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 রমজােনর েশষ ১০ িদেন লাইলাতুল কদর অে�ষেণ েচ�া করা 
 

সুধীপাঠকবৃ�! রমজােনর েশষ ১০ িদেন রেয়েছ বরকতপূণর রাত, 

লাইলাতুল কদর। আ�াহ তাআলা এ মাসেক অনয সব মােসর 

ওপর িবেশষ মযরাদায় ভূিষত কেরেছন। আ�াহ তাআলা এ 

উ�েতর �িত এ রােতর মযরাদা ও কলযাণ দান কের অনু�হ 

কেরেছন। আ�াহ তাআলা পিব� কুরআেন এ রােতর বযাপাের 

বেলন, 

﴿  ٓ َّا � نَزۡلَ�ٰهُ  ِ
َ
َ�َٰرَ�ٍة�  َ�ۡلَةٖ  ��  أ َّا ِ�نّا ُّ ر��نَ  ُُ َذ� ّ  ُ�ۡفَرُق  ��يَها ٣ ُُ ۡمرٍ  ُُ

َ
 َحك�ي�ٍ  أ

ۡمٗر� ٤
َ
�نۡ  أ ُّ  ۚٓ نَا َّا ِ�نّا ع�َد� ل��َ  ُُ �ن رَۡ�َةٗ  ٥ ُمۡرس� �َكۚ  ُّ م�يعُ  ُهوَ  ِ�نُّهۥ ّرّ� َّ  لۡلَعل�يمُ  لس
َ�َٰ�ٰت�  َرّب�  ٦ َّ �ض�  لس

َ
ا َولۡ� َُ ٓۖ  َو ََُهَما َُتم ِ�ن بَۡي ُُ  َ�� وقَ� ۦ ُهوَ  ِ�ّ�  ِ�َ�ٰهَ  َ�ٓ  ٧ ُّ  يُۡ��

�ُ�مُ  َوَرّب  َرّ�ُ�مۡ  َوُ�م�يُتۖ  ّول��َ  َءابَآ�
َ
 ]  ٨  ،٣: الخين[ ﴾ ٨ لۡ�

‘িন�য় আিম এিট নািজল কেরিছ বরকতময় রােত; িন�য় আিম 

সতকরকারী। েস রােত �েতযক �জাপূণর িবষেয় িস�া� অনুেমািদত 

হয়, আমার িনেদরেশ। িন�য় আিম রাসূল ে�রণকারী। েতামার 

রেবর কাছ েথেক রহমত িহেসেব; িন�য় িতিন সবরেোতা, সবরজ। 

িযিন আসমানসমূহ, জমীন ও এ দুেয়র মধযবতরী সব িকছুর রব; 

যিদ েতামরা দৃঢ় িব�াস েপাষণকারী হও। িতিন ছাড়া েকান ইলাহ 

েনই। িতিনই জীবন দান কেরন এবং িতিনই মৃতুয েদন। িতিন 
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েতামােদর রব এবং েতামােদর িপতৃপুরষেদর রব’। {দুখান : ৩-

৮} 

মহান আ�াহ এ রােতর ৈবিশ�য বণরনা কেরেছন, েযেহতু এেত 

অতযিধক কলযাণ, বরকত ও মযরাদা রেয়েছ। যথা এ বরকতময় 

রােত কুরআন নািজল করা হেয়েছ, েয কুরআন সতয ও িমথযার 

মেধয পাথরকয িনরপণকারী। এ রােতর গরেুর বযাপাের আ�াহ 

তাআলা আেরা বেলন,  

﴿  ٓ َّا � نَزۡلَ�ٰهُ  ِ
َ
آ  ١ لۡلَقۡدر�  َ�ۡلَة� ��  أ َُ ۡدَرٮَٰك  َو

َ
ا أ  َخۡ�ٞ  لۡلَقۡدر�  َ�ۡلَةُ  ٢ لۡلَقۡدر�  َ�ۡلَةُ  َُ

�نۡ  ۡلف�  ُّ
َ
ُل  ٣ َشۡهرٖ  � ّ ََ ��َكةُ  ََ ٰ ََ �ه�م ��إ�ۡذن�  ��يَها َولسّروحُ  لسَۡم �ن َرّ� ُّ  �

ّ ۡمرٖ  ُُ
َ
 ٤ أ

َ  َسَ�ٰمٌ  ��  ٰ َّ ۡطلَع�  َح  ]  ٥  ،١: اعر ر[ ﴾ ٥ لۡلَفۡجر�  َُ

‘িন�য় আিম এিট আিম নািজল কেরিছ ‘লাইলাতুল কদের। 

েতামােক িকেস জানােব ‘লাইলাতুল কদর’ কী? ‘লাইলাতুল কদর’ 

হাজার মাস অেপকা উ�ম। েস রােত েফেরশতারা ও রহ 

(িজবরাইল) তােদর রেবর অনুমিত�েম সকল িস�া� িনেয় 

অবতরণ কের। শাি�ময় েস রাত ফজেরর সূচনা পযর�’। {সূরা 

কদর : ১-৫}  

কদর শ�িট স�ান ও মযরাদার অেথর বযববত হয়। আবার িনধরারণ 

করা ও িস�া� �হণ করার অেথরও বযববত হয়। লাইলাতুল কদর 

অতযিধক স�ািনত ও মহুপূণর। এ রােত আ�াহ তাআলা যা িকছু 
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হেব তা িনধরারণ কেরন এবং �েতযকিট বযাপাের িস�া� �হণ 

কের থােকন।  

হাজার মােসর েচেয় উ�ম কথািটর অথর, এ রােতর মযরাদা, স�ান 

অতযিধক, যা হাজার মােসর স�ান ও মযরাদার সমান। েয বযিি 

পূণর ঈমান ও ইহিতসােবর সােথ এ রােত নামাজ আদায় করেব 

তার পূেবরকার সম� গনাহ কমা কের েদয়া হেব। 

েফেরশতা ও রহ নািজল হবার অথর : েফেরশতারা আ�াহর এক 

�কার বা�া, তারা রােত িদেন আ�াহর ইবাদেত দ�ায়মান 

থােক। তারা লাইলাতুল কদের কলযাণ, বরকত ও রহমত িনেয় 

পৃিথবীর বুেক আগমন কের। রহ বলেত িজ�াইল আলাইিহস 

সালামেক বুঝায়, এ রােতর িবেষশ মযরাদা ও স�ােনর �িত লকয 

েরেখ তােকও অবতরণ করার িনেদরশ েদয়া হেয়েছ।  

শাি� বষরণ করার অথর : লাইলাতুল কদর এমন রাত, েয রােত 

েকান ভীত স�� বা�া যিদ আ�াহর কােছ জাহা�াম েথেক মুিির 

�াথরনা কের, তেব আ�াহ তােক জা�ােত �েবেশর শাি�র বাণী 

শনান।  

ফজর উদয় হবার পূবর পযরে�র অথর : ফজর উদেয়র মাধযেম 

লাইলাতুল কদেরর সমাি� ঘেট।  

মু�াকথা, এ সূরার আেলােক আমরা লাইলাতুল কদেরর িনেচর 

ৈবিশ�যসমূহ  িচ  ি�ত করেত পাির : 
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(১) আ�াহ তাআলা এ রােত কুরআন নািজল কেরেছন, যা 

মানুেষর জনয সিঠক পথ িনেদরিশকা এবং যােত দুিনয়া ও 

আিখরােতর িবেশষ কলযাণ িনিহত রেয়েছ। 

(২) এ রােতর গরু ও মহু অতযিধক যা অনয েকান রােতর 

বযাপাের বলা হয়িন। 

(৩) এ রাত এক হাজার মােসর েচেয় উ�ম। এ রােত ইবাদত 

করার মাধযেম এক হাজার মাস ইবাদত করার সমান সাওয়াব 

অজরন করা যায়। 

(৪) এ রােত েফেরশতারা দুিনয়ার বুেক অবতরণ কের কলযাণ, 

বরকত ও রহমত বষরণ করেত থােক। 

(৫) এটা শাি� বষরেণর রাত। েয বা�া আ�াহর ইবাদেত এ 

রাতিট অিতবািহত কের আ�াহ তােক জাহা�ােমর আজাব েথেক 

মুি কের শাি�র বাণী শিনেয় েদন। 

(৬) আ�াহ এ রােত মদীনায় একিট পূণরাা সূরা নািজল কেরেছন। 

যা িকয়ামত পযর� েতলাওয়াত করা হেব। 

এছাড়া এ রােতর ফিজলত সমে� বুখারী ও মুসিলম শরীেফ আবূ 

হরায়া রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, নবী করীম সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন-  
َََرّ َم ِمْن َذذِْبهِ    َمي 

َ
ِرَر َ َميذ ي ّواْحسَِسين ي ف  َْ َرْ ِر ِْ

ْ
ْ َا  اع

َ
 َمْن ََيَم ة
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‘েয বযিি ঈমান ও সাওয়াব লােভর আশায় কদেরর রােত নফল 

সালাত আদায় ও রাত েজেগ ইবাদত করেব আ�াহ তার 

ইেতাপূেবরর সকল সগীরা (েছাট) গনাহ কমা কেরেদন। [বুখারী : 

১৯০১; মুসিলম : ৭৬০] 

ঈমােনর অথর, আ�াহর �িত ঈমান এবং আ�াহ কদর রােত 

নামাজ আদায়কারীর জনয েয সাওয়াব িনধরারণ কেরেছন তার 

ওপর িব�াস রাখা।  

ইহিতসােবর অথর, পুর�ােরর আশা করা ও সওয়াব কামনা করা। 

তেব েয বযিি-ই এ রােত ইবাদত করেব, েস-ই সওয়াব পােব। 

তার সওয়ােবর ধারণা থাক বা না-থাক। এ ধরেনর েনকী 

অজরেনর জনয সওয়ােব ধারণা থাকা শতর নয়। আ�াহ তাআলা 

বেলন,  

�يٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ  ﴿ َّ نز�َل  ل
ُ
 ]  ١٨٥: الررة[ ﴾ لۡلُقۡرَءانُ  ��يه�  أ

‘রমজান এমন একিট মাস েয মােস কুরআন নািজল করা 

হেয়েছ’। {বাকারা : ১৮৫} 

আবু যর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজসা কেরন, েহ আ�াহর রাসূল! 

আমােক লইলাতুল কদর স�েকর বলুন, এটা িক রমজােন না 

অনয েকান মােস? রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

এটা রমজান মােসই। আবু যর আবার �� করেলন, এটা িক 



 

8 

নবীগণ যতিদন জীিবত আেছন ততিদন অবিশ� থাকেব? নািক 

এটা িকয়ামত পযর� অবিশ� থাকেব? রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, এটা িকয়ামত পযর� অবিশ� থাকেব। তেব 

এ রােতর মযরাদা ও পুর�ার আ�াহ িবিভ� বযিিেক িবিভ�ভােব 

িদেয় থােকন। 

লাইলাতুল কদর রমজােনর েশষ ১০ িদেন িনিহত রেয়েছ। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
َّرْوا 

َ
َرْشِ األَواِخِر ِمْن َرَمَضينَ  

ْ
َرْ ِر ِ  اع

ْ
ْ ََا اع

َ
 ة

‘রমাযােনর েশষ দশিদেন েতামরা কদেরর রাত তালাশ কর’। 

[বুখারী : ২০২০; মুসিলম : ১১৬৯] 

তেব েবেজাড় রাতগেলােত লাইলাতুল কদর হওয়ার স�াবনা 

েবিশ। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
ْ َا  

َ
َّرْوا ة

َ
َواِخِر ِمْن َرَمَضينَ  

َ
َرْشِ األ

ْ
رِْر ِمَن اع ِِ

ْ
َرْ ِر ِ  ال

ْ
 اع

‘েতামরা রমাযােনর েশষ ১০ িদেনর েবেজাড় রাতগেলােত কদেরর 

রাত েখাঁজ কর।’ [বুখারী : ২০১৭] 

এটা রমজােনর ২৭ তািরখ রােত হওয়ার স�াবনা েবিশ। আ�ু�াহ 

ইবেন ওমর রািদয়া�াহ আনহ বণরনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগ কতক সাহািব রমজােনর েশষ ১০ 

রােতর ২৭ তািরখ রােত লাইলাতুল কদর িহেসেব �ে� 
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েদেখিছল। এ কথা শেন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, আমােকও েতামােদর মত ২৭ তািরখ রাতেকই 

লাইলাতুল কদর িহেসেব �ে� েদখােনা হেয়েছ। অতএব 

েতামােদর মেধয েয বযিি লাইলাতুল কদরেক িনিদর� করেত চায় 

েস েযন ২৭ তািরখ রাতেক িনবরাচন কের েনয়। নবী করীম 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
َواِخِر «

َ ْ
َرْشِ األ

ْ
َِاي ِ  اع َِمس 

ْ
َرْ ِر  -اَ

ْ
ْ ََا اع

َ
ِِ ة ْر

ْو  -ََ
َ
ْم م  � َح  

َ
َف م فَإِْن َضر 

َِاِق  َ
ْ
ْا ََلّ َ َ الّسبِْ  ال  َ ، فََل  ََ ََ  َ« 

‘েতামরা রমজােনর েশষ ১০ রােত লাইলাতুল কদর অে�ষণ কর। 

যিদ েতামােদর েকউ দুবরল থােক অথবা অকম হয় তাহেল েস 

েযন ২৭ তািরখ রােত ইবাদত কের’। [মুসিলম : ১১৬৫] 

উবাই ইবেন কাব রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

আ�াহর শপথ কের বলিছ, আিম যতদূর জািন রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক লাইলাতুল কদর জান কের েয 

রােত দাঁিড়েয় থাকেত বেলেছন, তা হে� রমজােনর ২৭তম রাত। 

 

সমা� 


