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ঈদের পর করণীয় 

   

জিয় পাঠক, আমরা রমযাদনর সমাজি জনদয় কদয়কজি ধাদপ একিু জিন্তা কজর, হয়দ া আল্লাহ  া‘আলা আমাদেরদক 

এর মেদক উপকৃ  হওয়ার  াওফীক োন করদেন।  

িেম ধাপ : আমরা রমযান মেদক কী উপািজন করলাম?  

আমরা জক রমযাদনর সুদ াজি  জেন ও আনন্দমুখর রা গুদলাদক জেোয় িানাজি?! আমরা জক কুরআদনর মাস, 

 াকওয়ার মাস, ধধদযজর মাস, জিহাে, রহম , মাগদফরা  ও িাহান্নাম মেদক মুজির মাসদক জেোয় িানাজি?!  

এখাদন আমাদের একজি জেষয় খুে িাল কদর মিদন রাখা িদয়ািন ময, এগুদলা শুধু রমযাদনর সদে খাস নয়, েরং 

িদ েক জেন, িজ জি সময়ই আল্লাহর রহম  ও মাগদফরা  পাওয়া মযদ  পাদর। িজ জি মুহূদ জই  াকওয়া অিজন 

ও কুরআদনর আেদ জ আে জোন হওয়া িদয়ািন।  দে রমযান মাদস মনজকর পজরমাণ খুে েৃজি করা হয়, মনজক ও 

ইোেদ র সংখো এদ  মেদে যায়। আল্লাহ  া‘আলা েদলন,  
  [٨٦: القصص] ﴾ َوَيۡخَتاُر   يََشآءُ  َما ََيۡلُقُ  َوَربَُّك  ﴿

“ম ামার রে যা ইিা  াই সৃজি কদরন এেং যা ইিা জনদির িনে জ জন মদনানী  কদরন।” [সূরা আল-কাসাস, 

আয়া : ৬৭] 

আমরা জক  াকওয়া োস্তোয়ন কদরজি এেং মুত্তাকীর সাজিজজফদকি জনদয় রমযানদক জেোয় িানাজি?! 

আমরা জক রমযাদন সে ধরদনর ইোোদ র ওপর জনদিদের িজ ক্ষণ জেদয়জি?! আমরা জক আমাদের নফস ও 

িেৃজত্তর সদে জিহাে কদর  াদের উপর িয়ী হদ  মপদরজি, না পূদেজর েেিোস এখদনা আমাদের মদধে জেেেমান 

রদয়দি? আমরা জক রহম , মাগদফরা  ও িাহান্নাম মেদক মুজির মাস মপদয় আমদলর জেদক অগ্রগামী হদ  

মপদরজি? 

আমরা জক মপদরজি? মপদরজি আমরা?  

এ রকম অদনক অদনক িশ্ন ও িােনা িদ েক মুসজলদমর অন্তদর উঁজক মেয় এেং মস দ্ব্েেজহীন কদে েদল:  

আজম রমযান মেদক জক উপকৃ  হলাম?! 

জনশ্চয় রমযান একজি রূহানী জেেোলয়। পরে জী েিদরর িনে সম্বল অিজন করার জেেোপীঠ, অেজ ি িীেদনর িনে 

মিরণা সঞ্চয় করার জ ক্ষাদকন্দ্র। যখন মস এ জেষয় জনদয় জিন্তা করদে, িােদে,  খন মস উপকৃ  হদে, জনদির 

িীেদন পজরে জন আনদ  সক্ষম হদে। 

জনশ্চয় রমযান ইজ োিক পজরে জদনর মওসুম। আমরা এদ  আল্লাহর হুকুম জেদরাধী আমাদের আমল, িজরত্র, অিোস 

ও আখলাক েেদল মেে। আল্লাহ  া‘আলা েদলন, 
َ  إِن   ﴿ ُ  َل  ٱّلل  ى  بَِقۡوم   َما ُيَغّيِ وا   َحّت  ُ نُفِسِهۡم   َما ُيَغّيِ

َ
  [١١: الرعد] ﴾ بِأ

“আল্লাহ মকাদনা িাজ র পজরে জন ঘিান না, য ক্ষণ না  ারা  াদের জনদির পজরে জন ঘিায়।” [সূরা আর-রাে, 

আয়া : ১১] 

জদ্ব্ ীয় ধাপ : মস নারীর ম  হদয়া না, ময  ি কদর সূদ া পাকাদনার পর  া িুকদরা িুকদরা কদর মফদল   

জিয় পাঠক ও পাজঠকা, 
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আপজন যজে রমযাদন  াকওয়া অিজন কদর োদকন এেং যোযেিাদে রমযাদনর হক আোয়কারী একিন িাগেোন 

হদয় োদকন,  দে আপজন মস নারীর ম  হদেন না, ময সূদ া মিেু  কদর পাকাদনার পর  া িুকদরা িুকদরা কদর 

মফদল। আপজন আপনার এ অিজন িূলুজে  করদেন না। ময রমযাদনর পর গুনাদহ জফদর মগল মস ঐ নারীর ম , ময 

কাপে েুদন  া জিন্নজেজিন্ন কদর মফলল। খুেই খারাপ িাজ   ারা, যারা রমযান িাো আল্লাহদক মিদন না। 

জিয় পাঠক, রমযাদনর ওয়াো িদের অদনক আলাম  রদয়দি। উোহরণ  :  

১. রমযাদনর পর িেম জেদনই িামাদ র সদে সালা   োগ করা। রমযাদন  ারােীর সালাদ  মসজিে িদর ময , 

অেি  া জিল সুন্না । এখন ফরয সালাদ র সময় লক্ষে করজি মলাকিন মসজিদে আসা  োগ কদর জেদয়দি, অেি 

 া ফরয, এর  োগকারী কাদফর। 

২. গান-োেে, অশ্লীল িজে ও নগ্ন মেদহ ঘর মেদক মের হওয়া এেং নারী-পুরুষ এক সদে জেদনােন ও অশ্লীল স্পদি 

িমাদয়  হওয়া ই োজে। 

৩. অদনদক আোর শুধু গুনাহ করার িনে িুজরস্ট জিসা সংগ্রহ কদর। জেজিন্ন অমুসজলম মেদ  সফর কদর। এিাদেই 

জক আমরা আল্লাহর জন‘আমদ র শুকজরয়া আোয় করে? এিা জক আল্লাহর জন‘আমদ র সদে অকৃ জ্ঞ া নয়? এিা 

জক আমল কেুল হওয়ার আলাম ? 

না, এিা আমল কেুল হওয়ার আলাম  নয়। আমল কেুল হওয়ার আলাম  হল, োন্দার অেস্থা আদগর মিদয় িাল 

হদয় যাদে। মস আদগর  ুলনায় আদরা মেজ  কলোণমূলক কাদি আগ্রহী হদে। আল্লাহ  া‘আলা েদলন,  
ذ نَ  ِإَوذۡ  ﴿

َ
زِيَدن ُكۡم   َشَكۡرُتمۡ  َلئِن َربُُّكمۡ  تَأ

َ
  [٧: ابراهيم] ﴾ ََل

“স্মরণ কর যখন, ম ামাদের রে মঘাষণা জেদয়দিন ময, যজে ম ামরা শুকজরয়া আোয় কর,  াহদল অে েই আজম 

ম ামাদের িনে মনয়াম  েৃজি কদর মেে।” [সূরা ইেরাহীম, আয়া : ৭] 

 ৃ ীয় ধাপ : মৃ ুে পযজন্ত আল্লাহর ইোে  করা   

োন্দার উপর ওয়াজিে সেসময় ও সে িায়গায় আল্লাহর ইোেদ  জনমগ্ন োকা। কী রমযান কী গায়দর রমযান সে 

সময়  াঁর ইোে  করা। আল্লাহ  া‘আলা েদলন,  
ٓ  فَٱۡسَتقِمۡ  ﴿ ِمۡرَت  َكَما

ُ
  [١١١: هود] ﴾ َمَعَك  تَاَب  َوَمن أ

“ম ামাদক মযিাদে জনদেজ  মেওয়া হদয়দি,  ুজম মসিাদে অিল োক এেং ম ামার সদে যারা  াওো কদরদি।” [সূরা 

হুে, আয়া : ১১২] 

অনেত্র েদলন,  
  [٨: فصلت] ﴾ َوٱۡسَتۡغفُِروهُ   إََِلۡهِ  فَٱۡسَتقِيُمٓوا   ﴿

“ াঁর জনকি অজেিল োক এেং  াঁর জনকি ইদস্তগফার কর।” [সূরা ফুসজসলা , আয়া : ৬] 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়াসাল্লাম েদলন, 
، آَمن ُت : قُل  » ِ تَِقم   ُثم   بِاَّلل    «اس 

“েল, আজম আল্লাহ ওপর ঈমান এদনজি। অ ঃপর  ুজম অিল োক”।1  

                                                           
1 সহীহ মুসজলম, হােীস নং ৩৮ 
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যজে আমাদের মেদক রমযাদনর সাওম জেোয় মনয়,  েুও আমাদের সামদন অনোনে সাওম জেেেমান রদয়দি। মযমন 

 াওয়াদলর সাওম, মসাম ও েৃহস্পজ োদরর সাওম এেং িজ  মাদসর ১২, ১৩ ও ১৪  াজরদখর সাওম, আশুরা ও 

আরাফা ই োজের সাওম। 

আদরা অদনক কলোণমূলক কাি রদয়দি, যা রমযাদনর সদে খাস নয়, মযমন ফরয যাকা , নফল সোকাহ, জিহাে, 

কুরআন জ লাওয়া  ই োজে। 

এিাদে িজ জি জেন ও িজ জি মুহূ জ আল্লাহর ইোেদ  অিল োকা। আর এিাদেই আল্লাহর সাক্ষা  ি ো া করা। 

আমরা েলদ  পাজর না, কখন আমাদের মৃ ুে িদল আদস। 

ি ুেজ ধাপ : ঈে িসদে 

ঈদের জেদনর কদয়কজি সুন্না  :  

১. সালাদ র পূদেজ সেকা জফ র আোয় করা। মিাি-েে, পুরুষ-মজহলা সোর পক্ষ মেদক সেকা জফ র আোয় 

করা। 

২. ঈেগাদহ যাওয়ার পূদেজ মেদিাে সংখোয় মখিুর খাওয়া।  

৩. মুসজলমদের সদে িামা‘আদ  সালা  আোয় করা ও খুৎোয় অং গ্রহণ করা। 

৪. হাঁিদ  হাঁিদ  ঈেগাদহ যাওয়া এেং সালাদ র আগ পযজন্ত পুরুষরা সরদে  াকেীর েলদে ও মজহলারা নীরদে 

 াকেীর েলদে। ঈদের  াকেীর এিাদে েলদে : 
« ُ ك َبُ  اَّلل 

َ
ُ  أ ك َبُ  اَّلل 

َ
، إِل   إَِلَ  َل  أ ُ ُ  اَّلل  َبُ  َواَّلل  ك 

َ
ُ  أ ك َبُ  اَّلل 

َ
ِ  أ دُ  َوَّلِل  َم    «اْل 

৫. মগাসল করা, সুগজি েেেহার করা ও সুন্দর মপাষাক-আ াক পজরধান করা। নারীদের নগ্ন মেদহ মের না হওয়া। 

৬. আত্মীয় ার সম্পকজ জঠক রাখা, অন্তর পজরষ্কার করা ও জহংসা-জেদদ্ব্ষ মেদক মুি হওয়া। 

৭. ফজকর-জমসকীন, ইয়া ীমদের সদে সদ্ব্েেহার করা এেং  াদের অন্তদর খুজ র সঞ্চার করার মিিা করা। 

৮. ঈদের শুদিিা িানাদনা ধেধ। মযমন, কাদরা সদে মেখা হদল েলা, 
 «َك ن  مِ وَ  ان  مِ  اهللُ  َل ب  قَ تَ »

৯. ঈদের পর দ্রু  কাযা সাওম োকদল  া পালন করা অনেোয়  াওয়াদলর িয় সাওম পালন করা। 

পজরজ ি: 

আমাদের ক জেে মনক ও কলোণমূলক আমল করা। আমল কেুল না হওয়ার িয় ও আমল কেুল হওয়ার আ া 

জনদয় ঈদের জেন অজ োজহ  করা। আমরা আমাদের আমল কেুল হওয়ার আ া মপাষণ করে এেং ঈদের জেনদক 

আল্লাহর সামদন েণ্ডায়মাদনর জেন জ্ঞান করে। িননক েুযুগজ ক ক মলাকদের পা  জেদয় যাজিদলন, যারা 

মখল ামা ায় মত্ত জিল। জ জন  াদের মেদখ েদলন: আল্লাহ ম ামাদের আমল কেুল কদর োকদল এিা মকাদনা 

শুকজরয়া আোয়কারীর কাি হদ  পাদর না! আর যজে ম ামাদের আমল কেুল না কদর োদকন,  দে এিা মকাদনা 

আদখরাদ  জেশ্বাসী েেজিদের আমল হদ  পাদর না। 

আফদসাস! যজে আমাদেরদক মেখদ ন, জক েলদ ন জ জন?  

সমাি 
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