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菃�িত বছর িমলাদউননিব িদন쓼� আরও একটা ছু 쓼�র িদন। িক⸈� �কন ছু 쓼�, তা িনেয় আমােদর মাথাব𫡣থা �নই। রিবউল
আওয়াল মােসর ퟌ�াদশ িদন쓼�র আ䐣জ �ািতক পিরিচিত ‘মিলদ’ নােম, এই িদেনই নিব মহ⸄�দ জ‣𠁀হণ কেরিছেলন বেল কিথত।
িদন쓼�র উ⸈�যাপন িনেয় অবশ𫡣 িবতক � আেছ: রꅁ�ণশীল মুসিলমরা— সালািফ ও ওয়াহািবরা— এ쓼� পালন কেরন না। আইএস
এর মেতা ক�রপ⣈�ীরা, যােদর �ঘািষত উে�শ𫡣 চরমপ⣈�ী আে�ালেনর মাধ𫡣েম ইসলােমর ‘�শাধন’, তারাও এই িদন쓼�র
িবϖ�ে⢁�। �সৗিদ আরেবও এই িদন쓼�র পালন িনিষ⢁�।
তেব রꅁ�ণশীল সুি� সহ সারা িবে�র অগিণত মুসলমান এই িদন쓼� উ⸈�যাপন কের থােকন। এমনকী 咈মশ চরমপ⣈�ী হেয়ওঠা
পািক愣ােনও এই সরকাির ছু 쓼�র িদন쓼� পািলত হয় সাড়顖�ের, ইসলামাবােদ ৩১쓼� গানস𫡣ালুেটর মাধ𫡣েম। পািক愣ােনর িবিভ�
菃�েদেশর রাজধানীেতও ২১쓼� গানস𫡣ালুেটর মাধ𫡣েম ᣬ�ϖ� হয় উ⸈�যাপন। ইসলােমর 䌥েঘািষত পিরϋ�াতারা এ িদন쓼� পালেনর
অনুমিত কতটা �দেবন তা অবশ𫡣 বলা শ�, কারণ তাঁরা নানা িবষেয় ব愣াপচা ফেতায়া চািপেয় থােকন। ভারত ও বাংলােদেশ
িশয়া ও সুি� দুই স楉�দােয়রই লꅁ� লꅁ� মুসিলম হজরত মহ⸄�েদর জ‣িদন쓼� 菃�থা মািফক পালন কের থােকন। তেব তার মেধ𫡣
আবার আেছ ‘�দওবি�’ স楉�দায় ও িভ�মতাবল顖�ী ‘আহমিদয়া’ �গা�ীভু � মানুষ, যাঁরা এই িদন쓼� উ⸈�যাপেনর িবেরাধী।
কথ𫡣 আরিব ভাষায় ‘মিলদ’ শের অথ � জ‣িদন। ইিতহােস �য চার জন খিলফার কথা আেছ, তাঁরা এ쓼� পালন করেতন বেল
জানা যায়। িক⸈� তখনও তা জনগেণর উৎসব িছল না। নানা �দেশ ‘িমলাদউননিব’ নানান Ῥ�ানীয় নােম 菃�চিলত, �যমন
আি攣কার �সায়ািহিল�ত ‘মওিলিদ’, মালেয় ‘মািলদুর রসুল’, তু রে��র ভাষায় ‘�মলিভদই শিরফ’। অন𫡣 অেনক ধেম �র মেতাই
এখােনও 菃�ব�ার জ‣িদন쓼� এই িদেনই িক না, তা িনেয় মতেভদ আেছ। িশয়া স楉�দােয়র মানুষরা মেন কেরন, হজরত
মহ⸄�েদর জ‣ আরও একটু পের। এই মতা䐣র অ䌥াভািবক নয়। িবে�র অিধকাংশ ি䉠�ধম �াবল顖�ী মানুষই িব�াস কেরন িযᣬ�
জ‣𠁀হণ কেরিছেলন ি咈সমাস ইভএর িদন쓼�েত, অন𫡣 িদেক 菃�ােচ𫡣র িকছু চাচ � িযᣬ�র জ‣িদন পালন কেরন ৬ জানুয়াির।
আবার অেনেকরই িব�াস, দুেটা িদেনরই �কানও িবেশষ 菃�মাণ �নই। জ‣া埐�মীর মেতাই এ �ꅁ�েϋ�ও পুণ𫡣 জ‣ꅁ�ণ쓼� মধ𫡣রােতর
পের, আর তাই ইসলাম ধম �াবল顖�ী ব쏉� মানুষ সারা রাত 菃�াথ �নায় কাটান। ইিতহাস বেল, ‘মিলদ’ বা ‘িমলাদ’�ক 菃�ধান এক쓼�
উৎসব কের তু েলিছেলন ফিতিমদ খিলফারা, ি咈সমােসর 菃�তু 𫡣𫄺র িহেসেব। নিবর 菃�য়ােণর িতন শতাী পেরর ঘটনা �সটা।
িশয়া菃�ভািবত ইিতহাস এবং মশাল িনেয় �শাভাযাϋ�া বা ধম �Ῥ�ান সাজােনার মেতা িশয়া 菃�থা�িলর জন𫡣ই আরেবর
কেঠারভাবাপ� সুি�রা ᣬ�ϖ� �থেকই এই িদন쓼� পালেনর িবেরািধতা কেরন। তা সে⇀�ও, ퟌ�াদশ শতাী �থেক অিধকাংশ সুি�
মুসিলমঅধু𫡣িষত �দেশর মানুষই এই িদন쓼� পালন কের আসেছন। ধেম �র  �ট তক � িবতক � যিদও সব সময়ই বলবৎ িছল।
অন𫡣ান𫡣 অেনক জায়গার মেতাই, ভারেতও িমলাদউৎসব দুই ইেদর উৎসেবর মেতা নয়। অিধকাংশ জায়গােতই এই িদন
স⋋�𫡣ায় সবাই 菃�াথ �নায় কাটান— পুϖ�ষরা �মৗলিবেদর �নতৃ ে�, এখন নারীরাও িনেজেদর সি⸄�িলত 菃�াথ �না ᣬ�ϖ� কেরেছন।
ঐিতহ𫡣 অনুসাের পিবϋ� ধম �𠁀⣈� পাঠ菃�িতেযািগতাও হেয় থােক। উিনশ শতেকর উপিনেবশজমানার এক쓼� িরেপাট � �থেক জানা
যায়, এই অনু�ানেক বলা হত ‘বারা ওয়াফাত’ বা ퟌ�াদশ রািϋ�। এই রােত ‘নিবর আ�ার উে�েশ ফিতহা এবং তাঁর �⌇�ে�র
菃�শংসায় অন𫡣ান𫡣 ধম �𠁀⣈� পাঠ করা হয়।’ িরেপােট � আেছ, এই িদেন ভারেতর নানা জায়গায় কদম রসুল নােম ‘পদিচেῈ�র
অবয়ব অি₰ত এক쓼� 菃�愣রখ�’ 菃�দিশ �ত হেয়িছল, মানুষ 菃�গাঢ় ভি� িনেবদন কেরিছেলন। ধম �িনিব �েশেষ িনরꅁ�র ভারতবাসীর
আচিরত 菃�তীকী রীিত�েলাও �য একই রকেমর, �সটা বুঝেত পারা যায়। যখন �দিখ মুসিলম গৃহ䌥ামী পির�ার বְখ�쓼� �পেত
িদে壬�ন অেনক মানুষ তার ওপর বেস বা দাঁিড়েয় 菃�াথ �না করেবন বেল, িকংবা আগরবািত  �ালেছন বা 菃�াথ �নাকারীেদর ওপর
�গালাপজল �ছটাে壬�ন, অন𫡣ান𫡣 ভারতীয় ধেম �র একই রকম 菃�থা�িল মেন পেড়।

লাউডি菄�কােরর �দৗলেত �ছাট আকােরর বা বািড়েত অনুি�ত িমলাদ菃�াথ �না�িলও সব �জন𠁀াহ𫡣 হেয় উেঠেছ। ‘পাক কথা’ বা
পিবϋ� বােক𫡣রা যত দূর �পৗঁছেব, তত পুণ𫡣 িনি⊋�ত। হািসর মিц�েকর বণ �নায় পাই, বাঙািল মুসিলমরা এ রােত পূব �পুϖ�েষর
ম䘣লকামনায় 菃�াথ �না কেরন, �যমন িহ�ুরা কেরন িপতৃ তপ �েণ। িতিন আরও িলেখেছন, �মৗলিবরা পাঠ �শষ করেল সকেল
সম䌥ের সুেরকথায় নিবর জয়গান কেরন। এর পর 𠁀ামবাসীেদর মেধ𫡣 বাতাসা বা িমি埐� িবতরণ করা হয়, �মৗলিবেদর
খাওয়ােনার ব𫡣বῬ�া করা হয়। অেনক 𠁀ামগ귔� বা শহেরও মুসিলমরা �ঘাড়ার িপেঠ চেড়, সবুজ পাগিড় পের, পতাকা িনেয়
�শাভাযাϋ�ায় �বেরান। ধম �Ῥ�ান ও রা愣াঘাট সািজেয় �তালা হয়। হাজার হাজার মানুেষর অংশ𠁀হেণ এই ‘জলুস’ বা দীঘ �
�শাভাযাϋ�ার রীিত 咈মশ জনি菃�য় হেয় উঠেছ। শহর�েলােত এই িনেয় অেঘািষত 菃�িতেযািগতাও চেল। ঢাকা বা চ�𠁀ােমর
‘জ �েন জলুস’এ মানুেষর সি咈য় অংশ𠁀হণ �তা �রকড �। লꅁ� লꅁ� মানুষ সবুজ পতাকা�ফ�ু ন িনেয় �বেরান, ভ𫡣ােনর ওপর
মাইে咈ােফানহােত থােকন গায়ক বা ধম �𠁀⣈�পাঠকারীরা। উপমহােদেশর অেনক জায়গায় িভড় টানেত আকষ �ক গান菃�াথ �নার
আেয়াজন হয়। পািক愣ােন ব쏉� মানুষ এই সময় সে⋋�েবলা বািজ �পাড়ান, আমােদর িদওয়ািলদেশরার মেতাই।
এই িদন쓼�র উৎসবমুখর কািন �ভাল菃�িতম চিরϋ�쓼� িনেয় �গাঁড়া �নি�করা শি₰ত। তবু, ভারেতর সব ধম ��িলেতই আন�
অনু�ােনর রীিতর চল— কাওয়ািল, ভজন, নৃত𫡣 সহকাের কীত � ন, ব쏉�বণ � জলুস, িচৎকৃ ত মাইে咈ােফান ও �মলার উপিῬ�িত।
তি�� 菃�াথ �না, পিবϋ� মে�া⍆ারণ ও সুগভীর ধম �ভােবর পােশই এেদরও িচরকালীন অবῬ�ান। ধেম �র নােম বৃহৎ জনসমােবেশর
অন𫡣 তাৎপয �ও আেছ। এমন 菃�চু র জনমানুষও অংশ �নন, যাঁরা হয়েতা ততটা ধম �ভাবাপ� নন। সামািজক িবেভদেরখা�িল
িকছু টা হেলও �মােছ, �সৗꂀ�াϋ� দৃঢ়তর হয়— �হাক না তা ঈ�েরর নােমই।

