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সংরিপ্ত বর্ণনা............ 

রমযান বরকতময় মাস। মুবারক মমৌসুম, 
যাহত প্ররত রাহতই জাোন্নাম মেহক মুরি 
মদওয়া েয় অগরর্ত মানুষহক। বিযমার্ 
রনবহে কুরআন-সুন্নাে’র আহলাহক 
রমযাহনর পূবণপ্রস্তুরত ও সূচনাপহবণর করর্ীয় 
তুহল ধরা েহয়হে। 
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সুস্বাগত মাহে রমযান 

 

বারিহত রবহেষ মকাহনা রবহেষ মমেমান 
আসার তাররখ োকহল আমরা পূবণ মেহকই 
নানা প্রস্তুরত মনই। ঘর-মদার পররষ্কার করর। 
রবোনাপত্র সাফ-সুতহরা করর। পররপারি 
করর বারির পররহবে। রনরিত করর 
মমেমাহনর যোযে সম্মান ও সন্তুরি রিার 
সারবণক বযবস্থা। তারপর অহপিা করহত 
োরক মমেমানহক সসম্মাহন বরর্ কহর 
মনওয়ার জনয। আমাহদর দুয়াহরও আজ 
কিা নািহে এক রবহেষ অরতরে। এমন 
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অরতরে যার আগমহন সািা পহি যায় 
যমীহন ও আসমাহন! আনহের রেহলাল বহয় 
যায় সমগ্র সৃরি জগহত! আলাের োবীহবর 
মুহখই শুনুন মস কো- 

نا  إذا» ل   َكا وَّ
ا
هر   من يلْلاة   أ انا  شا ت   راماضا دا فِّ  ص 
ي   ياط  ة   الشَّ رادا ، وما نِّ ْت  اجل  لِّقا  فالامْ  انلَّار   أبوااب   وغ 

ْفتاحْ  ا ي  ْت  بااٌب، منْها بوااب   وف ت حا
ا
ْغلاقْ  فلمْ  اجلانَّة   أ  ي 

نااد   وي نااد ي بااٌب، منْها ا  يا: م  قْب ْل،: اخلاي   بااغ 
ا
 ويا أ

ا  ،: الّشَّ  بااغ  ْ قِْص 
ا
اء   وهلل أ تاقا نا  ع  َّ  وذالكا  انلَّار م   ك 

ْلاة    «.يلا

“যখন রমযাহনর প্রেম রারত্র আগমন কহর 
েয়তান এবং অবাধয রজন্নহদর েৃঙ্খরলত করা 
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েয়, জাোন্নাহমর সকল দরজা বে কহর 
মদওয়া েয়; মখালা রাখা েয় না মকাহনা দ্বার, 
জান্নাহতর দুয়ারগুহলা অগণলমুি কহর মদওয়া 
েয়; বদ্ধ রাখা েয় না মকাহনা মতারর্। 
এরদহক একজন মঘাষক মঘাষর্া কহরন, ‘মে 
পুহর্যর অনুগামী, অগ্রসর েও। মে মে-
পেযাত্রী মেহম যাও’। আবার অহনক বযরিহক 
আলাে তা‘আলা জাোন্নাম মেহক মুরি মদন। 
আর এমনরি করা েয় রমযাহনর প্ররত 
রাহতই”।1     

                                                           
1 রতরমীযী, োদীস নং ৬৮২; ইবন মাজাে, োদীস নং 

১৬৪২; ইবন রেব্বান, োদীস নং ৩৪৩৫। সেীহুত-
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রাসূল সালালাহু আলাইরে ওয়াসালাম তাই 
রমযান আসার পূবণ মেহকই রমযাহনর জনয 
প্রস্তুরত রনহতন। োবান মাহস অরধকোহর 
নফল মরাযা পালহনর মাধযহম রতরন রমযাহন 
রসয়াম সাধনার আগাম প্রস্তুরত রনহতন।  
পূবণানুেীলন করহতন। তদুপরর রতরন 
সাোবীহদরহক রমযাহনর শুভাগমহনর 
সুসংবাদ রদহতন। তাহদরহক মোনাহতন 
রমযাহনর ফযীলহতর কো। তারা মযন 
রমযাহন ইবাদত-বহেগীহত মবরে কহর 

                                                                     

রতররমযীহত োইখ আলবানী োদীসরিহক সেীে 
বহলহেন।  
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আত্মরনহয়াগ করহত পাহরন। মনকী অজণহন 
অরতররি পররশ্রম করহত প্রতযয়ী েন। আবূ 
হুরায়রা রারদয়ালাহু আনহু মেহক বরর্ণত, 
রতরন বহলন,   

نَّ »
ا
ولا  أ ّلَّ  اهلل   راس  لايْه   اّللَّ   صا لَّما  عا اب ه   قاالا  واسا ْصحا

ا
 ِل 

مْ  مْ  قادْ : »  ي باّشِّ ه  اءاك  ان   جا ضا ما ْهرٌ  را بااراكٌ  شا  م 
اضا  مْ  اهلل   اْفَتا لايْك  ، عا ه  يااما ْفتاح   ص  يه   ي  بْوااب   ف 

ا
 أ

، ي ْغلاق   اجْلانَّة  بْوااب   ف يه   وا
ا
، أ يم  ل   اجْلاح  ي غا  ف يه   وا

، ي  يااط  يه   الشَّ ْلاةٌ  ف  ْيٌ  يلا نْ  خا لْف   م 
ا
ْهر   أ نْ  شا ما  م  ر   ح 

ا ْياها دْ  خا قا ما  فا ر    «.ح 

“রাসূলুলাে সালালাহু আলাইরে ওয়াসালাম 
তাাঁর সঙ্গী-সােীহদর এ মহমণ সুসংবাদ 
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মোনাহতন, ‘মতামাহদর সমীহপ রমযান মাস 
এহসহে। এরি এক মমাবারক মাস। আলাে 
তা‘আলা মতামাহদর ওপর এ মাহসর সাওম 
ফরয কহরহেন। এহত জান্নাহতর দ্বার মখালা 
েয়। বে রাখা েয় জাোন্নাহমর দরজা। 
েয়তানহক বাাঁধা েয় মেকহল। এ মাহস 
একরি রজনী রহয়হে যা সেস্র মাস মেহক 
উত্তম। ময এর কলযার্ মেহক বরিত েহলা 
মস মযন যাবতীয় কলযার্ মেহকই বরিত 
েহলা”।2  

                                                           
2 সুনান নাসাঈ, োদীস নং ২৪২৭; মুসনাদ আেমাদ, 

োদীস নং ৮৯৭৯; শুআবুল ঈমান, োদীস নং ৩৩২৪। 
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সুতরাং আমাহদর কতণবয েহলা, এ মাস 
আসার আহগই এর যোেণ মূলযায়হনর জনয 
প্রস্তুরত গ্রের্ করা। নীরহব এহস নীরহব 
চহল যাওয়ার আহগই এ মোন অরতরের 
যোযে সমাদর করা। এ মাস মযন 
আমাহদর রবপহি দলীল না েহয় দাাঁিায় মস 
জনয প্রস্তুরত সম্মান করা। কারর্, মাসরি 
মপহয়ও ময এর উপযুি মূলয রদল না, মবরে 
মবরে পুর্য আেরর্ করহত পারল না এবং 
জান্নাত লাভ ও জাোন্নাম মেহক পররত্রাহর্র 
পহরায়ানা মপল না, মস বি েতভাগয। 
                                                                     

োইখ আলবানী োদীসরিহক সেীে বহলহেন।    
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সবহচহয় ভয়ংকর বযাপার েহলা এমন বযরি 
আলাের রফররেতা ও স্বয়ং রাসূলুলাে 
সালালাহু আলাইরে ওয়াসালাহমর বদ-
মদা‘আর অরধকারী। কারর্, এমন বযরির 
ওপর রজবরীল আলাইরেস সালাম লা‘নত 
কহরহেন আর রাসূল সালালাহু আলাইরে 
ওয়াসালাম তার সহঙ্গ ‘আমীন’ বহলহেন! 
মকননা োদীহস এহসহে, আবূ হুরায়রা 
রারদয়ালাহু আনহু মেহক বরর্ণত, রতরন 
বহলন,  

نَّ »
ا
ولا  أ  اْرتاقا  - وسلم عليه اهلل صّل - اّللَّ   راس 

ا  نْبا الا  الْم  قا يا  »: فا يا  آم  يلا . « آم يا  آم  ولا  ياا:  لا   فاق   راس 
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ا اّللَّ   نْتا  ما ا؟ تاْصناع   ك  ذا الا  ها قا ئ يل   ل   قاالا »: فا ْبا  جا
لايْه   الام   عا ما :  السَّ ْنف   راغ 

ا
بْد   أ لا  عا لايْه   داخا ان   عا ضا ما  را

رْ  فالامْ  ْغفا ق   لا   ي  ، لْت  فا يا ما :  قاالا  ث مَّ  آم  ْنف   راغ 
ا
بْد   أ  عا

ه   ذ ك ْرتا  نْدا لِّ  فالامْ  ع  لايْكا  ي صا لْت   عا ق  ، فا يا  قاالا  ث مَّ  آم 
ما :  ْنف   راغ 

ا
بْد   أ ْدراكا  عا

ا
يْه   أ ا وْ  وااِل 

ا
ا أ ما ه  دا حا

ا
 فالامْ  أ

ل  
لْت   اجْلانَّةا  ياْدخ  ق  يا  فا  .«آم 

“নবী সালালাহু আলাইরে ওয়াসালাম একদা 
রমম্বহর আহরাের্ করহলন। অতপর 
বলহলন, আমীন, আমীন আমীন। রজহেস 
করা েহলা, মে আলাের রাসূল, এিা আপরন 
কী করহলন? রতরন বলহলন, রজবরীল 
আমাহক বলহলন, ওই বযরির নাক ধূরল 
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ধুসররত মোক যার সামহন রমযান প্রহবে 
করহলা অেচ তাহক িমা করা েহলা না। 
আরম শুহন বললাম, আমীন (আলাে কবূল 
করুন)। এরপর রতরন বলহলন, ঐ বযরির 
নাক ধূরল ধুসররত মোক যার সামহন 
আপনার কো আহলারচত েয় তোরপ মস 
আপনার ওপর দরূদ পহি না। তখন আরম 
বললাম, আমীন (আলাে কবূল করুন)। 
অতপর রতরন বলহলন, ওই বযরির নাক 
ধূরলধুসররত মোক ময তার রপতামাতা বা 
তাাঁহদর একজনহক মপল অেচ মস জান্নাহত 
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প্রহবে করহত পারহলা না। তখন আরম 
বললাম, আমীন (আলাে কবূল করুন)”।3  

রমযানহক স্বাগত জানাহনার মিহত্র সুন্নাত 
েহলা, রমযাহনর চাাঁদ মদহখ রনহের মদা‘আরি 
পাঠ করা। আবদুলাে ইবন উমার 
রারদয়ালাহু আনহুমা মেহক বরর্ণত, রতরন 
বহলন, রাসূলুলাে সালালাহু আলাইরে 

                                                           
3 সেীে বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, োদীস নং ৬৪৬; 

োইখ আলবানী োদীসরিহক োসান সেীে বহলহেন। 
সেীে ইবন খুযাইমাে, োদীস নং ১৮৮৮; বাইোকী, 
োদীস নং ৮২৮৭।   
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ওয়াসালাম যখন চাাঁদ মদখহতন, তখন রতরন 
বলহতন,    

مَّ » لَّه   اللَّه  ه 
ا
لايْناا أ ان   ب ايْل ْمن   عا ِ يما ة   ، وااإل  الما  واالسَّ

ِ ْسالم   ب كا  راّبِّ  ، وااإل  را  .«اّللَّ   وا

উচ্চারর্ : ‘আলাহুম্মা আরেলাহু আলাইনা 
রবন ইউমরন ওয়াল-ঈমান ওয়াস-সালামারত 
ওয়াল-ইসলাম, রাব্বী ওয়া রবু্বকালাে’। 

“মে আলাে আপরন এহক আমাহদর ওপর 
বরকত ও ঈমাহনর সহঙ্গ এবং সুস্থতা ও 
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ইসলাহমর সহঙ্গ উরদত করুন, মতামার এবং 
আমার রব েহলন আলাে”।4  

অতপর এহক স্বাগত জানাহনার সহবণাত্তম 
উপায়, রমযানহক সকল গুনাে মেহক 
রবহেষ তাওবার সহঙ্গ গ্রের্ করা। কারর্, 
এিাহতা তাওবারই মমৌসুম। এ মাহস 
তাওবা না করহল তাওবা করহব কহব? 
অনুরূপভাহব রমযানহক স্বাগত জানাহনা 
ইবাদহত রদ্বগুর্ মচিা, দান-সাদাকা, কুরআন 

                                                           
4 রতররমযী, োদীস নং ৩৪৫১, োইখ আলবানী সেীে 

বহলহেন। মুসনাদ আেমদ, োদীস নং ১৩৯৭; সেীে 
ইবন রেব্বান, োদীস নং ৮৮৮।      
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রতলাওয়াত, রযরকর-ইহেগফার এবং 
অনযানয মনক আমল অরধক পররমাহর্ করার 
দৃঢ় সংকল্প রনহয় এবং এ মদা‘আর মাধযহম- 
মে আলাে, আমাহদরহক মতামার সন্তুরি মত 
মরাযা রাখার এবং তারাবীে আদায় করার 
তাওফীক দাও।  

তাই আসুন আমরা এ মোন অরতরেহক 
বরর্ কহর রনহয় এ মাহসর রদন-রারত্রগুহলা 
এমন আমাহলর মধয রদহয় কািাহনার প্রস্তুরত 
মনই যা আমাহদরহক আলাে তা‘আলার 
রপ্রয় কহর তুলহব।  আমরা মযন মসসব 
মলাহকর দহল অন্তভুণি না েই যারা রসনা 
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তৃরপ্তর রকমারর আহয়াজন ও সালাত বরবাদ 
করার মাধযহম রমযানহক স্বাগত জানায়। 
আমরা মযন মসই মলাকহদর অন্তভুণি না 
েই যারা রমযান পাওয়ার পরও আলাের 
কাহে মাগরফরাত না মপহয় রনহজহক 
আলাের রফররেতা ও রাসূলুলাে সালালাহু 
আলাইরে ওয়াসালাহমর বদ-মদা‘আর মযাগয 
বানায়। আলাে তা‘আলা আমাহদর কবুল 
করুন। আমীন। 


