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ঈদু িফতেরর আন� 

ও 
আমােদর করণীয় 

�িত বৎসর দ’দিি ঈদ  ৎসব মসুুমানেদর জীবেন 
িনেয় আেস আনে�র ফ�ুধারা। এ দ’িি ঈেদর মেধয ঈদু 
িফতেরর বযিি ও ��াব ববদুর িব�ৃত মসুিুম মানেস ও 
জীবেন। পুণর একমাস িসয়াম সাধনার পর ঈদ  ৎসব 
মসুিুম জািতর �িত সিতযই মহান রাাুু  আুামীেনর প� 
েথেক এক িবরাি িনয়ামত ও পুর�ার। মসুিুম  �ার 
�েতযক সদেের আেবব, অন�িুত, �াুবাসা, মমতা ঈেদর 
এ পিব� ও অনািবু আন�  ৎসেব একাকার হেয় যায়। 
‘‘িন�য়ই েতামােদর এ জািত একক একিি জািত’’ মহান 
আ�াহর এ েঘাষণার বা�বরপিি  রম�ােব �কিিত হয় 
িব�াবাসীর সামেন। 

ঈদ মসুুমানেদর জীবেন শধমুা� আন�-  ৎসবই 
নয়, বরং এিি একিি মহান ইবাদাত যার মাধযেম মসুিুম 
 �াহ ঐকযবব হওয়ার ে�রণা  ুুেজ পায়, ধনী- বরীব, 
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কেুা- সাদা, েছাি- বড়, েদশী- িবেদশী সকু ে�দাে�দ 
�েুু যায় এবং সবরেেণী ও সকু বয়েসর নারী- পুরষ 
ঈেদর জামােত শািমু হেয় মহান ��রু শকর আদােয় নেয় 
পেড়। ঈেদর এ মহান  পু�েক সামেন েরে  আজ 
আমােদর এ আ�িজ�াসা  �ািপত হওয়া �েয়াজন েয, 
সিতযই আমােদর ঈদ িক মসুিুম  �াহর ঐকযবব হবার 
কারণ হেত েপেরেছ? েয মহান ��া তােদরেক এরকম 
িবশাু আন�  ৎসেবর অনেমাদন িদেয়েছন, তারা তােদর 
জীবেনর সবরে�ে� সবরদা তােুক  রণ েরে েছ? েয ি�য় 
রাসুু সা�া�াব আুাইিহ ওয়া সা�ােমর সুাত িহসােব 
তারা ঈদ পাুন করেছ, েস রাসুেুর আর সকু সুােতর 
অনসরণ িক তারা করেছ? আমার িব�াস এসব �ে�র 
সমাধােনর মধয িদেয়ই আমরা করণীয় িকছ ু  র�পুণর 
কােজর িফিরি� েপেয় যাব। 

পাশাপািশ কুযাণ, বরকত ও আনে�র এ শ�িদেন 
আমােদর েস সকু �াই- েবানেদর কথাও  রণ করা  ি ৎ, 
মতৃযু যােদরেক এ জবত েথেক এমন এক জবেত িনেয় 
িবেয়েছ, েয ান েথেক েফরার েকান  পায় েনই। েস ােন 
তারা পািথরব জীবেন িনেজেদর কতৃকেমরর ফুাফু ে�াব 
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করেছ। এ মহান িদবেস আমরা তােদরেক �েুু না িবেয় 
আমােদর  ি ৎ তােদর মাবিফরােতর জ� আ�াহর কােছ 
েদায়া করা এবং তােদর পেথ আমােদরেকও একিদন পা 
বাড়ােত হেব -  মেন সব সময় এ কথা জাবরক রা া। 

ঈদ  ৎসব পাুনকােু েসই সব �াই- েবানেদর 
কথাও আমােদর মেন রা েত হেব, যারা কিঠন পীড়ায় 
অসু হেয় বাড়ীেত িকংবা হাসপাতােু পেড় আেছ। বযথা, 
য�ণা ও মানিসক পীড়েন ঈেদর আন� তােদর মািি হেয় 
িবেয়েছ। আমােদর  ি ৎ �থমত: আ�াহ েয সুতা ও 
িনরাপ�ার অেশষ িনয়ামেতর  পর আমােদরেক েরে েছন 
তার জ� শকিরয়া আদায় করা এবং িিতীয়ত: এ সবু 
েরাবা�া�েদর আেরাবয ুাে�র জে� েদায়া করা এবং 
স�ব হেু তােদর শেষা করা। 

আজ আমােদর েস সব �াই- েবানেদর কথাও 
িব ৃত হেু  ুেব না, যবু যােদরেক সবর্ া� কেরেছ, 
বৃহহীন কেরেছ, েদেহর র�- ব�া �বািহত কেরেছ, বব 
নরীেক কেরেছ িবধবা এবং হাজােরা িশশেক কেরেছ 
িপতহৃীন- এতীম; এবং েসই িবপদ�� বযি�েদরেকও, 
�াকিৃতক িবপযরেয়র অেমাঘ িবধােন যারা আজ সবরহারা। 
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আমরা আমােদর সাধযানযায়ী আিথরক সহেযািবতা �দােনর 
মাধযেম এেদর সােথ আন� �াবা�ািব কের িনেত পাির 
এবং আ�াহ েযন তােদরেক িবপদ েথেক  বার কেরন েস 
েদায়াও করেত পাির। 

�িত ঈেদই সবাই সাধযানযায়ী নতনু নতনু মেডেুর 
স�র স�র েপাষাক �য় কের থােক। আমরা িক ক েনা 
�ািব েস- সব �াই- েবানেদর কথা দািরে�র কষাঘােত 
যােদর জীবন জজরিরত। নতনু েপাষাক েকনা দুের থাক, 
পুরােনা েকান �াু েপাষাকই তােদর েনই। বরং �িতিদেনর 
অেুর �েয়াজনীয় েযাবানও তােদর েনই। আমরা যারা 
্ ছু তারা িক সামা�তম হািসও এেদর মেু  েফািােত 
পির না? অথ  মহান আ�াহ বেুন, ‘‘িনেজেদর কুযােণর 
জ� েতামরা েয  �ম কাজ কের থােকা, তার পুর�ার 
আ�াহর কােছ পােব...।’’ [সুরা আু- বাকারাহ: ১১০] 

এ মবুারক রামাদান মােস আমােদর অেনকেকই 
আ�াহ সামথরয িদেয়েছন িসয়াম- সাধনা, িকয়ামুু - ুাইু 
পাুন, দান- দাি�ণয ও করআন অধযায়েনর মাধযেম তারু 
ইবাদাত পাুেনর। িক� ইবাদােতর এ �রা েমৗসেমও 
আমােদর এমন অেনক �াই- েবান রেয়েছন পােপর সাবের 
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যারা আকনঠ িনমিিত, ��াে�াহী কােজ যারা িুি, পািথরব 
জীবেনর মিরি কাসম ে ু- তামাশায় ম� হেয় যারা 
জীবেনর �কতৃ কতরবয �েুু িবেয়েছ। আমরা িক এেদরেক 
��ার স�র সরু পেথর িদেক আহবান কেরিছ? পাপ-
সাবর েথেক তােদরেক  বােরর ে �া কেরিছ? তােদর 
সমােন সেতযর অনপম আদেশরর ব�ীর েসৗ�েযরর সিঠক ও 
বা�ব ি � তেুু ধেরিছ? মহান রাববুু আুামীন সমীেপ 
এেদর িহদায়ােতর জ� েদায়া কেরিছ? 

ঈদু িফতর এসব �ে�র স�র জবাব  ুুেজ েপেত 
আমােদরেক অন�ািণত কের। এবােরর ঈদু িফতরেক 
েতমনই অথরবহ ও তাৎপযরপুণর করার পাশাপািশ আমােদর 
 ি ত হেব ঈেদর সােথ সংি�� শরয়ী িবধান েমেন  ুা ও 
িশ� ািরতা র�া করা। সংে�েপ ঈেদর েস শরয়ী 
িবষয় েুা িনে  তুেু ধরিছ। 

এক. ঈেদর আেবর িদন সুযরা� েথেক শর কের 
ঈেদর সাুাত আদায় করা পযর� তাকবীর তথা ‘আ�াব 
আকবর’’ বুেত থাকা। এ হে� িব�বাসীর সামেন মহান 
আ�াহর েে�� তেুু ধরা। আ�াহ তা‘আুা বেুন, ‘‘আর 
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যােত েতামরা সং যাপুণর কর এবং িতিন েয েতামােদরেক 
িহদায়াত িদেয়েছন তার জ� ‘আ�াহ মহান’ বেু েঘাষণা 
দাও এবং যােত েতামরা েশাকর কর।’’ [সুরা আু-  
বাকারাহঃ ১৮৫] 

তাকবীেরর শ� েুা হু: ‘‘আ�াব আকবার, 
আ�াব আকবার, আ�াব আকবার, ুা ইুাহা ই�া�াব, 
ওয়া�াব আকবার, ওয়ািু�ািহু হামদ।’’ পুরষরা 
মসিজেদ, বাজাের ও ঘের এ তাকবীর �িন েজাের িদেত 
থাকেব। আর মিহুারা তাকবীর বুেব আে�। 

দই. যাকাতুু  িফতর �দান করা, েরাযাদােরর েয 
�ুু - িব�াি� ও পাপ হেয়েছ তা েমা ন করার জ� এবং 
িমসকীনেদর  াদয েযাবােনর  েেেে যাকাতুু  িফতর 
েদয়ার িবধান েদয়া হেয়েছ। যাকাতুু িফতর ঈেদর একিদন 
বা দইিদন আেবও েদয়া যায়। তেব সাুাতুু  ঈেদর পর 
পযর� িবু� করা যােব না, আেবই আদায় করেত হেব। 

িতন. ঈেদর িদন সকােু েবাসু করা ও স�র 
েপাষাক পিরধান করা এবং ঈেদর সাুােত যাওয়ার �া�ােু 
পুরষেদর ে াশব ু বযবহার করা  �ম। েমেয়েদর জ�ও 
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সুাত হেুা পদরার সােথ ও ে াশব ু বযবহার না কের 
ঈদবােহ এেস ঈেদর আন� ও সাুােত শরীক হওয়া। 

 ার. ঈদবােহ যাওয়ার আেব রাসুুু�াহ সা�া�াব 
আুাইিহ ওয়াসা�ােমর সুাত অনসরণ কের িতনিি বা 
পা ুিি কের েবেজাড় সং যক ে জরু  াওয়া। 

পা ু. ঈেদর জামােত শািমু হওয়া এবং পুেরা 
 তুবা েশানা। ইমাম ইবন তাইিময়া সহ আেরা অেনক 
মহুাি�ক আেুেমর মেত ঈেদর সাুাত ওয়ািজব, েকান 
ওজর ছাড়া তযাব করা যােব না। এমনিক হােয়যরতা 
মিহুাবণ পযর� ঈদবােহ আসেবন এবং সাুােত অংশ না 
িনেয় এক�াে� অবুান করেবন।  

ছয়. রাসুুুুু�াহ সা�া�াব আুাইিহ ওয়াসা�ােমর 
সুাহ অনসরণ কের এক রা�া িদেয় ঈদবােহ যাওয়া এবং 
অ� রা�া িদেয় েফরা। 

সাত. ঈেদর অি��াদন জানােত িবেয়, 
‘‘তাকাাাুা�াব িমুা ওয়ািমনকা’’ অথরাৎ ‘আ�াহ আমােদর 
ও আপনার প� েথেক কবুু  করন’ বুা �াু। এছাড়া 
স�র স�র েদায়ার মাধযেম শে��া িবিনময় ও েকাুাকিু 
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করােত েকান অসিবধা েনই। বরং এেত পার�ািরক স�কর 
অেনক মধরু হেয়  েঠ। 

আি. ঈদ  ৎসবেক  পু� কের সকু �কার 
পাপা ার ও অ�ীুতায় িনমিিত হওয়া েথেক িনেজেক ও 
পিরবারেক র�া করা। 

সবরেশেষ বুেবা-  িসয়াম সাধানার পিব� মাস 
রামাদানু মবুারক িছু মুু ত: আমােদর জ� তাকওয়া 
অজরেনর �িশ�ণ ুাে�র মাস, সবর�কার ইবাদােত অ�যু 
হওয়ার মাস, ঈমান মযবতু করার মাস, �বিৃ�েক িনয়�ণ 
কের মহান  িরে� িব�ুিষত হওয়ার মাস, করােনর মমর 
 পুি� কের জীবেনর সবরে�ে� করআনম ুী হওয়ার মাস, 
মসুিুম জািতর েজেব  ঠার মাস এবং সকু �কার অনাবত 
শি�র বুয় েথেক ম�ু হেয় হক �িত�ার �িত�ােক সদৃৃ 
করার মাস। 

একিি মাস ধের আমরা যারা িনেজেদরেক এ�ােব 
��ত কেরিছ, মাসিি অিতবািহত হওয়ার সােথ সােথ যিদ 
তা �েুু যাই এবং আ�াহর ইবাদাত ও আনবতয েথেক দের 
সের যাই, তাহেু তা কতিকু স ত হেব? মুু ত: যারা �ােব 
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েয, রমাদান মােস ইবাদাত করাই যেথ�, তােদর েস �াবনা 
অস ত ও �ুু । এিদেক ইি ত কের এক মসুিুম মিনষী 
বেুিছেুন, ‘‘েস সকু বযি�ববর কতই না ম�, যারা 
রামাদান ছাড়া আ�াহেক ে েন না।’’ তাছাড়া আ�াহ পিব� 
করআেন বেুন, ‘‘মতৃযু আসা পযর� েতামার রেবর ইবাদাত 
করেত থাক’’। [সুরা আু- িহজর:৯৯] 

 পেরা� আেু নার আেুােক আমরা যিদ 
আমােদর কতরবয কােজ তৎপর হেত পাির তাহেুই আমার 
িব�াস আমােদর ঈদু িফতেরর এ মেহাৎসব অথরবহ ও 
সাথরক হেব। 


