
ঈেদর িদেন রািখও মােদর রেণ 

আ  হা   িল া  , ওয়া  ালাতু ওয়া  সালামু আলা রাসূিল া  , আ া বাদ:  

ঈদ আসেছ, খুিশর মহূুত আসেছ, আসেছ আন ঘন সময় । িকছু িদেনর মেধ  তা আমােদর িনকট এেসও 

যােব। পি মাকােশ নব চ  উিঁক িদেতই আমরা অেনেক আন  উ ােস মেত উঠেবা। রাি েত ঈেদর 

িদেনর কমসূচী তির কের িনব। সই িদেনর আগমেন সমা  হেব এ বছেরর মুবারক রামাযান মাস। 

আমরা সানে  সাজ-সকােল পির ার-পির  বশ-ভষুায়, আতর-পারিফউম লািগেয়, সবা েব ও 

সপিরবাের উপি ত হেবা ইদগােহ। পির-অপিরিচত সবার সােথ  হেব সালাম-মসুাফাহা এবং 

কালাকিুল। আ া  আকবােরর িনেত মখুিরত হেব ঈদগাহ া ণ। েভ া িবিনময় করেত করেত 

সবাই বাসায় িফরেবা। িসমাই িদেয়  হেব খাবার আেয়াজন। রকমাির খাবাের ভের থাকেব অেনেকর 

দ রখান। অতঃপর  হেব আ ীয়- জনেদর সােথ দখা- া াৎ। চলেব উপহার িবিনময়। এই আন  

মহূুত মিলন হেত হেত অিতবািহত হেয় যােব কেয়কিদন।  

িক  এই সমেয় পিৃথবীর ব  ােন এমন িকছু মসুিলম ভাই আেছন যােদর রণ রাখা আমােদর ঈমানী ও 

নিতক কতব । নেচৎ আমরা তােদর সােথ ইনসাফকারী হব না। তােদর খুিশেত শিরককারী তা দেূরর 

কথা তারা য আমােদর ভাই, তারা য ীন তথা মানবতার অটটু অ  এই ীকিৃতটাও দওয়া হেব না।  

•  যখন আমরা ঈেদর খুিশেত ডুেব থাকেবা, তখন আমােদর ঐ সকল ব ি েদরও রণ করা উিচৎ 

যারা এই রামাযান মােসই আমােদর সােথ িছল, আমােদর সােথ তােদরও ঈদ করার কথা িছল িক  ঈদ 

আসার পেূবই তারা এই ধরাধম ত াগ কেরেছ। িকংবা অেনক িদন পেূবই তারা আমােদর ছেড় চেল 

গেছ। আজ আমরা ঈদ উদযাপন করিছ িক  তারা অনুপি ত। তােদর ানটা আমােদরও হেত পারেতা। 

িক  আ াহ আমােদর সুেযাগ িদেয়েছন। 

 আ াহ গা! তামারই সম  শংসা যত ণ তিুম স  না হও। আবার তামারই শংসা যখন তিুম 

স  হেব। অতঃপর স ি র পেরও তামারই শংসা। 

 হ আ াহ! তিুম আমােদর মতৃেদর মা কর এবং সম  মসুিলেমর মতৃেদর মা কর। তােদর িত 

রহম কর। তােদর জা াত নসীব কর। আমীন!  

•  যখন আমরা সু -সবল শরীের সানে  ঈদ উদযাপন করেবা, তখন আমােদর রণ করা উিচৎ 

সই সম  ভাইেদর যারা অসু তার কারেণ আমােদর সােথ ঈদগােহ উপি ত হেত পােরিন। যারা 

হাসপাতােলর বেড িকংবা বাসার খােট পীড়া য ণায় কাতর হেয় পেড় আেছ। হয়ত: কউ স াহ ধের, 

কউ মাস ধের আর কউ বছর বছর ধের এই অব ায় এপাশ ওপাশ করেছ। তােদরও তা আমােদর 

সােথ ঈদ করার ই া হয়। আ াহ আমােদরেক সু  রেখেছন নেচৎ আমরাও তােদর ােন হেত পারতাম।  

আ াহ গা! তিুম আমােদর এবং সারা জগেতর অসু েদর আেরাগ  দান কর। আমীন। 



 আমােদর কতব  হেব, যন আমরা এই িদেন তােদর দখা- া াৎ ও সবা- ষা, কির তােদরেক 

তােদর েয়াজনীয় ও পছ নীয় আহার ও হািদয়া দান কির।  

•  আমরা যখন িনরাপেদ আশ া মু  শা  পিরেবেশ ঈদ উদযাপন করিছ, তখন আমােদর তােদর 

রণ করা উিচৎ যারা শ র রাইেফল ও ব েুকর িলর ভেয় এবং ট াে র ভয় র দাপেট িনজ গৃেহ 

আব । বাইের বর হওয়াটা যােদর জন  জীবেনর মিক। যারা ধারাবািহক যেু  িনজ পিরবােরর 

আপনজনেদর হািরেয়েছ। কউ কিলজার টকুরা স ান হািরেয়েছ, কউ পিৃথবীর বড় ধন িপতা-মাতা 

হািরেয় অনাথ হেয়েছ, কউ সহধিমণী ীেক হািরেয়েছ, কউ জীনব সাথী ামীেক হািরেয় িবধবা হেয়েছ, 

কউ কেঠার পির েম সি ত িনেজর মলূ বান মাল-স দ লু ন হেত দেখেছ এবং কউ অিত কে  

িনিমত ে র বাস ান চােখর সামেন ধিূলসাৎ হেত দেখেছ। মাথা গাজঁােনার ান নই তাই ফুটপােথ 

গােছর িনেচ পিলিথন ও িতরপল িদেয় িনজ নীড় িনমাণ কেরেছ। তােদর ক ণ অব ার বণনা িদেত িগেয় 

মেন পেড় গল িকছু িদন পেূব খবের কািশত এক িফিলি নী মােয়র ঘটনা। যখন স ফুটপােথ তার 

স ান জ  দয়, তখন স তার আদেরর কািচ িশ র মেুখর িদেক হতাশা ও বদনা িমি ত মায়াবী নজের 

তাকােনার সময় বলিছল: [ িকছু মেন কেরা না মা! কারণ আমার মাও আমােক এই ফুটপােথই জ  

িদেয়িছল। আজ তিুমও ফুটপােথই জ  লাভ করেল। ফুটপাথই আমােদর ভাগ ।]  

          আজ ফুটপােথই তােদর ঈদ। ফুটপােথই তােদর আন ! আমােদর অব াও তাই হেত পারেতা 

িক  আ াহ আমােদর শাি েত রেখ ঈদ পালন করার তাওফীক িদেয়েছন। তাই তারঁই সকল শংসা। 

আ াহ তিুম তােদর দেশ শাি  দাও! তােদর অ -ব  দান কেরা। আমীন।  

•  আমরা যখন নতনু জামা-কাপড় ও সু র বশ-ভষুায় সি ত হেয় ঈদগােহ নামায আদায় করার 

উে েশ  রওয়ানা িদেবা এবং নামায শেষ বাসায় িফের আদেরর স ান ও পিরবােরর সদস েদর “ঈদী” 

দান করেবা এবং তােদর সােথ কশুল িবিনময় করেবা, তখন আমােদর রেণ থাকা উিচৎ য আমােদর 

পা বতী দশ বমার মসুিলম পিরবাররাও এমনই ত াশা কের। িক  চােখর সামেন রা া-ঘােট এবং 

আনােচ-কানােচ ছিড়েয় িছিটেয় পেড় থাকা আপন জনেদর লাশ দখেল ঈদ উদযাপন করা যায় িক? দা, 

কড়ুাল ও ছুিরর আঘােত র া  ত-িব ত শরীের ঈদ পালন করা যায় িক? এর পেরও ঈেদর নামায 

পড়েল তারা িফরেব কাথায়? কারণ হায়না ব রা তােদর তা িনজ গৃেহ হত া কের এবং বািড় থেক 

তািড়েয় িদেয় তােদর কেুড়া ঘর িলেকও আ ন িদেয় ধু ধু কের ািলেয় িদেয়েছ। যন পনুরায় তারা 

বাসায় না িফের আর িফরেলও যন িনেজর সুপিরিচত জ ানিটও িচনেত না পাের। ােণ বেঁচ িক ী ও 

িড ীেত চেপ যারা িতেবশী মসুিলম ভাইর দেশ ঠাইঁ পাবার বড় আশা িনেয় িকনারায় এেসিছল, তখন 

তারা দখেত পল আর এক অিব াস  িন রু দশৃ । দখেলা তােদর নৗকা থেক হাত ধের েল তলুার 

বদেল সই দেশর আরমীরা তােদর িদেক ব েুকর নালা পেত আেছ। খবরদার! কউ যন আমােদর 

দেশ পা না ফেল নেচৎ িল কের দব। এটা মানব নােমর দানব জািতসংেঘর আেদশ আর আমরা তা 

কেঠার ভােব পালন করেত মজা পাি । নৗকা থেক ই হাত জাড় কের বাংলােদেশর মািটেত মাথা 

গাজঁােনার উে েশ  এক িবঘত ােনর িভ া চাইেলও নৗকার আেরাহীেদর সমেু র িদেকই ঠেল দওয়া 



হয়। িফের যাও, তামােদর আমরা িচিন না, জািন না। সমুে ই ডুেব মর তােত আমােদর সামান  ঃখও 

নই আফেসাসও নই।  

হায় মসুলমান! হায় মানবতা! আজ আমরা যিদ তােদর ােন হতাম। িক  আ াহ আমােদর িনরাপেদ 

শাি েত রেখেছ তাই তারঁই কিরয়া। এই সমেয় আমােদর য কােনা ভােব সই , িনপীিড়ত, 

িনযািতত এবং মজলূম ভাইেদর সহেযািগতা করা ও তােদর পােশ দাড়ঁােনা কতব  ও দািয় ।  

•  ঈদ উপলে  আমরা যখন রকমারী িচকর খাবার ভ ণ করিছ, তখন আমােদর সই সম  

িনঃ  ও দির  লাকেদর কথা রণ কের আ াহর কিরয়া আদায় করা উিচৎ, যারা এই খুিশর িদেনও 

অন -বে র িচ া হেত মু  হেত পােরিন তাই এক িদেক দেল দেল লােকরা যখন নামােয যাে  তখন 

তারা ঈদগাহ িকংবা মসিজেদর গ ােট নেচৎ রা ার পাে   হাত ও ঝালা সািরত কের 

যাতােয়তকারীেদর কােছ িভ াদােনর ক ণ আেবদন জানাে । আনে র এই িদেন আমােদর জন  উিচৎ 

হেব আমরা যন তােদর উে েশ  িকছু খাস কের রািখ।  

•  আনে র এই িদেন আমরা যখন নতনু পাশাকােষ সুসি ত হেয় আন  করার সুমিত পেয়িছ, 

িমি -িম া  িবতরণ করার সুেযাগ পেয়িছ, মন পছ  টিবল ভের আহােরর সুব ব া করেত পেরিছ  

এবং এক অপেরর মােঝ হািদয়া ও ঈিদয়া িবতরণ করার সৗভাগ  লাভ কেরিছ, তখন আমােদর পিৃথবীর 

সই সকল ভাইর কথা রণ কের আ াহর কতৃ তা কাশ করা উিচৎ, যারা চরম রিভে র কবেল 

অনাহাের জীবন যাপন করেছ। খাদ াভােব তােদর গা  শূন  শরীের কবল চামড়ার আবরণ পেড় রেয়েছ। 

একিট কংকাল এবং তােদর দেহর মেধ  িবেশষ কান পাথক  পিরল ীত হয় না। মেন পেড় যায়, 

ই ারন াট এবং ফসবেুক ব  চিচত এক মাননীয় সউদী মিুফতীর িটিভর চ ান ােল  কােল েনর 

দশৃ । সু র রিভ কবিলত সািমিলয়ার এক মসুিলম রাযাদার ভাই  কেরঃ শাইখ, আমােদর মেধ  

যিদ কােরা অব া এমন হয় য, তার কােছ না তা সাহরী খাওয়ার এক টকুরা িট আেছ আর না ইফতার 

করার জন  এক ঢাক পািন, তাহেল তার রাযা হেব িক? শায়খ এই  েন ডুকের কেঁদ ফেলন। 

পিৃথবীেত মসুিলম ভাইর অব া এমনও আেছ! এই রকমও  হেত পাের! সাহরীর আহার নই, 

ইফতারী করার িকছু নই!  

ব গুণ! ক জােন হয়তঃ তারা আজ আবারও আমােদর কােছ  কেরঃ শায়খ! যিদ ঈদগােহ যাবার জন  

জামা না থােক এবং ঈদগাহ থেক িফের এেস িসমাই খাবার না থােক তাহেল আমােদর ঈদ হেব িক?  

•  স ত কারেণ পিৃথবীর হাফ স িুররও বিশ সংখ ায় মসুিলম শাষকেদর অব া মেন পেড় যাে , 

আজ মসুিলম জািত ও মসুিলম ভাইেদর উপর যখন ববর িনযাতন চলেছ তখন জািতর উে েশ  

আপনােদর একট ু িববিৃতও আেস না। খবেরর পাতায় এক লাইন ম ব ও থােক না। িটিভর পদায় এক 

বােক র ব ব ও শানা যায় না। আসেল এটাই িক ধানম ী ও রা পিতর জা ধরা চয় ার! যই 

আষেণ আপনারা অিধি ত তার মলূ , মতা ও দািয়  িক এতটকুু ?!  



•  ঈদ উদযাপেনর এই খুিশর মু েত যখন আমরা এক ময়দােন সু র সু র জামা-কাপড় পের 

একি ত হেয়িছ, তখন আমােদর সই িদেনর রণ করা উিচৎ যই িদন মহান রা লু আলামীেনর িনকট 

ন  পা ও ব হীন অব ায় হাশেরর ময়দােন পনু ি ত হব। আ াহ বেলনঃ (স িদন মানষু পলায়ন করেব 

িনজ ভাই, মাতা, িপতা, প ী ও স ান হেত) [ আবাসা/৩৪-৩৬] স িদেনর িত িনন কারণ মিুমেনর 

জন  সটাই কতৃ িত।   

•  আ াহ তিুম আমােদর িসয়াম , িকয়াম ও যাকাতলু িফতর কবলু কর। আমােদর পাপ সমহূ মা 

কর । রাযার পেরও রাযার মােসর মতই সৎ কাজ করার তাওফীক দাও। মেন রাখেবন, তারা খুবই ম  

স দায় যারা মহান আ াহেক কবল রামাযান মােস চেন, অন  মােস চেন না। কু  ুআ’ম ওয়া আ  

তু  িবখাইর! তাকা ালা া  িম া ওয়া িমনকমু! ঈদ মবুারক!  

আর আশাবাদী,  

আ রু রাকীব (মাদানী) 

দাঈ, দাওয়াত স ার, খাফজী, সউদী আরব। 
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স াদনা: আ ু ািহল হাদী 

 

 


