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কীভাবে স্বাগত জানাে মাবে রমযানবক 

   

সমস্ত প্রশংসা আল্লাে তা‘আলার সযসন আমাবদরবক সন‘আমত সেবসবে সদবয়বেন সৎকাজ করার সেসভন্ন মমৌসুম। সযসন 

রমযানবক কবরবেন মসেমাসিত, েরকতময়। সযসন উৎসাে সদবয়বেন মাবে রমযাবন ইোদত-েবেগী যথাথথরূবে োলন 

করবত। েুণ্যময় কাজসমূবে অসিকমাত্রায় রত েবত। আসম আল্লাের প্রশংসা করসে তার অফুরান সন‘আমবতর জনয। 

শুকসরয়া করসে তাাঁর অবেল করুণ্ার জনয। সালাত ও সালাম তাাঁর প্রসত সযসন সালাত ও সাওম আদায়কারীবদর 

মবিয সেবলন সবেথাত্তম। সযসন তাোজু্জদ ও সকয়ামুল লাইল সম্পাদনকারীবদর মবিয সেবলন সেথবেষ্ঠ। আল্লাে তার 

প্রসত রেমত ও েরকত নাসযল করুন। তাাঁর সাোেীগবণ্র প্রসতও রেমত ের্থণ্ করুন। তাবে‘ঈন ও ঐকাসিকতার 

সাবথ, েৃসথেীবত আবলা অন্ধকার যতসদন থাকবে, ততসদন যারাই তাবদর অনুসরণ্ করবে তাবদর সোর প্রসত েসর্থত 

মোক আল্লাের অফুরান রেমত।  

আল্লাে তা‘আলা েড়-েড় উেলক্ষ্য মরবেবেন যা হৃদবয় ঈমানবক শাসনত কবর, অিরাত্মায় আবোসলত কবর উচ্ছ্বসসত 

অনুভূসত। অতঃের োসড়বয় মদয় ইোদত আরািনার অনুঘটনা, সঙু্কসিত কবর মদয় সমাবজ োে ও অনযাবয়র 

মক্ষ্ত্রসমূে। রমযান মুসসলমবদরবক মদয় ঐকয, ভ্রাতৃত্ব, স্বচ্ছতা, সেমসমথতা, আত্মীয়তার েন্ধন রক্ষ্া, েসেত্রতা, উত্তমতা, 

সের ও মশৌযথেীবযথর দীক্ষ্া। যা একসট সুসমষ্ট োসনবয়র প্রস্রেণ্। ইোদতকারীবদর জনয একসট সনরােদ ভূসম, 

আনুগতযকারীবদর জনয দুেথার দুগথ। যারা োেী তাবদর জনয তা একসট সুবযাগ, যাবত তারা তাবদর গুনাে মথবক 

তাওো করবত োবর। তাবদর জীেন-ইসতোবস স্বচ্ছ সকেু অিযায় রসিত করবত োবর। তাবদর জীেনবক ভবর সদবত 

োবর উত্তম আমবল, উৎকৃষ্ট িসরবত্র।  

রমযাবনর ফযীলত: 

কাবলর সেবেিনায় এসে উেলবক্ষ্যর মবিয সবেথাৎকৃষ্ট, সম্মাবনর সেবেিনায় সেথবেষ্ঠ, প্রভাবের সেবেিনায় সুদূর সেসৃ্তত 

উেলক্ষ্য েল সম্মাসনত মাবে রমযান যার টলটবল রস আস্বাদন কবর আমরা েই েসরতৃপ্ত। িুমুবক িুমুবক তুবল সনই 

তার মিু। নাক ভবর শুাঁবক মনই তার সুগসন্ধ। মাবে রমযান োওয়াে-েুণ্য েহুগুবণ্ মেবড় যাওয়ার মাস। দরজা েুলে 

েওয়ার মাস। োে-গুনাে মমািন েওয়ার মাস। েদস্খলন মথবক মসাজা েবয় দাাঁড়াবনার মাস। এ মাবস জান্নাবতর 

দরজাসমূে েুবল মদওয়া েয়। জাোন্নাবমর দরজাসমূে েন্ধ কবর মদওয়া েয়। শয়তানবক আেদ্ধ কবর মদওয়া েয়। 

ময েযসি ঈমান ও োওয়াে লাবভর আশায় এ মাবস সাওম োলন করবে, তারােীে েড়বে, তার অতীত জীেবনর 

সকল গুনাে মাফ কবর মদওয়া েয়। সেীে োদীবস এভাবেই এবসবে: আেু হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু আনহু মথবক েসণ্থত, 

সতসন েবলন: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাম েবলবেন: ময েযসি ঈমান ও ইেবতসাে তথা আল্লাের কাে 

মথবক োওয়াে প্রাসপ্তর আশায় সসয়াম োলন করবে, তার অতীবতর সকল গুনাে মাফ কবর মদওয়া েবে।1  

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাম আবরা েবলবেন: ময েযসি ঈমান ও ইেবতসােসে রমযাবনর রাসত্রর সকয়াম 

তথা রাবতর সালাত আদায় করবে তার অতীবতর সকল গুনাে মাফ কবর মদওয়া েবে।2 

                                                           
1 সেীে েুোরী ও মুসসলম 
2 সেীে েুোরী ও মুসসলম 
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মুসসলম ভ্রাতৃেৃে! রমযান মুসসলমবদর জনয সেশাল এক আনবের মাস। সমবয়র েসরক্রমায় ঘুবর ঘুবর আবস 

রমযান। আবস এই সম্মাসনত মমৌসুম। আবস এ মোন মাস। আবস সপ্রয় মমেমান েবয়, সম্মাসনত অসতসথ েবয়। এ 

উম্মবতর জনয মাবে রমযান আল্লাের এক মনয়ামত। মকননা এ মাবসর রবয়বে েহু গুণ্ােসল, বেসশষ্টয। আেু হুরাইরা 

রাসদয়াল্লাহু ‘আনহু েবত েসণ্থত এক োদীবস এবসবে:  

“যেন রমযান আবস জান্নাবতর দরজাসমূে েুবল মদওয়া েয়। জাোন্নাবমর দরজাসমূে েন্ধ কবর মদওয়া েয়। 

শয়তানবক সশকল েসরবয় মদওয়া েয়।3 

এটা সনঃসবেবে েড় সুবযাগ। এটা এক সম্মাসনত উেলক্ষ্য মযোবন স্বচ্ছতা োয় অিরাত্মা। িাসেত েয় যার প্রসত 

হৃদয়। যাবত মেবড় যায় ভাবলা কাজ করার উৎসাে-উদযম। উনু্মি েবয় যায় জান্নাত, নাসযল েয় অফুরান রেমত। 

েুলে েয় দরজা, মাফ করা েয় গুনাে। 

রমযান তাোজু্জদ ও তারােীের মাস। সযসকর ও তাসসেের মাস। রমযান কুরআন সতলাওয়াত ও সালাবতর মাস। 

দান সাদকার মাস। সযসকর-আযকার ও মদা‘আর মাস। আোজাসর ও কান্নার মাস।  

ময কারবণ্ রমযান আমাবদর প্রবয়াজন: 

মুসসলম ভাইবয়রা! জাসতর জীেবন এমন সকেু মুেূতথ অসতোসেত েওয়া জরুসর যেন আত্মার েসরশুসদ্ধ ও তৃসপ্ত সম্পন্ন 

েবে। যেন ঈমাবনর মাইলফলকগুবলা নোয়ন করা েবে। যা সকেু নষ্ট েবয়বে তা সংস্কার করা েবে। মযসে 

মরাগেযাসি োসা মোঁবিবে তা সাসরবয় মতালা েবে। রমযান মসই আিযাসত্মক মুেূতথ মযোবন মুসসলম উম্মাে তাবদর 

সেসভন্ন অেস্থা সংস্কার করার সুবযাগ োয়, তাবদর ইসতোবসর সদবক সফবর তাকাবনার সুবযাগ োয়। তাবদর অতীতবক 

সফসরবয় আনার সুবযাগ োয়। এটা আসত্মক ও িাসরসত্রক েল সফসরবয় আনার একসট মাস। আর এ আিযাসত্মক ও 

িাসরসত্রক শসি সফসরবয় আনা প্রসতসট জাসতরই কতথেয। মুসসলমগণ্ এ মমৌসুবমর অবেক্ষ্ায় থাবক অিীর আগ্রবে। এটা 

ঈমান নোয়বনর একটা সেদযােীঠ। িসরত্র মািুযথমসিত করার সময়। আত্মাবক শাসনত করার সময়। নাফসবক ইসলাে 

করার সময়। প্রেৃসত্তবক কবরাল করার সময়। কুপ্রেৃসত্তবক দমন করার সময়।  

রমযাবন অজথন েয় তাকওয়া। রমযাবন োস্তোয়ন েয় আল্লাের সনবদথশমালা। শাসণ্ত েয় ইচ্ছা। রমযাবন একজন 

মুসসলম প্রসশক্ষ্ণ্ মনয় আত্মদাবনর, শাোতদত েরবণ্র। রমযাবন অসজথত েয় ঐকয, মেব্বত, ভ্রাতৃত্ব, ও সমলসমলাে। এ 

মাবস মুসসলমগণ্ আল্লাের মুোবেক্ষ্ী েওয়ার অনুভূসত অজথন কবর। অনুভে কবর কু্ষ্িাবতথর কু্ষ্িা। সাওম তযাগ, 

েদানযতা ও আত্মীয়তার েন্ধন রক্ষ্ার সময়। এটা সসতযই িসরবত্রর জনয সোয়ক। রেমবতর প্রস্রেণ্। ময েযসি সসতয 
সসতয সাওম রােল তার রুে েসরচ্ছন্ন েবলা। তার হৃদয় নরম েবলা। তার আত্মা েসরশুদ্ধ েবলা। তার অনুভূসতসমূে 

সঠকবর েড়ল ও শাসণ্ত েল। তার আরিরণ্সমূে সেনম্র েবলা।  

মুসসলমবদর ওের অসেথত দাসয়ত্ব োলবনর মমাক্ষ্ম সময় েল রমযান। সুতরাং তাবদর উসিত রমযান এবল 

আত্মসমাবলািনায় মবনাবযাগী েওয়া। রমযাবনর সেকমতসমূে মোাঁবজ মনওয়া তাবদর জনয কবতাই না জরুসর। 

রমাযাবনর দানসমূে মথবক উেকৃত েওয়া তাবদর জনয কবতাই না প্রবয়াজন। রমযাবনর উত্তম ফলাফল আেরণ্ করা 

কবতাই না প্রবয়াজন।  

আমরা কীভাবে রমযানবক স্বাগত জানাে?  

                                                           
3 সেীে েুোরী ও মুসসলম 
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সপ্রয় ভাইবয়রা! আল্লাের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাবশর মািযবম আমাবদরবক প্রথবম রমযানবক স্বাগত জানাবত েবে। 

সকল োে-গুনাে মথবক তাওোর মািযবম রমযানবক স্বাগত জানাবত েবে। সকল প্রকার যুলুম অনযায় মথবক মের 

েবয় রমযানবক স্বাগত জানাবত েবে। যাবদর অসিকার সেসনবয় মনওয়া েবয়বে তাবদর কাবে তাবদর অসিকার সফসরবয় 

মদওয়ার মািযবম রমযানবক স্বাগত জানাবত েবে। ভাল কাবজর মািযবম রমযাবনর সদেস-রজনী যােবনর মানসসকতা 

সনবয় রমযানবক স্বাগত জানাবত েবে। এ িরবনর আবেগ অনুভূসতর মািযবমই আশাসমূে েূণ্থ েয়। েযসি ও সমাজ 

তাবদর সম্মান সফবর োয়। এর সেেরীবত রমযান যসদ মকেলই একসট অন্ধ অনুকরবণ্র সের্য় েয়। মকেলই সকেু 

সীসমত প্রভাবের সনষ্প্রাণ্ আিার োলবনর নাম েয়। যসদ এমন েয় ময রমযাবন, েুবণ্যর েদবল, োে ও েক্রতা কারও 

কারও জীেবন মেবড় যায়, তবে এটা সনশ্চয় একসট আসত্মক েরাজয়, এটা সনশ্চয় শয়তাবনর ক্রীড়া, যার সেরূে প্রভাে 

েযসি ও সমাবজর ওের েড়বত োিয।  

এ মোন মাবসর আগমবন মুসসলমবদর জীেবন আসুক সুে ও সমৃসদ্ধ। সারা েৃসথেীর মুসসলমবদর জীেবন এ মোন 

মমৌসুবমর আগমবন েবয় যাক আনবের ফল্গুিারা। যারা আনুগতযশীল, এ মাস তাবদর মনক কাজ োসড়বয় মদওয়ার 

মাস। যারা োেী, তাবদর জনয এ মাস োে মথবক সফবর আসার মাস। মুসমন জান্নাবতর দরজাসমূবের উনু্মসিবত েুসশ 

না েবয় োবর না। োেী, জাোন্নাবমর দরজাসমূে এ মাবস েন্ধ েবয় যাওয়ায় েুসশ েবে েই সক। এ এক সেশাল 

সুবযাগ যা মথবক মােরুম েযসি েযতীত অনয মকউ েসিত েয় না। সসয়াম ও সকয়াবমর মাস রমযাবনর আগমন 

মুসসলমবদর জনয সেরাট সুবের সংোদ। অতঃের মে আল্লাের োোরা আেনারা সসসরয়াস মোন, ঐকাসিক মোন, 

সাওমবক কেবনা কসঠন ভােবেন না। সাওবমর সদেসবক দীঘথ মবন করবেন না। সাওম ভঙ্গকারী সের্য়সমূে মথবক 

সেরত থাকুন। আসত্মক ও েস্তুবকসিক সকল প্রকার সাওমভঙ্গকারী সের্য় মথবক সেরত থাকুন।  

সাওবমর োকীকত: 

অবনক এমন রবয়বে যারা সাওবমর োকীকত সম্পবকথ মে-েের। তারা সাওমবক মকেলই োোর ও োনীয় মথবক 

সেরত থাকার মবিয সীসমত কবর সদবয়বে। তাবদর সাওম সমথযািাসরতায় জোন দরাজ করবত োরণ্ কবর না। মিাবের 

ও কাবনর লাগাম তারা উনু্মি কবর মদয়। তারা গুনাে ও োবে সনেসতত েবত সামানযও উৎকসিত েয় না। অথি 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাম েবলবেন, “ময েযসি সমথযা কথা, মস অনুযায়ী কাজ এেং মূেথতা েসরতযাগ 

করল না, তার োদয ও োনীয় মথবক সেরত থাকায় আল্লাের মকাবনা প্রবয়াজন মনই।”  

কসে সতযই েবলবেন:  

রসক্ষ্ত যসদ না েয় কণ্থ 

দৃসষ্টবত না থাবক োিা 

তবে েুবে সনও 

আমার সাওম মকেলই তৃষ্ণা ও সেোসা। 

যসদ েসল আসম আজ সাওম, 

মবন কসরও আসম আবদৌ সাওমদার নই। 

রমযান ও উম্মবতর োলত: 

সপ্রয় ভাইবয়রা! মুসসলমরা েতথমাবন েুে কসঠন কালেেথ যােন করবে। মস সেবসবে তাবদর উসিত এ সময়টাবক 

একটা কসঠন সময় সেবসবে মনওয়া। এ মাসটাবক একটা েসরেতথবনর সসন্ধক্ষ্ণ্ সেবসবে গণ্য করা। এ মাবস 
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ইেসতলাফ ও মতাননকয মথবক সনষৃ্কসতর োওয়ার উোয় মোাঁবজ মনওয়া জরুসর। ঐকয-ভ্রাতৃত্ব, মসৌোবদথযর েন্ধন 

মজেুত করা জরুসর। সিিা ও মবনাজগৎ ও মতামবত েসরেতথন জরুসর। এ মাবস আমাবদর িলার েথ ও েদ্ধসত 

কুরআন ও সুন্নাের িাাঁবি গবড় তুলবত েবে। সালাবফ সাবলেীবনর নমুনায় মেবল সাজাবত েবে সনবজবদরবক। আর 

এভাবেই োসরবয় যাওয়া মসানাসল অতীতবক, সম্মান ও মযথাদার অতীতবক সফবর োওয়া সম্ভে েবে। ময অতীবতর 

েণ্থােয ইসতোবসর েহু ঘটনা অনুঘটনা সনসমথত েবয়সেল মুোরক এ মাবে রমযাবন। েদর, ফতবে মক্কা, সেসত্তন যুদ্ধ, 

আইন জালুত যুদ্ধসে আবরা েহু অসত উজ্জ্বল ইসতোস সনসমথত েবয়সেল এ মাবসই।  

সপ্রয় ভাইবয়রা!  

আমাবদর এ সম্মাসনত মাস আমাবদর দ্বারপ্রাবি। অথি মুসসলম উম্মাের মদবে রবয়বে অের িারায় ক্ষ্সরত েওয়া 

লহুর েহু জেম। মেদনাসেদ্ধ েহু ঘটনার অনুরণ্ন। 

োয়তুল মাকদাবসর েড়শী মুসসলমরা কী অেস্থায় এ মাসবক স্বাগত জানাবে? তারা মতা সক্রসমনাল জবয়সনস্টবদর 

িারাবলা কুঠাবরর আঘাবত ক্ষ্তসেক্ষ্ত।  

মযসে মুসসলম ভাইবোনবদরবক তাবদর ঘরোসড়, আত্মীয়-স্বজন, সম্পদ মথবক মূবলাৎোসটত কবর মদশািসরত করা 

েবয়বে মসই মুসসলম ভাইবয়রা কী োলবত স্বাগত জানাবে মাবে রমযানবক?  

সফসলসস্তন সমসযার অেযােত থাকা, োয়তুল মাকসদস, যা দুই মকেলার মবিয প্রথম, যা সজন্ন-ইনসাবনর সরদাবরর 

ইসরার স্থল, যা েসেত্রতম সতন মসসজবদর মবিয তৃতীয়, মসই োয়তুল মাকদাস এেবনা ইসরাঈলবদর দেলদাসরবত্ব 

থাকা মুসসলমবদর জনয সেরাট এক িযাবলঞ্জ, েুসদ্ধ ও িমথীয় আদবশথর সেরুবদ্ধ িযাবলঞ্জ, আদল-ইনসাফ, শাসি ও 

সনরােত্তার সেরুবদ্ধ িযাবলঞ্জ। মুসসলমরা েহু জায়গায় আিুসনক যুবগর নৃশংস যুবদ্ধর অনবল জ্বলবে, সনঃবশর্ েবয় 

িবলবে প্রসতসনয়ত। কু্ষ্িা, েতযা , সভটামাসট মথবক তাসড়বয় মদওয়া ইতযাসদর সশকার েবচ্ছ। এ অেস্থায় তারা কীভাবে 

ময রমযানবক স্বাগত জানাবে তা ভােোর সের্য়। 

রমযান প্রজন্ম গড়ার সশক্ষ্ালয়: 

সাওমদার ভাইবয়রা! মাবে রমযাবন মুসসলম উম্মাে ঐকাসিকতার সশক্ষ্া মনয়, মেল-তামাশা মথবক সেমুি েবয় 

সসসরয়াসবনস অেলম্ববনর সশক্ষ্া মনয়, সজহ্বায় লাগাম লাগাবনা, যা সকেু েলবল োে েয় মসসে মথবক মোঁবি থাকার 

সশক্ষ্া মনয় এই মাবে রমযাবন। হৃদয় েসরচ্ছন্ন রাোর, সেংসা, মদ্বর্, মরর্াবরসর্ মথবক মুসি লাবভর সশক্ষ্া মনয় 

রমযাবনর এই েসেত্র মাবস সেবশর্ কবর উলামা ও দাওয়াতকমথীগণ্। ফবল সেসচ্ছন্ন হৃদয়গুবলা অসভন্ন সুবতায় 

সনবজবদরবক মোঁবি মনওয়ার সুবযাগ োয়। সেসচ্ছন্ন মমেনত-প্রবিষ্টা একীভূত েয় গঠনমূলক কাজ সম্পাদবনর মক্ষ্বত্র, 

কমন শত্রুবক মমাকাসেলা করার মক্ষ্বত্র। এ মাবস আমরা সোই  েুাঁসটনাটী ভুল িরা মথবক সনবজবদরবক োাঁসিবয় সনবত 

োসর। মক মকাথায় সামানয মোাঁিট মেল তা মথবক মুসি োওয়ার েথ মোাঁবজ সনবত োসর। মক মকাথায় ভুল করল তা 

ফুাঁক সদবয় ফুসলবয় প্রিার করার প্রেণ্তা মথবক মুসি মেবত োসর। কার সক উবিশয মস সের্বয় সেরূে মিেয করা 

মথবক সনষৃ্কসত মেবত োসর।  

রমযান মাবস আমাবদর যুেকবদর কাবে প্রতযাশা, তারা তাবদর ভূসমকা যথাথথরূবে োলন করবে। তারা তাবদর 

সমশনবক ভাবলাভাবে আয়ত্ত করবে। তারা তাবদর রবের অসিকার সের্বয় সবিতন েবে। তারা তাবদর সরকার 

প্রিানবদর অসিকার সের্বয় সবিতন েবে। মাতা-সেতা ও সমাবজর অসিকার সের্বয় সবিতন েবে।  
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রমযাবন মুসসলমবদর শাসক ও শাসসবতর মাবে মযাগাবযাবগর একসট উেলক্ষ্য সৃসষ্ট েয়। উলামা ও সািারণ্ মানুবর্র 

মাবে, মোট ও েড়র মাবে মসতুেন্ধবনর লক্ষ্ণ্সমূে দৃশযমান েয়। সোই একোত েবয়, একশরীর েবয় কাজ করার 

সুবযাগ আবস, সফতনা ফাসাদ দূর করার স্বাবথথ, সনযথাতবন সনেসতত েওয়ার উেলক্ষ্যসমূে দূবর মঠবল মদওয়ার স্বাবথথ, 

মনৌকা যাবত ফুবটা করা না েয়, সেসডং যাবত মভবঙ্গ না েবড়, সামাসজক ও সিিাগত অসস্থরতা মযন জায়গা কবর সনবত 

না োবর মস উবিবশয কাজ কবর যাওয়ার স্বাবথথ।  

রমযাবন ভাল কাবজর প্রসত মানুবর্র আগ্রে মেবড় যায়, হৃদবয় মোাঁক সৃসষ্ট েয়। এটা দাওয়াতকমথী ও সংস্কারকবদর 

জনয একটা সেরাট সুবযাগ। সৎকাবজর সনবদথশদাতা ও অসৎ কাজ মথবক োরণ্কারীবদর জনয সেরাট সুবযাগ, যারা 

অনযবদরবক দীসক্ষ্ত কবর তুলবত সনবজবদরবক সনবয়াসজত কবরবে তাবদর জনয সেরাট সুবযাগ ময তারা তাবদর 

কলযাণ্কমথসমূে এ মাবস উত্তমরূবে োলন করবত োরবে। মকননা সুবযাগ দ্বারপ্রাবি আর মানুবর্র হৃদবয়ও রবয়বে 

প্রস্তুসত।  

অতঃের আল্লােবক ভয় করুন মে আল্লাের োোরা! রমযাবনর োকীকতবক জানুন। রমযাবনর আদে ও আেকামবক 

জানুন। রমযাবনর সদেস রজনীবক সৎ কাজ সদবয় ভবর সদন। রমযাবনর সাওমসমূেবক ত্রুসট মথবক  োাঁিান। তাওো 

নোয়ন করুন। তাওোর শতথসমূে েূরণ্ করুন। আশা করা যায় আল্লাে আেনার োেসমূে মাজথনা কবর মদবেন। 

যাবদরবক সতসন তাাঁর রেমত ও করুণ্ায় ভূসর্ত করবেন, জাোন্নাম মথবক মুসি মদবেন আেনাবক তাবদর মবিয 

শাসমল কবর মনবেন।  

মাবে রমযাবন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাবমর আদশথ: 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাম সমসিক েদানয েযসি সেবলন। মাবে রমযাবন তাাঁর দানশীলতার মাত্রা আবরা 

মেবড় মযত েহুগুবণ্। ইেনুল কাইবয়ম রাে. েবলন: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাবমর আদশথ সেল 

েূণ্থাঙ্গতম আদশথ, উবিশয সািবন সবেথাত্তম আদশথ। মানুবর্র েবক্ষ্ োলনবযাগয সেজতর আদশথ। আর রমযান মাবস 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাবমর মস আদশথ সেল: সকল প্রকার ইোদত োসড়বয় মদওয়া। এ মাবস সজসিল 

মফবরশতা রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লামবক  সনবয় কুরআন েঠন প্রসক্রয়ায় সনসদথষ্ট সময় েযয় করবতন। 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাম এ মাবস দান-েয়রাত োসড়বয় সদবতন। কুরআন সতলাওয়াত োসড়বয় 

সদবতন। সালাত ও সযসকর োসড়বয় সদবতন। এ মাবস সতসন ইসতকাফ করবতন এেং এমন ইোদবত এ মাসবক 

সেবশসর্ত করবতন যা অনয মকাবনা মাবস করবতন না।  

সালাবফ সাবলেীনও রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইসে ওয়াসাল্লাবমর এ আদশথ অনুসরবণ্ সবিষ্ট েবয়বেন। তারা 

উত্তমরূবে সাওম োলবনর মক্ষ্বত্র সুেরতম আদশথ স্থােন কবরবেন। তারা সাওবমর উবিশয োকীকতবক ভাবলাভাবে 

আয়বত্ত এবনবেন এেং মাবে রমযাবনর সদেস-রজনীবক আমবল সাবলে সদবয় ভবর মরবেবেন।  

সপ্রয় মুসসলম ভাইবয়রা! 

আেনারা মযভাবে এ মাসসটবক স্বাগত জাসনবয়বেন একইরূবে আেনারা তাবক অসিবরই সেদায় মদবেন। আমরা এ 

মাসবক স্বাগত জাসনবয়সে তবে জাসন না েুবরা মাস সাওম রাোর ভাগয আমাবদর সোর েবে সক-না। আমরা মতা 

প্রসতসদন েহু মানুবর্র জানাযা েড়সে, যাবদর সাবথ আমরা অতীবত সাওম মরবেসে তাবদর সোই সক আমাবদর মাবে 

আবে? 
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েুসদ্ধমান মস েযসি ময রমযানবক আত্মসমাবলািনার সুবযাগ সেবসবে মনয়। সনবজর েক্রতাবক মসাজা করার সুবযাগ 

সেবসবে গ্রেণ্ কবর। মৃতুয তাবক অতসকথবত োমলা করার েূবেথই সনবজর নফসবক আল্লাের ইোদবতর প্রসত োিয 

কবর। আর মৃতুয যসদ িবল আবস তবে সৎকাজ েযতীত অনয সকেু মকাবনা কাবজ আসোর নয়। অতঃের এ মাবস 

আল্লাের সাবথ অঙ্গীকারেদ্ধ মোন। তাওো করুন, লসজ্জত মোন, োে-গুনাে মথবক সফবর আসুন। সনবজর জনয, 

আত্মীয়স্বজনবদর জনয ও মগাটা মুসসলম উম্মার জনয  মদা‘আ মমানাজাবত েুেই েসরেমী মোন।  
 وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم
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