
बिबमिल्लाबिर्रििाबिर्रिीि 

सुरू अत्यन्त करूणािय पर्ि दयालु अल्लािको िाि िाट 
 

र्ोजा भिेको के िो ? 

रोजालाई अरबिमा अल-सौम भबिन्छ । शब्दकोष अिसुार यसको अर्थ 

हुन्छः कुि ै कुरािाट रुक्ि ु र इस्लाबमक शररया अिसुार रोजा भबिन्छ 

"अल्लाहको इिादतको लाबि खाि-बिि र अन्य  रोजा तोडि ेकुराहरूिाट 

सयुथ उदाए दबेख अस्ताए सम्म आफुलाइ रोक्ि ु।" 
 

र्ोजाको मतम्भिरू 

       अबिवायथ रोजाको बियत              रोजा तोडि ेकुराहरूिाट रुक्ि ु
 

र्ोजािा बियत (ििसायको) बकबसि 
 

 अबिवायथ रोजाको बियतः अबिवायथ रोजाको बियत राबतमा िै ििैुथ िछथ 

अर्ाथत फजर भन्दा िबहला बियत ििथ जरूरी छ र यबद कसैले रमजाि 

मबहिाको शरुूमै िरैु मबहिाको लाबि बियत ियो भिे त्यो िबि काबफ हुन्छ 

र बियतको स्र्ाि बदल हो तसर्थ बजब्रोले िोलेर बियत ििुथ बिदअत हो । 

   िफबल (अबिवायथ ि भएको) रोजाको बियतः बदिको कुिै िबि समय 

बियत ििथ सक्छ यबद बिहाि दबेख उसले रोजा तोडिे कुििैबि कायथ िरेको 

छैि भिे, (असलमा कुिै िबि कायथ बियत माबर् भर िछथ) । 

र्ोजाको प्रकार् 

 अबिवायथ रोजा जस्तै बकः (रमजाि, कफ्फारा अर्ाथत ्जररवािाको रोजा 

र मन्ित मािेको रोजा)  िफबल रोजा । 

को िाबि र्ोजा अबिवायर छ ? 

 इस्लाम मान्िे मबुस्लम माबर्  िाबलि  िबुिमाि (फरक 

छुट्याउि सक्ि े िच्चालाइ रोजा रख्ि प्रोत्साबहत ििुथ रारो ो हो र उसको 

िारबजयिले उसलाई रोजा राख्िे आदशे बदििुछथ ।  वतिमा भएको 

मान्छे, आफ्िो वति भन्दा िाबहर यात्रामा भएको यात्रमुाबर् रोजा अबिवायथ 

छैि र जसको यात्रा सबजलो छ उसले रोजा रखेको रारो ो हो िबि सल्लल्लाहु 

अलैबह व सल्लमको तरीका हो र सारै् बजम्मेवारर िाट चााँडै मकु्त हुि ुि ै

रारो ो कुरा हो, बकि बक रोजा राख्यो भेिे बजम्मेवारी िाट मकु्त िबि हुन्छ र 

रमजाि मबहिाको महत्विरु्थ लाभिबि िाउछ । 

  बिरोबि,  मबहिावारी र सतु्केरी ि भएबक मबहला 

 

1 

र्ोबिको िारे्िा र्ोजाको अवधार्णा 

 यस्तो रोि जसिाट बिको हुिे आशा छैि र यबह श्रबेर्मा ठुलो उमेरको 

विृहरू िबि छि ्जो रोजा राख्ि असक्त हुन्छि,् तसर्थ बतबिहरू माबर् रोजा 

अबिवायथ छैि तसर्थ उसले हरेक रोजाको िदला बमस्कीिलाई खािा ख्वाउि ु

िछथ । या त उसले रोजाको बदि िर्िा िरर त्यस िरािर बमस्कीि हरूलाई 

एकैचोबट जम्मा िरेर बदउसोको वा रातको खािा ख्वाओस, वा उसले हरेक 

बदि बमस्कीिलाई खािा दओेस, हरेक बमस्कीिलाई एक चौर्ाई "साअ" 

(खास बकबसमको िाप्ि े मािि) िााँच सय दस ग्राम रारो ो िहुाँ दओेस र 

त्यसको सार्मा खािको लाबि झोल बदयो भिे धरैे रारो ो ।  यस्तो रोि 

जसिाट बिको हुि ेसम्भाविा त छ तर रोजा राख्ि िाह्रो हुन्छ । मबहिावारी 

र सतु्केरी मबहला र रोबि तर्ा यात्रीिबि यबह श्रेबर्मा छि ्। त यस्तो ब्यबक्तले 

रमजाि िबछ छुटेको रोजा िरुा ििुथ िछथ तर यबद छुटेको रोजा िरुा ििथ भन्दा 

िबहला िै उसको मतृ्य ुभयो भिे त्यस मान्छेको रोजा माफ हुन्छ । 
 

 

र्िजाि िबििा शरू भएको कसर्ी िािा िुन्छ ? 

 चन्रमा दखेेर  शािाि मबहिाको तीस बदि िरुा भएिबछ रमजाि 

को मबहिा शरू हुन्छ । 
 

र्ोजा तोडिे कुर्ािरू 

(यसमा अज्ञाबि र बिसेको वा जिदबस्त ख्वाइएको मान्छे शाबमल छैिि ्) 

  जाबि िबुझ खाि ुवा िािी बिउि,ु तर जसले भलुवश यस्तो ियो उसको 

रोजा मान्य हुन्छ ।  सम्भोि (शारीररक सम्िन्ध) िरेमाः यबद कसैले 

रमजाि मबहिाको बदिमा यस्तो ियो जिबक उ रोजा राख्ि सक्षम छ भिे उ 

माबर् मोिल्लजा (एक बकबसमको जररिािा) हुन्छ जिु यस प्रकार छः एउटा 

िलुाम (िेबचएको मान्छे) आजाद ििुथ, यबद िलुाम िाएि वा यस काममा 

सामर्थ छैि भिे दईु मबहिा लिातार रोजा रख्ि ुिछथ, यबद योिबि ििथ सक्दिै 

भि े साबि जिा बमस्कीिलाई खािा ख्वाउिे ।  िबुि लाई अङिालो 

हल्दा वा चमु्िि िदाथ वा यस्तो कुिै यौि बियाकलाि िदाथ बवयथ बिस्केमा 

रोजा टुट्छ । यस्तो कुराको सेवि ििुथ जिु खािा वा िाबिको काम िदथछ 

जस्तै बक ताितको सईु, तर यबद त्यो खािा-बििाको श्रबेर्मा छै ि भि े

त्यसलेिबि रोजा तोडदिै । 

 

  बहजामा अर्ाथत कि रे्राबिः जसले बहजामा (कम रे्राबि) द्वारा शरीर 

िाट रित बिकाल्यो तर जसले चेक जााँच वा यस्तो केबह कामको लाबि र्ोरै 

रित बिकाल्यो उसले रोजा टुटदिै ।  जासले जाबि जाबि उबल्ट ियो । 

 मबहिावारर वा सतु्केरी रित बिस्केमा रोजा टुट्छ । 

र्ोजािा यो काििरू िुमतिि (बप्रय, िि पर्ाईएको) छ । 

  सेहरी अर्ाथत बिहािको अजाि भन्दा िबहला केबह खािेकुरा खाि ु ।

बिलो िरेर सेहरर खाि ु  इफ्तार बछटो ििुथ अर्ाथत ्सयुथ अस्ताएिबछ 

तुरुन्तै केबह खाि ु।  रोति (खास बकबसमको िरम खजरू) िाट इफ्तार 

शरू ििुथ, यबद रोति िाएि भिे कुिै िबि िाकेको खजरु िाट इफ्तार शरुू 

ििुथ, चाह ेएउटा खजरु मात्र ैबकि ि होस, यबद खजरू ि ैिाएि भि ेिािीले 

इफ्तार िि,े यबद केबहिबि िाएि भिे मिमा इफ्तार िरर सकेको बियत ििुथ । 

  रोजाको हालतमा खास िरर इफ्तार ििथ िस्दा दवुा िदब िस्ि ु  धेरै 

भन्दा धेरै दाि ििुथ  राबत (तरावीह) िमाज को िािबन्द ििुथ  कुरआि 

ििि ु(अिवुाद सबहत िझेुर ििेको झि रारो ो)  उमरा ििुथ  कसैले 

िाली ियो भि ेउसलाई िाली ि ििुथ िरू भन्ि ुबक म रोजा छु  लैलतलु 

करको रात जािेर उिासिा र दवुा ििुथ  रमजाि मबहिाको अबन्तम दस 

रातमा (एतकाफ एकान्त भएर इिादत) ििुथ । 

र्ोजािा केबि जाएज र् केबि िाजाएज कायरिरू 

  कुबल्ल तर्ा िाक सफा ििथमा हद भन्दा अबि ििि े  आवश्यक ि 

भएिबि खािाको स्वाद चाख्ि े। 

रोजेदारको लाबि र्कु बिल्ि ुवैध िररएको छ र यस्तै िरी आवश्यक िरेको 

िेला खािाको स्वाद चाख्ि, िहुाउि, बमस्वाक (ब्रश) ििथ, अतर सेन्ट 

लिाउि र सरीर बचसो िराउि जाएज छ । 

र्ोजाको अवमिािा अवैध कुर्ािरू 

  बिधाथररत समय भन्दा िबि भइसकेिबि इफ्तार ि ििुथ  आफुलाई 

बियन्त्रर् ििथ ि सक्िलेे िबुिलाई रोजाको हालतमा चमु्िि ििुथ   जरू ििुथ 

(िोबल-िचिले िि ेहरेक ि रारो ो काम जस्तै झठु, िाली, धोका अिावश्यक 

िकवास आबद)  जेहालत अर्ाथत अज्ञाि जस्तै ररस, ि रारो ो िािी, ठुला 

िडाको आदर ि ििुथ आबद । 

वेसाल रोजा राख्िःु अर्ाथत दईु बदि सम्म ि लिातार ि खाइ रोजा राख्ि ु। 
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अनुवादकः 

रिजवानुल्लाह बिन अब्दुल मन्नान 

 सेिाजी 

 

िफबल र्ोजा (अबिवायर र्ोजा िािेक अबतरर्क्त र्ोजा)  

 शौव्वाल (रमजाि मबहिा िबछको) मबहिामा छ ओटा रोजा, जसले 

रमजाि मबहिाको िरुा रोजा राख्यो उसले शौव्वाल मबहिाको दोस्रो बदि 

दबेख रोजा राख्ि शरू िरेको रारो ो हो  हाज्ज िरिेहरू िाहके अरूले 

अरफाको रोजा राख्ि ुिछथ ।  आशरूा (मोहरथम मबहिाको दस ताररख)को 

रोजा िौ वा एिार ताररख सार्मा बमलाएर राख्ि ु  सोमिार तर्ा 

बिबहिारको रोजा राख्ि,ु सोमिारको बदि राख्ि िबि ताकेत िररएको छ  

हरेक मबहिामा तीि बदिको रोजा राख्ि ुर त्यसको उत्तम समय यो हो बक 

अरबिक मबहिा अिसुार हरेक 13,14 र 15 ताररखमा रोजा राख्ि ु  एक-

एक बदि बिराएर रोजा राख्ि े(एक बदि रोजा राख्ि ेएक बदि ि राख्िे)  

मोहरथम मबहिामा धैरै भन्दा धेरै रोजा राख्ि ु  बजबल्हज्जा मबहिाको िौ 

तारीखमा रोजा राख्ि ु  शािाि मबहिाको रोजा, तर िरुा महीिा रोजा ि 

राख्ि ु। 

िकरूि (िि ि पर्ाइएको) र्ोजािरू 

  शिुिार, शबििार वा आइतिार जस्तै खास तोकेर कुिै  बदि रोजा रख्ि ु

अवैध र्ोजा 

  रजिको मबहिालाई रोजाको लाबि खास तोक्ि ु  शकंाको बदिमा 

रोजा रख्ि,ु तर कसैलाई िािी छ बक त्यो बदि रोजा राख््यो भिे फरक िदबि 

 इद र कुरिािी इदको बदि रोजा राख्ि ुअवैध छ ।  तशरीकको दीि 

(कुरिाबि ईदिबछको तीि बदि), तर जिु हाबज साँि कुरिािीको जिावर छैि 

भिे उसले राख्ि सक्छ  हमेशा वषथभरी िै रोजा राख्ि ुहराम हो । छुटेको 

रोजालाई लिातार रख्ि सबकन्छ, र कोबशस ििुथिछथ बक ईदको बदििबछ 

तुरून्तै िरुा िि ेर छुटेको रोजालाई अको वषथको रमजाि सम्म िरुा ि ििुथ 

जाएज छैि यबद बििा कुिै कारर् बिलो िछथ भिे उसले ििुाह िदब छ 

जकातुल बफत्र 

हरेक त्यो मबुस्लम जसमाबर् रमजाि मबहिाको अबन्तम बदिको सुयथ अस्तायो र 

ऊ साँि आफ्िो िररवारलाई दईु छाक िगु्ि भन्दा िबि खािेकुरा छ भिे त्यसमाबर् 

अबिवायथ छ बक उसले आफु र आफ्िो िररवारको तफथ िाट एस साअ (एक 

बकबसमको मािि) जसको वजि लिभि दइु बकलो छ सय ग्राम हुन्छ, आफुले 

खािे अन्ििाली िाट दाि िरोस । आमाको िेटमा भएको िच्चाको तफथ िाट िबि 

दाि िरेको रारो ो हुन्छ । 

 

जकाते बफत्र दाि ििुरको उदे्दश्य 

  रोजादारले िरेको अिर्थ काम र ब्यर्थ कुरािाट शबुिकरर्  

िरीिहरूलाई ईदको बदि भोकै िस्ि, माग्ि र अरूको अिाडी हार् फैलाउि 

ि िरोस । 

बफत्रा-दाि बदिे सिय 

ईदको एक बदि वा दईु बदि िबहला बिकाल्ि सबकन्छ र ईदको बदि बिहािको 

िमाज िबछ दबेख ईदको िमाज भन्दा िबहला सम्म बिकाल्ि ुरारो ो हो तर 

ईदको िमाज िबछ जकात बिकाल्ि जाएज छैि । 

बफत्रा दाि कबत िात्रािा बिकाल्िे ? 

एक साअ (एक बकबसमको मािि) जिु मान्छेहरूको आफु खाि ेिाबल मध्य े

होस । साअ माििको मात्रा दइु बकलो चालीस ग्राम रारो ो बकबसमको िहुाँ 

हुन्छ । 

ईदको ििाज 

यो िमाज हरेक मबुस्लम माबर् अबिवायथ छ र यो िमाज सयुथ उदाएर र्ोरै 

माबर् आएिबछ िबल्कि भन्दा िबहला िबहला िि्ि ुिछथ । तर जसको यो 

िमाज छुट्यो भि ेउसले िबछ कजा (कजाथ) ििि ुिदबि । र यो िमाज िााँउ 

िाट िाबहर बिस्केर खलुा चौरमा ििि ुसनु्ित हो र मबस्जदमा िबि िि्ि 

सबकन्छ ।  

ईदको िमाज भन्दा िबहला िहुाइ धलुाई सर सफाई िरर सि भन्दा रारो ो 

किडा लिाउि ुर बिजोडा (एक तीि वा िााँच) खजरू खाि ुर त्यस िबछ एउटा 

िाटो भएर ईदिाह जाि ुर अको िाटो िाट बफताथ आउि ु। 

साबर् भाईहरूलाई (तकब्िलल्लाहु बमन्िा व बमन्कुम) अर्ाथत "अल्लाह 

तआलाले हामी सिैको इिादत स्वीकार िरूि" भन्द ैशभुकामिा बदि ु। 

ईदको चााँद दखेेिबछ रातमा र ईदको बदि यो दवुा ििि ु(अल्लािु अक्िर् 

अल्लािु अक्िर् ला इलाि इल्लल्लाि वल्लािु अक्िर् 

अल्लािु अक्िर् व बलल्लाबिल ्िम्द)  

ईदको िमाज दईु रकात ििि ु िछथ िबहलो रकातमा तक्िीरे तहरीमा 

(अल्लाहु अक्िर) भि ेिबछ फेरी छ चोबट अल्लाहु अक्िर भन्ि ुिछथ र दोस्रो 

रकातमा अल्लाहु अक्िर भिे िबछ िााँच चोबट अल्लाहु अक्िर भन्ि ुिछथ र 

िमाज िबि सके िबछ खतु्िा (धाबमथक प्रवचि) हुन्छ ।  
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