খ্রিস্টানদের চক্রান্ত ও অপব্যাখ্যা থেদে সাব্ধান
ব্াাংলাদেদের সীমান্তব্র্তী খ্রব্খ্রিন্ন এলাোয় এেেল েুচখ্রক্র খ্রিস্টানদের অপপ্রচাদর খ্রব্ভ্রান্ত হদয় খ্রচরমুখ্রির আোয় অদনদে খ্রিস্ট ধমত গ্রহক েরদ
অদনে মুসলমানও ঈসায়ী মুসখ্রলম নামধারক েদর খ্রিস্টান হদয় যাদে আমাদের খ্রব্শ্বাস ঐ সরলমনা মুসলমানরা খ্রিস্টচদক্রর অপপ্রচাদর
খ্রব্ভ্রান্ত হদয়ই ইসলাম র্যাগ েদর ঈসায়ী মুসখ্রলম হদয়দ োরক, খ্াাঁখ্রি মুসলমান জীব্ন খ্রব্খ্রলদয় হদলও ঈমান থহফাজর্ েদর োদে
খ্রিস্টানদের অপপ্রচাদর আর থোদনা মুসলমান থযন খ্রব্ভ্রান্ত না হয় এব্াং যারা ইখ্রর্মদধয খ্রিস্টানদের ফাাঁদে পা খ্রে দয়দ র্ারা থযন পুনরায় ইসলাম
ধদমত খ্রফদর আসদর্ পাদর, থসজনযই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস
থেষ নব্ী হযরর্ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখ্রহ ওয়া সাল্লাম নব্ী খ্রহদসদব্ আখ্রব্িভতর্ হওয়ার পদর ইসলাম াড়া অনয সব্ ধমত রখ্রহর্ হদয় থগদ
র্াই এখ্ন র্াাঁর আনীর্ ইসলাম ধমত গ্রহক েরদলই পরোদল মুখ্রি পাওয়া যাদব্ ইসলাম াড়া অনয থোদনা ধদমত খ্রব্শ্বাস েরদল পরোদল মুখ্রি
পাওয়া যাদব্ না; ব্রাং ইসলাম ধমত না মানার অপরাদধ খ্রচরোল র্াদে জাহান্নাদমর েখ্রিন আগুদন জ্বলদর্ হদব্ আল্লাহ র্া‘আলা আলেুরআদনর সভরা আল ইমরাদনর ৮৫ নাং আয়াদর্ স্পষ্টিাষায় ব্দল খ্রেদয়দ নঃ ومن يبتغِ غري االسْالَم دينا فلن يقبل منه و هو ىف االخرة من اخلسرين
থয ইসলাম াড়া অনয থোদনা ধমত পালন েরদব্ র্া েখ্দনা র্ার থেদে গ্রহক েরা হদব্ না, আর পরোদল থস ক্ষখ্রর্গ্রস্তদের অন্তিুতি হদব্ ’ এই
সভরারই ১৯ নাং আয়াদর্ আল্লাহ র্া‘আলা ব্দলদ ন, ‘ ان الدين عند الله االسالمখ্রনশ্চয় ইসলামই আল্লাহর খ্রনেি এেমা্র  ধমত’
এই দুই আয়ার্ দ্বারা এেো স্পষ্টিাদব্ প্রমাখ্রকর্ হদয় থগল থয, খ্রেয়ামর্ পযতন্ত ইসলাম াড়া অনয থোদনা ধমত আল্লাহর েরব্াদর গ্রহকদযাগয
নয় অর্এব্, যারা পরোদল খ্রচরমুখ্রির আোয় ইসলাম াড়া অনয থোদনা ধমত পালন েরদ ন র্াদের প্রখ্রর্ উোত্ত আহ্বান, আপনারা ইসলাম
ধমত গ্রহক েদর খ্রচরমুখ্রি ও োখ্রন্তর পদে প্রদব্ে েরুন েুরআন েরীদফর অদনে আয়াদর্ আল্লাহ র্া‘আলা খ্রিস্টান ও ইয়াহুেীদেরদে মুসলমান
হদর্ ব্দলদ ন মুসলমান না হদল র্াদের জনয পরোদল েখ্রিন োখ্রস্তর হুমখ্রে খ্রেদয়দ ন
খ্রনদে এ খ্রব্ষদয়র েদয়েখ্রি আয়ার্ উদল্লখ্ েরা হদলাঃ
১. ‘ ولو امن اهل الكتب لكان خريا لهمইয়াহুেী ও খ্রিস্টানরা যখ্রে প্রেৃর্ মুসলমান হদর্া, র্াহদল র্া র্াদের জনয িাদলা হদর্া’ (সভরা আল ইমরান
১১০)

২. ‘ ياهل الكتب مل تكفرون بايت الله وانتم تشهدونথহ ইয়াহুেী ও খ্রিস্টানগক! থর্ামরা থেন আল্লাহর আয়ার্সমভহদে অস্বীোর েদরা, যখ্ন
থর্ামরাই সাক্ষয ব্হন েদরা’ (আল ইমরানঃ ৭০) অেতাৎ ইয়াহুেী-খ্রিস্টানগক এই সাক্ষয থেয় থয র্াওরার্ ও ইখ্রিল আল্লাহর খ্রের্াব্ আর ঐ উিয়
খ্রের্াদব্ হযরর্ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখ্রহ ওয়া সাল্লাম এর নব্ুওয়াদর্র এব্াং র্ার উপর অব্র্ীকত েুরআদনর সর্যর্া ও র্াাঁর আগমন ব্ার্তা
ব্খ্রকতর্ খ্র ল মহানব্ী হযরর্ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখ্রহ ওয়া সাল্লাম এব্াং েুরআনদে মানদর্ অস্বীোর েদর র্ারা ব্স্তুর্ র্াওরার্ ও
ইন্জীলদে অস্বীোর েরদ র্ারা র্াওরার্ ও ইন্জীদলর পাি খ্রব্খ্রিন্ন স্থাদন পখ্ররব্র্তন ও খ্রব্েৃর্ েদরদ (আল-েুরআনুল োরীম, ইসলাখ্রমে
ফাউদেেন, পৃ.৮৮)

৩. ‘ قل ياهل الكتب مل تكفرون بايت الله والله شهيد على ما تعملونথহ ইয়াহুেী ও খ্রিস্টানগক থর্ামরা আল্লাহর আয়ার্সমভহদে থেন অস্বীোর েদরা?
অেচ থর্ামরা যা েদরা আল্লাহ র্ার উপর সাক্ষী’ (আল ইমরানঃ ৯৮)
৪. ولو ان اهل الكتب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم... ‘ইয়াহুেী-খ্রিস্টানরা যখ্রে প্রেৃর্ মুসলমান হদর্া এব্াং িয় েরদর্া, র্াহদল আখ্রম অব্েযই
র্াদের পাপসমভহ থমাচন েরর্াম এব্াং আখ্রম অব্েযই র্াদেরদে সুখ্ময় জান্নাদর্ প্রদব্ে েরার্াম’ (মাখ্রয়োঃ ৬৫) উদল্লখ্য, এই আয়াদর্
স্পষ্টিাদব্ ব্দল থেওয়া হদয়দ থয, খ্রিস্টানদের জনয পাপ থমাচদনর এেমা্র  মাধযম হদলা মুখ্রমন-মুসলমান হওয়া প্রেৃর্ মুসলমান না হদল
পরোদল র্ারা মুখ্রি পাদব্ না
৫. ان الذين كفروا من اهل الكتب واملشركني ىف نار جهنم... ‘ইয়াহুেী ও খ্রিস্টানদের মধয থেদে যারা েুফুরী েদর (র্ো মুসলমান হয় না) র্ারা
এব্াং মুেখ্ররেরা জাহান্নাদমর আগুদন স্থায়ীিাদব্ অব্স্থান েরদব্, র্ারাই সৃখ্রষ্টর অধম ’ (ব্াইখ্রয়নার্ঃ ৬)
৬. وما امروا اال ليعبدوا الله خملصني له الدين... ‘ইয়াহুেী ও খ্রিস্টানদেরদে আদেে েরা হদয়খ্র ল যাদর্ র্ারা আল্লাহর আনুগদর্য খ্রব্শুদ্ধখ্রচত্ত হদয়
এেখ্রনষ্ঠিাদব্ র্ার ইব্াের্ েদর এব্াং সালার্ োদয়ম েদর ও যাোর্ থেয়, এিাই সখ্রিে দ্বীন ’ (ব্াইখ্রয়নার্ঃ ৫) উদল্লখ্য, এই সখ্রিে দ্বীদনর
নামই ইসলাম
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৭. يايها الذ ين اوتوا الكتب امنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم... ‘থহ ইয়াহুেী-খ্রিস্টানগক! থর্ামাদের খ্রনেি যা আদ র্ার সমেতেরূদপ আখ্রম যা অব্র্ীকত
েদরখ্র (অেতাৎ আল-েুরআন) র্ার প্রখ্রর্ থর্ামরা ঈমান আদনা ’ (খ্রনসাঃ ৪৭)
৮. ইয়াহুেী-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সর্কদেত আল্লাহ র্া‘আলা মুসলমানদেরদে সর্েত েদর খ্রেদয় ব্দলদ ন, يا يها الذ ين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذ ين
اوتوا الكتب يردوكم بعد اميانكم كفرين
‘থহ মুখ্রমনগক! থর্ামরা যখ্রে ইয়াহুেী-খ্রিস্টানদের েলখ্রব্দেদষর আনুগর্য েদরা র্াহদল র্ারা থর্ামাদেরদে ঈমান আনার পর আব্ার োদফর
ব্াখ্রনদয় াড়দব্ ’ (আল ইমরান ১০০)
উপখ্ররউি আয়ার্সমভহ দ্বারা খ্রর্নখ্রি খ্রব্ষয় প্রমাখ্রকর্ হলঃ
১. হযরর্ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখ্রহ ওয়া সাল্লাম এর নব্ী হওয়ার পর থেদে খ্রেয়ামর্ পযতন্ত ইসলাম াড়া অনয থোদনা ধমত আল্লাহ
র্া‘আলার খ্রনেি গ্রহকদযাগয নয়
২. অনযানয ধমতাব্লম্বীদের মর্ খ্রিস্টানদেরদেও মুসলমান হদর্ হদব্ মুসলমান না হদল র্ারা পরোদল জাহান্নাদমর আগুন থেদে মুখ্রি পাদব্ না;
ব্রাং খ্রচরোল জাহান্নাদমর আগুদন জ্বলদর্ হদব্
৩. খ্রিস্টানদের এেিা েল খ্রেয়ামর্ পযতন্ত মুসলমানদের খ্রব্রুদদ্ধ ষড়যন্ত্র েরদর্ োেদব্ মুসলমানদের মধয থেদে যারা র্াদেরদে মানদব্, র্ারা
ঐ মুসলমানদেরদে খ্রব্খ্রিন্নিাদব্ প্রর্াখ্ররর্ েদর োদফর ব্াখ্রনদয় াড়দব্
অর্এব্, থহ সরলমনা মুসখ্রলম িাই ও থব্াদনরা! আপনারা েুচখ্রক্র খ্রিস্টানদের অপপ্রচাদর খ্রব্ভ্রান্ত হদব্ন না খ্রোংব্া সামানয খ্রে ু অদেতর খ্রব্খ্রনমদয়
খ্রনদজর অমভলয ঈমান খ্রিস্টানদের হাদর্ খ্রব্খ্রলদয় খ্রেদব্ন না ‘ঈসায়ী মুসখ্রলম’ হদয় খ্রোংব্া ‘আহদল েুরআন’ হদয় খ্রনদজর ঈমানদে ধ্বাংস েরদব্ন
না ঈমান অমভলয সর্কে যারা মুসলমান অব্স্থায় সামানয ঈমান খ্রনদয় মৃর্ুযব্রক েরদব্, র্াদেরদেও আল্লাহ র্া‘আলা এই পৃখ্রেব্ীর ১১ খ্রি
পৃখ্রেব্ীর সমান সুখ্রব্োল জান্নার্ োন েরদব্ন থসই জান্নাদর্ আপখ্রন যা চাদব্ন র্াই পাদব্ন খ্রেন্তু থেউ যখ্রে ঈমান হারা হদয় এই পৃখ্রেব্ী থেদে
খ্রব্োয় থনয়, র্াহদল র্াদে জাহান্নাদমর িয়াংের আগুদন খ্রচরোল জ্বলদর্ হদব্ থসই আগুদনর জ্বলন সহয েরার মদর্া ক্ষমর্া োদরা োেদব্ না
েুরআদনর ের্ের্ আয়ার্ এ ব্যাপাদর অব্র্ীকত হদয়দ
অনুদরাধ েরখ্র , েুরআন ব্া ইসলাম সর্কদেত থেউ থোদনা নর্ুন েো ব্লদল র্ার েো যাচাই না েদরই খ্রব্শ্বাস েরদব্ন না; ব্রাং এ ধরদকর
থোদনা েো শুনদল েওমী মােরাসার িাদলা থোদনা আদলদমর োদ খ্রজদেস েদর খ্রনদব্ন থয, েোখ্রি খ্রিে না থব্খ্রিে থয োদরা েো খ্রব্শ্বাস
েদর খ্রনদজর ঈমানদে ধ্বাংস েরদব্ন না মুসলমান না হদল যখ্ন খ্রিস্টানরাই মুখ্রি পাদব্ না র্খ্ন আপখ্রন খ্রিস্টান হদয় ব্া ঈসায়ী মুসখ্রলম হদয়
েীিাদব্ মুখ্রির আো েরদর্ পাদরন? মদন রাখ্দব্ন, ঈসায়ী মুসখ্রলম এব্াং আহদল েুরআন মভলর্ পাক্কা খ্রিস্টান
খ্রনদে এমন েদয়েখ্রি আয়ার্ সর্কদেত আদলাচনা েরা হদে, যার অপব্যাখ্যা েদর খ্রিস্টানরা সরলমনা মুসলমানদেরদে ঈসায়ী মুসখ্রলম ব্া
আহদল েুরআন নাদম খ্রিস্টান ব্ানাদনার অপদচষ্টা েদর যাদে
১. সভরা মাদয়োর ৬৮ নাং আয়াদর্র উদ্ধৃখ্রর্ খ্রেদয় খ্রিস্টান প্রর্ারে চক্র ব্দল োদে, ‘এই আয়াদর্ আল্লাহ র্া‘আলা মুসলমানদেরদে র্াওরার্ ও
ইনজীল প্রখ্রর্ষ্ঠা ও অনুসরক েরদর্ ব্দলদ ন অর্এব্, থর্ামরা র্াওরার্ ও ইনজীল প্রখ্রর্ষ্ঠা েদরা এব্াং ঈসায়ী মুসখ্রলম হদয় যাও অনযোয়
থর্ামরা মুখ্রি পাদব্ না ’
আখ্রম সভরা মাদয়োর ৬৮ নাং আয়াদর্র মভলপাি খ্রনদে উদল্লখ্ েদর সরল অনুব্াে র্ুদল ধরখ্র ঃ
قل ياهل الكتب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واالجنيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثريا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فال تأس على
القوم الكفرين
‘থহ নব্ী! আপখ্রন ব্লুন, থহ ইয়াহুেী- খ্রিস্টানগক র্াওরার্-ইনজীল ও যা থর্ামাদের প্রখ্রর্পালদের খ্রনেি থেদে থর্ামাদের প্রখ্রর্ অব্র্ীকত েরা
হদয়দ (র্ো েুরআন) থর্ামরা র্া প্রখ্রর্ষ্ঠা না েরা পযতন্ত থর্ামাদের থোদনা খ্রিখ্রত্ত থনই আপনার প্রখ্রর্পালদের খ্রনেি থেদে আপনার প্রখ্রর্ যা
অব্র্ীকত হদয়দ র্া (েুরআন) র্াদের অদনদের ধমতদদ্রাখ্রহর্া ও অখ্রব্শ্বাসই ব্াড়াদব্ সুর্রাাং আপখ্রন োদফর সম্প্রোদয়র জনয দুঃখ্ েরদব্ন না ’
সভরা মাদয়োর ৬৮ নাং আয়াদর্র মভলপাি ও অনুব্াে উদল্লখ্ েরা হদলা খ্রপ্রয় পািে! আপখ্রনই ব্লুন, এই আয়াদর্র থোন স্থাদন আল্লাহ র্া‘আলা
মুসলমানদেরদে র্াওরার্-ইনজীল অনুসরক ও প্রখ্রর্ষ্ঠা েরদর্ ব্দলদ ন? এই আয়াদর্ থর্া আল্লাহ র্া‘আলা ইয়াহুেী-খ্রিস্টানদেরদে র্াওরার্www.islamijindegi.com

ইনজীদলর সাদে সাদে েুরআন মানদর্ ব্দলদ ন (আর এেো ব্লার অদপক্ষা রাদখ্ না থয, েুরআন মানদল ও প্রখ্রর্ষ্ঠা েরদল র্াদেরদে অব্েযই
মুসলমান হদয় থযদর্ হদব্ ) এব্াং েুরআন না মানদল র্াদের ধমতদদ্রাখ্রহর্া ব্ৃখ্রদ্ধ পাদব্ ব্দল থ াষকা খ্রেদয়দ ন র্াহদল থোন যুখ্রিদর্ র্ারা এই
আয়ার্ ব্দল মুসলমানদেরদে থধাাঁো খ্রেদর্ পাদর? আর আমরাই ব্া থেমন মুসলমান থয, থয যা ব্দল র্াই থমদন দুখ্রনয়ার থলাদি পদড় ঈমান
হারা হদয় যাখ্রে আসল মুসলমান োদরা সাদে প্রর্ারকা েদর না এব্াং প্রর্ারকার খ্রেোরও হয় না আমরা মুসলমানরাই দ্বীন-ইসলাম সর্কদেত
এদেব্াদর অে রদয় যাখ্রে আর এই অের্ার সুদযাদগ খ্রিস্টানরা আমাদের মুসলমান িাই-থব্ানদের ঈমান ধ্বাংস েরদ অেচ যদেষ্ট পখ্ররমাক
দ্বীদনর োন অজতন েরা সেল মুসলমাদনর উপর ফরয এই ফরদযর প্রখ্রর্ অব্দহলার োরদকই খ্রিস্টানরা আমাদেরদে সহদজই থব্াো ব্ানাদর্
পারদ ব্র্তমাদন প্রখ্রর্খ্রেন ইউদরাপ-আদমখ্ররোদর্ ের্ ের্ খ্রিস্টান েুরআদনর সর্যর্া অনুধাব্ন েদর মুসলমান হদে আর ব্াাংলাদেদের মর্
এেখ্রি মুসখ্রলম থেদে মুসলমানরা খ্রিস্টান হদয় যাদে, এর থচদয় ব্ড় আফদসাদসর েো আর েী হদর্ পাদর? আল্লাহ র্া‘আলা আমাদেরদে
প্রদয়াজন পখ্ররমাক দ্বীদনর োন অজতন েরার র্াওখ্রফে োন েরুন এব্াং খ্রিস্টান প্রর্ারে চদক্রর প্রর্ারকার খ্রেোর হওয়া থেদে থহফাজর্ েরুন
২. খ্রদ্বর্ীয় থয খ্রব্ষয়খ্রি ব্দল র্ারা খ্রব্ভ্রাখ্রন্ত ড়াদনার থচষ্টা েদর র্া এই থয, র্ারা েুরআদনর খ্রব্খ্রিন্ন আয়াদর্র উদ্ধৃখ্রর্ খ্রেদয় ব্দল, েুরআদন ব্লা
হদয়দ ‘আল্লাহর ব্াকী থেউ পখ্ররব্র্তন েরদর্ পারদব্ না ’ (সভরা ইউনুসঃ ৬৪, সভরা আনআমঃ১১৫,৩৪, সভরা োহাফঃ ২৭) আর র্াওরার্ইনজীল থযদহর্ু আল্লাহর ব্াকী র্াই এদর্ও থোদনা পখ্ররব্র্তন হদর্ পাদর না অর্এব্ সব্াইদে র্াওরার্ ইনজীল মানদর্ হদব্ র্ো ইয়াহুেী ব্া
খ্রিস্টান হদর্ হদব্
খ্রপ্রয় পািে! ‘আল্লাহর ব্াকী পখ্ররব্র্তন হওয়ার নয়’ এই আয়াদর্ আল্লাহর ব্াকী দ্বারা র্াওরার্-ইনজীল উদেেয নয়; ব্রাং আল্লাহর ব্াকী দ্বারা
এদেে আয়াদর্ এদেে অেত উদেেয র্াফসীদরর খ্রের্াদব্র মদধয সব্দচদয় খ্রব্শুদ্ধ ও প্রখ্রসদ্ধ র্াফসীদরর খ্রের্াব্ ইব্দন োসীর রহ. ের্ৃতে
প্রকীর্ ‘র্াফসীরুল েুরআখ্রনল আজীম’ এর উদ্ধৃখ্রর্দর্ আমরা ‘আল্লাহর ব্াকী পখ্ররব্র্তন হওয়ার নয়’ এই আয়াদর্র মমত খ্রনদে উদল্লখ্ েরখ্র
সভরা আনআদমর ৩৪ নাং আয়াদর্ খ্রব্খ্রিন্ন ব্ালা-মুখ্রসব্াদর্ আল্লাহ র্া‘আলা নব্ী-রাসভলগকদে সাহাযয েদরদ ন এেো উদল্লখ্ েদর ব্দলন ‘থেউ
আমার ব্াকী পখ্ররব্র্তন েরদর্ পারদব্ না ’ ইব্দন োসীর রহ. এই আয়াদর্র ব্যাখ্যায় ব্দলন,
وال مبدل لكلمات الله اى الىت كتبها بالنصر ىف الدنيا و االخرة لعباده املؤمنني
‘মুখ্রমন ব্ান্দাদেরদে দুখ্রনয়া ও আখ্রখ্রাদর্ সাহাযয েরা হদব্ ব্দল থয ওয়াো আল্লাহ র্া‘আলা েদরদ ন র্া থেউ পখ্ররব্র্তন েরদর্ পারদব্ না
থযমন আল্লাহ র্া‘আলা সভরা সাফ্ফার্ এর ১৭১-১৭৩ নাং আয়াদর্ ব্দলদ ন, ‘আল্লাহ র্া‘আলা নব্ী-রাসভল ও মুখ্রমন ব্ান্দাদেরদে অব্েযই
সাহাযয েরদব্ন’ এই ওয়াো (ব্াকী) থেউ পখ্ররব্র্তন েরদর্ পারদব্ না ’ এখ্াদন ব্াকী দ্বারা েুরআদন মুখ্রমন ব্ান্দাদের জনয েৃর্ আল্লাহর ওয়াো
উদেেয
আর সভরা আনআদমর ১১৫ নাং আয়াদর্র শুরুদর্ আল্লাহ র্া‘আলা ব্দলদ ন ‘সর্য ও নযাদয়র খ্রেে খ্রেদয় থর্ামার প্রখ্রর্পালদের ব্াকী পখ্ররপভকত
হদয়দ ’ এরপর আল্লাহ র্া‘আলা ব্দলদ ন, ‘র্াাঁর ব্াকী থেউ পখ্ররব্র্তন েরার থনই’ এই আয়াদর্র ব্যাখ্যায় ইব্দন োসীর রহ. ব্দলন, اى ليس
احد يعقب حكمه تعاىل الىف الدنيا وال ىف االخرة
‘এমন থেউ থনই থয আল্লাহর হুেুম পাল্টাদর্ পাদর- না দুখ্রনয়াদর্ না আখ্রখ্রাদর্ ’ ব্ুঝা থগল থয, এই আয়াদর্ আল্লাহর ব্াকী দ্বারা আল্লাহর
হুেুম র্ো েুরআন উদেেয
আর সভরা ইউনুদসর ৬৪ নাং আয়াদর্ আল্লাহ র্া‘আলা দুখ্রনয়া ও আখ্রখ্রাদর্ মুখ্রমন মুত্তােীদেরদে সুসাংব্াদের থ াষকা খ্রেদয় ব্দলদ ন ‘ التبديل
‘ ’لكلمات اللهআল্লাহর ব্াকীসমভদহর থোদনা পখ্ররব্র্তন থনই ’ এই আয়াদর্র মমত সর্কদেত র্াফসীদর ইব্দন োসীদর ব্লা হদয়দ ঃ
‘ التبديل لكلمات الله اى هذا الوعد اليبدل والخيلف واليغري بل هو مقرر مثبت كائن ال حمالةআল্লাহর ব্াকীসমভদহর থোদনা পখ্ররব্র্তন থনই অেতাৎ
(মুখ্রমনদের জনয) আল্লাহ র্া‘আলা থয ওয়াো েদরদ ন র্া পখ্ররব্র্তন েরা হদব্ না, িঙ্গ েরা হদব্ না এব্াং র্ার খ্রব্পরীর্ খ্রে ু েরা হদব্ না; ব্রাং
এই ওয়াো সুখ্রনধতাখ্ররর্ ও সুসাব্যস্থ এব্াং র্া অখ্রনব্াযতিাদব্ সাংগখ্রির্ হদব্ ’ এই আয়াদর্ও আল্লাহর ব্াকী দ্বারা মুখ্রমনদের সাদে েুরআন েরীদফ
েৃর্ আল্লাহ র্া‘আলার ওয়াো উদেেয
আর সভরা োহাদফর ২৭ নাং আয়াদর্ আল্লাহ র্া‘আলা হযরর্ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখ্রহ ওয়া সাল্লাম থে েুরআন খ্রর্লাওয়াদর্র খ্রনদেতে খ্রেদয়
ব্দলন, ‘ ال مبدل لكلماتهর্াাঁর ব্াকীসমভদহর থোদনা পখ্ররব্র্তনোরী থনই’ র্াফসীদর ইব্দন োসীদর এই আয়াদর্র ব্যাখ্যায় ব্লা হদয়দ
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يقول تعاىل امرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتالوة كتابه العزيز وابالغه اىل الناس المبدل لكلماته اى المغري لها وال حمرف والمزيل
‘আল্লাহ র্া‘আলা স্বীয় রাসভলদে খ্রনদজর খ্রপ্রয় খ্রের্াব্ খ্রর্লাওয়াদর্র খ্রনদেতে খ্রেদয় ব্দলদ ন, ‘র্াাঁর ব্াকীসমভদহর থোদনা পখ্ররব্র্তনোরী থনই’
অেতাৎ এই েুরআদনর মদধয থেউ থোদনা ধরদকর পখ্ররব্র্তন, খ্রব্েৃখ্রর্ ও খ্রব্লুখ্রি িাদর্ পারদব্ না ’ এই আয়াদর্ আল্লাহর ব্াকী দ্বারা েুরআন
মাজীে উদেেয
খ্রপ্রয় পািে! েুরআন েরীফ ও েুরআদনর খ্রব্শুদ্ধ র্াফসীর দ্বারা এ েো প্রমাখ্রকর্ হদয় থগল থয, ‘আল্লাহর ব্াকী পখ্ররব্র্তন হওয়ার নয়’ এই
আয়াদর্ আল্লাহর ব্াকী দ্বারা র্াওরার্-ইনজীল উদেেয নয় র্া াড়া এই আয়াদর্ র্াওরার্-ইনজীল উদেেয হওয়ার প্রশ্নই উদি না োরক,
েুরআদনর মদধয আল্লাহ র্া‘আলা স্পষ্টিাদব্ ব্দল খ্রেদয়দ ন থয, ইয়াহুেী-খ্রিস্টানরা র্াদের খ্রের্াব্ র্াওরার্-ইনজীল খ্রনদজদের ইো মদর্া
পখ্ররব্র্তন েদরদ থযমন সভরা ব্াোরার ৯ নাং রুেুদর্ আল্লাহ র্া‘আলা ইয়াহুেী-খ্রিস্টানদের ব্েেদমতর আদলাচনা েরদর্ খ্রগদয় ৭৯ নাং আয়াদর্
ব্দলন, فويل للذين يكتبون الكتب بايديهم...... ‘সুর্রাাং দুদিতাগ র্াদের জনয যারা খ্রনজ হাদর্ খ্রের্াব্ রচনা েদর অর্ঃপর র্ুে মভলয প্রাখ্রির আোয়
ব্দল, এিা আল্লাহর খ্রনেি হদর্ এদসদ ’ অর্এব্, েুরআন দ্বারাই এ েো প্রমাখ্রকর্ হদলা থয, ইয়াহুেী-খ্রিস্টানরা দুখ্রনয়াব্ী স্বাদেত র্াদের খ্রের্াব্
পখ্ররব্র্তন েদরদ এখ্ন আপখ্রনই ব্লুন ‘আল্লাহর ব্াকী পখ্ররব্র্তন হওয়ার নয়’ এই আয়াদর্ আল্লাহর ব্াকী দ্বারা েীিাদব্ র্াওরার্-ইনজীল
উদেেয হদর্ পাদর?
খ্রিস্টানরা যখ্রেও আদরা েদয়েখ্রি আয়াদর্র অপব্যাখ্যা েদর মুসলমানদেরদে ঈমান হারা েরার থচষ্টা েদর যাদে, খ্রেন্তু এই সাংখ্রক্ষি পখ্ররচয়
েী ত আদলাচনা েরা সম্ভব্ নয় আমরা মদন েখ্রর খ্রিস্টচক্রদে প্রখ্রর্হর্ েরার জনয সভরা আল ইমরাদনর ৮৫ নাং আয়ার্ মদন রাখ্াই
মুসলমানদের জনয যদেষ্ট োরক, এই আয়াদর্ আল্লাহ র্া‘আলা স্পষ্টিাদব্ ব্দল খ্রেদয়দ ন থয, ومن يبتغ غري االسالم دينا فلن يقبل منه وهو ىف
االخرة من اخلسرين.
‘থেউ ইসলাম ব্যর্ীর্ অনয থোদনা ধমত গ্রহক েরদর্ চাইদল র্া েখ্দনা র্ার থেদে গ্রহক েরা হদব্ না এব্াং থস আখ্রখ্রাদর্ ক্ষখ্রর্গ্রস্তদের
অন্তিুতি হদব্ ’
অর্এব্, থহ মুসখ্রলম িাই ও থব্াদনরা! থোদনা প্রর্ারে যখ্রে আপনাদে েুরআদনর েো ব্দল ব্া অনয থোদনা খ্রে ুর েো ব্দল নর্ুন থোদনা
মর্ব্াে গ্রহক েরার োওয়ার্ থেয় র্াহদল আপখ্রন র্া গ্রহক েরদব্ন না আপখ্রন সভরা আল ইমরাদনর ৮৫ নাং আয়ার্ মদন রাখ্ুন এব্াং থযদোদনা
মভদলয মৃর্ুয পযতন্ত খ্াাঁখ্রি মুসলমান খ্রহদসদব্ থব্াঁদচ োোর থচষ্টা েরুন ঈমান ব্াাঁচাদনার জনয জান-মাল েুরব্ানী েরার প্রদয়াজন হদল জান-মাল
েুরব্ানী েদর খ্রেদব্ন খ্রেন্তু থোদনা অব্স্থাদর্ই ঈমান খ্রব্খ্রলদয় খ্রেদব্ন না আল্লাহ র্া‘আলা আমাদেরদে খ্াাঁখ্রি ঈমান ও ইসলাম খ্রনদয় দুখ্রনয়া
থেদে খ্রব্োয় হওয়ার র্াওখ্রফে োন েরুন এব্াং আমাদের থেেদে খ্রিস্টচদক্রর আগ্রাসী োব্া থেদে রক্ষা েরুন আমীন
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