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প্রশ্ন: মীলাদুন্নবী উপলক্ষে মনক্ষে বমণিত পদ্ধমতক্ষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর ওপর মমমলয়ন মমমলয়ন 

দুরূদ জমা করার মবধান জানক্ষত চাই। প্রক্ষতেক বেমি তার পমরমচতক্ষদর মনকট মনমদিষ্ট সংখেক দুরূদ ভাগ কক্ষর দদয়, 

অতঃপর তার পমরমচত, বনু্ধ-বান্ধব ও মনজ পমরবাক্ষরর দুরূদ পাক্ষের সংখো জমা কক্ষর। উদাহরণত: দকাক্ষনা এক ছাত্র 

গ্রাক্ষম মগক্ষয় প্রক্ষতেক বামির দরজা নক কক্ষর তাক্ষদর পমরবার কাক্ষছ ১০০০ (এক হাজার) অথবা তার দচক্ষয় অমধক 

সংখেক দুরূদ পাক্ষের অনুক্ষরাধ কক্ষর, আর বক্ষল আপনাক্ষদর সংখো জানার জনে এক সপ্তাহ পর আমম আবার 

আসমছ। তাক্ষদর দকউ এক হাজার পুক্ষরা কক্ষর, দকউ অমধক পক্ষি। এভাক্ষব মমমলয়ন, আধা মমমলয়ন দুরূদ জমা 

কক্ষর। আবার মাদরাসার ছাত্রক্ষদর প্রক্ষতেকক্ষক ৫০০ (পাাঁচশত) বার দুরূদ পিার দাময়ত্ব দদওয়া হয়। এভাক্ষব মতন 

মমমলয়ন দুরূদ জমা করা হয়। এসব অনুষ্ঠাক্ষন দযাগদান করার মবধান কী? এভাক্ষব দুরূদ জমা করার মবধান কী? 

সংক্ষেক্ষপ উত্তর আশা করমছ, আল্লাহ আপনাক্ষদর তাওফীক বৃমদ্ধ করুন। 

উত্তর: আল-হামদুমলল্লাহ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর সুন্নত ও আদশি সম্পক্ষকি যার জ্ঞান রক্ষয়ক্ষছ, কুরআন ও হাদীক্ষসর জ্ঞাক্ষন 

দয আক্ষলামকত, ইসলাক্ষমর ছায়ায় অবস্থান করার দয সুক্ষযাগ লাভ কক্ষরক্ষছ, শরী‘আত ও ইবাদাক্ষতর স্বাদ দয আস্বাদন 

কক্ষরক্ষছ, তার অবশেই জানার কথা দয, প্রক্ষশ্ন উক্ষল্লমখত এসব কমি মবদ‘আত ও দগামরাহী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর মহব্বক্ষতর দামবদার দকাক্ষনা মুসমলক্ষমর পক্ষে দথক্ষক এসব কমি সম্পামদত হক্ষত পাক্ষর না। 

অনেথায় আবু বকর ও সাহাবাক্ষয় দকরাম রামদয়াল্লাহু ‘আনহুম দকাথায় মছক্ষলন? সাঈদ ইবন মুসাইক্ষয়েব ও অনোনে 

তাক্ষবঈগণ দকাথায় মছক্ষলন? চার ইমাম ও ইসলাক্ষমর অনোনে ইমামগণ দকাথায় মছক্ষলন? তারা দকন এমন কক্ষরন মন। 

তাক্ষদর কাক্ষরা দথক্ষকই দতা এ ধরক্ষণ কক্ষমির দকাক্ষনা প্রমাণ দনই; বরং এর সাদৃশে দকাক্ষনা আমক্ষলরও নয়। 

হোাঁ, আল্লাহ তা‘আলা আমাক্ষদরক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর ওপর দুরূদ পাে করার মনক্ষদিশ 

মদক্ষয়ক্ষছন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লামও আমাক্ষদরক্ষক এ জনে উৎসাহ প্রদান কক্ষরক্ষছন, মকন্তু 

তাক্ষক সমতেকার মহব্বতকারী ও সাওয়াক্ষবর জনে অমত আগ্রহী দকউ দতা এরূপ আমল বা এর সাদৃশে দকাক্ষনা আমল 

কক্ষরন মন?! 

রুমটন ততমরক্ষত সময় অপচয় এবং মাদরাসা মাদরাসা, ঘক্ষর ঘক্ষর ও মজমলক্ষস মজমলক্ষস এসব মবতরণ করায় দকাক্ষনা 

ফায়দা দনই, উক্ষটা সময় নষ্ট, বরং পথভ্রষ্টতা ও মবক্ষবকহীন কমি বেতীত মকছুই নয়। 

তারা যমদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর অনুসরণ করার অথি জানত, তাহক্ষল উপকারী দকাক্ষনা বস্তুর 

জনে এ শ্রম বেয় করার উক্ষদোগ গ্রহণ করত। দযমন, স্ত্রীক্ষদর সাক্ষথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর 

আদশি মশো দদওয়া, অযুর পদ্ধমত মশো দদওয়া, সালাক্ষতর পদ্ধমত মশো দদওয়া ইতোমদ। তারা মানুষক্ষক সুদ 

পমরহার করার প্রমত উদু্বদ্ধ করত, জামা‘আক্ষতর জনে উদু্বদ্ধ করত; বরং যারা সালাত আদায় কক্ষর না, তাক্ষদরক্ষক 

সালাত আদাক্ষয় আগ্রহী করত, নারীক্ষদরক্ষক উলঙ্গপনা ও দবহায়াপনা দথক্ষক সতকি করত ইতোমদ। এর ফক্ষল অক্ষনক 

সম্প্রদায় ও দক্ষলর মনকট মরসালাক্ষতর বাণী দপৌঁছত, যারা মহদায়াত ভুক্ষল দগক্ষছ, সমেক পথ দথক্ষক মবচুেত হক্ষয়ক্ষছ। 
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মকন্তু মবদ‘আতীরা এসব মহান আমক্ষলর তাওফীক কীভাক্ষব লাভ করক্ষব;, বরং তারা দতা রাসূক্ষলর সমতেকার 

আনুগতেক্ষক উপহাক্ষসর দৃমষ্টক্ষত দদক্ষখ, শর‘ঈ ও তবধ মহব্বতক্ষক মূখিতার দৃমষ্টক্ষত দদক্ষখ?! 

এসব দলাক্ষকরা মবমভন্ন মবদ‘আক্ষত মগ্ন হক্ষয়ক্ষছ অথবা একই মবদ‘আক্ষত মবমভন্ন পদ্ধমতক্ষত মলপ্ত হক্ষয়ক্ষছ। দযমন, 

১. তারা ঈক্ষদ মীলাদুন্নবী উপলক্ষে এ দুরূক্ষদর আক্ষয়াজন করক্ষছ, এ উপলেে মবদ‘আত।  

২. মনমদিষ্ট সংখেক দুরূদ মনধিারণ করা এবং মনক্ষজক্ষদর পাে করা ও অনেক্ষদর পাে করা দুরূক্ষদর সংখো জমা করার 

মনক্ষদিশ আল্লাহ প্রদান কক্ষরন মন। হাদীক্ষস এক্ষসক্ষছ ‘মুসমলম দশবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর 

ওপর দুরূদ পিক্ষব, এর অমতমরি যা হক্ষব, দসটা তার জনেই’। যমদও এ হাদীক্ষসর মবশুদ্ধতা প্রশ্নমবদ্ধ। কাক্ষরা 

অমধকার দনই মনমদিষ্ট সংখোর দকাক্ষনা মযমকর অমনমদিষ্ট কক্ষর দদওয়া, অনুরূপ অমনমদিষ্ট দকাক্ষনা মযমকক্ষরর মনমদিষ্ট সংখো 

বণিনা করা। 

এসব মবদ‘আতীক্ষদর জনে ইবন মাসউক্ষদর বাণীই যক্ষথাপযুি, মতমন তাক্ষদরই পূবিসূমর একদল মবদ‘আতীক্ষক দদক্ষখ 

বক্ষলমছক্ষলন: ‘দতামরা দতামাক্ষদর পাপগুক্ষলা গণনা কর, দতামাক্ষদর দকাক্ষনা দনকী বরবাদ হক্ষব না, আমম এর 

মজম্মাদার’। যা ইমাম দাক্ষরমম তার সুনাক্ষনর (২০৪) ভূমমকায় উক্ষল্লখ কক্ষরক্ষছন। তার উক্ষেশে, এসব কক্ষমি দতামাক্ষদর 

সময় অপচয় হক্ষে এবং মবদ‘আক্ষত মগ্নতার কারক্ষণ দতামাক্ষদর গুনাহ হক্ষে, এর দচক্ষয় যমদ দতামরা দতামাক্ষদর 

পাপগুক্ষলা গণনা কর, তাহক্ষল দতামাক্ষদর পাপ হক্ষব না আমম মনমিত। 

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর ওপর দুরূদ পাে করা সমম্মমলত ও সাধারণ ইবাদাক্ষতর অন্তভুিি নয়; 

বরং এটা বান্দা ও রক্ষবর মধেবতিী মবক্ষশষ এক ইবাদাত। ইবনুল কাইক্ষয়েম রহ. বক্ষলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর ওপর দুরূদ যমদও উত্তম আমল এবং আল্লাহর মনকট খুব মপ্রয়, তবুও প্রক্ষতেক মযমকক্ষরর 

মনমদিষ্ট সময় আক্ষছ, দস জায়গায় অনে মযমকর শুদ্ধ নয়। আক্ষলমগণ বক্ষলক্ষছন: এ জনেই রুকু, সাজদাহ ও রুকু দথক্ষক 

দাাঁিাক্ষনা অবস্থায় দুরূদ পাে করা তবধ নয়। (জালাউল আফহাম মফ ফাদমলস সালাতা আলা মুহাম্মাদ খায়মরল আনাম 

সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম: ১/৪২৪) 

এসব মবদ‘আক্ষত মলপ্ত বেমির জনে ওয়ামজব হক্ষে এ দথক্ষক তাওবা করা এবং মানুষক্ষদরক্ষক এর প্রমত আহ্বান করা 

দথক্ষক মবরত থাকা। এসব মবদ‘আত সম্পক্ষকি অবগত বেমির কতিবে: দলাকক্ষদরক্ষক এক্ষত শরীক হক্ষত বারণ করা 

অথবা তার মদক্ষক আহ্বান করা দথক্ষক মবরত রাখা ও মবদ‘আতীক্ষদর কথায় দধাকায় পমতত না হওয়া। 

মবক্ষবকবান দকাক্ষনা বেমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাক্ষমর দুরূদ দথক্ষক মনক্ষষধ করক্ষত পাক্ষর না, যার 

মনক্ষদিশ মদক্ষয়ক্ষছন আল্লাহ তা‘আলা এবং যার প্রমত উৎসাহ প্রদান কক্ষরক্ষছন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্লাম। মকন্তু এসব মবদ‘আতী পদ্ধমতক্ষত এ মযমকর বা অনে দকাক্ষনা মযমকর দ্বারা কখক্ষনাই আল্লাহর তনকটে লাভ 

করা সম্ভব নয়। 

আশা করমছ আমাক্ষদর এ উত্তরই যক্ষথষ্ট, অতএব এখন প্রক্ষয়াজন গভীর মক্ষনাক্ষযাগ ও দৃঢ় মচক্ষত্ত তা অধেয়ন করা। 

দদা‘আ করমছ আল্লাহ তা‘আলা আপনাক্ষদর উপকৃত করুন এবং দগামরাহ মুসমলমক্ষদরক্ষক তাক্ষদর নবীর সুন্নত 

অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ ভাক্ষলা জাক্ষনন। 

সমাপ্ত 
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