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 2  

ভূরমকা 
 

সকল প্রিাংসা আল্লাহ ো‘আলার জ য, রযর  পরম 
করুণাময়, অরে দয়ালু ও রবচার রদবতসর মারলক। আমরা 
একমাত্র োাঁর ইবাদাে করর এবাং োাঁর র কট সাহাযয 
প্রার্শ া করর। আরম সাক্ষয রদরি ময আল্লাহ ছাড়া মকাত া 
ইলাহ ম ই, রের  এক োর মকাত া িরীক ম ই। রের  
পূবশাপর সবার ইলাহ, আসমা  ও যরমত র রক্ষাকেশা। 
আরম আতরা সাক্ষয রদরি ময মুহাাাম্মদ োাঁর বান্দা ও 
রাসূল। যাতক রের  দু’জাহাত র রহমে, জী  ও মা ব 
জারের রহদায়ােস্বরূপ মপ্ররণ কতরতছ । োর ওপর ও 
োর পররবার এবাং োর সকল সার্ী, স্ত্রী ও সন্তাত র 
ওপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম। আতরা যারা ইলম, আমল 
ও আল্লাহর রদতক আহ্বা  করার মহা  কতমশ োতদর 
পদাঙ্ক অ ুসরণ করতব ও রকয়ামে পযশন্ত রহদায়াতের 
ওপর প্ররেরষ্ঠে র্াকতব -োতদর সবার ওপর। 
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অেঃপর, আল্লাহ ো‘আলার রহকমে ও রহমতের দারব, 
রের  আমাতদর জ য রােতক কতরতছ  আরাম ও 
রবশ্রাতমর স্থা  এবাং রদ তক কতরতছ  রররযক ও জীরবকা 
র বশাতহর কমশতক্ষত্র। এ হতি আল্লাহর সৃি জগেবাসীর 
প্রকৃরে বা সাধারণ র য়ম। এ র য়তমর রবতরারধো মূলেঃ 
প্রকৃরের রবতরারধো, যার পররণরে কখত া শুভ  য়। 
ঘুতমর জ য রাে, কতমশর জ য রদ  র ধশাররে। এর 
রবপরীে হতল িরীর, স্বাস্থয ও মা রসক সুস্থো রবপযশস্ত 
হয়। রবতিষ কতর রাে মজতগ গা -বাজ া ও অশ্লীল রচত্র 
দিশত  মত্ত র্াকার ফতল রদত র অরধকাাংি সময় ঘুতম 
র ঃতিষ হয়, িরীর জুতড় অলসো রবরাজ কতর, 
প্রতয়াজ ীয় কতমশ বযাঘাে ঘতট এবাং সূযশাতস্তর পর অসমতয় 
ফজর সালাে কাযা করা হয়। যা দী , দুর য়া ও 
আতখরাে ধ্বাংতসর কারণ। এ ক্ষরের মকাত া েুল া ম ই, 
এর মচতয় বড় মকাত া মুরসবে ম ই। এ মর্তক োওবা 
করা যেদ্রুে সম্ভব অরে জরুরর। 

মুসরলম ভাইতদর জ য কলযাণ কাম া ও োতদর মর্তক 
অর ি দূরীকরতণর আকাঙ্ক্ষা মর্তক অত্র পুরস্তকা রচ া 
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করর। যার  াম রদতয়রছ  املبكر تذكري البرش بفوائد انلوم
 মা ব জারেতক দ্রুে ঘুমাত ার ফায়দা ও“ وأرضار السهر

রাে জাগার ক্ষরে সম্পতকশ অবরহে করা”। এ গ্রতের 
প্ররেরট রবষয় আল্লাহর কালাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাতমর হাদীস ও জ্ঞা ীতদর বাণী মর্তক সাংগৃহীে। 

আরম প্রর্তম কুরআত র মসসব আয়ােগুতলা উতল্লখ 
কতররছ, মযখাত  আল্লাহ ো‘আলা রােতক স্বরস্ত ও 
রবশ্রাতমর স্থা  এবাং রদ তক আতলারকে ও কমশমুখর কতর 
বান্দার ওপর অ ুগ্রহ প্রকাি কতরতছ । অেঃপর  বী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর ঘুতমর আদিশ এবাং রাে 
জাগার কুফল বণশ া কতররছ। আতরা উতল্লখ কতররছ রদত  
ঘুমাত ার অপকাররো রবতিষ কতর ফজর ও আসর বাদ, 
এবাং ঘুম দরমতয় রাখার কুফল, ময কারতণ  া া বযারধর 
সৃরি হয়। হযাাঁ, যার রাে জাগা ইবাদাে, োর পতক্ষ 
ঘুমাত ার েুল ায় জাগ্রে র্াকা উত্তম, যরদ ো সুন্নে 
মমাোতবক হয়। 
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আল্লাহ অত্র পুরস্তকাতক োর সতুষ্রি অজশত র উসীলা ও 
মুসরলম ভাইতদর উপকারী করু । আমাতদর  বী 
মুহাম্মাদ, োাঁর পররবার ও সার্ীসহ সকতলর ওপর দুরূদ 
ও সালাম বষশণ করু । 
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রাে-রদ  আল্লাহর রবতিষ অ ুগ্রহ 

আল্লাহ ো‘আলার দয়া ও অ ুগ্রহ ময, রের  রােতক 
বার তয়তছ  অন্ধকার, যা মা ব জারের স্বরস্ত ও রবশ্রাম 
উপতযাগী। রদ তক বার তয়তছ  উজ্জ্বল, যা োতদর দী , 
দুর য়া ও আরখরাতের কমশ উপযুক্ত। 

১. আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 

ِيٱَُهوَ ﴿ ع ل َََّلذ َيٱَل ُكمََُج  ارَ ٱوَ َفِيهََُِكُنوا َلِت سَيَل َّلذ ا َُمبَيَنلذه  َِفََإِنَذَِِصً
وَيَت َي  َٓأَلَلِك َذ  َ ُعونَ ي سَيَمَ ل ِق   [  ٧٦:  يونس] ﴾٦٧ََم 

“রের ই মস সত্তা, রযর  মোমাতদর জ য রােতক সৃরি 
কতরতছ , ময  মোমরা োতে রবশ্রাম  াও এবাং রদ তক 
কতরতছ  আতলাকময়। র শ্চয় এতে রতয়তছ র দিশ াবরল 
এম  কওতমর জ য যারা শুত ”। [সূরা ইউ ূস, আয়াে: 
৬৭] 

২. আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 

ِمنَي﴿ ن اُمُكمَۦتِهَِء اي  ََو  ََِم  َيٱب
ارَِٱوَ َلَِّلذ ا َبيَٱوَ َنلذه  ِنَؤُُكمتِغ  َلِهَِف ضيََم  َإِنَذَۦ  

وَيَت َي  َٓأَلَلِك َذ  ََِفَ ُعونَ ي سَيَمَ ل ِق   [  ٣٢: الروم] ﴾٢٣َم 



 

 

 
 7  

“আর োাঁর র দিশ াবলীর মতধয রতয়তছ রাতে ও রদত  
মোমাতদর র দ্রা এবাং োাঁর অ ুগ্রহ মর্তক মোমাতদর 
(জীরবকা) অতেষণ। র শ্চয় এর মতধয র দিশ াবলী রতয়তছ 
মস কাওতমর জ য যারা মিাত ”। [সূরা আর-রূম, আয়াে: 
২৩] 

৩. আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 

َُٱ﴿ ِيٱَّللذ ع ل َََّلذ َيٱَل ُكمََُج  ارَ ٱوَ َفِيهََُِكُنوا َلِت سَيَل َّلذ ا َُمبَيَنلذه  َ ٱَإِنَذَِِصً َّللذ
و ُ ََلَ ف ضيَََّل  ل  ََنلذاِسَٱََع   كَيَِكنَذو 

 
َ أ ََنلذاِسَٱَث   ﴾٦١َُكُرونَ ي شَيَل 

 [  ٧٦: اغفر]

“আল্লাহ, রযর  মোমাতদর জ য রাে বার তয়তছ  যাতে 
মোমরা োতে রবশ্রাম করতে পার এবাং রদ তক 
কতরতছ  আতলাতকাজ্জ্বল। র শ্চয় আল্লাহ মা ুতষর প্ররে 
বড়ই অ ুগ্রহিীল; রকতুষ্ অরধকাাংি মা ুষ কৃেজ্ঞো প্রকাি 
কতর  া”। [সূরা গারফর, আয়াে: ৬১] 

৪. আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 
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﴿ َ ا وي َي ر  ل مي
 
َأ َِفَذ  لِك  إِنذ اَ  َُمبيِِصً ار  فِيهَِو ٱنلذه   َ ُكُنوا َلِي سي يل  لين اَٱّلذ ع  نذاَج 

 
أ

مَ َٓأَلي  ت َ وي َيََُل ِق  ِمُنون   [  68: انلمل] ﴾٨٦ؤي

“োরা রক মদতখ  া ময, আমরা রােতক সৃরি কতররছ, ময  
োরা োতে রবশ্রাম র তে পাতর এবাং রদ তক কতররছ 
আতলারকে? র শ্চয় এতে র দিশ াবলী রতয়তছ মসই 
কওতমর জ য যারা ঈমা  এত তছ”। [সূরা আ - ামাল, 
আয়াে: ৮৬] 

৫. আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 

ِيٱَو ُهوَ ﴿ ع ل َََّلذ َيٱَل ُكمََُج  ع ل ََاُسب اتَ َمَ نلذوَيٱوَ َاِِل اسَ َل َّلذ ارَ ٱَو ج  َنلذه 
 [  ٧٦: الفرقان] ﴾٤٧َانُُشورَ 

“আর রের ই মোমাতদর জ য রােতক আবরণ ও র দ্রাতক 
আরামপ্রদ কতরতছ  এবাং রদ তক কতরতছ  জাগ্রে 
র্াকার সময়”। [সূরা ফুরকা , আয়াে: ৪৭] 

রিক্ষণীয় রবষয়: 

১. রাে-রদ  সৃরিতে রতয়তছ আল্লাহর রবতিষ রহকমে। 
রের  রদ  সৃরি কতরতছ  কমশ ও প্রতয়াজ  পূরতণর জ য, 
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আর রদত র ক্লারন্ত মর্তক স্বরস্ত হারসল করার জ য সৃরি 
কতরতছ  রাে। 

২. রাে-রদত র পররক্রমায় রতয়তছ আল্লাহর কুদরে, 
মরহমা ও োওহীতদর র দিশ । 

৩. যাতদর বুতের ক্ষমো, রচন্তার মমধা ও ইমার  শ্রবণ 
ইরিয় রতয়তছ, োরা আল্লাহর সৃি মখলুক মর্তক উপতদি 
হারসল কতর। 

৪. রাতে ঘুম ও রদত  জীরবকা অজশত র প্ররেতযারগো 
আল্লাহর র দিশ , োওহীদ ও কুদরতের দলীল। 

৫. ইবাদাে বা প্রতয়াজ  বযেীে ময রাে জাগল, মস 
মা ব প্রকৃরের রবতরারধো করল, ময প্রকৃরের ওপর 
আল্লাহ োতক সৃরি কতরতছ । 

৬. রােতক ঘুম, স্বরস্ত ও আরাতমর অ ুকূল করা মা ুতষর 
ওপর আল্লাহর রবতিষ অ ুগ্রহ ও বড় র ‘আমে, যার 
মিাকর আদায় করা ওয়ারজব, “রকতুষ্ অরধকাাংি মা ুষ 
মিাকর আদায় কতর  া”। 
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৭. মুরম  বযেীে মকউ রাে-রদ তক স্রিার কুদরে বতল 
স্বীকার কতর  া এবাং োর রবস্ময় র তয় রচন্তা কতর  া। 

৮. বান্দার ওপর আল্লাহর অ ুগ্রহ ময, রের  অন্ধকারতক 
কতরতছ  রাতের আিাদ , ঘুমতক বার তয়তছ  স্বরস্ত 
অজশ  ও ক্লারন্ত মর্তক মুরক্তর উপকরণ। আর রদ তক 
কতরতছ  উজ্জ্বল, ময  োরা জীরবকা অজশ  ও প্রতয়াজ  
পূরতণ সক্ষম হয়। সকল প্রিাংসার মারলক একমাত্র 
আল্লাহ ো‘আলা। 
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রাে জাগার অপকাররো 

রাে জাগার অপকাররো অত ক। মযম , 

১. রাে জাগার ফতল সুন্নাতের রবতরারধো হয়।  বী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এিার পূতবশ ঘুম ও এিার 
পর কতর্াপকর্  অপছন্দ করতে । আবু বারযাহ 
রারদয়াল্লাহু আ হু মর্তক বরণশে: 

ن  »
َ
 ََشاءه الْعه  َقبَْل  انَلْومَ  يَْكَرهُ  ََكنَ  َصََّل اهلُل َعلَيْهه وََسلَمَ  اّلَله  رَُسوَل  أ

يَث   «.َبْعَدَها َواْْلَده

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এিার পূতবশ 
ঘুম ও পতর কর্াবােশা অপছন্দ করতে ”।1 

২. রাে জাগার ফতল অত ক সময় ফজর সালাে 
জমা‘আতের সাতর্ আদায় করা সম্ভব হয়  া, যা পূণশ রাে 
রকয়াম করার সমেুলয। সহীহ মুসরলতম বরণশে: 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস  াং ৫৩৭; সহীহ মুসরলম, হাদীস  াং ১০৩২। 
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من صََّل العَشاء يف مجاعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صَّل »
 «.مع اجلماعة، فكأنما قام الليل لكهالعَشاء والفجر 

“ময বযরক্ত জমা‘আতের সাতর্ এিার সালাে আদায় 
করল, মস ময  অতধশক রাে রকয়াম করল, আর ময এিা 
ও ফজর জমা‘আতের সাতর্ আদায় করল, মস ময  পূণশ 
রাে রকয়াম করল”।2  

৩. আল্লাহ ো‘আলা র জ রহকমতের দারবতে মা ব 
জারের স্বরস্ত, প্রিারন্ত ও ক্লারন্ত মর্তক রবশ্রাম গ্রহতণর জ য 
সৃরি কতরতছ  রাে, ময রাে জাগল মস আল্লাহর 
রহকমতের রবপরীে কাজ করল। 

৪. রাে জাগার ফতল রদত  ঘুতমর চাপ সৃরি হয়, ময 
কারতণ বযরক্তর মপিা, অর্বা বযবসা অর্বা কৃরষ অর্বা 
রিক্ষাদা  অর্বা চাকুরী ক্ষরেগ্রস্ত হয়। অেএব রাে জাগা 
মা ুতষর প্রকৃরে পররপেী, ময প্রকৃরের ওপর আল্লাহ 
োতদরতক সৃরি কতরতছ । রাে জাগার কারতণ অত ক 

                                                           
2 সহীহ মুসরলম, হাদীস  াং ৬৫৬। 
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সময় পাাঁচ ওয়াক্ত সালাে জমা‘আতের সাতর্ আদায় করা 
সম্ভব হয়  া, যা চরম রবপযশয় ও মহা মুরসবে। 

৫. রাে জাগার ফতল িারীররক ও মা রসক রবরভন্ন 
মরাতগর সূত্রপাে ঘতট। হযাাঁ ময সুন্নে মমাোতবক রাে 
মজতগ োহাজু্জদ, ইবাদাে, রযরকর, মদা‘আ ও কুরআ  
রেলাওয়াতে মিগুল র্াতক, োর রাে জাগা ক্ষরেকর  য়, 
বরাং উপকারী। আমাতদর সকতলর কেশবয পারর্শব জগতের 
সাংরক্ষপ্ত জীবত  ইবাদাতের জ য প্ররেতযারগোর ময়দাত  
অবেীণশ হওয়া, যা আমাতদর ইহকালী  ও পরকালী  
সফলোর চারবকারি। 

অেএব, আল্লাহর রহমে প্রেযািাকারী ও োর িারস্ততে 
ভীে প্রতেযতকর উরচৎ প্রর্ম রাতে ঘুমাত া ও মিষ রাতে 
উিা। অেঃপর সালাে, ইবাদাে, মদায়া, ইতস্তগফার ও 
েওবা ইেযারদতে মিগুল র্াকা। হাদীতস এতসতছ, আল্লাহ 
ো‘আলা প্ররে রাতে দুর য়ার আসমাত  অবেরণ কতর , 
যখ  রাতের এক েৃেীয়াাংি বারক র্াতক। অেঃপর রের  
বতল , 
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من يدعوين فأستجيب هل؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين »
 «فأغفر هل؟

“মক আমাতক আহ্বা  করতব, আরম োর ডাতক সাড়া 
মদব? মক আমার র কট প্রার্শ া করতব, আরম োতক প্রদা  
করব? মক আমার র কট ইতস্তগফার করতব, আরম োতক 
ক্ষমা করব?”।3 

এ সব ক্ষরে ও অপকাররো হতি ববধ কাতজ রাে জাগার 
পররণরে। আর হারাম কাতজ রাে জাগার পররণরে আতরা 
মারাত্মক, আতরা ভয়ঙ্কর, মযম  মখল-োমািা, অশ্লীল 
রবত াদ  ও পতণশা রসররয়াল দিশত  মত্ত র্াকা। কারণ, 
মা ুতষর সময় ও হায়াে হতি ইবাদাতের জ য, োতক এ 
সম্পতকশ অবিযই রজজ্ঞাসা করা হতব, োতক এর 
জবাবরদরহ করতে হতব, অেঃপর মস োর ভাতলা-মন্দ 
কতমশর ফল মভাগ করতব। োতক অবিযই রজজ্ঞাসা করা 
হতব: োর মদখা, োর শ্রবণ করা ও োর অন্ততর মগাপ  
রবষয় সম্পতকশ। আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাদীস  াং ১০৮৩; সহীহ মুসরলম, , হাদীস  াং ১২৬৭। 
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مَيٱَإِنَذ﴿ َ ِلي َٱوَ َعَ لسذ ادَ لَيٱوَ َِص  َ َُكلََُفؤ  ل  و 
ُ
نَ َئِك َأ نَيََك  ََهَُع  َم سي  ﴾٣٦َول 

 [  ٢٧: االرساء]

“র শ্চয় কা , মচাখ ও অন্তঃকরণ- এতদর প্ররেরটর 
বযাপাতর মস রজজ্ঞারসে হতব”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াে: 
৩৬]  

অ যত্র রের  বতল , 

ب ِك َ﴿ ر  ََف و  َ َل نذُهمَيل ن سي جي
 
ََ أ ا٩٢ََعِ مذ نُوا ََع  عَيََك  لُونَ ي  : اْلجر] ﴾٩٣َم 

٢٢  ،٢٣  ] 

“অেএব, মোমার রতবর কসম, আমরা োতদর সকলতক 
অবিযই মজরা করব, োরা যা করে, মস সম্পতকশ”। [সূরা 
আল-রহজর, আয়াে: ৯২-৯৩] 

অেএব, বুরিমাত র কাজ হতি এর সরিক উত্তর প্রস্তুে 
করা, র তজর রহসাব র তজ কষা, সবশদা গভীর দৃরি রাখা: 
কী বলতছ, কী করতছ, কী র তি ও রদতি! রাতে 
োহাজু্জদ আদায়কারী মুরম তদর প্রিাংসা কতর আল্লাহ 
ো‘আলা বতল , 
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نُوا َ﴿ َََك  ِنَ َق لِيل  َيٱَم  اَلَِّلذ هَيَم  ُعونَ ي   [  ٦٦: اذلاريات] ﴾١٧َج 

“রাতের সামা য অাংিই এরা ঘুরমতয় কাটাতো”। [সূরা 
আয-যাররয়াে, আয়াে: ১৭] 

অ যত্র বতল , 

﴿ َ اف  نََُِجُنوُبُهمَيَت ت ج  يَٱَع  اِجعَِل ض  بذُهمَيَُعونَ ي دَيَم  وَيَر  عَ َافَ خ  م  اوَ َاو ط  َِِممذ
ز قَي ١٦َََيُنفُِقونَ َُهمَين  َر  َن فَيَل مَُت عَيَف ل  ا ََس  خَيَمذ

ُ
ِنَل ُهمَِفَ أ ََِم  ة عَيَقُرذ

 
َ أ ََُ

ا َ ز  اَء  َج  نُوا ََبِم  عَيََك  لُونَ ي   [  ٦٦  ،٦٧:  السجدة] ﴾١٧َم 

“োতদর পার্শ্শতদি রবছা া মর্তক আলাদা হয়। োরা ভয় 
ও আিা র তয় োতদর রবতক ডাতক। আর আরম 
োতদরতক ময ররযক দা  কতররছ, ো মর্তক োরা বযয় 
কতর। অেঃপর মকাত া বযরক্ত জাত   া োতদর জ য মচাখ 
জুড়াত া কী রজর স লুরকতয় রাখা হতয়তছ, োরা যা করে, 
োর রবর ময়স্বরূপ”। [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াে: ১৬-
১৭] 

রচন্তা করু  রকয়ামুল লাইল আদায়কারীর জ য আল্লাহ 
কে র ‘আমে মগাপ  মরতখতছ !!! অন্ততরর সব চারহদা 
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পূরণ করা হতব: যা মকাত া মচাখ মদতখ র , যা মকাত া 
কা  শ্রবণ কতর র , মা ুতষর অন্ততর যার কল্প া পযশন্ত 
হয়র । আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 

نَي﴿ مذ
 
َق  ََُهوَ َأ َيٱَءَ ء ان ا ََنِت  اِجدَ َلَِّلذ ق ا ََاس  َيَائِمَ و  رَُي  ة َٓأۡلٱَذ  ي رَيَِخر  َُجوا َو 
 َ ِهََِةَ ر حي ب  َر  ََۦ  ليََقُلي ِينَ ٱَت وِيي سَيَه  عَيََّلذ ِينَ ٱوَ َل ُمونَ ي  َََّلذ عَيَل  اإََِل ُمون  َي  َنذم 

رَُ كذ ت ذ  لُوا ََي  و 
ُ
َٱَأ

 [  ٢: الزمر] ﴾٩َبَِب  َلَيلي 

“ময বযরক্ত রাতের প্রহতর সাজদাব ে হতয় ও দাাঁরড়তয় 
আ ুগেয প্রকাি কতর, আরখরােতক ভয় কতর এবাং োর 
রব-এর রহমে প্রেযািা কতর (তস রক োর সমা  ময 
এরূপ কতর  া) বল, ‘যারা জাত  আর যারা জাত   া 
োরা রক সমা ?’ রবতবকবা  মলাতকরাই মকবল উপতদি 
গ্রহণ কতর”। [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৯]  

রকয়ামুল লাইল সম্পতকশ ইমাম রেররমযী মুয়ায ইব  
জাবাল রারদয়াল্লাহু আ হু মর্তক বরণশে কতর , হারদতসর 
অাংি: 

اَل »
َ
ُدلَُّك  أ

َ
بَْوابه  ََعَ  أ

َ
ئُ  َوالَصَدقَةُ  ُجَنٌة، الَصْومُ : اْْلَْيه  أ يََةَ اْْلَ  ُتْطفه  طه

ئُ  َكَما نْ  الرَُجله  وََصََلةُ  انَلاَر، الَْماءُ  ُيْطفه  «اللَيْله  َجوْفه  مه



 

 

 
 18  

“... আরম রক মোমাতক কলযাতণর পর্গুতলা বতল মদব  া: 
সওম ঢাল। সদাকা পাপ মমাচ  কতর, মযম  পার  অরি 
র বশাপণ কতর, অ ুরূপ বযরক্তর সালাে রাতের মধযভাতগ 
...।”4 আল্লাহ ো‘আলা মিষ রাতে দুর য়ার আসমাত  
অবেরণ কতর  যখ  এক েৃেীয়াাংি বারক র্াতক। রের  
বতল : 

هل؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين من يدعوين فأستجيب »
 «فأغفر هل؟ حىت يطلع الفجر

“মক আমাতক আহ্বা  করতব, আরম োর ডাতক সাড়া 
মদব? মক আমার র কট প্রার্শ া করতব, আরম োতক প্রদা  
করব? মক আমার র কট ইতস্তগফার করতব, আরম োতক 
ক্ষমা করব? যেক্ষণ  া ফজর উরদে হয়”।5  

আফতসাস! বেশমা  যুতগ অরধকাাংি মলাক এ ফরযলে 
মর্তক বরিে, রবতিষ কতর যারা অতধশক রাে পযশন্ত  াচ-

                                                           
4 রেররমযী হাদীস  াং ২৫৫৮, ইমাম রেররমযী হাদীসরট হাসা  ও সহীহ 
বতলতছ । 

5 সহীহ বুখারী ও মুসরলম। 
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গা  ও অশ্লীল রবত াদত  মমতে র্াতক, অেঃপর ফজর 
সালাে সূযশ উিার পর অসমতয় কাযা কতর। আহ্! কে 
বড় রবপযশয়! কে বড় মুরসবে! 



 

 

 
 20  

ঘুতমর রহকমে ও উপকাররো 

আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 

لَي﴿ ع  ُكمَين وَيَن او ج  لَي٩ََاُسب اتَ َم  ع  َيٱَن او ج  لَي١٠ََاِِل اسَ َل َّلذ ع  ارَ ٱَن او ج  َنلذه 
اشَ  ع   [  ٦٦  ،٢: انلبا] ﴾١١َام 

“আর আমরা মোমাতদর র দ্রাতক কতররছ রবশ্রাম। আর 
আমরা রােতক কতররছ আবরণ। আর আমরা রদ তক 
কতররছ জীরবকাজশত র সময়”। [সূরা আ - াবা, আয়াে: 
৯-১১]  

ঘুম আল্লাহর র খুাঁে পররকল্প ার ফল। ঘুম মা ুতষর স্বরস্ত 
আ য়  কতর, রদত র কতিার পররশ্রম ও কমশ-বযস্তো 
মর্তক মুরক্ত মদয়। ঘুম  া মৃেুয- া জীব  বরাং উভতয়র 
মধযকার এক রবতিষ অবস্থা, িরীর ও অরস্থর প্রিারন্ত 
রবধায়ক। রদত র  া া  মকালাহল ও কমশ-ক্লারন্তর 
রবপরীতে রতয়তছ রাতের রপ পে   ীরবো। সব রকছু 
এম  সূক্ষ্ম ও র খুাঁেভাতব সম্পন্ন হয়, যা মা ুতষর রচন্তার 
অেীে, মযখাত  োতদর ইিার মকাত া দখল ম ই। মজতগ 
আতছ, অর্চ জাত   া কীভাতব মজতগ আতছ! ঘুরমতয় আতছ, 
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অর্চ জাত   া রকভাতব ঘুরমতয় আতছ! এ সব পযশতবক্ষণ 
করার ক্ষমো োর ম ই। এখাত  রবদযমা  জীব জগতের 
গুঢ় রহসয, যা োর স্রিা বযেীে মকউ জাত   া। মকাত া 
প্রাণী লাগাোর র ঘুশম র্াকতে পাতর  া, ময কৃরত্রম উপাতয় 
মচিা করতব, োর মৃেুয র রশ্চে। 

িরীর ও অরস্থর প্রতয়াজ  ছাড়া আতরা অত ক উপকাররো 
রতয়তছ ঘুতম। মযম , ঘুম আত্মার প্রিারন্ত, যার স্পিশ 
পাওয়া মাত্র বযরক্তর হাে ফসতক অস্ত্র-ঢাল সব মারটতে 
পতড় যায়, ইিা বা অর িায়। মুহূতেশর জ য েলীতয় যায় 
মস প্রিারন্তর অেল গহীত , যার প্রতয়াজ  োর র কট 
খাদয-পার র মচতয় কম  য়। এর মতধয ঘতট যায় কেক 
সময় অতলৌরকক ঘট া। মযম , মচাতখর রেমুর , িরীতরর 
মেরো, অরস্থর র রিয়ো, অন্ততরর মবচঈর  ও মত র 
ভীরেকর অবস্থা। এ হালে মবরি দীঘশায়ু হয়  া, রকতুষ্ 
বযরক্তর জীবত  এত  মদয় পররপূণশ রবপ্লব। এর ফতল োর 
শুধু িরক্তই বৃরি পায়  া, বরাং মস র তজ িরক্ততে পররণে 
হয়, ময   েু  কতর জাগ্রে হতলা, সাহস মপল ও ভয় 
দূরীভূে হল। মযরূপ ঘতটরছল বদর ও উহুদ যুতি মুসরলম 
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মুজারহদ বারহ ীতে। োই অ ুগ্রহ প্রকাি কতর আল্লাহ 
ো‘আলা বতল : 

يُكمََُإِذَي﴿ ِ َٱَُيغ ش  اس  ن ةَ َنللع  م 
 
ِنَيَأ  [  ٦٦: االنفال] ﴾١١َهَُم 

“স্মরণ কর, যখ  রের  মোমাতদরতক েিায় আিন্ন 
কতর  োাঁর পক্ষ মর্তক র রাপত্তাস্বরূপ”। [সূরা আল-
আ ফাল, আয়াে: ১১] 

অ যত্র বতল , 

ل ََُثمَذ﴿ نز 
 
ل يَيَأ ِنَ َُكمع  م َِلَيٱَدَِب عَيَم  ن ةَ َغ  م 

 
اسَ َأ غَيَانلع  َ ي  ا ََش  ةَ ط  ِنَئِف  َ م  َُكمي

 [  ٦٥٧: عمران ال] ﴾١٥٤

“োরপর রের  মোমাতদর ওপর দুরশ্চন্তার পর  ারযল 
করতল  প্রিান্ত েিা, যা মোমাতদর মধয মর্তক 
একদলতক মঢতক মফতলরছল”। [সূরা আল ইমরা , 
আয়াে: ১৫৪] 

অেএব, রদত র বযস্তো ও কমশ ক্লারন্ত মর্তক মুরক্তর জ য 
ঘুম গুরুত্বপূণশ এক অধযায়, আল্লাহর রবতিষ কুদরে, 
মযখাত  রতয়তছ অফুরন্ত রহকমে ও রহসয, যা রের  
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বযেীে মকউ জাত   া। এ কারতণ ঘুতমর আতলাচ া 
কুরআত  এতসতছ বারবার, োতে রচন্তা, গতবষণা ও ো 
মর্তক উপতদি গ্রহণ করার জ য বারবার োরগদ প্রদা  
করা হতয়তছ। 

সুবহা াল্লাহ! আল্লাহ ো‘আলা এ রবর্শ্ চরাচরতক 
পুতরাপুরর জীব জগতের অ ুকূল ও অ ুগামী কতর 
রদতয়তছ । মা ুষ যখ  ঘুমায়, পুতরা জগে েখ  ঘুমায়। 
রের  রােতক অন্ধকার আিাদ  বারারা মঢতক রদতয়তছ , 
ফতল স্বরস্ত ও প্রিারন্ত লাতভর জ য সকতল রাতের 
আিাদত  অদৃিয হতয় যায়। অেঃপর রাতের ওপর 
রদত র রবিুরণ ঘটা , ফতল পু রায় সবাই জীরবকার 
অতেষণ ও কমশ-বযস্তোয় মি হয়। এভাতব মহা  আল্লাহ 
োর সৃি জগতের ভারসাময রক্ষা কতর , ময কারতণ 
পৃরর্বী বসবাস উপতযাগী। প্রকৃরের এ সাধারণ র য়তম 
জীব জগে মযরূপ অভযস্ত, অ ুরূপ জীব জগতের সাধারণ 
স্বভাতবর অ ুগামী প্রকৃরে। এতক অপতরর পররপূরক, 
একরট বযেীে অপররট অসমূ্পণশ, উভতয়র সমেতয় এ 
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সুন্দর পৃরর্বী। এখাত  আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ, এ 
হতি োর র খুাঁে ও ত্রুরটহী  র মশাণ। সুবহা াল্লাহ!6 

                                                           
6 োফসীর ‘ফী রজলারলল কুরআ ’ রল সাইতয়যদ কুেুব: (৮/৪৩০)। 
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রাে-রদত র ঘট াবরল ও রহসযসমূহ 

রাে-রদ  আল্লাহর অতলৌরকক র দিশ , দু’রট আশ্চযশ সৃরি 
ও রহসয মঘরা মখলুক। এ জ য কুরআ ুল কারীতম 
বারবার এর উতল্লখ করা হতয়তছ। মযম , রের  বতলতছ : 

ِمنَي﴿ َيٱَتِهَِء اي  ََو  ارَُٱوَ َُلَّلذ  [  ٢٦: فصلت] ﴾٣٧ََنلذه 

“আর োাঁর র দিশ সমূতহর মতধয রতয়তছ রাে ও রদ ”। 
[সূরা ফুস রসলাে, আয়াে: ৩৭] 

অ যত্র রের  বতলতছ : 

ِيٱَو ُهوَ ﴿ ع ل َََّلذ َيٱَل ُكمََُج  ع ل ََاُسب اتَ َمَ نلذوَيٱوَ َاِِل اسَ َل َّلذ ارَ ٱَو ج  َنلذه 
 [  ٧٦: الفرقان] ﴾٤٧َانُُشورَ 

“আর রের ই মোমাতদর জ য রােতক আবরণ ও র দ্রাতক 
আরামপ্রদ কতরতছ  এবাং রদ তক কতরতছ  জাগ্রে 
র্াকার সময়”। [সূরা আল-ফুরকা , আয়াে: ৪৭]  

রের  আতরা বতলতছ : 



 

 

 
 26  

َُٱ﴿ ِيٱَّللذ ع ل َََّلذ َيٱَل ُكمََُج  ارَ ٱوَ َفِيهََُِكُنوا َلِت سَيَل َّلذ ا َُمبَيَنلذه   ﴾٦١َِِصً
 [  ٧٦: اغفر]

“আল্লাহ, রযর  মোমাতদর জ য রাে বার তয়তছ  যাতে 
মোমরা োতে রবশ্রাম করতে পার এবাং রদ তক 
কতরতছ  আতলাতকাজ্জ্বল”। [সূরা গারফর, আয়াে: ৬১] এ 
জােীয় আতরা অত ক আয়াে রতয়তছ। 

এ সব আয়াতে আল্লাহর কুদরে লক্ষয করু । রের  
রােতক স্বরস্ত ও পৃরর্বীর আিাদ  বার তয়তছ । এতে 
সবশত্র রপ পে   ীরবো রবরাজ কতর ও যাবেীয় 
মকালাহল রস্তরমে হয়। প্ররেরট প্রাণী র জ র জ আশ্রয় 
স্থতল রফতর যায়। আত্মাগুতলা রদত র ক্লারন্ত মিতষ রবশ্রাম 
গ্রহণ কতর। অেঃপর প্রভাে উদ্ভাসক আগম  কতর  
রদত র আতলা ও উজ্জ্বলো র তয়, ফতল অন্ধকার রবদীণশ 
কতর আতলার রবিুরণ ঘতট। রাে মিতষ পু রায় জীব 
জগে জীরবকা র বশাহ ও কমশ বযস্তোয় মি হয়। মা ুতষরা 
রবছা া েযাগ কতর কতমশ মযাগদা  করতছ, পারখগুতলা 
োতদর বাসা মর্তক মবর হতয় আসতছ! এ পু রুত্থা  ও 
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পু জশীব  রকয়ামতের পু রুত্থা  ও পু জশীবত র প্রমাণ 
 য়! সতন্দহ ম ই পৃরর্বীর এ প্রকৃরে পরকাতলর 
পু রুত্থা  ও পু জশীবত র আশ্চযশ এক  মু া! রকতুষ্ র েয 
ঘটমা  োই আমরা এতক গো ুগরেক র য়ম জ্ঞা  করর, 
মকাত া উপতদি গ্রহণ করর  া। আমরা এ মর্তক গাতফল, 
অ যম স্ক। যাতক ইতি আল্লাহ রহদাতয়ে দা  কতর , 
যাতক ইতি রের  মগামরাহ কতর । যাতক ইতি রের  
এসব র দিশ  মর্তক অন্ধ কতর মদ , মস মচাখ বারারা ো 
মদতখ  া, কা  বারারা ো শ্রবণ কতর  া, অন্তর বারারা ো 
রচন্তা কতর  া, মস রহদায়াে মর্তক বরিে। ঐ বযরক্তর 
 যায় ময আবক্ষ পার তে মর্তকও েৃষ্ণায় পার  পার  
রচৎকার করতছ, আর পার র অরস্তত্ব অস্বীকার করতছ। 
অেএব এসব কুদরে মদতখ আল্লাহতক জা া, োর 
মিাকর ও প্রিাংসা করা এবাং োর র কট আকুল প্রার্শ া 
করা প্রতেযতকর জ য জরুরর।7 

  

                                                           
7 রমফােুহু দারুস সাআদাহ রল ইবর ল কাইতয়যম: (১/২৫৬)। 
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রাে-রদ  ও জীরবকাতেষণ আল্লাহর র ‘আমে ও 
র দিশ  

আল্লাহ ো‘আলা বতলতছ : 

ِمنَي﴿ ن اُمُكمَۦتِهَِء اي  ََو  ََِم  َيٱب
ارَِٱوَ َلَِّلذ ا َبيَٱوَ َنلذه  ِنَؤُُكمتِغ  َلِهَِف ضيََم  َإِنَذَۦ  

وَيَت َي  َٓأَلَلِك َذ  ََِفَ ُعونَ ي سَيَمَ ل ِق   [  ٣٢: الروم] ﴾٢٣َم 

“আর োাঁর র দিশ াবলীর মতধয রতয়তছ রাতে ও রদত  
মোমাতদর র দ্রা এবাং োাঁর অ ুগ্রহ মর্তক মোমাতদর 
(জীরবকা) অতেষণ। র শ্চয় এর মতধয র দিশ াবলী রতয়তছ 
মস কওতমর জ য যারা মিাত ”। [সূরা আর-রূম, আয়াে: 
২৩] 

আল্লাহ ো‘আলা আতরা বতলতছ : 

َُٱ﴿ ََّللذ ّفذ ت و  َٱَي 
َلي  ََ َنُفس  وَيَِح اِم  ََل مَيَلذِتَٱوَ َتِه  ن اِِمهَ َِفََت ُمتي ُيمَيَا َم  َِسُكَف 

َ َلذِتَٱ ل يَيَق ض  اع  يَٱَه  وَيل ُيرَيَت َم  َٱَِسُلَو 
ُ ىَ خَيلي َ َر  لَ َإِل  ج 

 
ًّمَىَأ س  َِفََإِنَذَمل

وَيَت َي  َٓأَلَلِك َذ  َ ُرونَ َمَ ل ِق  كذ ت ف   [  ٧٦: الزمر] ﴾٤٢ََي 

“আল্লাহ জীবসমূতহর প্রাণ হরণ কতর  োতদর মৃেুযর 
সময় এবাং যারা মতরর  োতদর র দ্রার সময়। োরপর 
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যার জ য রের  মৃেুযর ফয়সালা কতর  োর প্রাণ রের  
মরতখ মদ  এবাং অ যগুতলা রফররতয় মদ  একরট র রদশি 
সময় পযশন্ত। র শ্চয় এতে রচন্তািীল কাওতমর জ য অত ক 
র দিশ  রতয়তছ”। [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৪২] 



 

 

 
 30  

রদত র বযস্তো ও রাতের স্বরস্ত আল্লাহর অ ুগ্রহ 

আল্লাহ ো‘আলা বতল , 

ر ء يَيَقُليَ﴿
 
ع ل ََإِنَُتمَيأ َُٱَج  ل يَيَّللذ َيٱَُكمَُع  َيَل َّلذ ًداس  َ َم  ةِقِي  َلَيٱَمَِي وَيَإِل  َم 

نَي ََُهَ إِل  ََم  يي َِٱَغ  ََّللذ
ي
ىَبِِضي ا ََتِيُكمي أ ََء  ف ل 

 
ُعونَ ت سَيَأ ر ء يَيَقُلي٧١َََم 

 
َإِنَُتمَيأ

ع ل َ َُٱَج  ل يَيَّللذ ارَ ٱَُكمَُع  َيَنلذه  ًداس  َ َم  ةِقِي  َلَيٱَمَِي وَيَإِل  نَيَم  ََُهَ إِل  ََم  يي َِٱَغ  َّللذ
َ
ي
سَيَلَ بِل يَيَتِيُكمي أ

ََفِيهَِىَُكُنونَ ت  ف ل 
 
ونَ ُتبَيَأ َ َو ِمن٧٢ََِِصُ ع ل ََۦتِهَِرذحي َج 

َيٱَل ُكمَُ ارَ ٱوَ َل َّلذ ِِل بَيَفِيهََُِكُنوا َلِت سَيَنلذه  لَذَۦلِهَِف ضيََِمنَت ُغوا َو  ل ع  َُكمَيو 
 [  ٦٢  ،٦٦: القصص] ﴾٧٣َُكُرونَ ت شَي

“বল, ‘মোমরা মভতব মদতখছ রক, যরদ আল্লাহ রােতক 
মোমাতদর উপর রকয়ামে পযশন্ত স্থায়ী কতর মদ , েতব 
োাঁর পররবতেশ মকা  ইলাহ আতছ রক ময মোমাতদর আতলা 
এত  মদতব? েবুও রক মোমরা শু তব  া’? বল, ‘মোমরা 
মভতব মদতখছ রক, যরদ আল্লাহ রদ তক মোমাতদর উপর 
রকয়ামে পযশন্ত স্থায়ী কতর মদ , েতব োাঁর পররবতেশ মকা  
ইলাহ আতছ রক, ময মোমাতদর রাে এত  মদতব যাতে 
মোমরা রবশ্রাম করতব? েবুও রক মোমরা মভতব মদখতব 
 া’? আর োাঁর অ ুগ্রতহ রের  মোমাতদর জ য রাে ও রদ  
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কতরতছ  যাতে মোমরা রবশ্রাম র তে পার এবাং োাঁর 
অ ুগ্রহ সন্ধা  করতে পার এবাং ময  মোমরা মিাকর 
আদায় করতে পার”। [সূরা আল-কাসাস, আয়াে: ৭১-
৭৩] 

আল্লাহ ো‘আলা বান্দার ওপর রাে-রদত র অ ুগ্রহ প্রকাি 
কতর োতদরতক কৃেজ্ঞো আদায় ও ইবাদাতের প্ররে 
আহ্বা  কতরতছ । কারণ, রের  র জ অ ুগ্রতহ রদ  
বার তয়তছ , মযখাত  োরা ররযক অতেষণ কতর, োতদর 
প্রতয়াজত  রদরিরদক ছুতট চতল। অ ুরূপ রের  রাে 
বার তয়তছ  ময  োরা স্বরস্ত হারসল কতর, োতদর রুহ ও 
িরীর ক্লারন্ত দূর হয়, যা বান্দার ওপর আল্লাহর দয়া ও 
অ ুগ্রহ।  

রাে-রদ  একমাত্র আল্লাহ ো‘আলার সৃরি, এতে মকাত া 
মখলুতকর দখল ম ই। আল্লাহ ো‘আলা বতল ,  

ع ل ََإِن﴿ َُٱَج  ل يَيَّللذ َيٱَُكمَُع  َيَل َّلذ ًداس  َ َم  ةِقِي  َلَيٱَمَِي وَيَإِل  نَيَم  ََُهَ إِل  ََم  يي َغ 
َِٱ ََّللذ

ي
ىَبِِضي ا ََتِيُكمي أ ََء  ف ل 

 
ُعونَ ت سَيَأ  [  ٦٦: القصص] ﴾٧١َم 
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“যরদ আল্লাহ রােতক মোমাতদর ওপর রকয়ামে পযশন্ত 
স্থায়ী কতর মদ , েতব োাঁর পররবতেশ মকাত া ইলাহ আতছ 
রক ময মোমাতদর আতলা এত  মদতব?”। [সূরা আল-
কাসাস, আয়াে: ৭১]  

অ যত্র রের  বতল , 

ع ل ََإِن﴿ َُٱَج  ل يَيَّللذ ارَ ٱَُكمَُع  َيَنلذه  ًداس  َ َم  ةِقِي  َلَيٱَمَِي وَيَإِل  نَيَم  َهَ إِل  ََم 
َُ يي َِٱَغ  ََّللذ

ي
سَيَلَ بِل يَيَتِيُكمي أ

ََفِيهَِىَُكُنونَ ت  ف ل 
 
ونَ ُتبَيَأ  ﴾٧٢َِِصُ

 [  ٦٣: القصص]

“যরদ আল্লাহ রদ তক মোমাতদর ওপর রকয়ামে পযশন্ত 
স্থায়ী কতর মদ , েতব োাঁর পররবতেশ মকাত া ইলাহ আতছ 
রক, ময মোমাতদর রাে এত  মদতব যাতে মোমরা রবশ্রাম 
করতব?”। [সূরা আল-কাসাস, আয়াে: ৭২] 

লক্ষয করু  আল্লাহ রাে সম্পতকশ বতলতছ : ﴿َ ف ل 
 
ُعونَ ت سَيَأ َم 

٧١َ﴾  “মোমরা রক মিা   া”। আর রদ  সম্পতকশ 

বতলতছ : ﴿َ ف ل 
 
ونَ ُتبَيَأ ﴾٧٢ََِِصُ  “মোমরা রক মদখ  া”। 
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কারণ, রাতে দৃরি িরক্তর মচতয় শ্রবণ িরক্ত প্রখর র্াতক, 
অ ুরূপ রদত  শ্রবণ িরক্তর মচতয় দৃরি িরক্ত প্রখর র্াতক।  

বান্দা যরদ এসব র ‘আমে র ঃতিষ ও রবলী  হওয়ার 
কর্া রচন্তা কতর, োহতল োর রবতবক আল্লাহর অ ুগ্রতহর 
র কট অব ে হতব। আর ময মত  কতর এগুতলা প্রকৃরের 
রচরাচররে র য়ম, আরদকাল মর্তক চলতছ, অ ন্তকাল 
চলতব, োর অন্তর কখত া আল্লাহর কৃেজ্ঞোর জ য 
উনু্মক্ত হতব  া। োর মচাখ অন্ধ, মস কখত া এ মর্তক 
উপতদি গ্রহণ করতব  া, োর মর্তক কখত া আল্লাহর 
মিাকর প্রকাি পাতব  া।8 

আল্লাহর সকল প্রিাংসা, রের  আমাতদরতক অগণ  ও 
মবরহসাব র ‘আমে দা  কতরতছ । রের  আমাতদরতক 
ঘুতমর জ য রদতয়তছ  অন্ধকার রাে, আর কাতজর জ য 
রদতয়তছ  আতলারকে রদ । আমরা এতে  া া ইবাদে 
সম্পাদ  কতর আল্লাহর ব কটয অজশ  করতে সক্ষম হই। 

                                                           
8 োফসীর সাদী: (৬/৫৩-৫৪)। 
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 বী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর ঘুতমর আদিশ 

রাতের শুরুতে ঘুমাত া ও মিতষ ঘুম মর্তক উিার 
উপকাররো স্বাস্থয সতচে  প্রতেযক বযরক্তর র কট স্পি। 
রাতের মিষাতধশ ঘুম মর্তক উিা, রমসওয়াক করা, অযু 
করা ও আল্লাহর োওরফক মমাোতবক সালাে আদায় 
করার গুরুত্ব ইসলাতম অ স্বীকাযশ। এতে িরীর ও ম  
প্রফুল্ল র্াতক, স্বরস্ত হারসল হয়। এতে আতরা রতয়তছ 
িারীররক বযায়াম। ইবাদাতের সাওয়াব মো আতছই, 
এভাতব ঘুম ও রাে জাগার ফতল মুসরলতমর অন্তর ও 
িরীর সতেজ র্াতক এবাং দুর য়া ও আরখরাতের কলযাণ 
লাভ হয়। কারণ, এতে িরীর মযম  প্রতয়াজ ীয় ঘুম পূণশ 
কতর, অ ুরূপ অরেররক্ত ঘুতমর অর ি মর্তক র রাপদ 
র্াতক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর ঘুম 
ও রাে জাগা রছল পরররমে ও র য়মোরিক। যখ  ঘুতমর 
প্রতয়াজ  হে ডা  কাে হতয় ঘুরমতয় র তে । ঘুতমর 
আযকার আদায় করতে । রের  কখত া খাদয-পা ীয় 
বারারা উদর পূণশ করতে   া। রের  মারটর ওপর িয়  
করতে   া, অ ুরূপ উাঁচু রবছা াও গ্রহণ করতে   া। 
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োর রবছা া রছল চামড়ার। রের  বারলতির ওপর িয়  
করতে , কখত া গাতলর র তচ হাে রাখতে । 
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ঘুতমর উপকাররো 

ঘুতমর দু’রট প্রধা  উপকার:  

এক. ঘুতমর ফতল রদত র বযস্তো মিতষ স্বরস্ত হারসল হয়, 
রবররক্ত ও আলসয দূর হয়। 

দুই. ঘুতমর ফতল খাদয হজম হয় এবাং মপতট রবদযমা  
রবরভন্ন খাতদয সুন্দরভাতব রমশ্রণ ঘতট। কারণ িরীতরর 
উষ্ণো ঘুমন্ত অবস্থায় মপতট জমা হয় ও হজম িরক্ত বৃরি 
কতর। োই আমরা মদরখ ঘুমন্ত বযরক্তর মদতহর বরহরাাংি 
িাণ্ডা র্াতক, ফতল োর অরেররক্ত মপািাতকর প্রতয়াজ  
হয়।9 

                                                           
9 যাদুল মায়াদ: (৪/২৩৯-২৪০)। 
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রদত র ঘুম ক্ষরেকর, রবতিষ কতর ফজর ও আসতরর পর 

রদত র ঘুম ক্ষরেকর। এর ফতল মরাতগর রবরভন্ন উপসগশ 
সৃরি হয়, মযম  বাংিগে মরাগ, স্নায়ু েতির দুবশলো ও 
অলসো এবাং মযৌ  িরক্ত হ্রাস পায়, েতব গরতমর 
মমৌসুতম রবার-প্রহতরর ঘুম উপকারী। প্রভাতের ঘুম মবিী 
ক্ষরেকর, আতরা ক্ষরেকর আসর পরবেশী ঘুম। আবু্দল্লাহ 
ইব   আব্বাস রারদয়াল্লাহু আ হু োর এক মছতলতক 
সকাতল ঘুমাতে মদতখ বতল : “উি, েুরম এম  সময় 
ঘুমি যখ  ররযক বণ্ট  হতি?!” 

মকউ বতলতছ : রদত র ঘুম রে  প্রকার: উত্তম অভযাস, 
দহ  ও মবাকারম। উত্তম অভযাস: রবারপ্রহতরর ঘুম, যা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর অভযাস রছল। 
র বুশরিো: প্রর্ম প্রহতরর ঘুম, যা দুর য়া ও আতখরাতের 
কাজ মর্তক রবরে রাতখ। মবাকারম: আসর পরবেশী ঘুম। 

জন ক বুজুগশ বতলতছ : আসতরর পর ঘুমাত ার কারতণ 
যার রবতবতকর রবলুরপ্ত ঘতট, মস ময  র তজতক বযেীে 
কাউতক মদাষাতরাপ  া কতর।  
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মকাত া এক করব বতলতছ : 

ََح تُورهُث الَفىَت = َخبَاالً َونَْوَماُت الُعَصْيه ُجنُونُ  الَ إهَن نَْوَماته الضُّ
َ
 أ

“মজত  মরখ! প্রর্ম প্রহতরর ঘুম মা রসক রবকৃরে সৃরি 
কতর, আর আসর পরবেশী ঘুম পাগলারম”। 

রদত র শুরুতে সকল সৃরিজীব ররযতকর সন্ধাত  মবর হয়। 
এটা মূলে ররযক বণ্টত র রবতিষ মুহূেশ। োই এ সমতয়র 
ঘুম মূলে বরিে হওয়ার ঘুম, েতব প্রতয়াজত র সময় 
বযেীে। এ ঘুম িরীতরর জ য ক্ষরেকর, অলসো সৃরি 
কতর ও হজম রক্রয়া বাধা গ্রস্ত কতর, ফতল দুবশলো, অস্বরস্ত 
ও আলসয মদখা মদয়। আর এ ঘুম যরদ হয় প্রভাতের 
মল েযাগ, হাাঁটাচলা ও সামা য খাদয গ্রহতণর পূতবশ, োহতল 
আতরা ক্ষরেকর, যার ফতল করি  ও জরটল মরাগ সৃরি 
হতে পাতর।10 

 

                                                           
10 যাদুল মায়াদ: (৪/২৪১-২৪২)। 



 

 

 
 39  

ঘুম দরমতয় রাখার ফতল রবরভন্ন মরাতগর সৃরি হয় 
যার রাে জাগা ইবাদাে, োর রাে জাগা উত্তম 

দীঘশ সময় ঘুম দরমতয় রাখা উরচৎ  য়। দীঘশ সময় ঘুম 
দরমতয় রাখার ফতল রবরভন্ন মরাগ সৃরি হয়। স্বভাব রূঢ় ও 
ককশি হয়, ম  িীলো ক্ষরেগ্রস্ত হয়, কতমশর 
ধারাবারহকো রবপযশস্ত হয় ও িরীতরর চিলো দূরীভূে 
হয় ইেযারদ। োই ঘুম ও রাে জাগায় মধযম পো অবলম্ব  
করা িরীর ও সুস্থোর জ য কলযাণকর।  

“আদাবুল কুবরা” গ্রতে রতয়তছ: কেক ম ীষী বতলতছ : 
েিা আকল দুবশল কতর, আর ঘুম ো বৃরি কতর। 
অেএব, ঘুম বান্দার ওপর আল্লাহর মহা র ‘আমে, আর 
োই বারবার ঘুতমর উতল্লখ কতর আল্লাহ বান্দার ওপর 
অ ুগ্রহ প্রকাি কতরতছ । 

যার রাে জাগা ইবাদাে, োর পতক্ষ ো উত্তম; রকতুষ্ যার 
জ য রাে জাগা গু াতহর কারণ, োর পতক্ষ ো ক্ষরেকর। 
জাগ্রে র্াকার কারতণ যরদ খারাপ সতের সম্ভাব া র্াতক, 
পাপ ও অপরাতধ জরড়ে হওয়ার আিঙ্কা হয়, োহতল ঘুম 



 

 

 
 40  

উত্তম সতন্দহ ম ই, বরাং ওয়ারজব, যরদ ঘুম ছাড়া হারাম 
েযাগ করার উপায়  া র্াতক।  

কেক বুজুগশ বতলতছ : এম  যুগ আসতব, যখ  মা ুতষর 
জ য ঘুম ও চুপ র্াকাই উত্তম হতব। 

সুরফয়া  সাওরী রহ. বতলতছ : “আদিশ পূবশসূররগণ 
র রাপত্তার আিায় অবসর হতল ঘুমাত া পছন্দ করতে ”। 

অেএব, ঘুম উত্তম, কারণ এতে মবহুদা ও অ র্শক 
কমশকাণ্ড মর্তক র রাপত্তা লাভ হয়, মিষ রাতে 
োহাজু্জতের জ য উিা সম্ভব হয়, যা রবতিষ ইবাদাে এবাং 
আল্লাহর ব কটয অজশ  করার উসীলা। আর যরদ েিা, 
দুবশলো ও ক্লারন্ত দূর করার র য়তে মকউ ঘুমায় এবাং 
প্রতয়াজ ীয় ঘুম মিতষ  েু  কতর ইবাদাে, রযরকর ও 
কুরআ  রেলাওয়াতে মিগুল হয়, োহতল োর ঘুমও 
ইবাদাে।11 

                                                           
11 রগযাউল আলবাব, িারহু মা জুমােুল আদাব: (২/৩৫৮)। 
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সাংরক্ষপ্ত মলখক এ র বতন্ধ রাে-রদ  সৃরির রহকমে, োতে 

রবদযমা  আল্লাহর আশ্চযশ কুদরে এবাং রাতে দ্রুে 

ঘুমাত ার উপকাররো ও মদররতে ঘুমাত ার অপকাররো 

বণশ া কতরতছ । আতরা বণশ া কতরতছ  রদত  রবতিষ 

কতর ফজর ও আসতরর পর ঘুমাত ার ক্ষরে এবাং ঘুম 

সম্পতকশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর 

আদিশ রের  েুতল ধতরতছ ।। ই িাআল্লাহ পািকবগশ এর 

বারারা উপকৃে হতব । 

 

 

 

 

 



 

 

 
 42  

 

 

 

 


