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রমাদান মাস আল্লাহ তা‘আলা এক রবশেষ রনয়ামাত। সাওয়াব অর্জ ন করার মমৌসুম। এ মাশসই কুরআন অবতীর্জ 
হশয়শে, রহমাত, বরকত ও নার্াশতর মাস-রমাদান মাস। আলকুরআসন এসেসে: ‘‘রমাদান মাস, যার মশযে কুরআন 
নারযল করা হশয়শে মলাকশদর পথ প্রদেজক এবং রহদায়াশতর সসু্পষ্ট বর্জনারূশপ এবং সতে-রমথোর 
পাথজকেকারীরূশপ’’ [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫] 

রমাদান মাশসর ফরযলাত সম্পশকজ  রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বশলশেন: ‘‘রমাদান- বরকতময় মাস 
মতামাশদর দুয়াশর উপরিত হশয়শে। পুশরা মাস মরাযা পালন আল্লাহ মতামাশদর র্নে ফরয কশরশেন। এ মাশস 
র্ান্নাশতর দরর্া উন্মকু্ত কশর মদয়া হয়, বন্ধ কশর মদয়া হয় র্াহান্নাশমর দরর্াগুশলা। দুষ্ট েয়তানশদর এ মাশস 
েতংখলাবদ্ধ কশর মদয়া হয়। এ মাশস আল্লাহ কততজ ক একটি রাত প্রদত্ত হশয়শে, যা হার্ার মাস মথশক উত্তম। ময এর 
কলোর্ মথশক বরিত হল, মস বরিত হল (মহা কলোর্ হশত)’’ [সুনান আত-রতররমরয: ৬৮৩] 

এ মাশস মবে রকেু গুরুত্বপূর্জ আমল রশয়শে, মযগুশলা পালন করার মাযেশম আমরা র্ান্নাশত মযশত পারর, র্াহান্নাম 
মথশক মরুক্ত মপশত পারর। রনশে রমাদান মাশসর আমল সম্পশকজ  আশলাচনা করা হশলা। 

তসে এ আমলগুসলা করার জনয শতত  হসলা: 
এক:- ইখলাস অথজাৎ ‘‘একরনষ্ঠতার সাশথ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার র্শনে আমল করা। সুতরাং ময আমল হশব 
টাকা উপার্জ শনর র্নে, মনতত ত্ব অর্জ শনর র্নে ও সুনাম-খোরত অর্জ শনর র্শনে মস আমশল ইখলাস থাকশব না অথজাৎ 
এসব ইবাদাত বা মনক আমশলর মাযেশম আল্লাহর সন্তুরষ্ট অরর্জ ত হশব না বরং তা মোট রেশকজ  রূপান্তররত হশত 
পাশর। আল-কুরআসন এসেসে: “আর তাশদরশক মকবল এই রনশদজে মদয়া হশয়রেল ময, তারা মযন আল্লাহর ‘ইবাদাত 
কশর তাাঁরই র্নে দীনশক একরনষ্ঠ কশর” [সরূা আল-বাইশয়েনাহ : ৫] 

দইু:- ইবাদাশতর মেশত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাশমর অনুসরর্। সহীহ হাদীশস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাশমর ময সকল ইবাদাশতর কথা উশল্লখ আশে মসগুশলা পররপূর্জ অনুসরর্ করশত হশব। এ মেশত্র 
মকাশনা বাড়াশনা বা কমাশনার সুশযাগ মনই। কারর্, ইবাদাত হশে তাই যা রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
রেরখশয় রদশয়শেন। কুরআসন এশসশে:‘এবং রাসূল মতামাশদর র্নে যা রনশয় এশসশেন তা মতামরা গ্রহর্ কর, আর যা 
মথশক মস মতামাশদর রনশষয কশর তা মথশক রবরত হও’ [সূরা হাের: ৭] 

এ রবষশয় রােূল োল্লালাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘ময এমন ইবাদত করল যাশত আমাশদর মকান রনশদজেনা 
মনই তা পররতোর্ে রহসাশব গর্ে হশব’’। [সহীহ মুসরলম : ৪৫৯০] 

রমাদান মাসের গুরুত্বপরূ্ত আমলগুসলা হসলা:- 
[১] লেয়াম পালন করা:  ইসলাশমর পাাঁচটি রুকশনর একটি রুকন হল রসয়াম। আর রমাদান মাশস রসয়াম পালন 
করা ফরর্। মসর্নে রমাদান মাশসর প্রযান আমল হশলা সুন্নাহ মমাতাশবক রসয়াম পালন করা। মহান 
আল্লাহ বশলন: “সুতরাং মতামাশদর মশযে ময, মাসটিশত উপরিত হশব, মস মযন তাশত রসয়াম পালন কশর” [সূরা আল-
বাকারাহ : ১৮৫] 

রসয়াম পালশনর ফরযলাত সম্পশকজ  রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বশলশেন: ‘‘ময বেরক্ত ঈমাশনর সাশথ 
ইখলাস রনশয় অথজাৎ একরনষ্ঠভাশব আল্লাহশক সন্তুরষ্ট করার র্নে রমাদাশন রসয়াম পালন করশব, তার অতীশতর সব 
গুনাহ মাফ কশর মদয়া হশব’’ [সহীহ বখুারী : ২০১৪] 

‘‘ময মকউ আল্লাহর রাস্তায় (অথজাৎ শুযমুাত্র আল্লাহশক খুেী করার র্নে) একরদন রসয়াম পালন করশব, তাদ্বারা 
আল্লাহ তাশক র্াহান্নাশমর অরি মথশক সত্তর বেশরর রাস্তা পররমার্ দূরবতীিাশন রাখশবন’’। [সহীহ মুসরলম : ২৭৬৭] 
 

[২] েময় মত োলাত আদায় করা: রসয়াম পালশনর সাশথ সাশথ সময় মত নামায আদায় করার মাযেশম র্ান্নাশত 
যাওয়ার পথ সুগম হয়। কুরআন মাজীসদ বলা হশয়শে: ‘রনশ্চয় সালাত মুরমনশদর উপর রনরদজষ্ট সমশয় ফরয।’ [সূরা 
রনসা : ১০৩] 

এ রবষশয় হাদীসে এশসশে:আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ রারদয়াল্লাহু আনহু বশলন, আরম বললাম, মহ আল্লাহর নবী! মকান 
আমল র্ান্নাশতর অরত রনকটবতী? রতরন বলশলন, সময় মত নামায আদায় করা। [সহীহ মুসরলম : ২৬৩] 
 



[৩] েহীহভাসে কুরআন শশো: রমাদান মাশস কুরআন অবতীর্জ করা হশয়শে। এ মাশসর অনেতম আমল হশলা 
সহীহভাশব কুরআন মেখা। আর কুরআন রেো করা ফরয করা হশয়শে। মকননা কুরআসন বলা হশয়শে:‘‘পড় 
মতামার রশবর নাশম, রযরন সতরষ্ট কশরশেন’’ [সূরা আলাক : ১] 

 রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম কুরআন মেখার রনশদজে রদশয় বশলন:‘‘মতামরা কুরআন রেো কর এবং 
রতলাওয়াত কর’’ [মুসনাদ আলর্ারম : ৯৮৯০] 
 

 [৪] অপরসক কুরআন পড়া শশোসনা: রমাদান মাস অপরশক কুরআন মেখাশনার উত্তম সময়। এ মাশস রাসূললু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনশর্ সাহাবীশদরশক কুরআন রেো রদশতন। এ রবষশয় রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘মতামাশদর মশযে সশবজাত্তম বেরক্ত মসই, ময রনশর্ কুরআন রেো কশর ও অপরশক রেো 
মদয়’’ [সহীহ আল-বুখারী : ৫০২৭] 

‘ময আল্লাহর রকতাব মথশক একটি আয়াত রেো রদশব, যত রতলাওয়াত হশব তার সাওয়াব মস পাশব’ [সহীহ কুনুযুস 
সুন্নাহ আন-নবুরবয়োহ : ০৭] 
 

[৫] োহরী োওয়া: সাহরী খাওয়ার মশযে বরকত রশয়শে এবং রসয়াম পালশন এটি একটি গুরুত্বপূর্জ 
রবষয়। হাদীসেএশসশে: ‘‘সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখশনা সাহরী খাওয়া বাদ রদশয়া না। এক ম াক পারন 
পান কশর হশলও সাহরী মখশয় নাও। মকননা সাহরীর খাবার গ্রহর্কারীশক আল্লাহ তা‘আলা ও তাাঁর মফশরেতারা 
স্মরর্ কশর থাশকন’’[মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ] 
 

[৬] োলাতুত তারােীহ পড়া: সালাতুত তারাবীহ পড়া এ মাশসর অনেতম আমল। তারাবীহ পড়ার সময় তার হক 
আদায় করশত হশব। হাদীসে এশসশে: ‘ময বেরক্ত ঈমাশনর সাশথ সাওয়াব হারসশলর আোয় রমাদাশন রকয়ামু রমাদান 
(সালাতুত তারাবীহ) আদায় করশব, তার অতীশতর সব গুনাহ মাফ কশর মদয়া হশব’ [সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯] 

তারাবীহ এর সালাত তার হক আদায় কশর অথজাৎ যীরিীরভাশব আদায় করশত হশব। তারাবীহ র্ামায়াশতর সাশথ 
আদায় করা সুন্নাহ এর অন্তভুজ ক্ত। হাদীসে আশে: ‘‘ময বেরক্ত ইমাশমর সাশথ প্রিান করা অবরয সালাত আদায় করশব 
(সালাতুত তারাবীহ) তাশক পুশরা রাত রকয়ামুল লাইশলর সাওয়াব দান করা হশব’’ [সুনান আব ূদাউদ : ১৩৭৭, 

সহীহ] 

তারাবীর রাকাত সংখো রনশয় রবস্তাররত র্ানশত এই রলংক গুশলা মদখশত পাশরন:  

1. http://islamqa.info/bn/9036 
2. http://islamqa.info/en/82152 

3. http://islamqa.info/en/38021 

4.  

[৭] শেলশ শেলশ কুরআন লতলাওয়াত করা: এটি কুরআশনর মাস। তাই এ মাশস অনেতম কার্ হশলা মবরে মবরে 
কুরআন রতলাওয়াত করা। হাদীশস এশসশে, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘ময বেরক্ত 
কুরআশনর একটি হরফ পাঠ কশর, তাশক একটি মনরক প্রদান করা হয়। প্ররতটি মনরক দেটি মনরকর সমান। আরম 
বরল না ময, আরলফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আরলফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি 
হরফ’’[সুনান আত-রতররমযী: ২৯১০, সহীহ] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রমাদান বেতীত মকান মাশস এত মবরে রতলাওয়াত করশতন না। আসয়শা 
রালদয়াল্লাহু আনহা মথশক বরর্জত, রতরন বশলন: ‘‘রমাদান বেতীত অনে মকাশনা রারত্রশত আরম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লামশক পরূ্জ কুরআন রতলাওয়াত করশত, রকংবা মভার অবরয সালাশত কাটিশয় রদশত অথবা পরূ্জ মাস 
মরাযা পালন কশর কাটিশয় রদশত মদরখ রন’’ [সহীহ মুসরলম : ১৭৭৩] 
 

 [৮] শুকলরয়া আদায় করা: রমাদান মাস পাওয়া এক রবরাট মসৌভাশগের রবষয়। মসর্নে আল্লাহ তা‘আলার মবরে 
মবরে শুকররয়া আদায় করা এবং আগামী রমাদান পাওয়ার র্নে তাওফীক কামনা করা। রমাদান 
সম্পশকজ  কুরআসন বলা হশয়শে: ‘‘আর যাশত মতামরা সংখো পূরর্ কর এবং রতরন মতামাশদরশক ময রহদায়াত 
রদশয়শেন, তার র্নে আল্লাহর বড়ত্ব ম াষর্া কর এবং যাশত মতামরা মোকর কর।’’ [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫] 

‘‘আর যখন মতামাশদর রব ম াষর্া রদশলন, ‘যরদ মতামরা শুকররয়া আদায় কর, তশব আরম অবেেই মতামাশদর 
বারড়শয় মদব, আর যরদ মতামরা অকত তজ্ঞ হও, রনশ্চয় আমার আর্াব বড় কঠিন’।’’ [সূরা ইবরাহীম : ৭] 

http://islamqa.info/bn/9036
http://islamqa.info/en/82152
http://islamqa.info/en/38021


আসয়শা রালদয়াল্লাহু আনহা বশলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনয়ামাশতর শুকররয়া আদায় কশর 
বলশতন অথজাৎ সমস্ত প্রেংসা আল্লাহর র্নে [সুনান আত-রতররমযী : ২৭৩৮] 
 

[৯] কলযার্কর কাজ শেলশ শেলশ করা: এ মাসটিশত একটি ভাল কার্ অনে মাশসর মচশয় অশনক মবরে উত্তম। 
মসর্নে যথাসম্ভব মবরে মবরে ভাল কার্ করশত হশব। আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহু মথশক বরর্জত, নবী োল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘এ মাশসর প্রশতেক রাশত একর্ন ম াষর্াকারী এ বশল আহবান করশত থাশক ময, মহ 
কলোশর্র অনসুন্ধানকারী তুরম আশরা অগ্রসর হও! মহ অসৎ কাশর্র পরথক, মতামরা অনোয় পশথ চলা বন্ধ কর। 
(তুরম রক র্ান?) এ মাশসর প্ররত রাশত আল্লাহ তায়ালা কত মলাকশক র্াহান্নাম মথশক মুরক্ত রদশয় থাশকন’’ [সুনান 
আত-রতররমযী : ৬৮৪] 
 

 [১০] োলাতুত তাহাজ্জদু পড়া: রমাদান মাস োড়াও সালাতুত তাহাজ্জদু পড়ার মশযে রবরাট সাওয়াব এবং মযজাদা 
রশয়শে। রমাদাশনর কারশর্ আশরা মবরে ফরর্লত রশয়শে। মযশহতু সাহরী খাওয়ার র্নে উঠশত হয় মসর্নে রমাদান 
মাশস সালাতুত তাহাজ্জদু আদায় করার রবশেষ সুশযাগও রশয়শে। আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহু মথশক বরর্জত 
হাদীশস নবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘ফরয সালাশতর পর সশবজাত্তম সালাত হল রাশতর সালাত 
অথজাৎ তাহাজ্জশুদর সালাত’’ [সহীহ মুসরলম : ২৮১২] 
 

[১১] শেলশ শেলশ দান-েদাকাহ করা: এ মাশস মবরে মবরে দান-সাদাকাহ করার র্নে মচষ্টা করশত হশব। ইয়াতীম, 

রবযবা ও গরীব রমসকীনশদর প্ররত সহানুভূরতেীল হওয়া ও মবরে মবরে দান খয়রাত করা। রহসাব কশর এ মাশস 
যাকাত মদয়া উত্তম। মকননা রাসূলুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ মাশস মবরে মবরে দান খয়রাত 
করশতন। আেদলু্লাহ ইেসন আেোে রালদয়াল্লাহু আনহু মথশক বরর্জত: ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
রেশলন মানশুষর মশযে সবশচশয় মবরে দানেীল আর রমাদাশন তাাঁর এ দানেীলতা আশরা মবশড় মযত’’ [সহীহ আল-
বুখারী : ১৯০২] 
 

[১২] উত্তম চলরত্র গঠসনর অনুশীলন করা: রমাদান মাস রনর্শক গঠশনর মাস। এ মাশস এমন প্ররেের্ রনশত হশব 
যার মাযেশম বারক মাসগুশলা এভাশবই পররচারলত হয়। কাশর্ই এ সময় আমাশদরশক সুন্দর চররত্র গঠশনর অনেুীলন 
করশত হশব। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘মতামাশদর মশযে মকউ যরদ মরাযা রাশখ, মস মযন 
তখন অেস্নীল কার্ ও মোরশগাল মথশক রবরত থাশক। মরাযা রাখা অবিায় মকউ যরদ তার সাশথ গালাগারল ও 
মারামারর করশত আশস মস মযন বশল, আরম মরাযাদার’’ [সহীহ মসুরলম : ১১৫১] 
 

[১৩] ই‘লতকাফ করা: ই‘রতকাফ অথজ অবিান করা। অথজাৎ মানষুশদর মথশক পতথক হশয় সালাত, রসয়াম, কুরআন 
রতলাওয়াত, মদায়া, ইসরতগফার ও অনোনে ইবাদাশতর মাযেশম আল্লাহ তা‘আলার সারন্নশযে একাকী রকেু সময় যাপন 
করা। এ ইবাদাশতর এত মযজাদা ময, প্রশতেক রমাদাশন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রমাদাশনর মেষ দে 
রদন রনশর্ এবং তাাঁর সাহাবীগর্ ই‘রতকাফ করশতন। আেূ হুরায়রা রালদয়াল্লাহু আনহু মথশক বরর্জত: ‘‘প্রশতেক 
রমাযাশনই রতরন মেষ দে রদন ই‘রতকাফ করশতন। রকন্তু র্ীবশনর মেষ রমযাশন রতরন ইরতকাফ কশররেশলন রবে 
রদন’’ । দে রদন ই‘মতকাফ করা সুন্নাত। [সহীহ আলবুখারী : ২০৪৪] 
 

[১৪] দাওয়াসত দ্বীসনর কাজ করা: রমাদান মাস হশে দ্বীশনর দাওয়াশতর সশবজাত্তম মাস। আর মানুষশক আল্লাহর 
রদশক ডাকাও উত্তম কার্। এর্নে এ মাশস মানষুশক দ্বীশনর পশথ রনশয় আসার র্নে আশলাচনা করা, কুরআন ও 
হাদীশসর দারস প্রদান, বই রবতরর্, কুরআন রবতরর্ ইতোরদ কার্ মবরে মবরে করা। আলকুরআসনর ম াষর্া : ‘‘ঐ 
বেরক্তর চাইশত উত্তম কথা আর কার হশত পাশর ময আল্লাহর রদশক ডাকশলা, মনক আমল করশলা এবং ম াষর্া 
করশলা, আরম একর্ন মুসরলম’’ [সূরা হা-মীম সার্দাহ : ৩৩] 

হাদীশস এশসশে:‘‘ভাল কাশর্র পথ প্রদেজনকারী এ কার্ সম্পাদনকারী অনুরূপ সাওয়াব পাশব’’ [সুনান আত-রতরমীরয 
: ২৬৭০] 
 

 [১৫] োমর্থতয র্থাকসল উমরা পালন করা: এ মাশস একটি উমরা করশল একটি হাজ্জ আদাশয়র সমান সাওয়াব হয়। 
আবদুল্লাহ ইবশন আববাস রারদয়াল্লাহু আনহু মথশক বরর্জত হাদীশস এশসশে, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘রমাদান মাশস উমরা করা আমার সাশথ হাজ্জ আদায় করার সমতুলে’’ [সহীহ আলবুখারী : 
১৮৬৩] 
 



[১৬] লাইলাতুল কদর তালাশ করা: রমাদান মাশস এমন একটি রাত রশয়শে যা হার্ার মাশসর মচশয় উত্তম। আল-
কুরআসনর ম াষর্া: ‘‘কদশরর রাত হার্ার মাশসর মচশয়ও উত্তম’’ [সূরা কদর : ৪] 

হাদীশস রােূল োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘ময বেরক্ত ঈমান ও সাওয়াব পাওয়ার আোয় ইবাদাত 
করশব তাশক পশূবজর সকল গুনাহ মাফ কশর মদয়া হশব’’ [সহীহ আল-বুখারী : ৩৫] 

এ রাত পাওয়াটা রবরাট মসৌভাশগের রবষয়। এক হাদীশস আসয়শা রালদয়াল্লাহু আনহা বশলন: ‘‘রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অনে সমশয়র তুলনায় রমদাশনর মেষ দে রদশন অরযক হাশর পররশ্রম করশতন’’ [সহীহ মুসরলম 
: ১১৭৫] 

 লাইলাতুল কদসরর শদা‘আ: আশয়ো রারদয়াল্লাহু আনহা বলশলন, মহ আল্লাহর নবী ! যরদ আরম লাইলাতুল কদর 
মপশয় যাই তশব রক বলব ? রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বলশলন, বলশবেঃ ‘‘মহ আল্লাহ আপরন 
েমােীল, েমাশক ভালবাশসন, তাই আমাশক েমা কশর রদন।’’ [সুনান আত-রতররমযী : ৩৫১৩] 
 

[১৭] শেলশ শেলশ শদা‘আ ও কান্নাকাটি করা: মদা‘আ একটি গুরুত্বপূর্জ ইবাদাত। এর্নে এ মাশস মবরে মবরে মদা‘আ 
করা ও আল্লাহর রনকট মবরে মবরে কান্নাকাটি করা। হাদীসে এশসশে: ‘‘ইফতাশরর মহূূশতজ  আল্লাহ রাববুল আলামীন 
বহু মলাকশক র্াহান্নাম মথশক মুরক্ত রদশয় থাশকন। মুরক্তর এ প্ররিয়াটি রমাদাশনর প্ররত রাশতই চলশত থাশক’’ [আল 
র্ারমউস সাগীর : ৩৯৩৩] 

অনে হাদীসে এশসশে: ‘‘রমযাশনর প্ররত রদবশস ও রাশত আল্লাহ তা‘আলা অশনকশক মুক্ত কশর মদন। প্ররত রাশত ও 
রদবশস প্ররত মুসরলশমর মদা‘আ কবূল করা হয়’’ [সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ১০০২] 
 

 [১৮] ইফতার করা: সময় হওয়ার সাশথ সাশথ ইফতার করা রবরাট ফরর্লাতপরূ্জ আমল। মকান রবলম্ব না করা 
। শকননা হাদীশস এশসশে: ‘‘ময বেরক্ত রসয়াম পালন করশব, মস মযন মখর্রু রদশয় ইফতার কশর, মখর্রু না মপশল 
পারন রদশয় ইফতার করশব। মকননা পারন হশলা অরযক পরবত্র ’’ [সুনান আব ুদাউদ : ২৩৫৭, সহীহ] 

নবী োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম যখন ইফতার করশতন তখন বলশতন : “রপপাসা রনবাররত হল, রেরা উপরেরা 
রসক্ত হল এবং আল্লাহর ইোয় পরুস্কারও রনযজাররত হল।” [সুনান আব-ূদাউদ: ২৩৫৯, সহীহ] 

অপর বর্জনায় ময এশসশে- “মহ আল্লাহ! মতামার র্নে মরাযা মরশখরে, আর মতামারই রররযক দ্বারা ইফতার কররে।” 

এর সনদ দবুজল। আমাশদর উরচত সহীহ হাদীশসর উপর আমল করা। [সুনান আব ুদাউদ :২৩৫৮]  

 

 [১৯] ইফতার করাসনা: অপরশক ইফতার করাশনা একটি রবরাট সাওয়াশবর কার্। প্ররতরদন কমপশে একর্নশক 
ইফতার করাশনার মচষ্টা করা দরকার। মকননা হাদীসে এশসশে: ‘‘ময বেরক্ত মকান মরাযাদারশক ইফতার করাশব, মস 
তার সমপররমার্ সাওয়াব লাভ করশব, তাশদর উভশয়র সাওয়াব হশত রবনু্দমাত্র হ্রাস করা হশব না’’ [সুনান ইবন 
মার্াহ : ১৭৪৬, সহীহ] 
 

 [২০] তাওোহ ও ইসেগফার করা: তাওবাহ েশব্দর আরভযারনক অথজ রফশর আসা, গুনাশহর কার্ আর না করার 
রসদ্ধান্ত মনয়া। এ মাস তাওবাহ করার উত্তম সময়। আর তাওবাহ করশল আল্লাহ খুেী হন। আল-
কুরআসনএশসশে: ‘‘মহ ঈমানদারগর্, মতামরা আল্লাহর কাশে তাওবা কর, খাটি তাওবা; আো করা যায়, মতামাশদর রব 
মতামাশদর পাপসমূহ মমাচন করশবন এবং মতামাশদরশক এমন র্ান্নাতসমূশহ প্রশবে করাশবন যার পাদশদশে নহরসমূহ 
প্রবারহত’’ [সূরা আত-তাহরীম : ৮] 

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম বশলশেন: ‘‘মহ মানবসকল! মতামরা আল্লাহর রনকট তাওবাহ এবং েমা 
প্রাথজনা কর, আর আরম রদশন তাাঁর রনকট একেত বাশরর মবরে তাওবাহ কশর থারক’’ [সহীহ মুসরলম : ৭০৩৪] 

 তশব তাওবাহ ও ইশস্তগফাশরর র্নে উত্তম হশে, মন মথশক সাইশয়েদলু ইশস্তগফার পড়া, আর তা হশে ‘‘মহ আল্লাহ, 

তুরম আমার প্ররতপালক, তুরম োড়া প্রকত ত এবাদশতর মযাগে মকউ নাই। তুরম আমাশক সতরষ্ট কশরে, আর আরম 
মতামার মগালাম আর আরম সাযেমত মতামার সাশথ কত ত অঙ্গীকাশরর উপর অরবচল রশয়রে। আমার কত ত-কশমজর 
অরনষ্ট মথশক মতামার কাশে আশ্রয় প্রাথজনা কররে। আমাশক যত মনয়ামত রদশয়শে মসগুশলার স্বীকত রত প্রদান কররে। 
যত অপরায কশররে মসগুশলাও স্বীকার কররে। অত:এব, তুরম আমাশক েমা কশর দাও। কারর্, তুরম োড়া েমা 
করার মকউ মনই।’’ 

ফলিলাত: ‘‘ময মকউ দতঢ় রবশ্বাশসর সাশথ রদশনর মবলা এই দু‘আটি (সাইশয়দুল ইসরতগফার) পাঠ করশব ঐ রদন 
সন্ধো হওয়ার আশগ মততুে বরর্ করশল মস র্ান্নাতবাসী হশব এবং ময মকউ ইয়ারকশনর সাশথ রারত্রশত পাঠ করশব ঐ 
রারত্রশত মততুেবরর্ করশল মস র্ান্নাতবাসী হশব।’’ [সহীহ আল-বুখারী : ৬৩০৬] 
 



 [২১] তাকওয়া অজত ন করা: তাকওয়া এমন একটি গুর্, যা বান্দাহশক আল্লাহর ভশয় যাবতীয় পাপকার্ মথশক রবরত 
রাশখ এবং তাাঁর আশদে মানশত বাযে কশর। আর রমাদান মাস তাকওয়া নামক গুর্টি অর্জ ন করার এক রবশেষ 
মমৌসুম। কুরআসন এশসশে: ‘‘মহ ঈমানদারগর্! মতামাশদর উপর মরাযা ফরয করা হশয়শে মযমন ফরর্ করা হশয়রেল 
মতামাশদর পূবজবতীশদর উপর। যাশত কশর মতামরা এর মাযেশম তাকওয়া অবলম্বন করশত পাশরা’’ [সূরা 
আলবাকারাহ : ১৮৩] 

ময আল্লাহশক ভয় কশর, রতরন তার র্নে উত্তরশর্র পথ ততরী কশর মদন। [সূরা তালাক : ০২] 
 

 [২২] ফজসরর পর েসূিতাদয় পিতন্ত মােলজসদ অেস্থান করা:ফর্শরর পর সূশযজাদয় পযজন্ত মাসরর্শদ অবিান করা। 
এটি একটি রবরাট সাওয়াশবর কার্। এ রবষশয় রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহ আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন: ময বেরক্ত ফর্র 
র্ামাআত আদায় করার পর সূযজ উদয় পযজন্ত মাসরর্শদ অবিান করশব, অতেঃপর দইু রাকাআত সালাত আদায় 
করশব, মস পররপূর্জ হাজ্জ ও উমারাহ করার প্ররতদান পাশব। [সুনান আত-রতররমযী : ৫৮৬] 
 

 [২৩] লফতরাহ শদয়া: এ মাশস রসয়াশমর ত্রুটি-রবচুেরত পরূর্াশথজ রফতরাহ মদয়া আবেেক। ইেসন উমর রালদয়াল্লাহু 
আনহু বশলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ঈশদর সালাত আদাশয়র পুশবজ রফতরাহ আদায় করার আশদে 
রদশলন। [সহীহ আল-বুখারী :১৫০৩] 
 

 [২৪] অপরসক োদয োওয়াসনা: রমাদান মাশস মলাকশদর খাওয়াশনা, রবশেষ কশর রসয়াম পালনকারী গরীব, 

অসহায়শক খাদে খাওয়াশনা রবরাট সাওয়াশবর কার্ । কুরআসন এশসশে: তারা খাশদের প্ররত আসরক্ত থাকা সশেও 
রমসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীশক খাদে দান কশর। [সূরা আদ-দাহর: ৮] 

এ রবষশয় হাদীসে বলা হশয়শে: ‘‘আবদুল্লাহ ইবন আমর রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথশক বরর্জত, একর্ন মলাক এশস 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামশক রর্জ্ঞাসা করশলন, ইসলাশম উত্তম কার্ মকানটি? রতরন বলশলন, অনেশদরশক 
খাবার খাওয়াশনা এবং পরররচত ও অপরররচত সকলশক সালাম মদয়া’’ [সহীহ আল-বখুারী : ১২] 

অপর বর্জনায় বরর্জত আশে ময :‘‘ময মকাশনা মুরমন মকাশনা েুযাতজ  মুরমনশক খাওয়াশব, আল্লাহ তাশক র্ান্নাশতর ফল 
খাওয়াশবন। [বাইহাকী, শু‘আবুল ইমান : ৩০৯৮, হাসান] 
 

 [২৫] আত্মীয়তার েম্পকত  উন্নীত করা: আত্মীয়তার সম্পকজ  একটি গুরুত্বপূর্জ রবষয়। আর তা রো করাও একটি 
ইবাদাত। এ রবষশয় আল্লাহ তা‘আলা বশলন: ‘‘আর মতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার মাযেশম মতামরা 
এশক অপশরর কাশে চাও। আরও তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত সম্পরকজ ত আত্মীশয়র বোপাশর। রনশ্চয় আল্লাহ 
মতামাশদর উপর পযজশবেক। [সূরা আন-রনসা: ১] 

আনাস ইবন মারলক রারদয়াল্লাহু আনহু মথশক বরর্জত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন:“সালাম 
রবরমশয়র মাযেশম হশলও আত্নীয়তার সম্পকজ  তরতার্া রাখ।” [সহীহ কুনুযসু সনু্নাহ আন-নবওরয়য়োহ : ১৩] 
 

 [২৬] কুরআন মুেস্থ ো লহফি করা: কুরআন রহফয করা একটি গুরুত্বপরূ্জ রবষয়। মকননা আল্লাহ তা‘আলা রনশর্ই 
কুরআন রহফশযর দারয়ত্ব রনশয়শেন। রতরন এ দারয়ত্ব মূলত বান্দাশদরশক কুরআন রহফয করাশনার মাযেশমই সম্পাদন 
কশরন। কুরআসন এশসশে: ‘‘রনশ্চয় আরম কুরআন নারযল কশররে, আর আরমই তার রহফাযতকারী’’ [সূরা আল-রহর্র: 
৯] 

ময যত মবরে অংে রহফয করশত পারশব তা তার র্নে ততই উত্তম।আবদলু্লাহ ইবন আমর ইবনুল ‘আস 
রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথশক বরর্জত হাদীশস রােূলুল্লাহ্  োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলন: ‘‘কুরআশনর যারক-
বাহকশক বলা হশব কুরআন পশড় যাও, আর উপশর উঠশত থাক, যীর-রিরভাশব তারতীশলর সাশথ পাঠ কর, মযমন 
দুরনয়াশত তারতীশলর সাশথ পাঠ করশত। মকননা র্ান্নাশত মতামার অবিান মসখাশনই হশব, মযখাশন মতামার আয়াত 
পড়া মেষ হশব” [সুনান আত-রতররমযী : ২৯১৪] 
 

[২৭] আল্লাহর লিকর করা: এ রবষশয় রােলুূল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াোল্লাম বশলশেন: ‘‘আল্লাহ তা’আলা চারটি 
বাকেশক রবশেষভাশব রনবজারচত কশরশেন, তাহশলা ময বেরক্ত পড়শব, তার র্নে দেটি সাওয়াব মলখা হয়, আর রবেটি 
গুনাহ রমটিশয় মদয়া হয়। ময বেরক্ত  পড়শব, তার র্নে রবেটি সাওয়াব মলখা হয়, আর রবেটি গুনাহ রমটিশয় মদয়া 
হয়। ময বেরক্ত  পড়শব, তার র্নে রবেটি সাওয়াব মলখা হয়, আর রবেটি গুনাহ রমটিশয় মদয়া হয়। আর ময বেরক্ত 
আন্তররকভাশব পড়শব, তার র্নে রত্রেটি সাওয়াব মলখা হয়, আর রত্রেটি গুনাহ রমটিশয় মদয়া হয়’’। [মুসনাদ আহমাদ 
: ১১৩৪৫] 



[২৮] লমেওয়াক করা: মমসওয়াশকর প্ররত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অশেষ গুরুত্বাশরাপ কশরশেন। হাদীশস 
এশসশে: অথজাৎ মমসওয়াক মুশখর র্নে পরবত্রকারী, এবং রশবর সন্তুরষ্ট আনয়নকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম মরাযা মরশখও মমসওয়াক করশতন বশল রবরভন্ন বর্জনায় পাওয়া যায়। [সহীহ ইবন খুযাইমাহ : ১৩৫] 
 

 [২৯] একজন অপরজনসক কুরআন শুনাসনা: রমাদান মাশস একর্ন অপরর্নশক কুরআন শুনাশনা একটি উত্তম 
আমল। এটিশক দাওর বলা হয়। ইেসন আেোে রালদয়াল্লাহু আনহু মথশক বরর্জত হাদীশস এশসশে: রর্বরাইল 
আলাইরহস সালাম রমাদাশনর প্ররত রাশত রমাদাশনর মেষ পযজন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর সাশথ 
সাোৎ করশতন এবং রাসূল তাশক কুরআন মোনাশতন। [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২] 

ইবশন হার্ার রাশহমাহুল্লাহ্ বশলন : রর্বরাইল প্ররত বের রাসূশলর সাশথ সাোৎ কশর এক রমযান হশত অনে 
রমযান অবরয যা নারযল হশয়শে, তা মোনাশতন এবং শুনশতন। ময বের রাসূশলর অন্তযজান হয়, মস বের রতরন দ ু
বার মোনান ও মোশনন । 
 

[৩০] কুরআন েুঝা ও আমল করা: কুরআশনর এ মাশস কুরআন বুঝা ও আমল করা গুরুত্বপূর্জ ইবাদাত। কুরআন 
অনুযায়ী রনশর্র র্ীবনশক গশড় মতালা। এ রবষশয় কুরআসন রনশদজে মদয়া হশয়শে: ‘মতামাশদর প্ররত মতামাশদর রশবর 
পে মথশক যা নারযল করা হশয়শে, তা অনুসরর্ কর এবং তাশক োড়া অনে অরভভাবশকর অনুসরর্ কশরা না। 
মতামরা সামানেই উপশদে গ্রহর্ কর’। [সূরা আল-আ‘রাফ : ৩] 

কুরআশনর জ্ঞাশন পারদেী আবদুল্লাহ ইেন মােউদ রালদয়াল্লাহু আনহু বশলন: ‘আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম হশত কুরআশনর দেটি আয়াত রেো গ্রহর্ করতাম, এরপর ততের্ পযজন্ত আমরা পরবতী দেটি আয়াত 
রেো করতাম না, যতের্ পযজন্ত না আমরা এই দে আয়াশতর ইলম ও আমল রেখতাম’ [েরশহ মেুরকলুল আোর : 
১৪৫০] 

িা করর্ীয় নয়: 
রমাদান মাশসর ফরর্লত হারসল করার র্নে এমন রকেু কার্ রশয়শে যা মথশক রবরত থাকা দরকার, মসগুশলা রনশে 
উপিাপন করা হশলা : 
1. রবলশম্ব ইফতার করা 
2. সাহরী না খাওয়া 
3. মেশষর দে রদন মকনা কাটায় বেস্ত থাকা 
4. রমথো বলা ও অনোনে পাপ কার্ করা 
5. অপচয় ও অপবেয় করা 
6. রতলাওয়াশতর হক আদায় না কশর কুরআন খতম করা 
7. র্ামা‘আশতর সাশথ ফরয সালাত আদাশয় অলসতা করা 
8. মবরে মবরে খাওয়া 
9. ররয়া বা মলাক মদখাশনা ইবাদাত করা 
10. মবরে মবরে  ুমাশনা 
11. সংকট ততরর করা রর্রনস পশত্রর দাম বতরদ্ধর র্নে 
12. অশ্লীল েরব, নাটক মদখা 
13. মবহুদা কাশর্ রাত র্াগরর্ করা 
14. রবদ‘আত করা 
15. দুরনয়াবী বেস্ততায় মি থাকা 

লিয় পাঠক! 
রমাদান মাস পাওয়ার মত মসৌভাশগের রবষয় আর কী হশত পাশর! আমরা যরদ এ মাশসর প্ররতটি আমল সনু্নাহ 
পদ্ধরতশত করশত পারর তশবই আমাশদর রমাদান পাওয়া সাথজক হশব।শকননা হাদীসে এশসশে: ‘‘ময বেরক্ত রমাদান মাস 
মপশলা অথচ তার গুনাহ মাফ করাশত পারল না মস ধ্বংস মহাক।’’ [োরহুস সনু্নাহ : ৬৮৯] আল্লাহ তা‘আলা 
আমাশদরশক রমাদান মাশসর ফরর্লত হারসল করার তাওফীক রদন।  

 
আমীন! 


