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সংবিপ্ত িেমিা............ 
সাওণমর উপকাবরতার মণধে অিেতম হণে 
তা িান্দার জিে ঢালস্বরূপ। িান্দাণক গুিাহ 
ও অিাধেতা থেণক বহফাযত কণর, সাণে 
সাণে তা সমাজণকও অপরাধমুক্ত রাখণত 
সহায়তা কণর। এ প্রিণে সহীহ হাদীণসর 
আণলাণক সাওণমর এ মহাি তাৎপযমবি 
তুণল ধরা হণয়ণে। 
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অপরাধমুক্ত সমাজ বিবিমমাণে সাওণমর 
ভূবমকা 

বসয়াণমর এক মাসকালীি প্রবশিেমূলক 
অিদাি অতেন্ত সূক্ষ্ণ, িোপক ও গভীর। 
বসয়াম মািি মণির যািতীয় কু-প্রিৃবির 
ওপর শক্ত লাগাম লাবগণয় থদয় এিং সাওম 
পালিকারীণক যািতীয় িাফরমািীর 
কাজকমম থেণক বিরত রাণখ। অপরাধ 
(Crime)

1 থয ধরণির ও থয প্রকৃবতরই 

                                                           
1 অপরাধ: অপরাধ িলণত শরী‘আণতর এমি 

আণদশ ও বিণেধ িুঝায় যা লংঘি করণল হদ 
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থহাক তা িফণসর খাণহশ, কামিা, িাসিা, 
থলাভ ও লালসা থেণকই উৎসাবরত হয়। 
আর তার থগাড়াণত বতিবি প্রিল শবক্ত-
উৎস বিবহত োণক। প্রেম থলাভ-লালসার 
শবক্ত; বিতীয় থযৌিসৃ্পহা ও কু-প্রিৃবি এিং 
তৃতীয় হণে অহবমকতা-দাবিকতাণিাধ। 
বসয়াণমর প্রবশিেমূলক প্রভাি রণয়ণে এই 

                                                                     

অেিা তা‘যীর প্রণযাজে হয়। আিুল হাসাি আলী 
ইিি মুহাম্মদ ইিি হািীি আল-মাওয়ারদী (মৃ. 
৪৫০/১০৫৮), আল-আহকামুস সুলতাবিয়ো, 
(বিরুত: ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃ. ২১৯। 
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বতিবি শবক্ত-উৎণসর ওপর।2  

এণিণে সাওম বিবভন্নভাণি অপরাধমুক্ত 
সমাজ বিবিমমাণি গুরুত্বপূেম ভূবমকা পালি 
কণর োণক। অপরাধমুক্ত সমাজ প্রবতষ্ঠার 
জিে থয সমস্ত গুে, প্রবশিে ও অিুশীলি 
করার প্রণয়াজি তন্মণধে তাকওয়া, 
আত্মসংযম, িুধা ও বপপাসার বিয়ন্ত্রি, 
থযৌি কণমমর বিয়ন্ত্রি, অশ্লীলতা ও অিােমক 

                                                           
2 মাওলািা মুহাম্মাদ আিদুর রহীম, অপরাধ 

প্রবতণরাণধ ইসলাম (ঢাকা- খায়রুি প্রকাশিী, 
প্রেম প্রকাশ জুি/১৯৯৭) পৃ. ৮৮। 
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কাজকমম িজমি, সুশৃঙ্খল প্রিৃবি, সতে িলার 
প্রিেতা, বধযম চচমা প্রভৃবত অিেতম। পবিে 
এ বসয়াম এগুণলার প্রবশিে ও 
অিুশীলণির িাস্তি কসরত। মািুে যাণত 
এসি গুে লালি করণত পাণর, একবি মাস 
ধণর বসয়াম মূলত তারই বিজ্ঞাি-সম্মত 
িেিস্থা বিণয়ণে। অপরাধমুক্ত সমাজ 
প্রবতষ্ঠার লণিে, এই সমস্ত গুে সৃবি ও 
প্রসার ঘিাণিার থিণে বসয়াণমর থয িবলষ্ঠ 
পদণিপ থস সম্পণকম এখাণি সংবিপ্ত 
আণলাকপাত করা হণলা: 
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তাকওয়া 

তাকওয়া3 আরিী শব্দ। এর আবভধাবিক 

                                                           
3 তাকওয়া শণব্দর অেম আল্লাহণক ভয় করা। 

আবভধাবিক অেম হণলা, আত্মরিা, ভীবত এিং 
থকাণিা প্রকার অবিি ও িবতকর িস্তু থেকক 
বিণজণক রিা করা। আর শরী‘আণতর পবরভাোয় 
এর অেম হণলা আল্লাহ তায়ালার ভণয় বিবেদ্ধ িস্তু 
হণত দূণর থেণক ইসলাম বিণদমবশত িস্তু থেণক 
দূণর থেণক ইসলাম বিণদমবশত পণে চলার আপ্রাে 
থচিা করা। থয কাজ করা িা পবরতোগ করার 
কারণে আল্লাহর শাবস্তর থযাগে হণত হয় তা থেণক 
বিণজণক রিা করা। আল্লাহর তরফ থেণক প্রাপ্ত 
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অেম ভয়, ভীবত, শঙ্কা, ডর, আতঙ্ক, 
আশঙ্কা। কুরআিুল কারীণম এ শব্দবি ১৫ 
িার িেিহৃত হণয়ণে।  

তাকওয়ার ফযীলত সম্পণকম কুরআণির 
আয়াত ও হাদীণসর সংখো অণিক। আল্লাহ্ 
তা‘আলা বহদায়াত, রহমত, ইলম ও বরজা 
জান্নাতীণদর এই মাকাম চতুিয়ণক বতিবি 
আয়াণত খাওফকারীণর জিে বিবদমি কণর 
িেমিা কণরণেি। খাওণফর ফযীলণতর জিে 

                                                                     

করুো, ভাণলািাসা, দয়া ও অিুগ্রহ হারািার ভয় 
অন্তণর সদা থজণগ োকা।  
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এিাই যণেি। বহদায়াত ও রহমত সম্পণকম 
আল-কুরআণি থঘােো করা হণয়ণে: 

ِّينَٗٗة َٗورَۡحَٗٗىُهدٗ ﴿ َِّّلذ ِّهِّمُۡٗٗهمۡٗٗل  َِّرب   ﴾١٥٤َٗٗهُبونَٗيَرۡٗٗل
 [  ١٥٤: االعراف]

“...বহদায়াত ও রহমত তাণদর জিে যারা 
তাণদর পালিকতমাণক ভয় কণর।” [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৪] অিে এক 
আয়াণত আল্লাহ তা‘আলা িণলি: 

لَمۡٗ﴿
َ
نٗذٗتَرَٗٗأ

َ
َٗٱٗأ نَزَلّٗٗللذ

َ
َما ٗٱٗمِّنَٗٗأ خۡٗٗءٗ َما ٗٗءِّٗلسذ

َ
ِّهَِّٗٗنارَجۡٗفَأ ٗۦب

لَۡٗٗتلًِّفاُّمۡٗٗتٗ َثَمَر ٗ
َ
ُٗٗجَدُد ٗٗبَالِّٗۡلِّٗٱَٗومِّنَُٗٗنَها َٗو ٗأ ٗر ٗوَُحۡٗٗبِّيض 

ُّٗمۡٗ لَۡٗٗتلِّف 
َ
ٗٱَٗومِّن٢٧َُٗٗٗسود ٗٗوََغَرابِّيُبُٗٗنَهاَو ٗأ ٗنلذاسِّ
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َوا ٗٱوَٗ ِّٗدلذ ٗٱوَٗٗب 
َ
ُّٗمۡٗٗمَِّٗع ٗنۡٗۡل لَۡٗٗتلِّف 

َ
َِّك َٗذ ٗكَٗٗۥنُهَُٗو ٗأ َماٗل ٗإِّنذ

َٗٱَٗشَٗيۡٗ َبادِّهِّٗٗمِّنّۡٗٗللذ َٗٱٗإِّنٗذُٗؤا ٗ ُعَلَمٗ لۡٗٱٗعِّ َٗعزِّيزٗ ّٗللذ
ِّينَٗٱٗإِّنٗذ٢٨َٗٗغُفورٗ  ِّٗٱَٗبٗكَِّت ٗٗلُونََٗيتَّۡٗٗلذ قَاُموا ّٗٗللذ

َ
َٗوأ

لَوٗ ٱ نَفُقوا ٗٗةَٗلصذ
َ
اَٗوأ ُٗجونَٗيَرۡٗٗوََعََلنَِّيةٗ ٗاسِّ ٗ ُٗهمَۡٗن َٗرزَقۡٗٗمِّمذ

َِّج ٗ َِّيُهم٢٩َٗٗۡٗتُبورَٗٗلذنَٗرةٗ ت ُوَف  ُجورَُهمِۡٗٗلِّ
ُ
ِّنَٗوَيزِّيَدُهمٗأ ٗم 

ٗلِّهِّٗفَۡضٗ ِّيٗ ٱو٣٠ََٗٗٗشُكور َٗٗغُفور ٗٗۥإِّنذهُٗٗۦ   وَّۡٗٗلذ
َ
َٗكٗإَِِّلَۡٗٗنا َٗحيۡٗأ

َت ٗلۡٗٱٗمِّنَٗ قٗ ُٗقٗلَۡٗٱُٗهوَٗٗبِّٗكِّ ِّ َِّماٗاُمَصد  َٗٱٗإِّنٗذٗهِّٗ يََديَۡٗٗبۡيَٗٗل  ّٗللذ
ِّعَِّبادِّهِّٗ ي ََٗٗلَبُِّي ٗٗۦب وُۡٗٗثمٗذ٣١ٗٗبَصِّ

َ
َت ٗلۡٗٱَٗناَرثۡٗأ ِّينَٗٱَٗبٗكِّ َّٗلذ

َبادِّنَا ٗٗمِّنَۡٗٗناَطَفيۡٗۡصٗٱ ِّمٗ ُٗهمۡٗفَمِّنۡٗٗعِّ َفَۡٗٗظال ِّ هِّٗنل  ُٗهمَومِّنۡٗٗۦسِّ
دٗ ُمقۡٗ ُِّقٗ ُٗهمَۡٗومِّنَۡٗٗتصِّ َِّٗٗساب ِّ ٗٱٗنِّٗبِّإِّذۡٗٗتَِّٗر ٗيَۡٗلَۡٗٱب َِّكَٗذ ّٗٗللذ ُٗهوَٗٗل
ٗنَُُٗيَلذوُۡٗٗخلُوَنَهايَدۡٗٗنٗ َعدُۡٗٗتَٗجنذ ٣٢َٗٗٗكبِّيُٗلۡٗٱُٗلَٗفۡضٗلۡٗٱ

َساوِّرَٗٗمِّنۡٗٗفِّيَها
َ
َاُسُهمۡٗٗاٗ لُؤٗ َولُؤَۡٗٗذَهبٗ ٗمِّنٗأ ٗفِّيَهاَٗوِلِّ
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ِّٗٗدُٗمۡٗلَۡٗٱَٗوقَالُوا ٣٣َٗٗٗحرِّيرٗ  ذ ِّيٗ ٱّٗللِّ ذَّۡٗٗلذ
َ
َٗزَنٗ لَۡٗٱَٗعنذاَٗهَبٗأ

ِّيٗ ٱ٣٤َٗٗشُكورٗ ٗلََغُفور َٗٗربذَناٗإِّنٗذ َحلذَناَّٗلذ
َ
ۡٗٱَٗدارَٗٗأ ُٗمَقاَمةِّٗل

ٗفِّيَهاَٗيَمُسَناَٗوَلٗٗنََصب ٗٗفِّيَهاَٗيَمُسَناَٗلٗٗۦلِّهِّٗفَۡضٗٗمِّن
 [  ٣٥  ،٢٧: فاطر] ﴾٣٥ٗلُُغوبٗ 

“তুবম বক থদখ বি থয, আল্লাহ আসমাি 
থেণক পাবি িেমে কণরি, তারপর তা বদণয় 
আমরা বিবচে িণেমর ফলমূল উৎপাদি কবর 
আর পাহাণড় রণয়ণে িািা িণেমর শুভ্র ও 
লাল পে এিং (বকেু) বমশকাণলা। আর 
এমবিভাণি মািুে, বিচরেশীল প্রােী ও 
চতুষ্পদ জন্তুর মণধেও রণয়ণে িািা িেম। 
িান্দাণদর মণধে থকিল জ্ঞািীরাই আল্লাহণক 
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ভয় কণর। বিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, 
পরম িমাশীল। বিশ্চয় যারা আল্লাহর 
বকতাি অধেয়ি কণর, সালাত কাণয়ম কণর 
এিং আল্লাহ থয বরবযক বদণয়ণেি তা থেণক 
থগাপণি ও প্রকাণশে িেয় কণর, তারা এমি 
িেিসার আশা করণত পাণর যা কখণিা 
ধ্বংস হণি িা। যাণত বতবি তাণদরণক 
তাণদর পূেম প্রবতফল দাি কণরি এিং বিজ 
অিুগ্রণহ তাণদরণক আণরা িাবড়ণয় থদি। 
বিশ্চয় বতবি অবত িমাশীল, মহাগুেগ্রাহী। 
আর আবম থয বকতািবি থতামার কাণে ওহী 
কণরবে তা সতে, এিা তার পূিমিতমী 
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বকতাণির সতোয়িকারী। বিশ্চয় আল্লাহ 
তাাঁর িান্দাণদর িোপাণর সমেক অিবহত, 
সিমদ্রিা। অতঃপর আমরা এ বকতািবির 
উিরাবধকারী কণরবে আমাণদর িান্দাণদর 
মণধে তাণদরণক, যাণদরণক আমরা 
মণিািীত কণরবে। তারপর তাণদর থকউ 
থকউ বিণজর প্রবত যুলুমকারী এিং থকউ 
থকউ মধেমপন্থা অিলম্বিকারী। আিার 
তাণদর থকউ থকউ আল্লাহর অিুমবত 
সাণপণি কলোেকর কাণজ অগ্রগামী। এিাই 
হণলা মহা অিুগ্রহ। বচরস্থায়ী জান্নাত, এণত 
তারা প্রণিশ করণি। থযখাণি তাণদরণক 
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স্বণেমর চুবড় ও মুক্তা িারা অলঙৃ্কত করা হণি 
এিং থসখাণি তাণদর থপাশাক হণি 
থরশণমর। আর তারা িলণি, ‘সকল প্রশংসা 
আল্লাহর, বযবি আমাণদর দুঃখ-কি দূর 
কণর বদণয়ণেি। বিশ্চয় আমাণদর রি পরম 
িমাশীল, মহাগুেগ্রাহী’। ‘বযবি বিজ 
অিুগ্রণহ আমাণদরণক স্থায়ী বিিাণস স্থাি 
বদণয়ণেি, থযখাণি থকাণিা কি আমাণদরণক 
স্পশম কণর িা এিং থযখাণি থকাি ক্লাবন্তও 
আমাণদরণক স্পশম কণর িা।” [সূরা ফাবতর, 
আয়াত: ২৭-৩৫] 
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এ মণমম হাদীণস এণসণে, আিূ হুরায়রা 
রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু থেণক িবেমত, বতবি 
িণলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িণলণেি থতামরা বক জাি থকাি 
বজবিস মািুেণক সিণচণয় থিবশ জান্নাণত 
প্রণিশ করায়? তা হণে আল্লাহর ভয় িা 
তাক্বওয়া ও উিম চবরে। থতামরা বক জাি 
মািুেণক সিণচণয় থিবশ জাহান্নাণম প্রণিশ 
করায় থকাি বজবিস? একবি মুখ ও 
অপরবি লজ্জাস্থাি।4  

                                                           
4 বতরবমযী; বমশকাত, হাদীস িং ৪৬২১, হাদীসবি 
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আল্লাহর প্রবত ভণয়র দু’বি অিস্থাি রণয়ণে।  

এক. আল্লাহ তা‘আলার আযািণক ভয় 
করা। দুই. তাাঁর সত্ত্বাণক ভয় করা। 
বিতীয় প্রকার খাওফ তাণদর হয়, যারা 
ইলম ও অন্তদৃমবির অবধকারী। প্রেম 
প্রকার খাওফ সাধারে মািুণের হয়, যা 
থকিল জান্নাত ও জাহান্নাণম বিশ্বাস 
স্থাপি এিং এগুণলাণক ইিাদত ও 
িাফরমািীর প্রবতফল বিশ্বাস করার 
কারণে সৃবি হয়। এ খাওফ অিিধািতা 

                                                                     

সহীহ।    



 

16 

ও ঈমাণির দুিমলতার কারণি দুিমল হণয় 
পণড়। বকয়ামণতর আতঙ্ক বচন্তা করণল 
এিং আবখরাণতর বিবভন্ন কো স্মরে 
করণল এই অিিধািতা দূরীভূত হণয় 
যায়। এোড়া খাওফকারীণদরণক থদখণল 
এিং তাণদর কাণে িসণলও এ থেণক 
থরহাই পাওয়া যায়।  

দুই. আল্লাহর সিাণক ভয় করার অেম হণে 
আল্লাহর কাে থেণক দূণর সণর পড়া 
এিং তাাঁর ও িান্দার মাঝখাণি অন্তরাল 
সৃবি আশঙ্কা করা। যুনু্নি বমসরী রহ. 
িণলি: আল্লাহর সাণে সম্পকম বিণেণদর 
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ভণয়র তুলিায় জাহান্নাণমর ভয় সমুণদ্রর 
তুলিায় এক থফাাঁিা পাবির মণতাই। এ 
খাওফ আবলমগণের হয়। থসমণত 
আল্লাহ তা‘আলা িণলি, 

لَمۡٗ﴿
َ
نٗذٗتَرَٗٗأ

َ
َٗٱٗأ نَزَلّٗٗللذ

َ
َما ٗٱٗمِّنَٗٗأ خۡٗٗءٗ َما ٗٗءِّٗلسذ

َ
َٗنارَجۡٗفَأ

ِّهِّٗ لَۡٗٗتلًِّفاُّمۡٗٗتٗ َثَمَر ٗٗۦب
َ
ُٗجَدُد َٗٗبالِّٗۡلِّٗٱَٗومِّنَُٗٗنَها َٗو ٗأ

ٗ ُّٗمۡٗٗرٗ وَُحۡٗٗبِّيض  لَۡٗٗتلِّف 
َ
٢٧ُٗٗسود ٗٗوََغَرابِّيُبُٗٗنَهاَو ٗأ

ٗٱَٗومِّنَٗ َوا ٗٱوَٗٗنلذاسِّ ِّٗدلذ ٗٱوَٗٗب 
َ
ُّٗمۡٗٗمَِّٗع ٗنۡٗۡل لَۡٗٗتلِّف 

َ
ٗۥنُهَُٗو ٗأ

َِّك َٗكَذ ٗ َماٗل َٗٱَٗشَٗيۡٗٗإِّنذ ِّٗٗمِّنّۡٗٗللذ ٗإِّنٗذُٗؤا ٗ ُعلََمٗ لۡٗٱٗعَِّبادِّه
َٗٱ  [  ٢٨  ،٢٧: فاطر] ﴾٢٨َٗغُفورٗ َٗعزِّيزٗ ّٗللذ
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 “তুবম বক থদখ বি আল্লাহ আসমাি 
থেণক পাবি িেমে কণরি, তারপর তা 
বদণয় আবম বিবচে িণেমর ফলমূল 
উৎপাদি কবর আর পাহাণড়র মণধে 
রণয়ণে িািা িণেমর শুভ্র ও লাল পে 
এিং (বকেু) বমশকাণলা। আর 
এমবিভাণি মািুে, বিচরেশীল প্রােী ও 
চতুষ্পদ জন্তুর মণধেও রণয়ণে িািা িেম। 
িান্দাণদর মণধে থকিল জ্ঞািীরাই 
আল্লাহণক ভয় কণর। বিশ্চয় আল্লাহ 
মহাপরাক্রমশালী, পরম িমাশীল।” 
[সূরা ফাবতর, আয়াত: ২৭-২৮] 
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সাধারে মুবমিও এই ভণয়র বকেু অংশ 
পায়; বকন্তু তাণদর ভয় বিেক তাকলীদ 
তো অিুকরে হণয় োণক। থযমি, অিুঝ 
বশশু তার বপতার অিুকরণের সাপণক ভয় 
কণর। এই ভণয়র মণধে অন্তদৃবি োণক িা 
বিধায় এিা দুিমল হণয় োণক এিং দ্রুত 
বিলীি হণয় যায়। তণি যবদ ভণয়র 
কারেসমূহ সিমদা অিুধািি করা যায় এিং 
তদিুযায়ী দীঘমবদি ইিাদত ও গুিাহ থেণক 
আত্মরিা করা যায়, তা হণল খাওফ 
শবক্তশালী হয়। 
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থমািকো, থয িেবক্ত আল্লাহ তা‘আলাণক 
যোযে বচিণত সিম হয়, থস আপিা-
আপবিই খাওফ করণত োণক। তার জিে 
থকাণিা উপায় অিলম্বণির প্রণয়াজি থিই। 
থযমি, থকাণিা িেবক্ত বহংস্র জন্তুর স্বরূপ 
থজণি থিয়, এরপর বিণজণক তার িাগাণলর 
মণধে থদখণত পায়, থস আপিা-আপবিই 
বহংস্র জন্তুণক ভয় করণত োকণি। এজিে 
তার থকাণিা উপায় অিলম্বি করণত হণি 
িা।  

উণল্লখে যারা আবরফ তো আল্লাহ সম্পণকম 
জ্ঞািী তাণদর সি সময় জীিণির অবন্তম 
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মুহূতম অশুভ হওয়ার ভণয় থলণগ োণক। 
এর কারে একাবধক, যা অবন্তম মুহূণতমর 
পূণিম সংঘবিত হয়। বিদ‘আত, গুিাহ ও 
বিফাকও এসি কারণের অন্তভুমক্ত। মািুে 
এসি থেণক মুক্ত িয়। যবদ থকউ বিণজণক 
বিফাক থেণক মুক্ত িণল ধারো কণর, তণি 
তাও এক ধরণির বিফাক। থকিিা প্রবসদ্ধ 
উবক্ত রণয়ণে: থয বিফাকণক ভয় কণর িা, 
থস মুিাবফক। জকিক িুযুগম এক দীিদার 
আণলমণক িলণলি: আবম বিণজর জিে 
বিফাণকর ভয় কবর। আণলম িলণলি : যবদ 
তুবম মুিাবফক হণত, তণি বিফাণকর ভয় 
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করণত িা। িস্তুত বিফাণকর ভয় করা 
সবতেকাণরর ঈমাণির লিে।  

সারকো, মুবমণির দৃবি সিমদা অবন্তম 
মুহূণতমর প্রবত োণক তা শুভ হণি, িা 
অশুভ। মুবমি িান্দা দু’বি ভণয়র মাঝখাণি 
অিস্থাি কণর। এক. অতীত সময়। আল্লাহ 
তা‘আলা তাণত কী করণিি, তা থস জাণি 
িা। দুই. অিাগত সময়, যাণত আল্লাহ কী 
ফায়সালা বদণিি, তা তার জািা থিই। 
মৃতুের পর সন্তুবি অজমণির থকাণিা উপায় 
থিই এিং দুবিয়ার পণর জান্নাত অেিা 
জাহান্নাম োড়া থকাণিা বিকািা থিই। 
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এ পৃবেিীণক অপরাধমুক্ত করণত হণল তার 
প্রেম উপাদাি হণে আল্লাহর ভয়, 
আরিীণত যাণক খাওফ িণল। আিার 
থসিাণক থকউ থকউ তাকওয়া িণলি। 
তাকওয়ার মহত্ব ও মবহমা অণশে। শরঈ‘ 
এ অেম িারা সহণজই িুঝা যায় থয, 
সবতেকার তাকওয়ািাি থলাক আল্লাহর ভণয় 
বিবেদ্ধ িস্তু ও কাজসমূহ থেণক বিণজণক 
রিা করণি কারে অমািে করণল কবিি 
শাবস্ত থপণত হয়। িেবক্ত, পবরিার, সমাজ, 
রাষ্ট্র, বিশ্বণক অপরাধমুক্ত করণত হণল এ 
তাকওয়ার থকাণিা বিকল্প থিই। থলাক 
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চিুর অন্তরাণল পুবলশী প্রহরা থযখাণি 
বিবিয়, রাষ্ট্রীয় এি. এস. আই, অেিা বভ. 
বজ. এফ. আই. িা এস এস এফ এর মণত 
থগাণয়ন্দা িাবহিী থযখাণি অপারগ, 
সোণিলাইণির তীক্ষ্ণ দৃবি থযখাণি অসহায়, 
থসখাণিও আল্লাহর ভয় একজি িেবক্তণক 
অপরাধমুক্ত রাখণত পাণর।  

অপরাধমুক্ত সমাজ বিবিমমাণের থিণে 
তাকওয়ার থকাণিা বিকল্প থিই বিধায় এর 
অপবরসীম প্রণয়াজিীয়তার বদণক লিে 
থরণখ আল্লাহ বসয়াণমর মাধেণম তাকওয়া 
অিুশীলি করার থঘােো থদি। আর বসয়াম 
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ফরয করার অন্তরাণল এ তাকওয়ার গুে 
সৃবি হণে অিেতম লিে। আল্লাহ িণলি, 

ُيهَٗ﴿
َ
أ ِّينَٗٗاَي  َيامَُٗٗعلَۡيُكمُُٗٗكتَِّبَٗٗءاَمُنوا ٗٗٱَّلذ ِّ َٗكَماٗٱلص 
ُٗٗكتَِّبٗ ِّينَََٗٗعَ  ﴾١٨٣َٗتتذُقونَٗٗلََعلذُكمَۡٗٗقۡبلُِّكمۡٗٗمِّنٗٱَّلذ

 [ ١٨٣: ابلقرة]

“থহ মুবমিগে! থতামাণদর জিে বসয়াণমর 
বিধাি থদওয়া হণলা, থযমি বিধাি 
থতামাণদর পূিমিতমীগেণক থদওয়া হণয়বেল, 
যাণত থতামরা মুিাকী হণত পার।” [সূরা 
আল-িাকারাহ, আয়াত : ১৮৩]  
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আল্লাহর বিকি মািুণের মযমাদার 
মাপকাবিও এ তাকওয়া। পবিে কুরআণি 
আল্লাহ িণলি, 

كۡٗٗإِّنٗذ﴿
َ
ِّٗٱٗعِّندََٗٗرَمُكمۡٗأ تّۡٗٗللذ

َ
 ﴾١٣ُكۡمٗ َقى ٗأ

 [  ١٣: احلجرات]

“থতামাণদর মণধে থস-ই আল্লাহর বিকি 
থিবশ মযমাদািাি থয থিবশ মুিাকী 
(তাকওয়ার অবধকারী।” [সূরা সূরা আল-
আ‘রাফ, আয়াত: ১৩] 

ইসলামী জীিি দশমণি তাকওয়ার গুরুত্ব 
অপবরসীম। তাকওয়ার থপাশাক থয পবরধাি 
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কণর তার িারা থকাণিারূপ অিোয় ও 
অসৎকমম সংঘবিত হণত পাণর িা। 
কুরআিুল কারীণম আল্লাহ িণলি, 

نٗذَٗولَوۡٗ﴿
َ
هۡٗٗأ

َ
ٗهِّمَعَليَۡٗٗنالََفَتحۡٗٗا ٗتذَقوۡٗٱوََٗٗءاَمُنوا ُٗٗقَرىٗ لۡٗٱَٗلٗأ

ِّنَٗٗت ٗبَرََك ٗ َما ٗٱٗم  ٗٱوَٗٗءِّٗلسذ
َ
ٗۡرۡل  [  ٩٦: االعراف] ﴾٩٦ضِّ

“যবদ থস সমস্ত জিপণদর অবধিাসীিৃন্দ 
ঈমাি আিত ও তাকওয়া অিলম্বি করত 
তণি আবম তাণদর জিে আকাশমণ্ডলী ও 
পৃবেিীর কলোে উমু্মক্ত কণর বদতাম।” 
[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৯৬]  
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অপরাধমুক্ত সমাজ প্রবতষ্ঠায় তাকওয়ার 
বিকল্প থিই। এ জিে তাকওয়ার অিুশীলি 
দরকার। তাকওয়ার অিুশীলি অেমই হণে-
অপরাধমুক্ত সমাজ বতবরর জিে এক 
উচ্চাণের প্রবশিে। অণিক সাওম 
পালিকারীর প্রাে িুধা ও বপপাসায় 
ওষ্ঠাগত হয়। থস থগাপণি পৃবেিীর সকল 
চিুণক ফাাঁবক বদণয় অণিক সুণযাগ সুবিধা 
লাভ কণরও িুধা তৃষ্ণা বিিারণের জিে 
পাবি ও খাণদের বদণক হাত িাড়ায় িা। থস 
অতেন্ত কি স্বীকার কণর। তাকওয়া িামক 
এ অতন্দ্র প্রহরীর কারণে বসয়াণমর িবলষ্ঠ 
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ভূবমকা তা আমরা স্পি উপলবি করণত 
পাবর। আল্লাহ, আণখরাত, জাহান্নাম 
এগুণলার প্রবত যার বিশ্বাস থিই তাণক 
কখণিা অপরাধমুক্ত রাখা সিি িয়। একিু 
সুণযাগ থপণলই থস অপরাধ সংঘবিত 
করণি। এিাই িাস্তি। আর যবদ সকণলর 
মণধে তাকওয়া উজ্জীবিত োকত তাহণল 
তাকওয়া সকল অপরাধ কমম থেণক 
অিশেই বিরত োকণত তাণদরণক িাধে 
করত। অপরাধী ও অপরাধ বিমূমণলর 
দাবয়ত্বশীল উভয়ণকই তাকওয়া অজমি করা 
োড়া সমাজ অপরাধমুক্ত হওয়া সিি িয়। 
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আত্মসংযম  

অপরাধ প্রিেতা সংঘবিত করার থিণে 
মািুণের আত্মসংযণমর ভূবমকাও কম িয়। 
অপরাধমুক্ত সমাজ প্রবতষ্ঠার থিণে এবি 
বিরাি অন্তরায় সৃবি কণর। বসয়াম মািুণের 
আত্মসংযণমর মণতা িবলষ্ঠ অিুশীলণির 
িেিস্থা কণর সমাজণক অপরাধমুক্ত করার 
প্রয়াস গ্রহে কণরণে। রমযাি মাণসর সাওম 
মািুেণক সুশৃঙ্খলভাণি বিয়ন্ত্রে কণর। 
রমযাি মাণসর সাওম সাওম 
পালিকারীণদর হাত পা মুখ ও অন্তকরেণক 
সংযত কণর। সাওম পালিকারী িেবক্তণদর 
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চিু, কাি, বজহ্বা, হাত সমস্ত অে-
প্রতেেণক যািতীয় গুিাণহর কাজ থেণক 
বিরত রাখণত সাহাযে কণর। থযমি, 
থচাখণক অকিধ দৃবিপাত থেণক বফবরণয় 
রাখা। এ জিে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ৫বি বিেণয় সাওম 
পালিকারীণদর আত্মসংযমী হওয়ার বিণদমশ 
বদণয়ণেি। বমেো িা িলা, কুিিামী িা করা, 
পশ্চাণত পরবিন্দা িা করা, বমেে শপে করা 
ও কামভাি সহকাণর দৃবিপাত করা। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িণলণেি : 
“সাওম ঢালস্বরূপ। সুতরাং সাওম অিস্থায় 
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থযি অশ্লীলতা থেণক বিরত োণক এিং 
অজ্ঞ মুণখমর মণতা থকাণিা কাজ িা কণর। 
থকউ যবদ তার সাণে ঝগড়া-ফোসাদ করণত 
চায় অেিা গাবল থদয় তণি থস থযি দুইিার 
িণল, আবম সাওম পালিকারী।”5

 

এ আণলাচিা থেণক এিাও প্রতীয়মাি হয় 
থয, রমযাি মাণস সাওম পালিকারী িেবক্তর 
িোয় িেণরর অিোিে মাণস বিণজণক 
আত্মসংযমী করণল অপরাধমুক্ত সমাজ 
প্রবতষ্ঠা সিি।      

                                                           
5 সহীহ িুখারী, হাদীস িং ১৭৬১। 
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িুধা ও বপপাসার বিয়ন্ত্রে 

মািুে সাধারেত বদণি রাণত বতিিার 
পািাহাণর অভেস্ত-সকাল, দুপুর এিং রাণত। 
আর যখিই বপপাসা লাণগ পাি কণর এিং 
যখিই ইণে হয় পািাহার কণর। বকন্তু 
রমযাি মাণস এ পািাহাণরর ওপর বিয়ন্ত্রি 
আণরাবপত হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিে 
বরবযকসমূহ হালাল কণরণেি এিং সকল 
প্রকার অপচয়-অপিেিহারমুক্ত পািাহারণক 
বিধ থঘােো কণরণে। আল্লাহ িণলি, 

ۡٗٱُُٗيُِّبَٗٗلٗٗۥإِّنذهُٗٗا  ٗفُوٗ تُۡسَِّٗٗوَلُٗٗبوا ٗۡشَٗٱوََٗٗوُُكُوا ٗ﴿ ٗفِّيَُٗمۡسِّٗل
مََٗٗمنۡٗٗقُۡل٣١ٗٗ ِّٗٱٗزِّيَنةََٗٗحرذ ٗ ٱّٗللذ تِّ

خۡٗٗلذ
َ
َِّٗٗرجَٗأ ٗۦلِّعَِّبادِّه
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َِّب ٗٱوَٗ ي  ِّزۡٗٱٗمِّنَٗٗتِّٗلطذ ٗ لر  َٗٗقُۡلٗٗقِّ ِّينَٗٗهِّ َِّّلذ َٗٗءاَمُنوا ٗٗل ٗفِّ
َِّصةٗ َٗيادُلنۡٗٱٗةَِّٗيوٗ لَۡٗٱ : االعراف] ﴾َٗمةِّٗ قَِّي ٗلۡٗٱٗمَٗيَوَۡٗٗخال

٣٢  ،٣١]   

“আর থতামরা আহার কর ও পাি কর 
বকন্তু অপচয় কর িা। বিশ্চয় বতবি 
অপচয়কারীণদরণক ভাণলািাণসি িা। িলুি, 
আল্লাহ স্বীয় িান্দাণদর জিে থযসি থশাভার 
িস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃবি কণরণেি তা 
থক হারাম কণরণে? িলুি, পাবেমি জীিণি 
বিণশে কণর বকয়ামণতর বদণি এ সমস্ত 
তাণদর জিে, যারা ঈমাি আণি।” [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩১-৩২]  
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সুিণহ সাণদক থেণক সূযমাস্ত পযমন্ত তা সিই 
িে োণক। এ সময় িুধা তাণক যন্ত্রিা 
থদয়, বপপাসা তার িিণদশ জ্বালায় যবদও 
তার সমু্মণখ সুবমি পািীয় ও সুস্বাদু আহাযম 
সিই িতমমাি োণক। আর তার জিে 
আল্লাহ তা হালালও কণরণেি। বকন্তু 
বসয়াণমর এ সময় থস থসসি বকেু পাি ও 
গ্রহে থেণক বিণজণক বিরত রাণখ। থয 
আল্লাহ তার জিে এসি পািাহার হালাল 
কণর বদণয়ণেি এ সময়িায় তারই আণদণশ 
তা থেণক বিরত থেণক মািুে এ কোই 
প্রতেিভাণি প্রমাে কণর থদয় থয, থস 
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আল্লাহর বিণদমশ োড়া বকেু কণর িা। থস 
থসই কাজ কণর এিং থস সময় কণর, যখি  
আল্লাহ যা করার অিুমবত দাি কণরি। 
িেণরর িারবি মাণসর মণধে একবি 
মাসকাল ধণর থয বিণজণক এভাণি চাবলত 
করণত অভেস্থ হয়,তার এ অভোস দীঘমস্থায়ী 
িণল পরিতমী এগারবি মাস থস আল্লাহর 
বিবেদ্ধ পািাহার ও ধি-মাল থেণক বিণজণক 
বিরত রাখণত খূিই সাফলে সহকাণর সিম 
হয়। িুধা ও বপপাসা অপরাধ 
মূণলাৎপািণির এক উিম সহায়ক। পবিে 
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রমযাি মাণসর সাওণমর মাধেণম অণিকিা 
প্রমাবেত। 

বিধ থযৌিকণমমর বিয়ন্ত্রে 

সমাণজ অপরাধ সংগবিত হওয়ার বপেণি 
অকিধ থযৌি উন্মাদিা অণিকাংণশ দায়ী। 
বযিা, িেবভচার, সমকাম, ধেমে, অপহরে 
প্রভৃবত অসংখে অপরাণধর উৎস হণে এই 
অকিধ থযৌি িুধা। এণক বিয়ন্ত্রে করণত 
পারণল সমাণজর থিবশরভাগ অপরাধ 
বিয়ন্ত্রে সিি। আল্লাহ তা‘আলা তার 
িান্দার জিে বিণয় ও স্ত্রী সেম হালাল 
কণরণেি। আল্লাহ িণলণেি : 
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ُحوا ٗٱفَٗ﴿ ِّنَٗٗلَُكمَٗطاَبَٗٗماٗنكِّ َِّسا ٗٱٗم  َٗنٗ َمثۡٗٗءِّٗلن 
فۡٗٗفَإِّنَۡٗٗعٗ َوُرَب َٗٗثَٗوثَُل ٗ ُٗٗتمۡٗخِّ لذ

َ
لُوا َٗتعۡٗٗأ َدةًٗفََو ٗٗدِّ  ﴾حِّ

 [  ٣: النساء]

“অতএি, থতামরা স্ত্রীরূণপ গ্রহে কর, 
দু’জি, বতিজি, চারজি যা থতামার ইো। 
আর বিরণপিতা িজায় রাখণত পারণি িা 
িণল ভয় হণল মাে একজি।” [সূরা আি-
বিসা, আয়াত: ৩]  

ফণল িান্দা বদণি রাণত যখি ইো স্ত্রীর 
সাণে সেম করণত ও আসল থিণত িীজ 
িপি করণত পাণর, থকাণিা িাধা-বিণেধ 
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থিই থকিল স্ত্রীর “হাণয়য” অিস্থা োড়া। 
আল্লাহ িণলণেি : 

َِّسا ٗ﴿ ٗٗلذُكمۡٗٗثٗ َحرۡٗٗؤُُكمۡٗن
ۡ
ٗ ٗثَُكمَۡٗحرۡٗٗتُوا ٗفَأ ّنذ

َ
ئۡٗٗأ ُٗتۡمٗ شِّ

ُموا ٗ ِّ ُكۡمٗ َٗوقَد  نُفسِّ
َ
َٗٱٗتذُقوا ٗٱوَٗٗلِّ نذُكمٗا ٗلَُموٗ عۡٗٱوَّٗٗللذ

َ
ٗأ

ُِّٗٗقوهُ ُٗمَل ٗ ِّ ۡٗٱَٗوبَش   [  ٢٢٣: ابلقرة] ﴾٢٢٣ٗمِّنِّيَُٗمؤۡٗل

“থতামাণদর স্ত্রীগে থতামাণদর শসেণিে। 
অতএি থতামরা থতামাণদর শসেণিণে 
থযভাণি ইো গমি করণত পার। থতামরা 
থতামাণদর ভবিেেণতর জিে বকেু কবরও 
এিং আল্লাহণক ভয় কণরা। আর থজণি 
থরখ থয, থতামরা আল্লাহর সমু্মখীি হণত 
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যাণো এিং মুবমিগেণক সুসংিাদ দাও।” 
[সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ২২৩] 

বকন্তু রমযাি মাণস এ মুসবলম িেবক্তর 
জীিণি এ অিাধ স্বাধীিতা সীবমত হণয় 
আণস। তখি এ কাজ থকিলমাে 
রাবেকাণলই সম্পন্ন হণত পাণর, বদণির 
থিলা িয়। আল্লাহ িণলি, 

حِّلذٗ﴿
ُ
َيامِّٗٱٗلَةََِٗلۡٗٗلَُكمۡٗٗأ ِّ فَُثٗٱٗلص  َِّلٗ ٗلرذ َِّسا ٗٗإ ُِّكۡمٗ ن ُٗهنٗذٗئ

ٗ َاس  نُتمۡٗٗلذُكمِۡٗٗلِّ
َ
َٗٗوأ َاس  ذُهنذ ِٗٗلِّ ُٗٱَٗعلِّمَٗٗل نذُكمّۡٗٗللذ

َ
ٗأ

نُفَسُكمَۡٗٗتانُونََٗتُۡٗٗكنُتمۡٗ
َ
ٗوََعَفاُٗكمَۡٗعلَيَۡٗٗفَتاَبٗٗأ
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وُهنٗذَب ٗٗنََٰٗٔـلۡٗٱفََٗٗعنُكۡمٗ  ُ ُٗٱَٗكَتَبَٗٗماَٗتُغوا ٗبۡٗٱوَٗٗشِّ ّٗللذ
   [١٨٧: ابلقرة] ﴾ٗلَُكۡمٗ 

“বসয়াণমর রাণে থতামাণদর জিে স্ত্রীসণিাগ 
বিধ করা হণয়ণে। তারা থতামাণদর 
পবরেদ এিং থতামরা তাণদর পবরেদ 
এিং থতামরা বিণজণদর প্রবত অবিচার 
করবেণল। অতঃপর বতবি থতামাণদর প্রবত 
িমাশীল হণয়ণেি এিং থতামাণদর অপরাধ 
িমা কণরণেি। সুতরাং এখি থতামরা 
তাণদর সবহত সংগত হও এিং আল্লাহ যা 
থতামাণদর জিে বিবধিদ্ধ কণরণেি তা 
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কামিা কর।” [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: 
১৮৭] 

এ প্রসণে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িণলণেি: “থহ যুিকগে! 
থতামাণদর মধেকার বিণয়র জিে প্রণয়াজিীয় 
সম্পদ সংগ্রণহর সামেমেিািণদর বিণয় করা 
উবচৎ। আর এবি যার জিে অসিি থস 
থযি বসয়াম পালি কণর। থকিিা বসয়াম 
থযৌি িুধাণক দমি কণর।”6 

                                                           
6 সহীহ িুখারী, হাদীস িং ৪৬৭৭। 
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সাওম পালিকারী মুসবলম একমাসকাল 
ধণর বদণির থিলা স্বীয় থযৌি প্রিৃবি 
চবরতােম করা থেণক বিরত োকণত যখি 
সিম হণে, অেচ স্ত্রী সেম তার জিে 
সমূ্পেম হালাল-তখি স্বভািতই আশা করা 
যায় থয, িেণরর পরিতমী মাসগুণলাণত 
বিবেদ্ধ থযৌি সেম থেণক থস বিণজণক রিা 
করণত সিম হণি অতীি থযাগেতা 
সহকাণর।  

সুশৃঙ্খল প্রিৃবি 

বসয়াম িল্গাহীি িৃবির দাসত্বণক সংযত 
কণর। থযসি কারণে মািুে উশৃঙ্খল হণয় 
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উণি তন্মণধে একবি হণে িল্গাহীিভাণি 
প্রিৃবির অিুসরে ও উদরপূবতম। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িণলি, 

  َما»
َ
ا وََِعء   آَدِمي  َمَل ن   ِمن   ََشًّ ِب . َبط   آَدمَ  اب ِن  ِِبَس 
ُكاَلت  

ُ
نَ  أ  َفثُلُث   حَمَالَةَ  اَل  ََكنَ  فَإِن   ُصل بَُه، يُِقم 

ابِهِ  َوثُلُث   ِلَطَعاِمهِ   «ِِلََفِسهِ  َوثُلُث   لََِشَ

“থয সি েণল ভবতম করা হয়, তন্মণধে 
থপণির থচণয় থকাণিা িোগণক িিী আদম 
ভবতম কণর বি। িিী আদণমর জিে থতা 
কণয়ক থলাকমা খািারই যণেি যা তার 
বপিণক দাাঁড়াণিা রাখণি। যবদ এর থচণয় 
থিবশ থখণতই হয় তণি বতিভাণগর 
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একভাণগ খািার, আর বতিভাণগর 
একভাণগ পািীয়, িাকী বতিভাণগর 
একভাগ খাবল রাখণি বিঃশ্বাস থফলার 
জিে”7।  

অপরাধ সংঘবিত হওয়ার কণয়কবি উৎস 
রণয়ণে, িুধা থসগুণলার মূল উৎপািণির 
এক উিম সহায়ক, এখাণি তাও িুঝা 
যাণে। বসয়াম বিধমাবরত সমণয়র জিে এই 
িুধার অিুশীলি, যা কৃ-প্রিৃবিণক 
সুশৃঙ্খলভাণি বিয়ন্ত্রে কণর।  

                                                           
7 বতরবমযী, হাদীস িং ২৩৮০।  
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অশ্লীলতা ও অিেমক কাজকমম িজমি 

আরিীণত অশ্লীলতার প্রবতশব্দ হণে, 
-ইতেবদ।8 মহাগ্রন্থ আল فاحش، ماجن، خليع

কুরআিুল কারীণম আল্লাহ্ তা‘আলা এ 
শব্দবিণক فاحشة বহণসণি উণল্লখ কণরণেি। 

এ প্রসণে বতবি িণলি :  

ينَ ٱوَ ﴿ ِ  [  ١٣٥: عمران ال] ﴾ ِحَشة  فَ   َفَعلُوا   إَِذا َّلذ

                                                           
8 আিূ তাণহর থমসিাহ, আল-মািার [িাংলা-আরিী 

অবভধাি], (ঢাকা : থমাহাম্মাদী লাইণেবর, ১৯৯৮), 
পৃ. ৮৭। 
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“আর যারা থকাি অশ্লীল কাযম কণর 
থফলণল...।” [সূরা আণল ইমরাি, আয়াত: 
১৩৫] 

আণলাচে আয়াণতর   فَاِحَشة শব্দ িারা 

সাধারেতভাণি অশ্লীলতাণকই িুঝাণিা 
হণয়ণে। তণি এর অেম িারা কী উণেশে তা 
স্পিত িুঝা যায় তাফসীরকারকণদর 
িোখোর মাধেণম। এ প্রসণে ইিি জারীর 
আত-তািারা রহ. িণলি, এখাণি   فَاِحَشة 
িারা সকল প্রকার গুিাহ, এমি থকাণিা 
কাজ করা যা িারা বিণজর আত্মার ওপর 
যুলুম হণয় যায়, এমি খারাপ কাজ করা 
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যার িারা আল্লাহর আল্লার থিণধ থদওয়া 
সীমাণরখা অবতক্রম হণয় যায়, যা িারা 
িেবক্তর ওপর হে জারী করা আিশেক হণয় 
পণড়, িোবভচার করা, খরাপ কো-িাতমা িলা 
এবিও অশ্লীলতার একবি অংশ। সুেী রহ.-
এর মণত িেবভচার করা। সুবফয়াি আস-
সাওরী ও মািসূর রহ.-এর মণত, অণিের 
ওপর যুলুম করা।9

 

                                                           
9 ইিি জরীর, আিূ জা‘ফার মুহাম্মদ ইব্ি জারীর 

আত-তািারী, জাবম‘উল িায়াি ফী তা’িীবলল 
কুর’আি, (দারুল বফকর, তা.বি.), খ ৭, পৃ. 
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ইিি আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুমা িণলি, 
আণলাচে আয়াণতর   فَاِحَشة শব্দ িারা 

অিাধেতাণক িুঝাণিা হণয়ণে।10
 

                                                                     

২১৭; আল-আলুসী, বশহািুেীি মাহমূদ ইব্ি 
‘আবব্দল্লাহ আল-হুসাইিী, রূহুল মা‘আিী ফী 
তাফসীবরল কুর’আবিল ‘আজীম ওয়াস সাি‘উল 
মাোিী, (বিরূত : দারুস সাবদর, তা.বি.), খ ৬, 
পৃ. ১০৫।  

10 আবু্দল্লাহ ইিি আহমদ, তািিীরুল বমকিাস বমি 
তাফসীবর ইিি ‘আব্বাস, (করাচী : কাবদমী 
কুতুিখািা, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৭১; আল-খাবযি, 
আিুল হাসাি ‘আলী ইব্ি মুহম্মাদ ইিি ইিরাহীম 
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তাফসীণর িাগাভীণত ইিি আব্বাস 
রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুমা ও মুজাবহদ রহ. 
 শণব্দর অেম কণরণেি : উলে হণয়  فَاِحَشة  

তাওয়াফ করা। আতা‘ রহ. িণলি : বশকম 
করা এিং এমি কাজ যা আল্লাহ করণত 

                                                                     

‘উমার, লুিািত তা’িীল ফী মা‘আবিয়াত তািযীল 
‘তাফসীর আল-খাবযি, বিরূত : দারুল মাবরফাহ, 
তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২০১। 
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বিণেধ কণরণেি, িোবভচার করা, যা কো 
ও কাণজর মণধে বিকৃি তাই অশ্লীলতা।11

 

হাদীণসর িেমিায় অশ্লীলতা িলণত বিকৃি 
পদ্ধবত ও তরীকা, কো ও কাণজর 
বিকৃিতাণক িুঝাণিা হণয়ণে।12

 

                                                           
11 আল-িাগাভী, আিূ মুহাম্মাদ ইিি মাসউদ মবহউস 

সুন্নাহ, মা‘আবলমুত তািযীল, (বিরূত : দারু 
তাবয়েি, ৪েম সংস্করে, ১৪১৭বহ./১৯৯৭), খ. ৩, 
পৃ. ২২৩; ইিি জরীর আত-তািারী, জাবম‘উল 
িায়াি ফী তা’িীবলল কুরআি, খ. ১২, পৃ. ৩৭৭। 
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বসয়াম একজি মুসবলমণক অশ্লীল, িাণজ ও 
অেমহীি কোিাতমা িলা থেণকও বিরত 
রাণখ। এ কাজ মুসবলম িেবক্তর জিে 
সাধারেভাণিও হারাম িণি; বকন্তু রমযাি 
মাণস এগুণলার হারাম আণরা তীে ও কবিি 
হণয় দাাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িণলণেি : “থয থলাক বমেো 
কো ও বমেো আমল তোগ করল িা, তার 

                                                                     
12 সহীহ িুখারী, আিূ ‘আবব্দল্লাহ মুহাম্মাদ ইিি 

ইসমা‘ঈল, আল-জাণম‘উস সহীহ, (বিরূত : দারু 
ইিি কােীর, ১৪০৭বহ.), খ. ৬, পৃ. ২৪৯৭। 
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খাদে-পািীয় পবরতোগ কণর চলায় আল্লাহর 
থকাণিা প্রণয়াজি থিই।”13   

অপর হাদীণস িলা হণয়ণে: “থিশ সংখেক 
সাওম পালিকারী এমি হণয় োণক, যাণদর 
সাওময় িুধা বপপাসার কি সহে করা োড়া 
আর বকেুই লাভ হয় িা।”14  

                                                           
13 সহীহ িুখারী, বকতািুস সাওম, হাদীস িং 

১৭৭০। 
14 আহমদ, বকতািু িাবক্বই মাসিাবদল মুকবসবরি, 

হাদীস িং ৯৩০৮। 
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কুরআণি যবদও অিোণয়র প্রবতণশাধ 
গ্রহণের অবধকার সকলণকই থদয়া হণয়ণে -
থযমি িলা হণয়ণে: “মণন্দর প্রবতফল 
অিুরূপ মন্দ।”15 বকন্তু সাওম 
পালিকারীণক এণিণে বিণশে বিয়ন্ত্রে 
থমণি চলণত হয়। কারুর পি থেণক 
অিোয় হণলই থসও তার জিাণি অিোয় 
করণি এরূপ স্বাধীিতা তাণক থদওয়া হয় 
বি। থকউ তাণক গাল মন্দ িলণল থসও 
অিুরূপ গাল-মন্দ তাণক শুবিণয় বদণি, তা 

                                                           
15 সূরা আশ-শূরা, আয়াত : ৪০। 
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সাওম পালিকারীণদর জিে িাঞ্ছিীয় িয়। 
এরূপ অিস্থা থদখা বদণল বসয়ামই তাণক 
ঢালস্বরূপ আড়াল কণর রাখণি। হাদীণস এ 
কোই িলা হণয়ণে এ ভাোয় : “সাওম 
(ণরাযা) ঢাল বিণশে। সাওমর বদণি কাণরা 
জিে স্ত্রী সেম করা উবচৎ িয়, উবচৎ িয় 
হল্লা বচৎকার ও থগালমাল করা। থকউ যবদ 
তাণক গাল-মন্দ কণর িা তার সাণে 
মারামাবর করণত আণস, তাহণল তার িলা 
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উবচতঃ আবম একজি সাওম পালিকারী 
িেবক্ত”।16  

সতে িলার প্রিেতা 

জাবত ধমম বিবিমণশণে বমেো হণে সকল 
অপরাধ ও পাণপর মূল। বমেো িজমি 
অবধকাংশ অপরাধণক বিমূমল করণত পাণর। 
হতোকারী, ঘুেণখার, অপহরেকারী প্রভৃবত 
অপরাধী বমেোর প্রশ্রয় পাণি, বমেো িণল 
তাণদর এ অপরাধ ধামা চাপা বদণত পারণি, 
বমোর প্রবত এতিুকু আস্থা যবদ িা োকত 
                                                           
16 সহীহ িুখারী, বকতািুস সাওম, হাদীস িং ১৭৭১। 
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তাহণল এ জাতীয় থকািও প্রকার অপরাধই 
সংঘবিত হত িা, তাহণল মূলত বমেোই এ 
সি অপরাণধর ইেিদাতা। বসয়াণমর 
অবস্তত্বও এই বমেো কাজ ও কো 
পবরতোণগর ওপর বিভমরশীল। হাদীণস থস 
সম্পণকম থজার উবক্ত িবেমত হণয়ণে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর ভাোয়: 
“থয বমেো কো ও থস অিুযায়ী কাজ 
পবরতোগ করণত পারল িা; অযো খাদে ও 
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পািীয় পবরহার কণর তার থকাণিা লাভ 
থিই।”17

 

কমমতৎপরতা 

এভাণি একজি থলাক যবদ সারা মাস ধণর 
থক্রাধ-আণক্রাশ এবড়ণয় চলার অভোস কণর, 
অিেণদর ওপর িাড়ািাবড় করা থেণকও 
বিরত োণক, তাহণল পরিতমী এগাণরা 
মাসকাল এ অভোণসর শবক্ত বদণয় সকল 
প্রকার অিাবঞ্ছত পবরবস্থবতণত এসি এবড়ণয় 
চলণত সিম হণি -এিাইণতা আশা করা 
                                                           
17 সহীহ িুখারী, হাদীস িং ১৭৭০। 
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যায়। মািুণের ওপর সিমাবধক প্রভাি ও 
কতৃমত্ব খািায় মািুণের ইো শবক্ত। থস 
ইোশবক্তই যবদ একমাসকাল ধণর উক্তরূপ 
বিয়ন্ত্রে থমণি চলণত অভেস্ত হয়, তাহণল 
থস তার ঈমািী শবক্তণক প্রিল ও অিমিীয় 
ইোশবক্তর ওপর বিজয়ী কণর এিং তাণক 
শরী‘আণতর বিধাণির আওতায় বিয়বন্ত্রত 
রাখণত সিম হণি। এ উণেণশেই সাওণমর 
এ সুমহাি িেিস্থা ইসলামী শরী‘আণত গ্রহে 
করা হণয়ণে। 

উপণরাক্ত দীঘম আণলাচিার মাধেণম থয 
বিেয়বি স্পি ও সিমজি স্বীকৃত যা 
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কুরআি-সুন্নাহ িারাও সািেস্ত রণয়ণে তা 
হণে, িেবক্তর ইিাদাত-িণন্দগী িারা 
আল্লাহর থকাণিা প্রকার লাভ-থলাকসাি 
থিই। বিণশে কণর বসয়াম পালণির মাধেণম 
িেবক্ত থয উণপাস করার মাধেণম 
পািাহারজবিত কি স্বীকার কণরি িা 
সােণন্দ থমণি থিি এণতও আল্লাহর 
থকাণিা লাভ থিই িরং িান্দাণক আল্লাহর 
বিণদমশ মািে করণত থযাগে কর তুলণত, 
আল্লাহর ইিাদাতকারীরূণপ বতবর করণত, 
অপরাধমুক্ত সুবশল সমাজ বিবিমমাণের 
থিণে িেবক্তণক প্রবশিে প্রদাণির থিণে 
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বসয়াণমর এ িেিস্থা একান্তই জরুরী বচর 
কাযমকর এিং পরীবিত বিেয়। আল্লাহর 
ইিাদত-িণন্দগী এিং তাাঁর হুকুম-আহকাম 
িা বিবধ-বিধাি প্রেয়ণির অিেতম প্রধাি 
প্রণয়াজি ও উণেণশে থয সমাজণক অপরাধ 
মুক্ত করণের মাধেণম এখাণি সািমিবিক 
সুখ-শাবন্ত ও বিয়ম সৃঙ্খলা বিধাি করা এ 
বিেয়বি অিুসবেৎসু িেবক্ত মােই অিুধািি 
করণত পাণর। তাই আমাণদর জিে এিা 
একান্তভাণি করেীয় থয, রমযাণির সাওম 
োড়াও িেণরর অিোিে বদিগুণলাণতও 
সুন্নত, িফল, মুস্তাহাি ইতোবদ সাওম রাখা 
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এিং আল্লাহর বিকিে লাণভর থচিা করা। 
তাহণল সাওমর জান্নাতী পরণশর থোাঁয়ায় 
আমাণদর সমাজ অিশেই অপরাধমুক্ত 
সমাজ বহসাণি প্রবতবষ্ঠত হণি। 

পবরণশণে আমরা এ বসদ্ধাণন্ত উপিীত হণত 
পাবর থয, সাওণমর মাধেণম মািুণের 
পাশবিক শবক্ত দুিমল হণয় পণড় এিং 
আবত্মক শবক্ত িৃবদ্ধ পায়। আর আবত্মক 
শবক্ত িৃবদ্ধর ফণল অপরাধ প্রিেতা 
িোপকভাণি হ্রাস পায়। সাওম পালণির 
মাধেণম িেবক্ত যখি আত্মসংযম ও 
বিয়ন্ত্রণের গুোিলী অজমণি সিম হয় তখি 
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থস সিমপ্রকার অিোয়-অপরাধ থেণক দূণর 
োণক। আর এ অণেমই হাদীণস বসয়াম ‘ঢাল’ 
রূণপ উণল্লখ করা হণয়ণে। অেমাৎ সাওম 
িেবক্তণক যািতীয় পাপ থেণক িাাঁচায় থযমবি 
ঢাল িেবক্তণক যুণদ্ধর ময়দাণি শত্রুর আঘাত 
থেণক রিা কণর োণক। 


