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সকল শংসা জগৎ সমূেহর িতপালক আাহর জন এবং আমােদর নবী মহু াাদ এবং তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীেদর
িত দদ ও সালাম।

রাযা িবষেয় সংি এই বিটেত রাযার িবধান, রাযায় মানেু ষর িণেভদ, রাযা ভের কারণ ও অনান কিতপয়
েয়াজনীয় মাসয়ালা সংেেপ আেলাচনা করা হেয়েছ।

১- ‘িসয়াম’ বা রাযা : ফজেরর  হেত সূযা পয রাযা ভের কারণ থেক িবরত হেয় আাহর উেেশ ইবাদত পালন
করা।

২- রমযােনর িসয়াম : রমাযােনর িসয়াম ইসলােমর পাঁচিট কেনর অনতম একিট কন বা িভত।

যমন নবী সাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন: ইসলাম পাঁচিট ের উপর ািপতঃ (১) সা দয়া য, আাহ বতীত কান
মাবদু নই এবং মহু াাদ সাা¬◌া আলাইিহ ওয়া সাাম আাহর রাসূল (২) রীিত মত নামায আদায় করা (৩) যাকাত
দয়া (৪) রমযােনর রাযা পালন করা (৫) বায়তুা হ করা। (বখু ারী ও মস
ু িলম)

িসয়াম পালেনর ে মানেু ষর িণেভদ

িসয়াম েতক া বয়স, িবেবক স, সামথবান ও িনজ বাসােন অবানকারী মস
ু িলম বির উপর ফরয।

য সব লােকর িত িসয়াম ফরয নয়:

১- কােফর : ইসলাম হেণর পূেব কােফেরর উপর িসয়াম ফরয নয় এবং তার জন ইসলাম হেণর পর কাযা করাও জির
নয়।

২- অা বয়স : অা বয় ছেল-মেয়র উপর িসয়াম ফরজ নয় িক অভাস গডা় র জন রাযা পালেনর আেদশ করা
যােব।

৩- পাগল : া বয় পাগেলর উপর িসয়াম ফরয নয় এবং তার জন রাযা কিরেয় নয়ারও েয়াজন নই, অন
ু প িবধান
যার ান লাপ পেয়েছ এবং যার অিত মাায় মিতম হওয়ার কারেণ ভাল-ম তারতম করেত পাের না।

৪- অপারগ : ায়ী সামথহীন যমন অিতশয় ব ৃ বা এমন রােগ আা যার আেরাগ লােভর আর আশা নই, এপ বির
িত িসয়াম ফরয নয়। তেব রমযােনর েতক িদেনর জন একজন িমসিকনেক খাবার িদেত হেব।

৫- অসু : অায়ী ভােব রােগ আা বির পে রাযা রাখা কিঠন হেল সু না হওয়া পয রাযা রাখেব না, িক সু
হওয়ার পর কাযা করেব।

৬- গভবতী বা ধ পান করায় এমন মিহলা : গভ-ধারণ বা ধপান করােনার কারেণ যিদ তােদর িত রাযা রাখা কিঠন হয়,
বা ীয় সােনর অিনের আশা কের তেব রাযা না রেখ যখন আশা ম
ু হেব তখন সিু বধা মত সমেয় কাযা কের িনেব।

৭- মািসক ঋতু াব অথবা সান সব জিনত াব হেল উ অবায় রাযা না রেখ, তা দূর হেল পের কাযা কের নেব।

৮- িনপায় : এমন বি য রাযা ছেড় িদেত বাধ, যমন কান ছাট বাা পািনেত ডুেব গেছ অথবা আেন পেু ড় যাে
তােক ম
ু করার জন রাযা ছেড় িদেত হেল দেব িক পরবতীেত কাযা কের নেব।

৯- মস
ু ািফর : মস
ু ািফেরর জন সফের রাযা রাখা, না রাখার াধীনতা রেয়েছ, তেব যিদ না রােখ পের কাযা কের নেব।
উেখ, মস
ু ািফর ইা করেল যতিদন সফের থাকেব, (উ সফর ায়ী হাক বা ায়ী) ততিদন রাযা ছাডে় ত পারেব।

রাযা ভের কারণঃ
রাযাদার যিদ ভুলেম বা নােজেন বা বাধ হেয় িকছ ু খেয় পেল, তেব রাযা ন হেব না, আাহ বেলন:

ﻧَﺎﺧْﻄَﺎ اوﻴﻨَﺎ انْ ﻧَﺴﺬْﻧَﺎ ااﺧ ﺗُﻮ ﻨَﺎﺑر
“হ আমােদর িতপালক! যিদ আমরা ভুল কের অথবা অাতসাের দােষ িল হই তেব আমােদরেক পাকডা় ও কর না।”
(সূরা আল-বাকারা : ২৮৬)

আাহ তাআলা বেলন :

ِﺎنﻳﻤ ﺑِﺎﻦﺌﻄْﻤ ﻣﻪﻗَﻠْﺒ وﺮِهﻛ اﻦ ﻣا
“তেব তার জন মহা শাি নয় যােক কুফরী করেত বাধ করা হেয়েছ িক তার অর ঈমােন অিবচল।” [সূরা আন – নাহাল :

১০]

আাহ তাআলা বেলন:

ﻢ ﻗُﻠُﻮ ﺑﺪَتﻤﺎ ﺗَﻌ ﻣﻦَﻟ و ﺑِﻪﺗُﻢﺧْﻄَﺎﺎ اﻴﻤ ﻓﻨَﺎح ﺟﻢﻠَﻴ ﻋﺲﻟَﻴو
“যা তামরা অাতসাের ভুল কেরছ তােত তামােদর কান অপরাধ নই িক তা তামােদর সংক থাকেল অপরাধ হেব।”
[সূরা আল-আহাব : ৫]

* অতএব, রাযাদার যিদ ভুলবশত: পানাহার কের তেব ভুেলর কারেণ তার রাযা ন হেব না।
* আর কউ যিদ সূয ডুেব গেছ অথবা ফজর এখনও হয়িন এপ মেন কের পানাহার কের তেব তার অতার কারেণ রাযা
ন হেব না।
* যিদ কুিল করা অবায় অিনা সেও গলায় পািন চেল যায় তেব রাযা ন হেব না।
* েদাষ হেলও এেত তার কান ইা না থাকায় রাযা ভ হেব না।

রাযা ভের কারণ ৮ িট:
ী সহবাস : রাযাদার যিদ রমাযােনর িদেন ী সহবােস িল হয় তেব উ রাযা কাযা আদায়সহ জিটল কাফারা আদায়
করেত হেব। আর তা হেলা :

একিট গালাম আজাদ করা, যিদ সামথ না থােক তেব ধারাবািহক ই মাস (মােঝ িবরিত ছাডা় ) রাযা রাখেত হেব আর যিদ
তার সামথ না থােক তেব ৬০ জন িমসকীনেক খাওয়ােত হেব।

বীযপাত : জাতাবায় হ মথনু , ীর সােথ মলা মশা করা, চেু মা দয়া, শ করা অথবা অন কান কারেণ বীযপাত হেল
রাযা িবন হেয় যােব।

পানাহার : উপকারী বা িত কারক (যমন ধূমপান) কান িকছ ু পানাহাের রাযা ভেঙ যায়।

ইনেজকশন যােগ খােদর সূরক খাদ জাতীয় কান িকছ ু েয়াগ করেল। িক তা যিদ খােদর সূরক না হয় তেব
ূ হয় রাযা ন হেব না।
শরীেরর যখােনই েয়াগ করা হাক যিদও তার াদ গলায় অনভ
ু ত

ইনেজকশন যােগ র েয়াগ : যমন রাযাদােরর যিদ র শূনতা দখা দয় আর তার ফেল ইেজকশন েয়ােগ র
েবশ করান হয় তেব রাযা ন হেয় যােব।

মািসক ঋতু াব ও সান সব জিনত াব।

িশংগা বা এ জাতীয় িকছ ু লািগেয় র বর করা, তেব যিদ র াভািবকভােব যমন নাক থেক ররণ বা দাঁত উঠােনার
ফেল বা এ ধরেনর অন কারেণ বর হয় তেব রাযা িবন হেব না।

৮- বিম করেল : ইাকৃতভােব বিম করেল রাযা ন হেব িক অিনায় বিম করেল রাযা ন হেব না।

রাযার কিতপয় েয়াজনীয় মাসয়ালা:

১. অপিব অবায় রাযার িনয়ত করা জােয়য তেব ফজর হেল গাসল করেব।

২. কান মিহলা যিদ রমাযােন ফজেরর পূেব মািসক ঋতু-াব বা সান সব জিনত াব হেত পিব হয় তেব স ফজেরর
পূেব গাসল না করেলও তার িত রাযা রাখা ফরয তারপর ফজের গাসল কের িনেব।

৩. রাযা অবায় দাঁত উঠােনা, জখেম ঔষধ লাগােনা চােখ বা কােন ঔষেধর ফাটা িনেপ জােয়য, যিদও চােখ বা কােন
ূ হয়।
ফাঁটা েয়ােগর ফেল গলায় ঔষেধর াদ অনভ
ু ত

৪. রাযা অবায় িদেনর থমভােগ ও শষ ভােগ িমসওয়াক করা জােয়য বরং অেনর মত তার জেনও এ অবায় সু াত।

৫. রাযাদার গরম ও িপপাসার তীতা কমােনার জন পািন, শীতাতপ িনয়ণ বা অন িকছরু মাধেম ঠাা হণ করা বধ।

৬. শার বা অন কান কারেণ াস ক হেল রাযা অবায় মেু খ  করা জােয়য।

৭. রাযাদােরর ঠাঁট িকেয় গেল পািন ারা িভজান এবং মখু িকেয় গেল গড় গডা় করা ছাডা় কুিল করা বধ।

৮. ফজেরর সামান পূেব অথাৎ দরী কের সহরী খাওয়া এবং সূযাের পর তাডা় তািড় ইতার করা সু াত।

রাযাদার ইতােরর জন খজরু , কনা খজরু , পািন, য কান হালাল খাবার যথােম থম থেক অািধকার িভিেত হণ
করেব। আর যিদ ইতােরর জন িকছইু না পাওয়া যায়, তেব কান খাবার পাওয়ার পূব পয মেন মেন ইতােরর িনয়ত কের

িনেব।

৯. রাযাদােরর উিচত সৎকম বিশ বিশ করা এবং সকল িনিষ কাজ থেক িবরত থাকা।

১0. রাযাদােরর ফরয কাজ সমূহ িনয়িমত আাম দয়া এবং সকল হারাম থেক ের থাকা একা কতব; অতএব, পাঁচ
ওয়া নামায সময় মত এবং যিদ স জামায়ােত উ নামায আদােয়র ওযর িবহীন লাক হয় তেব জামায়ােতর সােথ আদায়
করেব এবং িমথা কথা, পরিনা, ধাঁকাবািজ, সদু ী লন-দন করা ও সকল হারাম কথা ও কাজ থেক িবরত থাকেব।

“নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন :

“য বি িমথা কথা, অন
ু প আচরণ ও জােহিলয়াত বজন না কের, তেব তার পানাহার বজেনর আা কানই েয়াজন
নই।” (বখু ারী)

সকল শংসা জগৎ সমেু হর িতপালক আা জন এবং আমােদর নবী মহু াাদ, তাঁর বংশধর ও তাঁর সকল সাহাবীর িত
সালাম বিষত হাক। আমীন
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