আপনার দতােক িক ােসবায় িনেয়ািজত করেবন?
সািদয়া আশরাফ

মুসিলম এবং সাদাকা
যাকাতঃ ইসলােমর তৃতীয় ের ধারণাটা কী? আমরা ায়ই ভািব য এটা ধু টাকােক বুঝায়, িক রপূণ বাপার হল
দানশীলতা অেনক কােরর হেত পাের। আবূ মূসা আশ’আির রািদয়াা ‘আন থেক বিণতঃ রাসূলুাহ সাাা আলাইিহ
ওয়াসাাম বেলন, “েতক মুসিলেমর সাদকাহ করা জরী। লাকজন বলল, ‘যিদ তার সাদকাহ করার মত িকছু না থােক
তাহেল?’ িতিন বলেলন, ‘‘স তার হাত ারা কাজ কের (অথ উপাজন করেব) অতঃপর তা থেক স িনেজ উপকৃত হেব এবং
সাদাকাও করেব। তারা বলল, “যিদ স তাও না পাের?” িতিন বলেলন, ‘‘স কান অভাবী িবপ মােষর সাহায করেব। আবূ
মূসা রািদয়াা ‘আন বলেলন, “যিদ স তাও না পাের?” িতিন বলেলন, ‘‘স মাষেক ভাল কােজর িনেদশ দেব। আবূ মূসা
রািদয়াা ‘আন বলেলন, ‘যিদ স এটাও না পাের?’ িতিন বলেলন, ‘‘স (অপেরর) িত করা থেক িবরত থাকেব। কারণ,
সটাও হল সাদকাহপ।” (সহীহ বুখারী, খঃ ৮, অধায়ঃ ৭৩, হািদস ৫১)
এই হািদস থেক এটা পিরার য াম আমােদর দােনর একটা বড় অংশ হেত পাের। তাই য কান ইসূেত
ধু টাকা দয়ার পিরবেত িনেজই ওই কােজ যাগ িদেন না কন? াডািভ মুসিলম াইেল দান কন!
আিম খুবই ব বতমান সমেয় আমােদর নানা ধরেনর মেনােযাগ িবনকারী িজিনস রেয়েছ; িটিভ, ইটারেনট, িভিডও গমস যা
দীঘেময়ােদ আমােদর কান কােজ আসেব না। তাই আপিন আপনার িত ল কন; িকভােব সাহবাপী আপিন আপনার
সময়েলা বয় করেছন। আিম িনিত য আপিন ােসবার জ িকছু সময় বর করেত পারেবন।
িট বাপার মাথায় রাখেত হেবঃ
• সরাসির বা অনলাইনঃ আপনার জীবেনর সােথ কানিট খাপ খায়
•  সমেয়র নািক দীঘ সমেয়র জঃ িদন িকংবা মাস বা বছর- িসা িনন!
য ৩িট কারেণ আপিন িনেজেক ােসবায় িনেয়ািজত করেবনঃ
১। িনেজর ীেন িবিনেয়াগ কন কেয়ক সেকেড িকছু টাকা দান করার চাইেত আপনার সময়টা দান কন। আপিন যা িদেন
তার িবিনময় পােবন।
২। য পিরবতন আপিন দখেত চান সিট আপিন িনজ হােত কন বেস থাকেবন কন? টাকা দান করার পর সিট িক কােজ বয়
হল সিট িনেয় িা করার চেয় িনেজ কন, রজা দখুন।
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৩। সামািজক কাযকািরতা উঠুন এবং দিখেয় িদন একজন ডািভ মুসিলম কমন হয়। (সামািজক কাযকািরতা িনেয় আেরা
জানেত Productive Muslim Newsletter দখুন। িকভােব  করেবন?
এতেণ আপিন বুেঝ গেছন কন ােসবায় িনেয়ািজত হওয়া উিচত। আপিন িনয় িচা করেছন িকভােব  করেবন।
এখােন িকছু িটপস দয়া হল যােত আপিন িঠক পেথই চলেত পােরন।
১। িনেজেক িজেস কনঃ আিম কান বাপাের বিশ আহী? এটা সবত সবেচেয় জরী ধাপ। যমিনভােব আপিন দান
করেল আপনার টাকা কাথায় যায় তা িনেয় মাথা ঘামান তমিনভােব আপিন কাথায় সময় িদেবন তা িনেয়ও িচা কন।
আপনার ােসবা তখনই বিশ ফল িদেব যখন আপিন ওই লেক কৃত অেথই অের ধারণ করেবন। িবিভ সংগঠন
উৎসাহী ােসবী খুঁেজ, গামড়া মুেখােদর না! যিদ আপনার সান থােক তেব কন আপনার পুেরা পিরবারেকই যু করেছন না
এবং একে একটা েজে িনেজেদর িনেবিদত করেছন না? এটা কবল উদাহরণ িদেয় শখােনা নয় বরং পািরবািরক বনেক
আেরা মজবুত করেব।
২। আিম কান বাপাের দ? য িবষয়েলােত আপনার দতা আেছ তার একটা তািলকা কন। আপনার কােজর সেবা ফল
পেত আপনােক জানেত হেব কান িবষেয় আপিন দ।
৩। েযাগ খুঁজুন চমৎকার! আপিন আপনার কােজর  পেয় গেছন। এখন েয়াজন দতা ও েযােগর মলবন।
ানীয় কােজ ােসবা! যিদ আপিন আপনার এলাকায় িকছু করেত চান তেব আপিন আেশপােশ খাঁজ িনেত পােরন। মসিজেদ
কাউেক িজেস কন িকংবা ইটারেনট সাচ কন। কান িনিদ সংগঠেন আপিন ােসবায় িনেয়ািজত হেত চান? তেব
তােদর ওেয়বসাইট চক কন।
অনলাইেন ােসবা! ােসবা  করার জ এটা সবেচেয় সহজ উপায়। যিদ কান িনিদ সংগঠেন আপিন ােসবায়
িনেয়ািজত হেত চান তেব তােদর ওেয়বসাইট চক কন। তেব সিঠক ােসবার  খুঁেজ পেত আপিন
www.onlinevolunteering.org চক করেত পােরন। এটা একিট চমৎকার পাটাল যােত আপিন আপনার সােথ যায় এমন
কাজ পােবন। আমার থম ধান ােসবার কাজ এখান থেকই  হেয়িছল তারপর আর পছন িফের তাকাইিন।
িবেদেশ ােসবা! যিদ আপনার অেনক সময় থােক এবং কম জায়গায় দায়বতা থােক তেব এিট আপনার জ। যিদ আপিন
ওই দেশই থােকন তেব আেশপােশর কাউেক িজেস কন। হােল, পযটনেকেলা ানীয় বাপাের আপনােক সাহায
করেত পাের।
িবক হল, যাওয়ার আেগ খাঁজখবর িনেয় যান এবং পৗঁছােনার পর কী কী করেবন তা ববা কন। যাওয়ার আেগ আপিন ওই
সংগঠেনর সােথ িনিত হেয় িনন কী কী করেত হেব। কেয়কটা পূণ  মাথায় রাখেত হেবঃ ােমর জ িক অথ
দান করেত হেব? (বিগতভােব আিম অথ খরেচর িবপে, অেনক েযাগ আেছ যখােন অথ দােনর দরকার নই)। থাকাখাওয়ার ববা আেছ কী? িতটা সংগঠনই আলাদা তাই যাওয়ায় আেগ বাপারেলা সমাধা কের যান।
ভাল লাগার অভূিত এটা খুব সহজ। পদেপেলা অসরন কন আর আপিন ােসবায় িনেয়ািজত হবার জ ত। যখিন
আপিন ােসবায় িনেজেক িনেয়ািজত করেবন, অভব করেবন য এটা টাকা দান করার চাইেত চমৎকার একটা বাপার। মেন
রাখেবন জীবেনর সবেচেয় সরা বাপারেলা িক িবনামূেলই পাওয়া যায়। উপেভাগ কন!
আপনার উৎপাদনশীলতা িক ােসবায় কােজ লাগান? চমৎকার কান িটপস আেছ িক ােসবার জ? আমােদর সােথ
শয়ার করেত পােরন।
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