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আৰম্ভঠণচি এষাৰ 

ঠিছঠমল্লাঠহৰ ৰাহমাঠনৰ ৰাহীম 

     আল্লাহ িা‘আলাই ছকাৰআন মঠজদৰ ছুৰা ‘আয-যাঠৰয়াহ’ৰ ৫৬ নং 

আয়ািি ককচছেঃ “আৰু মই ঠজন আৰু মানুহক ছকৱল এইিাচিই সৃঠি 

কঠৰচছাোঁ ছয, ঠসহোঁচি ছকৱল ছমাচৰই ইিাদি কঠৰি”। ছুৰা ‘মু’ঠমনুন’ৰ 

১১৫ নং আয়ািি ককচছেঃ “ছিামাচলাচক ভাঠৱছা ছনঠক ছয, আঠম 

ছিামাচলাকক অনৰ্থক সৃঠি কঠৰচছাোঁ আৰু ছিামাচলাকক আমাৰ 

ওেৰললচক ঘূৰাই অনা নহি”। ছুৰা ‘আদ-দুখান’ৰ ৩৮ নং আয়ািি 

ককচছেঃ “আকািমণ্ডল, পৃঠৰ্িী আৰু এই দুচয়াচৰ মাজি ঠয আচছ ইয়াৰ 

এচকাচৱই আঠম ছধমাঠলৰ ছচলচৰ সৃঠি কৰা নাই”।  

     ওপৰৰ আয়ািসমূহৰ পৰা ছদখা যায়, আল্লাচহ মানৱ জাঠিক সৃঠি 

কঠৰচছ আল্লাহৰ ইিাদি কঠৰিলল আৰু এই সংক্ৰান্তি ঠিোৰৰ সনু্মখীন 

হ’িলল আঠম আল্লাহৰ ওেৰললচক ঘূঠৰ যাি লাঠগি। ইিাদিৰ ঠভিৰি 

আটাইিলক দামী ইিাদি হ’ল– ‘ঠেয়াম’ আৰু আটাইিলক সঘনাই কৰা 

ইিাদি হ’ল– ‘ছালাি’। মানুচহ কৰা সকচলা ইিাদি িা আমলৰ ছনকী 

ঠিঠৰস্তাই মানুহৰ আমলনামাি ঠলচখ, ঠকন্তু ‘ঠেয়াম’ৰ ছনকী আল্লাচহ ঠনচজ 

ঠদি িুঠল ককচছ। ঠেয়াম আৰু হজ্জি ৰ্কাৰ দচৰ ছালািৰ ছকাচনা ঠিকল্প 

নাই আৰু ছালাি প্ৰস্তুঠিৰ িাচি আি িছৰ সময় সীমা ঠনদ্ধথাৰণ কঠৰ 

ঠদচছ। সন্তানৰ সাি িছৰ িয়সৰ পৰা ছালািৰ িাঠগদ ঠদি ককচছ, দহ 

িছৰললচক নপঠিচল ঠপঠিি ককচছ আৰু ছপান্ধৰ িছৰচিা নপঠিচল ঘৰৰ 
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পৰা িাঠহৰ কঠৰ ঠদি ককচছ, এয়াই আি িছৰৰ প্ৰস্তুঠি। সন্তানক ছালািৰ 

প্ৰঠি আকৃি কঠৰিলল ঠপিা-মািাক ঠনচদথি ঠদয়া কহচছ । হাদীছি িঠণথি 

আচছেঃ “ছালু্ল কামা ৰা-আই িুমুঠন উোঠল্ল” অৰ্থাৎ ছালাি ছিচনলক পিা 

ছযচনলক ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ ৱছাল্লাচম পঠিঠছল । 

     উক্ত ঠনচদথিনা মনি ৰাঠখ, ছালাি আদায় কৰাৰ পদ্ধঠি সহজভাচৱ 

জনসাধাৰচণ জনাৰ উচেচিয এই হািপুঠৰ্খন ছপা কঠৰ উঠলওৱাৰ ছেিা 

কৰা কহচছ। এই প্ৰচেিাি ডা: হাদী হুছনুল ইছলাম োচহি, ডা: আৰিান 

আঠল োচহি, ছজানাি ৰঠিকুল ইছলাম মাদানী, ছজানাি জুিাইৰ ঠিন 

ঠপয়াৰ আৰু ছজানাি ছাহনুৰ ঠছঠেক োচহচি ঠিচিষভাচৱ সহায় 

সহচযাঠগিা আগিিাইচছ, ছিচখিসকললল মই ছমাৰ আন্তঠৰক কৃিজ্ঞিা 

প্ৰকাি কঠৰচছাোঁ আৰু ছদাৱা কঠৰচছাোঁ আল্লাচহ ইয়াৰ উত্তম প্ৰঠিদান দান 

কৰক।  

 

                                                                                                

                                         ইক্ৰামূল হুচেইন  
                                   (অৱসৰপ্ৰাপ্ত ঠজলা নযায়াধীি)  
                                সদসয, ঠিচদিী নযায়াঠধকৰণ নং– ১  
                                          ছগাৱালপাৰা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                  

ভূঠমকা 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ঠিছঠমল্লাঠহৰ ৰহমাঠনৰ ৰঠহম 

     আঠজৰ পৰা প্ৰায় ১৪৩৬ িছৰৰ আগচি ইছলাম ধমথ প্ৰোৰ হয়, 
ঠকন্তু অসমীয়া ভাষাি ধমথ সম্বন্ধীয় পুঠৰ্ৰ অভাৱ পঠৰলঠক্ষি ছহাৱা ছদখা 
যায়। ঠয দুই এখন ঠকিাপ ছপাৱা যায়, আটাইচিাৰ ছহীহ হাদীছৰ ওপৰি 
প্ৰঠিঠষ্ঠি নহয়। ছহীহ পদ্ধঠি অঠিহচন ছালাি গ্ৰহণচযাগয নহয়। কাৰণ 
আমাৰ নিী কঠৰম োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু কক কগচছ–   َصلُّْوا َكَما
، ْ َصِّلى

ُ
ْ أ ْيتُُمْوِنى

َ
 োলু্ল কামা ৰা-আই িুমুঠন উোঠল্ল” অৰ্থাৎ “ছিামাচলাচক“ َرأ

ছিচনলক ছালাি আদায় কৰা, ছযচনলক ছমাক ছালাি আদায় কৰা 
ছদঠখছা” গঠিচক ছালাি (নামাজ) ছিচনককু পঠিি লাগঠুি ছযচনদচৰ 
ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু পঠিঠছল”। ঠযচহিু ইিাদাি 
কিুল ছহাৱাৰ এটা প্ৰধান েিথই হ’ল- নিী োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ 
পদ্ধঠি। আল্লাহ িাআ’লাই আমাক পৃঠৰ্ৱীকল পিাইচছ আল্লাহৰ উপাসনা 
িা ইিাদাি িচেগী কঠৰিলল, ছসচয় আমাৰ ইিাদাি হ’ি লাঠগি 
ত্ৰুঠটমুক্ত, যাচি আল্লাহৰ দৰিাৰি গৃহীি হয় আৰু আঠম জান্নািুুল-
ঠিৰচদৌে লাভ কঠৰি পাচৰা োুঁ। কাৰণ ঠকয়ামিৰ ঠদনা িাোক প্ৰৰ্ম প্ৰশ্ন 

কৰা হ’ি ছিওোঁৰ ছালাি সম্পচকথ। ছালািৰ ঠহোি সঠিক হ’ছল ছিওোঁৰ 
সকচলা আমল সঠিক হ’ি, অনযৰ্া সকচলা আমল িৰিাদ হ’ি। (ঠেলঠেলা 
ছহীহা হা/১৩৫৮)। ইয়াি পাছ কঠৰি পাঠৰচলই জান্নাি লাভ কঠৰম, ইন শ্বা 
আল্লাহ! 

     ইমাম আহমদ ঠিন হাম্বল (ৰেঃ)ছয় {১৬৪-২৪১ ঠহেঃ/৭৮১-৮৫৫ খৃেঃ} 
ককঠছল, িুঠম যঠদ িাগদাদৰ এিটা মছঠজদি ছালাি আদায় কৰা 
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িৰ্াঠপও িুঠম ছকাচনা এটা মছঠজদচি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লাম ও োহািাচয় ঠকৰামৰ ছালাি ছদখা নাপািা। গঠিচক ছিামাচলাচক 
আল্লাহক ভয় কৰা আৰু ছিামাচলাকৰ ঠনজৰ ছালাি আৰু পঠৰয়াল িৰ্া 
লগৰীয়াসকলৰ ছালািৰ প্ৰঠি লক্ষয কৰা। [আিু ইয়া‘লা, িািাক্কািুল 

হানাঠিলাহ, (কিৰূি: দাৰুল মা‘ঠৰিাহ, িাঠি) ১/৩৫২]। এয়া আঠছল আঠজৰ পৰা 
প্ৰায় ১২০০/১২৫০ িছৰৰ আগৰ কৰ্া, িত্তথমানৰ ঠিিনাৰ যুগি অৱস্থা 
ঠকমান ঠনম্নগামী কহচছ, ছসয়া সহচজ অনুচময়। আঠম আমাৰ ছালাি শুদ্ধ 

পদ্ধঠিি পঠিিলল হ’ছল ছালািৰ ৰুকন, ওৱাঠজি, ছুুন্নুাি আঠদ জাঠনি 
লাঠগি আৰু পিাৰ ত্বৰীকা জনাৰ িাচি হাদীছ োি লাঠগি। কাৰণ 
িত্তথমানৰ ইমামসকচল এই ঠিষচয় সাধাৰণ মানুহক অৱগি কৰা ছদখা 
নাযায়, হয়চিা ঠনচজ ভালদচৰ নজনা িাচি অৰ্িা িাপ-দাদাৰ ঠদনৰ পৰা 
েঠল অহা পদ্ধঠিক সলঠন কঠৰিলল ভয় কৰছু। এচন অৱস্থাি আঠম 

সকচলা আহকাম আৰকান মাঠন ছালাি আদায় নকঠৰচল আল্লাহৰ 
দৰিাৰি গৃহীি হ’ি ছন নহয়, ছসয়া এক ঠেন্তনীয় ঠিষয়। শুদ্ধ পদ্ধঠিি 
ছালাি আদায় কঠৰিলল হ’ছল আঠম ছালািৰ িৰজ, ওৱাঠজি, ছুন্নাি 
আঠদ ভালদচৰ জনা দৰকাৰ। ঠযচহিু ছকাৰআন মঠজদৰ প্ৰৰ্ম নাঠজল 

ছহাৱা আয়ািৰ জঠৰয়চি ঠিক্ষা লিলল ককচছ, গঠিচক প্ৰচিযক জ্ঞানসম্পন্ন 
মুছলঠুম িযঠক্তচয় ঠিক্ষা গ্ৰহণ কৰাচটা িৰজ, ছিচন স্থলি আঠম 
ঠকয়ামিৰ ঠদনা ছকচনলক আল্লাহৰ ওেৰি ছালািৰ শুদ্ধ পদ্ধঠিৰ ঠিষচয় 
জনা নাঠছচলা োুঁ িুঠল কম? আমাৰ সহজ সৰল মুছলঠুম ছলাকসকচল 
ধমথীয় সকচলা ঠিষয়ি ঠনজৰ মহল্লাৰ ইমামৰ ওপৰচি ঠনভথৰ কচৰ, অৰ্ে 
ইমামসকচল ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম পিা ছালািৰ 
ত্বৰীকাৰ ঠিষচয় অৱগি নকচৰ। এই ছলাকসকচল যাচি সহজচি 
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ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ ছালািৰ পদ্ধঠিৰ ঠিষচয় জাঠন 
কল আমল কঠৰি পাচৰ, ছসই উচেিয আগি ৰাঠখচয় এই কু্ষদ্ৰ পুঠৰ্খঠনৰ 
জঠৰয়চি মানুহক সহজভাচৱ ছালািৰ পদ্ধঠিৰ ঠিষচয় জচনাৱাৰ প্ৰয়াস 
কৰা কহচছ, যাচি মানুচহ কদঠনক পাোঁে ওৱাক্তৰ ছালাি নীঠি-ঠনয়মমচি 
িৰজ, ওৱাঠজি, ছুন্নাি মাঠন আদায় কঠৰ জান্নািলল ছযাৱা ৰািা কিয়াৰ 
কঠৰ লি পাচৰ।  

     ছিষি মহান আল্লাহৰ ওেৰি শু্বকৰীয়া আদায় কঠৰচছাোঁ আৰু দু‘আ 
কঠৰচছাোঁ যুাচি সকচলা ধৰণৰ অঠনচ্ছাকৃি ভুল-ত্ৰুঠট মাজথনা কঠৰ এই 
কু্ষদ্ৰ প্ৰয়াসক কিুল কচৰ, আৰু কৰুণা ঠভক্ষা মাঠগছছাোঁ যাচি ঠকিাপখঠন 
পৰকালি িাৰ আজৰ িা প্ৰঠিদান িহুগুণ কঠৰ প্ৰদান কচৰ, আঠমন। 

ইক্ৰামূল হুচেইন                                                                     

 

 

 

 

 

 

১. ছালািৰ িযীলিসমূহ (  فضائل الصالة) 



 

 

 
 8  

     পঠিত্ৰ ছকাৰআন আৰু ছহীহ হাদীছি ছালািৰ িযীলিৰ ঠিষচয় 
অসংখয িণথনা আচছ, যাৰ মাধযমি আল্লাহৰ িাোই ছালািৰ প্ৰঠি 
মচনাচযাগ ঠদি পাচৰ আৰু শুদ্ধ িৰ্া একাগ্ৰিাৰ সকুছি একঠনষ্ঠভাচৱ 
ছালাি আদায় কঠৰি পাচৰ। ছালািৰ িযীলি সম্বচন্ধ িহুচিা ঠমছা ও 

িচনাৱা কাঠহনীৰ প্ৰেলন আচছ। আঠম ছসইচিাৰলল মন-কাণ ঠনঠদ 
ছালািৰ িযীলি সম্পকথি ছকাৰআন ও ছুন্নাহৰ ওপৰি আমল কৰা 
জৰুৰী। ছকাৰআন মঠজদৰ ছুৰা “আল-আনকািূি”ৰ ৪৫ নং আয়ািি 
আল্লাচহ এচনদচৰ ককচছ– “(ছহ নিী) ছিামাৰ প্ৰঠি ঠয ঠকিাি অহী কৰা 
হয়, িাৰ পৰা িুঠম ঠিলাওৱাৎ কৰা আৰু ছালাি কাচয়ম কৰা। ঠনশ্চয় 
োলাচি অশ্লীল আৰু অসৎ কামৰ পৰা ঠিৰি ৰাচখ, আৰু আল্লাহৰ 
স্মৰচণই কহচছ সিথছেষ্ঠ”। ছুৰা “হূদ”ৰ ১১৪ নং আয়ািি ককচছ– “আৰু 

িুঠম ছালাি প্ৰঠিষ্ঠা কৰা, ঠদনৰ দুচয়া প্ৰান্তভাগি আৰু ৰাঠিৰ 
প্ৰৰ্মাংিি। ঠনশ্চয় সৎ কমথই অসৎ কমথক দূৰ কচৰ, উপচদি 
গ্ৰহণকুাৰুীসকলৰ িাচি এইছটা এটা উপচদি”। আিু হুৰাইৰা 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
ককচছ– পাোঁে ওৱাক্ত ছালাি, এক জুমুু‘আৰ পৰা পৰৱত্তথী জুমুু‘আকল 
আৰু এক ৰমজানৰ পৰা পৰৱত্তথু ী ৰমজানৰ মাজৰ সময়চোৱাি ছহাৱা 
(ছগীৰা) গুনাহৰ কািিাৰা স্বৰূপ, যঠদচহ ছিওোঁ কঠিৰা গুনাহসমূহৰ পৰা 
মুক্ত ৰ্াচক। (ছহীহ মুছঠলম, ঠমেকাি হা/৫৬৪)। আিু হুৰাইৰা ৰাঠিয়াল্লাহু 
আনহুৰ িাৰা িঠণথি আন এক হাদীছি ৰাছুল্লাল্লাহু োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লামছু সুঠধলছু– “ছিামাচলাকৰ ঘৰৰ সনু্মচখচৰ প্ৰৱাঠহি নদীি 
কদঠনক পাোঁেিাৰ ছগাছল কঠৰচল ছিামাচলাকৰ িৰীৰি ঠকিা ময়লা 
ৰ্াঠকিচন? ছিওোঁচলাচক উত্তৰ ঠদলছু– নাৰ্াচক, ছিঠিয়া নিী োল্লাল্লাহু 
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আলাইঠহ অছাল্লামছু ক’লছু– পাোঁে ওৱাক্ত ছালািৰ িুলনাও ঠিক 
অনুৰুূপ, ইয়াৰ িাৰা আল্লাচহ গুনাহসমূহ দূৰ কৰঠু ঠদচয়।’’ (মুত্তািাক্ক 

‘আলাইহ, িুখাৰী হা/৫২৮, ১/৭৬ পৃেঃ, ঠমেকাি হা/৫৬৫)। উক্কিা ইিনু আঠমৰ 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি, ছিওোঁ ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লামক ছকাৱা শুঠনছছু– “ছিামাচলাকৰ প্ৰভু অিযন্ত আনঠেি হয় 
ছসই ছভৰা ৰখীয়াৰ প্ৰঠি, ঠস ছযঠিয়া পাহাৰৰ ওপৰি আজান ঠদ ছালাি 
আদায় কচৰ। মহান আল্লাচহ ঠিঠৰস্তাসকলক কয়– ছিামাচলাচক 
ছদঠখছাচন, ছমাৰ িাোই ছমাক ভয় কঠৰ আজান ঠদ ছালাি আদায় 
কঠৰচছ, মই িাক মাি কঠৰ ঠদচছাোঁ আৰু ঠস জান্নািি প্ৰচৱি কঠৰি।’’ 
(আিু দাউদ  হা/১২০৩, পৃেঃ ১/১৭০, নাছাঈ  হা/৬৬৬, ঠমেকাি হা/৬৬৫, পৃেঃ ৬৫)। 
আিু ক্কািাদা ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ– আল্লাহ িা‘আলাই ছঘাষণা কঠৰচছ ছয 
“ঠনশ্চয় মই আচপানাৰ উম্মিৰ ওপৰি পাোঁে ওৱাক্ত ছালাি িৰজ 
কঠৰচছাোঁ আৰু অংগীকাৰ কঠৰচছাোঁ ছয, ঠয িযঠক্তচয় সময়মচি উক্ত পাোঁে 
ওৱাক্ত ছালাি আদায় কঠৰ ঠকয়ামিৰ ঠদনা উপঠস্থি হ’ি, মই িুাক 
জান্নািি প্ৰচৱি কৰাম আৰু ঠয িযঠক্তচয় ইয়াৰ সংৰক্ষণ নকচৰ িাৰ 
ওেৰি ছমাৰ ছকাচনা অংগীকাৰ নাই।” (ছহীহ আিু দাউদ হা/৪৩০, েনদ 
‘হাছান’ ছালাি অধযায়, ওৱাক্ত ছহিাজি কৰা অনুচচ্ছদ, মাঠলক, নাছাঈ, ঠমেকাি 
হা/৫৭০)। 

     ছালাি পঠৰিযাগকাৰীৰ িাচি আচছ– কচিাৰ িাঠস্ত। আল্লাহ 

িা‘আলাই ছুৰা “আি-িাওিাহ”ৰ ১১ নং আয়ািি ককচছ– “এচিচক 
ঠসহোঁচি যঠদ িাওিাহ কচৰ, ছালাি কাচয়ম কচৰ আৰু জাকাি আদায় 
ঠদচয়, ছিচন্ত ঠসহোঁি ছিামাচলাকৰ িীনঠু ভাই”। ছুৰা “আল-মুোচ্ঠছৰ”ৰ 
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৪০-৪৩ নং আয়ািি ককচছ– “জান্নািি ছিওোঁচলাচক ইজচন ঠসজনক 
সুুধঠুি, অপৰাধীসকলৰ ঠিষচয়, ঠকচহ ছিামাচলাকক ‘ছাক্কাৰ’ নামৰ 
জাহান্নামি ঠনচক্ষপ কৰঠুছছ? ঠসহোঁচি কি– আঠম ছালাি 
আদায়কুাৰুীসকলৰ অন্তভুথক্ত নাঠছচলাোঁ।” 

     ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ– ঠয িযঠক্তচয় মুছঠলম 
ঠহোচি আল্লাহৰ সকুছি সাক্ষাৎ কঠৰ আনঠেি হ’ি ঠিোচৰ, ছিওোঁ ছযন 
পাোঁে ওৱাক্ত ছালাি যৰ্াযৰ্ভাচৱ আদায় কৰছু, য’ছিই আজান ঠদয়ছু। 
(ছহীহ মুছঠলম হা/১৫২০, ১/২৩২ পৃেঃ)। ছকাচনা এক িযঠক্তৰ সকুছি মুশ্বঠৰক 
িা অঠিশ্বাসী ছলাকৰ পাৰ্থকয হ’ল ছালাি পঠৰিযাগ কৰা। (ছহীহ মুছঠলম 
হা/২৫৬-২৫৭, ১/৬১ পৃেঃ)। ‘আবু্দল্লাহ ইিনু োক্কীক্ক উকায়ঠল ৰাঠিয়াল্লাহু 
আনহুছৱ ককচছ, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ ছাহািীসকচল 
ছালািৰ িাঠহচৰ অনু য আমলসমূহৰ ঠভিৰি ছকাচনা এটা আমল এঠৰ 
ঠদয়া কাযথযক কুিুৰী িুঠল ছকাৱা নাঠছল। (ঠিৰঠমযী হা/২৬২২, ২/৯০ পৃেঃ, 
ঈমান অধযায় ছালাি পঠৰিযাগ কৰা অনুচচ্ছদ)। ‘আবু্দল্লাহ ইিনু িুৰায়দা 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুছৱ ছিওোঁৰ ঠপিাকৰ পৰা িণথনা কঠৰচছ, ৰাছুলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ– “আমাৰ আৰু ঠসহোঁিৰ (অঠিশ্বাসী, 
মুশ্বঠৰক আৰু মুনাঠিক) মাজি ঠয অংগীকাৰ, ছসয়া হ’ল ছালাি, গঠিচক 
ঠয িযঠক্তচয় ছালাি এঠৰ ঠদছল ঠস কুিুৰী কৰঠুচল।” (ঠিৰঠমযী হা/২৬২১)। 
ইয়াৰ পৰা িুজা যায় ঠয িযঠক্তচয় ছালাি িযাগ কচৰ ছিওোঁ ঠনেঃসচেচহ 
কুিুৰী কৰঠুচল, অলসিা িা অৱছহলাি ছালাি আদায় নকঠৰচল 
জাহান্নামি যাি লাঠগি আৰু িাঠস্ত ছভাগ কৰাৰ ঠপছি আল্লাহৰ দয়াি 
কঠলমা কত্বয়ু ঠযিুাৰ িৰকিি মুঠক্ত পাই জান্নািি প্ৰচৱি কঠৰি। (ইিনু 
মাজাহ হা/৬০, পৃেঃ ৭, েনদ ছহীহ)। ঠকন্তু ইচ্ছাকৃিভাচৱ ছালাি এঠৰ ঠদচল িা 
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অস্বীকাৰ কঠৰচল, ইছলামৰ পৰা িাঠহৰ কহ যাি আৰু জাহান্নামি 
ঠেৰস্থায়ীভাচৱ ৰ্াঠকি লাঠগি। (চিখ আলিানী, হুকমু িাঠৰঠকছ োলাহ, পৃেঃ ৬)।   

২. ছালািৰ (সময়) ওৱাক্তসমূহ  ( الصالة مواقيت ) 

     ছালািৰ সময়ৰ গুৰুত্বাচৰাপ কঠৰ আল্লাহ িা‘আলাই ককচছ- “ঠনশ্চয় 
ঠনধথাঠৰি সময়ি ছালাি আদায় কৰা মু‘ঠমনসকলৰ িাচি জৰুৰী কিথিয।” 
(ছুৰা আন-ঠনছা- ১০৩)। ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম আৰু 
োহািাচয় ঠকৰামছু ঠনঠেথি সময়ি ছালাি আদায় কঠৰঠছল। ঠনঠেথি 

সময়ি অৰ্থাৎ আওৱাল ওৱাক্তি ছালাি আদায় কৰাৰ গুৰুত্ব িহুি 
ছিঠছ। উমু্ম িাৰওৱা ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুাৰ িাৰা িঠণথি, ৰাছুলুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামক ছসাধা হ’ল– আমলসমূহৰ ঠভিৰি ছকান 
আমল সিথাঠধক উত্তম? উত্তৰি নিী োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
ক’লছু– আওৱাল ওৱাক্তি ছালাি আদায় কৰা। (ছহীহ আিু দাউদ হা/৪২৬, 

১/৬১ পৃেঃ, ঠিৰঠমযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃেঃ েনদ ছহীহ)। ছদখা যায়, আওৱাল 
ওৱাক্তি ছালাি আদায় কৰাৰ গুৰুত্ব জাম‘আিৰ সকুছি ছালাি আদায় 
কৰািলকও ছিঠছ। (ছহীহ মুছঠলম হা/১৪৯৭, ঠমেকাি হা/৬০০)। ‘আঠয়শ্বা 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহাই ককচছ- ‘‘ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম 
ছিওোঁৰ জীৱনি মাত্ৰ দু’িাৰৰ িাঠহচৰ ছকঠিয়াও ছালাি ছিষ ওৱাক্তি 
পিা নাই।’’ (ছহীহ ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি ৬১ পৃেঃ)। এইকাৰচণ ছিওোঁ ‘আলী 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুক লক্ষয কঠৰ ককঠছল- ‘‘ছহ ‘আলী ৩টা কামি ছকঠিয়াও 
পলম নকঠৰিা। িাৰ মাজি ১টা হ’ল ছযঠিয়াই ছালািৰ সময় হ’ি, 
ছিঠিয়াই ছালাি আদায় কৰা।’’ (ছহীহ ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি ৬১ পৃেঃ)।   



 

 

 
 12  

ক) িজৰৰ ছালািৰ সময়:- েুিহ ছাঠদকৰ ঠপছচি িজৰৰ ওৱাক্ত আৰম্ভ 
হয় আৰু সূচযথযাদয়ৰ আগললচক ৰ্াচক। গঠিচক সমসযাজঠনি কাৰণি 
সূচযথযাদয়ৰ পূচিথ িজৰৰ ছালাি আদায় কঠৰি পাঠৰ। আওৱাল ওৱাক্তি 

ছালাি আদায় কৰা উত্তম িাচি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
খুি পুৱাচি উঠি িজৰৰ ছালাি আদায় কঠৰঠছল। পূি আকাি মুকঠল 
হ’ছলচহ িজৰৰ ছালািৰ সময় আৰম্ভ ছহাৱাৰ ঠিষচয় ছকাচনা দলীল নাই। 
ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু িজৰৰ ছালাি আদায় কৰাৰ 
সময় সম্বচন্ধ িলি উচল্লঠখি হাদীছি ছপাৱা যায়-  

     “আঠয়শ্বা ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুাৰ িাৰা িঠণথি, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামছু িজৰৰ ছালাি আদায় কৰাৰ ঠপছি মঠহলাসকচল 
োদৰ ছমঠৰয়াই ঠনজ ঠনজ ঘৰলল উভঠি কগঠছল, ঠকন্তু ধূসৰ অন্ধকাৰৰ 
কাৰচণ ছিওোঁচলাকক ঠেঠনি পৰা নলগঠছল।” (মুত্তািাক আলাইঠহ, ছহীহ িুখাৰী 

হা/৮৬৭, ১/১২০ পৃেঃ, ঠমেকাি ৫৯৮নং)। আন এক হাদীছি ‘আঠয়শ্বা 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুাই িণথনা কঠৰচছ, “মুঠমন মঠহলাসকলছু োদচৰচৰ 
আিৃি কহ ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ সকুছি িজৰৰ 
ছালািি উপঠস্থি কহঠছল আৰু ছালাি ছিষ ছহাৱাৰ ঠপছি ঘৰলল উভঠি 
কগঠছল, ঠকন্তু ধূসৰ অন্ধকাৰৰ িাচি ছিওোঁচলাকক ছকাচনও ঠেঠন ছপাৱা 
নাঠছল।” (ছহীহ িুখাৰী হা/৫৭৮, ১/৮২ পৃেঃ)। আন এক িণথনাি ককচছ– 
“ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু িজৰৰ ছালাি এচন সময়ি 
পঠিঠছল ছযঠিয়া ওেৰি িহা ছলাকক ঠেঠনি পৰা নলগঠছল আৰু ৬০ ৰ 
পৰা ১০০ আয়াি ঠিলাৱি কঠৰঠছল।” (ছহীহ িুখাৰী হা/৫৪১, ১/৭৭ পৃেঃ, আিু 

দাউদ ৩৯৫, ৩৯৮নং)। গঠিচক ইয়াৰ পৰা ছদখা যায় ছয ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামৰ সময়ি িজৰৰ ছালাি অন্ধকাৰি আৰম্ভ কহঠছল 
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আৰু আন্ধুাৰ কহ ৰ্কা অৱস্থাচি ছিষ কহঠছল, যাৰ িাচি জাম‘আিি 
ছালাি আদায় কৰা মঠহলাসকলক ছালাি ছিষ ছহাৱাৰ ঠপছি ঘৰলল 
উভঠি যাওোঁচি ছকাচনও ঠেঠন ছপাৱা নাঠছল। 

খ) ছজাহৰৰ ছালািৰ সময়:- সূযথয পঠশ্চম আকািৰ ঠপচন ঢাল ছখাৱাৰ 
লচগ লচগ ছজাহৰৰ  ছালািৰ সময় আৰম্ভ হয় আৰু ছকাচনা িস্তুৰ ছাোঁ 
িাৰ সমপঠৰমাণ হ’ছল ছিষ হয়। এই সংক্ৰান্তি ‘আবু্দল্লাহ ইিনু আমৰ 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
ককচছ, “ছজাহৰৰ ছালািৰ সময় হ’ল– সূযথয ঢাল ছখাৱাৰ পৰা ছকাচনা 
িযঠক্তৰ ছাোঁ িাৰ সমপঠৰমাণ ছহাৱা পযথন্ত অৰ্থাৎ ‘আছৰৰ সময় 
ছহাৱাললচক।” (ছহীহ মুছঠলম হা/১৪১৯, পৃেঃ ১/২২৩, ঠমেকাি হা/৫৮১)। 
আওৱাল ওৱাক্তি ছালাি আদায় কৰা জৰুৰী যঠদও গ্ৰীষ্ম কালি 
ছজাহৰৰ ছালাি ঠকছু পলমককু আদায় কঠৰি পাঠৰ। আিু ছাঈদ 

ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুছৱ ককচছ– ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
ককচছ, “ছিামাচলাচক ছজাহৰক িাণ্ডা কৰা, কাৰণ গৰমৰ প্ৰচকাপ 
জাহান্নামৰ িাপ।” (ছহীহ িুখাৰী হা/৫৩৮, পৃেঃ ১/৭৬, মুছঠলম, আিু দাউদ, 
ঠিৰঠমযী)।  

গ) ‘আছৰৰ ছালািৰ সময়:- ছকাচনা িস্তুৰ ছাোঁ ছযঠিয়া ছসই িস্তুৰ 
সমপঠৰমাণ হ’ি ছিঠিয়া ‘আছৰৰ ছালািৰ সময় আৰম্ভ হ’ি। (আিু দাউদ, 

ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি ৫৮৩নং) আৰু ছযঠিয়া ছাোঁ ঠিগুণ হ’ি ছিঠিয়া ছিষ হ’ি, 
অৱছিয ছকাচনা সমসযাজঠনি কাৰণি সূযথযাস্তৰ আগি এক ৰাক‘আি 
পঠিি পাঠৰছল ‘আছৰৰ ছালাি আদায় কহ যাি, ছিচনলক সূযথযছুাদয়ৰ 
আগি এক ৰাক‘আি পঠিি পাঠৰছল িজৰৰ ছালাি আদায় কহ যাি। 
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(িুখাৰী, মুছঠলম, ঠমেকাি ৬০১-৬০২নং)। আনাে ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা 

িঠণথি, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ‘আছৰৰ ছালাি 
পিঠুঠছল সূযথয ছযঠিয়া উজ্জ্বল অৱস্থাি ওপৰি আঠছল, িাৰ ঠপছি 
ছকাচনা ছলাচক মঠদনাৰ পৰা োঠৰ মাইল িা সম-দূৰত্বি অৱঠস্থি স্থানৰ 
পৰা ঘূঠৰ আঠহি পাঠৰঠছল। (মুত্তািাক্ক আলাইহ, িুখাৰী হা/৫৫০, পৃেঃ ১/৭৮, 
মুছঠলম, ঠমেকাি ৫৯২নং)।      

ঘ) মাগঠৰিৰ ছালািৰ সময়:- সূযথয অস্ত ছযাৱাৰ লচগ লচগ মাগঠৰিৰ 
ছালািৰ সময় আৰম্ভ হয় আৰু পঠশ্চম আকািি সূযথযৰ ৰঙেুৱা আৱৰণ 
নাইকঠুয়া ছহাৱাৰ লচগ লচগ ছিষ হয়। (ছহীহ মুছঠলম হা/১৪১৯, পৃেঃ ১/২২৩, 
ঠমেকাি হা/৫৮১)।  

ঙ) ইশ্বাৰ ছালািৰ সময়:- মাগঠৰিৰ ছালািৰ সময় ছিষ ছহাৱাৰ ঠপছচি 
ইশ্বাৰ ছালািৰ সময় আৰম্ভ হয় আৰু মাজঠনিাকলচক ৰ্াচক। 
সমসযাজঠনি কাৰণি িজৰৰ আগললচক পঠিি পাঠৰ, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামছু ইশ্বাৰ ছালাি পলমলক পিাচিা উত্তম ঠহোচি 
ঠিচিেনা কঠৰঠছল। (আহমাদ, ঠিৰঠমযী, ইিনু মাজাহ, ঠমেকাি ৬১১নং)।  

     ইিনু ‘আব্বাছ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ, “জীব্ৰীল আলাইঠহ অছাল্লামছু কা’িাৰ কাষি 
দুঠদন অৱস্থান কঠৰ প্ৰঠি ওৱাক্ত ছালাি দুিাৰকক পঠি ছালািৰ আওৱাল 
আৰু আচখৰী ওৱাক্তৰ ঠিষচয় জনাই ঠদঠছল। ছিওোঁ ইমামঠি কঠৰ এিাৰ 
ছজাহৰ পিাচল সূযথয ঢাল ছখাৱাৰ লচগ লচগ, ‘আছৰ পিাইঠছল ছযঠিয়া 
প্ৰচিযক িস্তুৰ ছাোঁ িাৰ সমান কহঠছল, মাগঠৰি পিাইঠছল ছৰাজাদাচৰ 
ইিিাৰ কৰা সময়ি, ইশ্বা পিাইঠছল ছিঠল ডুি ছযাৱাৰ ঠপছি পঠশ্চম 
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আকািি ৰঙেুৱা আৱৰণ নাইকঠুয়া ছহাৱাৰ সময়ি আৰু িজৰ 
পিাইঠছল ছৰাজাদাচৰ খাদয ছখাৱা হাৰাম ছহাৱাৰ সময়ি অৰ্থাৎ ছাহাৰীৰ 
সময়ৰ ঠপছি। ঠপছঠদনাখন ছজাহৰ পিাইঠছল ছযঠিয়া প্ৰচিযক িস্তুৰ ছাোঁ 

িাৰ সমান কহঠছল, ‘আছৰ পিাইঠছল ছযঠিয়া প্ৰচিযক িস্তুৰ ছাোঁ দুগুণ 
কহঠছল, মাগঠৰি পিাইঠছল ছৰাজা ৰখা িযঠক্তচয় ইিিাৰ কৰা সময়ি, 
ইশ্বা পিাইঠছল ঠনিা এক-িৃিীয়াংি পূণথ ছহাৱা সময়ি আৰু িজৰ 
পিাইঠছল আকাি মুকঠল ছহাৱা সময়ি। িাৰ ঠপছি ছিওোঁ ছমাক লক্ষয 

কঠৰ ককঠছল– ছহ মুুহাম্মাদ! (োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম), এয়া 
আচপানাৰ পূিথৰ নিীসকলৰ সময়, এই দুই সময়ৰ মাজৰ ঠখঠনচয় 
ছালািৰ সময়”। (ছহীহ আিু দাউদ হা/৩৯৩, পৃেঃ ১/৫৬, ছালাি অধযায়–২, ছহীহ 
ঠিৰঠমযী হা/১৪৯, পৃেঃ ১/৩৮)।  

     ওপচৰাক্ত হাদীছৰ পৰা ছদখা যায় ছয জীব্ৰীল আলাইঠহ অছাল্লামছু 
পাোঁে+পাোঁে মুি দহ ওৱাক্ত ছালািি ইমামঠি কঠৰ ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামক প্ৰঠি ওৱাক্ত ছালািৰ আওৱাল আৰু আচখৰী সময়ৰ 
ঠিষচয় জনাই ঠদচছ। আওৱাল ওৱাক্তি ছালাি আদায় কৰাৰ গুৰুত্ব 

অঠধক, আনঠক জাম‘আিি ছালাি আদায় কৰািলকও অঠধক প্ৰাধানয 
ঠদয়া কহচছ। (ছহীহ মুছঠলম হা/১৪৯৭, ঠমেকাি হা/৬০০)।  

৩. ছালািৰ সংঠক্ষপ্ত ঠনয়ম  
 )ملسو هيلع هللا ىلصخمترص صفة صالة الرسول(

ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ককচছ, 
ْ  َكَما َصلُّْوا ْيتُُمْوِنى

َ
، َرأ ْ َصِّلى

ُ
أ  
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‘ছিামাচলাচক ছালাি আদায় কৰা, ছযচনদচৰ ছমাক ছালাি আদায় 
কচৰাোঁচি ছদঠখছা’ 

(িুখাৰী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; ঠমেকাি হা/৬৮৩)  
ছালািৰ সংঠক্ষপ্ত ঠনয়ম: 

(১) িাকিীচৰ িাহৰীমা: ছালাি আৰম্ভ হয় িকিীচৰ িহঠৰমাৰ িাৰা। 
ছালািি ঠৰ্য কহ নিী োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ‘আল্লা-হু আকিাৰ’ 
িুঠল আৰম্ভ কঠৰঠছল (ইয়াৰ আগচি ইঠন্ন ওৱাজ্জাহিু... িা আন এচকাচৱই 
পিা নাঠছল)। গঠিচক অজু কৰাৰ ঠপছি ছালািৰ সংকল্প কঠৰ ঠক্কিলাৰ 
িাচল মুখ কঠৰ ঠৰ্য় কহ ‘আল্লা-হু আকিৰ’ িুঠল কক দুই হাি কান্ধ অৰ্িা 
কাণৰ সমান্তৰাললক উিাি। (িুখাৰী, মুছঠলম, ঠমেকাি হা/৭৯৩, ৭৯৫)। হাি 
ছিালাৰ সময়ি হািৰ আঙুঠলসমূহ লম্বা কঠৰ ৰাঠখি। আঙুঠলসমূহ ছিঠছ 
িাোঁক কঠৰ নাইিা এচকিাচৰ লগাইও নাৰাঠখি। (আিু দাউদ, ইিনু খুজাইমাহ 
হা/৪৫৯ েনদ ছহীহ, হাঠকম, মুস্তাদৰাক)।  

(২) হাি িন্ধা: িাৰ ঠপছি িাওোঁ-হািৰ ওপৰি ছসাোঁ-হাি (িাওোঁ-হািৰ ‘ঠযৰা’ৰ 
ওপৰি ছসাোঁ-হািৰ ‘ঠযৰা’ ৰাঠখি) ঠকলাকুঠটললচক ৰাঠখি (ছহীহ িুখাৰী হা/৭৪০) 
অৰ্িা িাওোঁ-হািৰ কঠিৰ ওপৰি ছসাোঁ-হািৰ কঠি ৰাঠখ হাি িুকুৰ 
ওপৰি িাঠন্ধি। (আিু দাউদ হা/৭৫৯)। জাম‘আিি ছালাি আদায় 
কচৰা োুঁছি িাৰীি ঠৰ্য় কহ ইজনৰ ভঠৰ ঠসজনৰ ভঠৰৰ লগি, সৰুগাোঁঠিৰ 
লগি সৰুগাোঁঠি আৰু কান্ধৰ লগি কান্ধ ঠমলাই ঠৰ্য় হ’ি। (িুখাৰী, আিু 

দাউদ হা/৬৬৬, ১ম খণ্ড পৃেঃ ৯৭, েনদ ছহীহ)। ছালািি ঠছজদাৰ স্থানি দৃঠি 
ৰাঠখি। (িায়হাকী, হাঠকম, মুস্তাদৰাক, ইৰওৱাউল গালীল, আলিানী ৩৫৪ নং)। 
ইয়াৰ ঠপছি মুছল্লীচয় ঠিনম্রঠেচত্ত ঠনচম্নাক্ত দু‘আৰ মাধযমি ছিওোঁৰ 
সচিথাত্তম ইিাদিৰ শুভ সূেনা কঠৰি- 
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ْد  َن اَللَُّهمَّ بَاعى ْ مى ِنى قى َوالَْمْغرىبى اَللَُّهمَّ َنقى ْ َوَبْْيَ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َبْْيَ الَْمْْشى بَيِْنى

ْل َخَطايَاَي بىالَْماءى َواثلَّلْجى  ، اَللَُّهمَّ اْغسى نَسى َن ادلَّ ْبيَُض مى
َ
اْْلََطايَا َكَما ُينََّقَّ اثلَّوُْب اْْل

 َوالََْبَد

উচ্চাৰণ: আল্লা-হুম্মা িা-‘ঈদ িায়নী ওৱা িায়না খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা িা-
‘আদিা িায়নাল মাশ্বঠৰঠক্ক ওৱাল মাগঠৰঠি। আল্লা-হুম্মা নাঠক্কনী ঠমনাল 
খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাক্কাছ ছাওিুল আব্ইয়াযু ঠমনাদ দানাঠছ। আল্লা-
হুম্মাগঠছল খাত্বা-ইয়া-ইয়া ঠিল মা-ঠয় ওৱাছ ছালঠজ ওৱাল িাৰাঠদ’।  

অৰ্থ: ছহ আল্লাহ! আপুঠন ছমাৰ আৰু ছমাৰ গুনাহসমূহৰ মাজি এচনকুৱা 
দূৰত্ব সৃঠি কঠৰ ঠদয়া, ছযচনলক দূৰত্ব সৃঠি কঠৰছা পূি আৰু পঠশ্চমৰ 
মাজি। ছহ আল্লাহ! আপুঠন ছমাক পঠৰচ্ছন্ন কৰক গুনাহসমূহৰ পৰা, 
ছযচনলক পঠৰচ্ছন্ন কৰা হয় িগা কাচপাৰ ময়লাৰ পৰা। ছহ আল্লাহ! 

আপুঠন ছমাৰ গুনাহসমূহক ধুই পঠৰষ্কাৰ কঠৰ ঠদয়ক পানীৰ িাৰা, িৰিৰ 
িাৰা আৰু ছমঘৰ ঠিলাখণ্ডৰ িাৰা’। (িুখাৰী ৭৪৪, মুছঠলম ৫৯৮, আিু দাউদ 

৭৮১, নাছাঈ, দাচৰমী, মুছনাচদ আহমাদ ২/৯৮, ইিনু মাজাহ ৮০৫)। ইয়াচক ‘ছানা’ 
িা দু‘আচয় ইচস্তিিাহ ছিালা হয়। ছানাৰ কাৰচণ িলৰ দু‘আঠটও পঠিি 
পাঠৰ। ঠকন্তু ওপচৰাক্ত দু‘আঠট সিথাঠধক ঠিশুদ্ধ। 

َك، َواَل إىََلَ َغْْيُكَ  َك، َوتَبارََك اْسُمَك، َوَتَعاََل َجدُّ َْمدى   ُسبْحانََك اللَُّهمَّ َوِبى

উচ্চাৰণ: েুিহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওৱা ঠিহামঠদকা ওৱা িািা-ৰাকােমুকা ওৱা 
িা‘আ-লা জােুকা ওৱা লা- ইলা-হা গাইৰুকা। 



 

 

 
 18  

অৰ্থ: ছহ আল্লাহ! আচপানাৰ প্ৰিংসাসহ আচপানাৰ পঠিত্ৰিা ও মঠহমা 
ছঘাষণা কঠৰচছাোঁ, আচপানাৰ নাম অঠি িৰকিময়, আচপানাৰ প্ৰঠিপঠত্ত 
অঠি উচ্চ; আৰু আচপানাৰ িাঠহচৰ অনয ছকাচনা সিয ইলাহ নাই। 
(মুছঠলম হা/৩৯৯, আিু দাউদ হা/৭৭৫, ঠিৰঠমযী হা/২৪৩, ইিনু মাজাহ হা/৮০৬, 
নাছাঈ হা/৮৯৯ আৰু োওোঁক! ছহীহুি ঠিৰঠমযী ১/৭৭, ছহীহ ইিনু মাজাহ ১/১৩৫)। 

(৩) ছুৰা িাঠিহা পাি: দু‘আচয় ইচস্তিিা-হ িা ‘ছানা’ পঠি আ‘ঊযুঠিল্লাহ 
ও ঠিছঠমল্লাহসহ ছুৰাচয় িাঠিহা পাি কঠৰি আৰু অনযানয ৰাক‘আিি 
ছকৱল ঠিছঠমল্লাহ কি। ছজহৰী ছালাি হ’ছল ছুৰাচয় িাঠিহাৰ ছিষি 

সিচব্দ ‘আমীন’ কি। (িুখাৰী হা/৭৮০ ১ম খণ্ড পৃেঃ ১০৭, মুছঠলম হা/৯৪২ ১ম খণ্ড 
পৃেঃ ১৭৬, আিু দাউদ হা/৯৩২-৯৩৩ ১ম খণ্ড পৃেঃ ১৩৪-১৩৫, ঠিৰঠমযী হা/২৪৮ ১ম 
খণ্ড পৃেঃ ৫৭-৫৮, ইিনু মাজাহ হা/৮৫৬)।  

ছুৰা িাঠিহা -  

يْمى  يَْطانى الرَّجى َن الشَّ ُعوُْذ بىا هللى مى
َ
يمى )1) أ ى الرَّمْحَنى الرَّحى ى رَبى 2( ِمْسِب اَّللَّ َّ ( اْْلَْمُد َّللى

َْي ) يمى )3الَْعالَمى ينى )4( الرَّمْحَنى الرَّحى ُْي )5( َمالىكى يَْومى ادلى ( 6( إىيَّاَك َنْعبُُد َوإىيَّاَك نَْستَعى
يَم ) اَط الُْمْستَقى َ نَا الِّصى ْنَعْمَت 7اْهدى

َ
يَن أ ى اَط اَّلَّ َ ْم َواَل ( ِصى ْم َغْْيى الَْمْغُضوبى َعلَيْهى َعلَيْهى

الىَْي   الضَّ

উচ্চাৰণ: আ‘ঊযু ঠিল্লা-ঠহ ঠমনাশ্ব শ্বায়ত্বা-ঠনৰ ৰজীম। ঠিছঠমল্লা-ঠহৰ 
ৰহমা-ঠনৰ ৰহীম। (১) আলহামদু ঠলল্লা-ঠহ ৰঠিিল ‘আ-লামীন (২) আৰ 
ৰহমা-ঠনৰ ৰহীম (৩) মা-ঠলঠক ইয়াওঠমদ্দ্বীন (৪) ইয়যা-কা না‘িুদু ওৱা 
ইয়যা-কা নাস্তা‘ঈন (৫) ইহঠদনাছ ঠছৰা-ত্বাল মুস্তাক্কীম (৬) ঠছৰা-ত্বাল্লাযীনা 
আন‘আমিা ‘আলাইঠহম (৭) গায়ঠৰল মাগযূঠি ‘আলাইঠহম ওৱা লায্ 
ছযাৱা-ল্লীন।  
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অৰ্থ: মই অঠভিপ্ত শ্বয়িানৰ পৰা আল্লাহৰ ওেৰি আেয় প্ৰাৰ্থনা কঠৰচছাোঁ। 
পৰম কৰুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহৰ নামি (আৰম্ভ কঠৰচছাোঁ)। (১) 
সকচলা ধৰণৰ হামদ (প্ৰিংসা) ঠিশ্বজগিৰ ৰি আল্লাহৰ িাচি (২) ঠযজন 
পৰম কৰুণাময়, পৰম দয়ালু (৩) ঠযজন ঠিোৰ ঠদিসৰ মাঠলক (৪) আঠম 
একমাত্ৰ ছিামাচৰই ইিাদি কচৰাোঁ আৰু ছিামাৰ ওেৰচিই সাহাযয প্ৰাৰ্থনা 
কচৰাোঁ (৫) আমাক সৰল পৰ্ৰ ঠহদায়াৎ ঠদয়া (৬) ছিওোঁচলাকৰ পৰ্, 
ঠযসকলক িুঠম ঠনয়ামি (অনুগ্ৰহ) প্ৰদান কঠৰছা (৭) ঠসহোঁিৰ পৰ্ নহয়, 
ঠযসকল অঠভিপ্ত (ইয়াহুদী) ও পৰ্ভ্ৰি (খ্ৰীিান) কহচছ’। আমীন! (চহ 

আল্লাহ! কিুল কৰা)। উচল্লখয, প্ৰচিযক আয়ািি কৰ কৰ পিা ছুন্নাি। (আিু 

দাউদ, হাঠকম, মুস্তাদৰাক, ইৰওৱাউল গালীল, আলিানী ৩৪৩ নং)। ছজহৰী 
ছালািি ছানা ও আউজু ঠিল্লাহ-ঠিছঠমল্লাহ মচন মচন পঠিি, (িুখাৰী 
হা/৭৪৩, পৃেঃ ১/১০৩) ঠকন্তু ছুৰাচয় িাঠিহা ছিষ হ’ছল ‘আঠমন’ উচ্চস্বৰি 
কি। (িুখাৰী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড পৃেঃ ১০৭)। ঠপছৰ ৰাক‘আিসমূহি ছুৰাচয় 
িাঠিহাৰ আগি ছকৱল ঠিছঠমল্লাহ কি।  

(৪) ঠক্কৰাআি: ছুৰাচয় িাঠিহা পাি কৰাৰ ছিষি ইমাম নাইিা মুছল্লী 
অকচল হ’ছল প্ৰৰ্ম দুই ৰাক‘আিি ছকাৰআনৰ অনয ছকাচনা ছুৰা িা 
সাধযানুসাচৰ ঠকছু আয়াি ঠিলাওৱাি কঠৰি। (আিু দাউদ হা/৮১৮)। ঠকন্তু 
মুক্তাদী হ’ছল ছজহৰী ছালািি মচন মচন ছকৱল ছুৰাচয় িাঠিহা পঠিি 
আৰু ইমামৰ ঠক্কৰাআি মচনাচযাগ ঠদ শুঠনি। (িুখাৰী হা/৭৫৬, পৃেঃ ১/১০৪)। 
ঠকন্তু ছযাহৰ আৰু আছৰৰ ছালািি ইমাম-মুক্তাদী সকচলাচৱ প্ৰৰ্ম দুই 
ৰাক‘আিি ছুৰাচয় িাঠিহা সহ অনয ছুৰা পঠিি আৰু ছিষৰ দুই 
ৰাক‘আিি ছকৱল ছুৰাচয় িাঠিহা পাি কঠৰি। (ইিনু মাজাহ- হা/৮৪৩ পৃেঃ 
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৬১, েনদ ছহীহ)। প্ৰচিযক ছুৰা পাি কৰাৰ সময়ি ‘ঠিছঠমল্লা-ঠহৰ ৰহমা-ঠনৰ 
ৰহীম’ ছকাৱা ছুন্নাি। (আিু দাউদ হা/৭৮৪, ৭৮৮)। 
(৫) ৰুকূ: ঠক্কৰাআিৰ ছিষি ‘আল্লা-হু আকিৰ’ কক দুই হাি কান্ধ অৰ্িা 
কাণললচক উিাই ‘ৰাি‘উল ইয়াদাচয়ন’ কঠৰ ৰুকূি যাি। উচল্লখয ছয, দুই 
হাি কাণ িা কান্ধকলচক উচত্তালন কৰাচক ‘ৰািউ’ল ইয়াদাচয়ন’ িুঠল 
ছকাৱা হয়। ‘ৰাি‘উল ইয়াদাচয়ন’ সম্পচকথ জান্নািৰ সু-সংিাদপ্ৰাপ্ত ১০ 

জন ছাহািীৰ ওপঠৰও ২৫ জন ঠিখযাি ছাহািীৰ িণথনা আচছ। ‘ৰাি‘উল 
ইয়াদাচয়ন’ৰ সিথমুি হাদীছ আৰু আছাৰৰ সংখযা ৪০০িচৰা অঠধক। 
িলি মাত্ৰ এটা হাদীছ উচল্লখ কৰা হ’ল- 
 

ََلةى كَ  نَّ اْبَن ُعَمَر ََكَن إىَذا َدَخَل ِفى الصَّ
َ
َ َوَرَفَع يََديْهى َوإىَذا َرَكَع َرَفَع يََديْهى َوإىَذا َعْن نَافىٍع أ َبَّ

َدُه َرَفَع يََديْهى  ىَمْن مَحى َع اهلُل ل نْ  قَامَ  َوإىَذاقَاَل َسمى ْكَعتَْْيى  مى ىَك  َوَرَفعَ  يََديْهى  َرَفعَ  الرَّ  اْبنُ  َذل
ى  إىََل  ُعَمرَ   .وََسلَّم َعلَيْهى  اهللُ  َصِّلَّ  اهللى  نَبى

নাচি‘ (ৰহ.)-এ ককচছ, ইিনু ‘উমাৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ ছযঠিয়া ছালাি 
আৰম্ভ কঠৰঠছল, ছিঠিয়া িাকিীৰ ঠদঠছল আৰু দুই হাি উিাইঠছল। 
ছযঠিয়া ৰুকূ কঠৰঠছল ছিঠিয়াও দুই হাি উিাইঠছল, ছযঠিয়া 
‘ছাঠম‘আল্লাহু ঠলমান হাঠমদাহ’ ককঠছল আৰু ছযঠিয়া দুই ৰাক‘আিৰ 
ঠপছি ঠৰ্য় কহঠছল, ছিঠিয়াও দুই হাি উচত্তালন কঠৰঠছল। এই 
সকচলাচিাৰ ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ পৰা িঠণথি িুঠল 
ইিনুু ‘উমাৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ ককুছছু। (িুখাৰী হা/৭৩৫-৭৩৯, মুছঠলম, 
ঠমেকাি হা/৭৯৩, ৭৯৭)।  
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     ৰুকূৰ সময়ি দুই হাচিচৰ আোঁিুৰ ওপৰি ভৰ ঠদ- ভঠৰ, হাি, ঠপঠি 
আৰু মূৰ ছপানলক ৰাঠখি আৰু ৰুকূৰ দু‘আ পঠিি। (আিু দাউদ হা/৮৫৫, 

আহমাদ, ইিনু মাজাহ)। নিী োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ ৰুকুৰ ঠপছি- 
ক্কওমা, ঠছজদাহ আৰু দুই ঠছজদাৰ মাজৰ কিিক প্ৰায় সমপঠৰমাণ দীঘথ 
আঠছল। (িুখাৰী, মুছঠলম, ঠমেকাি হা/৮৬৯)। 

ৰুকূৰ দু‘আ-  َُسبَْحان  َ يْمى  َرّبى الَْعظى  ‘েুিহা-না ৰঠব্বয়াল ‘আযীম’ অৰ্থাৎ ‘ছমাৰ 

মহান প্ৰঠিপালকৰ পঠিত্ৰিা ও মঠহমা ছঘাষণা কঠৰচছাোঁ’। কমপচক্ষ 
ঠিঠনিাৰ পঠিি (িুখাৰী হা/৭৯৪ ও ৮১৭, আিু দাউদ ৮৭০, ঠিৰঠমযী ২৬২, নাছাঈ 
১০০৭, ইিনু মাজাহ ৮৯৭, আহমাদ ৩৫১৪)। 
(৬) ক্কওমা: ইয়াৰ ঠপছি ৰুকূৰ পৰা উঠি ছমৰুদণ্ড ঠছধা কঠৰ সুঠস্থৰভাচৱ 
ঠৰ্য় হ’ি। (িুখাৰী হা/৮২৮, আিু দাউদ, ঠমেকাি হা/৭৯২)। এই সময়ি দুই 
হাি ঠক্কিলামুখী কঠৰ কান্ধললচক উিাই ‘ৰািউ’ল ইয়াদাচয়ন’ কঠৰি (িুখাৰী 
হা/৭৩৫-৭৩৯, মুছঠলম, ঠমেকাি হা/৭৯৫)  আৰু ইমাম-মুক্তাদী সকচলাচৱ কি 

عَ  ُ  َسمى ىَمنْ  اَّللَّ َدهُ  ل مَحى  ‘োঠম‘আল্লা-হু ঠলমান হাঠমদাহ’ অৰ্থাৎ আল্লাচহ িাৰ কৰ্া 

শুচন, ঠযচয় ছিওোঁৰ প্ৰিংসা কচৰ। (মুছঠলম হা/৪০৪, আিু দাউদ হা/৯৭২, 

আহমাদ, ঠমেকাি হা/৭৯৩)। ইয়াৰ ঠপছি ‘ক্কওমা’ৰ দু‘আ এিাৰ পঠিি। 
(িুখাৰী হা/৭৯৫)। 

ক্কওমাৰ ছদা‘আ- اْْلَْمدُ  لََك  َربَّنَا  ‘ৰব্বানা লাকাল হামদ’ অৰ্থাৎ ‘ছহ আমাৰ 

প্ৰঠিপালক! ছিামাৰ কাৰচণই সকচলা প্ৰিংসা’ অৰ্িা পঠিি- َولََك  َربَّنَا 
ا مَحًْدا اْْلَْمدُ  بَاَركً  َطيىًب  َكثىْْيً يْهى  مُّ فى  ‘ৰব্বানা ওৱা লাকাল হামদু হামদান 

কাছীৰান ত্বাঠয়যিাম মুিা-ৰাকান িীঠহ’ অৰ্থাৎ ‘ছহ আমাৰ প্ৰঠিপালক! 
ছিামাৰ কাৰচণ অগঠণি প্ৰিংসা, ঠযজন পঠিত্ৰ ও িৰকিময়’। (িুখাৰী 
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হা/৭৯৯)। ক্কওমাৰ কাৰচণ অনয দু‘আও আচছ। এই সময়ি দুই হাি 
স্বাভাঠৱকভাচৱ নমাই ৰাঠখি। (িুখাৰী হা/৮২৮, পৃেঃ ১/১১৪)। 

(৭) ঠছজদা: ক্কওমাৰ দু‘আ পাি কৰাৰ ছিষি ‘আল্লা-হু আকিৰ’ কক 
ঠছজদাি যাি। ঠছজদাি যাওোঁচি প্ৰৰ্চম দুই হাি আৰু ঠপছি দুই আোঁিু 
মাঠটি ৰাঠখি। (আিু দাউদ হা/৭৪৬, নাছাঈ হা/১০৪৪, ঠমেকাি হা/৮৯৯, 

ইৰওৱাউল গালীল)। িাৰ ঠপছি নাক আৰু কপাল মাঠটি লগাই ছিঠছ ছিঠছ 
দু‘আ পঠিি। এই সময়ি দুই হাি ঠক্কিলামুখী কঠৰ মূৰৰ দুচয়াকাচষ কান্ধ 
িা কাণৰ সমান্তৰাললক মাঠটি স্বাভাঠৱকভাচৱ ৰাঠখি। (িুলুগুল মাৰাম 
হা/২৯৭, েনদ ছহীহ)। ঠকলাকুঠট আৰু কাষলঠি িাোঁক ৰ্াঠকি। (িুখাৰী 
হা/৮০৭)। ঠছজদা লম্বা হ’ি আৰু ঠপঠি ঠছধা ৰাঠখি, যাচি িচলঠদ এঠট 
ছাগলীৰ ছপাৱাঠল ছযাৱাৰ সমান িাোঁক ৰ্াচক। (মুছঠলম হা/১১৩৫, আিু দাউদ 

হা/৮৯৮)। ঠছজদাৰ সময়ি ভঠৰৰ ছগাচৰাৱা দুঠট লগাই আৰিী ৮ 
সংখযাচটাৰ দচৰলক ৰাঠখি। (ছহীহ ইিনু খুজাইমাহ হা/৬৫৪, হাঠকম, মুস্তাদৰাক 
১/২২৮)। 

ঠছজদাৰ দু‘আ-  َُسبَْحان  َ ْْعَ  َرّبى
َ
اْل  ‘েুিহা-না ৰঠব্বয়াল আ‘লা’ অৰ্থাৎ ‘ছমাৰ 

প্ৰঠিপালকৰ পঠিত্ৰিা ও মঠহমা িণথনা কঠৰচছাোঁ ঠযজন সচিথাচ্চ’। কমপচক্ষ 

ঠিনঠুিাৰ পঠিি। (আিু দাউদ হা/৮৭০, ঠিৰঠমযী হা/২৬২, নাছাঈ হা/১০০৭, 

ইিনু মাজাহ হা/৮৯৭, আহমাদ হা/৩৫১৪, ছহীহুি ঠিৰঠমযী ১/৮৩)। ৰুকূ আৰু 
ঠছজদাৰ কাৰচণ অনয দু‘আও আচছ। 

     ঠছজদাৰ পৰা উঠি িাওোঁ-ভঠৰৰ পিাৰ ওপৰি িঠহি আৰু ছসাোঁ-ভঠৰৰ 
পিা ঠৰ্য়লক ৰাঠখি। এই সময়ি ঠস্থৰভাচৱ িঠহ দু‘আ পঠিি। ইয়াৰ 
ঠপছি ‘আল্লা-হু আকিৰ’ কক ঠিিীয় ঠছজদাি যাি আৰু দু‘আ পঠিি। 
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ৰুকূ আৰু ঠছজদাি ছকাৰআনি িঠণথি দু‘আ নপঠিি। ২য় ও ৪ৰ্থ 

ৰাক‘আিি ঠৰ্য় ছহাৱাৰ প্ৰাক-কালি ঠছজদাৰ পৰা উঠি সামানয সময়ৰ 
কাৰচণ ঠস্থৰ কহ িঠহি। ইয়াচক ‘জালছাচয় ইঠস্তৰা-হাি’ িা ‘স্বঠস্তৰ কিিক’ 
ছিাচল। ইয়াৰ ঠপছি মাঠটি দুচয়াখন হাচিচৰ ভৰ ঠদ ছপান কহ ঠৰ্য় হ’ি। 
ঠিিীয় ৰাক‘আিৰ িাচি ঠৰ্য় ছহাৱাৰ ঠপছি ‘ঠিছঠমল্লাহ’ সহ েুৰাছয় 
িাঠিহা পঠিি, ছিষ হ’ছল উচ্চস্বচৰ ‘আঠমন’ কি আৰু ছকাৰআনৰ েুৰা 
িা আয়াি পাি কঠৰি। িাৰ ঠপছি প্ৰৰ্ম ৰাক‘আিৰ দচৰ িাকিীৰ কক 

‘ৰািউ’ল ইয়াদাচয়ন’ কঠৰ ৰুকুলল কগ ৰুকুৰ দু‘আ পঠিি। ৰুকুৰ পৰা 
িাঠন্তচৰ উঠি প্ৰৰ্ম ৰাক‘আিৰ দচৰ ‘ৰািউ’ল ইয়াদাচয়ন’ কঠৰ ক্কওমাৰ 
দু‘আ পঠিি ও িাকিীৰ কক ঠছজদালল যাি। এচনদচৰ পৰৱিথী 
ৰাক‘আিসমূহ পূৰা কঠৰি। 

 

 

 

দুই ঠছজদাৰ মধযৱিথী কিিকৰ দু‘আ-  

رْ  اَللَُّهمَّ  ْ  اْغفى ْ  لى ْ  َوارمَْحِْنى ْ  َواْجَُبْنى نى ْ  َواْهدى ْ  وَََعفىِنى  -َواْرُزقِْنى

উচ্চাৰণ:  আল্লা-হুম্মাগঠিৰলী ওৱাৰ হামনী ওৱাজিুৰনী ওৱাহঠদনী ওৱা 
‘আ-ঠিনী ওৱাৰঝুক্কনী। 

অৰ্থ: ‘ছহ আল্লাহ! ছমাক ক্ষমা কৰা, ছমাৰ ওপৰি ৰহম কৰা, ছমাৰ 
অৱস্থাৰ সংচিাধন কৰা, ছমাক সৎপৰ্ প্ৰদিথন কৰা, ছমাক সুস্থিা দান 
কৰা আৰু ছমাক ৰূযী দান কৰা’। (ঠিৰঠমযী হা/২৮৪, ইিনু মাজাহ হা/৮৯৮, 
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আিু দাউদ হা/৮৫০, ঠমেকাি হা/৯০০, অনুচচ্ছদ-১৪, নায়লুল আওত্বাৰ ৩/১২৯ 
পৃেঃ)।  

(৮) কিিক: ২য় ৰাক‘আিৰ ছিষি কিিকি িঠহি। যঠদ ১ম কিিক হয়, 
ছিচন্ত ছকৱল ‘আত্তাঠহয়যা-িু’ পঠি ৩য় ৰাক‘আিৰ কাৰচণ উঠি যাি আৰু 
যঠদ ছিষ কিিক হয়, ছিচন্ত ‘আত্তাঠহয়যা-িু’ পিাৰ ঠপছি দৰূদ, দু‘আচয় 
মাছুৰাহ আৰু সম্ভৱ হ’ছল ছিঠছ ছিঠছলক অনয দু‘আ পঠিি। ১ম কিিকি 
িাওোঁ-ভঠৰৰ পিাৰ ওপৰি িঠহি আৰু ছিষ কিিকি ছসাোঁ-ভঠৰৰ িচলঠদ 
িাওোঁ-ভঠৰৰ আগভাগ িাঠহৰ কঠৰ িাওোঁ-ঠনিম্বৰ ওপৰি িঠহি আৰু ছসাোঁ-
ভঠৰ ঠৰ্য়লক ৰাঠখি। এই সময়ি ছসাোঁ-ভঠৰৰ আঙুঠলসমূহ ঠক্কিলামুখী কঠৰ 
ৰাঠখি। কিিকৰ সময়ি িাওোঁ-হািৰ আঙুঠলসমূহ িাওোঁ-আোঁিুৰ ওপৰি 

ঠক্কিলামুখী ও স্বাভাঠৱক অৱস্থাি ৰ্াঠকি আৰু ছসাোঁ-হাি আৰিী ৫৩-ৰ 
দচৰ মুঠিিদ্ধ ৰাঠখ িাশ্বাহহুদৰ আৰম্ভঠণৰ পৰা ছালাম ঠিচৰাৱাৰ 
আগললচক শ্বাহাদাি অঙুঠল ঠক্কিলাৰ িাচল মুখ কঠৰ লৰাই ইশ্বাৰা কঠৰ 
ৰ্াঠকি। (ছহীহ মুছঠলম হা/১৩৩৬, ১৩৩৮)। মুছল্লীৰ নজৰ ইশ্বাৰাৰ ঠপচন 
ৰাঠখি। (নাছাঈ হা/১২৭৫, ১১৬০ পৃেঃ ১/১৩০ আৰু ১/১৪২)।  

কিিকৰ দু‘আসমূহ- 

(ক) িাশ্বাহহুদ (আত্তাঠহয়যা-িু)   

يَّاُت  لََواُت  هللى  ىاتَلَّحى يىبَاُت، َوالصَّ ََلمُ  َوالطَّ َها َعلَيَْك  السَّ يُّ
َ
ُّ  أ  َوبََرَكتُُه، اهللى  َورمَْحَةُ  انلَّبى

ََلمُ  بَادى  وََْعَ  َعلَيْنَا السَّ ، اهللى  عى ىْْيَ اْلى ْشَهدُ  الصَّ
َ
نْ  أ

َ
ْشَهدُ  اهللُ  إىالَّ  إىََلَ  الَّ  أ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ  َعبُْدهُ  ُُمَمَّ

 -َورَُسْوَُلُ 
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উচ্চাৰণ: আত্তাঠহয়যা-িু ঠলল্লা-ঠহ ওৱাছ্ ছালাওৱা-িু ওৱাত্ ত্বাঠয়যিা-িু 
আচ্ছালা-মু ‘আলায়কা আয়ুযহান নাঠিয়ুয ওৱা ৰহমািুল্লা-ঠহ ওৱা িাৰাকা-
িুহু। আেছালা-মু ‘আলায়না ওৱা ‘আলা ‘ইিা-ঠদল্লা-ঠহছ ছা-ঠলহীন। 
আশ্বহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওৱা আশ্বহাদু আন্না মুহাম্মাদান 
‘আবু্দহূ ওৱা ৰাছূলুহু। 

অৰ্থ: যাৱিীয় সন্মান, যাৱিীয় উপাসনা ও যাৱিীয় পঠিত্ৰ ঠিষয় আল্লাহৰ 
কাৰচণ। ছহ নিী! আচপানাৰ ওপৰি িাঠন্ত িঠষথি হওোঁক আৰু আল্লাহৰ 

অনুগ্ৰহ ও সমৃঠদ্ধসমূহ নাঠযল হওোঁক। িাঠন্ত িঠষথি হওোঁক ছমাৰ ওপৰি ও 
আল্লাহৰ সৎকমথিীল িাোসকলৰ ওপৰি। মই সাক্ষয ঠদছছাোঁ ছয, আল্লাহৰ 

িাঠহচৰ ছকাচনা উপাসয নাই আৰু মই সাক্ষয ঠদচছাোঁ ছয, মুহাম্মাদ ছিওোঁৰ 
িাো ও ৰাছূল’। (িুখাৰী, মুছঠলম, মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/৯০৯ ‘ছালাি’ 
অধযায়-৪, ‘িাশ্বাহহুদ’ অনুচচ্ছদ-১৫)। 

 

 

(খ) দৰূদ-  

دٍ  َْعَ  َصلى  اَللَُّهمَّ  دٍ  آلى  وََّْعَ  ُُمَمَّ يْمَ  َْعَ  َصلَّيَْت  َكَما ُُمَمَّ يْمَ  آلى  وََْعَ  إىبَْراهى  إىنََّك  إىبَْراهى
يْد   يْد   مَحى ى دٍ  َْعَ  بَارىكْ  اَللَُّهمَّ  -َّمَّ دٍ  آلى  وََّْعَ  ُُمَمَّ يْمَ  َْعَ  بَاَرْكَت  َكَما ُُمَمَّ  آلى  وََْعَ  إىبَْراهى

يْمَ  يْد   إىنََّك  إىبَْراهى يْد   مَحى ى  -َّمَّ

উচ্চাৰণ: আল্লা-হুম্মা োঠল্ল ‘আলা মুহাম্মাঠদোঁউ ওৱা ‘আলা আ-ঠল মুহাম্মাঠদন 
কামা োল্লায়িা ‘আলা ইব্ৰা-হীমা ওৱা ‘আলা আ-ঠল ইব্ৰা-হীমা ইন্নাকা 
হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা িা-ঠৰক ‘আলা মুহাম্মাঠদোঁউ ওৱা ‘আলা আ-ঠল 
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মুহাম্মাঠদন কামা িা-ৰাক্তা ‘আলা ইব্ৰা-হীমা ওৱা ‘আলা আ-ঠল ইব্ৰা-হীমা 
ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। 

অৰ্থ: ‘ছহ আল্লাহ! আপুঠন ৰহমি িষথণ কৰক মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদৰ 
পঠৰিাৰৰ ওপৰি, ছযচনলক আপুঠন ৰহমি িষথণ কঠৰচছ ইব্ৰাহীম ও 
ইব্ৰাহীমৰ পঠৰিাৰৰ ওপৰি। ঠনশ্চয় আপুুঠন প্ৰিংঠসি ও সন্মাঠনি। ছহ 

আল্লাহ! আপুঠন িৰকি নাঠযল কৰক মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদৰ পঠৰিাৰৰ 
ওপৰি, ছযচনলক আপুঠন িৰকি নাঠযল কঠৰচছ ইব্ৰাহীম ও ইব্ৰাহীমৰ 
পঠৰিাৰৰ ওপৰি। ঠনশ্চয় আপুুঠন প্ৰিংঠসি ও সন্মাঠনি’। (মুত্তািাক্ক 

‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/৯১৯ ‘ৰাছুলুল্লাহ (ছােঃ)-ৰ ওপৰি দৰূদ পাি’ অনুচচ্ছদ-১৬; 
ঠছিাি ১৪৭ পৃেঃ, ছটাকা ২-৩ দ্ৰেঃ)।  

(গ) দু‘আচয় মাছুৰাহ- 

ُعوذُ  إىنى  اللَُّهــمَّ 
َ
نْ  بىَك  أ ، َعَذابى  مى نْ  الَْقَْبى نْ  َجَهنََّم، َعَذابى  َومى ، الَْمْحيَا فىتْنَةى  َومى  َوالَْمَماتى

نْ  يحى  فىتْنَةى  َشى  َومى الى  الَْمسى جَّ  ادلَّ

উচ্চাৰণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযু ঠিকা ঠমন ‘আযা-ঠিল ক্কািঠৰ ওৱা ঠমন 
‘আযা-ঠি জাহান্নামা, ওৱা ঠমন ঠিিনাঠিল মাহ্ইয়া ওৱাল মামা-ঠি, ওৱা 
ঠমন শ্বাৰঠৰ ঠিিনাঠিল মাছীঠহদ দাজ্জা-ল। 

অৰ্থ: ছহ আল্লাহ! মই আচপানাৰ ওেৰি আেয় ঠিোঠৰচছাোঁ কিৰৰ আযািৰ 
পৰা, জাহান্নামৰ আযািৰ পৰা, জীৱন-মৰণৰ ঠিিনাৰ পৰা আৰু মাছীহ 
দাজ্জালৰ ঠিিনাৰ অঠনিিাৰ পৰা। (িুখাৰী ২/১০২ হা/১৩৭৭, মুছঠলম ১/৪১২ 
হা/৫৮৮, আহমাদ ২/২৩৫, আিু দাউদ, নাছাঈ, ইিনু মাজাহ, দাচৰমী, িায়হাকী, 
ঠমেকাি ৯৪০নং)। 



 

 

 
 27  

     উচল্লখয ছয উক্ত দু‘আচয় মাছুৰাচটা পিা ওৱাজীি। ইয়াৰ ওপঠৰও 
এই সময়ি অনযানয দু‘আসমূহ ছিঠছ ছিঠছলক পঠিি পাচৰ। 

(৯) ছালাম: দু‘আচয় মাছুৰাহ পিাৰ ছিষি প্ৰৰ্চম ছসাোঁ-িাচল আৰু ঠপছি 
িাওোঁ-িাচল  ََُلم اهللى  َورمَْحَةُ  َعلَيُْكمْ  اَلسَّ  ‘আেছালামু আলাইকুম ওৱা 

ৰাহমািুল্লাহ’ (আল্লাহৰ পক্ষৰ পৰা আচপানাৰ ওপৰি িাঠন্ত ও অনুগ্ৰহ 
িঠষথি হওোঁক) িুঠল কক ছালাম ঠিৰাি। (িুখাৰী হা/৮৩৪)। প্ৰৰ্ম ছালামৰ 
ছিষি  َُوَبَرَكتُه ‘ওৱা িাৰাকা-িুহু’ (আৰু ছিওোঁৰ িৰকিসমূহ) ছযাগ কঠৰি 

পাঠৰ। (ছহীহ আিু দাউদ হা/৯১৫)। এছনদচৰ ছালাি সমাপ্ত কঠৰি। এই 

সময়ি ইমাম হ’ছল ছসাোঁ-িাচল অৰ্িা িাওোঁ-িাচল ঘূঠৰ প্ৰিযক্ষভাচৱ 
মুক্তাদীসকলৰ িাচল মুখ কঠৰ িঠহি। ইয়াৰ ঠপছি সকচলাচৱ িলৰ দু‘আ 
ও ঠযঠকৰ সহ অনযানয দু‘আ পাি কঠৰি- 

(১)  ُر ْستَْغفى
َ
اهلل أ  (আস্তাগঠিৰুল্লাহ্) অৰ্থাৎ মই আল্লাহৰ ওেৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা 

কঠৰচছাোঁ- ৩ িাৰ। (মুত্তািাকুন আলাইঠহ, ঠমেকাি হা/৯৫৯)। 

(২(    َّنَْت  اَللُّهم
َ
ََلمُ  أ نَْك  السَّ َلَُمتَبَاَرْكَت  َومى ْكَرام اْْلَََللى  يَاَذا السَّ َواإلى   

উচ্চাৰণ:- আল্লা-হুম্মা আন্তাচ্ছালা-মু অঠমন কাচ্ছালা-মু িািা-ৰাকিা ইয়া 
যাল জালা-ঠল অল ইকৰাম। 

অৰ্থ:- ছহ আল্লাহ! িুঠম িাঠন্তময় (সকচলা ত্ৰুঠটৰ পৰা পঠিত্ৰ) আৰু 
ছিামাৰ ওেৰৰ পৰাই িাঠন্ত িঠষথি হয়। িুঠম িৰকিময়, ছহ মঠহমাময় ও 

সন্মানৰ অঠধকাৰী! (মুছঠলম ১/৪১৪ হা/৫৯১, ঠমেকাি হা/৬০)। 

(৩)  َيَْك  الَ  وَْحَدهُ  اهلل إىالَّ  إىَلَ  ال ءٍ  َعلىُكى  ُهوَ  وَ  اْْلَْمدُ  َوََلُ  الُْملُْك  ََلُ،ََلُ  َشى يْر   ََشْ قَدى   
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উচ্চাৰণ:- “লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহ্ দাহু লা শ্বৰীকা লাহ্ , লাহুল মুলকু 
অলাহুলহামদু অহুৱা আলা কুঠল্ল শ্বাইঠয়ন ক্কাদীৰ। 

অৰ্থ:- আল্লাহৰ িাঠহচৰ ছকাচনা সিয মািুদ নাই, ছিওোঁ একক, ছিওোঁৰ 
ছকাচনা অংিীদাৰ নাই, ছিওোঁৰ কাৰচণই সমস্ত ৰাজত্ব, ছিওোঁচৰই সমস্ত 
প্ৰিংসা আৰু ছিওোঁ সকচলাচৰ ওপৰি ক্ষমিাৱান। 

(৪)  َّىَما َمانىعَ  الَ  اَللُّهم ْعَطيَْت  ل
َ
ىَ  َوالَ  أ ىَما ُمْعطى نَْك  اَْلَدى  َذا َينَْفعُ  َوالَ  َمنَْعَت  ل اْْلَدُّ  مى  

উচ্চাৰণ:- আল্লা-হুম্মা লা মা-ঠন'আ ঠলমা আ’ত্বাইিা, অলা মু’ঠিয়া ঠলমা 
মানা’িা অলা য়যানিা‘উ যাল জাঠে ঠমনকাল জােু। 

অৰ্থ:- ছহ আল্লাহ! িুঠম ঠয দান কৰা িাক ছৰাধ কৰাৰ আৰু ঠয ছৰাধ 
কৰা িাক দান কৰাৰ সাধয কাচৰাোঁ নাই; আৰু ছকাচনা ক্ষমিা-প্ৰঠিপঠত্তৰ 
অঠধকাৰীৰ ক্ষমিা-প্ৰঠিপঠত্ত ছিামাৰ ওেৰি ছকাচনা উপকাৰি নাঠহি। 
(িুখাৰী ১/২২৫ হা/৮৪৪, মুছঠলম ১/৪১৪ হা/৫৯৩, ঠমেকাি হা/৯৬২)। 

(৫)  َةَ  َوالَ  َحْوَل  ال بىاهلل إىالَّ  قُوَّ   

উচ্চাৰণ:- লা হাউলা অলা কু্কউওৱািা ইল্লা ঠিল্লা-হ্ । 

অৰ্থ:- আল্লাহৰ ছপ্ৰৰণা দানৰ অঠিহচন পাপৰ পৰা ঠিৰি ৰ্কাৰ আৰু 
সৎকাম কৰাৰ িঠক্ত নাই। 

(৬) إىالَّ  إىَلَ  الَ  اْْلََسُن، اثلَّنَاءُ  َوََلُ  الَْفْضُل  َوََلُ  انلىْعَمةُ  ََلُ  إىيَّاهُ  إىالَّ  َنْعبُدُ  َوالَ  اهللُ  إىالَّ  إىَلَ  آل 
ْْيَ  اهللُ  ْينَ  ََلُ  ُُمْلىصى الََْكفىُرْونَ  َكرىهَ  َولَوْ  ادلى  
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উচ্চাৰণ:- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না’িুদু ইল্লা ইয়যা-হু লাহুন্না'মািু 
অলাহুল িাযবলু অলাহুে োনা-উল হাোন, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখঠলঠেনা 
লাহুদ্দ্বীনা অলাউ কাঠৰহাল কা-ঠিৰূন। 

অৰ্থ:- আল্লাহৰ িাঠহচৰ ছকাচনা সিয উপাসয নাই। ছিওোঁৰ িাঠহচৰ আঠম 
আন কাচৰাোঁ ইিাদি নকচৰাোঁ, ছিওোঁচৰই যাৱিীয় সম্পদ, ছিওোঁচৰই যাৱিীয় 
অনুগ্ৰহ আৰু ছিওোঁচৰই যাৱিীয় সু-প্ৰিংসা, আল্লাহৰ িাঠহচৰ ছকাচনা সিয 
উপাসয নাই। আঠম ঠিশুদ্ধঠেচত্ত ছিওোঁচৰই উপাসনা কচৰাোঁ, যঠদও 
কাঠিৰসকচল ছসইচটা অপছে কচৰ। (মুছঠলম, ঠমেকাি হা/৯৬৩)। 

(৭)  َاهلل ُسبْحان  (েুিহা-নাল্লাহ) অৰ্থাৎ, মই আল্লাহৰ পঠিত্ৰিা ছঘাষণা 

কঠৰচছাোঁ। ৩৩ িাৰ। 

(৮)  ُهلل اَْْلَْمد  (আলহামদু ঠলল্লা-হ) অৰ্থাৎ, সমস্ত প্ৰিংসা আল্লাহৰ 

ঠনঠমচত্ত। ৩৩ িাৰ। 

(৯)  َْكََب  اهلَل
َ
أ  (আল্লা-হু আকিাৰ) অৰ্থাৎ আল্লাহ সিথমহান। ৩৩ িাৰ। 

আচকৌ ১০০ পূৰণ কৰাৰ িাচি ওপচৰাক্ত ৩নং দু‘আ এিাৰ পাি কঠৰি। 
এইচিাৰ পাি কঠৰচল সমুদ্ৰৰ ছিনা পঠৰমাণ পাপ হ’ছলও মাি কহ যায়। 
(মুছঠলম ১/৪১৮ হা/৫৯৭, আহমাদ ২/৩৭১)।  َْكََب  اهلَل

َ
أ  ‘আল্লাহু আকিাৰ’ ৩৪ 

িাৰও পঠিি পাঠৰ। (মুছঠলম হা/১৩৭৭)। 

     প্ৰকাি ৰ্াচক ছয, িাছিীহ গণনা কচৰাোঁচি িাওোঁ-হাি িা মালা 
িযৱহাৰ নকঠৰ ছকৱল ছসাোঁ-হাি িযৱহাৰ কৰাই ঠিচধয়। (ছহীহুল জাচম’- 
৪৮৬৫)। 
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(১০) ছুৰা ইখলাে, িালাক্ক আৰু নাছ এিাৰলক। (আিু দাঊদ ২/৮৬ 
হা/১৫২৩ হাদীছ ছহীহ, ঠিৰঠমযী ১/৮ হা/২৯০৩, নাছাঈ ৩/৬৮ হা/১৩৩৫)।  

(১১) আয়ািুল কুৰছী এিাৰ-  
َٰهََُُلُُاّلَلُه وَُُإَِلُُإَِل ومُهُالَْحُيُهه خُهَُلُُُُ الَْقيي

ْ
ههُتَأ ُِفَُُوَماُالَسَماَواتُُِِفُُامََُُلُهُُ مُ نَوَُُْلُوَُُِسَنةُ ُذه

رِْضُ
َ
يَُذاَُمنُُُْۗاْْل ُُِإَِلُُِعنَْدههُُيَْشَفعُهُاََّلِ يِْديِهمَُُْبْيَُُامََُُيْعلَمُهُُُ بِإِذْنِه

َ
مَُُْماوَُُأ َُوَلَُُُۖخلَْفهه

ونَُ ِيطه ءُ ُُيه ُُِِمنُُْبََِشْ رُُْوَِسعَُُُ َشاءَُُبَِماُإَِلُُِعلِْمه هُهكه رُُْتَُِماَواالسَُُِسيي
َ
ههَُُوَلَُُُُۖضَُواْْل َُيئهوده

َما هه وَُُُ ِحْفظه  الَْعِظيمُهُالَْعِلُيُوَهه

উচ্চাৰণ:- আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওৱাল হাইয়ূযল কাইয়ূযমু। লা 
িা’খুযুহু ঠছনািুোঁও ওৱালা নাউম। লাহূ মা-ঠিছ ছামা-ওৱা-ঠি ওৱামা ঠিল 
আৰঠি। মান যাল্লাযী ইয়াশ্বিা‘উ ‘ইনদাহূ ইল্লা ঠিইযঠনহী। ইয়া‘লামু মা 
িাইনা আইদীঠহম ওৱামা খালিাহুম। ওৱালা ইয়ুহীিূনা ঠিশ্বাইইম ঠমন 
‘ইলঠমহী ইল্লা ঠিমা শ্বা-আ। ওৱাঠছ‘আ কুৰঠছয়ুযহুছ ছামা-ওৱা-ঠি ওৱাল 
আৰি। ওৱালা ইয়াউদুহূ ঠহিযুহুমা। ওৱা হুৱাল ‘আঠলয়ূযল ‘আযীম। 

অৰ্থ:- আল্লাহ, ছিওোঁৰ িাঠহচৰ আন ছকাচনা সিয ইলাহ নাই। ছিওোঁ 
ঠেৰঞ্জীৱ, সকচলা সত্ত্বাৰ ধাৰক। ছিওোঁক কলাঘূমঠটও স্পিথ কঠৰি ছনাৱাচৰ 
আৰু ছটাপঠনও নহয়। আকািমণ্ডলি ঠয আচছ আৰু পৃঠৰ্ৱীি ঠয আচছ 
সকচলা ছিওোঁচৰই। ছকান ছসইজন, ঠযচয় ছিওোঁৰ অনুমঠি অঠিহচন ছিওোঁৰ 
ওেৰি ছুপাঠৰছ কঠৰি? ঠসহোঁিৰ সনু্মখি আৰু ঠপছি ঠয আচছ সকচলা 
ছিওোঁ জাচন; আৰু ঠয ছিওোঁ ইচ্ছা কচৰ িাৰ িাঠহচৰ ছিওোঁৰ জ্ঞানৰ 
এচকাচৱই ঠসহোঁচি পঠৰচিিন কঠৰি ছনাৱাচৰ। ছিওোঁৰ কুৰছীচয় 
আকািমণ্ডল আৰু পৃঠৰ্ৱীক পঠৰিযপ্ত কঠৰ আচছ; আৰু এই দুটাৰ 
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ৰক্ষণাচিক্ষণ ছিওোঁৰ িাচি ছিাজা নহয়; আৰু ছিওোঁ সুউচ্চ, সুমহান। (ছুৰা 
আল-িাক্কাৰাহ ২৫৫)। 

     প্ৰচিযক িৰজ নামাজৰ ঠপছি এই আয়াি পাি কঠৰচল মৃিুযৰ 
িাঠহচৰ জান্নািি ছযাৱাৰ পৰ্ি পািকাৰীৰ কাৰচণ আন ছকাচনা িাধা 
নাৰ্াচক। (ছহীহুল জাচম’ ৫/৩৩৯, ঠেলঠেলা ছহীহাহ হা/৯৭২, নাছাঈ, আমালুল 
ইয়াওঠম ওৱাল্লাইলাহ ১০০ নং)। 

(১২) يَْك  الَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إىالَّ  إىَلَ  آل ْ  اْْلَْمُد، َوََلُ  الُْملُْك  ََلُ  ََلُ، َشى يُْت  ُُيْيى  ُكى  َْع  وَُهوَ  َوُيمى
ءٍ  يْر   ََشْ قَدى  

উচ্চাৰণ:- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্ দাহু লা শ্বৰীকা লাহু লাহুল মুলকু অ 
লাহুলহামদু য়ুযহ্ য়ী অ য়ুযমীিু অ হুৱা আলা কুঠল্ল শ্বাইঠয়ন ক্কাদীৰ। 

অৰ্থ:- আল্লাহৰ িাঠহচৰ ছকাচনা সিয উপাসয নাই, ছিওোঁ একক, ছিওোঁৰ 
ছকাচনা অংিীদাৰ নাই। সমস্ত ৰাজত্ব ও প্ৰিংসা ছিওোঁচৰই, ছিওোঁ জীঠৱি 
কচৰ, ছিচৱোঁই মৰণ দান কচৰ আৰু ছিচৱোঁই সচিথাপঠৰ িঠক্তমান। (ঠিৰঠমযী 
৫/৫১৫ হা/৩৪৭৪, আহমাদ ৪/২২৭ হা/১৭৯৯০)। 

     এইচটা িজৰ আৰু মাগৰীিৰ ছালািৰ ছালাম ঠিচৰাৱাৰ ঠপছি 
দহিাৰ পঠিচল দহটা ছনকী লাভ হ’ি, দহটা গুনাহ মাি হ’ি, দহটা 
মযথাদা িৃঠদ্ধ পাি, োঠৰজন ছগালাম আজাদ কৰাৰ েওৱাি লাভ হ’ি আৰু 
েয়িানৰ পৰা ঠনৰাপচদ ৰ্াঠকি। (ছহীহ িাৰগীি ২৬২-২৬৩ পৃেঃ)।  

(১৩)   َّاَللُّهم  ْ لَُك  إىنى
َ
ْسأ

َ
لْماً  أ رىْزقاً  نَّافىعاً  عى َعَمَلً  َطيىباً  وَّ تََقبََّلً  وَّ مُّ  

উচ্চাৰণ:- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আেআলুকা 'ইলমান না-ঠি'আোঁউ ওৱা ঠৰযক্কান 
ত্বাঠয়যিাোঁউ ওৱা আমালাম মুিাক্কাব্বালা। 
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অৰ্থ:- ছহ আল্লাহ! ঠনশ্চয় মই ছিামাৰ ওেৰি উপকাৰী জ্ঞান, হালাল 
জীঠৱকা আৰু গ্ৰহণচযাগয আমল প্ৰাৰ্থনা কঠৰচছাোঁ। 

     িজৰৰ নামাজৰ ঠপছি এইচটা পিনীয়। (ইিনু মাজাহ হা/৯২৫, 
ত্বািাৰানী োগীৰ, মাজমাউয যাওওৱাইদ ১০/১১১)। 

(১৪)   َّاَللُّهم  ْ بَاَدكَ  َتبَْعُث  يَْومَ  َعَذابََك  قىِنى عى   

উচ্চাৰণ:- আল্লা-হুম্মা ঠক্কনী 'আযা-িাকা ইয়াওমা িািআে 'ইিা-দাক। 

অৰ্থ:- ছহ আল্লাহ! ঠযঠদনা িুঠম ছিামাৰ িাোসকলক পুনৰুঠিি কঠৰিা 
ছসইঠদনাৰ 'আযািৰ পৰা ছমাক ৰক্ষা কৰা। (মুছঠলম)। 

(১৫) يَْك  الَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إىالَّ  إىَلَ  آل ْ  اُْلَْمدُ  َوََلُ  الُْملُْك  ََلُ  ََلُ، َشى يُْت  ُُيْيى هى  َوُيمى  اْْلَْْيُ  بىيَدى
ءٍ  ُكى  َْع  وَُهوَ  يْر   ََشْ قَدى  

উচ্চাৰণ:- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্ দাহু লা শ্বাঠৰকা লাহু লাহুল মুলকু অ 
লাহুলহামদু য়ুযহ্ য়ী অ য়ুযমীিু ঠিয়যাঠদঠহল খাইৰু অ হুৱা আলা কুঠল্ল 
শ্বাইঠয়ন ক্কাদীৰ। 

অৰ্থ:- আল্লাহ ঠভন্ন ছকাচনা সিয মা’িুদ নাই। ছিওোঁ একক, ছিওোঁৰ ছকাচনা 
অংিীদাৰ নাই। ছিওোঁচৰই কাৰচণ সকচলা ৰাজত্ব আৰু ছিওোঁচৰই ঠনঠমচত্ত 
সকচলা প্ৰিংসা। ছিচৱোঁই জীৱন দান কচৰ আৰু ছিচৱোঁই মৰণ ঠদচয়। 
ছিওোঁৰ হািচিই সকচলা মঙ্গল আৰু ছিওোঁ সচিথাপঠৰ ক্ষমিাৱান। 

     এইচটা িজৰৰ নামাজৰ ঠপছি ভঠৰ ঘূৰাই িহাৰ আগি ১০০ িাৰ 
পঠিচল পৃঠৰ্ৱীৰ ঠভিৰি ছসইঠদনা ছসই িযঠক্তচয়ই অঠধক উত্তম 
আমলকাৰী িুঠল গণয হ’ি। (ছহীহ িাৰগীি ২৬২-২৬৩ পৃেঃ)।  
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     িৰজ ছালািৰ ছালাম ঠিচৰাৱাৰ ঠপছি এচকলচগ দুই হাি িুঠল 
দলিদ্ধ ছমানাজাি কৰাৰ ছকাচনা ছহীহ দলীল নাই, িৰং এই সময়ি 
সিচব্দ ঠযঠকৰ ও ঠনঠদথি দু‘আচিাৰ পিাছটা ছুন্নাি। ইিনু ‘আব্বাছ 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ ককচছ, ‘িৰজ ছালািৰ ছালাম ঠিচৰাৱাৰ ঠপছি 
সিচব্দ ঠযঠকৰ পাি কৰাচটা আল্লাহৰ ৰাছুল োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ 
যুগি প্ৰেঠলি আঠছল।’ (িুখাৰী হা/৮৪১, মুছঠলম)। ছমানাজাি িা আল্লাহৰ  
ওেৰি ঠিচিষভাচৱ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সিথচেষ্ঠ স্থান হ’ল ছালাি। (ছুৰা 
‘িাক্কাৰাহ’ আয়াি ৪৫)। 

 

 

 

 

৪. ঠৱিৰ ছালাি ( الوتر صالة ) 

     ঠৱিৰ ছালাি হ’ল ‘ছুন্নাচি মুওৱাক্কাো’। (ঠিক্কহুে ছুন্নাহ ১/১৪৩, নাছাঈ 

হা/১৬৭৬)। এই ছালাি ঈশ্বাৰ ছালািৰ ঠপছৰ পৰা িজৰৰ ছালািৰ 
আগললচক ছুন্নাি আৰু নিল ছালািসমূহৰ ছিষি আদায় কৰুা হয়। 
(ঠিক্কহুে ছুন্নাহ ১/১৪৪, ছহীহ আি-িাৰগীি হা/৫৯২-৫৯৩)। ঠৱিৰ ছালাি 
খুিছুই িযীলিপূণথ, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ঘৰি ৰ্কা 
সময়ি িা ভ্ৰমণি ৰ্কা অৱস্থাি ঠৱিৰ আৰু িজৰৰ দুই ৰাক‘আি 
ছুন্নাি ছকঠিয়াও এৰা নাঠছল। ঠৱিৰ মাচন ‘ঠিচযাৰ’, মূলিেঃ এক 
ৰাক‘আি। কাৰণ এক ৰাক‘আছিচৰ ঠিচযাৰ কৰা হয়। ৰাছুলুল্লাহ 
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োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ– ‘‘ৰাঠিৰ নিল ছালাি দুই দুই। 
ইয়াৰ ঠপছি ছিামাচলাকৰ ছকাচনাচৱ িজৰ ছহাৱাৰ আিংকা কঠৰছল, 
ছিঠিয়া ছিওোঁ ছযন এক ৰাক‘আি পঠি লয়। ঠযচয় ছিওোঁৰ পূিথৰ সকচলা 
নিল ছালািক ঠৱিৰি পঠৰণি কঠৰি’’। (িুখাৰী হা/৯৯০, ঠৱিৰ অধযায়)। 
‘আঠয়শ্বা ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুাই ককচছ– ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লামছু এক ৰাক‘আিৰ িাৰা ঠৱিৰ কঠৰঠছল। (ইিনু মাজাহ, ঠমেকাি 

হা/১২৮৫)। ঠৱিৰ ছালাি এক ছালামি ৰাঠিৰ নিল ছালাি সহ ১, ৩, 
৫, ৭, ৯, ১১, আৰু ১৩ ৰাক‘আিকলচক পিঠুি পাঠৰ। ছালাি পিাৰ 
পদ্ধঠি ওপৰি উচল্লখ কৰাৰ দচৰ, ছকৱল ঠিঠন ৰাক‘আি আৰু পাোঁে 
ৰাক‘আিি মাজি ছকাচনা কিিক নাই অৰ্থাৎ এচকৰুাচহ পঠি ছিষ 
ৰাক‘আিি কিিক কঠৰি লাচগ। (িুখাৰী, মুছঠলম, নাছাঈ হা/১৭১৭, ঠমেকাি 

হা/১২৫৬)। সাি িা ন ৰাক‘আি পঠিচল ক্ৰচম ছয় আৰু আি ৰাক‘আিি 
প্ৰৰ্ম কিিক কঠৰি আৰু সপ্তম ও নৱম ৰাক‘আিি ছিষ কিিক হ’ি। 
(মুছঠলম, ঠমেকাি হা/১২৫৭, আিু দাউদ হা/১৩৪২, নাছাঈ হা/১৭১৯)। ঠৱিৰ 
পঠিি পাহঠৰ গ’ছল িা ছটাপঠন গ’ছল, সাৰ ছপাৱাৰ লচগ লচগ িা মনি 
পৰাৰ লচগ লচগ আদায় কঠৰি লাচগ, ক্কাজা হ’ছল ক্কাজা আদায় কঠৰি 
লাচগ। োঠৰ খঠলিা সহ অঠধকাংি ছাহািী, িাচিঈ িৰ্া মুজিাঠহদ 

ইমামসকচল এক ৰাক‘আি ঠৱিৰ পঠিঠছল। (নায়লুল আওত্বাৰ ৩/২৯৬)। 

     ঠৱিৰ ছালাি সম্পচকথ সমাজি প্ৰেঠলি আচছ ছয, এক ৰাক‘আিৰ 
ছকাচনা ছালাি নাই, ঠৱিৰ ঠিঠন ৰাক‘আি পঠিিই লাঠগি, ঠৱিৰ ছালাি 
মাগঠৰিৰ ছালািৰ দচৰ, ঠিঠন ৰাক‘আি ঠৱিৰৰ ওপৰি উম্মিৰ ইজমা 
কহচছ ইিযাঠদ ইিযাঠদ কৰ্াচিাৰৰ শ্বৰীয়ািি ছকাচনা ঠভঠত্ত নাই। (ঠমৰক্কাি 
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৩/১৬০–১৬১, ১৭০ ঠমৰ’আি হা/১২৬২, ১২৬৪, ১২৭৩ ৰ িযাখযা দ্ৰিিয: ৪/২৬০–
২৬২, ২৭৫)।  

     ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ– ‘ছিামাচলাচক 
মাগঠৰিৰ ছালািৰ দচৰ (মাজি কিিক কঠৰ) ঠৱিৰ ছালাি আদায় 
নকঠৰিা’। (দাৰাকুিনী হা/১৬৩৪-১৬৩৫, েনদ ছহীহ)। উিাই ইিনু ক্কাি 
ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
ঠৱিৰ ঠিনঠু ৰাক‘আি ছালািৰ প্ৰৰ্ম ৰাক‘আিি ছুৰা আ'লা’, ঠিিীয় 
ৰাক‘আিি ছুৰা ‘কাঠিৰুন’ আৰু িৃিীয় ৰাক‘আিি ছুৰা ‘ইখলাে’ 
পঠিঠছল। (ঠমেকাি হা/১২৭০–১২৭২)। 

     ঠৱিৰ ছালািৰ ছিষৰ ৰাকআ‘িি ‘কুনূি’ পিা হয়, ইয়াৰ অৰ্থ 
ঠিনম্র আনুগিয। কুনূি দুই প্ৰকাৰৰ– কুনূচি ৰাচিিাহ আৰু কুনূচি 

নাচজলাহ। প্ৰৰ্মচটা ঠৱিৰ ছালািৰ ছিষ ৰাক‘আিি পিা হয় আৰু 
ঠিিীয়চটা ঠিপদ-আপদ িা ছকাচনা জৰুৰী কাৰণি িৰজ ছালািৰ ছিষ 
ৰাক‘আিি পিা হয়। ঠৱিৰ ছালািৰ কুনূিৰ িাচি হাদীছি ঠিচিষ 

দু‘আ িণথনা কৰা আচছ। এই কুনূি সদাচয় পঠিি পাঠৰ যঠদও মাচজ 
মাচজ এঠৰ ঠদয়া ভাল। কাৰণ কুনূি পিাচটা মুস্তাহাি, ওৱাঠজি নহয়। 
(আিু দাউদ, নাছাঈ, ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি হা/১২৯১–১২৯২ ‘কুনূি’ অধযায়)। দু‘আ 
কুনূি ৰুকুৰ আগি িা ঠপছি দুচয়া সময়চি পঠিি পাঠৰ। (ঠমেকাি 

হা/১২৮৯, ইিনু মাজাহ হা/১১৮৩-১১৮৪)। ৰুকুৰ ঠপছি কুনূি পিাৰ সপচক্ষ 
অঠধক ৰািী (িণথনাকাৰী) আচছ আৰু ছিওোঁচলাক অঠধক সৃ্মঠিিঠক্তসম্পন্ন 
আঠছল িাচি ছখালািাচয় ৰাঠশ্বঠদনছু এই আমল কঠৰঠছল। (িায়হাক্কী 
২/২০৮)। ৰুকুৰ ঠপছি পঠিচল দুই হাি উিাই দু‘আ কঠৰ কুনূি পঠিি 
লাচগ। (িুহিা ২/৫৬৬)।  
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ঠৱিৰৰ কুনূিৰ ছহীহ দু‘আ- 

     আিুল হাওৰা ছা‘দী ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি, হাছান ইিনু 
‘আলী ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ ককচছ, ঠৱিৰৰ কুনূিি ছকাৱাৰ কাৰচণ নািী 
োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ছমাক ঠনচম্নাক্ত দু‘আ ঠিকাই ঠদচছ- 

ْ  اللَُّهمَّ  نى ْ  َهَديَْت  فىيَْمنْ  اْهدى ْ  ََعَفيَْت  فىيَْمنْ  وَََعفىنى َْت  فىيَْمنْ  َوتََولَّنى ْ  َوَبارىكْ  تََوَّلَّ يَْما َلى  فى
ْعَطيَْت 

َ
ْ  أ إىنََّك  قََضيَْت  َما َشَّ  َوقىنى

ْ  فَ لُّ  الَ  َوإىنَّهُ  َعلَيَْك  ُيْقَض  َوالَ  َتْقضى  َواََّلَْت  َمنْ  يَذى
 .َوَتَعاََّلَْت  َربَّنَا َتبَاَرْكَت 

উচ্চাৰণ- আল্লাহুম্মাহ ঠদনী ঠি মান হাদায়িা, অ-আ ঠিনী ঠি-মান 
আিায়িা, অ-িাওৱাল্লানী ঠি-মান িাওৱাল্লায়িা, অ-িাঠৰকলী ঠি-মা 
আ’ত্বায়িা, অ-ঠকনী শ্বাৰৰা মা কাজাইিা, িাইন্নাকা িাক্কজী অলা য়ুকজা 
আলায়কা, ইন্নাহু লা য়াঠজলু্ল মাোঁও অ-লাইিা, অলা য়া-ইজু্জ মান আ-
দায়িা, িািা-ৰাকিা ৰাব্বানা অিা আলাইিা। 

অৰ্থ- ‘ছহ আল্লাহ! আপুঠন ছমাক ঠহদায়াি দান কৰক, ঠযসকলক আপুঠন 
ঠহদায়াি কঠৰচছ ছিওোঁচলাকৰ কসচি। ছমাক মাি কঠৰ ঠদয়ক, ঠযসকলক 
মাি কঠৰচছ ছিওোঁচলাকৰ কসচি। ছমাৰ অঠভভাৱক হওোঁক, ঠযসকলৰ 
অঠভভাৱক কহচছ ছিওোঁচলাকৰ কসচি। আপুঠন ঠয ছমাক দান কঠৰচছ িাি 
িৰকি দান কৰক আৰু ছমাক ছসই অঠনিৰ পৰা িোওোঁক, ঠয আপুঠন 
ঠনধথাৰণ কঠৰচছ। আপুঠনচয়ই িায়ছালা কঠৰ ৰ্াচক, আচপানাৰ 
ওপৰি ছকাচনও িায়ছালা কঠৰি ছনাৱাচৰ। ঠনশ্চয় ছসই িযঠক্ত লাঠিি 
নহয়, যাক আপুঠন িনু্ধ ঠহোচি গ্ৰহণ কঠৰচছ। ছহ ছমাৰ প্ৰঠিপালক! 
আপুঠন িৰকিময়, আপুঠন সুউচ্চ’। উচল্লখয ছয, ঠৱিৰৰ কুনূি 
জামা‘আিৰ কসচি পঠিচল িব্দচিাৰ িহুিেন কঠৰ পঠিি লাচগ। (আিু 
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দাউদ হা/১৪২৫, ঠিৰঠমজী হা/৪৬৪, ইিনু মাজাহ ১১৭৮, নাছাঈ হা/১৭৪৫, ঠমেকাি 
হা/১২৭৩)। 

     ৰুকুৰ আগি কুনূি পঠিচল, কুনূিৰ ছিষি “আল্লাহু আকিৰ” কক 
ৰুকুি যাি আৰু ৰুকুৰ ঠপছি পঠিচল ছপাচন ছপাচন ঠছজদাি যাি। 
ঠৱিৰ ছিষ ছহাৱাৰ লচগ লচগ ঠিঠনিাৰ সিচব্দ  َوسى  الَملىكى  ُسبَْحان الُقُدّ  

“েুিহা-নাল মাঠলঠকল কুেুে” পঠিি আৰু িৃিীয়িাৰ উচ্চস্বচৰ টাঠন টাঠন 
পঠি কি-  وحى  الَْمََلئىَكةى  رَبى َوالرُّ  “ৰঠব্বল মালা-ইকাঠি ওৱাৰ-ৰূহ”। (নাছাঈ 

৩/২৪৪, হা/১৭৩৪, েনদ ছহীহ)। সেৰােৰ ঠৱিৰ ছালািি “আল্লাহুম্মা ইন্না 
নাস্তা-ইনুকা .........” দু‘আ কুনূি পিাৰ হুাদীছ যঈি। (আিু দাউদ হা/৮৯, 

িায়হাক্কী ২/২১০)। িাচৰাপঠৰ এইচটা ঠৱিৰৰ কুনূি নহয়। এই দু‘আক 
‘কুনূচি নাচজলাহ’ ঠহোচি জনা যায়। যুদ্ধ, িত্ৰুৰ আক্ৰমণ আঠদ ঠিপদৰ 

সময়ি িা কাচৰািাৰ িাচি ঠিচিষ কলযাণ কামনা কঠৰ আল্লাহৰ ওেৰি 
‘কুনূচি নাচজলাহ’ পিা হয়। ‘কুনূচি নাচজলাহ’ িজৰৰ ছালািি িা 

প্ৰচিযক িৰজ ছালািৰ ছিষৰ ৰাক‘আিি ৰুকুৰ পৰা উঠি ‘ৰাব্বানা 
লাকাল হামদ’ ছকাৱাৰ ঠপছি দুই হাি িুঠল সিচব্দ পঠিি লাচগ। 
(ঠমেকাি হা/১২৮৮-৯০)। ‘কুনূচি নাচজলাহ’ৰ িাচি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামৰ পৰা ঠনঠেথিভাচৱ ছকাচনা দু‘আ িণথনা কৰা নাই। 

     ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ৰাঠিৰ নিল ছালাি প্ৰঠি 
দুই ৰাক‘আিৰ মূচৰ মূচৰ ছালাম ঠিৰাই আি ৰাক‘আিৰ ছিষি 
ছকঠিয়ািা এক, ছকঠিয়ািা ঠিঠন, ছকঠিয়ািা পাোঁে ৰাক‘আি ঠৱিৰ এক 
ছালামি পঠিঠছল। (আিু দাউদ, নাছাঈ, ইিনু মাজাহ, ঠমেকাি হা/১২৬৪-১২৬৫)। 
ৰাক‘আি গণনািলক ছালািৰ খুশূ্ব-খুযূ আৰু দীঘথ সময় ঠক্কয়াম, কু‘ঊদ, 
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ৰুকূ, ছুজূদ অঠধক জৰুৰী। যঠুচটা িিথমান আমাৰ সমাজি প্ৰায় 
ছদঠখিলল ছপাৱা নাযায়। ইয়াৰ িলি ৰাঠিৰ ঠনভৃি ছালািৰ মূল উচেিয 

িযাহি কহচছ। 

ৰাঠিৰ নিল ছালািৰ ঠনয়মসমূহ- 

(১) ১১ ৰাক‘আি: দুই দুই কঠৰ ৮ ৰাক‘আি। ইয়াৰ ঠপছি ঠিঠন 
ৰাক‘আি পঠি ছিষি কিিক কঠৰি। (িুখাৰী হা/১১৪৭; মুছঠলম হা/১৭২৩ ও 
অনযানয)। ৰমজান আৰু অনয সময়ি এইচটা আঠছল ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামৰ অঠধকাংি ৰাঠিৰ আমল। 

(২) ১১ ৰাক‘আি: দুই দুই কঠৰ মুি ১০ ৰাক‘আি। ইয়াৰ ঠপছি এক 
ৰাক‘আি ঠৱিৰ পঠিি। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/১১৮৮)। 

(৩) ১৩ ৰাক‘আি: দুই দুই কঠৰ ৮ ৰাক‘আি। ইয়াৰ ঠপছি এচকৰাচহ 
পাোঁে ৰাক‘আি ঠৱিৰ। অৰ্িা দুই দুই কঠৰ ১০ ৰাক‘আি, ইয়াৰ ঠপছি 
৩ ৰাক‘আি ঠৱিৰ। অৰ্িা দুই দুই কঠৰ ১২ ৰাক‘আি, ইয়াৰ ঠপছি ১ 

ৰাক‘আি ঠৱিৰ। (মুছঠলম, আিু দাউদ, ঠমেকাি হা/১১৯৭, ১২৫৬, ১২৬৪)। 

(৪) ৯ ৰাক‘আি: এচকৰাচহ ৮ ৰাক‘আি পঠি প্ৰৰ্ম কিিক আৰু নৱম 
ৰাক‘আিৰ ছিষি কিিক অৰ্িা দুই দুই কঠৰ ৬ ৰাক‘আি। ইয়াৰ ঠপছি 
ঠিঠন ৰাক‘আি ঠৱিৰ। অৰ্িা দুই দুই কঠৰ ৮ ৰাক‘আি। ইয়াৰ ঠপছি 

১ ৰাক‘আি ঠৱিৰ। (মুছঠলম, আিু দাউদ, ঠমেকাি হা/১১৯৬, ১২৫৪, ১২৫৭, 
১২৬৪,১২৬৫, মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, নাছাঈ, ইিনু মাজাহ)। 

(৫) ৭ ৰাক‘আি: এচকৰাচহ ৬ ৰাক‘আি পঠি প্ৰৰ্ম কিিক আৰু সপ্তম 
ৰাক‘আিৰ ছিষি কিিক অৰ্িা দুই দুই কঠৰ ৪ ৰাক‘আি। ইয়াৰ ঠপছি 
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৩ ৰাক‘আি ঠৱিৰ অৰ্িা দুই দুই কঠৰ ৬ ৰাক‘আি। ইয়াৰ ঠপছি এক 
ৰাক‘আি ঠৱিৰ। (আিু দাউদ হা/১৩৪২, ঠমেকাি হা/১২৫৪, ১২৬৪, মুত্তািাক্ক 
‘আলাইহ)। 

(৬) ৫ ৰাক‘আি: এচকৰাচহ ৫ ৰাক‘আি ঠৱিৰ অৰ্িা দুই দুই কঠৰ ৪ 
ৰাক‘আি। ইয়াৰ ঠপছি এক ৰাক‘আি ঠৱিৰ। (আিু দাউদ, নাছাঈ, ইিনু 
মাজাহ, ঠমেকাি হা/১২৫৪, ১২৬৫; মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ)। 

     ইমাম মুহাম্মাদ ঠিন নছৰ আল-মাৰওৱাযীচয় ককচছ, ৰাছুলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ পৰা এচকৰাচহ একাঠধক ৰাক‘আি ঠৱিৰ 
পিুাৰ প্ৰমাণ আচছ। ঠকন্তু দুই দুই ৰাক‘আি পঠি ছালাম ঠিচৰাৱা আৰু 
ছিষি এক ৰাক‘আিৰ জঠৰয়চি ঠৱিৰ কৰাচকই আঠম উত্তম িুঠল 
ভাচৱাোঁ। কঠুয়চনা ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাছম জলনক 

প্ৰশ্নকাৰীক এচনধৰণৰ উত্তচৰই ঠদঠছল ছয, ‘ৰাঠিৰ ছালাি দুই দুই। 
ইয়াৰ ঠপছি ছযঠিয়া িুঠম িজৰ কহ ছযাৱাৰ আিংকা কঠৰিা, ছিঠিয়া 
এক ৰাক‘আি পিঠু লিা, ঠযচয় ছিামাৰ পূিথৰ সকচলা ছালািক ঠৱিৰি 
পঠৰণি কঠৰি’। (িুখাৰী হা/৪৭২-৭৩, ৯৯০; মুছঠলম হা/১৭৫১; ঠমেকাি 

হা/১২৫৪)। 

     ওপৰৰ ৬টা ঠনয়মৰ ঠভিৰৰ প্ৰৰ্মচটা ছকৱল ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামছু িাৰাৱীহ-িাহাজু্জদ উভয়চি পিঠুচছ। িাকীসমূহ 
ঠিঠভন্ন সময়ি িাহাজু্জদি পিঠুচছ। িৃদ্ধাৱস্থাি নাইিা সময় কম ৰ্াঠকচল 
ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ছকঠিয়ািা ছকঠিয়ািা কমসংখযক 
ৰাক‘আিি িাহাজু্জদ পিঠুঠছল। উম্মিৰ কাৰচণ এইচটা এটা ঠিচিষ 
অনুগ্ৰহ িুঠল কি পাঠৰ। িৃদ্ধকালি ভাৰী কহ ছযাৱাি ছিওোঁ অঠধকাংি 
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(ৰাঠিৰ নিল) ছালাি িঠহ িঠহ পিঠুঠছল। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি 
হা/১১৯৮)। 

 

 

 

 

 

৫. িাৰাৱীহ ও িাহাজু্জদ ( الليل صالة ) 

     ৰাঠিৰ ঠিচিষ নিল ছালাি িাৰাৱীহ ও িাহাজু্জদ নাচম জনা যায়। 
ৰমজান মাহি ঈশ্বাৰ ছালািৰ ঠপছি প্ৰৰ্ম ৰাঠি পঠিচল িাক ‘িাৰাৱীহ’ 
আৰু ৰমজান আৰু অনযানয মাহি ছিষৰাঠি পঠিচল িাক ‘িাহাজু্জদ’ িুঠল 
ছকাৱা হয়।  

িাৰাৱীহ: মূল ধািু   َراَحة (ৰা-হািুন) অৰ্থ: প্ৰিাঠন্ত। অনযিম ধািু  َْوح  ر  

(ৰাওহুন) অৰ্থাৎ সন্ধযাৰাঠি ছকাচনা কাম কৰা। িাৰ পৰা تروُية 
(িাৰিীহািুন) অৰ্থাৎ সন্ধযাৰাঠিৰ প্ৰিাঠন্ত িা প্ৰিাঠন্তৰ কিিক; ঠযচটা 
ৰমজান মাহি িাৰাৱীহৰ ছালািি প্ৰঠি োঠৰ ৰাক‘আিৰ ছিষি কৰা 
হয়। িহুিেনি )الرتاويح( ‘িাৰা-িীহ’ অৰ্থ: প্ৰিাঠন্তৰ কিিকসমূহ। (আল-
মুনঠজদ)। 
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িাহাজু্জদ: মূল ধািু   ُهُجوْد (হুজূদুন) অৰ্থাৎ ৰাঠি ছিাৱা িা শুই উিা। িাৰ 

পৰা   د  পাঠৰভাঠষক অৰ্থি ৰাঠি ছটাপঠনৰ পৰা সাৰ পাই (িাহাজু্জদুন) َتَهجُّ

উিা িা ৰাঠি জাঠগ ছালাি আদায় কৰা। (আল-মুনঠজদ)।  

     উচল্লখয ছয, িাৰাৱীহ, িাহাজু্জদ, ঠক্কয়াচম ৰমজান, ঠক্কয়ামুল লাচয়ল 
সকচলাচিাৰচক ‘ছালািুল লাচয়ল’ িা ‘ৰাঠিৰ নিল ছালাি’ িুঠল ছকাৱা 
হয়। ৰমজান মাহি ৰাঠিৰ প্ৰৰ্মাংিি ছযঠিয়া জামা‘আি সহ এই নিল 
ছালািৰ প্ৰেলন হয়, ছিঠিয়া প্ৰঠি োঠৰ ৰাক‘আিৰ অন্তৰি ঠকছুসময় 
ঠিোম ছলাৱা কহঠছল। িাৰ পৰাই এই ছালািক ‘িাৰাৱীহ’ নামকৰণ কৰা 

হয়। (িাৎহুল িাৰী, আল-ক্কামূছুল মুহীত্ব)। এই নামকৰণৰ মুাজচিই িাৎপযথ 
ঠনঠহি আচছ ছয, িাৰাৱীহ প্ৰৰ্ম ৰাঠি অকচল অৰ্িা জামা‘আি সহ পিা 
হয় আৰু িাহাজু্জদ ছিষৰাঠি অকচল পিা হয়। ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামছু ৰমজান মাহৰ ৰাঠিি িাৰাৱীহ আৰু িাহাজু্জদ 
দুচয়াঠিধ ছালাি পঠিচছ মচমথ ছহীহ িা যঈি েনদি ছকাচনা িণথনা ছপাৱা 
নাযায়। (ঠমৰ‘আি ৪/৩১১ পৃেঃ, ‘ছালাি’ অধযায়-৪, ‘ৰমজান মাহি ৰাঠি জাগৰণ’ 
অনুচচ্ছদ-৩৭)। 

ৰাঠিৰ ছালািৰ িযীলি: ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ, 

فَْضُل 
َ
ََلةى  أ يَضةى  َبْعدَ  الصَّ ، َصََلةُ  الَْفرى ْ  َعنْ  ُمْسلىم   َرَواهُ  اللَّيْلى بى

َ
 -ُهَريَْرةَ  أ

‘িৰজ ছালািৰ ঠপছি সচিথাত্তম ছালাি হ’ল ৰাঠিৰ (নিল) ছালাি’। 
(মুছঠলম, ঠমেকাি হা/২০৩৯)।  

িছুওোঁ আচকৌ ককচছ, 
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ْ  َعنْ  بى
َ
ُل :  وََسلَّمَ  َعلَيْهى  اهللُ  َصِّلَّ  اهللى  رَُسْوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَريَْرةَ  أ  ُكَّ  َوَتَعاََل  َتبَارَكَ  َربُّنَا َيْْنى
َماءى  إىََل  ََّلْلَةٍ  ْنيَا السَّ ْْيَ  ادلُّ رُ  اللَّيْلى  ثُلُُث  َيبََّْق  حى يَْب  يَّْدُعْونى  َمن َفيَُقْوُل  اآْلخى ْستَجى

َ
 ََلُ، فَأ

لُِنى  َمنْ 
َ
َّْسأ يَُه، ي ْعطى

ُ
ُرنى  َمن فَأ َّْستَْغفى رَ  ي ْغفى

َ
ْ  -َعلَيْهى  ُمتََّفق   ََلُ، فَأ ىُمْسلىمٍ  رىَوايَةٍ  َوفى  فََلَ : َعنْهُ  ل

ىَك  يََزاُل  يْئَ  َحّتَّ  َكَذال  -الَْفْجرُ  يُضى

‘আমাৰ পালনকিথা মহান আল্লাচহ প্ৰঠি ৰাঠিৰ িৃিীয় প্ৰহৰি দুঠনয়াৰ 
আকািি অৱিৰণ কচৰ আৰু কক ৰ্াচক, ছকান আছা ছমাক মাঠিি, মই 
িাৰ মািি সহাোঁঠৰ ঠদম? ছকান আছা ছমাৰ ওেৰি ঠিোঠৰি, মই িাক 
দান কঠৰম? ছকান আছা ছমাৰ ওেৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কঠৰি, মই িাক ক্ষমা 
কঠৰ ঠদম? এচনদচৰ ছিওোঁ িজৰ স্পি ছহাৱাললচক আহ্বান কচৰ’। 
(মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/১২২৩, মুছঠলম হা/১৭৭৩)। 

িাৰাৱীহৰ িযীলি: ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ,  َْمن 
رَ  َواْحتىَسابًا إىيَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  مَ  َما ََلُ  ُغفى نْ  َتَقدَّ َذنْبىهى  مى  ‘ঠয িযঠক্তচয় ৰমজানৰ 

ৰাঠিি ঈমানৰ কসচি আৰু ছনকীৰ আিাি ৰাঠিৰ ছালাি আদায় কচৰ, 
িাৰ ঠিগি সকচলা গুনাহ মাি কৰা হয়’। (মুছঠলম, ঠমেকাি হা/১২৯৬)। 

িাৰাৱীহৰ জামা‘আি: ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ৰমজান 
মাহৰ ২৩, ২৫ আৰু ২৭ ঠিঠন ৰাঠি মছঠজদি জামা‘আিৰ কসচি 
িাৰাৱীহৰ ছালাি আদায় কঠৰচছ। প্ৰৰ্ম ঠদনুা ৰাঠিৰ এক-

িৃিীয়াংিললচক, ঠিিীয় ঠদনা অধথ ৰাঠিললচক আৰু িৃিীয় ঠদনা ঠনজৰ 
স্ত্রী-পঠৰিাৰ ও মুছল্লীসকলক কল ছাহাৰীৰ আগললচক দীঘথসময় ছালাি 
আদায় কচৰ। (আিু দাউদ, ঠিৰঠমযী প্ৰভৃঠি, ঠমেকাি হা/১২৯৮)। পঠুছৰ ৰাঠি 

অৰ্থাৎ েিুৰ্থ ৰাঠি মুছল্লীসকল ছিওোঁৰ ছকািাৰ কাষলল ছযাৱাি ছিওোঁ 
ক’ছল, ‘মই ভয় পাইচছাোঁ ছয, এইচটা ছিামাচলাকৰ ওপৰি িৰজ কহ যায় 
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ছনঠক! ( يُْت  نْ  َخشى
َ
َعلَيُْكمْ  يُّْكتََب  أ ( আৰু যঠদ িৰজ কহ যায়, ছিচনহ’ছল 

ছিামাচলাচক িাক আদায় কঠৰি ছনাৱাঠৰিা’...। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি 

হা/১২৯৫)। 

ৰাক‘আি সংখযা: ৰমজান িা ৰমজানৰ িাঠহচৰ ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামৰ পৰা ৰাঠিৰ এই ঠিচিষ নিল ছালাি ঠিঠন 
ৰাক‘আি ঠৱিৰ সহ ১১ ৰাক‘আি ছহীহ সূত্ৰসমূহৰ িাৰা প্ৰমাঠণি কহচছ। 
ছযচন- আঠয়শ্বা ৰাঠিয়াল্লাহু আনহাই ককচছ, 

يْدُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهى  اهللُ  َصِّلَّ  اهللى  رَُسْوُل  ََكنَ  َما ْ  يَزى ْ  َوالَ  َرَمَضانَ  ِفى ةَ  إىْحَدى َْعَ  َغْْيىهى  ِفى  َعْْشَ
ْ  َرْكَعًة، ْربًَعا يَُصّلى

َ
ْلْْ فََلَ  أ

َ
نَّ  َعنْ  تَْسأ نَّ  ُحْسنىهى ىهى ْ  ُثمَّ  َوُطْول ْرَبًعا يَُصّلى

َ
ْل  فََلَ  أ

َ
 َعنْ  تَْسأ

نَّ  نَّ  ُحْسنىهى ىهى ْ  ُثمَّ  َوُطْول  -عليه متفق ثَََلثًا، يَُصّلى

“ৰমজান িা ৰমজানৰ িাঠহৰি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
ৰাঠিৰ ছালাি এঘাৰ ৰাক‘আিৰ ছিঠছ আদায় কৰা নাই। িছুওোঁ প্ৰৰ্চম 
(২+২) োঠৰ ৰাক‘আি পচি। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/১১৮৮ ‘ৰাঠিৰ 

ছালাি’ অনুচচ্ছদ-৩১)। িুঠম িাৰ ছসৌেযথ আৰু দীঘথিা সম্পচকথ প্ৰশ্ন 
নকঠৰিা। ইয়াৰ ঠপছি ছিওোঁ (২+২) োঠৰ ৰাক‘আি পচি। িুঠম িাৰ 
ছসৌেযথ আৰু দীঘথিা সম্পচকথ প্ৰশ্ন নকঠৰিা। ইয়াৰ ঠপছি ছিওোঁ ঠিঠন 
ৰাক‘আি পচি”। (িুখাৰী হা/১১৪৭; মুছঠলম হা/১৭২৩; ঠিৰঠমযী হা/৪৩৯; আিু 
দাউদ হা/১৩৪১; নাছাঈ হা/১৬৯৭; মুওৱাত্ত্বা হা/২৬৩; আহমাদ হা/২৪৮০১; ছহীহ 
ইিনু খুযায়মা হা/১১৬৬; িুলূগুল মাৰাম হা/৩৬৭; িুহিািুল আহওৱাযায়ী হা/৪৩৭; 
িায়হাক্কী হা/৪৩৯০; ইৰওৱাউল গালীল হা/৪৪৫-ৰ ভাষয, ২/১৯১-১৯২; ঠমৰ‘আিুল 
মািািীহ হা/১৩০৬-ৰ ভাষয, ৪/৩২০-২১)। 
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িন্ধ ছহাৱাৰ ঠপছি পুনৰাই জামা‘আি োলু: সম্ভৱি: নৱ প্ৰঠিঠষ্ঠি 
ইছলামী ঠখলািিৰ ওপৰি আপঠিি যুদ্ধ-ঠিগ্ৰহ ও অনযানয িযস্তিাৰ 
কাৰচণ ১ম খলীিা আিুিকৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ সংঠক্ষপ্ত ঠখলািিকালি 
(১১-১৩ ঠহজৰী) িাৰাৱীহৰ জামা‘আি পুনৰাই োলু কৰা সম্ভৱপৰ ছহাৱা 
নাঠছল। ২য় খলীিা ‘উমাৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ যুগি (১৩-২৩ ঠহজৰী) 

ৰাজলনঠিক ঠস্থঠিিীলিাৰ কাৰচণ আৰু িহু সংখযক মুছল্লীক মছঠজদি 
ঠিঠক্ষপ্তভাচৱ উক্ত ছালাি আদায় কৰা ছদঠখ ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লামছু ৰাঠখ ছযাৱা ছুন্নাি অনুসৰণ কঠৰ ছিওোঁৰ ঠখলািিৰ ২য় িষথি 
১৪ ঠহজৰীি মছঠজচদ নিিীি ১১ ৰাক‘আিি িাৰাৱীহৰ জামা‘আি 
পুনৰাই োলু কচৰ। (ঠমৰ‘আি ২/২৩২ পৃেঃ; ঐ, ৪/৩১৫-১৬ ও ৩২৬ পৃেঃ)। ছযচন- 
োচয়ি ঠিন ইয়াযীদ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ ককচছ, 

َمرَ 
َ
ابى  ْبنُ  ُعَمرُ  أ َبَّ  اْْلَطَّ

ُ
يًْما َكْعٍب  ْبنَ  أ ارىيَّ  َوتَمى نْ  ادلَّ

َ
ُقْوَما أ ىلنَّاسى  يَّ ْ  ل  َرَمَضانَ  فى

ةَ  بىإىْحَدى  -صحيح بإسناد املؤطأ ِف رواه.... َرْكَعةً  َعْْشَ

     ‘খলীিা ‘উমাৰ ইিনুল খাত্ত্বাি ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ উিাই ইিনু কা‘ি 
ও িামীম দাৰী ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুক ৰমজানৰ ৰাঠিি ১১ ৰাক‘আি 
ছালাি জামা‘আি সহকাচৰ আদায়ৰ ঠনচদথি প্ৰদান কচৰ। এই ছালাি 
) الَْفْجرى  فُُرْوعى  إل ( িজৰৰ প্ৰাক্কাল (ছাহাৰীৰ পূিথ) পযথন্ত দীঘথ কহঠছল’। 
(মুওৱাত্ত্বা, ঠমেকাি হা/১৩০২, ঠমৰ‘আি হা/১৩১০, িায়হাক্কী হা/৪৩৯২, মুছান্নাি 
ইিনু আিী শ্বায়িাহ (মুম্বাই, ১৩৯৯/১৯৭৯) ২/৩৯১ পৃেঃ, হা/৭৭৫৩, ত্বাহাভী শ্বৰহ 
মা‘আঠনল আছাৰ হা/১৬১০)। 

ঠিি ৰাক‘আি িাৰাৱীহ: প্ৰকাি ৰ্াচক ছয, উক্ত ছৰওৱায়ািৰ ঠপছি 
ইয়াযীদ ঠিন ৰূমানৰ পৰা ‘উমাৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ যামানাি ২০ 
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ৰাক‘আি িাৰাৱীহ পিা কহঠছল’ মচমথ ঠয িণথনা আঠহচছ, ছসইচটা ‘যঈি’ 
আৰু ২০ ৰাক‘আি সম্পচকথ ইিনু ‘আব্বাছ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা 
‘মাৰিূ’ সূত্ৰি ঠয িণথনা আঠহচছ, ছসইচটা ‘মওযূ’ িা জাল। (আলিানী, 

হাঠশ্বয়া ঠমেকাি হা/১৩০২, ১/৪০৮ পৃেঃ; ইৰওয়া হা/৪৪৫, ৪৪৬)। ইয়াৰ িাঠহচৰও 
২০ ৰাক‘আি িাৰাৱীহ সম্পচকথ ছকইঠটমান ‘আছাৰ’ আচছ, যাৰ 
সকচলাচিাচৰই ‘যঈি’। (িাৰাৱীহৰ ৰাক‘আিৰ ঠিষচয় ঠিস্তাঠৰি জনাৰ কাৰচণ 

ঠমৰ‘আি হা/১৩১০-ৰ আচলােনা দ্ৰিিয, ইৰওৱা হা/৪৪৬-ৰ আচলােনা দ্ৰিিয)। ২০ 
ৰাক‘আি িাৰাৱীহৰ ওপৰি ‘উমাৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ যামানাি 
ছাহািীসকলৰ মাজি ‘ইজমা’ িা ঐকযমি কহচছ িুঠল ঠয দািী কৰা হয়, 
ছসইচটা এচকিাচৰই ঠভঠত্তহীন আৰু িাঠিল কৰ্া ) لَة   ا بَاطى دًّ جى ( মাত্ৰ। 
(িুহিািুল আহওৱাযায়ী হা/৮০৩-ৰ আচলােনা দ্ৰিিয; ঠমৰ‘আি ৪/৩৩৫)। 
ঠিৰঠমযীৰ ভাষযকাৰ খযািনামা ভাৰিীয় হানািী মনীষী দাৰুল উলূম 
ছদওিেৰ িৎকালীন সময়ৰ মুহিাঠমম (অধযক্ষ) আচনাৱাৰ শ্বাহ 
কাঠষ্মৰীচয় (১২৯২-১৩৫২/১৮৭৫-১৯৩৩ খৃেঃ) ককচছ, এই কৰ্া নামাঠন 
উপায় নাই ছয, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ িাৰাৱীহ ৮ 
ৰাক‘আি আঠছল। (আল-‘আৰিুশ্ব শ্বাযী শ্বৰহ ঠিৰঠমযী হা/৮০৬-ৰ আচলােনা, 
দ্ৰিিয; ঠমৰ‘আি ৪/৩২১)। 

     এইচটা স্পি ছয, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম ও খুলািাচয় 
ৰাচশ্বিীনৰ পৰা আৰু ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ অনয 
ছকাচনা স্ত্রী ও ছাহািীৰ পৰা ১১ িা ১৩ ৰাক‘আিৰ ঊর্ধ্থি িাৰাৱীহ িা 
িাহাজু্জদৰ ছকাচনা ঠিশুদ্ধ প্ৰমাণ নাই। (মুওৱাত্ত্বা, ৭১ পৃেঃ, ছটাকা-৮ দ্ৰিিয)। 
িঠধথি ৰাক‘আিসমূহ পৰৱিথীকালি সৃি। ইমাম ইিনু িায়ঠময়াহ (ৰহ.)চয় 
ককচছ, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ৰাঠিৰ ছালাি ১১ িা ১৩ 
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ৰাক‘আি আদায় কঠৰঠছল। পৰৱিথীকালি মিীনাৰ ছলাকসকচল দীঘথ 
ঠক্কয়ামৰ দুিথলিাচিাধ কচৰ। ইয়াৰ িলি ছিওোঁচলাচক ৰাক‘আি সংখযা 

িৃঠদ্ধ কঠৰ ৰ্াচক, যাৰ সংখযা এসময়ি ৩৯ ৰাক‘আিললচক কগঠছল’। (ইিনু 
িায়ঠময়াহ, মাজমূ‘ িািাওৱা মক্কা: আন্নাহযািুল হাদীছাহ ১৪০৪/১৯৮৪), ২৩/১১৩)। 
অৰ্ে িাস্তৱ কৰ্া এই ছয, আল্লাহৰ ৰাছূল োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
ছযচনকুৱা দীঘথ ঠক্কয়াম আৰু ঠক্কৰাআিৰ মাধযমি ঠিঠন ৰাঠি জামা‘আিৰ 
কসচি িাৰাৱীহৰ ছালাি আদায় কঠৰঠছল, ছিচনলক সংঠক্ষপ্ত ঠক্কয়ামচিা 
িাহাজু্জদৰ ছালাি আদায় কঠৰঠছল। যঠুচটা সময় ঠিচিচষ ৯, ৭ ও ৫ 
ৰাক‘আি কহঠছল। ঠকন্তু ছসইচটা ছকঠিয়াও ১১ িা ১৩ -ৰ ঊর্ধ্থি 

প্ৰমাঠণি ছহাৱা নাই। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/১১৮৮ ‘ৰাঠিৰ ছালাি’ 
অনুচচ্ছদ-৩১; আিু দাউদ, ঠমেকাি হা/১২৬৪ ‘ঠৱিৰ’ অনুচচ্ছদ-৩৫, আঠয়শ্বা (ৰােঃ)ৰ 
িাৰা; মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/১১৯৫, ‘ৰাঠিৰ ছালাি’ অনুচচ্ছদ-৩১, ইিনু 

আব্বাছ (ৰােঃ) িাৰা)। িছুওোঁ আঠছল ‘সৃঠিজগিৰ প্ৰঠি ৰহমি স্বৰূপ’ (আঠম্বয়া 

২১/১০৭) আৰু ছিঠছ নপিাচটাচৱ আঠছল উম্মিৰ প্ৰঠি ছিওোঁৰ অনযিম 
ৰহমি। 

কিঠৰ্লযিাদ: িহু ঠিিাচন উদাৰিাৰ নামি ‘ঠিষয়চটা প্ৰিস্ত’ ( واسع اْلمر ) 

িুঠল কিঠৰ্লয প্ৰদিথন কচৰ আৰু ২৩ ৰাক‘আি পচি আৰু কয় 
ছকাচনািাই ইচ্ছা কঠৰচল এি ৰাক‘আিৰ অঠধকও পঠিি পাচৰ। দলীল 
ঠহোচি ইিনু ‘উমাৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িঠণথি প্ৰঠসদ্ধ হাদীছঠট ছপে কচৰ 
ছয, ‘ৰাঠিৰ ছালাি দুই দুই ) َمثَْن  َمثَْن  ( কঠৰ। ইয়াৰ ঠপছি িজৰ কহ 

ছযাৱাৰ আিংকা হ’ছল এক ৰাক‘আি পিা। ইয়াচি পূিথৰ সকচলা ছালাি 

ঠৱিৰি (ঠিচযাৰ) পঠৰণি হ’ি’। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/১২৫৪)। 
এই হাদীছি ঠযচহিু ৰাক‘আিৰ ছকাচনা সংখযাৰ সীমা নাই আৰু 
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ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ কৰ্া ছিওোঁৰ কামৰ ওপৰি 
অগ্ৰাঠধকাৰচযাগয, গঠিচক ঠযমান ৰাক‘আি ইচ্ছা পঠিি পাঠৰ। ঠকন্তু 

ছিওোঁচলাক সকচলাচৱই এই কৰ্া কয় ছয, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লামছু ১১ ৰাক‘আি পঠিচছ আৰু ছসইচটা পিাই উত্তম। অৰ্ে উক্ত 
হাদীছৰ অৰ্থ হ’ল, ৰাঠিৰ নিল ছালাি (ঠদনৰ দচৰ) োঠৰ-োঠৰ নহয়, 
িৰং দুই-দুই ৰাক‘আি কঠৰ। (ঠকয়চনা এই হাদীছৰ ৰািী ইিনু ‘উমাৰ (ৰােঃ)ৰ 

ঠদনি নিল ছালাি এক ছালামি োঠৰ ৰাক‘আিলক পঠিঠছল। -মুছান্নাি ইিনু আিী 
িায়িা হা/৬৬৯৮, ২/২৭৪, েনদ ছহীহ, আলিানী, িামামুল ঠমন্নাহ পৃেঃ ২৪০; িায়হাক্কী, 
মা‘ঠৰিািুে ছুনান ওৱাল আ-ছা-ৰ হা/১৪৩১, ৪/১৯২। ছহীহ িুখাৰীৰ িণথনাি 
(হা/৯৯০) আঠহচছ ছয, ৰাছুলুল্লাহ (ছােঃ)চয় খুিিা ঠদঠছল। এচন অৱস্থাি জলনক 
িযঠক্তচয় আঠহ ছিওোঁক প্ৰশ্ন কৰাি ৰাছুলুল্লাহ (ছােঃ)চয় ক’ছল, দুই দুই কঠৰ। ভাষযকাৰ 
ইিনু হাজাৰছু ককচছ, উত্তৰি এইচটা স্পি হয় ছয, ছসই িযঠক্তচয় ৰাক‘আি সংখযা 
অৰ্িা (োঠৰ ৰাক‘আি) পৃৰ্কভাচৱ ঠনঠমলাই পিাৰ কৰ্া প্ৰশ্ন কঠৰঠছল’ (িাৎহুল িাৰী 

হা/৯৯০ ‘ঠৱিৰ’ অধযায়-১৪, ২/৫৫৫-৫৬; ঠমৰ‘আি ৪/২৫৬)।  িাছৰাপঠৰ 
ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ঠনজৰ উম্মিক ঠনচদথি ঠদচছ ছয, 
“ছিামাচলাচক ছিচনলক ছালাি আদায় কৰা, ছযচনদচৰ ছমাক ছালাি 
আদায় কচৰাোঁচি ছদঠখছা”। (িুখাৰী হা/৬৩১, ঠমেকাি হা/৬৮৩)। এই কৰ্াৰ 
মাজি ছিওোঁৰ ছালািৰ ধৰণ আৰু ৰাক‘আি সংখযা সকচলাচৱই গণয। 
ছিওোঁৰ ওপচৰাক্ত কৰ্াৰ িযাখযা হ’ল ছিওোঁৰ কমথ, অৰ্থাৎ ১১ ৰাক‘আি 
ছালাি। গঠিচক ইিাদিৰ ছক্ষত্ৰি ছিওোঁৰ কৰ্া আৰু কমথি কিপৰীিয 

আঠছল িুঠল ধাৰণা কৰা ঠনিান্তই অিাস্তৱ।  

     এই ক্ষণি ২৩, ২৫ ও ২৭ ৰমজানৰ ঠয ঠিচযাৰ ঠিঠন ৰাঠি 
ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু জামা‘আি সহ িাৰাৱীহ 
পঠিঠছল, ছিঠিয়া ছসই ঠিঠন ৰাঠি ছিওোঁ ঠকমান ৰাক‘আি পঠিঠছল? 
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ইয়াৰ উত্তৰ এই ছয, ছসয়া আঠছল আি ৰাক‘আি িাৰাৱীহ আৰু িাকী 
ঠিঠন ৰাক‘আি ঠৱিৰ। ছযচন, জাঠিৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ ককচছ- 

ْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهى  اهلل َصِّلَّ  اهللى  رَُسْوُل  بىنَا َصِّلَّ  تْرَ  َرْكَعاٍت  َثَمانَ  َرَمَضانَ  َشْهرى  ِفى  -َوالْوى

     ‘ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু আমাক কল ৰমজানি 
ছালাি আদায় কঠৰচল আি ৰাক‘আি আৰু ঠৱিৰ পঠিচল।’ (ছহীহ ইিনু 
খুযায়মা হা/১০৭০ ‘েনদ হাছান’ ২/১৩৮ পৃেঃ; আলিানী, ছালািুি িাৰাৱীহ হা/৯, ২১ 
পৃেঃ; ঠমৰ‘আি ৪/৩২০)। 

     জাঠিৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি উক্ত হাদীছি ঠৱিৰৰ 
ৰাক‘আি সংখযা ছকাৱা ছহাৱা নাই, ঠকন্তু ‘আঠয়শ্বা ৰাঠিয়াল্লাহু আনহাৰ 
িঠণথি হাদীছৰ ছিষি স্পিভাচৱ ঠিঠন ৰাক‘আি ঠৱিৰৰ কৰ্া আঠহচছ। 
(িুখাৰী হা/১১৪৭; মুছঠলম হা/১৭২৩ প্ৰভৃঠি)। গঠিচক ৮+৩=১১ ৰাক‘আি 
িাৰাৱীহ জামা‘আি সহকাচৰ ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ 
ছুন্নাি ঠহোচি সািযস্ত হয়। ‘উমাৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ ছসইচটাচকই 
পুনৰাই োলু কঠৰ মুদথা ছুন্নাি ঠজো কঠৰঠছল। ছিওোঁ ‘ছুন্নাচি হাছানাহ’ 
কঠৰঠছল, ‘ঠিদ‘আচি হাছানাহ’ কৰা নাই। কঠুয়চনা শ্বাৰঈ ঠিদ‘আি 

সকচলাচিাচৰই ভ্ৰিিা। িাি ভাল-ছিয়া ভাগ নাই। িৰং শ্বাৰঈ 
ঠিদ‘আিক ‘হাছানাহ’ আৰু ‘ছায়যাআহ’ দুই ভাগি ভাগ কৰাচটা আন 
এটা ঠিদ‘আি। আল্লাচহ আমাক সকচলা প্ৰকাৰ ঠিদ‘আিৰ পৰা ৰক্ষা 
কৰক! 

     গঠিচক ৰাঠিৰ নিল ছালাি ১১ িা ১৩ ৰাক‘আচিই সিথাঠধক ঠিশুদ্ধ 
ও সচিথাত্তম। আল্লাহ সিথাঠধক অৱগি। 
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     উচল্লখয ছয, হাদীছি ঠৱিৰ সম্পচকথ ছকাৱা কহচছ ছয, ‘ছযঠিয়া িুঠম 
িজৰ কহ ছযাৱাৰ আিংকা কঠৰিা, ছিঠিয়া এক ৰাক‘আি পঠি ছলাৱা। 
িছুচনহ’ছল পূিথৰ ছালািসমূহ ঠৱিৰি পঠৰণি হ’ি’। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, 

ঠমেকাি হা/১২৫৪)। ইয়াছি িুজা যায় ছয, এচকৰাচহ িা দুই দুই কঠৰ 
পঠিচলও ছসইচটা ছিষৰ এক ৰাক‘আিৰ জঠৰয়চি ঠৱিৰি পঠৰণি হ’ি। 
(ঠিক্কহুে ছুন্নাহ ১/১৪৫-৪৬ পৃেঃ)। আৰু এইকাৰচণই ইমাম হাঠকম (ৰহ.)চয় 
ককচছ, ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ পৰা ১৩, ১১, ৯, ৭, ৫, 
৩, আৰু ১ ৰাক‘আি ঠৱিৰ প্ৰমাঠণি আচছ। ঠকন্তু সকচলািলক ঠিশুদ্ধিৰ 
হ’ল এক ৰাক‘আি। (মুস্তাদৰাক হাঠকম ১/৩০৬)। অৰ্থাৎ িাৰাৱীহ আৰু 
ঠৱিৰ পৃৰ্ক নহয়। িৰং ছিষি এক ৰাক‘আি ছযাগ কঠৰচল 
সকচলাচিাৰচকই ‘ঠৱিৰ’ িুঠল ছকাৱা হয় আৰু আটাইচিাৰচকই ‘ছালািুল 
লাচয়ল’ িা ‘ৰাঠিৰ ছালাি’ ছিালা হয়।  

৬. জুমু‘ুআৰ ছালাি ( اجلمعة صالة ) 

     জুমুু‘আ িৰজ হয় ১ম ঠহজৰীি। ঠহজৰিৰ সময়ি কু্কিা আৰু 
মদীনাৰ মধযৱত্তথী িনু োলঠুম ঠিন আওি ছগাত্ৰৰ ‘ৰানুনা’ উপিযকাি 
সিথপ্ৰৰ্ম ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু জুমুু‘আৰ ছালাি 
আদায় কঠৰঠছল (ঠমৰ’আি ২/২৮৮), য’ি ১০০ জন মুছল্লী আঠছল। 
প্ৰচিযক িয়স্ক পুৰুষ আৰু জ্ঞান সম্পন্ন মুছলঠুমছু জাম‘আি সহ 
জুমুু‘আৰ ছালাি আদায় কৰাছটা িৰচজ আইন (ঠিকহুে ছুন্নাহ ১/২২৫), 

ঠকন্তু ঠিশু, ছগালাম, ছৰাগী, মুছাঠিৰ আৰু মঠহলাৰ ওপৰি িৰজ নহয়। 
(ঠমেকাি হা/১৩৭৭)। দুজন মুছলঠুম ছলাক এচকলচগ ৰ্াঠকচলও খুিিা সহ 
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জুমুু‘আৰ ছালাি আদায় কঠৰি লাগঠুি। খুিিা ঠদি ছনাৱাঠৰচলও 
জুমুু‘আৰ দুই ৰাক‘আি ছালাি আদায় কৰাচিা জৰুৰী।  

(১) ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু ককচছ– “ছহ মুমঠুনসকল! 
আল্লাচহ জুমুু‘আৰ ঠদনক সাপ্তাঠহক ঈদৰ দঠুন ঠহোচি ঠনদ্ধথাৰণ কঠৰচছ, 
ছসচয় ঠসঠদনা ঠমেওৱাক কৰা, ছগােল কৰা আৰু সুগন্ধঠু লচগাৱা।’’ 
(ঠমেকাি হা/১৩৯৮, ‘ছালাি’ অধযায়–৪)। ছসচয়  জুমুু‘আৰ ঠদনা সুেৰভাচৱ 
ছগােল কঠৰ উত্তম ছপাছাক ঠপঠন্ধ আ োুঁিৰ লগাই আচগ ভাচগ মছঠজদকল 
যাি লাচগ। (িুখাৰী, ঠমেকাি হা/১৩৮১)।  

(২)  মছঠজদি প্ৰচৱি কঠৰ সনু্মখৰ িাৰী খাঠল ৰ্াঠকচল িাি কগ িহাৰ 
আগচি দুই ৰাক‘আি ‘িা-ঠহয়ািুল মছঠজদ’ৰ ছুন্নাি ছালাি পঠিি 
লাচগ। (ঠমেকাি হা/৭০৪, ১১০৪, নাছাঈ হা/৬৬১, আহমাদ)। দুঠনয়াৰ সকচলা 
ঘৰিলক আল্লাহৰ ঘৰ উত্তম, ছসচয় আল্লাহৰ আনুগিয প্ৰকাি কঠৰ ঠছজদা 
কৰাছটা জৰুৰী, এচন কঠৰচল আল্লাহৰ প্ৰঠি সন্মান প্ৰদিথন কৰা হয়, 
নকঠৰচল আল্লাহৰ ঘৰৰ প্ৰঠি অসন্মান কৰা হয় আৰু ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লামৰ অিাধয ছহাৱা হয়। ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লামছু মছঠজদি ছসামাই দুই ৰাক‘আি ছালাি আদায় নকৰালক 
ছকঠিয়াও িহা নাঠছল। 

(৩) জুমুু‘আৰ খুিিাৰ আগি ‘কািলাল জুমুু‘আ’ িুঠল ঠনঠদথি ছকাচনা 
ৰাক‘আি ছুন্নাি নাই, িৰ্াঠপ খত্বীচি খুিিা ঠদিলল ঠমম্বৰি িহাৰ 
আগললচক দুই দুই ৰাক‘আি ঠহোচি ঠযমান ইচ্ছা নিল ছালাি আদায় 
কঠৰি পাঠৰ। (আিু দাউদ, ঠমেকাি হা/১৩৫৮, ৮৪, ৮৭)।  
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(৪) খুিিা আৰম্ভ ছহাৱাৰ লচগ লচগ একান্তমচন খুিিা শুঠনি লাচগ। 
খুিিা েঠল ৰ্কা অৱস্থাি মছঠজদি আঠহ ছসামাচলও দুই ৰাকআি ‘িা-
ঠহয়ািুল মছঠজদ’ৰ ছালাি সংচক্ষচপ আদায় কঠৰচহ খুিিা শুঠনি লাছগ। 
(িুখাৰী হা/৯৩০, মুছঠলম, আিু দাউদ হা/১১১৫-১১১৬, ঠিৰঠমযী হা/৫১০)।  

(৫) আন এটা হাদীছি উচল্লখ আচছ ছয, ঠয িযঠক্তচয় ঠিনা কাৰণি 
ঠিঠনটা জুমুু‘আ ক্ষঠি কচৰ, ছসই িযঠক্ত ‘মুনাঠিক’। (ছহীহ আি-িাৰগীি 
হা/৭২৬-৭২৮)।  

(৬) এই ঠদনচটাি খুিিা ঠদিৰ িাচি ইমাম ঠমম্বৰি িহাৰ পৰা িৰজ 
ছালাি ছিষ কঠৰ ছালাম ঠিচৰাৱা সময়ৰ ঠভিৰি এচন এক েমু সময় 
আচছ, ঠয সময়ি িাোৰ দু‘আ কিুল হয়। (মুছঠলম, আিু দাউদ, মুওৱাত্ত্বা, 
ঠমেকাি হা/১৩৫৬, ১৩৫৯, ১৩৬১, ঠিৰঠমযী হা/৮৯০, ৮৯১)। 

(৭) খুিিাৰ আৰম্ভঠণচি সকচলাচক উচেঠিয ছালাম ঠদি লাচগ। (ইিনু 
মাজাহ হা/১১০৯)। জুমুু‘আৰ দুটা খুিিা ঠদয়া ছুন্নাি। এটা খুিিা ঠদয়াৰ 

ঠপছি ক্ষচন্তক সময় িঠহি লাচগ, আচকৌ ঠৰ্য় কহ ঠিিীয় খুিিা ঠদি 
লাচগ। খুিিা ঠৰ্য় কহ ঠদি লাচগ আৰু হািি এডাল লাঠি ৰ্াঠকি লাচগ। 
(আিু দাউদ হা/১০৯৬)। প্ৰৰ্ম খুিিাি হামদ, নাট ও ঠক্কৰাআিৰ িাঠহচৰও 
নছীহি কঠৰি লাচগ। (নাছাঈ হা/১৪১৭)। ঠিিীয় খুিিাি হামদ ও দৰুূদ 
সহ সকচলা মুছলঠুমৰ িাচি দু‘আ কঠৰি লাচগ। (ঠমেকাি হা/১৪০৫)। 
ছোিাসকচল িুঠজ ছপাৱালক মািৃভাষাি খুিিা ঠদয়া জৰুৰী।  

(৮) জুমুু‘আৰ দুই ৰাক‘আি িৰজ ছালািৰ ঠপছি ‘এহঠত্বয়ািী 
জুমুু‘আ’ িা ‘আচখৰী ছজাহৰ’ নাচমচৰ োঠৰ ৰাকআি ছুন্নাি পিাৰ 
ছকাচনা দলীল নাই। (ঠিকহুে ছুন্নহ ১/২২৭)। ঠকন্তু মছঠজদি পঠিচল দুই 
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দুইলক োঠৰ ৰাক‘আি আৰু ঘৰি পঠিচল দুই ৰাক‘আি ছুন্নাি পঠিি 
লাচগ। মছঠজদি পঠিচল োঠৰ ৰাক‘আি ছুন্নাি আৰু দুই ৰাক‘আি 
নিলও পঠিি পাঠৰ। (িুখাৰী হা/৯৩৭, মুছঠলম, আিু দাউদ, ঠিৰঠমযী, নাছাঈ, 
ইিনু মাজাহ)। 

 

 

৭. ঈদায়নৰ ছালাি ( العيدين صالة ) 

     ঈদৰ ছালািৰ আজান িা ইকামি নাই। সকচলা একচগাট কহ ছখালা 
ময়দানি ইমামৰ ঠপছি দুই ৰাক‘আি ছালাি আদায় কঠৰি লাচগ। িাৰ 
ঠপছচি ইমাচম খুিিা ঠদি। খুিিা ঠদওোঁচি হািি লাঠি ৰ্াঠকি লাচগ 
আৰু এটা খুিিা হাদীছ সন্মি। খুিিাৰ ঠপছি সকচলাচৱ ঠমঠল হাি 
উিাই দু‘আ কৰাচটা হাদীছ সন্মি নহয়। িৰষুণ িা আন ছকাচনা ভয়ৰ 
কাৰচণ মছঠজদৰ ঠভিৰি ঈদৰ ছালাি আদায় কঠৰি পাৰছু। ঠকিা 
কাৰণি জাম‘আি নাপাচল অকচল িা জাম‘আি ছনাচপাৱা সকচলাচৱ এক 
লগ কহ দুই ৰাক‘আি ছালাি আদায় কঠৰি। (ঠমৰ‘আি ৫/৬৪-৬৫)। 
ঈদগাহি আঠহি ছনাৱাঠৰচল ঘৰচি পঠৰয়ালৰ ছলাকসকলৰ কসচি ঈদৰ 
দুই ৰাক‘আি ছালাি আদায় কঠৰি লাচগ। [িুখাৰী (িাৎহ সহ) ২/২৫০-২৫১ 

পৃেঃ]। জুমুু‘আ আৰু ঈদ এচকঠদনি হ’ছল, ঈদৰ ছালাি পিাসকলৰ 
িাচি জুমুু‘আৰ ছালাি অপঠৰহাযথয নহয়, ঠকন্তু দুচয়াটা পঠিচল ঠনেঃসচেচহ 
েওৱাি ছিঠছ পাি।  
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     ঈদৰ ছালাি অঠিঠৰক্ত িাৰ িাকিীৰ সহ পিাছটা ছুন্নাি। ‘আঠয়শ্বা 

ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুাই ককচছ– “ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামছু 
দুই ঈদৰ ছালািি ৰুকুৰ দুই িাকিীৰ আৰু িকিীচৰ িাহঠৰমাৰ িাঠহচৰ 
প্ৰৰ্ম ৰাক‘আিি অঠিঠৰক্ত সাি িাকিীৰ আৰু ঠিিীয় ৰাক‘আিি 
অঠিঠৰক্ত পাোঁে িাকিীৰ ঠদঠছল।’’ (আিু দাউদ হা/১১৫০, ইিনু মাজাহ 

হা/১২৮০, েনদ ছহীহ, িায়হাক্কী ৩/২৮৭)। প্ৰৰ্ম ৰাক‘আিি িকিীচৰ 
িহঠৰমা আৰু ছানা পিাৰ ঠপছি ধীচৰ-সুঠস্থচৰ ক্ষচন্তক ঠিৰঠি কল সাি 
িাকিীৰ ঠদি লাচগ। িাৰ ঠপছচি ‘আউজুঠিল্লাহ্-ঠিছঠমল্লাহ্’ সহ ইমাচম 

সিচব্দ ছুৰা ‘িাঠিহা’ ও অনয ছুৰা পাি কঠৰি, মুক্তাদীসকচলও মচন মচন 
ছকৱল ছুৰা ‘িাঠিহা’ছহ পঠিি। অনুৰূপভাচৱ ঠিিীয় ৰাক‘আিি ঠৰ্য় 
ছহাৱাৰ ঠপছি ধীৰছু-সুঠস্থচৰ ক্ষচন্তক ঠিৰঠি কল পাোঁেিাৰলক িাকিীৰ ঠদ 
ছকৱল ‘ঠিছঠমল্লাহ’ সহ ছুৰা িাঠিহা ও অনয ছুৰা পঠিি। মুক্তাদীসকচল 
এইিাচৰা ইমামৰ কসচি মচন মচন ছুৰা ‘িাঠিহা’ পঠিি। প্ৰঠি িাকিীৰি 

দুই হাি কান্ধ পযথন্ত উিাি আৰু িাওোঁ-হািৰ ওপৰি ছসাোঁ-হাি কৰ্ িুকুৰ 
ওপৰি িাঠন্ধি। অঠিঠৰক্ত িাকিীৰ ভুল হ’ছল িা গণনাি ভুল হ’ছল 

পুনৰ কি নালাচগ িা ‘ছহু ঠছজদা’ কঠৰি নালাচগ। (ঠমৰ’আি হা/১৪৫৭, পৃেঃ 

২/৩৪১)। োঠৰ খঠলিা ও মদীনাৰ সািজন ছেষ্ঠ িাচিঈ িক্কীহ ও খঠলিা 
‘উমাৰ ঠিন আবু্দল আঠজজ সহ প্ৰায় সকচলা ছাহািী, িািছুঈ, ঠিঠন 
ইমাম, ও অনযানয ছেষ্ঠ ইমামসকল িৰ্া ইমাম আিু হাঠনিাৰ দুই প্ৰধান 
ঠিষয আিু ইউেুি আৰু মুহাম্মাদ (ৰহ.)চয় িাৰ িাকিীৰৰ ওপৰি আমল 
কঠৰঠছল। আমাৰ ছদিৰ দুজন খযািনামা হানুািী ঠিিান, আবু্দল হাই 

লচণৌিী আৰু আচনাৱাৰ শ্বাহ কাঠিৰী (ৰহ.)ছয় িাৰ িাকিীৰ সমৰ্থন 
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কঠৰছছু। (ঠমৰ’আি ২/৩৩৮, ৩৪১)। প্ৰেঠলি ছয় িাকিীৰৰ সমৰ্থনি 
ছকাচনা ছহীহ, যঈি িা মাৰিু হাদীছ নাই।  

 

 

 

 

৮. ছিৰ িা ভ্ৰমণৰ ছালাি ( السفر يف الصالة ) 

     ভ্ৰমণৰি অৱস্থাি িা ভয়-িংকাৰ সময়ি ছালািি ক্কছৰ কৰাৰ 
অনুমঠি আচছ। (ছুৰা আন-ঠনছা আয়াি ১০১)। ক্কছৰ মাচন কম অৰ্থাৎ োঠৰ 
ৰাক‘আিৰ ছালাি দুই ৰাক‘আি ঠহোচি পিাচক ‘ক্কছৰ’ িুঠল ছকাৱা হয়। 
মক্কা ঠিজয়ৰ ছিৰি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ক্কছৰৰ 
সকুিছু ছালাি আদায় কঠৰঠছল। (ঠমেকাি হা/১৩৩৬)। িাঠন্তপূণথ ছিৰি 
ক্কছৰ হ’ি ছন নহয় িুঠল ‘উমাৰ িাৰুক ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুচৱ ছসাধা এটা 
প্ৰশ্নৰ উত্তৰি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ককছছু ছয ‘এয়া 
আল্লাহৰ িালৰ পৰা ছিামাচলাকৰ িাচি এটা ছাদাক্কা (উপচঢৌকন), 
গঠিচক ছিামাচলাচক গ্ৰহণ কৰা’। (ঠমেকাি হা/১৩৩৫, ‘ছিৰৰ ছালাি’ 

অনুচচ্ছদ ৪১)। অৱছিয ছিৰ আল্লাহৰ আনুগিযৰ হ’ি লাঠগি, গুনাহৰ ছিৰ 
হ’ি নছুাৱাচৰ।  

     ছিৰৰ দূৰত্ব সম্বচন্ধ ঠিিানসকলৰ মাজি মিচভদ ছদখা যায়, এক 
মাইলৰ পৰা ৪৮ মাইল পযথন্ত ঠিি প্ৰকাৰৰ মন্তিয আচছ, পঠিত্ৰ 
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ছকাৰআনি দূৰত্বৰ ছকাচনা িযাখযা ঠদয়া নাই। ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আলাইঠহ অছাল্লামৰ িালৰ পৰাও ছকাচনা সীমাৰ ঠনচদথি ঠদয়া নাই। 
(ইিনুল ক্কাইঠয়ম যা দুল মা’আদ ১ম খণ্ড পৃেঃ ৪৬৩)। এটা কৰ্াি ঠিিানসকল 
একমি ছয ছিৰৰ ঠনয়িি ঘৰৰ পৰা ওলাই মহল্লাৰ ঘৰসমূহ অঠিক্ৰম 
কঠৰচলই ক্কছৰ হ’ি। (ঠিকহুে ছুন্নাহ ১ম খণ্ড পৃেঃ ২১৩)। ছিৰৰ মযাদ ধাযথয 
ৰ্াঠকচলও ক্কছৰ কঠৰি লাচগ, ছযঠিয়াললচক স্থায়ী িসিাসৰ সংকল্প নলয়, 
ঠসদ্ধান্তহীন অৱস্থাি ১৯ ঠদনৰ ছিঠছ হ’ছলও ক্কছৰ কৰঠুি পাঠৰ। স্থায়ী 
মুছাঠিৰ, ছযচন- জাহাজ, ঠিমান, ছেইন, িাছ আঠদৰ োলক িৰ্া 
কমথোৰীচয় ছিৰ অৱস্থাি সদাচয় ছালাি ক্কছৰ কঠৰি পাচৰ আৰু দুই 
ওৱাক্তৰ ছালাি জমা কঠৰ ক্কছৰ পঠিি পাচৰ।  

     ছিৰ অৱস্থাি দুই ওৱাক্তৰ ছালাি জমা কঠৰ এচকলচগ পৃৰ্ক 
ইক্কামিি পঠিি পাঠৰ অৰ্থাৎ ছজাহৰ আৰু আছৰ িৰ্া মাগঠৰি আৰু 
ঈশ্বা। এই দুই ওৱাক্তৰ  ছালাি জমা কঠৰ িাক্কদীম ও িাখীৰ দুই ভাচগ 
পিাৰ ঠনয়ম আচছ। ছিষৰ ওৱাক্তৰ ছালাি আগৰ ওৱাক্তৰ ছালািৰ 

লগি এচকলচগ পিাচক িাক্কদীম ছকাৱা হয় আৰু আগৰ ওৱাক্তৰ ছালাি 
ছিষৰ ওৱাক্তৰ লগি পিাক িাখীৰ ছকাৱা হয়। মুকীম অৱস্থাি ভয়-

িংকা িা িুিানৰ িাঠহচৰ আন ছকাচনা ঠিচিষ কাৰণিছুা দুই ওৱাক্তৰ 
ছালাি ক্কছৰ ও ছুন্নাি িাদ ঠদ পৃৰ্ক ইক্কামিি এচকলচগ পঠিি পাঠৰ। 
উদাহৰণস্বৰূচপ ছজাহৰ-আছৰৰ পৃৰ্ক ইক্কামিি োঠৰ ৰাক‘আি োঠৰ 
ৰাক‘আি, মুি আি ৰাক‘আি আৰু মাগঠৰি-ঈশ্বাৰ ঠিঠন ৰাক‘আি, োঠৰ 
ৰাক‘আি, মুি সাি ৰাক‘আি। ছিৰ অৱস্থাি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আলাইঠহ অছাল্লাচম ছুন্নাি পিা  নাঠছল, ঠকন্তু ঠৱিৰ, িাহাজু্জদ আৰু 
িজৰৰ ছুন্নাি িাদ ঠদয়া নাঠছল। 
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৯. জানাযাৰ ছালাি ( اجلنازة صالة ) 

     প্ৰচিযক মুছঠলম আহচল ঠক্কিলাৰ ওপৰি জানাযাৰ ছালাি ‘িৰচজ 
ছকিায়া’। (ইিনু মাজাহ হা/১৫২৬ ‘জানাচয়য’ অধযায়-৬, ‘আহচল ঠক্কিলাৰ ওপৰি 

ছালাি’ অনুচচ্ছদ-৩১; ঠিক্কহুে ছুন্নাহ ১/২৭১, ২৭৯-৮০)। অৰ্থাৎ মুছলঠুমসকলৰ 
ছকাচনাছৱ জানাযা পঠিচল িৰজ আদায় কহ যাি, ঠকন্তু ছকাচনও নপঠিচল 
সকচলাছৱ দায়ী হ’ি। অনযানয ছালািৰ দচৰ জানাযাৰ ছালািচিা অজু, 

ঠক্কিলা, িৰীৰ ঢকা ইিযাঠদ েিথ মাঠনি লাগঠুি, পাৰ্থকয মাচৰ্া ইয়াচিই 
ছয জানাযাৰ ছালািি ৰুকু, ঠছজদা িা কিিক নাই আৰু ছালািৰ কাৰচণ 
ঠনঠদথি ছকাচনা ওৱাক্ত নাই। িৰং ঠদচন ৰাঠিচয় ঠযচকাচনা সময়ি আনঠক 
ঠনঠষদ্ধ সময়চিা পঠিি পাঠৰ। (ইিনু মাজাহ হা/১৫১৯; ঠিক্কহুে ছুন্নাহ ১/৮২-৮৩, 

২৭১)। কািাৰি ঠৰ্য় ছহাৱাৰ সময়ি জছুািা-ছেচণ্ডল ছখালাৰ প্ৰচয়াজন 
নুাই। িাি নাপাকী ৰ্াকঠুচল মাঠটি ঘুোঁঠহ লছুাৱাই যচৰ্ি। (আিু দাউদ 
হা/৩৮৫-৩৮৭, ঠিৰঠমযী হা/৪০০, ঠমেকাি হা/৫০৩, ‘পঠিত্ৰিা’ অধযায়-৩, অনুচচ্ছদ-
৮)। 
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জানাযাৰ ছালািি ওৱাঠজি ছয়টা : (১) ঠৰ্য় কহ ছালাি আদায় কৰা, (২) 
োঠৰ িাকিীৰ ঠদয়া, (৩) ছুৰাছয় িাঠিহা পাি কৰা, (৪) দৰুূদ পাি কৰা, 
(৫) মৃিকৰ িাচি খাচলছ ঠনয়িি অন্তৰৰ পৰা দু‘আ কৰা আৰু (৬) 
ছালাম ঠিচৰাৱা।  

ছুন্নাি পাোঁেটা : (১) জাম‘আি সহকাচৰ ছালাি আদায় কৰা, (২) 
কমপচক্ষ ঠিঠনটা িাৰী কৰা, (৩) মৃিক পুৰুষ হ’ছল ইমাচম মূৰৰ সমানি 
আৰু মঠহলা হ’ছল কোঁকালৰ সমানি ঠৰ্য় হছুাৱা, (৪) িাঠিহাৰ উপঠৰ 
অনয এটা ছুৰা ও হাদীছি িঠণথি দু‘আ পাি কৰা আৰু (৫) ছালািৰ 
ঠপছি িৱচদহ দিনৰ িাচি উিাই ঠনয়াললচক ঠৰ্য় কহ ৰ্কা। (ইিনুন 
নাজ্জাৰ আল-িুিূহী, িু িাৰহুল মুনিাহা (লিৰূি : দাৰ ঠখযৰ ১৪১৯/১৯৯৮) ৩/৫৫-
৬৭; নাছাঈ হা/১৯৮৭-১৯৮৮)। 

জানাযাৰ ছালািৰ সংঠক্ষপ্ত ঠিৱৰণ : জানাযাৰ ছালাি োঠৰ িাকিীৰি 
পিা হয়। প্ৰৰ্চম মচন মচন জানাযাৰ ঠনয়ি কঠৰ ‘আল্লাহু আকিৰ’ কক 

দুই হাি কান্ধ পযথন্ত উিাই িাওোঁ-হািৰ ওপৰি ছসাোঁ-হাি কৰ্ িুকুৰ ওপৰি 
িাঠন্ধি ও আউযুঠিল্লাহ-ঠিছঠমল্লাহ সহ ছুৰা িাঠিহা ও অনয ছুৰা পঠিি। 
(িুখাৰী হা/১৩৩৫, জানাযা অধযায়-২৩, অনুচচ্ছদ-৬৫)। এই সময়ি ‘ছানা পিুাৰ 

দঠলল নাই। (শ্বাৰহুল মুনিাহা ৩/৬০; িালখীছ ৫৪ পৃেঃ)। িাৰ ঠপছি ২য় 
িাকিীৰ ঠদি আৰু দৰুূছদ ইব্ৰাঠহম পাি কঠৰি, িাৰ ঠপছি ৩য় 
িাকিীৰ ঠদি আৰু মৃিকৰ িাচি দু‘আ পাি কঠৰি। দু‘আ পাি কৰা ছিষ 

হ’ছল েিুৰ্থ িাকিীৰ ঠদ ছালাম ঠিৰাি, প্ৰৰ্চম ছসাোঁ-িাচল আৰু ঠপছি 
িাওোঁ-িাচল। ছসাোঁ-িাচল মাত্ৰ এিাৰ ছালাম ঠিচৰাৱাও জাচয়জ আচছ। 
আনাে, ইিনু ‘উমাৰ, ইিনু ‘আব্বাছ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুম সহ প্ৰমুখ 
ছাহািীসকচল প্ৰঠি িাকিীৰচি হাি উিাইঠছল। (নায়লুল আওত্ত্বাৰ ৫/৭০-
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৭১)। জানাযাৰ ছালাি সিচব্দ আৰু নীৰচি, দুই প্ৰকাচৰ পঠিি পাঠৰ। 
ইমাচম সিচব্দ পঠিচল মুক্তাদীসকচল আউযুঠিল্লাহ-ঠিছঠমল্লাহ সহ ছকৱল 
ছুৰা িাঠিহা ও দৰুূদ মচন মচন পঠিি। ইমাচম নীৰচি পঠিচল 
মুক্তাদীসকচল ছুৰা িাঠিহা ও অনয এটা ছুৰা িৰ্া অনযানয দু‘আসমূহ 
পঠিি। (িুখাৰী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫; ঠমেকাি হা/১৬৫৪; নাছাঈ হা/১৯৮৭, ১৯৮৯)। 

জানাযাৰ পূচিথ কৰণীয় : জানাযাৰ পূচিথ মৃিকৰ িাচি ১ম কৰণীয় কাম 
হ’ল, মৃিকৰ ঋণ ৰ্াঠকচল ছসয়া পঠৰচিাধৰ িযিস্থা কৰা, ইয়াৰ িাচি 
প্ৰচয়াজন হ’ছল মৃিকৰ সম্পঠত্ত ঠিক্ৰী কৰা িািনীয়। ছকাচনা সম্পঠত্ত 
নাৰ্াঠকচল ঠনকটাত্মীয় িা সমাচজ এই দাঠয়ত্ব লি লাগঠুি। (ঠমেকাি- 
হা/২৯১৩, ক্ৰয়-ঠিক্ৰয় অধযায়-১১)।  

জানাযাৰ দু‘আ (داعء اجلنازة) 

     জানাযাৰ কাৰচণ অসংখয দুু‘আ আচছ। িলি সুপঠৰঠেি এঠট 
দুু‘আ উচল্লখ কৰা হ’ল- 

رْ  اَللَُّهمَّ  َيىنَا اْغفى نَا َوَميىتىنَا ْلى دى نَا وَََغئىبىنَا وََشاهى ْْيى نَا وََصغى نَا َوَكبىْْيى ْنثَانَا، وََذَكرى
ُ
 َمنْ  اَللَُّهمَّ  َوأ

ْحيَيْتَهُ 
َ
نَّا أ ْحيىهى  مى

َ
يْتَهُ  َوَمنْ  اإْلىْسََلمى  َْعَ  فَأ نَّا تََوفَّ ، َْعَ  َفتََوفَّهُ  مى ْيَمانى ْمنَا الَ  اَللَُّهمَّ  اإْلى  ََتْرى

ْجَرهُ 
َ
 -َبْعَدهُ  َتْفتىنَّا َوالَ  أ

উচ্চাৰণ: আল্লা-হুম্মুাগঠিৰ ঠলহায়ু ঠযনা ওৱা মায়ু ঠযিঠুনা ওৱা িু িা-
হঠুদঠুনা ওৱা গা-য়ঠুিঠুনা ওৱা ছাগীঠৰনা ওৱা কািীঠৰনা ওৱা 
যাকাঠৰনা ওৱা উনছা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহই য়াইিাহূ ঠমন্না িাআহইহী 
‘আলাল ইছলাম, ওৱা মান িাওৱািিায়িাহূ ঠমন্না িািাওিিাহূ ‘আলাল 
ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা িাহঠৰমনা আজৰাহূ ওৱা লা িািঠিন্না িা‘দাহূ।  
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অনূিাদ: ‘ছহ আল্লাহ! আমাৰ জীঠৱি-মৃি, (এই জানাযাি) উপঠস্থি-
অনুপঠস্থি, সৰু-ডাঙৰ, পুৰুষ-মঠহলাসকলক ক্ষমা কৰক। ছহ আল্লাহ! 

আমাৰ মাজৰ ঠযসকলক আপুঠন জীঠৱি ৰাখঠুি, িছুওোঁচলাকক ইছলামৰ 
ওপৰি জীঠৱি ৰাখক আৰু যঠুসকলক মুৃিুয দান কঠৰি, িছুওোঁচলাকক 
ঈমানৰ কসিছু মৃিুয দান কৰক। ছহ আল্লাহ! ছিওোঁৰ (মৃিুযি কধযথ 

ধাৰণৰ) উত্তম প্ৰঠিদানৰ পৰা আমাক িঠিি নকঠৰি আৰু িছুওোঁৰ 
(মৃিুযৰ) পঠুছি আমাক পৰ্ভ্ৰি নকঠৰি। (আহমাদ, আিু দাউদ, ঠিৰঠমযী, 
ঠমেকাি হ/১৬৭৫ ‘জানাচয়য’ অধযায়-৫, অনুচচ্ছদ-৫)। 
     মৃিক ঠিশু হ’ছল ছুৰা িাঠিহা, দৰুূদ আৰু ওপচৰাক্ত দু‘আ পাি 
কৰাৰ ঠপছি এই দু‘আ পঠিি লাচগ-  

ْجًرا وَّ  ُذْخًرا وَّ  فََرًطا وَّ  َسلًَفا نَلَا اْجَعلْهُ  اَللَُّهمَّ 
َ
 أ

উচ্চাৰণ: আল্লা-হুম্মাজ‘আলহু লানা োলািাওোঁ ওৱা িাৰাত্বাওোঁ ওৱা যুখৰাওোঁ 
ওৱা আজৰান’।  

অৰ্থ: ‘ছহ আল্লাহ! আমাৰ কাৰচণ এই ঠিশুক অগ্ৰগামী প্ৰঠিঠনঠধ, (আৰু 
ছিওোঁৰ ঠপিা-মািাৰ কাৰচণ) অগ্ৰুীম পূণয আৰু আখঠুৰািৰ পুোঁঠজ ও 
পুৰস্কাৰ ঠহোছি গণয কৰক’! (িুখাৰী িা‘লীক্ক ১/১৭৮, হা/১৩৩৫; ঠমেকাি 
হা/১৬৯০; ঠমৰ‘আি ৫/৪২৩)। 

মৃিুযকালীন সময়ি কৰণীয়-  

িালক্কীন কছৰাৱা: ‘িালক্কীন’ (اتللقْي) অৰ্থু াৎ কৰ্া িুছজাৱা িা দ্রুি 

মুখস্থ কঠৰ ছলাৱা। মৃিুযৰ আলামি ছদখা পাছল ছৰাগীৰ ঠিিানি িঠহ 

িছুওোঁক কালঠুমাচয় ত্বাইঠয়িা ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ পচিাৱা উঠেি। 
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ইয়াচক ‘িালক্কীন’ কৰা িুঠল ছকাৱা হয়। (মুছঠলম, ঠমেকাি হা/১৬১৬)। যাচি 
উক্ত ছলাকজচন িীচে মুখস্থ িা স্মৰণ কঠৰ লি পাচৰ আৰু ছিৌঠহদৰ 
স্বীকৃঠিিােক এই কঠলমাই হয়চিা ছলাকজনক জান্নািি ঠনি পাচৰ। 
কাৰণ ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ককছছু, ঠয িযঠক্তৰ ছিষ 
িাকয ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হ’ি ছসই িযঠক্ত জান্নািি প্ৰচৱি কঠৰি। (আিু 

দাউদ, ঠমেকাি হা/১৬২১)। এই সময়ি ছলাকজনক ঠক্কিলামুখী কঠৰিলল 
ঠিছনা উত্তৰমুৱা কৰাৰ ছকাচনা ছহীহ হাদীছ নাই। এই সময়ি মূৰৰ 

ঠিিানি িঠহ ছুৰা ‘ইয়াঠেন’ পাি কৰা হাদীছ ‘যঈি’। (আহমাদ, আিু দাউদ, 
ইিনু মাজাহ, ঠমেকাি হা/১৬২২)। 

মৃিুযৰ ঠপছি পঠিি লগা দু‘আ: মৃিুয হছুাৱাৰ পঠুছি উপঠস্থি 
ৰ্কাসকচল আৰু যঠুসকচল শুনঠুি িছুওোঁচলাকৰ প্ৰচিযচক ى  إىنَّا َّ  إىََّلْهى  َوإىنَّا َّللى
ُعونَ   ইন্না ঠলল্লা-হঠু ওৱা ইন্না ইলাইহঠু ৰা-জঠু‘ঊন’) অৰ্থাৎ ‘আমঠু‘( َراجى

সকচলাচৱই আল্লাহৰ কাৰচণ আৰু আমঠু সকচলাচৱই িছুওোঁৰ ওেৰলল 
প্ৰিযাৱিথনকাৰী’) পাি কঠৰি আৰু আল্লাহৰ ঠনধথাঠৰি িাক্কদীৰৰ ওপৰি 
কধযথ ধঠৰি ও সন্তুি ৰ্াকঠুি। 

মৃিুযৰ ঠপছি মৃিকৰ ঠনকটিম িযঠক্তচয় পঠিি লগা দু‘আ:  

ْرنى  اَللَُّهمَّ  جى
َ
ْ  أ ْ  ِفى يْبَتى ْخلىْف  ُمصى

َ
ْ  َوأ نَْها َخْْيًا لى   مى

(‘আল্লা-হুম্মা আঠজৰনী িী মুছীিািী ওৱা আখঠলিলী খায়ৰাম ঠমনহা’) 
অৰ্থাৎ ‘ছহ আল্লাহ! ছমাক ঠিপদি কধযথ ধাৰণৰ পাঠৰচিাঠষক দান কৰা 
আৰু ছমাক ইয়াৰ উত্তম প্ৰঠিদান ঠদয়া। (মুছঠলম, ঠমেকাি হা/১৬১৮)।  
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     এই সময়ি পঠিি লগা আন এটা দু‘আ, ঠযচটা ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লাচম আিু োলামাহ (ৰাুেঃ)ৰ িাচি পঠিঠছল- 

رْ  اَللَُّهمَّ  ْْيَ  ِفى  َدرََجتَهُ  َواْرَفعْ  ََلُ  اْغفى يى ْ  َواْخلُْفهُ  الَْمْهدى بىهى  ِفى يْنَ  ِفى  َعقى رْ  الَْغابىرى  يَا َوََلُ  نَلَا َواْغفى
، رَبَّ  ْْيَ ْ  ََلُ  َوافَْسحْ  الَْعالَمى يْهى  ََلُ  َونَوىرْ  َقَْبىهى  ِفى  فى

উচ্চাৰণ: আল্লা-হুম্মাগঠিৰ লাহু ওৱাৰিা‘ দাৰাজািাহু ঠিল মাহঠদইয়ীনা 
ওৱাখলুিহু িী ‘আঠক্কঠিহী ঠিল গা-ঠিৰীনা, ওৱাগঠিৰ লানা ওৱালাহু ইয়া 
ৰি  ুিাল ‘আ-লামীন; ওৱািোহ লাহু িী ক্কািঠৰহী ওৱা নাওঠৱৰ লাহু 
িীঠহ।  

অৰ্থ: ছহ আল্লাহ! আপুুঠন িছুওোঁক ক্ষমা কৰক আৰু সু-পৰ্প্ৰাপ্তসকলৰ 
মুাজি িছুওোঁক উচ্চ মযথাদা দান কৰক। ঠপছি যঠুসকলক িছুওোঁ 

এঠৰ গ’ল, িছুওোঁচলাকৰ মুাজি আপুুঠনছয়ই িছুওোঁচলাকৰ প্ৰঠিঠনঠধ 
হওোঁক। ছহ ঠিশ্ব েৰােৰৰ পালনকিথা! আপুুঠন আমাক ও িছুওোঁক ক্ষমা 
কৰক। আপুুঠন িছুওোঁৰ কাৰচণ িছুওোঁৰ কিৰক প্ৰিস্ত কঠৰ ঠদয়ক 

আৰু ছসইটছুা িছুওোঁৰ কাৰচণ আচলাঠকি কঠৰ ঠদয়ক’। (মুছঠলম, ঠমেকাি 
হা/১৬১৯, ‘জানাচয়য’ অধযায়-৫, অনুচচ্ছদ-৩)। 

     মৃিুযৰ ঠপছি পাোঁেটা কাম অঠি ছসানকাচল সমাপন কঠৰি লাচগ। 
ছযচন- ছগাছল, কািন, জানাযা, জানাযা িহন ও দািন। (মুত্তািাক্ক 

‘আলাইঠহ, ঠমেকাি হা/১৬৪৬ ‘জানাচয়য’ অধযায়-৫, অনুচচ্ছদ-৫)। স্বামীচয় স্ত্রীক িা 
স্ত্রীচয় স্বামীক ছগাছল কৰাি পাচৰ। (ইিনু মাজাহ হা/১৪৬৫)। 

     দািনৰ ঠপছি মাইচয়িৰ ‘িাছিীি’ (اتلثبيت) অৰ্থাৎ মুনকাৰ ও 

নাকীৰ (দু’জন অপঠৰঠেি ঠিঠৰস্তা)-ৰ প্ৰচশ্নাত্তৰ কালি ছযন ছিওোঁ দৃি 
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ৰ্াঠকি পাচৰ, িাৰ কাৰচণ িযঠক্তগিভাচৱ সকচলাচৱ দু‘আ কৰা উঠেি। 
ঠকয়চনা ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ককচছ,  

ُرْوا يُْكمْ  إىْستَْغفى خى
َ
إىنَّهُ  اتلَّثْبىيَْت  ََلُ  اهللَ  وََسلُوا ْلى

ُل  اآَْلنَ  فَ
َ
  يُْسأ

‘ছিামাচলাচক ছিামাচলাকৰ ভাইৰ কাৰচণ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু ছিওোঁ 
দৃি কহ ৰ্কাৰ কাৰচণ আল্লাহৰ ওেৰি দু‘আ কৰা। ঠকয়চনা এইমাত্ৰ 

ছিওোঁক প্ৰশ্ন কৰা হ’ি’। (আিু দাউদ, ঠমেকাি হা/১৩৩, ‘ঈমান’ অধযায়-১, 

‘কিৰৰ আযািৰ’ প্ৰমাণ অনুচচ্ছদ-৪)। গঠিচক এই সময়ি প্ৰচিযচকই ঠনচম্নাক্ত 
দু‘আ কৰা উঠেি। ছযচন- 

(১)  َّرْ  اَللَُّهم َوثَبىتْهُ  ََلُ  اْغفى  (‘আল্লা-হুম্মাগঠিৰ লাহূ ওৱা ছাঠব্বিহু’) অৰ্থাৎ ছহ 

আল্লাহ! আপুঠন ছিওোঁক ক্ষমা কৰক আৰু ছিওোঁক দৃি ৰাখক’। (আিু দাউদ, 

হাঠকম)। অৰ্িা 

(২)  َّاثلَّابىتى  بىالَْقْولى  ثَبىتْهُ  اَللَُّهم  (‘আল্লা-হুম্মা ছাঠব্বিহু ঠিল ক্কাউঠলছ ছা-ঠিি’) 

অৰ্থাৎ ছহ আল্লাহ! আপুঠন ছিওোঁক কাঠলমা শ্বাহাদািৰ িাৰা সুদৃি ৰাখক। 
এই সময়ি ছসই িযঠক্ত দু‘আৰ ঠভক্ষাৰী আৰু জীঠৱি মুঠমনৰ দু‘আ মৃি 
মুঠমনৰ কাৰচণ খুচিই উপকাৰী। এই সময়ি মাইচয়িৰ িালক্কীনৰ 

উচেচিয সকচলাচৱ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পািৰ ছকাচনা দলীল নাই। 
(ঠমেকাি ১/২০৯, ঠমৰ‘আি ১/২৩০)।  

জ্ঞািিয : (ক) িিথমান যুগি িহুচি দািনৰ ঠপছচিই পুনৰাই এজনৰ 
ছনিৃত্বি সকচলাচৱ সঠন্মঠলিভাচৱ হাি িুঠল দু‘আ কৰা আৰু সকচলাচৱ 
সমস্বচৰ ‘আমীন’ ‘আমীন’ ছকাৱা প্ৰেঠলি প্ৰৰ্াৰ ছকাচনা ঠভঠত্ত নাই। 
ঠকছুমাচন ছসইঠদনাই িা দুই এঠদন ঠপছি আত্মীয়-স্বজনক ঠনমন্ত্ৰণ কঠৰ 
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আঠন মৃিকৰ ঘৰি দু‘আৰ অনুষ্ঠান কচৰ। এইচিাৰ ঠনেঃসচেচহ 

ঠিদ‘আি। জানাযাৰ োলাচিই হ’ল মৃিকৰ কাৰচণ একমাত্ৰ দু‘আৰ 
অনুষ্ঠান। ইয়াৰ িাঠহচৰ মুছঠলম মাইচয়িৰ কাৰচণ পৃৰ্ক ছকাচনা দু‘আৰ 
অনুষ্ঠান ইছলামী শ্বৰী‘আিি নাই। 

১০. অনযানয ছালাি 

     অনযানয ছালািৰ ঠভিৰি উচল্লঠখি ছালাি হ’ল- ইশ্বৰাক, োিি ও 
আওৱািীনৰ ছালাি, সূযথয ও েন্দ্ৰ গ্ৰহণৰ ছালাি, ছালািুল ইঠস্তেক্কা, 
ছালািুল হাজি, ছালািুি িাওিাহ, ছালািুল ইঠস্তখাৰা, আৰু ছালািুি 
িেিীহ। এই ছালািসমূহ সংচক্ষচপ এচন ধৰণৰ- 

ইশ্বৰাক, োিি ও আওৱািীন- সূচযথযাদয়ৰ ঠপছচি প্ৰৰ্ম প্ৰহৰৰ 
আৰম্ভঠণচি পিা ছালািক ‘ইশ্বৰাক’, ঠিপ্ৰহৰৰ আগচি পঠিচল ‘ছালািুয 
ছযাহা’ িা ‘োিি’ৰ ছালাি িুঠল ছকাৱা হয়। এই ছালাি ঘৰি পিা 

মুস্তাহাি আৰু আৱিযকীয় িুঠল ভৱা উঠেি নহয়। ৰাক‘আিৰ সংখযা ২, 
৪, ৮ আৰু ১২। এই ছালািক ‘আওৱািীন’ৰ ছালাি িুঠলও ছকাৱা হয়। 

ঠকয়চনা নিী োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম এই ছালাি সদায় পিা নাঠছল। 
উচল্লখয মাগৰীিৰ ঠপছৰ ছয়, ঠিি িা ঠযচকাচনা পঠৰমাণৰ নিল ছালািক 
‘আওৱািীন’ িুঠল ছকাৱাৰ হাদীছসমূহ যঈি। (ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি হা/১১৭৩-
১১৭৪, ঠেলঠেলা যঈিাহ হা/৪৬৭, ৪৬৯, ৪৬১৭)। 

‘কুেুফ্’ ও ‘খুেুফ্’ ছালাি- সূযথয ও েন্দ্ৰ গ্ৰহণৰ সময়ি পিা দুই ৰাক‘আি 
নিল ছালািচক ছালািুল ‘কুেুফ্’ ও ‘খুেুফ্’ ছকাৱা হয়। এই ছালািি 
প্ৰঠি ৰাক‘আিি ৰুকু দুিাৰ কঠৰি লাচগ। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি 

হা/১৪৮০)। ছুৰা িাঠিহা ও দীঘথ ঠক্কৰাআি পিাৰ ঠপছি ৰুকুি কগ দীঘথ 



 

 

 
 64  

ৰুকু কঠৰ উিাৰ ঠপছি পুনৰ আগিলক কম কদঘথযৰ ঠক্কৰাআি পাি কঠৰ 
পুনৰ ৰুকুি যাি লাচগ। ৰুকুৰ পৰা উঠি ঠছজদা কঠৰ পুনৰ প্ৰৰ্ম 
ৰাক‘আিৰ দচৰ ঠিিীয় ৰাক‘আি পঠিি লাচগ। এই ছালাি জাম‘আিি 

পঠি ছিষি খুিিা ঠদি লাচগ। ((মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/১৪৮২-১৪৮৩)। 

‘ছালািুল ইঠস্তেক্কা’- খৰাং িা অনািৃঠিৰ সময়ি আল্লাহৰ ওেৰি ঠিচিষ 
পদ্ধঠিি সহায় ঠিোঠৰ পিা ছালািচক ‘ছালািুল ইঠস্তেক্কা’ িুঠল ছকাৱা 
হয়। মঠলন ও পঠৰচ্ছন্ন ছপাোক ঠপঠন্ধ গাি োদৰ কল সূচযথযাদয়ৰ লচগ 

লচগ ময়দানি কগ ঈদৰ ছালািৰ দচৰ আজান, ইকামি অঠিহচন 
জাম‘আিি দুই ৰাক‘আি ছালাি আদায় কঠৰি লাচগ। (আিু দাউদ 

হা/১১৬১, ১১৬৫; মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/১৪৯৭; ঠমৰ‘আি ৫/১৭৯)। 
ছালািৰ ছিষি আল্লাহৰ প্ৰিংসা কঠৰ আৰু ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লামৰ ওপৰি দৰুূদ পাি কঠৰ মুছল্লীসকলৰ সনু্মখি ইঠস্তেক্কাৰ 
গুৰুত্ব সম্পচকথ সংঠক্ষপ্ত খুিিা ঠদি লাচগ। (আিু দাউদ হা/১১৬৫; িুখাৰী 

হা/১০২২; ঠমৰ‘আি ৫/১৮৯)। আন এক পদ্ধঠিি খুিিা প্ৰৰ্চম ঠদ দুই 
ৰাক‘আি ছালাি আগৰ দচৰ আদায় কঠৰ দু‘আ কঠৰি লাচগ। িাৰ 
ঠপছি ঠক্কিলামুখীকক ঠৰ্য় কহ গাৰ োদৰ ওচলাটাি, অৰ্থাৎ োদৰৰ িলৰ 
অংি ওপৰলল ঠনি আৰু িাওোঁিালৰ অংি ছসাোঁ-িাচল লি। দুই হাি 
ঠনজৰ ছেচহৰাৰ সমানকক দাঠঙ দু‘আ পঠিি লাচগ। (আিু দাউদ হা/১১৬৪, 

১১৬৮; ঠমেকাি হা/১৫০৪; ঠিক্কহুে ছুন্নাহ ১/১৬১; ঠমৰ‘আি ৫/১৭৬)। িলি এটা 
দু‘আ উচল্লখ কৰা হ’ল- 
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، رَبى  هللى  ىاَْْلَْمدُ  ْْيَ ، الرَّمْحنى  الَْعالَمى يْمى ، يَْومى  َمالىكى  الرَّحى يْنى يْدُ  َما َيْفَعُل  اهللُ  إىالَّ  إىََلَ  آل ادلى  -يُرى
نَْت  اَللَُّهمَّ 

َ
نَْت، إىالَّ  إىََلَ  آل اهللُ  أ

َ
نَْت  أ

َ
ُّ  أ ْل  الُْفَقَراُء، َوََنْنُ  الَْغِنى نْزى

َ
 َما َواْجَعْل  الَْغيَْث  َعلَيْنَا أ

نَْزلَْت 
َ
ةً  َعلَيْنَا أ ْْيٍ  إىََل  ًَغ بََلَ  وَّ  قُوَّ  -حى

উচ্চাৰণ: আলহামদুঠলল্লা-ঠহ ৰঠব্বল ‘আ-লামীন, আৰ-ৰহমা-ঠনৰ ৰহীম, 
মা-ঠলঠক ইয়াওঠমদ্দ্বীন। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াি‘আলু মা ইউৰীদু। 
আল্লা-হুম্মা আনিাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আনিা। আনিাল গাঠনইয়ু ওৱা 
নাহু্নল িুক্কাৰা-উ। আনঠঝল ‘আলায়নাল গায়ছা ওৱাজ‘আল মা 
আনঝালিা ‘আলায়না কুউওয়ািাোঁও ওৱা িালা-গান ইলা হীন।  

অনুিাদ: সকচলা প্ৰিংসা (হামদ) ঠিশ্বপালক আল্লাহৰ কাৰচণ। ঠযজন 
কৰুণাময়, পৰম দয়ালু। ঠযজন ঠিোৰ ঠদিসৰ মাঠলক। আল্লাহৰ িাঠহচৰ 
ছকাচনা মা‘িূদ নাই। ছিওোঁ ঠয ইচ্ছা িাচকই কচৰ। ছহ আল্লাহ! আচপানাৰ 
িাঠহচৰ ছকাচনা উপাসয নাই। আপুনি মখুাপপক্ষীহীি আৰ ু আনম সকপ াপেই 

মখুাপপক্ষী। আমাৰ ওপৰত আপুনি বনৃি বর্ষণ কৰক! ঠয িৃঠি িষথণ কঠৰি, ছসয়া 
ছযন আমাৰ কাৰচণ িঠক্তৰ কাৰণ হয় আৰু দীঘথমযাদী কলযাণ লাভি 
সহায়ক হয়’। (আিু দাউদ, ঠমিকাি হা/১৫০৮)। 

জ্ঞািিয: জীঠৱি ছকাচনা মুত্তাক্কী পৰচহযগাৰ িযঠক্তৰ জঠৰয়চি আল্লাহৰ 
ওেৰি িৃঠি প্ৰাৰ্থনা কঠৰি। ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ 

মৃিুযৰ ঠপছি ছিওোঁৰ োো ‘আব্বাছ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ জঠৰয়চি ‘উমাৰ 
ৰাঠিয়াল্লাহ আনহুচৱ িৃঠি প্ৰাৰ্থনা কঠৰঠছল। (িুখাৰী হা/১০১০, ঠমিকাি 

হা/১৫০৯)। ঠকন্তু ছকাচনা মৃি িযঠক্তৰ ছদাহাই িা অছীলা কল িৃঠি িা আন 
ছকাচনা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা কঠৰি ছনাৱাঠৰ। কাৰণ এইচটা হ’ল সকচলািলক 

ডাঙৰ ঠশ্বকথ। 
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ছালািুল হাজি- ছালািুল হাজি হ’ল ঠিচিষ ছকাচনা কিধ োঠহদা পূৰণৰ 
িাচি আদায় কৰা দুই ৰাক‘আি নিল ছালাি। (ইিনু মাজাহ হা/১৩৮৫)। 
ছালািৰ ছিষ কিিকি িাশ্বাহহুদ পিাৰ ঠপছি ছালাম ঠিচৰাৱাৰ আগচি 
ঠনজৰ প্ৰচয়াজনীয় ঠিষয়ঠটৰ কৰ্া ঠনয়িৰ মাজি ৰাঠখ এই দু‘আ পঠিি 
লাচগ-  َّْنيَا ِفى  آتىنَا َربَّنَا اَللَُّهم َرةى  َوفى  َحَسنَةً  ادلُّ انلَّارى  َعَذاَب  َوقىنَا َحَسنَةً  اآْلخى - (আল্লা-

হুম্মা ৰব্বানা আ-ঠিনা ঠিেুনইয়া হাছানািাোঁও ওৱা ঠিল আ-ঠখৰাঠি 
হাছানািাোঁও ওৱা ঠিনা আযা-িান্না-ৰ)। অৰ্থাৎ ‘ছহ আল্লাহ! ছহ আমাৰ 

পালনকিথা! আপুঠন আমাক দুঠনয়াি মঙ্গল ঠদয়া ও আঠখৰািচিা মঙ্গল 
ঠদয়া আৰু আমাক জাহান্নামৰ আযািৰ পৰা ৰক্ষা কৰা’। (ছুৰা িাক্কাৰাহ- 
১৫৩)। এই দু‘আঠট ঠছজদাি পঠিচল কি,  َّآتىنَا اَللَُّهم ... আল্লা-হুম্মা আ-

ঠিনা...। ঠকয়চনা ৰুকূ-ঠছজদাি ছকাৰআনৰ দু‘আ পঠিি ছনাৱাঠৰ। 
(মুছঠলম, ঠমেকাি হা/৮৭৩, নায়ল ৩/১০৯)। 

ছালািুি িাওিাহ- আল্লাহৰ ওেৰি অনুিপ্ত কহ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ িাচি 
ঠিচিষভাচৱ আদায় কৰা দুই ৰাক‘আি নিল ছালািচক ‘ছালািুি 
িাওিাহ’ িুঠল ছকাৱা হয়। ছিষ কিিকি িাশ্বাহহুদ পিাৰ ঠপছি ছালাম 
ঠিচৰাৱাৰ আগচি এই দু‘আ পঠিি-  ُر ْستَْغفى

َ
يْ  اهللَ  أ ى  الَْقيُّْومُ  الَْحُّ  ُهوَ  إىالَّ  إىََلَ  آل اَّلَّ

تُوُْب 
َ
إىََّلْهى  َوأ - (আস্তাগঠিৰুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওৱাল হাইয়ুল 

ক্কাইয়ূমু ওৱা আিূিু ইলাইঠহ)। অৰ্থাৎ ‘মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কঠৰচছাোঁ ছসই 
আল্লাহৰ ওেৰি যাৰ িাঠহচৰ ছকাচনা উপাসয নাই। ঠযজন ঠেৰঞ্জীৱ ও ঠিশ্ব 
েৰােৰৰ ধাৰক আৰু ছিওোঁৰ িাচলই মই প্ৰিযাৱিথন কঠৰচছাোঁ িা িাওিাহ 
কঠৰচছাোঁ’। (ঠিৰঠমযী, আিু দাউদ, ঠমেকাি হা/২৩৫৩)।  
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ছালািুল ইচস্তখা-ৰাহ- ভঠিষযচি কঠৰি লগা ছকাচনা কাম মঙ্গল ছহাৱাৰ 
উচেচিয আল্লাহৰ পৰা ইংঠগি ছপাৱাৰ কাৰচণ আদায় কৰা দুই ৰাক‘আি 
ছালািচক ‘ছালািুল ইচস্তখা-ৰাহ’ িুঠল ছকাৱা হয়। ঠকংকিথিযঠিমূি 
অৱস্থাি ছকাচনা শুভ কামচটা কৰা মঙ্গলজনক হ’ি ছন নহয় ছসই ঠিষচয় 
আল্লাহৰ িালৰ পৰা ইঠঙ্গি ছপাৱাৰ কাৰচণ ঠিচিষভাচৱ এই ছালাি 
আদায় কৰা হয়। ইয়াৰ িাচি ইচস্তখা-ৰাহৰ ঠনয়ি সহ দুই ৰাক‘আি 
নিল ছালাি ঠদন িা ৰাঠি ঠযচকাচনা সময়ি পঠিি পাঠৰ। ইচস্তখা-ৰাহৰ 
ঠপছি ঠযচটা প্ৰকাঠিি হয় িা ঘঠট যায় নাইিা মনচটা ঠযিাচল টাঠনি, 
ছসইচটাচৱই কৰা উঠেি। ইয়াৰ কাৰচণ সচপানি ছদখাৰ ছকাচনা ঠভঠত্ত 
নাই। (ঠমৰ‘আি ৪/৩৬৫)। এটা ঠিষয়ৰ কাৰচণ একাঠধকিাৰ ‘ছালািুল 
ইচস্তখা-ৰাহ’ আদায়ৰ কৰ্া স্পিভাচৱ ছকাচনা ছহীহ হাদীছৰ িাৰা 
প্ৰমাঠণি নহয়। ঠকন্তু ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওাছাল্লাচম ছকঠিয়ািা 
দু‘আ কঠৰচল এচক সময়ি ঠিঠনিাৰলক দু‘আ কঠৰঠছল আৰু ঠকিা 
ঠিোঠৰচল ঠিঠনিাৰলক ঠিোঠৰঠছল। (মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/৫৮৪৭)। 
ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওাছাল্লাচম ককচছ, ‘ছিামাচলাকৰ ছকাচনাচৱ 
ছযঠিয়া ছকাচনা কামৰ সংকল্প কঠৰিা, ছিঠিয়া িৰজ িযিীি দুই 
ৰাক‘আি ছালাি আদায় কঠৰিা। ইয়াৰ ঠপছি কিা’- 

ْ  اَللَُّهمَّ  ْْيُكَ  إىنى ْستَخى
َ
َك، أ لْمى رُكَ  بىعى ْستَْقدى

َ
لَُك  بىُقْدَرتىَك، َوأ

َ
ْسأ

َ
نْ  َوأ ، فَْضلىَك  مى يْمى إىنََّك  الَْعظى

 فَ
رُ  رُ  َوالَ  َتْقدى قْدى

َ
ْعلَُم، َوالَ  َوَتْعلَمُ  أ

َ
نَْت  أ

َ
، َعَلَّمُ  َوأ نَّ  َتْعلَمُ  ُكنَْت  إىنْ  اَللَُّهمَّ  الُْغيُوْبى

َ
 َهَذا أ

ْمرَ 
َ
ْ  َخْْي   اْْل ْ  لى ْ  ِفى يِْنى ْ  دى ْمرىيْ  وَََعقىبَةى  َوَمَعاَشى

َ
رْهُ  أ ْ  فَاقْدى ْهُ  لى ْ  َويَِّسى ْ  بَارىكْ  ُثمَّ  لى ، لى يْهى  َوإىنْ  فى

نَّ  َتْعلَمُ  ُكنَْت 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ْ  َشر  اْْل ْ  لى ْ  ِفى يِْنى ْ  دى ْمرىيْ  وَََعقىبَةى  َوَمَعاَشى

َ
فْهُ  أ ْ  فَاِْصى ْ  َعِنى فِْنى  َواِْصى

رْ  َعنْهُ  َ  َواقْدى ْ  ُثمَّ  ََكنَ  َحيُْث  اْْلَْْيَ  لى ِنى رْضى
َ
، أ  -ابلخارىُّ  رواه -(َحاَجتَهُ  َويَُسّمى : )قَاَل  بىهى
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উচ্চাৰণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীৰুকা ঠি‘ইলঠমকা ওৱা আস্তাক্কঠদৰুকা ঠি 
িুদৰাঠিকা, ওৱা আেআলুকা ঠমন িাযঠলকাল ‘আযীম। িাইন্নাকা 
িাক্কঠদৰু ওৱা লা আক্কঠদৰু, ওৱা িা‘লামু ওৱা লা আ‘লামু, ওৱা আনিা 
‘আল্লা-মুল গুয়ূি। আল্লা-হুম্মা ইন কুনিা িা‘লামু আন্না হা-যাল আমৰা 
খায়ৰুল লী িী িীনী ওৱা মা‘আ-িী ওৱা ‘আ-ঠিিাঠি আমৰী, িাক্কঠদৰহু 
লী ওৱা ইয়ােঠছৰহু লী; ছুম্মা িা-ঠৰক লী িীঠহ। ওৱা ইন কুনিা িা‘লামু 
আন্না হা-যাল আমৰা িাৰুথল লী িী িীনী ওৱা মা‘আ-িী ওৱা ‘আ-ঠিিাঠি 
আমৰী, িাছঠৰিহু ‘আন্নী ওৱাছঠৰিনী ‘আনহু, ওৱাক্কঠদৰ ঠলয়াল খায়ৰা 
হায়ছু কা-না, ছুম্মা আৰঠযনী ঠিহী।  

অনুিাদ: ছহ আল্লাহ! মই ছিামাৰ ওেৰি ছিামাৰ জ্ঞানৰ সাহাযযি 
কলযাণৰ ঠিষয়চটা প্ৰাৰ্থনা কঠৰচছাোঁ আৰু ছিামাৰ িঠক্তৰ মাধযমি (চসইচটা 
অজথন কৰাৰ) িঠক্ত প্ৰাৰ্থনা কঠৰচছাোঁ। মই ছিামাৰ মহান অনুগ্ৰহ ঠভক্ষা 
কামনা কঠৰচছাোঁ। ঠকয়চনা িুঠমচয়ই ক্ষমিাৰ অঠধকাৰী। ছমাৰ ছকাচনা 
ক্ষমিা নাই। িুঠমছয়ই জানা, মই নাজাচনাোঁ। িুঠমছয়ই অদৃিয ঠিষয়সমূহৰ 

মহাজ্ঞানী। ছহ আল্লাহ! যঠদ িুঠম জানা ছয, এই কামচটা ছমাৰ কাৰচণ 
উত্তম হ’ি ছমাৰ িীনৰ কাৰচণ, ছমাৰ জীঠৱকাৰ কাৰচণ ও ছমাৰ পঠৰণাম-
িলৰ কাৰচণ, ছিচনহ’ছল ছসইচটা ছমাৰ কাৰচণ ঠনধথাঠৰি কঠৰ ঠদয়া আৰু 
সহজ কঠৰ ঠদয়া। ইয়াৰ ঠপছি িাি ছমাৰ কাৰচণ িৰকি দান কৰা, 

আৰু যঠদ িুঠম জানা ছয, এই কামচটা ছমাৰ কাৰচণ ছিয়া হ’ি ছমাৰ 
িীনৰ কাৰচণ, ছমাৰ জীঠৱকাৰ কাৰচণ ও ছমাৰ পঠৰণাম-িলৰ কাৰচণ, 
ছিচনহ’ছল এইচটা ছমাৰ পৰা ওভিাই ঠনয়া আৰু ছমাচকা িাৰ পৰা ঠিৰি 
ৰাখা। ইয়াৰ ঠপছি ছমাৰ কাৰচণ মঙ্গল ঠনধথাৰণ কৰা, য’ি ছসইচটা আচছ 

আৰু ছমাক িাৰ িাৰা সন্তুি কৰা’। ইয়াচি হা-যাল আমৰা (এই কাম) 
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ছকাৱাৰ সময়ি কামৰ নাম উচল্লখ কঠৰি পৰা যায় িুঠল ৰািীচয় িণথনা 
কচৰ। ঠযচটা ওপচৰাক্ত হাদীছৰ ছিষি িঠণথি কহচছ। (িুখাৰী, ঠমেকাি 

হা/১৩২৩; আিু দাউদ হা/১৫৩৮; ঠমৰ‘আি ৪/৩৬২)। 

দু‘আৰ সময়কাল: এই দু‘আ পিাৰ সময়ৰ ঠিষচয় দুটা মি ছদখা যায়। 
জাচিৰ ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ িাৰা িঠণথি ছহীহ িুখাৰীৰ হাদীছি উচল্লখ 
ৰ্কা মচি ছালাম ঠিচৰাৱাৰ ঠপছচি পঠিি লাচগ। আনহাচি আিু দাউদি 
উচল্লখ ৰ্কা মচি ছালািৰ মাজচি পঠিি লাচগ। অনযানয ছহীহ হাদীছি 
উচল্লখ ৰ্কা অনুযায়ী ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ঠিচিষ 
দু‘আসমূহ ছালািৰ মাজচি, ঠিচিষলক ঠছজদাি আৰু ছিষ কিিকি 
িাশ্বাহহুদ ছিষ কৰাৰ ঠপছি ছালাম ঠিচৰাৱাৰ আগচি পঠিঠছল। ছসই 
ঠহোচি ইচস্তখাৰাৰ দু‘আও ছিষ কিিকি ধীচৰ-সুঠস্থচৰ কঠৰি পাচৰ। 
ছালাম ঠিচৰাৱাৰ ঠপছি কঠৰচল পলম নকঠৰ প্ৰৰ্চম হামদ আৰু দৰুূদ 
পঠি দুই হাি উিাই দু‘আ কঠৰি লাচগ।  

ছালািুি িেিীহ- ছালািুি িেিীহ ছালাি সম্পচকথ ছকাচনা ছহীহ হাদীছ 
িঠণথি ছহাৱা নাই। ছছৌঠদ আৰিৰ স্থায়ী িুািওৱা কঠমঠট ‘লাজনা 
দাচয়মাহ’-ছয় এই ছালািক ঠিদ‘আি আখযা ঠদ িুািওৱা ঠদচছ। ছকাচনা 

ছকাচনা আল্লামাই এই ছালািৰ সপচক্ষ মি ঠদচলও এচন ঠিিঠকথি ও 
সচেহযুক্ত ঠভঠত্তৰ ওপৰি ইিাদি নকৰাই মঙ্গল। 

 

 

১১. ছালািৰ ৰুকনসমূহ ( الصالة أراكن ) 
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ছালািৰ ৰুকন: ৰুকন মাচন স্তম্ভ িা অপঠৰহাযথয ঠিষয়, ঠযচটা ইচ্ছাকৃি িা 
ভুলক্ৰচম এঠৰ ঠদচল ছালাি িাঠিল কহ যায়। ছালািৰ ৰুকন ৭টা 

(সাি)। ছযচন- 

(১) ঠক্কয়াম িা ঠৰ্য় ছহাৱা- ছুৰা ‘িাকাৰা’ৰ ২৩৮ নং আয়ািি আল্লাচহ 
ককচছ, ছিামাচলাক আল্লাহৰ কাৰচণ একঠনষ্ঠভাচৱ ঠৰ্য় ছহাৱা। 

(২) িকিীচৰ িহঠৰমা- ‘আল্লাহু আকিৰ’ িুঠল কক দুই হাি কান্ধ িা কাণ 
পযথন্ত দাঠঙ িুকুৰ ওপৰি িন্ধা। আল্লাচহ ছুৰা ‘মুোঠচ্ছৰ’ৰ ৩ নং 

আয়ািি ককচছ, ছিামাৰ প্ৰভুৰ কাৰচণ িাকিীৰ ঠদয়া অৰ্থাৎ ছিওোঁৰ প্ৰভুত্ব 
ছঘাষণা কৰা। ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাছম ককচছ, িকিীচৰ 

িহঠৰমাৰ লচগ লচগ ছালািৰ মাজি দুঠনয়ািী কৰ্া ঠেন্তা হাৰাম হয় আৰু 
ছালাম ঠিচৰাৱাৰ মাধযমি হালাল হয়। (মুছঠলম, আিু দাউদ, ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি 
হা/৩১২, ৭৯১)। 

(৩) ছুৰা িাঠিহা পাি- ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ককচছ, 
‘ছসই িযঠক্তৰ ছালাি শুদ্ধ নহয়, ঠযচয় ছুৰাছয় িাঠিহা পুাি নকচৰ।’ 
(ঠমেকাি হা/৮২২, ছালাি অধযায়-৪)।  

(৪) ৰুকু কৰা- ‘আল্লাচহ ছুৰা ‘হজ্জ ি’ৰ ৭৭ নং আয়ািি ককচছ, ছহ 
মুঠমনসকল ছিামাচলাচক ৰুকু কৰা আৰু ঠছজদা কৰা।’ 

(৫) ঠছজদা কৰা- (ঐ)। 

(৬) ধীৰছু-ঠস্থচৰ ছালাি আদায় কৰা- আিু হুৰাইৰা ৰাঠিয়াল্লাহু আনহু 
িাৰা িঠণথি, এজন িযঠক্তচয় মছঠজদি প্ৰচৱি কঠৰ ছালাি আদায় কৰাৰ 
ঠপছি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামক ছালাম ঠদয়াি ছিওোঁ 
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ছালামৰ উত্তৰ ঠদ ক’ছল, ‘িুঠম উভঠি ছযাৱা আৰু ছালাি আদায় কৰুা। 
কঠুয়চনা িুুঠম ছালাি আদায় কৰা নাই।’ এচনদচৰ মানুহজচন ঠিঠনিাৰ 
ছালাি আদায় কঠৰচল আৰু প্ৰচিযক িাচৰই ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লাচম ছিওোঁক পুনৰ ছালাি আদায় কঠৰিকল কয়। অৱচিষি 
মানুহজচন আল্লাহৰ কেম খাই ক’ছল- ‘ছহ আল্লাহৰ ৰাছূল! (োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লাম) ঠযচয় আচপানাক সিয সহকাচৰ ছপ্ৰৰণ কঠৰচছ, ছিওোঁৰ 
কেম কঠৰ ককচছাোঁ- ইয়ািলক সুেৰভাচৱ মই ছালাি আদায় কঠৰি 
নাজাচনাোঁ। গঠিচক দয়া কঠৰ আপুঠন ছমাক ছালাি ঠিকাই ঠদয়ক।’ 
ছিঠিয়া ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাচম ছিওোঁক ধীৰ–ঠস্থৰভাচৱ 
ছালাি আদায় কৰাৰ ঠিক্ষা ঠদচয়। (ঠমেকাি হা/৭৯০, ছালািৰ ঠিৱৰণ, 
অনুচচ্ছদ-১০)। 

(৭) ছিষ কিিক- উচম্ম োলমা ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুাই ককচছ, ৰাছুলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ সময়ি মঠহলাসকচল জাম‘আিি িৰজ 
ছালািৰ ছালাম ঠিচৰাৱাৰ ঠপছচি উঠি কগঠছল আৰু ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইঠহ অছাল্লাম িৰ্া পুৰুষ মুছল্লীসকচল ঠকছু সময় িঠহ আঠছল। 
ইয়াৰ ঠপছি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম ঠৰ্য় ছহাৱাৰ ঠপছি 
ছিওোঁচলাকছুও ঠৰ্য় কহঠছল। (িুখাৰী, ঠমেকাি হা/৯৪৮)। ইয়াৰ িাৰা প্ৰমাণ 
হয় ছয ছিষ কিিকি িহা আৰু ছালাম ঠিচৰাৱাই ছসই সময়ৰ ঠনয়ঠমি 
ছুন্নাি আঠছল। 

     কঠিন অসুখ িা ছকাচনা কাৰণি অপাৰগ কহ ওপচৰাক্ত ৰুকনসমূহ 
আদায় কৰা সম্ভি নহ’ছল, িঠহ, শুই িা ইংঠগিি ছালাি আদায় কঠৰি 
লাঠগি। (িুখাৰী, ঠমেকাি হা/১২৪৮) কাৰণ জ্ঞান ৰ্কা অৱস্থাি ছালািৰ মাি 
নাই।  
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১২. ছালািৰ ওৱাঠজিসমূহ ( الصالة واجبات )  

ছালািৰ ওৱাঠজি: ছালািৰ ওৱাঠজি ৮টা (আি)। ছসইছকইটাৰ ঠয 
ছকাচনা এটা ইচ্ছাকৃিভাচৱ এঠৰ ঠদচল ছালাি িাঠিল হয়, ঠকন্তু ভুলক্ৰচম 
এঠৰচল ‘ছহু ঠছজদা’ ঠদি লাচগ। ওৱাঠজি ৮টা এচন ধৰণৰ-  

১. ‘িকিীচৰ িহঠৰমা’ িাচদ আন িাকিীৰসমূহ ছকাৱা। (িুখাৰী, মুছঠলম ও 
অনযানয, ঠমেকাি হা/৭৯৯, ৮০১; ঠিক্কহুে ছুন্নাহ ১/১২০)। 

২. ৰুকুি িেিীহ পিা। (নাছাঈ, আিু দাউদ ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি হা/৮৮১)।   

৩. ৰুকুৰ পৰা উচিাচি ‘োঠম আল্লাহু ঠলমান হাঠমদাহ্’ ছকাৱা। (িুখাৰী, 
মুছঠলম, ঠমেকাি হা/ ৮৭০, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৭)। 

৪.  ৰুকুৰ পৰা উিাৰ ঠপছি ‘ৰাব্বানা লাকাল হামদ’ িা ‘আল্লাহুম্মা 
ৰাব্বানা লাকাল হামদ পিা। (িুখাৰী হা/৭৩২-৭৩৫, ৭৩৮; মুছঠলম 
হা/৮৬৮,৯০৪, ৯১৩)। 

৫. ঠছজদাি িেিীহ পিা। (নাছাঈ, আিু দাউদ, ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি হা/৮৮১)।  

৬. দুই ঠছজদাৰ মাজি ঠস্থৰ কহ িঠহ দু‘আ পিা। (ইিনু মাজাহ হা/৮৯৭; আিু 
দাউদ হা/৮৫০, ঠিৰঠমযী হা/২৮৪; নাছাঈ হা/১১৪৫, ঠমেকাি হা/৯০০, ৯০১)।  

৭. প্ৰৰ্ম কিিকি িঠহ িাশ্বাহহুদ পিা। (আহমাদ, নাছাঈ, নায়ল ৩/১৪০; 
মুত্তািাক্ক ‘আলাইহ, ঠমেকাি হা/৯০৯)।  

৮. ছালামৰ মাধযমি ছালাি ছিষ কৰা। (আিু দাউদ, ঠিৰঠমযী, ঠমেকাি 
হা/৩১২)।  

১৩. ছালািৰ ছুন্নািসমূহ ( الصالة سنن )  
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ছালািৰ ছুন্নািসমূহ: ছালািৰ িৰজ আৰু ওৱাঠজি িাদ ঠদ িাকী সকচলা 
ছুন্নাি, ঠকছু সংখযক ছুন্নাি এচন ধৰণৰ- ১. জুমুু‘আৰ িৰজ ছালাি 
িাচদ ঠদনৰ সকচলা ছালাি ঠনৰছৱ পিা আৰু ৰাঠিৰ িৰজ ছালাি 
সিচব্দ পিা, ২. প্ৰৰ্ম ৰাক‘আিি ছুৰা িাঠিহাৰ পূচিথ মচন মচন 
আউযুঠিল্লাহ–ঠিছঠমল্লাহ পিা আৰু িাঠিহাৰ ঠপছি ছুৰাৰ পূচিথ ঠিছঠমল্লাহ 
পাি কৰা, ৩. ছালািি পঠিি লগা সকচলা দু‘আ পাি কৰা, ৪. িুকুৰ 
ওপৰি দুই হাি িন্ধা, ৫. ৰাি’উল ইয়াদাচয়ন কৰা, ৬. ছুৰা িাঠিহাৰ 
ঠপছি সিচব্দ আঠমন ছকাৱা, ৭. ঠছজদাি ছযাৱাৰ সময়ি হাি আগচি 
মাঠটি ৰখা, ৮. ঠিিীয় ও েিুৰ্থ ৰাক‘আিৰ িাচি ঠছজদাৰ পৰা ঠৰ্য় 
হওোঁচি ক্ষচন্তক সময় িঠহ ঠৰ্য় ছহাৱা, ৯. ঠৰ্য় ছহাৱাৰ সময়ি দুই হাি 
মুঠি মাঠৰ মাঠটি ভৰ ঠদ ঠৰ্য় ছহাৱা, ১০. দৃঠি ঠছজদাৰ স্থানি ৰখা, ১১. 
িাশ্বাহহুদ পিাৰ সময়ি ছসাোঁ-হািৰ িুিা আঙুঠল মধযমা আঙুঠলৰ সকুছি 
লগাই ঘূৰণীয়া কঠৰ মুঠিমাঠৰ িজথনী আঙুঠল ঠক্কিলাৰ িাচল মুখ কঠৰ 
লৰাই ৰ্কা, ১২. ৰুকু ও ঠছজদাি িেিীহ এিাৰিলক ছিঠছ পিা, ১৩. 
ৰুকুৰ পৰা উিাৰ ঠপছি ‘ৰাব্বানা লাকাল হামদ’ৰ লগি অঠিঠৰক্তভাচৱ 
‘হামদান কাঠশ্বৰান িঠয়যিাম মুিাৰাকান ঠিহ’ পাি কৰা, ১৪. ঠছজদাি দুই 
হািৰ আঙুঠল ঠমলাই ৰখা, ১৫. ৰুকুি দুই হািৰ আঙুঠল িাোঁক ৰখা, ১৬. 
িাশ্বাহহুদ পিা সময়ি দুই হািৰ আঙুঠল ঠক্কিলামুখী কঠৰ স্বাভাঠৱকভাচৱ 
ৰখা, ১৭. ঠছজদাি দুই ভঠৰ ঠৰ্য় কঠৰ ছগাচৰাৱা দুটা ঠমলাই ৰখা, ১৮. 
ঠৰ্য় কহ ৰ্কা অৱস্থাি দুই ভঠৰৰ স্বাভাঠৱক দূৰত্ব (দুই কান্ধৰ সমান) 
ৰখা, ১৯. জাম‘আিি কাষৰ মুছল্লীৰ কান্ধৰ লগি কান্ধ আৰু ভঠৰৰ 
লগি ভঠৰ ঠমলাই ৰখা, ২০. ছিষ িাশ্বাহহুদি ‘িাৱাৰৰুক’ কৰা অৰ্থাৎ 
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িাওোঁ-ভঠৰ ছসাোঁ-ভঠৰৰ িচলঠদ পাৰ কঠৰ ঠনিম্বৰ ওপৰি িহা আৰু প্ৰৰ্ম 
িাশ্বাহুহদি িাওোঁ-ভঠৰৰ পিাৰ ওপৰি িহা।  

 ১৪. ঠছজদাচয় ছহু ু( السهو سجود )   

     ছালািি ভুলক্ৰচম ওৱাঠজি এঠৰ ঠদচল ছিষ কিিকৰ িাশ্বাহহুদ 
পিাৰ ছিষি ছালাম ঠিচৰাৱাৰ পূচিথ ‘ছহু ঠছজদা’ ঠদি লাচগ। ৰাক‘আিৰ 

গণনা ভুল হ’ছল িা সচেহ হ’ছল িা কম-ছিঠছ হ’ছল িা প্ৰৰ্ম কিিকি 
নিঠহ ঠৰ্য় কহ গ’ছল ইিযাঠদ কাৰণি িৰ্া মুক্তুাদীৰ মাধযমি ভুল 
সংচিাধন কঠৰচল ‘ছহু ঠছজদা’ আৱিযক হয়। 

ঠনয়ম:  

১. ছালাি পঠি ৰ্কা অৱস্থাি ইমাচম ঠনজৰ ভুলৰ ঠিষচয় ঠনঠশ্চি হ’ছল িা 
মুক্তুাদীছয় ছলাকমা ঠদ জনাচল ছিষ কিিকি িাশ্বাহহুদ, দৰূদ ও দু‘আ 
মাছুৰা পিাৰ ঠপছি িাকিীৰ ঠদ দুটা ঠছজদা এচকলচগ ঠদয়াৰ ঠপছি 
ছালাম ঠিৰাি। (মুছঠলম, ঠমেকাি হা/১০১৫, ১০১৮)। 

২. যঠদ ৰাক‘আি ছিঠছ পঠি ছালাম ঠিচৰাৱাৰ ঠপছি ভুল ধৰা পচৰ, 
ছিঠিয়াও আগৰ দচৰ িাকিীৰ ঠদ ছহু ঠছজদা কঠৰ ছালাম ঠিৰাি। 
(মুত্তািাক্ক আলাইহ, ঠমেকাি হা/১০১৬, ছালাি অধযায় ৪, ‘ছহু’ ঠছজদা  অনুচচ্ছদ-
২০)। 

৩. যঠদ ৰাক‘আি কম পঠি ছালাম ঠিৰাই ঠদচয়, ছিঠিয়া িাকিীৰ ঠদ 
ঠৰ্য় কহ ৰাক‘আি সমূ্পণথ কঠৰ ছালাি আদায় কঠৰ ছালাম ঠিৰাি, িাৰ 
ঠপছি িাকিীৰ সহ দুটা ‘ছহু ঠছজদা’ ঠদ পুনৰ ছালাম ঠিৰাি। (মুছঠলম, 
মুত্তািাক্ক আলাইহ, ঠমেকাি হা/১০১৭, ১০২১)।  
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৪. ছালািৰ কম-ছিঠছ হ’ছল ছালাম ঠিচৰাৱাৰ আগি িা ঠপছি দুটা ‘ছহু 
ঠছজদা’ ঠদি লাচগ। (মুছঠলম হা/১২৮৭, ‘ছহু’ ঠছজদা অনুচচ্ছদ-১৯)।  

     মুি কৰ্া ‘ছহু ঠছজদা’ ছালাম ঠিচৰাৱাৰ পূচিথ িা পাছি দুই ধৰচণ 
জাচয়জ আচছ, ঠকন্তু িাশ্বাহহুদ পঠি ছকৱল ছসাোঁ-িাচল ছালাম ঠিৰাই দুটা 
ছহু ঠছজদা ঠদ পুনৰ িাশ্বাহহুদ ও দৰুূদ পঠি দুচয়ািাচল ছালাম 
ঠিচৰাৱাৰ প্ৰেঠলি প্ৰৰ্াৰ ছকাচনা ঠভঠত্ত নাই। (ঠমৰািুল মািািীহ ২য় খণ্ড পৃেঃ 

৩২, ৩৩, ৩য় খণ্ড পৃেঃ ৪০৭, হাঠদছ নং ১০২৪ ৰ আচলােনা দ্ৰিিয)। ছহু ঠছজদাৰ 
ঠপছি িাশ্বাহহুদ পিাৰ ঠিষচয় ইমৰান ঠিন হুছাইন ৰাঠিয়াল্লাহু আনহুৰ 
িাৰা িঠণথি হাদীছঠট যঈি। (আিু দাউদ, ইৰওৱাউল গালীল হা/৪০৩, ২য় খণ্ড 
পৃেঃ ১২৮, ১২৯)। 

     ইমামৰ ভুল হ’ছল পুৰুষ মুক্তাদীচয় সিচব্দ ‘েুিহান আল্লাহ’ িুঠল কক 
আৰু মঠহলা মুক্তাদীচয় হাি-োপঠৰ িজাই ছলাকমা ঠদি লাচগ।  

**** সমাপ্ত **** 

 
 
ঠিশুদ্ধ ইছলাঠমক অসমীয়া ঠকছুমান পুঠৰ্ 
১) ঠহছনুল মুছঠলম                                       ৮০ টকা 
২) মুঠমনা নাৰীসকলৰ ঠিচিষ ঠিঠধ-ঠিধান                 ৮০ টকা 
৩) আহচল ছুন্নি অল জামািৰ আক্কীদাহ                  ৪৫ টকা 
৪) ঈমানৰ মূল নীঠিসমূহৰ িযাখযা                         ৬০ টকা 
৫) েৰীয়িৰ স্বয়ংসমূ্পণথিা আৰু ঠিদ‘আিৰ ভয়াৱহিা      ২৫ টকা 
৬) সুখী জীৱনৰ ঠকছুমান উপকাৰী উপায়                  ২০ টকা 
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৭) ইছলামৰ দৃঠিি অলী-আউঠলয়া আৰু পূণযৱান ছলাকসকলৰ অছীলা 
গ্ৰহণ                                                    ১৫ টকা 
৮) োঠৰটা নীঠি-মালা                                     ১২ টকা 
৯) ছকাৰআন হাদীছৰ দঠলল ঠভঠত্তক আমল িনাম প্ৰেঠলি আমল 
১০) প্ৰেঠলি ভুল আৰু ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ 
ছালাি আদায়ৰ পদ্ধঠি 
১১) সঠিক পদ্ধঠিি সহজ ছালাি ঠিক্ষা 

প্ৰকািৰ পৰ্ি- 

১। জাল হাদীছৰ কিলি ৰাছুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লামৰ 

ছালাি।  

প্ৰাঠপ্তস্থান 
আল-ঠহদায়াহ ঠিক্ষা আৰু গচৱষণা প্ৰঠিষ্ঠান 

ঠহৰাপাৰা, দৰং, অসম 

 


