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চেয়ারে বরে োলাত 

আদায় 

ববেবমল্লাবহে োহমাবনে োহীম 

আেোলামু আলাইকুম ওয়াোহমাতুল্লাহহ 
ওয়াবাোকাতুহূ 

বরে োলাত র্েরত বিরয় অরনরর্ই ভুল র্রে থারর্। র্ােণ 

অরনরর্ই এে ববববি অবস্থা ও চেয়ারে বরে োলাত আদারয়ে 

পদ্ধবত েম্পরর্ক অবিত নয়। তাই বনরে তাে বর্ছু বণকনা চদওয়া 

হরে। 
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ববেবমল্লাবহে োহমাবনে োহীম 

আল্লাহে নারম, আে যাবতীয় প্রশাংো আল্লাহে জনয, োলাত ও োলাম 

আল্লাহে োেূল মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লারমে উপে, 

অতঃপে 

এবি এর্বি বুর্রলি যারত এমন এর্ মােআলাে অবতােণা র্ো হরয়রছ 

যা োিােনত খুব র্ম আরলমই আরলােনা র্রেরছন। চেয়ারে বরে োলাত 

আদায়র্ােীরদে ববববি ববিান এখারন আরলােনা র্ো হরয়রছ। ববরশষ র্রে 

তাো বর্ভারব জামারতে োরথ োলাত আদায় র্েরব তাে বণকনা চদওয়া 

হরে। 

এে দ্বাো উরেশয হরে, মুেবল্লিণ যারত ববশুদ্ধ পদ্ধবতরত তারদে োলাত 

আদায় র্েরত পারে এবাং ভুল-ভ্রাবি চথরর্ দূরে থার্রত পারে। চর্ননা 

আমো জাবন চয, োলাত হরে শাহাদাতাইরনে পে ইেলারমে মূলস্তম্ভ এবাং 

চমৌবলর্ অঙ্গ। োলারতে োরথই বযবিে অনযানয র্মকর্াণ্ড ববশুদ্ধ হওয়াে 

ববষয়বি জবিত। েুতোাং োলাত যবদ শুদ্ধ হরয় যায় তরব অনয আমলও 

তাে ববশুদ্ধ হরব। আে যবদ োলাতই শুদ্ধ না হয় তরব অনযানয আমলও 

তথথবে। তাই োলাতরর্ যথাযথভারব পূণকাঙ্গভারব আদায় র্েরত েরেষ্ট 

থার্াে ববষয়বি অতীব গুরুত্বপূণক। আে তাে বণকনা র্ো দ্বীরনে অনযতম 
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র্াজ বহরেরব পবেিবণত। ববরশষ র্রে বতকমারন চেয়ারে বরে োলাত 

আদায়র্ােীে োংখযা এতই চবরি চিরছ চয প্রায় ের্ল মেবজরদই 

তারদেরর্ চদখা যায়। অথে অরনরর্ই অবরেতনভারব তারত ভুল র্রে 

যারে। র্ােণ এমন অরনর্ আরছ চয দাাঁিারত পারে, বর্ন্তু রুরু্ বা বেজদা 

র্েরত পারে না, অথে চে না দাাঁবিরয়ই বরে বরে োলাত আদায় র্েরছ, 

অথে োলারতে প্রবত োর্ারত দাাঁিারনা োলারতে রুর্ন। এ জাতীয় আেও 

বর্ছু ভুল োংঘবিত হরয় থারর্। বনরে আমো এ ববষরয় বর্ছু ববস্তাবেত 

আরলােনাে প্রয়াে পাব। 

 প্রথম অবস্থা:  
চয বযবি চোি, ভাে বর্াংবা অনয চর্ারনা র্ােরণ বর্য়াম, রুরু্, বর্াংবা 

োজদাহ চর্ারনাবিই র্েরত েক্ষম নয়। তাো চযভারব বরে তারদে পরক্ষ 

োলাত আদায় র্ো েম্ভব হয় চেভারবই আদায় র্েরত পােরবন। র্ােণ 

আল্লাহ বরলন, “েুতোাং চতামো যতিুরু্ েম্ভব ততিুরু্ আল্লাহে তার্ওয়া 

অবলম্বন র্ে।” তাছািা আল্লাহ আেও বরলন, “আল্লাহ চর্ারনা আত্মারর্ 

তাে োরিযে বাইরে র্ষ্ট চদন না”।  

বনয়ম হরে চয, যাো চেয়ারে বরে োলাত আদায় র্েরব তাো েোেবে 

ইমারমে বপছরন দাাঁিারব না। র্ােণ আশাংর্া র্ো হয় চয, ইমারমে বপছরন 

দাাঁিারনাে ফরল চর্ারনা র্ােরণ যবদ ইমাম র্াউরর্ প্রবতবনবি বনরয়াি 
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র্েরত হয় তরব ইমাম োরহবরর্ ববব্রতর্ে অবস্থায় পিরত হরব। তাছািা 

চর্ারনা পাঠ বা চঘাষণাে েময় চে ইমাম ও অনযানয মুেবল্লরদে মরিয বািা 

হরয় দাাঁিারব।  

আেও বনয়ম হরে চয, চেয়ােবি হরব আর্ারে চছাি। অথকাৎ যতিুরু্ না 

হরল প্ররয়াজন পুরো হয় না ততিুরু্ই। যারত পার্শ্কস্থ ও বপছরনে অনযানয 

মুেবল্লরদে র্াতাে নষ্ট বা চোজা র্েরত চর্ারনা অেুববিা না হয়।   

 বদ্বতীয় অবস্থা:  

চয বযবি (চোি, ভাে বর্াংবা অনয চর্ারনা র্ােরণ) বর্য়াম ও রুরু্ 

র্েরত েক্ষম বর্ন্তু চে োজদাহ র্েরত েক্ষম নয়। তাহরল চে বযবি 

োিােণ োলাত আদায় র্েরব। চে বর্য়াম ও রুরু্ যথা বনয়রম 

আদায় র্েরব। বর্ন্তু যখন োজদাহ র্োে েময় হরব তখন চে 

চেয়ারে বরে তাে োিযমত োজদা আদায় র্েরব। অথকাৎ রুরু্ে 

চেরয়ও এর্িু চববশ ঝুাঁরর্ োজদা চদরব।   

 তৃতীয় অবস্থা:  

চয বযবি (চোি, ভাে বর্াংবা অনয চর্ারনা র্ােরণ) বর্য়াম র্েরত 

েমথক বর্ন্তু রুরু্ ও োজদাহ র্েরত েক্ষম নয়। তাহরল চে বযবি 

দাাঁবিরয় োলাত আদায় র্েরত শুরু র্েরব। চে যথা বনয়রম বর্য়াম 
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র্োে পে যখন রুরু্ ও োজদাহ র্োে েময় হরব তখন চেয়ারে 

বরে তাে োিযমত রুরু্ ও োজদা আদায় র্েরব। অথকাৎ ঝুাঁরর্ রুরু্ 

আদায় র্েরব, বর্ন্তু োজদারত রুরু্ে চেরয়ও এর্িু চববশ ঝুাঁর্রব।   

 েতুথক অবস্থা:  

চয বযবি (চোি, ভাে বর্াংবা অনয চর্ারনা র্ােরণ) বর্য়াম র্েরত 

েমথক নয় বর্ন্তু চে রুরু্ ও োজদাহ র্েরত েক্ষম। তাহরল চেয়ারে 

বরে োলাত আদায় র্েরব। তােপে যখন রুরু্ে র্েরত োইরব 

তখন চেয়াে চছরি স্বাভাববর্ভারব রুরু্ র্েরব। তােপে চে োজদাহ 

র্োে জনয স্বাভাববর্ভারব মাবিরত োজদায় েরল যারব।  

মরন োখরত হরব চয রুখেত তথা ছাি শুিু প্ররয়াজন চমাতারবর্ই 

হরব, প্ররয়াজরনে অবতবেি গ্রহণ র্ো যারব না। যখন রুখেরতে 

প্ররয়াজন হয় তখন তাে উপে আমল র্েরব, চেিা অনয আমরলে 

েময় চনওয়া যারব না। প্ররয়াজনরর্ তাে িবণ্ডে বভতরেই োখরত 

হরব।  

 পঞ্চম অবস্থা:  
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চয বযবি (চোি, ভাে বর্াংবা অনয চর্ারনা র্ােরণ) রুরু্ ও োজদাহ 

র্েরত েক্ষম। হকন্তু চে হকয়াম হকিংবা রুকু কেরত েমর্থ 

নয়। তাহরল চে চেয়ারে বরে োলাত আদায় র্েরব। তােপে যখন 

োজদাহ র্োে েময় হরব তখন স্বাভাববর্ভারব মাবিরত োজদায় 

েরল যারব।  

মুেবল্লে জানা উবেত চয, এগুরলা হরে ফেয োলারতে ববিান। 

যবদ নফল োলাত হয় তরব চেিা পুরোিাই বরে পিাে ববিান 

েরয়রছ। র্ােণ োেূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম চথরর্ 

বাহরনে উপে োলাত আদায় র্ো োবযস্ত েরয়রছ। বতবন বাহরনে 

উপে ফেয োলাত আদায় র্েরতন না। আে চয হাদীরে বলা 

হরয়রছ চয, “চয বযবি বরে োলাত আদায় র্েরব চে দাাঁবিরয় আদায় 

র্োে অরিকর্ োলাত প্রাপ্ত হরব” চে হাদীেবি ঐ বযবিে জনয 

প্ররযাজয, যাে ওজে চনই। পক্ষািরে যাে ওজে েরয়রছ বতবন বরে 

বিরলও পূণক েওয়াব প্রাপ্ত হরবন। [আল্লাহই ভারলা জারনন] 

 ষষ্ঠ অবস্থা:  
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চয বযবি (চোি, ভাে বর্াংবা অনয চর্ারনা র্ােরণ) োলারতে ের্ল 

রুর্নই যথাযথভারব আদায় র্েরত েক্ষম। তরব চে তাশাহহুরদ 

বেরত অক্ষম। এমতাবস্থায় চে োিােণভারবই োলাত আদায় র্েরত 

থার্রব, অতঃপে যখন তাশাহহুরদে বো আেরব তখন চেয়ারে বরে 

পিরব। 

 েপ্তম অবস্থা:  

প্রবতবন্ধী ও চোিীরদে োলারতে বযাপারে মূল হরে তাো মাবিরত 

বরে োলাত আদায় র্েরব। বর্ন্তু যবদ চেয়ারে বরে আদায় র্ো হয় 

তরব তা জারয়য।  

 

 চেয়ারেে অবস্থান ও এতদোংক্রাি বববি-ববিান 
১. মুেবল্ল যবদ র্াতারেে মাঝখারন হয় তরব চেয়ারেে বপছরনে পা দু’বিরর্ 

র্াতারেে মরিয োখরত হরব। এমতাবস্থায় চে বনরজে শেীে বনরয় র্াতাে 

চথরর্ োমরন এবিরয় বেরব। যারত র্রে বপছরনে র্াতাে নষ্ট না হয়।  

২. আে যবদ চেয়াে র্াতারেে এর্ পারর্শ্ক বর্াংবা র্াতােেমূরহে বপছরন 

থারর্, আে তাে বপছরন চর্ারনা র্াতাে না থারর্ তরব চে চেয়ারেে 
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োমরনে পা দু’বি র্াতারেে মরিয োখরব, আে চে শেীে বনরয় র্াতারে 

থার্রব, শেীে বনরয় র্াতারেে োমরন এবিরয় যারব না।  

৩. মুেবল্লে জনয এিা জারয়য হরব না চয চে রুরু্ ও োজদাে েময় চেয়াে 

োমরনে বদরর্ চিরন বনরব আবাে দাাঁিারনা অবস্থায় চেিারর্ আবাে বপছরন 

েবেরয় বনরয় যারব। অনুরূপভারব এে উরটািাও র্ো জারয়য হরব না। এ 

িেরনে র্াজ অপ্ররয়াজনীয় র্াজ বহরেরব িতকবয হরব। আে চর্ারনা 

দের্ােও চনই।   

তাছািা যাো চেয়ারে োলাত আদায় র্েরব তারদে উবেত চয চেয়ারে তাো 

বেরছ চেিা বঠর্ আরছ বর্ না তা যাোই র্রে চনওয়া। র্ােণ এ ের্ল 

চেয়াে অরনর্ েময় িরে মেবজরদ থার্াে র্ােরণ চেগুরলা বর্ছু েময় বঠর্ 

থার্াে পরে অবযবহােরযািয হরয় পরি। তাছাড়া কােও কােও ওজন 

চবহি হরল তাে ভাে েইরত না চেরে চেয়ারেে ো চভরে চে 
হনরজ েরড় চেমন বযর্া চেরত োরে চতমহন োর্শ্থস্থ অনয 
কাউরকও কষ্ট হদরত োরে। 

আবাে বর্ছু বর্ছু চেয়াে েরয়রছ যা চর্ারনা দানর্ােীে মািযরম এরেরছ। 

এগুরলাে উপর্াবেতা ের্রলে জনযই। চর্উ চেগুরলারর্ বনরজে মত র্রে 

বেজাভক র্রে বনরত পারে না। বোং মেবজরদ প্ররবরশে পে যা পাওয়া যারব 

তারত চে োলাত আদায় র্েরব। তরব যবদ চর্উ বনরজে মাবলর্ানায় 
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চর্ারনা চেয়াে খবেদ র্রে মেবজরদ োরখ তাহরল তাে অনুমবত বযতীত 

অনয র্ােও উবেত হরব না চেিায় হস্তরক্ষপ র্ো। [আে আল্লাহই ভারলা 

জারনন]   

চেয়ারে োলাত আদায়র্ােীে জ্ঞাতবয:  

এিা জানা থার্া উবেত চয, চয বযবি চেয়ারে োলাত আদায় র্েরব তাে 

োলারত ববনয় ও নম্রতাে ঘািবত থার্রবই। র্ােণ এে মািযরম চে 

োলারতে রুর্নেমূহ যথাযথভারব আদায় র্েরত পােরছ না। েুতোাং 

বনতাি প্ররয়াজরনই্ চর্বল এ রুখেত বা ছাি গ্রহণ র্ো যারব। তাছািা 

তাে উবেত োলারত মন-প্রাণ হাবজে োখাে ববষয়বি েবকদা আমরল োখা। 

যতিুরু্ েম্ভব অোবিানতা চথরর্ দূরে থার্া। 

চযরহতু চেয়ারে োলাত আদায়র্ােী অবির্াাংশই চোিী হরয় থারর্ন, তাই 

তারদে জনয োলারত খুব আরি আো পছন্দনীয় র্াজ নয়। ববরশষ র্রে 

জুম‘আে োলারত। র্ােণ তারদে র্াউরর্ও চদখা যায় চয, তাো ঘুবমরয় 

পরিরছ, অথে ইমাম বমম্বারে খুৎবা বদরেন। এমনবর্ চর্ারনা চর্ারনা 

চনর্র্াে চলার্ বরলরছন, এর্বাে এর্ অেুস্থ চেয়ারে বরে ঘুবমরয় পিল, 

ইমাম োরহব োলাত আদায় র্রে চশষ র্রে েরল চিল, মানুষোও েরল 

যাওয়াে পে মেবজদ পবেস্কাে র্োে েময় তারর্ জািারনা হরল চে বলল, 
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আবম োলারতে অরপক্ষায় েরয়বছ, েময় এখন র্ত? ইতযাবদ। অথে তাে 

জুমআে োলাত ছুরি চিরছ। 

মােআলা:  

চয বযবি এ িেরনে েমেযায় পিরব এবাং জুমাে োলাত ছুরি যারব, তাে 

উবেত হরে োে োর্া‘আত চযাহে আদায় র্ো।  

েতর্কীর্েণ:  

চর্ারনা চর্ারনা েময় চদখা যায়, চর্ারনা চলার্ দাাঁবিরয় োলাত আদায় 

র্েরছ, আে তাে বপছরন েরয়রছ এর্বি চেয়াে। তখন দশকর্ মরন র্েল 

চয, চলার্বিে বুবঝ চেয়ারেে প্ররয়াজন চনই, তাই চে চেয়ােবিরর্ েবেরয় 

মেবজরদে এর্ পারর্শ্ক বনরয় যায়। ইরতামরিয মুেবল্ল রুরু্ ও োজদা র্োে 

জনয চে চেয়ারে বেরত যায়; র্ােণ চে মরন র্রে চেয়ােবি তাে চপছরন 

েরয়রছ, ফরল চে মাবিরত পরি যায়, র্খনও র্খনও এভারব মাবিরত পরি 

যাওয়াে র্ােরণ তাে চোি আেও চবরি যায়। এভারব পরি বিরয় চে 

চযমন তাে োলাত তযাি র্রে চতমবন তাে চক্রািও চবরি যায়, আবাে 

র্খনও র্খনও চয এ র্াজবি র্রেরছ তাে উরেরশয র্রঠাে বার্য বর্াংবা 

িাবলও বদরত শুরু র্রে। 

মােআলা:  
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চয বযবি এ িেরনে েমেযায় পিরব তাে জনয উবেত হরব োলাত তযাি না 

র্ে, বোং চে চযভারব পারে চেভারব এ োলাতবি   েম্পন্ন র্েরব, এরত 

র্রে যবদ তারর্ এবদর্ চেবদর্ তার্ারনাও হরয় যায় তবুও েমেযা হরব 

না। র্ােও র্ােও মরন হরত পারে চয এ িেরনে ঘিনা ঘরি না। বস্তুত: এ 

িেরনে ঘিনা বাস্তব।   

মােআলা:  

লক্ষয র্ো যায় চয, চর্ারনা চর্ারনা মুেবল্ল চেয়ারে োলাত আদারয়ে েময় 

োমরন চিববরলে মত বর্ছু চেরখ তাে উপে োজদা র্রে থারর্, [চযমনবি 

বনরেে বেরে েরয়রছ] এিা েুন্নারতে ববপেীত র্াজ। এরত এর্ িেরনে 

রৃ্বেমতা েরয়রছ, এিা র্োে জনয আমারদে বনরদকশ চদওয়া হয়বন। বোং 

মুেবল্লে উবেত হরব চর্ারনা প্রর্াে রৃ্বেমতা বর্াংবা বািাবাবি না র্রে 

যতিুরু্ েম্ভব আল্লাহে তার্ওয়া অবলম্বন র্ো। এিাই আেল র্থা আে 

অবির্াাংশ আরলরমে মতও তা-ই।    

মােআলা:  

চেয়ারে বরে োলাত আদায়র্ােী চর্ারনা চর্ারনা মুেবল্লরর্ লক্ষয র্ো যায় 

চয, তাো যখন োজদা র্েরত োন তখন তারদে দু’ হাতরর্ বাতারে 

বববছরয় চেিাে উপে োজদা র্রেন। এিা র্োও বঠর্ হরব না। র্ােণ এে 
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উপে চর্ারনা দলীল-প্রমাণ চনই। এবি আেল বনয়রমে পবেপন্থী র্াজ। 

এরত এর্ িেরনে রৃ্বেমতা েরয়রছ। ববশুদ্ধ হরে তাই যা পূরবকে 

মােআলায় বণকনা র্ো হরয়রছ। আে আল্লাহই অবির্ জারনন।     

উপোংহাে:  

চেয়ারে বরে োলাত আদায়র্ােী মুেবল্লরদে োরথ োংবিষ্ট এ ববিানগুরলাই 

মূলত চমৌবলর্ হুরু্ম-আহর্াম। এরত পবেপূণক আরলােনা র্োে চেষ্টা র্ো 

হরয়রছ। তরব মানুরষে র্ারজে মরিয পূণকতা প্রাবপ্ত অেম্ভব। এ বুর্রলিবিরত 

যা বর্ছু ববশুদ্ধ ববণকত হরলা তা এর্মাে আল্লাহে পক্ষ চথরর্, আে যা বর্ছু 

ভুল-ত্রুবি পবেলবক্ষত হরব তা আমাে পক্ষ চথরর্ ও শয়তারনে পক্ষ 

চথরর্।  

আলহামদুবলল্লাহ এ বুর্রলিবি এখারনই েমাপ্ত হরলা। পূবকাপে ের্ল 

প্রশাংো চর্বল আল্লাহেই জনয বনবদকষ্ট। 

 

 


