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রমযানেক িবদায় জানােনা 
 

এক সময় আমরা রমযােনর অেপকা কেরির, এখন আমরা 

রমযানেক িবদায় েদয়ার ��িত িনি�। এভােবই আমােদর জীবন 

একিদন েশষ হেয় যােব। মানুষ বলেতই কেয়কিট িদেনর সমি�। 

একিট িদন অিতবািহত হয় তার জীবেনর একিট অংশ খেস 

পেড়। এ রমযানও চেল যােব, েযমন আসেত িরল। সম� �শংসা 

আ�াহ তাআলার িযিন রাত-িদন, মাস-বরর অিতবািহত কেরন। 

এেত রেয়ের মু�ািকেদর নিসহত, উপেদশ �হণকারীর জনয 

উপেদশ। 

এ রমযানও অনযানয বরেরর নযায় চেল যােব। েস তার আমলনামা 

ব� কের েফলেব, যা িকয়ামেতর িদন রাড়া েখালা হেব না। 

আগামী রমযান পাব িকনা আমরাও তা জািন না। আ�াহ 

সাহাযযকারী। 

রমযােনর জনয কাাদা উিচত। একজন মুিমন রমযােনর জনয 

িকভােব না কাাদেব, অথচ এ রমযােন জা�ােতর দরজাসমূহ 

উ�ু� করা হয়। একজন েগানাগার িক জনয রমযােনর জনয 

আফেসাস না করেব, অথচ রমযােন জাহা�ােমর দরজাসমূহ ব� 

করা হয়। েকন শয়তান রমযােনর কারেণ �েল পুেড় না মরেব, 
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অথচ তােত েস আব� থােক। েহ আ�াহর বা�াগণ, েতামরা 

এেত কাােদা। েহ মু�াকীগণ, েতামরা এেত উপাজরন কর। 

রমযােন েনককারেদর অব�া :  

রমযােন তারা আ�াহর দরবাের দ�ায়মান থােক, তার শাি�েক 

ভয় কের। আ�াহ তাআলা বেলন,  

ْ  ٱ�ِخَرةَ  َ�َۡذرُ  ﴿  ]  ٩: بلزما[ ﴾ َرّ�ِهِۦۗ  رَۡ�َةَ  َوَ�ۡرُجوا

‘তারা আেখরাতেক ভয় কের এবং িনজ রেবর রহমত �তযাশা 

কের’। (যুমার : ৯)  

তারা আ�াহর এবাদেত িনম� থােক, দুিনয়ার সে� স�কর ির� 

কের, তােদর অ�ের আ�াহর িচ�া িভ� েকান িচ�া িবরাজ কের 

না। তারা �কৃত পেক দাউদ তায়ীর বাণীর অনুকরণ কের। 

একিদন িতিন আ�াহর সে� কথেপাকথেন বলেত িরেলন, 

‘েতামার িচ�া আমার সম� িচ�া দূর কের িদেয়ের। েতামার িচ�া 

আমার আন�-িবেনাদন েশষ কের িদেয়ের। েতামার সাকাত ই�া 

আমার �াদ িব�াদ কের িদেয়ের এবং �বৃি�র আড়াল হেয় 

েগের’। (লাতােয়ফুল মাআেরফ : ৩৪৮) 

এ হে� েরাজাদােরর অব�া। তােদর �ান মসিজদ ও লক 

িনজরনতা। তারা ললা েকরাত পেড়, কুরআন িতলাওয়াত কের, 

আ�াহর সামেন েরানাজাির কের। তারা আ�াহমুিখ হওয়ার 

�িতজা কের এবং রহমােনর সে� েমানাজাত কের। অথচ অনযরা 
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তখন শয়তােনর আসের বেস থােক, েগানাগারেদর সে� আ�া 

েদয়। 

তারা িক জনয আমল কের ? 

তারা েকন আমল কের? িক তােদর উে�শ? েকন তােদর এেতা 

ললা েকরাত? েকন তােদর এেতা রাত জাগা ও পির�ম করা? 

উ�র : তারা লাইলাতুল কদর অে�ষণ কের। েয রাত হাজার 

রােতর তুলনায় উ�ম। যিদ মসিজেদর মুখ থাকেতা, েস বেল 

উঠত, েহ লাইলাতুল কদর, েতামায় ইবাদতকারীেদর েদেখ নাও। 

েহ সালাত আদায়কারী, তুিম রকু কর, েসজদা কর। েহ 

�াথরনাকারী, এ রােত তুিম খুব �াথরনা কর’। (লাতােয়ফ : ৩৪৯)  

এ রমযান চেল যােব, তেব এর রাতসমূহ এেত ��নকারী, 

তওবাকারী, ইে�গফাকারী, িতলাওয়াতকারী ও সদকাকারীেদর 

েচেন েনেব। তারা আ�াহর রহমত �তযাশা কের, তারা জােন েয, 

আ�াহ কমাকারী, তাই তারা আ�াহর িনকট কমা �াথরনা কের। 

েগানাহগাররা যিদ আ�াহর মাগেফরাত স�েকর না জানেতা, তেব 

তােদর অ�র �েল েযত, তারা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয় 

েযত। িক� তারা যখন আ�াহর কমার কথা �রণ কের, তােদর 

অ�র তৃি�েত ভের যায়। তােদর েকউ বেলেরন, ‘েহ আ�াহ, 

আমােদর েগানাহ অেনক, িক� েতামার মাগেফরাত খুব বড়। েহ 
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আ�াহ, আমার েগানাহ ও েতামার মাগেফরােতর মেধয তুলনা 

কের েদখ’। (লাতােয়ফ : ৩৭০) 

এ হে� েনককারেদর েদায়া। তারা এভােবই রমযান অিতবািহত 

কেরন। তােদরই েশাভা পায় এর সমাি�েত ��ন করা। কারণ, 

এর মযরাদা তারা বুেে। এতদসে�ও তারা ভীত থােক, কবুল না 

হওয়ার ভেয় শি�ত থােক। তারা জােন আসল িবষয় হে� কবুল 

হওয়া, পির�ম করা নয়। অ�েরর পিব�তাই আসল পিব�তা, 

শরীেরর পিব�তা নয়। 

মাহরম কত রাত জাগরণকারী, মাহরম কত  ুম� বযি�। কত 

 ুম� অ�র আ�াহর িজিকের মশগল, কত জা�ত অ�র আ�াহর 

অপরােধ িল�। িক� বা�ােদর উিচত েনককােজর জনয েচ�া করা 

এবং তার কবুেলর জনয আ�াহর িনকট েদায়া করা। এটাই 

েনককারেদর অভযাস। 

ইয়াহইয়া ইবেন কািসর বেলেরন, ‘আ�াহর কতক েনক বা�ােদর 

েদায়া িরল, ‘েহ আ�াহ, তুিম আমােক রমযােনর িনকট েসাপদর 

কর ও রমযানেক আমার িনকট েসাপদর কর। এবং রমযানেক 

আমার কার েথেক কবুল কের নাও’। (হলইয়াতুল আউিলয়া : 

৩/৬৯) 

ইবেন িদনার বেলন, ‘কবুল না হওয়ার ভয়, আমল করার েচেয়ও 

েবিশ কে�র’। আ�ুল আিজজ আবু দাউদ বেলন, ‘আিম তােদর 
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খুব আমল করেত েদেখির, তবুও আমল েশেষ তারা কবুল না 

হওয়ার শ�ায় ভীত থাকত’। (লাতােয়ফ : ৩৭৫) 

আমল কবুল হওয়ার আলামত :  

রমযােনর পেরও ধারাবািহক আমল কের যাওয়া আমল কবুল 

হওয়ার সব েচেয় বড় আলামত। েকউ বেলেরন, ‘েনিকর সওয়াব 

হে�, েনিকর পর েনিক করা। এক েনক আমেলর পর ি�তীয় 

েনক আমল করা, �থম আমলিট কবুল হওয়ার আলামত। েযমন 

েনক আমল করার পর েগানা করা, েনক আমল কবুল না হওয়ার 

আলামত’।  

রমযান েপেয় ও তােত িসয়াম-িকয়াম কের, রমযােনর পর গনাহ 

করা মূলত আ�াহর িনয়ামতেক েগানােহর েমাকােবলায় দাাড় 

করােনার শািমল। যিদ েকউ রমযােনই রমযান পিরবতরী েগানা 

করার ই�া কের থােক, তেব তার েরাজা তার ওপরই পিতত 

হেব এবং তওবা না করা পযর� তার জনয রহমেতর দরজা ব� 

থাকেব। 

কত সু�র! েগানাহর পর েনিক করা, তােত েগানাহ িমেট যায়, 

আর েনিকর পর েনিক করা আেরা সু�র! খুবই খারাপ েনিকর 

পর েগানাহ করা, যার কারেণ েনিক ন� হেয় যায়। তওবা করার 

পর একিট েগানাহ করা, তওবার পূেবর স�রিট েগানাহর েচেয়ও 

খারাপ। তওবার করার পর তাওবা ভ� করা খুবই খারাপ। 



 

8 

ইবাদেতর স�ান লাভ কের েগানার অস�ান মাথায় েনয়া বড়ই 

ল�াকর। 

েহ তওবাকারীরা, রমযােনর পর েতামরা েগানােত িফের েযেয়া 

না। েতামরা ঈমােনর �ােদর ওপর েগানার �বৃি� �ধানয িদেয়া 

না। েতামরা আ�াহর জনয ৈধযর ধারণ কর। িতিন েতামােদর উ�ম 

িজিনস দান করেবন। আ�াহ তাআলা বেলন,  

ُ  َ�ۡعلَمِ  إِن ﴿ َّ � قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ٱ � يُۡؤتُِ�مۡ  َخۡ�ٗ ٓ  َخۡ�ٗ ا َّ ِ ِخذَ  ّّ
ُ
 َوَ�ۡغفِرۡ  ِمنُ�مۡ  أ

ُ  لَُ�مۚۡ  َّ  ]  ٧٠: بالذفيل[ ﴾ ٧ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ

‘যিদ আ�াহ েতামােদর অ�ের েকান কলযাণ আের বেল জােনন, 

তাহেল েতামােদর েথেক যা েনয়া হেয়ের, তার েচেয় উ�ম িকরু 

েদেবন এবং েতামােদরেক কমা করেবন, আর আ�াহ কমাশীল, 

পরম দয়ালু’। (আনফাল : ৭০) 

েহ ইবাদত েগাজার বা�ারা, েয সব এবাদেতর মাধযেম েতামরা 

রমযােন আ�াহর ইবাদত কেরেরা, েস ইবাদত এখেনা িবদযমান। 

রমযােনর সে� সে� তা চেল যায়িন। হয়েতা েতামরা তা 

পুেরাপুির করেত পারেব না, িক� এেকবাের েরেড় িদেয়া না। 

িবশর হািফেক বলা হেয়ের, ‘কতক েলাক রেযের, যারা রমযােন 

খুব ইবাদত ও পির�ম কের। িতিন বেলন, তারা খুবই খারাপ, 

যারা রমযান রাড়া আ�াহেক িচেন না। েনককার েস বযি� েয সব 

সময় আ�াহর ইবাদত কের। (লাতােয়ফ : ৩৯৬) 
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এ নীিতই আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জাির 

কের েগেরন। িতিন বেলন, 
ِنن  َلّل « َل ي  

َل مه َل د 
ل
 م
ل
يَ  ب ن علعل

ل
يلن بَن دل

 َ ل بأل ب�  حل
ل
 »م

‘কম হেলও, ধারাবািহক আমল আ�াহর িনকট েবিশ ি�য়’। 

(বুখাির : ৪৩, মুসিলম : ৭৮২)  

আেয়শা রা. বেলন,  
بههه «  يحن ي هن صل

غل مل عل َل ب ي دل  هن مل
ي ن بنلل

ّي ّب ب حل
ل
نل م  »َل ل

‘রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট ধারাবািহক 

আমলই েবিশ ি�য় িরল’। (বুখাির : ৪৩; মুসিলম : ৭৮৫) 

রমযােনর রব, সব মােসরই রব, মৃতুযর আগ পযর� মুিমেনর 

আমেলর েশষ েনই। হাসান রহ. বেলন, 

‘আ�াহ তাআলা মৃতুয রাড়া মুিমনেদর আমেলর জনয েকান সময় 

িনধরারণ কেরন িন’। আ�াহ তাআলা বেলন,  

ٰ  َرّ�َك  َوٱۡ�ُبدۡ  ﴿ َّ �َِيَك  َح
ۡ
 ]  ٩٩: بلجا[ ﴾ ٩ ٱۡ�َقِ�ُ  يَأ

‘মৃতুয আসার আগ পযর� তুিম েতামার রেবর ইবাদত কর’। (িহজর 

: ৯৯)  

তােদর িক ল�া হয় না, রমযােনর সে� সে� তারা মসিজদ, 

কুরআন িতলাওয়াত তযাগ কের েদয় এবং পুনরায় েগানােত িল� 

হয়। আ�াহ, েতামার কাের পানাহ চাই। আমােদরেক তােদর 

অ�ভুর� কেরা না। এ উপেদশ হে� তােদর জনয যারা রমযােন 
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েরাজা রােখ ও ইবাদত কের অিতবািহত কেরের, িক� যারা 

রমযান েপেয়ও গান-বাদয এবং আ�াহর অবাধযতায় অিতবািহত 

কেরের, তােদর জনয িক বলব?  

এর েচেয় ভাল কথা আর তােদর বলেত পাির না েয, েতামরা 

েতামােদর রেবর িনকট তওবা কর। আ�াহ তাআলা বেলন,  

ِينَ  َ�ِٰعَبادِيَ  ۞قُۡل  ﴿ َّ   ٱ
َ
ْ أ فُوا َ�ۡ  ٰ َ نُفِسِهمۡ  ََ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رّۡ�َةِ ِمن َ�ۡقَنُطوا َّ َ  إِنّ  ٱ َّ  ٱ

نُوَب  َ�ۡغفِرُ  َّ ۚ  ٱ  ]  ٥٣: بلزما[ ﴾ ٥ ٱرّرِحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  ُهوَ  إِنُّهۥ َ�ِيًعا

‘বল, েহ আমার বা�াগণ, যারা িনজেদর ওপর বাড়াবািড় কেরর, 

েতামরা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। অবশযই আ�াহ 

সকল পাপ কমা কের েদেবন। িনিয় িতিন কমাশীল, পরম 

দয়ালু। (যুমার : ৫৩)   

তুিম রমযান ন� কেরর, তাই েতামার পুেরা জীবন তুিম ন� কর 

না। তওবা কর, আ�াহ েতামার ম�ল করেত পােরন। কখেনা 

আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না।  

আমরা িকভােব রমযানেক িবদায় জানােবা? 

ওমর ইবেন আ�ুল আিজজ রহ. তার গভনররেদর িলেখ পাঠান েয, 

েতামরা রমযান মাস ইে�গফার ও সদকার মাধযেম খতম কর। 

কারণ, সদকা েরাজাদােরর জনয পিব�তা ��প আর ইে�গফার 

েরাজার জনয পিব�তা ��প। আর এ জনয েকউ বেলেরন, 
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‘সদকাতুল িফতর হে� েসজদােয় সাহর নযায়। ‘আ�ুল আিজজ 

তার পে� বেলন, ‘েতামরা আবু বকেরর নযায় বল,  

ٓ  َرّ�َنا قَاَ�  ﴿ َنا َۡ نُفَسَنا َظلَ
َ
ََنّ  َوتَرَۡ�َۡنا َ�َا َ�ۡغفِرۡ  ّلمۡ  �ن أ و ُُ  ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َ�َ

 ]  ٢٣: بالعابف[ ﴾ ٢

‘তারা বলল, েহ আমােদর রব, আমরা িনজেদর উপর যুলক 

কেরির। আর যিদ আপিন আমােদরেক কমা না কেরন এবং 

আমােদরেক দয়া না কেরন তেব অবশযই আমরা কিত��েদর 

অ�ভুর� হব’। (আরাফ : ২৩) 

ُ�ن َوتَرَۡ�ِۡ�ٓ  ِ�  َ�ۡغفِرۡ  �ّ�  ﴿
َ
   ]  ٤٧: يود[ ﴾ ٤ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ّمِنَ  أ

আর যিদ আপিন আমােক মাফ না কেরন এবং আমার �িত দয়া 

না কেরন, তেব আিম কিত��েদর অ�ভুর� হেয় যাব। (হদ : 

৪৭) 

ِيٓ  ﴿ َّ عُ  َوٱ ََ ۡط
َ
ن أ

َ
 ]  ٨٢: بلشعاب [ ﴾ ٨ ٱّ�ِينِ  يَۡومَ  َِ  َٔ َخِطٓ�  ِ�  َ�ۡغفِرَ  أ

‘আর িযিন আশা কির, িবচার িবদেস আমার �িট-িবচুযিত কমা 

কের েদেবন’। (শআরা: ৮২) 
ُت  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل  ﴿ َۡ  ]  ١٦: بلقصص[ ﴾ ِ�  فَٱۡغفِرۡ  ََۡفِ�  َظلَ

‘েহ আ�াহ, আিম আমার ওপর যুলক কেরির, তুিম আমােক কমা 

কর’। (করসরসা: ১৬) 

نَت  إِّ�ٓ  إَِ�ٰهَ  ّ�ٓ  ﴿
َ
َِ�َ  ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  ُسۡبَ�َٰنَك  أ ٰلِ َّ  ]  ٨٧: بالذبيي [ ﴾ ٨ ٱل
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আপিন রাড়া েকান ইলাহ েনই, আপিন পিব� মহান। িনিয় আিম 

িরলাম যািলম। (আিলয়া : ৮৭) 

ঈেদর রােতর আমল :  

রমযােনর মাগেফরাত েযেহতু েরাজা ও িকয়ােমর ওপর িনভররশীল 

িরল। তাই আ�াহ তাআলা রমযান েশেষ তার শকিরয়া আদায় ও 

তাকিবর বলার িনেদরশ িদে�ন। িতিন বেলন, 

﴿  ْ َِلُوا ُۡ ْ  ٱۡلعِّدةَ  َوِ�ُ وا ُ ِ�ّ َُ َ  َوِ�ُ َّ ٰ  ٱ َ ُرونَ  َولََعلُّ�مۡ  َدٮُٰ�مۡ هَ  َما ََ ُُ  ﴾ ١ �َۡش
  ]  ١٨٥: بلقاة[

‘তার জনয েতামরা আ�াহর বড়ড় ে াষণা কর এবং যােত েতামরা 

েশাকর কর। (বাকারা : ১৮৫) 

এর বযাখযায় ইবেন মাসউদ বেলন, আ�াহর পিরপূণর তাওয়া অজরন 

করা। অথরাা তার ইবাদত করা েগানাহ না করা। তার �রণ করা 

তােক না েভালা এবং তার শকিরয়া আদায় করা তার কুফির না 

করা’। (তাফিসের ইবেন আিব হােতম : ২/৪৪৬)  

ঈেদর িদেনর সূযরা� েথেক ঈেদর সালাত আদায় পযর� তাকিবর 

বলা িবেধয়। পুরষরা মসিজেদ, বাজাের ও  ের েজাের েজাের 

তাকিবর বলেব।  

ঈেদর িদেনর সু�ত : 

সালােত যাওয়ার আেগ ঈেদর িদন েখজুর খাওয়া। েবেজাড় 

সংখযায় েখজুর খাওয়া সু�ত। আনাস রা. বেলন, 
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بٍت « ال �هلل علدل
 
َّ يلأ ان حل

ر  مل بلفن َ يلو  ا  ه  غل
غّ ل الل َل َل ي هن 

غل ّا ب ه عل  بّصن صل
وله َه نل رل » رل

ت ًاب« َن   ّ
َه غه �ه
 
َلأ  »َل

‘রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েখজুর না েখেয় ঈেদর 

সালােতর জনয েবর হেতন না, িতিন িবেজার সংখযায় েখজুর 

েখেতন’। (বুখাির : ৯৫৩) 

নারীরাও তােদর েসৗ�যর �কাশ না কের ঈগগােহ যােব। তারা 

সালােত ও িজিকের অংশ �হণ করেব। আমােদর অেনেকই িনজ 

স�ানেদর েপাশাক-আশােকর েকে� উদাসীন থািক, এটা েমােটও 

িঠক নয়। বরং তােদর ইসলামী শিরয়ত েমাতােবক েপাশাক-

আষাক পড়েত বাধয করা। 

আবার অেনকেক েদখা যায়, ঈদ ে াষণার সে� সে� বাজাের েবর 

হেয় যায়, গান-বাদযেত রাত কািটেয় েদয়, এটা কখেনা িঠক নয়। 

বরং ইবাদত, ইে�গফার ইতযািদর মাধযম ঈদ অিতবািহত করা। 

আ�াহ আমােদর সকলেক তওিফক দান করন।     

 

সমা� 


