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ছালাত (নামাজ) আদায় কৰাৰ সঠিক পদ্ধঠত 
প্ৰথমম পঠৰপূৰ্ণ পঠিত্ৰতা অজণন কঠৰব। অথণাৎ সঠিক 
পদ্ধঠতত অজু কঠৰব। অজু কৰাৰ সঠিক পদ্ধঠত.... 
মমন মমন অজুৰ ঠনয়ত কঠৰব। মমৌঠিক ঠনয়ত কৰা চঠৰয়তৰ 

দ্বাৰা প্ৰমাঠৰ্ত নহয়। অন্তৰৰ সংকল্পবদ্ধমক ঠনয়ত মবালা হয়। 

ঠবছঠমল্লাহ পঠ়ি দুময়া হাতৰ কঠি ললমক ধুি। ঠতঠনবাৰ কুঠল 

কঠৰব আৰু নাকত পানী ঠদ নাক চাফ কঠৰব। মুিমণ্ডল 

ঠতঠনবাৰ  ধুি। ঠতঠনবাৰ মসাোঁ হাত আৰু ঠতঠনবাৰ বাওোঁ হাতক 

হাতৰ আঙুঠলৰ পৰা ঠকলাকুঠি ললমক ধুি। ম ামিই মূৰ আৰু 

কাৰ্ মমছহ কঠৰব। ঠতঠনবাৰ মসাোঁ ভঠৰ তাৰ ঠপছত বাওোঁ ভঠৰ 

ধুি। 

তাৰ ঠপছত ঠকবলামুিী লহ ঠথয় হ’ব। শাঠিক ঠনয়ত 

কৰাৰ প্ৰময়াজন নাই। ঠকয়মনা চৰীয়তত এমন কৰাৰ 

আমদশ নাই। বৰং এইমিা এিা ঠবদআত। কাৰৰ্ 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম আৰু ছাহাবা 

সকমল মকঠতয়াও মুমিমৰ উচ্চাৰৰ্ কঠৰ ঠনয়ত কৰা নাই। 

ইমাম অথবা অকলশৰীয়া ছালাত (নামাজ) আদায় কাৰীৰ 

সনু্মিত যঠদ মকামনা ছুৎৰা নাথামক মতমন্ত ছুৎৰা ৰাঠি 

ছালাত আদায় কঠৰব। 

তাৰ ঠপছত আল্লাহু আকবাৰ লক তাকবীমৰ তাহৰীমা 

বাঠিব আৰু দৃঠি ছাজদাহৰ িাইত ৰাঠিব। তাকবীৰৰ 

সময়ত দুময়া হাত কাি অথবা কাৰ্ৰ লঠত পযণন্ত উিাব। 

মসাোঁ হাত বাওোঁ হাতৰ ওপৰত ৰাঠি বাওোঁ হাতৰ  াঠি অথবা 

বাহু ধাৰৰ্ কঠৰব আৰু বুকুৰ ওপৰত ৰাঠিব। ঠকয়মনা 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম এমনকক কঠৰমছ 

বুঠল হাঠদমছমৰ প্ৰমাঠৰ্ত। (ছহীহ ইবমন িুজাইমা হাঠদছ 

নং ৪৭৯) 

তাৰ ঠপছত এই দুআ পঠ়িব 

আল্লাহম্মা বা-ইদ বাইনী অবাইনা িাত্বা ইয়া-ইয়া 

কামা বা-আত্তা বাইনাল মাশ্বঠৰঠি অল মা ঠৰব। 

আল্লাহুম্মা নাি-ঠকনী ঠমন িাত্বা ইয়া-ইয়া কামা 

ইউনাি-কাছ ছাউবুল আব-ইয়াজু ঠমনাদ দানাছ। 

আল্লাহুম্মা -ঠছলনী ঠমন িাত্বা ইয়া-ইয়া ঠবল মা-ঠয় 

অচ-ছালঠজ অল বাদণ। 

অথণ মহ আল্লাহ! মমাৰ গুৰ্াহ আৰু মমাৰ মাজত এমনকুিা 

দুৰত্ব প্ৰদান কৰা মযমনকক তুঠম পূি আৰু পঠিমৰ মাজত 

সৃঠি কঠৰছা। মহ আল্লাহ! মমাক গুৰ্াহৰ পৰা এমনকক 

পঠিত্ৰ কৰা মযমনকক ব া কামপাৰ ময়লাৰ পৰা পঠৰষ্কাৰ 

থামক। মহ আল্লাহ! মমাৰ গুৰ্াহ িাণ্ডা বৰফ পানীমৰ ধুই 

ঠদয়া। (বুিাৰী ১/১৮১ মুছঠলম ১/৪১৯) 

ইয়াৰ ঠবপৰীমত ইচ্ছা কঠৰমল এই দুআমিাও পঠ়িব পামৰ। 

ছুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা অঠবহামঠদকা অতাবা-

ৰাকাছমুকা অতাআলা জাদু্দকা অলা ইলা-হা 

 াইৰুক। 

অথণাৎ মহ আল্লাহ! মতামাৰ পঠিত্ৰতা বৰ্ণনা কমৰাোঁ আৰু 

মতামাৰ প্ৰশংসা কমৰাোঁ, মতামাৰ নাম বৰকতময়। মতামাৰ 

নাম মঠহমাঠিত। মতামাৰ বাঠহমৰ আন মকামনা সতয 

উপাসয। (মুছঠলম ১/২৯৯) 

তাৰ ঠপছত পঠ়িব। আউজু ঠবল্লাঠহ ঠমনাশ্ব শ্বাইতাঠনৰ 

ৰাজীম। অথণাৎ মই অঠভশপ্ত চয়তানৰ পৰা আল্লাহৰ 

ওচৰত আশ্ৰয় ঠবচামৰা। ঠবছঠমল্লাঠহৰ ৰহমাঠনৰ ৰাহীম। 

অথণাৎ পৰম কৰুৰ্াময় পৰম দয়ালু আল্লাহৰ নামত আৰম্ভ 

কঠৰমছাোঁ। 

তাৰ ঠপছত ছুৰা ফাঠতহা পাি কঠৰব। ঠকয়মনা ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামম লকমছ 

ঠযময় চালাতত ছুৰা ফাঠতহা পাি নকমৰ তাৰ চালাত 

নহয়। (মুছঠলম ১/২৯৫) 

তাৰ ঠপছত ঠযমান পামৰ সক্ষম অনুযায়ী আন ঠযমকামনা 

এিা ছুৰা পাি কঠৰব। জ োহৰ, আছৰ আৰু ইশ্বা 

চালাতত ছুৰা ফাঠতহাৰ ঠপছত মধযস্তৰীয় ছুৰা পাি কৰা 

উত্তম আৰু ফজৰৰ চালাতত দীৰ্ণ ছুৰা আৰু মা ঠৰবৰ 

চালাতত মকঠতয়াবা দীৰ্ণ আৰু মকঠতয়াবা চুঠি ছুৰা পাি 

কৰা উত্তম। 

তাৰ ঠপছত দুময়া হাত কাি অথবা কাৰ্ৰ লঠত পযণন্ত 

উিাই তাকবীৰ ঠদ ৰুকু কঠৰব। মূৰ আৰু পীি সমতল 

ৰাঠিব আৰু হাতৰ আঙুঠলমবাৰ ফাোঁক-ফাোঁক কঠৰ উভয় 

আিুত ৰাঠিব। ৰুকুত ঠিৰতা বাঞ্চনীয়।  

তাৰ ঠপছত পঠ়িব। ছুবহা-না ৰাব্বীয়াল আজীম। অথণাৎ 

মমাৰ প্ৰভূ পঠিত্ৰ মহান। উক্ত দুআমিা ঠতঠনবাৰ অথবা 

তমতাঠধকবাৰ প়িা উত্তম। ৰুকুৰ পৰা মূৰ তুলাৰ সময়ত 

দুময়া হাত উভয় কাি অথবা উভয় কাৰ্ পযণন্ত উিাই 

ছাঠময়াল্লাহু ঠলমান হাঠমদাহ ক’ব। যঠদ ইমাম অথবা 

অকলশৰীয়া চালাত আদায়কাৰী হয় মতমন্ত ঠথয় অিিাত 

ক’ব। ৰাব্বানা অলাকাল হামদ, হামদান কাছীৰান 

ত্বাঠয়যবান মুবাৰাকান ফীহ। অথণাৎ মহ আমাৰ প্ৰঠতপালক। 
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মতামাৰ বামবই সকমলা প্ৰশংসা। মতামাৰ প্ৰশংসা অ ৰ্ন, 

উত্তম আৰু বৰকতময়। 

মুক্তাঠদ হ’মল ৰুকুৰ পৰা মূৰ তুঠল পঠ়িব। ৰাব্বানা 

অলাকাল হামদ। 

তাৰ ঠপছত তাকবীৰ ঠদ ছাজদাহ কঠৰব। ছাজদা কমৰাোঁমত 

দুময়া হাত আ মত ৰাঠিব।  (আবু দাউদ) হাত ভঠৰৰ 

আঙুঠল সমূহ ঠকবলা মূিী মহািা উঠচত। হাতৰ 

আঙুঠলমবাৰ ঠমঠলত আৰু প্ৰসাঠৰত হ’ব লাঠ ব। ছাজদা 

৭িা অং ৰ ওপৰত কঠৰব। মসই ৭িা অং  লহমছ- কপাল 

নাকসহ, দুই হাত, দুই আিু, দুই ভঠৰৰ আঙুঠলৰ মপি 

সমূহ। (বুিাৰী ও মুছঠলম) 

ছাজদাত এই দুআ পাি কঠৰব।  ছুবহা-না ৰাব্বীয়াল 

আলা। (ছহীহ আত ঠতৰঠমজী ১/৮৩) অথণাৎ মমাৰ 

প্ৰঠতপালক পঠিত্ৰ, মহা উচ্চ। ঠতঠনবাৰ বা তমতাঠধকবাৰ 

প়িা উঠচত। 

ছাজদাৰ সময়ত হাত শৰীৰৰ কাষৰ পৰা, মপি উৰুৰ 

পৰা আৰু উৰু কলাফুলৰ পৰা দূৰত ৰাঠিব। ৰাছুলুল্লাহ 

চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামম লকমছ 

চাজদাত মতামামলামক মপানকহ থাঠকবা। আৰু কুকুৰৰ 

ঠনঠচনা দুময়া হাত পাঠৰ প্ৰসাঠৰত নকঠৰবা। 

তাৰ ঠপছত তাকবীৰ লক মূৰ তুঠলব। বাওোঁ ভঠৰ পাঠৰ তাৰ 

ওপৰত বঠহব। মসাোঁ ভঠৰৰ আঙুঠলমবাৰ ঠকবলাৰ ঠপমন 

কঠৰ ঠথয় কৰাব। আৰু হাত আিু বা উৰুৰ ওপৰত 

ৰাঠিব। আৰু এই দুআ পাি কঠৰব। ৰাঠব্ব  ঠফৰলী, 

অৰহামনী, অহঠদনী, অৰজুিনী, অআঠফনী, অজবুৰনী। 

(ছহীহ ছুনান আবু দাউদ ১/১৬০) 

অথণাৎ মহ মমাৰ প্ৰঠতপালক! মমাক মাজণনা কৰা। মমাৰ 

ওপৰত কৰুৰ্া কৰা আৰু মমাক ঠহদায়ত প্ৰদান কৰা। 

মমাক জীঠিকা প্ৰদান কৰা আৰু মমাক সুিতা প্ৰদান কৰা 

আৰু মমাক পঠৰপূৰ্ণ কৰা। 

এই লবিকত ঠিৰতা অঠনবাযণ। 

তাৰ ঠপছত তাকবীৰ লক ঠদ্বতীয় ছাজদাহ কঠৰব। প্ৰথম 

ছাজদাত মযমনকক ঠযমবাৰ দুআ পাি কঠৰঠছল মসইদমৰ 

ঠদ্বতীয় ছাজদাত পাি কঠৰব। তাৰ ঠপছত তাকবীৰ লক 

মূৰ তুঠলব আৰু ঠকছু পলৰ বামব বঠহব। মযমনকক দুই 

ছাজদাহৰ মাজত ঠকছু সময় বঠহঠছল। এই লবিকক 

জলছাময় ইছঠতৰাহত (প্ৰশাঠন্তৰ লবিক) মবালা হয়। তাৰ 

ঠপছত ঠদ্বতীয় ৰাকাতৰ বামব হাতৰ ওপৰত ভৰ ঠদ ঠথয় 

হ’ব। ঠথয় মহািাৰ ঠপছত ছুৰা ফাঠতহাৰ ল মত আন 

মকামনা সহজ ছুৰা পাি কঠৰব আৰু প্ৰথম ৰাকাতৰ দমৰ 

ঠদ্বতীয় ৰাকাত সমূ্পৰ্ণ কঠৰব। 

যঠদ দুই ৰাকাত ঠবঠশি ছালাত হয় (মযমন ফজৰ, জুমআ, 

ঈদৰ ছালাত) মতমনহমল ঠদ্বতীয় ছাজদাৰ ঠপছত মসাোঁ ভঠৰ 

ঠথয় কঠৰ বাওোঁ ভঠৰ পাঠৰ বঠহব। মসাোঁ হাত, মসাোঁ উৰুৰ 

ওপৰত ৰাঠি শ্বাহাদত আঙুঠলৰ বাঠহমৰ সকমলা আঙুঠল 

মুি বাঠি শ্বাহাদত আঙুঠলমৰ মতৌহীদৰ ইংঠ ত ঠদব। ঠকন্তু 

কঠনি আৰু অনাঠমকা আঙুঠল বি ৰাঠি মধযমা আৰু 

বৃদ্ধাংগুঠলৰ দ্বাৰা ৰূ্ৰৰ্ীয়া আকাৰ কঠৰ শ্বাহাদত আঙুঠলৰ 

দ্বাৰা ইংঠ ত কৰা উত্তম। হাঠদছত উভয় প্ৰকাৰৰ বৰ্ণনা 

মপািা যায়। বাওোঁ হাত বাওোঁ উৰুৰ ওপৰত অথবা আিুৰ 

ওপৰত ৰাঠি তাশ্বাহুদ পাি কঠৰব। তাশ্বাহুদ লহমছ। 

আত্তাঠহয়যাতু ঠলল্লা-ঠহ  অচ-ছালািাতু অত-তাঠয়যবা-তু। 

আচ্ছালামু আলাইকা আয়ুযহান নাঠবয়ুয  অৰাহমাতুল্লা-ঠহ 

অবাৰাকাতুহ, আচ্ছালামু আলাইনা ওিা আলা ইবাঠদল্লাঠহচ 

ছাঠলহীন। আশ্ব-হাদু আল-লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু  ওিা 

আশ্ব-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অৰাছুলুহু। (বুিাৰী 

ফাতহুল বাৰীৰ লসমত ১১/১৩ মুছঠলম ১/৩০১) 

তাৰ ঠপছত পঠ়িব 

আল্লা-হুম্মা ছাঠল্ল আলা মুহাম্মাদ, ওিা আলা আ-ঠল 

মুহাম্মাদ। কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্ৰাহীমা ওিা আলা আ-

ঠল ইব্ৰাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বাঠৰক 

আলা মুহাম্মাদ, ওিা আলা আ-ঠল মুহাম্মাদ। কামা 

বাৰাকতা আলা ইব্ৰাহীমা ওিা আলা আ-ঠল ইব্ৰাহীম। 

ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (বুিাৰী ফাতহুল বাৰীৰ লসমত 

৬/৪০৮) 

তাৰ ঠপছত পঠ়ি়়ি ব 

আল্লা-হুম্মা ইঠন্ন জালামতু নাফঠছ জুলমান কাছীৰান অলা 

ইয়া ঠফৰুজ জুনুবা ইল্লা আনতা। ফা ঠফৰলী 

মা ঠফৰাতাম ঠমন ইনঠদক, অৰহামনী ইন্নাকা আনতাল 

 াফুৰুৰ ৰাহীম। (বুিাৰী ফাতহুল বাৰীৰ লসমত ৮/১৬৮ 

মুছঠলম ৪/২০৭৮) 

তাৰ ঠপছত ৪ িা বস্তুৰ পৰা আশ্ৰয় প্ৰাঠপ্তৰ বামব এই দুআ পাি 

কঠৰব 

আল্লা-হুম্মা ইঠন্ন আউজুঠবকা ঠমন আজা-ঠব জাহান্নাম। ওিা 

আউজুঠবকা ঠমন আজা-ঠবল িবৰ। ওিা আউজুঠবকা ঠমন 

ঠফতনাঠতল মাহয়া ওিাল মামাত। ওিা আউজুঠবকা ঠমন 

ঠফতনাঠতল মাছীঠহদ দাজ্জাল। (বুিাৰী ফাতহুল বাৰীৰ লসমত 

২/১০২ মুছঠলম ১/৪১২) 

তাৰ ঠপছত আচ্ছালামু আলাইকুম অৰাহমাতুল্লাহ লক মসাোঁ 

ফামল আৰু বাওোঁ ফামল ছালাম ঠফৰাব।  

যঠদ ঠতঠন ৰাকাত ঠবঠশি ছালাত হয় মযমন মা ঠৰব অথবা 

চাঠৰ ৰাকাত ঠবঠশি মযমন মজাহৰ, আছৰ, ইশ্বা মতমন্ত 

উমল্লঠিত তাশ্বাহুদৰ ঠপছত দৰুদ পঠ়িব। তাৰ ঠপছত 

আল্লাহু আকবাৰ লক হাতত ভৰ ঠদ ঠথয় হ’ব। উভয় হাত 

কাি অথবা কাৰ্ পযণন্ত উিাই বুকুৰ ওপৰত আ ৰ দমৰ 

ৰাঠিব। তাৰ ঠপছত মকিল মাত্ৰ ছুৰা ফাঠতহা পাি 

কঠৰব। আৰু যঠদ মকামনাবাই মকঠতয়াবা তৃতীয় অথবা 

চতুথণ ৰাকাতত ছুৰা ফাঠতহাৰ বাঠহমৰও অঠতঠৰক্ত মকামনা 

ছুৰা পাি কমৰ মতমন্ত মকামনা অসুঠবধা নাই। 

মা ঠৰবৰ ছালাতত তৃতীয় ৰাকাতৰ ঠপছত আৰু মজাহৰ, 

আছৰ আৰু ঈশ্বা ছালাতৰ চতুথণ ৰাকাতৰ ঠপছত দুই 

ৰাকাত ঠবঠশি ছালাতৰ দমৰই তাশ্বাহুদ পঠ়িব। তাৰ 

ঠপছত মসাোঁ ফামল আৰু বাওোঁ ফামল ছালাম ঠফৰাব। 
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