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িফল র�োজো৪

নিল র�োজো� অঢনক বি িচজলত ও ছোওয়োব �ঢয়ঢছ। আবু 
হু�োয়�ো �োচয. রেঢক বচেধিত এক হোদীঢস কুদসীঢত এঢসঢছ, 
চতচন বঢলন, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
বঢলঢছন,,‘আদম সন্তোঢন� প্রচতচি আমঢল� ছোওয়োবই চবিগুে 
কঢ� রদয়ো হয়। পুে্যকঢমধি� ছোওয়োব দশগুে রেঢক সোতশ’গুে 
বোচিঢয় রদয়ো হয়। আল্োহ তোআলো বঢলন,‘তঢব র�োজো 
ব্যতীত; কো�ে র�োজো আমো� আ� আচমই এ� প্রচতদোন 
চদই।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

রযিব সদনে� র�াজা �াখা 
িুন্নত
১- শাওয়াল মানি� ছয় র�াজা

�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ 
ওয় সোল্োম বঢলঢছন,‘রয 
ব্যচতি �মজোঢন� র�োজো �োখল, 
অতঃপ� এ� রপছঢন শোওয়োল 
মোঢস ছয়চদন র�োজো �োখল 
রস রযন সো�ো বছ� র�োজো 
�োখল।’(বেধিনোয় মুসচলম )শোওয়োঢল� 
ছয় র�োজো একসোঢেও �োখো যোয় 
আবো� চভন্ন চভন্ন ভোঢবও �োখো 
যোয়।

চদবঢস� র�োজো অচ্ক গুরুত্বপূেধি। 
আ�োিো চদবস সম্পঢকধি �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
বঢলঢছন,‘আ�োিো চদবঢস�  
র�োজো তো� একবছ� পূঢবধি� ও 
পঢ�� গুনোঢহ� কোিিো�ো বঢল 
আল্োহ� কোঢছ  আশো কচ�।’ 
(বেধিনোয় মুসচলম)

সূ চ ী প ত্র
িফল র�োজো� সংজ্ো

 রযসৈ জদনি র�োজো �োখো সুন্নত

১ - শোওয়োল মোনস ছয়জদি

২ - জযলহজ্ব মোনস িয়জদি

৩ - আশু�ো� র�োজো
৪ - আইয়োমুল জৈয তথো প্রজতমোনস� 
মধ্যৈততী জতিজদি র�োজো �োখো
৫ - রসোমৈো� ও ৈৃহস্পজতৈোন�� র�োজো

৬ - একজদি প� প� র�োজো 

৭ - মহ��ম ও শোৈোি মোনস র�োজো

িফল র�োজো
আল্োহ� ধনকি্য অজধিঢন� জন্য, ি�জ-ওয়োচজব নয়, 
এমন র�োজো পোলনঢকই নিল র�োজো বঢল।

২ - সযলিনবে� শুরুনত েয়সদে 
র�াজা �াখা
হোদীঢস এঢসঢছ, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
বঢলঢছন,‘এই দশচদঢন� তুলনোয় আল্োহ� কোঢছ অচ্ক চপ্রয় 
আমঢল� অন্যঢকোঢনো চদবস রনই। অেধিোৎ চযলহঢজ্ব� দশচদন। 
সোহোবোঢয় রক�োম প্রশ্ন কঢ� বলঢলন, ‘এমনচক আল্োহ� পঢে 
চজহোদও নো? রহ আল্োহ� �োসূল! চতচন বলঢলন,‘এমনচক 
আল্োহ� পঢে চজহোদও নো, চকন্তু  যচদ রকোঢনো ব্যচতি তো� 
জোন-মোল চনঢয় রব� হঢয় যোয় আ� রকোঢনো চকছু চনঢয় চিঢ� 
নো আঢস, তঢব তো� কেো চভন্ন।’(বেধিনোয় বুখো�ী) তঢব এ দশচদঢন� 
মঢ্্য, রয ব্যচতি হজ্ব�ত অবস্থোয় নয়, তো� রক্ঢত্র আ�োিো 

৩- আশু�া সদবনি� র�াজা, এ� 
আনগ� সদনে� র�াজািি

হোদীঢস এঢসঢছ, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো 
সোল্োম বঢলঢছন,‘আশু�ো চদবঢস� র�োজো এ� পূঢবধি� এক 
বছঢ�� গুনোঢহ� কোিিো�ো হঢব বঢল আল্োহ� কোঢছ আশো 
কচ�।’(বেধিনোয় মুসচলম)

আশু�ো� র�োজো রকন �োখো হঢব এ ব্যোপোঢ� 

প্রচত িোন্দ্র মোঢস� রতঢ�ো, রিৌদে ও পঢন� তোচ�খঢক আইয়োমুল 
চবয বঢল। এ চতনচদঢন� �োতগুঢলো িোঁঢদ� আঢলোয় উদ্োচসত 
েোঢক বঢল এ চদনগুঢলোঢক আইয়োমুল চবয বো শুভ্রচদন বঢল 

শোওয়োল 

মোঢস
� ৬চদন

চজলহজ্ব
 

মোঢস
� ৯চদন

আশু�ো
মহ��ম মোঢস� দশ তোচ�খঢকই আশু�ো বলো হয়
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আখ্যোচয়ত ক�ো হঢয়ঢছ।, ‘নবী সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
মদীনোয় এঢলন। চতচন রদখঢত রপঢলন, ইহুচদ�ো আশু�ো 
চদবঢস র�োজো �োখঢছ। চতচন চজজ্োসো ক�ঢলন,‘এিো কী?’ 
তো�ো বলল, এচি একচি ভোঢলো চদন। এ চদন আল্োহ তোআলো 
বনী ইস�োইলঢক তোঢদ� শত্রুঢদ� রেঢক মুচতি চদঢয়ঢছন, 
অতঃপ� মূসো আলোইচহস সোলোম এ চদন র�োজো র�ঢখঢছন। 
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বলঢলন,‘মূসো 
আ. এ� ব্যোপোঢ� রতোমোঢদ� রেঢক আমো� অচ্কো� রবচশ, 
অতঃপ� চতচন এ চদবঢস� র�োজো �োখঢলন এবং অন্যঢদ�ঢকও 
এ চদবঢস� র�োজো �োখো� চনঢদধিশ চদঢলন।’(বেধিনোয় মুসচলম)

৪- প্রসতমানি� আইয়ামলু সবয

আবদুল মোচলক ইবঢন চমনহোল তো� চপতো রেঢক বেধিনো 
কঢ�ন রয, চতচন নবী সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োঢম� 
সোঢে চছঢলন। চতচন বলঢলন, নবী সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো 
সোল্োম তোঢদ�ঢক আইয়োমুল চবয এ� র�োজো �োখো� চনঢদধিশ 
চদঢতন এবং বলঢতন,‘এিোই হঢলো বছ�ব্যোপী র�োজো �োখো।’ 
(বেধিনোয় বুখো�ী) 

৫- প্রসত িপ্ানি রিামবা� ও 
বিৃস্পসতবা� র�াজা �াখা
আবু হু�োয়�ো �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,রসোমবো� ও 
বৃহস্পচতবো� আমল উপস্থোপন ক�ো হয়, অতএব আচম পছন্দ 
কচ� রয, আমো� আমল এ অবস্থোয় উপস্থোপন ক�ো রহোক রয 
আচম র�োজোদো�।’(বেধিনোয় মুসচলম)

৬- একসদে প� প� র�াজা �াখা
সঢবধিোতিম নিল র�োজো হঢলো দোউদ আলোইচহস সোলোঢম� 
র�োজো। চতচন একচদন র�োজো �োখঢতন ও অপ� চদন ভগে 
ক�ঢতন। আবদুল্োহ ইবঢন আম� �োচয. রেঢক বচেধিত, 
চতচন বঢলন, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
বঢলঢছন,‘চনচিয় আল্োহ� কোঢছ অচ্ক চপ্রয় র�োজো হঢলো 
দোউদ - এ� র�োজো। চতচন একচদন র�োজো �োখঢতন ও একচদন 
ভগে ক�ঢতন।’

আইয়োমলু জৈয
প্রচত িোন্দ্র মোঢস� রতঢ�ো, রিৌদে ও পঢন� তোচ�খঢক 
আইয়োমুল চবয বঢল। এ চতনচদঢন� �োতগুঢলো 
িোঁঢদ� আঢলোয় উদ্োচসত েোঢক বঢল এ চদনগুঢলোঢক 
আইয়োমুল চবয বো শুভ্রচদন বঢল আখ্যোচয়ত ক�ো 
হঢয়ঢছ।
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সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,‘চনচিয় আল্োহ� কোঢছ অচ্ক চপ্রয় র�োজো হঢলো দোউদ - এ� র�োজো। চতচন একচদন 
র�োজো �োখোঢতন ও একচদন ভগে ক�ঢতন।’(বেধিনোয় ইবঢন চহব্োন)

৭ - মি��ম মানি র�াজা
আবু হু�োয়�ো �োচয. বেধিনো কঢ�ন, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,‘�মজোঢন� প� সঢবধিোতিম র�োজো হঢলো 
মহ��ম মোঢস� র�োজো।’(বেধিনোয় চত�চমযী)

৮- শাবাে মানি র�াজা
উসোমো ইবঢন যোঢয়দ �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, আচম বললোম,‘রহ আল্োহ� �োসূল, আচম আপনোঢক শোবোঢন� মঢতো 
অন্যঢকোঢনো মোঢস র�োজো �োখঢত রদচখ নো? চতচন বলঢলন, �জব ও �মজোঢন� মোঢঝ� এ মোসচি সম্পঢকধি মোনুষ গোঢিল েোঢক। 
আ� এ মোঢস �োব্ুল আলোমীঢন� দ�বোঢ� আমল ওঠোঢনো হয়। র�োজো পোলন অবস্থোয় আমো� আমল ওঠোঢনো রহোক এিো আমো� 
পছন্দ।’(বেধিনোয় নোসোয়ী)

েফল র�াজা� সেয়ত
�োঢত� রবলো রেঢক নিল র�োজো� চনয়ত ক�ো জরুচ� নয়। ব�ং যচদ চদঢন� রবলোয় রকোঢনোচকছু খোওয়ো� আঢগ নিল 
র�োজো �োখো� ইচ্ো হয়, তখন রেঢকই ওইচদঢন� র�োজো �োখো িলঢব। আঢয়শো �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, 
‘�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম একচদন আমোঢক বলঢলন, ‘রহ আঢয়শো, রতোমোঢদ� কোঢছ চক রকোঢনো 
(খোবো�) আঢছ? আঢয়শো �োচয. বঢলন, ‘আচম বললোম, রহ আল্োহ� �োসূল, আমোঢদ� কোঢছ রকোঢনোচকছু রনই। চতচন 
বলঢলন,‘তোহঢল আচম র�োজো �োখলোম।’(বেধিনোয় মুসচলম)

সচসকৎিাসবজ্ানে� আনলানক র�াজা
িমধিঢ�োঢগ� চিচকৎসো� রক্ঢত্র র�োজো উপকো�ী। এ� কো�ে র�োজো �ঢতি� মোঢঝ পোচন� অংশ কচমঢয় রদয়, অতঃপ� 
ত্বঢক� মঢ্্যও এ� পচ�মোে কঢম যোয় এবং িঢল সংক্োমক জোমধি ও র�োগব্যোচ্ রেঢক ত্বঢক� প্রচতঢ�ো্ ক্মতো রবঢি 
যোয়।
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