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রমযান কেমরর মাস 
 

ইবাদত ও কমর ইসলােমর দু’িট শাখা, যা কখেনা পৃথক হয় না, 

বরং এেক অপেরর সােথ ওতে�াত জিড়ত। মূলত েয ইবাদেতর 

মাধযেম মুসিলম তার রেবর সসিি লােের েেিা কের, েস ইবাদত 

এক �কার কমর বা আমল। এ ইবাদত হেে মানুু সৃিির মূল ও 

েূড়া� লকয। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َّ ِ�َۡعُبُدوِن ﴿ ِِ ََ س ِ
ۡۡ ّّ َو� ِ

ِۡ رِ�ُد ِاۡنُهم ّاِّ  ٥َوَاخ َلقَۡتُ  �
ُ
رِ�ُد َاخٓ أ

ُ
ّرِۡزٖق َوَاخٓ أ

ن ُ�ۡطعُِموِن 
َ
ُۡۡتّوةِ �لَۡمتُِ�  ٥أ ُُو � َو �لّزّزقُق  َُ   ]٥٨-٥٦: الار�يت[ ﴾٥ِِّن �ّ َ 

“আর িজন ও মানুুেক েকবল এজনযই  সৃিি কেরিছ েয তারা 

আমার ইবাদত  করেব।  আিম তােদর কােছ েকান িরযক োই  না; 

আর আিম োই না েয, তারা  আমােক খাবার িদেব।  িন�য় 

আ�াহই িরযকদাতা, িতিন  শি�ধর, পরা�মশালী”। সূরা যািরয়াত: 

(৫৬-৫৮)  

আবার কমর এক �কার ইবাদত, যা কােরা িনকট অ�ি নয়। 

কারণ এ কেমরর মাধযেম মানুু আ�াহর জিমেন তার �িতিনিধ� 

িনি�ত কের, যা মানুু সৃিির বড় লকয। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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 َِِ�ِِۡ  ِِّن َرّ�ِ ﴿
ُُٓوق  ِِ  َو�ۡتَتۡعَمَزُمۡم يََِهخ ٱَۡۡتَتۡفرُِزو ُ ُمّم ُُو

َ َۡ � َّ ُمم ّاِ
َ
سَأ�
َ
َو أ َُ

َِٞب  ُّ   ]٦١:سورة هود[ ﴾٦ََزِ�ٞب 

“িতিন েতামােদরেক সৃিি কেরেছন মািট েথেক  এবং েসখােন 

েতামােদর জনয আবােদর  বযববা কেরেছন  । সুতরাং েতামরা তাঁর 

কােছ   কমা োও, অতঃপর তাঁরই কােছ তাওবা কর।  িন�য় 

আমার রব িনকেট, সাড়াদানকারী”।  [সূরা হদ: (৬১)] 

কমর ও ইবাদত েযেহতু ইসলােমর দু’িট শাখা, এেক অপেরর সােথ 

অ�া�ী জিড়ত, তাই আ�াহ তা‘আলা ইবাদত িহেসেব েযমন 

সালােতর িনেদরশ িদেয়েছন, অনুরপ িতিন কেমররও িনেদরশ 

িদেয়েছন ইবাদত িহেসেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ُزوق  �ّ َ ﴿ ُُ ُۡ ِِ  َو�ۡتَتُفوق  ِاّ ٱَۡلِ  �ّ ِ َو�
َ َۡ وق  ِ  � ُ ُِ ََِ  �لّلقَُوةُ ٱََۡ�َ َُق َُِل ٱََِ

َّۡعّقُ�ۡم ُ�ۡرقُِحوَن  ل   �ِ�  ]١٠: المع [ ﴾١َُ

“অতঃপর যখন সালাত সমা� হেব তখন   েতামরা পৃিথবীেত 

ছিড়েয় পড় আর আ�াহর  অনু�হ হেত অনুস�ান কর এবং 

আ�াহেক   েবিশ েবিশ �রণ কর, যােত েতামরা সফল  হেত 

পার”। [সূরা জুমু‘আ: (১০)] 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামও কেমরর সােথ সওেমর 

সংেযাগ বাপন কেরেছন, েয সওম িনেরট ইবাদত: 
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ِب َسِعيدٍ ، 
َ
ْ  م ُّ  عَع ِ

ُِ َمر 
 
ِْ َز� ٍد : قَيَل ، ال َسيَمِ  � 

ِ
ّدنَِ� م ِت رَي رَِسوَل : قَيَل : ََ

 
قِغ

ِفِل  ٌر َ�ا  دَيَن قَيَل َذلَِك َشه  ْ  َشع  ِهوِر َمي رَِصوِم ِم ُّ َْ ال ا ِم را ََ رَِصوِم َشه  َر
َ
ْ  م َ ِ ل ّّ ا

ٌر رِر   َ رََجٍب َوَرَمَضيَن َوِهَو َشه  َّيِس َ�غ ِه َ��  َعيلَِمَ� ا
 
ِّ ال  َر

َ
َميِل ىَِ

 �
َ
َيِ  ِييِه ا�

 ٌْ ذَي َصيئِ
َ
َيَ  َ�َمِ� َوم ن  رِر 

َ
ّب م َِ
ِ
" \الّّسيئ"\و، ) ٢٢٠٩٦(٥/٢٠١مررجه محد . عَُ
٤/٢٠١. 

আবু সািয়দ মাকবুির েথেক বিণরত, িতিন বেলন: উসামা ইবন 

যােয়দ আমােক বেলেছন: “আিম বেলিছ েহ আ�াহর রাসূল, 

আপিন েকন শাবােন এেতা সওম পালন কেরন, অথে অনযানয 

মােস আপনােক এেতা সওম পালন করেত েদিখ না। িতিন বেলন 

রজব ও রমযােনর মধযবতরী এটা খুব ব �পূণর মাস, অিধকাংশ 

মানুু এর েথেক গােফল ও �েকপহীন থােক, এ মােস আ�াহর 

িনকট কমর ও আমল েপশ করা হয়, আিম োই আমার কমরবেলা 

সওম অববায় তার িনকট েপশ করা েহাক”। আহমদ: (৫/২০১), 

হািদস নং: (২২০৯৬), নাসািয়: (৪/২০১) 

 

এ জনয রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  সওমেক কখেনা 

অলসতা বা কমর পিরতযাগ করার অজুহাত বা কারণ িহেসেব দাঁড় 

করােনার সুেযাগ েদন িন, বরং সওম ও রমযানেক িতিন কি ও 
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পির�েমর েমৗসুম বািনেয়েছন। জােবর ইব ন আ�ু�াহ রািদয়া�াহ 

আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 
ِِ ، ِف َرَمَضيَن ،  َفْ 

 
َم ال ََ  َمّةَ  ، 

َ
ََ رَِسوِل اِ  ص� ا  بغيه وسغْ ىَِ َرَر

ّن 
َ
َّيِس ، َيدَغََاِه م ِْ ، عََصيَم ا َاِمي

 
َراَا ال َِ ّب نَغََك  ََ ِْ عََصيَم  َّ َبغَي ِه َّيَس قَد  َش ا

َطَر  ي 
َ
َّيِس َ�غ ِظِروَن ، عَُ َِ ، َوا ِ

َِ ِ عَ
َع  
 
َد ال َميِ  َ�ع 

 
َْ ال ٍِ ِم ََ نَِرَد الّصيَيِم ، عََد

ي َصيِموا ، َيَريَل  ّن ذَيسا
َ
ٌٌ ، َيدَغََاِه م َّيِس ، وََصيَم َ�ع  ٌِ ا ِعَصيةِ : َ�ع 

 
َِك ال
َ
ول
ِ
. م

 .٢٥٨٣" \الةُُ"\، و�  ٤/١٧٧" \الّّسيئ"\و) ٢٥٧٩(٣/١٤١" \مسغْ"\مررجه 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান মােস মমার 

অিেযােন েবর হন, িতিন সওম অববায় ‘কুরাল গািমম’ নামক 

বান পযর� েপপছান, সাহািবরাও সওম েরেখ িছল, তার িনকট 

সংবাদ েপপছেল েয, সাহািবেদর পেক সওম খুব কিকর হেয় 

েগেছ, িতিন আসেরর পর পািনর একিট পা� তলব কের পািন 

পান কেরন, েলােকরা তােক েদখেত িছল। অতঃপর েকউ সওম 

ে� করল, েকউ ে� করল না। তার িনকট খবর েপপছল েয, 

কতক েলাক সওম ে� কেরিন, িতিন বলেলন: তারা হেে 

বনাহগার”। মুসিলম: (৩/১৪১), হািদস নং: (২৫৭৯), নাসািয়: 

(৪/১৭৭), নাসািয় িফল কুবরা: (২৫৮৩) 
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মুসিলমরাই মূলত রমযানেক ছুিট, অবসর ও অলসতার মােস 

পিরণত কেরেছ, এ মােসর রােত তারা জা�ত থােক, িদেন 

ঘুমায়। যিদ তারা �কৃত পেক সওম পালন করত, আর সওেমর 

মূল ও মহান উে�শয অজরেনর লেকয েেিা করত, তাহেল এ 

মােসর মেধয মুসিলম জািতর োেগয এমন বহ সফলতা ধরা িদত, 

যা তােদর অবিশি বছেরর জনয যেথি হত। 

 

মুসিলমেদর দীঘর ইিতহাস সাকয েদয় েয, এ মাস হেে কমর, 

পির�ম ও উৎপাদন করার মাস। এ মাস িবজেয়র মাস, এ মােস 

অিজরত হেয়েছ মহান ও  িতহািসক একািধক িবজয়। মুসিলমেদর 

অ�ের যখন বেয় যােব ঈমােনর বাতাস, িহে�ািলত হেব তােদর 

হদেয় তাকওয়ার ��ন, “আ�াহ আকবার  িন”েত তারা 

�কি�ত কের তুলেব আকাশ-বাতাস, তখনই তােদর িনকট 

সাহাযয অবতরণ করেব আ�াহর তরফ েথেক, যিদও তােদর 

সংখযা হয় কম, সামথরয হয় অ�তুল। িনে� রমযান মােস সংগিঠত 

কেয়কিট যু� ও তার ফলাফল উে�খ করা হল: 
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বদর যু�: (২য়-িহ.) 

ি�তীয় িহজিরর রমযান মােস সংগিঠত হয় বদর যু�। এ যুে� 

মুসিলমরা িবরাট সফলতা অজরন কের, যা িছল ইসলামী ইিতহােস 

ব �পূণর এক অধযায়। সে�হ েনই এ যু� িছল ইসলােমর �থম 

ও সবেেেয় ব �পূণর যু�। এ যুে�র মাধযেম আ�াহ সতয ও 

িমথযা পৃথক কেরন। এর ফেল আ�াহর �ীন হেয়েছ স�ািনত 

আর বািতল হেয়েছ েূলুি�ত। এটা অবশযই ব �পূণর যু�, এটা 

িছল ইসলামী রা�সমূেহর �থম যু�। এ যুে� যিদ আ�াহ তার 

�ীন, নবী ও বািহনীেক িবজয়ী না করেতন, তাহেল ইসলাম িবলু� 

হেয় েযত, েস কখেনা মাথা উঁেু কের দাঁড়ােত সকম হত না, 

েযমন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  তার রবেক সে�াধন 

কের বেলন: 
 " .ا  ىن رهغك هي  العصين ، عغْ رعدد ف ا�رض " 

“েহ আ�াহ, তুিম যিদ এ বািহনীেক  ংস কর, তাহেল জিমেন 

কখেনা েতামার ইবাদত করা হেব না”। তাফিসর ইবন কািসর, 

সূরা আনফাল: আয়াত: (১৭) 
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মমা িবজয়: (৮ম-িহ.)  

অিম িহজিরর রমযান মােস কুরআেন েঘািুত ‘ফাতেহ মুিবন’ 

তথা মমার �ি িবজয় লাে কের মুসিলম জািত। এ বছর তারা 

মমার পিব� েূিমেক মূিতর, মুশিরক ও নাপাক েথেক মু� কেরন, 

ফেল আ�াহর পিব� জায়গায় আ�াহর �ীন বুল� হয়। মিদনােত 

দীঘর আট বছর আ�াহর রা�ায় িজহাদ ও �ীন �োের িনরত 

েথেক এ বছর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মমায় িফের 

আেসন। 

 

বুওয়াইব যু�: (১৩-িহ.) 

১৩-িহ. রমযান মােস আমী ল মুিমিনন ওমর ইবনুল খাাাব 

রািদআ�াহ আনহর জমানায় পারেসযর ফুরাত নদীর উপকূেল 

 বুওয়াইব যু� সংগিঠত হয়। এটা িছল রাসূলু�াহ "الو�ب"

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর খিলফা আবু বকেরর িনেদরশ। 

মুসিলমেদর েসনাপিত িছল মুসা�া ইব ন হােরসা, মুসিলমগণ 

পারেসযর উপর জয়ী হেয় েসখােন ইসলােমর ঝা�া উি�ন 

কেরন। 
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ে�ন িবজয়: (৯২-িহ.) 

৯২িহ. রমযান মােস তােরক ইবন িযয়ােদর হােত ে�ন িবিজত 

হয়। ‘রডািরক’ এর েনতৃ�াধীন ে�ন বািহনী তার িনকট 

আ�সমপরণ কের। 

 

আ�ুিরয়া িবজয়: (২২৩-িহ.) 

২২৩-িহ. রমযান মােস আ�ুিরয়া িবিজত হয়। আ�ুিরয়া িছল েস 

যুেগর েরামীেদর মজবুত ও শি�শালী ঘাঁিট। আ�ািস খিলফা 

মুতােসম িব�ার েনতৃে� মুসিলম বািহনী এ যুে� অংশ �হণ 

কের। এ যুে�র কারণ িছল েরামীরা বার বার মুসিলমেদর উপর 

আ�মণ কের তােদর অেনকেক বি� কের িনেয় যায়। েসখােন 

এক নারী মুতািসমিব�ার িনকট  وامعْصمي" " বেল সাহােযযর 

আেবদন জানায়। এ আওয়াজ মুতািসম িব�া পযর� েপপছােল েস 

এক িবরাট বািহনী ৈতির কের যুে�র জনয ��ত হয়। আ�াহর 

েমেহর বাণীেত এ যুে� েরামীরা পরািজত হয় এবং মুসিলমরা 

আ�ুিরয়া লাে কের। 
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আইন-জালুত যু�: (৬৫৮-িহ.) 

আমােদর ি�য় েূিম িফিলি�েন ৬৫৮-িহ. রমযান মােস আইন-

জালুত যু� সংগিঠত হয়। েসনাপিত মুযাফফর কুতয এর েনতৃে� 

মুসিলম ও তাতারীেদর মােঝ সংগিঠত হয় এ যু�। কারণ 

তাতারীরা মুসিলম অধুযিুত এলাকায় �েুর েফতনা, ফযাসাদ সৃিি 

কের তােদর অ�ের েয় ও েীিতর স�ার কেরিছল, তাই 

েসনাপিত মুযাফফার কুতয অিেযান পিরোলনা কের েমাগল 

ৈসনযেদর েশােনীয়োেব পরািজত কেরন। 

 

এ�ািকয়া িবজয়: (৬৬৬-িহ.) 

৬৬৬-িহ. রমযান মােস এ�ািকয়া রাজয িবিজত হয়, যা িছল শাম 

েদেশর �ুেসডেদর রাজধানী। এ মহান িবজেয় মুসিলমেদর 

েসনাপিত িছল সুলতান জােহর িববারস, তার হােত �েসডেদর 

পরাজয় হয়। 

 

শাকহাব যু�: (৭০২-িহ.) 

৭০২-িহ. রমযান মােস শাকহাব যু� সংগিঠত হয়। শায়খুল 

ইসলাম ইব ন তাইিময়াহ রািহমাহ�ার উেদযাগ ও �েেিায় 

মুসিলমরা এ যুে�র জনয ��ত হয়। িসিরয়ার িবখযাত শহর 
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দােমে�র িনকট মুসিলম ও তাতারীেদর মােঝ এ যু� সংগিঠত 

হয়। এ যুে�র কারণ িছল তাতারীরা ি�তীয়বার মুসিলম 

শহরসমূেহ হামলা োলায়। তখন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ 

রািহমাহ�াহ কসম িদেয় আ�াহর িনকট যু� জেয়র সাহাযয 

�াথরনা কের িছেলন। অতঃপর িতিন মুসিলমেদর সওম েে�র 

িনেদরশ েদন, েযন শ�েদর িবপেক তারা দুবরল না হেয় পেড়। 

অিধক ইবাদতকারী, মেদর-মুজািহদ ইবন তাইিময়ার কসম আ�াহ 

রকা কেরেছন। সেতযর বািহনী মুসিলম বীরগণ এ যুে� 

তাতারীেদর পরািজত কের  িতহািসক িবজয় লাে কের। 

 

দশই রমযান: (১৩৯৩-িহ.) 

১৩৯৩-িহ. েমাতােবক ৬-অে�াবর ১৯৭৩-ই. িমসর ও আরেবর 

মুসিলমরা িসনাই েূ-খে� ইহিদেদর েমাকািবলা কের, যােদর 

অেযাস িছল নবী ও েনককার েলাকেদর হতযা করা। এ যুে� 

িমসিররা ইহিদেদর পরািজত কের তােদর েথেক িসনাই উপতযকা 

উ�ার কের, ইিতপূেবর কেয়ক বছর যাবত যা �েসডেদর দখেল 

িছল। 
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আমােদর পূবরপু ু, �থম যুেগর মুসিলমগণ জানেতন, রমযান 

হেে কমর, িজহাদ ও আমেলর মাস, ঘুম-কমরহীনতা িকংবা 

অলসতার মাস নয় রমযান। তারা জানেতন আ�াহর জিমেন তার 

�িতিনিধ� িনি�ত করার লেকয ইবাদত, তাহা�ুদ ও িজহােদর 

মেধয েকান পাথরকয েনই। 

 

আ�ু�াহ ইবন মুবারক রহ. যখন তার িবখযাত কিবতা ফুজােয়ল 

ইবন আয়ােজর িনকট ে�রণ কেরন, ফুজােয়ল রহ. আ�ু�াহ ইবন 

মুবারেকর কিবতা পাঠ কের ��ন করেত থােকন, অতঃপর 

বেলন: আবু আ�ুর রহমান সতয কথাই বেলেছন, িতিন আমােক 

সিঠক উপেদশ িদেয়েছন। ফুজােয়ল হারাম শিরফ েখেক কখেনা 

িবিে� হেতন না, কারণ েসখােন এক সালাত অনযানয মসিজেদ 

এক হাজার সালােতর সমান। আর আ�ু�াহ ইবন মুবারক 

থাকেতন িজহােদর ময়দােন। েদখুন: িসয়াের আলািমন নুবালা: 

(৮/৪১২) 

িনেে আ�ু�াহ ইবন মুবারেকর কিবতার িকছু অংশ তুেল ধরা হল: 
 لعغمت مذك نيلعديدة رغعِب  …ري َند الرم� لو من رغي 

 عغوورذي ندميئغي رْضّضِب * * * به مْ كن �ِضِب جيَدِ  ندمو

 عضيوَي روَم الصديوِ  رْعِب * * * مو  كن رِِْعِب ريغَِه ف نيطٍل 
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ِْ بدِ�ذي ِِ العد� ل�ْ و�  رَهِج السغينِك والِاديِر ا�طيِب * * * ر�

ِِ * * * ولرد مريذي مْ مريِل ذبيغي  ٌِ صيدٌق ال ر�ي  قوٌل صوي

دير ريل ا  ف ُِ  مذف امرٍئ وِدريِن ذيٍر رغَهِب *  * *ال سسْو  و

ِِ ا  رغطَ نيغغي  ِِ * * * هيا َْي  ليس الُهيِد نميٍت ال رِ�َي

 

অতএব রমযান মাস আমরা অলসতা, কমরহীনতা বা েবকার�সহ 

অিতবািহত করব না। এেত আমরা আমােদর �িতিট কাজ-কমর ও 

আমল দৃঢ় ও সু�রোেস স�� করব, কারণ েকান কাজ সু�র 

করা তাকওয়ার দিলল, আর তাকওয়ার অনুশীলন হেে সওেমর 

�ধান উে�শয ও অনযতম লকয। 

সমা� 


