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ভূরমকা 
 

 مخات اهلل رسول ىلع والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 .ادلين يوم إىل وااله ومن وصحبه آهل وىلع انلبيني،

হামদ ও সালাি। 

আহরল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আরির উলামারয় রকরারমর 

সৈথসম্মি অরভমি হরলা, আল্লাহ িা‘আলার উসীলা ৈা 

বনকিয িালাি করা একরি িরী‘আি-অনুরমারদি রৈষয়। 

িারদর এ মরির অনুকুরল আয়ারি কুরআন ও রৈশুদ্ধ 

হাদীরসর সুদৃঢ় প্রমাণও িারা হপি করররেন। 

রকন্তু কুরআন-হাদীস ও উম্মরির গ্রহণরযার্য পূৈথসূরীরদর 

হথরক ৈরণথি উসীলা ৈা িাওয়াসসুরলর পদ্ধরি অনুধাৈন 

কররি হকারনা হকারনা মুসরলম সমসযায় রনপরিি 

হরয়রেন। ফরল িারা ‘উসীলা’র এমনসৈ অথথ গ্রহণ 

করররেন, যার সরে ইসলারমর হমৌরলক নীরি ও নৈী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর অনুরমারদি উসীলার 

হকারনা সাযুজয হনই। িারদর ঐ ভ্রান্ত মরির পরে রকেু 

ৈারনায়াি ও দুৈথল হাদীসও িারা প্রমাণ রূরপ হপি করর 

থারকন। শুধু িাই নয়, হকউ হকউ ৈরাং এ সাংক্রান্ত 

আয়ারি কুরআনীর অপৈযাখ্যার মাধযরম রনরজরদর মি 

প্ররিষ্ঠার হচষ্টাও করররেন। 

ৈলা ৈাহুলয, রকিাৈ ও সুন্নাহ’র হকারনা ভাষয অনুধাৈরনর  

রৈষরয় উম্মরির মরধয মিরভদ হদখ্া রদরল আমারদর 

কিথৈয হরলা, হস রৈষরয় সাহাৈারয় হকরাম ও 

িারৈঈর্রণর ৈযাখ্যা, অরভমি ও কমথপদ্ধরি অনুসরণ 

করা। কারণ, িারা হরলন অহী অৈিরণকারলর 

সমসামরয়ক ৈা রনকিিম সমরয়র ৈযরিৈর্থ। ‘খ্াইরুল 

কুরূন’ ৈরল নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম িারদর 

হেষ্ঠরত্বর হ াষণা রদরয় হর্রেন। রিরন ৈরলরেন: 

 «يلونهم اذلين ثم يلونهم اذلين ثم قرىن انلاس خري»
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“মানুরষর মরধয সৈথরেষ্ঠ হরলা আমার সমকালীন 

হলাকজন, িারপর িারদর সরন্নকিৈিথী সমরয়র 

হলাকজন, িারপর িারদর রনকিৈিথী কারলর 

হলাকজন”।1 

নফরসর অনুসরণ মানুষরক আল্লাহর পথ হথরক দূরর 

সরররয় হদয়। কারজই আল্লাহ ও রাসূরল রৈশ্বাসী 

সকরলরই নফরসর অনুসরণ হথরক সিকথিার সরে দূরর 

হথরক সরিক পথ প্রারির জনয পূণযৈান পূৈথসুরীর্রণর 

অনুর্মন ও অনুসরণ করা উরচৎ। 

স্বীকার কররিই হরৈ, আরলাচয রৈষয়রি খ্ারনকিা জরিল। 

ফরল এ রনরয় মি ও অরভমরিরও হযমন অভাৈ হনই, 

হিমরন পদস্খরলি রৈদ‘আি ও নফসপূজারীরদর সাংখ্যাও 
কম নয়। িাই আল্লাহর ওপর ভরসা করর এ রৈষরয় 

কলম ধরররে। আিা করর কুরআন ও হাদীরস অৈিীণথ 

এিরিষরয়র প্রমাণারদ একরত্রি কররৈা। আল্লাহ আমারক 
                                                           
1 সহীহ ৈুখ্ারী, হাদীস নাং ২৬৫২ 
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উরদ্দরিয রৈশুদ্ধিা ও রসদ্ধারন্ত সরলিা দান করুন। রনশ্চয় 
রিরন দয়ালু দািা। 
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উসীলা ৈা িাওয়াসসুল কারক ৈরল? 

আরভধারনক অরথথ উসীলা হরলা এমন উপায়-উপকরণ, যা 

উরদ্দিয রৈষয় অজথরন সহায়িা করর, উরদ্দিয লারভর 

রনকিৈিথী হওয়া, আগ্রহ রনরয় হকারনা উরদ্দরিযর রদরক 

ধারৈি হওয়া। 

িার আররা একরি অথথ হরলা, িাসরকর রনকি সম্মান, 

মযথাদা ও বনকিয লাভ। 

পাররভারষক অরথথ উসীলা ৈলা হয়,  

- িরী‘আি অনুরমারদি ঐ সকল পন্থা অৈলম্বন, 

যার মাধযরম আল্লাহ িা‘আলার বনকিয অজথন 
করা যায়।  

- এমন সৈ ইৈাদি-ৈরের্ী, হযগুরলা শুধুমাত্র 
আল্লাহর সন্তুরষ্ট অজথরনর উরদ্দরিয করা হয়। 
অনুরূপভারৈ হযসৈ আমল-ইৈাদিরক আল্লাহ 

িা‘আলা নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর 
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যৈানীরি প্রৈিথন করররেন, মহান আল্লাহর 

কারে উঁচু মযথাদা অজথন করার জনয ৈা হকারনা 

প্রাথথীি ৈস্তু লাভ ও হকারনা অরনষ্ট হথরক রোর 

উরদ্দিয পূররণর জনয ৈা দুরনয়া-আরখ্রারির 

হকারনা আিা পূররণর জনয।  

িরৈ মরন রাখ্রি হরৈ, আল্লাহর বনকিয অজথন 

িরী‘আি অনুরমারদি মাধযম োড়া সম্ভৈ নয়। 

উসীলার রভরি রিনরি রৈষয়: 
১.  যার বনকিয লারভর জনয উসীলা গ্রহণ করা হয়, 

আর রিরন হরলন মহা-মরহম, অপার করুণার আধার 

আল্লাহ সুৈহানাহু ওয়া িা‘আলা। 

২.  বনকিযপ্রাথথী। হস হরলা অেম, দুৈথল ও প্ররয়াজন 

পূররণ মুখ্ারপেী ৈাো। 

৩.  বনকিয লারভর উপায়। িা হরলা ঐ সৈ হনক আমল 

যা ৈাোরক িার মা‘ৈুরদর বনকিয লারভ ধনয করর।  
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হকারনা উসীলা উপকারী ও িার িারা আল্লাহ িা‘আলার 

বনকিয লাভ ও প্ররয়াজন পূরণ করার জনয উসীলা 

গ্রহণকারীরক অৈিযই রকেু িিথ পূরণ কররি হরৈ। হস 

িিথগুরলা হরলা: 

১.  উসীলা গ্রহণকারী ৈাোরক অৈিযই সৎ ও হনক 

মুরমন হরি হরৈ এৈাং িার আমরলর উরদ্দিয 

অৈিযই শুধুমাত্র আল্লাহ িা‘আলার সন্তুরষ্ট অজথন 

হরি হরৈ। 

২.  আল্লাহ িা‘আলা িাঁর বনকিয অজথরনর উরদ্দরিয 

ৈাোরদর জনয হযসৈ আমল অনুরমাদন করররেন, 

আমল হরি হরৈ িারই মধয হথরক।  

৩.  উসীলাকৃি আমলরি হরি হরৈ িরী‘আি 

অনুরমারদি এৈাং নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লারমর সুন্নাি অনুযায়ী। িারি হকারনা কম-
হৈরি করা যারৈ না এৈাং হকারনা সময় ও স্থারনর 
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সরে রনরদথষ্ট করা হরয় থাকরল হস সীমা লাং ন করর 

অনয সময় ও স্থারন করা যারৈ না। 

উপররাি ৈিরৈয এই রৈষয়রি স্পষ্ট হরলা হয, 

অমুসরলমরদর আমল-ইৈাদি হযমন হকারনাভারৈ বনকিয 

লারভর মাধযম ৈা উসীলা হরি পারর না, হিমরন 

রৈদ‘আিপূণথ কমথকাণ্ড রদরয়ও আল্লাহ িা‘আলার সন্তুরষ্ট 

অজথন করা যায় না। 

উসীলার প্রকার: 
আহরল সুন্নারির উলামারয় রকরাম উসীলারক দু’ভারর্ 

রৈভি করররেন। 

১। িরী‘আি অনুরমারদি উসীলা ও  

২। িরী‘আি রনরষদ্ধ উসীলা। 

িরী‘আি অনুরমারদি উসীলা ও িার প্রকার: 

িরী‘আি অনুরমারদি উসীলা হরলা, হযসৈ ওয়ারজৈ ও 

মুস্তাহাৈ ইৈাদরির মাধযরম আল্লাহ িা‘আলা সন্তুষ্ট হন 
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এৈাং হযসৈ ইৈাদি রিরন পেে কররন, হসসরৈর মাধযরম 

িাঁর বনকিয লারভর হচষ্টা করা। ঐ ইৈাদি চাই হমৌরখ্ক 

হহাক ৈা করমথর মাধযরম পালনীয় হহাক ৈা রৈশ্বাস সাংক্রান্ত 

হহাক। িরী‘আি অনুরমারদি উসীলারক আমরা রিনরি 

ভারর্ রৈভি কররি পারর: 

১.  উসীলাসমূরহর অনযিম ও হেষ্ঠিম ও ৈাোর জনয 

সৈরচরয় উপকারী উসীলা হরলা, আল্লাহ িা‘আলার 

সুেরিম নামসমূহ এৈাং িাঁর সমুচ্চ গুণাৈলীর 
উসীলা গ্রহণ করা। এ সম্পরকথ আল্লাহ িা‘আলা 

ৈরলন, 

﴿ِّ َمآءِ َِولِّلَ سأ
َ َنِىِٱۡلأ وه ِِٱۡلأ سأ ع   [  ٠٨١: االعراف] ﴾ِبَّها ِِفَٱدأ

“আল্লাহর ররয়রে সুের সুের নাম, হিামরা িাঁরক 

হস নারম ডারকা”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: 

১৮০] অথথাৎ আল্লাহরক িাঁর সুের নামসমূরহর 

উসীলায় আহ্বান কর। 
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 উপররাি আয়ািরি প্রমাণ করর হয, আল্লাহ 

িা‘আলার রনকি িাঁর হকারনা নাম ৈা গুরণর 

উসীলায় প্রাথথনা করা বৈধ। আরও প্রমাণ করর হয, 

আল্লাহ িা‘আলার হকারনা নাম ৈা িাঁর গুরণর 

উসীলায় িাঁর রনকি প্রাথথনা করা আল্লাহ িা‘আলা 

অরনক পেে কররন। আর এ জনযই নৈী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লামও এভারৈ প্রাথথনা করররেন। 

কারজই নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম, 

সাহাৈারয় হকরাম, িারৈঈন ও িারৈ-িারৈঈর্ণ হয 

পদ্ধরিরি ও হয উসীলায় রাবু্বল আলামীরনর 

দরৈারর প্রাথথনা করররেন, িা হয আমারদর জনযও 

প্রাথথনার একরি অনুরমারদি পন্থা, িারি সরেহ 

হনই। 

২.  প্রাথথনাকারী িার হকারনা হনক আমরলর উসীলায় 

প্রাথথনা করা। হযমন, হকউ ৈলরি পারর, হহ আল্লাহ! 

আপনার প্ররি আমার ঈমান ও রৈশ্বাস, ভারলাৈাসা 
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ও মহব্বি এৈাং আপনার রাসূরলর প্ররি ঈমান ও 

আনুর্রিযর উসীলায় আমার হপররিানী দূর করর 

রদন। এইরূরপ প্রাথথনাকারী িার অনযানয এমনসৈ 

হনক আমরলর কথা উরল্লখ্ করর হসগুরলা উসীলায় 

প্রাথথনা কররি পারর, হয হনক আমলগুরলা হস 

একমাত্র আল্লাহ িা‘আলার সন্তুরষ্ট লারভর উরদ্দরিয 

সম্পন্ন করররে। হযমন, আল্লাহর প্ররি ঈমান, 

সালাি, সাওম, রজহাদ, রিলাওয়ারি কুরআন, 

রযরকর, নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর প্ররি 

দুরূদ, ইরস্তর্ফার, এইরূরপ অনয হয হকারনা হনক 

আমল ও গুনাহ হথরক আত্মরোর কথাই উসীলা 

রহরসরৈ উরল্লখ্ করা হযরি পারর।  

উসীলার উরল্লরখ্ি পদ্ধরিরির বৈধিার প্রমাণ পরৈত্র 

কুরআরনর রনরনাি আয়ারি পাওয়া যায়: 

ول ونَِِٱََّلّينَِ﴿ َِِٓيق  َِِٓرَبَنا فّرِأَِءاَمَناِإَّنَنا َِعَذاَبَِِناَوقِِّذ ن وَبَناََِلَاِفَٱغأ
 [  ٠١: عمران ال] ﴾١٦ِٱَلَارِّ
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“যারা ৈরল, হহ আমারদর রৈ! আমরা ঈমান এরনরে, 

সুিরাাং আমারদর অনযায়-অপরাধ েমা করর রদন 

এৈাং আমারদররক জাহান্নারমর ‘আযাৈ হথরক রো 
করুন”। [সূরা আরল ইমরান, আয়াি: ১৬] 

হাদীরস পূৈথ যুরর্র এ ধররনর একরি  িনাও ৈরণথি 

ররয়রে। হসখ্ারন উরল্লখ্ আরে, রিন ৈযরি একরি 

গুহায় আেয় রনরয়রেরলা; রকন্তু  িনাক্ররম একখ্ণ্ড 

পাথর র্রড়রয় এরস িারদর গুহামুখ্ ৈন্ধ করর হদয়। 

ফরল হসখ্ান হথরক মুরির আর হকারনা উপায় না 

হদরখ্, িারা রিনজনই রনজ রনজ ধারণা অনুযায়ী 

রনরজরদর সরৈথাৎকৃষ্ট আমরলর কথা উরল্লখ্ করর হস 

উসীলায় আল্লাহ িা‘আলার রনকি এই রৈপদ হথরক 

মুরির জনয প্রাথথনা জানায়। ফরল আল্লাহ িা‘আলা 
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িারদর হপররিানী দূর কররন ও রৈপদ হথরক মুরি 

হদন।2 

৩.  হকউ খু্ৈ করিন রৈপরদ পরিি হরলা, রকন্তু রনরজর 

আমরলর দুৈথলিার দরুন রনরজর হদা‘আর ওপর 

িার ভরসা হনই। িাই আল্লাহর জীরৈি হকারনা রপ্রয় 

ৈাো, যার িাকওয়া-পররহজর্ারী এৈাং কুরআন-

সুন্নাহর জ্ঞারনর র্ভীরিা সম্পরকথ িার আস্থা 

ররয়রে, এমন কাররা কারে রর্রয় িার রৈপদ-মুরি 

ও সমসযা উিররণর জনয হদা‘আর আরৈদন 

জানারনা, এরিও উসীলার িরী‘আি অনুরমারদি 

একরি পন্থা; িরী‘আি িার ওপর প্রমাণ রদরে এৈাং 
িা করার রদক-রনরদথিনা রদরে। আল্লাহ িা‘আলা 

ৈরলন, 

                                                           
2 মুিাফাকুন আলাইরহ 
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ّدهّمِأِّمنِ َِجآء وَِوٱََّلّينَِ﴿ ول ونََِِبعأ فّرِأَِرَبَناَِيق  ىنّنَََِِلَاِٱغأ َو ِاَوِّلّخأ
ونَاِٱََّلّينَِ يَمىنَِِّسَبق  ّ

 [  ٠١: احلرش] ﴾بّٱِلأ

“হহ আল্লাহ! আমারদররক এৈাং আমারদর হয সকল 

মুরমন ভাই ইরিাপূরৈথ র্ি হরয়রেন, িারদররক েমা 
করর রদন”। [সূরা আল-হাির, আয়াি: ১০] 

হাদীরস ৈরণথি আরে: 

ِخيِه بَِظْهِر الَْغيِْب ُمْستََجابَة  »
َ
 «َدْعَوُة الَْمْرِء الُْمْسِلِم أِل

“হকারনা মুরমন ভাইরয়র অনুপরস্থরিরি িার জনয 

হকারনা মুরমরনর হদা‘আ আল্লাহ কৈুল কররন”।3 

এ মরমথরই একরি হাদীস ররয়রে যা আনাস 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈণথনা করররেন। রিরন ৈরলন, 

মদীনায় যখ্ন দুরভথে হদখ্া রদি, উমার রারদয়াল্লাহু 

‘আনহু আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর কারে রর্রয় 

                                                           
3 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৭৩৩ 
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ৈৃরষ্টর জনয হদা‘আ কররি ৈলরিন। সুিরাাং উমর 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈলরলন, ‘হহ আল্লাহ! ইিঃপূরৈথ 

আমরা আমারদর নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লারমর উসীলায় আপনার রনকি ৈৃরষ্ট প্রাথথনা 

করিাম এৈাং আপরন ৈৃরষ্ট ৈষথণ কররিন। এখ্ন 

আমরা আপনার রনকি নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লারমর চাচার উসীলা রদরয় প্রাথথনা কররে, 

আপরন আমারদর প্ররি ৈারর ৈষথণ করুন। ফরল 

ৈৃরষ্টপাি হরিা।4 

উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর ৈিরৈযর উরদ্দিয হরলা, 

‘আমরা নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর রনকি 

রর্রয় আমারদর জনয হদা‘আ আরৈদন করিাম এৈাং নৈীর 

হদা‘আর িারা আমরা আল্লাহর বনকিয লাভ করিাম; রকন্তু 

নৈী হিা এখ্ন আর আমারদর মারে রৈদযমান হনই। রিরন 

হিা উচ্চ ৈনু্ধরদর কারে চরল রর্রয়রেন। আমারদর জনয 

                                                           
4 সহীহ ৈুখ্ারী 
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রিরন হদা‘আ কররৈন, এিা এখ্ন আর সম্ভৈ নয়। কারজই 

আমরা এখ্ন নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর চাচা 

আব্বারসর রনকি এরসরে এৈাং িার রনকি আমারদর জনয 

হদা‘আ করার আরৈদন কররে।’  

উপররাি পদ্ধরি রিনরিই হরলা উসীলা গ্রহরণর 

িরী‘আিসম্মি পদ্ধরি। এ োড়া অনয হকারনা পদ্ধরির 

পরে িরী‘আরির হকারনা অনুরমাদন হনই। িরৈ ৈরণথি 

পদ্ধরিত্রয় হুকুরমর রদক হথরক একই পযথায়ভুি নয়। 

িন্মরধয রকেু আরে ওয়ারজৈ উসীলা, হযমন: আল্লাহর নাম, 

িাঁর রসফাি এৈাং ঈমান ও িাওহীদ, এগুরলার উসীলা 

হদওয়া। অনযরদরক রকেু আরে মুস্তাহাৈ উসীলা; হযমন, 

হয হকারনা হনক আমল এৈাং হনক ৈাোরদর িারা কৃি 

হদা‘আর উসীলা। 

কারজই মুসরলরমর ওপর কিথৈয হরে, রৈপদ-আপদ ও 

ৈালা-মুরসৈরির সময় একমাত্র আল্লাহর রনকি বৈধ 

উসীলার মাধযরম বনকিয অজথন করা। আর অন্তরর 
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আল্লাহর ভয়, িাঁর প্ররি যথাযথ লজ্জা ও িাঁর প্ররি 

আনুর্রিযর অনুভুরি রনরয় হর্ানাহ ও রৈদ‘আরির পথ 

পররিযার্ করা।  

রনরষদ্ধ উসীলা ও িার প্রকার: 

হযসৈ কাজ, কথা ও রৈশ্বারস আল্লাহ িা‘আলার সন্তুরষ্ট 

হনই এৈাং রিরন পেেও কররন না হসসৈ রকেু িারা িাঁর 

বনকিয িালাি করাই হরে রনরষদ্ধ উসীলা। 

এসৈ রনরষদ্ধ উসীলায় আক্রান্ত হরয় অরনরকই িরী‘আি 

অনুরমারদি উসীলা, যা করার প্ররি আল্লাহ িা‘আলা 

উৎসাহ রদরয়রেন, িা হথরক র্ারফল হরয় পরড়রে। ফরল 

িারা িরী‘আি অনুরমারদি উসীলা হথরক রৈমুখ্ হরয় 

পরড়রে এৈাং রনরষদ্ধ উসীলা অৈলম্বরন ৈযস্ত থাকার 

কাররণ িরী‘আিসম্মি উসীলা হথরক মাহরূম হরয়রে।  

ফরল িারদর সমস্ত হচষ্টাই রনষ্ফল ও যাৈিীয় েমই পণ্ড 

হরে।  
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মুসরলম ভাইরদর কলযাণকারমিা ও ইসলারমর ৈাণীরক 

সৈথত্র প্রচার-প্রসার করার প্রিযািায় রনরচ হস সৈ রনরষদ্ধ 

উসীলার রকেু প্রকাররর রৈৈরণ হপি কররে: 

প্রথমি: কাররা ৈযরিত্ব, সম্মান ও উচুঁ অৈস্থারনর হদাহাই 

রদরয় আল্লাহর রনকি প্রাথথনা করা: 

আল্লাহর হকারনা মাখ্লুরকর সম্মারনর হদাহাই রদরয় 
আল্লাহর রনকি প্রাথথনা করা রৈদ‘আি। হযমন, হকউ 
ৈলরলা, ‘হহ আল্লাহ! হিামার নৈীর মযথাদা ৈা অমুক 

ৈাোর সম্মান-মযথাদার হদাহাই রদরয় আরম হিামার রনকি 

প্রাথথনা কররে’। অনুরূপভারৈ আল্লাহর নৈীর অরধকার ৈা 

আল্লাহর হকারনা ৈাোর অরধকাররর হদাহাই রদরয় প্রাথথনা 

করাও রৈদ‘আিী উসীলা। এ ধররনর হকারনা উসীলা 

ইসলারম হনই। না এিার ৈণথনা কুরআরন এরসরে, হয 

কুরআরন ৈলা হরয়রে, 

َناَِما﴿ ء ِِّمنِٱلأّكَتىبِِّّفِِفََرطأ  [  ٨٨: االنعام] ﴾ََشأ
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“আমরা এ রকিারৈ হকারনা রকেুর ৈণথনা কররি ত্রুরি 

করর রন”, [সূরা আল-আন‘আম:৩৮] আর না এ জািীয় 

উসীলা আল্লাহর নৈীর হকারনা হাদীরস এরসরে, অথচ 

আৈু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু স্পষ্ট ৈরলরেন ৈরলরেন: 

 «راءاخل حىت يشء لك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول علمنا»

“নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমারদররক 

জীৈরনর সকল রৈষরয়ই রিো দান করররেন, এমনরক 

পায়খ্ানা-প্রস্রাৈ কীভারৈ কররি হরৈ, হস পদ্ধরিও।”5 

আর না সাহাৈারয় হকরারমর কাররা কমথকারণ্ড এর নরজর 

ররয়রে।  

ইসলাম হিা আল্লাহর সুের নাম ও িাঁর মহৎ গুণ রদরয়ই 

আল্লাহর কারে প্রাথথনা কররি রনরদথি রদরয়রে।  

উসীলা গ্রহরণর এইসৈ রৈদ‘আিী পদ্ধরি প্রাথথনাকারীরক 

‘রিরকথ আকৈর’ পযথন্ত হিরন রনরয় হযরি পারর, যরদ 

                                                           
5 সহীহ মুসরলম 
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প্রাথথনাকারী মরন করর হয, দুরনয়ার রাজনযৈর্থ ৈা আমীর-

হাকীমরদর মরিা আল্লাহ িা‘আলাও মাধযরমর মুখ্ারপেী। 

এরি করর ‘খ্ারলক’-রক মাখ্লুরকর সরে িুলনা করা হয়, 

হযিা হকারনাক্ররমই সেি নয়; আল্লাহরক কখ্নও িার 

সৃরষ্টর সারথ রকয়াস করা যারৈ না। ৈাোর প্ররি আল্লাহর 

সন্তুরষ্ট হযমন হকারনা মাধযরমর দরকার হয় না, হিমরন 

ৈাোর প্ররি িাঁর অসরন্তারষর সামরনও হকউ অন্তরায় 

হরয় দাঁড়ারি সেম নয়। 

মরন রাখ্রৈন, মানুষ মযথাদায় যিই হেষ্ঠরত্বর অরধকারী 

হহাক, রিরন রফররিিা, নৈী ৈা রাসূল হযই হহান না হকন, 

আল্লাহর সরে িার হকারনা িুলনা চলরি পারর না। 

মাখ্লুক, যিই হস উঁচু স্তররর হহাক, সৈথদা হস মাখ্লুকই 

থারক, খ্ারলরকর কারে সৈথরৈষরয় হস মুখ্ারপেী। রকন্তু 

আল্লাহ িা‘আলা রিরন একক স্রষ্টা-খ্ারলক, রিরন 

সৈথরৈষরয় অমুখ্ারপেী। হকারনা রৈষরয় যার হকারনা 

মাধযরমর প্ররয়াজন পরড় না। আল্লাহ িা‘আলা ৈরলন, 
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ونَِ﴿ ب د  لّك َِِلَِِماِٱلَِلِِّد ونِِّّمنَِوَيعأ مِأَِيمأ ّنَِِرّزأٗقاِلَه  ِٱلَسَمىَوىتِِّم 
ۡرّضِ

َ َِِوٱۡلأ َتّطيع ونََِِوَلِِاَشيأ ّب وا ِِفََل٧٣ِِِيَسأ ِِّتَۡضأ َثاَل ِِلِّلَ مأ
َ ِٱلَِلَِِإّنَِِٱۡلأ

لَمِ  نت مِأَِيعأ
َ
لَم ونََِِلَِِوأ  [ ٣٧  ،٣٨: انلحل] ﴾٧٤َِتعأ

“িারা আল্লাহ ৈযিীি এমন ৈস্তুর ইৈাদি করর, হয 

িারদর জরনয ভুমণ্ডল ও নরভামণ্ডল হথরক সামানয রুযী 

হদওয়ারও অরধকার রারখ্ না এৈাং মুরিও রারখ্ না। 

অিএৈ, আল্লাহর হকারনা সদৃি সাৈযস্ত কররা না, রনশ্চয় 
আল্লাহ জারনন এৈাং হিামরা জান না”। [সূরা আন-নাহল, 

আয়াি: ৮৩-৮৪] 

আর কাররণই সাহাৈারয় হকরাম রারদয়াল্লাহু আনহুম নৈী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর মৃিুযর পরর িাঁর 

হদা‘আর উসীলা পররিযার্ করর আব্বাস রারদয়াল্লাহু 

‘আনহুর হদা‘আর উসীলা গ্রহণ করররেরলন।  

এখ্ারন একরি রৈষয় পররষ্কার হওয়া দরকার, িা হরে, 

নৈী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ৈা আব্বাস 
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রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর উসীলা হদওয়ার উরদ্দিয এিা নয় 

হয, িারা নৈীর জীৈদ্দিায় ৈলরিন, হহ আল্লাহ! নৈীর 

সম্মারন ৈৃরষ্ট রদন ৈা নৈীর মৃিুযর পরর ৈলরিন না হয, 

হহ আল্লাহ আব্বারসর সম্মারন আমারদর ৈৃরষ্ট প্রদান 

করুন। কারণ, এ ধররনর রৈদ‘আিী হদা‘আ সাহাৈারয় 

হকরাম নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হথরক রিো 

লাভ কররন রন। আল্লাহর রকিারৈও এর হকারনা রভরি 

হনই। িাই িারা এ ধররনর উসীলা গ্রহণ হথরক ৈহু 

দূররই রেরলন। কাররা মৃিুযর পর যরদ িার সম্মারনর 

উসীলা রদরয় প্রাথথনা করা জারয়য হরিা, িাহরল িার 

সৈথারধক হকদার রেরলন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম। এ ধররনর উসীলা গ্রহণ হিা মূলি মক্কী 

যুরর্র মুিররকরদর রিরকথরই অনুরূপ। আল্লাহ িা‘আলা 

হস রৈষরয় পরৈত্র কালারম ৈরলরেন: 

مِأَِما﴿ ه  ب د  ِِٓإَّلَِِنعأ ّب ونَا لأَفِىِٱلَِلِِّإَّلِِِّل َقر   [  ٨: الزمر] ﴾ز 
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“আমরা িারদর উপাসনা করর না শুধু এ জনয হয, িারা 

আমারদররক আল্লাহর রনকিৈিথী অৈস্থায় এরন হদরৈ। 

[সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৩] 

রৈষয়রি সরিযই নাজুক। মানুষ যখ্ন হকারনা মানুরষর 

ৈযরিত্ব ৈা িার সম্মান-ইজ্জরির হদাহাই রদরয় প্রাথথনা 

করর, িখ্ন িার রৈশ্বাস যরদ এমন হয় হয, হস ৈযরি 

িার হকারনা উপকার ৈা েরিরি ভূরমকা রাখ্রি পারর, 

িাহরল িা হরৈ পররষ্কার ৈড় রিকথ এৈাং িা িারক 

ইসলারমর র্ণ্ডী হথরক িারক হৈর করর রদরৈ। আল্লাহর 

কারে আমরা আেয় চাই।  

রিিীয়ি: হকারনা হনককার ওলী রকাংৈা পীর-ৈুযুর্থরক 

ডাকা, িারদর নারম ‘নজররনওয়াজ’ মান্নি করা ৈা 

িারদর কারে সাহাযয প্রাথথনা করা: 

হকান মৃি হনককার ওলী রকাংৈা পীর-ৈুযুর্থরক ডাকা, 

িারদর সম্মারনর উসীলায় হদা‘আ করা এৈাং িারদর জনয 

নজররনওয়াজ মান্নি করা -এিা স্পষ্টিঃই ইসলাম 
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ৈরহভুথি রৈষয়; ৈরাং িা ৈড় রিকথ ও িাওহীদ রৈররাধী 
কমথকাণ্ড রহরসরৈ রৈরৈরচি। হযমন, হকউ ৈলরলা, ‘হহ 
খ্াজা ৈাৈা, হহ অমুক ওলী, এই অনুরনযাপায় ভরির 

হািরি ধরুন, আমারক সাহাযয করুন, আল্লাহর কারে 

আমার জনয প্রাথথনা করুন, আরম আপনার আেরয়, আরম 

আপনার ও আল্লাহর ওপরর। এই যাৈিীয় কমথকাণ্ড 

পররস্কার রিকথী কথাৈািথার অন্তভুথি।  

এইরূরপ হকারনা মৃি ৈযরির নারম নজর ৈা মান্নি করাও 

িরী‘আিসম্মি উসীলা নয়। অথথাৎ এভারৈ ৈলা হয, 

‘খ্াজা ৈাৈা’! যরদ আল্লাহ আমারক অমুক রজরনসরি 

রমরলরয় হদন, িাহরল হিামার নারম এই রজরনস 

নজররনওয়াজ হদরৈা। অথৈা হহ আমার ওলী, হিামার 

দরৈারর এই হারদয়া হপি কররৈা। অথৈা যরদ আরম 

অমুক রজরনস হারসল কররি পারর িাহরল হিামার জনয 

এিা ওিা রদৈ। এই সৈই ‘র্াইরুল্লাহর’ জনয মান্নি এৈাং 

আল্লাহ োড়া অনয কাররা জনয ইৈাদি করার িারমল। 
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ফরল ইসলারমর সরে এর সুদূরিম হকারনা সম্পকথ হনই। 

আল্লাহ িা‘আলা এ সম্পরকথ ৈরলন: 

ِِّوََجَعل وا ِ﴿ ِِّمَماِلِّلَ
َ
َرأثِِّّمنََِِذَرأ نأَعىمِِّٱۡلأ

َ َِِّهىَذاَِفَقال وا ِِنَّصيٗباَِوٱۡلأ ِلِّلَ
ّمّهمِأ ََكٓئَّنا َِِوَهىَذاِبّزَعأ َ ََكٓئّّهمِأََِكنََِِفَماِلُّش  َ َِوَماِٱلَِلّ ِِإَّلِِيَّصل ِِفََلِِلُّش 

ََِِّكنَِ وَِِلِّلَ ََكٓئّّهمأ ِِإَّلِىِيَّصل َِِفه  َ ونََِِماَِسآءَُِِش  م  : االنعام] ﴾١٣٦ََِيأك 
٠٨١  ] 

“আর িারা আল্লাহর জনয রনরদথষ্ট করর চাষাৈাদ ও 

পশুপালন হথরক যা রকেু িারা উৎপাদন করররে িার 

একাাংি এৈাং ৈরল-‘এই হরে আল্লাহর জনয’ (িারদর 

ধারণা অনুযায়ী) ‘আর এিা হরে আমারদর অাংিীদার 

হদৈিারদর জনয’। িারপর যা িারদর অাংিী হদৈিারদর 

জনয, িা আল্লাহর কারে হপৌঁরে না, আর যা আল্লাহর 

জনয, িা হপৌঁরে যায় িারদর অাংিীদাররদর কারে। কী 
রনকৃষ্ট যা িারা রসদ্ধান্ত হনয়”। [সূরা আল-আন‘আম, 

আয়াি: ১৩৬] 
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হকারনা মৃি ৈাোর কারে ধনথা হদওয়া, িার কারে রকেু 

আিা করা, রকেু প্রাথথনা করা, িারদর কৈরর হর্লাফ 

চরড়রয় মাজার ৈানারনা, আর্রৈারি, হমামৈারি জ্বালারনা 

প্রভৃরি মুখ্থিাসুলভ কমথকাণ্ড না রেল নৈীর রিো, না 

সাহাৈী ও িারৈঈর্রণর কমথরীরি। ৈরাং িারা রৈশ্বাস 

কররিা হয হদা‘আ হকৈল আল্লাহর রদরকই কররি হয়। 

হযমনরি আল্লাহ িা‘আলা ৈরলরেন: 

لََكِِِإَوَذا﴿
َ
ِِّعَبادّيَِسأ ّ َِِعن  ِ ِفَإّن ّ ِِقَرّيب  ّجيب 

 
َوةَِِأ ِّنِ َدَعِِإَّذاِٱدَلاعَِِّدعأ

َتّجيب وا ِ ّمن وا ِِّلِِفَلأيَسأ مِأِّبَِِوِلأ ؤأ ونَِِلََعَله  د   [٠٨١: ابلقرة] ﴾١٨٦ِيَرأش 

“আর যখ্ন ৈাোরা আমার সম্পরকথ হিামারক রজজ্ঞাসা 

করর, হদখ্, আরম অরি রনকরি। আরম প্রাথথনাকারীর 

প্রাথথনা কৈুল করর, যখ্ন হস আমারক আহ্বান করর। 

কারজই িারা আমার প্ররি সাড়া রদক এৈাং আমার প্ররি 
ঈমান আনুক। যারি িারা সুপরথ চলরি পারর”। [সূরা 
আল-ৈাকারা, আয়াি: ১৮৬] 
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আর িারদররক িারদর নৈী িাওহীদৈাদীর্রণর সদথার 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রিরখ্রয়রেরলন 

হয, “হদা‘আই হরে ইৈাদি”।6 

সুিরাাং হয ইৈাদিরি রনিান্তই আল্লাহ িা‘আলার জনয 

খ্াস, হসিা অনয কাররা জনয করা কী করর বৈধ হরি 

পারর? 

হজরন রাখু্ন, উপররাি যাৈিীয় রৈদ‘আিী কমথকাণ্ডই 

িাওহীদ ও নৈী-রাসূলর্রণর রিো-পররপন্থী। নৈী-

রাসূলর্রণর রিো হরলা, ইৈাদি হরৈ শুধুমাত্র এক ও 

লা-িরীক আল্লাহর জনয। এিা আল্লাহ রভন্ন আর কাররা 
জনয হরি পারর না। তারা এটাও বলেলেন যে, 

আল্লাহ শুধুমাত্র খ্ারলে ও রৈশুদ্ধ এৈাং িরী‘আি সমরথথি 

ইৈাদিই কৈুল কররন। আল্লাহ িাঁর ৈাোর সৈ গুনাহই 

                                                           
6 রিররমযী 
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েমা কররন, রকন্তু রিকথ িাঁর রনকি অমাজথনীয় অপরাধ। 

এ সম্পরকথ আল্লাহ িা‘আলা ৈরলন, 

فّرِ َِلِِٱلَِلَِِإّنَِ﴿ نَِيغأ
َ
َكَِِأ فّرِ ِبّهّۦِي ُشأ ىلَّكِِد ونََِِماَِوَيغأ ِيََشآء  ِِلَّمنَِذ

ّكِأَِوَمن ََتَىِىَِفَقدِِّبّٱلَِلِِّي ُشأ  [ ٧٨: النساء] ﴾٤٨َِعّظيًماِإّثأًماِٱفأ

“রনশ্চয় আল্লাহ িাঁর সরে িরীক করার অপরাধ েমা 

কররন না। এোড়া অনয সৈ অপরাধ যারক ইো রিরন 

েমা কররন। আর হয ৈযরি আল্লাহর সরে িরীক করর, 

হস এক রৈরাি পাপ উদ্ভাৈন করর। [সূরা আন-রনসা, 

আয়াি: ৪৮] 

িৃিীয়ি: হকারনা পীর-ৈুযুরর্থর রূরহর উরদ্দরিয প্রাণী 
জৈাই করা এৈাং িারদর কৈররর পারি অৈস্থান করা: 
রৈরভন্ন পৈথ উপলরে পীর-ৈুযুর্থরদর মাযারর যৈাই করা, 

ওরস আরয়াজন করা, িারদর কৈররর র্মু্বরজর কারে 

অৈস্থান করা এৈাং হস উপলরে হসখ্ারন অৈস্থান করর 

িরী‘আি রৈররাধী রৈরভন্ন কমথকারণ্ড রলি হওয়া, অসুস্থ 

ৈযরিরক হসখ্ারন সুস্থিা লারভর আিায় রনরয় যাওয়া, 
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হসখ্ারন অৈস্থান করা, কৈরৈাসী ৈুযুরর্থর রনকি আররার্য 

চাওয়া, রৈরভন্ন মরনাৈাঞ্ছা পূররণর আরৈদন করা, িারদর 

কারে হদা‘আ চাওয়া, িারদর িারা উদ্ধার কামনা করা 

প্রভৃরি রক্রয়াকমথ সমূ্পণথ িরী‘আি রৈররাধী ও করিন 

ভ্রষ্টিা। আল্লাহর দীন ইসলারম এসৈ কমথকারণ্ডর হকারনা 

অনুরমাদন হনই। আল্লাহ এগুরলা প্ররৈিথন কররন রন। 

এগুরলা হিা আদরি ইসলামপূৈথ জারহলী যুরর্র কমথকাণ্ড 

এৈাং ইৈাদরি আল্লাহর সরে স্পষ্ট িরীক রনৈথাচন করা। 

অথচ আল্লাহ এ ধররণর রিকথ হথরক ৈাোরদররক 

করিারভারৈ রনরষধ করররেন। আল্লাহ ৈরলন,  

وا ِ﴿ ب د  وا َِِوَلِِٱلَِلََِِوٱعأ ّك  ِِبّهّۦِت ُشأ  [  ٨١: النساء] ﴾اَشيأ

“হিামরা আল্লাহর ইৈাদি কররা এৈাং িাঁর সরে কাউরক 
িরীক কররা না”। [সূরা আন-রনসা, আয়াি: ৩৬] 

রিরন আরও ৈরলন, 

ََِِّتأَعل وا ِِفََلِ﴿ نَداٗداِلِّلَ
َ
نت مِأِأ

َ
لَم ونََِِوأ  [  ٢٢: ابلقرة] ﴾َتعأ
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“অিএৈ, হিামরা আল্লাহর হকারনা সমকে সাৈযস্ত কররা 
না, অরধকন্তু হিামরা জান”। [সূরা আল-ৈাকারা, আয়াি: 

২২] এ ৈারিরল ৈারৈার আমলকারী এৈাং িার স্বীকৃরি 

প্রদানকারী উভরয়ই রৈধারনর রদক হথরক সমান। আর 

িা হরে আল্লাহর সারথ রিকথ করা।   

িরী‘আরির এরিা রনরষধাজ্ঞা সরেও হদরখ্ অৈাক হরি 

হয় হয, অরনক মুখ্থ, যারা মুসরলম ৈরলই রনরজরদর 

পররচয় হদয়, উসীলা গ্রহরণর রকিাৈ, সুন্নাহ ও ইজমারয় 

উম্মাহর প্রদরিথি পথ পররহার করর, রনরজরদর মনর্ড়া 

পথ ও পন্থায় উসীলা গ্রহণ কররে। ৈরাং িারা িারদর 

রনরজরদর মনর্ড়া হদা‘আ-অযীফার রদরক ধারৈি হরে, 

িারা এমনসৈ রৈদ‘আিী উসীলা গ্রহণ কররে যা আল্লাহ 

িা‘আলা কখ্রনা অনুরমাদন কররন রন, িা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামও কখ্নও ৈযৈহার কররন 

রন আর উম্মরির সম্মারনি গ্রহণরযার্য উিরসূরীরদর 

হথরকও ৈরণথি হয় রন।   
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আমার রপ্রয় ভারয়রা! এ রৈদ‘আিী উসীলা অস্বীকার 

করার রৈষয়রি শুধু আমারদর অরভমিই নয়, ৈরাং এাই 

হে দীরনর মূল রৈষয়, দীরনর মরধয হয সৈ রৈদ‘আি 

এরস পরড়রে হসসৈই রনরষদ্ধ। ৈরাং হজরন রাখু্ন, সাহাৈী, 

িারৈঈন, চার ইমাম ও িারদর অনুসারীর্ণ এ অরভমিই 

হপাষণ কররিন। 

ৈরণথি হেরত্র মুসরলমরদর পদস্খলরনর কারণ: 

প্রথম কারণ: উসীলা গ্রহরণর হেরত্র মুসরলমরদর একরি 

রৈরাি অাংরির এই দুঃখ্জনক পদস্খলরনর অনযিম 

কারণ হরলা ‘িাকলীদ’। িাকলীদ অথথ হরলা, কাররা এমন 

হকারনা কথার অনুসরণ করা, যার পরে ৈিার কারে 

হকারনা প্রমাণ হনই। এই ধররনর অনুসরণ িরী‘আরি 

রনরষদ্ধ। আর মুকারল্লদ হরলা, ঐ ৈযরি হয হকারনা সুরনরদথষ্ট 

আরলম অনুসরণ করর ও িার মিামরির ৈাইরর যায় না। 

যরদও িরী‘আরির প্রমাণারদ িার মিামরির রৈপরীি 

হয়।  
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আল্লাহ িা‘আলা এ ধররনর অনুসররণর রনো করররেন। 

আর আল-কুরআরনর ৈহু আয়ারি িা হথরক রনরষধ 

করররেন, 

مِ ِقّيَلِِِإَوَذا﴿ وا ِِلَه  ِِٓٱتَبّع  نَزَلَِِما
َ
ِِٓنََتبّعِ ِبَلأِِقَال وا ِِٱلَِلِ ِأ لأَفيأَناَِما

َ
ِلَيأهّعَِِأ

ِ ٓ َولَوِأَِءابَآَءنَا
َ
مِأََِكنَِِأ ّقل ونََِِلَِِءابَآؤ ه  َِِيعأ ونَِِاَشيأ َتد   ﴾١٧٠َِوَلَيهأ

 [ ٠٣١: ابلقرة]

“আর যখ্ন িারদর ৈলা হয়, আল্লাহ যা অৈিরণ 

করররেন, িার অনুসরণ কররা, িারা ৈরল, ‘না, আমরা 

ৈরাং অনুসরণ করর িার, যার ওপর আমারদর 

রপিৃপুরুষরদর হদরখ্রে। িারা রক িারদর রপিৃপুরুষরদর 

(অন্ধ) অনুসরণ কররৈ, যরদও িারা রেল অজ্ঞ এৈাং 

পথরনরদথি রকেুই গ্রহণ করর রন?” [সূরা আল-ৈাকারা, 

আয়াি: ৭০] 

পূৈথৈিথী রৈজ্ঞ আরলম সমাজ ও মুজিারহদর্ণও অন্ধ 

িাকলীদ কররি রনরষধ করর হর্রেন। কারণ, অন্ধ 
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িাকলীদ মুসরলমরদর মারে পারস্পররক িন্ধ ও দুৈথলিা 

সৃরষ্টর অনযিম কারণ। হয হকারনা রৈররাধপূণথ রৈষরয় 

আল্লাহ ও নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর প্রদরিথি 

পরথর অনুসররণর মরধযই ররয়রে মুসরলমরদর ঐকয ও 

িরি। এ কাররণই আমরা সাহাৈীরদর মরধয কাউরকই 

যাৈিীয় রৈষরয় হকারনা রৈরিষ কাররা অনুসরণ কররি 

হদরখ্ না। িদ্রূপ চার ইমারমর কাউরকও িারদর কারে 

রভন্ন হকারনা মরির সিযিা প্রকারির পর রনরজর মরির 

ওপরই অরৈচল থাকরিও হদরখ্ না। রনরজরদর মরির 

রৈপরীি যরদ হাদীরসর হকারনা প্রমাণ িারা হপরিন, হিা 

রনরৈথৈারদ িা গ্রহণ করর রনরিন। িাোড়া অনযরদররকও 

িারা হকারনা দলীল-প্রমাণ না ৈুরে অরন্ধর মরিা িারদর 

অনুসরণ কররি রনরষধ কররিন। িারা পরৈত্র কুরআরনর 

রনরনাি ৈাণীরি সম্পরকথ সম্মকরূরপ অৈর্িই রেরলন। 

আল্লাহ িা‘আলা ৈরলন, 
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وا ِ﴿ ِِٓٱتَبّع  نزَّلَِِما
 
مِأ ّنِإَِّلأك  مِأِم  وا َِِوَلَِِرب ّك  ِّلَآَء ِِد ونّهّۦِِّٓمنِتََتبّع  وأ

َ
ِأ

ونََِِماِقَلّيٗلِ  [ ٨: االعراف] ﴾٣ِتََذَكر 

“হিামারদর ররৈর কাে হথরক যা অৈিীণথ হরয়রে িা 

অনুসরণ কররা। আর িাঁরক ৈাদ রদরয় অনয হকারনা 

অরভভাৈকরদর অনুসরণ কররা না। হিামরা খু্ৈ অল্পই 

মরন রারখ্া।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ৩] 

রিিীয় কারণ: এই ভ্রষ্টিার রিিীয় কারণ হরলা, আয়ারি 

কুরআন ৈা হাদীরস রাসূরলর রকেু গ্রহণ ও রকেু ৈজথন। 

এর ফরল িারা রনরজরদর মিামরির পরে হজারারলা 

হকারনা প্রমাণ হপি কররি হিা সেম হরেই না, ৈরাং 

হেত্র রৈরিরষ কুরআরনর সরিক মমথ ও িাফসীরও 

উপলরি কররি ৈযথথ হরে। হকারনা হকারনা হেরত্র 

আয়ারির প্রকৃি মমথ হথরক সরর রর্রয় সুদূরিম হকারনা 

অপৈযাখ্যার মাধযরম রনরজরদর মি প্রমারণর অপরচষ্টা 

কররে। হস রকমই একরি আয়াি হরলা: 
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َها﴿ يُّ
َ
أ وا َِِءاَمن وا ِِٱََّلّينََِِيى ٓوا ِِٱلَِلَِِٱَتق  أوَّسيلَةَِِإَِّلأهَِِّوٱبأَتغ  : دةاملائ] ﴾ٱل

٨٣  ] 

“ওরহ যারা ঈমান এরনরো, আল্লাহরক ভয় কররা এৈাং 
িার রদরক উসীলা অরেষণ কররা”। [সূরা আল-মারয়দা, 

আয়াি: ৩৫] 

এখ্ারন উসীলা িারা উরদ্দিয হরলা, আল্লাহ সন্তুষ্ট হন 

এমন আমল িারা িার বনকিয অজথন করা। এ িাফসীর 

রৈষরয় িাফসীররৈদরদর মরধয হকারনা রৈররাধ হনই। এখ্ন 

এই আয়াি রদরয় আল্লাহ োড়া অনয কাররা কারে সাহাযয 

চাওয়ার বৈধিা দারনর হচষ্টা করা মূল রৈষয় হথরক 

‘িাহরীফ’ িথা কুরআরনর মমথ রৈকৃরির হচষ্টা োড়া আর 

কী হরি পারর? িাহরল ৈুো হর্ল হয আয়ারি আল্লাহ 

িা‘আলা হয উসীলার রনরদথি রদরয়রেন িা হরে, সৎকাজ 

ও যা আল্লাহরক সন্তুষ্ট করর এমন কারজর িারা আল্লাহর 

বনকিয প্রাথথনা করা। এ িাফসীররর ৈযাপারর 

িাফসীরকারর্রণর মরধয হকারনা মিরভদ হনই।  
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অনুরূপভারৈ আরও হয রৈশুদ্ধ হাদীসরি ৈুোর হেরত্র 

িারদর মরধয সমসযা হরয়রে িা হরে, উমার রারদয়াল্লাহু 

‘আনহু কিৃথক আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর হদা‘আর 

উসীলা গ্রহরণর রৈষয়রি, যার ৈণথনা পূরৈথ চরল হর্রে। 

প্ররিপে এ সম্পরকথ ৈলরি চায়, আব্বাস রারদয়াল্লাহু 

‘আনহু নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর রনকিাত্মীয় 

হওয়ার কাররণই উমার িার উসীলা গ্রহণ করররেরলন। 

িারদর উিরর আমরা ৈলরৈা, মু‘আরৈয়া রারদয়াল্লাহু 

‘আনহু হয ৈৃরষ্টর জনয ইয়াযীদ ইৈনুল আসওয়াদ আল-

জুরািীর মরিা ৈযরির উসীলা গ্রহণ করররেরলন, হসিা 

হকান হেষ্ঠরত্বর রৈচারর? অথচ জুরািী হদা‘আও 

করররেরলন এৈাং হসই হদা‘আ কৈুলও হরয়রেল এৈাং 

আল্লাহ ৈৃরষ্টও ৈষথণ করররেরলন।  

আররা আরে, এক অরন্ধর হাদীস। হযই অন্ধ নৈী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর কারে এরস িার জনয 

হদা‘আর আরৈদন করর ৈরলরেরলা, ‘আপরন আমার জনয 
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হদা‘আ করুন, রিরন হযন আমারক সুস্থিা দান কররন।’ 

জৈারৈ নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ৈরলরেরলন, 

‘িুরম চাইরল আরম হদা‘আ কররৈা, আর চাইরল িুরম 

বধযথও ধারণ কররি পাররা। হসিাই হরৈ হিামার জনয 

উিম।’ হলাকরি ৈলরলা, আপরন আমার জনয হদা‘আই 

করুন। ফরল নৈী সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম িারক 

উিমরূরপ অযু করর আসরি ৈলরলন। িারপর এইভারৈ 

হদা‘আ কররি ৈলরলন, ‘হহ আল্লাহ! আরম আপনার 

রহমরির নৈী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর 

িারা আপনার স্মরণাপন্ন হরে। হহ মুহাম্মদ! আরম 

আপনার িারা আমার প্ররয়াজন পূররণর জনয আমার 

ররৈর সামরন মুখ্ রফরারে। হহ আল্লাহ! আমার ৈযাপারর 

িাঁর সুপাররি গ্রহণ করুন।’ ফরল হলাকরি এমনভারৈ 

রফরর আসরলা হয, িার দৃরষ্টিরি রফরর হপরয়রে। 

এই হাদীরসর মমথ খু্ৈই স্পষ্ট। হলাকরি নৈী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর কারে িার জনয হদা‘আ করার 
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আরৈদন জারনরয়রে এৈাং পািাপারি আল্লাহর কারে এই 

হদা‘আও করররে, হযন রিরন িাঁর রাসূরলর হদা‘আ কৈুল 

কররন। কারণ হলাকরি ৈরলরেল, “হহ আল্লাহ! আমার 

ৈযাপারর িাঁর সুপাররি গ্রহণ করুন”। 

িৃিীয় কারণ: এই জািীয় ভ্রষ্টিার িৃিীয় কারণ হরলা, 

দুৈথল ও ৈারনায়াি হাদীরসর ওপর আমল। হয 

হাদীসগুরলার হকারনা রভরি হনই এৈাং হকারনা হকারনা 

হেরত্র িা মূল িীরনর সরেই সাাং রষথক। উদাহরণস্বরূপ 

ননম্হন আমরা িার দু’একরি উরল্লখ্ কররে: 

হযমন, একরি হাদীস এরকম ৈলা হয়, ‘হিামরা আমার 

উচ্চ মযথাদার উসীলা গ্রহণ কররা। কারণ, আল্লাহ 

িা‘আলার রনকি আমার মযথাদা অরনক সুউচ্চ।’ 

আররকরি হাদীস এ রকম ৈণথনা করা হরয়রে, ‘আদম আ. 

যখ্ন ভুল করর হফলরলন, রিরন আল্লাহর রনকি এই ৈরল 

েমা চাইরলন, ‘হহ রৈ! আরম আপনার রনকি মুহাম্মারদর 

উসীলা রদরয় েমা চাইরে, আপরন আমারক েমা করর 
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রদন। িখ্ন িারক ৈলা হরলা, আরম হিা মুহাম্মাদরক 

সৃরষ্টই করর রন, িুরম িার কথা জানরল কী করর? িখ্ন 

আদম আ. ৈলরলন, হহ রৈ! যখ্ন আপরন আমারক রনজ 

হারি সৃরষ্ট কররলন এৈাং আমার হদরহ আপনার রূহ ফুঁরক 

রদরলন, আরম মাথা উরিরয় হদখ্রি হপলাম, আপনার 

‘আররির পায়ায় রলরপৈদ্ধ ররয়রে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্’। িখ্ন আরম ৈুেরি পারলাম, 

আপনার রনকি অিযারধক রপ্রয় না হরল এই নামরি 

আপরন আপনার নারমর সরে জুরড় রদরিন না। িখ্ন 

আল্লাহ ৈলরলন, ‘যরদও আরম এখ্নও মুহাম্মদরক সৃরষ্ট 

করর রন, িৈুও হিামারক আরম েমা করর রদলাম।’  

ইমাম যাহাৈী রহ. উপররাি ৈণথনারি সম্পরকথ ৈরলরেন, 

এিা একরি ৈারিল ও মাওদু‘ হাদীস।  

আররা একরি ৈণথনা আরে, ‘হয ৈযরি সালারির জনয ৈারড় 

হথরক হৈর হরলা এৈাং ৈলরলা: 

 ... هذا ممشاي حبق لكأوأس عليك، السائلني حبق لكأسأ إين امهلل
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িাইখু্ল ইসলাম ইৈন িাইরময়যা ও ইমাম যাহাৈী এই  

হাদীসরিরক দুৈথল ৈরল মি ৈযি করররেন। 

সৈথরিষ আমারদর ৈিৈয হরলা, িওহীদপন্থী সকরলর 

কিথৈয হরে উসীলার এমন সৈ পদ্ধরি ৈজথন করর চলা, 

হযগুরলা অৈলম্বন কররল হকানরি িারা ‘রিরকথ আকৈর’ 

(ৈড় রিকথ), হকানরি িারা ‘রিরকথ আসর্র’ (রোি রিকথ) 

ৈা হকানরির কাররণ হারাম রৈদ‘আরির রিকার হরি হয়। 

িাোড়া িা হদা‘আরি সীমালঙ্ঘরনর অন্তভুথি। আর এ 

কাররণই আমারদর অরনক হদা‘আ রনষ্ফল হরয় থারক। 

হকননা, আল্লাহ িা‘আলা হিা হকৈল িরী‘আি সম্মি 

হদা‘আই কৈুল কররন।  

অনুরূপভারৈ প্ররিযক িাওহীদৈাদী মুসরলরমর উরচৎ 

কুরআন ও হাদীরস ৈরণথি িব্দ ও ৈাকয রদরয়ই হদা‘আ 

করা। হকননা, হসসৈ হদা‘আই গ্রহণরযার্য হৈার অরধক 

সম্ভাৈনা ররয়রে এৈাং ঐসৈ ৈাকয িারা হদা‘আ করার 

ফরল পূণয ও সাওয়াৈ পাওয়ারও আিা ররয়রে।  
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পরররিষ্ট 

হহ আল্লাহ! আপনার সুের নাম ও সুউচ্চ গুণাৈলীর উসীলায় 

আপনার রনকি প্রাথথনা কররে এৈাং আপনার বনকিয কামনা 

কররে। হহ আল্লাহ! আপনার প্ররি আমারদর ঈমান, আপনার 

নৈীর প্ররি আমারদর ভারলাৈাসা, িাঁর সুন্নারির অনুসরণ এৈাং 

আমারদর হনক আমল, হযগুরলার রপেরন আপনার সন্তুরষ্ট লাভই 

শুধু আমারদর উরদ্দিয রেল, এগুরলার উসীলায় আপনার কারে 

আমারদর চাওয়া হয, আপরন আপনার একত্বৈারদ রৈশ্বাসী ৈাো 

রহসারৈ আমারদররক কৈুল করুন। আমারদররক আপনার 

পরথর অনুসারী, আপনার পরথ আহৈানকারী এৈাং আপনার 

নৈীর রহদায়াি ও হরকর ওপর প্ররিরষ্ঠি করুন। আমারদররক 

আমারদর িত্রুরদর রৈরুরদ্ধ সাহাযয করুন। রনশ্চয় আপরন 

সৈথরোিা ও আহ্বারন সাড়া দানকারী। আর সালাি ও সালাম 

ৈরষথি হহাক আমারদর নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম, 

িাঁর পররৈার-পররজন, সকল সাহাৈী ও রকয়ামি পযথন্ত িারঁ 

অনুর্ামীরদর প্ররি।  
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উসীলা গ্রহরণর রকেু রকেু পদ্ধরি িরী‘আিসম্মি। আৈার 

রকেু রকেু পদ্ধরি িরী‘আি অনুরমারদি নয়। অনুরমারদি নয় 

এমন উসীলা গ্রহরণর রৈষরয় অরনরকই িারদর মরির পরে 

রকেু মাওদু‘ ও দুৈথল হাদীস প্রমাণ রূরপ হপি করর থারকন। 

হকউ হকউ ৈরাং এ সাংক্রান্ত আয়ারি কুরআনীর অপৈযাখ্যার 

মাধযরম রনরজরদর মি প্ররিষ্ঠার হচষ্টাও করর থারকন। 

িাই হলখ্ক যথাসম্ভৈ কুরআন-সুন্নাহ’র দলীল অনুযায়ী আল্লাহ 
িা‘আলার বনকিয লারভর উরদ্দরিয ‘উসীলা’ ৈা হকারনা মাধযম 
গ্রহণ করার বৈধিা-অবৈধিা সম্পরকথ আরলাচনা করররেন এ 
পুরস্তকরিরি। 
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