সালাত : এক মহা পূণ ইবাদত

সালােতরঅথ:
আরিব সালাত শিট ‘সলা’ ধাতুমল
ূ থেক উত- যার অথ বন। সালােতর মাধেম যেহতু বাা ও তার
রেবর মােঝ বন সি
ৃ হয় তাই এর নাম দয়া হেয়েছ সালাত। আর ইসলািম পিরভাষায় সালাত হল, রাসূল
সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম দিশত ইবাদেতর সই িনিদ পিত- যা িতিন মস
ু লমানেদর হােত-কলেম
িশা িদেয়েছন। এককথায় সালাত িনয়ত সহেযােগ িবেশষ িকছ ু শত সমিত িনিদ কথা ও কােজর নাম- যা
তাকিবেরর মাধেম সূিচত হেয় সালােমর মাধেম সমা হয়।
সালােতর:
ইসলাম আাহর একমা মেনানীত ধম। এ ধেমর িতীয় িভিমূল সালাত। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া
সাাম বেলন,

‘পাঁচিট িভির ওপর ইসলােমর বিু নয়াদ।’ (বখু াির ও মস
ু িলম)

এ পাঁচিটর মেধ িতীয়িট হল সালাত।
সালাত মিু মনেদর বিশ। আাহ তাআলা মিু মনেদর শংসা কের বেলন,

‘তারা সালাত কােয়ম কের।’ (বাকারা : ০৩)

য বি সালােতর িহফাজত করল, স তার দীেনর িহফাজত করল। আর য সালাত ন করল স তা
অনসব িকছ ু আেরা অিধক পিরমােণ ন করেব।’
‘যার কােছ সালােতর  যতটুকু ইসলােমর ও তার কােছ ততটুকুই।’
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম-এর সবেশষ অিসয়ত িছল সালাত। িনয়া থেক িবদােয়র ােল

িতিন িনজ উতেক (আস-সালাত, আস-সালাত) সতক কেরেছন।

‘তামরা সালােতর বাপাের যশীল থেকা’

এ পিথবী
ৃ তাঁর সবেশষ হািসও দেখিছল এ সালাতেক উপল কের। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম
আপন জরা থেক মসিজেদর িদেক তািকেয় দেখন আববু কর ইমামিত করেছন। সবাই তাঁর পছেন একা
হেয় সালােত িনম। িনজ হােত রাপন করা দীেনর এমন স
ৃ দেখ সফল মালীর মেতা হেসিছেলন
ু র দশ
িতিন ত ৃির হািস।
ইসলােমর য অংশ সবেশষ িবদায় নেব তা এই সালাত। সালাত যখন িবদায় নেব তখন ইসলােমর আর
কােনা অংশই অবিশ থাকেব না। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন,

‘ইসলােমর বন সব এক এক কের িছঁেড় যােব। যখন একিট বন িছঁেড় যােব মানষু তার পরবতী
বনিট আঁকেড় ধরেব। সবথম ইসলািম শাসন িবলু হেব আর সবেশষ উেঠ যােব সালাত।’
(ইবেন িহান)

রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম এক সময় চাঁেদর িদেক তািকেয় বেলন,

‘তামরা তামােদর রবেক দখেত পােব; যমন দখেত পা এ চাঁদেক, তাঁেক দখার জন
তামােদর েডা় িড় করেত হেব না।’
যিদ তামােদর সাধ থােক তেব সূেযাদয় ও সূযাের পূেবর সালাত তাগ করেব না।’ (বখু াির ও
মস
ু িলম)

যারা সালােতর বাপাের অবেহলা দশন কের তােদর িনা কের আাহ তাআলা বেলন,

‘তােদর পর আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত িবন করল এবং কুবির
ৃ অনসু রণ
করল। সত
ু রাং শীই তারা জাহাােমর শাি ত করেব।’ (মারইয়াম : ৫৯)

রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলেছন,

‘য আসেরর সালাত তাগ করল তার আমল বরবাদ হেয় গল।’ (বখু াির)

সালাত একিট পূণ ইবাদত- যার জন নবী-রাসূলগণ আাণ চা কেরেছন এবং এ জন আাহর
িবেশষ িহদােয়ত ও তাওিফক াথনা কেরেছন। যমন ইবরািহম আ. বেলন,

‘হ আমার রব, আমােক সালাত কােয়মকারী বানান এবং আমার বংশধরেদর মধ থেকও। হ
আমােদর রব, আর আমার আ কবল
ু কন।’ (ইবরািহম : ৪০)

আাহ তাআলা ইসমাঈল আ. এর শংসা কেরেছন এ জন য িতিন সালাত কােয়ম করেতন এবং অনেদর
সালােতর িত উু করেতন। ইরশাদ হে,

‘স তার পিরবারেক সালাত ও জাকােতর িনেদশ িদত আর স িছল তার রেবর সোষা।’
(মারইয়াম : ৫৫)

সালােতরকুম:
সান সাবালক েতক মস
ু লমােনর ওপর সালাত ফরজ।

আাহ তাআলা বেলন, ‘তামরা সালাত কােয়ম কর এবং জাকাত দান কর।’ (বাকারা : ১১০)

আাহ তাআলা ইরশাদ কেরন,

‘অতএব তামরা সালাত কােয়ম কর, িনয় সালাত মিু মনেদর ওপর িনিদ সমেয় ফরজ।’ (িনসা :
১০৩)

অন বেলন,

‘আর তােদরেক কবল এই িনেদশ দয়া হেয়িছল য, তারা যন আাহর ইবাদত কের । তাঁরই জন
দীনেক একিন কের; সালাত কােয়ম কের এবং জাকাত দয়; আর এিটই হল সিঠক দীন।’
(বাইিয়না : ০৫)

রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন,

‘তামরা িনজ সানেদর সালােতর িনেদশ দাও, যখন তারা সাত বছের পদাপণ কের। আর যখন
তােদর বয়স দেশ উপনীত হয় তখন সালােতর জন হার কর এবং তােদর িবছানা আলাদা কের
দাও।’ (সিহহ আল-জােম : ৫৮৬৮)

রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন, ‘আাহ তাআলা পাঁচ ওয়া সালাত ফরজ কেরেছন, য বি
স
ু র কের অজু করেব, অতঃপর সময় মত তা আদায় করেব এবং তার কু ও একাতা যথাযথ আদায়
করেব, আাহর দািয় হে তােক মা কের দয়া। আর য এমনিট করেব না, তার বাপাের আাহর
ইা, হয় তােক মা কের িদেবন; নয় তােক শাি দেবন।’
সালােতরমযাদা:

রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন, ‘সব িকছরু মূল হে ইসলাম, ইসলােমর  হে
সালাত আর তার শীষ পীঠ হল িজহাদ।’ (িতরিমিজ : ৩৫৪১)

সালাত আল−◌াহর িনকট সবেচেয় িয় ও সেবাম আমল। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন,

‘তামরা অিবচল থাক, গণনা কেরা না। তামরা কাজ কেরা। মেন রাখেব তামােদর সেবাম আমল
হল সালাত, আর মিু মন বতীত অন কউ ওজরু য নয় না।’ (ইবেন মাজাহ : ২৭৩)

িকয়ামেতর িদন বাার সব থম সালােতর িহসাব নয়া হেব। নবী কিরম সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম
বেলন,

‘িকয়ামেতর িদন সব থম বাার সালােতর িহসাব হেব। যিদ তার সালাত িঠক হয় তেব তার সব
আমলই িঠক হেব। আর তার সালাত িবন হেল, সব আমলই িবন হেব। (িতরিমিজ : ২৭৮)

কুরআেন কািরেমর িদেক ল করেল দখা যায়, আাহ তাআলা িবিভভােব িবিবধ পিতেত সালােতর
িনেদশ িদেয়েছন। কখেনা সালােতর িনেদশ িদেয়েছন জাকােতর সে। যমন ইরশাদ হেয়েছ,

‘তামরা সালাত কােয়ম কর এবং জাকাত দান কর।’ (বাকারা : ১১০)

কখেনা িজিকেরর সে। যমন ইরশাদ হেয়েছ,

‘অবশই সাফল লাভ করেব য আি করেব আর তার রেবর নাম রণ করেব অতঃপর সালাত
আদায় করেব।’ (আলা : ১৪-১৫) অন ইরশাদ হেয়েছ, ‘এবং আমার রণােথ সালাত কােয়ম
কর।’ (হা : ১৪)

কখেনা সবেরর সে। যমন ইরশাদ হেয়েছ

‘আর তামরা ধয ও সালােতর মাধেম সাহায চাও। িনয় তা িবনয়ী ছাডা় অনেদর ওপর কিঠন।’
(বাকারা : ৪৫)

কখেনা কুরবািনর সে। যমন ইরশাদ হেয়েছ,

‘অতএব তামার রেবর উেেশ সালাত পড় ও কুরবািন কর।’ (কাওসার : ০২)

অন ইরশাদ হেয়েছ,

‘বল, ‘িনয় আমার সালাত, আমার কুরবািন, আমার জীবন ও আমার মতুৃ  আাহর জন, িযিন
সকল সির
ৃ রব। তাঁর কােনা শিরক নই এবং আমােক এরই িনেদশ দান করা হেয়েছ। আর আিম
মস
ু লমানেদর মেধ থম।’ (আনআম : ১৬৪-১৬৫)

সালােতরফিজলত:
সালাত নরু । রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন,

‘পিবতা ইমােনর অেধক আর আলহামিলল−◌াহ পাল−◌ােক সূণ কের, সবু হানাল−হ ও
আলহামিলল−◌াহ আসমান ও জিমেনর মধবতী ানেক পূণ কের, সালাত নূর, সদকা দিলল ও
ধয হে দীি এবং কুরআন তামার পের অথবা িবপে মাণ ¯ (মস
ু িলম : ৩২৭)

সালাত কিবরা নাহ বতীত সকল পাপ মাচন কের দয়। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন,

‘পাঁচ ওয়া সালাত এবং এক জমু া থেক অপর জমু া মধবতী সমেয় কৃত নাসমূেহর কাফারা।
যাবৎ স কিবরা নােহ িল না হয়।’ (মস
ু িলম : ৩৪৪)

রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম একিট দা
ৃ িদেয় বেলন, ‘যিদ তামােদর কােরা বািডর় সামেন
একিট নদী থােক আর স দিনক পাঁচবার তােত গাসল কের, তেব িক তার শরীের ময়লা থাকেত পাের?
সাহািবরা বলেলন, না। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বলেলন,

পাঁচ ওয়া সালােতর দাও
তপ। আাহ তাআলা এর ারা নাহ মাচন কের দন।’ (মস
ৃ
ু িলম
: ৪৯৭)

িতিন আেরা একিট দা
ৃ িদেয় বেলন,

‘মস
ু িলম বাা যখন আাহর সির উেেশ সালাত আদায় কের তখন তার নাসমূহ এমনভােব
ঝের পেড,় যমন পেড় যাে এ গােছর পাতাসমূহ।’ (আহমদ : ২০৫৭৬)

সালােতর ণগত মােনর িভিেতই পরকােলর সফলতা ও জাােতর সািনত ান িনধািরত হেব। আাহ
তাআলা বেলন,

‘অবশই মিু মনগণ সফল হেয়েছ, যারা িনেজেদর সালােত িবনয়াবনত।’ (আল-মিু মন : ০১-০২)

অতঃপর বেলন,

‘আর যারা িনজেদর সালাত িহফাজত কের তারাই হেব ওয়ািরশ- যারা ফরদাউেসর অিধকারী হেব।
তারা সখােন ায়ী হেব।’ (মিু মননু : ০৯-১১)

এ সালােতর মাধেমই জৈনক সাহািব তার অপর শিহদ ভাইেয়র আেগ জাােত েবশ করার তাওিফক লাভ
কেরেছন। সালােতর মাধেমই মিু মন বি কখেনা কখেনা িসিক ও শিহদেদর ােন পৗঁছেত সম হয়।
সালাত আাহর নকট অজেনর মাধম :
সালাত আাহ এবং বাার মােঝ একিট সদু ঢৃ ় বন। ইসরা ও মরােজর সফের তথা আসমােন সালাত
ফরজ করা হেয়েছ, যােত িকয়ামত পয সালাত আসমান ও জিমেনর মােঝ সতু বন হেয় থােক, িনয়ার
পিলতা ও পািথব িনচত
ু া থেক হািন উ জগেত আেরাহেণর দরজা বাার জন সবদা উু থােক।
যিদও আসমান িনয়া থেক িবি কােনা িজিনস নয়। তেব অেনক দূের। সালাত এক মরাজ, এেত
হসমূহ িবনীত ও একিনভােব আাহর দরবাের িফের যায়। সালােতর মাধেম মিু মনগণ আাহর নকট
অজন কের। যমন রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম নকট অজন কেরিছেলন মরােজর মাধেম।
সালাত বারাক ¯ এর মাধেম বাা খবু ত তার ও আাহর মাঝখােনর দূর অিতম কের। সজদা
আাহর নকট লােভর সব শষ ান। আাহ তাআলা বেলন,

‘সজদা কর এবং িনকটবতী হও।’ (আলাক : ১৯)

রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম আেরা বেলন,

‘সজদা অবায় বাা আাহর সবেচেয় নকট অজন কের। সত
ু রাং সজদায় তামরা বিশ বিশ
আ কর।’ (মস
ু িলম : ৭৪৪)

আনাস রা. বেলন,

‘মরােজর রােত রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম-এর ওপর পাশ ওয়া সালাত ফরজ করা
হয়। অতঃপর তা কিমেয় পাঁচ রাকাত করা হয়। পের ডেক বলা হয়, হ মহু াদ, আমার িসা
পিরবতন হয় না। তুিম এ পাঁচ ওয়া সালােতর িবিনমেয় পাশ ওয়া সালােতর সওয়াব অজন
করেব।’ (আহমদ, নাসািয় ও িতরিমিজ)

মস
ু লমানেদরজীবেনসালােতরভাব:
সালাত বিেক নাহ থেক িহফাজত কের, ববং নাহ এবং বির মাঝখােন িতবেকর নায় কাজ
কের। কখেনা নাহ বা অপরাধ সংঘিটত হেয় গেল সে সে তওবার িত উু কের।
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম সালােতর ভূিমকা ও তার ভাব সে বেলন,

‘তামােদর কউ ঘমু ােল শয়তান তার ঘােডর় পােত িতনিট িগরা িদেয় দয়। িতিট িগরায় স
বেল, এখনও অেনক রাত বািক, ঘমু াও। যিদ স জাত হয় ও আাহর নাম রণ কের, একিট িগরা
খেু ল যায়। যিদ স অজু কের িতীয় িঘরািট খেু ল যায়, যিদ স সালাত আদায় কের, তেব ত ৃতীয়
িঘরািটও খেু ল যায়। ফেল স সকাল কের কেমাদম ও ফু িচ িনেয়, অনথায় স সকাল কের
আলস, অকমা ও অপিব মন িনেয়।’ (বখু াির : ১০৭৪ )

যেহতু সালাত ইবাদেতর ধান অংশ এবং মানেু ষর ¯ ওপর বাপক ভাব িবার কের বেল মািণত, তাই

কােফররা আইব আ. এর দাওয়াতেক তার সালােতর িদেক ইংিগত কের তার আানেক এ বেল তাখান
কেরেছ, ‘তারা বলল হ আইব, তামার সালাত িক তামােক এই িনেদশ দান কের য, আমােদর
িপত ৃপ
ু ষগণ যােদর ইবাদত করত, আমরা তােদর তাগ কির? অথবা আমােদর সেদ আমরা ইামত যা
কির তাও তাগ কির। তুিম বশ সহনশীল সেু বাধ।’
সালাত মিু মেনর অের শি সার কের। কলােণর িত উু কের। ফেল স সম হয় বির
ৃ চািহদা ও
আলসেক পরািজত করেত। ,আাহ বেলন

‘ িনয় মানষু েক সি
ৃ করা হেয়েছ অির কের। যখন তােক িবপদ শ কের তখন স হেয় পেড়
অিতমাায় উৎকিত। আর কলাণ যখন তােক শ কের তখন স হেয় পেড় অিতশয় কৃপণ,
সালাত আদায়কারীগণ ছাডা় । যারা তােদর সালােতর ে িনয়িমত।’ (মাআেরজ : ১৯-২৩)

তেব বির মােঝ সালােতর ভাব িবার করার জন কতেলা শত রেয়েছ। যমন :
১. সময় মত সালাত আদায় করা। আাহ তাআলা বেলন,

‘িনয় সালাত মিু মনেদর ওপর িনিদ সময় ফরজ।’ (িনসা : ১০৩)

রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাামেক একবার িজাসা করা হেয়িছল,

‘কান আমল আল−◌াহর িনকট অিধক িয়? িতিন বেলন, সময় মত সালাত আদায় করা।’ (বখু াির
: ৪৯৬)

২. সালাত কােয়ম করা। অথাৎ এর ফরজ, ওয়ািজব ও সু ত িঠক িঠক আদায় করা। আাহ তাআলা বেলন,

‘তামরা সালাত কােয়ম কর এবং জাকাত আদায় কর ও কুকারীেদর সে কু কর।’ (বাকারা :
৪৩)

অন বেলন,

‘সূয হেল পডা় র সময় থেক রােতর অকার পয সালাত কােয়ম কর এবং ফজেরর কুরআন।
িনয় ফজেরর কুরআন (ফেরশতােদর) উপিিতর সময়।’ (ইসরা : ৭৮)

৩. িনয়িমত সালাত আদায় করা। আাহ তাআলা বেলন,

‘যারা তােদর সালােতর ে িনয়িমত।’ (মাআেরজ : ২৩)

৪. সালােতর িত যশীল থাকা। আাহ তাআলা বেলন,

‘আর যারা িনজেদর সালাত হফাজত কের। তারাই জাাতসমূেহ সািনত হেব।’ (মাআেরজ : ৩৪)

৫. খু তথা িবনেয়র সে সালাত আদায় করা। আাহ তাআলা বেলন,

‘অবশই মিু মনগণ সফল হেয়েছ। যারা িনজেদর সালােত িবনয়াবনত।’ (মিু মননু : ১-২)

অতএব িতিট মস
ু লমােনর কতব েতক সালাত যথাসমেয় যথাযথ ের সে আদায় করা। তেবই
আমরা িনয়া ও আিখরােতর কলাণ লাভ করেত পারব। বাঁচেত পারব উভয় জগেতর অকলাণ থেক।

আাহ আমােদর সহায় হান।

