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িব� ভােলাবাসা িদবস : েপছন িফের েদখা 

ভােলাবাসা শুু পিবব নয় পপূণময়ম বেবে িনেদরাা ম পিরশীিলত 

ভােলাবাসা আমােদর ইহকালীন শাি� ম পরকালীন মুি�র পথ মসৃূ 

কেরে সৃি�জীেবর �িত িবেশা এবং িপতামাতা ম আ�াহ-রাসপেলর �িত 

সিবেশা ভােলাবাসা ছাড়া ঈমান পপূরতা লাভ কের নাে আবপ হরায়রা 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূরত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ময়াসা�াম ইরশাদ কেরন,   

ِي
ّ
ِس  وذمذاَ ِمنُ  الذ  �ِيذِدهِ  َذيي ُدُ�مي  وُؤي حذ

ذ
َّ  أ ُ�منذ  حذ

ذ
ّب  أ حذ

ذ
ي ِ  أ هِ  ِمني  ِِلذ اِلِ هِ  َذ ِ

ذ
ل َذ  .َذ

‘মই স�ার শপথ যার হােত আমার জীবন, েতামােদর েকউ েস পযর� 

মুিমন হেত পারেব না, যতকূ না েস আিম তার কােছ তার িপতা ম 

স�ান েথেক েবিশ ি�য় হইে’ [বুখারী : ১৪]  

অপর বূরনায় রেয়েছ, আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিূরত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ময়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

ِمنُ  الذ  « ُدُ�مي  وُؤي حذ
ذ
َّ  أ ُ�منذ  حذ

ذ
ّب  أ حذ

ذ
ي ِ  أ هِ  ِمني  ِِلذ ِ

ذ
ل هِ  َذ اِلِ َذ َّيِس  َذ ا ذِع�ذ  َذ جي

ذ
 .» أ

‘েতামােদর মেুণ েকউ পিরপপূর মুিমন হেত পারেব না, েয পযর� না 

আিম তার কােছ িনজ স�ান, িপতা-মাতা ম সবার েচেয় েবিশ 

ভােলাবাসার পাব বেল িবেবিচত হইে’ [বুখারী : ১৫; মুসিলম : ১৭৮] 
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শুু িনেজেক নয়; অনণেদরম ভােলাবাসেত বলা হেয়েছে �িতেবিশসহ 

সকল মুসিলম ভাইেক ভােলাবাসার িশকা েদয়া হেয়েছে এেক অনণেক 

ভােলাবাসার এমন অিবনাশী েচতনা ইসলাম ছাড়া অনণ েকাথাম েনইে 

ভােলাবাসার �িত উ�ু� কের, এেক অপেরর �িত ভােলাবাসার �শংসা 

কের আ�াহ বেলন,  

دٞ  ﴿ َّ م ِۚ ٱ َُّسوُل  َّ ِينم ٱوم  َّ هُ  َّ عم ٓ  ۥٓ مم ّدا ِِ
م
م  ءُ َ اَِ لۡ ٱ �م َّ ُُ  ٓ ما  ]  ٢٩: اليهح[ ﴾ نمُهۡمۖ بميۡ  ءُ َُ�م

‘মুহা�দ আ�াহর রাসপল এবং তার সােথ যারা আেছ তারা কািফরেদর 

�িত অতণ� কেোর; পর�েরর �িত সদয়।’ {সপরা আল-ফাতহ, আয়াত 

: ২৯}  

অনণ ভাইেক ভােলােবেস তার সািবরক কলণাূ ম শভ কামনার িনেদরশ 

েদয়া হেয়েছে আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূরত, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ময়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

ِمنُ  الذ  « ُدُ�مي  وُؤي حذ
ذ
َّ  أ ّب  حذ ِ ِلي ِ  ُُ

ذ
َي  - أل

ذ
ي - ِلذيرِهِ  قذيلذ  أ ّب  مذ ِ ِس ِ  ُُ ذيي َِ «. 

‘েতামােদর মেুণ েকউ পিরপপূর মুিমন হেত পারেব না, েয পযর� না েস 

তার ভাই অথবা িতিন বেলেছন িনেজর �িতেবিশর জনণ তাই পছ� 

কের যা পছ� কের েস িনেজর জনণে’ [মুসিলম : ১৭৯] 

একই সাহাবী েথেক বিূরত অপর বূরনায় বলা হেয়েছ,  
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ِمنُ  الذ « ُدُ�مي  وُؤي حذ
ذ
َّ  أ ّب  حذ ِ ِلي ِ  ُُ

ذ
ي أل ّب  مذ ِ ِس ِ  ُُ ذيي َِ «.  

‘েতামােদর মেুণ েকউ পিরপপূর মুিমন হেত পারেব না, েয পযর� না েস 

তার ভাইেয়র জনণ তাই পছ� কের যা পছ� কের েস িনেজর জনণে’ 

[বুখারী : ১৫; মুসিলম : ১৭৯] 

ইসলাম শুু অনণেক ভােলাবাসার কথাই বেলিন, িন�ার সে� বণি� 

�ােথরর উে�র েথেক ভােলাবাসার িশকা িদেয়েছে আনাস ইবন মািলক 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূরত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ময়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  
دُ  الذ « ِ

دٌ  �ذ حذ
ذ
ةذ  أ َذ الذ ينِ  حذ َّ  اِإلومذ ّب  حذ ِ ريءذ  ُُ يمذ ُّ ُ  الذ  ال ِ ِ  ِِالّ  ُُ ّ ِِ  َّ ني  َذحذ

ذ
فذ  أ ذذ  ِف  ُ�قي

َّيرِ  ّب  ا حذ
ذ
ي ِ  أ ني  ِمني  ِِلذ

ذ
  وذريِجعذ  أ

ذ
رِ  ِِل ُ�يي

ي
دذ  ال هُ  ِِذي  �ذعي ذذ َيقذ

ذ
ُ  أ ِّ َّ  ا ُ  نذ وذُ�م َذحذ ِّ ُ  ا

ُ
مل ُُ رذ  َذ

ّب  حذ
ذ
ي ِ  أ ي ِمّمي ِِلذ مذاُهمذ ُِ«.  

‘েকােনা বণি� ঈমােনর �াদ অনুভব করেত পারেব না েস পযর� যাবত 

না েস মানুােক েকবল আ�াহর জনণই ভােলাবােসে আর যাবত েস 

এমন (ঈমানদার) আ�াহ তােক (জাহা�ােমর) আগন েথেক পিরবাূ 

েদবার পর েস কুফের িফের যাবার েচেয় তার কােছ আগেন িনিকক 

হময়াই ি�য়তর হয়ে আর যাবত তার কােছ আ�াহ ম তাঁর রাসপল 

তাঁেদর ছাড়া অনণেদর েচেয় ি�য় না হয়ে’ [বুখারী : ৬০৪১]  

আবপ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূরত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ময়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  
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نّ  «
ذ
ًلي زذارذ  رذُجالً  أ

ذ
ُ  أ

ذ
�ذةٍ  ِف  ل رذى قذري لي

ُ
دذ  أ ريصذ

ذ
ُ  وذأ ِّ ُ  ا

ذ
ذ  ل ِه ِ  عذ رذجذ دي فذًك  مذ تذ  وذفذّمي مذ

ذ
فذيي ِ  أ  عذ

�ينذ  قذيلذ 
ذ
ِر�دُ  قذيلذ  تُِر�دُ  أ

ُ
ًلي أ

ذ
ِذهِ  ِف  ِل  أ �ذةِ  هذ ري قذ

ي
لي  قذيلذ . ال ذكذ  هذ فذيي ِ  ل ةٍ  ِمني  عذ مذ ي نِعي ُّهذ  قذيلذ  تذُر

ذ  الذ  �ي ِّ  �ذ
ذ
ُذبيهُ ُ  َ حي

ذ
ِ  ِف  أ ِّ َّ  ا ّل  عذ ِّ  قذيلذ . َذجذ ِِ

مُل  وذ ُُ ِ  رذ ِّ يكذ  ا نّ  ِِلذ
ذ
ذ  نِأ ِّ ُّكذ  قذدي  ا حذ

ذ
ي أ مذ  كذ

ُذبيهذ ُ  حي
ذ
 .» ِ�ي ِ  أ

‘এক বণি� তার এক ভাইেয়র সে� সাকােতর উে�েশণ অনণ জনপেদ 

েগলে পিথমেুণ আ�াহ তা‘আলা তার কােছ একজন েফেরশতা 

পাোেলনে েফেরশতা তার কােছ এেস বলেলন, েকাথায় চলেল তুিম? 

বলেলন, এ �ােম আমার এক ভাই আেছ, তার সাকােত চেলিছে িতিন 

বলেলন, তার মপর িক েতামার এমন েকােনা েনয়ামত আেছ যার 

�িতপালন �েয়াজন? িতিন বলেলন, নাে তেব এতবুকু েয আিম তােক 

আ�াহর জনণ ভােলাবািসে িতিন বলেলন, আিম েতামার কােছ আ�াহর 

বাতরাবাহক িহেসেব এেসিছে আ�াহ েতামােক বাতরা জািনেয়েছন েয 

িতিন েতামােক ভােলাবােসন েযমন তুিম তােক তাঁর জনণ 

ভােলাবােসাে’[মুসিলম : ৬৭১৪] 

আবপ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূরত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ময়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

ُلفُمنذ  الذ  « ذّغةذ  تذدي
ي
َّ  ال ِمغُما حذ الذ  تُؤي ِمغُما َذ َّ  تُؤي ذينّما حذ

ذ
الذ  .َ َذ ُُلُّ�مي  أذ

ذ
ذ  أ ءٍ  عذ ي  ِِذذا شذ

فيهُُممهُ  عذ ذينذبيهُمي  �ذ
ذ
ويُشما َ

ذ
 .» نذييغذُ�مي  الّسالذ ذ  أ

‘যার হােত আমার �াূ, তার কসমে েতামরা জা�ােত �েবশ করেব না 

যাবৎ না পিরপপূর মুিমন হেবে আর েতামরা পপূর মুিমন হেব না যতকূ 
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না এেক অপরেক ভােলাবাসেবে আিম িক েতামােদর এমন িজিনেসর 

কথা বেল েদব না, যা অবল�ন করেল েতামােদর পর�র ভােলাবাসা 

সৃি� হেব? (তা হেলা) েতামরা পর�েরর মেুণ সালােমর �সার 

ঘবামে’[মুসিলম : ২০৩]    

িবভীিাকার েরাজ িকয়ামেত যখন সপযর মাথার হাতখােনক মপর েথেক 

অি� বারূ করেত থাকেব, �খন তােপ মাথার মগজ গেল পড়েব, তখন 

সাত ে�ূীর েলাক মহা �ভাবশালী আ�াহর আরেশর সুশীতল ছায়াতেল 

�ান পােবে তােদর মেুণ অনণতম হেলা মই দুই বণি� যারা শুু 

আ�াহর জনণই এেক অপরেক ভােলাবােস, তার জনণ িমিলত হয় আবার 

তাঁর জনণই িবিি� হয়ে আবপ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূরত, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ময়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  
ةٌ  ُيعذ فُّهمُ  ُذ ِِ ُ  وُ ِّ ةِ  وذمي ذ  ا ِقيذيمذ

ي
فّ ِ  ِف  ال ّل  الذ  وذمي ذ  ِِ فّ ُ  ِِالّ  ِِ ي ٌ  ِِ ٌل  ِِمذ ُِ ٌّ َذ  عذ ي   َذ

ذ
أ ذشذ  ِف  �

ةِ  ُذ رذُجٌل  اهللاِ  ِعُذي رذ  َذ ذ  ذذكذ ِّ الذءٍ  ِف  ا تي  لذ يضذ يذ ييغذيهُ  �ذ رذُجٌل  �ذ ُ ُ  َذ فٌّق  قذفُي ِجدِ  ِف  ُمعذ سي يمذ  ال
رذُجالذنِ  ذينّي َذ

ذ
رذُجٌل  اهللاِ  ِف  َ هي ُ  َذ ةٌ  ُذ�ذ

ذ
أ رذ غيِصٍب  ذذاُت  امي ذيلٍ  مذ   َذجذ

ذ
ي ِِل ِسهذ ِّ  قذيلذ  َذيي ِِ 

يُف  لذ
ذ
ذ  أ ِّ رذُجٌل  ا ّدقذ  َذ قذةٍ  تذصذ دذ ي نِصذ يهذ يذ لي

ذ
َّ  وذأ فذمذ  الذ  حذ ُ  �ذعي

ُ
يل مذ ي َِ غذعذتي  مذ  .وذِميغُ ُ  صذ

‘সাত বণি�েক আ�াহ িকয়ামেতর িদন িনেজর ছায়া েদেবন, েযিদন তাঁর 

ছায়া ছাড়া েকােনা ছায়া থাকেব নাে নণায়পরায়ন শাসক, আ�াহর 

ইবাদেত িনম� যুবক, মই বণি� েয িনজরেন আ�াহেক  রূ আর তার 

েচাখ অ� েফেল, মই বণি� যার অ�র মসিজেদর ভােলাবাসায়  ুেল 

থােক, মই দুই বণি� যারা আ�াহর জনণ এেক অপরেক ভােলাবােস, েয 
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বণি�েক  পবতী কুলীন েকােনা নারী িনেজর �িত আ ান কের আর 

েস বেল, আিম আ�াহেক ভয় কির এবং েয বণি� এমন সংেগাপেন 

সদাকা কের েয তার বাম হাত জানেত পাের না ডান হাত কী কেরেছে’ 

[বুখারী : ৬৮০৬; মুসিলম : ২৪২৭]     

বা�া যতকূ অপর ভাইেয়র সাহাযণ কের আ�াহ পাকম তােক েস 

অবিু সাহাযণ কেরনে ভােলাবাসার অকৃিবম ে�রূায় এেক অপরেক 

সাহাযণ করেত উ�ু� করা হেয়েছে এেক অেনণর সাহােযণ এিগেয় 

আসেত বলা হেয়েছে পিবব কুরআন ম সু�ায় সৃ�জীব িবেশাত 

মানবেসবার �িত গুরােরাপ কের অসংখণ বাূী িববৃত হেয়েছে েযমন  

ني  « ني  َذّيسذ  مذ ِمٍن  �ذ ُذةً  ُمؤي ٌِ  ِمني  ُكري َييذي ُكرذ ُ  َذّيسذ  اّل ِّ غي ُ  ا ُذةً  �ذ ٌِ  ِمني  ُكري  وذمي ِ  ُكرذ
ةِ  ِقيذيمذ

ي
ني  ال مذ ذ  َذ َّ ذ ذ  ر ٍ  عذ َِ ذ  ُمعي َّ ذ ُ  ر ِّ فذيي ِ  ا َييذي ِف  عذ ةِ  اّل ني  َذاآلِلرذ مذ ذ  َذ تذ ِفًمي ُذ ذهُ  ُمسي تذ  ُذ

 ُ ِّ َييذي ِف  ا ةِ  اّل ُ  َذاآلِلرذ ِّ ا نِ  ِف  َذ مي ُيدِ  عذ عذ
ي
ي ال نذ  مذ ُيدُ  كذ عذ

ي
مينِ  ِف  ال ِلي ِ  عذ

ذ
ني  أ مذ فذكذ  َذ  ُذ

ِر�ًقي ّهلذ  ِعفيًمي ِ�ي ِ  وذفيهذِمُس  طذ ُ  ُذ ِّ ُ  ا
ذ
ِر�ًقي نِ ِ  ل   طذ

ذ
ذّغةِ  ِِل

ي
ي ال مذ عذ  َذ هذمذ  ِمني  �ذييٍت  ِف  قذمي ٌ  اجي

ِ  ُ�يُمِت  ِّ هيفُمنذ  ا ٌذ  �ذ ِ  ِكهذي ِّ منذ ُ  ا ُُ ارذ �ذهذدذ لذتي  ِِالّ  نذييغذُهمي  َذ َذ فذييِهمُ  نذ ِشيذهيُهمُ  الّسِكيغذةُ  عذ  َذغذ
ذةُ  ّيهيُهمُ َذ  الرّحي ةُ  حذ الذئِ�ذ يمذ رذُهمُ  ال ُ  َذذذكذ ِّ ني  ا هُ  ِ�يمذ ني  ِعغيدذ مذ   َذ

ذ
أ َّ فُ ُ  نِ ِ  �ذ مذ ذمي  �ذ عي  ل ِ

َي ُ  نِ ِ  ر
 ُ ُُ ذسذ � «. 

“েয বণি� েকােনা মুিমেনর পািথরব ক�সমপহ েথেক েকােনা ক� দপর 

করেব িকয়ামেতর ক�সমপহ েথেক আ�াহ তার একিব ক� দপর 

করেবনে েয বণি� েকােনা অভাবীেক দুিনয়ােত ছাড় েদেব আ�াহ 

তা‘আলা তােক দুিনয়া ম আিখরােত ছাড় েদেবনে েয বণি� েকােনা 
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মুিমেনর েদাা েগাপন রাখেব, আ�াহ তা‘আলা দুিনয়া ম আিখরােত তার 

েদাা েগাপন রাখেবনে আর আ�াহ তা‘আলা বা�ার সাহাযণ কেরন 

যতকূ েস তার ভাইেয়র সাহাযণ কেরে আর েয েকউ ইলম অজরেনর 

েকান পথ েদখােব, আ�াহ তােক এর কারেূ জা�ােতর িদেক একিব 

পথ সুগম কের িদেবন, িকছু েলাক যখন আ�াহর েকান ঘের বেস 

আ�াহর িকতাব েতলাময়াত কের এবং তা িনেয় পর�র পাে কের 

তখনই েসখােন �শাি� নািযল করা হয়, রহমত তােদর েঢেক যায়, 

আর েফেরশতা তােদর িঘের থােক এবং আ�াহ তাঁর কােছ যারা আেছ 

তােদর কােছ এেদরেক  রূ কেরন, আর যার আমল তােক ুীর 

কেরেছ তােক তার বংশ �ত করেব নাে” [বুখারী : ৭০২৮]  

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূরত, িতিন বেলন, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ময়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

لذ  انيُصي 
ذ
يلًِمي يكذ أ َي  ، ِذ

ذ
فُمًمي أ ِي ملذ  وذي:  قذيلُما مذ ُُ ا اهللاِ  رذ ذذ هُ  هذ فُمًمي َذغيُصُ ِي ييفذ  مذ هُ  وذكذ  َذغيُصُ

يلًِمي ُلذُ  قذيلذ  ِذ
ي
قذ  تذأ وي ِ  وذمي  .وذدذ

‘তুিম েতামার মুসিলম ভাইেক সাহাযণ কেরা, চাই েস অতণাচারী েহাক 

িকংবা অতণাচািরতে তখন তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসপল সা�া�াহ 

আলাইিহ ময়াসা�াম, অতণাচািরতেক সাহাযণ করার অথর েতা বুে  

আসল, তেব অতণাচারীেক িকভােব সাহাযণ করব? িতিন বলেলন, তুিম 



 

10 
 

তার হাত ুরেব (তােক জুলুম েথেক বাুা �দান করেব)।’ [বুখারী : 

২৪৪৪]  

অথরাৎ তুিম েতামার ভাইেক সবরাব�ায় সাহাযণ করেবে যিদ েস জােলম 

হয় তাহেল জুলুম েথেক তার হাত েবেন ুরেব এবং তােক বাুা েদেবে 

আর যিদ েস মজলুম হয় তাহেল স�ব হেল তােক সাহাযণ করেবে 

যিদম একিব বাকণ �ারা হয়ে যিদ তাম স�ব না হয় তাহেল অ�র 

িদেয়ে আর এিব সবেচ দুবরল ঈমানে  

অপেরর �িত দয়া ম সহেযািগতার হাত েসই বািড়েয় িদেত পাের সতত 

যার মন ভােলাবাসায় বইবু�ুর থােকে অতএব ভােলাবাসা েকােনা পি�ল 

শ� নয়, নয় েকােনা নদরমা েথেক উেে আসা বা ববাপঁচা বূরগিে 

ভােলাবাসা এক পুূণময় ইবাদেতর নামে ভােলাবাসেত হেব �েতণক 

সৃ�জীবেক, �িতিব মুহপ েতরে এর জনণ েকােনা িদন িনুরারূ করা, িবেশা 

উপায় উ�াবন করা মানব জািতর িচরশ� ইবিলেসর েদাসর ছাড়া অনণ 

কারম কাজ হেত পাের নাে 

কেয়ক বছর পপেবর এেদেশ ‘িব� ভােলাবাসা িদবস’-এর আমদািন কের 

একিব �গিতশীল (?) সাকািহক মণাগািজনে �িতেযািগতার বাজাের েকউ 

িপিছেয় থাকেত চায় না বেল পেরর বছর েথেকই অনণানণ পিবকাম এ 

িদবেসর �চারূায় নােমে এ িদবসিব বণাপকভােব জনি�য়তা লাভ কের 

েদেশর সেবরাা িশকালয়গেলােতে  
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পিবকা�ের �কাশ, ১৪ েফ�য়াির ভােলাবাসা িদবেস রাজুানী ঢাকায় 

একিব েগালাপ িবি� হেয়েছ ২০ হাজার বাকায়! কেলজ, িব�িবদণালেয়র 

কণা�াস ম পােকর তুূ-তুূীরা েসা�ােস পালন কের এ িদবসে 

মপলত কাডর ম িবিভ� উপহারসাম�ী িবেবতারাই িনেজেদর বণবসািয়ক 

�ােথর এ িদবেসর �চারূায় ইইন েযাগায়ে এিদন যুবক-যুবতীরা যা 

কের তা শুু ইসলােমর দৃি�েতই নয়, তথাকিথত আবহমানকােলর 

বাঙালী সং�ৃিতর আেলােকম সমথরনেযাগণ নয়ে  

ভােলাবাসার জনণ েকােনা িবেশা িদবেসর �েয়াজন হয় নাে িবেশা 

পাব বা পািবরম �েয়াজন পেড় নাে িক� েবেল�াপনা, েবহায়াপনা 

করার জনণ িবশা সময়, িদবস লােগ, িবেশা পাব বা পাবীর দরকার 

পেড়ে তাই ভােলাবাসার েকােনা িদবস পালন করা একিব ভামতাবািজ 

ছাড়া িকছুই নয়ে হণাঁ, েবহায়াপনার জনণ িদবস হেত পােরে কারূ 

অ�ীলতা চচরাকারীরা তােদর িনলরর আচরূ সবসময় করেত পাের না, 

সবার সােথ করেত পাের নাে এর জনণ উপলক দরকারে েয িদবেসর 

আড়ােল েবেল�াপনা চচরার সুেযাগ সৃি� হেবে কেলজ, িব�িবদণালেয় 

ভােলাবাসা িদবস পালেনর ুরন ম �কৃিতই আমােদর ব�েবণর 

ব�িন�তা �মােূ যেথ� বেল মেন কিরে  

তাই আমরা এই িদবেসর নাম রাখেত চাই ‘িব� েবহায়া িদবস’। এখন 

েথেক কুইজ �িতেযািগতার �� হেব িব� েবহায়া িদবস কেব? সিেক 
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উ�র হেব ১৪ েফ�য়ািরে এভােব এ িদবেসর �িত ঘৃূা সৃি� করেত 

হেবে �কৃতপেক ভণােলাাইনস েড বা ভােলাবাসা িদবেসর েয ইিতহাস, 

তা জানেল েকােনা মুসিলম স�ান এ িদবস পালেন উৎসাহী হেত পাের 

নাে তাই আসুন আমরা সংিককভােব এ িদবেসর ইিতহাস ম তাৎপযর 

েজেন েনইে  

ঈসা আলাইিহস সালােমর জে�র আেগ চতুথর শতেক েপপ�িলক, 

মপিতরপপজারীেদর সমােজ িবিভ� উে�েশণ িবিভ� েদবতার অচরনা করেতে 

পশ পািখর জনণ একজন েদবতা েদবতা ক না করতে জিমর উবররতা 

বৃি�র জনণ একজন েদবতার িব�াস করতে েয েদবতার নাম িছল 

‘লুপারকািলয়া’। এই েদবতার স�ি�র জনণ আেয়ািজত অনু�ানগেলার 

মেুণ একিব িছল যুবতীেদর নােম লবাির ইসুণ করাে েয যুবতীর নাম েয 

যুবেকর ভােগ পড়ত েস তার সােথ অগামী বছেরর এ িদন পযর� 

বসবাস করতে এ িদন এেল েদবতার উে�ণেশণ পশ জবাই করা হেতাে 

জবাইকৃত পশর চামড়া যুবতীর গােয় পিরেয় পশিবর র� ম কুকুেরর 

রে� রি�ত চাবুক িদেয় েছেল-েমেয়েক আঘাত করতে তারা ভাবত এর 

�ারা নারী স�ান জ� েদয়ার উপযু� শািব হয়ে এ অনু�ানিব পালন 

করা হেতা ১৪ েফ�য়ািরে  

খৃ�ুেমরর আিবভরাব হেল তারা এবােক েপপ�িলক কুসং�ার বেল েঘাাূা 

েদয়ে িক� এেত িদবসিব পালন বই হয় নাে পা�ীরা অপারগ হেয় এ 
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িদবসেক ৈবুতা েদয়ার েচ�া কেরন। তারা বেলন, আেগ এ অনু�ান 

হেতা েদবতার নােম, এখন েথেক হেব পা�ীর নােমে যুবকরা ১ বছর 

পা�ীর েসাহবেত েথেক আ�শি� করেবে এিদেন েসই েসাহবত শু ম 

েশা হেবে ৪৭৬ সেন েপাপ েজািলয়াস এ িদবেসর নাম পিরবতরেনর 

পের এ িদবেসর নাম যাজক ভণােলাাইেনর নামানুসাের ‘ভণােলাাইনস 

েড’ রাখা হয়ে ভণােলাাইেনর নামানুসাের এ িদবেসর নাম রাখার কারূ 

হেলা এই খৃ�ান যাজক কারাগাের বি� হময়ার পর �ুান 

কারারকীেদর েমেয়র সােথ �িতিদন ঘাার পর ঘাা গ  করেতনে 

মৃতুণর পপবর মুহপ েতর ে�িমকার উে�েশ একিব িচরকুব িলেখ যানে এই 

জনণ খৃ�ান সমােজ ‘ে�িমকেদর যাজক’ িহেসেব তার খণািত লাভ হয়ে 

এরপর েথেক তার মৃতুণ তািরখ তথা ১৪ েফ�য়াির ভণােলাাইনস েড 

নােম পািলত হেত শু কেরে  

আমােদর যুব সমাজেক এসব ইিতহাস জানেত হেবে খুতবা, ব�ৃতা ম 

সকল গূমাুণেম এ িদবেসর জ��থা ম তাৎপযর তুেল ুরেত হেবে 

বু ােত হেব েপপ�িলকেদর উ�ািবত, খৃ�ানেদর সং�ারকৃত েকােনা 

অনু�ান মুসিলমরা উদযাপন করেত পাের নাে যুবসমাজ হেলা জািতর 

�াূে েদেশর ভিবাণৎে যুবসমােজর ৈনিতকতার পতন হময়া মােন মই  

জািতর ভিবাণৎ  ংস হময়াে অ�ীলতা ম েবহায়াপনা উে� িদেয় 

শ�রা আমােদর ভিবাণতেক গলা িবেপ হতণা করেত চায়ে যুবকেদর 

ৈনিতকতার বলেক িবচপ ূর কের আমােদর দুবরল কের িদেত চায়ে যারা 
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�কৃত েদশে�িমক, তারা এ িদবসেক সমথরন কের েদশ ম জািতর 

সবরনাশ করেত পােরন নাে যারা �গিতশীল, সুশীল ইতণািদ িবেশােূ 

িনেজেদর িবেশিাত কেরন, তােদর �িত অনপেরাু-েদেশর ভিবাণৎ 

সুরকায় তুূ-তুূীেদর, িব�িবদণালেয়র ছাব-ছাবীেদর অ�ীলতার 

পথ েথেক েফরানে তােদর ৈনিতক পতন েরাু কুনে িবিভ� অনু�ােন 

ম উৎসেবর নােম নীিত-ৈনিতকতা  ংেসর �িতেযািগতা েথেক তােদর 

রকা কুনে আ�াহ আমােদর সহায় েহানে আমীনে  


