
নামাযের অর্থ এবং নামাে বুযে পড়ার গুরুত্ব 
আল্লাহু আকবার আল্লাহ মহত্ত্বর 
সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া 
ববহামবিকা, ওয়া তাবারা কাসমুকা, 
ওয়া তা’আলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা 
গাইরুক 

সমস্ত মর্যািা আল্লাহ আপনার, সমস্ত প্রশংসা 
আপনার, আপনার নামগুযলা পববত্র, আপনার 
রাজত্ব সবার উপযর, আপবন ছাড়া আর ককউ 
উপাসনার কোগয প্রভু নয়। 

আউযুববল্লাবহ বমনাশ শাইতয়াবনর 
রাবজম 

আবম আল্লাহর কাযছ রক্ষা চাই অবিশপ্ত 
শয়তান কেযক। 

সুরা ফাবতহা 
ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম আল্লাহর নাযম, সবযচযয় িয়ালু, সবযচযয় 

করুণাময়। 
আল হামদু বলল্লাবহ রাবিল আ’লাবমন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সকল জগযতর প্রভু। 
আর রাহমাবনর রাবহম সবযচযয় করুণাময়, সবযচযয় িয়ালু। 
মাবলবক ইয়াও বমি িীন ববচার বিযনর একমাত্র ববচারপবত। 
ইয়া কানা’বুদু ওয়া ইয়াকা নাসতা’ঈন আমরা একমাত্র আপনারই ইবািত কবর এবং 

একমাত্র আপনারই কাযছ সাহােয চাই। 
ইহবিনাস বসরাতা’ল মুস্তাবক’ম আমাযিরযক সবিক পে কিখান। 
বসরাতা’ ল্লাবেনা আ’ন আমতা 
আ’লাইবহম 

তাযির পে োযির উপর আপবন অনুগ্রহ 
কযরযছন 

গা’ইবরল মাগঘদুবব আ’লাইবহম ওয়া 
লাি ি--য়াল বল-ন 

োরা করাযের বশকার হয় না এবং ভুল পযে 
োয় না। 

সুরা ইখলাস 
কু’ল হু আল্লাহু আহাি বল, আল্লাহ এক, অবিতীয়। 
আল্লাহুস সামাি আল্লাহ বচরন্তন/আবি-অন্তহীন/অবনর্ভর 
লাম ইয়া বলি ওয়া লাম ইয়ুলাি বতবন কাউযক জন্ম কিনবন এবং ককউ তাযক 

জন্ম কিয়বন। 
ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাি এবং তাাঁর সাযে ককান বকছুর তুলনা হয়না। 
রুকু এবং বসজিা 
সুবহানা রাবিআল আবেম আমার প্রভু মহাপববত্র, সবযচযয় মর্যািাশীল 
সাবম’আল্লাহু বলমান হাবমিা আল্লাহ তার কো কশাযনন কে তার প্রশংসা কযর 

রািানা লাকাল হামি কহ আমার প্রভু, সমস্ত প্রশংসা আপনার 
সুবহানা রাবিআল আ’লা আমার প্রভু মহাপববত্র, সবার উপযর 
আত্তাবহইয়াতু* 
আত্তা বহইয়াতু বলল্লাবহ ওয়াস 
সালাওয়াতু ওয়াত তাইবয়বাতু 

সমস্ত শ্রদ্ধা, নামাে, িাযলা কাজ আল্লাহর জনয 

আস সালামু আ’লাইকা আইয়ুহান 
নাববয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাবহ ওয়া 
বারাকাতুহু 

কহ নবী, কতামার উপযর আল্লাহর শাবন্ত এবং 
বরকত ববিত কহাক 

আসসালামু আ’লাইনা ওয়া আ’লা 
ই’বাবিল্লাবহস সা’বলবহন 

শাবন্ত ববিত কহাক আমাযির উপযর এবং সমস্ত 
নযায়পরায়ণ বান্দার উপযর 

আশহাদুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু  আবম সাক্ষয বিবি কে আল্লাহ ছাড়া আর ককউ 
উপাসনার কোগয নয় 

ওয়া আশাহাদু আন্না মুহাম্মািান আব্দুহু 
ওয়া রাসুলুহু 

এবং আবম সাক্ষয বিবি কে মুহাম্মি তাাঁর 
উপাসক এবং বার্তাবাহক 

দুরুি* 
আল্লাহুম্মা সাবল্লহ আলা মুহাম্মাবিন 
ওয়া আ’লা আবল মুহাম্মাবিন 

কহ আল্লাহ, মুহাম্মাি, তার পবরবার এবং তার 
সবতযকার অনুসারীযির শাবন্ত বিন, 

কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাবহমা ওয়া 
আ’লা আবল ইব্রাবহমা 

কেমন আপবন ইব্রাবহম, তার পবরবার এবং তার 
সবতযকার অনুসারীযিরযক শাবন্ত বিযয়যছন। 

ইন্নাকা হাবমদুম মাবজি বনশ্চয়ই আপবন প্রশংসনীয়, মহান। 
আল্লাহুম্মা বাবরক আলা মুহাম্মাবিন 
ওয়া আ’লা আবল মুহাম্মাবিন 

কহ আল্লাহ, মুহাম্মাি, তার পবরবার এবং তার 
সবতযকার অনুসারীযির বরকত বিন, 

কামা বারাকতা আলা ইব্রাবহমা ওয়া 
আ’লা আবল ইব্রাবহমা 

কেমন আপবন ইব্রাবহম, তার পবরবার এবং তার 
সবতযকার অনুসারীযিরযক বরকত বিযয়যছন। 

ইন্নাকা হাবমদুম মাবজি বনশ্চয়ই আপবন প্রশংসনীয়, মহান। 
সালাম** 
আসসালামু আ’লাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহ 

কতামাযির উপযর শাবন্ত এবং আল্লাহর রহমত।  

 
* আত্তাবহইয়াতু এবং দুরুি কু’রআযন কনই। আল্লাহ ছাড়া অনয কাযরা উযেযশয নামাযে বকছু বলা োযব বকনা তা বনযয় 
মােহাবগুযলার মযেয মতববযরাে রযয়যছ। ** বকছু মােহাব ‘আল্লাহু আকবার’ অেবা ‘আলহামদুবলল্লাহ’ বযলও নামাে 

কশষ করা সমর্থন কযর। বনরযপক্ষতা বজায় রাখার জনয আমরা অনযানয মােহাযবর বনয়মগুযলাও তুযল েরলাম।  



কু’রআযন কবশ বকছু সুন্দর কিায়া আযছ, ো আপবন নামাযে কশষ বসায় করযত পাযরন। 
কেমনঃ 

কহ আল্লাহ, আপবন আমাযক এবং আমার বাবা-মা কক কে বনয়ামত বিযয়যছন তা উপলবি 
কযর কৃতজ্ঞ হবার সামর্থয বিন এবং আবম কেন সৎকাজ করযত পাবর, ো আপবন গ্রহন 
করযবন। আমার সন্তানযিরযক সৎ হযত বিন। বনশ্চয়ই আবম ক্ষমা কচযয়বছ এবং আবম 
এখন আপনার অনুগতযির একজন।  (কু’রআন ৪৬:১৫) 

নামাে অর্থ বুযে পড়াটা খুবই জরুবর। আমরা োরা আরবব বুবে না, নামাে পড়াটা 
আমাযির কাযছ একবট অনুষ্ঠান মাত্র। আমরা ভুল আরববযত বকছু অর্থহীন আপবত্তকর 
শব্দ কবর, হাত পা উিা নামা কবর, উপর-নীচ হই, ডাযন-বাযম তাকাই – আর েযর কনই 
চমৎকার আল্লাহর ইবািত করা হল। আরবব োযির মাতৃিাষা, তারা েখন আমাযিরযক 
বকছুই না বুযে আরববযত নামাে পড়যত কিযখ, তখন তারা অবাক হয়, ককন আমরা 
বকছুই না বুযে এরকম একটা কাজ বিযনর পর বিন কযর োবি, কেখাযন তারা বুযে 
শুযন বনযজর মাতৃিাষায় আল্লাহর কো স্মরণ করযছ। একটা উিাহরণ কিই, আমরা েখন 
ববল – কুলহু আল্লাহু আহাি – এর বাংলা করযল িাাঁড়ায় – খাও, আল্লাহ এক, অবিতীয়। 
“কুল” অর্থ “খাও”। “কু’ল” (গলার বিতর কেযক কু বলা) অর্থ “বল”। আমরা প্রবতবিন 
কতবার না বুযে বযল োবি – খাও, আল্লাহ এক, অবিতীয় - এই েযর বনযয় কে নামাযে 
আমরা কবশ বকছু িাযলা কো বলবছ, বকন্তু বক কে বলবছ তা না জানযলও চযল, আল্লাহ 
বুেযলই হল। কু’রআযনর সুরাগুযলা আল্লাহ আমাযিরযক বিযয়যছন োযত আমরা তার 
বনযেশগুযলা বুযে অনুসরন করযত পাবর। আল্লাহ পবরষ্কার বযল বিযয়যছন, “আর 
কতামরা ো কবাযো না তা অনুসরণ করযব না, বনশ্চয়ই শ্রবণ, দৃবি এবং বুবদ্ধমত্তা – এই 
সবগুযলার বযপাযর জবাববিবহ করযত হযব” (কু’রআন ১৭:৩৬)।  

ইসলাম হযি একমাত্র ের্ম কেখাযন অন্ধ ববশ্বাযসর ককান জায়গা কনই। আল্লাহ কু’রআযন 
মানুষযক বার বার চযাযলঞ্জ কযরযছন তাাঁর বাণী বনযয় বচন্তা করযত, কবাোর কচিা করযত, 
ববজ্ঞান বনযয় বচন্তা করযত, গযবষণা করযত।   

আল্লাহ তাযিরযক কলুবষত কযর কিন োরা তাযির বুবদ্ধ-যুবি বযবহার কযর না 
(১০:১০০)। তারা বক কু’রআন সম্পযে বচন্তা কযর না, তাযির অন্তর বক তালাবন্ধ? 

(৪৭:২৪) আর তারা (জাহান্নাবমরা) বলযব, আমরা েবি শুনতাম বা বুবদ্ধ খাটাতাম 
তাহযল আমরা জাহান্নাবমযির মযেয োকতাম না (৬৭:১০)।  

অন্ধ ববশ্বাস কযর অর্থ না বুযে রমাগত গৎবাাঁো বকছু শব্দ উচ্চারণ করাটা অর্থহীন। 
আল্লাহ চান আমরা কেন বনযজযিরযক প্রবতবিন কমপযক্ষ পাাঁচ বার মযন কবরযয় কিই – 
আল্লাহ সবযচযয় বড়, বতবন ছাড়া আর কাযরা কাযছ বকছু চাওয়া োযবনা, সবসময় সৎ 
পযে োকযত হযব, োরা ভুল পযে োয় তাযিরযক অনুসরন করা োযবনা, বনযজর এবং 
মানুযষর করাযের বশকার হওয়া কেযক দূযর োকযত হযব। প্রবতবিন শত সমসযা, 
প্রযলািন, কামনা, বাসনা, অনযায়, বমেযার মযেয কেযকও আমরা কেন পে হাবরযয় না 
কফবল, কস কারযণই আল্লাহ মানুষযক বিযন কমপযক্ষ পাাঁচ বার, বিযনর বনবেি সমযয় 
নামাে পড়যত বযলযছন, কেন আমরা বার বার নামাযে বনযজযিরযক আল্লাহর 
বনযেশগুযলা স্মরণ কবরযয় কিই। নামাযে আমরা কে কোগুযলা ববল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
বকছু কো। নামাযের কোগুযলা শবিশালী অযটাসাযজশন। আপবন েতবার বুযে 
কোগুযলা বলযবন, আপবন তত কববশ কযর অনুোবন করযবন কসই কোগুযলার গুরুত্ব 
বক। সুতরাং বুযে শুযন নামাে পড়ুন, কিখযবন নামাে পযর আপবন পবরতৃবপ্ত পাযিন, 
শাবন্ত পাযিন, বনযজর কিতযর পবরবর্তন কিখযত পাযিন। আপনার বচন্তা-িাবনা, কো, 
কাযজর মযেয আল্লাহর উপবিবত আরও কববশ কযর উপলবি করযছন। নামাযে কশষ 
বসায় আল্লাহর সাযে একাযন্ত কো বলুন, বনযজর িাষায়, গিীর আযবগ বনযয়। একসময় 
আপবন বনযজই অনুোবন করযত পারযবন ককন প্রবতবিন পাাঁচবার নামাে পড়া উবচৎ। 
ককন আল্লাহ বযলযছনঃ  

পড়, ো কতামাযক এই বকতাযব প্রকাশ করা হযয়যছ, নামাে প্রবতষ্ঠা কর, 
বনশ্চয়ই নামাে মানুষযক অশ্লীল এবং অনযায় কাজ কেযক দূযর রাযখ, এবং 
আল্লাহর কো সবসময় মযন রাখাটা আরও কববশ িাযলা, আর আল্লাহ 
জাযনন কতামরা বক কর। (কু’রআন ২৯:৪৫)  


