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এক বয্ি�রঘটনা এবং িকছু গুরু� পণূ ভাবনা
সকাল ৮টা। মুহা�দ ধড়ফড় কের  ঘুম েথেক লািফেয় উঠল।
িবছানা তয্াগ মা� ছুেট েগল আলিমরার  িদে। �েয়াজনীয়
েপাশাকিট েবর  করল আলিমরা েথেক। তারপর িকছু টা িজিরেয়
হেলা। এরপর  মুখ রাখল আয়নায়। িনেজেক একটু পিরপািট
কের িনেয় ছু টল দরজা পােন।
হায় আ�াহ! ঘর েথেক েবিরেয় যাি� অথচ মুখটুকুও েধায়া হয়িন!
আজ মুহা�েদর  তাড়া আেছ ৈব িক। েস আজ বড় বয্। হােত
কাজ অেনক। আেগভােগই সব সারেত হেব। অনয্থায় তােক
সে�য্ অবিধ কােজই ডুেব থাকেত হে। উপি�ত হেত পারেব না
মীলােদর পুণয্ মাহিফে।
��বয্� হেয় মুহা�দ আবার ঘের এেল। মুখ-হাত ধু েয় মুহূেতর্ই
আবার েবিরেয় এেলা। গািড় িনেজ �াইভ কেরই ছু টেলা অিফেসর 
উে�েশ। অিফেস েপৗঁেছ কালিবল না কের ডুেব েগল কােজর 
মেধয। িকছু ক্ষণ বাে এ�ার  কাজ আর  ঝােমলার  ফাঁক গেলই
তার  মুেঠােফােন একিট েমেসজ এেলা। কাজ ব� কের  মুহা�দ
নজর িদেলা েমাবাইেল। েমাবাইেলর  েমেসজ ব� অন করল।
বাতর্ািট খুলেতই েদখেত েপল : ‘ি�য় ভাই, তুিম িক আ�াহেক
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ভােলাবােসা? ভােলাবােসা িক তাঁর  রাসূল েক?’ মেন মেন েস
জবাব িদল, অবশয্।
তারপর? মুহা�দ পেড় চেল : ‘িন�য় আ�াহর  জনয্ ভােলাবাসা
ঈমােনর সবেচ মজবুত রিশ।’ বাহ, সু �র িলেখেছ েতা!
এবার  েস পরবতর্ী লাইনগুেলােত েচাখ বুলা : ‘যিদ তাঁেদর 
ভােলাবাসার  এই হয় মযর্াদ, তাহেল এও িক স�ব েয, মীলাদ
নবীর  ভােলাবাসা �কােশর  মাধয্ম হওয়া সে�ও িক আমরা তা
েহলায় কািটেয় েদেবা?’ মুহা�দ ম�বয্ করেত লাগল: এ কী ?
জািন না েলাকিট কী বেল? আের! এ েদিখ সােলহ। ভাই সােলহ
আ�াহ েতামােক েহদােয়ত িদন। েমেসেজ কী বলা হেয়েছ তা
ভুেল মুেঠােফানিট েরেখ িদল। বয্� হে পড়ল অসমা� কাজগুেলা
সমা� করেত। আর  হঠাৎ তখনই মেন পড়ল, েস েতা ফজর 
সালাত আদায় কেরিন।
একটু ভাবল, আপনা েথেকই েভেব অবাক হেলা, েকান িজিনসিট
তােক এ মুহূেতর্সালােতর কথা �রণ কিরেয় িদেলা? �ায়ই েতা
েস ফজর  সালাত পেড় না। হােতর  কাজ েফেল মুহা�দ তড়াক
কের লািফেয় উঠল। ফজর সালাত আদােয় েস অ�ের এক অপূবর্
সাড়া ও আি�ক তাড়না েবাধ করল।
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িদনাে� মুহা�দ সব কাজ েশষ করল। মীলােদ যাবার  ��িত
েসের গািড়েত চাপল। গািড়েত বেস ভাবনার লাগাম েছেড় িদল।
মেনর  আরিশেত এেক এেক েভেস উঠেত লাগল সারািদেনর 
তাবৎ ঘটনা। েমেসজিটর কথা, ফজেরর সালােতর কথা, সকােলর 
তাড়াহুেড়া কথা- এমনিক মুখ না ধু েয় ভুেল েবিরেয় আসার 
কথা।
িনেজ িনেজ একটু হাসল। হৃদেয় অনুভব করেলা শাি, তৃি� ও
�শাি�। মুখ েথেক েবিরেয় এেলা : আলহামদু িল�াহ। সকল
�শংসা েকবল আ�াহর জনয।
েস িনেজ িনেজর  কােছ িফের  এেলা। িনেজর  কােছই ৈকিফয়ত
তলব করল বছেরর পর বছর সালাত কাযা করা িবেশষত ফজর 
না পড়া স�েকর।
আপনােক েস �� করল, তুিম িক মেন কেরা, আিম িনয়িমত
ফজর  সালাত পড়েল এই তৃি� ও �শাি� ধের রাখেত পারব?
�রণ  হল শােয়খ খােলেদর  কথা। িযিন তার  সে� েযাগােযাগ 
কেরিছেলন। তাগাদা িদেয়িছেলন তােক আেগভােগই মীলােদ
হািযর হেত।
শােয়খ খােলদ িফ বছর  তার  সে� েযাগােযাগ  কেরন। �রণ 
কিরেয় েদন িমলাদু �বীর  গুরু� পণর্ উপলে
ূ
ক্ষ। আ�াহ
তােক উ�ম িবিনময় দান করু।
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তেব হয্, তার  মনই তােক বলল, এই শােয়খ খােলদ েতা
েতামােক একবারও ফজর সালােতর  কথা �রণ  কিরেয় েদনিন।
িকংবা িতিন এেস েতামােক ফজেরর সালােত িনেয় যানিন। েযমন
কেরন িতিন ঈেদ িমলাদু �বীেত! সারা বছর িতিন বয্� থােক।
সালােতর  �িত েতামােক একটুকু তািগদ েদন না। েকবল এই
সময়িট যখন আেস, েতামােক �রণ কেরন িতিন!
তওবা! তওবা! এ েকমন হীন িচ�া? শােয়খ খােলদ েতা েনককার 
বয্ি। অলী আ�াহ মানু ষ। এটা কেরন িতিন নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ভােলাবাসায়। তাঁর  উ� মযর্াদার  �িত
স�ান েদখােত। ভােলাবাসায়.......। হয্, ভােলাবাসা ৈব িকছু ই
নয়! েমেসজিটেত আজ যা পড়লাম। কত সু �র  কথা েসগুেল।
মুেঠােফানটা েস আবার েবর  করল। ব�ু সােলহ ে�িরত বাতর্ািট
েবর  কের  তা পুনরায় পড়েত লাগল : ‘ি�য় ভাই, তুিম িক
আ�াহেক ভােলাবােসা? ভােলাবােসা িক তাঁর  রাসূল েক? িন�য়
আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর ভােলাবাসা ঈমােনর সবেচ মজবুত িভত।’
একদম খাঁিট কথা। মুহা�দ িনেজেক �� করেলা। রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িক বেলন িন: ঈমােনর মজবুততম
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রিশ হেলা, আ�াহর  জনয্ই ভােলাবাসা এবং তাঁর  জনয্ই ঘৃণ
করা।’? 1
0F

1

. মূ ল হাদীসিট হেলা : বারা’ িবন আেযব রািদআ�াহ আনহু েথেক বিণর,

িতিন বেলন,
َ َ َ َﺗَﺪْرُونَ أَي
ُ َ ََّ َ ْ َ ُ ُ َ لﺼ
َُ ّ
ﺎﻋِﻨْﺪَ ا ﺒ
ّ ﻨﻟَّﻲ
 ﻼة: ﺎن أو�ﻖ ؟ ﻗﻠْﻨﺎ
: ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �ﻘﺎل
ِ اﻹﻳﻤ
ِ ُ ﻋﺮى
ِ
ْ
َ ََ َ
َ
َ ْ َ َ ّ ﺣَﻰﺘ
َ ُ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ ُ َ ََّ َ لﺼ
 �ﻘﺎل،  اﺠﻟ َﻬﺎد
َ ِّﻴَﺎمُ �َﻘﺎلَ ﻣِﺜْ ﻞَ ذَلِﻚ:  ﻼة ﺣﺴﻨﺔ َوﻟيﺲ ﺑِﺬاك ﻗﻠْﻨﺎ: ﻗﺎل
ِ َ ذﻛﺮﻧ
ُ ُ َ َ َ َِّﺜْﻞَ ذَلِﻚَ �ُﻢ
ﷲ
» : ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ ْ�َﻖُ ﻋُﺮَى اﻹِﻳﻤَﺎنِ اﺤﻟَْﺐُّ ﻲﻓ ا
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ِ
ُﺒﻟُْﻐْﺾ
ّ
.«َ�ﻲﻓِ ا
ِ
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের  কােছ আমরা উপিব� িছলাম। িতিন
বলেলন, েতামরা িক জােনা ঈমােনর  েকান রিশিট েবিশ মজবু ত? আমরা
বললাম, সালাত। িতিন বলেলন, সালাত েতা একিট েনকীর  কাজ, এটা তা
নয়। আমরা বললাম, িসয়াম। এবােরা িতিন আেগর মতই বলেলন। এভােব
আমরা িজহাদ পযর্� (ইসলােমর  সব বড় ইবাদতগুেলা) কথা উে�খ
করলাম। িতিন একই উ�র িদেলন। অতপর রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, ‘ঈমােনর  মজবু ততম রিশ হেলা, আ�াহর  জনয্
ভােলাবাসা এবং আ�াহর জনয্ই ঘৃণা কর।’ [ইবন আবী শাইবা, মুসা�াফ :
৩১০৬০; মুসনাদ িতয়ািলসী : ১/১০১; সহী  জােম : ৯৩৫২]
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মুহা�দ পেড় চেল : ‘যিদ তাঁেদর  ভােলাবাসার  এই হয় মযর্াদ,
তাহেল এও িক স�ব েয, মীলাদ নবীর  ভােলাবাসা �কাশেকর 
উপায় হওয়া সে�ও আমরা তা েহলায় কািটেয় েদেবা?’
সােলহ, েস েতা আমার  পুরেনা ব�ু। বালয্কাল েথেকই তােক
িচিন। তােক সবর্দা সব িবষেয় উদয্মী ও অনুসি�ৎসু িহেসে
েদেখ এেসিছ। অেনয্র  মেতর  �িত তার  যেথ� ��া থাকেলও
িনেজর  েবাধটােক েস কখেনা অেনয্র  করুণার ওপর েছেড় েদ
না। না বুেঝ েস েকােনা ব�বয্ েমেন েনয় ন। মেন পেড়
একিদন �ােস এক িশক্ষক বেলেলন, ‘রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম একজন অলীর সে� মুসাফাহা করেত কবর 
েথেক তাঁর  দ�  মুবারক েবর  কের িদেয়িছেলন’। েস সহেজ এ
কথা েমেন িনেত পারিছল না। ফেল েস িশক্ষেকর কােছ এ
তেথয্র উৎস স�েকর্ জানেত চাইে। তার যু ি�, এমন েযেহতু
েকােনা স�ািনত বা �বীণ  সাহাবীর  েক্ষে� ঘেটিন তাহেল ত
অলী-বুযুগর্েদর েক্ষে� ঘেট িক ? আমরা তার শািণত যু ি�  ও
বয্ি�ে�র কািরশমা েদেখ অিভভূত হেয়িছলা।
আ�া, সােলহ যিদ জ্ঞানী হেয় থা, আিমও েতা তেব জ্ঞানহী
নই। আিম না েভেব তার সব কথাও েতা েমেন িনেত পাির না।
সােলহ েতা ক�রপ�ী আেলমেদর  সে� উঠাবসা কের, যারা
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ভােলাবােসন ন।
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হায় আ�াহ, কী আ�যর ! আিম সােলহ ও তার  সম মনােদর 
স�েকর্ভাবিছ তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
ভােলাবােসন না! অথচ িতিনই েতা আমােক রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ভােলাবাসায় উপেচ পড়া এই বাতর্াি
ে�রণ কেরেছন! আমার মেন আেছ গত মােস এ ধরেনর একজন
বুযুেগর্র েপছেন জুমার সালাত আদায় কেরিছলা। তােক েতা নবী
ে�েমর  সু বাসই ছড়ােত েদখলাম। িতিন তাঁর  খুতবায় রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  স�ানােথর্ েজারােলা ব�বয
রাখিছেলন। মুস�ীেদর  িতিন আ�ান জানাি�েলন রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া স�েকর ধৃ �তা �দশর্নকার সকল
েদেশর পণয্ বয়কেটর  মাধয্েম িনেজেদর ঈমা দািয়� পালন
করেত। তখন শুধু তাঁর  মুেখই এই দরকার আ�ান েশানা
যাি�ল। শােয়খ খােলেদর  সে� েদখা হেল তােকও এ বয্াপাের
েসা�ার বেল মেন হেলা। তদু পির  সােলহ ও তার স�ীেদর েদিখ
তারা সীরােত রাসূ েলর ওপরও েবশ গুরু� ে। একবার সােলহ
আমােক তার  এক সতীেথর্র  সে� পিরচয় কিরেয় েদ, িযিন
সীরােত রাসূ েলর  ওপর  সহীহ হািদস িনভর্ একিট �� রচনা
কেরেছন। ব�ু সু লাইমােনর  কথাও উে�খ করা যায়। িতিন
েছাটেদর জনয্ সহজ গেদযসীরাত গ� সংকলন �কাশ কেরেছন।
এসেবর পরও কীভােব বিল তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক ভােলাবােস না? েয বয্ি� সু�েতর  অনুসরণ কের
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এবং িবদ‘আত বজর্ন কের  আর রাসূেলর পদা� অনু সরণ  যার 
জীবেনর  �ত, েয যথাথর্ মূলয্ায়ন কের রাস সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সীরাত, সু �াহ ও শরীয়তেক, কী কের তার স�েকর্
বলা যায় িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
ভােলাবােসন না!
হয্, আজেকর ফজর সালােতর বরকতই যিদ হয় এই েহদায়াত ও
েসৗভাগয, তাহেল েয বয্ি� িদ-রাত অ��হর রাসূ লু�াহর আনীত
দীেনর ছেক িনেজেক সীমাব� রােখ, কত বরকতই না েস েদখেত
পায়। যােহাক, ঈেদ িমলাদু �বী পালন েতা ভােলা কাজই বেট। এ
েতা েকবল িযকর, নবীর  ওপর  দরদ পাঠ ও কলয্াণ কােজ
সমেবত হওয়ার  নাম। এেক িবদ‘আত বলা এক ‘অনু িচত
কেঠারতা’ ও ‘অযািচত েগাঁড়ামী’ ৈব িক?
‘অনু িচত কেঠারতা’ ও ‘অযািচত েগাঁড়ামী’ ‘অনু িচত কেঠারতা’ ও
‘অযািচত েগাঁড়ামী’ – এভােব েস বাকয্িট আওড়ােত থাে।
কেয়ক েসেক� পর। আ�া �কৃতপেক্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম যা বজর্ন কেরেছ, সকল মুসলমােনর  ে��
জামাত যা কেরন িন, তা করা অ�েয়াজনীয় নািক তারা যা বজর্ন
করেছ তাই অ�েয়াজনীয়? আহ আিম েয িচ�া মাথায় না এেন
পারিছ না।
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মুহা�দ মুহূতর্কাল ভাব, তারপর  একিট পাবিলক উদয্ােন ঢুেক
পড়ল। এখােন িকছু টা সময় কাটােনা যাক। েকামল পানীয় েপেট
চালান কের একটু ঠা�া হওয়া দরকার।
মুহ�দ একপােশ িগেয় বসল। ওেয়টারেক এক�াস পুিদনা
িছটােনা েলবুর  জুস িদেত বলল। একটু িরলয্া�ড হ। মেনারম
জায়গািট তােক মু� করল। উদয্ােনর েসৗ�যর্ ও পিরপাটয্ তা
সজীব কের তুলল।
অক�াৎ তার এই সু �র সমেয় েছদ টানল গুিটকয় দু�ু বলেকর 
হ�া। ওরা অেশাভন আচরণ  করেছ। মুহা�দ েখয়াল কের 
েদখল, গালাগাল আর ম� বাকয্ই ওেদর পার�িরক অিভবাদেনর
ভাষা। িকছু ক্ষ বােদই ওরা িববাদ শুরকরল। হ�েগাল েশানা
েগল। আর  েদখেত না েদখেতই ওরা দু ই ভােগ িবভ�  হেয়
পড়ল। ওমা েস িক! �িতপেক্ষর ওপর হামলার জনয্ র 
একজন ধারােলা অ� এবং চাকু েবর  করল! আ�াহর  দয়া না
হেল দু ’একজন েবাধ হয় খুনই হেয় েযত। অদূের পুিলেশর 
একিট গািড় এেস থামল। একজন পুিলশ গািড় েথেক েনেম পােয়
েহঁেট এই উদয্ােনর িদেকই এিগেয় আসিছলহালকা না�া করেত।
েছেলগুেলা তােক েদেখই ছুেট পালা। মেন মেন েস আ�াহর 
েশাকর  আদায় করল। এই েতা, িতিন দয়া না করেল এখােন
আজ েকউ একজন খুনই হেয় েযত।
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আসেল এই সু �র  জায়গািটেত একজন িনরাপ�ারক্ষী থাক
দরকার। নয়েতা েয েকােনা মুহূেতর্েকােনা অ�ীিতকর ঘটনা ঘেট
যােব। েতমন না হেল বরং এিট ব� কের  েদওয়াই ে�য়।
অনয্থা এিট হেব েসসব অপরাধীর  অভয়ারণয্ যােদর  কমর্কা
সমােজ শুধু অশাি� বৃিেত সহায়তা কের।
হয্, যােত কলয্ােণর  েচেয় অকলয্ােণর িদকই েব, তা িনেয়
িস�া� পুনিবর্েবচনা করাই ে�। এই পেয়ে� এেস মুহা�দ
িনেজই িনেজর সে� তকর্জিড়েয় েগল। এভােব অেনক মীলােদই
েতা ম� ও অকলয্াণ চচর হয় েবিশ। আ�াহর  কসম, ওরা
িমলাদু �বী উদযাপােনর নােম মদ ও গি�কা েসবন কের। অেনক
মীলােদই সরাসির আ�াহর িনেদর্শ ল�ন করা হ। নৃ তয-গান ও
নারী-পুরুেষর  অবাধ েমলােমশা হ। এেতা রাসূ েলর  �কৃত
ভােলাবাসার নমুনা হেত পাের না। তেব আলহামদু িল�াহ আিম েয
মীলােদ উপি�ত হই। আমার পিরবার-পিরজন েয মীলাদ অনু �ান
কের থােক, েসগুেল এসব িবদ‘আত েথেক িনরাপদ। িবদ‘আত!
আিম কী বললাম? িবদ‘আত! কী কের উ�ারণ করলাম এই শ�?
হয্, শপথ আ�াহর, এেতা িবদ‘আত ৈব িকছু ই নয়। মুহা�দ,
তুিম ভাবেছা েতামােদর মীলাদ এসব িনিষ� ম�াচার েথেক মু�।
িক� েসখােন অনয্ িনিষ� িবষয় েতা রেয়ে। তুিম েসসব পছ�
কর  এবং েসসেব তুিম অভয্� বেল তা েটর  পাও ন। আর 
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েতামােদর এই মীলাদ, তােদর েয মীলাদেক িবদ‘আত বলেল েসই
পযর্ােয় েযএকিদন উ�ীত হেব না তার গয্ারাি� েকাথা?
�ভাবতই তুিম বলেব, না। আমরা ও আমােদর  শােয়খরা এবং
আমােদর পূবর্ পুরুষর া দীঘর্িদন ধেরই িমলাদু�বী পালন ক
আসিছ। আমােদর িনয়েম েকােনা বয্তয্য়  িন।
আলহামদু িল�াহ ওসব িবদ‘আতও আমােদর �শর্ কে িন।
মুহা�দ, তুিম িক মেন কেরা না আ�ু �াহরা েয িমলাদু �বী পালন
করেতা তা এক সময় ভােলাই িছল। একিদন িঠক েতামােদর 
মীলােদর  মেতাই িনেদর্াষ িছ। েখাঁজ িনেয় েদখ আজ তারাই
িমলাদু �বী উৎসব পালেন বাদয্য� বয্বহার শুরু ক। এমনিক
আ�ু �াহর  এক আ�ীয় আমােক বেলেছ, তারা মীলােদর 
অনু �ানািদেত মাদকেকও অ�ভুর্� কেরে। হয্, আমার িঠক মেন
আেছ। সে�হ নাই ওরা এসব িঠক করেছ না।
িক� েকন ওরা ভুল করেছ? আমােদরও িক ভুল করা স�ব নয়?
এটা িক স�ব নয় েয, আমরাও একিদন তােদর  মেতা করেত
লাগব? না, নাহ। ওরা ভুল করেছ। আিম এটা েগাঁড়ামীবশত
বলিছ না। বলিছ কারণ, তারা আমােদর পূবর্সুরীরা যা কেরেছন
তা িবকৃত ও পিরবিতর্ত করার েমহনত কেরে।
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আ�া, মীলাদ পুেরাটাই িক আমােদর পূবর্সুরীেদর পেথ পিরবতর্
ও িবকৃিত সাধন নয়? এ কথা হৃদেয় উদয় হওয়া মা� তকর
িমইেয় এেলা। ভাবনার িদগ� েরখা েছাট হেয় এেলা। িঠক বেট।
তেব এটা েতা ভােলা কাজ।
এ িচ�া মাথায় উদয় হওয়ার পর  েথেকই মুহা�দ অ�ি� েবাধ
করেত লাগল। আেগভােগই মীলােদ উপি�ত হবার আ�হ হািরেয়
েফলল। কামনা করেত লাগল, যিদ সােলেহর  সে� সাক্ষাৎ ।
তেব তার সে� পযর্ােলাচনা করা েয।
িক� সােলহ েকাথায়? তার  কােছ েপৗঁছই বা স�ব িকেস?
মুহা�দ তার েমাবাইেল েমেসজ অপশেনর ইনবে� িগেয় পুরেনা
েমেসজগুেলা পড়েত লাগেল। এর  মেধয্ েস িকছুিদ আেগ 
পাঠােনা সােলেহর  আেরকিট েমেসজ খুঁেজ েপল। সােলহ তােত
িলেখেছ : ‘আপিন িক� িনেজর  জনয্ গািড় িকনেত িগেয় তা
পছে�র  ভার  অেনয্র  ওপর  েছেড় েদন ন। ভােলা �য্ট িকেন
িনেজর  সু রুিচ ও আিভজােতয্র �কাশ ঘটােত চ। পিরবারেক
চমেক িদেত চান। বড় িকছু িকনেতই েতা আপিন অেনযর 
মতামতেক পা�া েদন না। বরং িনেজর রুিচ ও পছেকই
অ�ািধকার েদন।’
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মুহা�দ পেড় চেল : ‘তাহেল আপিন িনেজর  দীনদারীর  বয্াপাের
েয েসৗ�যর্ ওৈবিচ�য্ আনেতচান আ�াহেক খুিশ করা জনয, তা
িনবর্াচেনর ভার েকন েছেড় েদন অেনয্র ও?’
নাহ, আ�াহর  কসম, এ যু ি�  আিম মানেত পাির  না। আ�াহর 
ইবাদেতর বয্াপাের আিম েখয়া-খুিশ মত যা তা করেত পাির না।
আিম এমন েকােনা কােজ ইবাদত মেন কের  আমার  জীবেনর 
মূলয্বান সমেয়র  সামানয্ও বয্য় কর রাযী নই, যা আিখরােত
আমার কলয্াণ বেয় আনেব ন। েয কাজ আ�াহর স�ি� অজর্েন
ভূিমকা রাখেব না। অেনক সু �� ও আপাত সু �র ইবাদতও িক
কখেনা িবদ‘আত হেত পাের না? পক্ষা�ের অেনেতেতা কাজও
েতা সু �ত হেত পাের।
েমিক যু ি�র পূ জারী হেত িগেয় িক িবজ্ঞ আেলমেদর মত ছাড়া
এ িবষয়িটর সমাধােন েপৗঁছেব? মীলােদর পেক্ষ যারা সাফাই গা
তােদর  বুযুগর্দশর্ন েচহার া েদেখ গেল যাে? অনয্ েযসব আেলম
সেতয্র বাতর্া িনেয় আে, যােদর কথা শুেন আমারমেনর দু য়ার 
খুেল যায়, যােদর  ব�বয্ শুনেল আমার  িচে� সাড়া পেড়, আিম
তােদর  কােছ িগেয়ই িবষয়িট স�েকর্ িব�ািরত জানেত চাইেব।
যারা শুধু েমৗসুমী ইশেক রাসূেলর কথা বেলন তারা ন; জীবেনর 
�িতিট কেমর্ যার রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
অনু সরণ কেরন তােদর কথাই আিম �হণ করেবা।
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এই িব�ুেত এেসই মুহা�েদর  সামেন দৃ শয্পট পির�ার  হেত
লাগল। েস জীবেনর  নতুন নকশা আকঁেত লাগল। সহসা তার 
সামেন অেনকগুেলা িস�া� িভড় কর। েযন েস পূবর্ েথেকই
এসব ি�র কের েরেখিছল।
১. এমন েকােনা সংশয়া�� ইবাদেত আিম জড়াব না েয স�েকর্
আিম জািন না তা আ�াহ তা‘আলােক খুিশ করেব না অখুিশ।
দীেনর িবিধ-িবধান সু ��, িদবােলােকর  নয্ায় সবর্জন দৃি��া।
এেত েকােনা সে�হপূণর্ বা অ�� কােজ জড়ােনার  �েয়াজন
েনই। আিম যিদ এর হক ও দায়দািয়� আদােয় সেচ� হই, তেব
অনয্ িকছুেত মেনােযাগ েদবার অবকাশই েন।
২. আজ আিম মীলােদ উপি�ত হেবা না। এরপর  আর  কখেনা
নয়। এর  বদেল আজ আমােক আ�াহ আমার  নতুন জ� দান
কেরেছন। আজ েথেক আিম নতুন মানু ষ। আজ েথেক আিম
�িত মুহূেতর্ নবীর  জনয্ উৎসব করে। উৎসব করেবা তাঁর 
সু �ত বা�বায়েনর মাধয্ে। উদযাপন করব তাঁর  আনু গেতয্র মধয
িদেয়। এবং সময় মেতা ফজর সালাত ও অনয্সালাত আদােয়র 
মাধয্ে। উদযাপন করেবা জীবেনর �িতিট অ�েন তাঁেক িবচারক
মানার  মাধয্ে। আ�াহর  কসম, এখনই আিম এর  �াদ অনু ভব
করিছ। এ েযন এমন িম�তা যার  আ�াদ েভাগ  করিছ আমার 
েদহ ও মেন। েসই জ� কত না সু �র যা আিম উপেভাগ করিছ।
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আিম েতা েকবল আমার  ে�মা�েদরই অনু করণ  করব। আিম
তাঁর সে� জীিবত থাকব �িতিট নীরবতায় ও সরবতায়।
৩. আমােদর  দািয়�  আেলমেদর  উপেদশ �বণ  করা। তােদরেক
স�ান ও মুহা�ত করা। তাই বেল কােরা কােছ আমােদর জ্ঞা
ব�ক রাখেত পাির  না। িকয়ামেতর িদন িহসাব েতা িনেজেকই
িদেত হেব। তাই আমােদর  করণীয়, আমরা েয কােজ তাঁেদর 
অনু সরণ  করব েসটা সু �ত না িবদ‘আত তা বুঝেত হেব।
অনু ধাবন করেত হেব এর  মাধয্েম আ�াহ ত‘আলার  ৈনকটয্
অজর্ন হেব ি-না। কারণ, আেলমরাও কখেনা ভুল কেরন।
কখেনা অভয্াস বা �বৃি�র  দাস� েথেক েবিরেয় আসেত পােরন
না। অতএব পৃিথবীর  েকােনা আেলমেক আিম সবর্ িবষেয়
অনু সরেণর েক্ষে� নবীর সমতুলয্ বানােত পাির।
৪. আশা কির  আ�াহ তা‘আলা আমােক তাঁর  রাসূেলর  বাণীর 
মাধয্েম উপকৃত হবার  তাওফক েদেবন। রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ভাষয্ মে, জা�ােতর  কােছ িনেয় যায়
এবং জাহা�াম েথেক দূের িনেয় যায় এমন েকােনা িজিনস েনই যা
িতিন আমােদর  সু �� বেল েদন িন। সু তরাং এরপর আিম আর 
েকান িজিনসিটর �তয্াশা করেত পাি? দীেনর সিঠক বুঝ দােনর 
জনয্ মুহা� আ�াহ তা‘আলার  �িত শুকিরয়া জ্ঞাপন ।
গািড়েত উেঠ �াটর্ িদেয় েরিডও অন করেল। আর  সে� সে�
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শুনেত েপল শায়খ সাউদ আ-শুরাইম সুলিলত কে� িতলাওয়াত
করেছন :

ّ ٗۡ َ ٗۡ
َ ّ ُ َ َ ۡ ّ �
هو
ٰ َ� ِمَُ َ ل
ّ
ُ َ ٱلسَ ِم
يع
َُ و
ِۚ�َتِهِۦ
﴿ََمَت � ِم
صدقا َوعد� ۚ �َ ب دِّل
ِ ت َر�ِك
�ض
ۡ
و
َ
ِ
ّ
 تُطعۡ أَ��َ مَن �ِ ٱ�َِۡ يُضِلُّكَ عَن ب١ ِيم
ُ ۡٱل َعل
سَِيلِ ٱ�َِۚ إِن
ُّو  أَعۡلَمُ مَن يَضِل
َۡ ّ
َ
َ
ََُّ رَ�ّكَ ه
١ بِعُونَ إِ�َّ ٱلظَّنَّ �نۡ هُمۡ إِ�َ � ُر ُصون
َ
َ َعن َسبيلِهِۦ َو ُه َو أ ۡعلَ ُم بٱل ۡ ُم ۡه َتد
[١١٧ -١١٥ :﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم١ ِين
ۖ ِ
ِ

‘আর  েতামার রেবর  বাণী সতয্ ও নয্ায়পরায়ণতার িদক েথে
পিরপূণর্ হেয়ে। তাঁর  বাণীসমূেহর  েকান পিরবতর্নকারী েন।
আর িতিনই সবর্ে�াতা ও সবর্জ্। আর  যিদ তুিম যারা যমীেন
আেছ তােদর  অিধকাংেশর  আনু গতয্ ক, তেব তারা েতামােক
আ�াহর পথ েথেক িবচুয্ত করে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ
কের এবং তারা শুধু অনুমানই কে। িন�য় েতামার রব অিধক
অবগত তার স�েকর, েয তাঁর পথ েথেক িবচুয্ত হয় এবং িতিন
অিধক অবগত িহদায়াত�া�েদর  স�েকর।’ {সূরা আল-আন‘আম,
আয়াত : ১১৫-১১৭}
আমার ি�য় ভাই, এিট এক বয্ি�র বা�ব ঘটনা আ�াহ ত‘আলা
যার  অ�ের িনেজর  মেতর  ওপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর  মতেক �ধানয্ েদবার  নূর  দান কেরেছ।
রাসূলু�াহেক আদশর ও ইমাম িহেসেব �হণ  করার  তাওফীক
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িদেয়েছন। তাই েতা িতিন সক্ষম হেয়েছন তাঁর পূণর্ আনুগতয
��াতীত অনু সরেণ। সফল হেয়েছন দীেনর  মেধয নতুন িকছু
উ�াবন েথেক িনেজেক বাঁিচেয় রাখেত।
ব�ত আ�াহর ি�য় ও পছ�সই হক তথা সেতয্র  মানদ� িক�
ভােলা রুিচ েবাধ িকংবা বংশ পর�রার মাধয্েম িনধর্ারণ করা য
না। বয্াপক সংখয্ক মানুেষর কােজর মাধয্েম েচনা যায়। এমন
জ্ঞােনর ফয়সালার মাধয্েমও জানায় না, যা শরীয়েতর আেলায়
আেলািকত নয়। েতমিন এমন বয্ি�র অ� অনুকরেণর মাধয্েম
নয়, যার  ব�েবয্র  েপছেন আ�াহ ত‘আলার  কােছ �হণেযাগয্
েকােনা �মাণ েনই।
তেব েয সিতয্কারােথর ্ িহদায়াত �তয্াশী , তারপর  আ�াহ ও
তাঁর রাসূেলর িনেদর্িশত পেথ নব উ�াবন ন; স�ূণর আনু গতয্
েদখােব, েস িক� তার  কাি�ত লেক্ষ েপৗঁছ। আবু যর 
িগফারী রািদআ�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,
ُ�
ُ َْ
ُ َْْ َ َُُْ َ ْ َ ّ
.« و� أﻫ ِﺪ� ْﻢ
ِ »ﻋِﺒَﺎد ِى ﻠﻛُُّﻢْ ﺿَﺎلٌّإِﻻَ ﻣﻦ ﻫﺪ�ﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﻬﺪ
‘েহ আমার  বা�া, েতামরা সবাই িব�া�, েকবল আিম যােক
সিঠক পেথ পিরচািলত কির। অতএব েতামরা আমার  কােছই

19

সিঠক পেথর  জনয্ �াথর্না কে। আিম েতামােদর িহদায়াত
েদব।’ [মুসিলম : ৬৭৩৭]
িহদায়ােতর পথ ছাড়া অনয পথ স�েকর্ িতিন বেল,
ْ ّ َ
َ َ ّ
َ ّ ُ َ تَف
ّ َ ٗ َ ۡ ُ ِ َٰ
ُ
َرَق بِ� ۡم َعن
َ ِيما فٱَب ِ ُعوهُۖ َو� َتَب ِ ُعوا ٱسُّبل
﴿َأَنَ �ٰذا صِ �� مستق
َ ُّ ۡ ُ ّ
ُ ّ ۡ ُ َٰ
[١٥٣ :َتَقون﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم
َصَٮ ٰ�م بِهِۦ َعَلَ�م
َسبِيلِهِۚۦ �ل ِ�م
‘আর এিট েতা আমার েসাজা পথ। সু তরাং েতামরা তার অনু সরণ 
কর  এবং অনয্ানয্ পথ অনুসর ণ কের া , তাহেল তা
েতামােদরেক তাঁর পথ েথেক িবি�� কের  েদেব। এগুেলা িতিন
েতামােদরেক িনেদর্শ িদেয়েছ, যােত েতামরা তাকওয়া অবল�ন
কর।’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৫৩}
িনেজর ইে� মত চলা এক িব�া� স�দােয়র িন�া করেত িগেয়
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ َ ُ ّ
ُ َۡ ََۡ ََ ّ
ٰ ۡ نف ُس َولَ َق ۡد َجا ٓ َء ُهم ّمِن َّ ّ� ِه ُم ٱل
﴾ُٓدَى
ۖ �﴿إِن َتَبِعون ِ�َ ٱَّنَ وما �هوى ٱ
ِ
[ ٢٣ : ]ﻨﻟﺠﻢ
‘তারা েতা েকবল অনু মান এবং িনেজরা যা চায়, তার  অনু সরণ 
কের। অথচ তােদর  কােছ তােদর রেবর পক্ষ েথেক িহদায়া
এেসেছ।’ {সূরা আন-নাজম, আয়াত : ২৩}
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মীলাদ স�েকর্ যখন েকউ েখালা মে, মানু েষর  �ভাবমু�  হেয়
ভাবেবন, পূণর্ শরীয়েতর �মাণািদ সামেন রাখেব, িতিন িনি�ত
উপলি� করেবন, মীলােদর  উে�শয্ ভােলা হেত পাে; িক�
মীলাদ েকােনা ভােলা কাজ হেত পাের  না। কারণ, মীলাদ বা
িমলাদু �বীর  আিব�ার  মােনই দীেনর  মেধয্ নতুন িকছু সংেযাজন
করা। তারপর  এেত িবিভ� মুসিলম েদেশ নানা ম� িবষয় ও
খারাপ অনু ষ� েযাগ করা হয়। মীলােদ সহজ েয িবষয়িট অহরহই
হয় তা হেলা, এেত অংশ�হণকারীরা মীলােদর  মেধয্ িকয়াম
কেরন। এর জনয্ তারা আেগ েথেকই ��িত িনেয় রােখ। েকউ
এেল েযভােব দাঁড়ােনা হয় িঠক েসভােব দাঁড়ান। েসখােন সু গি�
িছিটেয় গভীর আেবগ আর পরম তৃি� িনেয় গীেতর সু ের গাওয়া
হয় :
‘�াগতম েমার েচােখর আেলা, �াগতম, �াগতম,
�াগতম ওেহ হুেসেনর নান, �াগতম, �াগতম।’
আরও েযমন গাওয়া হয় :
‘তুিম েয নূ েররও ছিব, তুিম েয িনিখেলর রিব।
তুিম না এেল দু িনয়ায়, হত না এ ধরার সিব।’
ইয়া নবী সালাই মুআলাইকা,
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ইয়া হাবীব সালাই মুআলাইকা।’
অেনক মীলােদ গে� ইি�তকৃত অেনক িনিষ� িবষয় দৃ ি�েগাচর 
হয়। েকােনাটােত সরাসির  কুফির  কাজ পযর্� সংঘিটত হ।
েযমন বেলেছন শােয়খ আ�ু র রহমান আকীল, একসময় যার 
স�কর্ িছল তথাকিথত এই তাসাউফপ�ীেদর সে।
এ জনয্ই এসব িব‘আত, যােক অেনেক নগনয্ মেন কের;
সমােলাচনার েযাগয্ও মেন কেরন ন, তা-ই িক� এক পযর্ােয়
িগেয় অেনকগুেলা িব‘আেতর েমাহনায় পিরণত হয়। তখন আর 
এসব ছাড়া মীলাদই হয় না। মীলাদ তখন রূপ েনয় িবশাল
আকােশর, যার মােঝ এসব আবিতর্ত হেত থাে। রূপা�িরত হয়
একিট েমৗসু েমর যা েথেক এসেবর িব�ার ঘেট। এটােকই অেনক
আেলম বেলন, ‘আল-িবদ‘আতুল মুরা�াবা’ বা িবদ‘আত সমি�।
মীলাদগুেলােত কী হয় তা জানার  জনয ্ িমশের অিভবাসী এ
বৃ িটশ ৈসনয্ ময্াকফাসর ্ন �ণ ‘িমশের  মীলাদ’ বইিট পেড় েদখা
েযেত পাের। মীলাদ িনেয় িতিন েজার অনু স�ান চালান। অেনক
জায়গায় মীলাদ পযর্েবণ  কেরন। বইিটেত িতিন যা েদেখেছন
তা-ই িলেখেছন। এসব িববরেণর  েক্ষে� েকাথাও তাে
অিতর�েনর েদােষ অিভযু �  করা যায় না। িতিন েকবল একজন
িবি�ত দশর্েকর  ভূিমকায় সরল িববরণ িদেয় েগেছ। �ােচয্র
সমাজগুেলার আচা-অনু �ােনর ওপর িব�র গেবষণা রেয়েছ তার।
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মীলােদর পেক-িবপেক্িক� তার িকছু বলার েনই। তার ভূিমকা
েকবল িববৃ িত ও িববরণ পযর্� সীিম। িতিন অেনকগুেলামীলাদ
অনু �ােনর বণর্না তুেল ধেরেছ, যার সবগুেলা জানেত িতিন �ায়
বছরখােনক সময় বয্য় কেরেছ। যু গ  যু গ ধের  এমন আচারঅনু �ান চেল আসেছ। সিতয্ বলেত কীএসব েদেখ শুধুশয়তানই
খুিশ হয়। এসব আচার  দীেনর  মমর মূেল আঘাত হােন।
তাওহীেদর সু দী� েচতনা �ংস কের। আ�াহ আমােদর মীলাদ
েথেক িহফাযত করু।
েহ জ্ঞান স�� েলােক, এিট িফের  আসার  এবং িনেজেক
েশাধরাবার  আ�ান। আপিন অতীেত যা বুেঝেছন, েয সী�াে�
উপনীত হেয়েছন, তার িবপরীেত যিদ সতয্ বা হক দী� ও
উ�ািসত হয়, তেব েস সেতয্ িফের  আসেত আর  িবল� করেবন
না। মেন রাখেবন, সতয্ সনাত। সতয্ িচর�। এবং সতয্ই
েকবল অনু সরণীয়।
ভােলাবাসা একিট হৃদয়গত আম। বািহয্ক অ-�তয্ে�র আচাআচরণ  এর িনদশর্। অমুক দল অনয্েদর  েথেক রাসূলু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েবিশ ভােলাবােস, এটা েকােনা
দাবীর িবষয় নয়। এমন দাবীও অবা�র, আমরা যা কির  যারা
এসব কের না, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ে�িমকনয়
তারা। কারণ, সাহাবীেদর স�েকর্ যা বলা হেব পরীক্ষা না ক
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তা-ই সতয্ মেন করার  িদন গত হেয়েছ। তাঁেদর  স�েকর্ যা
ইে� তাই বলেব কীভােব। তাঁরা েতা কিঠন ও সহজ- সবই পূণর্
কের িগেয়েছন। �িতিট েক্ষে� দীন �িত�া কেরে। আ�াহর 
দীন ও তাঁর হাবীেবর ভােলাবাসায় তাঁরা ে��ে�র আসেন সমাসীন
িছেলন। এেত আর  সং�ােরর িকছু েনই। আেছ শুধু অনুসরণ
আর  অনু করণ  করার। �েয়াজন শুধু এেক আদশর ্ িহেসেব �হ
করা। বয্ি�গতভােব আহত করা এ েলখার  অিভ�ায় নয়।
উে�শয্ েকবল �চল উপােয় এবং দরদ েমশােনা কথায় মানুষেক
সতয্ বুঝােন।
ইসলােম েগা�ী�ীিত বা েগা�ীিবে�ষ এবং ‘ভােলা েচহারায় ম�
ছড়ােনার  েচেয় ক্ষিতকর িকছু ে’। এর  েচেয় আর  েকােনা
েখলায় শয়তান এত েবিশ খুিশ হয় না। এ ছাড়া আর  েকােনা
উপােয় মানু ষেক িনেয় শয়তান এেতাটা সফল েখলা েখেল না।
�কৃতপেক্ষ েয একমা� আ�াহর দাস� ক, েতেতা হেলও েস
সতয্েক হৃদেয় ধারণ ক। সবেচ’ অি�য় বয্ি� বলেলও সতয্ে
েস েমেন েনয়। েতমিন েস িমথয্া পিরতয্াগ ক, যিদও তােত
তার  �াথর্ বা মেনর  টান থাে। একইভােব েস িমেথয্র  �িত
�েক্ষপই কের , যিদও তার  বাপ-ভাই বা কােছর  েকউ এর 
পক্ষ ে।
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সাবধান, তারা হয়েতা িনেজেদর  ভুল বুঝেত পােরন না। আর 
তারা আপনার  সমােলাচনা করেব এ শ�ায় আপিন তােদর  �িত
দু বর্ল হেবন ন। এটা তােদর  মেতা আপনােকও ভুল পেথ িনেয়
যােব। এরা আপনােক বািতেলর পেক্ষ িনেয় যা। সতয্ উ�ািসত
হবার পর  আর  বািতেলর  পক েনবার সু েযাগ  েনই। অনয্থায়
আপিনও তােদর  একজন হেয় যােবন। আ��রী তার গিরমার 
অ�তােরর  ডুেব থােক। এেকরপর  এক েস তার  অপরাধ শুধু
বািড়েয়ই চেল। বাপ-দাদা েথেক চেল আসেছ বেলই তা করেত
হেব এমন ভাবার  অবকাশ েনই। েদখুন আ�াহ তা‘আলা কী
বেলন,
َٓ ۡ َ َ ّ
َ
َ
َ ُ
َ َ
َ
 َلۡ قَالُوٓاْ إِنَا وجدنا٢ ﴿أ ۡم َءا� ۡي َ�ٰ ُه ۡم كِ� ٰٗبا ّمِن � ۡبلِهِۦ � ُهم بِهِۦ ُم ۡس َت ۡمسِ كون
ۡ َ ٓ َ َ َ
َ
َ
َ َ
�ِ  َو�� ٰل ِك َما أ ۡر َسل َنا مِن � ۡبل ِك٢ ٰٓ ءَا�َٰرِهِم مُّ ۡه َت ُدون
ََ� آءَنَا �َٰٓ أُمَّةٖ  ن� َّا
َ َٰٓ
َ َ
َ
ُ
َ قَالَ مُ�َۡف ه
َٰٓ أُمَّةٖ �نَّا �َ َءا� ٰ ِرهِم
� آ إِنَّا وَجَدۡنآ ءَابَآءنَا
و
َ�ِ
ٖ مّ ِن ن َّذ ِيرٍ إ
ّ
ْ ٓ ُ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ ۡ َ َ ۡ ُّ�جَد
َ َُّۡ
ُ
ََ
تُ�م بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَ م عليهِ ءاباء�مۖ قالوا
ُقتد
ۡ َٰلَ أَولوۡ جِئ٢ ون
ُۡ ۡ ُ ٓ َ ّ
َ ُ َ
[٤٢-٢١:﴾ ]الﺰﺧﺮف٢ ِنَا بِما أرسِلتم بِهِۦ � ٰفِرون
‘আিম িক তােদরেক কুরআেনর পূেবর্ েকান িকতাব িদেয়ি,
অতঃপর  তারা তা দৃ ঢ়ভােব ধারণ  কের  আেছ? বরং তারা বেল,
‘আমরা িন�য় আমােদর িপতৃপুরুষেদরেক এক মতাদেশর্র উপ
েপেয়িছ, আর িন�য় আমরা তােদর পদা� অনু সরেণ 
িহদায়াত�া� হব’। আর  এভােবই েতামােদর পূেবর্ যখনই আিম
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েকান জনপেদ সতকর্কারী পািঠেয়ি, তখনই েসখানকার 
িবলাসি�য়রা বেলেছ, ‘িন�য় আমরা আমােদর িপতৃপুরুষেদরেক
এক মতাদেশর্র উপর েপেয়িছ এবং িন�য় আমরা তােদর পদা�
অনু সরণ  করব’। তখন েস (সতকর্কার) বেলেছ, ‘েতামরা
েতামােদর িপতৃপুরুষেদ েয মতাদেশর্ েপেয়, আিম যিদ
েতামােদর কােছ তার েচেয় উৎকৃ� পেথ িনেয় আিস তবুও িক’?
(েতামরা তােদর  অনু সরণ  করেব?) তারা বেলেছ, ‘িন�য়
েতামােদরেক যা িদেয় পাঠােনা হেয়েছ আমরা তার 
অ�ীকারকারী।’ {সূরা আয-যু খরু, আয়াত : ২১-২৪}
আমােদর কােছ অনু সরণীয় কারা তা েযমন আেগই বেল েদওয়া
হেয়েছ। েতমিন দীেনর  নােম েয নানা বদদীন চালু হেব তারও
ভিবষয্ৎ বাণী করা হেয়েছ েচৗ�শ বছর  আে। ইরবায িবন
সািরয়া রািদআ�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ْ
َ ْ
ّ
ُ ََّﺈ ﻧ
َ َ�َ َالﺴَّ ْﻤﻊ َاﻟﻄ
َ ْ َ ْ ُ� ُ» أ
ّﺎﻋ ِﺔ َو�ِن �ﺒْ ًﺪا َب َﺸِ ّﻴًﺎ ِ ﻪ َﻣ ْﻦ ﻳَ ِﻌﺶ
ِ
ِ
ِ وﺻﻴ ﻢ ﺑِﺘﻘﻮى
َ ًَ ْ
َ
ْ َ ْ ُ�ْﻨ
َ�ِّ�ا َ� َﻌﻠَﻴْ�ُ ْﻢ ﺴ ُنَ ّﻰﺘ َﺳُﻨَّﺔ ﺨﻟُْﻠَ َﻔﺎ ِء لْﻤَﻬْﺪِﻳ
َ
َ
ً
َ
ِﻣ ﻢ �ﻌ ِﺪى ﻓﺴ�ى اﺧ ِﺘﻼﻓﺎ ﻛ ِﺜ
ِ
ِ
َ َ ّ َ ﻤَﺴَّ ُ َ َﻋَﻀ
َ َ ُْ َ ْ ُ
َُّ ُ َﺈ ن
ْ
َ
َ
َّﺎﻨﻟ
ِ ﻮر
ِ
ِ اﺟ ِﺬ َ�ِﻳَّﺎ�ﻢ و�ﺪﺛ
ِ لﺮَّاﺷ ِﺪﻳﻦ َ ﻜﻮا ﺑِﻬﺎ ُﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻮ
ِ ﺎت اﻷم
ٌ َ َ َ َ ْ َّ �َ ٌ َ ْ َ َ ُْ َّ
.« ُ �ﺪﺛ ٍﺔ ﺑِﺪﻋﺔ ُ ﺑِﺪﻋ ٍﺔ ﺿﻼﻟﺔ
‘আিম েতামােদরেক আ�াহর  ভয় এবং আনু গেতয্র  অিসয়ত
করিছ। যিদও েকােনা দাস েতামােদর  েনতৃ�  েদয়। আমার 
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পরবতর্ীকােল যারা েবঁেচ থাকে, তারা অেনক িবভি�  েদখেত
পােব। েতামরা তখন আমার  ও আমার িহদায়াত�া� েখালাফােয়
রািশদার আদশর্ অনুসরণ করে। এেক দৃ ঢ়ভােব আঁকেড় ধরেব।
আর েতামরা (দীেনর বয্াপাে) নব উ�ািবত িবষয় েথেক সাবধান
থাকেব। কারণ  �িতিট নব উ�ািবত িবষয়ই (িবদ‘আত)
পথ��তা।’ [মুসনাদ আহমদ : ১৭১৮৪; আবূ দাউদ : ৪৬০৯;
িতরিমযী : ২৬৭৬; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান: ৭১১০।]
হুযাইফাতুল ইয়ামান রািদআ�াহু আনহু ব, ‘েয েকােনা
ইবাদত েযটা রাসূলু�াহর সাহাবীরা কেরন িন, েতামরা তা করেব
না। েকননা অ�বতর্ীরা (সাহাবীরা) পূবর্বতর্ীেদর জনয্ েকাে
কথাই বাদ রােখন িন।’ [শািতবী, ই‘েতসাম : ১/৬৮৩]
ইবন মাজশূন বেলন, ‘আিম মােলকেক বলেত শুেনিছ: েয বয্ি�
পুনয্ মেন কের  ইসলােম নতুন িকছু উ�াবন করে, েস েযন
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েরসালােতর  দািয়� অপূণর
েরেখেছন বেল দাবী করল। েকননা, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ِين� ۡم
( ٱ�وم أ�ملت ل�م دআজ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর
দীনেক পূণর্ করলা’। 2) সু তরাং েসিদন যা দীেনর  অংশ িছল না
१F

2

. সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : ০৩।
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আজ তা দীেনর  অংশ হেত পাের  না।’ [শািতবী, ই‘েতসাম :
১/২৩]
আয় আ�াহ, িজবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীেলর রব, দৃ শযঅদৃ েশয্র  জ্ঞাতা এবং আস-যমীেনর  ��া, েতামার  বা�ারা যা
িনেয় িবেরাধ করত েস িবষেয় তুিমই ফয়সালা েদেব। িবেরাধপূণর্
িবষেয় তুিম আমােদর  সিঠক পথ েদখাও। যােক তুিম চাও
তােকই েকবল তুিম সরল পথ েদখাও।
কৃতজ্ঞ �ীকার
(আরবী আল-বায়ান পি�কা েথেক �কািশত ‘আর-রাফীক িফ
িরহলািতল হা�’)
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