل ِ هْنته َمِ َ ل ِ. ْ َّْله ِ ه ِبْع َ عه ْط ه ِ ه هه نه ه আল্লাহু) سه া ই া ন্ােআলর্কা র্পর্হ 
োর্পাহর্যন্া র্ার্মাল হর্ফর্যর্য ওয়াততাকওয়া ওয়া হর্ভন্াল আ’র্ভহল র্ভা তার্যর্মা। আল্লাহুর্ভা র্ার্ফহর্ফন্ আ’লাইন্া োর্পার্যন্া 
র্ার্মা ওয়াতহর্ফ আ’ া র্ফর্’র্দাল আর্যহর্দ। আল্লাহুর্ভা আংতার্ র্হর্র্ফর্ হর্পে োর্পাহর্য ওয়াল খহলর্পাতর্  হর্পল আর্হল ওয়াল 
র্ভাল)। অর্থগ- কর্ আল্লার্! আর্ভর্যা এ র্র্পয়র্য কতার্ভার্য কায়ে র্ততা ও র্র্যয়র্জর্াহর্য প্রার্থগন্া কহর্য এর্ফং 
এর্ভন্ আর্ভল প্রার্থগন্া কহর্য র্মায়ত তর্ হর্ভ র্ন্তুষ্ট র্থায়কা। কর্ আল্লার্! এ র্র্পর্যটি আর্ভায়র্দর্য জন্য র্র্জ কয়র্য 
র্দাও এর্ফং র্য়র্থর্য র্দর্র্যেয়ক অন্ায়ার্র্ার্ধয কয়র্য র্দাও। কর্ আল্লার্! তর্ হর্ভই আর্ভার্য র্র্পয়র্যর্য র্ার্থর্হ এর্ফং তর্ হর্ভ 
আর্ভার্য ঘর্য-র্ফাহি, অর্থগ র্ম্পর্দ ও র্হর্যর্ফার্য-র্হর্যজন্য়র্দর্য কর্র্পাজতকার্যর্হ।        
 োদে াত্রা হ্হি েদল োড়দ্- ِِّللَاه ه ه ِب ْ هقِهِأهع ِخه ِمه َ ِشه ِمْن َم لتَ  (আ’ঊর্মর্ হর্ফকাহলর্ভাহতল্লাহর্ত 
তা াহত হর্ভন্ র্ার্যহর্য র্ভা খলাক্ব)অর্থগ-র্কল র্র়্হষ্টর্য অহন্ষ্ট কর্থয়ক র্ভর্ান্ আল্লার্র্য র্হর্যর্র্ণ্গ কাহলর্ভার্র্ভর্য়র্র্য ওর্র্হলায় 
আশ্রয় োই। 
 হ্ান্ দি থজদ্দা হ্ান্ ্ন্দ ন্জদ আদল োড়দ্-ِ ، ه ِفي مه ه ْي خه ه ِ يه ْ ه ْل ِ ِهه ه ْي ِخه نِّيِأهْسأهلكه ِ َم َ ل

ِِم ِبكه أهع هه ِفي ِمه َ شه ه ِ هه َ ْنِشه  (আল্লাহু া ই র্হ আস্আলর্কা খয়র্যা র্াহর্মহর্ল ক্বর্যইয়াহত ওয়া খয়র্যা র্ভা র্পর্হর্া, ওয়া 
আ’উর্মর্হর্ফকা হর্ভন্ র্ার্যর্যর্া ওয়া র্ার্যর্যর্ভা র্পর্হর্া) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য হন্কট এ র্র্য়র্যর্য ও এর্য 
অর্বয র্যর্হণ্ র্কল হজহন্য়র্র্য র্ভ ল কার্ভন্া কর্যহে এর্ফং এর্য অর্বয র্যর্হণ্ র্কল অকলযাণ্ কর্থয়ক কতার্ভার্য 
হন্কট আশ্রয় প্রার্থগন্া কর্যহে। 
 হ্ান্ থেদে থন্দ োড়দ্- ًِ ْي ِنَ نً ه ْ ِس ْنكه ْيِمْنِلَ ْ ْجعه َ ِ ٍ ْ ِص ه ه ْ ْيِم ْج ْخ َ ِ ٍ ْ ِص له خه ْ ْنْيِم خ ْ ِه ِّ ه  
(র্যহব্ব আর্দহখলন্র্হ র্ভর্র্দখলা হর্র্দহক্বউাঁ ওয়া আখহর্যজ্বন্র্হ র্ভর্খর্যজা হর্র্দহক্বওাঁ ওয়াজ্বআ’লন্র্হ হর্ভল্লার্দর্ংকা ের্লতন্ান্ ন্ার্র্হর্য) 
অর্থগ- কর্ আর্ভায়র্দর্য প্রহতর্ালক! কর্মখায়ন্ শুর্ব ও র্য় ার্লজন্ক, তর্ হর্ভ আর্ভায়ক কর্খায়ন্ হন্য়য় র্মাও এর্ফং কর্ম 
ান্ র্য়ত কর্ফর্য র্য়য় আর্া শুর্ব ও র্য় ার্লজন্ক, তর্ হর্ভ আর্ভায়ক কর্খান্ কর্থয়ক কর্ফর্য কয়র্য আন্ এর্ফং 

কতার্ভার্য হন্কট র্য়ত আর্ভায়ক র্ার্ার্মযকার্যর্হ র্হক্ত র্দান্ কর্য। 
 ক্কা ে েহিদগাচ দল োড়দ্(র্ৎ র্ফার্য)- ِفيههِ  ه ِله ْ َمِبه َ ل (আল্লাহু া র্ফাহর্যকলান্া র্পর্হর্া) অর্থগ- কর্ 
আল্লার্! তর্ হর্ভ আর্ভায়র্দর্যয়ক এখায়ন্ র্ফর্যকত র্দান্ কর্য। 
 ক্কা েদ প্রদ্েোদল োড়দ্- ِه لهْي ِ ه ِأهْه لحْي ِّْبِصه حه ه ِ ه ِأهْه له ِ ه ْ ِّ حه ه ِ هه ه ِجه ه ْق ْ ِ َم َ ل  (আল্লাহু া 
র্যঝর্ কন্া জ্বান্ার্া ওয়া র্াহব্বর্ফন্া ইলা-আর্হলর্া ওয়া র্াহব্বর্ফ েহলর্র্হ আর্হলর্া ইলাইন্া) অর্থগ- কর্ আল্লার্! তর্ হর্ভ 
আর্ভায়র্দর্যয়ক এ র্ফর্হতর্য লার্বর্র্ভর্র্ র্দান্ কর্য, এর্য অহর্ধর্ফার্র্হয়র্দর্য হপ্রয় কর্য এর্ফং তায়র্দর্য র্ৎ কলাকয়র্দর্য 
র্বালর্ফার্া আর্ভায়র্দর্যয়ক র্দান্ কর্য। 
 োহ্ত্র ো্া েদৌ আে্ – র্ভক্কা ন্র্র্যর্হয়ত র্হর্ফত্র কার্ফা র্হর্যর্প অর্ফহ ত। কার্ফায়ক র্ফায়তর্ ল্লার্ র্হর্যর্প 
(আল্লার্র্য ঘর্য) র্ফলা র্য়। র্ভর্ান্ আল্লার্ র্যাব্বর্ল আ’লাহর্ভয়ন্র্য আর্যয়র্র্য হন্য়েই এর্য অর্ফ ান্। এ র্হর্ফত্র 
ান্য়ক স্বয়ং আল্লার্ র্াহ  ও হন্র্যার্ত্তার্য ান্ হর্য়র্য়র্ফ কঘার্লণ্া হর্দয়য়য়েন্। অতএর্ফ এর্য র্ভর্মগার্দা ও গু ে 

অর্হর্যর্র্হর্ভ। কার্ফার্য েতর্ ষ্পাশ্বগ  হন্র্ধগাহর্যত এলাকায়ক র্ার্যার্ভ র্ফলা র্য়। র্ভক্কা ও র্ভহর্দন্ায় র্ার্যায়র্ভর্য র্ ান্ 
র্ফজায় র্যাখা জ র্যর্হ (ওয়াহজর্ফ)। হর্ফন্া অজর্য়ত র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যায়র্ভর্য র্র্হর্ভান্ায় প্রয়র্ফর্ কর্যয়র্ফ ন্া। র্বহক্ত 
আর্দর্ফর্র্ র্র্ ত কর্ভাতায়র্ফক প্রয়র্ফর্ কর্যয়র্ফ এর্ফং র্র্ ত কর্ভাতায়র্ফক কর্ফর্য র্য়র্ফ। র্মতেণ্ র্থাকয়র্ফ ইয়তকায়র্পর্য 
হন্য়য়ত র্থাকয়র্ফ, এখায়ন্ একঘণ্টা ইয়তকার্প অন্য র্ভর্হজয়র্দ একলে ঘণ্টা ইয়তকার্প কর্যার্য র্র্ভতর্ লয। -

র্দর়্হষ্টর্য প্রর্বার্ফ কর্থয়ক র্ভর্ক্ত র্থাকয়র্ফ। এখায়ন্ অয়ন্ক র্র্যর্যর্হ র্ভহর্লার্যাও তওয়ায়র্পর্য জন্য আয়র্, র্র্যর্হর্য 
কার্য়ি ঢাকা র্থাকয়লও তওয়ায়র্পর্য কার্যয়ণ্ অয়ন্য়কর্য কের্ার্যা কখালা র্থায়ক (র্মহর্দও কের্ার্যা কখালা র্যাখা উহেৎ 
ন্য়)। র্োৎ ন্জয়র্য র্য়ি কর্য়ল র্দর়্হষ্ট র্ংর্মত কর্যা কতগ র্ফয। এর্ভন্ অর্ফ ায়ন্ র্ভর্হর্ভন্য়র্দর্য আল্লার্ র্দর়্হষ্ট র্ংর্মত 
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কর্যয়ত র্ফয়লয়েন্। র্র্মর্যত র্থান্র্বর্হ (র্যর্িঃ) এর্য র্ফণ্গন্ায়, “ -র্দর়্হষ্ট কর্থয়ক একর্ফার্য েের্  কর্র্পাজত কর্যা, র্দর্ 
র্াজার্য র্যাকা’আত তার্াজ্জর্র্দ অয়র্ো উত্তর্ভ”।  

   র্ভর্হজর্দর্ল র্ার্যায়র্ভ এক র্যাকা’আত ন্ার্ভার্ম একলে র্যাকা’আয়তর্য র্র্ভর্হর্যর্ভাণ্ কন্কর্হ লার্ব র্য়। 
র্ভর্হজর্দর্ল র্ার্যার্ভ ঐ র্ভর্হজর্দ কর্ম র্ভর্হজর্দটি কর্ালাকর়্ হত র্য়য় র্ফর্য়কর্য র্ভায়ঝ কার্ফায়ক হন্য়য় র্দাাঁহিয়য় আয়ে। 
র্ভর্হজর্দর্ল র্ার্যার্ভ ও র্ভহর্দন্ায় র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হয়ত ন্র্পয়লর্য কেয়য় হর্ফর্ত হর্দয়ন্র্য কাজা ন্ার্ভার্ম আর্দায়য় 
র্পহজলত কর্ফর্র্হ। তয়র্ফ র্ফায়তর্ ল্লার্ র্র্যর্হয়র্প র্থাকা অর্ফ ায় কর্ফর্র্হ কর্ফর্র্হ তওয়ার্প কর্যার্য কেষ্টা কর্যয়র্ফ। এক 
র্াহর্দয়র্ র্ফলা র্য়য়য়ে, কর্ম র্ফযহক্ত র্র্োর্ফার্য তওয়ার্প কয়র্য কন্য়, কর্ কর্ান্ার্ কর্থয়ক এর্ভন্ র্াক র্য়য় র্মায়, 
কর্মন্ আজই র্বর্ হর্ভষ্ঠ র্য়য়য়ে (হতর্যহর্ভর্মর্হ)। র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যায়র্ভ ইয়তকায়র্পর্য হন্য়য়ত র্ফর্া, কার্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য হর্দয়ক 
র্বহক্ত ও র্ভর্ব্বয়তর্য র্দর়্হষ্টয়ত তাহকয়য় র্থাকাও র্ফি ইর্ফার্দত। এয়ত আল্লার্র্য অয়র্র্ল র্যর্র্ভয়তর্য অহর্ধকার্যর্হ 
র্ওয়া র্মায়। প্রহতহর্দন্ কার্ফা ঘয়র্যর্য উর্র্য র্ৌর্্র্োটি আল্লার্র্য খাে র্যর্র্ভত র্ফহর্লগত র্য়, তন্ময়র্ধয র্র্োটি 
তাওয়ার্পকার্যর্হর্য উর্র্য, র্র্োটি ন্র্পল ন্ার্ভার্ম আর্দায়কার্যর্হর্য উর্র্য এর্ফং র্্র্োটি কর্ম কার্ফা ঘয়র্যর্য হর্দয়ক 
তাকায় তার্য উর্র্য।  
 হলাদে ন্াা আোয়– র্ভহর্লায়র্দর্য র্াাঁে ওয়াক্ত ন্ার্ভার্ম ও জর্র্ভর্'আর্য ন্ার্ভায়র্মর্য জন্য র্ফায়তর্ ল্লার্র্য 
জার্ভাআয়ত র্মাওয়া শর্ফর্ধ ন্য়। হর্ফহর্ব  র্াহর্দয়র্ র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য হন্জগ ন্- ায়ন্/অযর্য র্ভর্য়ল ন্ার্ভার্ম আর্দায় 
কর্যা অহর্ধক র্র্ণ্য ও র্পহজলয়তর্য হর্ফর্লয় র্ফয়ল আখযাহয়ত কর্যা র্য়য়য়ে। র্ভহর্লার্যা র্ভক্কায় র্ফায়তর্ ল্লার্ র্ফা 
র্ভহর্দন্ায় র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হয়ত ন্ার্ভার্ম আর্দায়য়র্য জন্য ন্া হর্য়য় হন্জ হন্জ কর্ায়টল য়র্ভ একাকর্হ ন্ার্ভার্ম 
আর্দায় কর্যয়র্ফ তার্য়ল তার্যা উক্ত অর্ফ ায় ঐ র্ভর্হজর্দদ্বয়য়র্য র্াওয়ার্ফ কর্থয়ক কর্ফর্র্হ র্াওয়ার্ফ র্ায়র্ফ। তার্যা 
র্ভহর্দন্ায় র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হয়ত হন্হর্দগষ্ট র্র্ভয়য় র্যওজায়য় আতর্ার্য হজয়ার্যয়তর্য জন্য আর্য র্ভক্কায় র্ফায়তর্ ল্লার্ 
র্র্যর্হয়র্প শুর্ধর্ তওয়ায়র্পর্য জন্য র্মায়র্ফ, র্র্ র্লয়র্দর্য কর্থয়ক এহিয়য় র্ভাতায়র্পর্য হকন্ার্যা হর্দয়য় হকংর্ফা োয়র্দ 
তওয়ার্প কর্যয়র্ফ। এ র্র্ভয়য় ন্ার্ভায়র্মর্য আজান্ র্য়য় কর্য়ল ককর্ জার্ভাআ’কত র্র্যর্হক র্য়ল র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য 
হন্র্ধগাহর্যত ায়ন্ হর্য়য় র্দাাঁিায়র্ফ। জ র্যয়তর্য হর্বহত্তয়ত উলার্ভায়য় ককর্যার্ভ এ কেয়ত্র তায়র্দর্য জন্য জার্ভাআ’কত 
অংর্ গ্রর্য়ণ্র্য অন্র্র্ভহত হর্দয়য়য়েন্। তয়র্ফ, প্রেণ্ড হর্বি ইতযাহর্দর্য কার্যয়ণ্ তায়র্দর্য র্র্ য়র্লর্য র্ভায়ঝ র্দাাঁহিয়য় 
একয়ত্র জার্ভাআ’কত র্র্যর্হক র্ওয়া শর্ফর্ধ ন্য়। (র্ফর্খার্যর্হ র্র্যর্হর্প-র্ৌ:র্ৌর্্র্ো, র্ভর্র্হলর্ভ র্র্যর্হর্প-র্ৌ:র্ৌর্র্ৎ, হতর্যহর্ভজর্হ র্র্যর্হর্প র্ৌ:র্ৌর্্র্ো, 
হর্ভর্কাত র্র্যর্হর্প র্ৌ:র্র্, আর্ফর্ র্দাউর্দ র্র্যর্হর্প র্ৌ:র্র্, র্ভর্র্ন্য়র্দ আর্র্ভার্দ,র্লষ্ঠ খে র্র়্িঃ র্্র্র্,র্ৎর্োর্ৌ র্ািঃ ন্ং র্্র্র্র্র্,র্্র্র্র্্র্, আর্র্ান্র্ল র্পাতাওয়া-
র্ৎ:র্ৎর্, র্্র্র্ৎ,র্:র্র্র্, আর্মর্হর্মর্ল র্পাতাওয়া-র্ৌ:র্্র্ৌর্ৎ, র্পাতাওয়া র্যার্র্হহর্ভয়া-র্ৌ:র্্র্ৎর্ৌ, র্দর্র্যয়র্য র্ভর্খতার্য র্ৌ:র্র্ৎ, ই’লাউর্ র্র্ন্ান্ র্/র্্র্ৎর্ৌ)। 

 ন্াা ন্মড়খ হেদয় ািায়াি – ন্র্ফর্হজর্হ (র্িঃ) ইর্যর্ার্দ কয়র্যন্-“ন্ার্ভার্মর্হর্য র্ন্মর্খ হর্দয়য় র্মাতায়াত 
কর্যা কর্ম কত র্ফি গুন্ার্, তা র্মহর্দ অহতির্ভকার্যর্হ জান্ত, তার্য়ল কর্ র্র্ো র্ফৎর্র্য, অর্র্য র্ফণ্গন্ায় র্ৌর্োর্ো 
র্ফৎর্র্য অয়র্ো কর্যয়ত র্য়লও হন্জ ায়ন্ র্দাাঁহিয়য় র্থাকত; তর্থাহর্ও ন্ার্ভার্মর্হর্য র্ন্মর্খ হর্দয়য় অহতির্ভ কর্যত 
ন্া (হতর্যহর্ভর্মর্হ-র্ৌ/র্র্)। তওয়ার্পকায়ল ন্ার্ভার্মর্হর্য র্ন্মর্খ হর্দয়য় অহতির্ভ কর্যা র্মায় র্ফয়ট, তয়র্ফ হর্বয়ির্য কার্যয়ণ্ 
কর্জর্দার্য ায়ন্ র্া কর্দওয়া হকংর্ফা ন্ার্ভার্মর্হয়ক হডহ য়য় র্মাওয়া শর্ফর্ধ ন্য়। র্ার্ভয়ন্ জায়র্া খাহল কর্যয়খ 
কর্েয়ন্ কাতার্য র্ফান্ায়র্ফ ন্া, প্রর্থয়র্ভ র্ার্ভয়ন্র্য কাতার্য র্র্ণ্গ কর্যয়র্ফ।  
 ক্কা েদৌ েড়’আ ে ড়্দল ান্ – (র্ৌ)খান্ায়য় কার্ফায় প্রর্থর্ভ র্মখন্ ন্জর্য র্য়ি, (র্্)র্ভাতায়র্প কার্ফা 
র্ফা কার্ফা তওয়ায়র্পর্য ান্, (র্ৎ)র্ভর্লতাজায়র্ভ কার্ফা অর্থগাৎ কার্ফার্য র্দর্যজা ও র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য র্ভর্ধযর্ফতী 
কর্দয়াল র্ংলগ্ন ান্, (র্)র্ভর্হজায়র্ফ র্যর্র্ভত অর্থগাৎ কার্ফার্য োয়র্দর্য র্াহন্ ন্ার্ভার্য র্াইয়র্র্য হন্য়ে, (র্)কার্ফা 
ঘয়র্যর্য কর্বতর্য, (র্)র্াহতয়র্ভর্য কর্বতর্য। কা’র্ফা ঘয়র্যর্য উত্তর্য র্ায়শ্বগ অর্ফহ ত অর্ধগর্ফর়্ত্তাকার্য কর্দয়াল কঘর্যা 
ান্য়ক র্াহতর্ভ র্ফয়ল, এটাও কার্ফা ঘয়র্যর্য অংর্। র্ র্ফ র্’কল এখায়ন্ র্্/র্ র্যাকা’আত ন্র্পল ন্ার্ভার্ম 

আর্দায় ও র্দর্’আ কর্যয়র্ফ, (র্)জর্ভজর্ভ য়র্র্য কায়ে, (র্)র্ভাকায়র্ভ ইব্রাহর্য়র্ভর্য কর্েয়ন্, (র্)র্ার্পা ও 
র্ভার্যওয়া র্ার্ায়ি, (র্ৌর্ো)র্ার্পা ও র্ভার্যওয়া র্ার্ায়ির্য র্ভায়ঝ কর্ম ায়ন্ কর্দ াঁি কর্দওয়া র্য় অর্থগাৎ র্র্ফর্জ র্ফাহত 
হন্য়র্দগ হর্ত ায়ন্, (র্ৌর্ৌ)কর্যাকয়ন্ ইয়ায়র্ভন্র্হ ও র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য র্ভর্ধযর্ফতী ায়ন্, (র্ৌর্্)আর্যার্পাত, 
র্ভর্জর্দাহলর্পা ও হর্ভন্ার্য র্ভয়র্দায়ন্, (র্ৌর্ৎ)জার্ভার্যাত র্ফা কঙ্কর্য র্ভার্যার্য ায়ন্।  

   র্জ্জ ও ওর্ভর্যার্য র্র্পর্য র্র্র্যাটাই র্দর্’আ কর্ফর্ল র্ওয়ার্য র্র্পর্য। র্জ্জ ও ওর্ভর্যা র্র্ভন্কার্যর্হ আল্লার্তা’লার্য 
হর্ফয়র্র্ল কর্ভর্র্ভান্। হতহন্ র্দর্’আ কর্যয়ল আল্লার্ তা কর্ফর্ল কয়র্যন্, গুন্ার্ র্ভার্প োইয়ল আল্লাহ্  তা র্ভার্প কয়র্য 
কর্দন্ (ইর্ফয়ন্ র্ভাজার্, হর্ভর্কাত)। তাই এ অহতর্ভর্লযর্ফান্ র্র্ভয়য় র্র্দার্র্ফগর্দা হজহকর্য, ন্র্পল ইর্ফার্দত র্ফয়যর্র্হয়ত 
হন্র্ভগ্ন র্থাকয়র্ফ, অর্ফয়র্লা কর্যা উহেত ন্য়, এ র্ভর্র্র্তগ গুয়লা র্য়য়তা জর্হর্ফয়ন্ আর্য আর্য়র্ফ ন্া। একাগ্রহেয়ত্ত 
হন্য়জর্য জন্য, জর্হহর্ফত/র্ভর়্ত হর্তা-র্ভাতা, র্হর্যর্ফার্য-র্হর্যজন্, আত্মর্হয়-স্বজন্, কর্দর্ ও র্কল র্ভর্র্লর্ভায়ন্র্য 
জন্য র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। 
 ওা ও জ্জ - 

 র্জ্জ র্োর্ৎ প্রকার্য, র্মর্থা- র্য়জ্জ হক্বর্যান্, র্য়জ্জ তার্ভাত্তর্ ও র্য়জ্জ ইর্পর্যার্দ। 
   (৮) র্য়জ্জ হক্বর্যান্- র্ভর্হকাত কর্থয়ক একর্য়  ওর্ভর্যার্ ও র্য়জ্জর্য ইর্র্যার্ভ কর্ফাঁয়র্ধ ঐ একই ইর্র্যায়র্ভ 
র্র্মগায়িয়র্ভ ওর্ভর্যার্ ও র্জ্জ র্ালন্ কর্যায়ক র্য়জ্জ হক্বর্যান্ র্ফয়ল। হক্বর্যান্ র্র্ফগাহর্ধক র্পর্মর্হলতর্র্ণ্গ, র্মার্যা কর্য়র্লর্য 
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হর্দয়ক র্মায় তায়র্দর্য জন্য এ র্জ্জ কর্যা উত্তর্ভ ও র্র্জ। এ র্য়জ্জ র্জ্জ ও ওর্ভর্যার্য ইর্র্যার্ভ একর্ায়র্থ র্ফাাঁর্ধা 
র্য় এর্ফং একইর্ায়র্থ র্জ্জ ও ওর্ভর্যার্য ইর্র্যার্ভ কখালা র্য়। 
   (৯) র্য়জ্জ তার্ভাত্তর্- তার্ভাত্তর্ র্য়জর্য জন্য র্দর্’র্ফার্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়ত র্য়। প্রর্থর্ভর্ফার্য র্ভর্হকাত কর্থয়ক শুর্ধর্ 
ওর্ভর্যার্য ইর্র্যার্ভ কর্ফাঁয়র্ধ র্ভক্কায় কর্ াঁয়ে ওর্ভর্যা র্ালন্ কয়র্য ইর্র্যার্ভ কর্থয়ক র্ালাল র্য়য় র্মাওয়া, অতিঃর্র্য র্ 
হজলর্জ্জ র্র্মগয  ইর্র্যার্ভ র্ফযতর্হত অর্ফ ান্ কর্যা। হদ্বতর্হয়র্ফার্য র্ হজলর্জ্জ হর্ভন্া র্মাওয়ার্য র্র্য়র্ফগ র্ভক্কা কর্থয়ক 
র্য়জ্জর্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা। ইর্া র্র্জ ও আর্ান্। র্ভহর্লায়র্দর্য জয়ন্যও তার্ভাত্তর্ র্জ্জই উত্তর্ভ। র্ফাংলায়র্দয়র্র্য 
অহর্ধকাংর্ র্াজর্হ র্য়জ্জ তার্ভাত্তর্ র্ালন্ কয়র্য র্থায়কন্।    
   (ৰ) র্য়জ্জ ইর্পর্যার্দ- ইর্পর্যার্দ র্য়জ্জর্য র্পহর্মলত হক্বর্যান্ ও তার্ভাত্তর্র্য তর্ লন্ায় কর্ভ। র্য়জ্জ ইর্পর্যার্দ অর্থগ 
শুর্ধর্ র্জ্জ কর্যা। র্ভর্হকাত কর্থয়ক শুর্ধর্ র্য়জ্জর্য ইর্র্যার্ভ কর্ফাঁয়র্ধ র্ভক্কায় কর্ াঁয়ে একটি তওয়ার্প কর্যা (তওয়ায়র্প 
র্দর্র্ভ র্মা র্র্ ত)। এর্যর্র্য র্য়জ্জর্য কার্মগির্ভ কর্র্ল র্ওয়া র্র্মগয  ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় র্থাকা। ইর্পর্যার্দকার্যর্হ ওর্ভর্যা 

কর্যয়ত োইয়ল র্য়জ্জর্য কার্মগাহর্দ কর্র্ল কর্যার্য র্য়র্য কর্যয়ত র্ার্যয়র্ফ।  
 ্েল জ্জ –  
   র্মহর্দ কায়র্যা ওর্র্য র্র্  অর্ফ ায় র্জ্জ র্পর্যর্ম র্য়, এর্যর্র্য কর্ অর্র্ তা হকংর্ফা অন্য ককান্ র্র্যর্হয়ত 
র্ ত ওজয়র্যর্য কার্যয়ণ্ র্জ্জ র্ালয়ন্ অর্ার্যর্ র্য়য় র্মায় তার্য়ল তার্য জয়ন্য র্জ্জ কর্যা ওয়াহজর্ফ। হন্য়জ 
আর্দায়য় র্ের্ভ ন্া র্য়ল র্ফর্দলর্হ র্জ্জ কর্যায়ন্া র্ফা র্য়জ্জর্য অহর্য়ত কর্যা তার্য জয়ন্য ওয়াহজর্ফ। হর্মহন্ র্র্য়র্ফগ 
হন্য়জর্য র্পর্যজ র্জ্জ আর্দায় কয়র্যয়েন্ এর্ফং র্য়জ্জর্য আর্কার্ভ র্ম্পয়কগ  র্বায়লা জ্ঞান্ র্যায়খন্-র্পর্যজ র্য়জ্জর্য র্ফর্দলর্হ 
এর্ভন্ র্ফযহক্তয়ক হর্দয়য় কর্যায়ন্া উত্তর্ভ, হতহন্ আত্মর্হয় কর্ান্ র্ফা ন্া কর্ান্। কপ্রর্যণ্কার্যর্হ র্য়জ্জর্য খর্যয়ের্য অর্থগ 
র্ফর্ন্ কর্যয়র্ফ এর্ফং র্য়জ্জ র্র্ভন্কার্যর্হ র্ফযহক্তয়ক প্রর্দান্কর়্ ত অর্থগ খর্যয়ের্য জন্য অন্র্র্ভহত হর্দয়য় হর্দয়র্ফ। র্জ্জ 
র্ালন্কার্যর্হ কপ্রর্যণ্কার্যর্হর্য র্ে র্য়ত ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়র্ফ।  র্য়জ্জ র্র্ভন্কার্যর্হ র্ফযহক্তর্য জয়ন্য র্য়জ্জ ইর্পর্যায়র্দর্য হন্য়ত 
কর্যা উত্তর্ভ। তয়র্ফ কপ্রর্যণ্কার্যর্হ র্য়জ্জ তার্ভাত্তর্ হকংর্ফা হকর্যায়ন্র্য অন্র্র্ভহত হর্দয়ল এর্ফং র্যর্ফাহন্র্য র্ফযর্ফ া র্য়ল 
তাও কর্যয়ত র্ার্যয়র্ফ (জাওয়াহর্ ল হর্পকর্ র্র়্িঃর্র্োর্–র্র্ৌর্,ইর্ভর্দার্দর্ল আর্কর্ভ,খিঃ–র্্ র্র়্িঃর্ৌর্র্)।  

ওা োালদন্ ধাা্াহে োযা্ল – 
   ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় র্ফায়তর্ ল্লার্ র্র্যর্হয়র্প প্রয়র্ফর্ কয়র্য কা’র্ফা ঘর্য তওয়ার্প কর্যা এর্ফং র্ায়র্হ কর্যার্য র্র্য 
র্ভার্থার্য ের্ ল োাঁটা র্ফা র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্ার্য ন্ার্ভ ওর্ভর্যার্। র্য়জ্জ হক্বর্যান্ ও তার্ভাত্তর্র্য হন্য়ত কার্যর্হর্ণ্ র্ভক্কায় 
কর্ াঁয়ে প্রর্থয়র্ভ ওর্ভর্যার্য তওয়ার্প কর্যয়র্ফ ও র্য়র্য র্ায়র্হ কর্যয়র্ফ। হক্বর্যান্কার্যর্হ এর্যর্র্য তওয়ায়র্প র্দর্র্ভ কর্যার্য 
র্র্য র্ায়র্হ কয়র্য (র্ায়র্হ কর্যা উত্তর্ভ) ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় র্থাকয়র্ফ অর্থগাৎ ইর্র্যার্ভ ন্া খর্য়ল র্য়জ্জর্য অয়র্োয় 
র্থাকয়র্ফ। তওয়ায়র্প র্দর্য়র্ভর্য র্র্য র্ায়র্হ ন্া কর্যয়ল তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য র্র্য র্ায়র্হ কর্যয়ত র্য়র্ফ। 
তার্ভাত্তর্কার্যর্হর্য জন্য এক তওয়ার্প ও এক র্ায়র্হ কর্যয়ত র্য়। এ তওয়ায়র্প তার্ভাত্তর্কার্যর্হর্য ওর্ভর্যার্ ও 
তওয়ায়র্প র্দর্র্ভ উর্বয়ই আর্দায় র্য়য় র্মায়। আর্য ইর্পর্যার্দকার্যর্হ র্ভক্কায় কর্ াঁয়ে তওয়ায়র্প র্দর্র্ভ (র্ায়র্হর্র্) 
কর্যয়র্ফ র্মা র্র্ ত, এর্যর্র্য ইর্র্যার্ভ ন্া খর্য়ল র্য়জ্জর্য অয়র্োয় র্থাকয়র্ফ।  
 ওা ৮ োজ ইা ্াাঁধা (ৌ) - 

 ( ) ইাদ ৌ - ওর্ভর্যার্ হকংর্ফা র্য়জ্জর্য হন্য়ত কর্যা ও তালহর্ফয়া র্াে কর্যা।            
  ( ) ইাদ ওয়াহজ্ - র্ভর্হক্বাত কর্থয়ক ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা ও ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় হন্হর্লদ্ধ কাজ কর্থয়ক 
কর্ফাঁয়ে র্থাকা। র্ভর্হক্বায়তর্য র্ফাইয়র্যর্য র্াজর্হয়র্দর্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা োিা র্ভর্হকাত অহতির্ভ কর্যা জাহয়র্ম ন্য়। 
র্ফাংলায়র্দর্, র্বার্যত ও র্াহক ায়ন্র্য র্ভর্হকাত ইয়ালার্ভলার্ভ র্মা অহতির্ভ কয়র্যই কজদ্দায় কর্ময়ত র্য়।  
 ইাদ োোড়– োড় দে জন্য লর্ র্হ হর্য়র্য়র্ফ র্মা আিাই র্াত র্ফর্য়র্যর্য ও লম্বায় র্ায়ি র্ র্ফা র্ 
র্াত একটর্  কর্ভাটা র্র্হত কার্য়ির্য, অর্র্য র্োর্ৌটি র্ায়য়র্য োর্দর্য হর্য়র্য়র্ফ র্মা লম্বায় কর্ভর্য়ে র্ র্াত। 
ইর্র্যায়র্ভর্য কার্ি র্ার্দা র্ওয়া উত্তর্ভ। ন্তর্ ন্ এ কার্ি হকয়ন্ র্ফার্া র্ফাহিয়ত র্বায়লা কয়র্য র্ধর্য়য় শুহকয়য় 
হন্য়র্ফ, র্মায়ত কয়র্য কার্য়ি র্ভাি ন্া র্থায়ক এর্ফং র্ফযর্ফর্ার্য কর্যয়ত আর্যার্ভ র্য়। র্হর্যহর্ত কার্ি ককান্ 
কার্যয়ণ্ ন্ার্াক র্য়ল তা র্হর্যর্ফতগ ন্ কর্যা জায়য়জ। র্র্ য়র্লর্য জন্য র্ায়য়র্য র্াতার্য উর্য়র্যর্য অংর্ কখালা 
র্থায়ক এর্ভন্ র্যায়েল, আর্য র্ভহর্লায়র্দর্য জর্তা-কর্ভাজা র্র্যার্য অর্ফকার্ আয়ে। 
 হলাদে জন্য ইাদ োোড় – র্ভহর্লায়র্দর্য ইর্র্যায়র্ভর্য জন্য হন্হর্দগষ্ট কর্ার্াক কন্ই। র্ভহর্লার্যা 
কর্লাইর্মর্ক্ত ঐ র্র্ভ  হঢয়লঢালা কার্ি র্হর্যর্ধান্ কর্যয়র্ফ, কর্মগুয়লা তাাঁর্যা স্বার্বাহর্ফকর্বায়র্ফ র্ফযর্ফর্ার্য কয়র্য র্থায়ক 
(র্মা উজ্জ্বল র্যয়ের্য ন্য়), তয়র্ফ র্াহি র্য়র্য তওয়ার্প ও র্ায়র্হ কর্যা অয়ন্ক অর্র্হর্ফর্ধা ও কষ্টকর্য। 
র্র্যর্র্ য়র্লর্য র্দর়্হষ্ট আকর়্ ষ্ট র্য় র্ভহর্লার্যা এর্ভন্ কর্ার্াক হকংর্ফা অলংকার্য র্হর্যর্ধান্ কর্যয়র্ফ ন্া। অয়ন্য়ক র্ভয়ন্ 
কয়র্য, ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় র্ভহর্লায়র্দর্য কের্ার্যা কখালা র্যাখয়ত র্য়-এটা র্ভার্যাত্মক র্বর্ ল। কের্ার্যা কখালা র্যাখয়ল 
হন্য়জর্যও গুন্ার্ র্য় এর্ফং র্র্য র্র্ র্লয়র্দর্যয়কও গুন্ার্ কর্যার্য র্র্য়র্মার্ কয়র্য কর্দওয়া র্য়। র্র্যর্র্ য়র্লর্য র্ার্ভয়ন্ 
কের্ার্যা কখালা র্যাখা র্ার্যার্ভ, আর্ফার্য ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় কের্ার্যার্য র্ায়র্থ ককায়ন্া কার্য়ির্য স্পর্গও হন্য়র্লর্ধ-এর্য 
অর্থগ এ ন্য় কর্ম কর্ফর্ান্া র্র্ য়র্লর্য র্ার্ভয়ন্ও ন্ার্যর্হ তার্য কের্ার্যা কখালা র্যাখয়র্ফ। এ কেয়ত্র ওলার্ভার্ণ্ 
ঐকর্ভতয কর্ার্লণ্ কয়র্যয়েন্ কর্ম র্ভার্থার্য উর্র্য কর্থয়ক োর্দর্য ঝর্ হলয়য় হর্দয়য় কের্ার্যা কঢয়ক ন্ার্যর্হর্ণ্ কর্ফর্ান্া 6



র্র্ র্ল কর্থয়ক র্র্দগ া কর্যয়র্ফ। তাই র্ফায়তর্ ল র্ভর্কার্যর্যর্ভ, র্ভক্কা-র্ভহর্দন্ায় র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য এক র্ধর্যয়ণ্র্য 
কযার্(র্াজর্হ কযার্)র্াওয়া র্মায় কর্টা র্য়র্য তার্য উর্র্য হর্দয়য় কন্কার্ফ র্র্যয়র্ফ হকংর্ফা কের্ার্যার্য র্ায়র্থ লার্য়ত 
ন্া র্ায়র্য এর্ভন্ হকের্ কর্ায়লর্য উর্র্য কর্ফাঁয়র্ধ এর্য উর্র্য ওিন্া/কার্ি ঝর্ হলয়য় হর্দয়র্ফ। অহতহর্যক্ত র্র্দগ ার্য জন্য 
র্াত র্াখা র্ফা এ র্ধর্যয়ণ্র্য ককান্ হকের্ র্যাখয়র্ফ এর্ফং র্র্য র্র্ য়র্লর্য র্ার্ভয়ন্ র্িয়লই তা হর্দয়য় র্ভর্খ আিাল 
কর্যয়র্ফ (র্পাতাওয়া র্দা ল উলর্র্ভ-র্:র্র্্র্,আর্র্ান্র্ল র্পাতাওয়া-র্:র্র্ৎর্)। র্হর্ফত্র র্জ্জ কর্মর্ভন্ একটি র্ভর্ান্ র্পর্যর্ম ইর্ফার্দত, 
কতর্ভহন্ র্র্দগ াও একটি গু ের্র্ণ্গ র্পর্যর্ম ইর্ফার্দত। র্র্তর্যাং র্ভহর্লার্যা র্র্ফগার্ফ ায় র্র্দগ া ও র্ালর্হন্তার্য হর্ফর্লয়য় 
কয়োর্য র্তকগ তা অর্ফলম্বন্ কর্যয়র্ফ। 
 ইা ্াাঁধা হন্য় –  
   তার্ভাত্তর্কার্যর্হর্য জন্য প্রর্থয়র্ভ শুর্ধর্ ওর্ভর্যার্য হন্য়য়ত ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়ত র্য়। হক্বর্যান্কার্যর্হ একর্ায়র্থ র্জ্জ ও 
ওর্ভর্যার্য হন্য়য়ত ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়র্ফ, আর্য ইর্পর্যার্দকার্যর্হ শুর্ধর্ র্য়জ্জর্য হন্য়য়ত ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়র্ফ। র্মার্যা প্রর্থয়র্ভ র্ভক্কা 
র্র্যর্হয়র্প র্মাওয়ার্য হন্য়ত কর্যয়র্ফ তার্যা প্রর্থয়র্ভ প্রয়য়াজন্র্হয় র্াক-র্ার্প র্য়য় কর্মর্ভন্- ের্ল, কর্াাঁর্প, ন্খ কতগ ন্, 
র্ফর্ল ও ন্াহর্বর্য ন্র্হয়ের্য ের্ ল ইতযাহর্দ র্হর্যষ্কার্য কয়র্য র্ভর্হকায়তর্য র্র্য়র্ফগই অর্থগাৎ র্ফাির্হ র্ফা র্াজর্হ কযাম্প র্ফা 
ঢাকা হর্ফর্ভান্ র্ফযয়র্য কর্ার্ল কয়র্য (র্ র্ফ ন্া র্য়ল উর্মর্ কয়র্য) ইর্র্যায়র্ভর্য কার্ি র্হর্যর্ধান্ কর্যয়র্ফ। হে হন্ 
হর্দয়য় ের্ল আাঁেিায়র্ফ। র্র্র্হ র্য র্দার্ র্ফা র্যং কার্য়ি ন্া লায়র্ র্র্ য়র্লর্যা এ র্ র্র্র্হ /আতর্য খাহল র্র্যর্হয়র্য 
লার্ায়র্ফ, তয়র্ফ ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য র্র্য র্র্র্হ /আতর্য র্ফযর্ফর্ার্য কর্যা হন্হর্লদ্ধ। র্মার্যা র্ভহর্দন্া র্র্যর্হর্প র্য়য় র্ভক্কা 
র্র্যর্হয়র্প র্মাওয়ার্য হন্য়ত কর্যয়র্ফ তার্যা র্ভহর্দন্া র্য়ত র্ভক্কা র্মাওয়ার্য র্য়র্থ র্মর্লহুলাইর্পা (র্ফতগ র্ভান্ ন্ার্ভ র্ফর্হয়র্য 
আলর্হ) ন্ার্ভক ান্ কর্থয়ক এ হন্য়য়র্ভ ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়র্ফ। হন্য়জর্য অর্ংয়র্ফার্ধয়ক হর্ফর্জগ ন্ হর্দয়য় একর্ভাত্র 
আল্লার্র্যই উয়দ্দয়র্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়র্ফ। 
   ইর্র্যায়র্ভর্য কার্ি র্হর্যর্ধান্ কর্যার্য র্র্য র্ভাক র্ ওয়াক্ত ন্া র্য়ল র্র্ য়র্লর্যা টর্ হর্ র্য়র্য র্দর্’র্যাকা’আত 
ইর্র্যায়র্ভর্য ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। ন্ার্ভায়র্মর্য র্ৌর্ভ র্যাকআয়ত র্র্র্যা র্পাহতর্ার্য র্য়র্য র্র্র্যা কাহর্প ন্ ও র্্য় 
র্যাকআয়ত র্র্র্যা র্পাহতর্ার্য র্য়র্য র্র্র্যা ইখলার্ র্িয়র্ফ, জান্া ন্া র্থাকয়ল কর্ম র্র্র্যা জান্া আয়ে তা র্িয়র্ফ। 
ন্ার্ভায়র্মর্য র্ালার্ভ হর্পর্যায়ন্ার্য র্র্য হকর্ফলার্য হর্দয়ক র্ভর্খ কয়র্য র্ফর্া অর্ফ ায় টর্ হর্ খর্য়ল হন্য়ত কর্যয়র্ফ। 
অতিঃর্র্য উচ্চ আওয়ায়জ র্ৎ র্ফার্য তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ। তালহর্ফয়া র্ৌ র্ফার্য র্াে কর্যা ওয়াহজর্ফ, র্ৎ র্ফার্য 
র্র্ ত। র্ভাক র্ ওয়াক্ত র্’কল ন্ার্ভার্ম র্িয়র্ফ ন্া, শুর্ধর্ হন্য়ত কয়র্য র্ৎ র্ফার্য তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ। র্ভয়ন্ 
র্যাখয়র্ফ‚ প্রয়য়াজন্র্হয় র্াক-র্ার্প র্য়য় ইর্র্যায়র্ভর্য কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ কর্যার্য র্র্য ওর্ভর্যার্ হকংর্ফা র্য়জ্জর্য হন্য়ত 
কয়র্য র্ৎর্ফার্য তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়লই ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা র্ম্প  র্য়য় র্মায়। ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য র্র্য কর্ফহর্ কর্ফহর্ 
তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ। ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা অর্ফ ায় ইর্র্যায়র্ভর্য র্কল হর্ফহর্ধ-হন্য়র্লর্ধ একা র্বায়র্ফ কর্ভয়ন্ েলয়ত র্য়। 
 ইা ্াাঁধা হন্য়ি-  
   (৮) তার্ভাত্তর্কার্যর্হর্য জন্য- কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য র্ন্তুহষ্টর্য জন্য ওর্ভর্যা র্ালন্ কর্যার্য হন্য়ত 
কর্যহে, আর্ভার্য জয়ন্য তা র্র্জ কয়র্য র্দাও এর্ফং কর্ফর্ল কয়র্য কন্ও।  
   (৯) হক্বর্যান্কার্যর্হর্য জন্য- কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য র্ন্তুহষ্টর্য জন্য র্হর্ফত্র র্জ্জ ও ওর্ভর্যার্ র্ালয়ন্র্য 
হন্য়ত কর্যহে, আর্ভার্য জন্য এটা র্র্জ কয়র্য র্দাও এর্ফং কর্ফর্ল কয়র্য কন্ও।  
   (ৰ) ইর্পর্যার্দকার্যর্হর্য জন্য- কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য র্ন্তুহষ্টর্য জন্য র্হর্ফত্র র্জ্জ র্ালয়ন্র্য হন্য়ত 
কর্যহে, আর্ভার্য জন্য এটা র্র্জ কয়র্য র্দাও এর্ফং কর্ফর্ল কয়র্য কন্ও।  
 হলাদে জন্য ইা ্াাঁধা - র্ভহর্লার্যাও উর্য়র্য র্ফহণ্গত হন্য়য়র্ভ প্রয়য়াজন্র্হয় র্াক-র্ার্প র্য়য় 
ইর্র্যায়র্ভর্য হন্য়য়ত কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ কয়র্য র্দর্’র্যাকাআত ইর্র্যায়র্ভর্য ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। ন্ার্ভায়র্মর্য র্ালার্ভ 
হর্পর্যায়ন্ার্য র্র্য হকর্ফলার্য হর্দয়ক র্ভর্খ কয়র্য র্ফর্া অর্ফ ায় হন্য়ত কয়র্য হন্ম্নস্বয়র্য র্ৎ র্ফার্য তালহর্ফয়া র্াে 
কর্যয়র্ফ। র্ভহর্লার্যা র্ায়য়র্ম-হন্র্পার্ অর্ফ ায় ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়ত র্ার্যয়র্ফ, এ অর্ফ ায় র্হর্যচ্ছ তা অজগ য়ন্র্য জন্য 
তার্যা কর্ার্ল কর্যয়র্ফ। কর্ার্য়লর্য র্র্য র্বালর্বায়র্ফ ের্ ল আাঁেহিয়য় হন্য়র্ফ। অতিঃর্র্য হকর্ফলার্ভর্খর্হ র্য়য় র্ফয়র্ 
ইর্র্যায়র্ভর্য হন্য়ত কর্যয়র্ফ এর্ফং হন্ম্নস্বয়র্য র্ৎ র্ফার্য তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ। র্ভক্কা র্র্যর্হয়র্প কর্ াঁয়ে র্ভর্হজয়র্দ 
র্ার্যায়র্ভ প্রয়র্ফর্ কর্যয়র্ফ ন্া, তালহর্ফয়া ও হজহকর্য-আর্মকায়র্য র্ভয়ন্াহন্য়র্ফর্ কর্যয়র্ফ। র্ায়য়র্ম-হন্র্পার্ অর্ফ ায় 
র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যার্ভর্র্ কর্ম ককান্ র্ভর্হজয়র্দ প্রয়র্ফর্ কর্যা, ন্ার্ভার্ম র্িা, র্যআন্ হতলাওয়াত, 
তওয়ার্প ও র্ায়র্হ কর্যা হন্য়র্লর্ধ, তয়র্ফ হর্ভন্া, আর্যার্পাত ও র্ভর্র্মর্দাহলর্পায় র্র্ভন্, কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যা, 
তাের্ফর্হর্-তার্লর্হল, র্দর্’আ, র্দ র্দ র্াে ইতযাহর্দ আর্ভল কর্যয়ত র্ার্যয়র্ফ। এ অর্ফ ায় তার্যা ন্ার্ভায়র্মর্য র্র্ভয় 
ওজর্ কয়র্য ককর্ফলার্ভর্খর্হ র্য়য় র্ফয়র্ ন্ার্ভার্ম আর্দায়য়র্য র্র্ভর্হর্যর্ভাণ্ র্র্ভয় তালহর্ফয়া র্াে, আল্লার্র্য হজহকর্য, 
র্দর্’আ-র্দ র্দ ইতযাহর্দয়ত র্ভর্গুল র্থাকয়র্ফ। (র্পাতািঃ র্যর্র্হহর্ভয়া র্ৌ:র্ৌর্র্,আর্র্ান্র্ল র্পাতাওয়া র্্:র্র্ৌ) 

 িালহ্য়া - ِ ْك،َّلهِشه ْل ه ِ هِلهكه ه ِّْع ل ِ ه ْ ْلحه ِ َ ِ، َْيكه ِله ِلهكه ْيكه َِّلهِشه َْيكه ،ِله َْيكه َمِله َ هل ِ َْيكه ِلهكِهله ْيكه  (লাব্বাঈক 
আল্লাহু া লাব্বাঈক, লাব্বাঈকা লা-র্াহর্যকা লাকা লাব্বাঈক, ই াল র্ার্ভর্দা ওয়াাঁন্ হন্’র্ভাতা লাকা ওয়াল 
র্ভর্লক, লা-র্াহর্যকা লাক) অর্থগ- আহর্ভ র্াহজর্য, কর্ আল্লার্! আহর্ভ র্াহজর্য। আহর্ভ র্াহজর্য, কতার্ভার্য ককায়ন্া 
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র্র্যর্হক কন্ই, আহর্ভ র্াহজর্য। হন্শ্চয়ই র্র্ভ  প্রর্ংর্া ও হন্য়ার্ভত কতার্ভার্যই এর্ফং র্র্ভ  হর্ফশ্ব কতার্ভার্যই, 
কতার্ভার্য ককায়ন্া র্র্যর্হক কন্ই। 
   তালহর্ফয়া আর্যহর্ফয়ত র্াে কর্যয়র্ফ। তালহর্ফয়ার্য র্টি র্ফাকয র্ শ্বায়র্ র্িা কর্ভা ার্ার্ফ। তালহর্ফয়া 
ইন্হর্পর্যার্দর্হ আর্ভল। তালহর্ফয়া র্ায়ের্য র্র্ ত তহর্যকা র্ল প্রয়তযয়কই আলার্দা আলার্দা র্াে কর্যয়র্ফ, অন্য 
কায়র্যা র্ায়র্থ তাল হর্ভহলয়য় র্ফা একর্ায়র্থ কণ্ঠ হর্ভহলয়য় র্াে কর্যয়র্ফ ন্া। র্র্ য়র্লর্যা উচ্চ আওয়ায়জ আর্য 
র্ভহর্লার্যা হন্ম্নস্বয়র্য র্াে কর্যয়র্ফ(র্র্ ত), অ য়র্য র্িয়ল আর্দায় র্য়র্ফ ন্া। তালর্ফর্হয়া র্মখন্ই র্িয়র্ফ একর্ায়র্থ 
হতন্র্ফার্য র্িয়র্ফ। উাঁের্ য়ত উেয়ত, হন্ের্ য়ত ন্ার্ভয়ত, ককান্ কায়র্পলার্য র্ায়র্থ র্াোৎ র্য়ল, ন্ার্ভায়র্মর্য আয়র্-
র্য়র্য, র্কাল-র্ যা, ঘর্র্ভ র্য়ত কজয়র্, আয়র্যার্য়ণ্র্য র্র্ভয়, ন্ার্ভার্য র্র্ভয়, উেয়ত-র্ফর্য়ত, ঢর্ কয়ত, কর্ফর্য র্য়ত 
প্রর্বর়্ হত র্র্ভয়য় তালহর্ফয়া র্াে কর্যা হর্ফয়র্র্লর্বায়র্ফ কর্ভা ার্ার্ফ। তয়র্ফ, ন্ার্ভায়র্মর্য আয়র্-র্য়র্য এর্ফং ন্ার্ভার্মর্হ 
হকংর্ফা ঘর্র্ভ  র্ফযহক্ত র্থাকয়ল হন্ের্  স্বয়র্য র্াে কর্যা র্ফাছনীন্র্হয়। ন্ার্ভায়র্মর্য র্র্ভয়, তওয়ায়র্পর্য র্র্ভয়, র্ার্পা-
র্ভার্যওয়া র্ায়র্হ কর্যার্য র্র্ভয়, কঙ্কর্য হন্য়েয়র্র্য র্র্ভয়, ইহ ন্জার্য র্র্ভয় তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ ন্া।  
 ইা ্াাঁধা ো িালহ্য়া ও ে ে োাঠাদে এ েঢ়’আ োড়দ্ - َِ ِهل نهكه ه ْ ِغ ِأهْسأهلكه نِّي ِ َم
ِ َ ل ِ ِمنه ْي ْ هْعت ِ َم َ هل . نهكه ه ْض ه  (আল্লাহু া ইহ  আর্আলর্কা গুর্পর্যন্াকা ওয়া হর্যর্মওয়ান্াকা আল্লাহু া আ’হতকন্র্হ 
হর্ভন্া ার্য) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য কায়ে কতার্ভার্য ের্ভা ও র্ন্তুহষ্ট প্রার্থগন্া কহর্য। কর্ আল্লার্! 
তর্ হর্ভ আর্ভায়ক জার্া ায়র্ভর্য আগুন্ কর্থয়ক র্ভর্হক্ত র্দান্ কর্য।   
 অয়ন্ক র্র্ভয় হর্ফর্ভায়ন্র্য হর্হডউল ঠিক র্থায়ক ন্া। তাই র্ফার্া কর্থয়ক ইর্র্যায়র্ভর্য কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ কর্যার্য 
র্র্য ইর্র্যার্ভ ন্া কর্ফাঁয়র্ধ হর্ফর্ভান্ র্ফযয়র্য কর্ াঁয়ে হর্ফর্ভায়ন্র্য হর্হডউল হন্হশ্চত র্য়য় ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা উত্তর্ভ। র্ভয়ন্ 
র্যাখয়র্ফ, ইর্র্যায়র্ভর্য কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ কর্যয়লই ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা র্য় ন্া। প্রয়য়াজন্র্হয় র্াক-র্ার্প র্য়য় ইর্র্যায়র্ভর্য 
কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ কর্যার্য র্র্য ওর্ভর্যার্ হকংর্ফা র্য়জ্জর্য হন্য়ত কয়র্য তালহর্ফয়া র্াে কর্যার্য ন্ার্ভই ইর্র্যার্ভ। 
এজন্য হর্ফর্ভান্ র্ফযয়র্যর্য ওয়য়টিং য়র্ভর্য ন্ার্ভায়র্মর্য ঘয়র্য হর্য়য় হন্হর্লদ্ধ ওয়াক্ত ন্া র্’কল উর্য়র্য র্ফহণ্গত হন্য়য়র্ভ 
র্দর্’র্যাকাআত ন্ার্ভার্মায়  হকর্ফলার্য হর্দয়ক র্ভর্খ কয়র্য র্ফর্া অর্ফ ায় হন্য়ত কয়র্য র্ৎ র্ফার্য তালহর্ফয়া র্াে 
কর্যয়র্ফ। ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য র্র্য ককায়ন্া কার্যয়ণ্ র্ভক্কায় কর্ময়ত ন্া র্ার্যয়ল কায়র্যা র্ভার্ধযয়র্ভ র্ভক্কায় র্ার্যায়র্ভর্য 
র্র্হর্ভান্ার্য র্ভয়র্ধয র্য়জ্জ তার্ভাত্তর্ ও ইর্পর্যার্দ র্য়জ্জর্য জন্য র্ৌটি র্ফকর্যর্হ র্ফা র্দর্ম্বা, আর্য হক্বর্যান্ র্য়জ্জর্য জন্য র্্টি 
র্ফকর্যর্হ র্ফা র্দর্ম্বা জর্ফাই কর্যয়ত র্য়র্ফ। র্ফকর্যর্হ র্ফা র্দর্ম্বা জর্ফাই র্ওয়ার্য র্র্য ইর্র্যার্ভ কর্থয়ক র্ভর্ক্ত র্য়য় র্মায়র্ফ। 
জর্ফাইয়য়র্য র্র্য ের্ ল র্ভর্োয়ন্া উত্তর্ভ। অতিঃর্র্য ককায়ন্া হর্ফজ্ঞ আয়লয়র্ভর্য র্র্যার্ভর্গ কর্ভাতায়র্ফক র্র্যর্ফতীয়ত ওর্ভর্যা 
ও র্য়জ্জর্য ক্বার্মা আর্দায় কর্যয়র্ফ। 
 ইা অ্ ায় হন্হেদ্ধ োজ -  
   (র্ৌ) কর্ম ককান্ র্যকয়র্ভর্য গুন্ার্ কর্যা, (র্্) স্ত্রর্হ র্র্র্ফার্ হকংর্ফা এতর্দর্ংিা  ককান্ কর্থা 
র্ফলা/আয়লােন্া কর্যা, (র্ৎ) আতর্য র্র্র্হ  র্ফযর্ফর্ার্য, র্র্র্হ  শতল র্ফযর্ফর্ার্য র্ফা র্র্র্ র্মর্ক্ত খার্দয র্ফা র্ান্র্হয় 
র্ফযর্ফর্ার্য, এর্ভন্হক র্র্র্হ  র্ান্ খাওয়াও হন্য়র্লর্ধ, (র্) র্র্যর্হয়র্যর্য র্েয়ন্ শতহর্য কর্লাই কর্যা কার্ি র্হর্যর্ধান্ 
কর্যা র্ফা র্া ঢায়ক এর্ভন্ কর্লাই কর্যা জর্তা র্হর্যর্ধান্ কর্যা (র্ায়য়র্য র্ভর্ধযর্ফতী উাঁের্  র্াি কঢয়ক র্মায় এর্ভন্ 
জর্য়তা র্র্যা হন্য়র্লর্ধ)। তয়র্ফ র্যায়েল র্র্যয়ত র্ার্যয়র্ফ এর্ফং র্ভহর্লার্যা কর্লাইর্মর্ক্ত কার্ি ও কর্ভাজা র্র্যয়ত 
র্ার্যয়র্ফ, (র্) কায়র্যা র্ায়র্থ ঝর্িা-হর্ফর্ফার্দ কর্যা র্ফা র্াহল র্ালাজ কর্যা, (র্) র্র্ য়র্লর্য জন্য র্ভার্থা ও 
র্ভর্খ ঢাকা, তয়র্ফ র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য র্র্যর্র্ য়র্লর্য র্ার্ভয়ন্ কের্ার্যা কখালা র্যাখা র্ার্যার্ভ, আর্ফার্য ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় 
কের্ার্যার্য র্ায়র্থ ককায়ন্া কার্য়ির্য স্পর্গও হন্য়র্লর্ধ। তাই র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য এক র্ধর্যয়ণ্র্য কযার্ র্াওয়া র্মায় 
কর্টা র্য়র্য তার্য উর্র্য হর্দয়য় কন্কার্ফ র্র্যয়র্ফ হকংর্ফা কের্ার্যার্য র্ায়র্থ লার্য়ত ন্া র্ায়র্য এর্ভন্ হকের্ কর্ায়লর্য 
উর্র্য কর্ফাঁয়র্ধ এর্য উর্র্য ওিন্া র্ফা কার্ি ঝর্ হলয়য় হর্দয়র্ফ। (র্) ন্খ, ের্ল র্ফা ককান্ র্র্র্ভ কাাঁটা র্ফা হোঁিা, 
(র্) র্ফন্য র্শু হর্কার্য কর্যা, কর্দ িায়ন্া র্ফা হর্কাহর্যয়ক কর্দখায়ন্া, হকংর্ফা র্ফন্য জন্তু জয়র্ফর্ কর্যা, র্াক 
কর্যা র্ফা খাওয়া, (র্) উ ন্ র্ভার্যা, (র্ৌর্ো) কর্ভয়য়য়র্দর্য জন্য র্ায়ত কর্ভয়র্র্দর্হ লার্ায়ন্া। এর্র্ফই হন্হর্লদ্ধ। 
ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা অর্ফ ায় র্র্ য়র্লর্য জন্য র্ভার্থা আর্ফর়্ত কয়র্য ন্ার্ভার্ম র্িাও হন্হর্লদ্ধ।  
 ইা অ্ ায় জাহয় োজ –  
   (র্ৌ)কর্ার্ল কর্যা (র্ার্ভো/য়র্লাইহর্ফর্র্হন্ কার্ি র্য়র্য কর্ার্ল কর্যা হন্হর্লদ্ধ ন্য়), (র্্)কার্ি কর্ধাাঁয়া, 
(র্ৎ)কার্ি র্ফর্দলায়ন্া, (র্)ঘহি র্ফযর্ফর্ার্য কর্যা, (র্)র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য অলংকার্য র্ফযর্ফর্ার্য কর্যা, 
(র্)লর্হ র্য উর্র্যাংর্ কর্ফাঁয়র্ধ র্যাখা,  (র্)ককার্ভয়র্য টাকার্য র্ফযার্-র্থয়ল র্ফাাঁর্ধা, (র্)কাাঁয়র্ধ র্ফযার্ ঝর্ লায়ন্া, 
(র্)র্র্হয়তর্য র্র্ভয় কম্বল, কলর্ র্ফযর্ফর্ার্য কর্যা, তয়র্ফ র্ভার্থা ও র্ভর্খ কখালা র্যাখা জ র্যর্হ, (র্ৌর্ো)র্বর্ লর্ফর্ত: 
র্ভার্থা ঢাকা ও ন্র্থ কাটয়ল, হকন্তু ইচ্ছাকর়্ ত এর্য ককান্ একটি কর্যয়ল র্দর্ভ হর্দয়ত র্য়র্ফ। র্ফযার্, ঝর্ হি ইতযাহর্দ 
হজহন্র্ ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় র্ভার্থায় র্ফর্ন্ কর্যা র্মায়(র্ভান্াহর্ক র্ৎর্োর্, গুন্ইয়াতর্ ন্ ন্াহর্ক র্্র্র্)। 
 ওা ৯য় োজ ো্া েদৌ িওয়াৌ (র্পর্যর্ম) - 
   র্ভক্কা র্র্যর্হর্প কর্ াঁোর্য র্র্য র্কল র্ভাল-র্ার্ভান্া, কার্জর্ত্র, টাকা-র্য়র্া, হর্যয়াল ইতযাহর্দ র্মে র্র্কায়র্য 
কর্র্পাজত কর্যয়র্ফ। ক্লাহ , ের্ র্ধা র্ফা অন্য ককান্ জ র্যত র্থাকয়ল তা কর্য়র্য হন্য়র্ফ। র্র্ফগর্দা র্হর্যেয়র্ত্র, 8



কহিয়র্ফল্ট, র্ভক্কা-র্ভহর্দন্ার্য কর্ায়টল/র্ফার্ার্য কর্পান্ ন্ম্বর্যর্র্ ঠিকান্া, র্াইড ও র্ভর্য়াহল্লর্ভ এর্ফং র্ার্থর্হয়র্দর্য কর্পান্ 
ন্ম্বর্য অর্ফর্যই র্ায়র্থ র্যাখয়র্ফ। ককই র্াহর্যয়য় কর্য়ল র্াইড/র্ভর্য়াহল্লর্ভ, র্ার্থর্হ হকংর্ফা র্ফাংলায়র্দর্ র্জ্জ হর্ভর্য়ন্ 
কর্মার্ায়র্মার্ কর্যয়র্ফ। র্ভক্কা র্র্যর্হর্প প্রয়র্ফয়র্র্য র্ায়র্থ র্ায়র্থ র্হর্ফত্র অর্ফ ায় তওয়ায়র্পর্য জন্য র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যায়র্ভ 
উর্হ ত র্ওয়া কর্ভা ার্ার্ফ। হর্ফন্য় ও ন্ম্রতার্য র্ায়র্থ তালহর্ফয়া ও র্ভর্হজয়র্দ প্রয়র্ফয়র্র্য র্দর্’আ র্য়ি ডান্ র্া 
হর্দয়য় র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যায়র্ভ প্রয়র্ফর্ কর্যত: র্ভর্ান্ আল্লার্র্য শুকর্য ও র্ফিে প্রকার্ কর্যয়র্ফ। র্ভর্হজয়র্দ ঢর্ য়ক 
তাহর্য়যাতর্ ল র্ভর্হজর্দ ন্ার্ভার্ম আর্দায় ন্া কয়র্য কার্ফা র্র্যর্হর্প তওয়ার্প কর্যা কতগ র্ফয। র্পর্যর্ম ন্ার্ভায়র্মর্য 
জার্ভা’আত শু র্য র্র্ভয় র্’কল হকংর্ফা জার্ভা’আত েলয়ল তায়ত র্াহর্ভল র্য়র্ফ, ন্ার্ভার্মায়  তওয়ার্প কর্যয়র্ফ।  
 খন্ ো্া ঘদ হেদে ন্জ োড়দ্ - ََِّلِّللَاهِِّللَاه لهههِ َّلِ ه ه أهْك  (আল্লাহু আকর্ফার্য ওয়া লা-ইলার্া ইল্লার্) 
র্োর্ৎ র্ফার্য র্াে কয়র্য কার্ফা ঘয়র্যর্য হর্দয়ক তাহকয়য় র্দাাঁহিয়য়ই কা া হর্ফজহিত কয়ণ্ঠ প্রাণ্ খর্য়ল র্দর্’আ কর্যয়র্ফ 
এর্ফং র্দ র্দ র্িয়র্ফ। এটা র্দর্’আ কর্ফর্য়লর্য একটি র্ভর্র্র্তগ । 
 ো’্া েৌ থেখাাত্র এ েড়’আ োড়দ্-   
ِ ْ ه ل ْ ِ ه عه ه ِ ْ َ ل مْنِضْيقِ ه ِ ْ ه ْل ه ْينِ َ ل ِ هْيتِمنه ْل ِ ِّ ه ب ْ هع  (আঊর্মর্ হর্ফর্যহব্বল র্ফাইহত হর্ভন্াদ্দায়হন্ ওয়াল র্পাখহর্য 
ওয়া হর্ভন্ হদ্বইহক্বর্ র্ার্দহর্য ওয়া আর্মাহর্ফল কর্ফর্যর্হ) অর্থগ- আহর্ভ কা’র্ফা ঘয়র্যর্য র্ভাহলয়কর্য হন্কট র্ান্ার্ োহচ্ছ 
ঋণ্ ও অর্ংকার্য কর্থয়ক, কর়্ র্ণ্তা কর্থয়ক এর্ফং কর্ফয়র্যর্য আজার্ফ কর্থয়ক।   
   অতিঃর্র্য র্িয়র্ফ ًِ به ه مه َ ِ ً ْي ْ ْت َ ِ ً ْي تهْع َ ِ ً ْي ِتهْش ه ِهه ِبهْيتهكه ْ َمِ َ ِل  (আল্লাহু া হঝর্দ র্ফাইতাকা র্ার্মা তার্হর্যর্পান্ 
ওয়া তা’হজর্ভান্ ওয়া তাকহর্যর্ভান্ ওয়া র্ভার্ার্ফাতান্) অর্থগ- কর্ আল্লার্! কতার্ভার্য এ র্র়্য়র্র্য ইজ্জত, র্ভার্াত্ময ও 
কশ্রষ্ঠে আর্যও র্ফাহিয়য় র্দাও। অন্য এে থওয়াদয়দি আদে ঢ়দল ে (ঃ) াি িড় দল িাে্ 
উচ্চাণ েদ ্দলন্- ِِ ْ ته ه ه ْعته ه هِ َ ْنِحه ِمه ْ ه ِ ً به ه مه َ ِ ً ْي ْ ْت َ ِ ً ْي تهْع َ ِ ً ْي ِتهْش هْيته ْل ِ ه ِهه ْ ِ َم َ ًِل ِْي ً ْي تهْش ه ِ
ب ًِ َ ً ْي تهْع َ  (আল্লাহু া হঝর্দ র্ার্মাল র্ফাইতা তার্হর্যর্পান্ ওয়া তা’হজর্ভান্ ওয়া তাকহর্যর্ভান্ ওয়া র্ভার্ার্ফাতান্ ওয়া 
হঝর্দ র্ভান্ র্াজ্জাহু ওয়া তা’র্ভার্য তাকহর্যর্ভান্ ওয়া তার্হর্যর্পান্ ওয়া তা’হজ াও ওয়া হর্ফর্যর্যর্) অর্থগ- কর্ আল্লার্! 
কর্ম র্ফযহক্ত এ ঘয়র্য এয়র্ র্জ্জ হকংর্ফা ওর্ভর্যার্ কয়র্য তার্যও ইজ্জত, র্ভার্াত্ময ও কশ্রষ্ঠে র্ফাহিয়য় র্দাও। 
 হজদে াাদ প্রদ্দে েড়’আ-  

ِت ه ْح ه ِ ه ه ِأهْب ِلي ْفتهْح ه ِ بي ن ِ ِلي ْ ْغ ِ َم َ ل ِ ِّللَاه س ه ِ ه ِعه لَسال ه ِ ال َ ل ه ِ ِّللَاه كِهبْسم (হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ ওয়ার্র্লাতর্  
ওয়ার্র্ালার্ভর্ আ’লা র্যার্র্হলল্লাহর্ আল্লাহু ার্ হর্পর্যহল র্মর্ন্র্র্ফর্হ ওয়ার্পতার্লর্হ আর্ফওয়ার্ফা র্যর্র্ভাহতক) অর্থগ- আল্লার্র্য 
ন্ায়র্ভ প্রয়র্ফর্ কর্যহে, র্ালাত ও র্ালার্ভ র্ফহর্লগত কর্াক আল্লার্র্য র্যর্র্ল (র্িঃ)-এর্য ওর্র্য, কর্ আল্লার্! তর্ হর্ভ 
আর্ভার্য গুন্ার্গুহল র্ভার্প কয়র্য র্দাও এর্ফং আর্ভার্য জন্য কতার্ভার্য র্যর্র্ভয়তর্য র্দর্যজাগুহল খর্য়ল র্দাও।  
 ো’্া েদৌ হজদে প্রদ্দে েড়’আ োদড় প্রদ্ে েদ োড়দ্ - 

هِ   ِ ه ِعه ْ بهشه ه ِ ْي ْ عه ه ِ همْي ه ِ ْي ِلهْح ْ ِّ ِقهحه ً هم ِ ه ِكه هه خه ه ِ ْن مه ه ِ مكه ه حه ه ِ ه َه ن همه ِ ه ِهه َم َ ِل َ ل  (আল্লাহু া র্ার্মা 
আর্ভন্র্কা ওয়া র্ার্যার্ভর্কা ওয়া র্ভান্ র্দাখালাহু কান্া আহর্ভন্ান্ র্পার্ার্যহর্যর্ভ লার্র্ভর্হ ওয়া র্দার্ভর্হ ওয়া আর্মর্ভর্হ ওয়া 
র্ফার্ার্যর্হ আলা ার্য) অর্থগ- কর্ আল্লার্! এটি কতার্ভার্য র্র্র্যহেত ও র্হর্ফত্র ান্। এখায়ন্ কর্ম-ই প্রয়র্ফর্ কয়র্য, 
কর্-ই কতার্ভার্য আইয়ন্ হন্র্যার্ত্তা র্ায়। র্র্তর্যাং আর্ভার্য কর্ার্ত, র্যক্ত, অহ  ও ের্ভগয়ক জার্া ায়র্ভর্য 
আগুয়ন্র্য জন্য র্ার্যার্ভ কয়র্য র্দাও। 
 িওয়াদৌ ৌজ োজ ৭ৰটি, ো- (র্ৌ)হন্য়ত কর্যা, (র্্)তওয়ার্প র্ফায়তর্ ল্লার্র্য র্ফাহর্য়র্য (র্াহতয়র্ভর্য 
র্ফাহর্য়র্য) র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যায়র্ভর্য হর্বতয়র্য কর্যা, (র্ৎ)হন্য়জর্য তওয়ার্প হন্য়জ কর্যা, র্মহর্দও উজর্যর্ফর্তিঃ ককান্ 
হকের্র্য উর্র্য আয়র্যার্ণ্ কয়র্য তওয়ার্প কর্যা র্মায়।  
 িওয়াদৌ ওয়াহজ্ োজ ৭৵টি, ো- (র্ৌ)র্হর্ফত্র অর্ফ ায় তওয়ার্প কর্যা এর্ফং উজর্র্য র্হর্ত 
র্ওয়া (র্্)র্তর্য আর্ফর়্ত র্ওয়া (র্ৎ)ওজর্য ন্া র্থাকয়ল র্ায়য় কর্াঁয়ট তওয়ার্প কর্যা (র্)তওয়ায়র্প র্াজায়র্য 
আর্ওয়ার্দ র্য়ত র্ফায়তর্ ল্লার্র্য র্দর্যজার্য হর্দয়ক অগ্রর্র্য র্য়য় হন্য়জর্য ডান্ হর্দয়ক েলা (র্)র্াজায়র্য আর্ওয়ার্দ 
র্য়ত তওয়ার্প শু  কর্যা (র্)র্াহতয়র্ভর্য র্ফাহর্র্য হর্দয়য় তওয়ার্প কর্যা (র্)একর্ায়র্থ র্র্ণ্গ র্োর্ েক্কর্য র্ম্প  
কর্যা (র্)তওয়ায়র্পর্য র্র্য র্দর্’র্যাকআত ন্ার্ভার্ম র্িা।  
 িওয়াদৌ ড়ন্নি োজ ৮৭টি, ো-(র্ৌ)র্াজায়র্য আর্ওয়ার্দ ের্ ম্বন্ কর্যা (র্্)ইজহতর্ফা কর্যা 
(র্ৎ)র্র্ য়র্লর্য জন্য র্ৌর্ভ র্োর্ৎ েক্কয়র্য র্যর্ভল কর্যা এর্ফং অর্ফহর্ষ্ট েক্কয়র্য র্যর্ভল ন্া কর্যা অর্থগাৎ স্বার্বাহর্ফকর্বায়র্ফ 
র্াাঁটা, অন্যর্থায় র্র্যর্ফতী তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যত র্ফা হর্ফর্দায়র্হ তওয়ায়র্প ইজহতর্ফা ও র্যর্ভল কর্যয়ত র্য়র্ফ এর্ফং 
র্য়র্য র্ায়র্হ কর্যয়ত র্য়র্ফ, (র্)র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য র্ার্ভয়ন্ র্দাাঁহিয়য় তাকর্ফর্হর্য র্ফলার্য র্র্ভয় উর্বয় র্াত 
তাকর্ফর্হয়র্য তার্র্যর্হর্ভার্য ন্যায় উর্য়র্য উোয়ন্া, (র্)তওয়ার্প শু র্য প্রাক্কায়ল র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য হর্দয়ক র্ভর্খ 
কর্যা, (র্)র্াত েক্কর্য র্র্য র্র্য একর্ায়র্থ র্ওয়া (র্ভায়ঝ র্দর্হঘগ র্র্ভয় হর্ফর্যহত ন্া কর্দওয়া)।  
 িওয়াদৌ থা াা্ োজ, ো- (র্ৌ)কর্থা-র্ফাতগ া ন্া র্ফলা, (র্্)এহর্দক কর্হর্দক ন্া তাকায়ন্া, 
(র্ৎ)র্ভয়ন্ায়র্মার্ র্র্কায়র্য অন্র্চ্চস্বয়র্য র্দর্’আ র্িা, (র্)র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দয়ক ের্ ম্বয়ন্র্য র্র্ভয় হতন্র্ফার্য ের্ ম্বন্ 
কর্যা, (র্)র্মর্থা র্ র্ফ কাউয়ক কষ্ট ন্া হর্দয়য় কা’র্ফা ঘয়র্যর্য হন্কট হর্দয়য় তওয়ার্প কর্যা, (র্)কর্ভয়য়য়র্দর্য 
জন্য হর্বি কর্থয়ক র্দর্য়র্য কর্থয়ক র্যায়ত্র তওয়ার্প কর্যা। (র্)ককান্ কার্যয়ণ্ কয়য়ক েক্কয়র্যর্য র্র্য তওয়ার্প র্ফ  
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কর্যয়ল (েক্কর্য র্ৎ র্ফা তার্য কর্ভ র্য়ল) র্র্ন্র্যায় র্ৌর্ভ কর্থয়ক শু  কর্যা, (র্)কর্যাকয়ন্ ইয়ার্ভান্র্হয়ক র্াত 
হর্দয়য় স্পর্গ কয়র্য ের্ ম্বন্ কর্যা।  
 িওয়াদৌ াে  োজ, ো- (র্ৌ)অপ্রয়য়াজন্র্হয় কর্থা-র্ফাতগ া র্ফলা, (র্্)জার্ভা’আত আর্য  র্য়র্ফ 
র্ফা খর্ৎর্ফা র্য়চ্ছ এর্ভন্ র্র্ভয় তওয়ার্প কর্যা, (র্ৎ)কর্র্ার্ফ-র্ায়খান্ার্য কর্ফর্ হন্য়য় তওয়ার্প কর্যা, 
(র্)তওয়ার্প কর্য়র্ল র্দর্’র্যাকআত ওয়াহজর্ফ ন্ার্ভার্ম ন্া র্য়ি আয়র্যক তওয়ার্প আর্য  কর্যা, তয়র্ফ র্ভাক র্ 
র্র্ভয় র্য়ল ন্ার্ভার্ম হর্োয়ন্া উহেত। আর্য়র্যর্য র্র্য তওয়ার্প কর্যয়ল তওয়ায়র্পর্য ন্ার্ভার্ম র্ভার্হর্যয়র্ফর্য র্পর্যর্ম 
ন্ার্ভার্ম আর্দায়য়র্য র্র্য র্র্ য়তর্য আয়র্ র্িয়র্ফ। 
 িওয়াদৌ হন্য়ি ও হন্য় –  
   র্াক-র্হর্ফত্র অর্ফ ায় কার্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য োর্যহর্দয়ক ঘর্র্যায়ক তওয়ার্প র্ফয়ল। প্রহত তওয়ায়র্প কর্ভাট র্টি েক্কর্য 
হর্দয়ত র্য়, র্মায়ক র্ওত র্ফয়ল। তওয়ার্প শু  কর্যার্য র্র্য়র্ফগ তালহর্ফয়া র্াে র্ফ  কর্যয়র্ফ, র্য়জ্জ তার্ভাত্তর্কার্যর্হর্ণ্ 
ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য র্র্য়র্ফগ আর্য তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ ন্া। হন্য়ত র্ফযতর্হত তওয়ার্প শুদ্ধ র্য় ন্া। হন্য়ত অ য়র্য 
কর্যা র্পর্যজ, র্ভর্য়খ র্ফলা কর্ভা ার্ার্ফ।   

 ওা িওয়াদৌ হন্য়ি– কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য র্ন্তুহষ্টর্য জন্য কতার্ভার্য ঘর্য র্াত েক্কয়র্যর্য 
র্ভার্ধযয়র্ভ ওর্ভর্যার্য তওয়ার্প কর্যার্য হন্য়ত কর্যহে। তর্ হর্ভ আর্ভার্য জন্য তা র্র্জ কয়র্য র্দাও এর্ফং কর্ফর্ল কয়র্য 
কন্ও।  
 িওয়াদৌ হন্য় –  
   তওয়ায়র্পর্য প্রার্যয়  কার্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য র্মর্থার্ র্ফ হন্কয়ট হর্য়য় র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য হর্দয়ক র্ভর্খ কয়র্য অর্থগাৎ 
র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দয়ক র্ার্ভয়ন্ কর্যয়খ তার্য র্ফর্যার্ফর্য ডান্ র্ায়র্ র্দাাঁিায়র্ফ। র্ফর্ঝয়ত র্র্হর্ফর্ধার্য জন্য র্ফতগ র্ভায়ন্ 
ডান্হর্দয়ক র্র্ফর্জর্ফাহত কর্দওয়া আয়ে, র্র্ফর্জর্ফাহত র্ফর্যার্ফর্য ান্ কর্দয়খ র্ফাহতয়ক কর্েয়ন্ কর্যয়খ র্াজয়র্য 
আর্ওয়ায়র্দর্য হর্দয়ক হর্পয়র্য তওয়ায়র্পর্য হন্য়ত কর্যয়র্ফ। হন্য়ত কর্যার্য র্র্য ডান্হর্দয়ক এ র্হর্যর্ভাণ্ অগ্রর্র্য 
র্ওয়া কর্মন্ র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দ এয়কর্ফায়র্য র্ার্ভয়ন্ র্থায়ক। প্রর্থয়র্ভ র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য হর্দয়ক র্ভর্খ কয়র্য 
র্দাাঁহিয়য় ন্ার্ভায়র্মর্য তাকর্ফর্হয়র্য তার্র্যর্হর্ভার্য ন্যায় র্াত উঠিয়য় র্ফলয়র্ফ- ِ ْ ْلحه ّللَاِ ه ِ ََّلِّللَاه لهههِ ِ ،َِّله ه ِأهْك ِّللَاه بْسمِّللَاه
ِّللَاهِ س ه ِ ه ِعه لَسال ه ِ ال َ ل ه  (হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ আল্লাহু আকর্ফর্য, লা-ইলার্া ইল্লাল্লাহু ওয়াহলল্লাহর্ল র্ার্ভর্দ, ওয়ার্র্লাতর্  
ওয়ার্র্ালার্ভর্ আ’লা র্যার্র্হলল্লার্) অর্থর্ফা শুর্ধর্- ِ ْ ْلحه ِ ّللَاه ه ِ ، ه ِأهْك ِّللَاه ِّللَاه  ,হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ আল্লাহু আকর্ফর্য) بْسم
ওয়াহলল্লাহর্ল র্ার্ভর্দ) র্য়ি র্াত োিয়র্ফ এর্ফং র্র্যার্হর্য ের্ ম্বয়ন্র্য জন্য র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য কায়ে র্মায়র্ফ। 
উয়ল্লখয, শুর্ধর্ তওয়ায়র্পর্য শু য়তই তাকর্ফর্হয়র্য তার্র্যর্হর্ভার্য ন্যায় উর্বয় র্াত কণ্গ র্র্মগয  উোয়র্ফ এর্ফং 
র্র্যর্ফতী েক্কর্যগুয়লায়ত আর্য র্াত উোয়র্ফ ন্া। 
   অতিঃর্র্য র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য হর্দয়ক র্ভর্খ কয়র্য র্ার্ভয়ন্ হর্য়য় হর্জর্দার্য ন্যায় র্দর্’র্াত কর্যয়খ র্দর্’র্ায়তর্য 
র্ভর্ধযখায়ন্ র্ার্থয়র্যর্য উর্র্য আয়  কয়র্য হন্িঃর্য়ে ের্ ম্বন্ কর্যয়র্ফ। র্ র্ফ র্য়ল এ য়র্ হতন্র্ফার্য ের্ ম্বন্ কর্যয়র্ফ 
(কর্ভা ার্ার্ফ)। র্ফতগ র্ভায়ন্ প্রেণ্ড হর্বয়ির্য কার্যয়ণ্ র্র্যার্হর্য ের্ ম্বন্ কর্যা র্ার্ধার্যণ্ত: র্ র্ফ র্য় ন্া। তাই র্াজয়র্য 
আর্ওয়ার্দ স্পর্গ কয়র্য হকংর্ফা র্দর্র্য কর্থয়ক র্দর্’র্ায়তর্য তালর্ র্ফর্ক র্ফর্যার্ফর্য উঠিয়য় ِ ه ِأهْك ِّللَاه  হর্ফর্হর্ভল্লাহর্) بْسمِّللَاه
আল্লাহু আকর্ফর্য) র্ফয়ল র্ার্থয়র্যর্য উর্র্য র্াত র্যাখার্য র্ভয়তা কয়র্য র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য প্রহত ইর্ার্যা কয়র্য 
উর্বয় র্ায়তর্য তালর্য়ত হন্িঃর্য়ে ের্ ম্বন্ কয়র্য(আর্ফর্ র্দাউর্দ র্ৌর্র্োর্ো, র্ফর্খার্যর্হ র্ৌর্র্োর্-র্) র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দয়ক র্ফার্ভ হর্দয়ক 
কর্যয়খ ডান্হর্দক কর্থয়ক েক্কর্য শু  কর্যয়র্ফ। প্রহত েক্কর্য কর্য়র্ল র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দ র্ফর্যার্ফর্য এয়র্ তার্য হর্দয়ক 
হর্পয়র্য হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ আল্লাহু আকর্ফার্য র্ফয়ল র্র্যার্হর্য র্ফা ইর্ার্যায় ের্ ম্বন্ কয়র্য র্র্যর্ফতী েক্কর্য শু  কর্যয়র্ফ। 
এর্বায়র্ফ র্োর্ েক্কর্য হর্দয়য় র্হর্যয়র্য়র্ল র্াজায়র্য আর্ওয়ার্দ র্র্যার্হর্য র্ফা ইর্ার্যায় ের্ ম্বয়ন্র্য র্ভার্ধযয়র্ভ তওয়ার্প কর্র্ল 
কর্যয়র্ফ। প্রয়তযক তওয়ায়র্পর্য শু য়ত র্ৌর্ফার্য এর্ফং র্র্ফয়র্য়র্ল র্ৌ র্ফার্য কর্ভাট র্ র্ফার্য প্রহত তওয়ায়র্প র্াজয়র্য 
আর্ওয়ার্দয়ক উর্য়র্যাক্ত হন্য়য়র্ভ র্র্যার্হর্য হকংর্ফা ইর্ার্যায় ের্ ম্বন্ কর্যয়র্ফ। প্রহত েক্কর্য উহল্লহখত হন্য়য়র্ভ ের্ ম্বন্ 
র্র্র্ফগক র্াজায়র্য আর্ওয়ার্দ কর্থয়ক শু  র্য়র্ফ এর্ফং র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দ এয়র্ই কর্র্ল র্য়র্ফ। র্ েক্কর্য ঠিক 
র্যাখার্য জন্য র্ায়ত র্ র্দান্ার্য তার্র্ফর্হর্ র্ফা র্ণ্ন্ার্মন্ত্র হকংর্ফা কোট র্যহর্ র্যাখয়র্ফ প্রয়তযক তওয়ার্প কর্য়র্ল 
র্াজয়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য হন্কট এয়র্ র্যহর্য়ত র্ৌটি কয়র্য হর্ট হর্দয়র্ফ।  

   ওর্ভর্যার্য তওয়ায়র্পর্য র্ম্পর্ণ্গ েক্কয়র্য ইজহতর্ফা ও প্রর্থর্ভ হতন্ েক্কয়র্য র্যর্ভল কর্যা র্র্ ত। তয়র্ফ প্রেণ্ড 
হর্বয়ির্য র্র্ভয় র্যর্ভল কর্যার্য দ্বার্যা অয়ন্যর্য কষ্ট র্ওয়ার্য আর্ংকা র্থাকয়ল র্যর্ভল র্ফ  কয়র্য স্বার্বাহর্ফকর্বায়র্ফ 
র্াাঁটয়র্ফ (র্ৌর্ভ র্ৎ েক্কয়র্যর্য র্ভয়র্ধয র্র্য়র্মার্ র্য়ল র্যর্ভল কর্যয়র্ফ)। র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য তওয়ায়র্প ইজহতর্ফা ও র্যর্ভল 
কন্ই। ইজহি্া- তওয়ায়র্পর্য র্র্ভয় র্র্ য়র্লর্য জন্য োর্দয়র্যর্য একপ্রা  ডান্ র্ফর্য়লর্য হন্য়ে হর্দয়য় উঠিয়য় র্ফার্ভ 
কাাঁয়র্ধর্য উর্র্য র্যাখায়ক ইজহতর্ফা র্ফয়ল(এ র্র্ভয় ডান্ কাাঁর্ধ কখালা র্থাকয়র্ফ)। ল- র্ফর্হয়র্যর্য ন্যায় র্ফর্ক 
র্পর্ হলয়য় কাাঁর্ধ র্দর্হলয়য় ঘন্ ঘন্ কর্দর্ভ কর্পয়ল একটর্  ত র্হতয়ত েলায়ক র্যর্ভল র্ফয়ল। ইর্র্যায়র্ভর্য কার্ি 
র্হর্যর্ধায়ন্ র্থাকয়ল কর্ম ককান্ তওয়ায়র্পর্য র্ম্পর্ণ্গ েক্কয়র্য ইজহতর্ফা ও র্ৌর্ভ র্ৎ েক্কয়র্য র্যর্ভল কর্যা র্র্ ত।  

   তওয়ার্পর্যত অর্ফ ায় কার্ফার্য হর্দয়ক র্দর়্হষ্ট হর্দয়র্ফ ন্া এর্ফং র্ফর্ক ও র্র্হে কার্ফার্য হর্দয়ক হর্পর্যায়র্ফ ন্া। এ 
র্র্ভয় র্দর়্হষ্ট হর্জর্দার্য হর্দয়ক অর্থগাৎ েলার্য ায়ন্ র্থাকয়র্ফ। ককায়ন্া কার্যয়ণ্ কার্ফার্য হর্দয়ক হর্ন্া হর্পয়র্য কর্য়ল 10



হর্ন্া হর্পর্যায়ন্া অর্ফ ায় র্মতটর্  ান্ তওয়ার্প কর্যা র্য়য়য়ে ততটর্  ান্ র্র্ন্র্যায় র্র্র্হর্র্বায়র্ফ তওয়ার্প 
কর্যয়ত র্য়র্ফ (র্যদ্দর্ল র্ভর্র্তার্য র্্/র্র্র্)। তয়র্ফ র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দ র্ফা কর্হর্দয়ক র্াত, লাঠি ইতযাহর্দ উঠিয়য় ের্ ম্বয়ন্র্য 
র্র্ভয় কার্ফার্য হর্দয়ক র্দর়্হষ্ট র্িা কর্দার্লণ্র্হয় ন্য় (আর্র্ান্র্ল র্পাতাওয়া র্:র্র্র্, র্ভর্’আহল্লর্ভর্ল র্জ্জাজ-র্ৌর্ৎর্ো)।  

   র্াজায়র্য আর্ওয়ার্দ ের্ ম্বন্ র্ফা তাওয়ার্পকায়ল হর্বয়ি অন্যয়ক কষ্ট হর্দয়র্ফ ন্া। র্ভয়ন্ র্যাখয়র্ফ, র্াজয়র্য 
আর্ওয়ার্দয়ক ের্ ম্বন্ কর্যা র্র্ ত, অর্থে হর্বয়ি হুিাহুহি, র্ধাক্কার্ধাহক্ক র্ফা র্ধ ার্ধহ  কয়র্য অন্যয়ক কষ্ট কর্দয়া 
র্ম্পর্ণ্গ র্ার্যার্ভ, র্ফর্যং গু তর্য গুণ্ায়র্র্য কাজ। 
   র্পর্যর্ম তওয়ার্প হন্য়জই কর্যয়ত র্য় (র্পর্যর্ম), অয়ন্যর্য র্ভার্ধযয়র্ভ কর্যা র্মায়র্ফ ন্া। অর্র্  র্য়ল হুইল কেয়ায়র্য 
কর্যয়র্ফ। তাওয়ার্পকার্যর্হ অয়েতন্ অর্থগাৎ হুাঁর্ ন্া র্থাকয়ল কেয়ার্য কেলার্য জন্য র্ার্ার্মযকার্যর্হ হন্য়জও 
তওয়ায়র্পর্য হন্য়ত কর্যয়র্ফ এর্ফং অর্র্  র্ফযহক্তর্য র্ে কর্থয়কও তওয়ায়র্পর্য হন্য়ত কর্যয়র্ফ।  
   তওয়ার্পকায়ল র্পর্যর্ম ন্ার্ভার্ম শু  র্য়ল েক্কর্য র্ফ  কয়র্য ন্ার্ভায়র্ম র্াহর্ভল র্য়র্ফ এর্ফং ন্ার্ভার্মায়  কর্ম ান্ 
কর্থয়ক েক্কর্য র্ফ  কর্যা র্য়য়হেয়লা কর্খান্ কর্থয়ক শু  কয়র্য অর্ফহর্ষ্ট েক্কর্য র্র্ণ্গ কর্যয়র্ফ। অন্র্ র্র্বায়র্ফ 
তওয়ার্পকায়ল উর্মর্ ন্ষ্ট র্য়ল র্র্ন্র্যায় উর্মর্ কয়র্য ঐ ান্ কর্থয়ক অর্ফহর্ষ্ট তওয়ার্প র্র্ণ্গ কর্যয়র্ফ। তয়র্ফ উর্বয় 
কেয়ত্র েক্কর্য র্ৎ এর্য কর্ভ র্য়ল র্র্ন্র্যায় র্ৌর্ভ কর্থয়ক শু  কর্যা উত্তর্ভ (য়র্ভা ার্ার্ফ)।  
 হলাদে িওয়াৌ েদি র্র্ র্লয়র্দর্য কর্থয়ক র্দর্র্যে অর্ফলম্বন্ কর্যা কতগ র্ফয। র্র্ র্লয়র্দর্য র্ায়র্থ র্ভহর্লায়র্দর্য 
কেলায়েহল হকংর্ফা র্ধাক্কার্ধাহক্ক কর্যা ন্াজায়য়জ র্ফর্যং গু তর্য গুন্ায়র্র্য কাজ। তাই র্ভহর্লার্যা র্র্দগ ার্য র্য়  
র্র্ র্লয়র্দর্য হর্বি এহিয়য় েলার্য কেষ্টা কর্যয়র্ফ এর্ফং র্মতর্দর্র্য র্ র্ফ তার্যা র্ভাতায়র্পর্য হকন্ার্যা হর্দয়য় হকংর্ফা 
র্ার্যায়র্ভর্য োয়র্দ তাওয়ার্প কর্যয়র্ফ।   
 তওয়ার্পকায়ল ককান্ র্ভহর্লার্য র্ায়য়র্ম শু  র্য়ল র্ায়র্থ র্ায়র্থ তওয়ার্প র্ফ  কয়র্য র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যার্ভ 
র্র্যর্হয়র্পর্য র্ফাইয়র্য েয়ল র্মাওয়া জ র্যর্হ। এ কেয়ত্র েক্কর্য র্ৎ এর্য কর্ভ র্য়ল র্ায়য়র্ম কর্থয়ক র্হর্ফত্র র্ওয়ার্য র্র্য 
ন্তর্ ন্ কয়র্য তওয়ার্প কর্যয়র্ফ, আর্য র্ র্ফা তার্য অহর্ধক েক্কর্য র্য়য় র্থাকয়ল তওয়ায়র্পর্য ওয়াহজর্ফ আর্দায় র্য়য় 
র্মায়। তাই র্ফাকর্হ েক্কর্যগুয়লা র্র্র্যা কর্যা উত্তর্ভ, জ র্যর্হ ন্য় (হকতার্ফর্ল র্ভার্াইল র্ৎ/র্র্োর্ৎ)। 
 িওয়াৌোদল াজদ আওয়াে থেদে থােদন্ ইয়াান্ (োহ্ত্র ো্া েহিণ োহি থোণ) োযযে 
োড়দ্ - ِه ِ ََّلِّللَاه لهههِ ِ آل ْي ْيٍءِقه ِشه ِكلِّ ه ِعه ه ه ِ ْ ْلحه لههِ ه ْكِ ْل ِلههِلههِ ْيكه َِّلشه ه ْح  (লা ইলার্া ইল্লাল্ল-হু ওয়ার্র্দাহু 
লা-র্ার্যর্হকালাহু, লাহুল র্ভর্ল  ওয়া লাহুল র্ার্ভর্দর্ ওয়া হুয়া আ’লা লহল র্াইহয়ং ক্বর্দর্হর্য) অর্থগ- আল্লার্ োিা 
ইর্ফার্দয়তর্যয়র্মার্য ককান্ র্ভা’র্ভর্র্দ কন্ই, হতহন্ এক তাাঁর্য ককান্ র্র্যর্হক কন্ই, র্র্ভ  র্যাজে তাাঁর্যই এর্ফং 
প্রর্ংর্াও একর্ভাত্র তাাঁর্য, হতহন্ র্কল হকের্র্য উর্র্য ের্ভতার্ফান্। ৌায়ো- কর্ম র্ফযহক্ত র্কায়ল উক্ত র্দর্’আ 
র্িয়র্ফ, একটি কর্ালার্ভ আজার্দ কর্যার্য র্াওয়ার্ফ র্ায়র্ফ, র্ৌর্োটি কন্কর্হ র্ায়র্ফ, র্ৌর্োটি কর্ান্ার্ র্ভার্প র্য়র্ফ এর্ফং 
আয়খর্যয়ত র্ৌর্োটি র্দর্যজা র্ফর্লয র্য়র্ফ। হর্ফকায়ল র্িয়ল ত র্ই র্পল র্ায়র্ফ (হর্ভর্কাত)। 
 তওয়ার্পকায়ল কর্যাকয়ন্ র্ার্ভর্হ কেয়ি কর্যাকয়ন্ ইয়ার্ভান্র্হয়ত কর্ াঁেয়ল র্ র্ফ র্য়ল, ّللَاهِ ّللَاهِ بْسِم ِ ه أهْك  

(হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ আল্লাহু আকর্ফর্য, অর্থগ-আল্লার্র্য ন্ায়র্ভ শু  কর্যহে, আল্লাহ্  র্র্ফগয়শ্রষ্ঠ) র্ফয়ল র্দর্’র্ায়ত অর্থর্ফা ডান্ 
র্ায়ত কর্যাকন্টিয়ক স্পর্গ কয়র্য র্ায়ত ের্ ম্বন্ কর্যয়র্ফ(র্ র্ফ ন্া র্য়ল কর্যয়র্ফ ন্া, ককন্ন্া স্পর্গ কয়র্য র্ায়ত ের্ র্ভর্ 
কর্দয়া জ র্যর্হ ন্য়)। এ র্র্ভয় কার্ফার্য হর্দয়ক হর্পর্যয়র্ফ ন্া।  
 থােদন্ ইয়াান্ থেদে াজদ আওয়াে(োহ্ত্র ো্া েহিণ োঢ়্ য থোণ) োযযে োড়দ্ (এখাদন্ 
েড়’আ ে্ড়ল য়)- ِه سه ِحه ه َّْلهخ ِ ف َ ِ ه ه سه ِحه ْنيه ُّ ل ِ ِف ه ِآت ه بَـ ِه َ ل ِ ه ه ِعه ه ق َ ِ ً  (র্যব্বন্া আহতন্া হর্পর্দ র্দর্ন্ইয়া 
র্ার্ান্াতাও ওয়াহর্পল আহখর্যাতই র্ার্ান্াতাও ওয়াহক্বন্া আ’র্মার্ফা ার্য) অর্থগ- কর্ আর্ভায়র্দর্য র্ালন্কতগ া! তর্ হর্ভ 
আর্ভায়র্দর্যয়ক র্দর্হন্য়ায়তও কলযাণ্ র্দাও এর্ফং আহখর্যায়তও কলযাণ্ র্দাও। আর্য আর্ভায়র্দর্যয়ক জার্া ায়র্ভর্য আর্মার্ফ 
কর্থয়ক র্যো কর্য। 
 াোদ ইব্রাদ ওয়াহজ ড়্ি িওয়াৌ ন্াা আোয় - র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দয়ক র্র্যার্হর্য হকংর্ফা 
ইর্ার্যায় ের্ ম্বয়ন্র্য র্ভার্ধযয়র্ভ তওয়ায়র্পর্য র্োর্ েক্কর্য কর্র্ল কয়র্য র্ভাকায়র্ভ ইব্রার্র্হয়র্ভর্য হন্কয়ট এয়র্ কার্ফার্য র্দর্যজা 
ও র্ভাকায়র্ভ ইব্রার্র্হর্ভয়ক র্ার্ভয়ন্ কর্যয়খ হকংর্ফা হর্বয়ির্য কার্যয়ণ্ উক্ত ায়ন্ র্র্য়র্মার্ ন্া র্য়ল, র্াহতর্ভ র্ফা র্ভাতার্প 
হকংর্ফা র্ার্যায়র্ভর্য কর্মখায়ন্ র্র্জ র্য়, কর্খায়ন্ র্দর্’র্যাকাত ওয়াহজর্ফর্ত তওয়ার্প ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। 
র্র্ য়র্লর্যা ন্ার্ভার্ম আর্য  কর্যার্য র্র্য়র্ফগ কাাঁর্ধ আর্ফর়্ত কর্যয়র্ফ। কর্ম ককান্ তওয়ায়র্পর্য র্র্যই এ ন্ার্ভার্ম আর্দায় 
কর্যা ওয়াহজর্ফ। ন্ার্ভায়র্ম র্র্র্যা র্পাহতর্ার্য র্য়র্য র্ৌর্ভ র্যাকায়ত র্র্র্যা কাহর্প ন্ ও র্্য় র্যাকায়ত র্র্র্যা ইখলার্ 
র্িয়র্ফ, জান্া ন্া র্থাকয়ল কর্ম র্র্র্যা জান্া আয়ে তা র্িয়র্ফ। ন্ার্ভার্ম কর্য়র্ল র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। এখায়ন্ র্দর্’আ 
কর্ফর্ল র্য়। তয়র্ফ ন্ার্ভায়র্মর্য র্ভাক র্ ওয়াক্ত র্য়ল তখন্ তওয়ায়র্পর্য ন্ার্ভার্ম র্িয়র্ফ ন্া। এয়েয়ত্র তওয়ায়র্পর্য 
ন্ার্ভার্ম ন্া র্য়ি একর্ায়র্থ একাহর্ধক তওয়ার্প কর্যা র্মায়। র্ভাক র্ ওয়াক্ত কর্র্ল র্য়ল র্কল তওয়ায়র্পর্য 
জন্য র্দর্ই র্দর্ই র্যাকাত কয়র্য ন্ার্ভার্ম র্িয়র্ফ। আর্য়র্যর্য র্র্য তওয়ার্প কর্যয়ল এ ন্ার্ভার্ম র্ভার্হর্যয়র্ফর্য র্পর্যর্ম 
ন্ার্ভার্ম আর্দায়য়র্য র্র্য র্র্ য়তর্য আয়র্ র্িয়র্ফ‚ তওয়ায়র্পর্য ন্ার্ভার্ম আর্দায়ায়  র্ভার্হর্যয়র্ফর্য র্র্ াত র্িয়র্ফ ।  

াোদ ইব্রাদ জন্য ৮টি েঢ়’আ -  ِ ْ ْع ِفه ْ ت جه ِحه هم تهْع ه ِ ْ ت ه ْع ِمه ْل هْق ِفه ْ ِنيهت اله عه ه ِ ْ ِّ ِس هم ِتهْع نَكه ِ َم َ ل
ِهِس ِ ْ ْ ِقه ش ه ِيُّ نً ه ْي ِ كه ه هْس ِ ْ نِّ َمِ َ ل ِ. ْ ب ْ ن ِ ْ ل ْ ْغ ِفه ْ ْس ِنه ْ ِف همِمه تهْع ه ِ ْ ل ِه ََّلِمه ِ ْ هنَهَِّلهِي ِ همه هْع ِ تَ ِحه قً ِصه ً ْي يه 11



ِه ِ هْنته ِ ْ ِل ته ْ ِقهَس ه ِب ْكه ِمِّ ًء ضه ه ِ ْ ِل ْته ته لحْينِهكه َ ل ِب ْ ْ ْلح َ ِ ً ِمْس ْ فَ ه ِته ه َّْلهخ ه ِ ْنيه ُّ ل ِ ْ ِف ِّ ـ ل  (আল্লাহু া 
ই াকা তা’লার্ভর্ হের্যর্যর্হ ওয়া আলাহন্য়াতর্হ র্পাহক্বল র্ভা’হজর্যাহত ওয়া তা’লার্ভর্ র্াজাতর্হ র্পা আ’হতন্ই ের্আলর্হ ওয়া 
তা’লার্ভর্ র্ভা র্পর্হ ন্র্পেই র্পার্হর্পর্যলর্হ র্মর্ন্র্র্ফর্হ। আল্লাহু া ই র্হ আছ্আলর্কা ঈর্ভান্াই ইউর্ফাহর্  কল্বর্হ ওয়া ইয়াকর্হন্ান্ 
েহর্দকান্ র্াত্তা আ’লার্ভা আ াহু লা ইয়র্ের্হর্ফর্ন্র্হ ইল্লা র্ভা কাতার্ফতালর্হ ওয়া হর্যর্দায়ার্ভ হর্ভন্কা হর্ফর্ভা কোর্ভতা লর্হ। 
আন্তা ওয়াহলয়যর্হ হর্পদ্ র্দর্ন্ইয়া ওয়াল আহখর্যহত তাওয়াফ্র্পান্র্হ র্ভর্েহলর্ভাওাঁ ওয়ালহর্কন্র্হ হর্ফে েহলর্র্হন্) অর্থগ-কর্ 
আল্লার্! তর্ হর্ভ আর্ভার্য কর্ার্ন্ ও প্রকার্য র্র্ফই জায়ন্া। র্র্তর্যাং আর্ভার্য অন্র্য়র্ােন্ার্য প্রহত র্র্দয় র্ও। 
তর্ হর্ভ আর্ভার্য প্রয়য়াজন্ র্ম্বয়  র্র্ভযক অর্ফর্ত। র্র্তর্যাং আর্ভার্য আয়র্ফর্দন্ কর্ফর্ল কর্য। তর্ হর্ভ আর্ভার্য অ য়র্যর্য 
কর্থা জায়ন্া। র্র্তর্যাং আর্ভার্য গুন্ার্র্র্ভর্র্ র্ভার্প কয়র্য র্দাও। কর্ প্রর্বর্  আহর্ভ কতার্ভার্য কায়ে এর্ভন্ ঈর্ভান্ 
োই, র্মা আর্ভার্য অ য়র্য োাঁই র্ায়র্ফ, র্মায়ত আর্ভার্য র্দর়্ঢ় হর্ফশ্বার্ জয়ন্ম। আর্ভার্য জন্য র্মা তর্ হর্ভ হন্র্ধগাহর্যত 
কর্য তাই প্রার্য।  
  দো োাহন্ োান্ -  
    র্মর্ভর্ময়র্ভর্য র্াহন্ আল্লার্র্য র্ভর্য়ের্য একটি স্পষ্ট হন্র্দর্গন্। এর্য র্ভয়র্ধয র্যয়য়য়ে খায়র্দযর্য উর্কর্যণ্ ও 
র্র্হহিতয়র্দর্য জন্য র্যয়য়য়ে আয়র্যায়র্যর্য উর্কর্যণ্। র্যার্র্ল(র্িঃ) ইর্যর্ার্দ কয়র্যন্ - “র্মর্ভর্ময়র্ভর্য র্াহন্ কর্ম 
উয়দ্দয়র্যই র্ান্ কর্যা র্য়, তা র্র্ণ্গ র্য়।” হতহন্ আয়র্যা র্ফয়লন্, হন্শ্চয়ই এ র্াহন্ র্ফর্যকতর্ভয়, হন্শ্চয়ই তা 
খায়র্দযর্য খার্দয। ওয়াহজর্ফর্ত তওয়ার্প ন্ার্ভার্ম আর্দায় ও র্দর্’আর্য র্র্য র্মর্ভর্ময়র্ভর্য র্াহন্ র্ায়ত হন্য়য় হকর্ফলার্ভর্খর্হ 
র্য়য় র্দাাঁহিয়য় হর্ফর্হর্ভল্লার্ এর্ফং হন্য়ম্নাক্ত র্দর্’আটি র্য়ি র্োর্ৎ শ্বায়র্ প্রাণ্র্বয়র্য তর়্ হির্র্কায়র্য র্াহন্ র্ান্ কর্যয়র্ফ 
এর্ফং প্রয়তযকর্ফার্য র্হর্ফত্র কার্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য প্রহত কোখ তর্ য়ল তাকায়র্ফ। র্াহন্ র্ান্ কর্য়র্ল হকের্ র্াহন্ র্ফর্যকয়তর্য 
জন্য র্ভার্থায়, র্ভর্য়খ ও র্র্যর্হয়র্য র্ভাখয়র্ফ। এখায়ন্ র্দর্’আ কর্ফর্ল র্য়। র্মর্ভর্মর্ভ র্ কার্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য র্দহেণ্-র্র্য়র্ফগ 
অর্ফহ ত, র্ফতগ র্ভায়ন্ কর্দখা র্মায় ন্া। র্ভর্হজর্দর্ল র্ার্যায়র্ভর্য কর্বতয়র্য ও র্ফাইয়র্য র্াজর্হয়র্দর্য খাওয়ার্য জন্য র্র্মগাি 
র্মর্ভর্ময়র্ভর্য োণ্ডা ও স্বার্বাহর্ফক র্াহন্র্য র্ফযর্ফ া ও ওয়ান্ টাইর্ভ গ্লার্ র্যাখা আয়ে।  
 ি আ্েড়ল্লা ই্দন্ আব্বা (া:) থেদে দ োাহন্ োান্ ো য় এ েড়’আ োড়া ্হণযি 
আদে- ِ ْن ِمِّ ًء ه ش َ ِ ه سًع َ ِ ً قه ْ َ ِ فًع ِنَ ً ْ ِع ْكه ه هْس نِّيِ ِ َم َ ءٍِل ه ِ كلِّ (আল্লাহু া ইহ  আেআলর্কা ই’লর্ভান্ ন্াহর্পয়াাঁও 
ওয়া হর্যর্মক্বন্ ওয়াহর্য়া’ন্ ওয়া হর্র্পাআর্ভ হর্ভং হল্ল র্দায়র্হন্) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য হন্কট কলযাণ্কর্য 
ইল্ম, প্রর্  হর্যহজক, কন্ক আর্ভল ও র্কল র্ফযহর্ধ কর্থয়ক হন্র্যার্ভয় কার্ভন্া কর্যহে। কর্ আল্লার্! আহর্ভ এ 
র্াহন্ ককয়ার্ভয়তর্য হর্র্ার্া হন্র্ফার্যয়ণ্র্য উয়দ্দয়র্য র্ান্ কর্যহে। 
 ড়লিাাদ াহজহ-  
  র্ভর্লতার্মার্ভ র্’ল র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দ ও কা’র্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য র্দর্যজার্য র্ভর্ধযর্ফতী ান্ অর্থগাৎ র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দ 
কর্থয়ক কা’র্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য র্দর্যজা র্র্মগয  জায়র্াটর্ য়ক র্ভর্লতার্মার্ভ র্ফয়ল। এখায়ন্ র্দর্’আ কর্ফর্ল র্য়। তওয়ার্প 
র্ম্প  ও তৎর্র্যর্ফতী র্দর্’র্যাকা’আত ওয়াহজর্ফর্ত তওয়ার্প ন্ার্ভার্ম আর্দায়ায়  র্মর্ভর্ময়র্ভর্য র্াহন্ র্ান্ কয়র্য র্ র্ফ 
র্য়ল র্ভর্লতার্মায়র্ভর্য হন্কয়ট হর্য়য় কা’র্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য কে কাে র্ধয়র্য কর্দয়ায়লর্য র্ায়র্থ র্ভর্খ ও র্ফর্ক লাহর্য়য় ককাঁ য়র্দ 
ককাঁ য়র্দ র্ভর্ান্ আল্লার্র্য হন্কট ের্ভা প্রার্থগন্া কর্যয়র্ফ এর্ফং র্ভয়ন্র্য আর্যজর্হ কর্র্ কর্যয়র্ফ (কর্ভা ার্ার্ফ), তয়র্ফ প্রেণ্ড 
হর্বয়ি অন্যয়ক কষ্ট হর্দয়র্ফ ন্া। র্াজায়র্য আর্ওয়ার্দ ও কার্ফার্য কে কাে র্ফযতর্হত কার্ফা ঘয়র্যর্য অন্য ককান্ 
অংর্ ের্ ম্বন্ কর্যয়র্ফ ন্া।  
 িওয়াৌ ও ায় জন্য েড়’আ ও হজহে  -  
   তওয়ার্প ও র্ায়র্হর্য র্র্ভয় হজহকর্য ও র্দর্’আর্য র্ভয়র্ধয র্ভর্গুল র্থাকয়র্ফ‚ তয়র্ফ তওয়ার্প ও র্ায়র্হর্য জন্য 
হন্র্ধগাহর্যত ককান্ র্দর্’আ কন্ই। এ র্র্ভয় র্ভয়ন্র্য আয়র্ফর্ ও প্রয়য়াজন্ কর্ভাতায়র্ফক হন্জ র্বার্লায় র্র্যর্হয়ত র্ ত 
কর্ম ককান্ র্দর্’আ হকংর্ফা হজহকর্য কর্যা র্মায়, তয়র্ফ হজহকর্য কর্যা উত্তর্ভ। অন্যর্থায় এ র্দর্’আ র্র্ফগ ায়ন্ 
র্িয়র্ফ- ََِّلِّللَاه لهههِ ََّلِبِّللَاهِِآلِ هِ َ َّلق ه ِ ه ْ َّلحه ه ِ ه َِّلَلهِأهْك  (লা ইলার্া ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকর্ফার্য ওয়ালা র্াওলা ওয়ালা 
ক্বর্ য়যাতা ইল্লা হর্ফল্লার্) অর্থগ- আল্লার্ োিা ইর্ফার্দয়তর্য কর্মার্য ককান্ র্ভা’র্ফর্র্দ কন্ই, আল্লাহ্  র্র্ফগয়শ্রষ্ঠ। তাাঁর্য 
র্ার্ার্ময োিা ককান্ র্ৎ কাজই র্র্ভার্ধা র্য় ন্া এর্ফং অর্ৎ কাজ র্য়তও কর্ফাঁয়ে র্থাকা র্মায় ন্া।  

ৌায়ো- আল্লার্র্য র্ায়র্থ র্র্যার্হর্য র্ংয়র্মার্ ার্য়ন্র্য কশ্রষ্ঠতর্ভ উর্ায় র্য়লা আল্লার্র্য হজহকর্য। র্র়্হর্থর্ফর্হয়ত 
র্মত ন্র্ফর্হ-র্যার্র্ল‚ ওলর্হ-আল্লার্‚ র্ফর্জর্র্গ হেয়লন্ তায়র্দর্য র্র্ফার্য র্র্ফ র্র্ভয়য়র্য আর্ভল হেল হজহকর্য। 
আল্লার্তা’আলা র্ফয়লন্, ‘আর্ভায়ক স্মর্যণ্ (হজহকর্য) কয়র্যা, তা র্য়ল আহর্ভ কতার্ভায়র্দর্যয়ক স্মর্যণ্ কর্যয়র্ফা’(র্র্র্যা 
র্ফাাঁকার্যা-র্ৌর্র্্)। অন্য আয়ায়ত এয়র্য়ে, ‘র্মখন্ কতার্ভর্যা ন্ার্ভাজ র্র্ভাি কর্যয়র্ফ তখন্ র্দাাঁহিয়য়, র্ফয়র্ ও শুয়য় 
আল্লার্র্য হজহকর্য(তার্হর্ফর্-তার্হলল) র্াে কর্যয়র্ফ’(র্র্র্যা:হন্র্া, আয়াত:র্ৌর্োর্ৎ)। অর্র্য এক র্ফণ্গন্ায় র্াহর্দয়র্ র্দর্র্হয়ত 
হন্শ্চয়ই আল্লার্তা’আলা র্ফয়লন্, ‘আহর্ভ আর্ভার্য র্ফাযার্য র্য়  র্থাহক। র্মতেণ্ কর্ আর্ভায়ক স্মর্যণ্ কয়র্য এর্ফং 
আর্ভার্য হজহকয়র্যর্য জন্য তার্য উর্বয় কোাঁট ন্িােিা কয়র্য’(আর্র্ভর্দ ইর্া আর্ফর্ হুর্যায়র্যা(র্যা:) র্র্য়ত্র র্ফণ্গন্া কয়র্যয়েন্)।  

 ওা ৰয় োজ াৌা ও াওয়া ায় ো - 
   র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যার্ভ র্ংলগ্ন র্র্র্ফগ হর্দয়কর্য র্দর্’টি র্ার্ায়ির্য ন্ার্ভ র্য়চ্ছ র্ার্পা ও র্ভার্যওয়া। এ র্ার্ািদ্বয়য়র্য 
র্ভাঝখায়ন্ হর্ফয়র্র্ল র্দ্ধহতয়ত র্াতর্ফার্য কর্দ াঁিায়ন্ায়কই র্ায়র্হ র্ফলা র্য়। প্রয়তযক ওর্ভর্যার্য তওয়ার্প, তওয়ায়র্প 12



র্দর্র্ভ ও তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য তওয়ায়র্পর্য র্র্য র্ায়র্হ কর্যয়ত র্য়। র্ায়র্হ আর্দায়কায়ল তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ 
ন্া।  
 ায়দি ৭৲টি ওয়াহজ্ োজ,র্মর্থা - (র্ৌ) র্হর্ফত্র অর্ফ ায় র্ম্প কর়্ ত তওয়ায়র্পর্য র্র্য র্ায়র্হ কর্যা, 
(র্্) র্ায়র্হ র্ার্পা র্য়ত শু  কর্যা এর্ফং র্ভার্যওয়ায়ত কর্র্ল কর্যা, (র্ৎ) ওজর্য ন্া র্থাকয়ল র্ায়য় কর্াঁয়ট 
র্ায়র্হ কর্যা, (র্) র্াত কর্দ াঁি র্র্ণ্গ কর্যা, (র্) র্ায়র্হ কর্যয়ত র্ার্পা ও র্ভার্যওয়ার্য র্ভর্ধযকার্য র্র্ণ্গ র্দর্র্যে 
অহতির্ভ কর্যা, একটর্ ও র্ফার্দ র্িয়ল র্য়র্ফ ন্া।  
 ায়দি ৭৶টি ড়ন্নি োজ,র্মর্থা - (র্ৌ) র্ায়র্হর্য প্রাক্কায়ল র্াজয়র্য আর্ওয়ার্দ (র্ভর্য়খ, র্ায়ত র্ফা র্ায়তর্য 
ইর্ার্যায়) ের্ ম্বন্ কর্যা। (র্্) তওয়ায়র্পর্য ন্ার্ভায়র্মর্য র্র্যই র্ায়র্হ কর্যা। (র্ৎ) র্ার্পা ও র্ভার্যওয়া র্ার্ায়ি 
আয়র্যার্ণ্ কর্যা। (র্) র্ার্পা ও র্ভার্যওয়া র্ার্ায়ি আয়র্যার্ণ্ কয়র্য কার্ফার্ভর্খর্হ র্ওয়া ও র্দর্’আ কর্যা। (র্) 
র্ায়র্হর্য কর্দ ির্র্ভর্র্ র্র্যর্র্য আর্দায় কর্যা। (র্) জান্ার্ফাত ও র্ায়য়র্ম-কন্র্পার্ র্য়ত র্হর্ফত্র র্ওয়া। (র্) 
র্তর্য আর্ফর়্ত র্ওয়া। (র্) র্ায়র্হ এর্ভন্ তওয়ায়র্পর্য র্র্য র্ওয়া র্মায়ত র্র্যর্হর্য ও কার্ি র্হর্ফত্র হেল এর্ফং 
উজর্ও হেল। (র্) র্ায়র্হর্য র্য়র্থর্য র্ভর্ধযর্বায়র্ র্র্ফর্জ র্ফাহত হন্য়র্দগ হর্ত ায়ন্ কর্দ াঁিায়ন্া, তয়র্ফ র্ভহর্লার্যা 
স্বার্বাহর্ফক র্হতয়ত েলয়র্ফ। 
 ায় হন্য়-  
   ওয়াহজর্ফর্ত তওয়ার্প ন্ার্ভার্মায়  র্মর্ভর্ময়র্ভর্য র্াহন্ র্ান্ কর্য়র্ল র্র্ন্র্যায় র্াজায়র্য আর্ওয়ায়র্দর্য হন্কয়ট হর্য়য় 
র্র্যার্হর্য র্ফা র্দর্র্য কর্থয়ক ইর্ার্যায় ের্ ম্বন্ কয়র্য র্র্র্ফগ হর্দয়কর্য র্ভর্হজয়র্দর্য র্দর্যজা র্ফার্ফর্র্ র্ার্পা হর্দয়য় কর্ফর্য র্য়য় 
প্রর্থয়র্ভ ডান্ হর্দয়কর্য র্দহেণ্  র্ার্পা র্ার্ায়ি র্মায়র্ফ। 
 াৌা হন্েদে থো াঁদে  ্ দল োড়দ্ –  

ِّللَاهِ ِّللَاهِِبْسم س ه ِ ه ِعه لَسال ه ِ ال َ ل ِِه ه لَشْي ِ يِمنه ْ هْع ِ َم َ ل ِ ، تكه ه ْح ه ِ ه ه ِليِأهْب ْفتهْح ه بيِ ن ِليِ ْ ْغ ِ ِّ ه  

(হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ ওয়ার্র্লাতর্  ওয়ার্র্ালার্ভর্ আ’লা র্যার্র্হলল্লাহর্ র্যহব্বর্হর্পর্যলর্হ র্মর্ন্র্র্ফর্হ ওয়ার্পতার্লর্হ আর্ফওয়ার্ফা র্যর্র্ভাহতক। 
আল্লাহু া আ’হর্র্ভন্র্হ হর্ভন্াশ্র্ায়েন্) অর্থগ-আল্লার্র্য ন্ায়র্ভ প্রয়র্ফর্ কর্যহে, র্ালাত ও র্ালার্ভ র্ফহর্লগত কর্াক আল্লার্র্য 
র্যার্র্ল(র্িঃ)এর্য ওর্র্য, কর্ আল্লার্! তর্ হর্ভ আর্ভার্য র্র্ভ  গুন্ার্ র্ভার্প কয়র্য র্দাও এর্ফং কতার্ভার্য অন্র্গ্রয়র্র্য 
র্দর্যজাগুহল আর্ভার্য জন্য খর্য়ল র্দাও এর্ফং র্য়তায়ন্র্য কর্ফল র্য়ত আর্ভায়ক র্যো কর্য। 
 াৌা ও াওয়া োাাদড় উঠা দয় েড়’আ – ِِّللَاه ئ عه ِشه ِمْن ه ه ْ ه ْل ه ِ ه َ ل ِ َ  (ই ার্র্র্পা ওয়াল 
র্ভার্যওয়াতা হর্ভন্ র্াআ’ইহর্যল্লার্) অর্থগ- হন্শ্চয় র্ার্পা ও র্ভার্যওয়া আল্লার্র্য হন্র্দর্গন্র্র্ভর্য়র্র্য অ র্বর্গ ক্ত (ওস্ওয়ায়য় 
র্যর্র্য়ল-আকর্যার্ভ)।              
   অতিঃর্র্য র্ র্ফ র্য়ল র্িয়র্ফ- ِِّللَاه أه ه ِبه ه ِب أ ه لَِِأهْب جه ه ِ َ عه  (আর্ফর্দাউ হর্ফর্ভা র্ফার্দা’আল্লাহু আ’জ্জা ওয়া জাল্লা) 
অর্থগ: আহর্ভ কর্ ান্ (অর্থগাৎ র্ার্পা) কর্থয়কই শু  কর্যহে, কর্মখান্ কর্থয়ক র্ভর্ার্হক্তর্ালর্হ ও র্র্যাির্ভর্ালর্হ 
আল্লার্ শু  কয়র্যয়েন্। 
 র্ার্ায়ির্য হকের্টা উর্য়র্য উয়ে(র্ফতগ র্ভায়ন্ র্ার্াি কন্ই, কর্ভয়ঝয়ত র্ভায়র্ফগল র্ার্থর্য) কার্ফা র্র্যর্হর্প ন্জয়র্য র্িয়তই 
কর্থয়র্ভ র্মায়র্ফ এর্ফং কার্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য হর্দয়ক হর্পয়র্য র্দাাঁহিয়য় র্ভর্ন্াজায়তর্য ন্যায় র্াত তর্ য়ল র্ৎর্ফার্য উচ্চস্বয়র্য ِِه ْ ْلحه
ََّلِّللِا لهههِ ،ِآل ه ِأهْك  র্ফলয়র্ফ। অতিঃর্র্য কাহলর্ভায়য় তার্ভজর্হর্দ(আলর্ার্ভর্দর্হলল্লার্ আল্লাহু আকর্ফার্য লা-ইলার্া ইল্লার্) ّلَل،ِّللاه
র্য়ি আ হত-হর্ভন্হত জাহন্য়য় প্রাণ্র্বয়র্য র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। এোও েড়’আ ে ড়্দল হ্দেে ান্।  
    োহলাদয় িাজে- ِّللَاهِ ه ْحه ِّللَاهِِس ََّل ِ لههه آل ه ِ ِّلل ْ ْلحه ّللَاهِِه ِبِه ََّل ِ ه َ ِق َّله ه ِ ه ْ َّلهحه ه ِ ه ّلَلهِأهْك  (র্র্র্ফর্ান্াল্লার্র্হ 
অলর্ার্ভর্দর্ হলল্লার্র্হ ওয়া লা ইলার্া ইল্লাল্লাহু অ-ল্লাহু আকর্ফার্য ওয়া লা র্াওলা ওয়া লা ক্বর্ য়াতা ইল্লা হর্ফল্লার্)।  
   কাহলর্ভায়য় তার্ভজর্হর্দ র্য়ি র্ র্ফ র্য়ল এ র্দর্’আ র্িয়র্ফ ََِّلِّللَاه لههِه ِِآل ه ه ِ ْ ْلحه لههِ ه ْكِ ْل ِلههِلههِ ْيكه َِّلشه ه ْح ه

ِكلِِّ ه ِ ِعه ْي ِقه ْيٍء شه  (লা ইলার্া ইল্লাল্ল-হু ওয়ার্র্দাহু লা-র্ার্যর্হকালাহু, লাহুল র্ভর্ল  ওয়া লাহুল র্ার্ভর্দর্ ওয়া হুয়া 
আ’লা লহল র্াইহয়ং ক্বর্দর্হর্য)।  
   এর্যর্র্য র্ার্াি কর্থয়ক কন্য়র্ভ উত্তয়র্য র্ভার্যওয়া র্ার্ায়ির্য হর্দয়ক স্বার্বাহর্ফক র্হতয়ত েলয়র্ফ। হকের্ র্দর্র্য 
অগ্রর্র্য র্য়ল র্ র্য়খ র্র্ফর্জ র্ফাহত হন্য়র্দগ হর্ত ায়ন্ র্র্ য়র্লর্যা একটর্  ত কর্ফয়র্ অর্থগাৎ একটর্  কর্দ য়ি 
র্মায়র্ফ(কর্ভা ার্ার্ফ), র্ভহর্লার্যা স্বার্বাহর্ফক র্বায়র্ফ র্াাঁটয়র্ফ। র্র্ফর্জ র্ফাহতর্য র্র্য র্র্ন্র্যায় স্বার্বাহর্ফক র্হতয়ত েয়ল 
র্ভার্যওয়ার্য উর্য়র্য উয়ে এখায়ন্ও র্ার্পার্য ন্যায় তাকর্ফর্হর্য র্ফয়ল র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। এটাও র্দর্’আ কর্ফর্য়লর্য হর্ফয়র্র্ল 
ান্। এ র্র্মগয  এক েক্কর্য র্’ল। এ র্ র্োর্ েক্কয়র্যর্য দ্বার্যা এক র্ায়র্হ র্য়। র্ র্ফ র্য়ল প্রয়তযকর্ফার্য র্ার্পা 

ও র্ভার্যওয়ায় উয়ে হজহকর্য র্ফা র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। কর্য়র্লর্য র্ফায়র্য র্ভার্যওয়ার্য উর্র্য এয়র্ প্রাণ্র্বয়র্য র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। 
এর্বায়র্ফ র্ায়র্হ র্র্ণ্গ র্য়র্ফ। র্ায়র্হ কর্যার্য র্র্ভয় কাাঁর্ধ ঢাকা র্থাকয়র্ফ। র্ায়র্হ েলার্ফ ায় ন্ার্ভার্ম শু  র্য়ল ন্ার্ভার্ম 
আর্দায় কয়র্য ঐ ান্ কর্থয়ক অর্ফহর্ষ্ট র্ায়র্হ র্র্ণ্গ কর্যয়র্ফ। র্ায়র্হ কর্যার্য র্র্ভয় ওজর্ কর্বয়  কর্য়ল র্র্ন্র্যায় ওজর্ 
কর্যা জ র্যর্হ ন্য়, তয়র্ফ উত্তর্ভ। র্ায়র্হর্য র্র্য র্ভাতায়র্পর্য হকন্ার্যায়, তা র্ র্ফ ন্া র্য়ল র্ার্যায়র্ভর্য কর্মখায়ন্ 
র্র্জ র্য়, কর্খায়ন্ র্দর্’র্যাকাত ন্র্পল ন্ার্ভার্ম র্িা কর্ভা ার্ার্ফ। 
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 তওয়ার্প র্ম্প  ও তৎর্র্যর্ফতী র্দর্’র্যাকাআত ওয়াহজর্ফর্ত তওয়ার্প ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যার্য র্র্য হকংর্ফা 
র্ায়র্হ আর্দায়কায়ল ককান্ র্ভহর্লার্য র্ায়য়র্ম শু  র্য়য় কর্য়ল কর্ এ অর্ফ ায় অর্ফহর্ষ্ট র্ায়র্হ কর্যয়ত র্ার্যয়র্ফ। 
ককন্ন্া, র্ায়র্হর্য জন্য র্হর্ফত্রতা র্তগ  ন্য় (র্ভর্র্া ার্প ইর্ফয়ন্ আর্ফর্হ র্াইর্ফা র্/র্র্র্ৌ,র্ভান্াহর্ক র্র়্িঃ র্ৌর্র্)।  
  ড়্জ ্াহি াদন্ োড়দ্- ِه َّْلهْك ِ ُّ َّْلهعه ِ هْنته ه ْمِ حه ْ ه ْ ْغ َمِ َ ِل  (আল্লাহু ার্হর্পর্য ওয়ার্যর্ার্ভ ওয়া আংতাল আ 
আ’র্মর্যল আকর্যার্ভ) অর্থগ-কর্ আর্ভার্য প্রহতর্ালক! আর্ভায়ক ের্ভা কয়র্য র্দাও এর্ফং আর্ভার্য প্রহত র্দয়া কর্য, 
তর্ হর্ভ র্ভর্ার্র্যাির্ভর্ালর্হ, র্ভর্া র্ ান্র্হ।  
 ায় প্রহি চক্কদ য়  ্ দল োড়দ্- َِّْْلهك ِ ُّ َّْلهعه ِ هْنته ِ نَكه ِ ْم حه ْ ه ْ ْغ ِ ِّ ِه ه (র্যহব্বর্হর্পর্য 
ওয়ার্যর্ার্ভ ই াকা আংতাল আ আ’র্মর্যল আকর্যার্ভ) অর্থগ- কর্ আল্লার্! তর্ হর্ভ আর্ভায়ক ের্ভা কর্য, অন্র্গ্রর্ কর্য। 
হন্শ্চয়ই তর্ হর্ভ র্ভর্া র্র্যাির্ভর্ালর্হ ও অর্র্হর্ভ র্দয়ালর্।   
 ওা থেে োজ াো চড়ল ড়ন্ডাদন্া - 
   র্য়জ্জ তার্ভাত্তর্ আর্দায়কার্যর্হর্য জন্য ওর্ভর্যার্য র্ায়র্হ কর্য়র্ল র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্া র্ফা ের্ ল োাঁটা ওয়াহজর্ফ অর্থগাৎ 
র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্া/ের্ ল োাঁটার্য র্র্য স্বার্বাহর্ফক র্র্ তই কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ কর্যয়র্ফ। র্র্ য়র্লর্য জন্য ের্ল র্ভর্োয়ন্া 
উত্তর্ভ। র্ভহর্লায়র্দর্য ের্ য়লর্য অগ্রর্বার্ কর্থয়ক র্ায়তর্য আ র্য়লর্য এক কর্য (প্রায় এক ইহি) র্হর্যর্ভাণ্ ের্ ল 
কাটার্য দ্বার্যা ইর্র্যার্ভ কর্থয়ক র্ালাল র্ওয়া র্মায়। র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্া/ের্ ল োাঁটার্য আয়র্ র্দাাঁহি, কর্ভাে, ন্খ হকংর্ফা 
র্র্যর্হয়র্যর্য অন্য ককায়ন্া র্র্র্ভ কাটয়ল র্দর্ভ ওয়াহজর্ফ র্য়র্ফ। হকর্ফলার্ভর্খর্হ র্ফয়র্ আল্লাহু আকর্ফর্য র্ফয়ল ডান্হর্দক 
কর্থয়ক র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্া শু  কর্যয়র্ফ। ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় র্ভর্র্হর্যর্ভ (র্র্য়র্ফগর্য র্র্ভ  আর্ভল উর্বয়য়র্য র্র্ণ্গ র্থাকয়ল) 
এয়ক অর্য়র্যর্য ের্ ল র্ভর্োয়ত র্ার্যয়র্ফ, র্ভহর্লার্যা হন্য়জ র্ফা স্বার্ভর্হ হকংর্ফা অন্য ককান্ র্ভহর্লা হর্দয়য় কাাঁটায়ত 
র্ার্যয়র্ফ। ের্ ল র্ার্যায়র্ভর্য র্র্হর্ভান্ার্য র্ভয়র্ধয র্ভর্োয়র্ফ/োাঁটয়র্ফ। র্র্ য়র্লর্য জন্য র্ভার্থার্য এক েতর্ র্থগাংয়র্র্য ের্ ল োটার্য 
দ্বার্যা র্ালাল র্ওয়া র্মায়, তয়র্ফ এটা উত্তর্ভ ন্য়।  
   র্য়জ্জ হক্বর্যান্ ও ইর্পর্যার্দ আর্দায়কার্যর্হর্য়ণ্র্য এ র্র্ভয় র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্া র্ফা ের্ ল কোঁ য়ট র্ালাল র্ওয়া র্মায়র্ফ 
ন্া, র্ফর্যং ইর্পর্যার্দ র্জ্জকার্যর্হর্ণ্ তওয়ায়র্প র্দর্র্ভ আর্দায় কয়র্য, আর্য হক্বর্যাণ্ র্জ্জকার্যর্হর্ণ্ ওর্ভর্যার্য র্ায়র্হ 
কর্যার্য র্র্য তওয়ায়র্প র্দর্র্ভ আর্দায় কয়র্য র্ায়র্হ কর্যয়র্ফ এর্ফং ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় র্থাকয়র্ফ অর্থগাৎ ইর্র্যার্ভ ন্া 
খর্য়ল র্য়জ্জর্য অয়র্োয় র্থাকয়র্ফ এর্ফং ইর্র্যায়র্ভর্য র্কল হর্ফহর্ধ-হন্য়র্লর্ধ কর্ভয়ন্ েলয়র্ফ। 
 ক্কায় ইাড়ক্ত অ্ দয় েন্য় –  
   র্র্ য়র্লর্যা র্ ওয়ায়ক্তর্য ন্ার্ভার্ম র্ভর্হজর্দর্ল র্ার্যায়র্ভ হর্য়য় জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ আর্দায় কর্যয়র্ফ। র্মত কর্ফর্র্হ 
র্ র্ফ ন্র্পল তওয়ার্প ও ওর্ভর্যা আর্দায় কর্যয়র্ফ, তয়র্ফ কর্ফর্র্হ কর্ফর্র্হ ন্র্পল তওয়ার্প কর্যা উত্তর্ভ। এ 
ইর্ফার্দতটি একর্ভাত্র এখায়ন্ই র্য়ত র্ায়র্য। হন্য়জর্য জন্য, জর্হহর্ফত/র্ভর়্ত হর্তা-র্ভাতা, আত্মর্হয়-স্বজন্, উ ার্দ, 
র্র্হর্য র্ফর্জর্র্গ কর্ম ককান্ র্ভর্হর্ভন্ র্ফযহক্তয়ক র্াওয়ার্ফ কর্ াঁোয়ন্ার্য জয়ন্য তওয়ার্প ও ওর্ভর্যা কর্যা জায়য়জ। র্ার্যার্ভ 
র্র্যর্হয়র্প র্থাকা অর্ফ ায় অন্যান্য ন্র্পল ইর্ফার্দত অয়র্ো কর্ফর্র্হ কর্ফর্র্হ তওয়ার্প কর্যয়র্ফ। ন্র্পল তওয়ার্প 
র্ার্ধার্যণ্ কর্ার্ায়ক কর্যা র্মায়। ন্র্পল তওয়ায়র্প ইর্র্যার্ভ, ইজহতর্ফা, র্যর্ভল ও র্ায়র্হ কন্ই। শুর্ধর্র্ভাত্র হন্য়ত 
কয়র্য তওয়ার্প কর্য়র্ল র্দর্’র্যাকআত ন্ার্ভার্ম র্ভাকায়র্ভ ইব্রার্র্হয়র্ভর্য কর্েয়ন্ র্ফা র্ার্যায়র্ভর্য কর্মখায়ন্ র্র্জ র্য়, 
কর্খায়ন্ আর্দায় কর্যা ওয়াহজর্ফ। র্ভাক র্ র্র্ভয় র্য়ল ন্ার্ভার্ম র্র্য়র্ফগ র্ফহণ্গত হন্য়য়র্ভ র্য়র্য র্িয়র্ফ। র্য়জ্জ ইর্পর্যার্দ 
ও হক্বর্যান্ র্জ্জ র্ালন্কার্যর্হর্ণ্ও ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় ন্র্পল তওয়ার্প কর্যয়ত র্ার্যয়র্ফ। তওয়ায়র্পর্য র্র্ভয় 
ইর্র্যায়র্ভর্য কার্ি র্হর্যর্ধায়ন্ র্থাকয়ল র্র্ য়র্লর্য জন্য র্ম্পর্ণ্গ েক্কয়র্য ইজহতর্ফা ও র্ৌর্ভ হতন্ েক্কয়র্য র্যর্ভল কর্যা 
র্র্ ত।   
 র্ভহর্লার্যা র্ফার্ায় ন্ার্ভার্ম র্িয়ল র্ভর্হজয়র্দ ন্ার্ভার্ম র্িার্য কেয়য় কর্ফহর্ র্াওয়ার্ফ র্ায়র্ফ। তয়র্ফ তার্যা 
তওয়ায়র্পর্য জন্য কার্ফা র্র্যর্হয়র্প কর্য়ল আর্য র্মহর্দ তখন্ ন্ার্ভার্ম শু  র্য়য় র্মায় তার্য়ল তার্যা তায়র্দর্য জন্য 
হন্র্ধগাহর্যত ায়ন্ হর্য়য় জার্ভা’আয়ত র্র্যর্হক র্য়য় র্মায়র্ফ। তয়র্ফ প্রেণ্ড হর্বয়ির্য র্ভয়র্ধয র্ভহর্লায়র্দর্য ন্র্পল তওয়ার্প 
ন্া কর্যা উত্তর্ভ। হর্বি কর্ভ র্থাকয়ল তার্যা ন্র্পল তওয়ার্প র্যায়ত্র কর্যয়র্ফ।  
 ন্ৌল িওয়াদৌ হন্য়ি- কর্ আল্লার্!আহর্ভ কতার্ভার্য র্ন্তুহষ্টর্য জন্য কতার্ভার্য ঘর্য র্াত েক্কয়র্যর্য র্ভার্ধযয়র্ভ 
ন্র্পল তওয়ার্প কর্যার্য হন্য়ত কর্যহে। তর্ হর্ভ আর্ভার্য জন্য তা র্র্জ কয়র্য র্দাও এর্ফং কর্ফর্ল কয়র্য কন্ও।  
 ন্ৌল ওা– তার্ভাত্তর্কার্যর্হর্ণ্ ন্র্পল ওর্ভর্যার্য জন্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য হন্হর্ভয়ত্ত হন্জ হন্জ অর্ফ ান্ ল 
কর্থয়ক ওর্মর্-কর্ার্ল কয়র্য ইর্র্যায়র্ভর্য কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ কয়র্য র্ভক্কা র্য়ত র্হকিঃহর্ভিঃ উত্তয়র্য তান্য়র্হর্ভ ন্ার্ভক 
ায়ন্ র্ভর্হজয়র্দ আয়য়র্া র্য়ত র্র্য়র্ফগ র্ফহণ্গত হন্য়য়র্ভ ইর্র্যায়র্ভর্য ন্ার্ভার্ম র্য়ি ন্র্পল ওর্ভর্যার্য হন্য়ত কর্যয়র্ফ। 

তার্যর্র্য র্ৎর্ফার্য তালহর্ফয়া র্িয়র্ফ। অতিঃর্র্য র্ভক্কায় এয়র্ র্র্য়র্ফগ র্ফহণ্গত হন্য়য়র্ভ ওর্ভর্যার্য কাজগুয়লা র্র্ণ্গ 
কর্যয়র্ফ। ন্ৌল ওা হন্য়ি - কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য র্ন্তুহষ্টর্য জন্য ন্র্পল ওর্ভর্যা র্ালন্ কর্যার্য 
হন্য়ত কর্যহে, আর্ভার্য জয়ন্য তা র্র্জ কয়র্য র্দাও এর্ফং কর্ফর্ল কয়র্য কন্ও।  

জ্জ োালদন্ ধাা্াহে োযা্ল – 
 দজ্জ ৌ ৰটি, র্মর্থািঃ-(র্ৌ)ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা, (র্্)র্ই হজলর্জ্জ র্দর্র্র্য়র্যর্য র্র্য র্র্র্মগা  র্র্মগয  র্র্ভয়য়র্য 
র্ভয়র্ধয অল্প র্র্ভয় র্য়লও আর্যার্পায়তর্য র্ভয়র্দায়ন্ অর্ফ ান্(উ র্প) কর্যা ও (র্ৎ)তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যত কর্যা।  14



 দজ্জ ওয়াহজ্ ৳টি, র্মর্থািঃ- (র্ৌ) র্ার্পা-র্ভার্যওয়া র্ায়র্হ কর্যা, (র্্) র্ভর্র্মর্দাহলর্পায় অর্ফ ান্ কর্যা, 
(র্ৎ) র্ৌর্ো,র্ৌর্ৌ,র্ৌর্্ই হজলর্জ্জ তাহর্যখ র্ৎ হর্দয়ন্ র্ৎটি জার্ভার্যায়ত কর্ভাট র্র্টি কঙ্কর্য র্ভার্যা, (র্) হক্বর্যান্ ও 
তার্ভাত্তর্ র্য়জ্জ র্যর্ফাহন্ কর্যা, (র্) র্লক র্ফা কর্র্য কর্যা (র্ভার্থার্য ের্ ল র্ভর্োয়ন্া/োাঁটা), (র্) র্ভর্হকায়তর্য 
র্ফাইয়র্য কর্থয়ক র্ভক্কায় আর্র্ভন্কার্যর্হয়র্দর্য জন্য হর্ফর্দায়র্হ তওয়ার্প কর্যা।  
 দজ্জ ড়ন্নি ৮৭টি, র্মর্থািঃ- (র্ৌ)তওয়ায়র্প র্দর্র্ভ(আর্র্ভয়ন্র্য তওয়ার্প), (র্্)তওয়ায়র্প র্দর্য়র্ভ ইজহতর্ফা 
ও র্ৌর্ভ র্ৎ েক্কয়র্য র্যর্ভল কর্যা, (র্ৎ)র্ই হজলর্জ্জ হর্ভন্ায় কর্ াঁোন্ এর্ফং কজার্র্য কর্থয়ক র্র্যহর্দন্ র্পজর্য র্র্মগয  
র্ ওয়ায়ক্তর্য ন্ার্ভার্ম জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ আর্দায় কর্যা ও র্যায়ত্র অর্ফ ান্ কর্যা, (র্)র্ই হজলর্জ্জ র্র্য়র্মগার্দয়য়র্য 
র্র্য র্ার্থর্হয়র্দর্য র্ায়র্থ হর্ভন্া র্য়ত আর্যার্পায়তর্য হর্দয়ক র্যওন্া র্ওয়া, (র্)উ য়র্প আর্যার্পার্য জন্য কর্হর্দন্ 
কজার্য়র্যর্য র্র্য়র্ফগ কর্ার্ল কর্যা, (র্)উ য়র্প আর্যার্পা কর্য়র্ল কর্হর্দন্ র্র্র্মগায় র্য র্র্য (ইর্ভায়র্ভর্য র্যওয়ান্া র্ওয়ার্য 
র্র্য) র্ভর্র্মর্দাহলর্পার্য হর্দয়ক র্যওয়ান্া র্ওয়া, (র্)র্ই হজলর্জ্জ হর্দর্ফার্ত র্যায়ত্র র্ভর্র্মর্দাহলর্পায় অর্ফ ান্ কর্যা, 
(র্)র্ৌর্ো, র্ৌর্ৌ ও র্ৌর্্ই হজলর্জ্জ হর্দর্ফার্ত র্যাতগুয়লায়ত হর্ভন্ায় অর্ফ ান্ কর্যা, (র্)র্যর্ভর্হ কর্য়র্ল হর্ভন্া র্য়ত 
র্ভক্কায় হর্পর্যার্য র্য়র্থ র্ভর্র্ার্র্ার্ফ ন্ার্ভক ায়ন্ হকের্ র্র্ভয় অর্ফ ান্ কর্যা, (র্ৌর্ো)ইর্ভায়র্ভর্য জন্য র্োর্ৎ ায়ন্ 
(হজলর্য়জ্জর্য র্ তাং র্ভক্কায়, র্ তাং আর্যার্পায় ও র্ৌর্ৌ তাং হর্ভন্ায়) খর্ৎর্ফা কর্দওয়া। 
 ৵ই হজলজ্জ –  
   র্ই হজলর্জ্জ র্র্য়র্মগার্দয়য়র্য র্র্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা অর্ফ ায় র্যওয়ান্া র্য়য় তালহর্ফয়া র্িয়ত র্িয়ত হর্ভন্ায় 
কর্ াঁোয়ন্া এর্ফং কজার্র্য কর্থয়ক র্র্যহর্দন্ র্পজর্য র্র্মগয  র্াাঁে ওয়ায়ক্তর্য ন্ার্ভার্ম হর্ভন্ায় জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ 
আর্দায় ও র্যায়ত্র অর্ফ ান্ কর্যা র্র্ ত। হকন্তু র্ফতগ র্ভায়ন্ হর্বয়ির্য কার্যয়ণ্ র্াজর্হয়র্দর্যয়ক তায়র্দর্য র্র্হর্ফর্ধায়র্থগ 
র্ার্ধার্যন্তিঃ র্ই হজলর্জ্জ হর্দর্ফার্ত র্যায়ত হর্ভন্ায় হন্য়য় র্মাওয়া শু  র্য়। তাই তার্ভাত্তর্কার্যর্হর্ণ্ র্মার্যা আয়র্ 
র্ায়র্হ কর্যয়ত োয় তার্যা আর্য়র্যর্য র্র্য়র্ফগই র্র্য়র্ফগ র্ফহণ্গত হন্য়য়র্ভ র্য়জ্জর্য হন্য়য়ত ইর্র্যার্ভ কর্ফাঁয়র্ধ ইজহতর্ফা ও 
র্যর্ভলর্র্ একটি ন্র্পল তওয়ার্প কয়র্য র্ায়র্হ কর্যয়র্ফ, তার্য়ল তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য র্র্ভয় প্রেণ্ড হর্বয়ি র্ায়র্হ 
কর্যয়ত র্য়র্ফ ন্া, শুর্ধর্ তওয়ার্প কর্যয়লই েলয়র্ফ। ইজহতর্ফা ও র্যর্ভয়লর্য র্ায়র্থ তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য র্র্য র্ায়র্হ 
কর্যা খর্র্ফই কঠিন্ কাজ। তাই র্মার্যা র্ফর়্দ্ধ, অর্র্ , র্দর্র্ফগল র্ফা অের্ভ এর্ফং র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য হর্ভন্া র্মাওয়ার্য 
র্র্য়র্ফগ র্য়জ্জর্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য র্র্য ইজহতর্ফা ও র্যর্ভলর্র্ একটি ন্র্পল তওয়ার্প কয়র্য র্ায়র্হ কয়র্য কন্ওয়া 
আর্যার্ভর্দায়ক। ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য ান্ হন্য়জর্য কর্ায়টল র্ভর্র্ র্ার্যার্ভ র্র্যর্হয়র্পর্য এহর্যয়ার্য র্র্ভ  জায়র্া, তয়র্ফ 
র্ভর্হজর্দর্ল র্ার্যায়র্ভ কর্ভা ার্ার্ফ। র্ভহর্লার্যা হন্জ হন্জ অর্ফ ান্ ল কর্থয়কই ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়র্ফ।  
 িাাত্তড়ো জন্য দজ্জ ইা ্াাঁধা হন্য়ি - কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য র্ন্তুহষ্টর্য জন্য র্হর্ফত্র 
র্জ্জ র্ালয়ন্র্য হন্য়ত কর্যহে, আর্ভার্য জন্য এটা র্র্জ কয়র্য র্দাও এর্ফং কর্ফর্ল কয়র্য কন্ও। 
 র্য়জ্জ হক্বর্যান্ ও ইর্পর্যার্দ র্জ্জ র্ালন্কার্যর্হর্ণ্ আয়র্ কর্থয়কই কর্ময়র্তর্  ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা অর্ফ ায় আয়েন্ কর্য়র্তর্  
তায়র্দর্য জন্য এ হর্দন্ ন্তর্ ন্ কয়র্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য প্রয়য়াজন্ কন্ই। তাাঁর্যা র্য়জ্জর্য হর্দন্গুয়লায়ত র্র্যর্ফতী 
কর্যণ্র্হয় কাজগুয়লা তার্ভাত্তর্কার্যর্হর্য ন্যায় একই হন্য়য়র্ভ র্ালন্ কর্যয়র্ফ, তয়র্ফ ইর্পর্যার্দকার্যর্হর্য জন্য র্ৌর্ো তাহর্যয়খ 
র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্ার্য র্র্য়র্ফগ র্যর্ফাহন্ কর্যা ওয়াহজর্ফ ন্য়, কর্ভা ার্ার্ফ।  
 ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় র্/র্ হর্দয়ন্র্য উর্য়র্মার্র্হ খর্র্ফই র্ালকা র্ার্ভান্ র্ত্র হন্য়য় (র্ার্ভান্র্ত্র কর্ফর্র্হ র্য়ল খর্র্ফই 
কষ্ট কর্বার্ কর্যয়ত র্য়) তালহর্ফয়া র্িয়ত র্িয়ত হর্ভন্ার্য উয়দ্দয়র্য র্যওন্া কর্যয়র্ফ। হর্ভন্ায় কর্ াঁয়ে আল্লার্র্য 
শুকহর্যয়া আর্দায় কর্যয়র্ফ। হর্ভন্া র্ভয়র্দান্ র্পর্মর্হলতর্র্ণ্গ ঐহতর্াহর্ক ান্ এর্ফং র্দর্’আ কর্ফর্য়লর্য একটি উত্তর্ভ 
জায়র্া। তাই এখায়ন্ কর্ফর্র্হ কর্ফর্র্হ তালহর্ফয়া, র্দ র্দ, হজহকর্য-আর্মকার্য, তাের্ফর্হহ্-তার্লর্হল, র্দর্’আ, 

র্ভার্হর্পর্যাত কার্ভন্া কর্যয়র্ফ। হর্ভন্ায় র্ ওয়ায়ক্তর্য ন্ার্ভার্ম জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ আর্দায় কর্যয়র্ফ। খর্র্ফই 
আ হর্যকতার্য র্ায়র্থ ন্র্পল ইর্ফার্দত র্ফয়যর্র্হয়ত র্ভর্গুল র্থাকয়র্ফ, এ অর্ভর্লয র্র্ভয় অর্েয় কর্যয়র্ফ ন্া। এ 
র্ভর্লযর্ফান্ র্ভর্র্র্তগ গুয়লা র্য়য়তা জর্হর্ফয়ন্ আর্য আর্য়র্ফ ন্া। হজলর্য়জ্জর্য র্ এর্ফং র্ৌর্ো র্য়ত র্ৌর্্ তাহর্যখ র্র্মগয  
হর্ভন্ার্য তাাঁর্ফর্য়ত অর্ফ ান্ কর্যা র্র্ ত। 
 ৶ই হজলজ্জ –  
   এ হর্দন্ র্পজয়র্যর্য র্পর্যজ ন্ার্ভায়র্মর্য র্র্য র্র্যই তাকর্ফর্হয়র্য তার্হর্যক শু  এর্ফং তা র্ৌর্ৎই হজলর্জ্জ 
আেয়র্যর্য র্পর্যজ ন্ার্ভার্মায়  কর্র্ল র্য়র্ফ। ন্ার্ভার্মায়  প্রর্থয়র্ভ একর্ফার্য তাকর্ফর্হয়র্য তার্র্যর্হক এর্ফং র্য়র্য হতন্র্ফার্য 
তালর্ফর্হয়া র্াে কর্যয়র্ফ।  
 িাে্দ িােহে - ،ّللَاهِِّللَاهِ ه ََّلِّللَاهِِأهْك ِ لههه ،َّلِ ه ّللَاهِِأهْك ،ّللَاهِِه ه ّللَاهِِأهْك ه ِ ه ِِأهْك ْ ْلحه  (আল্লাহু আকর্ফার্য, আল্লাহু 
আকর্ফার্য, লা-ইলার্া ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকর্ফার্য, আল্লাহু আকর্ফার্য ওয়াহলল্লাহর্ল র্ার্ভর্দ)।  
 ৭৶ই হজলজ্জ আাৌাদি ্েিয় হেন্ - 
   র্ই হজলর্জ্জ র্র্য়র্মগার্দয়য়র্য র্র্য হর্ভন্া কর্থয়ক আর্যার্পায়তর্য উয়দ্দয়র্য র্যওন্া কর্যা কর্ভা ার্ার্ফ। কর্খায়ন্ কর্ াঁয়ে 
কজার্য়র্যর্য ন্ার্ভায়র্মর্য র্র্য়র্ফগই কর্ার্ল কর্যয়র্ফ, র্ র্ফ ন্া র্য়ল উর্মর্ কয়র্য আল্লার্র্ায়কর্য শুকহর্যয়া এর্ফং আউয়াল 
ওয়ায়ক্ত কজার্য়র্যর্য ন্ার্ভার্ম জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ আর্দায় কর্যয়র্ফ। অতিঃর্র্য তালহর্ফয়া, তাকর্ফর্হর্য, তওর্ফা-
ইয় র্র্পার্য, হজহকর্য-আর্মকার্য, র্দর্’আ র্দ র্দ, ন্র্পল ন্ার্ভার্ম, কতলাওয়ায়ত কালায়র্ভ র্াক ইতযাহর্দয়ত র্ভর্গুল 15



র্থাকয়র্ফ, অর্ফয়র্লা কর্যা উহেত ন্য়। র্দর্র্র্য়র্যর্য র্র্য এ র্ভয়র্দায়ন্ হকের্েণ্ অর্ফ ান্ কর্যা র্য়জ্জর্য গু ের্র্ণ্গ 
র্পর্যর্ম এর্ফং র্র্র্মগা  র্র্মগয  অর্ফ ান্ কর্যা ওয়াহজর্ফ। ঢ়যাদ  োঢ়দ য্ আাৌাদি য়োন্ িযাগ েদ্ ন্া, 
কর্যয়ল ‘কার্পর্পার্যার্য র্দর্ভ’ ওয়াহজর্ফ র্য়র্ফ। আর্যার্পায়তর্য র্ভয়র্দায়ন্ ককান্ হন্র্ধগাহর্যত ইর্ফার্দত-র্ফয়যর্র্হ কর্যার্য 
র্ফার্ধয-র্ফার্ধকতা কন্ই। এখায়ন্ র্র্যর্হয়ত র্ ত কর্ম ককান্ ন্র্পল ইর্ফার্দত-র্ফয়যর্র্হ, হজহকর্য-আর্মকার্য, 
তার্র্ফর্হর্-তার্লর্হল, র্দর্’আ-র্দ র্দ র্াে কর্যা র্মায়। র্দর্’আ হন্জ র্বার্লায়তও কর্যা র্মায়। 
   আর্যার্পায়তর্য র্ভয়র্দান্ র্দর্’আ কর্ফর্ল এর্ফং ের্ভার্য একটি হর্ফয়র্র্ল ান্। আেয়র্যর্য ন্ার্ভায়র্মর্য র্র্য এর্ফং 
র্র্র্মগায় র্য র্র্য়র্ফগর্য র্র্ভয়টর্  র্ভর্ার্ভর্লযর্ফান্। এ র্র্ভয় আল্লার্র্য র্যর্র্ভয়তর্য র্কল র্দর্যজা কখালা র্থায়ক এর্ফং 
হন্হশ্চতর্বায়র্ফ র্দর্’আ কর্ফর্ল র্য়। তাই জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ আেয়র্যর্য ন্ার্ভার্মায়  তাাঁর্ফর্র্য র্ফাইয়র্য কখালা 
আকায়র্র্য হন্য়ে কার্ফার্ভর্খর্হ র্য়য় র্দাাঁহিয়য় (র্দাাঁিায়ন্া কষ্টকর্য র্য়ল হন্জ তাাঁর্ফর্য়ত র্ফয়র্ হকংর্ফা শুয়য় কর্মর্বায়র্ফ 
র্ র্ফ) র্র্র্মগা  র্র্মগয  একাকর্হ কর্ম ককান্ ন্র্পল ইর্ফার্দত-র্ফয়যর্র্হ, হজহকর্য-আর্মকার্য এর্ফং র্দর্’আয় হন্র্ভগ্ন 
র্থাকয়র্ফ। এখায়ন্ অর্ফ ান্কালর্হন্ র্র্ য়র্লর্যা উচ্চ আওয়ায়জ আর্য র্ভহর্লার্যা হন্ম্নস্বয়র্য প্রয়তযয়কই আলার্দা 
আলার্দার্বায়র্ফ অহর্ধক র্হর্যর্ভায়ণ্ তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ।  
 আাৌাদি য়োদন্ থজা ও আদ ন্াা আোয় -  

    আর্যার্পায়তর্য র্ভয়র্দায়ন্ র্ফার্দর্ার্ র্ফা তাাঁর্য প্রহতহন্হর্ধর্য ইর্ভার্ভহতয়ত কজার্র্য ও আর্য়র্যর্য ন্ার্ভার্ম কজার্য়র্যর্য 
ওয়ায়ক্ত জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ আর্দায় কর্যা র্র্ ত। হকন্তু র্ভায়লকর্হ ও র্াম্বলর্হ র্ভয়তর্য অন্র্র্ার্যর্হ ইর্ভার্ভ র্ভর্কর্হর্ভ 
র্ওয়া র্য়েও আর্যার্পায় কের্য আর্দায় কয়র্যন্। তাই র্ান্াহর্প এর্ফং র্ায়র্পয়র্হ অন্র্র্ার্যর্হয়র্দর্য জন্য ইকয়তর্দা 
কর্যা ঠিক র্য়র্ফ ন্া। তায়র্দর্য জন্য হন্জ হন্জ তার্ফর্য়তই কজার্য়র্যর্য ওয়ায়ক্ত কজার্র্য ও আর্য়র্যর্য ওয়ায়ক্ত 
আর্র্য জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ র্য়ি কন্ওয়া উহেত। র্ান্াহর্প র্ভয়ত আর্য়র্যর্য ওয়াক্ত র্ওয়ার্য র্র্য আর্মান্ হর্দয়য় 
আর্র্য র্িয়র্ফ। এহর্ফর্লয়য় অয়ন্যর্য র্ায়র্থ তকগ -হর্ফতয়কগ  জিায়র্ফ ন্া (র্পাতািঃ র্ার্ভর্হ র্্:র্ৌর্র্, র্ভািঃ র্যার্র্ভান্র্হ র্য়র্ার্ভ-
এহপ্রল/র্র্, র্ভােগ /র্র্)। 

 ে ো হ্েদয় াআলা-  
    র্র্যয়র্হর্বায়র্ফ র্মার্যা র্ভর্র্াহর্পর্য তাাঁর্যা কর্র্য কর্যয়র্ফ, আর্য র্মার্যা র্ভর্র্াহর্পর্য ন্য় তাাঁর্যা কর্র্য কর্যয়র্ফ ন্া। ককর্ 
র্ই হজলর্য়জ্জর্য র্ৌর্ হর্দন্ র্র্র্ফগ র্য়ত র্ভক্কায় অর্ফ ান্ কর্যয়ল হকংর্ফা র্ৌর্ হর্দয়ন্র্য কর্ফর্র্হ অর্ফ ায়ন্র্য জন্য 
হন্য়ত কর্যয়ল হতহন্ হর্ভন্া, আর্যার্পাত ও র্ভর্জর্দাহলর্পায় র্ভর্কর্হর্ভ হর্য়র্য়র্ফ র্ণ্য র্য়র্ফন্, অন্যর্থায় র্ভর্র্াহর্পর্য 
র্য়র্ফন্। র্াহর্দয়র্র্য আয়লায়ক োর্য ইর্ভায়র্ভর্য হতন্জন্ই হর্ভন্া ও আর্যার্পায়ত শুর্ধর্র্ভাত্র র্ভর্র্াহর্পর্যয়র্দর্য জন্য কর্র্য 
কর্যার্য এর্ফং র্ভর্কর্হর্ভয়র্দর্য জন্য র্র্ণ্গ ন্ার্ভার্ম র্িার্য হন্য়র্দগর্ হর্দয়য়য়েন্ এর্ফং এটাই হন্র্বগ র্যয়র্মার্য র্ভত (তার্ার্ফর্হ 
র্র্যর্হর্প র্ৌ/র্্র্র্, আর্ফর্ র্দাউর্দ-র্ৌ/র্্র্র্ো, আল-হর্পকহু আলাল র্ভার্মাহর্হর্ফল আর্যর্ফাআর্-র্ৌ/র্র্র্ৎ, র্পাতাওয়া র্দা ল উলর্র্ভ র্:র্র্র্)। 
 আাৌাদি য়োদন্ ৭৮টি হ্দেে আল -(র্ৌ) ِله ِآل ه ه ِ ْ ْلحه لههِ ه ْكِ ْل ِلههِلههِ ْيكه َِّلشه ه ْح ه ِ ََّلِّللَاه ههِ
 ِ ْي ِقه ْيٍء ِشه ِكلِّ ه লা ইলার্া ইল্লাল্ল-হু ওয়ার্র্দাহু লা-র্ার্যর্হকালাহু, লাহুল র্ভর্ল) عه  ওয়া লাহুল র্ার্ভর্দর্ ওয়া হুয়া 
আ’লা লহল র্াইহয়ং ক্বর্দর্হর্য)-র্ৌর্োর্ো র্ফার্য,(র্্) র্র্র্যা ইখলার্: র্ৌর্োর্ো র্ফার্য ও (র্ৎ) র্দ য়র্দ ইর্ফর্যার্র্হ-র্ৌর্োর্ো 
র্ফার্য। আর্য়র্যর্য র্য়র্য অর্থগাৎ হর্দয়ন্র্য কর্র্লাংয়র্ এ আর্ভলটি কর্যা অহত র্পহজলতর্র্ণ্গ। 
 আাৌাদি েড়’আ-  ِ ْي ْيٍءِقه ِشه ِكلِّ ه ِعه ه ه ِ ْ ْلحه لههِ ه ْكِ ْل ِلههِلههِ ْيكه َِّلشه ه ْح ه ََّلِّللَاِه لههِه -লা ইলার্া ইল্লাল্ল)آل
হু ওয়ার্র্দাহু লা-র্ার্যর্হকালাহু, লাহুল র্ভর্ল  ওয়া লাহুল র্ার্ভর্দর্, ওয়া হুয়া আ’লা লহল র্াইহয়ং ক্বর্দর্হর্য)অেয-আল্লার্ 
োিা ইর্ফার্দয়তর্য কর্মার্য ককান্ র্ভা’র্ফর্র্দ কন্ই, হতহন্ এক তাাঁর্য ককান্ র্র্যর্হক কন্ই, র্র্ভ  র্যাজে তাাঁর্যই এর্ফং 
প্রর্ংর্াও একর্ভাত্র তাাঁর্য, হতহন্ র্কল হকের্র্য উর্র্য ের্ভতার্ফান্। এ র্দর্’আ আর্যার্পার্য হর্দয়ন্র্য র্র্ফগয়শ্রষ্ঠ র্দর্’আ, 
আর্য আর্যার্পাত হর্দয়ন্র্য র্দর্’আ র্কল র্দর্’আ অয়র্ো কশ্রষ্ঠ(ওস্ওয়ায়য় র্যর্র্য়ল-আকর্যার্ভ,হর্র্য়ন্ র্ার্র্হন্)। 
   অিঃো  ্ দল এ েঢ়’আ েদ্ - ِ ْ ِصه فْي َ ِ ً ْ ِن ي ْ ِقه ِفْي ْل ْجعه ِ َم َ ِل ِْ فْي َ ً ِن عْي ْ ِسه فْي َ ِ ً ْ ن

يهِ ه ِ ْ ِليِصه ْ ه ْش َمِ َ ل ًِ ً ِن ه نِّيِبه َمِ َ ل ِ ْ ه ْل ِ ه فْت ه ِ ْْلهْم ِ ته شه ه ِ ُّ ل ِ سه ه ِمْنِ ِبكه ْ أهع ه ِ ْ ِلْيِأهْم ْ سِّ
ِ يه ِّ ل ِبهِ بُّ ِته ِمه ِّ شه ه ِ ه َ ل جِفيِ ِيه ِمه ِّ شه ه َْيلِ ل جِفيِ ِيه ِمه ِّ ِمْنِشه ِبكه আল্লাহু) أهع াজ আ’ল র্পর্হ ক্বলর্ফর্হ ন্র্র্যাওাঁ 
ওয়া র্পর্হ র্র্দর্যর্হ ন্র্র্যাওাঁ ওয়া র্পর্হ োর্ভঈ ন্র্র্যাওাঁ ওয়া র্পর্হ র্ফার্ার্যর্হ ন্র্র্যান্। আল্লাহু া র্র্যার্ লর্হ র্র্দর্যর্হ ওয়া ইয়ােহের্য 
লর্হ আর্ভর্যর্হ ওয়া আই’র্মর্হর্ফকা হর্ভন্ ওয়াোয়য় হের্র্র্দর্হর্য ওয়া র্াতাহতল আর্ভহর্য ওয়া হর্পতন্াহতল কর্ফর্যই। আল্লাহু া 
ইহ  আই’র্মর্হর্ফকা হর্ভন্ র্ার্যহর্য র্ভা ইয়াহলজর্ হর্পল্লাইহল ওয়া র্ার্যহর্য র্ভা ইয়াহলজ্বর্ হর্প ার্াহর্য ওয়া র্ার্যহর্য র্ভা তাহুব্বর্ 
হর্ফহর্র্য হর্যয়ার্) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আর্ভার্য অ য়র্য, আর্ভার্য র্ফয়ে, আর্ভার্য শ্রর্ফয়ণ্ এর্ফং আর্ভার্য র্দর়্হষ্টয়ত ন্র্র্য 
র্র়্হষ্ট কয়র্য র্দাও। কর্ আল্লার্! আর্ভার্য র্ফে উয়ন্মােন্ কয়র্য র্দাও এর্ফং আর্ভার্য কাজ র্র্জ কয়র্য র্দাও। 
আহর্ভ কতার্ভার্য কায়ে আশ্রয় োই র্ভয়ন্র্য র্ভন্ত্রণ্া কর্থয়ক, কায়জর্য হর্ফর্র়্ লা কর্থয়ক এর্ফং কর্ফয়র্যর্য আর্মার্ফ 
কর্থয়ক। কর্ আল্লার্! আহর্ভ কতার্ভার্য কায়ে আশ্রয় োই র্যাহত্রয়ত প্রয়র্ফর্কার্যর্হর্য অহন্ষ্ট কর্থয়ক, হর্দয়ন্ 
প্রয়র্ফর্কার্যর্হর্য অহন্ষ্ট কর্থয়ক, র্ফায়র্ কর্থয়ক র্ফয়য় হন্য়য় েয়ল, তার্য অহন্ষ্ট কর্থয়ক। 
 আাৌাদি ড়ন্াজাি - َِِل ه ِ ه سه ِأهن ه ْ ه ه ِ ه بَ ينِهه س ه ْل ِ نهَنِمنه ْ ه ِله ه ْ حه ْ ته ه ِ ه ِله ْ ْمِتهْغ  (র্যব্বান্া র্মলার্ভ ন্া 
আংর্পর্ োন্া ওয়া ইল্লার্ভ তার্হর্পর্যলান্া ওয়া তার্যর্ার্ভন্া, লান্া ন্া া হর্ভন্াল খহের্যর্হন্) অর্থগ- কর্ আর্ভায়র্দর্য 
প্রহতর্ালক! আর্ভর্যা হন্য়জয়র্দর্য প্রহত র্মর্লর্র্ভ কয়র্যহে, র্মহর্দ তর্ হর্ভ আর্ভায়র্দর্যয়ক ের্ভা ন্া কয়র্যা ও র্দয়া ন্া 
কয়র্যা, তয়র্ফ কতা আর্ভর্যা েহতগ্র য়র্দর্য অ র্বর্গ ক্ত র্য়য় র্মায়র্ফা। 16



 আল্লা হন্েে  য্াহধে োেন্দন্য় ্াণ, র্ র্ফ র্য়ল এ র্দর্’আটি কর্ফর্র্হ কর্ফর্র্হ কয়র্য র্াে কর্যয়র্ফ-ِ
ِ ه ِأهْكـ ّللَاه ه ِ ِّللَاه ََّل ِ لههه َّله ه ِ ِّلَله، ْ ْلحه ه ِ ِّللَاه ه ْحه  ের্র্ফর্ান্াল্লাহর্ ওয়ালর্ার্ভর্দর্হলল্লাহর্ ওয়া লা ইলার্া ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু) س
আকর্ফার্য) অর্থগ- আল্লার্র্য র্হর্ফত্রতা র্ফণ্গন্া কর্যহে, র্র্ভ  প্রর্ংর্া একর্ভাত্র আল্লার্র্যই জন্য; আল্লার্ োিা 
ককান্ র্ভা’র্ফর্র্দ কন্ই, আল্লার্ র্র্ফগর্হক্তর্ভান্।  
 গুন্া াদৌ েড়’আ- ِِّللَاه أهِتِأهْستهْغ ه ِ هيُّ ْل ِ يُّ ْلحه ِ ه ََّلِه لهههِ ِآل ََّلِبلَ هِ َ َّلهِق ه ِ ه ْ َّلهحه ه لهْيهِ يِمِّلَلهِِ ْلعه ِ يِّ ْلعه  
(আেতার্-হর্প ল্লর্াল্লাজর্হ লা-ইলার্া ইল্লা হুওয়াল র্াইয়র্ল ক্বইয়র্র্ভ। ওয়া আতর্ র্ফর্ ইলাইহর্ লা-র্াওলা ওয়া লা-
ওয়াতা ইল্লা হর্ফল্লাহর্ল আ’হলইয়র্ল আ’জ্বর্হর্ভ) অর্থগ- আহর্ভ কর্ই আল্লার্র্ায়কর্য কায়ে ের্ভা োহচ্ছ, হর্মহন্ োিা 

আর্য ককান্ ইলার্ কন্ই। হতহন্ হের্যজ্ঞর্হর্ফ ও হের্য ায়র্হ এর্ফং তাাঁর্যই হর্দয়ক আর্ভর্যা হর্পয়র্য র্মাহচ্ছ। র্ভর্ান্ 
আল্লার্র্য র্হক্ত োিা আর্য ককান্ র্হক্ত কন্ই। 
 জান্নাি প্রােযন্া ও জাান্না থেদে ্াাঁচা েড়’আ-  

ِ لتَ ِ ِمنه ْ ن ْ أهج ه ِ ه َ ه ْل ِ ْ خ ْ ِأه َم َ هل  (আল্লাহু া আর্দহখলহন্ল জা াতা ওয়া আহজর্যন্র্হ হর্ভন্া ার্য) অর্থগ- কর্ 
আল্লার্! তর্ হর্ভ আর্ভায়ক জা ায়ত প্রয়র্ফর্ কর্যাও এর্ফং জার্া ার্ভ কর্থয়ক র্ভর্হক্ত র্দাও। 
 ািাহোিা জন্য েড়’আ-   
ًِ غي نيِصه بَيه ه ِ ه ِكه ه ْ حه ْ ِ ِّ ه  (র্যব্বর্হর্য র্ার্ভহুর্ভা কার্ভা র্যব্বা- ইয়াহন্ েহর্র্যা) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আর্ভার্য র্ভাতা-
হর্তার্য প্রহত র্দয়া প্রর্দর্গন্ কয়র্যা, কর্ম র্বায়র্ফ তার্যা আর্ভায়ক কোট কর্ফলায় লালন্-র্ালন্ কয়র্যয়েন্।  
 ড়োহলৌায় গন্ ও থখাদন্ অ্ ান্ - 
   র্োর্ই হজলর্জ্জ আর্যার্পায়তর্য র্ভয়র্দায়ন্ হর্ফলম্ব ন্া কয়র্য র্র্র্মগায় র্য র্র্য র্র্যই র্ভার্হর্যয়র্ফর্য ন্ার্ভার্ম ন্া র্য়ি 
খর্র্ফ শর্ধর্মগ-র্র্য র্র্কায়র্য তালহর্ফয়া, তাকর্ফর্হর্য, র্দ র্দ, হজহকর্য-আর্মকার্য কর্যয়ত কর্যয়ত র্ভর্র্মর্দাহলর্পার্য হর্দয়ক 
র্যওন্া কর্যয়র্ফ। র্ভর্র্মর্দাহলর্পায় কর্ াঁোয়ত র্মত র্যাতই কর্াক ন্া ককন্ এখায়ন্ কর্ াঁয়ে র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দক র্ওয়ার্য 
র্র্য়র্ফগ একই আর্মান্ ও একই ইকার্ভয়তর্য র্ায়র্থ প্রর্থয়র্ভ র্ভার্হর্যয়র্ফর্য র্পর্যজ, তার্যর্র্য হর্ফলম্ব ন্া কয়র্য ঈর্ার্য 
র্পর্যজ ন্ার্ভার্ম জার্ভা’আয়ত আর্দায় কর্যা ওয়াহজর্ফ। উর্বয়য়র্য র্পর্যজ ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্য়র্ল র্র্মগায়িয়র্ভ উর্বয় 
ওয়ায়ক্তর্য র্র্ ত ও হর্ফতর্য ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। ককউ ঈর্ার্য ওয়াক্ত র্ওয়ার্য আয়র্ র্ভর্র্মর্দাহলর্পায় কর্ াঁয়ে 
কর্য়ল তখন্ র্ভার্হর্যর্ফ ন্া র্য়ি অয়র্ো কর্যয়র্ফ এর্ফং ঈর্ার্য ওয়াক্ত র্ওয়ার্য র্র্য র্ভার্হর্যর্ফ ও ঈর্া একয়ত্র 
র্িয়র্ফ। ন্ার্ভার্মায়  হকের্ র্র্ভয় হর্ফশ্রার্ভ হন্য়র্ফ। কায়র্যা কায়র্যা র্ভয়ত র্ভর্র্মর্দাহলর্পায় এ র্যায়তর্য র্ভর্মগার্দা র্য়র্ফ 
ক্বর্দর্য অয়র্োও অহর্ধক গু ের্র্ণ্গ। তাই হর্ফশ্রার্ভায়  র্ র্ফ র্য়ল এ র্যায়ত ন্র্পল ন্ার্ভার্ম ও ইর্ফার্দত-
র্ফয়যর্র্হয়ত র্ভগ্ন র্থাকয়র্ফ, কা হত-হর্ভন্হত র্র্কায়র্য র্দর্’আ ও তওর্ফা-ইহ র্র্পার্য কর্যয়র্ফ। র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দক র্য়ল 
প্রর্থর্ভ ওয়ায়ক্ত র্পজয়র্যর্য ন্ার্ভার্মায়  (োর্যহর্দক র্বালর্বায়র্ফ র্পর্গা র্ওয়া র্র্মগয ) হকের্েণ্ কা হত-হর্ভন্হত 
র্র্কায়র্য তওর্ফা-ইহ র্র্পার্য ও র্দর্’আয় র্ভর্গুল র্থাকয়র্ফ।  
   র্ভর্র্মর্দাহলর্পায় অর্ফ ায়ন্র্য র্ভর্ল ও প্রকর়্ ত র্র্ভয় র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দক র্য়ত শু  র্য় এর্ফং র্র্য়র্মগার্দয়য়র্য একটর্  
আর্ র্র্মগয  হকের্ র্র্ভয় অর্ফ ান্ কর্যা ওয়াহজর্ফ, র্র্য়র্মগার্দয় র্র্মগয  অর্ফ ান্ কর্যা র্র্ য়তর্য কখলার্প। হর্ফয়র্র্ল 
ওজর্য তর্থা অহতর্য় র্ফর়্দ্ধ, র্দর্র্ফগল, ন্ার্যর্হ হকংর্ফা অহর্ধক র্র্হহিত র্ফযহক্ত র্ায়র্থ র্থাকয়ল র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দয়কর্য র্র্য়র্ফগও 
র্যওন্া র্ওয়া র্মায়। তয়র্ফ, র্র্যয়ই ওজর্য র্ফযতর্হত র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দয়কর্য র্র্য়র্ফগ র্ভর্র্মর্দাহলর্পা তযার্ কর্যয়ল 
কার্পর্পার্যার্য ‘র্দর্ভ’ হর্দয়ত র্য়র্ফ। এখায়ন্ অর্ফ ান্কালর্হন্ অহর্ধক র্হর্যর্ভায়ণ্ তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ (হর্র্য়ন্ 
র্ার্র্হন্)। এ ায়ন্ র্ফাযার্য র্ক কর্থয়ক র্ভার্প র্াওয়ার্য জন্যও র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। র্র্য়র্মগার্দয়য়র্য একটর্  আয়র্ (র্-র্ 
হর্ভিঃ র্র্য়র্ফগ) তালহর্ফয়া র্াে, র্দ র্দ, হজহকর্য-আর্মকার্য কর্যয়ত কর্যয়ত হর্ভন্ার্য হর্দয়ক র্যওন্া কর্যয়র্ফ (র্র্ ত)। 
র্য়র্থ কর্ফহর্ কর্ফহর্ তালহর্ফয়া র্াে কর্যয়র্ফ।  
     ড়োহলৌা জন্য ৮টি েড়’আ (্ান্দা ে থেদে াৌ োাওয়া জন্য এ েড়’আ েদ্) - 

بهِ  ه ِ ْ ِبهْي ًِفْيِمه ه ْي ِكه قً ْ ح ه ِ هكه بهْي ه ِ ْ ِبهْي ًِفْيِمه ه ْي ِكه قً ْ هَيِح ِعه ِلهكه َ َمِ َ .ِل ْ ِل ْ ْغ ِفه ه ْ ِم ِلهكه ه ِكه َمِمه َ ل ِ. كه ْ ِخه ْينه
ِْ ِّ ْهِعه َ ِفهتهحه كه ْ ه ِل ه ِكه مه ه .(আল্লাহু া ই া লাকা আলায়ইয়া হু কান্ কাের্হর্যতান্ র্পর্হ র্ভা র্ফায়ন্র্হ ওয়া র্ফায়ন্াকা 
ওয়া হু কান্ কাের্হর্যতান্ র্পর্হ র্ভা র্ফায়ন্র্হ ওয়া র্ফায়ন্া খলহককা। আল্লাহু া র্ভা কান্া লাকা হর্ভন্র্া র্পার্হর্পর্যহু লর্হ 
ওয়া র্ভা কান্া হলখলহককা র্পা তার্া ালর্র্ আ র্হ) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আর্ভার্য উর্র্য কতার্ভার্য অয়ন্ক র্ক 
আয়ে, র্মা আর্ভার্য ও কতার্ভার্য র্ভয়র্ধয এর্ফং আর্ভার্য কতার্ভার্য র্র়্হষ্টর্য র্ভয়র্ধয। কর্ আল্লার্! এর্য র্ভয়র্ধয র্মা 
কতার্ভার্য তর্ হর্ভ তা র্ভার্প কয়র্য র্দাও ও ের্ভা কয়র্য র্দাও, আর্য র্মা কতার্ভার্য র্ফাযা ও র্র়্হষ্টর্য র্ায়র্থ র্ম্পর়্ক্ত 
তা র্ভার্প কর্যায়ন্ার্য র্দাহয়ে কন্ও। 
 েঙ্ক ংগ্র- জার্ভার্যায়ত র্য়তান্য়ক হন্য়েয়র্র্য জন্য র্ফর্ট র্ফা র্ভটর্যর্দান্া র্াইয়জর্য র্র্ো/র্র্োটি কঙ্কর্য 
র্ভর্র্মর্দাহলর্পা কর্থয়ক র্ংগ্রর্ কর্যয়র্ফ এর্ফং কর্গুয়লা র্ধর্য়য় হন্য়র্ফ(য়র্ভা ার্ার্ফ)। কঙ্কর্য হর্ভন্া র্য়তও র্ংগ্রর্ কর্যা 
র্মায়। তয়র্ফ, কঙ্কর্য হন্য়েয়র্র্য ায়ন্ র্য়ি র্থাকা কঙ্কর্য কন্ওয়া উহেৎ ন্য়। 
 ৮৭ই হজলজ্জ (হন্ায় থো াঁদে েন্য়) - 
   এ হর্দয়ন্র্য র্ৌর্ভ কাজ জার্ভর্যাতর্ ল আাঁকার্ফায় র্যর্ভর্হ কর্যা। র্য়তায়ন্র্য প্রতর্হক হর্য়র্য়র্ফ জার্ভার্যায়ত াহর্ত 
র্োর্ৎটি য় র্য উয়দ্দয়র্য কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যায়ক র্যর্ভর্হ র্ফয়ল, এটা ওয়াহজর্ফ। হর্ভন্ায় র্ভর্হজর্দর্ল খাইয়র্পর্য র্ায়শ্বগ 17



অর্ফহ ত র্োর্ৎটি ান্য়ক ঐহতর্াহর্ক কার্যয়ণ্ জার্ভর্যার্ র্ফয়ল। প্রর্থর্ভটিয়ক জার্ভর্যায়য় উলা(য়োট র্য়তান্) এর্য 
র্ার্ভান্য র্ র্য়খই জার্ভর্যায়য় উ া(র্ভাঝার্যর্হ র্য়তান্) আর্য হর্ভন্ার্য এয়কর্ফায়র্য কর্র্ল প্রায়  জার্ভর্যায়য় আকার্ফার্ 
(র্ফি র্য়তান্)অর্ফহ ত। র্ৌর্োতাং শুর্ধর্র্ভাত্র জার্ভর্যায়য় আাঁকার্ফায়তই র্ৌটি র্ৌটি কয়র্য র্টি কঙ্কর্য হন্য়ের্ 
কর্যয়ত র্য়। র্ভর্র্মর্দাহলর্পা কর্থয়ক হর্ভন্ায় কর্ াঁয়ে হন্জ তাাঁর্ফর্য়ত র্ার্ভান্র্ত্র কর্যয়খ হকের্ র্র্ভয় হর্ফশ্রার্ভ হন্য়র্ফ। 
অতিঃর্র্য র্াইয়ডর্য র্ায়র্থ র্যর্ভর্হ কর্যার্য জন্য জার্ভার্যায়ত র্মায়র্ফ, র্ র্ফ র্য়ল র্ায়র্থ কর্ফাতয়ল খার্ফার্য র্াহন্ 
র্যাখয়র্ফ। র্মাওয়ার্য র্য়র্থ কর্ফহর্ কর্ফহর্ কয়র্য তালহর্ফয়া, হজহকর্য, র্দর্’আ-র্দ র্দ ইতযাহর্দ র্াে কর্যয়র্ফ।  
   র্ৌর্ো হজলর্জ্জ র্র্য়র্মগার্দয় র্য়ত র্র্র্মগ ঢলার্য র্র্র্ফগ র্র্মগয  র্যর্ভর্হ কর্যা কর্ভা ার্ার্ফ। র্র্র্মগ ঢলার্য র্র্য র্য়ত অ  
র্মাওয়া র্র্মগয  র্ভর্র্ফার্ র্র্ভয়, আর্য র্র্র্মগায় র্য র্র্য কর্থয়ক র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দক র্র্মগয  র্ভাক র্ র্র্ভয়। তয়র্ফ র্ভহর্লা, 
র্দর্র্ফগল, র্ফর়্দ্ধ ও অর্র্ য়র্দর্য জন্য র্ভাক র্ ন্য়, তার্যা র্দর্র্র্য়র্যর্য র্র্য র্যর্ভর্হ কর্যয়ত র্ার্যয়র্ফ। প্রর্থর্ভ কঙ্কর্য হন্য়ের্ 
কর্যার্য র্র্র্ফগ র্ভর্র্র্ য়তগ  র্য়জ্জর্য তালহর্ফয়া র্াে র্ফ  কর্যয়র্ফ, র্য়জ্জর্য তালহর্ফয়া আর্য র্াে কর্যয়র্ফ ন্া।  
 েঙ্ক হন্দিদো হন্য় ও োদ্ধহি - 
   র্ র্ফ র্য়ল হর্ভন্ায়ক ডায়ন্ আর্য কার্ফা র্র্যর্হর্পয়ক র্ফায়র্ভ কর্যয়খ য় র্য র্দহেণ্ র্ায়শ্বগ কের্ার্যা উত্তর্যর্ভর্খর্হ কয়র্য 
র্দাাঁিায়র্ফ, অন্যর্থায় কর্মর্বায়র্ফ র্ র্ফ র্দাাঁিায়র্ফ। তয়র্ফ, র্হশ্চর্ভ র্ায়শ্বগ হর্বি অয়ন্ক কর্ভ র্থায়ক এর্ফং র্াহ র্র্ণ্গর্বায়র্ফ 
কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যা র্মায়। জার্ভর্যার্ র্য়ত কর্ভর্য়ে র্ র্াত র্দর্য়র্য র্দাাঁহিয়য় ডান্ র্ায়তর্য র্ফর়্দ্ধা ও র্ার্ার্দাত 
আ র্ল দ্বার্যা কঙ্কর্য র্ধয়র্য র্াত উাঁের্  কয়র্য ِأ ّللا (আল্লাহু আকর্ফার্য) র্ফয়ল প্রহতটি জার্ভর্যায় প্রহতর্ফার্য 
র্ধার্যার্ফাহর্কর্বায়র্ফ হর্ফর্যহত ন্া হর্দয়য় একটি একটি কয়র্য র্টি কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যয়র্ফ এর্ফং র্দর্’আ র্াে কর্যয়র্ফ। 
একর্ায়র্থ র্টি হন্য়ের্ কর্যয়র্ফ ন্া, কর্যয়ল র্যর্ভর্হ আর্দায় র্য়র্ফ ন্া। র্যর্ভর্হর্য য়ল হন্হর্ভগত য়  কঙ্কর্য হন্য়ের্ 
কর্যয়ল, র্মহর্দ কঙ্কর্য য় র্য র্ায়শ্বগর্য কঘর্যা কর্দওয়ায়লর্য র্ফাইয়র্য র্য়ি র্মায়, তার্য়ল র্যর্ভর্হ আর্দায় র্য়র্ফ ন্া। 
র্যর্ভর্হর্য ল  ন্য়, র্ফর্যং র্ায়শ্বগর্য কঘর্যা কর্দওয়ালহ ত জায়র্া। কঙ্কর্য এর্ভন্র্বায়র্ফ হন্য়ের্ কর্যয়র্ফ র্মায়ত 
কয়র্য কঙ্কর্য য় র্য র্ার্দয়র্দয়র্ র্হতত র্য়। র্ায়র্থ র্্/র্টি কঙ্কর্য কর্ফহর্ র্যাখয়র্ফ।  

   র্র্যয়ই ওজর্য র্ফযতর্হত র্যর্ভর্হ র্র্ফগর্দা হন্য়জই কর্যয়ত র্য়, র্ফর্দলর্হ জায়য়জ ন্য়র্। র্র্যয়ই ওজর্য র্ফযতর্হত 
হর্বয়ির্য র্বয়য় অয়ন্যর্য র্ভার্ধযয়র্ভ র্যর্ভর্হ কর্যায়ল কার্পর্পার্যার্য র্দর্ভ হর্দয়ত র্য়র্ফ। র্র্যয়ই ওজর্য র্য়চ্ছ এর্ভন্ অর্র্  
র্ওয়া কর্ম র্াাঁটয়ত র্ায়র্য ন্া, র্াহিয়ত উেয়ত অের্ভ হকংর্ফা র্দাাঁহিয়য় ন্ার্ভার্ম আর্দায়য় অর্ার্যর্-এ র্ধর্যয়ণ্র্য 
অর্ফ ায় ঐ র্ফযহক্ত অয়ন্যর্য র্ভার্ধযয়র্ভ কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যায়ত র্ার্যয়র্ফ। অর্র্  র্ফযহক্তর্য আয়র্দয়র্ আহর্দষ্ট র্ফযহক্ত 
প্রর্থয়র্ভ হন্য়জর্য র্যর্ভর্হ আর্দায় কর্যয়র্ফ, অতিঃর্র্য অর্র্  র্ফযহক্তর্য র্যর্ভর্হ আর্দায় কর্যয়র্ফ। র্ায়য়র্ম-হন্র্পার্ অর্ফ ায় 
র্ভহর্লায়র্দর্য র্যর্ভর্হ কর্যয়ত ককায়ন্া র্ফাাঁর্ধা কন্ই।  
 েঙ্ক হন্দিদো েড়’আ- ِّللَاهِ ِنأهِِّللَاهِِبْسم ه ْح َ ِلِّ ًء ضه ه ِ ه َشْي ِل ً غه ه ه ْك  (হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ আল্লাহু আকর্ফার্য র্যর্ার্ভান্ 
হলশ্র্ায়তান্ ওয়া হর্যর্দা-আল হলর্যর্যর্র্ভান্) অর্থগ- আহর্ভ আল্লার্র্য ন্ায়র্ভ শু  কর্যহে, আল্লার্ র্র্ফয়েয়য় র্ফি, এ 
র্ার্থর্য র্য়তান্য়ক লাহছনীত ও অর্র্ভাহন্ত কর্যার্য জন্য এর্ফং আল্লার্য়ক র্যাজর্হ কর্যার্য জন্য হন্য়ের্ কর্যহে। 
 ্াহন্ ো (েদ থোে) ও াো ড়ন্ডাদন্া - 

   তার্ভাত্তর্ ও হক্বর্যান্ র্জ্জ আর্দায়কার্যর্হর্য জন্য র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্ার্য র্র্য়র্ফগ র্যর্ফাহন্ কর্যা ওয়াহজর্ফ। আর্য 
ইর্পর্যার্দ র্জ্জকার্যর্হর্য জন্য র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্ার্য র্র্য়র্ফগ র্যর্ফাহন্ কর্যা কর্ভা ার্ার্ফ। র্যর্ফাহন্র্য র্র্ভয় র্ৌর্ো তাহর্যখ 
কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যার্য র্র্য র্য়ত র্ৌর্্ হজলর্জ্জ র্র্র্মগা  র্র্মগয । র্য়জ্জর্য র্যর্ফাহন্ র্ার্যায়র্ভর্য র্র্হর্ভান্ার্য হর্বতয়র্য 
কর্যা জ র্যর্হ, অন্যর্থায় র্যর্ফাহন্ আর্দায় র্য়র্ফ ন্া (র্যর্দ্দর্ল র্ভর্র্তার্য-র্্/র্র্ৎর্্)। র্াজর্হয়র্দর্য জন্য র্ৌর্ো হজলর্জ্জ ঈর্দর্ল 
আর্মর্ার্য ন্ার্ভার্ম র্ভার্প। 
   র্যর্ফাহন্র্য র্র্য র্াজর্হয়র্দর্য র্ৎয় কাজ র্’ল হর্ভন্ায় র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্া। ের্ল র্ার্যায়র্ভর্য র্র্হর্ভান্ার্য র্ভয়র্ধয কর্ম 
ককান্ ায়ন্ র্ভর্োয়ন্া র্মায়, তয়র্ফ হর্ভন্ায় উত্তর্ভ। অতিঃর্র্য কর্ার্ল কর্য়র্য ইর্র্যায়র্ভর্য কার্ি খর্য়ল স্বার্বাহর্ফক 
কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ কর্যয়র্ফ। র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্ার্য র্র্য ইর্র্যায়র্ভর্য কার্যয়ণ্ র্মা হকের্ র্ার্যার্ভ হেয়লা, স্ত্রর্হ হর্ভলন্ 
র্ফযতর্হত র্র্ফই র্ালাল র্য়য় র্মায়, তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যত ন্া কর্যা র্র্মগয  স্ত্রর্হ হর্ভলন্ হন্হর্লদ্ধ।  
   হকর্যান্ ও তার্ভাত্তর্কার্যর্হ র্দয়র্ভ কর্াকর্য ( র্যর্ফাহন্) আর্দায়য়র্য র্ার্ভর্থগয ন্া র্থাকয়ল এর্য র্হর্যর্ফয়তগ  তায়ক 
র্ৌর্োটি কর্যার্মা র্যাখয়ত র্য়। র্োর্ৎটি কর্যার্মা ইর্র্যায়র্ভর্য র্র্য কর্থয়ক আর্যার্পার্য হর্দন্ র্র্মগয  কর্র্ল কর্যয়ত র্য়র্ফ। 
র্ফাহক র্োর্টি র্র্যর্ফতীয়ত র্র্য়র্মার্র্ভত র্যাখয়লও েলয়র্ফ। এগুয়লা কর্দয়র্ হর্পয়র্য এয়র্ই আর্দায় কর্যা উত্তর্ভ। আর্য 
র্দয়র্ভর্য র্হর্যর্ফয়তগ  কর্যার্মা র্যাখয়ল এর্য হন্য়ত র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দয়কর্য র্র্য়র্ফগই কর্যয়ত র্য়। র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দয়কর্য র্র্য হন্য়ত 
কর্যয়ল ঐ কর্যার্মা র্দর্ভ আর্দায়য়র্য জন্য র্ময়র্থষ্ট র্য়র্ফ ন্া (আল র্ফার্ র্য র্যায়য়ক র্্/র্্র্র্্,আদ্দর্র্য ল র্ভর্খতার্য র্্/র্ৎর্র্)। 

   র্াজর্হর্ণ্ র্জ্জ অর্ফ ায় র্ার্ধার্যণ্ত: র্ভর্র্াহর্পর্য র্থায়কন্ র্ফয়ল তায়র্দর্য ওর্র্য ঈর্দর্ল আর্মর্ার্য র্যর্ফাহন্ 
ওয়াহজর্ফ র্য় ন্া। অর্ফর্য ককর্ র্মহর্দ ঈর্দর্ল আর্মর্ার্য র্র্ভয় র্ভর্কর্হর্ভ র্থায়কন্ তার্য়ল তার্য ওর্র্যও র্যর্ফাহন্ 
ওয়াহজর্ফ র্য়র্ফ। এ র্যর্ফাহন্ কর্খায়ন্ হকংর্ফা কর্দয়র্র্য হন্জ র্ফাহিয়ত অয়ন্যর্য র্ভার্ধযয়র্ভও কর্যায়ন্া র্মায়। ঈর্দর্ল 
আর্মর্ার্য র্যর্ফাহন্ ওয়াহজর্ফ র্য় কন্র্ার্ফ র্হর্যর্ভাণ্ র্ম্পয়র্দর্য র্ভাহলক, র্র্  র্ভহ ষ্ক র্ম্প  র্ফায়লর্ র্ভর্র্লর্ভায়ন্র্য 
ওর্র্য র্মহর্দ হতহন্ র্ভর্কর্হর্ভ র্ন্।-র্ফার্দায়য়উর্ র্ান্ায়য় র্/র্ৌর্র্, আল র্ফার্ র্য র্যায়য়ক র্্/র্ৎর্র্, র্পাতাওয়া হর্হযয়া র্/র্্র্র্ৎ, র্যদ্দর্ল 
র্ভর্র্তার্য র্/র্ৎর্ৌর্, গুন্ইয়াতর্ ন্ ন্াহর্ক র্র়্িঃর্ৌর্র্্।  
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 িওয়াদৌ হয়াি (দজ্জ গু ত্বোঢ়ণয ৌ িওয়াৌ) - 
   র্যর্ফাহন্ ও র্ভার্থা র্ভর্োয়ন্ার্য র্র্য তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যত আর্দায়য়র্য জন্য কার্ফা র্র্যর্হয়র্পর্য হর্দয়ক র্যওয়ান্া 
কর্যয়র্ফ। তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য কর্ভা ার্ার্ফ র্র্ভয় র্’ল র্ৌর্োই হজলর্জ্জ। ককান্ কার্যণ্ র্ফর্ত: র্ৌর্ো তাং কর্যয়ত 
ন্া র্ার্যয়ল র্ৌর্্ তাং র্র্র্মগায় র্য র্র্র্ফগ র্র্মগয  কর্ম ককান্ র্র্ভয় আর্দায় কর্যয়র্ফ। এর্যর্র্য আর্দায় কর্যা র্ভাক র্ 
তার্র্যর্হহর্ভ, তয়র্ফ র্ফার্দ হর্দয়ল র্জ্জ র্য়র্ফ ন্া। তাই কর্ম ককায়ন্ার্বায়র্ফই কর্াক এর্ফং র্মখন্ই কর্াক তা অর্ফর্যই 
আর্দায় কর্যয়ত র্য়র্ফ। এ তওয়ার্প ন্া কর্যয়ল র্মত র্দর্ভই কর্দওয়া কর্াক ন্া ককন্ র্জ্জ আর্দায় র্য়র্ফ ন্া। তয়র্ফ 
র্ৌর্্ হজলর্জ্জ র্র্র্মগায় র্য র্র্য এ তওয়ার্প কর্যয়ল কার্পর্পার্যার্য র্দর্ভ ওয়াহজর্ফ র্য়র্ফ। অহর্ধক অর্র্ তার্য কার্যয়ণ্ 
র্ায়য় কর্াঁয়ট তওয়ার্প কর্যয়ত ন্া র্ার্যয়ল হুইল কেয়ার্য র্ফা অন্য কর্ম ককায়ন্া র্দ্ধহতয়ত স্বয়ং তওয়ার্প কর্যয়ত 
র্য়র্ফ। কাউয়ক হর্দয়য় র্ফর্দলর্হ কর্যায়ন্ার্যও র্র্য়র্মার্ কন্ই।  
   ইর্র্যায়র্ভর্য কার্ি র্হর্যর্ধায়ন্ র্থাকয়ল এ তওয়ায়র্পর্য র্ম্পর্ণ্গ েক্কয়র্য ইজহতর্ফা ও র্ৌর্ভ র্ৎ েক্কয়র্য র্যর্ভল কর্যা 
র্র্ ত। ইর্র্যার্ভ কর্থয়ক র্ভর্ক্ত র্য়য় তওয়ার্প কর্যয়ল এয়ত র্যর্ভল ও ইজহতর্ফা কন্ই। র্ই হজলর্জ্জ হর্ভন্ায় 
আর্ার্য র্র্য়র্ফগ র্য়জ্জর্য ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধার্য র্র্য ন্র্পল তওয়ায়র্পর্য র্ায়র্থ র্ায়র্হ কয়র্য র্থাকয়ল তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য 
র্র্য আর্য র্ায়র্হ কর্যয়ত র্য়র্ফ ন্া, অন্যর্থায় র্ায়র্হও কর্যয়র্ফ। র্পর্যর্ম তওয়ায়র্পর্য র্য়র্য কর্ম ককায়ন্া র্র্ভয় র্ায়র্হ 
কর্যা র্মায়, র্ায়র্হর্য ককায়ন্া কর্র্ল র্র্ভয়র্র্হর্ভা কন্ই (র্যদ্দর্ল র্ভর্র্তার্য র্ৎ/র্র্র্ র্যর্র্হহর্দয়া)। তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য র্র্য 
ইর্র্যায়র্ভর্য র্কল হর্ফহর্ধ-হন্য়র্লর্ধ র্ালাল র্য়য় র্মায়। কর্ভা ার্ার্ফ র্র্ভয়য়র্য র্ভয়র্ধয তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যত ও র্ায়র্হ 
র্ম্প  কয়র্য অর্ফহর্ষ্ট হর্দয়ন্র্য কঙ্কর্য হন্য়েয়র্র্য জন্য হর্ভন্ায় হর্পয়র্য র্মায়র্ফ। প্রহতহর্দন্ হন্হর্দগষ্ট র্র্ভয়য় হতন্ 
ায়ন্ কঙ্কর্য হন্য়ের্ কয়র্য র্যায়ত হর্ভন্ায় অর্ফ ান্ কর্যয়র্ফ। র্র্যর্হয়ত র্ ত ওজর্য োিা হর্ভন্ার্য র্ফাইয়র্য 

অর্ফ ান্ কর্যা র্ভাক র্। তওয়ায়র্পর্য হন্য়র্ভ র্র্য়র্ফগ ওর্ভর্যার্য তওয়ার্প অর্ধযায়য় র্ফণ্গন্া কর্যা র্য়য়য়ে। 
 র্ায়য়র্ম-হন্র্পার্ওয়ালর্হ র্ভহর্লার্ণ্ তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য জন্য র্হর্ফত্র র্ওয়ার্য অয়র্ো কর্যয়র্ফ, তা র্মত 
কর্দর্যর্হই কর্াক ন্া ককন্, এর্য জন্য র্দর্ভ হর্দয়ত র্য়র্ফ ন্া। প্রয়য়াজয়ন্ হর্ফর্ভান্ অহর্পয়র্ কর্মার্ায়র্মার্ কয়র্য র্ফর্হকং 
র্হর্যর্ফতগ ন্ কর্যয়র্ফ। তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যত োিা কর্দয়র্ হর্পয়র্য আর্য়ল আজর্হর্ফন্ এ র্পর্যজ র্ফাকর্হ র্থাকয়র্ফ এর্ফং 
র্র্যর্ফতীয়ত কর্ময়য় তা আর্দায় কর্যয়ত র্য়র্ফ। তয়র্ফ, র্মহর্দ ককান্র্বায়র্ফই হর্পর্যহত ফ্ল্াইয়টর্য তাহর্যখ হর্োয়ন্া র্ র্ফ 
ন্া র্য় তার্য়ল ঐ অর্ফ ায় তার্যা র্পর্যর্ম তওয়ার্প কয়র্য হন্য়র্ফ। এয়ত র্য়জ্জর্য র্পর্যর্ম আর্দায় র্য়য় র্মায়র্ফ র্ফয়ট, 
হকন্তু অর্হর্ফত্র অর্ফ ায় তাওয়ার্য কর্যার্য কার্যয়ণ্ র্র্ণ্গ একটি উট র্ফা র্  হকংর্ফা র্ভহর্র্ল কার্পর্পার্যার্য র্দর্ভ 
হর্য়র্য়র্ফ র্ার্যায়র্ভর্য র্র্হর্ভান্ার্য র্ভয়র্ধয জর্ফাই কর্যয়ত র্য়র্ফ এর্ফং এ ত্রুটির্য জন্য র্ভর্ান্ আল্লাহ্  তা’আলার্য হন্কট 
তওর্ফা-ইহ র্র্পার্য কর্যয়র্ফ (হকতার্ফর্ল র্জ্ব)। ডাক্তায়র্যর্য র্র্যার্ভর্গ অন্র্র্মায়র্হ ঔর্লর্ধ কর্র্ফন্ কয়র্য র্ার্ভহয়ক র্ায়য়র্ম 
র্ফ  কর্যয়খ র্য়জ্জর্য র্কল কার্মগাহর্দ র্ম্প  কর্যা র্মায়। 
 ৮৮ ও ৮৯ই হজলদজ্জ  (েঙ্ক হন্দিো) - 

   র্ৌর্ৌই হজলর্জ্জ র্র্র্মগ ঢলার্য র্র্য অর্থগাৎ কজার্য়র্যর্য ওয়াক্ত র্ওয়ার্য র্র্য র্য়ত র্র্র্মগায় র্য র্র্র্ফগ র্র্মগয  র্র্ভয়য়র্য 
র্ভয়র্ধয র্র্য়র্ফগ র্ফহণ্গত হন্য়য়র্ভ র্ৎটি জার্ভর্যার্য প্রয়তযকটিয়ত র্ৌটি র্ৌটি কয়র্য র্টি, এর্বায়র্ফ র্ৎটি জার্ভর্যায় কর্ভাট 
(র্ৎ+র্)=র্্র্ৌটি কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যয়ত র্য় । একর্ায়র্থ র্টি হন্য়ের্ কর্যয়র্ফ ন্া, কর্যয়ল র্যর্ভর্হ আর্দায় র্য়র্ফ 
ন্া। র্ৌর্ভ ও র্্য়টিয়ত হন্য়েয়র্র্য র্র্য হকের্েণ্ হর্ফলম্ব কয়র্য র্দর্’আ কর্যয়র্ফ, এখায়ন্ও র্দর্’আ কর্ফর্ল র্য়। হকন্তু 
র্ৎয়টিয়ত হন্য়েয়র্র্য র্র্য কর্দহর্য ন্া কয়র্য েয়ল আর্য়র্ফ, র্ র্ফ র্য়ল হন্য়ম্নাক্ত র্দর্’আ র্িয়র্ফ এর্ফং র্য়র্থ কর্ফহর্ 
কর্ফহর্ হজহকর্য র্ফা র্দর্’আ-র্দ র্দ র্াে কর্যয়র্ফ। কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যা ও প্রয়য়াজন্র্হয় কায়জর্য র্র্য র্ফাকর্হ র্র্ভয় 
ন্র্পল ইর্ফার্দত-র্ফয়যর্র্হয়ত র্ভর্গুল র্থাকয়র্ফ। 
  থেে েদ থখাদন্ অ্ ান্ ন্া েদ এ েড়’আ োড়দ্- 
ه  ْ َِمْغ ه ه ْن ه َ ً ْ ْ َم َ ْهِحه ْجعه ِ َم َ ل  (আল্লাহু াজ আ’লহু র্াজ্জার্ভ র্ভার্ফ র্যাওাঁ ওয়া র্মাম্বার্ভ র্ভার্র্পর্ র্যা) অর্থগ- কর্ 
আল্লার্! তর্ হর্ভ আর্ভার্য এ র্জ্জ কর্ফর্ল কর্য এর্ফং আর্ভার্য র্মার্ফতর্হয় র্ার্ র্ভাজগ ন্া কয়র্য র্দাও।   
 র্ৌর্্ তাহর্যখ র্র্র্মগ ঢলার্য র্র্য র্ৌর্ৌ তাহর্যয়খর্য ন্যায় একই হন্য়য়র্ভ র্ৌর্ভ, র্্য় ও র্ৎয় জার্ভর্যার্য প্রয়তযকটিয়ত 
র্ৌটি র্ৌটি কয়র্য র্টি, এর্বায়র্ফ র্ৎটি জার্ভর্যায় কর্ভাট (র্ৎ+র্)=র্্র্ৌটি কঙ্কর্য হন্য়ের্ কর্যয়র্ফ।  
 র্ৌর্ৌ ও র্ৌর্্তাহর্যয়খ র্র্র্মগ ঢলার্য র্র্য়র্ফগ র্যর্ভর্হ কর্যয়ল তা আর্দায় র্য়র্ফ ন্া, কর্যয়ল র্র্র্মগ কর্লার্য র্র্য র্র্ন্র্যায় 
তা আর্দায় কর্যয়ত র্য়র্ফ। র্র্র্মগায় র্য র্র্য কর্থয়ক র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দক র্ওয়া র্র্মগয  র্ের্ভয়র্দর্য জন্য র্ভাক র্ র্র্ভয়। 
তয়র্ফ র্ভহর্লা, র্দর্র্ফগল, র্ফর়্দ্ধ ও অর্র্ য়র্দর্য জন্য র্ভাক র্ র্য়র্ফ ন্া, তাই তার্যা ঐ র্র্ভয়য় র্যর্ভর্হ কর্যয়ত র্ার্যয়র্ফ 
এর্ফং তার্যা র্ৌর্্ তাং র্র্র্মগায় র্য র্র্য কঙ্কর্য হন্য়ের্ কয়র্য র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দয়কর্য র্র্য়র্ফগ হর্ভন্া কর্থয়ক কর্ফর্য র্য়ত 
র্ার্যয়র্ফ। র্যর্ভর্হ কর্য়র্ল হর্ভন্া র্য়ত র্ভক্কায় হর্পর্যার্য র্য়র্থ র্ র্ফ র্য়ল র্ভর্র্ার্র্ার্ফ ন্ার্ভক (র্মা র্ভক্কার্য কর্ফর্য ায়ন্র্য 
র্র্র্ফগহর্দয়ক, র্ফতগ র্ভান্ ন্ার্ভ র্ভর্আর্ফার্দার্) ায়ন্র্য র্ভর্হজয়র্দ হকের্েণ্ হর্ফলম্ব কয়র্য র্দর্আ-র্দ র্দ ইতযাহর্দ র্য়ি েয়ল 
আর্য়র্ফ।  
 ৮ৰই হজলদজ্জ - র্ৌর্্ তাং র্যর্ভর্হ কর্য়র্ল হর্ভন্া তযার্ কর্যয়ত োইয়ল, র্র্র্মগায় র্য র্র্য়র্ফগই তযার্ কর্যয়র্ফ, 
র্র্র্মগায় র্য র্র্য তযার্ কর্যা র্ভাক র্, তয়র্ফ ককউ কর্ফর্য র্য়ল কার্যার্াতর্র্ জায়য়জ র্য়র্ফ। আর্য র্মহর্দ র্ৌর্্ তাং 
হর্দর্ফার্ত র্যায়ত্র র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দক হর্ভন্ায় র্য়য় র্মায়, তা র্য়ল র্ৌর্ৎ তাহর্যয়খর্য র্যর্ভর্হও ওয়াহজর্ফ র্য়য় র্মায়। তয়র্ফ 19



হর্ফয়র্র্ল জ র্যত ন্া র্য়ল র্ৌর্্তাহর্যখ র্যাতও হর্ভন্ায় কাটায়ন্া উত্তর্ভ এর্ফং র্ৌর্ৌ ও র্ৌর্্ তাহর্যয়খর্য ন্যায় 
র্দর্র্র্য়র্যর্য র্র্য হতন্ জার্ভর্যায়ত র্যর্ভর্হ কর্যা র্ওয়ায়র্ফর্য কাজ।  
  য্দেদে হ্োয় িওয়াৌ (ওয়াহজ্) - 

   হর্ভন্া র্য়ত র্ভক্কায় হর্পয়র্য আর্ার্য র্র্য হর্ফর্দায়র্হ তওয়ার্প োিা র্য়জ্জর্য আর্য ককান্ জ র্যর্হ আর্ভল কন্ই। 
র্ভর্হকায়তর্য র্ফাইয়র্য কর্থয়ক আর্তয়র্দর্য জন্য হর্ফর্দায়র্হ তওয়ার্প কর্যা ওয়াহজর্ফ। তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যত আর্দায়য়র্য 
র্র্য কর্থয়ক কর্ম ককায়ন্া র্র্ভয় হর্ফর্দায়র্হ তওয়ার্প আর্দায় কর্যা র্মায়। তয়র্ফ কর্দয়র্ হর্পর্যার্য আর্ হর্দয়য় হর্ফর্দায়র্হ 
তওয়ার্প কর্যা উত্তর্ভ। এয়ত র্যর্ভল, ইজহতর্ফা ও র্ায়র্হ কন্ই। তওয়ার্প কর্য়র্ল র্দর্’র্যাকআত ওয়াহজর্ফর্ত 
তওয়ার্প ন্ার্ভার্ম র্িয়র্ফ। ন্ার্ভার্মায়  খর্র্ফ কা াকাটি কয়র্য আল্লার্র্য র্দর্যর্ফায়র্য র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। র্মর্ভর্ময়র্ভর্য র্াহন্ 
র্ান্ কর্যয়র্ফ (কর্ভা ার্ার্ফ)। র্ র্ফ র্য়ল, র্ভর্লতায়র্ময়র্ভ আল্লার্র্য ঘর্য র্ধয়র্য প্রাণ্ র্বয়র্য র্দর্’আ, ইহ র্র্পার্য কর্যয়র্ফ। 
র্ায়য়র্ম-হন্র্পায়র্র্য কার্যয়ণ্ র্ভহর্লার্যা হর্ফর্দায়র্হ তওয়ার্প কর্যয়ত ন্া র্ার্যয়ল এর্ফং র্ র্হ-র্ার্থর্হয়র্দর্য েয়ল র্মাওয়ার্য 
র্র্ভয় র্য়ল র্ভার্প র্য়য় র্মায়র্ফ। র্দর্র্য কর্থয়ক হর্ফর্দায় হন্য়র্ফ। তয়র্ফ তওয়ায়র্প হর্ময়ার্যয়তর্য র্র্য ককউ ককায়ন্া ন্র্পল 
তওয়ার্প কর্যয়ল ঐ তওয়ার্পই হর্ফর্দায়র্হ তওয়ায়র্পর্য লাহর্বহর্লক্ত র্য়য় র্মায়র্ফ।  
   র্ভক্কা র্র্যর্হয়র্প অর্ফ ান্য়ক র্হণ্র্ভত ও র্র্যর্ভ কর্ র্বার্য র্ফয়ল র্ভয়ন্ কর্যয়র্ফ এর্ফং র্হর্ফত্র র্জ্জ আর্দায়য়র্য 
কত হর্পকর্দায়ন্র্য জন্য র্ভর্ান্ আল্লার্ র্যাব্বর্ল ইজ্জয়তর্য কর্াকর্য আর্দায় কয়র্য ন্র্পল তওয়ার্প ও অন্যান্য 
ইর্ফার্দত-র্ফয়যর্র্হয়ত র্ভর্গুল র্থাকয়র্ফ। অতিঃর্র্য র্ফযহর্থত হৃর্দয়য় র্র্ন্র্যায় র্ার্যার্ভ র্র্যর্হয়র্প আর্র্ভয়ন্র্য আর্া 
হৃর্দয়য় র্ধার্যণ্ কয়র্য হর্ফর্দায় হন্য়র্ফ। অয়ন্য়ক র্ভয়ন্ কয়র্য কর্ম, হর্ফর্দায়র্হ তওয়ায়র্পর্য র্র্য র্ভর্হজর্দর্ল র্ার্যায়র্ভ র্মাওয়া 
র্মায় ন্া। এটা র্বর্ ল র্ধার্যণ্া। র্র্মর্যত উর্ভর্য ইর্ফয়ন্ আর্ফর্দর্ল আহর্মর্ম র্যর্িঃ. একর্ফার্য হর্ফর্দায়র্হ তওয়ার্প আর্দায় 
কয়র্য এক অর্র্  র্ফযহক্তয়ক কর্দখয়ত র্মান্। এর্যর্র্য হতহন্ আর্ফার্য হর্ফর্দায়র্হ তওয়ার্প আর্দায় কয়র্যন্ (র্ভর্র্া ার্প 
ইর্ফয়ন্ আর্ফর্হ র্াইর্ফা, র্ার্দর্হর্িঃ র্ৌর্র্োর্র্)। র্র্তর্যাং হর্ফর্দায়র্হ তওয়ায়র্পর্য র্র্যও র্ভক্কায় অর্ফ ান্ কর্যয়ল, ন্ার্ভায়র্মর্য র্র্ভয় 
র্য়ল র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যায়র্ভ হর্য়য় ন্ার্ভার্ম র্িয়র্ফ এর্ফং র্র্ভয় র্থাকয়ল হর্ফর্দায়য়র্য র্র্র্ফগ র্ভর্র্র্ য়তগ  আর্ফায়র্যা একটি 
তওয়ার্প কর্যয়র্ফ (র্যদ্দর্ল র্ভর্র্তার্য র্্/র্র্্র্ৎ)।  
 আল্লা ঘ ্ায়িড় ল্লাদে াদন্ থদখ অিদি   গুন্া থেদে িও্া েদ েঢ়’আ েদ্ -  
هِ َ ه ْل ْهِ ِم ْ ِّ ِفهعه ْته عه ِجه ْ ه ِ ه ْلحه ِ ِبهْيتكه ِمْن ْ ْلعه ه ْهِأهخ عه ْ َِّلِته َم َ هل  (আল্লাহু া লা তাজআ’লহু আহখর্যাল আ’র্হর্দ 
হর্ভন্ র্ফায়হতকাল র্ার্যার্ভ। ওয়া ইন্ জাআ’লতা র্পা আওহয়র্দ হর্ভন্হুল জা াতা) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আর্ভার্য এ 
র্জ্জয়ক কতার্ভার্য র্ াহন্ত ঘয়র্যর্য র্ায়র্থ কর্র্ল র্াোত কয়র্যান্া এর্ফং র্মহর্দ তর্ হর্ভ এটায়ক কর্র্ল র্াোতই কয়র্য 
র্থায়কা তয়র্ফ এর্য হর্ফহন্র্ভয়য় আর্ভায়ক জা াত র্দান্ ক’কর্যা। 
 ্ায়িড় ল্লা থেদে হ্োদয় য় ৰ ্া আল্লাহু আে্া ্লদ্ এো েড়’আ েদ্ - 

ََّلِّللَاهِ لهههِ َِّلِآل ه ْح َنهه ِّ ه ِل ه ْ ج ِسه ه ْ ئ ِته ه ْ ِآي ْي  ْيٍءِقه ِشه ِكلِّ ه ِعه ه ه ِ ْ ْلحه لههِ ه ْكِ ْل ِلههِلههِ ْيكه ِِشه ه ْ م حه
ِّللَاهِ ه ِِصه ه ْح ه ِ ه ه ْْلهْح ِ ه ه هه ه ِ ه ْ ِعه ه ه نه ه ِ ه ْع ه  (লা ইলার্া ইল্লাল্ল-হু ওয়ার্র্দাহু লা-র্ার্যর্হকালাহু, লাহুল র্ভর্ল  

ওয়া লাহুল র্ার্ভর্দর্ ওয়া হুয়া আ’লা লহল র্াইহয়ং ক্বর্দর্হর্য, আ-ইর্ফর্ন্া তা-ইর্ফর্ন্া র্াহজর্দর্ন্া হলর্যহব্বন্া র্া-হর্ভর্দর্ন্, 
র্র্দাক্বল্ল-হু ওয়া’র্দাহু ওয়া ন্ার্ার্য আ’র্ফর্দাহু ওয়া র্াঝার্ভাল আর্ঝার্ফা ওয়ার্দাহু) অর্থগ- আল্লার্ োিা ইর্ফার্দয়তর্য 
কর্মার্য ককান্ র্ভা’র্ফর্র্দ কন্ই, হতহন্ এক তাাঁর্য ককান্ র্র্যর্হক কন্ই, র্র্ভ  র্যাজে তাাঁর্যই এর্ফং প্রর্ংর্াও একর্ভাত্র 
তাাঁর্য, হতহন্ র্কল হকের্র্য উর্র্য ের্ভতার্ফান্। আর্ভর্যা র্র্পর্য র্য়ত তওর্ফা ও প্রর্ংর্া কর্যয়ত কর্যয়ত 
প্রতযার্ফতগ ন্ কর্যহে। আল্লার্র্য ওয়ার্দা র্তয। হতহন্ তাাঁর্য র্ফাযায়ক র্ার্ার্ময কয়র্যয়েন্। হতহন্ একাই কাহর্পর্য 
কর্াত্রর্র্ভর্য়ক র্র্মর্গর্দ  কয়র্যয়েন্। 
 অড় , াজড়, ্দ্ধ ও হলাদে জন্য ৮৭,৮৮ ও ৮৯ই  হজলজ্জ িাহদখ আদল জ হন্য়- 
   ৮৭ই হজলজ্জ- তাাঁর্যা র্াাঁটয়ত র্ার্যয়ল র্ৎয় জার্ভর্যায়ত কঙ্কর্য হন্য়ের্ কয়র্য হর্ভন্া কর্থয়ক টিন্-কর্য়ডর্য 
র্যা া র্ধয়র্য টায়ন্য়লর্য র্ভর্ধয হর্দয়য় র্ভক্কায় কর্ময়য় হর্ফশ্রার্ভ কর্যয়র্ফ।   
   ৮৮ই হজলজ্জ- কর্বায়র্য গ্রুর্ হলডার্যয়ক র্যর্ফাহন্র্য জন্য র্াোয়য় হন্য়জ র্পর্যর্ম তওয়ার্প কর্যয়র্ফ। র্র্য়র্ফগ 
র্ায়র্হ ন্া কয়র্য র্থাকয়ল তাও আর্দায় কর্যয়র্ফ। র্যর্ফাহন্ কর্যার্য র্ংর্ফার্দ র্াওয়ার্য র্র্য র্ভার্থা র্ভর্হেয়য় র্ালাল 
র্য়র্ফ এর্ফং খান্া কখয়য় কজার্য়র্যর্য র্র্য র্ধর্হয়র্য র্র্য়  র্র্ন্র্যায় হর্ভন্ায় কর্পর্যার্য র্য়র্থ হতন্ও জার্ভর্যায়ত কঙ্কর্য 
হন্য়ের্ কয়র্য র্মায়র্ফ। র্যায়ত হর্ভন্ায় অর্ফ ান্ কর্যয়র্ফ।  
   ৮৯ই হজলজ্জ- হর্ফকায়ল র্ফা র্যায়ত হর্ভন্া কর্থয়ক র্ভক্কায় কর্পর্যার্য র্য়র্থ এ হর্দয়ন্র্য জন্য হতন্ও জার্ভর্যায়ত 
কঙ্কর্য হন্য়ের্ কয়র্য র্মায়র্ফ। হর্ফর্দায়য়র্য র্র্য়র্ফগ হর্ফর্দায়র্হ তওয়ার্প কর্যয়র্ফ (হকতার্ফর্ল র্জ্ব)। 
 ন্া্াদলগ ্াচ্চাদে জ্জ আোদয় োদ্ধহি - ন্ার্ফায়লর্ র্ফর্ঝর্ভান্ র্য়ল র্ফায়লর্য়র্দর্য র্ভয়তা তার্যাও 
র্মর্থাহন্য়য়র্ভ ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়র্ফ এর্ফং র্য়জ্জর্য কার্মগাহর্দ আর্দায় কর্যয়র্ফ। আর্য র্ফর্ঝর্ভান্ ন্া র্য়ল তায়র্দর্য র্ে কর্থয়ক 
অহর্বর্বার্ফক ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধয়র্ফ। আর্য ইর্র্যার্ভ অর্ফ ায় ন্ার্ফায়লর্ কর্থয়ক ইর্র্যার্ভ র্হর্যর্ র্হ ককায়ন্া কাজ প্রকার্ 
কর্য়লও ককায়ন্া জহর্যর্ভান্া ওয়াহজর্ফ র্য়র্ফ ন্া।তয়র্ফ অহর্বর্বার্ফয়কর্য কতগ র্ফয র্’কলা তায়র্দর্যয়ক র্মর্থার্ র্ফ 
ইর্র্যায়র্ভর্য হন্হর্লদ্ধ কার্মগাহর্দ কর্থয়ক হর্ফর্যত র্যাখা। ন্ার্ফায়লর্ অর্ফ ায় আর্দায়কর়্ ত র্জ্জ তায়র্দর্য জন্য ন্র্পল 
র্য়র্ফ। তাই র্ফায়লর্ র্ওয়ার্য র্র্য র্য়জ্জর্য র্ার্ভর্থগয র্য়ল র্র্ন্র্যায় তায়র্দর্য উর্র্য র্জ্জ কর্যা র্পর্যর্ম র্য়র্ফ(র্যদ্দর্ল র্ভর্র্তার্য 20



র্্/র্র্র্, গুন্ইয়াতর্ ন্ ন্াহর্ক র্র্)। ন্ার্ফায়লর্ র্মহর্দ ইর্র্যার্ভ র্ফাাঁর্ধা োিাই অহর্বর্বার্ফয়কর্য র্ায়র্থ র্য়জ্জর্য র্র্পয়র্য র্মায় 
তার্য়লও ককায়ন্া গুন্ার্ র্য়র্ফ ন্া(র্যদ্দর্ল র্ভর্র্তার্য র্ৎ/র্র্ৎর্-র্ৎর্ র্যর্র্হহর্দয়া, হকতার্ফর্ল র্জ্ব)। 
 োৌৌাা ে আোদয় হন্য়(জহর্যর্ভান্া য়র্ র্শু র্যর্ফাহন্)- র্য়জ্জর্য র্কল প্রকার্য র্দর্ভ র্ার্যায়র্ভর্য 
হর্বতয়র্যই জর্ফাই কর্যা জ র্যর্হ। র্ার্যায়র্ভর্য র্ফাইয়র্য র্দয়র্ভর্য হন্য়য়ত জর্ফাই কর্যয়ল তা আর্দায় র্য়র্ফ ন্া। তাই 
কায়র্যা উর্র্য র্দর্ভ ওয়াহজর্ফ র্’কল তা আর্দায় ন্া কয়র্য কর্দয়র্ হর্পয়র্য আর্য়ল কায়র্যা র্ভার্ধযয়র্ভ র্দয়র্ভর্য র্শু 
র্ার্যায়র্ভর্য র্ভয়র্ধয জর্ফাই কর্যায়ত র্য়র্ফ আর্য র্দয়র্ভর্য কর্ার্ত র্র্দকা কর্যা জ র্যর্হ, র্মা র্পকর্হর্য-হর্ভর্হকয়ন্র্য র্ক 
(তার্ফয়র্হন্র্ল র্াকায়য়ক-র্্/র্র্ৎর্, র্ফার্দায়য়উর্ র্ান্ায়য়র্্/র্র্র্, আল র্ফার্ র্য র্যায়য়কর্ৎ/র্ৌর্, র্পাতহুল কার্দর্হর্যর্্/র্র্র্্, র্যদ্দর্ল র্ভর্র্তার্যর্্/র্র্র্)। 
 জ্জ ে ড়্ল ওয়া আলাি - র্জ্জ কর্থয়ক প্রতযার্ফতগ য়ন্র্য র্র্য র্মহর্দ কন্ক কায়জর্য প্রহত আগ্রর্ ও প্রয়েষ্টা 
র্ফর়্হদ্ধ র্ায়, র্য়জ্জর্য র্র্য়র্ফগর্য ও র্য়র্যর্য জর্হর্ফয়ন্র্য র্ভয়র্ধয র্ফযার্ক র্ার্থগকয র্হর্যলহেত র্য়, দ্বর্হন্র্দার্যর্হর্য অর্ফ া 
আয়র্র্য তর্ লন্ায় অয়ন্ক উ ত র্য়, র্দর্হন্য়ার্য প্রহত আর্হক্ত কয়র্ভ র্মায়, তার্য়ল আর্া কর্যা র্মায়, 
আল্লার্তা’আলা র্জ্জ কর্ফর্ল কয়র্যয়েন্। র্হর্ফত্র র্যআয়ন্ ইর্যর্ার্দ কর্যা র্য়য়য়ে, কতার্ভর্যা র্মখন্ র্য়জ্জর্য র্মার্ফতর্হয় 
অন্র্ষ্ঠান্গুয়লা র্ম্প  কর্যয়র্ফ, তখন্ স্মর্যণ্ কর্যয়র্ফ আল্লার্য়ক, কর্মর্ভন্ কয়র্য কতার্ভর্যা স্মর্যণ্ কর্যয়ত হন্য়জয়র্দর্য 
র্ফার্-র্দার্দায়র্দর্যয়ক, র্ফর্যং তার্য কেয়য়ও কর্ফহর্ কয়র্য স্মর্যণ্ কর্যয়র্ফ। আল্লার্তা’আলা র্কলয়ক র্য়জ্জ র্ভার্ফ র্য 
ন্র্র্হর্ফ এর্ফং কর্ফহর্ কয়র্য আল্লার্য়ক স্মর্যণ্ কর্যার্য কত হর্পক র্দান্ ক ন্, আর্ভর্হন্। 

হেন্া ড়ন্াওয়াায় গন্ - 
   র্হর্ফত্র র্ভহর্দন্া র্ফর্যকতর্র্ণ্গ ন্র্র্যর্হ এর্ফং র্ভর্র্লর্ভান্য়র্দর্য প্রায়ণ্র্য র্র্ণ্য র্বর্ হর্ভ। হপ্রয় ন্র্ফর্হ(র্িঃ) ও র্ার্ার্ফর্হয়য় 
ককর্যায়র্ভর্য(র্যা:) র্ফর্যকতর্ভয় স্মর়্হত হর্ফজহিত র্হর্ফত্র র্র্র্য র্ভহর্দন্া। এ র্র্ণ্য র্বর্ হর্ভয়তই র্র্ফর্জ র্ম্বর্য়জর্য োয়ায় 
হের্যহন্দ্রায় র্াহয়ত আয়েন্ র্র়্হষ্টর্য কর্র্যা কশ্রষ্ঠ র্ভান্র্ফ র্াহয়যর্দর্ল র্ভর্র্যর্াহলন্, র্যর্র্ভাতর্ হল্লল আ’লাহর্ভন্(র্িঃ)। 
তাাঁর্য র্হর্ফত্র কর্দর্ র্ফর্য়ক র্ধার্যণ্ কয়র্য র্ভহর্দন্া হের্যর্ধন্য। র্জ্জ র্ম্পার্দন্ র্র্র্ফগক র্য়জ্জর্য র্র্য়র্ফগ কর্খায়ন্ ন্া হর্য়য় 
র্থাকয়ল র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হ ও র্যওজায়য় র্ায়কর্য হর্ময়ার্যয়তর্য জন্য র্ভহর্দন্ায় র্মাওয়া র্ফি র্পহজলত ও র্ফর্যকয়তর্য 
হর্ফর্লয়। র্ভহর্দন্া র্হর্যর্প র্মাওয়ার্য একর্ভাত্র উয়দ্দয়র্যই র্য়র্ফ র্যওজায়য় র্ায়কর্য হর্ময়ার্যত। এর্যর্ার্দ র্য়য়য়ে, ‘কর্ম 
র্ফযহক্ত আর্ভার্য কর্ফর্য হর্ময়ার্যত কর্যল, তার্য জন্য আর্ভার্য র্র্র্াহর্যর্ ওয়াহজর্ফ র্য়য় কর্ল’(র্র্র্ফর্ান্াল্লার্)। অন্য 
র্াহর্দয়র্ র্যয়য়য়ে, র্যর্র্ল(র্িঃ) র্ফয়লন্, ‘কর্ম র্ফযহক্ত আর্ভার্য র্ভর়্তর্ যর্য র্র্য আর্ভার্য হর্ময়ার্যত কর্যয়র্ফ, কর্ কর্মন্ 
আর্ভার্য জর্হর্ফদ্দর্ায়ই আর্ভার্য র্য়  র্াোৎ কর্যল।’(র্র্ন্ায়ন্ র্দার্যা তহন্,র্াহর্দর্িঃর্্র্র্র্, শুআর্ফর্ল ঈর্ভান্,র্াহর্দর্িঃর্ৎর্র্র্, ইর্ভার্ভ 

জার্াহর্ফ র্যর্িঃ এর্য র্ভয়ত র্াহর্দর্টির্য র্র্ত্র র্বায়লা(জাইয়য়যর্দ)। ওয়ার্পাউল ওয়ার্পািঃর্/র্ৌর্র্ৌ)। ন্র্ফর্হহজ(র্িঃ) তাাঁর্য উ তয়ক র্ভহর্দন্ায় 
আর্ফার্ ল র্ফান্ায়ত এর্ফং এর্য র্ভয়র্ধয র্ভর়্তর্ য কার্ভন্া কর্যয়তও উৎর্ার্ হর্দয়য়য়েন্ (শুআর্ফর্ল ঈর্ভান্,র্াহর্দর্িঃ র্ৎর্র্র্, 

হতর্যহর্ভহজ,র্াহর্দর্িঃ র্ৎর্র্ৌর্)। আল্লার্তা’আলা র্কল র্ভর্র্লর্ভান্ ন্ার্যর্হ-র্র্ র্লয়ক র্জ্জ, র্যওজায়য় র্ায়কর্য হর্ময়ার্যত এর্ফং 
র্ভহর্দন্ায় র্ভর়্তর্ য ন্র্র্হর্ফ ক ন্, আর্ভর্হন্। 
 হেন্া েদৌ েড়’আ ে্ড়দল ান্ –  
   (র্ৌ) র্র্ফর্জ র্ম্বর্জ ন্জয়র্য আর্ার্য র্ায়র্থ র্ায়র্থ, (র্্) হর্যয়ার্দর্ল জা ায়ত, (র্ৎ) র্যওজা র্ায়ক, (র্) 
হুজর্র্য (র্িঃ) এর্য কর্ভর্র্যায়র্ফ। র্যর্র্ল র্াক (র্:)-এর্য র্যওজা র্র্যর্হয়র্পর্য র্ায়র্থ র্র্মর্যত আর্ফর্র্ফকর্য হর্দ্দর্হক 
(র্যা:) ও র্র্মর্যত উর্ভর্য র্পা খ (র্যা:) এর্য র্ভাজার্য র্র্যর্হর্প অর্ফহ ত। এ োিা জা াতর্ ল র্ফাকর্হ ও 
ওহুয়র্দর্য কর্ফর্য ান্, র্ফর্দর্য প্রা র্যর্র্ র্ফর্যকতর্ভয় ান্র্র্ভর্য়র্ র্র্ভন্ ও হজয়ার্যত কর্যা অতর্হর্ফ র্ফর্যকয়তর্য কাজ।       
 হেন্া োদে  থ্ে থ্ে ে ে ও  ইদ গৌা োড়দ্ এ্ং হেন্া ে েহিদগাচ দল োড়দ্ - 

مَِ َ َمِبهِهل َ هل ِ. ْلحسه ء ْ س ه ِ ه ْلعه ِ نه مِّ نه همه ه َ ل ِ نه مِّ يه قه ِ ْ ْهِل ِْجعه ِفه يِّكه ِنه ه ِحه ه ههه ِفْي ِله ْ  (আল্লাহু া র্ার্মা র্ার্যার্ভর্ 
ন্াহর্ফহয়যকা র্পাজআলহু লর্হ হর্ফকায়াতার্ভ হর্ভন্া াহর্য ওয়া আর্ভান্ার্ভ হর্ভন্াল আ’র্মাহর্ফ ওয়া র্র্হয়ল হর্োহর্ফ। আল্লাহু া 
র্ফাহর্যকলান্া র্পর্হর্া) অর্থগ- কর্ আল্লার্! এটি কতার্ভার্য ন্র্ফর্হর্য র্হর্ফত্র ান্, তা জার্া ার্ভ কর্থয়ক র্যো ও র্াহ  
কর্থয়ক হন্র্যার্র্দ র্াওয়ার্য এর্ফং হর্র্ার্ফ কর্থয়ক র্ভর্হক্ত র্ার্ফার্য ওর্র্হলা র্ফাহন্য়য় র্দাও। কর্ আল্লার্! তর্ হর্ভ 
আর্ভায়র্দর্যয়ক এখায়ন্ র্ফর্যকত র্দান্ কর্য।  
 র্ভহর্দন্ায় কর্ াঁোর্য হন্কটর্ফতী র্য়ল কর্ার্ল, র্ র্ফ ন্া র্য়ল উর্মর্ কর্যয়র্ফ। র্ভহর্দন্ায় প্রয়র্ফয়র্র্য র্ায়র্থ র্ায়র্থ 
অহর্ধক র্হর্যর্ভায়ণ্ র্দ র্দ র্াে কর্যয়র্ফ। র্ভহর্দন্ায় অর্ফ ান্কায়ল র্ভহর্দন্ার্য র্ ান্ র্যোয় র্য়েষ্ট র্থাকয়র্ফ। গুন্ার্ 
ও র্র্ য়তর্য কখলার্প ককায়ন্া কাজ কর্যা কর্থয়ক র্ম্পর্ণ্গ হর্ফর্যত র্থাকয়র্ফ। র্ভহর্দন্ার্ফার্র্হয়র্দর্য র্ায়র্থ উত্তর্ভ আের্যণ্ 
কর্যয়র্ফ। র্ার্ধযর্ভত কর্ফর্র্হ কর্ফর্র্হ র্দান্-র্র্দকা কর্যয়র্ফ। র্হর্যচ্ছ  কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্ ও আতর্য-র্র্র্হ  র্ফযর্ফর্ার্য 
কর্যয়র্ফ। র্দ র্দ র্র্যর্হর্প র্াে কর্যয়ত কর্যয়ত র্দর্’আ র্য়ি ডান্ র্া হর্দয়য় র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হয়ত প্রয়র্ফর্ কয়র্য 
র্ভাক র্ ওয়াক্ত ন্া র্য়ল র্দর্’র্যাকআত তাহর্য়যাতর্ ল র্ভর্হজর্দ ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। র্ র্ফ র্য়ল হর্যয়ার্দর্ল 
জা ায়ত আর্দায় কর্যয়র্ফ। র্পর্যর্ম ন্ার্ভায়র্মর্য জার্ভা’আত েলয়ল তায়ত র্াহর্ভল র্য়র্ফ। র্মখন্ র্র্ফর্জ র্ম্বর্জ র্দর়্হষ্ট 
কর্াের্য র্য়র্ফ তখন্ উর্ার্য র্ভান্-র্ভর্মগার্দার্য কর্থা স্মর়্হতয়ত র্পর্ টিয়য় তর্ লয়র্ফ, এ ান্টি র্দর্হন্য়ার্য র্র্ফগয়শ্রষ্ঠ ান্। 
এর্য হন্য়েই র্ায়াতর্ র্ফর্হ(র্িঃ) অর্ফ ান্ কর্যয়েন্। 
 ৌায়ো- র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হয়ত ন্ার্ভার্ম আর্দায় র্ফায়তর্ ল্লার্ োিা অন্যান্য র্ভর্হজয়র্দ র্াজার্য র্ফার্য ন্ার্ভাজ 
আর্দায়য়র্য কেয়য়ও উত্তর্ভ (র্ফর্খার্যর্হ ও র্ভর্র্হলর্ভ)। র্াহর্দর্ র্র্যর্হয়র্প আয়ে, কর্ম র্ফযহক্ত র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হয়ত র্র্ো 
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ওয়ায়ক্তর্য ন্ার্ভার্ম র্িয়র্ফ তায়ক কর্দার্ময়খর্য র্াহ  এর্ফং র্ভর্ন্াহর্পকর্হ কর্থয়ক র্ভর্হক্ত কর্দওয়া র্য়র্ফ (র্ভাহর্ক র্ভর্ঈন্র্লিঃ 

র্োর্্/র্্র্োর্োর্-র্র্র্ৎর্)। তাই র্ভহর্দন্ায় অর্ফ ান্কালর্হন্ র্াাঁে ওয়াক্ত ন্ার্ভার্ম র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হয়ত জার্ভা’আয়তর্য র্ায়র্থ 
আর্দায় কর্যয়র্ফ, র্র্ভয় কর্য়ল ন্র্পল আর্দায় কর্যয়র্ফ, কর্ফর্র্হ কর্ফর্র্হ র্দ র্দ র্র্যর্হর্প র্াে কর্যয়র্ফ, হন্য়জর্য জন্য, 
জর্হহর্ফত/র্ভর়্ত র্ভাতা-হর্তা, আত্মর্হয়-স্বজয়ন্র্য জন্য র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। র্র্য়র্মার্ র্য়লই র্যওর্মা র্ভর্র্ফার্যয়ক হর্য়য় 
র্ালার্ভ হর্দয়র্ফ। তয়র্ফ কাউয়ক র্ধাক্কা হকংর্ফা কষ্ট হর্দয়র্ফ ন্া।  
 হেন্া েদ প্রদ্দে েড়’আ- ِّللَاهِِبْسمِّللَاهِ ءه ِشه ِِمه ْ ْج أهْخ ه َِ ْ ِص له خه ْ ِم ْ ْ خ ْ ِأه ِّ ه ّلل.ِ َّلب ِه َّلِق ه ِ ه ْ َّلحه
تكِه ه ْح ه ِ ه ه ْتهْحِلْيِأهْب َ َ هل ِ.َ ْ ِص ه ه ْ হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ র্ভার্াআল্লাহু লা র্াওলা ওয়ালা ক্বর্)- م য়াতা ইল্লাহর্ফল্লার্। র্যব্বর্হ 
আর্দহখলন্র্হ র্ভর্র্দখলা হর্র্দক্বর্হন্ ওয়া আখহর্যজ্বন্র্হ র্ভর্খর্যজ্বা হর্র্দক্বর্হন্, আল্লাহু ার্প তার্লর্হ আর্ফওয়ার্ফা র্যর্র্ভাহতক) অর্থগ- 
আল্লার্র্য ন্ায়র্ভ এ র্র্য়র্য প্রয়র্ফর্ কর্যহে - তা আল্লার্র্য ইচ্ছায়। কন্ক কাজ কর্যা এর্ফং র্ার্ কাজ কর্থয়ক 
কর্ফাঁয়ে র্থাকা আল্লার্র্য র্ার্ার্ময র্ফযতর্হত র্ র্ফ ন্য়। কর্ আর্ভার্য প্রহতর্ালক আর্ভায়ক র্তযর্য়র্থ প্রয়র্ফর্ কর্যাও 
এর্ফং র্তয র্য়র্থই প্রতযার্ফতগ ন্ কর্যাও। কর্ আল্লার্ আর্ভার্য জন্য অন্র্গ্রয়র্র্য র্দর্যজা উন্মর্ক্ত কয়র্য র্দাও। 
 হজদে ন্্্দি প্রদ্দে েড়’আ-   

ِ ْفتهْح ه بيِ ن ِليِ ْ ْغ ِ َم َ ل ِ ِّللَاه س ه ِ ه ِعه لَسال ه ِ ال َ ل ه ِ ِّللَاه تكِهبْسم ه ْح ه ِ ه ه ليِأهْب  -(হর্ফর্হর্ভল্লাহর্ ওয়ার্র্লাতর্  
ওয়ার্র্ালার্ভর্ আ’লা র্যার্র্হলল্লাহর্ আল্লাহু ার্ হর্পর্যহল র্মর্ন্র্র্ফর্হ ওয়ার্পতার্লর্হ আর্ফওয়ার্ফা র্যর্র্ভাহতক) অর্থগ- আল্লার্র্য 
ন্ায়র্ভ প্রয়র্ফর্ কর্যহে, র্ালাত ও র্ালার্ভ র্ফহর্লগত কর্াক আল্লার্র্য র্যর্র্ল(র্িঃ)-এর্য ওর্র্য, কর্ আল্লার্! তর্ হর্ভ 
আর্ভার্য গুন্ার্গুহল র্ভার্প কয়র্য র্দাও এর্ফং আর্ভার্য জন্য কতার্ভার্য র্যর্র্ভয়তর্য র্দর্যজাগুহল খর্য়ল র্দাও।  
 ওজা েৌ হয়াি –  
   র্যওজা র্ভর্র্ফার্যয়ক উর্হ ত র্ওয়ার্য আয়র্ই তওর্ফা-ইহ র্র্পার্য কয়র্য র্বহর্ফর্লযয়ত র্র্ ত কর্ভাতায়র্ফক 
জর্হর্ফন্র্মার্ন্ কর্যার্য র্দর়্ঢ় প্রহতজ্ঞা কর্যয়র্ফ। র্মার্যা এখয়ন্া র্দাাঁহি র্যাখয়ত র্ায়র্যহন্ তার্যা এ র্হর্ফত্র ায়ন্ হর্য়য় 
র্যাখার্য র্াক্কা হন্য়ত কর্যয়র্ফ, আর্য কখয়ন্া র্দাাঁহিয়ত র্াত কর্দওয়ার্য হে াও কর্যয়র্ফ ন্া। র্ভয়ন্ র্যাখয়র্ফ, র্দাাঁহি 
র্যাখা অর্েয কর্যার্য অর্থগ র্’কলা হপ্রয় ন্র্ফর্হহজ(র্:) এর্য র্র্ তয়ক অর্েয কর্যা, আর্য হপ্রয় ন্র্ফর্হহজ(র্:) 
এর্য ককায়ন্া র্র্ তয়ক অর্েয কর্যয়ল ঈর্ভান্ েয়ল র্মাওয়ার্য আর্ংকা র্যয়য়য়ে(হকতার্ফর্ল র্জ্ব)। র্র্ য়র্লর্য জন্য 
একর্ভর্হষ্ট র্হর্যর্ভাণ্ র্দাাঁহি র্যাখা ওয়াহজর্ফ। র্দাাঁহি র্ভর্োয়ন্া হকংর্ফা কোঁ য়ট এক র্ভর্হষ্টর্য কর্ভ র্যাখা ন্া জায়য়জ 
তর্থা র্ার্যার্ভ (র্ভার্ায়য়য়ল-ন্র্বর্ফর্হ)। 

   অতয  আর্দয়র্ফর্য র্ায়র্থ র্যওজা র্ভর্র্ফার্যয়কর্য হর্দয়ক র্মায়র্ফ। র্দর্হন্য়ার্য র্মার্ফতর্হয় হে া র্য়ত অ র্যয়ক র্ভর্ক্ত 
কয়র্য হকর্ফলার্য হর্দয়ক হর্ে হর্দয়য় র্যার্র্ল(র্িঃ) এর্য কের্ার্যা র্ভর্র্ফার্যক অহর্বর্ভর্খর্হ র্য়য় র্দাাঁিায়র্ফ। অতিঃর্র্য 
র্যার্র্ল(র্িঃ) কক র্ভর্ধযর্ভ আওয়ায়জ র্ালার্ভ কর্যয়র্ফ, এ র্র্ভয় হেৎকার্য কর্যয়র্ফ ন্া। র্যওজা র্ভর্র্ফার্যয়কর্য 
হন্কটর্ফতী র্দাাঁিায়র্ফ ন্া। র্যওজা র্ভর্র্ফার্যয়ক ের্ র্ভর্ খাওয়া, কর্দওয়াল স্পর্গ কর্যা হকংর্ফা হর্জর্দা কর্যা কর্থয়ক 
হর্ফর্যত র্থাকয়র্ফ। ককায়ন্ার্বায়র্ফই র্যওজা র্ভর্র্ফার্যয়কর্য র্পয়টা উোয়র্ফ ন্া, র্যওজার্য েহর্ফ কর্ভার্ফাইল হকংর্ফা 
কযায়র্ভর্যায় ন্য়, হর্দয়ল র্ধার্যণ্ কর্যয়র্ফ। 
 আে্ ও ৎহক্ত াদে াঢ়ল(ঃ)এ ওা (ৰয় হেদ্র) ্া্ এদ ালা থোে েদ্ঃ- 

ِّللَاهِ ه ْح ه ه ِ يُّ َ ل ِ ه ِأهيُّ هْيكه ِعه ته،ِلَساله ِكه ه به আে োলার্ভর্ আলাইকা আইয়র্র্া)  ه ার্ফর্হয়র্য ওয়া র্যর্র্ভাতর্ ল্লাহর্ ওয়া 
র্ফার্যকাতর্ হ্) অর্থগ- কর্ ন্র্ফর্হ (র্িঃ)! আর্ন্ার্য প্রহত অজস্র র্ধার্যায় র্াহ  র্ফহর্লগত কর্াক এর্ফং আল্লার্র্য 
র্যর্র্ভত ও র্ফর্যকত র্ফহর্লগত কর্াক।  
   অে্া হন্দচ েড়’আ োড়দ্ ( ্ দল উোদাক্ত েড়’আ োাোোাহে  হন্দচ েড়’আও োড়দ্)- 
ِّللَاهِ  ه ْ س ه ِ ِيه هْيكه ِعه لَساله ه ِ ال َ ِّللَاهِِهل ْيبه حه ِيه هْيكه ِعه لَساله ه ِ ال َ ِّللَاهِِهل َ ِنه ِيه هْيكه ِعه لَسال ه ِ اله َ هل  (আর্র্লাতর্  
ওয়াে োলার্ভর্ আলাইকা ইয়া র্যর্র্লাল্লার্, আর্র্লাতর্  ওয়াে োলার্ভর্ আলাইকা ইয়া র্ার্ফর্হর্ফাল্লার্, আর্র্লাতর্  ওয়াে 
োলার্ভর্ আলাইকা ইয়া ন্ার্ফর্হয়যাল্লার্)।  
 ংহিপ্ত ালা- ِْ س ه ِ ِيه هْيكه ِعه لَساله ه ِ ال َ ِّللَاهِهل ه  (আর্র্লাতর্  ওয়াে োলার্ভর্ আলাইকা ইয়া র্যর্র্লাল্লার্) 
অর্থগ- কর্ আল্লার্র্য র্যর্র্ল! আর্ন্ার্য প্রহত অর্ংখয র্দ র্দ ও র্ালার্ভ। অে্া শুর্ধর্ ِِّللَاه ه ْ س ه ِ ِيه هْيكه ِعه لَساله  

(আে োলার্ভর্ আলাইকা ইয়া র্যর্র্লাল্লার্) এতটর্  র্ফলয়লই র্ালার্ভ আর্দায় র্য়য় র্মায়র্ফ।  
 ওা াদন্ ঈাদন্ ািয-  
   ন্র্ফর্হজর্হ (র্িঃ) এর্য র্ার্ভয়ন্ র্দাাঁহিয়য় হন্য়জর্য ঈর্ভায়ন্র্য র্ােয হর্দয়র্ফ। হর্বয়ির্য কার্যয়ণ্ প্রর্থর্ভর্ফার্য ন্া 
র্ার্যয়লও র্র্যর্ফতীয়ত হর্ময়ার্যয়তর্য র্র্ভয় র্যওজার্য র্ফি জাহলর্য র্ার্ভয়ন্ র্দাাঁহিয়য় কাহলর্ভায়য় র্ার্ার্দত র্িয়র্ফ।  
    োহলাদয় োােি- ِِلهه يكه َِّلهشه ه ْح ه ِ ِّللَاه ََّل ِ لههه ِ َِّله ْ ِأه ه لِهأهْش ْ س ه ه ِ ْ ِعه ً َ ِمحه َ ِأه ه أهْش ه  (আর্র্ার্দর্ আল 
লা-ইলার্া ইল্লাল্লাহু ওয়ার্র্দাহু লা-র্ার্যর্হকালাহু ওয়া আর্র্ার্দর্ আ া র্ভর্র্া ার্দান্ আর্ফর্দর্হু ওয়া র্যার্র্লর্র্)  
 অদন্য  োি  থেদে  িা/িাদে ন্া হন্দয় এ ৎাদ্ ালা থোে েদ্-  
   ইয়া র্যার্র্লাল্লার্! আহর্ভ.........(র্মার্য র্ে কর্থয়ক র্ালার্ভ কর্র্ কর্যয়র্ফ তার্য ন্ার্ভ) এর্য র্ে কর্থয়ক 
র্ালার্ভ কর্র্ কর্যহে। এ অর্ধয়র্ভর্য র্ে কর্থয়কও র্ালার্ভ কর্র্ কর্যার্য জন্য র্হর্ফন্য়য় অন্র্য়র্যার্ধ কর্যহে। 
 অিযে ৌহলিোঢ়ণয ও ্েিয় ে ে েৌ(র্কাল-র্ যায় র্াে কর্যয়র্ফ)- 
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ِِه ِمه َمه سه ه هْيهِ ِّللاِعه َ ِصه ً َ ِمحه َ ّللاِعه ِ ه ِهجه هْه ِ ه  (জার্মাল্লাহু আ’ া র্ভর্র্া ার্দান্ র্ল্লাল্লাহু আলাইহর্ ওয়ার্াল্লার্ভা র্ভা 
হুয়া আর্লর্হু)(র্ভর্জার্ভর্ল আওর্াত র্ািঃন্ং-র্্র্ৎর্, র্ভাজর্ভাউর্ম র্মাওয়ায়য়র্দ র্ািঃন্ং-র্ৌর্র্ৎর্োর্, তার্ফর্যান্র্হ,আত-তার্যর্র্হর্ফ)। ংহিপ্ত ে ে- 
ٍِ َ ِمحه ِآ ه عه َ ِ ٍ َ ِمحه ه ِعه لِّ َمِصه َ ل  (আল্লহু া েহল্ল আ’লা র্ভর্র্া াহর্দওাঁ ওয়া আ’লা আহল র্ভর্র্া র্দ)।  
 ি আ্ড়্ে (া:) এ ওজায় (ৱেয হেদ্র) োাঁহড়দয় ালা থোে েদ্- 

ِ ِّللَاهِِهَساله ه ْ س ه ِ ه ه جه ِيه هْيكه ِّللَاهِِعه ه ْح ه ه ) ْيق) ِّ ص ْ به تههِِهبه كه ه به ه  (আেোলার্ভর্ আ’লাইকা ইয়া খহলর্পাতা 
র্যার্র্লর্ল্লাহর্ আর্ফর্ র্ফকর্য হেহদ্দক(র্যা:) ওয়া র্যার্র্ভাতর্ ল্লাহর্ ওয়া র্ফার্যকাতর্ হ্) অর্থগ- কর্ র্যার্র্ল (র্) এর্য খলর্হর্পা 
আর্ফর্র্ফকর্য হর্দ্দর্হক (র্যা:) আর্ন্ার্য প্রহত অর্ংখয র্ালার্ভ ও র্াহ  র্ফহর্লগত র্উক, আল্লার্ আর্ন্ার্য প্রহত 
র্ন্তুষ্ট র্উন্ এর্ফং আর্ন্ায়ক র্ন্তুষ্ট ক ন্। 
 ি উ (া:) এ ওজায় (৲ হেদ্র)োাঁহড়দয় ালা থোে েদ্- 

ِّللَاهِ ه ْح ه ه ) ( ْ ه ْل ه ِع ْينه م ْ ْل همْي ِيه هْيكه ِعه تههِِهَساله كه ه به ه  (আেোলার্ভর্ আ’লাইকা ইয়া আহর্ভ ল র্ভর্’হর্ভন্র্হন্ 
উর্ভর্য র্পা ক (র্যা:) ওয়া র্যর্র্ভাতর্ ল্লাহর্ ওয়া র্ফার্যকাতর্ হ্) অর্থগ- কর্ র্ভর্হর্ভন্র্য়ণ্র্য কন্তা উর্ভর্য র্পা ক (র্যা:) 
আর্ন্ার্য প্রহত অর্ংখয র্ালার্ভ ও র্াহ  র্ফহর্লগত র্উক, আল্লার্ আর্ন্ার্য প্রহত র্ন্তুষ্ট র্উন্ এর্ফং আর্ন্ায়ক 
র্ন্তুষ্ট ক ন্। 
 হয়ােড়ল জান্নাি- র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হর্য র্ায়র্থই হেল র্ভা আয়য়র্া র্যাহজআল্লাহু আন্র্ার্য ঘর্য। এ ঘর্য 
(র্ফতগ র্ভায়ন্ র্যওজা র্র্যর্হর্প) ও র্ভর্হজয়র্দর্য হর্ভম্বয়র্যর্য র্ভর্ধযর্ফতী ান্য়ক হর্যয়ার্দর্ল জা াত র্ফয়ল। এখায়ন্ র্দর্’আ 
কর্ফর্ল র্য়। ান্টিয়ত হর্ব  র্যয়ের্য অর্থগাৎ র্ার্দা র্যয়ের্য উর্র্য র্র্ফর্জ র্যয়ের্য কায়র্গট হর্ফোয়ন্া আয়ে। র্ র্ফ 
র্’কল এ ায়ন্ র্্/র্ র্যাকা’আত ন্র্পল ন্ার্ভার্ম আর্দায় ও র্দর্’আ কর্যয়র্ফ, তয়র্ফ কাউয়ক র্ধাক্কা হকংর্ফা কষ্ট 
হর্দয়র্ফ ন্া। র্ার্ধার্যন্তিঃ প্রহতহর্দন্ র্পজর্য, কজার্র্য ও এর্ার্য ন্ার্ভায়জর্য র্য়র্য র্ভহর্লায়র্দর্যয়ক র্যওজার্ায়কর্য কর্েন্ 
হর্দয়ক খর্র্ফ কাোকাহে র্মাওয়ার্য এর্ফং হর্যয়াজর্ল জা ায়ত ন্র্পল ন্ার্ভাজ র্িার্য র্র্য়র্মার্ কর্দওয়া র্য়। কখাাঁজ-
খর্ফর্য হন্য়য় র্ভহর্লার্যা এ র্র্য়র্মার্ গ্রর্ণ্ কর্যয়র্ফ।র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য র্যওজা র্র্যর্হর্প হজয়ার্যত কর্যা জায়য়জ। 
 জান্নািড় ল ্াে ে্ ান্ হজয়াি -  
   কর্ফর্য হজয়ার্যত খর্র্ফই র্পহজলয়তর্য কাজ। র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হর্য র্র্র্ফগহর্দয়ক র্ফাকর্হউল র্র্যকার্দ হজয়ার্যত 
কর্যয়র্ফ। এখায়ন্ র্ফহু র্ার্ার্ফর্হ, তায়র্ফয়র্হ ও র্ভর্র্হলর্ভ হর্ফদ্বায়ন্র্য কর্ফর্য র্যয়য়য়ে। র্যার্র্ল(র্িঃ) প্রায়ই জা াতর্ ল 
র্ফাকর্হয়ত হজয়ার্যয়ত কর্ময়তন্। এখায়ন্ কর্ াঁয়ে এ র্দর্’আ র্িয়র্ফ-ِ، ْينه ْس ْل ه ِ ْينه م ْ ْل ِ ِمنه يه ِّ ل أهْهلِ مِيه ه هْي ِعه هَساله

ّللَاهِ ءه ِشه ْ ِأ أنَ ِّللَاهِِبِه ِنهْسأه ، نه ِلهح هِِْم فيه ْلعه ِ م له ه ِ ه له  (আর্ র্ালার্ভর্ আলাই র্ভ ইয়া আর্হলহদ্দয়াহর্য হর্ভন্াল র্ভর্’হর্ভহন্ন্া 
ওয়াল র্ভর্র্হলহর্ভন্া, ওয়া ই া ইন্র্াআল্লাহু হর্ফ র্ভ লাহর্ক্বর্ ন্, ন্ার্আলর্ল্লার্া লান্া ওয়ালা র্ভর্ল আ’হর্পয়ার্) অর্থর্ফা এ 
র্দর্’আ র্িয়র্ফ- ِ أهْهله مِيه ه هْي ِعه َّْلهْثهَساله نهْحنِب ه ِ هف  سه ه هْنتْمِله ْمِ له ه ه ّللَاهِله ِيهْغ ْ ْل  (আর্ র্ালার্ভর্ আলাই র্ভ ইয়া আহ্ 
লাল ক্বর্ফর্র্য, ইয়ার্হর্প ল্লাহু লান্া ওয়ালা র্ভ, আন্তর্ র্ভ লান্া র্ালার্পর্ ন্ ওয়া ন্ার্ন্র্ হর্ফল আর্র্য) অর্থগ- কর্ 
কর্ফর্যর্ফার্র্হর্ণ্, কতার্ভায়র্দর্য প্রহত র্ালার্ভ। আল্লার্তা’য়ালা আর্ভায়র্দর্য ও কতার্ভায়র্দর্য র্ভার্হর্পর্যাত ক ন্। 
কতার্ভর্যা আর্ভায়র্দর্য অগ্রর্ার্ভর্হ আর্য আর্ভর্যা কতার্ভায়র্দর্য র্শ্চাৎর্ার্ভর্হ।   
 ে্ হজয়াদি হন্য়- কর্ফয়র্যর্য র্হশ্চর্ভ র্ায়র্ র্দাাঁহিয়য় হকর্ফলার্য হর্দয়ক হর্ে হর্দয়য় অর্থগাৎ হকর্ফলায়ক 
কর্েয়ন্ এর্ফং কর্ফর্যয়ক র্ন্মর্য়খ কর্যয়খ র্ভর়্য়তর্য র্ভর্য়খার্ভর্হখ একটর্  র্দর্য়র্য র্দাাঁহিয়য় র্ র্ফ র্য়ল উর্য়র্যাক্ত কর্ম ককান্ 
র্দর্’আ র্িয়র্ফ। অতিঃর্র্য র্যআন্ হতলাওয়াত (য়র্মর্ভন্-র্র্র্যা র্পাহতর্া, র্র্র্যা ইখলার্, র্র্র্যা তাকার্র্র্য, র্র্র্যা 
ইয়াহর্ন্ হকংর্ফা অন্য র্মা র্ র্ফ), র্দর্’আ র্দ র্দ ইতযাহর্দ র্াে কয়র্য র্ভয়ন্ র্ভয়ন্ র্াওয়ার্ফ কর্ফর্যর্ফার্র্হয়র্দর্যয়ক 
র্ফখহর্র্ কয়র্য আর্দর্ফ ও ইর্য়তর্যায়র্ভর্য র্ায়র্থ েয়ল আর্য়র্ফ। র্াত তর্ য়ল র্ভর্ন্াজাত কর্যার্য ককায়ন্া প্রয়য়াজন্ 
কন্ই। র্াত তর্ য়ল র্দর্’আ কর্যয়ত োইয়ল কর্ফর্য কর্েয়ন্ কর্যয়খ হকর্ফলার্ভর্খর্হ র্য়য় র্দাাঁহিয়য় র্দর্’আ কর্যয়র্ফ।  

 হর্ময়ার্যয়তর্য উয়দ্দয়র্য র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য কর্ফর্য ায়ন্ র্মাওয়া ঠিক ন্য়। র্ার্দর্হয়ে র্ফহণ্গত আয়ে- কর্ফর্য 
হর্ময়ার্যতকার্যর্হ র্ভহর্লায়র্দর্য প্রহত আল্লার্র্য অহর্বর্ার্। তয়র্ফ র্য়র্থ েলার্য র্র্ভয় র্মহর্দ কর্ফর্য র্য়ি, তার্য়ল তার্যাও 
কর্ফর্যর্ফার্র্হয়র্দর্য উর্য়র্যাক্ত কর্ম ককান্ র্দর্’আ র্য়ি র্ালার্ভ হর্দয়ত র্ায়র্য(র্ভর্যণ্কায়ল র্য়তায়ন্র্য কর্ধাকা)। র্ভহর্লায়র্দর্য জন্য 
উত্তর্ভ র্’কলা তার্যা র্ফার্া-র্ফাহিয়ত র্ফয়র্ র্যআন্ হতলাওয়াত, তার্র্ফর্হর্ তার্লর্হল, র্দ র্দ র্াে, র্দান্-খয়র্যাত 
ইতযাহর্দ কন্ক আর্ভল কয়র্য র্াওয়ার্ফ কর্যোন্র্হ কর্যয়র্ফ (র্পাতাওয়া র্ভার্র্ভর্হর্দয়া-র্্:র্ৎর্র্,  আর্র্ান্র্ল র্পাতওয়া-র্:র্ৌর্র্, র্পাতাওয়া 

র্দা ল উলর্র্ভ-র্:র্র্ৌর্,  র্দর্র্য ল র্ভর্খতার্য-র্ৌ:র্র্র্ৎ, হর্ভর্কাত-র্ৌ:র্র্)।  

 হজদে ্া-  
   র্ভর্হজয়র্দ র্ফা র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হ কর্থয়ক র্্হক.হর্ভ. র্দহেয়ণ্ র্যার্র্ল(র্িঃ) কতর়্গ ক প্রহতহষ্ঠত র্ভহর্দন্ায় প্রর্থর্ভ 
র্ভর্হজর্দ, এখায়ন্ র্মায়র্ফ এর্ফং র্দর্’র্যাকআত তার্ইয়াতর্ ল র্ভর্হজর্দ ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। র্যার্র্ল(র্িঃ)প্রহত 
র্হন্র্ফায়র্য এখায়ন্ এয়র্ র্দর্’র্যাকআত ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়তন্। র্যার্র্ল(র্িঃ)র্ফয়লন্, কর্ম র্ফাহি কর্থয়ক ওর্মর্ কয়র্য 
এখায়ন্ এয়র্ ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ কর্ একটি ওর্ভর্যার্ কর্যার্য র্র্ভান্ র্ওয়ার্ফ র্ায়র্ফ (র্র্র্ফর্ান্াল্লার্)।   
 হজদে ন্্্ থেদে থ্ ওয়া য় োড়দ্- 

ِّللَاهِ ه ْ س ه ِيه ه ِّللَاهِهْل َ نه ِيه ه هْل ِ ِّللَاهِ، ْيبه ِحه ِيه هَّْلمه ِ َِّلجِه، ههِّللَاهِ، ِِعه َّلِمنه ه ِ تكه ه يه ِ َّلمْن ه ِ ْكه ََِّلم ْ عه هخ ِ له تهعه
ٍِ مه سهاله ه ِ ٍ صَح َ ٍِ فيه عه ه ٍَ ْي مْنِخه ه ََّل ِ ْيكه ه ِيه ٍفِبهْينه ْ ق ْل  (আল-হর্ফর্দাউ ইয়া র্যার্র্লাল্লাহ্, আল হর্পর্যা  ইয়া ন্ার্ফর্হয়যাল্লার্, 23



আল আর্ভান্র্ ইয়া র্ার্ফর্হর্ফাল্লাহ্, লা-জাআ’লাহুল্লাহু তায়ালা আ-হখর্য আ’র্হর্দন্ লা হর্ভন্কা ওয়ালা হর্ভন্ হর্ময়ার্যহতকা 
ওয়ালা হর্ভন্াল উ য়র্প র্ফাইন্া ইয়ার্দাইকা ইল্লা ওয়া হর্ভন্ খয়হর্যন্ ওয়া আ’হর্পয়াহতন্, ওয়া হর্হ্র্াহতন্ ওয়া 
র্ালার্ভাহতন্) অর্থগ- হর্ফর্দায় হন্হচ্ছ কর্ আল্লার্র্য র্যার্র্ল(র্িঃ)। কেয়ি র্মাহচ্ছ আর্ন্ায়ক কর্ আল্লার্র্য 
ন্র্ফর্হ(র্িঃ)। হন্র্যার্ত্তা োহচ্ছ আর্ন্ার্য র্ভার্যর্পয়ত কর্ আল্লার্র্য র্াহর্ফর্ফ(র্িঃ)। আল্লাহ্  কর্মন্ আর্ন্ার্য র্ার্ভয়ন্ 
এ উর্হ হতয়ক আর্ভার্য র্ফা আর্ন্ার্য র্ে র্য়ত কর্র্ল ঘটন্ায় র্হর্যণ্ত ন্া কয়র্যন্। র্মহর্দ র্হর্র্ালার্ভয়ত র্থাহক 
তয়র্ফ আল্লাহ্  োয়র্ন্য়তা আর্ফার্য র্াহজর্য র্’কর্ফা।  
 হেন্া ে থেদে থ্ ওয়া য় োড়দ্- অর্থগ-হর্ফর্দায় কর্ র্র্ণ্যর্বর্ হর্ভ, হর্ফর্দায় কর্ আল্লার্র্য 
র্যর্র্ল(র্িঃ), আল্লাহ্  োয়র্ন্য়তা র্র্ন্র্যায় হর্পয়র্য আর্য়র্ফা আর্ন্ায়র্দর্য ককায়ল।  

থেদে থৌা োালা - 
   র্ভক্কা হকংর্ফা র্ভহর্দন্া কর্থয়ক কর্দয়র্ কর্পর্যার্য আয়র্ র্ভর্হজয়র্দ র্ার্যার্ভ র্ফা ন্র্ফর্ফর্হয়ত হর্য়য় র্দর্’র্যাকআত ন্ার্ভার্ম 
আর্দায় কর্যয়র্ফ। ন্ার্ভার্মায়  প্রাণ্খর্য়ল র্দর্’আ কর্যয়র্ফ। র্ফযহর্থত হৃর্দয়য় র্র্ন্র্যায় র্হর্ফত্র র্ভহর্দন্া/র্ার্যার্ভ র্র্যর্হয়র্প 
আর্র্ভয়ন্র্য আর্া হৃর্দয়য় র্ধার্যণ্ কয়র্য হর্ফর্দায় হন্য়র্ফ। কর্দয়র্ কর্পর্যার্য র্র্ভয় র্য়র্থ হর্ফয়র্র্ল কয়র্য কজদ্দা হর্ফর্ভান্ 
র্ফযয়র্য খাওয়ার্য জন্য র্ায়র্থ হকের্ শুকন্া খার্ফার্য কর্মর্ভন্- টি, র্াউ টি, র্পল, জর্র্ কখজর্র্য ইতযাহর্দ 
র্যাখয়র্ফ, ককন্ন্া কজদ্দা হর্ফর্ভান্ র্ফযয়র্য কেহকং ইতযাহর্দর্য জন্য র্দর্হঘগ র্র্ভয় অয়র্ো কর্যয়ত র্য়। 
 হন্জ ে/গ্রা ন্জদ আদল োড়দ্- ِه ْ م ِحه ه بِّ ه ِل ه ْ ج ِسه ه ْ ب ِعه ه ْ ئ ِته ه ْ  আ-ইর্ফর্ন্া তা-ইর্ফর্ন্া) آي
আহর্ফর্দর্ন্া র্াহজর্দর্ন্া হলর্যহব্বন্া র্া-হর্ভর্দর্ন্) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আর্ভর্যা র্র্পর্য র্য়ত ের্ভা প্রার্থী, তওর্ফাকার্যর্হ, 
ইর্ফার্দতকার্যর্হ, কর্জর্দাকার্যর্হ ও প্রর্ংর্া র্ফণ্গন্াকার্যর্হ হর্য়র্য়র্ফ হর্পয়র্য আর্হে।  
   র্মখন্ হন্জ র্র্র্য/গ্রায়র্ভ কর্ াঁেয়র্ফ তখন্ প্রর্থয়র্ভ র্ভর্হজয়র্দ হর্য়য় র্দর্’র্যাকআত ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। 
অতিঃর্র্য র্ফাহিয়ত প্রয়র্ফর্ কর্যয়র্ফ।  
 হন্জ ্াহড়দি প্রদ্েোদল োড়দ্-ِ ْ ه ْل ه ْي خه ه لجِ ْ ه ْل ِ ه ْي ِخه نِّيِأهْسأهلكه ِ َم َ ل  (আল্লা-হু া ইহ  আর্আলর্কা 
খয়র্যাল র্ভাওহলহজ ওয়া খয়র্যাল র্ভাখহর্যহজ) অর্থগ- কর্ আল্লার্! আহর্ভ ঘয়র্য প্রয়র্ফর্ কর্যয়ত এর্ফং কর্ফর্য র্য়ত 
কতার্ভার্য হন্কট কলযাণ্ োই।  
     র্দর্’আ কর্যার্য র্র্য র্ফাহির্য র্র্ফাইয়ক র্ালার্ভ হর্দয়র্ফ। র্মার্যা র্াোৎ কর্যয়ত আর্য়র্ফ তায়র্দর্য জন্য র্দর্’আ 
কর্যয়র্ফ।  
 হন্জ গদ প্রদ্ে ো ো োড়দ্- هِ هْي عه ِيغه ََِّل بً ْ ه ِ ه بِّ ه َ ِّ ِ بً ْ ِته بً ْ بًته ْ ِحه  -(তাওর্ফান্ তাওর্ফাল হল 
র্যহব্বন্া আওর্ফান্ লা ইউর্াহর্দ  আ’লাইন্া র্াওর্ফা) অর্থগ- আর্ভর্যা তওর্ফা কর্যহে, আর্ভায়র্দর্য র্র্যওয়ার্যয়র্দর্ায়র্যর্য 
উয়দ্দয়র্যই হর্পয়র্য এয়র্হে, হতহন্ কর্মন্ আর্ভায়র্দর্য র্ভয়র্ধয ককান্ গুন্ার্ ন্া র্যায়খন্। 

েদয়েটি প্রদয়াজন্য় হ্েয় - 
 দজ্জ ৌদ হচহেৎা ্য্ া- কজদ্দা, র্ভক্কা, হর্ভন্া, আর্যার্পাত ও র্ভহর্দন্া র্র্যর্হয়র্প র্ফাংলায়র্দর্ র্জ্জ হর্ভর্য়ন্ 
র্ফা ালর্হ হেহকৎর্ক দ্বার্যা হর্ফন্ার্ভর্য়লয হেহকৎর্ার্য র্র্র্ফযর্ফ া আয়ে। কর্ হর্দ র্র্যকায়র্যর্য র্ে কর্থয়কও র্র্ভগ্র ায়ন্ কর্র্ফা ও 
হর্ফন্ার্ভর্য়লয হেহকৎর্ার্য র্র্র্ফযর্ফ া র্যাখা র্য়। র্ভক্কায় ককর্দর্য়া হব্রয়জর্য হন্য়ে এর্ফং র্ভহর্দন্ায় র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হর্য র্দহেয়ণ্ ডান্ 
র্ায়শ্বগ কর্ হর্দ স্বা য ককন্দ্র আয়ে। কর্খায়ন্ র্কাল র্টা র্য়ত র্াজর্হয়র্দর্য হি হেহকৎর্া কর্দওয়া র্য়। কজদ্দা, র্ভক্কা, 
আর্যার্পাত, হর্ভন্া, র্ভর্র্মর্দাহলর্পা ও র্ভহর্দন্ার্য আর্ফর্াওয়া উষ্ণ ও শুষ্ক র্থায়ক- র্তকগ  ন্া র্থাকয়ল র্র্য়জ র্হর্দগ-হর্ট করাক 
র্র্ফার্য র্ ার্ফন্া র্থায়ক। র্র্যয়র্ভ অহ র্য র্ওয়ার্য র্ভত অর্ফ া র্মায়ত র্র়্হষ্ট ন্া র্য় কর্জন্য কর্যায়র্দ োতা র্ফযর্ফর্ার্য, র্র্ফগর্দা 
কর্ফর্র্হ কয়র্য র্াহন্, র্পল, র্পয়লর্য র্যর্ র্ান্ কর্যয়র্ফ, র্পল র্বাল কয়র্য র্ধর্য়য় খায়র্ফ। র্মায়র্দর্য ককান্ কর্যায়র্র্য জন্য হন্য়হর্ভত 
ওর্লর্র্ধ কখয়ত র্য়, তার্যা র্য়জ্জর্য র্ভয়র্ধযও হন্য়হর্ভত ওর্লর্র্ধ কর্র্ফন্ ও র্ফযর্ফর্ার্য কর্যয়র্ফ এর্ফং হেহকৎর্ার্য অন্যান্য হর্ফহর্ধ-
হন্য়র্লর্ধ কর্ভয়ন্ েলয়র্ফ। কাউয়ক হর্ফর্য়র্দ হকংর্ফা র্ংকটার্  কর্দখয়ল তায়ক র্ার্ার্ময কর্যয়র্ফ।  
 িায়া ড়- র্াক র্ভাটি, র্ফালর্, র্ার্থর্য ের্ ন্া, র্ভাটির্য কাাঁো র্াত্র, কাাঁো ও র্াকা ইট, র্ার্থর্য ও ের্ ন্ার্য কর্দয়াল 
ইতযাহর্দর্য উর্র্য র্াত কর্ভয়র্য তায়া র্র্ভ কর্যা জায়য়জ। র্র্পর্য অর্ফ ায় র্মান্র্ফার্য়ন্ তায়া র্র্ভ র্র্র্হর্ র্ওয়ার্য জন্য র্তগ  
র্য়লা তার্য র্ভয়র্ধয এতটর্  র্হর্যর্ভাণ্ র্ধর্লা র্থাকা- র্মায়ত র্ধর্লা র্ফাহল র্বালর্বায়র্ফ র্ায়ত লায়র্। তায়া র্য়র্ভর্য র্পর্যর্ম র্ৎটি, 
র্মর্থা- (র্ৌ) হন্য়ত কর্যা, (র্্) উর্বয় র্াত র্ভাটিয়ত কর্ভয়র্য র্ভর্খ র্ভায়র্র্ কর্যা এর্ফং (র্ৎ) উর্বয় র্াত র্ভাটিয়ত কর্ভয়র্য 
উর্বয় র্াত কন্র্ইর্র্ র্ভায়র্র্ কর্যা।  
 িায়া ড়দ ড়ন্নি হন্য়-  
   প্রর্থয়র্ভ হন্য়ত কর্যয়র্ফ-ন্ার্াকর্হ র্দর্র্য কর্যার্য জয়ন্য তায়া র্র্ভ কর্যহে। এর্যর্র্য হর্ফর্হর্ভল্লাহর্র্য র্যার্র্ভাহন্র্য র্যার্র্হর্ভ র্াে 
কয়র্য উর্বয় র্াত র্ভাটিয়ত/তায়া র্য়র্ভর্য র্ফস্তুয়ত কর্ভয়র্য র্দর্’র্ায়তর্য আ র্ল একটর্  র্পাাঁকা কয়র্য র্াত র্দর্’কটা একটর্  র্ র্য়খ ও 
হর্েয়ন্ কটয়ন্ কঝয়ি হন্য়র্ফ। কর্ফর্র্হ র্ভাটি কলয়র্ কর্য়ল তা র্পর্াঁ  হর্দয়য় উহিয়য় হর্দয়র্ফ। অতিঃর্র্য উর্বয় র্াত দ্বার্যা র্র্ভ  
র্ভর্খর্ভণ্ডল এর্ভন্র্বায়র্ফ র্ভায়র্র্ কর্যয়র্ফ কর্মন্, ককান্ অংর্ র্পাাঁকা ন্া র্থায়ক। ের্ ল র্হর্যর্ভাণ্ জায়র্াও র্ফাকর্হ র্থাকয়ল 
তায়া র্র্ভ র্য়র্ফ ন্া। এর্যর্র্য র্র্ন্র্যায় উর্বয় র্াত র্ভাটিয়ত/তায়া র্য়র্ভর্য র্ফস্তুয়ত কর্ভয়র্য কঝয়ি হন্য়য় র্দর্ই র্াত কন্র্ইর্র্ 
র্ভায়র্র্ কর্যয়র্ফ অর্থগাৎ র্ফার্ভ র্ায়তর্য কহন্ষ্ঠা, অন্াহর্ভকা ও র্ভর্ধযর্ভার্য কর্ট ও র্ায়তর্য হকের্ অংর্ দ্বার্যা ডান্ র্ায়তর্য হর্ে 
আ র্য়লর্য র্ভার্থা র্য়ত কন্র্ই র্র্মগয  একর্ফার্য উত্তর্ভ য়র্ র্ভায়র্র্ কর্যয়র্ফ, তার্যর্র্য র্ফার্ভ র্ায়তর্য র্ফর়্দ্ধা ও র্ার্ার্দাত 
অ র্হলদ্বয় ও তৎর্ংলগ্ন র্ায়তর্য তালর্র্য হকের্ অংর্ দ্বার্যা ডান্ র্ায়তর্য কর্ট কন্র্ইয়য়র্য হর্দক র্য়ত আ র্য়লর্য র্ভার্থা র্র্মগয  
র্ভায়র্র্ কর্যয়র্ফ। অন্র্ র্র্বায়র্ফ ডান্ র্াত হর্দয়য় উত্তর্ভ য়র্ র্ফার্ভর্াত র্ভায়র্র্ কর্যয়র্ফ। অতিঃর্র্য এক র্ায়তর্য আ র্ল অন্য 
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র্ায়তর্য আ র্য়লর্য র্পাাঁয়ক ঢর্ হকয়য় হখলাল কর্যয়র্ফ। আংটি র্থাকয়ল তা খর্য়ল কর্পলয়র্ফ র্ফা ন্িােিা কর্যয়র্ফ। ওজর্ ও কর্ার্ল 
উর্বয়য়র্য জন্য একই হন্য়র্ভ। র্মতেণ্ তায়া র্র্ভ র্থায়ক ততেণ্ ঐ তায়া র্র্ভ দ্বার্যা ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যা র্মায় (কর্র্দায়া 
র্ৌর্ভ খে: র্র্ৎ-র্র্)। 
 ৌদ ন্াাদ প্রহি গু ত্বাদাো- র্ার্ধার্যন্তিঃ র্জ্জর্মাত্রর্হয়র্দর্য অয়ন্য়কই র্ৎর্ার্য়র্র্য অর্বার্ফ ও অলর্তার্য র্দ ন্ 
ন্ার্ভার্ম ক্বার্মা কয়র্য র্ফয়র্। একটি র্পর্যর্ম অর্থগাৎ র্জ্জ আর্দায় কর্যার্য ইচ্ছা কয়র্য প্রতযর্ র্াাঁেটি র্পর্যর্ম তর্যক কয়র্য র্ফয়র্। 
র্র্যর্হয়ত র্ ত হর্ফয়র্র্ল ওজর্য োিা ন্ার্ভার্ম ক্বার্মা কর্যা র্ফিই কঠিন্ গুন্ার্। তাই র্াাঁে ওয়াক্ত ন্ার্ভার্ম আর্দায়য় র্য়েষ্ট 
র্থাকয়র্ফ। শুির্ফায়র্য কর্ার্ল কয়র্য উত্তর্ভ কর্ার্াক র্হর্যর্ধান্র্র্র্ফগক র্ৌর্োটার্য র্ভয়র্ধয জর্র্ভর্’আর্য ন্ার্ভায়র্মর্য জন্য র্ফায়তর্ ল্লার্ 
র্হর্যর্প/র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হয়ত র্াহজর্য র্ওয়ার্য কেষ্টা কর্যয়র্ফ, অন্যর্থায় কর্খায়ন্ জায়র্া র্াওয়া খর্র্ফই র্দর্ষ্কর্য র্য়য় র্মায়। 
এোিা, র্কাল র্কাল র্ভর্হজয়র্দ র্াহজর্য র্ওয়ার্য র্ভয়র্ধযও অয়ন্ক র্পহজলত র্যয়য়য়ে। কর্ম র্মত র্কায়ল র্মায়র্ফ কর্ ততই 
অহর্ধক র্াওয়ায়র্ফর্য অহর্ধকার্যর্হ র্য়র্ফ।  
 ন্াাদ াে /হন্হেদ্ধ ওয়াক্ত- র্র্র্ফয়র্ র্াহর্দক র্য়ত র্র্র্মগ উো এর্ফং আর্য়র্যর্য র্র্য র্য়ত র্ভার্হর্যর্ফ র্র্মগয  ন্র্পল 
ন্ার্ভার্ম ও তওয়ায়র্পর্য ন্ার্ভার্ম র্িা র্ভাক র্। র্র্য়র্মগার্দয়, ঠিক র্দর্র্র্র্য ও র্র্র্মগায় র্য র্র্ভয় ন্ার্ভার্ম র্িা র্ার্যার্ভ।  
 ান্্ান্ ও হ্াদন্ ন্াা আোয়- র্ৎটি হর্ফর্লয় জান্া র্দর্যকার্য। র্মর্থা- (র্ৌ) র্দাাঁহিয়য় ন্ার্ভার্ম র্িা, (র্্) 
হক্বর্ফলার্য হর্দয়ক র্ভর্খ র্যাখা ও (র্ৎ) হন্য়র্ভ কর্ভাতায়র্ফক -হর্জর্দার্র্ ন্ার্ভার্ম র্িা, অর্থগাৎ ইর্ার্যায় -হর্জর্দা ন্া 
কর্যা। র্মহর্দ কট্রন্, লি র্ফা র্ফায়র্ উহল্লহখত র্ৎটির্য র্ভয়র্ধয ককান্ একটি কর্যা র্ র্ফ ন্া র্য়, তার্য়ল কর্ ন্ার্ভার্ম ত্রুটির্র্ণ্গ 
অর্ফ ায় র্য়ি হন্য়র্ফ। হকন্তু র্য়র্য কর্দার্র্যায়ন্া জ র্যর্হ।  
 হ্াদন্ ন্াা আোয়-  
   উি  হর্ফর্ভান্ র্ভাটিয়ত অর্ফতর্যণ্ কর্যা র্র্মগয  ন্ার্ভায়র্মর্য ওয়াক্ত র্ফাকর্হ র্থাকার্য আর্া র্থাকয়ল হর্ফর্ভায়ন্ ন্ার্ভার্ম ন্া 
র্য়ি অর্ফতর্যয়ণ্র্য র্র্য র্িা উত্তর্ভ। তয়র্ফ, ওয়াক্ত কর্র্ল র্য়য় র্মাওয়ার্য র্ ার্ফন্া র্থাকয়ল উি  হর্ফর্ভায়ন্ই ন্ার্ভার্ম আর্দায় 
কয়র্য হন্য়র্ফ (ইর্ভর্দার্দর্ল র্পাতাওয়া)। হর্ফর্ভায়ন্ ন্ার্ভার্ম র্দাাঁহিয়য় আর্দায় কর্যার্য র্র্য়র্মার্ র্থাকয়ল র্দাাঁহিয়য়, অন্যর্থায় র্ফয়র্ 
আর্দায় কর্যয়র্ফ। হর্ফর্ভায়ন্র্য টয়য়লয়ট র্াহন্র্য র্ফযর্ফ া র্থায়ক। তয়র্ফ ককান্ কার্যয়ণ্ র্াহন্ র্াওয়া ন্া কর্য়ল এর্ফং ওয়াক্ত 
কর্র্ল র্য়য় র্মাওয়ার্য র্ ার্ফন্া র্থাকয়ল তায়া র্র্ভ কয়র্য ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। এজন্য র্ায়র্থ র্হর্ফত্র র্ভাটির্য োকা র্যাখা 
কতগ র্ফয। হর্ফর্ভান্ হকংর্ফা র্মান্র্ফার্য়ন্ র্র্পয়র্যর্য র্র্ভয় ন্ার্ভায়র্ম হকর্ফলার্য হর্দয়ক র্ভর্খ কর্যা জ র্যর্হ, অন্যর্থায় ন্ার্ভার্ম র্য়র্ফ 
ন্া। হকর্ফলা হন্র্ধগার্যণ্ কর্যা র্ র্ফ ন্া র্য়ল এর্ফং উর্হ ত র্কয়লর্য র্ভয়র্ধয র্মহর্দ ককউ ন্া জায়ন্, তার্য়ল অন্র্র্ভান্ কয়র্য 
হকর্ফলা হন্র্ধগার্যণ্ কয়র্য ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়র্ফ। র্র্যর্ফতীয়ত হকর্ফলা হন্র্ধগার্যণ্ র্বর্ ল প্রর্ভাহণ্ত র্য়লও ন্ার্ভার্ম কর্দার্র্যায়ন্ার্য 
প্রয়য়াজন্ কন্ই (র্ভাহর্ক র্যার্র্ভান্র্হ র্য়র্ার্ভ-ন্য়র্বিঃ/র্র্ র্র়্িঃ র্-র্)। এজন্য র্ায়র্থ হর্দক হন্ণ্গয়কর্মন্ত্র র্যাখা কতগ র্ফয। র্ার্ধার্যন্তিঃ 
ঢাকা র্য়ত হর্ফর্ভান্ র্র্যার্হর্য র্হশ্চর্ভ হর্দয়ক েলয়ত র্থায়ক তাই (হর্ফর্লয়টি হন্হশ্চত র্য়য়) র্ার্ভয়ন্র্য হর্দয়ক র্ভর্খ কয়র্য 
ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যা র্মায় এর্ফং কর্পর্যার্য র্য়র্থ হর্ফর্ভায়ন্র্য কর্েন্ হর্দয়ক র্ভর্খ কয়র্য ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যা র্মায়।  
 থচয়াদ ্দ ন্াাজ আোয় :  হর্জর্দা কর্যয়ত অের্ভ র্ফযহক্ত র্দাাঁিায়ত র্ের্ভ র্’কল র্দাাঁহিয়য় ইর্ার্যায়  
হর্জর্দা কয়র্য ন্ার্ভাজ আর্দায় কর্যয়র্ফ। তয়র্ফ র্মার্যা র্দাাঁিায়ত র্ের্ভ, হকন্তু  হর্জর্দা কর্যয়ত অের্ভ, তায়র্দর্য জন্য 
র্ফয়র্ ইর্ার্যার্য র্ভার্ধযয়র্ভ  হর্জর্দা কয়র্য ন্ার্ভাজ আর্দায় কর্যা উত্তর্ভ। কেয়ায়র্য র্ফয়র্ ন্ার্ভাজ আর্দায় কর্যয়র্ফ ন্া। হর্মহন্ 
ককায়ন্া র্বায়র্ফই জহর্ভয়ন্ র্ফর্য়ত র্ায়র্যন্ ন্া হতহন্ কেয়ায়র্য র্ফয়র্ ইর্ার্যায়  হর্জর্দা কয়র্য ন্ার্ভাজ আর্দায় কর্যয়র্ফন্। 
র্র্যয়র্হ ওজর্য র্ফযতর্হত ককউ কেয়ায়র্য র্ফয়র্ ন্ার্ভার্ম আর্দায় কর্যয়ল তা জায়য়র্ম র্য়র্ফ ন্া এর্ফং তার্য ন্ার্ভার্মও শুদ্ধ র্য়র্ফ 
ন্া। তাই এ হর্ফর্লয়য় হন্য়জ হর্দ্ধা  ন্া হন্য়য় হেহকৎর্য়কর্য র্র্যার্ভর্গ র্র্কায়র্য ককায়ন্া হর্ফজ্ঞ-অহর্বজ্ঞ র্ভর্র্পহত/আয়লয়র্ভর্য 
র্র্যণ্ার্  র্য়য় র্ভার্আলা কজয়ন্ কন্ওয়া উত্তর্ভ। উয়ল্লখয, কেয়ায়র্য র্ফা স্বার্বাহর্ফকর্বায়র্ফ র্ফয়র্ ইর্ার্যা কয়র্য ন্ার্ভাজ আর্দায় 
কায়ল র্ার্ভয়ন্ টর্ ল, র্ফাহলর্ ইতযাহর্দ কর্যয়খ তার্য উর্র্য হর্জর্দা কর্যয়র্ফ ন্া, র্ফর্যং এর্ভহন্য়তই  ও হর্জর্দার্য জন্য 
র্ভার্থা ঝর্াঁ কায়র্ফ, র্য তর্ লন্ায় হর্জর্দায়ত র্ভার্থা একটর্  কর্ফর্র্হ ঝর্াঁ কায়র্ফ এর্ফং  ও হর্জর্দা উর্বয় কেয়ত্র র্াত র্যায়ন্র্য 
উর্র্য র্যাখয়র্ফ (আল-র্ফার্দাহয়উর্ র্ান্াহয় র্ৌ:র্ৌর্র্, র্পাতাওয়া র্ার্ভর্হ র্্:র্র্, র্র্ত্র- র্ভাহর্ক আর্দর্গ ন্ার্যর্হ-আর্ষ্ট/র্র্ র্র়্িঃ র্ৎর্্, র্ভাহর্ক র্ভঈন্র্ল-
আর্ষ্ট/র্ৌর্ র্র়্িঃর্্র্ো, জর্ন্/র্ৌর্ র্ িঃর্র্ো‚ আল-আর্ফর্যার্যর্ভােগ /র্ৌর্্ র্ িঃর্ৌর্ৌ)।  
 জান্াজা ন্াা - জান্াজার্য ন্ার্ভায়র্মর্য র্পর্যর্ম র্োর্ৎটি, র্মর্থা:- (র্ৌ) হন্য়ত কর্যা, (র্্) র্দাাঁহিয়য় ন্ার্ভার্ম র্িা 
ও (র্ৎ) তাকর্ফর্হর্য র্ফলা।   
   জান্াজা ন্াা োড়া হন্য় -র্ভয়ন্ র্ভয়ন্ হন্য়ত কর্যা কর্ম, আহর্ভ জান্াজার্য র্পর্যয়র্ম ককর্পায়া ন্ার্ভার্ম োর্য 
তাকর্ফর্হর্যর্র্ র্িহে, র্মা আল্লার্তা’য়ালার্য ওয়ায়  ন্ার্ভার্ম এর্ফং এই র্ভর়্য়তর্য জন্য র্দর্’আ। আল্লাহু আকর্ফার্য র্ফয়ল র্দর্ই 
কায়ন্র্য লহত র্র্মগয  র্াত উঠিয়য় ন্াহর্বর্য হন্য়ে র্াত র্ফাাঁর্ধা। তার্যর্র্য এ োন্া র্িয়র্ফ- ِِ كه ْس كه ه ِ ه ته ه ِ ه ْ بحه ه َمِ َ هل ِ نهكه ْحه س
ِه ْي ِغه لههه آل ه ِ ئكه ه َلِثه جه ه ِ ه ُّ ِجه هل تهعه ه র্র্র্ফর্ান্াকাল্লাহু)ـ  া ওয়াহর্ফর্ার্ভহর্দকা ওয়াতার্ফার্যাকার্ র্ভর্কা ওয়া তা’য়ালা জাদ্দর্কা ওয়া জাল্লা 
োন্াউকা ওয়া লা-ইলার্া র্ায় ক)। হদ্বতর্হয়র্ফার্য তাকর্ফর্হর্য র্ফয়ল র্দ য়র্দ ইর্ফর্যার্র্হর্ভ এর্ফং র্ৎয় তাকর্ফর্হর্য র্ফয়ল র্দর্’আ 
র্িয়র্ফ। র্র্থগ তাকর্ফর্হয়র্যর্য র্র্য র্ালার্ভ হর্পর্যায়র্ফ এর্ফং র্ৌর্ভ তাকর্ফর্হর্য োিা অন্য তাকর্ফর্হয়র্য র্াত উোয়র্ফ ন্া। র্মহর্দ 
কায়র্যা জান্াজার্য র্দর্’আ র্ভর্খ  ন্া র্থায়ক, তয়র্ফ শুর্ধর্ ِ ه م ْ ل ْ ه ِ ْينه م ْ ْ ل ْ ْغ ِ َم َ هل  (আল্লাহু ার্ হর্পর্যহলল র্ভর্’হর্ভহন্ন্া ওয়াল 
র্ভর্হর্ভন্াত) র্ফলয়লও েলয়র্ফ, আর্য তাও র্ফলয়ত ন্া র্ার্যয়ল, অর্তযা শুর্ধর্ োর্যর্ফার্য তাকর্ফর্হর্য(আল্লাহু আকর্ফার্য  ُ) 
র্ফলয়লও জান্াজার্য ন্ার্ভায়র্মর্য র্পর্যর্ম আর্দায় র্য়য় র্মায়র্ফ। কার্যণ্, র্দর্’আ র্দ র্দ র্িা র্পর্যর্ম ন্য়র্, র্র্ ত (কর্ফ:য়জওর্য,র্ব:র্ৌ)।  
 ালা: র্ভর্র্লর্ভান্য়র্দর্য র্ভয়র্ধয র্র্যস্পয়র্যর্য র্াোয়ত ِّللَاِه ه ْح ه ه ِ ْم هْي ِعه هلَساله (আছ্োলার্ভর্ আলাই র্ভ ওয়ার্যর্র্ভাতর্ ল্লর্) র্ফয়ল 
র্ালার্ভ হর্ফহন্র্ভয় কর্যা র্র্ ত। র্ালায়র্ভর্য উত্তয়র্য র্ফলয়র্ফ- ّللِا ه ْح ه ه ِ لَسال ِ م هْي عه تِهِه كه ه به ه  (ওয়া আলাই র্ভর্ ছ্োলার্ভর্ 
ওয়ার্যর্র্ভাতর্ ল্লহর্ ওয়া র্ফার্যকাতর্ র্)। ইর্লায়র্ভ র্ালায়র্ভর্য গু ে অর্হর্যর্র্হর্ভ। র্র্মর্যত আের্ল্লার্ ইর্ফয়ন্ উর্ভর্য(র্যাহর্মিঃ) র্য়ত 
র্ফহণ্গত, এক র্ফযহক্ত র্যার্র্লর্ল্লার্(র্িঃ)-এর্য হন্কট হজজ্ঞার্া কর্যয়লন্, ‘ইর্লায়র্ভর্য র্র্ফয়েয়য় উত্তর্ভ আর্ভল ককান্টি? ‘হতহন্ 
উত্তয়র্য র্ফলয়লন্, ‘কতার্ভর্যা র্ভান্র্র্লয়র্দর্যয়ক খান্া খাওয়াও এর্ফং র্ালায়র্ভর্য র্ফযার্ক প্রোর্য-প্রর্ার্য কর্য, োই তায়ক হেয়ন্া 
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র্ফা ন্া হেয়ন্া’। র্র্মর্যত উর্ভার্ভার্ (র্যাহর্মিঃ) র্য়ত র্ফহণ্গত কর্ম, র্যার্র্লর্ল্লার্ (র্িঃ) ইর্যর্ার্দ কয়র্যয়েন্ ‘আল্লার্ তা’আলার্য 
হন্কট র্র্ফগাহর্ধক হপ্রয় ঐ র্ফযহক্ত, হর্মহন্ র্ভান্র্র্লয়ক আয়র্ আয়র্ র্ালার্ভ কয়র্যন্ (র্ফর্খার্যর্হ র্র্যর্হর্প-র্ৌ:র্, আর্ফর্ র্দাউর্দ-র্্/র্র্োর্)’।  
 ড়াৌাা ও ড়’আন্াো- র্র্মর্যত আন্ার্(র্যাহর্মিঃ) র্য়ত র্ফহণ্গত কর্ম, র্যর্র্য়ল কার্যর্হর্ভ(র্িঃ) র্ভর্র্ার্পার্া কর্যয়তন্ এর্ফং 
র্মখন্ই র্র্পর্য কর্থয়ক প্রতযার্ফতগ ন্ কর্যয়তন্ র্র্যস্পয়র্য র্ভর্’আন্াকা কর্যয়তন্ (তার্যর্র্হর্ফ ও তার্যর্র্হর্ফ র্ৎ:র্র্ৎর্ৎ)। ন্র্ফর্হহজ(র্িঃ) ও 
তাাঁর্য র্ার্ার্ফর্হর্ণ্(র্যাহর্মিঃ) হর্ফর্দায়কালর্হন্ র্র্ভয়ও র্ভর্র্ার্পার্া কয়র্যয়েন্। এক র্ভর্র্লর্ভান্ অর্র্য র্ভর্র্লর্ভান্ র্বাইয়য়র্য 
র্াোৎকায়ল র্ালায়র্ভর্য র্র্য উর্বয়য় র্ভর্য়খার্ভর্হখ র্য়য় এয়ক অর্য়র্যর্য উর্বয় র্াত উর্বয় র্ায়তর্য র্ায়র্থ র্ালকার্বায়র্ফ 
কর্ভার্াব্বয়তর্য র্ায়র্থ হর্ভলায়ন্া এর্ফং ِ ِّلل ْ ِيغهْلحه ِّلَله  (আলর্ার্ভর্দর্হলল্লাহর্ ইয়ার্হর্প ল্লাহু লান্া ওয়ালা র্ভ) র্ফলা 
(হর্ভর্কাত র্র্যর্হর্প-র্র্োর্ৌ)। ড়’আন্াো ো ড়ন্নি িো:- উর্বয়য় স্বর্হয় র্র্দগ ান্ ও র্ফর্য়কর্য র্ায়র্থ অর্য়র্যর্য র্র্দগ ান্ ও 
র্ফর্ক একর্ফার্য হর্ভহলয়য় র্ভর্’আন্াকা কর্যা। প্রয়তযয়ক হন্য়জর্য ডান্ হর্দক হর্ভলায়ন্া।  
 ড়’আন্াো েড়’আ- لِه ْ س ه ه ِّلَلهِ ْ ت َه ب  محه ْ َمِ َ ل  (আল্লাহু া হঝর্দ র্ভর্র্াব্বাহত হলল্লাহর্ ওয়া র্যর্র্হলহর্)।      
 হওয়াে- হর্ভর্ওয়ায়কর্য র্পহর্মলত ও গু ে র্ম্পয়কগ  অয়ন্ক র্াহর্দর্ র্ফহণ্গত আয়ে। ন্ার্যর্হ-র্র্ র্ল র্র্ফার্য জন্য 
হর্ভর্ওয়াক কর্যা র্র্ য়ত র্ভর্য়াক্কার্দার্। ইর্া র্ভর্য়খর্য র্হর্ফত্রতার্য উর্ায় এর্ফং আল্লার্তা’য়ালার্য র্ন্তুহষ্টর্য কার্যণ্। র্ভর়্তর্ যর্য 
র্র্ভয় কাহলর্ভায়য় র্ার্ার্দত র্িা ন্হের্ফ র্য়। র্র্মর্যত আয়য়র্া(র্যা:) এর্য কর্যওয়ায়য়য়ত র্যার্র্লর্ল্লাহ্ (র্া:) র্ফয়লন্- কর্ম 
ন্ার্ভায়র্মর্য জয়ন্য হর্ভর্ওয়াক কর্যা র্য়, তা হর্ভর্ওয়াকহর্ফর্র্হন্ ন্ার্ভায়র্মর্য কর্ভাকাহর্ফলায় র্ত্তর্যগুণ্ উত্তর্ভ(র্ফায়র্াকর্হ)। র্র্তর্যাং 
আর্ভর্যা হর্ভর্ওয়াক র্ফযর্ফর্ায়র্য র্য়েষ্ট র্য়র্ফা। হওয়াে ো েড়’আ- ِل يِفيِه ْ َمِبه َ ل  (আল্লাহু া র্ফাহর্যক লর্হ র্পর্হর্)। 
 ক্কায় াাদ ান্া- কার্ফা র্র্যর্হর্প কর্থয়ক র্র্র্ফগ, র্হশ্চর্ভ ও র্দহেয়ণ্ আন্র্র্ভাহন্ক র্ র্ভাইল এর্ফং উত্তয়র্য 
র্ভর্হজয়র্দ আয়য়র্া র্ৎ র্ভাইল। এ র্র্হর্ভান্ার্য র্ভয়র্ধয ঝর্িা, র্ভার্যহর্ট, হর্কার্য কর্যা, র্াে-র্ালা কাটা ইতযাহর্দ হন্হর্লদ্ধ।  
 ান্ হ্দেদে েঢ়ত্ব- র্ভক্কা কর্থয়ক কজদ্দা হর্ফর্ভান্ র্ফযর্য র্দহেয়ণ্ র্র্োহক.হর্ভ, র্ভহর্দন্া র্র্যর্হর্প উত্তর্য র্হশ্চয়র্ভ 
র্র্র্োহক.হর্ভ। র্ভক্কা কর্থয়ক হর্ভন্া র্-র্হক.হর্ভ (কার্ফা কর্থয়ক হর্ভন্া প্রায় র্ হক.হর্ভ), আর্যার্পা র্দহেণ্-র্র্য়র্ফগ র্্র্্.র্ 
হক.হর্ভ, র্ভর্জর্দাহলর্পা র্দহেণ্-র্র্য়র্ফগ র্ৌর্ৎ হক.হর্ভ। হর্ভন্া র্য়ত আর্যার্পা র্দহেণ্-র্র্য়র্ফগ প্রায় র্ৌর্ হক.হর্ভ, আর্যার্পা কর্থয়ক 
র্ভর্জর্দাহলর্পা প্রায় র্ৌর্্ হক.হর্ভ, র্ভর্র্মর্দাহলর্পা র্য়ত হর্ভন্া উত্তয়র্য র্-র্ হকিঃহর্ভিঃ (জার্ভার্যাত র্ হক.হর্ভ)। আর্যার্পায়তর্য 
আয়তন্ র্ৎর্ৌ র্ফর্গ হক.হর্ভ.। জার্ভর্যায়য় আকার্ফা কর্থয়ক র্র্ি  র্য়র্থ র্ভাওহলর্দর্ র্ফর্হ(র্িঃ) র্র্মগয  র্দর্র্যে প্রায় র্হকিঃহর্ভিঃ। 
র্ভহর্দন্া র্র্র্য র্য়ত র্ফর্দর্য র্ৌর্র্োহক.হর্ভ.। র্ভর্হজয়র্দ ন্র্ফর্ফর্হ র্য়ত ওহুর্দ উত্তয়র্য র্ৎহক.হর্ভ এর্ফং র্ভহর্দন্া ইর্লার্ভর্হ হর্ফশ্বহর্ফর্দযালয় 
র্হশ্চয়র্ভ র্হকিঃহর্ভিঃ।  
 হ ংক্রাে হন্য়-োন্ড়ন্ঃ (য়র্ভার্ফাইল অর্ায়র্যটয়র্যর্য ন্ার্ভ-Mobily) -(র্ৌ) ন্ম্বর্য জান্য়তিঃ *র্্র্্র্্# ডায়াল 
কর্যয়র্ফ। (র্্) হর্যোজগ  কর্যয়তিঃ *র্ৌর্র্োর্ো*হর্যোজগ  কাডগ  ন্ম্বর্য*হর্বর্া ন্ম্বর্য# অর্থর্ফা- র্ৌর্র্োর্ো ন্ম্বয়র্য ডায়াল কয়র্য 
র্র্যর্ফতী হন্য়র্দগর্ন্া অন্র্র্র্যণ্ কর্যয়র্ফ।(র্ৎ) র্ফযালযান্স জান্য়তিঃ*র্ৌর্র্ৌর্ৌ# ডায়াল কর্যয়র্ফ। (র্) কর্ফান্ার্ জান্য়তিঃ 
*র্ৌর্র্ৌর্ৌ*র্ৌ# ডায়াল কর্যয়র্ফ। (র্) fnf কর্ট কর্যার্য হন্য়র্ভ (য়র্ম ককান্ র্্টি)- প্রর্থর্ভটি এর্বায়র্ফ-*র্র্ৌর্*র্ৌ*ন্ং# 
হদ্বতর্হয়টি এর্বায়র্ফ-*র্র্ৌর্*র্্*ন্ং# ডায়াল কর্যয়র্ফ। আয়র্যা জান্ার্য জন্য কাস্টর্ভর্য র্াহর্বগ র্ কর্ন্টার্য ন্ং- র্ৌর্ৌর্োর্ো কত 
ডায়াল কর্যয়র্ফ হকংর্ফা ান্র্হয় র্াহর্বগ র্ কর্ন্টায়র্য র্র্যার্হর্য কর্মার্ায়র্মার্ কর্যয়র্ফ। র্ফায়তর্ ল্লার্ র্ংলগ্ন র্ভায়কগ ট র্ভক্কা টাওয়ায়র্যর্য 
র্ার্ভয়ন্ই র্াহর্বগ র্ কর্ন্টার্য আয়ে। ্াংলাদেে জ্জ হেদন্ থৌান্ ন্ং- র্ভক্কা অহর্পর্:  র্োর্র্র্র্্র্র্র্ৌর্ৎর্র্র্ো, 
র্োর্র্র্র্্র্র্র্ৌর্ৎর্র্র্ৌ, র্ভহর্দন্া: র্োর্র্র্র্োর্র্র্র্র্র্্র্্র্ো, কজদ্দা: র্োর্র্র্র্্র্র্র্র্র্র্োর্। 
 হেন্ড়ঃ র্হন্র্ফার্য-ইয়াওর্ভর্র্ র্ার্ফত, র্যহর্ফর্ফার্য-ইয়াওর্ভর্ল আর্ার্দ, কর্ার্ভর্ফার্য-ইয়াওর্ভর্ল এতহন্ন্, র্ভ লর্ফার্য-
ইয়াওর্ভর্ত্তর্লর্ত, র্ফর্র্ধর্ফার্য-ইয়াওর্ভর্ল আর্যর্ফা, র্ফর়্র্স্পহতর্ফার্য-ইয়াওর্ভর্ল খার্ভর্হর্, শুির্ফার্য-ইয়াওর্ভর্ল জর্র্ভর্আ, হর্দন্-ইয়াউর্ভ/ 
ন্ার্ার্য, র্যাহত্র-লাইল, আর্ার্ভর্হকাল- র্ফর্কর্যা, র্তকাল- আর্ভছ, র্ভার্- র্াহ্ র্য।  
 ংখযাঃ- র্ৌ- ( )ওয়ায়র্র্দ, র্্- ( )এতহন্ন্, র্ৎ- ( )তালাতা, র্- ( )আর্যর্ফা, র্- ( )খাম্ো, র্- ( )হেত্তা, র্- ( )র্ার্ফআ, র্- ( ) 
তার্ভাহন্য়া, র্- ( )হতস্আ, র্ৌর্ো- ( )আর্ার্যা, র্ৌর্ৌ- ( )এর্ার্দার্ার্যা, র্ৌর্্- ( )এোর্ার্যা, র্ৌর্ৎ- ( )তালাতার্ার্যা, র্ৌর্-

( )আর্যর্ফাতার্ার্যা, র্ৌর্-( )খার্ভার্াতার্ার্যা, র্ৌর্- ( )হেত্তাতার্ার্যা, র্ৌর্- ( )র্ার্ফআতার্ার্যা, র্ৌর্- ( ) তার্ভাহন্য়ার্ার্যা, র্ৌর্-

( )হতর্আতার্ার্যা, র্্র্ো-( )এর্হর্যন্, র্ৎর্ো-( )তালাহতন্, র্র্ো-( )আর্যর্ফাঈন্, র্র্ো-( )খার্ভহেন্, র্র্ো-( )হর্হত্তন্, র্র্ো-

( )র্ার্ফঈন্, র্র্ো-( )তার্ভাহন্ন্/োর্ভাহন্ন্, র্র্ো-( )হতর্ঈন্, র্ৌর্োর্ো-( )হর্ভয়ার্, র্্র্োর্ো-( ) কর্ভয়াতা/কর্ভয়াতাই।  
 আহর্ভ দ্বর্হহন্ হর্োই হর্হেত ন্ই, এতর্দহর্ফর্লয়য় আর্ভার্য ককান্ জ্ঞান্ও কন্ই। অয়র্মার্যতা র্য়েও হর্ফহর্ব  
হকতার্ফ, ইর্লার্ভর্হ র্ত্র-র্হত্রকা ইতযাহর্দর্য কর্থয়ক এতর্দহর্ফর্লয়য় র্ংর্র়্র্র্হত প্রয়য়াজন্র্হয় হকের্ কর্থা একহত্রত কয়র্য 
আল্লার্র্য ওয়ায়  হন্য়জর্য ও দ্বর্হন্-র্দর্যর্দর্হ র্বাইয়র্দর্য হখর্দর্ভয়ত তর্ য়ল র্ধর্যার্য কেষ্টা কয়র্যহে। কলখাটি র্ াহন্ত 
র্জ্জ্বর্মাত্রর্হয়র্দর্য কখর্দর্ভয়ত উৎর্র্ীকর়্ ত। এর্য র্ভয়র্ধয র্বর্ ল-ভ্রাহ  র্থাকা স্বার্বাহর্ফক। জ্ঞান্র্হ-গুণ্র্হ র্ােক র্র্ভায়জর্য 
প্রহত হর্ফন্র্হত অন্র্য়র্যার্ধ ককান্ র্বর্ ল-ভ্রাহ  র্হর্যলহেত র্য়ল ের্ভা র্র্যর্য র্দর়্হষ্টয়ত কর্দখয়র্ফন্ এর্ফং তা 
র্ংয়র্ার্ধয়ন্র্য উয়দ্দয়র্য অন্র্গ্রর্র্র্র্ফগক আর্ভায়ক জাহন্য়য় র্ফাহর্ধত কর্যয়র্ফন্। আল্লার্তা’য়ালা এটি কর্ফর্ল ক ন্ 
এর্ফং এ কর্থয়ক র্ংহিষ্ট র্কলয়ক উর্কর়্ ত র্ওয়ার্য তাওহর্পক র্দান্ ক ন্। র্র্যর্ভক ণ্ার্ভয় র্ভর্ান্ আল্লার্ 
তা’য়ালা আর্ভায়র্দর্য র্কয়লর্য কন্ক আর্ভল কর্ফর্ল ক ন্, আর্ভর্হন্। হর্ফন্র্হত - র্ভর্র্া র্দ হর্ভজান্র্র্য র্যর্র্ভান্ 
(র্ংকলক), Email: mzn6410@gmail.com, hazzguide@gmail.com  
 িেযঢ়ত্র- (র্ৌ) হকতার্ফর্ল র্জ্ব- র্ভর্র্পহত র্ভন্র্র্ ল র্ক, (র্্) আর্কায়র্ভ র্জ্জ ও উর্ভর্যাহ্- র্ভর্র্পতর্হ র্ভর্র্া র্দ র্র্পর্হ(র্যর্িঃ)(অন্র্র্ফার্দ র্ভািঃ র্ভর্র্ািঃ 
হর্র্যাজর্ল র্ক), (র্ৎ) ওস্ওয়ায়য় র্যর্র্য়ল-আকর্যার্ভ(র্)- আের্ল র্াই লখন্র্ফর্হ, (র্) কর্ফয়র্র্তর্হ কজওর্য, (র্) হর্য়ে র্ার্র্হন্, (র্) র্ভাহর্ক 
র্যার্র্ভান্র্হ র্য়র্ার্ভ, (র্) র্ভাহর্ক র্ভঈন্র্ল ইর্লার্ভ, (র্) র্ভাহর্ক আর্দর্গ ন্ার্যর্হ, (র্) র্ভাহর্ক আল কাউর্ার্য, (র্ৌর্ো) র্ভাহর্ক আলআর্ফর্যার্য, 
(র্ৌর্ৌ) র্জ্জ হর্ফর্লয়ক র্র্হ কা ইতযাহর্দ। 
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