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মালহ রমযালন েীলনর প্রকি সাধারণ মুসকেলমর আগ্রহ-উদ্দীপনা গেলখ অন্তলর খুকশর বনযা বলে যাে। িারণ, গয 
কেলিই গস গচাখ কিরাে গসকেলিই গেলখ গনি আমলের ঢে। মলন হে ইসোলমর জে জেিার।  
কিন্তু...?  
ঈে ও িার পরবিতী কেনগুলো উক্ত সুধারণার সিযােন িলর না; বরং সব ধারণা গুনাহকমকিি আনলে গেলে যাে।  
মালহ রমযান ও রমযান পরবিতী মানুলের অবস্থা কনলে েলবেণা িরলে গিউই আশ্চযত না হলে পারলব না; গিননা 
রমযালনর পর গোিজন ইবােলি অেসিা বরং ইবােি গেলি পৃষ্ঠপ্রেশতন িলর। মলন হে গচালখ আঙু্গে কেলে 
গেকখলে কেলে গয- ইবােি, িাওবা ও সিে গনি আমে শুধুমাত্র মালহ রমযালনর সালেই সমৃ্পক্ত। িারা এ িো 
জালননা গয, আল্লাহ িাআো রমযান সহ সব িেকি মালসর রব। অনযানয মালসর িুেনাে রমযান হলো আনুেিয ও 
ধধলযতর অনুশীেন মাত্র। এ মালস ঈমানী শকক্ত সঞ্চে িলর বাকি এোলরা মাস চেলি হলব।  
হযাাঁ, িলব রমযান মালস ইবােলির কবলশে গুরুত্ব আলে এবং রমযান অনযানয মালসর গচলে গবকশ মযতাোপূণত। কিন্তু 
রমযান মাসই গিবে ইবাোলির জনয খাস নে। আর এ িারলণই রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওোসাল্লাম সব 
সমেই োন-সেিা িরলিন, িলব রমযালন িার োলনর পকরমাণ অনযানয মালসর িুেনাে গবলে গযি। আল্লাহর নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওোসাল্লাম আল্লাহর িালে এ গো‘আ পাঠ িলর আিে গচলেলেন- 

ُعوُذ بَِك ِمْن اْْلَْوِر َبْعَد الَْكْورِ »
َ
 «اللَُّهمَّ إِِّني أ

“গহ আল্লাহ, আকম গিামার িালে আিে চাকে োলো-এর পর মলের কেলি কিলর যাওো গেলি”।1 
পকবত্র িাোলম আল্লাহ িাআো বলেন, 

ُوا   َوَل  ﴿ ون ِت  تَُك َضت   َكٱلَّ لََها َنَق ن   َغز  دِ  ِم ة   َبع  وَّ َٰٗثا قُ نَك
َ

 [  ٢٩: انلحل] ﴾أ
“গিামরা ঐ নারীর মি হলো না, গয সুিা কেলে মজবুিোলব িাপে ধিকর িরার পর সুিাগুলো িািলি শুরু 
িরে।” [সূরা আন-নাহে, আোি: ৯২] 
অিএব, িেযাণমূেি িাজগুলো গিবে রমযালনর মালেই সীমাবদ্ধ নে। বরং সব সমেই আমালের রলবর ডালি 
সাো কেলি হলব। বো হলে- 

د  ﴿ ُب َك  َوٱع  َٰ  َربَّ تَّ تَِيَك  َح
 

يُ  يَأ َقِ ۡل   [  ٢٢: اْلجر] ﴾٩٩ ٱ

“মৃিুয আসার পূবত পযতন্ত িুকম গিামার রলবর ইবােলি কনলোকজি োি।” [সূরা আে-কহজর, আোি: ৯৯] 
অিএব, মৃিুয পযতন্ত আল্লাহর ইবােি ও ধনিিয অজতলনর সমাকি গনই।  
ঈলে মানুলের ধবধ-অববধ পন্থাে আনে-উল্লাস ও শরী‘আলির সীমােঙ্ঘলনর প্রকি েৃকি কেলে মলন হলব না গয, িারা 
িালের রমযালনর গনি আমেগুলো প্রিযাখযাি হওোর বযাপালর েে িরলে, অেবা গয ঈলের মাধযলম আল্লাহ িালের 
সম্মান োন িলরলেন িার বযাপালর িারা শুিকরো আোে িরলে। আর এ িারলণই িালের অবস্থা ঐ নারীর সালে 
িুেনা িরা হলেলে গয সুিা গবানার পর িা গিলি গিলে। 
মানব প্রিৃকি হলো যকে গস স্বীে সৃকিিিতার সালে বযে োলি িাহলে িখলনা আল্লাহ অসন্তুি হন এমন গিালনা 
িালজ গস কেি হলব না। আল্লাহ িাআো বলেন, 

                                                           
1 সুনান নাসাঈ, হােীস নং ৫৪৯৮ 
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نَ  إِنَّ ﴿ ي ِ َّلَّ وا   ٱ َدُّ ت ر  ى  ٱ ِم ََعَ َٰرِه َب د 
َ

ن   أ ِ دِ  م  َ  َما َبع  يَّ َبَ مُ  ت ى لَُه َد َٰنُ  ٱل ُه َط ي  َل  ٱلشَّ وَّ م   َس َلَٰ  لَُه م 
َ

م   َوأ  [٩٢: حممد] ﴾٢٥ لَُه

“কনশ্চে যারা কহোোি স্পি হওোর পর পৃষ্ঠ প্রেশতন িলর, শেিান িালের প্রলরাকচি িলর এবং আশা গেে”। [সূরা 

মুহাম্মে, আোি: ২৫] 
আসলে যকে িারা আল্লাহ ও িার রাসূলের আনুেিযলি োলোবাসি িাহলে গচালখর এি পেলির জনযও িা গেলি 
েূলর োিি না। পূবত যুলে বো হি :   

 «الشام إىل يلتفت لم ايلمن طريق عشق من»

“গয বযকক্ত ইোমালনর রাোর আলশি, গস িখলনা কসকরোর কেলি িািালব না।” 
শুলন রাখুন, গিউ অেস ও েুবতে হলে গেলে কিন্তু সাধনা িরলি পারলব না। আর যকে গিউ িারাবী নামাজ কনলে 
েবত িলর িাহলে কনলজ কনলজ গশে হলে যালব। সবলচলে গুরুত্বপূণত িাজ হলো কনলজলি ইবােি ও েৃঢ়িার উপর 
সংযি রাখা, িকঠনোলব কনলজলি ইবােলি আিলি রাখা।  
গহ মুসেমান, খবরোর! রমযালন িুপ্রবৃকি েমন িলর গধাাঁিাে পলো না, িালি িুকম রমযালনর পর আবার কিিনাে 
জকেলে পেলব। গিননা িুপ্রবৃকি মানুেলি চক্রালন্ত গিলে গেে। যুলদ্ধর মেোলন এমন অলনি বীর পুরুে গধাাঁিাে 
পলে, িলে গস এমন এি পকরকস্থকির কশিার হে, যা গস িখলনা িল্পনাও িলরকন। এখালন হামযা রা. এর সালে 
ওোহকশর ঘিনা আমালের জনয কশক্ষণীে কবেে হলি পালর। গয বযকক্ত আমে িলর কিেেূর কেলে আবার অেস হলে 
কস্থর হলে যাে গস বযকক্ত িখলনা শাকন্ত পাে না। গিননা প্রবাে বালিয বো হে-  

 «تتعب ئلال فاتعب تتعب أال أردت إن»

“যকে িুকম ক্লান্ত হলি না চাও িাহলে িুকম পকরিম িরলি োি, যালি িুকম সবতসান্ত না হও।” 
এলক্ষলত্র আল্লাহ িা‘আোর বাণী সবলচলে অেতবহ, বো হলে-  

ا﴿ َت  فَإَِذ ب   فَرَغ  َص  [  ٧: الرشح] ﴾٧ فَٱن

“অিঃপর িুকম যখন অবসর হলব, িখন িুকম সাোলি োাঁকেলে যাও।” [সূরা আশ-শরহ, আোি: ৭] 
গিননা অেসিা িখলনা িালরা হি আোলের সহােি হলি পালর না। গয বযকক্ত হাহুিাশ িলর গস িখলনা হলির 
উপর অিে োিলি পালর না। নিসলি শাসন িরার মূেমন্ত্র হলো আমলের প্রকি েৃঢ় সংিল্প িরা। গিননা 
সংশলের িারলণই গিালনা িাজ ধ্বংস হলে যাে।  
মুজাহাো এিকি আশ্চযতজনি পেলক্ষপ। িাইলিা গেখা যাে যারা নিসলি যা ইো িা-ই িরার জনয গেলে গেে, 
নিস িালেরলি অপেেনীে িমতিালে গিলে গেে। আর যারা সবতো নিলসর কবলরাকধিা িলর িালের নিস িি 
গপলেও িারা সিে হলে যাে। আরবী িকব যোেতই বলেলেন, 

 ُحبي الّرَضاع َوإِْن َتْفِطْمُه يَنَفِطــمِ   :: َشبَّ لََعَ   وانلَّفُس ََكلّطفِل إِْن تُهِملْه

“নিস হলো গোট্ট কশশুর মলিা, িালি গেলে কেলে গস েুধ পান িরার জনয উেগ্রীব োলি, আর িালি েুধ পান 
োকেলে গিেলে গেলে গেে।”  
এিো সিয গয েুকনোর জীবন িি-গক্লশ গেলি িখলনা পৃেি হে না। জীবন চোর পলে অলনি মুসীবলির 
সমু্মখীন হলি হে। মানবজীবলন সবলচলে বে শাকে হলো পকরণকি সম্পলিত অনুেূকি না োিা। বরং এর গচলেও 
কনিৃি হলো পূণতমাত্রাে ইবােি বলেেীলি কেি হওোর পর ইবােি িকমলে কেলে িার উপর সন্তুি োিা, অেবা 
গুনাহ গেলি িাওবা িলর আবার গুনালহ কিলর আসা। যার অবস্থা এমন গস িখলনা ইবােি িলর িাকমোব হলি 
পালর না। যকে গিউ গমৌসুমী ইবােলি কনলজলি ডুকবলে রালখ িাহলে গস িকঠন শাকেলি কনমকিি হলব, আর িা 
হলো ইবাোলির মজা ও আল্লাহর সালে কনকবে গমানাজালির কমিিা আস্বােন িরার সুলযাে না পাওো। মু’কমন নারী 
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ও পুরুে যারা প্রকিকি মালসর রলবর ইবােি িলর প্রলিযি মালস, িালের বাকহর ও কেির সমান। িালের শাওোে 
মাস রমযালনর মলিাই।  
মানুেলি িি গক্ললশর জনযই সৃকি িরা হলেলে। মানুে িার রব পযতন্ত গপৌঁেলি িলঠার পকরিম িরলব। অিঃপর 
িার রলবর সালে সাক্ষাৎ িরলব। গনি আমে কনেমিাকন্ত্রি িরার বযাপালর মুসকেমলি গয কবেেকি সবলচলে গবকশ 
সহােিা িলর িা হলো সালধযর বাইলর গিালনা িাজ শুরু না িরা। সূক্ষ্মোলব কচন্তা িলর আমে শুরু িরলি হলব। 
িকঠন পে যোসম্ভব ধীরকস্থরিার সালে অকিক্রম িরলি হলব। িাজ িরার জনয কবিাম গ্রহণও িাজ িরার শাকমে। 
মকণমুক্তা অলেেলণ সমুলে ডুব গেো উপলর উঠারই নামান্তর। সহজ পন্থাে গনি আমে িরার উজ্জ্বে েৃিান্ত স্থাপন 
িলরলেন নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওোসাল্লাম। কিকন বলেন, 

ينَ  َهَذا إِنَّ » وِْغلُوا َمتِنٌي، ادلي
َ
 «بِِرفْق   ِفيهِ  فَأ

“কনশ্চে এ েীন বেই শকক্তশােী। অিএব, িালি গিামরা নম্রোলব প্রলবশ ির”।2 
সহীহ বুখারীর বণতনাে নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওোসাল্লাম আলরা বলেন, 

ينَ  إِنَّ » ، ادلي ينَ  يَُشادَّ  َولَنْ  يُْْسٌ َحدٌ  ادلي
َ
 «َغلَبَهُ  إاِلَّ  أ

“কনশ্চে েীন বে সহজ, গয বযকক্ত েীনলি িকঠনোলব গনলব িার গবোেই েীন িকঠনোলব আলরাকপি হলব”।3 
অল্প আমে কনেকমি িরার মালে বরিি আলে। একি আল্লাহ িা‘আো খুব পেে িলরন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আোইকহ ওোসাল্লাম বলেন,  

َها يَا» يُّ
َ
ْعَمالِ  ِمنَ  ُخُذوا انلَّاُس، أ

َ
َ  فَإِنَّ  تُِطيُقوَن، َما األ َحبَّ  َوإِنَّ  َتَملُّوا، َحّتَّ  َيَملُّ  الَ  اّللَّ

َ
ْعَمالِ  أ

َ
ِ  إَِل  األ   «قَلَّ  َوإِنْ  َدامَ  َما اّللَّ

“গহ গোি সিে! গিামরা যিিুিু আমে কনেকমি িরলি পারলব িা-ই গ্রহণ ির। গিননা আল্লাহ িা‘আো 
প্রকিোন কেলি কবরক্ত হন না, বরং গিামরাই কবরক্ত হলে যাও। কনশ্চে আল্লাহর কনিি কপ্রে আমে হলো যা কনেকমি 
িরা হে, যকেও িা পকরমালণ িম হে”।4 

িলব আমে কনলে বাোবাকে না িরার অেত আবার এই নে গয, অবলহো িলর আমে গেলে গেলব। বরং এর উলদ্দশয 
হলো মধযম পন্থা অবেম্বন িলর আমে চাকেলে যাওো। আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাকেোল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওোসাল্লাম আমালি উপলেশ কেলে বলেন, 

، َعبْدَ  يَا» ِ  «اللَّيِْل  ِقيَامَ  َفََتَكَ  اللَّيَْل، َيُقومُ  ََكنَ  فُاَلن   ِمثَْل  تَُكنْ  الَ  اّللَّ

“গহ আবু্দল্লাহ! িুকম অমুি বযকক্তর মলিা হলো না, গয রালি িাহািুে আোে িরলিা। অিঃপর িাহািুে গেলে 
গেে”।5 
আল্লাহ িা‘আো মৃিুয আসার পূবত পযতন্ত গনি আমে িরার কনলেতশ কেলেলেন িাাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ 
ওোসাল্লামলি। বো হলে, 

د  ﴿ ُب َك  َوٱع  َٰ  َربَّ تَّ تَِيَك  َح
 

يُ  يَأ َقِ ۡل   [  ٢٢: اْلجر] ﴾٩٩ ٱ
“আর িুকম গিামার রলবর ইবাোি ির, গিামার কনিি মৃিুয আসার পূবত মুহূিত পযতন্ত।” [সূরা আে-কহজর, আোি: 
৯৯] 
িাই আসুন আমরা সবাই আল্লাহর ইবাোলি কনমগ্ন হই। এবং মৃিুয পযতন্ত িালি অিে োিার গচিা িকর। আল্লাহ 
আমালের িবুে িরুন। আমীন!! 

                                                           
2 মুসনাে আহমাে, হােীস নং ১৩০৫২ 
3 সহীহ বুখারী, হােীস নং ৩৯ 
4 সহীহ বুখারী, হােীস নং ৫৮৬১ 
5 সহীহ বুখারী, হােীস নং ১১৫২ 
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