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রামাযােনর ভুল- িট 

মােহ রামাযান আ া   তা‘আলার প  থেক একিট বরকতময় মাস। এ মাসেক আ া   

তা’আলা খুবই ভালবােসন। এমােসর মযাদায় িতিন তাঁর রহমেতর ভা ার উে াচন কের 

দন। ক ণা ও ন‘য়ামেতর আধার জা ােতর দরজা সমহূ খুেল দন। শাি  ও গযেবর 

আবাস জাহা ােমর দরজা সমহূ ব  কের দন। আর মানেুষর িচর শ  কাশ  শমন 

শয়তানেক শৃ লব  কেরন। যােত কের মানুষ তাঁর রহমত, ক ণা ও মাগিফরাত লােভ 

ধন  হয়। জা ােতর কম কের জা ােতর অিধবাসী হয় আর জাহা ামেক ভয় কের ও 

শয়তান থেক দূের থােক।  

িক  আফেসােসর িবষয় হেলও সত  কথা য, বতমােন মানুষ মােহ রামাযােন িছয়াম 

আদায় কের িঠকই িক  তােদর িছয়াম তােদরেক পির  করেত পাের না। এ মােস 

তােদর অব া দখেল বুঝা যায়না য, তারা িক সত ই আ াহর আনগুত  করেছ না 

শয়তােনর আনগুত  করেছ। রাজাদােরর সংখ া অগিণত। িক  তােদর মােঝ জা াতী 

কেমর বণতা খুবই কম। আ াহর জা ােতর খালা দরজা িদেয় েবশ করার অনীহাই 

যন বশী। আর জাহা ােমর ব  দরজােক খালার জন  করাঘাত করেতই বশী ব । 

শয়তানেক শৃ লব  করা হেয়েছ সত  িক  আজ মানুষই য বড় শয়তান সেজ বেস 

আেছ। শয়তানী কাজ-কম করার জন  শয়তােনর েরাচনার দরকার নই। তাই তা িকছু 

লােকর কাযকলাপ দেখ শয়তানও তােদর থেক ল ােবাধ কের।  

রামাযান মােস মানুষ সাধারণত: য সম  শরীয়ত িবেরাধী কাযকলােপ িল  হয় িন  

তার িকছু িববরণ করা হল: 

১) রাত জাগা ও িন ায় িদন কাটােনা: এ অভ ােসর কারেণ বা া িবিভ  ধরেণর কল াণ 

থেত মাহ ম হেয় যায়। কখেনা এর কারেণ জামােতর সােথ সালাত ছেুট যায় বা 

সালােতর সময়ও পার হেয় যায়। 



২) রামাযােন খাদ -পানীয়েত বাড়াবািড় করা: অেনক মানেুষর কােছ রামাযান যন 

খানািপনার ব াপাের িতেযািগতার মওসুেম পা িরত হেয়েছ। অথচ রামাযান গরীব-

ঃখীর অভাব ও ঃখ অনটন অনধুাবন করার মওসুম।  

৩) আেগভােগ সা র খেয় ফলা: অেনক মানুষ আেগভােগ সা র খেয় ফেল। রাত 

বােরাটা বা একটার িদেক সা র খেয় ঘিুমেয় পেড়। ফেল স কেয়ক ধরেণর “িট 

কের। যমন, স সু াত িবেরাধী কাজ কের, শষ রােত সা র খাওয়ার বরকত থেক 

বি ত হয়। আর যিদ তার ফজেরর ফরয ছালাত ছুেট যায় তেব আরও বড় ধরেণর 

অপরাধ স কের বসল। রাসূলু াহ বেলেছন ِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَكًة  َتَسحَُّروا َف -" তামরা 

সা র খাও কারণ সা ের বরকত রেয়েছ।" (বুখারী, মসুিলম) অন  হাদীেছ বলা হ য়েছ: 
 আমােদর ও আহললু িকতাব" َفْصُل َما َبْیَن ِصَیاِمَنا َوِصَیاِم َأْھِل اْلِكَتاِب َأْكَلُة السََّحِر  

(ই দী-ি ানেদর) িছয়ােমর মােঝ পাথক  হল স র খাওয়া।" অথাৎ তারা সা র না 

খেয় িছয়াম পালন কের আর আমরা সা র খেয় িছয়াম পালন কির। (মুসিলম হাদীছ 

নং ১০৯৬, িতরিমযী হাদীছ নং ৭০৮।) 

৪) দরী কের ইফতার করা: অেনক মানুষ সূয ডুেব যাওয়ার পরও অিধক সতকতার 

যিু েত িতন িমিনট দরীেত ইফতার কের। এটা শয়তােনর ওয়াসওয়াসার অনসুরণ 

ছাড়া আর িকছু নয়। কননা নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: 

َلا َتَزاُل ُأمَِّتي ِبَخْیٍر َعجَُّلوا اْلِفْطَر  " ততিদন যাবত আমার উ ত কল ােণর মােঝ 

থাকেব যতিদন আেগভােগ (সূয ডুবার সােথ সােথ) ইফতার করেব।" (সহীহ বুখারী) 

হাদীেছ কদুসীেত এেসেছ: َقاَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأَحبُّ ِعَباِدي ِإَليَّ َأْعَجُلُھْم ِفْطًرا   " আ াহ 

বেলেছন বা েদর মেধ  ঐ বা া আমার িনকট অিধক ি য় য আেগ ভােগ ইফতার 

কের।" (িতরিমযী) 

৫) খারাপ চির  ও অসৎ ব বহার করা: অেনক রাজাদার রাজা রেখও ত রেগ যায়, 

অসৎ আচরণ কের, মানুেষর সােথ খারাপ ব বহার কের। িমথ া, গীবত ও চুগলেখািরেত 

িল  হয়। অথচ এ প করা িছয়ােমর উপকািরতা ও িহকমেতর পিরপ ী। এর মাধ েম 

িছয়ােমর ছওয়াব িবন  হেয় যায়। কতৃপে  িছয়াম ব ি েক পিব  কের, তার 



চির েক সু র কের, মসুিলম ব ি েক উ ু  কের ছবর- ধয, দয়া-অনকু া ও ব ি  

কাশ করেত।  

 রাসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: 

َوِإَذا َكاَن َیْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفَلا َیْرُفْث َوَلا َیْصَخْب َفِإْن َسابَُّھ َأَحٌد َأْو َقاَتَلُھ َفْلَیُقْل ِإنِّي ، 
  اْمُرٌؤ َصاِئٌم   

 "যখন তামােদর কােরা িছয়ােমর িদন উপি ত হয় তখন স যন কান অ ীল কথা ও 

কাজ না কের এবং অেহতকু উচঁ ুকে  কথা না বেল অথাৎ ঝগড়া-িববাদ না কের। যিদ 

কউ তােক গািল দয় বা তার সিহত লড়াই-ঝগড়া করেত আেস তেব স যন তােক 

বেল দয়, আিম রাযা আিছ।।" (বুখারী মসুিলম) 

 অন  একিট হাদীেছ এেসেছ: 

  َمْن َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِھ َفَلْیَس ِللَِّھ َحاَجٌة ِفي َأْن َیَدَع َطَعاَمُھ َوَشَراَبُھ    

" য ব ি  িছয়াম রত অব ায় িমথ া কথা ও কাজ পিরত াগ কের না, আ াহর কানই 

দরকার নই তার পানাহার ত াগ করােত।" (বুখারী) 

৬) রাযার ফযীলত ও তার িবিধ-িবধান স েক অ তা: রাযাদারেদর অেনেকই রাযার 

ফযীলত, মাসআলা-মাসােয়ল ও িবিধ-িবধান স েক কানই ান রােখ না। রাযা 

অব ায় িক করণীয় িক বজনীয়, িক করেল িছয়াম হালকা হেয় যায়, িকেস িছয়াম ন  

হেয় যায়, এ মােস কান ধরেণর কাজ আ া   পস  কেরন স স েক মােটও ান 

রােখ না বা ান রাখার েয়াজন অনভুব কের না। 

৭) রােত েদাষ হেল গাসল করেত দরী করা: অেনেক ল া বশত: রােত গাসল 

কের না। আর এভােব ফজর ছালাত পিরত াগ কের বা সূেযাদেয়র পর গাসল কের 

ফজর পেড়। এটা িনতা ই অ তা ও নাহর কাজ। েদাষ হেল বা ামী- ী িমলেনর 

মাধ েম নাপাক হেল, নাপাকী অব ােতই সা র খাওয়া যায় এবং রাযার িনয়ত করা 

যায়। তেব অবশ ই ফযর ছালােতর আেগ গাসল করেত হেব এবং ছালাত আদায় 

করেত হেব। 



৭) মুেখ উ ারণ কের রাযার িনয়ত পাঠ করাঃ িছয়ােমর জন  িনয়ত বা সংক  করা 

জ রী। কননা রাসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: 

  "َمْن َلْم ُیَبیِِّت الصَِّیاَم َقْبَل اْلَفْجِر َفَلا ِصَیاَم َلُھ

" য ব ি  ( থম) ফজেরর পেূব িনয়ত করেবনা তার িছয়াম হেব না।" (নাসাঈ)  

িনয় াহ-আরবী শ , উহার শাি ক অথ ই া, সংক  ও মেন মেন িকছরু আকা া 

রাখা। উহা অ েরর কাজ (মেুখর নয়)। ( দখুন িলসানলু আরব, ১৮ খ  ৩৪৩ পঃৃ) 

শরীয়ত আমােদরেক িতিট ইবাদেতর জন  িনয়ত করেত বেলেছ, কাথাও িনয়ত মেুখ 

বলেত বলা হয় িন। অতএব নাওয়াইত.ু..  শে র মাধ েম িনয়ত বলা একিট অেহতুক 

কাজ। আর শরীয়েতর দৃি েত জঘন তম িবদআত। কননা এই অেহতুক কাজিট 

রাসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম), ছাহাবাহবগ, তােবঈন, আ  বাউত 

তােবঈন ও চার ইমােমর কউ-ই কেরন িন। এ মেম করুআন-সু ােত কান দলীলও 

খঁুেজ পাওয়া যােব না। 

৮) তারাবীহ ছালাত আদায় না করা: তারাবীহ ছালাত আদায় না কের কান অনথক 

কােজ িল  থাকা উিচত নয়। িবেশষ কের তারাবীহ নামায না পেড় িডশ, িভিডও, িসিড 

ভৃিতর মাধ েম নাটক, িসেনমা ও অ ীল ছিব দেখ বা তাস, িট বাড ভৃিত অনথক 

খলা খেল বা গ - জব কের সময় অিতবািহত করা আরও বড় ধরেণর অপরাধ ও 

পাপ। 

৯) রামাযােনর থম িদেক ইবাদেত তৎপরতা কাশ আর শেষর িদেক অলস হেয় 

যাওয়া: যার ফেল দখা যায় রামাযান  হেল নামাযীর সংখ া বা তারাবীেত মছু ীর 

সংখ ায় মসিজদ পিরপণূ হেয় যায়। িদন গড়ােত থাকেল ধীের ধীের এ সংখ ায় াস 

পেত থােক। অথচ এ প করা সু ােত রাসূেলর িবপরীত কাজ। নবী (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) রামাযােনর শষ দশেকর তলুনায় ইবাদত-বে গীেত এত বশী 

তৎতপরতা অন  িদেন দখােতন না।  

১০) রামাযান শষ হেল মসিজেদর সােথ স ক িছ  করা: িকছু রাজাদার আেছ 

রামাযান এেল ছালাত-িছয়ােম ভালই অ সর হয়। িক  রামাযান শষ হেয় গেল 



তােদরেক আর মসিজেদ খঁুেজ পাওয়া যায় না। িনয়াদারীেত তারা এতই ব  য, 

তােদরেক মসিজেদ খুব কমই দখা যায়। অথচ মসিজেদর সােথ স ক রাখা ঈমােনর 

বািহ ক পিরচয় ও মনুােফ ী থেক মিু  পাওয়ার অন তম উপায়। আ া   সবাইেক 

হদায়াত ক ন॥ 

১১) রাযা রেখ ছালাত আদায় না করা বা রামাযান চেল গেল নামাযও ছেড় দয়া: 

এটা আরও বড় অপরাধ; বরং এটা কুফরী। কননা ঈমােনর পর নামায ইসলােমর 

সবেচেয় বড় রাকন। নামায হে  ঈমান ও কুফরীর বািহ ক মানদ । রাযার ান 

নামােযর অেনক পের। িকয়ামত িদবেস সব থম নামায স েকই  করা হেব। যিদ 

নামায হণীয় হয় তেব অন ান  আমল হণীয় হেব। আর নামায ত াখ াত হেল 

অন ান  আমলও ত াখ াত হেব।  

১২) রামাযান মােসর ব াপাের চিলত কিতপয় জঈফ ও জাল হাদীছঃ 

• "িছয়ামকারীর িন া ইবাদত।" 

• " তামরা রাযা রাখ সু  থাকেব।" 

• " য ব ি  িবনা ওজের রামাযােনর একিট রাযা পিরত াগ করেব, সারা 

বছরও যিদ স িছয়াম রােখ তবু তার জন  যেথ  হেব না।" 

• "রামাযােন থম দশক রহমত, পরবতী দশক মাগিফরাত ও শষ দশক 

জাহা াম থেক মুি ।" 

• "রামাযান মােস একিট ফরয ইবাদত অন  মােসর স রিট ফরেযর বরাবর। 

আর একিট নফল ইবাদত অন  মােসর একিট ফরেযর বরাবর। " 

• "মানষু যিদ জানেতা রামাযােন িক পিরমাণ ছওয়াব রেয়েছ, তেব আমার 

উ েতর সবাই কামনা করেতা সারা বছরই রামাযান থাক।" 

• " েত ক ব র যাকাত আেছ, শরীেরর যাকাত হে  িছয়াম।" 



• "িন য় আ া   তা‘আলা রামাযান মােসর থম িদেনর সাকাল বলা সম  

মসুলমানেক মা কের দন।" 

• " রাজাদােরর িতিট লামকপূ তাসবী  পাঠ কের। আর রাযা পালনকারী 

নারী পু েষর জন  িকয়ামত িদবেস আরেশর নীেচ েণর দ রখানা িবছােনা হেব।" 

• "িন য় আ া   তা‘আলা রামাযান মােসর েত ক িদন ৬ ল  এমন মানুষেক 

জাহা াম থেক মু  ঘাষণা কেরন যােদর জন  জাহা াম আবশ ক হেয় িগেয়িছল।" 

এছাড়া আরও অেনক শরীয়ত িবেরাধী কথা ও কােজ মানুষ এ পিব  মােস িল  হয়। 

আ াহর কােছ আমরা ‘আ কির িতিন যন আমােদরেক মােহ রামাযােন কুরআন-সু া  

তথা শরীয়ত বিজত ও আ াহর অপস নীয় নােহর িবষয় েলা থেক দেূর রােখন। 

আর ফযীলতপূণ আমল সমহূ বশী কের আদায় কের িনয়ােত সৗভাগ শালী ও 

আেখরােত মিু া েদর অ ভু  কের রাইয় ান নামক দরজা িদেয় জা ােত েবশ 

করান। আমীন॥ 

অনবুাদ : মহুাঃ আব াহ আ  কাফী 

িশ ক, আল ঈস ইসলামী স ার, সঊদী আরব। 

স াদনায়: আ ু ািহল হাদী 

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এ  গাইেড  স ার, সউদী আরব। 
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