শাওয়াল মােসর ছয়িট রাযা: সারা বছর রাযার ছায়াব পাওয়ার একিট সূবণ সূেযাগ
শাওয়াল মােসর ছয়িট রাযা: সারা বছর রাযার ছায়াব পাওয়ার একিট সূবণ সূেযাগ লখক : আলী হাসান
তাইেয়ব আবু আইয়বু আনসাির রািদআা আন থেক বিণত, রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম
ইরশাদ কেরন, য বি রমজােনর রাজা রাখেব অতপর শাওয়ােল ছয়িট রাজা পালন করেব স যন
যগু ভর রাজা রাখল। মস
ু িলম : ১১৬৪ সাওবান রািদআা আন থেক বিণত, রাসূল
ু াহ সাাা
আলাইিহ ওয়া সাাম ইরশাদ কেরন, রমজােনর রাজা দশ মােসর রাজার সমতুল আর (শাওয়ােলর) ছয়
রাজা ’মােসর রাজার সমান। সত
ু রাং এ হেলা এক বছেরর রাজা। অপর রওয়ােয়েত আেছ, য বি
রমজােনর রাজা শষ কের ছয় িদন রাজা রাখেব সটা তার জন পেু রা বছর রাজা রাখার সমতুল। (য
সৎকাজ িনেয় এেসেছ, তার জন হেব তার দশ ণ। সূরা আন‘আম) আহমদ : ৫/২৮০, দােরিম : ১৭৫৫
হািদস থেক যা িশখলাম: এক. শাওয়ােলর ছয় রাজার ফিজলত জানা গল য, য বি পেু রা রমজান
িসয়াম পালেনর পর এ রাজা ছয়িট করেব স যন সারা জীবন রাজা করল। এ এক িবরাট আমল এবং
িবশাল অজন। ই. বাার ওপর আাহর কত দয়া য িতিন অ আমেলর িবিনমেয় অিধক বদলা িদেবন।
িতন. কলণকােজ িতেযািগতা প এ ছয় রাজার জন িত হণ করা ম
ু াহাব। যােত রাজােলা ছেট
ু
না যায়। কােনা বতাই যন পণু  আহরেণর এ সেু যাগ থেক বিত করেত না পাের। চার. এ রাজা করা
যােব মােসর -শষ-মাঝামািঝ সব সময়। ধারাবািহক ও অধারাবািহক যভােবই করা হাক না কন
রাজাদার অবশই এর সওয়ােবর অিধকারী হেব যিদ আাহর কােছ কবল
ু হয়। পাঁচ. যার ওপর রমজােনর
রাজা কাজা আেছ স আেগ তার কাজা করেব তারপর শাওয়ােলর রাজায় তী হেব। কারণ রাসূল সাাা
আলাইিহ ওয়া সাাম বেলেছন, ‘য রমজােনর রাজা রাখেব অথাৎ পেু রাপিু র। আর যার ওপর কাজা রেয়
গেছ স তা রাজা পরু া কেরেছ বেল গণ হেব না যতণ ওই রাজােলার কাজা আদায় না কের। মগু িন :
৪/৪৪০ তাছাডা় ওয়ািজব আদােয়র দািয় পালন নফল আদােয়র চেয় অিধক  রােখ। ছয়. মহান
শিরয়ত েণতা ফরেজর আেগ-পের নফল বতন কেরেছন যমনঃ ফরজ সালােতর আেগ-পেরর সু তেলা
এবং রমজােনর আেগ শাবােনর রাজা আর পের শাওয়ােলর রাজা। সাত. এই নফলসমূহ ফরেজর
িটেলার িত পূরণ কের। কারণ রাজাদার অনথক বাকালাপ, কুদি
ৃ ভ ৃিত কাজ থেক সূণ বাঁচেত
পাের না যা তার রাজার পণু েক কিমেয় দয়। সমা

