ঈদ-ই-মভরাদুন্নফ ীঃ উৎমি  কাযণ
া আরভ ফাদা
ঈদ-ই-মভরাদুন্নফ ফা মযাতুন্নফ (াীঃ) বাযত য় উভাদদদয মুমরভদদয মনকট জনমিয় একটি ধভীয় অনুষ্ঠান ,
মমদ এটি ককাদনা ইফাদাত নয়। তাই আযমফ ফা মজময দনয যমফউর আউয়ার ভাদয
১২ তামযখটি 'নফ মদফ' মদদফ
জাঁকজভকপূণ ণ  মথামথ ভম ণাদায় ামরত দয় থাদক। মদফটি ারদনয া কথ মুমরভদদয যাসুরদিভ এফং ইরামভ আদফগ
জমডত। মদফটি মফদেয কর মুমরভদদ ফা মুমরভ এটি ারন না কযদর অদনকদদদ যকাময -কফযকামযবাদফ তা ামরত
য়। মদনটি ফাংরাদদদ' যাষ্ট্র য়বাদফ স্ব কৃত য়ায় এমদন যকাময াধাযণছুটি কঘামলত দয় থাদক। আয ‘মভরাদুন্নফ ’ ব্দটিয
ব্যাাদয অদনদকয আমি থাকায় এদদদ ককউ-ককউ এদক ‘মযাতুন্নফ ’ নাদভ ারন কদয।
উইমকমমডয়ায তথ্যভদত , "ঈদ-এ-মভরাদুন্নফ (আযমফ: ُ ي َم ْو ِلد
ِّ النَ ِب ভামরদু এন -নাফ , আযমফ: ال ن بي مول د
ভামরদ আন -নাফ , কখদনা কখদনা জবাদফ ফরা য়  مول دভামরদ, কভবমরদ, কভবমরট, মুলুদ আদযা অংখ্য উচ্চাযণ ;
কখদনা কখদনা:  م ي الدমভরাদ) দে কলনফ য জন্মদন মদদফ মুরভানদদয ভাদে ামরত একটি উৎফ। মুমরভদদয ভাদে
মদনটি কফ উৎদফয াদথ ারন দত কদখা মায়। তদফ উৎফ মনদয় ইরামভ মিতদদয ভাদে অদনক মফতকণ যদয়দে। মজময
ফদল ণয তৃত য়ভা যমফউর আউয়ার -এয ফা কযা তামযদখ এ উৎফ অনুমষ্ঠত য়। ফাংরাদদ মুরভানযা এই মদনদক ঈদ
-এমভরাদুন্নফ ফদর অমবমত কদযন। অযমদদক মিভফদেয মুরভানদদয কাদে এই মদন 'নফ মদফ' নাদভ মযমিত।
মূরত মুমরভম্প্রদাদয়য ফ ণদল নফ  যা সুর মুাম্মদদয (াীঃ) একই মদদন জন্  মৃতুু ফায মফো  কথদকই ঈদই-মভরাদুন্নফ য উৎমি , মমদ তায জদন্য ফেয , ভা এফং তামযখ ম্পদকণ ঐমতামক মনবণযদমাগ্য ককাদনা তথ্য কনই এফং
থাকায কথা নয়। কাযণ মতমন যাসুর ফা নফ মদদফ ভদনান ত দফন , এ ব্যাাযটি আল্লা ব্যত ত অন্য কারুয জানায ফাইদয
থাকায় তা মরমফদ্ধ ফায কাযণ ঘদট মন। তাই মতমন অমফখ্যাত ফা একটি াধাযণ মশু মদদফই ৫৭০ ফা ৫৭১ মিস্টাদব্দ ভক্কায
ম্ভ্রান্ত কুযাই ফংদ জন্গ্রণ কদযন। ক ভয় কুযাই ফংদয াদত মের মফত্র কাফাঘদযয যক্ষণাদফক্ষদণয দাময়ত্ব থাকায় তায
ম্ভ্রান্ত  উচ্চফং য় ফায ব্যাাদয দে কনই। মুাম্মদদয (াীঃ) জন্ তামযদখয ব্যাাদয ামযফামযক মকংফা মনবণযদমাগ্য তথ্য
না থাকদর অমধকাং ঐমতামদকয ভদত , তায জন্ দয়মের , মফত্র কাফা য প ধ্বংদয জন্য ফাদা আফযাায কনতৃদত্ব
স্ত ফামন য আগভন ঘদটমের কম ফেদয। তদফ নফ মদদফ ব্যাক িবাফিমতমি  জনমিয়তায কা যদণ ৬৩২ মিষ্টাদব্দয ৮ জুন
ফা ১২ যমফউর আউয়ার তামযদখ তায মৃতুুয ব্যাাযটি ঐমতামক  দোত তবাদফ িমতমষ্ঠত দয়দে এফং ম্পূণ ণ মফতকণ ন।
ঐমতামকদদয ভদত, ৫৭০ মকংফা ৫৭১ মিস্টাদব্দ যমফউর আউয়ার ভাদয ৯ তামযখ কাভফাযই দে তায জন্মদফ। ককননা
কুাদরন্ডাকযয মদদফ ১২ যমফউর আউয়ার তামযদখ কখদনাই কাভফায মের না ফদর গদফলণায় িভামণত দয়দে। মনদজয জন্ন
 তামযদখয উদল্লখ ব্যত ত য়ং যাসুর মনদজয জন্মদফদয ব্যাাযটা ামদদ ফণ ণনা কদযদেন-"আবু কাতাদা আনাময (যামদআল্লাহু আনহু) কথদক ফমণ ণত, মতমন ফদরন--যাসূলুল্লাদক (াীঃ) কাভফাদয কযাজা যাখায
কাযণম্পদকণ মজজ্ঞাা কযা দয়মের। মতমন ফদরন , এ মদদন আমভ জন্গ্রণ কদযমে এফং এ মদদন আভাদক নবুয়াত িদান কযা
দয়দে অথফা এ মদদন আভায য (অম) নামমর দয়দে। (ম মুমরভ-১১৬২)"
উইমকমমডয়ায তথ্যভদত, “মজয ৪থ ণ তাব্দ য ভাোভামে কথ কক ঈদ -ই-মভরাদুন্নফ য িিরন শুরু য়। যাসূর , আর ,
পাদতভা, াান  হুাইন এয জন্মদন , এদফয মূর িফ ণতক মের খর পা আর মুময় জ্জু মর -দ মনল্লা। এখাদন উদল্লখ্য কম ,
মভদযয এইফ অনুষ্ঠানামদ তখদনা মু মরভমফদেয অন্যত্র েমডদয় দে মন। যফতীদত মমমন ঈদদ মভরাদুন্নফ দক মুমরভমফদেয
অন্যতভ উৎফ মদদফ িমতষ্ঠা কদযদেন, মতমন দরন, ইযাক অঞ্চদরয ইযমফর িদদদয আবু াঈদ কুকবুয । ক মদদফ জানা
মায়, ৭ভ মজময কথদক আনুষ্ঠামনক মভরাদ উদমান শুরু য়। মভরাদদয য ফ ণিথভ গ্রন্থ যিনা কদযন আবুর খািাফ ভয
ইফদন াান ইফদন কদময়া আর কারফ ”।
যাসুর  াাফাগদণয ককউই মনজদদয জন্-মৃতুুমদন ারন না কযদর মকংফা ারন কযদত না ফরদর িিমরত ঈদ ই-মভরাদুন্নফ য (া.) মূররক্ষু দে -যাসুরদিদভয ফমীঃিকা ঘটাদনা এফং তায জ ফদনয মভন
-মবনদক জনাধাযদে
ব্যাকবাদফ িিায কযা। আয উদেশ্য দে-মনকজদদয জ ফদন তায আদণিমতষ্ঠায অনুদিযণাদক জাগরুক যাখা।

-২আইয়াদভ জাদমরয়াত ফা আযদফয অন্ধকায মৄগ এয অফান ঘটিদয় কতৌমদদয ভান ফাণ অথ ণাৎ মকযমৄক্ত ঈভান 
আভদরয মভন -মবন মনদয় এদমেদরন এ ভাভানফ। মতমন তায এফং তায ে দদয মনষ্কলুল
িমযত্রভাধুম ণ মদদয় িিায
কদযদেন ামন্তভয় জ ফনব্যফস্থা ইরাভদক। তাঁয আমফবণাফ এফং আল্লাদক াফায জন্য মফমবন্ন মভমডয়া মকংফা কদফ
-কদফ 
মূমতণয কাদে ধন ণা অথ ণাৎ ফহুত্বফাদদয স্থদর একত্বফাদমবমিক ইরাদভয ামন্ত  াদেয ফাণ য িিায এফং ভদ না মফমবন্ন
কদক ইরামভ মখরাপত ফা যাষ্ট্রব্যফস্থা িমতষ্ঠায় তায কারজয় কনতৃত্ব  আদোরন াযামফদেই আদরােন সৃমষ্ট কদয। আযফ মফে
মখন ফহুত্বফাদ ব্যাক অন্যায় -অতুািায, ািায, নায মনম ণাতন, বফলে, ফণ ণদবদ ইতুামদ অকদভণ ডুদফ মগদয়মের , তখন
পূফ ণমদ্ধান্ত অনুমায় ভান আল্লা তাঁয ভদনান ত মফেনফ দক (া.) মফেজগদতয যভতস্বরূ াঠিদয়মেদরন। আল্লা ফদরন -‘َو َما
َس ْلنَاك
َ ( ِل ْل َعالَ ِمينَ َرحْ َمةً ِإ اَّل أَ ْرক নফ !) আভযা কতা কতাভাদক মফেজগদতয জন্য ককফরই যভত ফা অনুগ্রস্বরূ াঠিদয়মে।‘ (সূযা
আমিয়া, ১০৭)। এয অথ ণই দরা, তায পূঈদফয রক্ষামধক নফ -যসুর অঞ্চরমবমিক ইরাভিিায কযদর মুাম্মদদক (াীঃ)
আঞ্চমরক ফাতণাফাক নয়, মফেনফ কদযই কিযণ কযা দয়দে। ফরাফাহুল্য কম, নবুয়তিামিয আদগ মফদফকফান  ভানফতাফাদ
এ ভাপুরুল ভাত্র ১৭ ফেয ফয়দ ভভনা ফন্ধুদদয মনদয় আযদফয মৄদ্ধমফগ্র  অ ন্যায়-াািাদযয মুদরাৎাটদন ‘মরফুর ফুজুর’
নাভক একটি আথ ণাভামজক ংগঠন িমতষ্ঠা কদয ভানুদলয কল্যাণাধনায় আত্মমনদয়াগ কদযন। তায কাদে আল্লায থমনদদ ণ
না থাকদর মতমন মনদজদদয ভনগো ন্থায় একটানা ২৩ ফেয মরফুর ফুজুদরয ভাধ্যদভ আথ ণভনফতাযদফায় কম , ব্যাক
কল্যাণমুরক কাজ কদযদেন, তাযই পরশ্রুমতদত আযদফয খাযা ভানুদলযা তাদক ‘আর-আমভন’ ফা মফেস্ত মকংফা ‘আ-ামদক’
ফা তুফাদ ফদর উামধ কদয়।
এযয মতমন ৪০ ফেয ফয়দ নবুয়তরাব কদয শুধু আযফ নয় , মফেফা য কল্যাদণয জন্য আল্লািদি পূণ ণাে
জ ফনব্যফস্থা’ (Complete code of life) ইরাদভয দথ কামপয-মুমযকদদয মুমক্ত  ামন্তয দথ আহ্বান জানান।
পদর ভানফ (া.) ইরাভগ্রণকায াাফাদদয দ ঘ ণ ২৩ ফেদযয আদোরদনয পদর ভক্কা -ভদ না অধ ণদুমনয়ায় ইরামভ
ানব্যফস্থা িমতমষ্ঠত য় এফং জঘন্য িমযদত্রয ভানুলগুদরা কানায ভানুদল রূান্তমযত  কয় মায়। তাদদয ভধ্য কথদক মনফ ণামিত
িাযখমরপা ফা ‘কখরাপদত যামদা’ কতৃণক আদযা ৩২ ফেয ম ণন্ত মফদে ভানমফক  জনকল্যাণমুরক ইরামভ াদনয অভূতপূফ ণ
নমজয স্থামত য়। এবাদফ যাসুর া . নবুয়তিামিয য আফায কই ২৩ ফেদযই আল্লায মফধানদ্বাযা মফদে একটি নতুন
জামতগঠনোো কল্যাণমুরক ইরামভ াদনয ফাস্তফায়ন কদয কদমখদয় কগদেন কম , ভানুদলয  ভাফদ্ধ জ্ঞানবুমদ্ধ  ভমস্তষ্কিসূত
ভনগো জ ফনব্যফস্থায় কখদনা মনযদক্ষ , ামফ ণক  বাযােপূণ ণ কল্যাণাধন দত াদয না। অফদদল আল্লািদি দাময়ত্ব কতণব্য অথ ণাৎ মযারদতয মভন পর কদয ভানফ (াীঃ) ৬৩ ফেয ফয়দ যদরাকগভন কদযন।
ফাংরাদদদ ঈদদ মভরাদুন্নফ (া.) উরদক্ষু যাষ্ট্রমত  িধানভন্ত্র  মফমবন্ন যাজননমতক দদরয ক্ষ কথদক কমভন
মভমডয়ায় শুদবোফাণ িিায কযা য়, কতভনই ধভণভন্ত্রণারয়, মফমবন্ন যাজননমতক দর  ংগঠন নানা কভণসূমি ারন কদয থাদক।
এফ কভণসূমিয ভদধ্য যদয়দে ভানফ য (া.) য আদরািনাবা, কমভনায, মদম্পামজয়াভ, মভরাদ  কদায়াভামপর ইতুামদ।
এোো যকাময, আধাযকাময, স্বায়িামত িমতষ্ঠান, কফযকাময বফন  স্ত্রফামন য ফ স্থানায় জাত য় তাদকাদিারন ,
জাত য় তাকা এফং ‘কামরভা তাময়ুফা’ করখািমরত ব্যানায, কপস্টুন ঢাকা ভানগয াযাদদদয গুরুত্বপূণ ণ ট্রামপক আইল্যান্ড
 রাইটদাদস্ট িদণদনয ব্য ফস্থা কনয়া দয় থাদক। এ উরদক্ষু ইরামভক পাউদন্ডন ক্ষকারব্যা নফ জ ফদনয (া.) য
আদরািনাবা, ভামপর মফদল কভণসূমি গ্রণ কদয থাদক। ফাং রাদদ কটমরমবন  ফাংরাদদ কফতায কফযকাময
মভমডয়া মথাদমাগ্য গুরুত্বকাদয মফদল অনুষ্ঠান িিায কদয। এভনমক এ উরদক্ষু কদদয ফ াাতার , কাযাগায, যকাময
মশুদন, বৃদ্ধমনফা, ভাদকামক্ত মনযাভয়দকদে উন্নত খাফায মযদফদনয ব্যফস্থা কনয়া দয় থাদক।
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