আহলুছ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আেতর অনুসৃত পথ েকানিট?
ইমাম আল আওযা‘য়ী বেলেছন:- “ তুিম অবশয্ই ছালােফ সািলহীেনর বণর্না ও কথা-বাতর্ােক দৃঢ়ভােব
অনুসরণ কেরা যিদও মানুষ েতামােক পর্তয্াখয্ান কের। অনয্ানয্ মানুেষর রায় বা অিভমত তা যতই সুন্দর
ও সাজােনা গুছােনা েহাক না েকন, তথািপ তুিম তা গর্হণ ও অনুসরণ েথেক পূণর্ সাবধান ও দূের েথেকা।
তাহেল এক পযর্ােয় এ িবষয়িট সুস্পষ্টভােব পর্তীয়মান হেয় যােব েয, তুিম েয পেথর উপর রেয়ছ েসটাই
হেলা সরল সিঠক পথ”।

১

িনশ্চয়ই আল্লাহ 7 রাছূল মুহাম্মাদেক (1) এমন এক সময় েপর্রণ কেরিছেলন, যখন মানব জািত চরম
অজ্ঞতা ও অন্ধকাের িনমিজ্জত িছল। যখন তােদর মেধয্ এক সুদীঘর্ সময় আল্লাহ েপর্িরত েকান নাবীরাছূেলর আগমন ঘেটিন। মানুষ যখন চরম দব্ন্ধ-সংঘােত পরস্পর িবভক্ত ও িবিচ্ছন্ন হেয় পেড়িছল। যখন
তারা তােদর দব্ীন সম্পেকর্ িকছুই জানত না, বরং ধমর্ীয় িবষেয় তােদর দালীল-পর্মাণ িছল একমাতর্
তারাই; যােদরেক তারা আল্লাহ িভন্ন উপাসয্ তথা মা‘বুদ সাবয্স্ত কের িনেয়িছল।
এ সম্পেকর্ েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:২

.ن
َ عَلى آَثاِرِهم ُّمْهَتُدو
َ عَلى ُأَّمٍة َوِإَّنا
َ جْدَنا آَباءَنا
َ ل َقاُلوا ِإَّنا َو
ْ َب

অথর্াৎ- বরং তারা বেল, আমরা আমােদর পূবর্ পুরুষেদরেক েপেয়িছ এক পেথর অনুসারী এবং আমরা
তােদরই পদাঙ্ক অনুসরণকারী।

৩

যখন মানুষ িনেজেদর মধয্কার িববাদ-িবসমব্াদ িনরসেনর জনয্ িবিভন্ন বয্িক্তবেগর্র রায় ও ফায়সালার উপর
এবং এমন কতক িবিধ-িবধােনর উপর িনভর্র করেতা, েয সম্পেকর্ আল্লাহ েকান ছনদ বা পর্মাণ অবতীণর্
কেরনিন; েয রায় বা িবধােনর েকানরূপ গর্হণেযাগয্তা আল্লাহ্র কােছ েনই। এমতাবস্থায় আল্লাহ সব্ীয়
অনুগর্েহ তাঁর রাছূল মুহাম্মাদেক পািঠেয় িদেশহারা, িবভর্ান্ত ও পথভর্ষ্ট মানুষেক িহদায়াত তথা সিঠক পেথর
িদশা দান করেলন। আল্লাহ 0 তাঁর রাছূেলর (1) মাধয্েম িবভক্ত, িবিচ্ছন্ন, দব্ন্ধ-সংঘাত আর রেক্তর
হুিলেখলায় মত্ত একিট জািতেক ঐকয্বদ্ধ করেলন। যার ফেল মানুষ এই দব্ীেন ইছলােমর সুশীতল ছায়াতেল
খাঁিট তাওহীদী ‘আকীদাহ-িবশব্াস িনেয় শািন্তময় জীবন যাপন করেত শুরু করল। তারা এক আল্লাহ্র (b)
১. আল মাদখাল িলল ইমাম আল বায়হাকব্ী, পৃষ্ঠা নং- ২৩৩। শারাফু আসহািবল হাদীছ িলল খতীব আল বাগদাদী, পৃষ্ঠা নং- ৬।
জািম‘উ বয়ািনল ‘ইল্ম িল ইবেন ‘আিব্দল বার্, ভিলয়ম নং ১, পৃষ্ঠা নং- ১৭০১। এবং আশ্শারী‘আহ িলল আ-জুরী, পৃষ্ঠা নং১১৯।
২. ٢٢ -سورة الزخرف
৩. ছূরা আয্যুখরুফ- ২২
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‘ইবাদাত করেত লাগল। ইছলােমর িহদায়াত লােভর পর তারা আল্লাহ 7 বয্তীত আর কাউেক ভয় েপত
না। িনেজেদর দব্ীনী ও দুন্ইয়াওয়ী িবষেয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাছুেলর িবধান ও ফায়সালা বয্তীত অনয্
কােরা িবধান বা ফায়সালার আশর্য় গর্হণ করেতা না। এই উম্মােতর জনয্ আল্লাহ 0 পর্বিতর্ত িবিধ-িবধান
রাছূেলর (1) পর্িত “েকব্ারআন” ও “ছুন্নাহ” এ দু’পর্তয্ােদেশর মাধয্েম নািযল হেতা। রাছূল 1
িনেজর েখয়াল-খুিশমেতা িকছু বলেতন না। বরং অহীর মাধয্েম তাঁর পর্িত যা নািযল হেতা, িতিন শুধু তা-ই
বলেতন। আল্লাহ 0 সব্ীয় নাবীেক ততক্ষণ পযর্ন্ত দুন্ইয়া েথেক িবদায় েদনিন, যতক্ষণ িতিন (আল্লাহ
7) মানবজািতর জেনয্ দব্ীেন ইছলামেক পিরপূণর্ ও সম্পন্ন কেরনিন।
ইছলামেক পিরপূণর্ ও সম্পন্ন কের েদয়ার পর রাছূল এর ওফােতর মাতর্ কেয়কমাস পূেবর্ তাঁর িবদায়
হােজ্জর সময় আল্লাহ এ আয়াত নািযল কেরন:৪

.الَم ِديًنا
َس
ْ إل
ِ ت َلُكُم ا
ُ ضي
ِ عَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر
َ ت
ُ ت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم
ُ اْلَيْوَم َأْكَمْل

অথর্াৎ- আজ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর দব্ীনেক পূণর্তা দান করলাম এবং েতামােদর উপর
আমার িন‘মাত সম্পূণর্ কের িদলাম এবং ইছলামেক েতামােদর জনয্ দব্ীন িহেসেব মেনানীত করলাম।

৫

দব্ীেন ইছলােমর পূণর্তা ও চূড়ান্ততা পর্ািপ্ত হেলা এই উম্মােতর পর্িত আল্লাহ রাবব্ুল ‘আলামীেনর এক সুমহান
িন‘মাত, যা িতিন এই আয়ােত অতয্ন্ত সুস্পষ্টভােব েঘাষণা কেরেছন। মুছ্লমান জািত
উেল্লিখত সুমহান আয়ােতর অিধকারী ও দািবদার হওয়ার কারেণই ইয়াহুদীরা মুছলমানেদর
র্ হাদীেছ
পর্িত িহংসা েপাষণ কের থােক। এ সম্পেকর্ সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলেম ‘উমার 3 হেত বিণত
রেয়েছ, িতিন বেলন- এক ইয়াহুদী বয্িক্ত বললت َلُكْم
ُ  الَيْوَم َأْكَمْل:ل
َ ي آَيٍة؟ َقا
ُّ  َأ:ل
َ  َقا.عيًدا
ِ ك الَيْوَم
َ خْذَنا َذِل
َ الَّت
َ ،ت
ْ شَر الَيُهوِد َنَزَل
َ عَلْيَنا َمْع
َ  َلْو، آَيٌة ِفي ِكَتاِبُكْم َتْقَرُءوَنَها،ن
َ َيا َأِميَر الُمْؤِمِني
৬

.الَم ِديًنا
َس
ْ إل
ِ ت َلُكُم ا
ُ ضي
ِ عَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر
َ ت
ُ ِديَنُكْم َوَأْتَمْم

অথর্- েহ আমীরুল মু’িমনীন! আপনােদর িকতােব (আল েকব্ারআেন) এমন একিট আয়াত রেয়েছ, েয
আয়াতিট আপনারা পাঠ কের থােকন, যিদ েস আয়াত আমরা ইয়াহুদী জািতর পর্িত নািযল হেতা, তাহেল এ
আয়াত নািযেলর িদনিটেক আমরা ‘ঈেদর িদন বেল গণয্ করতাম। ‘উমার 3 েলাকিটেক বলেলন- তুিম
েকান আয়ােতর কথা বলেছা? েলাকিট বলেলা- েস আয়াতিট হেলা-

৪. ٣ -سورة المائدة
৫. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৩
৬. متفق عليه
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৭

.الَم ِديًنا
َس
ْ إل
ِ ت َلُكُم ا
ُ ضي
ِ عَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر
َ ت
ُ ت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم
ُ اْلَيْوَم َأْكَمْل

এ আয়ােতর বয্াখয্ায় ইবেন ‘আবব্াছ h বেলেছন- এ আয়াত দব্ারা আল্লাহ তাঁর নাবী এবং
মু’িমনেদরেক জািনেয় িদেয়েছন েয, িতিন তােদর জনয্ তােদর দব্ীন তথা জীবন িবধানেক পিরপূণর্ কের
িদেয়েছন। তাই কখেনা তােত আর েকানিকছু সংযুক্ত বা বৃিদ্ধকরেণর আেদৗ পর্েয়াজন হেব না। এবং
েযেহতু িতিন ইছলামেক সুসম্পূণর্ ও চূড়ান্ত কের িদেয়েছন, সুতরাং িতিন তা েথেক িবন্দুমাতর্ িকছু হর্াস বা
িবেয়াজন করেবন না এবং েযেহতু িতিন ইছলামেক আমােদর জনয্ দব্ীন িহসােব (চূড়ান্তভােব) পছন্দ ও
মেনানীত কেরেছন, তাই িতিন আর কখেনা েসটােক অপছন্দ (বািতল) করেবন না।

৮

এমিনভােব রাছূল অতয্ন্ত সুস্পষ্টভােব জািনেয় িদেয়েছন েয, িতিন তাঁর উম্মাতেক অতয্ন্ত সব্চ্ছ ও সুস্পষ্ট
পেথর উপর েরেখ েগেছন। একমাতর্ অিনবাযর্ ধব্ংসশীল বয্তীত আর েকউই এই সরল-সিঠক, সুস্পষ্ট পথ
েথেক িবচুয্ত হেব না।
এ সম্পেকর্ আবুদ্ দারদা েথেক বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, রাছূল 1 বেলেছন:৯

.سَواٌء
َ  َلْيُلَها َوَنَهاُرَها،ضاِء
َ ل اْلَبْي
ِ عَلى ِمْث
َ  َلَقْد َتَرْكُتُكْم،هلل
َِّ َواْيُم ا

অথর্াৎ- আল্লাহ্র শপথ, িনশ্চয়ই আিম েতামােদরেক ধবধেব সাদা বস্তুর মত সুস্পষ্ট দব্ীেনর উপর েরেখ
েগলাম, যার িদবা-রািতর্ সমান (অথর্াৎ তােত অস্পষ্টতা ও অন্ধকার বলেত িকছু েনই)।

১০

হাদীছিট বণর্না করার পর আবুদ্ দারদা বেলেছন- সিতয্ই আল্লাহ্র কব্ছম! রাছূল আমােদরেক ধবধেব
উজ্জল, সাদা এমন এক পর্ামাণয্ দব্ীেনর উপর েরেখ েগেছন, যার মেধয্ িদবা-রািতর্ সমান (অথর্াৎ েয দব্ীন
তথা ধেমর্র যাবতীয় িবষয় িদবােলােকর মত সুস্পষ্ট-সমুজ্জব্ল)।
এতিদব্ষেয় অনুরূপ একিট হাদীছ ‘ইরবায ইবনু ছািরয়াহ 3 রাছূল 1 েথেক বণর্না কেরেছন।
েযেহতু একথা িনিশ্চতরূেপ পর্মািণত েয, দব্ীন ইছলাম পূণর্াঙ্গ-পিরপূণর্ ও চূড়ান্ত হেয় েগেছ, সুতরাং ইছলাম
বিহভূর্ত েকান িবষয় ইছলােমর মেধয্ অন্তভুর্ক্ত করা, িকংবা আল্লাহ ও তাঁর রাছূেলর িনেদর্িশত ও িনর্ধািরত
পথ-পন্থা ও পদ্ধিত বয্তীত অনয্ েকান পথ-পন্থা ও পদ্ধিতেত আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করা েকান মুছলমােনর জনয্
জািয়য নয়।
৭. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
৮. েদখুন! তাফছীের ইবেন কাছীর, ভিলয়ম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ১২
৯.  السنة إلبن أبي عاصم,سنن إبن ماجه
১০. ছুনানু ইবেন মাজাহ। আছ্ছুন্নাহ িল ইবেন আবী ‘আিসম
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বরং পর্েতয্ক মুছলমােনর অবশয্ কতর্বয্ হেলা আল্লাহ ও তাঁর রাছূেলর িনেদর্েশর পর্িত আত্মসমপর্ণ ও
আনুগতয্ করা, সােথ সােথ েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র অনুসরণ করা এবং দব্ীেনর মেধয্ নতুন েকান পথ, পর্থা বা
পদ্ধিত (তা যত সুন্দরই মেন েহাক না েকন, িকংবা যত সুন্দর কেরই তা উপস্থাপন করা েহাক না েকন)
পর্বতর্ন না করা। েকননা দব্ীন পিরপূণর্ ও চূড়ান্ত হেয় েগেছ। তাই এখন আর দব্ীন বিহভূর্ত েকান িবষয়বস্তু, বাহয্ত: যত ভােলা মেন েহাক না েকন, তথািপ তা দব্ীন বেল গণয্ হেব না, বরং েসটা হেব
িবদ‘আত, িবভর্ািন্ত ও িবপথগামীতা। েযমন- েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:১১

অথর্াৎ- সেতয্র পের গুমরাহী বয্তীত আর িক থাকেত পাের?
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১২

১১. ٣٢ -سورة يونس
১২. ছূরা ইউনুছ- ৩২
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