রমাদান িসিরজ (পব-১): জীবনেক পিরবতেনর উপযু সময়
কিরম এলসাইেয়দ

রামাদােনর িতিরশ িদন হয়েতা একজন মুসিলেমর জীবন পিরবতনকারী হেত পাের। যিদ আপনার জানা থােক য আপনার
আসেলই িক করা উিচত। এই পাঁচ িকির লখায় আপিন আশা কির একিট াডািভ রামাদান িকভােব পেত পােরন তার একটা
িদকিনেদশনা পােবন। আজেকর পাে আপনােদরেক রামাদােনর িত সেক বলেবা। এবং রামাদােনর িত নয়ার 
সেকও হয়েতা আপনােদর বাখা করেত পারেবা।
রামাদান , এই বছেরর সবেচেয় ফল সময় হেত পাের, আমােদর ধু চািবটা খুঁেজ িনেত হেব। একটু পযােলাচনা কির, িয়নবী
স. বেলেছন, “যিদ এই মােস আাহর নকট অজেনর জ কউ একিট ভােলা কাজ/ নক আমল কের তেব তা বছেরর অ
যেকান সময় ফরজ আদােয়র সমান পুরার পােব, আর যিদ কউ এই মােস ফরজ আদায় কের তাহেল বছেরর অ সমেয় ৭০
িট ফরজ আদােয়র সমান পুরার পােব।” [ ইবেন খুযায়মা এবং বায়হাী]
িচা কের দখুন, য কাজ আপিন অ সমেয় কেরন, সই একই কাজ এই মােস করার ফেল আপিন ৭০ ণ বিশ সওয়াব
পােন। আবার রােলর স. অ হাদীেস এেসেছ, েতক নক আমেলর জ আাহ ১০ থেক ৭০০ ণ পয সওয়াব
দেবন।[মুয়াা মািলক], েতকিট নক আমেলর জ আপনার িনা এবং খুর উপর িভি কের আপিন ৭০০ ন পয সওয়াব
পেত পােরন। [ বুখারী] রামাদােনর সময় এই িনা এবং খুর সােথ আমল করা অেনক সহজ, কারণ এই সময় শয়তানেক
িশকেল বী কের রাখা হয়। নবী স. বেলেছন “যখন রামাদান  হয়, জাােতর দরজােলা খুেল দওয়া হয় এবং জাহাােমর
দরজা েলা ব কের দওয়া হয়। এবং এই সময় শয়তানেক শকল বী করা হয়।” [বুখারী] আবার রল স. বেলেছন
“জামায়ােত সালাত আদায়কারিল একাকী পড়া অেপা ২৫ ণ বিশ সওয়াব পােব।" এখন এই সম হাদীসেক সামেন রেখ
একটা অংক কষা যায়। মেন কির আপিন রামাদােন মাগিরেবর নামাজ জামায়ােত আদায় কেরেছন। তখন আপনার িনট সওয়ােবর
পিরমাণ হেত পাের - ৭০×৭০০×২৫ =১২২৫০০০! ায় বােরা লােখর উপর সওয়াব। আপনার রেবর মাহা কনা কন ।
এবং রামাদেনর সূণ ফল আদােয়র জ কামর বঁেধ নেম পড়ুন।
মহান আাহর রহমত কখেনাই েন শষ করা যােব না।
এই বাখার অ একটা িদক আেছ, আর তাহে আাহর প থেক গাপনীয় িকছু পুরােরর, যটা িতিন িনিদ িদন, রাত
অথবা মােস দান কেরন। যমন রামদােনর কথাই বলা যাক, এই মােসর সােথ সৃ আাহর প থেক এমনই িকছু গাপনীয়
উপহার বাার জ অেপা করেছ, যটা আমােদরেক কেঠার পিরেমর জ সাহস যাগােব। আপিন রামজােনর থেমই হঠাৎ
কের এমন িকছু অভাস করা  করেলন যটা আপিন পুেরা বছের স করেত পােরন িন।
আমােদর ীেনর এই বিশ রামাদান মােস আমােদর অধাবন করেত শখায় য, আমরা িনেজেদরেক যতই অথব ভািব না
কন, আমােদর কমমতা িক অেনক বিশ। একটু বাখা করা যাক, আাহ আমােদর সামেন পুরােরর িবশাল ভাডার ঝুিলেয়
রেখেছন, আর আমরা এই পুরার পাওয়ার জ আেগর চেয় কেঠার পিরম করিছ। এটা  কের য আপিন এবং আিম
(আাহই ভােলা জােনন) এর কতটু অজন করেত পারেবা। িয় পাঠক, আমরা িনেজেদর উপর যেতা বিশ আা রািখ তার
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চেয় বিশ আমােদর উপর আাহ তারেচেয় বিশ িবাস কেরন। রামাদােনর এই উপহার আমােদরেক আাহর স রহমত বােব
ত করার েযাগ দয়। িতিন আমােদরেক দখান য, আমরা চাইেল পিরবিতত হেত পাির। এই মােস আমােদর আচরণ পুেরা
বছর থেক আলাদা হেত পাের। আর এজই আাহ এই মােস শয়তানেক বী কের রােখন যােত আমরা নিতকভােব
শিশালী হেত পাির।
রামাদােনর আেরক নাম পিরবতন
পিরবতেনর থম ধাপ হে, িবাস করা য, আমরা পিরবতেন সম। এবং এই বাপারটাই আাহ আমােদরেক এই মােস
উপলি করার েযাগ দন। রামাদান শিট আরবী ধাতুমূল রামাদা থেক এেসেছ, যার অথ হে অিভতাপ বা তী তাপ। এখন
িবােনর ছা মাই জােনন, তী তাপ বিশর ভাগ ে কন ববত হয়। কান ধাতুেক গলােনা এবং আকার দান করার
জই মুলত তী তাপমাার দরকার হয়। এখন এই উদাহরণিট আমােদর ীেন রামাদােনর সােথ িকভােব সৃ? রামাদান
হে এমন একটা সময়, যটা িতবছর আমােদরেক জীবনেক য আকার িদেত চাই স আকাের পৗছায়। আপনার খারাপ
অভাসেলা ছেড় দওয়া যতই কিঠন হাক না কন, রামাদােনর উতা আপনার জীবেনেক ভােলার িদেক পিরবতন করেব।
এই জই আাহ তায়ালা পিব কারআেন করীেম তাকওয়া অজেনর জ রাজা রাখার কথা বেলেছন” হ ঈমানদারগণ!
তামােদর উপর রাজা ফরয করা হেয়েছ, যপ ফরজ করা হেয়িছল তামােদর পূববতী লাকেদর উপর, যন তামরা তাকওয়া
অজন করেত পার।” (বাকারা:১৮৩)। এখন যেহতু আাহ আমােদরেক রামাদান িদেয়েছন, সেহতু আমরা তাকওয়া অজন
করেত পারেবা, তাহেল এই তাকওয়া মােন কী? আিম অসংখ ওয়াজ মাহিফল আর মসিজেদর খুতবা েনিছ যখােন তাকওয়া
মােন বলা হেয়েছ খাদাভীিত। খাদাভীিত তাকওয়ার ফেল া একটা মানিসক অবা, িক এটা তাকওয়ার সংা হেত পাের
না। তাকওয়া শিট আরিব ‘ওয়াকা’ নামক ধাতুমূল থেক এেসেছ, যার অথ রা করা, িতহত করা, বাধা দওয়া। তাহেল
তাকওয়ার সিঠক অথ িহেসেব আমরা বলেত পাির, তাকওয়া হে আাহ যা করেত আেদশ কেরেছন তা পালন এবং যা িনেষধ
কেরেছন তা বজন কের িনেজেক আাহর কাপানল থেক রা করা।
রামাদােনর রাজা আপনার ভাবেক আাহ যভােব চান সভােব চালােত েযাগ দান কের । আপনার ভাবেক ঢেল সাজােনার
েযাগ দয়। আাহ রামাদানেক দীঘ সময় জাির রােখন, এটা কান কাকতালীয় বাপার না। মেনািবানী, িনউেরাসােয়িট
এবং মানব সদ উয়ন িবেশষরা একমত য, কান ভাবেক গড়েত অথবা ভাঙেত কমপে ২১-২৮ িদন সময় লােগ, ায়
এক চামােসর সমান সময়। আাহ আমােদরেক সারাবছর সময় িদেয়েছন কান একিট অভাসেক তরী করেত, আর রামাদান
স অভাস গেড় তালার জ সহায়ক হেত পাের।
তাহেল আমরা বুঝেত পাির কন আাহর রাল স. এর সাহাবীগণ ছয়মাস আেগ থেক রামাদােনর িত িনেতন
এবং িকভােব বািক ছয়মাস রামাদােনর ফল ভাগ করেতন। তােদর সারা বছর রামাদানেক ক কর আবিতত
হেতা। এই ধারাবািহক িসিরেজ আমরা আপনােক দখােবা িকভােব আমােদর কােলডােরর িদনিল সাহাবীেদর
মেতা কাটােত পােরন। ইনশা আাহ!!!
আমরা িকভােব এটা করেবা?
েতক সফল উেদােগর পছেন, সটা রামাদান কিক হাক অথবা অ য কান িকছুর জ হাক িতনিট ‘প’ খুবই
পূণ
পিরকনা- অভী ফল লােভর জ িলিখত নীিতমালা ও কাযনালী তরী করা। আমরা এই বাপাের এই নােট আেলাচনা
করেবা।
িত- পিরকনা বাবায়েসর জ েয়াজনীয় সরামািদ ও পিত সংহ করা। আমরা পেরর পাে এটা িনেয় আেলাচনা
করেবা।
পিত অশীলন- আসল কাজ র আেগ পিরকনা বাবায়ন করার চ করা। এটা রামাদােনর জও সমানভােব েযাজ।
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আাহর রাল স. শাবান মােস যেতা রাজা রাখেতন বছেরর অ মােস তেতা রাজা রাখেতন না, িতিন পুেরা শাবান মাসই
রাজা রাখেতন। [নােন নাসাঈ] রাজা রাখাটা ভােরালেনর মেতাই। আপিন যিদ শাবান ও অা মােস রাজা রােখন তাহেল
সটা আপনার কােছ ভাির মেন হেব। িক যখনই রামাদান আেস তখন আাহ শয়তানেক শকলবী কেরন আর আপনার বাঝা
কিমেয় দন, এবং পূেব যটা আপনার ভাির, কিঠন মেন হেতা সটা িতিন হালকা কের দন এবং আপনার মতােক সেবা কের
দন। বহানআাহ।
এই িয়ািট আপিন যেতা তাড়াতািড়  করেবন ততই আপিন পিরকনা, িত আর পিত অশীলেনর েযাগ পােবন
যটা আপনার রামাদানেক আেগর চেয় অেনক বিশ র কের তুলেব।
রামাদােন কী কী করেত পােরন
এই রামাদােন পুেরা মােসর জ আপনার জ লমাা িঠক কন। যিদও রামাদােন যেতাই কােছ আসেছ, আপিন ততই
আাহর সািধ লােভর কাছাকািছ হেন, এবং িনেজেক পিরবতন করার েযাগ পােন, িক এজ আপনােক িফ হেত হেব
না (সটা জ রামাদােনর শষ দশিদন তা আেছই), আপনার উেে বিচ আন আর সারাবছর জাির রাখেত পােরন এরকম
িকছু আমল এবং অভােসর চা কন। িনেচ আপনার জ িকছু িদকিনেদশনা দওয়া হেলা।
নামাজ
১। ফরজ:
পাচঁ ওয়া নামাজ জামায়ােত আদােয়র বাপারটা বাধতামুলক কন। যিদ আপিন পাচঁ ওয়া নামাজ আদােয়র বাপাের
অমেনােযাগী হন, তাহেল এই রামাদােন আপিন সই রাগটা সারােত পােরন।
২। াত:
িতিদন বােরা রাকাআত াত নামাজ যথাসব আদােয়র চ কন।
৩। চাশেতর নামাজ:
এর আরবী নাম সালাতুল দাহা। নফল এই নামােজ ফিজলত অেনক। রামাদােন অভাস করেত পােরন।
৪। তারাবীহর নামাজ:
এই নামােজর চেয় রামাদােনর সােথ াসিক অ কান নামাজ নই। তেব মেন রাখেবন এশাটাও যেনা অবই জামায়ােতর
সােথ হয়।
৫। িবতর:
রাল স. এই নামাজ কখেনাই তাগ কেরনিন এমনিক সফেরর সময়ও না। ইমােমর সােথ তারাবীহর পের িবতর আদায়
আপনােক সারাবছর এই নামাজ আদােয় সহেযাগীতা করেব।
৬। তাহাুদ:
শষ দশিদেন আপিন তাহাুদ নামাজ আদায় করেত পােরন । কননা এই দশিদেন লাইলাতুল দর খুজেত বলা হেয়েছ। এই
অিভতাটা বছেরর অ সমেয়ও কােজ আসেত পাের।
৭। মসিজেদ নামাজ আদায়:
এই রামাদােন আপিন মসিজেদ নামাজ আদােয়র অভাস করেত পােরন। িবেশষত ফরজ নামাজেলা জামায়ােত আদায় করেত
পােরন।
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৮। নফল:
উপের য নামাজ েলা বলা হেয়েছ িনেজেক এর মেধ সীমাব রাখেবন না। এছাড়াও েযাগমেতা নফল নামাজ আদায় করেত
পােরন।
কারআন
১। বুেঝ বুেঝ কারআন পড়ুন:
কারআন পড়ার সবেচেয় পূণ িদক হে এেক বুেঝ বুেঝ পড়া, যােত আপিন বুঝেত পােরন কারআন আপনার মন ও
মিের উপর িক িক ভাব রাখেছ। বুেঝ পড়েল তারাবীহর সময় িক পড়া হে সটা আপনার বুঝেত সহজ হেব। আর আরবী
শখার েক কখনই এিড়েয় যােবন না।
২। তলাওয়াত:
যিদ আপনার বুেঝ পড়ার েযাগ না থােক তাহেল আপিন অত কারআন তলাওয়াত কন। কারআন তলাওয়ােতর সময়
আপিন ভােব পড়েত চা কন, কারআন তলাওয়াত সহীহ না হয় তাহেল আপিন কারআন তলাওয়াত িশার কান
কােস ভিত হেত পােরন। আমােদর দেশ রামাদােন ায় মসিজেদ সহীহ তলাওয়াত িশার জ কাস চেল। আপিনও যাগ
িদেত পােরন।
৩। কারআেনর তলাওয়াত ন:
েতেকর িয় একজন না একজন ারী থাকেত পাের। আপনারা এই মােস স সম ারীেদর তলাওয়াত নেত পােরন। আিম
তা এই রামাদােন িমশারী রিশদ আল আফাসীর তলাওয়াত নেবা। আপিনও চা কের দখেত পােরন। অত গান শানার
চেয় সটা উম হেব। বােস, গািড়েত অথবা হাটার সময়ও নেত পােরন।
৪। মুখ করা এবং আেগর েলা পুনরাবৃি করা:
এই মােস আপিন কারআেনর িকছু অংশ মুখ করেত পােরন। এবং আেগর কান অংশ মুখ থাকেল সটা িরভাইজ করেত
পােরন। আশা কির আপনার লাভই হেব।
ইবাদাত
১। ই’িতখাফ:
রাল স. শষ দশিদন ই'িতখােফ থাকেতন, যােত িতিন সেবা পিরমাণ ইবাদাত করেত পােরন। এটা একটা অন ইবাদাত
যটা রামাদােনর বাইের করা যায় না। এই ফল লােভর কান েযাগই হাতছাড়া করেবন না।
২। দায়া:
সূরা আল-বাকারার ১৮৬ নং আয়ােত আাহ বাহানা ওয়া তায়ালা এরশাদ কেরন য, আর আমার বাারা যখন তামার কােছ
িজেস কের আমার বাপাের বতঃ আিম রেয়িছ সিকেট। যারা াথনা কের, তােদর াথনা কবুল কের নই, যখন আমার কােছ
াথনা কের। কােজই আমার ম মা করা এবং আমার িত িনঃসংশেয় িবাস করা তােদর একা কতব। যােত তারা
সৎপেথ আসেত পাের।”
৩। সাবিণক িযকর:
দনিন অেনকেলা িযকর-আযকার আেছ। সকাল, সা, শাবার আেগ-পের, ইিগফার, তাসবীহ ভৃিত। পূণ িবষয়
হে আপিন যেকান একটা ল িঠক কন আর স মেতা িযকর-আযকার করেত থান।
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৪। তাফাুর :
ই'িতকােফর সময় আপিন তাফাুর করেত পােরন। আর আাহর রহমত, জগত সৃির রহ, আাহ দ মােষর খলাফিত
দািয়, মােষর জীবেনর মূল বৃিত িনেয় তাফাুর করেত পােরন।
৫। দাওয়াহ:
দাওয়াহ ’ভােব করেত পােরন। মুসিলমেদর মােঝ রামাদােন করণীয় এবং আাহভীিত অজেনর মাধম বণনা করেত পােরন,
আর অমুসিলমেদর মােঝ রামাদােনর মাহা , বািনক দৃিভি থেক রাজার ফল ভৃিত বাখা করেত পােরন।
সামািজক কাজ
রামাদান আসেলই সামািজক ইবাদাত। সামিক ইফতার থেক মসিজেদ জামায়ােত তারাবীর নামাজ, িতিদনই আপিন
লাকজেনর সােথ যাগােযাগ করেত পারেছন। এই সময় আপিন আপনার পিরবােরর সােথ সহরী ও ইফতােরর সময় কাটােত
পােরন। আর আপনার পুরাতন কান বুর সােথও যাগােযাগ করেত পােরন।
শারীিরক তা
১। হাইেশন:
গরেম রামাদােনর এক নর চােল হেলা মাষ দীঘণ হাইেশেনর েযাগ পাইনা। ায় মাষ ভুলবশত ুধার িদেক বিশ
নজর িদেয় খাওয়া  কের, তারা ভুেল যায় য তারা আসেল অেনক বিশ তৃাত। এজ আেগ থেক আপিন সারািদেনর জ
পািনর পিরমাণ িঠক কন আর, যখন রাজা থােকন না ( মাগিরেবর পর থেক সহরীর সময় পয ঐ পিরমাণ পািন পান কন।
েয়াজেন এক বাতল পািন সােথ রাখুন।
২। িবাম:
দীঘণ রাজা রাখেল আপিন া হেবন এটাই াভািবক, পািনশূতা আপনার াি আেরা বািড়েয় িদেব। আপিন এই বাপারটা
মাথায় রেখ জাহেরর পর হালকা ঘুিমেয় িনেত পােরন অথবা আপিন আপনার িটনেক একটু পিরবতন করেত পােরন।
৩। খাদাভাস:
আপনার খাদাভাস আপনার া শরীেরর ভাব রাখেব। আপিন ইফতাের অিতেভাজন করেবন না, কারণ, এেত আপিন আেরা
বিশ বল ও া হেয় পড়েত পােরন।
৪। ষম খাদ:
এমিনেতই ষম খাদ এবং শরীেরর জ েয়াজনীয় পুি সরবারাহ করা আমােদর জ কসাধ হেয় পেড়। রামাদােন তা
আেরা বিশ ক হেব। যিদ েযাজন পেড় তাহেল ডাােরর সােথ পরামশ কের িভটািমন বা সািেমটাির অষুধ খেত পােরন।
এছাড়া ফেলর জুস কের খেত পােরন। অ সমেয় অিধক পুি লােভর জ এর িবক নই।
৫। িফটেনস:
কউ কউ বেলন রামাদােন ওজন কমােনা সাজা। বােব অেনেকই মাািতির খাবােরর ফেল ওজন বািড়েয় ফেলন। আপিন
কানটা হণ করেবন সটা ভেব দখুন।
রাজা:
আয হেবন না, আপিন রাজার জও লমাা িঠক করেত পােরন। ইমাম গাযযালী র. এর মেত রাজা রাখার িতনটা পযায়
রেয়েছ। আপিন কানটা হণ করেছন? িচা করেবন না, এবছর না পারেল আগামী বছর িনয় পারেবন।
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পযায় ১: খাবার, পানীয় ও িদেনর বলা জিবক চািহদা থেক িবরত থাকা।
পযায় ২: খারাপ কাজ ও কথা থেক িবরত থাকা।
পযায় ৩: খারাপ এবং অশালীন িচা থেক িবরত থাকা।
আিথক রবানীর ল
১। সাদাকাহ:
‘‘ রাল স. িছেলন মােষর মেধ সবেচেয় বিশ উদার। এবং রামাদােন তার উদারতা আেরা বেড় যেতা। িতিন ত বাহমান
বাতােসর চেয়েও বিশউদার িছেলন।" [সহীহ আল বুখারী]
২। অপরেক ইফতার করােনা:
অ কােরা আমল থেকও ফল লােভর অতম উপায় হে রাজাদারেক ইফতার করােনা। আপিন এই রামাদােন কয়জন
রাজাদারেক ইফতার করােবন? কয়টা ইফতার মাহিফেল সহেযাগীতা করেবন িঠক কের ফলুন।
৩। যাকাত আল-মাল:
অেনক লাক রামাদানেক যাকাত দােনর সময় িহেসেব বেছ নন। আপিন যিদ রামাদােন যাকাত আদায় করেত চান তাহেল
আপনার আেগ ভােগই পিরকনা করেত হেব এবং িত িনেত হেব।
৪। িফতরাহ আদায় করা:
েতেকেরই িফতরাহ আদায় করা বানীয়। আেগভােগই িফতরাহ আদােয়র কথা মাথায় রাখুন।
৫। ওমরাহ আদায়:
রামাদােন কা’বায় তারাবী আদায় এবং উমরা আদােয়র চেয় উম কান কাজ হেত পােরনা । যিদও আিম এখনও আদায় করেত
পািরিন। তেব আশা করিছ একিদন আদায় করেবা ইনশাআাহ।
চির:
সবেশষ িক সবেচেয় পূণ হে, আপনার চিরেক সংেশাধেনর জ উম সময়। কা ভাবিট বদলােবন এবং কা
ভাবিট গেড় তুলেবন, এবং আেরা উত করেবন সিট আপিন িঠক করেত পােরন। সতবািদতা, নতা, উদারতা, ধয, িবনয়,
িবাসেযাগতা, রহমত অথবা এমন ণ যা এখােন অেিখত রেয়েছ, আপিন এই মােস অজেনর জ চ করেত পােরন।
আপিন আপনার রাগ কমােনার চা করেত পােরন অথবা রাগী দখেত যাওয়ােকও বেছ িনেত পােরন।
কমপা
১. একটা কাগজ নন আর এখােন এই রামাদােন কন আপিন আপনার উিত করেত চান, কান িনয়েত কাজ করেবন সটা
িলেখ ফলুন। আপনার রামাদােনর কাজ সফল হওয়ার জ এটা আপনার জরী হেত পাের।
২. অত পে িতিরশ িমিনিট উপের য করণীয়েলা িঠক করা হেয়েছ স সেক িচা কন। এবং িনেজর জ অত
পেনেরািট করনীয় িঠক কন।
৩. এই নাটটা শয়ার কন। আপনার বু অথবা আীয় জনেদর সােথ এই বাপাের আলাপ কন। আপনার উে তােদর
কােছ বাখা কন।

www.shoncharon.com

6/7

রমাদান িসিরজ (পব-১): জীবনেক পিরবতেনর উপযু সময়

আপনার মতামত জানান।
৪. আমার জ দায়া করেবন।
িব. ঃ এই লখািট াডািভ মুসিলম ওেয়বসাইট থেক পািরত।
িতীয় পবঃ আপনার ল ির কেরেছন তা

কিরম এলসাইেয়দ

www.shoncharon.com

কিরম এল সাইেয়দ একজন কনসাল্েটন্ট, কর্েপােরট ট্েরইনার, পাব্িলক
স্িপকার, ব্লগার এবং প্রাক্তন ইঞ্িজিনয়ার। িতিন TrailblazerUprising
এর প্রিতষ্ঠাতা েযখােন কর্মরত মানুষজন কীভােব প্েরাডাক্িটভ হেত
পাের, সমােজর চলমান অসঙ্গিতেক েপছেন েফেল কীভােব প্েরাডাক্িটভ
হওয়া যায় েসগুেলা িনেয় কাজ কের।
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