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ভূতমকা 
 

 وآهل حممد ورسوهل عبده ىلع والسالم والصالة وحده هلل احلمد
 .وصحبه

যাবতীে প্রিাংসা একমাত্র আল্লাহর জনয এবাং সালাত ও 
সালাম বতষিত দহাক তাাঁর বান্দা ও তাাঁর রাসূল মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম, তাাঁর পতরবার-পতরজন 
এবাং সাহাবীগয়ের প্রতত।  

আতম প্রয়তযক মুসতলম নারী ও পুরুয়ষর উয়েয়িয নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সালাত আদায়ের পদ্ধতত 
সম্পয়কি সাংতিপ্তাকায়র বেিনা করয়ত ইচ্ছা করতে। এর 
উয়েিয হয়লা দয, যারা পুতিকাতি পাঠ করয়বন তারা দযন 
প্রয়তযয়কই সালাত পড়ার তবষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওোসাল্লায়মর অনুসরে করয়ত পায়রন। এ সম্পয়কি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন,  

» ْ َصِّلي
ُ
ْ أ ْيتُُمْوِني

َ
 «َصلُّْوا َكَما َرأ
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“দতামরা দসভায়ব সালাত আদাে কর, দযভায়ব আমায়ক 
সালাত আদাে করয়ত দদখ।”1 

পাঠয়কর উয়েয়িয (তনয়ে) তা বেিনা করা হয়লা: 

[সুন্দররূয়প অযু করা] 

১. সুন্দর ও পতরপূেিভায়ব অযু করয়ব: আল্লাহ তা‘আলা 
কুরআয়ন দযভায়ব অযু করার তনয়দিি প্রদান কয়রয়েন 
দসভায়ব অযু করাই হয়লা পতরপূেি অযু। আল্লাহ সুবহানাহু 
ওো তা‘আলা এ সম্পয়কি বয়লন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ لَٰوةِ  إَِل  ُقۡمُتمۡ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ  وُُجوَهُكمۡ  لُوا  فَٱۡغسِ  ٱلصذ

يِۡديَُكمۡ 
َ
رُۡجلَُكمۡ  بُِرُءوِسُكمۡ  َوٱۡمَسُحوا   ٱلَۡمَرافِقِ  إَِل  َوأ

َ
 إَِل  َوأ

 [٦: دةاملائ] ﴾ٱۡلَكۡعَبۡيِ 

“দহ মুতমনগে! যখন দতামরা সালায়তর উয়েয়িয দণ্ডােমান 
হও তখন (সালায়তর পূয়বি) দতামায়দর মুখমণ্ডল দ ৌত কর 
এবাং হাতগুয়লায়ক কনুই পযিন্ত  ুয়ে নাও, আর মাো 

                                                            
1 সহীহ বুখারী। 
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মায়সহ কর এবাং পাগুয়লায়ক িাখনু পযিন্ত  ুয়ে দেল।” 
[সূরা আল-মায়েদাহ, আোত: ৬] এবাং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওোসাল্লায়মর বােী হয়লা: 

ْْيي َطُهْور  اَل ُتقْ «  «بَُل َصاَلٌة بيغي

“পতবত্রতা বযতীত সালাত কবুল করা হে না।”2  

তাোড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম এক বযতিয়ক 
সালায়ত ভুল করার কারয়ে বলয়লন: 

ْسبيغي الْوُُضوْءَ »
َ
اَلةي فَأ  «إَذا ُقْمَت إيىَل الصَّ

“তুতম যখন সালায়ত দাাঁড়ায়ব (সালায়তর পূয়বি) উত্তমরূয়প 
অযু করয়ব।”3 

                                                            
2 মুসতলম, তাহারাত, হাদীস নাং ২২৪; ততরতমযী, হাদীস নাং ১; ইবন 
মাজাহ, হাদীস নাং ২৭২; মুসনায়দ আহমাদ (২/৭৩) তার সহীহ 
গ্রয়ে বেিনা কয়রয়েন।  

3 সহীহ বুখারী, তকতাবুল ইয়িযান, হাদীস নাং ৫৭৮২; আইমান ওোন 
নুযূর, হাদীস নাং ৬১৭৪; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নাং ৭৩০; 
ইবন মাজাহ, তাহারাত, হাদীস নাং ৪৪১।  
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[তকবলামূখী হওো] 

২. মুসতল্ল বা সালাত আদােকারী বযতি তকবলামুখী হয়ব: 
আর তকবলা হয়চ্ছ কা‘বা। দযখায়নই োকুক না দকন, সারা 
িরীর তকবলামূখী করয়ব। আর ময়ন ময়ন েরয তকাংবা 
নেল সালাত যা পড়ার ইচ্ছা কয়রয়ে দস সালায়ত দৃঢ় 
ইচ্ছা করয়ব। তয়ব মুয়খ তনেযত উচ্চারে করয়ব না। 
দকননা িরী‘আয়ত মুয়খ তনেত উচ্চারে করার বব তা 
দনই। কারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম 
তকাংবা সাহাবীগে মুয়খ উচ্চারে কয়র তনেযত কয়রন তন।  

ইমাম তকাংবা একাকী সালাত আদােকারী সাময়ন (সুতরা) 
তনিান (তচহ্ন) দাাঁড় কতরয়ে এর তদয়ক সালাত পড়য়ব।  

আর তকবলামূখী হওো সালায়তর জনয িতি। তয়ব 
কততপে মাসআলা এর বযততক্রম, যার তবিদ বেিনা 
আয়লমগয়ের তকতায়ব রয়েয়ে।  

[তাকবীয়র তাহরীমা ও তাকবীয়রর সমে হাত উঠায়না] 
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৩. আল্লাহু আকবার বয়ল তাকবীয়র তাহরীমা তদয়ে 
সালায়ত দাাঁড়ায়ব এবাং দৃতষ্টয়ক সাজদার স্থায়ন তনবদ্ধ 
রাখয়ব।  

৪. তাকবীয়র তাহরীমার সমে উভে হাতয়ক কাাঁ  অেবা 
কায়নর লতত বরাবর উঠায়ব।  

৫. এরপর তার দু’হাতয়ক বুয়কর উপর রাখয়ব। ডান 
হাতয়ক বাম হায়তর উপর রাখয়ব। কারে এভায়ব রাখাই 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম দেয়ক সাবযি হয়েয়ে।  

[প্রারতিক দদা‘আ বা সানা পাঠ] 

৬. সুন্নাত হয়চ্ছ দদা‘আ ইয়িেতাহ [সানা] পাঠ করা। 
আর তা হয়চ্ছ:  

ْ َوَبْْيَ َخَطاياََي َكَما بَاَعدتَّ َبْْيَ  للَُّهمَّ اَ » ْد بَيِْني قي بَاعي  الَْمْْشي
 . َن  للَُّهمَّ اَ َوالَْمْغريبي ْبيَُض مي

َ
ْن َخَطايَاَي َكَما ُينََّقَّ اثلَّوُْب اْْل ْ مي ِني َنقي

 . نَسي ْن َخَطايَاَي بيالَْماءي َواثلَّلْجي َوالََْبْدي  للَُّهمَّ اَ ادلَّ ْ مي لِْني  » اْغسي

উচ্চারে: আল্লাহুম্মা বা-‘ইদ বাইনী ওো বাইনা 
খাতাইোো, কামা বা‘আদ্তা বাইনাল মািতরক্বী ওোল 
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মাগতরতব, আল্লাহুম্মা নাতিনী তমন খাতাইোো কামা 
ইউনািাে োওবুল আবইোদু তমনাোনাতস, 
আল্লাহুম্মাগতেলনী তমন খাতাইোো তবল মাতে, ওোছ্োলতজ, 
ওোল বারাতদ। 

“দহ আল্লাহ! তুতম আমায়ক আমার পাপগুয়লা দেয়ক এত 
দূয়র রাখ দযমন, পূবি ও পতিময়ক পরস্পরয়ক পরস্পর 
দেয়ক দূয়র দরয়খে। দহ আল্লাহ! তুতম আমায়ক আমার 
পাপ দেয়ক এমনভায়ব পতরষ্কার কয়র দাও, দযমন সাদা 
কাপড়য়ক মেলা দেয়ক পতরষ্কার করা হে। দহ আল্লাহ! 
তুতম আমায়ক আমার পাপ দেয়ক (পতবত্র করার জনয) 
পাতন, বরে ও তিতির দ্বারা  ুয়ে পতরষ্কার কয়র দাও।”4  

আর যতদ দকউ চাে তাহয়ল পূয়বির দদা‘আর পতরবয়তি 
তনয়ের দদা‘আতিও পাঠ করয়ত পায়র।  

َك َواَل إيهَلَ « َك َوَتبَارََك اْسُمَك َوَتَعاىَل َجدُّ َْمدي ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوِبي
 »َغْْيُكَ 

                                                            
4 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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উচ্চারে: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওো তবহামতদকা, ওো 
তাবারাকাসু্মকা, ওো তা‘আলা জােুকা ওো লা-ইলাহা 
গাইরুকা।  

“দহ আল্লাহ! আতম দতামার পতবত্রতা বেিনা করতে। তুতম 
প্রিাংসামে, দতামার নাম বরকতমে, দতামার মযিাদা অতত 
উয়চ্চ, আর তুতম বযতীত সততযকার দকায়না মা‘বূদ দনই।”  

পূয়বির দদা‘আ দু’তি োড়াও যতদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওোসাল্লাম দেয়ক অনযানয দয সকল দদা‘আয়ে ইয়িেতাহ 
বা সানা বলা প্রমাতেত তা পাঠ কয়র তয়ব দকায়না বা া 
দনই। তকন্তু উত্তম হয়লা দয কখনও এতি আবার কখনও 
অনযতি পড়া। কারে, এর মা যয়ম রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওোসাল্লায়মর পতরপূেি অনুসরে প্রততেতলত 
হয়ব। 

এরপর বলয়ব: 

আঊযু তবল্লাতহ তমনাি িােতাতনর রাজীম, তবসতমল্লাতহর 
রাহমাতনর রাহীম।  
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“আতম তবতাতড়ত িেতান দেয়ক আল্লাহর কায়ে আশ্রে 
প্রােিনা করতে। রহমান, রহীম আল্লাহর নায়ম শুরু 
করতে।”   

অতঃপর সূরা োততহা পাঠ করয়ব। দকননা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়েন: 

َةي  «  بيَفاِتي
ْ
يَمْن لَْم َيْقَرأ تَابي اَل َصاَلَة ل  »  الْكي

“দয বযতি (সালায়ত) সূরা েততহা পাঠ কয়র না তার 
সালাত হে না।”5 সূরা েততহা পাঠ দিয়ষ জাহরী সালায়ত 
(মাগতরব, এিা ও েজর) উচ্চস্বয়র আর তেরতর সালায়ত 
(য়জাহর ও আসর) ময়ন ময়ন আ-মীন বলয়ব।  

এরপর পতবত্র কুরআন দেয়ক দয পতরমাে সহজসা য হে 
তা পাঠ করয়ব। উত্তম হয়লা সূরা োততহার পয়র দজাহর, 
আসর এবাং এিার সালায়ত কুরআন মাজীয়দর আওোয়ত 
মুোচ্ছাল (ম যম  রয়নর সূরা) এবাং েজয়র ততওোল 
(লম্বা  রয়নর সূরা) আর মাগতরয়বর সালায়ত কখনও 
                                                            
5 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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ততওোল অেবা তকসার দেয়ক পাঠ করয়ব। তায়ত এ 
বযাপায়র বতেিত হাদীয়সর ওপর আমল করা হয়ব। 

[রুকু, তা দেয়ক মাো উঠায়না ও তায়ত আরও যা 
রয়েয়ে] 

৭. উভে হাত দু’কাাঁ  অেবা কান বরাবর উতঠয়ে আল্লাহু 
আকবার বয়ল রুকুয়ত যায়ব। মাোয়ক তপঠ বরাবর রাখয়ব 
এবাং উভে হায়তর আঙু্গলগুয়লায়ক দখালাবস্থাে উভে হািুর 
উপয়র রাখয়ব। রুকুয়ত ইততমনান বা তস্থরতা অবলম্বন 
করয়ব। এরপর বলয়ব: “সুবহানা রাতব্বোল ‘আযীম” 
“আমার মহান প্রভূ পতবত্র-মহান।” 

দদা‘আতি ততন বা তার অত ক পড়া ভায়লা এবাং এর সায়ে 
তনয়ের দদা‘আতিও পাঠ করা মুিাহাব। 

» ْ ْر لي َك اَللَُّهمَّ اْغفي َْمدي  » ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوِبي

উচ্চারে: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওো তবহামতদকা, 
আল্লাহুম্মাগতেরতল। 
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“দহ আল্লাহ! আমায়দর রব, দতামার পতবত্রতা বেিনা করতে 
দতামার প্রিাংসাসহ। দহ আল্লাহ! আমায়ক িমা কর।” 

৮. উভে হাত কাাঁ  অেবা কান বরাবর উতঠয়ে 
“সাতম‘আল্লাহু তলমান হাতমদাহ” বয়ল রুকু দেয়ক মাো 
উঠায়ব। ইমাম তহয়সয়ব সালাত আদােকারী বা একাকী 
সালাত আদােকারী উভেই দদা‘আতি পাঠ করয়ব। রুকু 
দেয়ক খাড়া হয়ে বলয়ব:  

ْلَء « َماَواتي َومي ْلءَ السَّ ؛ مي ا َطييبًا ُمبَاَرًًك يفيْهي َربَّنَاَولََك احْلَْمُد،ََحًْدا َكثيْْيً
ء  َبْعدُ  ْن ََشْ ئَْت مي ْلَء ماَ شي َلَء ماَ بَيْنَُهَما ؛ َومي ؛ َومي رْضي

َ
 «اْْل

উচ্চারে: রাব্বানা ওো লাকাল হামদ, হামদান কাতেরান 
তাইয়েযবাম মুবারাকান তে-হ, তমলোস সামাওোতত ওো 
তমলোল আরতদ, ওো তমলো মা বাইনাহুমা, ওো তমলো 
মা তি’তা তমন িাইতেন বা‘দু। 

“দহ আমায়দর রব! দতামার জনযই সমি প্রিাংসা। দতামার 
প্রিাংসা অসাংখয, উত্তম ও বরকতমে, যা আকাি ভততি 
কয়র দদে, যা পৃতেবী পূেি কয়র দদে, উভয়ের ম যবতিী 
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স্থান পূেি কয়র  এবাং এগুয়লা োড়া তুতম অনয যা তকেু 
চাও তাও পূেি কয়র দদে।”  

আর যতদ মুিাতদ হে, তয়ব তততন মাো উঠায়নার সমে 
বলয়বন, রাব্বানা ওোলাকাল হামদু... দেয়ক বাকী অাংি।  

পূয়বির দদা‘আতির পয়র (ইমাম তহয়সয়ব সালাত 
আদােকারী, একাকী সালাত আদােকারী তকাংবা মুিাতদ 
তহয়সয়ব সালাত আদােকারী) সবাই যতদ তনয়ের দদা‘আতিও 
পাঠ কয়র তয়ব তাও ভায়লা:  

َحقُّ َما قاََل الَْعبُْد؛ َوُُكُّناَ «
َ
؛ أ ْهُل اثلَّنَاءي َوالَْمْجدي

َ
 لََك َعبٌْد؛ اَللَُّهمَّ  أ

نَْك ا يَما َمنَْعَت َوالَ َينَْفُع َذاجْلَدي مي َى ل ْعَطيَْت َوالَ ُمْعطي
َ
يَما أ  جْلَدُّ الََمانيَع ل

« 

উচ্চারে: আহলুস্সানাতে ওোল মাজতদ,আহািু মা িালাল 
‘আবদু ওো কুলু্লনা লাকা ‘আবদুন। আল্লাহুম্মা! লা- 
মাতন‘আ তলমা আ‘তাইতা ওোলা মু‘ততো তলমা মানা‘তা, 
ওোলা ইোনো‘উ যালজাতে তমনকালজােু।  
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“দহ আল্লাহ! তুতমই প্রিাংসা ও মযিাদার হিদার, বান্দা যা 
বয়ল তার দচয়েও তুতম অত কতর হকদার এবাং আমরা 
সকয়ল দতামারই বান্দা। দহ আল্লাহ! তুতম যা দান 
কয়রয়ো, তার প্রততয়রা কারী দকউ দনই। আর তুতম যা 
তনতষদ্ধ কয়রয়ো তা প্রদানকারীও দকউ দনই এবাং দকায়না 
সম্মানী বযতি তার উচ্চ মযিাদা দ্বারা দতামার দরবায়র 
উপকৃত হয়ত পারয়ব না।”  

কারে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম দেয়ক 
সাবযি হয়েয়ে। 

রুকু দেয়ক মাো উঠায়নার পর ইমাম ও মুিাদী সকয়লর 
জনয দাাঁড়ায়না অবস্থাে দয ভায়ব উভে হাত বুয়কর উপর 
তেল দস ভায়ব বুয়কর উপর উভে হাত রাখা মুিাহাব। 
কারে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম দেয়ক ওোয়েল 
ইবন হুজর এবাং সাহল ইবন সা‘দ রাতদোল্লাহু আনহুমার 
বতেিত হাদীস দেয়ক এর প্রমাে রয়েয়ে।  

[সাজদাহ, তা দেয়ক মাো উঠায়না ও তায়ত আরও যা 
রয়েয়ে] 
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৯. আল্লাহু আকবার বয়ল, যতদ দকায়না প্রকার কষ্ট না হে 
তা হয়ল উভে হায়তর আয়গ দুই হািু (মাতিয়ত দরয়খ) 
সাজদাে যায়ব। আর যতদ কষ্ট হে তাহয়ল উভে হাত 
হািুর পূয়বি (মাতিয়ত) রাখয়ব। আর তখন হাত ও পায়ের 
আঙু্গলগুয়লা তকবলামুখী োকয়ব এবাং হায়তর আঙু্গলগুয়লা 
তমতলত ও প্রসাতরত হয়ে োকয়ব।  

আর সাজদাহ হয়ব সাততি অয়ঙ্গর উপর। অঙ্গগুয়লা হয়লা: 
নাকসহ কপাল, উভে হাতুলী, উভে হািু এবাং উভে 
পায়ের আঙু্গয়লর তভতয়রর অাংি। 

সাজদাে তগয়ে বলয়ব: “সুবহানা রাতব্বোল আ‘লা” 
“আমার সয়বিাচ্চ রব্ব (আল্লাহ) অতত পতবত্র-মহান।” 
সুন্নাত হয়চ্ছ ততন বা তার অত কবার তা পুনরাবৃতত্ত করা। 
আর এর সায়ে তনয়ের দদা‘আতি পড়া মুিাহাব: 

» ْ ْر لي َك اَللَُّهمَّ اْغفي َْمدي  » ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّناَ َوِبي

উচ্চারে: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওো তবহামতদকা 
আল্লাহুম্মাগতেরতল। 
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“দহ আল্লাহ! আমায়দর রব, দতামার পতবত্রতা বেিনা করতে 
দতামার প্রিাংসা সহকায়র। দহ আল্লাহ! আমায়ক িমা 
কর।” 

আর সাজদাে দবতি দবতি দদা‘আ করয়বন। কারে; নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়েন:  

فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف ادلاعء  فأما الركوع«
 »فقمن أن يستجاب

“দতামরা রুকু অবস্থাে মহান রয়বর দশ্রষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বেিনা 
কর আর সাজদারত অবস্থাে অত ক দদা‘আ করার দচষ্টা 
কর, দকননা তা দতামায়দর দদা‘আ কবুল হওোর অত ক 
উপয়যাগী অবস্থা।”6 

েরয অেবা নেল উভে সালায়ত মুসতলম (সালাত 
আদােকারী) সাজদার ময় য তার তনয়জর এবাং মুসতলময়দর 
জনয আল্লাহর কায়ে দুতনো ও আয়খরায়তর কলযায়ের জনয 
দদা‘আ করয়ব।  
                                                            
6 সহীহ মুসতলম। 
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আর সাজদার সমে উভে বাহুয়ক পার্শ্িয়দি দেয়ক, 
দপিয়ক উভে উরু এবাং উভে উরু তপণ্ডলী দেয়ক আলাদা 
রাখয়ব এবাং উভে বাহু মাতি দেয়ক উপয়র রাখয়ব; দকননা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়েন: 

ْحُدُكْم ذي »
َ
ُط أ ُجوْدي َواَليبسي لُْوا يفي السُّ  «َراَعيْهي إينْبيَساَط الََْكْبي ايْعتَدي

“দতামরা সাজদাে বরাবর দসাজা োকয়ব। দতামায়দর 
দকউ দযন দতামায়দর উভে হাতয়ক কুকুয়রর নযাে তবতেয়ে 
প্রসাতরত না রায়খ।”7 

[দু’ সাজদার মাঝখায়ন বসা ও তার পদ্ধতত] 

১০. আল্লাহু আকবার বয়ল (সাজদাহ দেয়ক) মাো উঠায়ব। 
বাম পা তবতেয়ে তদয়ে তার উপর বসয়ব এবাং ডান পা 
খাড়া কয়র রাখয়ব। দু’হাত তার উভে রান (উরু) ও 
হাাঁিুর উপর রাখয়ব এবাং তনয়ের দদা‘আতি বলয়ব। 

ْ واََع « ْ َواْرُزقِْني ِني ْ َواْهدي ، َوارََْحِْني ْ ْرِلي ْ رَبي اْغفي ْ َواْجَُبِْني  » فيِني

                                                            
7 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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উচ্চারে: রাতব্বগতেরলী, ওোরহামনী ওোহতদনী 
ওোরযুকনী ওো আ’তেনী ওোজবুরনী। 

“দহ রব্ব আমায়ক িমা কর, আমায়ক রহম কর, আমায়ক 
তহদায়েত দান কর, আমায়ক তরতযক দান কর, আমায়ক 
সুস্থযতা দান কর এবাং আমার িেিতত পূরে কর।”  

আর এ ববঠয়ক  ীর তস্থর োকয়ব8। 

১১. আল্লাহু আকবার বয়ল তদ্বতীে সাজদাহ করয়ব এবাং 
তদ্বতীে সাজদাে তাই করয়ব প্রেম সাজদাে যা কয়রতেল।  

১২. সাজদাহ দেয়ক আল্লাহু আকবার বয়ল মাো উঠায়ব। 
িতেয়কর জনয বসয়ব, দযভায়ব উভে সাজদার ম যবতিী 
সময়ে বয়সতেল। এ  রয়নর পদ্ধততয়ত বসায়ক “জলসায়ে 
ইসয়তরাহা” বা আরায়মর ববঠক বলা হে। আয়লময়দর 

                                                            
8 যায়ত প্রতততি হায়ড়র দজার তার তনজস্ব স্থায়ন তেয়র দযয়ত পায়র, 
রুকুর পয়রর নযাে তস্থর দাাঁড়ায়নার ময়তা। দকননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওোসাল্লাম রুকুর পয়র ও দু’সাজদার ম যবতিী সময়ে 
তস্থরতা অবলম্বন করয়তন। 
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দু’তি ময়তর ময় য অত ক সহীহ মতানুসায়র এ  রয়নর 
বসা মুিাহাব এবাং তা দেয়ড় তদয়ল দকায়না দদাষ দনই। এ 
বসা “জলসায়ে ইয়িরাহা”দত পড়ার জনয দকায়না তযতকর 
বা দদা‘আ দনই। 

অতঃপর তদ্বতীে রাকায়তর জনয যতদ সহজ হে তাহয়ল 
উভে হাাঁিুয়ত ভর কয়র উয়ঠ দাাঁড়ায়ব। তকন্তু কষ্ট হয়ল 
মাতিয়ত ভর কয়র দাাঁড়ায়ব।  

এরপর (প্রেয়ম) সূরা োততহা এবাং কুরআয়নর অনয 
দকায়না সহজ সূরা পড়য়ব। তারপর প্রেম রাকায়ত 
দযভায়ব কয়রয়ে তঠক দসভায়বই তদ্বতীে রাকায়তও করয়ব9।  

                                                            
9 মুিাদী তার ইমায়মর পূয়বি দকায়না কাজ করা জায়েয দনই। কারে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম তাাঁর উম্মতয়ক এ রকম করা 
দেয়ক সতকি কয়রয়েন। ইমায়মর সায়ে সায়ে (একই সয়ঙ্গ) করা 
মাকরূহ। সুন্নাত হয়লা দয, মুিাদীর প্রতততি কাজ দকায়না তিতেলতা 
না কয়র ইমায়মর আওোজ দিষ হওোর সায়ে হয়ব। এ সম্পয়কি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন, “ইমাম এই জনযই 
তন িারে করা হে, যায়ত তায়ক অনুসরে করা হে, তার প্রতত 
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[দুই রাকাত তবতিষ্ট সালায়তর তািাহহুয়দর জনয বসা ও 
তার পদ্ধতত] 

১৩. সালাত যতদ দু’রাকাত তবতিষ্ট হে দযমন, েজর, 
জুমু‘আ ও ঈয়দর সালাত, তাহয়ল তদ্বতীে সাজদাহ দেয়ক 
মাো উতঠয়ে ডান পা খাড়া কয়র বাম পায়ের উপর 
বসয়ব। ডান হাত ডান উরুর উপর দরয়খ িাহাদাত বা 
তজিনী আঙু্গতল োড়া সমি আঙু্গল মুতষ্টবদ্ধ কয়র দদা‘আ ও 
আল্লাহর নাম উয়ল্লখ করার সমে িাহাদাত আঙু্গল দ্বারা 
নাতড়য়ে তাওহীয়দর ইিারা করয়ব। যতদ ডান হায়তর 
কতনষ্ঠা ও অনাতমকা বন্ধ দরয়খ এবাং বৃদ্ধাঙু্গতল ম যমাঙু্গতলর 
সায়ে তমতলয়ে দগালাকার কয়র িাহাদাত বা তজিনী দ্বারা 

                                                                                              

দতামরা ইখয়তলাে করয়ব না। সুতরাাং ইমাম যখন আল্লাহু 
আকবার বলয়ব দতামরাও আল্লাহু আকবার বলয়ব এবাং যখন তততন 
রুকু করয়বন দতামরাও রুকু করয়ব এবাং তততন যখন 
“সাতম‘আল্লাহু তলমান হাতমদাহ”বলয়বন তখন দতামরা “রাব্বানা 
ওো লাকাল হামদ”বলয়ব আর ইমাম যখন সাজদাহ করয়বন 
দতামরাও সাজদাহ করয়ব।”[সহীহ বুখারী ও মুসতলম] 
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ইিারা কয়র তয়ব তাও ভায়লা। কারে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওোসাল্লাম দেয়ক দু’ রয়নর বেিনাই প্রমাতেত। 
উত্তম হয়লা দয, কখনও এভায়ব এবাং কখনও ওভায়ব 
করা।  

আর বাম হাত বাম উরু ও হাাঁিুর উপর রাখয়ব। অতঃপর 
এই ববঠয়ক তািাহহুদ (আত্তাতহেযতু..) পড়য়ব। 

তািাহহুদ বা আত্তাতহেযতু:  
» ُّ َها انلَِّبي يُّ

َ
اَلُم َعلَيَْك أ ييبَاُت، السَّ لََواُت َوالطَّ ي َوالصَّ َّ يَّاُت ّلِلي اتَلَّحي

ي  ْشَهُد َورََْحَُة اّلِلَّ
َ
، أ يْْيَ احلي ي الصَّ بَادي اّلِلَّ اَلُم َعلَيْنَا وىلََعَ عي  َوَبَرًَكتُُه، السَّ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوهُلُ  نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ إيهَلَ إيالَّ اّلِلَّ

ن الَّ
َ
 «أ

উচ্চারে: “আত্তাতহেযাতু তলল্লাতহ ওোস সালাওোতু ওোত্ 
তাইতেযবাতু আস সালামু আলাইকা আইেুযহান্নাতবেুয ওো 
রাহমাতুল্লাতহ ওো বারাকাতুহু, আস সালামু আলাইনা ওো 
আলা ইবাতদল্লাতহে োতলহীন। আিহাদু আল লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ওো আিহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওো 
রাসূলুহু।  
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“যাবতীে সম্মায়নর সিাষে, যাবতীে সালাত ও পতবত্রতা 
দকবলমাত্র আল্লাহর জনয। দহ নবী! আপনার ওপর 
আল্লাহর িাতন্ত, রহমত ও বরকত অবতীেি দহাক। 
আমায়দর ওপর এবাং আল্লাহর সৎ বান্দাগয়ের ওপর 
সালাম। আতম সািয তদতচ্ছ দয, আল্লাহ োড়া (সতয) 
দকায়না মা‘বূদ দনই এবাং আয়রা সািয তদতচ্ছ দয, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর 
রাসূল।”  

অতঃপর বলয়ব: 
يَْم وىلََعَ « د  َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إيبَْراهي د  وَّىلَعَ آلي حُمَمَّ اَللَُّهمَّ َصلي ىلَعَ حُمَمَّ

د  َكَما  د  وىلََعَ آلي حُمَمَّ يٌْد, وَباريْك ىلَعَ حُمَمَّ يٌْد ََمي يَْم إينََّك ََحي آلي إيبَْراهي
يَْم وىلََعَ  يْدٌ  بَاَرْكَت ىلَعَ إيبَْراهي ْْيٌد ََمي يَم إينََّك َحمي  » آلي إيبَْراهي

উচ্চারে: “আল্লাহুম্মা সাতল্ল আলা মুহাম্মাতদও ওো ‘আলা 
আ-তল মুহাম্মাতদন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রা-হীমা ওো 
আলা আ-তল ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওো বা-
তরক আলা মুহাম্মাতদউাঁ ওো আলা আ-তল মুহাম্মাতদন কামা 
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বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা ওো আলা আতল-ইব্রা-হীমা 
ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।”  

“দহ আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসালাম ও 
তাাঁর পতরবারবয়গির ওপর সালাত দপি করুন। দযমন, 
আপতন ইবরাহীম ও তার পতরবারবয়গির ওপর সালাত 
দপি কয়রয়েন। তনিে আপতন প্রিাংতসত ও দগৌরবাতিত। 
আর আপতন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম ও 
তাাঁর পতরবারবয়গির ওপর বরকত নাতযল করুন, দযমন 
আপতন ইবরাহীম ও তার পতরবারবয়গির ওপর নাতযল 
কয়রয়েন। তনিে আপতন প্রিাংতসত ও দগৌরাবাতিত।” 

এরপর আল্লাহর কায়ে চারতি বস্তু দেয়ক আশ্রে প্রােিনা 
করয়ব। 

ْن فيتْنَةي اَللَُّهمَّ « ْن َعَذابي الَْقَْبي ومي ْن َعَذابي َجَهنََّم َومي ُعوُْذ بيَك مي
َ
 إيِني أ

الي  جَّ يْحي ادلَّ ْن فيتْنَةي الَْمسي  »الَْمْحيَا َوالَْمَماتي ومي

উচ্চারে: আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুতবকা তমন ‘আযাতব 
জাহান্নাম, ওো তমন ‘আযাতবল ক্বাবতর, ওো তমন 
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তেতনাততল্ মাহইো ওোলমামাতত ওো তমন তেতনাততল 
মাসীতহদ দাজ্জাল।  

“আতম আল্লাহর আশ্রে কামনা কতর জাহান্নায়মর আযাব 
দেয়ক, কবয়রর িাতি দেয়ক, জীবন ও মৃতুযর যন্ত্রো দেয়ক 
এবাং মাসীহ দাজ্জায়লর তেতনা দেয়ক।”  

এরপর দুতনো ও আয়খরায়তর মঙ্গল কামনা কয়র তনয়জর 
পেন্দমত দয দকায়না দদা‘আ করয়ব। যতদ তার তপতা-মাতা 
ও অনযানয মুসতলময়দর জনয দদা‘আ কয়র তায়ত দকায়না 
দদাষ দনই। দদা‘আ করার তবষয়ে েরয অেবা নেল 
সালায়ত দকায়নাই পােিকয দনই। কারে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওোসাল্লায়মর কোে বযাপকতা রয়েয়ে। ইবন 
মাসউয়দর হাদীয়স যখন তততন তািাহহুদ তিিা তদতচ্ছয়লন 
তখন বয়লতেয়লন: 

ْعَجبَُه إيَِلْهي َفيَْدُعْوا«
َ
اعَءي أ َن ادلُّ ْ مي َتََخْيَّ  » ُثمَّ ِلي

“অতঃপর তার কায়ে দয দদা‘আ পেন্দনীে, তা তনবিাচন 
কয়র দদা‘আ করয়ব।” অনয এক বেিনাে আয়ে, 
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لَةي َما َشاءَ «
َ
َن الَْمْسأ ْ مي  » ُثمَّ َيتََخْيَّ

 “অতঃপর যা ইচ্ছা দচয়ে দদা‘আ করয়ত পায়র।”  

রাসূয়লর এ বােী বান্দার দুতনো ও আয়খরায়তর সমি 
উপকারী তবষয়ের দদা‘আয়ক িাতমল কয়র।  

অতঃপর (সালাত আদােকারী) তার ডান তদয়ক (তাতকয়ে) 
“আস সালামু আলাইকুম ওো রাহমাতুল্লাহ” “দতামায়দর 
ওপর িাতন্ত ও আল্লাহর রহমত নাতযল হউক এবাং বাম 
তদয়ক (তাতকয়ে) “আস সালামু আলাইকুম ওো 
রাহমাতুল্লাহ” বয়ল সালাম তেরায়ব।  

[ততন বা চার রাকা‘আত তবতিষ্ট সালায়তর তািাহহুয়দর 
জনয বসা ও তার পদ্ধতত] 

১৪. সালাত যতদ ততন রাকাততবতিষ্ট হে, দযমন মাগতরয়বর 
সালাত অেবা চার রাকাততবতিষ্ট হে দযমন দজাহর, আসর 
ও এিার সালাত, তাহয়ল পূয়বিাতল্লতখত “তািাহহুদ” পড়য়ব 
এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর প্রতত দুরূদও 
পাঠ করয়ব।  
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অতঃপর আল্লাহু আকবার বয়ল হািুয়ত ভর কয়র (য়সাজা 
হয়ে) দাাঁতড়য়ে উভে হাত কাাঁ  বরাবর উতঠয়ে পূয়বির নযাে 
বুয়কর উপর রাখয়ব এবাং শু ু সূরা োততহা পড়য়ব। যতদ 
দকউ দজাহয়রর তৃতীে ও চতুেি রাকআয়ত কখনও সূরা 
োততহার অতততরি অনয দকায়না সূরা পয়ড় তয়ব দকায়না 
বা া দনই। দকননা এতবষয়ে আবু সা‘ঈদ খুদরী 
রাতদোল্লাহু আনহু কতৃিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওোসাল্লাম দেয়ক বতেিত হাদীস প্রমাে বহন করয়ে।10 

অতঃপর মাগতরয়বর সালায়তর তৃতীে রাকাত এবাং 
দজাহর, আসর ও এিার সালায়তর চতুেি রাকআয়তর পর 
দু’ রাকা‘আত তবতিষ্ট সালায়তর নযাে তািাহহুদ পড়য়ব। 

তারপর মুসতল্ল তার ডানতদয়ক ও বামতদয়ক সালাম 
তেরায়ব।  

                                                            
10 প্রেম তািাহহুয়দ যতদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর প্রতত 
দুরূদ পাঠ করা দেয়ড় দদে এয়তও দকায়না িতত দনই। কারে, 
প্রেম ববঠয়ক দুরূদ পাঠ করা ওোতজব নে বরাং মুিাহাব। 
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সালায়তর দিষ ববঠয়ক এবাং এর পরবতিী সময়ে সুন্নাতী 
তকেু দদা‘আ: 

আনাস রাতদোল্লাহু আনহু দেয়ক বতেিত, তততন বয়লন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম অত ক সমে তনয়ের 
দদা‘আতি পাঠ করয়তন। 

﴿ ٓ ۡنَيا ِف  َءاتَِنا َربذَنا  ﴾ٱنلذارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنة   ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنة   ٱدلُّ
 [٢٠١: ابلقرة]

দযমন তা দু’রাকাত ওোলা সালায়ত উয়ল্লখ হয়েয়ে। 
(অতঃপর দিষ ববঠয়কর জনয বসয়ব) তয়ব এ ববঠয়ক 
তাওোররুক কয়র বসয়ব অেিাৎ ডান পা খাড়া কয়র এবাং 
বাম পা ডান পায়ের তনে তদয়ে দবর কয়র রাখয়ব। পাো 
যমীয়নর উপর তস্থর রাখয়ব। এ তবষয়ে আবু হুমাইদ 
রাতদোল্লাহু আনহু দেয়ক হাদীস বতেিত হয়েয়ে। এরপর 
সবয়িয়ষ “আস সালামু আলাইকুম ওো রাহমাতুল্লাহ” বয়ল 
প্রেয়ম ডান তদয়ক এবাং পয়র বাম তদয়ক সালাম তেরায়ব। 
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(সালায়মর পর) ৩ বার “আসতাগতেরুল্লাহ” পড়য়ব (আতম 
আল্লাহর কায়ে িমা প্রােিনা করতে) তনয়ের দদা‘আগুয়লা 
(১ বার) পড়য়ব: 

ْكَرامي « َْ واإْلي اَلُم َتبَاَرْكَت يَاَذااجْلاََللي نَْك السَّ اَلُم َومي -اَللَُّهمَّ أنَْت الّسَّ
يَْك هَلُ ؛ هَلُ الُْملُْك َوهَلُ احْلَمْ  ُ وَْحَدُه اَلََشي ُد وَُهَو ىلَعَ ُُكي اَلإيهَلَ إيالَّ اّلِلَّ

يْرٌ  ء  قَدي يَما َمنَْعَت َواَل  اَللَُّهمَّ  -ََشْ َى ل ْعَطيَْت َواَل ُمْعطي
َ
يَما أ الََمانيَع ل

نَْك اجْلَدُّ   بياهللي ؛ الإيهَلَ إ الَّ اهلُل َواَل  -َينَْفُع َذااجْلَدي مي
ةَ إيالَّ الََحْوَل َوالَ قُوَّ

 إييَّاُه؛ هَلُ انلي 
ْعَمُة َوهَلُ الَْفْضُل َوهَلُ اثلَّنَاُء احْلََسُن ؛ الَ إيهَل ايالَّ اهلُل َنْعبُُد إيالَّ

ْيَن َولَْوَكريَه الََْكفيُرْونَ  ْْيَ هَلُ ادلي  »ُُمْليصي

উচ্চারে: আল্লাহুম্মা আনতাে োলামু, ওো তমনকাে োলামু, 
তাবারাকতা ইো যাল জালাতল ওোল ইকরাম। 

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওোহদাহু লা-িারীকালাহু, লাহুল মুলু্ক 
অলাহুল হামু্দ ওোহুো আলা কুতল্ল িাইইন ক্বাদীর। 
আল্লাহুম্মা! লা- মাতন‘আ তলমা ‘আতাইতা ওোলা মু‘ততো  

তলমা মানা‘তা ওোলা ইোনো‘উ যালজাতে তমনকাল্জােু। 
লা- হাওলা ওোলা কুওওোতা ইল্লা- তবল্লাতহ, লা -ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু,ওোলা না‘বুদু ইল্লা ইেযাহু, ল্লাহুনতন’মাতু 
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ওোল্লাহুল োদলু, ওোল্লাহুস সানাউল হাসানু, লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু মুখতলসীনা লাহুদদীনা ওোলাউ কাতরহাল 
কাতেরূন।  

“দহ আল্লাহ! তুতম িাতন্ত দাতা, আর দতামার কায়েই িাতন্ত, 
তুতম বরকতমে, দহ মযিাদাবান এবাং কলযােমে।”আল্লাহ 
োড়া (সতয) দকায়না মা‘বূদ দনই , তততন একক, তাাঁর 
দকায়না িরীক দনই, সকল বাদিাহী ও সকল প্রিাংসা 
তাাঁরই এবাং তততন সব তকেুর উপয়রই িমতািালী। 
একমাত্র অল্লাহ োড়া দুঃখ কষ্ট দূতরকরে এবাং সম্পদ  
প্রদায়নর িমতা আর কায়রা দনই। 

দহ আল্লাহ! তুতম যা দান কয়রয়ো, তার প্রততয়রা কারী 
দকউ দনই। আর তুতম যা তনতষদ্ধ কয়রয়ো তা প্রদানকারীও 
দকউ দনই এবাং দকায়না সম্মানী বযতি তার উচ্চ মযিাদা 
দ্বারা দতামার দরবায়র উপকৃত হয়ত পারয়ব না।” 

আল্লাহ োড়া (সতয) দকায়না মা‘বূদ দনই। আমরা একমাত্র 
তাাঁরই ইবাদত কতর, তন‘আমতসমূহ তাাঁরই, অনুগ্রহও তাাঁর 
এবাং উত্তম প্রিাংসা তাাঁরই। আল্লাহ োড়া দকায়না (সতয) 
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মা‘বূদ দনই । আমরা তাাঁর দদওো জীবন তব ান একমাত্র 
তাাঁর জনয একতনষ্ঠভায়ব পালন কতর। যতদও কাতেরয়দর 
তনকি তা অপেন্দনীে।  

“সুবহানাল্লাহ” ৩৩ বার (আল্লাহ পাক-পতবত্র) 
“আলহামদুতলল্লাহ” ৩৩ বার (সকল প্রিাংসা আল্লাহর) 
আল্লাহু আকবার” ৩৩ বার পড়য়ব (আল্লাহ সবয়চয়ে বড়) 
আর একিত পূেি করয়ত তনয়ের দদা‘আতি পড়য়ব।            

يَْك هَلُ ؛ هَلُ الُْملُْك َوهَلُ احْلَْمُد وَُهوىلََع ُُكي « اَلإيهَلَ إيالَّ اهلُل وَْحَدُه اَلََشي
يْرٌ  ء  قَدي  » ََشْ

উচ্চারে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওোহদাহু লা-িারীকালাহু, 
লাহুল মুলু্ক ওোল্লাহুল হামদু, ওোহুো আলা কুতল্ল িাইইন 
ক্বাদীর।  

“আল্লাহ োড়া (সতয) দকায়না মা‘বূদ দনই, তততন একক, 
তাাঁর দকায়না িরীক দনই। সকল বাদিাহী ও সকল 
প্রিাংসা তাাঁরই জনয। তততনই সবতকেুর ওপর 
িমতািালী।” 
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অতঃপর আোতুল কুরসী পাঠ করয়ব: 

﴿ ُ ُخُذهُۥ َل  ٱۡلَقيُّوُم   ٱۡلَحُّ  ُهوَ  إِلذ  إَِلٰهَ  َلٓ  ٱّللذ
ۡ
ُۥ نَۡوم    َوَل  ِسَنة   تَأ  ِف  َما َّلذ

َمَٰوٰتِ  ۡرِض   ِف  َوَما ٱلسذ
َ
ِي َذا َمن ٱۡۡل ۥٓ  يَۡشَفعُ  ٱَّلذ  َيۡعلَمُ  بِإِۡذنِهۦِ   إِلذ  ِعنَدهُ

يِۡديِهمۡ  َبۡيَ  َما
َ
ء   ُُيِيُطونَ  َوَل  َخۡلَفُهۡم   َوَما أ ِنۡ  بََِشۡ ِ  إِلذ  ِعۡلِمهِۦٓ  م   َماب

َمَٰوٰتِ  ُكرِۡسيُّهُ  وَِسعَ  َشآَء   ۡرَض   ٱلسذ
َ
 ٱۡلَعِلُّ  وَُهوَ  ِحۡفُظُهَما   وُدهُۥ  ُ َي  َوَل  َوٱۡۡل

 [  ٢٥٥: ابلقرة] ﴾٢٥٥ ٱۡلَعِظيمُ 

উচ্চারে: “আল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লা হুঅ, আল হাইেুযল 
কাইেুযম, লা-তা’খুযুহু তেনাতুউ অলা নাউম, লাহু মা 
তেচ্ছামাওোতত ওোমা তেল আরতদ; মানযাল্লাযী ইোিো’উ 
ইন্দাহু ইল্লা তবইযতনতহ, ইো‘লামু মা-বাইনা আইদীতহম 
ওোমা খালোহুম, ওোলা ইউহীতূনা তবিাইতেম তমন 
ইলতমহী, ইল্লা তবমা িা -ো, ওোতেআ 
কুরতেইেুযহুচ্ছামাওোতত, ওোল আরদা, ওোলা ইোউদুহু 
তহেজুহুমা ওোহুোল আতলইেুল আযীম।”   

“আল্লাহ তততন োড়া অনয দকায়না (সতয) মাবূদ দনই, তততন 
তচরঞ্জীব, সবতকেুর  ারক, তাাঁয়ক তন্দ্রা এবাং তনদ্রা স্পিি 
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করয়ত পায়র না। আকাি ও পৃতেবীয়ত যা তকেু আয়ে সবই 
তাাঁর। দক আয়ে এমন  

দয, তাাঁর অনুমতত বযতীত তাাঁর কায়ে সুপাতরি করয়ব? 
তায়দর সমু্ময়খ ও পিায়ত যা তকেু আয়ে তা তততন অবগত 
আয়েন। যতিুকু তততন ইয়চ্ছ কয়রন, ততিুকু োড়া তারা 
তাাঁর জ্ঞায়নর তকেুই আেত্ত করয়ত পায়র না। তাাঁর কুরসী 
সমি আকাি ও পৃতেবী পতরয়বতষ্টত কয়র আয়ে। আর 
দসগুয়লায়ক রিো-দবিে করা তাাঁয়ক ক্লান্ত কয়র না। তততন 
মহান দশ্রষ্ঠ।” [সূরা আল-বাকারাহ, আোত: ২৫৫]  

প্রয়তযক সালায়তর পর আোতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, 
সূরা োলাক এবাং সূরা নাস পড়য়ব। মাগতরব ও েজর 
সালায়তর পয়র এই সূরা ততনতি (ইখলাস, োলাক এবাং 
নাস) ততনবার কয়র পুনরাবৃতত্ত করা মুিাহাব। কারে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম দেয়ক এ সম্পয়কি সহীহ 
হাদীস বতেিত হয়েয়ে। 

একইভায়ব পূবিবতিী দদা‘আগুয়লার সায়ে েজর ও 
মাগতরয়বর সালায়তর পর তনয়ের দদা‘আতি বৃতদ্ধ কয়র 
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দিবার কয়র পাঠ করা মুিাহাব। কারে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওোসাল্লাম দেয়ক এ সম্পয়কি (হাদীয়স) প্রমাতেত 
আয়ে। 

يَْك هَلُ ؛ هَلُ الُْملُْك َوهَلُ « يُْت اَلإيهَلَ إيالَّ اهلُل وَْحَدهُ اَلََشي  احْلَْمُد ُُييْيي َوُيمي
يْرٌ  ء  قَدي  » وَُهوََعلىُُكي ََشْ

উচ্চারে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু,ওোহদাহু লা-িারীকাল্লাহু, ল্লাহুল 

মুলকু, ওোল্লাহুল হামদু, ইওহতেয ওো ইওমীতু ওোহুো আলা 
কুতল্ল িাইইন ক্বাদীর। 

“আল্লাহ োড়া (সতয) দকায়না মা‘বূদ দনই, তততন একক, 
তাাঁর দকায়না িরীক দনই। সকল বাদিাহী ও সকল 
প্রিাংসা তাাঁরই জনয। তততনই জীতবত কয়রন ও মৃতুয দান 
কয়রন। তততনই সব তকেুর ওপর িমতািালী।”  

অতঃপর ইমাম হয়ল ততনবার “আসতাগতেরুল্লাহ”এবাং 
“আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু, ওোতমনকাস সালামু, 
তাবারাকতা ইো যাল জালাতল ওোল ইকরাম।” বয়ল 
মুকতাদীয়দর তদয়ক তেতরয়ে মুখামুখী হয়ে বসয়ব। 
অতঃপর পূয়বিাতল্লতখত দদা‘আগুয়লা পড়য়ব। এ তবষয়ে 
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অয়নক হাদীস বতেিত হয়েয়ে, এর ময় য সহীহ মুসতলয়ম 
আয়েিা রাতদোল্লাহু আনহা কতৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওোসাল্লাম দেয়ক বতেিত আয়ে। এই সমি আযকার বা 
দদা‘আ পাঠ করা সুন্নাত, েরয নে।  

প্রয়তযক মুসতলম নারী এবাং পুরুয়ষর জয়নয দজাহর 
সালায়তর পূয়বি ৪ রাকাত এবাং পয়র ২ রাকাত, মাগতরয়বর 
সালায়তর পর ২ রাকাত, এিার সালায়তর পর ২ রাকাত 
এবাং েজয়রর সালায়তর পূয়বি ২ রাকাত- দমাি ১২ রাকাত 
সালাত পড়া মুিাহাব। এই ১২ (বার) রাকাত সালাতয়ক 
সুনান রাওোততব বলা হে। কারে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওোসাল্লাম উি রাকাতগুয়লা মুকীম অবস্থাে 
তনেতমত যত্ন সহকায়র আদাে করয়তন। আর সেয়রর 
অবস্থাে েজয়রর সুন্নাত ও (এিার) তবত্ র বযতীত অনযানয 
রাকাতগুয়লা দেয়ড় তদয়তন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওোসাল্লাম সের এবাং মুকীম অবস্থাে উি েজয়রর 
সুন্নাত ও তবতর তনেতমত আদাে করয়তন। তাই আমায়দর 
জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর আমলই হয়লা 
উত্তম আদিি। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন, 
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ِ  رَُسولِ  ِف  لَُكمۡ  ََكنَ  لذَقدۡ ﴿ ۡسَوة   ٱّللذ
ُ
 [٢١: االحزاب] ﴾َحَسَنة   أ

“তনিে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর ময় য 
দতামায়দর জনয রয়েয়ে উত্তম আদিি।” [সূরা আল-
আহযাব, আোত: ২১] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন,  
» ْ َصِّلي

ُ
ْ أ ْيتُُمْوِني

َ
 «َصلٌّْوا َكَما َرأ

“দতামরা দসভায়ব সালাত আদাে কর, দযভায়ব আমায়ক 
সালাত আদাে করয়ত দদখ।”11 

এই সমি সুনান রাওোততব এবাং তবতয়রর সালাত তনজ 
ঘয়রই পড়া উত্তম। যতদ দকউ তা মসতজয়দ পয়ড় তায়ত 
দকায়না দদাষ দনই। এ সম্পয়কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওোসাল্লাম বয়লন, 

ْ بَيْتيهي إيالَّ الَْمْكتوَبةْ  « فَْضُل َصاَلةي الَْمْرءي يفي
َ
 «أ

                                                            
11 সহীহ বুখারী। 
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“েরয সালাত বযতীত মানুয়ষর অনযানয সালাত (তনজ) 
ঘয়রই পড়া উত্তম।” 

এই সমি রাকাতগুয়লা (১২ রাকাত সালাত) তনেতমত যত্ন 
সহকায়র আদাে করা হয়লা জান্নায়ত প্রয়বয়ির একতি 
মা যম।  

সহীহ মুসতলয়ম উয়ম্ম হাবীবাহ রাতদোল্লাহু আনহা দেয়ক 
বতেিত, ততয়ন বয়লন দয, আতম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক বলয়ত শুয়নতে:  

ْن َعبْد  ُمسْ « َة َرْكَعًة َتَطواًُع إيالَّ َما مي ي ُُكَّ يَْوم  ثينََْتْ َعَْشَ َّ ْ ّلِلي ليم  يَُصِّلي
ُ هَلُ بَيْتاً يفي اجْلَنَّةي   » َبََن اّلِلَّ

“দয দকায়না মুসতলম বযতিই আল্লাহর জনয (খায়লস 
তনেযয়ত) তদবা-রায়ত্র ১২ (বার) রাকাত নেল সালাত 
পড়য়ব, আল্লাহ অবিযই তার জনয একতি জান্নায়ত ঘর 
বানায়বন।” আমরা যা পূয়বি উয়ল্লখ কয়রতে ইমাম ততরতমযী 
তার বেিনাে অনুরূপ তবিাতরত আয়লাচনা কয়রয়েন। 
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যতদ দকউ আসয়রর সালায়তর পূয়বি ৪ (চার) রাকাত এবাং 
মাগতরয়বর সালায়তর পূয়বি ২ (দুই) রাকাত এবাং এিার 
সালায়তর পূয়বি ২ (দুই) রাকাত পয়ড়, তাহয়ল তা উত্তম 
হয়ব। দকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম 
বয়লয়েন: 

ْرَبًعا َقبَْل الَْعْصي «
َ
 َصَّلَّ أ

ً
ُ اْمَرأ َم اّلِلَّ  » رَحي

“আল্লাহ ঐ বযতির ওপর রহম করুন,দয আসয়রর (েরয) 
সালায়তর পূয়বি চার রাকাত (নেল) সালাত পয়ড় 
োয়ক।”12 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম 
বয়লয়েন, 

َةي  َبْْيَ « َذاَنْْيي َصاَلٌة ؛ ُثمَّ قَاَل يفي اثلَّاثلي
َ
َذاَنْْيي َصاَلٌة ؛ َبْْيَ ُُكي أ

َ
 ُُكي أ
يَمْن َشاءَ   » ل

                                                            
12 হাদীসতি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, ততরতমযী বেিনা কয়রয়েন 
এবাং ইমাম ততরতমযী হাদীসতিয়ক হাসান বয়লয়েন ও ইবন খুযােমা 
সহীহ বয়লয়েন। 
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“প্রয়তযক আযান ও ইকাময়তর ম যবতিী সময়ে (নেল) 
সালাত, প্রয়তযক আযান ও ইকাময়তর ম যবতিী সময়ে 
(নেল) সালাত।” তৃতীে বার বয়লন “দয বযতি পড়ার 
ইয়চ্ছ কয়র।”13 

যতদ দকউ দজাহয়রর পূয়বি ৪ (চার) রাকাত এবাং পয়র ৪ 
(চার) রাকাত পয়ড় তয়ব তা ভায়লা। এর প্রমায়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন, 

ُ َتَعاىَل ىلَعَ « َمُه اّلِلَّ ْربْع  َبْعَدَها َحرَّ
َ
ْهري َوأ ْرَبع  َقبَْل الظُّ

َ
َمْن َحاَفَظ ىلَعَ أ

 » انّلاَري 

“দয বযতি দজাহয়রর পূয়বি ৪ (চার) রাকাত ও পয়র ৪ 
(চার) রাকাত (সুন্নাত সালাত) এর প্রতত যত্নবান োয়ক, 
আল্লাহ পাক তার ওপর জাহান্নায়মর আগুন হারাম কয়র 
তদয়বন।” ইমাম আহমাদ হাদীসতি বেিনা কয়রয়েন এবাং 
আহয়ল সুনান সহীহ সূয়ত্র উয়ম্ম হাবীবাহ দেয়ক উয়ল্লখ 
কয়রয়েন। অেিাৎ সুনায়ন রায়তবার সালায়ত দজাহয়রর 

                                                            
13 সহীহ বুখারী। 
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পয়র ২ রাকাত বৃতদ্ধ কয়র পড়য়ব। কারে, দজাহয়রর পূয়বি 
৪ রাকাত এবাং পয়র ২ রাকাত পড়া সুনান রায়তবাহ। 
অতএব, দজাহয়রর পয়র ২ রাকাত বৃতদ্ধ করয়ল উয়ম্ম 
হাবীবাহর হাদীয়সর প্রতত আমল হয়ব। আল্লাহই 
তাওেীকদাতা। দুরূদ ও সালাম বতষিত দহাক, আমায়দর 
তপ্রে নবী মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওোসাল্লাম, তাাঁর পতরবার-পতরজন এবাং সাহাবীগয়ের প্রতত 
এবাং তকোমত পযিন্ত যারা তাাঁর ইয়ত্তবা‘ করয়বন তায়দর 
প্রততও। 

সমাপ্ত 

 



 

 

 
 40  

 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন, “দতামরা 
দসভায়ব সালাত আদাে কর, দযভায়ব আমায়ক সালাত 
আদাে করয়ত দদখ।” তাই প্রয়তযক মুসতলম নারী ও 
পুরুয়ষর উয়েয়িয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর 
সালাত আদায়ের পদ্ধতত সম্পয়কি সাংতিপ্তাকায়র এ 
পুিকতির অবতারো, দযন প্রয়তযয়কই সালাত পড়ার 
তবষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর অনুসরে 
করয়ত পায়রন। আিা কতর এয়ত সকয়লই উপকৃত 
হয়বন। 
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