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প্রশ্ন: প্রথম বের আমার ৬ বথয়ক ৭ সদন মাসেক হে। সিতীে বের আমার প্রাে ৯ সদন মাসেক হে। সিতীে বেয়রর 

বেষ ও তৃতীে বেয়রর শুরুয়ত আমার ২ বথয়ক ৩ সতন োপ্তাহ মাসেক হে। রমযায়ন আমার ১৮ সদন মাসেক হে। 

রমযায়নর ৩ সদন পূয়বে আরম্ভ হয়ে ১৫ রমযান পযেন্ত অবযাহত থায়ক। এমতাবস্থাে রমযায়নর কাযা আদায়ের সবধান 

কী? 

উত্তর: আল-হামদুসলল্লাহ 

মাসেয়কর অসধকাাংে বমোদ কী, এ বযাপায়র আয়লময়দর মতয়ভদ রয়েয়ে। সবশুদ্ধ ময়ত কম বা ববসে মাসেয়কর 

বকায়না সনসদেষ্ট বমোদ বনই। মাসেক কম বা ববসে হয়ত পায়র। মূলত মাসেয়কর রক্তই এ বযাপায়র মূল সবষে, সনসদেষ্ট 

বকায়না বমোদ নে। 

োইখ উোইমীন বয়লয়েন, “োইখুল ইেলাম, ইবনুল মুনসযর ও আয়লময়দর একসি িামা‘আয়তর অসভমত: 

ঋতুস্রায়বর োংখযার বকায়না সবশুদ্ধতা বনই। নারীরা যখন রক্ত বদয়খ ময়ন করয়ব এিা স্রায়বর রক্ত, তয়ব তাই স্রায়বর 

রক্ত। এর দলীল আল্লাহ তা‘আলার বাণীর বযাপকতা। সতসন বয়লন, 

﴿ۡ ۡ َۡعنۡ ۡوُلنَكََ َۡويَس  يض  ََۡۡقنل ۡۡٱل َمح  ٗذىۡهن
َ
[  ٢٢٢: ابلقرة] ﴾أ  

“তারা আপনার কায়ে ঋতুস্রাব েম্পয়কে সিজ্ঞাো করয়ব, আপসন বলুন তা নাপাক”। [েূরা আল-বাকারা, আোত: 

২২২] 

তাাঁর বাণী: ًذى
َ
 কথাসি কারয়ণর োয়থ োংসিষ্ট। যসদ এ িাতীে রক্ত বদখা যাে এবাং প্রমাসণত হে বয, তা অনয أ

বকায়না বরােিসনত রক্ত নে, তয়ব তা ঋতুস্রাব। 

েূত্র: আে-োরহুল মুময়ত: ১/৪০২ 

সতসন আরও বয়লন: “এমন নারীও রয়েয়ে, বয লাোতার চার মাে পসবত্র থায়ক, অতঃপর পূণে একমাে মাসেক হে। 

হেয়তা রক্ত িমা হয়ত থায়ক, অতঃপর একোয়থ আো আরম্ভ কয়র। আল্লাহই ভায়লা িায়নন।  

বকায়না বকায়না নারী এমন আয়ে যার মায়ে সতনসদন অথবা চারসদন অথবা পাাঁচসদন অথবা দেসদন মাসেক হে”। 
েূত্র: প্রাগুক্ত  

এ সহয়েয়ব রক্ত বদখার েমে বথয়ক পসবত্রতার পূবে পযেন্ত মাসেক বয়লই েণয হয়ব। যসদও তা ১৫ সদয়নর ববসে হে, 

যতক্ষণ না মাে অসতক্রম কয়র অথবা যসদ পুয়রা মায়ে মাত্র একসদন বা দু’সদন বন্ধ হে, তয়ব তা ইয়েহাযা বয়ল 

েণয হয়ব। আল্লাহই ভায়লা িায়নন। 
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