পিবতর্তা অজর্েনর গুরুতব্ ও পর্েয়াজনীয়তা
ইছলামী শারী‘য়ােত “পিবতর্তা অজর্েনর গুরুতব্ ও পর্েয়াজনীয়তা” সম্পেকর্ আেলাচনা করেত েগেল পর্থেমই
আেস সালাত পর্সঙ্গ। দব্ীেন ইছলােমর িদব্তীয় িভিত্ত হেলা সালাত। শাহাদাতাইেনর পেরই হেলা সালােতর
স্থান। মুছলমান এবং কািফেরর মেধয্ পাথর্কয্ িবধানকারী িবষয় হেলা সালাত। এিট ইছলােমর অনয্তম
একিট িভিত্ত। িকব্য়ামােতর িদন (পর্েতয্ক ঈমানদােরর িনকট হেত) সবর্পর্থম েয িবষয়িটর িহসাব েনয়া হেব
েসিট হেলা- সালাত। যিদ বান্দাহ্র সালাত সিঠক ও গর্হণেযাগয্ হেয় যায়, তাহেল তার অনয্ানয্ ‘আমালও
আল্লাহ্র িনকট গৃহীত হেব। আর যিদ তার সালাত পর্তয্াখাত হয়, তাহেল অনয্সকল ‘আমালও পর্তয্াখয্াত
হেব। েকব্ারআেন কারীেম িবিভন্নভােব সালােতর কথা উেল্লখ হেয়েছ। কখেনা সালাত কব্ািয়ম করার কথা
বলা হেয়েছ। কখেনা সালােতর ফাযীলাত ও তার ছাওয়ােবর কথা বলা হেয়েছ। কখেনা সাব্র (ৈধযর্) ও
সালােতর কথা একসােথ উেল্লখ কের িবপদ-আপেদ, দুঃখ-কেষ্ট এ দু’েটার (ৈধযর্ ও সালােতর) মাধয্েম
সাহাযয্ পর্াথর্না করার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ। আর এসব কারেণই সালাত িছল রাছূলুল্লাহ 1 এর েচাঁখ
শীতলকারী ‘ইবাদাত। সালাত হেলা নাবীগেণর (m) অলঙ্কার আর েনক্কারগেণর (সৎকমর্শীলেদর)
পিরচায়ক বা িনদশর্ন। সালাত হেলা বান্দাহ ও রাবব্ুল ‘আলামীেনর মােঝ েযাগােযােগর মাধয্ম। েবহায়াপনা
ও মন্দকাজ েথেক িনবৃতকারী িবষয় হেলা সালাত।
দব্ীেন ইছলােম এই হেলা েয সালােতর অবস্থান ও গুরুতব্, েসই সালাত অপিবতর্তা ও নাপাকী েথেক
শারী‘য়াত িনেদর্িশত িনয়মানুযায়ী পািন অথবা মািট দব্ারা যথাযথ পিবতর্তা অজর্ন বয্তীত আেদৗ সিঠক ও
শুদ্ধ হয়না। আর একারেণই ফুকব্াহােয় িকরাম (ইছলামী িফকব্্হ শাস্তর্িবদগণ) তােদর িফকব্েহর গর্ন্থগুেলা
তব্াহারাত অথর্াৎ “পিবতর্তা” অধয্ায় িদেয় শুরু করেতন। আমরা েদখেত পাই েয, ইছলামী িফকব্েহর
িনভর্রেযাগয্ েছাট-বড় পর্ায় সব গর্ন্থই পিবতর্তা অধয্ায় িদেয় শুরু করা হেয়েছ। তাছাড়া, েযেহতু
শাহাদাতাইেনর পের ইছলােমর অনয্ সকল িভিত্তসমূেহর মেধয্ সালাতেকই পর্ধানয্ িদেয় সবর্ােগর্ উেল্লখ করা
হেয়েছ, সুতরাং এই সালাত সিঠক-শুদ্ধ হওয়া েয িবষয়িটর উপর িনভর্রশীল অথর্াৎ সালাত সিঠক-শুদ্ধ
হওয়ার জেনয্ েয িবষয়িট শতর্, সবর্ােগর্ েস িবষেয় জ্ঞান অজর্ন করা পর্েতয্ক মুছলমােনর উপর ফার্য।
সালাত সিঠক ও িবশুদ্ধ হওয়ার পূবর্ শতর্ হেলা- তব্াহারাত বা পিবতর্তা অজর্ন। সালােতর চািবকািঠ হেলাপিবতর্তা। হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:১

অথর্- পিবতর্তা হেলা নামােযর চািব।
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অপিবতর্তা হেলা নামােযর পেথ অন্তরায়। এিট অপিবতর্ বয্িক্তর উপর ঝুলন্ত একিট তালার নয্ায়। যখন েস
অযূ কের েনয়, তখন েসই তালা খুেল যায়। েমাটকথা, পিবতর্তা অজর্ন করা হেলা সালােতর অপিরহাযর্ শতর্।
তাই পিবতর্তা অজর্ন বয্তীত সালাতই হেব না।
তব্াহারাত শেব্দর আিভধািনক অথর্ হেলা- দৃশয্মান ও অদৃশয্ তথা বািহয্ক ও অথর্গত নাপাকী েথেক
পিরচ্ছন্নতা ও পিবতর্তা অজর্ন করা।
শারী‘য়ােতর পিরভাষায় তব্াহারাত অথর্ হেলা- অপিবতর্তা মুক্ত হওয়া এবং নাপাকী দূর করা। বািহয্ক বা
দৃশয্মান নাপাকী দূর করার উপায় হেলা- পিবতর্তা অজর্েনর িনয়য্াত বা দৃঢ় সংকল্প িনেয় পািন বয্বহার
করা। যিদ বড় ধরেনর অপিবতর্তা বা নাপাকী হেয় থােক, তাহেল এ েথেক পিবতর্তা অজর্েনর উপায় হেলাসমস্ত শরীর পািন িদেয় শারী‘য়াত িনেদর্িশত িনয়েম েধৗত করা অথর্াৎ েগাছল করা। আর েছাট রকেমর
নাপাকী হেয় থাকেল শারী‘য়াত িনধর্ািরত শরীেরর চারিট অঙ্গ শারী‘য়াত িনেদর্িশত িনয়মানুযায়ী েধৗত করা
অথর্াৎ অযূ করা। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:৩
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অথর্াৎ- েহ মু’িমনগণ! যখন েতামরা নামােযর জনয্ দাঁড়ােত যােব, তখন েতামােদর মুখমন্ডল এবং কনুই
পযর্ন্ত হাতগুিল েধৗত কেরা আর েতামােদর মাথা মাছ্হ্ কেরা এবং টাখনু পযর্ন্ত (িগট বা টাখনু সহ)
েতামােদর পা গুেলা েধৗত কেরা।

৪

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৫

অথর্াৎ- আর যিদ েতামরা অপিবতর্ হও তাহেল (েগাছল কের) পিবতর্তা অজর্ন কেরা।
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অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭
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২. মুছনােদ ইমাম আহমাদ, জােম‘ িতরিমযী, ছুনানু আবী দাঊদ
৩. ٦ -سورة المائدة
৪. ছূরা আল মা-ইদাহ- ৬
৫. ٦ -سورة المائدة
৬. ছূরা আল মা-ইদাহ- ৬
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অথর্াৎ- এবং িতিন েতামােদর উপর আকাশ েথেক পািন বষর্ণ কেরন, তদব্ারা েতামােদরেক পিবতর্ করার
জেনয্।

৮

তেব বড় নাপাকী েহাক বা েছাট নাপাকী; সবর্াবস্থায় যিদ পািন না পাওয়া যায় িকংবা েকউ যিদ পািন
বয্বহাের অক্ষম-অপারগ হয়, তাহেল তােক শারী‘য়াত িনেদর্িশত িনয়েম মািট বয্বহােরর মােধয্েম পিবতর্তা
অজর্ন করেত হেব। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:جوِهُكْم
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.َوَأْيِديُكْم

অথর্াৎ- আর যিদ েতামরা অসুস্থ হও অথবা ছফের থােকা অথবা েতামােদর েকউ যিদ পর্সর্াব-পায়খানা কের
আেস, িকংবা েতামরা যিদ নারী স্পশর্ কেরা িকন্তু পের যিদ পািন না পাও, তাহেল পাক-পিবতর্ মািট অেনব্ষণ
কেরা এবং তদব্ারা েতামােদর মুখমন্ডল ও েতামােদর হাতগুেলা মাছ্হ্ কের নাও।

১০

েযেহতু পিবতর্তা অজর্েনর অনয্তম মাধয্ম হেলা পািন, তাই পািন সম্পেকর্ দু-একিট িবষয় েজেন রাখা
আবশয্ক। আর তা হেলা- বৃিষ্টর পািন েহাক, বরফ গলা পািন েহাক, সাগর-নদী-ঝণর্া বা কুঁয়ার পািন েহাক,
যিদ তােত পািনর পর্াকৃিতক-সব্াভািবক ৈবিশষ্টয্ ও গুণাবলী িবদয্মান থােক, তাহেল েসই পািন পিবতর্ এবং
তদব্ারা পিবতর্তা অজর্ন করা যােব। এ িবষেয় ‘উলামােয় িকরােমর কােরা েকান িদব্মত েনই।
পক্ষান্তের পািনর েমৗিলক িতনিট ৈবিশেষ্টয্র (ঘর্াণ, সব্াদ ও রং) েয েকান একিটও যিদ নাপাক েকান বস্তু
িমিশর্ত হেয় নষ্ট হেয় যায়, তাহেল েসই পািন বয্বহার করা জািয়য হেব না, েকননা তা নাপাক এবং তদব্ারা
পিবতর্তা অজর্ন করা যােব না। এ িবষেয়ও ‘উলামােয় িকরােমর কােরা েকান িদব্মত েনই।
আর যিদ পািনর উপেরাক্ত িতনিট গুণাবিলর মেধয্ েযেকান একিট গুণ পিবতর্ েকান বস্তু েযমন- গােছর বা
বাঁেশর পাতা, সাবান, পটাশ, নীল ইতয্ািদ েকান বস্তু িমিশর্ত হেয় িবনষ্ট হেয় যায়, তাহেল এই পািন দব্ারা
পিবতর্তা অজর্ন করা যােব িক-না, এিবষেয় ‘উলামােয় িকরােমর মতিবেরাধ রেয়েছ। তাঁরা িবষয়িট িনেয়
অেনক বয্াখয্া-িবেশ্লষণ কেরেছন। তেব িবশুদ্ধ অিভমত হেচ্ছ- িমিশর্ত পিবতর্ বস্তুিট যিদ পািনর উপর পর্াধানয্
না েপেয় থােক অথর্াৎ গুণ, মান বা পিরমােণ যিদ িমিশর্ত বস্তুিট পািন েথেক েবিশ না হয় এবং বস্তুিট পািনর
সােথ িমিশর্ত হওয়ার পরও যিদ ঐ পািনেক পািন-ই বলা হয়; েসিট অনয্ নাম ধারণ না কের, তাহেল েসই
৭. ١١ -سورة األنفال
৮. ছূরা আল আনফাল- ১১
৯. ٤٣ -سورة النساء
১০. ছূরা আন্িনছা- ৪৩
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পািন িদেয় পিবতর্তা অজর্ন করা জািয়য। েকননা ছূরা আন্িনছা’র েততািল্লশ নং আয়ােত তাইয়াম্মুেমর িনেদর্শ
পর্দানকােল আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১১

অথর্াৎ- যিদ েতামরা পািন না পাও——– ।

.جُدوا َماًء
ِ َفَلْم َت

১২

এ আয়ােত সুিনিদর্ষ্ট না কের সাধারণভােব পািনর কথা বলা হেয়েছ। তােত পািনর িবেশষ েকান ধরন বা
পর্কােরর কথা বলা হয়িন। সুতরাং যতক্ষণ পযর্ন্ত েকান তরল পদাথর্েক শুধু “পািন” বলা হেব, ততক্ষণ
পযর্ন্ত েসিট উেল্লিখত আয়ােতর অন্তভুর্ক্ত পািন বেল গণয্ হেব এবং তদব্ারা পিবতর্তা অজর্ন করা জািয়য হেব,
নেচৎ নয়।
ইবনু হুবাইরাহ o বেলেছন:- এ িবষেয় সকল ‘উলামােয় িকরাম একমত েয, যােদর উপর নামায ফার্য
এমন পর্িতিট েলােকর জেনয্ পািন পাওয়া েগেল এবং পািন বয্বহাের সক্ষম হেল পািন দব্ার পিবতর্তা অজর্ন
করা ওয়ািজব। আর পািন না পাওয়া েগেল িকংবা তা বয্বহাের সক্ষম না হেল পািনর বদেল পিবতর্ মািট
িদেয় শারী‘য়াত িনেদর্িশত পদ্ধিত অনুযায়ী পিবতর্তা অজর্ন করেত হেব। েকান অবস্থােতই পিবতর্তা অজর্ন না
কের নামায (সালাত) আদায় করা যােব না।
পিবতর্তা অজর্েনর পর্িত ইছলােমর এরকম গুরুতব্ােরাপ েথেক একিদেক েযমন পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা ও
পিবতর্তার ধমর্ ইছলােমর মহত্তব্ পর্কাশ পায়, েতমিন দব্ীেন ইছলােমর িদব্তীয় রুক্ন সালােতরও মহত্তব্ পর্কাশ
পায়। েকননা সালাত হেলা এমন এক পর্কার ‘ইবাদাত, যােত বািহয্ক এবং অভয্ন্তরীণ বা অথর্গত উভয়
পর্কার নাপাকী ও অপিবতর্তা েথেক পিবতর্তা অজর্ন বয্তীত অনুপর্েবশ করা যায় না। অভয্ন্তরীণ তথা অথর্গত
নাপাকী ও অপিবতর্তা হেলা িশর্ক।
নামায আদায় করেত হেল সবর্ােগর্ সবর্েক্ষেতর্ (পর্িতপালকেতব্, ‘ইবাদােত এবং আল্লাহ্র সুমহান নাম ও
গুণাবলীেত) সবর্েতাভােব আল্লাহ্র (0) একতব্ অথর্াৎ তাওহীদ পর্িতষ্ঠা করেত হেব এবং ‘ইবাদাতেক
আল্লাহ্র জেনয্ খাঁিট ও খািলস করার মাধয্েম অভয্ন্তরীণ নাপাকী তথা িশর্ক েথেক পিবতর্তা অজর্ন করেত
হেব।
আর বািহয্ক অপিবতর্তা ও নাপাকী েথেক পািন িকংবা তার স্থলািভিষক্ত বস্তু দব্ারা পিবতর্তা অজর্ন করেত
হেব। এই উভয় পর্কার পিবতর্তা অজর্েনর পরই েকবল সালাত সম্পাদন করা যােব।

১১. ٤٣ -سورة النساء
১২. ছূরা আন্িনছা- ৪৩
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উত্তমরূেপ পিবতর্তা অজর্ন করেল ‘ইবাদাত পালন করা সহজ হয়, ‘ইবাদােত পূণর্তা আেস এবং তা সহজসুন্দরভােব সম্পন্ন করা যায়। মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ গর্েন্থ বিণর্ত রেয়েছ েয,
ن َأْقَواًما
ْ  ِإ، ن
ُ عَلْيَنا اْلُقْرآ
َ س
ُ  ِإَّنُه َيْلَب:ل
َ ف َقا
َ صَر
َ  َفَلَّما اْن، ح َفَقَرَأ ِبِهُم الُّروَم َفَأْوَهَم
َ صْب
ُّ صَّلى ِبِهُم ال
َ سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
َ سو
ُ ن َر
َّ َأ
৩১

.ضوَء
ُ ن اْلُو
ِس
ِح
ْ الَة َمَعَنا َفْلُي
َص
َّ شِهَد ال
َ ن
ْ  َفَم، ضوَء
ُ ن اْلُو
َ سُنو
ِح
ْ ال ُي
َ ن َمَعَنا
َ صُّلو
َ ِمْنُكْم ُي

অথর্- একদা রাছূলুল্লাহ 1 তােদর (সাহাবােয় িকরাম g েক) িনেয় ফাজ্েরর সালাত আদায় কেরন।
িতিন তােত ছূরা আর্রূম িতলাওয়াত কেরন। তেব তােত (িতলাওয়ােত) তাঁর িবভর্ম বা িবভর্াট ঘেট। নামায
েশেষ মুখ িফিরেয় িতিন বলেলন- িনশ্চয় েকব্ারআন িতলাওয়াত করেত েযেয় আমােক জট লািগেয় েদয়
(িবভর্াট বা িবভর্ম ঘটায়)। িনশ্চয় েতামােদর মেধয্ এমন িকছু েলাক আমােদর সােথ সালাত আদায় কের;
যারা উত্তম রূেপ অযূ কের না (আর একারেণই আমার এমনিট হেয় থােক)। অতএব যারা আমােদর সােথ
সালাত আদায় করেত আসেব, তারা েযন সিঠক-সুন্দর ভােব অযূ সম্পন্ন কের।

১৪

েকব্াবা মাছিজদবাসীগণ উত্তমরূেপ পিবতর্তা অজর্ন কেরন বেল আল্লাহ 8 েকব্ারআেন কারীেম তােদর
পর্শংসা কেরেছন। িতিন ইরশাদ কেরেছন:৫১

.ن
َ طِّهِري
َّ ب اْلُم
ُّ ح
ِ هلل ُي
َُّ طَّهُروا َوا
َ ن َيَت
ْ ن َأ
َ حُّبو
ِ ل ُي
ٌ جا
َ ِفيِه ِر

অথর্াৎ- তােত এমন কতক েলাক রেয়েছ যারা উত্তমরূেপ পিবতর্ হেত পছন্দ কের। আর আল্লাহ উত্তমরূেপ
পিবতর্তা অজর্নকারীেদর ভােলাবােসন।

১৬

যখন তােদরেক (েকব্াবা মাছিজদবাসীেদরেক) তােদর পিবতর্তা অজর্েনর ধরন সম্পেকর্ (িকভােব তাঁরা
পিবতর্তা অজর্ন কেরন) িজেজ্ঞস করা হেলা, তাঁরা বলেলন :৭১

অথর্- আমরা পাথর (িঢলা) বয্বহােরর পরপর পািনও বয্বহার কের থািক।

.جاَرَة اْلَماَء
َح
ِ ِإَّنا ُنْتِبُع اْل

১৮

১৩. رواه أحمد
১৪. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
১৫. ١٠٨ -سورة التوبة
১৬. ছূরা আত্ তাওবাহ- ১০৮
১৭. رواه البزار
১৮. মুছনােদ বায্যার
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েমাটকথা, পিবতর্তা অজর্েনর মযর্াদা ও গুরুতব্ অপিরসীম। এটা পর্েতয্ক মুছলমােনর জীবেন এক অপিরহাযর্
িবষয় । দব্ীেন-ইছলােমর সবেচেয় বড় ‘ইবাদাত সালাত। আর এই সালােতর শুদ্ধতা িনভর্র কের পিবতর্তা
অজর্েনর উপর। সালাত ছাড়াও আেরা অেনক পর্কার ‘ইবাদাত রেয়েছ, েযগুেলা তব্াহারাত তথা পিবতর্তা
অজর্েনর উপর িনভর্রশীল। সিঠকভােব পিবতর্তা অজর্ন করেত পারেলই েকবল সালাত এবং এসব অনয্ানয্
‘ইবাদাত সিঠকভােব আদায় হেব। অনয্থায় তা আদায় হেবনা। তাই তব্াহারাত বা পিবতর্তা িবষেয় সিঠক
জ্ঞান অজর্ন করা এবং পিবতর্তা অজর্েনর েক্ষেতর্ খুবই যত্নবান হওয়া পর্তয্ক মুছলমােনর উপর ওয়ািজব।
সুতর্:- “আল মুলাখ্খাসুল িফকব্হী”- ড. আশ্শাইখ সািলহ্ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান c

৬

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

