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েংবিপ্ত িণণনা............ 
এ প্রিসে রমাদান মাসে আমাসদর করণীয় 
কাজ েম্পসকণ আসলাচনা করা হসয়সে। 
োওম পালসন রসয়সে অপবরেীম োওয়াি। 
বকন্তু েবিকমত োওম পালম না করসল 
আমরা সে োওয়াি সেসক িবিত হই। 
তাই েকসলর উচৎ রমাদানসক কাসজ 
লাবিসয় দুবনয়া ও আসেরাসতর মহাোফলয 
অজণন করা। 
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পবিত্র রমাদান মাসে আমাসদর করণীয় 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ  َكَما ٱلص 
ِينَ  ََعَ  ُكتَِب   ﴾١٨٣ َتتذُقونَ  لََعلذُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱَّلذ

 [ ١٨٣: ابلقرة]

“সহ ঈমানদারিণ! সতামাসদর ওপর োওম 
ফরয করা হসয়সে। সযরূপ ফরয করা 
হসয়বেল সতামাসদর পূিণিতণী সলাকসদর 
ওপর, সযন সতামরা তাকওয়া অজণন করসত 
পার” [েূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৩] 

ইেলাসমর পিম স্তসের মসযয পবিত্র 
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রমাদান মাসের োওম পালন একবি 
অনযতম স্তে। শারীবরক ও মানবেক 
উৎকর্ণতা োযন, েমাসজর প্রবত দাবয়ত্বসিায 
জাগ্রত, আল্লাহর অফুরন্ত বন‘আমতপ্রাপ্ত ও 
েিণত্র আল্লাহভীবত পবরষু্ফবিত হওয়া 
ইতযাবদর মহান িাতণা বনসয় প্রবত িের 
আমাসদর দুয়াসর আসে কুরআন নাবযসলর 
মবহমাবিত মাে রমাদান। রহমত, 
মািবফরাত আর জাহান্নাম সেসক মুবির 
মহা পয়িাম বনসয় োরা বিসে সনসম 
এসেসে রমাদান, যার সোোঁয়ায় মানুর্ আজ 
সোি বশশুর নযায় আল্লাহ তা‘আলার 
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দরিাসর দু’হাত তুসল অস ার যারায় 
কাোঁদসে। রমাদান আজ মানুসর্র মাস  
ভ্রাতৃসত্বর িেন জাগ্রত কসর তুসলসে। তাই 
স্বািতম সহ রমাদান! সতামাসক েুস্বািতম। 
েমসয়র আিতণমাসন প্রবত িের আসে 
রমাদান। আিার সে চসল যায় বনজ সদসশ। 
বকন্তু আমরা বক তার কাবিত বন‘আমত 
অজণন কসরত সপসরবে? মানি জীিসনর 
পিাশ-র্াি িেসর পিাশ-র্াি িার রমাদান 
আেসি, তন্মসযয দশ-পসনর িের আমরা 
োবক অপ্রাপ্ত। েি বমবলসয় কতিা রমাদানই 
িা পাই? এই স্বল্প পবরেসরও যবদ আমরা 
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রমাদাসনর মসতা মহা মূলযিান বন‘আমত 
হাবরসয় সফবল তসি আমাসদর মসতা 
হতভািা আর সক হসত পসর?  

রমাদান মাসে োওম পালসন রসয়সে 
অপবরেীম ফযীলত। এ েম্পসকণ কসয়কবি 
হাদীে উসল্লে করি। 

আিূ হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক 
িবণণত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াোল্লাম িসলসেন, 

يَام  » نَّة   الصِّ ؤ   َوإِنِ  ََيَْهْل، َولَ  يَْرف ْث  فَلَ  ج   قَاتَلَه   اْمر 
وْ 
َ
ْل  َشاَتَمه   أ َتْيِ  َصائِم   إِّنِّ : فَلْيَق  ِي» «َمرَّ  َنْفِس  َواَّلَّ
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ائِمِ  فَمِ  ََل ل وف   بِيَِدهِ  ْطيَب   الصَّ
َ
ِ  ِعنْدَ  أ  ِمنْ  َتَعاَل  اّللَّ

ابَه   َطَعاَمه   َيْْت ك  » «الِمْسِك  ِريِح   ِمنْ  وََشْهَوتَه   َوََشَ
ْجِل 

َ
يَام   أ نَا ِِل، الصِّ

َ
ْجِزي َوأ

َ
 بَِعْشِ  َواحلََسنَة   بِهِ  أ

ْمثَالَِها
َ
 «أ

“বেয়াম ঢালস্বরূপ। েুতরাং অশ্লীলতা করসি 
না এিং মুসেণর মসতা কাজ করসি না। যবদ 
সকউ তার োসে  িড়া করসত চায়, তাসক 
িাবল সদয়, তসি সে সযন দুই িার িসল, 
আবম োওম পালন করবে। ঐ েত্ত্বার শপে, 
যার হাসত আমার প্রাণ, অিশযই োওম 
পালনকারীর মুসের িে আল্লাহর বনকি 
বমেসকর িসের চাইসতও উৎকৃষ্ট, সে 
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আমার জনয আহার, পান ও কামাচার 
পবরতযাি কসর। বেয়াম আমারই জনয। 
তাই এর পুরষ্কার আবম বনসজই দান করি। 
আর প্রসতযক সনক কাসজর বিবনময় দশ 
গুণ”।1 

োওম গুনাসহর কাফফারা: 

হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক িবনণত, 
বতবন িসলন, 

                                                           
1 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৮৯৪।  
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َمر   قَاَل » ، اّللَّ   رَِضَ  ع   َعِن  َحِديثًا ََيَْفظ   َمنْ  َعنْه 
َذْيَفة   قَاَل  الِفتْنَِة؟ ِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ   ح 

نَا
َ
ول   َسِمْعت ه   أ ِل  فِتْنَة  »: َيق  ْهِلهِ  ِف  الرَّج 

َ
 َوَماِلِ  أ

ر َها وََجارِهِ، َلة   ت َكفِّ يَام   الصَّ َدقَة   َوالصِّ : قَاَل  ،«َوالصَّ
ل   َس لَيْ 

َ
ْسأ

َ
َما ِذهِ، َعنْ  أ ل   إِنَّ

َ
ْسأ

َ
وج   الَِّت  َعِن  أ  َكَما َتم 

وج   ، َيم  ْغلًَقا، بَابًا َذلَِك  د ونَ  َوإِنَّ : قَاَل  ابَلْحر  : قَاَل  م 
وْ  َفي ْفتَح  

َ
؟ أ ،: قَاَل  ي ْكََس  ْجَدر   َذاكَ : قَاَل  ي ْكََس 

َ
 أ

نْ 
َ
ْغلََق  لَ  أ لْنَ  الِقيَاَمِة، يَْومِ  إَِل  ي  وق   اَفق   َسلْه  : لَِمَْس 

َكانَ 
َ
َمر   أ ؟ َمِن  َيْعلَم   ع  َل   ابَلاب 

َ
 َكَما َنَعْم،: َفَقاَل  فََسأ

نَّ  َيْعلَم  
َ
 «اللَّيْلَةَ  َغد   د ونَ  أ

“একবদন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু িলসলন, 
বফতনা েম্পবকণত নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
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ওয়াোল্লাসমর হাদীেবি কার মুেস্ত আসে? 
হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু আনহু িলসলন, আবম 
নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লামসক 
িলসত শুসনবে সয, পবরিার, যন-েম্পদ 
এিং প্রবতসিশীই মানুসর্র জনয বফতনা। 
োলাত, োওম এিং েদকা এর কাফফারা 
হসয় যায়। উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু 
িলসলন, এ বফতনা েম্পসকণ আবম বজজ্ঞাো 
করবে না, আবম সতা বজজ্ঞাো কসরবে ঐ 
বফতনা েম্পসকণ, যা েমুসের সঢউসয়র মসতা 
আসদাবলত হসত োকসি। হুযায়ফা 
রাবদয়াল্লাহু আনহু িলসলন, এ বফতনার 
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োমসন িে দরজা আসে। উমার রাবদয়াল্লাহু 
আনহু িলসলন, এ দরজা বক েুসল যাসি, 
না সভসে যাসি? হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু আনহু 
িলসলন, সভসে যাসি। উমার রাবদয়াল্লাহু 
আনহু িলসলন, তাহসল সতা তা বকয়ামত 
পযণন্ত িে হসি না। আমার মােরূক 
রাবদয়াল্লাহু আনহুসক িললাম, হুযায়ফা 
রাবদয়াল্লাহু আনহুসক বজসজ্ঞে করুন, উমার 
রাবদয়াল্লাহু আনহু বক জানসতন, সক সেই 
দরজা? বতবন িলসলন, হযাোঁ, বতবন এরূপ 
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জানসতন সযরূপ কালসকর বদসনর পূসিণ 
আজসকর রাত”।2  

োওম পালনকারীর জনয রসয়সে জান্নাসত 
রাইয়যান দরজা: 

োহল রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক িবনণত, নিী 
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িসলন, 

َقال   بَابًا اجلَنَّةِ  ِف  إِنَّ » ، َل   ي  يَّان  ل   الرَّ  ِمنْه   يَْدخ 
ونَ  ائِم  ل   لَ  الِقيَاَمِة، يَْومَ  الصَّ َحد   ه  ِمنْ  يَْدخ 

َ
ْم، أ  َغْْي ه 

                                                           
2 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৮৯৫।  
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َقال   ْينَ : ي 
َ
وَن؟ أ ائِم  ونَ  الصَّ وم  ل   لَ  َفيَق  َحد   ِمنْه   يَْدخ 

َ
 أ

ْم، ْغِلَق  َدَخل وا فَإَِذا َغْْي ه 
 
ْل  فَلَمْ  أ َحد   ِمنْه   يَْدخ 

َ
 «أ

“জান্নাসত রাইয়যান নামক একবি দরজা 
আসে। এ দরজা বদসয় বকয়ামসতর বদন 
োওম পালনকারীরাই প্রসিশ করসি। 
তাসদর োড়া আর সকউ এ দরজা বদসয় 
প্রসিশ করসত পারসি না। স ার্ণা সদওয়া 
হসি, োওম পালনকারীরা সকাোয়? তেন 
তারা দাোঁড়াসি। তারা োড়া আর সকউ এ 
দরজা বদসয় প্রসিশ করসি না। তাসদর 
প্রসিসশর পরই দরজা িে কসর সদওয়া 
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হসি। যাসত এ দরজা বদসয় আর সকউ 
প্রসিশ না কসর”।3 

আিূ হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক 
িবনণত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াোল্লাম িসলসেন, 

ْنَفَق  َمنْ »
َ
، َسِبيِل  ِف  َزوَْجْيِ  أ ِ بَْواِب  ِمنْ  ن وِدَي  اّللَّ

َ
 أ

ِ  َعبْدَ  يَا: اجلَنَّةِ  ، َهَذا اّللَّ ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َفَمنْ  َخْْي 
َ
 أ

َلةِ  َلةِ  بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصَّ ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  ،الصَّ
َ
 أ

ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  اجِلَهاِد، بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  اجِلَهادِ 
َ
 أ

                                                           
3 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৮৯৬। 
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يَامِ  يَّاِن، بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصِّ ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  الرَّ
َ
 أ

َدقَةِ  َدقَةِ  بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصَّ ب و َفَقاَل  ،" الصَّ
َ
 بَْكر   أ

ِب : َعنْه   اّللَّ   رَِضَ 
َ
  بِأ

َ
ّمِّ  نَْت أ

 
وَل  يَا َوأ ِ  رَس   ََعَ  َما اّللَّ

بَْواِب  تِلَْك  ِمنْ  د ِعَ  َمنْ 
َ
وَرة ، ِمنْ  األ  ي ْدَع  َفَهْل  ََض 

َحد  
َ
بَْواِب  تِلَْك  ِمنْ  أ

َ
َِّها، األ و َنَعمْ »: قَاَل  ُك  رْج 

َ
نْ  َوأ

َ
 أ

ونَ  مْ  تَك   «ِمنْه 

“সয সকউ আল্লাহর পসে সজাড়া সজাড়া িযয় 
করসি তাসক জান্নাসতর দরজােমূহ সেসক 
ডাকা হসি, সহ আল্লাহর িাদা! এিাই 
উত্তম। অতএি, সয িযবি োলাত 
আদায়কারী, তাসক োলাসতর দরজা সেসক 
ডাকা হসি। সে মুজাবহদ তাসক বজহাসদর 
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দরজা সেসক ডাকা হসি, সয বেয়াম 
পালনকারী, তাসক রাইয়যাি দরজা সেসক 
ডাকা হসি। সয োদকা দানকারী তাসক 
োদকা দরজা সেসক ডাকা হসি। এরপর 
আিূ িকর রাবদয়াল্লাহু আনহু িলসলন, ইয়া 
রােূলুল্লাহ! আপনার জনয আমার বপতা-
মাতা কুরিান, েকল দরজা সেসক কাউসক 
ডাকার সকাসনা প্রসয়াজন সনই, তসি বক 
কাউসক েি দরজা সেসক ডাকা হসি? 
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম 



 

16 

িলসলন, হযাোঁ । আবম আশা কবর তুবম 
তাসদর মসযয হসি”।4 

তাই আেুন রমাদান মাসে আমরা বক বক 
ইিাদাত-িসদিী কসর পবিত্র রমাদাসনর 
পুরষ্কার অজণন করসত পাবর তা বনসয় 
বকচু্ছিণ বচন্তা-ভািনা করা যাক।  

১. বনয়যাসতর পবরশুবিতা: েমস্ত কাজ 
বনয়যাসতর উপর বনভণরশীল। তাই প্রেসমই 
আমাসদর বনয়যাতসক পবরশুি করসত হসি। 
রমাদাসন আমরা সয ভাসলা কাজই কবর না 
                                                           
4 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৮৯৭।  
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সকন তা েিই আল্লাহ তা‘আলার েন্তুবষ্ট 
লাসভর জনয করসিা। োওম পালন, 
তাহাজু্জদ পড়া, তারািীহ পড়া, দান-
োদকাহ করা, োওম পালনকারীসক 
ইফতারী করাসনা, ঈসদর হাবদয়া, যাকাত-
বফতরা ইতযাবদ বিতরণ েি আমসলর 
সপেসন একমাত্র উসেশয োকসি আল্লাহ ও 
তাোঁর রােূসলর েন্তুবষ্ট ও ভাসলািাো অজণন। 

২. কমণেূচী গ্রহণ: শা‘িান মাসের সশসর্র 
বদসক রমাদাসনর জনয একবি কমণেূচী 
প্রণয়ন করসত হসি। রমাদাসন পড়াশুনা, 
অবফসে যাওয়া, কুরআন বতলাওয়াত, 
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তােিীহ-তাহলীল, োলাত, আত্মীয়-
স্বজনসদর েসে সদোশুনা করা ও বিশ্রাম 
ইতযাবদ বনসয় একবি কমণেূচী প্রস্তুত করা 
এিং সে সমাতাসিক কাজ করা। 

৩. পবরিাসরর েিাই োওম পালন করা: 
প্রাপ্ত িয়স্ক, েুস্থ, মুক্বীম েকল মুেবলম নর-
নারীর ওপর োওম পালন ফরয। তাই 
বনসজ সযমন োওম পালন করসি 
পবরিাসরর অনযানয েদেযসদরসকও োওম 
পালসনর আসদশ করসত হসি। মসন রােসত 
হসি, রমাদান মাসে োওম পালনই 
েসিণাৎকৃষ্ট ইিাদাত। এভাসি সোিসদরসক 
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োওম পালসনর অভযাে িসড় তুলসত হসি। 
আিূ হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক 
িবণণত, বতবন িসলন, রােূলুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াোল্লাম িসলসেন, 

ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا َرَمَضاَن، َصامَ  َمنْ »  َما َل   غ 
مَ   «َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“সয িযবি ঈমানেহ োওয়াসির আশায় 
রমযাসনর োওম পালন কসর, তার পূসিণর 
গুনাহ মাফ কসর সদওয়া হয়”।5 

                                                           
5 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ৩৮।  
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৪. জামা‘আসতর োসে োলাত আদায়: 
দদবনক পাোঁচ ওয়াি োলাত আদায় করা 
ফরয। আর রমাদান মাসে সকাসনা সনক 
আমল েত্তর গুণ িা তসতাবযক িৃবি পায়। 
তাই পাোঁচ ওয়াি োলাত জামা‘আসতর 
োসে আদায় করার আপ্রাণ সচষ্টা করা। 

৫. আল্লাহভীবত অজণন: োওসমর মূল লিয 
হসচ্ছ আল্লাহভীবত তো তাকওয়াহ অজণন। 
পবিত্র কুরআসনর ভার্ায়:  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ  َكَما ٱلص 
ِينَ  ََعَ  ُكتَِب   ﴾١٨٣ َتتذُقونَ  لََعلذُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  نمِ  ٱَّلذ

  [١٨٣: ابلقرة]
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“সহ ঈবমনদারিণ! সতামাসদর ওপর োওম 
ফরয করা হসয়সে। সযরূপ ফরয করা 
হসয়বেল সতামাসদর পূিণিতণী সলাকসদর 
ওপর। সযন সতামরা পরসহযিারী অজণন 
করসত পার”। [েূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: 
১৮৩] 

আিূ হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক 
িবনণত, বতবন িসলন, নিী োল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াোল্লাম িসলসেন, 

ورِ  قَْوَل  يََدعْ  لَمْ  َمنْ » ِ  فَلَيَْس  بِِه، َوالَعَمَل  الزُّ  ّلِلَّ
نْ  ِف  َحاَجة  

َ
ابَه   َطَعاَمه   يََدعَ  أ  «َوََشَ
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“সয িযবি বমেযা িলা ও সে অনুযায়ী আমল 
িজণন কসর বন, তার এ পানাহার পবরতযাি 
করায় আল্লাহর সকাসনা প্রসয়াজন সনই”।6 

আিূ হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক 
িবনণত, বতবন িসলন, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াোল্লাম িসলন, 

ُّ : اّللَّ   قَاَل » يَاَم، إِلَّ  َل ، آَدمَ  ابِْن  َعَملِ  ك   ِِل  فَإِنَّه   الصِّ
نَا

َ
ْجِزي َوأ

َ
يَام   بِِه، أ نَّة   َوالصِّ  َصْومِ  يَْوم   ََكنَ  َوإَِذا ،ج 

مْ  َحِدك 
َ
َحد   َسابَّه   فَإِنْ  يَْصَخْب، َولَ  يَْرف ْث  فَلَ  أ

َ
 أ

                                                           
6 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৯০৩।  
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وْ 
َ
، أ ْل  قَاتَلَه  ؤ   إِّنِّ  فَلْيَق  ي» " َصائِم   اْمر  ِ  َنْفس   َواَّلَّ

د   َمَّ ائِمِ  فَمِ  ََل ل وف   بِيَِدهِ، حم  ْطيَب   الصَّ
َ
ِ  ِعنْدَ  أ  ِمنْ  اّللَّ

ائِمِ "  «الِمْسِك  ِريِح  َما فَرَْحتَانِ  لِلصَّ ه  ْفَطرَ  إَِذا: َيْفرَح 
َ
 أ

 «بَِصْوِمهِ  فَِرحَ  َربَّه   لَِقَ  َوإَِذا فَِرَح،

“আল্লাহ তা‘আলা িসলসেন, োওম িযতীত 
আদম েন্তাসনর প্রবতবি কাজই তার বনসজর 
জনয, বকন্তু োওম আমার জনয, তাই আবম 
এর প্রবতদান বদি। োওম ঢালস্বরূপ। 
সতামাসদর সকউ সযন োওম পালসনর বদন 
অশ্লীলতায় বলপ্ত না হয় এিং  িড়া-বিিাদ 
না কসর। সকউ যবদ তাসক িাবল সদয় 
অেিা তার েসে  িড়া কসর, তাহসল সে 
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সযন িসল, আবম একজন োওম 
পালনকারী। যার কিজায় মুহাম্মাসদর প্রাণ, 
তাোঁর শপে! োওম পালনকারীর মুসের িে 
আল্লাহর বনকি বমেসকর িসের চাইসতও 
েুিবে। োওম পালনকারীর জনয রসয়সে 
দূ’বি েুশী যা তাসক েুশী কসর। যেন সে 
ইফতার কসর, সে েুশী হয় এিং যেন সে 
তার রসির োসে োিাৎ করসি, তেন 
োওসমর বিবনমসয় আনবদত হসি”। 7 

                                                           
7 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৯০৪।  
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অনয মাসের মসতা রমাদান মাসেও সকাসনা 
মুবমন েুদ- ুর্, চুবর-ডাকাবত, চাোঁদািাবজ-
বেনতাই, েন্ত্রােী, যুলুম, অতযাচার ইতযাবদ 
করসত পাসর না। ঈসদ স্ত্রী-পুসত্রর জনয 
দামী-দামী সপার্াক সকনার জনয আমাসদর 
সদসশর কমণকতণা ও কমণচারীসদর  ুর্ ও 
চাোঁদািাবজ করা ঐবতসহয পবরণত হসয় 
সিসে। তাই আেুন আর েুদ- ুর্ নয়, 
দুনণীবত মুি েমাজ িিসনর দৃঢ় প্রতযয় এ 
রমাদাসনই গ্রহণ কবর।  

৬. কুরআন বতলাওয়াত: রমাদান মাসেই 
সহরার পাদসদশ সেসক মানিতার মুবির 



 

26 

দূত রােূসল কারীম োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াোল্লাম মানিকুসলর বহদায়াতর জনয 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীসনর পি সেসক 
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রাপ্ত হন। কুরআসনর 
ভার্ায়:  

ِي   َرَمَضانَ  َشۡهرُ ﴿ نزَِل  ٱَّلذ
ُ
 ُهٗدى ٱۡلُقۡرَءانُ  يهِ فِ  أ

ِنَ  َوَبي َِنَٰت   ل ِلنذاِس   َشهِدَ  َفَمن َوٱۡلُفۡرقَاِن   ٱلُۡهَدىَٰ  م 
ۡهرَ  ِمنُكمُ  وۡ  َمرِيًضا ََكنَ  َوَمن فَۡلَيُصۡمُه   ٱلشذ

َ
َٰ  أ  ََعَ

ة   َسَفر   ِنۡ  فَعِدذ يذام   م 
َ
َخَر   أ

ُ
ُ  يُرِيدُ  أ  ٱۡليُۡسَ  بُِكمُ  ٱّللذ

ةَ  َوِِلُۡكِملُوا   ۡسَ ٱۡلعُ  بُِكمُ  يُرِيدُ  َوَل  وا   ٱۡلعِدذ ُ ِ  َوِِلَُكّب 
 َ َٰ  ٱّللذ َُٰكمۡ  َما ََعَ  ﴾١٨٥ تَۡشُكُرونَ  َولََعلذُكمۡ  َهَدى

  [١٨٥: ابلقرة]
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“রমাদান মাে, যাসত কুরআন নাবযল করা 
হসয়সে মানুসর্র জনয বহদায়াতস্বরূপ এিং 
বহদায়াসতর েুস্পষ্ট বনদশণনািলী ও েতয-
বমেযার পােণকযকারীরূসপ। েুতরাং 
সতামাসদর মসযয সয মােবিসত উপবস্থত 
হসি, সে সযন তাসত োওম পালন কসর। 
আর সয অেুস্থ হসি অেিা েফসর োকসি 
তসি অনযানয বদিসে েংেযা পূরণ কসর 
বনসি। আল্লাহ সতামাসদর েহজ চান এিং 
কবিন চান না। আর যাসত সতামরা েংেযা 
পূরণ কর এিং বতবন সতামাসদরসক সয 
বহদায়াত বদসয়সেন, তার জনয আল্লাহর 
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িড়ত্ব স ার্ণা কর এিং যাসত সতামরা 
সশাকর আদায় কর”। [েূরা আল-িাকারাহ, 
আয়াত: ১৮৫] 

েুতরাং রমাদান মাসে সিবশ সিবশ কুরআন 
বতলাওয়াত করা উবচৎ।  

৭. বিলম্ব কসর োহরী গ্রহণ: রমাদান মাসে 
োহরী োওয়া মুস্তাহাি। সকননা আনাে 
ইিন মাবলক রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক 
িবণণত, নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম 
িসলসেন,  

وا» ر  ورِ  ِف  فَإِنَّ  تََسحَّ ح   «بََرَكةً  السَّ
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“সতামরা োহরী োও, সকননা োহরীসত 
রসয়সে িরকত”।8 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু আনহা সেসক িবনণত, 
বতবন িসলন,  

نَّ 
َ
، ي ؤَذِّن   ََكنَ  بَِلًل  أ ول   َفَقاَل  بِلَيْل  ِ  رَس   اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

ب وا ُك  وا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  مِّ  اْبن   ي ؤَذِّنَ  َحّتَّ  َواَْشَ
 
 أ

،  قَاَل  ،«الَفْجر   َيْطل عَ  َحّتَّ  ي ؤَذِّن   لَ  فَإِنَّه   َمْكت وم 
نْ  َولَمْ : الَقاِسم   َذانِِهَما َبْيَ  يَك 

َ
نْ  إِلَّ  أ

َ
 َذا يَْرَق  أ

َل   «َذا َوَيْْنِ
                                                           
8 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৯২৩; েহীহ মুেবলম, 
হাদীে নং ১০৯৫।  
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“বিলাল রাবদয়াল্লাহু আনহু রাসত আযান 
বদসতন। তাই রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াোল্লাম িসলন, ইিন উসম্ম মাকতূসমর 
আযান সদওয়া পযণন্ত সতামরা পানাহার 
কর। সকননা সে ফজর না হওয়া পযণন্ত 
আযান সদয় না। কাবেম রহ. িসলন, এসদর 
উভসয়র মাস  শুযু এতিুকু িযিযান বেল 
সয, একজন নামসতন এিং অনযজন 
উিসতন।”9 

                                                           
9 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৯১৮। 
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তাোড়া বিলম্ব কসর োহরী োওয়া 
মুস্তাহাি। তসি অিশযই ফজসরর আযাসনর 
পূসিণই সশর্ করসত হসি। 

৮. আযাসনর োে োসে ইফতার করা: 
েূযণাসস্তর োসে োসেই ইফতারী করা 
মুস্তাহাি। োহল ইিন ো’দ রাবদয়াল্লাহু 
আনহু সেসক িবণণত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াোল্লাম িসলসেন:  

ْْي   انلَّاس   يََزال   لَ »
ل وا َما ِِبَ  «الِفْطرَ  َعجَّ
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“সলাসকরা যতবদন যািৎ ওয়াি হওয়া মাত্র 
ইফতার করসি, ততবদন তারা কলযাসণর 
ওপর োকসি”।10 

উমার ইিনুল োত্তাি রাবদয়াল্লাহু আনহু 
সেসক িবণণত, বতবন িসলন, রােূলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িসলসেন : 

ْقبََل  إَِذا»
َ
نَا، َها ِمنْ  اللَّيْل   أ ْدبَرَ  ه 

َ
 َها ِمنْ  انلََّهار   َوأ

نَا، ْمس   وََغَرَبِت  ه  ْفَطرَ  َفَقدْ  الشَّ
َ
ائِم   أ  «الصَّ

                                                           
10 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৯৫৭।  
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“যেন রাত্র সে বদক সেসক  বনসয় আসে ও 
বদন এবদক সেসক চসল যায় এিং েূযণ ডুসি 
যায়, তেন োওম পালনকারী ইফতার 
করসি”।11 

৯. ইফতারীর েময় সদা‘আ করা: োওম 
পালনকারীর জনয েুন্নাত হসচ্ছ ইফতাসরর 
পূিণ মুহূসতণ সদা‘আ করা। কারণ, এ েময় 
সদা‘আ কিুল হয়। রােূল োল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াোল্লাম িসলসেন:  

                                                           
11 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৯৫৪।  
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ْم، ت َردُّ  لَ  ثََلث  » ، اإِلَمام   َدْعَوت ه  ائِم   الَعاِدل   َوالصَّ
، ِحيَ  ْفِطر   «لَْمْظل ومِ ا وََدْعَوة   ي 

“বতন িযবির সদা‘আ বফবরসয় সদওয়া হয় 
না। োওম পালনকারী যেন ইফতার কসর, 
নযায়পরায়ণ িাদশাহ এিং বনযণাবতত িযবির 
সদা‘আ"। 12  

১০. োওম পালনকারীসক ইফতার করাসনা: 
োওম পালনকারীসক ইফতার করাসনা 
রমাদাসন একবি বিসশর্ োওয়াসির কাজ। 
                                                           
12 বতরবমযী, হাদীে নং ২৫২৬; ইিন মাজাহ, 
হাদীে নং ১৭৫২। 
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যাসয়দ ইিন োসলদ আল-জুহানী নিী 
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম সেসক িণণনা 
কসরন, বতবন িসলসেন:  

رَ  َمنْ » ِتَب  َصائًِما، َفطَّ ْجِرهِ، ِمثْل   َل   ك 
َ
نَّه   إِلَّ  أ

َ
 َل  أ

ْجرِ  ِمنْ  َينْق ص  
َ
ائِمِ  أ ء   الصَّ  «ََشْ

“সয িযবি সকাসনা োওম পালনকারীসক 
ইফতার করাসি সে োওম পালনকারীর 
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েমপবরমাণ োওয়াি পাসি। তসি োওম 
পালনকারীর োওয়াি কমাসনা হসি না”।13  

১১. তারািীর োলাত আদায়: রমাদাসন 
তারািীর োলাত আদায় করা েুন্নাত। আিূ 
হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক িবণণত, 
বতবন িসলন, রােূলুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াোল্লাম িসলসেন, 

ِفرَ  َسابًا،َواْحتِ  إِيَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ » مَ  َما َل   غ   َتَقدَّ
 «َذنْبِهِ  ِمنْ 

                                                           
13 বতরবমযী, হাদীে নং ৮০৭; মুেনাসদ আহমাদ, 
হাদীে নং ১৭০৩৩। 
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“সয িযবি রমযাসনর রাসত োওয়াসির 
আশায় রাত সজসি ইিাদত কসর, তার 
পূসিণর গুনাহ মাফ কসর সদওয়া হয়”।14 

আবু্দর রহমান ইিন ‘আিদ আল-ক্বারী রহ. 
িণণনা কসরন, বতবন িসলন, 

َمرَ  َمعَ  َخرَْجت   اِب  بِْن  ع  ، اّللَّ   رَِضَ  اَلَطَّ  ََلْلَةً  َعنْه 
ْوَزاع   انلَّاس   فَإَِذا الَمْسِجِد، إَِل  َرَمَضانَ  ِف 

َ
 أ

ق وَن، تََفرِّ ل   ي َصلِّ  م  ل   َوي َصلِّ  نِلَْفِسِه، الرَّج   الرَّج 
، بَِصَلتِهِ  َفي َصلِّ  َمر   َفَقاَل  الرَّْهط  رَى إِّنِّ »: ع 

َ
 لَوْ  أ

                                                           
14 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ৩৭; েহীহ মুেবলম, 
হাদীে নং ৭৫৯।  
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، قَاِرئ   ََعَ  َهؤ لَءِ  ََجَْعت   ْمثََل  لَََكنَ  َواِحد 
َ
 ث مَّ  «أ

مْ  َعَزَم، َبِّ  ََعَ  فََجَمَعه 
 
، بِْن  أ  َمَعه   َخرَْجت   ث مَّ  َكْعب 

ْخَرى، ََلْلَةً 
 
 قَاَل  قَاِرئِِهْم، بَِصَلةِ  ي َصلُّونَ  َوانلَّاس   أ
َمر   فَْضل   َعنَْها َينَام ونَ  َوالَِّت  َهِذهِ، ابلِْدَعة   نِْعمَ »: ع 

َ
 أ

وم   الَِّت  ِمنَ   انلَّاس   َوََكنَ  اللَّيِْل  آِخرَ  ي ِريد   «ونَ َيق 
ونَ  وم  َل   َيق  وَّ

َ
 أ

“আবম রমাদাসনর এক রাসত উমার ইিনুল 
োত্তাি রাবদয়াল্লাহু আনহুর েসে মেবজসদ 
নিিীসত বিসয় সদেসত পাই সয, সলাসকরা 
বিবিপ্ত জামা‘আসত বিভি। সকউ একাকী 
োলাত আদায় করসে আিার সকাসনা িযবি 
োলাত আদায় করসে এিং তার ইকসতদা 
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কসর একদল সলাক োলাত আদায় করসে। 
উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু িলসলন, আবম 
মসন কবর সয, এই সলাকসদর যবদ আবম 
একজন ক্বারীর (ইমাসমর) বপেসন একবত্রত 
কসর বদই, তসি তা উত্তম হসি। এরপর 
বতবন উিাই ইিন কা‘ি রাবদয়াল্লাহু আনহুর 
বপেসন েকলসক একবত্রত কসর বদসলন। 
পসর আর এক রাসত আবম তার (উমার 
রাবদয়াল্লাহু আনহুর) েসে সির হই। তেন 
সলাসকরা তাসদর ইমাসমর োসে োলাত 
আদায় করবেল। উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু 
িলসলন, কত না েুদর এই নতুন িযিস্থা! 
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সতামরা রাসতর সয অংসশ  ুবমসয় োক তা 
রাসতর ঐ অংশ অসপিা উত্তম সয অংসশ 
সতামরা োলাত আদায় কর, এর দ্বারা বতবন 
সশর্ রাত িুব সয়সেন, সকননা তেন রাসতর 
প্রেমভাসি সলাসকরা োলাত আদায় 
করত।15 

তারািীর োলাসত কুরআন েতম করা 
মুস্তাহাি: 

১২. তাহাজু্জসদর োলাত পড়া: নীরসি 
বনজণসন িভীর রজনীসত আল্লাহ তা‘আলার 
                                                           
15 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ২০১০।  



 

41 

োমসন দাোঁড়াসল পৃবেিীর েি েুে সযন 
তেন উপসভাি করা যায়। এ েময় িাদা 
বকেু প্রেণনা করসল আল্লাহ বফবরসয় সদন 
না। রােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম 
িসলসেন: “ফরয োলাসতর পর েসিণাৎকৃষ্ট 
োলাত হসচ্ছ তাহাজু্জসদর োলাত”।16 

১৩. সশর্ দশবদন ই‘বতকাফ করা: দুবনয়ার 
মায়াজাল বেন্ন কসর আল্লাহ তা‘আলার 
োবন্নযয লাসভর উসেসশয রমাদাসনর সশর্ 
দশবদন সকাসনা জাসম মেবজসদ একাগ্রবচসত্ত 

                                                           
16 েহীহ মুেবলম। 
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বযবকর-আযকার, োলাত, কুরআন 
বতলাওয়াত ইতযাবদ ইিাদাত-িসদিীর মাস  
সকসি সদওয়া হসলা ই‘বতকাফ। ই‘বতকাফ 
করা োন্নাসত মুয়াক্কাদা (বকফায়াহ) হাদীসে 
এসেসে: “রােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াোল্লাম মৃতুযর আি পযণন্ত রমাদাসনর 
সশর্ দশবদন ই‘বতকাফ কসরসেন। তাোঁর 
মৃতুযর পসর তাোঁর স্ত্রীিণ ই‘বতকাফ 
কসরসেন”। ই'বতকাফকারী লাইলাতুল 
ক্বদসরর সেৌভািয প্রাপ্ত হসত পাসরন। 

১৪. রমাদান মাসে যাকাত আদায় করা: 
যাকাত ইেলাসমর তৃতীয় স্তে। োলাসতর 
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পসরই এর স্থান। প্রসতযক যনিান িযবি 
যার েম্পদ যাকাসতর সনোি পবরমাণ 
হসয়সে তাসদর যাকাত আদায় করা ফরয। 
রমাদাসন একবি ফরয আদায় করসল 
েত্তরবি ফরয আদায় করার োওয়াি। তাই 
এ মাসে যাকাত আদায় করসল অবতবরি 
োওয়াসির অবযকারী হওয়া যায়। 

১৫. োযযমত দান-েদকাহ করা: রমাদান 
মাসে সিবশ সিবশ নফল দান-োদকাহ করা 
উবচৎ। রােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াোল্লাম বেসলন েিসচসয় সিবশ দানশীল 
িযবি। আর রমাদান আেসল বতবন আসরা 
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সিবশ দানশীল হসতন। হাদীসে এসেসে, 
ইিন আব্বাে রাবদয়াল্লাহু আনহুমা িসলন, 

ْجوَدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »
َ
 انلَّاِس  أ

، ْجوَد   َوََكنَ  بِاَلَْْيِ
َ
ون   َما أ  يَلَْقاه   ِحيَ  َرَمَضانَ  ِف  يَك 

، يل  يل   َوََكنَ  ِجْْبِ َلم   َعلَيْهِ  ِجْْبِ َّ  يَلَْقاه   السَّ  ََلْلَة   ك 
 َصّلَّ  انلَِّبُّ  َعلَيْهِ  َيْعرِض   يَنَْسِلَخ، َحّتَّ  َرَمَضاَن، ِف 

ْرآَن، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   يل   لَِقيَه   فَإَِذا الق   َعلَيْهِ  ِجْْبِ
، َلم  ْجوَ  ََكنَ  السَّ

َ
يِح  ِمنَ  بِاَلَْْيِ  دَ أ رَْسلَةِ  الرِّ  «الم 

“নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম যন 
েম্পদ িযয় করার িযাপাসর েকসলর সচসয় 
দানশীল বেসলন। রমাদাসন বজিরীল 
আলাইবহে োলাম যেন তাোঁর োসে সদো 
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করসতন, তেন বতবন আসরা অবযক দান 
করসতন। রমাদান সশর্ না হওয়া পযণন্ত 
প্রবত রাসতই বজিরীল তাোঁর একিার োিাৎ 
করসতন। আর নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াোল্লাম তাসক কুরআন সশানাসতন। 
বজিরীল যেন তাোঁর েসে োিাৎ করসতন 
তেন বতবন রহমত সপ্রবরত িায়ূর সচসয় 
অবযক যন-েম্পদ দান করসতন”।17 

তাই োমেণিানসদর উবচৎ পাড়া-প্রবতসিশী, 
আত্মীয়-স্বজন, িরীি-দুুঃেী েিাইসক 

                                                           
17 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ১৯০২।  
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োযযমত দান-োদকা বদসয় েহসযাবিতা 
করা।  

১৬. েদাকাতুল বফতর আদায় করা: 
োওসমর পবিত্রতাস্বরূপ োওম 
পালনকারীসক েদাকাতুল বফতর আদায় 
করা ওয়াবজি। এ েদাকা দ্বারা আমরা 
িরীি বমেকীনসদরসক ঈসদর আনসদ 
শাবমল করসত পাবর। ঈসদর োলাসতর 
পূসিণই এই বফতরা আদায় করা েুন্নাত। 
তসি বিলম্ব হসল ঈসদর পসরও তা আদায় 
করা যায়। 
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১৭. রমাদাসন উমরা পালন: রমাদাসন উমরা 
পালন করার ফযীলত অসনক। রােূল 
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িসলসেন: 
“রমাদাসন উমরা পালন হসজর েমান”।18 
অনয আসরক হাদীসে এসেসে: “রমাদাসন 
উমরা পালন হজ আদাসয়র েমান িা 
আমার োসে হজ আদাসয়র েমান”।19 তাই 
যাসদর উমরা পালসনর বনয়যাত আসে 
তাসদর উবচৎ রমাদাসন উমরা পালন করা।  

                                                           
18 েহীহ িুোরী ও মুেবলম। 
19 েহীহ মুেবলম। 
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১৮. লাইলাতুর ক্বদর তালাশ করা: আল্লাহ 
তা‘আলা িসলন,  

نَزۡلَنَٰهُ  إِنذا  ﴿
َ
ََٰك  َوَما   ١ ٱۡلَقۡدرِ  ََلۡلَةِ ِف  أ ۡدَرى

َ
 ََلۡلَةُ  َما أ

ِنۡ  َخۡي   ٱۡلَقۡدرِ  ََلۡلَةُ  ٢ ٱۡلَقۡدرِ  ۡلِف  م 
َ
ُل  ٣ َشۡهر   أ  َتََنذ

وحُ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  ِن َرب ِِهم بِإِۡذنِ  فِيَها َوٱلرُّ ۡمر   ُك ِ  م 
َ
 ٤ أ

َٰ  ِهَ  َسَلَٰم     [٥ ،١: القدر] ﴾٥ ٱۡلَفۡجرِ  َمۡطلَعِ  َحّتذ

“বনশ্চয় আমরা এবি নাবযল কসরবে 
‘লাইলাতুল কদসর।’ সতামাসক বকসে 
জানাসি ‘লাইলাতুল কদর’ কী? 
‘লাইলাতুল কদর’ হাজার মাে অসপিা 
উত্তম। সে রাসত বফবরশতারা ও রূহ 
(বজিরীল) তাসদর রসির অনুমবতক্রসম 
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েকল বেিান্ত বনসয় অিতরণ কসর। 
শাবন্তময় সেই রাত, ফজসরর েূচনা পযণন্ত”। 
[েূরা আল-ক্বাদর, আয়াত: ১-৫] 

আিূ হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু সেসক 
িবণণত, বতবন িসলন, রােূলুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়োল্লাম িসলসেন, 

مْ  َمنْ » ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا الَقْدِر، ََلْلَةَ  َيق   َما َل   غ 
مَ   «َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“সয িযবি ঈমাসনর োসে োওয়াসির 
আশায় লাইলাতুল কদর-এ ইিদসত রাবত্র 
জািরণ করসি, তার অতীসতর গুনাহ মাফ 
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কসর সদওয়া হসি”।20 

বযর সেসক িবণণত, বতবন িসলন, আবম উিাই 
ইিন কা‘ি রাবদয়াল্লাহু আনহুসক িলসত 
শুসনবে, যেন তাসক িলা হি সয, আবু্দল্লাহ 
ইিন মােউদ রাবদয়াল্লাহু আনহু িসলসেন, 

نَةَ  قَامَ  َمنْ » َصاَب  السَّ
َ
َبي  َفَقاَل  ،«الَْقْدرِ  ََلْلَةَ  أ

 
: أ

ِي َواهللِ » َو، إِلَّ  إَِلَ  َل  اَّلَّ  ِلف  ََيْ  َرَمَضاَن، لَِف  إِنََّها ه 
ْعلَم   إِّنِّ  َوَواهللِ  يَْستَثِِْن، َما

َ
يُّ  أَل

َ
، ََلْلَة   أ  ِِهَ  ِِهَ

َمَرنَا الَِّت  اللَّيْلَة  
َ
ول   بَِها أ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

                                                           
20 েহীহ িুোরী, হাদীে নং ৩৫।  



 

51 

يَن، َسبْع   َصِبيَحةِ  ََلْلَة   ِِهَ  بِِقيَاِمَها، وََسلَّمَ   وَِعْشِ
َماَرت َها

َ
نْ  َوأ

َ
ْمس   َتْطل عَ  أ  يَْوِمَها َصِبيَحةِ  ِف  الشَّ

َعاعَ  َل  َبيَْضاءَ   «لََها ش 

“সয িযবি োরা িের (ইিাদসত) রাবত্র 
জািরণ করসি সে লাইলাতুল-কাদর পাসি; 
তেন উিাই রাবদয়াল্লাহু আনহু িলসলন, 
সেই আল্লাহর কেম বতবন িযতীত আর 
সকাসনা মা‘িুদ সনই। তা অিশযই রমদাসন 
রসয়সে। বতবন কেম কসর িসলবেসলন এিং 
বতবন সকাসনা িযবতক্রম োড়াই কেম কসর 
িসলবেসলন। আিার বতবন আল্লাহর কেম 
সেসয় িলসলন, ভাসলা কসরই জাবন সয, 



 

52 

সেবি সকান রাত; সেবি হসলা সে রাত সয 
রাত সজসি ইিাদত করার জনয রােুলুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়োল্লাম আমাসদর 
হুকুম কসরবেসলন। সয রাসতর সভার হয়, 
োতাসশ রমাদান। আর সে রাসতর 
আলামত হসলা এই সয, বদসনর েূযণ উবদত 
হয় উজ্জল হসয় তাসত (বকরসণর) তীব্রতা 
োসক না।”21 

তাই রমাদাসনর সশর্ দশবদন বিসশর্ কসর 
সিসজাড় রাবত্রসত ইিাদাসতর মাযযসম 

                                                           
21 েহীহ মুেবলম, হাদীে নং ৭৬২।  



 

53 

ক্বদসরর রাবত্র তালাশ করা উবচৎ। 

১৯. েমাসজর প্রবত দাবয়ত্বসিায জাবিসয় 
সতালা: দী ণ এক মাে বেয়াম োযনার দ্বারা 
মানুর্ িু সত পাসর দুুঃেীজসনর িুযা-
তৃষ্ণার মমণসিদনা। তাই ইেলাম রমাদাসনর 
োওম ফরয কসর েমাসজর অিসহবলত 
মানুসর্র প্রবত দাবয়ত্বসিায িসড় তুসলসে তা 
আমাসদর ভুসল সিসল চলসি না। 
আতণমানিতার সেিায় বনসজসক বিবলসয় 
সদওয়ার বশিাই বদসয় যায় রমাদান।  

২০. সদশাত্মসিাসয অনুপ্রাবণত হওয়া: 
রমাদান মাে হসলা আল্লাহ তা‘আলার 
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োহাসযযর মাে। এ মাসে আল্লাহ তা‘আলা 
মুেবলমসদরসক যুসি যুসি শত্রুর 
সমাকাসিলায় বিজয় দান কসরসেন। 
ইেলাসমর ইবতহাসে ঐবতহাবেক িদসরর 
যুসি েসতরই রমাদান মদীনা রাসের 
স্বাযীনতা বিসক রােসত ইেলাসমর বিজয় 
কসল্প মক্কার কাবফরসদর বিরুসি রােূল 
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম ও 
মুেবলমিণ ঐবতহাবেক বিজয় লাভ কসরন। 
আল্লাহ িসলসেন,  

ُكمُ  َولََقدۡ ﴿ ُ  نَََصَ نُتمۡ  بَِبۡدر   ٱّللذ
َ
ذِلذة    َوأ

َ
َ  فَٱتذُقوا   أ  ٱّللذ

لَن لِۡلُمۡؤِمنِيَ  َتُقوُل  إِذۡ  ١٢٣ تَۡشُكُرونَ  لََعلذُكمۡ 
َ
 أ
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ن يَۡكفَِيُكمۡ 
َ
ُكمۡ يُ  أ ََٰثةِ َربُُّكم ِمدذ ِنَ  َءاَلَٰف   بَِثَل  م 

ى  ١٢٤ ُمََنلِيَ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ وا   إِن بََلَٰٓ  َوَتتذُقوا   تَۡصِّبُ
تُوُكم

ۡ
ِن َوَيأ  ِِبَۡمَسةِ  َربُُّكم ُيۡمِدۡدُكمۡ  َهََٰذا فَۡورِهِمۡ  م 

ِنَ  َءاَلَٰف   : عمران ال] ﴾١٢٥ ُمَسو ِِميَ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ م 
١٢٥ ،١٢٣]  

“আর অিশযই আল্লাহ সতামাসদরসক িদসর 
োহাযয কসরসেন অেচ সতামরা বেসল 
হীনিল। অতএি, সতামরা আল্লাহসক ভয় 
কর, আশা করা যায়, সতামরা সশাকরগুজার 
হসি। স্মরণ কর, যেন তুবম মুবমনসদরসক 
িলবেসল, ‘সতামাসদর জনয বক যসেষ্ট নয় 
সয, সতামাসদর রি সতামাসদরসক বতন 
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হাজার নাবযলকৃত বফবরশতা দ্বারা োহাযয 
করসিন’? হযাোঁ, যবদ সতামরা দযযণ যর এিং 
তাকওয়া অিলম্বন কর, আর তারা হিাৎ 
সতামাসদর মুসোমুবে এসে যায়, তসি 
সতামাসদর রি পাোঁচ হাজার বচবিত 
বফবরশতা দ্বারা সতামাসদরসক োহাযয 
করসিন”। [েূরা আসল ইমরান, আয়াত: 
১২৩-১২৫] 

তাই প্রবত িের রমাদান আমাসদরসক 
সদশসপ্রম বশিা সদয়। িবহরািত শত্রুর 
সমাকাসিলায় বপ্রয় মাতৃভূবমসক বিসক রাোর 
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দৃঢ় েংকল্প আমরা রমাদান মাসে গ্রহণ 
করসিা। 

২১. রমাদাসন শরীসরর যত্ন সনওয়া: েুস্বােয 
েকল েুসের মূল। ইিাদত করার জনয চাই 
শারীবরক েুস্থতা। প্রিাসদ িালা হয়: 
“সতামরা োওম পালন কসরা, েুস্থ োক”। 
তাই রমাদাসন পবরমাণ মত পানাহার করা 
উবচৎ। অনযবদসক োওসমর কারসণ মানুসর্র 
অসনক সরাি-িযাবয দূর হয়। সযমন, োদয 
বনয়ন্ত্রসনর ফসল সমদ, ডায়াসিবিে, িাবেক, 
ব্লাড সপ্রোর, হৃদসরাি ও মানবেক অবস্থরতা 
দূর হয়। 
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২২. আত্মেমাসলাচনা করা: রমাদাসন চাোঁদ 
উবদৎ হসলই রহমসতর দরজা সোলা হয়। 
প্রবতবি বদন অবতিাবহত হওয়ার োসে োসে 
বহোি করসত হসি আবম কতিুকু ভাসলা িা 
োরাপ কাজ কসরবে। মসন রােসত হসি 
জীিসন কতবি রমাদানই িা পাসিা। আিামী 
রমাদাসন আবম বক সিোঁসচ োকসিা? পর 
পাসরর জনয আবম কতিুকু েম্বল অজণন 
কসরবে? এভাসি প্রবতবি বদন বহসেি করসল 
একবি েফল রমাদান অবতিাবহত করা 
েেি।  
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২৩. রমাদান পরিতণী কমণেূচী গ্রহণ: 
রমাদাসনর পসর িাবক এিারবি মাে 
কীভাসি চলসিা সে বেিান্ত রমাদান মাসেই 
বনসত হসি। শাওয়াসলর েয় োওম, 
রমাদাসনর পসর পুনরায় পাসপর জিসত 
বফসর না যাওয়া ইতযাবদ বির্সয় অিল 
অবিচল পবরকল্পনা রমাদান মাসেই গ্রহন 
করা। 

সহ  ুমন্ত! সজসি ওি, আর কত কাল 
এভাসি  ুমাসি? মৃতুযর পসর কিসর হাজার 
হাজার িের  ুমাসত পারসি। রমাদান 
বিদায় বনসচ্ছ তুবম বক তার বন‘আমত প্রাপ্ত 
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হসয়সো? োলাত-োওম, দান-োদকাহ, 
কুরআন বতলাওয়াত, েৎকাসজ আসদশ, 
অেৎ কাসজ বনসর্য ইতযাবদর মাযযসম 
রমাদানসক স্বািত জানাও। আল্লাহ 
আমাসদর েিাইসক কিুল করুন। আমীন! 


