
শাওয়াল মােসর ছয়িট রাযা: 

সারা বছর রাযার ছায়াব পাওয়ার একিট সূবণ সূেযাগ 

সম  সংশা মহান আ াহ তাআলার জেন  িযিন আমােদর জন  ইসলাম ধমেক পিরপণূ 

কের িদেয়েছন। দ দ ও শাি র অিবরাম ধারা বিষত হাক সবে  নবী ও রাসূল মহুা দ 

ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এবং তারঁ পিব  বংশধর ও স ািনত সাথীবেগর  উপর।  

একিট সূবণ সুেযাগ! 

সুি য় ীিন ভাই, িতিট মসুলমােনর উপর কতব  হল, তারা সবদা সৎ কােজর উপর 

িতি ত থাকেব এবং সকল সময় আ ি র চ া করেব। ইবাদেতর মাধ েমই আ ি  

অজন করা স ব। িতিট মানষু যার যার আনগুেত র পিরমান অনসুােরই তার আ ােক 

পির  কের প া ের যার যার অন ায় ও অপরাধ অনসুােরই আ ােক কের কলিুষত। 

আর এই কারেণই ইবাদত কারীেদর অ র অিধক নরম এবং তারা সংেশাধনশীল ব ি । 

অপরপে  পাপীেদর অ র কেঠারতাস  এবং তারা অিধক ফাসাদকারী। রাযা ঐ সম  

ইবাদত সমেূহর অন তম যা ারা অ রেক খারাপ, অন ায় ও িনকৃ ব  থেক পিব  রাখা 

যায় এবং অ েরর ব ািধেক দরূীভূত করার অন তম মাধ ম। একারেণ রামাযান মাস হল 

পযােলাচনার একিট মাস এবং আ ােক কলষুতা থেক মু  করার একিট মাস। এই মহান 

উপকািরতা যা রাযাদার ব ি  রাযার মাধ েম অজন কের রাযার শেষ এক নতনু 

অ করণ িনেয় অব ান করেত স ম হয়। রামাযান মাস শেষ শাওয়ােলর ছয় রাযা অ র 

পিব  রাখার একিট সুবণ সুেযাগ।  

শাওয়াল মােস ছয়িট রাযা রাখার মযাদা: 

রাসূল ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  তারঁ সাহাবীেদর শাওয়াল মােসর এই ছয় রাযা 

রাখার িত উৎসাহ িদেতন। িতিন বেলেছনঃ 

 َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُھ ِستا ِمْن َشوَّاٍل َكاَن َكِصَیاِم الدَّْھِر



 " য ব ি  রামাযান মােসর পেূরা রাযা রাখেলা অতঃপর শাওয়াল মােসর ছয় রাযাও 

রাখল ঐ ব ি  যন সারা বছরই রাযা রাখেলা। (মসুিলম) এ হাদীেসর ব াখ ায় ইমাম 

নববী (রঃ) বেলন, আেলম স দায় বেলন, "এই ছয় রাযােক পেূরা এক বছেরর রাযার 

ছায়ােবর পযায়ভূ  করা হেয়েছ এই জন  য, বা ার িতিট ভাল আমলেক আ াহ 

তায়ালা দশ ন ছায়াব দান কেরন। এ িহেসেব রামাযান মােসর রাযা দশ মােসর ছায়াব 

এবং এই ছয় রাযা মােসর ছায়ােবর অ ভূ  মেন করা হয়।  

হােফয ই  ন ুরজব(রঃ) ই  ন ু মাবারক থেক বণনা কেরন, িতিন বেলন: "শাওয়াল মােসর 

ছয় রাযা রামাযান মােসর রাযার ছায়্ােবর সমতলু । এ িহেসেব য কউ এ ছয় রাযা 

রাখেব স ফরয রাযার ছায়াব পােব ।" 

শাওয়াল মােসর রাযা রামাযান মােস রাযা রাখেত পারার জন  কৃত তার বিহ: কাশ: 

শাওয়াল মােসর ছয় রাযা রাখা হেলা, আ াহ তাআলা রামাযান মােসর রাযা রাখার 

তাওফীক দান কেরেছন স জন  শাওয়াল মােসর ছয়িট রাজা রাখার মাধ েম তারঁ 

কতৃ তা কাশ করা। এমিনভােব সৎ আমেলর উপর িতি ত ও অিবচল থাকারও মাণ 

প। 

হােফয ইবনু রজব (রঃ) বেলন, "রামাযান মােসর রাযা রাখার তাওফীক পাওয়ার পর 

আবার নােহ িল  হওয়ার উদাহরণ হেলা নআমেতর এমন কফুরী করা যমন  ঈমান 

আনার পর মরুতাদ হেয় যাওয়া।" 

ি য় ভাই, ইবাদেতর জেন  কান সময় িনধািরত নই য, কবল ঐসমেয়ই ইবাদত করেব 

আর সময় শষ হেয় গেল আবার নােহর কােজ িল  হেব। বরং মানষু িনয়ােত যত িদন 

বঁেচ থাকেব ততিদন তােক ইবাদত করেত হেব। এমনিক এ ইবাদত মতৃু র পবূ মহূতূ 

পয  চাল ুথাকেব। আ াহ বেলন: 

   َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َیْأِتَیَك اْلَیِقیُن 

"এবং তিুম তামার মতৃু  উপি ত  হওয়া পয  তামার িতপালেকর ইবাদত কর। (সূরা 

িহ  র: ৯৯) 



বাসীর আল হাফী (রঃ) ক বলা হেলা, িকছ ু লাক ধ ু রামাযান মােসই ইবাদত কের। 

একথা েন িতিন বলেলন: "তারাই িনকৃ  লাক যারা ধ ুরামাযান মাস এেল আ াহেক 

ডােক। কৃত সৎ লাক তা তারাই যারা সারা বছর ধের আ াহেক ডােক।" 

শাওয়াল মােস ছয়িট রাযা রাখার উপকারীতা: 

সুি য় ীিন ভাই, রামাযান মাস চেল যাওয়ার পর রাযা চাল ুরাখার মেধ ই রেয়েছ ব িবধ 

উপকািরতা। এই উপকািরতা তারাই লাভ করেব যারা শাওয়াল  মােসর রাযা রাখেব। িনে  

উহার কিতপয় উপকািরতা উে খ করা হলঃ 

 ১) য ব ি  রামাযান মােসর রাযা পণূ করেব এবং শাওয়াল মােসর ছয় রাযা রাখেব স 

পণূ এক বছেরর রাযার ছায়াব পােব। 

২) শাওয়াল মােসর ছয় রাযা এবং শাবােনর রাযা রাখা হেলা ফরয নামােযর আেগ ও 

পের সু াত নামােযর মত। ফরয ইবাদেত য সম  িট-িবচু িত হেয় যায় তা নফেলর 

মাধ েম পণূতা লাভ কের। অনু প ভােব রামাযােনর রাযা পালন করেত িগেয় ভলু- িট 

হেল শাওয়ােলর এছয়িট রাযা পালেনর মাধ েম তােক পণূতা দয়া হয়। কননা অিধকাংশ 

মানষুেকই ল  করা যায় তােদর রাযােত ভুল- িট রেয়েছ এবং িকয়ামেত যখন ফরয 

ারা তার িহসাব পণূ হেব না তখন নফল ারা তা পণূ করা হেব। 

৩) রামাযান মােসর পর শাওয়াল মােসর রাযা রাখা হেলা রামাযান মােসর রাযা কবুল 

হওয়ার আলামত। কননা আ াহ যখন কান ভাল আমল কবুল কেরন তখন পরবতীেত 

তােক আেরা ভাল আমল করার তাওফীক দান কেরন।  

৪) ঈমােনর সােথ এবং ছওয়ােবর আশায় রামাযান মােসর রাযা পালন করেল িনি ত 

ভােব বা ার নাহসমহূ িবদিূরত হয়। রামাযান মােস রাযাদার ব ি  বছেরর অন ান  

িদনসমেূহর ছায়াব লাভ করেব। আর সই িদন িল হেলাঃ রাযা ভাংগার বধ িদনসমহূ। 

সুতরাং ঐিদন িলর পর পনূরায় রাযা রাখা হেলা আ াহ  তাআলা নআমােতর কিরয়া 

করা। নাহ মাফ হওয়ার নআমােতর চেয় আর বড় নআমাত িকছ ু নই।  



নবী ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রাি েত দািঁড়েয় এমন ভােব নামায পড়েতন য তারঁ 

পা ফেুল যেতা। তাঁেক বলা হেলা, হ আ াহর রাসূল! আপিন এত নামায পেড়ন য 

আপনার পা ফেুল যায় অথচ আ াহ পাক আপনার পেূবর এবং পেরর সকল কার নাহ 

মা কের িদেয়েছন? রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম  বলেলনঃ  

 َأَفَلا َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا

 "আিম িক আ াহর কিরয়া আদায়কারী বা ােদর অ ভূ  হব না?" (বুখারী)  

আ াহ  ভাষায় তারঁ বা ােদর রামাযান মােসর রাযার কিরয়া আদায় করার আেদশ 

কেরেছন। িতিন বেলনঃ 

 َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروا اللََّھ َعَلى َما َھَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن

এবং যন তামরা িনধািরত সংখ া পরূণ কের িনেত পার এবং তামােদরেক য সুপথ 

দিখেয়েছন, ত েন  তামরা আ া  র বড়  বণনা কর আর যন তামরা কৃত তা কাশ 

কর। (সূরা বা ারা ১৮৫) সুতরাং আ াহ তাঁর বা ােক রামাযান মােসর রাযা রাখার 

শি দান কেরেছন এবং তার নাহ সমূহ মা কেরেছন। তাই রামাযান মােসর শেষ 

পনূরায় রাযা রাখা অথ হেলা, তারঁ কিরয়া আদায় করা। সালেফ সােলহীনেদর মেধ  কউ 

যিদ রাি  জাগরণ করার তাওফীক লাভ করেতন তাহেল কিরয়া প িদেনর বলায় 

রাযা রাখেতন। 

ওহাইব ই  নু ওরদ (রাহ:) এর এই কথািট খুবই পূণ: 

ওহাইব ই  ন ুওরদেক কান ভাল আমেলর ছায়াব স েক িজ াসা করেল িতিন বলেতন 

য, " ছায়াব স েক িজ াসা কিরও না বরং বল এই ভাল কােজর শি  পাওয়ার দ ন স 

কিরয়া করার িক শি  পেয়েছ। ীন ও িনয়ার েত ক নক কােজর জন  কিরয়া করা 

আবশ ক। অতঃপর কিরয়া করার শি  পাওয়া ইহা আর একিট নআমত, এই নআমেতর 

জন  েয়াজন আবার কিরয়া করা। আবার এই নআমেতর শি  পাওয়ার জন  েয়াজন 

পনুরায় কিরয়া করা। এমিন ভােব েত কিট কােজর িবিনময় আ াহর কিরয়া করা 

আবশ ক। য সম  আমল ারা মানষু রামাযান মােস আ াহর নকট  লাভ কের থােক তা 



রামাযান মাস শষ হওয়ার সােথ স ৃ  নয় বরং মানষু িনয়ােত যত িদন বঁেচ থাকেব 

সই আমলও ততিদন অবিশ  থাকেব। নবী (সাঃ) এর আমল িছেলা ায়ী। আেয়শা 

(রাঃ) ক িজ াসা করা হেয়েছ য, নবী (সাঃ) িক ইবাদেতর জন  কান িদনেক খাছ 

করেতন? িতিন বেলেছন না! বরং িতিন সবদা আ াহর ইবাদত করেতন। আেয়শা (রাঃ) 

আরও বেলেছনঃ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রামাযান এবং রামাযান ছাড়া অন  

মােস ১১রাকােতর বশী রাি র নামায পড়েতন না। রামাযান মােসর কান কাজ যিদ ছেুট 

যেতা তাহেল িতিন তা শাওয়াল মােস আদায় কের িনেতন। এক বছর িতিন ইিতকাফ 

করেত না পারেল উহা শাওয়াল মােসর থম দশেক পণূ কেরেছন।  

শাওয়াল মােসর ছয় রাযা স েক িবিশ  আেলমেদর িকছু ফেতায়াঃ 

রামাযােনর কাযা রাযা পূরেণর পর শাওয়ােলর রাযা: 

সৗদী আরেবর া  মফুতী আ ামা আব ল আজীজ িবন আব াহ িবন বায(রঃ) ক 

িজ াসা করা হেয়েছ য, রামাযােনর কাযা বাদ িদেয় শাওয়াল মােসর ছয় রাযা রাখা যােব 

িকনা? িতিন বেলেছন, এই িবষয় সিঠক কথা হে , রামাযান মােসর কাযা রাযােক 

শাওয়ােলর রাযা এবং অন ান  নফল রাযার উপর াধান  িদেব। কননা রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ 

 َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُھ ِستا ِمْن َشوَّاٍل َكاَن َكِصَیاِم الدَّْھِر 

" য ব ি  রামাযান মােসর রাযা রাখেব অতঃপর শাওয়াল মােসর ছয় রাযা রাখেব স 

যন সারা বছরই রাযা রাখেলা।" (মসুিলম) সুতরাং য ব ি  রামাযােনর কাযা রাযা 

আদােয়র পেূব শাওয়ােলর রাযা াধান  িদেব স এ হাদীেসর অ ভূ  নয়। 

কননা হাদীেসর ভাষ  হল, য ব ি  রামাযােনর রাযা রাখেলা অতঃপর শাওয়ােলর রাযা 

রাখল। রামাযান মােসর রাযা হল ফরয আর শাওয়ােলর ছয় রাযা হল নফল, সুতরাং 

ফরয এর   অপিরসীম। (মাজম ুফেতায়া িবন বায ৫/ ২৭৩) 

 শাওয়ােলর রাযা িক রামাযান শষ হওয়ার সােথ সােথ  করেত হেব? 



সউদী আরেবর ফেতায়া বাডেক িজ াসা করা হেয়েছ য, শাওয়ােলর ছয় রাযা িক 

রামাযান মােসর পর পরই রাখেত হেব নািক িকছ ু িদন পর রাখেলও তােত কান সমস া 

নই ? উ ের বলা হেয়েছ: রামাযান মাস শষ হওয়ার একিদন,  িদন বা কেয়ক িদন পর 

 করােত কান কার অসুিবধা নই। ধারাবািহকভােব রাখেত পারেব বা িবিছ  ভােব 

রাখেত পারেব। তেব শাওয়াল মােসর মেধ ই রাখেত হেব।" (ফেতায়া লাজনা দােয়মা 

১০/৩৯১পঃৃ) 

পিরেশেষ বলব াণ ি য় ভাই, েত ক মসুলমােনর অিধক েপ ভাল আমল করার মাধ েম 

আ াহর নকট  ও স ি  লােভর চ া করা উিচৎ। েত ক মসুলমান ীন ও িনয়ার 

কল াণ মলূক কােজর চ া ও সাধনা করেব। ভাল কােজর উ  সময়িট ত চেল যাে , 

তাই এই সময় েলােক মলূ বান মেন কের অিধক ছায়াব ও সই সােথ ভাল কােজর জন  

আ াহর কােছ বশী বশী াথনা করা করা সকেলর কতব । আ াহর কােছ কামনা কির 

িতিন যন আমােদর উ ম কম স াদেনর শি  দন এবং তার উপর িতি ত থাকার পণূ 

তাওফীক দান কেরন। আমীন। 

লখক: শাইখ জািহ ল ইসলাম 

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এ  গাইেড  স ার, সৗদী আরব। 


