
রমযান মাস যদদ ব লয়তান লৃঙ্খাবদ্ধ থাসে তাস এ মাস মানু দনয়দমতভাসব া েরসত 

থাসে েীভাসব? 

•► প্রশ্ন: এদি খুব াধারণ এবং েসর মসন উদয় ওয়া এেদি প্রশ্ন তাসা, রমযান মাস যদদ 

ব লয়তান লৃঙ্খাবদ্ধ থাসে তাস এ মাস মানু দনয়দমতভাসব া েরসত থাসে েীভাসব? 

•► উত্তয: ডা. জাকিয নায়েি: ্াাঁ, আকভ এই াধাযণ প্রয়েয ায়থ এিভত এফং এখন আভায 

কফকবন্ন আোত, াদী ইত্াকদয িথা ভয়ন য়ে যমখায়ন উয়েখ আয়ে যম, যভমান ভায় েতানয়ি 

ৃঙ্খরাফদ্ধ িয়য যদওো ে। য়ে য়ে আভায়দয ভয়ন এই প্রে উকিত ে,  

শুধু আভায়দযই নে, কফকবন্ন ভুকরভ এফং অভুকরভয়দয যবতয়যও এই প্রে ওয়ে যম মকদ েতান 

ৃঙ্খরাফদ্ধ ে তায়র ভানফজাকত এযিভ া িাজ চাকরয়ে যময়ত ায়য িীবায়ফ? এই ধযয়নয প্রে 

উিাকত ে ভূরত ভুাম্মদ াোোহু আরাইক ওো াোভ এয াদীদ্বয়েয উয কবকত্ত িয়য। 

ভুাম্মদ াোোহু আরাইক ওো াোভ ফয়রন, 

“য ভানফজাকত যতাভায়দয ভায়ে কফত্র যভমান ভা ভাগত এফং আো যতাভায়দযয়ি এই ভায় 

যযামা যাখয়ত কনয়দে কদয়েয়েন আয এই ভায় যফয়য়য়তয দযজাগুয়রা খুয়র যদো ে এফং 

যদাজয়খয দযজাগুয়রা ফন্ধ িয়য যদওো ে এফং েতানয়ি ৃঙ্খরাফদ্ধ িয়য যদওো ে আয এই 

ভায়ই আয়ে িদয়যয যাত যমকি াজায ভা যথয়ি উত্তভ এফং যম ফ্কি এই ভায়য অনুগ্র য়ত 

ফকিত য়রা য ফ্কি কত্িায অয়থেই ফকিত, দুবোগা।” (ভুনাদ-ই আভদ, ৃষ্ঠা-২৩০, াদী 

নং ৭১৪৮ এফং ুনায়ন নাাঈ, অধ্াে-৫, যযামা-৫, যযামা, াদীন নং ২১০৬) 

কতকন এই াদীয় অত্ন্ত কযষ্কাযবায়ফই উয়েখ িয়যয়েন যম, কফত্র যভমান ভায় েতানয়ি 

আো তাোরা ৃঙ্খরাফদ্ধ িয়য যদন। ুতযাং খুফ জবায়ফই এই প্রে উকিত ে যম, েতান 

ৃঙ্খরাফদ্ধ থািায য়যও ভানফজাকত া িায়জ করপ্ত থায়ি িীবায়ফ। এখন এই যরািগুয়রায়ি 

যফাোয়ত আভায়দযয়ি একি অনুধাফন িযয়ত য়ফ যম, েতান মকদও ৃঙ্খরাফদ্ধ কিন্তু তায ভায়ন এই 

নে যম, েতান এয়িফায়য যল ফা ভয়য যগয়ে ফযং েতান জীকফত তাযা ভয়য মাে না। তায়দয 

ক্ষভতা যযাধ য়ে মাে। ফ্াাযকি বায়রাবায়ফ যফাোয জন্ এিকি উদাযণ যদওো মাি। ফায়ঘয 

িথাই ধরুন। যম ফাঘকি ভুি তায য়ক্ষ ভানুল ত্া িযায ম্ভাফনা খুফই যফক এভনকি ফায়ঘ যয়র 

ত্া িয়য বফকি! আনায জীফন তখন কফদান্ন কিন্তু মখন ওই ফাঘকি খাাঁচাফকি ফা ৃঙ্খরাফদ্ধ 

থািয়ফ তখন কিন্তু আকন ওই ফাঘ য়ত কনযাদ। তয়ফ আনায ওই কনযাত্তা কনবেয িয়য মতিুি ু

দূযত্ব আকন ফায়ঘয ায়থ যযয়খয়েন তায ওয। ফাঘয়ি ৃঙ্খরাফদ্ধ িযায য়যও আকন মকদ ওই 



ফায়ঘয খুফ িাোিাকে চয়র মান তায়র আনায়ি ত্া িযায এিিা ুয়মাগ কিন্তু ওই ফায়ঘয জন্ 

যথয়ি মাে। 

ুতযাং মতিা ম্ভফ, ওই ফায়ঘয িাে যথয়ি যফক দূযত্ব ফজাে যাখয়ত য়ফ তায়রই আকন কনযাদ 

থািয়ফন। এিইবায়ফ আকন মকদ যভমান ভায় েতান য়ত কনযাদ দূযত্ব ফজাে যায়খন তায়র 

আকনও কনযাদ থািয়ত াযয়ফন। এ প্রয়ে আো ফয়রন, 

لُسو   الَّنااُس  أَيُّهَا يَا ا كُس َ َأْل ِ  فِي ِممَّن يَأْل َااِ   ُس ُسَو اِ  تَتَّنبِعُسو  َ َ   طَيِّباًلا َ َ  اًل   اَأْل بِييٌن  َ  ُس ٌّو  اَ ُس َأْل   ِ َّن ُس  ۚ  الَّن  مُّ

অথে: য ভানফজাকত! ৃকথফীয়ত মা কিে ুবফধ ও কফত্র খাদ্ফস্তু যয়েয়ে তা য়ত যতাভযা আয িয়যা 

এফং েতায়নয দাঙ্ক অনুযণ িকযও না, কনশ্চে য যতাভায়দয প্রিা্ ত্রু। ( ূযা ফািাযা, 

অধ্াে-২, আোত-১৬৮) 

এখায়ন ফরা য়েয়ে- “েতায়নয দাঙ্ক অনুযণ এফং তায িুভন্ত্রণা যথয়ি কনয়জয়ি ফাাঁচায়নায জন্ 

তিে ও” িুযআয়নয অয়নি জােগাে আো তাোরা এই েতায়নয দাঙ্ক য়ত ফাাঁচায জন্ 

তাকগদ কদয়েয়েন। আো এই িথা ফয়রন কন যম যতাভযা শুধু েতায়নয িাে যথয়ি তিে ও, 

িাযণ অয়নি াধাযণ এফং ঈভানদায ভুরভান আয়েন মাযা তায়দয াভয়নই েতানয়ি যদখয়ত 

ান এফং এয়ত িয়য তাযা কনয়জযাই তিে য়ত ায়য ফা ুয়মাগ াে। উদাযণস্বরূ ফরা মাে, 

এিকি মুফতী যভয়ে এিজন ঈভানদায মুফয়িয িায়ে এয় ফরর, চয়রা আজ আভযা দু’জয়ন 

এিায়থ যাত িািাই। তখন ওই মুফি ফরয়ফ, দু’জয়ন এিায়থ যাত িািাফ! এিিা যভয়েয ায়থ 

যাত িািাফ! এিা াযাভ, এিা কমনা, ফ্কবচায। য তাৎক্ষকণিবায়ফ এিায প্রকতফাদ িযয়ফ। কিন্তু ওই 

এিই মুফতী মকদ ওই মুফয়িয ায়থ যপায়ন িথা ফয়র তায়র এিা যতভন যিান ফ্াায নে, 

যফতেীয়ত যভয়েকি যেয়রকিয়ি ফরর, চয়রা আভযা স্ন্্াি, ভ্ািয়ডানাল্ড, ফ্রাইড কচয়িন ইত্াকদ 

খাই। 

এিায জন্ তায়দয আধা ঘণ্টা ফ্ে য়রা এফং একিও যতভন যিান ফ্াায নে। এযয যভয়েকি 

ফরর আো আভযা যায়তয খাফায যিন খাকে না, চয়রা যযস্টুয়যয়ে মাই। তাযা যগর কিন্তু এিাও 

যতভন যিান ভ্া নে। এযয যভয়েকি ফরর, তায়র যাতিা তুকভ আভায ায়থ িািায়ো না 

যিন? তখন যেয়রকি ফরর, এিকি যভয়েয ায়থ যাত িািাফ চভৎিায, যিান ভ্া নে। আয 

এিাই য়রা েতায়নয দাঙ্ক অনুযণ। আয েতায়নয এই দাঙ্ক অনুযণ এিজন ভুকভন ফািায়ি 

ক্ষকতগ্রস্ত িযয়ত ায়য। এই িাযয়ণ আো আভায়দযয়ি েতায়নয দাঙ্ক অনুযণ িযা যথয়ি তিে 

য়ত ফয়রয়েন। মকদ েতান যাকযবায়ফ যিায়না ঈভানদায ফ্কিয াভয়ন উকিত ে তায়র ওই 



ভুকভন ফ্কি তায়ি বে িয়য এফং তায যথয়ি ফাাঁচয়ত ায়য। েতায়নয দাঙ্ক য়রা এভন এিকি 

কজকন যমকি খুফই কফদজনি। 

ুতযাং আভযা এিাই ফুেয়ত াকয যম, মখন েতান ৃঙ্খরাফদ্ধ থায়ি তখন দচাযণাও ফন্ধ থায়ি। 

যম িাযয়ণ অয়নি া িাজও কফযত থায়ি। এখন মকদ যিউ আগ ফাকিয়ে েতায়নয িায়ে মাে 

তায়র েতায়নয িায়ে তায ভাথানত এফং কফকবন্ন া িাজ িযায ফা ায় জকিয়ে মাওোয 

ম্ভাফনা চযয়ভ যৌয়ে। তাই কফত্র যভমান ভায় আভযা মতই েতায়নয িাে যথয়ি দূয়য থািায 

যচষ্টা িযয়ফা ততই আভায়দয া িায়জ জকিত ওোয ম্ভাফনা হ্রা ায়ফ। আকন মকদ ৃংখরাফদ্ধ 

ফায়ঘয িায়ে মান মকদও য আফদ্ধ, তফুও য কিন্তু অল্প জােগায যবতয়য যঘাযায়পযা িযয়ত ায়য 

এিইবায়ফ েতানও এিই িাজ িযয়ত ায়য। ভুাম্মদ াোোহু আরাইক ওো াোভ ফয়রয়েন, 

“েতানযা ৃঙ্খরাফদ্ধ য়ে মাে।” তাযা স্বল্প জােগাে যঘাযায়পযা িযয়ত ায়য। ুতযাং যিউ মকদ 

েতায়নয যঘাযায়পযায আওতাে ফাইয়য থায়ি তায়র য েতান যথয়ি কনযাদ থািয়ত াযয়ফ। 

আকভ এ প্রয়ে কদ্বতীে যম িাযণকি অনুবফ িকয যিা য়রা- আভযা এিকি ফ্াায অনুধাফন িযয়ত 

ফ্থে ই তায়রা মকদও েতান যভমান ভায় ৃঙ্খরাফদ্ধ থায়ি কিন্তু ফাকি আয়যা ১১ ভা য কিন্তু 

ভুিই থায়ি। ওই ১১ ভায় েতান ভানুয়লয ওয যম ফ িুভন্ত্রণা এফং ায় জিায়ত যয়যয়ে তায 

প্রবাফ ভানুলয়ি কফত্র যভমান ভায়ও প্রবাকফত িয়য। আকভ আনায়দযয়ি জবায়ফ যফাোয়নায 

জন্ এিকি উদাযণ কদকে- এিজন ভাদি কফয়েতা যম কফকবন্ন প্রিায যচষ্টা িয়য িয়রজ, বাকেকিয 

তরুণ োত্রোত্রীয়দযয়ি ভাদিাি িয়য যপয়র। একিয়ত পর ওোয জন্ প্রথয়ভ তাযা কি িয়য? 

প্রথয়ভ তাযা োত্রয়দযয়ি কফনাভূয়র্ ভাদি যদে। তায়দযয়ি ভাদি গ্রয়ণয জন্ উৎাকত িয়য। 

যফতেীয়ত তাযা োত্রয়দয উয ভায়ে ভায়ে অল্প কযভায়ণ ভূর্ আদাে িযয়ত শুরু িয়য এফং কদয়ন 

কদয়ন িািায কযভাণ ফাকিয়ে যদে।’ কিন্তু ততকদয়ন ওই যেয়রয়ভয়েযা ময়থষ্ট কযভায়ণ ভাদয়িয 

উয কনবেযীর য়ে য়ি। এভতাফিাে মকদ ওই দভাদি কফয়েতাযা ওই োত্রোত্রীয়দয িায়ে না 

মাে তায়র ওই োত্রোত্রীযাই কনয়জযা ওই ভাদি কফয়েতায়ি খুাঁয়জ যফয িয়য। ওই ভাদি কফয়েতাযা 

তায়দয যিৌর অনুমােী অন্ যিায়না যরায়িয িায়ে কগয়ে এিই ধযয়নয যিৌর প্রয়োগ িয়য। 

ুতযাং যম যরায়িযা ভাদয়িয প্রকত আি য়েয়ে তাযা কনয়জযাই ভাদয়িয যদািায়ন কগয়ে যকি 

গ্রণ িয়য। এিইবায়ফ মাযা েতায়নয প্রকত আি য়েয়ে তাযা েতান অনুকিত থািয়রও 

তায়দয ভায়ে েতানয়ি যখাাঁজা ফা েতায়নয আকি তায়দয যবতয প্রফরবায়ফ িাজ িয়য। কিন্তু 

 ভুকভন ভুকরভ মাযা েতায়নয প্রকত আি ে কন তায়দয য়ক্ষ েতায়নয িায়ে যথয়ি দূয়য থািা 

ফা িুভন্ত্রণা যথয়ি কফযত খুফই জ। 



এ প্রয়ে তৃতীে িাযণদ কায়ফ ফরয়ফা, অয়নি ইরাকভ কচন্তাকফদ আয়েন মাযা ফয়রন যম, কফত্র 

যভমান ভায় ফি ফি েতানযা অনুকিত থায়ি কিন্তু যোি এফং েতায়নয যদাযযা ভুি থায়ি 

এফং তাযাই ভানুয়লয কবতয়য িুভন্ত্রণা ঢুকিয়ে যদে। এই যেণীয়ত আয়যিকি মুকি আয়ে তায়রা, 

মকদও আো যভমান ভায় েতানয়ি ৃঙ্খরাফদ্ধ িয়য যদন তথাক তাযা ভানুয়লয অন্তয়য তায়দয 

িুভন্ত্রণা কদয়ত থায়ি এফং এযই ভাধ্য়ভ তাযা ভানুলয়ি তায়দয িাোিাকে কনয়ে মাে। 

আো ফয়রন, 

ِواُس   اَّنِذي  َ  الَّنااِ   اَأْلِ لَّن ِ  ِميَ   الَّنااِ   ُس ُس  ِ  فِي يُسَو َأْل

 

 “তাযা ভানুয়লয অন্তয়য িুভন্ত্রণা যদে এফং তাযা আয় েয়তা ভানুল কিংফা কিয়নয যবতয যথয়ি।” 

(ূযা না, আোত ৫,৬) 

এখায়ন েতায়নয িথা ফরা য়েয়ে। েতান এভনই ত্তা যম ভানুয়লয হৃদেয়ি িরুকলত িয়য এফং 

রােন িয়য এফং য য়ত ায়য ভানুল কিংফা কিন জাকত য়ত। ুতযাং এভনও য়ত ায়য যম, 

আো তাোরা যম েতানয়ি ফকি িয়যন য েত কিন জাকতয দ্ কিন্তু ভানফজাকতয যবতয়যয 

েতান তখয়না ভুি থায়ি। ুতযাং এি যেণীয েতান মাযা কিন জাকত য়ত আয় তাযা অনুকিত 

থায়ি। কিন্তু ভানফজাতীে েতান উকিত থায়ি। তাই আভায়দযয়ি তিে থািয়ত য়ফ েতায়নয 

িুভন্ত্রণা য়ত। এই িুভন্ত্রণাই য়রা আর কজকন যমকি ভানুলয়ি েতায়নয কদয়ি যিয়ন কনয়ে মাে। 

এই ফ্াাযকি াদীয় কযষ্কায িযা য়েয়ে। ভুাম্মদ াোোহু আরাইক ওো াোভ ফয়রন, আো 

যতাভায়দয জন্ যভমানয়ি উকিত িয়যয়েন। যতাভায়দয উকচত যযামা যাখা এফং এই যযামায 

উয়ে্ য়ফ এিভাত্র আোয অন্তয জে িযা। 

েতান কি ৃঙ্খরাফদ্ধ য়ফ? আো আভায়দযয়ি যযামা যাখায জন্ কনয়দে কদয়েয়েন এফং ফয়রয়েন 

যম, যযামায ভায় েতান ৃঙ্খরাফদ্ধ য়ফ। ুতযাং মকদ তুকভ যযামা যাখ তায়র যতাভায যেয়ন যম 

েতান যরয়গ আয়ে আো তায়ি ৃঙ্খরাফদ্ধ িয়য যদয়ফন। এখায়ন েতান য়ত ফাাঁচায জন্ তে 

য়রা আভায়দযয়ি অফ্ই যযামা যাখয়ত য়ফ। মকদ তুকভ মথামথ কনেয়তয ায়থ যযামা যায়খা তায়র 

কনকশ্চতবায়ফ েতান যতাভায যবতয়য প্রয়ফ িযয়ত াযয়ফ না। 

এিা প্রভাণ িযায ফয়চয়ে যমৌকিি উাে য়রা, মকদ আভযা যভমান ভায় কফকবন্ন ভুকরভ যদয়য 

অযাধ প্রকতয়ফদন যদকখ তায়র যদখা মায়ফ যম, অন্ ভায়য তুরনাে একি অয়নি িভ। কিন্তু মকদ 



যভমান ভায় এিকি অভুকরভ যদয়য অযাধ প্রকতয়ফদন যদকখ তায়র যদখা মায়ফ একি অন্ান্ 

ভায়য ভতই যয়েয়ে। এয প্রধান িাযণ য়রা তাযা যযামা ারন িয়য না, তাযা ভুকরভ নে এফং 

েতান তায়দয উয তখনও প্রবাফীর থায়ি। মকদও ফ ভুরভান যযামা থায়ি না কিন্তু যফকয 

বাগই যযামা থায়ি এফং এই িাযয়ণ কফত্র যভমান ভায় অন্ান্ অভুকরভ যদয়য তুরনাে ভুকরভ 

যদগুয়রায়ত অযায়ধয কযভাণ িভ থায়ি। 

 


