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রমযােন িসয়াম সাধনা : কতর্ব   তাৎপযর 

সা ম ইসলােমর তৃতীয় ��। আর্ী এ ‘সা ম’ শ�িট আমােদর েদেশ 

েরাযা নােম সমিধক পিরিচত, যা মূলত ফারসী শ�। সা ম অথর ি্রত 

থাকা। েযেহতু পানাহার   েযৗন স�কর সাধারণত �্ৃি�র িল�া   

খােহশােতর লালসােক উ�ী� কের তাই ইসলাম এ সা েমর মাধবেম 

িনিদর্ সমেয়র জনব এর  পর িনয়�ণ আেরাপ কের থােক। িক� 
সা েমর মূল লকব   কাি�ত ফলাফল লাভ করেত হেল, অ্শবই ৈ্ধ 

পানাহার   �ীর সে� েযৗনি�য়া েথেক ি্রত থাকার সে� সে� �কাশব 

স্ ধরেনর পাপাচার   অ�কাশব ম�াচার েথেক  অ�র   েদহ তথা 

সকল অ�-�তব�েক রকা করেত হে্। এিদেক ইি�ত কের রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ্েলন, (হাদীসিট ্িণরত হেয়েে আ্ূ 

হরায়রা রািদআ�াহ আনহ হেত)  

ورِ  قَْوَل  يََدعْ  لَمْ  َمنْ « ُّ َعَمَل  لل
ْ
َْهَل  نِهِ  َولل

ْ
ِ  فَلَيَْس  َولل ّ نْ  َحيَجةٌ  ِِ

َ
لنَهُ  َطَعيَمهُ  يََدعَ  أ  .»َوَشَ

‘েয ্বিি সা ম পালন করেত িিেয় িমথবা কথা   িমথবা কথা মত 

কাজ করা এ্ং মূখরতা (সুলভ আচরণ) েথেক ি্রত থাকেলা না, তার 

খাদব   পানীয় তবােি আ�াহর েকােনা �েয়াজন েনই।’ [্ুখারী : 

১৯০৩; আ্ূ দাউদ : ২৩৬৪]  
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জী্ন ধারেণর �ােথরই পানাহার স�ূণররেপ ্জরন করা স�্ নয়। তাই 
চি�শ ঘ�ার মেধব মাা কেয়ক ঘ�া সা ম পালেনর জনব িনধরারণ করা 

হেয়েে। আ্ার িশশেদরেক এর আ তা েথেক ্াদ েদয়া হেয়েে। 
অকম-্ৃ�েদর জনব ‘িফদয়া’র অ্কাশ রাখা হেয়েে। মুসািফর, অসু�   
স�ান �স্, �নবদান    তুকােল নারীেদর �িত লকব েরেখ উযর দূর 

হ য়ার পর ‘কাযা’র মত ি্ক� রাখা হেয়েে। ইরশাদ হেয়েে,  

َّامٗ  ﴿
ي
ٰ ّمعۡ  اَ ن ٖت� ُدو�ي مي ني  �ي وۡ  ّمرِ�ًضا ِمنُ�م �ي

ي
ٰ  أ ي رٖ  �ي

في ٞ  سي َّا�ٍ  ّمِنۡ  َيعِّدة
ي
َ  ۚ ري خي

ُ
ي  أ  وي�ي

َِني ٱ امُ  َيةٞ َِدۡ  ۥَُِطيُقونيهُ  َّ عي ن ِكٖ�� ِمسۡ  طي مي ّوعي  �ي ۡ�ٗ  َيطي ُهوي  �خي ۡ�ٞ  �ي ُ  خي ن ۥۚ َّ
ي
أ ْ  وي  تيُصوُموا

 ٞ�ۡ هۡ  ١ ليُموني َيعۡ  ُكنُتمۡ  إِن َُّ�مۡ  خي اني  رُ شي ضي مي ِيٓ ٱ ري نِزلي  َّ
ُ
 َِّلّناِس  ىُهدٗ  ءيانُ رۡ قُ َۡ ٱ �ِيهِ  أ

 ٰ �يّيِ�ي ۡ ٱ ّمِني  تٖ وي ىٰ ل ن قياِن� ُفرۡ َۡ ٱوي  ُهدي مي ِهدي  �ي هۡ ٱ ِمنُ�مُ  شي َّ ن ُهۖ ييُصمۡ َيلۡ  ري ل ني  ويمي رِ�ًضا �ي وۡ  مي
ي
 أ

 ٰ ي رٖ  �ي
في ٞ  سي َّا�ٍ  ّمِنۡ  َيعِّدة

ي
َ  ۗ ري خي

ُ
ُ ٱ َُرِ�دُ  أ �ي  ُيۡ�ي َۡ ٱ بُِ�مُ  َّ ِ�ُ  ُعۡ�ي َۡ ٱ بُِ�مُ  َُرِ�دُ  وي ْ كۡ وي  ِملُوا

ْ  عِّدةي َۡ ٱ وا ُ ِ�ّ ِ�ُكي ي ٱ وي َّ  ٰ ي ا �ي ٰ  مي ٮ دي ّلُ�مۡ  ُ�مۡ هي َيعي َۡ  وي ي  ]  ١٨٥  ،١٨٤: لنقرة[ ﴾ ١ ُكُروني �

‘িনিদর্ কেয়ক িদন। তে্ েতামােদর মেধব েয অসু� হে্, িকং্া সফের 

থাকে্, তাহেল অনবানব িদেন সংখবা পূরণ কের েনে্। আর যােদর জনব 
তা ক্কর হে্, তােদর কতর্ব িফদয়া- একজন দির�েক খা্ার �দান 

করা। অতএ্ েয ে��ায় অিতিরি সৎকাজ করে্, তা তার জনব 

কলবাণকর হে্। আর িসয়াম পালন েতামােদর জনব কলবাণকর, যিদ 
েতামরা জান। রমযান মাস, যােত কুরআন নািযল করা হেয়েে মানুেষর 

জনব িহদায়াত�রপ এ্ং িহদায়ােতর সু�্ িনদশরনা্লী   সতব-
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িমথবার পাথরকবকারীরেপ। সুতরাং েতামােদর মেধব েয মাসিটেত উপি�ত 

হে্, েস েযন তােত িসয়াম পালন কের। আর েয অসু� হে্ অথ্া 

সফের থাকে্ তে্ অনবানব িদ্েস সংখবা পূরণ কের েনে্। আ�াহ 
েতামােদর সহজ চান এ্ং কিঠন চান না। আর যােত েতামরা সংখবা 

পূরণ কর এ্ং িতিন েতামােদরেক েয িহদায়াত িদেয়েেন, তার জনব 

আ�াহর ্ড়� েঘাষণা কর এ্ং যােত েতামরা েশাকর কর।’ {সূরা 

আল-্াকারা, আয়াত : ১৮৪-১৮৫} 

 এিদেক রমযান মাস িনধরারেণর েকো েসৗর পি�কার �েল চ� পি�কা 

�হণ করা হেয়েে। এর সুি্ধা হেলা, েসৗর িহেসে্ েমৗসুেমর পির্তরন 
   তুর পালা্দল হয় না। েতমিন এর িদন-রােতর আকাের  ি্েশষ 
েকােনা পির্তরন ্া ্বতবয় েদখা যায় না। তাই যিদ েসৗর্েষরর িহেসে্ 
সা ম পালন করেত হত, তখন যিদ েকােনা েদেশ �ী�কােল সা ম 

পালন করা হত, তাহেল েসখােন স্রদাই রমযান আসত �ী�কােল আর 

েকাথা  শীতকােল রমযান হেল স্সময় শীতকােলই রমযান আসেতা। 
পকা�ের চ�মাস এর ্বিত�ম। এর েমৗসুম ্েের ্েের ্দলােত 
থােক আর িদন-রােতর আয়তন  কম-ে্িশ হয়। এভাে্ সা েমর মাস 
�িত েদেশ ্ের েভেদ �িত  তুেতই আিমন কের। ফেল স্াই এর 
িমেঠ-কড়া উভয় রপই উপেভাি করেত পাের। �ী�, ্ষরা   শীত 

িকং্া ্ড় আকােরর িদন   েোট আকােরর িদন �ভৃিত স্ রকম 

অ্�ার স�ুখীন হেত পাের।  
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ইসলাম ধেমর িসয়াম সাধনার ি্ধান রাখা হেয়েে আ�াহভীিত সৃি্   

তাক য়া চচরার উে�েশ। কুরআন কারীেম �বথরহীনভাে্ েঘাষণা করা 
হেয়েে- িসয়াম সাধনার উে�শব তাক য়া অজরন। আ�াহ তা 'আলা 
্েলন,  

﴿ ٰ اَي هي ُّ َِني ٱ َي َّ  ْ ُنوا لييۡ  ُكتِبي  ءيامي ييامُ ٱ ُ�مُ عي ا لّصِ مي ي  ُكتِبي  كي َِني ٱ �ي بۡ  ِمن َّ  لُِ�مۡ �ي
ّلُ�مۡ   .]١٨٣ :قرةلن[ ﴾َيّتُقوني  َيعي

‘েহ মুিমনিণ, েতামােদর  পর িসয়াম ফরয করা হেয়েে, েযভাে্ ফরয 

করা হেয়িেল েতামােদর পূ্র্তরীেদর  পর। যােত েতামরা তাক য়া 

অ্ল�ন কর।’ {সূরা ্াকারা, আয়াত : ১৮৩}  

আর তাক য়া হেলা মেনর  ই অ্�া যার ে�রণায় পােপর �িত 

মানুেষর �চ� ি্রাি   পুেণবর �িত �্ল অনুরাি সৃি্ হয়। েযেহতু 
পশসূলভ �্ৃি�র তাড়নায় মানুষ সাধারণত দু্রল   কমেজার হেয় 

পেড়, তাই রমযােন িসয়াম সাধনার মাধবেম �ততূতরভাে্ তাক য়ার 

হালত ্া আ�াহভীিতর অ্�া ৈতির হেয় যায়।  

এ োড়া রমযানুল মু্ারেক তারা্ীহর সালােতর েসৗজেনব আল-

কুরআনুল কারীেমর িতলা য়াত ে্েড় যায়। সা ম পালেনর উে�েশব 
অভুি থাকার �ভাে্ অেনবর �িত সহমিমরতা   কলবাণকািমতার 

মানিসকতা �্ল হয়। সা ম   িনেক উপ্ােসর মেধব ্ব্ধান ৈতিরর 
মানেস ি্েশষ গুে�র সে� জামাআেতর সােথ সালাত আদােয় 
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পুুষেদর এ্ং মু�াহা্  য়ােি উ�মরেপ সালাত আদােয় মিহলােদর 

�িত সি্েশষ গু� েদয়া হয়। িযকর-িফকর, আ�াহর ইয়াদ   
তাস্ীহ-তাহলীল, তা ্া   ইি�িফার, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর  পর দরদ পাঠ এ্ং কুরআন েতলা য়ােতর সােথ সােথ 

যিদ মরণ, ক্র জী্ন   পরকােলর অ্শব�া্ী অ্�ািদর কথা  

�রণ করা হয় তে্ েতা েসানায় েসাহািা।  

িসনাই প্রেত তা রাত আনেত িিেয় ন্ী মুসা আলাইিহস সালাম 

চি�শিদন পযর� পানাহার েথেক ি্রত িেেলন। সািয়র প্রেত হযরত 
ঈসার আলাইিহস সালােমর  পর যখন ইনিজল নািযল হয়, তার আেি 

িতিন  চি�শিদন পযর� সা ম অ্�ায় কাটান।  

েতমিন পি্া কুরআন নািযেলর �া�ােল রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম েহরার িনজরন গহায় পুেরা একমাস ি্েশষভাে্ ই্াদেত 

িল� থােকন। অ্েশেষ েসখােনই সূরা আলােকর শুর আয়াতগেলা 
নািযল হয়। রহমাতুি�ল আলামীেনর এ ঘটনািট  সংঘিটত হেয়েে 

হেয়েে রমযান মােস। পি্া কুরআেন েযমন ইরশাদ হেয়েে,  

هۡ ﴿ اني  رُ شي ضي مي ِيٓ ٱ ري نزِلي  َّ
ُ
ِ  ىُهدٗ  ءيانُ ُقرۡ َۡ ٱ �ِيهِ  أ ٰ  لّناِس َّ �يّيِ�ي ۡ ٱ ّمِني  تٖ وي ىٰ ل  ﴾قياِن� ُفرۡ َۡ ٱوي  ُهدي

 ]١٨٥: لنقرة[
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‘রমযান হেলা েসই মাস, যােত কুরআন নািযল করা হেয়েে, যা মানুেষর 

জনব িহদায়াত এ্ং িহদায়ােতর সু�্ িনদশরন, আর নবায়-অনবােয়র 

মােঝ পাথরকব ি্ধানকারী।’ {সূরা আল-্াকারা, আয়াত : ১৮৫}  

মােহ রমযােনর েয রােত পি্া কুরআন অ্তীণর হেয়েে, েসই রাা 

‘লাইলাতুল (শে্) কদর’ নােম অিভিহত। পি্া কুরআেন এ �সে� 

একিট পূণর সূরাই নািযল হেয়েে। ইরশাদ হেয়েে,  

﴿  ٓ ا َّ َۡ  إِ نزي
ي
ٰ أ ۡ  ِ�  هُ �ي دۡ َۡ ٱ ليةِ�ي ٓ  ١ رِ قي ا مي دۡ  وي

ي
ٰ أ ٮ ا كي ري ۡ  مي دۡ َۡ ٱ ليةُ �ي ۡ  ٢ رِ قي دۡ َۡ ٱ ليةُ �ي ۡ�ٞ  رِ قي  ّمِنۡ  خي

 َۡ
ي
هۡ  ِف َ ُل  ٣ رٖ شي ّ َي ۡ ٱ َي ٰ ل َي ةُ مي ا لّروحُ ٱوي  �ِكي ّ�ِِهم نِ �ِإِذۡ  �ِيهي ِ  ّمِن ري مۡ  ُ�ّ

ي
ٰ  ٤ رٖ أ �ي ٰ  ِ�ي  مٌ سي َّ  َي

طۡ  جۡ َۡ ٱ ليعِ مي  ] ٥ -١: للقدر[ ﴾ ٥ رِ في

‘িন�য় আিম এিট নািযল কেরিে ‘লাইলাতুল কদের। েতামােক িকেস 
জানাে্ ‘লাইলাতুল কদর’ কী? ‘লাইলাতুল কদর’ হাজার মাস অেপকা 

উ�ম। েস রােত েফেরশতারা   রহ (িজ্রাইল) তােদর রে্র 

অনুমিত�েম সকল িস�া� িনেয় অ্তরণ কের। শাি�ময় েসই রাত, 

ফজেরর সূচনা পযর�।’ {সূরা আল-কদর, আয়াত : ০১-০৫} 

অপর এক সূরায় এিদেক ইি�ত কের আ�াহ তা‘আলা ্েলন, 

ٰ َۡ ٱوي  ١ َمٓ ﴿ ۡ ٱ بِ ِك�ي ٓ  ٢ ُمبِ�ِ ل ا َّ َۡ  إِ نزي
ي
ٰ أ ۡ  ِ�  هُ �ي ٰ  ليةٖ �ي ٍة� ّم�ي �ي  ﴾٣ ُمنِذرِ�ني  ُكّنا إِنّا ري

 ]٣-١: للخين[
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‘হা-মীম। সু�্ িকতাে্র কসম! িন�য় আিম এিট নািযল কেরিে 

্রকতময় রােত; িন�য় আিম সতকরকারী।’ {সূরা আদ-দুখান, আয়াত : 
০১-০৩} 

রযমান মাসিট হেলা ই্াদেতর ম সুম। এ মােস ই্াদেতর গু� 
অেনক ে্িশ। নানা হাদীেস এ মােস ি্িভ� ই্াদেতর ো য়া্ 
নানাভাে্ ্িণরত হেয়েে। েযমন :  

ক. এ মােস একিট উমরা করেল একিট হজ আদােয়র ো য়া্ হয় 

এ্ং তা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সােথ হজ আদােয়র 

মযরাদা রােখ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ্েলন, 

ة  َمِع « ّّ ْو َح
َ
ة  أ ّّ َِ َرَمَضيَن َيْقِح َح ْمَرة   َُ �ِّن 

  .»فَ

‘রমযান মােস উমরা করা আমার সােথ হজ আদায় করার সমতুলব’। 
[্ুখারী : ১৮৬৩; মুসিলম : ১২৫৬] 

উে� মা ‘কাল রািদআ�াহ আনহা েথেক ্িণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম ্েলন,  

ة  « ّّ َِ َرَمَضيَن َيْعِدُل َح ْمَرٌة  َُ «.  

‘রমযান মােস উমরা করা একিট হেজর সমান’। [িতরিমযী : ৮৬১]  
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খ. রমযােন ই্াদেত রািা জািরেণর ফযীলত ি্েশষভাে্ ্িণরত 

হেয়েে। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ্েলন, 

ُ َمي َيَقّدَم ِمْن َذنِْبهِ «
َ
يَم َرَمَضيَن إِيَمين ي َولْحسَِسين ي ُفِرَر َ

 .»َمْن قَ

‘েয ্বিি ঈমােনর সে� েনকীর �তবাশায় রমযােনর রািা জািরণ 

করে্ তার অতীেতর গনাহসমূহ মাফ কের েদ য়া হে্।’ [্ুখারী : 
৩৭; মুসিলম : ৭৬০; িতরিমযী : ৬১৯]  

ি. রমযােনর েশষ দশেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

ি্েশষভাে্ ই্াদেত মেনািনে্শ করেতন। আেয়শা রািদআ�াহ আনহা 
েথেক ্িণরত, িতিন ্েলন,  

 َ� َِ ْتَِهُد 
ََ َولِخِر َمي   

َ
ِ لَ
ْْ َع
ْ
َِ لل ْتَِهُد 

ََ لَّم  َّ ُ َيلَيِْه َو ِّ َّ ل ِ َا ِّ وُل ل ُّ  .ْ�ِهِ َسَن َر

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম রমযােনর েশষ দশেক ে্িশ 

ে্িশ ই্াদেত মেনািনে্শ করেতন, যতটা িতিন অনব িদনগেলােত 

করেতন না।’ [মুসিলম : ১১৭৫; িতরিমযী : ৭২৬]  

আেয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক আর  ্িণরত হেয়েে, িতিন ্েলন, 

ُ إِّن  ِّ َّ ل ّ َا ِّ
ِّ ْهلَهُ ل

َ
ْ�َقَظ أ
َ
ْلَُه َوأ
َ
ْحيَي ل
َ
َرُه َوأ َ ْْ ُ َشّد ِم ْْ َع

ْ
َم إَِذل َلَخَل لل

لّ َّ  . َيلَيِْه َو
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‘রমযােনর েশষ দশক এেল রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

তাঁর লুি� শি কের ্াঁধেতন এ্ং িতিন এর রাতগেলােত িনেজ 

জািেতন আর পির্ারেক  জািােতন।’ [্ুখারী : ২০২৪; মুসিলম : 

১১৭৪; নাসায়ী : ১৬২১]  

ঘ. তাোড়া এ মােস মানুষেক জাহা�াম েথেক মুিি েদয়া হয়। রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ্েলন, 

ْلَةٍ «
َ
ِ  يَْوٍم َول

ُُ  ْ َِ تََقيف  َُ  
َ
ََ َوَيَعي� ِ   إِّن َ َِ َيبَيَر

ُُ  ْ َِ  ُمْسِلٍم 
 
ِ
ُِ ْلٍَة َلْيَوة َوِّنُّه ِل

َ
 يَْوٍم َول

ينَة َّ  .»ُمْستَ

‘মােহ রমাযােন �িতরাত   িদেনর ে্লায় ্হ মানুষেক আ�াহ 

তা‘আলা জাহা�াম েথেক মুিির েঘাষণা িদেয় থােকন এ্ং �িতিট রাত 

  িদেনর ে্লায় �েতবক মুসিলেমর দু‘আ   মুনাজাত ক্ূল করা হেয় 

থােক।’ [মুসনাদ আহমদ : ৭৪৫০]  

ঙ. েযেহতু রমযান মােস স্াই েরাযা রােখ আর েরাযাদােরর েনকী 

অেনক ে্িশ। �য়ং আ�াহ তারঁ  পর খুিশ হেয় যান। আ�াহই তােক 
পুর�ার েদন। আর েরাযাদােরর জনব জা�ােত একিট ি্েশষ দরজা 
্রা� করা হে্। তাই েরাযাদার মাোরই উিচত রমযান মােস আ�াহেক 

স�্ করার জনব ে্িশ ে্িশ ই্াদত-্ে�িী করা।  
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َّغةِ  َِ  إِنّ  «
ْ
ُ  ُ�َقيُل  نَين ي لل

َ
َّينُ  َ يئُِمونَ  ِمغْهُ  يَْدُخُل  للّر َّ ِقَييَمةِ  يَْومَ  لل

ْ
 ِمغْهُ  يَْدُخُل   َ  لل

َحدٌ 
َ
ْ�نَ  ُ�َقيُل  َ�ْ�ُُهمْ  أ

َ
يئُِمونَ  أ َّ َحدٌ  ِمغْهُ  يَْدُخُل   َ  َ�يَُقوُمون لل

َ
 لُولَلخَ  فَِ�َذل َ�ْ�ُُهمْ  أ

ْفِلَق 
ُ
َحدٌ  ِمغْهُ  يَْدُخْل  فَلَمْ  أ

َ
 .»أ

‘জা�ােতর একিট দরজা আেে। তােক ্লা হয় রাইয়বান। িকয়ামেতর 
িদন এই দরজা িদেয় েক্ল েরাযাদারিণ �ে্শ করে্ন। তারা োড়া 
এই দরজা িদেয় আর েকউ �ে্শ করেত পারে্ না। ্লা হে্ 
েরাযাদারিণ েকাথায় ? তখন েরাযাদারিণ দাঁিড়েয় যাে্ন, তােদরেক 

�ে্েশর আেদশ েদ য়া হে্। েরাযাদারিণ �ে্শ করার পর দরজািট 
্� কের েদ য়া হে্। তারপর এই দরজা িদেয় আর েকউ �ে্শ 
করেত পারে্ না।’ [্ুখারী : ১৮৯৬; মুসিলম : ২৭৬৬]  

আ্ূ হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক ্িণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম ্েলন,  

» ُّ ُ َي ِّ بْعِميئَة ِعْعٍ  ، قَيَل ل َّ  
َ
ْملَيلَِهي إِ�

َ
ُ أ ْْ ََسغَُة َي

ْ
ُ  لَ ََ َمِل لنِْن  َلَم يَُضي ََ  ّ ُُ

يئِِم : وََجّل  َّ ِِ ، لِل ْج
َ
ُِ  نِِه ، يََدُع َشْهَوََُه َوَطَعيَمُه ِمْن أ ْج

َ
نَي أ
َ
�ِنُّه ِل َوأ

ْوَم فَ َّ إِ  لل
ِ ِمْن ِرَِح  فَرَْحتَيِن فَرَْحةٌ  ِّ ْطيَُب ِيغَْد ل

َ
ُُ ِ�يِه أ ُلُو

َ
ِرهِ َوفَرَْحٌة ِيغَْد ِلَقيِف َرِهِه َوَ ِْ ِيغَْد فِ

ِمْسِك 
ْ
 .»لل

‘�িতিট আদম স�ােনর েনক কােজর ফল দশগণ হেত সাতশ গণ 

পযর� ্ৃি� হেয় থােক। আ�াহ আযবা  য়া জা�া ্েলন, তে্ েরাযােক 
এর মেধব িণব করা হে্ না। কারণ, েরাযা েক্ল আমারই জনব। আর 
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আিমই এর �িতদান েদ্। আমার জনব েস আহার   েযৗনচািহদা 
পিরহার কের। েরাযাদােরর আন� দু’িট : একিট আন� তার ইফতােরর 
সময়। আেরকিট আন� আ�াহর সােথ সাকােতর আন�। েরাযাদােরর 
মুেখর ি� আ�াহর িনকট িমশেকর সুিি�র চাইেত  সুিি�ময়।’ 
[মুসিলম : ১১৫১; িতরিমযী : ৬৫৯; নাসায়ী : ২১৮৫]  

আেরকিট হাদীেস কুদসীেত রেয়েে, আ্ূ হরায়রা রািদআ�াহ আনহ 

েথেক ্িণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ্েলন,  

ُ  قَيَل « ِّ ّ  : ل َمِل  ُُ ُ   َلمَ  لنِْن  ََ
َ
َ  

ّ
يَيمَ  إِ  َِ �ِنّهُ  لل

نَي ِل  فَ
َ
ُِ  َوأ ْج

َ
يَيمُ  نِهِ  أ َِ  َوَِّذل ، ُجّغةٌ  َولل

َحِدُ�مْ  َاْومِ  يَْومُ  َسنَ 
َ
َخْب  َو َ  ، يَْرفُْث  فَالَ  أ َْ ينّهُ  فَ�ِنْ  يَ َحدٌ  َّ

َ
وْ  ، أ

َ
يَُقْل  قَيََلَهُ  أ

ْ
ِِ  فَل  إِ

ِ  َايئِمٌ  لْمُرؤٌ 
ّ
ُُ  �ِيَِدهِ  ُ�َّمدٍ  َ�ْرُس  َولَ ُلُو

َ
يئِمِ  فَمِ  َ َّ طْ  لل

َ
 ِرَِح  ِمنْ  ل ِ  ِيغْدَ  َيُب أ

ِمْسِك 
ْ
يئِمِ  لل َّ رَ  إَِذل َ�ْررَُحُهَمي فَرَْحتَينِ  لِل َِ �ْ

َ
ِرحَ  َرّههُ  لَِقَ  َوَِّذل ، فَِرحَ  أ

ْوِمهِ  فَ ََ  .»نِ

‘আ�াহ ্েলেেন, েরাযা োড়া আদম স�ােনর �িতিট কাজই তার 

িনেজর জনব; শধু েরাযা োড়া। কারণ, তা আমার জনব। তাই আিমই এর 
�িতদান েদ্। েরাযা ঢাল �রপ। েরাযা রাখার িদন েতামােদর েকউ 
েযন অ�ীলতায় িল� না হয় এ্ং ঝিড়া ি্্াদ না কের। যিদ েকউ 
তােক িািল েদয় অথ্া তার সােথ ঝিড়া কের তাহেল েস েযন ্েল 

আিম েরাযাদার। যাঁর হােত মুহা�েদর জী্ন তাঁর শপথ! অ্শবই 
(অনাহােরর দুণ সৃ্) েরাযাদােরর মুেখর ি� আ�াহর কােে িমশেকর 

সুিি�র েচেয়  সুিি�ময়। েরাযাদােরর জনব রেয়েে দু’িট আনে�র 
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সময় : একিট হেলা ইফতােরর সময় আর অপরিট (িকয়ামেতর িদন) 

তার �ভুর সােথ সাকােতর সময়।’ [্ুখারী : ১৯০৪; মুসিলম : ২৭৬২] 

এ মােসর েশষ দশেক ই‘ িতকাফ করার রেয়েে অেনক গু�। 
ই‘ িতকােফ ্সেল ই্াদেতর ম সুম রমযানেক যথাথরভাে্ কােজ 

লািােনা সহজতর হয়। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 
রমযােনর েশষ দশেক ই‘ িতকাফ করেতন। আ�ু�াহ ই্ন উমর 
রািদআ�াহ আনহ েথেক ্িণরত, িতিন ্েলন,  

ُ َيلَيْ  ِّ َّ ل ِ َا ِّ وُل ل ُّ َولِخَر ِمْن َرَمَضينَ َسَن َر
َ
َ لَ ْْ َع

ْ
ُ  لل ِِ َم َ�ْعتَ

لّ َّ  .ِه َو

  ‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম রমযােনর েশষ দশেক 

ই‘ িতকাফ করেতন।’ [্ুখারী : ২০২৫; মুসিলম : ১১৭১; আ্ূ দাউদ : 
২১০৯] আেয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক  অনুরপ হাদীস ্িণরত 

হেয়েে। [মুসিলম : ১১৭২]  

সুতরাং পি্া এ মাসিট কুধা-তৃ�ায় কাটােনা অথরাৎ সা ম পালন করা 

এ্ং েকােনা ই্াদতিােহ একাকী িনজরেন থাকা তথা ই‘ িতকাফ করা 

এ্ং  হী নািযেলর রাত তথা লাইলাতুল কদের িনঘুরম েথেক ই্াদত-

্ে�িী করা   িসজদান্ত থাকা সকল মুসলমােনর কতর্ব, যােত 

আমরা িনেজেদর  পর  ই হালত   অ্�া সৃি্ করেত পাির এই 

সমেয় েয হালত �কািশত হেয়িেল মুহা�াদুর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
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আলাইিহ  য়াসা�াম- এর  পর। যােত আ�াহ তা‘   আলা �দ� িনয়ামত 

  িহদায়াত েথেক আমরা পূণররেপ লাভ্ান হেত পাির এ্ং িহদায়াত 

  িনআমেতর কথা �রণ কের মহান রে্র শকিরয়া আদায় কির। 
আমরা েযন রমযানেক অথর কামাইেয়র ম সুম না ্ািনেয় ই্াদেতর 

ম সুম িহেসে্ই �হণ কির।  

আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর সকলেক পূণর সাফলব   কািময়া্ীর 

সে� মােহ রমযান যাপেনর তা ফীক দান কুন। আমােদর সকলেক 
মােহ রমযােন কমা   জাহা�ােমর আগন েথেক মুিি�া�েদর তািলকায় 

জায়িা িদন। আমীন। ইয়া র�াল আলামীন। 


