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আসুন গান-বাজনা েথেক তাওবা কির 

�কৃিতর ধমর ইসলাম মানুেের  �াব ও �কৃিতর সুুতার  ােথরই গান-

বাজনােক িনিে� কেরেছ। গান-বাজনা েযমন আমােদর পরকাল �ুিলেয় 

েদয় েতমিন ব�জগতেকও েদয় ডুিবেয়। এ গােনর মাধযেমই দুবরল 

ৈনিতকতস�� েলােকরা িবেশেত তরু �জজ  অবধ ে�ম ও েলৗিকক 

�ােলাবাসার �িত উ�ু� হয়। আর এ ে�ম-�ােলাবাসার �সাদ েখেত 

িগেয়ই করেত বাধয হয়  েনক  পরাধ। পছে�র েমেয়েক �ােলাবাসেত 
না পারেল তখনই নীিতহীন ও আ�াহে�ালা েছেলরা ঘটােত থােক ধেরু, 

গম, এিসেড মুখ ঝলসােনাসহ নানা  নাকাি�ত ঘটনা। আর তা যিদ 

হয় পরকীয়া, তেব এরই সূে� ঘেট �ী কতৃরক  ামী খুন এমনিক রাকুসী 

মােয়র হােত িন�াপ িশশেক পযরর হতযার ঘটনা।  

 েনেকর ধারুা, দুঃেখর সময় গান শনেল েবদনা লাঘব হয়। আসেল 

গান কখেনা মেনর েবদনা লাঘব কের না। বরং তােক চািগেয় েদয়। 
এবং না পাওয়ার হতাশায় ে�তের হাহাকার েতােল। �ুেল যাওয়া ম� 
 তীতেক �রু কের িদেয় বযাথাতুর ও �ভ  দয় বানায়। যারা 

েলৗিকক ে�ম ও �ােলাবাসায় আক� ডুেব আেছ তােদর আরও 

উৎসািহত কের আর যারা এখেনা এ জগেত পা রােখ িন, এ পেথ 

তােদর  ি�েেক ঘটায়। শধু এতটুকু হেল তাও হেতা। গান-বাজনার 

�ূিমকা এ পযরর সীমাব� নয়। যারা এ গান-বাজনায় পুেরাপুির  �য্ 

হেয় যায়, তােদর কােছ পিব� কুরআেনর েমাহনীয় িতলাওয়াত িকংবা 
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 দয়েছাায়া সুের সু�র জীবেনর �িত আআানকারী ইসলামী স�ীতও 

�ােলা লােগ না। িব�াস না হেল আপিন পরীকা কের েদখেত পােরন। 

যারা সবসময় আমােদর সমাজটােক রসাতেলর পেথ েনয়া গান-বাজনা 

ও িমউিজেক  �য্ তােদর সামেন ইসলামী স�ীত বা েকােনা িবখযাত 

কারীর িতলাওয়াত বািজেয় েদখুন। েদখেবন এগেলা তােদর টানেব না। 

তােদর ে�তের েকােনা �িতি�য়াই সৃ� করেব না। (আ�াহ আমােদর 

িহফাযত করন।)  

দুঃখজনক সতয হেলা, আজকাল এই গান-বাজনা আমােদর সমাজেক 

এেতা গ�ীর�ােব �াস কেরেছ েয,  েনেকই জােত  জােত কুরআন ও 

হাদীেসর নানা ফাাক-েফাকর েখাাজার বযথর েকৗশল �হু কের িকংবা 

মতলবী বযাখযার আ য় িনেয় সমাজিব�ংসী এসব গান-বাজনার ৈবধতা 

েদবার �য়াস পান। এিদেক যারা ইসলােমর িকছুই মানেত রািজ নয় 

িকংবা এেকবাের েখালা মন সাধারু মুসিলম, তারা এ েথেক হন িব�ার 

ও ি�ধা�্। এমনই এক িব�ার ও ি�ধা�্ েবােনর স�ান েমেল 

েফসবুেক। এেকবাের  জানা  েদখা এ মুসিলম েবােনর পুরাতন 

েফসবুক �যাটাসগেলা েঘােট মেন হেলা িতিন ব  দীন দরদী। বরাবর 

কাতর িতিন  েনযর েহদােয়ত কামনায়।  

একিদন তাার একিট �যাটাস েদখেত েপলাম ইসলােম িমউিজক িবেেয়। 

একিট �েগ েপা� করা �াচযবােদ ��ািবত এক বযি্র এ িবেেয় েলখা 

একিট ইংেরিজ িনব� েবাধ হয় তাােক েবশ ��ািবত কেরেছ।  েনক 
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ইিনেয়-িবিনেয় এ িনবে� িমউিজেকর খািনকটা সাফাই গাওয়া হেয়েছ। 

েবানিট েফসবুেক ওই েলখািটর িলংক িদেয়েছন েদেখ �াবলাম এ 

েলখােতা তাার মেতা আরও  েনকেকই ��ািবত করেত পাের। 

ইসলােম িনিে� একিট িবেেয় নমনীয় করেত পাের। তাই তাােক 

ইসলাম হাউেজ েদয়া এ সং�ার েবশ িকছু েলখার িলংক িদলাম। যােত 

তাার িব�ািরর েঘার েকেট যায় এবং সবার সামেন বা্বতা পির�ার 

ফুেট ওেঠ। আমার কেমে�র জবােব িতিন যা বলেলন, তােত মেন হেলা 

ইংেরিজ ওই েলখার  গ�ীর যুি্গেলা সহসা িতিন উেপকা করেত 

পারেছন না। এিট একিট  কনিফউশেনর িবেয় বেল িতিন ইসলাম 

হাউেজর েলখাগেলা উেপকা করেত চাইেছন বেল আমার মেন হেলা।  

সিতয কথা বলেত কী, এ েতা েকােনা কনিফউশেনর িবেয়ই নয়। গান-
বাদয েতা েকােনা  �� বা েধাায়াশা�� িবেয় নয়। পৃিথবীর সব 
আেলমই গান-বাদযেক হারাম বেলেছন। হােত েগানা কেয়কজন এটােক 
ৈবধ বলেত েচেয়েছন  �� বা বযিত�মী িকছু �মােুর আেলােক। 
তাােদর েলখা পে  শধু তারাই ি�ধায় পি , আমরা যারা এটােক ৈবধ 

িহেসেব েদখেত চাই। আমােদর ঈমােনর মজবুত ি�ত গে  না ওঠায়ই 
এমনিট হে�। নয়েতা না ে�েবই আমরা বেল িদেত পারতাম, পৃিথবীর 

সব আেলম েযখােন িবেয়িটেত একমত, েসখােন দুেয়কজেনর বযিত�মী 

ব্বয �হু করার েতা েকােনা �েয়াজন েনই। এ েগল যুি্র কথা। 
এবার চলুন আ�াহ ও তাার রাসূল আমােদর কী বেলন। আ�াহ ও তাার 
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রাসূেলর িশকা কী। আমরা িক সবার কথা �হু করেবা? নািক আ�াহ 

ও তদীয় রাসূেলর  নুসরু করেবা? মহান আ�াহ বেলন,  

﴿ ٰ َٓ ُّ
ٓ
ِينٓ ٱ ٓهاَ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ  ا ِطيُعوا

ٓ
ٓ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

ٓ
َُّسوٓل ٱ ٓوأ ْوِ�  ر

ُ
 ٱ ٓوأ

ٓ
 ُتمۡ زٓ�ۡ تٓٓ�ٰ  فٓإِن ِمنُ�ۡمۖ  َِ مۡ ۡ�

وهُ  ءٖ ٓ�ۡ  ِ�  ُّ َُ ِ ٱ إِٓ�  فٓ َُّسولِ ٱوٓ  َّ ِ  ِمُنونٓ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن ر ِ ٱب َِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ ٰ  ِخ  ٓخۡ�ٞ  رِٓك ٓ�
حۡ 

ٓ
  ٓسنُ ٓوأ

ۡ
 ]٥٩: نسيولن[ ﴾�ً� وِ تٓأ

‘েহ মুিমনগু, েতামরা আনুগতয কর আ�াহর ও আনুগতয কর রাসূেলর 

এবং েতামােদর মধয েথেক কতৃরে্র  িধকারীেদর।  তঃপর েকােনা 
িবেেয় যিদ েতামরা মতিবেরাধ কর তাহেল তা আ�াহ ও রাসূেলর 

িদেক �তযাপরু করাও- যিদ েতামরা আ�াহ ও েশে িদেনর �িত ঈমান 

রাখ। এিট উ�ম এবং পিরুােম উৎকৃ�তর।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : 
৫৯}  পর এক আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ٓ ٰ  ٓوٓما َُّسوُل ٱ ُ�مُ ٓءاتٓٮ ٰ  ٓوٓما فُٓخُذوهُ  ر ْۚ ٱفٓ  هُ ٓ�نۡ  ُ�مۡ ٓ�ٓهٮ ْ ٱوٓ  نٓتُهوا ۖ ٱ َُّقوا ٓ ٓ ٱ إِنّ  َّ  ٓشِديدُ  َّ
 ]٧ :شلل[ ﴾عِٓقابِ لۡ ٱ

‘রাসূল েতামােদর যা েদয় তা �হু কর, আর যা েথেক েস েতামােদর 

িনেেধ কের তা েথেক িবরত হও এবং আ�াহেকই �য় কর, িন�য় 

আ�াহ শাি্ �দােন কেঠার।’ {সূরা আল-হাশর, আয়াত : ০৭} 
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আ�াহ ও রাসূেলর কথা েশানার পরও যিদ আমরা তা েথেক মুখ 

িফিরেয় েনই, তা মানার েকে� টালবাহানা কের কির, তেব তার েচেয় 

ম� আর িক হেত পাের। আ�াহ তা‘আলা  বেলন,  

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ  ا ِطيُعوا
ٓ
ٓ ٱ أ ْ تٓٓوّلوۡ  ٓوٓ�  ۥٓورُٓسوٓ�ُ  َّ نُتمۡ  هُ ٓ�نۡ  ا

ٓ
 ٓوٓ�  ٢ ٓمُعونٓ �ٓسۡ  ٓوأ

 ْ ِينٓ ٱكٓ  تُٓ�ونُوا َّ  ْ   ]٢١ ،٢٠: وفيللأل[ ﴾٢ ٓمُعونٓ �ٓسۡ  ٓ�  ٓوُهمۡ  ٓنآسِمعۡ  قٓارُوا

   ‘েহ মুিমনগু, েতামরা আ�াহ ও তাার রাসূেলর আনুগতয কর এবং তার 

েথেক মুখ িফিরেয় িনও না,  থচ েতামরা শনছ। আর েতামরা তােদর 
মত হেয়া না, যারা বেল আমরা শেনিছ  থচ তারা শেন না।’ {সূরা 

আল-আনফাল, আয়াত : ২০-২১}  

 তযর পিরতােপর িবেয় হেলা আজ আমরা কােলমা পি , স�ােহ 

একবার  রত মসিজেদ িগেয়ও হািজরা েদই; িক� আ�াহ ও রাসূেলর 

িনেদরশ, িবধান ও িবচার আমােদর কােছ েতমন গর্ পায় না। 

আমােদর কােছ  নয িকছু আর ি�� যুি্ই �হুেযাগয মেন হয়! 

আমােদর সতকর হওয়ার জনয িনেচর আয়াতগেলাই েতা যেথ� হওয়া 

উিচত। মহান আ�াহ বলেছন,  

ٰ  ِمُنونٓ يُؤۡ  ٓ�  ٓوٓرّ�ِٓك  فٓٓ� ﴿ َّ َٓ  �ِيٓما ُ�ّٓكُِموكٓ  ٓح ْ  ٓ�  ُُمّ  ٓنُهمۡ بٓيۡ  ٓشٓج نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  ٓ�ُِدوا
ٓ
 أ

َٓجٗ  ْ  ٓت قٓٓضيۡ  ّمِّما آح  ]٦ :نسيولن[ ﴾الِيمٗ �ٓسۡ  ٓو�ُٓسّلُِموا

‘ তএব েতামার রেবর কসম, তারা মুিমন হেব না যতকু না তােদর 

মেধয সৃ� িববােদর বযাপাের েতামােক িবচারক িনধরারু কের, তারপর 
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তুিম েয ফয়সালা েদেব েস বযাপাের িনজেদর  রের েকােনা ি�ধা 

 নু�ব না কের এবং পূ রু স�িতেত েমেন েনয়’। {সূরা িনসা : ৬৫} 

 নয� িতিন বেলন,  

رٓمۡ ﴿
ٓ
�  َٓ ِينٓ ٱ إِٓ�  تٓ ّ�ُهمۡ  ُ�ُمونٓ يٓزۡ  َّ

ٓ
�  ْ ٓ  ٓءآمُنوا نزِ  بِٓما

ُ
ٓ  ٓك إِٓ�ۡ  ٓل أ نزِٓل  ٓوٓما

ُ
 يَُِ�ُدونٓ  لِٓك ٓ�بۡ  ِمن أ

ن
ٓ
ٓتٓحآكُموٓ  أ ُٓ ْ ٰ ٱ إِٓ�  ا َّ وٓ  ٓوقٓدۡ  ُغوتِ ل َُ ِم

ُ
ْ أ ن ا

ٓ
ْ يٓ�ۡ  أ وا َُ يۡ ٱ ٓوُ�َِ�دُ  ۦۖ بِهِ  ُف َّ ٰ ر ن نُ َٓ

ٓ
 يُِضّلُهمۡ  أ

 ٰ ٓعارٓوۡ  رُٓهمۡ  �ِيٓل  �ٓذا ٦ ابٓعِيدٗ  ٓ�ۢ ٓضٓ� َٓ ْ ٓ  إِٓ�ٰ  ا نٓزٓل  ٓما
ٓ
ُ ٱ أ َُّسولِ ٱ ٓ� � َّ يۡ  ر

ٓ
ۡ ٱ ٓت ٓر�  فِقِ�ٓ ُمٓ�ٰ ر

ّدونٓ  ُُ ُٗ  ٓعنٓك  يٓ ٓ  ٓف فٓٓكيۡ  ٦ اُصُدو ٓ�ٰ  إِٓذا
ٓ
يٓب� ُهمٓبتۡ أ ُِ يۡ  قّٓدٓمۡت  بِٓما ّم

ٓ
ٓ  ُُمّ  ِديِهمۡ �  ُءوكٓ ٓجا

ِ  لُِفونٓ ٓ�ۡ  ِ ٱب ُۡ  إِنۡ  َّ ٓر
ٓ
ٓ أ  ]٦٢ -٦٠: لننسيو[ ﴾٦ �ِيًقآوتٓوۡ  انٗ ٓ�ٰ إِحۡ  إِّ�ٓ  نٓا

‘তুিম িক তােদরেক েদখিন, যারা দাবী কের েয, িন�য় তারা ঈমান 

এেনেছ তার উপর, যা নািযল করা হেয়েছ েতামার �িত এবং যা নািযল 

করা হেয়েছ েতামার পূেবর। তারা তাগূেতর কােছ িবচার িনেয় েযেত চায় 

 থচ তােদরেক িনেদরশ েদয়া হেয়েছ তােক   ীকার করেত। আর 
শয়তান চায় তােদরেক েঘার িব�ািরেত িব�ার করেত। আর যখন 
তােদরেক বলা হয়, ‘েতামরা আস যা আ�াহ নািযল কেরেছন তার 

িদেক এবং রাসূেলর িদেক’, তখন মুনািফকেদরেক েদখেব েতামার কাছ 

েথেক স�ূ রু্েপ িফের যাে�। সুতরাং তখন েকমন হেব, যখন তােদর 
উপর েকান মুসীবত আসেব, েসই কারেু যা তােদর হাত পূেবরই ে�রু 

কেরেছ? তারপর তারা আ�াহর নােম শপথ করা  বুায় েতামার কােছ 
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আসেব েয, আমরা কলযাু ও স�ীিত ি��  নয িকছু চাইিন।’ {সূরা 

আন-িনসা, আয়াত : ৬০-৬২} 

আ�াহ তা‘আলার িবধান িনেয় সমােলাচনা করার সময় একজন মুসিলম 

কী�ােব �ুেল যায় েয েস আ�াহর িনেদরশাবিলর মেধয েকােনা িকছু 

িনবরাচন-বজরেনর  িধকার রােখ না। তার  িধকার েনই েকােনাটােক 

�হু আর েকােনাটােক বজরন করার। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ٓ�ُتؤۡ ﴿
ٓ
ونٓ ٓوتٓ�ۡ  بِ ِكٓ�ٰ لۡ ٱ ِض بِٓبعۡ  ِمُنونٓ أ َُ ٓ  ٓ�ٓما ٖض� بِٓبعۡ  ُف فۡ  ٓمن ءُ ٓجٓزا ٰ  ٓعُل ُٓ  ِمنُ�مۡ  رِٓك ٓ�
�ۡ ٱ ةِ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  يٞ ِخزۡ  إِّ�  ُّ ۖ ُّونٓ  ٓمةِقِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ ٓوٓ�وۡ  ٓيا َٓ ٓشدِّ  إِٓ�ٰ  يُ

ٓ
ُ ٱ ٓوٓما ٓعٓذاِب� لۡ ٱ أ  ٓ�ّما فِلٍ بِٓ�ٰ  َّ

ٰ  ٨ ٓملُونٓ َٓعۡ  َٓ ْو
ُ
ِينٓ ٱ �ِٓك أ ْ شۡ ٱ َّ ُوا �ۡ ٱ ةٓ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ٓ�ٓ ِ  ٓياُّ ةِ� �ٱب َٓ ّٓفُف  فٓٓ�  ِخ  ٓعٓذاُب لۡ ٱ ُهمُ ٓ�نۡ  ُُ

ونٓ  ُهمۡ  ٓوٓ�   ]٨٦ ،٨٥: لنقرة[ ﴾٨ يُنٓ�ُ

‘েতামরা িক িকতােবর িকছু  ংেশ ঈমান রাখ আর িকছু  ংশ   ীকার 

কর? সুতরাং েতামােদর মেধয যারা তা কের দুিনয়ার জীবেন লা�না 

ছা া তােদর কী �িতদান হেত পাের? আর িকয়ামেতর িদেন তােদরেক 

কিঠনতম আযােব িনেকপ করা হেব। আর েতামরা যা কর, আ�াহ েস 
স�েকর গািফল নন’। {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৮৫} 

উপেরা্ আয়াতগেলা েথেক আমােদর সামেন সু�� �িত�াত হয়, 

ঈমােনর দাবী হেলা, যুি্র েপছেন না পে  িকংবা েকােনা বযি্  ােথরর 

আআােন সা া না িদেয় একমা� আ�াহ ও তাার রাসূেলর আনুগেতয 

সা া েদয়া। আর এর দাবী হেলা, েকােনা ি�ধায় না জি েয়  অবধ গান-
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বাজনা েথেক তাওবা করা। দুিনয়ার েলৗিকক আকেরেুর েমােহ না পে  

ঈমােনর িচররন  াদ �হেু সেচ� হওয়া। সব  জুহাত দু পােয় েঠেল 

েকবল আ�াহ ও তাার রাসূেলর আনুগেতযই িনেজর সুখ ও শাির েখাাজা। 

গান-বাজনার  অবধতার �ে� আসেলই িক েকােনা কনিফউশন বা 

সংশেয়র  বকাশ আেছ? না, েনই। েদখুন ১৪ শতা�ীকাল আেগ এমন 

সব বযাপাের কত সু�র সমাধান ও িনেদরশনা আমােদর িদেয়েছন 

আ�াহর হাবীব।  

নুমান ইবন বশীর রািদআ�াহ আনহ েথেক বি রুত, িতিন বেলন, আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, িতিন 

ইরশাদ কেরন,  

ََالُل «
ْ
ٌ  لل ِّ ََرلمُ  ََ

ْ
ٌ  َملل ِّ ََّهيٌت  َمَ�يْغَُهَمي ََ ََ َّيِس  ِ اَ  َكِث�ٌ  َ�ْللَُمَهي الَ  ُم َّّق  َ�َمِا  ل  ل

ََّهيِت  ََ ُم
ْ
  لا

َ
يِِغهِ  لْيََْبَأ ََُهيِت  ِف  َمَ�عَ  َمَ اْ  ، مَِعرِْضهِ  ِلِ َّ َِ�  َحْسَل  يَْرَع  َكَرلٍع  لا

ْ
 لل

نْ  يُسِشُك 
َ
الَ  َلهُ يَُسلقِ  أ

َ
ّ  َمِِنّ  أ ُُ الَ  ِحً�  َمِلٍك  ِن

َ
رِْضهِ  ِف  لهللاِ  ِحَ�  ِإنّ  أ

َ
الَ  َ�َيِرُ هُ  أ

َ
 ِف  َمِِنّ  أ

ََسدِ 
ْ
ََسدُ  َصلَحَ  َصلََحْت  إَِذل ُمْضَاةً  لل

ْ
ّهُ  لل ََسدُ  فََسدَ  فََسَدْت  َمَِِذل ، ُُ

ْ
ّهُ  لل الَ  ُُ

َ
 َمِ�َ  أ

ُب 
ْ
َقل
ْ
 .» لن

‘হালাল ��, হারামও ��। আর এ দু’িটর মােঝ রেয়েছ সে�হজনক 
িবেয়সমূহ যা  িধকাংশ েলাকই জােন না। সুতরাং েয িনেজেক 
সে�হজনক িবেয় েথেক বাািচেয় চেল, েস তার �ীন ও স�ােনর 

সংরকু কের। আর েয সে�হজনক িবেেয় জি েয় পে , তার 
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উদাহরু হে� েসই রাখােলর মত েয তার েমেপাল চরায় েকােনা 

সংরিকত চারু�ূিমর কাছাকািছ এমন�ােব েয, েয েকােনা মুহূেতর েস 

তােত �েবশ করেব। (েহ েলাকসকল,) সাবধান! �েতযক বাদশাহরই 
একিট সংরিকত সীমানা আেছ এবং আ�াহর যমীেন তাার সংরিকত 

সীমানা হে� তাার িনিে� িবেয়সমূহ। সাবধান! শরীের এমন একিট 
মাংস িপ� রেয়েছ যা সুু (পিরশ�) থাকেল সারা শরীর সুু থােক, 

িক� যিদ তা কলুিেত হেয় যায় সারা শরীর কলুিেত হয় এবং েসিট 

হে�  দয়।’ [বুখারী : ৫২; মুসিলম : ৪১৭৮] 

এটা েকােনা েগাপন িবেয় নয়। এমন িকছু নয় যা  � িকছু মানুে 
জােন িকংবা িবেশে  িধেবশেন  থবা খাস জমােয়েত শধু তা জানােনা 
হেয়েছ। েযমন আবূ দারদা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বি রুত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َّ  لهللاِ  رَُيسُل  َعلَىْغَي َخَرجَ  ْاُ  مَيلّمَ  َعلىْهِ  لهللا َص
َ
َفْقرَ  وَْذُكرُ  َم�

ْ
ّسفُهُ  لن ََ بَ ََ :  َ�َقيَل  ، َم

َفْقرَ 
ْ
َيفُسنَ  آن

َ
ي ؟ ت ِ

ّ
ّ  ، َِىَِده ََْفِس  َملَ ّّ َُب َْىَي َعلَىُْ�مُ  صَ َّي لّل َّ  ، َص َب  يُِز�غَ  الَ  َح

ْ
 قَل

َحِدُ�مْ 
َ
  إَِزلَغةً  أ

ّ
بُُ�مْ  نََقدْ  ، لهللاِ  َملْ�مُ  ، ِهىَهْ  ِإال

ْ
َىَْضيوِ  ِ ثِْل  َعَ  اََر�

ْ
ْلَُهي ، لن

َ
َََهيرَُهي ل  َم

نُس قَيَل  .َيَسلوٌ 
َ
ِ  َصَدَق :  لّلرَْدلوِ  أ َّ َّ  لهللاِ  رَُيسُل  َمل ِ  اََرَ�غَي،  مَيلّمَ  َعلىْهِ  لهللا َص َّ  َعَ  َمل

َىَْضيوِ  ِ ثِْل 
ْ
ْلَُهي ، لن

َ
َََهيرَُهي ل  .َيَسلوٌ  َم

‘আমােদর সামেন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আিব�ুরত 

হেলন, তখন আমরা দাির� এবং এ িনেয় আমােদর শংকা িনেয় আলাপ 
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করিছলাম। িতিন বলেলন, ‘েতামরা দাির�েক �য় পাে�া? শপথ েসই 

স�ার যার হােত আমার �াু, েতামােদর ওপর �বল�ােব দুিনয়ােক 

েঢেল েদওয়া হেব এমনিক েতামােদর কারও  রর েকবল শধু 

েসিদেকই ঝুাকেব। আ�াহর শপথ, ‘আিম েতামােদর েরেখ যাি� 

পির�ার সাদা সমতেল, যার িদন তার রাি�র মতই।’  

আবূ দারদা রািদয়া�াহ তা আলা আনহ বেলন, আ�াহর শপথ, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সিতযই আমােদর পির�ার সাদা সমতেল 

েরেখ যান, যার িদন তার রাি�র মতই। [ইবন মাজা : ০৬; মুসনাদ 
বাযযার : ৪১৪১] 

 নয� রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

بُُ�مْ  قَدْ 
ْ
َىَْضيوِ  َعَ  اََر�

ْ
ْلَُهي لن

َ
  ََْلِدي َ�غَْهي يَِز�غُ  الَ  ، َكغََهيرَِهي ل

ّ
 يَِلْش  َ�َماْ  ، َهياٌِك  إِال

ُلََفيوِ  مَُيّغةِ  ، ُينِّت  ِ اْ  َعَرْ�ُبمْ  نَِمي َ�َللَىُْ�مْ  ، َكِثً�ل لْخِبالَفًي فََسَ�َى ِ غُْ�مْ 
ْ
 لل

َِ  لاّرلِشِدياَ  َمْهِديّ
ْ
ََّسلِجذِ  َعلَىَْهي َعّضسل ، لا   ، نِي

‘আিম েতামােদর েরেখ যাি� পির�ার সাদা সমতেল, যার িদন তার 

রাি�র মতই। তা েথেক েকউ িবচুযত হেব না; একমা� �ংস�া� বযি্ 

ছা া।  তএব আমার পের েয েবােচ থাকেব,  েনক েবিশ মতিবেরাধ 

েদখেত পােব। তখন েতামরা আমার সু�েতর এবং িহদায়াত�া� 

খলীফােদর আকে  ধরেব। মাি র দাাত িদেয় তা আকে  থাকেব।’ 

[ইবন মাজা : ৪৩; মুসনাদ আহমদ : ১৭১৮২] 
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রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এমন ব্বয জানার পর আিম 

মেন কির একিট িমমাংিসত িবেয় িনেয় ি�ধাি�ত হবার িকছু েনই। 
বযিত�মী ব্বয সে�হমু্ নয়। পকারের গান-বােদযর বযাপাের সবার 
ব্বয সু��। হযা , েযসব গােন  �ীল ব্বয েনই, মে�র �িত 
আআানও েনই আর  িত  বশযই তােত বাদযও েনই- েসসব েতা 

ইসলােম  অবধ নয়। তাই এসেবর ওপর ি�ি� কের আমােদর সমােজ 
�চিলত চির� িব�ংসী গান-বােদযর সপেক যাবার েকােনা সুেযাগ েনই। 

আমরা িনেজরাই একটু ে�েব েদখেত পাির, আমােদর গান শনেত 

�ােলা লােগ নািক কুরআেনর িতলাওয়াত? গােনর �িত আমােদর 

মেনােযাগ েবিশ নািক িতলাওয়ােতর �িত? সিতয বলেল, গােনর �িতই। 
গান মানুেেক আ�াহর িযিকর ও তাার িফিকর েথেক গােফল কের 

বেলই এেক হারাম করা হেয়েছ। ইরশাদ হেয়েছ : 

َۡ  ٓمن َّاِس ٱ ٓوِمنٓ  ﴿ ٓ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ٓعن ِ�ُِضّل  ِديثِ �ٓۡ ٱ وٓ رٓهۡ  ٓ�ِي�  ٓوٓ�ّتِخٓذٓها �ٖ ِعلۡ  بِٓغۡ�ِ  َّ
ٰ  ُهُزًو�ۚ  َٓ ْو

ُ
ٰ  هِ ٓعلٓيۡ  ٓ�ٰ َُتۡ  �ٓذا ٦ ّمِه�ٞ  ٓعٓذابٞ  رُٓهمۡ  �ِٓك أ ن �ِ�ٗ ٓتكۡ ُمسۡ  ٓوّ�ٰ  ُتٓنآءآ�

ٓ
 ّلمۡ  ٓكأ

نّ  ٓهآمعۡ �ٓسۡ 
ٓ
ُذٓ�يۡ  ِ�ٓ  ٓكأ

ُ
ۡ  �ۖ َٗ ٓوقۡ  هِ أ ِ��ٍ  بِٓعٓذاٍب  هُ فٓبّٓ�ِ

ٓ
 ]٧ ،٦: نقمين[ ﴾٧ أ

‘আর মানুেের মধয েথেক েকউ েকউ না েজেন আ�াহর পথ েথেক 

মানুেেক িব�ার করার জনয েবহদা কথা খিরদ কের, আর তারা 

ঐগেলােক হািস-ঠা�া িহেসেব �হু কের; তােদর জনয রেয়েছ 

লা�নাকর আযাব।’ {সূরা লুকমান, আয়াত : ০৬-০৭} 



14 

 

যারা মুসিলম উ�াহর সবার ঐকযমেতযর বাইের িগেয় গান-বাদযেক 

পেরাক�ােব সমথরন করেছন, আ�াহ তােদর মাফ করন। রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাােদর বযাপাের আমােদরেক েচৗচশ 

বছর আেগই সতকর কেরেছন। িতিন বেলন,  

ََاّ « س ُُ َ
َ
ّ ِت  ِ اْ  ل

ُ
قَْسلمٌ  أ

َ
ِرَ  ََْسبَِحلّسنَ  أ

ْ
َِر�رَ  لل

ْ
َْمرَ  َملل

ْ
َمَليزَِف  َملل

ْ
 .»َملا

‘আমার উ�েতর মেধয এমন িকছু েলাক সৃি� হেব, যারা বযি�চার, 

েরশম, মদ ও বাদযযযেক হালাল সাবয্ করেব।’ [সহীহ বুখারী : 

৫৫৯০] 

আশা কির এ উ�ৃিতগেলা  ধযয়ন ও  নুধাবন করার পর েকউ আর 

গান-বাজনার েপছেন প েবন না।  অবধ গান-বাজনা আমােদর পিরহার 

করেতই হেব।  তীেতর েশানা গানগেলার জনয এবং �িবেযেত এ 

েথেক েবােচ থাকেত তাওবা করেত হেব। আ�াহ চান েতা এ কথাগেলা 

েফসবুেকর ওই েবােনর মেতা আপনােক আমােক কনিফউশন মু্ 

করেব। আ�াহ আমােদর সবাইেক তাার দীন স�েকর সিঠক বুঝ দান 

করন। আমােদর সবাইেক  অবধ গান-বাজনা েথেক দূের থাকার 
তাওফীক িদন। আমীন। 


