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ঈদ-ই-িমলাদুন্নবী পৰ্বতর্ন ও পৰ্বতর্ক: একিট ঐিতহািসক 
পযর্ােলাচনা 

 

পরম করুণাময় আল্লাহর নােম শুরু করিছ। তাঁর জনয্ই সকল পৰ্শংসা। সালাত ও 
সালাম মহান রাসূল, আল্লাহর হাবীব ও মানবতার মুিক্তদূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়া সাল্লাম, তাঁর পিরবারবগর্ ও সঙ্গীেদর উপর। আজেকর িবেশব্ মুসিলম উম্মার 
অনয্তম উত্সেবর িদন হেচ্ছ ‘‘ঈেদ মীলাদুন্নবী’’। সারা িবেশব্র বহু মুসিলম অতয্ন্ত 
জাঁকজমক, ভিক্ত ও মযর্াদার সােথ আরবী বত্সেরর ৩য় মাস রিবউল আউআল মােসর 
১২ তািরেখ এই ‘‘ঈেদ মীলাদুন্নবী’’ বা নবীর জেন্মর ঈদ পালন কেরন। িকন্তু অিধকাংশ 
মুসিলমই  এই ‘‘ঈেদর’’ উত্পিত্ত ও িবকােশর ইিতহােসর সােথ পিরিচত নন। েয সকল 
বয্িক্ততব্ এই উত্সব মুসিলম উম্মার মেধয্ পৰ্চলন কেরিছেলন তাঁেদর পিরচয়ও আমােদর 
অিধকাংেশর অজানা রেয়েছ। এই িনবেন্ধ আিম উপেরাক্ত িবষয়গুিল আেলাচনার েচষ্টা 
করব।  

১) ঈেদ মীলাদুন্নবী: পিরিচিত: 
ক) ‘‘মীলাদ’’ শে র অথর্ ও বয্াখয্া: 
মীলাদ শে র আিভধািনক অথর্: জন্মসময়। এই অেথর্ ‘‘মাওিলদ’’ শ িটও বয্বহৃত 

হয়1। আল্লামা ইবেন মানযূর তাঁর সুপৰ্িসদ্ধ আরবী অিভধান ‘‘িলসানুল আরেব’’ 
িলখেছন: ي و فيه: ميالد الرجل "اسم الوقت ا " অথর্াত্: ‘‘েলাকিটর মীলাদ: েয সমেয় েস 

জন্মগৰ্হণ কেরেছ েস সমেয়র নাম।’’2 সব্ভাবত:ই মুসিলমগণ ‘‘মীলাদ’’ বা ‘‘মীলাদুন্নবী’’ 
বলেত শুধুমাতৰ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম-এর জেন্মর সমেয়র 
আেলাচনা করা বা জন্ম কথা বলা েবাঝান না। বরং তাঁরা ‘‘মীলাদুন্নবী’’ বলেত 
রাসূলুল্লাহৰ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর) জেন্মর সময় বা জন্মিদনেক িবেশষ 
পদ্ধিতেত উদযাপন করােকই েবাঝান। আমরা এই আেলাচনায় ‘‘মীলাদ’’ বা ‘‘ঈেদ 
মীলাদুন্নবী’’ বলেত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্ম উদযাপন বুঝাব। 
তাঁর জন্ম উপলেক্ষ েকান আনন্দ পৰ্কাশ, তা তাঁর জন্মিদেনই েহাক বা জন্ম উপলেক্ষ 
অনয্ েকান িদেনই েহাক েয েকান অনুষ্ঠােনর মাধয্েম তাঁর জন্ম পালন করােক আমরা 
‘‘মীলাদ’’ বেল েবাঝব। শুধুমাতৰ্ তাঁর জীবনী পাঠ, বা জীবনী আেলাচনা, তাঁর বাণী, তাঁর 
শরী‘আত বা তাঁর হাদীস আেলাচনা, তাঁর আকৃিত বা পৰ্কৃিত আেলাচনা করা মূলত: 
মুসিলম সমােজ মীলাদ বেল গণয্ নয়। বরং জন্ম উদযাপন বা পালন বা জন্ম উপলেক্ষ 

                                                                  
1 ড: ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (ৈবরুত, দারুল িফকর) ২/১০৫৬। 
2 ইবেন মনজুর, িলসানুল আরব (ৈবরুত, দারু সােদর) ৩/৪৬৮। 



  

িকছু অনুষ্ঠান করাই মীলাদ বা ঈেদ মীলাদুন্নবী িহেসেব মুসিলম সমােজ িবেশষভােব 
পিরিচত।  

খ) ‘‘মীলাদ’’ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মিদন:  
মীলাদ অনুষ্ঠান েযেহতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর জন্মিদন পালন 

েকিন্দৰ্ক, তাই পৰ্থেমই আমরা তাঁর জন্মিদন সম্পেকর্ জানেত েচষ্টা করব। সব্ভাবত:ই 
আমরা েয েকান ইসলামী আেলাচনা কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়া সাল্লােমর হাদীেসর আেলােক শুরু কির। কুরআনুল কারীেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর ‘‘মীলাদ’’ অথর্াত্ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদযাপন বা 
পালন সম্পেকর্ িকছুই বলা হয়িন। কুরআন করীেম পূবর্বতী েকান েকান নবীর জেন্মর 
ঘটনা উেল্লখ করা হেয়েছ, তেব েকাথাও েকানভােব েকান িদন, তািরখ, মাস উেল্লখ 
করা হয় িন। অনুরূপভােব ‘‘মীলাদ’’ পালন করেত, অথর্াত্ কােরা জন্ম উদযাপন করেত 
বা জন্ম উপলেক্ষ আেলাচনার মাজিলস করেত বা জন্ম উপলেক্ষ আনন্দ পৰ্কােশর েকান 
িনেদর্শ, উত্সাহ বা েপৰ্রণা েদওয়া হয় িন। শুধুমাতৰ্ আল্লাহর মিহমা বণর্না ও িশক্ষা 
গৰ্হেণর জনয্ই এসকল ঘটনা উেল্লখ করা হেয়েছ। ঐিতহািসক তথয্ািদ আেলাচনার 
মাধয্েম এর আিত্মক েপৰ্রণার ধারাবািহকতা বয্হত করা হয় িন। এজনয্ আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মিদন সম্পেকর্ আেলাচনায় মূলত: হাদীস 
শরীফ ও পরবতর্ী যুেগর মুসিলম ঐিতহািসক ও আেলমগেণর মতামেতর উপর িনভর্র 
করব: 

হাদীস শরীেফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মিদন: 
হাদীস বলেত আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর কথা, কমর্, 

অনুেমাদন বা তাঁর সম্পেকর্ েকান বণর্না বুিঝ। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়া সাল্লােমর সহাবীগেণর কথা, কমর্ বা অনুেমাদনেকও হাদীস বলা হেয় থােক।3 
িহজরী িদব্তীয় ও তৃতীয় শতা ীেত পৰ্ায় অধর্শতািধক গৰ্েন্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর হাদীস ও তাঁর সাহাবাগেণর মতামত সনদ বা বণর্নাসূতৰ্সহ 
সংকিলত হয়। তন্মেধয্ ‘‘আল-কুতুবুস িসত্তাহ’’ নােম পৰ্িসদ্ধ ৬িট অিত পৰ্চিলত ও 
িনভর্রেযাগয্ গৰ্ন্থ িবেশষভােব উেল্লখেযাগয্। এ সকল হাদীসগৰ্েন্থর সংকিলত হাদীস 
েথেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মবার, জন্মিদন ও জন্মতািরখ 
সম্মেন্ধ পৰ্াপ্ত তথয্ িনম্নরূপ: 

এক. জন্মবার:  

                                                                  
3 আ ুল হাই লাখনাবী, যাফরুল আমানী ফী মুখতাসািরল জুরজানী (সংযুক্ত আরব আিমরাত, দুবাই, 
দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)  ৩১-৩৪ পৃ। 



  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মবার সম্পেকর্ হাদীস শরীেফ বিণর্ত 
হেয়েছ:  

نَّ رَُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَّ َعلَيِْه وََسلََّم ُسئَِل َقْن َص 
َ
ِ اهللاَّ َقنْه أ نَْصاِريِّ َر

َ
ِ َقتَاَدَة اْأل

َ
ْوِم َقْن أ

نِْزَل َعيَلَّ ِفيه: "االثْننَْيِ َفَقاَل 
ُ
ْو أ

َ
ُت ِفيِه َوَيْوٌم بُِعثُْت أ ْ ِ  "َِذاَك يَْوٌم ُو

আবু কাতাদা আল-আনসারী রািদয়াল্লাহু আনহু বেলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লামেক েসামবার িদন েরাজা রাখা সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হয়। িতিন 
বেলন: ‘‘এই িদেন (েসামবাের) আিম জন্মগৰ্হণ কেরিছ এবং এই িদেনই আিম নবুয়ত 
েপেয়িছ।’’4 ইমাম আহমদ তাঁর মুসনােদ সহীহ সনেদ বণর্না কেরেছন: 

َ اجَّيِبُّ : "َعِن ابِْن َقبَّاٍس قَاَل  ِ َ يَْوَم االثْننَْيِ وََخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصُو ِّ يَْوَم االثْننَْيِ َواْستُنِْبَئ يَْوَم االثْننَْيِ َوتُُو
َة إِىَل الَْمِديَنِة يَْوَم االثْننَْيِ َوقَِدَم الَْمِدينََة يَْوَم االثْننَْيِ َوَرَفَع احْلَ 

ْسوََد يَْوَم االثْننَْيِ ُمَهاِجًرا ِمْن َمكَّ
َ
  "َجَر اْأل

  ইবেন আববাস বেলন: ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম েসামবাের 
জন্মগৰ্হণ কেরন, েসামবাের নবুয়ত লাভ কেরন, েসামবাের ইেন্তকাল কেরন, েসামবাের 
মক্কা েথেক িহজরত কের মদীনার পেথ রওয়ান কেরন, েসামবাের মদীনা েপৗছান এবং 
েসামবােরই িতিন হাজাের আসওয়াদ উেত্তালন কেরন।’’5  

এভােব আমরা হাদীস শরীফ েথেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর 
জন্ম বার জানেত পাির। সহীহ হাদীেসর আেলােক পৰ্ায় সকল ঐিতহািসক একমত েয, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম েসামবার জন্মগৰ্হণ কেরন।  

দুই. জন্ম বত্সর: 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মবত্সর বা জেন্মর সাল সম্পেকর্ 

বিণর্ত হেয়েছ:  
هِ قَاَل  نِيِه َقْن َجدِّ

َ
ِلِب بِْن َقبِْد اهللاَِّ بِْن قَيِْس بِْن خَمَْرَمَة َقْن أ نَا َورَُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ " :َعِن الُْمطَّ

َ
ُت أ ْ ِ ُو

ْم . يِْه وََسلََّم َخَم الِْفيلِ اهللاَّ َعلَ 
َ
ْكرَبُ أ

َ
نَْت أ

َ
أ
َ
ٍْث أ َ َخا بيَِن َفْعَمَر بِْن 

َ
ْشيََم أ

َ
اَن ُقبَاَث ْنَن أ َل ُقثَْماُن ْنُن َقفَّ

َ
وََسأ

ْكرَبُ 
َ
قَْدُم ِمنُْه يِف  رَُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَّ َعلَيِْه وََسلََّم؟ َفَقاَل رَُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَّ َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
نَا أ

َ
ِمينِّ َوأ

َ رَُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَّ َعلَيِْه وََسلََّم َخَم الِْفيلِ  ِ َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب : رواه الرتمذي وقَاَل . الِْميالِد ُو
ِد بِْن إِْسَحَق    ".ال َغْعِرفُُه إِال ِمْن َحِديِث حُمَمَّ

  কায়স ইবেন মাখরামা রািদয়াল্লাহু আনহু বেলন: আিম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লাম দুজেনই ‘‘হাতীর বছের’’ জন্মগৰ্হণ কেরিছ। উসমান ইবন 
আফফান রািদয়াল্লাহু আনহু কুবাস ইবন আশইয়ামেক পৰ্শ্ন কেরন: আপিন বড় না 

                                                                  
4 সহীহ মুসিলম (িমশর, কাইেরা, দারু এহইয়াইল কুতুিবল আরািবয়য্াহ, তািরখিবহীন)  ২/৮১৯।  
5 আহমাদ ইবেন হামব্াল, আল-মুসনাদ (িমসর, দারুল মা‘আিরফ, ১৯৫০) ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬ 
(সম্পাদক আহমদ শািকর সনদ আেলাচনা কের  বেলেছন: হাদীসিটর সনদ সহীহ)  



  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বড়? িতিন উত্তের বেলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লাম আমার েথেক বড়, আর আিম তাঁর পূেবর্ জন্মগৰ্হণ কেরিছ। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম ‘‘হাতীর বছের’’ জন্মগৰ্হণ কেরন।’’6 হাতীর 
বছর অথর্াত্ েয বত্সর আবরাহা হাতী িনেয় কাবা ঘর ধব্ংেসর জনয্ মক্কা আকৰ্মণ 
কেরিছল। ঐিতহািসকেদর মেত এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খৰ্ীষ্টা  িছল।7 

িতন. জন্মমাস ও জন্ম তািরখ: 
এভােব আমরা হাদীস শরীেফর আেলােক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 

সাল্লােমর জন্ম বত্সর ও জন্ম বার সম্পেকর্ জানেত পাির। িকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর েকান হাদীেস তাঁর জন্মমাস ও জন্মতািরখ সম্পেকর্ েকান তথয্ 
পাওয়া যায় না। একারেণ পরবতী যুেগর আেলম ও ঐিতহািসকগণ তাঁর জন্মতািরখ 
সম্পেকর্ অেনক মতেভদ কেরেছন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মিদন: আেলমগণ ও ঐিতহািসকেদর 
মতামত: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্ম তািরখ সম্পেকর্ েযেহতু হাদীেস 
রাসূেলর হাদীেস েকান বণর্না আেস িন এবং সাহাবীগেণর মােঝও এ িবষেয় েকান 
সুিনিদর্ষ্ট মত পৰ্চিলত িছল না, তাই মুসিলম ঐিতহািসকগণ এ িবষেয় িবিভন্ন মত 
েপাষণ কেরেছন। ইবেন িহশাম, ইবেন সা‘দ, ইবেন কাসীর,  কাসতাল্লানী  ও অনয্ানয্ 
ঐিতহািসক ও সীরাতুন্নবী িলখকগণ এ িবষেয় িনম্নিলিখত মতামত উেল্লখ কেরেছন: 

1) কােরা মেত, তাঁর জন্ম তািরখ অজ্ঞাত, তা জানা যায় িন, এবং তা জানা সম্ভব 
নয়। িতিন েসামবাের জন্মগৰ্হণ কেরেছন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তািরখ 
জানা যায় না। এ িবষেয় েকান আেলাচনা তারা অবান্তর মেন কেরন। 

2) কােরা কােরা মেত, িতিন মুহাররম মােস জন্মগৰ্হণ কেরেছন। 
3) অনয্ মেত, িতিন সফর মােস জন্মগৰ্হণ কেরেছন। 
4) কােরা মেত, িতিন রিবউল আউআল মােসর ২ তািরেখ জন্মগৰ্হণ কেরন। িদব্তীয় 

িহজরী শতেকর অনয্তম ঐিতহািসক ও মাগাযী পৰ্েণতা মুহািদ্দস আবু মা‘শার নাজীহ 
ইবন আ ুর রহমান আস-িসনদী (১৭০িহ:) এই মতিট গৰ্হণ কেরেছন।  

5) অনয্ মেত, তাঁর জন্ম তািরখ রিবউল আউআল মােসর ৮ তািরখ। আল্লামা 

                                                                  
6  িতরিমযী,  আল-জািময়, পৰ্াগুক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম িতরিমযী বেলেছন: হাদীসিট হাসান 
গরীব।  
7 আকরাম িযয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়য্াহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল 
উলুম ওয়াল িহকাম, ৪থর্ সংস্করণ ১৯৯৩ ) ১/৯৬-৯৮, মাহদী েরজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন 
নাবাবীয়াহ (েসৗিদ আরব, িরয়াদ, বাদশাহ ফয়সল েকন্দৰ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২) ১০৯-১১০ পৃ। 



  

কাসতাল্লানী ও যারকানীর বণর্নায় এই মতিটই অিধকাংশ মুহািদ্দস গৰ্হণ কেরেছন। এই 
মতিট দুইজন সাহাবী   ইবেন আববাস ও জুবাইর ইবন মুতিয়ম রািদয়াল্লাহু আনহু 
েথেক বিণর্ত। অিধকাংশ ঐিতহািসক ও সীরাতুন্নবী িবেশষজ্ঞ এই মতিট গৰ্হণ কেরেছন 
বেল তারা উেল্লখ কেরেছন। পৰ্খয্াত তােবয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবেন মুসিলম ইবেন 
িশহাব আয-যুহরী (১২৫িহ:) তাঁর উস্তাদ পৰ্থম শতা ীর পৰ্খয্াত মুহািদ্দস ও নসবিবদ 
ঐিতহািসক তােবয়ী মুহাম্মাদ ইবেন জুবাইর ইবেন মুতিয়ম (১০০িহ:) েথেক এই মতিট 
বণর্না কেরেছন। কাসতালানী বেলন: ‘‘মুহাম্মাদ ইবেন জুবাইর আরবেদর বংশ পিরিচিত 
ও আরবেদর ইিতহাস সম্পেকর্ অিভজ্ঞ িছেলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 
সাল্লােমর জন্ম তািরখ সম্পিকর্ত এই মতিট িতিন তাঁর িপতা সাহাবী জুবাইর ইবন 
মুতিয়ম েথেক গৰ্হণ কেরেছন। েস্পেনর পৰ্খয্াত মুহািদ্দস ও ফিকহ আলী ইবেন আহমদ 
ইবেন হাযম (৪৫৬িহ:) ও মুহাম্মাদ ইবেন ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮িহ:) এই মতিটেক 
গৰ্হণেযাগয্ বেল মেন কেরেছন। েস্পেনর মুহািদ্দস আল্লামা ইউসূফ ইবেন আ ুল্লাহ 
ইবেন আ ুল বার ( ৪৬৩ িহ:) উেল্লখ কেরেছন েয, ঐিতহািসকগণ এই মতিটই সিঠক 
বেল মেন কেরন। মীলােদর উপর পৰ্থম গৰ্ন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবেন 
েদিহয়া (৬৩৩ িহ:) ঈেদ মীলাদুন্নবীর উপর িলিখত ‘‘আত-তানবীর ফী মাওিলিদল 
বািশর আন নাযীর’’ গৰ্েন্থ এই মতিটেকই গৰ্হণ কেরেছন। 

6) অনয্ মেত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্ম তািরখ ১০ই 
রিবউল আউয়াল। এই মতিট ইমাম হুসাইেনর েপৗতৰ্ মুহাম্মাদ ইবন আলী আল বােকর 
(১১৪িহ:) েথেক বিণর্ত। িদব্তীয় শতা ীর পৰ্খয্াত মুহািদ্দস আিমর ইবন শারািহল আশ 
শা‘বী (১০৪িহ:) েথেকও এই মতিট বিণর্ত। ঐিতহািসক মুহাম্মাদ ইবন উমর আল-
ওয়ােকদী (২০৭িহ:) এই মত গৰ্হণ কেরেছন। ইবেন সা‘দ তার িবখয্াত ‘‘আত-
তাবাকাতুল কুবরা’’-য় শুধু দুইিট মত উেল্লখ কেরেছন, ২ তািরখ ও ১০ তািরখ।8 

7) কােরা মেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্ম তািরখ ১২ 
রিবউল আউয়াল। এই মতিট িহজরী িদব্তীয় শতা ীর পৰ্খয্াত ঐিতহািসক মুহাম্মাদ 
ইবেন ইসহাক (১৫১িহ:) গৰ্হণ কেরেছন। িতিন বেলেছন: ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লাম হাতীর বছের রিবউল আউয়াল মােসর ১২ তািরেখ জন্মগৰ্হণ 
কেরেছন।’’9 এখােন লক্ষণীয় েয, ইবেন ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথয্ সাধারণত: 
সনদ সহ বণর্না কেরেছন, িকন্তু এই তথয্িটর জনয্ েকান সনদ উেল্লখ কেরন িন। 
েকাথা েথেক িতিন এই তথয্িট গৰ্হণ কেরেছন তাও জানান িন বা সনদসহ পৰ্থম 

                                                                  
8 ইবেন সা’দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (ৈবরুত, দারু এহইয়ােয়ত তুরািসল আরাবী)  ১/৪৭। 
9 ইবেন িহশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়য্াহ (িমশর, কায়েরা, দারুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, 
১৯৭৮)১/১৮৩ 



  

শতা ীর েকান সাহাবী বা তােবয়ী েথেক মতিট বণর্না কেরন িন। এ জনয্ অেনক 
গেবষক এই মতিটেক দুবর্ল বেল উেল্লখ কেরেছন10।  

8) অনয্ মেত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্ম তািরখ ১৭ই 
রিবউল আউয়াল। 

9) অনয্ মেত তাঁর জন্ম তািরখ ২২ েশ রিবউল আউয়াল। 
10) অনয্ মেত িতিন রিবউস সানী মােস জন্মগৰ্হণ কেরেছন। 
11) অনয্ মেত িতিন রজব জন্মগৰ্হণ কেরেছন। । 
12) অনয্ মেত িতিন রমযান মােস জন্মগৰ্হণ কেরেছন। ৩য় িহজরী শতেকর 

পৰ্খয্াত ঐিতহািসক যুবাইর ইবেন বাক্কার (২৫৬ িহ:) েথেক এই মতিট বিণর্ত। তাঁর 
মেতর পেক্ষ যুিক্ত হেলা েয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম সবর্সম্মতভােব 
রমযান মােস নবুয়ত েপেয়েছন। িতিন ৪০ বত্সর পূিতর্েত নবুয়ত েপেয়েছন। তাহেল 
তাঁর জন্ম অবশয্ই রমযােন হেব।11  
 

২) মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মিদবস পালন বা 
উদযাপন:  

ক) পূবর্কথা: 
উপেরর আেলাচনা েথেক আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর 

জন্মবার, জন্মমাস ও জন্মতািরখ সম্পেকর্ হাদীস ও ঐিতহািসকেদর মতামত জানেত 
েপেরিছ। তাঁর জন্মিদন সম্পেকর্ ইসলােমর পৰ্থম যুগগুিলর আেলম ও ঐিতহািসকেদর 
মতামেতর িবিভন্নতা েথেক আমরা সহেজই অনুমান করেত পারিছ েয, পৰ্থম যুেগ, 
সাহাবী, তােবয়ী ও তােব-তােবয়ীেদর মেধয্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর 
জন্মিদন পালন বা উদযাপন করার পৰ্চলন িছল না। কারণ তাহেল এধরেণর 
মতিবেরােধর েকান সুেযাগ থাকত না। মুহািদ্দস, ফিকহ ও ঐিতহািসকেদর গেবষণা 
আমােদর এই অনুমানেক সতয্ পৰ্মািণত করেছ।  

আমরা জািন েয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মিদন পালন বা 
রিবউল আউয়াল মােস ‘‘ঈেদ মীলাদুন্নবী’’ পালেনর ৈবধতা ও অৈবধতা িনেয় আেলম 

                                                                  
10 মাহদী েরজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ,  ১০৯ পৃ। 

11ইবেন সা’দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবেন কাসীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া 
(ৈবরুত, দারুল িফকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬) ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ িবন মুহাম্মাদ, 
আল-মাওয়ািহবুল লাদুিন্নয়য্া  (ৈবরুত, দারুল কুতুব আল-ইলিময়য্া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/৭৪-৭৫,  
আল-যারকানী, শরহুল মাওয়ািহব আল-লাদুিন্নয়য্া (ৈবরুত, দারুল কুতুব আল-ইলিময়য্া,  ১ম 
সংস্করণ ১৯৯৬) ১/২৪৫-২৪৮, ইবেন রাজাব, লাতােয়ফুল মায়ােরফ, পৰ্াগুক্ত  ১/১৫০ । 



  

সমােজ অেনক মতিবেরাধ হেয়েছ, তেব মীলাদুন্নবী উদযাপেনর পেক্ষর ও িবপেক্ষর 
সকল আেলম ও গেবষক একমত েয, ইসলােমর পৰ্থম শতাি গুিলেত ‘‘ঈেদ 
মীলাদুন্নবী’’ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মিদন পালন করা বা 
উদযাপন করার েকান পৰ্চলন িছল না। নবম িহজরী শতেকর অনয্তম আেলম ও 
ঐিতহািসক আল্লামা ইবেন হাজর আল-আসকালানী (মৃতুয্: ৮৫২িহ: ১৪৪৯িখৰ্:) 
িলেখেছন: ‘‘মাওিলদ পালন মূলত: িবদ‘আত। ইসলােমর সম্মািনত পৰ্থম িতন শতা ীর 
সালেফ সােলহীনেদর েকান একজনও এ কাজ কেরন িন।’’12 

নবম শতা ীর িদব্তীয়ােধর্র পৰ্খয্াত মুদািদ্দস ও ঐিতহািসক আল্লামা আবুল খাইর 
মুহাম্মাদ ইবন আ ুর রহমান আস-সাখাবী (মৃতুয্: ৯০২িহ: ১৪৯৭িখৰ্:) িলেখেছন: 
‘‘ইসলােমর সম্মািনত পৰ্থম িতন যুেগর সালেফ সােলহীনেদর (সাহাবী, তােবয়ী ও 
তােব-তােবয়ীেদর) েকান একজন েথেকও মাওিলদ পালেনর েকান ঘটনা খুেজ পাওয়া 
যায় না। মাওিলদ পালন বা উদযাপন পরবতর্ী যুেগ উদ্ভািবত হেয়েছ। এরপর েথেক 
সকল েদেশর ও সকল বড় বড় শহেরর মুসিলমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 
সাল্লােমর জন্মমাস পালন কের আসেছন। এ উপলেক্ষয্ তারা অতয্ন্ত সুন্দর 
জাঁকজমকপূণর্ উত্সবময় খানািপনার মাহিফেলর আেয়াজন কেরন, এ মােসর রােতৰ্ 
তাঁরা িবিভন্ন রকেমর দান-সদকা কেরন, আনন্দপৰ্কাশ কেরন এবং জনকলয্াণমূলক 
কমর্ েবশী কের কেরন। এ সমেয় তাঁরা তাঁর জন্মকািহনী পাঠ করেত মেনািনেবশ 
কেরন।’’13 

লােহােরর পৰ্খয্াত আেলম সাইেয়দ িদলদার আলী  (১৯৩৫িখৰ্:) মীলােদর সপেক্ষ 
আেলাচনা করেত িগেয় িলেখেছন: ‘‘মীলােদর েকান আসল বা সুতৰ্ পৰ্থম িতন যুেগর 
(সাহাবী, তােবয়ী ও তােব-তােবয়ীগণ) েকান সালেফ সােলহীন েথেক বিণর্ত হয় িন; 
বরং তাঁেদর যুেগর পের এর উদ্ভাবন ঘেটেছ।’’14 

আেলমেদর এই ঐকয্মেতর কারণ হেলা, িদব্তীয়, তৃতীয় ও চতুথর্ শতা ীেত 
সংকিলত অধর্শতািধক সনদিভিত্তক হাদীেসর গৰ্ন্থ, যােত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়া সাল্লােমর কু্ষদৰ্ািতকু্ষদৰ্ কমর্, আচার-আচরণ, কথা, অনুেমাদন, আকৃিত, পৰ্কৃিত 
ইতয্ািদ সংকিলত রেয়েছ, সাহাবােয় েকরাম ও তােবয়ীেদর মতামত ও কমর্ সংকিলত 
হেয়েছ েস সকল গৰ্েন্থর একিটও সহীহ বা দুবর্ল হাদীেস েদখা যায় না েয, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃতুয্র পের েকান সাহাবী 

                                                                  
12 আস-সােলহী, মুহাম্মাদ িবন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরািত খাইিরল ইবাদ, আস-
সীরাতুশ শািময়য্াহ (ৈবরূত, দারুল কুতুব আল- ইলিময়য্াহ, পৰ্থম পৰ্কাশ, ১৯৯৩) ১/৩৬৬  
13 আস-সােলহী, সীরাত ১/৩৬২  
14 সাইেয়দ িদলদার আলী, রাসূলুল কালাম িফল মাওিলদ ওয়াল িকয়াম (লােহার), ১৫ পৃ। 



  

সামািজকভােব বা বয্িক্তগতভােব তাঁর জন্ম উদযাপন, জন্ম আেলাচনা বা জন্ম উপলেক্ষ 
আনন্দ পৰ্কােশর জনয্ িনিদর্ষ্ট েকান িদেন বা অিনিদর্ষ্টভােব বত্সেরর েকান সমেয় েকান 
অনুষ্ঠান কেরেছন।   

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লামই িছেলন তাঁেদর 
সকল আেলাচনা, সকল িচন্তা েচতনার পৰ্াণ, সকল কমর্কােন্ডর মূল। তাঁরা রাহমাতুিল্লল 
আলামীেনর (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর) জীবেনর কু্ষদৰ্ েথেক কু্ষদৰ্তর ঘটনা 
িনেয় আেলাচনা কেরেছন, তাঁর জীবেনর িবিভন্ন ঘটনা আেলাচনা কের তাঁর ভালবাসায় 
েচােখর পািনেত বুক িভিজেয়েছন। তাঁর আকৃিত, পৰ্কৃিত, েপাষাক আশােকর কথা 
আেলাচনা কের জীবন অিতবািহত কেরেছন। িকন্তু তাঁরা কখেনা তাঁর জন্মিদন পালন 
কেরন িন। এমনিক তাঁর জন্মমুহুেতর্র ঘটনাবলী আেলাচনার জনয্ও তাঁরা কখেনা বেসন 
িন বা েকান দান-সাদকা, িতলাওয়াত ইতয্ািদর মাধয্েমও কখেনা তাঁর জন্ম উপলেক্ষ 
আনন্দ পৰ্কাশ কেরন িন। তাঁেদর পের তােবয়ী ও তােব তােবয়ীেদর অবস্থাও তাই 
িছল।  

বসত্তত: কােরা জন্ম বা মৃতুয্িদন পালন করার িবষয়িট আরেবর মানুেষর কােছ 
এেকবােরই অজ্ঞাত িছল। জন্মিদন পালন ‘‘আ‘জামী’’ বা অনারবীয় সংসৃ্কিতর অংশ। 
পৰ্থম যুেগর মুসিলমগণ তা জানেতন না। পারেসয্র মাজুস (অিগ্ন উপাসক) ও 
বাইযান্টাইন িখৰ্ষ্টানেদর ধমর্ীয় ও সামািজক সংসৃ্কিতর অিবেচ্ছদয্ অংশ িছল জন্মিদন, 
মৃতুয্িদন ইতয্ািদ পালন করা। তেব পৰ্থম ও িদব্তীয় শতা ীেত পারসয্, িসিরয়া, িমসর ও 
এিশয়া মাইনেরর েয সকল মানুষ ইসলােমর ছায়াতেল আেসন তাঁরা জীবেনর সকল 
েক্ষেতৰ্ সাহাবীেদর অনুসরণ অনুকরণ করেতন এবং তাঁেদর জীবনাচারেণ আরবীয় 
রীিতনীিতরই পৰ্াধানয্ িছল। িহজরী তৃতীয় শতা ী েথেক মুসিলম সামৰ্ােজয্ অনারব 
পারিসয়ান ও তুকর্ী মুসিলমেদর আিধপতয্ পৰ্িতিষ্ঠত হয়। এরপর েথেক মুসিলম 
সামৰ্ােজয্ িবিভন্ন নতুন নতুন সামািজক ও ধমর্ীয় রীিতনীিতর পৰ্চলন ঘেট, তন্মেধয্ পিবতৰ্ 
ঈেদ মীলাদুন্নবী অনয্তম।  

খ) ঈেদ মীলাদুন্নবী উদযাপন: পৰ্াথিমক পৰ্বতর্ন ও সীিমত উদযাপন: 
আমরা জানেত পারলাম পৰ্থম যুগগুেলার পের মীলাদ অনুষ্ঠান বা ঈেদ মীলাদুন্নবী 

উদযাপেনর শুরু হেয়েছ। িকন্তু কেব েথেক? েক শুরু করেলন?? আসুন আমরা তােদর 
সােথ পিরিচত হই এবং িকভােব তাঁরা এই অনুষ্ঠান পালন করেতন তা জানার েচষ্টা 
কির। 

ইিতহােসর আেলােক যতটুকু জানেত েপেরিছ, দুই ঈেদর বাইের েকান িদবসেক 
সামািজক ভােব উদযাপন শুরু হয় িহজরী ৪থর্ শতা ীর মাঝামািঝ েথেক িশয়ােদর 
উেদ্দােগ। সবর্পৰ্থম  ৩৫২ িহজরীেত (৯৬৩িখৰ্:) বাগদােদর আববাসী খলীফার পৰ্ধান 



  

পৰ্শাসক ও রােষ্টৰ্র পৰ্ধান িনয়ন্তৰ্ক বনী বুয়াইিহর িশয়া শাসক মুইজু্জেদ্দৗলা ১০ই 
মুহাররাম আশুরােক েশাক িদবস ও িজলহজ্জ মােসর ৮ তািরখ গাদীর খুম িদবস 
উত্সব িদবস িহসােব পালন করার িনেদর্শ েদন। তার িনেদর্েশ এই দুই িদবস 
সামািজক ও রাষ্টৰ্ীয় মযর্াদার সােথ পালন করা হয়। যিদও শুধুমাতৰ্ িশয়ারাই এই দুই 
িদবস পালেন অংশ গৰ্হণ কেরন, তবুও তা সামািজক রূপ গৰ্হণ কের। কারণ রাষ্টৰ্ীয় 
পৃষ্ঠেপাষকতার ফেল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আেতর সংখয্াগিরষ্ঠ মানুষ পৰ্থম 
বত্সের এই উদযাপেন বাধা িদেত পােরন িন। পরবতর্ী যুেগ যতিদন িশয়ােদর পৰ্িতপিত্ত 
িছল এই দুই িদবস উদযাপন করা হয়, যিদও তা মােঝ মােঝ িশয়া-সুন্নী ভয়ঙ্কর 
সংঘাত ও গৃহযুেদ্ধর কারণ হেয় দাঁড়ায়।15 

ঈেদ মীলাদুন্নবী উদযাপন করার েক্ষেতৰ্ও িশয়াগণ অগৰ্ণী ভূিমকা পালন কেরন। 
উবাইদ বংেশর রােফযী ইসমাঈলী িশয়াগণ16 ফােতমী বংেশর নােম আিফৰ্কার 
উত্তরাংেশ রাজতব্ স্থাপন কেরন। ৩৫৮ িহজরীেত (৯৬৯ িখৰ্:) তারা িমশর দখল কের 
তােক ফােতমী রােষ্টৰ্র েকন্দৰ্ িহসােব গেড় েতােলন এবং পরবতী ২ শতা ীরও 
অিধককাল িমশের তােদর শাসন ও কতৃর্তব্ বজায় থােক। গাজী সালাহুদ্দীন আইঊবীর 
িমশেরর িনয়ন্তৰ্ণ গৰ্হেণর মাধয্েম ৫৬৭ িহজরীেত (১১৭২িখৰ্:) িমশেরর ফােতমী িশয়া 
রাজবংেশর সমািপ্ত ঘেট।17 এই দুই শতা ীর শাসনকােল িমশেরর ইসমাঈলী িশয়া 
শাসকগণ রাষ্টৰ্ীয় মযর্াদায় ২ ঈদ ছাড়াও আেরা িবিভন্ন িদন পালন করেতন, তন্মেধয্ 
অিধকাংশই িছল জন্মিদন। তাঁরা অতয্ন্ত আনন্দ, উত্সব ও উদ্দীপনার মধয্ িদেয় ৫িট 
জন্মিদন পালন করেতন: ১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মিদন, ২) 
আলী রািদয়াল্লাহু আনহুর জন্মিদন, ৩)   ফােতমা রািদয়াল্লাহু আনহার জন্মিদন, ৪) 
হাসান রািদয়াল্লাহু আনহুর জন্মিদন ও ৫) হুসাইন রািদয়াল্লাহু আনহুর জন্মিদন। এ 
ছাড়াও তারা তােদর জীিবত খলীফার জন্মিদন পালন করেতন এবং ‘‘মীলাদ’’ নােম   
ঈসা আলাইিহস সালােমর জন্মিদন (বড়িদন বা কৰ্ীসমাস), যা িমশেরর িখৰ্ষ্টানেদর মেধয্ 
পৰ্চিলত িছল তা আনন্দপৰ্কাশ, িমিষ্ট ও উপহার িবতরেণর মধয্ িদেয় উদযাপন 
করেতন।18 
                                                                  
15 ইবেন কািসর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া, পৰ্াগুক্ত ৭/৬৪২, ৬৫৩, ৮/৩, ৯, ১১, ১৫,  ১৬,. ১৭, 
.... . 
16 আগাখানী, বুহরা, বােতনী িশয়ােদর পূবর্পূরুষ। 
17 িবস্তািরত েদখুন: মাহমূদ শািকর, আত-তািরখুল ইসলামী (বাইরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, 
১ম সংস্করণ ১৯৮৫ ইং)  ৬/১১১-১১২,  ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭,  ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২,  ১৯৩-
১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫,  ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭। 
18 আল-মাকরীযী, আহমদ িবন আলী, আল-মাওয়ািয়জ ওয়াল ইিতবার িব িযকিরল খুতািত ওয়াল 
আসার  (িমশর, কাইেরা, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনীয়য্াহ) ৪৯০-৪৯৫ পৃ।  



  

গ) ঈেদ মীলাদুন্নবীর পৰ্াথিমক উদযাপন: যুগ ও পৰ্বতর্ক পিরিচিত:    
িহজরী ৪থর্ শতা ীর মাঝামািঝ েথেক িমশের এই উদযাপন শুরু হয়। এ যুগেক 

আববাসীয় েখলাফেতর দুবর্লতার যুগ িহসােব িচিহ্নত কেরেছন ঐিতহািসকগণ। 
আববাসীয় েখলাফেতর পৰ্থম অধয্ায় েশষ হয় ২৩২ িহ: (৮৪৭িখৰ্:) ৯ম আববাসী খিলফা 
ওয়ািসক িবল্লােহর মৃতুয্র মধয্ িদেয়। এরপর সুিবশাল মুসিলম সামৰ্ােজয্ রাজৈনিতক 
অিস্থিতশীলতা, অথর্ৈনিতক ও সাংসৃ্কিতক অবনিতর সূচনা হয়। কারণ েকন্দৰ্ীয় পৰ্শাসন 
দুবর্ল হেয় পেড়। িবশাল সামৰ্াজয্ িবিভন্ন েছাট েছাট রােষ্টৰ্ িবভক্ত হেয় যায়। এসকল 
রােষ্টর মেধয্ অিবরত যুদ্ধ িবগৰ্হ চলেত থােক। এছাড়া েকন্দৰ্ীয় পৰ্শাসেনর দুবর্লতার 
কারেণ  িবিভন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ দুবৃর্ত্তরা লুটতরাজ চালােনার সুেযাগ পায়। সামািজক 
িনরাপত্তা বয্হত হয়। িবেশষ কের ৩৩৪ িহ: (৯৪৫িখৰ্:) েথেক বাগদােদ শীয়া মতাবলমব্ী 
বনূ বুয়াইহ শাসকগণ সবর্ময় ক্ষমতার অিধকারী হেয় যান, ফেল ইসলামী জ্ঞানচচর্া, 
হাদীস ও সুন্নােতর অনুসরণ বয্হত হয়। রােফযী িশয়া মতবােদর পৰ্সার ঘটেত থােক। 
অপরিদেক সংখয্াগিরষ্ঠ সুন্নী জনগণ  িশয়ােদর বাড়াবািড়েত অিতষ্ঠ হেয় পৰ্িতবাদ 
করেল তা অিধকাংশ েক্ষেতৰ্ িশয়া-সুন্নী সংঘষর্ ও গৃহযুেদ্ধর রূপ ধারণ করত। এ সকল 
সংঘষর্ মূলত: েদেশর সািবর্ক অবস্থার আেরা অবনিত ঘটাত। আভয্ন্তরীন অশািন্ত ও 
অৈনকয্ বিহশর্তৰ্ুর আগৰ্াসেনর কারণ হয়। এিশয়া মাইনর, আেমর্নীয়া, ও মধয্ এিশয়ার 
িবিভন্ন িখৰ্ষ্টান শাসক সুেযাগমত ইসলামী সমৰ্ােজয্র অভয্ন্তের আগৰ্াসন চালােত থােকন। 
এছাড়া ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরুেদ্ধ িবিভন্ন অপপৰ্চার ও উস্কানীমূলক কমর্কান্ড 
পিরচালনা করেত থােকন। এই পিরিস্থিতেত জ্ঞানচচর্া, ধমর্ীয় মূলয্েবােধর িবকাশ বয্হত 
হয়। অপরিদেক সমােজর মানুেষর মেধয্ িবলািসতা ও পাপাচােরর পৰ্সার ঘটেত থােক। 
সমােজর িবিভন্ন স্তের ইসলাম িবেরাধী আচার আচরণ, কুসংস্কার, ধমর্ীয় িবকৃিত ছিড়েয় 
পেড়।19 

এই যুেগর িবিচ্ছন্ন ইসলামী সমৰ্ােজয্র একিট িবেশষ অংশ ও ইসলামী সভয্তার 
অনতয্ম েকন্দৰ্ িমশের ফােতমী খলীফা আল-মুিয়জু্জ িল-দীিনল্লাহ সবর্পৰ্থম ঈেদ 
মীলাদুন্নবী, অনয্ানয্ জন্মিদন পালন ও েস উপলেক্ষ িবিভন্ন উত্সেবর শুরু কেরন।20 
িতিন ৩৫৮ িহজরীেত িমসর অিধকার কেরন এবং কায়েরা শহেরর পত্তন কেরন। িতিন 

                                                                  
19 িবস্তািরত েদখুন: ইবেন কাসীর: আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া, পৰ্াগুক্ত,  ৭ম খন্ড,  মাহমূদ শািকর, 
আত-তািরখ আল-ইসলামী, ৫ম ও ৬ষ্ট খন্ড। 
20 িবস্তািরত েদখুন: যাহাবী, মুহাম্মদ ইবেন আহমদ ইবেন ওসমান, িসয়ারু আ’লািমন নুবালা’ (ৈবরুত, 
মুয়াসসাসাতুর  িরসালা,  ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৯ ইং) ১৫/১৪১-১৫৯,  আল-শাহরাস্তানী, আল-িমলাল 
ওয়ান িনহাল  (ৈবরুত, দারুল মা’িরফা, ১৯৮০) ১/১৯১-১৯৮,  ওয়ামী, আল-মাউসূয়া আল-
মুয়াসসারা (িরয়াদ, ওয়ামী, ১ম সংস্করণ,  ১৯৮৮) ৪৫-৫২ পৃ। 



  

িসিরয়া ও েহজােজর িবিভন্ন অঞ্চল ও তাঁর অধীেন আেনন। ৩৬২ িহজরীেত (৯৭২িখৰ্:) 
মুিয়জ্জ  কায়েরা পৰ্েবশ কেরন এবং কায়েরােকই তাঁর রাজধানী িহসােব গৰ্হণ কেরন। 
৩৬৫ িহজরীেত িতিন মৃতুয্ বরণ কেরন। তাঁর শাসনামেল িমশের িশয়া শাসকেদর েয 
সকল উত্সবািদ পৰ্চিলত হয় তার অনয্তম িছল ঈেদ মীলাদুন্নবী উত্সব।21 

আল মুিয়জ্জ এর পৰ্চিলত এই ঈেদ মীলাদুন্নবী ও অনয্ানয্ জন্মিদন পালন ও 
উদযাপন পরবতর্ী পৰ্ায় ১০০ বত্সর কায়েরােত িশয়ােদর মেধয্ এই উত্সব চালু থােক। 
৪৮৭ িহ: (১০৯৪ িখৰ্:) ফােতমী খলীফা আল-মুসতানিসেরর মৃতুয্ হেল েসনাপিত আল-
আফযাল ইবন বদর আল-জামালীর সহেযািগতায় মুস্তানিসেরর েছাট েছেল ২১ বত্সর 
বয়স্ক আল-মুস্তা‘লী খলীফা হন। েসনাপিত আফযাল সবর্ময় ক্ষমতার অিধকারী হেয় 
পেড়ন। িতিন ৪৮৮ িহজরীেত ফােতমীেদর পৰ্চিলত ঈেদ মীলাদুন্নবী উত্সব ও অনয্ানয্ 
জন্মিদেনর উত্সব বন্ধ কের েদন। পরবতর্ী েকান েকান ফােতমী শাসক পুনরায় এ 
সকল উত্সব সীিমত পিরসের চালু কেরন, তেব কৰ্মানব্েয় ফােতমীেদর পৰ্িতপিত্ত 
সঙু্কিচত হেত থােক এবং এ সকল উত্সব েজৗলুস হািরেয় েফেল।22 

ঘ) ঈেদ মীলাদুন্নবীর পৰ্াথিমক উদযাপন: অনুষ্ঠান পিরিচিত    
আহমদ ইবন আলী আল-কালকাশান্দী (৮২১িহ:) িলেখেছন: ‘‘রিবউল আউয়াল 

মােসর ১২ তািরেখ ফােতমী িশয়া শাসক মীলাদুন্নবী উদযাপন করেতন। তােদর িনয়ম 
িছল েয, এ উপলেক্ষ িবপুল পিরমােণ উন্নত মােনর িমষ্টান্ন ৈতরী করা হত। এই িমষ্টান্ন 
৩০০ িপতেলর খাঞ্চায় ভরা হেতা। মীলােদর রািতৰ্েত এই িমষ্টান্ন সকল তািলকাভুক্ত 
রাষ্টৰ্ীয় দািয়তব্শীলেদর মেধয্ িবতরণ করা হেতা, েযমন পৰ্ধান িবচারক, পৰ্ধান িশয়া মত 
পৰ্চারক, দরবােরর কারীগণ, িবিভন্ন মসিজেদর খতীব ও পৰ্ধানগণ, ধমর্ীয় পৰ্িতষ্ঠানিদর 
ভারপৰ্াপ্ত কমর্কতর্াগণ। এ উপলেক্ষ খলীফা পৰ্াসােদর সামেনর বয্ালকনীেত বসেতন। 
আসেরর নামােযর পের িবচারপিত িবিভন্ন েশৰ্ণীর কমর্কতর্ােদর সংেগ আজহার 
মসিজেদর গমন করেতন এবং েসখােন এক খতম কুরআন িতলাওয়াত পিরমাণ সময় 
বসেতন। মসিজদ ও পৰ্াসােদর মধয্বতর্ী স্থােন অভয্াগত পদস্থ েমহমানগণ বেস 
খলীফােক সালাম পৰ্দােনর জনয্ অেপক্ষা করেতন। এ সমেয় বয্ালকিনর জানালা খুেল 
হাত েনেড় খিলফা তােদর সালাম গৰ্হণ করেতন। এরপর কারীগণ কুরআন িতলাওয়াত 

                                                                  
21 যাহাবী, নুবালা ,  ১৫/১৬৪। আেরা েদখুন: ইবেন খািল্লকান, ওয়াফাইয়াতুল আ’ইয়ান (ইরান, কূম, 
মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ)  ৫/২২৪-২২৮,  আল-িযিরকলী, আল-আলাম  ৈবরুত, 
দারুল ইলম িলল মালাঈন, ৯ম সংস্করণ, ১৯৯০) ৭/২৬৫। 
22 ইজ্জত আলী আিতয়য্া, আল-িবদয়াত (ৈবরুত, দারুল িকতাব আল-আরাবী,  ২য় সংস্করণ, ১৯৮০)  
৪১১ পৃ, ইসমাঈল িবন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-কাউলুল ফাসল (েসৗদী আরব, িরয়াদ, আর-
িরয়াসা আল-আমাহ িল ইদারািতল বুহুস, ১৯৮৫)  ৬৪-৭২। 



  

করেতন এবং বক্তাগণ বকৃ্ততা পৰ্দান করেতন। বকৃ্ততা অনুষ্ঠান েশষ হেল খলীফার 
সহচরগণ হাত েনেড় সমেবতেদর িবদায়ী সালাম জানােতন। িখড়কী বন্ধ করা হেতা 
এবং উপিস্থত সকেল িনজ িনজ ঘের িফরেতন। এভােবই তারা আলী রািদয়াল্লাহু 
আনহুর জন্মিদনও পালন করত...।’’23 

আহমদ ইবন আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫িহ:) এ সকল জন্মিদন উত্সেবর বণর্না 
িদেত িগেয় িলেখেছন: ‘‘এ সকল জন্মিদেনর উত্সব িছল তােদর খুবই বড় ও মযর্াদাময় 
উত্সব সময়। এ সমেয় মানুেষরা েসানা ও রূপার স্মারক ৈতরী করত, িবিভন্ন ধরেণর 
খাবার, িমষ্টান্ন ইতয্ািদ ৈতরী কের িবতরণ করা হেতা।’’24 

 
৩) ঈেদ মীলাদুন্নবী উদযাপন: পৰ্কৃত পৰ্বতর্ন ও বয্াপক উদযাপন: 
এভােব আমরা েদখেত পাই েয, িহজরী ৪থর্ শতা ী েথেকই ঈেদ মীলাদুন্নবী 

উদযাপেনর শুরু হয়। তেব এখােন লক্ষণীয় েয, কায়েরা এই উত্সব ইসলামী িবেশব্র 
অনয্তৰ্ ছিড়েয় পেড়িন। সম্ভবত: ইসমাঈলীয় ফােতমী িশয়ােদর পৰ্িত সাধারণ মুসিলম 
সমােজর পৰ্কট ঘৃণার ফেলই তােদর এই উত্সবসমূহ অনয্ানয্ সুন্নী এলাকায় জনিপৰ্য়তা 
পায় িন বা সামািজক উত্সেবর রূপ গৰ্হণ কের িন। তেব ঐিতহািসকেদর বণর্না েথেক 
জানা যায় ৬ষ্ঠ িহজরীর িদব্তীয়াধর্ (৫৫০-৬০০) েথেকই  িমশর, িসিরয়া বা ইরােকর 
২/১ জন ধািমর্ক মানুষ পৰ্িত বত্সর রিবউল আউআল মােসর পৰ্থমাংেশ বা ৮ বা ১২ 
তািরেখ খানািপনার মাজিলস ও আনন্দ পৰ্কােশর মাধয্েম ‘‘ঈেদ মীলাদুন্নবী’’ পালন 
করেত শুরু কেরন।25 

তেব িযিন ঈেদ মীলাদুন্নবীর পৰ্বতর্ক িহসােব সবর্ািধক পৰ্িসদ্ধ এবং িযিন ঈেদ 
মীলাদুন্নবীেক মুসিলম িবেশব্র অনয্তম উত্সব িহসােব পৰ্িতষ্ঠা দােনর কৃিতেতব্র দািবদার 
িতিন হেচ্ছন ইরাক অঞ্চেলর ইরিবল পৰ্েদেশর শাসক আবু সাঈদ কূকবুরী (মৃতুয্: 
৬৩০িহ:)। পরবতী পৃষ্ঠাগুিলেত আমরা তার জীবনী ও ঈেদ মীলাদুন্নবী উদযাপেন তাঁর 
পদ্ধিত আেলাচনা করব। িকন্তু তার আেগ আমরা েয যুেগর েপৰ্ক্ষাপেট িতিন এই 
উত্সেবর পৰ্চলন কেরন তা আেলাচনা করব। 

ক) যুগ পিরিচিত: িহজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতক:  
৪থর্ িহজরী শতেক ইসলামী জগেতর অবস্থা িক িছল তা আমরা ইিতপূেবর্ আেলাচনা 

কেরিছ। পরবতর্ী সমেয় অবস্থার আেরা অবনিত ঘেট। ৬ষ্ঠ িহজরী শতা ীর মাঝামািঝ 

                                                                  
23 আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ’শা (িমশর, সংসৃ্কিত মন্তৰ্ণালয়) ৩/৪৯৮-৪৯৯। অথচ এটাও সতয্ েয, 
আলী রািদয়াল্লাহু আনহুর জন্মিদন িনধর্ারণও েকান পৰ্মািণত িবষয় নয়।  
24 আল-মাকরীিয, আল-মাওয়ািয়জ ওয়াল ইিতবার , পৰ্াগুক্ত,   ৪৯১ পৃ। 
25 আস-সােলহী, সীরাত শামীয়য্াহ,  পৰ্াগুক্ত,  ১/৩৬৩, ৩৬৫। 



  

েথেক ৭ম িহজরী শতা ীর মাঝামািঝ পযর্ন্ত সময়কাল িছল মুসিলম উম্মার জনয্ দুিদর্ন 
ও মুসিলম ইিতহােসর এক েবদনাদায়ক অধয্ায়। এ সমেয় আভয্ন্তরীণ দুবর্লতা ও 
বাইেরর শতৰ্ুর আকৰ্মেণ িবধব্স্ত হয় িবশাল মুসিলম রাজেতব্র অিধকাংশ এলাকা।  

৬ষ্ঠ িহজরী শতা ী মাঝামািঝ এেস আমরা েদখেত পাই েয, এ সকল অভয্ন্তরীণ 
সমসয্ার পাশাপািশ আেরা একিট কিঠন সমসয্া মুসিলম উম্মাহর সামেন এেসেছ, তা 
হেলা বাইেরর শতৰ্ুর আকৰ্মণ, িবেশষ কের পিশ্চম েথেক ইউেরাপীয় কুৰ্েসডারেদর 
আকৰ্মণ এবং পূবর্ েথেক তাতার ও েমাগলেদর আকৰ্মণ। 

কুৰ্েসড যুেদ্ধর শুরু হয় িহজরী ৫ম শতা ীর (খৰ্ীিষ্টয় একাদশ শতা ীর) েশষিদেক। 
ইসলােমর আিবভর্ােবর পর েথেকই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউেরােপ িখৰ্ষ্টান ধমর্যাজকগণ 
িবিভন্নভােব ইসলাম ও মুসিলম িবেরাধী পৰ্চারণা করেত থােকন। তারা বলেত থােক 
েয, মুসিলমগণ মূিতর্পূজা কেরন, তাঁরা মুহাম্মােদর (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম) 
পুজা কেরন, নরমাংশ ভক্ষণ কেরন, িযশুিখৰ্েষ্টর অবমাননা কেরন ইতয্ািদ কথা সারা 
ইউেরােপ পৰ্চািরত হেত থােক। পাশাপািশ মুসিলমেদর েস্পন িবজয় ও পূবর্ েরামান 
সামৰ্ােজয্র িবিভন্ন অংশ িবজয় ইউেরােপর িখৰ্ষ্টান শাসকেদরেক ভীত কের েতােল। 
তাঁরা তাঁেদর অভয্ন্তেরর ধমর্ীয়, রাজৈনিতক ও জািতগত িবেভদ ও শতৰ্ুতা ভুেল 
েপােপর েনতৃেতব্ পয্ােলষ্টাইেনর পিবতৰ্ভূিম উদ্ধােরর নােম লক্ষ লক্ষ ৈসিনেকর ঐকয্বদ্ধ 
ইউেরাপীয় বািহনী িনেয় মুসিলম সামৰ্ােজয্র উপর আকৰ্মণ চালােত  থােকন। ৪৯১ ও 
৪৯২ িহজরী সােল (১০৯৭ ও ১০৯৮ িখৰ্:) পৰ্থম কুৰ্েসড বািহনীর দশ লক্ষািধক 
িনয়িমত ৈসিনক ও েসব্চ্ছােসবক এিশয়া মাইনর ও িসিরয়া এলাকায় িবিভন্ন মুসিলম 
েদেশ হামলা কেরন। এই হামলায় পৰ্ায় ২০ সহসৰ্ািধক মুসিলম সাধারণ নাগিরক িনহত 
হন। কুৰ্েসড বািহনী িনিবর্চাের নারীপুরুষ ও িশশুেদর হতয্া কেরন। তাঁরা েক্ষতখামার ও 
ফসলািদও ধব্ংস কেরন। এই হামলার মাধয্েম এিশয়া মাইনর ও িসিরয়া-পয্ােলষ্টাইেনর 
িবিভন্ন রাজয্  িখৰ্ষ্টানরা  দখল কের এবং কেয়কিট িখৰ্ষ্টান রাজয্ পৰ্িতষ্ঠা কের।26 

পরবতর্ী ২০০ বত্সেরর ইিতহাস ইউেরাপীয় িখৰ্ষ্টান বািহনীর উপযুর্পির হামলা ও 
মুসিলম পৰ্িতেরােধর ইিতহাস। এ সমেয় িখৰ্ষ্টানগণ িমসর, িসিরয়া ও ইরােকর িবিভন্ন 
অঞ্চেল িখৰ্ষ্টান রাজয্ পৰ্িতষ্ঠা কেরন। িদব্ধািবভক্ত মুসিলম শাসকগণ িবিভন্নভােব 
পৰ্িতেরােধর েচষ্টা কেরন এবং সবর্েশষ ৬ষ্ঠ িহজরী শতা ীর েশষিদেক সালাহুদ্দীন 
আইউবী অিধকাংশ িখৰ্ষ্টান রােজয্র পতন ঘটান এবং পয্ােলষ্টাইন ও অিধকাংশ আরব 
এলাকা েথেক কুৰ্েসিডয়ারেদর িবতািড়ত কেরন।27 এরপেরও িমশর, িসিরয়া ও েলবানন 
এলাকায় কুৰ্েসডারেদর কেয়কিট েছাট েছাট িখৰ্ষ্টান রাজয্ রেয় যায়। তদুপির ইউেরাপ 
                                                                  
26 মাহমুদ শািকর, পৰ্াগুক্ত ৬/৩৪-৩৮, ২৫২-২৫৭। 
27 পৰ্াগুক্ত ৬/২৫৯-৩৫৬। 



  

েথেক মােঝমােঝ কুৰ্েসড বািহনীর আগমন ও িবিভন্ন মুসিলম অঞ্চেল আকৰ্মণ অবয্হত 
থােক।28 

 েয সমেয় মুসিলমরা দখলদার কুৰ্েসড বািহনীর কবল েথেক িবিভন্ন মুসিলম 
অঞ্চলেক মুক্ত করেছন, েস সমেয়, ৭ম িহজরী শতেকর (১৩শ খৰ্ীিষ্টয় শতেকর) শুরুেত 
মুসিলম সমৰ্ােজয্র পূবর্িদক েথেক তাতারেদর ববর্র হামলা শুরু হয়। েচিঙ্গশ খােনর 
েনতৃেতব্ তাতার বািহনী সবর্পৰ্থম ৬০৬ িহজরীর িদেক (১২০৯ িখৰ্:) মুসিলম রাজেতব্র 
পূবর্াঞ্চেল হামলা চালােত শুরু কের। শীঘৰ্ই তারা িবিভন্ন মুসিলম জনপেদ হামলা 
চািলেয় তা ধব্ংস করেত থােক। মানব ইিতহােসর ববর্রতম হামলায় তারা এসকল 
জনপেদর সকল পৰ্াণীেক িনিবর্চাের হতয্া করেত থােক। বসত্তত: তাতাররা মধয্ এিশয়া, 
পারসয্, ইরাক, িসিরয়া ও এিশয়া মাইনেরর অিধকাংশ মুসিলম জনপদ শাি ক অেথর্ই 
িবরাণ কের েদয়। পরবতর্ী শতা ীর ঐিতহািসক আল্লামা যাহাবী (মৃতুয্ ৭৪৮িহ:) বেলন: 
‘‘তাতাররা এসকল জনপেদ কত মানুষেক িনিবর্চাের হতয্া কেরেছ এ পৰ্শ্ন অবান্তর ও 
অথর্হীন, বরং পৰ্শ্ন করেত হেব: তারা কতজনেক না েমের বাঁিচেয় েরেখিছল।’’29 ৬৫৬ 
িহজরীেত (১২৫৮িখৰ্:) হালাকু খােনর েনতৃেতব্ তাতাররা মুসিলম সামৰ্ােজয্র পৰ্াণেকন্দৰ্ ও 
রাজধানী বাগদাদ ধব্ংস কের। ৪০ িদনবয্িপ গণহতয্ায় তারা বাগদােদর পৰ্ায় ২০ লক্ষ 
মানুষেক হতয্া কের।30 পরবতর্ী শতা ীর ঐিতহািসক আল্লামা যাহাবী (মৃতুয্ ৭৪৮িহ:) 
িলেখেছন: ‘‘হালাকু মৃতেদহ গণনা করেত িনেদর্শ েদয়। গণনায় মৃতেদেহর সংখয্া হয় 
১৮ লেক্ষর িকছু েবশী। তখন (িনহেতর সংখয্ায় তৃপ্ত হেয়) হালাকু হতয্াকান্ড থামােনার 
ও িনরাপত্তা েঘাষণার িনেদর্শ েদয়।’’31 

বাইেরর শতৰ্ুর পাশাপািশ আভয্ন্তরীণ কলহ ও দুবর্লতা এ যুেগ মুসিলম 
সমাজগুেলােক িবপযর্স্ত কের েতােল। েকান েকান আঞ্চিলক শাসক িনেজর এলাকায় 
িকছু শািন্ত-শৃঙ্খলা ও িস্থিতশীলতা আনেত পারেলও সািবর্কভােব িবশাল মুসিলম 
সামৰ্ােজয্র আইন শৃঙ্খলার চরম অবনিত ঘেট।32  

পরবতী শতা ীর পৰ্খয্াত ঐিতহািসক আল্লামা ইবেন কাসীর (৭৭৪িহ:), িযিন িনকট 
েথেক এ যুেগর ঘটনাবলী েজেনেছন, তাতারেদর নারকীয় ববর্রতার বণর্না েদওয়ার 
একপযর্ােয় িলেখন: ৬১৭িহজরী (১২২০িখৰ্:) েচিঙ্গশ খান ও তার বািহনীর ববর্র হামলা 

                                                                  
28 িবস্তািরত েদখুন: ; যাহাবী, আল-ই‘বার ফী খাবাির মান গাবার  (বইরুত, দারুল কুতুব আল-
ইলমীয়য্া)  ৩/১২৮-৩১২। 
29 যাহাবী, ,পৰ্াগুক্ত,  ৩/১৭২। 
30 মাহমুদ শািকর, পৰ্াগুক্ত ৬/৩৯-৪১, ৩৪৫-৩৫৬: যাহাবী, আল-ইবার  , পৰ্াগুক্ত, ৩/২৭৮। 
31 যাহাবী, আল-ই‘বার  , পৰ্াগুক্ত, ৩/২৮৭। 
32 িবস্তািরত েদখুন: ; যাহাবী, আল-ই‘বার , পৰ্াগুক্ত, ৩/১১-২৮৫। 



  

সমস্ত মুসিলম িবশব্েক গৰ্াস কের। ১ বত্সেরর মেধয্ তারা পৰ্ায় সমগৰ্ মুসিলম জনপদ 
দখল কের েনয় (বাগদাদ ও পাশব্র্বতী এলাকা বাদ িছল)। ... তারা এ বছের িবিভন্ন 
বড়বড় শহের মুসিলম ও অনয্ানয্ সম্পৰ্দােয়র অগিণত মানুষেক হতয্া কের। েমােটর 
উপর তারা েয েদেশই পৰ্েবশ কেরেছ েসখানকার সকল সক্ষম পুরুষ ও অেনক মিহলা 
ও িশশুেক হতয্া কেরেছ। গভর্বতী মিহলােদরেক হতয্া কের তােদর েপট েফেড় গভর্স্থ 
িশশুেক েবর কের হতয্া কেরেছ। েয সকল দৰ্বয্ তােদর পৰ্েয়াজন তা তারা লুটপাট 
কেরেছ। আর যা তােদর দরকার েনই তা তারা পুিড়েয় নষ্ট কের িদেয়েছ। ঘরবাড়ী 
সবই তারা ধব্ংস কেরেছ বা পুিড়েয় িদেয়েছ। ... মানব সভয্তার শুরু েথেক এ পযর্ন্ত 
এত ভয়াবহ িবপযর্য় ও িবপদ কখেনা মানুষ েদেখিন .. ইিতহােস এতবড় ববর্রতার 
েকান িববরণ আর পাওয়া যায় না।33 

এভােব তাতারেদর আগৰ্াসন, কুৰ্েসড হামলা, সামিগৰ্ক আইন শৃঙ্খলার অবনিত 
সমগৰ্ মুসিলম জাহানেক এমনভােব গৰ্াস কের েয, ৬২৮ িহজরীর (১২৩১িখৰ্:) পের 
অেনক বছর মুসিলমরা ইসলােমর পঞ্চম েরাকন হজ্জ পালন করেত পাের িন। 
ঐিতহািসক ইবেন কাসীর িলখেছন: ‘‘৬২৮ িহজরীেত মানুেষরা হজ্জ আদায় কেরন। 
এরপের যুদ্ধিবগৰ্হ, তাতার ও কুৰ্েসিডয়ারেদর ভেয় আর েকউ হেজ্জ েযেত পােরন িন। 
ইন্না িলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহ রািজঊন।’’34 

ইসলামী অনুশাসেনর অবেহলা, পাপ-অনাচােরর পৰ্সার, পৰ্শাসিনক দুবর্লতা, জুলুম 
অতয্াচােরর সয়লােবর কারেণ মুসিলমেদর মেধয্ েনেম আেস ঈমানী দূবর্লতা। 
তাতারভীিত তােদরেক গৰ্াস কের। আল্লামা ইবেন কাসীর িলেখেছন: ‘‘তাতারভীিত 
মানুষেদরেক এমনভােব গৰ্াস কেরিছল েয, একজন তাতার ৈসিনক একিট বাজাের 
পৰ্েবশ কের, েযখােন শতািধক মানুষ িছল, তাতার ৈসনয্িট একজন একজন কের সকল 
মানুষেক হতয্া কের বাজারিট লুট কের, খুেনর এই েহািল েখলার মেধয্ একজন 
পুরুষও ঐ তাতারিটেক বাধা িদেত আিগেয় আসেত সাহস পায়িন।’’35 

এভােব আমরা েদখেত পাই েয, িহজরী ৬ষ্ট ও ৭ম শতেকর মুসিলম সমােজ চরম 
সামািজক, অথর্ৈনিতক ও রাজৈনিতক অিস্থিতশীলতা ও অশািন্ত িবরাজ করিছল, যা 
ধমীয়, িশক্ষা ও সাংসৃ্কিতক েক্ষেতৰ্ও স্থিবরতা ও অবক্ষয় িনেয় আেস। রাজৈনিতক, 
সামািজক ও অথর্ৈনিতক অিস্থিতশীলতার কারেণ সাংসৃ্কিতক ও িশক্ষার অঙ্গেন স্থিবরতা 
আেস। মুসিলম সামৰ্ােজয্র মেধয্ িবিভন্ন িখৰ্ষ্টান রাজয্ পৰ্িতিষ্ঠত হওয়ার ফেল মুসিলমগণ 
িবিভন্ন িখৰ্ষ্টান ধমর্ীয় ও সামািজক আচার আচরণ দব্ারা পৰ্ভািবত হন। অপরিদেক 

                                                                  
33 ইবেন কাসীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া, পৰ্াগুক্ত,  ৮/৫৯৪-৫৯৫। 
34 ইবেন কাসীর, পৰ্াগুক্ত,  ৯/১০। 
35 ইবেন কাসীর,  পৰ্াগুক্ত,  ৮/৫৯৭। 



  

পূবর্াঞ্চলীয় তাতার ও অনয্ানয্ কািফর সম্পৰ্দােয়র মানুেষরা মুসিলম সমৰ্ােজয্র িবিভন্ন 
এলাকা দখল কের রাজয্ পৰ্িতষ্ঠা কেরন এবং তােদর আচার আচরণ ও িবশব্াস-
কুসংস্কার মুসিলম সমােজ পৰ্েবশ কের। সবর্েপাির িশক্ষার েক্ষেতৰ্ স্থিবরতা আসার ফেল 
সমােজর মেধয্ অিশক্ষা, কুিশক্ষা ও িবিভন্ন ধরেণর কুসংস্কার ছিড়েয় পেড় বয্াপক 
ভােব।  

সবিকছুর মেধয্ও িকছু িকছু রােজয্র পৃষ্ঠেপাষকতা ও তত্কালীন আেলম সমােজর 
েচষ্টায় ইলেমর পৰ্সার ও ইসলামী মূলয্েবােধর িদেক আহবােনর পৰ্েচষ্টা অবয্াহত থােক। 
তেব িবশাল মুসিলম সমােজর পৰ্েয়াজেনর তুলনার আেলম ও সংস্কারকেদর সংখয্া 
কেম েযেত থােক। এছাড়া সািবর্ক সামািজক অিস্থরতা, অজ্ঞতা ও অবক্ষেয়র ফেল 
সমােজ আেলমেদর আেবদন কমেত থােক। ফেল িবিভন্ন ধরেণর ইসলাম িবেরাধী কমর্ 
সমােজ পৰ্েবশ কের। সমােজর সাধারণ মানুষই নয় ধািমর্ক মানুেষরাও এমন অেনক 
কাজ করেত থােকন যা শরী‘আত সঙ্গত নয় এবং ইসলােমর পৰ্থম যুেগ েকান ধািমর্ক 
মানুেষর কাজ িছল না। েযমন তত্কালীন সমেয় সূফীেদর মেধয্ ‘‘সামা’’ বা গান 
বাজনার পৰ্সােরর একিট উদাহারেণর মাধয্েম এই অবস্থা বয্াখয্া করেত চাই, কারণ 
মীলাদ অনুষ্ঠােনর কমর্কান্ড বুঝেত তা আমােদর সাহাযয্ করেব।  

ইসলােমর পৰ্থম যুগগুিলেত ‘‘সামা’’ বা শৰ্বণ বলেত শুধুমাতৰ্ কুরআন শৰ্বণ ও 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর জীবনী, কমর্ ও বাণী শৰ্বণেকই েবাঝান 
হত। এগুিলই তাঁেদর মেন আল্লাহর ভালবাসা ও নবীর ভালবাসার েজায়ার সৃিষ্ট করত। 
েকান মুসিলম কখনই আল্লাহর ৈনকটয্ অজর্েনর জনয্ বা হৃদেয় আল্লাহর ভালবাসা 
ৈতরীর েদাহাই িদেয় গান শুনেতন না। সমােজর িবলাসী বা অধািমর্ক মানুষেদর মেধয্ 
িবেনাদন িহসােব গানবাজনার পৰ্চলন িছল, িকন্তু আেলমগণ তা হারাম জানেতন। 
কখনই এ সকল কমর্ আল্লাহর ৈনকটয্ অজর্েনর মাধয্ম বেল গণয্ হয় িন। তাঁরা সকেলই 
মূলত: কুরআন সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অজর্ন করা ও অিজর্ত জ্ঞােনর আেলােক জীবন 
পিরচালনার উপর গুরুতব্ পৰ্দান করেতন।36 

িকন্তু  পরবতর্ী কােল মুসিলম িবেশব্র সািবর্ক অিস্থরতা, িফকহ, হাদীস ও অনয্ানয্ 
ইসলামী জ্ঞান চচর্ার অভাব, িবজাতীয় পৰ্ভাব ইতয্ািদ কারেণ িকছু িকছু মানুেষর মেধয্ 
িবিভন্ন অনাচার পৰ্েবশ কের। এেদর মেধয্ কৰ্েম কৰ্েম গান বাজনা, নতর্ন কুদর্ন ইতয্ািদ 
অনাচার বয্াপক ভােব ছিড়েয় পেড়। গান বাজনা এক পযর্ােয় ধািমর্ক মানুষেদর 
ধমর্কেমর্র অংশ হেয় যায়। তারা এেক ‘‘সামা’’ বা শৰ্বণ বলেতন। তারা গােনর তােল 
তােল নাচেত থাকেতন এবং অেনেকই আেবেগ িনেজর পিরেধয় কাপড় েচাপড় িছেড় 
েফলেতন। েকহ বাজনা সহ, েকহবা বাজনা বয্িতেরেক গান েগেয় ও েনেচ িনয়িমত 
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‘সামা’র মাজিলস করেতন। কারণ তােদর ধারণা িছল েয, এ সকল গান গজল আল্লাহ 
ভক্তেদর মেন আল্লাহর ভালবাসার েজায়ার সৃিষ্ট করত। তাঁরা ‘সামা’েক আল্লাহ পৰ্ািপ্তর 
ও আল্লাহ েপৰ্ম অজর্েনর অনয্তম মাধয্ম মেন করেতন। আর এটা জানা কথা েয, 
সমােজ যখন েকান কাজ বয্াপক ভােব পৰ্চিলত হেয় যায়, িবেশষত: ধািমর্ক ও ভাল 
মানুষেদর মেধয্, তখন অেনক আেলম এসকল কেমর্র পেক্ষ িবিভন্ন যুিক্ত পৰ্দান কেরন 
এবং এগুেলােক জােয়য বা ইসলাম সম্মত বেল পৰ্মাণ করার েচষ্টা কেরন। গান 
বাজনার েক্ষেতৰ্ও এই অবস্থা হয়। েকান েকান আেলম সূফীেদর পৰ্িত সম্মান েহতু এবং 
হৃদেয় গােনর ফেল েয আল্লাহর ভালবাসার তথাকিথত আেবশ ও আনন্দ পাওয়া যায় 
তার িদেক লক্ষয্ কের এগুেলার পেক্ষ িমথয্া ওকালিত কেরেছন। েযমন, পৰ্খয্াত 
দাশর্িনক গাযালী (৫০৫িহ:)। িতিন তাঁর সুপৰ্িসদ্ধ গৰ্ন্থ ‘‘এহইয়াউ উলুিমদ্দীন’’ গৰ্েন্থ 
সুদীঘর্ আেলাচনার মাধয্েম গান বাজন ও নতর্ন কুদর্েনর পেক্ষ যুিক্ত পৰ্মান েপশ করার 
েচষ্টা কেরেছন। তেব িতিন সব্ীকার কেরেছন েয, এসকল কমর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর যুগ ও সাহাবী, তােবয়ী ও তােব-তােবয়ীেদর যুেগ পৰ্চিলত বা 
পিরিচত িছল না।37  

অপরিদেক সতয্িনষ্ঠ আেলম সমােজর বহুল পৰ্চলনেক েমেন িনেত পােরন িন। 
তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর যুগ ও সাহাবী, তােবয়ী ও তােব-
তােবয়ীেদর যুগেকই পৰ্ামাণয্ বেল মেন কেরেছন, এ সকল যুেগ েযেহতু গান বাজনা, 
নতর্ন কুদর্ন ইতয্ািদ কখনই আল্লাহর পেথর পিথকেদর কমর্ িছল না, বরং সমােজর 
পাপী অশ্লীলতায় িলপ্ত েলােকেদর কমর্ িছল, তাই সূফী ও জােহলেদর মেধয্ বহুল 
পৰ্চলন সেতব্ও তাঁরা এগুিলেক েমেন েনন িন, বরং তা েরাধ করার েচষ্টা কেরেছন। 
তেব পূেবর্াক্ত ইসলামী িবেশব্র সািবর্ক অবস্থা সামেন িনেল েস যুেগর আেলমেদর 
সংস্কারমূলক কােজর সীমাবদ্ধতা আমরা সহেজই বুঝেত পাির। তাঁরা বাষ্টৰ্ীয় সমথর্ন 
েথেক বিঞ্চত িছেলন। সমােজ অজ্ঞতার পৰ্ভাব িছল েবশী। তা সেতব্ও তাঁরা েসই যুেগ 
ইসলােমর আেলার মশাল জব্ািলেয় েরেখেছন, সমােজর মানুষেদরেক ইসলােমর পৰ্কৃত 
িশক্ষা পৰ্দােনর েচষ্টা কেরেছন। তাঁরাই িছেলন দব্ীেনর সিঠক মশাল। আল্লাহ তােদরেক 
রহমত করুন।  

খ) পৰ্বতর্ক: বয্িক্ত ও জীবন:  
আেগই বেলিছ েয, িমশেরর িশয়া শাসকগণ পৰ্থম ঈেদ মীলাদুন্নবীর পৰ্বতর্ন 

কেরন। ৬ষ্ঠ িহজরী শতেকর েশষ িদেক িমশেরর বাইেরও েকান েকান ধমর্পৰ্ান মানুষ 
বয্িক্তগত পযর্ােয় পৰ্িত বত্সর রিবউল আউয়াল মােসর পৰ্থম িদেক ঈেদ মীলাদুন্নবী 
পালন করেত শুরু কেরন। তেব ইরিবেলর শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরীর মাধয্েমই এই 
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উত্সবেক সুন্নী জগেত এবং সমগৰ্ মুসিলম িবেশব্ জনিপৰ্য় উত্সেব পিরণত হয়। এজনয্ 
িবিভন্ন সীরাতুন্নবী িবেশষজ্ঞ ও ঐিতহািসকগণ তাঁেকই ঈেদ মীলাদুন্নবীর পৰ্বতর্ক িহসােব 
উেল্লখ কেরেছন; কারণ িতিনই পৰ্থম এই উত্সবেক বৃহত্ আকাের পালন করেত শুরু 
কেরন এবং সাধারেণর মেধয্ এই উত্সেবর পৰ্চলন ঘটান। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন 
ইউসূফ সােলহী শামী (মৃতুয্: ৯৪২িহ: ১৫৩৬িখৰ্:) তার পৰ্খয্াত সীরাতুন্নবী গৰ্েন্থ- (সীরাহ 
শামীয়া) ঈেদমীলাদুন্নবী পালেনর আহবান জানােত েযেয় আেলাচনার পৰ্থম িদেক 
িলখেছন: ‘‘সবর্পৰ্থম েয বাদশাহ এই উত্সব উদ্ভাবন কেরন িতন হেলন, ইরিবেলর 
শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরী...’’38  

আল্লামা যাহাবী কুকবূরীর পিরিচিত পৰ্দান করেত িগেয় িলখেছন: ‘‘ধািমর্ক সুলতান 
সম্মািনত বাদশাহ মুযাফফরুদ্দীন আবু সাঈদ কূকুবুরী ইবেন আলী ইবেন বাকতাকীন 
ইবেন মুহাম্মাদ আল-তুরকমানী’’39। তাঁরা তুকী বংেশাদু্ভত। তাঁর নামিটও তুকর্ী। তুকী 
ভাষায় কূকুবুরী শে র অথর্ ‘‘নীল েনকেড়’’।40 

তাঁর িপতা আলী ইবেন বাকতাকীন িছেলন ইরােকর ইরিবল অঞ্চেলর শাসক। 
িতিন অতয্ন্ত সাহসী ও বীর েযাদ্ধা িছেলন। কুৰ্েসড েযাদ্ধােদর েথেক অেনক এলাকা 
জয় কের তাঁর শাসনাধীেন িনেয় আেসন। িতিন ধািমর্কতার জনয্ পৰ্িসদ্ধ িছেলন। অেনক 
মাদৰ্াসা ও জনকলয্াণমূলক পৰ্িতষ্ঠান িতিন পৰ্িতষ্ঠা কেরন।  

বীরতব্ ও ধািমর্কতার এই পিরেবেশ কূকুবুরী ৫৪৯ িহ: সেন (১১৫৪ িখৰ্:) জন্মগৰ্হণ 
কেরণ।41 তাঁর বয়স যখন মাতৰ্ ১৪ বত্সর তখন ৫৬৩ িহ: সেন (১১৬৮ িখৰ্:) তাঁর 
িপতা মারা যান।42 িপতার মৃতুয্র পের কূকুবূরী ইরিবেলর শাসনভার গৰ্হণ কেরন।43 
িতিন অল্পবয়স্ক হওয়ার কারেণ আতািবক মুজািহদ উদ্দীন কায়মায তাঁর অিভভাবক 
িহসােব িনযুক্ত হন।44 উক্ত অিভভাবক িকছুিদেনর মেধয্ই কুকুবুরীর িবরুেদ্ধ ষড়যেন্তৰ্ 
িলপ্ত হন এবং কুকুবুরীেক শাসনকাযর্ পিরচালনায় অেযাগয্তার অিভেযােগ ক্ষমতাচুয্ত 
কের তাঁর ভাই ইউসুফেক ক্ষমতায় বসান।45 কূকুবুরী তখন ইরিবল তয্াগ কের 
ইরােকর মাওিসল অঞ্চেলর শাসক সাইফুদ্দীন গাযী ইবেন মাউদূেদর িনকট গমন 
কেরন। িতিন কুকুবুরীেক মাউিসেলর শাসনাধীন হাররান অঞ্চেলর শাসক িহসােব 
                                                                  
38 আস-সােলহী, সীরাত, পৰ্াগুক্ত,  ১/৩৬২। 
39 যাহাবী,  নুবালা’, পৰ্াগুক্ত,   ২২/৩৩৪। 
40 ইবেন খািল্লকান, ওয়াইয়াতুল আ’ইয়ান,  পৰ্াগুক্ত,  ৪/১২১। 
41 িযিরকলী, মুহম্মদ খাইরুদ্দীন, আল-আ’লাম, পৰ্াগুক্ত,  ৫/২২৭। 
42 যাহাবী, নুবালা’, পৰ্াগুক্ত,  ২২/৩২৫;  আল-ই‘বার, পৰ্াগুক্ত,   ৩/৪০, ২০৮পৃ। 
43 যাহাবী, আল-ই‘বার , পৰ্াগুক্ত,  ৩/২০৮পৃ। 
44 যাহাবী,  নুবালা’, পৰ্াগুক্ত, ২২/৩৩৫। 
45 পৰ্াগুক্ত। 



  

িনেয়াগ কেরন।46 িকছুিদন হাররােন অবস্থান করার পের িতিন েয যুেগর পৰ্িসদ্ধ বীর, 
িমসর ও িসিরয়ার শাসক গাজী সালাহুদ্দীন আল-আইউবীর দরবাের েযাগ েদন। িতিন 
সালাহুদ্দীেনর সােথ িবিভন্ন যুেদ্ধ অংশগৰ্হণ কেরন। সালাহুদ্দীন কুকুবুরীর বীরেতব্ ও 
কতর্বয্িনষ্ঠায় এতই মুগ্ধ হন েয, িতিন তাঁর েবান রাবীয়া খাতুেনর সােথ কুকবুরীর 
িববাহ েদন এবং তােক হাররান ও রুহা অঞ্চেলর শাসক িনযুক্ত কেরন।47 ৫৮৩ 
িহজরীেত (১১৮৭িখৰ্:) িহত্তীেনর যুেদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবীর মুসিলম বািহনী সিম্মিলত 
খৃষ্টান কুৰ্েসড বািহনীেক েশাচনীয়রূেপ পরািজত কের এবং েজরুজােলম ও সমগৰ্্ 
পয্ােলষ্টাইন েথেক ইউেরাপীয় বািহনীর চুড়ান্ত পরাজেয়র সূচনা কের।48 এই যুেদ্ধ 
কুকুবুরী অতুলনীয় বীরতব্ পৰ্দশর্ন কেরন। এ সমেয় তাঁর ভাই ইরিবেলর শাসক ইউসুফ 
মারা যান। তখন সালাহুদ্দীন কুকুবুরীেক পুনরায় ইরিবেলর শাসনক্ষমতা পৰ্দান 
কেরন।49  

কুকবুরী অতয্ন্ত ধামর্ীক িছেলন। পরবতী শতা ীর পৰ্খয্াত ঐিতহািসক ইমাম যাহাবী 
(মৃ: ৭৪৮ িহ:) বেলন: ‘‘যিদও িতিন (কুকবুরী) একিট েছাট্ট রােজয্র রাজা িছেলন, িতিন 
িছেলন সেচেচেয় েবশী ধািমর্ক, সবেচেয় েবশী দানশীল, সমাজকলয্ােনবৰ্ত ও মানবেসবী 
বাদশাহেদর অনয্তম। পৰ্িত বছর ঈেদ মীলাদুন্নবী উদযাপেনর জনয্ িতিন েয পিরমান 
অথর্বয্য় করেতন তা সবার মুেখ পৰ্বােদর মত উচ্চািরত হত।’’50 িতিন শাসন কাযর্ 
পিরচালনার ফাঁেক ফাঁেক আেলমেদর িনকট েথেক জ্ঞান অজর্েনর েচষ্টা করেতন।51  

আবু সাঈদ কুকবুরীর সমসামিয়ক ঐিতহািসক আল্লামা ইয়াকুত আল-হামাবী (মৃতুয্ 
৬২৬িহ:) কুকবুরীর বণর্না িদেক িগেয় িলেখেছন: ‘‘আমীর মুযাফফরুদ্দীন কূকুবূরী এই 
ইরিবল শহেরর উন্নয়নমূলক পৰ্ভুত কমর্ কেরন। এই আমীেরর চিরতৰ্ ৈবপিরতয্ময়। 
একিদেক িতিন পৰ্জােদর উপর অেনক জুলুম অতয্াচার কেরন, অৈবধভােব পৰ্জােদর 
িনকট েথেক সম্পদ সংগৰ্হ কেরন। অপরিদেক িতিন কুরআন পাঠক ও ধািমর্ক 
মানুষেদর সাহাযয্ কেরন, দিরদৰ্ ও অসহায়েদর জনয্ তাঁর দােনর হাত খুবই পৰ্শস্ত। 
কলয্াণকেমর্ িতন মুক্তহেস্ত বয্য় কেরন, অমুসিলমেদর িনকট বন্দী মুসিলমেদরেক টাকার 
িবিনমেয় মুক্ত কেরন...।’’52 
                                                                  
46 পৰ্াগুক্ত। 
47 পৰ্াগুক্ত। সালাহুদ্দীন আইউবীরা ৬ভাই ও দুই েবান িছেলন। যাহবী, আল-ইবার , পৰ্াগুক্ত, ৩/৫৪। 
48 যাহাবী, আল-ইবার , পৰ্াগুক্ত, ৩/৮৫, ইবেন কাসীর, আল-িবদায়া, পৰ্াগুক্ত, ৮/৪৭০-৪৭৩, মাহমূদ 
শািকর, আত-তারীখুল ইসলামী, পৰ্াগুক্ত,   ৬/৩৩২। 
49 যাহাবী, নুবালা’, পৰ্াগুক্ত,  ২২/৩৩৫, আল-ইবার , পৰ্াগুক্ত, ৩/২০৮। 
50 যাহাবী,  পৰ্াগুক্ত,  ৩/২০৮। 
51 আল-িযিরকলী, আ’’লাম, পৰ্াগুক্ত, ৫/২৩৭। 
52 ইয়াকুত আল-হামাবী, মু’জামুল বুলদান (ৈবরুত, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৭৯) 



  

কমর্ময় জীবেনর সমািপ্ত ঘিটেয় পৰ্ায় ৮২ বত্সর বয়েস কুকবূরী ৬৩০ িহজরীর ৪ঠা 
রমযান (১৩/৬/১২৩৩ িখৰ্:) মারা যান।53 তাঁর সুদীঘর্ কমর্ময় জীবেনর অনয্তম কমর্ যা 
তােক সমসামিয়ক সকল শাসক েথেক পৃথক কের েরেখেছ এবং ইিতহােস তােক 
িবেশষভােব স্মরণীয় কের েরেখেছ তা হেলা ঈেদ মীলাদুন্নবী উদযাপেনর পৰ্চলন। িতিন 
৫৮৩ েথেক ৬৩০ পযর্ন্ত দীঘ পৰ্ায় ৪৫ বত্সেরর শাসনামেলর েকান বছের পৰ্থম এই 
অনুষ্ঠান শুরু কেরন তা সিঠক ভােব জানেত পািরিন। পৰ্খয্াত বাঙ্গালী আেলেম দীন, 
মাওলানা েমাহাম্মদ েবশারতুল্লাহ েমিদনীপুরী উেল্লখ কেরেছন েয, িহজরী ৬০৪ সাল 
েথেক কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু কেরন।◌ু54 িতিন তাঁর এই তেথয্র েকান সূতৰ্ 
পৰ্দান কেরন িন। ঐিতহািসকেদর বণর্না েথেক পৰ্িতয়মান হয় েয, ৬০৪ িহজরীর 
আেগই কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু কেরন। ইবেন খািল্লকান িলেখেছন: ‘‘৬০৪ 
িহজরীেত ইবেন েদিহয়া েখারাসান যাওয়ার পেথ ইরিবেল আেসন। েসখােন িতিন 
েদেখন েয, বাদশাহ মুযাফফরুদ্দীন কূকুবূরী অতীব আগৰ্হ ও উদ্দীপনার সােথ মীলাদ 
উদযাপন কেরন এবং এ উপলেক্ষয্ িবশাল উত্সব কেরন। তখন িতিন তাঁর জনয্ এ 
িবষেয় একিট গৰ্ন্থ রচনা কেরন...।’’55  

এ েথেক স্পষ্ট েয, ইবেন েদিহয়া ৬০৪ িহজরীেত ইরিবেল আগমেনর িকছু পূেবর্ই 
কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু কেরন, এজনয্ই  ইবেন েদিহয়া ইরিবেল এেস তােক 
এই অনুষ্ঠান উদযাপন করেত েদখেত পান।  তেব উদযাপনিট ৬০৪ িহজরীর েবশী 
আেগ শুরু হয়িন বেলই মেন হয়, কারণ িবষয়িট ইবেন েদিহয়া আেগ জানেতন না, 
এেত েবাঝা যায় তখেনা তা পাশর্বতর্ী েদশগুিলেত পৰ্িসিদ্ধ লাভ কেরিন। এেত আমরা 
অনুমান করেত পাির েয, কূকুবূরী ৬ষ্ঠ িহজরী শতেকর েশষ িদেক বা ৭ম িহজরী 
শতেকর শুরুেত (৫৯৫-৬০৩ িহজরী) মীলাদ পালন শুরু কেরন। 

গ) পৰ্থম মীলাদ গৰ্ন্থ েলখক: বয্িক্ত ও জীবন:  
মীলাদ অনুষ্ঠান পৰ্চলন করার েক্ষেতৰ্ আেরক বয্িক্তেতব্র অবদান আেলাচনা না 

করেল সম্ভবত: আেলাচনা অসমূ্পণর্ েথেক যােব। িতিন হেলন ‘‘মীলাদুন্নবী’’র উপের 
সবর্পৰ্থম গৰ্ন্থ পৰ্েণতা আল্লামা আবুল খাত্তাব ওমর ইবেন হাসান, ইবেন েদিহয়া আল-
কালবী (৬৩৩িহ:), যার গৰ্ন্থ পরবতর্ীেত ‘‘মীলাদ’’ েকন্দৰ্ীক অসংখয্ গৰ্ন্থ রচনার উত্স 
িছল। মীলােদর উপের িলিখত গৰ্েন্থর জনয্ কুকবুরী তােক একহাজার দীনার (সব্ণর্মুদৰ্া) 

                                                                                                                                                                                             
১/১৩৮। 
53 যাহাবী, আল-ইবার ৩/২০৮,  নুবালা ২২/৩৩৭, ইবেন কাসীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া ৯/১৮। 

54েমাহাম্মদ েবশারাতুল্লাহ, হািককেত েমাহাম্মাদী ও মীলােদ আহমাদী (পাবর্তয্ চট্টগৰ্াম, েমাহাম্মদ 
মুশতাকুর রহমান, পৰ্থম সংস্করণ) ৩০১-৩০২পৃ। 
55 ইবেন খািল্লকান ৩/৪৪৯। আেরা েদখুন: ১/২১১, ৪/১১৯ 



  

পুরস্কার পৰ্দান কেরন।56 
ইবেন েদিহয়া ৫৪৪ িহজরীেত (১১৫০খৰ্ী) জন্মগৰ্হণ কেরন এবং ৬৩৩িহজরীেত 

(১২৩৫খৰ্ী) িমশের মারা যান। পৰ্ায় ৯০ বত্সেরর জীবেন িতিন তত্কালীন মুসিলম 
িবেশব্র পৰ্ায় সবর্তৰ্ ভৰ্মন কেরন। িতিন িবিভন্ন গৰ্ন্থ রচনা কেরন এবং ইসলামী 
জ্ঞানিবজ্ঞােন তাঁর অবদান রােখন। তেব লক্ষয্নীয় েয ঈেদ মীলাদুন্নবীর পৰ্থম পুস্তক 
েলখক ইবেন েদিহয়া সমসামিয়ক বা পরবতর্ী আেলম ও েলখকেদর পৰ্শংসা অজর্ন 
করেত পােরন িন। বরং সকল ঐিতহািসক ও েলখক তাঁর কমর্ময় জীবেনর বণর্নার 
পাশাপািশ তাঁর িকছু িকছু আচরণ ও কেমর্র সমােলাচনা কেরেছন। 

আল্লামা িজয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবেন আ ুল ওয়ােহদ আল-মাকেদসী (৫৬৯-
৬৪৩িহ:) বেলেছন: ‘‘আিম ইস্পাহােন তােক েদেখিছ। তেব তাঁর েথেক িকছু িশক্ষা 
গৰ্হণ কিরিন। কারণ তাঁর অবস্থা আমার ভাল লােগিন। িতিন ইমামেদর খুবই িনন্দামন্দ 
করেতন।’’57 আল্লামা যাহাবী িলেখেছন: ‘‘িতিন িবিভন্ন ইসলামী শােস্তৰ্ পািন্ডেতয্র 
অিধকারী িছেলন, আরবী ভাষা ও হাদীস শােস্তৰ্ িতিন িবেশষ জ্ঞােনর অিধকারী িছেলন, 
তেব িতিন হাদীস বণর্নাকারী িহসােব জয়ীফ বা দুবর্ল িছেলন।’’58 তাঁর এই সব্ভােবর 
কারেণ িতিন যখন মরেকব্া ও িতউিনিসয়া অঞ্চেল অবস্থান করিছেলন তখন েস েদেশর 
আেলমগণ একেতৰ্ তার িবরুেদ্ধ, তাঁেক অগৰ্হণেযাগয্ েঘাষনা িদেয় একিট েঘাষণাপতৰ্ 
িলেখন।59 

ঐিতহািসক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবেন আ ুল গনী, ইবেন নুকতা (৬২৯িহ:) 
িলেখেছন: ‘‘িতিন বড় জ্ঞানী ও মযর্াদার অিধকারী িহসােব সমােজ পিরিচত িছেলন। 
িকন্তু িতিন িনেজর িবষেয় এমন অেনক িবষয় দাবী করেতন যা িছল এেকবােরই 
অবাস্তব। িতিন দাবী করেতন েয, সহীহ মুসিলম ও সুনােন িতরিমযী তাঁর মুখস্ত 
রেয়েছ। একজন ছাতৰ্ পরীক্ষামূলক ভােব সহীহ মুসিলেমর কেয়কিট হাদীস, সুনােন 
িতরিমযীর কেয়কিট হাদীস ও কেয়কিট বােনায়াট বা মাওযু হাদীস একেতৰ্ িলেখ তাঁেক 
েদন। িতিন হাদীসগুেলা পৃথক করেত বা েকানিট েকান িকতােবর হাদীস তা জানােত 
পােরন িন।’’60 আল্লামা যাহাবী বেলন: ‘‘তাঁর গৰ্ন্থাবলীর মেধয্ সহীহ ও জয়ীফ বণর্নার 

                                                                  
56 যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৬, আস-সােলহী, সীরাত ১/৩৬২, ইবেন কাসীর, আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া 
৯/২৬। 
57 যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১। 
58 যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১। 
59 যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১। িমযানুল ইিতদাল ৩/১৮৬। 
60 যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯২। আেরা েদখুন: সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আ ুর রহমান, তাবাকাতুল হুফফায 
(ৈবরুত, দারুল কুতুিবল ইলিময়য্াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩) ৫০১ পৃ.। 



  

েক্ষেতৰ্ এমন িকছু িবষয় রেয়েছ যা খুবই আপিত্তকর।’’61 
আল্লামা ইবেন হাজার আসকালানী (৮৫২িহ:) ঐিতহািসক ইবেন নাজ্জার (৬৪৩িহ:) 

েথেক বণর্না কেরেছন: ‘‘আমরা েদেখিছ, সকল মানুষ একমত িছেলন েয, ইবেন েদিহয়া 
িমথয্া কথা বেলন এবং িবিভন্ন অসতয্ দাবী কেরন।’’62 

ইবেন হাজার আসকালানী অনয্ এক বণর্নায় উেল্লখ কেরেছন: ‘‘তাঁর সমসামিয়ক 
এক আেলম বেলন: একিদন আিম সুলতােনর দরবাের িছলাম, েযখােন ইবেন েদিহয়াও 
িছেলন। সুলতান আমােক একিট হাদীস িজজ্ঞাসা করেল আিম হাদীসিট বিল। তখন 
িতিন আমােক হাদীসিটর সনদ সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা কেরন। আিম তখন হাদীসিটর সনদ 
মেন করেত পাির না এবং আমার অপারগতা জানাই। পের আিম দরবার তয্াগ করেল 
ইবেন েদিহয়া আমার সােথ আেসন এবং বেলন: যখন সুলতান আপনােক সনদ 
সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করেলন তখন েয েকান একিট বােনায়াট সনদ বেল িদেল আপনার 
িক ক্ষিত হেতা? সুলতান ও তার দরবােরর সবাই জােহল, তারা িকছুই বুঝেত পারত 
না। তােত আপনােক ‘জািন না’ বলেত হেতা না এবং উপিস্থত সভাসদেদর কােছ 
আপনার মযর্াদা বৃিদ্ধ েপত। উক্ত আেলম বেলন: ইবেন েদিহয়ার এই কথায় আিম 
বুঝেত পারলাম িতিন িমথয্া বলেত পেরায়া কেরন না।’’63 

ইবেন হাজার আসকালানী অনয্ একজন সমসামিয়ক আেলেমর উিদৃ্ধিত িদেয় 
উেল্লখ কেরেছন: ‘‘ইবেন েদিহয়া যখন ইস্পাহােন আসেলন তখন আমার িপতার 
খানকায় আসেতন। আমার আববা তােক খুবই সম্মান করেতন। একিদন িতিন আমার 
আববার কােছ একিট জায়নামাজ িনেয় আেসন  এবং জায়নামাজিট তার সামেন েরেখ 
বেলন: এই জায়নামােজ আিম এত এত হাজার রাকাত নামায আদায় কেরিছ এবং 
আিম কা’বা শরীেফর মেধয্ এই জায়নামােজ বেস কেয়কবার কুরআন করীম খতম 
কেরিছ। আমার আববা খুবই খুশী হেয় জায়নামাজিট গৰ্হণ কেরন এবং মাথায় রােখন 
ও চুমু েখেত থােকন। িতিন এই হাদীয়া েপেয় খুবই খুিশ হন। এ িদেক কাকতালীয় 
ভােব সন্ধয্ার িদেক একজন স্পাহানী স্থানীয় বয্িক্ত আমােদর কােছ আেসন। িতিন 
কথাপৰ্সেঙ্গ বেলন: আপনােদর খানকায় েয মেরাক্কীয় আেলম আেসন তােক েদখলাম 
বাজার েথেক অেনক দােম একিট খুব সুন্দর জায়নামাজ িকনেলন। তখন আমার আববা 
(একটু খটকা লাগায়) ইবেন েদিহয়ার পৰ্দত্ত জায়নামাজিট আনেত বেলন। জায়নামাজিট 
েদেখ ঐ বয্িক্ত কসম কের বেল েয, েস এই জায়নামাজিটই িকনেত েদেখেছ ইবেন 
েদিহয়ােক। এেত আমার আববা চুপ হেয় যান এবং আমােদর মন েথেক ইবেন 

                                                                  
61 িমযানুল ইিতদাল ৩/১৮৮। 
62 ইবেন হাজার, িলসানুল িমযান (ৈবরুত, দারুল িফকর, ২য় সংস্করণ) ৪/২৯৫। 
63 ইবেন হাজার, িলসানুল িমযান ৪/২৯৫। 



  

েদিহয়ার পৰ্িত সকল সম্মান চেল যায়।’’64 
আল্লামা ইবেন কাসীর (৭৭৪ িহ:) িলেখেছন: ‘‘ইবেন েদিহয়া সম্পেকর্ অেনেক 

অেনক িকছু বেলেছন। বলা হয় িতিন মাগিরেবর নামায কসর করার িবষেয় একিট 
িমথয্া হাদীস বািনেয় বেলেছন। আমার ইচ্ছা িছল হাদীসিটর সনদ েদখব, কারণ সকল 
মুসিলম আেলম একমত েয, মাগরীেবর নামায কসর হয় না... আল্লাহ আমােদরেক 
এবং তাঁেক দয়া কের ক্ষমা কের িদন।’’65  

ইবেন েদিহয়ার িমথয্াচার সম্পেকর্ একিট িববরণ পৰ্দান কেরেছন সমসামিয়ক 
ঐিতহািসক ইবেন খািল্লকান (৬৮১ িহ:)। ইবেন েদিহয়ার পৰ্িত তাঁর অগাধ আস্থা ও 
শৰ্দ্ধা িছল বেল তাঁর েলখা েথেক পৰ্তীয়মান হয়। তাঁর েলখা মীলােদর বইিট িতিন ৬২৫ 
িহজরীেত কুকবুরীর দরবাের বেস পড়েত েপের িনেজেক েগৗরবািনব্ত মেন করেতন।66 

িকন্তু  িতিন আশ্চাযর্য্ হন েয, উক্ত বইেয়র েশেষ ইবেন েদিহয়া একিট বড় আরবী 
কসীদা িলেখেছন কুকবূরীর পৰ্শংসায়। িতিন দাবী কেরেছন েয, কসীদািট িতিন িনেজ 
িলেখেছন। িকন্তু পরবতর্ীকােল ইবেন খািল্লকান জানেত পােরন েয, কিবতািট িসিরয়ার 
হালাবশহেরর বািসন্দা কিব আস‘আদ ইবন মামাতীর (মৃতুয্ ৬০৬িহ:) েলখা ও তাঁর 
কাবয্ গৰ্েন্থ সংকিলত, িতিন উক্ত কসীদা দব্ার তত্কালীন অনয্ একজন শাসেকর পৰ্শংসা 
কেরন।67 

সবিকছুর মধয্ িদেয় আমরা বলেত পাির েয,  ইবেন েদিহয়া েয যেগর একজন 
িবদয্ান বয্িক্ত িছেলন। েয গৰ্ন্থিট তােক ইিতহােসর পাতায় স্থান কের িদেয়েছ তা হেলা 
‘‘মীলাদুন্নবী’’ বা রাসূলুল্লাহের জন্মিবষেয় েলখা তার বই ‘‘আত- তানবীর ফী মাওিলিদল 
বাশীর আন-নািযর’’। কারণ এিটই িছল ‘‘মীলাদুন্নবী’’ বা রাসূলুল্লাহের জন্মিবষেয় েলখা 
পৰ্থম বই। ইবেন খািল্লকােনর বণর্না অনুসাের আমরা েদখেত পাই, ইবেন েদিহয়া ৬০৪ 
িহজরীেত ইরিবেল পৰ্েবশ কেরন। িতিন বছর দুেয়ক েসখােন বাদশাহ কূকুবূরীর রাষ্টৰ্ীয় 
েমহমান িহসােব অবস্থান কেরন। এ সমেয় িতিন এই বইিট সংকলন কেরন। ৬০৬ 
িহজরীেত িতিন এই বইিট েলখা সমাপ্ত হেল তা কূকুবূরীেক পেড় েশানান।68 

এখােন আমােদর মেন পৰ্শ্ন জােগ েয,  রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর 
সাহাবীগণ, তােবয়ীগণ বা তত্পরবতর্ী মুসিলম সমােজর আেলমগণ ৬০০ বত্সর যাবত্ 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর জন্মেক েকন্দৰ্ কের িক একিট বইও 

                                                                  
64 ইবেন হাজার, িলসানুল িমযান ৪/২৯৬। 
65 ইবেন কাসীর , আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া ৯/২৬। 
66 ইবেন খািল্লকান, পৰ্াগুক্ত ১/২১২, ৩/৪৪৯-৪৫০। 
67 ইবেন খািল্লকান, পৰ্াগুক্ত ১/২১১-২১২,  ৩/৪৫০। 
68 ইবেন খািল্লকান, পৰ্াগুক্ত ১/২১২, ৩/২৯, ৪/১১৯। 



  

িলেখন িন?  
এ পৰ্েশ্নর উত্তর েপেত হেল আমােদরেক েসই যুগগুিলর অবস্থা বুঝেত হেব। পৰ্থম 

যুেগর মুসিলমগণ, সাহাবী ও তােবয়ীগেণর সাবক্ষিণক কমর্ ও বয্স্ততা িছল মহানবী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লামেক িনেয়। তাঁেদর সকল আেবগ, ভালবাসা ও 
ভিক্ত িদেয় তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জীবন ও কমর্ জানেত, 
বুঝেত, েশখােত ও িলিপবদ্ধ করেত েচেয়েছন। তােদর কমর্কােন্ডর েয বণর্না হাদীস 
শরীেফ ও ইিতহােস িলিপবদ্ধ রেয়েছ এবং তােদর যুেগ িলিখত ও সংকিলত েয সকল 
বই পুস্তেকর বণর্না আমরা পাই বা েয সকল বই পুস্তক বতর্মান যুগ পযর্ন্ত িটেক আেছ 
তার আেলােক আমরা েদখেত পাই েয, তাঁরা মূলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 
সাল্লােমর কমর্, চিরতৰ্, বয্বহার, আকৃিত, পৰ্কৃিত, জীবনপদ্ধিত জানেত বুঝেত বয্স্ত 
িছেলন, তাঁর জীবনী সংকলেনর িদেক েয যুেগর মুসিলমেদর মেনােযাগ েদখা যায় না। 
অথর্াত্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জীবেনর অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও 
তাঁর পৰ্বিতর্ত িবধানাবলীর িদকটায় তাঁরা গুরুতব্ িদেয়েছন, তাঁর জীবেনর ঐিতহািসক 
ধারাবািহকতা, বা জীবনী রচনার িদেক তারা গুরুতব্ পৰ্দান কেরন িন। ফেল আমরা 
েদখেত পাই েয, সাহাবীগেণর মেধয্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর 
জন্মিদন, জন্ম তািরখ বা জন্মমাস িনেয় েকান আেলাচনাই পাওয়া যায় না। সব্ভাবত:ই 
তাঁর জন্ম েকন্দৰ্ীক েকান গৰ্ন্থও তখন রিচত হয়িন। পৰ্থম িতন শতা ীেত রিচত হাদীস 
গৰ্ন্থ সমূেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্ম সংকৰ্ান্ত যত্সামানয্ 
কেয়কিট হাদীস বিণর্ত হেয়েছ, যা আেগ আেলাচনা কেরিছ। এছাড়া পৰ্থম শতা ীর 
েশষ েথেক সীরাতুন্নাবী বা নবী জীবনী িবষয়ক গৰ্ন্থ েলখা হেত থােক বেল মেন হয়। 
তেব এ যুেগ মূলত: সীরাতুন্নাবীর মাগাযী বা যুদ্ধিবগৰ্হ িবষয়ক িবষেয়ই িবেশষভােব 
িলখা হত।69 িদব্তীয় ও তৃতীয় িহজরী শতেকর উেল্লখেযাগয্ সীরাতুন্নবী গৰ্ন্থ হল মুহাম্মাদ 
ইবেন ইসহাক (মৃতুয্ ১৫১িহ:/৭৬৮িখৰ্:), আ ুল মােলক ইবেন িহশাম (মৃতুয্ 
২১৮িহ:/৮৩৪িখৰ্:), মুহাম্মাদ ইবেন সা’দ (২৩০িহ:/৮৪৫িখৰ্:) পৰ্মুেখর িলখা ‘‘সীরাতুন্নবী 
গৰ্ন্থ উেল্লখেযাগয্। এ সকল গৰ্েন্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর 
জন্মসংকৰ্ান্ত িকছু বণর্না পাওয়া যায়। এছাড়া ৩য় িহজরী শতক েথেক মুসিলম 
ঐিতহািসকগণ িলিখত সকল ইিতহাস গৰ্েন্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 
সাল্লােমর জন্মসংকৰ্ান্ত বণর্না িলিপবদ্ধ করা হেয়েছ। েযমন খলীফা ইবেন খাইয়াত 
‘শাবাব’ আল উসফুরী (২৪০িহ:/৮৫৪িখৰ্:), আহমদ ইবেন ইয়হইয়া আল বালাযুরী 
(২৭৯িহ:/৮৯২িখৰ্:), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবেন জরীর (৩১০িহ:/৯২৩িখৰ্:) ও অনয্ানয্ 
                                                                  
69 ফুয়াদ িসযিকন, তািরখুল তুরাস আল আরাবী (েসৗিদ আরব, িরয়াদ, আল-ইমাম িবশব্িবদয্ালয় ১ম 
সংস্করণ ১৯৮৩), পৰ্থম খন্ড, ২য় অংশ, ৬৫-৮৬ পৃ। 



  

ঐিতহািসকেদর িলিখত ইিতহাস গৰ্ন্থ। ৫ম িহ: শতক েথেক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লাম কতৃক সংঘিটত েমােজজা বা অেলৗিকক ঘটনাবলী পৃথকভােব 
সংকিলত কের ‘‘দালাইলুন নুবুওয়াত’’ নােম কেয়কিট গৰ্ন্থ েলখা হয়, েযমন আবু 
নু‘আাইম আহমদ ইবেন আ ুল্লাহ আল-আসফাহানী (৪৩০িহ:/১০৩৯িখৰ্:) ও আবু বকর 
আহমদ ইবেন হুসাইন আল- বাইহাকী (৪৫৮িহ:/১০৬৬ িখৰ্:) সংকিলত ‘‘দালাইলুন 
নুবুওয়াত’’ গৰ্ন্থ। এ সকল গৰ্েন্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্ম 
কালীন অেলৗিকক ঘটনাবলীর িকছু বণর্না পাওয়া যায়। সবর্াবস্থায় আমরা েদখেত পাই 
েয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্মেক িনেয় পৃথক গৰ্ন্থ েকউই রচনা 
কেরন িন। বসত্তত: তাঁর জন্ম উদযাপন েযমন ইসলােমর পৰ্থম শতা ীগুেলােত মুসিলম 
উম্মাহর অজানা িছল, েতমিন তাঁর জন্ম বা ‘‘মীলাদ’’ িনেয় পৃথক গৰ্ন্থও ৬ষ্ঠ শতা ীর 
আেগ েকউ রচনা কেরন িন। কারণ তােদর কােছ জন্ম বৃত্তান্ত বড় েকান িবষয় বেল 
িবেবিচত হেতা না।  

উপসংহার:  
এভােব আমরা েদখেত পাই েয, িমশেরর ইসমাঈলীয় শাসকগণ দব্ারা পৰ্বিতর্ত 

হেলও ঈেদ মীলাদুন্নবী উদযাপনেক সমস্ত মুসিলম িবেশব্ অনয্তম উত্সেব পিরণত 
করার েক্ষেতৰ্ সবেচেয় বড় অবদান ইবিরেলর শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরীর। তাঁেকই 
আমরা মীলাদ অনুষ্ঠােনর পৰ্কৃত পৰ্বতর্ক বেল মেন করেত পাির। এর অনয্তম পৰ্মাণ 
হেলা ৪থর্ িহজরী শতেক িমশের এই উদযাপন শুরু হেল তার েকান পৰ্ভাব বাইেরর 
মুসিলম সমাজগুেলােত পেড় িন। এমনিক পরবতী ২০০ বত্সেরর মেধয্ও আমরা 
মুসিলম িবেশব্র অনয্ েকাথাও এই উত্সব পালন করেত েদখেত পাই না। অথচ ৭ম 
িহজরী শতেকর শুরুেত কুকবূরী ইরিবেল ঈেদ মীলাদুন্নবী উদযাপন শুরু করেল তা 
তত্কালীন মুসিলম সমাজগুিলেত সাড়া জাগায়। পরবতর্ী ২০০ বত্সেরর মেধয্ এিশয়া-
আিফৰ্কার িবিভন্ন মুসিলম সমােজ অেনক মানুষ ঈেদ মীলাদুন্নবী পালন করেত শুরু 
কের।  

েয সকল কমর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর যুেগ, সাহাবী, তােবয়ী 
ও তােব তােবয়ীেদর যুেগ ধমর্ীয় কমর্, আচার বা উত্সব িহসােব পৰ্চিলত, পিরিচত বা 
আচিরত িছল না, পরবতর্ী যুেগ মুসিলম সমােজ ধমর্ীয় কমর্ িহসােব পৰ্চিলত হেয়েছ েস 
সকল কাজ কখেনা পরবতর্ী যুেগর মুসিলমেদর জনয্ আল্লাহর ৈনকটয্ লােভর মাধয্ম 
হেত পাের না। 

েযেহতু িমশেরর শাসকগণ ও পরবতর্ীকােল আবু সাঈদ কূকবুরী পৰ্বিতর্ত ঈেদ 
মীলাদুন্নবী জাতীয় েকান অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর যুেগ, 
সাহাবী, তােবয়ী ও তােব তােবয়ীেদর যুেগ পৰ্চিলত বা পিরিচত িছল না তাই সব্ভাবত:ই 



  

তা িবদ‘আত ও পিরতয্াজয্।  সাহাবীগণ, তােবয়ীগণ তাঁেদর পৰ্চন্ডতম নবীর ভালবাসা 
সেত্তব্ও কখেনা তাঁেদর আনন্দ এভােব উত্সব বা উদযাপেনর মাধয্েম পৰ্কাশ কেরন িন, 
কােজই পরবতর্ী যুেগর মুসিলমেদর জনয্ও তা শরী‘আত সঙ্গত হেব না। পরবতর্ী যুেগর 
মুসিলমেদর উিচত্ পৰ্থম যুেগর মুসিলমেদর নয্ায় সাবর্ক্ষিণক সুন্নাত পালন, সীরাত 
আেলাচনা, দরুদ ও সালাম এবং আন্তিরক ভালবাসার মাধয্েম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর পৰ্িত ভালবাসা ও শৰ্দ্ধা জানােনা। অমুসিলমেদর অনুকরেণ 
জন্মিদন পালেনর মাধয্েম রাসূেলর ভালবাসা পৰ্কাশ পায় না। বরং এ সকল অনুষ্ঠােনর 
পৰ্সার সাহাবীেদর ভালবাসা, ভিক্ত ও আনন্দ পৰ্কােশর পদ্ধিতেক েহয় পৰ্িতপন্ন করার 
মানিসকতা সৃিষ্ট কের, কারণ যারা এ সকল অনুষ্ঠােনর মাধয্েম আনুষ্ঠািনক ভালবাসা ও 
আনন্দ পৰ্কাশ করেবন, তাঁেদর মেন হেত থাকেব েয সাহাবীেদর মত নীরব, 
অনানুষ্ঠািনক, সাবর্ক্ষিণক ভালবাসা ও ভিক্ত পৰ্কাশ পদ্ধিতর েচেয় তােদর পদ্ধিতটাই 
উত্তম। যা িনঃসেন্দেহ ভৰ্ষ্টতা। এ বয্াপাের বহু আেলম সাবধান কের েগেছন। েযমন, 
সপ্তম-অষ্টম িহজরী শতা ীর অনয্তম আেলম ইমাম আল্লামা তাজুদ্দীন উমর ইবন আলী  
আল-ফােকহানী (মৃতুয্: ৭৩৪ িহজরী/ ১৩৩৪িখৰ্:), আল্লামা আবু আ ুল্লাহ মুহম্মদ ইবন 
মুহম্মদ ইবনুল হাজ্জ (৭৩৭িহ:/১৩৩৬িখৰ্:), ৮ম িহজরী শতেকর পৰ্খয্াত আেলম আবু 
ইসহাক ইবৰ্াহীম ইবন মূসা ইবন মুহাম্মাদ আশ-শািতবী (মৃতুয্ ৭৯০ িহ:) ও অনয্ানয্ 
উলামােয় েকরাম।70 

আমরা আেগই বেলিছ েয, জন্মিদন পালেনর নয্ায় মৃতুয্িদন পালনও অনারব 
সংসৃ্কিতর অংশ, যা পরবতর্ী সমেয় মুসিলম সমােজও পৰ্চিলত হেয় যায়। রিবউল 
আউয়াল মাস েযমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর জন্ম মাস, েতমিন 
তাঁর মৃতুয্র মাসও বেট। তাই এিট দুঃেখর কারণ হেত পাের। েকান েকান বণর্না েথেক 
েদখা যায় েয, ৭ম িহজরী শতা ীর েশেষ এবং ৮ম িহজরী শতেকর পৰ্থমাংেশও 
মীলাদুন্নবী পালন অেনক েদেশর মুসিলমেদর কােছ অজানা িছল, তারা জন্মিদন পালন 
না কের মৃতুয্ িদবস পালন করেতন। বসত্তত: এ সবই গিহর্ত িবদ‘আত। ইসলােম 
িবদ‘আেতর েকান স্থান েনই। তাই জন্ম িদবস বা মৃতুয্ িদবস এসব পালন েথেক 
আমােদরেক দূের থাকেত হেব।  

আল্লাহই আমােদর সহায় েহান ও েতৗিফক িদন। েদা‘আ কির িতিন দয়া কের 
আমার এ কু্ষদৰ্ পৰ্েচষ্টােক কবুল কেরন। আল্লাহর মহান রাসূল, হাবীব ও খলীল 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর উপর অগিণত সালাত ও সালাম। আল্লাহুম্মা সািল্ল আলাইিহ ওয়া 

                                                                  
70 িবস্তািরত েদখুন: আশ-শােতবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম, আল-ই’িতসাম  (ৈসাদী আরব, আল-খুবার, 
দারু ইবেন আফফান, ৪থর্ সংস্করণ ১৯৯৫) ২/৫৪৮, আস সােলহী, আস-সীরাতুশ শািময়য্া, পৰ্াগুক্ত 
১/৩৬২-৩৭৪। 



  

সািল্লম মা যাকারুয যািকরুন ওয়া গাফালা আন িযকিরিহল গািফলূন। 


