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সংতিপ্ত ৈর্ণনা............. 
পহেলা বৈশাখ: ইতিোস ও তৈতি-তৈিান: প্রৈন্ধতিহি 
পহেলা বৈশাহখর ইতিোস িুহল িরা েহয়হে। শসখাহন 
ৈলা েহয়হে শয, প্রথহম এতি তেজরী সহনর শসৌর 
তেহসৈ অনুসাহর তনিণারতি েহয়তেল, পরৈিণীহি এতি 
তেনু্দহদর দ্বারা প্রভাতৈি েহয় অমুসতলম সংসৃ্কতিহি 
পতরর্ি েয়। 
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পহেলা বৈশাখ: ইতিোস ও তৈতি-তৈিান 

এতপ্রল মাহস আমরা ৈাংলাহদশীরা একতি উৎসৈ কহর 
থাতক, িা েহলা ১৪ই এতপ্রল। অথণাৎ পহেলা বৈশাহখ 
ৈাংলা নৈৈর্ণ পালন করা। আমাহদর শদহশ প্রচতলি ৈঙ্গাব্দ 
ৈা ৈাংলা সন মূলিঃ ইসলামী তেজরী সহনরই একতি 
রূপ। ভারহি ইসলামী শাসনামহল তেজরী পতিকা 
অনুসাহরই সকল কাজকমণ পতরচাতলি েহিা। মূল তেজরী 
পতিকা চন্দ্র মাহসর ওপর তনভণরশীল। চন্দ্র ৈৎসর শসৌর 
ৈৎসরর শচহয় ১১/১২ তদন কম েয়। কারর্, শসৌর ৈৎসর 
৩৬৫ তদন, আর চন্দ্র ৈৎসর ৩৫৪ তদন। এ কারহর্ চন্দ্র 
ৈৎসহর ঋিুগুহলা তিক থাহক না। আর চার্াৈাদ ও এ 
জািীয় অহনক কাজ ঋিুতনভণর। এজনয ভারহির শমাগল 
সম্রাি আকৈাহরর সমহয় প্রচতলি তেজরী চন্দ্র পতিকাহক 
শসৌর পতিকায় রূপান্ততরি করার তসদ্ধান্ত শনওয়া েয়।  

সম্রাি আকৈার িার দরৈাহরর তৈতশষ্ট তৈজ্ঞানী ও 
শজযাতিতৈণদ আতমর ফিুল্লাে তশরাজীহক তেজরী চন্দ্র 
ৈর্ণপিীহক শসৌর ৈর্ণপিীহি রূপান্ততরি করার দাতয়ত্ব 
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প্রদান কহরন। ৯৯২ তেজরী শমািাহৈক ১৫৮৪ খৃস্টাহব্দ 
সম্রাি আকৈার এ তেজরী শসৌর ৈর্ণপিীর প্রচলন কহরন। 
িহৈ তিতন ঊনতিশ ৈের পূহৈণ িার তসংোসন আহরােহনর 
ৈের শথহক এ পতিকা প্রচলহনর তনহদণশ শদন। এজনয 
৯৬৩ তেজরী সাল শথহক ৈঙ্গাব্দ গর্না শুরু েয়। 
ইহিাপূহৈণ ৈহঙ্গ প্রচতলি শকাব্দ ৈা শক ৈর্ণপতির প্রথম 
মাস তেল বচি মাস। তকন্তু ৯৬৩ তেজরী সাহলর মুোররাম 
মাস তেল ৈাংলা বৈশাখ মাস, এজনয বৈশাখ মাসহকই 
ৈঙ্গাব্দ ৈা ৈাংলা ৈর্ণপতির প্রথম মাস এৈং ১লা বৈশাখহক 
নৈৈর্ণ িরা েয়।  

িােহল ৈাংলা সন মূলিঃ তেজরী সন। রাসূলুল্লাে 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতে ওয়াসাল্লাহমর তেজরি শথহকই এ 
পতিকার শুরু। ১৪১৫ ৈঙ্গাব্দ অথণ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইতে ওয়াসাল্লাহমর তেজরহির পর ১৪১৫ ৈৎসর। 
৯৬২ চন্দ্র ৈৎসর ও পরৈিণী ৪৫৩ ৈৎসর শসৌর ৈৎসর। 
শসৌর ৈৎসর চন্দ্র ৈৎসহরর শচহয় ১১/১২ তদন শৈতশ এৈং 
প্রতি ৩০ ৈৎসহর চন্দ্র ৈৎসর এক ৈৎসর শৈহে যায়। 
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এজনয ১৪৩৩ তেজরী সাল শমািাহৈক ৈাংলা ১৩১৮-১৯ 
সাল েয়। 

শমাগল সময় শথহকই পহেলা বৈশাহখ ৈাংলা নৈৈর্ণ 
উপলহি তকেু অনুষ্ঠান করা েহিা। প্রজারা বচিমাহসর শশর্ 
পযণন্ত খাজনা পতরহশাি করহিন এৈং পহেলা বৈশাহখ 
জতমদারগর্ প্রজাহদর তমতষ্টমুখ করাহিন এৈং তকেু আনন্দ 
উৎসৈ করা েহিা। এোো ৈাংলার সকল ৈযৈসায়ী ও 
শদাকানদার পহেলা বৈশাহখ ‘োলখািা’ করহিন। পহেলা 
বৈশাখ এসৈ কমণকাহের মহিযই সীমাৈদ্ধ তেল। এতি মূলিঃ 
রাতিয়, সামাতজক, অথণননতিক তৈতভন্ন তনয়ম-কানূনহক 
সুন্দরভাহৈ সাতজহয় কাজ-কমণ পতরচালনার জনয তনিণাতরি 
তেল। এ িরহনর তকেু সংঘতিি েওয়া মূলিঃ ইসলাহম 
তনতর্দ্ধ ৈলার শকাহনা শযৌতিক কারর্ শনই। 

তকন্তু ৈিণমাহন পহেলা বৈশাখ উপলহিয এমন তকেু কমণকাে 
করা েহে যা কখহনাই পূৈণৈিণী সমহয় ৈাঙালীরা কহরন তন; 
ৈরং এর অতিকাংশই ৈাংলাহদহশর সংখযাগতরষ্ঠ মুসতলম 
জনহগাষ্ঠীর িমণীয় মূলযহৈাহির সাহথ প্রচেভাহৈ সাংঘতর্ণক। 
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পহেলা বৈশাহখর নাহম ৈা নৈৈর্ণ উদযাপহনর নাহম যুৈক-
যুৈিী, তকহশার-তকহশারীহদরহক অশ্লীলিা ও শৈোয়াপনার 
প্রতশির্ শদওয়া েহে। আজ শথহক কহয়ক ৈের আহগও 
এহদহশর মানুহর্রা যা জানি না এখন নৈৈহর্ণর নাহম িা 
আমাহদর সংসৃ্কতির অংশ ৈানাহনা েহে।  

ৈাংলার প্রাচীন মানুহর্রা তেহলন দ্রাতৈে ৈা সম্মাতনি রাসূল 
নূে আলাইতেস সালাহমর ৈে শেহল সাহমর ৈংশির। 
খৃস্টপূৈণ ১৫০০ সাহলর তদহক ইয়াতফহসর সন্তানহদর একতি 
গ্রুপ আযণ নাহম ভারহি আগমন কহর। ক্রমান্বহয় িারা 
ভারি দখল কহর ও আযণ িমণ ও কৃতষ্টই পরৈিণীহি ‘‘তেনু্দ’’ 
িমণ নাহম প্রতসতদ্ধ লাভ কহর। ভারহির দ্রাতৈে ও অনণায িমণ 
ও সভযিাহক সৈণদা োইজযাক কহরহে আযণগর্। এর একতি 
প্রকৃষ্ট উদােরর্ েহলা ‘‘ৈাঙালী’’ সংসৃ্কতি ও কৃতষ্টহক 
োইজযাক করা। আযণগর্ ৈাংলাভার্া ও ৈাঙালীহদর ঘৃর্া 
করহিন। শৈহদ ও পুরাহর্ ৈাংলা ভার্াহক পিীর ভার্া ও 
ৈাঙালীহদরহক দসুয, দাহসর ভার্া ইিযাতদ ৈলা েহয়হে। 
মুসতলম সুলিানগহর্র আগমহনর পহর িারা ৈাংলা ভার্া ও 
সংসৃ্কতির প্রতি গুরুত্ব আহরাপ কহরন। ৈাঙালী সংসৃ্কতি 
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ৈলহি ৈাংলার প্রাচীন শলাকজ সংসৃ্কতি ও মুসতলম 
সংসৃ্কতির সংতমশ্রর্ ৈুঝাহনা েহিা। তকন্তু ক্রমান্বহয় আযণগর্ 
‘‘ৈাঙালীত্ব’’ ৈলহি তেনু্দত্ব ৈহল মহন কহরন ও দাতৈ 
কহরন। ভারহির তেনু্দ জািীয়িাৈাতদগর্ Hindutva অথণাৎ 
ভারিীয়ত্ব ৈা ‘‘তেনু্দত্ব’’ তেনু্দ িমণত্ব ৈহল দাতৈ কহরন এৈং 
ভারহির সকল িহমণর মানুর্হদর তেনু্দ িহমণর কৃতষ্ট ও 
সভযিা গ্রের্ ৈািযিামূলক ৈহল দাতৈ কহরন। শিমতনভাহৈ 
ৈাংলায় আযণ পতেিগর্ ৈাঙালীত্ব ৈলহি তেনু্দত্ব ও ৈাঙালী 
জািীয়িাৈাদ ৈলহি তেনু্দ জািীয়িাৈাদ এৈং ৈাঙালী 
সংসৃ্কতি ৈলহি তেনু্দ সংসৃ্কতি ৈহল মহন কহরন। এজনযই 
িারা মুসতলমহদর ৈাঙালী ৈহল স্বীকার কহরন না। 
শরৎচহন্দ্রর শ্রীকান্ত গহে আমরা শদহখতে শয ৈাঙালী ৈলহি 
শুিু ৈাঙালী তেনু্দহদর ৈুঝাহনা েহয়হে এৈং মুসতলমহদরহক 
িাহদর তৈপরীহি শদখাহনা েহয়হে। এ মানতসকিা এখহনা 
একইভাহৈ তৈদযমান। পতিমৈহঙ্গ মুসতলমহদরহক ‘‘ৈাঙালী’’ 
পতরচয় তদহল ৈা জাতিহি ‘‘ৈাঙালী’’ তলখহল শঘার আপতি 
করা েয়। এ মানতসকিার তভতিহিই ‘‘পহেলা বৈশাহখ’’ 
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ৈাঙালী সংসৃ্কতির নাহম শপৌিতলক ৈা অশ্লীল কৃতষ্ট ও 
সংসৃ্কতি আমাহদর মহিয প্রচার করা েহে। 

এক সময় ৈাংলা ৈর্ণপতি এহদহশর মানুহর্র জীৈহনর অংশ 
তেল। িাহদর ৈযৈসা-ৈাতর্জয কৃতর্ ও কমণ এ পতিকা 
অনুসাহরই চলি। এজনয পহেলা বৈশাখ োলখািা ৈা 
অনুরূপ তকেু অনুষ্ঠান তেল স্বাভাতৈক; তকন্তু ৈিণমাহন 
আমাহদর জীৈহনর শকাথাও ৈঙ্গাহব্দর শকাহনা প্রভাৈ শনই। 
কাগহজ কলহম যাই শলখা শোক, প্রকৃিপহি আমরা তনভণর 
করতে খৃস্টীয় পতিকার উপর। শয ৈাংলা ৈর্ণপতি আমরা 
ৈেহরর ৩৬৪ তদন ভুহল থাতক, শস ৈর্ণপতির প্রথম তদহন 
আমরা সৈাই ‘‘ৈাঙালী’’ সাজার শচষ্টা কহর এ তনহয় ৈযাপক 
েইচই কতর। আর এ সুহযাহগ শদশীয় ও তৈহদশী শৈতনয়াগর্ 
ও আতিপিযৈাদীগর্ িাহদর ৈযৈসা ৈা আতিপিয প্রসাহরর 
জনয এ তদনতিহক শকন্দ্র কহর শৈোয়াপনা, অশ্লীলিা ও 
অননতিকিার প্রচার কহর। 

পািািয সভযিার অহনক ভাহলা তদক আহে। কমণসৃ্পো, 
মানৈাতিকার, আইহনর শাসন ইিযাতদ অহনক গুর্ িাহদর 
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মহিয তৈদযমান। পাশাপাতশ িাহদর তকেু শদার্ আহে যা 
িাহদর সভযিার ভাহলা তদকগুহলা ধ্বংস কহর তদহে। এ 
শদার্গুহলার অনযিম েহলা মাদকিা ও অশ্লীলিা। আমরা 
ৈাংলাহদহশর মানুহর্র পািাহিযর শকাহনা ভাহলা গুর্ 
আমাহদর সমাহজ প্রসার করহি পাতর তন ৈা চাই তন। 
িহৈ িাহদর অশ্লীলিা, শৈোয়াপনা ও মাদকিার 
ধ্বংসাত্মক তদকগুহলা আমরা খুৈ আগ্রহের সাহথ গ্রের্ 
করহি ও প্রসার করহি চাতে। এজনয খৃস্টীয় 
কযাহলন্ডাহরর শশর্ তদহন ও প্রথম তদহন থাতিণফাস্টণ নাইি 
ও তনউ-ইয়ারস শড ৈা নৈৈর্ণ উপলহিয আমাহদর 
শৈোয়পনার শশর্ থাহক না।  

পিান্তহর, আমাহদর শদশজ সংসৃ্কতির অহনক ভাহলা তদক 
আহে। সামাতজক তশষ্টাচার, শসৌোদণয, জনকলযার্, 
মানৈহপ্রম ইিযাতদ সকল মূলযহৈাি আমরা সমাজ শথহক 
িুহল তদতে। পিান্তহর শদশীয় সংসৃ্কতির নাহম অশ্লীলিার 
প্রসার ঘিাহনা েহে। 
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শৈপদণা, শৈোয়াপনা, অশ্লীলিা, মাদকিা ও অপরাি 
একসূহি ৈািা। যুৈক-যুৈিীহদরহক অৈাি শমলাহমশা ও 
শৈোয়াপনার সুহযাগ তদহৈন, অথচ িারা অশ্লীলিা, 
ৈযতভচার, এইডস, মাদকিা ও অপরাহির মহিয যাহৈ না, 
এরূপ তচন্তা করার শকাহনা সুহযাগ শনই। অনযানয 
অপরাহির সাহথ অশ্লীিার পাথণকয েহলা শকাহনা একতি 
উপলহিয একৈার এর মহিয তনপতিি েহল সািারর্ভাহৈ 
তকহশার-তকহশারী ও যুৈক-যুৈিীরা আর এ শথহক 
শৈহরাহি পাহর না। ৈরং ক্রমান্বহয় আহরা শৈতশ পাপ ও 
অপরাহির মহিয তনপতিি েহি থাহক। কাহজই তনহজ 
এৈং তনহজর সন্তান ও পতরজনহক সকল অশ্লীলিা শথহক 
রিা করুন। আল্লাে ৈহলহেন:  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نُفَسُكم   قُٓوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ

َ
لِيُكم   أ ه 

َ
 ٱنلذاُس  َوقُوُدَها نَاٗرا َوأ

َِجاَرةُ  ُصونَ  ّلذ  ِشَداد   ِغََلظ   َمَلَٰٓئَِكة   َعلَي َها َوٱۡل  َ  َيع  ٓ  ٱّللذ َمَرُهم   َما
َ
 أ

َعلُونَ  َمُرونَ  َما َوَيف   [  ٦: اتلحريم] ﴾٦ يُؤ 

‘‘শিামরা তনহজরা জাোন্নাম শথহক আত্মরিা কর এৈং 
শিামাহদর পতরৈার-পতরজনহক জাোন্নাম শথহক রিা কর। 
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যার ইন্দন েহৈ মানুর্ ও পাথর; যার ওপর তনহয়াতজি 
রহয়হেন কহিার হৃদয় সম্পন্ন তফতরশিাগর্, িারা আল্লাে 
যা তনহদণশ কহরন িা ৈাস্তৈায়হন অৈািয শোন না, আর 
িাহদর যা তনহদণশ প্রদান করা েয়, িা-ই িাতমল কহর’’। 

[সূরা আি-িােরীম, আয়াি: ৬] 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতে ওয়াসাল্লাম ৈহলহেন,  

ْم َمْسئلوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَمامل َراٍع َوَمْسئلوٌل » ُّكل ْم َراٍع، َوُكل ُّكل ُكل
ةل 

َ
َو َمْسئلوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالَمْرأ ْهِلِه وَهل

َ
لل َراٍع ِِف أ َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّجل

ِجَها َوَمْسئلولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها، َواخلَاِدمل َراٍع ِِف َماِل َراِعيٌَة ِِف َبيِْت َزوْ 
 «َسيِِّدهِ َوَمْسئلوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

‘‘শিামাহদর প্রহিযহকই দাতয়ত্বপ্রাপ্ত এৈং শিামাহদর 
প্রহিযকহকই িার দাতয়ত্বািীনহদর সম্পহকণ তজজ্ঞাসা করা 
েহৈ, রািহনিা িার প্রজাহদর সম্পহকণ দাতয়ত্বশীল আর 
িাহক িাহদর পতরচালনার ৈযাপাহর তজজ্ঞাসাৈাদ করা 
েহৈ। একজন পুরুর্ শলাক িার পতরৈাহরর ৈযাপাহর 
দাতয়ত্বশীল, িাহক িাহদর পতরচালনার ৈযাপাহর 
তজজ্ঞাসাৈাদ করা েহৈ। একজন মতেলা িার স্বামীর ঘহরর 
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সাতৈণক ৈযাপাহর দাতয়ত্বশীলা, িাহক শসিার পতরচালনার 
ৈযাপাহর তজজ্ঞাসাৈাদ করা েহৈ। একজন পতরচারক িার 
মাতলহকর সম্পহদর সংরিক, আর িাহক শসিার ৈযাপাহর 
তজজ্ঞাসাৈাদ করা েহৈ।”1

 

তপ্রয় পািক! পহেলা বৈশাখ ৈা অনয শকাহনা উপলহিয 
শেহল-শমহয়হদরহক শৈপদণা ও শৈোয়পনার সুহযাগ তদহৈন 
না। িাহদরহক ৈুঝান ও তনয়ন্ত্রর্ করুন। আপতন মসতজহদ 
সালাি আদায় করহেন আর আপনার শেহলহমহয় পহেলা 
বৈশাহখর নাহম শৈোয়াভাহৈ তমতেল ৈা উৎসৈ কহর 
শৈোহে। আপনার শেহল-শমহয়র পাহপর জনয আপনার 
আমলনামায় শগানাে জমা েহে। শুিু িাই নয়। অনয পাপ 
আর অশ্লীলিার পাথণকয েহলা, শয ৈযতি িার স্ত্রী-সন্তানহদর 
শৈোয়াপনা ও অশ্লীলিার সুহযাগ শদয় িাহক ‘‘দাইউস’’ 
ৈলা েয় এৈং রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম 
ৈারংৈার ৈহলহেন শয, 

                                                           
1 সেীে ৈুখারী, োদীস নং ৮৯৩; সেীে মুসতলম, োদীস নং ১৮২৯।  
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ثالثة قد حرم اهلل عليهم اجلنة مدمن اخلمر والعاق وادليوث »
 «اذلي يقر ِف أهله اخلبث

“তিন ৈযতি আল্লাে িাহদর জনয জান্নাি োরাম কহরহেন, 
মাদকাসি, তপিা-মািার অৈািয এৈং দাইউস, শয িার 
পতরৈাহরর মহিয ৈযতভচারহক প্রশ্রয় শদয়”।2   

তনহজহক এৈং তনহজর পতরৈার-পতরজনহক রিা করার 
পাশাপাতশ মুতমহনর দাতয়ত্ব েহলা সমাহজর মানুর্হদরহক 
সািযমি নযাহয়র পহথ ও অনযাহয়র ৈজণহন উদু্বদ্ধ করহি 
েহৈ। কাহজই পহেলা বৈশাখ ও অনয শয শকাহনা 
উপলহিয শেহলহমহয়হদর অৈাি শমলাহমশা ও 
শৈোয়াপনার িতি, অনযায় ও পাহপর তৈর্হয় সৈাইহক 
সািযমি সহচিন করুন। যতদ আপতন িা কহরন িহৈ 
শকউ আপনার কথা শুনুক অথৈা না শুনুক আপতন 
আল্লাের কাহে অফুরন্ত সাওয়াৈ লাভ করহৈন। আর যতদ 
আপতন িা না কহরন িহৈ এ পাহপর গযৈ আপনাহকও 

                                                           
2 মুসনাহদ আেমাদ: ২/৬৯।  
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স্পশণ করহৈ। কুরআন ও োদীহস তৈর্য়তি ৈারংৈার ৈলা 
েহয়হে। 

ৈযৈসাতয়ক, প্রশাসতনক, রাজননতিক ৈা সামাতজক শকাহনা 
স্বাহথণ অহনক মুসতলম পহেলা বৈশাখ উপলহিয শেহল-
শমহয়হদর অৈাি শমলাহমশা ও শৈোয়াপনার পথ খুহল 
শদওয়ার জনয তমতেল, শমলা ইিযাতদর পহি অৈস্থান শনন। 
আপনার দুতনয়া ও আহখরাহির জনয এর শচহয় ভয়ঙ্কর আর 
তকেুই েহি পাহর না। অশ্লীলিা প্রসাহরর ভয়ঙ্কর পাপ 
োোও ভয়ঙ্কর শাতস্তর কথা শুনুন: 

ِينَ  إِنذ ﴿ ن ُُيِبُّونَ  ٱَّلذ
َ
ِينَ  ِف  ٱل َفَِٰحَشةُ  تَِشيعَ  أ ِِلم   َعَذاب   لَُهم   ءَاَمنُوا   ٱَّلذ

َ
 ِف  أ

ن يَا ِ   ٱدلُّ ُ  وَٱٓأۡلِخَرة نتُم   َيع لَمُ  وَٱّللذ
َ
 [  ١٩: انلور] ﴾١٩ تَع لَُمونَ  َّل  َوأ

‘‘যারা চায় শয, মুতমনহদর মহিয অশ্লীলিার প্রচার ঘিুক 
িাহদর জনয দুতনয়া ও আতখরাহি রহয়হে যন্ত্রর্াদায়ক 
শাতস্ত। আর আল্লাে জাহনন, শিামরা জান না।’’ [সূরা 
আন-নূর, আয়াি: ১৯] 

সাৈিান শোন! সিকণ শোন! আপতন তক আল্লাের সাহথ 
পাল্লা তদহৈন? আল্লাের তৈরুহদ্ধ যুহদ্ধ শনহম আপতন তক 
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জয়ী েহৈন? কখন কীভাহৈ আপনার ও আপনার 
পতরৈাহরর জীৈহন ‘‘যন্ত্রর্াদায়ক শাতস্ত’’ শনহম আসহৈ িা 
আপতন ৈুঝহিও পারহৈন না। আপনার রাজননতিক, 
সামাতজক, ৈযৈসাতয়ক ৈা অনয শকাহনা স্বাথণ উদ্ধাহরর জনয 
অনয পথ শদখুন। অনয তৈকে তচন্তা করুন। িহৈ কখহনাই 
অশ্লীলিা প্রসার ঘহি এরূপ শকাহনা তৈর্য়হক আপনার 
স্বাথণ উদ্ধাহরর ৈােন ৈানাহৈন না। 

মোন আল্লাে আমাহদরহক তেফাযি করুন। আমীন!! 


