শা‘বান মােস এবং মধয্ শা‘বােনর রািতর্েত করণীয় ও বজর্নীয়
িনঃসেন্দেহ শা
শা‘‘বান মাস অতয্ন্ত ফাযীলাতপূণর্ মাস। এ মােসর অবস্থান েদখেলই বুঝা যায় এিট কতখািন
গুরুতব্পূণর্। “রাজাব” েযিট হেলা আশহুরুল হুরুম বা িনিষদ্ধ মাসসমূেহর একিট, অপরিদেক “রামাযান
মাস” েযিট হেলা েকব্ারআেন কারীম নািযেলর মাস – এ দু’িট েমাবারাক মােসর মধয্খােন শা‘বান মােসর
অবস্থান।
এ মােসই মানুেষর ‘আমালনামা বাৎসিরকভােব আল্লাহ্র (0) দরবাের েপশ করা হয়। েযমন কের ফাজ্র
ও ‘আসেরর সময় ৈদিনক ‘আমালনামা এবং পর্েতয্ক েসামবার ও বৃহস্পিতবার সাপ্তািহক ‘আমালনামা
আল্লাহ্র িনকট েপশ করা হয়। অর একারেণই রাছূলুল্লাহ 1 এমােস েবিশ েবিশ েরাযা রাখেতন। ছুনানু
আবী দাঊদ এবং ছুনানুন নাছায়ী-েত বিণর্ত িবশুদ্ধ হাদীেছ রেয়েছ, উছামাহ ইবনু যাইদ h তাঁর বাবা
েথেক বণর্না কেরেছন, িতিন বেলেছনعْنُه
َ س
ُ ل الَّنا
ُ شْهٌر َيْغُف
َ ك
َ  ” َذا:ل
َ  َقا،شُهوِر؟
ُّ ن ال
َ غْيِرِه ِم
َ صوُم ِفي
ُ ال َت
َ ن َما
َ شْعَبا
َ صوُم ِفي
ُ ك َت
َ  َرَأْيُت:ت للنبي صلى اهلل عليه و سلم
ُ ُقْل
১

.صاِئٌم
َ عَمِلي َوَأَنا
َ ن ُيْرَفَع
ْ ب َأ
ُّ ح
ِ ن َفَأَنا ُأ
َ ب اْلَعاَلِمي
ِّ ل ِلَر
ُ عَما
ْ أل
َْ  َوِفيِه ُتْرَفُع ا،ن
َ ضا
َ ب َوَرَم
ٍ ج
َ ن َر
َ َبْي

অথর্- আিম নাবী-েক (j) বললাম- আিম আপনােক শা‘বান মােস যত (নাফ্ল) েরাযা রাখেত েদিখ
অনয্ েকান মােস এত েরাযা রাখেত েদিখ না? রাছূলুল্লাহ 1 বলেলন:- রাজাব এবং রামাযােনর মধয্বতর্ী
এিট এমন এক মাস, েয মাস সম্পেকর্ েবিশরভাগ েলাকই উদাসীন (েবখবর) থােক। এ মােস ‘আমালসমূহ
আল্লাহ্র িনকট েপশ করা হয়, তাই আিম পছন্দ কির েয আিম েরাযাদার অবস্থায় আমার ‘আমালসমূহ
আল্লাহ্র িনকট উপস্থািপত েহাক।

২

এই িবশুদ্ধ হাদীছ েথেক জানা যায় েয, শা‘বান মাস হেলা আল্লাহ্র দরবাের মানুেষর বাৎসিরক ‘আমাল
উপস্থাপেনর মাস। এ মােস রাছূলুল্লাহ 1 েবিশ েবিশ েরাযা রাখেতন। তাই মুছলমােদর উিচত এ মাস
সম্পেকর্ খুবই সেচতন থাকা। মন্দ কােজ িলপ্ত না হওয়া, যােত মন্দ কাজরত অবস্থায় িনেজর ‘আমাল
আল্লাহ্র িনকট উপস্থািপত না হয়। সেবর্াপির উত্তম হেলা রাছূলুল্লাহ 1 এর অনুসরণােথর্ এ মােস েবিশ
েবিশ েরাযা পালন করা। কমপেক্ষ মােসর আইয়য্ােম বীয অথর্াৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরখ েরাযা পালন করা।
এখােন একিট কথা েজেন রাখা আবশয্ক েয, আইয়য্ােম বীেযর েরাযা রাখেত েযেয় ১৫ই শা‘বান েরাযা
পালেন েকান েদাষ েনই। এমিনভােব েকউ যিদ আেগ েথেক েরাযা পালন কের আসেছ, আর েসই
ধারাবািহকতায় যিদ মধয্ শা‘বােনর অথর্াৎ ১৫ই শা‘বান েরাযা পালন কের, এবং এই িদন েরাযা পালেন
১. بيهقي
২. বায়হাকব্ী
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িবেশষ েকান ফাযীলত আেছ বেল যিদ মেন না কের, তাহেল তােত েকানঅসুিবধা েনই।
মধয্ শা
শা‘‘বােনর রািতর্:- অধর্ শা‘বেনর রািতর্ তথা ১৪ই শা‘বান িদবাগত রােতর ফাযীলাত সম্পেকর্ িবিভন্ন
ছনেদ (বণর্নাসূেতর্) েবশক’িট হাদীছ বিণর্ত রেয়েছ। এগুেলােক সামেন েরেখ িনঃসেন্দেহ একথা বলা েযেত
পাের েয, এিট একিট ফাযীলাতপূণর্ রাত।
েকন এ রাতিট ফাযীলাতপূণর্, কী এর ৈবিশষ্টয্?
হয্াঁ, এ রােতর ফাযীলাত সম্পেকর্ বিণর্ত অিধকাংশ হাদীছই যা‘য়ীফ এবং অেনকগুেলা মাওযূ‘ বা বােনায়াট।
তেব ছনদ (বণর্নাসূতর্) এবং মতন (মূল বক্তবয্) িবেবচনায় এতিদব্ষেয় গর্হণেযাগয্ কেয়কিট হাদীছও বিণর্ত
রেয়েছ েসগুেলা হেলা যথা:(এক) আবূ ছা‘লাবাহ আল খুশানী 3 বিণর্ত হাদীছ। িতিন বেলেছন েয, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:َ  يترك – أه:ع – أي
ل
ُ  ويد,ن
َ  َوُيْمِلي ِلْلَكاِفِري,ن
َ  فيغفُر للمؤمني,ف من شعبان
ِ جَّلت قدرُتُه – إلى خلِقِه في ليلِة النص
َ – هلل
ُ طِلُع ا
َّ َي
৩

.عوُه
ُ الحقِد بحقِدِهم حتى يد

অথর্- অধর্ শা‘বােনর রােত মহা ক্ষমতাশীল আল্লাহ সব্ীয় বান্দাহ্েদর পর্িত তাকান। অতঃপর িতিন মু’িমনেদর
ক্ষমা কের েদন, কািফরেদর অবকাশ েদন, আর িহংসা-িবেদব্ষ েপাষণকারীেদর তােদর িহংসা-িবেদব্ষ সেমত
েছেড় েদন েয পযর্ন্ত না তারা তা পিরতয্াগ ও বজর্ন কের।

৪

(দুই) মু‘আয ইবনু জাবাল 3 হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছন- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৫

.ن
ٍح
ِ شا
َ ك َأْو ُم
ٍ شِر
ْ ال ِلُم
َّ خْلِقِه ِإ
َ جِميِع
َ ن َفَيْغِفُر ِل
َ شْعَبا
َ ن
ْ ف ِم
ِ ص
ْ خْلِقِه ِفي َلْيَلِة الِّن
َ هلل ِإَلى
َُّ طُلُع ا
ْ َي

অথর্- অধর্ শা‘বােনর রােত আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃিষ্টর িদেক তাকান অতঃপর িতিন মুশিরক এবং িহংসািবেদব্ষ েপাষণকারী বয্তীত সকল সৃিষ্টেক ক্ষমা কের েদন।

৬

এসব হাদীছ েথেক জানা যায় েয, এ রােত কািফর-মুশিরক, এবং িহংসা-িবেদব্ষ েপাষণকারী বয্তীত অনয্
সকল মু’িমন-মুছিলমেদর আল্লাহ 7 গণহাের ক্ষমা কেরন।তাই িনঃসেন্দেহ বলা যায় েয এ রােতর
ফাযীলাত বা ৈবিশষ্টয্ হেলা- এিট সাধারণ ক্ষমা ও মুিক্ত লােভর রাত।
৩. شعب اإليمان للبيهقي
৪. শু‘আবুল ঈমান- িলল বাইহাকব্ী
৫.  شعب اإليمان للبيهقي, صحيح بن حبان,طبراني
৬. তব্াবারানী, সাহীহ ইবনু িহবব্ান। শেব্দর সামানয্ েহরেফরসহ বাইহাকব্ীও তাঁর শু‘আবুল ঈমান গর্েন্থ হাদীছিট বণর্না কেরেছন।
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এখন এ িবষেয় দু
দু’’িট পর্শ্ন েদখা িদেত পাের:পর্থম পর্শ্ন হেলা- আবূ হুরাইরাহ 3 বিণর্ত সাহীহ হাদীছ েথেক জানা যায় েয, রাছূলুল্লাহ 1 বলেছন:سَأُلِني
ْ ن َي
ْ  َم، ب َلُه ؟
ُ جي
ِ سَت
ْ عوِني َفَأ
ُ ن َيْد
ْ  َم: ل
ُ  َفَيُقو، خُر
َ آل
ْلا
ِ ث الَّلْي
ُ ن َيْبَقى ُثُل
َ حي
ِ سَماِء الُّدْنَيا
َّ ل َلْيَلٍة ِإَلى ال
َّ ك َوَتَعاَلى ُك
َ ل َرُّبَنا َتَباَر
ُ َيْنِز
৭

غِفُر َلُه ؟
ْ سَتْغِفُرِني َفَأ
ْ ن َي
ْ طيِه ؟ َم
ِع
ْ َفُأ

অথর্:- পর্িত রােত- রােতর এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকেত আমােদর পালনকতর্া আল্লাহ তাবারাকা ওয়া
তা‘আলা দুন্ইয়ার আকােশ অবতরণ কেরন এবং বেলন:- েক আেছা আমােক ডাকেব! আিম তার ডােক
সাড়া েদব। েক আেছা আমার কােছ চাইেব! আিম তােক দান করব। েক আেছা আমার কােছ ক্ষমা পর্াথর্না
করেব! আিম তােক ক্ষমা করব।

৮

তাই েযেহতু পর্িত রােতর েশষ তৃতীয়াংেশই আল্লাহ 0 তাঁর বান্দাহ্েদর ক্ষমা কের থােকন, সুতরাং তা
অধর্ শা‘বান রািতর্র ৈবিশষ্টয্ বা ফাযীলাত হেলা িকভােব?
এর উত্তের আমরা বলব েয
েয, এই পর্েশ্নর সমাধান এতদসম্পিকর্ত হাদীেছই সুস্পষ্টভােব িবদয্মান রেয়েছ।
অধর্ শা‘বান রােতর ফাযীলাত সম্পিকর্ত হাদীেছর ভাষয্ েথেক জানা যায় েয, ঐ রােত ক্ষমার িবষয়িট
শুধুমাতর্ রােতর েশষ তৃতীয়াংেশ সম্পািদত হয় না, বরং সমগর্ রাতবয্াপী হেয় থােক। অধর্াৎ মধয্ শা‘বােনর
রােত আল্লাহ b িনিদর্ষ্ট কেয়কপর্কার েলাক বয্তীত তাঁর সকল বান্দাহ্েক সারা রাতবয্াপী ক্ষমা করেত
থােকন। আর এটাই হেলা অনয্ সাধারণ রােতর েচেয় অধর্ শা‘বান রােতর িবেশষ ৈবিশষ্টয্ ও ফাযীলাত।
েকননা পর্িতরােত দুন্ইয়ার আকােশ আল্লাহ্র (0) অবতরণ সম্পেকর্ বিণর্ত হাদীেছর ভাষয্ েথেক জানা
যায় েয, সাধারণত আল্লাহ 7 পর্িতরােত িনিদর্ষ্ট কেয়কপর্কার েলাক বয্তীত অনয্ানয্ সকল বান্দাহ্েক
ক্ষমা কের থােকন শুধুমাতর্ রােতর েশষ তৃতীয়াংেশ।
এছাড়া অধর্ শা‘বান রােতর আেরকিট ৈবিশষ্টয্ হেলা- সাধারণত পর্িতরােতর েশষভােগ আল্লাহ b েকবল
তােদরই ক্ষমা কের থােকন যারা তাঁর কােছ ঐ সমেয় ক্ষমা পর্াথর্না কের থােক। পক্ষান্তের অধর্ শা‘বান
রািতর্র ফাযীলাত সম্পিকর্ত হাদীছ েথেক জানা যায় েয, আল্লাহ 0 িনিদর্ষ্ট কেয়কপর্কার েলাক বয্তীত তাঁর
অনয্ সকল বান্দাহ্েক- তারা ঐ রােত ক্ষমা পর্াথর্না করুক বা না করুক, সারা রাত ধের সাধারণভােব ক্ষমা
করেত থােকন।
িদব্তীয় পর্শ্ন হেলা:- েযেহতু এ রাতিট আল্লাহ্র পক্ষ হেত ক্ষমা ও মুিক্ত লােভর রাত, তাই এ রােত আল্লাহ্র
৭. متفق عليه
৮. সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুছিলম
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িনকট েবিশ েবিশ তাওবাহ, ইছিতগফার, িযক্র, েদা‘আ, েকব্ারআন িতলাওয়াত ও নামায-বেন্দগী করেল
েদাষ কী? এসব েতা এ রােতর উপেযাগী আ‘মাল বেলই মেন হয়।
এ পর্েশ্নর উত্তর িবস্তািরতভােব আমরা ইিত্তলা‘ ৫ম সংস্করেণ “শেব বরাত ও লাইলাতুল বারাআত”
িশেরানােমর পর্বেন্ধ উেল্লখ কেরিছ, তবুও এখােন আেরকিট কথা িবেশষভােব উেল্লখ করা পর্েয়াজন মেন
করিছ। আর তা হেলা- সাহীহ হাদীছ েথেক জানা যায় েয, সাধারণতঃ পর্িতরােতর েশষ তৃতীয়াংেশ আল্লাহ্র
পক্ষ হেত ক্ষমা লােভর জনয্ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা সব্ীয় বান্দাহ্েদরেক তাঁর িনকট ক্ষমা পর্াথর্না
করেত বেলন। যারা তখন তাঁর কােছ ক্ষমা চায় েকবল তােদরেকই িতিন তখন ক্ষমা কের থােকন। পক্ষান্তের
অধর্ শা‘বান রািতর্র িবষয়িট এ রকম নয়। এ রােত িতিন তাঁর বান্দাহ্েদরেক ক্ষমা লােভর জনয্ তাঁর কােছ
িবেশষভােব ক্ষমা পর্াথর্না করেত বেলনিন। (যিদও এরকম িকছু কথা একিট হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, তেব ঐ
হাদীছিট অতয্ন্ত দুবর্ল ও অগর্হণেযাগয্) বরং এ সম্পিকর্ত হাদীছ েথেক স্পষ্টতঃ এ কথাই বুঝা যায় েয,
িনিদর্ষ্ট কেয়ক পর্কার েলাক বয্তীত অনয্ সকল বান্দাহ্েক- তারা ক্ষমা পর্াথর্না করুক বা না করুক, আল্লাহ
আরহামুর্ রািহমীন সব্ীয় অসীম দয়াগুেণ ক্ষমা কের থােকন।
েমাটকথা, এ রাতর্িট হেলা গণমুিক্ত ও সাধারণ ক্ষমা লােভর রািতর্। যিদ ক্ষমা পর্াথর্না বয্তীত ক্ষমা লােভর
সুেযাগ এই রােত না থাকত, তাহেল অবশয্ই আল্লাহ 0 তাঁর বান্দাহ্েক ঐ সমেয় তাঁর কােছ ক্ষমা
পর্াথর্নার জনয্ বলেতন। েযমন- কব্াদ্েরর রােত, জুমু‘আর িদেন এক িবেশষ মূহুেতর্, রােতর েশষ তৃতীয়াংেশ
িবেশষভােব দু‘আ, ইছিতগফার ও ‘ইবাদাত-বেন্দগী করার িনেদর্শ রেয়েছ। যিদ িবষয়িট এমনই হেতা,
তাহেল রাছূলুল্লাহ 1 তাঁর উম্মাতেক ঐ রােত িবেশষভােব নামায, তাওবাহ, ইছিতগফার ইতয্ািদ ‘আমালবেন্দগী করার কথা বলেতন, যা তাঁর েথেক িবশুদ্ধ বা গর্হণেযাগয্ ছনেদ আমােদর কােছ েপৗঁছাত, েযভােব
অনয্ানয্ মাছনূন দু‘আ, িযক্র-আযকার ও ‘আমল-বেন্দগীর কথা েপৗঁেছেছ। িকন্তু েদখা যায় েয, রাছূলুল্লাহ
1 তাঁর উম্মাতেক এ িবষেয় েকান িনেদর্শ পর্দান কেরনিন। এমনিক ঐ রােত উম্মুল মু’িমনীন ‘আিয়শাহেক (f) িবছানায় শািয়ত েরেখ রাছূলুল্লাহ 1 মাকব্বারাতুল বাকব্ী‘-েত গমন সম্পিকর্ত েয যা‘য়ীফ
হাদীছিট ‘আিয়শাহ f সূেতর্ বিণর্ত রেয়েছ, েসই হাদীছেক যিদ আমরা েমেনও েনই, তাহেল েদখা যায়
েয, রাছূলুল্লাহ 1 উম্মুল মু’িমনীন ‘আিয়শাহ-েকও (f) ঐ রােত িবেশষভােব েকান ‘ইবাদাত-বেন্দগী,
নামায, িযক্র, দু‘আ, দুরুদ বা তাওবাহ -ইছিতগফার করেত বেলনিন। বরং ঐ রােত িক হয়, েকবল েস
িবষেয় তাঁেক অবিহত কেরেছন। তাছাড়া উম্মুল মু’িমনীন ‘আিয়শাহ f সম্পেকর্ েতা এরূপ কল্পনাও
করা যায় না েয, রাছূলুল্লাহ 1 এর িনেদর্শ বা িনেদর্শনা থাকা সেত্তব্ও িতিন এেতা ফাযীলাতপূণর্ একিট রাত
ঘুিমেয় কাটােবন। েকননা◌্, উম্মাহাতুল মু’িমনীন ও সাহাবােয় িকরাম 4 তারা পর্েতয্েকই আল্লাহ্র b
ক্ষমা, রাহ্মাত, কলয্াণ ও জান্নাত লােভর পেথ েদৗেড় এিগেয় েযেতন, সৎকেমর্ ঝািপেয় পড়েতন, আশা ও
ভীিত িনেয় আল্লাহ্েক (7) ডাকেতন। তারা িছেলন আল্লাহ্র (0) পর্িত অিতশয় িবনয়ী।
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অপরিদেক রাছূলুল্লাহ 1 সম্পেকর্ও একথা আেদৗ কল্পনা করা যায় না েয, িতিন তাঁেক (‘আিয়শাহ
রািযয়াল্লাহু ‘আনহা-েক) এেতা ছাওয়াব ও সুবণর্ সুেযাগ লাভ েথেক বিঞ্চত হেত েদেবন; তাঁেক ঘুম েথেক
জাগােবন না। না, এরূপ কক্ষেনা হেত পাের না। উত্তম-কলয্াণকর এমন েকান কাজ েনই েয সম্পেকর্
রাছূলুল্লাহ 1 তাঁর উম্মাতেক অবিহত কেরনিন এবং মন্দ-ক্ষিতকর এমন েকান কাজ েনই েয সম্পেকর্
রাছূলুল্লাহ 1 সব্ীয় উম্মাতেক সতকর্ ও সাবধান কেরনিন।
(আল্লাহ্র অেশষ রাহ্মাত ও কলয্াণ বিষর্ত েহাক রাছূলুল্লাহ 1 এর পর্িত এবং তাঁর পিরবারবগর্ ও
সাহাবােয় িকরােমর পর্িত)
এবার তাহেল পর্শ্ন হেলা- এ রােত করণীয় িক িকছুই েনই?
এর উত্তের আমরা বলব
বলব– হয্াঁ, অবশয্ই আেছ। আর করণীয়টা কী, েস িবষেয় ফাযীলাত সম্পিকর্ত উেল্লিখত
হাদীছ সমূেহ স্পষ্ট িনেদর্শনা েদয়া আেছ। তা হেলা- এসব হাদীেছ রাছূলুল্লাহ 1 জািনেয় িদেয়েছন েয,
“সাধারণ ক্ষমা ও মুিক্ত দােনর এ রােতও কািফর, মুশিরক, িহংসা-িবেদব্ষ েপাষণকারী ইতয্ািদ িনিদর্ষ্ট
কেয়কপর্কার েলাকেক আল্লাহ 0 ক্ষমা কেরন না”। এ কারেণ পর্েতয্ক মুছলমােনর উপর ওয়ািজব, এই
রািতর্িট আসার আেগই েছাট, বড়, পর্কাশয্, েগাপনীয় সকলপর্কার িশর্ক ও কুফ্র েথেক িনেজর কথা-বাতর্া,
কাজ-কমর্ ও ‘আকব্ীদাহ-িবশব্াসেক সম্পূণর্রূেপ মুক্ত ও পিবতর্ কের িনেয় এবং িনেজর অন্তর েথেক
দুনইয়াওয়ী (বয্িক্তগত ও জাগিতক িবষেয়) যাবতীয় িহংসা-িবেদব্ষ, শতর্ুতা, েরষােরিষ ও পিঙ্কলতা
সম্পুণর্রূেপ েঝেড় েফেল িনেজেক ঐ রােত আল্লাহ রাবব্ুল ‘আলামীেনর সাধারণ ক্ষমা লােভর েযাগয্ ও
উপযুক্ত িহেসেব তাঁর সামেন হািযর করা।
িশর্ক, কুফ্র, িহংসা-িবেদব্ষ ইতয্ািদ চরম অমাজর্নীয় ও মন্দ অপরাধ েথেক মুক্ত ও িবরত থাকা পর্েতয্ক
আদম সন্তােনর পর্িতিট মূহুেতর্র কতর্বয্। তথািপ পরম দয়ালু আল্লাহ্র (7) পক্ষ হেত সাধারণ ক্ষমা ও
মুিক্ত লােভর সুবণর্ সুেযাগগুেলা এসব পাপ-পিঙ্কলতার মেধয্ িলপ্ত েথেক েযন নষ্ট ও হাতছাড়া না হয় , েস
িবষেয় সেবর্াচ্চ সতকর্তা অবলমব্ন অপিরহাযর্।
আসুন! আমরা আল্লাহ্র (b) রাহ্মাত, মাগিফরাত, কলয্াণ, বারাকাত, সফলতা, মুিক্ত এবং আল্লাহ্র
(0) সন্তুিষ্ট ও জান্নাত লােভর পেথ দর্ুত এিগেয় যাই। আমােদর অঙ্গীকার েহাক: িশর্কমুক্ত তাওহীদ,
কুফ্রমুক্ত ইছলাম, িবদ‘আমুক্ত ‘আমাল-‘ইবাদাত এবং পিবতর্-পিরচ্ছন্ন, সরল ও সুশান্ত অন্তর।
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