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িবিভ� ধম� ও স�দােয় িবিভ� ধম� ও স�দােয় িবিভ� ধম� ও স�দােয় িবিভ� ধম� ও স�দােয় সাওমসাওমসাওমসাওম    

িসয়াম বা েরাযা নাম ও ধরণেভেদ িবিভ� জািত-ধম� িনিব�েশেষ 

ব,ল -চিলত একিট ধম�ীয় িবধান, যা মুসলমানেদর জন3 অবশ3 

পালনীয় (ফরজ) একিট ইবাদত: েশষ নবী মুহা;দ সা�া�া, 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর শরী‘য়েত েযমন আ�াহর প= েথেক 

িসয়ােমর িবধান েদয়া হেয়েছ, েতমিন িসয়ােমর িবধান েদয়া 

হেয়িছল পূব�বত�ী নবীেদর শরী‘য়েতও; পূব�বত�ী জািতBেলার ধম�-

কেম�ও: আসমানী ধম� ছাড়াও মানব রিচত িবিভ� ধম� ও 

স�দােয় সাওেমর িবধান রেয়েছ: আ�াহ তায়া‘লা বেলন: 
َها ﴿  ي�

َ
أ ِينَ  َي�


  ٱل

ْ
تَِب  َءاَمُنوا

ُ
ۡيُكمُ  ك

َ
َيامُ  َعل َما ٱلّصِ

َ
تَِب  ك

ُ
  ك

َ
ِينَ  َ%


 ِمن ٱل

ُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ 

َعل

َ
 ]  /.-: ا�قرة[ ﴾ - َتتُقونَ  ل

“েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর সাওম ফরজ করা হেয়েছ: 

েযJপ ফরজ করা হেয়িছল েতামােদর পূব�বত�ী েলাকেদর উপর: 

েযন েতামরা তাকওয়া অজ�ন করেত পার” [সূরা বাLারা: ১৮৩]।  

এই আয়াত Pারা -মািণত হয়, পূব�বত�ী -েত3ক নবী ও 

-েত3ক জািতর মেধ3ই -চিলত িছল ‘িসয়াম’ বা েরাযা নােমর এই 

ধম�ানুRান: 

তাফসীের কুরSবীেত উT আয়ােতর ব3াখায় বলা হেয়েছ,  
َمْع2َ 

ْ
يامُ  َعلَيُْكمُ  ُكِتَب :"ال يْ " الص<

َ
لِ  ِ@  أ Bو

َ
مِ  أ

َ
ِْسال

ْ
ثَةَ  اإل

َ
يBامٍ  ثَال

َ
 َشْهرٍ  Kُ<  ِمنْ  ك

ينَ  Sََ  ُكِتَب  َكما" Rَُشوَراَء، َوَيْومَ  ِ
B

Tَُهودُ  وَُهمُ " َقبِْلُكمْ  ِمنْ  ا
ْ

 ابِْن  قَْولِ  ِ@  - ا�
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ثَةَ  - َقبBاٍس 
َ

يBامٍ  ثَال
َ
ةِ  َهِذهِ  ِ@  َهَذا نُِسخَ  ُعمRَ . Bُشوَراءَ  َوَيْومَ  ك Bم

ُ ْ
. َرَمَضانَ  بَِشْهرِ  األ

يBامٍ  ب" ذلك نسخ: جبل بن ُمَعاذُ  َوقَاَل 
َ
يBامُ  نُِسَخِت  ُعمB " َمْعُدوداٍت  ك

َ ْ
 األ

  .بَِرَمَضانَ 

অথ�াV আ�ু�াহ ইবেন আWােসর রািদয়া�া, আন,র মেত, 

ইসলােমর -াথিমক যুেগ -েত3ক মােস িতন িদন ও আXরার 

িদেন সাওম ফরজ িছল, েযমিন ভােব েতামােদর পূব�বত�ী ই,িদ 

স�দােয়র উপর মােস িতন িদন ও আXরার িদেন সাওম ফরজ 

িছল। পরবত�ীেত রমাদান মােসর Pারা এ সাওম রিহত হয়। 

মুয়াজ ইবেন জাবাল রািদয়া�া, আন, বেলন, উT িতন িদেনর 

সাওম িনিদ�Y কেয়ক িদেনর সাওেমর Pারা রিহত হয়, অতঃপর 

উT কেয়ক িদেনর সাওম আবার রমাদােনর সাওম Pারা রিহত 

হয়। 1 
ُ  رjََِ  ُقَمرَ  ابِْن  َعِن  Bَصامَ «: قَاَل  َقنُْهَما، اب  mnِBoا  Bpمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصBوََسل 

َمرَ  Rَُشوَراَء،
َ
ا بِِصيَاِمهِ  َوأ Bنَ  ،»تُِركَ  َرَمَضانُ  فُرَِض  فَلَمvََقبْدُ  َو  ِ Bاب  

َ
 يَُصوُمهُ  ال

 
B

نْ  إِال
َ
  َصْوَمهُ  يَُوافَِق  أ

ইবন ‘উমর রািদয়া�া, আন, েথেক বিন�ত, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম ‘আXরার িদন িসয়াম পালন 

কেরেছন এবং এ িসয়ােমর জন3 আেদশও পালন কেরেছ: পের 
                                                           

1
 েদখুনঃ তাফসীের Lুরতবী: ২/২৭৫।  
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যখন রমাদােনর িসয়াম ফরজ হল তখন তা েছেড় েদওয়া হয়: 

‘আ�ু�াহ রািদয়া�া, আন, এ িসয়াম পািলন করেতন না, তেব 

মােসর েয িদনগূেলােত সাধারন িসয়াম পালন করেতন, তারঁ সােথ 

িমল হেল করেতন:1 
ُ  رRَ  َjَِئَِشةَ  َقنْ  Bَقنَْها، اب : Bن

َ
 ا~َاِهِليBِة، ِ@  Rَُشوَراءَ  يَْومَ  تَُصومُ  َ{نَْت  قَُريًْشا أ

 Bَمرَ  ُعم
َ
ِ  رَُسوُل  أ Bاب  Bpمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصBبِِصيَاِمهِ  وََسل  Bَوقَاَل  َرَمَضاُن، فُرَِض  َح� 

ِ  رَُسوُل  Bاب  Bpمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصBيَُصْمهُ  َشاءَ  َمنْ «: وََسل
ْ
ْفَطرَ  َشاءَ  َوَمنْ  فَل

َ
  »أ

‘আিয়শা রািদয়া�া, আনহার েথেক বিন�ত েয, জািহলী যুেগ 

কুরায়শগন ‘আশূরার িদন সাওম পালন করত: রাসূলু�াহ 

সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম ও পের এ সাওম পালেনর িনেদ�শ 

েদন: অবেশেষ রমাদােনর িসয়াম ফরজ হেল রাসূলু�াহ সা�া�া, 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, যার ইaা ‘আXরার িসয়াম পালন 

করেব এবং যার ইaা েস সাওম পালন করেব না: 2 

আমরা এখােন আিদ িপতা আদম আলাইিহস সালাম 

েথেক Xb কের মুহা;দ সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম পয�c 

িবিভ� আসমানী ধেম� ও মানব রিচত অন3ান3 ধম� ও স�দােয়র 

যুেগ যুেগ সাওেমর িবধান ও ধরণ িনেয় আেলাচনা করব।  

আদম আলাইিহস সালােমর ধেম� সাওমআদম আলাইিহস সালােমর ধেম� সাওমআদম আলাইিহস সালােমর ধেম� সাওমআদম আলাইিহস সালােমর ধেম� সাওম: : : :     
                                                           

1 বুখারী, হাদীস নং ১৮৯২: 
2 বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৩:  
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-থম নবী আদম আলাইিহস সালােমর শরী‘য়েত 

িসয়ােমর িবধান েদয়া হেয়িছল বেল তাফিসর fেg উে�খ পাওয়া 

যায়: অবশ3 েসই িসয়ােমর ধরণ ও -কৃিত েকমন িছল তা 

আমােদর জানা েনই: এ িবষেয় বাইেবল, কুরআন ও িবXi 

হাদীেসর িকতাব এেকবাের িনjুপ: বলা হেয় থােক, পূব�বত�ী 

-েত3ক নবীর শরী‘য়েতই চাkমােসর ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরেখ 

িসয়ােমর িবধান িছল: এই িসয়াম আইয়3ািম বীদ বা েবেজাড় 

সংখ3ক িদেনর সাওম নােম খ3াত:  

নূহ নূহ নূহ নূহ আলাইিহস  সালােমর সাওমআলাইিহস  সালােমর সাওমআলাইিহস  সালােমর সাওমআলাইিহস  সালােমর সাওম: : : :     

তাফসীের ইবেন কাসীের এেসেছ,  
مِ  ابْتَِداءِ  ِ@  َهَذا َ{نَ  قَدْ 

َ
ِْسال

ْ
ثَةَ  َشْهرٍ  Kُ<  ِمنْ  يَُصوُمونَ  اإل

َ
يBاٍم، ثَال

َ
 َذلَِك  نُِسخَ  ُعمB  ك

ِ�  َكَما َرَمَضاَن، َشْهرِ  بَِصْومِ 
ْ
نB  ُروي َوقَدْ . َنيَانُهُ  َسيَأ

َ
يَامَ  أ   َ{نَ  الص<

ً
ال Bو

َ
 َ{نَ  َكَما أ

َممُ  َعلَيْهِ 
ُ ْ
ثَةَ  َشْهرٍ  Kُ<  ِمنْ  َقبْلَنَا، األ

َ
يBامٍ  ثَال

َ
 َوابِْن  َمْسُعوٍد، َوابِْن  ُمَعاٍذ، َقنْ -  ك

اكِ  َوَقتَاَدَة، َوَقَطاٍء، َقبBاٍس، Bح Bلَمْ : َوَزادَ . ُمَزاِحمٍ  بِْن  َوالض  
ْ

وRً  َهَذا يََزل  ِمنْ  َمْ�ُ
  نُوٍح  َزَمانِ 

َ
نْ  إِ�

َ
ُ  نََسخ أ Bَرَمَضانَ  َشْهرِ  بِِصيَامِ  َذلَِك  اب.  

অথ�াV -িসi তাফিসরিবদ হযরত মুয়াজ, আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ, 

আ�ু�াহ ইবেন আWাস রািদয়া�া, আন,, আতা, কাতাদা ও 

দহহাক (রহ.) বণ�না কেরন, নূহ আলাইিহস সালাম েথেক েশষ 

নবী মুহা;দ সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম পয�c -েত3ক নবীর 
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যুেগই -িত মােস িতনিট কের িসয়ােমর িবধান িছল: পরবত�ীেত 

ইহা রমজােনর সাওেমর Pারা রিহত হয়: 1 
ِ  َقبْدَ عن  Bرَُسوَل  َسِمْعُت : َفُقوُل  َقْمٍرو، ْننَ  اب  ِ Bاب  Bpمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصBَفُقوُل  وََسل :

ْهَر، نُوحٌ  َصامَ « Bا�  
B

ِفْطرِ  يَْومَ  إِال
ْ
ْضَ�  َويَْومَ  ال

َ ْ
   »األ

হযরত নূহ আলাইিহস সালাম ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার িদন 

বােদ সারা বছর সাওম রাখেতন: 2 

ইবরাহীম আলাইিহস  সালােমর সাওমইবরাহীম আলাইিহস  সালােমর সাওমইবরাহীম আলাইিহস  সালােমর সাওমইবরাহীম আলাইিহস  সালােমর সাওম: : : :       

মুসিলম িম�ােতর িপতা সিহফা-াn নবী ইoািহম 

আলাইিহস সালােমর যুেগ ৩০িট িসয়াম িছল বেল েকউ েকউ 

িলেখেছন: 

তাফসীের মানাের আ�ামা রিশদ েরজা ইমাম মুহা;দ 

আ�ুর সূেq উে�খ কেরন,  
ْستَاذُ  قَاَل 

ُ ْ
َِمامُ  األ

ْ
ْنَهمَ : اإل

َ
ءِ  اهللاُ  أ

َ
ينَ  َهُؤال ِ

B
Tَمْعُروُف  َقبِْلنَا، ِمنْ  ا

ْ
نB  َوال

َ
ْومَ  أ Bالص 

وعٌ  يعِ  ِ@  َمْ�ُ ِملَِل  َ�ِ
ْ
َوثَنِيBِة، َح�B  ال

ْ
ي<�َ  قَُدَماءِ  َقنْ  َمْعُروٌف  َفُهوَ  ال ِمْ�ِ

ْ
 ِ@  ال

يBامِ 
َ
  ِمنُْهمْ  َواْغتََقَل  َوثَنِيBِتِهْم، ك

َ
ُونَانِ  إِ�

ْ
  َفْفرُِضونَهُ  فََ�نُوا ا�

َ
 الن<َساِء، Sََ  ِسيBَما ال

َذلَِك 
َ
وَماِغيmونَ  َو� mيَاِم، ُفْعنَْونَ  َ{نُوا الر   بِالص<

َ
ِهنْدِ  َوثَنِيmو يََزاُل  َوال

ْ
 َوَلْ�ُُهمْ  ال

                                                           

1 েদখুনঃ তাফসীের ইবেন কাসীরঃ (১/৪৯৭), তাফসীের কুরতবীঃ (২/২৭৫), 

তাফসীের Sাবারীঃ (৩/৪১১), তাফসীের মানারঃ (২/১১৬। 

2 ইবেন মাজাহ, হাদীস নং ১৭১৪, আলবানী রহ. বেলেছন হাদীসিট দ‘য়ীফ: 

েকননা এর সনেদ يعة ابن�  রেয়েছন, িযিন দ‘য়ীফ: 
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  يَُصوُمونَ 
َ

ِن، إِ�
ْ

يَْس  اآل
َ
ْسَفارِ  ِ@  َول

َ
ِ¢  ا¡Bْوَراةِ  أ

B
يِْدينَا َنْ�َ  ال

َ
 Sََ  يَُدلm  َما أ

يَاِم، فَرِْضيBةِ  ائِِمَ�، َوَمْدحُ  َمْدُحهُ  ِفيَها َو£ِغBَما الص< Bَوَعبََت  الص  Bن
َ
 َعلَيْهِ  ُموَ¥  أ

مُ 
َ

ال Bْرَبِع�َ  َصامَ  الس
َ
نSَ  Bَ  يَُدلm  وَُهوَ  يَْوًما، أ

َ
ْومَ  أ Bَمْعُروفًا َ{نَ  الص  Rًو  َمْ�ُ

ِعبَاَداِت، ِمنَ  َوَمْعُدوًدا
ْ
َُهودُ  ال

ْ
ْزِمنَةِ  َهِذهِ  ِ@  َوا�

َ ْ
ْسبُوRً  يَُصوُمونَ  األ

ُ
 تِْذَ{ًرا أ

ورَْشِليمَ  ِ§ََراِب 
ُ
ْخِذَها، أ

َ
 - .آَب  َشْهرِ  ِمنْ  يَْوًما ُصوُمونَ َويَ  َوأ

দাউদ আলাইিহস  সালােমর সাওমদাউদ আলাইিহস  সালােমর সাওমদাউদ আলাইিহস  সালােমর সাওমদাউদ আলাইিহস  সালােমর সাওম: : : :   

আসমািন িকতাব ‘যবুর’-াn িবখ3াত নবী দাউদ 

আলাইিহস সালােমর যুেগও সাওেমর -চলন িছল: রাসুলু�াহ 

সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  
نB  َقنُْهَما، اهللاُ  رjََِ  َقْمٍرو بِْن  اهللاِ  َقبْدِ  َقنْ 

َ
 وََسلBمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصBp  اهللاِ  رَُسوَل  أ

فَْضَل  ُصمْ «قَاَل 
َ
يَامِ  أ م َعلَيْهِ  َداوُدَ  َصْومَ  اِهللا، ِعنْدَ  الص<

َ
ال Bيَْوًما يَُصومُ  َ{نَ  الس 

  »يَْوًما َوُيْفِطرُ 

‘আ�াহর কােছ সবেচেয় ি-য় সাওম দাউদ আলাইিহস সালােমর 

সাওম িতিন এক িদন সাওম পালন করেতন এবং এক িদন িবনা 

সাওেম থাকেতন: 2 

মূসা মূসা মূসা মূসা আলাইিহস সালামআলাইিহস সালামআলাইিহস সালামআলাইিহস সালাম    ও ই,িদ ধেম� ও ই,িদ ধেম� ও ই,িদ ধেম� ও ই,িদ ধেম� সাওমসাওমসাওমসাওম: : : :     

ই,িদেদর ওপর -িত শিনবার, বছেরর মেধ3 মহররেমর 

১০ তািরেখ আXরার িদন এবং অন3ান3 সময় সাওম ফরজ িছল: 
                                                           

1
)--/»( :ا�نار تفس�   

2 মুসিলম, হাদীস নং ১১৫৯:  
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ُ  رjََِ  َقبBاٍس  ابِْن  َعِن  Bقَِدمَ : قَاَل  َقنُْهَما، اب  mnِBoا  Bpمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصBوََسل 
ى الَمِدينَةَ 

َ
 يَْومٌ  َهَذا: قَالُوا ،»َهَذا؟ َما«: َفَقاَل  Rَُشوَراَء، يَْومَ  تَُصومُ  ا�َُهودَ  فََرأ

ُ  نB²َ  يَْومٌ  َهَذا َصاِلحٌ  Bاِثيَل  ب³َِ  اب َµِْنَا«: قَاَل  ُموَ¥، فََصاَمهُ  َعُدو<ِهْم، ِمنْ  إ
َ
 فَأ

 mَحق
َ
َمرَ  فََصاَمُه، ،»ِمنُْكمْ  بُِموَ¥  أ

َ
  بِِصيَاِمهِ  َوأ

ইবন আWাস রািদয়া�া, আন, েথেক বিণ�ত আেছ েয, 

“রাসুলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম মিদনায় িহজরত কের 

ই,িদেদর আXরার িদেন সাওম অবsায় েপেলন: িতিন তােদর 

িজেtস করেলন, ‘আজেক েতামরা িকেসর সাওম করছ?’ তারা 

বলল, ‘এটা েসই মহান িদন েযিদন আ�াহ তা‘আলা মূসা 

আলাইিহস সালাম ও তাঁর কওম বনী ইসরাইল েফরাউেনর কবল 

েথেক মুT কেরিছেলন। ফেল Xকিরয়াvJপ মূসা আলাইিহস 

সালাম ওই িদেন সাওম েরেখিছেলন, তাই আমরা আজেক সাওম 

করিছ:’ এ কথা Xেন রাসুলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, ‘আিম েতামােদর অেপ=া হযরত মূসা আলাইিহস 

সালােমর অিধক িনকটবত�ী: এরপর িতিন এ িদন সওম পালন 

কেরন এবং সবাইেক সাওম রাখার িনেদ�শ েদন”।’1     

মূসা আলাইিহস সালাম তুর পাহােড় আ�াহর কাছ েথেক 

তাওরাত-ািnর আেগ ৪০ িদন পানাহার ত3াগ কেরিছেলন: 

                                                           

1 বুখারী, হাদীস নং ২০০৪,  ও মুসিলম, হাদীস নং ১১৩০:  
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ই,িদেদর ধম�fg তাওরােত বিণ�ত আেছ, মূসা আলাইিহস সালাম 

তুর পাহােড় ৪০ িদন পানাহার না কের কািটেয়িছেলন: তাই 

ই,িদরা সাধারণভােব মূসা আলাইিহস সালােমর অনুসরেণ ৪০িট 

সাওম রাখা ভােলা মেন করত: তwেধ3 ৪০তম িদনিটেত তােদর 

ওপর সাওম রাখা ফরজ িছল: যা ই,িদেদর সnম মাস 

িতসিরেনর দশম তািরেখ পড়ত: এ জন3 ওই িদনিটেক আXরা বা 

দশম িদন বলা হয়:  এ ছাড়া ই,িদ সিহফােত অন3ান3 সাওেমরও 

সুxY ,কুম রেয়েছ: ই,িদরা বত�মােন ৯ আগY ই,দী হাইকাল 

বাইতুল মুকাyাস zংস িদবেস সাওম রােখ, এিদন তারা খাদ3, {ী 

সহবাস ও জুতা পিরধান েথেক িবরত থােক: এছাড়াও ১৩ 

নেভ|র, ১৭ই জুলাই, ১৩ই মাচ� ও িবিভ� িদবেস সাওম পালন 

কের: 

ঈসা ঈসা ঈসা ঈসা আলাইিহস সালামআলাইিহস সালামআলাইিহস সালামআলাইিহস সালাম    ও খৃ}ান ধেম� ও খৃ}ান ধেম� ও খৃ}ান ধেম� ও খৃ}ান ধেম� সাওমসাওমসাওমসাওম: : : :   

আসমািন িকতাব ‘ইি~ল’ -াn িবিশY নবী ঈসা 

আলাইিহস সালােমর যুেগ সাওেমর -মাণ পাওয়া যায়: ঈসা 

আলাইিহস সালােমর অনুসারী স�দায় সাওম রাখেতন: বত�মােন 

তােদর দু'ধরেণর সাওম আেছ। -থম হেলা, তােদর িপতার 

উপেদেশ িনিদ�Y কেয়কিদন খাদ3 পানীয় েথেক িবরত থাকা, আর 

ইফতার হেব িনরািমষ িদেয়, মাছ, মাংস ও দু�জাত িজিনস 

খাওয়া যােবনা। েযমন: বড় িদেনর সাওম, তাওবার সাওম যা ৫৫ 
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িদন পয�c দীঘ�ায়ীত হয়, এমিনভােব সnােহ বুধ ও X�বাের 

সাওম। ����� ��	
� সাওম হেলা খাদ3 েথেক িবরত থাকা, 

তেব মাছ ভ=ণ করা যােব: এ সাওেমর মেধ3 েছাট সাওম বা 

জwিদেনর সাওম, ইহা ৪৩ িদন দীঘ�ািয়ত হয়, দূতগেণর সাওম, 

মািরয়ােমর সাওম ইত3ািদ: তেব তােদর ধেম� েকান সাওমই ফরজ 

নয়, বরং েকউ ইaা করেল রাখেত পাের:   

তাফসীের Sাবারীেত এেসেছ, 
 عن أسباط، حدثنا قال، ¶اد بن عمرو حدثنا قال، هارون بن مو¥ حدث³
 من اTين S كتب كما الصيام عليكم ُكتب آمنوا اTين أيها يا:"السدي
 و�تب رمضان، عليهم كتب فاoصارى،: قبلنا من اTين أما ،"قبلكم
. رمضان شهر النساءَ  ينكحوا وال اoوم، بعد ي�بوا وال يأكلوا ال أن عليهم
. والصيف الشتاء @ عليهم ُفَقلBُب  وجعل رَمضان، صيامُ  اoصارى S فاشتد

 والصيف، الشتاء ب� الفصل @ صياًما فجعلوا اجتمعوا ذلك رأوا فلما
 فلم. ¾س� صيامهم فجعلوا! صنعنا ما بها نكّفر يوًما ع�ين نزيد: وقالوا

 أ¿ أمر من {ن ح� اoصارى، تصنع كما يَصنعون ذلك S ا�سلمون يزل
 وال�ب األكل �م اهللا فأحل {ن، ما ا§طاب، بن وعمر Àمة بن قيس

 -  .الفجر ُطلوع إ� وا~ماعَ 

 

                                                           

)--Ã//(: الطÂي تفس� 1  
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ঈসা আলাইিহস সালাম তারঁ ধম� -চার Xbেত ইি~ল 

পাওয়ার আেগ জ�েল ৪০ িদন িসয়াম সাধনা কেরিছেলন: একদা 

ঈসা আলাইিহস সালামেক তাঁর অনুসারীরা িজেtস কেরন েয, 

‘আমরা অপিবq আ�ােক কী কের েবর করব?’ জবােব িতিন 

বেলন, ‘তা দু‘আ ও সাওম ছাড়া অন3 েকােনা উপােয় েবর হেত 

পাের না:’ 1 

fীক ও fীক ও fীক ও fীক ও েরামানেদর েরামানেদর েরামানেদর েরামানেদর সাওমসাওমসাওমসাওম: : : :     

fীস ও েরামানরা যুেiর আেগ সাওম রাখত যােত =ুধা 

ও কY সহ3 করার =মতা বৃিi পায়:  ি�Yান পাদিরেদর ও 

পারিসক অি�পূজকেদর এবং িহ�ু েযাগী ইত3াকার ধম�াবল��ীেদর 

মেধ3 সাওেমর  িবধান িছল: পারিসক ও িহ�ু েযাগীেদর সাওেমর  

ধরন িছল এJপ—তারা সাওম থাকা অবsায় মাছ-মাংস, পািখ 

ইত3ািদ ভ=ণ করা েথেক িবরত থাকত বেট; িক� ফল-মূল এবং 

সামান3 পানীয় fহণ করত: মূিত�পূজক ঋষীরা সাওেমর  ব3াপাের 

এেতাই কেঠার িছল েয, এJপ—তারা সাওম থাকা অবsায় মাছ-

মাংস, পািখ ইত3ািদ ভ=ণ করা েথেক িবরত থাকত, {ী সহবাস 

করতনা: সারা বছর সাওম েরেখ আ�ার কY িদত আর এভােব 

তারা পিবqতা অজ�েনর সাধনা করত:  

                                                           

1 মিথ ৭-৬৬, িসরাতুন নবী, ৫ম খ�, পৃ. ২৮৭-২৮৮।  
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-াচীন চীনা স�দােয়র েলাকরা একাধাের কেয়ক সnাহ 

সাওম রাখত:  

জােহলী যুেগ সােবয়ী স�দােয়র জােহলী যুেগ সােবয়ী স�দােয়র জােহলী যুেগ সােবয়ী স�দােয়র জােহলী যুেগ সােবয়ী স�দােয়র সাওমসাওমসাওমসাওম: : : :   

ইবন নািদম তার ‘িফহরাসাত’ িকতােবর নবম খে� 

উে�খ কেরন, সােবয়ী স�দােয়র েলােকরা (যারা fহ ন=q পঁূজা 

কের) িqশ িদন সাওম পালন করত: আযার মােসর ৮িদন 

অিতবািহত হেল এ সাওম Xb হেতা, কানুেন আউয়াল মােস ৯িট, 

শাবাত মােস ৭িট সাওম। � �� সাওম পালেনর পের তারা 

ঈদুল িফতর উদযাপন করত: সাওমবsায় তারা খাদ3, পানীয় ও 

{ী সহবাস ইত3ািদ েথেক িবরত থাকত:  

িহ�ু ধেম� িহ�ু ধেম� িহ�ু ধেম� িহ�ু ধেম� সাওমসাওমসাওমসাওম    বা উপবাসবা উপবাসবা উপবাসবা উপবাস: : : :         

েবেদর অনুসারী ভারেতর িহ�ুেদর মেধ3ও oত অথ�াV 

উপবাস িছল: -েত3ক িহি� মােসর ১১ তািরেখ oা�ণেদর ওপর 

‘একাদশীর’ উপবাস রেয়েছ: এ িহসােব তােদর উপবাস ২৪িট 

হয়: েকােনা েকােনা oা�ণ কািত�ক মােস -েত3ক েসামবার 

উপবাস কেরন: কখেনা িহ�ু েযাগীরা ৪০ িদন পানাহার ত3াগ 

কের চি�েশ oত পালন কেরন: িহ�ু েমেয়রা তােদর vামীেদর 

ম�ল কামনায় কািত�ক মােসর ১৮তম িদবেস  "কারওয়া চাওত" 

নােম উপবাস রােখ:   

েবৗi ধেম� েবৗi ধেম� েবৗi ধেম� েবৗi ধেম� সাওমসাওমসাওমসাওম    বা উপবাসবা উপবাসবা উপবাসবা উপবাস: : : :         
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তারা তােদর চkমােসর Upisata মােস ১,৯,১৫ ও ২২ 

তািরেখ ৪ িদন উপবাস পালন কের: এছাড়া েবৗi Bbরা দুপুেরর 

খাবােরর পর েথেক সব ধরেণর খাদ3 fহণ েথেক িবরত থােক: 

তারা এভােব খাদ3 েথেক িবরত েথেক সংযম ও শারীিরক িনয়�ণ 

কের:  

মংেগালীরা -িত ১০ িদন অcর ও যারাদাশিতরা -িত ৫ 

িদন অcর সাওম পালন করত:  

জােহলী যুেগ জােহলী যুেগ জােহলী যুেগ জােহলী যুেগ সাওমসাওমসাওমসাওম: : : :     

ইসলােমর সব�েশষ নবী মুহা;দ সা�া�া, আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর নবুওয়াত লােভর আেগ আরেবর মুশিরকেদর 

মেধ3ও িসয়ােমর -চলন িছল: েযমন আXরার িদেন কুরাইশরা 

জােহিল যুেগ সাওম রাখত এবং রাসুলু�াহ সা�া�া, আলাইিহ 

ওয়াসা�াম জােহিল যুেগ ওই সাওম রাখেতন: 

রােয়লীেদর িনকট রােয়লীেদর িনকট রােয়লীেদর িনকট রােয়লীেদর িনকট সাওমসাওমসাওমসাওম::::     

রােয়লী স�দােয়র েলােকরা শারীিরক সুsতার জন3 

সnােহ একিদন তথা ২৪ ঘ�া সাওম পালন কের:  

ইসলাম ধেম�ইসলাম ধেম�ইসলাম ধেম�ইসলাম ধেম�    সাওমসাওমসাওমসাওম::::    

আ�াহ তায়া‘লা বেলন: 
َها ﴿  ي�

َ
أ ِينَ  َي�


  ٱل

ْ
تَِب  َءاَمُنوا

ُ
ۡيُكمُ  ك

َ
َيامُ  َعل َما ٱلّصِ

َ
تَِب  ك

ُ
  ك

َ
ِينَ  َ%


 ِمن ٱل

ُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ 

َعل

َ
 ]  /.-: ا�قرة[ ﴾ - َتتُقونَ  ل
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“েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর সাওম ফরজ করা হেয়েছ: 

েযJপ ফরজ করা হেয়িছল েতামােদর পূব�বত�ী েলাকেদর উপর: 

েযন েতামরা তাকওয়া অজ�ন করেত পার” [সূরা বাLারা: ১৮৩]।  

ইসলােম সাওেমর রেয়েছ কিরপয় শত� ও ৈবিশY3: 

সুেয�াদয় েথেক সুয�া� পয�াc যাবতীয় পানাহার, {ী সহবাস েথেক 

িবরত থাকার নাম সাওম। েসেহরী খাওয়া ইসলামী শিরয়েতর 

সাওেমর  অন3তম ৈবিশY3: ইসলােম রমাদােনর সাওম ফরজ, 

অন3ান3 সাওম মু�াহাব, েযমন, আরাফার সাওম, মহররেমর 

সাওম, শেব বরােতর সাওম, -িত চk মােস ১৩.১৪.১৫ তািরখ 

সাওম ইত3ািদ:  

সমােজ সমােজ সমােজ সমােজ সাওেমরসাওেমরসাওেমরসাওেমর    -ভাব-ভাব-ভাব-ভাব    

সংযম অজ�নসংযম অজ�নসংযম অজ�নসংযম অজ�ন: : : :   

সাওেমর ইিতহাস পয�ােলাচনা করেল েয িবষয়িট েবিরেয় 

আেস তা হেa সংযম: মূলত সংযম ও আ�Xিiর মাধ3েম যুেগ 

যুেগ িবিভ� ধম� ও সমােজ আ�াহর ৈনকট3 অজ�েনর জন3 

সাওেমর -চলন িছল: ইসলামী শরীয়েত ফরজকৃত সাওম েসই 

ল=3 অজ�েনর ে=েq সবেচেয় েবিশ সহায়ক: তাই -িতিট 

মুিমেনর জন3 কত�ব3 হেলা সাওেমর মাধ3েম আ�াহর সাি�ধ3 

লােভ oতী হওয়া: 
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আমােদর ি-য় নবী হযরত মুহ;দ সা�া�া, আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, রমাদান মাস হেলা ৈধেয�র মাস, আর ৈধেয�র 

-িতদান হেলা জা�াত: এই মােসই আমােদরেক পিরপূণ�ভােব 

ৈধেয�র -িশ=ণ িনেত হেব: যােত রমাদান পরবত�ী সমেয় -িতিট 

মুহূেত�, কথায় কােজ ও জীবেনর সকল ে=েq এর বা�ব 

-িতফলন ঘটােনার জন3ই সাওম:  

পরেহযগারী অজ�নপরেহযগারী অজ�নপরেহযগারী অজ�নপরেহযগারী অজ�ন: : : :     

সাওেমর  মূল ল=3 উেyশ3 স�েক� আ�াহ তায়া'লা 

বেলেছন,  
َها ﴿ ي�

َ
أ ِينَ  َي�


  ٱل

ْ
تَِب  َءاَمُنوا

ُ
ۡيُكمُ  ك

َ
َيامُ  َعل َما ٱلّصِ

َ
تَِب  ك

ُ
  ك

َ
ِينَ  َ%


 ِمن ٱل

ُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ 

َعل

َ
 ]  /.-: ا�قرة[ ﴾ - َتتُقونَ  ل

“েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর সাওম ফরজ করা হেয়েছ: 

েযJপ ফরজ করা হেয়িছল েতামােদর পূব�বত�ী েলাকেদর উপর: 

েযন েতামরা তাকওয়া অজ�ন করেত পার” [সূরা বাLারা: ১৮৩]। 

 ( ُكمْ 

َعل

َ
َتتُقونَ  ل ) যােত েতামরা তাকওয়াবান হও: 

এখােনই সমাজ গঠেন সাওেমর  ভূিমকা xY হেয় উেঠ। 

তাকওয়ার িভি�র উপর েয সমাজ গিঠত হেব েসখােন থাকেব না 

েকান িহংসা িবেPষ, মারামাির, কাটাকািট, দুন�ীিত ও রাহাজািন: 

সাওেমর  মূল উেyশ3 হেa তাকওয়া অজ�ন করা: আ�াহর স�িY 

অজ�েনর জন3 সকল -কার নাফরমািন কাজ েথেক দূের থাকার 
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নামই তাকওয়া: মানুেষর মেনর েগাপন েকােণ েয কামনা-বাসনা 

আেছ, আ�াহ তা‘আলা েস স�েক�ও ওয়ািকবহাল: আ�াহর 

কােছ বা�ার মান-ময�াদা িনধ�ারেণর একমাq উপায় তাকওয়া: এ 

তাকওয়াই মানুেষর মেন সV মানিবক Bণাবিল সৃিY কের: সুতরাং 

যাবতীয় অন3ায় কাজ েথেক িবরত েথেক ভােলা কাজ করেত 

পারেলই সাওম পালন সফল ও সাথ�ক হেব: এভােব িসয়াম 

সাধনার মাধ3েম অিজ�ত -িশ=ণ Pারা িনেজেদর একজন সV, 

আ�াহভীb নাগিরক িহেসেব গেড় তুলেত সেচY হেত হেব: 

সাওম েথেক তাকওয়া িশ=া fহণ করেত হেব: 

আ�াহভীিত অজ�ন করার ে=েq সাওেমর  েকােনা িবক� েনই: 

সাওেমর  িশ=া িনেয় তাকওয়ার Bণাবিল অজ�েনর মধ3 িদেয় 

মানুষ ইহকালীন কল3াণ ও পারেলৗিকক মুিT লাভ করেত পাের: 

ঈমান ও আ�িবে�ষেণর সে� সাওম রাখেল জীবেনর সব Bনাহ 

মাফ হেয় যায়: এ িশ=া যিদ বািক ১১ মাস কােজ লাগােনা েযত, 

তাহেল পৃিথবীেত এত অশািc, অনাচার থাকত না: পিবq 

েকারআেন ইরশাদ হেয়েছ  
حَ  قَدۡ  ﴿

َ
ۡفل

َ
ٰ  َمن أ


 ]  Ã-: االعال[ ﴾ 7 تََزك

“েয সংেশািধত হেলা, েসই সফলকাম হেলা”। (সূরা আল-আ‘লা, 

আয়াত-১৪)  

আি�ক ও ৈদিহক সুsতা অজ�নআি�ক ও ৈদিহক সুsতা অজ�নআি�ক ও ৈদিহক সুsতা অজ�নআি�ক ও ৈদিহক সুsতা অজ�ন: : : :     
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সাওম মানুেষর েভতর ও বািহর—দুই িদেকর সংেশাধন 

কের: মানুেষর বােতন বা েভতেরর অবsা পিরবত�ন করা অথ�াV 

আেলািকত করা এবং তার vভাব, চিরq, আচার-আচরণ 

সংেশাধনপূব�ক -কাশ3ভােব সু�র কের গেড় েতালা সাওেমর  

BbSপূণ� উেyশ3: এ পিরে-ি=েত সাওম মানুষেক পািথ�ব েলাভ-

লালসা, িহংসা-িবেPষ, পরচচ�া, পরিন�া, িমথ3াচার, -তারণা, 

অিতিরT স�দ অজ�েনর আকা�া -ভৃিত েথেক দূের সিরেয় 

েরেখ আ�সংযেমর িশ=া েদয়:    

মানুেষর শারীিরক অবকাঠােমা িঠক রাখেত বত�মােন 

িচিকVসেকরা সাওম রাখার িনেদ�শ িদেয় থােকন: শরীর িঠক মন 

িঠক: সমােজ শািc শৃ লা বজায় রাখেত শারীিরক সুsতা 

অত3াবশ3কীয়:  

ইবেন িসনা সাওমেক দুরােরাগ3 সব েরােগর িচিকVসা 

বলেতন:  

িমশের েনেপািলয়ােনর আfাসন পরবত�ী যুেগ 

হাসপাতােল েরাগীেদর িচিকVসার জন3 সাওম রাখেল বলা হেতা:  

সু�র সমাজ গঠনসু�র সমাজ গঠনসু�র সমাজ গঠনসু�র সমাজ গঠন: : : :     

সাওেমর  মাধ3েম দির¡ ও অভুT মানুেষর দুঃখ দুদ�শা 

অনুধাবন করা যায়, ফেল সমােজ এর -ভাব সুদূর -সারী: 

িসয়াম সাধনা সহমিম�তা িশ=া জাfত করার কায�কর মাধ3ম: 
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অনাহার কােক বেল, খাদ3াভাব কােক বেল যারা অনুভব কেরিন, 

তারা সমােজর বি¢ত ও পীিড়ত মানুেষর কY কীভােব বুঝেব? 

সাওম রাখার কারেণ এই মানুষBেলা =ুধার য�ণা স�েক� 

সামান3 হেলও ধারণা পােব: ফেল -িতেবশী ও কােছ 

অবsানকারীেদর কেYর জীবন িকছুটা অনুধাবন করা সহজ হেব: 

সাওম রাখার কারেণ শরীেরর শিT কেম আসেব: তখন 

অধীনsেদর কােজর ভার লাঘব করার -েয়াজনীয়তা অনুভূত 

হেব: আর এেত মিনব-ভৃেত3র দূরS কেম এেক অপেরর 

পিরপূরক মেন করার পিরেবশ সৃিY হেব: মািলক প= ও ¤িমক 

পে=র মেধ3 ৈবিরতা থাকেব না: 

িসয়াম সাধনার Pারা মানুেষর মেধ3 পারxিরক ে¥হ, 

ভােলাবাসা, মায়া-মমতা, আcিরকতা, দানশীলতা, বদান3তা, 

উদারতা, =মা, পেরাপকািরতা, সহানুভূিত, সমেবদনা -ভৃিত 

সদাচরণ জwায়: সাওেমর  এ মহান িশ=া fহণ কের আমােদর 

সমাজ ও পািরবািরক জীবেন শািc ও স�ীিত -িতRা করেত 

হেব: রমাদান মাস আসেল রাসূল সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েবিশ েবিশ দান সদাকা করেতন: েযমন হাদীেস এেসেছ,  
ُ  رjََِ  َقبBاٍس  ابْن َقنْ  Bنَ «: قَاَل  َقنُْهَما، اب}َ  mnِBoا  Bpمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصBْجوَدَ  وََسل

َ
 أ

، اBoاِس  ْجوَدُ  َوvَنَ  بِا§َْ�ِ
َ
َقاهُ  ِح�َ  َرَمَضانَ  ِ@  يَُكونُ  َما أ

ْ
يُل، يَل ِÂْنَ  ِجvََو 

يُل  ِÂَْالمُ  َعلَيْهِ  ِج Bَقاهُ  الس
ْ
ْلَةٍ  BKُ  يَل  َعلَيْهِ  َفْعرُِض  يَنَْسِلَخ، َح�B  َرَمَضاَن، ِ@  �َ
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 mnِBoا  Bpمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصBِقيَهُ  فَإَِذا الُقْرآَن، وََسل
َ
يُل  ل ِÂَْالُم، َعلَيْهِ  ِج Bْجوَدَ  َ{نَ  الس

َ
 أ

يِح  ِمنَ  بِا§َْ�ِ   »الُمرَْسلَةِ  الر<

ইবন আWাস রািদয়া�া, আন, েথেক বিন�ত, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম ধন স�দ ব3য় করার ব3াপাের 

সকেলর েচেয় দানশীল িছেলন: রমাদােন িজবরীল আলাইিহস 

সালাম যখন তারঁ সােথ েদখা করেতন, তখন িতিন আেরা অিধক 

দান করেতন: রমযান েশষ না হওয়া পয�c -িত রােতই িজবরীল 

আলাইিহস সালাম তাঁর একবার সা=াV করেতন: আর নবী 

সা�া�া, আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক কুরআন েশানােতন: 

িজবরীল আলাইিহস সালাম যখন তাঁর সে� সা=াV করেতন তখন 

িতিন রহমত ে-িরত বায়ূর েচেয় অিধক ধন-স�দ দান 

করেতন:1 

 তাই সাওম পালেনর Pারা সমােজর দাির¡ মানুেষর পােশ 

দাঁড়ােনা উিচত:  

-কৃতপে= সাওম -িতিট মানুেষর ব3িTগত জীবন েথেক 

পািরবািরক, সামািজক, অথ�ৈনিতক, সাং§ৃিতক জীবনসহ সব��ের 

অনুশীলেনর দী=া িদেয় যায়: তাই আসুন, সাওেমর -কৃত িশ=া 

ও উেyেশ3র -িত য¨বান হেয় িসয়াম সাধনার মাধ3েম িনেজেদর 

                                                           

1 বুখারী, হাদীস নং ১৯০২:  
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মনুষ3Sেবাধেক জাfত কির, মানিবক Bণাবিলেত জীবনেক 

আেলািকত কির; তাহেল আমােদর িসয়াম সাধনা অথ�বহ হেব: 

তখন মানুেষর মেধ3 গেড় উঠেব সুমধুর স�ক�, িবদায় েনেব 

অরাজকতা, অন3ায়-অনাচার এবং দুন�ীিত ও েভজালমুT হেয় 

আদশ� জািত িহেসেব আমরা মাথা তুেল দাঁড়ােত পারব: সাওেমর 

মােসর পিরসমািn বেয় আনুক সমাজ জীবেন আমূল পিরবত�ন, 

েখাদাভীিত, আ�সংযম ও মানবে-ম: সাওেমর িশ=া ও 

-িশ=েণর আেলােক েযন সারা জীবন সVভােব অিতবািহত কের 

আ�াহর অেশষ কbণা ও =মা লাভ এবং জাহা�াম েথেক মুিT 

েপেত পাির, আ�াহ পাক আমােদর েসই তাওিফক দান কbন: 

আমীন:   
 




