
Ramadan medan
mempertajam akal
Perjuangan menundukkan hawa nafeu perlu diteruskan untuk kesihatan rohani jasmani
ALLAHYARHAM Pak

Sako pernah menyifat
kan Aids sebagai akibat
iblis dan syaitan kerana

kaitannya dengan amalan
homoseksual yang melam
pau Bahkan sehingga hari
ini akibat syaitan inilah pe
nyakit ini tems meningkat
dan kini telah mengancam
populasi dunia
Sepanjang Ramadan syai

tan dikatakan dirantai maka
wajarlah kita berasa selamat
ahli keluarga selamat saha
bat handai selamat dan se
mua orang selamat termasuk
mereka yang berpuasa Akan
terhüidarlah masalah yang
diakibatkan syaitan seperti
mencuri makan kerana tak
puasa makan melampau pe
nyalahgunaan dadah mero
kok minum arak salah laku
seks dan pelbagai lagi amalan
keji dan buruk yang tidak
disukai semua orang
Bahkan dalam jangka pan

jang masalah kesihatan juga
turut terbendnng Badan
menjadi sihatkerana tiada lagi
lebihan lemak dan kolesterol
nikotin dan tar gula dan ka
lon dan yang penting patho
gen puaka yang dibawa oleh
amalan yang tidak sihat ini
Tiada lagi masalah obesiti

diabetes mellitus tekanan
darah tinggi dan yang pen
ting fikiran pun bertambah
sihat kerana tidak lagi ter
ganggu memikirkan tahap
kesihatan semakin meru
dum

Persoalannya benarkah
amalan häsutan syaitan ini
lenyap pada Ramadan ini
Mengimbas kembali Rama
dan lalu ternyata ia amat
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sukar untuk hilang begitu
saja Akan ada segelintir me
reka yang masih mengamal
kan mencuri makan kerana
tidak puasa makan melam
pau dan membazir meng
hisap dadah dan merokok
masih menegnk arak salah
laku seks dan pelbagai lagi
amalan tidak sfliat yang di
bawa syaitan
Sehamsnya kalau syaitan

telah dirantai maka tiadalah
amalan burukbegini Jelaslah
masih ada sesuatu yang telah
dilatih syaitan sehingga ama
lan buruk ini terus kekal di
bulan mulia ini Inilah yang
dikatakan nafsu
Pada Ramadan amalan bu

ruk ini sepatutnya berkura
ngan manakala amalan sihat
bertambah Jelaslah godaan
nafsu nampaknya jauh lebih
mendominasi berbanding
akal yang sepatutnya mem
bimbing ke arah amalan si
hat Sekali gus menjelaskan
pengajaran Ramadan gagal
difahami
Sama ada disedari atau ti

dak hampir semua masalah
kesihatan yang berlaku hari
ini adaiah kerana amalan kita
terhadap mulut dan perut
Tidak cukup makan meng

hirup dan menghisap naluri
buruk ini akan diteruskan ke
kawasan di bawah perut
Amalan yang terus terusan
dihasut syaitan dan nafsu me
lampau ini akan perlahan la
han merosakkan jasad fiki
ran dan pegangan agama se
cara berantai Baik kerana le

bihan nutrien seperti lemak
kalori kolesterol protein dan
lain lain ia juga berlaku ke
rana lebihan radikal bebas
seperti bahankimia dan tok
sin serta hidupan mikrob
yang bahaya seperti HIV
Hepatitis B Papiloma Virus
dan sebagainya
Justeru adaiah perlu fal

safah puasa Ramadan dipe
ringatkan kembali bukan sa
ja dari sudut agama tetapi
juga dari sudut kesihatan
Dengan mengawal mulut se
cara tak langsung nafsu juga
turut dikawal Sekali gus me
ngajak pengamalnya meng
hargai peranan akal
Akal yang telah berbu
lan bulan dipenjara dan di

perlecehkan syaitan dan naf
su sepatutnya diberikan hak
nya untuk mengemudikan
tubuh Dengan ketiadaan
syaitan seharusnya nafsu ju
ga boleh ditekan dan ditun
dukkan Bukankah nafsu itu
sifatnya haiwan yang sebe
namya mudah dilembutkan
Di era masyarakat yang te

lah banyak menyeleweng
akibat pelbagai sebab pera
nan akal memang sangat sa
ngat diperlukan lebih lebih
lagi ketika melalui Ramadan
Dengan adanya pantang la
rang yang kuat di bulan ini
sewäjamya akal menjadi ber
tambah matang untuk dapat
memandu nafsu sama sama
menghormati Ramadan Bu
kan saja ketika berpuasa te
tapi yang paling penting ia
lah ketika berbuka
Apa yang lebih diutamakan

ketika berbuka kehendak
akal atau kehendak nafsu Sa

tu pilihan cukup mencabar
Berazamlah untuk berbuka

secara sederhana bagi mem
buktikan akal boleh mengua
sai nafsu yang sentiasa me
lonjak lonjak ketika sampai
waktu berbuka
Ramadan merupakan ha

diah murni yang dianuge
rahkan Allah agar manusia
dapat menggilap kembali
akalnya yang telah lama lu
suh dan berkarat angkara
syaitan dan nafsu Dengan
menahan segala bentuk naf
su tidak makan tidak mi
num tidak mencuri tidak
mengumpat tidak bersetu
buh di siang hari dan
lain lain perkara yang se
dap sedap selama 14 jam
sehari sepanjang 30 hari se

harusnyalah akal dapat di
gilapkan dan seterusnya di
perkasakan untuk terus kekal
memimpin tubuh badannya
untuk berada dalam landa
san yang di restui hukum
hidupnya
Seseorang itu akan patuh

kepada peraturan bertubuh
sihat menjaga makan dan
minum tidak mengambil al
kohol mula membenci ro
kok menjauhi amalan seks
yang dilaknati agama dan
melakukan riadah apabila ia
didasarkan akal yang waras
Dia juga akan patuh kepada

peraturan alam menjaga
mengekalkan dan tidak
mengganggu ekosistem se
mula jadi yang telah dise
diakan alam Dia patuh ke
pada peraturan serta amanah
yang dikurniakan Allah
menjaga nyawa maruah
harta benda agama ketu

runan serta adat hidup ber
masyarakat Begitulah apa
bila akal dipergunakan bagi
memahami erti kehidupan
yang düalui
Justeru Ramadan yang se

benar benarnya dapat meng
angkat dan menghargai nilai
akal Dengan tarbiah keima
nan yang kebetulan banyak
berlaku di bulan ini akal
sepatutnya cukup berkuasa
untuk terus memimpin tu
buh badan agar kekal mantap
dan tidak mudah diperda
yakan nafsu Hatta apabila
Ramadan berakhir sekali
pun kekuatannya tetap sama
meskipun diserang kiri dan
kanan oleh iblis dan syaitan
yang amat kelaparan
Penulis bläh profesor dan perundlng

penyakit berkattan gaya hidup

Ramadan merupakan
hadiah murnl yang
dlanugerahkan Allah
agar manusia dapat
menggilap kembali
akalnya yang lama
berkarat angkara
yattan dan nafsu
Dengan menahan

segala bentuk nafsu
seharusnya akal dapat

dfgllapkan dan
seterusnya dlperkasa
untuk terus kekal

memimpin tubuh badan
untuk berada dalam

umdasan yang dl restui
hukum hldup
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