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বিশ্ব ভালপ াৱা বিৱস 
(ভযাপলন্টাইন ছে):-- 

ব ছফাপল উভবি চাও ঁআহক! 
ভালপ াৱাপ া ছকৱল  বৱত্ৰই নহয  ূণ্যময িুবলও ছকাৱা হয। বনপিদাষ আৰু 
প্ৰকৃি ভালপ াৱাই আমাৰ ইহকালীন শাবি আৰু  ৰকালীন মুবিৰ  থ মসৃণ্ 
কপৰ। সৃবিজীৱৰ প্ৰবি বিপশষ আৰু ব িা-মািা, আল্লাহ আৰু ৰাছুলৰ প্ৰবি 
সবিপশষ ভালপ াৱাৰ অবিহপন ঈমাপন  ূণ্দিা লাভ নকপৰ। আিু হুৰাইৰা 
ৰাবিযাল্লাহু আনহুৰ  ৰা িবণ্দি, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাপম ককপছ, 

ِي ِ  َنْفِس  فََواَّلذ َحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  لَ  بَِيِده
َ
ُكونَ  َحّتذ  أ

َ
َحبذ  أ

َ
 ِمنْ  إََِلْهِ  أ

 ِ ِ  َواِِلِه  .َوَوَِلِه
'ছসই সত্তাৰ শ ি যাৰ হািি ছমাৰ জীৱন, ছিামাপলাকৰ ছকাপনও ছসই সময 
কলপক মুবমন হ’ি ছনাৱাপৰ, ছযবিযাললপক মই িাৰ ওচৰি িাৰ ব িৃ-মািৃ আৰু 
সিানিলক ছিবছ বপ্ৰয নহওঁ।’ ]িুখাৰী : ১৪[  
আন এ া িণ্দনাি ককপছ, আনাছ ইিনু মাবলক ৰাবিযাল্লাহু আনহুৰ  ৰা িবণ্দি, 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাপম ককপছ,  

َحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  لَ  
َ
ُكونَ  َحّتذ  أ

َ
َحبذ  أ

َ
ِ  ِمنْ  إََِلْهِ  أ ِ  َوَِلِه  َوانلذاِس  َوَواِِلِه

ْْجَعِيَ 
َ
  أ

‘ছিামাপলাকৰ মাজি ছকাপনও  বৰ ূণ্দ মুবমন হ’ি ছনাৱাবৰি, ছযবিযাললপক মই 
িাৰ ওচৰি িাৰ বনজ সিান, ব িা-মািা আৰু সকপলািলক ছিবছ ভালপ াৱাৰ 
 াত্ৰ িুবল বিপিবচি নহওঁ।’ ]িুখাৰী : ১৫; মুছবলম : ১৭৮[ 
ছকৱল বনজপক নহয; আনসকলপকা ভালপ াৱাৰ কথা ছকাৱা কহপছ। 
প্ৰবিপিশীসহ সকপলা মুছবলম ভািৃক ভালপ াৱাৰ বশক্ষা বিযা কহপছ। এজপন 
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আন এজনক ভালপ াৱাৰ এপনকুৱা অবিনাশী ছচিনা ইছলামৰ িাবহপৰ আন 
কপিা নাই। ভালপ াৱাৰ প্ৰবি উিুদ্ধ কবৰ, এজপন আন এজনৰ প্ৰবি 
ভালপ াৱাৰ প্ৰশংসা কবৰ আল্লাপহ ককপছ, 

د   ﴿ َمذ ِه  رذُسوُل  ُّمح ِينَ  ٱللذ ۥ   َوٱَّلذ ا ءُ  َمَعُه ِشدذ
َ
ارِ  ََعَ  أ  ﴾ بَۡيَنُهۡم   رََُحَا ءُ  ٱۡلُكفذ

 {٢٩ :الفتح}
‘মুহাম্মি আল্লাহৰ ৰাছুল আৰু ছিওঁৰ কসপি বযসকল ছলাক আপছ ছিওঁপলাক 
কাবফৰসকলৰ প্ৰবি অিযি কপ াৰ;  ৰস্পৰৰ প্ৰবি সিয।’ {ছুৰা আল-ফািহ, 
আযাি : ২৯}  
আন ভাইসকলক মুহাব্বি কবৰ ছিওঁৰ সাবিদক কলযাণ্ আৰু শুভ কামনাৰ 
বনপিদশ বিযা কহপছ। আনাছ ইিনু মাবলক ৰাবিযাল্লাহু আনহুৰ  ৰা িবণ্দি, 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাপম ককপছ,  

ُدُكمْ  يُْؤِمنُ  لا   حا
ا
َّت  أ َب  حا ِخيهِ  ُُيِ

ا
وْ  - أل

ا
ا - ِِلاارِهِ  قاالا  أ   ِِلاْفِسهِ  ُُيِب   ما

‘ছিামাপলাকৰ মাজি ছকাপনও  বৰ ূণ্দ মুবমন হ’ি ছনাৱবৰি, ছযবিযাললপক বস 
িাৰ ভাই অথিা ছিওঁ ককপছ, বনজৰ প্ৰবিপিশীৰ কাৰপণ্ ছসইপ াপৱই  ছন্দ 
নকপৰ বযপ া বস বনজৰ িাপি  ছন্দ কপৰ।’ ]মুছবলম : ১৭৯[ 
এপকই চাহািীৰ িাৰা িবণ্দি আন এ া িণ্দনাি ছকাৱা কহপছ,  

ُدُكمْ  يُْؤِمنُ  لا  حا
ا
َّت  أ َب  حا ِخيهِ  ُُيِ

ا
ا أل   ِِلاْفِسهِ  ُُيِب   ما

‘ছিামাপলাকৰ মাজি ছকাপনও  বৰ ূণ্দ মুবমন হ’ি ছনাৱাবৰি, ছযবিযাললপক বস 
িাৰ ভাইৰ কাৰপণ্ ছসইপ াপৱ  ছন্দ নকপৰ বযপ া বস বনজৰ িাপি  ছন্দ কপৰ।’ 
[িুখাৰী : ১৫; মুছবলম : ১৭৯[ 
ইছলাপম আনক অকল ভালপ াৱাৰ কথাই ছকাৱা নাই, বনষ্ঠাৰ কসপি িযবি 
স্বাথদৰ উৰ্ধ্দৰ  ৰা ভালপ াৱাৰ বশক্ষা বিপছ। আনাছ ইিনু মাবলক ৰাবিযাল্লাহু 
আনহুৰ িাৰা িবণ্দি, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাপম ককপছ, 
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دُ  لا  ِ
د   َيا حا

ا
ةا  أ الاوا انِ  حا َّت  اإِليما رْءا  ُُيَِب  حا ب هُ  لا  الْما ِ  إِلَ  ُُيِ َّت  لِِلَ نْ  واحا

ا
 أ

فا  ب   اَِلارِ  ِف  ُيْقذا حا
ا
ْهِ  أ نْ  ِمنْ  إَِلا

ا
هُ  إِذْ  باْعدا  الُْكْفرِ  إِلا  يارِْجعا  أ ذا ْنقا

ا
 الَِلُ  أ

َّت  راُسوُلُ  الَِلُ  ياُكونا  واحا َب  وا حا
ا
ْهِ  أ ا ِمَما إَِلا اُهما  ِسوا

‘ছকাপনা িযবিপয ছিবিযালাপক ঈমানৰ ছসাৱাি অনুভৱ কবৰি ছনাৱাবৰি 
ছযবিযাললপক বস মানুহক ছকৱল আল্লাহৰ কাৰপণ্ই ভাল না াি। আৰ ু

ছযবিযাললপক বস এপনকুৱা (ঈমান্দাৰ) নহ’ি ছয, আল্লাপহ িাক (জাহান্নামৰ) 
জুইৰ  ৰা  বৰত্ৰাণ্ বিযাৰ ব ছি বস কুফৰলল উভবি ছযাৱািলক িাৰ ওচৰি 
জুইি বনবক্ষপ্ত ছহাৱাপ াপৱই অবিক বপ্ৰয হয। আৰু ছযবিযাললপক িাৰ ওচৰি 
আল্লাহ আৰু আল্লাহৰ ৰাছুল আন সকপলা ছলাকিলক ছিবছ বপ্ৰয নহয।’ ]িুখাৰী 
: ৬০৪১[  
আিূ হুৰাইৰা ৰাবিযাল্লাহু আনহুৰ িাৰা িবণ্দি, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
অছাল্লাপম ককপছ,  

نَ  
ا
ا زاارا  راُجالا  أ خا

ا
ُ  أ ْخراى قاْرياة   ِف  لا

ُ
دا  أ رْصا

ا
ُ  الَِلُ  فاأ ا  لا ِتهِ  َعا ْدراجا لاكا  ما  ما

تا  فالاَما
ا
لايْهِ  أ ْينا  قاالا  عا

ا
ِريدُ  قاالا  تُِريدُ  أ

ُ
ا أ خا

ا
ِذهِ  ِف  ِل  أ ْرياةِ  ها ْل  قاالا . الْقا  ها

اكا  لايْهِ  ل ة   ِمنْ  عا ا نِْعما ْيا  لا  قاالا  تاُرب ها ِّن  غا
ا
ْحبابْتُهُ  أ

ا
زَ  الَِلِ  ِف  أ َل  عا  قاالا . واجا

ْكا  الَِلِ  راُسوُل  فاإِِّن  نَ  ِإَلا
ا
َبكا  قادْ  الَِلا  بِأ حا

ا
ا أ ما ْحبابْتاهُ  كا

ا
  ِفيهِ  أ

‘এজন িযবিপয িাৰ এজন ভাইৰ কসপি সাক্ষািৰ উপেপশয আন এ াইলল গ'ল। 
ছযাৱাৰ  থি আল্লাহ িা‘আলাই িাৰ ওচৰি এজন বফবৰস্তা   াপল। বফবৰস্তাই 
িাৰ ওচৰলল আবহ ক'ছল, ক'কল ছযাৱা িুবম? বস ক'ছল, এই গাৱঁি ছমাৰ এজন 
ভাই আপছ, িাক সাক্ষাি কবৰিলল কগ আপছাঁ। ছিওঁ ক'ছল, িাৰ ও ৰি 
ছিামাৰ এপনকুৱা ছকাপনা বনযামি আপছপন যাৰ প্ৰবি ালন প্ৰপযাজন? বস 
ক'ছল, নাই। বকন্তু িাৰ লগি ছমাৰ সম্পকদ ইমানবখবন ছয মই িাক আল্লাহৰ 
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কাৰপণ্ ভাল াওঁ। ছিওঁ ক'ছল, মই ছিামাৰ ওচৰি আল্লাহৰ িািদািাহক বহচাপি 
আবহপছাঁ। বনশ্চয আল্লাপহও ছিামাক ভাল ায ছযপনলক িুবম িাক আল্লাহৰ 
কাৰপণ্ ভালপ াৱা।’]মুছবলম : ৬৭১৪[ 
আিু হুৰাইৰা ৰাবিযাল্লাহু আনহুৰ িাৰা িবণ্দি, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
অছাল্লাপম ককপছ,  

َّت  اِْلاَنةا  تاْدُخلُونا  لا  لا  تُْؤِمنُوا حا َّت  تُْؤِمنُوا وا ااب وا حا لا . َتا وا
ا
ُدل ُكمْ  أ

ا
 أ

ا  ء   َعا ْ لْتُُموهُ  إِذاا َشا عا اابابْتُمْ  فا فُْشوا َتا
ا
  بايْناُكمْ  الَسالاما  أ

(‘যাৰ হািি ছমাৰ প্ৰাণ্, িাৰ শ ি।) ছিামাপলাপক জান্নািি প্ৰপৱশ কবৰি 
ছনাৱাবৰিা ছযবিযাললপক  বৰ ূণ্দ মুবমন নহ’িা, আৰু ছিামাপলাপক  ূণ্দ মুবমন 
হ’ি ছনাৱাবৰিা ছযবিযাললপক এজপন আনজনক ভাল না ািা। মই 

ত োমোল োকক এলেকুৱো বস্তুৰ সংিাি বনবিমপন, বযপ া অৱলম্বন কবৰপল 
ছিামাপলাকৰ মাজি  ৰস্পৰ ভালপ াৱাৰ সৃবি হ’ি? (ছসইপ া হ'ল) 
ছিামাপলাপক  ৰস্পৰৰ মাজি চালাম প্ৰচাৰ কৰা।’ [মুছবলম : ২০৩[  
বিভীবষকাৰ বিনা বকযামিি ছযবিযা সূযদ মূৰৰ এহাি ও ৰৰ  ৰা অবি িষদণ্ 
কবৰ থাবকি, প্ৰখৰ িা ি মূৰৰ মগুজু গবল যাি, ছিবিযা সাি ছেণ্ীৰ ছলাপক 
মহা প্ৰভাৱশালী আল্লাহৰ আৰশ্বৰ সুশীিল ছাঁৰ িলি স্থান  াি। বসহঁিৰ 
মাজি অনযিম হ'ল ছসই িুই িযবি বযসকপল ছকৱল আল্লাহৰ কাৰপণ্ই এজপন 
আনজনক ভাল  ায, আল্লাহৰ কাৰপণ্ বমবলি হয আপকৌ আল্লাহৰ কাৰপণ্ই 
বিবিন্ন হয। আিু হুৰাইৰা ৰাবিযাল্লাহু আনহুৰ িাৰা িবণ্দি,ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ অছাল্লাপম ইৰশ্বাি কবৰপছ,  

ة   بْعا ةِ  ياْوما  الَِلُ  يُِظل ُهمُ  سا ام   ِظل هُ  إِلَ  ِظَل  لا  ياْوما  ِظلِهِ  ِف  الِْقيااما ِدل   إِما  َعا
اب     واشا

ا
أ اشا راُجل   اللِ  ِعبااداةِ  ِف  ن را  وا الاء   ِف  الَِلا  ذاكا ْت  خا اضا فا يْنااهُ  فا  عا

راُجل   لَق   قالْبُهُ  وا ْسِجدِ  ِف  ُمعا اابَا واراُجالانِ  الْما تْهُ  واراُجل   اللِ  ِف  َتا ة   داعا
ا
أ  اْمرا
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نِْصب   ذااُت  اال   ما ا إِلا  واَجا اُف  إِِّن  قاالا  ناْفِسها خا
ا
راُجل   الَِلا  أ َدقا  وا  تاصا

قا  دا ا ة  بِصا اها ْخفا
ا
َّت  فاأ اُلُ  تاْعلاما  لا  حا ا ِشما ْت  ما ناعا  .ياِميُنهُ  صا

‘সাি িযবিক আল্লাপহ বকযামিৰ বিনা বনজৰ ছাঁ বিি, বযবিনা আল্লাহৰ ছাঁৰ 
িাবহপৰ আন ছকাপনা ছাঁ নাথাবকি। নযায ৰাযণ্ শাসক, আল্লাহৰ ইিািিি 
বনমি যুৱক, ছসই িযবি বযপয বনজদনি আল্লাহক স্মৰণ্ কপৰ আৰু িাৰ চকুপলা 
িয, ছসই িযবি যাৰ অিৰ মছবজিৰ ভালপ াৱাৰ প্ৰবি িাবিি কহ থাপক, ছসই 
িুই িযবি বযপয আল্লাহৰ কাৰপণ্  ৰস্পপৰ  ৰস্পৰক ভাল  ায, আৰু বয 
িযবিক ছকাপনা পৱ ৱিী নাৰীপয বনজৰ প্ৰবি আহ্বান কপৰ আৰু বস কয, মই 
আল্লাহক ভয কপৰাঁ আৰু বয িযবিপয এপনকুৱা সংপগা পন চিকা কপৰ ছয িাৰ 
িাওঁ হাপি গমপক না ায ছসাঁ হাপি বক খৰচ কবৰপছ।’ ]িুখাৰী : ৬৮০৬; 
মুছবলম : ২৪২৭[ 
িান্দাই ছযবিযাললপক আন এজন ভাইক সহায কপৰ আল্লাহ  াপকও িাক ছসই 
 বৰমাপণ্ সাহাযয কপৰ। ভালপ াৱাৰ অকৃবত্ৰম ছপ্ৰৰণ্াি  ৰস্পপৰ  ৰস্পৰক 
সাহাযয কবৰিলল উিুদ্ধ কৰা কহপছ। এজপন আনজনৰ সহাযৰ কাৰপণ্ আগুৱাই 
আবহিলল ছকাৱা কহপছ।  বৱত্ৰ ছকাৰআন আৰু ছুন্নাহি সৃিজীৱ বিপশষি 
মানৱপসৱাৰ প্ৰবি গুৰুত্বাপৰা  কবৰ অসংখয িাণ্ী িণ্দনা কৰা কহপছ। ছযপন- 

نْ   نْ  ناَفسا  ما ْنياا ُكراِب  ِمنْ  ُكْرباةا  ُمْؤِمن   عا نْهُ  الَِلُ  ناَفسا  ادل   ِمنْ  ُكْرباةا  عا
ةِ  ياْومِ  ُكراِب  نْ  الِْقيااما ما اَّسا  وا ا  ي اَّسا  ُمْعِّس   َعا لايْهِ  الَِلُ  ي ْنياا ِف  عا  ادل 

ةِ  نْ  وااآلِخرا ما ا  وا تا ا سا اهُ  ُمْسِلما تا ْنياا ِف  الَِلُ  سا ةِ  ادل  ْونِ  ِف  واالَِلُ  وااآلِخرا  عا
بْدِ  ا الْعا نا  ما بْدُ  َكا ْونِ  ِف  الْعا ِخيهِ  عا

ا
نْ  أ ما لاكا  وا اطا  سا ا ِفيهِ  يالْتاِمُس  ِريقا  ِعلْما

َهلا  ُ  الَِلُ  سا ا بِهِ  لا ِريقا ا اِْلاَنةِ  إِلا  طا ما عا  وا  الَِلِ  ُبيُوِت  ِمنْ  بايْت   ِف  قاْوم   اْجتاما
تْلُونا  اراُسوناهُ  الَِلِ  ِكتاابا  يا ياتادا لاْت  إِلَ  بايْناُهمْ  وا لايِْهمُ  نازا  الَسِكيناةُ  عا
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ِشياتُْهمُ  َفتُْهمُ  الرَْْحاةُ  واغا ةُ  واحا الائِكا راُهمُ  الْما نْ  الَِلُ  واذاكا هُ  ِفيما نْ  ِعنْدا ما  وا
 
ا
لُهُ  بِهِ  باَطأ ما امْ  عا بُهُ  بِهِ  يُّْسِعْ  ل اسا   ن

“বয িযবিপয ছকাপনা মুবমনৰ  াবথদৱ কিসমূহৰ  ৰা ছকাপনা কি িূৰ কবৰি 
বকযামিৰ কিসমূহৰ  ৰা আল্লাপহ িাৰ এ া কি িূৰ কবৰি। বয িযবিপয 
ছকাপনা অভাৱীক িুবনযাি আেয বিি আল্লাহ িা‘আলাই িাক িুবনযা আৰু 
আবখৰািি আেয বিি। বয িযবিপয ছকাপনা মুবমনৰ ছিাষ ছগা পন ৰাবখি, 
আল্লাহ িা‘আলাই িুবনযা আৰু আবখৰািি িাৰ ছিাষ ছগা পন ৰাবখি। আৰু 
আল্লাহ িা‘আলাই িান্দাক সাহাযয কপৰ ছযবিযাললপক বস িাৰ ভাপযকক সাহাযয 
কপৰ। আপকৌ বযপয কাপৰািাক ইল্ম অজদনৰ ছকাপনা  থ ছিখুৱাি, আল্লাপহ িাক 
ইযাৰ কাৰপণ্ জান্নািৰ ফাপল এ া  থ সুগম কবৰ বিি, আৰু ছযবিযা বকছুমান 
ছলাপক আল্লাহৰ ছকাপনা ঘৰি িবহ আল্লাহৰ বকিাি বিলাওৱাি কপৰ আৰু ছসই 
বিষপয  ৰস্পপৰ বচিা চচদা কপৰ ছিবিযাই িাি প্ৰশাবি নাবজল কৰা হয, 
ৰহমপিপৰ বসহঁি ঢাবক যায, আপকৌ বফবৰস্তাই বসহঁিক ছিবৰ থাপক আৰু 
আল্লাপহ বনজৰ ওচৰি থকাবিলাকৰ (বফবৰস্তাসকলৰ) লগি এওঁপলাকক স্মৰণ্ 
কপৰ, আৰু যাৰ আমপল িাক িীৰ কবৰপছ িাক িাৰ িংশই ছকবিযাও দ্রুি 
নকবৰি।” ]িুখাৰী : ৭০২৮[  
আনাছ ইিনু মাবলক ৰাবিযাল্লাহু আনহুৰ  ৰা িবণ্দি, ছিওঁ ককপছ, ৰাছুলুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাপম ইৰশ্বাি কবৰপছ, 

اكا  انُْصْ  خا
ا
ا أ الِما وْ  ، ظا

ا
ا أ ْظلُوما ا اللِ  راُسولا  ياا:  قاالُوا ما ذا هُ  ها ا نانُْصُ ْظلُوما  ما

يْفا  هُ  فاكا ا نانُْصُ الِما ُخذُ  قاالا  ظا
ْ
يْهِ  فاْوقا  تاأ  .يادا

‘িুবম ছিামাৰ মুছবলম ভািৃক সহায কৰা, যবিও ছিওঁ অিযাচাৰী হওঁক নাইিা 
অিযাচাবৰি। ছিবিযা ছিওঁপলাপক ক'ছল, ছহ আল্লাহৰ ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
অছাল্লাম, অিযাচাবৰিক সহায কৰাৰ অথদপ া িুবজ  াপলা, বকন্তু অিযাচাৰীক 
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ছকপনলক সহায কবৰম? ছিপখপি ক'ছল, িুবম িাৰ হািি িবৰিা (িাক অনযাযৰ 
 ৰা িািা প্ৰিান কবৰিা)।’ ]িুখাৰী : ২৪৪৪[  
অথদাৎ িুবম ছিামাৰ ভািৃক সিদাৱস্থাি সহায কবৰিা। যবি বস জাবলম হয ছিপি 
জুলুমৰ  ৰা িাৰ হাি  াবন িবৰিা আৰু িাক িািা বিিা। আৰু যবি বস 
মজলুম হয ছিপনহ’ছল সািযানুযাযী িাক সাহাযয কবৰিা। যবিও এ া িাকযৰ 
িাৰাই নহওঁক বকয। যদি এইপ াও সম্ভৱ নহয ছিপনহ’ছল অিপৰপৰ সহায 
কৰা। আৰু এইল ো ঈমানৰ বনম্ন স্তৰ।  
আনৰ প্ৰবি িযা আৰু সহপযাবগিাৰ হাি বস িঢ়াই বিি  াপৰ সিপি যাৰ মন 
ভালপ াৱাি  ই ুমু্বৰ থাপক। গবিপক ভালপ াৱা ছকাপনা  বিল শব্দ নহয, নহয 
ছকাপনা নিদমাৰ  ৰা উব  অহা িা িস্তা ঁচা িণ্দগুি। ভালপ াৱা এ া  ুণ্যময 
ইিািিৰ নাম। ভালপ াৱা হ’ি প্ৰপিযক সৃিজীৱক, প্ৰবিপ া মুহূিদি। ইয়োৰ 
কোৰলে তকোলেো দিে দেিদাৰণ্ কৰা, বিপশষ উ ায উদ্ভাৱন কৰা মানৱ জাবিৰ 
বচৰশত্ৰু ইিবলচৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ িাবহপৰ আন কাপৰা কাম হ’ি ছনাৱাপৰ। 
বকছুিছৰ  ূপিদ এই ছিশি ‘বিশ্ব ভালপ াৱা বিৱস’ৰ আমিাবন কপৰ এ া 
প্ৰগবিশীল (?) সাপ্তাবহক মযাগাবজপন। প্ৰবিপযাবগিাৰ িজাৰি ছকাপনাপৱই 
ব ছুৱাই থাবকি বনবিচাপৰ িুবল ব ছৰ িছৰৰ  ৰাই অনযানয  বত্ৰকাও এই 
বিৱসৰ প্ৰচাৰ কাযদি নাবম  পৰ। এই বিৱসপ া িযা কভাপৱ জনবপ্ৰযিা লাভ 
কপৰ ছিশৰ সপিদাচ্চ বশক্ষানুষ্ঠানপিাৰপিা।  
 বত্ৰকাৰ বভিৰি প্ৰকাশ, ১৪ ছফব্রুৱাৰী ভালপ াৱা বিৱসি িাংলাপিশৰ 
ৰাজিানী ঢাকাি এ া ছগালা  বিক্ৰী কহপছ ২০ হাজাৰ  কাি! কপলজ, 
বিশ্ববিিযালযৰ কযাম্পাচ আৰু  াকদি িৰুণ্-িৰুণ্ীসকপল উল্লাপসপৰ  ালন কপৰ 
এই বিৱস। আচলপি কােদ আৰু বিবভন্ন উ হাৰসামগ্ৰী বিপক্ৰিাসকপল বনজৰ 
িযৱসাবযক স্বাথদি এই বিৱসৰ প্ৰচাৰ কাযদি ইন্ধন ছযাগায। এই বিনি যুৱক-
যুৱিীসকপল বয কপৰ বস ছকৱল ইছলামৰ িৃবিপিই নহয, িথাকবথি 
আৱহমানকালৰ ভাৰিীয সংসৃ্কবিৰ আপলাকপিা সমথদনপযাগয নহয।  
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ভালপ াৱাৰ কাৰপণ্ ছকাপনা বিপশষ বিৱসৰ প্ৰপযাজন নহয। বিপশষ  াত্ৰ িা 
 াবত্ৰপৰা প্ৰপযাজন নাই। বকন্তু ছিলীলা না, ছিহাযা না কৰাৰ কাৰপণ্ বিশষ 
সময, বিৱস লাপগ, বিপশষ  াত্ৰ িা  াত্ৰীৰ িৰকাৰ হয। ছসপয ভালপ াৱাৰ 
ছকাপনা বিৱস  ালন কৰা এ া ভাওিািাজীৰ িাবহপৰ আন এপকা নহয। 
ছিহাযা নাৰ কৰপণ্ বিৱস হ’ি  াপৰ। কাৰণ্ অশ্লীলিা চচদাকাৰীসকপল বসহঁিৰ 
বনলদজ্জ আচৰণ্ সকপলা সমযপি কবৰি ছনাৱাপৰ, সকপলাপৰ কসপি কবৰি 
ছনাৱাপৰ। ইযাৰ কাৰপণ্ উ লক্ষয িৰকাৰ। বয বিৱসৰ আঁৰি ছিলীলা না চচদাৰ 
সুপযাগ সৃবি হ’ি। কপলজ, বিশ্ববিিযালযি ভালপ াৱা বিৱস  ালনৰ িৰণ্ আৰু 
প্ৰকৃবিপযই আমাৰ িিিযৰ িস্তুবনষ্ঠিা প্ৰমাণ্ৰ িাপি যপথি িুবল ভাপিা।  
ছসপয আবম এই বিৱসৰ নাম ৰাবখি বিচাপৰা ‘বিশ্ব ছিহাযা বিৱস’। এবিযাৰ 
 ৰা কুইজ প্ৰবিপযাবগিাৰ প্ৰশ্ন হ’ি বিশ্ব ছিহাযা বিৱস ছকবিযা হয? সব ক 
উত্তৰ হ’ি ১৪ ছফব্রুৱাৰী। এইিপৰ এই বিৱসৰ প্ৰবি ঘৃণ্াৰ সৃবি কৰা হ’ি। 
প্ৰকৃি পক্ষ ভযাপলন্টাইন ছে িা ভালপ াৱা বিৱসৰ বয ইবিহাস, িাক জাবনপল 
ছকাপনা মুছবলম সিাপন এই বিৱস  ালনি উৎসাহী হ’ি ছনাৱাপৰ। ছসপয আহক 
আবম সংবক্ষপ্তভাপৱ এই বিৱসৰ ইবিহাস আৰু িাৎ যদ জাবন লওঁ।  
ঈছা আলাইবহছ ছালামৰ জন্মৰ আগপি চিুথদ শবিকাি ছ ৌত্তবলক, 
মূবিদ ূজাৰীসকলৰ সমাজি বিবভন্ন উপেশযি বিবভন্ন ছিৱিাৰ অচদনা কবৰবছল। 
 শু- ক্ষীৰ কাৰপণ্ এজন ছিৱিা কল্পনা কবৰবছল। মাব ৰ উিদৰিা িৃবদ্ধৰ 
কাৰপণ্ এজন ছিৱিাৰ বিশ্বাস কবৰবছল। বয ছিৱিাৰ নাম আবছল 
‘লু াৰকাবলযা’। এই ছিৱিাৰ সন্তুবিৰ কাৰপণ্ আপযাবজি অনুষ্ঠানবিলাকৰ 
মাজি এ া আবছল যুৱিীসকলৰ নামি ল াৰী ইছুয কৰা। বযজনী যুৱিীৰ নাম 
বযজন যুৱকৰ ভাগি  বৰি বস িাৰ কসপি আগন্তুক িছৰৰ এই বিন  যদি 
িসিাস কবৰি। এই বিন আবহপল ছিৱিাৰ উপেযপশয  শু জপিহ কৰা হয। 
জপিহকৃি  শুৰ ছাল যুৱিীৰ গাি ছমবৰযাই  শুপ াৰ ছিজ আৰু কুকুৰৰ ছিজ 
ৰবিি চািুকৰ িাৰা যুৱক-যুৱিীক আঘাি কপৰ। বসহঁপি ভাপৱ ইযাৰ িাৰা নাৰী 
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সিান জন্ম বিযাৰ উ যুি শাবস্ত হয। এই অনুষ্ঠানপ া  ালন কৰা কহবছল ১৪ 
ছফব্রুৱাৰীি।  
খৃিিমদৰ আবৱভদাি ছহাৱাি বসহঁপি ইযাক ছ ৌত্তবলক কুসংস্কাৰ িুবল ছঘাষণ্া 
কপৰ। দকন্তু ইয়োল ই বিৱসপ া  ালন কৰা িন্ধ নহয।  াদ্ৰীসকপল অ াৰগ 
কহ এই বিৱসক কিিিা বিযাৰ ছচিা কপৰ। বসহঁপি কয, আগপি এই অনুষ্ঠান 
কহবছল ছিৱিাৰ নামি, এবিযাৰ  ৰা হ’ি  াদ্ৰীৰ নামি। যৱুকসকল  ১ িছৰ 
 াদ্ৰীৰ লগি থাবক আত্মশুবদ্ধ কবৰি। এইবিনি ছসই সময আৰম্ভ আৰু ছশষ 
হ’ি। ৪৭৬ চনি ছ া  জুবলযাপচ এই বিৱসৰ নাম  বৰৱিদনৰ ব ছি এই 
বিৱসৰ নাম যাজক ভযাপলন্টাইনৰ নামানুসাপৰ ‘ভযাপলন্টাইনচ ছে’ ৰখা হয। 
ভযাপলন্টাইনৰ নামানুসাপৰ এই বিৱসৰ নাম ৰখাৰ কাৰণ্ হ'ল এই খৃিান 
যাজকজন কাৰাগাৰি িন্দী ছহাৱাৰ ব ছি প্ৰিান কাৰাৰক্ষীসকলৰ ছছাৱালীৰ 
কসপি প্ৰবিবিন ঘন্টাৰ ব ছি ঘন্টা গল্প কৰবছল। মৃিুযৰ আগ মুহূিদি ছপ্ৰবমকাৰ 
উপেপশয এ া বচব  বলবখ যায। এই কাৰপণ্ খৃিান সমাজি ‘ছপ্ৰবমকসকলৰ 
যাজক’ বহচাপি এইগৰাকীৰ খযাবি লাভ হয। ইযাৰ ব ছৰ  ৰা ছিওঁৰ মৃিুয 
িাবৰখ িথা ১৪ ছফব্রুৱাৰী িাবৰপখ ভযাপলন্টাইনচ ছে নাপমপৰ  ালন হ’িলল 
আৰম্ভ কপৰ।  
আমাৰ যুৱ সমাপজ এইপিাৰ ইবিহাস জাবনি লাবগি। খুিিা, িিৃিা আৰু 
সকপলা গণ্মািযমি এই বিৱসৰ জন্মপ্ৰথা আৰু িাৎ যদ িুবল িবৰি লাবগি। 
িুজাি লাবগি ছ ৌত্তবলকসকলৰ উদ্ভাবৱি, খৃিানসকলৰ সংস্কাৰকৃি ছকাপনা 
অনুষ্ঠান মুছবলমসকপল উিযা ন কবৰি ছনাৱাপৰ। যুৱসমাজ হ'ল জাবিৰ প্ৰাণ্। 
ছিশৰ ভবৱষযৎ। যুৱসমাজৰ কনবিকিাৰ  িন ছহাৱা মাপন ছসই জাবিৰ ভবৱষযৎ 
ৰ্ধ্ংস ছহাৱা। অশ্লীলিা আৰু ছিহাযা নাক উচ বন বি শত্ৰুসকপল আমাৰ 
ভবৱষযিক গলি ব ব  হিযা কবৰি বিচাপৰ। যুৱকসকলৰ কনবিকিাৰ িলক 
বিচূণ্দ কবৰ আমাক িুিদল কবৰ বিি বিচাপৰ। বযসকল প্ৰকৃি ছিশপপ্ৰবমক, বসহঁপি 
এই বিৱসক সমথদন কবৰ ছিশ িথা জাবিৰ সিদনাশ কবৰি ছনাৱাপৰ। বযসকল 
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প্ৰগবিশীল, সুশীল ইিযাবি বিপশষপণ্পৰ বনজপক বিপশবষি কপৰ, ছিওঁপলাকৰ 
প্ৰবি অনুপৰাি-ছিশৰ ভবৱষযৎ সুৰক্ষাি িৰুণ্-িৰুণ্ীসকল, বিশ্ববিিযালযৰ ছাত্ৰ-
ছাত্ৰীসকলক অশ্লীলিাৰ  থৰ  ৰা ওভিাই আনক। বসহঁিৰ কনবিক  িন 
ছৰাি কৰক। বিবভন্ন অনুষ্ঠান িথা উৎসৱৰ নামি নীবি-কনবিকিা ৰ্ধ্ংসৰ 
প্ৰবিপযাবগিাৰ  ৰা বসহঁিক ৰক্ষা কৰক।  
ছহ আল্লাহ আমাক সহায কৰা। 

 
 


