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েরাযার ফযীলত ও িশক্ষা:
িশক্ষা: আমােদর করণীয়
েরাযা ইসলােমর অন.তম ফরয ইবাদাত/ ব.িক্ত, সমাজ ও েদেশর
কল.ােণর জন. েরাযার িবধান চালু হেয়েছ/ ইসলাম হেচ্ছ
মুসিলেমর পাঁচ স্তম্ভ িবিশষ্ট ঘর/ েরাযা হেচ্ছ েসই ঘেরর তৃতীয়
স্তম্ভ/
েরাযার পিরচয়
رﻣﻀﺎنশ#িট  رﻣﺾশ# হেত িনগর্ত/ এর অথর্ পুিড়েয় েফলা/
েরাযা রাখেল গুনাহ মাফ হয়/ রমযান গুনাহেক জব্ািলেয় পুিড়েয়
েশষ কের েদয়/ তাই এর নাম রমযান/
পিরভাষায় সু বেহ সািদক হেত সু যর্াস্ত পযর্ন্ত পানাহার ও
েযৗনসেম্ভাগ হেত িবরত থাকার নাম েরাযা/
রমযােনর েরাযা েকন ফরজ করা হেয়েছ এ পৰ্সেঙ্গ মহান আল্লাহ
বেলন:
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ  ٱ َّل%
ٰٓ ﴿
ِين مِن
لصيام كما كت ِب
ِ يأيها ٱلِين ءامنوا كت ِب عليكم ٱ
َ ُ َّ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
[678 : ﴾ ]اﻛﻘﺮة- قبل ِكم لعلكم تتقون
‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর েরাযা ফরয করা হেয়েছ,
েযমন কের েতামােদর পূ বর্বতর্ীেদর উপরও ফরয করা হেয়িছল/
সম্ভবতঃ এর ফেল েতামরা তাকওয়া অজর্ন করেত পারেব/’’(সূ রা
আল বাকারা: ১৮৩)
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এই আয়ােত েরাযা ফরয করার উেদ্দশ. সম্পেকর্ পিরষ্কার বলা
হেয়েছ/ েরাযার মূ ল উেদ্দশ. তাকওয়া অজর্ন/ তাকওয়া শ#িট :و
হেত/ যার অথর্ বাঁচা/ মহান আল্লাহ বেলনۡ َ َ َّ َ ُ َّ ُ ُ ٰ َ َ َ
[66 : ﴾ ]اﻻﻧﺴﺎن7 ش ذ ٰل ِك ٱلَ ۡو ِم
2هم ٱ/﴿ فوق
‘আল্লাহ তােদরেক ঐ িদেনর ক্ষিত েথেক বাঁিচেয়েছন/’
খ. েরাযার ফযীলত
রমযােনর েরাযার ফযীলত অেনক/ ইসলােমর েয সকল
ইবাদেতর সওয়াব ও পুরষ্কার সবর্ািধক তার মেধ. রমযােনর েরাযা
অন.তম/ অন. েকােনা ইবাদেতর ফযীলত এেতা েবশী বিণর্ত হয়
িন/ এখােন আমরা রমযােনর েরাযার ফযীলত সম্পেকর্ আেলাচনা
করব/
আবু হুরায়রা
রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত/ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ً
ً
«»ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ

4

‘েয ঈমান ও এহেতছােবর সােথ সওয়ােবর িনয়েত রমযােনর
েরাযা রাখেব আল্লাহ তার অতীেতর সকল গুণাহ মাফ কের
1
েদেবন/’
এখােন ঈমান বলেত সিত.কার ও যথাথর্ ঈমান এবং সওয়ােবর
িনয়ত ও আল্লাহর সন্তুিষ্ট ছাড়া েলাক েদখােনা িকংবা অন. েকােনা
দু িনয়াবী উেদ্দেশ. েরাযা না রাখার িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ/
َ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُّ ُ
ْ
ﺮﺸ أﻣﺜﺎﻟ ِﻬﺎ إِﻰﻟ ﺳﺒ ِﻌ ِﻤﺎﺋ ِﺔ ِﺿﻌ ٍﻒ ﻗﺎل
» ﻞﻛ ﻗﻤ ِﻞ اﺑ ِﻦ آدم ﻳﻀﺎﻗﻒ اﺤﻟﺴﻨﺔ ﻋ
َ ُ>
ْ َ ْ َُ َ ََ ََُْ َ ُ ََ
ْ َ ََ
ُ> َ َْ > > > َ
اﺑ ﻋ >ﺰ َوﺟﻞ إِﻻ اﻟﺼﻮم ﻓﺈِﻧﻪ ِﻰﻟ َوأﻧﺎ أﺟ ِﺰى ﺑ ِ ِﻪ ﻳﺪع ﺷﻬﻮﺗﻪ وﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣِﻦ أﺟ ِﻰﻠ
ُ ُ َُ
َ َْ ٌ َ َ
ِّ
َ َْ
ْ َْ ٌ َ َ َ َ َْ
>
 َوﺨﻟﻠﻮف ﻓِﻴ ِﻪ أﻃﻴ ُﺐ.ﺎن ﻓ ْﺮﺣﺔ ﻋِﻨﺪ ﻓ ِﻄ ِﺮه ِ َوﻓ ْﺮﺣﺔ ﻋِﻨﺪ ﻟ ِﻘﺎءِ َرﺑ ِﻪ
ِ ﻟ ِﻠﺼﺎﺋ ِِﻢ ﻓﺮﺣﺘ
ْ ْ
ْ > َْ
«ﻚ
ِ ﻋِﻨﺪ اﺑِ ﻣِﻦ رِﻳﺢِ اﻟ ِﻤﺴ
‘‘আদম সন্তােনর পৰ্িতিট েনক কােজর জন. ১০ েথেক ৭শ গুণ
পযর্ন্ত সওয়াব িনধর্ািরত রেয়েছ/ িকন্তু মহান আল্লাহ বেলন, েরাযা
এর ব.িতকৰ্ম/ েস একমাতৰ্ আমার জন.ই েরাযা েরেখেছ এবং
আিমই িনজ হােত এর পুরষ্কার েদেবা/ েস আমার জন.ই েযৗন
বাসনা ও খানা-িপনা ত.াগ কেরেছ/ েরাযাদােরর রেয়েছ দু ইটা
আনন্দ/ একটা হেচ্ছ ইফতােরর সময় এবং অন.িট হেচ্ছ আল্লাহর

1

বু খারী,খ২,পৃ .৭০৭,হাদীস নং ১৯০৫/
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সােথ সাক্ষােতর সময়/ আল্লাহর কােছ েরাযাদােরর মুেখর গন্ধ
েমশক-আমব্েরর সু ঘৰ্ােণর চাইেতও উত্তম/’’2
এই হাদীেস অন.ান. ইবাদেতর সওয়ােবর পিরমাণ উেল্লখ কের
েরাযােক িভন্নধমর্ী বেল আখ.ািয়ত করা হেয়েছ/ মহান আল্লাহ
বেলেছন, িতিন িনজ হােত েরাযার সওয়াব দান করেবন এবং
েসটা হেব পৰ্চিলত িহেসেব চাইেত অেনক েবিশ/ অথর্াত্ আল্লাহ
েরাযাদারেক েরাযার জন. অেনক েবিশ সওয়াব, পুরষ্কার ও
িবিনময় দান করেবন/
সাহল ইবন সা‘দ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত/ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
» إن ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﻳﻘﺎل اﻟﺮﻳﺎن ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺼﺎﺋﻤﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ
ﻣﻨﻪ أﺣﺪ ﻏﺮﻴﻫﻢ ﻳﻘﺎل أﻳﻦ اﻟﺼﺎﺋﻤﻮن ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ أﺣﺪ ﻏﺮﻴﻫﻢ
« ﻓﺈذا دﺧﻠﻮا أﻏﻠﻖ ﻓﻠﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ أﺣﺪ

‘জান্নােত ‘রাইয়ান’ নামক একিট দরজা আেছ/ েরাযাদার ছাড়া
আর েকউ েসই দরজা িদেয় জান্নােত পৰ্েবশ করেব না/
েরাযাদাররা পৰ্েবশ করেল তা বন্ধ কের েদওয়া হেব এবং ঐ
দরজা িদেয় আর েকউ পৰ্েবশ করেব না/’ 3

2
3

সহীহ মুসিলম,পবর্:১৩, সাওম,অধ.ায় ৩০,হাদীস নং১১৫১/
সহীহ

বু খারী,খ.২,সাওম

অধ.ায়,হাদীস
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১৭৯৭,সহীহ

মুসিলম

,

েরাযার িবেশষ ফযীলত হেচ্ছ জান্নােতর রাইয়ান দরজা/ এটা
েরাযাদােরর িবেশষ সম্মান ও মযর্াদা/ রাইয়ান শ#িট আরবী رى
এেসেছ/ এর অথর্ হেলা চূ ড়ান্ত তৃিপ্ত সহকাের পান করা/
েরাযাদাররা জান্নােত পৰ্েবেশর পর সু সব্াদু পানীয় পান করেব, যার
ফেল েকােনা িদন তারা তৃষ্ণাতর্ হেব না/ ইবেন খুযাইমা উপেরাক্ত
হাদীেসর আেরা একটু বিধর্ত বণর্না িদেয়েছন/ তাহেলা: যারা
পৰ্েবশ করেব, তারা পান করেব এবং েয পান করেব েস আর
েকােনািদন তৃষ্ণাতর্ হেব না/ েরাযাদােরর জন. জান্নােতর দরজা
রাইয়ান নামকরেণর তাত্পযর্ও তাই/ রাইয়ােনর শাি#ক অেথর্র
সােথ তাত্পেযর্র িমল রেয়েছ/
েরাযাদােরর ক্ষুধার চাইেত িপপাসার কষ্টই েবশী/ তাই ক্ষুধার
তৃিপ্তর পিরবেতর্ পানীয় পান করার তৃিপ্ত উেল্লখ করা হেয়েছ/
যিদও জান্নােত সকল খাবারই মওজুদ রেয়েছ/
উপযু র্ক্ত হাদীসসমূ েহ িবিভন্ন ইবাদেতর মেধ. েরাযােক েশৰ্ষ্ঠ
ইবাদত িহেসেব িচিতৰ্ত কের রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন, েরাযার সওয়াব অগিনত ও অসংখ./ আল্লাহ
িক পিরমাণ সওয়াব বান্দােক েদেবন, তা িতিনই ভাল জােনন/
অথচ অন.ান. ইবাদেতর সওয়ােবর পিরমাণ পূ বর্ােহ্নই জািনেয়
েদওয়ায় সবাই তা জােন/ িনঃসেন্দেহ েরাযার িবিনময় ও পুরস্কার

সাওম,অধ.ায়,হাদীস নং১১৫২/
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রহস.ময়/ আমরা েযন েরাযার এই রহস.ময় িবিনময় েথেক
উদাসীন না থািক/
আবু উমামা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:
 أﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎل أﺗﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺮﻰﻳ ﺑﺄﻣﺮi»ﻋﻦ أ

« آﺧﺬه ﻋﻨﻚ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺜﻞ

আিম রাসূ লুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর কােছ এেস
িজজ্ঞাসা করলাম, েহ আল্লাহ রাসূ ল ! আমােক এমন একিট
কােজর আেদশ িদন যার দব্ারা আল্লাহ আমােক উপকৃত করেবন/
তখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন: তুিম
4
েরাযা রাখ/ েরাযার সমতুল. িকছু েনই/
ইবেন িহবব্ান উেল্লখ কেরেছন, এরপর েমহমান ছাড়া আবু
উমামার ঘের িদেন কখনও েধাঁয়া েদখা যায়িন/ অথর্াত্ িতিন েরাযা
রাখেতন/ রমযােনর েরাযা ছাড়া নফল েরাযাও িবরাট সওয়াব
রেয়েছ/ আেরক বণর্নায় এেসেছ, আবু উমামা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িজেজ্ঞস কেরন:
আমােক এমন একিট কােজর আেদশ িদন যার দব্ারা আল্লাহ
আমােক উপকৃত করেবন/ তখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম েরাযা রাখার কথা বেলন/

4

নাসাঈ,খ২,পৃ .৯২,হাদীস নং২৫২৯/
8

অন. হাদীেস েরাযা রাখেল ভাল সব্াস্থ. লাভ করা যােব বলা
হেয়েছ/ এটা কতইনা বাস্তব ও ৈবজ্ঞািনক সত./ কতগুেলা
েরােগর জন. েরাযা নজীরিবহীন িচিকত্সা/ েযমন-েমদ ভুঁিড়,
ইত.ািদ/ এগুেলা েথেক বহুমুতৰ্, রক্তচাপ অন.ান. েরাগ েদখা েদয়/
েরাযা বহুমুতৰ্ েরাগীর জন. ঈদ সব্রূপ/ েকননা, এর মাধ.েম রেক্ত
সু গােরর পিরমাণ হৰ্াস পায় এবং েরাগী সব্াভািবক জীবন যাপন
করেত পাের/ মারাত্মক পযর্ােয়র ডায়ােবিটস ব.তীত বাদ বাকী
ডায়ােবিটেসর জন. েরাযা অত.ন্ত ফলদায়ক/ এছাড়াও েপেটর
িবিভন্ন অসু খ ও বদহজমীর জন., আলসার ও গ.ািস্টেকর েরাগীর
জন. েরাযা িবেশষ উপকারী/ তাছাড়া সারা বছর হজমযন্তৰ্েক দীঘর্
েময়াদী িবশৰ্াম েদওয়া সম্ভব হয় না/ েরাযার মাধ.েম হজম
পৰ্িকৰ্য়ার উন্নিত সািধত হয়/
েকােনা েকােনা বণর্নায় েরাযােক শরীেরর যাকাত বলা হেয়েছ/
েকননা, সম্পেদর যাকােতর মেতা েরাযাও শরীর েথেক অিতিরক্ত
িকছু িজিনস েবর কের েদয়/ যাকাত শে#র অথর্ হেচ্ছ: ১) বৃ িদ্ধ
করা ২) পিবতৰ্তা বা পিরশুিদ্ধ অজর্ন/
সম্পেদর যাকাত িদেল আল্লাহ তা বািড়েয় েদন এবং তােত
অথর্ৈনিতক পৰ্বৃ িদ্ধ আেস/ অনু রূপভােব তার ৈনিতক পিবতৰ্তাও
অিজর্ত হয়/ েরাযার মাধ.েম মানু েষর ৈদিহক সব্ােস্থ.র উন্নিত হয়
এবং নফেসর লাগামহীন চািহদা ও খারাপ েলাভ-লালসা দূ র হয়/
ফেল ৈনিতক িদক েথেক আত্মার পিরশুিদ্ধ ঘেট/ যিদও বািহ.ক
9

িদক েথেক শরীেরর িকছু ঘাটিত হয় বেল মেন হয়/ আবু হুরায়রা
রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ْ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ > ُ ُ َ ِّ
«ِ«ﻦﻴ ﻣِﻦ اﺠ>ﺎر
اﻟﺼﻴﺎم ﺟﻨﺔ وﺣِﺼﻦ ﺣ ِﺼ
“েরাযা হেচ্ছ ঢাল সব্রূপ এবং জাহান্নােমর আগুন েথেক বাঁচার
5
সু রিক্ষত দু গর্ িবেশষ/
েরাযােক ঢাল বলার কারণ হেলা, যু েদ্ধ ঢাল েযমন শতৰ্ুর
তেলায়ার ও তীর বল্লম েথেক েযাদ্ধােক েহফাজত কের, েরাযাও
েতমিন েরাযাদারেক গুনাহ কাজ ও শয়তান েথেক রক্ষা কের/
সিত.কার েরাযাদার তাকওয়ার অনু শীলন করেত িগেয় হাত, পা,
েচাখ, কান ও নােকর েরাযা রােখ/ অথর্াত্ পাপ কাজ েথেক িবরত
থােক, যা তার জন. জাহান্নােমর আগুন েথেক বাঁচার সু রিক্ষত দু গর্
িহেসেব কাজ কের/ অথর্াত্ েরাযাদার জাহান্নােমর আগুন েথেক
রক্ষা পােব/
সু িফয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর বাণী, ‘েরাযা আমার জন. রাখা হয়’ এর ব.াখ.ায়
বেলেছন: েকয়ামেতর িদন আল্লাহ বান্দার েনক ও পাপ কােজর
িহেসব েনেবন/ িতিন তােদর েনিকর িবিনমেয় পাপ কমােত
5

মুসনােদ আহমদ, খ,১৫,পৃ ১২৩,হাদীস নং ৯২২৫/
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থাকেবন/ তারপরও যিদ পাপ অবিশষ্ট থােক, তাহেল আল্লাহ তা
ক্ষমা কের েদেবন এবং েরাযার িবিনমেয় তােক জান্নােত পৰ্েবশ
করােবন/
এখােন েরাযার সওয়াবেক িবিনমেয়র উেধব্র্ রাখার কথা বলা
হেয়েছ/ অন.ান. েনক কােজর সওয়ােবর িবিনমেয় গুনাহ মাফ
করা হেব/ িকন্তু েরাযার সওয়াব গুনাহ মােফর েমাকািবলায় নয়;
বরং জান্নােত পৰ্েবেশর উপায় িহেসেব ব.বহার করা হেব/ েরাযার
সওয়াব ও মযর্াদা কতইনা েবশী/ হাদীেস এেসেছ: েরাযাদােরর
মুেখর না খাওয়াজিনত গন্ধ আল্লাহর কােছ েমশেকর সু ঘৰ্াণ
6
েথেকও উত্তম/
েকউ েকউ বেলেছন, এর দব্ারা আল্লাহর সন্তুিষ্টর পৰ্িত ইিঙ্গত করা
হেয়েছ/ আল্লামা কাস্তাল্লানী বেলেছন, হাশেরর িদন েরাযাদােরর
মুেখর দু গর্ন্ধ সু গেন্ধ পিরণত হেব এবং তা েরাযাদােরর িবেশষ
িচহ্ন িহেসেব িবেবিচত হেব/ বস্তুত এ ধরেনর অপব.াখ.ার আশৰ্য়
েনওয়ার পৰ্েয়াজন েনই/ বরং েরাযার সময় উপবােসর কারেণ
েপট খািল থাকার ফেল মুেখ দু গর্ন্ধ সৃ িষ্ট হয়/ মানু েষর কােছ তার
দু গর্ন্ধ ও ঘৃ িনত িকন্তু আল্লাহর কােছ তা পিবতৰ্/ েকননা আল্লাহর
আনু গত. ও সন্তুিষ্টর কারেণই তা মুখ েথেক েবর হয়/ তাই এর
এই অসাধারণ মযর্াদা/
6

সহীহ বু খারী,পবর্ ৩০,সাওম অধ.ায়৪,হাদীস ১৮৯৬,সহীহ মুসিলম,পবর্:১৩,
সাওম,অধ.ায় ৩০,হাদীস নং১১৫১/
11

আবদু ল্লাহ ইবেন আমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
»اﻟﺼﻴﺎم واﻟﻘﺮآن ﻳﺸﻔﻌﺎن ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮل اﻟﺼﻴﺎم أي رب ﻣﻨﻌﺘﻪ

اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﻬﻮات ﺑﺎﺠﻬﺎر ﻓﺸﻔﻌﻲﻨ ﻓﻴﻪ وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﻌﺘﻪ اﺠﻮم ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
« ﻓﺸﻔﻌﻲﻨ ﻓﻴﻪ ﻗﺎل ﻓﻴﺸﻔﻌﺎن

“েকয়ামেতর িদন েরাযা ও কুরআন বান্দার জন. সু পািরশ করেব/
েরাযা বলেব, েহ আমার রব! আিম তােক খাদ. ও েযৗন চািহদা
েথেক িবরত েরেখিছ, আমােক তার ব.াপাের সু পািরশ করার
অনু মিত িদন/ কুরআন বলেব, েহ আল্লাহ! আিম তােক রােতৰ্ ঘুম
েথেক িবরত েরেখিছ/ আমােক তার ব.াপাের সু পািরশ করার
অনু মিত িদন/ বণর্নাকারী বেলন, তােদর উভয়েক সু পািরশ করার
অনু মিত েদওয়া হেব/7
েরাযা ও কুরআন যিদ বান্দার ব.াপাের সু পািরশ কের, তাহেল
হাশেরর কিঠন িদেন তা অন. েয েকােনা সাহায.কারীর চাইেত
উত্কৃষ্ট হেব/ যিদও েসখােন েকউ কারুর সাহায. েতা দূ ের থাক,
সাহােয.র নাম শুনেতও পািলেয় যােব/
মহান আল্লাহ বেলন:

7

আহমদ, খ.২,পৃ .১৭৪,হাদীস নং ৬৬২৬/
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َ
ُ
َ
ۡ
[8B ،8@ : ﴾ ]ﻋﺒﺲA ِ﴿ يَ ۡو َم يَف ُِّر ٱل َم ۡر ُء م ِۡن أخِيهِ = َوأ ّ ِمهِۦ َوأبِيه
““েসিদন ভাই তার ভাই েথেক, মা বাবা েথেক এবং স্তৰ্ী সব্ামী
েধেক বাচ্চারা িনজ িপতা েথেক পািলেয় যােব/” েসিদন পৰ্েত.েক
িনেজেক িনেয়ই ব.স্ত থাকেব/ কারুর ব.াপাের েকউ সাহায.
করেত পারেব না/ হ.াঁ, যােদরেক আল্লাহ অনু মিত িদেবন, তারা
পারেবন/
আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َ ُ ُْ َ ُ َ ُ ُْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ >
َ ٌ ِّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
« اﺠﻟﻤﻌ ِﺔ َو َرﻣﻀﺎن إِﻰﻟ َرﻣﻀﺎن ﻣﻜﻔ َﺮات ﻣﺎ
اﻟﺼﻠﻮات اﺨﻟﻤﺲ واﺠﻟﻤﻌﺔ إِﻰﻟ
َ َ ْ ََ ْ َ ََُْ
» ﺑﻴﻨﻬ >ﻦ إِذا اﺟﺘﻨ َﺐ اﻟﻜﺒﺎﺋ َِﺮ
“পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুম’আ েথেক আেরক জুম’আ এবং
এক রমযান েথেক আেরক রমযান মধ.বতর্ী সমেয়র সগীরাহ
8
গুনাহ ক্ষিতপূ রণ হেব যিদ কবীরা গুণাহ না করা হয়/
এই হাদীেস পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমআর পাশাপািশ
রমযানেকও মধ.বতর্ী সমেয়র গুনাহর কাফফারা বলা হেয়েছ/
অথর্াত্ েছাট গুনাহসমূ হ মাফ হেয় যায়/ তেব শতর্ হেলা, কবীরা
গুনাহ েথেক িবরত থাকেত হেব/ তওবা করেল আল্লাহ কবীরা

8

মুসিলম,পৃ .১৪৪,খ.১,হাদীস নং ৫৭৪/
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গুণাহও মাফ কেরন/ রমযােনর েরাযা দব্ারা এক বছেরর সগীরা
গুনাহ মাফ হেয় যায়/ সিত.ই রমযান কতই না মহান/
রমযান মােস
মােস ক্ষমা না পাওয়ার জন. লা‘
লা‘নত
হাদীেস এেসেছ,
(  ) آﻣﻦﻴ:  ﻋﺘﺒﺔ ﻗﺎلw»ﺻﻌﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ اﻤﻟﻨﺮﺒ ﻓﻠﻤﺎ ر
 ) آﻣﻦﻴ ( ﺛﻢ ﻗﺎل:  ﻋﺘﺒﺔ ﺛﺎﺨﻛﺔ ﻓﻘﺎلw ) آﻣﻦﻴ ( ﺛﻢ ر:  ﻋﺘﺒﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺎلwﺛﻢ ر
ﻓﺄﺑﻌﺪه اﷲ

 ﻳﺎ ﺤﻣﻤﺪ ﻣﻦ أدرك رﻣﻀﺎن ﻓﻠﻢ ﻳﻐﻔﺮ:  ﺟﺮﺒﻳﻞ ﻓﻘﺎلk ) أﺗﺎ:

 وﻣﻦ أدرك واﻳﻪ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺪﺧﻞ اﺠﺎر ﻓﺄﺑﻌﺪه اﷲ ﻗﻠﺖ:  آﻣﻦﻴ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ

 آﻣﻦﻴ:  وﻣﻦ ذﻛﺮت ﻋﻨﺪه ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺄﺑﻌﺪه اﷲ ﻗﻞ:  آﻣﻦﻴ ﻓﻘﺎل:
«  آﻣﻦﻴ: ﻓﻘﻠﺖ

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
িমমব্াের আেরাহন
করেলন/ তারপর যখন িতিন িমমব্ােরর পৰ্থম িসঁিড়েত পা েরেখ
বলেলন, আমীন/ তারপর িদব্তীয় িসিড়েত পা েরেখ বলেলন
‘আমীন’/ তৃতীয় িসঁিড়েত পা েরেখ বলেলন ‘আিমন’/ িতিন িমমব্ার
েথেক নামার পর আমরা তাঁেক িজেজ্ঞস করলাম, েহ আল্লাহর
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম, (আমরা আপনার কােছ
আজ এমন িজিনস শুনেত েপলাম যা আেগ কখনও শুনেত
পাইিন/) তখন িতিন বলেলন, িজবৰ্াইল(আ.) এেসিছেলন/ িতিন
বলেলন, েস ব.িক্ত আল্লাহর রহমত েথেক বিঞ্চত হউক, েয
রমযান পাওয়া সেতব্ও তার গুনাহ মাফ হয়িন, আিম তখন বললাম
14

‘আিমন’ অথর্াত্ েহ আল্লাহ, কবুল করুন/ িদব্তীয় িসঁিড়েত পা
রাখার পর বলেলন, েসই ব.িক্ত আল্লাহর রহমত েথেক বিঞ্চত
হউক, যার কােছ আপনার নাম উচ্চািরত হেয়েছ িকন্তু েস
আপনার উপর দরুদ পাঠ কেরিন/ তখন আিম বেলিছ ‘আিমন’/
তৃতীয় িসঁিড়েত পা রাখার পর িজবৰ্াইল (আ.) বলেলন, েসই
ব.িক্তও আল্লাহর রহমত েথেক বিঞ্চত হউক, েয ব.িক্ত তার বৃ দ্ধ
মা-বাবা দু ইজনেক িকংবা একজনেক পাওয়া সেত্তব্ও তােদর েসবা
তােক জান্নােত পৰ্েবশ করােত পােরিন/ আিম তখন বললাম,
আমীন/9
এই হাদীস রমযােনর গুরুতব্ আেরা পিরস্কারভাের ফুেট উেঠেছ/
অথর্াত্ রমযান েথেক েয সকল পুরস্কার পাওয়ার কথা, তা না হেল
আল্লাহর রহমত েথেক বিঞ্চত থাকা ছাড়া আর িক গিত হেত
পাের? রমযােন রহমত, মাগেফরাত ও নাযাত রেয়েছ/ রেয়েছ
আেরা অেনক পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ েথেক/ িসয়াম ও েকয়াম ও
অন.ান. ইবাদেতর মাধ.েম তা লাভ করা যায়/ যিদ েকউ িসয়াম
েকয়াম ও ইবাদত না কের, তাহেল তার ভােগ. িজবরীল (আ.)
এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর বদেদা‘আ ছাড়া
আর িক থাকেত পাের? আর এ কথা েতা িদবােলােকর মত স্পষ্ট
েয, ঐ দু ইজেনর বদেদা‘আ আল্লাহর কােছ অবশ.ই কবুল হেব
এবং হতভাগ. ব.িক্তর দু ভর্াগ. সু িনিশ্চত হেব/
9

সহীহ ইবেন িহবব্ান, হািদস নং৪০৯/
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আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
»إذا ﺟﺎء ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﺠﻟﻨﺔ و ﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاب اﺠﺎر و ﺻﻔﺪت
« اﻟﺸﻴﺎﻃﻦﻴ

“যখন রমযান আেস তখন জান্নােতর দরজা খুেল েদওয়া হয়,
জাহান্নােমর দরজা বন্ধ কের েদওয়া হয় এবং শয়তানেক িশকল
পরােনা হয়/

10

নাসাঈ, ইবেন মাজাহ, ইবেন খুযাইমা এবং িতরিমযী এই হাদীসিট
আেরা দীঘর্ািয়ত কের বণর্না কেরেছন/ তাঁেদর বণর্না মেত,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: রমযােনর
পৰ্থম রােত শয়তান এবং অবাধ. িজনেক িশকল পিরেয় আটক
করা হয়, জাহান্নােমর দরজা বন্ধ করা হয় এবং একিট বন্ধ করা
হয় না/ একজন আওয়াজ দানকারী এই বেল আওয়াজ েদন, েহ
কল.াণ পৰ্াথর্ী/ এিগেয় এেসা, েহ অকল.াণ পৰ্াথর্ী! িবরত থােকা/
পৰ্েত.ক রােত আল্লাহ জাহান্নাম েথেক বহু েলাকেক মুিক্ত েদন/
বায়হাকী এক েরওয়ায়ােত বেলেছন: ‘দু ষ্ট ও কট্টর িজনগুেলােক
রমযােন আটক রাখা হয়/’ এ দব্ারা বুঝা যায়, সকল শয়তানেক
রমযােন আটক করা হয় না/ শুধু মাতৰ্ েবশী দু ষ্টু িকংবা বড়

10

সহীহ ইবেন খুযাইমা,খ.৩,পৃ .১৮৮,হাদীস নং ১৮৪২/
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শয়তানগুেলােক রমযােন আটক করা হয়/ েছাট শয়তানগুেলা
আেগর মেতাই মুক্ত থােক/ ফেল রমযােন শয়তােনর তত্পরতা ও
অিনষ্ট কম থােক িকংবা সীিমত থােক, এেকবাের বন্ধ হয় না/ েস
জন. রমযােনও গুনাহর কাজ সংগিঠত হয়/ িকন্তু মুিমনরা এ
মােস েনককার হওয়ার েচষ্টা করেল শয়তােনর পৰ্বল িবেরাধীতার
সম্মু খীন হেব না/ েকননা নাফরমান, দু ষ্টু ও বড় শয়তানগুেলােক
িশকল িদেয় েবঁেধ রাখা হেয়েছ/ তাই এ মােস পাপী েলাকেদর
েনককার হওয়ার সু েযাগ েবশী/ মাসব.াপী জান্নােতর দরজা েখালা
এবং জাহান্নােমর দরজা বন্ধ েরেখ আল্লাহ মূ লতঃ মানু েষর জন.
এক েনক ও রহমেতর পিরেবশ সৃ িষ্ট কেরন/
শয়তান দু ই পৰ্কার/ িজন শয়তান ও মানু ষ শয়তান/
আল্লাহ কুরআেন বেলেছন: ‘ওয়াসওয়াসা দানকারী িজন ও মানু ষ
েথেক আশৰ্য় চাই/’ (সূ রা নাস:৬)
িজন শয়তানেক বাঁধা হেলও মানু ষ শয়তানেক বাঁধার কথা বলা
হয়িন/ তাই রমযান মােস মানু ষ শয়তানসহ েছাট েছাট িজন
শয়তানগুেলা অপকেমর্ িলপ্ত থাকার ফেল রমযােনর পাপ কাজ
অব.াহত থােক/ িকন্তু েকউ েনক কাজ করেত চাইেল আসমােনর
রহমেতর দরজা ও জান্নােতর দরজা উন্মু ক্ত এবং েসিদেক
আকষর্েণর পেথ বাধা কম/
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রমযান হেচ্ছ ৈধেযর্র মাস এবং ৈধেযর্র সওয়াব হেচ্ছ জান্নাত/
রমযান সহানু ভূিতর মাস/ এই মােস মুিমেনর িরিযক বািড়েয়
েদওয়া হয়/ েয ব.িক্ত এ মােস েকােনা েরাযাদারেক ইফতার
করায় তা তার গুনােহর ক্ষমা ও জাহান্নােমর আগুন েথেক মুিক্তর
উপায় হেব/ েসও েরাযাদােরর সমান সওয়াব পােব, িকন্তু তাই
বেল েরাযাদােরর সওয়ােবর েকােনা কমিত হেব না/
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর আদশর্ হেচ্ছ, যিদ
েমেঘর কারেণ ২৯েশ শাবােনর রােত চাঁদ েদখা না েযেতা, তাহেল
শাবােনর ৩০ িদন পূ ণর্ কেরই রমযােনর েরাযা রাখেতন/ (আবু
দাউদ)
খ. িবিভন্ন ধেমর্ েরাযা
যু েগ যু েগ এই তাকওয়া অজর্েনর সু েযাগ ও েচষ্টা িবদ.মান িছল/
তাই আমরা েদিখ, অন.ান. আসমানী িকতােবর অনু সারীেদর
উপরও েরাযা ফরয িছল/ একথাই আল্লাহ বেলেছন:
ََ َ ُ َ َ
َ
ُ
َ  ٱ َّل%
[678 :ِين مِن ق ۡبلِك ۡم ﴾ ]اﻛﻘﺮة
﴿ كما كت ِب
‘েযমন কের েতামােদর পূ বর্বতর্ীেদর উপর েরাযা ফরয করা
হেয়িছল/’11
11

সূ রা আল বাকারাহ: ১৮৩/
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অন.ান. উম্মেতর উপর িক আমােদর মতই েরাযা ফরয করা
হেয়িছল, না অন.ভােব, তা আমােদর জানা েনই/ হাদীেস এেসেছ,
দাউদ (আ) েরাযা রাখেতন/ িতিন একিদন পর পর বছেরর ৬
মাস েরাযা রাখেতন/ তেব তাঁর েরাযার ধরন আমােদর জানা
েনই/ ইহুদীরা ১০ই মুহররেম আশুরার েরাযা রােখ/ েসই িদন
আল্লাহ মূ সা (আ) েক পািনেত িনমিজ্জত হওয়া েথেক রক্ষা
কেরেছন এবং েফরাউনেক পািনেত ডুিবেয় ধব্ংস কেরেছন/
অতীেতর বহু জািত েরাযা েরেখেছ/ পারস., েরামার, িহন্দু, গৰ্ীক,
ব.ািবলনীয় ও পুরাতন িমসরীয়রা েরাযা রাখত/ ক.াথিলক গীজর্া
েরাযার েকােনা িনেদর্শ ও নীিতমালা জাির কেরিন/ তেব গীজর্ার
দৃ িষ্টেত েকােনা েকান সময় পূ ণর্ উপবাস িকংবা আংিশক
উপবােসর মাধ.েম িকছু গুণাহ মাফ হয় এবং তা এক পৰ্কােরর
তাওবা িহেসেব গণ. হয়/ েরামান গীজর্া, মােঝ মেধ. িদেন এক
েবলা খাবার গৰ্হেণর মাধ.েম িনিদর্ষ্ট সমেয়র জন. আংিশক েরাযার
উপেদশ েদয়/
পৰ্াচীন খৃষ্টানরা বুধবার, শুকৰ্বার ও শিনবাের েরাযা রাখত/ তারা
তােদর উপর আপিতত িবপদ মুিক্তর জন. েরাযা রাখত/ ৪থর্
খৃষ্টাে#র শুরুেত খৃষ্টানেদর উপর মারাত্মক িনযর্াতন েনেম আেস/
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েস িবপদ েথেক মুিক্তর জন. নবী মূ সা (আ) এর অনু করেণ তারা
৪০ িদন ব.াপী বড় েরাযা রাখত/
এছাড়াও ঐ সমেয় মানু েষর মেধ. এ ধারণা িবরাজ কের েয,
মানু েষর খাওয়ার সময় শয়তান শরীেরর েভতের পৰ্েবশ কের/
আল্লাহর সােথ সম্পকর্ সৃ িষ্ট করা জরুরী, েযন শয়তানেক তািড়েয়
নফসেক পিবতৰ্ করা যায়/ েস জন. তারা েরাযা রাখত/ মিথ
িলিখত সু সমাচাের আেছ, নামায ও েরাযা দব্ারা শয়তান েবিরেয়
যায়/
পৰ্াচীন িহবৰ্ুরা েশাক িকংবা িবপেদর মুহূেতর্ েরাযা রাখত/ িবপদ
দূ র হেয় েগেল আল্লাহর শুকিরয়া সব্রূপ েরাযা রাখত/ িহবৰ্ু
ক.ােলন্ডাের আজও ক্ষমা িদবেস ইহুদীেদর েরাযা রাখার িনয়ম
আেছ/ পৰ্াচীন গৰ্ীক দাশর্িনকরা বছের কেয়কিদন একাধাের েরাযা
রাখত/ তােদর মেত, এটা আত্মােক িবশুদ্ধ করার উত্তম পদ্ধিত/
দাশর্িনক িপথােগাথ ৪০ িদন েরাযা রাখেতন/ তার মেত, েরাযা
িচন্তার সহায়ক/ সেকৰ্িটস এবং আফলাতুনও ১০ িদন েরাযা
রাখেতন/ পৰ্াচীন িসিরয়ানরা পৰ্িত ৭ম িদেন েরাযা রাখত/ আর
মেঙ্গািলয়ানরা রাখত পৰ্িত ১০ম িদবেস/ সবর্যুেগই েরাযার পৰ্চলন
িছল/
অনু রূপভােব, েবৗদ্ধ, িহন্দু, তারকা পূ জারী ও আধ.াত্মবাদীেদরও
উপবাস সাধনার িনয়ম রেয়েছ/ তারা িবেশষ িকছু খাবার পিরহার
কের আত্মােক উন্নত করার েচষ্টা কের/ তােদর ধারণা, েদহেক
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দূ বর্ল করার মাধ.েম আত্মা শিক্তশালী হয়/ আত্মােক সবল করার
জন. তােদর এই উপবাস পৰ্থার আিবষ্কার হেয়েছ/ মূ লকথা, েরাযা
পৰ্ায় সকল জািত ও ধেমর্র মেধ. রেয়েছ/ যিদও তার ধরণ-পৰ্কৃিত
আমােদর জানা েনই/
গ. শরীেরর িবিভন্ন অঙ্গ পৰ্ত.েঙ্গর েরাযা
এতক্ষণ আমরা েরাযার ফযীলত সম্পেকর্ আেলাচনা করলাম/
আমরা বুঝেত েপেরিছ েয, েরাযার ফযীলত ও মযর্াদা কত অসীম/
এখন আমরা এর পাশাপািশ ব.াপকােথর্ েরাযার ধারণা সম্পেকর্
আেরকিট হাদীস আেলাচনা করেবা যা পৰ্িতিট েরাযাদার মুসিলেমর
িচন্তার িবষয়/ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
« رب ﺻﺎﺋﻢ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻣﻪ اﺠﻟﻮع واﻟﻌﻄﺶ ورب ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ

»اﻟﺴﻬﺮ

“বহু েরাযাদার েরাযার মাধ.েম ক্ষুধা ও িপপাসা ছাড়া আর িকছু ই
লাভ কের না এবং রােতৰ্র বহু নামাযী রাতৰ্ী জাগরণ ছাড়া আর
িকছু ই পায় না/12
িচন্তার িবষয় হেলা, েরাযার এেতা অগিণত পুরস্কার ও মযর্াদা
সেত্তব্ও বহু েরাযাদার এবং তারাবী ও তাহাজ্জু দ গুজােরর ভােগ.
ক্ষুধা-িপপাসা এবং রািতৰ্ জাগরণ ছাড়া আর িকছু েজােট না/
12

মুসনােদ আহমদ,খ২,পৃ .৩৭৩/
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রমযান মােস আল্লাহর সকল মাখলু ক আল্লাহর রহমেতর স্পশর্
লাভ কের, েসখােন বহু েরাযাদােরর এই দু রবস্থা েকন? এর
কারণ ও পৰ্িতকার জানা না থাকেল আমরাও েসই দু ভর্ােগ.র
িমিছেলর অংশীদার হেয় েযেত পাির/ েমােটও িবিচতৰ্ নয় েয,
এতিদন আমরা আমােদর েরাযার মাধ.েম ক্ষুধা-িপপাসা ও রািতৰ্
জাগরেণর কষ্ট ছাড়া আর িকছু ই লাভ করেত পািরিন/
তাই রমযােনর েরাযা সম্পেকর্ আজ আমােদরেক আত্মিজজ্ঞাসা ও
আত্মসমােলাচনা করেত হেব/ আসেল েরাযা বলেত শুধু সু বেহ
সািদক হেত সূ যর্াস্ত পযর্ন্ত পানাহার ও েযৗন সেম্ভাগ হেত িবরত
থাকা নয়, বরং েরাযাদারেক অবশ.ই তার িবিভন্ন অঙ্গ পৰ্ত.ঙ্গেকও
েরাযার আওতায় আনেত হেব/ তাহেল আমরা আমােদর েরাযােক
সফল কের তুলেত পারেবা ইনশাল্লাহ/ আর এেক্ষেতৰ্
অন্তর,েপট,িজহব্ব্া ,কান পৰ্ভৃিতরও েরাযা থাকা আবশ.ক/
ক.অন্তেরর
ন্তেরর েরাযা
েদেহর েরাযার িভিত্ত হেচ্ছ অন্তেরর েরাযা/ শুধু তাই নয়, েয
েকােনা ইবাদেত অন্তেরর স্থান সবার আেগ/ মহান আল্লাহ বেলন,
َۡ
ۡ
َّ
[66 : ﴾ ]اﺤﻛﻐﺎﺑﻦ7 ِ َي ۡه ِد قل َب ُه ۚۥ2﴿ َو َمن يُؤ ِم ۢن ب ِٱ
“েয আল্লাহর পৰ্িত ঈমান আেন, আল্লাহ তার অন্তরেক েহদায়াত
কেরন/”
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অন্তেরর েহদায়াত সকল ইবাদেতর মূ ল কথা/ তাই েরাযার জন.
মন-মানিসকতা, িচন্তা-ভাবনা, ধ.ান-ধারণা এবং পৰ্বৃ িত্তেক পিবতৰ্ ও
কলু ষমুক্ত হেত হেব/ সত্ িনয়ত, সত্ িচন্তা, পিরকল্পনা, একিনষ্ঠতা
িকংবা এখলাস হেচ্ছ অন্তেরর মূ ল কথা/ তাই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
«»إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺠﻴﺎت
“সকল আমেলর মূ ল িভিত্ত হেচ্ছ িনয়ত/”13
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলেছন:
َ َ
َ
َ ْ
َ َ ُ ُّ ُ
ْ ﺤ
َ َ إ َذا َﺻﻠ:ن ﻲﻓ اﺠﻟ َ َﺴﺪ ُﻣ ْﻀ َﻐ ًﺔF Hﻻ َو
ِذا ﻓ َﺴ َﺪت ﻓ َﺴ َﺪH َو،ﺖ َﺻﻠ َﺢ اﺠﻟ َ َﺴ ُﺪ ﻠﻛﻪ
»أ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َ ُ ُّ ُ ِ ُ َ َ
ُ
« أﻻ و ِﻲﻫ اﻟﻘﻠﺐ،اﺠﻟﺴﺪ ﻠﻛﻪ
“হুিশয়ার! শরীেরর মেধ. এক টুকরা েগাশত এমন আেছ যা িঠক
ও সংেশািধত হেল, েগাটা শরীর িঠক ও সংেশািধত থােক এবং
তা খারাপ হেল েগাটা শরীর খারাপ হেয় যায়/ হুিশয়ার! েসিট
14
হেচ্ছ অন্তর/

13

েবাখারী,খ.১,হাদীস নং ১/

14

বু খারী,খ১,হাদীস নং ৫২/
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মন বা অন্তর দু ই ধরেনর হেয় থােক/ এক ধরেনর অন্তর হেচ্ছ,
ঈমােনর রেস িসক্ত ও আল্লাহ ভােলাবাসায় উদব্ুদ্ধ/ তা দব্ীন ও
ঈমােনর পৰ্িত ভােলাবাসা এবং আল্লাহর পৰ্িত সকল ত.াগ
িতিতক্ষার জন. িনেবিদত/ েসই মন আল্লাহ ও তাঁর রাসূ েলর
আেদশ িনেষধ মানার জন. সদা পৰ্স্তুত থােক এবং বািতল ও
অনইসলামী কােজর পৰ্িত তার থােক পৰ্চন্ড ঘৃ ণা ও িবেদৰ্ােহর
মেনাভাব/ আেরক ধরেনর অন্তর হেচ্ছ, মৃত ও অসু স্থ./ তােক
পাপী অন্তরও বলা যায়/ এই অন্তেরর পৰ্ধান কাজ হেলা, দব্ীন ও
ঈমান এবং েনক কােজ অনীহা, অনাগৰ্হ ও ইসলাম িবেরাধী
কােজ উত্সাহেবাধ করা/ েশেষাক্ত ধরেনর অন্তর সম্পেকর্ আল্লাহ
বেলেছন:
ُُ
ٗ ُ َّ ُ ُ َ َ َ ٞ َ َّ
[6X : َم َرضاۖ ﴾ ]اﻛﻘﺮة2
﴿ ِف قلوب ِ ِهم مرض فزادهم ٱ
‘তােদর অন্তের রেয়েছ েরাগ এবং আল্লাহ েস েরাগ আেরা বািড়েয়
েদন” [সূ রা আল বাকারা:১০]
ُ ُ ٰ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ
ٓ ُ َ َۡ
[Y@ : ﴾ ]ﺤﻣﻤﺪX وب أقفال َها
ٍ  قل%  يتدبرون ٱلقرءان أمT﴿ أف
“তারা িক কুরআনেক িনেয় িচন্তা ভাবনা কের না, নািক তােদর
অন্তের তালা লাগােনা” (সূ রা েমাহাম্মদ: ২৪)
েস জন. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েবিশ কের
িনেম্নর এই েদা‘আ পড়েতন/
24

«»ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﻗﻠﻲﺒ ﺒﻟ دﻳﻨﻚ
“েহ অন্তর পিরবতর্নকারী/ আমার অন্তরেক েতামার দব্ীেনর উপর
15
পৰ্িতিষ্ঠত কের দাও/”
এখন পৰ্শ্ন হেচ্ছ, অন্তেরর েরাযা বলেত িক বুঝায়? অন্তেরর েরাযা
বলেত বুঝায় অন্তরেক িশকর্ েথেক মুক্ত, বািতল আকীদা িবশব্াস
েথেক দূ ের এবং খারাপ ও িনকৃষ্ট ওসওয়াসা মেনাভাব ও িনয়ত
েথেক খািল রাখা/ মনেক গবর্ অহংকার েথেক দূ ের, িহংসা-িবেদব্ষ
ও েলাক েদখােনার মেনাবৃ িত্ত েথেক মুক্ত রাখা/ েকননা, তা েনক
আমলেক ধব্ংস কের ও জব্ািলেয় েদয়/ তখন গুনােহর কােজর
পৰ্িত েকােনা আগৰ্হ উদ্দীপনা থাকেব না/
মনেক এ সকল খারাপ কাজ েথেক দূ ের রাখেলই অন্তেরর
হেয় যায়/ তখন েরাযাদােরর মন আল্লাহর ভােলাবাসা পূ ণর্
এবং তােক তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ স্মরণ করেত থােক/
সবর্দা আল্লাহর সৃ ষ্ট জগত ও িবিচতৰ্ কুদরত সম্পেকর্ ধ.ােন
এবং মন্দ ও খারাপ কােজর পৰ্িত ঘৃ ণা েপাষণ কের/

েরাযা
থােক
অন্তর
থােক

মুিমেনর অন্তের ঈমােনর েরাশনী বা আেলা থােক/ এর সােথ
অন্ধকার সহ-অবস্থান করেত পাের না/ ঈমানী নূ র বা আেলা
বলেত বুঝায়, িচরন্তন পয়গাম, আসমানী িশক্ষা ও আল্লাহর
15

িতরিমযী, িকতাবু ল কদর,খ.১৩পৃ .২১, হাদীস নং ৩৮৬৪/
25

আইেনর আেলাকবিতর্কা/ ঐ নূ েরর সােথ আল্লাহর ৈতির িফতরাত
বা সব্ভাব-পৰ্কৃিতর নূ রও েযাগ হয়/ তখন দু ই নূ র এক সােথ হয়এ কথাই মহান আল্লাহ বেলেছন:
َ َ ٌ ُّ
ٓ َ
ُ َّ  نُور َي ۡهدِي ٱ%
[8B : ِلُورِه ِۦ َمن يَشا ُء ۚ ﴾ ]اﺠﻮر2
ٖۚ ٰ ﴿ نور
‘নূ েরর উপের নূ র, আল্লাহ যােক চান তােক িনজ নূ েরর িদেক
েহদায়াত দান কেরন/’ (সূ রা নূ র: ৩৫)
অন্তর েরাযা রাখেল তা আল্লাহর ভােলাবাসায় আবাদ হয়/ তখন
তা বািতর মেতা িমটিমট কের জব্লেত শুরু কের/ িদেন তা সূ েযর্র
মেতা আেলা দান কের এবং েভার রােত েসাবেহ সািদেকর
লািলমার মেতা জব্লেত থােক/ অন্তরেক িহংসা িবেদব্ষ, ঘৃ ণা ও
েধাঁকাবািজ েথেক দূ ের রাখেত পারেল জান্নােত পৰ্েবেশর রাস্তা
পৰ্শস্ত হেব/ অন্তেরর েরাযার এটাও একটা িবেশষ উেদ্দশ./
আল্লাহ েরাযার মাধ.েম আমােদর অন্তরেক পূ ত পিবতৰ্ ও িনষ্কলু ষ
করুন/
খ.েপেটর েরাযা
েপেটর েরাযা অত.ন্ত গুরুতব্পূ ণর্/ এর উপর েদেহর েরাযার
িবশুদ্ধতা িনভর্র কের/ মানু েষর জীবন, কাজ-কমর্, চিরতৰ্ ও
আচরেণর উপর হালাল ও হারাম খােদ.র পৰ্ভাব পেড়/ তাই
হালাল খাবার েখেল ভাল ও েনক কাজ করার েপৰ্রণা জােগ/
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পক্ষান্তের হারাম খাবার েখেল গুনাহ ও িনিষদ্ধ কাজ করার েপৰ্রণা
জােগ/ েস জন. হালাল খাদ. গৰ্হেণর জন. আল্লাহ িনেদর্শ
িদেয়েছন/
َ ْ ُ ۡ
َ َّ ي َأ ُّي َها ٱ ُّلر ُس ُل ُكُوا ْ م َِن ٱ
ٰٓ َ ﴿
[B6 :ت َوٱع َملوا صٰل ًِحاۖ ﴾ ]اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن
ِ ٰلط ّيِب
‘েহ রাসূ েলরা! েতামরা পিবতৰ্ িজিনস েথেক খাবার গৰ্হণ কর এবং
েনক কাজ কর/’
এখােন পিবতৰ্ খাবােরর সােথ েনক আমলেক সম্পকর্যুক্ত করা
হেয়েছ/ অথর্াত্ পিবতৰ্ ও হালাল খাবােরর অিনবাযর্ দাবী হেচ্ছ
েনক কাজ করা/ (সূ রা আল-েমািমনু ন: ৫১)
মহান আল্লাহ আেরা বেলেছন:

َ َ
ْ ُُ ْ ُ
ُ ۡ َ ۡ ُ َٰ َۡ َ َ َٰ ّ َ
ُ ِ إن ُك2َّ ِ ْ ك ُروا
َ يأ ُّي َها ٱ َّل
ٰٓ ﴿
نت ۡم
ت ما رزقنكم وٱش
ِ ِين َء َامنوا كوا مِن طيِب
ِ
َ
َ
[6]Y : ﴾ ]اﻛﻘﺮةs إِيَّاهُ ت ۡع ُب ُدون

‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আমার পৰ্দত্ত পিবতৰ্ িরিযক খাও এবং
আল্লাহর শুকিরয়া আদায় কর, যিদ েতামরা শুধু মাতৰ্ তাঁরই ইবাদত
কর/’ (সূ রা আল বাকারা: ১৭২)
আল্লাহ পিবতৰ্ িজিনসেক হালাল ও অপিবতৰ্ িজিনসেক হারাম
কেরেছন/ িতিন বেলেছন:
َ ٰٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ُ َ ٰ َ ّ َّ ُ ُ َ ُّ ُ َ
[6B] : ﴾ ]اﻻﻋﺮافy بئِث
ت ويح ِرم علي ِهم ٱل
ِ حل لهم ٱلطيِب
ِ ﴿ وي
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‘আল্লাহ পিবতৰ্ িজিনসসমূ হেক হালাল ও অপিবতৰ্ িজিনসসমূ হেক
হারাম কেরেছন/’ (সূ রা আ‘রাফ: ১৫৭)
েপেটর েরাযা বলেত বুঝায় েপটেক হারাম খাদ. ও পানীয় েথেক
বাঁচােনা/ ভুঁিড়েভাজ বা অিতিরক্ত আহার না করা, েরাযার সময়
িদেন পানাহার েথেক িবরত থাকা এবং হারাম িজিনস িদেয়
ইফতার না করা/ হারাম খাবার েযমন:
আল্লাহ অেনক খাবার হারাম েঘাষণা কেরেছন/ েযমন- শুকেরর
েগাশত, হাতী, কুকুর, িবড়ালসহ িবিভন্ন িহংসৰ্ পৰ্াণী, িচল, বাজ ও
কাকসহ পা িদেয় েছাঁ েমের িশকার করা িবিভন্ন পাখী, মদ,
মলমূ তৰ্সহ যাবতীয় অপিবতৰ্ িজিনস/
হারাম উপােয় অিজর্ত অথর্ খাওয়াও হারাম/ হারাম উপােয় অিজর্ত
অথর্ অেনক/ েসগুেলা হেচ্ছ:
1. সূ দ
মহান আল্লাহ বেলেছন:

ْ ّ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َّ َ َ َ
[Y]B :لر َب ٰۚوا ﴾ ]اﻛﻘﺮة
ِ  ٱليع وحرم ٱ2﴿وأحل ٱ

‘আল্লাহ েবচা-েকনা ও ব.বসােক হালাল এবং সু দেক হারাম
কেরেছন/’ (সূ রা আল বাকারা: ২৭৫)
আল্লাহ আেরা বেলন:
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ُ َّ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ۖ ٗ َ َ ٰ َ ُّ ٗ ٰ َ ۡ َ ْ ٰٓ َ ّ ْ ُ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ
 ل َعلك ۡم2
لربوا أضعفا مضعفة وٱتقوا ٱ
ِ ﴿ يأيها ٱلِين ءامنوا } تأكلوا ٱ
ُۡ
َ
[68X :تفل ُِحون  ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
েহ ঈমানদারগণ! েতামরা চকৰ্বৃ িদ্ধ হাের সু দ েখেয়া না/ (সূ রা
আেল ইমরান: ১৩০)
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ِّ َ
ََ
> ُ ُ
«ﻮﻪ َوﺗ ِﺒﻪ َوﺷﺎﻫِﺪﻳ ِﻪ
ِ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﻛِﻞ اﻟﺮﺑﺎ وﻣ- ِ»ﻟﻌ َﻦ َرﺳﻮل اﺑ
আল্লাহ সু দেখার, সু দদাতা, সু েদর েলখক ও সব্াক্ষীগেণর উপর
16
লা‘নত বষর্ণ কেরন/’’
যারা ব.াংক-বীমা, ব.বসা-বািণজ., িশল্প ও কৃিষ কােজ সু দী কাজকারবার কের তােদর ঐ সকল আয় হারাম/ েস আয় েখেয় েরাযা
রাখেল, যাকাত িদেল িকংবা হজ্জসহ যাবতীয় েনক কাজ করেল
আল্লাহ কবুল করেবন না/
2. ঘুষ
ঘুেষর আয় হারাম/ এই আয় িদেয় খাদ. িকেন খাওয়া, জীিবকা
িনবর্াহ করা ও পিরবার চালােনা হারাম/ সব্ভাবতই এই অথর্ খরচ
কের েরাযা রাখেল, েসহরী ও ইফতার েখেল আল্লাহ তা কবুল
করেবন না/
16

মুসিলম,খ ৫,পৃ . ৫০,হাদীস নং ৪১৭৭/
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ঘুষদাতা ও ঘুষগৰ্হণকারী দু ইজনই জাহান্নােম যােব/ েকউ েকউ
ঘুষেক বকিশেশর সমতূ ল. মেন কেরন এবং ভােবন েয, তা ঘুষ
নয়, আসেল তা ঘুষ/’
3. অন.ায় পেথ অথর্ আয় করা
এ পৰ্সেঙ্গ আল্লাহ বেলেছন:

ۡ ُ
ُ َ َ ْ ُ ُ َۡ َ
[677 :﴿ َو} تأكل ٓوا أ ۡم َو ٰلكم بَ ۡي َنكم ب ِٱل َبٰ ِط ِل  ﴾ ]اﻛﻘﺮة

‘েতামরা অন.ায়ভােব এেক অপেরর অথর্ আত্মসাত্ কেরা না/’
(সূ রা আল বাকারা: ১৮৮)
অন.ায়ভােব আেয়র বহু পদ্ধিত ও উপায় আেছ/ এর মেধ. রেয়েছ
িমথ.া বলা, েধাঁকা েদওয়া, চুির-ডাকািত করা, জাদু ও মন্তৰ্ করা,
জুয়া, মদ ও হারাম িজিনেসর ব.বসােয় আয়, ওজেন কম েদওয়া
ইত.ািদ/
4. জু লুম
আল্লাহ জুলুম কের অথর্ আয় করেত িনেষধ কেরেছন/ মহান
আল্লাহ বেলেছন:

َ ُ ُ ۡ َ َ َّ ً ۡ ُ ٰ َ ٰ َ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َّ
ٗ َون ف ُب ُطونِه ۡم ن
﴿ إِن ٱلِين يأكلون أمول ٱلت
ۖارا
ِ م ظلما إِنما يأكل
ِ
ٗ َو َس َي ۡصلَ ۡو َن َسع
[6X :ِيا  ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء
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‘যারা জুলুম সহকাের ইয়াতীেমর মাল-সম্পদ খায়, তারা মূ লতঃ
েপেট আগুন পৰ্েবশ করায় এবং তারা শীঘৰ্ই জাহান্নােম পৰ্েবশ
করেব/’ (সূ রা িনসা: ১০)
সমােজর ধনী ও শিক্তশালী েলােকরা িকংবা ক্ষমতায় অিধিষ্ঠত
ব.িক্তরা অেনক সময় জবরদিস্ত ও জুলুম কের অপেরর অথর্
আত্মসাত্ কের/
হারাম আয়-েরাজগার িদেয় েরাযাসহ যত ইবাদত করা হয়
েসগুেলার েকানটাই েয আল্লাহর কােছ েপঁৗছায় না েস িবষেয়
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর একিট হাদীস
রেয়েছ/ িতিন বেলেছন:
ْ َ
َ
ّ
ِّ  ﻳﺎ: ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻳﻪ إﻰﻟ اﻟﺴﻤﺎء
F اﻟﺮﺟﻞ ﻳُﻄﻴﻞ
َ َ أﻟ
َ »ﺛﻢ
رب
، ﺮﺒ
 أﺷﻌﺚ، اﻟﺴﻔﺮ
ذﻛﺮ
F
ُ
ُ
ُ َ ْ
ْ ﻳﺎرب
q ﻓﻜ،  وﻏ ِﺬ َي ﺑﺎﺤﻟﺮام، وﻣﻠﺒَ َﺴﻪ ﺣﺮام، وﻣﺮﺸ ُﺑﻪ ﺣﺮام
، وﻣﻄﻌﻤﻪ ﺣﺮام
َ ُﻳ
« ﺴﺘﺠﺎب {ﻟﻚ ؟
‘তারপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এমন এক
মুসািফেরর পৰ্সঙ্গ উেল্লখ কেরন িযিন বহু দূ র-দূ রান্ত েথেক সফর
কের এেসেছন এবং যার চুল ধু লা মিলন ও এেলােকশী, িতিন
আকাশ পােন দু ই হাত তুেল েদা‘আ কেরন এবং বেলন, েহ রব!
েহ রব! অথচ তার খাদ. হারাম, পানীয় হারাম, েপাশাক হারাম
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এবং হারােমর উপর িভিত্ত কেরই িতিন গেড় উেঠেছন, তার
েদা‘আ িকভােব কবুল হেব?’17
হাদীস দব্ারা বুঝা যায় েলাকিট বড় ও েবশী ইবাদতকারী এবং বহু
দূ র-দূ রান্ত েথেক পিবতৰ্স্থান সফের এেসেছন েদা‘আ ও ইবাদেতর
জন./ িকন্তু তােত লাভ হেব িক? যার খাদ., পানীয় ও েপাশাক
হারাম আেয়র এবং িযিন হারাম েখেয়ই িনেজর শরীেরর রক্তমাংস ৈতির কেরেছন তার ইবাদত অবশ.ই আল্লাহ কবুল করেবন
না/ তাই এর েরাযা ব.থর্/
তাই হালাল কামাই-েরাজগার ও হালাল খাদ. খাওয়ার েচষ্টা করেত
হেব/ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َُ َ F F َ F َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ً ْ َ ُّ َ ً َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ
اود
اﺑ د
ِ ِن ﻧ ِﻲﺒH و،ِ ﺧﺮﻴا ِﻣﻦ أن ﻳﺄﻛﻞ ِﻣﻦ ﻗﻤ ِﻞ ﻳ ِﺪه،»ﻣﺎ أﻛﻞ أﺣﺪ ﻃﻌﺎﻣﺎ ْ ﻗﻂ
ُُ َ َ َ F َْ َ
َ
«ِ ﺎﻛن ﻳَﺄﻛﻞ ِﻣ ْﻦ ﻗ َﻤ ِﻞ ﻳَ ِﺪه،اﻟﺴﻼ ُم
ﻋﻠﻴ ِﻪ
‘িনজ হােতর কামাই-েরাজগােরর চাইেত বান্দার উত্তম খাবার আর
িকছু েনই/ সব্য়ং আল্লাহর নবী দাউদ (আ) িনজ হােতর আয়
েথেক েখেয়েছন/18
িবিভন্ন নবী িবিভন্ন েপশায় িনেয়ািজত িছেলন/ নূ হ (আ) কাঠিমিস্তৰ্,
মূ সা (আ) রাখাল,
দাউদ (আ) কামার, েসালাইমান (আ)
17

জােমউল উসূ ল,খ১০,পৃ .ও হাদীস নং.৮১৩১/

18

মুসনােদ আহমাদ,খ.৪,পৃ .১৪১/
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রাজিমিস্তৰ্, যাকািরয়া (আ) কাঠিমিস্তৰ্ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম রাখাল ও ব.বসায়ী িছেলন/
ইসলাম একিদেক ব.িক্ত জীবেন েযমন হালাল আেয়র িনেদর্শ
িদেয়েছ, েতমিন সামািজক ও সামিষ্টক জীবেনও হালাল আয়েরাজগােরর িনশ্চয়তা িবধান কেরেছ/ ইসলাম সু দ, ঘুষ, জুয়া
হারাম িজিনেসর ব.বসা-বািণজ., েচারাকারবারী, মজুতদারী, ওজেন
কম েদওয়া, েভজাল েমশােনা, চুির-ডাকািত, জুলুম-িনযর্াতন ও
িছনতাই-রাহাজািনর মাধ.েম অিজর্ত আয়েক হারাম েঘাষণা
কেরেছ/ তাই একজন েরাযাদারেক ব.িক্তগত আয়-েরাজগার
হালাল করার সােথ সােথ রাষ্টৰ্ীয় অথর্নীিতেকও ইসলাম সম্মত
করার েচষ্টা করেত হেব/ রাষ্টৰ্ েথেক সু দ, ঘুষ, মদ, জুয়া ও
অন.ান. আেয়র সকল উত্স বন্ধ কের িদেত হেব/ তা না হেল
েসগুেলার হারাম পৰ্ভাবও ব.িক্ত জীবন পযর্ন্ত সম্পৰ্সািরত হেব/
উদাহরণসব্রূপ বলা যায়, সু েদর িভিত্তেত পিরচািলত কাপেড়র
কেলর ৈতির কাপড় পের আমরা নামাজ-েরাযা ও েদা‘আ করিছ/
সু েদর ময়লাযু ক্ত ঐ সকল কাপড় পের ইবাদত িকংবা েদা‘আ
করেল কতটুকু কবুল হেব তা িচন্তার িবষয়/ তাই পৰ্েয়াজন হেচ্ছ
েদেশ ইসলামী অথর্নীিত চালু করা, যার ফেল ব.িক্তগত আয়েক
হালাল করা অিধকতর সহজ হেব/
গ.িজহব্া
িজহব্ার
হব্ার েরাযা
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ইসলােম মুেখর কথার গুরুতব্ অেনক েবশী/ িজহবা হেচ্ছ কথা
বলার বাহন বা হািতয়ার/ তাই িজহবােক সংযত করা পৰ্েয়াজন/
িবেশষ কের েরাযার েক্ষেতৰ্ এই সংযম আেরা েবশী দরকার/
আল্লাহ কুরআন মাজীেদ বেলেছন:
ُ ۡ
ٞ َ ٌ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ
[67 :ِيب عت ِيد  ﴾ ]ق
﴿ َّما يَلفِظ مِن قو ٍل إِ} ليهِ رق
‘েকান কথা উচ্চারণ করার সােথ সােথ অেপক্ষমান পযর্েবক্ষক
পৰ্স্তুত থােক/’ (সূ রা কব্াফ: ১৮)
অথর্াত্ মানু েষর উচ্চািরত সকল শে#র তদারক করা হয় এবং
েসজন. িহেসব িদেত হেব/ তাই কথা বলার সময় িবেবচনা
করেত হেব ও ভােলা কথা ছাড়া খারাপ কথা বলা যােব না/
কুরআেন অপৰ্েয়াজনীয় কথা পিরহার করােক েমািমেনর িবেশষ
গুণ আখ.ািয়ত কের আল্লাহ বেলন:
ۡ َّ
َ ُ
ُ َ َّ َ
[8 :ِين ه ۡم َع ِن ٱللغوِ ُم ۡع ِرضون  ﴾ ]اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن
﴿ وٱل
‘(তারাই মুিমন) যারা অপৰ্েয়াজনীয় ও েবহুদা কথা েথেক িবরত
থােক/ (সূ রা আল-মুিমনু ন: ৩)
সাহাল ইবন মু‘আয েথেক বিণর্ত/ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
34

«»ﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﻲﻟ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ ﺤﻟﻴﻴﻪ وﻣﺎ ﺑﻦﻴ رﺟﻠﻴﻪ أﺿﻤﻦ  اﺠﻟﻨﺔ
‘েয আমােক তার দু ই েঠাঁট ও দু ই উরুর মধ.বতর্ী স্থােনর
19
িনশ্চয়তা েদেব, আিম তার জান্নােতর িনশ্চয়তা েদেবা/’
এই হাদীেস িজহব্া ও লজ্জাস্থােনর পৰ্িত ইিঙ্গত করা হেয়েছ/ এই
দু ই স্থানেক েহফাজত করেল জান্নাত পাওয়া যায়/
মূ লতঃ এই দু েটা িজিনস খুবই িবপজ্জনক এবং শয়তােনর বড়
হািতয়ার/ িজহব্ার কারেণই মানু ষ কষ্ট পায়/ তাই রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
«»اﻤﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﻤﻟﺴﻠﻮن ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻳﺪه
‘েসই ব.িক্ত পৰ্কৃত মুসিলম যার িজহবা ও হাত েথেক অন.
মুসিলম িনরাপদ থােক/’20
পক্ষান্তের যার হাত ও িজহব্া েথেক অন. মুসিলম িনরাপদ নয়, েস
পূ ণর্াঙ্গ মুসিলম নয়/’ পৰ্বাদ আেছ, ‘কথার ঘা শুকায় না, মােরর ঘা
শুকায়/’ তাই িজহবার ব.াপাের সবর্ািধক সতকর্ থাকেত হেব/
কথা কম বলেল ভুল কম হেব এবং অপরাধ বাড়েব না/ তাই
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
19

বু খারী,খ৫,পৃ .২৩৭৬,হাদীস নং ৬১০৯/

20

শারেহ ইদ্দত মুতুন ফীল আকীদাহ,খ,১৮,পৃ ২৪০/
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«»وﻣﻦ ﺎﻛن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﺮﻴا أو ﺼﻤﺖ
‘েয ব.িক্ত আল্লাহ ও আেখরােতর উপর ঈমান রােখ েস েযন কথা
21
বলেল ভাল কথা বেল িকংবা চুপ কের থােক/
এই হাদীেসর মমর্ানু যায়ী ভাল কথাই বলা উিচত্/ আর ভাল কথা
না থাকেল চুপ কের থাকা উিচত্/
িজহবার ১৫িটরও েবশী েদাষ আেছ/ েসগুেলা িজহবা ছাড়া
সংগিঠত হেত পাের না/ েসগুেলা হেচ্ছ: ১. িমথ.া বলা ২. খারাপ
ঠাট্টা-িবদৰ্ূপ করা ৩. অশ্লীল ও খারাপ কথা বলা ৪. গািল েদওয়া
৫. িনন্দা করা ৬. অপবাদ েদওয়া ৭. েচাগলখুরী করা ৮. িবনা
পৰ্েয়াজেন েগাপনীয়তা ফাঁস কের েদওয়া ৯. েমানােফকী করা ও
দু ই মুেখ কথা বলা ১০. ঝগড়া-ঝািট করা ১১. িহংসা করা ১২.
েবহুদা ও অিতিরক্ত কথা বলা ১৩. বািতল ও হারাম িজিনস িনেয়
আেলাচনা কের আনন্দ লাভ করা ১৪. অিভশাপ েদওয়া ১৫.
সামনা-সামিন পৰ্শংসা করা/
মুিমনেদরেক সাধারণভােব এবং েরাযাদার মুিমনেক িবেশষভােব
িজহবার এ সকল তৰ্ুিট-িবচু.িত েথেক দূ ের থাকেত হেব/ তাই
িপৰ্য় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:

21

বু খারী,খ৫,পৃ .২২৪০,হাদীস নং ৫৬৭৩/
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« ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪع ﻗﻮل اﻟﺰور واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﷲ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺄن ﻳﺪع ﻃﻌﺎﻣﻪ

»وﺮﺷاﺑﻪ

‘েয ব.িক্ত িমথ.া কথা ও কাজ ত.াগ কের না, তার খানািপনা বন্ধ
রাখেত আল্লাহর েকােনা পৰ্েয়াজেন েনই/’22 অথর্াত্ আল্লাহ এই
জাতীয় েরাযা কবুল করেবন না এবং সওয়াব েদেবন না/ অতএব
েকবল খাদ. ও পানীয় েথেক িবরত থাকার নামই েরাযা নয়, বরং
েরাযা হেচ্ছ, েবহুদা কথা ও গুনাহর কাজ েথেক িবরত থাকা/’
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েরাযােক িজহবার অিনষ্ট
েথেক িবশুদ্ধ রাখার পদ্ধিত বাতিলেয় িদেয়েছন:
 ﻓﺈن، وﻻ ﺠﻳﻬﻞ:»إذا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮم أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚ وﻻ ﻳﺼﺨﺐ و رواﻳﺔ

« اﻣﺮؤ ﺻﺎﺋﻢ ﻣﺮﺗﻦﻴkﺳﺎﺑﻪ أﺣﺪ أو ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻓﻠﻴﻘﻞ إ

‘েতামােদর েকউ েরাযা রাখেল েস েযন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জােহিল
কাজ না কের/ যিদ েকউ তােক গািল েদয় িকংবা তার সােথ
লড়েত আেস েস েযন বেল েদয়, আিম েরাযা েরেখিছ, আিম
23

েরাযাদার/’

হাদীেস বিণর্ত পদ্ধিতই িজহবার অপরাধ েথেক বাঁচার উত্তম
মাপকািঠ/ অথর্াত্ েকউ তােক খারাপ কােজ জড়ােত চাইেল েস
22
23

িতরিমযী,খ.৩,পৃ .৮৭,হাদীস নং ৭০৭/

বু খারী,খ.২,পৃ .৬৭৩,হাদীস নং১৮০৫/
37

জিড়েয় যােব না; বরং এিড়েয় যােব/ েয ব.িক্ত িজহবার লাগাম
খুেল েদয় তার েরাযা িকভােব হয়? েয ব.িক্ত মানু েষর সােথ িমথ.া
বেল ও কথার মাধ.েম েধাঁকা েদয় ও অন.েক কষ্ট েদয়, তার
েরাযার ফলাফল িক হেব? এ সকল েরাযা িকভােব কবুল হেত
পাের?
কত েলাক আেছ িজহবার অিনষ্টতার কারেণ তােদর সকল েরাযা
নষ্ট বা হাল্কা কের েফেল/ েরাযার উেদ্দশ. েতা শুধু উেপাস থাকা
নয়; বরং েরাযার উেদ্দশ. হেচ্ছ আদব, িশষ্টাচার ও সংযম িশক্ষা
করা এবং তার পৰ্েয়াগ করা/ তাই েরাযাদােরর মুখ সবর্দা ভাল
কথা, কুরআন পাঠ, তওবা, তাসবীহ ও আল্লাহর পেথ দাওয়াত
দােনর কােজ ব.স্ত থাকেব এবং আল্লাহর রহমেতর আদৰ্তায় িভজা
থাকেব/
ঘ.কােনর েরাযা
কান শরীেরর একিট গুরুতব্পূ ণর্ অংশ/ কােনর মাধ.েম বাইেরর
উদ্দীপক েভতের পৰ্িতিকৰ্য়া সৃ িষ্ট কের/ িচিকত্সা িবজ্ঞােনর মেত,
নবজাত ভূ িমষ্ঠ িশশু পৰ্থেম কােন শুেন/ েচাখ থাকা সেত্তব্ও েস
িকছু েদখেত পায় না/ অবশ. ২/১ িদন পর িকংবা একিট িনিদর্ষ্ট
সময় অিতবািহত হওয়ার পর িশশুর েচােখ েদখার কাজ শুরু হয়/
সম্ভবতঃ কুরআন িনেম্নাক্ত আয়ােত েচােখর আেগ কােনর উেল্লখ
কের এই সৃ িষ্ট রহস. এবং কােনর গুরুেতব্র পৰ্িত ইিঙ্গত িদেয়েছ/
মহান আল্লাহ বেলন:
38

ٗ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ َّ
:سو}  ﴾ ]اﻻﺮﺳاء
ٔ ﴿ إِن ٱلسمع وٱلص وٱلفؤاد ك أو ٰٓلئِك كن عنه م
[8

‘িনশ্চয় কান, েচাখ ও অন্তরেক আল্লাহর কােছ জবাবিদিহ করেত
হেব/’ (সূ রা বনী ইসরাঈল: ৩৬)
তাই কােনর েরাযার গুরুতব্ অপিরসীম/ কান যা শুেন েস জন.
তােক আল্লাহর কােছ জবাব িদেত হেব/ কান িদেয় ভাল িজিনস
শুনেত হেব এবং খারাপ িজিনস েথেক কানেক দূ ের রাখেত হেব/
কােনর েরাযা বলেত বুঝায় বােজ গান-বাজনা না শুনা এবং মন্দ,
খারাপ ও অশ্লীল কথা েযন কােন পৰ্েবশ না কের েস জন. েচষ্টা
করা/ েনক েলােকরা ভাল কথা ভালভােব শুেনন এবং খারাপ
কথা িকংবা আল্লাহর অসেন্তাষজনক কথা তারা শুেনন না/ েকউ
যিদ গুনাহ ও পােপর কথা কােন পৰ্েবশ করায় তাহেল তা তার
অন্তের ঘর, সিদচ্ছার পৰ্াসাদ ও জ্ঞােনর বাগানেক ধব্ংস কের
েদয়/ আল্লাহ েনক েলাকেদর কােনর একিট সত্ গুণ সম্পেকর্
কুরআেন এভােব উেল্লখ কেরেছন:
ْ
َ
ۡ َّ ْ
[]6 :﴿ ذا َم ُّروا ب ِٱللغوِ َم ُّروا ك َِر ٗاما  ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن
“তারা যখন অিতকৰ্ম কের তখন ভদৰ্ভােব অিতকৰ্ম কের/”
অথর্াত্ তারা খারাপ কথা ও অশ্লীল বাক. না শুেন ভদৰ্ভােব চেল
যায়/ (সূ রা েফারকান-৭১)
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আল্লাহ এ পৰ্সেঙ্গ আেরা বেলেছন:
[BB :﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ

َ
َ ْ ُ ۡ َ ۡ َّ ْ
﴿ ذا َس ِم ُعوا ٱللغ َو أع َرضوا ع ۡن ُه

“তারা যখন েবহুদা কথা েশােন তখন তারা তা এিড়েয় যায়/
(সূ রা আল-িকসাস-৫৫)
অপরিদেক, যারা পাপী ও শুনাহগার তারা মন্দ ও অশ্লীল
কথা,গািল, গান-বাজনাসহ িনিষদ্ধ িবষয়গুেলা েশােন এবং আল্লাহ
পৰ্দত্ত শৰ্বণ শিক্তেক নষ্ট কের েদয়/
এ পৰ্সেঙ্গ মহান আল্লাহ বেলন:
ۡ َ ّ ۡ َ ّ ٗ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َ
َ َ ۡ َّ ٞ ُ ُ َ
نس ل ُه ۡم قلوب } َيفق ُهون ب ِ َها َول ُه ۡم
ۖ ِ ل ِن وٱ ِل
ِ ﴿ ولقد ذرأنا ِلهنم كث ِيا مِن ٱ
َ
ُ
ۡ
َّ ٞ َ
َ
َ
َ
ٓ
ۡ
َ
َ ُ ۡ ُ َّ ٞ ُ ۡ َ
ُ
َۡ
َ
صون ب ِ َها َول ُه ۡم َءاذان } ي َ ۡس َم ُعون ب ِ َها ۚ أ ْو ٰٓلئِك كٱلنعٰ ِم بَل ه ۡم
ِ أعي } يب
َ ُ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ٰٓ َ ْ ُ ُّ َ َ
[6] :أضل ۚ أولئِك هم ٱلغفِلون « ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
“আমরা জাহান্নােমর জন. বহু িজব্ন ও মানু ষ ৈতরী কেরিছ যােদর
অন্তর আেছ িকন্তু বুেঝ না, েচাখ আেছ েদেখ না এবং কান আেছ,
শুেন না/ তারা হেচ্ছ পশু িকংবা এর চাইেতও িনকৃষ্ট/ তারা হেচ্ছ
উদাসীন/” (সূ রা আল আ‘রাফ-১৭৯)
এই আয়ােত কান, েচাখ ও অন্তেরর নষ্ট হওয়ার কথা বলা
হেয়েছ, েরাযার মাধ.েমই েকবলমাতৰ্ এগুেলা িঠক রাখা যায়/
একজন মুিমন মুসিলম েরাযা েরেখ কুরআন শুনেব এবং ঈমান,
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েহদায়াত ও কল.ােণর বাণী িশখেব/ কুরআন শুেন অন্তের পৰ্শািন্ত
নািযল হয় এবং শয়তােনর ওয়াসওয়াসা েথেক বাঁচা যায়/ কােনর
খাদ. হেলা, আল্লাহর িযিকর, উপকারী জ্ঞান, ভাল ওয়াজ নসীয়ত,
সু ন্দর কথা, ইসলামী কিবতা ইত.ািদ শুনার মাধ.েম কােনর সিঠক
েরাযা রাখা সম্ভব/

রমযােনর মূ ল িশক্ষাসমূ
িশক্ষাসমূ হ
১.তাকওয়া
তাকওয়া
তাকওয়ার আিভধািনক অথর্ হল, েবঁেচ থাকা, ভয় করা/
পািরভািষক অথর্ হেলা- ‘‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূ েলর সকল আেদশ
মানা ও িনিষদ্ধ কাজ েথেক দূ ের থাকা/24 অথর্াত্ আল্লাহেক ভয়
করেত হেব, তাঁর আেদশ িনেষধ মানেত হেব এবং এর মাধ.েম
আল্লাহর সন্তুিষ্ট লাভ করার েচষ্টা করেত হেব/ সকল ফরয,
ওয়ািজব পালন কের হারাম কাজ েথেক িবরত থাকার নাম হেচ্ছ
তাকওয়া/
আ#ু ল্লাহ ইবেন মাসউদ রািদয়াল্লাহু আনহু বেলেছন: ‘তাকওয়ার
অথর্ হেচ্ছ আল্লাহর আেদেশর আনু গত. করা, তাঁর নাফরমানী না
24

েমরকাত শরেহ েমশকাত- েমাল্লা আলী কারী (রহ.)/
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করা; আল্লাহেক স্মরণ করা, তাঁেক ভুেল না যাওয়া এবং আল্লাহর
শুকিরয়া আদায় করা ও তাঁর কুফরী না করা/25
ওমর ইবন আবদু ল আযীয (র.) বেলেছন: ‘িদেন েরাযা রাখা
িকংবা রােতৰ্ জাগরণ করা অথবা দু েটার আংিশক আমেলর নাম
তাকওয়া নয়/ বরং তাকওয়া হেচ্ছ, আল্লাহ যা ফরয কেরেছন তা
পালন করা এবং িতিন যা হারাম কেরেছন তা েথেক দূ ের থাকা/
এরপর আল্লাহ যােক কল.াণ দান কেরন েসটা এক কল.ােণর
26
সােথ অন. কল.ােণর সিম্মলন/
ইবনু ল কাইেয়ম (রহ.) বেলন: তাকওয়ার সংজ্ঞা পৰ্সেঙ্গ আর যত
িকছু বলা হেয়েছ, েসগুেলার মেধ. এটাই সেবর্াত্তম সংজ্ঞা/ আল্লামা
যাহাবী বেলেছন, এটা তাকওয়ার চমত্কার ও সংিক্ষপ্ত সংজ্ঞা/
শাইখ নােসরুিদ্দন আলবানী বেলেছন: এ বণর্না তব্লক ইবন
হাবীেবর সংজ্ঞা েথেক অিধকতর িবশুদ্ধ/
পৰ্খ.াত তােব‘ঈ তব্লক ইবন হাবীব (রহ.) বেলেছন: ‘আল্লাহর
পৰ্িত তাকওয়ার অথর্ হেচ্ছ, আল্লাহর আেলার েরৗশনীেত তাঁর
হুকুেমর আনু গত. করা ও সওয়ােবর আশা করা এবং আল্লাহর

25

সাপ্তািহক আদ্দাওয়াহ, ১০-২-১৯৯৪, িরয়াদ, েসৗিদ আরব/

26
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আেলার েরৗশনীেত তাঁর শািস্তেক ভয় কের তাঁর নাফরমানী ত.াগ
করা/27
তাকওয়া হেচ্ছ একজন
মুিমন হওয়ার েকােনা
আেদশ ও িনেষধ মােন

মুিমেনর কাম. গুণ/ এই গুণ না থাকেল
অথর্ েনই/ কারণ, েয মুিমন আল্লাহর
না েস আল্লাহেক এবং তাঁর শািস্তেক ভয়

কের না/ ভয় করেল, অবশ.ই েস আল্লাহর আেদশ-িনেষধ
মানেতা/ তাকওয়া অজর্েনর জন. কুরআন ও হাদীেসর জ্ঞান
দরকার/ েসজন. কুরআন ও হাদীস পড়েত হেব ও বুঝেত হেব
এবং েস অনু যায়ী কাজ করেত হেব/ যারা কুরআন-হাদীস পেড়
না তােদর পেক্ষ তাকওয়া অজর্ন করা খুবই কষ্টকর/
তাকওয়ার ব.াপাের অেনক ভুল েবাঝাবুিঝ আেছ/ িকছু েলাক
আেছ যারা ইসলােমর ফরয, ওয়ািজব ও হারাম সম্পেকর্ ভালভােব
ওয়ািকফহাল নন, তারা িবেশষ িকছু সু ন্নত ও নফল কাজ কের
িনেজেদরেক েমাত্তাকী এবং অন.েদরেক েমাত্তাকী নয় বেল মেন
কেরন/ তারা হােত তসবীহ, মাথায় টুিপ-পাগড়ী, গােয় লমব্া জামা
এবং েপশাব-পায়খানায় িঢলা ব.বহার করােক তাকওয়ার মাপকািঠ
মেন কেরন/ অথচ এগুেলা সু ন্নত ও েমাস্তাহােবর েবশী িকছু নয়/
িকন্তু তােদর ব.িক্তগত, পািরবািরক, সামািজক, অথর্ৈনিতক ও
রাষ্টৰ্ীয় জীবেন ইসলােমর অগিণত ফরয-ওয়ািজব রেয়েছ েযগুেলা

27

পৰ্াগুক্ত
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তারা পালন কেরননা এবং েসগুেলার খবরও রােখন না/ েযমন
পদর্াহীনতা, সু দ, ঘুষ, সত্ কােজর আেদশ ও অসত্ কােজর
পৰ্িতেরাধ, দাওয়ােত দব্ীন, দব্ীন পৰ্িতষ্ঠার দািয়তব্ ইত.ািদ পালেনর
ব.াপাের তারা উদাসীন/
পক্ষান্তের, যারা এসব কাজ কেরন এবং েসজন. জান-মাল উত্সগর্
কেরন তােদরেক তারা েমাত্তাকী বলেত নারাজ/ অথচ তারাই
সিত.কার অেথর্ মুত্তাকী/ তারাই রাসূ লুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম ও সাহাবােয় েকরােমর পদ্ধিতেত জান-মােলর সবর্াত্মক
েকারবানী কের তাকওয়া চূ ড়ান্ত পরাকাষ্ঠা েদখান/ তারা িবজয়ী
গাজী িকংবা শহীদ হন/ এরাই যিদ েমাত্তাকী না হন, তাহেল যারা
এেতা সস্তা আমল কের এবং কিঠন আমল েথেক দূ ের থােক
তারা েমাত্তাকী হন েকােনা যু িক্তেত? তাকওয়ােতা শুধু িকছু সু ন্নাত
ও সীিমত ফরয কাজ আদােয়র নাম নয়/ মুত্তাকী হেত হেল
ব.িক্তগত, পািরবািরক, সামািজক, সাংস্কৃিতক, অথর্ৈনিতক এবং
আন্তজর্ািতক নীিতসহ িশক্ষা ও অন.ান. সকল িবষেয় আল্লাহর
আেদশ ও িনেষধ মানেত হেব/
এক ধরেনর ভণ্ড পীর-ফিকর ও দরেবশ আেছ যারা বহু
অৈনসলামী কাজ কের িনেজেদরেক মুত্তাকী এবং আল্লাহর ওলী
বেল পৰ্কাশ কের/ তােদর হােত তাসবীহ ও লািঠ, মুেখ গাজা
এবং পরেন িবিভন্ন ধরেনর কাপড় থােক/ কবর পূ জা তােদর
পৰ্ধান কাজ/ এগুেলা তাকওয়ােতা দূ েরর কথা; বরং তার েথেক
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হাজার মাইল দূ েরর িজিনস/ েকননা, তাকওয়ার অথর্ হল, সকল
ফরয-ওয়ািজব মানা এবং হারাম কাজ েথেক িবরত থাকা/
পক্ষান্তের, তারা হারাম কাগুেলা সব কের এবং ফরয-ওয়ািজব
েথেক দূ ের থােক/ এরা জাহান্নােমর ইন্ধন ছাড়া আর িক?
রািদয়াল্লাহু আনহু মৃতু.র সময় িনজ পুতৰ্
আ#ু ল্লাহেক অসীয়ত কেরন, তুিম তাকওয়া অজর্ন কেরা, েয
তাকওয়া অজর্ন করেল আল্লাহ েতামােক বাঁচােবন, েয আল্লাহেক
ঋণ েদেব (দান করেব) িতিন তােক িবিনময় েদেবন, েয তাঁর
শুকিরয়া আদায় করেব, আল্লাহ তােক বািড়েয় েদেবন/
ওমার ইবেন খাত্তাব

‘ওমর ইবন খাত্তাব রািদয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবেন কা‘ব
রািদয়াল্লাহু আনহুেক তাকওয়া সম্পেকর্ িজেজ্ঞস কেরন/ উবাই
ইবেন কা‘ব রািদয়াল্লাহু আনহু বেলন: আপিন িক কাঁটাযু ক্ত পেথ
চেলেছন? ওমর রািদয়াল্লাহু আনহু বেলন, হ.াঁ/ উবাই রািদয়াল্লাহু
আনহু বেলন, িকভােব চেলেছন? ওমর রািদয়াল্লাহু আনহু বেলন,
গােয় েযন কাঁটা না লােগ েস জন. েচষ্টা কেরিছ ও সতকর্ভােব
চেলিছ/ উবাই রািদয়াল্লাহু আনহু বেলন, ‘এটাই হেচ্ছ তাকওয়ার
উদাহরণ/’28

28

তারিবয়াতুল আওলাদ িফল ইসলাম, আ#ু ল্লাহ নােসর আলওয়ান, পৰ্ঃ ১৯৮১
দারুস সালাম, ৈবরুত/
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ফেল েদখা যােচ্ছ, উবাই ইবেন কা‘ব রািদয়াল্লাহু আনহুর মেত,
তাকওয়ার উদাহরন হেচ্ছ, কণ্টকাকীণর্ সরু িগিরপেথ চলা/ যার
দু ই িদেকই কাঁটা এবং েয পেথ সামেন চলেত হেল সাবধােন না
চলেল গােয় কাঁটা লাগার সম্ভাবনা আেছ/ সমােজ হারাম ও িনিষদ্ধ
কাজ ও শয়তােনর ওয়াসওয়াসােক কাঁটার সােথ তুলনা করা যায়/
আর সামেন অগৰ্সর হওয়ােক তাকওয়া বলা হয়/ কাঁটার মােঝ
চলেত হেল কাঁটা সিরেয় চলেত হেব/ তাহেল কাঁটািবদ্ধ হওয়ার
সম্ভাবনা থােক না/ মুিমনেকও অনু রূপভােব কাঁটা সিরেয় িনষ্কণ্টক
পেথ চলেত হেব/ তাহেল তাকওয়া অজর্েনর মাধ.েম মুত্তাকী
হওয়া যায়/
বাইম মাছ েযমন কাদার মেধ. থাকা সেত্তব্ও তার গােয় কাদা লােগ
না, একজন মুিমনও সমােজ পাপ-পিঙ্কলতা এবং আল্লাহর
নাফরমানীর কলু িষত পিরেবেশ বাস করা সেত্তব্ও িতিন আল্লাহর
আেদশ-িনেষধ েমেন চেলন/ পিরেবেশর তােল গা ভািসেয় েদয়ার
পিরবেতর্ িতিন আল্লাহর আেদশ-িনেষধ েমেন কলু ষমুক্ত থােকন/
িতিন েসৰ্ােতর িবপরীেত চেল এবং সমােজ ন.ায় ও কল.ােণর
েসৰ্াতধারা পৰ্বািহত কেরন/
সাওম ফরয করার আয়ােত আল্লাহ বেলেছন: ‘সম্ভবত েতামরা
তাকওয়া অজর্ন করেত পারেব/’ এখােন ‘সম্ভবতঃ’ শ#টা খুবই
তাত্পযর্পূণর্/ েরাযার উেদ্দশ. হেচ্ছ তাকওয়া/ িকন্তু েরাযা রাখেলই
সবাই তাকওয়া অজর্ন করেত পাের না/ অেনক েরাযাদােরর
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েরাযা, রািতৰ্ জাগরণ এবং ক্ষুধা-িপপাসার কষ্ট ছাড়া অন. িকছু
নয়/ অথর্াত্ তারা তাকওয়া অজর্ন করেত পাের না যিদও তারা
েরাযা েরেখেছ/ এর কারণ িক? কারণ হেচ্ছ, তারা না তাকওয়ার
অথর্ বুেঝন, আর না বুেঝন রমযােনর উেদ্দশ./ বুেঝন না বেলই
েরাযা েশষ হওয়ার পর িকংবা রমযােনর মেধ.ই তারা আল্লাহর
আেদশ অমান. কেরন এবং িনিষদ্ধ কাজ কের থােকন/ েরাযা
তােদর জীবনেক িবশুদ্ধ বা সংেশািধত করেত পােরিন/ েরাযার
মাধ.েম তােদর জীবন এবং আমেলর েকােনা পিরবতর্ন হয়িন/
তাই তারা েরাযার আকাংিখত ফল লাভ করেত সক্ষম হনিন/
এজন.ই আল্লাহ বেলেছন: ‘সম্ভবত েতামরা তাকওয়া অজর্ন করেত
পারেব/’ অথর্াত্ তাকওয়া অজর্েনর েচষ্টা থাকেল তা অজর্ন করা
সম্ভব/ যােদর েচষ্টা েনই, তারা তা অজর্ন করেত পাের না/
অন.িদেক, যারা েরাযার মাধ.েম িনেজেদর জীবন ও আমেলর
পিরবতর্ন এেনেছন এবং েরাযার আেগ যারা আল্লাহর আেদশিনেষধ অমান. করেতন, তারা েরাযার মাধ.েম এবং েরাযার পর
আল্লাহর আেদশ-িনেষধ পালন করা শুরু কেরেছন, তারাই
রমযােনর মূ ল উেদ্দশ. ‘তাকওয়া’ অজর্ন করেত সক্ষম হেয়েছন/
তােদর জন.ই রেয়েছ রমযােনর অেনক পুরষ্কার/ হাদীেস
েরাযাদােরর জন. েয সকল ফিজলেতর কথা বিণর্ত হেয়েছ, তারাই
তা লাভ করেবন/
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বস্তুত তাকওয়া আেগর ও পেরর সবার জন. আল্লাহর অিচয়ত/
আল্লাহ সকল যু েগর েলাকেদরেক তাকওয়া অজর্েনর িনেদর্শ
িদেয়েছন/ আল্লাহ বেলন,
ُ َّ ۡ ُ ۡ َ
َ َّ اك ۡم أَن ٱ َّت ُقوا ْ ٱ
َ ِٰين أُوتُوا ْ ٱ ۡلك َِت
َ ﴿ َولَ َق ۡد َو َّص ۡي َنا ٱ َّل
﴾ ۚ2
ب مِن قبل ِكم ي
ِ
[686 :]اﻟﻨﺴﺎء
‘আিম েতামােদর পূ েবর্র আহেল িকতাবেদর এই উপেদশ
িদেয়িছলাম আর এখন েতামােদরেকও উপেদশ িদিচ্ছ েয তাকওয়া
অবলমব্ন কেরা/’ (সূ রা িনসা: ১৩১)
তাকওয়া অবলমব্ন করেল দু িনয়া ও আেখরােত অেনক ফায়দা
আেছ/ এখন আমরা েস সকল ফায়দা সম্পেকর্ আেলাচনা করেবা/
তাকওয়ার দু িনয়াবী ফায়দা
1. তাকওয়ার ফেল মানু েষর জিটল িবষয়গুেলা সহজ হেয় যায়/
মহান আল্লাহ বেলন:
ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ
ٗ ۡ ُ ي َعل َّ ُلۥ م ِۡن أَ ۡمره ِۦ ي
[@ : ﴾ ]اﻟﻄﻼق± سا
2﴿ ومن يت ِق ٱ
ِ
‘আল্লাহর তাকওয়া অবলমব্ন করেল আল্লাহ বান্দার িবিভন্ন
িবষয়গুেলা সহজ কের েদেবন/’ (সূ রা তালাক: ৪) এর ফেল
সিঠক পেথ চলেত বান্দার েকােনা কষ্ট হেব না/
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2. তাকওয়ার ফেল মানু ষ শয়তােনর অিনষ্ট েথেক বাঁচেত
পাের/ মহান আল্লাহ বেলন:
َ ُ ۡ ُّ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ ٰ َ ۡ َّ َ ّ ٞ ٰٓ َ ۡ ُ َّ َ َ ْ ۡ َ َّ َ َّ َّ
صون
ِ ﴿ إِن ٱلِين ٱتقوا إِذا مسهم طئِف مِن ٱلشيط ِن تذكروا فإِذا هم مب
[YX6 :· ﴾ ]اﻻﻋﺮاف

‘যারা তাকওয়া অনু সরণ কের, শয়তান তােদরেক ক্ষিত করার
জন. স্পশর্ করেল তারা সােথ সােথ আল্লাহেক স্মরণ কের, তখন
তারা তােদর জন. সিঠক ও কল.াণকর পথ সু স্পষ্টভােব েদখেত
পায়/’ (সূ রা আরাফ: ২০১)
3. শয়তােনর ক্ষিত েথেক বাঁচা িবরাট সাফল./ তাকওয়ার
মাধ.েম আসমান ও যমীেনর বরকেতর দরজা খুেল যায়/
মহান আল্লাহ বেলন:
ٓ َّ َ ّ ٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ْ ۡ َ َّ َ ْ ُ َ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ
ِلس َماء
ت مِن ٱ
ٖ ﴿ ولو أن أهل ٱلقرى ءامنوا وٱتقوا لفتحنا علي ِهم برك
َۡ
َ
َ ۡ َ َ َ ْ َّ َ
َ
ۡ ْ ُ َ
[ : ِض َولٰكِن كذبُوا فأخذنٰ ُهم ب ِ َما كنوا يَكسِ ُبون ½ ﴾ ]اﻻﻋﺮافºَوٱل
‘জনপদবাসীরা ঈমান ও তাকওয়ার অনু সরণ করেল, আমরা
তােদর জন. আসমান ও যমীেনর বরকতসমূ হ উন্মু ক্ত কের
েদেবা/’ (সূ রা আরাফ: ৯৬)ফেল বান্দার আর সমস.া থাকেব না/
4. সত. ও বািতেলর মেধ. পাথর্ক. করার েতৗিফক লাভ কের/
মহান আল্লাহ বেলন:
ٗ َ ُ ُ َّ ۡ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ
[Y : ي َعل لك ۡم ف ۡرقانا ¾ ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل2
﴿ يأيها ٱلِين ءامنوا إِن تتقوا ٱ
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‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আল্লাহেক ভয় কের তাকওয়া অবলমব্ন
করেল আল্লাহ েতামােদর জন. সত.-িমথ.ার মেধ. পাথর্ক. সৃ িষ্ট
করার মানদণ্ড দান করেবন/’ (সূ রা আনফাল- ২৯)
5. সংকট েথেক উদ্ধার এবং অভািবত িরযক দান করেবন/
িতিন বেলন:
ٗ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ ۚ ﴿
ُ ََۡ َ ُ َۡ ۡ ُُۡ ََ
﴾ب
ۚ ِ وي ۡرزقه مِن حيث } يتسÂ  يعل لۥ م َرجا2¿ ومن يت ِق ٱ
[8 ،Y :]اﻟﻄﻼق

‘েয আল্লাহেক ভয় কের তাকওয়া অনু সরণ কের, আল্লাহ তােক
সংকট েথেক উদ্ধার করেবন এবং তােক অভািবত িরযক দান
করেবন/’(সূ রা তালাক: ২০)
িবপদ মুিক্ত ও পৰ্শস্ত িরযক িবরাট েনয়ামত/
6. আল্লাহর ওলী ও বন্ধু হওয়া যায়/ িতিন বেলন:
َ ُ ۡ َّ ُ ٓ َ ۡ
[8@ :﴿إِن أ ۡو ِلَاؤهُ ٓۥ إِ} ٱل ُم َّتقون = ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل
‘মুত্তাকীরা তাঁর বন্ধু/’ (সূ রা আনফাল: ৩৪) যার বন্ধু আল্লাহ, তার
আর সমস.া িক?
7. আল্লাহর ভােলাবাসা লাভ করা যায়/ মহান আল্লাহ বেলন:
َ ِب ٱل ۡ ُم َّتق
ُّ  ُي2
َ َّ ﴿ فَإ َّن ٱ
[] : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮانÆ ِي
ِ ٰ¿
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‘আর িনশ্চয় আল্লাহ েমাত্তাকীেদরেক ভালবােসন/’ (সূ রা আেল
ইমরান: ৭৬)
এটা তাকওয়ার মহান সাফল./
8. আল্লাহর সাহচাযর্ লাভ করা যায়/ কুরআেন আল্লাহ বেলন:
َ  َم َع ٱل ۡ ُم َّتق2
َ َّ  َوٱ ۡعلَ ُم ٓوا ْ أَ َّن ٱ2
َ َّ ﴿ َوٱ َّت ُقوا ْ ٱ
[6@ : ﴾ ]اﻛﻘﺮةÇ ِي
‘যারা আল্লাহেক ভয় কের এবং তাঁর সীমা লংঘন েথেক দূ ের
থােক, িনশ্চয়ই আল্লাহ েসইসব মুত্তাকীেদর সােথ আেছন/’ (সূ রা
আল বাকারা: ১৯৪)
আল্লাহু আকবার, আল্লাহর সাহায., েহফাজত ও িনরাপত্তা
লাভ করা কত িবরাট েসৗভাগ.!
9. মুত্তাকীর আমল কবুল হয়/ িতিন বেলন:
َ  م َِن ٱل ۡ ُم َّتق2
ُ َّ ﴿ إ َّن َما َي َت َق َّب ُل ٱ
[Y] : ﴾ ]اﻤﻟﺎﺋﺪةÈ ِي
ِ
‘আল্লাহ অবশ.ই েমাত্তাকীেদর আমল কবুল কেরন/’ (সূ রা আল
মােয়দা: ৫৭)
আমল কবুল না হেল সবর্নাশ/ িকন্তু েমাত্তাকীর এটা
েসৗভাগ./
10. দু িনয়া ও আিখরােতর আল্লাহর পক্ষ েথেক তােদর েকােনা
ভয়-ভীিত েনই/ মহান আল্লাহ বেলন:
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َ
ٌ َ َ َ َ َ ٰ َ َّ َ َ
َ ُ َۡ ُ َ
[8B : ﴾ ]اﻻﻋﺮافA  خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو} ه ۡم ي َزنونTق َوأ ۡصل َح ف
﴿ فم ِن ٱت
‘যারা তাকওয়া অজর্ন কের ও িনেজর আচার-আচরণেক সংেশাধন
কের, তােদর েকােনা ভয়-ভীিত ও েপেরশানী েনই/’ (সূ রা আরাফ:
৩৫)
11. গুণাহ মাফ ও িবশাল পুরষ্কার েদওয়া হেব/ িতিন বেলন:
َ َ
ّ
َ ّ َ َ َّ َّ َ َ َ
[B : ﴾ ]اﻟﻄﻼقÏ ياتِهِۦ َو ُي ۡعظِ ۡم ُل ٓۥ أ ۡج ًرا
ٔ َ ِ  يُكف ِۡر ع ۡن ُه َس2
﴿ومن يت ِق ٱ
‘েয আল্লাহেক ভয় কের তাকওয়া অনু সরণ কের, আল্লাহ তার
গুণাহ েমাচন করেবন এবং তােক মহা পুরষ্কার েদেবন/’ (সূ রা
তালাক: ৫)
12. তাকওয়া উত্তম সমব্ল/ মহান আল্লাহ বেলন:
َ ۡ ¿ َوتَ َز َّو ُدوا ْ فَإ َّن َخ
ٰ ي ٱ َّلزادِ ٱ َّل ۡق َو
[6] :ىۖ ﴾ ]اﻛﻘﺮة
ۗ﴿
ِ
‘েতামরা সমব্ল সংগৰ্হ কর/ তেব তাকওয়াই হেলা উত্তম সমব্ল/’
(সূ রা আল বাকারা: ১৯৭)
13. মুত্তাকী আল্লাহর কােছ সবর্ািধক সম্মািনত/ মহান আল্লাহ
বেলন:
ُ َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َّ
[68 : ﴾ ]اﺤﻟﺠﺮاتÒ  ٰك ۡ ۚم/ِ أتق2ِند ٱ
﴿إِن أكرمكم ع
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‘েতামােদর মেধ. েস ব.িক্তই আল্লাহর কােছ সবর্ািধক সম্মািনত েয
অিধকতর তাকওয়ার অনু সারী/’ (সূ রা আল হুজুরাত: ১৩)
মুিমেনর এর চাইেত বড় চাওয়া-পাওয়া আর িক হেত পাের?
14. আল্লাহ েমােমন মুত্তাকীেক নাজাত েদন ও উদ্ধার কেরন/
িতিন বেলন:
َ ُ ْ ُ َ ْ
َّ َ ﴿ َو
َ ن ۡي َنا ٱ َّل
[67 :ِين َء َام ُنوا َوكنوا َي َّتقون  ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ
‘যারা ঈমান এেনেছ ও তাকওয়া অনু সরণ কেরেছ আমরা
তােদরেক উদ্ধার কেরিছ ও িবপদমুক্ত কেরিছ/’ (সূ রা ফুিচ্ছলাত:
১৮)
15. তাকওয়ার অনু সারীরা দু িনয়া ও আিখরােতর েখাশ খবর লাভ
কের/ এর মেধ. দু িনয়ায় সব্প্ন িকংবা মানু েষর ভােলাবাসা ও
পৰ্শংসা অন.তম/ মহান আল্লাহ বেলন:
ۡ
َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ ۡ  ل َ ُه ُم ٱ ۡل ُبÕ ون
َ
َ ۡ ى ِف ٱ
ٰ ش
Ü ِۚ خِرةÛل َي ٰوة ِ ٱ ُّلن َيا َو ِف ٱ
﴿ ٱلِين ءامنوا وكنوا يتق
[¡ ، :﴾ ]ﻳﻮﻧﺲ
‘যারা ঈমান আেন ও তাকওয়া অবলমব্ন কের, তােদর জন.
দু িনয়া ও আিখরােত রেয়েছ সু সংবাদ/’ (সূ রা ইউনু স: ৬৩-৬৪)

তাকওয়ার পরকালীন ফায়দা
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তাকওয়ার মাধ.েম পরকােল জান্নাত, মুিক্ত, সম্মান, মযর্াদা ও বহু
েনয়ামত লােভর েসৗভাগ. হেব/ এখন আমরা এ িবষেয় সব্য়ং
আল্লাহর বাণী ও পৰ্িতশৰ্ুিতগুেলা উেল্লখ করেবা/
1. মুত্তাকীরা জান্নােত থাকেব/ মহান আল্লাহ বেলন:
َ َّ ُ ۡ َّ
ُ ُ َ ِٰي ف َج َّن
[@B : ﴾ ]اﺤﻟﺠﺮÝ ون
ٖ
ِ ﴿ إِن ٱلمتق
ٍ ت وعي
‘িনশ্চয়ই েমাত্তাকীরা জান্নাত ও ঝণর্াধারার মেধ. বাস করেব/’
(সূ রা েদাখান: ৫১)
2. তাকওয়ার ফল হেব জান্নাত লাভ/ িতিন বেলন:
ۡ َّ ُ ُ َ ۡ َ ُ ٰ َ ٰ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ َ ۡ َ ٰ َ ْ ٓ ُ َ َ
ض أعِدتº مغفِرة ٖ مِن ربِكم وجن ٍة عرضها ٱلسموت وٱلßِ﴿ ۞وسارِعوا إ
َ ل ِۡل ُم َّتق
[688 : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮانã ِي
‘েতামরা েতামােদর পৰ্িতপালেকর ক্ষমা ও জান্নােতর িদেক
দৰ্ুতগামী হও, যার পৰ্শস্ততা হেলা আসমান-যমীেনর সমান; এটা
েমাত্তাকীেদর জন. ৈতির করা হেয়েছ/’ (সূ রা আেল ইমরান: ১৩৩)
3. মুত্তাকীরা নহর পৰ্বািহত জান্নােত বাস করেব/ িতিন বেলন:
َۡ ۡ
َۡ
ۡ َ ٞ ٰ َّ َ ۡ ّ َ َ ْ ۡ َ َّ َ َّ
: ﴾ ]ال ﻋﻤﺮانè ت ت ِري مِن تت َِها ٱلن َهٰ ُر
﴿ ل ِلِين ٱتقوا عِند رب ِ ِهم جن
[6B

‘যারা তাকওয়ার অনু সরণ কের তােদর জন. তােদর পালনকতর্ার
কােছ রেয়েছ জান্নাত- যার পাশ িদেয় নহর পৰ্বািহত হেব/’ (সূ রা
আেল ইমরান: ১৫)
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4. মুত্তাকীেদরেক দেল দেল জান্নােত েনয়া হেব/ মহান আল্লাহ
বেলন:
َ ﴿ َوس
َ ِيق ٱ َّل
َ ۡ  ٱßَ ِ ِين ٱ َّت َق ۡوا ْ َر َّب ُه ۡم إ
[]8 : ﴾ ]اﻟﺰﻣﺮê ۖل َّنةِ ُز َم ًرا
‘যারা তােদর পালনকতর্ার ভয় করেতা তােদরেক দেল দেল
জান্নােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব/’ (সূ রা আয-যু মার: ৭৩)
দেল দেল িমিছেলর মেতা জান্নােত যাওয়ার আলাদা আনন্দ
রেয়েছ/
5. মুত্তাকীরা িনরাপদ স্থােন বাস করেব/ েসখােন েকােনা
িবপদ-আপদ েনই/ মহান আল্লাহ বেলন:
َ ََ
َ َّ ُ ۡ َّ
[B6 : ﴾ ]اﺧﺎنì ِي
م
ٖ ﴿ إِن ٱلمتقِي ِف مقا ٍا أ
‘িনশ্চয়ই েমাত্তাকীরা িনরাপদ স্থােন অবস্থান করেব/’ (সূ রা দু খান:
৫১)
6. মুত্তাকীরা আল্লাহর পৰ্িতিনিধ দেলর মযর্াদা লাভ করেব/
িতিন বেলন:
َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ
ٗۡ
[7B : ﴾ ]ﻣﺮﻳﻢï  َوفداî ٱ َّلرßِِي إ
﴿ يوم نش ٱلمتق
‘েসিদন েমাত্তাকীেদরেক দয়ালু আল্লাহর পৰ্িতিনিধ িহসােব উঠােনা
হেব/’ (সূ রা মিরয়ম: ৮৫)
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7. মুত্তাকীেদর জন. জান্নােত কেক্ষর উপর কক্ষ অথর্াত্ বহুতল
ভবন েদওয়া হেব/ মহান আল্লাহ বেলন:
ْ َ َّ َ َّ
َ
ٞ ُ
ٞ ُ َ
ٞ
َ
: ﴾ ]اﻟﺰﻣﺮò ِين ٱتق ۡوا َر َّب ُه ۡم ل ُه ۡم غ َرف ّمِن ف ۡوق َِها غ َرف َّم ۡبن َِّية
﴿ لٰك ِِن ٱل
[YX

‘যারা িনেজেদর পালনকতর্ােক ভয় কের তাকওয়া অজর্ন
কেরেছন, তােদর জন. রেয়েছ কেক্ষর উপর িনিমর্ত কক্ষ/’ (সূ রা
আয-যু মার: ২০)
8. মুত্তাকীেদর জন. আল্লাহর কােছ রেয়েছ সেত.র আসন/
িতিন বেলন:
ۡ
ۡ
َ َ
َ َۡ
َ َّ ُ ۡ َّ
َ َ َ ِٰي ف َج َّن
﴾ ِۢ ِيك ُّمق َتدِر
ٖ  ِف مقع ِد صِ د ٍق عِند ملó ت ونه ٖر
ٖ
ِ ﴿ إِن ٱلمتق
[BB ،B@ :]اﻟﻘﻤﺮ

‘েমাত্তাকীরা থাকেব জান্নাত ও নহের, সেত.র আসেন, সবর্ািধপিত
শাহানশােহর সািন্নেধ./’ (সূ রা আল কামার: ৫৪-৫৫)
9. মুত্তাকীরাই হেব জান্নােতর উত্তরািধকারী/ মহান আল্লাহ
বেলন:
ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ ۡ
ٗ َ َ َ
َ
[8 : ﴾ ]ﻣﺮﻳﻢÕ ل َّنة ٱل ِت نورِث م ِۡن ع َِبادِنا َمن كن تق ِّيا
﴿ ت ِلك ٱ
‘আমার েমাত্তাকী েলাকেদরেকই আিম জান্নােতর উত্তরািধকারী
বানােবা/’ (সূ রা মিরয়ম: ৬৩)
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10. জান্নাতেক েমাত্তাকীেদর িনকটবতর্ী করা হেব এবং িবনা
কেষ্ট তারা তােত পৰ্েবশ করেব/ এ মেমর্ িতিন বেলন:
َ ُۡ
َ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ ت ٱ
[86 : ﴾ ]قù ِيد
ِ ﴿ َوأزل ِف
ٍ لنة ل ِلمتقِي غي بع
‘জান্নাতেক েমােমনেদর জন. িনকটবতর্ী করা হেব এবং তা দূ ের
থাকেব না/’ (সূ রা কাফ: ৯০)
11. মুত্তাকীেদরেক জান্নােতর আয়তেলাচনা হুরেদর সােথ িবেয়
েদেবা/’মহান আল্লাহ বেলন,
ُ ُ َ ۡ َّ َ َ َ ٰ َ َ
[B@ : ﴾ ]اﺧﺎنó ِي
ٖ ور ع
ٍ ﴿ كذل ِك وزوجنٰهم ِب
“এরূপই এবং আিম তােদরেক বড় চক্ষুিবিশষ্ট হুরেদর সােথ
িবেয় িদেবা” (সূ রা দু খান: ৫৪)
12. আল্লাহ মুত্তাকীেদরেক জাহান্নাম েথেক মুিক্ত েদেবন/ িতিন
বেলন:
ٗ
َّ ُ َ َ َّ ْ َ َّ َ َّ ّ َ ُ َّ ُ
َ َ
[]Y :جث ِّيا  ﴾ ]ﻣﺮﻳﻢ
ِ ﴿ ثم نن ِج ٱلِين ٱتقوا ونذر ٱلظٰل ِ ِمي فِيها
‘আেখরােত েপঁৗছার পর আিম েমাত্তাকীেদরেক উদ্ধার করেবা এবং
জােলমেদরেক েসখােন নতজানু অবস্থায় েছেড় েদেবা/’ (সূ রা
মিরয়ম: ৭২)
13. মুত্তাকীেদর বন্ধু ছাড়া েকয়ামেতর িদন অন. সকল বন্ধু
শতৰ্ুেত পিরণত হেব/ তাই েমাত্তাকীেদরেক দু িনয়ােত বন্ধু
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বানােনার েচষ্টা করেল পরকােল তারা কােজ আসেব/
মহান আল্লাহ বেলন:
َ ٓ ُء يَ ۡو َمئذ َب ۡع ُض ُه ۡم ِلَ ۡعض َع ُد ٌّو إ َّ} ٱل ۡ ُم َّتقTَِّ ﴿ ٱ ۡلَخ
[] :ِي  ﴾ ]اﻟﺰﺧﺮف
ِۢ ِ
ِ
ٍ
‘েমাত্তাকীেদর ছাড়া ঐিদন সকল বন্ধু শতৰ্ুেত পিরণত হেব/ (সূ রা
আয-যু খরুফ: ৬৭)
14. মুত্তাকীেদর জন. পৰ্িতশৰ্ুত জান্নােত পিরষ্কার ও সু েপয়
পািন, অিবকৃত সব্ােদর দু ধ, সব্ােদর শরাব এবং সব্চ্ছ মধু
এই চার ধরেনর নহর পৰ্বািহত হেব/ মহান আল্লাহ বেলন:
َۡ
َ ُ َّ ُ ۡ َ ُ َّ َّ َ ۡ ُ َ َّ
ۡ ر ّمِن َّما ٓء َغٞ ِٰيها ٓ َأنۡ َه
ّ
َ ونۖ ف
ر مِنٞ ٰي َءاس ِٖن َوأن َه
﴿ مثل ٱلنةِ ٱل ِت وعِد ٱلمتق
ِ َ ٍ
ّٗ َ ُّ َ َ ۡ ّ ٞ ٰ َ ۡ َ َ ٰ َّ ّ َّ َّ ۡ َ ۡ ّ ٞ ٰ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َّ
ۖب لم يتغي طعمهۥ وأنهر مِن خ ٖر لة ٖ ل ِلش ِربِي وأنهر مِن عس ٖل مصف
ٖ ل
ْ ُ ُ َ َّ
َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ّ َّ ّ ٞ َ ۡ َ َ ٰ َ َ َّ ّ ُ
ٞ
َ
َُ َ
ۡ
ت ومغفِرة مِن رب ِ ِهمۖ كمن هو خ ِل ِف ٱلارِ وسقوا
ِ ك ٱلمر
َِ ولهم فِيها مِن
ََ ٗ َ ًَٓ
ُ ٓ
[6B : ﴾ ]ﺤﻣﻤﺪè ِيما فق َّط َع أ ۡم َعا َءه ۡم
ماء ح
‘েমাত্তাকীেদর জন. পৰ্িতশৰ্ুত জান্নােত আেছ পিরষ্কার ও সব্চ্ছ
সু েপয় পািন, অিবকৃত সব্ােদর দু ধ, পানকারীেদর জন. সু সব্াদু
শরাব, পিরষ্কার মধু র নহরসমূ হ এবং তােত আেরা আেছ সকল
ফল-ফলািদ ও তােদর পালনকতর্ার পক্ষ েথেক ক্ষমা/’ (সূ রা
মুহাম্মদ: ১৫)
এ হেলা তাকওয়ার িকছু উপকািরতা ও ফায়দা/ কুরআন ও
হাদীেস তাকওয়ার আেরা বহু পুরষ্কােরর কথা উেল্লখ আেছ/ তাই
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সবারই তাকওয়া অজর্েনর আপৰ্াণ েচষ্টা করা উিচত্/ েসজন.
আল্লাহ বেলেছন:
َُ
َ َّ ﴿ٱ َّت ُقوا ْ ٱ
[6XY : َح َّق تقاتِهِۦ  ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان2
‘েতামরা আল্লাহেক তাকওয়ার যথাথর্ দাবী পূ রণ কের ভয়
কেরা/’ (সূ রা আেল ইমরান- ১০২)
পিবতৰ্ রমযান মাস এ মহান তাকওয়ার অনু শীলেনর এক বাস্তব
কমর্সূচী/ আল্লাহ েযন আমােদর সবাইেক রমযােনর এ মূ ল িশক্ষা
অজর্েনর তওফীক েদন/ আমীন!

২.রমযান তাওবাতাওবা-এেস্তগফােরর
এেস্তগফােরর মাস
তাওবা শে#র অথর্ পৰ্ত.াবতর্ন করা/ গুনাহগার বান্দা তাওবার
মাধ.েম আল্লাহর নাফরমানী েথেক আল্লাহর িদেক পুনরায় িফের
আেস/ বান্দা যত গুনাহই করুক না েকন আল্লাহর কােছ ক্ষমা
চাইেল িতিন ক্ষমা ও মাফ কেরন/ বান্দার গুনাহ যত বড় তাঁর
রহমত এর চাইেতও বড়/ তাই িনরাশ হওয়ার েকােনা কারণ
েনই/ আল্লাহ পিবতৰ্ কুরআন মাজীেদ বেলেছন:
ْ َۡ َ
ۡ َ َّ َّ َّ َ ۡ َّ
ُ َ ٰٓ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ ٰ َ
 َيغف ُِر2
ِۚ إِن ٱ2 أنفسِ ِه ۡم } تق َن ُطوا مِن رحةِ ٱ%
﴿يعِبادِي ٱلِين أسفوا
ُ
َ
ً َ َ ُ ُّ
ُ ِيعا ۚ إنَّ ُهۥ ُه َو ٱ ۡلغف
ُ ور ٱ َّلرح
[B8 :ِيم  ﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ
ِ ٱلنوب ج
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“েহ আমার বান্দারা! েতামরা যারা িনেজেদর আত্মার উপর জুলুম
কেরছ, আল্লাহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না/ িনশ্চয়ই, আল্লাহ
সকল গুনাহ মাফ কেরন/ িনঃসেন্দেহ, িতিন অিধক ক্ষমাশীল ও
েমেহরবান/ (সূ রা আয যু মার-৫৩)
এ আয়াত অনু যায়ী আল্লাহর রহমত েথেক িনরাশ হওয়া িনিষদ্ধ বা
কুফরী/
রমযান মাস হেচ্ছ, তাওবা ও ক্ষমার মওসু ম-রহমত, নাজাত ও
মাগেফরােতর মাস/
এ মাস তাওবার জন. মহামূ ল.বান/
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َ> ُ ََ ُ ُ ََْ َ> ُ
ُ َ َُ ْ> ُ ََ ُ ُ َْ > َ َ > َ َ> >
ِﺎر وﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪه ﺑِﺎﺠﻬﺎر
ِ ء اﺠﻬnِ »إِن اﺑ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪه ﺑِﺎﻟﻠﻴ ِﻞ ِﺘﻮب ﻣ
َ َْ ْ
ُ ْ > َُ َْ > َ ْ>
ُ َ ُ
.« ﻳﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻣِﻦ ﻣﻐ ِﺮﺑِﻬﺎk ُء اﻟﻠﻴ ِﻞ ﺣnِ ِ َﺘﻮب ﻣ
“আল্লাহ িদেন গুনাহকারীেদর গুনাহ মাফ করার জন. রােতৰ্ িনজ
ক্ষমার হাত সম্পৰ্সািরত কেরন এবং রােতৰ্ গুনাহকারীেদর গুনাহ
মাফ করার জন. িদেন িনজ ক্ষমার হাত সম্পৰ্সািরত কেরন/
েকয়ামেতর আেগ পিশ্চেম সূ েযর্াদয় পযর্ন্ত এভােবই চলেত
থাকেব/ আল্লাহ বান্দার গুনাহ মােফর জন. রীিতমত অেপক্ষা
কেরন/ বান্দা মাফ চাইেলই মাফ েপেত পাের/29

29

সহীহ মুসিলম,খ.৮,পৃ .৯৯,হাদীস নং৭১৬৫/
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গুনাহ মােফর জন. এর চাইেত বড় পৰ্িতশৰ্ুিত আর িক হেত
পাের? আল্লাহ আরও বেলন:
َّ ُ
َ
ُ ۡ
ّ َّ
َ َ
َ ْ ُ
ات َو َي ۡعل ُم َما
ٔ َ ِ لس
﴿ َوه َو ٱلِي َيق َبل ٱ َّل ۡو َبة ع ۡن ع َِبادِه ِۦ َو َي ۡعفوا ع ِن ٱ
ِ ي
َ ُ َۡ
[YB :تف َعلون  ﴾ ]اﻟﺸﻮرا
“িতিন েসই সত্তা িযিন বান্দার তাওবা কবুল কেরন, তােদর গুনাহ
মাফ কেরন এবং েতামরা যা কেরা সবিকছু িতিন জােনন/” (সূ রা
আশ-শূ রা-২৫)
িতিন বান্দার তাওবা কবুল কেরন/ িকন্তু শতর্ হেলা এখলােসর
সােথ তাওবা করেত হেব এবং এরপর ইচ্ছাকৃতভােব আর েসই
গুনাহ পুনরাবৃ িত্ত করা যােব না/ মহান আল্লাহ বেলন:
ُ ُ ْ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ ۡ َ ً َ ٰ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ
 فٱ ۡس َتغف ُروا ِلنوب ِ ِه ۡم2
حشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ٱ
ِ ﴿ وٱلِين إِذا فعلوا ف
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ َ ٰ َ َ ْ ُّ ُ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َ
َ ٰٓ َ ْ ُ
 ما فعلوا وهم يعلمون  أولئِك% صوا
ِ  ولم ي2ومن يغفِر ٱلنوب إِ} ٱ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
ِۡيها ۚ َون ِع َم
ٞ ٰ ّمِن َّر ّبه ۡم َو َج َّنٞ َج َزا ٓ ُؤ ُهم َّم ۡغف َِرة
َ ِين ف
َ
َ ت تري مِن تت ِها ٱلنهٰ ُر خٰ ِل
ِِ
ِ
َ أَ ۡج ُر ٱ ۡل َعٰمل
[68 ،68B :ِي  ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ
“যারা অশ্লীল কাজ কের েফলেলা িকংবা িনেজেদর আত্মার উপর
জুলুম কের েফলেলা, িনেজেদর গুনাহর জন. আল্লাহেক স্মরণ
করেলা; আল্লাহ ছাড়া আর েক আেছ িযিন গুনাহ মাফ কের এবং
তারা েজেন শুেন কৃত গুনাহর পুনরাবৃ িত্ত কের না/ তােদর
পুরস্কার হেলা, আল্লাহর ক্ষমা এবং এমন জান্নাত যার তলেদশ
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িদেয় নহর পৰ্বািহত-তারা েসখােন িচরিদন থাকেব/
আমলকারীেদর পুরস্কার কতই না উত্তম/” ( সূ রা আেল ইমরান১৩৫-১৩৬)
তাওবার পযর্ায়গুেলা িনম্নরূপ:
-গুনােহর সব্ীকৃিত েদয়া
-গুনােহর জন. লিজ্জত হওয়া
-তাওবা করা ও মাফ চাওয়া
-পুনরায় েসই গুনাহ না করার ওয়াদা করা
-সকল পযর্ােয় পূ ণর্ এখলাস ও আন্তিরকতা থাকা
-ওয়াদার উপর িটেক থাকার জন. আল্লাহর সাহায. পৰ্াথর্না করা/
রমযান আসেল বহু েলাক ভাল মানু ষ হেয় যান, েনক কােজ ব.স্ত
থােকন ও গুনার কাজ েথেক দূ ের থােকন/ রীিতমত জামাআেত
নামায পেড়ন, তারাবী পেড়ন, েরাযা রােখন, কুরআন পেড়ন, দানসদকা কেরন, ঘুষ, িমথ.া এবং গািল পালাজ িকংবা িনন্দা অপবাদ
েথেক দূ ের থােকন/ িকন্তু রমযান চেল েগেল তারা আবার রমযান
পূ বর্ পশুেতব্র িদেক িফের যান/ তাহেল, তাওবা ও ক্ষমার দাবী
পূ রণ হেলা েকাথায়? তারা যিদ আবার আল্লাহর নাফরমানী ও
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গুনােহর মেধ. িলপ্ত হন, তাহেল ক্ষমা, রহমত ও মাগেফরাত
িকভােব লাভ করেবন? তাওবার উপর িটেক থাকা অত.ন্ত জরুরী/
বন্ধুগণ! ক্ষমার জন. এর চাইেত বড় আহবান আর িক হেত
পাের? েবাখারী শরীেফ আেরকিট ঘটনার উেল্লখ আেছ/ ঘটনািট
হেলা, আেগর উম্মােতর এক ব.িক্ত ৯৯িট হত.ার গুণাহ মাফ সম্ভব
িকনা তা জানার জন. একজন আেবেদর কােছ যান/ আেলম
ব.িক্তিট ‘না’ বেলন/ তখন হত.াকারী এেকও হত.া কের হত.ার
সংখ.া ১০০ পূ ণর্ কেরন/ তারপর ১০০ হত.ার গুনাহ মাফ সম্ভব
িকনা তা জানার জন. এক আেলেমর উেদ্দেশ. রওনা কেরন/
েসখােন েগেল িতিন তােক বেলন েয তাওবার দরজা অবশ.ই
উন্মু ক্ত, তেব তুিম েযখােন থাক েসখান েথেক িহজরত কের
েযখােন ভােলা েলাকরা থােক েসখােন চেল যাও/ পেথ তার মৃতু.
উপিস্থত হেল েনক ও পাপী েলােকর মৃতু.দানকারী েফেরশতােদর
মেধ. েক তার রূহ হরণ করেব তা িনেয় িবেরাধ সৃ িষ্ট হয়/ পের
তার তাওবার গন্তব.স্থল কােছ না পৰ্স্থানস্থল কােছ তা মাপার
িনেদর্শ আেস/ জরীেপ তাওবার িনকটবতর্ী হওয়ায় েনক েলােকর
রূহ হরণকারী েফেরশতারা তার রূহ হরণ কেরন/ এই ঘটনা
তাওবার মমর্ ও মাহাত্ম. িক সু ন্দরভােব ফুিটেয় তুেলেছ/ আল্লাহ
আমােদর সবাইেক সিত.কারভােব তাওবা করার তাওিফক িদন/

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আেরা বেলন:
63

«»ﻣﻦ أﺣﺐ أن ﺗﺮﺴه ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓﻠﻴﻜﺮﺜ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر
‘েয ব.িক্ত িনজ আমলনামা েদেখ খুিশ হেত চায় েস েযন েবশী
30
কের গুনাহ মাফ চায়/’
মহান আল্লাহ বেলন:

ٗ ورا َّرح
َ َّ  َي ِد ٱ2
َ َّ ﴿ َو َمن َي ۡع َم ۡل ُس ٓو ًءا أ َ ۡو َي ۡظل ِۡم َن ۡف َس ُهۥ ُث َّم ي َ ۡس َت ۡغفِر ٱ
ٗ  َغ ُف2
ِيما
ِ
ِ
[66X : ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء

‘েকউ খারাপ কাজ কের িকংবা িনেজর উপর জুলুম কের যিদ
আল্লাহর কােছ ক্ষমা চায়, েস আল্লাহেক ক্ষমাশীল ও েমেহরবান
েদখেত পােব/’ (সূ রা িনসা: ১১০)
আল্লাহ আেরা বেলন:

ُ ُ ْ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ ۡ َ ً َ ٰ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ
 فٱ ۡس َتغف ُروا ِلنوب ِ ِه ۡم2
حشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ٱ
ِ ﴿ وٱلِين إِذا فعلوا ف
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ َ ٰ َ َ ْ ُّ ُ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َ
 ما فعلوا وهم يعلمون  ﴾ ]ال% صوا
ِ  ولم ي2ومن يغفِر ٱلنوب إِ} ٱ
[68B :ﻋﻤﺮان

‘যারা অশ্লীল কাজ কের িকংবা িনেজর উপর জুলুম কের, এরপর
আল্লাহেক স্মরণ কের, িনেজেদর গুনাহ মাফ চায় এবং তারা
েজেনশুেন কৃত গুনাহর পুনরাবৃ িত্ত কের না/ আল্লাহ ছাড়া েক
30

বায়হাকী-শুআ‘বু ল ঈমান, আলবানী এেক িবশুদ্ধ হাদীস বেলেছন,সহীহ
কুনু িযস সু ন্নাহ,খ১,পৃ .৮০/
64

আেছ গুনাহ মাফ করেব?’ অথর্াত্ আল্লাহ তােদর গুনাহ মাফ কের
েদেবন/ (সূ রা আেল ইমরান: ১৩৫)
মহান আল্লাহ বেলন:

ّ ُ َّ َ َ َ َ ۡ
ۡ
َ
ُ
َ َل َع ّذ َِب ُه ۡم َوأ
ُ َّ ﴿ َو َما َك َن ٱ
ُِ 2
 ُم َعذ َِب ُه ۡم َوه ۡم ي َ ۡس َتغف ُِرون2
نت فِي ِه ۚم وما كن ٱ
[88 : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل

‘আপিন তােদর মেধ. মওজুদ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তােদরেক
আজাব েদেবন না, যারা গুনাহ মাফ চায়, আল্লাহ তােদর উপরও
আজাব েদন না/’ (সূ রা আনফাল: ৩৩)
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ ُ َُ َ>
ْ َ ْ َ َ ِّ >
ً َ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َْْ
«ﻦﻴ ﻣ >ﺮة
 ﻷﺳﺘﻐ ِﻔ ُﺮ اﺑ َوأﺗﻮب إ ِ ْ ِﻪ ِﻲﻓ اﻮ ِم أﻛﺮﺜ ﻣِﻦ ﺳﺒ ِﻌkِ» َواﺑِ إ
‘আল্লাহর কসম, আিম িদেন আল্লাহর কােছ ৭০ বােরর অিধক
তাওবাহ-এেস্তগফার কির/’ 31
িনষ্পাপ নবী িদেন ৭০ বােরর েবশী তাওবা করেল পাপী উম্মাহর
সদস.েদর কমপেক্ষ ৭০ এবং আেরা েবশী তাওবাহ করা উিচত্/
মহান আল্লাহ বেলন:

31

মুসনােদ আহমাদ,খ১৪,পৃ ১৯১,হাদীসনং ৮৪৯৩/
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ُ َ ٓ َّ
ُ َّ َ ْ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ٗ ك ۡم إنَّ ُهۥ َك َن َغ َّف
لس َما َء َعل ۡيكم
ارا  يُ ۡرس ِِل ٱ
﴿ فقلت ٱستغفِروا رب
ِ
ُ َّ َ ۡ َ َ ٰ َّ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ ُ َ
ٗ َ ۡ ّ
ۡكم
ت ويجعل ل
ٖ  ويمدِدكم بِأمو ٖل وبن ِي ويجعل لكم جن7 مِدرارا
َۡ
[6Y ،6X :أن َهٰ ٗرا  ﴾ ]ﻧﻮح
‘অতঃপর আিম বেলিছ, েতামরা েতামােদর পালনকতর্ার ক্ষমা
পৰ্াথর্না কেরা/ িতিন অত.ন্ত ক্ষমাশীল/ িতিন েতামােদর উপর
অজসৰ্ বৃ িষ্ট ধারা েছেড় েদেবন, েতামােদর ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্তুিত বািড়েয় েদেবন, েতামােদর জন. বাগান স্থাপন করেবন
এবং েতামােদর জন. নদী-নালা পৰ্বািহত করেবন/’ (সূ রা নূ হ: ৯১২)
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
 ﻏﻔﺮت،»ﻣﻦ ﻗﺎل اﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ا¯ي ﻻ ﻪﻟ إﻻ ﻫﻮ اﻟ اﻟﻘﻴﻮم وأﺗﻮب إﻪ
«ن ﺎﻛن ﻗﺪ ﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﻒ°ذﻧﻮﺑﻪ و

‘েয ব.িক্ত বেল েয, আিম আল্লাহর কােছ গুনাহ মাফ চাই, িতিন
ছাড়া আর েকােনা সিত.কার মা‘বুদ েনই/ িতিন িচরঞ্জীব ও ধারক
এবং আিম তার িদেকই পৰ্ত.াবতর্ন করেবা/ তাহেল, তার
গুনাহসমূ হ মাফ কের েদওয়া হেব যিদও েস েজহােদর ময়দান
েথেক পািলেয় আসু ক না েকন/’32 েজহােদর ময়দান েথেক

32

সহীহ মীন কুনু িযস সু ন্নাহ,খ.১,পৃ .৭৯/
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পািলেয় আসা কবীরা গুনাহ/ তা সেত্তব্ও আল্লাহ তােক মাফ কের
েদেবন/
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন, েয সাইেয়দু ল
এেস্তগফার পেড় এবং এর পৰ্িত দৃ ঢ় িবশব্াস কের সন্ধ.া হওয়ার
আেগই িদেন মারা যায়, েস জান্নাতবাসী হেব; আর েয ব.িক্ত দৃ ঢ়
িবশব্াস সহকাের তা পেড় সকাল হওয়ার আেগ রােতৰ্ মারা যায়,
েসও জান্নাতবাসী হেব/
সাইেয়দু ল এেস্তগফার হল ﺧﻠﻘﺘﻲﻨ وأﻧﺎ، ﻻ ﻪﻟ إﻻ أﻧﺖ²»ﺳﻴﺪ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر أن ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ "اﻢﻬﻠﻟ أﻧﺖ ر

 أﺑﺆ، وأﻧﺎ ﺒﻟ ﻋﻬﺪك ووﻋﺪك ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ،ﻋﺒﺪك
َ
ّ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ
« إﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ا¯ﻧﻮب إﻻ أﻧﺖ،ﻲﻠﻋ وأﺑﻮء ﺑﺬﻧﻲﺒ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻲﻟ
ﻟﻚ
‘েহ আল্লাহ, আপিন আমার পৰ্িতপালক, আপিন ছাড়া আর েকােনা
সিত.কােরর মা‘বুদ েনই/ আপিন আমােক সৃ িষ্ট কেরেছন, আিম
আপনার বান্দা, সাধ.মত আপনার ওয়াদা-অঙ্গীকােরর উপর িটেক
রেয়িছ, আমার মন্দ কাজ েথেক আপনার কােছ পানাহ চাই,
আমার উপর আপনার েনয়ামতেক সব্ীকার কির, আমার গুনাহ
সব্ীকার কির, আমােক মাফ করুন, িনশ্চয়ই আপিন ছাড়া েকউ
33
গুনাহ মাফ করেত পাের না/’
33

পৰ্াগুক্ত/
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আেরা বেলন: “বান্দা
যখন তাওবা কের তখন আল্লাহ তার উপর ভীষণ খুশী হন/
েযমন েতামােদর কােরা সওয়ারী যিদ মরুভূ িমেত হািরেয় যায়,
এর িপেঠ যিদ েতামােদর খাদ. ও পানীয় থােক, এটােক তালাশ
কের না েপেয় ক্লান্ত-শৰ্ান্ত হেয় েকােনা গােছর নীেচ হতাশ হেয়
শুেয় পেড় এবং তখন যিদ হঠাত্ সওয়ারীিট এেস তার কােছ
হািজর হয়, েস তখন এর লাগাম ধের আনেন্দর আিতশেয. ভুেল
বেল েফেল ‘েহ আল্লাহ, তুিম আমার বান্দা, আিম েতামার রব/
আল্লাহ েতামােদর এই আনন্দ অেপক্ষা আেরা েবশী খুশী হন/”34
তাই সবর্দা তাওবা-এেস্তগফার করা দরকার/
তাওবা-এেস্তগফারকারীেদর জন. সব্য়ং আল্লাহর আরশ বহনকারী
েফেরশতা ও এর চারপােশর েফেরশতারা এই বেল েদা‘আ কের
েয, ‘যারা তাওবা কের এবং আপনার পেথ চেল, তােদরেক ক্ষমা
করুন এবং জাহান্নােমর আযাব েথেক রক্ষা করুন/ েহ আমােদর
রব! আপিন তােদরেক এবং তােদর বাপ-দাদা, সব্ামী-স্তৰ্ী ও সন্তানসন্তুিতেদরেক আপনার পৰ্িতশৰ্ুিত িচরকাল বসবােসর জান্নােত
পৰ্েবশ করান/ িনশ্চয়ই আপিন পরাকৰ্মশালী, পৰ্জ্ঞাময় এবং
আপিন তােদরেক অমঙ্গল ও ক্ষিত েথেক রক্ষা করুন/ আপিন

34

সহীহ মুসিলম,খ১,পৃ .৮২,হাদীস নং৩০৫/
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যােক েসিদন অমঙ্গল েথেক রক্ষা কেরন, তােদর পৰ্িত অনু গৰ্হই
করেবন/ এটাই মহাসাফল./’ (সূ রা মুিমন: ৭-৯)
তাওবা-এেস্তগফােরর মযর্াদা আল্লাহর আরশ বহনকারী
েফেরশতাসহ অন.ান. েফেরশতােদর কােছও অেনক েবশী/
েফেরশতারা িনষ্পাপ/ তােদর েদা‘আ কবুল হয়/ তাওবা করেল
েফেরশতারা তাওবাকারীর পিরবার ও সন্তানেদরেক জান্নােত
পৰ্েবেশর জন. েদা‘আ কেরন/ রমযান মুিমেনর জন. কত বড়
েসৗভাগ.!
মুিমেনর পৰ্িতিট িবষয়ই কল.াণকর/ তৰ্ুিট করাও কল.াণকর হেত
পাের যিদ মানু ষ এরপর তাওবা কের িবনীত হয় এবং আল্লাহর
কােছ ক্ষমা চায়/ মুিমেনর পৰ্েত.কিট িজিনসই কল.াণকর/ আর
এটা মুিমন ছাড়া আর কােরা জন. নয়/ েস সু খ ও আনন্দ েপেল
শুকিরয়া আদায় কের, েসটা তার জন. কল.াণকর/ আর দু ঃখ ও
কষ্ট েপেল ৈধযর্ ধারণ কের; েসটাও তার জন. কল.াণকর/

গুনাহ ও তৰ্ুিট তখন কল.াণকর হেব, যখন তা মানু ষেক অিধক
অিধক সওয়ােবর কাজ এবং তাওবা-এেস্তগফােরর জন. উদব্ু দ্ধ
কের/ এ জন. েকােনা গুনাহ সংঘিটত হেয় েগেল তাওবার সােথ
সােথ আেরা িকছু েনক কাজ করা কতর্ব./ তা েসই গুনাহর
কাফফারা হেয় যােব/ আল্লাহ বেলন:
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ّ َّ َ ۡ ۡ ُ ٰ َ َ َ ۡ َّ
[66@ :ات  ﴾ ]ﻫﻮد
ٔ َ ِ لس
ت يذهِب ٱ
ۚ﴿
ِ ¿ إِن ٱلسن
ِۚ ي
‘িনশ্চয়ই েনক কাজ পাপ ও গুনাহ দূ র কের েদয়/’ (সূ রা হূ দ:
১১৪)
তাই পাপ কাজ করেল নফল নামায, েরাযা, দান-সদকা, মাবােপর েসবা, স্তৰ্ী ও সন্তােনর পৰ্িত অিধক েস্নহ-মমতা, দব্ীেনর
দাওয়াত ও দব্ীন পৰ্িতষ্ঠার কােজ বাড়ােনা, উপেদশ দান ও
সত্কােজর আেদশ এবং অসত্ কােজর পৰ্িতেরাধ করা েযেত
পাের/ সওয়ােবর কাজ করেল ১০ েথেক ৭০০ গুণ এবং গুনাহর
কাজ করেল মাতৰ্ ১টা গুনাহর পিরবেতর্ ১টা গুনাহ েলখা হয়/
তাই েনক কাজ গুনাহেক দূ র কের িদেত সক্ষম/

আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ ُ> َ َ َ َ
ُ َ ْ َ َََُْ َ ْ َ
>
 ﻗﺎل » ﻗﺎل اﺑ ﻋ >ﺰ-ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِﻮل اﺑ
ِ »ﻗﻦ أ ِﺑ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﻦ رﺳ
َْ َ َ > َ
َََُْ ََ َ ْ َ ًَ َ َ َ َََُْ َْ َ َْ َ َ َ
َوﺟﻞ إِذا ﻫ >ﻢ ﻗﺒﺪِى ِﺤﺑَﺴﻨ ٍﺔ َوﻟ ْﻢ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ُ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﺈِن ﻋ ِﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ
َ َْ َ
ْ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ
َ َ َ َ ْ َ
ِذا ﻫ >ﻢ ﺑِﺴﻴﺌ ٍﺔ َوﻟ ْﻢ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟ ْﻢ أﻛﺘﺒﻬﺎ°ﺎت إِﻰﻟ ﺳﺒ ِﻌ ِﻤﺎﺋ ِﺔ ِﺿﻌ ٍﻒ َو
ٍ ﻋﺮﺸ ﺣﺴﻨ
ً َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ً َ
«ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻓﺈِن ﻋ ِﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﺳﻴﺌﺔ َواﺣِﺪة
‘আমার বান্দা যখন েনক কােজর ইচ্ছা কের, িকন্তু এখন পযর্ন্ত
আমল কেরিন, আিম তার জন. একিট সওয়াব িলিখ/ আর যিদ
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আমল কের তাহেল ১০ েথেক ৭০০ গুণ সওয়াব িলিখ/ যিদ
গুনাহর কােজর ইচ্ছা কের, িকন্তু এখনও তা কেরিন, আিম িলিখ
না/ িকন্তু যিদ কাজিট কের েফেল, তাহেল আিম েকবল ১িট
গুনাহ িলিখ/’35
শুধু তাই নয়, সিঠক তাওবাসহ সিত.কার ঈমান এবং েনক কাজ
করেল আল্লাহ েস গুনাহেক সওয়ােব পিরণত কের েদন/
তাওবাকারীর কত িবরাট েসৗভাগ.!
মহান আল্লাহ বেলন:

ّ ُ َّ ُ ّ َ ُ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ٗ ٰ َ ٗ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
يات ِ ِه ۡم
ٔ َ ِ  َس2
 صل ِحا فأولئِك يبدِل ٱT﴿ إِ} من تاب وءامن وع ِمل عم
ٗ ورا َّرح
ُ َّ َح َس َنٰت َو َك َن ٱ
ٗ  َغ ُف2
[ :ِيما  ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن
ٖۗ

‘িকন্তু যারা তাওবা কেরন, ঈমান আেন এবং েনক আমল কের
আল্লাহ তােদর গুনাহেক েনক দব্ারা পিরবিতর্ত কের েদেবন,
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু /’ (সূ রা েফারকান: ৬৯)
মানু ষ গুনাহ না করেল আল্লাহ অন. জািত সৃ িষ্ট করেতন
গুনাহ বা তৰ্ুিট-িবচু.িত কাম. নয়/ তারপরও গুনাহ সংঘিটত হেয়
যায়/ মুেমেনর ঈমান ও তাকওয়া যত েবিশ েহাক না েকন, গুনাহ
েথেক বাঁচা সম্ভব হয় না/ েকবলমাতৰ্ নবী-রাসূ লগণ ব.িতকৰ্ম/
35

সহীহ মুসিলম,খ১,পৃ ৮২,হাদীস নং ৩৫০/
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গুনাহ করাও ভােগ.র িলখন/ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন:
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ ْ ُ > َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ > >
ﻦﻴ
ِ »إِن اﺑ ﻛﺘﺐ ﺒﻟ اﺑ ِﻦ آدم ﺣﻈﻪ ِﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ أدرك ذﻟ ِﻚ ﻻ ﺤﻣﺎﻟﺔ ﻓ ِﺰﻧﺎ اﻟﻌ
ُ > ُ َ َ ُ ِّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ > َ َ ُ ْ > َ ُ ْ َ ْ
َ ِّ َ َ ُ َ >
ﺎن اﻟﻤﻨ ِﻄﻖ واﺠﻔﺲ ﻳﻤﻰﻨ وﺗﺸﺘ ِﻲﻬ واﻟﻔﺮج ﻳﺼﺪق ذﻟ ِﻚ ﻠﻛﻪ
ِ اﺠﻈﺮ و ِزﻧﺎ اﻟﻠﺴ
ُ ِّ َ ُ
.«َوﻳﻜﺬﺑﻪ
‘আল্লাহ আদম সন্তােনর ভােগ. েযনার অংশ িলেখ েরেখেছন/ েস
তােত অবশ.ই জিড়েয় পড়েব/ েচােখর েযনা হেলা েদখা এবং
িজহবার েযনা হেলা বলা, পৰ্বৃ িত্ত কামনা-বাসনা কের এবং েযৗনাঙ্গ
তােক হয় সম্পূ ণর্ সত.ািয়ত কের আর না হয় িমথ.া পৰ্িতপন্ন
36
কের/’
ভাগ. পিরবতর্ন করা যায় না/ গুনাহ করার পর গবর্-অহংকার না
কের আল্লাহর কােছ িবনীতভােব গুনাহ মাফ চাওয়া ও তাওবা
করা দরকার/ তাওবা করেল আল্লাহ গুনাহ মাফ কেরন/ বান্দা
গুনাহ করেব, আল্লাহ তা জােনন/ এ জন.ই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক এক হাদীেস এেসেছ:
َْ >
َ ُ ْ ُ َ َ ََ َ ْ ُ ُ > َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ
ﺎء ﺑِﻘ ْﻮمٍ ﻳﺬﻧ ِﺒﻮن
 ﻧِﻴ ِﺪه ِ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺬﻧ ِﺒﻮا ¯ﻫﺐ اﺑ ﺑِﻜﻢ وﺠﻟnِ » َوا¯ِى ﻏﻔ
َْ ْ ََ
ْ َُ ََْ َ> َ
.« ﻓﻴﺴﺘﻐ ِﻔ ُﺮون اﺑ ﻓﻴﻐ ِﻔ ُﺮ ﻟﻬﻢ

36

বু খারী,খ ১৫,পৃ ৫৩৫,হাদীস নং ৬২৪৩/
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‘আমার পৰ্াণ যার হােত তাঁর শপথ কের বলিছ, েতামরা গুনাহ না
করেল আল্লাহ েতামােদর পিরবেতর্ অন. একিট সম্পৰ্দায় সৃ িষ্ট
করেবন, যারা গুনাহ কের আল্লাহর কােছ মাফ চাইেব এবং িতিন
তােদরেক মাফ করেবন/’37
আনাস রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক ভাল সনদ সহকাের আেরক
হাদীেস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
« ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺗﺬﻧﺒﻮن ﺧﺸﻴﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺮﺒ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺐ
»اﻟﻌﺠﺐ

‘েতামরা গুনাহ না করেল েতামােদর ব.াপাের আমার আেরা বড়
আশংকা হয় েয েতামার আত্মম্ভিরতার িবরাট গুনায় িনমিজ্জত
হেব/’38
আসেল বান্দা গুনাহ না করেল আল্লাহর ( ﻏﻔﻮرক্ষমাকারী) নাম
িকভােব হেব? েমাটকথা, গুনােহর মেধ. িটেক থাকা যােব না/ ভুল
হেব, ভুল হেল ক্ষমা চাইেত হেব/
৩.রমযান এখলােসর মাস

37
38

সহীহ মুসিলম,খ ৮,পৃ ৯৪,হাদীস নং ৭১৪১/
বায়হাকী, শুআবু ল ঈমান,খ৫,পৃ .৪৫৩,হাদীস নং ৭২৫৫/ শাইখ আলআলবানী হাদীসিটেক হাসান বেলেছন, সহীহুল জােম‘/
73

সকল পৰ্কার ইবাদত, আনু গত. ও েনক কাজ কবুেলর জন. শতর্
হেলা, এখলাস/ এখলাস ছাড়া েয েকােনা কাজ এমনিক েনক
আমলও ধব্ংস েটেন আেন/

এখলাস অথর্ হেচ্ছ, একমাতৰ্ আল্লাহর সন্তুিষ্ট ও পরকােলর মুিক্তর
উেদ্দেশ. েনক কাজ করা/ অন. েকােনা উেদ্দশ. ও লক্ষ. অজর্েনর
জন. েনক কাজ করা যােব না/ সামিয়ক ও জাগিতক সব্ােথর্ িকংবা
েকােনা ব.িক্ত, েগাষ্ঠী, দল, সম্পৰ্দায়, সংস্থা ও েকােনা েনক
েলােকর সন্তুিষ্ট অজর্েনর উেদ্দেশ. েকােনা েনক কাজ করা যােব
না/ এগুেলার উেদ্দেশ.র মাধ.েম আল্লাহেক সন্তুষ্ট করা যােব না/
আল্লাহর সন্তুিষ্টর জন. েকােনা মাধ.মেক সন্তুষ্ট করার টােগর্ট করা
যােব না/ কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়ত ছাড়া আল্লাহর
সন্তুিষ্ট লােভর আর েকােনা উিসলা েনই/ েকােনা েনক ব.িক্তর
কবর, আস্তানা, েদবতা, পুেরািহত এবং দরেবশ আল্লাহর সােথ
সম্পকর্ সৃ িষ্ট ও তার সন্তুিষ্ট অজর্েনর মাধ.ম হেত পাের না/ তােদর
কাছ েথেক ইসলােমর িবপরীত নয় এমন সব িশক্ষাই শুধু গৰ্হণ
করা েযেত পাের, এর েবশী নয়/ কুরআন ও হাদীেসর বিণর্ত
পন্থায়ই েকবল আল্লাহর সন্তুিষ্ট অজর্ন করার েচষ্টা করেত হেব/
রমযান হেচ্ছ, পৰ্িশক্ষেণর মাস/ তাই ইেতাপূ েবর্ বিণর্ত হাদীেস
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: ‘েয ব.িক্ত
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ঈমান ও েকবলমাতৰ্ সওয়াব লােভর উেদ্দেশ. রমযােনর েরাযা
রােখ, আল্লাহ তার অতীেতর সকল গুনাহ মাফ কের েদন/
এখােন েকবলমাতৰ্ সওয়ােবর কথা বলার উেদ্দশ. হেলা,
এখলােসর সােথ েরাযা রাখেত হেব/ সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুিষ্ট
এবং পরকােলর মুিক্তর িনয়ত ছাড়া েরাযা রাখার েপছেন আর
েকােনা উেদ্দশ. থাকেত পারেব না/ েযখােন এখলাস ও একিনষ্ঠতা
থাকেব েসখােন ‘িরয়া’ বা েলাক েদখােনার মেনাভাব থাকেত
পারেব না/ েলাক েদখােনার উেদ্দেশ. েকােনা েনক কাজ করেল
আল্লাহ তা কবুল কেরন না/ রমযােনর েরাযা আমােদরেক েলাক
েদখােনার মেনাবৃ িত্ত দূ র করার েটৰ্িনং েদয়/
েয েকােনা ইবাদত অন. েলাক েদখেত পায়/ েযমন- নামায,
যাকাত, হজ্জ, কুরআন পাঠ ইত.ািদ/ এমনিক েগাপেন দান
করেলও দাতা এবং দান গৰ্হীতা কমপেক্ষ দু ই ব.িক্ত জানেত
পাের/ িকন্তু েরাযার িবষয়িট বান্দা ও আল্লাহ ছাড়া আর েকউ
জানেত পাের না/ েকউ েরাযার মােস েগাপেন িকছু েখেল, িকংবা
পািনেত ডুব িদেয় পািন পান করেল কারুর েদখার সাধ. েনই/
একমাতৰ্ আল্লাহর ভয় এবং তার সন্তুিষ্টর জন.ই মানু ষ েরাযা
রােখ/ েসখােন েলাক েদখােনার উেদ্দশ. নয়; বরং এখলােসর
িভিত্তেত পুরষ্কার লাভ করাই উেদ্দশ./
আমােদর অতীেতর েনক বান্দাগণ এখলােসর কারেণ েনক
কাজেক েগাপন রাখেতন/ হাম্মাদ ইবন যােয়দ পৰ্খ.াত তােব‘ঈ
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আইউব সাখিতয়ানী সম্পেকর্ বেলেছন, আইউব হাদীস বণর্না
করার সময় খুবই নরম হেয় েযেতন এবং একিদেক েমাড় িনেয়
নােকর েশ্লষ্মা পিরষ্কার করেতন/ িতিন বলেতন, িক কিঠন সিদর্/
কান্না েগাপন করার কারেনই বািহ.কভােব মেন হেতা েয তার সিদর্
39
হেয়েছ/
মুহাম্মদ ইবন ওয়ােস‘ বেলন, আিম এক ব.িক্তেক এমন েপেয়িছ
িযিন তার স্তৰ্ীর সােথ একই বািলেশ শয়ন করেতন/ তার েচােখর
পািনেত বািলশ িভেজ েযত িকন্তু স্তৰ্ী েটরও েপেতন না/ আিম
আেরা এমন ব.িক্তেক েদেখিছ িযিন একই কাতাের নামায
পড়েছন, েচােখর পািনেত তার গাল েভেস েগেছ িকন্তু পােশব্র্র
মুসল্লী আেদৗ েটর পানিন/ তােব‘ঈ আইউব সাখিতয়ানী সারা রাত
েজেগ ইবাদত করেতন, িতিন তা েগাপন করার জন. সকাল
েবলায় এমনভােব আওয়াজ িদেতন েযন িতিন এইমাতৰ্ ঘুম েথেক
েজেগেছন/ ইবেন আিব আদী বণর্না কেরেছন, দাউদ ইবন আিব
িহন্দ ৪০ বছর নফল েরাযা েরেখেছন, তার স্তৰ্ী আেদৗ েটর
পানিন/ িতিন িছেলন কমর্কার/ সকাল েবলা সােথ খাবার িনেয়
েযেতন এবং রাস্তায় তা দান কের িদেতন এবং সন্ধ.ায় ঘের িফের
রােতর খানা েখেতন/
মুখেলস েলাকেদর সম্পেকর্ আল্লাহ বেলন:
39

কাইফা নাঈসু রামাদান- আ#ু ল্লাহ সােলহ, দারু ওয়াতান পৰ্কাশনী িরয়াদ,
পৰ্কাশ- ১৪১১ িহ:/
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[6@ :ظِيما  ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء
ِ ٱل ُمؤ ِمن ِي ۖ َو َس ۡوف يُؤ
‘যারা তাওবা কের, সংেশাধন কের, আল্লাহেক মজবুতভােব
আঁকেড় ধের এবং িনেজেদর দব্ীনেক এখলাস ও িনষ্ঠাপূ ণর্ কের,
তারা মুিমনেদর সােথ রেয়েছ/ আল্লাহ শীঘৰ্ই মুিমনেদরেক মহান
িবিনময় দান করেবন/’ (সূ রা িনসা: ১৪৬)
এই আয়ােত আল্লাহ এখলাস সহকাের েনক কােজর মহান
িবিনমেয়র কথা েঘাষণা কেরেছন/
এখলােসর ফযীলত সম্পেকর্ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম েথেক অেনক হাদীস বিণর্ত আেছ/ মুখেলস েলাকেদর
জন. সু সংবাদ/ তারা েহদােয়েতর বািত এবং তােদর উপর েথেক
সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন েফতনা েকেট যায়/
দাহহাক ইবন কােয়স েথেক বিণর্ত, রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
"  ﻓﺎن اﷲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﻣﺎ ﺧﻠﺺ، "أﺧﻠﺼﻮا أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﷲ
‘েতামরা েতামােদর আমলেক এখলাস ও িনষ্ঠাপূ ণর্ কেরা/ আল্লাহ
এখলাস ছাড়া েকােনা আমল কবুল কেরন না/’40
40

কানযু ল উম্মাল,খ৩,পৃ ২৩,হাদীস নং৫২৫৮/
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অতএব, আল্লাহ এখলাস ও তার সন্তুিষ্টর উেদ্দেশ. িনেবিদত
আমল ছাড়া অন. েকােনা আমল কবুল কেরন না/’
বুখারী ও মুসিলম শরীেফ ইবেন ওমর রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক
আেগর যু েগর উম্মাহর গুহায় অবরুদ্ধ িতনজন েলােকর এখলােসর
ঘটনা বিণর্ত হেয়েছ/ তােত তারা িতনজন এমন এমন িতনিট
েনক কােজর েদাহাই িদেয় আল্লাহর কােছ গুহার মুখ েথেক পাথর
সিরেয় তােদরেক মুক্ত করার ফিরয়াদ জািনেয়িছেলন, যােত
এখলাস ও আল্লাহর সন্তুিষ্ট ছাড়া আর িকছু ই িছল না/ এর দব্ারাও
বুঝা যায় েয, এখলাস িবপদ দূ র হওয়ার অন.তম হািতয়ার/
উপেরাক্ত আেলাচনা দব্ারা পিরষ্কার হেয় েগল েয, এখলাস ছাড়া
েকােনা আমল গৰ্হণেযাগ. হেব না, তাই এই মহান রমযান মােস
এখলাস ও একিনষ্ঠতা অজর্েনর পৰ্িশক্ষণ িনেয় আমােদর সবাইেক
মুখেলস হেত হেব/
ঘ.রমযান দয়া ও দানদান-সদকার মাস
রমযান দয়া ও করুণার মাস/ এই মােস উপবাসরত মুসিলমরা
অভাবী েলাকেদর দু ঃখ সরাসির অনু ভব করেত পাের/ েরাযাদার
হেব সবর্ািধক দয়ালু / ক্ষুধা, িপপাসা ও কেষ্টর দাবী হেচ্ছ, অন.
মুসিলম ভাইেয়র অভাব দূ র করা/ েহ েরাযাদার! অগিণত মানু ষ
ক্ষুধা ও জঠরজব্ালায় িশকার, তােদর পৰ্িত নজর দাও, সহসৰ্ েলাক
কাপড়হীন, তােদরেক বস্তৰ্ দাও/
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হাদীেস এই মাসেক রহমত, ক্ষমা ও মুিক্তর মাস বলা হেয়েছ/
সব্য়ং আল্লাহই মানু ষেক রহম কেরন এই মােস/ তাই
েরাযাদারেকও অেন.র পৰ্িত দয়া ও রহমেতর িশক্ষা গৰ্হণ করেত
হেব/
দয়া ও রহমত হেচ্ছ আল্লাহর একিট িবেশষ অনু গৰ্হ/ িতিন যােক
ইেচ্ছ তার অন্তের এই রহমত দান কেরন/ আল্লাহ দয়ালু েলােকর
উপর রহমত নািযল কেরন/ আল্লাহ িনেজও দয়ালু এবং
েমেহরবান/ িতিন বান্দােদরেক দয়া পৰ্দশর্েনর আহবান জািনেয়
বেলন, তারাও েযন ৈধযর্ এবং দয়ার উপেদশ দান কের/
মানু েষর অন্তের দয়া না থাকার অেনক কারণ আেছ/ েসগুেলা
হেচ্ছ িনম্নরূপ:
ক.অিতিরক্ত গুনাহ ও নাফরমানীর কারেণ অন্তের মিরচা পেড়/
ফেল, তা কেঠার বা পাষাণ হৃদেয় পিরণত হয়/ আল্লাহ ইহুদীেদর
পােপর কথা উেল্লখ কের বেলেছন: ‘তােদর অন্তর শক্ত হেয় েগেছ
পাথেরর মেতা িকংবা এর চাইেতও েবশী/’ (সূ রা বাকারা: ৭৪)
তােদর সম্পেকর্ আল্লাহ আেরা বেলেছন:
‘পৰ্িতশৰ্ুিত ভঙ্গ করার কারেণ আমরা তােদর উপর অিভশাপ
নািযল কির এবং তােদর অন্তরেক শক্ত কের েদই/’ (সূ রা আল
মােয়দা: ১৩)
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খ.অিতিরক্ত েভাগিবলােসর কারেণও অন্তর শক্ত হেয় যায়/ েসই
জন.ই রমযােনর আগমন, েযন মানু েষর ক্ষুিন্নবৃ িত্ত ও েভাগিবলােসর
উপর লাগাম িদেত পাের/
রমযােন সকল পযর্ােয়র েলােকর উপর দয়া ও েমেহরবানীর
অিতিরক্ত দািয়তব্ অিপর্ত হয়/ সরকার ও রাষ্টৰ্পৰ্ধােনর জনগেণর
সােথ নমৰ্তা ও দয়া পৰ্দশর্ন করা উিচত্/
িশক্ষক ছােতৰ্র সােথ নরম ও ভদৰ্ ব.বহার করেবন, দয়া ও
েমেহরবানী পৰ্দশর্ন করেবন/ পরবতর্ীেত ছাতৰ্রাও িশক্ষক হেয়
দয়াবান হেব/ অনু রূপভােব, নামােযর ইমাম মুসল্লীর পৰ্িত দয়াবান
হেবন/ িতিন দীঘর্ েকরাত পেড় তােদরেক কষ্ট েদেবন না/
অনু রূপভােব, দা‘ঈেক দাওয়াতী কােজর েক্ষেতৰ্ সাধারণ মানু েষর
সােথ দয়া েদখােত হেব/ িতিন েযন তােদর কাউেক কষ্ট না েদন/
আল্লাহ মূ সা ও হারূন (আ:) েক েফরাউেনর কােছ দাওয়ােতর
িনেদর্শ িদেয় বেলন: ‘েতামরা তার সােথ নরম কথা বলেব/
সম্ভবত েস েহদায়াত গৰ্হণ ও আল্লাহেক ভয় করেত পাের/’ (সূ রা
তা-হা: ৪০)
িপতা সন্তােনর সােথ সদয় আচরণ করেবন/ তােদর সােথ কেঠার
ব.বহার করেল এর পিরণিত খারাপ হয়/ তাই নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
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" وﻻ ﻧﺰع ﻣﻦ ﺷﺊ إﻻ ﺷﺎﻧﻪ، "ﻣﺎ ﺎﻛن اﻟﺮﻓﻖ ﻲﻓ ﺷﺊ إﻻ زاﻧﻪ
‘েকান িজিনেসর নমৰ্তা তােক সু ন্দর বানায় এবং নমৰ্তা পৰ্ত.াহার
41
করা হেল তা মেন্দ পিরণত হয়/’
সাহাবােয় েকরাম অভাবী ও গরীবেদর পৰ্িত দয়া ও সহানু ভূিত
পৰ্দশর্ন করেতন/ আবদু ল্লাহ ইবেন ওমার রািদয়াল্লাহু আনহু
েকােনা ফকীর িমসকীন ছাড়া ইফতার করেতন না/ িতিন
ইফতােরর জন. েকােনা গরীব েলাক না েপেল েসই রােত না
েখেয় থাকেতন/ িতিন খানা খাওয়ার সময় েকােনা গরীব েলাক
সাহায. পৰ্াথর্না করেল িনেজর ভােগর খাবারটুকু দান কের
িদেতন/ েকােনা সময় ঘের িফের েদখেতন েয আর েকােনা খাবার
েনই/ তখন িতিন না েখেয় রাত কািটেয় িদেতন/
একবার ইমাম আহমদ (র) েরাযা িছেলন/ তাঁর জন. ইফতােরর
উেদ্দেশ. দু েটা রুিট ৈতির করা হয়/ িভক্ষুক আসায় িতিন তা
িভক্ষুকেক িদেয় েদন এবং িনেজ না েখেয় রাত কািটেয় েদন/
রমযান দানদান-সদকার মাস
রমযান সকল েনক কােজর জন. অিধক সওয়ােবর মাস/ দানসদকা রমযােনর একিট গুরুতব্পূ ণর্ িশক্ষা ও করণীয়/ েরাযার
উপবােসর মাধ.েম গরীব-দু ঃখী মানু েষর কষ্ট বুঝার পর তা দূ র
41

কানযু ল উম্মাল,খ৩,পৃ ৩৮,হাদীস নং৫৩৬৭/
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করার জন. বাস্তব ব.বস্থা হেলা দান-সদকাহ করা/ আর এ
কারেণই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অন.ান. মােস বড়
দাতা হওয়া সেত্তব্ও রমযােন িতিন আেরা েবশী দান করেতন/
আ#ু ল্লাহ ইবেন আবব্াস েথেক বিণর্ত,
"ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﺟﺪ اﺠﺎس و ﺎﻛن أﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻲﻓ

رﻣﻀﺎن ﺣﻦﻴ ﻳﻠﻘﺎه اﻤﻟﻠﻚ ﺟﺮﺒﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و ﺎﻛن ﻳﻠﻘﺎه ﺟﺮﺒﻳﻞ ﻲﻓ ﻞﻛ

 ﻓﻠﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ: ﻠﺔ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻓﻴﺪارﺳﻪ اﻟﻘﺮآن ﻗﺎل

" أﺟﻮد ﺑﺎﺨﻟﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺢ اﻤﻟﺮﺳﻠﺔ

‘রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এমিনেতই সবর্ািধক
দানকারী িছেলন/ িকন্তু িতিন রমযােন িজবরীল (আ) এর সােথ
সাক্ষােতর পর পৰ্বাহমান বাতােসর মেতা উন্মু ক্ত হস্ত ও অিধকতর
দাতা হেয় েযেতন/’ 42
অতএব, ‘রমযােনর দান-সদকাহ সেবর্াত্তম/’ েয েকােনা ইবাদেতর
সওয়াব নীেচ ১০ েথেক শুরু হয় এবং উপেরর িদেক ৭শ বা
আেরা অিধক সম্পৰ্সািরত/ িকন্তু একমাতৰ্ আল্লাহর পেথ দােনর
সওয়াব নীেচ ৭শ েথেক শুরু হয় এবং উপেরর িদেক আেরা
েবশী/ ১০ েথেক শুরু হয় না/ এটা দান-সদকার ৈবিশষ্ট./ এ
মেমর্ আল্লাহ কুরআেন বেলন:

42

শুআবু ল ঈমান,খ২,পৃ ৪১৩,হাদীস নং ২২৪৬/
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َ
َ ُ ُ َ َّ ُ َ َّ
ۡ ِ َك َم َثل َح َّبة أَ َب َت2َّ ون أَ ۡم َو ٰل َ ُه ۡم ف َسبيل ٱ
ت َس ۡب َع َس َنابِل ِف
﴿ مثل ٱلِين ينفِق
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
َ ٌ ٰ َ ُ َّ َ ُ ٓ َ َ َ ُ ٰ َ ُ ُ َّ َ َّ َ ُ َ ْ ّ َ ُ ُ ّ ُ
ٌ
﴾ #  وسِع عل ِيم2 يضعِف ل ِمن يشاء ۚ وٱ2ك س بلةٖ مِائة حبةٖۗ وٱ
ِ
[Y6 :]اﻛﻘﺮة

‘যারা আল্লাহর রাস্তায় িনেজেদর অথর্-সম্পদ দান কের তােদর
দােনর উদাহরণ হেলা একিট বীেজর মেতা, যা েথেক ৭িট িশষ বা
ছড়া জন্মায়/ পৰ্েত.কিট ছড়ায় একশ দানা থােক/ আল্লাহ যােক
ইচ্ছা আেরা েবশী দান কেরন/ আল্লাহ অিত দানশীল ও সবর্জ্ঞ/’
(সূ রা বাকারা: ১৬১)

েবশী সওয়ােবর আশায় রমযােন েবশী েবশী দান করা উিচত্/
েকননা, অন. ইবাদেত এত েবশী সওয়াব েনই/ মহান আল্লাহ
বেলন:
ْ ُ َ َ َ َّ َ
ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ِ ِ ُ َ َ َّ ْ ُ َ
َ كم ُّم ۡس َت ۡخ َلف
ِي فِيهِۖ فٱلِين ءامنوا
ِ ورسولۦ وأنفِقوا مِما جعل2﴿ ءامِنوا ب ِٱ
َ َ ْ َُ َ ُ
َ
[] : ﴾ ]اﺤﻟﺪﻳﺪ% ٞر كبِيٞ مِنك ۡم وأنفقوا ل ُه ۡم أ ۡج
‘েতামরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূ েলর পৰ্িত িবশব্াস স্থাপন কেরা এবং
িতিন েতামােদরেক েয সম্পেদর পৰ্িতিনিধ বািনেয়েছন- তা েথেক
ব.য় কেরা/’ (সূ রা হাদীদ: ৭)
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এ আয়ােত সম্পেদর মািলক আল্লাহ মানু ষেক সম্পেদর পৰ্িতিনিধ
বািনেয় তা আল্লাহর রাস্তায় ব.য় করার িনেদর্শ িদেয়েছন/ আমরা
েযন সম্পদ আঁকেড় ধের না রািখ/ মহান আল্লাহ বেলন:
ْ ُ ََ
ُ ٰ َ ۡ َ َ َّ
ّ َ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡكم ّمِن َق ۡبل أَن يَأ
ب
ن
ق
ز
ر
ا
م
ِن
م
﴿ وأنفِقوا
ِ
ِ ت أحدكم ٱلموت فيقول ر
ِ
َ َ َ ٰٓ َ ٓ َ ۡ َّ َ ٓ َ ۡ َ
َّٰ
ُ َ َ َ َّ َّ َ َ
ّ
َ
َ
:حي  ﴾ ]اﻤﻟﻨﺎﻓﻘﻮن
ِ ِ يب فأصدق وأكن مِن ٱلصل
ٖ  أج ٖل ق ِرßِلو} أخرت ِن إ
[6X

‘আিম েতামােদরেক যা িদেয়িছ, তা েথেক মৃতু. আসার আেগই
ব.য় কেরা/ অন.থায় েস বলেব, েহ আমার রব, আমােক আেরা
িকছু কাল অবকাশ িদেলন না েকন? তাহেল আিম দান-সদকাহ
করতাম এবং েনক েলাকেদর অন্তভুর্ক্ত হতাম/’ (সূ রা মুনােফকুন:
১০)
মহান আল্লাহ বেলন:
ُ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ٰ َ ُ ٗ َ َ ً ۡ َ َ َّ ْ ُ ۡ ُ
ٌ ك
ور
 ش2 قرضا حسنا يضعِفه لكم ويغفِر لك ۚم وٱ2﴿ إِن تق ِرضوا ٱ
ٌ َحل
[6] :ِيم ) ﴾ ]اﺤﻛﻐﺎﺑﻦ
‘েতামরা যিদ আল্লাহর উেদ্দেশ. কেজর্ হাসানা দাও, তাহেল আল্লাহ
তা বহুগুেণ বািড়েয় েদেবন এবং েতামােদর গুনাহ মাফ কের
েদেবন, আল্লাহ েশাকর গুজার ও ৈধযর্শীল/’ (সূ রা তাগাবুন: ১৭)
এ আয়ােতও দান করােক উত্সািহত করা হেয়েছ
84

দান-সদকা দব্ারা গুনাহ মাফ হয়/ মহান আল্লাহ বেলন:
َ َ َّ ْ ُ ۡ ُ
َ ُ ُۡ َ َ ُُۡ
ٞوها ٱ ۡل ُف َق َرا ٓ َء َف ُه َو َخ ۡي
َ ِ ت فَنِع َِّما
ه ۖ ن تفوها وتؤت
ِ ٰ ﴿ إِن تبدوا ٱلصدق
َ َ ُ َ
ُ َ ّ َ ّ ُ َ ُ ّ َ ُ َ ۡ ُ َّ
ُ َّ ِك ۡم َوٱ
: ﴾ ]اﻛﻘﺮة- ٞ ب ِ َما ت ۡع َملون خبِي2
ٔ ِ لك ۚم ويكفِر عنكم مِن س
ۗ يا ت
[Y]6

‘েতামরা যিদ পৰ্কােশ. দান-সদকা কেরা, তাহেল তা কতইনা
উত্তম/ আর যিদ তা েগাপেন গরীব ও অভাবীেদরেক িদেয় দাও,
তেব তা েতামােদর জন. আেরা উত্তম/ আল্লাহ েতামােদর গুনাহ
মাফ কের েদেবন/ আল্লাহ েতামােদর আমেলর েবশী খবর
রােখন/’ (সূ রা বাকারা: ২৭১)
দান-সাদকাহ দব্ারা সম্পদ কেম না, বান্দা যখন দােনর হাত
বাড়ায়, তখন তা অভাবীর হােত পড়ার আেগ পৰ্থেম আল্লাহর
হােত পেড়, েয অভাবমুক্ত ব.িক্ত িবনা পৰ্েয়াজেন সাহােয.র জন.
হাত বাড়ায়, আল্লাহ তার জন. অভােবর দরজা খুেল েদন/
দান করেল সম্পদ কেম যাওয়ার ভয় থােক/ বরং সম্পদ কেম
না/ আল্লাহ তা আেরা বািড়েয় েদন/
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আেরা বেলন:
ْ ُ ْ ُّ
َُُ َ َ َ َ ْ َ َ
""ﻇِﻞ اﻟﻤﺆﻣ ِِﻦ ﻳ ْﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺻﺪﻗﺘﻪ

85

‘হাশেরর িদন দান-সাদকাহ বান্দার জন. ছায়া হেব/’

43

েসিদন পৰ্খর তােপর মেধ. ছায়ার পৰ্েয়াজন হেব অত.িধক/
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
""ﻓﺎﺗﻘﻮا اﺠﺎر وﻟﻮﺑﺸﻖ ﺗﻤﺮة
‘েতামরা েখজুেরর একিট টুকরা দান কের হেলও জাহান্নাম েথেক
বাঁেচা/’44
দান করেল জাহান্নােমর আগুন েথেক বাঁচা যায় বেল নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম উেল্লখ কেরেছন/

মু‘আয ইবন জাবাল েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন:
" أﻻ أدﻟﻚ ﺒﻟ أﺑﻮاب اﺨﻟﺮﻴ ؟ اﻟﺼﻮم ﺟﻨﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻔﺊ اﺨﻟﻄﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻔﺊ
"اﻤﻟﺎء اﺠﺎر

‘আিম িক েতামােক কল.ােণর দরজাগুেলা সম্পেকর্ বলেবা না?
আিম বললাম হাঁ, ইয়া রাসূ লুল্লাহ! িতিন বেলন, েরাযা হেলা
43

সহীহ ইবেন েখাযাইমা,খ ৪,পৃ .৯৫,হাদীস নং২৪৩২/

44

সহীহ মুসিলম,খ২,পৃ .৭০৩, হাদীস নং ১০১৬/
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ঢালসব্রূপ/ পািন েযমিন আগুন িনভায়, দান-সাদকাহ েতমিন
গুনাহ িনভায়/’45
এ হাদীেস দান-সাদকাহ দব্ারা গুনাহ মাফ হয় বেল জানা যায়/
গরীবরাও দান করেব, যিদও তা সামান.ই েহাক না েকন/
আ#ু ল্লাহ ইবেন মাসউদ
রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত/
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িজেজ্ঞস কেরন,
ُ َ ْ ُ ُّ َ
> َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُّ َ َ
ُ ُ اﺑِ َﻣﺎ ﻣ >ِﻨﺎ َأ َﺣ ٌﺪ إ >ﻻ َﻣﺎ
ارﺛ ِ ِﻪ أﺣﺐ إِ ِﻪ ﻣِﻦ ﻣﺎ ِ ِ ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل
" ﻛﻳﻜﻢ ﻣﺎل َو
ِ
ِ
ُ َ َ َ > َ َ ُ َ َ > َ َ َ ْ َ ُّ َ َ
> َ َ
َ ﺎل
"ارﺛ ِ ِﻪ ﻣﺎ أﺧ َﺮ
و
أﺣﺐ إِ ِﻪ ﻗﺎل ﻓﺈِن ﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺪم وﻣ
ِ
“েতামােদর কার কােছ িনেজর মাল-সম্পদ অেপক্ষা ওয়ািরেসর
মাল-সম্পদ অিধক িপৰ্য়? সাহাবারা বেলন, আমােদর মেধ. এমন
েকউ েনই যার কােছ আপন সম্পদ অিধকতর িপৰ্য় নয়/ তখন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, িনজ সম্পদ
বলেত বুঝায় যা েস ব.য় কেরেছ, আর যা রেয় যােব েসটােতা
ওয়ািরেসর সম্পদ/’

46

45

ইমাম নববী, আল আরবাউন,খ.১,পৃ .২৯/

46

বু খারী,খ১৬,পৃ ২৫১,হাদীস নং ৬৪৪২/
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এ হাদীেস কুিক্ষগত সম্পদেক ওয়ািরেসর সম্পদ বলা হেয়েছ/
েকননা, ব.িক্তর মৃতু.র পর ওয়ািরসরা তার মািলক হেব, ব.িক্ত
িনেজ তার মািলক নয়/ অথচ, মানু ষ িনেজর জন. আল্লাহর পেথ
ব.য় কের কম, আর সম্পেদর মায়ার কারেণ েরেখ যায় েবশী- যা
তার েকােনা কােজ আসেব না/ েযটা দব্ারা ওয়ািরসরাই উপকৃত
হেব/
দান-সাদকার মেধ. সাদকাহ জািরয়াহ উত্তম/ সদকাহ জািরয়াহ
হেলা, যার ফলাফল দীঘর্ সময় পযর্ন্ত অব.াহত থাকেব/ েযমন:
মসিজদ-মাদৰ্াসা িনমর্াণ, রাস্তাঘাট ও পুল ৈতির ইত.ািদ/
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, ‘আমার কােছ
যিদ ওহুদ পাহাড় পিরমাণ েসানা থােক তাহেল আিম তা িতন
িদেনর মেধ. ব.য় করা ছাড়া আনন্দ পােবা না/ তেব ঋণ
47
পিরেশােধর জন. রাখা অংশ ব.তীত/
সাহাবী আবদু র রহমান ইবন আওফ একবার মদীনার গরীব
েলাকেদর মেধ. ৭শ উেটর েবাঝাইকৃত িবশাল সম্পদ দান
কেরন/

47

. সাপ্তািহক দাওয়াহ-২১েশ নেভমব্র-২০০২, িরয়াদ/
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রমযােন আমােদর েনককার পূ বর্সূরীেদর মসিজদগুেলােত পযর্াপ্ত
ইফতার সরবরাহ করা হেতা/ তারা এর মাধ.েম িবরাট সওয়াব
লাভ কেরন/
আজও আমােদর উিচত্ গরীব-িমসকীনেদরেক ইফতার করােনা/
হাদীেস কুদসীেত এেসেছ, মহান আল্লাহ বেলন: ব.য় কেরা,
48
আিমও েতামার জন. ব.য় করেবা /
অন. হাদীেস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ َ ُ ُ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ َ F ْ َ َ ُ ْ ُ ٌ َ َ َ
ََ
َْ ُ
 َﻣﺎ ﻏﻘ َﺺ َﻣﺎل ﻗﺒ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ:ﻮه ﻗﺎل
ﺛﻼﺛﺔ أﻗ ِﺴﻢ ﻋﻠﻴ ِﻬﻦ وأﺣﺪﺛﻜﻢ ﺣ ِﺪﻳﺜﺎ ﻓﺎﺣﻔﻈ
ٌْ َ َََ َ َ £ ُF َُ َ F ََْ َ ََ َ َ ً َ ْ َ ٌْ َ َ ُ َ َ َ َ َ
 وﻻ ﻓﺘﺢ ﻗﺒﺪ، وﻻ ﻇ ِﻠﻢ ﻗﺒﺪ ﻣﻈ ِﻠﻤﺔ ﻓﺼﺮﺒ ﻋﻠﻴﻬﺎ إِﻻ زاده اﺑ ِﻋﺰا،ﺻﺪﻗ ٍﺔ
َ َْ ً َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ُF َ َ َ F ََ ْ َ َ َ
ﻠﻛ َﻤﺔ ﺤﻧ َﻮﻫﺎ
ِ ﺑﺎب ﻣﺴﺄﻟ ٍﺔ إِﻻ ﻓﺘﺢ اﺑ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺑﺎب ﻓﻘ ٍﺮ أو
“িতনিট িবষেয় আিম শপথ কের বলিছ, দান দব্ারা সম্পদ কেম
না/ আর যখনই েকােনা মানু েষর উপর যু লূম হওয়ার পের েস
সবর কের তখনই আল্লাহ েসটার কারেণ তার সম্মান বািড়েয়
েদন, আর যখনই েকােনা বান্দা যাচ্ঞার পথ উন্মু ক্ত করেব তখনই
আল্লাহ তার জন. অভােবর দরজা উন্মু ক্ত করেবন অথবা অনু রূপ
কথা বেলেছন/”
তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন,
48

. পৰ্াগুক্ত/
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ً ُ F ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ F
ُ
ُ
Fَ َ ْ
 َو َﻳ ِﺼﻞ،ﺑﻪF اﺑ َﻣﺎﻻ َو ِﻋﻠ ًﻤﺎ ﻓ ُﻬ َﻮ ﻓﺘ ِﻲﻘ ِﻓﻴ ِﻪ َر
 ﻗﺒ ٍﺪ رزﻗﻪ،إِﻏﻤﺎ اﻏﻴﺎ ِﻷرﺑﻌ ِﺔ ﻏﻔ ٍﺮ
ًاﺑ ﻋﻠْﻤﺎ
ُ F  َو َﻗﺒْﺪ َر َزﻗَ ُﻪ،اﻟﻤﻨَﺎزل
َ  َﻓ َﻬ َﺬا ﺑﺄَﻓْ َﻀﻞ،ﻘﺎ£ ﺑ ﻓﻴﻪ َﺣF  َو َﻳ ْﻌﻠَ ُﻢ،ﻤﺣ ُﻪ
َ ِ ﻓﻴﻪ َر
ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُ َ F ِّ ُ َ َ ُ َ ً َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
ُ ْن ﻲﻟ َﻣ ًﺎﻻ ﻟَ َﻌﻤﻠF  ﻟ َ ْﻮ أ:ﻮل
َﺖ ﺑ َﻌ َﻤﻞ ﻓُ َﻼن َﻓ ُﻬﻮ
وﻟﻢ ﻳﺮزﻗﻪ ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻮ ﺻﺎ ِدق اﺠﻴ ِﺔ ﻓﻘ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َْ َ ُ َ ًْ ُْ ُ َْ ََْ ً َ ُF َُ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ْ ََ F
َ
ُ
ﺎ
ِ ِ  ﻓﻬﻮ ﺨﻳ ِﺒﻂ ِﻲﻓ ﻣ، وﻗﺒ ٍﺪ رزﻗﻪ اﺑ ﻣﺎﻻ وﻟﻢ ﻳﺮزﻗﻪ ِﻋﻠﻤﺎ،ﺑِ ِﻨﻴ ِﺘ ِﻪ ﻓﺄﺟﺮﻫﻤﺎ ﺳﻮاء
ُ َ ََ ُFَ
َ َ £
F َُْ َ ََ َُ َ
Fَ َ ْ َْ
 ﻓ َﻬﺬا،ﺑ ِﻓﻴ ِﻪ َﺣﻘﺎ
ِ ِ  وﻻ ﻓﻌﻠﻢ، وﻻ ﻳ ِﺼﻞ ِﻓﻴ ِﻪ ر ِﻤﺣﻪ،ﺮﻴ ِﻋﻠ ٍﻢ ﻻ ﻓﺘ ِﻲﻘ ِﻓﻴ ِﻪ رﺑﻪ
ِ ﺑِ َﻐ
ً َ
ْ
F َ َْ ُ ُ َ َ ُ َ ًْ ََ ً َ ُF ُْ ُ َْ َْ ْ َ َ
ََ
َ
 ﻟﻮ أن ِﻲﻟ ﻣﺎﻻ: وﻗﺒ ٍﺪ ﻟﻢ ﻳﺮزﻗﻪ اﺑ ﻣﺎﻻ وﻻ ِﻋﻠﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻓﻘﻮل،ﺎز ِل
ﺚ اﻟﻤﻨ
ِ ﺑِﺄﺧﺒ
ِ
ُ ْﻟَ َﻌﻤﻠ
ٌ ﻴﺘ ِﻪ ﻓَﻮ ْز ُر ُﻫ َﻤﺎ َﺳ َﻮF ﺖ ِﻓﻴ ِﻪ ﺑ َﻌ َﻤﻞ ﻓُ َﻼن َﻓ ُﻬ َﻮ ﺑﻨ
" اء
ِ
ٍ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
“দু িনয়ায় চার ধরেনর েলাক আেছ/ ১. এক বান্দােক আল্লাহ
এেলম ও সম্পদ িদেয়েছন/ েস এ ব.াপাের আল্লাহর আেদশিনেষধ েমেন চেল তাকওয়ার অনু সরণ কের, আত্মীয়তার অিধকার
পূ রণ কের এবং সম্পেদ যােদর হক আেছ েস হক আদায় কের,
তার মযর্াদা সেবর্াত্তম/ ২. অন. বান্দােক আল্লাহ এেলম িদেয়েছন,
িকন্তু সম্পদ েদনিন/ েস সত. িনয়েত বেল, যিদ আমার সম্পদ
থাকেতা, তাহেল আিম অমুক অমুক েনক কাজ করতাম/ তার
িনয়েতর কারেণ উভেয়র মযর্াদা সমান হেব/ ৩. আেরক বান্দােক
আল্লাহ সম্পদ িদেয়েছন, িকন্তু এেলম েদনিন, েস এেলম না
থাকার কারেণ সম্পেদর মেধ. ডুেব আেছ, আল্লাহেক ভয় কের
তাঁর আেদশ-িনেষধ পালন না কের, আত্মীয়তার সম্পকর্ রক্ষা
কের না এবং সম্পেদ আল্লাহর েয অিধকার আেছ তা পূ রণ কের
না/ এ ব.িক্ত হেলা সবর্িনকৃষ্ট/ ৪. এক বান্দােক আল্লাহ অথর্ ও
এেলম িকছু ই েদনিন/ েস বেল, যিদ আমার অথর্-সম্পদ থাকেতা,
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তাহেল আিম অমুক (গুনােহর) কাজ করতাম/ তার িনয়েতর
কারেণ উভয় ব.িক্তর সমান গুনাহ হেব49/
েমাটকথা, দােনর বহু উপকািরতা আেছ/ এেত গুনাহ মাফ হয়,
মযর্াদা বােড়, জাহান্নাম েথেক আড়াল হয়, সম্পদ বােড় ও বরকত
নািযল হয়, হাশেরর ময়দােন ছায়া হেব, অমঙ্গেলর দরজা বন্ধ হয়,
খারাপ মৃতু. েথেক বাঁচা যায়/ দান করেল েফেরশতারা িবিনমেয়র
জন. েদা‘আ কের ইত.ািদ/ তাছাড়া দােনর মাধ.েম সবর্ািধক
সওয়াব পাওয়া যায় যা আর েকােনা ইবাদেত েনই/ দােনর
সবর্িনম্ন সওয়াব হেলা ৭শ গুণ/ দােনর দব্ারা অভাবী মানু ষ তৃপ্ত
হয় এবং তারা দাতার জন. েদা‘আ কের/ েফেরশতারা পযর্ন্ত
েদা‘আ কের/ সু তরাং দােনর িক অসীম মযর্াদা!

ঙ.রমযান ৈধযর্ ও সংযেমর মাস
বাস্তব জীবেন ৈধেযর্র পৰ্েয়াজন অেনক েবশী/ তাই আল্লাহ
রমযানেক ৈধেযর্র একিট িবজ্ঞানসম্মত কমর্সূচী িহেসেব েঘাষণা
কেরেছন/ মােঝ মােঝ ৈধযর্ কেম যায়/ তখন পানাহার ও েযৗন
চািহদা েথেক দীঘর্ এক মাস িবরত রাখার মাধ.েম তােক মজবুত
করা হয়/ দাওয়ােত দব্ীন ও িজহাদ িফ সািবিলল্লাহর কষ্ট সহ.

49

. িতরিমযী, হাদীস নং ২৩২৫/ সহীহ সনেদ/
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করার জন. ৈধেযর্র ভীষণ পৰ্েয়াজন/ শতৰ্ুরা িকংবা অজ্ঞ েলােকরা
গািল-গালাজ ও হািস-ঠাট্টা করেব/ ৈধেযর্র সােথ এর েমাকািবলা
কের েহকমেতর সােথ দাওয়াতী কাজ চািলেয় েযেত হেব/
িজহােদ জান-মােলর েকারবানীর জন. সবর্ািধক ৈধযর্ ধারণা না
কের উপায় িক? িকন্তু তা কত কিঠন! ৈধযর্ ধারণ করেত পারেল
তােদর জন. আল্লাহ পুরষ্কাের সু সংবাদ িদেয়েছন/ িতিন বেলন:
َ ٓ َّ َّ َّ ْ ُ َ ٞ َ ُّ ُ ۡ َ ٰ َ َ ٓ َ َ َّ
ََّ
َّ
َ لصٰب
ِِ نا إ ِ ۡله2ِ يبة قال ٓوا إِنا
 ٱلِين إِذا أصبتهم م ِص0 ين
ِ ِ شٱ
ِ ِ ﴿ وب
َ
َ
[6B ،6BB : ﴾ ]اﻛﻘﺮة2 ج ُعون
ِ ٰر
‘সরবরাহকারীেদরেক সু সংবাদ িদন যারা িবপদগৰ্সস্ত হেল বেল,
অবশ.ই আমরা আল্লাহর জন. এবং তাঁরই িদেক আমােদরেক
িফের েযেত হেব/’ (সূ রা আল বাকারা:১৫৫-১৫৬)

েকােনা িকছু হািরেয় েগেলও ৈধযর্ ধারণ করেত হেব/ িবিভন্ন
িবপদ-মুিসবেত ৈধেযর্র পৰ্েয়াজন রেয়েছ/ অভাব-অনটন ও দািরদৰ্
েদখা িদেল হারাম আেয়র পৰ্াচুেযর্র িদেক না িগেয় সীিমত হালাল
েরাজগােরর উপর ৈধযর্ ধারণ করেত হেব/ মহান আল্লাহ
বেলেছন:
ٗ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ
ُ ََۡ َ ُ َۡ ۡ ُُۡ ََ
﴾ب
ۚ ِ وي ۡرزقه مِن حيث } يتسÂ  يعل لۥ م َرجا2﴿ومن يت ِق ٱ
[8 ،Y :]اﻟﻄﻼق
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‘যারা আল্লাহর তাকওয়া অবলমব্ন কের ও তাঁর আেদশ-িনেষধ
েমেন চেল, িতিন তােদরেক িবপদ েথেক উদ্ধার করেবন এবং
এমনভােব িরিজক দান করেবন, যা েস কল্পনাও করেত পারেব
না/’ (সূ রা আত তালাক:২-৩)

বাস্তব জীবেনর পৰ্িতিট পেদর ৈধেযর্র পৰ্েয়াজন/ যার ৈধযর্ েবশী,
তার পািরবািরক ও সামািজক জীবেন শািন্ত েবিশ/ িতিন সবার
কােছ িপৰ্য়পােতৰ্ পিরণত হেবন/ পক্ষান্তের, যার ৈধযর্ কম িতিন
সবার কােছ অিপৰ্য়, িখটিখেট েমজাজ িকংবা বদেমজাজী বেল
পিরিচত হেবন/ েলােকরা তার কাছ েথেক দূ ের সরেত চাইেব/
একজন মুসিলম েথেক যিদ অন.রা দূ ের সের যায় তাহেল িতিন
িকভােব দাওয়াতী কাজ ও সমাজ সংেশাধেনর দািয়তব্ আঞ্জাম
েদেবন?
ৈধযর্ মুিমেনর সাফেল.র চািবকািঠ/ তাই পৰ্বাদ আেছ, ‘ৈধযর্
পৰ্শস্ততার চািবকািঠ/’ েরাযার অপর নাম হেচ্ছ সবর/ এেত বুঝা
যায়, রমযােনর সােথ ৈধেযর্র মূ ল অথর্ ও তাত্পেযর্র িবরাট িমল
রেয়েছ/ েরাযায় আল্লাহর িনিষদ্ধ কাজগুেলা পরেহজ কের চলেত
হয়/ এটা হেচ্ছ ৈধেযর্র অেধর্ক/ অপর অেধর্ক হেচ্ছ তাঁর আনু গত.
ও ইবাদত করা/ আল্লাহ পিবতৰ্ কুরআেন বেলেছন:
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َ ُ ٰ َّ َّ َ ُ َ َّ
َ ون أَ ۡج َر ُهم ب َغ ۡي ح
[6X :اب  ﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ
ِس
﴿ إِنما يوف ٱلص ِب
ِ ِ
ٖ
‘ৈধযর্ ধারণকারীেদরেক িবনা িহেসেব তােদর পুরষ্কার েদওয়া
হেব/’ (সূ রা যু মার:১০)
ৈধেযর্র পুরষ্কার কত িবরাট আমরা সহেজই তা অনু মান করেত
পাির/ আল্লাহ তােদরেক েবিহসােব পুরষ্কাের ভূ িষত করেবন/
মহান আল্লাহ বেলন:
َّ َ َ َ َّ َّ
َ لصٰب
[6B8 : ﴾ ]اﻛﻘﺮة3 ين
ۚ﴿
ِ ِ  مع ٱ2¿ إِن ٱ
‘আল্লাহ ৈধযর্
বাকারা:১৫৩)

ধারণকারীেদর

সােথ

আেছন/’

(সূ রা

আল

ৈধেযর্র সােথ রমযােনর সম্পকর্ িক তা আমােদরেক বুঝেত হেব/
ৈধযর্ িতন পৰ্কার/ ১. আল্লাহর আনু গত. ও ইবাদেতর কষ্ট
সব্ীকােরর ৈধযর্, ২. আল্লাহর িনিষদ্ধ ও হারাম কাজ েথেক েবঁেচ
থাকার জন. েয কষ্ট হয় েস ব.াপাের ৈধযর্, ৩. তাকদীর বা ভােগ.র
কষ্টদায়ক িজিনেসর েমাকািবলায়ও ৈধযর্ ধারণ করেত হয়/
রমযােনর মেধ. এই িতন ধরেনর ৈধযর্ই পাওয়া যায়/ েকননা,
রমযােন আল্লাহর আেদেশর আনু গত. করা এবং িনিষদ্ধ ও হারাম
কাজ েথেক িবরত থাকার কষ্ট আেছ/ এছাড়াও ক্ষুধা-িপপাসা,
শারীিরক দু বর্লতাসহ ভাগ.িলিপর যন্তৰ্ণা এবং কষ্টও রেয়েছ/
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এজন. রমযানেক ৈধেযর্র মাস বলা হেয়েছ/ তাই এ মােস ৈধেযর্র
পৰ্িশক্ষণ িনেত হেব এবং পরবতর্ীেত তার বাস্তবায়ন করেত হেব/

ৈধেযর্র আেরা অেনক ফযীলত আেছ/ িবপদ আসেল সবেরর পৰ্শ্ন
েদখা েদয়/ েসই িবপেদ মুিমনেক ৈধযর্ ও সংযেমর পিরচয় িদেত
হয়/ সকল পরীক্ষা ও িবপদ-আপেদ সবেরর পৰ্শ্ন জিড়ত/
রাসূ লুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম জীবেন রেয়েছ ৈধেযর্র
উত্তম নমুনা/ িতিন যখন দব্ীন পৰ্চােরর উেদ্দেশ. তােয়েফ িগেয়
পৰ্হৃত হন, তখন তােদর জন. অৈধযর্ হেয় বদ েদা‘আ কেরনিন/
বরং বেলেছন, েহ আল্লাহ! তারা অজ্ঞ, তারা জােন না, আপিন
তােদরেক িহদায়াত করুন/

িহজরেতর েগাপন অিভযােনর সময় এক পাহাড় কেষ্টর সম্মু খীন
হওয়া সেত্তব্ও বদেদা‘আর একিটমাতৰ্ বাক.ও উচ্চািরত হয়িন তাঁর
পিবতৰ্ মুখ েথেক/ শুধু ৈধযর্ িদেয়ই িতিন এ কেঠার পযর্ায়
অিতকৰ্ম কেরেছন/
অনু রূপভােব, মক্কায় তােক জাদু কর, গণক ও পাগল বেল গািলগালােজর ঝেড়র মুেখ অটল পাহােড়র মেতা ৈধযর্ ধারণ কেরেছন/
নবী ইবরাহীম (আ) েক নমরুেদর অিগ্নকুেন্ড িনেক্ষেপর সময় তাঁর
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েকােনা েপেরশানী িছল না/ সন্তুিষ্টিচেতৰ্ ও হািসমুেখ িতিন ৈধযর্
ধারণ কেরেছন/
খুবাইব ইবেন আদী রািদয়াল্লাহু আনহু েক মক্কার কুরাইশরা যখন
হত.ার উেদ্দেশ. শূ েল চড়ােনার পৰ্স্তুিত েনয় তখন চরম ৈধযর্ ছাড়া
তাঁর মুখ েথেক আর েকােনা শ# ও েপেরশানী উচ্চািরত হয়িন/
একিদন ওমর রািদয়াল্লাহু আনহু মসিজেদ হাঁটার সময় তাঁর পা
এক েশায়া ব.িক্তর গােয় লােগ/ েলাকিট বলেলা, তুিম িক পাগল?
ওমর রািদয়াল্লাহু আনহু উত্তর িদেলন, ‘না’/ খলীফা ওমেরর
রক্ষীরা বলেলন, েহ আমীরুল েমািমনীন! এই েব’আদব েলাকিটেক
শািস্ত েদওয়া দরকার/ খলীফা বলেলন, েস িজেজ্ঞস কেরেছ আিম
পাগল িকনা, আিম উত্তর িদেয়িছ, ‘না’/ এরপর আর শািস্তর িক
থাকেত পাের?
ব.িক্ত,পািরবািরক, সামািজক, রাষ্টৰ্ীয় এবং আন্তজর্ািতক জীবনেক
সু খী ও উেত্তজনামূ ক্ত রাখার জন. ৈধেযর্র পৰ্েয়াজন/ আর রমযান
ও ৈধেযর্র সওগাত িনেয়ই বছের একবার আমােদর দু য়াের হািজরা
েদয়/
চ.রমযান কেঠার শৰ্ম ও পৰ্িশক্ষেণর মাস
রমযান হেচ্ছ কেঠার পিরশৰ্ম ও শৰ্ম সাধনার পৰ্িশক্ষেণর মাস/
পরবতর্ী এগার মােস আল্লাহর আেদশ-িনেষধ মানার জন. এই
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মােস বািষর্ক পৰ্িশক্ষেণর ৩০ িদনব.াপী দীঘর্ েকাসর্ সমাপ্ত করেত
হয়/ এটা হেচ্ছ ব.বহািরক পৰ্িশক্ষণ েকাসর্/ আমরা জািন, েয
েকােনা কােজর জন. পিরশৰ্ম পৰ্েয়াজন/ েলখা-পড়ায় পিরশৰ্ম
আেছ/ রুিজ-েরাজগােরও পিরশৰ্ম আেছ/ কৃিষকাজ, চাকুরী,
ব.বসা-বািণজ., সন্তােনর পৰ্িতপালন ও িশক্ষা-দীক্ষা, সত্কােজর
আেদশ ও মন্দ কােজর পৰ্িতেরাধ, যু দ্ধ, সিন্ধ, দাওয়ােত দব্ীন, দব্ীিন
আেন্দালন ও িজহাদ ইত.ািদ কােজ পিরশৰ্ম রেয়েছ/ বরং েয যত
েবশী পিরশৰ্ম করেব তার সাফল.ও ততেবশী হেব/ েগাটা বছেরর
ইবাদত তথা নামায, েরাযা, হজ্জ, যাকাতসহ অন.ন. ইসলামী
দািয়তব্ পালেনও কেঠার পিরশৰ্েমর পৰ্েয়াজন/ েরাযা মানু ষেক
িকভােব এই কেঠার শৰ্েমর েটৰ্িনং েদয়?
দু িনয়ায় মানু েষর েচষ্টা তদবীরেক দু ইভােব ভাগ করা যায়/
1.েভাগ-িবলােসর জন. কামাই-েরাজগােরর েচষ্টা/
2.পারেলৗিকক শািস্ত ও মুিক্তর জন. আল্লাহর ইবাদেতর েচষ্টাপৰ্েচষ্টা/
মানু ষ সাধারণতঃ পৰ্থেমাক্ত কােজই িনেজর েবশীরভাগ সময়,
েমধা ও েযাগ.তােক ব.বহার কের/ উেদ্দশ. হেলা, গাড়ী-বািড় ও
িশল্প-কারখানা পৰ্িতষ্ঠার মাধ.েম সম্পেদর পৰ্াচুযর্ অজর্ন করা/ আর
এক সকল িকছু র মূ েল হেচ্ছ, ভালভােব পানাহার করা, সু সব্াদু ও
ভাল খাবার গৰ্হণ করা এবং িনেজর রসনা পূ ণর্ করা ও ক্ষুিন্নবৃ িত্ত
িনবারণ করা/ িকন্তু েরাযা মানু েষর এই সবর্ািধক িপৰ্য় চািহদার
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লাগাম েটেন ধের পুেরা িদন সু সব্াদু খাবার েথেক িবরত থাকেত
বেল/
েযই খাবােরর জন. েগাটা দু িনয়ায় মানু েষ হেন. হেয় ঘুরেছ এবং
লড়াই-ঝগড়া মারামািরেত িলপ্ত রেয়েছ, েসই মানু ষেক খাবার
েথেক পুেরা িদন িবরত রাখা েয িক কষ্ট তা আমরা অন. মােস
তুলনা কের বুঝেত পারেবা/ অন. মােস সকােলর নাস্তা িকংবা
দু পুেরর খাবার যিদ িনধর্ািরত সমেয়র চাইেত ঘন্টা েদরী হয় তখন
আমরা খুবই ক্লান্ত হেয় পিড় এবং আর কাজ করা যােব বেল মত
পৰ্কাশ কির/ তখন এক গুরুতব্পূ ণর্ কাজ েথেকও আমরা খাওয়ার
কথা বেল িবরিত িনেত পাির/ একেবলা খাওয়া বেন্ধর পৰ্স্তােবর
পৰ্িতিকৰ্য়া িক হেব তা েদরীেত খাবােরর ক্লািন্ত ও দু বর্লতার
মানিসকতা েথেকই সহেজ অনু মান করা যায়/ অথচ রমযােন
একাধাের দু ই েবলা খাওয়া বন্ধ রাখা হয়/ এেত অবশ.ই কষ্ট
আেছ/ েসই কষ্ট ২িদন, ৪িদন িকংবা ১ সপ্তাহ পযর্ন্ত হেলও
মানেক শান্তব্না েদওয়া েযত/ িকন্তু দীঘর্ ১িট মাস এভােব পিরশৰ্ম
করেত হয়/
পািনর িপপাসার কষ্ট েতা খাবােরর চাইেতও মারাত্মক/ েকােনা
পিরশৰ্ম বা কাজ কের আসার পর খানা একটু েদরীেত হেলও
চেল/ িকন্তু িপপাসায় বুেকর ছািত েফেট যায়/ েরাদ েথেক
আসেল েতা আেরা ভয়াবহ অবস্থা! িকন্তু েরাযার মেধ. েতা িদেন
খাদ. ও পানীয় িনিষদ্ধ/ দীঘর্ ৩০ িদন যাবত একটানা এত কেঠার
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পিরশৰ্ম/ এ ছাড়াও রেয়েছ মানু েষর পরবতর্ী িপৰ্য় ও পৰ্েয়াজনীয়
িবষয় েযৗন বাসনা পূ রণ করা/ িকন্তু েরাযার মেধ. িদেন তা
িনিষদ্ধ/ িনেজর ইচ্ছার িবরুেদ্ধ বাঁধার পৰ্াচীর তুেল িনিষদ্ধ কাজ
েথেক িবরত থাকার অভ.াস সৃ িষ্ট করা হয় দীঘর্ এক মাসব.াপী
এই রমযােন/
সন্ধ.ায় সূ যর্ ডুবার সােথ সােথ ইফতার/ িকন্তু শরীেরর অবস্থা
হেচ্ছ খুবই দু বর্ল ও অবসাদগৰ্স্ত/ তখন যিদ ইফতােরর পর শুেয়
আরাম করা েযত, কতইনা ভাল হেতা! িকন্তু সামান. পেরই
একামেত বলা হেচ্ছ, ‘কাদ কামািতস সালাহ’ অথর্াত্ নামায শুরু
হেয় যােচ্ছ/ ক্লািন্তর দাবী িছল, মাগিরব না পড়া ও রমযােন তা
মাফ কের েদওয়া িকন্তু তােতা হয়িন/
মাগিরব েথেক আসার পর শরীেরর দাবী হেচ্ছ, পূ ণর্ িবশৰ্াম তথা
ঘুম/ িকন্তু একটা পেরই রেয়েছ এশা ও তারাবারী নামােযর
আহবান/ অবসাদগৰ্স্ত শরীেরর েযখােন এশা পড়াই দায়, েসখােন
আবার রেয়েছ তারাবীর মেতা অিতিরক্ত নামােযর ব.বস্থা/ তাও
যিদ ২/৪ রাকাত হেতা, তাহেল েকােনা রকম চলেতা/ িকন্তু তা
কমপেক্ষ ৮/১০ রাকাত েথেক ২০ রাকাত পযর্ন্ত/ যিদ তা
সংিক্ষপ্ত সূ রার মাধ.েম েশষ করা হেতা, তাহেল বাঁচা েযত/ িকন্তু
তােতও আবার খতেম কুরআন উত্তম/ বলেত েগেল পিরশৰ্েমর
উপর পিরশৰ্ম এবং কেষ্টর উপর কষ্ট/ যােক বেল শাঁেকর উপর
আঁিটর েবাঝা/
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তারাবীর নামায েশষ কের িফের এেস ফজর পযর্ন্ত একটানা শুেয়
থাকা হেচ্ছ ক্লান্ত শরীেরর অিনবাযর্ দাবী, িকন্তু তাও পূ রণ করা
যােচ্ছ না/ েভার রােতৰ্ উেঠ েসহরী খাওয়ার িনেদর্শ রেয়েছ/
এছাড়াও রেয়েছ সারা রাত েজেগ েজেগ ইবাদত ও তাহাজ্জু দ
পড়ার তািগদ/ এর দব্ারা িক এ কথা বুঝা যায় না েয, রমযােন
আরােমর সবর্েশষ িচহ্নটুকুেকও মুেছ েদয়ার েচষ্টা কাযর্কর আেছ?
পিরশৰ্েমর উত্তম কমর্সূচী এর চাইেত আর িক হেত পাের? দীঘর্
একমাস একটানা এই কেঠার শৰ্ম-সাধনার েপছেন আল্লাহর েয
ইচ্ছা কাজ কের, তা হেলা, মুসিলম িমল্লাত কখেনা অলস, শৰ্ম
িবমুখ ও িনিষ্কৰ্য় হেত পাের না/ জগেতর চাকােক সচল রাখার
জন. তােদরেক অবশ.ই কেঠার পিরশৰ্মী হেত হেব/ তাহেল,
আল্লাহর েকােনা আেদশ িনেষধই তােদর কােছ কিঠন মেন হেব
না/
একাকী ও ব.িক্তগতভােব িভন্ন িভন্ন সমেয় এই পৰ্িশক্ষেণর সু েযাগ
িদেল কারুর পেক্ষই ৩০ িদনব.াপী েরাযা রাখা সম্ভব হেতা না/
িকন্তু রমযােনর বরকেত আল্লাহ এ সকল কষ্ট এেতা সহজ কের
িদেয়েছন েয, রমযান িকভােব েশষ হেয় যায় েরাযাদােররা তা
েটরও পায় না/
রমযােন আমােদর করণীয়
রমযান মাস মুসিলেমর জন. আল্লাহর িবরাট েনয়ামত/ এ মাস
কল.াণ ও েসৗভাগ.পূ ণর্/ এিট হেচ্ছ েনক কােজর মওসু ম/ এই
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মওসু েম েনক কাজ করার সু েযাগ অেনক েবশী/ তাই একজন
মুিমন িনেজ ঈমান ও আমলেক উন্নত করার জন. ১১ মাস
অেপক্ষা কের/ যারা েবশী েবশী েনক কাজ কের এই কােজ
লাগােত পাের, তারা কতই না েসৗভাগ.বান! পক্ষান্তের, যারা এই
মাসেক কােজ লাগােত পাের না, তারা অবশ.ই হতভাগ./
রমযােনর আমােদর করণীয়গুেলা
করণীয়গুেলা িনম্নরূপ
1. রমযান তাকওয়ার মাস/ তাই িসয়াম সাধনার মাধ.েম
অিধকতর তাকওয়া অজর্ন সম্ভব/
2. এই মােস বড় বড় শয়তানেদরেক িশকল িদেয় েবঁেধ রাখা
হয়/ জান্নােতর দরজা খুেল েদওয়া হয় এবং জাহান্নােমর
দরজা বন্ধ কের েদওয়া হয়/ রমযােনর পৰ্িত রােতৰ্ েরাযাদার
মুিমনেদরেক জাহান্নাম েথেক মুিক্ত েদওয়া হয়/ রমযােনর
েশষ এক রােতৰ্ই সারা মােসর সমান সংখ.ক েলাকেক মুিক্ত
েদওয়া হয়/ েসমেত আমােদর েবশী কের েনক আমল করা
উিচত/
3. এই মােস কদেরর রাত রেয়েছ, যা হাজার মােসর চাইেতও
উত্তম/ শৰ্িমক কমর্িদবেসর েশেষ েযমন পািরশৰ্িমক পায়,
েরাযাদারও েতমিন রমযােনর েশষ িদন ক্ষমা লাভ কের/
সূ তরাং আমােদর উিচত কদরেক অেনব্ষণ করা/
4. অন. মােস েয েকােনা েনক কােজর িবিনমেয় ১০ েথেক ৭শ
গুণ/ িকন্তু রমযােনর েরাযার পৰ্িতদান এর চাইেতও অেনক
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েবিশ/ আল্লাহ িনজ হােত েসই সীমা-সংখ.াহীন পুরষ্কার দান
করেবন/ তাই আমােদর েবশী কের েনক আমল করা উিচত/
5. এই মাস দান-সদকার মাস/ এই মােস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সবর্ািধক দান করেতন/ অতএব
আমােদর উিচত এ মােস যাকাত আদায় করা এবং
সামর্থানু যায়ী নফল দান সাদকাহ করা/
6. রমযান মােস কুরআন নািজল হেয়েছ, তাই এিট কুরআেনর
মাস/ ফেল আমােদর েবশী েবশী কুরআন েতলাওয়াত করা
উিচত/
7. রমযান হেচ্ছ েজহােদর মাস/ এই মােস মুসিলমেদর বড় বড়
ঐিতহািসক িবজয় সািধত হেয়েছ/ তাই এটােক কুরআেন
িবজেয়র মাসও বলা হেয়েছ/
8. এই মােস এেতকাফ করা হয়/ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম পৰ্িত রমযােন এেতকাফ করেতন/
9. ইফতার রমযােনর িবেশষ ৈবিশষ্ট./ ইফতােরর সময় েদা‘আ
কবুল হয়/ সু তরাং আমােদর কতর্ব. হেলা েবশী কের
ইফতােরর সময় আল্লাহর কােছ পৰ্াথর্না করা/
10. এই মােসর ওমরায় হেজ্জর সমান সওয়াব পাওয়া যায়/
অতএব, আমােদর যােদর সামথর্ আেছ তােদর এ মােস
ওমরার সু েযাগ েনয়া /
11. রমযান সবর ও ৈধেযর্র মাস/ আমােদর সবার এ েথেক
ৈধেযর্র িশক্ষা েনয়া আবশ.ক/
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12. রমযান রািতৰ্ জাগরেণর মাস/ এই মােস সালাতুল েকয়াম
অথর্াত্ তাহাজ্জু দসহ তারাবীর নামায পড়া হয়/ তারাবীর
নামায দব্ারা অতীেতর সকল গুণাহ মাফ হেয় যায়/ তাই
আমােদরেক তারাবীহ পড়ার গুরুতব্ােরাপ করেত হেব/
13. রমযােন সাদাকাতুল িফতর িদেত হয়/ এর মাধ.েম েরাযার
তৰ্ুিট-িবচু.িত দূ র হয়/
14. েরাযার মাধ.েম মুখ-েচাখ ও কানেক সংযত রাখার মাধ.েম
মুসিলম সমাজ েথেক িনন্দা-গীবত, অপবাদ ও েচাগলখুরীর
মেতা সামািজক ব.ািধ হৰ্াস পাওয়া সম্ভব হয়/
15. রমযান হেচ্ছ তাওবার মাস/ তাওবার মাধ.েম গুণাহ েথেক
মুিক্ত পাওয়া যায়/
16. েরাযার উপবােসর মাধ.েম ক্ষুধা-িপপাসায় কাতর অভাবী
মানু েষর দু ঃখ বুঝা সহজ এবং এভােবই েরাযা মুসিলমেদর
মেধ. সহানু ভূিত, মমতব্ ও ভৰ্াতৃেতব্র সৃ িষ্ট করা যায়/
আমরা রমযােনর মূ ল িশক্ষা যথাযথভােব গৰ্হণ করেত পাির/
রমযান েযন আমােদর জীবেন গতানু গিতক না হেয় কল.াণ ও
মুিক্তর পৰ্তীক হেত পাের েস েচষ্টা সবাইেক করেত হেব/ আল্লাহ
আমােদর জীবেন রমযানেক বারবার িফিরেয় আনু ক, এটাই েহাক
আমােদর পৰ্াথর্না/
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