লাইলাতুল কদর ও িকছ ু 
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আাবাদ
 ১৩৯ : লাইলাতুল কদেরর মযাদা, বিশ ও ফযীলাত জানেত চাই। উর : (১) এ রােত আাহ তা‘আলা পরু া কুরআন
কারীমেক লাউেহ মাহফযু থেক থম আসমােন নািযল কেরন। তাছাড়া অন আেরকিট মত আেছ য, এ রােতই কুরআন
নািযল  হয়। পরবতী ২৩ বছের িবিভ সূরা বা সূরার অংশিবেশষ িবিভ সমেয় িবিভ ঘটনা ও অবার িেত রাসূল
সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম’র উপর অবতীণ হয়। (২) এ এক রজনীর ইবাদত হাজার মােসর ইবাদেতর চেয়ও উম। (৩)
এ রােত প ৃিথবীেত অসংখ ফেরশতা নেম আেস এবং তারা তখন িনয়ার কলাণ, বরকত ও রহমাত বষণ করেত থােক।
(৪) এটা শাি বষেণর রাত। এ রােত ইবাদত জার বাােদরেক ফেরশতারা জাহাােমর আযাব থেক মিু র বাণী নায়।
(৫) এ রােতর ফাযীলত বণনা কের এ রােতই একিট পূণা সূরা নািযল হয়। যার নাম সূরা কদর। (৬) এ রােত নফল সালাত
আদায় করেল মিু মনেদর অতীেতর সগীরা নাহেলা মাফ কের দয়া হয়। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন, য
বি ঈমান ও সাওয়াব লােভর আশায় কদেরর রােত নফল সালাত আদায় ও রাত জেগ ইবাদত করেব আাহ তার
ইেতাপূেবর সকল সগীরা (ছাট) নাহ মা কেরেদন। (বখু ারী)  ১৪০ : কান রাতিট লাইলাতুল কদর? উর : এ ের
উর প হাদীেস িনবু িণত বাণী রেয়েছ : [১] এ রাতিট রমযান মােস। আর এ রােতর ফযীলত িকয়ামত পয জারী
থাকেব। [২] এ রাতিট রমাযােনর শষ দশেক। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন :
“রমাযােনর শষ দশিদেন তামরা কদেরর রাত তালাশ কর।” (বখু ারী)
[৩] আর এিট রমযােনর বেজাড় রােত হওয়ার সাবনা বশী। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন :

“তামরা রমাযােনর শষ ১০ িদেনর বেজাড় রাতেলােত কদেরর রাত খাঁজ কর।” (বখু ারী)
[৪] এ রাত রমযােনর শষ সাত িদেন হওয়ার সাবনা বশী। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন :

“য বি লাইলাতুল কদর (কদেরর রাত) অেষণ করেত চায়, স যন রমাযােনর শষ সাত রােতর মধ তা অেষণ
কের।”
[৫] রমাযােনর ২৭ শ রজনী লাইলাতুল কদর হওয়ার সাবনা সবেচেয় বশী। ক. হাদীেস আেছ :

উবাই ইবেন কাব সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম হেত বিণত হাদীেস এেসেছ, িতিন বেলন য, আাহর শপথ কের বলিছ,
আিম যতদূর জািন রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম আমােদরেক য রজনীেক কদেরর রাত িহেসেব িকয়াম
ু াইল করেত
িনেদশ িদেয়িছেলন তা হল রমাযােনর ২৭ তম রাত। (মস
ু িলম)
(খ) আুাহ িবন ‘উমার থেক বিণত, রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন :
“য বি কদেরর রাত অজন করেত ইুক, স যন তা রমাযােনর ২৭শ রজনীেত অনসু ান কের। (আহমাদ)
[৬] কদেরর রাত হওয়ার বাপাের সাবনার িদক থেক পরবতী িতীয় সাবনা হল ২৫ তািরখ, ত ৃতীয় হল ২৯ তািরেখ।
চতুথ হল ২১ তািরখ। পম হল ২৩ তািরেখর রজনী। [৭] সবেশষ আেরকিট মত হল- মিহমািত এ রজনীিট ানারশীল।
অথাৎ িত বৎসর একই তািরেখ বা একই রজনীেত তা হয় না এবং ধমু া ২৭ তািরেখই এ রাতিট আসেব তা িনধািরত নয়।
আাহর িহকমত ও তাঁর ইায় কান বছর তা ২৫ তািরেখ, কান বছর ২৩ তািরেখ, কান বছর ২১ তািরেখ, আবার কান
বছর ২৯ তািরেখও হেয় থােক।  ১৪১ : কন এ রাতেক অ কের গাপন রাখা হেয়েছ। এটা  কের িনিদ কের বলা
হয় িন কন? উর : এ রােতর পরু ার লােভর আশায় ক কত বশী সিয় অণী ভূিমকা পালন কের এবং কত বশী সেচ
হয়, আর ক নাফরমান ও আলেস ঘিু মেয় রাত কাটায় সবতঃ এটা পরখ করার জনই আাহ তা‘আলা এ রাতেক গাপন ও
অ কের রেখেছন।  ১৪২ : য রাতিট লাইলাতুল কদর হেব সিট বঝ
ু ার িক কান আলামত আেছ? উর : হাঁ, স
রােতর িকছ ু আলামত হাদীেস বিণত আেছ। সেলা হল :

(১) রাতিট গভীর অকাের ছেয় যােব না। (২) নািতশীেতা হেব। অথাৎ গরম বা শীেতর তীতা থাকেব না। (৩) ম ৃম
বাতাস বািহত হেত থাকেব। (৪) স রােত ইবাদত কের মানষু অেপাকৃত অিধক ত ৃিেবাধ করেব। (৫) কান ঈমানদার
বিেক আাহ ে হয়েতা তা জািনেয়ও িদেত পােরন। (৬) ঐ রােত ব ৃি বষণ হেত পাের। (৭) সকােল হালকা
আেলাকরিসহ সূেযাদয় হেব। যা হেব পূিণমার চাঁেদর মত।
(সহীহ ইবনু খযু াইমাহ- ২১৯০, বখু ারী০ ২০২১, মস
ু িলম- ৭৬২ নং হাদীস)  ১৪৩ : রমাযােনর শষ দশ রােত রাসূল
সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম কী ধরেণর ইবাদত করেতন? উর : তাঁর ইবাদেতর অবা িছল িনপ : ১. থম ২০ রাত
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম পূণ রাত জাগরণ করেতন না। িকছ ু সময় ইবাদত করেতন, আর িকছ ু অংশ ঘিু মেয়
কাটােতন। িক রমাযােনর শষ দশ রােত িতিন িবছানায় এেকবােরই যেতন না। রােতর পেু রা অংশটাই ইবাদত কের
কাটােতন। স সময় িতিন কুরআন িতলাওয়াত, সলাত আদায় সদাকা দান, িযকর, ‘আ, আসমােলাচনা ও তাওবাহ কের
কাটােতন। আাহর রহমােতর আশা ও তার গজেবর ভয়ভীিত িনেয় সূণ খু খজ
ু ু ও িবনিচে ইবাদেত মশল থাকেতন।
২. হাদীেস এেসেছ স সময় িতিন শ কের তার লিু  ারা কামর বেধ িনেতন। এর অথ হল, রাতেলােত। তাঁর সম ম

ধু ইবাদেতর মেধই িনম িছল। িনেজ যমন অিনায় কাটােতন তাঁর ীেদরেকও তখন জািগেয় িদেতন ইবাদত করার জন।
৩. কদেরর রােতর ইবাদেতর সেু যাগ যােত হাতছাড়া হেয় না যায় সজন রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম শষ দশিদেনর
পেু রা সময়টােত ইেতকাফরত থাকেতন। (মস
ু িলম- ১১৬৭)  ১৪৪ : মিহমািত লাইলাতুল কদের আমরা কী কী ইবাদত
করেত পাির? উর : রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম যভােব এ রাত কাটােতন এর পূণ অনসু রণ করাই হেব আমােদর
ধান টােগট। এ লে আমােদর িনবু িণত কাজেলা করা আবশক : (ক) িনেজ রাত জেগ ইবাদত করা এবং িনেজর অধীন
ও অনানেদরেকও জািগেয় ইবাদেত উু করা। (খ) লা সময় িনেয় তারাবীহ ও তাহাুদ পড়া। এসব সালােত িকরাআত ও
কু-িসজদা লা করা। কু থেক উেঠ এবং ই িসজদায় মেধ আেরা একটু বশী সময় অিতবািহত করা, এসময় িকছ ু ‘আ
আেছ সেল পড়া। (গ) িসজদার মেধ তাসবীহ পাঠ শেষ ‘আ করা। কননা িসজদাবনত অবায় মানষু তার রেবর
সবেচেয় িনকেট চেল যায়। ফেল তখন ‘আ কবল
ু হয়। (ঘ) বশী বশী তাওবা করেব আাগিফাহ পড়েব। ছগীরা কবীরা
গানাহ থেক মাফ চাইেব। বশী কের িশকী গানাহ থেক খােলছ ভােব তাওবা করেব। কারণ ইিতপূেব কান িশক কের
থাকেল নক আমল তা কবল
ু হেবই না, বরং অিজত অন ভাল আমলও বরবাদ হেয় যােব। ফেল হেয় যােব িচরায়ী
জাহাামী। (ঙ) কুরআন িতলাওয়াত করেব। অথ ও বাখাসহ কুরআন অধয়নও করেত পােরন। তাসবীহ তাহলীল ও িযআযকার করেবন। তেব িযকর করেবন চিু পসাের, িনরেব ও একাকী এবং কান কার জাের আওয়ায করা ছাড়া। এভােব
িযকর করার জনই আাহ কুরআেন বেলেছন : “সকাল ও সায় তামার রেবর িযকর কর মেন মেন িবনেয়র সে ভয়ভীিত
সহকাের এবং জাের আওয়াজ না কের। এবং কখেনা তামরা আাহর িযকর ও রণ থেক উদাসীন হেয়ানা।” (আরাফ :
২০৫) অতএব, দলেবেধ সমের জাের জাের উ ের িয করা বধ নয়। এভােব সিিলত কান িযকর করা কুরআেনও
িনেষধ আেছ নবীিজ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ও তা কেরন িন। িযকেরর শেলা হল: সবু হানাাহ, আলহামিলাহ,
লা-ইলাহা ইাাহ, আা আকবার ইতািদ। (চ) একািচে ‘আ করা। বশী বশী ও বার বার ‘আ করা। আর এসব
‘আ হেব একাকী ও িবন িচে কবল
ু হওয়ার তাশা িনেয়। ‘আ করেবন িনেজর ও আপনজনেদর জন. জীিবত ও ম ৃতেদর
জন, পাপেমাচন ও রহমত লােভর জন, িনয়ার শাি ও আিখরােতর মিু র জন। তাছাড়া নবী সাাা আলাইিহ
ওয়াসাাম এ রােত িেনরু এ ‘আিট বশী বশী করার জন উৎসািহত কেরেছন : “ হ আাহ! তুিম তা মার আধার, আর
মা করােক তুিম ভালবাস। কােজই তুিম আমােক মা কের দাও। (িতরিমযী)
লখক : অধাপক মাঃ নূল ইসলাম
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