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ভূমমকা

احلمد لله وحده والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্াহর জন্য এবং সালাত ও সালাম 

বম্ষিত হহাক তাঁর বান্া ও তাঁর রাসূল মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম, তাঁর পমরবার-পমরজন এবং সাহাবীগমণর প্রমত। 

আমম প্রমত্যক মুসমলম নারী ও পুরুম্র উমদেমশ্য নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর সালাত আদাময়র পদ্ধমত সম্পমকষি 

সংমষিপ্াকামর বণষিনা করমত ইচ্া করমি। এর উমদেশ্য হমলা হয, 

যারা পুমতিকামি পাঠ করমবন তারা হযন প্রমত্যমকই সালাত পড়ার 

মব্ময় নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর অনুসরণ করমত 

পামরন। এ সম্পমকষি নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

ي«.  ]رواه البخاري[ وا َكَما َرأَْيُتُموِني ُأَصلِّ »َصلُّ

“মতামরা হসভামব সালাত আদায় কর, মযভামব আমামক সালাত 

আদায় করমত হদখ।”(((

পাঠমকর উমদেমশ্য (মনমনে( তা বণষিনা করা হমলা:

[সুন্ররূমপ অযু করা]

 সুন্র ও পমরপূণষিভামব অযু করমব: আল্াহ তা‘আলা কুরআমন 

( সহীহ বুখারী।
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হযভামব অযু করার মনমদষিশ প্রদান কমরমিন হসভামব অযু করাই হমলা 

পমরপূণষি অযু। আল্াহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এ সম্পমকষি বমলন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ( [املائدة: 6]
“মহ মুমমনগণ! যখন হতামরা সালামতর উমদেমশ্য দণ্ায়মান হও তখন 

(সালামতর পূমবষি( মতামামদর মুখমণ্ল হ�ৌত কর এবং হাতগুমলামক 

কনুই পযষিন্ত �ুময় নাও, আর মাথা মামসহ কর এবং পাগুমলামক িাখনু 

পযষিন্ত �ুময় হেল।” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৬]

এবং নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর বাণী হমলা:

»اَل ُتْقَبُل َصاَلٌة ِبَغْيِر ُطُهوٍر«. ]رواه مسلم في صحيحه[

“পমবত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল করা হয় না।”((( 

তািাড়া নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম এক ব্যমতিমক সালামত 

ভুল করার কারমণ বলমলন:

اَلِة َفأْسِبِغ اْلُوُضوَء«. ]رواه بخاری[ »ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّ

“তুমম যখন সালামত দাঁড়ামব (সালামতর পূমবষি( উত্তমরূমপ অযু 

করমব।”(((

[মকবলািূখী হওয়া]

( মুসমলম, তাহারাত, হাদীস নং ২২৪; মতরমমযী, হাদীস নং ১; ইবন মাজাহ, হাদীস 

নং ২৭২; মুসনামদ আহমাদ (২/৭৩( তার সহীহ গ্রমথে বণষিনা কমরমিন। 

( সহীহ বুখারী, মকতাবুল ইমতিযান, হাদীস নং ৫৭৮২; আইমান ওয়ান নুযূর, হাদীস 

নং ৬১৭৪; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৭৩০; ইবন মাজাহ, তাহারাত, হাদীস 

নং ৪৪১। 
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 মুসমল্ বা সালাত আদায়কারী ব্যমতি মকবলামুখী হমব: 

আর মকবলা হমচ্ কা‘বা। মযখামনই থাকুক না হকন, সারা শরীর 

মকবলামূখী করমব। আর মমন মমন েরয মকংবা নেল সালাত যা 

পড়ার ইচ্া কমরমি হস সালামত দৃঢ় ইচ্া করমব। তমব মুমখ মনয়ত 

উচ্ারণ করমব না। মকননা শরী‘আমত মুমখ মনয়ত উচ্ারণ করার 

বব�তা হনই। কারণ, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

মকংবা সাহাবীগণ মুমখ উচ্ারণ কমর মনয়ত কমরন মন। 

ইমাম মকংবা একাকী সালাত আদায়কারী সামমন (সুতরা( মনশান 

(মচহ্ন( দাঁড় কমরময় এর মদমক সালাত পড়মব। 

আর মকবলামূখী হওয়া সালামতর জন্য শতষি। তমব কমতপয় মাসআলা 

এর ব্যমতক্রম, যার মবশদ বণষিনা আমলমগমণর মকতামব রময়মি। 

[তাকবীপর তাহরীিা ও তাকবীপরর সিয় হাত উঠাপ�া]

 আল্াহু আকবার বমল তাকবীমর তাহরীমা মদময় সালামত 

দাঁড়ামব এবং দৃমটিমক সাজদার স্ামন মনবদ্ধ রাখমব। 

 তাকবীমর তাহরীমার সময় উভয় হাতমক কাঁ� অথবা কামনর 

লমত বরাবর উঠামব। 

 এরপর তার দু’হাতমক বুমকর উপর রাখমব। ডান হাতমক 
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বাম হামতর উপর রাখমব। কারণ এভামব রাখাই নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম হথমক সাব্যতি হময়মি। 

[প্ারমভিক দ�া‘আ বা সা�া োঠ]

 সুন্াত হমচ্ হদা‘আ ইমতিেতাহ [সানা] পাঠ করা। আর তা হমচ্: 

ِني  ُهمَّ َنقِّ ُهمَّ َباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَّ »اللَّ
ُهمَّ اْغِسْلِني ِمْن َخَطاَياَي  ّنِس، اللَّ ْوُب اأَلْبَيُض ِمَن الدَّ ى الثَّ ِمْن َخَطاَياَي َكَما ُيَنقَّ

ْلِج َواْلَبَرِد«. ِباْلَماِء َوالثَّ

উচ্ারণ: আল্াহুম্া বা-‘ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়ায়া, কামা বা‘আদতা 

বাইনাল মাশমরক্ী ওয়াল মাগমরমব, আল্াহুম্া নামকিনী মমন খাতাইয়ায়া 

কামা ইউনাকিাি িাওবুল আবইয়াদু মমনাদোনামস, আল্াহুম্াগমিলনী মমন 

খাতাইয়ায়া মবল মাময়, ওয়াছিালমজ, ওয়াল বারামদ।

“মহ আল্াহ! তুমম আমামক আমার পাপগুমলা হথমক এত দূমর রাখ 

হযমন, পূবষি ও পমচিমমক পরস্পরমক পরস্পর হথমক দূমর হরমখি। 

হহ আল্াহ! তুমম আমামক আমার পাপ হথমক এমনভামব পমরষ্ার 

কমর দাও, মযমন সাদা কাপড়মক ময়লা হথমক পমরষ্ার করা হয়। মহ 

আল্াহ! তুমম আমামক আমার পাপ হথমক (পমবত্র করার জন্য( পামন, 

বরে ও মশমশর দ্ারা �ুময় পমরষ্ার কমর দাও।”((( 

আর যমদ হকউ চায় তাহমল পূমবষির হদা‘আর পমরবমতষি মনমনের 

হদা‘আমিও পাঠ করমত পামর। 

َك، َواَل إَلَه َغْيُرَك«. ُهمَّ َوِبَحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ »ُسْبَحاَنَك اللَّ

( সহীহ বুখারী ও মুসমলম।
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উচ্ারণ: সুবহানাকা আল্াহুম্া ওয়া মবহামমদকা, ওয়া তাবারাকাস্ুকা, 

ওয়া তা‘আলা জাদেুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা। 

“মহ আল্াহ! আমম হতামার পমবত্রতা বণষিনা করমি। তুমম প্রশংসাময়, 

হতামার নাম বরকতময়, মতামার মযষিাদা অমত উমচ্, আর তুমম 

ব্যতীত সমত্যকার হকামনা মা‘বূদ হনই।” 

পূমবষির হদা‘আ দু’মি িাড়াও যমদ নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

হথমক অন্যান্য হয সকল হদা‘আময় ইমতিেতাহ বা সানা বলা প্রমামণত 

তা পাঠ কমর তমব হকামনা বা�া হনই। মকন্তু উত্তম হমলা হয কখনও 

এমি আবার কখনও অন্যমি পড়া। কারণ, এর মা�্যমম রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর পমরপূণষি অনুসরণ প্রমতেমলত হমব।

এরপর বলমব:

আঊযু মবল্ামহ মমনাশ শায়তামনর রাজীম, মবসমমল্ামহর রাহমামনর 

রাহীম। 

“আমম মবতামড়ত শয়তান হথমক আল্াহর কামি আশ্রয় প্রাথষিনা করমি। 

রহমান, রহীম আল্াহর নামম শুরু করমি।”  

অতঃপর সূরা োমতহা পাঠ করমব। মকননা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলমিন:

»اَلَصاَلَة ِلَمْن َلْم َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب«.

“ময ব্যমতি (সালামত( সূরা েমতহা পাঠ কমর না তার সালাত হয় 

না।”(((

( সহীহ বুখারী ও মুসমলম।
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সূরা েমতহা পাঠ হশম্ জাহরী সালামত (মাগমরব, এশা ও েজর( 

উচ্স্বমর আর মসরমর সালামত (হজাহর ও আসমর( মমন মমন আ-মীন 

বলমব। 

এরপর পমবত্র কুরআন হথমক হয পমরমাণ সহজসা�্য হয় তা পাঠ 

করমব। উত্তম হমলা সূরা োমতহার পমর হজাহর, আসর এবং এশার 

সালামত কুরআন মাজীমদর আওসামত মুোসসাল (ম�্যম �রমনর 

সূরা( এবং েজমর মতওয়াল (লম্া �রমনর সূরা( আর মাগমরমবর 

সালামত কখনও মতওয়াল অথবা মকসার হথমক পাঠ করমব। তামত এ 

ব্যাপামর বমণষিত হাদীমসর ওপর আমল করা হমব।

[রুকু, তা হথমক মাথা উঠামনা ও তামত আরও যা রময়মি]

 উভয় হাত দু’কাঁ� অথবা কান বরাবর উমঠময় আল্াহু 

আকবার বমল রুকুমত যামব। মাথামক মপঠ বরাবর রাখমব এবং 

উভয় হামতর আঙ্ুলগুমলামক হখালাবস্ায় উভয় হািুর উপমর রাখমব। 

রুকুমত ইতমমনান বা মস্রতা অবলম্ন করমব। এরপর বলমব:

َي اْلَعِظيِم«. »ُسْبَحاَن َربِّ

“আমম আমার মহান প্রভুর পমবত্রতা ম�া্ণা করমি।।”

হদা‘আমি মতন বা তার অম�ক পড়া ভামলা এবং এর সামথ মনমনের 

হদা‘আমিও পাঠ করা মুতিাহাব।

ُهمَّ اْغِفْر ِلي«. َنا َوِبَحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ »ُسْبَحاَنَك اللَّ

“মহ আল্াহ! আমামদর রব, মতামার পমবত্রতা বণষিনা করমি হতামার 

প্রশংসাসহ। মহ আল্াহ! আমামক ষিমা কর।”
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 উভয় হাত কাঁ� অথবা কান বরাবর উমঠময় “اللُه  َسِمَع 
َحِمَدُه  বমল রুকু হথমক মাথা উঠামব। ইমাম মহমসমব সালাত ”ِلَمْن 

আদায়কারী বা একাকী সালাত আদায়কারী উভয়ই হদা‘আমি পাঠ 

করমব। রুকু হথমক খাড়া হময় বলমব: 

َمَواِت َواأَلْرِض، َوِمْلَء  ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه، ِمْلَء السَّ َنا َوَلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َكِثيًرا َطيِّ »َربَّ
َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد«.

“মহ আমামদর রব! মতামার জন্যই সমতি প্রশংসা। মতামার প্রশংসা 

অসংখ্য, উত্তম ও বরকতময়, যা আকাশ ভমতষি কমর হদয়, যা পৃমথবী 

পূণষি কমর হদয়, উভময়র ম�্যবতষিী স্ান পূণষি কমর  এবং এগুমলা িাড়া 

তুমম অন্য যা মকিু চাও তাও পূণষি কমর হদয়।” 

আর যমদ মুতিামদ হয়, তমব মতমন মাথা উঠামনার সময় বলমবন, 

রাব্ানা ওয়ালাকাল হামদু... মথমক বাকী অংশ। 

পূমবষির হদা‘আমির পমর (ইমাম মহমসমব সালাত আদায়কারী, একাকী 

সালাত আদায়কারী মকংবা মুতিামদ মহমসমব সালাত আদায়কারী( 

সবাই যমদ মনমনের হদা‘আমিও পাঠ কমর তমব তাও ভামলা: 

ِلَما  َماِنَع  اَل  ُهمَّ  اللَّ َعْبٌد،  َلَك  َنا  َوُكلُّ اْلَعْبُد،  َقاَل  َما  أََحقُّ  َواْلَمْجِد،  َناِء  الثَّ »أَْهَل 
.» أَْعَطْيَت، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َواَل َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ

“মহ আল্াহ! তুমমই প্রশংসা ও মযষিাদার হকদার, বান্া যা বমল তার 

হচময়ও তুমম অম�কতর হকদার এবং আমরা সকমল হতামারই বান্া। 

হহ আল্াহ! তুমম যা দান কমরমিা, তার প্রমতমরা�কারী হকউ হনই। 

আর তুমম যা হরা� কমরা তা প্রদান করার হকউ হনই। এবং হকামনা 
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সম্ানী ব্যমতি তার উচ্ মযষিাদা দ্ারা হতামার দরবামর উপকৃত হমত 

পারমব না।” 

কারণ তা নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম হথমক সাব্যতি হময়মি।

রুকু হথমক মাথা উঠামনার পর ইমাম ও মুতিাদী সকমলর জন্য 

দাঁড়ামনা অবস্ায় হয ভামব উভয় হাত বুমকর উপর মিল হস ভামব 

বুমকর উপর উভয় হাত রাখা মুতিাহাব। কারণ; নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম হথমক ওয়াময়ল ইবন হুজর এবং সাহল ইবন 

সা‘দ রামদয়াল্াহু আনহুমার বমণষিত হাদীস হথমক এর প্রমাণ রময়মি। 

[মসজ�া, তা দেপক িাো উঠাপ�া ও তাপত আরও যা রপয়পে]

 আল্াহু আকবার বমল, যমদ হকামনা প্রকার কটি না হয় তা 

হমল উভয় হামতর আমগ দুই হািু (মামিমত হরমখ( মসজদায় যামব। 

আর যমদ কটি হয় তাহমল উভয় হাত হািুর পূমবষি (মামিমত( রাখমব। 

আর তখন হাত ও পাময়র আঙ্ুলগুমলা মকবলামুখী থাকমব এবং 

হামতর আঙ্ুলগুমলা মমমলত ও প্রসামরত হময় থাকমব। 

আর মসজদা হমব সাতমি অমঙ্র উপর। অঙ্গুমলা হমলা: নাকসহ 

কপাল, দুই হামতর তালু, উভয় হাঁিু এবং উভয় পাময়র আঙ্ুমলর 

মভতমরর অংশ।

মসজদায় মগময় বলমব: “اأْلَْعَلى َي  َربِّ  আমার সমবষিাচ্ রব্“ ”ُسْبَحاَن 

(আল্াহ( অমত পমবত্র-মহান।” সুন্াত হমচ্ মতন বা তার অম�কবার 

তা পুনরাবৃমত্ত করা। আর এর সামথ মনমনের হদা‘আমি পড়া মুতিাহাব:

ُهمَّ اْغِفْر ِلي«. َنا َوِبَحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ »ُسْبَحاَنَك اللَّ
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“মহ আল্াহ! আমামদর রব, মতামার পমবত্রতা বণষিনা করমি হতামার 

প্রশংসা সহকামর। মহ আল্াহ! আমামক ষিমা কর।”

আর মসজদায় হবমশ হবমশ হদা‘আ করমবন। কারণ; নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলমিন: 

َعاِء، َفَقِمٌن أَْن  ُجوُد َفاْجَتِهُدوا ِفي الدُّ ا السُّ ، َوأَمَّ بَّ ُموا ِفيِه الرَّ ُكوُع َفَعظِّ ا الرُّ »َفأَمَّ
ُيْسَتَجاَب َلُكْم«. ]رواه مسلم[

“মতামরা রুকু অবস্ায় মহান রমবর হশ্রষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বণষিনা কর আর 

মসজদারত অবস্ায় অম�ক হদা‘আ করার হচটিা কর, মকননা তা 

হতামামদর হদা‘আ কবুল হওয়ার অম�ক উপমযাগী অবস্া।”(((

েরয অথবা নেল উভয় সালামত মুসমলম (সালাত আদায়কারী( 

মসজদার মম�্য তার মনমজর এবং মুসমলমমদর জন্য আল্াহর কামি 

দুমনয়া ও আমখরামতর কল্যামণর জন্য হদা‘আ করমব। 

আর মসজদার সময় উভয় বাহুমক পার্ষিমদশ হথমক, মপিমক উভয় উরু 

এবং উভয় উরু মপণ্লী হথমক আলাদা রাখমব এবং উভয় বাহু মামি 

হথমক উপমর রাখমব; মকননা নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলমিন:

ُجوِد، َواَل َيْبُسْط أََحُدُكْم ِذَراَعْيِه اْنِبَساَط اْلَكْلِب«. ]متفق عليه[ »اْعَتِدُلوا ِفي السُّ

“মতামরা মসজদায় বরাবর হসাজা থাকমব। মতামামদর হকউ হযন 

হতামামদর উভয় হাতমক কুকুমরর ন্যায় মবমিময় প্রসামরত না রামখ।”(((

[�ু’ মসজ�ার িাঝখাপ� বসা ও তার েদ্ধমত]

( সহীহ মুসমলম।

( সহীহ বুখারী ও মুসমলম।
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 আল্াহু আকবার বমল (মসজদা হথমক( মাথা উঠামব। বাম 

পা মবমিময় মদময় তার উপর বসমব এবং ডান পা খাড়া কমর রাখমব। 

দু’হাত তার উভয় রান (উরু( ও হাঁিুর উপর রাখমব এবং মনমনের 

হদা‘আমি বলমব।

»َربِّ اْغِفْر ِلي، َربِّ اْغِفْر ِلي«.

অথষি: “মহ আমার প্রভু! আপমন আমামক ষিমা করুন! মহ আমার প্রভু! 

আপমন আমামক ষিমা করুন”! 

অথবা এই হদা‘আমি বলমব।

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং 897, সুনান আবু দাউদ, হাদীস 

নং 874, সুনান  নাসায়ী, হাদীস নং ((45, আল্ামা নামসরুমদেন 

আল্ আলবাণী হাদীসমিমক সহীহ (সমঠক( বমলমিন। তমব হাদীমসর 

শব্দগুমল সুনান ইবনু মাজাহ হথমক হনওয়া হময়মি]।

»َربِّ اْغِفْر ِلْي َواْرَحْمِنْي َواْجُبْرِنْي َواْرُزْقِنْي َواْرَفْعِنْي«.

অথষি: “মহ আল্াহ! আপমন আমামক ষিমা করুন! আমার প্রমত করুণা 

করুন! আমার অভাব দূর কমর আমামক সুখদায়ক জীবনযাপন করার 

সমঠক উপাদান প্রদান করুন!  আমামক রুমজ প্রদান করুন!  আমামক 

সুস্তা প্রদান করুন এবং আমামক দুমনয়ামত ও পরকামল উচ্ মযষিাদা 

প্রদান করুন”! 

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং 898, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 

850, জামম মতরমমযী, হাদীস নং (84, তমব হাদীমসর শব্দগুমল সুনান 

ইবনু মাজাহ হথমক হনওয়া হময়মি। ইমাম মতরমমযী হাদীসমিমক 



21

নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর সালাত আদায়ের পদ্ধতত

গারীব (এক পথোয় বমণষিত( বমলমিন। আল্ামা নামসরুমদেন আল্ 

আলবাণী সুনান ইবনু মাজাহ এবং জামম মতরমমযীর হাদীসমিমক 

সহীহ (সমঠক( বমলমিন]। আর এ ববঠমক �ীর মস্র থাকমব(((।

 আল্াহু আকবার বমল মদ্তীয় মসজদা করমব এবং মদ্তীয় 

মসজদায় তাই করমব প্রথম মসজদায় যা কমরমিল। 

 মসজদা হথমক আল্াহু আকবার বমল মাথা উঠামব। ষিমণমকর 

জন্য বসমব, মযভামব উভয় সাজদার ম�্যবতষিী সমময় বমসমিল। এ 

�রমনর পদ্ধমতমত বসামক “জলসাময় ইসমতরাহা” বা আরামমর 

ববঠক বলা হয়। এ �রমনর বসা মুতিাহাব এবং তা হিমড় মদমল হকামনা 

হদা্ হনই। এ বসা “জলসাময় ইমতিরাহা”মত পড়ার জন্য হকামনা 

মযমকর বা হদা‘আ হনই।

অতঃপর মদ্তীয় রাকামতর জন্য যমদ সহজ হয় তাহমল উভয় হাঁিুমত 

ভর কমর উমঠ দাঁড়ামব। মকন্তু কটি হমল মামিমত ভর কমর দাঁড়ামব। 

এরপর (প্রথমম( সূরা োমতহা এবং কুরআমনর অন্য হকামনা সহজ 

সূরা পড়মব। তারপর প্রথম রাকামত হযভামব কমরমি মঠক হসভামবই 

মদ্তীয় রাকামতও করমব(((। 

( যামত প্রমতমি হামড়র হজার তার মনজস্ব স্ামন মেমর হযমত পামর, রুকুর পমরর ন্যায় 

মস্র দাঁড়ামনার মমতা। মকননা নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম রুকুর পমর ও 

দু’মসজদার ম�্যবতষিী সমময় মস্রতা অবলম্ন করমতন।

( মুতিাদীর জন্য তার ইমামমর পূমবষি হকামনা কাজ করা জাময়য নয়। কারণ, নবী 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম তাঁর উম্তমক এ রকম করা হথমক সতকষি কমরমিন। 

ইমামমর সামথ সামথ (একই সমঙ্( করা মাকরূহ। সুন্াত হমলা হয, মুতিাদীর প্রমতমি 
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[�ুই রাকাত মবমিষ্ট সালাপতর তািাহহুপ�র জ�্য বসা ও 
তার েদ্ধমত]

 সালাত যমদ দু’রাকাত মবমশটি হয় হযমন, েজর, জুমু‘আ ও 

ঈমদর সালাত, তাহমল মদ্তীয় মসজদা হথমক মাথা উমঠময় ডান পা 

খাড়া কমর বাম পাময়র উপর বসমব। ডান হাত ডান উরুর উপর হরমখ 

শাহাদাত বা তজষিনী আঙ্ুমল িাড়া সমতি আঙ্ুল মুমটিবদ্ধ কমর হদা‘আ 

ও আল্াহর নাম উমল্খ করার সময় শাহাদাত আঙ্ুল দ্ারা নামড়ময় 

তাওহীমদর ইশারা করমব। যমদ ডান হামতর কমনষ্ঠা ও অনামমকা বন্ধ 

হরমখ এবং বৃদ্ধাঙ্ুমল ম�্যমাঙ্ুমলর সামথ মমমলময় হগালাকার কমর 

শাহাদাত বা তজষিনী দ্ারা ইশারা কমর তমব তাও ভামলা। কারণ, নবী 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম হথমক দু’�রমনর বণষিনাই প্রমামণত। 

উত্তম হমলা হয, কখনও এভামব এবং কখনও ওভামব করা। 

আর বাম হাত বাম উরু ও হাঁিুর উপর রাখমব। অতঃপর এই ববঠমক 

তাশাহহুদ (আত্তামহয়্যতু..( পড়মব।

তাশাহহুদ বা আত্তামহয়্যতু: 

الله  َوَرْحَمُة  ِبيُّ  النَّ َها  أيُّ َعَلْيَك  اَلُم  السَّ َباُت،  يِّ َوالطَّ َلَواُت  َوالصَّ ِه،  ِللَّ اُت  ِحيَّ »التَّ

কাজ হকামনা মশমথলতা না কমর ইমামমর আওয়াজ হশ্ হওয়ার সামথ হমব। এ 

সম্পমকষি নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, “ইমাম এই জন্যই মন�ষিারণ করা 

হয়, যামত তামক অনুসরণ করা হয়, তার প্রমত হতামরা ইখমতলাে করমব না। সুতরাং 

ইমাম যখন আল্াহু আকবার বলমব হতামরাও আল্াহু আকবার বলমব এবং যখন 

মতমন রুকু করমবন হতামরাও রুকু করমব এবং মতমন যখন “সামম‘আল্াহু মলমান 

হামমদাহ”বলমবন তখন হতামরা “রাব্ানা ওয়া লাকাল হামদ”বলমব আর ইমাম 

যখন মসজদা করমবন হতামরাও মসজদা করমব।”[সহীহ বুখারী ও মুসমলম]
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الله،  إالَّ  إَلَه  اَل  أَْن  أَْشَهُد  اِلِحْيَن،  الصَّ الله  ِعَباِد  َوَعَلى  َعَلْيَنا  اَلُم  السَّ َوَبَرَكاُتُه، 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه« َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

“যাবতীয় সম্ামনর সম্া্ণ, যাবতীয় সালাত ও পমবত্রতা হকবলমাত্র 

আল্াহর জন্য। মহ নবী! আপনার ওপর আল্াহর শামন্ত, রহমত ও 

বরকত অবতীণষি হহাক। আমামদর ওপর এবং আল্াহর সৎ বান্াগমণর 

ওপর সালাম। আমম সাষি্য মদমচ্ হয, আল্াহ িাড়া (সত্য( মকামনা 

মা‘বূদ হনই এবং আমরা সাষি্য মদমচ্ হয, মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম আল্াহর বান্া ও তাঁর রাসূল।” 

অতঃপর বলমব:

آِل  َوَعَلى  ِإْبَراِهْيَم  َعَلى  ْيَت  َصلَّ َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصِلّ  ُهمَّ  »اللَّ
ٍد، َكَما َباَرْكَت  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ ِجيٌد. اللَّ َك َحِميٌد مَّ إْبَراِهْيَم، ِإنَّ

َك َحِميٌد َمجيٌد« َعَلى ِإْبَراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهْيَم، ِإنَّ

“মহ আল্াহ! মুহাম্াদ সাল্াল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসালাম ও তাঁর 

পমরবারবমগষির ওপর সালাত হপশ করুন। মযমন, আপমন ইবরাহীম 

ও তার পমরবারবমগষির ওপর সালাত হপশ কমরমিন। মনচিয় আপমন 

প্রশংমসত ও হগৌরবামবিত। আর আপমন মুহাম্াদ সাল্াল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম ও তাঁর পমরবারবমগষির ওপর বরকত নামযল করুন, মযমন 

আপমন ইবরাহীম ও তার পমরবারবমগষির ওপর নামযল কমরমিন। 

মনচিয় আপমন প্রশংমসত ও হগৌরাবামবিত।”

এরপর আল্াহর কামি চারমি বস্তু হথমক আশ্রয় প্রাথষিনা করমব।

اْلَمْحَيا  ِفْتَنِة  َوِمْن  اْلَقْبِر،  َعَذاِب  َم،َوِمْن  َجَهنَّ َعَذاِب  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  ي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ
اِل« جَّ َواْلَمَماِت، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّ

“আমম আল্াহর আশ্রয় কামনা কমর জাহান্ামমর আযাব হথমক, 
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কবমরর শামতি হথমক, জীবন ও মৃতু্যর যন্ত্রণা হথমক এবং মাসীহ 

দাজ্ামলর মেতনা হথমক।” 

এরপর দুমনয়া ও আমখরামতর মঙ্ল কামনা কমর মনমজর পিন্মত হয 

হকামনা হদা‘আ করমব। যমদ তার মপতা-মাতা ও অন্যান্য মুসমলমমদর 

জন্য হদা‘আ কমর তামত হকামনা হদা্ হনই। মদা‘আ করার মব্ময় 

েরয অথবা নেল সালামত হকামনাই পাথষিক্য হনই। কারণ, নবী 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর কথায় ব্যাপকতা রময়মি। ইবন 

মাসউমদর হাদীমস যখন মতমন তাশাহহুদ মশষিা মদমচ্মলন তখন 

বমলমিমলন:

عاَِء أَْعَجَبُه ِإَلْيِه َفَيْدُعْوا«. ْر ِمَن الدُّ »ُثمَّ ِلَيَتَخيَّ

“অতঃপর তার কামি হয হদা‘আ পিন্নীয়, তা মনবষিাচন কমর হদা‘আ 

করমব।” অন্য এক বণষিনায় আমি,

ْر ِمَن اْلَمْسأََلِة َما َشاَء«. »ُثمَّ َيَتَخيَّ

“অতঃপর যা ইচ্া হচময় হদা‘আ করমত পামর।” 

রাসূমলর এ বাণী বান্ার দুমনয়া ও আমখরামতর সমতি উপকারী 

মব্ময়র হদা‘আমক শামমল কমর। 

অতঃপর (সালাত আদায়কারী( তার ডান মদমক (তামকময়( “اَلُم  اَلسَّ
ِه  মতামামদর ওপর শামন্ত ও আল্াহর রহমত নামযল“ ”َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ

হউক এবং বাম মদমক (তামকময়( “ِه اللَّ َوَرْحَمُة  َعَلْيُكْم  اَلُم   বমল ”اَلسَّ

সালাম মেরামব। 

[মত� বা চার রাকা‘আত মবমিষ্ট সালাপতর তািাহহুপ�র 
জ�্য বসা ও তার েদ্ধমত]
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 সালাত যমদ মতন রাকাতমবমশটি হয়, মযমন মাগমরমবর 

সালাত অথবা চার রাকাতমবমশটি হয় হযমন হজাহর, আসর ও এশার 

সালাত, তাহমল পূমবষিামল্ মখত “তাশাহহুদ” পড়মব এবং নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর প্রমত দুরূদও পাঠ করমব। 

অতঃপর আল্া হু আকবার বমল হািুমত ভর কমর (হসাজা হময়( 

দাঁমড়ময় উভয় হাত কাঁ� বরাবর উমঠময় পূমবষির ন্যায় বুমকর উপর 

রাখমব এবং শু�ু সূরা োমতহা পড়মব। যমদ হকউ হজাহমরর তৃতীয় ও 

চতুথষি রাকআমত কখনও সূরা োমতহার অমতমরতি অন্য হকামনা সূরা 

পমড় তমব হকামনা বা�া হনই। মকননা এমব্ময় আবু সা‘ঈদ খুদরী 

রামদয়াল্াহু আনহু কতৃষিক নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম হথমক 

বমণষিত হাদীস প্রমাণ বহন করমি।(((

অতঃপর মাগমরমবর সালামতর তৃতীয় রাকাত এবং হজাহর, আসর 

ও এশার সালামতর চতুথষি রাকআমতর পর দু’ রাকা‘আত মবমশটি 

সালামতর ন্যায় তাশাহহুদ পড়মব।

তারপর মুসমল্ তার ডানমদমক ও বামমদমক সালাম মেরামব। 

সালামতর হশ্ ববঠমক এবং এর পরবতষিী সমময় সুন্াতী মকিু হদা‘আ:

আনাস রামদয়াল্াহু আনহু হথমক বমণষিত, মতমন বমলন নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম অম�ক সময় মনমনের হদা‘আমি পাঠ করমতন।

( প্রথম তাশাহহুমদ যমদ নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর প্রমত দুরূদ পাঠ করা 

হিমড় হদয় এমতও হকামনা ষিমত হনই। কারণ, প্রথম ববঠমক দুরূদ পাঠ করা ওয়ামজব 

নয় বরং মুতিাহাব।
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)ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې( 
]البقرة: 201[

হযমন তা দু’রাকাত ওয়ালা সালামত উমল্খ হময়মি। (অতঃপর হশ্ 

ববঠমকর জন্য বসমব( তমব এ ববঠমক তাওয়াররুক কমর বসমব অথষিাৎ 

ডান পা খাড়া কমর এবং বাম পা ডান পাময়র মননে মদময় হবর কমর 

রাখমব। পািা যমীমনর উপর মস্র রাখমব।((( এ মব্ময় আবু হুমাইদ 

(  চার রাকাত বা মতন রাকাতমবমশটি নামামজর হশ্ ববঠমক সালাম হেরামনার তাশাহুদ 

পাঠ করার জন্য বসার একমি মনয়ম হমলা এই হয, ডান পা খাঁড়া হরমখ বাম পাময়র 

অগ্রভাগ ডান উরুর নীচ মদময় হবর কমর মদময় মনতমম্র উপর বসা। এই অবস্ায় 

বসামক তাওয়ারুষিক বলা হয়।

[এই মব্ময় হদখা হযমত পামর সহীহ বুখারী, হাদীস নং 8(8, সুনান আবু দাউদ, 

হাদীস নং 730 এবং  জামম মতরমমযী, হাদীস নং 304, ইমাম মতরমমযী হাদীসমিমক 

হাসান ও সহীহ বমলমিন। আল্ামা নামসরুমদেন আল্ আলবাণী হাদীসমিমক সহীহ 

(সমঠক( বমলমিন] । 

এই মনয়ম হমাতামবক জামাআমতর সমহত ঠাসাঠামস অবস্ায় নামাজ পড়মল মমন 

রাখমত হমব হয, আমরকজন মুসমল্ বা মুসমলম ভাইময়র উপর ভর বা চাপ মদময় বমস 

তামক কটি হদওয়া জাময়জ নয়। অনুরূপভামব বাম পাময়র অগ্রভাগ ডান উরুর নীচ 

মদময় হবর কমর পামশর আমরকজন মুসমল্ বা মুসমলম ভাইময়র গাময় লামগময় মদময় 

তামক কটি হদওয়া বব� নয়।

নামামজর মম�্য সবষিাবস্ায় বাম পা মবমিময় মদময় হসই বাম পাময়র উপমর বসার 

মদ্তীয় মনয়মমি হমলা এই হয, প্রথম অথবা মদ্তীয় তাশাহুদ পামঠর জন্য বসার সময় 

দুই মসজদার মামে বসার ন্যায় বাম পা মবমিময় মদময় তার উপমর বসা। এই অবস্ায় 

বসামক ইম্তরাশ বলা হয়। [ এই মব্ময় হদখা হযমত পামর সহীহ মুসমলম, হাদীস 

নং (40 - (498(, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 957, 959, জামম মতরমমযী, হাদীস 

নং (9( এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ((57, ইমাম মতরমমযী হাদীসমিমক হাসান 

ও সহীহ বমলমিন। আল্ামা নামসরুমদেন আল্ আলবাণী হাদীসমিমক সহীহ (সমঠক( 

বমলমিন] ।

তমব হজমন রাখা দরকার হয, এই মব্ময় আমরা মতমভদ আমি। মকন্তু মব্য়মি অমত 
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রামদয়াল্াহু আনহু হথমক হাদীস বমণষিত হময়মি। এরপর সবমশম্ 

“আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্াহ” বমল প্রথমম ডান মদমক 

এবং পমর বাম মদমক সালাম মেরামব।

(সালামমর পর( ৩ বার “أَْسَتْغِفُر اللَه” পড়মব (আমম আল্াহর কামি 

ষিমা প্রাথষিনা করমি( মনমনের হদা‘আগুমলা (১ বার( পড়মব:

اَلُم، َتَباَرْكَت َيا َذا اْلَجاَلِل َواإِلْكَراِم. اَل ِإَلَه ِإالَّ الله  اَلُم، َوِمْنَك السَّ ُهمَّ أَْنَت السَّ »اللَّ
َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. اَل َحْوَل َواَل 
ُهمَّ اَل َماِنَع ِلَما أَْعَطْيَت، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َواَل َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ  َة ِإالَّ ِباللِه. اللَّ ُقوَّ
َناُء  ْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل َوَلُه الثَّ اُه، َلُه النِّ . اَل ِإَلَه ِإالَّ الله، َواَل َنْعُبُد ِإالَّ ِإيَّ ِمْنَك اْلَجدُّ

يَن، َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن«. اْلَحَسُن، اَل ِإَلَه ِإالَّ الله، ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ

“মহ আল্াহ! তুমম শামন্ত দাতা, আর হতামার কামিই শামন্ত, তুমম 

বরকতময়, মহ মযষিাদাবান এবং কল্যাণময়।”আল্াহ িাড়া (সত্য( 

হকামনা মা‘বূদ হনই , মতমন একক, তাঁর হকামনা শরীক হনই, সকল 

বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই এবং মতমন সব মকিুর উপমরই 

ষিমতাশালী। একমাত্র অল্াহ িাড়া দুঃখ কটি দূমরকরণ এবং সম্পদ  

প্রদামনর ষিমতা আর কামরা হনই।

হহ আল্াহ! তুমম যা দান কমরমিা, তার প্রমতমরা�কারী হকউ হনই। 

আর তুমম যা হরা� কমরমিা তা প্রদানকারীও হকউ হনই এবং হকামনা 

সম্ানী ব্যমতি তার উচ্ মযষিাদা দ্ারা হতামার দরবামর উপকৃত হমত 

পারমব না।”

লম্া হময় যাওয়ার ভময় আর হবমশ মতাননমক্যর কথা উপস্াপন করলাম না। এই 

হষিমত্র হয হকামনা একমি পদ্ধমত অবলম্ন করমলই চলমব, দ্ন্দ্ব করার হকামনা প্রময়াজন 

হনই। (মনরীষিক: ড: মুহাম্াদ মতুষিজা মবন আময়শ মুহাম্াদ(।
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আল্াহ িাড়া (সত্য( মকামনা মা‘বূদ হনই। আমরা একমাত্র তাঁরই 

ইবাদত কমর, মনয়ামতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম 

প্রশংসা তাঁরই। আল্াহ িাড়া হকামনা (সত্য( মা‘বূদ হনই । আমরা 

তাঁর হদওয়া জীবন মব�ান একমাত্র তাঁর জন্য একমনষ্ঠভামব পালন 

কমর। যমদও কামেরমদর মনকি তা অপিন্নীয়। 

“সুবহানাল্াহ” ৩৩ বার (আল্াহ পাক-পমবত্র( “আলহামদুমলল্া হ” 

৩৩ বার (সকল প্রশংসা আল্াহর( আল্াহু আকবার” ৩৩ বার পড়মব 

(আল্াহ সবমচময় বড়( আর একশত পূণষি করমত মনমনের হদা‘আমি 

পড়মব।

َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َوُهَو  اْلَحْمُد،  َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه  َلُه،  َشِريَك  اَل  َوْحَدُه  الله  ِإالَّ  ِإَلَه  »اَل 
َقِديٌر«.

“আল্াহ িাড়া (সত্য( মকামনা মা‘বূদ হনই, মতমন একক, তাঁর হকামনা 

শরীক হনই। সকল বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। মতমনই 

সবমকিুর ওপর ষিমতাশালী।”

অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করমব:

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

ىئىئ ىئ ی ی( ]البقرة: 2٥٥[
“আল্াহ মতমন িাড়া অন্য হকামনা (সত্য( মাবূদ হনই, মতমন মচরঞ্ীব, 

সবমকিুর �ারক, তাঁমক তন্দা এবং মনদ্া স্পশষি করমত পামর না। 

আকাশ ও পৃমথবীমত যা মকিু আমি সবই তাঁর। মক আমি এমন 
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হয, তাঁর অনুমমত ব্যতীত তাঁর কামি সুপামরশ করমব? তামদর সম্ুমখ 

ও পচিামত যা মকিু আমি তা মতমন অবগত আমিন। যতিুকু মতমন 

ইমচ্ কমরন, ততিুকু িাড়া তারা তাঁর জ্ামনর মকিুই আয়ত্ত করমত 

পামর না। তাঁর কুরসী সমতি আকাশ ও পৃমথবী পমরমবমটিত কমর আমি। 

আর হসগুমলামক রষিণা-মবষিণ করা তাঁমক ক্ান্ত কমর না। মতমন মহান 

হশ্রষ্ঠ।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫] 

প্রমত্যক সালামতর পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা োলাক 

এবং সূরা নাস পড়মব। মাগমরব ও েজর সালামতর পমর এই সূরা 

মতনমি (ইখলাস, োলাক এবং নাস( মতনবার কমর পুনরাবৃমত্ত করা 
িুস্াহাব।(1) কারণ, নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম হথমক এ 

সম্পমকষি সহীহ হাদীস বমণষিত হময়মি।

একইভামব পূবষিবতষিী হদা‘আগুমলার সামথ েজর ও মাগমরমবর 

সালামতর পর মনমনের হদা‘আমি বৃমদ্ধ কমর দশবার কমর পাঠ করা 

মুতিাহাব। কারণ, নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম হথমক এ 

সম্পমকষি (হাদীমস( প্রমামণত আমি।

َوُهَو  َوُيِميُت،  ُيْحِيي  اْلَحْمُد،  َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه  َلُه،  َشِريَك  اَل  َوْحَدُه  الله  ِإالَّ  ِإَلَه  »اَل 
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«.

“আল্াহ িাড়া (সত্য( মকামনা মা‘বূদ হনই, মতমন একক, তাঁর 

(  মাগমরব ও েজমরর নামামজর পমরও এই সূরা মতনমি (ইখলাস, োলাক এবং নাস( 

একবার কমর পড়ার মনয়ম রময়মি। মযমহতু এই মব্ময় নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম হথমক সহীহ হাদীস বমণষিত হময়মি। [মদখমত পারা যায় সুনান আবু 

দাউদ, হাদীস নং (5(3 এবং সুনামন নাসায়ী, হাদীস নং (336। আল্ামা মুহাম্াদ 

নামসরুদেীন আল্আল্ানী হাদীসমি সহীহ বমলমিন (মনরীষিক: ড: মুহাম্াদ মতুষিজা মবন 

আময়শ মুহাম্াদ(। 
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হকামনা শরীক হনই। সকল বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। 

মতমনই জীমবত কমরন ও মৃতু্য দান কমরন। মতমনই সব মকিুর ওপর 

ষিমতাশালী।” 

অতঃপর ইমাম হমল মতনবার “আসতাগমেরুল্াহ”এবং “আল্াহুম্া 

আন্তাস সালামু, ওয়ামমনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালামল 

ওয়াল ইকরাম।” বমল মুকতাদীমদর মদমক মেমরময় মুখামুখী হময় 

বসমব। অতঃপর পূমবষিামল্ মখত হদা‘আগুমলা পড়মব। এ মব্ময় অমনক 

হাদীস বমণষিত হময়মি, এর মম�্য সহীহ মুসমলমম আময়শা রামদয়াল্াহু 

আনহা কতৃক নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম হথমক বমণষিত 

আমি। এই সমতি আযকার বা হদা‘আ পাঠ করা সুন্াত, েরয নয়। 

প্রমত্যক মুসমলম নারী এবং পুরুম্র জমন্য হজাহর সালামতর পূমবষি 

৪ রাকাত এবং পমর ২ রাকাত, মাগমরমবর সালামতর পর ২ রাকাত, 

এশার সালামতর পর ২ রাকাত এবং েজমরর সালামতর পূমবষি ২ 

রাকাত- মমাি ১২ রাকাত সালাত পড়া মুতিাহাব। এই ১২ (বার( 

রাকাত সালাতমক সুনান রাওয়ামতব বলা হয়। কারণ, নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম উতি রাকাতগুমলা মুকীম অবস্ায় মনয়মমত যত্ন 

সহকামর আদায় করমতন। আর সেমরর অবস্ায় েজমরর সুন্াত 

ও (এশার( মবত্ র ব্যতীত অন্যান্য রাকাতগুমলা হিমড় মদমতন। নবী 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম সের এবং মুকীম অবস্ায় উতি 

েজমরর সুন্াত ও মবতর মনয়মমত আদায় করমতন। তাই আমামদর 

জন্য নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর আমলই হমলা উত্তম 

আদশষি। আল্াহ তা‘আলা বমলন,

)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ( ]األحزاب: 21[
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“মনচিয় রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর মম�্য হতামামদর 

জন্য রময়মি উত্তম আদশষি।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

ي«. ]رواه بخاری[ وا َكَما َرأَْيُتُموِني ُأَصلِّ »َصلُّ

“মতামরা হসভামব সালাত আদায় কর, মযভামব আমামক সালাত 

আদায় করমত হদখ।”(((

এই সমতি সুনান রাওয়ামতব এবং মবতমরর সালাত মনজ �মরই পড়া 

উত্তম। যমদ হকউ তা মসমজমদ পমড় তামত হকামনা হদা্ হনই। এ 

সম্পমকষি নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন,

اَلُة اْلَمْكُتوَبُة«. ]متفق على صحته[ »أَْفَضُل َصاَلِة اْلَمْرِء ِفي َبْيِتِه ِإالَّ الصَّ

“েরয সালাত ব্যতীত মানুম্র অন্যান্য সালাত (মনজ( �মরই পড়া 

উত্তম।”

এই সমতি রাকাতগুমলা (১২ রাকাত সালাত( মনয়মমত যত্ন সহকামর 

আদায় করা হমলা জান্ামত প্রমবমশর একমি মা�্যম। 

সহীহ মুসমলমম উমম্ হাবীবাহ রামদয়াল্াহু আনহা হথমক বমণষিত, মতমন 

বমলন হয, আমম রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক বলমত 

শুমনমি: 

ًعا َغْيَر َفِريَضٍة، إالَّ  ِه ُكلَّ َيْوٍم ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة َتَطوُّ ي ِللَّ »َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِّ
ِة«. ]رواه مسلم[ َبَنى الله َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَّ

( সহীহ বুখারী।
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“ময হকামনা মুসমলম ব্যমতিই আল্াহর জন্য (খামলস মনয়মত( মদবা-

রামত্র ১২ (বার( রাকাত নেল সালাত পড়মব, আল্াহ অবশ্যই তার 

জন্য একমি জান্ামত �র বানামবন।” আমরা যা পূমবষি উমল্ খ কমরমি 

ইমাম মতরমমযী তার বণষিনায় অনুরূপ মবতিামরত আমলাচনা কমরমিন।

যমদ হকউ আসমরর সালামতর পূমবষি ৪ (চার( রাকাত এবং মাগমরমবর 

সালামতর পূমবষি ২ (দুই( রাকাত এবং এশার সালামতর পূমবষি ২ (দুই( 

রাকাত পমড়, তাহমল তা উত্তম হমব। মকননা নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম বমলমিন:

ى أَْرَبًعا َقْبَل اْلَعْصِر«. ]رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن  »َرِحَم الله اْمَرًءا َصلَّ
خزمية وصححه، وإسناده صحيح[

“আল্াহ ঐ ব্যমতির ওপর রহম করুন,ময আসমরর (েরয( সালামতর 

পূমবষি চার রাকাত (নেল( সালাত পমড় থামক।”((( রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলমিন,

»َبْيَن ُكلِّ أََذاَنْيِن َصاَلٌة، َبْيَن ُكلِّ أََذاَنْيِن َصاَلٌة« ثُمَّ َقاَل ِفي الثَّاِلثَِة: »ِلَمْن َشاَء«. ]رواه 
البخاري[

“প্রমত্যক আযান ও ইকামমতর ম�্যবতষিী সমময় (নেল( সালাত, 

প্রমত্যক আযান ও ইকামমতর ম�্যবতষিী সমময় (নেল( সালাত।” 

তৃতীয় বার বমলন “হয ব্যমতি পড়ার ইমচ্ কমর।”(((

যমদ হকউ হজাহমরর পূমবষি ৪ (চার( রাকাত এবং পমর ৪ (চার( রাকাত 

( হাদীসমি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, মতরমমযী বণষিনা কমরমিন এবং ইমাম মতরমমযী 

হাদীসমিমক হাসান বমলমিন ও ইবন খুযায়মা সহীহ বমলমিন।

( সহীহ বুখারী।
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পমড় তমব তা ভামলা। এর প্রমামণ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম বমলন,

ار«.  َتَعاَلى َعَلى النَّ َمُه الله  َبْعَدَها، َحرَّ َوأَْرَبٍع  ْهِر،  َقْبَل الظُّ أَْرَبٍع  »َمْن َحاَفَظ َعَلى 
]رواه اإلمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح[

“ময ব্যমতি হজাহমরর পূমবষি ৪ (চার( রাকাত ও পমর ৪ (চার( রাকাত 

(সুন্াত সালাত( এর প্রমত যত্নবান থামক, আল্াহ পাক তার ওপর 

জাহান্ামমর আগুন হারাম কমর মদমবন।” ইমাম আহমাদ হাদীসমি 

বণষিনা কমরমিন এবং আহমল সুনান সহীহ সূমত্র উমম্ হাবীবাহ হথমক 

উমল্ খ কমরমিন। অথষিাৎ সুনামন রামতবার সালামত হজাহমরর পমর 

২ রাকাত বৃমদ্ধ কমর পড়মব। কারণ, মজাহমরর পূমবষি ৪ রাকাত এবং 

পমর ২ রাকাত পড়া সুনান রামতবাহ। অতএব, মজাহমরর পমর ২ 

রাকাত বৃমদ্ধ করমল উমম্ হাবীবাহর হাদীমসর প্রমত আমল হমব। 

আল্াহই তাওেীকদাতা। দুরূদ ও সালাম বম্ষিত হহাক, আমামদর 

মপ্রয় নবী মুহাম্াদ ইবন আব্দুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম, 

তাঁর পমরবার-পমরজন এবং সাহাবীগমণর প্রমত এবং মকয়ামত পযষিন্ত 

যারা তাঁর ইমত্তবা‘ করমবন তামদর প্রমতও।

সমাপ্
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