উম্মােত মুহাম্মাদীয়ার ( )صلى هللا عليه وسلمগুমরাহীর কারণ িক?
যুেগ যুেগ িবিভন্ন নাবীর (m) উম্মােতর মেধয্ েযভােব ধীের ধীের নানারকেমর গুমরাহী (ভর্ষ্টতা ও
িবভর্ািন্ত) েদখা িদেয়িছল, তদর্ুপ মুহাম্মাদ 1 এর উম্মােতর মেধয্ও নানা ধরেনর গুমরাহীর অনুপর্েবশ
ঘেটেছ এবং ভিবষয্েতও ঘটেত থাকেব।
আর েয সব গুমরাহী েয পেথ ঐ সব উম্মােতর মেধয্ পর্েবশ কেরিছল, অিবকল েস সব গুমরাহী েসই সব
পথ ধেরই এই উম্মােতর মােঝও পর্েবশ করেছ।
েযমন, রাছূল 1 অতয্ন্ত সুস্পষ্টভােব বেল েগেছন:১

.ع—————— الخ
ٍ عا ِبِذَرا
ً  َوِذَرا،شْبٍر
ِ شْبًرا ِب
ِ ن َقْبَلُكْم
ْ ن َم
َ سَن
َ ن
َّ َلَتَّتِبُع

অথর্- েতামরা েতামােদর পূবর্বতর্ী জািত সমূেহর পথগুেলা হুবহু অনুসরণ করেব ইিঞ্চ ইিঞ্চ, গজ গজ
কের———-।
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অনয্ হাদীেছ বিণর্ত, রাছূল 1 বেলেছন:৩

.ل
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ِ حْذَو الَّنْع
َ ن َقْبَلُكْم
ْ ن َم
َ سَن
َ ن
َّ سُلُك
ْ َلَت

অথর্- েতামরা পর্িত পেদ পেদই েতামােদর পূবর্বতর্ী জািত সমূেহর পথগুেলা হুবহু অনুসরণ করেব, েযমিন
েজাড়ার একিট জুতার সােথ অপরিটর হুবহু সাদৃশয্তা ও িমল পাওয়া যায়। (অথর্াৎ গুমরাহী ও ভর্ষ্টতা
অনুসরেণ পূবর্বতর্ী জািতসমূেহর সােথ েতামােদর েতমিন িমল থাকেব, েযমিন িমল থােক এক েজাড়া জুতার
একিটর সােথ অপরিটর)।
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‘আকব্ীদাহ ও ‘আমােলর েক্ষেতর্ নাবীেদর (m) পর্দিশর্ত পথ ও মেতর অনুসরণই হেলা িহদায়াত, আর
এই পথ ও মত েথেক িবচুয্ত হওয়াই হেলা গুমরাহী। পূবর্বতর্ী উম্মােতর গুমরাহীর কারণ যা িছল, উম্মােত
মুহাম্মাদীয়ার গুমরাহীর কারণও হুবহু তা-ই। মূছা k ও ‘ঈছা k এর উম্মােতর জনয্ যা িকছু
গুমরাহীর কারণ িছল, আমােদর; এই উম্মােতর গুমরাহীর কারণও তাই। েযমন- ‘আকব্ীদাহ ও ‘আমােলর
েক্ষেতর্ নাবীেদর (m) অনুসরণ বাদ িদেয় িশর্ক (অংশীবাদ) ও তাশবীহ্র (সাদৃশয্তা িনধর্ারণ)
১. رواه البخاري و مسلم و أحمد
২. সাহীহ্ বুখারী, সাহীহ্ মুছিলম ও মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
৩. مستدرك حاكم
৪. মুছতাদরােক হািকম
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‘আকব্ীদাহ সৃিষ্ট করা, ধেমর্র িবকৃিত সাধন করা, ধেমর্র মেধয্ িবদ‘আত তথা নতুন নতুন রীিত-নীিত ও পর্থা
চালু করা এবং পাপাচাের িলপ্ত হওয়া ইতয্ািদ অনয্ানয্ উম্মােতর গুমরাহীর কারণ হেয়েছ, তদর্ুপ উম্মােত
মুহাম্মাদীয়ার গুমরাহীর কারণও এগুেলাই।
অনুরূপভােব পূবর্বতর্ী উম্মােতর িহদায়ােতর মূল িভিত্ত যা িছল, উম্মােত মুহাম্মাদীয়ার িহদায়ােতর মূল িভিত্তও
তাই। মূছা k ও ‘ঈছা k এর উম্মােতর জনয্ যা িকছু িহদায়ােতর েমৗিলক িভিত্ত িছল, আমােদর
জনয্ও তা-ই িহদায়ােতর েমৗিলক িভিত্ত।
েমাটকথা, পূবর্বতর্ী ও বতর্মান; উম্মােত মুহাম্মাদীয়ার িহদায়াত ও গুমরাহীর েমৗিলক িভিত্তর মেধয্ েকান
িভন্নতা েনই, বরং তা সবর্যুেগই এক ও অিভন্ন। েকননা সকল নাবীরই (m) মূল দা‘ওয়াত িছল এক ও
অিভন্ন। আর তা িছল দা‘ওয়াতুত্ তাওহীদ তথা আল্লাহ্র এককেতব্র পর্িত আহবান। যিদও ‘আমাল বা দব্ীনী
আনুষািঙ্গক িবষেয় তােদর দব্ীন বা শারী‘য়ােত িকছুটা পাথর্কয্ িছল, িকন্তু েমৗিলক ‘আকব্ীদাহ্গুেলা িছল এক
ও অিভন্ন। সকল নাবীই উম্মাতেক আল্লাহ্র একেতব্র িদেক (তাওহীেদর িদেক) আহবান জািনেয়েছন এবং
িশরক, িবদ‘আত ও তাশবীহ, তামছীল (মানবীয় েকান গুণ আল্লাহ্র 0 জনয্ সাবয্স্ত করা, িকংবা আল্লাহ্র
জনয্ েকানরূপ সাদৃশয্ িনধর্ারণ করা) ইতয্ািদ বজর্ন করার এবং এরূপ ‘আকব্ীদাহ েপাষণ েথেক দূের থাকার
িনেদর্শ িদেয়েছন।
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