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রসুল (স াঃ)-এর ম সসর ১৫ ত ররসের ইব দত 

 

ডঃ এম এম আদেল 

অধ্যাপক, আরকান-ছ বিশ্ববিেযালয়- পাইন ব্লাফ 

 

চসের ১৩, ১৪, ও ১৫ ত ররসে রর য  র ে র ত রিদ। 
 

প্রবি চন্দ্র মাদের ১৩, ১৪, ও ১৫ িাবরখ ররাযা রাখা িড় পূদযযর কাজ। 

আিু যর বিফারী িয ণনা কদরদছন: রেূলুল্লাহ (োঃ) িদলদছন, “ও আিু 

যর, িুবম যবে ররাযা রাখ চন্দ্র মাদের রয রকান অংদে, িারপর ররাযা রাখ 

মাদের ১৩, ১৪, ও ১৫ িাবরদখ।“ ( (Narrated by al-Tirmidhi (761); al-Nasai 

(2424))। 

আয়দো (রাঃ) উে্ধ্ৃবি বেদয় িলা হদয়দছ রয, মাদের রয রকান অংদে 

 (প্রমদম, মধ্য,িা রেদে) এক নািাদড় িা ফা াঁক ফা াঁক বেদয় বিবনটা ররাযা 

রাখা রযদি পাদর। রেূলুল্লাহ (োঃ) রকা বনবেণষ্ট েমদয়র কমা িদলন নাই। 

িদি ১৩উ, ১৪ই, ও ১৫ই িাবরখর ররাযা উত্তম। Narrated by 
Muslim, (1160). 

আিু যর বিফারী িদলদছনঃ রেূলুল্লাহ (োঃ) িদলদছনঃ রয প্রবি মাদে 

বিন বেন ররাযা রাখদি রে রযন োরাটা িছর ররাযা রাখদলা। িার পর 

আল্লাহ পাক রকারাদয এরোে কদরদছন প্রবিটা েৎ কদম ণর জনয ১০টা 

রনকী।“ ( [Ibn Majah and at-Tirmithi]) 

েহজ বহোদি িুঝা যায় রয, ৩টা ররাযায় ৩০টা রনকী বমলি; আর ১২ 

মাদে ৩৬০টা রনকী জটুদি।  

জারীর ইিন ‘আব্দলু্লাহ িয ণনা কদরদছন রয রেূলুল্লাহ (োঃ) িদলদছনঃ 

মাদে বিনটা ররাযা রাখা  োরাটা জীিন ররাযা রাখার মি, আর য়যাইয়যাম 

আল-িীড হদে মাদের ১৩, ১৪, ও ১৫ িাবরখ। Narrated by al-Nasaa’i, 
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2420; classed as sahih by al-Albaani in Sahih al-Targheeb, 1040] 
 

আিু হুরায়রা (রাঃ) িয ণনা কদরদছনঃ আমার কাদছর িনু্ধ (রেূলুল্লাহ 

 (োঃ) ) আমাদক উপদেে বেদয়দছন বিনটা জজবনে করদি যা আবম 

মৃিুযর পূি ণ মুহিূ ণ পয ণন্ত করদিাঃ  প্রবি মাদে বিনটা ররাযা ররাখা, েুহা 

নামায আোয় করা, আর রিদিদরর নামাদজর পর ঘুমান। [Narrated by 
al-Bukhaari, 1124; Muslim, 721] 

েুহা নামায ফজর ও রযাহদরর মধ্যিিী েমদয় পড়দি হয়। েময় শুরুর 

প্রমদম পড়দল এটাদক ইেরাক নামায িলা হয়। এটা ঐজেক নামায়। 

এটা রিানাহ মাফ কদর আর এক ধ্রদযর োোকার কাজ কদর মাদক। 

ো’িাদনর মাদের ময ণাো 
হাবেদে প্রচবলি আদছ রেূলুল্লাহ (োঃ) িদলদছন রয, ো’িান িা াঁর মাে, 

রজি আল্লাহর মাে, আর রমযান িা াঁর উম্মদির মাে , ো’ িান 

প্রায়াজিদিযর মাে আর রমযান বিশুজিকরদনর মাে ।  

হাবেেটার কায ণকাবরিা ও রেূলুল্লাহ (োঃ) – এর ো’িাদন কম ণ িযস্তিা 

বিচার না কদর এটাদক রকউ রকউ েুি ণল হাবেে মদন কদরন , কারয এই 

হাবেদের িয ণনাকরীদের মদধ্য রদয়দছন আিু িকর ইিন আল-হাছান 

বযবন িাদনায়াট িা জাবলয়াদির মধ্য িযয বছদলন। আরও এই রয এর মদধ্য 

একজন অপবরবচি আল-বকো’ই রদয়দছন যার নাম Al-La'ali' fy Al-

Mawdu`at [reference book about fabricated Hadiths]. (Part No. 3; 

Page No. 208) -রি উদল্লখ রদয়দছঅ 

আদয়ো (রাঃ) িয ণনা কদরদছন রয, রেূলুল্লাহ (োঃ) ররাযা রাখদিন 

িিক্ষয পয ণন্ত যিক্ষয পয ণন্ত আমরা মদন করিাম উবন  ররাযা রাখা িন্ধ 

করিদন না আর উবন(োঃ) ররাযা রাখদিন না যিক্ষয আমরা মদন 

করিাম উবন ররাযা রাখদিন না। আবম উনা (োঃ)-রক রমযান মাে ছাড়া 

অনয রকান মাদে েম্পূয ণ মাে ধ্দর ররাযা করদি রেবখ নাই আর ো’িান 

মাদের মি এি রিেী ররাযা অনয রকান মাদে রাখদি রেবখ নাই। 
(Narrated by al-Bukhari, 1868; Muslim, 1165)  
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আিু োলামাহ িয ণনা কদরদছন রয আদয়ো (রাঃ)িদলদছনঃ রেূলুল্লাহ 

(োঃ) ো’িান মাদের মি এি রিেী ররাযা অনয রকান মাদে (রমযান 

ছাড়া) রাখদিন না; রকান রকান েময় ো’িাদনর রিাটা মাে ররাযা 

রাখদিন। আর ভাল কাজ করার উপদেে বেদিন এই িদল রয আল্লাহ 

িায়ালা আমাদেরদক পুরসৃ্কি করদি ক্লান্ত রহান না যিক্ষয আমরা ক্লান্ত 

না ্হই।  নাদছাড় িান্দা হদয় ইিােি করা িাাঁর বনকট বপ্রয় বছল রে ইিােি 

যিই রছাট রহাক। যখন বিবন ইিােি করদিন বিবন এমন কদরই রলদি 

মাকদিন। (Narrated by al-Bukhari, 1869; Muslim, 782)  

রয মাদে রেূলুল্লাহ এি ইিােি কদরদছন ও করার িাবিে বেদয়দছন রেই 

মােদক আমরা যমাযমই িলদি পাবর রেূলুল্লাহ (োঃ)- এর মাে। উবন 

 (োঃ) যবে নাও িদল মাদকন  (হাবেে বহোদি িদযযর জনয), আমরা 

িা াঁদক  (োঃ) কাদজ  িা করদি রেদখবছ। উনার (োঃ)- এর কাজ 

কম ণদকও হাবেেরূদপ বনদি পাবর, শুধ্ু রমৌবখক িািাোই রকন হাবেে 

হদি? 

উবন (োঃ) রমযান মােদক উম্মদির মাে িদলদছন। উম্মদির মাে 

বিনটা অংে আদছ – প্রমম ১০ বেন, বিিীয ১০ বেন, ও িৃিীয ১০ বেন।  

প্রমম ১০ বেন হদে রহমি ও িরকদির্। প্রমম িৃিীয়াংদের েুয়া হদেঃ 

রহ আমার প্রভু   ক্ষমা করুন ও করুযা করুন; আপবনই রষ্ঠ  

অনুকম্পেীল। [Quran 23:118] 

বিিীয় িৃিীয়াংে হদে ক্ষমা প্রাম ণনার ।  েৃয়া হদে আবম আল্লাহর বনকট 

আমার পাপেমূদহর মাজণনা চাই। বিবনই আমার প্রভু আবম িা াঁর বেদকই  

মনবনদিে কদরবছ। 

রেে িৃিীয়াংে হদে রোযখ রমদক মুজি।  এই মুজির েুয়া েি মুেলমানদকই 

করদি হদি। এই অংদেই পদড় লায়লািুল কের যার আমরা কের আমরা 

েিাই জাবন। এই অংদে এদিকাফ করা হয়।  

https://www.islamicity.org/quransearch/?q=23:118
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এক েময় রেূলুল্লাহ (োঃ) রখািিাহ বেি বমম্বাদর উঠদি বছদলন । এমন 

েময় জজব্রাইল (আঃ) এদে িা াঁদক (োঃ) জানান ঐ িযজি ধ্িংে রহাক রয 

রমযান মাে পাওয়া েদেও ক্ষমা অজণন করদি পারদলা না। রেূলুল্লাহ (োঃ) 

এর জিাদি “আবমন” িদলবছদলন।  এই িরকিপূয ণ মাে িান্দার মঙ্গদলর 

জনয। অিএি এটা অিেযই একটা েজিোলী হাবেে। 

রজম মােদক আল্লাহর মাে িলা হদয় মাদক কারয এই রজম মাদেই  

রেূলুল্লাহ (োঃ)-রক আল্লাহর মহবমা রেখাদনার জনয স্বিীয়  িাহক িুরাদক 

কদর জজব্রাইল (আঃ) েমবভিযাহাদর মহােূযদযযর  উচ্চিম স্থাদন বনদয় যাওয়া 

হয় রযখাদন অিীদি মানুদের পেচারযা ঘদট নাই আর ভবিেযদিও ঘটদি না। 

২৭দে রজি িাবরখ মানি জাবির ইবিহাদের একটা অবিস্মরযীয় বেন। 

আল্লাহ িায়ালা আর কাউদক বনদয় এমন অবিিীয়  ঘটনা  অঘটান নাই ও 

ঘটাদিন না । আল্লাহই রষ্ঠষ্টদের োিীোর।  

ো’িান মাে প্রায়জিদের মাে। রেূলুল্লাহ (োঃ) িদলদছন রয আল্লাহ 

িায়ালা ইেলামদক বিদেে গুদয ও কদম ণ েুদোবভি কদরদছন। 

এগুদলা হদে আল্লাহদক ভয় করা, োমাজজক জীিদন আোন-

প্রোন করা, উত্তম কাজ করা, বমষ্টষ্ট কমা িলা, উত্তম িযিহার 

করা, খােযোন করা, োলাম প্রোন করা, অেুদস্থর (পাপী রহাক িা 

পূযযিান রহাক) রেিা করা, জানাযায় অংেগ্রহয করা, মুেবলম ও 

অমুেবলম প্রবিদিেীর যত্ন রনওয়া, োওয়াি গ্রহয করা, ক্ষমা 

করা, বনদজদক েংদোধ্ন করা, োন করা, উোর মদনর হওয়া, 

োলাম আোন-প্রোদন প্রমম হওয়া, ররাধ্ েংিরয করা, 

েিযিােী হওয়া, েিযিােীদক বমমযা প্রমায না করা, পাপীজদনর 

অনুিি না হওয়া, অিযিহাদর রকান জবম নষ্ট না করা, ওয়াো 

রক্ষা করা, অোধ্ুিা িজণন করা, এবিদমর েয়া করা, কুরআদনর 

জ্ঞান অজণন করা, ঈমান মজিুি করা, পরকাদলর বচন্তা করা, 

পাপকদম ণর জনয অনুিপ্ত হওয়া, জনোধ্ারদযর েম্মুদখ কৃি 

পাপকদম ণর জনোধ্ারদযর েম্মুদখ ক্ষমা চাওয়া, উত্তম চবরত্রিান 
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হওয়া। এই েমস্ত কম ণই আল্লাহর পূযযিান িান্দাদের।  রমজান 

মাদে এইেি ইিবলেী কদম ণর রকানটাই আমরা বচন্তা করদি পাবর 

না। িাই এগুদলা না করদি অভযস্ত হদি হদি রমজাদনর প্রস্তুবি 

ো’িান মাদে। কৃি পাপকম ণ স্মরয কদর অনুেদচনা করা আর 

পুনরািবৃত্তর েৃড় েংকল্প রনওয়া এই ো’িান মাে। এই েি 

অনুেীলদন েফলকাম হদলই রমযাদন বিশুজি  অবভযান 

ফলপ্রে ুহদয় মাকদি।  

১৫ই ো’িান অিযন্ত িরকিপূয ণ রাি্ আলী (রাঃ) িয ণনা কদরদছন 

রয রেূলুল্লাহ (োঃ) িদলদছনঃ  ১৫ই ো’িান হদল রাদি ইিােদির 

জনয ো াঁড়াও আর বেদন ররাযা রাখ। এই বেদনর পর আল্লাহ প্রমম 

আেমাদন অিিীয ণ রহান আর িদলনঃ ক্ষমা চাওয়ার রকউ আদছ 

যাদক আবম ক্ষমা করদি পাবর? রকউ ভরযদপােদযর  অনুেন্ধান 

করদছ বক যার ভরযদপােয আবম করদি পাবর? রকউ বক 

মানবেক ও োরীবরক কদষ্ট আদছ যার কষ্ট আবম েরূ করদি 

পাবর? রকউ বক এমন, অমন আদছ?  এমনটা ফজর পয ণন্ত 

চলদি মাদক( (Ibn Majah).  

এক েময় রেদে েদিিরাি  উেযাবপি হদিা  িড়ই 

আনাদন্দর মদধ্য।  েন্ধযার পর গ্রাদমর প্রবিটা পবরিার 

হালুয়া রুষ্টট ও িাদের রছদল-রমদয়দের বনদয় গ্রাদমর 

রমাড়দলর িাবহরাঙ্গদন জমা হদিা। েিাই এক েংদি িদে 

হালুয়া-রুষ্টট ভািাভাবি কদর রখি ও িাড়ীদি বনদয় রযি। 

আিার রকান পবরিার িাবহরাঙ্গদন চা াঁদোয়া খাষ্টটদয় 

োরারাি রজদি নফল নামায পড়ার িযিস্থা করদিা।  
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ইোনীং কাদলর মেীনা রফরি আদলমরা োদিিরাি 

উেযাপদনর বিপদক্ষ িদল মাদকন।  েি মাদেরই ১৩, ১৪, 

ও ১৫ িাবরদখ নফল ইিােদির িাবিে রদয়দছ। িদি 

ো’িান মাদের ১৫ িাবরদখর ঐজেক ইিােদি মেীনায় 

বেবক্ষি আদলমরা রকন বনরুৎোহ কদর মাদকন?  

মরমী কবি রিালাম রমাস্তফা িাংলার মুেলমানদের 

উন্নবির জনয প্রাম ণনা করদি িদলদছন। মুেলমানদের 

অিীি িযাি উদল্লখ কদরদছন।  কািযরদের খাবিদর 

অদনক বকছুই উদল্লখ কদরদছন। রযমন হদে “োিী করা 

োন”। আমাদের োিী করা রকান োন নাই। আমাদেরদক 

োনাজণদনর রযািয হদি হদি।  

শবে-েরাত 

গ ালাম গমাস্তফা 
সারা মুসললম দলুিয়ায় আলি এবসবে িালময়া ‘শবে-েরাত’ 
রুলি-গরাি ার-িাি-সালামৎ েণ্টি-করাপুণ্য রাত। 

এস োাংলার মুবেলমি 

হৃত েলিত লিিঃস্ব দীি, 

ভা য-রিিী এবসবে গমাবদর, কর গমািািাত-পাবতা দ’ুহাত। 

ভান্ডার-দ্বার খবুলবে আলিবক দয়াময় রহমাি-রলহম, 

লেশ্ব-দাবির উৎসে আলি লিরপলেত্র মহামলহম। 

শত গফবরশতা দবল দবল 

লদবক লদবক আলি ওই িবল, 

লিলখল লেবশ্ব এলক কলবরাল- এলক প্রীলত-গপ্রম-গেহ অসীম! 



7 
 

আকাশ-গতারবণ্ রশি-গিৌলক-উৎসে-লিলশ আবলা-জ্বালা, 
ঝালর-ঝুলাবিা ঝাড়-লণ্ঠি পূলণ্িমা-িাাঁদ সুধা-ঢালা। 

িীল-লফবরািার  াললিা- াবয় 

কারুকলা আাঁকা গকাটি তারায়, 

আসি-লেোবিা গস মহাসভায় েলসয়াবে গখাদ গখাদাতালা। 

রহমৎ আলি গেবতবে লুটিয়া- গকাটি গফবরশতা ভাবর ভাবর 

গখাদার লশরিী লফরিী-োাঁটিয়া লফলরবতবে ওই দ্বাবর দ্বাবর। 

মলয়-সমীর সুরলভ তার- 

িবহ এ  ন্ধ ফুল-োলার, 

গেবহশতী গসই গখাশ্-েু গেি গ া গভবস আবস আি োবর োবর। 

ওবর হতভা া িাদাি মূখি, তন্দ্রা-অলস গমাহ-লেভল, 

 ালফল হইয়া রলে লক আলিবক? মহা রিিীোবে লেফল? 

রািার প্রাসাবদ মহাদাবির 

উৎসে আলি আবলা  াবির। 

লরক্ত কাঙ্গাল োলে িা লক গসথা? পবড় রলে গহথা লিরটি কাল? 

আয় আয় ওবর ওবে আয় সবে, দবল দবল গতারা আয় েুবে, 

ভা য-সভায় গেবত হবে আি- শত লিয়ামতবিে লুবে। 

গিে িাবকা দাি খয়রালত 

লভকু্ষক সে হাত পালত 

দােী-করা দাি লইে আমরা একসাবথ আলি সে িবুে। 

েললে আমরা- এয়, গখাদা! গমারা কাবফর িলহ ত-মুসলমাি 

সারা দলুিয়ায় েুব  েুব  গমারা গতামার মলহমা কবরলে  াি 

গতামাবর েল ত লিলিত গক? 

লিিাবয়লে গমারা গলাবক গলাবক। 
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গমারা দবল দবল সসিয সালিয়া উড়াবয়লে তে িয়-লিশাি। 

গতামার োরতা প্রিার কলরবত গেবড়লে আমরা সুখ-এবরম, 

ধরায় ধূলায় আসি গপবতলে োলড় গেবহলি হুর-গহবরম। 

হবয়লে গতামার প্রলতলিলধ 

মালিয়া িবললে তে লেলধ, 

গতামার িাবমর লেলিমবয় গমারা িালহলি মুকুে-মুক্তা গহম! 

পুবত্রবর গমারা গকারোলি লদলে, গফলললি অশ্রু-লেনু্দ তায়, 

দান্দান্ গভবঙ্গ লহু ঝলরয়াবে- লুকাবয় লফবরলে ল লর-গুহায়। 

সলহয়া কত িা অতযািার 

মুলক্ত এবিলে ‘খাবি কাোর’ 
পশু সীমাবরর হবস্ত আমরা শহীদ হবয়লে কারোলায়। 

শত লিপীড়ি তীব্র-দহি মৃতুযর িালহকলর’ গখয়াল 

গতামার কবলমা গ াষণ্া কবরবে- আিাি লদবয়বে শত গেলাল। 

শবে-েরাত 

েুবেলে আমরা লদবক লদবক 

‘গকাহ্ কাবফ’, অতলালিবক 

হবস্ত লইয়া তবলায়ার আর খঞ্জর-িে আল-গহলাল। 

ভ্রাি পলথবক গদখাবয়লে গমারা তে ‘বসরাতুল গমাস্তালকম্’ 
‘গোৎপরস্তী দরূ কলর’ সবে গতামার মবে লদলে তাললম। 

আবলাবকর িয়-অলভোবি 

েুবঝলে আমরা মবি প্রাবণ্, 

গতামালর হুকুম তালমল কবরলে, দীি-দলুিয়ার ওব া হালকম! 

আলিও গতামার সুধার সওদা লেবশ্ব আমরা কলর গফলর, 

ওই গশাি আলি লদবক লদবক তাই গতামার িাবমর োবি গভরী। 
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গজ্ববললে িূবরর িে লশখা 
এলশয়া ইউবরাপ আবমলরকা, 

আমাবদলর হাবত সারা ধরণ্ীর মুলক্ত আলসবে- িালহ গদলর। 

এত গসো আর এত প্রাণ্পাত- সকলল লক আি েৃথা হবে? 

প্রলতদাি লকেু পাে িা আমরা? েলিত হবয় রে সবে? 

হ’বয় থালক েলদ অপরাধী 
তাই ে’বল এত োদাোলদ? 

সোই গমাবদর গমবর োবে, আর তুলম দরূ হবত গিবয় রবে? 

হবে িা প্রভু হবে িা তা- আলি এ মহাদাবির শুভ রাবত 

আমাবদর পাবি িালহবত হইবে করুণ্-গকামল আাঁলখ-পাবত। 

কবর োরা তে অসম্মাি 

তাহাবদর দাও কত িা দাি। 

আমাবদর লক গ া িাই অলধকার তে গপ্রম-সুধা-করুণ্াবত? 

েল, কথা দাও, সাড়া দাও আলি, িোে দাওএ প্রাথিিার, 

েলদ িালহ দাও- খাবো িা আমরা আলি এ লফরিী-রুটি গতামার। 

িা িাব  আলিবক েলদ এ িাত 

লমথযা গতামার ‘শবে-েরাত।’ 
লমথযা গতামার ভুেবি ভুেবি এত আবয়ািি দাি-করার। 

শবে-েরাবতর রালত্রবত আলি, িালহ িাবকা শুধু ধি ও মাি, 

সোর ভাব য লদও োহা খুলশ- িালতর লদওব া মুলক্ত দাি। 

িা রণ্ ললবখা িলসবে তার, 

লদও সাধ প্রাবণ্ েড় হোর, 

িে-গ ৌরবে লেবশ্ব আোর দাাঁড়ায় গেি এ মুসলমাি। 

 


