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শহিদ হদবস ও আন্তর্জাহিক মাতৃভাষা হদবস
একুনশ শিব্রুয়াহর বাাংলানদনশর ইহিিানসর এক শর্ৌরনবাজ্জ্বল হদে। বিজমানে এটি শহিদ হদবস ও আন্তর্জাহিক
মাতৃভাষা হদবস হিনসনব উদযাহিি িয়। একুনশ শিব্রুয়াহর বাঙাহল র্ের্নণর ভাষা আনদালনের মমজন্তুদ ও
শর্ৌরনবাজ্জ্বল স্মৃহিহবর্হড়ি হদে। িাহকস্তাহে শাসকনর্াষ্ঠী বাাংলানক বাদ হদনয় উদুনজ ক িাহকস্তানের একমাত্র
রাষ্ট্রভাষা করার শ াষণা হদনল বাঙাহলরা বাাংলা ভাষার সমময জাদার দাহবনি আনদালে শুরু কনর। আনদালনের
এক িয জানয় ১৯৫২ সানলর এই হদনে (৮ই িাল্গুে, ১৩৫৮) ঢাকা হবশ্বহবদ্যালনয়র ছাত্রর্ণ ১৪৪ ধারা অমান্য কনর
রার্িনে শবহরনয় এনল পুহলশ িানদর ওির গুহল চালায় । এ মমজাহন্তক টোয় রহিক, র্ব্বার, শহিউল, সালাম
ও বরকিসি আনরা অনেনক শহিদ িে। এ আনদালনের িনল শাসকনর্াষ্ঠী শশষ িয জন্ত বাাংলানক অন্যিম
রাষ্ট্রভাষার ময জাদা হদনি বাধ্য িয়। ভাষা আনদালনের মাধ্যনম বাঙাহল র্ািীয়িাবানদর উনন্মষ নট এবাং এরই
ধারাবাহিকিায় ১৯৭১ সানল অভ্যুদয় নট স্বাধীে সাব জনভৌম বাাংলানদশ রানষ্ট্রর। িাই বাঙাহলরা এ হদেটিনক
শহিদ হদবস হিনসনব যোনযাগ্য ময জাদায় িালে কনর।
বিশ্বের সকল জাবিশ্ব াষ্ঠীর মাতৃভাষাশ্বক রক্ষার উশ্বেশ্বে ১৯৯৯ বিষ্টাশ্বে ইউশ্বেশ্বকা একুশ্বে ফেব্রুয়াবরশ্বক
আন্তজজাবিক মাতৃভাষা বিিস বিশ্বসশ্বি উিযাপশ্বের ফ াষণা প্রিাে কশ্বর। ২১ফে ফেব্রুয়াবরর আন্তজজাবিক স্বীকৃবি
লাভ করার আশ্ব , বিেটিশ্বক মাতৃভাষা বিিস বিশ্বসশ্বি পালশ্বের জন্য িাাংলাশ্বিশ্বের বিবভন্ন স্থাশ্বে িাবি ফোো যায়।
িশ্বি এ বিষশ্বয় প্রথম সেল উশ্বযাক্তা িশ্বলে কাোডার িহুভাবষক ও িহুজাবিক মাতৃভাষা-শ্বপ্রবমকশ্ব াষ্ঠী। িাশ্বির
মশ্বে অন্যিম দুই বাঙাহল রহিকুল ইসলাম এবাং আব্দুস সালাম প্রােহমক উনদ্যাক্তা হিনসনব একুনশ
শিব্রুয়াহরনক আন্তর্জাহিক মাতৃভাষা হদবস হিনসনব শ াষণার আনবদে র্াহেনয়হছনলে র্াহিসাংন র
মিাসহচব কহি আোনের কানছ ১৯৯৮ সানলর ২৯শশ মার্ জ। ফসখাশ্বে িাঁরা িশ্বলে ফয, িাঙাবলরা িাশ্বির
মাতৃভাষাশ্বক রক্ষার জন্য খুিই গুরুত্বপূণ জভূবমকা ফরশ্বখশ্বে। ফসটা বেল িাশ্বির ভাষার অবিত্ব রক্ষার লড়াই। কাশ্বজই
মাতৃভাষা বিিশ্বসর িাবিটি খুিই ন্যায়সাং ি। প্রধােমন্ত্রী শশখ িাহসোর প্রাজ্ঞ ও সমনয়ািনযার্ী হসদ্ধানন্ত বাাংলানদশ
সদস্য রাষ্ট্র হিনসনব আনুষ্ঠাহেক প্রস্তাব উত্থািে কনর এবাং এই প্রস্তানবর িহরনপ্রহিনি ১৯৯৯ হিষ্টানের ১৭ই
েনভম্বর অনুহষ্ঠি ইউনেনকার প্যাহরস অহধনবশনে একুনশ শিব্রুয়াহরনক আন্তর্জাহিক মাতৃভাষা হদবস হিনসনব
শ াষণা করা িয় এবাং ২০০০ সানলর ২১শশ শিব্রুয়াহর শেনক হদবসটি র্াহিসাংন র সদস্যনদশসমূনি যোযে
ময জাদায় িাহলি িনে। বাাংলানদনশর উত্থাহিি প্রস্তানবর িহরনপ্রহিনি ২০১০ সানলর ২১শশ অনটাবর
বৃিস্পহিবার র্াহিসাং সাধারণ িহরষনদর ৬৫িম অহধনবশনে “প্রহি বছর একুনশ শিব্রুয়াহর আন্তর্জাহিক
মাতৃভাষা হদবস িালে করনব র্াহিসাং ” মনমজ হসদ্ধান্ত গৃিীি িয়। শম মানস ১১৩ সদস্যহবহশষ্ট র্াহিসাংন র
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িথ্যহবষয়ক কহমটিনি প্রস্তাবটি সব জসম্মিভানব িাস িয়। ২০১০ হিষ্টানে র্াহিসাং কতৃক
জ গৃিীি হসদ্ধান্ি
শমািানবক প্রহি বছর একুনশ শিব্রুয়াহর হবশ্বব্যািী আন্তর্জাহিক মাতৃভাষা হদবস িালে করা িয়।
১৯৫২ সাল শেনক প্রহিবছর এ হদেটি র্ািীয় শহিদ হদবস হিনসনব উদযাহিি িনয় আসনছ। বিজমানে ঢাকা
হবশ্বহবদ্যালনয়র ব্যবস্থািোয় ২১শশ শিব্রুয়াহর রাি ১২টা এক হমহেনট প্রেনম রাষ্ট্রিহি এবাং িনর
একাহদক্রনম প্রধােমন্ত্রী, মহন্ত্রিহরষনদর সদস্যবৃদ, ঢাকা হবশ্বহবদ্যালনয়র উিাচায জ, হশিকবৃদ, ঢাকাস্থ হবহভন্ন
দূিাবানসর কমজকিজাবৃদ, রার্নেহিক শেতৃবৃদ, হবহভন্ন প্রহিষ্ঠাে ও সাংর্ঠে এবাং সব জস্তনরর র্ের্ণ েগ্ন িানয়
শেঁনট শকন্দ্রীয় শহিদ হমোনর শহিদনদর প্রহি শ্রদ্ধা জু হেনবদে কনরে। এ সময় আবদুল র্ািিার শচৌধুরী রহচি ও
আলিাি মািমুদ সুরানরাহিি ‘আমার ভাইনয়ের রনক্ত রাঙানো একুনশ শিব্রুয়াহর, আহম হক ভ্যহলনি িাহর’ র্ানের
করুণ সুর বার্নি োনক।
বাাংলানদশ স্বাধীে িওয়ার ির একুনশ শিব্রুয়াহর সরকাহর ছুটির হদে হিনসনব শ াহষি িয়। এহদে শহিদ হদবনসর
িাৎিয জ তুনল ধনর সরকাহর ও শবসরকাহর শরহিও, শটহলহভশে চুানেল এবাং সাাংস্কৃহিক সাংর্ঠেগুনলা হবহভন্ন
অনুষ্ঠানের আনয়ার্ে কনর। শদনশর সাংবাদিত্রগুহলও হবনশষ শক্রাড়িত্র প্রকাশ কনর।

র্াহির হিিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহর্বুর রিমানের র্ন্মহদবস ও র্ািীয় হশশুহদবস
প্রহি বছর ১৭ই মাচ জ র্াহির র্েক বঙ্গবন্ধু শশখ মুহর্বুর রিমানের র্ন্মহদবস ও র্ািীয় হশশু হদবস িালে করা
িয়। শশখ মুহর্বুর রিমানের র্ন্ম ১৯২০ সানলর ১৭ই মাচ জ, িহরদপুর শর্লার শর্ািালর্ঞ্জ মিকুমার (বিজমাে
শর্লা) টুঙ্গীিাড়া গ্রানম। িাঁর হিিা শশখ লুৎির রিমাে ও মািা সানয়রা খাতুে। বকনশার শেনকই িাঁর মনধ্য
শেতৃনের গুণ হবকহশি িনি শদখা যায়। হব.এ. িড়ার সময় ১৯৪৬ সানল হিহে কলকািা ইসলাহময়া কনলনর্র
ছাত্র সাংসনদর সাধারণ সম্পাদক হেব জাহচি িে। ১৯৪৯ সানল পূব জ িাহকস্তাে আওয়ামী মুসহলম লীর্ প্রহিষ্ঠািানদর
অন্যিম হছনলে হিহে। ১৯৫৩ সানল শশখ মুহর্বুর রিমাে আওয়ামী মুসহলম লীনর্র সাধারণ সম্পাদক এবাং
১৯৬৬ সানল সভািহি হেব জাহচি িে। বাাংলানদনশর স্বাধীেিা অর্জনের িনে ১৯৬৬-র ছয় দিা, ঊেসত্তনরর
র্ণঅভ্যুত্থাে, সত্তনরর হেব জাচে, সনব জািহর একাত্তনরর মুহক্তযুনদ্ধ শেতৃেদানের মাধ্যনম বাঙাহলর িার্ার বছর
লাহলি স্বাধীেিার স্বপ্ননক মূিজ কনর প্রহিষ্ঠা কনরে স্বাধীে সাব জনভৌম বাাংলানদশ রাষ্ট্র। এর্ন্য হিহে বাাংলানদনশর
র্াহির র্েক। ১৭ই মাচ জ বঙ্গবন্ধুর র্ন্মহদে বাঙাহলর আেনদর হদে। যোনযাগ্য রাষ্ট্রীয় ময জাদায় হদেটি িাহলি
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িয়। হশশুনদর বঙ্গবন্ধুর মিাে র্ীবোদনশজ উদ্বুদ্ধ করার লনিু এহদেটিনক র্ািীয় হশশু হদবস হিনসনব িালনের
শ াষণা শদওয়া িয়।
সারা হবনশ্ব ‘হবশ্ব হশশু হদবস’ িালে করা িয় ২০শশ েনভম্বর এবাং ‘আন্তর্জাহিক হশশু হদবস’ িাহলি িয় ১লা
জুে। ১৯৯৬ সানল প্রেম বাাংলানদনশ র্ািীয় হশশু হদবস িালে করা িয়। বাাংলানদনশ র্ািীয় হশশু হদবস িাহলি
িয় ১৭ই মাচ জ র্াহির র্েক বঙ্গবন্ধু শশখ মুহর্বুর রিমানের র্ন্মহদনে। হশশুনদর প্রহি বঙ্গবন্ধুর ভানলাবাসা হছল
অিহরসীম। িাই িাঁর র্ন্মহদেনক হশশুনদর র্ন্য উৎসর্ জ কনর র্ািীয় হশশু হদবস শ াষণা করা িয়। এহদনে
আমানদর হপ্রয় বাাংলানদশনক হশশুনদর র্ন্য হেরািদ আবাসভূহমনি িহরণি করার েতুে শিে হেনি িনব সবার।
শশখ মুহর্বুর রিমানের কমজ ও রার্নেহিক র্ীবে অসামান্য শর্ৌরনবর। িাঁর এ শর্ৌরনবর ইহিিাস শেনক প্রহিটি
হশশুর মানে চাহরহত্রক দৃঢ়িার হভহত্ত র্নড় উঠনব এটিই র্ািীয় হশশু হদবনসর মূল প্রহিিাদ্য।
বঙ্গবন্ধুর র্ন্মহদে এবাং র্ািীয় হশশু হদবস িালনে সরকাহর-শবসরকাহর িয জানয় হবহভন্ন কমজসূহচ গ্রিণ করা িয়।
িাছাড়া হদবসটির িাৎিয জ তুনল ধনর বাাংলানদশ শটহলহভশে, শবিারসি শবসরকাহর হবহভন্ন শটহলহভশে চুানেল
প্রচার কনর হবনশষ অনুষ্ঠােমালা। সাংবািত্রগুনলা হবনশষ শক্রাড়িত্র ও হেবন্ধ প্রকাশ কনর। হবহভন্ন হশিাপ্রহিষ্ঠানে
আনয়ার্ে করা িয় রচো ও হচত্রাঙ্কে প্রহিনযাহর্িার। িাশািাহশ হবহভন্ন মসহর্নদ শমাোর্াি, হমলাদ ও শদায়া
মািহিল এবাং মহদর, হর্র্জা, প্যানর্ািাসি অন্যান্য ধমীয় উিাসোলনয় হবনশষ প্রাে জো সভা আনয়াহর্ি িয়।

স্বাধীেিা ও র্ািীয় হদবস
প্রহি বছর ২৬শশ মাচ জ উদযাহিি িয় বাাংলানদনশর স্বাধীেিা হদবস। িাহকস্তাহে দুুঃশাসনের শবড়ার্াল হছন্ন কনর
এহদে স্বাধীে রাষ্ট্ররূনি পৃহেবীর বুনক মাো উঁচু কনর বাাংলানদশ হেনর্র অহস্তে শ াষণা কনর। ১৯৭১ সানলর
২৫শশ মাচ জ রানি িাহকস্তাহে বসন্যনদর হেহব জচার র্ণিিুা ও ধ্বাংসযজ্ঞ শুরু িওয়ার ির ২৬শশ মাচ জ বাাংলানদনশর
স্বাধীেিা শ াষণা করা িয়। ১৯৭২ সানলর ২২শশ র্ানুয়াহর প্রকাহশি এক প্রজ্ঞািনে এই হদেটিনক বাাংলানদনশর
স্বাধীেিা হদবস হিনসনব উদযািে করার হসদ্ধান্ত িয় এবাং সরকাহরভানব এ হদেটিনি ছুটি শ াষণা করা িয়।
১৯৮০ সানলর ৩রা অনটাবর সরকার হদেটিনক র্ািীয় হদবস হিনসনবও উদযািনের হসদ্ধান্ত গ্রিণ কনর।
জ
১৯৭১ সানলর ২৫শশ মাচ িৎকালীে
িহিম িাহকস্তাে সরকার র্ভীর রানি পূব জিাহকস্তানের (বিজমাে বাাংলানদশ)
হেরীি র্ের্নণর ওির িামলা চালায়। ২৫শশ মাচ জ মধ্যরানি বাঙাহলর অহবসাংবাহদি শেিা শশখ মুহর্বুর
রিমাে িাহকস্তাহে িাোদার বাহিেীর িানি শগ্রপ্তার িে। শগ্রপ্তার িবার পূনব জ ২৫শশ মাচ জ রাি ১২টার ির (২৬শশ
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মানচ জর প্রেম প্রিনর) হিহে বাাংলানদনশর স্বাধীেিার শ াষণা শদে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া হদনয় বাাংলার মুসহলম,
হিন্দু, শবৌদ্ধ, হিষ্টােসি সব জস্তনরর র্ের্ণ র্াহি, ধমজ, বণ জহেহব জনশনষ ঐকুবদ্ধভানব মুহক্তযুনদ্ধ োঁহিনয় িনড়। র্াহির
হিিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহর্বুর রিমানের শেতৃনে িহরচাহলি দী জ ৯ মানসর সশস্ত্র মুহক্তযুনদ্ধ ৩০ লাখ শহিনদর
আত্মিুার্ ও দুই লি মা শবানের সম্ভ্রমিাহের হবহেমনয় অহর্জি িয় বাাংলানদনশর স্বাধীেিা। হবশ্বমােহচনত্র
অভ্যুদয় নট স্বাধীে-সাব জনভৌম বাাংলানদশ রানষ্ট্রর।
বাাংলানদনশর স্বাধীেিা হদবস শবশ বণ জাঢুভানব উদযািে করা িয়। ৩১ বার শিািধ্বহের মধ্য হদনয় হদবনসর শুভ
সূচো করা িয়। র্ািীয় স্মৃহিনসৌনধ পুষ্পস্তবক অিজনণর মাধ্যনম হদবনসর কমজসূহচ শুরু িয়। সূনয জাদনয়র সনঙ্গ
সনঙ্গ সরকাহর, আধাসরকাহর, স্বায়ত্তশাহসি এবাং ব্যহক্তমাহলকাোধীে ভবেসমূনি র্ািীয় িিাকা উনত্তালে করা
িয়। হদবসটি উিলনিু সকাল শেনক রাি িয জন্ত শিনরর প্রধাে প্রধাে সড়ক ও সড়কদ্বীিসমূি র্ািীয় িিাকা ও
হবহভন্ন রনঙর িিাকা হদনয় সহিি করা িয়। র্ািীয় শেহিয়ানম হশিাপ্রহিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীনদর সমানবশ,
কুচকাওয়ার্, হিসনে ও শরীরচচ জা প্রদশজে করা িয়। এই হদেটিনি সরকাহর ছুটি োনক। িহত্রকাগুনলা হবনশষ
শক্রাড়িত্র শবর কনর। শবিার ও শটহলহভশে চুানেলগুনলা হবনশষ অনুষ্ঠাে প্রচার কনর।

শম হদবস
আন্তর্জাহিক শ্রহমক হদবস শম হদবস োনম অহভহিি িয়। প্রহি বছর ১লা শম িাহরনখ হবশ্বব্যািী উদযাহিি িয়।
এটি আন্তর্জাহিক শ্রহমক আনদালনের উদযািে হদবস।
হবনশ্বর শকাটি শকাটি শ্রমর্ীবী মানুনষর অহধকার ও দাহব আদানয়র স্মারক মিাে ‘শম হদবস’। ১৮৮৬ সানল
যুক্তরানষ্ট্রর হশকানর্া শিনরর শি মানকজনটর শ্রহমনকরা উিযুক্ত মজুহর আর বদহেক আট ণ্টা কানর্র দাহবনি
ব্যািক আনদালে র্নড় তুনলহছনলে। কল-কারখাো িখে গ্রাস করহছল শ্রহমনকর শর্াটা র্ীবে। অসিেীয়
িহরনবনশ প্রহিহদে ১৬ ণ্টা কার্ করনি িনিা। ৮ ণ্টার কমজহদবনসর দাহবনি শুরু িওয়া আনদালনের সময়
১৮৮৬ সানলর ১লা শম শ্রহমনকরা ধমজ ট আিবাে কনর। প্রায় হিে লাখ শমিেহি মানুষ ওই সমানবনশ অাংশ
শেয়। আনদালেরি হবক্ষুদ্ধ শ্রহমকনদর রুখনি হর্নয় একসময় পুহলশ বাহিেী শ্রহমকনদর হমহছনল এনলািািাহড়
গুহল চালায়। পুহলনশর গুহলনি ১১র্ে হেরস্ত্র শ্রহমক হেিি িে, আিি ও শগ্রিিার িে আনরা অনেক শ্রহমক।
িনর প্রিসেমূলক হবচানরর মাধ্যনম শগ্রিিারকৃি শ্রহমকনদর মধ্য শেনক ছয়র্েনক আনদালনে অাংশ শেয়ার
অিরানধ িাঁহসনি ঝুহলনয় মৃতুুদণ্ড প্রদাে করা িয়। কারার্ানর বহদদশায় এক শ্রহমক শেিা আত্নিেে কনরে।
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এনি হবনিাভ আনরা প্রকট আকানর সারাহবনশ্ব ছহড়নয় িনড়। আনদালেরি শ্রহমকনদর দাহব শমনে হেনি বাধ্য
িয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার। ১৮৮৯ সানলর ১৪ই জুলাই ফ্রানে অনুহষ্ঠি আন্তর্জাহিক শ্রহমক সনম্মলনে ‘১লা শম’-শক
শ্রহমক হদবস হিনসনব শ াষণা করা িয়। িরবিী বছর অে জাৎ ১৮৯০ সাল শেনক ১লা শম হবশ্বব্যািী িাহলি িনয়
আসনছ, যা ‘শম হদবস’ বা ‘আন্তর্জাহিক শ্রহমক হদবস’ োনম িহরহচি।
শম হদবস আন্তর্জাহিকভানব স্বীকৃহি লানভর মাধ্যনম সারা হবনশ্বর শ্রহমক শশ্রহণর ন্যায্য অহধকার আদানয়র িে
সুর্ম িনয়নছ। মাহলক-শ্রহমক সম্পনকজর ওির এ হদবনসর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর প্রভানব শ্রহমকনদর বদহেক
কানর্র সময় ১৬ ণ্টা শেনক শেনম আনস ৮ ণ্টায়। হবনশ্বর সব শদনশর শ্রহমনকরা এর মাধ্যনম িানদর শ্রনমর
উিযুক্ত ময জাদা শিনি শুরু কনর। হেনর্নদর অহধকার আদানয় িারা এহর্নয় যায় সামনে। শমিেহি মানুষ মুহক্ত
শিনি শুরু কনর িানদর শৃঙ্খহলি র্ীবে শেনক। হবনশ্বর ইহিিানস সাংনযাহর্ি িয় সামাহর্ক িহরবিজনের
আনরকটি েতুে অধ্যায়।
পৃহেবীর হবহভন্ন শদনশ শ্রমর্ীবী মানুষ এবাং শ্রহমক সাংর্ঠেসমূি রার্িনে সাংর্ঠিিভানব হমহছল ও শশাভাযাত্রার
মাধ্যনম হদবসটি িালে কনর োনক। বাাংলানদশসি হবনশ্বর প্রায় ৮০টি শদনশ ১লা শম উদযািে িয়।

বুদ্ধ পূহণ জমা (ববশাখী পূহণ জমা)
বুদ্ধ পূহণ জমা শবৌদ্ধ সম্প্রদানয়র প্রধাে ধমীয় উৎসব। ববশাখ মানসর পূহণ জমা হিহেনি মিামােব হসদ্ধানে জর র্ীবনের
হিেটি গুরুেপূণ জ টো সাং টিি িনয়হছল বনল হদেটি ‘বুদ্ধ পূহণ জমা’ োনম খ্যাি। হিষ্টপূব জ ৬২৩ অনের এহদনে
শর্ৌিম বুদ্ধ র্ন্মগ্রিণ কনরে, ৫৮৮ হিষ্টপূব জানের এহদনে হিহে সাধোয় হসহদ্ধ লাভ কনর র্র্নি বুদ্ধ োনম খ্যাি
িে এবাং ৫৪৩ হিষ্টপূব জানের এহদনে হিহে মিািহরহেব জাণ লাভ (মৃতুুবরণ) কনরে। হসদ্ধানে জর বুদ্ধে লানভর মধ্য
হদনয়ই র্র্নি শবৌদ্ধধমজ প্রবহিজি িয়।
শবৌদ্ধ ধমজকাহিেী শেনক র্াো যায় শয, পূব জর্নন্ম শবাহধসত্ত্ব সকল িারহম পূরণ কনর সনন্তাষকুমার োনম যখে স্বনর্ জ
অবস্থাে করহছনলে, িখে শদবর্ণ িাঁনক র্র্নির মুহক্ত এবাং শদবিা ও মানুনষর হেব জাণ িনের সন্ধাে দানের র্ন্য
মনুষ্যকুনল র্ন্ম হেনি অনুনরাধ কনরে। শদবিানদর অনুনরানধ শবাহধসত্ত্ব সব জহদক হবনবচোপূব জক এক আষাঢ়ী
পূহণ জমায় স্বপ্ননযানর্ মাতৃকুহিনি প্রহিসহন্ধ গ্রিণ কনরে এবাং িরবিী এক শুভ ববশাখী পূহণ জমায় হিমালনয়র
িাদনদনশ অবহস্থি শাকুরানর্ু রার্পুত্ররূনি র্ন্মলাভ কনরে। িাঁর র্ন্ম িনয়হছল লুহম্বেী কােনের শালবৃি ছায়ায়
উন্মুক্ত আকাশিনল। িাঁর হেকট র্াহি, শশ্রহণ ও শর্ানত্রর শকানো শভদানভদ হছল ো। হিহে মানুষনক মানুষ এবাং
প্রাণীনক প্রাহণরূনিই র্ােনিে এবাং সব প্রাণসত্তার মনধ্যই শয কষ্টনবাধ আনছ িা হিহে মনমজ মনমজ উিলহি
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করনিে। িাই হিহে বনলহছনলে ‘সনব্ব সত্তা ভবন্তু সুখীিত্তা’ র্র্নির সব প্রাণী সুখী শিাক। এই মমজনচিো র্াগ্রি
করা এবাং এই িরম সিু র্াোর র্ন্য হিহে ২৯ বছর বয়শস সাংসার িুার্ কনরে। সনিুর সন্ধানে িহররমণমণ
করনি করনি এক সময় হিহে র্য়ার উরুনবলায় (বুদ্ধর্য়া) হর্নয় হেহবষ্টহচনত্ত সাধোমগ্ন িে। দী জ ছয় বছর
অহবরাম সাধোয় হিহে বুদ্ধে লাভ কনরে। শসহদেও হছল ববশাখ মানসর পূহণ জমা হিহে।
বুদ্ধে লানভর ির বুদ্ধনদব র্ীনবর মুহক্ত কামোয় ‘ধমজচক্র প্রবিজে সূত্র’ োনম র্ীবনের সব জহবধ শেশ শেনক মুহক্তর
উিায় আহবষ্কার কনরে। হিহে চতুরায জসিু োনম খ্যাি এক িনত্ত্ব র্ীবনে দুুঃনখর উৎিহত্ত ও দুুঃখনভানর্র কারণ
এবাং দুুঃখ শেনক মুহক্তর িে হেনদ জশ কনরে। মুহক্তর এই িেহেনদ জশোনক বলা িয় আয জ অষ্টাহঙ্গক মার্ জ বা আটটি
আয জিে। দী জ পঁয়িাহিশ বছর হিহে প্রাচীে ভারনির হবহভন্ন অঞ্চল িহররমণমণ কনর িাঁর এই ধমজিত্ত্ব প্রচার কনরে।
রার্া-প্রর্া, ধেী-হেধ জে, কুলীে-অন্তুর্ সব জনশ্রহণর মানুনষর হেকট মুহক্তর কো তুনল ধনর হিহে র্র্নি এক েতুে
ধমজাদশজ প্রহিষ্ঠা কনরে। আহশ বছর বয়নস হির্যববিী েদীর িীনর কুহশের্নরর শর্াড়া শালবৃনির মূনল
শশষহেুঃশ্বাস িুার্পূব জক হিহে মিািহরহেব জাণ লাভ কনরে। এই মিািহরহেব জাণ লানভর িণও হছল ববশাখ মানসর
পূহণ জমা হিহে।
বুদ্ধ পূহণ জমার হদনে শবৌদ্ধরা বুদ্ধপূর্াসি িঞ্চশীল, অষ্টশীল, সূত্রিাঠ, সূত্রশ্রবণ, সমনবি প্রাে জো এবাং োোহবধ
মাঙ্গহলক অনুষ্ঠানের আনয়ার্ে কনর। হবহবধ পূর্া ও আচার-অনুষ্ঠানের িাশািাহশ হবহবধ সামাহর্ক, সাাংস্কৃহিক
ও ধমীয় অনুষ্ঠানেরও আনয়ার্ে করা িয়। শবৌদ্ধ হবিারগুহলনি বুনদ্ধর মিার্ীবনের হবহভন্ন হদক হেনয়
আনলাচোসি ধমীয় সভার আনয়ার্ে করা িয়। এই পূহণ জমানক হ নর শবৌদ্ধহবিারগুনলানি চনল হিেহদেব্যািী
োোমুখী অনুষ্ঠাে। শবৌদ্ধধমীয় িব জ হিনসনব এ হদনে সাধারণ সরকাহর ছুটি োনক।

জুমাতুল হবদা
জুমাতুল হবদা মুসলমােনদর র্ন্য এক মহিমাহিি হদবস। জুমাতুল হবদা আরহব শে, এর অে জ সমািেী সহম্মলে।
হসয়াম সাধোর মাস িহবত্র রমযানের হবদায়ী বা শশষ শুক্রবারনক জুমাতুল হবদা বলা িয়। হির্হর ও চান্দ্র
মাসসমূনির মনধ্য রমযাে সব জনশ্রষ্ঠ, আবার সপ্তানির হদবসগুনলার মনধ্য শশ্রষ্ঠ শুক্রবার। সুিরাাং বৎসনরর
হদবসসমূনির মনধ্য জুমাতুল হবদা সব জনশ্রষ্ঠ।
এ পু্যবময় হদনে এমে একটি সময় আনছ, শযসময় বাদার শমাোর্াি ও শদায়া আিাি হবনশষভানব কবুল কনরে।
িাই রমযানের শশষ জুমা সব জাহধক গুরুেপূণ জ ও িাৎিয জমহণ্ডি। এহদে জুমায় সারানদনশর সব র্ানম মসহর্নদ
সবনচনয় শবহশ মুসহির সমার্ম িয়। দাে-খয়রাি, োো ইবাদি-বনদহর্র মাধ্যনম ইমােদার মুসহলমর্ণ এহদে
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অহিবাহিি কনরে। রমযানের শশষ দশনক বাদার্ণ শদার্নখর আগুে শেনক আিাির হেকট শেনক মুহক্তর র্ন্য
শমাোর্াি কনরে।

ঈদুল হিত্র
ঈদুল হিত্র মুসলমােনদর প্রধাে দুটি ধমীয় উৎসনবর একটি। ঈদ ও হিত্র দুটিই আরহব শে। ঈদ-এর অে জ
উৎসব বা আেদ। হিত্র-এর অে জ হবদীণ জ করা, উিবাস ভঙ্গকরণ, স্বাভাহবক অবস্থায় হিনর যাওয়া। িহবত্র
রমযাে মানস হসয়াম সাধো ও সাংযম িালনের ির শাওয়াল মানসর ১লা িাহরনখ হসয়াম ভঙ্গ কনর স্বাভাহবক
কমজর্ীবনে হিনর যাওয়ার আেদময় হদবসটি ‘ঈদুল হিত্র’ োনম অহভহিি। িহবত্র রমযানের েতুে চাঁদ শদনখ
শরাযার মাস শুরু িয় এবাং শাওয়াল মানসর েতুে চাঁদ শদনখ শরাযা ভঙ্গ করা িয়। শরাযায় সুনবি সাহদক িনি
সূয জাস্ত িয জন্ত সারাহদে িাোিার ও বদহিক সাংসর্ জ শেনক হবরি োকনি িয়। এ একমাস মুসলমানেরা কাম, শক্রাধ,
হিাংসা, শলাভ ইিুাহদ সকল কু-প্রবৃহত্তনক দমে কনর রানখ। এ কারনণ হিত্র শেটি হবর্য় অনে জও ব্যবহৃি িয়।
আর্ শেনক প্রায় ১৩৮০ বছর পূনব জ এই ঈদুল হিির উদযািে শুরু িয়। ইসলানমর হপ্রয় েহব িযরি মুিাম্মদ
(সা.)-এর মহদোনি হিযরনির অব্যবহিি িনরই এই উৎসনবর প্রবিজে নট। মুসলমানেরা এহদে ঈদর্ানি বা
মসহর্নদ হর্নয় বড় র্ামায়ানি ঈনদর দুই রাকাি োমায িনড় এবাং আত্মীয়-স্বর্েনদর সনঙ্গ কুশল হবহেময়
কনর। িদময জাদা হকাংবা বয়স হেহব জনশনষ সকনল শকালাকুহলসি সালাম হবহেময় কনর। আত্মীয়-স্বর্ে ও
পু্যববােনদর কবর হযয়ারি কনর। ঈনদর হদে সকানল সেল মুসলমােনদর প্রনিুনকর র্ন্য হেহদ জষ্ট িহরমাণ অে জ
হিিরা বা অনুদাে হিনসনব দহরদ্রনদর মনধ্য হবিরণ করনি িয়।
ঈদুল হিত্র বাাংলানদনশ সব জবৃিৎ ও প্রাচীে উৎসবগুহলর অন্যিম। বাাংলানদনশ এ হদবসটি খুবই র্াঁকর্মনকর
সনঙ্গ িাহলি িয়। ধমীয় উৎসব িনলও এই ঈনদর আেদ সকল ধনমজর মানুনষর মনধ্য সঞ্চাহরি িয়। সকনলই
এহদে সাধ্যানুযায়ী ভানলা শিাশাক িনর এবাং উন্নিমানের খাবার আনয়ার্ে কনর। আত্মীয়-স্বর্ে, িাড়া-প্রহিনবশী
ও অন্যান্য সম্প্রদানয়র শলাকর্েও এ আেনদর অাংশীদার িয়। ঈদুল হিিনরর হদে এবাং িার পূব জ ও িনরর হদে
শমাট হিে হদে সরকাহর সাধারণ ছুটি োনক।
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ঈদুল আযিা
ঈদুল আযিা মুসলমােনদর প্রধাে দুটি ধমীয় উৎসনবর অন্যিম। বাাংলানদনশ এটি কুরবাহের ঈদ, বাকরা ঈদ
োনম িহরহচি। হির্হর বনষ জর ১০ই হর্লির্ এই উৎসব িাহলি িয়। ঈদ ও আযিা দুটিই আরহব শে। ঈদ-এর
অে জ উৎসব বা আেদ। আযিার অে জ কুরবাহে বা উৎসর্ জ করা। িযরি ইবরািীম (আ.) আিাি িা’লার আনদশ
িালনের উনেনে প্রাণহপ্রয় শর্ুষ্ঠপুত্র িযরি ইসমাঈল (আ.)-নক িাঁর (িযরি ইসমাঈনলর) সম্মহিনি কুরবাহে
করনি উদ্যি িে। মক্কার হেকটস্থ ‘‘মীো’’ োমক স্থানে ৩৮০০ (নসৌর) বছর পূনব জ এ মিাে কুরবাহের উনদ্যার্
শেওয়া িয়। িাঁর ঐকাহন্তক হেষ্ঠায় সন্তুষ্ট িনয় আিাি িযরি ইবরািীম (আ.)-নক িাঁর পুনত্রর স্থনল একটি িশু
কুরবাহে করনি আনদশ শদে। আিাির প্রহি অহবচল আনুর্িু ও েহর্রহবিীে হেষ্ঠার এ মিাে টোর
ধারাবাহিকিায় আর্ও মীোয় এবাং মুসহলম র্র্নির সব জত্র আত্মিুানর্র প্রিীক হিনসনব িশু কুরবাহের রীহি
প্রচহলি রনয়নছ।
ির্ িালেকানল ১০ই হর্লির্ ঈদুল আযিার হদে িাহর্র্ণ মীো প্রান্তনর কুরবাহে কনরে। মুসহলম র্র্নির
সব জত্র সকল সিম মুসলমানের র্ন্য কুরবাহে করা ওয়াহর্ব। হেধ জাহরি বয়নসর সুস্থ-সবল উট, র্রু, মহিষ, ছার্ল,
দুম্বা ইিুাহদ প্রাণী কুরবাহে করা িয়। ঈনদর োমানযর ির শেনক কুরবাহের সময় আরম্ভ িয়। ১০ই হর্লিনর্র
িরবিী দুইহদে ির্য্নন্তজ কুরবাহে করা যায়। কুরবাহে ির প্রাপ্ত শর্ানস্তর হিে ভানর্র এক ভার্ মাহলক, এক ভার্
আত্মীয়-স্বর্ে ও বাহক এক ভার্ দহরদ্রনদর মনধ্য হবিরণ করা িয়। এনি দহরদ্রনদর প্রহি ধেীনদর দাহয়ে িালনের
একটি সুনযার্ বিহর িয় এবাং একই সনঙ্গ ধেী-দহরনদ্রর মনধ্য সুসম্পকজ র্নড় ওনঠ।
পৃহেবীর অন্যান্য শদনশর মুসলমােনদর ন্যায় বাাংলানদনশর মুসলমানেরাও যোযে ধমীয় ভাবর্ম্ভীর িহরনবনশ
হবপুল উৎসাি-উেীিোয় ঈদুল আযিা িালে কনর োনক। এ সময় মুসলমানেরা েতুে শিাশাক িনর িাড়াপ্রহিনবশী ও আত্মীয়-স্বর্েনদর বাহড় যায় এবাং কুশল হবহেময় কনর। প্রনিুক বাহড়নিই উন্নিমানের খাবানরর
আনয়ার্ে করা িয়। অন্য ধমজাবলম্বীরাও শকাোও শকাোও হেমহন্ত্রি িনয় এ উৎসনব শযার্দাে কনর। এ উিলনিু
হিেহদনের সরকাহর ছুটি িাহলি িয়।
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র্ািীয় শশাক হদবস
র্ািীয় শশাক হদবস বাাংলানদনশ িাহলি একটি র্ািীয় হদবস। প্রহি বছর ১৫ই আর্ে র্ািীয় ও রাষ্ট্রীয়ভানব এ
হদবসটি শশানকর সানে িালে করা িয়। এ হদবনস কানলা িিাকা উনত্তালে ও বাাংলানদনশর র্ািীয় িিাকা
অধ জহেহমি রাখা িয়।
১৫ই আর্ে, ১৯৭৫ স্বাধীে বাাংলানদনশর স্থিহি র্াহির র্েক বঙ্গবন্ধু শশখ মুহর্বুর রিমাে ধােমহণ্ডর ৩২
েম্বনরর হের্ বাসায় শসোবাহিেীর কহিিয় হবিের্ামী শসোসদনস্যর িানি সিহরবানর শািাদাি বরণ কনরে।
শসহদে হিহে ছাড়াও ািনকর বুনলনট শহিদ িে িাঁর স্ত্রী বঙ্গমািা শবর্ম িহর্লাতুনন্নসা মুহর্ব ৷ এ রানি িাঁনদর
িহরবানরর সদস্য ও আত্মীয়স্বর্েসি শহিদ িে আনরা ২৬ র্ে। ১৫ই আর্ে শহিদ মুহর্ব িহরবানরর সদস্যরা
িনলে শছনল শশখ কামাল, শশখ র্ামাল ও হশশু পুত্র শশখ রানসল; পুত্রবধু সুলিাো কামাল ও শরার্ী র্ামাল;
ভাই শশখ আবু োনসর, ভহগ্নিহি আব্দুর রব শসরহেয়াবাি, ভার্নে শশখ ির্লুল িক মহণ ও িার অন্তুঃসত্ত্বা স্ত্রী
শবর্ম আরজু মহণ ৷ বঙ্গবন্ধুর র্ীবে বাঁচানি ছুনট আনসে কনে জল র্াহমলউেীে, হিহেও শহিদ িে ৷ শদনশর বাইনর
োকায় শেঁনচ যাে র্েনেত্রী শশখ িাহসো ও িাঁর শছাটনবাে শশখ শরিাো। প্রহি বছর ১৫ই আর্ে র্াহি র্ভীর
শশাক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ কনর বঙ্গবন্ধু ও িাঁর িহরবানরর সদস্যনদর, িাহলি িয় র্ািীয় শশাক হদবস।
র্ািীয় শশাক হদবসনক সামনে শরনখ আর্ে মানসর প্রেম হদে শেনকই হবহভন্ন সামাহর্ক সাাংস্কৃহিক, রার্নেহিক
সাংর্ঠে হবহভন্ন কমজসূহচ িালে কনর োনক। এছাড়াও সরকাহরভানব িাহলি িয় হদবসটির হবহভন্ন কমজসূহচ।
সরকাহর কমজসূহচর মনধ্য রনয়নছ ১৫ই আর্ে সূনয জাদনয়র সনঙ্গ সনঙ্গ সরকাহর, আধাসরকাহর, স্বায়ত্তশাহসি
প্রহিষ্ঠাে, হশিাপ্রহিষ্ঠাে, শবসরকাহর ভবেসি হবনদশস্থ বাাংলানদশ হমশেসমূনি র্ািীয় িিাকা অধ জেহমি রাখা
এবাং আনলাচো সভা। এহদেটি িালনের র্ন্য সরকাহর ছুটি হিনসনব শ াষণা করা িনয়নছ।
শভানর ধােমহি ৩২ েম্বনর বঙ্গবন্ধু স্মৃহি র্াদু নর র্াহির হিিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহর্বুর রিমানের প্রহিকৃহিনি
রাষ্ট্রিহি ও প্রধােমন্ত্রী পুষ্পা জু অিজণ কনরে এবাং সশস্ত্র বাহিেী র্াি জ অব অোর প্রদাে কনর োনক।
র্ািীয় শশাক হদবস উিলনিু সারা শদনশ মসহর্দগুনলায় বাদনর্াির হবনশষ শমাোর্াি এবাং মহদর, হর্র্জা,
প্যানর্ািা ও অন্যান্য ধমীয় প্রহিষ্ঠানে সুহবধার্েক সমনয় হবনশষ প্রাে জো অনুহষ্ঠি িয়। বাাংলানদশ শবিার,
বাাংলানদশ শটহলহভশেসি শবসরকাহর শটহলহভশে চুানেল ও শরহিও হবনশষ অনুষ্ঠােমালা প্রচার কনর। র্ািীয়
বদহেক ও সামহয়কীনি শক্রাড়িত্র প্রকাশ, শিাোর মুদ্রণ ও হবিরণ এবাং বঙ্গবন্ধুর ওির প্রামা্যব চলহিত্র প্রদশজে
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কনর। শর্লা ও উিনর্লা িয জানয়ও যোনযাগ্য ময জাদায় র্ািীয় শশাক হদবনস আনলাচো সভা ও শদায়া মািহিল
অনুষ্ঠানের আনয়ার্ে করা িনয় োনক।

শুভ র্ন্মাষ্টমী
র্ন্মাষ্টমী হিন্দুনদর অন্যিম প্রধাে উৎসব। শ্রীকৃনের র্ন্মহদে উিলনিু এ উৎসব িাহলি িয়। কৃে িনলে হিন্দু
ধমজানুসারীনদর আরাধ্য হবহশষ্ট একর্ে শদবিা। হিহে ভর্বাে হবষ্ণুর অষ্টম অবিাররূনি খ্যাি। কখনো কখনো
িাঁনক সনব জাি ঈশ্বর ('িরম সত্তা') অহভধায় ভূহষি করা িয় এবাং হিন্দুনদর অন্যিম প্রধাে ধমজগ্রন্থ ভর্বদর্ীিার
প্রবিজক হিনসনব মান্য করা িয়। প্রচহলি হবশ্বাসমনি, দ্বাির যুনর্র সহন্ধিনণ শরাহিেী েিনত্র অষ্টমী হিহেনি
কৃনের আহবভজাব এই মিজু পৃহেবীনি। িাই এ হদেটি কৃনের র্ন্মাষ্টমী োনম খ্যাি।
শ্রীমদ্ভর্বদর্ীিায় শ্রীকৃে বনলনছে, যখেই পৃহেবীনি অধনমজর প্রাদুভজানব, দুরাচারীর অিুাচার ও হেিীড়নে ভনক্তর
র্ীবে দুহব জষি িনয় ওনঠ, িখে ধমজ সাংস্থািনের র্ন্য কৃিা কনর ভনক্তর আকুল প্রাে জোয় সাড়া হদনয় ঈশ্বর অবিার
রূি হেনয় োনকে। িখে হিহে ষড়গুণ যো- ঐশ্বয জ, বীয জ, শির্, জ্ঞাে, শ্রী ও ববরাগ্যসম্পন্ন পূণ জাবিাররূনি প্রকাহশি
িে। শ্রীকৃে আর্ীবে শাহন্ত, মােবনপ্রম ও ন্যানয়র িিাকা সমুন্নি শরনখনছে। হিহে িাঁর র্ীবোচরণ এবাং কনমজর
মধ্য হদনয় সিু ও সুদনরর আরাধো কনরনছে। মানুনষ মানুনষ রমণাতৃে স্থািে এবাং সমানর্ সাম্য প্রহিষ্ঠাই হছল
িাঁর একমাত্র লিু। দুনষ্টর দমে এবাং হশনষ্টর িালনের র্ন্যই ভর্বাে শ্রীকৃে এ ধরাধানম অবিীণ জ িনয়
মানুষনক সিু সুদর ও ন্যানয়র িে শদহখনয় শর্নছে।
বিজমানে প্রহি বছর ঢাকার ঢানকশ্বরী মহদর শেনক শুরু কনর সারা শদশব্যািী যোনযাগ্য ময জাদায় র্ন্মাষ্টমীর
হমহছল শবর িয় এবাং শির প্রদহিণ কনর পুেরায় মহদনর এনস শশষ িয়। এ হদে সরকাহর ছুটি োনক এবাং
শদশব্যািী হবহভন্ন সাংর্ঠে ও প্রহিষ্ঠাে ধমীয় আনলাচো ও সাাংস্কৃহিক অনুষ্ঠানের মাধ্যনম হদবসটি িালে কনর।

জ
দুর্াপূর্া
(হবর্য়া দশমী)
জ
দুর্াপূর্া
বাঙাহল হিন্দুনদর প্রধাে ধমীয় উৎসব। িনব ভারনির অন্যান্য প্রনদনশর অবাঙাহলরাও হভন্ন হভন্ন োনম
এ উৎসব িালে কনর। দুর্াজ শিৌরাহণক শদবী। হিহে আদ্যাশহক্ত, মিামায়া, হশবােী, ভবােী, দশভ্যর্া, হসাংিবািো
জ োশ
ইিুাহদ োনম অহভহিি িে। দুর্ জ বা দুর্মজ োমক বদিুনক বধ কনরে বনল িাঁর োম িয় দুর্া।জ র্ীনবর দুর্হি
জ
কনরে বনলও িাঁনক দুর্াজ বলা িয়। ব্রহ্মার বনর পুরুনষর অবধ্য মহিষাসুর োনম এক দােব স্বর্রার্ু
দখল করনল
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রার্ুিারা শদবিারা হবষ্ণুর শরণািন্ন িে। হবষ্ণুর হেনদ জনশ সকল শদবিার শির্ুঃপুঞ্জ শেনক শয শদবীর র্ন্ম িয়
হিহেই দুর্া।জ শদবিানদর শহক্তনি শহক্তময়ী এবাং হবহভন্ন অনস্ত্র সহিিা িনয় এ শদবী যুনদ্ধ মহিষাসুরনক বধ
কনরে। িাই শদবীর এক োম িয় মহিষমহদ জেী। শদবী দুর্াজ দশভ্যর্া। িাঁর দশটি ভ্যর্ বা িাি। হিেটি শচাখ রনয়নছ,
এর্ন্য িাঁনক হত্রেয়ো বলা িয়। িাঁর বাম শচাখ চন্দ্র, িাে শচাখ সূয জ এবাং শকন্দ্রীয় বা কিানলর ওির অবহস্থি
শচাখ জ্ঞাে বা অহগ্ননক হেনদ জশ কনর। িাঁর দশ িানি দশটি অস্ত্র রনয়নছ যা শহক্তর প্রিীক এবাং শহক্তধর প্রাণী
হসাংি িাঁর বািে।
জ
দুর্াপূর্ার
প্রচলে সম্পনকজ পুরানণ হলহখি িনয়নছ শয, পুরাকানল রার্ুিারা রার্া সুরে এবাং স্বর্েপ্রিাহরি সমাহধ
জ পূর্া কনরে। পূর্ায় তুষ্টা
ববে একহদে শমধস মুহের আশ্রনম যাে। শসখানে মুহের িরামনশজ িাঁরা শদবী দুর্ার
শদবীর বনর িাঁনদর মেকামো পূণ জ িয়। এ পূর্া বসন্তকানল িনয়হছল বনল এর এক োম ‘বাসন্তী’ পূর্া।
কৃহত্তবাসী রামায়ণ শেনক র্াো যায় শয, রামচন্দ্র রাবণবনধর র্ন্য অকানল শরৎকানল শদবীর পূর্া কনরহছনলে।
জ
িখে শেনক এর োম িয় অকালনবাধে বা শারদীয়া দুর্াপূর্া।
বাসন্তী পূর্া িয় বচনত্রর শুেিনি, আর শারদীয়া
পূর্া িয় সাধারণি আহশ্বনের কখেও বা কাহিজনকর শুেিনি। বিজমানে শারদীয়া পূর্াই সমহধক প্রচহলি।
এসময় শুো ষষ্ঠীহিহেনি শদবীর শবাধে িয় এবাং সপ্তমী, অষ্টমী ও েবমী (মিােবমী)-নি পূর্া হদনয় দশমীর
হদে প্রহিমা হবসর্জে শদওয়া িয়। শদবী দুর্াজ র্র্নির সকল অন্যায় হবোশ কনর হবর্য়ী শবনশ হবদায় শেে বনল
এনক হবর্য়া দশমী বনল।
জ
হিন্দু ধমজাবলম্বীনদর সবনচনয় বড় এই দুনর্াৎসব
উিলনিু আত্মীয়স্বর্ে সকনল একত্র হমহলি িয়। ঢাকার
জ
সব জর্েীে দুর্াপূর্া
অনুহষ্ঠি িয় ঢানকশ্বরী মহদনর। সারা শদনশ কনয়ক িার্ার মণ্ডনি পূর্ানুষ্ঠাে িয়। পূর্া
উিলনিু র্হরব-দুুঃখীনদর মনধ্য খাদ্য ও বস্ত্র হবিরণ করা িয়। দশমীর হদে সরকাহর ছুটি োনক। দশমীর হদে
সকাল শেনক চনল হবসর্জনের আনয়ার্ে। হমহছল সিকানর প্রহিমা হেনয় হবনকল শেনক শুরু িয় হেকটস্থ েদীজ
খাল-হবল হকাংবা পুকুনর হবসর্জনের িালা। এভানব হবসর্জনের মধ্য হদনয় শশষ িয় িাঁচহদেব্যািী দুনর্াৎসব।

ঈদ-ই-হমলাদুন্নহব (সা.)
ঈদ-ই-হমলাদুন্নহব িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর র্ন্মহদনের উৎসব। আরহব মাওহলদ শে শেনক হমলাদ শেটি
এনসনছ। এর অে জ র্ন্মকাল, র্ন্মস্থাে, র্ন্মহদে, র্নন্মাৎসব। ঈদ-ই-হমলাদুন্নহব-র অে জ েহবর র্ন্মহদনের
আেনদাৎসব। হির্হর সনের ১২ই রহবউল আওয়াল িাহরনখ িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর র্ন্মহদে উিলনিু এই
উৎসব িাহলি িয়। হদেটি সমগ্র হবনশ্বর মুসলমােনদর কানছ অিুন্ত িাৎিয জপূণ জ। ৫৭০ হিষ্টানের ২৯শশ আর্ে,
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রহবউল আওয়াল মানসর ১২ িাহরখ শসামবার সূনয জাদনয়র ঠিক পূব জমুহূনিজ সুনবি সাহদনকর সময় হিহে আরনবর
মক্কার হবখ্যাি কুরাইশ বাংনশ র্ন্মগ্রিণ কনরে। িাঁর মািা হবহব আহমো এবাং হিিা আবদুিাি।
আরনবর ইহিিানসর এক অন্ধকারােন্ন যুনর্ িাঁর র্ন্ম। হিহে এক মিাে সাংকারক হিনসনব সকল কুসাংকার ও
অন্যায় দূর কনর আনলাকময় ইসলাম ধমজ প্রবিজে কনরে। সৃহষ্টকিজা মিাে আিাি িায়ালার িি শেনক হিহে
সমগ্র পৃহেবীর র্ন্য রিমি-স্বরূি শপ্রহরি িনয়হছনলে। শিষহি বছনরর এক মিাে আদহশজক র্ীবে অহিবাহিি
কনর ৬৩২ হিষ্টানের ৮ই জুে, ১১ হির্হর সনের রহবউল আওয়াল মানসর ১২ িাহরখ একই হদনে হিহে ইনন্তকাল
কনরে।
র্ন্ম ও মৃতুু একই হদনে িনলও মূলি র্ন্মহদনের উৎসব হিনসনবই িাহলি িয় ঈদ-ই-হমলাদুন্নহব। এহদে হবনশ্বর
মুসহলম সম্প্রদায় িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর র্ীবোদশজ আনলাচো ও োো ইবাদি-বনদহর্নি মশগুল োনকে।
বাাংলানদনশও হদেটি যোনযাগ্য ময জাদায় িাহলি িয়। হদেটিনি সরকাহর ছুটি িাহলি িয়।

হবর্য় হদবস
বাাংলানদনশর মিাে মুহক্তযুনদ্ধর শর্ৌরনবাজ্জ্বল হবর্নয়র হদে ১৬ই হিনসম্বর ১৯৭১। ২২শশ র্ানুয়াহর, ১৯৭২
িাহরনখ প্রকাহশি এক প্রজ্ঞািনে এই হদেটিনক বাাংলানদনশর হবর্য় হদবস হিনসনব উদযািে করার হসদ্ধান্ত গৃিীি
িয় এবাং সরকাহরভানব এ হদেটিনি ছুটি শ াষণা করা িয়। ৯ মাস যুনদ্ধর ির ১৯৭১ সানলর ১৬ই হিনসম্বর
ঢাকার শসািরাওয়াদী উদ্যানে (পূনব জর শরসনকাস জ ময়দানে) িাোদার িাহকস্তাহে বাহিেীর প্রায় ৯১,৬৩৪ সদস্য
বাাংলানদশ ও ভারনির সমিনয় র্ঠিি শযৌেবাহিেীর কানছ আনুষ্ঠাহেকভানব আত্মসমিজণ কনর। এর িনল পৃহেবীর
বুনক বাাংলানদশ োনম একটি েতুে স্বাধীে ও সাব জনভৌম রানষ্ট্রর অভ্যুদয় নট।
এ উিলনিু প্রহি বছর বাাংলানদনশ হদবসটি যোযে ভাবর্াম্ভীয জ এবাং হবপুল উৎসাি-উেীিোর সানে িাহলি
িয়। ১৬ই হিনসম্বর শভানর ৩১ বার শিািধ্বহের মাধ্যনম হদবনসর সূচো নট। র্ািীয় প্যানরি কয়ানর অনুহষ্ঠি
সহম্মহলি সামহরক কুচকাওয়ানর্ বাাংলানদশ শসোবাহিেী, বাাংলানদশ শেৌবাহিেী এবাং বাাংলানদশ
হবমােবাহিেীর সদস্যরা শযার্ শদে। কুচকাওয়ানর্র অাংশ হিনসনব সালাম গ্রিণ কনরে শদনশর
মােেীয় রাষ্ট্রিহি হকাংবা প্রধােমন্ত্রী। এই কুচকাওয়ার্ শদখার র্ন্য প্রচুর সাংখ্যক মানুষ র্নড়া িয়। বাাংলানদনশর
স্বাধীেিা যুনদ্ধ যাঁরা শহিদ িনয়নছে িাঁনদর প্রহি শ্রদ্ধা হেনবদনের অাংশ হিনসনব ঢাকার
অদূনর সাভানর অবহস্থি র্ািীয় স্মৃহিনসৌনধ রাষ্ট্রিহি, প্রধােমন্ত্রী, হবনরাধী দলীয় শেিা-কমী, হবহভন্ন সামাহর্ক
ও সাাংস্কৃহিক সাংর্ঠেসি সব জস্তনরর মানুষ পুষ্পস্তবক অিজণ কনর োনকে।
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হযশু হিনষ্টর র্ন্মহদে (বড়হদে)
হক্রসমাস বা বড়হদে হিষ্টাে সম্প্রদানয়র প্রধাে ধমীয় উৎসব। প্রহি বছর শরামাে কুােহলক ও প্রনটোন্ট চানচ জর
অনুসারীরা হযশুহিনষ্টর র্ন্মহদে উিলনিু এ উৎসব উদযািে কনর। ২০০ হিষ্টাে শেনক এ উৎসব িালে শুরু িয়।
৩৫৪ হিষ্টানে হদেটিনক হযশুর র্ন্ম হদবস হিনসনব শ াষণা করা িয়। এ শ াষণা ৪৪০ হিষ্টানে শিাি স্বীকার
কনরে। মূলি শিৌত্তহলক শরামােনদর উৎসনবর হবিরীনি হক্রসমাস বা বড়হদে িালে শুরু িয়। হক্রসমাস যহদও
ধমীয় হবশ্বাস শেনক উদ্ভূি, হকন্তু বিজমানে এটি একটি ধমজহেরনিি উৎসনব িহরণি িনয়নছ। এ উিলনিু হিষ্টাের্ণ
আেদ-উৎসব কনর এবাং এনক অিরনক শুনভো কাি জ ও উিিার িাঠায়। এসব উিিার হযহে বিে কনর হেনয়
আনসে িাঁনক োো োনম িাকা িয়, শযমে Father Christmas, Santa Claus, Saint Nicholas
ইিুাহদ।
হক্রসমাস কানি জর প্রচলে শুরু িয় উহেশ শিনকর মাোমাহে সমনয়। হক্রসমাস বৃি- সাধারণি শমাচাকৃহির িাইে
বা িার বৃি- শছাট শছাট ববদুুহিক বাল্ব এবাং উিিার সামগ্রী হদনয় সার্ানো িয়। কখেও কখেও র্ানছর ওিনর
শদওয়া িয় একর্ে শদবদূি ও একটি িারার প্রহিকৃহি। কুােহলকনদর হক্রসমাস িালনের অাংশ হিনসনব িারা
হযশুর হশশুকানলর দৃে শদখায়, শযমে শর্ায়াল নর িশুনক খড় খাওয়ানোর র্ামলায় হশশু হযশু এবাং িানশ িাঁর
মা শমরী ও শযানশি দণ্ডায়মাে।
হবহভন্ন শদনশ হভন্ন হভন্ন রীহিনি এ উৎসব িাহলি িয়। বাাংলানদনশ হক্রসমাস শুরু িয় হিনসম্বনরর প্রেম সপ্তাি
শেনক হবহভন্ন চানচ জ হক্রসমাস কুারল র্ানের মধ্য হদনয়। বাহড়নি বাহড়নিও হক্রসমাস কুারল র্াওয়া িনয় এবাং
এর মাধ্যনম শয অে জ সাংগৃিীি িয় িা হদনয় শভার্ এবাং আেদ-উৎসব করা িয়। হক্রসমানসর উৎসব র্ানুয়াহরর
প্রেম সপ্তাি িয জন্ত চনল। হক্রসমানসর আনর্র সন্ধুায় বা িারও আনর্ শেনক উিিার হবহেময় চনল। হক্রসমানসর
আনর্র হদে মধ্যরাি শেনক িরহদে সকাল িয জন্ত হর্র্জায় হর্র্জায় হবনশষ উিাসো করা িয়। হেমহন্ত্রি আত্মীয়স্বর্ে ও বন্ধুনদর র্ন্য হবনশষ খাবানরর ব্যবস্থা োনক। আমানদর শদনশ হদেটিনি সরকাহর সাধারণ ছুটি িালে
করা িয়।
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হেব জািী আনদনশ সরকাহর ছুটি

বাাংলা েববষ জ
শনব বরাি
শনব কদর
িহবত্র আশুরা (১০ই মুিররম)
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বাাংলা েববষ জ
িনিলা ববশাখ বাাংলা সনের প্রেম হদে। এ হদেটি বাাংলানদনশ েববষ জ হিনসনব িাহলি িয়। এটি বাঙাহলর একটি
সব জর্েীে শলাকউৎসব। এহদে আেদ ে িহরনবনশ বরণ কনর শেওয়া িয় েতুে বছরনক। কল্যাণ ও েতুে র্ীবনের
প্রিীক িনলা েববষ জ। অিীনির ভ্যলত্রুটি ও ব্যে জিার গ্লাহে ভ্যনল েতুে কনর সুখ-শাহন্ত ও সমৃহদ্ধ কামোয় উদযাহিি
িয় েববষ জ। এহদে সরকাহর শবসরকাহর সকল প্রহিষ্ঠাে বন্ধ োনক।
বাাংলা েববষ জ িালনের সূচো িয় মূলি আকবনরর সময় শেনকই। শস সময় বাাংলার কৃষনকরা বচত্রমানসর শশষহদে
িয জন্ত র্হমদার, িালুকদার এবাং অন্যান্য ভূ-স্বামীর খার্ো িহরনশাধ করি। িরহদে েববনষ জ ভূস্বামীরা িানদর
হমহষ্টমুখ করানিে। এ উিলনিু িখে শমলা এবাং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আনয়ার্ে করা িনিা। ক্রমািনয়
িাহরবাহরক ও সামাহর্ক র্ীবনের সনঙ্গ হেষ্ঠভানব হমনশ িনিলা ববশাখ আেদময় ও উৎসবমুখী িনয় ওনঠ
এবাং বাাংলা েববষ জ শুভহদে হিনসনব িাহলি িনি োনক। অিীনি বাাংলা েববনষ জর মূল উৎসব হছল িালখািা।
এটি পুনরাপুহরই একটি অে জনেহিক ব্যািার। গ্রানম-র্নঞ্জ-ের্নর ব্যবসায়ীরা েববনষ জর প্রারনম্ভ িাঁনদর পুরানো
হিসাব-হেকাশ সম্পন্ন কনর হিসানবর েতুে খািা খুলনিে।
েববনষ জর উৎসব বাাংলার গ্রামীণ র্ীবনের সনঙ্গ ওিনপ্রািভানব র্হড়ি, িনল গ্রানমর সাধারণ মানুনষর কানছ
হদেটি হবনশষ িাৎিয জপূণ জ। েববনষ জ নর নর আত্মীয়স্বর্ে, বন্ধুবান্ধব এবাং প্রহিনবশীনদর আর্মে নট। হমহষ্টহিঠা-িানয়সসি োো রকম শলাকর্ খাবার বিহরর ধুম িনড় যায়। এনক অিনরর সনঙ্গ েববনষ জর শুনভো হবহেময়
চনল। হপ্রয়র্েনক উিিার শদওয়ার মাধ্যনমও েববনষ জর শুনভো হবহেময় িয়, যা শিরাঞ্চনলও এখে বহুল
প্রচহলি। েববষ জনক উৎসবমুখর কনর শিানল ববশাখী শমলা। এটি মূলি সব জর্েীে শলাকর্ শমলা। এ শমলা অিুন্ত
আেদ ে িনয় োনক। স্থােীয় কৃহষর্াি দ্রব্য, কারুি্যব, শলাকহশল্পর্াি ি্যব, কুটির হশল্পর্াি সামগ্রী, সব জপ্রকার
িস্তহশল্পর্াি ও মৃৎহশল্পর্াি সামগ্রী এই শমলায় িাওয়া যায়। এছাড়া হশশু-হকনশারনদর শখলো, মহিলানদর সার্সিার সামগ্রী এবাং হবহভন্ন শলাকর্ খাদ্যদ্রব্য শযমে: হচড়া, মুহড়, বখ, বািাসা, হবহভন্ন প্রকার হমহষ্ট প্রভৃহির
ববহচত্রুময় সমানরাি োনক শমলায়। শমলায় হবনোদনেরও ব্যবস্থা োনক। বাাংলানদনশর হবহভন্ন অঞ্চনলর
শলাকর্ায়ক ও শলাকেিজকনদর উিহস্থহি োনক। িাঁরা যাত্রা, িালার্াে, কহবর্াে, র্াহরর্াে, র্ম্ভীরা র্াে, র্ার্ীর
র্াে, আলকাি র্ােসি হবহভন্ন ধরনের শলাকসঙ্গীি, বাউল-মারিহি-মুহশজহদ-ভাটিয়াহল ইিুাহদ আঞ্চহলক র্াে
িহরনবশে কনরে।
বষ জবরনণর চমকপ্রদ ও র্মর্মাট আনয়ার্ে নট রার্ধােী ঢাকায়। এখানে ববশাখী উৎসনবর অনুষ্ঠােমালা এক
হমলে শমলার সৃহষ্ট কনর। েববনষ জর প্রেম প্রভানি রমো উদ্যাে ও এর চারিানশর এলাকায় উেল র্েনরানি সৃহষ্ট
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িয় র্ািীয় বন্ধে। ছায়ােনটর উনদ্যানর্ র্োকীণ জ রমোর বটমূনল রবীন্দ্রোনের আর্মেী র্াে ‘এনসা শি ববশাখ
এনসা এনসা’-এর মাধ্যনম েতুে বষ জনক বরণ করা িয়। ১৩৭২ বঙ্গানে (১৯৬৫) ছায়ােট প্রেম এ উৎসব শুরু
কনর। ঢাকা হবশ্বহবদ্যালনয়র চারুকলা ইেহেটিউনটর বকুলিলার প্রভািী অনুষ্ঠানেও েববষ জনক সম্ভাষণ র্াোনো
িয়। এখােকার চারুহশল্পীনদর বণ জাঢু মঙ্গল শশাভাযাত্রা েববনষ জর আবািেনক কনর শিানল েয়েমনোির এবাং
র্ভীর আনবদেময়।
স্বাধীেিা-উত্তরকানল সাংস্কৃহি অঙ্গনে িনিলা ববশাখ উদযািে একটি হবনশষ গুরুেপূণ জ উৎসনব িহরণি িয়।
বিজমানে বাাংলা েববষ জ ধমজহেরনিি সব জর্েীে এক র্ািীয় উৎসনব িহরণি িনয়নছ।

শনব বরাি
শনব বরাি মুসলমােনদর র্ন্য একটি বরকিময় রর্েী। হির্হর সনের শাবাে মানসর িঞ্চদশ রাি মুসলমানেরা
ইবাদি-বনদহর্র মনধ্য হদনয় অহিবাহিি কনর। ‘শনব বরাি’ একটি িারহস শযৌহর্ক শে; ‘শব’ অে জ রাহত্র এবাং
‘বরাি’ অে জ মুহক্ত, যার সহম্মহলি অে জ দাঁড়ায় মুহক্ত িাওয়ার রাহত্র। এনক আরহবনি ‘লায়লাতুল বরাি’ বলা িয়,
যার অে জ মুহক্তর রাহত্র। উিমিানদনশ শনব বরাি প্রধােি শসৌভাগ্য রর্েী হিনসনব িাহলি িয়।
শনব বরাি উদযািনের হবনশষ িাৎিয জ আনছ। মুসলমােনদর ধারণা, এ রানি িনরর বছনরর ভাগ্য হলহিবদ্ধ িয়;
সারা রাি শর্নর্ ইবাদি-বনদহর্ ও আিাির হেকট িমা প্রাে জো করনল মানুনষর গুোি মাি িওয়ার আশা করা
যায়।
শনব বরানির হদে িালুয়া-রুটি ইিুাহদ খাবার বিহর কনর প্রহিনবশী ও র্হরবনদর মনধ্য হবিরণ করা িয়।
মুসহির্ণ মসহর্নদ হর্নয় সালাি ও হর্কনর রি িে। হদনে হসয়াম ও রানি েিল োমায আদায় করা িয়। আলকুরআনে শনব বরানির উনিখ শেই। িনব সূরানয় দুখানে লায়লা মুবারাকার উনিখ আনছ। শকানো শকানো
িািহসরকার লায়লা মুবারাকা দ্বারা শনব বরািনক শবাোনো িনয়নছ বনল উনিখ কনরনছে। িাহদনস উনিখ আনছ
শয, মিােহব (সা.) শাবাে মানসর িনের িাহরখ রানি মহদোর র্ান্নাতুল বাকী শর্ারস্থানে কবর হর্য়ারি
কনরহছনলে এবাং উম্মুল মুহমহেে আনয়শা (রা)-শক এ রানি ইবাদি করনি বনলহছনলে। শাবানের িনেনরা
িাহরনখ েিল শরার্া রাখার হবধাে আনছ। এহদে মুসহলমনদর ধমীয় িনব জর ঐহেক ছুটি িাহলি িয়।
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শনব কদর
শনব কদর ইসলাম ধমজমনি বছনরর সব জাহধক মহিমাহিি ও বরকিময় রাি। কুরআে ও িাহদনস এর োম
‘লায়লাতুল কাদ্র্’; বাাংলানদনশ শনব কদর হিনসনবই িহরহচি। শব িারহস শে, অে জ রাি, কদর আরহব, অে জ
ময জাদা, িমিা। শনব কদর অে জ ‘ময জাদার রাি’। এই িহবত্র রানি শিরা গুিায় মিােহব (সা.)-এর হেকট আলকুরআনের প্রেম সূরার (সূরা ‘আলাক) িাঁচটি আয়াি োহযল িয়।
শনব কদর সম্পনকজ আল-কুরআনে বলা িনয়নছ: ‘হেিয়ই আহম কুরআে অবিীণ জ কহরয়াহছ মহিমাহিি রর্েীনি;
আর মহিমাহিি রর্েী সম্বনন্ধ তুহম কী র্াে? মহিমাহিি রর্েী সির মাস অনিিা শশ্রষ্ঠ; শসই রাহত্রনি
হিহরশিার্ণ ও রূহ্ অবিীণ জ িয় প্রনিুক কানর্ িািানদর প্রহিিালনকর অনুমহিক্রনম; শাহন্ত, শাহন্ত, শসই রর্েীর
উষার আহবভজাব িয জন্ত’ (৯৭: ১-৫)। এই মহিমাহিি রািটি মুসলমােনদর র্ন্য আিাির এক হবরাট রিমি, কারণ
এই একটিমাত্র রানি ইবাদি কনর িারা িার্ার মানসর ইবাদি অনিিা অহধক সওয়াব শিনি িানর।
শনব কদনরর িাহরখ সম্পনকজ মিনভদ আনছ। কুরআনে রমযাে মানসর উনিখ আনছ, িনব শকানো হেহদ জষ্ট
িাহরনখর কো শেই। িাহদনস এর িাহরখ সম্পনকজ মিােহব (সা.)-এর হবহভন্ন উহক্ত আনছ: ‘রমযানের শশষ দশনকর
মনধ্য একটি শব-নর্াড় রাি, শশষ সাি হদনের মনধ্য একটি শব-নর্াড় রাি, ২১িম, ২৩িম ও ২৫িম রানির বা
২৫িম, ২৭িম ও ২৯িম রানির মনধ্য একটি।’ মিােহব (সা.) মুহমের্ণনক এই রানি অিুহধক ইবাদি করার
আনদশ হদনয়নছে। অহধকাাংশ আহলম মনে কনরে শয, রমযানের ২৭িম রািই শনব কদর। বাাংলানদনশও এই
মি প্রচহলি। শনব কদনরর রাি শর্নর্ শকউ ইবাদি করনল িার অিীনির সমুদয় িাি মার্জো করা িয়।
বাাংলানদনশ র্ভীর ধমীয় অনুভূহির সনঙ্গ শনব কদর উদযাহিি িয়। ইশার োমানযর সময় মুসহির্ণ মসহর্নদ
একত্র িে এবাং অনেনক শশষরাি িয জন্ত েিল ইবাদি কনরে। শনব কদনরর িরহদে (২৭িম রমর্াে)
বাাংলানদনশ সরকাহর ছুটি োনক।

িহবত্র আশুরা (১০ই মুিররম)
িহবত্র আশুরা হবশ্ব মুসহলম সম্প্রদানয়র র্ন্য ঐহিিাহসক টোবহুল হদবস। ‘আশুরা’ আরহব শে, অে জ ‘মুিররম
মানসর দশ িাহরখ’। কারবালার মমজাহন্তক টোর আনর্ এ হদেটি আেনদাৎসনবর মধ্য হদনয় িাহলি িনিা। কারণ
এহদে িযরি মূসা (আ.) ও িাঁর র্াহি শিরাউেনদর অিুাচার শেনক মুহক্তলাভ কনর। িযরি নূহ্ (আ.)-এর যুনর্

18

এক ভয়ঙ্কর োবনে সবহকছু ডুনব শর্নল হিহে শমাহমেনদর হেনয় শেৌকায় ওনঠে এবাং োবেনশনষ এ আশুরার
হদনেই স্থলভানর্ অবিরণ কনরে।
ইসলানমর ইহিিানস হদেটি হবহভন্ন কারনণ গুরুেপূণ জ। বলা িয়, এই হদনে আসমাে ও র্হমে সৃহষ্ট করা িনয়হছল,
সৃহষ্ট করা িনয়হছল িযরি আদম (আ.)-নক। এই হদে আিাি হবহভন্ন েহবনক িমা ও হবিদ শেনক উদ্ধার কনরনছে।
আশুরার হদনেই েহব মুসা (আ.)-এর শত্রু শিরাউেনক েীল েনদ ডুহবনয় শদওয়া িয়, দাউদ (আ.)-এর িওবা কবুল
িনয়হছল, আইয়ুব (আ.) দুরানরাগ্য ব্যাহধ শেনক সুস্থিা লাভ কনরহছনলে। এহদে মিাে আিাি িায়ালা িযরি
ঈসা (আ.)-নক ঊধ্বজাকানশ উঠিনয় হেনয়নছে। আবার প্রচহলি আনছ শয, এই িাহরনখই শকয়ামি সাং টিি িনব;
যহদও এই হবষনয় মিহভন্নিা রনয়নছ।
বিজমানে আশুরার গুরুে কারবালায় ইমাম শিানসে (রা.)-এর শািাদাি বরনণর কারনণ। হির্হর ৬১ সনের ১০ই
মুিররম (১০ই অনটাবর, ৬৮০ হি.) িাহরনখ এহর্দ হবে মুয়াহবয়ার অনুর্ি বসন্যনদর সনঙ্গ এক অসম যুনদ্ধ
িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর শদৌহিত্র ইমাম শিানসে (রা.) হেমজমভানব শহিদ িনয়হছনলে। এই যুনদ্ধ প্রায় ৭২ র্ে
শািাদাি বরণ কনরে। এ হদেটিনক হশয়া সম্প্রদানয়র শলানকরা সব জর্েীে শশাকহদবস এবাং সমগ্র মুিররম মাসনক
চরম আত্মিুানর্র প্রিীক হিনসনব মনে কনর। বাাংলানদনশ প্রধােি হশয়া সম্প্রদানয়র শলানকরা আশুরা উদযািে
কনর। ঢাকার আিসাে মহঞ্জল এর প্রধাে শকন্দ্র। এখাে শেনক িাহর্য়া সিকানর শশাভাযাত্রা শবর করা িয় এবাং
শশাভাযাত্রার সময় ‘িায় শিানসে! িায় শিানসে!’ ধ্বহে উিারণ ও বুক চািহড়নয় শশাক প্রকাশ করা িয়। িনব
ধমজপ্রাণ মুসহলম সম্প্রদায় এ উিলনিু দুই হদে শরার্া রানখে ও োো ইবাদি-বনদহর্ কনর হদেটিনক উদযািে
কনরে। হদেটি মুসহলম ধমজসম্প্রদানয়র র্ন্য ঐহেক ছুটি হিনসনব শ াষণা করা িয়।
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শনব শমরার্
শনব শমরার্ বা লাইলাতুল শমরার্ ইসলাম ধমজাবলম্বীনদর এক িহবত্র রাহত্র। এই রানি িযরি মুিাম্মদ (সা.)
আিাির সিায়িায় অনলৌহকক উিানয় ঊধ্বজাকানশ রমণমণ কনরে এবাং আিাির সাহন্নধ্য লাভ কনরে। মুসলমাের্ণ
ইবাদি-বনদহর্র মাধ্যনম এই রািটি উদযািে কনরে। ইসলানম শমরানর্র হবনশষ গুরুে আনছ, কারণ এই রানিই
আিাির িি শেনক মুসলমােনদর র্ন্য বদহেক িাঁচ ওয়াক্ত োমায িরর্ করা িয়।
ইসলানমর ইহিিানস বহণ জি আনছ, িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর েবুওয়াি প্রাহপ্তর একাদশ বৎসনরর (৬২০ হিষ্টাে)
রর্ব মানসর ২৬ িাহরখ হদবার্ি রানি মিােহব িযরি মুিাম্মদ (সা.) প্রেনম কাবা শহরি শেনক শর্রুর্ানলনমর
মসহর্দুল আকসায় র্মে কনর পূব জবিী েহবর্নণর সাহন্নধ্য িাে এবাং শসখানে হিহে েহবনদর র্ামায়ানি ইমামহি
কনরে। িনর হিহে শবারাক োমক হবনশষ বািনে কনর আিাির আরনশ (ঊধ্বজাকানশ) র্মে কনরে। আরনশর
হসদরাতুল মুেিািায় হিহে আিাির সািাৎ লাভ কশরে। এসময় আিাি মুসলমােনদর র্ন্য িাঁচ ওয়াক্ত োমায
িরর্ কনরে। এই সিনর শিনরশিা হর্বরাইল (আ.) মিােহবর সিরসঙ্গী হছনলে। এই সিনর মিােহব (সা.)
আিাির িহবত্র সািাৎ লানভর িাশািাহশ পূব জবিী েহবর্নণর সাহন্নধ্য লাভ কনরে এবাং শবনিশি ও শদার্নখ
পু্যববাে ও িািীনদর অবস্থা স্বচনি দশজে কনরে। মক্কার কানিরনদর সীমািীে অিুাচার ও িানয়িবাসীর
দুব্যজবিানর মমজািি েহবনক আিাি িাঁর হদদার লানভ ধন্য করনলে। এনি মিােহব (সা.) দ্বীে প্রচানর েতুে শপ্ররণায়
উিীহবি িনলে। বাাংলানদনশর মুসলমােনদর র্ন্য ২৭শশ রর্ব িাহরখ শনব শমরানর্র ঐহেক ছুটি হিনসনব
িাহলি িয়।

হির্হর েববষ জ
হির্হর েববষ জ মুিররম মানসর প্রেম হদনে হির্হর বষ জবরণ উৎসব। ইসলাম ধমজাবলম্বীরা এই বষ জর্ণো িদ্ধহি
অনুসরণ কনর। প্রশাসহেক ও ধমীয় কায জসম্পাদনের র্ন্য হের্স্ব একটি অনের প্রনয়ার্ে অনুভূি িনল ইসলানমর
হদ্বিীয় খহলিা িযরি ওমর (রা.) িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর হিযরনির ঐহিিাহসক টোনক স্মারক ধনর চান্দ্র
মাসহভহত্তক হির্হর েববনষ জর শর্াড়ািত্তে কনরে।
ইসলানমর প্রেম যুনর্ মক্কার কাহিনররা মুসলমাে ও মুসলমােনদর েহব িযরি মুিাম্মদ (সা.)-নক সামাহর্কভানব
বয়কট করাসি োো ধরনের হেয জািে-হেিীড়ে কনর ইসলানমর প্রচার রুদ্ধ কনর হদনি শচনয়হছল। এনিও
ইসলানমর প্রচার রুখনি ো শিনর িারা এক িয জানয় িযরি মুিাম্মদ (সা.)-নক িিুার হসদ্ধান্ত গ্রিণ কনর। মিাে
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আিাি িায়ালা িানদর ষড়যন্ত্র েস্যাৎ কনর হদনয় মিােহব (সা.)-নক মহদোয় হিযরি করনি হেনদ জশ শদে।
সািাবানদর হিযরনির দুই মাস ির িযরি মুিাম্মদ (সা.) ২৭শশ সির বৃিস্পহিবার রওো শদে। হিে হদে শর্ািে
োকার ির শসামবার ১লা রহবউল আওয়াল আবার রওো শদে। শসামবার ১২ই রহবউল আওয়ানল হিহে কুবায়
শিৌৌঁনছে। ১৪ হদে োকার ির মসহর্নদ কুবা প্রহিষ্ঠা কনর হিহে মহদোয় শিৌৌঁনছে। এই হিযরিনক শকন্দ্র কনরই
িযরি ওমর (রা.)-এর আমনল িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর মৃতুুর সাি বছর ির ১৭ হির্হরনি হির্হর সনের
কায জক্রম চালু িনয়নছ। হিযরনির টো রহবউল আওয়াল মানস সাং টিি িনলও মুিররমনক হির্হর সনের প্রেম
মাস ধরা িয়। কারণ িৎকালীে আরনব বছনরর প্রেম মাস হিনসনব মুিররম মাস চালু হছল। র্েশৃঙ্খলা িহরহস্থহি
যানি হবহিি ো িয়, শসর্ন্য এটিনক িহরব জিে করা িয়হে।
সারা হবনশ্বর মুসলমাের্ণ িানদর ইবাদি-বনদহর্নি এই হির্হর সেনকই অনুসরণ কনর। প্রহি বছর ১লা মুিররম
িারা যোনযাগ্য ধমীয় ভাবর্াম্ভীনয জর সনঙ্গ উদযািে কনর। বাাংলানদনশ এহদে হশিাপ্রহিষ্ঠােসমূনি ছুটি িাহলি
িয়।

আনখহর চািার শশাম্বা
আনখহর চািার শশাম্বা মিােহব িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর র্ীবনেহিিানসর এক গুরুেপূণ জ টোর স্মরনণ িাহলি
ইসলাহম হদবস। হির্হর বছনরর সির মানসর শশষ বুধবার এ হদবস িাহলি িয়। আরহব ও িারহস উভয় ভাষায়ই
‘আনখর’ শনের অে জ ‘শশষ’, আর িারহসনি ‘চািার শশানম্ব’ অে জ ‘চতুে জ বুধবার’। মিােহব (সা.) িাঁর র্ীবনের
শশষ িীড়ায় আক্রান্ত িনয় এহদে হকছুটা উিশম শবাধ কনর শর্াসল কনরে এবাং িথ্য গ্রিণ কনরে। মহদোবাসীরা
মিােহব (সা.)-এর সুস্থিার সাংবাদ শিনয় আেনদ আত্মিারা িনয় িাঁনক একের্র শদনখ শর্নলে। সকনল িাঁনদর
সাধ্যমি দাে করনলে, শুকহরয়া োমায আদায় করনলে। এ কারনণ এ হদেনক একটি শুভহদে হিনসনব র্্যব করা
িয় এবাং মুসলমনেরা এ হদবস উদযািে কনরে। উনিখ্য শয, মিােহব (সা.) এর িরবিী রহবউল আওয়াল মানস
ইনন্তকাল কনরে।
ইরাে ও উিমিানদনশর মুসলমাের্ণ যোনযাগ্য ময জাদায় হদবসটি িালে কনরে। হদহির মু ল বাদশাির্ণও যনেষ্ট
ময জাদার সনঙ্গ হদবসটি িালে করনিে। বাাংলানদনশ এহদে ঐহেক ছুটি োনক এবাং হশিাপ্রহিষ্ঠােসমূি বন্ধ
োনক। এহদে মুসলমাের্ণ েিল োমায িনড়ে ও শদায়া-হর্হকর কনরে। শকউ শকউ দহরদ্রনদর মনধ্য খাদ্য ও বস্ত্র
হবিরণ কনরে।
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িানিিা-ই-ইয়ার্দিম
িানিিা-ই-ইয়ার্দিম ইসলানমর মিামেীষী িযরি বড়হির আবদুল কাহদর হর্লাহে (র.)-এর স্মরণহদবস
হিনসনব িাহলি িয়। ‘ইয়ার্দিম’ িারহস শে, এর অে জ ‘১১ িাহরখ’। হির্হর সনের রহবউস সাহে মানসর ১১
িাহরনখ র্াওছুল আর্ম বড়হির িযরি শশখ মুহিয়ুেীে আব্দুল কাহদর হর্লাহে (র.)-এর ওিাি হদবনস শয
িাহিিা অনুষ্ঠাে িাহলি িয়, িারই োম িানিিা-ই-ইয়ার্দিম। এই মিামেীষী ৪৭০ হির্হর িারনস্যর হর্লাে
এলাকার েীি বা োয়ি গ্রানম র্ন্মগ্রিণ কনরে। মিােহব িযরি মুিাম্মদ (সা.)-এর ওিানির প্রায় ৫০০ বছর
িনর হিহে র্ন্মগ্রিণ কনরে এবাং ইসলানমর হবশুদ্ধিা রিায় ও ইসলাম প্রচানর গুরুেপূণ জ অবদাে রানখে। হিহে
বার্দানদর মিাে হির িযরি আবু সাঈদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইে মাখরুহম (র.)-এর হেকট মানরিানির জ্ঞাে
হশিা কনরে এবাং মাখরুহম (র.)-এর শখলািি বা প্রহিহেহধে প্রাপ্ত িে। হিহে সুহি মিাদনশজর কানদহরয়া
িহরকার প্রহিষ্ঠািা। ৫৬১ হির্হরর ১১ই রহবউস সাহেনি ইরানকর বার্দাদ ের্রীনি হিহে ইনন্তকাল কনরে।
এ অনুষ্ঠানের প্রচলে ইরাে, মধ্য এহশয়া ও ভারিীয় উিমিানদনশই সব জাহধক। বাাংলানদনশও এ হদবসটি যোযে
ময জাদা ও ভাবর্াম্ভীনয জর সনঙ্গ িাহলি িয়। শদশব্যািী মসহর্দ, মাদ্রাসাসি হবহভন্ন স্থানে িহবত্র কুরআে মহর্দ
খিম, দরূদ িাঠ, হযহকর-আযকার, র্াওছুল আর্নমর র্ীবেী আনলাচো ইিুাহদ োোরকম কমজসূহচ গ্রিণ করা
িয়। বাাংলানদনশর হশিাপ্রহিষ্ঠােসমূনি হদেটি ঐহেক ছুটি হিনসনব িাহলি িয়।
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শ্রী শ্রী সরস্বিী পূর্া
শ্রী শ্রী হশবরাহত্র ব্রি
শুভ শদালযাত্রা
শ্রী শ্রী িহরচাঁদ ঠাকুনরর আহবভজাব
বচত্রসাংক্রাহন্ত
শুভ মিালয়া
শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূর্া
শ্রী শ্রী োমাপূর্া
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শ্রী শ্রী সরস্বিী পূর্া
সরস্বিী হিন্দু ধমজাবলম্বীনদর হবদ্যা ও হশল্পকলার শদবী। মা মানসর শুো িঞ্চমী হিহেনি শদবী সরস্বিীর পূর্া
করা িয়। হিন্দুশানস্ত্র হিহে সৃহষ্টকিজা ব্রহ্মার স্ত্রী বনল কহেি। হবহভন্ন ববহশনষ্টুর কারনণ সরস্বিী বার্নদবী, হবরর্া,
সারদা, ব্রাহ্মী, শিরূিা, মিানশ্বিা প্রভৃহি োনমও িহরহচি। িাঁর বণ জ বরনির মনিা সাদা, িরনে সাদা শাহড়,
র্লায় সাদা পুহৌঁ ির মালা এবাং িানি োনক কেহি োনমর একটি বীণা। সরস্বিীর বণ জোয় সাদা বনণ জর প্রাধান্য
শদখা যায়, যা িাঁর শুদ্ধিার প্রিীক এবাং স্বভানব সাহত্ত্বক গুনণর িহরচায়ক।
ভক্তর্ণ হেনর্নদর মনের অজ্ঞিা দূর করা এবাং জ্ঞাে হবকানশর র্ন্য হবদ্যানদবী সরস্বিীর পূর্া কনরে। এর মধ্য
হদনয় জ্ঞাে আিরনণর আগ্রি শবনড় যায়। স্কুল-কনলনর্র হিন্দুধমজাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা এ হদেটি র্ভীর ভহক্তভনর
উদযািে কনর োনক। পূর্ার সময় িহবত্র গ্রন্থ, িাঠ্যপুস্তক এবাং ছাত্রছাত্রীনদর কলম-শিহেল শদবীর আশীব জাদ
লানভর আশায় পূর্ানবদীর ওির রাখা িয়। এ উিলনিু হশিাপ্রহিষ্ঠাে বন্ধ োনক।

শ্রী শ্রী হশবরাহত্র ব্রি
শ্রী শ্রী হশবরাহত্র ব্রি িনে হিন্দু বশব সম্প্রদানয়র হেকট একটি গুরুেপূণ জ ধমীয় অনুষ্ঠাে। এই মিাহশবরাহত্র িাল্গুে
মানসর কৃে িনির চতুদ জশী হিহেনি িাহলি িয়। মিাহশবরাহত্র িনলা হিন্দুধনমজর সনব জাি আরাধ্য শদবাহদনদব
মিানদব ‘হশনবর মিারাহত্র’। অন্ধকার আর অজ্ঞিা শমাচে করার আকাঙ্ক্ষায় এই ব্রি িাহলি িয়।
হিন্দু মিাপুরাণ িো হশবমিাপুরাণ অনুসানর এইরানত্রই হশব সৃহষ্ট, হস্থহি ও প্রলনয়র মিািাণ্ডব নৃিু কনরহছনলে।
আবার এইরানত্রই হশব ও িাব জিীর হববাি িনয়হছল । এর হেগূঢ় অে জ িল হশব ও শহক্ত িো পুরুষ ও আহদশহক্ত
বা িরাপ্রকৃহির হমলে। এই মিাহশবরাহত্রনি হশব িার প্রিীক হলঙ্গ িো হশবহলঙ্গরূনি প্রকাহশি িনয় র্ীনবর
িািোশ ও মুহক্তর িে শদহখনয়হছনলে।
সব ব্রনির মনধ্য সব জনশ্রষ্ঠ িল এই মিাহশবরাহত্র। ব্রনির আনর্র হদে ভক্তর্ণ হেরাহমষ আিার কনর। ব্রনির হদে
িারা উিবাসী োনক। িারির রাহত্রনবলা চার প্রিনর হশবহলঙ্গনক দুধ, দই, ঘৃি, মধু ও র্ঙ্গার্ল হদনয় স্নাে
করানো িয়। বাাংলানদনশর সমস্ত হশবমহদনর এই পূর্া চনল, িাহন্ত্রনকরাও এইহদে হসহদ্ধলানভর র্ন্য হবনশষ
সাধো কনর।
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শুভ শদালযাত্রা
ফিালযাত্রা বিন্দুশ্বির একটি ধমীয় উৎসি। এটি শুধু ‘ফিাল’ োশ্বমও পবরবর্ি। উত্তর ভারশ্বি এর োম ফিাবল, ফকাথাও
ফকাথাও এশ্বক ফিাবর-ও িলা িয়। োল্গুে মাশ্বসর শুক্লা র্তুি জেীশ্বি ‘বুবড়র র’ িা ফমড়া পুবড়শ্বয় পশ্বরর বিে
রাধাকৃষ্ণশ্বক পূজা করা িয় এিাং িাঁশ্বির মূবিজ ফিালায় ফরশ্বখ আবির কুঙ্কুশ্বম রাঙাশ্বো িয়। িারপশ্বর এশ্বক অন্যশ্বক
আবির মাবখশ্বয় ধমীয় উৎসিশ্বক আেন্দ উৎসশ্বি পবরণি করা িয়। অঞ্চল বিশ্বেশ্বষ এর পশ্বরর বিে রাং িা ফিাবল
ফখলা িয়। এশ্বক অশ্বন্যর াশ্বয় রাং বেটিশ্বয় আেন্দ করা িয়। রাধাকৃষ্ণ ও ফ াপশ্ব াপীরা এরকম ফিাবল ফখশ্বলবেশ্বলে।
ফিাল উপলশ্বক্ষে ফিাবল ফখলা ফস ঐবিশ্বিের অনুসরণ।
রাধাকৃশ্বষ্ণর প্রবিমাসি মবন্দর ফথশ্বক ফোভাযাত্রা ফির করা িয়। এজন্য উৎসিটিশ্বক িলা িয় ফিালযাত্রা। ফিালযাত্রা
উপলশ্বক্ষে একজেশ্বক ‘সঙ’ িা ফিাবলর রাজা সাজাশ্বো িয়। িারপর িাশ্বক বেশ্বয় িল ফেঁশ্বধ িাবড় িাবড় ফ ারা িয়।
রাজা যাশ্বক পায় িার কাে ফথশ্বক খাজো আিায় কশ্বর এিাং পশ্বর িা বিশ্বয় আেন্দ করা িয়। ফিাবলর সময়
রাধাকৃশ্বষ্ণর লীলাবিষয়ক াে াওয়া িয়। এর বিশ্বেষ সুর ও রীবির জন্য এ ােগুশ্বলাশ্বক িলা িয় ফিাবলর াে।
িাাংলাশ্বিশ্বে ঢাকাসি বিবভন্ন অঞ্চশ্বল এ উৎসি পাবলি িয়। ফিালযাত্রার মে বিশ্বয় সামাবজক বমলে, সাংিবি ও
ফসৌিাযজ প্রকাে পায়। এবিে বেক্ষাপ্রবিষ্ঠাশ্বে বিন্দু ধমীয় পাি জণ পালশ্বের জন্য ছুটি থাশ্বক।

শ্রী শ্রী িহরচাঁদ ঠাকুনরর আহবভজাব
িহরচাঁদ ঠাকুর হিন্দুধমীয় সাধক ও মতুয়া সম্প্রদানয়র আধ্যাহত্মক গুরু। ১২১৮ বঙ্গানের (১৮১১ হি.) িাল্গুে
মানসর কৃেিিীয় ত্রনয়াদশী হিহেনি শর্ািালর্ঞ্জ (বৃিত্তর িহরদপুর) শর্লার কাহশয়ােী উিনর্লার ওড়াকাহদ
গ্রানম হিহে র্ন্মগ্রিণ কনরে। িহরচাঁদ ঠাকুনরর র্ন্মহদনে এই আহবভজাব উৎসব িাহলি িয়।
িাঁর হিিা যনশামন্ত ঠাকুর হছনলে একর্ে বমহেহল ব্রাহ্মণ এবাং হেষ্ঠাবাে ববেব। িহরচাঁনদর প্রাহিষ্ঠাহেক হশিা
হছল খুবই সামান্য। িাঠশালা অহিক্রম কনর হিহে কনয়ক মাস মাত্র স্কুনল হর্নয়হছনলে। িনর স্কুনলর র্হণ্ডবদ্ধ
র্ীবে ভাল ো লার্ায় স্কুল িুার্ কনর হিহে হমনশ যাে সাধারণ মানুনষর সনঙ্গ। প্রকৃহির আকষ জনণ হিহে রাখাল
বালকনদর সনঙ্গ ঘুনর শবড়াে গ্রাম শেনক গ্রামান্তনর। িখে শেনকই িাঁর মনধ্য এক স্বিন্ত্র ভানবর প্রকাশ নট।
বদহিক শসৌদয জ, স্বভাব-সারল্য, সঙ্গীিহপ্রয়িা এবাং িনরািকারী মনোভানবর কারনণ হিহে বন্ধুনদর হেকট খুবই
হপ্রয় হছনলে। হিহে ভাল ভর্েও র্াইনি িারনিে। িহরচাঁদ বাল্যকাল শেনকই হছনলে ভাবুক প্রকৃহির; বনয়াবৃহদ্ধর
সনঙ্গ সনঙ্গ িা ক্রমশ বৃহদ্ধ িায়। িাঁর আধ্যাহত্মক মহিমা সম্পনকজ অনেক হকাংবদহন্ত আনছ। এমেও বলা িয় শয,
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হিহে আধ্যাহত্মক শহক্তবনল মানুনষর শরার্মুহক্ত টানি িারনিে। হিহে বচিন্যনদনবর শপ্রম-ভহক্তর কো সির্সরলভানব প্রচার করনিে। িাঁর এই সাধে িদ্ধহিনক বলা িয় ‘মতুয়াবাদ’, আর এই আদনশজ যারা হবশ্বাসী িানদর
বলা িয় ‘মতুয়া’।
মতুয়াবাদ সিু, শপ্রম ও িহবত্রিা এই হিেটি মূল স্তনম্ভর ওির প্রহিহষ্ঠি। এ মিবানদ সকল মানুষ সমাে;
র্াহিনভদ বা সম্প্রদায়নভদ মতুয়াবানদ স্বীকৃি েয়। িহরচাঁদ হেনর্ ব্রাহ্মণ-সন্তাে িনয়ও সমানর্র হেম্নস্তনরর
শলাকনদরই শবহশ কনর কানছ শটনেনছে; িানদর যোে জ সামাহর্ক ময জাদা হদনয়নছে। িাই শদখা যায়, িাঁর
হশষ্যনদর হসাংিভার্ই সমানর্র হেম্ননশ্রহণর শলাক। িারা িাঁনক হবষ্ণুর অবিার বনল মনে কনর। িহরচাঁদ সন্নুাসর্ীবনে হবশ্বাসী হছনলে ো; হিহে হছনলে সাংসারী এবাং সাংসারধমজ িালে কনরই হিহে ঈশ্বরনপ্রনমর বাণী প্রচার
কনরনছে। িাঁর ধমজসাধোর মূলকো িনলা: “গৃনিনি োহকয়া যার িয় ভানবাদয়।/ শসই শয িরম সাধু র্াহেও
হেিয়।।” হিহে এনদনশর অবনিহলি সম্প্রদায়নক ঐকুবদ্ধ এবাং সোিে ধনমজ একহেষ্ঠ োকার শপ্ররণা
জুহর্নয়নছে।
িহরচাঁদ ১২৮৪ বঙ্গানের (১৮৭৭) ২৩ িাল্গুে বুধবার ইিলীলা সাংবরণ কনরে। িাঁর র্ীবে ও আদশজ হেনয় কহবয়াল
িারকচন্দ্র সরকার শ্রীশ্রীিহরলীলামৃি গ্রন্থ রচো কনরে। ঠাকুনরর র্ন্মহিহে উিলনিু প্রহি বছর ওড়াকাহদনি
শদশ-হবনদনশর মতুয়ারা সহম্মহলি িে এবাং িাঁর প্রহি শ্রদ্ধা হেনবদে কনরে।

বচত্রসাংক্রাহন্ত
বচত্রসাংক্রাহন্ত প্রধােি হিন্দু সম্প্রদানয়র একটি উৎসব। বাাংলা সনের শশষ হদেটিনক বলা িয় সাংক্রাহন্ত। এহদে
মূলি পুরািে বৎসরনক হবদায় র্াোনো িয়। একটি শলাকউৎসব হিনসনব এনি ধমীয় উিাদানের সনঙ্গ সামাহর্ক
হকছু আচারও হমনশ শর্নছ। হিন্দু শাস্ত্র ও শলাকাচার অনুসানর এই হদনে স্নাে, দাে, ব্রি, উিবাস প্রভৃহি
হক্রয়াকমজনক পু্যবর্েক বনল মনে করা িয়। বচত্রসাংক্রাহন্তর প্রধাে উৎসব চড়ক। এর সনঙ্গ চনল র্ার্নের শমলা।
শর্াটা বচত্রমাস জুনড় উিবাস, হভিান্ননভার্ে প্রভৃহি হেয়ম িালে করার ির সাংক্রাহন্তর হদে সন্নুাসীরা বা সাধারণ
শলানকরা শূলনিাঁড়া, বাণনিাঁড়া ও বড়হশর্াঁো অবস্থায় চড়কর্ানছ (উঁচু কনর শিাঁিা কানঠ) শ ারা, আগুনে িাঁটা
প্রভৃহি সব ভয়ঙ্কর ও কষ্টসাধ্য বদহিক কলা-নকৌশল শদখায়। অবে বিজমানে এ ধরনের শখলা অনেক কনম
এনসনছ।
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অিীনি এই শলাকউৎসব উিলনিু গ্রামাঞ্চনলর গৃিস্থবাহড়নি আত্মীয় সমার্ম ও আেদানুষ্ঠাে িনিা। এখে এই
প্রো শেই বলনলই চনল। বিজমানে ঢাকাসি শদনশর হবহভন্ন স্থানে ববশাখী শমলা োনম এই শমলার আনয়ার্ে করা
িয়।

শুভ মিালয়া
মিালয়া হিন্দুনদর একটি ধমীয় উৎসব। এর মনধ্য একাহধক ধমীয় কৃনিুর সমিনয় নটনছ। আহশ্বে মানসর
জ
শুেিনি দুর্াপূর্া
অনুহষ্ঠি িয়। এ শুেিিনক বলা িয় শদবীিি। আর এ শদবীিনির অে জাৎ আহশ্বে মানসর
শুেিনির ঠিক আনর্র কৃেিিনক বলা িয় হিতৃিি বা অিরিি। অিরিনির অমাবস্যা হিহেনক বলা িয়
জ
জ
মিালয়া। বাাংলায় মিালয়ার হদে দুর্াপূর্ার
সূচো িয়। দুর্াপূর্ার
সািহদে পূনব জ মিালয়া অনুহষ্ঠি িয়।
জ
শলাকহবশ্বাস অনুযায়ী, এইহদে শদবী দুর্াজ মিজুনলানক আহবভূজিা িে। িাই মিালয়া দুর্াপূর্ার
আর্মেী উৎসব।
মিালয়া এনস শ াষণা শদয়, মা দুর্াজ আসনছে।
মিালয়ার হদে প্রতুুনষ চণ্ডীিাঠ করা িয়। অন্যহদনক এ মিালয়া প্রয়াি পূব জপুরুষনদর স্মরণ কনর, িাঁনদর শ্রদ্ধা
র্াোনোর হিহে। এ হিহেনি আনুষ্ঠাহেকভানব প্রয়াি পূব জপুরুষনদর শ্রদ্ধা র্াোনো িয়। ধমীয় আচার বা রীহি
শমনে পূব জপুরুষনদর আত্মার শাহন্তর উনেনে র্ঙ্গার ধানর স্মৃহি-িিজণ ও হিণ্ডদাে করা িয়। অে জাৎ সকৃিজ্ঞ হচনত্ত
জ আর্মেী শ াষণা মিালয়ার মূল উনেে। এর মধ্য হদনয় ঐহিনিুর প্রহি
পূব জপুরুষনদর স্মরণ এবাং শদবী দুর্ার
শ্রদ্ধা প্রকাশ করা িয়। আর ধমীয় উৎসনবর আনয়ার্ে শয সাাংস্কৃহিক ধারা িানকও এহর্নয় হেনয় যাওয়া িয়।
মিালয়া উিলনিু সাংর্ীিানুষ্ঠাে, আনলাচো সভা প্রভৃহির আনয়ার্ে করা িয়। বাাংলানদশ শবিার ও বাাংলানদশ
শটহলহভশে মিালয়া উিলনিু হবনশষ ধমীয় অনুষ্ঠাে সম্প্রচার কনর। হদেটিনি হিন্দু ধমীয় িাব জণ হিসানব ঐহেক
ছুটি োনক।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূর্া
লক্ষ্মীপূর্া হিন্দুনদর অন্যিম ধমীয় উৎসব। লক্ষ্মী সম্পদ, সমৃহদ্ধ ও শসৌভানগ্যর শদবীরূনি পূহর্িা িে। ঋনেনদ শ্রী
ও ঐশ্বনয জর শদবী অনে জ লক্ষ্মীর োম িাওয়া যায়। ঐহত্তরীয়সাংহিিায় লক্ষ্মী ও শ্রী আহদনিুর দুই স্ত্রীরূনি কহল্পি;
শিিেব্রাহ্মনণ প্রর্ািহি শেনক এবাং রামায়নণ সমুদ্রমন্থনের সময় িদ্মিনস্ত হিহে উহত্থি িে বনল বহণ জি িনয়নছ।
শদবী লক্ষ্মী কখনো হবষ্ণুশহক্ত লক্ষ্মী, আবার কখনো কমলা, র্র্লক্ষ্মী, মিালক্ষ্মী ইিুাহদ োনম িহরহচি।
লক্ষ্মীনদবীর রূিনবহচত্রু িয জানলাচোয় শদখা যায় শয, হিহে কখনো হদ্বভ্যর্া, কখনো-বা চতুভ্যজর্া। িনব হিহে সব জত্রই
িদ্মাসো ও িদ্মিস্তা; প্রভাি সূনয জর ন্যায় িাঁর শর্ুাহি। হিহে হবহভন্ন অলঙ্কানর অলঙ্কৃি এবাং িাঁর বািে শপঁচক।
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জ
দুর্াপূর্ার
অব্যবহিি িরবিী পূহণ জমা হিহে অে জাৎ আহশ্বে মানসর শুেিনির পূহণ জমা হিহে লক্ষ্মীপূর্ার র্ন্য অহি
প্রশস্ত সময়। এহদে রানি শদবী মিজুবাসীনদর দ্বানর দ্বানর এনস আশীব জাদ হদনয় যাে। রানি শর্নর্ শেনক রািব্যািী
শদবীর ধ্যাে-আরাধোয় মগ্ন োকনল ভক্ত িাঁর অনুগ্রি লাভ কনরে বনল মনে করা িয়; আর ভক্তরা হবহেদ্র শেনক
লক্ষ্মীর পূর্া কনর বনল এ রািনক বলা িয় শকার্ার্রী পূহণ জমা বা শকার্ার্রী লক্ষ্মীপূর্া। এছাড়া প্রহি বৃিস্পহিবার
লক্ষ্মীপূর্া করা িয়।
লক্ষ্মীপূর্া উিলনিু বাহড়- নর হবহভন্ন রকম আল্পো আঁকা িয়; হবনশষ কনর নরর দরর্া শেনক শুরু কনর লক্ষ্মীর
আসে এবাং ধাে-চানলর শর্ালা িয জন্ত শছাট শছাট িানয়র ছাি শদওয়া িয়। এটি লক্ষ্মীর র্মেিনের প্রিীকরূনি
কহল্পি। পূর্ানন্ত ভক্তরা প্রসাদ খায়; অঞ্চলনভনদ োরনকল (হবনশষি োরনকনলর র্ল) এবাং োড়ু-হচড়া শখনয়
সারারাি লক্ষ্মীর িাঁচাহল িাঠ ও আেদফূহিজ কনর োনক।

শ্রী শ্রী োমাপূর্া
োমাপূর্া বা কালীপূর্া হিন্দু হবনশষি শাক্ত সম্প্রদানয়র অন্যিম প্রধাে ধমীয় উৎসব। কালী িনেে দশ
মিাহবদ্যার প্রেম মিাহবদ্যা। িাঁর সম্বনন্ধ োো পুরাণ ও িনন্ত্র বহু িথ্য আনছ। িাঁর বণ জো শমাটামুটি এরূি:
চতুভ্যজর্া, করালবদো, শম কৃেবণ জা, মুণ্ডমাহলেী, মুণ্ডসমূি শেনক হেুঃসৃি রক্তধারায় রহঞ্জিা, হত্রেয়ো,
হশববনিািহর দণ্ডায়মাো এবাং হশবাকুলনবহষ্টিা। িাঁর চতুভ্যজনর্র দহিণ িস্তদ্বনয় োনক খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রিাস এবাং
বাম িস্তদ্বনয় োনক বমজ ও িাশ; আর িহরধানে োনক ব্যাঘ্রচমজ। শদবী কালী বা োমা দুর্াজ শদবীর মনিা শহক্তর
শদবী। হিহে অসুর হবোনশ ভয়ঙ্করী। পৃহেবীর সকল অন্যায় ও অিুাচার দূর করার র্ন্য শদবী কালী অশুভ
শহক্তনক ধ্বাংস কনরে। কালী ভর্বাে হশনবর সিধহমজণী এবাং হবনশষ শদিনকাষ শেনক শদবী শকৌহষকী আহবভূজি
িে। িখে ভর্বিীনদবী কৃেবণ জ ধারণ কনরে বনল িাঁর োম িয় কালী বা কাহলকা। হিহে শুম্ভ-হেশুম্ভ োনম দুই
দােবনক বধ কনরে। িানদরই দুই শচলা চণ্ড ও মুণ্ডনক বধ করায় শদবীর আর এক োম িয় চামুণ্ডা।
জ
োমাপূর্া বা কালীপূর্া সাধারণি অমাবস্যার রানি করা িয়। কালীপূর্া দুর্াপূর্ার
ির কাহিজক-অগ্রিায়ণ
মানসর অমাবস্যা হিহেনি অনুহষ্ঠি িয়। পূর্ার হদে সন্ধুার সময় দীিাবহলর আনয়ার্ে করা িয় যা শদয়ালী োনম
িহরহচি। হবহভন্ন ধরনের মিামারীর (বসন্ত, কনলরা শরানর্র প্রাদুভজাব, েড়, বন্যা, খরা প্রভৃহির) সময় রিা কালী
বা োমা কালীর পূর্া করা িয়। শদবী কালী অন্যায় প্রহিনরাধ কনর ন্যায় প্রহিষ্ঠা কনরে। হিহে িাঁর ভক্তনদর
কল্যানণ হেনয়াহর্ি। অন্যায়কারীনদর কানছ শদবী রার্ী, ভয়াংকরী, ভনক্তর কানছ শস্নিময়ী র্েেী।
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ঐহেক ছুটি (হিষ্টাে িব জ)
ইোর সােনি

ইোর সােনি
ইোর সােনি িনলা হিষ্ট ধমজাবলম্বীনদর একটি ধমীয় উৎসব। হেউ শটোনমনন্টর বণ জো অনুযায়ী হযশুনক ক্রুশহবদ্ধ
কনর িিুা করার িনর, তৃিীয় হদে অে জাৎ রহববার হিহে কুালভাহরনি পুেরুত্থাে কনরে। হযশুর পুেরুত্থানের
টোনক স্মরণ করার র্ন্য হিষ্টাের্ণ এ হদবসটিনক যোনযাগ্য ময জাদায় িালে কনর। চহিশ হদেব্যািী উিবাস,
প্রাে জো এবাং অনুনশাচোর মাধ্যনম ইোর িালে করা িয়। চহিশ হদেব্যািী উিবানসর শশষ সপ্তািনক বলা িয়
পু্যব সপ্তাি।
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মা ী পূহণ জমা
মা ী পূহণ জমা শবৌদ্ধনদর একটি ধমীয় উৎসব। এহদে বুদ্ধনদব িাঁর িহরহেব জানণর (মৃতুুর) কো শ াষণা কনরে।
কহেি আনছ শয, বুনদ্ধর এরূি সাংকল্প গ্রিনণর সনঙ্গ সনঙ্গ িঠাৎ ভীষণ ভূকম্পে শুরু িয়। হভক্ষুর্ণ এর কারণ
র্ােনি চাইনল বুদ্ধ বনলে, িাঁর িহরহেব জানণর সঙ্কনল্পর কারনণই এরূি িনয়নছ; অে জাৎ িোর্নির র্ন্ম, মৃতুু ও
বুদ্ধে লাভ কানল র্র্ৎ এমহেভানব আনলাহড়ি িয়।
বুনদ্ধর িহরহেব জানণর কো শুনে উিহস্থি হভক্ষুরা হবষণ্ণ ও শশাকাহভভূি িনল বুদ্ধ িাঁনদর বনলে, ‘মৃতুু অবেম্ভাবী,
এর্ন্য দুুঃখ করা অনুহচি। শিামরা সাংকল্পবদ্ধ ও দৃঢ়হচত্ত িনয় ধমজচচ জা কর, িনবই র্ন্ম-র্রা-ব্যাহধ-মৃতুুর এই
সাংসার উত্তীণ জ িনয় দুুঃখনক র্য় করনি িারনব।’ অে জাৎ এই হদেটির িাৎিয জ িনলা, আত্মশহক্তর উন্নয়ে এবাং
সকল প্রকার শেশ হবোশপূব জক কল্যাণময় হেব জাণ লানভর সামথ্যজ অর্জে। এ হদেটির আরও একটি হশিা িনলা,
মানুষ যহদ আধ্যাহত্মক সাধোয় পূণ জিা লাভ কনর িািনল শস হেনর্র র্ীবে-মৃতুুনকও হেয়ন্ত্রণ করনি সিম িয়।
এহদে প্রহিটি হবিানর বুদ্ধপূর্া, শীলগ্রিণ, হভক্ষুসাং নক হিণ্ডদাে, প্রদীিপূর্া, অহেিুভাবো ও ধমীয় সভার
আনয়ার্ে করা িয়। হদেটি শবৌদ্ধ সম্প্রদানয়র ধমীয় ও সামাহর্ক র্ীবনে হবনশষ গুরুেপূণ জ।

আষাঢ়ী পূহণ জমা
আষাঢ়ী পূহণ জমা শবৌদ্ধনদর অন্যিম ধমীয় উৎসব। শর্ৌিম বুনদ্ধর র্ীবনের হিেটি ঐহিিাহসক টো আষাঢ়ী
পূহণ জমা হিহেনি সাং টিি িনয়হছল। এহদে হিহে মাতৃর্নভজ প্রহিসহন্ধ গ্রিণ কনরে, শযৌবনে স্ত্রীপুনত্রর মায়া, রার্ু
িমিা ও হবত্তনবভব হবসর্জে হদনয় গৃিিুার্ কনরে এবাং বুদ্ধে লানভর ির প্রেম ধমজবাণী প্রচার কনরে। বুনদ্ধর
প্রচাহরি প্রেম ধমজবাণীনক বলা িয় ‘ধমজচক্র প্রবিজে সূত্র’। এ ছাড়া এ পূহণ জমা হিহেনি হিহে যমক ঋহদ্ধ
(হদব্যশহক্ত) প্রদশজে কনরে এবাং হভক্ষুর্ণনক আত্মহবশুহদ্ধ ও আত্মহবনেষণাত্মক শচিোয় উিীহবি করার লনিু
বষ জাব্রি িালনের হেনদ জশ শদে। এহদে বুদ্ধনদব বারাণসীনি মিাোম, অশ্বহর্ৎ, বপ্প, ভহদ্রয় ও শকািষা এ িাঁচর্েনক
িাঁর অহর্জি হসহদ্ধিত্ত্ব ব্যাখ্যা কনরে। র্র্নি বুদ্ধবাণীর প্রেম প্রকাশ নট এহদেই। িাই ঐহিিাহসক ও ধমীয়
দৃহষ্টনকাণ শেনক আষাঢ়ী পূহণ জমা হবনশষ গুরুেবি।
আষাঢ়ী পূহণ জমার হশিাসমূনির মনধ্য উনিখনযাগ্য িনলা: সাধো ও কমজপ্রনচষ্টায় সিলিা ছাড়া হবিলিা শেই;
হবষয়-আসহক্তনি কীহিজ, খ্যাহি এবাং মােহসক ও শারীহরক শাহন্ত শেই; িুানর্ই শাহন্ত, িুানর্ই মিত্ত্ব, িুানর্ই
মুহক্ত এবাং িুানর্ই হেব জাণ। র্ীবনে িুানর্র চচ জা অিুন্ত কঠিে। িাই ধারাবাহিক প্রনচষ্টায় িুানর্র এ শহক্ত ও
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শযাগ্যিা অর্জে করনি িয়। একবার অহর্জি িনল শস িুার্নচিো অেন্ত র্ীবনের অফুরন্ত সম্পনদ িহরণি িয়।
বুদ্ধও িাঁর র্ার্হিক সম্পদ, রার্ু, স্ত্রীপুত্র িহরিুার্ কনর অেন্ত র্র্নির অধীশ্বর িনি সিম িনয়হছনলে। এহদে
হবিানর হবিানর পূর্া-অচ জোসি োো ধরনের অনুষ্ঠানের আনয়ার্ে করা িয়। শবৌদ্ধ উিাসক-উিাহসকারা এহদে
উিবাসব্রি গ্রিণ কনরে।

মধু পূহণ জমা (ভাদ্র পূহণ জমা)
মধু পূহণ জমা শবৌদ্ধনদর একটি ধমীয় উৎসব। িাহরনল্যয়ক বনে অবস্থােকানল বুনদ্ধর প্রহি বন্য প্রাণীনদর
শসবািরায়ণিা ও সিনযাহর্িার স্মারক হিনসনব ভাদ্র মানসর পূহণ জমা হিহেনি এ উৎসব িাহলি িয়। এর উনেে
দানের মহিমা প্রচার করা। বুদ্ধনদব যখে িাহরনল্যয়ক বনে দশম বষ জাবাস ব্রি িালে করহছনলে, িখে একটি
িাহি ও একটি বাের হভিা করা, িলমূল সাংগ্রি করা, হিাংর প্রাণীনদর িাি শেনক আত্মরিা ইিুাহদ কানর্
বুদ্ধনক সব সময় সািায্য করি। এভানব িানদর শসবা শিনয় বুদ্ধ হেহব জনি বষ জাব্রি যািে করহছনলে। একহদে
বােরটি বুদ্ধনক একটি শমৌচাক এনে হদনল হিহে িা শেনক মধু সাংগ্রি কনরে। িা শদনখ আেদহচত্ত শসই বাের
র্ানছ র্ানছ লািালাহি করনি হর্নয় মাটিনি িনড় মৃতুুবরণ কনর। শসহদে হছল ভাদ্র মানসর পূহণ জমা হিহে। িাই
মােনবির একটি প্রাণীর দানের মহিমা স্মরণীয় কনর রাখার র্ন্য এহদেটিনক ‘মধুপূহণ জমা’ োনম আখ্যাহয়ি করা
িয়।
দানের মহিমা প্রচার ছাড়া এ পূহণ জমার আর একটি িাৎিয জপূণ জ হদক িনলা িারস্পহরক ঐকু প্রহিষ্ঠা করা।
শকৌশাম্বীবাসী হভক্ষুনদর মনধ্য শয হদ্বধাহবভহক্ত হছল, িার অবসানে এহদে হভক্ষুর্ণ িাহরনল্যয়ক বনে হর্নয় বুনদ্ধর
হেকট ঐকুমনন্ত্র দীহিি িে। বুদ্ধ িাঁনদর বলনলে: এই িাহি িার উিযুক্ত সঙ্গী ো শিনয় একাকী বনে বাস
করনছ। প্রজ্ঞাবাে ও উিমানর্রজ সঙ্গী ো শিনল র্র্নি একাকী অবস্থাে করাই শশ্রয়, কারণ মূখ জ সঙ্গী দুনভজার্
বাড়ায়।
মধুপূহণ জমার হশিা িনলা দাে, শসবা ও একিা সমার্র্ীবনে শযমে, শিমহে আর্যবর্ীবনেও অিহরিায জ। ঐকু
প্রহিষ্ঠার র্ন্য িারস্পহরক সহিষ্ণুিার প্রনয়ার্ে। দাে-শসবা শুধু মানুনষর র্ীবনে েয়, মােনবির প্রাণীর র্ীবনেও
িহরবিজে আনে। িাই সব জদা বমত্রী, করুণা ও িুানর্র শচিোয় উদ্বুদ্ধ িনয় িারস্পহরক কল্যাণনবানধর মােহসকিা
হেনয় র্ীবে অহিবাহিি করা উহচি। এশি সকনলর কল্যাণ িয়। এহদে শবৌদ্ধ উিাসক-উিাহসকা ও
আবালবৃদ্ধবহণিা মধু হদনয় বুদ্ধপূর্া কনর এবাং হভক্ষুর্ণনক মধু দাে কনর। সকল শবৌদ্ধহবিানর এহদে আেদ ে
িহরনবনশর সৃহষ্ট িয়।
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প্রবারণা পূহণ জমা (আহশ্বেী পূহণ জমা)
প্রবারণা পূহণ জমা শবৌদ্ধনদর অন্যিম ধমীয় উৎসব। এর অির োম আহশ্বেী পূহণ জমা। ‘প্রবারণা’ শনের অে জ প্রকৃষ্টরূনি
বরণ করা, হেনষধ করা ইিুাহদ। ‘বরণ করা’ অনে জ হবশুদ্ধ হবেয়াচানর র্ীবে িহরচাহলি করার আদনশজ ব্রিী
িওয়া, আর ‘হেনষধ’ অনে জ আদশজ ও ধমজাচানরর িহরিন্থী কমজসমূি িহরিার করানক শবাোয়। এহদে বত্রমাহসক
বষ জাবাস সমাহপ্তনি হভক্ষুর্ণ আিে আিে শদাষত্রুটি অির হভক্ষুর্নণর হেকট প্রকাশ কনর িার প্রায়হিত্ত হবধানের
আিবাে র্াোয়। এমেহক অজ্ঞািসানর শকানো অিরাধ িনয় োকনল িার র্ন্যও িমা প্রাে জো কনর। অে জাৎ
বদেহদে র্ীবোচানরর প্রহিটি মুহূনিজ সনচিেভানব টিিব্য সব জহবধ শদাষনক বর্জে কনর গুনণর প্রহি আকৃষ্ট োকার
শচিো সৃহষ্ট করাই প্রবারণার উনেে। শ্রাবস্তীর শর্িবনে অবস্থােকানল শর্ৌিম বুদ্ধ হভক্ষুসাংন র িালেীয় হিনসনব
এর প্রবিজে কনরে।
আহশ্বে মানসর পূহণ জমা হিহেনি প্রবারণা িাহলি িয়। প্রবারণার ির হভক্ষুসাং নক অধীি জ্ঞাে প্রচানরর র্ন্য
গ্রানম-র্নঞ্জ শযনি িয়। এ সময় িাঁরা কল্যানণর বাণী প্রচার কনরে, যানি শদব-মনুষ্যসি সব প্রাণীর কল্যাণ সাহধি
িয়। এভানব প্রবারণা শশষ িওয়ার ির প্রহিটি শবৌদ্ধহবিানর িাহলি িয় কঠিে চীবর দাে উৎসব।
প্রবারণা পূহণ জমার অন্য একটি বহণ জল হদক িনলা িানুস উনত্তালে। শবৌদ্ধশাস্ত্রমনি বুদ্ধনদব আধ্যাহত্মক শহক্তবনল
শদবনলানক হর্নয় মানক ধমজনদশো কনর এহদে স্বর্ জ শেনক মনিজু অবিরণ কনরে। এ কারনণ শবৌদ্ধর্ণ প্রবারণা
পূহণ জমায় আকানশ প্রদীি প্রজ্জ্বলনের প্রিীকরূনি িানুস উনত্তালে কনর। এ সাংক্রান্ত আনরকটি কাহিেী িনলা: হসদ্ধাে জ
শর্ৌিম শকানো এক সময় মাোর এক গুে চুল শকনট বনলহছনলে হিহে যহদ হসহদ্ধলানভর উিযুক্ত িে িািনল এই
কহিজি চুল শযে হেনম্ন িহিি ো িনয় ঊনধ্বজ উনঠ যায়। িাঁর ইোনুযায়ী শকশগুে আকানশ উনঠ হর্নয়হছল। িাই
বুনদ্ধর শকশধাতু পূর্ার স্মৃহিস্বরূি আকানশ এই িানুস ওড়ানো িয়। এ করনণ আত্মহবনেষনণর হশিা, মাতৃকিজব্য
িালে ও হবেয়হবধাে অনুশীলনের বহুহবধ মহিমায় এই প্রবারণা পূহণ জমা মহিমাহিি। প্রহি বছর আহশ্বেী পূহণ জমায়
শবৌদ্ধরা শ্রদ্ধা-ভহক্ত সিকানর প্রবারণা পূহণ জমা িালে কনর। এ উিলনিু আনয়ার্ে করা িয় বুদ্ধপূর্াসি োো
পু্যবানুষ্ঠানের। বাঙাহল শবৌদ্ধনদর ধমীয়, সামাহর্ক ও সাাংস্কৃহিক র্ীবনে এ পূহণ জমার আনবদে খুবই র্ভীর।
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ববসাহব উৎসব
ববসাহব বাাংলানদনশর হিেটি ক্ষুদ্র নৃ-শর্াষ্ঠীর বষ জবরণ উৎসব। বষ জবরণ উৎসবনক হত্রপুরারা ববসু, মারমারা সাাংগ্রাই
ও চাকমারা হবজু বনল অহভহিি কনর, এই হিে োনমর আদ্যাির হেনয় ববসাহব োনমর উৎিহত্ত। হবহভন্ন
অনুষ্ঠানের মধ্য হদনয় পুরনো বছনরর কাহলমা আর র্ীণ জিানক ধুনয় েতুে বছরনক বরণ কনর শেয় িারা। সাধারণি
বছনরর শশষ দুইহদে এবাং েতুে বছনরর প্রেম হদে বষ জবরণ উৎসব ববসাহব িাহলি িয় বাদরবাে, রাঙ্গামাটি ও
খার্ড়াছহড় িাব জিু শর্লায়।
ববসু উৎসব হত্রপুরানদর সবনচনয় বড় উৎসব। ববসু উৎসব একটাো হিে হদে িালে করা িয়। ববসু উৎসনবর
প্রেম হদে িাহর ববসু। এই হদে শভানর ঘুম শেনক উনঠ িারা রনদার শলনিনিাঁনছ, বসিবাহড় কািড়নচািড়
িহরষ্কার-িহরেন্ন কনর, হবনশষ একপ্রকার র্ানছর িািার রস আর িলুনদর রস হমহশনয় শর্াসল কনর। ফুল হদনয়
রবাহড় সার্ায়। শদবিার োনম েদীনি বা েণ জায় ফুল হছটিনয় খুমকামীাং পূর্া শদয়। শকউ শকউ পুষ্পপূর্া কনর।
এহদে মহিলারা হবহন্ন চাউনলর হিঠা ও শচালাই মদ বিহর কনর। পুরুনষরা বাঁশ ও শবি হশনল্পর প্রহিনযাহর্িা ও
শখলাধুলায় শমনি উনঠ। িাহর ববসু উৎসনবর হদে শেনক এরা র্রয়া নৃিু িহরনবশে শুরু কনর। এ নৃিু সাি হদে
শেনক আটাশ হদে িয জন্ত চনল। োচ শশনষ র্রয়া পূর্ার ব্যবস্থা করা িয়। উৎসনবর হদ্বিীয় হদে হবসুমানি হত্রপুরারা
েববষ জনক স্বার্ি র্াোয়, ধূি, চদে ও প্রদীি শেনল পূর্া শদয় ও উিাসো কনর। সবাই গ্রাম শেনক গ্রানম ঘুনর
শবড়ায়। বাহড় বাহড় হর্নয় িাচে, শসমাই ও হমহষ্ট খায়। এছাড়া এহদে িারা হেরাহমষ শভার্ে কনর। শকানো প্রাণী
বধ কনর ো। অনুষ্ঠানের তৃিীয় হদে হবহসকািানল আহমষ খাবার গ্রিনণ বাধা শেই। এহদেও ফুল শদওয়া িয় ও
উিাসো করা িয়। িারা বনয়ানর্ুষ্ঠনদর শর্াসল কহরনয় িানয়র কানছ পূর্ার বেনবদ্য হিনসনব ফুল রানখ এবাং
প্রণাম কনর।
মারমারা পুরািে বছরনক হবদায় র্াহেনয় েতুে বছরনক বরণ করার উৎসবনক সাাংগ্রাই উৎসব বনল। িারা
ববশানখর প্রেম হদনে হবহভন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যহদনয় িালে কনর বাাংলা েববষ জ। িাচে, হিঠা এবাং োো মুখনরাচক
খাবানরর আনয়ার্ে কনর মারমা র্েনর্াষ্ঠী। সবাই েতুে শিাশাক িনর, এনক অিনরর বাহড় যায় এবাং কুশল
হবহেময় কনর। সব বয়শসর োরীপুরুষ সহম্মহলিভানব োচ আর র্ানে শমনি উনঠ। মারমা বৃদ্ধরা অষ্টশীল িালনের
র্ন্য মহদনর যায়। মারমা র্েনর্াষ্ঠীর এ হদনের প্রধাে আকষ জণ িনে র্ল অনুষ্ঠাে বা িাহে শখলা। মারমা ভাষায়
র্ল অনুষ্ঠােনক বলা িয় হরলাংনিানয়। িাহেনক িহবত্রিার প্রিীক ধনর হেনয় মারমা িরুণিরুণীরা িাহে হছটিনয়
হেনর্নদর শুদ্ধ কনর শেয়।
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চাকমানদর বষ জবরণ উৎসব িনলা হবজু। িারা বচত্র মানসর ২৯ িাহরনখ ফুল হবজু, ৩০ িাহরনখ মূল হবজু এবাং
ববশানখর প্রেম হদনে র্র্ুাির্ুা হবজু োনম অনুষ্ঠাে িালে কনর। ফুল হবজুর হদে র্ভীর অর্যব শেনক ফুল সাংগ্রি
কনর। শসই ফুল হদনয় িারা রবাহড় সার্ায়, বুনদ্ধর উনেনশ উৎসর্ জ কনর, েদী বা পুকুনরর িানড় বিহর পূর্ামিনি
শরনখ প্রাে জো কনর এবাং হপ্রয়র্েনক উিিার শদয়। মূল হবজুর হদনে অসাংখ্য কাঁচা িরকাহর সাংহমশ্রনণ ণ্ট বিহর
করা িয়। এছাড়া িানয়স ও োো ধরনের হিঠা বিহর করা িয়। এই হদনে চাকমারা ঐহিিুবািী শিাশাক িহরধাে
কনর রুাহলনি শযার্ শদয়, অবালবৃদ্ধবহেিা িাড়ায় িাড়ায় ঘুনর শবড়ায় এবাং আেদ কনর। সন্ধুা হেনয় আসার
সনঙ্গ সনঙ্গ বাহড় র, উঠাে ও শর্াশালায় প্রদীি োহলনয় সবার মঙ্গল কামো করা িয়। মহদনর হর্নয় শমাম
োহলনয় ফুল হদনয় বুনদ্ধর পূর্া করা িয়। র্র্ুাির্ুা অনুহষ্ঠি িয় েববনষ জর প্রেম হদনে। এহদে চাকমারা হবশ্রাম
কনর, বড়নদর স্নাে কহরনয় হদনয় আশীব জাদ প্রাে জো কনর। শবৌদ্ধহবিানর হর্নয় প্রাে জোয় অাংশগ্রিণ কনর।
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তথ্য-উৎস :
১. বাাংলাদেদের জাতীয় জ্ঞানদ াষ বাাংলাপিপিয়া (অনলাইন সাংস্করণ), বাাংলাদেে এপেয়াটি সসাসাইটি, ঢা া
২. অনলাইন মুক্ত পবশ্বদ াষ উইপ পিপিয়া
৩. প্রাথপি ও িাধ্যপি ির্ যাদয়র িাঠ্যপুস্ত , জাতীয় পেক্ষাক্রি ও িাঠ্যপুস্ত সবাি য, বাাংলাদেে
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