
 

 

িবদ‘আেতর দশিট কুফল 
এমন অেনেকর সা াত পােবন যারা ইসলামী চতনায় সমৃ । িক  বেলন, িবদ‘আেতর িবেরািধতায় এত বাড়াবািড়র িক দরকার? কহ একটু 

মীলাদ পড়েল, কলুখািন বা চি শা- চহলাম পালন িকংবা এ জাতীয় িকছু করেল ীন ইসলােমর িক এমন িত হেয় যায়? 

আিম একিদন এক মাসিজেদর ইমাম সােহেবর ব ব  নিছলাম। িতিন বলিছেলন শেব িমরাজ উপলে  এ রােত কান িবেশষ সালাত, ইবাদাত-

বে গী বা িসয়াম নই। যিদ শেব িমরাজ উপলে  কান ‘আমল করা হয় তা িবদ‘আত িহসােবই গণ  হেব। তার এ ব ব  শষ হেত না হেতই 

কেয়কজন িশি ত শণীর মুস ী বেল উঠেলন, জরু এ িক বেলন! রাসলূ সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর মহুা েত এ রােত িকছুকরেল 

িবদ‘আত হেব কন? কারী লাক েলােয িব া  বা িবদ‘আতপ ী তা িক  নয়। তােদর খারাপ কান উে শ  নই। িক  তারা যা করার ই া 

কেরেছন, উহার ভয়াবহ পিরণাম স েক তােদর ধারণা নই। 

অবশ ই রাসেূল কারীম সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর মহু ত ঈমােনর অ । আর সব ধরেনর মহুা েতই আেবগ থােক। রাসলূ 

সা া া ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর মহু েতও থাকেব। িক েসই আেবগ যন মহু েতর নীিতমালা লংঘন না কের। সই আেবগভরা মহুা ত যন 

আ াহর রাসূল সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর আদশ ও সু াহর িব ে  ব ব ত না হয়। যিদ এমনিট হয় তাহেল বঝুেত হেব য, রাসেূল 

কারীম সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর মুহা েতর নােম শয়তান তােক ধাকায় ফেলেছ। 

এ কথােতা মসুিলমেদর কােছ িদবােলােকর মত  য, খৃ ানরা িবদ‘আতী কাজ-কম কের ও তােদর নবীর মহু েত বাড়াবািড় কের পথ  হেয় 

গেছ। এ কথা যমন আল-করুআেন এেসেছ, তমিন হাদীেসও আেলাচনা করা হেয়েছ। আিম অিত সংে েপ এখােন িবদ‘আেতর কিতপয় পিরণাম 

স েক আেলাচনা করিছ 

(১) িবদআত মানুষেক পথ  কের। 

নবী কারীম সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম যা উ েতর জন  িনেয় এেসেছন তা হল হ । এ ছাড়া যা িকছুধমীয় আচার িহসােব পািলত হেব তা 

পথ তা। আ াহ রা লু আলামীন বেলন : হক আসার পর িব াি  ব তীত আর িক থােক? (সরূা ইউনসূ, ৩২) 

রাসেূল কারীম সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন : সকল ধরেনর িবদ‘আত পথ তা। (মসুিলম, ইবেন মাজাহ) 

(২) িবদ‘আত রাসূল সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর আনুগত  থেক মানুষেক বর কের দয ়এবং সু ােতর িবলুি  ঘটায়। 

কননা িবদ‘আত অনযুায়ী কউ ‘আমল করেল অবশ ই স এক বা একািধক সু াত পিরত াগ কের। উলামােয় িকরাম বেলেছন : “যখন কান দল 

সমােজ একটা িবদ‘আেতর চলন কের, তখন সমাজ থেক কম কের হেলও একিট সু াত িবলু  হেয় যায়।” 

আর এটা অিভ তায় মািণত য, যখনই কান িবদ‘আত ‘আমেল আনা হেয়েছ তখনই সই ান থেক একিট সু াত চেল গেছ বা হীন হেয় 

পেড়েছ। এ সে  মজুাি দ আলেফসানীর মাকতবুাত থেক উ িৃত দয়া যায়। িতিন িলেখেছন : এক ব ি  আমােক  করল ‘আপনারা বেলেছন 

: য কান িবদ‘আত নািক একিট সু াতেক িবলু  কের। আ া, যিদ মতৃ ব ি েক কাফেনর সােথ একিট পাগড়ী পিড়েয় দয়া হয় তাহেল কান 

সু াতিট িবলু  হয়? িক কারেণ এটা িবদ‘আত বলা হেব?’ আিম জবােব িলখলাম : অবশ ই একিট সু াত িবলু  হয় যিদ মেৃতর কাফেন পাগড়ী 

দয়া হয়। কারণ পু েষর কাফেনর সু াত হল কাপেড়র সংখ া হেব িতন। পাগড়ী পড়ােল এ সংখ া আর ‘িতন’ থােকনা, সংখ া দাড়ায় ‘চার।’ 

উদাহরণ িহসােব আেরা বলা যায়, এক ব ি  ঋণ  হেয় পড়ল। ঋণ পিরেশাধ করেত পারেছ না। এ সমস ার জন  এক পীর সােহেবর কােছ 

গল। পীর সােহব তােক বলেলন, তিুম এক খতম করুআন বখেশ দাও অথবা িনেদশ িদেলন একটা মীলাদ দাও বা খতেম ইউনেূসর ব ব া কর। 

স তাই করল। ফলাফল িক দাড়াল? ঋণ পিরেশােধ অ ম ব ি র জন  একিট ‘আ রেয়েছ যা ‘আমল করা সু াত। িবদ‘আত অনযুায়ী ‘আমল 

করার কারেণ স সই সু াতিট পিরত াগ করল। জানার চ া করলনা য, এ ে  রাসূল সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম িক ব ব া িদেয় 

গেছন। অন িদেক স িমলাদ, করুআন খতম ইত ািদ িবদ‘আতী কাজ কের আরও আিথক ঋণভাের জজিরত হেলা। 

রামাযােনর শষ দশ িদেনর রাতসমেূহ রাত জেগ ইবাদাত-বে গী করা একিট পূণ সু াত, যা কউ অ ীকার করেত পাের না। িক  ১৫ 

শাবােন রাত জাগােক যমন  দয়া হয় তমনভােব এ সু াতী ‘আমেলর চলন দখা যায় না। বরং শেব কদেরর মলূ ায়ন শেব বরাতেক করা 

হে । ফরয সালাত আদােয়র পর সবদা জামাতব  হেয় মনুাজাত করা একিট িবদ‘আত। এটা ‘আমল করার কারেণ ফরয সালাত আদােয়র পর য 



 

 

সকল িযকর-আযকার সু াত িহসােব বিণত আেছ তা পিরত াগ করা হয়।আপিন দখেবন এভােব িতিট িবদ‘আত একিট সু াতেক অপসািরত কের 

উহার ান দখল কের িনেয়েছ। 

(৩) িবদ‘আত আ াহর ীনেক িবকৃত কের। 

এর ল  উদাহরণ আজেকর খৃ ান ধম। তারা ধেমর িবদ‘আত চলন করেত করেত উহার মলূ কাঠােমা পিরবতন কের আ াহ তা‘আলার প  

থেক পথ  িহসােব অিভিহত হেয়েছ। তােদর িবদ‘আত চলেনর কথা আল-করুআেন উেলখ− করা হেয়েছ : আর স াসবাদ! ইহােতা তারা 

িনেজরাই আ াহর স ি  লােভর আশায় চলন কেরিছল। আিম তােদর এ িবধান দইিন। (সরূা হাদীদ. ২৭) 

স াসবাদ তথা বরাগ বােদর িবদ‘আত খৃ ােনরা তােদর ধেমর বতন কেরেছ। তােদর উে শ  ভাল িছল; উে শ  িছল আ াহর স ি । িক  

ভাল উে শ  িনেয় িনেজেদর ই ামত য কান কাজ করেলই তা হণেযাগ  হয় না। এ জন  আ াহ ও তারঁ রাসূল সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া 

সা ােমর অনেুমাদন েয়াজন। এভােব যারা ধেমর িবদ‘আেতর চলন কের তােদর অেনেকরই ল  ও উে শ  ভাল থােক। িক  তােত নাজাত 

পাওয়ার কান স াবনা নই। ইয়া দী ও খৃ ােনরা তােদর ধেমর অন  জািতর রসম- রওয়াজ ও িবদ‘আত চলন কের ধমেক এমন িবকতৃ কেরেছ 

য, তােদর নবীগণ যিদ আবার পৃিথবীেত িফের আেসন তাহেল তােদর রেখ যাওয়া ধম তারঁা িনেজরাই িচনেত পারেবন না। 

আমােদর মসুিলম সমােজ িশয়া স দায় িবদ‘আেতর চলন কের ীন ইসলামেক িকভােব িবকতৃ কেরেছ তা নতনু কের বণনা করার েয়াজন 

নই। 

(৪) িবদ‘আত ইসলােমর উপর একিট আঘাত। 

য ইসলােম কান িবদ‘আেতর চলন করল স মূলতঃ অ  লাকেদর মত এ কথা ীকার কের িনল য, ইসলাম পিরপণূ জীবন িবধান নয়, তােত 

সংেযাজেনর েয়াজন আেছ। যিদও স মেুখ এ ধরেনর ব ব  দয় না, িক  তার কাজ এ কথার া ী দয়। অথচ আ াহ রা লু আলামীন বেলন 

: আজ আিম তামােদর জন  তামােদর ীনেক পিরপূণ কের িদলাম। (সরূা মািয়দা,৩) 

(৫) িবদ‘আত রাসূলু াহ সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর িব ে  িখয়ানােতর এক ধরেনর অিভেযাগ। 

য ব ি  কান িবদ‘আেতর চলন করল বা ‘আমল করল আপিন তােক িজে স ক ন “এ কথা বা কাজিট য ইসলাম ধেমর পছে র িবষয় এটা 

িক রাসূলু াহ সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম জানেতন? িতিন উ ের ‘হ া’ঁ অথবা ‘না’ বলেবন। যিদ ‘না’ বেলন তাহেল িতিন ীকার কের িনেলন 

য, ইসলাম স েক আ াহর রাসূল সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম কম জানেতন। আর যিদ ‘হ া’ঁ বেলন তাহেল িতিন ীকার কের িনেলন 

য,আ াহর রাসলূ সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম িবষয়িট জানেতন, িক  উ ােতর মেধ  চার কেরনিন। এ অব ায় িতিন তাবলীেগ িশিথলতা 

কেরেছন। (নাউ‘যুিব াহ!) 

(৬) িবদ‘আত মুসিলম উ াহেক িবভ  কের ও ঐক  সংহিতেত আঘাত কের। 

িবদ‘আত মসুিলম উ াহর মেধ  শ তা ও িববাদ-িবে দ সিৃ  কের তােদর মারামাির হানাহািনেত িল  কের। উদাহরণ িহসােব বলা যায় য, 

একদল লাক মীলাদ বা মীলা বী পালন করল। আেরক দল িবদ‘আত হওয়ায় তা বজন বা িবেরািধতা করল। যারা এটা পালন করল তারা চার 

করেত লাগল য, অমকু দল আ াহর রাসলূ সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর জ িদেন আনি ত হওয়া পছ  কের না। তারঁ ণ-গান করা 

তােদর কােছ ভাল লােগনা। তােদর অ ের রাসূল সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর মহুা ত নই। যােদর অ ের রাসূল সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া 

সা ােমর মহুা ত নই তারা বঈমান, রাসূল সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর শমন। আর এ ধরেনর চারনায় তারা িট দেল িবভ  

হেয়এেক অপেরর শমেন পিরণত হেয় হানাহািনেত িল  হেয় পড়ল। এভােব ইসলােমর াথিমক যুগ থেকই িবদ‘আতেক হণ ও বজেনর ে  

মসুিলম উ াহ িশয়া ও সিু  এবং পরবতী কােল আেরা শত দেল িবভ  হেয় গল। কত াণহািনর ঘটনা ঘটল, র পাত হল। 

তাই মসুিলম উ াহেক আবার এক  করেত হেল সকলেক করুআন ও সু াহর িদেক আ ান ও িবদ‘আত বজেনর জন  অিহংস ও শাি পূণপ ায় 

পরম ধেয র সােথ আে ালন করেত হেব। আে ালন করেত হেব সকল মানুষ ও মানবতার িত া ও ভালবাসা দশন কের । কােরা 

অনভূুিতেত আঘাত লােগ এমন আচরণ করা যােব না। এ িব াস রাখেত হেব য, যা হক ও সত  তা-ই ধ ু িটেক থাকেব। আর যা বািতল তা 

দরীেত হেলও িবলু  হেব। 

(৭) িবদ‘আত ‘আমলকারীর তাওবা করার সুেযাগ হয ়না। 



 

 

িবদ‘আত িযিন চলন কেরন বা সই অনুযায়ী ‘আমল কেরন িতিন এটােক এক মহৎ কাজ বেল মেন কেরন। িতিন মেন কেরন এ কােজ আ াহ 

তা‘আলা স  হেবন। যমন আ াহ খৃ ানেদর স েক বেলেছন তারা ধেমর বরাগ বােদর িবদ‘আত চালু কেরিছল আ াহর স ি  অজেনর জন । 

যেহত ু িবদ‘আেত িল  ব ি  িবদ‘আতেক পােপর কাজ মেন কেরন না, তাই িতিন এ কাজ থেক তাওবা করার েয়াজন মেন কেরন না এবং 

তাওবা করার সুেযাগও হয় না। অন ান  পােপর বলায় কমপে  িযিন পােপ িল  হন িতিন এটােক অন ায় মেন কেরই কেরন। পরবতীেত তার 

অনেুশাচনা আেস, এক সময় তাওবা কের আ াহ তা‘আলার মা লাভ কেরন। িক িবদ‘আেত িল  ব ি র এ অব া কখেনা হয় না। 

(৮) িবদ‘আত চলনকারী রাসূেল কারীম সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা ােমর শাফাআত পােব না। 

রাহমাতিুল−ল আলামীন সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম তারঁ নাহগার উ ােতর শাফায়ােতর ব াপাের হাশেরর ময়দােন খুব আ হী হেবন । 

আ াহ রা ুল আলামীেনর প  থেক অনমুিত লাভ করার পর িতিন ব  নাহগার বা া-যােদর জন  শাফাআত করেত আ াহ তা‘আলা অনুমিত 

িদেবন-তােদর জন  শাফাআত করেবন। িক  িবদ‘আত চলনকারীর জন  িতিন শাফাআত করেবন না। 

রাসূলু াহ সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন : েন রখ! হাউেজ কাউছােরর কােছ তামােদর সােথ আমার দখা হেব। তামােদর সংখ ার 

আিধক  িনেয় আিম গব করব। সই িদন তামরা আমার চহারা মিলন কের িদওনা। জেন রখ! আিম সিদন অেনক মানষু ক জাহা াম থেক 

মু  করার চ া চালাব। িক  তােদর অেনকেক আমার থেক দূের সিরেয় নয়া হেব। আিম বলব : হ আমার িতপালক! তারা তা আমার ি য় 

সাথী-স ী, আমার অনসুারী। কন তােদর দূের সিরেয় দয়া হে ? িতিন উ র িদেবন : আপিন জােনন না য, আপনার চেল আসার পর তারা 

ধেমর মেধ  িক িক নতনু িবষয় আিব ার কেরেছ। (ইবেন মাজাহ) 

অন  এক বণনায় আেছ এর পর আ াহর রাসলূ সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম িনেজই তােদর উে েশ বলেবন : দূর হও! দূর হও!! 

(৯) িবদ‘আত মুসিলম সমােজ কুরআন ও হাদীেসর  কিমেয ় দয।় 

করুআন ও সু াহ হল মুসিলম উ াহ ও ইসলােমর র া কবচ। ইসলাম ধেমর অি ে র একমা  উপাদান। তাইেতা িবদায় হে ও নবী কারীম 

সা া া  ‘আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন : আিম তামােদর জন  িট িজিনস রেখ যাি  যত ণ তামরা তা আকঁেড় রাখেব তত ণ িব া  হেব 

না। 

িবদ‘আত অনুযায়ী ‘আমল করেল করুআন ও সু াহর মযাদা মানেুষর অ র থেক কেম যায়। ‘ য কান নক ‘আমল করুআন ও সু াহ ারা 

মািণত হেত হেব’ – এ অনুভূিত মানেুষর অ র থেক ধীের ধীের লাপ পেত থােক। তারা করুআন ও হাদীেসর উ িৃত বাদ িদেয় িবিভ  ব ি , 

পীর-মাশােয়খ ও ইমামেদর উ িৃত িদেয় থােক। 

(১০) িবদ‘আত চলনকারী অহংকােরর দােষ  হেয ়পেড ়ও িনেজেদর ব বসািয়ক ােথ ীনেক ব বহার ও িবকৃত করেত চ া কের। 

িবদ‘আত চলনকারী তার িনজ দেলর একিট আলাদা কাঠােমা দাডঁ় কিরেয় ব বসািয়ক বা আিথক সিুবধা লােভর জন  এমন কােজর চলন কের 

থােক যা সাধারণ মানুেষর মেধ  ধমীয় প লাভ করেলও করুআন ও সু াহ ারা সমিথত হয় না। কারণ সই কাজটা যিদ করুআন ও সু াহ ারা 

সমিথত হয় তাহেল তার দেলর আলাদা কান বিশ  থােক না। কননা করুআন ও সু াহ ারা মািণত ‘আমল সকল মসুিলেমর জন ই েযাজ । 

তাই স এমন িকছুআিব ার করেত চায় যার মাধ েম তার দেলর আলাদা পিরচয় িত া করা যায়। 

এ অব ায় যখন হা ানী উলামােয় িকরামগণ এর িতবাদ কেরন বা এ কাজিট চ ােল  কেরন তখন তার ঔ ত  বেড় যায়। িনেজেক স কতুবুুল 

আলম, ইমাম-স াট, হাদীেয় উ াত, রাহবাের িম াত, িয রু রহমান বেল দাবী করেত থােক। চার করেত থােক এ িনয়ায় স’ই একমা  হক 

পেথ আেছ, বাকী সবাই া । 

http://salafibd.wordpress.com/2012/01/03/2046/ 

 


