একিট িবভর্াট অপেনাদন
অেনেকই বেল থােকন েয, শেব বরােতর কথা েকব্ারআন বা হাদীেছ েনই। আসেল এ কথািট পুেরাপুির
সিঠক নয়। “শেব বরাত” দু’িট ফারছী শব্দ িমেল গিঠত একিট বাকয্। েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র ভাষা েযেহতু
‘আরাবী তাই তােত এই ফারছী শব্দ দু’িট না থাকাই সব্াভািবক। িকন্তু এর অথর্ এই নয় েয, শেব বরােতর
অথর্ এবং এর িবষয়বস্তু েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত েনই। অবশয্ই আেছ। েকননা শব অথর্ হেলা “রাত” এর
‘আরাবী হেলা- “লাইলাতুন” আর বরাত অথর্ হেলা “ভাগ, অংশ, িহসয্া, িনেদর্শ বা িসদ্ধান্ত” এর ‘আরাবী
হেলা “কব্াদ্র”। তাহেল শেব বরােতর ‘আরাবী অনুবাদ হেলা- লাইলাতুল কব্াদ্র।
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েযেহতু অথর্গত িদক েথেক শেব বরাতই হেলা লাইলাতুল কব্াদ্র, আর লাইলাতুল কব্াদ্রই হেলা শেব বরাত,
সুতরাং এই দৃিষ্টেকাণ েথেক সব্ীকার করেতই হয় েয, শেব বরােতর কথা েকব্ারআন ও হাদীেছ রেয়েছ। ছূরা
আদ্দুখান এবং ছূরা আলকব্াদ্র-এ এই রােতর কথাই বলা হেয়েছ। তাছাড়া শেব বরাত তথা লাইলাতুল
কব্াদ্রেক অেনব্ষণ করার িবষেয় এবং এ রােতর ফাযীলাত িবষেয় অেনক িবশুদ্ধ হাদীছ বিণর্ত রেয়েছ।
শেব বরােতর নয্ায় লাইলাতুল বারাআত সম্পেকর্ও অেনেক বেল থােকন েয, েকব্ারআন বা ছুন্নাহ্েত এর
অিস্ততব্ েনই। তােদর এ কথািট আংিশক সিঠক তেব পুেরাপুির সিঠক নয়। েকননা “লাইলাতুন” শেব্দর অথর্
হেলা রাত, আর “বারাআতুন” শেব্দর অথর্ হেলা মুিক্ত বা সম্পকর্েচ্ছদ। “লাইলাতুল বারাআত” অথর্ হেলা,
মুিক্ত বা সম্পকর্েচ্ছেদর রািতর্। আর েযেহতু একািধক গর্হণেযাগয্ হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ েয, লাইলাতুন্ িনস্
িফ িমন শা‘বান বা অধর্ শা‘বােনর রািতর্ হেলা েগানাহ্ েথেক মুিক্ত ও িনষ্কৃিত লােভর এবং যাবতীয়
অসৎকেমর্র সােথ সম্পকর্েচ্ছেদর রািতর্, তাই অথর্গত িদক েথেক অধর্ শা‘বােনর রািতর্ই (১৪ই শা‘বান
িদবাগত রাত) হেলা লাইলাতুল বারাআত এবং এর উেল্লখ হাদীেছ রেয়েছ।
এই আেলাচনা ও িবেশ্লষণ েথেক এ িবষয়িটও পিরষ্কার েয, শেব বরাত ও লাইলাতুল বারাআত এক িবষয়
নয়। শেব বরাত লাইলাতুল বারাআত নয় এবং লাইলাতুল বারাআত শেব বরাত নয়। বরং শেব বরাত হেলা
শেব কব্াদ্র এবং লাইলাতুল বারাআত হেলা লাইলাতুন্ িনসিফ িমন শা‘বান। (আল্লাহ 0-ই সবর্ািধক
জ্ঞাত)
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