িসয়ােমর িহকমত, ল ও উপকািরতা

,
সংকলন : আুাহ শহীদ আুর রহমান

সাদনা : কাউসার িবন খািলদ
িসয়ােমর িহকমত, ল এবং উপকািরতা
ইসলাম অথ আল¬◌াহর কােছ আসমপণ। স ৃিকতা মহান আাহর িনেদেশর কােছ িনেজেক স িচ সঁেপ দয়া। তার
িত ঈমান রাখা, তার কােছ িতদােনর আশা করা এবং িবাস করা য আল¬◌াহর িবধান অনযু ায়ী জীবন যাপেনর মেধ
রেয়েছ কলাণ ও সফলতা। এটাও িবাস করেত হেব য আল¬◌াহ তাআলা হেলন হািকম বা মহাানী। তার িবধানই পূণা
ও সবেচেয়  এবং স
ু র। তার িতিট িবধােন রেয়েছ হকমত বা কলাণকর মহা উেশ। অেনক সময় মানষু তার
িবধােনর কলাণকর িদক ও হকমত যথাথ ভােব অনধু াবন করেত পাের না। এটা মানেু ষর ােনর সীমাবতা। আাহ তাআলা
বেলন :—
وﻣﺎ أوﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ
তামােদর খবু অই ান দয়া হেয়েছ। মানেু ষর কতব হল সবদা আল¬◌াহ তাআলার আেদশ-িনেদশ পালন করা। এ
আেদশ-িনেদশসমূেহর হকমত তথা বািনক ল উেশ ও উপকািরতা অনধু াবন করেত পারা যাক বা না যাক। যিদ এমন
হয় য আল¬াহর য সকল িবধােনর উপকািরতা আমােদর কােছ  সেলা আমরা বাবায়ন করব আর অনেলা 
দব না তাহেল তা আল¬◌াহর দাস করা হেলা না। বরং িনেজর মেনর দাস করা হেলা। এপ কউ করেল এটা তার
ঈমান ও িবােসর বলতার পিরচয় িদল। আবার এর অথ এটাও নয় য আমরা আল¬◌াহ তাআলার িবিধ-িবধােনর
বািনক লাভ-িত, উপকািরতা সেক আেলাচনা করেত পারব না। অবশই পারব, কারণ এটা আমােদর ঈমানেক আেরা
শিশালী করেব, তাঁর িত িবাসেক মজবত
ু করেব। তাই আমরা এখন িসয়াম পালেনর িহকমত, ল-উেশ তার কলাণ
ও উপকািরতার িদকেলা তুেল ধরার চা করব।

(১) তাকওয়া বা আল¬◌াহ-ভীিত :

এটা আল¬◌াহ রাুল আলািমন িনেজই  কের বেল িদেয়েছন। িসয়ােমর একটা ল হল মানষু তাকওয়া বা আল¬াহভীিত অজন করেব। িতিন বেলন :
اﻟﺒﻘﺮة.َ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻢﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦَﻠ ﻋﺐﺘﺎ ﻛﻤ ﻛﺎمﻴ اﻟﺼﻢﻠَﻴ ﻋﺐﺘﻨُﻮا ﻛﻣ اﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ ا ﻳ: ১৮৩
‘হ িবাসীগণ ! তামােদর জন িসয়ােমর িবধান দয়া হল, যমন িবধান তামােদর পববতীেদর দয়া হেয়িছল, যােত তামরা
তাকওয়া অজন করেত পার।’ সূরা আল-বাকারা : ১৮৩
তাকওয়া কী ? যা অজন করা যােব িসয়াম পালন করেল।
তাকওয়া হল : আল¬◌াহ যা আেদশ কেরেছন তা পালন করা আর যা িনেষধ কেরেছন তা থেক িবরত থাকা। এটা করা হেব
আল¬◌াহর প থেক িতদান লাভ ও তাঁর শাি থেক মিু  পাওয়ার আশায়। িসয়াম পালনকারী আল¬◌াহর িনেদেশর
সামেন আসমপণ কের যখন বধ পানাহার ও যৗনাচার বজন করেত পাের তখন স অবশই অৈবধ আচার-আচরণ, কথা ও
কাজ এবং ভাগ-িবলাস থেক বঁেচ থাকেত পারেব।

(২) শয়তান ও কু-ব ৃির মতা বল করা :
শয়তান মানেু ষর িশরা-উপিশরায় চলাচল করেত পাের। এবং কু-ব ৃি যিদ যখন যা ইা তা করেত থােক তখন স উত ও
অিতেরাধ হেয় থােক। এবং স তার আেরা চািহদা িমটােনার জন চাপ অবাহত রােখ। এমতাবায় শয়তান ুধা ও িপপাসা
িদেয় এর সােথ য
ু কের। এ যেু  িসয়াম পালনকারী আল¬◌াহর সাহােয শয়তান ও কু-ব ৃিেক পরািজত কের। এ কারেণ
কু-ব ৃিেক দমন করার জন নবী কিরম সাল¬◌াল¬◌া আলাইিহ ওয়া সাল¬◌ামিসয়াম নামক িচিকৎসা িদেয়িছেলন।
কননা নেস আারা বা কু-ব ৃির তাডন় ায় মানষু সকল কােরর পাপাচাের িল হয়। যমন রাসূলল
ু ¬◌াহ
সাল¬◌াল¬◌া আলাইিহ ওয়া সাল¬◌ামবেলেছন—
 وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ، وأﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮج، ﻓﺈﻧﻪ أﻏﺾ ﻟﻠﺒﺼﺮ،ﻢ اﻟﺒﺎءة ﻓﻠﻴﺘﺰوج ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨ:ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.  ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ وﺟﺎء،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮم
হ যবু েকরা ! তামােদর মেধ য সামথ রােখ স যন িববাহ কের। কননা িববাহ দ ৃি ও লাােনর সরু া দয়। আর য
িববােহর সামথ রােখ না স যন িসয়াম পালন কের। কারণ এটা তার রা কবচ। বণনায় : বাখাির ও মস
ু িলম। িসয়ােমর
িবধােনর এটা একটা িহকমত। এভােবই িসয়াম মানষু েক তাকওয়ার পেথ িনেয় যায়। মাটকথা িসয়াম যাবতীয় জিবক চািহদা
িনয়ণ ও তা বধ পেথ পিরচািলত করার িশণ দয়।

(৩) িসয়াম আল¬◌াহর কােছ আসমপণ ও তার দাস িতার িশণ:
মানষু যখন তার ব ৃির গালািম ও শয়তােনর আাসন থেক মিু  লাভ করেব তখনই স আল¬◌াহ রাুল আলািমেনর
বাা বা দাস হওয়ার যাগতা অজন করেব। আল¬◌াহর সি অজন বতীত তার সামেন আর কান উেশ থােক না।
তাই স আল¬◌াহ রাুল আলািমেনর আেদশ-িনেষধেক িনেজর ব ৃির দািবর উপর অািধকার দয়। এেত যত ক হাক,
যত ধেযর েয়াজন হাক, যত তােগর দরকার হাক সব িকছ ু করেত স ত হেয় যায়। তাই িসয়াম পালনকারীেক
দখেবন স িদেনর বলা খাে না, খাে রােত, রােত িনা যাে না, রাত জেগ স সালাত আদায় করেছ। িমথা কথা ও
কাজ এবং সব ধরেনর অসদাচরণ স পিরহার কের চলেছ । অথচ তার মন ও ব ৃি িনেদশ িদে িদেনর বলায় খাওয়াদাওয়া করেত, রােতর বলা িবাম িনেত, িমথা কথা বলেত ইতািদ। এমিনভােব িসয়াম ও এ সিকত কাজেলা আদায়
করার মাধেম িসয়াম পালনকারী ব ৃিসহ সকল মানেু ষর দাস অীকার কের আল¬◌াহর দাসে েবশ করার যাগতা
অজন কের।

(৪) ঈমানেক দ ৃঢ় করা, মারাকাবা ও আল¬◌াহর ভয় স ৃি করা :
আল¬◌াহ রাুল আলা-মীেনর িনধারণ করা সমেয় তারই সি লােভর জন সকল কার পানাহার পিরহার করা,
আল¬◌াহেক ভয় করা ও তার মারাকাবার একিট বিল মাণ বহন কের। এটাই কৃত ঈমান। িসয়াম পালনকারী যিদ
লাক চুর আডা় েল পানাহার কের আর মানেু ষর কােছ কাশ করল স িসয়াম অবায় আেছ তাহেল স িসয়াম পালনকারী
বেল গণ হেব না। এমিনভােব স িদেনর বলা ও পানাহার ও যৗনাচার তাগ করল বেট িক িসয়ােমর িনয়ত িছল না তাহেল
স িসয়াম আদায় কেরেছ বেল ধরা হেব না। িসয়াম পালনকারীর এ অনভ
ু িূ ত আল¬◌াহেক ভয় করা ও তার মারাকাবার
মাণ িদেত িশখায়। (মারাকাবা হল : সবদা আল¬◌াহ আমােক ও আিম যা করিছ তা দখেছন এ ধরেনর দ ৃঢ় অনভ
ু িূ ত ধারণ
করা) তাই িসয়াম মস
ু িলমেক ঈমােনর সততার মাণ িদেত িশণ দয়। তােক রণ কিরেয় দয় য,মািমন িহেসেব তার
কতব হল সবদা আল¬◌াহর মারাকাবা করা অথাৎ এ দ ৃঢ় িবাস পাষণ করা য আমার িতিট মহু েত
ূ র িতিট কাজ
আল¬◌াহ রাুল আলািমন পযেবণ করেছন তাই আমােক কান কােজ তার অবাধ হওয়া চলেব না। িতিন যােত স হন
ধু তা-ই আমােক করেত হেব। যিদ এ রকম মারাকাবার সােথ িসয়াম আদায় করা যায় তাহেল তার জন রেয়েছ যা
আল¬◌াহর রাসূল সাল¬◌াল¬◌া আলাইিহ ওয়া সাল¬◌ামবেলেছন :—
 ) إﻻ اﻟﺼﻮم ﻓﺈﻧﻪ:ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎل اﻟ. ﺳﺒﻊ ﻣﺌﺔ ﺿﻌﻒﻛﻞ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ آدم ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ أﻣﺜﺎﻟـﻬﺎ إﻟ
( رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.. .  ﻳﺪع ﺷﻬﻮﺗﻪ وﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻠ، وأﻧﺎ أﺟﺰى ﺑﻪﻟ
‘মানব সােনর িতিট নক আমেলর িতদান দশ থেক সাত শত ণ পয ব ৃি করা হয়। আল¬◌াহ তাআলা বেলন, িক
িসয়ােমর িবষয়টা িভ। কননা িসয়াম ধু আমার জন আিমই তার িতদান দব। আমার জনই স পানাহার তাগ কের
থােক। (বাখাির ও মস
ু িলম)

আর এ িবষয়টা সকল কার ইবাদত-বেিগেত থাকেত হয়। যখন মানষু িবাস করেব আল¬◌াহ আমােক সবদা দখেছন
তখন স িবনা ওজেু ত সালাত আদায় কের না। িঠক তমিন কান কােজ ফাঁিক িদেত চা করেব না। সকল কার কাজ-কম
যথাযথ ও স
ু রভােব সাদন করেব।

(৫) ধয, সবর ও দ ৃঢ় সংকের িশণ :
িসয়ােমর মাস মূলত ধয ও সবেরর মাস। িসয়াম মেনর চািহদা পূরেণ বাধা দয়ার মাধেম সংকের দ ৃঢ়তার িশণ দয়।
আল¬◌াহ রাুল আলািমন কতকৃ িনধািরত সীমােরখা লন না কের তা মেন চলার অভাস গডে় ত িশিত কের গেড়
তােল। কখেনা তাঁর সীমা লেনর কথা িচা কের না। আল¬◌াহ তা‘আলা িসয়ােমর িবধান বণনা করার পর বেলেছন :
ﺎ )اﻟﺒﻘﺮةﻮﻫﺑ ﺗَﻘْﺮََ ﻓﻪ اﻟﺪُودﻠْﻚَ ﺣ ﺗ: ১৮৭)
‘এেলা আল¬◌াহর সীমােরখা। সত
ু রাং এেলার িনকটবতী হয়ও না।’ সূরা বাকারা :১৮৭
এর মাধেম মানষু িনেজর মন ও িবেবকেক িনয়ণ করার মতা লাভ কের। উদাহরণ িহসােব বলা যায়, ধন কান বি
একিট খারাপ অভােস িল। ইা থাকা সেও স এর থেক িবরত থাকেত পারেছ না। রমজান মােসর িসয়াম তার তার বদ
অভাস উৎপাটন করেত একটা িবরল সেু যাগ স ৃি কের িদেয়েছ। এরপর স যন আর বলেত না পাের য আিম পাির না।

(৬) আেখরাতমখু ী করার িশণ :
িসয়াম পালনকারী পািথব সকল ভাগ-িবলাস তাগ কের িনয়ার িত িবমখু হেয় আেখরাতমখু ী হওয়ার দীা িনেয় থােক।
তার এ তাগ ধমু া আল¬◌াহর সি অজেনর মাধেম আেখরােত জাাত লােভর উেশ বতীত অন িকছরু জেন নয়।
এ আধািক িশার মাধেম িনয়ার সােথ সক কিমেয় আেখরােতর সকেক াধান দয়ায় সবক িনেয় থােক। আর এ
ল অজেন স শারীিরক ও আিথক ইবাদত-বেিগ ও সৎকম সাদন  শ করেত চা কের।

(৭) আল¬◌াহর অনু েহর িত কিরয়া ও স ৃি জীেবর সবা করার দািয় রণ কিরেয় দয়া :
অনু েহর কথা ভুেল যাওয়া মানেু ষর একিট ভাব। অনু হ মূলায়ন করেত শেখ তখন, যখন স তা হািরেয় ফেল।
িসয়াম আদােয়র মাধেম বিত ও অভাবী মানষু েদর রবা অনধু াবন করেত শেখ। তখন স যমন তার িত আল¬◌াহ

রাুল আলা-মীেনর অনু েহর কথা রণ কের আল¬◌াহর শাকর আদােয় যতœবান হয় তমিন বিত, অভাবী, অনাহার
ি মানেু ষর অিধকার আদােয়র জন দািয় পালেন অসর হয় ও তােদর সবা করেত উৎসাহ পায়।

(৮) িসয়াম সমাজ সংােরর একিট িবদাপীঠ :
িসয়ােমর য সকল িহকমত রেয়েছ যা বিেক পির কের, এসকল িহকমত সমাজেকও পির ও সংাের ভূিমকা রােখ।
কননা বির পিরতা হল সমাজ ির পথ। বি সংেশাধন হেয় গেল সমাজ সংেশাধন হেয় যায়। তাইেতা আমরা
দিখ, িসয়ামেক সামািজক ভােব আদায় করেত হয়। অথাৎ একই সােথ একই সমেয়। িক নফল িসয়াম সকলেক এক সমেয়
এক সােথ আদায় করেত হেব বেল কান বাধ-বাধকতা নই। রমজান আমােদরেক সমাজ সংােরর পেথ উু কের, সমাজ
যতই কলিু ষত হেয় যাক না কন। রমজান ইসলািম শিরয়া বাবায়েনর আোলেনর এক অনক
ু ু ল সময়। এ সময় যমন
শয়তােনর স ৃ িতকূ লতা বল হেয় পেড,় তমিনভােব মানেু ষর মেধ ইসলােমর িত আহ অনান সমেয়র তুলনায় বিশ
দখা যায়। তাই সমাজ সংােরর উেদােগর এটাই উপয
ু সময়। মানষু েক বঝ
ু ােনার এটা উম সময় য, ইসলািম শিরয়া
হর বাবায়ন সমােজ শাি িতার একমা পথ।

(৯) শারীিরক শি ও সু তা অজন :
এক নর থেক আট পয িসয়ােমর য সকল কলাণকর িদক আেলািচত হল তা ছাডা় ও িসয়ােমর একিট কলাণকর িদক হল
াের উিত। িনয়ম তািক ভােব খাবার হণ, পিরিমত আহার, িঠক একই সময় পানাহার আবার িঠক একই সময় িবরিত
দয়া ইতািদ পাকলীেক িনিদ সমেয়র জন িবাম দয় ফেল পাকলী শিশালী হয়। এমিনভােব ইসলাম বিতত
েতকিট ইবাদত-বেিগেত রেয়েছ িহকমত ও মানেু ষর জন অসংখ পািথব কলাণ।

সমা
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