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ب الد هللا را ب�عير  آبلوًل آبلىًع س ليد بررلغ  �الد آهل 

 :آأحاين  أجع  أمي نعد

রমাদান মাস আ�াহ তা‘আলা এক িবেশষ িনয়ামাত। সাওয়াব 

অজরন করার  মমসুম। এ মােসই কুরআন অবতীীর হেয়েয়, 

রহমাত, বরকত ও নাজােতর মাস-রমাদান মাস। আলকুরআেন 

এেসেয়,  

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ  ﴿ َّ نزَِل  �
ُ
َّاِس  ُهٗدى �ۡلُقۡرَءانُ  �ِيهِ  أ  �لُۡهَدىٰ  ِمِنَ  َوَ�ِيَِ�ٰٖت  ِلِن

 ]  ١٨٥: بلقرل[ ﴾ َو�ۡلُفۡرقَاِن� 

‘‘রমাদান মাস, যার মেধয কুরআন নািযল করা হেয়েয়  লাকেদর 

পথ �দশরক এবং িহদায়ােতর সুু� বীরনানেপ এবং সতয-িমথযার 

পাথরকযকারীনেপ’’ [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]। রমাদান মােসর 

ফিযলাত স�েকর রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেয়ন,  

َّ َمغَيُْ�ْم ِحَييَمُ  ُ�ْفتَُح ِ�يِ  « ّّ آََج ُ َم ُّ َََرَا ب ْم َرَمَضيُن َشْهَر ُمَبيرََف  ُْ �َي
َ
أ

ْغََ  
َ
ِ ِ�يِ  ل ّ ُِ َِ ِ�يِ  َمَرَدُل بلّييَيِ�ِ   َِايِم َآُ�َا

ْ
نَْنبُا بِ

َ
نَْنبُا بلّىَاليِ� َآُ�ْاَغُي ِ�يِ  أ

َ
أ

ِف َشْهٍر َمْن ُحِرَع َخْ�ََهي َ�َقْد ُحِرعَ َخْ�َ ِمْن 
ْ
�
َ
 »أ

‘‘রমাদান- বরকতময় মাস  তামােদর দুয়াের উপি�ত হেয়েয়। 

পুেরা মাস  রাযা পালন আ�াহ  তামােদর জনয ফরয কেরেয়ন। 
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এ মােস জা�ােতর দরজা উ�ু� কের  দয়া হয়, ব� কের  দয়া 

হয় জাহা�ােমর দরজাগেলা। দু� শয়তানেদর এ মােস শৃংখলাব� 

কের  দয়া হয়। এ মােস আ�াহ কতৃরক একিি রাত �দদ হেয়েয়, 

যা হাজার মাস  থেক উদম।  য এর কলযাী  থেক বিিত হল, 

 স বিিত হল (মহা কলযাী হেত)’’ [সুনান আত-িতরিমিয: 

৬৮৩]। 

এ মােস  বশ িকয়ু গর�পূীর আমল রেয়েয়,  যগেলা পালন  করার  

মাধযেম আমরা জা�ােত  যেত পাির, জাহা�াম  থেক মুি�  পেত 

পাির।  িনে� রমাদান মােসর আমল স�েকর আেলাানা করা হেলা।  

তেব এ আমলগেলা করার জনয শতর হেলা : 

 এক.  

ইখলাস অথরাা ‘‘একিন�তার সােথ একমা� আ�াহ তা‘আলার 

জেনয আমল করা। সুতরাং  য আমল হেব িাকা উপাজরেনর জনয, 

 নতৃ� অজরেনর জনয ও সুনাম-খযািত অজরেনর জেনয  স আমেল 

ইখলাস থাকেব না অথরাা এসব ইবাদাত বা  নক আমেলর মাধযেম 

আ�াহর স�ি� অিজরত হেব না বরং তা  য়াি িশেকর নপা�িরত 

হেত পাের। আল-কুরআেন এেসেয়, 

﴿  ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
َّ  أ ِ ِ  ْ َ  ِ�َۡعُبُدوا َّ َََفآءَ  �ِ�ِينَ  َ�ُ  �َ ُ�ۡنِِص  �  ]  ٥: بليغ [ ﴾ ُح
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“আর তােদরেক  কবল এই িনেদরশ  দয়া হেয়িয়ল  য, তারা  যন 

আ�াহর ‘ইবাদাত কের তাঁরই জনয দীনেক একিন� কের” [সূরা 

আল-বাইেয়যনাহ : ৫]  

দুই. 

ইবাদােতর  কে� রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

অনুসরী। সহীহ হাদীেস রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর  য সকল ইবাদােতর কথা উে�খ আেয়  সগেলা 

পিরপূীর অনুসরী করেত হেব। এ  কে�  কােনা বাড়ােনা বা 

কমােনার সুেযাগ  নই। কারী, ইবাদাত হে� তাই যা রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম িশিখেয় িদেয়েয়ন।  

কুরআেন এেসেয়,  

﴿  ٓ َۡهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَما فَُخُذوهُ  �لّرُسوُل  َءاتَٮُٰ�مُ  َوَما �َ  ْۚ ْ  فَٱنَتُهوا َُّقوا ۖ  َو� َ َّ َ  ِِنّ  � َّ � 
 ]  ٧: ب ش[ ﴾ ٧ �ۡلعَِقاِب  َشِديدُ 

‘এবং রাসূল  তামােদর জনয যা িনেয় এেসেয়ন তা  তামরা  হী 

কর, আর যা  থেক  স  তামােদর িনেষধ কের তা  থেক িবরত 

হও’ [সূরা হাশর: ৭]। এ িবষেয় রাসূল সা�ালাা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেয়ন,  

ْمُرََي َ�ُهَن رَّد «
َ
ََ َمغَيِْ  أ ْ ً  �َي َال ََ  ََ  .»َمْن َمِال
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‘‘ য এমন ইবাদত করল যােত আমােদর  কান িনেদরশনা  নই তা 

পিরতযাজয িহসােব গীয হেব’’। [সহীহ মুসিলম : ৪৫৯০]।  

রমাদান মােসর গর�পূীর আমলগেলা হেলা- 

[১] িসয়াম পালন করা 

ইসলােমর পাঁািি রকেনর একিি রকন হল িসয়াম। আর 

রমাদান মােস িসয়াম পালন করা ফরজ।  সজনয রমাদান মােসর 

�ধান আমল হেলা সু�াহ  মাতােবক িসয়াম পালন করা। মহান 

আ�াহ বেলন, 

ۡهرَ  ِمَُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن﴿ َّ  ]  ١٨٥: بلقرل[ ﴾ فَۡنَيُصۡمُهۖ  �ل

“সুতরাং  তামােদর মেধয  য, মাসিিেত উপি�ত হেব,  স  যন 

তােত িসয়াম পালন কের” [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫]।  

িসয়াম পালেনর ফিযলাত স�েকর রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেয়ন, 

ُ َمي َ�َقّدَع ِمْن َذَِْبِ  «
َ
 »َمْن َحيَع َرَمَضيَن إََِاليَ ي َآبْحسَِىين ي ُفِفَر ل

‘‘ য বযি�  মােনর সােথ ইখলাস িনেয় অথরাা একিন�নােব আ�াহেক 

স�ি� করার জনয রমাদােন িসয়াম পালন করেব, তার অতীেতর সব 

গনাহ মাফ কের  দয়া হেব’’ [সহীহ বুখারী : ২০১৪]। 
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َّيِر «  نَيَمَد بُهللا نَِللَِ  آَْجَهُ  َمِن ب
ّ
َِ بِهللا إِ 

ِْيْ ي ِفْ َل بٍْد ََُوْنُع ََْنم  ََ َمي ِمْن 
ي  »َلبِْعْ َ َخِر�ْف 

‘‘ য  কউ আ�াহর রাস�ায় (অথরাা  ধুমা� আ�াহেক খুশী করার 

জনয) একিদন িসয়াম পালন করেব, তা�ারা আ�াহ তােক 

জাহা�ােমর অি�  থেক সদর বয়েরর রাস�া পিরমাী দূরবতরী�ােন 

রাখেবন’’। [সহীহ মুসিলম : ২৭৬৭] 

 

[২] সময় মত সালাত আদায় করা 

িসয়াম পালেনর সােথ সােথ  সময় মত নামায আদায় করার 

মাধযেম জা�ােত যাওয়ার পথ সুগম হয়। কুরআন মাজীেদ বলা 

হেয়েয়, 

 ]  ١٠٣: ب�نىي�[ ﴾ ١ ّمۡوقُوٗتا كَِ�ٰٗبا �لُۡمۡؤِمَِ�َ  َ�َ  َ�نَۡت  �لّصنَٰوةَ  ِِنّ ﴿

‘িন�য় সালাত মুিমনেদর উপর িনিদর� সমেয় ফরয।’ [সূরা িনসা : 

১০৩] এ িবষেয় হাদীেস এেসেয়, 

» 
َ
قَْرُا إِل

َ
َاليِل أ َْ

َ ْ
ِّ بْ

َ
ِ أ ُّ ُا ََي ََِ ّ ب

ْ
ِ نِْن َمْىُعنٍد قَيَل قُغ ُّ بِْد ب ََ ْن  َّغِ  ََ

ْ
بِ

ُل َسَ َمَنبِ�يِتَهي ًَ   »قَيَل بلّو
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আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াা আনা বেলন, আিম বললাম,  হ 

আ�াহর নবী!  কান আমল জা�ােতর অিত িনকিবতরী? িতিন বলেলন, 

সময় মত নামায আদায় করা। [সহীহ মুসিলম : ২৬৩] 

 

[৩] সহীহনােব কুরআন  শখা  

রমাদান মােস কুরআন অবতীীর করা হেয়েয়। এ মােসর অনযতম 

আমল হেলা সহীহনােব কুরআন  শখা। আর কুরআন িশকা করা 

ফরয করা হেয়েয়।  কননা কুরআেন বলা হেয়েয়,  

﴿  
ۡ
ِي َرِ�َِك  بِٱۡسمِ  �ۡقَرأ َّ  ]  ١: ب�عغي[ ﴾ ١ َخنَقَ  �

‘‘পড়  তামার রেবর নােম, িযিন সৃি� কেরেয়ন’’ [সূরা আলাক : ১]। 

রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরআন  শখার িনেদরশ 

িদেয় বেলন,   

ُقْرهَن ، َآب�ْغُنهُ  «
ْ
 »َ�َعغُّالنب ب�

‘‘ তামরা কুরআন িশকা কর এবং িতলাওয়াত কর’’ [মুসনাদ আলজািম : 

৯৮৯০]।  
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[৪] অপরেক কুরআন পড়া  শখােনা  

রমাদান মাস অপরেক কুরআন  শখােনার উদম সময়। এ মােস 

রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজ সাহাবীেদরেক 

কুরআন িশকা িদেতন। এ িবষেয় রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেয়ন,  

ُقْرهَن «
ْ
ْم َمْن َ�َعغَّم ب� ُْ  »آََمغَّال ُ َخْ�ُ

‘‘ তামােদর মেধয সেবরাদম বযি�  সই,  য িনেজ  কুরআন িশকা 

কের ও অপরেক িশকা  দয়’’ [সহীহ আল-বুখারী : ৫০২৭]। 

ُ وََنبُ�َهي َمي �ُِغيَْا «
َ
َن ل ََ  ، َّ ّّ آََج  »َمْن َمغَّم هََ   ِمْن ِاتَيِا بِهللا َم

‘ য আ�াহর িকতাব  থেক একিি আয়াত িশকা িদেব, যত 

িতলাওয়াত হেব তার সাওয়াব  স পােব’ [সহীহ কুনুযুস সু�াহ আন-

নবুিবয়যাহ : ০৭]। 

 

[৫] সাহরী খাওয়া 

সাহরী খাওয়ার মেধয বরকত রেয়েয় এবং িসয়াম পালেন এিি 

একিি গর�পূীর িবষয়। হাদীেস এেসেয়, 
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ْن «
َ
ًَ �ََدُمنُه ، َآلَْن أ غََ  نََرَ�َ  ََ

ْ
�
َ
ْم َجرَْم   ِمْن َميٍ� ، ََِِّن بلِىُانُر أ ُْ َحُد

َ
ََ أ َْر ََ

ُالسََىّاِر�نَ 
ْ
ًَتَِ�تَُ  ََُوغِنَن َسَ بل َ َآَم ُّ  »ب

‘‘সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখেনা সাহরী খাওয়া বাদ িদেয়া না। 
এক েঢাক পািন পান কের হেলও সাহরী েখেয় নাও। েকননা সাহরীর খাবার 

�হণকারীেক আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর  ফেরশতারা �রী কের থােকন’’ 

[মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ] 

 

[৬] সালাতুত তারাবীহ পড়া  

সালাতুত তারাবীহ পড়া এ মােসর অনযতম আমল। তারাবীহ 

পড়ার সময় তার হক আদায় করেত হেব। হাদীেস এেসেয়,  

ُ َمي َ�َقّدَع  «
َ
 »ِمْن َذَِْب ِ َمْن قَيَع َرَمَضيَن ِإََاليَ ي َآبْحسَِىين ي ُفِفَر ل

‘ য বযি�  মােনর সােথ সাওয়াব হািসেলর আশায় রমাদােন িকয়ামু 

রমাদান (সালাতুত তারাবীহ) আদায় করেব, তার অতীেতর সব গনাহ 

মাফ কের  দয়া হেব’ [সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯] 

তারাবীহ এর সালাত িবতরসহ  ২৩ রাকাআত, ২১ রাকাআত, ১৩ 

রাকাআত, অথবা ১১ রাকাআত পড়া যােব। তারাবীহ এর সালাত 

তার হক আদায় কের অথরাা ধীর�ীরনােব আদায় করেত হেব। 
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তারাবীহ জামায়ােতর সােথ আদায় করা সু�াহ এর অ�নুর�। হাদীেস 

আেয়,  

ْغَ إَُِّ  َمْن قَيَع َمَع بِإلَميِع حَ «
َ
ُ ِ�يَيُع ل

َ
َِ  ُاِتَب ل

َِ غْ َْ  �ٍّ« 

‘‘ য বযি� ইমােমর সােথ ��ান করা অবিধ সালাত আদায় করেব 

(সালাতুত তারাবীহ) তােক পুেরা রাত িকয়ামুল লাইেলর সাওয়াব 

দান করা হেব’’ [সুনান আবূ দাউদ : ১৩৭৭, সহীহ]। 

 

[৭]  বিশ  বিশ কুরআন িতলাওয়াত করা  

এিি কুরআেনর মাস। তাই এ মােস অনযতম কাজ হেলা  বিশ 

 বিশ কুরআন িতলাওয়াত করা। হাদীেস এেসেয়, রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন,  

قُنُل «
َ
ْمثَيلَِهي ، َ  أ

َ
 َحْرَ ي ِمْن ِاتَيِا بِهللا ََغَُ  نِِ  َحَىغََ  ، َآب ََىغَُ  نَِعْشِ أ

َ
َمْن قََرأ

م 
ْ
ِ�َف َحْرَ  َآَ َع َحْرَ  َآِميَم َحْرَ  بل

َ
 »َحْرَ  ، َآ�َِ�ْن أ

‘‘ য বযি� কুরআেনর একিি হরফ পাা কের, তােক একিি  নিক 

�দান করা হয়। �িতিি  নিক দশিি  নিকর সমান। আিম বিল না 

 য, আিলফ-লাম-মীম একিি হরফ। বরং আিলফ একিি হরফ, লাম 

একিি হরফ এবং মীম একিি হরফ’’ [সুনান আত-িতরিমযী: 

২৯১০, সহীহ]। রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম রমাদান 
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বযতীত  কান মােস এত  বিশ িতলাওয়াত করেতন না। আেয়শা 

রািদয়া�াা আনহা  থেক বিীরত, িতিন বেলন,  

» ْ
َ
ِِ ل   ُّ

ُّ ُقْرهَن 
ْ
 ب�
َ
ِ ح  بهللا مغي  آلغم قََرأ ُّ ْمغَُم ََِ�ّ ب

َ
ْغَ   َآَ  أ

َ
غٍَ  َآَ  َحّ  ل

ً  َ�ْ�َ َرَمَضينَ  ِم ََ ب   بلِوبِْح َآَ  َحيَع َشْهر 
َ
 .»إِل

‘‘রমাদান বযতীত অনয  কােনা রাি�েত আিম রাসুলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক পূীর কুরআন িতলাওয়াত করেত, িকংবা  নার 

অবিধ সালােত কািিেয় িদেত অথবা পূীর মাস  রাযা পালন কের 

কািিেয় িদেত  দিখ িন’’ [সহীহ মুসিলম : ১৭৭৩]।  

 

[৮]  কিরয়া আদায় করা 

রমাদান মাস পাওয়া এক িবরাি  সমনােগযর িবষয়।  সজনয 

আ�াহ তা‘আলার  বিশ  বিশ  কিরয়া আদায় করা এবং আগামী 

রমাদান পাওয়ার জনয তাওফীক কামনা করা। রমাদান স�েকর 

কুরআেন বলা হেয়েয়,  

﴿  ْ ْ  �ۡلعِّدةَ  َوِ�ُۡكِمنُوا وا ُ َ  َوِ�َُكِ�ِ َّ �  ٰ ُكُرونَ  َولََعنُّ�مۡ  َهَدٮُٰ�مۡ  َما َ�َ َۡ َ � ١ ﴾ 
 ]  ١٨٥: بلقرل[
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‘‘আর যােত  তামরা সংখযা পূরী কর এবং িতিন  তামােদরেক  য 

িহদায়াত িদেয়েয়ন, তার জনয আ�াহর বড়�  োষীা কর এবং 

যােত  তামরা  শাকর কর।’’[সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]  

ّذنَ  �ذۡ ﴿
َ
َُمۡ  َل�ِن َرّ�ُ�مۡ  تََ ِِدَدنُّ�ۡمۖ  َشَكۡر

َ َُمۡ  َولَ�ِن ََ ِديدٞ  َعَذاِ�  ِِنّ  َ�َفۡر ََ َ  ل
 ]  ٧: بنربهيم[ ﴾ ٧

‘‘আর যখন  তামােদর রব  োষীা িদেলন, ‘যিদ  তামরা  কিরয়া 

আদায় কর, তেব আিম অবশযই  তামােদর বািড়েয়  দব, আর যিদ 

 তামরা অকৃতজ হও, িন�য় আমার আজাব বড় কিান’।’’ [সূরা 

ইবরাহীম : ৭] আেয়শা রািদয়া�াা আনহা বেলন, নবী  সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম িনয়ামােতর  কিরয়া আদায় কের বলেতন 

ّ َحيلٍ  « ُُ ِ َسَ  ّ ُِ َْالُد 
ْ
 » ب 

অথরাা সম� �শংসা আ�াহর জনয [সুনান আত-িতরিমযী : 

২৭৩৮] 

 

 

[৯] কলযাীকর কাজ  বিশ  বিশ করা 

এ মাসিিেত একিি নাল কাজ অনয মােসর  ােয় অেনক  বিশ 
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উদম। েসজনয  যাসসব েবিি েবিি  াল কাজ করেত হেব। আবব ারায়রা 

রািদয়া�াা আনা  থেক বিীরত, নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেয়ন,  

َّيِر «  تََقيُ� ِمَن ب َُ  ِ ّ ُِ ْ َآ ِِ
قْ
َ
َْ َآَ�ي نَيِشَ بلّشّ أ قِْب

َ
َْ�ِ أ

ْ
َآُ�غَيِدي ُمغَيٍد ََي نَيِشَ بَ

 ِ ْغٍَ  آََذل
َ
ّ ل ُُ   َ« 

‘‘এ মােসর �েতযক রােত একজন  োষীাকারী এ বেল আহবান 

করেত থােক  য,  হ কলযােীর অনুস�ানকারী তুিম আেরা অ সর 

হও!  হ অসা কােজর পিথক,  তামরা অনযায়  পেথ ালা ব� কর। 

(তুিম িক জান?) এ মােসর �িত রােত আ�াহ তায়ালা কত  লাকেক 

জাহা�াম  থেক মুি� িদেয় থােকন’’ [সুনান আত-িতরিমযী : ৬৮৪]।  

 

[১০] সালাতুত তাহা�ুদ পড়া  

রমাদান মাস য়াড়াও সালাতুত তাহা�ুদ পড়ার মেধয িবরাি 

সাওয়াব এবং মযরাদা রেয়েয়। রমাদােনর কারেী আেরা  বিশ 

ফিজলত রেয়েয়।  যেহতু সাহরী খাওয়ার জনয উােত হয়  সজনয 

রমাদান মােস সালাতুত তাহা�ুদ আদায় করার িবেশষ সুেযাগও 

রেয়েয়। আবূ ারায়রা রািদয়া�াা আনা  থেক বিীরত হাদীেস নবী 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন,  
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َفِر�َضِ  « 
ْ
ًَِل َ�ْعَد ب� َُ بلّو ََْض

َ
ُالَاّرُع َآأ

ْ
ِ بل ُّ َُ بلّويَيِع َ�ْعَد َرَمَضيَن َشْهُر ب ََْض

َ
أ

 َِ
ًَُل بلغّيْ  »َح

‘‘ফরয সালােতর পর সেবরাদম সালাত হল রােতর সালাত অথরাা 

তাহা�ুেদর সালাত’’ [সহীহ মুসিলম : ২৮১২]। 

 

[১১]  বিশ  বিশ দান-সদাকাহ করা 

এ মােস  বিশ  বিশ দান-সাদাকাহ করার জনয  া�া করেত হেব। 

ইয়াতীম, িবধবা ও গরীব িমসকীনেদর �িত সহানুনূিতশীল হওয়া 

ও  বিশ  বিশ দান খয়রাত করা। িহসাব কের এ মােস যাকাত 

 দয়া উদম।  কননা রাসূলু�াহ  সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম এ 

মােস  বিশ  বিশ দান খয়রাত করেতন। আবদু�াহ ইবেন 

আববাস রািদয়া�াা  আনা  থেক বিীরত,  

ْجنَُد َمي ََُ�نُن «
َ
َْ�ِ ، َآَ�َن أ

ْ
ِِ نِيَ َّي ْجنََد ب

َ
َِّ ِ ح  بهللا مغي  آلغم أ َن ب ََ

 »ِف َرَمَضينَ 

‘‘রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম িয়েলন মানুেষর মেধয 

সবোেয়  বিশ দানশীল আর রমাদােন তাঁর এ দানশীলতা আেরা 

 বেড়  যত’’ [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]। 
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[১২] উদম াির� গােনর অনুশীলন করা 

রমাদান মাস িনজেক গােনর মাস। এ মােস এমন �িশকী িনেত 

হেব যার মাধযেম বািক মাসগেলা এনােবই পিরাািলত হয়। 

কােজই এ সময় আমােদরেক সু�র াির� গােনর অনুশীলন 

করেত হেব। রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন,  

ًَ ََْرَُْث ََْنَمئٍِل َآ َ « ْم ََ ُْ َحِد
َ
َن ََْنُع َحْنِع أ ََ  �َْىَخْب ََِِْن َآبلّويَيُع ُجّغَ  َََِِذب 

ِّ بْمُرَؤ َحيتِمَ   إِ
َْ يَُق

ْ
ْآ قَي�َغَُ  ََغ

َ
َحَد أ

َ
 »َلينُّ  أ

‘‘ তামােদর মেধয  কউ যিদ  রাযা রােখ,  স  যন তখন অশ�ীল 

কাজ ও  শারেগাল  থেক িবরত থােক।  রাযা রাখা অব�ায়  কউ 

যিদ তার সােথ গালাগািল ও মারামাির করেত আেস  স  যন 

বেল, আিম  রাযাদার’’ [সহীহ মুসিলম : ১১৫১]। 

 

[১৩] ই‘িতকাফ করা 

ই‘িতকাফ অথর অব�ান করা। অথরাা মানুষেদর  থেক পৃথক হেয় 

সালাত, িসয়াম, কুরআন িতলাওয়াত,  দায়া, ইসিতগফার ও 

অনযানয ইবাদােতর মাধযেম আ�াহ তা‘আলার সাি�েধয একাকী 

িকয়ু সময় যাপন করা। এ ইবাদােতর এত মযরাদা  য, �েতযক 

রমাদােন রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম রমাদােনর  শষ 
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দশ িদন িনেজ এবং তাঁর সাহাবীগী ই‘িতকাফ করেতন। আবূ 

ারায়রা রািদয়া�াা আনা  থেক বিীরত,  

َن  « ََ َّيٍع ََغَّالي 
َ
لَ َ ّ َرَمَضيَن َمْشَ ُُ ُف ِف  ِِ ْعتَ َْ َِّ ِ ح  بهللا مغي  آلغم  َن ب ََ

ي �َن ََْنم  َف ِمْشِ َِ تَ َْ ََ ِ�يِ  ب ّ قُِب ِ
ّ
َعيُع بّ

ْ
 .»ب�

‘‘�েতযক রমাযােনই িতিন  শষ দশ িদন ই‘িতকাফ করেতন। িক� 

জীবেনর  শষ রমযােন িতিন ইিতকাফ কেরিয়েলন িবশ িদন’’ [সহীহ 

আলবুখারী : ২০৪৪]। দশ িদন ই‘ তকাফ করা সু�াত।  

 

[১৪] দাওয়ােত �ীেনর কাজ করা 

রমাদান মাস হে� �ীেনর দাওয়ােতর সেবরাদম মাস। আর মানুষেক 

আ�াহর িদেক ডাকাও উদম কাজ। এজনয এ মােস মানুষেক �ীেনর পেথ 

িনেয় আসার জনয আেলাানা করা, কুরআন ও হাদীেসর দারস �দান, বই 

িবতরী, কুরআন িবতরী ইতযািদ কাজ  বিশ  বিশ করা। আলকুরআেনর 

 োষীা :  

ۡحَسنُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
َٗ  أ ِ  َِِ�  َدَ�ٓ  ِمِّمن قَۡو َّ  �لُۡمۡسنِِم�َ  ِمنَ  ِِنِّ�  َوقَاَل  َ�ٰنِٗحا وََعِمَل  �

 ]  ٣٣: َوغا[ ﴾ ٣
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‘‘ঐ বযি�র াাইেত উদম কথা আর কার হেত পাের  য আ�াহর 

িদেক ডাকেলা,  নক আমল করেলা এবং  োষীা করেলা, আিম 

একজন মুসিলম’’ [সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩]।  

হাদীেস এেসেয়, 

ْجِر ََيِمِغِ  «
َ
َُ أ  »َمْن َدّل َسَ َخْ�ٍ ََغَُ  ِمثْ

‘‘নাল কােজর পথ �দশরনকারী এ কাজ স�াদনকারী অনুনপ 

সাওয়াব পােব’’ [সুনান আত-িতরমীিয : ২৬৭০]। 

 

[১৫] সামথরয থাকেল উমরা পালন করা 

এ মােস একিি উমরা করেল একিি হা� আদােয়র সমান 

সাওয়াব হয়। আবদু�াহ ইবেন আববাস রািদয়া�াা আনা  থেক 

বিীরত হাদীেস এেসেয়, রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেয়ন,  

ّّ   َمِع « ْالَرل  ِف َرَمَضيَن َ�ْقِ  َح َُ  .»قَيَل ََِِّن 

‘‘রমাদান মােস উমরা করা আমার সােথ হা� আদায় করার সমতুলয’’ 

[সহীহ আলবুখারী : ১৮৬৩]। 
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[১৬] লাইলাতুল কদর তালাশ করা 

রমাদান মােস এমন একিি রাত রেয়েয় যা হাজার মােসর  ােয় 

উদম। আল-কুরআেনর  োষীা, 

ۡلِف  ِمِنۡ  َخۡ�ٞ  �ۡلَقۡدرِ  َ�ۡنَةُ  ﴿
َ
 ]  ٣: ب�قدر[ ﴾ ٣ َشۡهرٖ  �

‘‘কদেরর রাত হাজার মােসর  ােয়ও উদম’’ [সূরা কদর : ৪]। 

হাদীেস রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেয়ন,  

ُ َمي َ�َقّدَع ِمْن َذَْبِ ِ «
َ
َقْدِر إََِاليَ ي َآبْحسَِىين ي ُفِفَر ل

ْ
ْغََ  ب�

َ
ُقْم ل َْ  .»َمْن 

‘‘ য বযি�  মান ও সাওয়াব পাওয়ার আশায় ইবাদাত করেব তােক 

পূেবরর সকল গনাহ মাফ কের  দয়া হেব’’ [সহীহ আল-বুখারী : 

৩৫]। এ রাত পাওয়ািা িবরাি  সমনােগযর িবষয়। এক হাদীেস 

আেয়শা রািদয়া�াা আনহা বেলন, 

» ِِ ْتَِهُد 
ََ َآبِخِر َمي َ  

َ
َعْشِ بْ

ْ
ِِ ب� ْتَِهُد 

ََ ِ ح  بهللا مغي  آلغم  ُّ َن رَُلنُل ب ََ

 .»َ�ْ�ِهِ 

‘‘রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয সমেয়র তুলনায় 

রমদােনর  শষ দশ িদেন অিধক হাের পির�ম করেতন’’ [সহীহ 

মুসিলম : ১১৭৫]। 

লাইলাতুল কদেরর  দা‘আ 
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আেয়শা রািদয়া�াা আনহা বলেলন,  হ আ�াহর নবী ! যিদ আিম 

লাইলাতুল কদর  পেয় যাই তেব িক বলব ? িতিন (সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম) বলেলন, বলেবঃ  

ُهّم إََِّ  «
ِّ بلغّ ََ ُف  َْ َعْفَن ََي

ْ
ِب ب� ِ

ُ
ُفّن َاِر�َم ِ ََ«  

‘‘ হ আ�াহ আপিন কমাশীল, কমােক নালবােসন, তাই আমােক 

কমা কের িদন।’’ [সুনান আত-িতরিমযী : ৩৫১৩] 

 

[১৭]  বিশ  বিশ  দা‘আ ও কা�াকািি করা 

 দা‘আ একিি গর�পূীর ইবাদাত। এজনয এ মােস  বিশ  বিশ 

 দা‘আ করা ও আ�াহর িনকি  বিশ  বিশ কা�াকািি করা। 

হাদীেস এেসেয়,  

ْغَ ٍ «
َ
ُُ  ل تََقيُ� ِمَن بَّيِر، آََذلَِ   َُ ِ  َِْ ٍر 

ُُ  ِمغَْد 
َ
 »إِّن ِهللا َ�َعيل

‘‘ইফতােরর মূহূেতর আ�াহ রাববুল আলামীন বা  লাকেক জাহা�াম 

 থেক মুি� িদেয় থােকন। মুি�র এ �ি�য়ািি রমাদােনর �িত 

রােতই ালেত থােক’’ [আল জািমউস সাগীর : ৩৯৩৩]।  

অনয হাদীেস এেসেয়, 
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ْغٍَ  «
َ
ِ  ََْنٍع َآل

ُُ تََقي� ِفْ  َُ  
َ
ْغٍَ  إِّن َهللا َ�بَيرََف َآَ�َعيل

َ
ِ  ََْنٍع َآل

ُُ ِ  ُمْىِغٍم ِفْ 
ُّ َآهَُِّ  ِ�

ينَ  َّ  »َدْمَنل ُمْىتَ

‘‘রমযােনর �িত িদবেস ও রােত আ�াহ তা‘আলা অেনকেক মু� 

কের  দন। �িত রােত ও িদবেস �িত মুসিলেমর  দা‘আ কবূল করা 

হয়’’ [সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ১০০২]। 

 

[১৮] ইফতার করা  

সময় হওয়ার সােথ সােথ ইফতার করা িবরাি ফিজলাতপূীর 

আমল।  কান িবল� না করা ।  কননা হাদীেস এেসেয়, 

َاليِ� ََِِّن « 
ْ
ّّْالَر َ�َعَ  بل ِد ب ِ

ََ ّّْالِر ََِِْن لَْم  يُْفِ ْر َسَ ب
ْ
ي ََغ ْم َحيتِال  ُْ َحُد

َ
َن أ ََ إَِذب 
َاليَ� َ�ُهنَر 

ْ
 »بل

‘‘ য বযি� িসয়াম পালন করেব,  স  যন  খজুর িদেয়  ইফতার 

কের,  খজুর না  পেল পািন িদেয় ইফতার করেব।  কননা পািন 

হেলা অিধক পিব� ’’ [সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৭,সহীহ]।  

নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ইফতার করেতন তখন  

বলেতন : 

ْجُر إِْن « 
َ
ُعُرآُق َآَ�َبَا بْ

ْ
 َآبْ�َتغِّا ب�

ُ
َالُ ّّ ُ َذَهَب ب� ُّ  .»َشيَ� ب
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“িপপাসা িনবািরত হল, িশরা উপিশরা িস� হল এবং আ�াহর 

ই�ায় পুর�ারও িনধরািরত হল।” [সুনান আবূ-দাউদ: ২৩৫৯, 

সহীহ] 

অপর বীরনায়  য এেসেয় 

ْ�َ ْرُت «
َ
 »بلغُّهّم لََ  ُحْالُا آََسَ ِرْزقَِ  أ

“ হ আ�াহ!  তামার জনয  রাযা  রেখিয়, আর  তামারই িরিযক 

�ারা ইফতার করিয়।” [সুনান আবু দাউদ :২৩৫৮] এর সনদ 

দুবরল। আমােদর উিচত সহীহ হাদীেসর উপর আমল করা। 

 

[১৯] ইফতার করােনা 

অপরেক ইফতার করােনা একিি িবরাি সাওয়ােবর কাজ। 

�িতিদন কমপেক একজনেক ইফতার করােনার  া�া করা 

দরকার।  কননা হাদীেস এেসেয়,  

�َمْن َ�ّ َر « ُجنرِِهْم َشْ
ُ
ََ ِمْن أ غُْق َْ ْن 

َ
ْجرِِهْم ، ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
َُ أ ُ ِمثْ

َ
َن ل ََ ي   ». َحيتِال 

‘‘ য বযি�  কান  রাযাদারেক ইফতার করােব,  স তার 

সমপিরমাী সাওয়াব লান করেব, তােদর উনেয়র সাওয়াব হেত 

িব�ুমা�  �াস করা হেব না’’ [সুনান ইবন মাজাহ : ১৭৪৬, 

সহীহ]।  
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[২০] তাওবাহ ও ইে�গফার করা 

তাওবাহ শে�র আিনধািনক অথর িফের আসা, গনােহর কাজ আর 

না করার িস�া�  নয়া। এ মাস তাওবাহ করার উদম সময়। আর 

তাওবাহ করেল আ�াহ খুশী হন। আল-কুরআেন এেসেয়,  

َها﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ َُوا ْ  َءاَم ِ  َِِ�  تُوُ�ٓوا َّ ن َرّ�ُ�مۡ  َعَ�ٰ  نُّصوًحا تَۡوَ�ةٗ  �
َ
 يَُ�ِفِرَ  أ

ّ�ٰٖت  َوُدۡدِخنَُ�مۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسِ�ِ  َعَُ�مۡ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ََ
َ َۡ : بّار�م[ ﴾�

٨  [ 

‘‘ হ  মানদারগী,  তামরা আ�াহর কােয় তাওবা কর, খািি 

তাওবা; আশা করা যায়,  তামােদর রব  তামােদর পাপসমূহ 

 মাান করেবন এবং  তামােদরেক এমন জা�াতসমূেহ �েবশ 

করােবন যার পাদেদেশ নহরসমূহ �বািহত’’ [সূরা আত-তাহরীম : 

৮]।  

রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, 

ِْ  ِميتََ  َمّرٍل « 
َ
َْنِع إِل

ْ
ِِ بل �ُنُا 

َ
ِّ أ ََِِ ِ

ُّ  ب
َ
ُِ �ُنُىنب إِل َّي َهي ب ِْ

َ
 .»ََي َ

‘‘ হ মানবসকল!  তামরা আ�াহর িনকি তাওবাহ এবং কমা 

�াথরনা কর, আর আিম িদেন তাঁর িনকি একশত বােরর  বিশ 

তাওবাহ কের থািক’’ [সহীহ মুসিলম : ৭০৩৪]। 
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তেব তাওবাহ ও ইে�গফােরর জনয উদম হে�, মন  থেক 

সাইেয়যদুল ইে�গফার পড়া, আর তা হে�,  

» ِّ ََْا َر
َ
ْهِدَف َآآَْمِدَف َمي بلغُّهّم أ ََ ََي َسَ 

َ
بُْدف َآأ ََ ََي 

َ
ََْا َخغَْقتَِ  َآأ

َ
 أ

ّ
َ إِ 

َ
 إِل

َ
  

نُنُ� لََ  نَِلَِْ  
َ
ّ َآأ َ ََ نُنُ� لََ  نِِغْعَالِتَ  

َ
ُمنُذ نَِ  ِمْن َمّ َمي َحغَْعُا أ

َ
بْلتََ ْعُا أ

 
ّ
َُنَا إِ  ِّ ْاِفُر ب َْ  

َ
ََْا  ََيْفِفْر ِل َََُِِّ   

َ
 »أ

‘‘ হ আ�াহ, তুিম আমার �িতপালক, তুিম য়াড়া �কৃত এবাদেতর 

 যাগয  কউ নাই। তুিম আমােক সৃি� কেরয়, আর আিম  তামার 

 গালাম আর আিম সাধযমত  তামার সােথ কৃত অঅীকােরর উপর 

অিবাল রেয়িয়। আমার কৃত-কেমরর অিন�  থেক  তামার কােয় 

আ�য় �াথরনা করিয়। আমােক যত  নয়ামত িদেয়েয়  সগেলার 

�ীকৃিত �দান করিয়। যত অপরাধ কেরিয়  সগেলাও �ীকার 

করিয়। অত:এব, তুিম আমােক কমা কের দাও। কারী, তুিম 

য়াড়া কমা করার  কউ  নই।’’  

ফিযলাত: ‘‘ য  কউ দৃঢ় িব�ােসর সােথ িদেনর  বলা এই দু‘আিি 

(সাইেয়দুল ইসিতগফার) পাা করেব ঐ িদন স�যা হওয়ার আেগ 

মৃতুয বরী করেল  স জা�াতবাসী হেব এবং  য  কউ ইয়ািকেনর 

সােথ রাি�েত পাা করেব ঐ রাি�েত মৃতুযবরী করেল  স 

জা�াতবাসী হেব।’’ [সহীহ আল-বুখারী : ৬৩০৬] 
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[২১] তাকওয়া অজরন করা   

তাকওয়া এমন একিি গী, যা বা�াহেক আ�াহর নেয় যাবতীয় 

পাপকাজ  থেক িবরত রােখ এবং তাঁর আেদশ মানেত বাধয 

কের। আর রমাদান মাস তাকওয়া নামক গীিি অজরন করার এক 

িবেশষ  মমসুম। কুরআেন এেসেয়,  

َها﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ َُوا َيامُ  َعَنۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَم ِينَ  َ�َ  ُكتَِب  َكَما �لِصِ َّ  ِمن �
 ]  ١٨٣: بلقرل[ ﴾ ١ ََّتُقونَ  لََعّنُ�مۡ  َ�ۡبنُِ�مۡ 

‘‘ হ  মানদারগী!  তামােদর উপর  রাযা ফরয করা হেয়েয়  যমন ফরজ 

করা হেয়িয়ল  তামােদর পূবরবতরীেদর উপর। যােত কের  তামরা এর 

মাধযেম তাকওয়া অবল�ন করেত পােরা’’ [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৩]।  

ّتقِ  َوَمن �ۚ﴿ َُ  َ َّ ا ّ�ُۥ َ�َۡعل � َٗ  ]  ٢: ب� ًق[ ﴾ ٢ َ�َۡر

 য আ�াহেক নয় কের, িতিন তার জনয উদরেীর পথ  তরী কের  দন। 

[সূরা তালাক : ০২] 

 

[২২] ফজেরর পর সূেযরাদয় পযর� মাসিজেদ অব�ান করা 

ফজেরর পর সূেযরাদয় পযর� মাসিজেদ অব�ান করা। এিি একিি 

িবরাি সাওয়ােবর কাজ। এ িবষেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম বেলেয়ন, 

َُ ، ُ�ّم َحّ  « َ َحّ� َ�ْ غَُع بلّيْال ُّ َمْن َحّ  ب�َاَدبلَ ِف َجَيَمٍ  ُ�ّم َ�َعَد ََْلُاُر ب
ْجِر 

َ
ُ َاُ

َ
ََْا ل ََ َعتَْ ِ 

ْ
ْالَرٍل ، قَيَل َر� َُ ٍ  َآ ّّ ُ َمغَيِْ  : َح ُّ قَيَل رَُلنُل بِهللا َحّ  ب

 »�َيّمٍ  �َيّمٍ  �َيّم ٍ : آََلغَّم 

 য বযি� ফজর জামাআত আদায় করার পর সূযর উদয় পযর� 

মাসিজেদ অব�ান করেব, অতঃপর দুই রাকাআত সালাত আদায় 

করেব,  স পিরপূীর হা� ও উমারাহ করার �িতদান পােব। 

[সুনান আত-িতরিমযী : ৫৮৬]।  

 

 [২৩] িফতরাহ  দয়া 

এ মােস িসয়ােমর �িি-িবাুযিত পূরীােথর িফতরাহ  দয়া আবশযক। 

ইবেন উমর রািদয়া�াা আনা বেলন, 

» 
َ
ِِ إِل َّي ََ ُخُرآِا ب ِفْ ِر َ�بْ

ْ
َ�ِل ب� َّ َمَر نِ

َ
َِّ ّ ح  بهللا مغي  آلغم أ ّن ب

َ
أ

ًَلِ   .»بلّو

রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম  েদর সালাত আদােয়র 

পুেবর িফতরাহ আদায় করার আেদশ িদেলন। [সহীহ আল-বুখারী 

:১৫০৩] 
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[২৪] অপরেক খাদয খাওয়ােনা  

রমাদান মােস  লাকেদর খাওয়ােনা, িবেশষ কের িসয়াম পালনকারী 

গরীব, অসহায়েক খাদয খাওয়ােনা িবরাি সাওয়ােবর কাজ । কুরআেন 

এেসেয়,   

ٰ  �لّطَعامَ  َوُدۡطعُِمونَ  ﴿ ا ُحِبِهِۦ َ�َ َٗ ِسً�ا َوَدتِيٗما ِمۡسِكي
َ
 ]  ٨: ب �ىين[ ﴾ ٨ َوأ

অথর: তারা খােদযর �িত আসি� থাকা সেেও িমসকীন, ইয়াতীম 

ও ব�ীেক খাদয দান কের। [সূরা আদ-দাহর: ৮] এ িবষেয় 

হাদীেস বলা হেয়েয়, 

ْن « ْالٍرآََ ََ بِْد بِهللا نِْن  َِّ ّ ح  بهللا مغي  آلغم ََ َل ب
َ
ً  َلُ ّن رَُج

َ
غُْهَالي أ ََ  ُ ُّ َ ب َِ ، َر

ًَِع َخْ�َ قَيَل  ِّ بإلِْل
َ
ًََع َسَ َمْن َمَرََْا ، َآَمْن لَْم َ�ْعرِْ  «:أ  بلّى

ُ
 .»ُ�ْ ِعُم ب�ّ َعيَع َآَ�ْقَرأ

‘‘আবদু�াহ ইবন আমর রািদয়া�াা আনামা  থেক বিীরত, 

একজন  লাক এেস রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

িজজাসা করেলন, ইসলােম উদম কাজ  কানিি? িতিন বলেলন, 

অনযেদরেক খাবার খাওয়ােনা এবং পিরিাত ও অপিরিাত 

সকলেক সালাম  দয়া’’ [সহীহ আল-বুখারী : ১২]।  

অপর বীরনায় বিীরত আেয়  য, 

َالي « ِْ
َ
َغّ ِ َ

ْ
ْ�َعَالُ  بُهللا ِمْن وَِاليِر بِ

َ
ٍَ أ ْ�َعَم ُمْنِمغ ي َسَ ُجن

َ
 »ُمْنِمٍن أ
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‘‘ য  কােনা মুিমন  কােনা কুধাতর মুিমনেক খাওয়ােব, আ�াহ 

তােক জা�ােতর ফল খাওয়ােবন। [বাইহাকী,  ‘আবুল ইমান : 

৩০৯৮, হাসান]। 

 

[২৫] আ�ীয়তার স�কর উ�ীত করা   

আ�ীয়তার স�কর একিি গর�পূীর িবষয়। আর তা রকা করাও 

একিি ইবাদাত। এ িবষেয় আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ْ َُّقوا َ  َو� َّ ِي � َّ ۚ  بِهِۦ �ََسآَءلُونَ  � رَۡحاَم
َ َۡ َ  ِِنّ  َو� َّ  ﴾ ١ َر�ِيٗبا َعنَۡيُ�مۡ  َ�نَ  �

 ]  ١: ب�نىي�[

‘‘আর  তামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর, যার মাধযেম 

 তামরা এেক অপেরর কােয় াাও। আরও তাকওয়া অবল�ন কর 

র� স�িকরত আ�ীেয়র বযাপাের। িন�য় আ�াহ  তামােদর উপর 

পযরেবকক। [সরূা আন-িনসা: ১]  

আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াা আনা  থেক বিীরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, 

عِ « ًَ رَْحيَمُ�ْم َآلَْن نِيلّى
َ
 »نُغِنب أ

“সালাম িবিমেয়র মাধযেম হেলও  আআীয়তার স�কর তরতাজা 

রাখ।” [সহীহ কুনুযুস সু�াহ আন-নবওিয়য়যাহ : ১৩]। 
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[২৬] কুরআন মুখ� বা িহফয করা    

কুরআন িহফয করা একিি গর�পূীর িবষয়।  কননা আ�াহ 

তা‘আলা িনেজই কুরআন িহফেযর দািয়� িনেয়েয়ন। িতিন এ 

দািয়� মূলত বা�ােদরেক কুরআন িহফয করােনার মাধযেমই 

স�াদন কেরন। কুরআেন এেসেয়,  

ِۡكرَ  نَّزۡ�َا َ�ۡنُ  ِِنّا ﴿ َِ  ]  ٩: ب ّر[ ﴾ ٩ لََ�ٰفُِظونَ  َ�ُۥ �نّا �

‘‘িন�য় আিম কুরআন নািযল কেরিয়, আর আিমই তার 

িহফাযতকারী’’ -[সূরা আল-িহজর: ৯]।   য যত  বিশ অংশ িহফয 

করেত পারেব তা তার জনয ততই উদম। আবদু�াহ ইবন আমর 

ইবনুল ‘আস রািদয়া�াা আনামা  থেক বিীরত হাদীেস রাসূলু�াহ  

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 َآبْر�َِي آَ «
ْ
ُقْرهِن بقَْرأ

ْ
َقيُل لَِويِحِب ب� لََ  ُْ ِِّن َمْ�ِ

َْْيي ََ ِّ ِِ ب  
َُ َْ َاَالي ُاغَْا �َُر�ّ َر�ّ

 .»ِمغَْد هِخِر هٍََ  َ�ْقَرُؤَهي 

‘‘কুরআেনর ধারক-বাহকেক বলা হেব কুরআন পেড় যাও, আর 

উপের উােত থাক, ধীর-ি�রনােব তারতীেলর সােথ পাা কর, 

 যমন দুিনয়ােত তারতীেলর সােথ পাা করেত।  কননা জা�ােত 
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 তামার অব�ান  সখােনই হেব,  যখােন  তামার আয়াত পড়া 

 শষ হেব” -[সুনান আত-িতরিমযী : ২৯১৪]। 

 

[২৭] আ�াহর িযকর করা  

এ মােস  বিশ  বিশ আ�াহেক �রী করা ও তাসবীহ পাা করা। 

সময়  পেলই  

  لباين بهللا ، ب الدهللا ،     إ  بهللا ، بهللا أ�ب 

পড়া। এ িবষেয় রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেয়ন, 

ي « ْرَىع 
َ
َكَِع أ

ْ
َ بْحَ َ  ِمَن ب� ُّ ُ ، : إِّن ب ُّ  ب

ّ
َ إِ 

َ
ِ ، َآَ  إِل ّ ُِ َْالُد 

ْ
ُلبَْايَن بِهللا ، َآب 

َبُ ، َ�َالْن قَيَل 
ْ
�
َ
ُ أ ُّ آَن َحَىغَ   ، آَُحّ ْا : َآب ُ ِمْشُ

َ
غُْ   ُلبَْايَن بِهللا ، ُاِتَب ل ََ

آَن َليّئَ   ، َآَمْن قَيَل  َُ َذلَِ  ، َآَمْن قَيَل : ِمْشُ َبُ ََِالثْ
ْ
�
َ
ُ أ ُّ ُ : ب ُّ  ب

ّ
َ إِ 

َ
َ  إِل

َُ َذلَِ  ، َآَمْن قَيَل  ًَوُنَن : ََِالثْ ُ وَ
َ
َْْفِىِ  ُاِتَب ل  َِ

َعيلَِالَ  ِمْن قِبَ
ْ
ِ رَّا ب� ّ ُِ َْالُد 

ْ
ب 

ًَوُنَن َليّئَ   َحَىغَ   آَُحّ ْا  غُْ  وَ ََ« 

অথর: ‘‘আ�াহ তা’আলা াারিি বাকযেক িবেশষনােব িনবরািাত 

কেরেয়ন, তাহেলা  حان ا هللا    هللامدهللا        ال  هللا    هللا  �رب   য 

বযি�  حان ا هللا  পড়েব, তার জনয দশিি সাওয়াব  লখা হয়, আর 

িবশিি গনাহ িমিিেয়  দয়া হয়।   য বযি�  هللا  �رب পড়েব, তার 
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জনয িবশিি সাওয়াব  লখা হয়, আর িবশিি গনাহ িমিিেয়  দয়া হয়। 

 য বযি�  ال  هللا     পড়েব, তার জনয িবশিি সাওয়াব  লখা হয়, 

আর িবশিি গনাহ িমিিেয়  দয়া হয়। আর  য বযি� আ�িরকনােব 

ِد�َ 
َ
َع ل

ْ
ِّ هللال ََ  ِ ِ َِ َْدهللا�   ,পড়েব, তার জনয ি�শিি সাওয়াব  লখা হয় هللامْ

আর ি�শিি গনাহ িমিিেয়  দয়া হয়’’। [মুসনাদ আহমাদ : ১১৩৪৫] 

 

 [২৮] িমসওয়াক করা   

 মসওয়ােকর �িত রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম অেশষ 

গর�ােরাপ কেরেয়ন। হাদীেস এেসেয়, 

َفِم َمرَْايَل لِغّرّا «
ْ
 »بلّىَنبُف َمْ َهَرَل لِغ

অথরাা  মসওয়াক মুেখর জনয পিব�কারী, এবং রেবর স�ি� 

আনয়নকারী। [সহীহ ইবন খুযাইমাহ : ১৩৫] রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  রাযা  রেখও  মসওয়াক করেতন বেল 

িবিন� বীরনায় পাওয়া যায়।  

 

[২৯] একজন অপরজনেক কুরআন  নােনা   

রমাদান মােস একজন অপরজনেক কুরআন  নােনা একিি উদম 
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আমল। এিিেক দাওর বলা হয়। ইবেন আববাস রািদয়া�াা 

আনা  থেক বিীরত হাদীেস এেসেয়,  

ْعرُِا  « َْ ْغٍَ  ِف َرَمَضيَن َحّ� ََنَْىِغَخ 
َ
ّ ل ُُ َقيُه 

ْ
ًَُع  ََغ َُ َمغَيِْ  بلّى � َآَ�َن ِجْبِ

ُقْرهنَ 
ْ
 » َمغَيِْ  بَِّ ِ ح  بهللا مغي  آلغم ب�

িজবরাইল আলাইিহস সালাম রমাদােনর �িত রােত রমাদােনর 

 শষ পযর� রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ সাকাা 

করেতন এবং রাসূল তােক কুরআন  শানােতন। [সহীহ আল-

বুখারী : ১৯০২]   

ইবেন হাজার রােহমাা�াহ বেলন : িজবরাইল �িত বয়র রাসূেলর 

সােথ সাকাা কের এক রমযান হেত অনয রমযান অবিধ যা 

নািযল হেয়েয়, তা  শানােতন এবং  নেতন।  য বয়র রাসূেলর 

অ�ধরান হয়,  স বয়র িতিন দু বার  শানান ও  শােনন০F

1।  

 

[৩০] কুরআন বুঝা ও আমল করা    

কুরআেনর এ মােস কুরআন বুঝা ও আমল করা গর�পূীর 

ইবাদাত। কুরআন অনুযায়ী িনেজর জীবনেক গেড়  তালা। এ 

িবষেয় কুরআেন িনেদরশ  দয়া হেয়েয়,  
                                                           
1 ফাতাল বাির, ১/৪২ 
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﴿ ْ نزَِل  َمآ  �تّبُِعوا
ُ
ََ  ّرِ�ُِ�مۡ  ِمِن َِِ�ُۡ�م أ ْ  َو ۗ  ُدونِهِۦٓ  ِمن تَّتبُِعوا ۡوِ�َآَء

َ
 ّما قَنِيٗ�  أ

 ]  ٣: ب مرب [ ﴾ ٣ تََذّكُرونَ 

‘ তামােদর �িত  তামােদর রেবর পক  থেক যা নািযল করা 

হেয়েয়, তা অনুসরী কর এবং তােক য়াড়া অনয অিননাবেকর 

অনুসরী কেরা না।  তামরা সামানযই উপেদশ  হী কর’ -[সূরা 

আল-আ‘রাফ : ৩]। 

কুরআেনর জােন পারদশরী আবদু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াা 

আনা বেলন,   

َْتََعغُّم ِمْن رَُلنِل « َعْشَ ُاّغي 
ْ
َْْعغَُم ب� ُ َمغَيِْ  آََلغَّم َمْشَ هََيٍت َ�َالي  ُّ بِهللا َحّ  ب

 َِ َعَال
ْ
َعْشِ ِمَن ب�

ْ
َل ِف َهِلهِ ب� ِّ

َْ
ُ
َْتََعغَّم َمي أ ِْ َ�ْعَدُهّن َحّ� 

 »ب�ّ

‘আমরা যখন নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত কুরআেনর 

দশিি আয়াত িশকা  হী করতাম, এরপর ততকী পযর� আমরা 

পরবতরী দশিি আয়াত িশকা করতাম না, যতকী পযর� না আমরা 

এই দশ আয়ােতর ইলম ও আমল িশখতাম’ [শরেহ মুশিকলুল আয়ার 

: ১৪৫০]।  

 

যা করীীয় নয় 
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রমাদান মােসর ফিজলত হািসল করার জনয এমন িকয়ু কাজ রেয়েয় যা  

 থেক িবরত থাকা দরকার,  সগেলা িনে� উপ�াপন করা হেলা : 

1. িবলে� ইফতার করা 

2. সাহরী না খাওয়া  

3.  শেষর দশ িদন  কনা কািায় বয� থাকা 

4. িমথযা বলা ও অনযানয পাপ কাজ করা  

5. অপায় ও অপবযয় করা 

6. িতলাওয়ােতর  হক আদায় না কের কুরআন খতম করা  

7. জামা‘আেতর সােথ ফরয সালাত আদােয় অলসতা করা 

8.  বিশ  বিশ খাওয়া  

9. িরয়া বা  লাক  দখােনা ইবাদাত করা 

10.   বিশ  বিশ েুমােনা 

11.  সংকি  তির করা িজিনস পে�র দাম বৃি�র জনয 

12.  অ�ীল য়িব, নািক  দখা 

13.   বাদা কােজ রাত জাগরী করা 

14.  িবদ‘আত করা 
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15.  দুিনয়াবী বয�তায় ম� থাকা 

 

ি�য় পাাক!  

রমাদান মাস পাওয়ার মত  সমনােগযর িবষয় আর কী হেত পাের!  

আমরা যিদ এ মােসর �িতিি আমল সু�াহ প�িতেত করেত পাির 

তেবই আমােদর রমাদান পাওয়া সাথরক হেব।  

 কননা হাদীেস এেসেয়, 

ُ ، َآرَِفَم «
َ
ْاَفْر ل ُْ ََ َمغَيِْ  َشْهُر َرَمَضيَن ََغَْم 

َ
ٍَ أ ُف رَُج

ْْ ٍَ َآرَِفَم أَ ُف رَُج
ْْ  »أَ

‘‘ য বযি� রমাদান মাস  পেলা অথা তার গনাহ মাফ করােত 

পারল না  স �ংস  হাক’’ [শারাস সু�াহ : ৬৮৯]। 

 

আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক রমাদান মােসর ফিজলত হািসল করার 

তাওফীক িদন। আমীন!  

ب الد هللا ن أآأخر دمنبَي  -آح  بهللا س َْيغي �الد آَ بل آأحاين  أجع  
 را ب�عير 

  


