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ঈদুল িফতেরর আন
ও
আমােদর করণীয়
�িত বৎসর দ’দুিট ঈদ উৎসব মুসলমানেদর জীবেন
িনেয় আেস আনে�র ফ�ুধারা। এ দ’িট ঈেদর মেধয্ ঈদু
িফতেরর বয্ি� ও �ভাব বহুদূর �ৃত মুসিলম মানেস ও
জীবেন। পূণর একমাস িসয়াম সাধনার পর ঈদ উৎসব
মুসিলম জািতর �িত সিতয্ই মহান রা�ল আলামীেনর প�
েথেক এক িবরাট িনয়ামত ও পুর�ার। মুসিলম উ�ার
�েতয্ক সদে�র আেব, অনুভূি, ভালবাসা, মমতা ঈেদর
এ পিব� ও অনািবল আন� উৎসেব একাকার হেয় যায়।
‘‘িন�য়ই েতামােদর এ জািত একক একিট জািত’’ মহান
আ�াহর এ েঘাষণার বা�বরূপিট চরমভােব �কিটত হয়
িব�াবাসীর সামেন।
ঈদ মুসলমানেদর জীবেন শুধুমা� আন- উৎসবই
নয়, বরং এিট একিট মহান ইবাদাত যার মাধয্েম মুসিলম
উ�াহ ঐকয্ব� হওয়ার ে�রণা খুঁেজ পা, ধনী- গরীব,
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কেলা- সাদা, েছাট- বড়, েদশী- িবেদশী সকল েভদােভদ
ভুেল যায় এবং সবর্ে�ণী ও সকল বয়েসর নার- পুরষ
ঈেদর জামােত শািমল হেয় মহান �ভুর শুকর আদােয় নুে
পেড়। ঈেদর এ মহান উপল�েক সামেন েরেখ আজ
আমােদর এ আ�িজ�াসা উ�ািপত হওয়া �েয়াজন েয,
সিতয্ই আমােদর ঈদ িক মুসিলম উ�াহর ঐকয্ব� হবা
কারণ হেত েপেরেছ? েয মহান ��া তােদরেক এরকম
িবশাল আন� উৎসেবর অনুেমাদন িদেয়েছ, তারা তােদর
জীবেনর সবর্ে�ে সবর্দা তাঁেক �রণ েরেখে? েয ি�য়
রাসূল সা�া�াহু আলািহ ওয়া সা�ােমর সু�াত িহসােব
তারা ঈদ পালন করেছ, েস রাসূেলর আর সকল সু�ােতর
অনুসরণ িক তারা করে? আমার িব�াস এসব �ে�র
সমাধােনর মধয্ িদেয়ই আমরা করণীয় িকছু র�পূণ্র
কােজর িফিরি� েপেয় যাব।
পাশাপািশ কলয্া, বরকত ও আনে�র এ শুভিদে
আমােদর েস সকল ভাই- েবানেদর কথাও �রণ করা উিচৎ,
মৃতুয্ যােদরেক এ জগত েথেক এমন এক জগেত িনেয়
িগেয়েছ, েযখান েথেক েফরার েকান উপায় েনই। েসখােন
তারা পািথর্ব জীবেন িনেজেদর কৃতকেমর্র ফলাফল েভা
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করেছ। এ মহান িদবেস আমরা তােদরেক ভুেল না িগেয়
আমােদর উিচৎ তােদর মাগিফরােতর জ� আ�াহর কােছ
েদায়া করা এবং তােদর পেথ আমােদরেকও একিদন পা
বাড়ােত হেব - মেন সব সময় এ কথা জাগরক রাখা।
ঈদ উৎসব পালনকােল েসই সব ভাই- েবানেদর
কথাও আমােদর মেন রাখেত হেব, যারা কিঠন পীড়ায়
অসু� হেয় বাড়ীেত িকংবা হাসপাতােল পেড় আেছ। বয্,
য�ণা ও মানিসক পীড়েন ঈেদর আন� তােদর মািট হেয়
িগেয়েছ। আমােদর উিচৎ �থমত: আ�াহ েয সু�তা ও
িনরাপ�ার অেশষ িনয়ামেতর উপর আমােদরেক েরেখেছন
তার জ� শুকিরয়া আদায় করা এবং ি�তীয়: এ সবল
েরাগা�া�েদর আেরাগয্ লােভর জে� েদায়া করা এবং
স�ব হেল তােদর শ�ষা করা।
আজ আমােদর েস সব ভাই- েবানেদর কথাও
িব�ৃত হেল চলেব না, যু� যােদরেক সবর্�� কেরেছ,
গৃহহীন কেরেছ, েদেহর র�- ব�া �বািহত কেরেছ, বহু
নরীেক কেরেছ িবধবা এবং হাজােরা িশশুেক কেরেছ
িপতৃহীন- এতীম; এবং েসই িবপদ�� বয্ি�েদরেক,
�াকৃিতক িবপযর্েয়র অেমাঘ িবধােন যারা আজ সবর্হারা
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আমরা আমােদর সাধয্ানুযায়ী আিথর্কেযািগতা �দােনর
মাধয্েম এেদর সােথ আন� ভাগাভািগ কের িনেত পাির
এবং আ�াহ েযন তােদরেক িবপদ েথেক উ�ার কেরন েস
েদায়াও করেত পাির।
�িত ঈেদই সবাই সাধয্ানুযায়ী নতুন নতুন মেডেল
সু�র সু�র েপাষাক �য় কের থােক। আমরা ি ক কখেন
ভািব েস- সব ভাই- েবানেদর কথা দািরে�র কষাঘােত
যােদর জীবন জজর্িরত। নতুন েপাষাক েকনা দূের থা,
পুরােনা েকান ভাল েপাষাকই তােদর েনই। বরং �িতিদেনর
অে�র �েয়াজনীয় েযাগানও তােদর েনই। আমরা যারা
�চছল তারা িক সামা�তম হািসও এেদর মুেখ েফাটােত
পির না? অথচ মহান আ�াহ বেলন, ‘‘িনেজেদর কলয্ােণর
জ� েতামরা েয উ�ম কাজ কের থােকা, তার পুর�ার
আ�াহর কােছ পােব...।’’ [সূরা আল- বাকারাহ: ১১০]
এ মুবারক রামাদান মােস আমােদর অেনকেকই
আ�াহ সামথর্য্ িদেয়েছন য়াম- সাধনা, িকয়ামুল- লাইল
পালন, দান- দাি�ণয ও কুরআন অধয্ায়েনর মাধয্েম তা
ইবাদাত পালেনর। িক� ইবাদােতর এ ভরা েমৗসুেমও
আমােদর এমন অেনক ভাই- েবান রেয়েছন পােপর সাগের
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যারা আকন্ঠ িনমি�, ��াে�াহী কােজ যারা িল�, পািথর্ব
জীবেনর মিরিচকাসম েখল- তামাশায় ম� হেয় যারা
জীবেনর �কৃত কতর্বয্ ভুেল িগেয়েছ। আমরা িক এেদরে
��ার সু�র সরল পেথর িদেক আহবান কেরি? পাপসাগর েথেক তােদরেক উ�ােরর েচ�া কেরিছ? তােদর
সমােন সেতয্র অনুপম আদেশর্র গভীর েসৗ�েযর্র সিঠ
বা�ব িচ� তুেল ধেরিছ? মহান রাববুল আলামীন সমীেপ
এেদর িহদায়ােতর জ� েদায়া কেরিছ?
ঈদুল িফতর এসব �ে�র সু�র জবাব খেজ েপেত
আমােদরেক অনু�ািণত কের। এবােরর ঈদুল িফতরে
েতমনই অথর্বহ ও তাৎপযর্পূণর্ করার পাশাপািশ েদর
উিচত হেব ঈেদর সােথ সংি�� শরয়ী িবধান েমেন চলা ও
িশ�চািরতা র�া করা। সংে�েপ ঈেদর েস শরয়ী
িবষয়গুেলা িনেচ তেল ধরিছ।

এক. ঈেদর আেগর িদন সূযর্� েথেক শর কের
ঈেদর সালাত আদায় করা পযর� তাকবীর তথা ‘আ�াহু
আকবর’’ বলেত থাকা। এ হে� িব�বাসীর সামেন মহান
আ�াহর ে��� তুেল ধরা। আ�াহ তা‘আলা বেলন, ‘‘আর
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যােত েতামরা সংখয্াপূণর্ কর এবং িতিন েয েতামােদরে
িহদায়াত িদেয়েছন তার জ� ‘আ�াহ মহান’ বেল েঘাষণা
দাও এবং যােত েতামরা েশাকর কর।’’ [সূরা আলবাকারাহঃ ১৮৫]
তাকবীেরর শ�গুেলা হ: ‘‘আ�াহু আকবা,
আ�াহু আকবা, আ�াহু আকবা, লা ইলাহা ই�া�াহ,
ওয়া�াহু আকবা,

ওয়ািল�ািহল

হামদ।’’

পুরষরা

মসিজেদ, বাজাের ও ঘের এ তাকবীর �িন েজাের িদেত
থাকেব। আর মিহলারা তাকবীর বলেব আে�।

দু. যাকাতুল িফতর �দান করা, েরাযাদােরর েয
ভুল- িব�াি� ও পাপ হেয়েছ তা েমাচন করার জ� এবং
িমসকীনেদর খাদয্ েযাগােনর উে�ে� যাকাতুল িফতর
েদয়ার িবধান েদয়া হেয়েছ। যাকাতুল িফতর ঈেদর একিদন
বা দুইিন আেগও েদয়া যায়। তেব সালাতুল ঈেদর পর
পযর� িবল� করা যােব না, আেগই আদায় করেত হেব।

িতন. ঈেদর িদন সকােল েগাসল করা ও সু�র

েপাষাক পিরধান করা এবং ঈেদর সালােত যাওয়ার �া�ােল
পুরষেদর েখাশবু বয্বহার কর উ�ম। েমেয়েদর জ�ও
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সু�াত হেলা পদর্ার সােথ ও েখাশবু বহার না কের
ঈদগােহ এেস ঈেদর আন� ও সালােত শরীক হওয়া।

চার. ঈদগােহ যাওয়ার আেগ রাসূলু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াত অনুসরণ কের িতনিট ব
পাঁচিট কের েবেজাড় সংখয্ক েখজুর খাওয়া

পাঁচ. ঈেদর জামােত শািমল হওয়া এবং পুেরা

খুতবা েশানা। ইমাম ইবনু তাইিময়া সহ আেরা অেনক

মুহাি�ক আেলেমর মেত ঈেদর সালাত ওয়ািজব, েকান
ওজর ছাড়া তয্াগ করা যােব না। এমনিক হােয়যরতা
মিহলাগণ পযর� ঈদগােহ আসেবন এবং সালােত অংশ না
িনেয় এক�াে� অব�ান করেবন।

ছয়. রাসূলুলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�ােমর

সু�াহ অনুসরণ কের এক �া িদেয় ঈদগােহ যাওয়া এবং
অ� রা�া িদেয় েফরা।

সাত.

ঈেদর

অিভভাদন

জানােত

িগেয়,

‘‘তাকা�ালা�াহু িম�া ওয়ািমনক’’ অথর্াৎ‘আ�াহ আমােদর
ও আপনার প� েথেক কবুল করন’ বলা ভাল। এছাড়া
সু�র সু�র েদায়ার মাধয্েম শুেভ�া িবিনময় ও েকালা
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করােত েকান অসুিবধা েই। বরং এেত পার�ািরক স�কর্
অেনক মধুর হেয় উেঠ।

আট. ঈদ উৎসবেক উপল� কের সকল �কার

পাপাচার ও অ�ীলতায় িনমি�ত হওয়া েথেক িনেজেক ও
পিরবারেক র�া করা।
সবর্েশেষ বলেব- িসয়াম সাধানার পিব� মাস
রামাদানুল মুবারক িছল মূল: আমােদর জ� তাকওয়া

অজর্েনর িশ�ণ লােভর মাস, সবর্�কার ইবাদােত অভয্
হওয়ার মাস, ঈমান মযবুত করার মাস, �বৃি�েক িনয়�ণ
কের মহান চিরে� িবভূিষত হওয়ার মাস, কুরােনর মমর
উপলি� কের জীবেনর সবর্ে�ে� কুরআনমুখী হওয়ার মা,
মুসিলম জািতর েজেগ উঠার মাস এবং সকল �কার অনাহুত
শি�র বলয় েথেক মু� হেয় হক �িত�ার �িত�ােক সুদৃঢ়
করার মাস।
একিট মাস ধের আমরা যারা িনেজেদরেক এভােব
��ত কেরিছ, মাসিট অিতবািহত হওয়ার সােথ সােথ যিদ
তা ভুেল যাই এবং আ�াহর ইবাদাত ও আনুগতয্ েথেক দু
সের যাই, তাহেল তা কুতটুকু স�ত হ? মূলত: যারা ভােব
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েয, রমাদান মােস ইবাদাত করাই যেথ�, তােদর েস ভাবনা
অস�ত ও ভুল। এিদেক ইি�ত কের এক মুসিলম মিনষী
বেলিছেলন, ‘‘েস সকল বয্ি�বগর্ কতই না , যারা
রামাদান ছাড়া আ�াহেক েচেন না।’’ তাছাড়া আ�াহ পিব�
কুরআেন বেল, ‘‘মৃতুয্ আসা পয� েতামার রেবর ইবাদাত
করেত থাক’’। [সূরা আল- িহজর:৯৯]
উপেরা� আেলচনার আেলােক আমরা যিদ
আমােদর কতর্বয্ কােজ তৎপর হেত পাির তাহেলই আমা
িব�াস আমােদর ঈদুল িফতেরর এ মেহাৎসব অথর্বহ
সাথর্ক হেব
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