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আমরা প্রথনম লননেনির প্রশ্ন করনি পালর যয, যকন আল্লাি রাবু্বি আিামীন এ রমযাননক সকি মানসর ওপর 

যেষ্ঠত্ব লিনয়নেন? আল্লাি িা‘আিা এ েনয যেষ্ঠত্ব লিনয়নেন যয, এনি রনয়নে লসয়াম, লকয়াম, িাইিািুি কির, 
আি-কুরআন নালযি িওয়া। কাজেই যে রমযাননর মাধ্যনম যেষ্ঠত্ব অেজন করনি চায়, যস এগুনিা লিনয়ই যেষ্ঠত্ব 
অেজন করনে। এ েনয প্রলিলি নারীর উলচৎ িনিা রমযাননর েনয একলি কমজসূচী তিলর করা যানি িার আমনির 

লিকিা শলিশািী িনয় যায়। এিা শুধু্ িানকই সুশ ৃংখি করনে না; েরৃং িার পুনরা পলরোরলি সুশ ৃংখি িনে। আর 

এ েনয কনয়কলি লিপ্স লননে িুনি ধ্রা িনিা: 

এক. রমযাননর প্রথম রানিই স্বামী ও সন্তাননির লননয় একলি তেঠক করুন। এ তেঠনক রমযাননর ফযীিি সম্পনকজ 

আনিাচনা করুন। 

িুই. রমযান মানস প্রলিলিন আপলন কী কী ইোিি করনেন িার একলি িালিকা তিলর  করুন। যযমন প্রলিলিন 

আি-কুরআন যথনক েুনে েুনে কিিুকু লিিাওয়াি করনেন, কিিুকু যকরাআি শুননেন, িারােীি সািানি কিিুকু 

পাঠ করনেন? িার একলি পলরমাণ লনধ্জারণ কনর যফিুন। 

লিন. সন্তাননির মনধ্য যক যক সাওম রাখনে, যক যক িারােীি পড়নে? এিা লনধ্জারণ কনর যফিুন। সাওম রাখনি 

িানির কীভানে উদু্বদ্ধ করনেন িা লঠক কনর যফিুন। যারা িারােীি পড়নি যানে না িারা কী করনে? িা লঠক 

করুন। 

চার. স্বামী ও সন্তাননির ই‘লিকাফ করনি উৎসালিি করুন। খাোনর িানির কার কী পেন্দ িা যেনন লনন। 

পাাঁচ. আত্মীয়-স্বেন, েনু্ধ-োন্ধেীনির সানথ যমাোইনি আিাপ আনিাচনা কলমনয় লিন। 

েয়. আত্মীয়িার সম্পনকজর অলধ্কার, মািা-লপিার সানথ সদ্বযেিার ইিযালির প্রলি যখয়াি রাখুন। 

সাি. আপনার পলরোনরর সিসযনির লননয় তিলনক পানঠর আসর করুন। যসখানন কুরআননর আয়াি পাঠ করুন। 

িার লশক্ষা আনিাচনা করনি পানরন। এমলনভানে সািরী ও ইফিানরর যিা‘আগুনিা আনিাচনা করা যযনি পানর। 

আি. ফের সািানির প্রলি গুরুত্ব লিন। যোি যমনয়নির লননয় োমা‘আনি সািাি আিায় করুন। যসখানন সকানির 

যিা‘আগুনিা মশক করনি পানরন। এরপর আপলন চাশনির সািাি আিায় করুন। 

এগুনিা িি সাধ্ারণ রমযাননর লিনগুনিার আমি। িনে যশষ িশনকর েনয আিািা কমজপদ্ধলি গ্রিণ করুন।  

যশষ িশনকর রাত্রগুনিার মনধ্য আনে িাইিািুি কির। যা সিস্র মাস অনপক্ষা উত্তম। এনি ইোিি-েনন্দগী করনি 

লিরালশ েের চার মাস ইোিি েনন্দগী করার সওয়াে অলেজি িয়। এিা এই উম্মনির একলি ফলযিি। রাসূিুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম রমযাননর যশষ িশনক িাইিািুি কির িািাশ করার েনয আমানির লননিজশ 

লিনয়নেন। যখন রমযাননর যশষ িশক আসি িখন লিলন রালত্র োগরণ করনিন। পলরোরেগজনক োলগনয় লিনিন। 



 

 

মুসলিম নারী রমযাননর লিনগুনিা কীভানে অলিোলিি করনে?  2  

িুলি শি কনর যোঁনধ্ লননিন। মানন লনে পলরোর পলরেননর সানথ যমিানমশা করা যথনক িূনর থাকনিন। িার 

পলরোর পলরেন, লেনশষ কনর সম্মালনি স্ত্রীগণ সারা রাি ইোিি-েনন্দগীনি কািানিন। িাই মুসলিম যোননির 

ওপর িালয়ত্ব িনিা, িারাও এ সুন্নাি অনুযায়ী আমি করনেন। আমরা কীভানে লনদ্রা যযনি পালর যখন লেেরীি 

কিনরর রানি রিমি লননয় যমীনন অেিরণ কনরন, যফনরশিা নালযি িয়? কীভানে আমরা িখন লিলভর সামনন 

েনস থালক? লকন্তু িুুঃখেনক িনিও সিয আমরা লকন্তু িা-ই কনর থালক। 

আলম আপনানক নসীিি কলর, একলি লিননর েনয িনিও রমযাননর যশষ িশনক ই‘লিকাফ করুন। যযমনলি আমি 
কনরনেন আমানির েননী আনয়শা রালিয়াল্লাহু আনিা। 

আমানির নারীনির যিখা যায় িারা এ মানস িনরক রকম ইফিার সাোনি েযস্ত। িখন িারা কীভানে ইোিি-

েনন্দগীনি মননালননেশ করনে? আোর যশষ িশনক িারা যকনাকািায় েযস্ত িনয় পনড়ন। িািনি কীভানে িারা 

িাইিািুি কির অনেষন করনে? কখন ইলিকাফ করনে? 

আপলন অেশযই রমযাননর েনয একলি ভারসামযপূণজ োনেি তিলর  কনর যননেন। িানি থাকনে না অপচয় ো 

োহুিয। িািনি আপলন রমযানন খরচ লনয়ন্ত্রণ কনর চিনি সক্ষম িনেন। রমযানন পলরোনরর েনয যেশী খাোনরর 

েযেস্থা করনি িনে েনি কথা যনই। িনে রুলচসম্মি ও স্বাস্থযকর খাোর অেশযই থাকনি িনে।  

রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর সািােীগণ অিযন্ত সািালসনধ্ খাোর লিনয় ইফিার করনিন। 

যযমন, রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম েনিনেন: যয যখেুর যপি যস যখেুর লিনয় ইফিার করনে। আর 

না যপনি পালন লিনয় ইফিার করনে। ইফিানর োহুিয েযেস্থা করনি লগনয় আমরা সাওম পািন অেস্থায় যিা‘আ-

প্রাথজনা করার কথা ভুনি যাই। আোর োমা‘আনির সানথ মাগলরনের সািাি আিায় করনি আমানির অনননকর 

মনধ্য লশলথিিা পলরিলক্ষি িয়। েরৃং প্রথম ওয়ানি অনননকই মাগলরনের সািাি আিায় করনি পালর না। 

পলরোনরর কাে-কমজ করার েযাপানর আপলন সন্তাননির অভযস্ত করনি পানরন। যযমন, খানা পলরনেশন, িস্তরখান 

গুিাননা, োড়ু যিয়া, ঘর-যিার পলরস্কার করা, থািা-গ্লাস েিন ইিযালি কানের লননিজশ লিনয় আপলন িানির কমজী 

লিসানে তিলর  করনি পানরন। িানি িানির প্রলশক্ষণ িনে আর আপনার কানের যোোও িাল্কা িনে। আপলন যোঁনচ 

যাওয়া সময়িানক ইোিি-েনন্দগীনি কানে িাগানি পারনেন। 

আর সািরী যখনি যত্নোন িনেন। যকননা রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম েনিনেন: “যিামরা সািরী 

খাও। সািরীনি েরকি রনয়নে।” লিলন আনরা েনিনেন: “লফলরশিাগণ সািরী গ্রিণকারীনির েনয যিা‘আ করনি 

থানক।” যখয়াি রাখনেন সািরীর পনর সন্তানরা যযন িাাঁি ব্রাশ করনি ভুনি না যায়। আর ফেনরর সািাি আিায় 

না কনর যযন ঘুমানি না যায়। 

রমযানন যিলিলভশন যিখা েন্ধ রাখনি পারনি মিি। এনি সময় নষ্ট িয় ও আল্লাি িা‘আিার স্মরণ যথনক মন 

লকেুক্ষনণর েনয িনিও িূনর থানক। আল্লাি রাবু্বি আিামীননর কানে আমানির প্রাথজনা লিলন যযন আমানির 

ইিনিসানের সানথ লসয়াম ও লকয়াম আিায় করার িাওফীক িান কনরন। আলমন। 

সমাপ্ত 
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