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মহুাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص সারা বিশ্বের জন্য প্রেবরত সিবশ্বেষ ন্িী; তাওরাত-ইবিল ও আল-করুআশ্বন্র আশ্বলাশ্বক 

ইয়াহুদী ও বিস্টান্ ভাইশ্বয়রা মশ্বন্ কশ্বর মূসা ও ঈসা আ. প্রেষ ন্িী। তাই তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর আন্ীত ধমব ইসলাম 

মান্শ্বে ন্া। অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামই প্রেষ ন্িী, এ কথা প্রেমন্ কুরআশ্বন্ িলা হশ্বয়শ্বে প্রতমবন্ভাশ্বি তাওরাত-ইবিশ্বলও 

িলা হশ্বয়শ্বে। আমরা আল কুরআন্ ও তাওরাত-ইবিল প্রথশ্বক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর প্রেষ ন্িী হওয়ার েমাণ উশ্বল্লখ করার 

েয়াস পাশ্বিা ইন্োআল্লাহ। আমরা আো কবর সতযশ্বেবম ইয়াহুদী-বিস্টান্ ভাইশ্বয়রা সতয রহণহণ করশ্বত বাধা করশ্বি ন্া। 

আল করুআন্ প্রথশ্বক: হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর বিে ন্িী ও সিবশ্বেষ ন্িী হওয়া সম্পশ্বকব আল কুরআশ্বন্র কশ্বয়কবি 

আয়াত উশ্বল্লখ করা হশ্বে :  

১.‘প্রহ ন্িী আপবন্ িলুন্, প্রহ প্রলাকসকল! বন্শ্চয়ই আবম প্রতামাশ্বদর সকশ্বলর জন্য প্রেবরত রাসূল’। (সরূা আরাফ:১৫৮) 

২. ‘আবম আপন্াশ্বক সমরহণ মান্ি জাবতর জন্য (জান্নাশ্বতর) সুসংিাদদাতা ও (জাহান্নাশ্বমর আোশ্বির িযাপাশ্বর) সতকবকারীরূশ্বপ প্রেরণ কশ্বরবে।’ 

(সরূা সািা:২৮) 

৩. ‘পরম কলযাণময় বতবন্ বেবন্ তাাঁর িান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এর উপর ফয়সালার রহণন্থ (আল কুরআন্) ন্াবেল 

কশ্বরশ্বেন্, োশ্বত কশ্বর বতবন্ বিেজগশ্বতর জন্য সতকবকারী হন্।’ (সরূা ফুরকান্:১) 

৪. ‘বতবন্ই তাাঁর রাসূলশ্বক বহদাশ্বয়ত ও সতয ধমবসহ পাবিশ্বয়শ্বেন্, োশ্বত এ ধমবশ্বক অন্য সমস্ত ধশ্বমবর উপর জয়েুক্ত কশ্বরন্। সাক্ষী বহসাশ্বি 

আল্লাহই েশ্বথষ্ট।’ (সরূা ফাতহ:২৮) 

৫. ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এিং তাাঁর সহচরগণ কাশ্বফরশ্বদর বিরুশ্বে কশ্বিার, বন্শ্বজশ্বদর মশ্বধয পরস্পর সহানু্ভূবতেীল।’ (সরূা ফাতাহ:২৯) 

৬. ‘মুহাম্মাদ প্রতামাশ্বদর প্রকাশ্বন্া পুরুশ্বষর বপতা ন্ন্; িরং বতবন্ আল্লাহর রাসূল ও সিবশ্বেষ ন্িী। আল্লাহ সি বিষশ্বয় জ্ঞাত।’ (সরূা আহোি:৪০) 

এসি আয়াত প্রথশ্বক আল কুরআশ্বন্র আশ্বলাশ্বক একথা সুেমাবন্ত হশ্বলা প্রে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামই সারা বিশ্বের মানু্শ্বষর 

জন্য ন্িী এিং বতবন্ই সিবশ্বেষ ন্িী। অতএি, পরকাশ্বল বচরমুবক্তর জন্য ইয়াহুবদ-বিস্টান্সহ অন্য সমস্ত ধমবািলম্বীশ্বদর জন্য ইসলাশ্বমর ন্িী, 

বিে মান্িতার ন্িী, সিবশ্বেষ ন্িী হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামশ্বক মান্শ্বত হশ্বি। তাাঁর আন্ীত আদেবশ্বক বন্শ্বজর জীিশ্বন্র 

আদেবরূশ্বপ রহণহণ করশ্বত হশ্বি। 

তাওরাত-ইবিশ্বলর আশ্বলাশ্বক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামঃ  

ন্িীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সম্পশ্বকব পূিবিতবী বকতািসমূশ্বহ অশ্বন্ক আশ্বলাচন্া হশ্বয়শ্বে। স্বয়ং কুরআশ্বন্ ইরোদ হশ্বে, ‘োরা অনু্সরণ 

করশ্বি উম্মী রাসূশ্বলর োাঁর কথা তারা বলবপিে প্রপশ্বয় থাশ্বক তাওরাত ও ইবিশ্বল’। (সরূা আন্আম : ১৫৭) 

অন্য আয়াশ্বত ইরোদ হশ্বে : ‘স্মরণ কর েখন্ মবরয়াম তন্য় ঈসা িশ্বলবেল, প্রহ িন্ী ইসরাঈল! বন্শ্চয়ই আবম প্রতামাশ্বদর েবত প্রেবরত রাসূল, 

আর এমন্ রাসূশ্বলর আগমশ্বন্র সুসংিাদিাহক বেবন্ আমার পশ্বর আগমন্ করশ্বিন্, তাাঁর ন্াম হশ্বি আহমাদ’। (সরূা সাফ) 

তাওরাত ইবিশ্বল প্রেশ্বহতু প্রেষ ন্িীর আগমশ্বন্র সুসংিাদ বেল, তাই ইয়াহুদী-বিস্টান্রা অধীর আরহণশ্বহ প্রেষ ন্িীর আগমশ্বন্র েতীক্ষায় বেশ্বলা। 

বকন্তু তারা আো করবেশ্বলা প্রে, িন্ী ইসরাঈল প্রথশ্বকই প্রেষ ন্িীর আগমন্ ঘিশ্বি। েখন্ তা হশ্বলা ন্া; িরং িন্ী ইসমাঈল প্রথশ্বক প্রেষ ন্িীর 

আগমন্ ঘিল তখন্ তারা বজশ্বদর িশ্বে প্রজশ্বন্ শুশ্বন্ প্রেষ ন্িীশ্বক অস্বীকার করশ্বলা। তাশ্বদর এই আচরশ্বণর কথাও কুরআশ্বন্ িবণবত হশ্বয়শ্বে। িবণবত 

হশ্বে : ‘েখন্ তাশ্বদর (ইয়াহুদী-বিস্টান্) কাশ্বে আল্লাহর পক্ষ প্রথশ্বক বকতাি (কুরআন্) এশ্বস প্রপ াঁেশ্বলা, ো প্রস বিষশ্বয় সতযায়ন্ কশ্বর ো তাশ্বদর 

কাশ্বে রশ্বয়শ্বে এিং তারা পূশ্বিব ভবিষযত রাসূশ্বলর প্রদাহাই বদশ্বয় কাশ্বফরশ্বদর বিরুশ্বে েুশ্বে জয়লাশ্বভর দুআ করশ্বতা, েখন্ তাশ্বদর কাশ্বে প্রসই 

পূিবপবরবচত বকতাি আসশ্বলা, তখন্ তারা প্রসিাশ্বক অস্বীকার করশ্বলা। এসি কাশ্বফরশ্বদর উপর আল্লাহ তাআলার অবভসম্পাত।’ (সরূা িাকারা : ৮৯)  

অন্যত্র িবণবত হশ্বে: ‘আবম োশ্বদরশ্বক বকতাি বদশ্বয়বে (ইয়াহুদী-বিস্টান্) তারা তাাঁশ্বক (শ্বেষ ন্িীশ্বক) বচশ্বন্ প্রেমন্ভাশ্বি বচশ্বন্ আপন্ সন্তান্শ্বদরশ্বক’। 

(সরূা িাকারা : ১৪৬) 

োই প্রহাক আমরা এখন্ তাওরাত-ইবিল প্রথশ্বক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর সম্পশ্বকব বকেু ভবিষযাাণী উশ্বল্লখ করবে। 

১. হেরত মসূা আ. িশ্বলন্: ‘মািূদ তূর পাহার হশ্বত আসশ্বলন্, বতবন্ প্রসয়ীর প্রথশ্বক তাশ্বদর উপর আশ্বলা বদশ্বলন্, তাাঁর আশ্বলা পারণ পাহাড় প্রথশ্বক 

েবড়শ্বয় পড়শ্বলা।’ (বাতীয় বিিরণ: ৩৩/১:৩) 

উপবরউক্ত উেৃবতশ্বত ‘তাাঁর আশ্বলা পারণ পিবত হশ্বত েবড়শ্বয় পড়শ্বলা’ িশ্বল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর উপর ওহী ন্াবেল হওয়া 

এিং বিে মান্শ্বির পথবন্শ্বদবেকারী আল কুরআশ্বন্র কথা িুঝাশ্বন্া হশ্বয়শ্বে। এখাশ্বন্ ‘পারণ পিবত’ িশ্বল মক্কার পিবত প্রেণীশ্বক িুঝাশ্বন্া হশ্বয়শ্বে। 

প্রহরা পাহাড় ঐসি পিবত প্রেণীরই অংে। প্রকন্ন্া িাইশ্বিশ্বলর ভাষযকার সকশ্বলই একমত প্রে, এখাশ্বন্ ‘পারণ’ িশ্বল ঐ স্থান্শ্বকই িুঝাশ্বন্া হশ্বয়শ্বে 

প্রে স্থাশ্বন্ হেরত হাশ্বজরা ও হেরত ইসমাঈল িসিাস করশ্বতন্ িশ্বল আবদ বকতাশ্বি উশ্বল্লখ পাওয়া োয়।  
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২. হেরত মসূা আ. িশ্বলন্: ‘েত বদন্ ন্া েীশ্বলা আশ্বসন্ এিং সমস্ত জাবত তাাঁর হুকুম প্রমশ্বন্ চশ্বল, ততবদন্ রাজদণ্ড এহুদারই িংশ্বে থাকশ্বি। আর 

তার দুহািুর মাঝ খাশ্বন্ থাকশ্বি বিচার দণ্ড’। (আবদ পুস্তক : ৪৯/১০) 

উক্ত পশ্বদ ‘েীশ্বলা’ িশ্বল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামশ্বকই িুঝাশ্বন্া হশ্বয়শ্বে। প্রকন্ন্া ১৬২৫, ১৮২২, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাশ্বে মুবিত 

িাইশ্বিশ্বলর আরিী অনু্িাশ্বদ ‘েীশ্বলা’ েশ্বের অনু্িাদ করা হশ্বয়শ্বে الكل له الذى  ‘োর জন্য সি বকেু’। এ গুণবিও ন্িীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাশ্বমর জন্যই খাশ্বি। বতবন্ প্রেশ্বহতু সকল ন্িী রাসূশ্বলর সদবার বেশ্বলন্, তাই সি বকেু তার জন্য হওয়ািাই স্বাভাবিক। বতবন্ বন্শ্বজ িশ্বলশ্বেন্ : 

‘আবম আদম সন্তান্শ্বদর মশ্বধয সিবশ্বেষ্ঠ, এশ্বত অহংকাশ্বরর বকেু প্রন্ই’। (ইিশ্বন্ মাজাহ হা. ন্ং ৪৩০৮) 

উক্ত পশ্বদ িলা হশ্বয়শ্বে ‘সমস্ত জাবত তাাঁর হুকুম প্রমশ্বন্ চলশ্বি’। এ কথাবি একমাত্র ন্িীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর প্রক্ষশ্বত্রই েশ্বোজয 

হয়। কারণ, বতবন্ই সকল জাবতর ন্িী। ো ইবতপূশ্বিব উবল্লবখত আয়াত াারা েমাবণত হশ্বয়শ্বে। উক্ত পদ াারা আশ্বরকবি বিষয় স্পষ্ট িুঝা োয় প্রে, 

েীশ্বলার আগমন্ হশ্বল ইহুদীশ্বদর রাজত্ব ও জাতীয় েভাি-েবতপবি বিলুপ্ত হশ্বয় োশ্বি। ন্িীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর আগমশ্বন্র পশ্বর 

িাস্তশ্বিই ইহুদীরা রাজত্ব হাবরশ্বয় বেশ্বলা। ‘আর বরসালাতুল হাবদয়া’ ন্ামক রহণশ্বন্থ ইহুদী পবণ্ডত আেসু সালাম ইসলাম রহণহশ্বণর পর উপশ্বর 

আশ্বলাবচত বিষয়বিই বিবভন্ন েুবক্ত েমাশ্বণর মাধযশ্বম েমাণ কশ্বরশ্বেন্। 

৩. হেরত মসূা আ. িশ্বলন্: ‘মািূদ আমাশ্বদর িশ্বলবেশ্বলন্, তারা ভাশ্বলাই িশ্বলশ্বে। আবম তাশ্বদর ভাইশ্বদর মধয প্রথশ্বক প্রতামার মত একজন্ ন্িী 

দাাঁড় করাশ্বিা। তার েিান্ বদশ্বয়ই আবম আমার িক্তিয প্রপে করি। আর আবম তাশ্বক ো িলার বন্শ্বদবে করি বতবন্ তাই তাশ্বদরশ্বক িলশ্বিন্। বতবন্ 

আমার ন্াম কশ্বর প্রে কথা িলশ্বিন্ প্রকউ েবদ আমার প্রস কথা ন্া শুশ্বন্ আবম বন্শ্বজই প্রস প্রলাকশ্বক দায়ী করশ্বিা। পক্ষান্তশ্বর আবম িবলবন্ এমন্ 

প্রকাশ্বন্া কথা েবদ প্রকাশ্বন্া ন্িী আমার ন্াম কশ্বর িলশ্বত দুঃসাহস কশ্বর বকংিা প্রস েবদ প্রদি-প্রদিীর ন্াশ্বম কথা িশ্বল, তশ্বি তাশ্বক হতযা করশ্বত 

হশ্বি। প্রকাশ্বন্া একিা কথা সম্পশ্বকব প্রতামরা মশ্বন্ মশ্বন্ িলশ্বত পার, মািূদ এ কথা িশ্বলশ্বেন্ বকন্া তা আমরা বক কশ্বর জান্শ্বিা? প্রকাশ্বন্া ন্িী েবদ 

মািূশ্বদর ন্াম কশ্বর কথা িশ্বল, আর তা েবদ অসতয হয় বকংিা ন্া ঘশ্বি, তশ্বি িুঝশ্বত হশ্বি প্রস কথা মািূদ িশ্বলন্ বন্, প্রসই ন্িী দুঃসাহস কশ্বর ঐ 

কথা িশ্বলশ্বে। তাশ্বক প্রতামরা ভয় কশ্বরা ন্া। (বাতীয় বিিরণ:১৮/১৭:২২) 

এখাশ্বন্ উশ্বল্লবখত ভবিষযাাণী আশ্বখরী ন্িী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সম্পশ্বকবই খাশ্বি। প্রকন্ন্া উক্ত িাণীশ্বত ‘তাশ্বদর ভাইশ্বদর 

মধয হশ্বত একজন্ ন্িী দাাঁড় করাশ্বিা।’ এখাশ্বন্ ‘তাশ্বদর িশ্বল’ িন্ী ইসরাঈলশ্বক িুঝাশ্বন্া হশ্বয়শ্বে। আর িন্ী ইসরাঈশ্বলর ভাই হল িন্ী ইসমাঈল। 

আবদ পুস্তশ্বকর ১৬ এর ১২ প্রত ও িন্ী ইসমাঈলশ্বক িন্ী ইসরাঈশ্বলর ভাই বহসাশ্বি উশ্বল্লখ করা হশ্বয়শ্বে। আর এ কথা সিাই জাশ্বন্ প্রে, মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িন্ী ইসমাঈশ্বলর অন্তভুবক্ত। 

উক্ত িাণীশ্বত আশ্বরা িলা হশ্বয়শ্বে, ‘তার েিান্ বদশ্বয়ই আবম আমার কথা িলশ্বিা’ োচীন্ িাংলা অনু্িাশ্বদ আশ্বে ‘তাহার মুশ্বখ আমার িাকয বদশ্বিা’ 

এবি োচীন্ ইংশ্বরজী অনু্িাশ্বদর সাশ্বথ সামিসযপূণব। অথবাৎ হেরত মূসা ও ঈসাশ্বক প্রেভাশ্বি বলবখত আকাশ্বর আল্লাহর কালাম প্রদওয়া হশ্বয়বেল 

উক্ত ন্িীশ্বক প্রসভাশ্বি প্রদওয়া হশ্বি ন্া। িরং আল্লাহর কালাম তাাঁর মুশ্বখ তুশ্বল প্রদওয়া হশ্বি। আর এ কথা প্রতা সিার জান্া প্রে, হেরত মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামশ্বক বলবখত আকাশ্বর প্রকাশ্বন্া বকতাি প্রদওয়া হয়বন্। িরং প্রে কুরআন্ েরীফ তাাঁর উপর অিতীণব হশ্বয়বেল তা তাাঁর 

েিাশ্বন্ই বেল। 

ইবিল েরীশ্বফর প্রেবরত অংশ্বে সিব েধান্ হাওয়ারী হেরত ঈসার বেষয বপতশ্বরর িক্তিয াারা স্পষ্ট িুঝা োয় প্রে, হেরত ঈসা আ. এর বেষযশ্বদর 

িেমূল বিোস বেল, এ ভবিষযাাণীবি হেরত ঈসা আ. োড়া অন্য প্রকাশ্বন্া ন্িী সম্পশ্বকব করা হশ্বয়শ্বে। অতএি, প্রকাশ্বন্া বিষ্টান্ েবদ মশ্বন্ কশ্বরন্ 

প্রে, মূসা আ. ভবিষযাাণীবি হেরত ঈসা আ. এর িযাপাশ্বর তাহশ্বল তা হশ্বি সমূ্পণব ভুল। বপতশ্বরর িক্তশ্বিযর িতবমান্ িঙ্গান্ুিাদবি খাবন্কিা বিকতৃ 

বিধায় আমরা ১৮৪১ সাশ্বলর ফাসবী অনু্িাদ প্রথশ্বক তা তুশ্বল ধরবে: বপতর িশ্বলন্, ‘আপন্ারা তাওিা করুন্ এিং আল্লাহর বদশ্বক রুজু করুন্, 

োশ্বত কশ্বর আপন্াশ্বদর পাপ প্রমাচন্ করা হয় এিং বতবন্ ঈসা মসীহশ্বক োশ্বক প্রতামাশ্বদর জন্য বন্েুক্ত করা হশ্বয়বেশ্বলা পুন্রায় পািাশ্বত পাশ্বরন্, 

প্রকন্ন্া আসমান্ ততবদন্ তাশ্বক প্রহফাজত করশ্বি েতবদন্ পেবন্ত োচীন্ কাল প্রথশ্বক পাক ন্িীশ্বদর মাধযশ্বম আল্লাহ ো িশ্বলবেশ্বলন্ তা ন্া ঘিশ্বি। 

তন্মশ্বধয উশ্বল্লখশ্বোগয হশ্বলা, হেরত মূসা আমাশ্বদর পূিব পুরুষশ্বদর িশ্বলবেশ্বলন্, প্রতামাশ্বদর প্রখাদা প্রতামাশ্বদর জন্য প্রতামাশ্বদর ভাইশ্বদর মধয প্রথশ্বক 

আমার মত একজন্ ন্িী পািাশ্বিন্। বতবন্ ো বকেু প্রতামাশ্বদরশ্বক িলশ্বিন্, প্রতামরা তা মান্য করশ্বি, প্রে প্রকউ তাাঁর কথায় কণবপাত করশ্বি ন্া 

তাশ্বক তাাঁর প্রলাকশ্বদর মধয প্রথশ্বক এশ্বকিাশ্বর ধ্বংস কশ্বর প্রফলা হশ্বি।’ (শ্বেবরত:১৮/১৯:২৩) 

উপবরউক্ত িক্তিয প্রথশ্বক বদিাশ্বলাশ্বকর ন্যায় এ বিষয়বি স্পষ্ট হশ্বয় োয় প্রে, ভবিষযাান্ীকৃত ন্িী হেরত ঈসা িযতীত অন্য প্রকউ হশ্বিন্। োর 

আগমশ্বন্র পূিব পেবন্ত হেরত ঈসা আ. আসমাশ্বন্ অিস্থান্ করশ্বিন্। 

ইহুদী পবণ্ডতরা অকপশ্বি স্বীকার করশ্বতা প্রে, উক্ত ভবিষযাাণী হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সম্পশ্বকবই করা হশ্বয়শ্বে। তাশ্বদর 

প্রকউ প্রতা ইসলাম রহণহণ কশ্বরশ্বে প্রেমন্, আেুল্লাহ ইিশ্বন্ সালাম রাবে.। আর প্রকউ প্রকউ প্রস সৎসাহস প্রদখাশ্বত িযথব হশ্বয়শ্বে। 

হেরত আিূ হুরাইরা রাবে. িণবন্া কশ্বরন্, একিার ন্িীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীশ্বদর িাইতুল বমদারাস (শ্বে ঘশ্বর তারা 

তাওরাত ইতযাবদ পশ্বড় প্রোন্াশ্বতা) এ প্রগশ্বলন্ এিং িলশ্বলন্, প্রতামাশ্বদর সিবাশ্বপক্ষা িড় আশ্বলমশ্বক বন্শ্বয় আস। তারা আেুল্লাহ বিন্ সুবরয়াশ্বক 

বন্শ্বয় আসল। বতবন্ তাশ্বক বন্রালায় বন্শ্বয় স্রষ্টার কসম বদশ্বয় বজশ্বজ্ঞস করশ্বলন্, আপবন্ জাশ্বন্ন্ আবম আল্লাহর রাসূল? উিশ্বর িলশ্বলা, হযাাঁ, 
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অিেযই জাবন্, আর আমাশ্বদর সকশ্বলই আমার মশ্বতাই জাশ্বন্। আপন্ার গুণািবল তাওরাশ্বত িবণবত হশ্বয়শ্বে। বকন্তু আমাশ্বদর প্রলাশ্বকরা 

েবতবহংসািেত তা মান্শ্বত অস্বীকৃবত জান্াশ্বে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলশ্বলন্, আপন্ার ইসলাম রহণহণ করশ্বত িাাঁধা প্রকাথায়? 

প্রস িলল, আবম প্রগাত্রীয় প্রলাকশ্বদর বিরুশ্বে চলা পেন্দ কবর ন্া। আবম আোিাদী তারা আপন্ার কথা প্রমশ্বন্ বন্শ্বয় ইসলাম রহণহণ করশ্বি আর 

তখন্ আবমও ইসলাম রহণহণ করি।’ (আল ওয়াফা: ১/১০৩, আেবেফা: ১/৩৬৩, সীরাশ্বত ইিশ্বন্ বহোম: ২/৫১৮) 

৪. হেরত ঈসা আ. আপন্ বেষযশ্বদরশ্বক প্রমান্াজাশ্বতর বিষশ্বয় বেক্ষা বদশ্বত বগশ্বয় িশ্বলবেশ্বলন্, ‘প্রতামরা এইভাশ্বি মুন্াজাত কশ্বরা; প্রহ আমাশ্বদর 

প্রিশ্বহেতী বপতা! প্রতামার ন্াম পবিত্র িশ্বল মান্য প্রহাক, প্রতামার রাজয আসুক, প্রতামার ইো প্রেমন্ প্রিশ্বহেশ্বত প্রতমবন্ দুবন্য়াশ্বতও পূণব প্রহাক।’ 

(মবথ : ৬/৯ : ১০, লুক : ১১/২) অন্ত্র িলা হশ্বয়শ্বে, ঈসা আ. তাাঁর িারজন্ বেষযশ্বক ধমব েচাশ্বরর দাবয়ত্ব বদশ্বয় পািাশ্বন্ার সময় িশ্বলবেশ্বলন্, প্রতামরা 

প্রেশ্বত প্রেশ্বত এ কথার তািলীগ কশ্বরা প্রে, প্রিশ্বহেতী রাজয কাশ্বে এশ্বস প্রগশ্বে। (মবথ:১০/৭) তাোড়া হেরত ইয়াহইয়া আ. এিং হেরত ঈসা আ. 

একই কথার তািলীগ করশ্বতন্ প্রে, তাওিা কর। কারণ, প্রিশ্বহেতী রাজয কাশ্বে এশ্বস প্রগশ্বে। (মবথ: ৩/১:২, ৪/১২:১৭) অন্যত্র উশ্বল্লখ করা হশ্বয়শ্বে, 

হেরত ঈসা আ. আশ্বরা সিরজন্ উম্মতশ্বক তািলীশ্বগ পািািার জন্য িাোই করশ্বলন্ এিং োিার সময় ো উপশ্বদে বদশ্বলন্ তার মশ্বধয ‘আল্লাহর 

রাজয কাশ্বে এশ্বস প্রগশ্বে’ এর তািলীশ্বগর উপশ্বদে বেল। (লুক: ১০/১, ৮:১১) 

উপবরউক্ত ভবিষযাাণী াারা িুঝা োয় প্রে, ‘প্রিশ্বহেতী রাজয’ তথা ঈসা কতৃবক আন্ীত ন্াজাশ্বতর পথ োড়া অন্য প্রকাশ্বন্া একিা উিম ন্াজাশ্বতর 

পথ। আর তা হশ্বলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর আন্ীত পথ। হেরত ঈসা আ. হেরত ইয়াহইয়া আ. এিং ঈসা আ. এর 

বেষযশ্বদর েমান্াশ্বতও উক্ত ন্াজাশ্বতর পথ আশ্বসবন্। ন্তুিা তারা তা েকাশ্বের সময় কাশ্বে এশ্বস প্রগশ্বে মশ্বমব দাওয়াত েদান্ করশ্বতন্ ন্া এিং 

বেষযশ্বদরশ্বকও এ িযাপাশ্বর উপশ্বদে বদশ্বয় প্রেশ্বতন্ ন্া। 

৫. হেরত ইদরীস আ. িশ্বলন্: (োচীন্ ইংশ্বরজী অনু্িাদ বহসাশ্বি িঙ্গান্ুিাদ) ‘েভু তার দে হাজার পবিত্র প্রলাশ্বকর সশ্বঙ্গ আসশ্বলন্।’ (এহুদা : 

১৪:১৫) এ পদবিশ্বত বিষ্টান্রা বিবভন্নভাশ্বি পবরিতবন্ সাধন্ কশ্বর তা অন্য খাশ্বত েিাবহত করশ্বত প্রচশ্বয়শ্বে। ‘দে হাজার’ এর অথব কশ্বরশ্বে, অেুত 

অেুত। আশ্বরক িাইশ্বিশ্বল অথব কশ্বরশ্বে, লক্ষ। আর পবিত্র প্রলাশ্বকর সশ্বঙ্গ আগমশ্বন্র অথব কশ্বরশ্বে, পবিশ্বত্রর বন্কি প্রথশ্বক এশ্বলন্, অথবাৎ একাই 

প্রির হশ্বয় এশ্বলন্। এসি আলামত াারা োশ্বত ন্িীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামশ্বক বচন্া ন্া োয় এ জন্য তারা এসি বখয়ান্ত আেয় 

বন্শ্বয়শ্বে। (বিস্তাবরত প্রদখুন্ : বিষ্টান্:মসুবলম সংলাপ প.ৃ৩৪) 

বকন্তু োচীন্ ইংশ্বরজী অনু্িাদ প্রদখশ্বল িুঝা োয়, উক্ত ভবিষযাান্ীশ্বত হেরত ইদরীস আ. ‘েভু’ িশ্বল হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লামশ্বক আর ‘পবিত্রশ্বলাক’ িশ্বল সাহািাশ্বয় প্রকরামশ্বক িুবঝশ্বয়শ্বেন্। কারণ বতবন্ই মক্কা বিজয় কাশ্বল দেহাজার সাহািীসহ মক্কায় হাজীর 

হশ্বয়বেশ্বলন্। 

৬. হেরত ঈসা আ. িশ্বলন্: ‘প্রতামরা েবদ আমাশ্বক মুহাব্বাত কর, তাহশ্বল আমার সমস্ত হুকুম প্রমশ্বন্ চলশ্বি, আবম বপতার বন্কি োথবন্া করশ্বিা 

এিং বতবন্ প্রতামাশ্বদর কাশ্বে আশ্বরকজন্ সাহােযকারী প্রেরণ করশ্বিন্। বতবন্ প্রতামাশ্বদর কাশ্বে বচরকাল থাকশ্বিন্। প্রসই সাহােযকারীই সশ্বতযর 

আত্মা। দুবন্য়া তাশ্বক রহণহণ করশ্বত পাশ্বর ন্া, কারণ দুবন্য়া তাশ্বক প্রদখশ্বত পায় ন্া এিং তাশ্বক জাশ্বন্ও ন্া। প্রতামরা বকন্তু তাশ্বক জাশ্বন্া, কারণ 

বতবন্ প্রতামাশ্বদর সংশ্বগ সংশ্বগ থাকশ্বিন্। বতবন্ প্রতামাশ্বদর অন্তশ্বর িাস করশ্বিন্। (শ্বোহন্ ১৪:২৫:২৬) 

ঈসা মসীহ আ. আশ্বরা িশ্বলন্, প্রতামাশ্বদর সংশ্বগ থাকশ্বত থাকশ্বতই এ সমস্ত কথা আবম প্রতামাশ্বদর িলবে। প্রসই সাহােযকারী অথবাৎ পাক রূহ 

োাঁশ্বক বপতা আমার ন্াশ্বম পাবিশ্বয় বদশ্বিন্, বতবন্ই সমস্ত বিষয় প্রতামাশ্বদর বেক্ষা বদশ্বিন্। আর আবম প্রতামাশ্বদর ো বকেু িলবে প্রসই সমস্ত 

প্রতামাশ্বদর মশ্বন্ কবরশ্বয় বদশ্বিন্। (শ্বোহন্:১৫/২৬) এখাশ্বন্ সাহােযকারীশ্বক পাক রূহ িশ্বল িযাখযা করা হশ্বয়শ্বে, এিা বিষ্টান্ পবণ্ডতশ্বদর বখয়ান্ত। 

কারণ সাহােযকারী পাক রুহ ন্ন্ িরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম। কারণ, বতবন্ই দুবন্য়ািাসীশ্বক হেরত ঈসা আ. এর বেক্ষা মশ্বন্ 

কবরশ্বয় বদশ্বয়শ্বেন্। 

ঈসা আ. আশ্বরা িশ্বলশ্বেন্, ‘ সাহােযকারীশ্বক আবম বপতার বন্কি প্রথশ্বক প্রতামাশ্বদর বন্কি পাবিশ্বয় বদি, বতবন্ েখন্ আসশ্বিন্ তখন্ বতবন্ই আমার 

বিষয় সাক্ষয বদশ্বিন্। বতবন্ সশ্বতযর রূহ।’ (প্রোহন্:১৬:৭:৮) সবতযই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর বকতাি আল কুরআশ্বন্ ঈসা আ. 

সম্পশ্বকব বিবভন্নভাশ্বি সাক্ষয প্রদওয়া হশ্বয়শ্বে।  

ঈসা আ. আশ্বরা িশ্বলশ্বেন্, ‘তিুও আবম প্রতামাশ্বদর সবতয কথা িলবে প্রে, আমার োওয়া প্রতামাশ্বদর জন্য ভাশ্বলা, কারণ আবম ন্া প্রগশ্বল প্রস 

সাহােযকারী প্রতামাশ্বদর বন্কি আসশ্বি ন্া। আবম েবদ চশ্বল োই তশ্বি তাশ্বক প্রতামাশ্বদর বন্কি পাবিশ্বয় বদি, আর বতবন্ এশ্বস পাশ্বপর সম্বশ্বে, 

ধাবমবকতার সম্বশ্বে এিং বিচাশ্বরর সম্বশ্বে জগতশ্বক প্রদাষী সািযস্ত করশ্বিন্।’ (শ্বোহন্: ১৬/১২) 

ঈসা আ. আশ্বরা িশ্বলন্, ‘পরন্ত প্রসই সশ্বতযর আত্মা েখন্ আসশ্বিন্, তখন্ বতবন্ প্রতামাশ্বদর পথ প্রদবখশ্বয় পূণব সশ্বতয বন্শ্বয় োশ্বিন্, কারণ বতবন্ 

বন্জ প্রথশ্বক কথা িলশ্বিন্ ন্া, বকন্তু ো বকেু শুশ্বন্ন্ তাই িলশ্বিন্ এিং আগামী ঘিন্াও বতবন্ প্রতামাশ্বদর জান্াশ্বিন্, বতবন্ আমাশ্বক মবহমাবিত 

করশ্বিন্। (শ্বোহন্: ১৬:১৩) 

উপশ্বর উশ্বল্লবখত িান্ীগুশ্বলাশ্বত হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর আগমশ্বন্র সুসংিাদ েদান্ করা হশ্বয়শ্বে। বিষ্টান্ পািীরা এসি 

িাণীর মশ্বধয অশ্বন্ক রদিদল কশ্বরশ্বে। োশ্বত এসি িাণী াারা হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামশ্বক িুঝা ন্া োয়; িরং স্বয়ং 
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ঈসাশ্বক িুঝা োয়। বকন্তু প্রেষ অিবধ তারা সফল হশ্বত পাশ্বরবন্। কারণ, এসি িাণীর মশ্বধয এমন্ সি গুণািলীর কথা উশ্বল্লখ করা হশ্বয়শ্বে ো ঈসা 

এর মশ্বধয পাওয়া োয় ন্া িরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর মশ্বধযই পাওয়া োয়। বকভাশ্বি এসি গুণািলী হেরত মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর মশ্বধয পাওয়া োয় তা প্রদখাশ্বন্া হশ্বে :  

িলা হশ্বয়শ্বে, ‘বতবন্ বিোসীশ্বদর কাশ্বে বচর কাল থাকশ্বিন্’ অথবাৎ তার আদেব ও আন্ীত মুবক্তর পথ বকয়ামত পেবন্ত কােবকর থাকশ্বি। এই গুণ 

হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর সাশ্বথই খাস। 

িলা হশ্বয়শ্বে ‘বতবন্ সমস্ত বিষয় মানু্ষশ্বক বেক্ষা বদশ্বিন্’ ইসলামই একমাত্র ধমব প্রেখাশ্বন্ মানু্ষশ্বক তার জীিশ্বন্র েশ্বয়াজন্ীয় সমস্ত বিষশ্বয় বেক্ষা 

প্রদওয়া হশ্বয়শ্বে। আর এই পূণব বেক্ষার প্রঘাষণা প্রদওয়া হশ্বয়শ্বে বিদায় হশ্বের সময় আরাফার বদন্ একবি আয়াত ন্াবেল কশ্বর। 

িলা হশ্বয়শ্বে ‘ঈসা মসীহ ো বকেু িশ্বলবেশ্বলন্ প্রসই সমস্ত কথা বিোসীশ্বদর মশ্বন্ কবরশ্বয় বদশ্বিন্’ আল কুরআন্ এ িযাপাশ্বর সাক্ষী প্রে মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ঈসা আ. এর বেক্ষা বিেিাসীশ্বক স্মরণ কবরশ্বয় বদশ্বয়শ্বেন্। 

িলা হশ্বয়শ্বে ‘বতবন্ই ঈসা আ. এর বিষশ্বয় সাক্ষয বদশ্বিন্, তার সম্পশ্বকব িলশ্বিন্।’ কুরআশ্বন্র বিবভন্ন আয়াশ্বত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাম ঈসা আ. সম্পশ্বকব সাক্ষয বদশ্বয়শ্বেন্। 

িলা হশ্বয়শ্বে, ‘ঈসা আ. ন্া প্রগশ্বল প্রসই সাহােযকারী বিেিাসীর বন্কি আসশ্বিন্ ন্া।’ বিকই ঈসা আ.শ্বক উবিশ্বয় প্রন্ওয়ার পাাঁচেত িের পর 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম দুবন্য়াশ্বত এশ্বসশ্বেন্। 

িলা হশ্বয়শ্বে, ‘বতবন্ এশ্বস পাপ, ধাবমবকতা ও বিচার সম্বশ্বে জগত িাসীশ্বক প্রদাষী সািযস্ত করশ্বিন্।’ এিাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাম কশ্বরশ্বেন্। প্রেমন্ বিষ্টান্রা বতন্ প্রখাদা মাশ্বন্, আল্লাহর সন্তান্ আশ্বে িশ্বল দািী কশ্বর এিং আদম আ. এর অন্যায় তার সন্তান্শ্বদর কাাঁশ্বধ 

চাবপশ্বয় প্রদয়। অথচ এিা প্রকাশ্বন্া ন্যায় বিচার হশ্বত পাশ্বর ন্া প্রে, একজশ্বন্র অন্যায় অশ্বন্যর কাাঁশ্বধ চাবপশ্বয় প্রদওয়া হশ্বি। 

আর বিষ্টান্রা ধাবমবকতা িলশ্বত মশ্বন্ কশ্বর প্রে, শুধু এ কথা মশ্বন্ োশ্বণ বিোস করা প্রে, ‘ঈসা মসীহ বিেিাসীর পাপ প্রমাচশ্বন্র জন্য ক্রুে বিে 

হশ্বয় মারা প্রগশ্বেন্।’ তারা আশ্বরা বিোস কশ্বর প্রে, েরীয়াত মত চলশ্বল মুবক্ত প্রন্ই, েরীয়ত মত চলশ্বন্ওয়ালা ঈসা মসীহ প্রথশ্বক আশ্বরা দূশ্বর সশ্বর 

োয়। হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এ উভয় বিষশ্বয় বিষ্টান্শ্বদরশ্বক প্রদাষী সািযস্ত কশ্বরশ্বেন্। ক্রুে এর বিোসশ্বক বেরক ও 

কুরআন্ বিশ্বরাধী িশ্বলশ্বেন্ এিং শুধুমাত্র েরীয়াত মান্ার মশ্বধয মুবক্তর প্রঘাষণা কশ্বরশ্বেন্। 

িলা হশ্বয়শ্বে, ‘প্রসই সশ্বতযর আত্মা মানু্ষশ্বক পথ প্রদবখশ্বয় পূণব সশ্বতয বন্শ্বয় োশ্বিন্।’ আল্লাহ তাআলা হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাশ্বমর উপর কুরআন্ ন্াবেল কশ্বর াীন্শ্বক পূণবতায় প্রপ াঁশ্বে বদশ্বয়শ্বেন্। ো বিদায় হশ্বের সময় ন্াবেলকৃত আয়াশ্বত িলা হশ্বয়শ্বে। 

িলা হশ্বয়শ্বে, ‘বতবন্ বন্জ প্রথশ্বক কথা িলশ্বিন্ ন্া, ো শুশ্বন্ন্ তাই িলশ্বিন্।’ আল কুরআশ্বন্র সূরা ন্াজশ্বম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাম সম্পশ্বকব িলা হশ্বয়শ্বে ‘বতবন্ বন্শ্বজর মন্ মত কথা িশ্বলন্ ন্া; িরং বতবন্ ো িশ্বলন্ সিই ওহী।’ 

িলা হশ্বয়শ্বে, ‘বতবন্ আগামী ঘিন্াও বিোিাসীশ্বক জান্াশ্বিন্।’ এর হাজাশ্বরা েমাণ আশ্বে প্রে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম অশ্বন্ক 

ভবিষযাাণী কশ্বরশ্বেন্। ো অক্ষশ্বর অক্ষশ্বর েবতফবলত হশ্বয়শ্বে। প্রেমন্ কুরআন্ েরীশ্বফর সূরা রুম প্রদখুন্। 

িলা হশ্বয়শ্বে, ‘বতবন্ ঈসা আ. প্রক মবহমাবিত করশ্বিন্।’ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম আল কুরআশ্বন্র মাধযশ্বম ঈসা আ. সম্পশ্বকব 

অশ্বন্ক িাস্তি আশ্বলাচন্া কশ্বরশ্বেন্। োর াারা ঈসা আ. এর কদর িা মেবাদা িৃবে প্রপশ্বয়শ্বে। 

বেয় পািক! প্রভশ্বি প্রদখুন্ উপশ্বর উশ্বল্লবখত গুণািলী হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম োড়া আর কার মশ্বধয বিদযমান্ বেশ্বলা? 

এসি ভবিষযাাণী াারা পবরষ্কার িুঝা োশ্বে প্রে, হেরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ই এসি কথার উশ্বেেয বেশ্বলন্। সুতরাং বিষ্টান্ 

জগত প্রে, এই ভবিষযাাণীগুবল পাক রূশ্বহর জন্য েমাশ্বণর প্রচষ্টা কশ্বর তা এশ্বকিাশ্বরই ভুল। এসি আলামত পাক রূশ্বহর মশ্বধয পাওয়া োওয়া প্রতা 

দূশ্বরর কথা, আজ অিবধ পাক রূশ্বহর প্রকাশ্বন্া অবস্তত্ব খুাঁশ্বজ পাওয়া োয়বন্। 

এখাশ্বন্ বিষ্টান্শ্বদর বত্রত্বিাদ সম্পশ্বকব বকে ুকথা িলা সমশ্বয়র দািী । তাই আল করুআন্ ও তাওরাত-ইবিল প্রথশ্বক বত্রত্বিাদ সম্পশ্বকব বকে ুকথা 

সংবক্ষপ্তভাশ্বি তশু্বল ধরা হশ্বলা :  

১. আল্লাহ তাআলা বত্রত্বিাদীশ্বদরশ্বক সতবক কশ্বর বদশ্বয় িলশ্বেন্; ‘প্রহ রহণন্থধারীগণ প্রতামরা বন্শ্বজশ্বদর ধশ্বমব সীমালঙ্ঘন্ কবরওন্া এিং আল্লাহ 

সম্বশ্বে ভ্রান্ত উবক্ত কবরও ন্া, আর বতন্ (শ্বখাদা) িবলও ন্া। ক্ষান্ত হও, ইহা প্রতামাশ্বদর জন্য উিম হইশ্বি, েকৃত েভুশ্বতা এক আল্লাহই...।’ 

(সরূা:৪ আয়াত:১৭১) 

২. আল্লাহ তাআলা বত্রত্বািাদীশ্বদর ভয়ান্ক োবস্তর সংিাদ বদশ্বয় িলশ্বেন্: ‘বন্শ্চয়ই তারা কাশ্বফর োরা িশ্বল, আল্লাহ বতশ্বন্র এক, অথচ এক 

উপাসয োড়া প্রকাশ্বন্া উপাসয ন্াই। েবদ তারা স্বীয় উবক্ত প্রথশ্বক বন্িৃি ন্া হয়, তশ্বি তাশ্বদর মশ্বধয োরা কুফশ্বর অিল থাকশ্বি, তাশ্বদর উপর 

েন্ত্রণাদায়ক োবস্ত পবতত হশ্বি। তারা আল্লাহর কাশ্বে তাওিা কশ্বর ন্া প্রকন্ এিং ক্ষমা োথবন্া কশ্বর ন্া প্রকন্? আল্লাহ প্রে ক্ষমােীল, দয়ালু।’ 

(সরুা:৫ আয়াত:৭৩:৭৪) 
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৩. আল্লাহ তাআলা আশ্বরা িশ্বলন্: ‘দুই (িা তশ্বতাবধক) উপাসয রহণহণ কবরও ন্া, উপাসয প্রতা শুধু একজন্ই। সুতরাং প্রতামরা প্রকিল আমাশ্বকই 

ভয় কবরশ্বত থাক।’ (সরূা:১৬ আয়াত:৫১) 

তাওরাত-ইবিশ্বল একত্বিাদ বেক্ষা প্রদওয়া হশ্বয়শ্বে। বত্রত্বিাশ্বদর েমাণ তাওরাত ইবিশ্বল প্রন্ই। েীশু একত্বিাশ্বদ বিোসী বেশ্বলন্। আর এ কথা 

সিবজন্ বিবদত প্রে, পুরাতন্ বন্য়শ্বম বত্রত্বিাশ্বদর প্রলে মাত্র প্রন্ই। মূসা আ.ও বত্রত্বিাদ সম্পশ্বকব বকেুই জান্শ্বতন্ ন্া। আর ঈসা আ. তার 

বেষযশ্বদরশ্বক একত্বিাদই বেক্ষা বদশ্বয় প্রগশ্বেন্। বন্শ্বে এ সম্পশ্বকব মূসা ও ঈসা আ. এর উবক্ত তুশ্বল ধরা হশ্বলা। 

প্রমাবে (মসূা আ.) িশ্বলন্: ‘প্রহ ই ইস্রাবয়ল প্রোন্, আমাশ্বদর ঈের সদােভূ একই সদােভূ, আর তুবম প্রতামার সমস্ত হৃদয়, প্রতামার সমস্ত োণ ও 

প্রতামার সমস্ত েবক্ত বদয়া আপন্ ঈের সদােভূশ্বক প্রেম কবরশ্বি।’ (বাতীয় বিিরণ:৬:৪:৫) 

ফরীেীশ্বদর একজন্ আশ্বলম ঈসা আ. প্রক বজজ্ঞাসা করশ্বলন্, হুজুর মূসার েরীয়াশ্বতর মশ্বধয সিশ্বচশ্বয় িড় হুকুম প্রকান্িা? বেশু প্রকিল প্রমাবেরই 

পুন্রুবক্ত কশ্বর িলশ্বলন্: েথমবি এই, প্রহ ইস্রাবয়ল, প্রোন্, আমাশ্বদর ঈের েভু একই েভু, আর তুবম প্রতামার সমস্ত হৃদয়, প্রতামার সমস্ত োণ 

ও প্রতামার সমস্ত েবক্ত বদয়া প্রতামার ঈের েভুশ্বক প্রেম কবরশ্বি।’ (িাইশ্বিল,মাকব:১২:২৯:৩০) 

ইবিল েরীশ্বফ িলা হশ্বয়শ্বে: ‘প্রখাদা এক এিং বতবন্ োড়া আর প্রকান্া প্রখাদা ন্াই।’ (ইবিল েরীফ, মাকব:১২:৩২) 

বত্রত্বিাশ্বদর উৎস: মূলত ঈসা আ. এর েস্থাশ্বন্র ৩২৫ িের পর প্রন্েীয়া সশ্বম্মলশ্বন্ এথযাশ্বন্বসয়ান্ ন্ামক একজন্ বমসরী োজক বত্রত্বিাশ্বদর জন্ম 

প্রদয়। সম্রাি কন্ষ্টযান্িাইন্ উক্ত মতিাদ প্রমশ্বন্ প্রন্য়। ঐ সশ্বম্মলশ্বন্ আশ্বরা কতগুশ্বলা ধমবমত রহণন্থ িে করা হয়। তখন্ হশ্বতই এ ধমবমতশ্বক 

এথযাশ্বন্বসয়ান্ ধমবমত িলা হশ্বয় থাশ্বক। (সশ্বতযর সোশ্বন্ পৃ.২৭) 

োই প্রহাক আল কুরআন্ ও তাওরাত-ইবিশ্বলর আশ্বলাশ্বক এ কথা েমাবণত হশ্বলা প্রে, বত্রত্বিাদ িলশ্বত প্রকাশ্বন্া বকেু ন্াই। িরং প্রমাবে (মূসা) েীশু 

(ঈসা) এিং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সকশ্বল একত্বিাদই বেক্ষা বদশ্বয় বগশ্বয়শ্বেন্। তাই মুসলমান্ হশ্বয় োওয়া এিং একত্বিাশ্বদ 

বিোসী হওয়াই ইয়াহুদী-বিষ্টান্শ্বদর মুবক্তর একমাত্র পথ। আমরা সমস্ত অমসুবলমশ্বদরশ্বক বিশ্বেষ কশ্বর বিষ্টান্ ভাইশ্বদরশ্বক িাস্তিতা প্রমশ্বন্ বন্শ্বয় 

মুসলমান্ হওয়ার আহ্বান্ জান্াবে। আল্লাহ তাআলা সিাইশ্বক সতযশ্বক িুঝার ও মান্ার তাওফীক দান্ করুন্। আমীন্। 


