
সহজ সরল উপেয় ইসলােমর িবিধ-িবধান শখা

আেলাকিচে ইবাদত

যাকাতরাজা হনামাজপিবতা

অনুবাদ

Abdullah BahmmamD.
আব াহ শহীদ আবর রহমান

পযােলাচনার

মুহাদ শামসুল হক িসিক

অজু করার িনয়ম ও অজুর মাসােয়ল

https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://www.al-feqh.com/bn
https://www.al-feqh.com/bn
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AE-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2
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৩- আল-কুরআি স্পশ্জ করা
োরে	 আল্াহ	 তাআলা	 বসলসেন,) ُروَن  ٱلُۡمَطهَّ إِلَّ  ۥٓ  ُه َيَمسُّ )لَّ     
{পহবত্রগে	ব্যতীত	চেউ	তা	স্পি্ত	েসর	না।}	[[আল	ওয়াহেয়া:	৭৯]]

৭ অর ুকরা

অররু হুকুম
অজু	েরা	হয়ত	িরজ	অথবা	মুস্তাহাব

ক) বতি কারতণ অর ুফরর হতয় 
োতক
১- িামার
আল্াহ	তাআলা	বসলন,

لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ )َيٰٓ

رُۡجلَُكۡم إَِل 
َ
يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
َوأ

 ) ۚ  ٱۡلَكۡعَبۡيِ

{চহ	মুহমনগে,	যখন	চতামরা	োলাসত	দন্ায়মান	হসত	চাও,	তখন	

চতামাসদর	মুখ	ও	েনুই	পয্তন্ত	হাত	চিৌত	ের,	মাথা	মাসেহ	ের	

এবং	টাখনু	পয্তন্ত	পা	(চিৌত	ের)।}[েূরা	আল-মাসয়দা	:	৬]

শরীয়লতর পচরভাষায় অজু
পহবত্রতা	 অজ্তসনর	 হনয়সত	 হনহদ্তষ্	 অঙ্গেমূসহ	 পাহন	
ব্যবহার	েরা

আচভধাচনক অল্্ অজু
চেৌদেয্ত	ও	পহরষ্ার-পহরছেন্নতা

সূ ি ী প ত্র
অররু সংজ্া

অররু হুকুম

অররু ফবরলত

অররু পদ্ধবত

অররু শত্জ ািলী

অররু ফরর 

অররু সুন্নত

অর ুেতঙ্র কারণসমহূ

সালাততর রিযি অরু

২- কািাঘতরর তাওয়াফ
োরে	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 ঋতুবতী	

মহহলাসে	বসলসেন,

‘তুহম	পহবত্র	হওয়ার	আসগ	তাওয়াি	েরসব	না।’(বে্তনায়	বুখারী) 

তাওয়াতফর রিযি অর ু

কুরআি স্পশ্জ করার রিযি অরু

https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AE-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2
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অর ুকরা

অররু ফবরলতসমহূ
১- অর ুআল্াহর োতলািাসার কারণ
আল্াহ	তাআলা	বসলন,

ٰبَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن(    َ ُيِبُّ ٱتلَّوَّ  )إِنَّ ٱللَّ
{হনশ্য়	 আল্াহ	 তাওবাোরীসদর	 ভালবাসেন	 এবং	 ভালবাসেন	

অহিে	পহবত্রতা	অজ্তনোরীসদর।} [েূরা	আল	বাোরা	:	২২২]	

২- অর ুউম্তত মহুাম্াদীর আলামত; 
পেতহতু তারা পকয়ামততর বদিতস উজ্জ্বল 
অঙ্ বিতয় উপবস্ত হতি 
নবী	 োরীম	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 	 বসলসেন,	

‘চেয়ামসতর	হদন	আমার	উম্ত	অজুর	অঙ্গগুসলা	উজ্জ্বল	ঝলমসল	

অবথিা	 হনসয়	উপহথিত	হসব।	োসজই	চতামাসদর	চয	এগুসলা	দীঘ্ত	

েরসত	চায়	চে	চযন	তা	েসর	চনয়।’(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম।)

ঘুমাতিার সময় অরু

কুরআি পতলাওয়াততর রিযি অরু

আল্াহর বেবকতরর রিযি অরু

মতৃ িযিবক্ততক িহি করার রিযি অরু

ক) উবল্বখত সময় �াড়া অিযিসমতয় 
অর ুকরা মতুোহাি
এর	 দহলল	 রােূলুল্াহ	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াসমর	

হাদীে,‘ঈমানদার	 ব্যহতিই	 চেবল	 অজুর	 চহিাজত	 েসর।’ 

(বে্তনায়	 আহমাদ)	 চে	 হহসেসব	 হন্বহে্তত	 জায়গােমূসহ	 অজু	 েরা	

তাহগদেহ	মুস্তাহাব:

প্রততযিক িামাতরর সময় অর ুিিায়ি করা। 
আল্াহ তাআলার বেবকর ও দআুর সময়, কুরআি 
পতলাওয়াততর সময়, বিদ্রা োওয়ার পূতি্জ, প�াসল 
করার পূতি্জ অর ুকরা গুরত্বপূণ্জোতি মতুোহাি। 
মতৃ িযিবক্ততক িহি করার পর ও প্রবতিার অর ু
েতঙ্র পর অর ুকরা মতুোহাি, েবদও তখি িামার 
আদাতয়র ইছিা িা োতক।
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পবিত্রতা

	.	নাসে	 পাহন	 চদয়া	 অথ্ত:	 হনশ্াসের	 োসথ	 নাসের	 মসি্য	

পাহন	চটসন	চনয়া।

৭.	নাে	ঝাড়া	অথ্ত:	নাসের	হভতর	চথসে	পাহন	চবর	েরা।

৮.	মুখমন্ল	চিৌত	েরা	(হতনবার)	দাহড়	চখলাল	েরােহ।

৯.	আঙ্গুসলর	মাথা	চথসে	েনুই	পয্তন্ত	ডান	হাত	হতনবার	

চিৌত	েরা।	অতঃপর	এেইরূসপ	বাম	হাত	চিৌত	েরা।

১০.	মাথা	মাসেহ	েরা:		আর	তার	পদ্ধহত	হসলা	প্রথসম	

হাত	পাহন	 হদসয়	হভহজসয়	চনয়া।	এরপর	মাথার	োমসনর	

হদে	চথসে	হপেসনর	হদসে	চুসলর	চিষ	েীমানা	পয্তন্ত	হাত	

বুলাসনা।	এরপর	চপেসনর	হদে	চথসে	োমসনর	হদসে	হাত	

হিহরসয়	আনা	(এেবার)।

১১.	 তজ্তনী	 অঙ্গুহল	 হদসয়	 োসনর	 হভতসর	 মাসেহ	 েরা	

আর	বৃদ্ধাঙ্গুহল	 হদসয়	োসনর	বাহহসরর	অংি	মাসেহ	েরা	

(এেবার)।

১২.	ডান	পা	টাখনু	পয্তন্ত	চিৌত	েরা	(হতনবার)	অতঃপর	

এেইরূসপ	বাম	পা	চিৌত	েরা	।

১৩.	অজু	চিষ	েরার	পর	এই	দুআ	পাি	েরা	:

َأْشَهُد َأن لَّ ِإَلَه ِإلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشرِْيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ 
ُمَحمَّداً َعْبُدُه َوَرُسْولُُه اَللَُّهمَّ اْجَعْلِنْي ِمَن التَـّوَّابِْيَن، َواْجَعْلِنْي 
ِمن اْلُمَتَطهِّرِْيَن ُسْبَحاَنَك اللهمَّ َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأن لَّ ِإَلَه 

ِإلَّ أَْنَت، َأْستـَْغِفُرَك َوأَتـُْوُب ِإلَْيَك.
(অথ্ত)	‘আহম	োক্্য	হদহছে	চয,	আল্াহ	ব্যতীত	চোসনা	মাবুদ	

চনই।	হতহন	এে,	তার	চোসনা	িরীে	চনই।	আহম	আসরা	

োক্্য	হদহছে	চয,	মুহাম্াদ	তাঁর	বাদো	ও	রােূল।	চহ	আল্াহ,	

আপহন	আমাসে	তাওবাোরীসদর	অন্তভু্ততি	েরুন।	আমাসে	

পহবত্রতা	 অজ্তনোরীসদর	 অন্তভু্ততি	 েরুন।	 চহ	 আল্াহ,	

আপনার	প্রিংোেহ	আপনার	মহত্ব	বে্তনা	েরহে।	োক্্য	

হদহছে,	আপহন	োড়া	চোসনা	ইলাহ	চনই।	আপনার	োসে	

ক্মা	প্রাথ্তনা	েরহে	আর	তাওবা	েরহে	আপনার	োসে।’ 
(বে্তনায়	নাোয়ী)

৩- অর ুগুিাহ ও পাপ বমটিতয় পদয়।
নবী	োরীম	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম		বসলসেন,	‘চয	অজু	

েসর	 এবং	 েুদেরভাসব	 অজু	 েসর	 তার	 িরীর	 চথসে	 পাপেমূহ	

চবর	 হসয়	 যায়।	 এমনহে	 নসখর	 নীচ	 চথসেও	 চবর	 হসয়	 যায়।’ 
(বে্তনায়	মুেহলম।	)

৪- মে্জাদা পিতড় োওয়া 
নবী	 োরীম	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 	 বসলসেন,	 ‘আহম	

হে	 চতামাসদর	এমন	 হবষয়	েম্পসে্ত	খবর	 চদব	না	যার	মাি্যসম	

আল্াহ	তাআলা	গুনাহ	হমহটসয়	চদন	ও	ময্তাদা	বৃহদ্ধ	েসরন?	তারা	

বলসলন,	অবি্যই	বলসবন	ইয়া	রােূলাল্াহ!	হতহন	বলসলন,	‘েষ্	

েস্বেও	অজু	পূে্তভাসব	েরা,	মেহজসদর	হদসে	বার	বার	পদচালনা	

েরা,	 োলাসতর	 পর	 োলাসতর	 জন্য	 অসপক্া	 েরা।	 এটা	 হসলা	

হরবাত।’(বে্তনায়	মুেহলম।)

অররু পদ্ধবত
১.	অন্তসর	অজুর	হনয়ত	েরা।

২.	হবেহমল্াহ	বলা।

৩.	হাসতর	দু’েহজি	পয্তন্ত	চিৌত	েরা	(হতনবার)।

৪.	চমেওয়াে	েরা:	এর	েময়	হসলা	েুহল	েরার	মুহূসত্ত।

৫.	েুহল	েরা,	নাসে	পাহন	চদয়া,	নাে	ঝাড়া	(হতনবার)।

েুহল	েরা	অথ্ত	:	মুসখর	মসি্য	পাহন	প্রসবি	েহরসয়	নাড়াচাড়া	েরা
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১

হাততর দ’ুকবজি পে্জন্ পিৌত করা 
(বতিিার)

৩

িাতক পাবি পদয়া 
(বতিিার)

২

কুবল করা (বতিিার)

৪

িাক �াড়া 
(বতিিার)

অররু পদ্ধবত
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৫

মখুমডেল পিৌত করা 
(বতিিার)

৬

দাবড় পখলাল করা

৮

মাো মাতসহ 
করা

৯

তর্জ িী অঙ্বুল বদতয় কাতির বেততর মাতসহ করা আর িদৃ্ধাঙ্বুল 
বদতয় কাতির িাবহতরর অংশ মাতসহ করা (একিার)

১০

ডাি পা �াখি ুপে্জন্ পিৌত করা (বতিিার) 
অতঃপর একইরূতপ িাম পা পিৌত করা

৭

আঙ্তুলর মাো পেতক কিইু পে্জন্ ডাি হাত বতিিার পিৌত 
করা। অতঃপর একইরূতপ িাম হাত পিৌত করা
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পবিত্রতা
অররু শত্জ ািলী
১-	পাহন	পহবত্র	হসত	হসব।

২-	পাহন		তবি	হসত	হসব।	উদাহরেত	চেউ	যহদ		চুহর	েরা	পাহন	

হদসয়	অজু	েসর	তসব	তার	অজু	হসব	না।

৩-	যা	হেেু	ত্বসে	পাহন	চপোসত	বািা	চদয়	তা	অজুর	পূসব্ত	অপোরে	

েসর	হনসত	হসব,	চযমন	চহব্ত	ইত্যাহদ।

অররু ফররসমহূ
১-	মুখমন্ল	চিৌত	েরা।

২-	দু’হাত	েনুই	পয্তন্ত	চিৌত	েরা।

৩-	দু’পা	টাখনুেহ	চিৌত	েরা।

৪-	মাথা	মাসেহ	েরা।	

হানািী	মাযহাসব	স্ীেৃত	এ	েেল	িরসজর	োসথ	ইমামসদর	চেউ	

চেউ	আসরা	েসয়েহট	িরজ	চযাগ	েসরসেন।	আর	তা	হসলা:

৫-	হনয়ত	েরা:	হনয়সতর	থিান	হসলা	অন্তর।	হনয়ত	মুসখ	উচ্ারে	

েরার	হবষয়	নয়।	অজুর	হনয়ত	ব্যতীত	চেউ	যহদ	িীতলতা	অজ্তন	

অথবা	 পহরছেন্নতা	 অজ্তসনর	 জন্য	 অজুর	 অঙ্গগুসলা	 চিৌত	 েসর	

তাহসল	তা	অজু	বসল	গে্য		হসব	না।

৬-		অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুসলা	চিৌত	েরার	েময়	ক্ম	বজায়	রাখা।

৭-	 অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুসলা	 চিৌত	 েরসত	 িারাবাহহেতা	 বজায়	 রাখা,	

চিৌত	েরসত	এতটা	চদহর		না	েরা	চয	আসগর	চিায়া	অঙ্গহট	শুহেসয়	

যায়।

অররু সুন্নতসমহূ
১-	অজুর	শুরুসত	দু’হাত	েহজি	পয্তন্ত	হতনবার	চিৌত	েরা

২-	চমেওয়াে	েরা।

৩-	মাথা	ও	োন	বাসদ	প্রসত্যেহট	অঙ্গ	হতনবার	চিৌত	েরা।	মাথা	

চেবল	এেবার		মাসেহ	েরা।

৪-	ডান	হদে	অনুেরে:	অথ্তাৎ	অঙ্গগুসলা	চিৌত	েরার	েময়	ডাসনর	

অঙ্গ	হদসয়	শুরু	েরা।

৫-	 উজ্জ্বলতা	 দীঘ্ত	 েরা:	 অথ্তাৎ	 হাত	 চিৌত	 েরার	 েময়	 েনুই	

োহড়সয়	আসরা	এেটু	চিৌত	েরা।

৬-	হাত	ও	পাসয়র	আঙ্গুলেমূসহর	মি্যবত্তী	থিানগুসলা	মাসেহ	েরা।

৭-	চযেেল	অঙ্গ	চিৌত	েরসত	হয়	তা	হাত	বুহলসয়	চিৌত	েরা।	

পাহন	হেহটসয়	চদয়া	যসথষ্	নয়।

৮-	 	 পাহন	 ব্যবহাসর	 হমতব্যয়ী	 হওয়া;	 নবী	 োরীম	 োল্াল্াহু	

আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বসলসেন,	 ‘এ	 উম্সতর	 মসি্য	 এমন	

এে	 েম্প্রদায়	 হসব	 যারা	 পহবত্রতা	 অজ্তসন	 েীমালঙ্গন	 েরসব। 

(বে্তনায়	আবু	দাউদ।)(অথ্তাৎ	অজুর	েময়	পাহন	অপচয়	েরসব।)

অজুর	পর	দুআ	পাি	েরা	:	নবী	োরীম	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	

োল্াম		বসলসেন,	চতামাসদর	চয	চেউ	েুদের	েসর	পহরপূে্তভাসব	

অজু	েরসব	অতঃপর	বলসব,

 َأْشَهُد َأن لَّ ِإَلَه ِإلَّ اهللُ، َوَأنَّ ُمَحمَّداً َعْبُد اهلِل َوَرُسولُُه، اللَُّهمَّ 
اْجَعْلِني ِمَن التَـّوَّابِيَن َواْجَعْلِني ِمَن اْلُمَتَطهِّرِيَن،.  

 
(অথ্ত)	(‘আহম	োক্্য	হদহছে	চয,	আল্াহ	ব্যতীত	চোসনা	মাবুদ	চনই।	

হতহন	এে,	তার	 চোসনা	িরীে	 চনই।	আহম	আসরা	োক্্য	 হদহছে	

চয,	মুহাম্াদ	তার	বাদো	ও	রােূল।	চহ	আল্াহ,	আপহন	আমাসে	

তাওবাোরী	ও	পহবত্রতা	অজ্তনোরীসদর	অন্তভু্ততি	েরুন।’তাহসল	

তার	 জন্য	 জান্নাসতর	 আটহট	 দরজা	 খুসল	 চদয়া	 হসব।	 চযসোসনা	

দরজা	হদসয়	ইছো	েরসব	প্রসবি	েরসত	পারসব।)(বে্তনায়	হতরহমযী)

পমসওয়াক করা

দ’ুহাততর আঙ্লুসমহূ বখলাল করা

উজ্জ্বলতা দীঘ্জ করা

হাতত চবি্জ োকািস্ায় অরু
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৯-	 অজুর	 পর	 দু’রাোআত	 নামাজ	 আদায়	 েরা।	 নবী	 োরীম	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 	 বসলসেন,	 ‘চয	 ব্যহতি	 আমার	

এ	অজুর	মত	েসর	অজু	েরসব	এরপর	এমনভাসব	দু’রাোআত	

নামাজ	 আদায়	 েরসব	 যাসত	 অন্যসোসনা	 হচন্ত-েল্পনা	 হেল	

না,	 তাহসল	 তার	 অতীসতর	 গুনাহ	 ক্মা	 েসর	 চদয়া	 হসব।’ 

(বে্তনায়	বুখারী	ও	মুেহলম।) 

মাসাতয়ল
১-	যখন	চোসনা	মুেহলম	হনদ্রা	চথসে	জাগ্রত	হসয়	অজু	েরসত	

চায়	তখন	চযন	চে	তার	হাত	পাহনর	পাসত্র	ঢুহেসয়	না	চদয়।	বরং	

হতনবার	হাত	িুসয়	 চনয়ার	পর	হাত	ঢুোসব।	োরে	রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	 	 ‘চতামাসদর	মসি্য	

চেউ	হনদ্রা	চথসে	জাগ্রত	হসল	চে	চযন	হতনবার	হাত	চিৌত	েরার	

আসগ	তার	হাত	পাসত্রর	মসি্য	না	ঢুোয়।	চেননা	চে	জাসন	না	

তার	হাত	চোথায়	রাত	োহটসয়সে।’

২-	অজুসত	চযেেল	অঙ্গ	চিৌত	েরা	জরুহর	তার	প্রসত্যেহটসত	

ভাসলামসতা	পাহন	 চপোসত	হসব।	 হবসিষ	েসর	হাত	ও	পাসয়র	

আঙ্গুসলর	 িাঁসে,	 দাহড়র	 ও	 োসনর	 মি্যবত্তী	 জায়গায়।	

এমহনভাসব	দুই	েনুই	ও	পাসয়র	চগাড়াহলসত।	োরে	রােূলুল্াহ	

োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	 ‘পাসয়র	 চগাড়াহলর	

জন্য		জাহান্নাসমর	আগুসনর	হুমহে	রসয়সে।’

৩-	 ইয়ােীন	 বা	 দৃঢ়	 হবশ্াসের	 হভহত্ত	 হসলা	 প্রহতহট	 হবষসয়র	

চক্সত্র	 চমৌহলে	 গুরুসত্বর	 ব্যাপার।	 চে	 হহসেসব	 যহদ	 তাহারাত	

বা	 পহবত্রতা	 অজ্তসনর	 েথা	 দৃঢ়ভাসব	 মসন	 থাোর	 পর	 অজু	

চভসঙ্গ	চগসে	বসল	েসদেহ	হয়,	তাহসল	দৃঢ়	হবশ্াসের	ওপর	হথিত	

হবষয়হটসেই	 প্রািান্য	 হদসত	 হসব।	 আর	 চেটা	 হসলা	 তাহারাত।	

আর	যহদ	তাহারাত	অজ্তন	েসরহন	মসম্ত	দৃঢ়	হবশ্াে	থাসে	আর	

অজু	েসরসে	বসল	েসদেহ	হয়	তাহসল	তাহারাত	অজ্তন	না	েরার	

হবষয়হটই	প্রািান্য	পাসব।

৪-	যহদ	চোসনা	মুেহলম	এমনভাসব	অজু	েসর	চয,	চোসনা	অঙ্গ	

এেবার	আবার	চোসনাহট	দু’বার	আবার	চোসনাহট	হতনবার	চিৌত	

েসর	তাহসলও	অজু	শুদ্ধ	হসব।

৫-	চয	ব্যহতি	ভুসল	অজু	ব্যতীত	নামাজ	আদায়	েসরসে,	চে	তা	

স্মরে	েরামাত্র	নামাজ	আবার	পসড়	চনসব।

৬-	অজু	েরার	পর	যহদ	 চোসনা	 নাপাহে	 চলসগ	যায়,	তাহসল	

নাপাহে	দূর	েসর	চনসব।	অজু	েরসত	হসব	না।	োরে	নাপাহে	

চলসগ	যাওয়াটা	অজু	ভসঙ্গর	োরে	নয়।

�েীর বিদ্রাউত�র প�াশত খাওয়া

অর ুেতঙ্র কারণসমহূ
১-	মলদার	ও	লজ্াথিান	চথসে	যা	হেেু	চবর	হয়,	চযমন	চপিাব,	

পায়খানা,	বায়ু	ইত্যাহদ	অজু	ভসঙ্গর	োরে।	 চেননা	নবী	োরীম	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 	 বসলসেন,	 ‘অজু	 ভঙ্গ	 হওয়ার		

োরে	ঘসট	যাওয়ার	পর	অজু	েরার	পূসব্ত	চতামাসদর	োসরা	নামাজ	

আল্াহ	েবুল	েসরন	না।’

২-	গভীর	ঘুম,	যাসত	অনুভুহত	থাসে	না।	চবহুি	হওয়া,	পূে্ত	মাতাল	

হওয়া	ইত্যাহদর	হুেুমও	গভীর	ঘুসমর	হুেুসমর	মসতাই।

৩-	মুখ	ভসর	বহম	েরা।	োরে	আবু	দারদা	রাহয.	এর	এে	বে্তনা	

অনুযায়ী,	 ‘নবী	 োরীম	 োল্াল্াহু	 আলাইহহ	 ওয়া	 োল্াম	 বহম	

েরসলন	 অতঃপর	 চরাজা	 ভঙ্গ	 েরসলন,	 এবং	 অজু	 েরসলন।’	 
(বে্তনায়	হতরহমযী)

৪-	 বয়স্ক	 জাগ্রত	 ব্যহতি	 রুেু	 হেজদাহবহিষ্	 নামাসজ	 নামাজরত	

অবথিায়	 যহদ	 অট্টহাহে	 হাসে	 তাহসল	 অজু	 ও	 নামাজ	 নষ্	 হসয়	

যাসব।	োরে	রােূলুল্াহ	োল্াল্াহু	আলাইহহ	ওয়া	োল্াম	বসলসেন,	

‘চতামাসদর	মসি্য	 চয	ব্যহতি	অট্ট	হাহে	চহসেসে	চে	চযন	অজু	ও	

নামাজ	আবার	আদায়	েসর	চনয়।	(বে্তনায়	দারা	েুতনী)

৫-	প্রবাহমান	রতি।	এর	প্রমাে	হসলা	‘আদিুল্াহ	ইবসন	উমার	রাহয.	

এর	নাে	 চথসে	যখন	রতি	পড়ত,	তখন	 হতহন	 হিসর	এসে	অজু	

েসর	হনসতন	অতঃপর	নামাজ	পূে্ত	েরসতন,এর	মাসঝ	চোসনা	েথা	

বলসতন	না।’ (ইমাম	মাসলে	রহ.	তার	মুয়াত্তা	হেতাসব	হবশুদ্ধ	েুসত্র	উতি	হাদীেহট	

বে্তনা	েসরসেন)
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অর ুও সািারণ স্বাস্যি
 জাহতেংঘ	েতৃ্তে	প্রোহিত	চোে্ত	মাগ্যাহজসন	প্রোহিত

 হসয়সে	চয,	হনয়হমত	চগােল	ও	ইেলাহম	েমাসজ

 নামাসজর	জন্য	অজু	চটরাসোমা	চরাগ	চথসে	েুরক্া

 চপসত	োহায্য	েসর।	এ	চরাগহট	তৃতীয়	হবসশ্	অন্ধসত্বর

 োরে	হহোসব	িরা	হসয়	থাসে।	হবসশ্র	প্রায়	৫০০

 হমহলয়ন	মানুষ	এ	চরাসগ	আক্ান্ত।	যহদ	তারা	নামাজপূব্ত

 পহরছেন্নতা	অজ্তসনর	পদ্ধহত	অনুেরে	েসর	তাহসল	এ

 চরাগ	চথসে	হনরাপদ	থাো	যায়।	চদখা	চগসে	ইেলাহম

 েমাসজ	এ	চরাগহটর	প্রাদুভ্তাব	েম।	বরং	চনই	বলসলই

 চসল।(আিুহনে	হবজ্াসনর	আসলাসে	হতসব্	নববী‘হগয়াে

(‘আল-আহমাদ

দাবড় ও কাতির মিযিিততী 
স্াি

দ’ুপাতয়র আঙ্লু পখলাল করা পাতয়র  প�াড়াবল

বিদ্রা পেতক রাগ্রত হওয়ার পর 
পাতত্র হাত পিায়া
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১-	 অজুর	 েময়	 মুসখ	

হনয়ত	উচ্ারে	েরা।

২-	পাহন	অপচয়	েরা।

৩-	 অজুসত	 হতনবাসরর	

চবহি	 চিৌত	 েরা।	

োরে	 হাদীসে	

এসেসে,	 ‘এে	 চবদুইন	

ব্যহতি	 নবী	 োরীম	

োল্াল্াহু	 আলাইহহ	

ওয়া	 োল্ামসে	 অজু	 েম্পসে্ত	 প্রশ্ন	 েরল।	 হতহন	 তাসে	

হতনবার	হতনবার	েসর	চিৌত	েসর	অজু	চদখাসলন।	এরপর	

বলসলন,	 অজু	 এরেমই।	 চয	 ব্যহতি	 এর	 চচসয়	 বাড়াসব	

চে	 খারাপ	 েরল,	 েীমা	 লংঘন	 েরল	 ও	 জুলুম	 েরল।’ 

(বে্তনায়	আবু	দাউদ।)  

হেন্তু	যহদ	অঙ্গহট	হতনবার	চিৌত	েরার	পর	পহরষ্ার	না	হয়	

তাহসল	হতনবাসরর	চবহি	চিৌত	েরা	জাসয়য	হসব।	চযমন	

হাসত	চহব্ত	ইত্যাহদ	চলসগ	থাোর	চক্সত্র।

ো উবচত িয়

পাবি িযিিহাতর অপচয়

অর ুপূণ্জ িা করার মতিযি ো 
�ণযি
ে	-	পাসয়র	চগাড়াহল	চিৌত	না	েরা।

খ-	 েনুই	 চিৌত	 না	 েরা;	 জামার	 হাতা	 েংেীে্ত	 হওয়ার	

োরসে।

গ-	োন	ও	দাহড়র	মি্যবত্তী	অংি	চিৌত	না	েরা।

ঘ-	 বাম	 হাত	 চিৌত	 েরার	 েময়	 বাম	 হাসতর	 েহজি	 না	

চিায়া।

ঙ-	িরীসর	চহব্ত	জাতীয়	পদাথ্ত	থাোবথিায়	অজু	েরা।

চ-	আঙ্গুসল	 	 চনইল	পাহলি	থাোবথিায়	মহহলাসদর	অজু	

েরা,	যা	পাহন	চপোসত	বািা	চদয়।

ে-	 স্াভাহবেভাসব	 পাহন	 না	 চপৌঁো	 েস্বেও	 পাসয়র	

আঙ্গুলগুসলা	চখলাল	না	েরা।

৫-	ঘাড়	মাসেহ	েরা:

এটা	অজুর	চোসনা	হবষয়	নয়।	যহদ	তা	মাসেহ	েরা	চোসনা	

োরসে	প্রসয়াজন	হয়	তাহসল	তা	অজুর	আসগ	বা	পসর	েরা	

চযসত	পাসর।




