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শাউয়াল মাসের আমল 

আরবী বছর বা হিজরী বছর অনুযায়ী রমাযান মাসের পসরর মাে িসলা শাউয়াল মাে। এই মােসে “শাউয়ালুল মুোররম” বলা িয়। এই 

মাসে আমসলর োসে হেছু হশক্ষণীয় হবষয় রসয়সছ। হনসে এর হবস্তাহরত বণণনা দেয়া িসলাোঃ 

 

প্রেম আমলোঃ শাউয়াল মাসের দরাযা 

দয বযহি রমাযান মাসের দরাযা পালসনর পর শাউয়াল মাসে ৬হি দরাযা রাখসব, দে দযন োরা বছরই দরাযা রাখল। 

হপ্রয় নবী রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম বসলসছন, "দয বযহি রমাযাসনর দরাযা রাখার পসর-পসরই শাউয়াল মাসে ৬হি দরাযা 

রাসখ, দে দযসনা পূণণ এে বছর (৩৬০ হেন) দরাযা রাখার েমান েওয়াব লাভ েসর। (মেুহলম ১১৬৪, আবু োউে, হতরহমযী, নাোয়ী ও ইবসন মাজাি।) 

এই েওয়াব এই জনয দয, উম্মসত মুিাম্মাহের দয দেউ এেহি ভাসলা োজ েরসল আল্লাির অনুগ্রসি দে তার ১০ গুণ েওয়াব পাসব। আল্লাি 

তা‘আলা বসলন, "দেউ দোসনা ভাসলা োজ েরসল দে তার ১০ গুণ প্রহতোন পাসব।" (েরুা আল-আন'আম, আয়াত ১৬০) 

অতএব, এই হভহিসত ৩০+৬ = ৩৬হি দরাযা রাখসল ৩৬×১০ = ৩৬০ অেণাৎ চন্দ্র মাে অনুযায়ী োরা বছর দরাযা রাখার েমান েওয়াব পাওয়া 

যাসব।  

আল্লামা ইবসন রজব রি. বসলন, শাউয়াল মাসে দরাযা রাখার তাৎপযণ অসনে। রমাযাসনর পর শাউয়াসল দরাযা রাখা রমাযাসনর দরাযা েবুল 

িওয়ার আলামত স্বরূপ। দেননা আল্লাি তা‘আলা দোন বান্দার আমল েবুল েরসল, তাসে পসরও অনুরূপ আমল েরার দতৌহিে হেসয় 

োসেন। দনে আমসলর প্রহতোন হবহভন্নরূপ। তার মসযয এেহি িসলা পুনরায় দনে আমল েরার দেৌভাগ্য অজণন েরা। তাই নামাজ দরাযা ও 

অনযানয ইবােত বাহে এগ্ার মাসেও চালু রাখা চাই। দেননা হযহন রমাযাসনর রব, বাহে এগ্ার মাসের রব হতহনই।  

হতহন আসরা বসলন, তসব ইবােসতর দমাোসবলায় গুনাসির োজ েরসল দনয়ামসতর অেৃতজ্ঞতা প্রোশ পায়। অতএব, দোন বযহি রমাযাসনর 

পরপরই িারাম ও গ্হিণত োসজ হলপ্ত িসয় দগ্সল, তার হেয়াম স্বীয় মুসখর উপর হনসক্ষপ েরা িয়। এবং রিমসতর েরজা তার জনয বন্ধ িসয় 

যায়।  

গুনাসির পর ভাল োজ েরা েতইনা উৎেৃষ্ট আমল। হেন্তু তার দচসয় আসরা উৎেৃষ্ট আমল িসলা দনে োসজর পর আসরেহি দনে োসজ 

মশগুল িওয়া। অতএব, আল্লাির হনেি প্রােণনা ের, যাসত হতহন মৃতুয পযণন্ত িসের উপর অিল োোর দতৌহিে োন েসরন। োসে োসে অন্তর 

হবপসে যাওয়া দেসে পহরত্রাণ চাও। দেননা আনগু্সতযর েম্মাসনর পর নািরমাহনর দবইজ্জহত েতইনা হনেৃষ্ট।  

োওবান রাহয. দেসে বহণণত, রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে েসরন, রমাযাসনর দরাযা েশ মাসের দরাযার েমতুলয আর 

(শাওয়াসলর) ছয় দরাযা দু’মাসের দরাযার েমান। েুতরাং এ িসলা এে বছসরর দরাযা। 

অপর দরওয়াসয়সত আসছ, দয বযহি রমাযাসনর দরাযা দশষ েসর শাউয়াল মাসে ছয় হেন দরাযা রাখসব দেিা তার জনয পুসরা বছর দরাযা রাখার 

েমতুলয। (েরূা আন‘আম আিমে : ৫/২৮০, োসরহম : ১৭৫৫) 

আল্লাি তা‘আলা আমাসের েবাইসে শাউয়াল মাসের ৬ দরাযা দরসখ োরা বছর দরাযা রাখার েমান োওয়াব পাওয়ার তাওিীে োন েরুন, 

আমীন।  

হিতীয় আমলোঃ শাউয়াল মাসে হববাি েরা  

হববাি এেহি গুরুত্বপূণণ ইবােত । এই েম্পসেণ রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে েসরসছন, “বান্দা যখন হববাি েরল তখন 

তার িীনোরী অসযণে পূণণ িসয় দগ্ল। অবহশষ্ট অসযণসের বযাপাসর দে দযন আল্লািসে ভয় েরসত োসে।” (হমশোত শরীি -২৬৭) 

মানুসষর অহযোংশ গুনাি দুহি োরসণ েংঘহিত িয়। এেহি িয় তার লজ্জা স্থাসনর চাহিো পূরসণর োরসণ আর অনযহি িয় দপসির চাহিো 

পূরসণর োরসণ। হববাসির োরসণ মানুষ প্রেমহি দেসে দিিাজসতর রাস্তা দপসয় যায়। েুতরাং তাসে দেবল হরহযসের বযাপাসর হচন্তাহিত োেসত 

িয়। যাসত েসর দে িারাম দেসে দবেঁসচ োেসত পাসর। এেজন দলাে খুব বড় আসবে, তািাজ্জুে-চাশত-আওয়াবীন ইতযাহে নিল নামায খুব 

পসড়; হেন্তু েংোসরর োসে তার দোন েংশ্রব দনই। আসরেজন দলাে িরজ, ওয়াহজব, েুন্নাসত মুআক্কাো আোয় েসর এবং হবহব বাচ্চার িে 

আোসয় তৎপর োসে িসল তার দবশী দবশী নিল পড়ার দোন েময় িয় না। এতেেদেও শরী‘আত হেন্তু হিতীয় বযহিসেই ইবাোতগুজার 

হিসেসব মযণাো প্রোন েসরসছ। অেণাৎ দয বযহি রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম এর েুন্নাত মুতাহবে হববাি-শােী েসর পহরবাসরর 
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োয়-োহয়ত্ব োেঁসয হনসয় িালাল হরহযসের হিহের েরসছ, দে ঐ বযহি অসপক্ষা অহযে মযণাোশীল দয চহিশ ঘণ্টা মেহজসে পসড় োসে বা বসন 

জঙ্গসল েন্নযােীর মত জীবন যাপন েসর আর েব রেসমর োংোহরে ঝাসমলা দেসে মুি দেসে তােবীি তািলীসল মশগুল োসে। 

হববাসির অনযতম আসরা এেহি িায়ো িসে এই দয, এর িারা রােূসল আেরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম এর হনসেণশ পালন েরা িয়। 

দেননা, হতহন ইরশাে েসরসছনোঃ “হববাি েরা আমার েুন্নাত।” আসরে িােীসে এসেসছোঃ“ দতামাসের মসযয যাসের োমেণয আসছ, তারা হববাি 

ের। োরণ এর িারা েৃহষ্ট ও লজ্জা স্থাসনর দিিাজত িয়।” (হমশোত শরীি- ২৬৭ পোৃঃ) 

এছাড়াও হববাসির িারা মানুষ হনসজসে অসনে গুনাসির োজ দেসে বােঁচাসত পাসর। দনে আওলাে িাহেল েরসত পাসর। আর দনে আওলাে 

এমন এে েম্পে যা মৃতুযর পসর েহিন অবস্থার উিরসণ পরম েিসযাহগ্তা েরসত েক্ষম িয়। োসরা যহে দনে েন্তান োসে তািসল তারা যত 

দনে আমল েরসব, দেগুসলা হপতা-মাতার আমসল দযাগ্ দেয়া িসব। হববাি-শােী দযসিতু শরী‘আসতর েৃহষ্টসত অতযন্ত মযণাোপূণণ এেহি ইবােত, 

দেসিতু এর মসযয দোনভাসব গুনাি এবং আল্লাি তা‘আলার নািরমানীর দোন েংহমশ্রণ না িয় দেহেসে হবসশষভাসব লক্ষয রাখসত িসব। 

তাছাড়া এসত দবপেণা, নাচ-গ্ান, অপবযয়-অপচয়, ছহব দতালা, নাজাহয়য োবী-োওয়া দেসে েমূ্পণণরূসপ দুসর োেসত িসব। নতুবা মুবারে 

হববাসির েমস্ত বরেতই নষ্ট িসয় যাসব এবং স্বামী-স্ত্রী োম্পতয জীবসনর েুখ-শাহন্ত েূচনাসতই ধ্বংে িসয় যাসব। (হমশোত শরীি- ২/২৬৮) 

হববাি েম্পহেণত হেছ ুিােীে 

িযরত আব ুহুরাইরা রা. দেসে বহণণত আসছ রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে েসরসছনোঃ হতন বযহিসে োিাযয েরা আল্লাি 

পাে আবশযে মসন েসরন - 

(১) ঐ মুোতাব বা োে দয হনসজর মুহিপণ আোয় েরসত চায়। 

(২) ঐ হববািোরী দয আপন চহরত্র রক্ষা েরসত চায় এবং 

(৩) ঐ মুজাহিে দয আল্লাির রাস্তায় হজিাে েসর। (হতরহমযী শরীি, হমশোত-২৬৭) 

রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে েসরসছনোঃ দয বযহি দোন মহিলাসে তার আহভজাসতযর োরসণ হববাি েরসব আল্লাি 

তা‘আলা তার অপমান ও অপেস্থতা অহযে িাসর বৃহি েরসবন। আর দয বযহি তার যন-েম্পসের োরসণ তাসে হববাি েরসব, আল্লাি তা‘আলা 

তার োহরদ্রতাসে (হেসন হেসন) বৃহি েসর দেসবন। আর দয বযহি তাসে হববাি েরসব তার বংশ দেৌলীনয দেসখ, আল্লাি তা‘আলা তার তুেতা 

ও দিয়তা বাহড়সয় দেসবন। আর দয বযহি দোন মহিলাসে শুযুমাত্র এই জনয হববাি েসর দয, দে তার চকু্ষসে অবনত রাখসব এবং লজ্জা স্থানসে 

দিিাজত েরসব অেবা (আত্মীয়সের মসযয িসল) আত্মীয়তা রক্ষা েরসব, তািসল আল্লাি তা‘আলা দেই নারী-পুরুষ উভসয়র জীবসনই বরেত 

োন েরসবন। (তাবারানী) 

িযরত আবু হুরাইরা রা. দেসে বহণণত রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে েসরসছনোঃ নারীসে চার োরসণ হববাি েরা িয়। (১) 

তার যন-েম্পসের োরসণ (২) তার বংশ মযণাোর োরসণ (৩) তার দেৌন্দসযণর োরসণ এবং (৪) তার িীনোরীর োরসণ। েুতরাং তুহম িীনোর 

হবহব লাভ েসর োহময়াব িও। দতামাসের িস্তিয় ধ্বংে দিাে অেণাৎ তুহম ধ্বংে িও (যহে িীনোর বযতীত অনয নারী চাও)। (বুখারী-মেুহলম, 

হমশোত-২৬৭) 

িযরত আব্দুল্লাি ইবসন আমর রা. দেসে বহণণত,রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে েসরসছনোঃ দগ্ািা দুহনয়াই িসলা েম্পে, আর 

দুহনয়ার দশ্রষ্ঠ েম্পে িল দনেোর হবহব। (মুেহলম শরীি, হমশোত- ২৬৭) 

িযরত আব ুহুরাইরা রা. দেসে বহণণত, হতহন বসলন, রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে েসরসছনোঃ যখন দতামাসের হনেি এমন 

দোন দলাে হববাসির প্রস্তাব দেয় যার িীনোরী ও আখলাে দতামরা পছন্দ ের, তখন হববাি হেসয় োও। (মাল েম্পসের প্রহত লক্ষয ের না) তা 

যহে না ের তািসল দেসশ বযাপেিাসর দিতনা-িাোে দেখা হেদব। (হতরহমযী, হমশোত শরীি- ২৬৭) 

িযরত আসয়শা রা. দেসে বহণণত আসছ, নবীসয় োরীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে েসরসছনোঃ েবণাসপক্ষা বরেতপূণণ হববাি িসলা, 

যা েবণাসপক্ষা েম খরসচ েম্পাহেত িয়। (বাইিােী, হমশোত শরীি- ২৬৮) 

হববাসির স্থান ও োল 

হববাসির জনয উিম িসলা জুমু‘আর হেন। পহিোয় দয শুভ অশুভ েময় দলখা আসছ, দেিা হিন্দসুের তরীো। শরী‘আসতর েৃহষ্টসত দয দোন 

মাসে, দয দোন হেসন এবং দয দোন েমসয় হববাি ববয। তসব শাউয়াল মাসে এবং জুম‘আর হেসন হববাি েরা েুন্নাত। (িাতাওয়া শামী-৩/৮) 

প্রেমতোঃ রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম এর যুসগ্ মুেলমানসের হববাি মেহজসেই েম্পন্ন িত। আর এিা নবীজীর েুন্নাতও বসি। 

শাউয়াল মাসে হববাি েরা আসরেহি েুন্নাত। েুতরাং োসরা পসক্ষ যহে েম্ভব িয় তািসল দে শাউয়াল মাসের জুম‘ুআর হেসন হববাি েরসব। 
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আর েম্ভব না িসল অনয দয দোন েমসয় েরসত পাসর। তসব েম্ভব িসল মেহজে ও জুমু’আ হিে রাখসব, এিাও েম্ভব না িসল দুসিার দোন 

এেিা হিে রাখসত দচষ্টা েরসব। তািসল ইনশাআল্লাি খাসয়র ও বরেত দেসে মািরুম িসব না। 

হিতীয়তোঃ মেহজসের হববাসি েুহবযা িসলা, এসত দোন িালতু খরচ িয় না। হবছানা-পত্র এবং খাওয়া-োওয়ার বযাপাসর োসরা দোন োবী-

োওয়ার েুসযাগ্ োসে না। দেননা, মেহজে িসে ইবােসতর জায়গ্া, দেখাসন মানুষ ইবােত েরসত আসে। আল্লাির েন্তুহষ্টর োজ েরসত 

আসে। োজ দশষ িসলই চসল যায়। (হমশোত শরীি -২/২৭১, িাতাওয়াসয় মািমহুেয়া-৩/২৬৫) 

হববাসির বযাপাসর হবস্তাহরত জানসত পড়ুন িযরত মুিতী মনেূরুল িে োসিসবর (ো.বা.) “ইেলামী হববাি” হেতাবহি। 

হব.দ্র. দেউ যহে শাউয়াল মাসের হনেিবতণী েমসয় হববাি েরার জনয বতরী োসে তসব তার জনয পারমশণ িসলা দে দযন শাউয়াল মাসের 

অসপক্ষা েসর হেন্তু োসরা হববাি যহে ২/৩ মাে আসগ্ বা পসর হিে িয় তসব তার জনয শাউয়াল মাে অসপক্ষা না েসর তাৎক্ষহনে হববাি েরা 

উহচত। 

ততৃীয় আমলোঃ শাউয়াল মাসে িাসজ্জর প্রস্তুহত 

এই মাসের আসরেহি আমল বা োজ িসলা িসজ্জর প্রস্তুহত দনয়া। িসজ্জর জনয যারা হনয়ত েসরসছ তাসের োজ িসলা তারা দযন িসজ্জর 

যাবতীয় মােআলা মাোইল হশক্ষা েসর।  

িসজ্জর বযাপাসর হবস্তাহরত জানসত পড়ুন িযরত মুিতী মনেূরুল িে োসিসবর (ো.বা.) “হেতাবুল িাজ্জ” হেতাবহি। 

শাউয়াল মাসের হশক্ষাোঃ েিুবাত 

শাউয়াল মাসের হশক্ষা িসলা েিুবাত। রমাযান মাসের েুিবাসতর োরসণ শা’বান মাে এবং এই শাউয়াল মাে এসতা োমী িসয়সছ। েুিবাসতর 

োরসণ এই মােসে “শাউওয়ালুল মুোররম” বলা িয়। হিে দতমহন দনে দলাসের েুিবাসতর োরসণই মানুষও োমী িয়। পহবত্র েুরআসন 

আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাে েসরসছন-   َيَا أَي ُّهَا ال َذِيَن آمَنُّوا ات َقُّوا الل ََه وَكُّونُّوا مَعَ الص َادِقِي   দি ঈমানোরগ্ণ ! আল্লািসে ভয় ের এবং েতযবােী 

দলােসের েংেসগ্ণ োসো। (েরূা তওবা, আয়াত ১১৯, পারা ১১) 

িযরত িানযালা রাহয. (এেহি েীঘণ িােীসে) বণণনা েসরন, আমরা যখন আপনার (রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম) পহবত্র দখেমত 

িসত চসল আহে, তখন পহরবার-পহরজন, োজ-োরবার ও েম্পহির মসযয ডুসব যাই এবং অসনে হবষসয়র দখয়ালও োসে না। রােূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص 

বলসলনোঃ দেই েোর েেম! যােঁর িাসত আমার প্রাণ। দয অবস্থায় দতামরা আমার হনেি োসো, যহে এই অবস্থা বা হযহেসর হনমগ্নতা স্থায়ী িয়, 

তসব দিসরশতাগ্ণ দতামাসের োসে দতামাসের হবছানায় এবং পসে মুোিািা েরসত োেসব। হেন্তু দি িানযালা! দেমন এসেেহি মুিূতণ! দেমন 

এসেেহি মুিূতণ! হতহন এই েোহি হতনবার বলসলন।’  (মেুহলম-৭১৪২ ও হতরহমযী) 

োিাবাসয় দেরাম েেসলই আসলম হছসলন না, হেন্তু (োযারন োিাবীর মযণাোও েসবণাচ্চ দশ্রনীর মুিাসেে, িেীি এবং বড় বড় ওলী-েুতুসবর 

উপর স্বীেৃত। এই মযণাো হনভণর েসর এেমাত্র নবীজীর োিচযণ ও োহন্নসযযর উপর) তােঁরা যা হেছু লাভ েসরসছন, তা শুয ুমিানবী োল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়া োল্লাসমর েংেসগ্ণর মাযযসমই দপসয়সছন। আল্লাহ্ওয়ালাগ্ণ েো-েবণো েিুবত বা োিচযণসে অবশয েরণীয় েতণবয মসন 

েসরসছন। তােঁরা ইলসমর প্রহত এসতা মসনাসযাগ্ দেনহন যতিুেু মসনাসযাগ্ হেসয়সছন েংেসগ্ণর প্রহত। 

অসনে এসলমওয়ালা দলাে দোন বড় আল্লাির ওলীর েুিবাসত যায়হন দতা হতহনও দগ্ামরাি িসয়সছন বা িীসনর দখেমসত দতমন আিাম হেসত 

পাসরন হন। অপরহেসে োযারন দলাে বড় আল্লাির ওলীর েুিবাসত হগ্সয় এমন োমী িসয়সছন দয পরবতণীসত বড় বড় আসলম উনার েুিবাসত 

োেসত পারা দেৌভাগ্য মসন েসরসছন। দযমন বতণমাসন (১৪৩৭ হিোঃ) পাহেস্তাসনর েবসচসয় বড় আসলম মুিতী তােী উেমানী ো.বা. এবং 

পাহেস্তাসনর েবদচসয় প্রহেি মাদ্রাো োরুল উলুম েরাচীর মুিতাহমম োসিব মুিতী রািী উেমানী ো.বা., উভসয়ই যার েুিবাতসে 

দেৌভাসগ্যর আলামত দভসবসছন হতহন হছসলন এেজন োযারন দলাে। নাম, ডাোঃ আব্দুল িাই রি.। এই ডাোঃ আব্দুল িাই রি., গ্ত শতাব্দীর 

মুজাহেে িযরত মাওলানা আশরাি আলী োনভী রি. এর েুিবাসত দেসে হনসজসে এত োমী বাহনসয়হছসলন। োরা দুহনয়ার েমস্ত আসলম 

উনাসে ডাোঃ আব্দুল িাই আসরিী হিসেসব জাসনন। েুিবাসতর বরেসত হতহন আহরি হবল্লাি হিসেসব খযাত। এমন বহু মানুষ েুিবাসতর মাযযসম 

োমী িসয়সছন এবং িসেন। িযরত শামেুল িে িহরেপুরী রি. বসলন, “েঙ্গ গুসণ রঙ্গ আসে।” তাই আমাসের জনয জরুরী িসলা দনে 

দলাসের েুিবাতসে গ্হণমত মসন েসর তাসের োসে উিাবো েরা।  

আল্লাি তা‘আলা আমাসের েবাইসে বুসঝ আমল েরার দতৌহিে োন েরুন। আমীন   




