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েরাযা িবষয়ক িকছু জ্ঞাতব
সকল �শংসা জগৎসমূ েহর �িতপালক আ�াহর জনয্ এবং আমােদর
নবী মুহা�াদ, তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীেদর �িত দর ও সালাম।
েরাযা িবষেয় সংিক্ষ� এই �ব�িটেত েরাযার িবধ, েরাযায় মানু েষর
ে�িণেভদ, েরাযা ভে�র কারণ ও অনয্ানয্ কিতপয় �েয়াজনীয় মাসয়াল
সংেক্ষেপ আেলাচনা করা হেয়।
১- ‘িসয়াম’ বা েরাযা : ফজেরর শুরু হেত সূযর্া� পযর্� েরাযা ভ
কারণ েথেক িবরত হেয় আ�াহর উে�েশয্ ইবাদত পালন করা
২- রমযােনর িসয়াম : রমাযােনর িসয়াম ইসলােমর পাঁচিট রুকেনর
অনয্তম একিট রুকন বা িভ
েযমন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া স�াম বেলন : ইসলাম পাঁচিট
�ে�র উপর �ািপত (১) সাক্ষয্ েদয়া, আ�াহ বয্তীত েকান মাবুদ
েনই এবং মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম আ�াহর রাসূ ল (২)
রীিতমত নামায আদায় করা (৩) যাকাত েদয়া (৪) রমযােনর েরাযা
পালন করা (৫) বায়তু�াহর হ� করা। (বুখারী ও মুসিলম)
িসয়াম পালেনর েক্ষে� মানুেষর ে�িণে
িসয়াম �েতয্ক �া� বয়, িবেবক স��, সামথর্য্বান ও িনজ বাস�াে
অব�ানকারী মুসিলম বয্ি�র উপর ফরয
েযসব েলােকর �িত িসয়াম ফরয নয় :
১- কােফর : ইসলাম �হেণর পূ েবর্ কােফেরর উপর িসয়াম ফরয নয়
এবং তার জনয্ ইসলাম �হের পর কাযা করাও জরুির নয়
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২- অ�া� বয়স : অ�া� বয়� েছেল-েমেয়র উপর িসয়াম ফরজ নয়
িক� অভয্াস গড়ার জনয্ েরাযা পালেনর আেদশ করা যাে
৩- পাগল : �া� বয়� পাগেলর উপর িসয়াম ফরয নয় এবং তার জনয্
েরাযা কিরেয় েনয়ারও �েয়াজন েনই, অনু রূপ িবধান যার জ্ঞান ে
েপেয়েছ এবং যার অিত মা�ায় মিত�ম হওয়ার কারেণ ভাল-ম�
তারতময্ করেত পাের না
৪- অপারগ : �ায়ী সামথর্য্হীন েযমন অিতশয়বৃ� বা এমন েরাে
আ�া� যার আেরাগয্ লােভর আর আশা েন, এরূপ বয্ি�র �ি
িসয়াম ফরয নয়। তেব রমযােনর �েতয্ক িদেনর জনয্ একজ
িমসিকনেক খাবার িদেত হেব।
৫- অসু � : অ�ায়ীভােব েরােগ আ�া� বয্ি�র পেক্ষ েরাযা রাখা কি
হেল সু � না হওয়া পযর্� েরাযা রাখেব ন, িক� সু � হওয়ার পর কাযা
করেব।
৬- গভর্বতী বা দুধ পান করায় এমন মিহলা : গভর-ধারণ বা দু ধপান
করােনার কারেণ যিদ তােদর �িত েরাযা রাখা কিঠন হয় বা �ীয়
স�ােনর অিনে�র আশ�া কের তেব েরাযা না েরেখ যখন আশ�ামু�
হেব তখন সু িবধা মত সমেয় কাযা কের েনেব।
৭- মািসক ঋতু�াব অথবা স�ান �সবজিনত �াব হেল উ� অব�ায়
েরাযা না েরেখ, তা দূ র হেল পের কাযা কের েনেব।
৮- িনরুপায় : এমন বয্ি� েয েরাযা েছেড় িদেত বাধয, েযমন েকান
েছাট বা�া পািনেত ডুেব েগেছ অথবা আগুেন পুেড় যাে� তােক মু�
করার জনয্ েরাযা েছেড় িদেত হেল েদেব িক� পরবতর্ীেত কাযা কে
েনেব।
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৯- মুসািফর : মুসািফেরর জনয্ সফের েরাযা রাখ, না রাখার �াধীনতা
রেয়েছ, তেব যিদ না রােখ পের কাযা কের েনেব। উে�খয, মুসািফর
ই�া করেল যতিদন সফের থাকেব, (উ� সফর ���ায়ী েহাক বা
�ায়ী) ততিদন েরাযা ছাড়েত পারেব।
েরাযা ভে�র কারণ
েরাযাদার যিদ ভুল�েম বা নােজেন বা বাধয্ হেয় িকছু  েখেয় েফেল,
তেব েরাযা ন� হেব না, আ�াহ বেলনۡ :

َ ۡ َ َ َٓ ّ َٓ ۡ َُ َ َّ�
[٢٨٦ :ينا أ ۡو أخ َط�نا ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
س
ِ َ ﴿ ََنا � تؤاخِذنا إِن

‘‘েহ আমােদর �িতপালক! যিদ আমরা ভুল কের বিস অথবা
অজ্ঞাতসাের েদােষ িল� হই তেব আমােদরেক পাকড়াও কর ন’’ {সূ রা
আল-বাকারা : ২৮৬}
আ�াহ তাআলা বেলন :
َ �ِنُ ب ۡٱ
ۢ ّ � ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ُطۡم
[١٠٦ :ي� ٰ ِن ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
ِ ِ َ ﴿ ِ�َ من أ�رِه وقلبهۥ

‘‘তেব তার জনয্ মহা শাি� নয় যােক কুফরী করেত বাধয্ করা হেয়ে
িক� তার অ�র ঈমােন অিবচল।’’ {সূ রা আন-নাহাল : ১০৬}
আ�াহ তাআলা বেলন :
َ
ُۡ ۡ َ َٓ
ُ ُ ُُ ۡ َ ّّ عم
ُ َۡ َ َ ََۡ
ٞ � ۡم ُج َن
﴾ و�� ۡ ۚم
ِيما أخ َط�تم بِهِۦ َو�ٰ�ِن َا َََدت قل
� اح
﴿ وليس علي
[٥ :]اﻻﺣﺰاب

‘‘যা েতামরা অজ্ঞাতসাের ভুল কেরছ তােত েতামােদর েকান অপরা
েনই িক� তা েতামােদর সংক� থাকেল অপরাধ হেব।’’ {সূ রা আলআহযাব : ৫}
* অতএব, েরাযাদার যিদ ভুলবশত পানাহার কের তেব ভুেলর কারেণ
তার েরাযা ন� হেব না।
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* আর েকউ যিদ সূ যর্ ডুেব েগেছ অথবা ফজর এখনও হয়িন এরূ
মেন কের পানাহার কের তেব তার অজ্ঞতার কারেণ েরাযা ন� হেব না
* যিদ কুিল করা অব�ায় অিন�া সে�ও গলায় পািন চেল যায় তেব
েরাযা ন� হেব না।
* ��েদাষ হেলও এেত তার েকান ই�া না থাকায় েরাযা ভ� হেব না।
েরাযা ভে�র কারণ ৮ িট
১- �ী সহবাস : েরাযাদার যিদ রমাযােনর িদেন �ী সহবােস িল� হয়
তেব উ� েরাযা কাযা আদায়সহ জিটল কাফ্ফারা আদায় করেত হেব।
আর তা হেলা :
একিট েগালাম আজাদ করা, যিদ সামথর্য্ না থােক তেব ধারাবািহক দু
মাস (মােঝ িবরিত ছাড়া) েরাযা রাখেত হেব আর যিদ তার সামথর্য্ ন
থােক তেব ৬০ জন িমসকীনেক খাওয়ােত হেব।
২- বীযর্পাত : জা�তাব�ায় হ� ৈমথু ন, �ীর সােথ েমলােমশা করা,
চুেমা েদয়া, �শর্ করা অথবা অনয্ েকান কারেণ বীযর্পাত হ েল েরা
িবন� হেয় যােব।
৩- পানাহার : উপকারী বা ক্ষকারক (েযমন ধূ মপান) েকান িকছু
পানাহাের েরাযা েভেঙ যায়।
৪- ইনেজকশন েযােগ খােদয্র স�ূরক খাদয্ জাতীয় েকান িকছু �েয়া
করেল। িক� তা যিদ খােদয্র স�ূরক না হয় তেব শরীেরর েযখােনই
�েয়াগ করা েহাক যিদও তার �াদ গলায় অনু ভূত হয় েরাযা ন� হেব
না।
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৫- ইনেজকশন েযােগ র� �েয়াগ : েযমন েরাযাদােরর যিদ র�
শূ নয্তা েদখা েদয় আর তার ফেল ইেন্জকশন �েয়ােগ র � �েব
করান হয় তেব েরাযা ন� হেয় যােব।
৬- মািসক ঋতু�াব ও স�ান �সবজিনত �াব।
৭- িশংগা বা এ জাতীয় িকছু লািগেয় র� েবর করা, তেব যিদ র�
�াভািবকভােব েযমন নাক েথেক র�ক্ষরণ বা দা উঠােনার ফেল বা এ
ধরেনর অনয্ কারেণ েবর হয় তেব েরাযা িবন� হেব না
৮- বিম করেল : ই�াকৃতভােব বিম করেল েরাযা ন� হেব িক�
অিন�ায় বিম করেল েরাযা ন� হেব না।
েরাযার কিতপয় �েয়াজনীয় মাসয়ালা
১- অপিব� অব�ায় েরাযার িনয়ত করা জােয়য তেব ফজর হেল েগাসল
করেব।
২- েকান মিহলা যিদ রমাযােন ফজেরর পূ েবর্মািসক ঋতু-�াব বা স�ান
�সবজিনত �াব হেত পিব� হয় তেব েস ফজেরর পূ েবর্ েগাসল না
করেলও তার �িত েরাযা রাখা ফরয তারপর ফজের েগাসল কের
েনেব।
৩- েরাযা অব�ায় দাঁত উঠােনা, জখেম ঔষধ লাগােনা েচােখ বা কােন
ঔষেধর েফাটা িনেক্ষপ জাে, যিদও েচােখ বা কােন েফাঁটা �েয়ােগর
ফেল গলায় ঔষেধর �াদ অনু ভূত হয়।
৪- েরাযা অব�ায় িদেনর �থমভােগ ও েশষভােগ িমসওয়াক করা
জােয়য বরং অেনয্র মত তার জেনয্ও এ অব�ায় সু�া
৫- েরাযাদার গরম ও িপপাসার তী�তা কমােনার জনয্ পাি, শীতাতপ
িনয়�ণ বা অনয্ িকছুর মাধেম ঠা�া �হণ করা ৈবধ।
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৬- ে�শার বা অনয্ েকান কারেণ �াস ক� হেল েরাযা অব�ায় মুেখ
ে� করা জােয়য।
৭- েরাযাদােরর েঠাঁট শুিকেয় েগেল পািন �ারা িভজান এবং মুখ শুিকে
েগেল গড় গড়া করা ছাড়া কুিল করা ৈবধ।
৮- ফজেরর সামানয্ পূেবর্ অথর্াৎ েদরী ক ের েসহরী খাও এবং
সূ যর্াে�র পর তাড়াতািড় ইফ্তার করা সু�া
েরাযাদার ইফ্তােরর জনয্ েখজ, শুকনা েখজু, পািন, েয েকান হালাল
খাবার যথা�েম �থম েথেক অ�ািধকার িভি�েত �হণ করেব। আর
যিদ ইফ্তােরর জনয্ িকছুই না পাওয়া য, তেব েকান খাবার পাওয়ার
পূ বর্ পয� মেন মেন ইফ্তেরর িনয়ত কের েনেব।
৯- েরাযাদােরর উিচত সৎকমর্ েবিশ েবিশ করা এবং সকল িনিষ� কাজ
েথেক িবরত থাকা।
১০- েরাযাদােরর ফরয কাজসমূ হ িনয়িমত আ�াম েদয়া এবং সকল
হারাম েথেক দু ের থাকা একা� কতর্ব; অতএব, পাঁচ ওয়া� নামায
সময় মত এবং যিদ েস জামায়ােত উ� নামায আদােয়র ওযরিবহীন
েলাক হয় তেব জামায়ােতর সােথ আদায় করেব এবং িমথয্া কথ,
পরিন�া, েধাঁকাবািজ, সু দী েলন-েদন করা ও সকল হারাম কথা ও কাজ
েথেক িবরত থাকেব।
‘নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম বেলন : ‘‘েয বয্ি� িমথয্া ক,
অনু রূপ আচরণ ও জােহিলয়াত বজর্ ন না ক, তেব তার পানাহার
বজর্েনর আ�হর েকানই �েয়াজন েনই।’’ (বুখারী)
সমা�

8

