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ইসলামের নামে ভ্রান্ত আক্বীদা
েহান আল্লাহ তা‘আলা বমলনُ يماَفَاتَ ِب ُعو ُه ََو ََل َت ََت ِب ُعواَا
َلس ُب َل َ َف َتفَرَقَ َِبك ُْم َ َع ْن ََس ِبيلِ ِه َذَلِك ُْم
ِ َو َأ َ َن َ َه َذ
ً اَص َرا ِطيَ ُم ْس َت ِق
َُون
َ َو َصاك ُْم َِبهَِل ََعلَك ُْمَت ََتق
ননশ্চয়ই এনি আোর সরল পে। অতএব, থতােরা এ পমে চল। খ্বরদার! অনযানয
পে অবলম্বন কমরা না। অনযোয় থস সব পে থতাোমদরমক আল্লাহর পে থেমক
নবনিন্ন কমর নদমব। আল্লাহ তা‘আলা থতাোমদরমক এ ননমদেে নদময়মেন, যামত
থতােরা সংযত ও সতেক হও। [সূত্র : সূরা আনআে, আয়াত-১৫৩]
নবী করীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ইরোদ কমরন-ননশ্চয়ই বনী
ইসরাঈল ৭২ নফরকায় নবভক্ত হময়নেল, থতেননভামব আোর উম্মত ৭৩ নফরকায়
নবভক্ত হমব। একনি জাো‘আত বযতীত তামদর সকল নফরকাই জাহান্নােী হমব।
সাহাবাময় নকরাে রানয. প্রশ্ন করমলন, থসই জাো‘আত থকাননি? নবী করীে
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে জবাব নদমলন, আনে ও আোর সাহাবীগমের
তরীকার ওপর যারা োকমব। [সূত্র: নতরনেযী খ্ণ্ড-২, পৃষ্ঠ-৯২ ও নেেকাত েরীফ, পৃষ্ঠা
৩০।]

উমল্লনখ্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট থবাঝা যায় থয, আনখ্রী উম্মত ঈোন ও
আকীদার নদক নদময় ৭৩ নফরকা বা দমল নবভক্ত হময় পড়মব। তামদর েমধ্য শুধ্ু
োত্র একনি জাোত জান্নাতী হমব এবং অবনেষ্ট ৭২নি নফরকা ঈোন ও আকীদার
ত্রুনির কারমে জাহান্নােী হমব।
বাস্তবতার কারমে এ কো প্রোনেত থয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর
ভনবষ্যদ্বােী প্রনতফনলত হময় থগমে। উম্মমতর েমধ্য বহু থগােরাহ ও পেভ্রষ্ট দমলর
উদ্ভব হময়মে। এমদর থকান থকানিা সুস্পষ্ট কুফরী আক্বীদা অবলম্বন করার দরুন
দ্বীন ও ঈোমনর গনণ্ড থেমক সম্পূেেভামব খ্ানরজ হময় কানফর সাবযস্ত হময়মে। আর
থকান থকানিা পেচুযত, থগােরাহ ও নবদ‘আতী। তারা কানফর না হমলও
নননশ্চতভামব আহমল সুন্নাত ওয়াল জাো‘আত বা আহমল হমকর গনণ্ড থেমক থবর
হময় থগমে।
আহমল হকভুক্ত থকান বযনক্ত আকীদার ত্রুনির কারমে জাহান্নােী হমব না, তমব
তামদর েমধ্য হমত থকউ থকউ আেমলর ত্রুনির কারমে সােনয়কভামব জাহান্নােী
হমত পামর। আর অবনেষ্ট বানতল নফরকাসেূহ আক্বীদা ও আেল উভয় প্রকার
ক্রুনির কারমে জাহান্নােী হমব।
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নবী করীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর ভনবষ্যদ্বােী অক্ষমর অক্ষমর
বাস্তমব প্রনতফলন হময়মে। নতনন থয সহী ঈোন ও আক্বীদা উম্মমতর সােমন থপে
কমরনেমলন এবং থয নকোর ওপর সাহাবাময় নকরােমক রানয. ততরী কমরনেমলন,
পরবতেীমত েুসলোন নােধ্ারী অমনক থলাক ননমজমদর স্বােেনসনির জনয এবং দ্বীমন
ইসলাে ও েুসলোনমদরমক ক্ষনতগ্রস্ত করার জনয সহীহ আক্বীদাসেূহমক পনরবতেন
কমর তার স্থমল ভ্রান্ত আকীদার প্রচার-প্রসার ঘনিময়মে। এ বযাপামর নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে-এর একনি ভনবষ্যদ্বােী প্রনেধ্ানমযাগয, থেষ্ যাোনায়
অমনক দাজ্জাল-কাযযামবর আনবভোব ঘিমব, তারা দ্বীমনর নামে এেন অমনক কো
প্রচার করমব, যা থতােরা ও থতাোমদর বাপ-দাদারা থকাননদন থোননন। থতােরা
তামদর থেমক সাবধ্ান োকমব, যামত তারা থতাোমদর থগােরাহ না কমর থফমল।
[সূত্র: েুসনলে েরীফ। খ্ণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৯।]

প্রমতযক যুমগই অমনক েূখ্ে ও থব-ইলে থলামকরা ইসলামের নামে আনবষ্কৃত থসসব
নতুন নতুন ভ্রান্ত আক্বীদা গ্রহে কমর দ্বীন-ঈোন নষ্ট কমরমে এবং আহমল হমকর
জাো‘আত থেমক খ্ানরজ হময় থগমে। পূবেবতেী যুমগর তুলনায় বতেোন যুমগ
নফতনা-ফাসাদ অমনক থবনে হওয়ায় এবং অনধ্কাংে থলাক দ্বীনন ইলমের বযাপামর
অজ্ঞ োকায় তামদর অমনমকই ইসলামের নামে থসসব বানতল ও ভ্রান্ত আক্বীদা
থপাষ্ে কমর ননমজমদর ঈোন-আক্বীদা নষ্ট কমর থফমলমে।
তমব এিা অতযন্ত দুঃখ্জনক থয, এ বযাপামর থয পনরোে নকতাবপত্র রচনা ও
যতিুকু আমলাচনা-পযোমলাচনা দরকার নেল, তা হয়নন। অপরনদমক েধ্ুর নামে
নবষ্ পান করামনার নযায় বানতল আক্বীদায় ভরপুর বই পুস্তমক বাজার থেময় থগমে।
বানতল আকীদার প্রচার ও প্রসার হমি খ্ুব দ্রুত গনতমত। এমহন নাজুক েুহূমতে
েুসলোনমদর দ্বীন ও ঈোমনর থহফাযমতর লমক্ষয সহীহ আক্বীদা বেেনার
পাোপানে ভ্রান্ত আক্বীদাসেূহমক আমলাচনা অতীব জরুরী েমন কমর থসগুমলার
আমলাচনা করার প্রয়াস থপময়নে। যামত কমর থকান েুসলোন দ্বীমনর নামে থসসব
ভ্রান্ত আক্বীদা থকানক্রমেই অন্তমর স্থান না থদন। আর থখ্াদা না করুন, যনদ থকান
েুসলোন সহীহ ইলে না োকার দরুন ভ্রান্ত আক্বীদা থপাষ্ে কমর োমকন, তাহমল
নতনন থযন সামে সামে থসগুমলা অন্তর থেমক দূর কমর খ্ানলসভামব আল্লাহ
তা‘আলার দরবামর তাওবা কমর সহীহ আক্বীদা নদমলর েমধ্য বিেূল কমর থনন।
সাবধ্ান! দ্বীমনর বযাপামর থকানরূপ নজদ বা হঠকানরতার আশ্রয় থনয়া বাঞ্ছনীয়
নয়। কবমর যাওয়ার পরই ঈোমনর পরীক্ষা থনওয়া হমব। এ পরীক্ষায় থয বযনক্ত
উত্তীেে হমবন, নতনন সােমনর সকল পরীক্ষায়ও উত্তীেে হময় জান্নাতী হমবন। আর
উক্ত পরীক্ষায় থয অকৃতকাযে হমব, থস সােমনর সকল পরীক্ষায় অকৃতকাযে হময়
জাহান্নােী সাবযস্ত হমব। আর এ পরীক্ষা একবারই হমব, দননয়ার পরীক্ষার নযায়
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একবার থফল কমর নদ্বতীয় বার পরীক্ষা থদয়ার সুমযাগ থসখ্ামন থনই। আর এ
পরীক্ষা প্রমতযকমক নদমত হমব এবং যার পরীক্ষা তামকই নদমত হমব। থসখ্ামন
থকান ওলী-বুযগু ে, পীর-আউনলয়া, রাজনননতক থনতা বা দলপনত থকউ থকান
প্রকার সাহাযয-সহমযানগতা কমর পাে কনরময় নদমত পারমব না। এ ধ্রমের থকান
সুমযাগ থসখ্ামন থনই।
দননয়ামত থকান থনতার প্রভামব বা বযনক্তগত স্বামেে ভ্রান্ত আক্বীদায় নবশ্বাসী হময়
পরকামল বুনি খ্ানিময় সনঠক উত্তর নদময় পাে কমর থফলমব, এেন ধ্ারো করািাও
এমকবামর অেেহীন। থয বযনক্ত থয আকীদার ওপর জীবন কানিময়মেন এবং থয
আকীদার ওপর েৃতুযবরে কমরমে, পরকামলর পরীক্ষার সেয় তদ্রূপ উত্তরই তার
েুখ্ থেমক থবর হমব এবং থসই উত্তমরর ওপর নভনত্ত কমর তার জান্নাত নকংবা
জাহান্নামের ফায়সালা হমব। তাই সেয় োকমত এখ্নই যার যার ভ্রান্ত আক্বীদা ও
আেমলর ত্রুনি সংমোধ্ন কমর থনয়া বাঞ্ছনীয়।
বতেোন সোমজ থযসব ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচনলত আমে, তন্মমধ্য থেমক উমল্লখ্মযাগয
কময়কনি ননমে প্রদত্ত হমলা। এমেমক থবেঁমচ োকা অপনরহাযে।
ভ্রান্ত আকীদাসেূহ
আল্লাহ তা‘আলার বযাপামর ভ্রান্ত আক্বীদা
ভ্রান্ত আক্বীদা-১: ইসলামের নামে একনি থগােরাহ নফরকা এরূপ নবশ্বাস রামখ্
থয, আল্লাহ ও রাসূল একই সত্ত্বানবমেষ্। অেোৎ নযনন রাসূল , নতননই স্বয়ং আল্লাহ
এবং নতননই ‘েুহাম্মদ’ নাে ধ্ারে কমর োনুমষ্র আকৃনতমত দননয়ায় অবতরে
কমরনেমলন। তারা আমরা বমল োমক থয, আহাদ ও আহেদ-এর েমধ্য থকবল
একনি েীমের পােেকয। থখ্াদা েীমের যবননকা থিমন অেোৎ আল্লাহ তা‘আলা
েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর সুরত ধ্ারে কমর থলাকালময়
এমসমেন। নমচৎ উভময়র োমঝ থকান পােেকয থনই।
এ কোনির তারা কনবতার োধ্যমেও বমল োমক-স্বয়ং
‘েুহাম্মদ নাে ধ্ারে কমর থক এমলামর েদীনায়,
আসল কো বলমত থগমল পড়মব দনড় গলায়।’ [নাউযুনবল্লাহ]
এ ধ্রমের আক্বীদা সুস্পষ্ট কুফর। এরূপ আক্বীদা থপাষ্েকারী বযনক্ত ইসলাে
থেমক থবর হময় যামব, তামত সমেমহর থকান অবকাে থনই। কারে, আল্লাহ
তা‘আলা অতুলনীয়। থকান সৃনষ্টজীমবর সামে থকানভামবই তােঁর তুলনা হমত পামর
না। থস থক্ষমত্র নবীমক সরাসনর থখ্াদার সামে তুলনা করা বা থখ্াদা ও রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক একই সত্ত্বা বলা থয কত বড় জঘনয অপরাধ্
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ও কুফরী আক্বীদা, তা অনত সহমজই অনুমেয়।

[সূত্র: সূরা েূরা, আয়াত ১১,

আকীদাদাতুত তাহাবী, পৃষ্ঠা ৩১।]

ভ্রান্ত আক্বীদা-২: অমনক েূখ্ে থলাক নবশ্বাস কমর থয, ওলী-বুযুগে, পীর-সাধ্ক,
োযার-দরবার প্রভৃনত োনুমষ্র েমনর োকসুদ পূেে করমত পামর, সন্তানানদ ও ধ্নসম্পদ ইতযানদ দান করমত পামর নবপদ-আপদ দূর করমত পামর। এ ভ্রান্ত
আকীদার বেবতেী হময় তারা নবনভন্ন পীমরর নামে োন্নত ও নযর-ননয়ায কমর,
তামদরমক বা তামদর োযারমক নসজদা কমর, তামদর কবর তাওয়াফ কমর, তামদর
কামে প্রােেনা কমর ইতযানদ।
অেচ োন্নত বা নযর, নসজদা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও প্রােেনা এ সবই ইবাদত এবং
এগুমলা একোত্র আল্লাহর জনয ননধ্োনরত। সুতরাং, এগুমলা অমনযর জনয করা
কুফরী ও নেরকী কাজ। এর থেমক নবরত োকা প্রমতযক েুসলোমনর ওপর ফরয
এবং এিা তামদর ঈোনী দানয়ত্ব। পূমবেই বলা হময়মে, একোত্র আল্লাহ তা‘আলাই
োনুমষ্র োকসুদ পূেে কমরন, তামদর প্রােেনা েঞ্জুর কমরন এবং একোত্র নতননই
োনুমষ্র সকল নবপদ-আপদ দূর করমত পামরন। এ ক্ষেতা নতনন পীর-বুযগু ে থতা
দমরর কো, থকান নবী রাসূলমকও প্রদান কমরন নন। তাই থকান নবী-রাসূল, পীরবুযগু ে এসব ক্ষেতার কো কখ্মনা দাবী কমরন নন, বা এগুমলা বাস্তাবানয়ত কমর
থদখ্ামত পামরন নন। বরং এসব বযাপামর তারাও আল্লাহ তা‘আলার দরবামর দ‘আ
কমরমেন। আল্লাহ তা‘আলার নপ্রয় পাত্র নহমসমব তামদর অমনক দ‘আ আল্লাহপাক
কবুল কমরমেন, আবার থকান থকান থক্ষমত্র কবুল কমরন নন। থযেন, হযরত নূহ
আ. তােঁর কানফর থেমলর জনয দ‘আ কমরমেন, নকন্তু আল্লাহ তা‘আলা তা কবুল
কমরন নন। হযরত ইবরাহীে আ. ননমজর কানফর নপতার জনয দ‘আ কমরমেন।
নকন্তু আল্লাহ তা‘আলা তা কবুল কমরন নন। আোমদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ
ওয়া সাল্লাে েুনানফক সরদার আবদল্লাহ নবন উবাই-এর জনয দ‘আ কমরমেন,
ননমজর চাচা আবু তানলব এর জনয দ‘আ কমরমেন, নকন্তু আল্লাহ তা‘আলা কবুল
কমরন নন। এ ধ্রমের অমনক ঘিনার বেেনা কুরআন-হাদীমস উমল্লনখ্ত রময়মে।
সুতরাং, ইবাদত-বমেগী পাওয়ার থযাগয একোত্র েহান আল্লাহ রাব্বুল আলােীন।
থকান পীর-আউনলয়া বা োযামরর ইবাদত করা সম্পূেে নেরক এমত ঈোন চমল
যায়। [সূত্র : সূরা আনআে, আয়াত ১৬৪, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০
আকীদাতুত তাহাবী, পৃষ্ঠা ৩১।] থোদ্দাকো, থকান সৃষ্টজীব বা পদােে ো‘বুদ
নকংবা ইবাদতমযাগয হমত পামর না। অতএব, যারা গঙ্গার, সূমযের, রামের, যীশুর,
থকান থদবতার, থকান পীর-পয়গাম্বমরর উপাসনা বা পূজা-অচেনা কমর, তারা
ননমবোধ্, থবঈোন ও কানফর। উমল্লখ্য থয, গঙ্গা, সূয,ে আগুে ইতযানদমক সালাে
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করা এবং এ সমবর সােমন নত হওয়াই প্রকারান্তমর এগুমলার ইবাদত করার
োনেল।
ভ্রান্ত আক্বীদা-৩: অমনমক নতন থখ্াদা োমন, এমক ‘নতমন নতমন এক’ বমল, হযরত
উযাইর আ. থক থখ্াদার পুত্র বমল নবশ্বাস কমর, হযরত োনরয়াে আ. থক থখ্াদার
স্ত্রী নহমসমব নবশ্বাস কমর, অবতামর নবশ্বাস কমর, জীবাত্মামক পরোত্মার অংেরূমপ
েমন কমর, বা পরোত্মামক পরমেশ্বর োমন, হযরত েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ
ওয়া সাল্লােমক থখ্াদার আংনেক জানত নূমরর সৃনষ্ট বমল নবশ্বাস কমর।
এ সবই নেরক ও কুফর। তারা আল্লাহর সামে অনযমক েনরক করার কারমে
থবঈোন, েুেনরক, কানফর সাবযস্ত হমব। [সূত্র : সূরা যুোর, আয়াত ৪, সূরা আনকাবুত,
আয়াত ৪৬, আকীদাতুত তাহাবী,পৃষ্ঠা-৩০]

থফমেতাগমের বযাপামর ভ্রান্ত আক্বীদা
ভ্রান্ত আক্বীদা-৪: ইহুদী জানত থযেন হযরত নজবরাঈল আ. থক ননমজমদর দেেন
েমন করমতা, থতেননভামব অমনক েূখ্ে েুসলোনও হযরত আযরাঈল আ. থক
খ্ারাপ দৃনষ্টমত থদমখ্ োমক এবং তােঁর প্রনত থকানরূপ শ্রিা ও ভামলাবাসা থদখ্ায়
না। এ কারমে থয, নতনন জান কবয কমরন।
ইসলামের দৃনষ্টমত থফমরেতাগে ননষ্পাপ। তােঁরা আোমদর অমনক উপকার কমরন।
তােঁমদর প্রনত সম্মান প্রদেেন করা আোমদর একান্ত কতেবয। তােঁমদর নাে শ্রিার
সামে উচ্চারে করা আোমদর জনয জরুরী। সুতরাং হযরত আযরাঈল আ. থক
খ্ারাপ ভাবা োরাত্মক ভুল। থকননা, হযরত আযরাঈল আ. আল্লাহর হুকুমের
দাস। নতনন আল্লাহর ননমদেমে োখ্লুমকর জান কবয কমরন। নতনন ননজ ইিায়
থকান োনুমষ্র জীবন হরে কমরন না। তাোড়া একিু নচন্তা করমলই থবাঝা যায় থয,
নতনন আোমদর পরে উপকারী। থকননা, নতনন আোমদরমক দননয়ার থজলখ্ানা
থেমক পৃেক কমর থখ্াদার সানন্নমধ্য ননময় থপ েঁোন। সুতরাং, কখ্মনা হযরত
আযরাঈল আ. থক খ্ারাপ ভাবা উনচৎ হমব না। আল্লাহর ননমদেমে নতনন জান কবজ
কমরন। তাই তােঁমক খ্ারাপ ভাবা তােঁর সম্পমকে েে বলা ঈোন নবধ্বংসী কাজ।
[সূত্র: সূরা বাকারাহ, আয়াত ৯৮, সূরা ননসা, আয়াত-১৩৬, আকীদাতুত তাহারী, পৃষ্ঠা ৮১।]

আসোনী নকতাবসেূমহর বযাখ্যা বযাপামর ভ্রান্ত আক্বীদা
ভ্রান্ত আক্বীদা-৫: নে‘আমদর অমনক সম্প্রদায় নবশ্বাস কমর থয, প্রচনলত কুরআন
আসল কুরআন নয়, বরং এনি হমি পনরবনতেত কুরআন, এর েমধ্য নবনভন্ন ধ্রমের
পনরবতেন সানধ্ত হময়মে। নবমেষ্ কমর হযরত আলী রানয. ও নে‘আ সম্প্রদাময়র
ইোেমদর বযাপামর থযসব আয়াত নেল, হযরত আবু বকর রানয. ও হযরত উের
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রানয. প্রেুখ্ সাহাবীগে থযসব আয়াত কুরআন থেমক বাদ নদময়মেন। আর আসল
কুরআন তামদর দ্বাদে ইোমের ননকি সংরনক্ষত আমে, যার েমধ্য সমতর হাজার
আয়াত রময়মে। উক্ত ইোে যখ্ন আত্মপ্রকাে করমবন, তখ্ন নতনন আসল কুরআন
সামে ননময় আসমবন।
এ আক্বীদা স্পষ্ট কুফরী/আক্বীদা। থয উক্ত আক্বীদা থপাষ্ে করমব, থস কানফর
সাবযস্ত হমব। আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন-ননশ্চয়ই আনেই কুরআন নানযল
কমরনে এবং আনেই নকয়ােত পযেন্ত এর সংরক্ষেকারী। [সূত্র:সূরা নহজর, আয়াত ৯।]
ভ্রান্ত আক্বীদা-৬: অমনমক েমন কমর থয, ইনঞ্জল েরীফ [খ্ৃষ্টানমদর ভাষ্ায়
বাইমবল] সহীহ আসোনী নকতাব এবং তা এখ্মনা পযেন্ত অপনরবনতেত ও অনবকল
অবস্থায় রময়মে। সুতরাং, তা নবশ্বাস করমত বা োনমত থকান অসুনবধ্া থনই।
এ ধ্রমের আক্বীদা কুফরী। কারে, কুরআন স্পষ্টভামব থঘাষ্ো কমরমে থয, পূমবের
সকল আসোনী নকতাব পনরবনতেত হময় নগময়মে। [সূত্র : সূরা বাকারাহ, আয়াত
৭৮।] বরং বাইমবমলই এেন অমনক বেেনা রময়মে। থযগুমলা বাইমবল নবকৃত
হওয়ার স্পষ্ট প্রোে বহন কমর। এ সম্পমকে নবস্তানরত ‘বাইমবল থস কুরআন তক’
গ্রমে দ্রষ্টবয।
ভ্রান্ত আক্বীদা-৭: জননক ইসলােী নচন্তানবদ নলমখ্মেন থয, কুরআমন কারীমের
চারনি বুননয়াদী পনরভাষ্া [দ্বীন, ইবাদত, ইলাহ ও রব] রময়মে, যার অেে নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর যুমগ সকমলর ননকিই স্পষ্ট নেল, নকন্তু
পরবতেীকামল েব্দগুমলা তার বযাপক অেে হানরময় অস্পষ্ট ও সীনেত অমেে বযবহৃত
হমত োমক এবং এ কারমে কুরআমনর আসল নিি নষ্ট হময় যায়। ফমল কুরআনী
তা‘লীমের নতন চতুেোংমেরও থবনে নবলুপ্ত হময় থগমে। [কুরআন কী চার বুননয়াদী
ইনস্তলামহ, পৃষ্ঠা-৮,৯,১০]

এিাও োরাত্মক ভ্রান্ত আক্বীদা। কারে, আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং কুরআমন কারীমের
থহফাযমতর দানয়ত্ব গ্রহে কমরমেন। এর অেে এই থয, কুরআমনর েব্দ এবং অেে
উভয়িার নহফাযমতর দানয়ত্ব নতনন ননময়মেন। এরূপ কখ্মনা উমদ্দমেয হমত পামর
না থয, নতনন শুধ্ু বানহযক েব্দগুমলার থহফাযত করমবন, আর অমেের থহফাযত
অমনযর ওপর নযস্ত করমবন। ফমল থলামকরা যার যার েন েমতা কুরআমনর অেে
করমত োকমব বা বুঝমত োকমব। কুরআমনর অেে বযাখ্যা ও বাস্তব নেুনা থপে
করার জনযই আনখ্রী নবী েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক দননয়ামত
পাঠামনা হময়মে। নতনন ও দানয়ত্ব সনঠকভামব ও যোযেরূমপ পালন কমর থগমেন।
তােঁর পমর থসগুমলামক সাহাবীগে রানয. হুবহু নহফাযত কমরমেন এবং পরবতেীমত
যুমগর থলাকমদর ননকি থপ েঁনেময়মেন। এরূমপ তা ধ্ারাবানহকভামব নকয়ােত পযেন্ত
আগত োনুমষ্র ননকি সহীহভামব থপ োমত োকমব। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
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সাল্লাে ইরোদ কমরন, আোর উম্মমতর একনি জাো‘আত নকয়ােত পযেন্ত হমকর
ওপর কানয়ে োকমব। তামদরমক হক থেমক থকউ নবচুযত করমত পারমব না। [সূত্র:
নেেকাত, েরীফ, পৃষ্ঠা ৫৮৪।]

সুতরাং, উক্ত নচন্তানবমদর এ নচন্তা সম্পূেে নেেযা ও েনগড়া এবং নতনন থদড় হাজার
বের পর উক্ত চারনি েমব্দর থয স্বনচন্তাপ্রসূত বযাখ্যা প্রদান কমরমেন, তা সম্পূেে
ভ্রান্ত। েরী’আমত এ ধ্রমের স্বগনহেত বযাখ্যার থকান অবকাে থনই।
প্রশ্ন হয়, যনদ ঐ চারনি েমব্দর আসল অেে নবলুপ্ত হময় নগময় োমক তাহমল থদড়
হাজার বের পর নচন্তানবদ েমহাদয় ঐ অেেগুমলা কীভামব উিার করমত সক্ষে
হমলন? এখ্ন থতা আর ওহী আসার থকান পে থনই। এ প্রমশ্নর থকান প্রকার সদত্তর
নচন্তানবদ েমহাদয় ও তার অনুসারীবগে কখ্মনা থয নদমত পামরনন, আর পারমবনও
না থকাননদন, এ কো নননদ্বেধ্ায় বলা যায়।
ভ্রান্ত আক্বীদা-৮: অমনক থলাক এেন আমে, যারা হাদীমসর গুরুত্ব অস্বীকার কমর।
তারা বমল োমক থয, দ্বীমনর ওপর চলার জনয কুরআন েরীফই যমেষ্ট। হাদীমসর
থকান প্রময়াজন থনই। থকননা, হাদীস অমনক থভজালযুক্ত হময় থগমে। সুতরাং তার
ওপর ননভের করা যায় না।
তামদর এরূপ ধ্ারনা-নবশ্বাসও কুফরী। এ ধ্রমের আক্বীদা থপাষ্েকারীরা
ননুঃসমেমহ কানফর। কারে, কুরআমন কারীমের বহু আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা
কুরআমনর নবধ্ান েুতানবক চলার জনয হাদীস বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লাে এর কো ও কামজর অনুকরে ও অনুসরে বাধ্যতােূলক কমর নদময়মেন।
[সূরা ননসা, আয়াত ৮০, সূরা নাহল, আয়াত ৪৪, সূরা আহযাব, আয়াত ২১]

সুতরাং, হাদীস না োনমল েূলতুঃ কুরআনমক অস্বীকার করা হয়। তাোড়া নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ইরোদ করমন, আনে থতাোমদর জনয দনি
নজননস থরমখ্ যানি, যতক্ষে থতােরা এ দ’নি নজননসমক ধ্মর রাখ্মব, ততক্ষে
থতােরা পেভ্রষ্টই হমব না। থস বস্তু দ’নি হমি, আল্লাহর নকতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে-এর সুন্নাত। [সূত্র : েুয়াত্তা োনলক। ]
অনয হাদীমস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ইরোদ কমরন, থতাোমদর
কাউমক থযন আনে এ অবস্থায় না থদনখ্ থয, তার ননকি আোর পক্ষ থেমক থকান
আমদে বা ননমষ্ধ্ থপ েঁোর পর থস এরূপ েন্তবয কমর থয, আনে এসব হাদীস জানন
না; আনে থতা কুরআমন যা পাব, থস অনুযায়ী আেল করব। [সূত্র: আবু দাউদ েরীফ।
খ্ণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৬৩২।]

ভ্রান্ত আক্বীদা-৯: অমনমক বমল োমক থয, দ্বীমনর ওপর চলার জনয সরাসনর
হাদীসই যমেষ্ট এবং এ জনয চার োযহামবর ইোেগমের থেমক থকান ইোমের

www.darsemansoor.com

তাকলীদ করার প্রময়াজন থনই। বরং তারা ইোমের তাকলীদমক নেরক বমল
েন্তবয কমর োমক।
তামদর এ কো সম্পূেে ভ্রান্ত। সাধ্ারে েুসলোন থকন, নবজ্ঞ আমলমের জনযও
সরাসনর হাদীস না বুমঝ েরী-আমতর ওপর চলা দুঃসাধ্য। এ জনয সকল
যাোনায়ই বড় বড় েুহানিক আমলেগেও োযহাব চতুষ্টময়র েধ্য থেমক থকান এক
োযহামবর ইোমের তাকলীদ বা অনুসরে কমরমেন। আর যারা থকান ইোমের
তাকলীদ বযতীত ননমজ ননমজ হাদীস বুঝমত নগময়মেন, তারা পমদ পমদ েুেনকমল
পমড়মেন। ননমজ যা বুঝমত অসুনবধ্া, তা অনয নবমজ্ঞর থেমক বুমঝ থনয়াই
েরী‘আমতর ননমদেে। েহান আল্লাহ পনবত্র কুরআমন ইরোদ কমরন, থতােরা যনদ
না জান, পারদেেী আমলেগে থেমক থজমন নাও। [সূত্র: সূরা নাহল, আয়াত ৪৩, সুরাহ
আেনবয়া, আয়াত ৭।]

উমল্লখ্য, েরী‘আমতর দনলল শুধ্ুই হাদীস নয়, বরং োোনয়খ্গমের ঐকেমতয,
েরী‘আমতর দনলল থোি ৪ প্রকারুঃ কুরআন, হাদীস, ইজো ও নকয়াস। পনবত্র
কুরআন ও হাদীসসেূমহর োমঝ সেন্বয় সাধ্ন কমর সনঠক আেমলর পে ননেেয় -ই
হমি নকয়াস। এিা থকান সহজসাধ্য বযাপার নয়, এর থযাগযতা যাচাইময়
ফকীহগমের েমধ্যও কেেপনরনধ্ জ্ঞাপক থশ্রেীনবনযাস রময়মে। েহান আল্লাহর পক্ষ
থেমক যােঁরা কুরআন-হাদীস গমবষ্ো কমর োসলাক ননেেময়র েমতা প্রজ্ঞা অজেন
কমরমেন এবং সাহাবাময় নকরামের স্বেেযমু গর ননকিবতেী হওয়ায় েরী‘আত সম্পমকে
সেযক জ্ঞান লামভ সক্ষে হময়নেমলন, তােঁরা থযভামব কুরআন-হাদীস বুমঝমেন,
উমল্লনখ্ত আয়ামতর নভনত্তমত তামদর বুঝমকই গ্রহে করা উম্মমতর জনয ননরাপদ ও
আেঙ্কােুক্ত।
তাই সবাই থয যার েমতা ক্ষুদ্র জ্ঞামন কুরআন হাদীমসর উমটা বযাখ্যা কমর
েরী‘আতমক যামত েনচাহী তাোোয় পযেবনসত না করমত পামর, এ জনয
সবেস্বীকৃত চার োযহামবর থকান একনির অনুসরে করা ওয়ানজব বমল উলাোময়
উম্মমতর ইজো [ঐকেতয] প্রনতনষ্ঠত হময়মে। এ ইজোমক প্রতযাখ্যাত কমর উমটা
পমে ধ্ানবত হওয়া কামরা জনয সেীচীন নয়। আল্লাহ তা‘আলা ইজোময় উম্মতমক
োনয করা জরুরী বমল থঘাষ্ো কমরমেন। [সূত্র: সূরা ননসা, আয়াত-১১৫।]
োযহামবর গুরুমত্বর কারমেই হানাফী নবজ্ঞ ফকীহগে োযহার োনা ওয়ানজব
বমলমেন। [সূত্র: ইেদাদল েুফতীে খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫১, জাওয়ানহরুল নফকাহ খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৭,
নকফায়াতুল েুফতী খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৫।]

এোড়াও আেরা ননমজমদর দননয়ানব বযাপামরও থদনখ্ থয, প্রমতযক সকল গুরুত্বপূেে
নবষ্ময় অনয নবজ্ঞজন থেমক পরােেে গ্রহে কমর োনক। দননয়ানব বযাপামর
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নবজ্ঞজমনর তাকলীদ থযেন জরুরী ও যুনক্তগ্রাহয, থতেনন আনখ্রামতর বযাপামর
নফকমহ পারদেেীগমের তাকলীদ ওয়ানজব হওয়াই যুনক্তযুক্ত।
বলমত নক, যারা তাকলীদমক প্রতযাখ্যান কমর সরাসনর হাদীস থবাঝামক যমেষ্ট
বলমেন, তারাও থতা থসই হাদীমসর বযাখ্যা ননশ্চয়ই থকান উসতামদর ননকি নেমখ্
বা শুমন োকমবন। তাই এ থক্ষমত্র সাধ্ারে উসতামদর ননজস্ব বযাখ্যার থচময়
পারদেেী েুহানিক সানহমব োযহামবর গমবষ্োলব্ধ বযাখ্যা অনধ্ক গ্রহেমযাগযই
বমি। থস থক্ষমত্র তাকলীদমক নেরক বা নাজানয়য বলা বড়ই নবপজ্জনক এবং তা
সাধ্ারে থলাকমদরমক উলাোময় নকরাে থেমক নবনিন্ন করার এক েহা ষ্ড়যন্ত্র
তবনক। এ বযাপামর সকমলর সতেক োকা খ্ুবই জরুরী।
ভ্রান্ত আক্বীদা-১০: ভণ্ড পীরমদর েুনরমদরা বমল োমক থয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ
ওয়া সাল্লাে নে’রাজ রজনীমত নব্বই হাজার কালাে এমননেমলন। এর থেমক োত্র
নত্রে হাজার উলাোময় নকরাে জামনন, আর অবনেষ্ট ষ্াি হাজার ফকীর, দরমবে
ও খ্াজাবাবাগে জামনন। যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থেমক আলী
রানয., অতুঃপর তার থেমক হাসান বসরী রহ., এভামব ধ্ারাবানহকরূমপ একজমনর
অন্তর থেমক অনযজমনর অন্তমর প্রমবে কমরমে এবং থসই ধ্ারাবানহকতা অনুযায়ী
থেষ্ পযেন্ত তারা এসব জ্ঞান লাভ কমরমেন। থসই ষ্াি হাজার কালামের বযাপামর
আমলেগে থকান খ্বরই রামখ্ন না। এ জনয তারা খ্াজাবাবা, োযার, ওরে
ইতযানদর নবমরানধ্তা কমরন।
জানহল েুনরদমদর এ আক্বীদা কুফরী আক্বীদা এবং এিা নবী পাক সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর ওপর ননেক নেেযা অপবাদ। পনবত্র কুরআমন
আল্লাহপাক থঘাষ্ো কমরমেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থখ্াদাপ্রদত্ত
থকান হুকুে-আহকাে থগাপন কমরননন। [সূত্র : সূরা তাকবীর, আয়াত-২৪।]
তাোড়া থসই যাোনার থলামকরা উমল্লনখ্ত নবষ্য় সম্পমকে হযরত আলী রানয.-এর
ননকি নজমজ্ঞস করমল নতনন তা পনরষ্কারভামব অস্বীকার কমর বমলন, আোমক এ
ধ্রমের থকান কালাে থদয়া হয়নন। [সূত্র: নেেকাত েরীফ, পৃষ্ঠা ৩০০। বুখ্ারী েরীফ খ্ণ্ড১, পৃষ্ঠা -২১।]

ভ্রান্ত আক্বীদা-১১: জননক ইসলােী নচন্তানবদ নলমখ্মেন,দ্বীমনর অেে হমি, ইসলােী
হুকুেত, আর দ্বীমনর েমধ্য আসল হমলা নজহাদ। নাোয, থরাযা, হজ্ব, যাকাত এ
সবই ইসলােী হুকুেত প্রনতষ্ঠার লমক্ষয নজহামদর থেননং থকাসে োত্র। [সূত্র: খ্ুতবাত
৩০৭, ৩১৫।]

এ ধ্রমের বহু নতুন কো ইসলামের নামে থলামকরা সোমজ চালু কমরমে। অেচ
এ ধ্রমের নতুন কো এবং েরী‘আমতর নতুন বযাখ্যার থকান অবকাে কুরআন-
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হাদীমস থনই। এ ধ্রমের নতুন কো ও কাজমক েরী‘আমতর পনরভাষ্ায় ইলহাদ,
তাহরীফ [অেেগত নবকৃনত] এবং থকান থকাননি ‘নবদ‘আত’ বমল । ইলহাদ থতা
সুস্পষ্ট কুফর। আর নবদ‘আমতর হাকীকত হমলা, দ্বীমনর েমধ্য নতুন সংমযাজন
করা এবং ননমজ েরী‘আত প্রমেতা সাজা। এিা এত বড় অপরাধ্ থয, সাধ্ারেত এ
জাতীয় গুনাহ থেমক তাওবা নসীব হয় না। (নাউযুনবল্লাহ)।
দ্বীমনর অেে থকান হাদীমস বা তাফসীমর ‘ইসলােী হুকুেত’ বলা হয় নন, বা আরবী
থকান অনভধ্ামনও এ অেে পাওয়া যায় না। তাোড়া দ্বীমনর এই রাজনননতক বযাখ্যা
থেমন ননমল োরাত্মক এক অসুনবধ্ার সম্মুখ্ীন হমত হয়। তা এই থয, আল্লাহ
তা‘আলা লক্ষানধ্ক নবী-রাসূল আ. থক তােঁর েমনানীত দ্বীন কানয়মের লমক্ষয
দননয়ামত পানঠময়মেন। তােঁমদর েধ্য হমত সীনেত সংখ্যক নবী রাসূল আ. ইসলােী
রাষ্ট্র পনরচালনা কমরমেন। [সূত্র: তাফসীমর োযহারী খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৭, আল ইলেু ওয়াল
উলাো, পৃষ্ঠা ২৮৬।]

অবনেষ্ট সকমলই ইসলােী হুকুেত ও রাষ্ট্র পনরচালনা োড়াই আল্লাহর জনেমন
আল্লাহর দ্বীন কানয়ে কমরমেন। এেতাবস্থায় দ্বীমনর অেে যনদ ইসলােী হুকুেত ধ্রা
হয়, তাহমল বাধ্য হময় এ কো থেমন ননমত হয় থয, অনধ্কাংে নবী-রাসূল আ. দ্বীন
কানয়মে কানেয়াব হননন। কত োরাত্মক কো!
তাোড়া এ কোও সনঠক নয় থয, দ্বীমনর েমধ্য আসল হমলা নজহাদ। আর নাোয,
থরাযা ইতযানদ হমি থসই নজহামদরই থেননং থকাসে। কুরআন, সুন্নাহ ও সকল
হিানী উলাোময় নকরামের নসিান্ত হমলা, নােযা, থরাযা, হজ্ব, যাকাত এগুমলা
হমলা দ্বীমনর বুননয়াদী ও থে নলক ইবাদত। আর আল্লাহর জনেমন দ্বীন কানয়ে
করার প্রমচষ্টার নাে হমলা নজহাদ। থযেন, হিানী উলাোময় নকরামের োধ্যমে
দ্বীমনর নবনভন্ন নবভামগ সহীহভামব থযসব থেহনত চলমে, থসসবই নজহামদর
অন্তভুক্ত
ে । সুতরাং, নজহাদ েূল লক্ষযবস্তু নয়; তমব পনরপূেেভামব দ্বীন কানয়ে করার
উপায় ও উপলক্ষ নহমসমব ইসলােী হুকুেত কানয়ে বা তার প্রমচষ্টা চালামনা
জরুরী। [সূত্র : কাোলামত আেরানফয়া, পৃষ্ঠা ৯৯।]
থোদ্দাকো, দ্বীমনর েূল লক্ষযবস্তু হমি, আল্লাহর ইবাদত-বমেগী। [সূত্র: সূরা
যানরয়াত, আয়াত-৫৬, বুখ্ারী খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা-৬।]

আর আল্লাহর বমেগী তো সহীহ ঈোন ও আেমল সানলহা [যার েমধ্য ইসলােী
হুকুেত কানয়মের জমনয সবোত্মক প্রমচষ্টা েরী‘আত সেনেেত পিনতমত চানলময়
যাওয়াও োনেল]- এর নগদ পুরষ্কার নহমসমব আল্লাহ তা‘আলা েুসলোনমদরমক
ইসলােী হুকুেত দান কমরন।[সূত্র : সূরা নূর, আয়াত ৫৫।] থযেন-আল্লাহপাক
ইরোদ কমরমেন, আল্লাহ তা‘আলা যনদ ইসলােী হুকুেত দান কমরন, তাহমল
েুসলোনগে থসই ইসলােী হুকুেমতর োধ্যমে নাোয, থরাযা, হজ্ব, যাকাত
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ইতযানদ কানয়ে করমব। সম্পূেে হুকুেতমক তারা দ্বীন কানয়মের এবং জনগমের
নখ্দেমতর জমনয কামজ লাগামব। [সূত্র : সূরা হজ্ব, আয়াত ৪১]
আর যনদ আল্লাহ তা‘আলা ইসলােী হুকুেত দান না-ও কমরন, তবুও
েুসলোনমদর সাধ্যানুযায়ী দ্বীমনর কাজ কমর থযমত হমব। ইসলােী হুকুেমতর
আোয় দ্বীমনর কাজ না কমর বমস োকার থকান অনুেনত থনই।
এখ্ন আসুন, নচন্তানবদ েমহাদময়র কো অনুযায়ী যনদ নাোয-থরাযামক নজহামদর
থেননং থকাসে নহমসমব থেমন থনয়া হয়, তাহমল প্রশ্ন হয়, থেননং থকাসে নক সারাজীবন
এক ধ্রমের োমক না থেননং থেষ্ হওয়ার পর এর গুরুত্ব নকেুিা হ্রাস পায়?
নদ্বতীয়ত নাোয, থরাযা, হজ্ব, যাকাত ইতযানদমক থেননং থকাসে ধ্রা হমল নজহামদর
োধ্যমে ইসলােী হুকুেত কানয়ে হওয়ার পর থেননং থকামসের প্রময়াজন নক?
তৃতীয়ত যামদর উপর কখ্মনা নজহাদ ফরয হয় না, থযেন অন্ধ ও নবনভন্ন থশ্রেীর
োযুর, তামদর ওপর নাোয, থরাযা ফরয হওয়ার অেে কী? সুতরাং উক্ত ধ্ারো
থকানভামবই সহীহ হমত পামর না। বরং তা দ্বীমনর েমধ্য নতুন সংমযাজন হওয়ার
কারমে সুস্পষ্ট থগােরাহী। এরূপ ধ্ারো থেমক থবেঁমচ োকা প্রমতযক েুসলোমনর
ঈোনী দানয়ত্ব।
ভ্রান্ত আক্বীদা-১২: জননক ইসলােী নচন্তানবদ নলমখ্মেন থয, কুরআমনর তাফসীর
করার জনয একজন অধ্যাপকই যমেষ্ট; এজনয আনলে হওয়া জরুরী নয়। তার এ
দেেমনর নভনত্তমত বতেোমন অমনক থজনামরল নেনক্ষত থলাকমদরমক [যারা
কুরআমনর সহীহ নতলাওয়াত জামন না] তাফসীর করমত থদখ্া যায়। থসই নচন্তানবদ
সামহব স্বীয় তাফসীমরর ভূনেকায় নলমখ্মেন, আনে তাফসীর নলখ্মত নগময়
তাফসীমরর পুরাতন ভাণ্ডার থেমক থকান সহমযানগতা থনয়ার থচষ্টা কনর নন। বরং
এক একনি আয়াত নতলাওয়াত করার পর উক্ত আয়াত সম্পমকে আোর েনেনস্তমে থয প্রভাব পমড়মে, আনে হুবহু তা তাফসীর নহমসমব নলমখ্ নদময়নে।[সূত্র :
তানকীহাত-১৭৫, ২৯১]

উমল্লনখ্ত কোগুমলা েরী‘আমতর দৃনষ্টমত োরাত্মক ক্ষনতকর ও ঈোন নবধ্বংসী। এ
ধ্রমের তাফসীরমক বলা হয়, ‘তাফসীর নবর রায়’ বা েনগড়া তাফসীর, যা
সম্পূেে হারাে। এভামব পনবত্র কুরআমনর তাফসীর করা, থলখ্া, শ্রবে করা ও থস
তাফসীর পড়া-সবই হারাে। হাদীমস আমে, থয বযনক্ত ননমজর রায় েুতানবক
তাফসীর করমব, থস থযন তার নঠকানা জাহান্নামের েমধ্য ননধ্োরে কমর থনয়। [সূত্র:
নতরনেযী েরীফ, খ্ণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৩ ও নেেকাত েরীফ, পৃষ্ঠা ৩৫।]

সকল হিানী উলাোময় নকরাে এ বযাপামর একেত থয কুরআমনর তাফসীর করার
জমনয ১৫নি নবষ্ময়র ওপর দক্ষতা ও বুৎপনত্ত অজেন করা জরুরী। [সূত্র : নেরকাত
খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯২, ইতকান, পৃষ্ঠা ১৮১।] যামত কমর আরবী ভাষ্ার ওপর এবং
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থেমক সাহাবাময় নকরাে রানয. থয তাফসীর
ধ্ারা বেেনা কমরমেন, তা সােমন থরমখ্ তাফসীর বেেনা করা থযমত পামর। উক্ত
১৫নি নবষ্ময়র বযাপামর যার দক্ষতা ও পারদনেেতা থনই, েরী‘আমতর দৃনষ্টমত তার
জমনয তাফসীর থলখ্া বা তাফসীর করার অনুেনতও থনই। এরূপ বযনক্তর
তাফসীরমক ‘তাফসীর নবর রায়’ বা েনগড়া তাফসীর বলা হয়। আর ঐ ধ্রমের
তাফসীর দ্বারা েুসলোনমদর োমঝ থকবলোত্র থগােরাহী েড়ায় এবং এর দ্বারা
ইসলামের প্রভূত ক্ষনত সানধ্ত হয়। এিা ননুঃসমেমহ ঈোন নবধ্বংসী কাজ, যা
থক্ষত্র নবমেমষ্ কুফরী পযেন্ত থপ েঁমে থদয়। নচন্তানবদ েমহাদময়র অধ্যাপকগে ১৫নি
নবষ্ময়র ওপর পারদেেী হওয়া থতা দূমরর কো, এ সবগুমলার নােও জামনন না,
অেচ তােঁরা তাফসীর করমেন।
ভ্রান্ত আক্বীদা-১৩: অধ্ুনা নবয নেনক্ষতমদর অমনমক ইলমে দ্বীন নেক্ষা করা,
নাোয-থরাযা আদায় করা, পদো রক্ষা করা ইতযানদ ফরয কাজ সেূহমক স্পষ্টভামব
অস্বীকার কমর এবং সুদ, ঘুষ্, োতা-নপতার নাফরোনী, গান-বাদয, নসমনো, নিনভ
ইতযানদ গুনামহর কাজমক হারাে েমন কমর না। বরং এগুমলামক থে লভীমদর
বাড়াবানড় বমল আখ্যানয়ত কমর।
তামদর জমনয এসব হারাে কাজসেূহমক তবধ্ েমন করা কুফরী। এর দ্বারা তারা
ঈোন ও ইসলামের গনণ্ড থেমক থবর হময় যামব এবং বানহযকভামব যতিুকু ইবাদতবমেগী করমে, তা-ও থকান কামজ আসমব না। আদেশুোরীমত তামদরমক
েুসলোন শুোর করমলও আল্লাহর দরবামর তারা েুসলোনরূমপ গেয হমব না।
থজমন রাখ্ুন, সারা জীবন থকউ সক্ষে ফরয পালন না কমর এবং গুনাহ করমত
োমক, নকন্তু থকান ফরযমক অস্বীকার না কমর বা থকান গুনাহমক হালাল েমন না
কমর, তাহমল থস ইসলামের গনণ্ড থেমক থবর হমব না; বরং থস েু‘নেনই োকমব।
তমব আল্লাহর নবধ্ান লঙ্ঘমনর কারমে ফানসক ও গুনাহগার সাবযস্ত হমব। নকন্তু থয
থকান একনি ফরযমক অস্বীকার করমল নকংবা হারােমক হালাল েমন করমল, তা
কুফরী কাজ হমব এবং তামত থস ইসলামের গনণ্ড থেমক খ্ানরজ হময় যামব।
নবীগমের বযাপামর ভ্রান্ত আক্বীদা
ভ্রান্ত আক্বীদা-১৪: কানদয়ানী জাোমতর প্রনতষ্ঠাতা নেজো থগালাে আহেদ
কানদয়ানী দানব কমরমে থয, হযরত েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থেষ্
নবী নন!। বরং তােঁর পমরও আমরা নবী আসমত পামরন। এর নকেুনদন পর থস
ননমজই ননমজমক নবী বমল দাবী কমরমে। আর অমনক েূখ্ে থলাক তামক নবী
নহমসমব থেমন ননময়মে।
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নেেযা নবুওয়ামতর দাবী করা বা এরূপ সেেেন করা প্রকােয কুফর। নবুওয়াত দানব
কমর থগালাে আহেদ কানদয়ানী ননমজ কানফর হময়মে এবং এ দাবী থেমন থনওয়ার
কারমে তার অনুসারীরাও কানফর হময়মে। ননুঃসমেমহ হযরত েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে খ্াতােুন নানবয়যীন বা সবেমেষ্ নবী। এ বযাপামর নবেুোত্র
সমেমহর অবকাে থনই। েুফতী আযে েফী রহ. তৎপ্রেীত, ‘খ্তমে নবুওয়ত’
নােক নকতামব প্রায় একেনি আয়ামত কুরআনী থপে কমরমেন [সূরা আহযাব, আয়াত
৪০, সূরা বাকারাহ, আয়াত ৪] ইতযানদ এবং দ’ের থবনে সহীহ হাদীস থপে কমরমেন।
[সূত্র :বুখ্ারী েরীফ, পৃষ্ঠা ৫০১] ইতযানদ। থয গুমলার প্রমতযকনি দ্বারা স্পষ্টরূমপ
প্রোনেত হয় থয, আোমদর নবীই থেষ্ নবী এবং তােঁর দ্বারা নবুওয়ামতর ও ওহীর
দরজা বন্ধ কমর থদয়া হময়মে। তা োড়া কুরআমনর পূবেবতেী সকল আসোনী
নকতামবও হযরত েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থেষ্ নবী নহমসমব
আখ্যানয়ত করা করা হময়মে। এ জনয নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর
ইননতকামলর পর যখ্ন ‘েুসাইলাোতুল কাযযাব’ নবুওয়াত দানব কমর, তখ্ন এই
েমেে সেস্ত সাহাবাময় নকরামের রানয. ইজো প্রনতনষ্ঠত হময়মে থয, আোমদর নবীই
থেষ্ নবী। তােঁর পমর থকানক্রমেই আর থকান নতুন নবীর আগেন ঘিমত পামর না।
সুতরাং, থয থকউ এখ্ন নবুওয়ামতর দানব করমব, থস কানফর সাবযস্ত হমব। তার
নবরুমি নজহাদ করা এবং তামক কতল করা জরুরী। উমল্লনখ্ত দনলল-প্রোমের
নভনত্তমত সাহাবাময় নকরাে রানয. ঐকেমতযর নভনত্তমত েুসাইলাোতুল কাযযামবর
নবরুমি নজহাদ থঘাষ্ো কমরন এবং থেষ্ পযেন্ত তামক কতল কমর উম্মমতর ঈোন
থহফাযমতর বযবস্থা কমরন।
পাঠক লক্ষয করুন, উপমরাক্ত দানব প্রোমের জমনয থযখ্ামন কুরআমনর একিা
আয়াতই যমেষ্ট নেল, থসখ্ামন প্রায় এক’ে আয়াত এবং দ’ের অনধ্ক হাদীস
প্রোে রময়মে। এ কারমে নবমশ্বর সকল হিানী উলাোময় নকরামের সবেসম্মত
নসিান্ত এই থয, আোমদর নবীর পমর থয থকউ নবুওয়ামতর দানব করমব, থস
কানফর এবং তামক থয বযনক্ত নবী নহমসমব স্বীকার করমব, থসও কানফর। এেননক
নেেুযক নবীর ননকি তার নবুওয়ামতর দনলল জানমত চাওয়াও কুফ রী কাজ। কারে
দনলল-প্রোে চাওয়ার অেে এই দােঁড়ায় থয, এখ্মনা নতুন নবী আগেমনর সম্ভাবনা
আমে। সুতরাং থতাোর দনলল সনঠক হমল থতাোমক নবী নহমসমব স্বীকার করা
যামব। [নাউযুনবল্লাহ]
সুতরাং, েুসলোনগে এ বযাপামর খ্ুব সতেক োকমবন। আহেনদয়া বা কানদয়ানী
সম্প্রদায় এখ্ন বাংলামদমের বড় ও প্রনসি েহরগুমলামত তামদর অনফস খ্ুমল
আস্তানা থগমড়মে। থসখ্ামন তারা বড় বড় অক্ষমর কানলোময় তানয়যবা নলমখ্
থরমখ্মে। তামদর নাে েুসলোনমদর নামের েমতা। তারা েুসলোনমদর েমতা
কুরআন নতলাওয়াত কমর এবং ননমজমদর েনজে েত কুরআমনর বযাখ্যা কমর। তারা
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বই-পুস্তক রচনা কমর নবনােূমলয নবতরে কমর এবং নানারকে সুমযাগ-সুনবধ্ার
প্রমলাভন থদখ্ায়। খ্বরদার ! কখ্মনা তামদর ফােঁমদ পা নদমবন না। তারা এেনও
বমল থয, থতাোমদর োমঝ থতা হানাফী, োমফঈ, োমলকী ইতযানদ োযহাব
রময়মে। আহেনদয়া জাোআতও থতেনন একনি োযহাব। এিা ননলেজ্জ নেেযাচার।
চার োযহামবর েধ্য েূল আকীদার নবষ্ময় থকান প্রকার েতমভদ থনই। হযােঁ এ
ধ্রমের েতমভদ রময়মে থয, নাোমযর েমধ্য আেীন আমস্ত না থজামর পড়মত হমব,
হাত বুমক না নানভর ননমচ বােঁধ্মত হমব, ইোমের নপেমন সূরা ফানতহা পড়মত হমব
নক না? ঈমদ েয় তাকবীর না বামরা তাকবীর ইতযানদ। এ ধ্রমের থোিখ্াি
কময়কনি োসআলা ননময় থকবল তামদর েমধ্য েতমভদ, আর এসবই আেমলর
সামে সম্পকে রামখ্, ঈোন-আকীদার সামে এগুমলার থকান সম্পকে থনই, ঈোনআকীদার বযাপামর সকল োযাহাবই এক। সুতরাং সাবধ্ান! আহেনদয়া জাো‘আত
কখ্মনা হানাফী, োমফঈ োযহামবর েমতা নয়। বরং তারা ভ্রষ্ট ইহুদী-নিষ্টানমদর
েমতা কাট্টা কানফর ও থবঈোন।
তারা বমল োমক থয, আেরা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক খ্াতােুন
নানবয়যীনরূমপ নবশ্বাস কনর, বরং আোমদর আকীদার সামে নদ্বেত থপাষ্েকারীমদর
থচময় এক’ে গুে থবনে নবশ্বাস কনর। নকন্তু খ্াতােুন নানবয়যীন েমব্দর অেে-থেষ্ নবী
নয়। কারে এ অেে গ্রহে করার দ্বারা েূলত েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লাে এর আধ্যানত্মক ত্রুনি ও অসম্পূেেতা স্বীকার করা হয়।
নেজো থগালাে আহেদ কানদয়ানী ও তার অনুসারীমদর এরূপ উনক্তও একনি
োরাত্মক থধ্ােঁকাবাজী োড়া আর নকেু নয়। কারে বহু হাদীমস নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ননমজমক খ্াতােুন নানবয়যীন নহমসমব উমল্লখ্ করার সামে
সামে এ কোও বমলমেন থয, আোর পমর আর থকান নবীর আগেন ঘিমব না।
এরূপ বযাখ্যা নতনন এ জমনযই নদময়নেমলন, যামত কমর কানদয়ানীমদর েত
থগােরাহ দলসেূহ খ্াতােুন নানবয়যীন েমব্দর েনগড়া বযাখ্যা থদয়ার থকান
সুমযাগই না পায়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর আধ্যানত্মক পূেেতা
প্রোমের জমনয নতুন নবীর আগেমনর দানবও নভনত্তহীন। বরং নতুন নবী না
আসমল তােঁর আধ্যানত্মক পূেেতা আমরা থবনে প্রকাে পায়।
অমনক নবয নেনক্ষত থলাক এেন রময়মে, যামদর দ্বীনন জ্ঞামনর পনরনধ্ খ্ুবই
সীনেত। ফমল তারা কানদয়ানী ও আহেদীমদরমক কানফর আখ্যানয়ত করািামক
উলাোময় নকরামের সংকীেেতা বমল েমন কমর। এিা তামদর চরে েূখ্েতা োড়া
আর নকেু নয়। আহেদী জাো‘আত বা কানদয়ানী সম্প্রদাময়র সমঙ্গ েুসলোনমদর
েতমভদ রময়মে ঈোন ও আকীদার বযাপামর। কারে কানদয়ানী েতনবমরানধ্তামক
কখ্মনা হানাফী, োমফঈ ও োনলকীমদর েমতা পারস্পনরক[নফকহী োসাইল
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সম্পনকেত] েতনবমরানধ্তার সামে তুলনা করা থযমত পামর না। কারে, কানদয়ানীরা
ননুঃসমেমহ কানফর। এমদর কানফর হওয়ার বযাপামর কামরা থকান নদ্বেত থনই।
এরা সরলপ্রাে েুসলোনমদরমক পেভ্রষ্ট করমে। েুসলোনমদর ঈোমনর নহফাযত
উলাোময় নকরামের নবমেষ্ দানয়ত্ব। তারা তামদর দানয়ত্ব পালন করমেন এবং
পরকামলর জবাবনদনহতা থেমক েুক্ত হওয়ার জনয নযম্মাদারী আদায় কমরমেন।
সুতরাং তামদর এ নযম্মাদারী আদায়মক নকভামব সংকীেেতা বলা থযমত পামর?
বস্তুত কানদয়ানী ভ্রান্ত সম্প্রদায় সম্পমকে সতেক করা আনলেগমের দ্বীনন দানয়ত্ব।
ভ্রান্ত আক্বীদা-১৫: অমনক নে‘আ সম্প্রদায় বমল োমক থয, তামদর ইোেগে োসুে
ও ননষ্পাপ। তারা গাময়ব জামনন এবং তারা কুরআমনর থয থকান হালাল বস্তুমক
যখ্ন-তখ্ন হারাে থঘাষ্ো করমত পামরন। অনুরূপভামব যখ্ন ইিা থয থকান
হারাে বস্তুমক হালাল থঘাষ্ো করার অনধ্কার রামখ্ন। তারা আল্লাহর এত থবনে
নপ্রয় থয থকান নবী রাসূল-বা থফমরেতা পযেন্ত তামদর ননকিবতেী স্থামনও থপ েঁেমত
পামর না।
নে‘আমদর এ সকল আক্বীদাও েরী‘আতনবমরাধ্ী ও কুফর। [সূত্র : সূরা আনআে,
আয়াত ৫৯, সূরা ইউনুস, আয়াত-১৫, নেেকাত েরীফ, পৃষ্ঠা২০৪।] এিা হযরত েুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর থেষ্ নবী হওয়ার আকীদার পনরপেী হওয়ায়
তা স্পষ্ট কুফরী। কারে তামদর ইোেমদর জনয থয, অবাস্তব গুোবলীর দানব করা
হময়মে, তামত তামদর ইোেগেমক নবী-রাসূল আ.মদর থচময়ও ঊমধ্বে স্থান থদয়া
হময়মে এই বমল থয, নবীগেও এ সকল ক্ষেতার অনধ্কারী নেমলন না। আনখ্রী
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর পমর যনদ নবীমদর থচময় ক্ষেতাসম্পন্ন
থকান বযনক্ত আনবভূেত হমত পামর, তাহমল নতুন নবী আসমত বাধ্া থকাোয়? আসল
কো হমলা নবুওয়ামতর দরজা যখ্ন বন্ধ হময় থগমে, তখ্ন বানতলপেীমদর োো
গরে হময় থগমে। আর নবুওয়ামতর থসই বন্ধ দরজা থখ্ালার জমনয নেজো থগালাে
আহেদ কানদয়ানী নযল্লী নবী বা োয়া নবীর নামে, আর নে‘আ সম্প্রদাময়র
থলামকরা ইোেমতর নামে পুনরায় তা খ্ুলমত বযেে প্রয়াস চানলময়মে।
েুসলোনমদর এমদর সম্পমকে হুনেয়ার োকমত হমব।
ভ্রান্ত আক্বীদা-১৬: নে‘আমদর অমনক সম্প্রদায় নবশ্বাস কমর থয নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর ইননতকামলর পর হযরত আলী রানয., হযরত হাসান
রানয., হযরত হুসাইন রানয. ও হযরত আম্মার রানয. বযতীত সকল সাহাবাময়
নকরাে েুরতাদ হময় নগময়নেমলন।
তামদর এই আক্বীদা কুরআমন কারীমের সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াত “েুহানজর
ও আনসারমদর োমঝ যারা অগ্রবতেী -প্রবীে এবং যারা উত্তেরূমপ তামদর অনুসরে
কমরমে, আল্লাহ তা‘আলা তামদর প্রনত সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রনত সন্তুষ্ট।
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আল্লাহপাক তামদর জনয প্রস্তুত থরমখ্মেন কানন কুঞ্জ , যার তলমদে নদময়
প্রস্রবেসেূহ প্রবানহত। থসখ্ামন তারা নচরকাল োকমব। এিাই বড় সফলতা এবং
সূরা ফাতহ’র ২৯ নং আয়াত ‘েুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তােঁর সাহাবীগে
কানফরমদর প্রনত কমঠার ও ননমজমদর প্রনত েমধ্য পরস্পর সহানুভূনতেীল।
আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুনষ্ট কােনায় আপনন তামদরমক রুকু -নসজদায় থদখ্মবন।
তাদমর েুখ্েণ্ডমল রময়মে নসজদার নচহ্ন’ ইতযানদ নবনভন্ন আয়াত ও সহীহ হাদীমসর
পনরপেী হওয়ার কারমে এিা কুফরী আক্বীদা।
থয সকল থলাক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর হামত ইসলাে গ্রহে
কমরনেমলন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর সাহচযে লামভ ধ্নয
হময়নেমলন, তােঁমদর কুরআমন কারীমের নবনভন্ন আয়ামত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে- এর নবনভন্ন হাদীমস সেগ্র োনুমষ্র জমনয আদেে নহমসমব
উমল্লখ্ করা হময়মে। এেননক খ্ুলাফাময় রামেদীমনর নখ্লাফমতর সতযতা ও
হািাননয়াত সম্পমকে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে অতযন্ত সুস্পষ্ট
থঘাষ্ো নদময়মেন। সুতরাং এ বযাপামর নবরূপ নবশ্বাস সুস্পষ্ট কুফরী। এমত
সমেমহর থকান অবকাে থনই।
ভ্রান্ত আক্বীদা-১৭: নে‘আমদর এক ধ্েেীয় থনতা নলমখ্মেন, হযরত আবু বকর
নসদ্দীক রানয. এবং হযরত উের রানয. শুধ্ুোত্র থনতৃত্ব ও দননয়ার থলামভ বহু
বের যাবৎ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর সামে সম্পকে স্থাপন
করনেমলন। অনযোয় ইসলাে ও কুরআমনর সামে তামদর আমদ থকান সম্পকে নেল
না। তামদর থনতৃমত্বর থলামভর বেেনা নদমত নগময় উক্ত নে‘আ থনতা আমরা
নলমখ্মেন থয, ‘ক্ষেতা দখ্মলর জনয ইসলামের নবরুমি থকামনা দল সৃনষ্ট করমত
হমলও তারা নপেপা হমতা না। এেননক যনদ কুরআমনর থকান আয়ামত েহান
আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে-এর পমর হযরত আলী রানয. এর
নখ্লাফমতর কো থঘাষ্ো করমতন, তাহমল তারা ননমজমদর পক্ষ থেমক হাদীস
ততরী কমর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর বরাত নদময় আলী রানয. এর
নখ্লাফত সংক্রান্ত আয়াত রনহত হওয়ার কো থঘাষ্ো করমতন।’ (নাউযুনবল্লাহ)
হযরত আবু বকর ও উের রানয. থদর সম্পমকে এরূপ ধ্ারো থপাষ্ে করা কুফরী
আক্বীদা। নবী করীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে তামদর ফযীলত সম্পমকে
বহু হাদীস বেেনা কমরমেন। তােঁমদর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান কমরমেন। [সূত্র:
নেেকাত েরীফ, খ্ণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬০।] এেননক নেরামজ নতনন হযরত উের ফারুক রানয.
এর জান্নাত পনরদেেন কমরমেন। [সূত্র: বুখ্ারী েরীফ খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২০।] তাোড়া নবনভন্ন
সেয় নবনভন্ন আশ্চযেজনক ঘিনা উমল্লখ্ কমর বমলমেন, এসব নবষ্ময়র উপর আনে
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ঈোন রানখ্ এবং আবু বকর ও উেরও ঈোন রামখ্। অেচ থসই েজনলমস তােঁমদর
দ’জমনর থকউই উপনস্থত নেমলন না। [সূত্র: বুখ্ারী েরীফ খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৭।]
এর দ্বারা থবাঝা যায় থয, তােঁমদর প্রনত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে
কতিুকু আস্থা রাখ্মতন। তারপরও যনদ বলা হয় থয, ইসলাে ও কুরআমনর সামে
তামদর থকানই সম্পকে নেল না। তাহমল এিা কত বড় ডাহা নেেযা অপপ্রচার-তা
অনত সহমজই অনুমেয়।
ভ্রান্ত আক্বীদা-১৮: জননক ইসলােী নচন্তানবদ নলমখ্মেন, নবীগমের জনয োসুে বা
ননষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়, বরং তােঁমদর নবুওয়ামতর দানয়ত্ব পালমনর সুনবধ্ামেে
আল্লাহ তা‘আলা তামদরমক গুনাহ থেমক নহফাযত কমরন। আল্লাহ তা‘আলা তােঁর
থহফাযত তুমল ননমল, তামদর থেমকও সাধ্ারে োনুমষ্র েমতা গুনামহর কাজ হমত
পামর। আর বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা প্রমতযক নবী থেমক সােনয়কভামব থহফাযত
বযবস্থা তুমল ননময় দ’একনি গুনাহ সংঘনিত হওয়ার সুমযাগ কমর নদময়মেন। যামত
োনুষ্ নবীমদরমক থখ্াদা েমন না কমর। থসই নচন্তানবদ এতদসম্পনকেত নবস্তানরত
বযাখ্যার সামে থকান থকান নবী থেমক নক নক গুনাহ প্রকাে থপময়মে, তারও একিা
নফনরনস্ত থপে কমরমেন। [সূত্র: তাফহীোত-২, পৃষ্ঠা : ৫৭, ষ্ষ্ঠ সংেরে।]
উমল্লনখ্ত আক্বীদা আহমল সুন্নাত ওয়াল জাোআমতর আকীদার সম্পূেে নবপরীত
এবং এিা কুফরী আক্বীদা। কুরআমন কারীমের অসংখ্য আয়ামত নবী-রাসূলগমের
প্রনত েতেহীন আনুগমতযর ননমদেে থদয়া হময়মে। [সূরা আমল ইেরান, আয়াত ৩১, সূরা
আহযাব, আয়াত ২১ ।]

এসব আয়ামতর দাবী অনুযায়ী সকল নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লাে োসুে ও ননষ্পাপ এবং তামদর থেমক থকানরূপ গুনাহ সংঘনিত হওয়া
অসম্ভব। এিাই সহীহ আক্বীদা। নপ্রয় পাঠক! লক্ষয করুন, যনদ প্রমতযক নবী-রাসূল
আ. থেমক োমঝ োমঝ আল্লাহ তা‘আলা থহফাযত বযবস্থা উনঠময় থনন, তাহমল
থসিা উম্মত কীভামব বুঝমত পারমব? তারা থতা আল্লাহর ফরোন অনুযায়ী নবীরাসূল আ. থদর সব কো ও কাজ ননুঃসমেহ গ্রহে করমব। সুতরাং নচন্তানবদ
সামহমবর উক্ত কো োনমল নবী রাসূলগমের আ. সেগ্র জীবমনর তা‘লীে
তারনবয়যত সমেহযুক্ত হময় যায়। তামদর প্রমতযক কো ও কামজর বযাপামর সমেহ
সৃনষ্ট হয় থয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে-এর এ কো বা কামজর সেয়
আল্লাহ তা‘আলা তােঁর থহফাযত বযবস্থা জানর থরমখ্নেমলন, না রামখ্ননন? যনদ জানর
না থরমখ্ োমকন, তাহমল তােঁর এ কো থতা সহীহ নাও হমত পামর। [নাউযুনবল্লাহ]
নকরূপ জঘনয কো! নবী-রাসূল আ. গমের বযাপামর উম্মত যনদ এ ধ্রমের
সমেমহর সম্মুখ্ীন হয়, তাহমল তামদর দ্বীন ও ঈোন কীভামব কানয়ে োকমব?
আমরা লক্ষয করুন, আল্লাহ তা‘আলা প্রমতযক নবী-রাসূল আ. থেমক থহফাযত
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বযবস্থা উনঠময় ননময় দ’একনি গুনামহর সুমযাগ কমর নদময়মেন, যামত কমর োনুষ্
বুঝমত পামর থয, তারা থখ্াদা নন’-এ কোর থপ্রনক্ষমত প্রশ্ন হয়, নবী-রাসূল আ.
গে থখ্াদা নন-এ কো নবশ্বাস করা জরুরী। তমব তা থবাঝামনার জমনয তামদরমক
পাপী সাবযস্ত করার নক থকান প্রময়াজন আমে? নবী-রাসূলগমের আ. পানাহামরর
প্রময়াজন হয়, থরাগ-থোক হয়, স্ত্রী-পুত্র-ঘর-সংসামরর প্রময়াজন হয়, হাি-বাজার,
আরাে-নবশ্রামের প্রময়াজন পমড়, এ ধ্রমের আমরা েত েত োনবীয় গুোবলী নক
এ কো থবাঝামত সক্ষে নয় থয, তারা োনুষ্ নেমলন, থখ্াদা নেমলন না? বা অনয
থকান োখ্লুক নেমলন না । নবীগমের োমন উমল্লনখ্ত ধ্রমের অপবাদ ননুঃসমেমহ
কুফরী।
ভ্রান্ত আক্বীদা-১৯ : জননক নচন্তানবদ নখ্লাফত ধ্বংমসর ইনতহাস নলখ্মত নগময়
নবস্তানরত আমলাচনা কমরমেন এবং ইসলােী নখ্লাফত ধ্বংমসর জমনয হযরত
উসোন রানয. থক প্রেে আসােী বাননময়মেন। তার দৃনষ্টমত নদ্বতীয় আসােী হমিন
হযরত েু‘আনবয়া রানয.।[নাউযুনবল্লাহ]
তার বনেেত এসব তেয সম্পূেরূ
ে মপ নে‘আ ও ইহুদীমদর দ্বারা নলনখ্ত ইসলামের
নামে নবকৃত ইনতহামসর ওপর ননভেরেীল। ইসলামের থকান সহীহ ইনতহাস দ্বারা
এসব বামনায়াি তেয প্রোনেত হয়। আোমদর থদমে েুল-কমলমজ ইসলামের নামে
থয ইনতহাস পড়ামনা হয়, তারও অবস্থা একই রকে। ইসলামের নামে এসব
ইনতহাস নে‘আ ও ইহুদী কতৃেক প্রেেত আরবী ভাষ্ায় থলখ্া হয়, তারপমর আরবী
হমত ইংমরনজমত অনুনদত হয়। এরপর আোমদর কনতপয় পনণ্ডত উক্ত ইংমরনজ
গ্রেসেূহ থেমক বাংলা ভাষ্ায় অনুবাদ কমরন। এসব ইনতহাস পমড় ইসলামের
সনঠক ঘিনা জানার থকান উপায় থনই। বরং এগুমলা পমড় অমনমকই নবভ্রানন্তবেত
সাহাবানবমদ্বষ্ী হময় ঈোন হারামি। আবার থকউবা সাহাবাময় নকরামের বযাপামর
নবরূপ েমনাভাব থপাষ্ে করমে। তারা হযরত উসোন রানয. সম্পমকে এরূপ কুধ্ারো থপাষ্ে কমর থয, নতনন স্বজনপ্রীনত কমর ননমজর থলাকমদরমক নবনভন্ন
প্রমদমের গভনের ননযুক্ত কমরমেন। থতেননভামব হযরত েু‘আনবয়া রানয.
রাজতমন্ত্রর বুননয়াদ কানয়ে কমরমেন ইতযানদ। [নাউযুনবল্লাহ]
তামদর এসব ধ্ারো একবামরই অেূলক ও নভনত্তহীন। সহীহ ইসলােী ইনতহাস
গ্রে থযেন, আল-নবদায়া ওয়ান ননহায়া, আত তারীখ্ুল কানেল ইতযানদ যারা
পমড়মেন, তামদর ননকি আোমদর দানবর সতযতা অতযন্ত স্পষ্ট। তাই খ্বরদার!
ইসলামের নামে গলদ ইনতহাস পমড় সাহাবাময় নকরামের বযাপামর অন্তমর নবমদ্বষ্
থপাষ্ে কমর ঈোন হারামবন না। সাহাবাময় নকরাে সম্পমকে নবরূপ ধ্ারো রাখ্া ও
ননফাক এবং একজন েু‘নেন-েুসলোমনর ঈোমনর জমনয খ্ুবই তাৎপযেপূেে।
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ভ্রান্ত আক্বীদা-২০: কমতক েূখ্ে থলাক বমল োমক থয, হযরত নূহ আ. এর তুলনায়
আোমদর নবী থবনে দয়ােীল নেমলন। হযরত েূসা আ. থবনে রাগী নেমলন। আর
আোমদর নবী অতযন্ত নরে থেযামজর নেমলন। হযরত ঈসা আ. রাজনীনত
জানমতন না, আোমদর নবী রাষ্ট্রপ্রধ্ান নেমলন ইতযানদ।
আশ্চমযের কো এই থয, অমনক বক্তাও ওয়ামযর েমধ্য এরূপ কো বমল োমকন।
অেচ এর থেমক নবরত োকা খ্ুবই জরুরী। কুরআন ও হাদীমস এর থেমক
পরমহজ োকার থজার ননমদেে থদয়া হময়মে। দই নবীর েমধ্য তুলনা কমর
একজনমক থোি কমর থদখ্ামনা বা একজনমক থকান বযাপামর অসম্পূেে বা নানকস
গেয করা েরী‘আমতর দৃনষ্টমত কুফরী কাজ। পয়গাম্বরগে সকমলই সবেনদক নদময়
কানেল ও সবেগুমে গুোনন্বত নেমলন। [সূত্র : সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৮৫, বুখ্ারী েরীফ
খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮৪।]

অবেয কানেল হওয়ার বযাপামর কামরা েতেবা থবনে আর কামরা েতেবা নেল কে।
তাই সকল নবী সম্পমকে সু-ধ্ারো রাখ্মত হমব এবং তামদর সকমলর প্রনত সম্মান
প্রদেেন করমত হমব। একজমনর তুলনায় অনযজনমক থোি, থহয় বা নানকস গেয
করা যামব না।
ভ্রান্ত আক্বীদা-২১ : নবয নেনক্ষতমদর অমনমক নবী-রাসূলগমের আ. েু’নজয়া বা
অমল নকক ঘিনাসেূহ তামদর যুনক্ত ও নবজ্ঞামনর োপকানঠমত ধ্রা না পড়ায়
অস্বীকার কমর বমস।
কুরআন-হাদীমসর অসংখ্য বেেনা দ্বারা নবী-রাসূলগমের আ. েু’নজযা সু-প্রোনেত।
সুতরাং, নবনা বাকয বযময় এগুমলা থেমন থনয়া এবং এগুমলা নবশ্বাস করা ঈোমনর
জমনয জরুরী। থকউ এগুমলা অনবশ্বাস করমল, তার ঈোন োকমব না। থযেন,
হযরত ইবরাহীে আ. এর জমনয নেরুমদর আগুে আল্লাহর আমদমে োনন্তদায়ক
ঠাণ্ডায় পনরেত হময়নেল। [সূরা আেনবয়া আয়াত ৬৯।] হযরত েূসা আ. ও তােঁর
কওমের জমনয থলানহত সাগমরর েমধ্য নদময় রাস্তা কমর থদয়া হময়নেল। [সূরা আলইেরান : ৪৯।]

হযরত ঈসা (আুঃ) - قم بازناهللবলমল েুদো জীনবত হময় থযত। [সূরা ত্বাহা : ৭৭]
আোমদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে- এর আঙ্গুমলর ইোরায় চােঁদ
নদ্বখ্নণ্ডত হময়নেল, ইতযানদ। [সূরা কাোর : ১]
বস্তুত থকান নবষ্য় যুনক্ত বা নবজ্ঞান দ্বারা স্পষ্টরূমপ প্রোনেত হওয়ার পর তা
োনার নাে ঈোন নয়। বরং আল্লাহ ও তােঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লাে এর কোমক সরল অন্তুঃকরমে নবনা যুনক্ত-তমকে োনার নােই হমি ঈোন।
থযেন, আল্লাহ তা‘আলার অনস্তত্ব, জান্নাত-জাহান্নাে, হাের-নাের, েীযান-
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পুলনসরাত ইতযানদ থকউ যনদ উপমরাক্ত নবষ্য়গুমলা সাইন্স আর যুনক্ত দ্বারা বুঝমত
থচষ্টা কমর, তাহমল কখ্মনা থস এগুমলা বুঝমত পারমব না।
কারে যুনক্ত ও সাইন্স পঞ্চইনিময়র অনুভূনতর ওপর ননভেরেীল। আর আনখ্রাত ও
পরকামলর বস্তুসেূহ পঞ্চইনিময়র অনুভূনত সীোর বাইমরর নজননস। সুতরাং,
যুনক্ত-তকে নদময় বুঝামত চাইমল তার জনয ঈোন আনা দের। এ জমনয সূরা
বাকারার শুরুমত আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ করমেন, েুত্তাকী হওয়ার জনয প্রেে গুে
হমি অদৃেয বস্তুসেূমহর ওপর নবশ্বাস স্থাপন করা।[সূরা বাকারাহ, আয়াত-৩।]
েূলত েরী‘আমতর নবধ্ানসেূহ হমি বাদোহ, আর যুনক্ত-নবজ্ঞান হমি তার
দাসীতুলয। বাদোমহর ননমদেে পাওয়ার পর তা পালন করার জমনয তার বাদীর
ননকি নজমজ্ঞস করা থযেন থবওকুফী, থতেননভামব আল্লাহ ও তােঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থকান ননমদেে থদয়ার পমর তা গ্রহে করার জনয যুনক্ত বা
নবজ্ঞামনর ওপর ননভের করাও চরে েূখ্েতা ও জানহনলয়যাত। স্মতেবয, থয হযরত
আদে আ. থক নসজদা না কমর যুনক্তর পমে সবেপ্রেে পা বানড়ময়নেল ইবনলস।
এরই পনরেনতমত থস আল্লাহর দরবার থেমক বনহষ্কৃত হময় নচরজীবমনর জমনয
আল্লাহর দেেন আখ্যানয়ত হময়মে।
ভ্রান্ত আক্বীদা-২২: থকান থকান আধ্ুননক নেনক্ষত বযনক্ত আোমদর নবী করীে
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর জাগ্রত অবস্থায় সেরীমর নেরাজমক অস্বীকার
কমর, অেোৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এক রামত্রর েমধ্য থয
েিা েরীফ থেমক বাইতুল েুিাদ্দাস, অতুঃপর থসখ্ান থেমক সাত আসোন ও
আরে ভ্রেে কমরমেন, তারপর ফজমরর পূমবে আবার নফমর এমসমেন- এ ঘিনামক
তারা নবশ্বাস কমর না। পনশ্চো ও ইউমরাপওয়ালামদর যুনক্ত ও সাইন্স-এর প্রভামব
তারা নেরাজমক কাল্পননক কানহনী বমল আখ্যানয়ত কমর।
তামদর এই আক্বীদা থযমহতু সরাসনর কুরআমন কারীমের সূরা বনী ইসরাঈল ১নং
আয়াত “পনবত্র ও েনহোেয় সত্ত্বা নতনন, নযনন স্বীয় বাোমক রানত্রমবলা েসনজমদ
হারাে থেমক েসনজমদ আকসা পযেন্ত ভ্রেে কনরময়মেন, যার চারনদমক আনে
পযোপ্ত বরকত দান কমরনে, যামত আনে তােঁমক কুদরমতর নকেু ননদেেন থদনখ্ময়
থদই। ননশ্চয়ই নতনন পরে শ্রবেকারী ও সবেদ্রষ্টা’-এর পনরপেী। সুতরাং, তা স্পষ্ট
কুফর। েধ্যাকষ্েে েনক্ত ও সেময়র স্বল্পতা ইতযানদ যত প্রশ্নই করা থহাক না থকন,
আল্লাহ তা‘আলার েহাকুদরমতর সােমন তা ননতান্তই থখ্াড়া ও অবাস্তব। থয
থখ্াদা আসোন, জেীন, সেয় েধ্যাকষ্েে েনক্তসহ এত বড় থস রজগৎ একিা
‘কুন’ েমব্দর দ্বারা সৃনষ্ট করমলন, থসই থখ্াদার জমনয স্বীয় হাবীবমক অনত অল্প
সেময়র েমধ্য সপ্ত আসোন ও আরমের সফর করামনা থকান বযাপার নয়।
নবজ্ঞানীমদর ততরী নবনভন্ন থখ্য়াযান যনদ েধ্যাকষ্েে েনক্তমক থভদ কমর তার
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উপমর থযমত পামর, তাহমল আল্লাহ তা‘আলার ততরী যান ‘বুরাক-রফরফ’ থসিামক
থভদ করমত পারমব না থকন? এ সম্পমকে অবান্তর প্রশ্ন থতালা আহেনকর-ই
পনরচায়ক।
ভ্রান্ত আক্বীদা-২৩: অনধ্কাংে নবদ‘আতী থলামকরা নবশ্বাস কমর থয, নবী করীে
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে হানযর-নানযর এবং নতনন গাইব জানমতন।
থতেননভামব অমনমক তামদর ভন্ডপীর সম্পমকেও এরূপ আক্বীদা থপাষ্ে কমর থয,
তামদর খ্াজাবাবা গাইব জামন এবং অমনক দূর -দূরান্ত থেমক নবপদগ্রস্ত েুরীদমদর
নবপমদর কো ননমজ থজমন তামক নবপদেুক্ত করমত পামর।
থলাকমদর এ ধ্ারোও স্পষ্ট কুফর ও নেরক। কারে সদা সবেত্র হানযর-নানযর ও
আনলেূল গাইব হমিন একোত্র আল্লাহ তা‘আলা। থকান নবী-রাসূল, পীর বুজুগে
সদা সবেত্র হানযর-নানযর বা আনলেুল গাইব হমত পামর না। আল্লাহ তা‘আলা
কুরআমন কারীমে ইরোদ কমরন: “তােঁর কামেই গাময়মবর বা অদৃেয জগমতর চানব
রময়মে। এগুমলা নতনন বযতীত অনয থকউ জামন না।” [সূত্র: সূরা আনআে, আয়াত
৫৯।]

অনযত্র ইরোদ হমি, “থহ নবী! আপনন বমল নদন, আনে আোর ননমজর কলযাে
সাধ্মনর বা ক্ষনত সাধ্মনর োনলক নই; তমব আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। আর
আনে যনদ গাইমবর কো জানতাে, তাহমল বহু েঙ্গল অজেন করমত পারতাে।
তখ্ন কখ্মনা আোর থকান অেঙ্গল হমত পারত না। আনে থতা ঈোনদারমদর
জমনয শুধ্ুোত্র একজন ভীনত প্রদেেক ও সুসংবাদদাতা।” [সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত
১৮৮]

এ ধ্রমনর অমনকগুমলা আয়াত কুরআনুল কারীমে নবদযোন আমে। থতেননভামব
অমনক সহীহ হাদীমসও এর প্রোে রময়মে। থযেন, এক হাদীমস এমসমে, নবী
করীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে বমলন: আনে থতাোমদর পূমবে হাউমজ
কাউসামর অবস্থান করমবা। আোর ননকি যারা থপ েঁেমব, তারা হাউমজ কাউসার
থেমক পানন পান করমব এবং যারা থসখ্ান থেমক পানন পান করমব, থবমহেমত
থপ েঁোর পূমবে আর কখ্মনা তারা নপপানসত হমব না। তখ্ন নকেু থলাক আোর ননকি
থপ েঁেমব। নকন্তু তামদরমক তৎক্ষোত বাধ্া থদয়া হমব। তখ্ন আনে বলব, এ
থলাকগুমলা থতা আোর উম্মত! আল্লাহর পক্ষ থেমক বলা হমব, আপনার পমর এরা
দ্বীমনর েমধ্য থয কত প্রকার নতুন নজননস দানখ্ল কমরমে, তা আপনন জামনন না।
তখ্ন আনে বলব, ধ্বংস ঐ বযনক্তর জমনয, থয আোর পমর দ্বীমনর েমধ্য পনরবতেন
সাধ্ন কমরমে। [সূত্র : বুখ্ারী েরীফ, খ্ণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৪৭, েুসনলে েরীফ, খ্ণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৯]
এোড়াও োফা‘আমত কুবরার বযাপামর নবস্তানরত নববরেসহ থয হাদীস বনেেত
হময়মে, থসখ্ামন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে বমলমেন, োনুষ্ সকল
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নবীগমের আ. থেমক ননরাে হময় হােমরর েয়দামন নহমসব শুরু হওয়ার সুপানরে
ননময় যখ্ন আোর ননকি থপােঁোমব, তখ্ন আনে নসজদায় পমড় এেন েব্দ দ্বারা
আল্লাহ তা‘আলার োনা-নসফাত বেেনা করমবা, যা আল্লাহ তা‘আলা ঐ সেয়
আোমক নেক্ষা নদমবন এবং তা এেন প্রেংসাবােী হমব থয, আল্লাহ তা‘আলা পূমবে
তা কাউমক নেক্ষা থদন নন। [সূত্র: খ্ণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৮৫, বুখ্ারী ও েুসনলে, খ্ণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৯।]

উভয় হাদীমস স্পষ্ট বক্তবয নবদযোন রময়মে থয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লাে ননজ থেমক গাইব জানমতন না। হাদীমস এ নবষ্ময় এরূপ েত েত প্রোে
নবদযোন রময়মে। হযরত আময়ো রানয. এর ওপর যখ্ন েুনানফকরা নযনার
অপবাদ নদময়নেল, তখ্ন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে দীঘে এক োস
অনস্থর নেমলন। তারপর ‘সূরা নূর’ এর প্রেোংে নানযল হমল নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে প্রকৃত ঘিনা জানমত পামরন। [সূত্র: বুখ্ারী েরীফ, খ্ণ্ড ২, পৃষ্ঠা
৬৯৬।]

হযরত আবু হুরাইরা রানয. থেমক বনেেত হময়মে যখ্ন খ্াইবার নবনজত হমলা, তখ্ন
ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক দাওয়াত নদল এবং নবষ্ নেনশ্রত
বকরীর থগােত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক থখ্মত নদল। তখ্ন
নজবরাঈল (আ থক পানঠময় আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লােমক এ নবষ্ময় সতকে করার পর নতনন েুখ্ থেমক থগােত থফমল নদমলন। [সূত্র:
বুখ্ারী েরীফ, খ্ণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬১০।]

গাইব জানার অেে: কামরার জাননময় থদয়া বযতীত ননমজ ননমজ জানা এবং সবেপ্রকার
গাইমবর সংবাদ জানা। এ ধ্রমের জ্ঞান থকান োখ্লুকমকই থদয়া হয়নন। তমব নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থযসব গাইমবর খ্বর জানমতন, থসগুমলা আল্লাহ
তা‘আলার পক্ষ থেমক তােঁমক জাননময় থদয়া হময়নেল। এগুমলার একনিও নতনন
ননমজর জ্ঞান-বুনি দ্বারা জানমতন না। আর এিা তার নবুওয়াত বা েযোদার
পনরপেী নয়। কারে, নবী হওয়ার জমনয গাময়ব-জান্তা হওয়ার থকান েতে থনই।
নবীগে গাময়ব-জান্তা হমল অহীর কী প্রময়াজন নেল?
নদ্বতীয়ত: নতনন সকল প্রকার গাইব জানমতন না। থযেন, ইনতপূমবে এতদসংক্রান্ত
অমনক ঘিনা ও হাদীস থপে করা হময়মে। সুতরাং, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লাে জান্নাত-জাহান্নাে, কবর-হাের, আরে-কুরসী ইতযানদ সম্পমকে যত বেেনা
প্রদান কমরমেন, থসগুমলার ইলে আল্লাহর পক্ষ থেমক তােঁমক দান করা হময়নেল।
অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ‘আনলেুল গাইব’ বমল নবশ্বাস কমর
আল্লাহর নবমেষ্ গুোবনলর েমধ্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক েরীক
কমর ননমজর ঈোন ক্ষনতগ্রস্ত করা উনচত নয়।
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সাহাবাময় নকরাে তৎকালীন সেময় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর
ননকি তৎকালীন সেয় নানা ধ্রমের প্রশ্ন করমতন, থসগুমলার জবামবর জমনয নতনন
অহী আগেমনর অমপক্ষায় োকমতন। কুরআমন এ ধ্রমের অমনক ঘিনা বনেেত
আমে। সুতরাং, যনদ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে আনলেুল গাইব হমতন,
তাহমল জবামবর জমনয অহী নানযমলর অমপক্ষা করার কী প্রময়াজন নেল? তাোড়া
কুরআন নানযল হওয়ারই বা কী প্রময়াজন নেল? আর নবী রাসূলগে আ. যখ্ন
গাইব জানমতন না, তখ্ন থকান পীর নকংবা খ্াজাবাবা গাইব জামনন-এরূপ ধ্ারো
অন্তমর থপাষ্ে করা থয কত বড় েূখ্েতা, তা বলাই বাহুলয।
অমনক েূখ্ে থলাক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক হানযর-নানযর বমল
নবশ্বাস কমর। তারা েীলাদ োহনফমলর েমধ্য থচয়ার খ্ানল থরমখ্ থদয় এবং হঠাৎ
একসেয় সকমল সনম্মনলতভামব দােঁনড়ময় যায়। এগুমলা সব েনগড়া কাজ। এর
সপমক্ষ েরী‘আমত থকান দনলল থনই। হুযূর সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাে-এর
নতমরাধ্ামনর পর সাহাবাময় নকরাে রানয. কত দ্বীনন েজনলস কমরমেন। তােঁরা নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর প্রনত আোমদর থচময় বহুগুে থবনে শ্রিােীল
নেমলন এবং আোমদর থচময় অমনক থবনে েুহাব্বত রাখ্মতন। নকন্তু তােঁরা কখ্মনা
তােঁমদর েজনলমস এরূপ নকয়াে কমরন নন। এিা একিা আজব বযাপার থয, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সালাে এর প্রকৃত েুহাব্বতকারী সাহাবাময় নকরাে রানয.
দরূদ পড়ার সেয় কখ্মনা নকয়াে না করমলও এসব নবদ‘আতীরা দরূদ পড়মত
পড়মত একসেয় দােঁনড়ময় যায়। এখ্ন প্রশ্ন জামগ, তারা যখ্ন দােঁড়ায়, তখ্ন
নকভামব বুঝমত পামর থয, এ েুহূমতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে
আসমেন-যদ্দরুন এখ্ন দােঁড়ামনা প্রময়াজন? এবং যখ্ন একিু পমর তারা বমস
পমড়, তখ্ন কী কমর তারা বুঝমত পামর থয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে
এখ্ন চমল থগমেন? সুতরাং, এখ্ন বসা দরকার। হাসযকর বযাপার থয, তারা যখ্ন
বমল,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে সবেত্র হানযর-নানযর, তখ্ন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর প্রস্থান অনুোন কমর বমস যায়
নকভামব? নযনন সদা সবেত্র হানযর-নানযর, আবার প্রস্থান হয় নক কমর? থকননা,
নতনন থতা সদা হানজরই োকমবন। থদখ্া যামি-তামদর কো ও কাজ পরস্পর
নবমরাধ্ী। বলা বাহুলয, নেলাদ োহনফমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লাে এর আগেন-প্রস্থামনর এ ধ্রমের আক্বীদা থপাষ্ে করা নেরক-েহাপাপ।
েরী‘আমতর দৃনষ্টমত, দােঁনড়ময় বা বমস সব অবস্থায়ই দরূদ েরীফ পড়া যায়। তমব
আল্লাহ তা‘আলার ননমদেমে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে সকলমক
নাোমযর েমধ্য বসা অবস্থায় দরূদ পড়ার ননমদেে নদময়মেন। থয কারমে নাোমযর
আনখ্রী তবঠমক তাোহুমদর পর বসাবস্থায়ই দরূদ েরীফ (আল্লাহুম্মা সানল্ল
আলা......) পড়া হময় োমক। সুতরাং বমস দরূদ েরীফ পড়া থয উত্তে, তামত
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সমেমহর থকান অবকাে োকমত পামর না। আর সনম্মনলতভামব একই সুমর অশুি
উচ্চারমে দরূদ পড়ার পিনতও েরী‘আমত প্রোনেত নয় এবং েব্দ ও অেেগত
ভুলসহ ‘ইয়া নবী’ ওয়ালা দরূদ-সালাে পড়াও নঠক নয়। হাদীমসর নকতামব সহীহ
দরূমদর থকান অভাব আমে নক? তাোড়া েীলামদর নামে একিা োহনফমল দ্বীমনর
থকান আমলাচনা থনই, সুন্নামতর থকান বেেনা থনই, অেচ আরবী ফারসী বাংলা ও
উদে ভাষ্ার নকেু কনবতা পাঠ করা হমলা, কময়কবার ভুল-অশুি উচ্চারমে ও গলদ
তনরকায় কময়কবার দরূদ-সালাে পড়া হমলা, আর তামক েহা ইবাদত ও পুমেযর
কাজ েমন করা হমলা, বযস। বস্তুত এিা দ্বীমনর নামে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং নকেু
অেেমলাভী থে লভীমদর থরাজগামরর হানতয়ার োত্র। দ্বীমনর সামে এগুমলার আমদ
থকান সম্পকে থনই। আর আনখ্রামত এসব আেমলর নবননেময় থকান সওয়ামবর
আো করাও অবান্তর। বরং ভুয়া ইেমক রাসূমলর নামে এ সকল গনহেত নবদ‘আতী
কেেকামণ্ডর কারমে পরকামল তারা ভীষ্ে ক্ষনতর সম্মুখ্ীন হমব, সুতরাং এ জাতীয়
দ্বীমনর নামে থধ্ােঁকােূলক যাবতীয় কাযেকলাপ হমত সকল েুসলোমনর থবেঁমচ োকা
কতেবয।
ভ্রান্ত আক্বীদা-২৪: অমনমক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর বযাপামর
এ নবশ্বাস থপাষ্ে কমর োমক থয, নতনন নূমরর ততরী, নতনন শুধ্ুোত্র োনবাকৃত
ধ্ারেকারী বাস্তনবক পমক্ষ নতনন সাধ্ারে োনুমষ্র েত থকান োনুষ্ নেমলন না।
নতনন নেমলন নূমরর ততরী অমনক আবার এও নবশ্বাস থপাষ্ে কমর থয, আল্লাহর
নূমর রাসূল সৃনষ্ট অেোৎ আল্লাহর জানত বা সত্তাগত নূমর রাসূল সৃনষ্ট, নতনন আল্লাহর
েূল সত্ত্বার একনি অংে (নাউযুনবল্লাহ)।
উমল্লনখ্ত উভয় আক্বীদাই সম্পূেে ইসলাে নবমরাধ্ী নবধ্বংসী আক্বীদা। কারে
প্রেেত আল্লাহ তা‘আলা থয নূমরর ততরী এর থকান প্রোে থনই। আল্লাহ তা‘আলার
সামে পৃনেবীর থকান বস্তুর তুলনা থনই। এ প্রসমঙ্গ আল্লাহ পাক ইরোদ কমরন
-َ لبْسَ ك ِمثلِه شيথকান নজননস তার তুলনা থনই।
তাই আল্লাহ তা‘আলা নূর বা নূমরর ততরী বলা থকান অবস্থামতই নঠক হমব না।
সম্পূেে কুফর এবং নেরক হমব। তাোড়া আল্লাহ তা‘আলামক নূমরর ততরী োনমল
তােঁমক োখ্লুক তো সৃনষ্ট বস্তু োনমত হমব। (নাউযুনবল্লাহ) থকননা, নূর োখ্লুক
আর নূমরর দ্বারা থয নজননস ততরী থস নজননসও োখ্লুক হমব। আল্লাহ তা‘আলামক
োখ্লুক বমল নবশ্বাস করমল থতা সামে সামে ঈোন চমল যামব। আল্লাহ
তা‘আলামতা সবনকেুর খ্ানলক (সৃনষ্টকারী)। নতনন নক কমর োখ্লুক হমত পামরন?
আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক নূমরর ততরী বলাও োরাত্মক ভুল ,
ভ্রান্ত আক্বীদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে অনযানয সকল োনুমষ্র
েতই োনির ততরী একজন োনুষ্ নেমলন। তমব নতনন নেমলন সকল যুমগর
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সবমচময় থসরা োনুষ্। োনব জানতর থগ রব নহদায়মতর নূর বা আমলা।
নরসালামতর নূর, ঈোমনর নূর। বা তােঁর োনির েরীমর নূমর সংনেশ্রে নেল, এিা
বাস্তব তবনক। তাই বমল নতনন নূমর ততরী বা োনুষ্ নভন্ন স্বতন্ত্র থকান জানত নেমলন
না। নতনন নেমলন োনব জানতরই অন্তভুেক্ত। কারে োনব জানতর প্রধ্ান তবনেষ্টয
হল-তারা নপতার ঔরমস োময়র গমভে জন্ম লাভ কমর। োতৃদগ্ধ পান কমর, ধ্ীমর
ধ্ীমর থোি থেমক বড় হমত োমক, পানাহার ননদ্রা-প্রস্রাব-পায়খ্ানা ইতযানদর েত
স্বাভানবক নক্রয়া কমেের পাোপানে তারা তজনবক চানহদার কারমে নববাহ বন্ধমন
আবি হয়। এমত সন্তান-সন্তানদর প্রজন্ম হয়। তারা সুমখ্ থযেন হামস-দুঃমখ্ও
থতেন কােঁমদ, থরাগ, থোক ও দুঃমখ্ থযেন তারা কাতর হয় থতেনন যাদ ও
নবষ্নক্রয়ায় তারা চরে কষ্ট পায়। এেননক েৃতুযর দয়ামর পযেন্ত থেমল যায়। আর এ
সেস্ত োনবীয় তবনেষ্টয থকবল োনির ততরী োনুমষ্র থবলায়ই প্রমযাজয। এখ্ন
এেন থকউ নক আমেন নযনন প্রোে করমত পামরন থয োনবী এ সেস্ত তবনেষ্টযর
থকান একনি থেমকও হযরত েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে েুক্ত
নেমলন, কনস্মনকামলও থকউ পারমব না। কারে, নতনন থতা োনির ততরী োনুষ্
নেমলন।
এ প্রসমঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন : َّإِنَّمَّا أَّنَّا بَّشَّرٌ مِثْلُكُ ْم يُوحَّى إِلَّي
থহ নবী! আপনন বমল নদন! আনে থতাোমদর েতই োনবজামতর একজন োনুষ্।
তমব আোর ননকি ওহী আমস (মকবল এমক্ষমত্র আনে থতাোমদর বযনতক্রে) [সূত্র :
সূরা কাহাফ, ১১০]

অনযত্র ইরোদ কমরন- ٍوَّلَّقَّدْ خَّلَّقْنَّا اْلِْنْسَّانَّ مِ ْن سَُلَّلَّ ٍة مِنْ طِني
আনে োনুষ্মক োনির সারাংে (খ্াদয সার) থেমক সৃনষ্ট কমরনে।[সূত্র:সূরা েু‘নেনূন,১২]
সুতরাং, উক্ত আয়াত সেূহ থেমক প্রোে হল রাসূল অনযানয োনুমষ্র েত োনির
ততরী। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থক োনুষ্ বমল নবশ্বাস
করা জরুরী। তা না হমল প্রেে আয়াত অস্বীকার কমর কানফর হময় যামব। আর
যখ্ন োনুষ্ বলা হল তাহমল নদ্বতীয় আয়াত নহসামব তার োনির ততরী হওয়া
জরুরী ভামব নবশ্বাস করমত হমব। তা না হমল আয়াত অস্বীকার কমর কানফর হমত
হমব।
তাোড়া োনুষ্ হল আেরাফুল োখ্লুকাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লােমক যনদ োনুষ্ই না বলা হয়, তাহমল নতনন থতা আেরাফুল োখ্লুকাত
থেমকই বানহর হময় যামবন। যা নকেুমতই হমত পামর না। যনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থক সবেমশ্রষ্ঠ োনুষ্ নহসামব স্বীকার করা হয় তাহমল তামক
অবেযই োনির ততরী োনুষ্ নহসামবই স্বীকার করমত হমব।
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ِ
আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন : ًقُلْ سُبْحَّا َّن رَّبي هَّلْ ُكنْتُ إ َِّّل بَّشَّرًا رَّسُوّل
বলুন আোর পনবত্র েহান পালন কতো, আনে একজন োনুষ্ রাসূল। [সূরা বনী
ইসরাইল ৯৩-৯৫] [এোড়া সূরা আরাফ ৬৯, সূরা হুদ ২৭, সূরা েুনেনূন ৩৩, সূরা শুয়ারা ২৩,
হা-েীে নসজদা ৬, সূরা আনম্বয়া ৩৪]

উমল্লনখ্ত আয়ামতও রাসূমল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে োনুষ্ তো োনির
ততরী হওয়ার স্পষ্ট প্রোে রময়মে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ননমজই থঘাষ্ো কমরন : “”ا َِّنمَّا اَّنَّا بَّشَّ ُر
অেোৎ: “ আনে থতা একজন োনুষ্।” [সূত্র:বুখ্ারী ১,৩৩২/েুসনলে ২:৭৪]
ِ
অনযত্র ইরোদ : " ْ " اِنَّمَّا اَّنَّا بَّشَّرُم ْثلُكُمঅেোৎ,“আনেমতা থতাোমদর েতই একজন
োনুষ্।” [সূত্র: বুখ্ারী ১:৫৮]
এ সব উমল্লনখ্ত আয়াত ও হাদীস থেমক প্রোে হমলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ
ওয়া সাল্লাে োনির ততরী একজন োনুষ্। নূমরর ততরী নন। এিা আহমল সুন্নাত
ওয়াল জাো‘আমতর আক্বীদা। যনদ থকউ ইহার বযনতক্রে নবশ্বাস কমর তাহমল থস
আহমল সুন্নাত ওয়াল জাো‘আত থেমক থবনরময় যামব।
নকয়ােত নদবমসর বযাপামর ভ্রান্ত আক্বীদা
ভ্রান্ত আক্বীদা-২৫: অমনক েূখ্ে থলাক নবনভন্ন ভণ্ড পীর ও খ্াজা বাবামদর প্রনত
এরূপ নবশ্বাস রামখ্ থয, তারা কবমর, হােমর, পুলনসরামত যত রকে সেসযা
আমে, সব সেসযা থেমক েুরীদমদরমক পার কমর ননময় যামবন এবং নননশ্চতভামব
আল্লাহ তা‘আলার দরবামর সুপানরে কমর তামদরমক থবমহেমত ননমবন। তামদর
বাবারাও বমল োমকন থয, আোর থকান েুরীদমক পুলনসরামত থরমখ্ আনে
থবমহেমত প্রমবে করমবা না।
এসব আক্বীদা থপাষ্ে করা এবং এরূপ দাবী কুফরী কাজ। থকান োনুষ্ সম্পমকে
নননশ্চতভামব বলমত পামর না, থস জান্নাতী। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া
সাল্লাে বমলমেন, থখ্াদার কসে! আনে জানন না থয, আোর সম্পমকে আল্লাহ
তা‘আলার কী ফায়সালা? অেচ আনে আল্লাহর রাসূল। [সূত্র: বুখ্ারী েরীফ, খ্ণ্ড ১,
পৃষ্ঠা -১৬৬।]

এ কারমে থকউ ননমজর সম্পমকে জান্নাতী হওয়ার দাবী করমত পামর না। হযােঁ , এ
বযাপামর আো থপাষ্ে করা যায়। কামজই আল্লাহর হুকুমের প্রনত আনুগতয প্রকাে
করা উনচত এবং থবমহেমতর আো রাখ্া উনচত।
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থতেননভামব অমনযর সম্পমকে ভামলা ধ্ারো রাখ্া থতা েরী‘আমতর ননমদেে, নকন্তু
এেন নবশ্বাস রাখ্া বা দানব করা ননমষ্ধ্ থয, অেুক বযনক্ত নননশ্চতভামব আল্লাহর
ওলী বা জান্নাতী। তমব যামদর জান্নাতী হওয়ার বযাপামর কুরআমন-হাদীমস স্পষ্ট
বেেনা রময়মে, তামদরমক জান্নাতী নহমসমব নবশ্বাস করমত হমব।
নদ্বতীয় কো হমি, থকউ যনদ সনতযকার অমেে বুযগু ে বা আল্লাহর ওলী হময় যান,
তাহমল তামদরমক হােমরর েয়দামন আল্লাহ তা‘আলা সুপানরে করার অনুেনত
নদমল, তারা থলাকমদর জমনয সুপানরে করমত পারমবন। তমব থকউ ননমজর পমক্ষ
এরূপ দুঃসাহস থদখ্ামত পারমব না। থকননা, যামদর প্রনত আল্লাহ তা‘আলা খ্ুনে
হময় আল্লাহ তা‘আলা সুপানরে করার অনুেনত নদমবন, থকবলোত্র তারাই সুপানরে
করমত পারমবন। আর থসিা এেন হমব, থযেন দননয়ামত একজন সাধ্ারে োনুষ্
বাদোমহর দরবামর সুপানরে কমরন। বাদোহ এ সুপানরে কবুল করমতও পামরন,
নাও করমত পামরন। সুতরাং থকউ তার েুরীদমক সুপানরে কমর নননশ্চতভামব
থবমহেমত ননময়ই যামব-এরূপ ধ্ারো সম্পূেে েরী‘আতনবমরাধ্ী।
ভ্রান্ত আক্বীদা-২৬: অমনমক ননমজর বুযুগেী জানহর করার জমনয দানব কমর োমক থয,
তারা দননয়ামত জাগ্রত অবস্থায় চেেচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা‘আলামক থদমখ্ োমক।
আবার অমনক প্রতারক ভণ্ড থলাকমদর নজমজ্ঞস কমর থয, তুনে ৭০/৮০ বের যাবৎ
আল্লাহ তা‘আলার বমেগী করে, কতবার আল্লাহমক থদমখ্ে? উত্তমর থসই বযনক্ত
যনদ বমল, আনে একবারও থতা আল্লাহমক থদখ্মত পাইনন, তখ্ন বলা হয় থয,
তাহমল থতা থতাোর ইবাদত-বমেগী নকেুই হমলা না। তুনে যনদ সনঠকভামব নাোয
পড়মত, তাহমল ননশ্চয়ই আল্লাহর দীদার লামভ ধ্নয হমত।
থলাকমদর এরূপ আক্বীদাও কুফরী। কনতপয় ভন্ডপীর ও খ্াজাবাবারা থলাকমদর
সহমজ ননমজর দমল নভড়ামনার জমনয এরূপ ফনে কমর োমক।
আল্লাহ তা’আলা কুরআমন কারীমে স্পষ্ট থঘাষ্ো কমরমেন থয, “দননয়ামত থকান
চেেচক্ষু আল্লাহমক থদখ্মত পামর না।” [সূত্র: সূরা আনআে, আয়াত, ১০৪।]
হযরত েূসা আ. আল্লাহ তা‘আলার প্রনত ভামলাবাসার আমবমগ নবহ্বল হময় যখ্ন
তােঁর দীদার প্রােেনা করমলন, তখ্ন জবামব ইরোদ হমলা “থহ েূসা! কনস্মনকামলও
দননয়ামত চেেচক্ষু দ্বারা আোমক থদখ্মত পারমব না।” [সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত ১৪২।]
হাদীমস েরীমফ এমসমে থয, “থজমন নাও। থতােরা কখ্মনা চেেচক্ষু দ্বারা আল্লাহ
তা‘আলামক থদখ্মত পারমব না। হযােঁ, েৃতুযর পর েু‘নেনরা হােমরর েয়দামন এবং
থবমহেমতর েমধ্য থবমহেতী চক্ষু দ্বারা আল্লাহমক থদখ্মত পারমব। বরং জান্নামতর
েমধ্য সবমচময় বড় থনয়ােত হমব, আল্লাহ তা‘আলার দীদার বা দেেন লাভ। [সূত্র :
েুসনলে েরীফ, খ্ণ্ড-১, পৃষ্ঠা -১০০।]
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েু‘নেনরা দননয়ামত চেেচক্ষু দ্বারা আল্লাহমক থদখ্মত পারমব না-এিাই আহমল
সুন্নাত ওয়াল জাো‘আমতর আক্বীদা। বাস্তনবকপমক্ষ আল্লাহ রাব্বুল আলােীন-এর
নহজাব বা পদো এেন নূমরর, যা আোমদর কল্পনার বনহভূেত। থস নূরমক থকান
চেেচক্ষু বরদােতও করমত পারমব না। অেচ থসই সূমযের নদমক চেেচক্ষু দ্বারা
তাকামনাই যখ্ন অতযন্ত কনঠন বযাপার, তাহমল আল্লাহ তা’আল্লামক দননয়ামত
নকভামব থদখ্া সম্ভব? তমব থবমহেমতর েমধ্য আল্লাহ তা‘আলা নবমেষ্ েনক্তর
অনধ্কারী কমর জান্নাতীমদর ততরী করমবন। তখ্ন তামদর োমঝ আল্লাহর দেেন
লামভর ক্ষেতা দান করা হমব। সুতরাং, তখ্ন তারা উক্ত থনয়ােত লামভ ধ্নয হমত
পারমবন।
অবেয দননয়ামত স্বমের েমধ্য থকউ আল্লাহমক থকান আকৃনতমত থদখ্মত পামর, বা
খ্ামবর েত অবস্থা যামক ‘ইসনতগরাকী কাইনফয়াত’ বলা হয়, থস অবস্থায়ও থকউ
থকউ আল্লাহমক অন্তরচক্ষু দ্বারা েুোহাদা করমত পামর, থসিা সম্ভব। থযিা সম্ভব
নয়, তা হমলা জাগ্রত অবস্থায় চেেচক্ষু দ্বারা আল্লাহমক থদখ্া। সুতরাং থকউ যনদ
এরূপ দানব কমর, তাহমল তামক নেেুযক, থগােরাহ ও কুফরী আক্বীদাওয়ালা বলা
হমব। তার থেমক দূমর োকা প্রমতযক েুসলোমনর ঈোনী দানয়ত্ব ।
তাকদীমরর বযাপামর ভ্রান্ত আক্বীদা
ভ্রান্ত আক্বীদা-২৭: অমনক েূখ্ে থলাক আমে, যারা ইবাদত-বমেগী, নাোয-থরাযার
ধ্ার ধ্ামর না, সেয় থপমলই তাকদীর ননময় তকে-নবতকে শুরু কমর থদয় এবং এেন
কো বলমত শুরু কমর, যা ঈোমনর জমনয হুেনকস্বরূপ; থযেন তারা বমলসবনকেুই যখ্ন আল্লাহ তা‘আলা নলমখ্ থরমখ্মেন, তাহমল থচামরর কী থদাষ্?
েদমখ্ামরর কী থদাষ্? আল্লাহ তা‘আলা যখ্ন থক জান্নাতী থক জাহান্নােী নলমখ্
থরমখ্মেন, তাহমল ইবাদত-বমেগী কমর লাভ কী? আল্লাহ তা‘আলা েয়তানমক
সৃনষ্ট করমলন থকন? ইতযানদ নবনভন্ন অেূলক প্রশ্ন তারা কমর োমক।
এ ধ্রমের প্রশ্ন ঈোমনর জমনয ক্ষনতকর। আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন, ‘আল্লাহ
তা‘আলা যা কমরন, তার নবরুমি আপনত্ত করার অনধ্কার কামরা থনই।’ [সূত্র : সূরা
আেনবয়া, আয়াত ২৩]

সুতরাং আল্লাহর নবরুমি এ ধ্রমের আপনত্ত ও অনভমযাগ করা কুফরী কাজ।
োনুমষ্র কানেয়াবী আল্লাহর হুকুে-আহকােমক সরল অন্তুঃকরমে থেমন থনয়ার
েমধ্যই নননহত রময়মে। সুতরাং, থকান যুনক্ত-তকে বা অনভমযাগ উত্থাপন না কমর
আল্লাহর প্রনত এরূপ নবশ্বাস রাখ্া কতেবয থয, নতনন যা বমলন, যা কমরন, থয
আমদে-ননমষ্ধ্ কমরন, সবই সহীহ, সনঠক ও বাোর জমনয েঙ্গলজনক। এর েমধ্য
বাোর অননমষ্টর নকেুু্ই থনই। তাকদীমরর বযাপামর েরী‘আমতর নবধ্ান এই থয,

www.darsemansoor.com

ঈোমনর অঙ্গ নহমসমব েমন-প্রামে তা থেমন থনয়া এবং এ বযাপামর ননমজমদর বুনিনবমবচনা দ্বারা বা কল্পনাপ্রসূত থকান তকে-নবতকে বা আমলাচনা-পযোমলাচনা না
করা কতেবয। নবী করীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ইরোদ কমরন, ‘থয
বযনক্ত আকল-বুনি দ্বারা তাকদীমরর বযাপামর তকে-বাহাস করল, তামক নকয়ােমতর
নদবমস এ জমনয জবাবনদহী করমত হমব। আর থয বযনক্ত তাকদীমরর নবষ্ময় থকান
তকে-বাহাস করল না, তামক এজমনয নকয়ােমতর নদবমস থকান তকনফয়ত নদমত
হমব না।’ [সূত্র : ইবমন োজাহ ও নেেকাত েরীফ, পৃষ্ঠা ২২।]
অপর এক হাদীমস এমসমে, একনদন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে
বাইমর আসমলন। তখ্ন কনতপয় সাহাবী রানয. তাকদীমরর নবষ্ময় তকে
করনেমলন। তা থদমখ্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ভীষ্ে রাগানন্বত হময়
থগমলন। তােঁর থচহারা েুবারক লাল বেে ধ্ারে করল। নতনন বলমত লাগমলন,
‘থতাোমদর নক এ নবষ্ময় বাহাস করমত আমদে করা হময়মে? না আোমক এ
বাহাস করার জমনয থতাোমদর ননকি থপ্ররে করা হময়মে? থতাোমদর পূবেবতেী
থলামকরা তাকদীমরর বযাপামর তকে-নবতকে কমর ধ্বংস হময় থগমে। আনে
থতাোমদরমক কমঠার ননমদেে নদনি থয, থতােরা এ বযাপামর তকে-নবতমকে নলপ্ত
হময়া না।’ [সূত্র : নতরনেযী েরীফ। খ্ণ্ড-২ পৃষ্ঠা ৩৪।]
সুতরাং এ ধ্রমের আপনত্তকর কোবাতো থকানক্রমেই না বলা উনচত। এ ধ্রমের
উদ্ভি প্রশ্নকারীমদর নচন্তা কমর থদখ্া উনচত থয, আল্লাহ তা‘আলা পূবে হমতই
সবনকেু থজমন থসভামবই নলনপবি কমর োকমল, তামত আোমদর কী? আেরা থতা
আর থস থলখ্া থদনখ্নন বা জাননও না। তাোড়া নতনন পূবে হমত নলমখ্ রাখ্ার দরুন
আোমদর েনক্ত থতা থলাপ পায়নন। আোমদরমক নতনন ভামলা-েে থবাঝার এবং
থস অনুযায়ী কাজ করার েনক্ত দান কমরমেন এবং ভামলা কাজ করার ও েে কাজ
না করার আমদে নদময়মেন। আেরা অনতক্ষুদ্র োখ্লুক ও তােঁর দাস। সুতরাং নতনন
আোমদরমক থয আমদে কমরমেন, তা নবনা বাকয বযময় নেমরাধ্াযে কমর থনয়াই
আোমদর দানয়ত্ব। নতনন কী নলমখ্ থরমখ্মেন, তা আোমদর থদখ্ার নবষ্য় নয়। বরং
তার হুকুে তানেল করাই আোমদর দানয়ত্ব। তােঁর প্রদত্ত েনক্তর অপবযবহার করমল
নকংবা তােঁর আমদে লঙ্ঘন করমল, এ নাফরোননর দরুন ননশ্চয়ই তােঁর ননকি
জবাবনদহী করমত হমব এবং তােঁর প্রদত্ত েনক্তর সহীহ বযবহার করমল, তােঁর আমদে
পালন করমল নতনন তার উত্তে প্রনতদান নদমবন।
নবস্মময়র কো হমলা থয, তাকদীমরর থদাহাই নদময় থলামকরা আনখ্রামতর জমনয
থনক কামজর থচষ্টা-তদনবর বন্ধ কমর বমস োমক এবং আল্লাহ তা‘আলার
ফায়সালার ওপর খ্ুবই ভরসা ও তাওয়ািুল রময়মে বমল প্রকাে কমর; নকন্তু
দননয়ার বযবসা-বানেমজয, আয়-থরাজগার, উন্ননত-অগ্রগনতর বযাপামর আল্লাহর
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ওপর ভরসা কমর বমস োকমত থদখ্া যায় না; বরং দননয়ার বযাপামর তারা অতযন্ত
হুেঁনেয়ানর, খ্ুবই কেেঠ। যত রকে থচষ্টা-তদনবর আমে, থকান নকেুই তখ্ন আর বাদ
োমক না। অেচ ঐ সব বযাপারও থতা থস োময়র থপমি োকা অবস্থায়ই আল্লাহ
আল্লাহ তা‘আলা নলমখ্ থরমখ্মেন থয, তার নরনযক কী পনরোে হমব? থস থচষ্টা
করুক আর নাই করুক, ঐ পনরোে নরনযক তার ভামগয জুিমবই। [সূত্র : সূরা বনী
ইসরাঈল, আয়াত ১৮]। এবং েত থচষ্টা-তদনবর কমরও তার থেমক একনবেু পনরোে
নরনযকও থস বাড়ামত পারমব না।[সূত্র : সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩০।]
উমল্লখ্য থয, োনুষ্ যতই থেহনত করুক, নরনযমকর বযাপামর তার ভামগযর ননধ্োরে
পনরোে নঠকই োকমব। তমব থকউ তধ্যে ধ্ারে করমল হালাল পোয় অজেন করমব,
আর থকউ অনধ্যে হময় জানয়য-নাজানয়মযর প্রনত ভ্রুমক্ষপ না কমর হারাে পোয় তা
উপাজেন করমব। প্রশ্ন হমলা, দননয়া ও আনখ্রামতর উভয় নবষ্য় যখ্ন থলখ্া আমে,
তাহমল একিার বযাপামর এত থচষ্টা-তদনবর এবং নদ্বতীয়িার প্রনত উদাসীনতা
থকন? যনদও থস আল্লাহর ওপর ভরসা থদখ্ামি, নকন্তু বাস্তমব নক তাই? আসল
কো হমলা, তাকদীমরর বযাপামর আোমদর ঈোন বড় দবেল। আনখ্রামতর বযাপামর
নবশ্বাস বড় কেমজার এবং আগ্রমহর খ্ুবই অভাব। কারে, অনধ্কাংে থলাক ঈোন
হানসল করা, তা সহীহ-শুি করা ও পাকা-থপাক্ত করার বযাপামর চরে উদাসীন।
এিামক থতা থকান কাজই েমন কমর না; এর প্রনত থকান গুরুত্বই থদয় না এবং এর
জমনয থকান থেহনমতর প্রময়াজনীয়তাও অনুভব কমর না। বরং তপতৃক সূমত্র থয
েুসলোনী নাে লাভ কমরমে, তামকই েু‘নেন ও েুসলোন হওয়ার জনয যমেষ্ট
েমন কমর। েুসনলে নেল্লামতর অধ্ুঃপতমনর জনয এমক থে নলক কারে বলমল ভুল
হমব না। আল্লাহ তা‘আলা সকলমক দ্বীমনর সহীহ বুঝ দান করুন।
ভ্রান্ত আক্বীদা-২৮: ধ্ন-সম্পদ ও উন্ননত অগ্রগনতর বযাপামর নকেু থলাক বলমত
শুরু কমরমে থয, এগুমলা ভামগযর সামে সম্পৃক্ত নয়। যারা চালাক-চতুর, যামদর
বযবসা-বানেমজযর পনলনস ও থিকননক জানা আমে, তারাই ননজ গুমন এ জাতীয়
উন্ননত করমত পামর এবং অমেল সম্পমদর অনধ্কারী বা নবনেষ্ট নেল্পপনত হওয়া
তামদর জমনয থকান বযাপারই নয়। তামদর নচন্তাধ্ারা আল্লাহর দেেন কারুমনর
নচন্তাধ্ারার নযায়।[সূত্র : সূরা কাসাস, আয়াত -৭৮।]
কুরআমনর বহু আয়ামত নরনযক ও ধ্ন-থদ লতমক আল্লাহর ফায়সালার সামে
সম্পৃক্ত করা হময়মে, থকান একনি আয়ামতও োনুমষ্র থচষ্টা-তদনবমরর সামে
সম্পৃক্ত করা হয়নন। সুতরাং তামদর এ নবশ্বাস কুফরী-আক্বীদা এর থেমক তামদর
তওবা করা ফরয।
এই অধ্যায় থযসব ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদার আমলাচনা করা হমলা, তার দ্বারা
উমদ্দেয, েুসলোন ভাইমদর ঈোন-আকীদার থহফাযত করা। প্রমতযমক থযন এসব
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ভ্রান্ত আক্বীদা থেমক থবেঁমচ োকমত পামরন। আল্লাহ না করুন, থকউ অজ্ঞতাবেত
যনদ এ ধ্রমের ভ্রান্ত আক্বীদা থপাষ্ে কমর োমকন, তাহমল নতনন থসগুমলা অন্তর
থেমক ধ্ুময়-েুমে উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা পনরহার কমর খ্ানলসভামব তাওবা কমর
ননমবন।
জরুরী হুনেয়ানর: থকউ এই নকতাব পমড় কামরা েমধ্য এেন কুফরী আক্বীদা প্রতযক্ষ
করমল, যার সম্পমকে এই নকতামব কানফর বলা হয়নন। তামক কানফর বলমবন না
বা কানফর ফাতাওয়া নদমবন না। কারে, কুফমরর েমধ্য নবনভন্ন স্তর রময়মে,
থকানিা উপমরর স্তমরর, আবার থকানিা ননমচর স্তমরর। উপমরর স্তমরর কুফর
কামরা েমধ্য পাওয়া থগমল, থস বযনক্ত কানফর ও থবদ্বীন হময় ইসলাে থেমক
বনহষ্কার হময় যায়। নকন্তু ননেস্তমরর কুফর কামরা েমধ্য পাওয়া থগমল যনদও উক্ত
আক্বীদা ননুঃসমেমহর কুফর এবং তার থপাষ্েকারী স্পষ্টভামব কনফর না হমলও
নননশ্চতভামব পেভ্রষ্ট, থগােরাহ, নবদ‘আতী, ফানসক ও আহমল সুন্নাত ওয়াল
জাো‘আত থেমক খ্ানরজ। হাদীমস তামদরমক ৭২ নফরকার অন্তভুেক্ত ও জাহান্নােী
বলা হময়মে, নকন্তু কুফমরর এসব স্তর ননেেয় করা সহজ বযাপার নয়। একোত্র
নবজ্ঞ ও নবচক্ষে উলাো ও েুফতীগনই এগুমলা ননেেয় করমত পামরন। সুতরাং,
থযসব আক্বীদা থপাষ্েকারীমক এ নকতামব কানফর বলা হয়নন, থস ধ্রমের থকান
আকীদার হুকুে জানার প্রময়াজন পড়মল নবজ্ঞ উলাো ও েুফতীগে থেমক থজমন
ননমবন বমল আো কনর। প্রমতযমক ননমজ আোজ-অনুোন কমর দ্বীমনর বযাপামর
নকেু বলমবন না। এিা েহা অপরাধ্। পনবত্র কুরআমন ইরোদ হময়মে “ থয নবষ্ময়
থতাোর থকান জ্ঞান থনই, তার নপমে পমড়া না।” [সূত্র: সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত
৩৬।]

আমরা কনতপয় ভ্রান্ত আক্বীদা
ভ্রান্ত আক্বীদা-২৯: নবয নেনক্ষতমদর অমনমক ডারউইমনর েতবাদ ‘বানর থেমক
পযোয়ক্রমে োনুষ্ সৃনষ্ট হময়মে’- একো নবশ্বাস কমর। অমনমক কতক নবজ্ঞানীর
অনভেত নহমসমব নবশ্বাস কমর থয, সূযে তার স্থামনই নস্থর অবস্থান করমে। সূযে
ঘুরমে না। আবার অমনমক সুদ-নভনত্তক অেেনীনতর েমধ্য থকান প্রকার ক্ষনত বা
আল্লাহর নাফরোনীর কো থেমন ননমত চায় না। থকউবা জন্মননয়ন্ত্রমের েমধ্য সুখ্ োনন্ত রময়মে বমল নবশ্বাস কমর। অমনমক ইংমরজমদর ততরী পাঠযসূচীমত নেক্ষা
গ্রহে করার কারমে অমনক ধ্রমের পনশ্চো দেেন ও নফমলাসনফমক [যা সম্পূেেভামব
কুরআন-সুন্নাহনবমরাধ্ী] েমন-প্রামে নবশ্বাস কমর। এেননক তামদর ইসলামের বন্ধন
অনতদূবেল ও ক্ষীে হাওয়ায় তারা এগুমলামক ইসলামের ওপর প্রাধ্ানয নদময় োমক।
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তামদর এসব নবশ্বাস সবেস্বই োরাত্মক ভুল। এসব ভুমলর দরুন তারা পমরাক্ষ বা
প্রতযক্ষভামব অমনক আয়াত ও হাদীসমকই অস্বীকার কমর ননমজর দ্বীন ও ঈোনমক
নষ্ট কমর থফমলমে। আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরমেনَّ يَّا أَّيُهَّا النَّاسُ َّاتقُوا رَّبَّكُ ُم الَّذِي خَّ َّلقَّكُمْ مِ ْن نَّفْسٍ وَّاحِدَّ ٍة وَّخَّلَّ َّق مِنْهَّا زَّوْجَّهَّا وَّب
َّث مِنْهُمَّا
رِجَّاّلً كَّثِريًا وَّنِسَّا ًء
থহ োনব সোজ! থতােরা থতাোমদর প্রনতপালকমক ভয় কমরা, নযনন এক বযনক্ত
থেমক থতাোমদরমক সৃনষ্ট কমরমেন এবং নযনন তার থেমক তার সনঙ্গনী সৃনষ্ট
কমরমেন। আর নবস্তার কমরমেন তামদর দজন থেমক অগনেত পুরুষ্ ও নারী। [সূত্র:
সূরা ননসা, আয়াত-১।]

এোড়া নবনভন্ন আয়ামত োনবজানতমক – ‘ يا بَّنِيْ اَّدَّ َّمথহ আদমের সন্তান!’ বমল
সমম্বাধ্ন করা হময়মে।
পাঠক!নচন্তা করুন, আল্লাহপাক থঘাষ্ো কমরমেন থয, আনে একমজাড়া নর-নারী
থেমক সেগ্র োনবজানতমক সৃনষ্ট কমরনে এবং থসই নর হমিন হযরত আদে আ. ও
নারী হমিন হযরত হাওয়া আ.। আর দননয়ার সেস্ত োনুষ্ হমি নবীর আওলাদ।
এখ্ন থকান অেুসনলে যনদ বানর থেমক োনুষ্ ততনরর দাবী কমর, তাহমল
আোমদর বলার নক আমে? আেরা [েুসলোনগে] এতিুকুই শুধ্ু বলব থয,
বংেতানলকা বা বংেপরম্পরা বেেনা করার অনধ্কার প্রমতযমকরই আমে। আজ
হয়মতা থকউ তার বংেপরম্পরা বানর থেমক বেেনা করমে, আগােীকাল থকউ তার
বংেপরম্পরা শুকর থেমক বেেনা করমব। আেরা েুসলোন জানত। আোমদরও
বংেপরম্পরা বেেনা করার অনধ্কার আমে। থসই নহমসমব আেরা বলব থয, আল্লাহ
তা‘আলা ঈোমনর থদ লমত আোমদরমক থহফাযত কমরমেন। নতনন আোমদরমক
থকান জামনায়ামরর বাচ্চা না বাননময় তােঁর নপ্রয়নবী হযরত আদে আ. এর সন্তান
বাননময়মেন।
সারকো, যারা ডারউইমনর েতবাদ নবশ্বাস কমর, তারা কুরআমনর এ সেস্ত
আয়াত নবশ্বাস কমর না। থতেননভামব যারা নবজ্ঞানীমদর এ দেেন ‘সূযে ঘুমর না,
বরং ননমজর ٍ স্থামন নস্থর রময়মে’ নবশ্বাস কমর, তারা সূরা ইয়াসীমনর ৩৮ নং
আয়াত। وَّالشَّمْسُ تَّجْرِي لِمُسْتَّقَّر لَّهَّا
অেোৎ: “ সূযে তার নননদেষ্ট অবস্থামন আবতেন কমর, নবশ্বাস কমর না। যারা সুদনভনত্তক অেেনীনতর েমধ্য ِ উন্ননতর নবশ্বাস রামখ্, তারা সূরা বাকারার ২৭৬ নং
আয়াত। ِ يَّمْحَّ ُق اللَّهُ الربَّا وَّيُرْبِي الصَّدَّقَّاتঅেোৎ: “ আল্লাহ তা‘আলা সুদমক নননশ্চহ্ন
করমন এবং দান-খ্য়রাতমক বনধ্েত কমরন” নবশ্বাস কমর না। অেচ স্মরে রাখ্া
উনচৎ থয, কুরআমনর থকান একনি আয়াত অনবশ্বাস করমল ঈোন চমল যায়।
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এখ্ামন শুধ্ু নেুনা নহসামব ২/৪ িা নবষ্ময়র উপর আমলাচনা করা হমলা। েুলকমলমজর পাঠয-পুস্তমক এ ধ্রমের অমনক নবষ্য় আমে, যা সরাসনর কুরআমনর
সামে সংঘষ্েপূেে। সুতরাং সংনিষ্ট থলাকমদর কতেবয হমি, এসব পনশ্চো দেেন
নবশ্বাস না করা এবং এমত প্রভাবানন্বত না হময় হিানী উলাোময় নকরাে থেমক
ইসলামের দৃনষ্টমত এতদসম্পনকেত নবধ্ান থজমন ঐ সকল ভ্রান্ত আকীদার প্রনতবাদ
ও প্রনতমরামধ্র বযবস্থা কমর কনলজার িুকমরা সন্তানমদর দ্বীন-ঈোমনর থহফাযত
করা। দ্বীনদার নেক্ষকগে এ বযাপামর যমেষ্ট ভূনেকা রাখ্মত পামরন।
ভ্রান্ত আক্বীদা-৩০: নবয নেনক্ষতমদর অমনমক নবশ্বাস কমর থয, পরকামলর েুনক্ত
থকবলোত্র ইসলামের ওপরই ননভেরেীল নয়; বরং থয থকান ধ্েে অবলম্বন কমর
থসই ধ্েেেমত চলমল থস বযনক্ত পরকামল নাজাত পামব! চাই থস খ্ৃষ্টান ধ্মেের
অনুসারী থহাক বা ইহুদী ধ্মেের অনুসারী থহাক, নকংবা নহেু ধ্মেের অনুসারী থহাক
অেবা ইসলাে ধ্মেের অনুসারী থহাক। আবার অমনমক বমল, োনব থসবাই আসল
ধ্েে অনয থকান ধ্েে জরুরী নয়।
এসবই পনবত্র কুরআমনর থঘাষ্োর পনরপেী ও গনহেত আক্বীদা। কুরআমন কারীমে
আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরমেন- “ননশ্চয়ই আল্লাহর দরবামর েমনানীত দ্বীন
একোত্র ইসলাে।” [সূত্র: সূরা আমল ইেরান, আয়াত ১৯।]
অনযত্র ইরোদ হমি, “থয বযনক্ত ইসলাে বযতীত অনয ধ্েে গ্রহে করমব, আল্লাহর
দরবামর তা কখ্মনা গ্রহেমযাগয হমব না।” [সূত্র: সূরা আমল ইেরান, আয়াত ৮৫।]
সুতরাং, উমল্লনখ্ত আক্বীদা কুরআমনর পনরপেী হওয়ার কারমে তা কুফরী
আক্বীদা। এ আক্বীদা ননময় যনদ থকউ সারা জীবন প্রেে কাতামর নাোয পমড় এবং
থকানি থকানি িাকা দান-খ্য়রাত কমর, োনব থসবা কমর বা বহুবার হজ্ব-উেরা
আদায় কমর, তারপরও সবই ননষ্ফল-থবকার গেয হমব। ঈোন না োকার দরুন
এসব আেমলর থকান নবননেয় থস আল্লাহর দরবামর পামব না।
ভ্রান্ত আক্বীদা-৩১: অধ্ুনা অমনক থলাক িুনপ, দানড়, নেসওয়াক, আমলে-ওলাো,
েসনজদ-োদরাসামক তুি জ্ঞান কমর। এগুমলামক খ্ুবই থহয় নজমর থদমখ্ এবং
এগুমলামক অনেেক ও থবকার বমল েমন কমর। তারা এগুমলা ননময় ঠাট্টা-নবদ্রূপ ও
বযঙ্গ করমতও নদ্বধ্ামবাধ্ কমর না।
তামদর এ ভূনেকা খ্ুবই োরাত্মক। এ সবই েুরতাদমদর কাজ। েরী‘আমতর থকান
নবষ্য় ননময় হানস-ঠাট্টা করমল ঈোন নষ্ট হময় যায়-যনদও তা সাোনয থকান
আেলই থহাক না থকন। থযেন ধ্রুন, িুনপ পরা সুন্নাত, ফরয নয়। নকন্তু থকউ যনদ
এই সুন্নাত ননময় বযঙ্গ-নবদ্রূপ কমর, তাহমল থস ঈোনহারা হময় েুরতাদ হময়
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যামব। অতএব, এ বযাপামর সকলমক সাবধ্ান োকমত হমব। [সূত্র : েরমহ আক্বানয়দ,
পৃষ্ঠা ১৬৭]

ভ্রান্ত আক্বীদা- ৩২: অমনক নবয নেনক্ষত েুসলোন এেন রময়মে, যারা পাশ্চামতযর
ষ্ড়যমন্ত্র প্রভানবত হময় প্রচার কমর োমক থয, েুসলোনমদর েুনক্তর এখ্ন একোত্র
পে গেতন্ত্র, অেবা সোজতন্ত্র, নকংবা অনয থকান তন্ত্র-েন্ত্র। নবজ্ঞামনর চরে
উৎকমষ্ের এ যুমগ ইসলামের েমতা থসমকমল েতবাদ নদময় উন্ননত ও অগ্রগনত
সম্ভব নয়। তারা আমরা বমল োমক, আনলে সোজই প্রগনতর চাকামক নপেমনর
নদমক থিমন থরমখ্মে। তারাই প্রগনতর পমে প্রধ্ান অন্তরায়।
তামদর এই আক্বীদা ও নবশ্বাস স্পষ্ট কুফরী আক্বীদা। [সূত্র : সূরা আনআে, আয়াত
১১৬।] কারে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর নবুওয়াত প্রানপ্তর পর
থেমক নকয়ােত পযেন্ত সকল োনুমষ্র কানেয়াবী ও উন্ননতর একোত্র রাস্তা হমি
ইসলাে। এিাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর তনরকা। থসিামক
থসমকমল বমল প্রতযাখ্যান করা, উলাোময় নকরােমক থহয় েমন করা এবং গেতন্ত্রসোজতমন্ত্রর েমতা কুফরী েতবাদমক েমন-প্রামে গ্রহে করত: তা কানয়মের লমক্ষয
প্রচার-প্রসার করা স্পষ্ট কুফরী কাজ। এমত সমেমহর থকান অবকাে থনই।
কুরআন ও সুন্নাহর দৃনষ্টমত, উপমরাক্ত েতবাদসেূহ জনগে থোষ্মের হানতয়ার।
তারা হালাল-হারামের প্রনত থকানরূপ ভ্রূমক্ষপ না কমর সুদ -ঘুষ্ ও নানা প্রকার
অনবধ্ পোয় থয উন্ননত করমে, এিামক প্রকৃত পমক্ষ থকান উন্ননত বলা যায় না।
এসব েতবাদ গ্রহে করা আল্লাহর সামে যুমি অবতীেে হওয়ার নাোন্তর।
আধ্ুননক যুমগর নেনক্ষতরা সভযতা, ভদ্রতা ও উন্ননত-প্রগনত বলমত ইংলযান্ডআমেনরকা, চীন-জাপামনর তো কনেত সভযতা ও উন্ননত-প্রগনত বুনঝময় োমক।
অেচ আল্লাহ ও তােঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর দৃনষ্টমত
থবদ্বীনমদর ঐ ধ্রমনর সভযতা চরে থবহায়াপনা ও থনাংরােী, যা জামনায়ার োড়া
থকান োনুষ্ থেমক কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, োনুষ্ নামের পশুরা এিামক
উন্ননত বলমলও আল্লাহ, রাসূল ও েুসলোনমদর দৃনষ্টমত এিা ধ্বংমসর রাস্তা। যা
নকেুনদন পমর তারাও োনমত বাধ্য হমব। থরাে ও পারমসযর অনস্তত্ব বহু পূমবে থেষ্
হময়মে। রুে-নিনিমের আগ্রাসী োবা নকেুনদন পূমবে থযভামব থেষ্ হময়মে,
থতেননভামব অবনেষ্ট থোড়লমদর ঔিতয ও থদ রাত্ম ও অদূর ভনবষ্যমত অবেযই
ইনোআল্লাহ থেষ্ হময় যামব। তখ্ন জ্ঞানপাপীমদর চক্ষু উমন্মানচত হমব।
ভ্রান্ত আক্বীদা-৩৩: বতেোমন েুসলোনমদর ধ্েেীয় দবেলতার সুমযামগ অমনক
খ্াজাবাবা ও ভাণ্ডারী দরবার েরীফ-এর েড়ােনড় লক্ষয করা যামি। অমনক
সরলপ্রাে েুসলোন হিানী উলাোময় নকরাে থেমক নজমজ্ঞস না কমর দননয়ার
সকল সুমযাগ-সুনবধ্া নঠক থরমখ্ অনত সহমজ থবমহেত লামভর আোয় তামদর
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দরবামর ধ্েো থদয় এবং থেষ্ পযেন্ত ঐসব দননয়াদার, ভণ্ড, খ্াজা বাবামদর খ্প্পমর
পমড় ননমজর যতিুকু দ্বীনদারী ও ঈোন-আক্বীদা নেল, তাও নবসজেন নদময় থদয়।
ঐসব বাবামদর অমনমক নাোয-থরাযার থকান ধ্ার ধ্ামর না। [তামদর ভাষ্ায়]
তামদর নানক বামতনীভামব ঐসব ইবাদত-বমেগী আদায় হময় যায়। তামদর
দরবামর নেরক-নবদআত ও গান-বাদয,থবপদো, েদ-গােঁজা ইতযানদ চলমত োমক।
তারপরও নানক তারা আল্লাহর নবনেষ্ট ওলী এবং অমনক অমল নকক ক্ষেতার
অনধ্কারী!
এ ধ্রমের নবশ্বাস ও কুফরী আক্বীদা। কারে, েরী‘আমতর নবধ্ান এই থয, আল্লাহ
তা‘আলার হুকুেমক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর সুন্নাত অনুযায়ী
পনরপূেেভামব বাস্তবায়নকারী বযনক্তই একোত্র আল্লাহর ওলী হমত পামরন। [সূত্র:
সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২।]

থয বযনক্ত ইবাদত-বমেগীর ধ্ার ধ্ামর না, নেরক-নবদ‘আত ও নবনভন্ন হারাে
কামজর েমধ্য েেগুল োমক, থস কখ্মনা আল্লাহর ওলী হমত পামর না। চাই থস যত
বড় অমল নকক ঘিনা থদখ্াক না থকন, বা থস বাতামস উড়মত সক্ষে থহাক না
থকন! এসব নজননস আল্লাহর ওলী হওয়ার থকান দনলল নয়। নকয়ােমতর পূমবে থয
‘কানা দাজ্জাল’ আসমব থসও অমনক আশ্চযেজনক ঘিনা োনুষ্মদরমক থদখ্ামব।
অেচ থস আল্লাহর দেেন। [সূত্র: নতরনেযী, খ্ণ্ড-২ পৃষ্ঠা -৪৮। নেেকাত েরীফ, খ্ণ্ড-২, পৃষ্ঠা
৪৭৩।]

এ কো নঠক থয, সকমলর ননমজর আত্মার থরাগসেূমহর নচনকৎসার জমনয
প্রমতযমকরই থকান হিানী বুযুমগের সাহচযে লাভ করা এবং আত্মার থরামগর
নচনকৎসা করা জরুরী। নদমলর থরামগর নচনকৎসা না করামল, এর একিা থরামগর
পনরেনতমত সেগ্র জীবমনর ইবাদত-বমেগী বানতল হময় থযমত পামর। থযেন,
হাদীমস ইরোদ হময়মে, নকয়ােমতর নদন ইখ্লামসর অভামব, নরয়ার কারমে
সবেপ্রেে একজন েহীদ, একজন আনলে ও একজন দানেীলমক জাহান্নামে
ননমক্ষপ করা হমব। সুতরাং, এ বযাপামর খ্ুবই সতেক দৃনষ্ট রাখ্া জরুরী। নকন্তু
বতেোমন এ নবষ্য়নি সবমচময় থবনে অবমহনলত। দ্বীনদার থলাক বলমত যামদরমক
থবাঝায়, তামদর থেমকও এিা নবদায় ননময় এখ্ন নবলুনপ্তর পমে আমে। অেচ
আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লােমক থয নতননি উমদ্দমেয
বাস্তবায়মনর জমনয দননয়ামত পানঠময়মেন, তা হমি-তাবলীগ, তা‘লীে ও
তাযনকয়া। এর েমধ্য তাযনকয়া অনযতে গুরুত্বপূেে। [সূত্র: সূরা বাকারাহ, আয়াত ১২৯,
সূরা জুেুআ, আয়াত-২।] এর জমনয হিানী বুযুমগের সাহচযে লাভ কমর আত্মশুনি
করামক হযরত োওলানা আেরাফ আলী োনভী রহ. ফরময আইন বমলমেন।[সূত্র:
আল ইলেু ওয়াল উলাো, পৃষ্ঠা ১৮৭।]
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হিানী বুযমু গের আলােত হযরত োনভী রহ. ‘কসদস সাবীল’ নােক নকতামব
নবস্তানরতভামব বেেনা কমরমেন। তন্মমধ্য হমত কময়কনি ননেরূপ:
ক. নযনন োদরাসায় পমড় বা থকান হিানী বুযমু গের সানন্নমধ্য থেমক দ্বীমনর ওপর
চলার জমনয প্রময়াজনীয় ফরময আইন পনরোে ইলে অজেন কমরমেন এবং তার
প্রমতযকনি কাজ েরী‘আত ও সুন্নাত েুতানবক।
খ্. নযনন কুফর, নেরক, নবদ‘আত, হারাে বা থকান গুনামহর কামজ নলপ্ত নন এবং
নতনন অেেমলাভীও নন। থযেন, নতনন তার পাময় েুরীদমক নসজদার অনুেনত থদন
না, ওরস কমরন না, গানবাদয শুমনন না, েদ-গােঁজা পান কমরন না, দানড় েুণ্ডন
কমরন না বা এক েুনষ্টর থচময় কে কমরন না, েনহলামদরমক থবপদো অবস্থায় েুরীদ
করা, থবপদোভামব ঝাড়ফুেঁক থদয়া, তামদর সামে কো বলা ইতযানদ থেমক
সম্পূেেভামব থবেঁমচ োমকন। এক কোয় েরী‘আত ও সুন্নাতপনরপেী থকান কাজ
নতনন কমরন না এবং েুরীদমদরমকও করমত থদন না।
গ. সেকালীন যুমগর হিানী উলাোময় নকরাে তামক হিানী পীর বমল সেেেন
কমরন এবং তামক শ্রিা কমরন। ননমজরা তার ননকি যাতায়াত কমরন এবং
অনযমদরমকও উৎসানহত কমরন ইতযানদ।
ভণ্ড খ্াজাবাবামদর োমঝ এসমবর থকান একনি আলােতও পাওয়া যায় না। তাহমল
তারা কীভামব আল্লাহর ওলী হমত পামর?
ভ্রানন্ত ননরসন
হযরত রাসূমল কারীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে সাহাবাময় নকরামের
সােমন থয দ্বীন থপে কমরনেমলন, তা পরবতেী উম্মমতর ননকি থপ েঁোমনার প্রধ্ান
দানয়ত্ব পালন কমরমেন সাহাবাময় নকরাে রানয.। থস নহসামব সাহাবাময় নকরাে
রানয. উম্মমতর ননকি দ্বীন থপ েঁোর েূলনভনত্ত। তােঁমদর পর এই দানয়ত্ব অনপেত
হময়মে তামবঈন, তামব তামবঈন ও পযোয়ক্রমে সেকালীন যুমগর হিানী
উলাোময় নকরামের ওপর। আর থস জমনযই ইসলাে নবমদ্বষ্ীরা এসব েহােনীষ্ীর
পনবত্র চনরত্রমক কলুনষ্ত করার জনয নবনভন্ন রকমের ষ্ড়যমন্ত্রর আশ্রয় ননময়মে।
ইসলামের ইনতহাসমক নবকৃত কমর তামদর চনরমত্র কানলো থলপমনর বযেে প্রয়াস
চানলময়মে। সাহাবাময় নকরাে রানয. ও উলাোময় নকরাে সম্পমকে নবনভন্ন রকে
নভনত্তহীন অনভমযাগ উত্থাপন কমরমে। যামত ইসলাে সম্পমকে োনুমষ্র েমন নানা
রকে সমেমহ-সংেময়র সৃনষ্ট হয় এবং ইসলাে প্রচামরর েূলনভনত্তই নড়বমড় হময়
যায়। তাই েুসনলে উম্মাহমক এরূপ ভ্রানন্তর হাত থেমক বােঁচামনার জমনয ‘ভ্রানন্ত
ননরসন’ নামে ননমে পৃেক নতননি নবষ্য় সংমযানজত হমলা।
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ভ্রানন্ত ননরসন-১: সাহাবাময় নকরামের বযাপারিা অতযন্ত স্পেেকাতর। আল্লাহ
তা‘আলা সূরা বাকারায় (আয়াত ১৩ ও ১৩৭) সেগ্র নবশ্ববাসীর জনয সাহাবাময়
নকরােমক দ্বীন ও ঈোমনর কনষ্টপাের ও নেুনা নহমসমব থপে কমরমেন। একনি
হাদীমস নতনন ইরোদ কমরমেন-‘আোর সাহাবীগে নক্ষত্র সেতুলয’। এমদর থেমক
থতােরা যামকই অনুসরে করমব, নহদায়াত থপময় যামব।’ [সূত্রুঃ নেেকাত েরীফ খ্ণ্ড ২,
পৃষ্ঠা-৫৫৪]

এ হাদীসনি েমব্দর সাোনয পােেকয সহকামর অমনকগুমলা সূমত্র বনেেত হময়মে।
এসব সূমত্রর েধ্য হমত থকাননির শুধ্ু েমব্দর বযাপামর থকান থকান েুহানদ্দস নকেুিা
আপনত্ত করমলও তারা অমেের বযাপামর থকান আপনত্ত কমরন নন। অেচ তামদর থস
আপনত্তমক না বুমঝ অমনমক এতদসম্পমকে বনেেত সকল সূত্রমক বানতল বমল প্রচার
কমর। এিা তামদর চরে েূখ্েতা। থকান একিা সূমত্রর উপর আপনত্তর কারমে
অবনেষ্ট সবগুমলা সূত্র কখ্মনা বানতল হমত পামর না। থতেননভামব অবনেষ্ট সূমত্র
প্রাপ্ত হাদীস সেূহও বামনায়াি হওয়া প্রোনেত হয় না।
যা থহাক, নেুনাস্বরূপ কময়কনি আয়াত ও হাদীস ও থপে করা হময়মে, যার
সারেেে হমলা, সাহাবীগে সমতযর োপকানঠস্বরূপ। তারা নকয়ােত পযেন্ত
আগেনকারী সকল োনুমষ্র জমনয পেপ্রদেেক ও আদেে। ঈোমনর সামে একবার
নযনন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে থদমখ্মেন, এবং ঈোমনর সামেই
ইননতকাল কমরমেন, নকয়ােত পযেন্ত সকল ওলী-বুযগু ে নেমল তার সেতুলয হমবন
না। সুতরাং, এর দ্বারাই থবাঝা যায় থয, তামদর েযোদা কত অনধ্ক!
অপরনদমক নবী করীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে তামদর প্রনত নবমদ্বষ্
থপাষ্ে করা বা তামদর সম্পমকে নবরূপ েমনাভাব থপাষ্ে করা নকংবা তামদর
নবরূপ সোমলাচনা করামক কমঠারভামব ননমষ্ধ্ কমরমেন। এেননক নতনন
বমলমেন- “আোর সাহাবীগমের বযাপামর থতােরা আল্লাহমক ভয় কমরা।” আোর
ইননতকামলর পর থতােরা তামদরমক সোমলাচনার পাত্র বাননও না। থকননা, থয
বযনক্ত তামদরমক ভামলাবাসমব, থস প্রকৃতপমক্ষ আোমক ভামলাবাসার কারমেই
তামদরমক ভামলাবাসমব। আর থয বযনক্ত তামদর প্রনত নবমদ্বষ্ থপাষ্ে করমব, থস
প্রকৃতপমক্ষ আোর প্রনত নবমদ্বষ্ থপাষ্ে করার কারমেই তামদর প্রনত নবমদ্বষ্ করমব।
থয বযনক্ত তামদরমক কষ্ট নদল, থস আোমক কষ্ট নদল। আর থয আোমক কষ্ট নদল,
থস আল্লাহ তা‘আলামক কষ্ট নদল। আর থয আল্লাহ তা‘আলামক কষ্ট নদল, তার
থগ্রফতারী অনত ননকমিই। [সূত্র: নেেকাত েরীফ খ্ণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫৪।]
এর দ্বারা থবাঝা যায়, সাহাবীগমের সোমলাচনার করা কত বড় োরাত্মক অপরাধ্!
থয বযনক্ত সাহাবীগমের সোমলাচনার করমলা, থস এিা প্রোে কমর নদল থয, তার
অন্তমর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর প্রনত নবমদ্বষ্ আমে। আর থসিার
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বনহুঃপ্রকামের জমনযই থস সাহাবীগমের সোমলাচনার পে থবমে ননময়মে। আল্লাহ
তা‘আলা সকলমক থহফাজত করুন।
অপর একনি হাদীমস নবী পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে ইরোদ কমরন“থতােরা যখ্ন কাউমক সাহাবীগমের সোমলাচনা করমত থদখ্, তখ্ন বমল দাও
থয, থতাোমদর ও সাহাবাময় নকরােমদর েমধ্য যারা ননকৃষ্ট , তামদর ওপর অেোৎ
সোমলাচনাকারীমদর ওপর আল্লাহর লানত।”
পাঠকবৃে! লক্ষয করুন, একনদমক সাহাবাময় নকরাে সমতযর োপকানঠ।
অপরনদমক তামদর সোমলাচনা করা হারাে, অমনক থক্ষমত্র কুফরও বমি। আর
তামদর প্রনত গভীর শ্রিা প্রদেেন করা ও ভামলাবাসা ঈোমনর অংে। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর কোগুমলা তামদর োধ্যমেই উম্মমতর ননকি এমস
থপ েঁমেমে। এসব নদক লক্ষয কমরই উলাোময় নকরাে নসিান্ত নদময়মেন, থয
ইনতহাস োনুষ্ কতৃেক রনচত, এর েমধ্য আবার অমনকগুমলাই ইসলামের
দেেনমদর দ্বারা নলনখ্ত। সুতরাং, এসব ইনতহাস ননভের তমেযর ওপর যাচাইবাোই োড়া পনরপূেেরূমপ নবশ্বাস করা অসম্ভব। তাই ইনতহামসর থয অংেিুকু
কুরআন ও সুন্নাহর সামে সংঘাতপূেে নয় এবং সাহাবাময় নকরামের েযোদার সামে
পূেে সােঞ্জসযেীল, শুধ্ুোত্র ততিুকুই গ্রহে করা হমব। অবনেষ্ট অংে থকানক্রমেই
গ্রহে করা হমব না।
ঈোন-আকীদার নবষ্য়নি অতযন্ত গুরুত্বপূেে। একোত্র এরই ওপর পরকামল
োনুমষ্র নাজাত ও েুনক্ত ননভেরেীল। সুতরাং, ইনতহামসর ওপর নভনত্ত কমর
ঈোমনর ওপর আচড় আসমত থদওয়া থকান জ্ঞানী থলামকর পমক্ষ থোভা পায় না।
ফলতুঃ সাহাবীগে ননভেরমযাগয গেয না হমল সম্পূেে দ্বীমনর বুননয়াদই নষ্ট হময়
যায়। কারে আেরা দ্বীন থপময়নে সাহাবীগমের োধ্যমেই।
থকউ বলমত পামরন, বুখ্ারী ও েুসনলে েরীমফর হাদীমস হযরত ো‘নয়ে রানয.এর
দ্বারা নযনা সংঘনিত হওয়া এবং তামক পাের থেমর হতযা করার ঘিনা উমল্লখ্
আমে। থতেননভামব অপর এক সাহাবীর েদযপান এবং তামক োনস্তদামনর কো
উমল্লখ্ আমে। আর উভয় ঘিনাই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রোনেত। তাহমল সাহাবীগে
কীভামব সমতযর োপকানঠ হমত পামরন? তাোড়া তামদর দ্বারাই থতা সংঘনিত
হময়মে জংমগ জাোল, জংমগ নসফফীন এর নযায় ভ্রাতৃঘাতী যুি। তাহমল
তামদরমক নকভামব সমতযর োপকানঠরূমপ থেমন থনওয়া যায়? তামদর এরূপ
েন্তমবযর উত্তমর উলাোময় নকরাে বমলন :
ক. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর েমতা সাহাবীগে োসুে বা ননষ্পাপ
নন। তমব দ্বীমনর জমনয অকল্পনীয় তযাগ ও কুরবানীর কারমে কুরআমনর নবনভন্ন
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আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা তামদর োগনফরাত ও জান্নাত প্রদামনর কো থঘাষ্ো
কমরমেন। [সূত্র: সূরা তাওবা, আয়াত -১০০।]
সুতরাং , তারা োসুে না হমলও ননুঃসমেমহ তারা োগনফরাত প্রাপ্ত ও জান্নাতী।
তাই পরবতেীমদর জমনয শুধ্ তামদর ভামলা আমলাচনার অনুেনত থদওয়া হময়মে;
সোমলাচনার অনুেনত থকানক্রমেই থদওয়া হয়নন। এর কারে অতযন্ত স্পষ্ট।
প্রমতযমক ননমজর নদমক লক্ষয করমলই বুঝমত পারমব থয, থস দ্বীমনর জমনয কতিুকু
কুরবানী কমরমে। ননমজমক কতিুকু গুনাহ থেমক বােঁনচময় থরমখ্মে। প্রনত ননয়ত থয
বযনক্ত ভুল কমরই চমলমে, তার জনয নক োগনফরাত প্রাপ্ত জান্নাতী েনীষ্ীবৃমের
সোমলাচনা করা থোভা পায়? দ্বীন বুঝমত বা কানয়ে করমত নক এ ধ্রমের
আমলাচনার থকান প্রময়াজন পমড়? আর যনদ তা না-ই হয়, তাহমল থকান
প্রময়াজমন তারা নননষ্ি কামজ নলপ্ত হমলা? সেুমদ্র নাপাক পড়মল, থপোব পড়মল
থযেন সেুদ্র নাপাক হয় না, বরং নাপাক তার অনস্তত্ব হানরময় নবলীন হময় যায়,
থতেনন সাহাবীগে তামদর অসাধ্ারে কুরবানীর বমদ লমত নেমলন থনকীর সেুদ্র।
সুতরাং তামদর দ’একজমনর জীবমন যনদ অসাবধ্ানতা বেত দ’একনি গুনাহ
সংঘনিত হময় যায়, তাহমল থস কারমে তামদর সেগ্র জীবমনর কুরবানী থেমক চক্ষু
বন্ধ কমর তামদর সোমলাচনা করা থকানক্রমেই তবধ্ হমত পামর না।
খ্. লক্ষানধ্ক সাহাবাময় নকরামের রানয. েমধ্য েুনষ্টমেয় কময়কজন যনদ থকান
গুনাহ কমর থফমলন, তাহমল তামত নক এ নবোল জাোমতর ওপর থকান প্রনতনক্রয়া
সৃনষ্ট হমত পামর এবং তামত নক তামদর সমতযর োপকানঠ ও উম্মমতর পেপ্রদেেক
হওয়া বানতল হময় যায়? দ’একজন থেমক থয ভুল হময়মে, তামতা হাদীমস ভুল
নহমসমব বা গুনাহ নহমসমব নচনহ্নতই করা হময়মে। সুতরাং থসই ভুমলর নবষ্ময়
তামদরমক অনুকরে বা অনুসরমের থতা থকান প্রশ্নই উমঠ না। আর এরূপ একিা
নবনিন্ন ঘিনার েমধ্য থতা কত নহকেত নননহত রময়মে, তা আল্লাহ তা‘আলাই
ভামলা জামনন। নবী করীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে দননয়ামত থপ্ররে করা
হময়নেল শুধ্ু আল্লাহর আহকাে বেেনা করার জনয নয়; বরং প্রমতযক আহকামের
বাস্তবরূপ উম্মতমক নেক্ষা থদওয়ার জনয। তাই থখ্াদা না করুন, যনদ থকান রামষ্ট্র
ইসলােী হুকেত কানয়ে োকা অবস্থায় থকান বযনক্তর থেমক নযনা বা েদপামনর
অপরাধ্ সংঘনিত হময় যায়, তা প্রোে করার পিনত এবং অপরাধ্ প্রোনেত হমল
তার োনস্ত প্রময়ামগর ননয়ে নক হমব, এিা উম্মমতর সােমন আসার জনয এরূপ
দ’একনি ঘিনা পে ননমদেেনারই োনেল। তাোড়া একজন েুনেন থেমক যনদ
ভুলক্রমে বা েয়তামনর প্রবঞ্চনায় গুনাহ হময় যায়, তখ্ন থসই ঈোনদারমদর
োননসক অবস্থা নকরূপ হওয়া উনচত, এবং গুনাহ থেমক ননমজমক পাক-পনবত্র
করার জমনয কতিুকু থপমরোন হওয়া উনচত, এরও একিা নেুনা থসই ঘিনাসেূহ
দ্বারা স্থানপত হময়মে। থসনদমক লক্ষয করমল এরূপ দ’একনি ঘিনার নহকেত থবাঝা
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যায় এবং একো পনরষ্কার হময় যায় থয, ঐ ভুমলর বযাপামর উম্মত তামদর
অনুকরে করমব না বমি, নকন্তু ঐ অবস্থায় তার োননসক অবস্থা ও থখ্াদার প্রনত
ভয়-ভীনত নকরূপ প্রকাে পাওয়া উনচত, থস বযাপামর উক্ত সাহাবী তার জমনয
দৃষ্টান্ত এবং অনুকরেীয় হমবন। সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহর কামজর েমধ্য কত নহকেত
োকমত পামর! হযরত ো‘নয়য রানয. থেমক নযনা হওয়ার পর নতনন ননমজই নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে এর দরবামর এমস বলমলন ‘থহ আল্লাহর নবী!
আনে ধ্বংস হময় থগনে । আোমক পনবত্র করুন!’ অেচ নতনন ননমজ না বলমল এ
ঘিনা প্রকাে থপত না। একোত্র থখ্াদার ভময় নতনন এত থপমরোন হময়নেমলন থয,
ননমজমক পাক-পনবত্র করার জমনয ননমজই অপরাধ্ স্বীকার কমরনেমলন। নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে তামক বলমলন ো‘নয়য তুনে হয়মতা তামক স্পেে
কমরে বা চুমো নদময়ে? নতনন বলমলন-না, আনে নযনাই কমর থফমলনে। চারবার
স্বীকামরানক্তর পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে তামক সমঙ্গসার করার বা
পাের থেমর হতযা করার ননমদেে নদমলন। নতনন অপরাধ্ কমরনেমলন এ কো নঠক,
নকন্তু তারপরও নতনন আোমদর নযায় অপরাধ্কারী সকল উম্মমতর জমনয গুনাহ
োফ করামনার বযাপামর নেুনা বা আদেে হময় আমেন।
গ. সাহাবা রানয. কতৃেক জংমগ জাোল, জংমগ নসফফীন সংঘনিত হময়নেল- একো
নঠক, নকন্তু থকউ নক বলমত পারমব থয, তারা ক্ষেতা দখ্মলর জনয বা দননয়াবী
থকান স্বামেে এসব যুি কমরনেমলন? এ সম্পমকে যামদর যোেে জ্ঞান রময়মে, তারা
সকমলই স্বীকার করমবন থয, উভয় জাো‘আমতর লক্ষয ও উমদ্দেয নেল আল্লাহর
নবধ্ান কানয়ে করা। আর এ জমনয তারা সাধ্যেমতা প্রমচষ্টা চানলময়নেমলন। নকন্তু
সাহাবীগমের উভয় জাো‘আমতর োমঝ েুনানফক ‘আবদল্লাহ নবন সাবা’র বানহনী
এেনভামব ষ্ড়যমন্ত্রর জাল নবনেময় থরমখ্নেল, যা থেমক পনরত্রান পাওয়া খ্ুবই
কনঠন বযাপার। এই ক্ষুদ্র পনরসমর থস বযাখ্যা করা সম্ভব নয়। সারকো,
সাহাবীগমের উভয় দমলর েমধ্য থকান দলই দননয়ানব স্বামেে এসব যুি কমরন নন।
উভয় দমলরই উমদ্দেযই নেল দ্বীন। আপাতদৃনষ্টমত একদমলর নসিান্ত সনঠক েমন
হমল, অপর দমলর নসিান্তমক ভুল বমল সোমলাচনা করা যামব না। কারে এিা
ভুল গেয হমলও তা নেল ইজনতহাদী ভুল-যা ক্ষোহে। এ কারমে উভয় জাো‘আত
থেমক যারা থসসব যুমি েৃতুযবরে কমরনেমলন, তামদর সকলমক েহীদ বলা হয়
এবং বহু বের পর নবমেষ্ কারমে যখ্ন তামদর কবর খ্নন করা হয়, তখ্ন তামদর
লাে সম্পূেে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। [সূত্র : আল-নবদায়া ওয়ান ননহায়া, খ্ণ্ড
৭, পৃষ্ঠা ২৫৯।] কুরআন ও হাদীমসর দৃনষ্টমত এিা োহাদামতর আলােত। তামদর
এই োহাদত প্রোে কমর থয, তারা দননয়ার থলামভ এসব যুি কমরন নন। বরং
দ্বীমনর জমনয কমরনেমলন।
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এখ্ামন একনি কো নবমেষ্ভামব প্রনেধ্ানমযাগয থয, এসব ঘিনা আল্লাহ তা‘আলার
ইলমে অবেযই নেল এবং সােমন থরমখ্ই নতনন সাহাবীগমের বযাপামর রানজ
হওয়ার এবং তামদর জান্নাতী হওয়ার থঘাষ্ো নদময়মেন। এরপরও আোমদর
েমতা সাধ্ারে োনুমষ্র পমক্ষ থসই েহান সাহাবীগমের সোমলাচনা ও থদাষ্চচোর
নক অনধ্কার োকমত পামর? প্রমতযমক যনদ ননমজর থদাষ্ সংমোধ্মনর নচন্তা কমর,
তাহমল থকউ এেন েহান বযনক্তবমগের থদাষ্চচো থতা দূমরর কো, একজন সাধ্ারে
ও ননেস্তমরর েুসলোমনর থদাষ্চচোয়ও নলপ্ত হমত পামর না। উপরন্তু এরূপ
আমলাচনা ‘গীবত’ হওয়ার কারমে েরী‘আমতর দৃনষ্টমত হারাে। যারা ননমজর
বযাপামর সম্পূেে উদাসীন, ননমজর ঈোন-আকীদার খ্বরও যামদর কামে থনই,
তারাই এরূপ হারামে নলপ্ত হওয়ার দুঃসাহস থদখ্ামত পামর।
প্রমতযক ননমজর বাপ-দাদার বযাপামর কত হুেঁনেয়ার! থকউ তার বাপ-দাদার অনযায়
সোমলাচনা বরদােত করমত পামর না। অেচ সাহাবীগমের ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষে
করা আোমদর নপতা-োতা ও দাদা-নানার ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষমের থচময়ও লক্ষথকানি গুে থবনে জরুরী। েুসলোন হময়ও নকভামব সাহাবীগমের থদাষ্চচো করমত
পামর, বা থদাষ্চচো শুমন বরদােত করমত পামর, তা থবাধ্গেয নয়।
ভ্রানন্ত ননরসন-২: বতেোমন অমনক নবযনেনক্ষত থলাক আমলে সোমজর নবরুমি
বুমঝ না বুমঝ তামদর গুরুমদর অনুকরমে নবনভন্ন অনভমযাগ উত্থাপন কর
সোমলাচনা কমর োমক। অেচ উলাোময় নকরাে দ্বীমনর কাজ করমেন, তারা
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে-এর ওয়ানরে, তাই তামদরমক গানল
থদওয়া, তামদরমক থহয় করা, তামদর সোমলাচনা করা েরী‘আমতর দৃনষ্টমত কুফরী
কাজ। এমত ঈোন চমল যায়। আর ঈোন চমল থগমল অতীত জীবমনর সেস্ত থনক
আেল বরবাদ হময় থযমত পামর, নববাহ নবমিদ হময় থযমত পামর। েৃতুযর পর
কবমর তামদর থচহারা নকবলার নদক থেমক আপনা আপনন অনয নদমক নফমর যামব
বমল হাদীমস এমসমে। আল্লাহ তা‘আলা সকলমক থহফাযত করুন।
তামদর থসই অনভমযাগ েূলত ভ্রানন্তপ্রসূত। থসই ভ্রানন্ত ননরসমন তামদর উত্থানপত
নবনভন্ন অনভমযামগর জবাব ননমে উপস্থাপন করা হমি। আেরা অনভমযাগগুমলা
উমল্লখ্পূবেক তার জবাব এজমনয প্রদান করনে, যামত কমর তামদর অনভমযামগর
যবননকাপাত হয় এবং এরদ্বারা আমলে সোমজর থদাষ্ামরাপ করা থেমক দূমর
থেমক সরল প্রাে েুসলোনগে ননমজমদর ঈোন বােঁচামত পামরন।
প্রেে অনভমযাগ: তারা অনভমযাগ কমর, উলাোময় নকরাে োদরাসার েমধ্য শুধ্ু
কুরআন-হাদীস থকন নেক্ষা থদয়? এর সামে নবনভন্ন রকে কানরগনর বা হস্ত নেল্প
ইতযানদ নেক্ষা নদমত তামদর বাধ্া থকাোয়?
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জবাব: অনভমযাগকারীরা েূলত কওেী োদরাসায় নেক্ষার লমক্ষয-উমদ্দমেয সম্পমকে
থব-খ্বর। এজনয তামদর েমধ্য এই আপনত্ত উমঠমে। তাহমল শুনুন , দক্ষ ও
অনভজ্ঞতাসম্পন্ন থলাক দ্বারা পনরচানলত না হমল দননয়ামত থকান নজননসই
ভামলাভামব নিমক োকমত পামর না। বরং নকেুনদন পমরই তা নবলুপ্ত হময় যায়।।
দ্বীন ইসলাে োনবজানতর জমনয আল্লাহর পক্ষ থেমক দননয়াও আনখ্রামতর
কানেয়ানবর জমনয সবমচময় বড় থনয়ােত । সুতরাং, এ থনয়ােমতর স্থানয়মত্বর জমনয
প্রমতযক জাোনায়, প্রমতযক এলাকায় নবজ্ঞ ও পারদেেী হিানী উলাোময় নকরামের
বড় একনি জাোত নবদযোন থেমক সহীহভামব দ্বীমনর সকল নবভামগ নখ্দেত
আনজাে থদওয়া জরুরী। কওেী োদরাসারগুমলার েূল লক্ষয ও উমদ্দেয হমলা,
েুসনলে নেল্লামতর এ দ্বীনন দানয়ত্ব ও চানহদা পূরমের জনয হিানী ও আল্লাহওয়ালা
নবজ্ঞ উলাো দল সৃনষ্ট করা, যামত দ্বীন ইসলামের স্থানয়ত্ব ও প্রচার প্রসামর এবং
েুসলোনমদর দ্বীনন প্রময়াজন নেিামত থকান থক্ষমত্র থকান রকে সেসযার সৃনষ্ট না
হয়। আল-হােদনলল্লাহ, এ লমক্ষয একননষ্ঠভামব কওেী োদরাসাসেূহ নীরব
আমোলন চানলময় যামি এবং তারই বমদ লমত চরে নফতনার এ যুমগ এখ্মনা
েুসলোনগে সহীহ দ্বীন- ঈোন ননময় নিমক আমেন। এখ্ন যনদ কওেী
োদরাসাসেূমহর নসমলবামস হস্তনেল্প, কানরগর প্রনেক্ষে প্রভৃনত অন্তভুেক্ত করা হয়,
তাহমল এসব প্রনতষ্ঠান থেমক আর নবজ্ঞ পারদেেী উলাো সৃনষ্ট হমব না। থযেন
সরকারী োদরাসা থেমক হমি না এবং এিা কখ্মনা সম্ভব নয়। কারে, কুরআন
হাদীমসর জ্ঞান অতযন্ত সূক্ষ্ণ ও সুগভীর। প্রখ্র োত্র যনদ একননষ্ঠভামব এই জ্ঞান
অধ্যয়ন কমর, তাহমল থস এিা আয়মত্ত আনমত পারমব। নকন্তু দ্বীনন ইলমের সামে
দননয়ানব নবষ্ময়র নেশ্রে ঘিামল, তার পমক্ষ আর থকানভামবই এিা সম্পূেেরূমপ
আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কোয় বমল, ‘থতালা দমধ্ থপালা বােঁমচ না।’ সুতরাং তখ্ন
থযসব নােমক ওয়ামস্ত আমলে ততরী হমব, তামদর দ্বারা দ্বীন ইসলাে নিমক োকমব
না এবং তামদর থেমক জনগে সহীহ দ্বীনও পামব না। তাই দ্বীন রক্ষার স্বামেেই
কওেী োদরাসা কুনির নেল্প, কানরগনর প্রনেক্ষে প্রভৃনত প্রমবে করামনা হয় না।
নবষ্য়নি আমরা পনরষ্কার কমর থবাঝাবার জমনয অনভমযাগকারীমদর ননকি আোমদর
প্রশ্ন থয, আপনারা এ ধ্রমের প্রস্তাব থকন নদমিন না থয, থেনডমকল কমলমজ শুধ্ু
ডাক্তার ততরী করা হমি থকন? থসখ্ামন নকেু কোমসের সাবমজক্টও েুকামনা থহাক।
যামত তামদর েমধ্য দ ধ্রমের থযাগযতা সৃনষ্ট হয়। থতেননভামব ইনঞ্জননয়ানরং
কমলজ- ইউননভানসেনিগুমলামত থেনডমকল সাময়ন্স প্রমবে করামনা থহাক। যামত
কমর তারা ইনঞ্জননয়ার হওয়ার সামে সামে ডাক্তারও হমত পামর। ফমল তারা
জানতর জমনয নদ্বগুে নখ্দেত আনজাে নদমত পারমব।
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আজ পযেন্ত থকান পাগলও এ ধ্রমের নচন্তা কমরনে নক? ননশ্চয়ই নয় কারে কী?
কারে এিাই থয, এমত দমিার থকানিাই ভামলাভামব নেক্ষা লাভ করা যামব না।
তাহমল োদরাসার বযাপামর আপনামদর এ ধ্রমের থবওকুনফ প্রস্তাব থকন?
আসল কো হমি, থসই অনভমযাগকারীরা দ্বীনন ইলমের প্রময়াজনীয়তা স্বীকার কমর
না। থজমন রাখ্ুন, সকমলর জনয ডাক্তার-ইনঞ্জননয়ার হওয়া জরুরী নয়; নকন্তু
প্রময়াজনীয় ইলমে দ্বীন নেক্ষা করা প্রমতযমকর ওপর ফরয। প্রমতযক েুসনলে
ডাক্তার, ইনঞ্জননয়ার ও অেেনীনতনবমদর জনয ইলমে দ্বীন নেক্ষা করা ফরয। নকন্তু
থকান আমলমের জমনয ডাক্তার, ইনঞ্জননয়ার হওয়া জরুরী নয়, বরং এিা সেীচীনও
নয়। কারে দই লাইমনর নখ্দেত থকউ কখ্মনা একসমঙ্গ আনজাে নদমত পারমব
না। থয থকান একিা পূেেভামব পাঠ করমল, অনযিা বাদ পড়মত বাধ্য। সুতরাং
উলাোময় নকরােমক এ ধ্রমের অনেেক পরােেে না নদময় তারা যনদ েুল -কমলমজ
নগময় থসখ্ানকার নসমলবামস ফরময আইন পনরোে ইলমে দ্বীন নেক্ষামক
বাধ্যতােূলক করার পরােেে থদন তাহমল থসিা হমব সনতযকার অমেে েুসনলে
জানতর কলযাে কােনা। তামত েুসনলে থেমলমদর দ্বীন ও ঈোমনর থহফাযত হমব।
েুসনলে সন্তানরা খ্ৃষ্টানী ও নহেুয়ানী কৃনষ্ট-কালচামর প্রভানবত বা প্রমরানচত না
হময় ইসলামের নদমকই ধ্ানবত হমত োকমব। বতেোমন থয েুসলোন ও নহেু ,
েুসলোন ও খ্ৃষ্টান, েুসলোন ও নানস্তমকর োমঝ হারােভামব নবময়-োদী হমি,
তা দ্বীনন ইলে নববনজেত ভ্রান্ত নেক্ষানীনতরই কুফল। থকান জানতর নেক্ষানীনত যনদ
ভ্রান্ত হয় এবং নেক্ষার নামে কুনেক্ষা চলমত োমক, তাহমল থস জানতর ধ্বংস
অননবাযে। তাই জানতমক থসই ধ্বংমসর হাত থেমক বােঁচামত সমচষ্ট থহান এবং
উলাোময় নকরাে সম্পমকে অময নক্তক নচন্তাধ্ারা পনরতযাগ করুন।
নদ্বতীয় অনভমযাগ: আমলেগে শুধ্ু েসনজদ, োদরাসা, খ্ানকাহ আর ওয়াজননসহত ননময় বযস্ত োমকন থকন? তারা নক জানতর জমনয নকেু নখ্দেত আনজাে
নদমত পামর না? তারা ইিা করমল নবনভন্ন অনফস-আদালমত বযবসা-বানেমজয,
নেল-ফযাক্টরীমত শ্রে নদমত পারমতন! তামত জানতর অমনক উপকার হমতা।
জবাব: নকেু থলাক কওেী োদরাসায় পমড় দ্বীনন লাইমন পারদেেী হময়মেন,
আমলে হময়মেন, থতেনন আমরা নকেু থলাক থজনামরল লাইমন পমড় পারদেেী হময়
থকউ ডাক্তার, থকউ ইনঞ্জননয়ার, থকউ অেেনীনতনবদ ইতযানদ নডনগ্র অজেন কমরমেন।
এখ্ন নক থকউ প্রশ্ন তুলমব থয, ডাক্তাররা শুধ্ু হাসপাতামল আর নিননমক থকন বযস্ত
োকমব? তারা বযবসা-বানেমজয, নেল-কারখ্ানায় শ্রে নদমল থতা জানতর অমনক
উপকার হমতা! ননশ্চয়ই এই প্রশ্ন থকউ করমব না। কারে, ডাক্তার এই কাজ শুরু
করমল জানত নবনা নচনকৎসায় োরা যামব। নঠক থতেননভামব উলাোময় নকরাে যনদ
নেল-ফযাক্টনর ও বযবসা-বানেমজয আত্মননময়াগ কমরন, তাহমল জানত নবনা
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নহদায়ামত ঈোনহারা হমব। তারা ইলমে দ্বীমনর থসবা থেমক বনঞ্চত হমল,
ননুঃসমেমহ নবপেগােী হময় জাহান্নামের পমে অগ্রসর হমব। জানতমক থসই ধ্বংমসর
হাত থেমক বােঁচামতই আমলে-উলাোগে দ্বীমনর নযম্মাদারী ননময় বযস্ত আমেন।
তদপনর আমলেগে জাগনতক উন্ননতর োধ্যেও বমি। কারে, একনি হাদীমস
পামকর সারকো হমলা. ‘নকেু থলাক থয দ্বীন নেক্ষা করা ও নেক্ষা থদওয়ার কামজ
আত্মননময়াগ কমরমেন, তামদরমক উনসলা কমর আল্লাহ তা‘আলা সকলমক
প্রনতপালন করমেন ‘অনয এক হাদীমসর সারেেে হমলা, ‘আমলে ও তামলমব
ইলমের োধ্যমে দ্বীন নিমক োকার ওপরই জগমতর স্থানয়ত্ব ননভেরেীল।’ বলা
বাহুলয, আমলে-উলাো ও তানলমব ইলেমদর দ্বীনন নখ্দেমতর বমদ লমতই আল্লাহ
তা‘আলা জনেমন ফসল নদমিন, বযবসায়ীমদর বযবসায় বরকত নদমিন, কলকারখ্ানায় উন্ননত দান করমেন। এক কোয় চীন, রানেয়া, জাপান, জােোন,
ইংলযান্ড, আমেনরকাসহ সারা নবশ্ব নিমক আমে উলাোময় নকরামের দ্বীনন নখ্দেমতর
উনসলায়। থযনদন এ দ্বীনন নখ্দেত বন্ধ হময় যামব, থসনদন দননয়া আর নিমক
োকমব না। বরং থসনদন েহাপ্রলয় বা নকয়ােত সংঘনিত হময় সব ধ্ুনলসযাৎ হময়
যামব।
তাোড়া আমরা লক্ষয করুন, সংসদ সদসযগে নেল-ফযাক্টরীমত থযাগদান করমল
থযেন থদে চলমব না, থতেননভামব উলাোময় নকরাে জনগমের দ্বীনন নখ্দেত বাদ
নদময় দননয়ানব কামজ লাগমল দননয়াও অচল হময় ধ্বংস হময় যামব। যারা
েুসলোন, কুরআন-হাদীস স্বীকার কমরন, তামদর সনম্বৎ থফরাবার জমনয আেরা
এসব কো থপে করলাে। েরী‘আমতর নবরুিাচরেকারী অবাধ্য নানস্তক-েুরতামদর
সামে আোমদর থকান তকে-নবতকে থনই।
তৃতীয় অনভমযাগ: আমলে সোজ পরজীবী হময় থবেঁমচ োকা পেে কমরন থকন?
তারা বযবসা-বানেমজয বা দননয়াবী অনয থকান থপো অবলম্বন কমর আত্মননভেরেীল
হময় চলমত পামরন না?
জবাব: দননয়ানব নেক্ষায় পারদেেী ও বড় বড় নডনগ্রধ্ারী থলামকরা অমনক শ্রে,
সেয় ও পয়সা বযয় কমর নবনভন্ন লাইমন পারদেেী হময় থসই লাইমন জানতর থসবা
করমেন এবং জানতর ননকি থেমক তার নবননেয় গ্রহে কমর তার দ্বারা জীনবকা
ননবোহ করমেন। এিাই সেগ্র নবমশ্বর একিা সাধ্ারে ননয়ে। প্রমতযমক তার লাইন
অনুযায়ী জানতমক থসবা কমর নবননেয় গ্রহে করমবন-এর েমধ্য থদামষ্র নকেু থনই
এবং এ জমনয যারা ননমজমক উৎসগে কমরমেন, তামদরমক থকউ পরজীবী বমল না।
তাহমল প্রশ্ন হমলা, উলাোময় নকরাে সবোনধ্ক গুরুত্বপুেে নবষ্ময় পারদনেেতা অজেন
কমরমেন এবং তামদর দক্ষতা অনুযায়ী জনগমের দ্বীনন থসবা ও নখ্দেমতর জমনয
ননমজর জীবনমক উৎসগে কমরমেন, এর নবননেয় নহসামব জনগে থেমক হালালভামব
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থকান পানরশ্রনেক গ্রহে করমল, থকন তামদরমক পরজীবী বলা হমব? কওে ও
জানতর পক্ষ থেমক এিা নক আমলে সোমজর প্রনত দয়া বা করুো? তারা নক
জানতর কে গুরুত্বপূেে নখ্দেত আনজাে নদমিন? নানক অল্প পনরশ্রমে অনধ্ক
নবননেয় গ্রহে করমেন? বরং আমলেগে জানতর নবরাি নখ্দেত আনজাে নদমিন।
দননয়াও আনখ্রামতর কলযামের রাস্তা একোত্র উলাোময় নকরােই থদখ্ামিন।
োনুষ্মক তারা জাহান্নাে থেমক েুনক্ত থপময় জান্নামতর থযাগয হওয়ার পে প্রদেেন
কমরমেন। তাোড়া দননয়ামত এখ্মনা লজ্জা-েরে নববাহ-োদী, পাক-পনবত্রতা,
আোনতদানর-সততা যতিুকু নবদযোন আমে, তা একোত্র উলাোময় নকরামেরই
অবদান। এর থচময় বড় নখ্দেত আর নক হমত পামর? এর তুলনায় অনযমদর
যতরকে ক্ষেস্থায়ী ও নগেয নখ্দেমতর কতিুকু েূলয আমে? উলাোময় নকরাে
যমেষ্ট শ্রে নদময় থকবলোত্র জীবনধ্ারে উপমযাগী স্বল্প পানরশ্রনেক গ্রহে করমেন।
তােঁরা ডাক্তার, ইনঞ্জননয়ার নেক্ষকমদর তুলনায় অনত সাোনয নবননেয় ননময় োমকন।
তারপরও অযো এ আপনত্ত থকন? আমলেগমের সম্পমকে এ ধ্রমের অনভমযাগ
উত্থাপন জানতর জমনয বড়ই পনরতামপর নবষ্য়। এর দ্বারা দ্বীমনর কামজর গুরুত্বমক
থোি নজমর থদখ্া হয়, যা ঈোমনর জমনয ক্ষনতকর। আল্লাহ তা‘আলা সকলমক
সহীহ ও সনঠক নবমবক বুনি দান করুন।
ভ্রানন্ত ননরসন-৩: অমনমক বমল োমক থয, শুমননে, হাদীমস আমে, আল্লাহ
তা‘আলার দরবামর দ’নি নকতাব বা দফতর আমে। তার একনির েমধ্য শুধ্ু
জান্নাতীমদর নাে আমে। আর অপরনির েমধ্য আমে জাহান্নােীমদর নাে এবং উভয়
খ্াতার নােগুমলা থযাগ কমর থোিসংখ্যা ননধ্োনরত কমর থদওয়া হময়মে। তার েমধ্য
থকান থহরমফর বা কেমবনে হমব না। তাহমল প্রশ্ন হময় থয, সবনকেু যনদ আমগই
নননদেষ্ট হময় নগময় োমক, তাহমল আোমদর কষ্ট কমর আর আেল করার প্রময়াজন
নক? তাোড়া আেল কমরই বা লাভ কী? ফায়সালা থতা আমগই হময় থগমে।
জবাব: আপনন থয হাদীসনি শুমনমেন, তা সহীহ ও সনঠক। হাদীমসর নবনভন্ন
নকতামব উক্ত হাদীসনি বনেেত আমে। তমব উমল্লনখ্ত হাদীসনির বযাপামর ননমজ
ননমজ থকান নসিান্ত বযক্ত করা উনচত নয়। কারে তাকদীমরর বযাপামর ননমজর
আকুল-বুনি দ্বারা গমবষ্ো করা বা তকে-নবতমকে নলপ্ত হওয়া অেবা নবস্তানরত অবস্থা
সম্পমকে প্রশ্ন করা েরী‘আমত ননমষ্ধ্। একো নঠক থয, আল্লাহ তা‘আলা তার
পনরপূেে জ্ঞান ও ইলমের দ্বারা নলমখ্ থরমখ্মেন থয, ননমজর এখ্নতয়ার অনুযায়ী
আেল কমর থকান বাো জান্নামতর বানসো হমব, আর থকান বাো হমব
জাহান্নামের বানসো। তমব নতনন এরূপ থকন নলমখ্ থরমখ্মেন, তা নতননই ভামলা
জামনন। এর েমধ্য অমনক নহকেত নননহত রময়মে। আোমদর শুধ্ু এতিুকুই
জানমত হমব থয, এ বযাপামর আোমদর করেীয় কী? এর থচময় অগ্রসর হওয়া
উনচত নয়। এ বযাপামর বাোর নযম্মাদারী হমলা, আল্লাহ তা‘আলার এই
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ফায়সালার ওপর ঈোন আনা এবং বাস্তনবক পমক্ষ থয দ’নি নকতাব ততরী আমে,
তা েমনপ্রামে নবশ্বাস করা। এতিুকু করমল আোমদর দানয়ত্ব আদায় হময় থগল।
এর ওপর নভনত্ত কমর আেল না করা বা নবনভন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা আোমদর দানয়ত্ব
বনহভূেত বা অননধ্কার চচোর োনেল।
সারকো, আোমদর কতেবয হমি, উক্ত দই নকতামবর ওপর ঈোন রাখ্া এবং
ননমজর ইখ্নতয়ার দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার হুকুে-আহকাে ও নবনধ্ ননমষ্ধ্
বাস্তবায়ন করা। কারে, উক্ত নকতাবদ্বময় কী থলখ্া আমে, তা আোমদর জানা
থনই। তাোড়া থসই থলখ্া দ্বারা আোমদর ইখ্নতয়ার ও েনক্ত থতা নষ্ট হময় যায় নন!
সুতরাং, নকতামব যা-ই থলখ্া োকুক, আোমদর আেল কমর থযমত হমব। এিাই
বাোর বমেগী ও তার দানয়ত্ব। এরই েমধ্য তার সানবেক কলযাে নননহত রময়মে।
উক্ত হাদীস শুমন আপনন থয প্রশ্ন কমরমেন, স্বয়ং সাহাবাময় নকরাে রানয. ও একই
প্রশ্ন কমরনেমলন। তার জবামব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাে তামদরমক
ভরসা কমর বমস না থেমক আেল করমত বমলনেমলন। কারে আেল বাোর
ইখ্নতয়ামরর অন্তভুেক্ত নবষ্য়।
উক্ত নকতাব দনি সম্পমকে একনি উদাহরে থপে করা হমি- আো করা যায় থয,
এর দ্বারা নবষ্য়নি অমনকিা পনরষ্কার হময় যামব। থযেন, একজন নযায়পরায়ে
েুসনলে বাদোমহর দরবামর নবনভন্ন থলামকর যাতায়াত ও থযাগামযাগ আমে। থকউ
বাদোহমক দ্বীনন বযাপামর সহমযানগতা করমত আমসন এবং তার দ্বীনদারীর কারমে
বাদোহ তামক েুহাব্বত ও শ্রিা কমরন। আবার অমনমক ননমজর হীন স্বােে
আদাময়র জমনয বাদোমহর প্রনত বাহযত েুহাব্বত প্রদেেন করমবন। এক সেয়
বাদোহ ইিা প্রকাে করমলন থয, প্রকৃত বাদোহমপ্রেীমদর পুরুষ্কৃত করমবন। নকন্তু
সেসযা হমলা, নকল েুহাব্বতকারীরা দনোে রিামব থয, বাদোহ েমহাদয় আোমদর
প্রনত ইনসাফ করমলন না। বাস্তমব আেরাও তামক ভামলাবানস, নকন্তু নতনন
আোমদরমক পুরষ্কার না নদময় অনযমদরমক নদমলন। এ সেসযা থেমক বােঁচার জমনয
বাদোহ একিা নহকেত অবলম্বন করমলন। বাদোহ বলমলন-১ে দফতমর যামদর
নাে এমসমে, তামদরমক নননদেষ্ট তানরমখ্ আনে পুরুষ্কৃত করব। আর ২য় দফতমর
যামদর নাে এমসমে, তামদরমক নননদেষ্ট তানরমখ্ আনে োনস্ত প্রদান করব এবং
উভয় দফতর চূড়ান্ত কমর থেমষ্ থোিসংখ্যা নলমখ্ থদওয়া হময়মে। সুতরাং, এর
েমধ্য পনরবতেমনর থকান সুমযাগ থনই। বাদোমহর এই থঘাষ্োর পর প্রকৃত
বাদোহমপ্রেীগে তামদর আচার-আচরে ও দরবামর যাতায়ামতর েমধ্য থকানরূপ
পনরবতেন করমলন না। তারা বলমলন থয, আেরা আল্লাহর সন্তুনষ্টর জমনয এই
আল্লাহওয়ালা বাদোহমক েুহাব্বত করনে এবং তার কামজ সহমযানগতা করনে।
সুতরাং, আেরা থনক কাজ কমরই যাব। চাই বাদোহ আোমদরমক পুরষ্কৃত করুন
বা োনস্ত প্রদান করুন, এিা বাদোমহর ননজস্ব বযাপার। আর স্বােোমন্বষ্ী েহল
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বাদোমহর থঘাষ্োর পমর বাদোমহর দরবামর আসা-যাওয়া ও সহমযানগতা
সম্পূেেরূমপ বন্ধ কমর নদল। তারা বলমত লাগমলা থয, দনি দফতর যখ্ন ততরী হময়
থগমে, তাহমল এখ্ন দরবামর যাতায়াত বৃো। কারে, প্রেে দফতমর নাে োকমল
সবোবস্থায় পুরষ্কার পাওয়া যামব। আর নদ্বতীয় দফতমর নাে োকমল োনস্ত থভাগ
করমতই হমব। সুতরাং দরবামর যাওয়া না যাওয়ার োমঝ থকান পােেকয থনই।
কামজই দরবামর নগময় সেয় নষ্ট না কমর ননমজর কাজ করাই ভামলা। এর পমর
নননদেষ্ট তানরমক থদখ্া থগল থয, যারা দফতমরর ওপর ভরসা কমর যাতায়াত বন্ধ
কমর নদময়নেল তারা তামদর অপরামধ্র োনস্ত থপময়মে। আর যারা দফতমরর ওপর
ননভের না কমর ননমজর দানয়ত্ব পালন কমর থগমে, তারা সকমলই তামদর খ্ামলস
েুহাব্বমতর কারমে পুরষ্কৃত হময়মেন। এিা হমলা উপমরাক্ত নবষ্ময়র একনি
উদাহরে। এর ওপর নভনত্ত কমর আেরা আল্লাহ তা‘আলার দই নকতামবর স্বরূপ
উপলনব্ধ করমত পানর। আল্লাহ তা‘আলা রুমহর জগমত প্রেে যখ্ন সকলমক জো
কমরনেমলন, তখ্নই ননমজর ইলে েুতানবক এক দলমক জান্নামত, আমরক দলমক
জাহান্নামে পাঠামত পারমতন, নকন্তু এেতাবস্থায় কানফর-েুেনরকমদর আল্লাহর
নবরুমি এই অনভমযামগর সুমযাগ োকমতা থয, আল্লাহ আোমদরমক দননয়ায়
পানঠময় আেল করার সুমযাগ নদমল আেরা অনযমদর থেমক থবনে আেল করতাে।
নকন্তু আল্লাহ থতা আোমদরমক সুমযাগই নদমলন না। কামজই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয়
ইলে দ্বারা ফায়সালা না কমর সকলমক আেমলর সুমযাগ নদময় দননয়ামত
পানঠময়মেন এবং উভয় দফতমরর কো থঘাষ্ো কমরমেন। এখ্ন দননয়ামত যারা
দফতমরর ওপর ঈোন থতা রাখ্মব, নকন্তু দফতমরর ভরসায় আেল পনরতযাগ
করমব না, হােমরর েয়দামন থদখ্া যামব থয, শুধ্ু তামদরই নাে জান্নাতী দফতমর
থলখ্া আমে। আর যারা দফতমরর ওপর ননভের কমর আেল কমরনন, দননয়ার
বযাপামর তারা খ্ুব বুনিোন হমলও আনখ্রামতর নবষ্ময় বড়ই অলস । অেচ যুনক্ততমকে খ্ুব পারদেেী। হােমরর েয়দামন থদখ্া যামব থয, এেন থলাকগুমলার নাে
জাহান্নামের খ্াতায় নলনপবি করা হময়মে। সারকো, আল্লাহর ও নকতাবদ্বময়র
ওপর ননভের কমর আেল থেমড় থদয়া যামব না, বরং আেল করমত োকমত হমব।
তাহমলই পরকামল জান্নাত লামভ সক্ষে হওয়া যামব।
সোপ্ত
হযরতওয়ালার “নকতাবুল ঈোন” নকতামবর ৩য় অধ্যায় থেমক সংকনলত
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