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 েরাযারেরাযারেরাযারেরাযার    ফযীলতফযীলতফযীলতফযীলত    ওওওও    িশািশািশািশা: : : : আমােদরআমােদরআমােদরআমােদর    করণীয়করণীয়করণীয়করণীয়    

েরাযা ইসলােমর অন.তম ফরয ইবাদাত/ ব.ি0, সমাজ ও েদেশর 
কল.ােণর জন. েরাযার িবধান চালু হেয়েছ/ ইসলাম হে6 
মুসিলেমর পাঁচ 9: িবিশ; ঘর/ েরাযা হে6 েসই ঘেরর তৃতীয় 
9:/  

েরাযার পিরচয়েরাযার পিরচয়েরাযার পিরচয়েরাযার পিরচয়    

 /শ# হেত িনগ@ত/ এর অথ@ পুিড়েয় েফলা رمض শ#িটرمضان

েরাযা রাখেল Eনাহ মাফ হয়/ রমযান Eনাহেক Fািলেয় পুিড়েয় 
েশষ কের েদয়/ তাই এর নাম রমযান/  

পিরভাষায় সুবেহ সািদক হেত সুয@া9 পয@I পানাহার ও 
েযৗনসে:াগ হেত িবরত থাকার নাম েরাযা/ 

রমযােনর েরাযা েকন ফরজ করা হেয়েছ এ KসেL মহান আMাহ 
বেলন: 

َهاَي�  ﴿  ي�
َ
ِينَ ٱ أ ْ  ل� َيامُ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ%َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ  ِمن ل�

 ]  678: ا�قرة[ ﴾ - َتت�ُقونَ  مۡ لََعل�كُ  لُِكمۡ َقبۡ 

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর েরাযা ফরয করা হেয়েছ, 
েযমন কের েতামােদর পূব@বত@ীেদর উপরও ফরয করা হেয়িছল/ 
স:বতঃ এর ফেল েতামরা তাকওয়া অজ@ন করেত পারেব/’’(সূরা 
আল বাকারা: ১৮৩) 
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এই আয়ােত েরাযা ফরয করার উেYশ. স&েক@ পিরZার বলা 
হেয়েছ/ েরাযার মূল উেYশ. তাকওয়া অজ@ন/ তাকওয়া শ#িট :و 
হেত/ যার অথ@ বাঁচা/ মহান আMাহ বেলন- 

﴿  ٰ ُ ٱ ُهمُ فََوقَ/ ٰ  َش�  �2 ]  66: االنسان[ ﴾ 7  مِ وۡ ۡلَ ٱ لَِك َذ  

 ‘আMাহ তােদরেক ঐ িদেনর িত েথেক বাঁিচেয়েছন/’ 

খখখখ. . . . েরাযার ফযীলতেরাযার ফযীলতেরাযার ফযীলতেরাযার ফযীলত    

রমযােনর েরাযার ফযীলত অেনক/ ইসলােমর েয সকল 
ইবাদেতর সওয়াব ও পুরZার সব@ািধক তার মেধ. রমযােনর েরাযা 
অন.তম/ অন. েকােনা ইবাদেতর ফযীলত এেতা েবশী  বিণ@ত হয় 
িন/ এখােন আমরা রমযােনর েরাযার ফযীলত স&েক@ আেলাচনা 
করব/ 

আবু ]রায়রা  রািদয়াMা] আন] েথেক বিণ@ত/ রাসূলুMাহ 
সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: 

 «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر  ما تقدم من ذنبه»
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 ‘েয ঈমান ও এহেতছােবর সােথ সওয়ােবর িনয়েত রমযােনর 
েরাযা রাখেব আMাহ তার অতীেতর সকল Eণাহ মাফ কের 
েদেবন/’ 1 

এখােন ঈমান বলেত সিত.কার ও যথাথ@ ঈমান এবং সওয়ােবর 
িনয়ত ও আMাহর স_ি; ছাড়া েলাক েদখােনা িকংবা অন. েকােনা 
দুিনয়াবী উেYেশ. েরাযা না রাখার িনেদ@শ েদওয়া হেয়েছ/ 

ْمَثالَِها إَِ- َسْبِعِمائَِة ِضْعٍف قَاَل « 
َ
ََسَنُة َع3ُْ أ ُ>; َقَمِل ابِْن آَدَم يَُضاَقُف ا6ْ

جْ 
َ
نَا أ

َ
ْوَم فَإِن<ُه ِ- وَأ ُ َعز< وََجل< إِال< الص< ْجFِ اب<

َ
زِى بِِه يََدُع َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه مِْن أ

ِ َوفَرَْحٌة ِعْنَد لَِقاءِ َربKهِ  ائِِم فَرَْحَتاِن فَرَْحٌة ِعْنَد فِْطرِه ْطَيُب . لِلص<
َ
ُلُوُف فِيِه أ

َ
Zَو

ِ ِمْن رِيِح الِْمْسِك   »ِعْنَد اب<

‘‘আদম সIােনর Kিতিট েনক কােজর জন. ১০ েথেক ৭শ Eণ 
পয@I সওয়াব িনধ@ািরত রেয়েছ/ িক_ মহান আMাহ বেলন, েরাযা 
এর ব.িতbম/ েস একমাc আমার জন.ই েরাযা েরেখেছ এবং 
আিমই িনজ হােত এর পুরZার েদেবা/ েস আমার জন.ই েযৗন 
বাসনা ও খানা-িপনা ত.াগ কেরেছ/ েরাযাদােরর রেয়েছ দুইটা 
আনd/ একটা হে6 ইফতােরর সময় এবং অন.িট হে6 আMাহর 

                                                           

1 বুখারী,খ২,পৃ.৭০৭,হাদীস নং ১৯০৫/ 
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সােথ সাােতর সময়/ আMাহর কােছ েরাযাদােরর মুেখর গh 
েমশক-আiেরর সুjােণর চাইেতও উkম/’’2 

এই হাদীেস অন.ান. ইবাদেতর সওয়ােবর পিরমাণ উেMখ কের 
েরাযােক িভmধম@ী বেল আখ.ািয়ত করা হেয়েছ/ মহান আMাহ 
বেলেছন, িতিন িনজ হােত েরাযার সওয়াব দান করেবন এবং 
েসটা হেব Kচিলত িহেসেব চাইেত অেনক েবিশ/ অথ@াn আMাহ 
েরাযাদারেক েরাযার জন. অেনক েবিশ সওয়াব, পুরZার ও 
িবিনময় দান করেবন/ 

সাহল ইবন সা‘দ রািদয়াMা] ‘আন] েথেক বিণ@ত/ রাসূলুMাহ 
সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন:  

ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل إن ` ا_نة بابا يقال  ال« 
منه أحد غcهم يقال أين الصائمون فيقومون ال يدخل منه أحد غcهم 

 »فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد 

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

                                                           

2 সহীহ মুসিলম,পব@:১৩, সাওম,অধ.ায় ৩০,হাদীস নং১১৫১/ 
3 সহীহ বুখারী,খ.২,সাওম অধ.ায়,হাদীস ১৭৯৭,সহীহ মুসিলম , 
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েরাযার িবেশষ ফযীলত হে6 জাmােতর রাইয়ান দরজা/ এটা 
েরাযাদােরর িবেশষ স+ান ও ময@াদা/ রাইয়ান শ#িট আরবী رى 
এেসেছ/  এর অথ@ হেলা চূড়াI তৃিp সহকাের পান করা/ 
েরাযাদাররা জাmােত Kেবেশর পর সুqাদু পানীয় পান করেব, যার 
ফেল েকােনা িদন তারা তৃrাত@ হেব না/ ইবেন খুযাইমা উপেরা0 
হাদীেসর আেরা একটু বিধ@ত বণ@না িদেয়েছন/ তাহেলা: যারা 
Kেবশ করেব, তারা পান করেব এবং েয পান করেব েস আর 
েকােনািদন তৃrাত@ হেব না/ েরাযাদােরর জন. জাmােতর দরজা 
রাইয়ান নামকরেণর তাnপয@ও তাই/ রাইয়ােনর শাি#ক অেথ@র 
সােথ তাnপেয@র িমল রেয়েছ/ 

েরাযাদােরর ুধার চাইেত িপপাসার ক;ই েবশী/ তাই ুধার  
তৃিpর পিরবেত@ পানীয় পান করার তৃিp উেMখ করা হেয়েছ/ 
যিদও জাmােত সকল খাবারই মওজুদ রেয়েছ/  

উপযু@0 হাদীসসমূেহ িবিভm ইবাদেতর মেধ. েরাযােক েst 
ইবাদত িহেসেব িচিcত কের রাসূলুMাহ সাMাMা] ‘আলাইিহ 
ওয়াসাMাম বেলেছন, েরাযার সওয়াব অগিনত ও অসংখ./ আMাহ 
িক পিরমাণ সওয়াব বাdােক েদেবন, তা িতিনই ভাল জােনন/ 
অথচ অন.ান. ইবাদেতর সওয়ােবর পিরমাণ পূব@ােuই জািনেয় 
েদওয়ায় সবাই তা জােন/ িনঃসেdেহ েরাযার িবিনময় ও পুরvার 

                                                                                                            

সাওম,অধ.ায়,হাদীস নং১১৫২/ 
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রহস.ময়/ আমরা েযন েরাযার এই রহস.ময় িবিনময় েথেক 
উদাসীন না  থািক/  

আবু উমামা রািদয়াMা] ‘আন] েথেক বিণ@ত, িতিন বেলন:  

عن أi أمامة قال أتيت رسول اهللا صF اهللا عليه وسلم فقلت مرf بأمر «
 »ه ال مثل آخذه عنك قال عليك بالصوم فإن

আিম রাসূলুMাহর সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম এর কােছ এেস 
িজwাসা করলাম, েহ আMাহ রাসূল ! আমােক এমন একিট 
কােজর আেদশ িদন যার xারা আMাহ আমােক উপকৃত করেবন/ 
তখন রাসূলুMাহ সাMাMা] ‘আলাইিহ ওয়াসাMাম বলেলন: তুিম 
েরাযা রাখ/ েরাযার সমতুল. িকছু েনই/4  

ইবেন িহzান উেMখ কেরেছন, এরপর েমহমান ছাড়া আবু 
উমামার ঘের িদেন কখনও েধাঁয়া েদখা যায়িন/ অথ@াn িতিন েরাযা 
রাখেতন/ রমযােনর েরাযা ছাড়া নফল েরাযাও িবরাট সওয়াব 
রেয়েছ/ আেরক বণ@নায় এেসেছ, আবু উমামা রািদয়াMা] ‘আন] 
রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMামেক িজেwস কেরন: 
আমােক এমন একিট কােজর আেদশ িদন যার xারা আMাহ 
আমােক উপকৃত করেবন/ তখন রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম  েরাযা রাখার কথা বেলন/  

                                                           

4 নাসাঈ,খ২,পৃ.৯২,হাদীস নং২৫২৯/ 
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অন. হাদীেস েরাযা রাখেল ভাল qা{. লাভ করা যােব বলা 
হেয়েছ/ এটা কতইনা বা9ব ও ৈবwািনক সত./ কতEেলা 
েরােগর জন. েরাযা নজীরিবহীন িচিকnসা/ েযমন-েমদ ভুঁিড়, 
ইত.ািদ/ এEেলা েথেক ব]মুc, র0চাপ অন.ান. েরাগ েদখা েদয়/ 
েরাযা ব]মুc েরাগীর জন. ঈদ q}প/ েকননা, এর মাধ.েম রে0 
সুগােরর পিরমাণ ~াস পায় এবং েরাগী qাভািবক জীবন যাপন 
করেত পাের/ মারা�ক পয@ােয়র ডায়ােবিটস ব.তীত বাদ বাকী 
ডায়ােবিটেসর জন. েরাযা অত.I ফলদায়ক/  এছাড়াও েপেটর 
িবিভm অসুখ ও বদহজমীর জন., আলসার ও গ.াি�েকর েরাগীর 
জন. েরাযা িবেশষ উপকারী/ তাছাড়া সারা বছর হজময�েক দীঘ@ 
েময়াদী িবsাম েদওয়া স:ব হয় না/ েরাযার মাধ.েম হজম 
Kিbয়ার উmিত সািধত হয়/  

েকােনা েকােনা বণ@নায় েরাযােক শরীেরর যাকাত বলা হেয়েছ/ 
েকননা, স&েদর যাকােতর মেতা েরাযাও শরীর েথেক অিতির0 
িকছু িজিনস েবর কের েদয়/ যাকাত শে#র অথ@ হে6: ১) বৃি� 
করা ২) পিবcতা বা পির�ি� অজ@ন/  

স&েদর যাকাত িদেল আMাহ তা বািড়েয় েদন এবং তােত 
অথ@ৈনিতক Kবৃি� আেস/ অনু}পভােব তার ৈনিতক পিবcতাও 
অিজ@ত হয়/ েরাযার মাধ.েম মানুেষর ৈদিহক qাে{.র উmিত হয় 
এবং নফেসর লাগামহীন চািহদা ও খারাপ েলাভ-লালসা দূর হয়/ 
ফেল ৈনিতক িদক েথেক আ�ার পির�ি� ঘেট/ যিদও বািহ.ক 
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িদক েথেক শরীেরর িকছু ঘাটিত হয় বেল মেন হয়/ আবু ]রায়রা 
রািদয়াMা] ‘আন] েথেক বিণ@ত, নবী সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম  বেলেছন: 

« يَاُم ُجن<ٌة وَِحْصٌن َحِصlٌ ِمْن اk<ار Kِالص«  

“েরাযা হে6 ঢাল q}প এবং জাহাmােমর আEন েথেক বাঁচার 
সুরিত দুগ@ িবেশষ/5  

েরাযােক ঢাল বলার কারণ হেলা, যুে� ঢাল েযমন শ�র 
তেলায়ার ও তীর বMম েথেক েযা�ােক েহফাজত কের, েরাযাও 
েতমিন েরাযাদারেক Eনাহ কাজ ও শয়তান েথেক রা কের/ 
সিত.কার েরাযাদার তাকওয়ার অনুশীলন করেত িগেয় হাত, পা, 
েচাখ, কান ও নােকর েরাযা রােখ/ অথ@াn পাপ কাজ েথেক িবরত 
থােক, যা তার জন. জাহাmােমর আEন েথেক বাঁচার সুরিত দুগ@ 
িহেসেব কাজ কের/ অথ@াn েরাযাদার জাহাmােমর আEন েথেক 
রা পােব/  

সুিফয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMােমর বাণী, ‘েরাযা আমার জন. রাখা হয়’ এর ব.াখ.ায় 
বেলেছন: েকয়ামেতর িদন আMাহ বাdার েনক ও পাপ কােজর 
িহেসব েনেবন/ িতিন তােদর েনিকর িবিনমেয় পাপ কমােত 
                                                           

5 মুসনােদ আহমদ, খ,১৫,পৃ১২৩,হাদীস নং ৯২২৫/ 
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থাকেবন/ তারপরও যিদ পাপ অবিশ; থােক, তাহেল আMাহ তা 
মা কের েদেবন এবং েরাযার িবিনমেয় তােক জাmােত Kেবশ 
করােবন/  

এখােন েরাযার সওয়াবেক িবিনমেয়র উে�@ রাখার কথা বলা 
হেয়েছ/ অন.ান. েনক কােজর সওয়ােবর িবিনমেয় Eনাহ মাফ 
করা হেব/ িক_ েরাযার সওয়াব Eনাহ মােফর েমাকািবলায় নয়; 
বরং জাmােত Kেবেশর উপায় িহেসেব ব.বহার করা হেব/ েরাযার 
সওয়াব ও ময@াদা কতইনা েবশী/ হাদীেস এেসেছ: েরাযাদােরর 
মুেখর না খাওয়াজিনত গh আMাহর কােছ েমশেকর সুjাণ 
েথেকও উkম/6  

েকউ েকউ বেলেছন, এর xারা আMাহর স_ি;র Kিত ইিLত করা 
হেয়েছ/ আMামা কা9াMানী বেলেছন, হাশেরর িদন েরাযাদােরর 
মুেখর দুগ@h সুগেh পিরণত হেব এবং তা েরাযাদােরর িবেশষ 
িচ u িহেসেব িবেবিচত হেব/ ব�ত এ ধরেনর অপব.াখ.ার আsয় 
েনওয়ার Kেয়াজন েনই/ বরং েরাযার সময় উপবােসর কারেণ 
েপট খািল থাকার ফেল মুেখ দুগ@h সৃি; হয়/ মানুেষর কােছ তার 
দুগ@h ও ঘৃিনত িক_ আMাহর কােছ তা পিবc/ েকননা আMাহর 
আনুগত. ও স_ি;র কারেণই তা মুখ েথেক েবর হয়/ তাই এর 
এই অসাধারণ ময@াদা/  
                                                           

6 সহীহ বুখারী,পব@ ৩০,সাওম অধ.ায়৪,হাদীস ১৮৯৬,সহীহ মুসিলম,পব@:১৩, 

সাওম,অধ.ায় ৩০,হাদীস নং১১৫১/ 
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আবদুMাহ ইবেন আমর রািদয়াMা] ‘আন] েথেক বিণ@ত, নবী 
সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: 

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته «
الطعام والشهوات باkهار فشفعq فيه ويقول القرآن منعته اkوم بالليل 

 » فشفعq فيه قال فيشفعان

“েকয়ামেতর িদন েরাযা ও কুরআন বাdার জন. সুপািরশ করেব/ 
েরাযা বলেব, েহ আমার রব! আিম তােক খাদ. ও েযৗন চািহদা 
েথেক িবরত েরেখিছ, আমােক তার ব.াপাের সুপািরশ করার 
অনুমিত িদন/ কুরআন বলেব, েহ আMাহ! আিম তােক রােc ঘুম 
েথেক িবরত েরেখিছ/ আমােক তার ব.াপাের সুপািরশ করার 
অনুমিত িদন/ বণ@নাকারী বেলন, তােদর উভয়েক সুপািরশ করার 
অনুমিত েদওয়া হেব/7  

েরাযা ও কুরআন যিদ বাdার ব.াপাের সুপািরশ কের, তাহেল 
হাশেরর কিঠন িদেন তা অন. েয েকােনা সাহায.কারীর চাইেত 
উnকৃ; হেব/ যিদও েসখােন েকউ কা�র সাহায. েতা দূের থাক, 
সাহােয.র নাম �নেতও পািলেয় যােব/  

মহান আMাহ বেলন: 

                                                           

7আহমদ, খ.২,পৃ.১৭৪,হাদীস নং ৬৬২৬/ 
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ۡ ٱ يَفِر�  مَ يَوۡ  ﴿ ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  = أ

ُ
بِيهِ  ۦَوأ

َ
]  8B  ،@8: عبس[ ﴾ A َوأ  

““েসিদন ভাই তার ভাই েথেক, মা বাবা েথেক এবং �ী qামী 
েধেক বা�ারা িনজ িপতা েথেক পািলেয় যােব/” েসিদন Kেত.েক 
িনেজেক িনেয়ই ব.9 থাকেব/ কা�র ব.াপাের েকউ সাহায. 
করেত পারেব না/ হ.াঁ, যােদরেক আMাহ অনুমিত িদেবন, তারা 
পারেবন/ 

আবু ]রায়রা রািদয়াMা] ‘আন] েথেক বিণ@ত, রাসূলুMাহ সাMাMা] 
আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: 

ُُمَعِة َوَرَمَضاُن إَِ- َرَمَضاَن مُ  » ُُمَعُة إَِ- ا_ْ َْمُس َوا_ْ ْZلََواُت ا َراٌت َما الص< Kَكف
 « بَْيَنُهن< إَِذا اْجتََنَب الَْكَبائِرَ 

“পাঁচ ওয়া0 নামায, এক জুম’আ েথেক আেরক জুম’আ এবং 
এক রমযান েথেক আেরক রমযান মধ.বত@ী সমেয়র সগীরাহ 
Eনাহ িতপূরণ হেব যিদ কবীরা Eণাহ না করা হয়/8  

এই হাদীেস পাঁচ ওয়া0 নামায এবং জুমআর পাশাপািশ 
রমযানেকও মধ.বত@ী সমেয়র Eনাহর কাফফারা বলা হেয়েছ/ 
অথ@াn েছাট Eনাহসমূহ মাফ হেয় যায়/ তেব শত@ হেলা, কবীরা 
Eনাহ েথেক িবরত থাকেত হেব/ তওবা করেল আMাহ কবীরা 

                                                           

8  মুসিলম,পৃ.১৪৪,খ.১,হাদীস নং ৫৭৪/ 



 

14 

Eণাহও মাফ কেরন/ রমযােনর েরাযা xারা এক বছেরর সগীরা 
Eনাহ মাফ হেয় যায়/ সিত.ই রমযান কতই না মহান/  

রমযান মারমযান মারমযান মারমযান মােস মা না পাওয়ার জন. লােস মা না পাওয়ার জন. লােস মা না পাওয়ার জন. লােস মা না পাওয়ার জন. লা‘‘‘‘নতনতনতনত    

হাদীেস এেসেছ, 

) آمl : ( صعد رسول اهللا صF اهللا عليه و سلم اyنx فلما رw عتبة قال «
ثم قال ) آمl : ( ثم رw عتبة ثا~ة فقال ) آمl : ( ثم رw عتبة أخرى فقال 

 يا �مد من أدرك رمضان فلم يغفر  فأبعده اهللا: أتا� جxيل فقال : ( 
ومن أدرك وا�يه أو أحدهما فدخل اkار فأبعده اهللا قلت : آمl قال : قلت 

آمl : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده اهللا قل : آمl فقال : 
 »آمl : فقلت 

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম  িমiাের আেরাহন 
করেলন/ তারপর যখন িতিন িমiােরর Kথম িসঁিড়েত পা েরেখ 
বলেলন, আমীন/ তারপর িxতীয় িসিড়েত পা েরেখ বলেলন 
‘আমীন’/ তৃতীয় িসঁিড়েত পা েরেখ বলেলন ‘আিমন’/ িতিন িমiার 
েথেক নামার পর আমরা তাঁেক িজেwস করলাম, েহ আMাহর 
রাসূল সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম, (আমরা আপনার কােছ 
আজ এমন িজিনস �নেত েপলাম যা আেগ কখনও �নেত 
পাইিন/) তখন িতিন বলেলন, িজ�াইল(আ.) এেসিছেলন/ িতিন 
বলেলন, েস ব.ি0 আMাহর রহমত েথেক বি�ত হউক, েয 
রমযান পাওয়া সে�ও তার Eনাহ মাফ হয়িন, আিম তখন বললাম 
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‘আিমন’ অথ@াn েহ আMাহ, কবুল ক�ন/ িxতীয় িসঁিড়েত পা 
রাখার পর বলেলন, েসই ব.ি0 আMাহর রহমত েথেক বি�ত 
হউক, যার কােছ আপনার নাম উ�ািরত হেয়েছ িক_ েস 
আপনার উপর দ�দ পাঠ কেরিন/ তখন আিম বেলিছ ‘আিমন’/ 
তৃতীয় িসঁিড়েত পা রাখার পর িজ�াইল (আ.) বলেলন, েসই 
ব.ি0ও আMাহর রহমত েথেক বি�ত হউক, েয ব.ি0 তার বৃ� 
মা-বাবা দুইজনেক িকংবা একজনেক পাওয়া সে�ও তােদর েসবা 
তােক জাmােত Kেবশ করােত পােরিন/ আিম তখন বললাম, 
আমীন/9  

এই হাদীস রমযােনর E�� আেরা পিরvারভাের ফুেট উেঠেছ/ 
অথ@াn রমযান েথেক েয সকল পুরvার পাওয়ার কথা, তা না হেল 
আMাহর রহমত েথেক বি�ত থাকা ছাড়া আর িক গিত হেত 
পাের? রমযােন রহমত, মাগেফরাত ও নাযাত রেয়েছ/ রেয়েছ 
আেরা অেনক পুরvার আMাহর প ে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  মুহা+দ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম-এর বদেদা‘আ ছাড়া 
আর িক থাকেত পাের? আর এ কথা েতা িদবােলােকর মত �; 
েয, ঐ দুইজেনর বদেদা‘আ আMাহর কােছ অবশ.ই কবুল হেব 
এবং হতভাগ. ব.ি0র দুভ@াগ. সুিনি�ত হেব/  

                                                           

9 সহীহ ইবেন িহzান, হািদস নং৪০৯/ 
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আবু ]রায়রা রািদয়াMা] ‘আন] বিণ@ত, রাসূলুMাহ সাMাMা] 
আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: 

واب ا_نة و غلقت أبواب اkار و صفدت إذا جاء شهر رمضان فتحت أب«
lالشياط «  

“যখন রমযান আেস তখন জাmােতর দরজা খুেল েদওয়া হয়, 
জাহাmােমর দরজা বh কের েদওয়া হয় এবং শয়তানেক িশকল 
পরােনা হয়/ 10 

নাসাঈ, ইবেন মাজাহ, ইবেন খুযাইমা এবং িতরিমযী এই হাদীসিট 
আেরা দীঘ@ািয়ত কের বণ@না কেরেছন/ তাঁেদর বণ@না মেত, 
রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: রমযােনর 
Kথম রােত শয়তান এবং অবাধ. িজনেক িশকল পিরেয় আটক 
করা হয়, জাহাmােমর দরজা বh করা হয় এবং একিট বh করা 
হয় না/ একজন আওয়াজ দানকারী এই বেল আওয়াজ েদন, েহ 
কল.াণ Kাথ@ী/ এিগেয় এেসা, েহ অকল.াণ Kাথ@ী! িবরত থােকা/ 
Kেত.ক রােত আMাহ জাহাmাম েথেক ব] েলাকেক মুি0 েদন/  

বায়হাকী এক েরওয়ায়ােত বেলেছন: ‘দু; ও ক র িজনEেলােক 
রমযােন আটক রাখা হয়/’ এ xারা বুঝা যায়, সকল শয়তানেক 
রমযােন আটক করা হয় না/ �ধু মাc েবশী দু;ু িকংবা বড় 

                                                           

10সহীহ ইবেন খুযাইমা,খ.৩,পৃ.১৮৮,হাদীস নং ১৮৪২/  
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শয়তানEেলােক রমযােন আটক করা হয়/ েছাট শয়তানEেলা 
আেগর মেতাই মু0 থােক/ ফেল রমযােন শয়তােনর তnপরতা ও 
অিন; কম থােক িকংবা সীিমত থােক, এেকবাের বh হয় না/ েস 
জন. রমযােনও Eনাহর কাজ সংগিঠত হয়/ িক_ মুিমনরা এ 
মােস েনককার হওয়ার েচ;া করেল শয়তােনর Kবল িবেরাধীতার 
স+ুখীন হেব না/ েকননা নাফরমান, দু;ু ও বড় শয়তানEেলােক 
িশকল িদেয় েবঁেধ রাখা হেয়েছ/ তাই এ মােস পাপী েলাকেদর 
েনককার হওয়ার সুেযাগ েবশী/ মাসব.াপী জাmােতর দরজা েখালা 
এবং জাহাmােমর দরজা বh েরেখ আMাহ মূলতঃ মানুেষর জন. 
এক েনক ও রহমেতর পিরেবশ সৃি; কেরন/ 

শয়তান দুই Kকার/ িজন শয়তান ও মানুষ শয়তান/ 

আMাহ কুরআেন বেলেছন: ‘ওয়াসওয়াসা দানকারী িজন ও মানুষ 
েথেক আsয় চাই/’ (সূরা নাস:৬) 

িজন শয়তানেক বাঁধা হেলও মানুষ শয়তানেক বাঁধার কথা বলা 
হয়িন/ তাই রমযান মােস মানুষ শয়তানসহ েছাট েছাট িজন 
শয়তানEেলা অপকেম@ িলp থাকার ফেল রমযােনর পাপ কাজ 
অব.াহত থােক/ িক_ েকউ েনক কাজ করেত চাইেল আসমােনর 
রহমেতর দরজা ও জাmােতর দরজা উ¢ু0 এবং েসিদেক 
আকষ@েণর পেথ বাধা কম/ 
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রমযান হে6 ৈধেয@র মাস এবং ৈধেয@র সওয়াব হে6 জাmাত/ 
রমযান সহানুভূিতর মাস/ এই মােস মুিমেনর িরিযক বািড়েয় 
েদওয়া হয়/ েয ব.ি0 এ মােস েকােনা েরাযাদারেক ইফতার 
করায় তা তার Eনােহর মা ও জাহাmােমর আEন েথেক মুি0র 
উপায় হেব/ েসও েরাযাদােরর সমান সওয়াব পােব, িক_ তাই 
বেল েরাযাদােরর সওয়ােবর েকােনা কমিত হেব না/  

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMােমর আদশ@ হে6, যিদ 
েমেঘর কারেণ ২৯েশ শাবােনর রােত চাঁদ েদখা না েযেতা, তাহেল 
শাবােনর ৩০ িদন পূণ@ কেরই রমযােনর েরাযা রাখেতন/ (আবু 
দাউদ) 

খখখখ. . . . িবিভmিবিভmিবিভmিবিভm    ধেম@ েরাযাধেম@ েরাযাধেম@ েরাযাধেম@ েরাযা    

যুেগ যুেগ এই তাকওয়া অজ@েনর সুেযাগ ও েচ;া িবদ.মান িছল/ 
তাই আমরা েদিখ, অন.ান. আসমানী িকতােবর অনুসারীেদর 
উপরও েরাযা ফরয িছল/ একথাই আMাহ বেলেছন: 

ِينَ ٱ َ%َ  ُكتَِب  َكَما ﴿ ]  678: ا�قرة[ ﴾ لُِكمۡ َقبۡ  ِمن ل�  

 ‘েযমন কের েতামােদর পূব@বত@ীেদর উপর েরাযা ফরয করা 
হেয়িছল/’11  

                                                           

11 সূরা আল বাকারাহ: ১৮৩/ 
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অন.ান. উ+েতর 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/ ই]দীরা ১০ই মুহররেম আ�রার েরাযা রােখ/ েসই িদন 
আMাহ  মূসা (আ) েক পািনেত িনমি£ত হওয়া েথেক রা 
কেরেছন এবং েফরাউনেক পািনেত ডুিবেয় �ংস কেরেছন/ 

অতীেতর ব] জািত েরাযা েরেখেছ/ পারস., েরামার, িহdু, ¤ীক, 
ব.ািবলনীয় ও পুরাতন িমসরীয়রা েরাযা রাখত/ ক.াথিলক গীজ@া 
েরাযার েকােনা িনেদ@শ ও নীিতমালা জাির কেরিন/ তেব গীজ@ার 
দৃি;েত েকােনা েকান সময় পূণ@ উপবাস িকংবা আংিশক 
উপবােসর মাধ.েম িকছু Eণাহ মাফ হয় এবং তা এক Kকােরর 
তাওবা িহেসেব গণ. হয়/ েরামান গীজ@া, মােঝ মেধ. িদেন এক 
েবলা খাবার ¤হেণর মাধ.েম িনিদ@; সমেয়র জন. আংিশক েরাযার 
উপেদশ েদয়/ 

Kাচীন খৃ;ানরা বুধবার, �bবার ও শিনবাের েরাযা রাখত/ তারা 
তােদর উপর আপিতত িবপদ মুি0র জন. েরাযা রাখত/ ৪থ@ 
খৃ;াে#র ��েত খৃ;ানেদর উপর মারা�ক িনয@াতন েনেম আেস/ 
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েস িবপদ েথেক মুি0র জন. নবী মূসা (আ) এর অনুকরেণ তারা 
৪০ িদন ব.াপী বড় েরাযা রাখত/ 

এছাড়াও ঐ সমেয় মানুেষর মেধ. এ ধারণা িবরাজ কের েয, 
মানুেষর খাওয়ার সময় শয়তান শরীেরর েভতের Kেবশ কের/ 
আMাহর সােথ স&ক@ সৃি; করা জ�রী, েযন শয়তানেক তািড়েয় 
নফসেক পিবc করা যায়/ েস জন. তারা েরাযা রাখত/ মিথ 
িলিখত সুসমাচাের আেছ, নামায ও েরাযা xারা শয়তান েবিরেয় 
যায়/ 

Kাচীন িহ¥রা েশাক িকংবা িবপেদর মুহূেত@ েরাযা রাখত/ িবপদ 
দূর হেয় েগেল আMাহর �কিরয়া q}প েরাযা রাখত/ িহ¥ 
ক.ােল¦াের আজও মা িদবেস ই]দীেদর েরাযা রাখার িনয়ম 
আেছ/ Kাচীন ¤ীক দাশ@িনকরা বছের কেয়কিদন একাধাের েরাযা 
রাখত/ তােদর মেত, এটা আ�ােক িব�� করার উkম প�িত/ 
দাশ@িনক িপথােগাথ ৪০ িদন েরাযা রাখেতন/ তার মেত, েরাযা 
িচIার সহায়ক/ সেbিটস এবং আফলাতুনও ১০ িদন েরাযা 
রাখেতন/ Kাচীন িসিরয়ানরা Kিত ৭ম িদেন েরাযা রাখত/ আর 
মেLািলয়ানরা রাখত Kিত ১০ম িদবেস/ সব@যুেগই েরাযার Kচলন 
িছল/ 

অনু}পভােব, েবৗ�, িহdু, তারকা পূজারী ও আধ.া�বাদীেদরও 
উপবাস সাধনার িনয়ম রেয়েছ/ তারা িবেশষ িকছু খাবার পিরহার 
কের আ�ােক উmত করার েচ;া কের/ তােদর ধারণা, েদহেক 
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দূব@ল করার মাধ.েম আ�া শি0শালী হয়/ আ�ােক সবল করার 
জন. তােদর এই উপবাস Kথার আিবZার হেয়েছ/ মূলকথা, েরাযা 
Kায় সকল জািত ও ধেম@র মেধ. রেয়েছ/ যিদও তার ধরণ-Kকৃিত 
আমােদর জানা েনই/ 

গগগগ. . . . শরীেরর িবিভm অL Kত.েLর েরাযাশরীেরর িবিভm অL Kত.েLর েরাযাশরীেরর িবিভm অL Kত.েLর েরাযাশরীেরর িবিভm অL Kত.েLর েরাযা    

এতণ আমরা েরাযার ফযীলত স&েক@ আেলাচনা করলাম/ 
আমরা বুঝেত েপেরিছ েয, েরাযার ফযীলত ও ময@াদা কত অসীম/ 
এখন আমরা এর পাশাপািশ ব.াপকােথ@ েরাযার ধারণা স&েক@ 
আেরকিট হাদীস আেলাচনা করেবা যা Kিতিট েরাযাদার মুসিলেমর 
িচIার িবষয়/ রাসূলুMাহ সাMাMা] ‘আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: 

رب صائم حظه من صيامه ا_وع والعطش ورب قائم حظه من قيامه »
 «السهر

“ব] েরাযাদার েরাযার মাধ.েম ুধা ও িপপাসা ছাড়া আর িকছুই 
লাভ কের না এবং রােcর ব] নামাযী রাcী জাগরণ ছাড়া আর 
িকছুই পায় না/12  

িচIার িবষয় হেলা, েরাযার এেতা অগিণত পুরvার ও ময@াদা 
সে�ও ব] েরাযাদার এবং তারাবী ও তাহা£ুদ Eজােরর ভােগ. 
ুধা-িপপাসা এবং রািc জাগরণ ছাড়া আর িকছু েজােট না/ 

                                                           

12 মুসনােদ আহমদ,খ২,পৃ.৩৭৩/ 
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রমযান মােস আMাহর সকল মাখলুক আMাহর রহমেতর �শ@ 
লাভ কের, েসখােন ব] েরাযাদােরর এই দুরব{া েকন? এর 
কারণ ও Kিতকার জানা না থাকেল আমরাও েসই দুভ@ােগ.র 
িমিছেলর অংশীদার হেয় েযেত পাির/ েমােটও িবিচc নয় েয, 
এতিদন আমরা আমােদর েরাযার মাধ.েম ুধা-িপপাসা ও রািc 
জাগরেণর ক; ছাড়া আর িকছুই লাভ করেত পািরিন/  

তাই রমযােনর েরাযা স&েক@ আজ আমােদরেক আ�িজwাসা ও 
আ�সমােলাচনা করেত হেব/ আসেল েরাযা বলেত �ধু সুবেহ 
সািদক হেত সূয@া9 পয@I পানাহার ও েযৗন সে:াগ হেত িবরত 
থাকা নয়, বরং েরাযাদারেক অবশ.ই তার িবিভm অL Kত.Lেকও 
েরাযার আওতায় আনেত হেব/ তাহেল আমরা আমােদর েরাযােক 
সফল কের তুলেত পারেবা ইনশাMাহ/ আর এেেc 
অIর,েপট,িজ§া̈ ,কান Kভৃিতরও েরাযা থাকা আবশ.ক/ 

কককক....অঅঅঅIIIIেরর েরাযােরর েরাযােরর েরাযােরর েরাযা    

েদেহর েরাযার িভিk হে6 অIেরর েরাযা/ �ধু তাই নয়, েয 
েকােনা ইবাদেত অIেরর {ান সবার আেগ/ মহান আMাহ বেলন, 

ِ  ِمنۢ يُؤۡ  َوَمن﴿ ِ ٱب ]  66: اDغابن[ ﴾ 7 ۥۚ َبهُ قَلۡ  دِ َيهۡ  �2  

“েয আMাহর Kিত ঈমান আেন, আMাহ তার অIরেক েহদায়াত 
কেরন/”  
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অIেরর েহদায়াত সকল ইবাদেতর মূল কথা/ তাই েরাযার জন. 
মন-মানিসকতা, িচIা-ভাবনা, ধ.ান-ধারণা এবং Kবৃিkেক পিবc ও 
কলুষমু0 হেত হেব/ সn িনয়ত, সn িচIা, পিরক©না, একিনtতা 
িকংবা এখলাস হে6 অIেরর মূল কথা/ তাই রাসূলুMাহ সাMাMা] 
আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: 

»إنما األعمال باkيات«   

“সকল আমেলর মূল িভিk হে6 িনয়ত/”13  

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম আরও বেলেছন: 

» 
َ
ال

َ
َحْت  إَِذا: ُمْضَغةً  اJََسدِ  Iِ  َوHِنF  أ

َ
حَ  َصل

َ
ُه، اJََسدُ  َصل

T
Uُ َِذاHفََسدَ  فََسَدْت  َو 

ُه، اJََسدُ 
T
Uُ  

َ
 أ

َ
ُب  َوWَِ  ال

ْ
 »الَقل

“]িশয়ার! 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/ ]িশয়ার! েসিট 
হে6 অIর/14  

                                                           

13 েবাখারী,খ.১,হাদীস নং ১/ 

14 বুখারী,খ১,হাদীস নং ৫২/  
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মন বা অIর দুই ধরেনর হেয় থােক/ এক ধরেনর অIর হে6, 
ঈমােনর রেস িস0 ও আMাহ ভােলাবাসায় উxু�/ তা xীন ও 
ঈমােনর Kিত ভােলাবাসা এবং আMাহর Kিত সকল ত.াগ 
িতিতার জন. িনেবিদত/ েসই মন আMাহ ও তাঁর রাসূেলর 
আেদশ িনেষধ মানার জন. সদা K�ত থােক এবং বািতল ও 
অনইসলামী কােজর Kিত তার থােক Kচ¦ ঘৃণা ও িবেªােহর 
মেনাভাব/ আেরক ধরেনর অIর হে6, মৃত ও অসু{./ তােক 
পাপী অIরও বলা যায়/ এই অIেরর Kধান কাজ হেলা, xীন ও 
ঈমান এবং েনক কােজ অনীহা, অনা¤হ ও ইসলাম িবেরাধী 
কােজ উnসাহেবাধ করা/ েশেষা0 ধরেনর অIর স&েক@ আMাহ 
বেলেছন: 

َرٞض  ُقُلوبِِهم ِف  ﴿ ُ ٱ فََزاَدُهمُ  م� ۖ َمَرٗض  �2 ]  6X: ا�قرة[ ﴾ ا  

‘তােদর অIের রেয়েছ েরাগ এবং আMাহ েস েরাগ আেরা বািড়েয় 
েদন” [সূরা আল বাকারা:১০] 

﴿  Tََف
َ
مۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َيَتَدب�ُرونَ  أ

َ
ٰ  أ قۡ  ُقُلوٍب  َ%َ

َ
ٓ أ ]  @Y: "مد[ ﴾ X َفالَُها  

“তারা িক কুরআনেক িনেয় িচIা ভাবনা কের না, নািক তােদর 
অIের তালা লাগােনা” (সূরা েমাহা+দ: ২৪) 

েস জন. রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম েবিশ কের 
িনে«র এই েদা‘আ পড়েতন/ 
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»يا مقلب القلوب ثبت قل� � دينك«  

“েহ অIর পিরবত@নকারী/ আমার অIরেক েতামার xীেনর উপর 
Kিতিtত কের দাও/”15  

এখন K¬ হে6, অIেরর েরাযা বলেত িক বুঝায়? অIেরর েরাযা 
বলেত বুঝায় অIরেক িশক@ েথেক মু0, বািতল আকীদা িবাস 
েথেক দূের এবং খারাপ ও িনকৃ; ওসওয়াসা মেনাভাব ও িনয়ত 
েথেক খািল রাখা/ মনেক গব@ অহংকার েথেক দূের, িহংসা-িবেxষ 
ও েলাক েদখােনার মেনাবৃিk েথেক মু0 রাখা/ েকননা, তা েনক 
আমলেক �ংস কের ও Fািলেয় েদয়/ তখন Eনােহর কােজর 
Kিত েকােনা আ¤হ উYীপনা থাকেব না/  

মনেক এ সকল খারাপ কাজ েথেক দূের রাখেলই অIেরর েরাযা 
হেয় যায়/ তখন েরাযাদােরর মন আMাহর ভােলাবাসা পূণ@ থােক 
এবং তােক তাঁর নাম ও Eণাবলীসহ ®রণ করেত থােক/ অIর 
সব@দা আMাহর সৃ; জগত ও িবিচc কুদরত স&েক@ ধ.ােন থােক 
এবং মd ও খারাপ কােজর Kিত ঘৃণা েপাষণ কের/ 

মুিমেনর অIের ঈমােনর েরাশনী বা আেলা থােক/ এর সােথ 
অhকার সহ-অব{ান করেত পাের না/ ঈমানী নূর বা আেলা 
বলেত বুঝায়, িচরIন পয়গাম, আসমানী িশা ও আMাহর 
                                                           

15 িতরিমযী, িকতাবুল কদর,খ.১৩পৃ.২১, হাদীস নং ৩৮৬৪/  
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আইেনর আেলাকবিত@কা/ ঐ নূেরর সােথ আMাহর ৈতির িফতরাত 
বা qভাব-Kকৃিতর নূরও েযাগ হয়/ তখন দুই নূর এক সােথ হয়- 
এ কথাই মহান আMাহ বেলেছন: 

ٰ  ن�ورٌ  ﴿ َ%َ  ۚ ُ ٱ ِديَيهۡ  نُورٖ �2  ِ ٓ  َمن ۦِلُورِه ۚ يََشا ]  8B: اZور[ ﴾ ُء  

 ‘নূেরর উপের নূর, আMাহ যােক চান তােক িনজ নূেরর িদেক 
েহদায়াত দান কেরন/’ (সূরা নূর: ৩৫) 

অIর েরাযা রাখেল তা আMাহর ভােলাবাসায় আবাদ হয়/ তখন 
তা বািতর মেতা িমটিমট কের Fলেত �� কের/ িদেন তা সূেয@র 
মেতা আেলা দান কের এবং েভার রােত েসাবেহ সািদেকর 
লািলমার মেতা Fলেত থােক/ অIরেক িহংসা িবেxষ, ঘৃণা ও 
েধাঁকাবািজ েথেক দূের রাখেত পারেল জাmােত Kেবেশর রা9া 
Kশ9 হেব/ অIেরর েরাযার এটাও একটা িবেশষ উেYশ./ 
আMাহ েরাযার মাধ.েম আমােদর অIরেক পূত পিবc ও িনZলুষ 
ক�ন/ 

খখখখ....েপেটর েরাযােপেটর েরাযােপেটর েরাযােপেটর েরাযা    

েপেটর েরাযা অত.I E��পূণ@/ এর উপর েদেহর েরাযার 
িব��তা িনভ@র কের/ মানুেষর জীবন, কাজ-কম@, চিরc ও 
আচরেণর উপর হালাল ও হারাম খােদ.র Kভাব পেড়/ তাই 
হালাল খাবার েখেল ভাল ও েনক কাজ করার েKরণা জােগ/ 
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পাIের হারাম খাবার েখেল Eনাহ ও িনিষ� কাজ করার েKরণা 
জােগ/ েস জন. হালাল খাদ. ¤হেণর জন. আMাহ িনেদ@শ 
িদেয়েছন/ 

َهاَي�  ﴿ ي�
َ
ْ  لر�ُسُل ٱ أ ّيَِبٰ ٱ ِمنَ  ُكُوا ْ عۡ ٱوَ  تِ لط� ۖ َصٰ  َمُلوا ]  B6: ا\ؤمنون[ ﴾ لًِحا  

‘েহ রাসূেলরা! েতামরা পিবc িজিনস েথেক খাবার ¤হণ কর এবং 
েনক কাজ কর/’ 

এখােন পিবc খাবােরর সােথ েনক আমলেক স&ক@যু0 করা 
হেয়েছ/ অথ@াn পিবc ও হালাল খাবােরর অিনবায@ দাবী হে6 
েনক কাজ করা/ (সূরা আল-েমািমনুন: ৫১) 

মহান আMাহ আেরা বেলেছন:  

َهاَي�  ﴿ ي�
َ
ِينَ ٱ أ ْ  ل� ْ  َءاَمُنوا ْ شۡ ٱوَ  ُكمۡ َنٰ َرزَقۡ  َما تِ َطّيَِبٰ  ِمن ُكُوا ِ  ُكُروا  ُكنُتمۡ  إِن �2ِ

]  Y[6: ا�قرة[ ﴾ s ُبُدونَ َتعۡ  إِي�اهُ   

‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আমার Kদk পিবc িরিযক খাও এবং 
আMাহর �কিরয়া আদায় কর, যিদ েতামরা �ধুমাc তাঁরই ইবাদত 
কর/’ (সূরা আল বাকারা: ১৭২) 

আMাহ পিবc িজিনসেক হালাল ও অপিবc িজিনসেক হারাম 
কেরেছন/ িতিন বেলেছন:  

ّيَِبٰ ٱ لَُهمُ  َوُيِحل�  ﴿ ]  [6B: االعراف[ ﴾ y ئَِث َب� لَۡ ٱ ِهمُ َعَليۡ  َوُيَحّرِمُ  تِ لط�  
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‘আMাহ পিবc িজিনসসমূহেক হালাল ও অপিবc িজিনসসমূহেক 
হারাম কেরেছন/’ (সূরা আ‘রাফ: ১৫৭) 

েপেটর েরাযা বলেত বুঝায় েপটেক হারাম খাদ. ও পানীয় েথেক 
বাঁচােনা/ ভুঁিড়েভাজ বা অিতির0 আহার না করা, েরাযার সময় 
িদেন পানাহার েথেক িবরত থাকা এবং হারাম িজিনস িদেয় 
ইফতার না করা/ হারাম খাবার েযমন: 

আMাহ অেনক খাবার হারাম েঘাষণা কেরেছন/ েযমন- �কেরর 
েগাশত, হাতী, কুকুর, িবড়ালসহ িবিভm িহং¯ Kাণী, িচল, বাজ ও 
কাকসহ পা িদেয় েছাঁ েমের িশকার করা িবিভm পাখী, মদ, 
মলমূcসহ যাবতীয় অপিবc িজিনস/ 

হারাম উপােয় অিজ@ত অথ@ খাওয়াও হারাম/ হারাম উপােয় অিজ@ত 
অথ@ অেনক/ েসEেলা হে6: 

1. সূদসূদসূদসূদ    
মহান আMাহ বেলেছন: 

َحل� ﴿
َ
ُ ٱ َوأ ْۚ لّرَِبوٰ ٱ وََحر�مَ  عَ يۡ ۡلَ ٱ �2 ]  Y]B: ا�قرة[ ﴾ ا   

‘আMাহ েবচা-েকনা ও ব.বসােক হালাল এবং সুদেক হারাম 
কেরেছন/’ (সূরা আল বাকারা: ২৭৫) 

আMাহ আেরা বেলন: 
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َهاَي�  ﴿ ي�
َ
ِينَ ٱ أ ْ  ل�   َ{  َءاَمُنوا

ۡ
ْ تَأ ْ لّرَِبو� ٱ ُكُلوا ۡض  ا

َ
َضٰ  افٗ َعٰ أ ۖ م� ْ ٱوَ  َعَفٗة َ ٱ ت�ُقوا  لََعل�ُكمۡ  �2

]  68X: عمران ال[ ﴾ � لُِحونَ ُتفۡ   

 েহ ঈমানদারগণ! েতামরা চbবৃি� হাের সুদ েখেয়া না/ (সূরা 
আেল ইমরান: ১৩০) 

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন:  

» ِ َبا َوُموِ�َُه َوَ�تَِبُه َوَشاِهَديْهِ  صF اهللا عليه وسلم-لََعَن َرُسوُل اب< Kآكَِل الر«  

আMাহ সুদেখার, সুদদাতা, সুেদর েলখক ও qাীগেণর উপর 
লা‘নত বষ@ণ কেরন/’’16  

যারা ব.াংক-বীমা, ব.বসা-বািণজ., িশ© ও কৃিষ কােজ সুদী কাজ-
কারবার কের তােদর ঐ সকল আয় হারাম/ েস আয় েখেয় েরাযা 
রাখেল, যাকাত িদেল িকংবা হ£সহ যাবতীয় েনক কাজ করেল 
আMাহ কবুল করেবন না/ 

2. ঘুষঘুষঘুষঘুষ    
ঘুেষর আয় হারাম/ এই আয় িদেয় খাদ. িকেন খাওয়া, জীিবকা 
িনব@াহ করা ও পিরবার চালােনা হারাম/ qভাবতই এই অথ@ খরচ 
কের েরাযা রাখেল, েসহরী ও ইফতার েখেল আMাহ তা কবুল 
করেবন না/ 

                                                           

16 মুসিলম,খ ৫,পৃ. ৫০,হাদীস নং ৪১৭৭/ 
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ঘুষদাতা ও ঘুষ¤হণকারী দুইজনই জাহাmােম যােব/ েকউ েকউ 
ঘুষেক বকিশেশর সমতূল. মেন কেরন এবং ভােবন েয, তা ঘুষ 
নয়, আসেল তা ঘুষ/’ 

3. অন.ায় পেথ অথ@ আয় করাঅন.ায় পেথ অথ@ আয় করাঅন.ায় পেথ অথ@ আয় করাঅন.ায় পেথ অথ@ আয় করা    
এ KসেL আMাহ বেলেছন: 

  َوَ{  ﴿
ۡ
ْ ُكُلوٓ تَأ مۡ  ا

َ
ٰ أ ِ  مَنكُ بَيۡ  لَُكمَو ]  677: ا�قرة[ ﴾ � ِطلِ َبٰ لۡ ٱب  

‘েতামরা অন.ায়ভােব এেক অপেরর অথ@ আ�সাn কেরা না/’ 
(সূরা আল বাকারা: ১৮৮) 

অন.ায়ভােব আেয়র ব] প�িত ও উপায় আেছ/ এর মেধ. রেয়েছ 
িমথ.া বলা, েধাঁকা েদওয়া, চুির-ডাকািত করা, জাদু ও ম� করা, 
জুয়া, মদ ও হারাম িজিনেসর ব.বসােয় আয়, ওজেন কম েদওয়া 
ইত.ািদ/ 

4. জুলুমজুলুমজুলুমজুলুম    
আMাহ জুলুম কের অথ@ আয় করেত িনেষধ কেরেছন/ মহান 
আMাহ বেলেছন: 

ِينَ ٱ إِن�  ﴿   ل�
ۡ
مۡ  ُكُلونَ يَأ

َ
ٰ أ   إِن�َما ًماُظلۡ  َمٰ َتٰ ۡلَ ٱ َل َو

ۡ
 اۖ نَارٗ  ُبُطونِِهمۡ  ِف  ُكُلونَ يَأ

]  6X: النساء[ ﴾ � اَسِعيٗ  نَ لَوۡ َوَسَيۡص   
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 ‘যারা জুলুম সহকাের ইয়াতীেমর মাল-স&দ খায়, তারা মূলতঃ 
েপেট আEন Kেবশ করায় এবং তারা শীjই জাহাmােম Kেবশ 
করেব/’ (সূরা িনসা: ১০) 

সমােজর ধনী ও শি0শালী েলােকরা িকংবা মতায় অিধিtত 
ব.ি0রা অেনক সময় জবরদি9 ও জুলুম কের অপেরর অথ@ 
আ�সাn কের/ 

হারাম আয়-েরাজগার িদেয় েরাযাসহ যত ইবাদত করা হয় 
েসEেলার েকানটাই েয আMাহর কােছ েপ°ছায় না েস িবষেয় 
রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম এর একিট  হাদীস 
রেয়েছ/ িতিন বেলেছন: 

فر ، أشعَث أْلeََ ، يمّد يديه إb السماء « Fثم ذكَر الرجَل يُطيل الس : nيا رب
  يارب ومْطعمه حرام

F
qرام ، فكsُبُه حرام ، وملبََسُه حرام، وُغِذَي با َxْوم ،

»يُستَجاب }لك ؟   

 ‘তারপর রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম এমন এক 
মুসািফেরর KসL উেMখ কেরন িযিন ব] দূর-দূরাI েথেক সফর 
কের এেসেছন এবং যার চুল ধুলা মিলন ও এেলােকশী, িতিন 
আকাশ পােন দুই 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 িভিk কেরই িতিন গেড় উেঠেছন, তার 
েদা‘আ িকভােব কবুল হেব?’17 

হাদীস xারা বুঝা যায় েলাকিট বড় ও েবশী ইবাদতকারী এবং ব] 
দূর-দূরাI েথেক পিবc{ান সফের এেসেছন েদা‘আ ও ইবাদেতর 
জন./ িক_ তােত লাভ হেব িক? যার খাদ., পানীয় ও েপাশাক 
হারাম আেয়র এবং িযিন হারাম েখেয়ই িনেজর শরীেরর র0-
মাংস ৈতির কেরেছন তার ইবাদত অবশ.ই আMাহ কবুল করেবন 
না/ তাই এর েরাযা ব.থ@/ 

তাই হালাল কামাই-েরাজগার ও হালাল খাদ. খাওয়ার েচ;া করেত 
হেব/ রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন:  

َل  َما«
َ
ك

َ
َحدٌ  أ

َ
، َطَعاًما أ Tنْ  ِمنْ  َخْ�ًا َقط

َ
َل  أ

ُ
ك

ْ
ِ  نF�َِ  َوHِنF  يَِدهِ، َقَمِل  ِمنْ  يَأ Fَداوُدَ  اب 

يْهِ 
َ
ُم، َعل

َ
ال Fُل  َ�نَ  الس

ُ
ك

ْ
 »يَِدهِ  َقَمِل  ِمنْ  يَأ

‘িনজ হােতর কামাই-েরাজগােরর চাইেত বাdার উkম খাবার আর 
িকছু েনই/ qয়ং আMাহর নবী  দাউদ (আ) িনজ হােতর আয় 
েথেক েখেয়েছন/18  

িবিভm নবী িবিভm েপশায় িনেয়ািজত িছেলন/ নূহ (আ) কাঠিমি�, 
মূসা (আ) রাখাল,  দাউদ (আ) কামার, েসালাইমান (আ) 

                                                           

17 জােমউল উসূল,খ১০,পৃ.ও হাদীস নং.৮১৩১/ 
18 মুসনােদ আহমাদ,খ.৪,পৃ.১৪১/ 
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রাজিমি�, যাকািরয়া (আ) কাঠিমি� এবং  মুহা+দ সাMাMা] 
আলাইিহ ওয়াসাMাম রাখাল ও ব.বসায়ী িছেলন/ 

ইসলাম একিদেক ব.ি0 জীবেন েযমন হালাল আেয়র িনেদ@শ 
িদেয়েছ, েতমিন সামািজক ও সামি;ক জীবেনও হালাল আয়-
েরাজগােরর িন�য়তা িবধান কেরেছ/ ইসলাম সুদ, ঘুষ, জুয়া 
হারাম িজিনেসর ব.বসা-বািণজ., েচারাকারবারী, মজুতদারী, ওজেন 
কম েদওয়া, েভজাল েমশােনা, চুির-ডাকািত, জুলুম-িনয@াতন ও 
িছনতাই-রাহাজািনর মাধ.েম অিজ@ত আয়েক হারাম েঘাষণা 
কেরেছ/ তাই একজন েরাযাদারেক ব.ি0গত আয়-েরাজগার 
হালাল করার সােথ সােথ রা±ীয় অথ@নীিতেকও ইসলাম স+ত 
করার েচ;া করেত হেব/ রা± েথেক সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া ও 
অন.ান. আেয়র সকল উnস বh কের িদেত হেব/ তা না হেল 
েসEেলার হারাম Kভাবও ব.ি0 জীবন পয@I স²সািরত হেব/ 
উদাহরণq}প বলা যায়, সুেদর িভিkেত পিরচািলত কাপেড়র 
কেলর ৈতির কাপড় পের আমরা নামাজ-েরাযা ও েদা‘আ করিছ/ 
সুেদর ময়লাযু0 ঐ সকল কাপড় পের ইবাদত িকংবা েদা‘আ 
করেল কতটুকু কবুল হেব তা িচIার িবষয়/ তাই Kেয়াজন হে6 
েদেশ ইসলামী অথ@নীিত চালু করা, যার ফেল ব.ি0গত আয়েক 
হালাল করা অিধকতর সহজ হেব/ 

গগগগ....িজিজিজিজ§া§া§া§ার েরাযার েরাযার েরাযার েরাযা    
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ইসলােম মুেখর কথার E�� অেনক েবশী/ িজহবা হে6 কথা 
বলার বাহন বা হািতয়ার/ তাই িজহবােক সংযত করা Kেয়াজন/ 
িবেশষ কের েরাযার েেc এই সংযম আেরা েবশী দরকার/ 

আMাহ কুরআন মাজীেদ বেলেছন: 

ا ﴿ يۡ  إِ{�  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  م� ]  67: ق[ ﴾ � َعتِيدٞ  َرقِيٌب  هِ َلَ  

‘েকান কথা উ�ারণ করার সােথ সােথ অেপমান পয@েবক 
K�ত থােক/’ (সূরা ³াফ: ১৮) 

অথ@াn মানুেষর উ�ািরত 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 অKেয়াজনীয় কথা পিরহার করােক েমািমেনর িবেশষ 
Eণ আখ.ািয়ত কের আMাহ বেলন: 

ِينَ ٱوَ  ﴿ ]  8: ا\ؤمنون[ ﴾ � رُِضونَ ُمعۡ  وِ لل�غۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ  ل�  

‘(তারাই মুিমন) যারা অKেয়াজনীয় ও েব]দা কথা েথেক িবরত 
থােক/ (সূরা আল-মুিমনুন: ৩) 

সাহাল ইবন মু‘আয েথেক বিণ@ত/ রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম বেলেছন:  
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»من يضمن � ما ب� sييه وما ب� رجليه أضمن � اJنة«   

‘েয আমােক তার দুই েঠাটঁ ও দুই উ�র মধ.বত@ী {ােনর 
িন�য়তা েদেব, আিম তার জাmােতর িন�য়তা েদেবা/’19  

এই হাদীেস িজ§া ও ল£া{ােনর Kিত ইিLত করা হেয়েছ/ এই 
দুই {ানেক েহফাজত করেল জাmাত পাওয়া যায়/ 

মূলতঃ এই দুেটা িজিনস খুবই িবপ£নক এবং শয়তােনর বড় 
হািতয়ার/ িজ§ার কারেণই মানুষ ক; পায়/ তাই রাসূলুMাহ 
সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন:  

»اyسلم من سلم اyسلون من لسانه ويده«  

‘েসই ব.ি0 Kকৃত মুসিলম যার িজহবা ও হাত েথেক অন. 
মুসিলম িনরাপদ থােক/’20  

পাIের যার হাত ও িজ§া েথেক অন. মুসিলম িনরাপদ নয়, েস 
পূণ@াL মুসিলম নয়/’ Kবাদ আেছ, ‘কথার ঘা �কায় না, মােরর ঘা 
�কায়/’ তাই িজহবার ব.াপাের সব@ািধক সতক@ থাকেত হেব/ 

কথা কম বলেল ভুল কম হেব এবং অপরাধ বাড়েব না/ তাই 
রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন:  
                                                           

19 বুখারী,খ৫,পৃ.২৩৭৬,হাদীস নং ৬১০৯/ 
20 শারেহ ইYত মুতুন ফীল আকীদাহ,খ,১৮,পৃ ২৪০/ 
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« فليقل خcا أو �صمتومن �ن يؤمن باهللا وا�وم اآلخر  » 

‘েয ব.ি0 আMাহ ও আেখরােতর উপর ঈমান রােখ েস েযন কথা 
বলেল ভাল কথা বেল িকংবা চুপ কের থােক/21  

এই হাদীেসর মম@ানুযায়ী ভাল কথাই বলা উিচn/ আর ভাল কথা 
না থাকেল চুপ কের থাকা উিচn/ 

িজহবার ১৫িটরও েবশী েদাষ আেছ/ েসEেলা িজহবা ছাড়া 
সংগিঠত হেত পাের না/ েসEেলা হে6: ১. িমথ.া বলা ২. খারাপ 
ঠা া-িব´প করা ৩. অµীল ও খারাপ কথা বলা ৪. গািল েদওয়া 
৫. িনdা করা ৬. অপবাদ েদওয়া ৭. েচাগলখুরী করা ৮. িবনা 
Kেয়াজেন েগাপনীয়তা ফাঁস কের েদওয়া ৯. েমানােফকী করা ও 
দুই মুেখ কথা বলা ১০. ঝগড়া-ঝািট করা ১১. িহংসা করা ১২. 
েব]দা ও অিতির0 কথা বলা ১৩. বািতল ও হারাম িজিনস িনেয় 
আেলাচনা কের আনd লাভ করা ১৪. অিভশাপ েদওয়া ১৫. 
সামনা-সামিন Kশংসা করা/ 

মুিমনেদরেক সাধারণভােব এবং েরাযাদার মুিমনেক িবেশষভােব 
িজহবার এ সকল �িট-িবচু.িত েথেক দূের থাকেত হেব/ তাই 
িKয় নবী সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: 

                                                           

21 বুখারী,খ৫,পৃ.২২৪০,হাদীস নং ৫৬৭৩/ 
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من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة بأن يدع طعامه »
  «و�ابه

 ‘েয ব.ি0 িমথ.া কথা ও কাজ ত.াগ কের না, তার খানািপনা বh 
রাখেত আMাহর েকােনা Kেয়াজেন েনই/’22 অথ@াn আMাহ এই 
জাতীয় েরাযা কবুল করেবন না এবং সওয়াব েদেবন না/ অতএব 
েকবল খাদ. ও পানীয় েথেক িবরত থাকার নামই েরাযা নয়, বরং 
েরাযা হে6, েব]দা কথা ও Eনাহর কাজ েথেক িবরত থাকা/’  

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম েরাযােক িজহবার অিন; 
েথেক িব�� রাখার প�িত বাতিলেয় িদেয়েছন:  

فإن وال �هل، : و� روايةصخب إذا �ن يوم صوم أحدكم فال يرفث وال ي«
 »مرتl سابه أحد أو قاتله فليقل إ� امرؤ صائم

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

হাদীেস বিণ@ত প�িতই িজহবার অপরাধ েথেক বাঁচার উkম 
মাপকািঠ/ অথ@াn েকউ তােক খারাপ কােজ জড়ােত চাইেল েস 

                                                           

22 িতরিমযী,খ.৩,পৃ.৮৭,হাদীস নং ৭০৭/ 
23বুখারী,খ.২,পৃ.৬৭৩,হাদীস নং১৮০৫/  
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জিড়েয় যােব না; বরং এিড়েয় যােব/ েয ব.ি0 িজহবার লাগাম 
খুেল েদয় তার েরাযা িকভােব হয়? েয ব.ি0 মানুেষর সােথ িমথ.া 
বেল ও কথার মাধ.েম েধাকঁা েদয় ও অন.েক ক; েদয়, তার 
েরাযার ফলাফল িক হেব? এ সকল েরাযা িকভােব কবুল হেত 
পাের? 

কত েলাক আেছ িজহবার অিন;তার কারেণ তােদর সকল েরাযা 
ন; বা হা¶া কের েফেল/ েরাযার উেYশ. েতা �ধু উেপাস থাকা 
নয়; বরং েরাযার উেYশ. হে6 আদব, িশ;াচার ও সংযম িশা 
করা এবং তার Kেয়াগ করা/ তাই েরাযাদােরর মুখ সব@দা ভাল 
কথা, কুরআন পাঠ, তওবা, তাসবীহ ও আMাহর পেথ দাওয়াত 
দােনর কােজ ব.9 থাকেব এবং আMাহর রহমেতর আªতায় িভজা 
থাকেব/ 

ঘঘঘঘ....কােনর েরাযাকােনর েরাযাকােনর েরাযাকােনর েরাযা    

কান শরীেরর একিট E��পূণ@ অংশ/ কােনর মাধ.েম বাইেরর 
উYীপক েভতের Kিতিbয়া সৃি; কের/ িচিকnসা িবwােনর মেত, 
নবজাত ভূিমt িশ� Kথেম কােন �েন/ েচাখ থাকা সে�ও েস 
িকছু েদখেত পায় না/ অবশ. ২/১ িদন পর িকংবা একিট িনিদ@; 
সময় অিতবািহত হওয়ার পর িশ�র েচােখ েদখার কাজ �� হয়/ 
স:বতঃ কুরআন িনে«া0 আয়ােত েচােখর আেগ কােনর উেMখ 
কের এই সৃি; রহস. এবং কােনর E�ে�র Kিত ইিLত িদেয়েছ/ 
মহান আMাহ বেলন: 
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مۡ ٱ إِن�  ﴿ ْوَل�  ُك�  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َصَ ۡلَ ٱوَ  عَ لس�
ُ
: اال�اء[ ﴾ � وٗ{  ُٔ َمۡس  هُ َعنۡ  َكنَ  ئَِك أ

8�  [  

‘িন�য় কান, েচাখ ও অIরেক আMাহর কােছ জবাবিদিহ করেত 
হেব/’ (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬) 

তাই কােনর েরাযার E�� অপিরসীম/ কান যা �েন েস জন. 
তােক আMাহর কােছ জবাব িদেত হেব/ কান িদেয় ভাল িজিনস 
�নেত হেব এবং খারাপ িজিনস েথেক কানেক দূের রাখেত হেব/ 

কােনর েরাযা বলেত  বুঝায় বােজ গান-বাজনা না �না এবং মd, 
খারাপ ও অµীল কথা েযন কােন Kেবশ না কের েস জন. েচ;া 
করা/ েনক েলােকরা ভাল কথা ভালভােব �েনন এবং খারাপ 
কথা িকংবা আMাহর অসেIাষজনক কথা তারা �েনন না/ েকউ 
যিদ Eনাহ ও পােপর কথা কােন Kেবশ করায় তাহেল তা তার 
অIের ঘর, সিদ6ার Kাসাদ ও wােনর বাগানেক �ংস কের 
েদয়/ আMাহ েনক েলাকেদর কােনর একিট সn Eণ স&েক@ 
কুরআেন এভােব উেMখ কেরেছন: 

ْ  �َذا ﴿ وا ِ  َمر� ْ  وِ لل�غۡ ٱب وا ]  6[: الفرقان[ ﴾ � اكَِرامٗ  َمر�  

“তারা যখন অিতbম কের তখন ভªভােব অিতbম কের/” 
অথ@াn তারা খারাপ কথা ও অµীল বাক. না �েন ভªভােব চেল 
যায়/ (সূরা েফারকান-৭১) 
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আMাহ এ KসেL আেরা বেলেছন: 

ْ  �َذا ﴿ عۡ  وَ لل�غۡ ٱ َسِمُعوا
َ
ْ أ ]  BB: القصص[ ﴾   هُ َعنۡ  َرُضوا  

“তারা যখন েব]দা কথা েশােন তখন তারা তা এিড়েয় যায়/ 
(সূরা আল-িকসাস-৫৫) 

অপরিদেক, যারা পাপী ও �নাহগার তারা মd ও অµীল 
কথা,গািল, গান-বাজনাসহ িনিষ� িবষয়Eেলা েশােন এবং আMাহ 
Kদk sবণ শি0েক ন; কের েদয়/  

এ KসেL মহান আMাহ বেলন: 

  َولََقدۡ  ﴿
ۡ
 َولَُهمۡ  بَِها َقُهونَ َيفۡ  {�  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  نِسۖ ۡلِ ٱوَ  نِّ لِۡ ٱ ّمِنَ  اَكثِيٗ  ِلََهن�مَ  نَاَذَرأ

عۡ 
َ
ونَ ُيبۡ  {�  ُيٞ أ ٓۚ  َمُعونَ يَسۡ  {�  َءاَذانٞ  َولَُهمۡ  بَِها ِصُ ْوَل�  بَِها

ُ
 ٱكَ  ئَِك أ

َ
 ُهمۡ  بَۡل  مِ َعٰ نۡ ۡل

 ۚ َضل�
َ
ْوَل�  أ

ُ
]  �[6: االعراف[ ﴾ » ِفُلونَ َغٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ  

“আমরা জাহাmােমর জন. ব] িFন ও মানুষ ৈতরী কেরিছ যােদর 
অIর আেছ িক_ বুেঝ না, েচাখ আেছ েদেখ না এবং কান আেছ, 
�েন না/ তারা হে6 প� িকংবা এর চাইেতও িনকৃ;/ তারা হে6 
উদাসীন/” (সূরা আল আ‘রাফ-১৭৯) 

এই আয়ােত কান, েচাখ ও অIেরর ন; হওয়ার কথা বলা 
হেয়েছ, েরাযার মাধ.েমই েকবলমাc এEেলা িঠক রাখা যায়/ 
একজন মুিমন মুসিলম েরাযা েরেখ কুরআন �নেব এবং ঈমান, 
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েহদায়াত ও কল.ােণর বাণী িশখেব/ কুরআন �েন অIের KশািI 
নািযল হয় এবং শয়তােনর ওয়াসওয়াসা েথেক বাঁচা যায়/ কােনর 
খাদ. হেলা, আMাহর িযিকর, উপকারী wান, ভাল ওয়াজ নসীয়ত, 
সুdর কথা, ইসলামী কিবতা ইত.ািদ �নার মাধ.েম কােনর সিঠক 
েরাযা রাখা স:ব/ 

  

রমযােনর মূল িশারমযােনর মূল িশারমযােনর মূল িশারমযােনর মূল িশাসমূহসমূহসমূহসমূহ    

১.তাকওয়াতাকওয়াতাকওয়াতাকওয়া    

তাকওয়ার আিভধািনক অথ@ হল, েবঁেচ থাকা, ভয় করা/ 

পািরভািষক অথ@ হেলা- ‘‘আMাহ ও তাঁর রাসূেলর সকল আেদশ 
মানা ও িনিষ� কাজ েথেক দূের থাকা/24 অথ@াn আMাহেক ভয় 
করেত হেব, তাঁর আেদশ িনেষধ মানেত হেব এবং এর মাধ.েম 
আMাহর স_ি; লাভ করার েচ;া করেত হেব/ সকল ফরয, 
ওয়ািজব পালন কের হারাম কাজ েথেক িবরত থাকার নাম হে6 
তাকওয়া/  

আ#ুMাহ ইবেন মাসউদ রািদয়াMা] আন] বেলেছন: ‘তাকওয়ার 
অথ@ হে6 আMাহর আেদেশর আনুগত. করা, তাঁর নাফরমানী না 

                                                           

24 েমরকাত শরেহ েমশকাত- েমাMা আলী কারী (রহ.)/  
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করা; আMাহেক ®রণ করা, তাঁেক ভুেল না যাওয়া এবং আMাহর 
�কিরয়া আদায় করা ও তাঁর কুফরী না করা/25 

ওমর ইবন আবদুল আযীয (র.) বেলেছন: ‘িদেন েরাযা রাখা 
িকংবা রােc জাগরণ করা অথবা দুেটার আংিশক আমেলর নাম 
তাকওয়া নয়/ বরং তাকওয়া হে6, আMাহ যা ফরয কেরেছন তা 
পালন করা এবং িতিন যা হারাম কেরেছন তা েথেক দূের থাকা/ 
এরপর আMাহ যােক কল.াণ দান কেরন েসটা এক কল.ােণর 
সােথ অন. কল.ােণর সি+লন/26 

ইবনুল কাইেয়ম (রহ.) বেলন: তাকওয়ার সংwা KসেL আর যত 
িকছু বলা হেয়েছ, েসEেলার মেধ. এটাই সেব@াkম সংwা/ আMামা 
যাহাবী বেলেছন, এটা তাকওয়ার চমnকার ও সংিp সংwা/ 
শাইখ নােস�িYন আলবানী বেলেছন: এ বণ@না �লক ইবন 
হাবীেবর সংwা েথেক অিধকতর িব��/ 

Kখ.াত তােব‘ঈ �লক ইবন হাবীব (রহ.) বেলেছন: ‘আMাহর 
Kিত তাকওয়ার অথ@ হে6, আMাহর আেলার েরৗশনীেত তাঁর 
]কুেমর আনুগত. করা ও সওয়ােবর আশা করা এবং আMাহর 

                                                           

25 সাpািহক আYাওয়াহ, ১০-২-১৯৯৪, িরয়াদ, েসৗিদ আরব/ 
26KাE0/ 
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আেলার েরৗশনীেত তাঁর শাি9েক ভয় কের তাঁর নাফরমানী ত.াগ 
করা/27 

তাকওয়া হে6 একজন মুিমেনর কাম. Eণ/ এই Eণ না থাকেল 
মুিমন হওয়ার েকােনা অথ@ েনই/ কারণ, েয মুিমন আMাহর 
আেদশ ও িনেষধ মােন না েস আMাহেক এবং তাঁর শাি9েক ভয় 
কের না/ ভয় করেল, অবশ.ই েস আMাহর আেদশ-িনেষধ 
মানেতা/ তাকওয়া অজ@েনর জন. কুরআন ও হাদীেসর wান 
দরকার/ েসজন. কুরআন ও হাদীস পড়েত হেব ও বুঝেত হেব 
এবং েস অনুযায়ী কাজ করেত হেব/ যারা কুরআন-হাদীস পেড় 
না তােদর পে তাকওয়া অজ@ন করা খুবই ক;কর/ 

তাকওয়ার ব.াপাের অেনক ভুল েবাঝাবুিঝ আেছ/ িকছু েলাক 
আেছ যারা ইসলােমর ফরয, ওয়ািজব ও হারাম স&েক@ ভালভােব 
ওয়ািকফহাল নন, তারা িবেশষ িকছু সুmত ও নফল কাজ কের 
িনেজেদরেক েমাkাকী এবং অন.েদরেক েমাkাকী নয় বেল মেন 
কেরন/ তারা হােত তসবীহ, মাথায় টুিপ-পাগড়ী, গােয় লiা জামা 
এবং েপশাব-পায়খানায় িঢলা ব.বহার করােক তাকওয়ার মাপকািঠ 
মেন কেরন/ অথচ এEেলা সুmত ও েমা9াহােবর েবশী িকছু নয়/ 
িক_ তােদর ব.ি0গত, পািরবািরক, সামািজক, অথ@ৈনিতক ও 
রা±ীয় জীবেন ইসলােমর অগিণত ফরয-ওয়ািজব রেয়েছ েযEেলা 

                                                           

27KাE0  
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তারা পালন কেরননা এবং েসEেলার খবরও রােখন না/ েযমন 
পদ@াহীনতা, সুদ, ঘুষ, সn কােজর আেদশ ও অসn কােজর 
Kিতেরাধ, দাওয়ােত xীন, xীন Kিতtার দািয়� ইত.ািদ পালেনর 
ব.াপাের তারা উদাসীন/ 

পাIের, যারা এসব কাজ কেরন এবং েসজন. জান-মাল উnসগ@ 
কেরন তােদরেক তারা েমাkাকী বলেত নারাজ/ অথচ তারাই 
সিত.কার অেথ@ মুkাকী/ তারাই রাসূলুMাহর সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম ও সাহাবােয় েকরােমর প�িতেত জান-মােলর সব@া�ক 
েকারবানী কের তাকওয়া চূড়াI পরাকাtা েদখান/ তারা িবজয়ী 
গাজী িকংবা শহীদ হন/ এরাই যিদ েমাkাকী না হন, তাহেল যারা 
এেতা স9া আমল কের এবং কিঠন আমল েথেক দূের থােক 
তারা েমাkাকী হন েকােনা যুি0েত? তাকওয়ােতা �ধু িকছু সুmাত 
ও সীিমত ফরয কাজ আদােয়র নাম নয়/ মুkাকী হেত হেল 
ব.ি0গত, পািরবািরক, সামািজক, সাংvৃিতক, অথ@ৈনিতক এবং 
আIজ@ািতক নীিতসহ িশা ও অন.ান. সকল িবষেয় আMাহর 
আেদশ ও িনেষধ মানেত হেব/ 

এক ধরেনর ভ¸ পীর-ফিকর ও দরেবশ আেছ যারা ব] 
অৈনসলামী কাজ কের িনেজেদরেক মুkাকী এবং আMাহর ওলী 
বেল Kকাশ কের/ তােদর হােত তাসবীহ ও লািঠ, মুেখ গাজা 
এবং পরেন িবিভm ধরেনর কাপড় থােক/ কবর পূজা তােদর 
Kধান কাজ/ এEেলা তাকওয়ােতা দূেরর কথা; বরং তার েথেক 
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হাজার মাইল দূেরর িজিনস/ েকননা, তাকওয়ার অথ@ হল, সকল 
ফরয-ওয়ািজব মানা এবং হারাম কাজ েথেক িবরত থাকা/ 
পাIের, তারা হারাম কাEেলা সব কের এবং ফরয-ওয়ািজব 
েথেক দূের থােক/ এরা জাহাmােমর ইhন ছাড়া আর িক? 

ওমার ইবেন খাkাব  রািদয়াMা] আন] মৃতু.র সময় িনজ পুc 
আ#ুMাহেক অসীয়ত কেরন, তুিম তাকওয়া অজ@ন কেরা, েয 
তাকওয়া অজ@ন করেল আMাহ েতামােক বাঁচােবন, েয আMাহেক 
ঋণ েদেব (দান করেব) িতিন তােক িবিনময় েদেবন, েয তাঁর 
�কিরয়া আদায় করেব, আMাহ তােক বািড়েয় েদেবন/ 

‘ওমর ইবন খাkাব রািদয়াMা] আন] উবাই ইবেন কা‘ব 
রািদয়াMা] আন]েক তাকওয়া স&েক@ িজেwস কেরন/ উবাই 
ইবেন কা‘ব রািদয়াMা] আন] বেলন: আপিন িক কাঁটাযু0 পেথ 
চেলেছন? ওমর রািদয়াMা] আন] বেলন, হ.াঁ/ উবাই রািদয়াMা] 
আন] বেলন, িকভােব চেলেছন? ওমর রািদয়াMা] আন] বেলন, 
গােয় েযন কাঁটা না লােগ েস জন. েচ;া কেরিছ ও সতক@ভােব 
চেলিছ/ উবাই  রািদয়াMা] আন] বেলন, ‘এটাই হে6 তাকওয়ার 
উদাহরণ/’28 

                                                           

28 তারিবয়াতুল আওলাদ িফল ইসলাম, আ#ুMাহ নােসর আলওয়ান, Kঃ ১৯৮১ 

দা�স সালাম, ৈব�ত/  
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ফেল েদখা যাে6, উবাই ইবেন কা‘ব রািদয়াMা] আন]র মেত, 
তাকওয়ার উদাহরন হে6, কºকাকীণ@ স� িগিরপেথ চলা/ যার 
দুই িদেকই কাঁটা এবং েয পেথ সামেন চলেত হেল সাবধােন না 
চলেল গােয় কাঁটা লাগার স:াবনা আেছ/ সমােজ হারাম ও িনিষ� 
কাজ ও শয়তােনর ওয়াসওয়াসােক কাঁটার সােথ তুলনা করা যায়/ 
আর সামেন অ¤সর হওয়ােক তাকওয়া বলা হয়/ কাঁটার মােঝ 
চলেত হেল কাঁটা সিরেয় চলেত হেব/ তাহেল কাঁটািব� হওয়ার 
স:াবনা থােক না/ মুিমনেকও অনু}পভােব কাঁটা সিরেয় িনZºক 
পেথ চলেত হেব/ তাহেল তাকওয়া অজ@েনর মাধ.েম মুkাকী 
হওয়া যায়/ 

বাইম মাছ েযমন কাদার মেধ. থাকা সে�ও তার গােয় কাদা লােগ 
না, একজন মুিমনও সমােজ পাপ-পি»লতা এবং আMাহর 
নাফরমানীর কলুিষত পিরেবেশ বাস করা সে�ও িতিন আMাহর 
আেদশ-িনেষধ েমেন চেলন/ পিরেবেশর তােল গা ভািসেয় েদয়ার 
পিরবেত@ িতিন আMাহর আেদশ-িনেষধ েমেন কলুষমু0 থােকন/ 
িতিন ে¯ােতর িবপরীেত চেল এবং সমােজ ন.ায় ও কল.ােণর 
ে¯াতধারা Kবািহত কেরন/ 

সাওম ফরয করার আয়ােত আMাহ বেলেছন: ‘স:বত েতামরা 
তাকওয়া অজ@ন করেত পারেব/’ এখােন ‘স:বতঃ’ শ#টা খুবই 
তাnপয@পূণ@/ েরাযার উেYশ. হে6 তাকওয়া/ িক_ েরাযা রাখেলই 
সবাই তাকওয়া অজ@ন করেত পাের না/ অেনক েরাযাদােরর 
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েরাযা, রািc জাগরণ এবং ুধা-িপপাসার ক; ছাড়া অন. িকছু 
নয়/ অথ@াn তারা তাকওয়া অজ@ন করেত পাের না যিদও তারা 
েরাযা েরেখেছ/ এর কারণ িক? কারণ হে6, তারা না তাকওয়ার 
অথ@ বুেঝন, আর না বুেঝন রমযােনর উেYশ./ বুেঝন না বেলই 
েরাযা েশষ হওয়ার পর িকংবা রমযােনর মেধ.ই তারা আMাহর 
আেদশ অমান. কেরন এবং িনিষ� কাজ কের থােকন/ েরাযা 
তােদর জীবনেক িব�� বা সংেশািধত করেত পােরিন/ েরাযার 
মাধ.েম তােদর জীবন এবং আমেলর েকােনা পিরবত@ন হয়িন/ 
তাই তারা েরাযার আকাংিখত ফল লাভ করেত সম হনিন/ 
এজন.ই আMাহ বেলেছন: ‘স:বত েতামরা তাকওয়া অজ@ন করেত 
পারেব/’ অথ@াn তাকওয়া অজ@েনর েচ;া থাকেল তা অজ@ন করা 
স:ব/ যােদর েচ;া েনই, তারা তা অজ@ন করেত পাের না/ 

অন.িদেক, যারা েরাযার মাধ.েম িনেজেদর জীবন ও আমেলর 
পিরবত@ন এেনেছন এবং েরাযার আেগ যারা আMাহর আেদশ-
িনেষধ অমান. করেতন, তারা েরাযার মাধ.েম এবং েরাযার পর 
আMাহর আেদশ-িনেষধ পালন করা �� কেরেছন, তারাই 
রমযােনর মূল উেYশ. ‘তাকওয়া’ অজ@ন করেত সম হেয়েছন/ 
তােদর জন.ই রেয়েছ রমযােনর অেনক পুরZার/ হাদীেস 
েরাযাদােরর জন. েয সকল ফিজলেতর কথা বিণ@ত হেয়েছ, তারাই 
তা লাভ করেবন/  
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ব�ত তাকওয়া আেগর ও পেরর সবার জন. আMাহর অিচয়ত/ 
আMাহ সকল যুেগর েলাকেদরেক তাকওয়া অজ@েনর িনেদ@শ 
িদেয়েছন/ আMাহ বেলন, 

يۡ  َولََقدۡ  ﴿ ِينَ ٱ َناَوص� ْ  ل� وتُوا
ُ
نِ  �ي�اُكمۡ  لُِكمۡ َقبۡ  ِمن َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ

َ
ْ ٱ أ ۚ ٱ ت�ُقوا َ �2 ﴾ 

]  686: النساء[  

‘আিম েতামােদর পূেব@র আহেল িকতাবেদর এই উপেদশ 
িদেয়িছলাম আর এখন েতামােদরেকও উপেদশ িদি6 েয তাকওয়া 
অবলiন কেরা/’ (সূরা িনসা: ১৩১) 

তাকওয়া অবলiন করেল দুিনয়া ও আেখরােত অেনক ফায়দা 
আেছ/ এখন আমরা েস সকল ফায়দা স&েক@ আেলাচনা করেবা/ 

তাকওয়ার দুিনয়াবী ফায়দাতাকওয়ার দুিনয়াবী ফায়দাতাকওয়ার দুিনয়াবী ফায়দাতাকওয়ার দুিনয়াবী ফায়দা    

1. তাকওয়ার ফেল মানুেষর জিটল িবষয়Eেলা সহজ হেয় যায়/ 
মহান  আMাহ বেলন:  

َ ٱ َيت�قِ  َوَمن ﴿ ُ  َعلَيۡ  �2 مۡ  ِمنۡ  ۥل�
َ
ِ أ ]  @: الطالق[ ﴾ ± ايُۡسٗ  ۦرِه  

‘আMাহর তাকওয়া অবলiন করেল আMাহ বাdার িবিভm 
িবষয়Eেলা সহজ কের েদেবন/’ (সূরা তালাক: ৪) এর ফেল 
সিঠক পেথ চলেত বাdার েকােনা ক; হেব না/ 
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2. তাকওয়ার ফেল মানুষ শয়তােনর অিন; েথেক বাঁচেত 
পাের/ মহান আMাহ বেলন: 

ِينَ ٱ إِن�  ﴿ ْ ت�َقوۡ ٱ ل� ُهمۡ  إَِذا ا يۡ ٱ ّمِنَ  ئِٞف َط�  َمس� ْ  نِ َطٰ لش� ُروا بۡ  ُهم فَإَِذا تََذك� ونَ م�  ِصُ
]  YX6: االعراف[ ﴾ ·  

 ‘যারা তাকওয়া অনুসরণ কের, শয়তান তােদরেক িত করার 
জন. �শ@ করেল তারা সােথ সােথ আMাহেক ®রণ কের, তখন 
তারা তােদর জন. সিঠক ও কল.াণকর পথ সু�;ভােব েদখেত 
পায়/’ (সূরা আরাফ: ২০১) 

3. শয়তােনর িত েথেক বাঁচা িবরাট সাফল./ তাকওয়ার 
মাধ.েম আসমান ও যমীেনর বরকেতর দরজা খুেল যায়/ 
মহান আMাহ বেলন: 

ن�  َولَوۡ  ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  ُقَرى� لۡ ٱ َل أ ْ ت�َقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا َمآ ٱ ّمِنَ  تٖ بَرََكٰ  ِهميۡ َعلَ  َنالََفَتحۡ  ا  ءِ لس�

 ٱوَ 
َ
ْ  ِكنَوَلٰ  ِض ºۡل بُوا َخذۡ  َكذ�

َ
ْ  بَِما ُهمَنٰ فَأ ] ��: االعراف[ ﴾ ½ ِسُبونَ يَكۡ  َكنُوا

  

‘জনপদবাসীরা ঈমান ও তাকওয়ার অনুসরণ করেল, আমরা 
তােদর জন. আসমান ও যমীেনর বরকতসমূহ উ¢ু0 কের 
েদেবা/’ (সূরা আরাফ: ৯৬)ফেল বাdার আর সমস.া থাকেব না/ 

4. সত. ও বািতেলর মেধ. পাথ@ক. করার েতৗিফক লাভ কের/ 
মহান আMাহ বেলন: 

َهاَي�  ﴿ ي�
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  ل� ْ  إِن ا َ ٱ َتت�ُقوا ]  �Y: االنفال[ ﴾ ¾ اَقانٗ فُرۡ  ل�ُكمۡ  َعلَيۡ  �2  
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 ‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আMাহেক ভয় কের তাকওয়া অবলiন 
করেল আMাহ েতামােদর জন. সত.-িমথ.ার মেধ. পাথ@ক. সৃি; 
করার মানদ¸ দান করেবন/’ (সূরা আনফাল- ২৯) 

5. সংকট েথেক উ�ার এবং অভািবত িরযক দান করেবন/ 
িতিন বেলন: 

َ ٱ َيت�قِ  َوَمن ¿ۚ ﴿ ُ  َعلَيۡ  �2  ﴾ � تَِسُبۚ َيۡ  َ{  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ َوَيرۡ  Â ارَجٗ َمۡ  ۥل�
]  Y،  8: الطالق[  

 ‘েয আMাহেক ভয় কের তাকওয়া অনুসরণ কের, আMাহ তােক 
সংকট েথেক উ�ার করেবন এবং তােক অভািবত িরযক দান 
করেবন/’(সূরা তালাক: ২০) 

িবপদ মুি0 ও Kশ9 িরযক িবরাট েনয়ামত/ 

6. আMাহর ওলী ও বhু হওয়া যায়/ িতিন বেলন: 
وۡ  إِنۡ ﴿

َ
ٓ أ ۡ ٱ إِ{�  ٓۥ ُؤهُ ِلَا ]  @8: االنفال[ ﴾ = ونَ ُمت�قُ ل  

 ‘মুkাকীরা তাঁর বhু/’ (সূরা আনফাল: ৩৪) যার বhু আMাহ, তার 
আর সমস.া িক? 

7. আMাহর ভােলাবাসা লাভ করা যায়/ মহান আMাহ বেলন: 
َ ٱ فَإِن�  ¿ٰ﴿ ۡ ٱ ُيِب�  �2 ]  �[: عمران ال[ ﴾ Æ ُمت�ِقيَ ل  



 

51 

 ‘আর িন�য় আMাহ েমাkাকীেদরেক ভালবােসন/’ (সূরা আেল 
ইমরান: ৭৬) 

এটা তাকওয়ার মহান সাফল./ 

8. আMাহর সাহচায@ লাভ করা যায়/ কুরআেন আMাহ বেলন: 
ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ ت�ُقوا ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  �2 ن�  ا

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َمعَ  �2 ]  @�6: ا�قرة[ ﴾ Ç ُمت�ِقيَ ل  

 ‘যারা আMাহেক ভয় কের এবং তাঁর সীমা লংঘন েথেক দূের 
থােক, িন�য়ই আMাহ েসইসব মুkাকীেদর সােথ আেছন/’ (সূরা 
আল বাকারা: ১৯৪) 

আMা] আকবার, আMাহর সাহায., েহফাজত ও িনরাপkা 
লাভ করা কত িবরাট েসৗভাগ.! 

9. মুkাকীর আমল কবুল হয়/ িতিন বেলন:  
ُ ٱ َيَتَقب�ُل  إِن�َما ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �2 ]  [Y: دة ا\ائ[ ﴾ È ُمت�ِقيَ ل  

 ‘আMাহ অবশ.ই েমাkাকীেদর আমল কবুল কেরন/’ (সূরা আল 
মােয়দা: ৫৭) 

আমল কবুল না হেল সব@নাশ/ িক_ েমাkাকীর এটা 
েসৗভাগ./ 

10. দুিনয়া ও আিখরােতর আMাহর প েথেক তােদর েকােনা 
ভয়-ভীিত েনই/ মহান আMাহ বেলন:  
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ۡص  ت�َقٰ ٱ َفَمنِ  ﴿
َ
] 8B: االعراف[ ﴾ A نُونَ زَ َيۡ  ُهمۡ  َوَ{  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فTََ  لَحَ َوأ

  

‘যারা তাকওয়া অজ@ন কের ও িনেজর আচার-আচরণেক সংেশাধন 
কের, তােদর েকােনা ভয়-ভীিত ও েপেরশানী েনই/’ (সূরা আরাফ: 
৩৫) 

11. Eণাহ মাফ ও িবশাল পুরZার েদওয়া হেব/ িতিন বেলন: 
َ ٱ َيت�قِ  َوَمن﴿ جۡ  ۥٓ َلُ  ِظمۡ َوُيعۡ  ۦاتِهِ  َٔ َسّيِ  هُ َعنۡ  يَُكّفِرۡ  �2

َ
]  B: الطالق[ ﴾ Ï ًراأ  

 ‘েয আMাহেক ভয় কের তাকওয়া অনুসরণ কের, আMাহ তার 
Eণাহ েমাচন করেবন এবং তােক মহা পুরZার েদেবন/’ (সূরা 
তালাক: ৫) 

12. তাকওয়া উkম সiল/ মহান আMাহ বেলন:  
﴿ ۗ¿  ْ ُدوا ادِ ٱ َخۡيَ  فَإِن�  َوتََزو� ]  [�6: ا�قرة[ ﴾ َوٰىۖ ل�قۡ ٱ لز�  

‘েতামরা সiল সং¤হ কর/ তেব তাকওয়াই হেলা উkম সiল/’ 
(সূরা আল বাকারা: ১৯৭) 

13. মুkাকী আMাহর কােছ সব@ািধক স+ািনত/ মহান আMাহ 
বেলন: 

كۡ  إِن� ﴿
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُكمۡ أ تۡ  �2

َ
ٰ أ ]  68: اsجرات[ ﴾ Ò ُكمۚۡ َق/  
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 ‘েতামােদর মেধ. েস ব.ি0ই আMাহর কােছ সব@ািধক স+ািনত েয 
অিধকতর তাকওয়ার অনুসারী/’ (সূরা আল ]জুরাত: ১৩) 
মুিমেনর এর চাইেত বড় চাওয়া-পাওয়া আর িক হেত পাের? 

14. আMাহ েমােমন মুkাকীেক নাজাত েদন ও উ�ার কেরন/ 
িতিন বেলন: 

ِينَ ٱ َناَوَن�يۡ  ﴿ ْ  ل� ْ  َءاَمُنوا ]  67: فصلت[ ﴾ � َيت�ُقونَ  َوَكنُوا  

 ‘যারা ঈমান এেনেছ ও তাকওয়া অনুসরণ কেরেছ আমরা 
তােদরেক উ�ার কেরিছ ও িবপদমু0 কেরিছ/’ (সূরা ফুি6লাত: 
১৮) 

15. তাকওয়ার অনুসারীরা দুিনয়া ও আিখরােতর েখাশ খবর লাভ 
কের/ এর মেধ. দুিনয়ায় q¼ িকংবা মানুেষর ভােলাবাসা ও 
Kশংসা অন.তম/ মহান আMাহ বেলন: 

ِينَ ٱ ﴿ ْ  ل� ْ َوَكنُو َءاَمُنوا نۡ ٱ ةِ َيوٰ لَۡ ٱ ِف  ىٰ ُبۡشَ لۡ ٱ لَُهمُ  Õ َيت�ُقونَ  ا     ÜÜÜÜ ِخَرةِۚ Ûٱ َوِف  َيال�
]  ¡�  ، �: يونس[ ﴾  

 ‘যারা ঈমান আেন ও তাকওয়া অবলiন কের, তােদর জন. 
দুিনয়া ও আিখরােত রেয়েছ সুসংবাদ/’ (সূরা ইউনুস: ৬৩-৬৪) 

 

তাকওয়ার পরকালীন ফায়দাতাকওয়ার পরকালীন ফায়দাতাকওয়ার পরকালীন ফায়দাতাকওয়ার পরকালীন ফায়দা    
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তাকওয়ার মাধ.েম পরকােল জাmাত, মুি0, স+ান, ময@াদা ও ব] 
েনয়ামত লােভর েসৗভাগ. হেব/ এখন আমরা এ িবষেয় qয়ং 
আMাহর বাণী ও Kিত½িতEেলা উেMখ করেবা/ 

1. মুkাকীরা জাmােত থাকেব/ মহান আMাহ বেলন: 
ۡ ٱ إِن�  ﴿ ٰ  ِف  ُمت�ِقيَ ل ]  B@: اsجر[ ﴾ Ý وَُعُيونٍ  تٖ َجن�   

‘িন�য়ই েমাkাকীরা জাmাত ও ঝণ@াধারার মেধ. বাস করেব/’ 
(সূরা েদাখান: ৫১) 

2. তাকওয়ার ফল হেব জাmাত লাভ/ িতিন বেলন: 
ْ َوَسارُِعوٓ ۞ ﴿ ّبُِكمۡ  ّمِن فَِرةٖ َمغۡ  إßَِٰ  ا َمٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجن�ةٍ  ر� ٰ لس�  ٱوَ  ُت َو

َ
ۡت  ُض ºۡل ِعد�

ُ
 أ

]  688: عمران ال[ ﴾ ã ُمت�ِقيَ لِلۡ   

‘েতামরা েতামােদর Kিতপালেকর মা ও জাmােতর িদেক 
¾তগামী হও, যার Kশ9তা হেলা আসমান-যমীেনর সমান; এটা 
েমাkাকীেদর জন. ৈতির করা হেয়েছ/’ (সূরা আেল ইমরান: ১৩৩) 

3. মুkাকীরা নহর Kবািহত জাmােত বাস করেব/ িতিন বেলন: 
ِينَ  ﴿ ْ ت�َقوۡ ٱ لِل� ٰ  َرّبِِهمۡ  ِعندَ  ا  ٱ تَِهاَتۡ  ِمن يِر َتۡ  تٞ َجن�

َ
: عمران ال[ ﴾ è رُ َهٰ نۡ ۡل

6B  [  

 ‘যারা তাকওয়ার অনুসরণ কের তােদর জন. তােদর পালনকত@ার 
কােছ রেয়েছ জাmাত- যার পাশ িদেয় নহর Kবািহত হেব/’ (সূরা 
আেল ইমরান: ১৫) 
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4. মুkাকীেদরেক দেল দেল জাmােত েনয়া হেব/ মহান আMাহ 
বেলন: 

ِينَ ٱ َوِسيقَ  ﴿ ْ ت�َقوۡ ٱ ل� ]  8[: الزمر[ ﴾ ê ُزَمًراۖ  ن�ةِلَۡ ٱ إßَِ  َرب�ُهمۡ  ا  

 ‘যারা তােদর পালনকত@ার ভয় করেতা তােদরেক দেল দেল 
জাmােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব/’ (সূরা আয-যুমার: ৭৩) 

দেল দেল িমিছেলর মেতা জাmােত যাওয়ার আলাদা আনd 
রেয়েছ/ 

5. মুkাকীরা িনরাপদ {ােন বাস করেব/ েসখােন েকােনা 
িবপদ-আপদ েনই/ মহান  আMাহ বেলন: 

ۡ ٱ إِن�  ﴿ ِميٖ  َمَقااٍ  ِف  ُمت�ِقيَ ل
َ
]  B6: ا�خان[ ﴾ ì أ  

 ‘িন�য়ই েমাkাকীরা িনরাপদ {ােন অব{ান করেব/’ (সূরা দুখান: 
৫১) 

6. মুkাকীরা আMাহর Kিতিনিধ দেলর ময@াদা লাভ করেব/ 
িতিন বেলন: 

ۡ ٱ ُشُ َنۡ  مَ يَوۡ  ﴿ ]  7B: مريم[ ﴾ ï ادٗ َوفۡ  لر�îٱ إßَِ  ُمت�ِقيَ ل  

 ‘েসিদন েমাkাকীেদরেক দয়ালু আMাহর Kিতিনিধ িহসােব উঠােনা 
হেব/’ (সূরা মিরয়ম: ৮৫) 
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7. মুkাকীেদর জন. জাmােত কের উপর ক অথ@াn ব]তল 
ভবন েদওয়া হেব/ মহান আMাহ বেলন: 

ِينَ ٱ ِكنِ َلٰ  ﴿ ْ ت�َقوۡ ٱ ل� بۡ  ُغَرٞف  قَِهافَوۡ  ّمِن ُغَرٞف  لَُهمۡ  َرب�ُهمۡ  ا : الزمر[ ﴾ ò  نِي�ةٞ م�
YX  [  

 ‘যারা িনেজেদর পালনকত@ােক ভয় কের তাকওয়া অজ@ন 
কেরেছন, তােদর জন. রেয়েছ কের উপর িনিম@ত ক/’ (সূরা 
আয-যুমার: ২০) 

8. মুkাকীেদর জন. আMাহর কােছ রেয়েছ সেত.র আসন/ 
িতিন বেলন: 

ۡ ٱ إِن�  ﴿ ٰ  ِف  ُمت�ِقيَ ل قۡ  َملِيكٖ  ِعندَ  قٍ ِصدۡ  َعدِ َمقۡ  ِف  ó َوَنَهرٖ  تٖ َجن� õ م�  ﴾   َتِدر
]  B@،  BB: القمر[  

 ‘েমাkাকীরা থাকেব জাmাত ও নহের, সেত.র আসেন, সব@ািধপিত 
শাহানশােহর সািmেধ./’ (সূরা আল কামার: ৫৪-৫৫) 

9. মুkাকীরাই হেব জাmােতর উkরািধকারী/ মহান আMাহ 
বেলন: 

]  �8: مريم[ ﴾ Õ اتَِقيّٗ  َكنَ  َمن ِعَباِدنَا ِمنۡ  نُورُِث  ل�ِت ٱ ن�ةُ لَۡ ٱ َك تِلۡ  ﴿  

 ‘আমার েমাkাকী েলাকেদরেকই আিম জাmােতর উkরািধকারী 
বানােবা/’ (সূরা মিরয়ম: ৬৩) 
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10. জাmাতেক েমাkাকীেদর িনকটবত@ী করা হেব এবং িবনা 
কে; তারা তােত Kেবশ করেব/ এ মেম@ িতিন বেলন: 

زۡ  ﴿
ُ
]  86: ق[ ﴾ ù بَعِيدٍ  َغۡيَ  ُمت�ِقيَ لِلۡ  ن�ةُ لَۡ ٱ لَِفتِ َوأ  

 ‘জাmাতেক েমােমনেদর জন. িনকটবত@ী করা হেব এবং তা দূের 
থাকেব না/’ (সূরা কাফ: ৯০) 

11. মুkাকীেদরেক জাmােতর আয়তেলাচনা ]রেদর সােথ িবেয় 
েদেবা/’মহান আMাহ বেলন, 

]  @B: ا�خان[ ﴾ ó ِعيٖ  ِبُورٍ  ُهمَنٰ َوَزو�جۡ  لَِك َكَذٰ  ﴿  

 “এ}পই এবং আিম তােদরেক বড় চুিবিশ; ]রেদর সােথ 
িবেয় িদেবা” (সূরা দুখান: ৫৪) 

12. আMাহ মুkাকীেদরেক জাহাmাম েথেক মুি0 েদেবন/ িতিন 
বেলন:  

ِينَ ٱ ُنَنّجِ  ُثم�  ﴿ ْ ٱ ل� نََذرُ  ت�َقوا ٰ ٱ و� ]  Y[: مريم[ ﴾ � اِجثِيّٗ  فِيَها لِِميَ لظ�  

‘আেখরােত েপ°ছার পর আিম েমাkাকীেদরেক উ�ার করেবা এবং 
জােলমেদরেক েসখােন নতজানু অব{ায় েছেড় েদেবা/’ (সূরা 
মিরয়ম: ৭২) 

13. মুkাকীেদর বhু ছাড়া েকয়ামেতর িদন অন. সকল বhু 
শ�েত পিরণত হেব/ তাই েমাkাকীেদরেক দুিনয়ােত বhু 
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বানােনার েচ;া করেল পরকােল তারা কােজ আসেব/ 
মহান আMাহ বেলন: 

 ٱ ﴿
َ
ٓ ۡل �Tيَوۡ  ءُ ِخ õٱ إِ{�  َعُدو�  ٍض ِلَعۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  َمئِذ ۡ ]  [�: الزخرف[ ﴾ � ُمت�ِقيَ ل  

 ‘েমাkাকীেদর ছাড়া ঐিদন সকল বhু শ�েত পিরণত হেব/ (সূরা 
আয-যুখ�ফ: ৬৭) 

14. মুkাকীেদর জন. Kিত½ত জাmােত পিরZার ও সুেপয় 
পািন, অিবকৃত qােদর দুধ, qােদর শরাব এবং q6 মধু 
এই চার ধরেনর নহর Kবািহত হেব/ মহান আMাহ বেলন: 

َثُل  ﴿ ۡ ٱ وُِعدَ  ل�ِت ٱ ن�ةِلَۡ ٱ م� ٓ  ُمت�ُقوَنۖ ل نۡ  فِيَها
َ
ٓ  ّمِن رٞ َهٰ أ ا نۡ  َءاِسنٖ  َغۡيِ  ءٍ م�

َ
 ّمِن رٞ َهٰ َوأ

َبٖ  ۡ  ل�مۡ  ل� نۡ  ۥُمهُ َطعۡ  َيَتَغي�
َ
ةٖ  رٖ َخۡ  ّمِنۡ  رٞ َهٰ َوأ � ٰ  ل� نۡ  رِبِيَ ّلِلش�

َ
ۖ  َعَسلٖ  ّمِنۡ  رٞ َهٰ َوأ ٗ

َصّف  م�
ٞ َوَمغۡ  تِ ل�َمَرٰ ٱ ُكِّ  ِمن فِيَها َولَُهمۡ  ّبِِهۡمۖ  ّمِن فَِرة ْ  ل�ارِ ٱ ِف  ِلٞ َخٰ  ُهوَ  َكَمنۡ  ر�  وَُسُقوا

 ٓ عَ  اَحِيمٗ  ءً َما مۡ  َفَقط�
َ
ٓ أ ]  6B: "مد[ ﴾ è َءُهمۡ َعا  

 ‘েমাkাকীেদর জন. Kিত½ত জাmােত আেছ পিরZার ও q6 
সুেপয় পািন, অিবকৃত qােদর দুধ, পানকারীেদর জন. সুqাদু 
শরাব, পিরZার মধুর নহরসমূহ এবং তােত আেরা আেছ সকল 
ফল-ফলািদ ও তােদর পালনকত@ার প েথেক মা/’ (সূরা 
মুহা+দ: ১৫) 

এ হেলা তাকওয়ার িকছু উপকািরতা ও ফায়দা/ কুরআন ও 
হাদীেস তাকওয়ার আেরা ব] পুরZােরর কথা উেMখ আেছ/ তাই 
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সবারই তাকওয়া অজ@েনর আKাণ েচ;া করা উিচn/ েসজন. 
আMাহ বেলেছন: 

ْ ٱ﴿ َ ٱ ت�ُقوا ]  6XY: عمران لا[ ﴾ � ۦُتَقاتِهِ  َحق�  �2  

 ‘েতামরা আMাহেক তাকওয়ার যথাথ@ দাবী পূরণ কের ভয় 
কেরা/’ (সূরা আেল ইমরান- ১০২) 

পিবc রমযান মাস এ মহান তাকওয়ার অনুশীলেনর এক বা9ব 
কম@সূচী/ আMাহ েযন আমােদর সবাইেক রমযােনর এ মূল িশা 
অজ@েনর তওফীক েদন/ আমীন! 

 

২২২২....রমযান তাওবারমযান তাওবারমযান তাওবারমযান তাওবা----এে9এে9এে9এে9গফােরর মাসগফােরর মাসগফােরর মাসগফােরর মাস    

তাওবা শে#র অথ@ Kত.াবত@ন করা/ Eনাহগার বাdা তাওবার 
মাধ.েম আMাহর নাফরমানী েথেক আMাহর িদেক পুনরায় িফের 
আেস/ বাdা যত Eনাহই ক�ক না েকন আMাহর কােছ মা 
চাইেল িতিন মা ও মাফ কেরন/ বাdার Eনাহ যত বড় তাঁর 
রহমত এর চাইেতও বড়/ তাই িনরাশ হওয়ার েকােনা কারণ 
েনই/ আMাহ পিবc কুরআন মাজীেদ বেলেছন: 

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َيٰ ﴿ ۡسَ  ل�
َ
ْ أ �  ُفوا نُفِسِهمۡ  َ%َ

َ
ْ َتقۡ  َ{  أ ِۚ ٱ ةِر�ۡحَ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِن�  �2  فِرُ َيغۡ  �2

نُوَب ٱ ۚ  ل�  ]  B8: الزمر[ ﴾ � لر�ِحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِن�هُ  َجِيًعا
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“েহ আমার বাdারা! েতামরা যারা িনেজেদর আ�ার উপর জুলুম 
কেরছ, আMাহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না/ িন�য়ই, আMাহ 
সকল Eনাহ মাফ কেরন/ িনঃসেdেহ, িতিন অিধক মাশীল ও 
েমেহরবান/ (সূরা আয যুমার-৫৩) 

এ আয়াত অনুযায়ী আMাহর রহমত েথেক িনরাশ হওয়া িনিষ� বা 
কুফরী/ 

রমযান মাস হে6, তাওবা ও মার মওসুম-রহমত, নাজাত ও 
মাগেফরােতর মাস/  এ মাস তাওবার জন. মহামূল.বান/ 
রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: 

َ َعز< وََجل< يَْبُسُط يََدهُ بِالل<ْيِل ِ�َُتوَب ُمِ¥ُء اk<َهاِر َويَْبُسُط يََدهُ بِاk<َهارِ « إِن< اب<
ْمُس ِمْن َمْغِربَِهاِ�َ  ̈< َيْطلَُع الش<  .»ُتوَب ُمِ¥ُء الل<ْيِل َح

“আMাহ িদেন Eনাহকারীেদর Eনাহ মাফ করার জন. রােc িনজ 
মার হাত স²সািরত কেরন এবং রােc Eনাহকারীেদর Eনাহ 
মাফ করার জন. িদেন িনজ মার হাত স²সািরত কেরন/ 
েকয়ামেতর আেগ পি�েম সূেয@াদয় পয@I এভােবই চলেত 
থাকেব/ আMাহ বাdার Eনাহ মােফর জন. রীিতমত অেপা 
কেরন/ বাdা মাফ চাইেলই মাফ েপেত পাের/29 

                                                           

29 সহীহ মুসিলম,খ.৮,পৃ.৯৯,হাদীস নং৭১৬৫/ 
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Eনাহ মােফর জন. এর চাইেত বড় Kিত½িত আর িক হেত 
পাের? আMাহ আরও বেলন: 

ِيٱ َوُهوَ  ﴿ ِ  َعنۡ  َبةَ ل�وۡ ٱ َبُل َيقۡ  ل� ْ َيعۡ وَ  ۦِعَبادِه ّيِ ٱ َعنِ  ُفوا  َما لَمُ َوَيعۡ  اتِ  َٔ لس�
]  YB: الشورا[ ﴾ � َعُلونَ َتفۡ   

“িতিন েসই সkা িযিন বাdার তাওবা কবুল কেরন, তােদর Eনাহ 
মাফ কেরন এবং েতামরা যা কেরা সবিকছু িতিন জােনন/” (সূরা 
আশ-শূরা-২৫) 

িতিন বাdার তাওবা কবুল কেরন/ িক_ শত@ হেলা এখলােসর 
সােথ তাওবা করেত হেব এবং এরপর ই6াকৃতভােব আর েসই 
Eনাহ পুনরাবৃিk করা যােব না/ মহান আMাহ বেলন:  

ِينَ ٱوَ  ﴿ ْ  إَِذا ل� وۡ  ِحَشةً َفٰ  َفَعلُوا
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �2 نُوبِِهمۡ  َفُروا  ِلُ

نُوَب ٱ فِرُ َيغۡ  َوَمن ُ ٱ إِ{�  ل� ْ  لَمۡ وَ  �2 وا ٰ  يُِص� ْ  َما َ%َ ْوَل�  � لَُمونَ َيعۡ  وَُهمۡ  َفَعُلوا
ُ
 ئَِك أ

 ٓ غۡ  ؤُُهمَجَزا ٞ م� ّبِِهمۡ  ّمِن فَِرة ٰ  ر�  ٱ تَِهاَتۡ  ِمن ِريَتۡ  تٞ وََجن�
َ
ۚ  ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل  مَ َونِعۡ  فِيَها

جۡ 
َ
]  �68B،  68: عمران ال[ ﴾ � ِملِيَ َعٰ لۡ ٱ رُ أ  

“যারা অµীল কাজ কের েফলেলা িকংবা িনেজেদর আ�ার উপর 
জুলুম কের েফলেলা, িনেজেদর Eনাহর জন. আMাহেক ®রণ 
করেলা; আMাহ ছাড়া আর েক আেছ িযিন Eনাহ মাফ কের এবং 
তারা েজেন �েন কৃত Eনাহর পুনরাবৃিk কের না/ তােদর 
পুরvার হেলা, আMাহর মা এবং এমন জাmাত যার তলেদশ 
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িদেয় নহর Kবািহত-তারা েসখােন িচরিদন থাকেব/ 
আমলকারীেদর পুরvার কতই না উkম/” ( সূরা আেল ইমরান-
১৩৫-১৩৬)  

তাওবার পয@ায়Eেলা িন«}প: 

-Eনােহর qীকৃিত েদয়া 

-Eনােহর জন. লি£ত হওয়া 

-তাওবা করা ও মাফ চাওয়া 

-পুনরায় েসই Eনাহ না করার ওয়াদা করা 

-সকল পয@ােয় পূণ@ এখলাস ও আIিরকতা থাকা 

-ওয়াদার উপর িটেক থাকার জন. আMাহর সাহায. Kাথ@না করা/  

রমযান আসেল ব] েলাক ভাল মানুষ হেয় যান, েনক কােজ ব.9 
থােকন ও Eনার কাজ েথেক দূের থােকন/ রীিতমত জামাআেত 
নামায পেড়ন, তারাবী পেড়ন, েরাযা রােখন, কুরআন পেড়ন, দান-
সদকা কেরন, ঘুষ, িমথ.া এবং গািল পালাজ িকংবা িনdা অপবাদ 
েথেক দূের থােকন/ িক_ রমযান চেল েগেল তারা আবার রমযান 
পূব@ প�ে�র িদেক িফের যান/ তাহেল, তাওবা ও মার দাবী 
পূরণ হেলা েকাথায়? তারা যিদ আবার আMাহর নাফরমানী ও 
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Eনােহর মেধ. িলp হন, তাহেল মা, রহমত ও মাগেফরাত 
িকভােব লাভ করেবন? তাওবার উপর িটেক থাকা অত.I জ�রী/  

বhুগণ! মার জন. এর চাইেত বড় আহবান আর িক হেত 
পাের? েবাখারী শরীেফ আেরকিট ঘটনার উেMখ আেছ/ ঘটনািট 
হেলা, আেগর উ+ােতর এক ব.ি0 ৯৯িট হত.ার Eণাহ মাফ স:ব 
িকনা তা জানার জন. একজন আেবেদর কােছ যান/ আেলম 
ব.ি0িট ‘না’ বেলন/ তখন হত.াকারী এেকও হত.া কের হত.ার 
সংখ.া ১০০ পূণ@ কেরন/ তারপর ১০০ হত.ার Eনাহ মাফ স:ব 
িকনা তা জানার জন. এক  আেলেমর উেYেশ. রওনা কেরন/ 
েসখােন েগেল িতিন তােক বেলন েয তাওবার দরজা অবশ.ই 
উ¢ু0, তেব তুিম েযখােন থাক েসখান েথেক িহজরত কের 
েযখােন ভােলা েলাকরা থােক েসখােন চেল যাও/ পেথ তার মৃতু. 
উপি{ত হেল েনক ও পাপী েলােকর মৃতু.দানকারী েফেরশতােদর 
মেধ. েক তার }হ হরণ করেব তা িনেয় িবেরাধ সৃি; হয়/ পের 
তার তাওবার গIব.{ল কােছ না K{ান{ল কােছ তা মাপার 
িনেদ@শ আেস/ জরীেপ তাওবার িনকটবত@ী হওয়ায় েনক েলােকর 
}হ হরণকারী েফেরশতারা তার }হ হরণ কেরন/ এই ঘটনা 
তাওবার মম@ ও মাহা�. িক সুdরভােব ফুিটেয় তুেলেছ/ আMাহ 
আমােদর সবাইেক সিত.কারভােব তাওবা করার তাওিফক িদন/ 

 

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম আেরা বেলন:  
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« ليك» فيها من االستغفارمن أحب أن ت©ه صحيفته ف »  

‘েয ব.ি0 িনজ আমলনামা েদেখ খুিশ হেত চায় েস েযন েবশী 
কের Eনাহ মাফ চায়/’30 

মহান আMাহ বেলন: 

وۡ  ًءاُسوٓ  َمۡل َيعۡ  َوَمن ﴿
َ
َ ٱ فِِر َتغۡ يَسۡ  ُثم�  ۥَسهُ َنفۡ  لِمۡ َيظۡ  أ َ ٱ َيِدِ  �2  ار�ِحيمٗ  اَغُفورٗ  �2

]  66X: النساء[ ﴾ �  

‘েকউ খারাপ কাজ কের িকংবা িনেজর উপর জুলুম কের যিদ 
আMাহর কােছ মা চায়, েস আMাহেক মাশীল ও েমেহরবান 
েদখেত পােব/’ (সূরা িনসা: ১১০) 

আMাহ আেরা বেলন:  

ِينَ ٱوَ  ﴿ ْ  إَِذا ل� وۡ  ِحَشةً َفٰ  َفَعلُوا
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �2 نُ  َفُروا  وبِِهمۡ ِلُ

نُوَب ٱ فِرُ َيغۡ  َوَمن ُ ٱ إِ{�  ل� ْ  َولَمۡ  �2 وا ٰ  يُِص� ْ  َما َ%َ  ال[ ﴾ � لَُمونَ َيعۡ  وَُهمۡ  َفَعُلوا
]  68B: عمران  

‘যারা অµীল কাজ কের িকংবা িনেজর উপর জুলুম কের, এরপর 
আMাহেক ®রণ কের, িনেজেদর Eনাহ মাফ চায় এবং তারা 
েজেন�েন কৃত Eনাহর পুনরাবৃিk কের না/ আMাহ ছাড়া েক 
                                                           

30 বায়হাকী-�আ‘বুল ঈমান, আলবানী এেক িব�� হাদীস বেলেছন,সহীহ 

কুনুিযস সুmাহ,খ১,পৃ.৮০/ 
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আেছ Eনাহ মাফ করেব?’ অথ@াn আMাহ তােদর Eনাহ মাফ কের 
েদেবন/ (সূরা আেল ইমরান: ১৩৫) 

মহান আMাহ বেলন:  

ُ ٱ َكنَ  َوَما ﴿ َبُهمۡ  �2 نَت  ِلَُعّذِ
َ
ُ ٱ َكنَ  َوَما فِيِهمۚۡ  َوأ َبُهمۡ  �2  فُِرونَ َتغۡ يَسۡ  َوُهمۡ  ُمَعّذِ

]  88: االنفال[ ﴾ �  

‘আপিন তােদর মেধ. মওজুদ থাকা অব{ায় আMাহ তােদরেক 
আজাব েদেবন না, যারা Eনাহ মাফ চায়, আMাহ তােদর উপরও 
আজাব েদন না/’ (সূরা আনফাল: ৩৩) 

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলন:  

تُوُب إَِ�ْ «
َ
َ وَأ ْسَتْغِفُر اب<

َ
ِ إK�ِ َأل ةً َواب< ْكَ»َ ِمْن َسْبِعlَ َمر<

َ
ِ̀ اْ�َْوِم أ   »ِه 

‘আMাহর কসম, আিম িদেন আMাহর কােছ ৭০ বােরর অিধক 
তাওবাহ-এে9গফার কির/’ 31 

িন¿াপ নবী িদেন ৭০ বােরর েবশী তাওবা করেল পাপী উ+াহর 
সদস.েদর কমপে ৭০ এবং আেরা েবশী তাওবাহ করা উিচn/ 

মহান আMাহ বেলন: 

                                                           

31 মুসনােদ আহমাদ,খ১৪,পৃ১৯১,হাদীসনং ৮৪৯৩/ 
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ْ َتغۡ سۡ ٱ ُت لۡ َفقُ  ﴿ ارٗ  َكنَ  ۥإِن�هُ  َرب�ُكمۡ  فُِروا ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  � اَغف� َما  ُكمَعَليۡ  ءَ لس�
مۡ  ُكمِددۡ َوُيمۡ  7 اَرارٗ ّمِدۡ 

َ
ٰ بِأ ٰ  ل�ُكمۡ  َعلَوَيجۡ  َوبَنِيَ  لٖ َو  ل�ُكمۡ  َعلَوَيجۡ  تٖ َجن�

نۡ 
َ
]  6X،  6Y: نوح[ ﴾ � ارٗ َهٰ أ  

‘অতঃপর আিম বেলিছ, েতামরা েতামােদর পালনকত@ার মা 
Kাথ@না কেরা/ িতিন অত.I মাশীল/ িতিন েতামােদর উপর 
অজ¯ বৃি; ধারা েছেড় েদেবন, েতামােদর ধন-স&দ ও সIান-
স_িত বািড়েয় েদেবন, েতামােদর জন. বাগান {াপন করেবন 
এবং েতামােদর জন. নদী-নালা Kবািহত করেবন/’ (সূরা নূহ: ৯-
১২) 

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলন,  

من قال استغفر اهللا ا¯ي ال ® إال هو ال القيوم وأتوب إ�ه، غفرت «
 »ذنوبه و°ن �ن قد فر من الزحف

‘েয ব.ি0 বেল েয, আিম আMাহর কােছ Eনাহ মাফ চাই, িতিন 
ছাড়া আর েকােনা সিত.কার মা‘বুদ েনই/ িতিন িচরÀীব ও ধারক 
এবং আিম তার িদেকই Kত.াবত@ন করেবা/ তাহেল, তার 
Eনাহসমূহ মাফ কের েদওয়া হেব যিদও েস েজহােদর ময়দান 
েথেক পািলেয় আসুক না েকন/’32 েজহােদর ময়দান েথেক 

                                                           

32 সহীহ মীন কুনুিযস সুmাহ,খ.১,পৃ.৭৯/ 
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পািলেয় আসা কবীরা Eনাহ/ তা সে�ও আMাহ তােক মাফ কের 
েদেবন/  

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন, েয সাইেয়দুল 
এে9গফার পেড় এবং এর Kিত দৃঢ় িবাস কের সh.া হওয়ার 
আেগই িদেন মারা যায়, েস জাmাতবাসী হেব; আর েয ব.ি0 দৃঢ় 
িবাস সহকাের তা পেড় সকাল হওয়ার আেগ রােc মারা যায়, 
েসও জাmাতবাসী হেব/ 

সাইেয়দুল এে9গফার হল- 

ال ® إال أنت، خلقتq وأنا ا³ أنت ر² "سيد االستغفار أن يقول العبد «
عبدك، وأنا � عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من � ما صنعت، أبؤ 

 »بذن� فاغفر ¶، إنه ال يغفر ا¯نوب إال أنت وءلك بنعمتَك µّ وأب

‘েহ আMাহ, আপিন আমার Kিতপালক, আপিন ছাড়া আর েকােনা 
সিত.কােরর মা‘বুদ েনই/ আপিন আমােক সৃি; কেরেছন, আিম 
আপনার বাdা, সাধ.মত আপনার ওয়াদা-অLীকােরর উপর িটেক 
রেয়িছ, আমার মd কাজ েথেক আপনার কােছ পানাহ চাই, 
আমার উপর আপনার েনয়ামতেক qীকার কির, আমার Eনাহ 
qীকার কির, আমােক মাফ ক�ন, িন�য়ই আপিন ছাড়া েকউ 
Eনাহ মাফ করেত পাের না/’33  

                                                           

33 KাE0/ 
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রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম আেরা বেলন: “বাdা 
যখন তাওবা কের তখন আMাহ তার উপর ভীষণ খুশী হন/ 
েযমন েতামােদর কােরা সওয়ারী যিদ ম�ভূিমেত হািরেয় যায়, 
এর িপেঠ যিদ েতামােদর খাদ. ও পানীয় থােক, এটােক তালাশ 
কের না েপেয় ÂাI-sাI হেয় েকােনা গােছর নীেচ হতাশ হেয় 
�েয় পেড় এবং তখন যিদ হঠাn সওয়ারীিট এেস তার কােছ 
হািজর হয়, েস তখন এর লাগাম ধের আনেdর আিতশেয. ভুেল 
বেল েফেল ‘েহ আMাহ, তুিম আমার বাdা, আিম েতামার রব/ 
আMাহ েতামােদর এই আনd অেপা আেরা েবশী খুশী হন/”34  

তাই সব@দা তাওবা-এে9গফার করা দরকার/ 

তাওবা-এে9গফারকারীেদর জন. qয়ং আMাহর আরশ বহনকারী 
েফেরশতা ও এর চারপােশর েফেরশতারা এই বেল েদা‘আ কের 
েয, ‘যারা তাওবা কের এবং আপনার পেথ চেল, তােদরেক মা 
ক�ন এবং জাহাmােমর আযাব েথেক রা ক�ন/ েহ আমােদর 
রব! আপিন তােদরেক এবং তােদর বাপ-দাদা, qামী-�ী ও সIান-
স_িতেদরেক আপনার Kিত½িত িচরকাল বসবােসর জাmােত 
Kেবশ করান/ িন�য়ই আপিন পরাbমশালী, Kwাময় এবং 
আপিন তােদরেক অমLল ও িত েথেক রা ক�ন/ আপিন 

                                                           

34 সহীহ মুসিলম,খ১,পৃ.৮২,হাদীস নং৩০৫/ 
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যােক েসিদন অমLল েথেক রা কেরন, তােদর Kিত অনু¤হই 
করেবন/ এটাই মহাসাফল./’ (সূরা মুিমন: ৭-৯) 

তাওবা-এে9গফােরর ময@াদা আMাহর আরশ বহনকারী 
েফেরশতাসহ অন.ান. েফেরশতােদর কােছও অেনক েবশী/ 
েফেরশতারা িন¿াপ/ তােদর েদা‘আ কবুল হয়/ তাওবা করেল 
েফেরশতারা তাওবাকারীর পিরবার ও সIানেদরেক জাmােত 
Kেবেশর জন. েদা‘আ কেরন/ রমযান মুিমেনর জন. কত বড় 
েসৗভাগ.! 

মুিমেনর Kিতিট িবষয়ই কল.াণকর/ �িট করাও কল.াণকর হেত 
পাের যিদ মানুষ এরপর তাওবা কের িবনীত হয় এবং আMাহর 
কােছ মা চায়/ মুিমেনর Kেত.কিট িজিনসই কল.াণকর/ আর 
এটা মুিমন ছাড়া আর কােরা জন. নয়/ েস সুখ ও আনd েপেল 
�কিরয়া আদায় কের, েসটা তার জন. কল.াণকর/ আর দুঃখ ও 
ক; েপেল ৈধয@ ধারণ কের; েসটাও তার জন. কল.াণকর/ 

 

Eনাহ ও �িট তখন কল.াণকর হেব, যখন তা মানুষেক অিধক 
অিধক সওয়ােবর কাজ এবং তাওবা-এে9গফােরর জন. উxু� 
কের/ এ জন. েকােনা Eনাহ সংঘিটত হেয় েগেল তাওবার সােথ 
সােথ আেরা িকছু েনক কাজ করা কত@ব./ তা েসই Eনাহর 
কাফফারা হেয় যােব/ আMাহ বেলন:  
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ّيِ ٱ هِۡبَ يُذۡ  تِ َسَنٰ لَۡ ٱ إِن�  ¿ۚ ﴿ ]  @66: هود[ ﴾ � اتِۚ  َٔ لس�  

‘িন�য়ই েনক কাজ পাপ ও Eনাহ দূর কের েদয়/’ (সূরা হূদ: 
১১৪) 

তাই পাপ কাজ করেল নফল নামায, েরাযা, দান-সদকা, মা-
বােপর েসবা, �ী ও সIােনর Kিত অিধক েÃহ-মমতা, xীেনর 
দাওয়াত ও xীন Kিতtার কােজ বাড়ােনা, উপেদশ দান ও 
সnকােজর আেদশ এবং অসn কােজর Kিতেরাধ করা েযেত 
পাের/ সওয়ােবর কাজ করেল ১০ েথেক ৭০০ Eণ এবং Eনাহর 
কাজ করেল মাc ১টা Eনাহর পিরবেত@ ১টা Eনাহ েলখা হয়/ 
তাই েনক কাজ Eনাহেক দূর কের িদেত সম/ 

 

আবু ]রায়রা রািদয়াMা] আন] েথেক বিণ@ত, রাসূলুMাহ সাMাMা] 
আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলন: 

» ِ ِب ُهَرْيَرةَ َقْن َرُسوِل اب<
َ
ُ َعز< « قَاَل  - صF اهللا عليه وسلم-َقْن أ قَاَل اب<

 َُحَسَنًة فَإِْن َعِملََها َكَتْبُتَها وََجل< إَِذا َهم< َقْبِدى ¹ََِسَنٍة َولَْم َفْعَمْلَها َكَتبُْتَها َ
ْكُتْبَها 

َ
َع3َْ َحَسَناٍت إَِ- َسْبِعِمائَِة ِضْعٍف َو°َِذا َهم< بَِسيKَئٍة َولَْم َفْعَمْلَها لَْم أ

  »َعلَْيِه فَإِْن َعِملََها َكَتْبُتَها َسيKَئًة َواِحَدةً 

‘আমার বাdা যখন েনক কােজর ই6া কের, িক_ এখন পয@I 
আমল কেরিন, আিম তার জন. একিট সওয়াব িলিখ/ আর যিদ 
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আমল কের তাহেল ১০ েথেক ৭০০ Eণ সওয়াব িলিখ/ যিদ 
Eনাহর কােজর ই6া কের, িক_ এখনও তা কেরিন, আিম িলিখ 
না/ িক_ যিদ কাজিট কের েফেল, তাহেল আিম েকবল ১িট 
Eনাহ িলিখ/’35  

�ধু তাই নয়, সিঠক তাওবাসহ সিত.কার ঈমান এবং েনক কাজ 
করেল আMাহ েস Eনাহেক সওয়ােব পিরণত কের েদন/ 
তাওবাকারীর কত িবরাট েসৗভাগ.!  

মহান আMাহ বেলন: 

ْوَل�  الِحٗ َصٰ  َعَمTٗ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ{�  ﴿
ُ
ُل  ئَِك فَأ ُ ٱ ُيَبّدِ  اتِِهمۡ  َٔ َسّيِ  �2

ُ ٱ َوَكنَ  تٖۗ َحَسَنٰ  ]  ��: الفرقان[ ﴾ � ار�ِحيمٗ  اَغُفورٗ  �2  

‘িক_ যারা তাওবা কেরন, ঈমান আেন এবং েনক আমল কের 
আMাহ তােদর Eনাহেক েনক xারা পিরবিত@ত কের েদেবন, 
আMাহ মাশীল ও দয়ালু/’ (সূরা েফারকান: ৬৯) 

মানুষ Eনাহ না করেল আMাহ অন. জািত সৃি; মানুষ Eনাহ না করেল আMাহ অন. জািত সৃি; মানুষ Eনাহ না করেল আMাহ অন. জািত সৃি; মানুষ Eনাহ না করেল আMাহ অন. জািত সৃি; করেতনকরেতনকরেতনকরেতন    

Eনাহ বা �িট-িবচু.িত কাম. নয়/ তারপরও Eনাহ সংঘিটত হেয় 
যায়/ মুেমেনর ঈমান ও তাকওয়া যত েবিশ েহাক না েকন, Eনাহ 
েথেক বাঁচা স:ব হয় না/ েকবলমাc নবী-রাসূলগণ ব.িতbম/ 

                                                           

35 সহীহ মুসিলম,খ১,পৃ৮২,হাদীস নং ৩৫০/ 
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Eনাহ করাও ভােগ.র িলখন/ রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম বেলন: 

ُه مِ « َ َكَتَب َ�َ ابِْن آَدَم َحظ< ْدَرَك َذلَِك َال َ�َالََة فَِزنَا الَْعlِْ إِن< اب<
َ
نَا أ Kْن الز

ُق َذلَِك ُ¼<ُه  Kَوتَْشَتِ¿ َواْلَفْرُج يَُصد >Àْفُس َيَم>kَساِن الَْمْنِطُق َواKَظُر َوِزنَا الل>kا
بُه Kَويَُكذ«. 

‘আMাহ আদম সIােনর ভােগ. েযনার অংশ িলেখ েরেখেছন/ েস 
তােত অবশ.ই জিড়েয় পড়েব/ েচােখর েযনা হেলা েদখা এবং 
িজহবার েযনা হেলা বলা, Kবৃিk কামনা-বাসনা কের এবং েযৗনাL 
তােক হয় স&ূণ@ সত.ািয়ত কের আর না হয় িমথ.া Kিতপm 
কের/’36  

ভাগ. পিরবত@ন করা যায় না/ Eনাহ করার পর গব@-অহংকার না 
কের আMাহর কােছ িবনীতভােব Eনাহ মাফ চাওয়া ও তাওবা 
করা দরকার/ তাওবা করেল আMাহ Eনাহ মাফ কেরন/ বাdা 
Eনাহ করেব, আMাহ তা জােনন/ এ জন.ই রাসূলুMাহ সাMাMা] 
আলাইিহ ওয়াসাMাম েথেক এক হাদীেস এেসেছ: 

َاَء بَِقْوٍم يُ « 
َ

ُ بُِكْم َو_ َهَب اب< َ َ̄ ِى َغْفِ¥ نَِيِدهِ لَْو لَْم تُْذنُِبوا  >̄ ْذنُِبوَن َوا
َ َفَيْغِفُر لَُهْم   .»فَيَْسَتْغِفُروَن اب<

                                                           

36 বুখারী,খ ১৫,পৃ ৫৩৫,হাদীস নং ৬২৪৩/ 
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‘আমার Kাণ যার হােত তাঁর শপথ কের বলিছ, েতামরা Eনাহ না 
করেল আMাহ েতামােদর পিরবেত@ অন. একিট স²দায় সৃি; 
করেবন, যারা Eনাহ কের আMাহর কােছ মাফ চাইেব এবং িতিন 
তােদরেক মাফ করেবন/’37 

আনাস রািদয়াMা] আন] েথেক ভাল সনদ সহকাের আেরক 
হাদীেস নবী সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলন: 

لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكx من ذلك العجب »
  «العجب

 ‘েতামরা Eনাহ না করেল েতামােদর ব.াপাের আমার আেরা বড় 
আশংকা হয় েয েতামার আ�:িরতার িবরাট Eনায় িনমি£ত 
হেব/’38  

আসেল বাdা Eনাহ না করেল আMাহর غفور (মাকারী) নাম 

িকভােব হেব? েমাটকথা, Eনােহর মেধ. িটেক থাকা যােব না/ ভুল 
হেব, ভুল হেল মা চাইেত হেব/ 

৩৩৩৩....রমযান এখলােসর মাসরমযান এখলােসর মাসরমযান এখলােসর মাসরমযান এখলােসর মাস    

                                                           

37 সহীহ মুসিলম,খ ৮,পৃ৯৪,হাদীস নং ৭১৪১/ 
38 বায়হাকী, �আবুল ঈমান,খ৫,পৃ.৪৫৩,হাদীস নং ৭২৫৫/ শাইখ আল-

আলবানী হাদীসিটেক হাসান বেলেছন, সহী]ল জােম‘/  
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সকল Kকার ইবাদত, আনুগত. ও েনক কাজ কবুেলর জন. শত@ 
হেলা, এখলাস/ এখলাস ছাড়া েয েকােনা কাজ এমনিক েনক 
আমলও �ংস েটেন আেন/ 

 

এখলাস অথ@ হে6, একমাc আMাহর স_ি; ও পরকােলর মুি0র 
উেYেশ. েনক কাজ করা/ অন. েকােনা উেYশ. ও ল. অজ@েনর 
জন. েনক কাজ করা যােব না/ সামিয়ক ও জাগিতক qােথ@ িকংবা 
েকােনা ব.ি0, েগাtী, দল, স²দায়, সং{া ও েকােনা েনক 
েলােকর স_ি; অজ@েনর উেYেশ. েকােনা েনক কাজ করা যােব 
না/ এEেলার উেYেশ.র মাধ.েম আMাহেক স_; করা যােব না/ 
আMাহর স_ি;র জন. েকােনা মাধ.মেক স_; করার টােগ@ট করা 
যােব না/ কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়ত ছাড়া আMাহর 
স_ি; লােভর আর েকােনা উিসলা েনই/ েকােনা েনক ব.ি0র 
কবর, আ9ানা, েদবতা, পুেরািহত এবং দরেবশ আMাহর সােথ 
স&ক@ সৃি; ও তার স_ি; অজ@েনর মাধ.ম হেত পাের না/ তােদর 
কাছ েথেক ইসলােমর িবপরীত নয় এমন সব িশাই �ধু ¤হণ 
করা েযেত পাের, এর েবশী নয়/ কুরআন ও হাদীেসর বিণ@ত 
পÄায়ই েকবল আMাহর স_ি; অজ@ন করার েচ;া করেত হেব/ 

রমযান হে6, Kিশেণর মাস/ তাই ইেতাপূেব@ বিণ@ত হাদীেস 
রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন: ‘েয ব.ি0 
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ঈমান ও েকবলমাc সওয়াব লােভর উেYেশ. রমযােনর েরাযা 
রােখ, আMাহ তার অতীেতর সকল Eনাহ মাফ কের েদন/ 

এখােন েকবলমাc সওয়ােবর কথা বলার উেYশ. হেলা, 
এখলােসর সােথ েরাযা রাখেত হেব/ সওয়াব ও আMাহর স_ি; 
এবং পরকােলর মুি0র িনয়ত ছাড়া েরাযা রাখার েপছেন আর 
েকােনা উেYশ. থাকেত পারেব না/ েযখােন এখলাস ও একিনtতা 
থাকেব েসখােন ‘িরয়া’ বা েলাক েদখােনার মেনাভাব থাকেত 
পারেব না/ েলাক েদখােনার উেYেশ. েকােনা েনক কাজ করেল 
আMাহ তা কবুল কেরন না/ রমযােনর েরাযা আমােদরেক েলাক 
েদখােনার মেনাবৃিk দূর করার েÅিনং েদয়/ 

েয েকােনা ইবাদত অন. েলাক েদখেত পায়/ েযমন- নামায, 
যাকাত, হ£, কুরআন পাঠ ইত.ািদ/ এমনিক েগাপেন দান 
করেলও দাতা এবং দান ¤হীতা কমপে দুই ব.ি0 জানেত 
পাের/ িক_ েরাযার িবষয়িট বাdা ও আMাহ ছাড়া আর েকউ 
জানেত পাের না/ েকউ েরাযার মােস েগাপেন িকছু েখেল, িকংবা 
পািনেত ডুব িদেয় পািন পান করেল কা�র েদখার সাধ. েনই/ 
একমাc আMাহর ভয় এবং তার স_ি;র জন.ই মানুষ েরাযা 
রােখ/ েসখােন েলাক েদখােনার উেYশ. নয়; বরং এখলােসর 
িভিkেত পুরZার লাভ করাই উেYশ./ 

আমােদর অতীেতর েনক বাdাগণ এখলােসর কারেণ েনক 
কাজেক েগাপন রাখেতন/ হা+াদ ইবন যােয়দ Kখ.াত তােব‘ঈ 
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আইউব সাখিতয়ানী স&েক@ বেলেছন, আইউব হাদীস বণ@না 
করার সময় খুবই নরম হেয় েযেতন এবং একিদেক েমাড় িনেয় 
নােকর েµÆা পিরZার করেতন/ িতিন বলেতন, িক কিঠন সিদ@/ 
কাmা েগাপন করার কারেনই বািহ.কভােব মেন হেতা েয তার সিদ@ 
হেয়েছ/39 

মুহা+দ ইবন ওয়ােস‘ বেলন, আিম এক ব.ি0েক এমন েপেয়িছ 
িযিন তার �ীর সােথ একই বািলেশ শয়ন করেতন/ তার েচােখর 
পািনেত বািলশ িভেজ েযত িক_ �ী েটরও েপেতন না/ আিম 
আেরা এমন ব.ি0েক েদেখিছ িযিন একই কাতাের নামায 
পড়েছন, েচােখর পািনেত তার গাল েভেস েগেছ িক_ পাে@র 
মুসMী আেদৗ েটর পানিন/ তােব‘ঈ আইউব সাখিতয়ানী সারা রাত 
েজেগ ইবাদত করেতন, িতিন তা েগাপন করার জন. সকাল 
েবলায় এমনভােব আওয়াজ িদেতন েযন িতিন এইমাc ঘুম েথেক 
েজেগেছন/ ইবেন আিব আদী বণ@না কেরেছন, দাউদ ইবন আিব 
িহd ৪০ বছর নফল েরাযা েরেখেছন, তার �ী আেদৗ েটর 
পানিন/ িতিন িছেলন কম@কার/ সকাল েবলা সােথ খাবার িনেয় 
েযেতন এবং রা9ায় তা দান কের িদেতন এবং সh.ায় ঘের িফের 
রােতর খানা েখেতন/ 

মুখেলস েলাকেদর স&েক@ আMাহ বেলন: 
                                                           

39কাইফা নাঈসু রামাদান- আ#ুMাহ সােলহ, দা� ওয়াতান Kকাশনী িরয়াদ, 

Kকাশ- ১৪১১ িহ:/  
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ِينَ ٱ إِ{�  ﴿ ْ  ل� ۡص  تَابُوا
َ
ْ َوأ ْ عۡ ٱوَ  لَُحوا ِ  َتَصُموا ِ ٱب خۡ  �2

َ
ْ َوأ ِ  دِيَنُهمۡ  لَُصوا ْوَل�  �2ِ

ُ
 َمعَ  ئَِك فَأ

ۡ ٱ ُ ٱ تِ يُؤۡ  َف َوَسوۡ  ِمنَِيۖ ُمؤۡ ل ۡ ٱ �2 جۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل
َ
  ]  �@6: النساء[ ﴾ � اَعِظيمٗ  ارً أ

‘যারা তাওবা কের, সংেশাধন কের, আMাহেক মজবুতভােব 
আঁকেড় ধের এবং িনেজেদর xীনেক এখলাস ও িনtাপূণ@ কের, 
তারা মুিমনেদর সােথ রেয়েছ/ আMাহ শীjই মুিমনেদরেক মহান 
িবিনময় দান করেবন/’ (সূরা িনসা: ১৪৬) 

এই আয়ােত আMাহ এখলাস সহকাের েনক কােজর মহান 
িবিনমেয়র কথা েঘাষণা কেরেছন/ 

এখলােসর ফযীলত স&েক@ রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম েথেক অেনক হাদীস বিণ@ত আেছ/ মুখেলস েলাকেদর 
জন. সুসংবাদ/ তারা েহদােয়েতর বািত এবং তােদর উপর েথেক 
সকল অhকারা6m েফতনা েকেট যায়/ 

দাহহাক ইবন কােয়স েথেক বিণ@ত, রাসুলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম বেলেছন: 

"  "أخلصوا أعمالكم هللا ، فان اهللا ال يقبل إال ما خلص 

‘েতামরা েতামােদর আমলেক এখলাস ও িনtাপূণ@ কেরা/ আMাহ 
এখলাস ছাড়া েকােনা আমল কবুল কেরন না/’40  

                                                           

40 কানযুল উ+াল,খ৩,পৃ২৩,হাদীস নং৫২৫৮/ 
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অতএব, আMাহ এখলাস ও তার স_ি;র উেYেশ. িনেবিদত 
আমল ছাড়া অন. েকােনা আমল কবুল কেরন না/’  

বুখারী ও মুসিলম শরীেফ ইবেন ওমর  রািদয়াMা] আন] েথেক 
আেগর যুেগর উ+াহর Eহায় অব�� িতনজন েলােকর এখলােসর 
ঘটনা বিণ@ত হেয়েছ/ তােত তারা িতনজন এমন এমন িতনিট 
েনক কােজর েদাহাই িদেয় আMাহর কােছ Eহার মুখ েথেক পাথর 
সিরেয় তােদরেক মু0 করার ফিরয়াদ জািনেয়িছেলন, যােত 
এখলাস ও আMাহর স_ি; ছাড়া আর িকছুই িছল না/ এর xারাও 
বুঝা যায় েয, এখলাস িবপদ দূর হওয়ার অন.তম হািতয়ার/ 

উপেরা0 আেলাচনা xারা পিরZার হেয় েগল েয, এখলাস ছাড়া 
েকােনা আমল ¤হণেযাগ. হেব না, তাই এই মহান রমযান মােস 
এখলাস ও একিনtতা অজ@েনর Kিশণ িনেয় আমােদর সবাইেক 
মুখেলস হেত হেব/ 

ঘঘঘঘ....রমযান দয়া ও দানরমযান দয়া ও দানরমযান দয়া ও দানরমযান দয়া ও দান----সদকার মাসসদকার মাসসদকার মাসসদকার মাস    

রমযান দয়া ও ক�ণার মাস/ এই মােস উপবাসরত মুসিলমরা 
অভাবী েলাকেদর দুঃখ সরাসির অনুভব করেত পাের/ েরাযাদার 
হেব সব@ািধক দয়ালু/ ুধা, িপপাসা ও কে;র দাবী হে6, অন. 
মুসিলম ভাইেয়র অভাব দূর করা/ েহ েরাযাদার! অগিণত মানুষ 
ুধা ও জঠরFালায় িশকার, তােদর Kিত নজর দাও, সহ¯ েলাক 
কাপড়হীন, তােদরেক ব� দাও/ 
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হাদীেস এই মাসেক রহমত, মা ও মুি0র মাস বলা হেয়েছ/ 
qয়ং আMাহই মানুষেক রহম কেরন এই মােস/ তাই 
েরাযাদারেকও অেন.র Kিত দয়া ও রহমেতর িশা ¤হণ করেত 
হেব/ 

দয়া ও রহমত হে6 আMাহর একিট িবেশষ অনু¤হ/ িতিন যােক 
ইে6 তার অIের এই রহমত দান কেরন/ আMাহ দয়ালু েলােকর 
উপর রহমত নািযল কেরন/ আMাহ িনেজও দয়ালু এবং 
েমেহরবান/ িতিন বাdােদরেক দয়া Kদশ@েনর আহবান জািনেয় 
বেলন, তারাও েযন ৈধয@ এবং দয়ার উপেদশ দান কের/ 

মানুেষর অIের দয়া না থাকার অেনক কারণ আেছ/ েসEেলা 
হে6 িন«}প: 

ক.অিতির0 Eনাহ ও নাফরমানীর কারেণ অIের মিরচা পেড়/ 
ফেল, তা কেঠার বা পাষাণ Çদেয় পিরণত হয়/ আMাহ ই]দীেদর 
পােপর কথা উেMখ কের বেলেছন: ‘তােদর অIর শ0 হেয় েগেছ 
পাথেরর মেতা িকংবা এর চাইেতও েবশী/’ (সূরা বাকারা: ৭৪) 

তােদর স&েক@ আMাহ আেরা বেলেছন:  

‘Kিত½িত ভL করার কারেণ আমরা তােদর উপর অিভশাপ 
নািযল কির এবং তােদর অIরেক শ0 কের েদই/’ (সূরা আল 
মােয়দা: ১৩) 
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খ.অিতির0 েভাগিবলােসর কারেণও অIর শ0 হেয় যায়/ েসই 
জন.ই রমযােনর আগমন, েযন মানুেষর ুিmবৃিk ও েভাগিবলােসর 
উপর লাগাম িদেত পাের/ 

রমযােন সকল পয@ােয়র েলােকর উপর দয়া ও েমেহরবানীর 
অিতির0 দািয়� অিপ@ত হয়/ সরকার ও রা±Kধােনর জনগেণর 
সােথ নÈতা ও দয়া Kদশ@ন করা উিচn/  

িশক ছােcর সােথ নরম ও ভª ব.বহার করেবন, দয়া ও 
েমেহরবানী Kদশ@ন করেবন/ পরবত@ীেত ছাcরাও িশক হেয় 
দয়াবান হেব/ অনু}পভােব, নামােযর ইমাম মুসMীর Kিত দয়াবান 
হেবন/ িতিন দীঘ@ েকরাত পেড় তােদরেক ক; েদেবন না/  

অনু}পভােব, দা‘ঈেক দাওয়াতী কােজর েেc সাধারণ মানুেষর 
সােথ দয়া েদখােত হেব/ িতিন েযন তােদর কাউেক ক; না েদন/ 
আMাহ মূসা ও হা}ন (আ:) েক েফরাউেনর কােছ দাওয়ােতর 
িনেদ@শ িদেয় বেলন: ‘েতামরা তার সােথ নরম কথা বলেব/ 
স:বত েস েহদায়াত ¤হণ ও আMাহেক ভয় করেত পাের/’ (সূরা 
তা-হা: ৪০) 

িপতা সIােনর সােথ সদয় আচরণ করেবন/ তােদর সােথ কেঠার 
ব.বহার করেল এর পিরণিত খারাপ হয়/ তাই নবী সাMাMা] 
আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলেছন:  
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   "ما �ن الرفق ` شئ إال زانه ، وال نزع من شئ إال شانه"

‘েকান িজিনেসর নÈতা তােক সুdর বানায় এবং নÈতা Kত.াহার 
করা হেল তা মেd পিরণত হয়/’41 

সাহাবােয় েকরাম অভাবী ও গরীবেদর Kিত দয়া ও সহানুভূিত 
Kদশ@ন করেতন/ আবদুMাহ ইবেন ওমার  রািদয়াMা] আন] 
ে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. Kাথ@না 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 
উেYেশ. দুেটা �িট ৈতির করা হয়/ িভুক আসায় িতিন তা 
িভুকেক িদেয় েদন এবং িনেজ না েখেয় রাত কািটেয় েদন/ 

রমযান দানরমযান দানরমযান দানরমযান দান----সদকার মাসসদকার মাসসদকার মাসসদকার মাস    

রমযান সকল েনক কােজর জন. অিধক সওয়ােবর মাস/ দান-
সদকা রমযােনর একিট E��পূণ@ িশা ও করণীয়/ েরাযার 
উপবােসর মাধ.েম গরীব-দুঃখী মানুেষর ক; বুঝার পর তা দূর 

                                                           

41 কানযুল উ+াল,খ৩,পৃ৩৮,হাদীস নং৫৩৬৭/ 
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করার জন. বা9ব ব.ব{া হেলা দান-সদকাহ করা/ আর এ 
কারেণই নবী সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম অন.ান. মােস বড় 
দাতা হওয়া সে�ও রমযােন িতিন আেরা েবশী দান করেতন/ 
আ#ুMাহ ইবেন আzাস েথেক বিণ@ত,  

�ن رسول اهللا صF اهللا عليه و سلم أجد اkاس و �ن أجود ما يكون ` "
�ن يلقاه جxيل ` >  رمضان حl يلقاه اyلك جxيل عليه السالم و

فلرسول اهللا صF اهللا عليه و سلم : �لة من رمضان فيدارسه القرآن قال 
 "أجود باcZ من الريح اyرسلة 

‘রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম এমিনেতই সব@ািধক 
দানকারী িছেলন/ িক_ িতিন রমযােন িজবরীল (আ) এর সােথ 
সাােতর পর Kবাহমান বাতােসর মেতা উ¢ু0 হ9 ও অিধকতর 
দাতা হেয় েযেতন/’ 42 

অতএব, ‘রমযােনর দান-সদকাহ সেব@াkম/’ েয েকােনা ইবাদেতর 
সওয়াব নীেচ ১০ েথেক �� হয় এবং উপেরর িদেক ৭শ বা 
আেরা অিধক স²সািরত/ িক_ একমাc আMাহর পেথ দােনর 
সওয়াব নীেচ ৭শ েথেক �� হয় এবং উপেরর িদেক আেরা 
েবশী/ ১০ েথেক �� হয় না/ এটা দান-সদকার ৈবিশ;./ এ 
মেম@ আMাহ কুরআেন বেলন: 

                                                           

42 �আবুল ঈমান,খ২,পৃ ৪১৩,হাদীস নং ২২৪৬/ 
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َثُل  ﴿ ِينَ ٱ م� مۡ  يُنفُِقونَ  ل�
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  لَُهمۡ َو � َحب�ةٍ  َكَمَثلِ  �2

َ
 ِف  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  َبَتۡت أ

ُ ٱوَ  َحب�ةٖۗ  ّمِاْئَةُ  ُبلَةٖ ُس  ُكِّ  ٓ  لَِمن عُِف يَُضٰ  �2 ۚ يََشا ُ ٱوَ  ُء  ﴾ # َعلِيمٌ  ِسعٌ َوٰ  �2
]  Y�6: ا�قرة[  

‘যারা আMাহর রা9ায় িনেজেদর অথ@-স&দ দান কের তােদর 
দােনর উদাহরণ হেলা একিট বীেজর মেতা, যা েথেক ৭িট িশষ বা 
ছড়া জ¢ায়/ Kেত.কিট ছড়ায় একশ দানা থােক/ আMাহ যােক 
ই6া আেরা েবশী দান কেরন/ আMাহ অিত দানশীল ও সব@w/’ 
(সূরা বাকারা: ১৬১) 

 

েবশী সওয়ােবর আশায় রমযােন েবশী েবশী দান করা উিচn/ 
েকননা, অন. ইবাদেত এত েবশী সওয়াব েনই/ মহান আMাহ 
বেলন:  

﴿  ْ ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب ْ  ۦَورَُسوِلِ  �2 نفُِقوا
َ
ا َوأ سۡ  َجَعلَُكم ِمم� ِينَ ٱفَ  فِيهِۖ  َلِفيَ َتخۡ م� ْ َءاَمُنو ل�  ا

ْ  ِمنُكمۡ  نَفُقوا
َ
جۡ  لَُهمۡ  وأ

َ
]  [: اsديد[ ﴾ % َكبِيٞ  رٞ أ  

‘েতামরা আMাহ ও তাঁর রাসূেলর Kিত িবাস {াপন কেরা এবং 
িতিন েতামােদরেক েয স&েদর Kিতিনিধ বািনেয়েছন- তা েথেক 
ব.য় কেরা/’ (সূরা হাদীদ: ৭) 
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এ আয়ােত স&েদর মািলক আMাহ মানুষেক স&েদর Kিতিনিধ 
বািনেয় তা আMাহর রা9ায় ব.য় করার িনেদ@শ িদেয়েছন/ আমরা 
েযন স&দ আঁকেড় ধের না রািখ/ মহান আMাহ বেলন:  

﴿  ْ نفُِقوا
َ
ا ِمن َوأ ن لِ َقبۡ  ّمِن ُكمَنٰ َرزَقۡ  م�

َ
  أ

ۡ
َحَدُكمُ  ِتَ يَأ

َ
ۡ ٱ أ  رَّبِ  َفَيُقوَل  ُت َموۡ ل

رۡ  َ{ٓ لَوۡ  خ�
َ
َجلٖ  إ�ßَِ  تَِنٓ أ

َ
  قَرِيبٖ  أ

َ
َق فَأ د� ُكن ص�

َ
ٰ ٱ ّمِنَ  َوأ : ا\نافقون[ ﴾ � لِِحيَ لص�

6X  [  

‘আিম েতামােদরেক যা িদেয়িছ, তা েথেক মৃতু. আসার আেগই 
ব.য় কেরা/ অন.থায় েস বলেব, েহ আমার রব, আমােক আেরা 
িকছুকাল অবকাশ িদেলন না েকন? তাহেল আিম দান-সদকাহ 
করতাম এবং েনক েলাকেদর অIভু@0 হতাম/’ (সূরা মুনােফকুন: 
১০) 

মহান আMাহ বেলন:  

ْ ُتقۡ  إِن ﴿ َ ٱ رُِضوا ُ ٱوَ  لَُكمۚۡ  فِرۡ َوَيغۡ  لَُكمۡ  هُ عِفۡ يَُضٰ  اَحَسنٗ  ًضاقَرۡ  �2  َشُكورٌ  �2
]    [6: اDغابن[ ﴾ ( َحلِيمٌ   

‘েতামরা যিদ আMাহর উেYেশ. কেজ@ হাসানা দাও, তাহেল আMাহ 
তা ব]Eেণ বািড়েয় েদেবন এবং েতামােদর Eনাহ মাফ কের 
েদেবন, আMাহ েশাকর Eজার ও ৈধয@শীল/’ (সূরা তাগাবুন: ১৭) 

এ আয়ােতও দান করােক উnসািহত করা হেয়েছ 
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দান-সদকা xারা Eনাহ মাফ হয়/ মহান আMাহ বেলন: 

ْ ُتبۡ  إِن ﴿  ٰ ٱ ُدوا َدَق ا تِ لص� ۖ  فَنِِعم� ٓ لۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاُتۡ  �ن ِهَ  َخۡيٞ  َفُهوَ  ءَ ُفَقَرا
ُ ٱوَ  اتُِكۡمۗ  َٔ َسّيِ  ّمِن َعنُكم َوُيَكّفِرُ  ل�ُكمۚۡ  : ا�قرة[ ﴾ - َخبِيٞ  َمُلونَ َتعۡ  بَِما �2

Y]6  [  

‘েতামরা যিদ Kকােশ. দান-সদকা কেরা, তাহেল তা কতইনা 
উkম/ আর যিদ তা েগাপেন গরীব ও অভাবীেদরেক িদেয় দাও, 
তেব তা েতামােদর জন. আেরা উkম/ আMাহ েতামােদর Eনাহ 
মাফ কের েদেবন/ আMাহ েতামােদর আমেলর েবশী খবর 
রােখন/’ (সূরা বাকারা: ২৭১) 

দান-সাদকাহ xারা স&দ কেম না, বাdা যখন দােনর হাত 
বাড়ায়, তখন তা অভাবীর হােত পড়ার আেগ Kথেম আMাহর 
হােত পেড়, েয অভাবমু0 ব.ি0 িবনা Kেয়াজেন সাহােয.র জন. 
হাত বাড়ায়, আMাহ তার জন. অভােবর দরজা খুেল েদন/  

দান করেল স&দ কেম যাওয়ার ভয় থােক/ বরং স&দ কেম 
না/ আMাহ তা আেরা বািড়েয় েদন/ 

নবী সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম আেরা বেলন: 

 "ِظل; الُْمْؤِمِن يَْوَم الِْقَياَمِة َصَدَقُتهُ "
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‘হাশেরর িদন দান-সাদকাহ বাdার জন. ছায়া হেব/’ 43 

েসিদন Kখর তােপর মেধ. ছায়ার Kেয়াজন হেব অত.িধক/ 

রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম  বেলন:  

 "فاتقوا اkار ولوبشق تمرة"

‘েতামরা েখজুেরর একিট টুকরা দান কের হেলও জাহাmাম েথেক 
বাঁেচা/’44  

দান করেল জাহাmােমর আEন েথেক বাঁচা যায় বেল নবী 
সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম উেMখ কেরেছন/ 

 

মু‘আয ইবন জাবাল েথেক বিণ@ত, রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম বেলন:  

أال أدلك � أبواب اcZ ؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ اZطيئة كما يطفئ "
 "اyاء اkار

‘আিম িক েতামােক কল.ােণর দরজাEেলা স&েক@ বলেবা না? 
আিম বললাম হাঁ, ইয়া রাসূলুMাহ! ি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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ঢালq}প/ পািন েযমিন আEন িনভায়, দান-সাদকাহ েতমিন 
Eনাহ িনভায়/’45  

এ হাদীেস দান-সাদকাহ xারা Eনাহ মাফ হয় বেল জানা যায়/ 

গরীবরাও দান করেব, যিদও তা সামান.ই েহাক না েকন/ 

আ#ুMাহ ইবেন মাসউদ  রািদয়াMা] আন] েথেক বিণ@ত/ 
রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম িজেwস কেরন,  

"  َُحٌد إِال< َماُ
َ
ِ َما ِمن<ا أ َحب; إَِ�ِْه ِمْن َماِِ قَالُوا يَا َرُسوَل اب<

َ
ي;ُكْم َماُل َوارِثِِه أ

َ
ك

َم َوَماُل َواِر  َحب; إَِ�ِْه قَاَل فَإِن< َماَُ َما قَد<
َ
رَ أ خ<

َ
 "ثِِه َما أ

“েতামােদর কার কােছ িনেজর মাল-স&দ অেপা ওয়ািরেসর 
মাল-স&দ অিধক িKয়? সাহাবারা বেলন, আমােদর মেধ. এমন 
েকউ েনই যার কােছ আপন স&দ অিধকতর িKয় নয়/ তখন 
রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলন, িনজ স&দ 
বলেত বুঝায় যা েস ব.য় কেরেছ, আর যা রেয় যােব েসটােতা 
ওয়ািরেসর স&দ/’46 

 

                                                           

45 ইমাম নববী, আল আরবাউন,খ.১,পৃ.২৯/ 
46 বুখারী,খ১৬,পৃ ২৫১,হাদীস নং ৬৪৪২/ 
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এ হাদীেস কুিগত স&দেক ওয়ািরেসর স&দ বলা হেয়েছ/ 
েকননা, ব.ি0র মৃতু.র পর ওয়ািরসরা তার মািলক হেব, ব.ি0 
িনেজ তার মািলক নয়/ অথচ, মানুষ িনেজর জন. আMাহর পেথ 
ব.য় কের কম, আর স&েদর মায়ার কারেণ েরেখ যায় েবশী- যা 
তার েকােনা কােজ আসেব না/ েযটা xারা ওয়ািরসরাই উপকৃত 
হেব/ 

দান-সাদকার মেধ. সাদকাহ জািরয়াহ উkম/ সদকাহ জািরয়াহ 
হেলা, যার ফলাফল দীঘ@ সময় পয@I অব.াহত থাকেব/ েযমন: 
মসিজদ-মাªাসা িনম@াণ, রা9াঘাট ও পুল ৈতির ইত.ািদ/ 

নবী করীম সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলন, ‘আমার কােছ 
যিদ ও]দ পাহাড় পিরমাণ েসানা থােক তাহেল আিম তা িতন 
িদেনর মেধ. ব.য় করা ছাড়া আনd পােবা না/ তেব ঋণ 
পিরেশােধর জন. রাখা অংশ ব.তীত/47 

সাহাবী আবদুর রহমান ইবন আওফ একবার মদীনার গরীব 
েলাকেদর মেধ. ৭শ উেটর েবাঝাইকৃত িবশাল স&দ দান 
কেরন/ 

                                                           

47. সাpািহক দাওয়াহ-২১েশ নেভiর-২০০২, িরয়াদ/  



 

89 

রমযােন আমােদর েনককার পূব@সূরীেদর মসিজদEেলােত পয@াp 
ইফতার সরবরাহ করা হেতা/ তারা এর মাধ.েম িবরাট সওয়াব 
লাভ কেরন/ 

আজও আমােদর উিচn গরীব-িমসকীনেদরেক ইফতার করােনা/ 

হাদীেস কুদসীেত এেসেছ, মহান আMাহ বেলন: ব.য় কেরা, 
আিমও েতামার জন. ব.য় করেবা48/  

অন. হাদীেস নবী সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম বেলন:  

ثَةٌ 
َ
قِْسمُ  ثَال

ُ
يِْهنF  أ

َ
ثُُكمْ  َعل nَحد

ُ
  فَاْحَفُظوهُ  َحِديثًا َوأ

َ
  َغَقَص  َما: قَال

ُ
 ِمنْ  َقبْدٍ  َمال

  َصَدقٍَة،
َ
يَْها فََصeََ  َمْظِلَمةً  َقبْدٌ  ُظِلمَ  َوال

َ
  َعل

F
ُ  َزاَدهُ  إِال Fا، اب   ِعز£

َ
 َقبْدٌ  َفتَحَ  َوال

ةٍ مَ  بَاَب 
َ
ل
َ
  ْسأ

F
ُ  َفتَحَ  إِال Fيْهِ  اب

َ
وْ  َفْقرٍ  بَاَب  َعل

َ
ْوََها Uََِمةً  أ

َ
¥ 

“িতনিট িবষেয় আিম শপথ কের বলিছ, দান xারা স&দ কেম 
না/ আর যখনই েকােনা মানুেষর উপর যুলূম হওয়ার পের েস 
সবর কের তখনই আMাহ েসটার কারেণ তার স+ান বািড়েয় 
েদন, আর যখনই েকােনা বাdা যাÉার পথ উ¢ু0 করেব তখনই 
আMাহ তার জন. অভােবর দরজা উ¢ু0 করেবন অথবা অনু}প 
কথা বেলেছন/”  

তারপর নবী সাMাMা] ‘আলাইিহ ওয়াসাMাম বলেলন,   

                                                           

48. KাE0/  
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ْغيَا إِغFَما Tْرَبعَ  ا�
َ
ُ  َرَزقَهُ  َقبْدٍ  َغَفٍر، ةِ ِأل Fاب  

ً
ًما َماال

ْ
 َوَيِصُل  ،َربFهُ  ِفيهِ  َفتFِ§  َفُهوَ  وَِعل

مُ  رَِ©َُه، ِفيهِ 
َ
ِ  َوَيْعل Fا، ِفيهِ  ِب فَْضِل  َفَهَذا َحق£

َ
ُ  َرَزقَهُ  َوَقبْدٍ  الَمنَاِزِل، بِأ Fًما اب

ْ
 ِعل

مْ 
َ
  يَْرُزقْهُ  َول

ً
  اnZيFةِ  َصاِدُق  َفُهوَ  َماال

ُ
وْ : َفُقول

َ
نF  ل

َ
  ِ�  أ

ً
ُت  َماال

ْ
َعِمل

َ
نٍ  بَِعَمِل  ل

َ
 َفُهوَ  فُال

ْجُرُهَما بِنِيFِتهِ 
َ
ُ  َرَزقَهُ  َوَقبْدٍ  َسَواٌء، فَأ Fاب  

ً
مْ  َماال

َ
ًما، يَْرُزقْهُ  َول

ْ
 َماِ�ِ  Iِ  َ»ْبُِط  َفُهوَ  ِعل

مٍ  بَِغْ�ِ 
ْ
  ِعل

َ
  َربFُه، ِفيهِ  َفتFِ§  ال

َ
  رَِ©َُه، ِفيهِ  يَِصُل  َوال

َ
مُ  َوال

َ
ِ  َفْعل Fا، ِفيهِ  ِب  َفَهَذا َحق£

ْخبَِث 
َ
مْ  بْدٍ َوقَ  الَمنَاِزِل، بِأ

َ
ُ  يَْرُزقْهُ  ل Fاب  

ً
  َماال

َ
ًما َوال

ْ
  َفُهوَ  ِعل

ُ
وْ : َفُقول

َ
نF  ل

َ
  ِ�  أ

ً
 َماال

ُت 
ْ
َعِمل

َ
نٍ  بَِعَمِل  ِفيهِ  ل

َ
 " َسَواءٌ  فَِوْزرُُهَما بِنِيFِتهِ  َفُهوَ  فُال

“দুিনয়ায় চার ধরেনর েলাক আেছ/ ১. এক বাdােক আMাহ 
এেলম ও স&দ িদেয়েছন/ েস এ ব.াপাের আMাহর আেদশ-
িনেষধ েমেন চেল তাকওয়ার অনুসরণ কের, আ�ীয়তার অিধকার 
পূরণ কের এবং স&েদ যােদর হক আেছ েস হক আদায় কের, 
তার ময@াদা সেব@াkম/ ২. অন. বাdােক আMাহ এেলম িদেয়েছন, 
িক_ স&দ েদনিন/ েস সত. িনয়েত বেল, যিদ আমার স&দ 
থাকেতা, তাহেল আিম অমুক অমুক েনক কাজ করতাম/ তার 
িনয়েতর কারেণ উভেয়র ময@াদা সমান হেব/ ৩. আেরক বাdােক 
আMাহ স&দ িদেয়েছন, িক_ এেলম েদনিন, েস এেলম না 
থাকার কারেণ স&েদর মেধ. ডুেব আেছ, আMাহেক ভয় কের 
তাঁর আেদশ-িনেষধ পালন না কের, আ�ীয়তার স&ক@ রা 
কের না এবং স&েদ আMাহর েয অিধকার আেছ তা পূরণ কের 
না/ এ ব.ি0 হেলা সব@িনকৃ;/ ৪. এক বাdােক আMাহ অথ@ ও 
এেলম িকছুই েদনিন/ েস বেল, যিদ আমার অথ@-স&দ থাকেতা, 
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তাহেল আিম অমুক (Eনােহর) কাজ করতাম/ তার িনয়েতর 
কারেণ উভয় ব.ি0র সমান Eনাহ হেব49/ 

েমাটকথা, দােনর ব] উপকািরতা আেছ/ এেত Eনাহ মাফ হয়, 
ময@াদা বােড়, জাহাmাম েথেক আড়াল হয়, স&দ বােড় ও বরকত 
নািযল হয়, হাশেরর ময়দােন ছায়া হেব, অমLেলর দরজা বh হয়, 
খারাপ মৃতু. েথেক বাঁচা যায়/ দান করেল েফেরশতারা িবিনমেয়র 
জন. েদা‘আ কের ইত.ািদ/ তাছাড়া দােনর মাধ.েম সব@ািধক 
সওয়াব পাওয়া যায় যা আর েকােনা ইবাদেত েনই/ দােনর 
সব@িন« সওয়াব হেলা ৭শ Eণ/ দােনর xারা অভাবী মানুষ তৃp 
হয় এবং তারা দাতার জন. েদা‘আ কের/ েফেরশতারা পয@I 
েদা‘আ কের/ সুতরাং দােনর িক অসীম ময@াদা! 

 

ঙঙঙঙ....রমযান ৈধয@ ও সংযেমর মাসরমযান ৈধয@ ও সংযেমর মাসরমযান ৈধয@ ও সংযেমর মাসরমযান ৈধয@ ও সংযেমর মাস    

বা9ব জীবেন ৈধেয@র Kেয়াজন অেনক েবশী/ তাই আMাহ 
রমযানেক ৈধেয@র একিট িবwানস+ত কম@সূচী িহেসেব েঘাষণা 
কেরেছন/ মােঝ মােঝ ৈধয@ কেম যায়/ তখন পানাহার ও েযৗন 
চািহদা েথেক দীঘ@ এক মাস িবরত রাখার মাধ.েম তােক মজবুত 
করা হয়/ দাওয়ােত xীন ও িজহাদ িফ সািবিলMাহর ক; সহ. 

                                                           

49. িতরিমযী, হাদীস নং ২৩২৫/ সহীহ সনেদ/   
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করার জন. ৈধেয@র ভীষণ Kেয়াজন/ শ�রা িকংবা অw েলােকরা 
গািল-গালাজ ও হািস-ঠা া করেব/ ৈধেয@র সােথ এর েমাকািবলা 
কের েহকমেতর সােথ দাওয়াতী কাজ চািলেয় েযেত হেব/ 
িজহােদ জান-মােলর েকারবানীর জন. সব@ািধক ৈধয@ ধারণা না 
কের উপায় িক? িক_ তা কত কিঠন! ৈধয@ ধারণ করেত পারেল 
তােদর জন. আMাহ পুরZাের সুসংবাদ িদেয়েছন/ িতিন বেলন: 

﴿  ِ ٰ ٱ َوبَّشِ ِينَ ٱ 0 ِبِينَ لص� ٓ  ل� َصٰ  إَِذا
َ
ِصيَبةٞ  ُهمَبتۡ أ ْ قَالُوٓ  م� ِ  إِن�ا ا �2ِ  ٓ ا  هِ إَِلۡ  �ن�

]  �6BB،  6B: ا�قرة[ ﴾ 2 ِجُعونَ َرٰ   

‘সরবরাহকারীেদরেক সুসংবাদ িদন যারা িবপদ¤স9 হেল বেল, 
অবশ.ই আমরা আMাহর জন. এবং তাঁরই িদেক আমােদরেক 
িফের েযেত হেব/’ (সূরা আল বাকারা:১৫৫-১৫৬) 

 

েকােনা িকছু হািরেয় েগেলও ৈধয@ ধারণ করেত হেব/ িবিভm 
িবপদ-মুিসবেত ৈধেয@র Kেয়াজন রেয়েছ/ অভাব-অনটন ও দািরª 
েদখা িদেল হারাম আেয়র Kাচুেয@র িদেক না িগেয় সীিমত হালাল 
েরাজগােরর উপর ৈধয@ ধারণ করেত হেব/ মহান আMাহ 
বেলেছন: 

َ ٱ َيت�قِ  َوَمن﴿ ُ  َعلَيۡ  �2  ﴾ تَِسُبۚ َيۡ  َ{  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ َوَيرۡ  Â ارَجٗ َمۡ  ۥل�
]  Y،  8: الطالق[  
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‘যারা আMাহর তাকওয়া অবলiন কের ও তাঁর আেদশ-িনেষধ 
েমেন চেল, িতিন তােদরেক িবপদ েথেক উ�ার করেবন এবং 
এমনভােব িরিজক দান করেবন, যা েস ক©নাও করেত পারেব 
না/’ (সূরা আত তালাক:২-৩) 

 

বা9ব জীবেনর Kিতিট পেদর ৈধেয@র Kেয়াজন/ যার ৈধয@ েবশী, 
তার পািরবািরক ও সামািজক জীবেন শািI েবিশ/ িতিন সবার 
কােছ িKয়পােc পিরণত হেবন/ পাIের, যার ৈধয@ কম িতিন 
সবার কােছ অিKয়, িখটিখেট েমজাজ িকংবা বদেমজাজী বেল 
পিরিচত হেবন/ েলােকরা তার কাছ েথেক দূের সরেত চাইেব/ 

একজন মুসিলম েথেক যিদ অন.রা দূের সের যায় তাহেল িতিন 
িকভােব দাওয়াতী কাজ ও সমাজ সংেশাধেনর দািয়� আÀাম 
েদেবন? 

ৈধয@ মুিমেনর সাফেল.র চািবকািঠ/ তাই Kবাদ আেছ, ‘ৈধয@ 
Kশ9তার চািবকািঠ/’ েরাযার অপর নাম হে6 সবর/ এেত বুঝা 
যায়, রমযােনর সােথ ৈধেয@র মূল অথ@ ও তাnপেয@র িবরাট িমল 
রেয়েছ/ েরাযায় আMাহর িনিষ� কাজEেলা পরেহজ কের চলেত 
হয়/ এটা হে6 ৈধেয@র অেধ@ক/ অপর অেধ@ক হে6 তাঁর আনুগত. 
ও ইবাদত করা/ আMাহ পিবc কুরআেন বেলেছন: 
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ٰ ٱ يَُوف�  إِن�َما ﴿ ونَ لص� جۡ  ِبُ
َ
]  6X: الزمر[ ﴾ � ِحَسابٖ  بَِغۡيِ  َرُهمأ  

‘ৈধয@ ধারণকারীেদরেক িবনা িহেসেব তােদর পুরZার েদওয়া 
হেব/’ (সূরা যুমার:১০) 

ৈধেয@র পুরZার কত িবরাট আমরা সহেজই তা অনুমান করেত 
পাির/ আMাহ তােদরেক েবিহসােব পুরZাের ভূিষত করেবন/ 
মহান আMাহ বেলন:  

َ ٱ إِن�  ¿ۚ ﴿ ٰ ٱ َمعَ  �2 ]  6B8: ا�قرة[ ﴾ 3 ِبِينَ لص�  

‘আMাহ ৈধয@ ধারণকারীেদর সােথ আেছন/’ (সূরা আল 
বাকারা:১৫৩) 

ৈধেয@র সােথ রমযােনর স&ক@ িক তা আমােদরেক বুঝেত হেব/ 
ৈধয@ িতন Kকার/ ১. আMাহর আনুগত. ও ইবাদেতর ক; 
qীকােরর ৈধয@, ২. আMাহর িনিষ� ও হারাম কাজ েথেক েবঁেচ 
থাকার জন. েয ক; হয় েস ব.াপাের ৈধয@, ৩. তাকদীর বা ভােগ.র 
ক;দায়ক িজিনেসর েমাকািবলায়ও ৈধয@ ধারণ করেত হয়/ 

রমযােনর মেধ. এই িতন ধরেনর ৈধয@ই পাওয়া যায়/ েকননা, 
রমযােন আMাহর আেদেশর আনুগত. করা এবং িনিষ� ও হারাম 
কাজ েথেক িবরত থাকার ক; আেছ/ এছাড়াও ুধা-িপপাসা, 
শারীিরক দুব@লতাসহ ভাগ.িলিপর য�ণা এবং ক;ও রেয়েছ/ 
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এজন. রমযানেক ৈধেয@র মাস বলা হেয়েছ/ তাই এ মােস ৈধেয@র 
Kিশণ িনেত হেব এবং পরবত@ীেত তার বা9বায়ন করেত হেব/ 

 

ৈধেয@র আেরা অেনক ফযীলত আেছ/ িবপদ আসেল সবেরর K¬ 
েদখা েদয়/ েসই িবপেদ মুিমনেক ৈধয@ ও সংযেমর পিরচয় িদেত 
হয়/ সকল পরীা ও িবপদ-আপেদ সবেরর K¬ জিড়ত/ 
রাসূলুMাহর সাMাMা] আলাইিহ ওয়াসাMাম জীবেন রেয়েছ ৈধেয@র 
উkম নমুনা/ িতিন যখন xীন Kচােরর উেYেশ. তােয়েফ িগেয় 
KÇত হন, তখন তােদর জন. অৈধয@ হেয় বদ েদা‘আ কেরনিন/ 
বরং বেলেছন, েহ আMাহ! তারা অw, তারা জােন না, আপিন 
তােদরেক িহদায়াত ক�ন/ 

 

িহজরেতর েগাপন অিভযােনর সময় এক পাহাড় কে;র স+ুখীন 
হওয়া সে�ও বদেদা‘আর একিটমাc বাক.ও উ�ািরত হয়িন তাঁর 
পিবc মুখ েথেক/ �ধু ৈধয@ িদেয়ই িতিন এ কেঠার পয@ায় 
অিতbম কেরেছন/ 

অনু}পভােব, মËায় তােক জাদুকর, গণক ও পাগল বেল গািল-
গালােজর ঝেড়র মুেখ অটল পাহােড়র মেতা ৈধয@ ধারণ কেরেছন/ 
নবী ইবরাহীম (আ) েক নম�েদর অিÌকুে¦ িনেেপর সময় তাঁর 



 

96 

েকােনা েপেরশানী িছল না/ স_ি;িচেc ও হািসমুেখ িতিন ৈধয@ 
ধারণ কেরেছন/ 

খুবাইব ইবেন আদী রািদয়াMা] আন] েক মËার কুরাইশরা যখন 
হত.ার উেYেশ. শূেল চড়ােনার K�িত েনয় তখন চরম ৈধয@ ছাড়া 
তাঁর মুখ েথেক আর েকােনা শ# ও েপেরশানী উ�ািরত হয়িন/ 

একিদন ওমর  রািদয়াMা] আন] মসিজেদ হাঁটার সময় তাঁর পা 
এক েশায়া ব.ি0র গােয় লােগ/ েলাকিট বলেলা, তুিম িক পাগল? 
ওমর  রািদয়াMা] আন] উkর িদেলন, ‘না’/ খলীফা ওমেরর 
রীরা বলেলন, েহ আমী�ল েমািমনীন! এই েব’আদব েলাকিটেক 
শাি9 েদওয়া দরকার/ খলীফা বলেলন, েস িজেwস কেরেছ আিম 
পাগল িকনা, আিম উkর িদেয়িছ, ‘না’/ এরপর আর শাি9র িক 
থাকেত পাের? 

ব.ি0,পািরবািরক, সামািজক, রা±ীয় এবং আIজ@ািতক জীবনেক 
সুখী ও উেkজনামূ0 রাখার জন. ৈধেয@র Kেয়াজন/ আর রমযান 
ও ৈধেয@র সওগাত িনেয়ই বছের একবার আমােদর দুয়াের হািজরা 
েদয়/ 

চচচচ....রমযান কেঠার sম ও Kিশেণর মাসরমযান কেঠার sম ও Kিশেণর মাসরমযান কেঠার sম ও Kিশেণর মাসরমযান কেঠার sম ও Kিশেণর মাস    

রমযান হে6 কেঠার পিরsম ও sম সাধনার Kিশেণর মাস/ 
পরবত@ী এগার মােস আMাহর আেদশ-িনেষধ মানার জন. এই 
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মােস বািষ@ক Kিশেণর ৩০ িদনব.াপী দীঘ@ েকাস@ সমাp করেত 
হয়/ এটা হে6 ব.বহািরক Kিশণ েকাস@/ আমরা জািন, েয 
েকােনা কােজর জন. পিরsম Kেয়াজন/ েলখা-পড়ায় পিরsম 
আেছ/ �িজ-েরাজগােরও পিরsম আেছ/ কৃিষকাজ, চাকুরী, 
ব.বসা-বািণজ., সIােনর Kিতপালন ও িশা-দীা, সnকােজর 
আেদশ ও মd কােজর Kিতেরাধ, যু�, সিh, দাওয়ােত xীন, xীিন 
আেdালন ও িজহাদ ইত.ািদ কােজ পিরsম রেয়েছ/ বরং েয যত 
েবশী পিরsম করেব তার সাফল.ও ততেবশী হেব/ েগাটা বছেরর 
ইবাদত তথা নামায, েরাযা, হ£, যাকাতসহ অন.ন. ইসলামী 
দািয়� পালেনও কেঠার পিরsেমর Kেয়াজন/ েরাযা মানুষেক 
িকভােব এই কেঠার sেমর েÅিনং েদয়? 

দুিনয়ায় মানুেষর েচ;া তদবীরেক দুইভােব ভাগ করা যায়/ 

1.েভাগ-িবলােসর জন. কামাই-েরাজগােরর েচ;া/ 
2.পারেলৗিকক শাি9 ও মুি0র জন. আMাহর ইবাদেতর েচ;া-

Kেচ;া/ 
মানুষ সাধারণতঃ Kথেমা0 কােজই িনেজর েবশীরভাগ সময়, 
েমধা ও েযাগ.তােক ব.বহার কের/ উেYশ. হেলা, গাড়ী-বািড় ও 
িশ©-কারখানা Kিতtার মাধ.েম স&েদর Kাচুয@ অজ@ন করা/ আর 
এক সকল িকছুর মূেল হে6, ভালভােব পানাহার করা, সুqাদু ও 
ভাল খাবার ¤হণ করা এবং িনেজর রসনা পূণ@ করা ও ুিmবৃিk 
িনবারণ করা/ িক_ েরাযা মানুেষর এই সব@ািধক িKয় চািহদার 
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লাগাম েটেন ধের পুেরা িদন সুqাদু খাবার েথেক িবরত থাকেত 
বেল/ 

েযই খাবােরর জন. েগাটা দুিনয়ায় মানুেষ হেন. হেয় ঘুরেছ এবং 
লড়াই-ঝগড়া মারামািরেত িলp রেয়েছ, েসই মানুষেক খাবার 
েথেক পুেরা িদন িবরত রাখা েয িক ক; তা আমরা অন. মােস 
তুলনা কের বুঝেত পারেবা/ অন. মােস সকােলর না9া িকংবা 
দুপুেরর খাবার যিদ িনধ@ািরত সমেয়র চাইেত ঘÍা েদরী হয় তখন 
আমরা খুবই ÂাI হেয় পিড় এবং আর কাজ করা যােব বেল মত 
Kকাশ কির/ তখন এক E��পূণ@ কাজ েথেকও আমরা খাওয়ার 
কথা বেল িবরিত িনেত পাির/ একেবলা খাওয়া বেhর K9ােবর 
Kিতিbয়া িক হেব তা েদরীেত খাবােরর ÂািI ও দুব@লতার 
মানিসকতা েথেকই সহেজ অনুমান করা যায়/ অথচ রমযােন 
একাধাের দুই েবলা খাওয়া বh রাখা হয়/ এেত অবশ.ই ক; 
আেছ/ েসই ক; ২িদন, ৪িদন িকংবা ১ সpাহ পয@I হেলও 
মানেক শাÎনা েদওয়া েযত/ িক_ দীঘ@ ১িট মাস এভােব পিরsম 
করেত হয়/ 

পািনর িপপাসার ক; েতা খাবােরর চাইেতও মারা�ক/ েকােনা 
পিরsম বা কাজ কের আসার পর খানা একটু েদরীেত হেলও 
চেল/ িক_ িপপাসায় বুেকর ছািত েফেট যায়/ েরাদ েথেক 
আসেল েতা আেরা ভয়াবহ অব{া! িক_ েরাযার মেধ. েতা িদেন 
খাদ. ও পানীয় িনিষ�/ দীঘ@ ৩০ িদন যাবত একটানা এত কেঠার 
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পিরsম/ এ ছাড়াও রেয়েছ মানুেষর পরবত@ী িKয় ও Kেয়াজনীয় 
িবষয় েযৗন বাসনা পূরণ করা/ িক_ েরাযার মেধ. িদেন তা 
িনিষ�/ িনেজর ই6ার িব�ে� বাঁধার Kাচীর তুেল িনিষ� কাজ 
েথেক িবরত থাকার অভ.াস সৃি; করা হয় দীঘ@ এক মাসব.াপী 
এই রমযােন/ 

সh.ায় সূয@ ডুবার সােথ সােথ ইফতার/ িক_ শরীেরর অব{া 
হে6 খুবই দুব@ল ও অবসাদ¤9/ তখন যিদ ইফতােরর পর �েয় 
আরাম করা েযত, কতইনা ভাল হেতা! িক_ সামান. পেরই 
একামেত বলা হে6, ‘কাদ কামািতস সালাহ’ অথ@াn নামায �� 
হেয় যাে6/ ÂািIর দাবী িছল, মাগিরব না পড়া ও রমযােন তা 
মাফ কের েদওয়া িক_ তােতা হয়িন/  

মাগিরব েথেক আসার পর শরীেরর দাবী হে6, পূণ@ িবsাম তথা 
ঘুম/ িক_ একটা পেরই রেয়েছ এশা ও তারাবারী নামােযর 
আহবান/ অবসাদ¤9 শরীেরর েযখােন এশা পড়াই দায়, েসখােন 
আবার রেয়েছ তারাবীর মেতা অিতির0 নামােযর ব.ব{া/ তাও 
যিদ ২/৪ রাকাত হেতা, তাহেল েকােনা রকম চলেতা/ িক_ তা 
কমপে ৮/১০ রাকাত েথেক ২০ রাকাত পয@I/ যিদ তা 
সংিp সূরার মাধ.েম েশষ করা হেতা, তাহেল বাঁচা েযত/ িক_ 
তােতও আবার খতেম কুরআন উkম/ বলেত েগেল পিরsেমর  
উপর পিরsম এবং কে;র উপর ক;/ যােক বেল শাঁেকর উপর 
আঁিটর েবাঝা/ 
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তারাবীর নামায েশষ কের িফের এেস ফজর পয@I একটানা �েয় 
থাকা হে6 ÂাI শরীেরর অিনবায@ দাবী, িক_ তাও পূরণ করা 
যাে6 না/ েভার রােc উেঠ েসহরী খাওয়ার িনেদ@শ রেয়েছ/ 
এছাড়াও রেয়েছ সারা রাত েজেগ েজেগ ইবাদত ও তাহা£ুদ 
পড়ার তািগদ/ এর xারা িক এ কথা বুঝা যায় না েয, রমযােন 
আরােমর সব@েশষ িচuটুকুেকও মুেছ েদয়ার েচ;া কায@কর আেছ? 
পিরsেমর উkম কম@সূচী এর চাইেত আর িক হেত পাের? দীঘ@ 
একমাস একটানা এই কেঠার sম-সাধনার েপছেন আMাহর েয 
ই6া কাজ কের, তা হেলা, মুসিলম িমMাত কখেনা অলস, sম 
িবমুখ ও িনিÏয় হেত পাের না/ জগেতর চাকােক সচল রাখার 
জন. তােদরেক অবশ.ই কেঠার পিরsমী হেত হেব/ তাহেল, 
আMাহর েকােনা আেদশ িনেষধই তােদর কােছ কিঠন মেন হেব 
না/  

একাকী ও ব.ি0গতভােব িভm িভm সমেয় এই Kিশেণর সুেযাগ 
িদেল কা�র পেই ৩০ িদনব.াপী েরাযা রাখা স:ব হেতা না/ 
িক_ রমযােনর বরকেত আMাহ এ সকল ক; এেতা সহজ কের 
িদেয়েছন েয, রমযান িকভােব েশষ হেয় যায় েরাযাদােররা তা 
েটরও পায় না/ 

রমযােনরমযােনরমযােনরমযােন    আমােদর করণীয়আমােদর করণীয়আমােদর করণীয়আমােদর করণীয়        

রমযান মাস মুসিলেমর জন. আMাহর িবরাট েনয়ামত/ এ মাস 
কল.াণ ও েসৗভাগ.পূণ@/ এিট হে6 েনক কােজর মওসুম/ এই 
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মওসুেম েনক কাজ করার সুেযাগ অেনক েবশী/ তাই একজন 
মুিমন িনেজ ঈমান ও আমলেক উmত করার জন. ১১ মাস 
অেপা কের/ যারা েবশী েবশী েনক কাজ কের এই কােজ 
লাগােত পাের, তারা কতই না েসৗভাগ.বান! পাIের, যারা এই 
মাসেক কােজ লাগােত পাের না, তারা অবশ.ই হতভাগ./ 

রমযােনর রমযােনর রমযােনর রমযােনর আমােদর করণীয়আমােদর করণীয়আমােদর করণীয়আমােদর করণীয়EেলাEেলাEেলাEেলা    িন«}পিন«}পিন«}পিন«}প    

1. রমযান তাকওয়ার মাস/ তাই িসয়াম সাধনার মাধ.েম 
অিধকতর তাকওয়া অজ@ন স:ব/ 

2. এই মােস বড় বড় শয়তানেদরেক িশকল িদেয় েবঁেধ রাখা 
হয়/ জাmােতর দরজা খুেল েদওয়া হয় এবং জাহাmােমর 
দরজা বh কের েদওয়া হয়/ রমযােনর Kিত রােc েরাযাদার 
মুিমনেদরেক জাহাmাম েথেক মুি0 েদওয়া হয়/ রমযােনর 
েশষ এক রােcই সারা মােসর সমান সংখ.ক েলাকেক মুি0 
েদওয়া হয়/ েসমেত আমােদর েবশী কের েনক আমল করা 
উিচত/ 

3. এই মােস কদেরর রাত রেয়েছ, যা হাজার মােসর চাইেতও 
উkম/ sিমক কম@িদবেসর েশেষ েযমন পািরsিমক পায়, 
েরাযাদারও েতমিন রমযােনর েশষ িদন মা লাভ কের/ 
সূতরাং আমােদর উিচত কদরেক অেÐষণ করা/ 

4. অন. মােস েয েকােনা েনক কােজর িবিনমেয় ১০ েথেক ৭শ 
Eণ/ িক_ রমযােনর েরাযার Kিতদান এর চাইেতও অেনক 
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েবিশ/ আMাহ িনজ হােত েসই সীমা-সংখ.াহীন পুরZার দান 
করেবন/ তাই আমােদর েবশী কের েনক আমল করা উিচত/ 

5. এই মাস দান-সদকার মাস/ এই মােস রাসূলুMাহ সাMাMা] 
আলাইিহ ওয়াসাMাম সব@ািধক দান করেতন/ অতএব 
আমােদর উিচত এ মােস যাকাত আদায় করা এবং 
সাম@থানুযায়ী নফল দান সাদকাহ করা/ 

6. রমযান মােস কুরআন নািজল হেয়েছ, তাই এিট কুরআেনর 
মাস/ ফেল আমােদর েবশী েবশী কুরআন েতলাওয়াত করা 
উিচত/ 

7. রমযান হে6 েজহােদর মাস/ এই মােস মুসিলমেদর বড় বড় 
ঐিতহািসক িবজয় সািধত হেয়েছ/ তাই এটােক কুরআেন 
িবজেয়র মাসও বলা হেয়েছ/ 

8. এই মােস এেতকাফ করা হয়/ রাসূলুMাহ সাMাMা] আলাইিহ 
ওয়াসাMাম Kিত রমযােন এেতকাফ করেতন/ 

9. ইফতার রমযােনর িবেশষ ৈবিশ;./ ইফতােরর সময় েদা‘আ 
কবুল হয়/ সুতরাং আমােদর কত@ব. হেলা েবশী কের 
ইফতােরর সময় আMাহর কােছ Kাথ@না করা/ 

10. এই মােসর ওমরায় হে£র সমান সওয়াব পাওয়া যায়/ 
অতএব, আমােদর যােদর সামথ@ আেছ তােদর এ মােস 
ওমরার সুেযাগ েনয়া / 

11. রমযান সবর ও ৈধেয@র মাস/ আমােদর সবার এ েথেক 
ৈধেয@র িশা েনয়া আবশ.ক/ 
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12. রমযান রািc জাগরেণর মাস/ এই মােস সালাতুল েকয়াম 
অথ@াn তাহা£ুদসহ তারাবীর নামায পড়া হয়/ তারাবীর 
নামায xারা অতীেতর সকল Eণাহ মাফ হেয় যায়/ তাই 
আমােদরেক তারাবীহ পড়ার E��ােরাপ করেত হেব/ 

13. রমযােন সাদাকাতুল িফতর িদেত হয়/ এর মাধ.েম েরাযার 
�িট-িবচু.িত দূর হয়/ 

14. েরাযার মাধ.েম মুখ-েচাখ ও কানেক সংযত রাখার মাধ.েম 
মুসিলম সমাজ েথেক িনdা-গীবত, অপবাদ ও েচাগলখুরীর 
মেতা সামািজক ব.ািধ ~াস পাওয়া স:ব হয়/ 

15. রমযান হে6 তাওবার মাস/ তাওবার মাধ.েম Eণাহ েথেক 
মুি0 পাওয়া যায়/ 

16. েরাযার উপবােসর মাধ.েম ুধা-িপপাসায় কাতর অভাবী 
মানুেষর দুঃখ বুঝা সহজ এবং এভােবই েরাযা মুসিলমেদর 
মেধ. সহানুভূিত, মম� ও Ñাতৃে�র সৃি; করা যায়/ 

আমরা রমযােনর মূল িশা যথাযথভােব ¤হণ করেত পাির/ 
রমযান েযন আমােদর জীবেন গতানুগিতক না হেয় কল.াণ ও 
মুি0র Kতীক হেত পাের েস েচ;া সবাইেক করেত হেব/ আMাহ 
আমােদর জীবেন রমযানেক বারবার িফিরেয় আনুক, এটাই েহাক 
আমােদর Kাথ@না/ 


