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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
প্ৰথম: বিদ‘আতৰ সংজ্ঞা 

আবেধাবেকোভে বিদ‘আত শব্দভ া البدع শব্দৰ পৰা গৃহীত- যাৰ অথথ হহভছ 
পূিথেতথী ককাভো উদাহৰণবিহীে ককাভো িস্তু সৃবি িা আবেষ্কাৰ কৰা। কযভে 
আল্লাহ তা‘আোই হকভছ, 

ۡرِضِۖ ﴿
َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو  [ ١١١: ابلقرة]﴾ بَِديُع ٱلسَّ

“কতওঁ আকাশমণ্ডে আৰু পৃবথেীৰ উদ্ভােক।” [ছুৰা আে-িাকাৰা, আয়াত: ১১৭] 
অথথাৎ পূিথেতথী ককাভো েমুোবিহীে এই দু াৰ কতওঁ উদ্ভােক িা সৃবিকতথা।  
আল্লাহ তাআোই আে ঠাইত এই শব্দভ া িযেহাৰ কবৰ হকভছেঃ 

َِن ٱلرُُّسلِ ﴿ ٗعا م   [ ٩: االحقاف]﴾ قُلأ َما ُكنُت بِدأ
“ককাো, মই ককাভো েতুে ৰাছুে েহয়।” [ছুৰা আে-আহকাফ, আয়াত: ৯] 
অথথাৎ মই আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা কতওঁৰ িান্দাসকেৰ প্ৰবত িাতথা-িাহক বহচাভপ 
প্ৰথম ৰাছুে েহয়; িৰং কমাৰ পূভিথ আৰু িহুভতা ৰাছুে আগমে কবৰভছ। 
এইদভৰ ককাো হয় কয ‘অমুক িযবিভয় এ া বিদ‘আত উদ্ভােে কবৰভছ’ অথথাৎ 
এভে এ া পন্থা প্ৰচেে কবৰভছ বযভ া ইয়াৰ পূভিথ আে ককাভোভে কৰা োবছে।  
উদ্ভােে দুই প্ৰকাৰ  
১. প্ৰথাগত উদ্ভােে: কযভে আধুবেক আবেষৃ্কত িস্তুসমূহৰ উদ্ভােে। এইভ া মুিাহ 
আৰু জাভয়য িা হিধ। বকয়ভো প্ৰথাৰ কেত্ৰত ইিাহাত িা হিধ কহাোভ াভেই 
মূেেীবত (ভযবতয়া হেভক ‘োজাভয়য িা অবিধ’ কহাোৰ দেীে কপাো োযাি।) 
২. ধমথীয় কেত্ৰত উদ্ভােে: এইভ া হহভছ দ্বীেৰ মাজত ককাভো বিদ‘আত সৃবি 
কৰা। এইভ া হাৰাম। বকয়ভো দ্বীেৰ কেত্ৰত অেুসৃত েীবত হহভছ, তাওকীফী 

অথথাৎ সমূ্পণথৰূভপ ককাৰআে আৰু ছুন্নাহৰ ওপৰত বেেথৰশীে। েিী চাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ অছাল্লাভম হকভছেঃ 

نَا َهذَ » ْمري
َ
ْحَدَث ِفي أ

َ
، َفُهَو رَد  ا َما َمْن أ يهي  «لَيَْس في
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“বয িযবিভয় আমাৰ এই দ্বীেৰ মাজত এভেকুো ককাভো প্ৰথা উদ্ভােে কবৰি, 

বযভ া দ্বীেৰ অন্তগথত েহয়, কসইভ া প্ৰতযাখ্যাত”।1    
ْمُرنَا َفُهَو رَد  »

َ
َل َعَمًلا لَيَْس َعلَيْهي أ  «َمْن َعمي

“ককাভো িযবিভয় যবদ এভে ককাভো আমে কভৰ বযভ া আমাৰ দ্বীেৰ অন্তেূথি 

েহয়, কসইভ া প্ৰতযাখ্যাত”।2 
বদ্বতীয়: বিদ‘আতৰ প্ৰকাৰভেদ 
দ্বীেৰ কেত্ৰত বিদ‘আত দু া োগত বিেি: 
প্ৰথম কেণী: কথা আৰু আক্বীদাৰ কেত্ৰত বিদ‘আত। কযভে জাহবময়া, মুতাবযো, 
ৰাবফজা আৰু যােতীয় ভ্ৰান্ত বফৰকাসমূহৰ িিিয আৰু আক্বীদা। 
বদ্বতীয় কেণী: ইিাদতৰ কেত্ৰত বিদ‘আত। কযভে, এভে পন্থাত আল্লাহৰ ইিাদত 
কৰা বযভ া কতওঁ অেুভমাদে কৰা োই। ইয়াৰ ককইিা াও প্ৰকাৰ আভছ:  

প্ৰথম প্ৰকাৰ: কমৌবেক ইিাদতৰ কেত্ৰত বযভ া বিদ‘আত কৰা হয়। কযভে, 
এভেকুো এ া ইিাদত সৃবি কৰা, চৰীয়তত যাৰ ককাভো দেীে োই। উদাহৰণ 
স্বৰূভপ কি পাবৰ, এভেকুো এ া ছাোতৰ উদ্ভােে কৰা বযভ া চৰীয়ত 
অেুভমাবদত েহয় অথিা এভেকুো ছওমৰ প্ৰচেে ঘভ াো বযভ া আচেভত 
চৰীয়তত অেেুভমাবদত অথিা চৰীয়ত সমবথথত কোভহাো এভেকুো সকভো 
উৎসে কযভে জভমাৎসে প্ৰেূবত পােে কৰা। 
বদ্বতীয় প্ৰকাৰ: চৰীয়ভত অেুভমাবদত ইিাদতৰ কেত্ৰত ককাভো অংশ সংভযাজে 
আৰু িৃবি কৰা। কযভে, কজাহৰ অথিা আছৰ ছাোতত এক ৰাকাত িৃবি কবৰ 
পাঁচ ৰাকাত আদায় কৰা।  
তৃতীয় প্ৰকাৰ: চৰীয়ত বসি ইিাদত আদায়ৰ পিবতত বযভ া বিদ‘আত কৰা 
হয়। কযভে চৰীয়ত বসি কোভহাো এভে ককাভো পন্থাত কসই ইিাদতভ া আদায় 

                                           
1 ছহীহ িুখ্াৰী, হাদীছ েং ২৬৯৭; ছহীহ মুছবেম, হাদীছ েং ১৭১৮ 
2 ছহীহ মুছবেম, হাদীছ েং ১৭১৮ 
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কৰা। ইয়াৰ উদাহৰণ হ’ে: চৰীয়ত অেুভমাবদত বযবকৰ িা দুআ একবত্ৰতোভে 
এভকেভগ তাে আৰু সুৰ বমোই পাঠ কৰা। এইদভৰ ইিাদতৰ কেত্ৰত বেজৰ 

ওপৰত এভেকুো কভঠাৰতা আভৰাপ কৰা বযভ াৰ িাভি বস ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ অছাল্লামৰ ছুন্নতৰ পৰা িাবহৰ হহ যায়। 
চতুথথ প্ৰকাৰ: চৰীয়ত বসি ইিাদতৰ িাভি চৰীয়ত কতৃথক বেধথাবৰত কোভহাো 
এভেকুো সময় বেধথাৰণৰ দ্বাৰা বয বিদ‘আত কৰা হয়। কযভে, শ্বািাে মাহৰ ১৫ 
তাবৰখ্ৰ বদে আৰু ৰাবতক ছওম আৰু ছাোতৰ িাভি বেধথাবৰত কৰা। বকয়ভো 
ছওম আৰু ছাোত চৰীয়ত বসি; বকন্তু তাক ককাভো এ া সময়ৰ েগত সমৃ্পি 
কৰাৰ িাভি দেীে থকা প্ৰভয়াজে।  
তৃতীয়: সকভো কেণী বিোগসহ দ্বীেৰ কেত্ৰত বিদ‘আতৰ হুকুম িা বিধাে  
দ্বীেৰ কেত্ৰত সকভো বিদ‘আভতই হাৰাম আৰু ভ্ৰিতা। বকয়ভো েিী চাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ অছাল্লাভম হকভছেঃ 

 بيْدَعٍة َضًَللَةٌ »
، فَإينَّ ُُكَّ ُُمَْدثٍَة بيْدَعٌة، َوُُكَّ ُموري

ُ
 «َوإييَّاُكْم َوُُمَْدثَاتي اْْل

“েতুে েতুে বিষয়ৰ পৰা কতামাভোভক পৰভহজ কবৰিা। বকয়ভো প্ৰভতযক েতুে 
বিষভয়ই বিদ‘আত আৰু প্ৰভতযক বিদ‘আভতই ভ্ৰিতা”।3 
েিী চাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ অছাল্লাভম আৰু হকভছেঃ 

، َفُهَو رَد  » يهي نَا َهَذا َما لَيَْس في ْمري
َ
ْحَدَث ِفي أ

َ
 «َمْن أ

“বয িযবি আমাৰ এই দ্বীেৰ মাজত এভেকুো ককাভো প্ৰথা উদ্ভােে কবৰি, বযভ া 

দ্বীেৰ অন্তগথত েহয়, কসইভ া প্ৰতযাখ্যাত”।4 
ْمُرنَا َفُهَو رَد   »

َ
َل َعَمًلا لَيَْس َعلَيْهي أ  « َمْن َعمي

“ককাভো িযবিভয় যবদ এভে ককাভো আমে কভৰ বযভ া আমাৰ দ্বীেৰ অন্তেূথি 

েহয়, কসইভ া প্ৰতযাখ্যাত”।5 

                                           
3 ছুোে আবি দাউদ, হাদীছ েং ৪৬০৭ 
4 ছহীহ িুখ্াৰী, হাদীছ েং ২৬৯৭; ছহীহ মুছবেম, হাদীছ েং ১৭১৮ 
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হাদীছ দু াৰ দ্বাৰা প্ৰমাবণত হ’ে কয, দ্বীেৰ কেত্ৰত েে উদ্ভাবেত সকভো পন্থাই 
বিদ‘আত আৰু প্ৰভতযক বিদ‘আভতই ভ্ৰিতা আৰু প্ৰতযাখ্যাত। এই কথাৰ অথথ 
বিদ‘আত হাৰাম। বকন্তু বিদ‘আতৰ কেণী বিোগ অেুযায়ী হাৰাম কহাোৰ 
বিষয়ভ া বিবেন্ন স্তৰৰ হয়। বকয়ভো ইয়াৰ মাজত বকছুমাে হ’ে স্পি কুফুৰী। 
কযভে, কিৰিাসীসকেৰ হেক য োেৰ উভেভশয কিৰৰ চাবৰওফাভে তাোফ কৰা 
আৰু জভিহ কৰা েগভত মান্নত কৰা। কিৰিাসীসকেৰ ওচৰত দুআ কৰা 
আৰু সহায় প্ৰাথথো কৰা। এইদভৰ চৰমপন্থী-জাহবময়া আৰু মুতাবযোসকেৰ 
বিবেন্ন িিিযও ইয়াৰ অন্তেূথি আভছ।  
বিদ‘আতৰ মাজত আভছ এভেকুো প্ৰথা বযভ া আক্বীদাগতোভে ফাভছকী িুবে 
পবৰগবণত। কযভে, কথা আৰু আক্বীদাৰ কেত্ৰত খ্াভৰজী, কাদবৰয়া আৰু 
মুৰবজয়াসকেৰ বিদ‘আত বযভ া চৰীয়তৰ দেীেসমূহৰ পবৰপন্থী। 
বকছুমাে বিদ‘আত এভেকুো আভছ বযভিাৰ গুোহ বহচাভপ বিভিবচত। কযভে, 
দুবেয়াতযাগী কহাোৰ বিদ‘আত, ৰদত বথয় হহ ছওম ৰখ্া আৰু কযৌেকামো 
দমেৰ িাভি অপাভৰচে কৰা ইতযাবদ বিদ‘আত। 

সমাপ্ত 

 
 

                                                                                           
5 ছহীহ মুছবেম, হাদীছ েং ১৭১৮ 


