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৬ একাগ্রোর প্রপ্ররণাদায়ক একটি ঘিো ১৬ 
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১৩ খুশু টবহীে সালাতের হুকুম ৫৩ 
১৪ পটরটশষ্ট ৫৬ 



 

 

 
 2  

ভূটমকা 
 

প্রদার্াহাতের রব আল্লাহ ো‘আলার র্তেয যাবেীয় প্রশাংসা, টযটে সালাতে একাগ্রোসহ ও 
টবেীেভাতব দাাঁড়াতোর পটরষ্কার টেতদজশ টদতয় মহাে গ্রন্থ কুরআেুল কাটরতম বতলতেে, 

َّْْوقُوُموا ْ﴿  [٢٣٨: ابلقرة] ﴾نّتّيََْق ْْلِّلَ

“প্রোমরা আল্লাহর র্তেয টবেীেভাতব দাাঁড়াও।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াে: ২৩৮] অপর 
আয়াতে টেটে সালাে সম্পতকজই বতলতেে, 

ْْإَّّلْْلََكبرَّية ِْْإَوَنَها﴿  [ ٤٦  ،٤٥: ابلقرة] ﴾٤٥ّْْشعّيََْخ ْل ْٱََْعَ

“টেশ্চয় সালাে অতেক কটঠে েতব একাগ্রটচত্ততদর (খুশুর ধারকতদর) ওপর েয়।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াে: ৪৫-৪৬]  

সালাে ও সালাম োটযল প্রহাক মুত্তাটকতদর ইমাম ও খুশুর ধারকতদর আদশজ বযটিত্ব মুহাম্মাতদর 
ওপর, োর পটরবার এবাং সকল সাহাবীর ওপর। 

টপ্রয় পাঠক, ইসলাতমর ইবাদে প্রধােে দু’প্রকার: করণীয় ও বর্জেীয়। সালাে করণীয় প্রেষ্ঠ 
ইবাদে। আর খুশু হতে োর প্রাণ ও প্রসৌন্দযজ। কাতর্ই শরীআে ো রক্ষার র্তেয কড়া টেতদজশ 
টদতয়তে, েতব প্রযতহেু আল্লাহর শত্রু শয়োে আদম সন্তােতক পথভ্রষ্ট ও টফেোয় টেমটিে 
করার শপথ কতর এতসতে এবাং প্রর্দ কতরই বতলতে, 

ّنْ ْتَّيَنُهمٓأَلُْثمَْ﴿ ّْْم  ي َْْبي 
َ
ي ْْوََعنْ ْفّّهمْ َخل َْْوّمنْ ّْديّهمْ أ

َ
ْ َشَما ْْوََعنْنّّهمْ َم ْأ كْ ََْتّدَُْْوَّلْْئّلّّهم 

َ
 ﴾١٧ّْكرّينََْشْ ََْثَُهمْ أ

 [١٧: االعراف]

“োরপর অবশযই আটম োতদর টেকি আসব, োতদর সামতে প্রথতক ও োতদর প্রপেে প্রথতক 
এবাং োতদর ডাে প্রথতক ও োতদর বাম প্রথতক। আর আপটে োতদর অটধকাাংশতক কৃেজ্ঞ 
পাতবে ো।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াে: ১৭] প্রসতহেু োর ষড়যতের প্রথম ধাপ হতে টবটভন্ন 
উপাতয় োতদরতক সালাে প্রথতক টবমুখ করা এবাং োতে টবটভন্ন ওয়াসওয়াসা প্রদওয়া, প্রযে োর 
স্বাদ প্রথতক োরা বটিে হয় এবাং োতদর সাওয়াবও েষ্ট হয়। 

আতরকটি বাস্তবো হতে, টকয়ামতের পূতবজ পৃটথবী প্রথতক সবার আতে েুতল প্রেওয়া হতব 
সালাতের খুশু ও একাগ্রো আর আমরা টকয়ামতের পূতবজর যুতেই বাস করটে। োই আমাতদর 
মতধয হুযায়ফা রাটদয়াল্লাহু আেহুর আশঙ্কা দুুঃখর্েকভাতব সতেয পটরণে হতয়তে! টেটে 
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বতলতেে, 

ّ ال خري فيه، »
ويوشك أول ما تفقدون من دينكم اخلشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصالة، ورُّب مصل 

 .«أن تدخل املسجد فال ترى فيهم خاشًعا

“প্রোমরা প্রোমাতদর দীে প্রথতক প্রথম হারাতব সালাতের একাগ্রো (খুশু), আর সবতশতষ হারাতব 
সালাে। এমেও মুসটল্ল থাকতব যার প্রভের প্রকাতো কলযাণ থাকতব ো। েুটম অটে শীঘ্রই 
মসটর্তদ প্রতবশ করতব, টকন্তু োতদর একর্েতকও একাগ্রটচত্ত পাতব ো।”1  

অটধকন্তু সালাতে োো কল্পোর উতেক হওয়া, োতে একাগ্রো ো থাকা প্রভৃটে অটভতযাে মুসটল্ল 
টেতর্র প্রভের অেুভব কতর এবাং োর পাতশর বহু প্রলাক প্রথতকও েবণ কতর, োই প্রসিা দূর 
করার লতক্ষয ‘সালাতে একাগ্রো অর্জতের ৩৩টি উপায়’ উপস্থাপে করার প্রচষ্টা করটে, প্রযে 
আমার ও আমার মুসটলম ভাই-তবাতের র্তেয কলযাণকর হয়। আল্লাহর টেকি প্রদা‘আ কটর 
টেটে সবাইতক গ্রন্থখাটে িারা উপকৃে করুে। 

আল্লাহ ো‘আলা সূরা মুটমেুতের শুরুতে সফল মুটমেতদর গুণাবটল উতল্লখ কতরতেে, প্রথতমই 
বতলতেে সালাতে খুশু ও একাগ্রোর কথা, প্রযমে: 

ف ْْقَدْ ﴿
َ
 [٢  ،١: املؤمنون] ﴾٢ّْشُعونََْخ َْْصََلتّهّمْ ّْفُْْهمْ ََّْلّينَْٱ١ّْْمُنونَُْمؤْ ل ْٱْلَحَْأ

“মুটমেেণ সফল, যারা োতদর সালাতে একাগ্র (খুশুওয়ালা)।” [সূরা আল-মুটমেুে, আয়াে: ১-২] 

ইবে কাসীর রহ. আয়ােটির বযাখযা প্রসতে বতলে, “আল্লাহ ভীরু ও একাগ্রোসম্পন্ন মুটমেরা 
সফল। আর একাগ্রো (খুশু) বলা হয় আল্লাহর প্রটে েভীর মতোতযাে ও োর ভয় প্রথতক সৃষ্ট 
ধীরো, টস্থরো, ধধযজ, েম্ভীরো ও টবেয়াবেোতক।”2 

অেয প্রকউ বতলে: “টবেয়াবেে ও অন্ততরর অবেে ভাব টেতয় আল্লাহর সমীতপ দাাঁড়াতোতক 
একাগ্রো (খুশু) বলা হয়।”3 

োতবটয় মুর্াটহদ রহ. আল্লাহ ো‘আলার বাণী:  ﴿ْ َّْْوقُوُموا [٢٣٨: ابلقرة] ﴾نّتّيََْق ْْلِّلَ  [তোমরা 

আল্লাহর র্তেয কুেুতের অবস্থায় (টবেীেভাতব) দাাঁড়াও।] এর বযাখযা প্রসতে বতলে, “সালাতে 
সুন্দরভাতব রুকু করা, োতে খুশু ও একাগ্রো রক্ষা করা, প্রচাতখর দৃটষ্ট অবেে রাখা এবাং 

                                                            
1 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘মাদাটররু্স সাটলটকে’: ১/৫২১। 
2 ইবে কাসীর প্রণীে ‘োফটসর’: ৬/৪১৪, ‘দারুশ-শা‘আব’ প্রকাটশে। 
3 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘মাদাটররু্স সাটলটকে’: ১/৫২০। 
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আল্লাহর ভতয় টবেয়ী শরীর টেতয় দাাঁড়াতোতক কুেুতের অবস্থা বলা হয়।”4 

ইবেুল কাইতয়যম রহ. বতলে, “খুশুর স্থাে অন্তর, েতব োর আলামে স্পষ্ট হয় প্রোিা শরীতর। কারণ, 
শরীর অন্ততরর অেুসারী, োই োটফলটে ও ওয়াসওয়াসার র্তেয যখে অন্ততরর আমল খুশু ও 
একাগ্রো েষ্ট হয় েখে বাটহতরর আমল টবেয়-েম্রোও েষ্ট হয়। প্রকেো, অন্তর বাদশাহ আর 
অেসমূহ আজ্ঞাবহ ধসটেতকর মতো। বাদশাহর টেতদজতশ ধসটেতকরা চতল ও সামতে অগ্রসর হয়। যটদ 
খুশু ো থাকার দরুে অন্তরোমী বাদশাহর পেে ঘতি, োহতল োর প্রর্াতদর ধ্বাংস অটেবাযজ। হযাাঁ, 
প্রকউ যটদ অন্ততর খুশু ধারণ ো কতর প্রেফ প্রদখাতোর র্তেয বাটহতর খুশুর আলামে প্রকাশ কতর, 
েতব প্রসিা অবশযই টেন্দেীয়, বস্তুে খুশুর আলামে প্রকাশ ো করাই ইখলাস। 

হুযায়ফা রাটদয়াল্লাহু আেহু বলতেে, ‘কপি খুশু প্রথতক টবরে থাক। টর্তজ্ঞস করা হতলা, কপি 
খুশু কী? টেটে বলতলে, বটহরতে খুশু প্রদখাতো যটদও অন্তরে খুশুটবহীে।’ 

ফুদাতয়ল ইবে আয়াি রহ. বতলে, ‘আতেকার যুতে অন্তরতে প্রয পটরমাণ খুশু আতে বটহরতে 
োর প্রচতয় প্রবটশ প্রকাশ করাতক ঘৃণার প্রচাতখ প্রদখা হতো।’ 

র্নেক আতলম প্রকাতো এক বযটির শরীর ও কাাঁতধ খুশুর আলামে প্রদতখ বলতলে: প্রহ প্রেতল, 
খুশু এখাতে েয়—কাাঁতধর টদতক ইশারা কতর। আর বুতকর টদতক ইশারা কতর বলতলে, খুশু 
এখাতে।”5 সাংেৃহীে অাংশ প্রশষ হতলা। 

ইবেুল কাইতয়যম রহ. ঈমাতের খুশু ও টেফাতকর খুশুর মাতে পাথজকয টেণজতয় বতলে, “ঈমাতের 
খুশু হতে আল্লাহর সম্মাে, বড়ত্ব, েম্ভীরো, ভয় ও লিা প্রথতক সৃষ্ট বান্দার অন্ততরর একাগ্রো। 
এরূপ একাগ্রোর ফতল বান্দার অন্তর আল্লাহর ভয় ও মহতে চুপতস যায় এবাং টেতর্র প্রদতহ 
োর টেআমে প্রদতখ ও টেতর্র কৃে অপরাধ স্মরণ কতর আতরা কৃেজ্ঞ ও লটিে হয়। আর 
এই টবেয় টমটেেই ভাবতক সে প্রদয় প্রদতহর বাটহযক অেসমূহ। অপরপতক্ষ টেফাতকর খুশু 
প্রলাক প্রদখাতো ও কপিো প্রহেু যটদও বটহরতে প্রদখা যায় টকন্তু অন্তরে থাতক টেটিয় ও 
উদাসীে। র্নেক সাহাবী বলতেে: ‘আল্লাহর টেকি টেফাতকর খুশু প্রথতক পাোহ চাই; োতক 
টর্তজ্ঞস করা হতলা, টেফাতকর খুশু কী? টেটে বলতলে, শরীতর একাগ্রো প্রকাশ করা যটদও 
অন্তর একাগ্রোহীে।’ 

প্রকৃে অতথজ খুশু ও একাগ্রো োর সালাতেই অর্জে হয়, যার প্রবৃটত্তর আগুে টেতভ প্রেতে, বুক 
প্রথতক োর প্রধাাঁয়া প্রবতরাতো বন্ধ হতয়তে, ফতল োর প্রভেরিা উজ্জ্বল, হৃদয়িা সম্প্রসাটরে এবাং 
প্রদহিা হয় আল্লাহর বড়তত্বর প্রদযাটেতে কাোয় কাোয় পটরপূণজ। ইতোপূতবজ প্রয প্রবৃটত্ত োতক 

                                                            
4 মুহাম্মাদ ইবে োসর আল-মারওয়াটয সাংকটলে ‘োটর্মু কাদটরস সালাে’: ১/১৮৮। 
5 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘মাদাটররু্স সাটলটকে’: ১/৫২১। 
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টঘতরটেল, প্রস এখে হাে-পা বাাঁধা, টেশ্চল, আল্লাহর ভয় ও েম্ভীরোয় টেস্তব্ধ, ফতল োর অন্তরিা 
আল্লাহতে টেটবষ্ট এবাং োর োওটফতক োতকই স্মরণ করতে অেবরে। টদটিটদক প্রথতক েটড়তয় 
আসা প্রমতঘর পাটে ধারণ কতর উপেযকা প্রযরূপ টসি হয়, োর মতো প্রসও অতে-অতে আল্লাহর 
বড়ত্ব চুতষ পটরেৃপ্ত। োরপর আল্লাহর মহতে আতবোপু্লে হতয় টবেয়ী ও ভেুর হৃদয় টেতয় 
সার্দায় লুটিতয় পতড়, যেক্ষণ ো োর সাক্ষাে পায় মাথা েুতল প্রসার্া হয় ো। এিাই ঈমাতের 
খুশু ও একাগ্রো। পক্ষান্ততর দাটম্ভতকর অন্তর দতম্ভ স্ফীে, অবাধয, অেযায় কামী ও উেৃঙ্খল, 
টঠক প্রযে পাথুতর পবজে, োতে পাটে র্তম ো এবাং োর প্রথতক ফসলও উৎপাটদে হয় ো। 
োর সালাতে দাাঁটড়তয় মরার ভাে করা ও শরীতরর কপি টস্থরো িারা প্রলাক প্রদখাতো খুশু সৃটষ্ট 
হয় বতি, টকন্তু োর প্রভেতর েফস পুতরা যুবক, চাটহদা ও প্রবৃটত্ততে টেমটিে। প্রস বাটহযকভাতব 
খুশুর ভাে কতর, টকন্তু োর দু’পাশ প্রথতক প্রোতপর সাপ ও র্েতলর বাঘ োতক টশকার করতে 
ওাঁে প্রপতে থাতক।”6 সাংেৃহীে অাংশ প্রশষ হতলা। 

ইবে কাসীর রহ. বতলে, “প্রকবল োর সালাতে খুশু ও একাগ্রো অর্জে হয়, প্রয টেতর্র 
অন্তরতক োর র্তেয অবসর কতর, সবটকেু েযাে কতর োতক টেতয় মগ্ন হয় এবাং সবটকেুর 
উপর োতক প্রাধােয প্রদয়। আর একাগ্রো সম্পন্ন সালােই আত্মার প্রশাটন্ত ও প্রচাতখর শীেলো 
হয়। প্রযমে আোস রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক ইমাম আহমদ ও োসাঈর বটণজে হাটদতস রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 .«الصالة يف عيين قرة وجعلت»

‘আমার প্রচাতখর প্রশাটন্ত করা হতয়তে সালাতে।”7 

আল্লাহ ো‘আলা কুরআেুল কাটরতমর প্রযখাতে স্বীয় মতোেীে বান্দাতদর গুণ বণজো কতরতেে 
প্রসখাতে খুশুর সাতথ সালাে আদায়কারী োরী-পুরুষতকও উতল্লখ কতরতেে এবাং র্াটেতয় 
টদতয়তেে, 

َعدَْ﴿
َ
جْ ْفَّرةْ َمغْ ْلَُهمْلَِلُْٱْأ

َ
 [  ٣٥: االحزاب] ﴾٣٥ْاَعّظيمْ ًْراَوأ

“আল্লাহ োতদর র্তেয ক্ষমা ও মহাে প্রটেদাে টেধজারণ কতরতেে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: 
৩৫]  

খুশু সালােতক বান্দার ওপর হালকা কতর প্রদয়। এিা খুশুর আতরকটি ফায়দা, আল্লাহ ো‘আলা 

                                                            
6 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘আর-রুহ’: পৃ.৩১৪, ‘দারুল টফকর’, র্ডজাে (উদুজে)। 
7 ইবে কাসীর প্রণীে ‘োফটসর’: ৫/৪৫৬, হাদীসটির র্তেয আতরা প্রদখুে: ‘সহীহ আল-র্াটম’: হাদীস োং 

৩১২৪। 
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বতলে, 

َّْْتعّيُنوا ْسْ ٱوَْ﴿ ّْٱب ّ ْلَصلَوْ ٱوَْْلَصب  ْْإَّّلْْلََكبرَّية ِْْإَوَنَهاْة  [٤٥: ابلقرة] ﴾٤٥ّْشعّيََْخ ْل ْٱََْعَ

“প্রোমরা ধধযজ ও সালাতের িারা সাহাযয চাও, টেশ্চয় ো খুশুর ধারক োড়া অেযতদর ওপর 
কটঠে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াে: ৪৫]  

ইবে কাসীর রহ. আয়ােটির বযাখযা প্রসতে বতলে, “অথজাৎ সালাে বড় কতষ্টর কার্, েতব 
খুশুওয়ালাতদর র্তেয োতে প্রকাতো কষ্ট প্রেই।”8 

খুশুর গুরুত্ব অতেক। খুশু খুব কতষ্ট অর্জে হয়, আবার প্রস্থাে কতরও দ্রুে। বেজমাে যুতে খুশুর 
খুব অভাব, টবতশষভাতব প্রযতহেু এিা প্রশষ যুে। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

 . «خاشعا فيها ترى ال حىت اخلشوع، األمة هذه من يرفع يشء أول»

“এ উম্মে প্রথতক প্রথম উটঠতয় প্রেওয়া হতব খুশু, ফতল েুটম োতদর প্রভের কাউতক খুশুওয়ালা 
প্রদখতব ো।”9 

কেক সালাফ বতলতেে, “সালাে হতে দাসীর মতো, যা বাদশাহতদর বাদশাহতক উপহার 
প্রদওয়া হয়। অেএব প্রয বাদশাহতক পেু, বা কাো, বা অন্ধ, বা হাে-পা কাাঁিা, বা অসুস্থ, বা 
টবশ্রী, বা কুৎটসে, এমে টক মৃে দাসী উপহার প্রদয়, োর প্রটে বাদশাতহর কী আচরণ আশা 
কর? অেুরূপভাতব প্রয সালাে বান্দা োর রবতক উপহার প্রদয় এবাং প্রয সালাে প্রপশ কতর 
রতবর ধেকিয প্রেযাশী হয়, প্রস সালােটি গুতণ-মাতে প্রকমে হওয়া উটচে? মতে রাখতবে, আল্লাহ 
পটবত্র, টেটে পটবত্র আমল োড়া গ্রহণ কতরে ো, আর প্রয সালাে খুশুহীে প্রসিা পটবত্র সালাে 
েয় বলাই বাহুলয। প্রযমে মৃে দাস মুি করা সদকার প্রক্ষতত্র পটবত্র সদকা েয়, প্রেমে খুশুহীে 
সালাে আমতলর প্রক্ষতত্র পটবত্র আমল েয়।”10 সাংেৃহীে অাংশ প্রশষ হতলা। 

একাগ্রোর হুকুম 

সালাতে খুশু ওয়াটর্ব টক ো আতলমেণ মেতভদ কতরতেে, েতব টবশুদ্ধ মোেুযায়ী খুশু 
ওয়াটর্ব। শাইখুল ইসলাম ইবে োইটময়া রহ. বতলে, “আল্লাহ ো‘আলা বতলতেে,  

                                                            
8 ইবে কাসীর প্রণীে ‘োফটসর’: ১/১২৫। 
9 মুহাটিস হায়সাটম সাংকটলে ‘আল-মার্মা’: ২/১৩৬; টেটে বতলে, “ইমাম োবরাটে ‘আল-কাটবর’ গ্রতন্থ 

হাদীসটি বণজো কতরতেে। োর সেদটি হাসাে।” আতরা প্রদখুে, ‘সহীহ আে-োরটেব ও আে-োরটহব’, 
হাদীস োং ৫৪৩, আলবাটে হাদীসটি সহীহ বতলতেে। 

10 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘মাদাটররু্স সাটলটকে’: ১/৫২৬। 
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َّْْتعّيُنوا ْسْ ٱوَْ﴿ ّْٱب ّ ْلَصلَوْ ٱوَْْلَصب  ْْإَّّلْْلََكبرَّية ِْْإَوَنَهاْة  [٤٥: ابلقرة] ﴾٤٥ّْشعّيََْخ ْل ْٱََْعَ

“প্রোমরা ধধযজ ও সালাতের িারা সাহাযয েলব কর, টেশ্চয় ো অতেক কটঠে, েতব খুশুর 
ধারকতদর ওপর েয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াে: ৪৫] 

এ আয়াতের দাটব হতে, সালাতে খুশুহীতেরা টেন্দাতযােয। কারণ, ওয়াটর্ব পটরেযাে ও হারাতম 
টলপ্ত হওয়া োড়া এভাতব কাউতক সাধারণে টেন্দা করা হয় ো। কাতর্ই োতদর টেন্দা করা 
প্রমাণ কতর খুশু ওয়াটর্ব। অটধকন্তু টেতের আয়াে প্রথতকও প্রমাটণে হয় খুশু ওয়াটর্ব, প্রযমে 
আল্লাহ ো‘আলা বতলে: 

ف ْْقَدْ ْ﴿
َ
َلْ ﴿: إىلْقوهلْتعاىلْ﴾٢ّْشُعونََْخ َْْصََلتّهّمْ ّْفُْْهمْ ََّْلّينَْٱ١ّْْمُنونَُْمؤْ ل ْٱْلَحَْأ و 

ُ
١٠ْْرّثُونََْو ْل ْٱُْهمُْْئَّكْأ

ونََْخ ْْفّيَهاُْهمْ َْسَْدوْ فّرْ ل ْٱْيَرّثُونَََّْْلّينَْٱ ْ[ ١١  ،١: املؤمنون] ﴾١١ِّْْلُ

‘অবশযই মুটমেেণ সফল হতয়তে, যারা টেতর্তদর সালাতে একাগ্র (টবেয়ী)... োরাই প্রকৃে 

ওয়াটরস। যারা টফরদাউতসর ওয়াটরস হতব, োরা প্রসখাতে স্থায়ীভাতব থাকতব।’ [সূরা আল-

মুটমেুে, আয়াে: ১-১১] 

উটল্লটখে আয়ােসমূতহ আল্লাহ ো‘আলা বতলে, খুশুর ধারক ও টবেয়ীরা র্ান্নােুল টফরদাউতসর 
ওয়াটরস হতব, অথজাৎ যারা খুশুর ধারক েয় োরা োর ওয়াটরস হতব ো। এ প্রথতকও খুশু 
ওয়াটর্ব সাবযস্ত হয়। আর খুশুর বাটহযক আলামে হতে টবেয় ও ধীরো। সুেরাাং প্রয কাতকর 
প্রঠাকর মারার মে সার্দাহ কতর, টকাংবা রুকু প্রথতক প্রসার্া ো দাাঁটড়তয় সার্দায় োাঁপ প্রদয়, 
োর সালাতে খুশু প্রেই। কারণ, সালাে টবশুদ্ধ হওয়ার একটি শেজ ধীরো (ইেটমোে)। অথজাৎ 
োর রুকেগুতলা ধীতর-সুতস্থ আদায় করা। অেএব যার সালাতে শান্তভাব প্রেই োর ধীরো 
প্রেই, যার ধীরো প্রেই োর খুশু প্রেই, আর যার খুশু প্রেই োর ওয়াটর্ব প্রেই, কাতর্ই প্রস 
ওয়াটর্ব েযাে করার প্রদাতষ প্রদাষী। অটধকন্তু খুশু েষ্ট হতব বতলই সালাতে আসমাে প্রদখতে 
টেতষধ কতরতেে েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম, কারণ উপতর প্রচাখ েুতল োকাতো ও 
অতহেুক েড়া-চড়া করা খুশুর পটরপন্থী। সুেরাাং হাটদতসর টেতষধাজ্ঞা প্রথতকও সালাতে খুশু 
ওয়াটর্ব সাবযস্ত হয়।”11 সাংেৃহীে অাংশ প্রশষ হতলা। 

একাগ্রোর ফযীলে 

একাগ্রোর ফযীলে সম্পতকজ েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

                                                            
11 ইবে োইটময়ার ফােওয়া সাংকলে ‘মার্মুউল ফাোওয়া’: ২২/৫৫৩-৫৫৮। 



 

 

 
 8  

مخس صلوات افرتضهن اهلل تعاىل، من أحسن وضوءهن وصالهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن اكن هل »
 .«شاء غفر هل وإن شاء عّذبهىلع اهلل عهد أن يغفر هل، ومن لم يفعل، فليس هل ىلع اهلل عهد، إن 

“আল্লাহ ো‘আলা পাাঁচ ওয়াি সালাে ফরয কতরতেে, প্রয সুন্দরভাতব ওযু করল এবাং যথা 

সময় ো আদায় করল, রুকু ও একাগ্রো (খুশু) পূণজভাতব আঞ্জাম টদল, োর র্তেয আল্লাহর 

ওয়াদা প্রয, টেটে োতক ক্ষমা করতবে। আর প্রয এরূপ করল ো োর র্তেয আল্লাহর প্রকাতো 

ওয়াদা প্রেই। যটদ চাে োতক ক্ষমা করতবে, আর যটদ চাে োতক শাটস্ত টদতবে।”12 

একাগ্রো সম্পতকজ েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম আতরা বতলে, 

 -ويف رواية: ال حيّدث فيهما نفسه-ثم صىل ركعتني يُقبل عليهما بقلبه ووجهه  الوضوء من توضأ فأحسن»
 .«ويف رواية إال وجبت هل اجلنة-غفر هل ما تقّدم من ذنبه 

“প্রয ওযু করল এবাং ওযুতক প্রসৌন্দযজমটিে করল, োরপর মে ও প্রচহারার একাগ্রোসহ 
দু’রাকাে সালাে পড়ল,—অপর বণজোয় এতসতে—, োরপর টবো ওয়াসওয়াসায় দু’রাকাে 
সালাে পড়ল, োর টবেে গুোহ মাফ কতর প্রদওয়া হতলা,—অপর বণজোয় এতসতে—, োর র্তেয 
র্ান্নাে ওয়াটর্ব হতলা।”13 

একাগ্রো অর্জতের উপায়গুতলা দু’প্রকার 

একাগ্রো (খুশু) অর্জতের উপায়গুতলার উপর েতবষণা ও অেুসন্ধাে প্রশতষ র্াো প্রেতে প্রয, 
প্রসগুতলা দু’ভাতে টবভি: করণীয় ও বর্জেীয়। 

১. করণীয়, প্রযমে প্রযসব উপায় গ্রহণ করতল খুশু ধেটর ও শটিশালী হয় প্রসগুতলা গ্রহণ করা। 

২. বর্জেীয়, প্রযমে প্রযসব বাধা বা উপকরণ থাকতল খুশু টবেষ্ট ও দুবজল হয় প্রসগুতলা বর্জে করা। 

শায়খুল ইসলাম ইবে োইটময়াহ রহ. খুশু উৎপাদেকারী উপায় ও উপকরণ প্রসতে বতলে, 
“দু’টি টর্টেস খুশু উৎপাদে করতে সাহাযয কতর, এক. খুশুর সহায়ক উপায়গুতলা শটিশালী 
ও সটক্রয় করে, দুই. খুশুর টবপরীে উপকরণগুতলা দুবজল ও টেটিয়করণ। 

প্রথমে, খুশু উৎপাদেকারী উপায়গুতলাতক শটিশালী ও সটক্রয়করণ, প্রযমে মুসটল্ল সালাতে যা 

                                                            
12 আবু দাউদ, হাদীস োং ৪২৫। আতরা প্রদখুে, ইমাম সুয়ুটে সাংকটলে ‘আল-র্াটম’ গ্রন্থ হতে ইমাম 

আলবাটে কেৃজক টবশুদ্ধ সাংকলে ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৩২৪২। 
13 সহীহ বুখাটর, হাদীস োং ১৫৮, ‘আলবুঘা’ প্রকাটশে। ‘সুোেু’ োসাঈ: ১/৯৫ আতরা প্রদখুে, ইমাম সুয়ুটের 

‘আল-র্াটম’ গ্রন্থ প্রথতক ইমাম আলবাটের টবশুদ্ধ সাংকলে ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৬১৬৬। 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1%22
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কতর ও বতল ো বুোর প্রচষ্টা করতব; টকরাে, টযটকর ও প্রদা‘আর অতথজ টচন্তা করতব; এবাং প্রস 
আল্লাহর সাতথ কথা বলতে স্মরণ করতব। মূলে, মুসটল্ল যখে সালাতে দাাঁড়ায় েখে প্রস আল্লাহর 
সাতথই কথা বতল। োর প্রমাণ, টর্বটরতলর হাটদতস ইহসাতের বযাখযায় েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 . «يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك اهلل تعبد أن»

‘েুটম এমেভাতব আল্লাহর ইবাদে কর, টঠক প্রযে োতক প্রদখে। যটদ োতক ো প্রদখ, অবশযই 
টেটে প্রোমাতক প্রদখতেে।’ [বুখাটর ও মুসটলম] 

ইহসাতের সাতথ সালাে আদায় কতর যখে মুসটল্ল োর প্রকৃে স্বাদ আস্বাদে করতব েখে 
সালাতের প্রটে োর আগ্রহ বৃটদ্ধ পাতব। বস্তুে, ঈমাতের দৃঢ়ো অেুপাতে মুসটল্লর ইহসাে সৃটষ্ট 
হয়, আর ইহসাে অেুপাতে মুসটল্ল োর স্বাদ আস্বাদে কতর। শরীয়ে এ র্তেযই ঈমাে দৃঢ় 
করার অতেক উপায় বতল টদতয়তে, প্রযমে েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বলতেে, 

 .« حبِّب إيلَّ من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت قرة عيين يف الصالة »

‘প্রোমাতদর দুটেয়া প্রথতক আমার টেকি টপ্রয় করা হতয়তে: োরী ও সুেটন্ধ; আর আমার প্রচাতখর 
প্রশাটন্ত করা হতয়তে সালাতে।’ [োসাঈ, হাদীসটি সটহ] অপর হাটদতস টেটে বতলে, 

 .«أرحنا بالصالة يا بالل»

‘প্রহ প্রবলাল, সালাতের িারা আমাতদর প্রশাটন্ত দাও।’ [আবু দাউদ ও আহমদ।] লক্ষয করুে, টেটে 
«أرحنا منها»  বতলে টে, যার অথজ সালাে প্রথতক স্বটস্ত দাও। 

টিেীয়ে, খুশুর বাধা ও োর পটরপন্থী বস্তুগুতলা দূর করা বা টেটিয় করা, অথজাৎ প্রযসব বস্তু 
অন্তরতক মগ্ন কতর ও সালাতের উতিশয প্রথতক টবরে রাতখ প্রসগুতলা টেটিয় করা বা সটরতয় 
প্রফলা, প্রযমে বাতর্ টর্টেতসর টচন্তা ও হৃদয় আকৃষ্টকারী বস্তুর র্ল্পো-কল্পো। কারণ, বযটি 
অেুসাতর কম-তবশী সবার প্রভের খুশুর বাধা রতয়তে, প্রযমে যার প্রভের সতন্দহ ও প্রবৃটত্ত প্রবটশ 
োর প্রভের ওয়াসওয়াসা প্রবশী। স্বভাবে, অন্ততর প্রয পটরমাণ টপ্রয় বস্তুর িাে ও অটপ্রয় বস্তুর 
অেীহা থাকতব প্রস পটরমাণ োতে ওয়াসওয়াসার উতেক হতব।”14 সাংেৃহীে অাংশ প্রশষ হতলা। 

উপতরর আতলাচো প্রথতক সুস্পষ্ট হতলা প্রয, খুশু ও একাগ্রোর সহায়ক উপায়গুতলা দু’প্রকার: 
করণীয় ও বর্জেীয় টকাংবা উৎপাদেকারী ও টবেষ্টকারী। টেতে এ সম্পতকজ কুরআে, হাদীস ও 
সালাফতদর আদশজ অেুসাতর সামােয আতলাচো প্রপশ করটে। 

                                                            
14 ইবে োইটময়ার ফােওয়া সাংকলে ‘মার্মুউল ফাোওয়া’: ২২/৬০৬-৬০৭। 



 

 

 
 10  

প্রথমে, একাগ্রো অর্জতের করণীয় উপায়সমূহ 

১. সালাতের র্তেয পূবজ প্রথতক প্রস্তুে হওয়া, উদাহরণে মুয়াটিতের সাতথ আযাতের শব্দগুতলা 
বলা এবাং আযাে প্রশতষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম প্রথতক প্রমাটণে প্রদা‘আ পাঠ 
করা, প্রযমে: 

ةِ » ْعوِة اتلَّامَّ اَلِة الَقائَِمةِ  ،اللَُّهمَّ رَبَّ هذه ادلَّ آِت حممداً الوَِسيْلََة والَفِضيْلََة، واْبَعثُْه َمَقاماً حَمُْموداً اذلي  ،والصَّ
 .«وََعْدتُه

“প্রহ আল্লাহ, এই পটরপূণজ দাওয়াে ও প্রটেটষ্ঠে সালাতের রব। আপটে মুহাম্মাদতক ওটসলা ও 
ফযীলে দাে করুে এবাং োতক ‘মাহমুদ মাকাম’-এ (প্রশাংটসে স্থাতে) প্রপৌঁতে টদে, যার ওয়াদা 
আপটে োতক টদতয়তেে।” 

আযাে ও ইকামতের মাতে প্রদা‘আ করা, টবসটমল্লাহ বতল ওযু শুরু করা, সুন্দরভাতব ওযু করা 
এবাং ওযুর প্রশতষ বলা, 

 اتلوابني من اجعلين امهلل». «ورسوهل عبده حممدا أن وأشهد هل، الرشيك وحده اهلل إال هلإ ال أن أشهد»
 .«املتطهرين من واجعلين

“আটম সাক্ষয টদটে প্রয, একমাত্র আল্লাহ োড়া প্রকাতো সেয ইলাহ প্রেই, োর প্রকাতো শরীক 
প্রেই। আটম আতরা সাক্ষয টদটে প্রয, মুহাম্মাদ োর বান্দা ও রাসূল।” অপর প্রদা‘আর অথজ, “প্রহ 
আল্লাহ, আমাতক োওবাকারীতদর অন্তভুজি করুে এবাং পটবত্রো অর্জেকারীতদর অন্তভুজি 
করুে।” 

সালাতের আতে টমসওয়াক করা, অথজাৎ মুখ সাফ করা ও মুতখর দুেজন্ধ দূর করা, কারণ একিু 
পতর এ মুখ িারা কুরআেুল কাটরম টেলাওয়াে করা হতব। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
বতলে, 

 .«للقرآن أفواهكم طهروا»

“কুরআতের র্তেয প্রোমরা প্রোমাতদর মুখমিল পটবত্র কর।”15  

                                                            
15 আবু বকর আহমদ আল-বাযযার স্বীয় সাংকলে ‘আল-মুসোদ আল-কাটবর’ গ্রতন্থ হাদীসটি উদৃ্ধে 

কতরতেে, এবাং বতলতেে, “আটল ইবে আবু োটলব প্রথতক হাদীসটির এর প্রচতয় ভাতলা সেদ আমরা 
র্াটে ো।” ‘কাশফুল আসোর’: ১/২৪২। মুহাটিস হায়সাটম স্বীয় সাংকলে ‘আল-মার্মা’: ২/৯৯ গ্রতন্থ 
বতলতেে, “হাদীসটির সকল রাটব গ্রহণতযােয (তসকাহ)।” মুহাটিস আলবাটে বতলতেে, “হাদীসটির সেদ 
র্াইতয়যদ।” ‘টসলটসলাহ আস-সাটহহাহ’, হাদীস োং ১২১৩। 
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োরপর সুন্দর কাপড় পতড় সালাতের র্তেয প্রসৌন্দযজ গ্রহণ করা। আল্লাহ ো‘আলা বতলে, 

 [٣١: االعراف] ﴾٣١ّْجدْ َمسْ ُْك ّّْْعندَْْزّيَنَتُكمْ ُْخُذوا َْْءاَدمََْْبّنْ َي ْ﴿

“প্রহ আদম সন্তাতেরা, প্রতেযক সালাতের সময় প্রোমরা প্রোমাতদর প্রসৌন্দযজ গ্রহণ কর।” [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আয়াে: ৩১] 

সটেযকার অতথজ বান্দার সুন্দর প্রপাশাক ও প্রসৌন্দতযজর প্রবটশ হকদার আল্লাহ ো‘আলা। অটধকন্তু 
সুন্দর কাপড় ও সুন্দর েন্ধ বযটিতক অভযন্তরীণ প্রসন্নো দাে কতর—যা ঘুমাতোর বস্ত্র ও ময়লা 
কাপড় িারা সম্ভবপর েয়। অেুরূপভাতব সালাতের প্রস্তুটে টহতসতব শরীতরর র্রুটর অাংশ ঢাকা, 
র্ায়ো পটবত্র করা, দ্রুে মসটর্তদ যাওয়া, মসটর্তদ টেতয় সালাতের অতপক্ষা করা, কাোর 
প্রসার্া করা, োতয়-োতয় টমতল দাাঁড়াতো প্রভৃটে খুশু অর্জতের সহায়ক। টবতশষভাতব কাোতরর 
মাতে ফাাঁকা থাকতল শয়োে োতে ঢুতক মুসটল্লর খুশু েষ্ট কতর। 

২. টস্থরোসহ সালাে আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সালাতের রুকতে 
রুকতে এমেভাতব টস্থর হতেে প্রয, োর শরীতরর প্রতেযক অে স্বস্ব স্থাতে টফতর আসে।16 টেটে 
সালাতে ভুলকারীতক টস্থর হওয়ার টেতদজশ টদতয় বতলে, 

 .«ال تتم صالة أحدكم حىت يفعل ذلك»

“প্রোমাতদর কাতরা সালাে পূণজ হতব ো, যেক্ষণ ো প্রস ো টস্থরোসহ আদায় করতব।”17 

আবু কাোদা রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক বটণজে, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

ال يتم ركوعها وال  :أسوأ انلاس رسقة اذلي يرسق من صالته، قال يا رسول اهلل: كيف يرسق صالته؟، قال»
 .«سجودها

“চুটরর টবতবচোয় সবতচতয় খারাপ প্রচার প্রস, প্রয োর সালাে প্রথতক চুটর কতর। আবু কাোদা 
বতলে, প্রহ আল্লাহর রাসূল, সালাতে কীভাতব চুটর কতর? টেটে বলতলে, োর রুকু ও সার্দাহ 
পূণজ কতর ো।”18 

                                                            
16 শাইখ আলবাটে সাংকটলে ‘টসফােুস সালাে’: পৃ.১৩৪; টেটে হাদীসটির সেদ সহীহ বতলতেে। হাটফয ইবে 

হার্ার বতলে, “সটহ ইবে খুযাইমাতেও হাদীসটি সহীহ গুতণ টবদযমাে আতে।” ‘ফােহুল বাটর’: ২/৩০৮। 
17 আবু দাউদ: ১/৫৩৬, হাদীস োং ৮৫৮। 
18 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’। আতরা প্রদখুে, ইমাম হাটকম সাংকটলে ‘আল-মুসদােদারক’: ১/২২৯, 

এবাং আলবাটে সাংকটলে ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৯৯৭। 
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আবু আবু্দল্লাহ আশ‘আটর রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক বটণজে, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেে, 

 .«مثل اذلي ال يتّم ركوعه، وينقر يف سجوده، مثل اجلائع يأكل اتلمرة واتلمرتني، ال يغنيان عنه شيئا»

“প্রয োর সালাতের রুকু পূণজ কতর ো, আর সার্দায় টেতয় প্রঠাকর মাতর, োর উদাহরণ ঐ 
কু্ষধাতেজর েযায় প্রয একটি ও দু’টি প্রখরু্র খায়, যা োর প্রকাতো কাতর্ আতস ো।”19 

স্বভাবে, প্রয সালাতের রুকতে রুকতে টস্থর হয় ো োর সালাতে খুশু অর্জে হয় ো, কারণ 
দ্রুেো সালাতের খুশু েষ্ট কতর, আর োর সাওয়াব েষ্ট কতর কাতকর প্রঠাকতরর মতো সার্দাহ। 

৩. সালাতে মৃেুযতক স্মরণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে,  

صالتك، فإن الرجل إذا ذكر املوت يف صالته حلرّي أن حيسن صالته، وصّل صالة رجل ال اذكر املوت يف »
 .«يظن أنه يصيل غريها

“েুটম প্রোমার সালাতে মৃেুযতক স্মরণ কর। কারণ, বযটি যখে োর সালাতে মৃেুযতক স্মরণ 
কতর েখে োর সালাে অবশযই সুন্দর হয় এবাং ঐ বযটির মতো সালাে পড় প্রয ধারণা কতর 
প্রস আর প্রকাতো সালাে পড়ার সুতযাে পাতব ো।”20 

অেুরূপ অথজ প্রদােকারী আতরা হাদীস রতয়তে, প্রযমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
আবু আইয়ুব রাটদয়াল্লাহু আেহুতক বতলে, 

 .«إذا قمت يف صالتك فصِلّ صالة موِدّع»

“যখে েুটম সালাতে দাাঁড়াও েখে টবদায়ী বযটির েযায় সালাে পড়।”21  

অথজাৎ এমে বযটির েযায় সালাে আদায় কর, প্রয ধারণা কতর এিাই োর প্রশষ সালাে। কারণ, 
মুসটল্ল এক টদে মারা যাতব, মৃেুয োর র্তেয অবধাটরে, োই অবশযই োর প্রশষ সালাে আতে। 
অেএব এ সালাতেই প্রশষ সালাতের েযায় খুশু অর্জে করা জ্ঞােীর কার্। প্রকেো, হতে পাতর 
এিাই োর প্রশষ সালাে। 

৪. সালাতে পঠেীয় সূরা-টকরাে এবাং অেযােয প্রদা‘আ ও টযটকর েভীর মতোতযাে টদতয় ভাবা 

                                                            
19 আবুল কাটসম সুলাইমাে োবরাটে সাংকটলে ‘আল-মুর্াম আল-কাটবর’: ৪/১১৫। আলবাটে ‘সহীহ আল-

র্াটম’ গ্রতন্থ হাদীসটি হাসাে বতলতেে। 
20 োটসরুটিে আলবাটে সাংকটলে ‘আস-সটহহাহ’, হাদীস োং ১৪২১। আলবাটে সুয়ুটের বরাতে বতলে, 

“হাটফয ইবে হার্ার হাদীসটি হাসাে বতলতেে।” 
21 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদু’: ১/৪১২; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৭৪২। 
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ও বুোর প্রচষ্টা করা এবাং োর সাতথ আতন্দাটলে হওয়া। কারণ, মােুতষর টচন্তা ও েতবষণার 
র্তেযই কুরআে োটযল হতয়তে। আল্লাহ ো‘আলা বতলে, 

ْكَّت ْ﴿ نَزل ْْب 
َ
ََدبَُروْ َْركْ ُمَب َْْكْإَّل ْْهَُْن ْأ ّ لُوا ْْرََْوّلََتَذكَْْۦتّهَّْءاَي ْْا ْل  و 

ُ
ْٱْأ

َ  [٢٩: ص] ﴾٢٩ْبَّْب ْل ْل 

“আটম প্রোমার প্রটে োটযল কতরটে এক বরকেময় টকোব, প্রযে োরা এর আয়ােসমূহ টেতয় 
েভীরভাতব টচন্তা কতর এবাং প্রযে বুটদ্ধমাতেরা উপতদশ গ্রহণ কতর।” [সূরা সাদ, আয়াে: ২৯] 

বাস্তবো হতে, মুসটল্ল সালাতের প্রভের প্রযসব আয়াে, োসটবহ, সালাে (দরূদ), সালাম ও 
প্রদা‘আ পাঠ কতর, প্রস যটদ োর অথজ ো র্াতে োর পতক্ষ োতে েতবষণা করা সম্ভবপর েয়। 
অথজ র্াোর পতরই োতে টচন্তা করতে সমথজ হতব, যার ফতল োর অশ্রু েরতব ও প্রদহ-মে 
আতন্দাটলে হতব। প্রযমে আল্লাহ ো‘আলা োর টপ্রয় বান্দাতদর প্রশাংসা কতর বতলে, 

ُّروا ْْإَّذاََّْلّينَْٱوَْ﴿ وا ْْلَمْ َْرب ّّهمْ ّْتَْي ْأَِبُْذك   [٧٢: الفرقان] ﴾٧٣ْاَيانْ وَُعمْ ْاُصم ْ َْهاَعلَيْ ََْيّرُّ

“যখে োতদরতক োতদর রতবর আয়ােসমূহ স্মরণ কটরতয় প্রদয়া হয় েখে োর প্রটে অন্ধ ও 
বটধতরর মতো োরা আচরণ কতর ো।” [সূরা আল-ফুরকাে, আয়াে: ৭৩] এ আয়াে প্রথতক 
কুরআেুল কাটরতমর অথজ ও োফটসর র্াোর গুরুত্ব প্রেীয়মাে হয়। 

ইবে র্াটরর রহ. বতলে, “প্রয কুরআেুল কাটরম টেলাওয়াে কতর টকন্তু োর োফটসর র্াতে ো 
প্রস কীভাতব োর স্বাদ আস্বাদে কতর, আটম খুব টবস্ময় প্রবাধ কটর।”22 

অেএব কুরআেুল কাটরম টেলাওয়াে করার সতে োফটসতরর সাংতক্ষটপে টকোব হতলও পাঠ 
করা র্রুটর, প্রযমে (আরটব ভাষীতদর র্তেয) ১. মুহাম্মদ আশকার কেৃজক শাওকাটের োফটসতরর 
সাংতক্ষটপে টকোব ‘যুবদােুে োফটসর’। ২. ইবে সা‘টদর োফটসর ‘োইটসরুল কাটরটমর 
রাহমাে টফ োফটসটরল কালাটমল মান্নাে’। পূণজ োফটসর পাঠ করা যটদ সম্ভবপর ো হয়, 
অন্তেপতক্ষ কুরআেুল কাটরতমর শব্দাতথজর অটভধাে পাঠ করা, প্রযমে ৩. আবু্দল আটযয 
টসরওয়াে রটচে ‘আল-মুর্ামুল র্াটম টল োটরটব মুফরাদাটেল কুরআে’। এই অটভধাতে 
কুরআেুল কাটরতমর শব্দাতথজর চারটি অটভধােগ্রন্থ সটন্নটবষ্ট করা হতয়তে23। 

                                                            
22 মাহমুদ শাতকর কেৃজক ইমাম োবাটরর ‘োফটসর’ এর ভূটমকা: ১/১০। 
23 বাাংলা ভাষীতদর র্তেয সাংটক্ষপ্ত োফটসর, প্রযমে ১. োফটসর ‘োইসীরুল কুরআে’ অথজােুবাদ অধযাপক 

প্রমাহাম্মাদ মুিাতম্মল হক। ২. ‘আল-কুরআেুল কারীম’ ইসলাটমক ফাউতেশে। ৩. ‘েফসীর 
আহসােুল বায়াে, সাংকলে: সালাহউিীে ইউসূফ, অেুবাদ: আবু্দল হামীদ ফাইযী। ৪. ‘শব্দাতথজ আল 
কুরআেুল মার্ীদ’ (১০ খি) অেুবাদক: মটেউর রহমাে খাে। ৫. ‘শতব্দ শতব্দ আল কুরআে’। প্রলখক: 
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সালাতে টচন্তা, খুশু, একাগ্রো ও েতবষণার আতরা একটি সহায়ক এতককটি আয়াে বারবার 
পড়া। বস্তুে, টচন্তার র্তেয েভীরভাতব অধযয়ে ও বারবার পড়ার টবকল্প প্রেই। এ র্তেযই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম কেক আয়াে বারবার পড়তেে। বটণজে আতে, টেটে: 

بْ ْإّن﴿ ّ نَتْْفَإّنََكْْلَُهمْ ْفّرْ َتغْ ِْإَونّْعَباُدَك ْْفَإَّنُهمْ ُْهمْ ُتَعذ 
َ
 [١١٨: دةاملائ] ﴾١١٨ّْكيمُْل َْٱْزّيزُْعَْل ْٱْأ

আয়ােটি পড়তে পড়তে প্রভার কতরতেে।24 অথজ, “যটদ আপটে োতদর শাটস্ত প্রদে েতব োরা 
আপোরই বান্দা, আর যটদ োতদর ক্ষমা কতরে, েতব টেশ্চয় আপটে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” 
[সূরা আল-মাতয়দাহ, আয়াে: ১১৮] 

সালাতে খুশু ও একাগ্রো অর্জতের টেটমতত্ত টচন্তা ও েতবষণার আতরা একটি সহায়ক 
টেলাওয়াতের সতে ভাবভটেতে আতন্দাটলে হওয়া, প্রযমে হুযায়ফা রাটদয়াল্লাহু আেহু বতলে,  

صليت مع رسول اهلل ذات يللة. يقرأ مسرتساًل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر »
 .«بتعوذ تعوذ

“আটম প্রকাতো এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর সতে সালাে পতড়টে। 
টেটে এতককটি আয়াে পৃথক পৃথক পড়টেতলে। যখে (আল্লাহর) প্রশাংসাসূচক আয়াে পড়তেে 
েখে োর প্রশাংসা করতেে, যখে প্রাথজোসূচক আয়াে পড়তেে েখে োর কাতে প্রাথজো 
করতেে, আর যখে আেয় চাওয়ার আয়াে পড়তেে েখে োর কাতে আেয় চাইতেে।”25 
অপর বণজোয় এতসতে, টেটে বতলে, 

صليت مع رسول اهلل يللة، فاكن إذا مّر بآية رمحة سأل، وإذا مّر بآية عذاب تعوذ، وإذا مّر بآية فيها تزنيه هلل »
 .«سبح

“আটম প্রকাতো রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর সাতথ সালাে পতড়টে। োর 
টেয়ম টেল, যখে রহমতের আয়াে অটেক্রম করতেে প্রাথজো করতেে, যখে শাটস্তর আয়াে 
অটেক্রম করতেে পাোহ চাইতেে, যখে পটবত্রো প্রদযােক আয়াে পড়তেে েখে পটবত্রো 

                                                            
মাওলাো মুহাম্মাদ হাটববুর রহমাে। ৬. ‘কুরআেুল কারীতমর অেুবাদ ও সাংটক্ষপ্ত োফসীর’ ড. আবু 
বকর মুহাম্মাদ যাকাটরয়া। প্রশতষাি গ্রন্থটি টবো মূতলয টবেরতণর র্তেয প্রসৌটদ আরতবর সরকার কেৃজক 
প্রকাটশে। অেুবাদক।  

24 সহীহ ইবে খুযাইমাহ: ১/২৭১; ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ৫/১৪৯; আলবাটে সাংকটলে 
‘টসফােুস সালাে’: পৃ.১০২। 

25 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ৭৭২। 
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বণজো করতেে।”26 উতল্লখয ঘিোটি প্রশষ রাতের সালাে সাংক্রান্ত। 

ইবে হার্ার বতলে, “কাোদা ইবে েুমাে রাটদয়াল্লাহু আেহু র ঘিো, টেটে একদা রাতে 
দাাঁটড়তয় সূরা ইখলাস োড়া টকেুই পতড়ে টে, বারবার সূরা ইখলাসই পতড়তেে, োর একিুও 
প্রবটশ পতড়ে টে।”27 

ইমাম কুরেুটব ‘আে-োযটকরাহ’ গ্রতন্থ বণজো কতরে, “সা‘ঈদ ইবে উবাইদ োটয় বতলে, আটম 
রমাদাে মাতস একদা সা‘ঈদ ইবে রু্বাতয়তরর ইমামটেতে সালাে পতড়টে, েখে টেতের 
আয়ােটি টেটে বারবার পতড়তেে, 

ْٱْإّذ٧٠ّْْْلَُمونََْيعْ َْفْفََسوْ ﴿
َ عْ ّْفْ ُْلَْل ْغْ ل 

َ
 ﴾٧٢َْْجُرونَْيُسْ ْنلَارّْٱّْفُْْثمَّْْميمّْل َْٱّْف٧١ْْْونََْحبُْيُسْ ّْسُلْلَسَل ْٱوَْْقّّهمْ َن ْأ

 [  ٧٢  ،٧٠: اغفر]

‘অেএব োরা শীঘ্রই র্ােতে পারতব। যখে োতদর েলতদতশ প্রবড়ী ও টশকল থাকতব, োতদরতক 
প্রিতে টেতয় যাওয়া হতব ফুিন্ত পাটেতে, অেুঃপর োতদরতক আগুতে প্রপাড়াতো হতব।’ [সূরা 
আল-মুটমে, আয়াে: ৭০] 

কাটসম রহ. বতলে, আটম সা‘ঈদ ইবে রু্বাতয়রতক রাতে দাাঁটড়তয় সালাে পড়তে প্রদতখটে, েখে 
টেটে বারবার পড়টেতলে, 

َْنفْ ُْكُّْْتَُوَّفْ ُْثمَْْلَِلّ ْٱْإىَّلْْفّيهَّْْجُعونَْتُرْ ْامْ يَوْ َْتُقوا ْٱوَْْ﴿ ْْامَْْس   [  ٢٨١: ابلقرة] ﴾٢٨١ْْلَُمونَُْيظْ َّْلَْْوُهمْ َْكَسَبت 

আয়ােটি টেটে টবতশরও প্রবটশবার পতড়ে। অথজ ‘আর প্রোমরা প্রস টদেতক ভয় কর, প্রয টদে 
প্রোমাতদর আল্লাহর টদতক টফটরতয় প্রেয়া হতব। োরপর প্রতেযক বযটিতক ো পুতরাপুটর প্রদয়া 
হতব যা প্রস উপার্জে কতরতে। আর োতদর যুলম করা হতব ো।’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াে: 
২৮১] 

কাতয়স বাংশীয় আবু আবু্দল্লাহ উপোমী র্নেক বযটি বতলে, ‘আমরা হাসাে বসটরর টেকি 
প্রকাতো এক রাে যাপে করলাম, প্রদখলাম রাতে টেটে ঘুম প্রথতক প্রর্তে সালাে পড়তে 
দাাঁড়াতলে, োরপর টেতের আয়ােটি প্রভার পযজন্ত বারবার পড়তলে, 

وا ِْْإَونْ﴿  [  ١٨: انلحل] ﴾١٨ُْْصوَها  ُْت َّْْلْْلَِلّْٱَْمةَْنّعْ َْتُعدُّ

“যটদ প্রোমরা আল্লাহর টে‘আমে েণো কর, েতব প্রসগুতলা টেণজয় করতে পারতব ো।” [সূরা 

                                                            
26 মুহাম্মাদ ইবে োসর আল-মারওয়াটয সাংকটলে ‘োটর্মু কাদটরস সালাে’: ১/৩২৭। 
27 সহীহ বুখাটরর বযাখযা গ্রন্থ ‘ফােহুল বাটর’: ৯/৫৯; ইমাম আহমতদর ‘মুসোদ’: ৩/৪৩। 
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আে-োহাল, আয়াে: ১৮]  

টেটে যখে প্রভার করতলে আমরা বললাম, প্রহ আবু সা‘ঈদ, পুতরা রাতেও আয়ােটি অটেক্রম 
করা সম্ভব হতলা ো? টেটে বলতলে, ‘আটম োর প্রথতক উপতদশ গ্রহণ করটেলাম। যেবার শুরু 
ও প্রশষ কতরটে েেবার আমার উপর টে‘আমে বষজণ হতয়তে। আর আল্লাহর প্রযসব টে‘আমে 
আমরা র্াটে ো ো প্রো অতেক।’ 

হারুে ইবে রাবাব উসাইটদ োহািুতদর সালাতে দাাঁটড়তয় টেতের আয়ােটি পড়তে পড়তে 
কখতো কখতো প্রভার কতর প্রফলতেে, 

َبَْْوَّلْْنَُردُّْْتََنالَيْ َي َْْفَقالُوا ْ﴿ ّ  [  ٢٧: االنعام] ﴾٢٧ّْْمنّيَُْمؤْ ل ْٱّْمنََْْونَُكونََْْرب َّناّْتَْي ْأَِبْنَُكذ 

“আর প্রভার পযজন্তই কাাঁদতেে। অথজ, ‘েখে োরা বলতব, ‘হায়! যটদ আমাতদর প্রফরে পাঠাতো 
হে। আর আমরা আমাতদর রতবর আয়ােসমূহ অস্বীকার ো করোম এবাং আমরা মুটমেতদর 
অন্তভুজি হোম।” [সূরা আল-আেআম, আয়াে: ২৭]28 কুরেুটব প্রথতক উদৃ্ধে অাংশ প্রশষ হতলা। 

সালাতে খুশু অর্জতের আতরা একটি সহায়ক অটধকহাতর কুরআেুল কাটরম ও টবটভন্ন প্রদা‘আ 
মুখস্থ করা। প্রকেো, এতকক সময় এতকক সূরা, টযটকর ও প্রদা‘আ পাঠ করা টচন্তা ও েভীর 
মতোতযাে সৃটষ্টতে ভূটমকা রাতখ। বলাই বাহুলয প্রয, সালাতে পঠেীয় আয়াে ও টযটকতর টচন্তা ও 
েতবষণা করা, একটি আয়াে বারবার পড়া এবাং অে-প্রেযেতক োর সাতথ আতন্দাটলে করা 
খুশু বৃটদ্ধর প্রসরা উপায়। আল্লাহ ো‘আলা বতলে,  

ونَْ﴿ َْْوَيّخرُّ
َ َْْوَيزّيُدُهمْ ُْكونََْيبْ ْقَانّْذْ لّل   [١٠٩: االرساء] ﴾١٠٩ْ۩ُخُشوع 

“োরা কাাঁদতে-কাাঁদতে লুটিতয় পতড় এবাং এিা োতদর টবেয় বৃটদ্ধ কতর।” [সূরা আল-ইসরা, 
আয়াে: ১০৯] 

একাগ্রোর প্রপ্ররণাদায়ক একটি ঘিো 

ইমাম ইবে টহব্বাে বণজো কতরে, “েতবটয় আো রহ. বতলে, আটম ও ‘উবাইদ ইবে ওমাতয়র 
আতয়শা—রাটদয়াল্লাহু আেহা—র টেকি প্রেলাম। ‘উবাইদ োতক বলল, আপোর প্রচাতখ প্রদখা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর একটি আশ্চযজ ঘিো আমাতদর শুোে। টেটে প্রকাঁতদ 
প্রফলতলে ও বলতলে, টেটে প্রকাতো এক রাতে উতঠ বতলে: «يا اعئشة ذريين أتعبّد لريب».  ‘প্রহ 
আতয়শা, আমাতক োড়, আটম আমার রতবর ইবাদে করব।’ আতয়শা বতলে, আটম বললাম, 
আল্লাহর কসম, আটম আপোর ধেকিয পেন্দ কটর এবাং যা আপোর পেতন্দর কারণ োও আটম 

                                                            
28 ইমাম কুরেুটব সাংকটলে ‘আে-োযটকরাহ’: পৃ.১২৫। 
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পেন্দ কটর। আতয়শা বতলে, টেটে উঠতলে, ওযু করতলে ও সালাতে দাাঁড়াতলে। োরপর কাাঁদতে 
লােতলে, ফতল োর বুক টভতর্ প্রেল। আতরা কাাঁদতলে, এতো কাাঁদতলে মাটিও টভতর্ প্রেল। 
ইতোমতধয োাঁতক সালাতের সাংবাদ টদতে প্রবলাল এতলা। প্রবলাল যখে প্রদখল টেটে কাাঁদতেে, 
েখে বলল, প্রহ আল্লাহর রাসূল, আপটে কাাঁদতেে, অথচ আল্লাহ আপোর পূবজাপর সব গুোহ 
মাফ কতর টদতয়তেে? টেটে বলতলে, 

ْقَّْخل ّْْفْْإّنَْ﴿ «:أفال أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت يلّع الليلة آيات ويل ملن قرأها ولم يتفّكر ما فيها»
ْٱوَْْتَّْو ْلَسَم ْٱ

َ  .«[١٩٠: عمران ال] ﴾١٩٠ اآليةْ...ّْضْۡرل 

‘আটম টক প্রশাকর প্রোর্ার বান্দা হব ো? আর্ রাতে আমার ওপর কতয়কটি আয়াে অবেীণজ 
হতয়তে, ধ্বাংস োর র্তেয প্রয ো পড়ল, টকন্তু োতে টচন্তা করল ো। আয়ােগুতলা হতে: 

ْٱوَْْتَّْو ْلَسَم ْٱْقَّْخل ّْْفْْإّنَْ﴿
َ  [١٩٠: عمران ال] ﴾١٩٠ اآليةْ...ّْضْۡرل 

“টেশ্চয় আসমাে ও র্টমতের সৃটষ্টতে...।’ [সূরা আতল-ইমরাে, আয়াে: ১৯০]”29 

ঘিোটি প্রথতক প্রযমে েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর সালাতে টচন্তা ও খুশুর টবষয়টি 
স্পষ্ট হয়, প্রেমে স্পষ্ট হয় োর আবশযকো। 

সুরা ফাটেহা প্রশতষ ‘আমীে’ বলাও আয়াতের সতে সে প্রদওয়ার একটি অাংশ। আর ‘আমীে’ 
বলার সাওয়াব প্রো আতেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

نُوا فإنه َمن» َن اإلمام فأِمّ  .«ُغفر هل ما تقدم من ذنبه املالئكة تأمني وافق تأِمينُهُ  إذا أَمّ

“যখে ইমাম ‘আমীে’ বতল, প্রোমরাও েখে আমীে বল। কারণ, যার ‘আমীে’ মালাতয়কার 
‘আমীতে’র সাতথ টমলতব োর পূতবজর সব পাপ মাফ করা হতব।”30 

অেুরূপভাতব যখে ইমাম বতল: محده ملن اهلل سمع  (আল্লাহ ঐ বযটির কথা শুতেে প্রয োর প্রশাংসা 

কতর) েখে মুিাটদর احلمد ولك ربنا  (তহ আমাতদর রব, প্রোমার র্তেযই সকল প্রশাংসা) বতল 

ইমামতক সে প্রদওয়া খুশুর আলামে। আর সাওয়াব প্রো আতেই। 

টরফাআ ইবে রাটফ আয-যারটক রাটদয়াল্লাহু আেহু বতলে, “একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর প্রপেতে সালাে পড়টেলাম, যখে টেটে   َُده ُ لَِمْن مَحِ َسِمَع اَّللَّ বতল রুকু প্রথতক 

মাথা েুলতলে, েখে প্রপেে প্রথতক প্রকউ বলল, « َطيِّبًا ُمبَاَرًًك ِفيهِ َربَّنَا َولََك احْلَْمُد مَحًْدا َكِثرًيا»  (তহ 

                                                            
29 সহীহ ইবে টহব্বাে। আলবাটে সাংকটলে ‘আস-সহীহাহ’, হাদীস োং ৬৮, টেটে বতলতেে, “এই সেদটি 

র্াইতয়যদ।” 
30 সহীহ বুখাটর, হাদীস োং ৭৪৭। 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9%22
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আমাতদর রব, প্রোমার র্তেযই প্রশাংসা, অতেক প্রশাংসা, পটবত্র ও বরকেময় প্রশাংসা) টেটে 
সালাে প্রশষ কতর বলতলে, «من املتلكم»  ‘কথক প্রক?’ প্রলাকটি বলল, ‘আটম’। টেটে বলতলে, رأيت »

.«بضعة وثالثني ملاًك يبتدرونها أيهم يكتبها أوُل   ‘আটম টত্রতশরও অটধক প্রফতরশো প্রদতখটে, সবার 

আতে প্রক োর সাওয়াব টলখতব প্রটেতযাটেোয় োর টদতক েুতি আসতে।”31 

৫. এতককটি আয়াে পৃথক পৃথক টেলাওয়াে করা। এভাতব টেলাওয়াে করতল বুেতে ও টচন্তা 
করতে সহর্ হয়। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম এভাতবই টেলাওয়াে করতেে, প্রযমে 
োাঁর টেলাওয়াে সম্পতকজ উতম্ম সালামাহ—রাটদয়াল্লাহু আেহা—বতলে, “টেটে ِمْسِب  ِ  الرَّمْحَِن  اَّللَّ
ْدُْمْ ل َْٱْ﴿ ,বলতেে, (অপর বণজোয় এতসতে, োরপর ওয়াকফ করতেে,) োরপর বলতেে الرَِّحيمِ 

ّْ ّْْلِّلَ ﴾٣ْلرَّحيمّْٱْلَرِنَٰمۡحٱْ﴿ْ﴾٢ْلَّميََْع ْل ْٱَْرب   (অপর বণজোয় এতসতে, োরপর ওয়াকফ করতেে,) 

োরপর বলতেে, ﴿ْ ّينّْٱْمّْيَوْ ْلّّكَْم ﴾٤ْل   এভাতব টেটে এতককটি আয়াে পৃথক পৃথক টেলাওয়াে 

করতেে।”32 

অেএব েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর আদশজ অেুসরণ কতর প্রতেযক আয়াে প্রশতষ 
ওয়াকফ করা সুন্নাে, যটদও পঠেীয় আয়াতের অথজ পূবজাপর আয়াতের অতথজর সাতথ সমৃ্পি 
হয়। 

৬. কুরআেুল কারীম োরটেলসহ সুন্দর আওয়াতর্ টেলাওয়াে করা। আল্লাহ ো‘আলা বতলে, 

 [٤: املزمل] ﴾تّيًَلْتَرْ َْءانَُْقرْ ل ْٱَْوَرت ّلّْ﴿

“েুটম স্পষ্টভাতব ধীতরধীতর কুরআে আবৃটত্ত কর।” [সূরা আল-মুযযাটম্মল, আয়াে: ৪] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম টেলাওয়াে করতেে, «مفرسة حرفاً حرفًا»  “একটি 
একটি হরফ সুস্পষ্টভাতব।”33 ইমাম মুসটলম োর টেলাওয়াে সম্পতকজ বণজো কতরে, 

 .«وًكن صىل اهلل عليه وسلم يقرأ بالسورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول منها»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম যখে সূরা পড়তেে োরটেলসহ পড়তেে, এমে টক 

                                                            
31 সহীহ বুখাটর বটণজে, প্রদখুে ‘ফােহুল বাটর’: ২/২৮৪। 
32 আবু দাউদ, হাদীস োং ৪০০১; আলবাটে প্রণীে ‘আল-ইরওয়া’: ২/৬০, টেটে এর টবটভন্ন সেদ উতল্লখ 

কতরতেে এবাং বতলতেে হাদীসটি সটহ। 
33 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদু’: ৬/২৯৪; আলবাটে হাদীসটির সেদ সহীহ বতলতেে। ‘টসফােুস 

সালাে’: পৃ.১০৫। 



 

 

 
 19  

প্রসটি (টবো োরটেতল পটঠে) োর প্রচতয় দীঘজ সূরা প্রথতকও দীঘজ হতয় প্রযে।”34 

দ্রুে েটেতে টেলাওয়াে করা অতপক্ষা োরটেলসহ আয়াতে আয়াতে ওয়াকফ কতর টেলাওয়াে 
করা টচন্তা ও খুশুর র্তেয প্রবটশ সহায়ক। খুশুর আতরকটি সহায়ক হতে সুন্দর স্বতর টেলাওয়াে 
করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে:  

 .«زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنًا»

“প্রোমরা প্রোমাতদর আওয়ার্ িারা কুরআেুল কাটরমতক প্রসৌন্দযজমটিে কর। প্রকেো, সুন্দর 
আওয়ার্ কুরআেুল কারীতমর প্রসৌন্দযজ বৃটদ্ধ কতর।”35  

উতল্লখয প্রয, সুন্দর আওয়াতর্র অথজ (কারীতদর েযায়) প্রিতে-তিতে ও পাপীতদর সেীতের েযায় 
সুর কতর পড়া েয়; বরাং টচন্তার আওয়াতর্ সুন্দর কতর পড়াই উতিশয, প্রযমে েবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

 .«إن من أحسن انلاس صوتًا بالقرآن اذلي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه خيىش اهلل»

“কুরআেুল কাটরতম োর আওয়ার্ই সবতচতয় সুন্দর, যাতক টেলাওয়াে করতে শুেতল প্রোমরা 
মতে কর আল্লাহতক ভয় করতে।”36 

৭. সালাতের সময় মতে করা প্রয, আল্লাহ ো‘আলা আমার কথার উত্তর টদতেে, প্রযমে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

قال اهلل عز وجل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل، فإذا قال: احلمد هلل رب العاملني، »
قال اهلل: محدين عبدي، فإذا قال: الرمحن الرحيم، قال اهلل: أثىن يلّع عبدي، فإذا قال: مالك يوم ادلين، قال 

: هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهلل: جمّدين عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعني، قال
إهدنا الرصاط املستقيم، رصاط اذلين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني، قال اهلل: هذا لعبدي 

 .«ولعبدي ما سأل

“আল্লাহ ো‘আলা বতলে, আটম সালােতক আমার ও আমার বান্দার মতধয দু’ভাতে ভাে কতরটে। 
আর আমার বান্দার র্তেয োই রতয়তে—যা প্রস চাইতব। যখে বান্দা বতল, ﴿ّْْدُْمْ ل َْٱ ّْْلِّلَ َْرب 

ْ﴾٢ْلَّميََْع ْل ْٱ  (সকল প্রশাংসা আল্লাহ ো‘আলার র্তেয, টযটে প্রোিা র্েতের রব) েখে আল্লাহ 

বতলে, محدين عبدي (আমার বান্দা আমার প্রশাংসা কতরতে।) যখে বান্দা বতল, ﴿ْلرَّحيمّْٱْلَرِنَٰمۡحٱ

                                                            
34 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ৭৩৩। 
35 ইমাম হাটকম সাংকটলে ‘আল-মুসোদরাক’: ১/৫৭৫; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৩৫৮১। 
36 ইবে মার্াহ: ১/১৩৩৯; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ২২০২। 
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٣﴾ْ  (পরম দয়ালু অেীব প্রমতহরবাে।) েখে আল্লাহ বতলে, عبدي يلع أثىن  (আমার বান্দা 

আমার গুণাবটল বণজো কতরতে।) যখে বান্দা বতল, ﴿ْ ّينّْٱْمّْيَوْ ْلّّكَْم ْ﴾٤ْل   (প্রটেদাে টদবতসর 

মাটলক।) েখে আল্লাহ বতলে,  যখে বান্দা (আমার বান্দা আমাতক মযজাদা টদতয়তে।)  عبدي جمدين

বতল, ﴿َْ٥َْتعّيُْنَسْ ِْإَويَاكَُْْبدَُْنعْ ْإّيَاك﴾  (আমরা প্রকবল আপোরই ইবাদে কটর এবাং প্রকবল আপোর 

কাতেই সাহাযয চাই।) েখে আল্লাহ বতলে, سأل، ما ولعبدي عبدي وبني بيين هذا  (এটি আমার ও 

আমার বান্দার র্তেয, আর আমার বান্দার র্তেয োই রতয়তে—যা প্রস চাইতব।) যখে বান্দা 
বতল, ﴿َر ْٱّْدنَاهْ ٱ ّ نْ ََّْلّينَْٱَْطّْصَر ٦َْْْتقّيمَُْمسْ ل ْٱَْطْلص 

َ
ّّْْهمْ َعلَيْ َْتَْعمْ أ   ﴾٧ْْل ّيَْلَضٓاٱَْوَّلّْْهمْ َعلَيْ ُْضوّبَْمغْ ل ْٱَْغري 

(আমাতদর সরল পতথর টহদাতয়ে টদে, োতদর পথ—যাতদর ওপর আপটে টেয়ামে টদতয়তেে 
এবাং যাতদর ওপর আপোর প্রক্রাধ পটেে হয় টে এবাং যারা পথভ্রষ্টও েয়।) েখে আল্লাহ 
বতলে, سأل ما ولعبدي لعبدي هذا.  (এিা আমার বান্দার র্তেয, আর আমার বান্দার র্তেয োই 

রতয়তে—যা প্রস চাইতব।)”37
 

প্রকৃে মুসটল্লর টেকি হাদীসটির মূলয অতেক, যটদ প্রতেযক মুসটল্ল হাদীসটি মতে-প্রাতণ গ্রহণ 
কতর, প্রতেযতকর সালাতেই পূণজ খুশু হাটসল হতব এবাং প্রতেযতক োতদর সালাতে ফাটেহা পড়ার 
স্বাদ অেুভব করতব। প্রকে করতব ো, অথচ মুসটল্ল টেতর্ই রবতক সতবাধে করতে এবাং োর 
টচন্তায় আতে টেটে োর উত্তর টদতেে। 

অেএব মুসটল্ল মাতত্রর সূরা ফাটেহার মাধযতম মহাে রতবর সাতথ সতবাধে ও কতথাপকথে 
করার মূলয প্রদওয়া উটচে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

 .«إن أحدكم إذا قام يصيل فإنما ينايج ربه فلينظر كيف يناجيه»

“প্রোমাতদর প্রকউ যখে সালাতে দাাঁড়ায় েখে প্রস োর রতবর সাতথ কতথাপকথে কতর, অেএব 
প্রস োর রতবর সাতথ কীভাতব কথা বলতব টচন্তা করুক।”38 

৮. সালাতের শুরুতে সুেরা গ্রহণ করা ও সুেরার ধেকতিয দাাঁড়াতো। প্রকেো, সুেরা দৃটষ্টতক 
সাংতকাটচে কতর, শয়োে প্রথতক সুরক্ষা প্রদয় ও সামতে টদতয় মােুতষর আসা-যাওয়ার সম্ভাবো 
বন্ধ কতর, আর এগুতলা মুসটল্লর সালাতে বযাঘাে ঘিায় ও োর সাওয়াব েষ্ট কতর। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 .«أحدكم فليصل إىل سرتة ويلدن منهاإذا صىل »

                                                            
37 সহীহ মুসটলম, টকোবুস সালাে। 
38 ইমাম হাটকম সাংকটলে ‘আল-মুসোদরাক’: ১/২৩৬; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ১৫৩৮। 
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“যখে প্রোমাতদর প্রকউ সালাে আদায় কতর, েখে প্রস সুেরার টদতক টফতর সালাে আদায় 
করতব এবাং োর টেকতি দাাঁড়াতব।”39 টেটে অপর হাটদতস বতলতেে, 

 .«إذا صىل أحدكم إىل سرتة فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته»

“প্রোমাতদর প্রকউ যখে সুেরার টদতক টফতর সালাে আদায় করতব, প্রস োর টেকতি দাাঁড়াতব, 
োহতল শয়োে োর সালাে েষ্ট করতব ো।”40 

ইবে হার্ার বতলে, “সুেরার প্রক্ষতত্র সুন্নে হতে মুসটল্লর পা ও সুেরার মাতে টেে হাে 
বযবধাে রাখা, আর সার্দার র্ায়ো ও সুেরার মাতে একটি বকটর চলাচতলর মতো ফাাঁকা 
রাখা, প্রযমে একাটধক সহীহ হাটদতস এতসতে।”41 

মুসটল্লতক েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম টেতদজশ টদতয়তেে, সুেরার প্রভের টদতয় কাউতক 
প্রযতে টদতব ো, প্রযমে টেটে বতলতেে, 

 .«إذا اكن أحدكم يصيل فال يدع أحًدا يمر بني يديه، و يلدرأه ما استطاع فإن أىب فليقاتله فإن معه القرين»

“যখে প্রোমাতদর প্রকউ সালাে আদায় কতর েখে কাউতক োর সামতে টদতয় প্রযতে টদতব ো, 
োতক যথাসম্ভব বাাঁধা টদতব। যটদ প্রস টবরে ো হয় োর সতে লড়াই করতব, কারণ োর সাতথ 
শয়োে রতয়তে।”42 

ইমাম েববী রহ. বতলে, “সুেরার টহকমে হতে োর বাটহর প্রথতক দৃটষ্টতক টফটরতয় রাখা, োর 
প্রভের টদতয় কাউতক প্রযতে ো প্রদওয়া, শয়োতের চলাচলতক বাধাগ্রস্ত করা এবাং মুসটল্লর 
সালাে েষ্ট করতে োর উপটস্থে হওয়ার সুতযাে বন্ধ করা।”43 

৯. বাম হাতের উপর ডাে হাে রাখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর সালাে 
সম্পতকজ ইমাম মুসটলম বণজো কতরে, 

 .«صىل اهلل عليه وسلم إذا قام يف الصالة، وضع يده ايلمىن ىلع اليرسىاكن انليب »

“েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর অভযাস টেল, টেটে সালাতে দাাঁটড়তয় ডাে হাে বাম 

                                                            
39 আবু দাউদ: ৫৯৮; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৬৫১। 
40 আবু দাউদ: ১/৪৪৬, হাদীস োং ৬৯৫; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৬৫০। 
41 সহীহ বুখাটরর বযাখযা গ্রন্থ ‘ফােহুল বাটর’: ১/৫৭৪, ৫৭৯। 
42 সহীহ মুসটলম: ১/২৬০; সহীহ আল-র্াটম, হাদীস োং ৭৫৫। 
43 ইমাম েবটব কেৃজক সহীহ মুসটলতমর বযাখযা গ্রন্থ: ৪/২১৬। 
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হাতের উপর রাখতেে।”44 ইমাম আবু দাউদ োর হাে রাখা সম্পতকজ বতলে,  وًكن يضعهما ىلع«
 আর টেটে দু’হাে বুতকর উপর রাখতেে।”45 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম“ الصدر«.

বতলতেে, 

  .«أن نضع أيماننا ىلع شمائلنا يف الصالةمرنا إنا معرش األنبياء أ»

“আমরা েবীতদর র্ামাআে, সালাতে আমাতদর ডাে হাে বাম হাতের উপর রাখতে টেতদজশ 
করা হতয়তে।”46 

ইমাম আহমদ ইবে হাবল রহ. প্রক টর্তজ্ঞস করা হতয়টেল, “দাাঁড়াতো অবস্থায় এক হাতের 
উপর আতরক হাে রাখার মাতে কী? টেটে বলতলে, এিা পরাক্রমশালী আল্লাহর সমীতপ 
দাাঁড়াতোর ভে ও টবেতয়র অবস্থা।”47 

ইবে হার্ার বতলে, “আটলমেণ বতলতেে, টবেয়ী প্রাথজোকারীরা বুতক হাতের উপর হাে প্ররতখ 
দাাঁড়ায়। এ র্তেযই সালাতে এভাতব দাাঁড়াতে টেতদজশ প্রদওয়া হতয়তে। উপরন্তু এভাতব দাাঁড়াতল 
অতহেুক েড়াচড়া করার সুতযাে থাতক ো, ফতল খুশু ও একাগ্রো অর্জে করতে সহর্ হয়।”48 

১০. সার্দার র্ায়োয় প্রচাখ রাখা। আতয়শা রাটদয়াল্লাহু আেহা বতলে, 

 .«اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل طأطأ رأسه ورىم ببرصه حنو األرض»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম যখে সালাতে দাাঁড়াতেে মাথা টেচু রাখতেে ও মাটির 
টদতক দৃটষ্ট টদতেে।”49 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সম্পতকজ আতরা বটণজে আতে, « وملا دخل الكعبة ما خلف برصه
.«موضع سجوده حىت خرج عنها  “যখে টেটে কা‘বাতে প্রতবশ কতরতেে েখে সার্দার র্ায়ো 

                                                            
44 সহীহ মুসটলম: ৪০১। 
45 আবু দাউদ: ৭৫৯; আলবাটে প্রণীে ‘ইরওয়াউল োটলল’: ২/৭১। 
46 ইমাম োবরাটে সাংকটলে ‘আল-মুর্াম আল-কাটবর’, হাদীস োং ১১৪৮৫; হায়সাটম বতলতেে, “োবরাটে 

আওসাে গ্রতন্থ হাদীসটি বণজো কতরতেে, োর সকল রাটব প্রসকাহ।” ‘আল-মার্মা’: ৩/১৫৫। 
47 ইবে রর্ব প্রণীে ‘আল-খুশু টফস সালাে’: পৃ.২১। 
48 ইবে হার্ার প্রণীে ‘ফােহল বাটর’: ২/২২৪। 
49 ইমাম হাটকম সাংকটলে ‘আল-মুসোদরাক’: ১/৪৭৯; টেটে বতলে, “হাদীসটি বুখাটর ও মুসটলতমর 

শেজােুযায়ী সটহ।” আলবাটে োর সাতথ ঐকমেয প্রপাষণ কতরতেে। ‘টসফােুস সালাে’: পৃ.৮৯। 
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প্রথতক দৃটষ্ট হিাে টে, যেক্ষণ ো প্রসখাে প্রথতক প্রবর হতয়তেে।”50 

োশাহহুতদর ধবঠতক ইশারার আেুতল ের্র রাখা ও ো োড়তে থাকা, প্রযমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সম্পতকজ বটণজে, 

  .«إيلها يشري بأصبعه اليت تيل اإلبهام إىل القبلة ويريم ببرصه» 

“টেটে বৃদ্ধােুটলর পাতশর আেুল টদতয় টকবলার টদতক ইশারা করতেে এবাং োর টদতকই দৃটষ্ট 
টেবদ্ধ রাখতেে।”51 অপর বণজোয় এতসতে,  

 .«وأشار بالسبابة ولم جياوز برصه إشارته»

“টেটে শাহাদাে আেুল িারা ইশারা কতরতেে, েতব োর প্রচাখ োর ইশারাতক অটেক্রম কতর 
টে।”52 

সালাতে প্রচাখ বন্ধ রাখার টবধাে 

কেক মুসটল্লর অন্ততর একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায় প্রয, সালাতে প্রচাখ বন্ধ কতর রাখার টবধাে কী, 
টবতশষভাতব যটদ এরূপ করার কারতণ একাগ্রো বৃটদ্ধ পায়? 

উত্তর: সালাতে প্রচাখ বন্ধ রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম প্রথতক প্রমাটণে সুন্নতের 
টবপরীে, পূতবজর আতলাচো প্রথতক এিাই স্পষ্ট হতয়তে। অটধকন্তু প্রচাখ বন্ধ রাখতল সার্দার 
র্ায়োয় ের্র প্রদওয়া ও আেুল প্রদখার সুন্নে েুতি যায়। 

মাসআলাটিতে আতরা একিু বযাখযা আতে, প্রদটখ মীমাাংসক আতলমেণ কী বতলতেে, টবতশষভাতব 
আবু আবু্দল্লাহ ইবেুল কাইতয়যম রহ. । টেটে টবষয়টি কীভাতব সুরাহা ও সমাধাে কতরতেে 
প্রসিাই এখাতে প্রপশ করব। টেটে বতলতেে: “সালাতে দু’প্রচাখ বন্ধ রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর আদতশজর টবপরীে। উটল্লটখে একাটধক হাদীস প্রথতক প্রর্তেটে প্রয, টেটে 
োশাহহুতদর সময় ইশারার আেুতল প্রচাখ রাখতেে এবাং োর প্রচাখ োর ইশারাতক অটেক্রম 
করে ো। 

                                                            
50 ইমাম হাটকম সাংকটলে ‘আল-মুসোদরাক’: ১/৪৭৯; টেটে বতলতেে, হাদীসটি বুখাটর ও মুসটলতমর 

শেজােুযায়ী সটহ। আর ইমাম যাহাটব োতক সমথজে কতরতেে। আলবাটে বতলতেে, “হাতকম ও যাহাটব 
হাদীসটি সম্পতকজ টঠক বতলতেে।” আলবাটের েতবষণা ‘ইরওয়াউল োটলল’: ২/৭৩। 

51 সহীহ ইবে খুযাইমাহ: ১/৩৫৫, হাদীস োং ৭১৯। ইবে খুযাইমার েতবষক বতলে, খুযাইমার সেদটি 
সটহ, প্রদখুে: ‘টসফােুস সালাে’: পৃ.১৩৯। 

52 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ৪/৩; আবু দাউদ, হাদীস োং ৯৯০। 
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আতরা অতেক দটলল রতয়তে প্রচাখ বন্ধ ো রাখার, প্রযমে কুসুতফর সালাতে েবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর র্ান্নাে প্রদতখ আেুতরর েড়া ধরতে হাে বাড়াতো; সালাতে র্াহান্নাম 
প্রদখা; র্াহান্নাতম টবড়ালওয়ালী ও হােুটড়ওয়ালাতক প্রদখা; োর সামতে টদতয় অটেক্রমকারী 
চেুষ্পদী র্ন্তুতক বাাঁধা প্রদওয়া; প্রেতল ও প্রমতয়তক প্রঠকাতো এবাং দুই প্রমতয়র মাতে োর আড়াল 
হতয় দাাঁড়াতো; সালামদাোতক ইশারা কতর উত্তর প্রদওয়ার একাটধক হাদীস প্রচাখ বন্ধ ো রাখার 
প্রমাণ, কারণ টেটে সালামদাোতক প্রচাতখ প্রদতখই ইশারা করতেে; অেুরূপ শয়োেতক োড়া 
করা, োতক পাকড়াও কতর েলা প্রচতপ ধরা প্রভৃটে ঘিো োর প্রচাতখর প্রদখা। এসব ঘিো ও 
অেযােয দটলল প্রথতক প্রেীয়মাে হয় টেটে সালাতে দু’প্রচাখ প্রখালা রাখতেে। 

সালাে আদায় করাবস্থায় প্রচাখ বন্ধ রাখা ‘মাকরূহ’ টক—ো আটলমেণ মেতভদ কতরতেে। 
ইমাম আহমদ ও অেযােয ফটকহ বতলে, ‘সালাতে প্রচাখ বন্ধ রাখা ইয়াহূদীতদর আমল।’ 

আতরক দল আতলম বতলে, ‘সালাতে প্রচাখ বন্ধ রাখা ধবধ, মাকরূহ েয়।’  

সটঠক উত্তর হতলা, যটদ প্রচাখ প্রখালা রাখতল একাগ্রোয় বযাঘাে ো ঘতি েতব প্রখালা রাখা উত্তম। 
আর যটদ প্রকবলার টদতকর কারুকাযজ ও সার্-সিা টকাংবা অেয টকেু মুসটল্ল ও োর খুশুর মাতে 
প্রটেবন্ধক হয় এবাং োর অন্তরতক বযস্ত ও অেযমেস্ক কতর রাতখ, োহতল প্রচাখ বন্ধ রাখা 
মাকরূহ েয়। এমোবস্থায় শরীয়তের েীটে ও উতিতশযর আতলাতক প্রচাখ বন্ধ রাখা মাকরূহ 
বলার প্রচতয় প্রমাস্তাহাব বলা অটধক সেে। আল্লাহ ভাতলা র্াতেে।”53 ইবেুল কাইতয়যম প্রথতক 
আহরণকৃে অাংশ প্রশষ হতলা। 

উি বিবয প্রথতক স্পষ্ট হতলা প্রয, সালাতে প্রচাখ বন্ধ ো রাখাই সুন্নে, েতব খুশু টবেষ্টকারী 
বস্তুর অটেষ্ট প্রথতক সুরক্ষার র্তেয প্রচাখ বন্ধ করা মাকরূহ েয়। 

১১. োশাহহুতদ শাহাদাে অেুটল োড়াতো। অতেক মুসটল্ল োশাহহুতদর ধবঠতক শাহাদাে আেুল 
োড়াতোর সুন্নেটি প্রেতড় টদতয়তেে, অথচ খুশু ধেটরতে োর টবরাি ভূটমকা রতয়তে, আর অতেক 
ফযীলে প্রো আতেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

  .«ليه أشد ىلع الشيطان من احلديد» 

“অেুটলর হরকে শয়োতের ওপর প্রলাহার (আঘাতের) প্রচতয় কটঠে।”54  

                                                            
53 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘যাদুল মাআদ’: ১/২৯৩। প্রকাশক, ‘দারুর টরসালাহ’। 
54 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ২/১১৯; টেটে হাদীসটি হাসাে সেতদ বণজো কতরতেে। প্রদখুে 

‘টসফােুস সালাে’: পৃ.১৫৯৯। 
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আহমদ সাআটে হাদীসটির বযাখযায় বতলে, “োশাহহুতদ শাহাদাে আেুতলর ইশারা শয়োতের 
উপর প্রলাহার আঘাতের প্রচতয় কটঠে। কারণ, ইশারা বান্দাতক আল্লাহর োওটহদ ও ইখলাস 
স্মরণ কটরতয় প্রদয়, যা শয়োতের টেকি সবজাটধক কতষ্টর। আল্লাহর টেকি োর প্রথতক পাোহ 
চাই।”55 

ইশারা করার অতেক ফযীলে বতলই সাহাবীেণ এতক অপরতক োর উপতদশ টদতেে, যত্নসহ 
ইশারা করতেে এবাং কাতরা প্রথতক েুতি যাতে টক ো পযজতবক্ষণ করতেে, অথচ বেজমাে যুতে 
অতেক মুসটল্ল শুধু টঢতলটম ও অবতহলাবশে প্রসিা েযাে কতর চতলতেে। ইবে আটব শায়বাহ 
রহ. বণজো কতরে, 

 .«ىلع بعض. يعين: اإلشارة باألصبع يف ادلاعءاكن أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم يأخذ بعضهم »

“েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীেণ এতক অপতরর ভুল ধরতেে। অথজাৎ প্রদা‘আর 
সময় আেুতলর ইশারা ো করাতক ভুল েণয করতেে।”56 

ইশারা করার সুন্নে হতে, পুতরা োশাহহুদ রু্তড় আেুল উটঠতয় প্রকবলা মুখী কতর োড়তে 
থাকা। 

রুকু ও সার্দায় পঠেীয় কেক প্রদা‘আ 

১২. সালাতে এতকক সময় এতকক সূরা, আয়াে, টযটকর ও প্রদা‘আ পড়া। এ েীটের অেুসরণ 
মুসটল্লতক টবটভন্ন আয়াে ও টযটকতরর েেুে েেুে অথজ ও স্বাদ এতে প্রদয়। প্রযসব মুসটল্ল হাতে 
প্রোো কতয়কটি সূরা ও টযটকর োড়া টকেুই র্াতে ো োরা এ স্বাদ প্রথতক বটিে। অটধকন্তু 
টবটভন্ন সময় টবটভন্ন সূরা ও প্রদা‘আ পড়া সুন্নে এবাং খুশু অর্জতেও সহায়ক। েবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাম এভাতবই সালাে পড়তেে, প্রযমে (ক). োকটবতর োহটরমায় টেটে বলতেে: 

ِِن ِمْن َخَطايَاَي َكَما ُيَنَّقَّ الَّ وَالَْمْغرِِب ْْيَ الَْمْْشِِق اللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِِْن َوَبْْيَ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَ » ْوُب ، اللَُّهمَّ َنقِّ
نَِس  ْبَيُض ِمَن ادلَّ

َ
 . «َخَطايَاَي بِالَْماءِ وَالَّلِْج وَالََْبَدِ ْ ْ، اللَُّهمَّ اْغِسلِِْن ِمناأل

“প্রহ আল্লাহ, েুটম আমার ও আমার পাপসমূতহর মাতে দূরত্ব ধেটর কর প্রযরূপ দূরত্ব ধেটর 
কতরে পূবজ ও পটশ্চতমর মাতে। প্রহ আল্লাহ, আমার পাপসমূহ প্রথতক আমাতক পটবত্র কর, প্রযমে 
সাদা কাপড় ময়লা প্রথতক পটরষ্কার করা হয়। প্রহ আল্লাহ, আমার পাপসমূহ প্রথতক আমাতক 

                                                            
55 আহমদ সাআটে প্রণীে ‘আল-ফােহুর রাব্বাটে’: ৪/১৫। 
56 আলবাটে প্রণীে ‘টসফােুস সালাে’, পৃ.১৪১; টেটে বতলতেে, “হাদীসটি ইবে আটব শায়বাহ হাসাে সেতদ 

বণজো কতরতেে।” আতরা প্রদখুে মুটেে ‘মুসান্নাফ’ ইবে আটব শায়বাহ, খি ১০, হাদীস োং ৯৭৩২, 
পৃ.৩৮১। দারুস সালাটফয়া ইটেয়া। 
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পাটে, বরফ ও টশটশর িারা প্রধৌে কর।” 

(খ). উি প্রদা‘আর পটরবতেজ কখতো বলতেে: 

ي َفَطَر السَّ » ِ ْهُت وَْجيِهَ لَِّلَّ رَْض َحِنيًفاوَجَّ
َ
ِكنيَ َماَواِت َواأْل نَا ِمَن الُْمرْشِ

َ
، ، إِنَّ َصاَلِِت، َونُُسِِك، َوحَمْيَاَي ، َوَما أ

ِ رَبِّ الَْعالَِمنيَ َوَمَما يَك هَلُ ، ِِت َّلِلَّ نَا ِمَن الُْمْسِلِمنيَ ، اَل رَشِ
َ
ِمْرُت َوأ

ُ
 .«َوبَِذلَِك أ

“আটম আমার প্রচহারাতক একান্তভাতব প্রসই সো অটভমুখী কতরটে, টযটে আসমাে ও র্টমে সৃটষ্ট 
কতরতেে। আর আটম মুশটরকতদর অন্তভুজি েই। টেশ্চয় আমার সালাে, কুরবাটে, প্রবতচ থাকা 
ও মৃেুয প্রদার্াহাতের রব আল্লাহর র্তেয। োর প্রকাতো শরীক প্রেই, আর োরই আটম আটদষ্ট 
হতয়তে এবাং আটম মুসটলমতদর অন্তভুজি।” 

(ে). আবার কখতো বলতেে: 

َك َوال إِهَلَ َغرْيُكَ »   .«ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوِِبَْمِدَك َوَتبَارََك اْسُمَك َوتَعاىَل َجدُّ

“প্রহ আল্লাহ, আটম আপোর পটবত্রো প্রঘাষণা কটর, আপোর প্রশাংসা িারাই আপোর প্রশাংসা কটর। 
আপোর োম বরকেময়, আপোর মযজাদা অটে উচ্চ এবাং আপটে োড়া প্রকাতো সেয ইলাহ প্রেই।” 

োকটবতর োহটরমার পর ও সূরা ফাটেহার আতে পঠেীয় আতরা প্রদা‘আ ও টযটকর রতয়তে, 
মুসটল্ল খুশু অর্জতের র্তেয সুন্নতের অেুসরণ কতর কখতো এিা কখতো ওিা পাঠ করতব। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম টেলাওয়াতের প্রক্ষতত্রও টবটভন্ন সময় টবটভন্ন সূরা পাঠ 
করতেে, প্রযমে ফর্তরর সালাতে টেওয়াতল মুফাস সাল প্রথতক সূরা ওয়াটকয়া, সূরা েুর ও সূরা 
কাফ; আবার টকসাতর মুফাস সাল প্রথতক সূরা োকওটয়র, সূরা টযলযাল, সূরা োস ও সূরা 
ফালাক পতড়তেে। কখতো সূরা রুম, সূরা ইয়াটসে, সূরা সাফ ফাে প্রভৃটে পড়তেে। আর 
রু্মআর টদে ফর্র সালাতে সূরা সার্দাহ ও সূরা দাহর (ইেসাে) পড়তেে। 

প্রযাহর সালাে সম্পতকজ আতে, প্রথম দু’রাকাতের প্রতেযক রাকাতে টেটে টত্রশ আয়াে পটরমাণ 
পড়তেে। আবার সূরা োতরক, সূরা বুরুর্, সূরা লাইল প্রভৃটে পতড়তেে বটণজে আতে। 

আসর সালাে সম্পতকজ আতে, প্রথম দু’রাকাতের প্রতেযক রাকাতে টেটে পতেতরা আয়াে পটরমাণ 
পড়তেে। আবার প্রযাহর সালাতে প্রযসব সূরা পড়তেে আসতরও প্রসগুতলা পতড়তেে প্রমাটণে আতে। 

মােটরতবর সালাতে টেটে টকসাতর মুফাস সাল পড়তেে, প্রযমে সূরা টত্বে, েতব সূরা মুহাম্মদ, 
সূরা েুর, সূরা মুরসালাে প্রভৃটে পতড়তেে প্রমাটণে আতে। 

এশার সালাতে টেটে আওসাতে মুফাস সাল পড়তেে, প্রযমে সূরা শামস ও সূরা ইেটশকাক। 
মুয়ায ইবে র্াবাল রাটদয়াল্লাহু আেহুতক টেটে সূরা আ‘লা, সূরা কালাম ও সূরা লাইল পড়ার 
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টেতদজশ টদতয়তেে। 

রাতের সালাতে টেটে লবা লবা সূরা পড়তেে। োতে প্রদড় প্রশা, দু’প্রশা আয়াে পড়ারও প্রমাণ 
আতে। কখতো োর প্রচতয় কম পতড়তেে।57 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর রুকুর োসটবহও একাটধক টেল। প্রযমে (ক). কখতো 
سبحانْريبْ এবাং (খ). কখতো (আমার মহাে রতবর পটবত্রো বণজো করটে।) سبحان ريب العظيم
 .পড়তেে, (ে) (আমার মহাে রতবর পটবত্রো ও োর প্রশাংসা জ্ঞাপে করটে।) العظيمْوبحمده

আবার কখতো পড়তেে,  « وِح وٌس، رَبُّ الَْماَلئَِكِة َوالرُّ .«ُسبُّوٌح قُدُّ  (প্রশাংসার পাত্র, মহাপটবত্র, 

মালাতয়কা ও রূতহর রব।) (ঘ). আবার কখতো পড়তেে, 

نَْت َريبِّ َخَشَع َسْمِِع َوَبرَصِي وََديِم »
َ
ُْت أ ْسلَْمُت وََعلَيَْك تََوَّكَّ

َ
 َوحَلِِْم َوَعْظِِم اللَُّهمَّ لََك َرَكْعُت َوبَِك آَمنُْت َولََك أ

ِ رَبِّ الَْعالِِمنيَ   .«وََعَصيِب َّلِلَّ

“প্রহ আল্লাহ, আপোর র্তেয রুকু কতরটে, আপোর প্রটে ঈমাে এতেটে, আপোর টেকি 
আত্মসমপজণ কতরটে এবাং আপোর উপর োওয়াকু্কল কতরটে। আপটেই আমার রব। আমার 
কাে, প্রচাখ, রি, প্রোস্ত, হাটি ও স্নায়ু ভীে হতয়তে প্রদার্াহাতের রব আল্লাহর র্তেয।” 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম রুকু প্রথতক উতঠ سمع اهلل ملن محده (আল্লাহ োতক শুতেতেে 

প্রয োর প্রশাংসা কতরতে।) বলার পর বলতেে, احلمد ولك ربنا  (তহ আমাতদর রব, আর আপোর 

র্তেযই সকল প্রশাংসা।) কখতো বলতেে, احلمد لك ربنا  (তহ আমাতদর রব, আপোর র্তেযই 

                                                            
57 মুফাসসাল সূরাগুতলার পটরচয়: একদল আতলম বতলে: টেওয়াতল মুফাসসাল সূরা হুরু্রাে প্রথতক সূরা 

ইেটশকাক পযজন্ত। আওসাতে মুফাসসাল সূরা বুরুর্ প্রথতক সূরা বাইটয়যোহ পযজন্ত এবাং টকসাতর 
মুফাসসাল সূরা টযলযাল প্রথতক সূরা োস পযজন্ত। 
আতরক দল আতলম বতলে, টেওয়াতল মুফাসসাল সূরা হুরু্রাে প্রথতক সূরা োটয‘আে পযজন্ত। আওসাতে 
মুফাসসাল সূরা আবাসা প্রথতক সূরা লাইল পযজন্ত। টকসাতর মুফাসসাল সূরা প্রদাহা প্রথতক সূরা োস পযজন্ত। 
আতরক দল আতলম বতলে, টেলাওয়াতল মুফাসসাল হতে সূরা হুরু্রাে, সূরা কামার ও সূরা আর-
রাহমাতের েযায় সূরাগুতলা। আওসাতে মুফাসসাল হতে সূরা শামস ও সূরা লাইতলর েযায় সূরাগুতলা। 
টকসাতর মুফাসসাল হতে সূরা আসর ও সূরা ইখলাতসর েযায় সূরাগুতলা। 
আতরক দল আতলম বতলে, টেওয়াতল মুফাসসাল সূরা কাফ প্রথতক সূরা োবা পযজন্ত। আওসাতে 
মুফাসসাল সূরা োটযআে প্রথতক সূরা লাইল পযজন্ত এবাং টকসাতর মুফাসসাল সূরা প্রদাহা প্রথতক সূরা োস 
পযজন্ত। সূত্র শায়খ সাটলহ আল-মুোটিতদর ওতয়ব সাইি www.islamqa.info প্রশ্ন োং ১৪৩৩০১। 
শায়খ সাটলহ ‘আল-মাউসুআেুল টফকটহয়যাহ’: ৪৮:৩৩ প্রথতক উদৃ্ধে কতরতেে। আর ‘মাওসুআে’ 
উদৃ্ধে কতরতে ইবে হার্ার প্রণীে ‘ফােহুল বাটর’: ২:২৪৯ ও সুয়ুটে প্রণীে ‘আল-ইেকাে’: ১:১৮০ 
প্রথতক। অেুবাদক।  
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সকল প্রশাংসা।) কখতো বলতেে, امهلل ربنا )و( لك احلمد (তহ আল্লাহ, প্রহ আমাতদর রব, আর 

আপোর র্তেযই সকল প্রশাংসা।) আবার কখতো বলতেে,  رِْض، َوِمْلُء َما
َ
َماَواِت َواأل »ِمْلُء السَّ

ء  َبْعدُ «.  আসমাে ও র্টমে ভটেজ এবাং এগুতলা োড়া যা চাে ো ভটেজ আপোর) ِشئَْت ِمْن يَشْ

প্রশাংসা।) কখতো োর সাতথ আতরা প্রযাে করতেে, 

ْهُل اثلَّنَاِء َوالَْمْجِد. »
َ
ْعَطيَْت، َواَل ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َواَل َينَْفُع َذا اجْلَدِّ أ

َ
! اَل َمانَِع لَِما أ  .«ِمنَْك اجْلَدُّ   اللَُّهمَّ

“প্রহ প্রশাংসা ও সম্মাতের মাটলক। প্রহ আল্লাহ, আপটে যা প্রদে ো আিতক রাখার প্রকউ প্রেই 
এবাং আপটে যা আিতক রাতখে ো দাে করার প্রকউ প্রেই। আর আপোর পাকড়াও প্রথতক 
প্রকাতো সম্মােীতক সম্মাে োর্াে টদতে পারতব ো।) 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সার্দায় পড়তেে, سبحان ريب األىلع (আটম আমার মহা উচ্চ 

রতবর পটবত্রো প্রঘাষণা করটে।) কখতো পড়তেে, سبحان ريب األىلع وِبمده (আটম আমার মহা 

উচ্চ রতবর পটবত্রো এবাং োর প্রশাংসা করটে।) কখতো পড়তেে, « وٌس، رَبُّ الَْماَلئَِكِة ُسبُّوٌح قُدُّ
وِح  .«َوالرُّ   (আপটে মহা প্রশাংটসে, মহা পটবত্র, মালাতয়কা ও রূতহর—টর্বটরতলর রব) কখতো 

পড়তেে, .»ُسبحانََك اللّهمَّ ربَّنا َوِِبمِدَك، اللّهمَّ اغِفْر يل« (তহ আল্লাহ, প্রহ আমাতদর রব, আপোর 

পটবত্রো ও প্রশাংসা করটে। প্রহ আল্লাহ, আমাতক ক্ষমা করুে।) আবার কখতো পড়তেে, 

رَُه، وََشقَّ َسْمَعُه وَ » ي َخلََقُه وََصوَّ ِ ْسلَْمُت، َسَجَد وَْجيِه لَِّلَّ
َ
ُه، َتبَارََك اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت، َوبَِك آَمنُْت، َولََك أ َبرَصَ

ْحَسُن اخْلَاِلِقنيَ 
َ
 .«اهلل أ

“প্রহ আল্লাহ, আটম আপোর র্তেযই সার্দাহ কতরটে, আপোর প্রটে ঈমাে এতেটে এবাং আপোর 
টেকিই আত্মসমপজণ কতরটে। আমার প্রচহারা প্রস সোতক সার্দাহ কতরতে প্রয োতক সৃটষ্ট কতরতে 
ও আকৃটে টদতয়তে; এবাং োর কাে ও প্রচাখ টবদীণজ কতরতে। আল্লাহ বরকেময় ও সতবজাত্তম েষ্টা।”   

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম দুই সার্দাহ’র মাতে টস্থরভাতব বতস পড়তেে  رَبِّ اْغِفْر« 
 (তহ আমার রব, আমাতক ক্ষমা করুে। প্রহ আমার রব, আমাতক ক্ষমা করুে।) يِل رَبِّ اْغِفْر يِل «.

কখতো এর সাতথ প্রযাে করতেে, «وارزقين واعفين واهدين وارفعين واجربين وارمحين اغفريل امهلل».  

(তহ আল্লাহ, আমাতক ক্ষমা করুে, রহম করুে, আমার ক্ষটেপূরণ করুে, আমার মযজাদা বৃটদ্ধ 
করুে, আমাতক টহদাতয়ে টদে, আমাতক টেরাপদ রাখুে ও আমাতক টরটর্ক দাে করুে।) 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম োশাহহুতদর ধবঠতক একাটধক োশাহহুদ পতড়তেে প্রমাটণে 
আতে, (ক). প্রযমে ইবে মাসউদ রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক বটণজে োশাহহুদ, 

ِ َوَبَرًَكتُهُ » َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة اَّللَّ يُّ
َ
اَلُم َعلَيَْك أ يِّبَاُت السَّ لََواُت َوالطَّ ِ َوالصَّ اَلُم َعلَيْنَا وىلََعَ  اتلَِّحيَّاُت َّلِلَّ ِ السَّ  ِعبَاِد اَّللَّ
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احِلِنيَ  ْن الصَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا َعبُْدُه َورَُسوهُلُ ، أ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  متفق عليه. .«اَل إِهَلَ إِالَّ اَّللَّ

“প্রমৌটখক, শারীটরক ও আটথজক সকল ইবাদে আল্লাহর র্তেয। প্রহ েবী, আপোর উপর সালাম, 
আল্লাহর রহমে ও বরকে। আর সালাম আমাতদর ওপর ও আল্লাহর প্রেক বান্দাতদর ওপর। 
আটম সাক্ষয টদটে প্রয, আল্লাহ োড়া সেয প্রকাতো ইলাহ প্রেই এবাং আটম আতরা সাক্ষয টদটে প্রয, 
মুহাম্মাদ োর বান্দা ও রাসূল।” 

(খ). ইবে আব্বাস রাটদয়াল্লাহু আেহু হতে ইমাম মুসটলম ও আবু আওয়াোহ প্রমুখ বটণজে 
োশাহহুদ, প্রযমে: 

اهلل وبرًكته، السالم علينا وىلع ، السالم عليك أيها انليب ورمحة املبارًكت الصلوات الطيبات هللاتلحيات »
 .«عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأشهد أن حممًدا رسول اهلل

“পটবত্র, বরকেময় প্রমৌটখক ও শারীটরক ইবাদেসমূহ আল্লাহর র্তেয। প্রহ েবী, আপোর উপর 
সালাম, আল্লাহর রহমে ও বরকে। আর সালাম আমাতদর উপর ও আল্লাহর প্রেক বান্দাতদর 
উপর। আটম সাক্ষয টদটে প্রয, আল্লাহ োড়া প্রকাতো সেয ইলাহ প্রেই, আটম আতরা সাক্ষয টদটে 
প্রয, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।” 

(ে). আবু মুসা আশ‘আটর রাটদয়াল্লাহু আেহু হতে ইমাম মুসটলম ও আবু আওয়াোহ প্রমুখ 
বটণজে োশাহহুদ, প্রযমে: 

انليب ورمحة اهلل وبرًكته ، السالم علينا وىلع عباده اتلحيات الطيبات والصلوات هلل ، السالم عليك أيها »
  .«الصاحلني ، أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممًدا عبده ورسوهل

“প্রমৌটখক ও শারীটরক পটবত্র ইবাদেসমূহ আল্লাহর র্তেয। প্রহ েবী, আপোর উপর সালাম, 
আল্লাহর রহমে ও বরকে। আর সালাম আমাতদর উপর ও আল্লাহর প্রেক বান্দাতদর উপর। 
আটম সাক্ষয টদটে প্রয, আল্লাহ োড়া প্রকাতো সেয ইলাহ প্রেই, টেটে এক, োর প্রকাতো শরীক 
প্রেই। আমি আর ো সোক্ষ্য মিমি যে, মুহাম্মাদ োর বান্দা ও রাসূল।” 

মুসটল্ল যটদ কখতো এই োশাহহুদ কখতো ঐ োশাহহুদ পতড় োহতল সহতর্ একাগ্রটচত্ত হাটসল 
হতব। অেুরূপভাতব েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর উপর পঠেীয় সালাে ও সালাম 
টবটভন্ন বাতকযর রতয়তে, প্রযমে, 

د  َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيمَ » -1 د  وىلََعَ آِل حُمَمَّ يدٌ  ،اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ حُمَمَّ يدٌ   وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ اللَُّهمَّ  ،جَمِ
يٌد جَمِ  د  َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ د  وىلََعَ آِل حُمَمَّ   .«يدٌ بَارِْك ىلَعَ حُمَمَّ

“প্রহ আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও োর পটরবাতরর উপর রহমে োটযল করুে। প্রযমে রহমে োটযল 
কতরতেে ইবরাটহতমর উপর ও োর পটরবাতরর উপর। টেশ্চয় েুটম প্রশাংটসে ও সম্মাটেে। প্রহ 
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আল্লাহ, আপটে মুহাম্মাতদর উপর ও োর পটরবাতরর উপর বরকে টদে, প্রযমে বরকে দাে 
কতরতেে ইবরাটহম ও োর পটরবাতরর উপর। টেশ্চয় আপটে প্রশাংটসে ও সম্মাটেে।” 

د  » -2 ْهِل بَيِْتِه اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ حُمَمَّ
َ
يَِّتِه، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم،ىلَعَ وَ َو ىلَعَ أ ْزَواِجِه وَُذرِّ

َ
يٌْد. أ يٌْد جَمِ  إِنََّك مَحِ

د   يدٌ  وىلََعَ آِل بَيِْتِه وىلََعَ  َوَبارِْك ىلَعَ حُمَمَّ يٌد جَمِ يَِّتِه، َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ ْزَواِجِه َوُذرِّ
َ
 .«أ

“প্রহ আল্লাহ, মুহাম্মাতদর উপর, োর বাটড়র সদসয এবাং োর স্ত্রী ও সন্তােতদর উপর রহমে 
োটযল করুে, প্রযমে রহমে োটযল কতরতেে ইবরাটহতমর উপর। টেশ্চয় আপটে প্রশাংটসে ও 
সম্মাটেে। আর আপটে বরকে টদে মুহাম্মাতদর উপর, োর বাটড়র সদসয এবাং োর স্ত্রী ও 
সন্তােতদর উপর, প্রযমে বরকে দাে কতরতেে ইবরাটহম ও োর পটরবাতরর ওপর। টেশ্চয় 
আপটে প্রশাংটসে ও সম্মাটেে।”  

  يِبِّ انلَّ  د  مَّ  حُمَ ىلَعَ  لِّ َص  مَّ هُ للَّ اَ » -3
ُ
ِّ اأْل   يِبِّ انلَّ  د  مَّ  حُمَ ىلَعَ  كْ ارِ بَ وَ  مَ يْ اهِ رَ بْ إِ   آلِ ىلَعَ  َت يْ لَّ َص  امَ كَ  د  مَّ حُمَ   آلِ ىلَعَ وَ  يمِّ

ُ
ِّ اأْل  يمِّ

َ عَ  الْ يِف  مَ يْ اهِ رَ بْ إِ   آلِ ىلَعَ  َت كْ ارَ ا بَ مَ كَ  د  مَّ حُمَ   آلِ ىلَعَ وَ   .«دٌ يْ جَمِ  دٌ يْ مَحِ  َك نَّ إِ  نْيَ مِ ال

“প্রহ আল্লাহ, উম্মী েবী মুহাম্মাতদর ওপর ও োর পটরবাতরর ওপর রহমে োটযল করুে, প্রযমে 
ইবরাটহতমর উপর রহমে োটযল কতরতেে। আর আপটে বরকে টদে উম্মী েবী মুহাম্মাতদর 
উপর ও োর পটরবাতরর উপর, প্রযমে বরকে দাে কতরতেে উভয় র্েতে ইবরাহীতমর ওপর। 
টেশ্চয় আপটে প্রশাংটসে ও সম্মাটেে।”     

আতরা অতেক সালাে ও সালাম রতয়তে। কখতো এিা কখতো ওিা পড়াই সুন্নে, প্রযমে একিু 
আতে আতলাটচে হতয়তে, েতব টবশুদ্ধ সেতদ বটণজে হওয়ার কারতণ টকাংবা হাটদতসর টকোবসমূতহ 
প্রটসদ্ধ হওয়ার কারতণ টকাংবা েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লামতক যখে সালাে পাঠ করার 
পদ্ধটে টর্তজ্ঞস করা হতয়টেল েখে টেটে প্রযিা যত্নসহ টশটখতয়তেে প্রসিাতক টবতশষ টবতবচোয় 
রাখার কারতণ টকাংবা অেয প্রকাতো কারতণ প্রকাতো একটি সালাে ও সালামতক প্রাধােয প্রদওয়া 
টেন্দেীয় েয়। 

জ্ঞােবয প্রয, উটল্লটখে আযকার, োশাহহুদ, সালাে (দরূদ) ও সালাম আলবাটে রাটহমাহুল্লাহ 
রটচে ‘টসফােু সালাটেে েবী’ গ্রন্থ প্রথতক সাংগ্রহ কতরটে। এগুতলা টেটে প্রসখাতে খুব পটরেম 
কতর হাটদতসর টবটভন্ন টকোব প্রথতক র্মা কতরতেে। 

১৩. সালাতে টেলাওয়াতের সার্দাহ পাঠ কতর সার্দাহ করা। আল্লাহ ো‘আলা েবীতদর গুণাবটল 
বণজোয় বতলে, 

 [٥٨: مريم] ﴾۩اَوُبّكي ْ ْۤاٗدَّجُسْْۤاوُّرَخْلَرِنَٰمۡحٱُْتَْءاَي ّْْهمْ َعلَيْ َْلْ ُتتْ ْإَّذا﴿

“যখে োতদর টেকি আল্লাহর আয়াে টেলাওয়াে করা হয় েখে োরা ক্রন্দেরে অবস্থায় 
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সার্দাতে লুটিতয় পতড়।” [সূরা মারইয়াম, আয়াে: ৫৮] 

ইবে কাসীর রহ. বতলে, “সকল আটলম বতলতেে, উি আয়াে পাঠ কতর সার্দাহ করা 
েবীতদর সুন্নে।”58 

টিেীয়ে, সালাতে সার্দার আয়াে পাঠ কতর সার্দাহ করতল একাগ্রো ধেটর হয়। আল্লাহ 
ো‘আলা বতলে, 

ونَْ﴿ َْْوَيّخرُّ
َ َْْوَيزّيُدُهمْ ُْكونََْيبْ ْقَانّْذْ لّل     [١٠٩: االرساء] ﴾١٠٩ْ۩ُخُشوع 

“োরা কাাঁদতে কাাঁদতে লুটিতয় পতড় এবাং এিা োতদর টবেয় বৃটদ্ধ কতর।” [সূরা আল-ইসরা, 
আয়াে: ১০৯] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম প্রথতক প্রমাটণে, টেটে সূরা আে-োর্তমর সার্দার 
আয়াে পাঠ কতর সার্দাহ কতরতেে। আবু রাতফ বতলে, “আটম একদা আবু হুরায়রা রাটদয়াল্লাহু 
আেহু র সাতথ এশার সালাে আদায় কতরটে। লক্ষয করলাম টেটে সূরা ইেটশকাক টেলাওয়াে 
কতর সার্দাহ করতলে। আটম টর্তজ্ঞস করলাম, সার্দাহ করতলে প্রকে? টেটে বলতলে, আটম 
এই আয়াে প্রশতষ আবুল কাটসম সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর প্রপেতে সার্দাহ কতরটে, 
সুেরাাং োর সাতথ সাক্ষাে করার পূবজ পযজন্ত সার্দাহ কতর যাব।”59 

সার্দার আয়াে টেলাওয়াে কতর সার্দাহ করা একাগ্রো অর্জতের র্তেয সহায়ক, অটধকন্তু 
টেলাওয়াতের সার্দার কারতণ শয়োে েুে ও লাটিে সাবযস্ত হয়, ফতল মুসটল্লতক প্রকন্দ্র কতর 
োর ষড়যেগুতলা েষ্ট হতয় যায়, প্রযমে আবু হুরায়রা রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক বটণজে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

فسجد، فله اجلنة، وأمرت  إذا قرأ ابن آدم السجدة، اعزتل الشيطان يبِك، يقول: يا ويله، أمر بالسجود»
 .«بالسجود فعصيت، فيل انلار

“বেু আদম যখে সার্দার আয়াে টেলাওয়াে কতর েখে শয়োে কাাঁদতে কাাঁদতে প্রস্থাে 
কতর, আর বতল, ওতহ ধ্বাংস! সার্দার টেতদজশ প্রপতয় প্রস সার্দাহ করতে, ফতল োর র্তেয 
র্ান্নাে। আর আমাতক সার্দাহ’র আতদশ করা হতয়টেল আটম োর অমােয কতরটে, ফতল 
আমার র্তেয র্াহান্নাম।”60 

১৪. আল্লাহর টেকি শয়োে প্রথতক আেয় প্রাথজো করা। শয়োে আমাতদর শত্রু, োর শত্রুোর 
                                                            
58 ইবে কাসীর প্রণীে ‘োফটসর’: ৫/২৩৮। ‘দারুশ শা‘ব’ প্রকাটশে। 
59 সহীহ বুখাটর, টকোবুল আযাে, বাবুল র্াহটর টবল এশা। 
60 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ১৩৩। 
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একটি অাংশ হতে মুসটল্লতক কুমেণা প্রদওয়া, প্রযে োর খুশু চতল যায় ও োর সালাে সতন্দহ 
যুি হয়। বস্তুে, প্রয প্রকউ টযটকর বা ইবাদতে মগ্ন হয় োর প্রভের সাংশয় আসতবই, েতব োর 
কার্ হতে একাগ্রোয় টস্থর থাকা ও ধধযজ ধরা এবাং ইবাদতে অিল থাকা, অটস্থর হতয় প্রেতড় 
ো প্রদওয়া। কারণ টস্থর থাকতল শয়োতের ষড়যে ধীতরধীতর দুবজল ও দূরীভূে হয়। আল্লাহ 
ো‘আলা বতলে: 

 [  ٧٦: النساء] ﴾٧٦َْْضعّيًفاََْكنَْْنَّْط ْلَشيْ ٱْدََْكيْ ْإّنَْ﴿

“টেশ্চয় শয়োতের ষড়যে দুবজল।” [সূরা আে-টেসা, আয়াে: ৭৬] 

বান্দা যখে অন্তর টদতয় আল্লাহর প্রটে মতোটেতবশ কতর েখে টবটভন্ন ওয়াসওয়াসা এতস োতক 
হাো প্রদয়। কারণ, শয়োে ডাকাতের েযায়, বান্দা যখে আল্লাহর রাস্তায় চলার ইো কতর েখে 
প্রস োর পথ রুদ্ধ কতর দাাঁড়ায়।  

কেক সালাফতক টর্তজ্ঞস করা হতয়টেল: “ইয়াহূদী ও টিস্টাতেরা বতল আমাতদর ওয়াসওয়াসা 
আতস ো। টেটে বলতলে: সেয বতলতে, কারণ শয়োে েষ্ট ঘর টদতয় কী করতব?”61 

ইবেুল কাইতয়যম রহ. বতলে, “ঈমাে যার প্রভের আতে শয়োে োতকই ওয়াসওয়াসা প্রদয়। 
োর একটি উদাহরণ, টেেটি ঘর রতয়তে, একটি বাদশাহর ঘর, প্রযখাতে োর অথজ, মূলযবাে 
টর্টেস-পত্র ও মটণমুিা রতয়তে। আতরকটি োর প্রর্ার ঘর, প্রযখাতে প্রর্ার অথজ, মূলযবাে 
টর্টেস-পত্র ও মটণমুিা রতয়তে, েতব বাদশাহর ঘতরর েযায় মটণমুিা ও মূলযবাে টর্টেস-পত্র 
োতে প্রেই। আতরকটি ঘর খাটল, প্রযখাতে টকেুই প্রেই। ইেযবসতর প্রচার এতসতে চুটর করতে, 
প্রস প্রকান্ ঘতর চুটর করতব?”62 

ইবেুল কাইতয়যম রহ. অেযত্র বতলে, “বান্দা যখে সালাতে দাাঁড়ায় েখে শয়োে টহাংসার আগুতে 
েিফি কতর। কারণ, প্রস আল্লাহর ধেকিযপূণজ ইবাদে ও োর মহাে দরবাতর দাাঁটড়তয়তে, যা 
শয়োতের প্রোস্বার উতত্তর্ক ও োর র্তেয কটঠে পীড়াদায়ক। োই প্রস বান্দার ইবাদে েষ্ট 
করতে প্রাণপণ প্রচষ্টা ও সবিুকু সাধয বযয় কতর, োতক টমথযা প্রটেশ্রুটে ও প্রতলাভে প্রদয় এবাং 
অেযমেস্ক করার প্রমহেে কতর। োর উপর টেতর্র অশ্ব ও পদাটেক বাটহেী টেতয় োাঁটপতয় 
পতড়, প্রযে প্রস সালাতে অবতহলা কতর এবাং এক পযজাতয় ো প্রেতড় প্রদয়। যটদ শয়োে এতে 
পরাস্ত হয় এবাং বান্দা োতক অবজ্ঞা কতর ইবাদতে মগ্ন থাতক, োহতল আল্লাহর দুশমে ধীতর-
ধীতর অগ্রসর হয় এবাং বান্দা ও োর েফতস ওয়াসওয়াসা সৃটষ্ট কতর। োরপর বান্দা ও োর 
অন্ততরর মাতে বাধা হতয় দাাঁড়ায় এবাং োতক স্মরণ কটরতয় প্রদয় এমে টকেু, যা সালাতে প্রতবশ 

                                                            
61 ইমাম ইবে োইটময়ার ফােওয়া সাংকলে ‘মার্মুউল ফাোওয়া’: ২২/৬০৮। 
62 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘আল-ওয়াটবলুস সাটয়যব’: পৃ.৪৩। 
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করার পূতবজ োর সৃ্মটেতেই টেল ো। কখতো এমে হয়, মুসটল্ল প্রয টর্টেস বা প্রতয়ার্ে ভুতল 
এতকবাতর টেরাশ হতয় টেতয়তে োও োতক স্মরণ কটরতয় প্রদয়, প্রযে োর অন্তর প্রসিা টেতয় 
বযস্ত থাতক এবাং োতক আল্লাহ প্রথতক দূতর সটরতয় আেতে সমথজ হয়। শয়োতের এরূপ টেরন্তর 
প্রচষ্টার কারতণ মুসটল্ল টেতর্র অর্াতন্তই এক সময় টবো খুশুতে আল্লাহর সামতে দাাঁটড়তয় থাতক, 
ফতল প্রস োর সুদৃটষ্ট, সম্মাে ও ধেকিয প্রথতক বটিে হয়, যা লাভ কতর উপটস্থে অন্তর টেতয় 
সালাে আদায়কারী। ফলশ্রুটেতে মুসটল্ল পাপ ও গুোতহর প্রয প্রবাো টেতয় সালাতে দাাঁটড়তয়টেল 
ো টেতয়ই সালাে প্রশষ কতর, োর পাতপর প্রবাো আর হালকা হয় ো। কারণ, সালাে িারা 
োর পাতপর প্রবাোই হালকা হয় প্রয টেতর্র মে ও শরীরসহ সালাতে দাাঁড়ায় এবাং পূণজ একাগ্রো 
ও হকসহ ো আদায় কতর।”63 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম টেতের হাটদতস শয়োতের ষড়যে প্রটেতরাধ ও োর 
ওয়াসওয়াসা দূর করার র্তেয একটি পদ্ধটে বতলতেে, সাহাবী আবুল আস রাটদয়াল্লাহু আেহু 
বতলে, আটম টর্তজ্ঞস করলাম, প্রহ আল্লাহর রাসূল, শয়োে আমার ও আমার সালাতের মাতে 
প্রটেবন্ধক হতয় দাাঁড়ায় এবাং আমার টেলাওয়াতে সতন্দহ সৃটষ্ট কতর। টেটে বলতলে, 

ففعلت ذلك فأذهبه قال:  .ذاك شيطان يُقال هل خزنب فإذا أحسسته فتعوّذ باهلل منه واتفل ىلع يسارك ثالثا»
 .«اهلل عين

“প্রস এক প্রকার শয়োে, োতক খােযাব বলা হয়। যখে েুটম োতক অেুভব কর আল্লাহর 
কাতে োর প্রথতক আেয় চাও এবাং প্রোমার বাম পাতশ টেেবার থুেু টেতক্ষপ কর। আবুল-আস 
বতলে, আটম োই কতরটে, ফতল আল্লাহ োতক আমার প্রথতক দূর কতর টদতয়তেে।”64 

মুসটল্লতক প্রকন্দ্র কতর শয়োতের আতরকটি ষড়যে ও োর প্রটেকার সম্পতকজ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে,  

حىت ال يدري  -يعين خلط عليه صالته وشككه فيها- إن أحدكم إذا قام يصيل جاء الشيطان فلبس عليه»
 .«جالسكم صىل. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني وهو 

“প্রোমাতদর প্রকউ যখে সালাতে দাাঁড়ায় েখে শয়োে এতস োর প্রভের সতন্দহ সৃটষ্ট কতর 
(অথজাৎ টবটভন্ন কল্পোয় টলপ্ত কতর োতক সটন্দহাে কতর), ফতল প্রস কে রাকাে পতড়তে বলতে 
পাতর ো। প্রোমাতদর প্রকউ যখে এরূপ অেুভব কতর েখে বসাবস্থায় দু’টি সার্দাহ করতব।”65 

                                                            
63 ইবটেল কাইতয়যম প্রণীে ‘আল-ওয়াটবলুস সাটয়যব’:: পৃ.৩৬। 
64 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ২২০৩। 
65 সহীহ বুখাটর, ফরয ও েফল সালাতে সাহু করার পটরতেদ। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম শয়োতের আতরকটি ষড়যে সম্পতকজ বতলে: 

إذا اكن أحدكم يف الصالة فوجد حركة يف دبره أحدث أو لم حيدث، فأشلك عليه، فال ينرصف حىت يسمع »
 .«صوتًا أو جيد رحيًا

“প্রোমাতদর প্রকউ যখে সালাতে থাতক, োরপর গুহযিাতর হরকে অেুভব কতর সটন্দহাে হয় ওযু 
আতে ো িুতি প্রেতে, প্রস যেক্ষণ ো শব্দ শুেতব টকাংবা েন্ধ শুাঁকতব েেক্ষণ সালাে োড়তব ো।”66 

শয়োতের ষড়যে আতরা অদু্ভে। ইবে আব্বাস রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক বটণজে, র্নেক বযটি 
সম্পতকজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লামতক টর্তজ্ঞস করা হতলা, প্রয সালাতে থাকতল 
সতন্দহ হয় বায়ু েযাে কতরতে, যটদও প্রস বায়ু েযাে কতর টে। টেটে বলতলে: 

إن الشيطان يأِت أحدكم وهو يف صالته حىت يفتح مقعدته فيخيل إيله أنه أحدث ولم حُيدث، فإذا وجد »
 .«أحدكم ذلك فال ينرصفن حىت يسمع صوت ذلك بأذنه أو جيد ريح ذلك بأنفه

“প্রোমাতদর প্রকউ যখে সালাতে থাতক েখে োর কাতে শয়োে এতস োর পায়ুপথ উনু্মি 
কতর োতক সটন্দহাে কতর প্রয, প্রস বায়ু েযাে কতরতে যটদও প্রস বায়ু েযাে কতর টে। প্রোমাতদর 
প্রকউ যখে এিা অেুভব করতব যেক্ষণ ো প্রস ঐ শব্দ কাতে শুেতব টকাংবা ঐ েন্ধ োতক শুাঁকতব 
সালাে োড়তব ো।”67 

সালাতে অেয ইবাদে টেতয় টচন্তা করার হুকুম 

খােযাব োমক শয়োে কেক ভাতলা মুসটল্লর টেকি একিা প্রোরণা টেতয় হাটর্র হয়। আর 
প্রসিা হতে, সালাে প্রথতক োর মতোতযাে হিাতোর র্তেয আতরকটি ইবাদতে োতক মগ্ন কতর, 
প্রযমে দাওয়াটে কাতর্র পটরকল্পো টকাংবা ইলটম েতবষণা, ফতল প্রস সালাতের রাকাে সাংখযা 
ভুতল যায়। এ প্রক্ষতত্র কখতো কাউতক প্রধাাঁকা প্রদয় প্রয, ওমর রাটদয়াল্লাহু আেহু সালাতে যুতদ্ধর 
পটরকল্পো করতেে। োই অতেতক প্রধাাঁকায় পতড় সালাতের প্রভের আতরকটি ইবাদে টেতয় 
ভাবতে ভাবতে টবো একাগ্রোয় সালাে প্রশষ কতর, োই োর ঘিোটি টবতেষণধমজী। 

অেএব আমরা ওমর রাটদয়াল্লাহু আেহু র ঘিোর স্বরূপ ও হুকুম র্াোর র্তেয শায়খুল ইসলাম 
ইবে োইটময়াহ রহ.-এর শরণাপন্ন হব এবাং টেটে প্রয সমাধাে টদতয়তেে প্রসিাই এখাতে প্রপশ 
করব। টেটে বতলে, “ওমর রাটদয়াল্লাহু আেহু সম্পতকজ বণজো করা হয়, টেটে বতলতেে, ‘আটম 
সালাতে টর্হাতদর পটরকল্পো কটর।’ টেটে এরূপ করতে পাতরে, প্রকেো োর উপর টর্হাতদর 

                                                            
66 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ৩৮৯। 
67 ইমাম োবরাটে সাংকটলে ‘মুর্ামুল কাটবর’: খ.১১, পৃ.২২২, হাদীস োং ১১৫৫৬। হায়সাটম ‘আল-মার্মা’: 

১/২৪২ গ্রতন্থ বতলতেে, হাদীসটি যারা বণজো কতরতেে োতদর সবার প্রথতকই সহীহ হাদীস বটণজে আতে। 
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দাটয়ত্ব টেল। টেটে আটমরুল মুটমটেে অথজাৎ মুটমেতদর প্রেো হওয়ার সুবাতদ টর্হাতদরও প্রেো 
টেতলে। োর অবস্থা টেল অতেকিা ঐ মুসটল্লর মতো, প্রয শত্রু বাটহেী প্রচাতখ প্রদতখ সালাে 
আদায় কতর। টেটে যুতদ্ধর ময়দাতে থাকতেে বা ো থাকতেে োর উপর যুতদ্ধর দাটয়ত্ব টেল, 
প্রযমে টেল োর উপর সালাতের দাটয়ত্ব। সমােভাতব দু’টি কমজই োর দাটয়তত্ব টেল। আল্লাহ 
ো‘আলা বতলে, 

َهاَيْ ﴿ يُّ
َ
 [  ٤٥: االنفال] ﴾٤٥ْلُّحونَُْتفْ َْلَعلَُكمْ ْاَكثرّيْ ْلَِلَْٱُْكُروا ْذْ ٱوَْْبُُتوا ْث ْٱفَْْفَّئةْ ْلَقّيُتمْ ْإَّذاْا َْءاَمُنوْ ََّْلّينَْٱْأ

‘প্রহ ঈমােদারেণ! প্রোমরা যখে প্রকাতো বাটহেীর সাতথ সাংঘাতে টলপ্ত হও, েখে দৃঢ়পদ থাক 
এবাং উতিতশয সফলো অর্জতের র্তেয আল্লাহতক অটধক স্মরণ কতরা।’ [সূরা আল-আেফাল, 
আয়াে: ৪৫] 

কম-তবশী সবাই র্াটে প্রয, যুদ্ধরে ও যুদ্ধহীে অন্ততরর একাগ্রো বরাবর েয়। যটদ ধরা হয় 
টর্হাতদর পটরকল্পোর র্তেয ওমর রাটদয়াল্লাহু আেহু র সালাতে ত্রুটি হতয়তে, েবুও ঘিোটি 
োর পূণজাে ঈমাে ও ইবাদতে টচর ধরাতে পাতর ো। কারণ টেরাপদ অবস্থার সালাতের প্রচতয় 
ভতয়র অবস্থার সালাতে টশটথলো একিু প্রবটশ রতয়তে, প্রযমে সালােুল খাওফ সম্পতকজ আল্লাহ 
ো‘আলা বতলতেে, 

ْطْ ٱْفَإَّذا﴿
 
قّيُموا ْْنَنُتمْ َمأ

َ
ْْةَْلَصلَوْ ٱْإّنَْْةَ ْلَصلَوْ ٱْفَأ ََْْكنَت   [  ١٠٣: النساء] ﴾١٠٣ْْاقُوتْ َموْ ْابْ كَّت ّْْمنّيَُْمؤْ ل ْٱََْعَ

‘োরপর যখে টেটশ্চন্ত হতব েখে সালাে (পূতবজর টেয়তম) কাতয়ম করতব। টেশ্চয় সালাে 
মুটমেতদর উপর টেটদজষ্ট সমতয় ফরয।’ [সূরা আে-টেসা, আয়াে: ১০৩] 

অেএব টেরাপদ অবস্থায় প্রযভাতব সালাে আদায় করার টেতদজশ রতয়তে ভতয়র অবস্থায় প্রস 
টেতদজশ টকেুিা টশটথল বলাই বাহুলয। এেদসতেও সব মােুতষর একাগ্রো সমাে েয়। মুসটল্লর 
ঈমাে শটিশালী হতল োর মতোতযাে শটিশালী হয়, যটদও োতে আতরকটি ইবাদে টেতয় 
টচন্তা কতর। আর ওমর প্রো ওমর, আল্লাহ োর র্বাে ও অন্ততর সেযতক প্রোঁতথ টদতয়তেে। 
টেটে টেতলে ইলহামসম্পন্ন টবতশষ বযটি। োর মে মােুতষর সালাতে টর্হাতদর পটরকল্পো 
কতরও অেযতদর প্রথতক অটধক মতোতযােী হওয়া অসম্ভব েয়, েতব োর টেতর্র প্রক্ষতত্র টর্হাতদর 
টচন্তাসহ সালাতের প্রচতয় টর্হাতদর টচন্তাহীে সালাে উত্তম বলার অতপক্ষা রাতখ ো। 

এতেও সতন্দহ প্রেই প্রয, বাটহযক টক্রয়া-কতমজর টবচাতর স্বয়াং আল্লাহর রাসূতলর টেরাপদ অবস্থার 
সালাতের প্রচতয় ভতয়র অবস্থার সালাে টশটথল টেল। আল্লাহ ভতয়র অবস্থার সালাতে বাটহযক 
ওয়াটর্ব টশটথল কতরতেে, অেএব অভযন্তরীণ ওয়াটর্ব (খুশু)ও টশটথল করতবে স্বাভাটবক টবষয়। 

প্রমািাকথা, সময় স্বল্পোর কারতণ সালাতে র্রুটর টবষয় টেতয় টচন্তা করা, আর র্রুটর েয় এমে 
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টবষয় টেতয় টচন্তা করা টকাংবা র্রুটর টবষয় েতব োর টচন্তার র্তেয পযজাপ্ত সময় আতে, েবুও 
সালাতে প্রসিা টেতয় টচন্তা করা এক কথা েয়। হতে পাতর ওমর রাটদয়াল্লাহু আেহু সালাে োড়া 
অেয সময় টর্হাদ টেতয় টচন্তা করার সুতযাে পাে টে। কারণ, টেটে ইমামতদর ইমাম টেতলে, োর 
টেল অতেক কমজ-বযস্তো। দাটয়ত্ব প্রবতড় প্রেতল সবারই কম-তবশী এরূপ হয়। 

সালাতে প্রযসব টবষয়-বস্তু স্মরণ হয় সাধারণে োর বাইতর প্রসগুতলা স্মরণ হয় ো। টকেু হয় 
শয়োতের কাে প্রথতক, প্রযমে র্নেক সালাতফর ঘিো রতয়তে, প্রকউ োতক টর্তজ্ঞস করল আটম 
মাটিতে টকেু সম্পদ পুাঁতে প্ররতখটে টকন্তু োর টেটদজষ্ট র্ায়ো ভুতল প্রেটে। টেটে বলতলে, যাও 
টেতয় সালাতে দাাঁড়াও। প্রস টেতয় সালাতে দাাঁড়াল আর অমটে ঐ বস্তুও োর স্মরণ হতলা। োতক 
টর্তজ্ঞস করা হতলা, এিা আপটে কীভাতব র্ােতলে? টেটে বলতলে, আমার মতে হতয়তে সালাতে 
দাাঁড়াতল শয়োে োতক টেস্তার টদতব ো। অবশযই এমে টকেু স্মরণ কটরতয় টদতব, যা োতক 
সালাে প্রথতক অেযমেস্ক করতব। এই মুহূতেজ োর টেকি হারাতো বস্তুর র্ায়ো র্াোর প্রচতয় 
গুরুত্বপূণজ টকেু প্রেই, োই শয়োে োতক প্রসিাও স্মরণ কটরতয় টদতে পাতর। প্রকৃে অতথজ 
সালাতে প্রয অেয কাতর্র সাতথ পূণজ একাগ্রোর প্রটে সতচষ্ট থাতক প্রসই বুটদ্ধমাে, েতব আল্লাহর 
সাহাযয োড়া প্রেটক করার োওটফক বা পাপ প্রথতক টবরে থাকার প্রকাতো শটি প্রেই।”68 ইবে 
োইটময়া প্রথতক সাংেৃহীে অাংশ প্রশষ হতলা। 

মেীষী ও সালাফতদর সালাে 

১৫. সালাফতদর সালাে প্রকমে টেল টচন্তা করা। এতেও খুশু ও একাগ্রো সৃটষ্ট হয় এবাং োতদর 
অেুসরণ করার প্রপ্ররণা ধেটর হয়। ইবে রর্ব হাবটল রহ. বতলে, “আপটে যটদ সালাফতদর 
কাউতক সালাতে দাাঁড়াতে প্রদতখে, লক্ষয করতবে যখে প্রস মুসল্লায় দাাঁড়ায় এবাং োর রতবর 
কালাম শুরু কতর, েখে োর অন্ততর অেুভূে হয় টঠক প্রযে এিাই প্রসই ময়দাে, প্রযখাতে 
টকয়ামতের টদে মােুতষরা সারা র্াহাতের রতবর সামতে দাাঁড়াতব, ফতল ভতয় োর অন্তর উতড় 
যায় আর টবতবক হয় স্তটম্ভে-েম্ভীর।”69 

মুর্াটহদ রহ. বতলে, “যখে সালাফতদর প্রকউ সালাতে দাাঁড়াতেে েখে োরা প্রকাতো বস্তু 
প্রদখতে, এটদক প্রসটদক প্রচহারা ঘুরাতে, পাথর োড়তে, প্রকাতো বস্তু টেতয় প্রখলতে, টকাংবা 
দুটেয়াটব টর্টেস টেতয় টচন্তা করতে আল্লাহতক খুব ভয় করতেে, েতব ভুতল ঘিতল টভন্ন কথা।”70 

আবু্দল আটযয সালমাে উদৃ্ধে কতরে, “ইবে যুবাতয়র যখে সালাতে দাাঁড়াতেে েখে একাগ্রো 

                                                            
68 ইবে োইটময়ার ফােওয়া সাংকলে ‘মার্মুু্উল ফাোওয়া’: ২২/৬১০। 
69 ইবে রর্ব প্রণীে ‘আল-খুশু টফস সালাে’: পৃ.২২। 
70 মুহাম্মাদ ইবে োসর আল-মারওয়াটয সাংকটলে ‘োটযমু কাদটরস সালাে’: ১/১৮৮। 
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প্রহেু লাকটড় বতে প্রযতেে। একদা টেটে সার্দায় টেতলে আর কামাতের প্রোলা প্রলতে োর 
কাপতড়র অাংশ টবতশষ টোঁতড় প্রেল, েবু টেটে মাথা েুতলে টে। 

মাসলামা ইবে বাশশার মসটর্তদ সালাে পড়টেতলে, ইেযবসতর মসটর্তদর অাংশ টবতশষ প্রভতে 
টেতচ পড়তল মােুতষরা েুতিােুটি কতর উতঠ প্রেল, টকন্তু টেটে সালাতে টেতলে োই প্রিরও পাে টে। 

আমাতদর কাতে আতরা সাংবাদ প্রপৌঁতেতে প্রয, কেক সালাফ প্রহোতর েুলাতো কাপতড়র েযায় 
সালাতে দাাঁটড়তয় থাকতেে। প্রকউ আল্লাহর সামতে দাাঁড়াতোর কারতণ ফযাকাতস প্রচহারা টেতয় 
সালাে প্রশষ করতেে। প্রকউ সালাতে দাাঁড়াতল ডাে-বাতমর কাউতক টচেতেে ো। কাতরা ওযুর 
শুরু প্রথতকই প্রচহারা হলুদ বণজ হতয় প্রযে, োতক টর্তজ্ঞস করা হতলা, আপটে যখে ওযু কতরে 
েখে প্রথতক আপোর প্রচহারা পাতে যায় প্রকে? টেটে উত্তর টদতলে, আটম র্াটে, একিু পতর 
কার সামতে দাাঁড়াতে যাটে! 

আটল ইবে আটব োটলব রাটদয়াল্লাহু আেহু সম্পতকজ আতে, সালাতের সময় হতল টেটে প্রকাঁতপ 
উঠতেে, আর োর প্রচহারা টববণজ হতয় প্রযে। প্রকউ টর্তজ্ঞস করল, আপোর কী হতয়তে? টেটে 
উত্তর টদতলে, আমােতের সময় হতয়তে, প্রয আমােে আল্লাহ আসমাে ও র্টমেতক প্রপশ 
কতরটেতলে, োরা অপারেো প্রকাশ কতরতে ও ভয় প্রপতয়তে, আর আটম প্রসিা গ্রহণ কতরটে! 

সাইদ োেুটখ রহ. সম্পতকজ আতে, টেটে সালাতে দাাঁড়াতল প্রচাতখর পাটে েিতদশ েটড়তয় দাটড়তে 
পড়া শুরু হে। 

আমাতদর কাতে র্নেক োতবঈ সম্পতকজ প্রপৌঁতেতে প্রয, টেটে সালাতে দাাঁড়াতল োর রাং পাতে 
প্রযে এবাং টেটে বলতেে, প্রোমরা র্াে, আটম কার সামতে দাাঁড়াব, কার সাতথ কথা বলব? 
টপ্রয়-পাঠক, আমাতদর প্রভের প্রক আতে, যার অন্ততর এমে ভীটের সৃটষ্ট হয়?”71 আবু্দল আটযয 
সালমাে প্রথতক সাংেৃহীে অাংশ প্রশষ হতলা। 

ইবে োইটময়াহ উদৃ্ধে কতরে, “টকেু প্রলাক আতমর ইবে আবু্দল কাতয়সতক টর্তজ্ঞস করল, 
আপোর েফস টক সালাতে কল্পো কতর? টেটে উত্তর টদতলে, সালাতের প্রচতয় টপ্রয় আমার 
কাতে কী আতে—যা টেতয় আটম কল্পো করব! োরা বলল, আমরা প্রো কল্পো কটর। টেটে 
বলতলে কীতসর কল্পো কর: র্ান্নাতের কল্পো, র্ান্নাতের হুতরর কল্পো বা এ র্ােীয় প্রকাতো 
কল্পো কর? োরা বলল, ো, আমরা আমাতদর সম্পদ ও পটরবার টেতয় কল্পো কটর। টেটে 
বলতলে, আমার শরীর বশজার আঘাতে ক্ষেটবক্ষে হওয়ার প্রচতয় প্রবটশ কষ্টকর টবষয় হতলা 
সালাতে দুটেয়াটব টবষয় টেতয় কল্পো করা। 

                                                            
71 আবু্দল আটযয মুহাম্মাদ প্রণীে ‘টসলাহুল ইয়াকযাে টল োরটদশ শায়োে’: পৃ.২০৯। 
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সা‘দ ইবে মুয়ায রাটদয়াল্লাহু আেহু বতলে, ‘আমার প্রভের টেেটি স্বভাব আতে, যটদ আটম 
োতে সব সময় থাকোম েতব আটমই আটম হোম। যখে আটম সালাতে দাাঁড়াই েখে আমার 
অন্তর সালাে োড়া প্রকাতো কল্পো কতর ো। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 

হতে যখে প্রকাতো হাদীস শুটে েখে োর বযাপাতর আমার অন্তর প্রকাতো সতন্দহ কতর ো। আর 
যখে আটম র্াোযার সালাতে থাটক েখে আমার অন্তর মৃে বযটি টক বলতে ও োতক টক বলা 
হতে োড়া টকেুই কল্পো কতর ো।”72 

ইবে রর্ব উদৃ্ধে কতরে, “হাটেম রহ. বতলে, মুয়াটিতের আহ্বাে শুতে সালাতের র্তেয 
রওয়াো কটর, ভতয় ভতয় পথ চটল, টেয়ে কতর সালাতে প্রতবশ কটর, আল্লাহর বড়ত্ব টেতয় 
োকটবর বটল, োরটেল ও মতোতযােসহ টেলাওয়াে কটর, একাগ্রোসহ রুকু কটর, টবেয়সহ 
সার্দাহ কটর, োশাহহুতদর র্তেয পূণজরূতপ বটস, পুেরায় টেয়ে কতর সালাম টফরাই, ইখলাতসর 
সাতথ সমাপ্ত কটর, ভয় টেতয় টেতর্তক যাচাই কটর এবাং শঙ্কায় থাটক যটদ আল্লাহ কবুল ো 
কতরে। আল্লাহর ইোয় আমরণ মতের ভাবটি সাংরক্ষণ করতে প্রচষ্টা করব।”73 

আবু বকর সাবটে রহ. বতলে, “আটম দু’র্ে বড় ইমাম প্রপতয়টে, েতব োতদর কাতরা প্রথতকই 
হাদীস েবণ করতে পাটর টে। আবু হাটেম রাযী ও মুহাম্মাদ ইবে েসর মারওয়াটয। আমার 
অটভজ্ঞোয় আটম ইবে োসর প্রথতক উত্তম সালাে আদায়কারী কাউতক প্রদটখ টে। আটম শুতেটে, 
োর কপাতল ভীমরুল বতসটেল, টভমরুতলর দাংশতে োর প্রচহারায় রি েটড়তয় পতড়তে েবু 
টেটে েড়াচড়া কতরে টে। মুহাম্মাদ ইবে ইয়াকুব আখরাম বতলে, আটম মুহাম্মাদ ইবে োটসতরর 
সালাতের প্রচতয় সুন্দর সালাে কাতরা প্রদটখ টে। টেটে সালাতে থাকতল কাতের মশাও োড়াতেে 
ো। আমরা োর সালাতের প্রসৌন্দযজ, একাগ্রো ও ভয় প্রদতখ আশ্চযজ হোম। টেটে সালাতে 
দাাঁটড়তয় শুকতো লাকটড়র মে টেতর্র টচবুক বুতকর উপর প্ররতখ টদতেে।”74 

মার‘ঈ আল-কারটম বতলে, “ইবে োইটময়া রহ. সালাতে দাাঁড়াতল োর অেগুতলা প্রকাঁতপ উঠে, 
টেটে ডাতে-বাতম েুাঁতক প্রযতেে।”75 

টপ্রয় পাঠক, এবার আপটে সালাফতদর সালাতের সাতথ বেজমাে যুতে আমাতদর টকেু প্রলাতকর 
সালােতক েুলো করুে। প্রদখতবে, সালাতে দাাঁটড়তয় প্রকউ ঘটড় প্রদখতে, প্রকউ কাপড় টঠক 
করতে, প্রকউ োক টদতয় অতহেুক শব্দ করতে, প্রকউ প্রবচাতকো শুরু করতে, প্রকউ িাকা-পয়সার 

                                                            
72 ইবে োইটময়ার ফােওয়া সাংকলে ‘মার্মুউল ফাোওয়া’: ২২/৬০৫। 
73 ইবে রর্ব প্রণীে ‘আল-খুশু টফস সালাে’: ২৭-২৮। 
74 মুহাম্মাদ ইবে োসর আল-মারওয়াটয সাংকটলে ‘োটযমু কাদটরস সালাে’: ১/৫৮। 
75 মার‘ঈ আল-কারটম প্রণীে ‘আল-কাওয়াটকবুদ দুরটরয়যাহ টফ মাোটকটবল মুর্োটহদ ইবে োইটময়াহ’: 

পৃ.৮৩। দারুল োরব আল-ইসলাটম। 
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টহতসব কষতে, প্রকউ মুসল্লা বা মসটর্তদর ধশটল্পক কারুকাযজ টেতয় েতবষণা করতে, আবার প্রকউ 
পাতশর প্রলাতকর পটরচয় র্ােতে প্রচষ্টা করতে। এভাতবই সালাতে দাাঁটড়তয় এতককর্ে এতকক 
বযস্তোয় থাতক। আপটে টক মতে কতরে, োরা প্রকউ দুটেয়ার প্রকাতো বাদশাহর সামতে দাাঁড়াতল 
এর একটি কার্ করতে সাহস প্রপে? 

১৬. সালাতে খুশু ও একাগ্রো হাটসল করার মমজ, োৎপযজ, ফযীলে ও উপকাটরো র্াো, প্রযমে 
(ক). একাগ্রোর ফযীলে সম্পতকজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

من امرىء مسلم حترضه صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إال اكنت كفارة ملا قبلها ما »
 .«ما لم تؤت كبرية، وذلك ادلهر لكه اذلنوب من

“এমে প্রকাতো মুসটলম প্রেই যার ফরয সালাে উপটস্থে হয়, োরপর প্রস সুন্দরভাতব ওযু কতর, 
সুন্দরভাতব সালাতের খুশু ও রুকু সম্পাদে কতর, েতব অবশযই োর সালাে পূতবজর গুোতহর 
কাফফারা হতব, যটদ কটবরা গুোতহ টলপ্ত ো হয়। আর এিা র্ীবেভর।”76 

(খ). আতরা র্াো প্রয, সালাতে একাগ্রোয় ঘািটে হতল সাওয়াতবও ঘািটে হয়। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

إن العبد يلصيل الصالة ما يُكتب هل منها إال عرشها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، مخسها، ربعها، ثلثها، »
 .«نصفها

“বান্দা সালাে আদায় কতর বতি, টকন্তু োর র্তেয সালাতের দশমাাংশ, েবমাাংশ, অষ্টমাাংশ, 
সপ্তমাাংশ, ষষ্ঠাাংশ, পিমাাংশ, চেুথজাাংশ, েৃেীয়াাংশ ও অতধজক সাওয়াব োড়া প্রবটশ প্রলখা হয় ো।”77 

(ে). আতরা র্াো প্রয, বুতে ও সজ্ঞাতে পড়তলই সালাতের ফযীলে হাটসল হয়, প্রযমে ইবে 
আব্বাস—রাটদয়াল্লাহু আেহুমা—প্রথতক বটণজে, 

 .«ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها»

“যেিুকু সালাে েুটম বুতে পড়তব োর প্রবশীর েুটম হকদার েও।”78 

(ঘ). আতরা র্াো প্রয, পটরপূণজ খুশু ও একাগ্রটচতত্ত আদায়কৃে সালাে িারাই পাপ প্রমাচে হয়। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

                                                            
76 সহীহ মুসটলম: ১/২০৬, হাদীস োং ২/৪/৭। 
77 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ৪/৩২১; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ১৬২৬। 
78 আলবাটে সাংকটলে ‘টসলটসলাহ দাঈফাহ’, হাদীস োং ৬৯৪১। অেুবাদক। 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D9%88%D8%A8%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D9%88%D8%A8%22
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ِت بذنوبه لكها فوضعت ىلع رأسه واعتقيه فلكما »
ُ
 .«ركع أو سجد تساقطت عنهإن العبد إذا قام يصيل أ

“বান্দা যখে সালাে পড়তে দাাঁড়ায় েখে োর সকল পাপ এতে োর মাথা ও কাাঁতধর উপর 
রাখা হয়। োরপর যখে রুকু বা সার্দাহ কতর োর পাপগুতলা এতকক কতর েতর পতড়।”79

 

মুোওটয় রহ. বতলে, “হাদীসটির উতিশয হতে, যখে মুসটল্ল একটি রুকে ভাতলাভাতব সম্পন্ন 
কতর েখে োর গুোতহর একটি অাংশ েতর পতড়। যখে সালাে প্রশষ হয় েখে োর গুোহও 
প্রশষ হয়। এ ফযীলে প্রকবল প্রস সালাতের র্তেযই, যা সকল শেজ ও রুকেসহ একাগ্রটচতত্ত 
সম্পন্ন করা হয়। কারণ, হাটদতস উটল্লটখে দু’টি শব্দ ‘আবদ’ ও ‘টকয়াম’ আল্লাহর সামতে টবেয় 
ও একাগ্রটচতত্ত দাাঁড়াতোতক দাটব কতর।”80 

(ঙ). ইবেুল কাইতয়যম রহ.-এর কথাগুতলা স্মরণ করা প্রয, “সালাে আদায়কারী যখে 
একাগ্রটচতত্ত সালাে প্রশষ কতর েখে প্রস টেতর্তক ভারমুি অেুভব কতর, প্রযে োর ওপর প্রথতক 
প্রবাো োমাতো হতয়তে, ফতল প্রস কাতর্-কতমজ েৃটপ্ত, প্রশাটন্ত ও ফুরফুতর প্রমর্ার্ উপলটব্ধ কতর। 
আর আতক্ষপ কতর, যটদ সালাতেই থাকোম! কারণ, সালাে োর প্রচাতখর শীেলো, রূতহর 
সর্ীবো, অন্ততরর র্ান্নাে ও পাটথজব র্েতে শাটন্তর টেরাপদ স্থাে। যেক্ষণ ো পুেরায় সালাতে 
প্রতবশ কতর টেতর্তক প্রর্লখাো ও সাংকীণজ স্থাতে বন্দী ভাতব। বস্তুে, এরূপ মুসটল্লই সালাতের 
িারা প্রশাটন্ত অর্জে কতর, ফতল প্রস সালাে প্রথতক টবটেন্ন হতে চায় ো। আল্লাহতক 
মহব্বেকারীরা বতলে: আমরা সালাতে স্বটস্ত পাই, োই সালাে আদায় কটর, প্রযমে েবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, «يا بالل أرحنا بالصالة»  ‘প্রহ প্রবলাল, সালাতের িারা 

আমাতদর স্বটস্ত দাও।’ টেটে বতলে টে, সালাে প্রথতক স্বটস্ত দাও। টেটে আতরা বতলতেে, « جعلت
«قرة عيين بالصالة  ‘আমার প্রচাতখর শীেলো করা হতয়তে সালাতে।’ অেএব, যার প্রচাতখর 

শীেলো সালাতে, প্রস কীভাতব সালাে োড়া শাটন্ত পায় এবাং কীভাতব সালাে োড়া থাকতে 
পাতর?”81 

১৭. সালাতে প্রদা‘আর র্ায়োগুতলাতে খুব প্রদা‘আ করা, টবতশষভাতব সার্দায়। কারণ, আল্লাহর 
সমীতপ টবেীে হতয় দাাঁড়াতো, োর কালাম টেলাওয়াে করা, োর টেকি প্রদা‘আ ও আকুটে 
প্রপশ করা আল্লাহর সাতথ বান্দার ঘটেষ্ঠো বাটড়তয় প্রদয়, ফতল োর খুশু ও একাগ্রো কতয়কগুণ 
বৃটদ্ধ পায়। অটধকন্তু প্রদা‘আ প্রো ইবাদে, আল্লাহ বান্দাতক প্রদা‘আ করতে টেতদজশ টদতয়তেে, 

                                                            
79 ইমাম বায়হাটক সাংকটলে ‘আস-সুোেুল কুবরা’: ৩/১০, প্রদখুে সহীহ আল-র্াটম। 
80 ইমাম বায়হাটক সাংকটলে ‘আস-সুোেুল কুবরা’: ৩/১০; ইমাম মুোটভ প্রণীে ‘র্াটম সাটেতর’র বযাখযা 

গ্রন্থ ‘ফয়যুল কাটদর’: ২/৩৬৮। 
81 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘আল-ওয়াটবলুস সাটয়যব’: ৩৭। 
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প্রযমে টেটে বতলতেে: 

َْْرَبُكمْ ُْعوا ْدْ ٱْ﴿  [  ٥٥: االعراف] ﴾٥٥َْْيًة ْوَُخفْ ْتَََضُّع 

“প্রোমরা প্রোমাতদর রবতক অেুেয় টবেয় ও চুটপসাতর ডাক।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াে: ৫৫]  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, «من لم يسأل اهلل يغضب عليه»  “প্রয আল্লাহর টেকি 

প্রাথজো কতর ো আল্লাহ োর প্রটে োরার্ হে।”82 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম হতে সালাতের টবটভন্ন র্ায়োয় পঠেীয় অতেক প্রদা‘আ 
প্রমাটণে আতে, প্রযমে সার্দায়, দুই সার্দার মােখাতে ও োশাহহুদ প্রশতষ, েতব প্রদা‘আর 
গুরুত্বপূণজ স্থাে সার্দা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 .«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكرثوا ادلاعء»

“বান্দা োর রতবর অটে টেকিবেজী হয় যখে প্রস সার্দায় থাতক, অেএব প্রোমরা অতেক 
প্রদা‘আ কর।”83 টেটে আতরা বতলতেে, 

 .«أن يُستجاب لكم -أي حرّي وجدير- فاجتهدوا يف ادلاعء َفَقَمن أما السجود»

“সার্দায় প্রোমরা খুব প্রদা‘আ কর, কারণ প্রোমাতদর ডাতক সাড়া প্রদওয়ার উপযুি স্থাে 
সার্দা।”84  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সার্দায় অতেক প্রদা‘আ করতেে, কতয়কটি প্রদা‘আ 
টেেরূপ: 

ُه وََعالنِيَتَهُ اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل » هَلُ َوآِخَرُه رِسَّ وَّ
َ
 .«َذنيِْب لُكَُّه ِدقَُّه وَِجلَُّه أ

“প্রহ আল্লাহ, আমার প্রোি ও বড়, প্রথম ও প্রশতষর, প্রোপে ও প্রকাতশযর সকল পাপ মাফ 
কর।”85 কখতো বলতেে: 

ْعلَنُْت »
َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
 .«اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َما أ

“প্রহ আল্লাহ, আটম যা আড়াল কতরটে এবাং যা প্রকাশ কতরটে সব েুটম ক্ষমা কর।”86 

                                                            
82 টেরটমযী, ১/৪২৬; আলবাটে সহীহ টেরটমযীতে হাদীসটি হাসাে বতলতেে। হাটদে োং ২৬৮৬। 
83 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ২১৫। 
84 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ২০৭। 
85 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ২১৬। 
86 ইমাম োসাঈ সাংকটলে ‘আল-মুর্োবা’, হাদীস োং ২/৫৬৯; সহীহ োসাঈ, হাদীস োং ১০৬৭। 
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দুই সার্দার মাতে প্রদা‘আ করা। ইতোপূতবজ খুশু অর্জতের ১১োং উপাতয় দুই সার্দার মাতে 
পঠেীয় কতয়কটি প্রদা‘আ উতল্লখ কতরটে। আর োশাহহুদ প্রশতষ টেটে প্রযসব প্রদা‘আ পড়তেে, 
োর প্রভের কতয়কটি টেেরূপ: 

، ومن فتنة املحيا القرب أربع؛ من عذاب جهنم، ومن عذابإذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ باهلل من »
 .«ادلجال واملمات، ومن رش املسيح

“যখে প্রোমাতদর প্রকউ োশাহহুদ প্রথতক অবসর হতব, েখে আল্লাহর টেকি চারটি বস্তু প্রথতক 
পাোহ চাইতব: র্াহান্নাতমর শাটস্ত, কবতরর আযাব, র্ীবে-মৃেুযর টফেো ও মাটসহ দািাতলর 
অটেষ্ট।” কখতো টেটে বলতেে, 

ْعَمْل »
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َما َعِملُْت، َوِمْن ََشِّ َما لَْم أ

َ
 .«اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

“প্রহ আল্লাহ, আটম যা কতরটে এবাং যা কটর টে োর অটেষ্ট প্রথতক প্রোমার টেকি পাোহ চাই।” 
কখতো টেটে বলতেে, 

 .«اللَُّهمَّ َحاِسبِِْن ِحَسابَاً يَِسريَاً »

“প্রহ আল্লাহ, আমার টহতসব সহর্ কর।” োশাহহুদ প্রশতষ টেটে আবু বকর রাটদয়াল্লাহু আেহুতক 
বলতে টশটখতয়তেে, 

نَْت. فَاْغِفْر ِِل َمْغِفَرةً ِمْن عِ »
َ
نُوَب إَِلَّ أ نَْت اللَُّهمَّ إِِّنِّ َظلَْمُت َنْفِِس ُظلًْما َكثرِيًا، َوََل َيْغِفُر اذلُّ

َ
ْنِدَك، وَارََْحِِْن إِنََّك أ

 .«الَْغُفوُر الرَِّحيمُ 

“প্রহ আল্লাহ, আটম আমার েফতসর উপর অতেক রু্লম কতরটে, আর আপটে োড়া প্রকউ পাপ 
ক্ষমা করতে পাতর ো, অেএব আপটে আমাতক আপোর পক্ষ প্রথতক অতেক ক্ষমা করুে এবাং 
আমাতক রহম করুে। টেশ্চয় আপটে ক্ষমাশীল ও অটে দয়ালু।” 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম র্নেক সাহাবীতক োশাহহুদ প্রশতষ বলতে শুেতলে, 

َمدُ » َحُد الصَّ
َ
نََّك الَْواِحُد اأْل

َ
ُ بِأ َّللَّ

َ
لَُك يَا أ

َ
ْسأ

َ
َحٌد  ،اللَُّهمَّ إيِنِّ أ

َ
ي لَْم يَِِلْ َولَْم يُودَلْ َولَْم يَُكْن هَلُ ُكُفًوا أ ِ ْن َتْغِفَر  ،اذلَّ

َ
أ

نَْت الَْغُفوُر الرَِّحيمُ 
َ
 «يِل ُذنُويِب إِنََّك أ

“প্রহ আল্লাহ, আটম আপোর টেকি প্রাথজো কটর, প্রহ আল্লাহ, আপটে টেশ্চয় এক, একক ও 
অমুখাতপক্ষী। টযটে র্ন্ম প্রদেটে এবাং যাতক র্ন্ম প্রদওয়া হয় টে এবাং প্রকউ োর সমকক্ষ েয়। 
আপটে আমার পাপসমূহ ক্ষমা করুে। টেশ্চয় আপটে অটে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” 

োরপর োতক লক্ষয কতর বলতলে, প্রস ক্ষমা প্রাপ্ত হতয়তে, প্রস ক্ষমা প্রাপ্ত হতয়তে।  

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84%22
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অপর বযটিতক টেটে োশাহহুদ প্রশতষ বলতে শুেতলে,  

نَْت وَْحَدَك َلَ ََشِيَك لك الَْمنَّاُن »
َ
َْمَد، َلَ إََِلَ إَِلَّ أ نَّ لََك اْلْ

َ
لَُك بِأ

َ
ْسأ

َ
ْرِض، يَا َذا  يااللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َ
َموَاِت وَاأل بَِديَع السَّ

َالِل َواإِلْكرَامِ  ُعوُذ بَِك ِمَن انلَّارِ اْلْ
َ
َنََّة وَأ لَُك اْلْ

َ
ْسأ

َ
 .«، يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم، إِِّنِّ أ

“প্রহ আল্লাহ, আটম আপোর টেকি প্রাথজো করটে প্রয, আপোর র্তেযই সকল প্রশাংসা। আপটে 
োড়া প্রকাতো ইলাহ প্রেই, আপটে এক, আপোর প্রকাতো শরীক প্রেই। আপটে অেুগ্রহকারী, প্রহ 
আসমাে ও র্টমতের সৃটষ্টকেজা। প্রহ মযজাদার অটধকারী ও সম্মাটেে। প্রহ টচরঞ্জীব ও টচর প্রটেটষ্ঠে, 
আটম আপোর টেকি র্ান্নাে চাই ও র্াহান্নাম প্রথতক আেয় প্রাথজো কটর।” 

োরপর টেটে সাহাবীতদর লক্ষয কতর বলতলে, প্রোমরা র্াে প্রস কীতসর মাধযতম প্রদা‘আ কতরতে? 
োরা বলল, আল্লাহ ও োর রাসূল ভাতলা র্াতেে। টেটে বলতলে: 

 .«واذلي نفيس بيده لقد سأل اهلل باسمه األعظم اذلي إذا ُديع به أجاب وإذا ُسئل به أعطى»

“প্রস সোর কসম, যার হাতে আমার েফস, প্রস ইসতম-আযম অথজাৎ আল্লাহর মহাে োতমর 
উটসলায় প্রদা‘আ কতরতে, প্রয োতমর উটসলায় প্রদা‘আ করতল টেটে সারা প্রদে, আর প্রাথজো 
করতল প্রাটথজে বস্তু প্রদাে কতরে।” 

োটসরুটিে আলবাটে রহ. ‘টসফােুস সালাে’ গ্রতন্থ বতলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 

ওয়াসাল্লাম োশাহহুদ ও সালাতমর মধযবেজী সবজতশষ বলতেে:  

 املقدم أنت مين، به أعلم أنت وما أرسفت، وما أعلنت، وما أرسرت وما أخرت، وما قدمت ما اغفريل امهلل»
 .«أنت إال هلإ ال املؤخر، وأنت

“প্রহ আল্লাহ, আপটে আমাতক ক্ষমা করুে, যা আতে প্রপ্ররণ কতরটে ও যা পতর প্রপ্ররণ কতরটে এবাং 
যা প্রোপে কতরটে ও যা  প্রকাশ কতরটে। আর যা আপটে আমার প্রচতয়ও প্রবটশ র্াতেে। আপটে 

প্রথম এবাং আপটে সবজতশষ। আপটে োড়া প্রকাতো ইলাহ প্রেই।” 

টবতশষ জ্ঞােবয: এ প্রদা‘আ ও বইটিতে উটল্লটখে অেযােয প্রদা‘আর সূত্র ও টবস্তাটরে েথয র্াোর 
র্তেয োটসরুটিে আলবাটে রহ. রটচে ‘টসফােুস সালাে’ গ্রন্থটি প্রদখুে। 

প্রযসব মুসটল্ল ইমাতমর প্রপেতে োশাহহুদ প্রশতষ চুপচাপ বতস থাতকে, োরা এসব প্রদা‘আ মুখস্থ 
কতর েখে পড়তে পাতরে। বস্তুে, সালাতের টবটভন্ন র্ায়োয় পঠেীয় একাটধক প্রদা‘আ যারা 
র্াতেে ো ইমাতম প্রপেতে োতদর চুপচাপ বতস থাকা োড়া টকেু করার থাতক ো। এ সময় 
শয়োে ওয়াসওয়াসা টদতে প্রবটশ সমথজ হয়, োই  োশাহহুদ প্রশতষ পড়ার র্তেয প্রবশ টবশুদ্ধ 
টকেু প্রদা‘আ মুখস্থ রাখা বািেীয়। 
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১৮. সালাতমর পর মাসেুে প্রদা‘আসমূহ মতোতযাে টদতয় পড়া। কারণ, মাসেুে প্রদা‘আর ফতল 
অন্ততরর একাগ্রো, সালাতের বরকে ও োর ফায়দা দীঘজ সময় স্থায়ী হয়। জ্ঞােবয প্রয, পূতবজর 
ইবাদতের সুরক্ষা ও োর টহফার্তের স্বাতথজ পরবেজী ইবাদে আঞ্জাম প্রদওয়া র্রুটর। এ সূতত্র 
সালাতের পরবেজী ইবাদে মাসেুে প্রদা‘আ ও টযকর। লক্ষয করুে, টযটকরসমূতহর প্রথতম আতে 
টেেবার ইতস্তেফার। োর অথজ হতে, মুসটল্ল োর রতবর টেকি সালাতের ত্রুটি ও োতে খুশুর 
ঘািটে পুটষতয় টেতে রতবর টেকি ক্ষমা চাইতে। অেুরূপভাতব প্রবটশবার েফল সালাে আদায় 
করার টবষয়টিও প্রেমে। কারণ, েফল সালাে িারা ফরয সালাতের রুকতের ত্রুটি ও োর 
খুশুর ঘািটের প্রটেকার করা হতব। 

এ পযজন্ত আমরা খুশু ও একাগ্রোর সহায়ক করণীয় উপায় টেতয় আতলাচো কতরটে। এবার 
আমরা োর প্রটেবন্ধক বর্জেীয় উপকরণ টেতয় আতলাচো করব। 

টিেীয়ে, একাগ্রো টবেষ্টকারী উপকরণসমূহ 

১৯. প্রযসব বস্তু িারা মুসটল্লর একাগ্রো টবেষ্ট হয় প্রসগুতলা সালাতের র্ায়ো প্রথতক দূর করা। 
আোস রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক বটণজে, টেটে বতলে: “আতয়শা—রাটদয়াল্লাহু আেহা—র ‘টকরাম’ 
টেল, অথজাৎ েকটশ কাপড় টেল, কাতরা মতে ‘টকরাম’ অথজ রটেে কাপড়, প্রসিা টদতয় টেটে 
ঘতরর এক পাশ প্রঢতক প্ররতখটেতলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বলতলে, 

 .«عين فإنه ال تزال تصاويره تعرض يل يف صالِت -أزييل- أميطي»

‘এিা আমার কাে প্রথতক দূতর সরাও, কারণ োর েটবগুতলা আমার সালাতে প্রভতস উঠটেল।”87 

আবুল কাটসম রহ. বতলে, “আতয়শা রাটদয়াল্লাহু আেহার কাতে েটবযুি একিা রটঙে কাপড় 
টেল, প্রসিা টেটে প্রোি প্ররাম সৃটষ্টকারী ঘতরর মাতের (পাটিজশতের) প্রদয়াতলর সতে িাটেতয় 
প্ররতখটেতলে, প্রয টদতক টফতর সালাে পড়তেে েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম। একদা টেটে 
বলতলে, 

 .«أّخريه عين فإنه ال تزال تصاويره تعرض يل يف صالِت فأخرته فجعلته وسائد»

‘এিা আমার প্রথতক প্রপেতে হিাও, কারণ োর েটবগুতলা আমার সালাতে প্রভতস উঠটেল, ফতল 
আতয়শা প্রসিা প্রপেতে সটরতয় প্রেে এবাং ো টদতয় বাটলশ ধেটর কতরে।”88 

একই অতথজর আতরকটি ঘিো, আবু দাউদ রহ. বতলে, “েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 

                                                            
87 সহীহ বুখাটরর বযাখযা গ্রন্থ ‘ফেহুল বাটর’: ১০/৩৯১। 
88  সহীহ মুসটলম: ৩/১৬৬৮।  
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যখে সালাে পড়ার র্তেয কা‘বায় প্রতবশ কতরে, প্রসখাতে টেটে প্রভড়ার দু’টি টশাং প্রদখতে পাে, 
সালাে প্রশষ কতর উসমাে আল-হার্াটবতক বতলে, 

 .«إين نسيت أن آمرك أن ختمر القرنني فإنه ليس ينبيغ أن يكون يف ابليت يشء يشغل املصيل»

‘আটম প্রোমাতক টশাং দু’টি প্রঢতক রাখার হুকুম টদতে ভুতল টেতয়টে। মতে প্ররখ, কাবার প্রভের 
এমে টর্টেস থাকা বািেীয় েয় যা মুসটল্লতক অেযমেস্ক কতর।”89 

মােুতষর চলাচতলর র্ায়ো, প্রশারতোতলর স্থাে, টবরটিকর শব্দ, েল্পকারতদর আিা, োে-
বার্োর আসর ও ের্র কাড়া দৃতশযর টদতক টফতর সালাে আদায় করা টঠক েয়। সম্ভবপর হতল 
প্রচি েরম ও কেকতে শীতের স্থাে প্রথতক সতর সালাে আদায় করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম েরতমর র্তেয প্রযাহর সালাে ঠািা কতর পড়ার টেতদজশ টদতয়তেে।  

ইবেুল কাইতয়যম রহ. বতলে, “প্রচি েরম মুসটল্লর খুশু ও একাগ্রো দূর কতর প্রদয় এবাং োতে 
প্রস অপ্রসন্ন ও অেীহাভাব টেতয় ইবাদে কতর। োই শরীয়ে প্রতণো টবতশষ টহকমেবশে প্রচি 
েরতম প্রদটর কতর সালাে পড়ার টেতদজশ টদতয়তেে, প্রযে েরম পতড় যায় এবাং মুসটল্ল অন্তর 
টেতয় সালাে পড়তে সমথজ হয়, েতবই সালাতের টবতশষ উতিশয অথজাৎ খুশু ও আল্লাহর প্রটে 
পূণজ মতোতযাে হাটসল হতব।”90 

২০. প্রযসব কাপতড় েকশা, প্রলখা, কযাটলগ্রাটফ, টবটভন্ন রঙ বা েটব রতয়তে, যা মুসটল্লতক 
অেযমেস্ক কতর, প্রসগুতলা োতয় র্টড়তয় সালাে আদায় ো করা। ইমাম মুসটলম বটণজে হাদীতস 
আতয়শা রাটদয়াল্লাহু আেহা বতলে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম একিা েটবযুি 
‘খাটমসায়’ অথজাৎ প্রসলাই করা চেুতষ্কাণ টবটশষ্ট েটবযুি কাপতড় সালাে পড়তে দাাঁড়াতলে, 
কাপতড়র েটবতে োর প্রচাখ আিতক প্রেল, োই সালাে প্রশতষ বলতলে, 

كساء ليس فيه ختطيط وال تطريز وال -اذهبوا بهذه اخلميصة إىل أيب جهم بن حذيفة و أتوين بأنبجانيّه »
اكنت هل مخيصة هلا »ويف رواية:  «.«شغلتين أعالم هذه»» :ويف رواية «.«، فإنها أهلتين آنًفا يف صالِت-أعالم

 .«علم، فاكن يتشاغل بها يف الصالة

‘প্রোমরা কাপড়িা আবু র্াহাম ইবে হুযায়ফার কাতে টেতয় যাও এবাং একিা আেটবর্াটেয়া 
অথজাৎ কারুকাযজ টবহীে সাদাটসতদ কাপড় টেতয় আস। কারণ, এক্ষতণ এিা আমাতক আমার 
সালাতে অেযমেস্ক কতর টদতয়তে।’ অপর বণজোয় এতসতে, টেটে বতলে, ‘এিার েকশাগুটল 

                                                            
89 আবু দাউদ, হাদীস োং ২০৩০। ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ২৩০৪। 
90 ইবেুল কাইতয়যম ‘আল-ওয়াটবলুস সাটয়যব’: পৃ.২২; দারুল বায়াে প্রকাটশে। 
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আমাতক অেযমেস্ক কতর টদতয়তে।’ অপর বণজোয় এতসতে, আতয়শা বতলে, ‘োর েকশাওয়ালা 
একিা কাপড় টেল, সালাতে প্রসিা টেতয় টেটে অেযমেস্ক হতয় যাে।”91 

অেএব প্রযসব কাপতড় েটব রতয়তে, টবতশষে প্রাণীর েটব, োতে সালাে আদায় ো করা, 
বেজমাে যুতে যা মহামাটরর আকার ধারণ কতরতে। 

২১. যটদ খাবার সামতে উপটস্থে হয় এবাং োর প্রটে মতের আকষজণ থাতক, োহতল আতে 
খাবার প্রখতয় প্রেওয়া। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

 .«ال صالة ِبرضة طعام»

“খাবাতরর উপটস্থটেতে প্রকাতো সালাে প্রেই।”92  

অেএব যটদ খাবার প্রপশ করা হয়, আতে োর প্রথতক অবসর হওয়া সালাতে একাগ্রো অর্জতের 
র্তেয সহায়ক। কারণ, খাবার প্ররতখ সালাে পড়তল একাগ্রো েষ্ট হয়। এমোবস্থায় মুসটল্ল 
সালাে পড়তব টঠক টকন্তু োর েফস থাকতব খাবাতর, োই প্রতয়ার্ে অেুযায়ী খাবার গ্রহণ কতর 
সালাে আদায় করাই প্রেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 «.«إذا قِرّب الَعشاء وحرضت الصالة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صالة املغرب. وال تعجلوا عن عشائكم»

 .«وال يعجلّن حىت يفرغ منهإذا وُضع عشاء أحدكم وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء »» :ويف رواية

“যটদ রাতের খাবার পটরতবশে করা হয় আর সালােও হাটর্র হয়, েতব মােটরতবর সালাতের 
আতে খাবার প্রখতয় োও। আর োড়াহুতড়া কতরা ো।” অেয বণজোয় এতসতে, “যখে প্রোমাতদর 
কাতরা খাবার রাখা হয় আর সালাতের ইকামেও আরম্ভ হয়, োহতল আতে খাবার প্রখতয় োও 
এবাং প্রতয়ার্ে প্রশষ ো হতে খাবার প্রথতক উঠতব ো।”93 

২২. প্রপশাব-পায়খাো প্রচতপ সালাে ো পড়া। কারণ, প্রপশাব-পায়খাোর চাপ সালাতের একাগ্রো 
দূর কতর প্রদয়। এ র্তেযই হাদীতস এতসতে,  

 .«نىه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يصيل الرجل وهو حاقن»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বযটিতক প্রপশাব-পায়খাো প্রচতপ সালাে আদায় 
করতে টেতষধ কতরতেে।”94 

                                                            
91 সহীহ মুসটলম: ১/৩৯১, হাদীস োং ৫৫৬। সবক’টি বণজো সহীহ মুসটলম প্রথতক েৃহীে। 
92 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ৫৬০। 
93 সহীহ বুখাটর, আযাে অধযায়; সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ৫৫৯, ৫৫৭। 
94 ইবে মার্াহ, হাদীস োং ৬১৭। ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৬৮৩২। 
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অেএব প্রকউ যটদ প্রপশাব-পায়খাোর চাপ অেুভব কতর আতে োর প্রথতক অবসর হতব, 
র্ামাতের যেিুকু েুতি যায় যাক। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 .«وقامت الصالة فليبدأ باخلالءإذا أراد أحدكم أن يذهب اخلالء »

“প্রোমাতদর প্রকউ যখে বাথরুতম যাওয়ার ইো কতর, আর সালােও দাাঁটড়তয় যায়, প্রস আতে 
বাথরুম সারতব।”95 

উপরন্তু সালাতের মাতেও যটদ প্রপশাব-পায়খাোর প্রবে হয় সালাে প্রেতড় টদতব, োরপর ওযু 
কতর সালাে পড়তব। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

 .«صالة ِبرضة طعام وال وهو يدافعه األخبثانال »

“খাবাতরর উপটস্থটেতে ও প্রপশাব-পায়খাো প্রচতপ প্রকাতো সালাে প্রেই।”96 উতল্লখয প্রয, বায়ু 
প্রচতপ রাখাও বাথরুম প্রচতপ রাখার েযায় একাগ্রোর টবপরীে, োই বায়ু প্রচতপও সালাে আদায় 
করতব ো। 

২৩. েন্দ্রার ভাব টেতয় সালাে আদায় ো করা। আোস ইবে মাটলক রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক 

বটণজে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 .«إذا نعس أحدكم يف الصالة فلينم حىت يعلم ما يقول»

“যখে প্রোমাতদর প্রকউ সালাতে েন্দ্রােন্ন হয় েখে ঘুটমতয় টেতব, যেক্ষণ ো প্রস যা বতল ো 
বুেতে পাতর।”97  

অথজাৎ প্রতয়ার্ে অেুপাতে ঘুটমতয় েন্দ্রা দূর কতর সালাে পড়তব। এর কারণ বটণজে হতয়তে 
আতয়শা রাটদয়াল্লাহু আেহার হাদীতস, টেটে বতলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেে: 

إذا نعس أحدكم و هو يصيل فلريقد، حىت يذهب عنه انلوم فإن أحدكم إذا صىل وهو ناعس ال يدري »
 .«لعله يستغفر فيسب نفسه

“যখে প্রোমাতদর প্রকউ সালাতে টেতমায়, েখে প্রস শুতয় পড়তব, যেক্ষণ ো োর ঘুম চতল 
যায়। প্রকেো, প্রোমাতদর প্রকউ যখে েন্দ্রার অবস্থায় সালাে পড়তব, েখে প্রস বলতে পারতব 

                                                            
95 আবু দাউদ, হাদীস োং ৮৮; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ২৯৯। 
96 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ৫৬০। 
97 সহীহ বুখাটর, হাদীস োং ২১০। 
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ো, হয়তো ইতস্তেফার করতে টেতয় টেতর্তক োটল টদতব।”98 

ইবে হার্ার বতলে, “টকয়ামুল লাইতল অতেক সময় এরূপ হয়। েখে প্রদা‘আ কবুতলর মুহূতেজ 
টেতর্র অর্াতন্ত টেতর্তক বদ প্রদা‘আ করতব হয়তো। এ হাদীস ফরয সালােতকও অন্তভুজি 
কতর, যটদ সময় প্রশষ হওয়ার আশঙ্কা ো হয় ফরয সালােও েখে আদায় করতব ো।”99 

২৪. ঘুমন্ত বযটি বা েল্পকারতদর প্রপেতে সালাে আদায় ো করা। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 

ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 .«ال تصلوا خلف انلائم وال املتحدث»

“প্রোমরা ঘুমন্ত ও আলাপীর প্রপেতে সালাে পড় ো।”100 

অথজাৎ মুসটল্ল যটদ আলাপীর পশ্চাতে সালাে পতড়, োহতল স্বভাবে প্রস োতক আলাপ িারা 
অেযমেস্ক করতে পাতর। অেুরূপ ঘুমন্ত বযটি হতে অযাটচে টকেু প্রকাশ প্রপতল োর একাগ্রো 
েষ্ট হতে পাতর। 

খাত্তাটব রহ. বতলে, “ইমাম শাটফ ও আহমদ ইবে হাবল বতলতেে আলাপীর টদতক টফতর 
সালাে পড়া মাকরূহ। কারণ, আলাপীর আলাপ মুসটল্লতক সালাে প্রথতক োটফল কতর প্রদয়।”101 

উতল্লখয প্রয, ঘুমন্ত বযটির প্রপেতে সালাে পড়ার টেতষধাজ্ঞার দটললগুতলাতক অতেক আতলম 
দুবজল বতলতেে, প্রযমে ইমাম আবু দাউদ ‘টবের’ অধযাতয় এবাং হাটফয ইবে হার্ার ‘ফােহুল 
বাটর’-র ‘বাবুস সালাে খালফাে োটয়ম’ অেুতেতদ। 

ইমাম বুখাটর রহ. োর সহীহ গ্রতন্থ একটি অধযায় কাতয়ম কতরতেে, ‘বাবুস সালাটে খালফাে-
োতয়ম’ অথজাৎ ঘুমন্ত বযটির প্রপেতে সালাে পড়ার অধযায়। প্রসখাতে টেটে আতয়শা—রাটদয়াল্লাহু 
আেহা প্রথতক উতল্লখ কতরে,  

 .«اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل وأنا راقدة معرتضة ىلع فراشه»

“েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সালাে পড়তেে, আর আটম োর শযযায় বাধা হতয় শুতয় 

                                                            
98 সহীহ বুখাটর, হাদীস োং ২০৯। 
99 ইবে হার্ার প্রণীে ‘ফােহুল বাটর’, শারহু টকোবুল ওযু, বাবুল ওযু টমোে োওম। 
100 আবু দাউদ, হাদীস োং ৬৯৪; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৩৭৫। আলবাটে হাদীসটি হাসাে বতলতেে। 
101 শারফুল হক আটযম আবাটদ প্রণীে আবু দাউতদর বযাখযা: ‘আওেুল মাবুদ: ২/৩৮৮। 
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থাকোম।”102 

ইমাম মাটলক, মুর্াটহদ, োউস প্রমুখ ঘুমন্ত বযটির প্রপেতে সালাে পড়াতক মাকরূহ বতলতেে, 
কারণ, হয়তো োর কাে প্রথতক লিাকর টকেু প্রকাশ পাতব, যা মুসটল্লতক োর সালাে প্রথতক 
অেযমেস্ক করতব।103 এরূপ আশঙ্কা ো থাকতল ঘুমন্ত বযটির প্রপেতে সালাে পড়া মাকরূহ েয়। 

২৫. সালাে পড়াবস্থায় সার্দার র্ায়োর ধুতলা-বাটল সমেল ো করা। ইমাম বুখাটর সাহাবী 
মুআইটকব রাটদয়াল্লাহু আেহু হতে বণজো কতরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
সার্দার স্থাতের মাটি সমেলকারীতক বতলতেে, «إن كنت فاعالً فواحدة»  “যটদ প্রোমাতক করতেই 

হয় োহতল একবার।”104 টেটে আতরা বতলতেে, 

 .«وأنت تصيل فإن كنَت ال بَدّ فاِعال فواحدةال تمَسح »

“েুটম সালাে পড়াবস্থায় সার্দার র্ায়ো মুেতব ো, যটদ মুেতেই হয় োহতল একবার।”105 

সালাতের একাগ্রো টঠক রাখা ও োতে অতহেুক হরকে কম করার স্বাতথজই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাতমর এ টেতষধাজ্ঞা। আর যটদ সার্দার র্ায়ো সমেল করতে হয় সালাতের 
পূতবজই কতর টেতব। কপাল ও োক পটরষ্কার করার প্রক্ষতত্রও একই টবধাে। েবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইটহ ওয়াসাল্লাম টেতর্ও মাটি ও পাটের উপর সার্দাহ কতরতেে, যার আলামে োর 
প্রচহারায় সালাে প্রশতষ প্রদখা প্রেতে, টেটে সার্দাহ প্রথতক উঠার সময় ো প্রেতড় পটরষ্কার কতরে 
টে। সটেযকার অতথজ সালাতের খুশু ও একাগ্রো কপাতলর ধুতলা-ময়লা ভুটলতয় প্রদয়। এ র্তেযই 
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, « ًإن يف الصالة شغال»  “টেশ্চয় সালাতে বযস্তো 

রতয়তে।”106 

ইবে হার্ার বতলে, “ইবে আটব শায়বাহ রহ. স্বীয় ‘মুসান্নাফ’ গ্রতন্থ আবুদ দারদা রাটদয়াল্লাহু 
আেহু হতে বণজো কতরে, ‘আরবতদর সবতচতয় টপ্রয় লাল উতির টবটেমতয়ও সালাে পড়াবস্থায় 
সার্দার র্ায়ো হতে ধুতলা-বাটল সরাতো পেন্দ কটর ো।’ কাযী ইয়াি রহ. বতলে, ‘সালাফেণ 
সালাে প্রশষ ো কতর কপাল মুো পেন্দ করতেে ো।”107 

২৬. সূরা-টকরাে উচ্চস্বতর পতড় অেযতদর সালাে েষ্ট ো করা। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
                                                            
102 সহীহ বুখাটর, সালাে অধযায়। 
103 ইবে হার্ার প্রণীে ‘ফােহুল বাটর’, সালাে অধযায়। 
104 ইবে হার্ার প্রণীে ‘ফােহুল বাটর’: ৩/৭৯। 
105 আবু দাউদ, হাদীস োং ৯৪৬। ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৭৪৫২। 
106 সহীহ বুখাটর, প্রদখুে ‘ফেহুল বাটর’: ৩/৭২। 
107 ইবে হার্ার প্রণীে ‘ফেহুল বাটর’: ৩/৭৯। 
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ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

يف »: أوقال .«أال إن لككم مناج ربه، فال يؤذين بعضكم بعًضا، وال يرفع بعضكم ىلع بعض يف القراءة»
 .«الصالة

“স্মরণ প্ররখ! প্রোমরা প্রতেযতক োর রতবর সাতথ কতথাপকথে কর। খবরদার, এতক অপরতক 
কষ্ট টদতব ো এবাং টকরাতের সময় প্রকউ কাতরা উপর আওয়ার্ উাঁচু করতব ো।” অথবা 
বতলতেে, “সালাতের সময়…।”108 অপর বণজোয় এতসতে, 

  «ال جيهر بعضكم ىلع بعض بالقرآن» 

“কুরআে টেতয় প্রোমাতদর প্রকউ কাতরা উপর আওয়ার্ উাঁচু করতব ো।”109 

সালাতে এটদক প্রসটদক োকাতোর টবধাে 

২৭. সালাতে এটদক প্রসটদক ো োকাতো। আবু যর রাটদয়াল্লাহু আেহু বতলে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

 .«ال يزال اهلل عز وجل مقباًل ىلع العبد وهو يف صالته ما لم يلتفت، فإذا اتلفت انرصف عنه»

“বান্দা যেক্ষণ োর সালাতে থাতক আল্লাহ োর টদতক মতোটেতবশ কতরই থাতকে, যেক্ষণ ো 
প্রস এটদক প্রসটদক োকায়, যখে প্রস এটদক প্রসটদক োকায় টেটে োর প্রথতক ঘুতর যাে।”110 

সালাতে ইলটেফাে বা এটদক প্রসটদক োকাতো দুই প্রকার: (ক). অন্ততরর ইলটেফাে অথজাৎ 
অন্ততরর আল্লাহ োড়া অেয বস্তুর টদতক মতোটেতবশ করা। (খ). প্রচাতখর ইলটেফাে অথজাৎ 
প্রচাতখর সার্দার র্ায়োর বাইতর প্রদখা। উভয় ইলটেফাে টেতষধ, কারণ এতে মুসটল্লর সাওয়াব 
েষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লামতক ইলটেফাে সম্পতকজ টর্তজ্ঞস করা 
হতয়টেল। টেটে উত্ততর বলতলে, 

 .«اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد»

“এিা এক ধরতণর টেেোই, যা বান্দার সালাে প্রথতক শয়োে টেটেতয় প্রেয়।”111 

ইবেুল কাইতয়যম বতলে, “আমরা সালাে পড়াবস্থায় প্রচাখ বা অন্তর টদতয় প্রয এটদক প্রসটদক 

                                                            
108 আবু দাউদ, হাদীস োং ২/৮৩, ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৭৫২। 
109 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ২/৩৬; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ১৯৫১। 
110 আবু দাউদ, হাদীস োং ৯০৯, সহীহ আবু দাউতদও হাদীসটি আতে। 
111 সহীহ বুখাটর, আযাে অধযায়, পটরতেদ: আল-এলতেফাে টফস সালাে। 
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প্রদটখ, োর উদাহরণ ঐ বযটির মতো, যাতক প্রকাতো বাদশাহ প্রডতক এতে সামতে দাাঁড় কটরতয় 
কথা বতলে ও সতবাধে কতরে, আর প্রস বাদশাহতক েযাে কতর ডাতে-বাতম প্রদতখ, অন্তরও 
টফটরতয় প্রেয় োর প্রথতক, ফতল বাদশাহ োতক যা বতলে োর টকেুই প্রস বুতে ো, কারণ োর 
অন্তর সাতথ প্রেই। এ বযটি বাদশাহ প্রথতক কী আচরণ আশা করতে পাতর? োর প্রক্ষতত্র অন্তে 
এেিুকুে কী হতব ো প্রয, বাদশাহর দরবাতর প্রস অটভশপ্ত হতব এবাং প্রসখাে প্রথতক োতক 
োটড়তয় প্রদওয়া হতব এবাং বাদশাতহর প্রচাতখ োর প্রকাতো মূলয থাকতব ো? এ মুসটল্ল কখতো 
ঐ মুসটল্লর বরাবর েয়, প্রয পুতরা সালাতে অন্তরসহ আল্লাহ-মুখী থাতক এবাং োাঁর সমীতপ 
দাাঁটড়তয় োাঁর বড়ত্ব অেুভব কতর, ফতল োর অন্তর ভতয় পটরপূণজ হয় ও েদ্ধায় েদজাে সার্দায় 
েুাঁতক যায়। লিায় এটদক প্রসটদক োকায় ো এবাং োর প্রথতক মতোতযােও হিায় ো। এ 
দু’র্তের পাথজকয টেণজয় কতরতেে হাস সাে ইবে আটেয়যাহ। টেটে বতলে, দু’র্ে মুসটল্ল একই 
সালাতে দিায়মাে, অথচ উভতয়র মাতে আসমাে ও র্টমতের মতো বযবধাে। কারণ, একর্ে 
আল্লাহর প্রটে মতোতযােী আর অপরর্ে আল্লাহ হতে অেযমেস্ক।”112 

ইবে োইটময়াহ বতলে, “প্রতয়ার্ে সাতপতক্ষ এটদক প্রসটদক োকাতো টেতষধ েয়। আবু দাউদ 
রহ. বণজো কতরে, সাহাল ইবে হােযাটলয়া রাটদয়াল্লাহু আেহু বতলতেে, ‘হুোইতের যুতদ্ধ 
ফর্তরর আযাে হতলা, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম আমাতদর ইমামে করটেতলে আর 
পাহাতড়র পতথ োকাটেতলে।’ আবু দাউদ বতলে, ‘োর কারণ টেল, রাতে পাহাতড়র পতথ 
ের্রদাটরর র্তেয র্নেক অশ্বাতরাহীতক টেটে প্রপ্ররণ কতরটেতলে, োতক সালাতে প্রদখটেতলে।’ 
এ ঘিোটি সালাে পড়াবস্থায় উমামা েেয়া আবুল আসতক প্রকাতল েুতল প্রেওয়া, আতয়শা 
রাটদয়াল্লাহু আেহাতক দরর্া খুতল প্রদওয়া, প্রশখাতোর র্তেয সালাতেই টমবার প্রথতক প্রেতম আসা, 
সূযজ গ্রহতণর সালাতে প্রপেতের টদতক প্রস্থাে করা, শয়োে যখে োর সালাে েষ্ট করার প্রচষ্টা 
করটেল েখে োতক আিতক েলা প্রচতপ ধরা, মুসটল্লতক সালাতেই সাপ ও টবেু মারার অেুমটে 
প্রদওয়া, সালাতের সামতে টদতয় অটেক্রমকারীতক বাধা টদতে বলা—প্রতয়ার্তে োর সাতথ সাংঘতষজ 
টলপ্ত হওয়ার আতদশ করা, ইমামতক ভুল ধটরতয় টদতে োরীতদর হাতে হাে প্রমতর শব্দ করা, 
প্রতয়ার্ে সাতপতক্ষ ইশারা করা প্রভৃটে ঘিোর মতো। সালাতের বাইতর এসব অতহেুক কমজ 
টহতসতব টবতবটচে হয়, সালাতে প্রভের অবশযই বড় অপরাধ।”113 

২৮. সালােরে অবস্থায় মাথা উাঁটচতয় আসমাতের টদতক ো প্রদখা। এরূপ করতে টেতষধ করা 
হতয়তে এবাং প্রয করতব োর প্রটে কতঠার হুটশয়াটর রতয়তে, প্রযমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 

ওয়াসাল্লাম বতলতেে, 

                                                            
112 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘আল-ওয়াটবলুস সাটয়যব’: পৃ.৩৬, প্রকাশক, দারুল বায়াে। 
113 ইবে োইটময়ার ফােওয়ার সাংকলে ‘মার্মুউল ফাোওয়া’: ২২/৫৫৯। 
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 .«إذا اكن أحدكم يف الصالة فال يرفع برصه إىل السماء، أن يلتمع برصه»

“যখে প্রোমাতদর প্রকউ সালাতে থাতক েখে আসমাতের টদতক োকাতব ো, কারণ োর দৃটষ্ট 
চতল প্রযতে পাতর।”114 অপর বণজোয় আতে, টেটে বতলতেে, 

 .«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالتهم»

“মােুতষর কী হতলা, োরা সালাতে আসমাতের টদতক প্রদতখ? (অপর বণজোয় আতে, « عن رفعهم
.«أبصارهم عند ادلاعء يف الصالة  ‘টেটে সালাতে প্রদা‘আর সময় উপতর প্রচাখ েুলতে টেতষধ 

কতরতেে।’)115 আতরা কতঠার হুটশয়াটর উচ্চারণ কতর বতলতেে,  يلنتهّن عن ذلك أو تلخطفن«
 অবশযই োর প্রথতক টবরে থাকতব অথবা োতদর দৃটষ্ট টেটেতয় প্রেওয়া হতব।”116“ أبصارهم«.

২৯. সালাতে থাকাবস্থায় সমু্মতখর টদতক থুেু ো প্রফলা। কারণ, সমু্মতখ থুেু টেতক্ষপ করা 
একাগ্রো ও আল্লাহর সাতথ আদতবর পটরপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেে, 

 .«إذا اكن أحدكم يصيل فال يبصق قِبَل وجهه فإن اهلل قِبَل وجهه إذا صىل»

“যখে প্রোমাতদর প্রকউ সালাে আদায় কতর, েখে প্রস টেতর্র প্রচহারার টদতক থুেু প্রফলতব ো। 
কারণ, যখে প্রস সালাে পতড় েখে আল্লাহ োর প্রচহারার টদতক থাতকে।”117 টেটে আতরা 
বতলতেে, 

ما دام يف مصاله، وال عن  -تبارك و تعاىل- إذا قام أحدكم إىل الصالة فال يبصق أمامه، فإنما ينايج اهلل»
 .«يمينه فإن عن يمينه ملاًك، و يلبصق عن يساره، أو حتت قدمه فيدفنها

“যখে প্রোমাতদর প্রকউ সালাতে দাাঁড়ায়, েখে প্রস টেতর্র সমু্মতখ থুেু প্রফলতব ো। কারণ 
যেক্ষণ প্রস মুসল্লায় থাতক আল্লাহর সাতথ কথা বতল এবাং ডাতেও থুেু প্রফলতব ো, কারণ ডাতে 
মালাক (প্রফতরশো) আতেে, েতব োর বাাঁতয় প্রফলতব বা পাতয়র টেতচ প্রফতল মাটিতে চাপা 
টদতব।”118 টেটে আতরা বতলতেে, 

                                                            
114 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ৫/২৯৪; ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৭৬২। 
115 সহীহ মুসটলম, হাদীস োং ৪২৯। 
116 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ৫/২৫৮; সহীহ আল-র্াটম, হাদীস োং ৫৫৭৪। 
117 সহীহ বুখাটর, হাদীস োং ৩৯৭। 
118 সহীহ বুখাটর বটণজে, প্রদখুে ‘ফােহুল বাটর’, হাদীস োং ৪১৬, ১/৫১২। 
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وبني قبلته، فال يزبقن أحدكم يف قبلته، إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنما ينايج ربه، وإن ربه بينه »
 .«ولكن عن يساره أو حتت قدمه

“যখে প্রোমাতদর প্রকউ সালাতে দাাঁড়ায়, েখে প্রস টেতর্র রতবর সাতথ কথা বতল। আর োর 
রব থাতকে প্রকবলা ও োর মােখাতে, সুেরাাং প্রোমরা প্রকউ প্রকবলার টদতক থুেু প্রফলতব ো, 
েতব বাাঁতয় বা পাতয়র টেতচ প্রফলতব।”119 

বেজমাে প্রযতহেু অটধকাাংশ মসটর্দ প্রমার্াইক, িাইলস টকাংবা কাতপজটডাং করা, োই প্রতয়ার্ে 
সাতপতক্ষ পতকি প্রথতক রুমাল বা রুমাল র্ােীয় কাপড়-টিসুয প্রবর কতর োতে থুেু প্রফতল 
পুেরায় ো পতকতি প্ররতখ প্রদওয়া। 

৩০. যথাসম্ভব সালাতে হাই প্রোলা দমে করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেে, 

 .«إذا تثاَءب أحُدكم يف الصالة فليكِظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل»

“প্রোমাতদর প্রকউ যখে সালাতে হাই প্রোতল, প্রস প্রযে ো যথাসাধয দমে কতর। কারণ, শয়োে 
প্রভেতর প্রতবশ কতর।”120 

জ্ঞােবয প্রয, শয়োে মুসটল্লর প্রভের প্রতবশ করতে পারতল োর খুশু েষ্ট করতে প্রবটশ সমথজ 
হয়, আর বেু আদতমর হাই প্রোলা প্রদতখ োর খুশীতে আিখাে হওয়া প্রো আতেই। 

৩১. প্রকামতর হাে প্ররতখ ো দাাঁড়াতো। আবু হুরায়রা রাটদয়াল্লাহু আেহু প্রথতক বটণজে, টেটে 
বতলে, 

 .«نىه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن االختصار يف الصالة»

“সালাতে প্রকামতর হাে প্ররতখ দাাঁড়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম টেতষধ 
কতরতেে।”121 প্রকামতর হাে দাাঁড়াতোতক আরটবতে ইখটেসার বলা হয়। 

ইমাম আহমদ বণজো কতরে, “টযয়াদ ইবে সাটবহ হাোটফ বতলে, আটম ইবে ওমতরর পাতশ 
প্রকামতর হাে প্ররতখ দাাঁটড়তয় সালাে পড়টেলাম, আমার হাতে টেটে আঘাে করতলে এবাং সালাে 
প্রশষ কতর বলতলে, সালাতে এতকই শূটলটবদ্ধ হতয় দাাঁড়াতো বতল, এভাতব দাাঁড়াতে েবী সাল্লাল্লাহু 

                                                            
119 সহীহ বুখাটর বটণজে, প্রদখুে ‘ফােহুল বাটর’, হাদীস োং ৪১৭, ১/৫১৩। 
120 সহীহ মুসটলম: ৪/২২৯৩। 
121 আবু দাউদ, হাদীস োং ৯৪৭। হাদীসটি সহীহ বুখাটরতেও আতে।  
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আলাইটহ ওয়াসাল্লাম টেতষধ করতেে।”122 

একটি মারফু হাটদতস এতসতে, “র্াহান্নামীরা প্রকামতর হাে প্ররতখ দাাঁটড়তয় স্বটস্তর টেুঃশ্বাস টেতব। 
আল্লাহর কাতে োর প্রথতক পাোহ চাই।”123 

৩২. িাখেুর টেতচ কাপড় পটরধাে ো করা। আবু হুরায়রা রাটদয়াল্লাহু আেহু হতে বটণজে, 

 .«أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نىه عن السدل يف الصالة وأن يغطي الرجل فاه»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সালাতে ‘সাদল’ প্রথতক ও পুরুতষর মুখ প্রঢতক রাখতে 
টেতষধ কতরতেে।”124 

খাত্তাটব রহ. বতলে, “োতয়র কাপড় মাটি স্পশজ করা পযজন্ত প্রেতড় প্রদওয়াতক ‘সাদল’ বলা 
হয়।”125 

প্রমাল্লা আটল কাটর ‘টমরকাে’ গ্রতন্থ বতলে, “সাদল’ অথজাৎ োতয়র কাপড় িাখেুর টেচ পযজন্ত 
েুটলতয় পটরধাে করা সবজাবস্থায় টেতষধ। কারণ, ‘সাদল’ অহাংকাতরর আলামে, সালাতে ো 
আতরা খারাপ ও টেকৃষ্ট।’ 

‘আে-তেহায়া’ গ্রন্থকার বতলে, ‘সাদল’ হতে চাদর বা চাদর র্ােীয় কাপতড়র দুই মাথা টদতয় 
টেতর্তক প্রপাঁটচতয় োর প্রভের প্রথতক দু’হাে প্রবর কতর রুকু ও সার্দাহ করা।’ প্রকউ বতলতেে: 
‘ইয়াহূদীরা এরূপ করে।’ প্রকউ বতলতেে: ‘সাদল’ হতে মুসটল্লর মাথা বা কাাঁতধর উপর কাপড় 
প্ররতখ োর পাশ্বজগুতলা োর সমু্মতখ টকাংবা োর দুই বাহুর উপর েুটলতয় রাখা। এভাতব কাপড় 
োতয় টদতল পুতরা সালাে রু্তড়ই ো টঠক করতে হয়, ফতল োর খুশু েষ্ট হয়। যটদ কাপড় 
বাাঁধা বা প্রবাোম লাোতো থাতক এ সমসযা হয় ো, আর োর খুশুতেও প্রভাব পতড় ো।’ 

বেজমাে যুতে টকেু কাপড় প্রদখা যায়, প্রযমে মরতক্কার আবাকাবা, এটশয়ার শাল বা চাদর, প্রসৌটদ 
আরতবর রুমাল প্রভৃটে কাপড় পটরধাে কতর মুসটল্ল যখে সালাতে দাাঁড়ায় েখে সালাে রু্তড়ই 

                                                            
122 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ২/১০৬, হাটফয ইরাটক ‘ইহইয়াউল উলুম’ গ্রতন্থর োখটরতর্ হাদীসটি 

সহীহ বতলতেে। প্রদখুে, আলবাটের েতবষণা ‘আল-ইরওয়া’: ২/৯৪। 
123 ইমাম বায়হাটক আবু হুরায়রা প্রথতক হাদীসটি মারফু টহতসতব বণজো কতরতেে। হাটফয ইরাটক বতলতেে, 

োর সেদ বাহযে সটহ। 
124 আবু দাউদ, হাদীস োং ৬৪৩; আলবাটে সাংকটলে ‘সহীহ আল-র্াটম’, হাদীস োং ৬৮৮৩, টেটে হাদীসটি 

হাসাে বতলতেে। 
125 মুহাম্মাদ শামসুল হক আল-আটযম আবাটদ প্রণীে ‘আউেুল মাবুদ’: ২/৩৪৭। 
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পতড় যাওয়া অাংশ (আাঁচল) উঠাতে ও োতয় র্ড়াতে বযস্ত থাতক। অেএব সেকজ হওয়া র্রুটর।  

আর মুসটল্লর মুখ ঢাকার টেতষধাজ্ঞা সম্পতকজ আতলমেণ বতলে, ‘মুখ ঢাকা থাকতল সুন্দর 
টেলাওয়াে ও পূণজভাতব সার্দাহ করতে সমসযা হয়।”126 প্রমাল্লা আলী কারী প্রথতক আহৃে অাংশ 
প্রশষ হতলা। 

৩৩. সালাতে র্ীব-র্ন্তুর আকৃটে গ্রহণ ো করা। আল্লাহ ো‘আলা বেু আদমতক সুন্দর আকৃটে 
টদতয় সৃটষ্ট কতরতেে, কাতর্ই োতদর পতক্ষ চেুষ্পদী র্ন্তুর সাদৃশয গ্রহণ করা প্রশাভেীয় েয়। 
অটধকন্তু সালাতে টকেু র্ীব-র্ন্তুর হরকে ও আকৃটে গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 

ওয়াসাল্লাম টেতষধ কতরতেে, প্রকেো োর িারা খুশু েষ্ট হয় টকাংবা প্রসিা মুসটল্লর অবস্থার সাতথ 
প্রবমাোে। প্রযমে বটণজে আতে, 

نىه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة عن ثالث: عن نقر الغراب وافرتاش السبع وأن يوطن الرجل »
 .«املقام الواحد كإيطان ابلعري

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম সালাতে টেেটি টর্টেস টেতষধ কতরতেে: কাতকর 
প্রঠাকর, চেুষ্পদী র্ন্তুর বসা ও উতির েযায় একই র্ায়ো টেধজারণ করা।”127 

আহমদ সা‘আটে বতলে, “হাদীসটি বযাখযা প্রকউ বতলতেে, একই স্থাে টেধজারণ করার অথজ 
মসটর্তদর একটি র্ায়ো সালাতের র্তেয টেধজারণ করা এবাং প্রসিা পটরবেজে ো করা, প্রযমে 
উি োর বসার স্থাে পটরবেজে কতর ো।”128 অপর বণজোয় আতে, আবু হুরায়রা রাটদয়াল্লাহু 
আেহু বতলতেে, 

 .«نهاين عن نقرة كنقرة ادليك، وإقعاء كإقعاء اللكب، واتلفات اكتلفات اثلعلب»

“টেটে আমাতক প্রমারতের প্রঠাকতরর েযায় প্রঠাকর, কুকুতরর বসার েযায় বসতে ও টশয়াতলর 
এটদক প্রসটদক োকাতোর েযায় োকাতে টেতষধ কতরতেে।”129 

টপ্রয় পাঠক, এ পযজন্ত আমরা খুশু অর্জে করার উপায় ও োর বাধাগুতলা টেতয় আতলাচো 
কতরটে। উতল্লখয প্রয, খুশুর গুরুত্ব ও প্রতয়ার্তের োটেতদ আতলমেণ খুশু সাংক্রান্ত টেতের 
টবষয়টি টেতয়ও েতবষণা কতরতেে: 

                                                            
126 প্রমাল্লা আটল আল-কাটর প্রণীে ‘টমরকােুল মাফাটেহ’: ২/২৩৬। 
127 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ৩/৪২৮। 
128 আহমদ সাআটে প্রণীে ‘আল-ফােহুর রাব্বাটে’: ৪/৯১। 
129 ইমাম আহমদ সাংকটলে ‘মুসোদ’: ২/৩১১; ‘সহীহ আে-োরটেব’, হাদীস োং ৫৫৬। 
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খুশু টবহীে সালাতের হুকুম 

মাসআলা: সালাতে যটদ ওয়াসওয়াসার সাংখযা প্রবটশ হয়, োহতল সালাে টক সহীহ আতে, ো 
পুেরায় পড়তে হতব? 

ইবেুল কাইতয়যম রহ. বতলে, “যটদ টর্তজ্ঞস করা হয় খুশু টবহীে সালাতের টবধাে কী, সহীহ 
টক সহীহ ো? 

এ টর্জ্ঞাসার দু’টি উত্তর, (ক.) সাওয়াতবর টবতবচোয়, (খ.) দুটেয়াটব টবধাে মতে। (ক.) যটদ 
টর্জ্ঞাসা করা হয় সাওয়াতবর টবতবচোয় সহীহ টক ো, োর উত্তর হতে খুশু টবহীে সালাে 
সহীহ েয়। কারণ, মুসটল্ল প্রয পটরমাণ সালাে বুতে ও সজ্ঞাতে পতড় এবাং প্রয পটরমাণ খুশু রক্ষা 
কতর প্রস পটরমাণ োর সাওয়াব হয়। 

ইবে আব্বাস বতলে: ‘প্রোমার সালাতের েুটম েেিুকু হকদার যেিুকু সজ্ঞাতে পতড়ে।’ ইমাম 
আহমতদর মুসোদ গ্রতন্থ েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম হতে বটণজে, 

 .«إن العبد يلصيل الصالة، و لم يكتب هل إال نصفها، أو ثلثها أو ربعها حىت بلغ عرشها»

‘বান্দা সালাে পতড় বতি, েতব োর র্তেয সালাতের অতধজক বা েৃেীয়াাংশ বা চেুথজাাংশ এমে 
টক দশমাাংশ সাওয়াব োড়া টকেুই প্রলখা হয় ো।’ োোড়া মুসটল্লর সফলোতক আল্লাহ ো‘আলা 
খুশুর সাতথ সমৃ্পি কতরতেে, োর অথজ যার সালাে খুশু টবহীে প্রস সফল েয়। যটদ খুশু টবহীে 
সালাে দুরস্ত হে, আল্লাহ োতকও সফল বলতেে। 

(খ.) আর যটদ টর্তজ্ঞস করা হয় দুটেয়াটব টবধাে মতে সহীহ টক ো, োর িারা মুসটল্লর ওয়াটর্ব 
আদায় হতব টক ো? োহতল কথা হতে, যটদ খুশুর পটরমাণ প্রবটশ হয় এবাং মুসটল্ল সজ্ঞাতে 
সালাে পতড়, সবার মতেই োর সালাে সহী। আর োর সালাতে প্রযসব ত্রুটি হতয়তে োর 
প্রটেটবধাে করতব েফল সালাে ও সালাে পরবেজী টযটকরসমূহ। আর যটদ সালাতে খুশু টবহীে 
অাংশ প্রবটশ হয় এবাং অটধকাাংশ সালাে ো বুতে পতড়, োহতল পুেরায় োতক সালাে পড়তে 
বলা হতব টক ো ফটকহেণ ইখটেলাফ কতরতেে। ইমাম আহমতদর সাথী ইবে হাটমদ বতলতেে 
খুশু ওয়াটর্ব। এ প্রথতক খুশু সম্পতকজ দু’টি মতের সৃটষ্ট হতয়তে। দু’টিই ইমাম আহমতদর 
মাযহাব। প্রথম মতের অেুসারী ইমাম আহমতদর সাথী ইবে হাটমদ বতলে, ওয়াসওয়াসার 
পটরমাণ প্রবটশ হতল পুেরায় সালাে পড়া ওয়াটর্ব। টিেীয় মতের অেুসারী অটধকাাংশ ফটকহ 
বতলে ওয়াটর্ব েয়। 

টিেীয় মোবলবীরা বতলে, সালাতে ভুল করতল েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম দু’টি ভুতলর 
সার্দাহ করতে বতলতেে, পুেরায় পড়তে বতলে টে, যটদও একিা বড় ভুতলর কথা টেটে টেতের 
হাটদতস বতলতেে, 
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إن الشيطان يأِت أحدكم يف صالته فيقول: أذكر كذا، أذكر كذا، ملا لم يكن يذكر، حىت يُضل الرجل أن »
 .«يدري كم صىل

‘টেশ্চয় শয়োে প্রোমাতদর কাতরা সালাতে এতস বতল, এিা স্মরণ কর, এিা স্মরণ কর, যেক্ষণ 
ো প্রস স্মরণ করতব। এভাতব এক সময় োতক ভুটলতয় প্রদয়, ফতল প্রস কে রাকাে পতড়তে 
বলতে পাতর ো।’ 

ফটকহতদর ঐকমতেয এরূপ সালাতের সাওয়াব প্রেই, েতব যেিুকু অাংশ অন্তর ও খুশুসহ 
পতড়তে েেিুকু অাংতশর সাওয়াব হতব। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বতলে, 

 .«نصفها، ثلثها، ربعها، حىت بلغ عرشهاإن العبد يلنرصف من الصالة ولم يكتب هل إال »

‘বান্দা সালাে প্রশষ কতর বতি, টকন্তু োর র্তেয োর অতধজক, েৃেীয়াাংশ, চেুথজাাংশ, এমে টক 
দশমাাংশ োড়া প্রকাতো সাওয়াব প্রলখা হয় ো।’ ইবে আব্বাস রাটদয়াল্লাহু আেহুমা বতলে, 

 .«ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها»

‘প্রোমার সালাে প্রথতক েুটম েেিুকু হকদার যেিুকু েুটম বুতেে।’ 

অেএব শরীয়তের উতিশয প্রদতখ টবচার করতল খুশু টবহীে সালাে সহীহ েয়, যটদও আমরা 
প্রসিাতক এ অতথজ সহীহ বটল প্রয, পুেরায় পড়তে বটল ো।”130 ইবেুল কাইতয়যম প্রথতক আহৃে 
অাংশ প্রশষ হতলা। 

ইবেুল কাইতয়যম অেযত্র বতলে, “সহীহ গ্রতন্থ েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম প্রথতক 
প্রমাটণে, টেটে বতলতেে, 

إذا أذن املؤذن بالصالة أدبر الشيطان وهل رضاط، حىت ال يسمع اتلأذين، فإذا قىض اتلأذين أقبل، فإذا ثوب »
ا، ما لم يكن بالصالة أدبر، فإذا قىض اتلثويب أقبل، حىت خيطر بني املرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذ
 .«يذكر، حىت يظل ال يدري كم صىل، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتني وهو جالس

“যখে মুয়াটিে সালাতের আযাে প্রদয় েখে শয়োে বায়ু েযাে করতে করতে পাটলতয় যায়, 
প্রযে আযাে শুেতে ো পায়। যখে আযাে প্রশষ হয় এটেতয় আতস। আবার যখে ইকামে শুরু 
হয় পাটলতয় যায়, ইকামে প্রশষ হতল টফতর আতস, এেিাই কাতে আতস প্রয, মুসটল্লর েফতস 
ওয়াসওয়াসা টদতে সমথজ হয় এবাং বতল, এিা স্মরণ কর, এিা স্মরণ কর, যা পূতবজ স্মরণ 
করতে পারে ো, যিরুে এক সময় বলতে পাতর ো কে রাকাে পতড়তে। যখে প্রোমাতদর 

                                                            
130 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘মাদাটররু্স সাটলটকে’: ১/১১২। 
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প্রকউ এরূপ অেুভব কতর েখে বসাবস্থায় দু’টি সার্দাহ করতব। 

টিেীয় মতের ফটকহরা আতরা বতলে, যটদ শয়োে মুসটল্লতক এেিাই োটফল কতর প্রয, কে 
রাকাে পতড়তে োও ভুতল যায়, েবুও েবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম োতক দু’টি সার্দাহ 
করতে বতলতেে, টিেীয়বার পড়তে বতলে টে। যটদ োর সালাে বাটেল হে, প্রযরূপ আপোরা 
বতলে, োহতল অবশযই োতক পুেরায় সালাে পড়ার টেতদজশ টদতেে। 

টিেীয় মতের ফটকহরা আতরা বতলে, এিাই সাহু সার্দার রহসয, অথজাৎ শয়োে বান্দাতক 
প্রধাাঁকা টদতয়, বান্দা ও োর সালাতের খুশু েষ্ট কতর বাটহযকভাতব সামােয সাফলয লাভ কতরও 
আেটন্দে হওয়ার পটরবতেজ লাটিে হয়। এ র্তেযই সাহুর দু’টি সার্দাতক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাম লাটিেকারী বতলতেে।”131 আহৃে অাংশ প্রশষ হতলা। 

অেএব যটদ খুশুর ফল ও ফায়দা লাভ করার র্তেয মুসটল্লতক পুেরায় সালাে আদায় করতে 
বলা হয়, েতব প্রসিা োর ইোর উপর টেভজরশীল, প্রস চাইতল হাটসল করতব, অেযথায় োর 
প্রথতক বটিে হতব। আর যটদ পুেরায় পড়তে বলার অথজ হয়, োতক সালাে প্রদাহরাতে বাধয 
করা, ো পড়তল শাটস্ত প্রদাে করা ও োর উপর সালাে ো পড়ার টবধাে র্াটর করা, োহতল 
আমরা প্রসিা মােতে োরার্। দু’টি অটভমে প্রথতক টিেীয় মেটি অটধক টবশুদ্ধ। আল্লাহ ভাতলা 
র্াতেে। 

পটরটশষ্ট 

খুশুর টবষয়িা খুব স্পশজকাের। আল্লাহর োওটফক োড়া কাতরা পতক্ষই পুঙ্খােুপুঙ্খ খুশু অর্জে 
করা সম্ভবপর েয়। আবার খুশু প্রথতক বটিে হওয়াও বড় দুভজােয। এ র্তেয েবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বলতেে, 

 .«بك من قلب ال خيشعامهلل إين أعوذ »

“প্রহ আল্লাহ, আটম প্রোমার কাতে এমে অন্তর প্রথতক পাোহ চাই, প্রয ভীে হয় ো (খুশু অর্জে 
কতর ো)।”132

 

সালাতে খুশু ও একাগ্রটচত্ত রক্ষা করা ও ো-করার টভত্ততে মুসটল্লরা কতয়ক প্রেণীতে ভাে হয়। 
কারণ, খুশু অন্ততরর আমল, কখতো বাতড় কখতো কতম। কাতরা খুশু আসমাে পযজন্ত প্রপৌঁতে যায়, 
আর কাতরা খুশু মাটি প্রভদ কতর আতলার মুখও প্রদতখ ো। কারণ, প্রস ো বুতে সালাে শুরু কতরতে, 

                                                            
131 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘মাদাটররু্স সাটলটকে’: ১/৫২৮-৫৩০। 
132 টেরটমযী, ৫/৪৮৫, হাদীস োং ৩৪৮২, সহীহ টেরটমযী, ২৭৬৯। 
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ো বুতেই ো প্রশষ কতরতে, ফতল প্রযমে টেল সালাতের পূতবজ প্রেমেই আতে োর পতর। 

ইমাম ইবেুল কাইতয়যম রহ. বতলে, “খুশুর োরেময টহতসতব মুসটল্লরা পাাঁচ ভাতে ভাে হয়: 

১. টেতর্র েফতসর উপর রু্লম ও সীমালঙ্ঘেকারী। অথজাৎ সালাতের ওযু, সময়, সুন্নে ও 
রুকে সব প্রক্ষতত্রই ত্রুটিকারী মুসটল্ল। 

২. মুসটল্ল সালাতের সময়, সুন্নে, বাটহযক রুকে ও ওযুর হক আদায় কতর বতি, টকন্তু েফসতক 
আয়তত্ত এতে োর ওয়াসওয়াসা দূর করতে অবতহলা কতর। এরূপ মুসটল্ল েফতসর দাস, টচন্তা 
ও ওয়াসওয়াসার প্রোলাম। 

৩. মুসটল্ল সালাতের সকল সুন্নে ও রুকে টঠকঠাক আদায় কতর, অন্ততরর ওয়াসওয়াসা ও েফতসর 
কু-মেণা দূর করতেও প্রচষ্টা কতর এবাং পুতরা সালাতেই পাহারাদাটরতে টলপ্ত থাতক, প্রযে োর 
সামােয সাওয়াবও শয়োে চুটর করতে ো পাতর। এরূপ মুসটল্ল টর্হাদ ও সালাতে টলপ্ত। 

৪. মুসটল্ল সালাতের সকল হক, রুকে ও সুন্নে আদায় কতর, অন্তরতকও োর সুরক্ষা ও হক 
আদাতয় টলপ্ত রাতখ, প্রযে সামােয সাওয়াবও েষ্ট ো হয়, যথাযথভাতব সালাে আদায় ও পূণজ 
করতে প্রচষ্টার প্রসরািা বযয় কতর। এরূপ মুসটল্ল সালােভর খুশু ও রতবর ইবাদতে মগ্ন। 

৫. মুসটল্ল উটল্লটখে বযটির েযায় সালাতের সব রুকে টঠকঠাক আদায় কতর, অটধকন্তু প্রস 
টেতর্র অন্তরতক ধতর এতে রতবর সামতে দাাঁড় কটরতয় রাতখ, অন্তর টদতয় রবতক প্রদতখ ও 
প্রদখার প্রচষ্টা কতর। োর অন্তর রতবর মহব্বে ও বড়তত্ব পটরপূণজ, প্রায় প্রস প্রযে রবতক প্রদখতে 
ও প্রেযক্ষ করতে, ফতল োর কুমেণা ও টচন্তাগুতলা দুবজল ও টেতস্তর্ হতয় পতড় এবাং োর ও 
োর রতবর মধযকার বাধাগুতলা সতর যায়। এরূপ মুসটল্ল ও অেযােয মুসটল্লর সালাতের মাতে 
আসমাে ও র্টমতের পাথজকয। প্রকেো, প্রস সালােভর রবতক টেতয় বযস্ত এবাং োতক টেতয়ই 
পটরেৃপ্ত টেল। 

১ম প্রকার মুসটল্ল শাটস্ততযােয; ২য় প্রকার প্রর্রার সমু্মখীে; ৩য় প্রকার পাপ প্রথতক মুি; ৪থজ 
প্রকার সাওয়াতবর প্রযােয; ৫ম প্রকার আল্লাহর ধেকিয-প্রাপ্ত। পিম প্রকার মুসটল্ল োতদর 
একর্ে, যারা সালােতক টেতর্র প্রচাতখর শীেলো বাটেতয়তে। বলাই বাহুলয দুটেয়াতে যার 
প্রচাখ সালাতের িারা শীেল হতব আটখরাতে োর প্রচাখ রতবর ধেকিয প্রপতয় শীেল হতব, অটধকন্তু 
দুটেয়াতেও শীেল হতব। আর যার প্রচাখ রবতক দশজে কতর শীেল হতব োতক প্রদতখ শীেল 
হতব সকল প্রচাখ। পক্ষান্ততর প্রয প্রচাখ রব িারা শীেল হতব ো, প্রস প্রচাখ হোশার আঘাতে 
খিটবখি হতব।”133 ইবেুল কাইতয়যম প্রথতক আহৃে অাংশ প্রশষ হতলা। 

                                                            
133 ইবেুল কাইতয়যম প্রণীে ‘আল-ওয়াটবলুস সাটয়যব’: পৃ.৪০। 
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সবতশতষ আল্লাহ ো‘আলার টেকি প্রাথজো কটর, টেটে আমাতদর খুশুওয়ালা বান্দাতদর অন্তভুজি 
করুে। আমাতদর উপর রহমতের দৃটষ্ট দাে করুে। অেুঃপর যারা বইটি প্রচাতর অাংশ টেতব 
ও পাঠ করতব োতদর সবাইতক টেটে উপকৃে করুে ও উত্তম টবটেময় দাে করুে। আমীে। 
আল-হামদুটলল্লাটহ রাটব্বল আলামীে। 

সমাপ্ত  
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সালাতে খুশু ও একাগ্রোর গুরুত্ব অপটরসীম। আল্লাহ ো‘আলা 

সালাে আদায়কারীর সফলোতক একাগ্রোর সাতথ সমৃ্পি 
কতরতেে। অেএব, সফল সালাতের র্তেয একাগ্রো পূবজশেজ। 
প্রলখক এ শেজ সুরক্ষার র্তেয কীভাতব সালাতে একাগ্রো অর্জে 
হয় এবাং কী কারতণ একাগ্রো ভে হয় প্রভৃটে টবষতয়র ওপর 
সুন্দর আতলাচো প্রপশ কতরতেে বইটিতে। 
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