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রমযােনর েশষ দশেকর ফিযলত 

 
রমযান মােসর েশষ দশেকর িবেশষ ফিযলত রেয়েছ। আেছ েবশ 

িকছু ৈবিশ�য্ এগেলা হল : 
(১) এ দশ িদেনর মােঝ রেয়েছ লাইলাতুল কদর নােমর একিট 
রাত্ যা হাজার মাস েথেকও ে��্ েয এ রােত ঈমান ও 
ইহিতসােবর সােথ ইবাদত-বে�িগ করেব তার অতীেতর 
পাপগেলা কমা কের েদয়া হেব্ 
(২) নবী কিরম রাসূলুলু�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ রােত 
ইবাদত-বে�িগেত েবিশ সময় ও �ম িদেতন, যা অনয েকান রােত 
েদখা েযত না্ েযমন মুসিলম শরীেফ আেয়শা রািদআ�াহ আনহা 
বিণরত হািদেস এেসেছ েয, িতিন এ রােত কুরআন িতলাওয়াত, 
িজিকর, সালাত ও দুআর মাধযেম জা�ত থাকেতন এরপর েসহির 
�হণ করেতন্ 
(৩) রমযােনর েশষ দশক আসেল রাসূলুলু�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম পরেনর লুি� শ� কের িনেতন্ রাি� জাগরণ 
করেতন এবং পিরবােরর সকলেক জািগেয় িদেতন্ েযমন বুখারী 
ও মুসিলেম আেয়শা রািদআ�াহ আনহা বিণরত হািদেস এেসেছ্ 
িতিন এ দশিদেনর রােত েমােটই িন�া েযেতন না্ পিরবােরর 
সকলেক িতিন এ রােত ইবাদত-বে�িগ করার জনয জািগেয় 
িদেতন্ ‘রাসূলু�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম লুি� শ� কের িনেতন’ 
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কথািটর অথর হল িতিন এ িদনগেলােত �ীেদর েথেক আলাদা হেয় 
েযেতন্  
(৪) এ দশিদেনর একিট ৈবিশ�য হল, রাসূলু�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম এ েশষ দশিদেন মসিজেদ ইেতকাফ করেতন্ 
�েয়াজন বযতীত িতিন মসিজদ েথেক েবর হেতন না্ 
 
লাইলাতুল কদেরর গুর  
আ�াহ রা�ুল আলািমন এ রাতেক সকল রােতর েচেয় ে��েরর 
মযরাদা িদেয়েছন্ িতিন তার কালােম এ রাতেক �শংসার সােথ 
উে�খ কেরেছন্ িতিন তাঁর কালাম স�েকর বলেত িগেয় ইরশাদ 
কেরন :  

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

َ
 َحك�ي�ٍ  أ

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

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

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

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

সতকরকারী্ েস রােত �েতযক �জাপূণর িবষেয় িস�া� অনুেমািদত 

হয়, আমার িনেদরেশ্ িন�য় আিম রাসূল ে�রণকারী্ েতামার 

রেবর কাছ েথেক রহমত িহেসেব; িন�য় িতিন সবরে�াতা, সবরজ্ 

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

যিদ েতামরা দৃঢ় িব�াস েপাষণকারী হও্ িতিন ছাড়া েকান ইলাহ 
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েনই্ িতিনই জীবন দান কেরন এবং িতিনই মৃতুয েদন্ িতিন 

েতামােদর রব এবং েতামােদর িপতৃপুুষেদর রব’। {দুখান : ৩-

৮} 

বরকতময় রজিন হল লাইলাতুল কদর্ আ�াহ তাআলা এেক 
বরকতময় বেল অিভিহত কেরেছন্ কারণ এ রােত রেয়েছ েযমন 
বরকত েতমিন কলযাণ ও তাৎপযর্ বরকেতর �ধান কারণ হল এ 
রােত আল-কুরআন নািজল হেয়েছ্ এ রােত �েতযক গুরপূণর 
িবষয়-িস�া� লওেহ মাহফুজ েথেক েফেরশতােদর হােত অপরণ 
করা হয় বা�বায়েনর জনয্ এ রােতর অপর একিট ৈবিশ�য হল 
আ�াহ তাআলা এ রাত স�েকর একিট পূণর সূরা অবতীণর 
কেরেছন্ যা িকয়ামত পযর� পিঠত হেত থাকেব্ 

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

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

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

ّ ۡمرٖ  ُُ
َ
 ٤ أ

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

‘িন�য় আিম এিট আিম নািজল কেরিছ ‘লাইলাতুল কদের্ 
েতামােক িকেস জানােব ‘লাইলাতুল কদর’ কী? ‘লাইলাতুল কদর’ 
হাজার মাস অেপকা উ�ম্ েস রােত েফেরশতারা ও রহ 
(িজবরাইল) তােদর রেবর অনুমিত�েম সকল িস�া� িনেয় 
অবতরণ কের্ শাি�ময় েস রাত ফজেরর সূচনা পযর�’। {সূরা 

কদর : ১-৫} 
এ সূরা েথেক েয িবষয়গেলা জানা েগল : 
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(১) এ রাত এমন এক রজিন যােত মানবজািতর েহদায়ােতর 
আেলাকবিতরকা মহা �� আল-কুরআন অবতীণর হেয়েছ্ 
(২) এ রজিন হাজার মাস অেপকা ে��্ অথরাৎ িতরািশ বছেরর 
েচেয়ও এর মূলয েবিশ্ 
(৩) এ রােত েফেরশতাগণ রহমত, বরকত ও কলযাণ িনেয় 
পৃিথবীেত অবতরণ কের থােক্ 
(৪) এ রজিন শাি�র রজিন্ আ�াহর বা�ারা এ রােত 
জাহা�ােমর শাি� েথেক মুি� েপেয় শাি� অজরন কের থােক্ 
(৫) সমেয়র �িত গুর েদয়া্ এ আয়াতগেলােত অ� সমেয় 
েবিশ কাজ করার জনয উৎসাহ �দান করা হল্ যত সময় েবিশ 
তত েবিশ কাজ করেত হেব্ সময় ন� করা চলেব না্ 
(৬) গনাহ ও পাপ েথেক কমা লাভ্ এ রােতর এই ফিযলত 
স�েকর বুখারী ও মুসিলম বিণরত হািদেস এেসেছ— 

يًًي ّولْحتَِسينًي ُغِفَر  ََ ْْ َقْدِر ِِ
ْ
ْغَُ  لع

َ
َََقّدَ  ِمْن َذًِْبهِ َمْن اَيَ  ل ُ َمي 

َ
َ 

‘েয বযি� ঈমান ও সাওয়াব লােভর আশায় কদেরর রােত নফল 

সালাত আদায় ও রাত েজেগ ইবাদত করেব আ�াহ তার 

ইেতাপূেবরর সকল সগীরা (েছাট) গনাহ কমা কেরেদন্ [বুখারী : 

১৯০১; মুসিলম : ৭৬০] 

লাইলাতুল কদর কখন ? 
আল-কুরআেন িনিদর� কের বলা হয়িন লাইলাতুল কদর েকান 
রাত্ তেব কুরআেনর ভাষয হল লাইলাতুল কদর রমযান মােস্ 
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িকয়ামত পযর� রমযান মােস লাইলাতুল কদর অবযাহত থাকেব্ 
এবং এ রজিন রমযােনর েশষ দশেক হেব বেল সিহ হািদেস 
এেসেছ্ এবং তা রমযােনর েশষ দশেকর েবেজাড় রাতগেলােত 
হওয়ার স�াবনা েবিশ বেল হািদেস এেসেছ,  

َرْشِ لألَولِخِر ِمْن َرَمَضينَ 
ْ
ِِ لع َقْدِر 

ْ
ْغََ  لع

َ
ْول ل َرا

َ
ُ 

‘রমাযােনর েশষ দশিদেন েতামরা কদেরর রাত তালাশ কর’। 
[বুখারী : ২০২০; মুসিলম : ১১৬৯]  
এবং রমযােনর েশষ সাত িদেন লাইলাতুল কদর থাকার স�াবনা 
অিধকতর্ েযমন হািদেস এেসেছ,  

ْول  َرا
َ
َولِخِر ِمْن َرَمَضينَ ُ

َ
َرْشِ لأل

ْ
ِوِْْر ِمَن لع

ْ
ِِ لل َقْدِر 

ْ
ْغَُ  لع

َ
 ل

‘েতামরা রমাযােনর েশষ ১০ িদেনর েবেজাড় রাতগেলােত কদেরর 
রাত েখাঁজ কর্’ [বুখারী : ২০১৭] 
অিধকতর স�াবনার িদক িদেয় �থম হল রমযান মােসর সাতাশ 
তািরখ্ ি�তীয় হল পঁিচশ তািরখ্ তৃতীয় হল ঊনি�শ তািরখ্ 
চতুথর হল একুশ তািরখ্ প�ম হল েতইশ তািরখ্ আ�াহ 
রা�ুল আলািমন এ রাতেক েগাপন েরেখেছন আমােদর উপর 
রহম কের্ িতিন েদখেত চান এর বরকত ও ফিযলত লােভর 
জনয েক কত �েচ�া চালােত পাের্ 
লাইলাতুল কদের আমােদর কতরবয হল েবিশ কের দুআ করা্ 
আেয়শা রািদআ�াহ আনহা নবী কিরম রাসূলুলু�াহ আলাইিহ 
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ওয়াসা�ামেক িজেজস করেলন, লাইলাতুল কদের আিম িক দুআ 
করেত পাির? িতিন বলেলন, বলেব— 

 ِّ ََ  ُُ َْ َرْفَو فَي
ْ
ِبا لع

ُ
ُفوت ُ َُ  َُ ُهّن ًِِّ

 للغّ
‘েহ আ�াহ, আপিন কমাশীল, কমােক ভােলাবােসন, অতএব 
আমােক কমা কুন’। [িতরিমযী : ৩৫১৩] 

ইেতকাফ : 
ইেতকাফ হল সকল কাজ েথেক মু� হেয় আ�াহর ইবাদেতর 
জনয মসিজেদ অব�ান করা্ এটা হল সু�ত্ আেয়শা 
রািদআ�াহ আনহা বেলন :— 

َولِخَر ِمْن َرَمَضيَن «
َ
ُُ لعَرْشَ لأل ِِ ْرََ َْ َن  ََ غَّن،  ََ ّا لُهللا َعغَيِْه َو َّ ِّّصّ  ّن ل

َ
َ

ْزَولُجُه ِمْن َ�ْرِدهِ 
َ
َ َُ َِ ََ َْ ُُّن ل  ، ُ ّّ  »َحّت ََْوّفيُه ل

‘রাসূলু�াহ রাসূলুলু�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান মােসর েশষ 
দশেক মসিজেদ ইেতকাফ করেতন্ যতিদন না আ�াহ তােক 
মৃতুয দান কেরেছন ততিদন িতিন এ আমল অবযাহত েরেখেছন্ 
তার ইে�কােলর পর তার �ী-গণ ইেতকাফ কেরেছন’। [বুখারী : 

২০২৫] 
ইেতকােফর উে�শয : 
মানুেষর ঝােমলা েথেক দূের েথেক আ�াহ তাআলার ইবাদেত 
একা�িচে� িনেয়ািজত হওয়া্ এ লেকয েকান মসিজেদ অব�ান 
কের আ�াহর তরফ েথেক সওয়াব ও লাইলাতুল কদর লাভ 
করার আশা করা্ ইেতকাফকারীর কতরবয হল অনথরক কথা ও 
কাজ পিরহার কের সালাত, কুরআন িতলাওয়াত, িজিকর-
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আজকার, ইি�গফার, দুআ ইতযািদ ইবাদত-বে�িগেত িল� থাকা্ 
তেব পিরবার পিরজন বা অনয কােরা সােথ অিত�েয়াজনীয় কথা 
বলেত েদাষ েনই্ ইেতকাফকারী িনজ অ�রেক সবরদা আ�াহর 
সােথ স�ৃ� রাখেত েচ�া করেব্ িনেজর অব�ার িদেক েখয়াল 
করেব্ আ�াহর আেদশ-িনেষধ পালেনর বযাপাের িনেজর 
অলসতা ও অবেহলা করার কথা মেন করেব্ িনেজর পাপাচার 
সে�ও আ�াহ েয কত েনয়ামত িদেয়েছন তা �রণ কের তার 
�িত কৃতজ হেব্ গভীরভােব আ�াহর কালাম অধযয়ন করেব্ 
খাওয়া-দাওয়া, িন�া ও গ� গজব কিমেয় েদেব্ েকননা এ সকল 
কাজ-কমর আ�াহর �রণ েথেক অ�রেক িফিরেয় রােখ্ অেনেক 
ইেতকাফেক অতযিধক খাওয়া-দাওয়া ও সািথেদর সােথ গ�-গজব 
কের সময় কাটােনার সুেযাগ িহেসেব �হণ কের থােকন্ এেত 
ইেতকােফর কিত হয় না বেট তেব আ�াহর রাসূেলর ইেতকাফ 
িছল অনয রকম্  
ইেতকাফ অব�ায় �ী সহবাস, চু�ন, �শর িনেষধ্ েযমন আ�াহ 
রা�ুল আলািমন বেলন : 

وُهنّ  َوَ�  ﴿ ُ �ِ نُتمۡ  َُُ�ٰ
َ
د��  ��  َ�ٰك�ُفونَ  َوأ  ]  ١٨٧: للقرة[ ﴾ لسَۡمَ�ٰج�

‘েতামরা মসিজেদ ইেতকাফরত অব�ায় �ীেদর সােথ িমিলত হেব 
না’। {সূরা আল-বাকারা : ১৮৭} 

শরীেরর িকছু অংশ যিদ মসিজদ েথেক েবর করা হয় তােত েদাষ 
েনই্ নবী কিরম রাসূলুলু�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইেতকাফ 
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অব�ায় িনজ মাথা মসিজদ েথেক েবর করেতন্ তখন আ�াজান 
আেয়শা রা. তাঁর মাথার চুল িবনয� কের িদেতন্ 
ইেতকাফ অব�ায় মসিজদ েথেক েবর হওয়ার িবধান : 
ইেতকাফ অব�ায় মসিজদ েথেক েবর হওয়া িতন ধরেনর হেত 
পাের :— 
এক. মানবীয় �েয়াজেন েবর হওয়ার অনুমিত আেছ্ েযমন 
পায়খানা, ��ােবর জনয, খাওয়া-দাওয়ার জনয, পিব�তা অজরেনর 
জনয্ তেব শতর হল এ সকল িবষয় যিদ মসিজেদর গি�র মােঝ 
েসের েনয়া যায় তেব মসিজদ েথেক েবর হওয়া যােব না্ 
দুই. এমন সকল েনক আমল বা ইবাদত-বে�িগর জনয েবর 
হওয়া যােব না যা তার জনয অপিরহাযর নয়্ েযমন েরাগীর েসবা 
করা, জানাজােত অংশ েনয়া ইতযািদ্ 
িতন. এমন সকল কােজর জনয মসিজদ েথেক েবর হওয়া যােব 
না যা ইেতকােফর িবেরাধী্ েযমন �য়-িব�য়, চাষাবাদ ইতযািদ্ 
ইেতকাফ অব�ায় এ সকল কােজর জনয মসিজদ েথেক েবর হেল 
ইেতকাফ বািতল হেয় যায়্  

সমা� 


