বর্ষবরণের আমল
আল্লাহর দরবাণর মাণের যে হহোব গ্রহেণোগ্য, যে হহোব আল্লাহ আেমান-জমীন তৈরী করার আণগ্ই কণরণেন আর ৈা হণলা এই চন্দ্র মাণের
হহোব। প্রথণম আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন বড় বড় হকেু মাখলুক েৃহি করণলন েয় হদণন। কুরআণন যে “হেৈযাণৈ আইয়যাম” বলা হণয়ণে ৈা
হণলা আণখরাণৈর েয় হদন। ঐ েয় হদণন চাাঁদ-েূেষ েৃহি হণয়ণে। হকন্তু এর আণগ্ চাাঁদ-েূেষ হকেুই েৃহি হয় হন। ৈাই বুঝা োয় যে আল্লাহ
কুরআণন যে েয় হদণনর কথা উণল্লখ কণরণেন ৈা আণখরাণৈর েয় হদন। অথষাৎ এক হদন দুহনয়ার এক হাজার বেণরর েমান। এরপর আবার
োৈ হদণন যমৌহলক েৃহির মণযয আণরা হকেু হবস্তাহরৈ মাখলুক েৃহি করণলন। মুেহলম শরীণে ৈা উণল্লখ আণে। পরবৈষী োৈহদণন চাাঁদ-েূেষ
মজুদ। ৈাই এই োৈহদন মাণন দুহনয়ার োৈ হদন। আর েপ্তম হদণন পুরা আদম জাহৈর হপৈা হেরৈ আদমণক আ. েৃহি করণলন। এই োৈ
হদণনর হহোব যথণক চান্দ্র মাণের হহোব শুরু হণয়ণে। এবং এই েম্পণকষ আল্লাহ কুরআণন আয়াৈ নাহেল কণরণেন। ইন্না ইদ্দাৈা শুহুহরল্লাহ ইেনা
আশারা ইন্দাল্লাহ। হমনহা আশুণর হুরুম।” হনশ্চয়ই আল্লাহর হনকট মাণের গ্েনা বাণরাটা। এই বাণরা মাে বলণৈ চান্দ্র মাণের কথা বলা
হণয়ণে। ৈাই চান্দ্র মাণের হহোব রাখা েরণজ হকোয়া। যেৌর বেণরর কথা বলা হয়হন। যেৌর বেরণৈা দুহনয়া েৈহদন আণে ৈণৈাহদন। মু‘হমন
ৈার েকল কাজ চান্দ্র মাণের হহোব অনুোয়ী কণর। ইেলাম যমষ যে েৈয যমষ এবং যলণটি যমষ এই মােও ৈার একটা দহলল। যেৌর বের
(অথষাৎ ৩৬৫ হদণন বের) মৃৈ যকননা এর যকান পহরবৈষন হয় না। োরা জীবন একই থাকণব। হকন্তু চান্দ্র বের জীহবৈ। নরা-চরা কণর। কখণনা
২৯ হদণন মাে আবার কখণনা ৩০ হদণন। আল্লাহ োড়া যকউ বলণৈ পারণব না কৈ হদণন মাে হণব। এমনহক এই চান্দ্র মাণের হহণেণবই মু‘হমন
ৈার েমস্ত ইবাদৈ কণর থাণক। আশুরা, শণব-বারা‘আৈ, শণব-ক্বদর, ঈদ, হজ্জ, কুরবানী েবহকেুই চান্দ্র মাণের হহোব অনুোয়ী হয়।
আরাোৈও োরা বের পণর আণে হকন্তু এর হবণশর্ যকান েহজলৈ নাই। হেলহজ্জ মাণের নয় ৈাহরখ এর মূলয যবণড় োয়।
আরবী বের বা চান্দ্র বেণরর আণরা একহট বড় েহজলৈ হণলা আল্লাহর যমণহরবানীণৈ আরবী বের হনণয় যকউ নিাহম কণরহন। ইনশাআল্লাহ
কখণনা হণব না। আল্লাহ যহোজৈ কণরণেন। শরীয়ণৈ বর্ষবরে বণল যকান আমল যনই। বরং গুনাহ, হারাম। অথচ বাংলা বের বা ইংণরজী বের
হনণয় অণনক নিাহম কণর থাণক। জরীণপ এণেণে দুহনয়াণৈ একহদণন েবণচণয় যবশী মদপান কণর থাণক ইংণরজী বেণরর শুরুর হদণন। বর্ষবরে
কণর, মানুর্ হণয় বাঘ,হহরণের মুণখাশ পণর জাণনায়াণরর রূপ যারে কণর।
ৈণব হযাাঁ মণন রাখণৈ হণব মুেলমাণনর বা ইেলাণমর শত্রু েবষস্থণর েহড়ণয় আণে। ইেলামণক ধ্বংে করাই ৈাণদর একমাত্র কাজ। আর এই
কাজ েম্পন্ন করার জনয ৈারা মুেলমাণনর নাম, যলবাে আকৃহৈ যারেকণর কণর থাণক। েহৈযকার অণথষ এরা ইয়াহুদ-নাোরাণদরই এণজন্ট।
ইয়াহুদ-নাোরাণদর টাকায় লাহলৈ-পাহলৈ হণে। েুৈরাং যকউ েহদ আরবী বেণরর বর্ষবরণের উণদ্দণশয ওয়াজ-মাহহেল, কুরআন
হৈলাওয়াণৈর মজমা বা অনয যকান ইবাদৈ কণর ৈণব ৈা গুনাণহর কাজ হহণেণবই গ্েয হণব। হুজুর  ﷺনবুওয়যাৈ পাওয়ার পর দীঘষ যৈইশ
বের দুহনয়াণৈ হেণলন হকন্তু কখণনা বর্ষবরে উপলণে যকান আমল বা যকান হবণশর্ মজমা কণরন হন, আল্লাহর রােূল  ﷺইণেকাণলর পর
োহাবা রা. একশ বের দুহনয়াণৈ হেণলন হকন্তু ৈাাঁরাও কখণনা বর্ষবরে উপলণে যকান আমল বা যকান হবণশর্ মজমা কণরন হন। কুরআন হাদীে
দ্বারা এর যকান প্রমাে যনই।
শাইখুল হাদীে মুেৈী মনেূরুল হক দা.বা. এর বয়ান যথণক েংগ্রহীৈ।
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