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র�োজো� রুকি, র�োজোয় যো ৈধধ, র�োজো� 
মসু্োহোৈ, মোকরুহ ও র�োজোভঙ্গকো�ী 
জৈষয়সমহূ

২

র�াজা� রুকেিমিূ
প্রথম রুকে: িুনবি িানদক উদয় 
িওয়া� প� রথনক িূয্ণাস্ পয্ণন্ত 
র�াজাভঙ্গকা�ী সবষয় রথনক সব�ত 
থাকা।
ই�শোদ হঢয়ঢছ: 

ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط 
َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبيَّ ُبواْ َحتَّ  )َوُكُواْ َوٱۡشَ

ِۡلۚ( َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ ُثمَّ أ

َ
ٱۡل

{এৈং রতোম�ো আহো� ক� ও পোি ক� 
যতক্ষণ িো ফজন�� সোদো র�খো কোল র�খো 
রথনক স্পষ্ট হয়। অতঃপ� �োত পয্তন্ত জসয়োম 
পণূ্ত ক�।} [সূ�ো আল বোকো�ো:১৮৭]

সোদো ও কোঢলো র�খো� বিো�ো উঢদেশ্য হঢলো: চদঢন� শুভ্রতো ও 
�োঢত� কৃষ্ণতো।

সূ চ ী প ত্র
 র�োজো� রুকিসমূহ

 র�োজোয় যো বৈধ

 র�োজো� মুস্োহোৈসমূহ

 র�োজো� মোকরুহসমূহ

 র�োজোভঙ্গকো�ী জৈষয়সমূহ

সবিতীয় রুকে : সেয়ত
অেধিোৎ র�োজোদো� ব্যচতি র�োজোভগেকো�ী-চবষয়সমূহ রেঢক 
চব�ত েোকো� মো্্যঢম আল্োহ তোআলো� ইবোদত ক�ো� চনয়ত 
ক�ঢব। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, 
‘চনচিয় আমল চনয়ঢত� ওপ� চনভধি�শীল, আ� প্রঢত্যঢক� 
জন্য তোই চন্ধিোচ�ত যো রস চনয়ত কঢ�ঢছ।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

সনুৈহ সোনদক 
রথনক

সযূ্তোস্ পয্তন্ত
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mwPÎ wdKûj Bev`vZ

 র�োজোদোন�� জি্য রগোসল 
ক�ো বৈধ

 র�াজাদান�� রমিওয়াক 
ব্যবিা�
রযঢকোঢনো সময় রমসওয়োক ব্যবহো� ক�ো ধব্, রহোক 
তো সূঢযধি েঢল যোওয়ো� পূঢবধি অেবো পঢ�।  রহোক তো 
তোজো অেবো শুকে। তঢব রমসওয়োক তোজো হওয়ো� রক্ঢত্র 
রখয়োল �োখঢত হঢব তো রযন কঢঠে� চনঢি িঢল নো যোয়; 
রকননো এরূপ হঢল র�োজো রভঢগে যোঢব।

 রয ব্যসক্ত ভুল কন� র�াজা 
ভঙ্গ ক�ল
 সূযধিোস্ত সম্পন্ন হঢয়ঢছ অেবো সুঢবহ সোঢদক উদয় হয়চন 
বঢল ্ো�েো কঢ� রয ব্যচতি খোদ্য-পোনীয় গ্রহে ক�ল, 
চকন্তু প�বতধিীঢত প্রকোশ রপল রয তো� ্ো�েো ভুল চছল, 
এমতোবস্থোয় ওই র�োজো কোজো ক�ো আবশ্যক হঢব নো। 
এ� প্রমোে আল্োহ তোআলো� বোেী:   

ا  تُم بِهِۦ َوَلِٰكن مَّ
ۡ
ۡخَطأ

َ
)َولَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٞح فِيَمآ أ

ُ َغُفوٗرا رَِّحيًما ٥ (     َدۡت قُلُوُبُكۡمۚ َوَكَن ٱللَّ َتَعمَّ
{আ� এ জৈষনয় রতোম�ো রকোি ভুল ক�নল 
রতোমোনদ� রকোনিো পোপ রিই; জকন্তু 
রতোমোনদ� অন্তন� সংকল্প থোকনল (পোপ 
হনৈ)। আ� আল্োহ অজধক ক্ষমোশীল, 
প�ম দয়োলু।} [সূ�ো আল আহযোব:৫] 

হোদীঢস এঢসঢছ, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো 
সোল্োম বঢলঢছন,‘চনচিয় আল্োহ আমো� উম্োঢত� 
ওপ� ভুল ও ভুঢল যোওয়ো ও বো্্য হঢয়-কৃত চবষয়গুঢলো 
ক্মো কঢ� চদঢয়ঢছন।’ (বেধিনোয় ইবঢন মোজোহ) 

 খোনদ্য� স্োদ প�ীক্ষো কন�
রদখো র�োজোদোন�� জি্য বৈধ

আত� ও সগুজধি� ঘ্োণ রিয়ো
র�োজোদোন�� জি্য বৈধ

 র�াজা� িুন্নত-মসু্ািাবিমিূ
১ - রিিস� খাওয়া এবং তা রদস� 
কন� ফজন�� আযানে� সকছু িময় 
পূনব্ণ খাওয়া।
হোদীঢস এঢসঢছ, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
বঢলঢছন,‘রতোম�ো রসহচ� খোও; রকননো রসহচ�ঢত ব�কত 
�ঢয়ঢছ।’ (বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

অল্প ও রবচশ উভয় পচ�মোে খোবো� চদঢয়ই রসহচ� সম্পন্ন হয়। 
এমনচক এক রেোক পোচন চদঢয়ও রসহচ� সপন্ন হয়। �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, ‘রসহচ� হঢলো  ব�কতময়। 
তোই রতোম�ো রসহচ� খোওয়ো রছঢিো নো। এমনচক যচদ এক 
রেোক পোচন চদঢয় হয় তবু; কো�ে আল্োহ তোআলো রসহচ� 
গ্রহেকো�ীঢদ� প্রচত �হমত বষধিে কঢ�ন ও রিঢ�শতো�ো 
তোঢদ� জন্য দুআ কঢ�ন।’(বেধিনোয় আহমদ)

রসহচ� রদচ� কঢ� ক�ো মুস্তোহোব; যোঢয়দ ইবঢন ছোঢবত �োচয. 
রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন,‘আম�ো �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োঢম� সোঢে রসহচ� ক�লোম অতঃপ� 
িজঢ�� নোমোঢজ� উঢদেঢশ্য দোঁিোলোম। আনোস ইবঢন মোঢলক 
�োচয. বঢলন: আচম বললোম: রসহচ� ও িজঢ�� নোমোঢজ� 
মঢ্্য কতিুকু সময় চছল? চতচন বলঢলন: পঞ্োশ আয়োত 
পিো� পচ�মোে সময়।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

১ - রগোসল ক�ো, ঠোন্ো পোচনঢত বসো

২ – মুঢখ� েুতু ও কোশ চগঢল রিলো

৩ - চজহো চদঢয় রকোঢনো খোঢদ্য� রকবল োদ প�ীক্ো কঢ� রদখো। 
তঢব শতধি হঢলো রকোঢনোচকছুই রযন কঢঠে� চনঢি প্রঢবশ নো কঢ�। 

৪- আত�-সুগচন্ধ ইত্যোচদ� ঘ্োে রনয়ো

র�াজায় যা ববধ
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২ - দ্রুত ইফতা� ক�া
র�োজোদোঢ�� জন্য মুস্তোহোব হঢলো দ্রুত ইিতো� ক�ো। অেধিোৎ 
সূযধিোস্ত যোওয়ো� ব্যোপোঢ� চনচচিত হঢল সোঢে সোঢে ইিতো� 
ক�ো। হোদীঢস এঢসঢছ, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু ওয়ো সোল্োম 
বঢলঢছন,‘মোনুষ ভোঢলো েোকঢব যতক্ে তো�ো দ্রুত ইিতো� 
কঢ� যোঢব।’ (বেধিনোয় আবু দোউদ)

তোজো রখজু� চদঢয় ইিতো� ক�ো মুস্তোহোব। তোজো রখজু� নো 
পোওয়ো রগঢল শুকঢনো রখজু� চদঢয় ইিতো� ক�ো। রখজু� 
রবঢজোি সংখ্যোয় হওয়ো। যচদ রখজু� নো পোওয়ো যোয় তঢব 
কঢয়ক রেোক পোচন চদঢয় ইিতো� ক�ো। আনোস ইবঢন মোচলক 
�োচয. রেঢক বচেধিত এক হোদীঢস এঢসঢছ,‘নবী সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োম নোমোঢজ� পূঢবধি রবঢজোি সংখ্যক তোজো 
রখজু� চদঢয় ইিতো� ক�ঢতন। তোজো রখজু� নো রপঢল শুকঢনো 
রখজু� চদঢয়। আ� রখজু� নো রপঢল চতচন কঢয়ক রেোক পোচন 
পোন কঢ� ইিতো� ক�ঢতন।’(বেধিনোয় চত�চমযী)

৩- ইফতান�� িময় দআু
হোদীঢস এঢসঢছ, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
যখন ইিতো� ক�ঢতন,  বলঢতন, 

»َذَهَب الظََّمأُ، َوابـْتـَلَِّت اْلُعُروُق، َوثـََبَت اأَلْجُر ِإْن َشاَء اهلل«
  ‘তৃষ্ণো িঢল রগঢছ, চশ�োগুঢলো আদ্র হঢয়ঢছ আ� ছোওয়োব 
প্রচতচঠিত হঢয়ঢছ।’ �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
অনত্র্য বঢলঢছন, ‘চনচিয় ইিতোঢ�� সময় র�োজোদোঢ�� দুআ 
চিচ�ঢয় রদয়ো হয় নো।’ (বেধিনোয় ইবঢন মোজোহ)

৪- অনিতুক ও অশ্ীল কথা 
পস�ত্যাগ ক�া
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, 
‘রতোমোঢদ� রকউ যখন র�োজো �োখঢব তখন রস রযন অশ্ীল 
কেো বজধিন কঢ�, ঝগিো ও হট্টঢগোল বজধিন কঢ�। যচদ রকউ 
তোঢক গোচল রদয় অেবো তো� সোঢে লিোইঢয় চলপ্ত হয় তখন 
রস রযন বঢল, আচম র�োজোদো�।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম) 

৫- রবসশ রবসশ ইবাদত ক�া
রযমন কু�আন চতলোওয়োত, আল্োহ� চযক� ক�ো, তো�োচব� 
নোমোজ পিো, তোহোজ্ুঢদ� নোমোজ পিো, লোইলোতুল কদ� 
যোপন ক�ো, ি�জ নোমোঢজ� আঢগ-পঢি� সুন্নতগুঢলো 
আদোয় ক�ো, দোন-সদকো ক�ো, ভোঢলো কোজ সম্পোদঢন অেধি 
ও শ্রম ব্যয় ক�ো, র�োজোদো�ঢদ�ঢক ইিতো� ক�োঢনো ও মোঢহ 
�মজোঢন উম�ো আদোয় ক�ো; রকননো মোঢহ �মজোঢন রনক 
আমঢল� ছোওয়োব বোচিঢয় রদয়ো হয়। ইবঢন আব্োস �োচয. 
রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, ‘�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ 
ওয়ো সোল্োম সব রেঢক রবচশ দোনশীল চছঢলন, আ� চতচন 
মোঢহ �মজোঢন সমচ্ক দোনশীল হঢতন, যখন চজব্ীল তো� 
সোঢে সোক্োৎ ক�ঢতন। আ� চজব্ীল �মজোঢন� প্রচত �োঢতই 
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োঢম� সোঢে সোক্োৎ 
ক�ঢতন এবং তোঁঢক ক�ুআন িিধিো ক�োঢতন। যখন চজব্ীল, 
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োঢম� সোঢে সোক্োৎ 
ক�ঢতন তখন চতচন দোন-খয়�োঢত উন্ুতি বোতোস রেঢকও 
অচ্ক রবগবোন হঢতন।’(বেধিনোয় বুখো�ী)

র�াজা �াখা অবস্ায় যা 
মাকরুি
১ - কুসল ক�া ও োনক পাসে 
রদয়ায় অসত�ঞ্জে ক�া
রকননো এরূপ ক�ঢল রপঢি পোচন িঢল যোওয়ো� আশঙ্ো 
রেঢক যোয়। এতদসংক্োন্ত এক হোদীঢস �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, ‘আ� নোঢক পোচন 
রদয়োয় তুচম অচত�ঞ্জন কঢ�ো, তঢব যচদ র�োজোদো� হও।’ 
(বেধিনোয় আবু দোউদ)

২ - রযৌনোনতেজোিি চুম্বে ক�া
র�োজোদো� ব্যচতি যচদ বীযধিপোত অেবো উঢতিজনো রবঢি যোওয়ো� 
আশঙ্ো কঢ� তঢব তো� পঢক্ িুম্বন ক�ো মোকরুহ হঢব। আ� 
র�োজোদো� ব্যচতি� উচিত হঢব এমনসব চবষয় বজধিন ক�ো যো� 
বিো�ো রযৌনোঢতিজনো আঢন্দোচলত হয়। হোঁ, যচদ র�োজো ভগে হঢব 

 আযানে� মিূুনত্ণ  পাে ক�া
যচদ আযোন শুরু হঢয় যোয় আ� রকোঢনো ব্যচতি পোচন 
পোন�ত েোঢক, তঢব রস অবচশষ্ট পোচন পোন কঢ� রশষ 
ক�ঢত পোঢ�। আবু হু�োয়�ো �োচয. বঢলন, �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, ‘যখন 
রতোমোঢদ� রকউ আযোন শুঢন আ� পোত্র তো� হোঢত 
েোঢক, তঢব রস রযন তো� প্রঢয়োজন রশষ হওয়ো� 
আঢগ তো র�ঢখ নো রদয়।’
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নো বঢল আত্মচবশ্োস েোঢক, তঢব তো� কেো চভন্ন। আঢয়শো �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন,,‘নবী সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো 
সোল্োম র�োজো �োখো অবস্থোয় িুম্বন ক�ঢতন, আচলগেন ক�ঢতন। আ� চতচন চছঢলন রতোমোঢদ� মঢ্্য সবঢেঢক রবচশ তো� 
প্রঢয়োজনঢক চনয়ন্ত্রেকো�ী।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম) এ কো�ঢেই যুবকঢদ� রক্ঢত্র স্বোমী-স্তী� এঢক অঢন্য� সোঢে জচিঢয় েোকো 
মোকরুহ। অবশ্য বৃদ্ধঢদ� রক্ঢত্র মোকরুহ নয়। আবু হু�োয়�ো �োচয. হঢত বচেধিত, ‘এক ব্যচতি �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো 
সোল্োমঢক স্বোমী-স্তী� এঢক অঢন্য� সোঢে জচিঢয় েোকো সম্পঢকধি চজজ্োসো ক�ঢল চতচন তোঢক অনুমচত চদঢলন। অন্যএক ব্যচতি 
এঢস অচভন্ন প্রশ্ন চজজ্োসো ক�ল, তঢব চতচন তোঢক চনঢষ্ ক�ঢলন। রদখো রগল, চতচন যোঢক অনুমচত চদঢলন রস চছল বৃদ্ধ। 
আ� যোঢক অনুমচত চদঢলন নো রস চছল যুবক।’ [বেধিনোয় আবু দোউদ]

র�াজাভঙ্গকা�ী সবষয়িমিূ
১ - র�াজা �াখাবস্ায় ইচ্া কন� খাবা� ও পােীয় গ্রির
আল্োহ তোআলো বঢলন : 

ِۡلۚ(  َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ ُثمَّ أ

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبيَّ ُبواْ َحتَّ )َوُكُواْ َوٱۡشَ

{এৈং রতোম�ো আহো� ক� ও পোি ক� যতক্ষণ িো ফজন�� সোদো র�খো কোল র�খো রথনক স্পষ্ট 
হয়। অতঃপ� �োত পয্তন্ত জসয়োম পণূ্ত ক�।} [সূ�ো আল বোকো�ো:১৮৭]

কানজ� কা�নর র�াজা ভঙ্গ ক�া
রয ব্যচতি িুচল্ঢত অেবো অন্যঢকোঢনো কচঠন কোঢজ চনঢয়োচজত তো� জন্য র�োজো ভোগেো ধব্ হঢব নো; রকননো রস অন্যঢদ� 
মঢতোই র�োজো �োখো� চনঢদধিঢশ� আওতোভুতি। 
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র�োযো

 ইিনসোজলি ইিনজকশি র�োজোভঙ্গকো�ী িয়

দ্রষ্টব্য
রয ব্যচতি র�োজো �োখো� কেো ভুঢল চগঢয় রখল বো পোন ক�ল 
তো� র�োজো শুদ্ধ হঢব। তঢব মঢন হওয়ো� সোঢে সোঢে খোবো� 
ও পোনীয় বজধিন ক�ঢত হঢব। হোদীঢস এঢসঢছ, �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, ‘রয ব্যচতি র�োজো� 
কেো ভুঢল রগল, অতঃপ� রখল ও পোন ক�ল, রস রযন তো� 
র�োজো পূেধি কঢ�; রকননো আল্োহ তোআলোই তোঢক খোইঢয়ঢছন 
ও পোন কচ�ঢয়ঢছন।’(বেধিনোয় মুসচলম)

খোদ্যজোতীয় ইিনজকশি র�োজো ভনঙ্গ� কো�ণ

খোদ্যজোতীয় ওষধু ৈ্যৈহো� ক�ো র�োজো ভনঙ্গ� কো�ণ

প্রঢয়োজঢন� তোচগঢদ মুখ চদঢয় রমচিঢকল স্প্যোকুলোম প্রঢবশ 
ক�োঢল অেবো ইনঢহইলো� ব্যবহো� ক�ঢল র�োজো ভগে হঢব 
নো। তদ্রূপভোঢব সু�মো অেবো রিোখ ও কোঢন ওষুঢ্� ড্রপ 
ব্যবহো� ক�ঢল র�োজো ভগে হঢব নো; রকননো এ� বিো�ো র�োজো 
ভগে হওয়ো� রকোঢনো দচলল পোওয়ো যোয় নো। উপ�ন্তু রিোখ, 
খোদ্য ও পোনীয় গ্রহঢে� স্বোভোচবক পে নয়। কোন ও নোঢক� 
ড্রঢপ� রক্ঢত্র একই কেো প্রঢযোজ্য। তঢব নোঢক� ড্রঢপ� রক্ঢত্র 
সতকধিতো অবলম্বন ক�ো উতিম; রকননো র�োজোদোঢ�� রক্ঢত্র 
নোঢক পোচন রদয়োয়  

অচত�ঞ্জন রেঢক বো�ে ক�ো হঢয়ঢছ। উপ�ন্তু নোক পোকস্থচল� 
প্রঢবশপে বঢলও গে্য।

আ� যচদ র�োজোদো� ব্যচতি এমন রকোঢনো চজচনস গ্রহে কঢ� 
যো খোদ্য নয়, অেবো যো ক্চতক�, রযমন চবচি-চসগোঢ�ি, 
তঢব তো র�োজোভগেকো�ী বঢল চবঢবচিত হঢব। রকননো রস তো 
খোদ্যগ্রহঢে� স্বোভোচবক পে চদঢয় গ্রহে কঢ�ঢছ। আ� তো হঢলো 
মুখ। উপ�ন্তু এিো খোদ্য ও পোনীঢয়� মঢতোই।

যো চকছু খোবো� ও পোনীয় বঢল গে্য তো যচদ মুখ অেবো নোঢক� 
পে হঢয় রপঢি প্রঢবশ কঢ� তঢব র�োজো রভঢগে যোঢব, রযমন 
খোদ্যজোতীয় ইনঢজকশন। তঢব রয ইনঢজকশন খোদ্যজোতীয় 
নয়, রযমন ইনঢসোচলন ইত্যোচদ র�োজোভগেকো�ী বঢল চবঢবচিত 
নয়; রকননো তো খোদ্য ও পোনীঢয়� মঢ্্য পঢি নো। 

ইচ্োকৃতভোনৈ খোদ্য ও পোিীয় গ্রহণ ক�ো র�োজো ভনঙ্গ� কো�ণ
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র�োজো� রুকি, র�োজোয় যো ৈধধ, র�োজো� মুস্োহোৈ, মোকরুহ ও র�োজোভঙ্গকো�ী জৈষয়সমূহ

mwPÎ wdKûj Bev`vZ

ইিনহইলো� র�োজো ভনঙ্গ� কো�ণ িয়

 দোঁনত� ফোঁনক রলনগ-থোকো খোদ্য র�োজোভঙ্গকো�ী িয়

 স�ুমো র�োজো ভঙ্গকো�ী িয়

জৈজি-জসগোন�ট র�োজোভঙ্গকো�ী

যো রেঢক রবঢঁি েোকো অসভেব, রযমন �োস্তো� ্ ঢুলোবোচল, দোঢঁত� 
িোঢঁক রলঢগ-েোকো খোদ্য ইত্যোচদ� বিো�ো র�োজো ভগে হঢব নো। ২ - �সতসরিয়া

আল্োহ তোআলো বঢলন: 

فَُث إَِلٰ نَِسآئُِكۡمۚ ( َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ
ُ
)أ

{জসয়োনম� �োনত রতোমোনদ� জি্য রতোমোনদ� 
স্তীনদ� জিকট গমি হোলোল ক�ো হনয়নছ।} 
[আল বোকো�ো: ১৮৭]

অতএব �মজোন মোঢস চদঢন� রবলোয় �চতচক্য়োয় চলপ্ত হঢল 
র�োজো রভঢগে যোঢব এবং কোযো ও কচঠন কোিিো�ো উভয়িোই 
আবশ্যক হঢব। আ� এ রক্ঢত্র কোিিো�ো হঢলো রগোলোম 
আযোদ ক�ো। রগোলোম আযোদ ক�ঢত অপো�গ হঢল দু মোস 
লোগোতো� র�োজো �োখো। র�োজো �োখঢত অপো�গ হঢল ষোিজন 
চমসকীনঢক খোবো� খোওয়োঢনো। আবু হু�োয়�ো �োচয. বেধিনো 
কঢ�ন, ‘এক ব্যচতি নবী সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োঢম� 
কোঢছ এঢস বলল, ‘আচম ধ্ংস হঢয় রগচছ।’ �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বলঢলন, ‘রকন, চক হঢয়ঢছ?’ 
রলোকচি বলল, ‘র�োজো অবস্থোয় স্তী� সোঢে চমচলত হঢয়চছ।’ 
চতচন বলঢলন, ‘তচুম চক একচি রগোলোম আযোঢদ� সোমোেধি্য 
�োঢখো?’ রলোকচি বলল, ‘নো’, চতচন বলঢলন, ‘তচুম চক দু’মোস 
লোগোতো� র�োজো �োখঢত পো�ঢব? রলোকচি বলল, ‘নো’, চতচন 
বলঢলন, ‘তুচম চক ষোিজন চমসকীনঢক খোওয়োঢত পো�ঢব?’ 
রলোকচি বলল, ‘নো’, চতচন বলঢলন, ‘বঢসো’। রলোকচি বসল। 
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বি একচি মোপ-
পোত্র চনঢয় এঢলন যোঢত রখজু� চছল। চতচন বলঢলন, ‘নোও, 
এগুঢলো সদকো কঢ� দোও।’ রলোকচি বলল, ‘আমোঢদ� রিঢয়ও 
দচ�দ্রঢক দোন ক�ব?!’ �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো 
সোল্োম হোসঢলন, এমনচক তোঁ� দোন্দোন মুবো�ক উঢন্োচিত 
হঢয় রগল। অতঃপ� চতচন বলঢলন, ‘এগুঢলো রতোমো� 
পচ�বো�ঢক খোওয়োও।’(বেধিনোয় চত�চমযী)

র�োজো� কোিিো�ো হঢব উপঢ� বচেধিত অনুক্ম অনুযোয়ী। 
অেধিোৎ যচদ র�োজো �োখঢত অপো�গ হয় তঢবই রকবল 
চমসকীনঢক খোদ্যদোঢন� সুঢযোগ গ্রহে ক�ো যোঢব। আ� যচদ 
রগোলোম আযোঢদ� সক্মতো েোঢক তঢব র�োজো �োখো� সুঢযোগ 
রনয়ো ধব্ হঢব নো।

আ� নো�ী যচদ �চতচক্য়োয় পুরুঢষ� সোঢে সোয় রদয় তোহঢল 
নো�ীঢকও কোিিো�ো চদঢত হঢব। চকন্তু যচদ নো�ী� অচনচ্ো 
সঢ্বেও পুরুষ তোঢক বো্্য কঢ�, তঢব নো�ী� র�োজো ভগে হঢয় 
যোঢব এবং তো কোযো ক�ঢত হঢব তঢব কোফিো�ো চদঢত হঢব 
নো|
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