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আপনার স�ানেক সালােতর িনেদর্শ িদ
আ�ু �াহ ইবন উমর রািদয়া�াহু ত‘আলা আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আিম বেত শুেনি,
িতিন ইরশাদ কেরন,
ْ
ّ �ُﻢْ رَاعٍ وَ�ُُّ�ُﻢْ م َﺴْﺆُولٌ � َﻦْ ر َ�ِﻴَّﺘِ ﻪ ﻓَﻹ ﻣَﺎمُا
ّ ََ ﺬﻟَ ِي ﻰﻠ ﻋ
ٍ ﺎس َر
اع َوﻫ َﻮ
ِ َ اﻨﻟ
ِِ ﺎ
َُ ْ َ ْ
َ ُْولٌ �َﻦ
ّ
َ
ّﺟُﻞُ رَاعٍ ﻰﻠﻋَ أَﻫْﻞ ِ ﺑَي
َ
ْﺘِﻪِ وَﻫْﻮَ مَﺴْﺆُولٌ �َﻦْ رَ�ِﻴَ ِﺘ ِﻪ َوالﻤﺮأة
ﻪِ وَالﺮ
�ِﻴَّﺘ
ر
ِ
َ َ ﺴْﺆُوﻟَﺔٌ �َﻨْﻬُﻢ
ِ ز
َ ََ
َ
َ َََرٌ ﻰﻠﻋ
ﺎل
 ِ َِأﻫْﻞِ �َﻴْﺖ َوْﺟِﻬَﺎ ووَﺪﻟ
هوَ�ِ م
ِ ْ وَ�َﺒْﺪُ الﺮَّﺟُﻞِ رَاعٍ ﻰﻠﻋ ﻣ
ّ
ُُُ أَﻻَ ﻓَﻠﻜ
ّ
َ ِﺪِه
.�ُﻢْ مَﺴْﺆُولٌ �َﻦْ رَ�ِﻴَ ِﺘ ِﻪ
ُُ�َّ�ُﻢْ رَاعٍ و
 وَﻫْﻮ مَﺴْﺆُولٌ �َﻨْﻪ
‘েতামােদর �েতয্েকই দািয়�শী, আর সবাই েতামরা িজজ্ঞািসত হে
িনজ দািয়� স�েকর। ইমাম তথা জনতার েনতা একজন দািয়�শীল;
িতিন তাঁর দািয়� স�েকর্ িজজ্ঞািসত হ। পুরুষ দািয়�শীল তার
পিরবােরর; েস িজজ্ঞািসত হেব তার দািয়� স�ে। �ী দািয়�শীল
তার �ামীর গৃ হ ও স�ােনর; েস িজজ্ঞািসত হেব তাে দািয়�
স�েকর। মানু েষর (দাস) ভৃতয্ দািয়�শীল মুিনেবর স�েদ, েস
িজজ্ঞািসত হেব তার মুিনেবর স�দ স�ে। অতএব, সতকর্ েথেক,
েতামরা সবাই দািয়�শীল আর সবাই িজজ্ঞািসত হেব িনজ দািয়
স�েকর।’ (বুখারী : ৭১৩৮; মুসিলম : ৪৮২৮; আবূ দাউদ : ২৯৩০)
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ইমাম

নববী

রহ.

বেলন,

িতিনই

পূ ণর্ ‘দািয়�শীল’,

িযিন

রক্ষণােবক্ষণ, িব��, িনজ দািয়� ও নজরাধীন িবষেয়র কলয্াণ ও
�াথর্ স�েকর্ সজ। এ েথেকই বুঝা যায়, তার নজরাধীন যত িবষয়
রেয়েছ, তার কােছ েস িবষেয় ইনসাফ কাময। তার দু িনয়া ও আিখরাত
এবং সংি�� িবষেয়র কলয্াণ কময্
আজকাল অেনক বাবা-মাই মেন কেরন স�ােনর খাদয, ব�, িচিকৎসা ও
বাস�ােনর বয্ব�া করা পযর্�ই তােদর দািয়� সীি। কখেনা েখলাধু লা
ও ব�গত আরও িকছু েক এর সে� েযাগ করা হয়। অথচ তারা তােদর
সািবর্ক কলয্াণ বেয় আনেত পাের ন । কারণ তােদর গুরুে�র সবটুক
জুেড় থােক শারীিরক �িতপালন, কখেনা বুি�বৃ ি�ক লালনেকও এর
সে� েযাগ করা হয়। তেব রুহ তথা আ�ার েখারাক স�েকর
উদাসীনতা েদখােনা হয়। অথচ বা�েব মানু ষ �থেম রূ, তারপর বুি�
অতপর েদহ।
স�ানেক দু িনয়াদািরর সে� সে� আিখরােতর ��িতর িশক্ষা িদে
হেব। জাগিতক সব িশক্-দীক্ষার পাশাপািপারেলৗিকক জ্ঞানও িদে
হেব। শরীয়েতর যাবতীয় হুকু-আহকােমর ইলম েশখােত হেব। শুধু
ধারণা েদয়াই যেথ� নয়; সািবর্ক ত�াবধােনর মাধয্ তার অনু শীলনও
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করােত হেব। েমৗিলক দীনী জ্ঞান এবং আ-ইবাদত েশখােত হেব।
আর ঈমােনর পর সবেচ গুরু�ণর্ ও অিধক চিচর্ত আমল হেল
সালাত। স�ানেক তাই সালাত আদায় করা েশখােত হেব। িশক্ষা িদে
হেব সালাত আদােয়র জনয্ �েয়াজনীয় ইল।
সালােতর অপিরসীম গুরুে�র কারে রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ৈশশব-ৈকেশার েথেকই স�ানেক সালােত অভয্� করােত
বেলেছন। অথচ সাধারণ মুসিলমরা েতা দূ েরর কথা, আমরা যারা
িনয়িমত সালাত আদায় কির, শরীয়েতর গি�র মেধয েথেক জীবন
যাপেনর েচ�া কির, তারাও এ বয্াপাের কতর্েবয্ অবেহলা কির। িন
ঘুম েথেক েজেগ ফজেরর সালাত আদায় করেত মসিজেদ যাই অথচ
পােশর ঘের ঘুিমেয় থাকা স�ানেক েডেক সে� িনেয় যাই না।
অেনেক স�ােনর ঘুম ভা�ােনােক ভােলাবাসার অ�রায় েভেব এ
বয্াপাের উদাসীনতা েদখান।তারা িক জােনন, সাহাবীেদর বাণী িহেসেব
অেনক সময় বলা হেয় থােক, িকয়ামেতর িদন স�ানরা িপতামাতার
েপছেন েলেগ থাকেব। তারা িচৎকার কের বলেব, েহ িপতা, আপিন
আমােক �ংস কেরেছন েকন?!! তারপরও িকভােব িপতা-মাতারা
কিলজার টুকরা স�ানেদর জাহা�ােমর �ালািন িহেসেব েবেড় উঠেত
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েদন?!! বরং তারা জাহা�ােম েপৗঁছার সব সাম�ী তােদর জনয্ �য় ক
েদন। এমনিট হবার কারণ সাধারণ িপতা-মাতার ইসলাম স�েকর্
অজ্ঞতা আর যারা ইসলাম স�েকর্ জা, তােদর ইসলােমর িনেদর্শনা
মেতা স�ােনর লালন-পালন স�েকর্ না জান। এর িসংহভাগই
স�ােনর �িত তােদর দািয়� স�েকর। এ কারেণই িপতৃ� ও মাতৃ�
একিট গুরু�পূণর্ মানিবক দা, যা সীমাহীন গুরুে দািব রােখ।
তাই মুসিলম নর-নারীেক এ দািয়ে�র জনয্ িনেজেক ��ত কর উিচত।
মুসিলম িবদয্ালয়গুেলার কতর্বয্ আগামী �জ�েক এ দািয়ে�র
উপযু � িহেসেব গেড় েতালা। তােদরেক এ দািয়ে�র সে� যথাযথভােব
পিরিচত করা।
কখন স�ানেক সালােতর িনেদর্শ েদয়া হেব
১. সাবরা িবন মা‘বাদ জুহানী েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َ
ْ
َْ
ََ َ ﺳَﺒْﻊ
ّ
. ﻓَﺎﺮﺿ ُ�ﻮهُ َﻋﻠﻴ َﻬﺎ
َِ� َ ﺳِن
ْ ﺳِن�َ وَ�ِ َذا ﺑَﻠَﻎ ﻋَﺮﺸ
 الﺼَّﻰﺒَِ ﺑِﺎلﺼَّﻼَةِ إِ َذا ﺑَﻠﻎ
ِ
ِ
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‘বা�ােদর সালােতর িনেদর্শ দা, যখন তােদর বয়স হয় সাত বছর
এবং যখন তােদর বয়স দশ বছর হয় তখন এ জনয্ তােদর �হার
কেরা।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৪)
২. আমর িবন শুয়াইব তার িপতা ও দাদার সূে� বণর্না কে,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ْ
ُِوا أَوْﻻَدَ�ُﻢْ ﺑِﺎلﺼَّﻼَةِ وَﻫُﻢْ أَ�ْﻨَﺎءُ ﺳَﺒْﻊ
�َ وَاﺮﺿِْ�ُﻮﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَﻫُﻢْ أَ�ْﻨَﺎءُ ﻋَﺮﺸ
ﺳِن
ِ
ِ
َ َْ
ن�َ وَﻓَﺮِّﻗ ُﻮا ﺑَي
.ﺎﺟ ِﻊ
ِ
ِ
ِ ْﻨَﻬُﻢْ ﻰﻓ الﻤﻀ
‘েতামােদর স�ানেদর সাত বছর হেল তােদর সালােতর িনেদর্শ দা,
তােদর বয়স দশ বছর হেল এ জনয্ তােদর �হার কেরা এবং তােদর
পর�ের িবছানা পৃ থক কের দাও।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৫; মুসনাদ
আহমদ : ৬৬৮৯)
৩. মু‘আয িবন আ�ু �াহ িবন হাবীব আল-জুহানী সূ ে� িহশাম িবন সা‘দ
েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
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َ َ َ ْ َ َ  ﻳ ِّ  لﺼَّﻲﺒ ُّ َ َ َ ْ ن
َ ُ ْ ّ
َْ َ َْ َ َ
 ََ رَﺟُﻞٌ ﻣِﻨَﺎ ﻳَﺬﻛ ُﺮ � ْﻦ:ِ؟ �ﻘﺎﻟﺖ
 ُﺼَ� ا:ﻻمﺮأﺗِ ِﻪ
ِ  �ﻘﺎل، دﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻪ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُﻧ ّﻪُ ﺳ
َُﺳ
،ﻤَﺎﻪﻟ
ِ ِ ِ إِذا َﺮَفَ ﻳَﻤِﻴﻨَﻪُ ﻣِﻦْ ﺷ: �ﻘﺎل،ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ �ََ ﺌِﻞ �ﻦ ذلِﻚ
ِ ﻮل ا
ِ ر
َ ّ
.َﻤُﺮُوهُ ﺑِﺎلﺼَﻼ ِة
‘আমরা িহশােমর কােছ েগলাম। িতিন তার �ীেক িজেজ্ঞস করে,
িশশু কখনসালাত আদায় করেব? িতিন বলেলন, আমােদর এক বয্ি�
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর্ বলেতন তাঁেক
বয্াপাের িজেজ্ঞস করা হেয়। এর উ�ের িতিন বেলন, ‘যখন েস তার
ডানেক বাম েথেক আলাদা করেত পারেব, তখন তােক সালােতর
িনেদর্শ দা’।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৭; বাইহাকী, সু নান আল-কুবরা :
৫২৯৬)
‘অথর্াৎ িশশু যখন ডান ও বােমর মােঝ পাথর্ কয্ করেত প। আর
সাধারণত এ েযাগয্তা স�ম বছের েপৗঁছার পরই ।’ (আউনু ল মা‘বুদ
: ২/১৬৫)
৪. আ�ু ল মােলক িবন রবী‘ িবন সাবরা তার বাবা েথেক এবং িতিন
দাদা সূ ে� বণর্না কের, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,
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ْ
َِ ا�ْﻦَ ﺳَﺒْﻊ
ّ
.�َ وَاﺮﺿِْ�ُﻮهُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ا�ْﻦَ ﻋَﺮﺸ
ﺳِن
ﻮا الﺼَّﻰﺒَِ الﺼَّﻼَة
ِ
ٍ
‘বা�ােক সালাত িশক্ষা দাও যখন ে সাত বছর বয়সী হয় এবং এর
জনয্ তােক �হার কেরা যখন েস দশ বছর বয়সী হ।’ (িতরিমযী :
৪০৭; ইবন খুযাইমা : ১০০২; তাবরানী, আল-মু‘জামুল কাবীর :
৬৪১৮।)
৫. আমর িবন শুয়াইব তার িপতা েথেক এবং িপতা দাদা েথেক বণর্ন
কেরন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ
 وَﻓَﺮِّﻗ ُﻮا ﺑَي،َ� واﺮﺿِْ�ُﻮﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻟِﻌَﺮﺸِْ ﺳِن،َ�ِأَ�ْﻨَﺎءَ�ُﻢْ ﺑِﺎلﺼَّﻼَةِ لِﺴَﺒْﻊِ ﺳِن
ْﻨَﻬُﻢْ ﻲﻓ
ُم
ِ
ِ
َ َْ
.ﺎﺟ ِﻊ
ِ الﻤﻀ
‘সাত বছর বয়েস েতামােদর স�ানেদর সালােতর িনেদর্শ দাও এবং দশ
বছর বয়েস এর জনয্ তােদর �হার কেরা আর তােদর পর�েরর
িবছানা পৃ থক কের দাও।’ (মুসনাদ আহমদ : ৬৭৫৬; মুসা�াফ, আবদু র
রাযযাক : ৭২৯৫।)
৬. আবূ রােফ‘ রািদয়া�াহু ত’আলা আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
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َ �  َوﻓَﺎﺗﻪ، َﺟَﺪْﻧ َﺎ ﺻَﺤ ِﻴﻔَﺔً ﻲﻓ ﻗ َﺮاب َﺳﻴْﻒ رَﺳُ ﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َ� ْﻌ َﺪ
ﻴﻬﺎ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
ْ َ
ْ َ
ٌ ُﻜﺘ
ََ
ّ
َﻦِ الﺮَ ِﺣ ﻓَﺮِّﻗ
ﻣ
ْ � ِ الﺮَّﻤﺣ:ﻮب
اﻹﺧ َﻮ ِة
ِ
ِ  و،اري
ِ ﻴﻢ ُﻮا �َ�َْ مَﻀَﺎﺟِﻊِ اﻟْﻐِﻠْﻤَﺎنِ وَاﺠﻟﻮ
 الﺼَّﻼةَ إِذَا ﺑَﻠَﻐُﻮا أَﻇ
َ
َ
َ
ُﻨُّﻪ
ْ
َ َواﻷﺧ َﻮات ل َﺴﺒﻊ ﺳن
.ُ � ِ ْﺴﻌًﺎ
ََ�ﺮﺿِْ�ُﻮا أَ�ْﻨﺎءَ�ُﻢْ ﻰﻠﻋ
ِ ِ ِ ِ ِ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�ােমর ওফােতর পর আমরা তাঁর
তরবারীর খােপর মেধয্ একিট ছহীফা েদখেত েপলা। তােত িলখা
আেছ : পরম করুণাময় অিত দয়ালু আ�াহর নাে, সাত বছর বয়েস
েছেলেদর ও েমেয়েদর এবং ভাইেদর ও েবানেদর িবছানা পৃ থক কের
দাও। আর েতামােদর স�ানেদর সালােতর জনয্ �হার কেরা যখন তারা
(আমার ধারণা িতিন বেলেছন) নয় বছের েপৗঁে।’ (মুসনাদ বাযযার :
৩৮৮৫।)
কাতাের বা�ােদর অব�ান
আবূ মােলক আশ‘আরী রািদয়া�াহু ত’আলা আনহ েথেক বিণর্,
ّ َ
َ
َ ّ
َ َ ﺄ
َ ﻼ َة
ّ أُﺣ ﺪِﺛُ�ُ ﻢْ ﺑِﺼَﻼَةِ اﻨﻟَّﻲﺒ
وَﺻ َﻒّ الﺮِّ َﺟﺎل
َ ََﻗَﺎمَ الﺼ:ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؟ ﻗﺎل
ِ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ّ ُْ َ َ َ َ َ َ َﻪ
ّ
َْ َ ّ
َ ْ ْ
 ﻗﺎل-  ﻫﻜﺬا ﺻﻼة: َو َﺻَ ﺧﻠﻔﻬُ ُﻢ اﻟ ِﻐﻠ َﻤﺎن�ُﻢَّ ﺻَ�َ ﺑِ ِﻬﻢ ﻓﺬﻛﺮ ﺻﻼﺗ  �ُﻢَ ﻗﺎل
َ َ ّ
َْ
-. َﻼةُ أُﻣَّﻲ ِﺘ: َ أَﺣْﺴَﺒُﻪُ إِﻻَ ﻗﺎل:ﺒْﺪُ اﻷَﻰﻠﻋ
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‘আিম িক েতামােদর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালাত
স�েকর্ বলব ন? িতিন বেলন, অতপর িতিন সালাত কােয়ম কেরন।
পুরুষেদর কাতার কের, তােদর েপছেন বা�ােদর কাতার কেরন এবং
তােদর িনেয় সালাত আদায় কেরন। অতপর িতিন তাঁর সালােতর
উে�খ কেরন এবং বেলন, এমনই সালাত। আ�ু ল আ‘লা বেলন, আমার
মেন িতিন বেলেছন, (এমনই) আমার উ�েতর সালাত। (আবূ দাউদ :
৬৭৭; তাবরানী)
হাদীসিট এ কথা �মাণ কের েয, পুরুেষর কাতার হেব িশশুেদ
কাতােরর আেগ আর িশশুেদর কাতার হেব নারীেদর কাতােরর আে।
তেব িশশুর সংখয্া দুই বা তেতািধক হেল এ কথা �েযা। অনয্থায়
িশশু একজন হেল েস পুরুষেদর কাতাে র ঢুেক পড়। কাতােরর
েপছেন েস একা দাঁড়ােব না। ইমাম সাবকী এই মত �দান কেরেছন।
সালােতর গুরু
আ�াহ তা‘আলা আমােদর ওপর িদেন-রােত পাঁচ ওয়া� সালাত ফরজ
কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা আমােদর যা-ই িনেদর্শ িদেয়েছ, তার সু ফল
ও উপকািরতা আমরা দু িনয়া ও আিখরাত উভয় জগেত লাভ কির।
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সালােতর উপকািরতার মেধয্ রেয়েছ : আি�ক �িতপালন, খাদয্ ও
পানীয় েদেহর বৃ ি� ঘটায়। আর রূেহর বৃি� ঘেট যখন েস তার ��ার
সে� েযাগােযাগ �াপন কের সালাত, কুরআন িতলাওয়াত, েরাজা, হজ,
িজিকর, দু ‘আ ও ইবাদেতর মাধয্ে।
আর সালাত হেলা আ�ার পিরচযর্ার সেবর্া� ম মাধ। এ কারেণ আ�াহ
তা‘আলা আমােদর ওপর িদন-রােত পাঁচ ওয়া� সালাত ফরজ
কেরেছন। যােত রূেহর সে� তার রেবর েযাগােযাগ অিবি�� থােক
এবং তা দু বর্ল না হেয় পে। সােথ সােথ যােত েদহ তার কামনা ও
িরপুসহ বয্ি� ওপর িবজয়ী না হয়। আ�াহ তা‘আলা েদহেক সৃ ি�
কেরেছন রূেহর একিট বাহন িহেসেব। রূহ যখন মানেষর েদহেক
পিরচালনা কের তখন মানু ষ সিতয্কার মানুেষ পিরণত হ। পক্ষা�ে
রূহ যখন েদেহর অনুগত হেয় পেড় মানুষ তখন তার মনুষয্� েথে
শূ নয্ হেয় পে।
এখােনই সালােতর গুরু� িনি। সালাত তাই দীেনর ��। েয
ই�াকৃতভােব সালাত তয্াগ কের েস েযন কািফর হেয় পে। এ েথেকই
স�ানেক সালােতর �িশক্ষণ েদয়ার গুরু� বুঝা। সে�হ নাই এর
গুরু� কুর, েলখাপড়া ও িহসাব-িনকাশ েশখােনার েচেয় েবিশ।
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িপতা-মাতারা িক এর গুরু� অনুধাবন কে? কত অিভভাবকই েতা
আেছন যারা তােদর স�ানেক দশ বছর যাবৎ িবদয্ালেয় আন-েনয়া
কেরই �া�। কখেনা তারা তােদর েহামওয়াকর্ করােত িগেয় রাি�
জাগরণও কেরন। অথচ স�ানেদর সালােতর গুরু� স�েকর্ অিধকা
িপতা-মাতাই েবখবর। অেনক উদাসীন মুসিলম মেন কেরন তার স�ান
বড় হেল িঠকই সালাত আদায় করেব। সাবালক না হওয়া পযর্� তার
আর সালাত কী! অথচ অিধকাংশ িপতা-মাতােকই েদখা যায় তােদর
সাবালক স�ােনর সালােতর বয্াপােরও গােফ। তােদরেক সালােতর
জনয্ েকােনা কথাই বেলন ন। আর স�ানেদর েদখা যায় বাবা-মা’র
সে� সালােতর বয্াপাের চালািক ও ধুতর্ািম কর। তারা মেন কের
এখন েকন আমরা েতা বুেড়া বয়েস তারা সালাত কােয়ম করেবা।
সাত বছের েকন সালােতর িনেদরশ?
সাত বছর বয়েস মানু ষ তার জীবেনর ি�তীয় পবর্ শুরু । এেক বলা
হয় ৈশশেবর সমাি�কাল অথবা বুি�র িবকাশকাল। এ পেবর্র িকছু
ৈবিশ�য্ রেয়ে। েযমন :
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১. িবদয্ালেয় ভিতর্র সময় িশশুর বুি�র িদগ� �সািরত। েস িনতয্
অিভজ্ঞতঅজর্ন কের এবং তার সামািজক িরেবেশর বয্ি� ঘে।
২. এ পেবর্ িশশু �শংসা ও �িত পছ� ক। এ �শংসা ও ধনয্বাদ
েপেত েস তার বড়েদর (িপতামাতা, িশক্) স�� করেত চায়।
েবাধস�� িশশুেক যা মুরুি�েদর সামেন িবন� ক। েস তােদর
অবাধয্ হয় ন। বরং গুরু� িদেয় তােক যা িনেদর্শ েদয়া হয় তা
বা�বায়ন কের।
৩. জীবন সংি�� নানা িবষয় স�েকর্ েস জানেত পাে। ধারণা েপেত
থােক েস চািরি�ক মাপকািঠ, মূ লয্েবা, দৃ ি�ভি� গঠন, দািয়� বহেনর
জনয্ ��িত ও আেবগ িনয়�ণসহ �ভৃিত িবষ। এ জনয্ই এ পবর্ে
সামািজক অধয্য়েনর সবেচ উপযু� পবর্ িহেস গণয্ করা হ।
৪. সাত বছেরর সমাি� অবিধ িপতা-মাতা পযর্�ই িশশুর িশক্ষা
সীিমত থােক। �াথিমক িশক্ষার �থম ে�ণী পযর্� িশশু তার িশক
েচেয় িপতামাতা েথেকই েবিশ �হণ কের থােক। িবদয্ালেয় যাওয়ার
আগ পযর্� িশশু তার িপ-মাতার কাছ েথেক তার সব েকৗতূ হল
িনবারণ করেত চায়। ফেল তার িপতা-মাতা তােক যা-ই বেলন, েসটােক
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েস সিঠক বেলই মেন কের। এ পেবর্র পর িশশু �মশ িপতামাতা
সু দৃঢ় �ভাববলয় েথেক েবিরেয় আসেত শুরু ক। অ�ম ও নবম
বছের েপৗঁেছ �াথর্ক িশক্ষেকর �ভাব -মাতার �ভােবর সমান হেয়
যায়। আর বেয়াসি�র সূ চনায় িপতামাতার কতৃর্�েথেক তার �াধীন হেয়
যাওয়াই �মাণ কের েয েসিদেনর িশশুিট আজ সাবালক হেয় পেড়ে।
৫. েযেহতু স�ম বছের পদাপর্ণ কের িশশু ভাে-মে�র পাথর্কয্ বুঝে
শু কের এবং �শংসা ও সু নাম কুড়ােনার মানেস িপতামাতােক স��
করেত সেচ� হয়, তাই এ বয়েস যিদ তােক সালােতর িনেদর্শ �দান
করা হয়, তেব েস হৃ� িচে� ও খুিশ মেন িনেদর্শ বা�বায়েন উেদয্া
হেব। পক্ষা�ের একাদশ ও তার পরবতর্ী বছরগুেলােত িবনা বাকয্
িপতা-মাতার িনেদর্শ েমেন েনয়ােক েস এখেনা িশশু থাকার �মাণ বে
ভােব, যা েস েছেড় আসেত চায়। আর সাবালক হবার পর অেনক
স�ান তার িপতামাতার িবরু�াচারণেক তােদর েযৗবন ও তারুেণয
�তীক মেন কের।
৬. ৈশশেবর সূ চনা ও সমাি�কাল অিত�মকােল িশশু চায় বড়েদর
অনু করণ কের িনেজেকও বড় িহেসেব �কাশ করেত। এ সময় তােক
েছাট বলা হেল েস বয্িথত হ। এ কারেণ আপিন তােদর েদখেবন তারা
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সতীথর্েদর সে� িবদয্ালেয় েযেত এবং বড়েদর মেতা মসিজেদ িগে
সালাত আদায় করেত আ�হী থােক।
িশশুেক কখনসালাত েশখােত হেব
বলাবাহুলয্ েয িশশুেক সালােতর িনেদর্শ দােনর আেগ তােক তা েশখ
হেব। েস যা েচেন না আমরা তার িনেদর্শ েদই কী কে? তাইেতা ইবন
আিব�ু নইয়া রহ. আবদু �াহ ইবন উমর রািদয়া�াহু ত’আলা আনহ
স�েকর্ বণর্না কেরন , িতিন িশশুেদরসালাত েশখােতন যখন তারা
ডান েথেক বাম িশখত। জুনদু ব িবন আবী ছােবত েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, (সাহাবীেদর) িশশরা যখন িবশ পযর্� গুনেত িশখেতা তখন
তাঁরা তােক সালাত িশক্ষা িদে। (আল-ইয়াল : ১/৪৭৩।)
িশশু প�ম বছের েপৗঁছেল তােক অযূর ফ, সালােতর রুকন েশখােত
হেব। সূ রা ফািতহা মুখ� করােত হেব। রুক ‘ ও িসজদা েশখােত হেব।
িশশু হেলা আদশর্ অনুকরণকা। েস যখন তার িপতামাতােক সালাত
আদায় করেত েদখেব, তখন েসও তােদর অনু করণ করেত শুরু কর।
এ জনয্ িপতমাতার উিচত িনেজেদর সালাতেক শু� করা এবং সু�ত
তরীকায় ও সিঠক প�িতেত সালাত আদায় করা।
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আমােদর সবাইেক সিঠক প�িতেত িনেজ সালাত আদায় করা এবং
স�ানেদর সালাত িশক্ষা েদবার তাওফীক দান করুন। আমাে
স�ানগুেলােক সাহাবীেদর স�ােনর মেতা আদশর মানু ষ বািনেয় িদন।
আমীন।
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