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গান-বাজনা ও হারাম জজজনসের আস াজন বযতীত মীলাদুন্নবী উদযাপন 

   

প্রশ্ন: আমরা স্পেনবােী, আমরা েভা েমাসবশসক একতা, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, নতুন প্রজসের মসযয েম্পকক েৃজি, দ্বীসনর 

প্রজত তাসদর গবক ও আত্মেম্মান বৃজি এবং আমাসদর প্রজসের চজরত্র ও আচরসের উপর প্রভাব েৃজিকারী জবযমকীসদর 

মনগড়া উৎেব স্পযমন ভাসলাবাো জদবে ইতযাজদ স্পেসক েুরক্ষার উসেসশয আমরা ঈসদ মীলাদুন্নবী পালন কজর, এ 

কাজ জক ববয? 

উত্তর: আল-হামদুজলল্লাহ 

প্রেমত: রােূলুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ও াোল্লাসমর জে তাজরখ জনস  ঐজতহাজেকসদর মতজবসরায রস সে, তসব এ 

বযাপাসর তারা একমত স্পয, জহজরী এগারতম বের রজবউল আউ াল মাসের ১২ তাজরসখ রােূলুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ও াোল্লাসমর মৃতুয হস সে। বতকমান যুসগ এ মৃতুয জদবসেই জকেু স্পলাক মাহজিসলর আস াজন কসর ‘ঈসদ 

মীলাদুন্নবী’ উদযাপন করসে। 

জদ্বতী ত: ইেলাজম শরী‘আসত ‘ঈসদ মীলাদুন্নবী’ নাসম স্পকাসনা অনুষ্ঠান স্পনই। োহাবাস  স্পকরাম, তাসব‘ঈ ও স্পকাসনা 

ইমাম এেব অনুষ্ঠান পালন করা স্পতা দুসরর কো এ জাতী  ঈসদর োসে পজরজচতও জেসলন না। মূখক বাসতনী-জশ া 

গ্রুসপর কতক স্পলাক এ ঈসদর েূচনা করসল কজতপ  শহসরর স্পলাসকরা এ জবদ‘আসতর জদসক যাজবত হ । 

তৃতী ত: েুন্নসতর কতক েজতযকার ভক্ত জনজ স্পদসশর এেব অনুষ্ঠান স্পদসখ প্রভাজবত হ , তারা এেব জবদ‘আত 

স্পেসক জনসজসদর েুরক্ষার জনয পজরবার জনস  জমাস ত হ , জবসশষ খাবাসরর আস াজন কসর এবং েবাই জমসল খা । 

একই উসেসশয স্পকউ বনু্ধ-বান্ধব ও আত্মী স্বজনসদর একত্র কসর, স্পকউ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ও াোল্লাসমর 

জীবন চজরত আসলাচনা অেবা দীজন বকৃ্ততা উপস্থাপসনর জনয স্পলাকসদর একত্র কসর। 

েসেহ স্পনই এর উসেশয আপনাসদর ভাসলা, স্পযমন পরেসরর মাসে ঐকয বতজর, অমুেজলমপ্রযান ও কুিুরী স্পদসশ 

ইেলাজম মূলযসবায েৃজি করা ইতযাজদ।  

তসব বাস্তবতা হসে: আপনাসদর এেব ভাসলা উসেশয স্পকাসনা অনুষ্ঠানসক ববযতার েনদ স্পদ  না; বরং এেব ঘৃজেত 

জবদ‘আত। আপনাসদর ঈসদর প্রস াজন হসল ঈদুল জিতর ও ঈদুল আযহাই যসেি, আরও ঈসদর প্রস াজন হসল 

আমাসদর োপ্তাজহক ঈদ জুমু‘আর জদন পালন করুন, এসত আপনারা জুমু‘আর োলাত ও দীসনর মূলযসবায বতজরর 

জনয একত্র স্পহান। এটা েম্ভব না হসল এেব জবদ‘আতী অনুষ্ঠান বযতীত বেসরর আরও অসনক জদন রস সে, স্পেখাসন 

জবজভন্ন ববয উপলসক্ষ একত্র হসত পাসরন, স্পযমন জবস র অনুষ্ঠান অেবা ওজলমার দাও াত অেবা আজককা অেবা 

জবসশষ উপলসক্ষ েংবযকনা অনুষ্ঠান ইতযাজদ। এেব অনুষ্ঠানসক আপনারা পরের েম্প্রীজত েৃজি, একতার বন্ধন বতজর 

ও দ্বীসনর মূলযসবায জাগ্রত করার নযা  ইতযাজদ েৎ উসেসশয কাসজ লাগাসত পাসরন। 

জনসে ভাসলা জন সত জবদ‘আজত অনুষ্ঠাসন স্পযাগদান েম্পসকক আসলমসদর িসতা া উসল্লখ করজে: 

এক. ইমাম আবু হািে তাজুজেন আল-িাসকহানী রহ. জমলাসদর জবজভন্ন প্রকার েম্পসকক বসলন: “স্পকাসনা বযজক্তর 

জনজ অেকা সন পজরবার, বনু্ধ-বান্ধব ও েন্তানসদর জনয মাহজিসলর আস াজন করা, শুযু পানাহাসরর মসযয েীমাবি 

োকা এবং পাসপর স্পকাসনা েুসযাগ না রাখা, এেব অনুষ্ঠানসকই আমরা জবদ‘আত, ঘৃজেত ও মাকরূহ বলজে। কারে, 
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এ যরসের অনুষ্ঠান আমাসদর স্পকাসনা মনীষী কসরন জন, যারা জেল ইেলাসমর পজিত, যুগ স্পেষ্ঠ আসলম, যুসগর 

আসলাকবজতককা ও জগতবােীর উজ্জ্বল নক্ষত্র।” (স্পদখুন: ‘আল-মাওসরদ জি আমাজলল মাওজলদ’ পৃষ্ঠা: ৫) 

দুই. ইবনুল হাজ আল-মাসলকী রহ. গান-বাজনা ও নারী-পুরুসষর েহাবস্থান মুক্ত ঈসদ মীলাদুন্নবী েম্পসকক বসলন: 

“ঈসদ মীলাদুন্নবী যজদ এেব পাপাচার মুক্ত শুযু খানার মসযয েীমাবি স্পরসখ উদযাপন করা হ  এবং তাসত বনু্ধ-

বান্ধবসদর আহ্বান করা হ , তাহসলও শুযু জন সতর কারসে এ অনুষ্ঠান জবদ‘আত জহসেসব গেয হসব। কারে, এটা 

দীসনর মসযয েংসযাজসনর শাজমল, পূবকেূজরসদর আমল জবসরাযী এবং তাসদর জন ত ও কসমকর জবপরীত। আমাসদর 

তুলনা  তাসদর মসযয রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইজহ ও াোল্লাসমর আনুগতয, েম্মান ও মহব্বত স্পবজশ জেল। দীজন 

জবষস  তারা জেসলন আমাসদর স্পচস  অগ্রগামী। তাসদর স্পকউ মীলাসদর জন ত কসরন জন। আমরা তাসদর অনুোরী, 

অতএব তাসদর জনয যা যসেি, আমাসদর জনযও তাই যসেি। স্পমৌজলক ও পূবকাপর েকল জবষস ই তারা আমাসদর 

আদশক ও পজেকৃৎ। ইমাম আবু তাসলব আল-মাক্কী রহ. তার জকতাসব অনুরূপই বসলসেন”। (স্পদখুন: আল-মাদখাল 

২/১০) 

জতজন আরও বসলন: স্পকউ স্পকউ এেব হারাম গান-বাসদযর পজরবসতক ‘বুখারী খতম’ দ্বারা ঈসদ মীলাদুন্নবী পালন কসর। 

েসেহ স্পনই হাদীসের দরে ইবাদাত ও আল্লাহর বনকটয অজকসনর মাযযম, এসত রস সে বরকত ও কলযাে; জকন্তু 

এেব হাজেল করার জনয শরী‘আত অনুসমাজদত পন্থা অবলম্বন করা জরুজর, জমলাসদর উসেসশয তা পাঠ করা ন , 

স্পযমন োলাত আল্লাহর জবসশষ ইবাদাত, তবুও অেমস  এ োলাত পড়া জনেনী , োলাসতর এ অবস্থা হসল অনযানয 

ইবাদাসতর অবস্থা জক হসব?! (স্পদখুন: আল-মাদখাল ২/২৫) 

স্পমাোকো: এেব স্পমৌেুসম আপনাসদর উজল্লজখত েৎ উসেসশয, স্পযমন পরের একতা বতজর, উপসদশ ও নজেহত 

প্রদান ইতযাজদ জন সত, জমা হও া ববয ন ; বরং এেব উসেশয বাস্তবা ন করার জনয অনয স্পকাসনা উপলক্ষ স্পবসে 

জনন, পুসরা বেসরর স্পয স্পকাসনা একজট জদন জনযকারে করুন। স্পদা‘আ করজে আল্লাহ আপনাসদর কলযাসের স্পচিা করার 

তাওিীক দান করুন এবং আপনাসদর জহদা াত ও তাওিীক বৃজি করুন। আল্লাহ ভাসলা জাসনন। 

েমাপ্ত 
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