উম্মােত মুহাম্মাদীয়ার ( )صلى هللا عليه وسلمকিতপয় বািতব্ল িফরকব্াহ
পূবর্বতর্ী উম্মাতগুেলার মেধয্ েযভােব িশর্ক ও তাশবীহ্র বািতব্ল ‘আকব্ীদাহ পর্েবশ কেরিছল, তদর্ুপ উম্মােত
মুহাম্মাদীয়াহ্র (1) িবিভন্ন বািতব্ল িফরকব্াহ্র মেধয্ও এ দুেটা ‘আকব্ীদাহ মারাত্মকভােব পর্েবশ কেরেছ।
কত মুছলমান েয িবিভন্ন রকেমর িশর্কী ‘আকব্ীদাহ ও ‘আমােল িলপ্ত এবং তাশবীহ্র ‘আকব্ীদায় িবশব্াসী, তা
আল্লাহ 0 বয্তীত েকউ জােননা।
িবেশষ কের অজ্ঞ মুছলমানরাই এর মেধয্ সবেচেয় েবিশ িলপ্ত। পর্তারক পীর-ফকীর, ভন্ড সূফী-দরেবশ ও
তােদর অনুসারীেদর অবস্থা এেক্ষেতর্ সবেচেয় মারাত্মক।
শাহ ওয়ালী উল্লাহ েদহলাওয়ী o “আলফাওযুল কাবীর” গর্েন্থ িলেখেছন- ‘‘আরােবর তৎকালীন
মুশিরকেদর ‘আকব্ীদাহ ও ‘আমাল এবং তােদর অবস্থার সামিগর্ক িচতর্ তুিম যিদ েদখেত চাও তাহেল এ
যুেগর েস সব অজ্ঞ-মূখর্ েলাকেদর পর্িত তাকাও, যারা অলীেদর মাজাের এবং স্মৃিতিচহ্ন বা স্মৃিতেসৗধ সমূেহ
নানা ধরেনর িশর্কী আচরণ কের চেলেছ”। (আল্লাহ 0 আমােদরেক এরূপ গুমরাহী েথেক িহফাযাত
করুন)
তারা েতা ইছলােমর স্থেল িশর্ক ও তাশবীহ্র নতুন এক ধমর্ই ৈতরী কের েফেলেছ। পূবর্বতর্ী আেলাচনায়
উেল্লখ করা হেয়েছ েয, মানবীয় েকান গুণ আল্লাহ্র (0) জেনয্ সাবয্স্ত করার নাম তাশবীহ। যথা- আল্লাহ্
র (0) জেনয্ পুতর্, কনয্া, স্তর্ী, েদহ, আকৃিত এবং আেরা অনয্ানয্ মানবীয় েকান গুণ সাবয্স্ত করা। আর
তাশবীহ্র এ ‘আকব্ীদাহ েপাষণকারীেদর-েক “মুশািবব্হা িফরকব্াহ” বলা হয়। মুছলমানেদর মােঝ িবিভন্ন
মুশিবব্হা িফরকব্াহ রেয়েছ। িনেম্ন এেদর মধয্ েথেক শুধু মাতর্ মুজছ্িছমাহ, মুনাওিয়য্রাহ, হুলূিলয়া এবং
ইিত্তহািদয়া- এই চারিট িফরকব্াহ সম্পেকর্ িবেশষভােব আেলাচনা করা হেব, ইনশা-আল্লাহ।
(১) মুজাছ্িছমাহ িফরকব্াহ:- এই িফরকব্াহ্িটর ‘আকব্ীদাহ হেলা- আল্লাহ b েদহ ও আকৃিত িবিশষ্ট। তাঁর
আকৃিত মানবাকৃিতরই অনুরূপ এবং িতিন স্থােনর মুখােপক্ষী।
আর েসই স্থানিট হেলা ‘আর্শ; যার উপর িতিন উপিবষ্ট। মুজাছ্িছমাহ সম্পর্দায় আল্লাহ্র (7) জেনয্ েদহ
এবং আকৃিত সাবয্স্ত করার সােথ সােথ েদেহর যাবতীয় গুণাবলীও তাঁর জনয্ সাবয্স্ত কের থােক।
(২) হুলুিলয়া িফরকব্াহ:- হুলূিলয়া শব্দিট মূলত হুলূল শব্দ হেত গৃহীত। হুলূল শেব্দর অথর্ হেলা- একিট বস্তু
অপর একিট বস্তুর মেধয্ এমনভােব পর্েবশ করা েয, এেদর একিটর পর্িত ইিঙ্গত দব্ারা অপরিটও বুঝায়।
হুলূিলয়া িফরকব্াহ্িটর ‘আকব্ীদাহ হেলা- আল্লাহ 0 জগেতর পর্িতিট বস্তু এবং পর্িতিট অণু-পরমাণুর মেধয্
পর্েবশ কের এগুেলার সােথ এমনভােব একাত্ম হেয় িগেয়েছন েয, জগেতর পর্িতিট বস্তুেক ‘‘আল্লাহ’’ বলা
১
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যায়। তাই তারা বেল েয, কুকুর, শূকর এগুেলা তােদর ইলাহ ৈব িকছুই নয়। ()تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا
দব্াদশ শতাব্দীেত ইবনুল ‘আরাবী নােম একজন দািব কেরন েয, সৃিষ্টকতর্া মানুেষর িভতের িবরাজমান।
(৩) ইিত্তহাদীয়া িফরকব্াহ:- “ইিত্তহাদীয়া” শব্দিট ইিত্তহাদ শব্দ হেত গৃহীত। এর অথর্ হেলা- একিট বস্তু অপর
একিট বস্তুর সােথ িমিলত হেয় েসিটর সােথ এক হেয় যাওয়া। েমাটকথা, ইিত্তহাদীয়া কথািটর অথর্ হেলাএকিতর্তকরণ িকংবা একিতর্ত হওয়া। ইিত্তহাদীয়া িফরকব্াহ্র ‘আকব্ীদাহ হেলা- আল্লাহ 7 িবেশষ িবেশষ
িকছু মানুষ বা বস্তুর মেধয্ অনুপর্েবশ কের তােদর সােথ িমেশ েগেছন বা একাত্ম ও একিতর্ত হেয় েগেছন।
তাই েসসব মানুষ িকংবা বস্তুই হেলা আল্লাহ, আর আল্লাহ হেলন েসসব মানুষ বা বস্তু।
েযমন- দশম শতাব্দীর শী‘আ সম্পর্দায় হেত দলতয্াগী নুসাইরাতগণ দািব কেরিছল েয, ‘আলী ইবনু আবী
তব্ািলেবর মাধয্েম আল্লাহ িনেজেক পর্কাশ কেরিছেলন।
একাদশ শতাব্দীেত দর্ুজ নামীয় অপর এক দলতয্াগী শী‘আ সম্পর্দায় দািব কেরিছল েয, খালীফাহ আল
হািকম ইবনু আমরুল্লাহ হেলন মানুেষর মেধয্ সর্ষ্টার েশষ েদহ ধারণ। ()تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا
বতর্মান সমােজও এরূপ অেনক ভন্ড সূফী রেয়েছ যারা দািব কের েয, তারা হেলা জগেত আল্লাহ্র
মূতর্পর্তীক। তাই তার কাছ েথেক কােরা খািল হােত িফের েযেত হেব না। ()نعوذ باهلل من ذلك
ইিত্তহাদীয়াহ িফরকব্াহ্র এই ‘আকব্ীদাহ্েকই “সেবর্শব্রবাদ” এবং “ওয়াহ্দাতুল অজূদ” ইতয্ািদ বলা হয়।
সেবর্শব্রবাদী কািফররা িবশব্াস কের েয, জগেতর সব িকছুর মেধয্ই আল্লাহ পর্েবশ কের আেছন। তাই তারা
সবিকছুেক ইশব্র মেন কের উহার পূজা কের থােক। উদাহরণ সব্রূপ; েযমন তারা বেল- ‘‘তুিম সপর্ হেয়
দংশন কর, ওঝা হেড় ঝাড়। তুিম হািকম হেয় হুকুম কর, পুিলশ হেয় ধর’’।
এই গানিট তােদর িবশব্ােসরই ফলশর্ুিত। সমােজ এ জাতীয় িশর্িক-কুফরী গান ও কিবতা- েয কেতা তার
িহসাব েদয়া দুস্কর। এই ‘আকব্ীদাহ খর্ীষ্টানেদর মেধয্ও রেয়েছ। তােদর একিট িফরকব্াহর ‘আকব্ীদাহ এই েয,
আল্লাহ 0 ‘ঈছা k এর মেধয্ পর্েবশ কেরেছন।
মুছলমান বেল দািবদার শী‘য়া সম্পর্দােয়র ঈমামীয়া িফরকব্াহ্র ‘আকব্ীদাহ এই েয, তােদর ১২ জন ইমােমর
মেধয্ আল্লাহ 0 পর্েবশ কেরেছন। ()تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا
একদল অজ্ঞ মুছলমানেদরও ‘আকব্ীদাহ এই েয, আল্লাহ 0 রাছূল 1 এর মেধয্ পর্েবশ কেরেছন।
মুছলমানেদর আেরকিট বািতব্ল িফরকব্াহ্র ‘আকব্ীদাহ এই েয, সব্য়ং আল্লাহ 0 মুহাম্মাদ 1 এর রূপ ধের
পৃিথবীেত অবতরণ কেরেছন। তারা বেল২
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جو تهى عرش بر مستوى خدا هو كر – وه اترى زمين مين مصطفى هو كر
অথর্- িযিন আল্লাহ িহেসেব ‛আরেশর উপর অিধিষ্ঠত িছেলন, িতিনই েমাস্তাফা (মুহাম্মাদ 1) হেয়
পৃিথবীেত অবতরণ কেরেছন।
তারা আেরা বেল- আহাদ এবং আহ্মাদ এই দু’েটা নােমর মেধয্ শুধুমাতর্ একিট অক্ষর তথা মীেমর
বয্বধান। এই মীম অক্ষরিট েফেল িদেল তারা আর দুই থােক না, বরং এক হেয় যায়। অথর্াৎ আহ্মাদ
শব্দিটর মীম েফেল িদেল েসিট আহাদ হেয় যায়। তাই তােদর িবশব্াস েয, আহাদ তথা আল্লাহ 0 সব্য়ং
আহ্মাদ নাম ধের এ পৃিথবীেত আিবভূর্ত হেয়েছন। তারা আেরা বেল েয, রাছূলুল্লাহ 1 েকবল মানব হৃদয়
জয় করার জনয্ই মানুেষর রূপ ধারণ কেরেছন (মূলতঃ িতিন মানুষ নন)।
তারা আেরা বেল- ‘‘আরেশ িযিন আহাদ িছেলন, ফরেশ (যমীেন) িতিন আহ্মাদ হেলন’’। (تعالى اهلل عن ذلك
)علوا كبيرا
এছাড়া কািফর-মুশিরকেদর অনুসারী এসব যািলমরা তােদর উেল্লিখত কুফরী মতবাদিটর সব্পেক্ষ “انا احمد
( ”بال ميمআিম মীম িবহীন আহ্মাদ) এই িমথয্া হািদছিট রচনা কেরেছ। (না‘উযুিবল্লাহ)
যার পিরষ্কার অথর্ এই েয, আিম যিদও মানব সমােজ আহ্মাদ তথা একজন মানুষ, িকন্তু মূলত: আিম মানুষ
নই বরং আিম আহাদ তথা আল্লাহ।
এখােন একিট কথা িবেশষভােব লক্ষণীয় েয, হুলূিলয়া িফরকব্াহ ও ইিত্তহাদীয়া িফরকব্াহ্র ‘আকব্ীদাহ পর্ায়
এক ও অিভন্ন।
(৪) মুনাওিয়য্রাহ িফরকব্াহ:মুশািবব্হা িফরকব্াহ্র অন্তভুর্ক্ত “মুনাওিয়য্রাহ” দলিটর ‘আকব্ীদাহ্ এই েয, আল্লাহ্র (0) জাত হেলাউজ্জব্ল আেলা। তােদর এই ‘আকব্ীদাহ িনঃসেন্দেহ কুফ্র। েকননা “আেলা” আল্লাহ্র (0) একিট সৃষ্ট
বস্তু। আর এই সৃষ্ট বস্তুর সােথই তারা আল্লাহেক (0) তুলনা কেরেছ- যা কুফ্রী কাজ।
আত্ তাফছীরুল কাবীর গর্েন্থ ইমাম রাযী িলেখেছন- মুশািবব্হা িফরকব্াহ্র অন্তভুর্ক্ত ‘‘েমাজাছ্িছমাহ্’’
িফরকব্াহ বেল থােক েয, “িনশ্চয়ই আল্লাহ্র (0) আকৃিত েজয্ািতসমূেহর মেধয্ একিট েজয্ািতর মেতা।
িনশ্চয়ই আল্লাহ (0) খাঁিট েজয্ািত”। গুিনয়াতুত্ তােলবীন গর্েন্থর ২২৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হেয়েছ েয,
মুশািবব্হা িফরকব্াহ্র অন্তভুর্ক্ত “হািশিময়য্াহ” দলিট বেল েয, “আল্লাহ 0 ৈদঘর্য্-পর্স্থ ও েবধ িবিশষ্ট পর্খর
আেলাময় একিট েদহ”।
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মুশািবব্হা িফরকব্াহ্র অন্তভুর্ক্ত “শায়তব্ািনয়য্াহ” সম্পর্দায় বেল থােক েয, িনশ্চয়ই আল্লাহ 0 েদহ িবহীন
েজয্ািত। ইমাম রাযী আছাছুত্ তাকব্দীস গর্েন্থর ১৯ নং পৃষ্ঠায় িলেখেছন েয, মুশািবব্হা িফরকব্াহ বেল থােক
েয, মুজাছ্িছমা সম্পর্দােয়র অপর একিট দল বেল থােক েয, “আল্লাহ সাদা েরৗেপয্র নয্ায়”। تعالى اهلل عن ذلك
علوا كبيرا
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