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�মজোনি� র�োজো৩

সূ চ ী প ত্র
�মজোনি� র�োজো

�মজোনি� জকছু ফজজলত

�মজোনি ইফতো� 
�মজোি শুরু হনয়নছ তো জকভোনৈ 
জিজচিত হওয়ো যোনৈ?
র�োজো ভোঙ্গো� ওয�সমূহ

�মজানে� র�াজা
�মজোঢন� র�োজো ইসলোঢম� পোঁি স্তঢভে� একচি এবং আল্োহ� পক্ রেঢক বোন্দো� ওপ� ি�জ কঢ� রদওয়ো একচি ি�জ। 
আল্োহ তোআলো বঢলন : 

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٨٣ (  َياُم َكَما ُكتَِب َعَ ٱلَّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ )َيٰٓ

{রহ মজুমিগণ, রতোমোনদ� উপ� জসয়োম ফ�য ক�ো হনয়নছ, রযভোনৈ ফ�য ক�ো হনয়জছল 
রতোমোনদ� পৈূ্তৈততীনদ� উপ�। যোনত রতোম�ো তোকওয়ো অৈলম্বি ক�।} [সূ�ো আল বোকো�ো:১৮৩]

�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলন,‘ইসলোম পোঁিচি চবষঢয়� ওপ� চনচমধিত হঢয়ঢছ’ এ-পোঁিচি� মঢ্্য চতচন 
উঢল্খ কঢ�ঢছন( �মজোঢন� র�োজো)

�মজানে� ফসজলত
১ - �মজোন মোঢস জোন্নোঢত� দ�জোসমূহ খুঢল রদয়ো হয় এবং জোহোন্নোঢম� দ�জোসমূহ বন্ধ কঢ� রদয়ো হয়। এ মোঢস শয়তোনঢক 
চশকল পচ�ঢয় রবঁঢ্ �োখো হয় এবং মোনুঢষ� হৃদঢয় ভোঢলো কোজ ক�ো� রপ্র�েো জোগ্রত হয়। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো 
সোল্োম বঢলঢছন, ‘যখন �মজোন প্রঢবশ কঢ� আকোঢশ� দ�জোসমূহ খুঢল রদয়ো হয় এবং জোহোন্নোঢম� দ�জোসমূহ বন্ধ কঢ� 
রদয়ো হয়, আ� শয়তোনঢদ�ঢক চশকল পচ�ঢয় রদয়ো হয়।’

(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

২- ছোওয়োবপ্রোচপ্ত� দৃঢ় চবশ্োস চনঢয় ও আল্োহ� সন্তুচষ্ট� আশোয়  রয ব্যচতি  �মজোন মোঢস চসয়োম-চকয়োম িিধিো কঢ� আল্োহ 
তো� অতীঢত� সকল গুনোহ ক্মো কঢ� রদন। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,‘রয ব্যচতি ছোওয়োবপ্রোচপ্ত� 
দৃঢ় চবশ্োস চনঢয় ও আল্োহ� সন্তুচষ্ট� আশোয় র�োজো �োঢখ তো� অতীঢত� সকল গুনোহ মোি কঢ� রদয়ো হয়।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

অন্যএক হোদীঢস এঢসঢছ,‘রয ব্যচতি �মজোন মোঢস ছোওয়োবপ্রোচপ্ত� দৃঢ় চবশ্োস চনঢয় ও আল্োহ� সন্তুচষ্ট� আশোয়  �মজোঢন� 
�োতযোপন কঢ� আল্োহ তোআলো তো� অতীঢত� গুনোহসমূহ মোি কঢ� রদন।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

৩- মোঢহ �মজোঢন লোয়লোতুল কদ� �ঢয়ঢছ, যো� ব্যোপোঢ� আল্োহ তোআলো বঢলঢছন: 

ۡلِف َشۡهرٖ ٣(
َ
)َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡيٞ ّمِۡن أ

{লোয়লোতুল কদ� এক হোজো� মোস রথনক উত্ম।} [ সূ�ো আল কোদ্র: ৩]

আ� রয ব্যচতি ছোওয়োবপ্রোচপ্ত� দৃঢ় চবশ্োস চনঢয় ও আল্োহ� সন্তুচষ্ট� আশোয়  লোয়লোতুল কদ� যোপন ক�ঢব তো� অতীঢত� 
গুনোহসমূহ আল্োহ তোআলো মোি কঢ� চদঢবন। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,‘রয ব্যচতি ছোওয়োবপ্রোচপ্ত� 
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দৃঢ় চবশ্োস চনঢয় ও আল্োহ� সন্তুচষ্ট� আশোয়  লোয়লোতুল 
কদ� যোপন ক�ল আল্োহ তোআলো তো� অতীঢত� সকল 
গুনোহ মোি কঢ� চদঢলন।’(বেধিনোয় মুসচলম)

৫- �মজোন মোস কু�আঢন� মোস। এ মোঢসই নোচযল হঢয়ঢছ 
মচহমোচবিত কু�আন। তোই এ মোঢস রবচশ রবচশ কু�আন 
চতলোওয়োত ক�ো  প্রঢয়োজন। আল্োহ তোআলো বঢলন: 
نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن 

ُ
ِٓي أ )َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ (
{�মজোি মোস, যোনত কু�আি িোজযল ক�ো 
হনয়নছ মোিনুষ� জি্য জহদোনয়ত স্রূপ এৈং 
জহদোনয়নত� সসু্পষ্ট জিদশ্তিোৈজল ও সত্য-
জমথ্যো� পোথ্তক্যকো�ীরূনপ।} [ সূ�ো আল বোকো�ো:১৮৫] 

৬ - �মজোন মোস সদকো ও দোনখয়�োঢত� মোস, ইবঢন আব্োস 
�োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, ‘�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োম সবঢেঢক রবচশ দোনশীল চছঢলন, আ� 
চতচন মোঢহ �মজোঢন সমচ্ক দোনশীল হঢতন যখন চজব্ীল 
তোঁ� 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�ী ও মুসচলম) 

�মজানে র�াজা ভঙ্গ ক�া
�মজোঢন র�োজো ভগে ক�ো হো�োম ও বি গুনোহ। আ� রয ব্যচতি 
ওয� ব্যতীত �মজোঢন� রকোঢনো একচদঢন� র�োজো রভঢগে 
রিলল এবং তোওবো ক�ল নো, সো�ো জীবঢন� র�োজোও এ 
চদঢন� ক্চতপূ�ে চহঢসঢব যঢেষ্ট হঢব নো। রকননো �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,‘রয ব্যচতি 
�মজোঢন� রকোঢনো একচদন, আল্োহ তোআলো� রদয়ো সুঢযোগ 
ব্যতীত র�োজো ভগে ক�ল, আজীবঢন� র�োজোও তো� কোযো 
চহঢসঢব যঢেষ্ট হঢব নো।’(বেধিনোয় আবু দোউদ) আ� র�োজো ভঢগে� 
শোচস্তও অঢনক কচঠন। আবু উমোমো আল-বোঢহলী �োচয. রেঢক 
বচেধিত, চতচন বঢলন,‘আচম �োসূলুল্োহ  সোল্োল্োহু আলোইচহ 
ওয়ো সোল্োমঢক বলঢত শুঢনচছ,‘আচম ঘুমন্ত চছলোম, এ সময় 
দু’ব্যচতি এঢলন..... অতঃপ� আমোঢক চনঢয় �ওয়োনো হঢলন। 
প�বতধিীঢত আচম চকছু রলোক রদখঢত রপলোম যোঢদ�ঢক 
পোঢয়� �ঢগ রবঁঢ্ ঝুচলঢয় �োখো হঢয়ঢছ, যোঢদ� মুঢখ� 
রিোয়োল চছল িোঁিো যোঢথেঢক �তি ঝ�চছল। চতচন বলঢলন, 
আচম চজজ্োসো ক�লোম, ‘ও�ো ক�ো?’ চতচন বলঢলন,‘ও�ো হঢলো 
যো�ো র�োজো ভঢগে� সময় আসো� পূঢবধিই র�োজো ভগে ক�ত।’ 
(বেধিনোয় ইবঢন চহব্োন)

�মজাে শুরু িনয়নছ তা 
সকভানব সেসচিত িওয়া যানব?
�মজোন শুরু হঢয়ঢছ তো চনচচিত হওয়ো যোঢব িোঁদ রদখো� 
মো্্যঢম। যচদ শোবোন মোঢস� ঊনচত্রশ তোচ�ঢখ� সূযধিোঢস্ত� প� 
িোঁদ রদখো যোয় তোহঢল এিোই হঢব �মজোন শুরু� চনচচিত 
দচলল। আ� যচদ এ চদন িোঁদ রদখো নো যোয় অেবো রমঘ, 
্ুঢলো অেবো র্োঁয়ো ইত্যোচদ িোঁদ রদখোঢক বো্োগ্রস্ত কঢ�, 
তঢব শোবোন মোস চত্রশচদন পূেধি ক�ঢত হঢব। হোদীঢস এঢসঢছ, 
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,‘রতোম�ো 
িোঁদ রদঢখ র�োজো �োঢখো এবং িোঁদ রদঢখ র�োজো ভগে কঢ�ো। 
আ� যচদ এ মোঢস� িোঁদ রদখো সভেব নো হয় তঢব শোবোন মোস 
চত্রশচদন চহসোব কঢ�ো।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

র�াজা ভনঙ্গ� ওয�িমিূ
১ - অিুস্তা
অসুস্থ ব্যচতি� জন্য �মজোন মোঢস র�োজো ভগে ক�ো ধব্। 
আল্োহ তোআলো বঢলন : 

َخَرۚ(
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ )َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

{(আ� রয অসসু্থ হনৈ অথৈো সফন� থোকনৈ 
তনৈ অি্যোি্য জদৈনস সংখ্যো প�ূণ কন� 
রিনৈ।} [সূ�ো আল বোকো�ো:১৮৪]

রয অসুস্থতো� কো�ঢে �মজোন মোঢস র�োজো ভগে ক�ো িঢল তো 
হঢলো এমন অসুস্থতো যো� কো�ঢে র�োজো �োখো অঢনক কষ্টক� 
হঢয় দোঁিোয় অেবো র�োজো �োখঢল চনচচিত ক্চত� আশঙ্ো 
েোঢক।
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২- িফ�
মুসোচি� ব্যচতি� জন্য �মজোন মোঢস র�োজো ভগে ক�ো ধব্। 
তঢব ভোগেো র�োজোগুঢলো প�বতধিীঢত অবশ্যই কোযো ক�ঢত 
হঢব। পচবত্র কু�আঢন আল্োহ তোআলো বঢলন: 

َخَرۚ(
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ )َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

{আ� রয অসসু্থ হনৈ অথৈো সফন� থোকনৈ 
তনৈ অি্যোি্য জদৈনস সংখ্যো প�ূণ কন� 
রিনৈ।} [সূ�ো আল বোকো�ো:১৮৪]

রয সিঢ� র�োজো ভগে ক�ো িঢল তো হঢলো একই ্ �ঢন� সি� 
যো� কো�ঢে নোমোজ কস� ক�ো িঢল। 

চকন্তু যচদ মুসোচি� ব্যচতি র�োজো �োঢখ তঢব তো� র�োজো 
শুদ্ধ হঢব। আনোস ইবঢন মোচলক �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন 
বঢলন,‘আম�ো �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োঢম� 
সোঢে সি� ক�তোম। রয ব্যচতি র�োজো �োখত তোঢকও চতচন 
রদোষোঢ�োপ ক�ঢতন নো, আবো� রয র�োজো �োখত নো তোঢকও 
রদোষোঢ�োপ ক�ঢতন নো।’(বেধিনোয় বুখো�ী)

তঢব শতধি হঢলো র�োজো রযন মুসোচিঢ�� জন্য খুব কষ্টক� নো 
হয়। আ� যচদ র�োজো �োখো খুব কষ্টক� হয় অেবো ক্চত হওয়ো� 
আশঙ্ো েোঢক, তোহঢল র�োজো ভগে ক�োই উতিম হঢব; রকননো 
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম সি�োবস্থোয় 

এক র�োজোদো� ব্যচতিঢক রদখঢলন রয প্রিন্ গ�ঢম� কো�ঢে 
তোঢক ছোয়ো রদয়ো হঢচ্ এবং রলোকজন তো� িো�পোঢশ চভি 
ক�ঢছ। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বলঢলন, 
‘সি� অবস্থোয় র�োজো �োখো উতিম কোঢজ� মঢ্্য শোচমল নয়।’ 
(বেধিনোয় বুখো�ী)

অিুস্ ব্যসক্ত� র�াজা ভঙ্গ ক�া
যচদ অসুস্থ ব্যচতি র�োজো ভগে কঢ� আ� তো� অসুস্থতো এমন হয় যো সুস্থ হঢব বঢল আশো েোঢক, তোহঢল সুস্থ হওয়ো� 
প� রযসব র�োজো ছুঢি রগঢছ তো কোযো ক�ঢত হঢব। আল্োহ তোআলো বঢলন:  

َخَرۚ(
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ )َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

{আ� রয অসসু্থ হনৈ অথৈো সফন� থোকনৈ তনৈ অি্যোি্য জদৈনস সংখ্যো প�ূণ কন� 
রিনৈ।} [সূ�ো আল বোকো�ো:১৮৪]

রয র�োগ ভোঢলো হওয়ো� আশো রনই - রযমন জীবনব্যোপী অসুস্থতো অেবো এমন বো্ধিোক্য 

যো� কো�ঢে ব্যচতি স্থোয়ীভোঢব র�োজো �োখঢত অপো�গ হঢয় যোয় - এমতোবস্থোয় প্রচতচদঢন� র�োজো� পচ�বঢতধি একজন 
চমসকীনঢক অ্ধি সো’ িোউল অেবো অন্যঢকোঢনো রদশীয় খোবো� দোন ক�ঢত হঢব।
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৩- গভ্ণ  ও দগু্ধদাে
গভধিোবস্থো অেবো দুগ্ধদোন অবস্থোয় নো�ী যচদ তো� ক্চত� 
আশঙ্ো কঢ� তঢব তো� জন্য র�োজো ভগে ক�ো ধব্ হঢব। তঢব 
তোঢক কোযো ক�ঢত হঢব অসুস্থ ব্যচতি� মঢতো। �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলন, ‘চনচিয় আল্োহ 
তোআলো মুসোচি� ব্যচতি� উপ� রেঢক র�োজো এবং নোমোঢজ� 
একোংশ উচঠঢয় চনঢয়ঢছন। আ� গভধি্ো�ী ও দুগ্ধদোনকো�ী 
নো�ী� ওপ� রেঢক চতচন র�োজো উচঠঢয় চনঢয়ঢছন।’ 
(বেধিনোয় চত�চমযী)

আ� যচদ চনঢজ� ক্চত� রকোঢনো ভয় নো েোঢক, চকন্তু বোচ্ো� 
ক্চত� আশঙ্ো েোঢক তোহঢলও র�োজো ভগে ক�ো ধব্ হঢব, 
তঢব তোঢক কোযো ক�ঢত হঢব ও প্রচতচদঢন� র�োজো� 
পচ�বঢতধি একজন চমসকীনঢক খোদ্যদোন ক�ঢত হঢব। ইবঢন 
আব্োস �োচয.  বঢলন,‘দুগ্ধদোনকো�ী ও গভধি্ো�ী নো�ী যচদ 
তো� সন্তোঢন� ব্যোপোঢ� আশঙ্ো কঢ� তোহঢল রস র�োজো ভগে 
ক�ঢব ও চমসকীনঢক খোদ্যদোন ক�ঢব।’(বেধিনোয় আবু দোউদ)

৪- িানয়য ও সেফাি
রয নো�ী হোঢয়য ও চনিোসগ্রস্ত হঢয়ঢছ রস আবচশ্যকভোঢব 
র�োজো ভগে ক�ঢব। এ অবস্থোয় র�োজো �োখো হো�োম হঢব। 
এমতোবস্থোয় র�োজো �োখঢল তো শুদ্ধ হঢব নো। তঢব ভোগেো 
র�োজোগুঢলো প�বতধিীঢত কোযো ক�ঢত হঢব। এ� প্রমোে, 
আঢয়শো �োচয.-রক হোঢয়যগ্রস্ত নো�ী র�োজো কোযো ক�ঢব 
চক নো, এ-ব্যোপোঢ� প্রশ্ন ক�ো হঢল চতচন বঢলন,‘চবষয়চি 
আমোঢদ�ঢকও স্পশধি ক�ত, অতঃপ� আমোঢদ�ঢক র�োজো 
কোযো ক�ো� চনঢদধিশ রদয়ো হত তঢব নোমোজ কোযো ক�ো� 
চনঢদধিশ রদয়ো হত নো।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)
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