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েরাযা িবষয়ক িকছু জাঞবত  
 
সকল �শংসা জগৎসমূেহর �িঞপালক আ�াহর জনত  বং আমােদর 
নবী মুহা�াদ, ঞাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীেদর �িঞ দর ও সালাম। 
েরাযা িবষেয় সংিক্  ই �ব�ি�েঞ েরাযার িবধান, েরাযায় মানুেষর 
ে�িণেভদ, েরাযা ভে�র কারণ ও অনতানত কিঞপয় �েয়াজনীয় মাসয়ালা 
সংেকেপ আেলালনা করা হেয়েছ। 
১- ‘িসয়াম’ বা েরাযা : ফজেরর শু হেঞ সূযূার পযূপ েরাযা ভে�র 
কারণ েথেক িবরঞ হেয় আ�াহর উে�েশত ইবাদঞ পালন করা। 
২- রমযােনর িসয়াম : রমাযােনর িসয়াম ইসলােমর পাঁলি� ুকেনর 
অনতঞম  কি� ুকন বা িভঞ। 
েযমন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন : ইসলাম পাঁলি� 
রে�র উপর �ািপঞ (১) সাকত েদয়া েয, আ�াহ বতঞীঞ েকান মাবুদ 
েনই  বং মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল (২) 
রীিঞমঞ নামায আদায় করা (৩) যাকাঞ েদয়া (৪) রমযােনর েরাযা 
পালন করা  (৫) বায়ঞু�াহর হ� করা। (বুখারী ও মুসিলম) 
 
িসয়াম পালেনর েকেষ মানুেষর ে�িণেভদ 
িসয়াম �েঞতক �া্ বয়স, িবেবক স��, সামথূতবান ও িনজ বাস�ােন 
অব�ানকারী মুসিলম বতিির উপর ফরয। 
 
েযসব েলােকর �িঞ িসয়াম ফরয নয় : 
১- কােফর : ইসলাম �হেণর পূেবূ কােফেরর উপর িসয়াম ফরয নয় 
 বং ঞার জনত ইসলাম �হেণর পর কাযা করাও জুির নয়। 
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২- অ�া্ বয়স : অ�া্ বয়� েছেল-েমেয়র উপর িসয়াম ফরজ নয় 
িক� অভতাস গগার জনত েরাযা পালেনর আেদশ করা যােব। 
৩- পাগল : �া্ বয়� পাগেলর উপর িসয়াম ফরয নয়  বং ঞার জনত 
েরাযা কিরেয় েনয়ারও �েয়াজন েনই, অনুরপ িবধান যার জান েলাপ 
েপেয়েছ  বং যার অিঞ মাষায় মিঞ�ম হওয়ার কারেণ ভাল-ম� 
ঞারঞমত করেঞ পাের না। 
৪- অপারগ : �ায়ী সামথূতহীন েযমন অিঞশয় ব ব বা  মন েরােগ 
আ�াপ যার আেরাগত লােভর আর আশা েনই,  রপ বতিির �িঞ 
িসয়াম ফরয নয়। ঞেব রমযােনর �েঞতক িদেনর জনত  কজন 
িমসিকনেক খাবার িদেঞ হেব। 
৫- অসু� : অ�ায়ীভােব েরােগ আ�াপ বতিির পেক েরাযা রাখা কি ন 
হেল সু� না হওয়া পযূপ েরাযা রাখেব না, িক� সু� হওয়ার পর কাযা 
করেব। 
৬- গভূবঞী বা দুধ পান করায়  মন মিহলা : গভ-ূধারণ বা দুধপান 
করােনার কারেণ যিদ ঞােদর �িঞ েরাযা রাখা কি ন হয় বা �ীয় 
সপােনর অিনে�র আশ�া কের ঞেব েরাযা না েরেখ যখন আশ�ামুি 
হেব ঞখন সুিবধা মঞ সমেয় কাযা কের েনেব।  
৭- মািসক ঋঞু�াব অথবা সপান �সবজিনঞ �াব হেল উি অব�ায় 
েরাযা না েরেখ, ঞা দূর হেল পের কাযা কের েনেব। 
৮- িনুপায় :  মন বতিি েয েরাযা েছেগ িদেঞ বাধত, েযমন েকান 
েছা� বা�া পািনেঞ ডুেব েগেছ অথবা আগেন পুেগ যােে ঞােক মুি 
করার জনত েরাযা েছেগ িদেঞ হেল েদেব িক� পরবঞূীেঞ কাযা কের 
েনেব। 
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৯- মুসািফর : মুসািফেরর জনত সফের েরাযা রাখা, না রাখার �াধীনঞা 
রেয়েছ, ঞেব যিদ না রােখ পের কাযা কের েনেব। উে�খত, মুসািফর 
ইো করেল যঞিদন সফের থাকেব, (উি সফর ���ায়ী েহাক বা 
�ায়ী) ঞঞিদন েরাযা ছাগেঞ পারেব। 
 
েরাযা ভে�র কারণ  
েরাযাদার যিদ ভুল�েম বা নােজেন বা বাধত হেয় িকছু  েখেয় েফেল,  
ঞেব েরাযা ন� হেব না, আ�াহ বেলন : 

ََّنا ﴿ ََ  �َ  ٓ ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا وۡ  َِّسيَنا
َ
ۚ  أ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
 ]  ٢٨٦: القم [ ﴾ أ

‘‘েহ আমােদর �িঞপালক! যিদ আমরা ভুল কের বিস অথবা 
অজাঞসাের েদােষ িল্ হই ঞেব আমােদরেক পাকগাও কর না।’’ {সূরা 
আল-বাকারা : ২৮৬} 
আ�াহ ঞাআলা বেলন :  

ۡ�رِهَ  َمنۡ  إِّ�  ﴿
ُ
ِِنّۢ  َوقَلُۡبُهۥ أ ََ يَ�ٰنِ  ُمۡط  ]  ١٠٦: الحل[ ﴾ بِٱۡ�ِ

‘‘ঞেব ঞার জনত মহা শাির নয় যােক কুফরী করেঞ বাধত করা হেয়েছ 
িক� ঞার অপর ঈমােন অিবলল।’’ {সূরা আন-নাহাল : ১০৬} 
আ�াহ ঞাআলা বেলন :  

ٓ  ُجَناحٞ  َعلَۡيُ�مۡ  َولَيَۡس  ﴿ ا ََ تُم �ِي
ۡ
ۡخَط�

َ
َدۡت  ّما َوَ�ِٰ�ن بِهِۦ أ َّ ََ َُُ�مۚۡ  ََ  ﴾ قُلُو

 ]  ٥: االحزاب[

‘‘যা েঞামরা অজাঞসাের ভুল কেরছ ঞােঞ েঞামােদর েকান অপরাধ 
েনই িক� ঞা েঞামােদর সংক� থাকেল অপরাধ হেব।’’ {সূরা আল-
আহযাব : ৫}  
* অঞ ব, েরাযাদার যিদ ভুলবশঞ পানাহার কের ঞেব ভুেলর কারেণ 
ঞার েরাযা ন� হেব না। 
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* আর েকউ যিদ সূযূ ডুেব েগেছ অথবা ফজর  খনও হয়িন  রপ 
মেন কের পানাহার কের ঞেব ঞার অজঞার কারেণ েরাযা ন� হেব না।  
* যিদ কুিল করা অব�ায় অিনো সে�ও গলায় পািন লেল যায় ঞেব 
েরাযা ন� হেব না। 
* ��েদাষ হেলও  েঞ ঞার েকান ইো না থাকায় েরাযা ভ� হেব না। 
 
েরাযা ভে�র কারণ ৮ ি� 
১- �ী সহবাস : েরাযাদার যিদ রমাযােনর িদেন �ী সহবােস িল্ হয় 
ঞেব উি েরাযা কাযা আদায়সহ জি�ল কাফফারা আদায় করেঞ হেব। 
আর ঞা হেলা :  
 কি� েগালাম আজাদ করা, যিদ সামথূত না থােক ঞেব ধারাবািহক দুই 
মাস (মােঝ িবরিঞ ছাগা) েরাযা রাখেঞ হেব আর যিদ ঞার সামথূত না 
থােক ঞেব ৬০ জন িমসকীনেক খাওয়ােঞ হেব। 
২- বীযূপাঞ : জা�ঞাব�ায় হর ৈমথুন, �ীর সােথ েমলােমশা করা,  
লুেমা েদয়া, �শূ করা অথবা অনত েকান কারেণ বীযূপাঞ হেল েরাযা 
িবন� হেয় যােব। 
৩- পানাহার : উপকারী বা কিঞকারক (েযমন ধূমপান) েকান িকছু 
পানাহাের েরাযা েভেঙ যায়। 
৪- ইনেজকশন েযােগ খােদতর স�ূরক খাদত জাঞীয় েকান িকছু �েয়াগ 
করেল। িক� ঞা যিদ খােদতর স�ূরক না হয় ঞেব শরীেরর েযখােনই 
�েয়াগ করা েহাক যিদও ঞার �াদ গলায় অনুভূঞ হয় েরাযা ন� হেব 
না। 
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৫- ইনেজকশন েযােগ রি �েয়াগ : েযমন েরাযাদােরর যিদ রি 
শূনতঞা েদখা েদয় আর ঞার ফেল ইেেজকশন �েয়ােগ রি �েবশ 
করান হয় ঞেব েরাযা ন� হেয় যােব। 
৬- মািসক ঋঞু�াব ও সপান �সবজিনঞ �াব। 
৭- িশংগা বা   জাঞীয় িকছু লািগেয় রি েবর করা, ঞেব যিদ রি 
�াভািবকভােব েযমন নাক েথেক রিকরণ বা দাঁঞ উ ােনার ফেল বা   
ধরেনর অনত কারেণ েবর হয় ঞেব েরাযা িবন� হেব না। 
৮- বিম করেল : ইোক ঞভােব বিম করেল েরাযা ন� হেব িক� 
অিনোয় বিম করেল েরাযা ন� হেব না। 
 
েরাযার কিঞপয় �েয়াজনীয় মাসয়ালা 
১- অপিবষ অব�ায় েরাযার িনয়ঞ করা জােয়য ঞেব ফজর হেল েগাসল 
করেব। 
২- েকান মিহলা যিদ রমাযােন ফজেরর পূেবূ মািসক ঋঞু-�াব বা সপান 
�সবজিনঞ �াব হেঞ পিবষ হয় ঞেব েস ফজেরর পূেবূ েগাসল না 
করেলও ঞার �িঞ েরাযা রাখা ফরয ঞারপর ফজের েগাসল কের 
েনেব। 
৩- েরাযা অব�ায় দাঁঞ উ ােনা, জখেম ঔষধ লাগােনা েলােখ বা কােন 
ঔষেধর েফা�া িনেকপ জােয়য, যিদও েলােখ বা কােন েফাঁ�া �েয়ােগর 
ফেল গলায় ঔষেধর �াদ অনুভূঞ হয়। 
৪- েরাযা অব�ায় িদেনর �থমভােগ ও েশষভােগ িমসওয়াক করা 
জােয়য বরং অেনতর মঞ ঞার জেনতও   অব�ায় সু�াঞ। 
৫- েরাযাদার গরম ও িপপাসার ঞী�ঞা কমােনার জনত পািন, শীঞাঞপ 
িনয়�ণ বা অনত িকছুর মাধতেম  া�া �হণ করা ৈবধ। 
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৬- ে�শার বা অনত েকান কারেণ  াস ক� হেল েরাযা অব�ায় মুেখ 
ে� করা জােয়য। 
৭- েরাযাদােরর ে াঁ� শিকেয় েগেল পািন  ারা িভজান  বং মুখ শিকেয় 
েগেল গগ গগা করা ছাগা কুিল করা ৈবধ। 
৮- ফজেরর সামানত পূেবূ অথূাৎ েদরী কের েসহরী খাওয়া  বং 
সূযূােরর পর ঞাগাঞািগ ইফঞার করা সু�াঞ। 
েরাযাদার ইফঞােরর জনত েখজুর, শকনা েখজুর, পািন, েয েকান হালাল 
খাবার যথা�েম �থম েথেক অ�ািধকার িভি�েঞ �হণ করেব। আর 
যিদ ইফঞােরর জনত িকছুই না পাওয়া যায়, ঞেব েকান খাবার পাওয়ার 
পূবূ পযূপ মেন মেন ইফঞােরর িনয়ঞ কের েনেব। 
৯- েরাযাদােরর উিলঞ সৎকমূ েবিশ েবিশ করা  বং সকল িনিষব কাজ 
েথেক িবরঞ থাকা। 
১০- েরাযাদােরর ফরয কাজসমূহ িনয়িমঞ আ�াম েদয়া  বং সকল 
হারাম েথেক দুের থাকা  কাপ কঞবূত; অঞ ব, পাঁল ওয়াি নামায 
সময় মঞ  বং যিদ েস জামায়ােঞ উি নামায আদােয়র ওযরিবহীন 
েলাক হয় ঞেব জামায়ােঞর সােথ আদায় করেব  বং িমথতা কথা, 
পরিন�া, েধাকঁাবািজ, সুদী েলন-েদন করা ও সকল হারাম কথা ও কাজ 
েথেক িবরঞ থাকেব। 
‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : ‘‘েয বতিি িমথতা কথা, 
অনুরপ আলরণ ও জােহিলয়াঞ বজূন না কের, ঞেব ঞার পানাহার 
বজূেনর আ�াহর েকানই �েয়াজন েনই।’’ (বুখারী) 

 
সমা্ 

 


