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িূবর্কা
সর্স্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জনয বযবন আর্ান্থদরন্থক আশরাফুল
র্াখলুকাত কন্থর সতজন কন্থরন্থেন। বযবন আর্ান্থদরন্থক উম্মন্থত র্ুহাম্মাদী
তো লেষ্ঠ উম্মত হওয়ার লসৌিাগ্য দান কন্থরন্থেন। অসংখয দরূদ ও
সালার্ লসই নািীন্থয় রহর্ত সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র উপর
যার র্াধযন্থর্ আল্লাহ তা‘আলা একবদন্থক লযর্ন নিুওয়ান্থতর ধারান্থক
বচরতন্থর িন্ধ কন্থর বদন্থয়ন্থে, অপরবদন্থক উম্মন্থত র্ুহাম্মাদীন্থক উন্নবতর
চরর্ বশখন্থর লপৌৌঁবেন্থয়ন্থেন। বকয়ার্ত তক আর লকহ উম্মন্থত র্ুহাম্মাদীর
লচন্থয় উন্নবতর বশখন্থর লপৌৌঁেন্থত পারন্থি না । লকননা আল্লাহ তা‘আলা
ইরশাদ কন্থরনَ ْ
ْ
ََ
َ
َ ْ َ
ِ َ ِن ال ِخاسر
ين
ِ ل م ْن ُِه َو ُه َ ِو في اْلخ َ ِرةِ م
َِ َو َمن َي ْب َتغِ غ ْي َ ِر اْل ْسَلمِ د ًينا فلن ُي ْق َب
﴾٥٨﴿
‘লয িযবি ইসলার্ োড়া অনয লকান ধর্ম লিন্থে বনন্থি লস কবিনকান্থলও
সফলকার্ হন্থত পারন্থি না এিং লস হন্থি চরর্ িবত গ্রেন্থদর অন্তিুি
ম ’।
(সূরা আল ইর্রান, আয়াত-৮৫)

পেন্থতা দু’বটই- সতয ও অসতয। তততীয় লকান পেন্থতা লনই। কান্থজই
প্রবতবট র্ানুষ প্রকতত অন্থেম সফলকার্ হন্থত হন্থল তান্থক সিমন্থশষ সতয ধর্ম
ইসলান্থর্ দীবিত হন্থতই হন্থি।
* ইসলার্ লয একর্াত্র আল্লাহর র্ন্থনানীত ধর্ম এিং ইসলান্থর্র নিী
হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ লয সিমন্থশষ এিং
সিমন্থেষ্ঠ নিী লসটা শুধু র্হাগ্রে কুরআন্থন কারীর্ই িন্থলবন; িরং পতবেিীর
প্রবতবট ধর্মগ্রন্থেই এর বিশদ বিিরণ পাওয়া যায়। সহন্থজ িলা যায়,
ইসলার্পূিম যত নিী-রাসূল পতবেিীর িুন্থক আগ্র্ন কন্থরন্থেন তান্থদর
প্রন্থতযন্থকই র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ এর লেষ্ঠত্বন্থক
একিান্থকয স্বীকার কন্থরন্থেন এিং বনজ বনজ উম্মতন্থদর িন্থলন্থেন- যবদ
লতার্ারা প্রকতত অন্থেম আর্ার অনুসারী হন্থয় োক তন্থি লশষ নিী ﷺ
যখন আগ্র্ন করন্থিন তখন লতার্রা তার আনুগ্ন্থতয বনন্থজন্থদরন্থক
একাকার কন্থর লদন্থি। িুঝা লগ্ল ইসলার্ োড়া িাকী সকল ধর্মািলম্বীরা
যবদ সবতযকারান্থেম তান্থদরই নিী ও বকতান্থির অনুসরণ করন্থত চায়
তাহন্থল র্ুসলর্ান হওয়া োড়া বিকল্প লকান পে লনই।
* বকন্তু আর্রা যারা র্ুসলর্ান আবে এ িযাপান্থর আর্ান্থদর দাবয়ত্ব বক?
অর্ুসবলর্ িাইন্থদর প্রবত ইসলার্ ধন্থর্মর দাওয়াত লপৌৌঁোন্থনা বক
আর্ান্থদর উপর জরুরী? বকয়ার্ত পযমন্ত সকল র্ানি-দানন্থির
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লহদান্থয়ন্থতর জনয বক বিশ্বনিী দুবনয়ান্থত লপ্রবরত হন বন? ইসলান্থর্র
দাওয়াত ও পবরচয় না লপন্থয় ঈর্ান হারা হন্থয় যারা র্ারা যান্থে তারা
বক র্ুসলর্ানন্থদরন্থক দায়ী করন্থি না?
এ িযাপান্থর অিশযই আল্লাহর দরিান্থর আর্ান্থদর জিািবদহী করন্থত
হন্থি।
আর্ান্থদর দাবয়ত্ব হন্থলা- বনন্থজন্থদর ঈর্ানন্থক র্ুকাম্মাল করার প্রন্থচষ্টার
পাশাপাবশ অনয ধর্মািলম্বীন্থদর কান্থে ইসলার্ন্থর সিযতা-আদশম ও
সতযতার উপর অনুপ্রাবণত কন্থর ইসলার্ গ্রহন্থণ উদ্বুদ্ধ করা। তন্থি বনশ্চয়
লসটার র্ূল পুৌঁবজ হন্থি আখলাবকয়যাত। লসই সান্থে র্ুসলর্ানন্থদর এটা
অিশযই প্রর্াবণত করন্থত হন্থি লয, ‘ইসলার্ বযন্দা লহায়া হযায় আখলাক
লে, না তলওয়ার লে।’
অধুনা সাধারণ বশবিতন্থদর অন্থনন্থক িাংলা কুরআন পন্থড় বিন্থের র্ত
িন্থল োন্থকন আল্লাহ বক িন্থলন বন- َلكُمْ دِيْ ُنكُ ْم وَ ِليَ ِديْن
অেম: ‘লতার্ান্থদর ধর্ম লতার্ান্থদর কান্থে আর্ান্থদর ধর্ম আর্ান্থদর কান্থে।’
তন্থি অনয ধর্মািলম্বীন্থদর আর্ান্থদর ধন্থর্মর প্রবত দাওয়াত লদওয়ার বক
প্রন্থয়াজন?
জিান্থি আর্রা এ কো িলি না লয আপবন িুল িন্থলন্থেন, িলি আপবন
এর র্র্মােম িুঝন্থত সির্ হনবন, লকননা এর র্র্মােম হল- কাউন্থক
ইসলার্ গ্রহন্থণ িাধয করা যান্থি না।
আর যবদ লর্ন্থনও লনয়া হয় তন্থি লস লিন্থত্র
প্রশ্ন জান্থগ্, আল্লাহন্থতা
ِ
এটাও িন্থলন্থেন লয, بَلغْ مَا اُ ْنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبَك
অেম: “ লতার্ার প্রিুর পি লেন্থক যা লতার্ার কান্থে লপৌৌঁোন্থনা হন্থয়ন্থে
তুবর্ তা র্ানুন্থষর কান্থে লপৌৌঁন্থে দাও।” তাহন্থল এ কোর বক অেম?
কান্থজই আর্ান্থদর আরও বশখন্থত হন্থি, জানন্থত হন্থি আরও অন্থনক
বকেু। আর এর জনয দীনী বকতািাদী পড়ার লকান বিকল্প লনই।
* আর্ান্থদর িরণ রাখন্থত হন্থি লয, আজ অর্ুসবলর্ন্থদর ইসলার্ কিূল
করার পন্থে প্রধান অন্তরায় র্ুসলর্ানরা। লকননা বকতান্থির ইসলান্থর্র
সান্থে তান্থদর চবরন্থত্রর লকান বর্ল নাই। কুরআন্থন কারীন্থর্ ইরশাদ
হন্থেَحسَنَ ٌة لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَـهَ وَالْ َيوْمَ اْلْخِر
َ ٌسوَة
ْ َُلقَدْ كَانَ َلكُ ْم فِي رَسُو ِل اللَـ ِه أ
﴾١٢﴿ وَذَكَرَ اللَـهَ كَثِريًا
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অেম: ‘লতার্ান্থদর জনয আল্লাহর রাসূন্থলর র্ন্থধয রন্থয়ন্থে সন্থিমাত্তর্ আদশম।
(সূরা আহযাি-২১)

হযরত সাহািান্থয় বকরার্ রাবয., লসই আদন্থশম আদশমিান হন্থয়বেন্থলন
িন্থলই সারা বিন্থশ্বর আনান্থচ-কানান্থচ ইসলান্থর্র দাওয়াত লপৌৌঁোন্থত
সির্ হন্থয়ন্থে। চীন, আবিকা সহ বিন্থশ্বর অন্থনক জায়গ্ায় তান্থদর কির
পাওয়া যায়। আজ আর্রা নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র
আদশম লেন্থক অন্থনক দূন্থর বেটন্থক পন্থড়বে। নিীর অনুপর্ আদশমন্থক
আর্রাই জিাই কন্থর দাফন করবে, এিং তদস্থন্থল অবিশি ও পেভ্রষ্ট
ললাকন্থদর চাল-চলনন্থক আধুবনকতার নান্থর্ অন্ধ িান্থি গ্রহণ করবে এিং
তান্থতই ইযযত, শাবন্ত ও সফলতা খুৌঁজবে। আর্ান্থদর হীনর্নযতা আজ
চরর্ সীর্ায় লপৌৌঁন্থেন্থে। আর্ান্থদরন্থক সারা বিন্থশ্বর র্ানির্ন্ডলীর
কলযাণান্থেম সতবষ্ট করা হন্থয়বেল,
ت لِلنَاسِ تَأْمُرُو َن بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ْن َهوْنَ عَ ِن الْمُنكَرِ وَ ُتؤْمِنُو َن
ْ ج
َ ِكُنتُ ْم خَيْرَ أ َُمةٍ أُخْر
ُبِاللَـهِ ِۗ وَ َلوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا َلهُم ِۗ مِ ْنهُمُ ا ْلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ ُهم
(সূরা আন্থল ইর্রান-১১০)﴾٢٢١﴿ َالْفَاسِقُون

অেচ লস কোও আজ আর্রা িুন্থল লগ্বে। আর এ সি বকেুর কারণ,
আর্রা কুরআন ও হাদীন্থসর ইলর্ লেন্থক উদাসীন। তাই আর্ান্থদর
কতমিয, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র আদন্থশম আদশমিান
হওয়া। আর তখনই আর্ান্থদর লদন্থখ অসংখয অর্ুসবলর্ ইসলান্থর্র
সুশীতল োয়ায় আেয় বনন্থয় উিয় জগ্ন্থত ধনয হন্থি।
র্নসূরুল হক
২২-১২-২০০৬ ইং
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بامسه تعاىل
ِ
كرِيْم
َ سوْلِ ِه ال
ُ َنَحْمَدُه َو نُصَلي ر
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কন্থরন: ۗ ُسَلَم
ْ ْل
ِْ إِنَ الدِينَ عِندَ اللَـهِ ا
অেমাঃ বনাঃসন্থন্দন্থহ আল্লাহর বনকট গ্রহণন্থযাগ্য দীন একর্াত্র ইসলার্।
(সূরা আল-ইর্রান, আয়াত-১৯)

ۗ ْلسَْلَ َم دِينًا
ِْ كمُ ا
ُ َت ل
ُ االْيَوْمَ َأكْمَ ْلتُ َلكُمْ دِي َنكُ ْم وَأَ ْت َممْتُ عَلَ ْيكُ ْم نِعْمَتِي وَرَضِي
অেম : আজ আবর্ লতার্ান্থদর জনয লতার্ান্থদর দীনন্থক পূণমাঙ্গ কন্থর
বদলার্, লতার্ান্থদর উপর আর্ার বন‘আর্তন্থক করলার্ পূণম এিং
ইসলার্ন্থক লতার্ান্থদর জনয দীন বহসান্থি র্ন্থনানীত করলার্। (সূরা
র্াবয়দাহ, আয়াতাঃ ৩)

َ َالسَْلَم جِيْ ْن يُقْ َبلَ مِنْهُ وَ ُهوَ فِي ال خِرَ ِة من
حيْن
ِ ِاصا ل
ِ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ا
অেমাঃ লয ইসলার্ োড়া অনয লকান ধর্ম তালাশ কন্থর কবিনকান্থলও তা
গ্রহণন্থযাগ্য হন্থি না এিং আবখরান্থত লস হন্থি িবতগ্রস্ত। (সূরা আল-ইর্রান,
আয়াত-১৯)

ইয়াহুদী ও খতষ্টানন্থদর বকতান্থি
র্হানিী হযরত সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
َ ي َالذِي َيجِدُونَ ُه مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي
َ ِِي اْلُْم
َ النب
َ َالرسُول
َ ََالذِينَ ي ََتبِعُون
ِالتوْرَاة
َ ْلجنِيلِ َيأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ َينْهَاهُمْ َعنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ َلهُ ُم
ُالطيِبَاتِ وَ ُيحَرِم
ِْ وَا
صرَهُمْ وَاْلَْغَْلَلَ الَتِي كَا َنتْ عَلَ ْي ِهمْ ۗ فَالَذِينَ آمَنُوا
ْ عَلَيْهِمُ ا ْلخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَ ْنهُمْ ِإ
بِهِ وَع ََزرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُورَ الَذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗأُولَـٰ ِئكَ هُمُ الْمُفْلِحُو َن
﴾٢٥١﴿
তরজর্া: “লসই সকল আহন্থল বকতাি ললান্থকরা এর্ন উম্মী নিী-রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ এর অনুসরণ কন্থর োন্থক, যাৌঁন্থক তারা
বনন্থজন্থদর বনকন্থট তাওরাত এিং ইবিন্থল বলবখত িান্থি লপন্থয় োন্থক (
লয, নিীর বসফাত এটাও লয) ওই নিী তান্থদরন্থক লনক কান্থজর হুকুর্
বদন্থয় োন্থকন, র্ন্দ কাজ করন্থত বনন্থষধ কন্থরন, পবিত্র বজবনষ সর্ূহন্থক
হালাল লঘাষণা কন্থরন (যবদও লসগুন্থলা িনী ইসরাঈন্থলর উপর হারার্
বেল) অপবিত্র বজবনষ সর্ূহন্থক (পূন্থিমর শরী‘আন্থতর নযায়) হারার্ িন্থলন
এিং তান্থদর উপর (আন্থগ্র শরী‘আত কততমক লয) লিাঝা ও তাওক
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(অেমাৎ কবিনতর্ হুকুর্-আহকার্) অবপমত বেল তা অপসারণ কন্থরন্থেন।
লর্াদ্দা কো, যারা ওই নিীর উপর ঈর্ান আন্থন, তাৌঁন্থক অতযন্ত
র্ুহাব্বন্থতর সান্থে র্ানয কন্থর, তাৌঁন্থক সাহাযয-সহায়তা কন্থর এিং ওই
নূন্থরর অনুসরণ কন্থর, যা লসই নিীর উপর অিতীণম হন্থয়ন্থে; এ সর্স্ত
ললান্থকরাই পবরপূণম কাবর্য়ািী হাবসল করন্থি।” (সূরা আ’রাফ-১৫৭)
তাফসীর: িবণমত আয়ান্থত আহন্থল বকতাি তো ইয়াহুদী ও খতষ্টান জাবত
লেন্থক যারা র্ুসলর্ান হন্থয় লসৌিাগ্যিান ও প্রিূত কলযাণ র্বিত
হন্থয়ন্থেন, তান্থদর কো বিিতত হন্থয়ন্থে এিং লসই সান্থে ইয়াহুদী ও
খতষ্টানন্থদর প্রবত নাবজল কতত আসর্ানী বকতাি তাওরাত ও ইবিন্থল
আবখরী নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর লয সকল আলার্ত
ও গুণািলী বিস্তাবরত িান্থি আন্থলাচনা করা হন্থয়ন্থে, তার উন্থল্লখন্থযাগ্য
বকেু অংশ িণমনা করা হন্থয়ন্থে। আয়তবটর পবরন্থশন্থষ র্হান আল্লাহ্
বিন্থশ্বর সকল সম্প্রদান্থয়র জনয র্হানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ ও ইসলান্থর্র যোেম অনুসরণই কাবর্য়ািীর একর্াত্র উপায় ও
অিলম্বন িন্থল লঘাষণা বদন্থয়ন্থেন।
আবখরী নিী  ﷺএর কবতপয় গুণািলী
আয়াতবটর আন্থলান্থক আবখরী নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্এর কবতপয় গুণািলী আন্থলাচয আয়াতবটন্থত পূিমিতমী আসর্ানী বকতাি
সর্ূন্থহর উদ্ধতবত বদন্থয় আবখরী নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর
লয সকল গুণািলীর অিতারণা করা হন্থয়ন্থে, তা বনম্নরূপ:
ক) আবখরী নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক রাসূল িন্থল
সন্থম্বাধন করা হন্থয়ন্থে। উন্থল্লখয লয, লসায়া লি আবম্বয়ান্থয় বকরান্থর্র আ.
র্ন্থধয আল্লাহ তা‘আলা র্াত্র বতন শত লতর জনন্থক রাসূন্থলর র্যমাদায়
অবধবষ্ঠত কন্থরন্থেন। নিী ও রাসূন্থলর র্ন্থধয র্যমাদা ও বিধানগ্ত বকেু
পােমকয রন্থয়ন্থে। রাসূলগ্ন্থণর র্তমিা সাধারণ নিীগ্ন্থণর ঊন্থবম। সংো
বহন্থসন্থি নিী িলন্থত িুঝায় বযবন আল্লাহর পয়গ্ার্ িান্দান্থদর বনকট
লপৌবেন্থয় োন্থকন। তাৌঁর উপর স্বতন্ত্র বকতাি নাবযল হওয়া িা তাৌঁন্থক নতুন
শরী‘আত প্রদান করা শতম নয়। অপর বদন্থক রাসূল িলা হয়, এরূপ দীন
প্রচারক নিীন্থক; যাৌঁন্থক নতুন বকতাি ও নতুন শরী‘আত প্রদান করা
হন্থয়ন্থে । অেিা লকান কাবফর সম্প্রদান্থয়র বনকট লপ্ররণ করা হন্থয়ন্থে।
লসই স্বতন্ত্র আসর্ানী বকতাি ও নতুন শরী‘আত প্রাি উচ্চ র্যমাদার
অবধকারী নিী-রাসূলগ্ন্থণর র্ন্থধয সিমন্থশষ ও সিমন্থেষ্ঠ হন্থলন হযরত
র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্। আল্লাহ তা‘আলা তাৌঁন্থক
“সাইবয়যদুল র্ুরসালীন িা রাসূলগ্ন্থণর সরদার” র্ন্থনানীত কন্থরন্থেন।
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রাসূলল্ল
ু াহ  ﷺলশষনিী হওয়ার দলীল
খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক আয়াতবটন্থত ‘নিী’
িন্থলও আখযাবয়ত করা হন্থয়ন্থে। িস্তুত: বতবন লসায়া লি আবম্বয়ান্থয়
বকরান্থর্র র্ন্থধয সিমন্থেষ্ঠ ও সিমপ্রধান বেন্থলন। লযর্ন- বতনশত লতর জন
রাসূন্থলর র্ন্থধয সকন্থলর সরদার বেন্থলন। পবিত্র কুরআন্থনর বিবিন্ন
আয়ান্থত তাৌঁন্থক নিী িন্থল সন্থম্বাধন করা হন্থয়ন্থে। তদুপবর বতবন বেন্থলন“খাতার্ুন নাবিয়যীন” িা সিমন্থশষ নিী। অেমাৎ তাৌঁর দ্বারা আবম্বয়ান্থয়
বকরান্থর্র আ. বসলবসলার সর্াবি লঘাষণা করা হন্থয়ন্থে। তাৌঁর পন্থর আর
লকান নিীর আগ্র্ন হন্থি না। বতবন বকয়ার্ত পযমন্ত সর্স্ত র্ানিদানন্থির জনয এক র্াত্র নিী। তার আগ্র্ন্থনর পর লয লকউ নতুন িান্থি
নিী হওয়া দািী করন্থি, লস িি, বর্েুযক ও ভ্রষ্ট পবরগ্বণত হন্থি।
িুঝান্থনা এিং িল প্রন্থয়ান্থগ্র পন্থরও লস তওিা না করন্থল, ইসলার্ী
শরী‘আন্থতর বিধান র্ুতাবিক সকল র্ুসলর্ান্থনর জনয তার বিরুন্থদ্ধ
বজহাদ কন্থর তান্থক কতল করা জরুরী। লযর্ন- হযরত আিূ িকর
বসদ্দীক রাবয. র্ুসাইলার্াতুল কাযযাি-এর বিরুন্থদ্ধ বজহাদ কন্থর তান্থক
ও তার অনুসারীন্থদরন্থক কতন্থলর বনন্থদমশ বদন্থয়বেন্থলন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ লশষ নিী হওয়ার দলীল
কুরআন্থন কারীন্থর্র বিবিন্ন আয়ান্থত র্ুবর্নন্থদর গুণািলী িণমনা করা
হন্থয়ন্থে লয, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র-এর
উপর যা নাবযল হন্থয়ন্থে এিং তাৌঁর পূিমিতমী নিীগ্ন্থণর উপর যা নাবযল
হন্থয়ন্থে তার উপর ঈর্ান রান্থখ। লকাোও একো িলা হয়বন লয,
“রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর পরিতমী নিীন্থদর
উপর যা বকেু নাবযল হন্থি” তার উপরও তারা ঈর্ান আনন্থি। যবদ লশষ
নিীর পর লকান নিীর আগ্র্ন্থনর সম্ভািনা োকত, তাহন্থল এ িাকযবট
িবধমত করা একান্ত জরুরী বেল। যান্থত ললাকরা লসই নতুন নিীন্থদর
বিন্থরাবধতা কন্থর কাবফর না হন্থয় যায়। লযর্বনিান্থি অনযানয পূিমিতমী
আসর্ানী বকতাি সর্ূন্থহ পরিতমী নিীগ্ন্থণর িবিষযদ্বাণী করা হন্থয়ন্থে।
তাই পবিত্র কুরআন্থন লকাোও হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্এর পন্থর আগ্র্নকারী লকান নিীর প্রবত ঈর্ান আনয়ন্থনর বনন্থদমশ না
লদয়াই একোর জাজ্বলয প্রর্াণ লয, হযরত র্হানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্ সিমন্থশষ নিী। কুরআন্থন কারীন্থর্র সূরা আহযাি, আয়াত৩৮ এিং কন্থয়ক শত সহীহ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট রূন্থপ প্রর্াবণত লয,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ খাতার্ুন নাবিয়যীন িা
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সিমন্থশষ নিী। আর বতবন বেন্থলন সিমন্থেষ্ঠ ও সকন্থলর সরদার। তাৌঁর
দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা নিুওন্থতর দরজা িন্ধ কন্থর বদন্থয়ন্থেন।
এ িন্ধ দরজা লখালার জনয বিবিন্ন িাবতল বফরকা নানা িান্থি বিবিন্ন
পোয় প্রন্থচষ্টা চাবলন্থয়ন্থে। িলা িাহুলয-কাবদয়ানীরা “বজল্লী নিী” িা
“োয়া নিী” নার্ বদন্থয় লগ্ালার্ আহর্াদ কাবদয়ানীন্থক নিী িানান্থত
লচষ্টা কন্থর কাবফর হন্থয়ন্থে। বশয়া ইেনা আশারা সম্প্রদায় এর্ন ১২ জন
ইর্ান্থর্র প্রিো হন্থয়ন্থে, যান্থদর ির্তা নিীগ্ণ লেন্থকও ঊন্থবম িন্থল
তারা োন কন্থর। কারণ-তান্থদর ধারণায় তান্থদর ইর্ার্গ্ণ লয লকান
র্ুহূন্থতম লয লকান হারার্ন্থক হালাল এিং হালালন্থক হারার্ লঘাষণা করার
অবধকার রান্থখন। এ সকল বশয়ারা এ ধরন্থনর ইর্ান্থর্র আক্বীদা লপাষণ
কন্থর। িস্তুত: রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর
খাতার্ুন্নাবিয়যীন হওয়ান্থকই প্রকারান্তন্থর অস্বীকার কন্থরন্থে এিং
কাবফরন্থদর দলিুি হন্থয়ন্থে। বিস্তাবরত িণমনা এ আন্থলাচনা উন্থদ্দশয
নয়। লর্াদ্দা কো, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
বেন্থলন সাইবয়যদুল আবম্বয়া ও খাতার্ুননাবিয়যীন অেমাৎ একবদন্থক সকল
নিীগ্ন্থণর সরদার ও লেষ্ঠ অপর বদন্থক বেন্থলন সিমন্থশষ নিী।
রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক উম্মী করার কারণ:
গ্) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক উন্থল্লবখত আয়ান্থত
“উম্মী” িলা হন্থয়ন্থে, অেমাৎ বতবন গ্তানুগ্বতক ললখা-পড়ায় বশবিত
নন; বতবন লকান র্ানুষ লেন্থক প্রচবলত ধারায় ললখা-পড়া িা োনাজমন
কন্থরন বন। তাৌঁর োন সর্ুদ্র িা োন িািার বেল সরাসবর লখাদা প্রদত্ত।
বতবন িন্থলন- “আর্ান্থক আর্ার প্রবতপালক বশিা বদন্থয়ন্থেন এিং আর্ার
বশিান্থক বতবন খুিই সুন্দর কন্থরন্থেন।” কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৩১৮৯২
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক “উম্মী” করার কারণ
হল, র্হানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ যবদ দুবনয়ার কান্থরা
লেন্থক ললখা-পড়া বশখন্থতন, তাহন্থল বিরুদ্ধিাদী ললান্থকরা তাৌঁর
নিুওয়যাত সম্বন্থন্ধ নানা প্রকার সন্থন্দহ ও আপবত্তর সুন্থযাগ্ লপত লয,
বতবন বশবিত র্ানুষ। গ্ন্থিষণা কন্থর সুন্দর সুন্দর িাকয ততরী কন্থর
লসগুন্থলান্থক ওহী বহন্থসন্থি প্রর্াণ করন্থেন এিং স্বন্থঘাবষত িান্থি নিুয়ন্থতর
দািী করন্থেন। এক কো; তাৌঁর সর্স্ত ইলর্, যা বতবন ওহীর র্াধযন্থর্
প্রাি হন্থয়ন্থেন, সিটাই তাৌঁর সুবশিার ফসল বহন্থসন্থি বিন্থিচনা করা হত।
আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদাঃ (সুরা আনকািূত, আয়াত-৪৮)
٨٤﴿ َوَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَالَ تَخُطُهُ ِبيَمِينِكَ ِۗ إِذًا الَرْتَابَ ا ْلمُبْطِلُون
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তাই র্হান রাব্বুল আলার্ীন দয়া কন্থর তাৌঁন্থক “উম্মী” লরন্থখ এ
সন্থন্দন্থহর অপন্থনাদন ঘবটন্থয়ন্থেন। উন্থল্লখয লয, উম্মী হওয়া সাধারনত:
র্ানুন্থষর জনয একটা ক্রবট, বকন্তু রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ -এর জনয উম্মী হওয়াই বেল র্হাগুণ। কারণ সুবশবিত র্ানুষ
িড় বকেু করন্থিন, লসটান্থক স্বািাবিক নজন্থর লদখা হয়। বকন্তু একজন
উম্মী র্ানুষ বযবন কান্থরা লেন্থক একবট অির ও বশিা গ্রহণ কন্থরনবন,
তাৌঁর জনয এর্ন োনগ্ম্ভীর আন্থলাচনা করা-যা িড় িড় পবিতদাশমবনকন্থদর পন্থিও অসম্ভি, বন:সন্থন্দন্থহ আশ্চযম ও আকষমণীয়
িযাপার। আর তা সহীহ নিুওয়যান্থতর র্জিুত দলীল িা র্ু ‘বজযা।
বক র্হান কুদরত লয, র্হানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ ৩০
পারার কুরআন র্াজীদ লপশ কন্থরন্থেন, েয় হাজান্থরর ও ঊন্থবম যার
আয়াত সংখযা। লজার গ্লায় চযান্থলি করা সন্থেও লয লকান একবট
আয়ান্থতর সর্র্ান্থনর এক টুকরা িাকয ততরী করাও আজ পযমন্ত লকান
বিধর্মী পবিন্থতর জনয সম্ভি হয়বন, বকয়ার্ত পযমন্ত হন্থিও না। অেচ
পবিত্র কুরআন্থনর অসারতা প্রর্ান্থণর জনয তারা সিমন্থতািান্থি তৎপর ও
সি রকর্ লকৌশল অিলম্বন্থন প্রস্তুত। বকন্তু িার িার তান্থদরন্থক সুন্থযাগ্
বদন্থয় কুরআন চযান্থলি কন্থরন্থে লয, পবিত্র কুরআন র্হান আল্লাহর
বকতাি িন্থল বিশ্বাস না হন্থল সারা বিন্থশ্বর সকল পবিত বর্ন্থল শত লচষ্টা
তদিীর কন্থর এর সর্তুলয একবট িাকয ততরী কন্থর লদখাও। এ চযান্থলি
এখন্থনা বিদযর্ান আন্থে। বকয়ার্ত পযমন্ত বিদযর্ান োকন্থি।
বিধর্মীন্থদর এ িযাপান্থর লচষ্টা ও কর্ হয়বন। বকন্তু পবিত্র কুরআন্থনর
আয়ান্থতর র্ত একবট আয়াত িানান্থনা আজ পযমন্ত কান্থরা পন্থি সম্ভি
হয়বন। এ বিষয়বটই একার জনয যন্থেষ্ট প্রর্াণ লয, পবিত্র কুরআন র্হান
আল্লাহর খাে কুদরতী কালার্। যা উম্মী নিীর পবিত্র জিান্থন বনগ্মত হন্থয়
নিুওয়যান্থতর িতহৎ প্রর্াণ র্ু‘বজযা রূন্থপ বচর িাস্কর হন্থয় আন্থে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর উম্মী হওয়ার আন্থরা
স্বােমকতা এই লয, রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ স্বীয়
জিান র্ুিারন্থক লয সি কো িন্থলন্থেন িা লয সি িবিষযদ্বাণী কন্থরন্থেন,
তা অিন্থর অিন্থর সবিক প্রর্াবণত হন্থয়ন্থে এিং হন্থে। বিোন্থনর যত
উন্নবত সাবধত হন্থে, তাৌঁর কোর যোেমতা ততই পবরস্ফুট হন্থে। যার
ফন্থল যুন্থগ্ যুন্থগ্ িহু বিধর্মী বশবিত, বিদ্বান, তিোবনক, দাশমবনক ও
ডািারগ্ণ স্বতাঃ:স্ফূতম িান্থি ইসলার্ কিুল কন্থর ধনয হন্থয়ন্থেন।
ঘ) পবিত্র কুরআন্থন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর
সতযায়ন সম্পবকমত বিন্থশষ গুণ এ-ও িণমনা করা হন্থয়ন্থে লয, “ইয়াহুদীwww.islamijindegi.com

খতষ্টান সম্প্রদায় রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক তান্থদর
আসর্ানী বকতাি তাওরাত ও ইবিন্থল বলবখত িান্থি লপন্থয় োন্থক।”
এখান্থন একবট সূক্ষ্ম তে এই লয, এ কো িলা হন্থে লয, তারা তান্থদর
বকতান্থি রাসূলু্ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক লপন্থয় োন্থক,
একো িলা হন্থে না লয, তারা রাসূন্থলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্-এর িণমনা ও গুণািলীর উন্থল্লখ লপন্থয় োন্থক। অেচ তাওরাত ও
ইবিন্থল তার গুণািলী ও আলার্ন্থতরই িণমনা এন্থসন্থে। কোর এ বিন্থশষ
পট পবরিতমন্থনর র্ন্থধয এবদন্থক ইবঙ্গত করা হন্থয়ন্থে লয, তাওরাত ও
ইবিন্থল রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর গুণািলী এত
বিস্তাবরত িান্থি আন্থলাচনা করা হন্থয়ন্থে লয, লস গুন্থলান্থক লদখা আর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক লদখা একই পযমায়িুি।
এই দুই লদখার র্ন্থধয িলন্থত লগ্ন্থল লকান পােমকযই লযন লনই।
এ জনযই সূরা িাকারার র্ন্থধয ইরশাদ হন্থয়ন্থে-“ইয়াহুদী ও খতষ্টানরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-লক এর্ন ধ্রুিিান্থি বচন্থন
তান্থক, লযর্ন তান্থদর লেন্থলন্থদরন্থক তারা বচন্থন োন্থক।” ঐ আয়ান্থতর
তাফসীন্থর এতটুকুও রন্থয়ন্থে লয, তান্থদর লেন্থলন্থদর িযাপান্থর তান্থদর
বদন্থল বকেুটা এ রূপ সন্থন্দহ োকন্থত পান্থর লয, হন্থত পান্থর তান্থদর েীরা
বখয়ানত কন্থরন্থে। বকন্তু রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর
িযাপান্থর এতটুকু সন্থন্দহও তান্থদর বেল না। শুধুর্াত্র দুশর্নী ও লগ্াৌঁড়ার্ী
কন্থর তারা লশষ নিীন্থক অস্বীকার করত।
ঙ) পবিত্র কুরআন্থনর উদ্ধতত আয়তবটন্থত তাওরাত ও ইবিন্থলর িরান্থত
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর আন্থরা এই গুণ বিধতত
হন্থয়ন্থে, “বতবন সৎকান্থজর আন্থদশ এিং র্ন্দ কান্থজর বনন্থষধ করন্থত
োন্থকন।” এ গুণবট িযাপক, সকল নিী-রাসূলগ্ন্থণর র্ন্থধযই তা
বিদযর্ান বেল। িরং এটাই তাৌঁন্থদর আসল দাবয়ত্ব ও বযম্মাদারী। তন্থি
পােমকয এখান্থন লয, অনযানয নিী-রাসূলগ্ণন্থক বিন্থশষ এলাকা িা খাস
লগ্ান্থত্রর জনয পািান্থনা হত।
তাই তান্থদর এই দাবয়ত্ব বেল বনবদমষ্ট এলাকা, বিন্থশষ লগ্াত্র ও বনধমাবরত
সর্ন্থয়র জনয সীর্ািদ্ধ। পিান্তন্থর রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ন্থক বকয়ার্ত পযমন্ত সারা বিন্থশ্বর সর্গ্র জাবতর জনয নিী কন্থর
পািান হন্থয়ন্থে। কান্থজই “তাৌঁন্থক আর্র বিল র্া‘রূফ” এিং “নাহী
আনীল র্ুনকান্থরর” এর্ন আকষমণীয় ও অননয লযাগ্যতা দান করা
হন্থয়ন্থে যা বশবিত-অবশবিত রাজা-প্রজা রাখাল-র্াবলক সকন্থলর জনয
সর্ানিান্থি পূণম কাযমকর হন্থত পান্থর। রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
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ওয়া সাল্লার্-এর কো কান্থরা জনয িুঝন্থত অসুবিধা হত না। এটা একটা
উন্থল্লখন্থযাগ্য িযাপার, যা অনয র্ানুষ লেন্থক সাধারণত আশা করা যায়
না। কারণ-তান্থদর কো এক লেণীর ললাক হয়ত সুন্দরিান্থি িুন্থঝ
োন্থক, আন্থরক লেণীর ললাক হয়ত িান্থলািান্থি িুঝন্থত পান্থর না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক আল্লাহ তা‘আলা এ
িযাপান্থর এর্ন লযাগ্যতা দান কন্থরবেন্থলন লয, বতবন লনহাত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
বিষয়ন্থক এর্ন সহজিান্থি লপশ করন্থতন, যা একজন অবশবিত ললাকও
পুন্থরাপুবর িুঝন্থত সির্ হত। এ বিন্থশষ লযাগ্যতান্থক তাওরাত ইবিন্থল
আন্থরকটু বিন্থেষণ কন্থর িলা হন্থয়ন্থে লয, “আল্লাহ তা‘আলা তাৌঁর দ্বারা
অন্ধচিু সর্ূহন্থক দতবষ্ট সম্পন্ন কন্থর বদন্থিন। বিবধর কণম সর্ূহন্থক েিণ
উপন্থযাগ্ী কন্থর বদন্থিন এিং রুদ্ধ অন্তরসর্ূহন্থক উন্মুি কন্থর বদন্থিন।”
চ) আন্থলাচয আয়ান্থত তাওরাত ও ইবিন্থলর বিিতবতর উদ্ধতবত বদন্থয়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর আন্থরা একবট গুন্থণর
কো এিান্থি িণমনা করা হন্থয়ন্থে লয, “বতবন পবিত্র বজবনষ সর্ূহন্থক
হালাল এিং অপবিত্র বজবনষসর্ূহন্থক হারার্ লঘাষণা করন্থিন।”
আয়াতবটর বিষয় িস্তুর র্র্ম হল িনী ইসরাঈলন্থদর িদ আর্ন্থলর কারন্থণ
লয সি হালাল বজবনষ (ন্থযর্ন হালাল জান্থনায়ান্থরর চবিম ইতযাবদ)
তান্থদর উপর হারার্ করা হন্থয়বেল, নিী করীর্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্ ঐ সি বজবনন্থষর হারার্ হওয়ান্থক রবহত লঘাষণা করন্থিন।
অনযোয় এ কো িলার জরুরত বেল না। লকননা, পবিত্র বজবনষ সর্ূহ
লতা পূিম লেন্থক হালাল বহন্থসন্থি চন্থলই আসন্থে। অপর পন্থি অপবিত্র
বজবনষ দ্বারা উন্থদ্দশয হল হালাল জান্থনায়ান্থরর প্রিাবহত রি, র্তত
জান্থনায়ার, শুকর, কুকুর, সুদ, ঘুষ, র্দ, জুয়া, বযনা-িযবিচার, জুলুর্
অতযাচার ইতযাবদ।
এগুন্থলা পূন্থিমর শরী‘আন্থত লযর্ন হারার্ বেল, লতর্বন িান্থি লশষ নিী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ এগুন্থলার হারার্ হওয়া িহাল
লরন্থখন্থেন। এটাও তাৌঁর সতয নিী হওয়ার প্রর্াণ িহন কন্থর লয, তাৌঁর
শরী‘আত ও পূন্থিমর শরী‘আত একই ধরন্থনর বিধান অবিন্ন িান্থি িণমনা
কন্থর। তাওরাত-ইবিন্থলর িবিষযদ্বাণীর র্ন্থধয হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্-এর অপর একবট গুণ যা উন্থল্লবখত আয়ান্থত িণমনা করা
হন্থয়ন্থে; তা হল-বতবন িনী ইসরাঈল জাবত লেন্থক লিাঝা এিং তাওক
অপসারণ কন্থর বদন্থিন। এখান্থন লিাঝা এিং তাওক দ্বারা ঐ সর্স্ত
কবিনতর্ হুকুর্-আহকার্ িুঝান্থনা হন্থয়ন্থে, যা লর্ৌবলক িান্থি দীন্থনর
র্ন্থধয উন্থদ্দশয বেল না, িরং িনী ইসরাঈল সম্প্রদান্থয়র ওপর সাজা
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বহসান্থি অবপমত হন্থয়বেল। তান্থদর র্ন্থধয হুকুর্ হন্থয়বেল লয, নাপাক
কাপড় পাবন দ্বারা লধৌত করা যন্থেষ্ট হন্থি না, িরং নাপাক জায়গ্ার অংশ
কাপড় লেন্থক লকন্থট লফলা জরুরী। বজহান্থদ প্রাি গ্বণর্ন্থতর র্াল খাওয়া
হালাল নয়, িরং তা লকান র্য়দান্থন লরন্থখ বদন্থত হন্থি। (অতাঃপর
আসর্ান লেন্থক আগুন এন্থস লসগুন্থলান্থক িিীিূত কন্থর বদত) শবনিার
র্াে বশকার করা বনন্থষধ। লয অঙ্গ দ্বারা গুনাহ প্রকাশ পান্থি, লস অঙ্গ
লকন্থট লফলা ওয়াবজি। িুলক্রন্থর্ হতযা কন্থর লফলন্থলও বকসাস
(র্ততুযদি) প্রন্থয়াগ্ করা হন্থি, ইতযাবদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্ লঘাষণা করন্থলন-দীন্থন ইসলার্ সহজ-সরল ধর্ম। অেমাৎ
পূন্থিমর উম্মন্থতর নযায় কবিনতর্ লকান হুকুর্ আর্ার শরী‘আন্থত োকন্থি
না। অতাঃপর সহজ-সরল হুকুন্থর্র রূপ-লরখা িণমনা কন্থর বতবন ইসলার্
কিুলকারী ইয়াহুদী-খতষ্টান সম্প্রদায় লেন্থক লসই কবিনতর্ লিাঝা
অপসারণ কন্থরন্থেন।
আয়ান্থতর লশষাংশ :
উি আয়ান্থতর লশষাংন্থশ আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী ও খতষ্টানসহ সর্গ্র
বিন্থশ্বর সকল জ্বীন-ইনসানন্থক সন্থম্বাধন কন্থর ইরশাদ কন্থরন্থেন লয, “
আর্ার লশষ নিীর আগ্র্ন্থনর পর লতার্ান্থদর নাজাত ও কলযান্থণর
একটাই র্াত্র পে অিধাবরত রূন্থপ রন্থয়ন্থে, যার লকান বিকল্প লনই,
আর তা হল:
ক) লশষ নিীর উপর ঈর্ান আনয়ন করন্থি।
খ) তাৌঁন্থক সিমাবধক র্ুহাব্বাত ও সম্মান্থনর সান্থে র্ানয করন্থি।
গ্) তাৌঁর দীন্থনর সাহাযয করন্থি।
ঘ) তাৌঁর ওপর নাবযলকতত কুরআন্থনর পবরপূণম অনুসরণ করন্থি।”
অবধকাংশ ইয়াহুদী-খতষ্টানরা প্রের্ বনন্থদমশ অর্ানয কন্থর কাবফর হন্থয়ন্থে।
আর যারা প্রের্ বনন্থদমশ লর্ন্থনন্থে, বকন্তু বদ্বতীয় িা তততীয়, বকংিা চতুেম
বনন্থদমশ পুরাপুবর র্ান্থনবন, তারা আংবশক কাবর্য়াি হন্থলও পবরপূণম
কাবর্য়াি হন্থত পান্থরবন। আর র্ুবষ্টন্থর্য় অংশ পবরপূণম িান্থি দীন্থন
ইসলার্ন্থক কিুল কন্থর পবরপূণম সফলতা অজমন্থন সির্ হন্থয়ন্থেন।
উন্থল্লবখত বনন্থদমশািলী সাফলযপ্রােমী সকন্থলর জনযই। হযরত সাহািা
রাবয. এ বনন্থদমশ সর্ূন্থহর ওপর পবরপূণম িান্থি আর্ল কন্থর উম্মন্থতর জনয
দতষ্টান্ত লরন্থখ লগ্ন্থেন। প্রন্থতযক সাহািী রাবয. রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর ওপর ঈর্ান এন্থনন্থেন। বনন্থজর জান-র্াল
বিবি-িাচ্চা সি বকেু লেন্থক নিীন্থক লিশী র্ুহাব্বাত কন্থরন্থেন এিং সম্মান
লদবখন্থয়ন্থেন। তাৌঁন্থদর র্ুহাব্বাত ও সম্মান্থনর প্রবসদ্ধ ঘটনা সর্ূন্থহর সংখযা
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অগ্বণত, যার িণমনার সূচনা করন্থল এক িতহৎ গ্রে রবচত হন্থয় যান্থি। কী
স্বন্থনমাজ্জল ইবতহাস লয, একজন র্বহলা সাহািীন্থক বজহান্থদর র্য়দান্থন
তাৌঁর স্বার্ী, িাপ, িাইন্থয়র শাহাদন্থতর খির শুনান্থনা হল, বকন্তু বতবন লস
বদন্থক ভ্রুন্থিপ না কন্থর িার িার বজোসা করন্থত লাগ্ন্থলন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ লকর্ন আন্থেন? যখন বতবন জানন্থত
পারন্থলন লয, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ সুস্থ আন্থেন, তখন
বতবন িলন্থলন, “ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ সুস্থ
োকার খিন্থরর পর আর্ার আর লকান লপন্থরশানী লনই।” (সুিহানাল্লাহ)
আর রাবহকুল র্াখতূর্, পতষ্ঠা-৩৩২

ইবতহাস সািী-উরওয়া বিন র্াসউদন্থক র্ক্কািাসী কাবফররা
র্ুসলর্ানন্থদর অিস্থা জানার জনয হুদাইবিয়ার র্য়দান্থন পািায়। বতবন
সাহািান্থয় বকরার্ন্থদর রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র
প্রবত সম্মান, েদ্ধা, লপ্রর্ ও আনুগ্তয লদন্থখ এন্থস এই বরন্থপাটম বদন্থলন
লয, “আবর্ বকসরা-কায়সান্থরর দরিান্থর বগ্ন্থয়বে, নাজাশী িাদশার সান্থে
সািাৎ কন্থরবে, বকন্তু র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ -এর
সাহািীন্থদর র্ন্থধয েদ্ধা ও িান্থলািাসার লয অিস্থা লদন্থখ এন্থসবে লস
অিস্থা আর লকাোও লদবখবন। আর্ার বিশ্বাস লতার্রা র্ুহাম্মন্থদর সান্থে
র্ুকাবিলা কন্থর লকান বদন কাবর্য়াি হন্থত পারন্থি না।
সাহািান্থয় বকরার্ রাবয. রাসূন্থলর দীন্থনর সাহাযযান্থেম বজহান্থদর র্য়দান্থন
বনন্থজর জীিন পযমন্ত অকাতন্থর বিবলন্থয় বদন্থয়ন্থেন। দীন প্রসান্থরর জনয
দুবনয়ার আনান্থচ-কানান্থচ েবড়ন্থয় পন্থড়বেন্থলন। দুবনয়ার একপ্রান্ত লেন্থক
আন্থরক প্রান্থন্ত তান্থদর কির খুৌঁন্থজ পাওয়া যায় বক অপূিম বেল তাৌঁন্থদর
তযাগ্ ও কুরিানী
তাউরান্থতর সান্থে ইয়াহুদীন্থদর বিশ্বাসঘাতকতা:
(ক) সরাসবর তাউরান্থতর সান্থে ইয়াহুদীরা বক পবরর্াণ গ্াদ্দারী কন্থরন্থে,
তার িণমনায় আল্লাহ রাব্বুল আলার্ীন কুরআন্থন কারীন্থর্র প্রের্ পারার
িান্থরা আনা নাবযল কন্থরন্থেন। লস সকল িণমনা পাি কন্থর প্রবতবট র্ানুষ ই
উপলবি করন্থত পান্থর লয, ইয়াহুদীরা তান্থদর বকতাি এিং তান্থদর নিীর
সান্থে লয গ্াদ্দারী কন্থরন্থে, তার দাস্তান কত দীঘম ও বিস্তীণম এিং তান্থদর
লগ্াৌঁড়ার্ী কী পযমান্থয়র বেল।
(খ) তান্থদর বকতান্থি র্ুসা আ. এর পরিতমী নিীন্থদরন্থক লর্ন্থন লনওয়ার
বনন্থদমশ োকা সন্থেও তারা তা না কন্থর অন্থনক নিীন্থক কতল পযমন্ত
কন্থরন্থে। ঈসা আ. লকও কতন্থলর পবরকল্পনা তারা কন্থরবেল; বকন্তু
আল্লাহ তা‘আলা ঈসা আ.ন্থক জীবিত সশরীন্থর আসর্ান্থন উবিন্থয় লনয়ার
www.islamijindegi.com

কারন্থণ তান্থদর লসই পবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত হয়বন। কুরআন্থন কারীন্থর্
সূরা বনসার ১৫৭নং আয়াত তার সািী।
(গ্) ইয়াহুদীন্থদর বকতান্থি ইবিল শরীফ ও ঈসা নিীন্থক লর্ন্থন লনয়ার
বনন্থদমশ োকা সন্থেও তারা র্ান্থনবন। ঈসা আ. লক কতন্থলর লচষ্টায় িযেম
হওয়ার পর তাৌঁর দীনন্থক বিকতত করার অপন্থচষ্টা চাবলন্থয় ঈসা( আ.) এর
অনুসতত দীনন্থক বিকতত কন্থর লেন্থড়ন্থে। যার সংবিি ঘটনা বনম্নরূপ:
জননক ইয়াহুদী িাদশাহ লদখল লয, খতষ্টান ধর্ম ক্রর্াগ্রসর হন্থে। আর
তার ধর্ম র্ের হন্থয় যান্থে। তখন লস তার ওযীর আজন্থর্র (
লসন্টপন্থলর) সান্থে পরার্শম করল। ওযীর িহু বচন্তা-িািনা কন্থর িুবদ্ধ
এৌঁন্থট িাদশাহন্থক িলল, খতষ্টান ধন্থর্মর এ অগ্রগ্বত রুখন্থত হন্থল, তান্থদর
বকতািন্থক বিকতত কন্থর লদয়া োড়া গ্তযন্তর লনই। আর এর সহজতর্
পো হল-আবর্ প্রকান্থশয খতষ্টান ধর্ম কিুল করি। এ অপরান্থধ আপবন
আর্ান্থক ওযীন্থরর পদ লেন্থক িরখাস্ত করত: আর্ার নাক-কান লকন্থট
গ্াধায় সাওয়ার কন্থর শহর লেন্থক লির কন্থর বদন্থিন। তারপন্থর ঘটনা
সাবজন্থয় যা করন্থত হয় তা আর্ার দাবয়ত্ব। ওযীন্থরর বিচার-িুবদ্ধন্থত
িাদশাহ পূিম লেন্থকই সন্তুষ্ট বেল। সুতরাং িাদশাহ তা-ই করল। ওযীর
এিান্থি চরর্ লাবিত হন্থয় িবহষ্কতত হওয়ার পর খতষ্টানরা সহানুিূবত বনন্থয়
তান্থক বঘন্থর ধরল। বকন্তু ওযীর কান্থরা সান্থে কো িলন্থত রাজী হল না।
িলল, “এক িৎসর সাধনার পর আবর্ আপনান্থদর সান্থে সািাৎ
করি।”
এক িৎসর পর লসই ওযীর খতষ্টানন্থদর উন্থদ্দন্থশ লঘাষণা কর- “ খতষ্টান
িাই সকল! বিগ্ত এক িৎসন্থরর র্ন্থধয হযরত ঈসা আ. কন্থয়কিার
আর্ার সান্থে সািাৎ কন্থরন্থেন এিং আসল ইবিল আর্ান্থক দান
কন্থরন্থেন।” লস বকতান্থি লস দািী করল লয হযরত ঈসা আ. স্বয়ং লখাদা
বেন্থলন, লখাদাই র্ানুন্থষর আকতবতন্থত আত্মপ্রকাশ কন্থরবেন্থলন। বতবন
বনন্থজন্থক বনন্থজ শূবলকান্থষ্ঠ ঝুবলন্থয় সর্গ্র জগ্তিাসীর পাপর্ুবির পে
কন্থর বগ্ন্থয়ন্থেন। সর্গ্র জগ্তিাসীর পাপ বতবন তুন্থল বনন্থয় বগ্ন্থয়ন্থেন।
শুধু তার কোর উপর ঈর্ান আনা এিং বিশ্বাস করাই র্ানুন্থষর র্ুবির
জনয যন্থেষ্ট। শরী‘আন্থতর বিধান্থনর উপর আর্ল করার লকান প্রন্থয়াজন
নাই। শরী‘আত বকেুই নয়, িরং শরী‘আন্থতর উপর আর্ল করন্থল
অবিশাপগ্রস্ত হন্থয় র্ানুন্থষর উন্নবত নষ্ট হয়। এ িান্থি হযরত ঈসা আ.
এর সম্পূণম বশিান্থক লস র্ুহূন্থতমর র্ন্থধয পবরিতমন কন্থর বদল।
অবধকাংশ খতষ্টানরা তার এ দািী লর্ন্থন বনন্থলা। দু’চার জন হক্কানী পাদ্রী
তার এ দািী অস্বীকার করল। ওযীন্থরর সান্থে তান্থদর তকম -িহেও হল।
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বকন্তু তার িাক-বিতিার সান্থে পাদ্রীগ্ণ লপন্থর উিন্থলন না। তখন িলন্থত
লগ্ন্থল সম্পূণম খতষ্টান সর্াজ তার কব্জায় এন্থস লগ্ল। ফলত: লস খতষ্টান
বিন্থশ্বর একক লনতা হন্থয় লগ্ল। অতাঃপর লস র্ততুযর পূন্থিম অবত লগ্াপন্থন
সম্পূণম আলাদা িান্থি তার ১২ জন বিবশষ্ট িন্থির প্রন্থতযকন্থক বলবখত
িান্থি র্রন্থণাত্তর তার খলীফা র্ন্থনানীত করল এিং প্রন্থতযকন্থক বিন্ন
বিন্নিান্থি বিকতত ও পবরিবতমত রূন্থপ এক একটা ইবিল িা িাইন্থিল
বদল। লসই ১২ জন্থনর প্রন্থতযন্থক র্ন্থন কন্থরবেল লয, লস-ই একর্াত্র উি
সন্থিমাচ্চ ধর্মীয় লনতার খলীফা। বকন্তু উি লনতার র্ততুযর পর লদখা লগ্ল
লয, তার বশষযন্থদর র্ন্থধয ১২ জন একই দািী করন্থে এিং প্রন্থতযন্থকর
বনকট বলবখত বখলাফতনার্া ও ইবিল শরীফ আন্থে। এর ফন্থল
খতষ্টানবিশ্ব ১২ জন্থনর প্রন্থতযন্থকর দন্থলই বকেু বকেু কন্থর িাগ্ হন্থয় পড়ল।
তখন স্বািাবিকিান্থি খতষ্টান সর্াজ ১২ িান্থগ্ বিিি হন্থয় লগ্ল। আর
তান্থদর বিকতত ইবিল হন্থয় লগ্ল ১২ প্রকান্থরর। এিান্থি খতষ্টান ধন্থর্মর
অিনবত ঘন্থট ইয়াহুদী িাদশাহর কাবিত স্বপন িাস্তিাবয়ত হল। অিশয
তান্থদর আন্থপান্থষ লড়াইন্থয়র ফন্থল অবধকাংশ খলীফা বনবহত হল এিং
তান্থদর দল বিলুি হল। শুধু দু’বট দল লশষ পযমন্ত বটন্থক োকল, যার
একবটর নার্ কযােবলক অপরবটর নার্ লপ্রান্থটষ্টন্ট। ইনসাইন্থলান্থপবডয়া
অি বিটাবনকা ১৭/৩৯৫ , িাইন্থিল লস কুরআন তক ১/১৭৪-১৭৭,
হক্কানী তাফসীর ১/৭১, বদ্বতীয় র্ুদ্রণ -২০০৩ইং
িতমর্ান খতষ্টানগ্ণ লয খতষ্টধর্ম পালন কন্থর োন্থকন তা র্ূলত লসন্টপন্থলর
আবিস্কতত একবট র্তিাদ র্াত্র। যার সান্থে ঈসা আ.এর ইবিন্থলর লকান
সম্পকম নাই। িতমর্ান িাইন্থিন্থলর বিবিন্ন আয়াত সম্পূণম লসন্টপন্থলর
কো। [িাংলা িাইন্থিল, র্ুদ্রণ- ৯৩/২৪৯-২৫০-২৫৭]
ইয়াহুদীন্থদর বকতান্থি লশষনিী হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্-এর আগ্র্নিাতমা এিং তাৌঁর বিস্তাবরত গুণািলী সুস্পষ্টিান্থি
ললখা বেল। এর্নবক র্দীনায় োকা কালীন আওে-খাযরান্থজর সান্থে
যুন্থদ্ধ ইহুদীরা পরাবজত হন্থল তারা গ্িমিন্থর িলত, আর্ান্থদর
বকতািানুযায়ী বকেু বদন্থনর র্ন্থধযই লশষনিী  ﷺআবিিূমত হন্থিন। তাৌঁর
সান্থে বর্ন্থল আর্রা লতার্ান্থদর পরাস্ত করি। বতবন হন্থিন লশষনিী। তাৌঁর
সান্থে আল্লাহর র্দদ োকন্থি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কন্থরনাঃ
( وَكَانُوا مِن قَبْ ُل يَسْتَفْ ِتحُو َن عَلَى الَذِينَ كَفَرُوসূরা িাকারা- আয়াত - ৮৯)
এসি বকেুর পরও লশষ নিীর আবিিমান্থির পন্থর ইয়াহুদীরা র্ুবষন্থর্য়
কন্থয়কজন োড়া ইসলার্ ধর্ম কিুল কন্থরবন। িরং শুরু লেন্থকই তারা
ইসলান্থর্র বিন্থরাবধতা কর আসন্থে। রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
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সাল্লার্ন্থক কতল করার অপন্থচষ্টাও তারা চাবলন্থয়ন্থে। র্ক্বািাসীন্থদরন্থক
নিীর বিরুন্থদ্ধ যুন্থদ্ধ অিতীণম হওয়ার জনয িার িার প্রন্থরাবচত কন্থরন্থে ও
শবি যুবগ্ন্থয়ন্থে। তান্থদর এসি লচষ্টা িযেম হওয়ার পর তততীয় খলীফা
হযরত উসর্ান্থনর যর্ানায় “আিদুল্লাহ বিন সািা” নান্থর্ তান্থদর এক
বলডার ইসলার্ ও র্ুসলর্ানন্থদর বংন্থস লফলার দুরবিসবন্ধন্থত প্রকাশয
ইসলার্ কিুল কন্থর। প্রতারণার্ূলক িান্থি, র্ুসবলর্ নার্ গ্রহণকারী ও
ইয়াহুদী িাচ্চা ইসলার্ ও র্ুসলর্ানন্থদর িবত সাধন্থনর জনয যারপর
নাই প্রন্থচষ্টা চাবলন্থয়ন্থে।
লস ইসলান্থর্র র্ন্থধয বফরকা ও বিিবি সতবষ্টর প্রের্ পদন্থিপ বহন্থসন্থি
হযরত উসর্ান রাবয-লক কতল কন্থর। বদ্বতীয় পযমান্থয় বিরাট চক্রান্থন্তর
জাল বিবেন্থয় লস হযরত আলী ও র্ু‘আবিয়ার লনততত্বাধীন্থন
র্ুসলর্ানন্থদর র্ন্থধয “জন্থঙ্গ জার্াল” ও “জন্থঙ্গ বসফফীন” নার্ীয়
পারস্পবরক িয়ািহ যুদ্ধ সংগ্বিত কন্থর। তখন তান্থদর নার্করণ করা
হন্থয়বেল খাওয়াবরজ িা খাবরজী সম্প্রদায় রূন্থপ। অিশয তারা বনন্থজন্থদর
“কুররা” িলত। এন্থদর সম্পন্থকম রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ িবিষযতিাণী কন্থর লগ্ন্থেন লয, “তান্থদর নার্ায-লরাযা লদখন্থল
লতার্রা র্ন্থন করন্থি- লতার্ান্থদর নার্ায-লরাযা লযন বকেুু্ই নয়। অেচ
ইসলান্থর্র গ্বি লেন্থক তারা সম্পূণম িবহিূমত হন্থি। হযরত আলী তান্থদর
অন্থনকন্থক কতল কন্থরবেন্থলন। ইসলান্থর্ লয খাওয়াবরজ, রাওয়াবফজ িা
রাবফজী, বশয়া র্ুতাবযলা ইতযাবদ বতহাত্তর বফরকা সতবষ্ট হন্থয়ন্থে, এবট
লসই দন্থলরই লচষ্টার ফসল। এ হল ইয়াহুদীন্থদর বিশ্বাসঘাতকতার
সংবিি দাস্তান। অনয সি িাদ বদন্থয়ও শুধু হযরত উসর্ান গ্নী রাবয,
লেন্থক পরিতমী যর্ানা পযমন্ত তারা যা বকেু ষড়যন্ত্রর্ূলক অপকর্ম
ঘবটন্থয়ন্থে; তার বিস্তাবরত বিিরণ বদন্থল কন্থয়ক িবলউন্থর্র িতহদাকার
গ্রে হন্থয় যান্থি।
উন্থল্লখয লয, অন্থনক ললাক বশয়ান্থদর বলবখত ষড়যন্ত্রর্ূলক িান্থি বিকতত
বর্েযা িান্থনায়াট ইবতহাস িা লসই ইবতহান্থসর অনুকরন্থণ লয সি
ইবতহাস বলখা হন্থয়ন্থে, তা পন্থড় হযরত র্ু‘আবিয়া রাবয., হযরত
উসর্ান রাবয প্রর্ুখগ্ন্থণর িযাপান্থর িদন্থগ্ার্ানী কন্থর োন্থক ও তান্থদর
িযাপান্থর অন্থনক আপবত্তকর র্ন্তিয কন্থর োন্থক। বকন্তু তারা যবদ
ইসলান্থর্র সহীহ ইবতহাস লযর্ন “বিদায়াহ-বনহায়াহ”, “কাশফুজ্জুনূন”
ইতযাবদ পড়ত, তাহন্থল এ সি িুজুগ্ম সাহািাগ্ন্থনর িযাপান্থর তান্থদর
বদন্থলর র্ন্থধয লকানরূপ আপবত্ত োকত না।
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বন:সন্থন্দন্থহ কুরআন সুন্নাহ-এর আন্থলান্থক সাহািাগ্ণ হন্থকর র্াপকাবি ও
সর্ান্থলাচনার ঊন্থবম। লিদীনন্থদর সাজান্থনা গ্বহমত ইবতহাস পন্থড়
সাহািান্থয় বকরান্থর্র শান্থন লকান অন্থশািন উবি করা কুরআন্থন
কারীন্থর্র সান্থে র্ুকাবিলা করা তো ঈর্ান বিবংসী কাজ। কারণ
কুরআন্থন কারীন্থর্ সাহািা বকরার্ রাবয. লদর শান্থন অন্থনক প্রশংসািাণী
উচ্চাবরত হন্থয়ন্থে এিং তান্থদরন্থক সন্থতযর র্াপকাবি িলা হন্থয়ন্থে।
َ و
َضي
ِ حسَا ٍن َر
ْ ِْلَوَلُونَ مِ َن الْمُهَاجِرِينَ وَاْلَْنصَا ِر وَالَذِي َن اتَبَعُوهُم بِإ
ْ َالسابِقُو َن ا
َ
حتَهَا اْلَْنْهَا ُر خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ْ َاللـهُ عَ ْنهُمْ َو َرضُوا عَنْهُ وَأَع ََد َلهُمْ ج ََناتٍ تَجْرِي ت
(সূরা তাওিা, আয়াত-১০০)﴾٢١١﴿ ُِۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم

ইবিল িা িাইন্থিন্থলর সান্থে খতষ্টানন্থদর বিশ্বাস ঘাতকতা
ক) হযরত ঈসা আ. খতষ্টানন্থদরন্থক ইবিল বকতান্থির ধারক িাহক
িাবনন্থয়বেন্থলন, বকন্তু তারা লসই দাবয়ত্ব পালন কন্থরবন। তারা তান্থদর
হক্কানী উলার্াগ্ন্থণর লতায়াক্কা না কন্থর লসই ওযীন্থর আজর্ লসন্টপন্থলর
অনুসারী হন্থয় প্রকতত খতষ্টান ধর্মন্থক দাফন কন্থর লেন্থড়ন্থে। লসন্টপল
ইবিন্থলর র্ন্থধয এর্ন সি র্নগ্ড়া আকীদার সংন্থযাজন কন্থরবেল, যা
ইবিল শরীন্থফ বেল না এিং হযরত ঈসা আ. কখনও িন্থলনবন।
উদাহরণ স্বরূপ: তারা এ ধারণা িদ্ধর্ূল কন্থর বনন্থয়বেল লয, ঈসা আ.
লখাদার পুত্র বেন্থলন, তাৌঁর র্াতা র্বরয়র্ আ. লখাদার েী বেন্থলন। আিার
তান্থদর আন্থরক দন্থলর ধারণা- “লখাদা বতবন জন”। আল্লাহ বতন লখাদার
একজন র্াত্র। তান্থদর অপর এক অংন্থশর র্ত- হযরত ঈসা আ. স্বয়ং
আল্লাহ; আল্লাহ তা‘আলাই হযরত ঈসার আকতবতন্থত দুবনয়ার আগ্র্ন
কন্থরবেন্থলন।” লযর্নবট ধারনা বহন্দুন্থদর(নাউযুবিল্লাহ)। অেচ কুরআন
স্পষ্ট লঘাষণা করন্থে লয, ঈসা আ. এই বশরক িা বত্রত্বিান্থদর কো
কখনও িন্থলনবন।
ي إِلَـٰهَيْ ِن مِن
َ ِت قُ ْلتَ ل َِلناسِ َاتخِذُونِي وَأُم
َ وَإِذْ قَا َل اللَـهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَ ْريَمَ أَأَن
َ ِدُون
ت
ُ حقٍ ِۗإِن كُن
َ ِك مَا يَكُو ُن لِي أَنْ َأقُولَ مَا لَ ْيسَ لِي ب
َ َاللـ ِه ِۗ قَا َل سُبْحَان

ت عََلَ ُم
َ ك أَن
َ َك ِۗ إِن
َ ِۗ تَعْلَ ُم مَا فِي َنفْسِي َوالَ أَعْ َلمُ مَا فِي نَفْس
ِ قُلْ ُتهُ فَقَدْ َعلِمْتَ ُه
(সূরা র্াবয়দা,১১৬-১১৭) ﴾٢٢١﴿ ِالْغُيُوب
খতষ্টান সম্প্রদান্থয়র আরকবট জঘনয আক্বীদা হল- “ঈসা আ. সারা বিন্থশ্বর
র্ানুষন্থদর পাপ লর্াচন্থনর জনয শূলীবিদ্ধ হন্থয় র্ততুযিরণ কন্থরন্থেন। এখন
যারা ঈসা আ.- লক র্ানন্থি এিং তার ক্রসর্ততুযন্থক বিশ্বাস করন্থি,
তান্থদর সি পাপ লর্াচন হন্থয় যান্থি।” খতষ্টানন্থদর এ আক্বীদাও চরর্
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বর্েযা। তান্থদর এ গ্বহমত দািীর সর্েমন র্ূল ইবিন্থলর লকাোও লনই।
কুরআন্থন কারীর্ও তান্থদর এ আক্বীদান্থক দ্বযেমহীন িাষায় বর্েযা প্রবতপন্ন
কন্থরন্থে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কন্থরন – صلَبُو ُه وَلَـٰكِن
َ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا
﴾٢٥١﴿ ۗ ( شُبِ َه لَهُ ْمসূরা বনসা, আয়াত-১৫৭)
এ োড়া অসংখয আয়াত ও সহীহ হাদীন্থস িণমনা এন্থসন্থে, লয, হযরত
ঈসা আ. জীবিত অিস্থায় স্বশরীন্থর আসর্ান্থন উবিত হন্থয়ন্থেন এিং
বতবন আসর্ান্থনই আন্থেন। অতাঃপর বকয়ার্ন্থতর পূন্থিম বতবন আসর্ান
লেন্থক পতবেিীন্থত অিতরণ করন্থিন। তখন বতবন লশষনিী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র দীন্থন ইসলান্থর্র অনুসরণ করন্থিন; খতষ্টানন্থদর
ক্রশবচহ্ন বংস করন্থিন, শুকর কতল করন্থিন এিং তাৌঁর সম্পন্থকম
খতষ্টানরা “লখাদার পুত্র” ইতযাবদ িন্থল লয সকল অিাস্তি আক্বীদা প্রচার
করন্থে, লস সি িাবতল লঘাষণা করন্থিন।
َ ِوَإِنَ ُه لَعِلْمٌ ل
﴾١٢﴿ ٌصرَاطٌ مُسْتَقِيم
ِ لساعَ ِة َفَلَ تَ ْمتَرُنَ ِبهَا وَاتَبِعُونِ ِۗ هَـٰذَا
(সূরা যুখরূফ, আয়াত-৬১),(িুখারী শরীফ. হাদীস নং: ৩৪৪৮)

سرَائِي َل إِ ِني رَسُو ُل اللَـ ِه إِلَيْكُم مُصَ ِدقًا
ْ ِ وَإِ ْذ قَا َل عِيسَى ابْ ُن مَرْ َيمَ يَا بَنِي إখ)
سمُهُ أَحْمَ ُد ِۗ فَل ََما
ْ شرًا بِرَسُو ٍل يَأْتِي مِن بَعْدِي ا
ِ َلِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَ ْورَاةِ وَمُب

﴾١﴿ ٌسحْرٌ مُ ِبني
ِ ـذَا
ٰ َجَاءَهُم بِالْبَيِنَاتِ قَالُوا ه
ইবিল শরীন্থফ আন্থে, হযরত ঈসা আ. িন্থলন- “লহ িনী ইসরাঈল
সম্প্রদায়! আবর্ লতার্ান্থদর জনয রাসূল বহসান্থি লপ্রবরত হন্থয়বে। আর্ার
পূন্থিমর বকতাি তাওরাতন্থক আবর্ আসর্ানী সতয বকতাি িন্থল োবক
এিং আবর্ আর্ার পরিতমী নিীর িযাপান্থর সুসংিাদ বদবে, যার নার্
হন্থি আহর্দ।” (সূরা সফ, আয়াত -৬)
এখান্থন লিণীয় বিষয় হল- ঈসা আ. স্বয়ং তাৌঁর পরিতমী লশষ নিী
আহর্দ র্ুস্তফা সম্পন্থকম সুসংিাদ বদন্থয় লগ্ন্থেন; তাৌঁন্থক র্ানয করার জনয
বনন্থদমশ বদন্থয় লগ্ন্থেন এিং তাৌঁন্থক লচনার জনয তাৌঁর গুণািলীর বিশদ
িযাখযা কন্থর লগ্ন্থেন। বকন্তু অবধকাংশ খতষ্টান তান্থদর নিী ও তান্থদর
বকতান্থি প্রদত্ত এ বনন্থদমশ অর্ানয কন্থরন্থে। তারা লশষ নিীর ওপর ঈর্ান
আন্থনবন। িরং ইসলার্ ও র্ুসলর্ানন্থদরন্থক বংস করার জনয িহুিার
তারা ক্রুন্থসড যুদ্ধ কন্থরন্থে। হাজার হাজার র্ুসলর্ানন্থক তারা শহীদ
কন্থরন্থে। র্ুসলর্ানন্থদর রন্থির র্ন্থধয তান্থদর লঘাড়ার লপট পযমন্ত ডুন্থি
লগ্ন্থে। অেচ সালাহ উদ্দীন আইয়ূিী সহ বিবিন্ন র্ুসবলর্ লসনাপবত যখন
খতষ্টানন্থদরন্থক পরাবজত কন্থরবেন্থলন, তখন তার প্রবতন্থশাধ লনয়ার
পবরিন্থতম খতষ্টানন্থদরন্থক র্াফ কন্থর বদন্থয়বেন্থলন।
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গ্) ইবিন্থলর উপন্থরাি িণমনায়, এ োড়াও ইবিন্থলর বিবিন্ন স্থান্থন ঈসা
আ. এর লঘাষণা বিিতত হন্থয়বেল লয, ঈসা আ. িন্থলন্থেন “লহ িনী
ইসরাঈল সম্প্রদায়। আবর্ লতার্ান্থদর বনকট রাসূল বহন্থসন্থি লপ্রবরত
হন্থয়বে। একো বিন্থশষিান্থি প্রবণধানন্থযাগ্য লয, তান্থদর নিী িন্থলন্থেন
লয, আবর্ িনী ইসরাঈন্থলর বনকট লপ্রবরত হন্থয়বে, সারা বিন্থশ্বর বনকট
নয়। তাই প্রশ্ন হল খতষ্টানরা স্কুল-কন্থলজ খুন্থল, বর্শনারী হাসপাতাল
খুন্থল, রাস্তা-ঘাট বনর্মাণ কন্থর, এরূন্থপ আন্থরা বিবিন্ন রকর্ লসিা (?)
র্ূলক কাজ কন্থর, চাকুরীর প্রন্থলািন লদবখন্থয় সকল ললাকন্থদর খতষ্টান
ধন্থর্মর বদন্থক দাওয়াত বদন্থে লকন? কী লহতু এর? তারা বক র্ন্থন
কন্থরন্থে, সারা দুবনয়ার ললাক িনী ইসরাঈল; যান্থদর বনকট ঈসা আ.
লপ্রবরত হন্থয়বেল? অনযোয় যারা িনী ইসরাঈল নয়, তান্থদরন্থক লকন
খতষ্টান ধন্থর্মর দাওয়াত লদয়া হন্থে? তারা বক র্ন্থন করন্থে-তান্থদর
বকতান্থি িবণমত লশষ নিী-“আহর্দ” এখনও আবিিূমত হনবন? যবদ
তান্থদর এ বিশ্বাস োন্থক লয, তান্থদর বকতান্থি লয আবখরী নিীর িবিষযত
িাণী করা হন্থয়ন্থে, বতবন আবিিূমত হন্থয়ন্থেন, তাহন্থল তান্থদর উবচৎ
অনযন্থদর বত্রত্বিান্থদর দাওয়াত না বদন্থয় বনন্থজরা লসই “আহর্াদ” এর
দীন্থন ইসলার্ কিুল করা। আর্ার উপন্থরাবল্লবখত এ সকল লর্াটা লর্াটা
প্রন্থশ্নর উত্তর খতষ্টান জগ্ত বদন্থিন বক? নাবক তান্থদর পাদ্রীগ্ণ র্ুন্থখ র্হর
লাবগ্ন্থয় িাকহীন সাজন্থিন? যবদ তা-ই হয়, তন্থি তান্থদরন্থক িলবে,
আপনারা বিশ্বন্থক বিভ্রান্ত করার জনয লস সকল কলা-লকৌশল অিলম্বন
কন্থরন্থেন, তা অবিলন্থম্ব পবরহার করুন। অনযোয় আপনান্থদর ধর্ম র্ানয
করার দািী বর্েযা প্রবতপন্ন হন্থি। এিং প্রর্াবণত হন্থি লয আপনারা
আসন্থল আপনান্থদর ধর্মগ্রেই বিশ্বাস কন্থরন না।
িরং সারা বিন্থশ্ব লনততন্থত্বর র্তলন্থি শুধু র্ুন্থখ িাইন্থিল িা ইবিল র্ানয
করার দািী কন্থরন র্াত্র।
র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ আবখরী নিী হওয়ার িযাপান্থর
ইবিল শরীফ লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
ঐ সর্য় ইউহান্না িািাসর্া দাতা ( হযরত ইয়াহইয়া) এন্থলন এিং
ইয়াহুদীন্থদর র্ন্থধয এ লঘাষণা বদন্থল লাগ্ন্থলন লয, আসর্ান্থনর িাদশাহীর
সর্য় বনকটিতমী হন্থয় লগ্ন্থে। [ইবিল র্াত্তা, ৩য় অধযায়, আয়ত-১]
হযরত ঈসা আলাইবহস সালার্ বনন্থজর শাগ্বরদন্থদর তািলীগ্ করার
জনয বিবিন্ন শহন্থর পািান্থলন এিং তান্থদরন্থক কন্থয়কবট ওসীয়ত
করন্থলন। তার র্ন্থধয একবট এই বেল লয, চলন্থত চলন্থত লতার্রা
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একোর ও লঘাষণা করন্থি লয, আসর্ানী িাদশান্থহর যর্ানা বনকটিতমী
হন্থয় লগ্ন্থে। [ইবিন্থল র্াত্তা, অধযায়-১০]
উন্থল্লবখত উিয় পয়গ্াম্বর লয আসর্ানী িাদশান্থহর সুসংিাদ বদন্থলন,
বতবন র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ োড়া আর লক হন্থত
পান্থর? কারণ, তান্থদর পন্থর সারা বিন্থশ্বর জনয হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ োড়া আর লকান বিশ্বনিী ও িাদশাহ দুবনয়ান্থত
আগ্র্ন কন্থরন বন।
আল্লাহ তা‘আলার উদাহরণ ঐ র্াবলন্থকর নযায় বযবন সকান্থলর বদন্থক
বকেু ললাকন্থক এক দীনার বিবনর্য় লদয়ার শন্থতম কান্থজ লাগ্ান্থলন,
তারপর দুপুন্থরর বদন্থক আরও বকেু ললাকন্থক একই শন্থতম কান্থজ
লাগ্ান্থলন। তারপর বিকান্থলর বদন্থক আরও বকেু ললাকন্থক ঐ একই
বিবনর্ন্থয়র শন্থতম কান্থজ লাগ্ান্থলন। অত:পর সন্ধযায় সকলন্থক ওয়াদা
অনুযায়ী এক দীনার কন্থর বিবনর্য় পবরন্থশাধ করন্থলন। তখন যারা
সকাল লেন্থক এিং দুপুর লেন্থক কাজ কন্থরন্থে তারা আপবত্ত জানাল লয,
লশন্থষর ললাকগুবল একঘণ্টা কাজ কন্থর লয বিবনর্য় লপল আর্রা সারা
বদন এিং অন্থধমক বদন কাজ কন্থর ঐ একই বিবনর্য় লপলার্। তখন
র্াবলক তান্থদরন্থক িলন্থলন লয, লতার্ান্থদর চুবির লচন্থয় বক কর্
বদন্থয়বে? তারা উত্তর করল-না। র্াবলক িলল, তন্থি যা বদন্থয়বে তা বনন্থয়
চন্থল যাও। এটা আর্ার র্বজম লয, লতার্ান্থদরন্থক লয বিবনর্য় বদি লশন্থষর
ললাকগুন্থলান্থক ঐ একই বিবনর্য় বদি। [ইবিন্থল র্াত্তা, অধযায়-২০, আয়াত:
১-১৬ ( সংবিি িান্থি)]

এ আয়াতগুন্থলান্থত লশন্থষর ললাকন্থদর দ্বারা লশষনিী হযরত র্ুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র উম্মতন্থকই িুঝান্থনা হন্থয়ন্থে। যান্থদর
হায়াত পূন্থিমর উম্মন্থতর তুলনায় অন্থনক কর্ হন্থি বকন্তু সাওয়াি এিং
বিবনর্য় কর্ হন্থি না িরং অন্থনক লিন্থত্র লিশী।
উন্থল্লখয, হুিহু এধরন্থণর কো হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ও ইরশাদ কন্থরন্থেন।
হযরত উর্র রাবয. লেন্থক িবণমত: রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ ইরশাদ কন্থরন, অতীত জাবতর সান্থে লতার্ান্থদর হায়ান্থতর তুলনা
আসন্থরর নার্ান্থযর সর্য় হন্থত সূযমাস্ত পযমন্ত। প্রকতত পন্থি লতার্ান্থদর ও
ইয়াহুদ-নাসারান্থদর উদাহরণ হল, ঐ ধনী িযবির নযায় লয েবর্কন্থদর
কান্থজ বনযুি করল, এিং তান্থদরন্থক িলল; লতার্ান্থদর র্ন্থধয লক এক
এক বকরান্থতর বিবনর্ন্থয় বদ্বপ্রহর পযমন্ত আর্ার কাজ করন্থি? তখন
ইহুদীরা বদ্বপ্রহর পযমন্ত এক এক বকরান্থতর বিবনর্ন্থয় কাজ করল,
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অত:পর ঐ িযবি আিার িলল- লতার্ান্থদর র্ন্থধয লক লক এক
বকরান্থতর বিবনর্ন্থয় বদ্বপ্রহর লেন্থক আসর পযমন্ত আর্ার কাজ করন্থি?
এিার খতষ্টানরা বদ্বপ্রহর হন্থত আসর পযমন্ত এক এক বকরান্থতর বিবনর্ন্থয়
কাজ করল, অত:পর ললাকবট িলল- লতার্ান্থদর র্ন্থধয লক লক আসর
লেন্থক সূযমাস্ত পযমন্ত দুই দুই বকরান্থতর বিবনর্ন্থয় আর্ার কাজ করন্থি?
লজন্থন লরখ, লতার্রাই লস সকল ললাক ( লশষনিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লান্থর্র উম্মত) যারা আসন্থরর নার্ায হন্থত সূযমাস্ত পযমন্ত কাজ
করন্থি। আর লজন্থন লরখ, পাবরেবর্ক লতার্ান্থদর বদ্বগুণই। এন্থত ইয়াহুদনাসারারা িীষণ রাগ্াবিত হল এিং িলল ‘আর্ান্থদর কাজ লিশী র্জুরী
কর্। তখন আল্লাহ তা‘আলা িলন্থলন ‘আবর্ বক লতার্ান্থদর বিবনর্ন্থয়র
লিন্থত্র একবিন্দু জুলুর্ কন্থরবে? তারা িলল-না। তখন আল্লাহ ইরশাদ
করন্থলন এটা আর্ার অনুগ্রহ, যান্থক ইো তান্থক আবর্ দান কবর। [িুখারী
শরীফ, হাদীস নং-৩৪৫৯,৫০২১]

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কন্থরন লয, এর্ন একজন নিীর আগ্র্ন ঘটন্থি
বযবন সকন্থলর উপর বিজয়ী হন্থি। এিং বযবন লশষ পযমন্ত আর্ার হুকুন্থর্র
উপর আর্ল করন্থিন। আবর্ তান্থক সকল সম্প্রদান্থয়র উপর প্রবতবষ্ঠত
করি। বতবন ললাহার লাবি দ্বারা তান্থদর উপর শাসনকাযম পবরচালনা
করন্থিন। [বকতািুল র্ুকাশাফা, অধযায়-২, আয়াত-২৬]
এ আয়ান্থত যান্থক সকল সম্প্রদান্থয়র উপর বিজয়ী হওয়ার িবিষযতিাণী
করা হন্থয়ন্থে বতবন একর্াত্র হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্। লকননা তাৌঁর পূন্থিম তাৌঁর র্ত লকান বিশ্বনিীর আবিিমাি ঘন্থটবন
এিং তাৌঁর র্ত িযাপক রাজত্বও তাৌঁর পূন্থিম লকান নিী পানবন। কুরআন্থন
কারীন্থর্ও এ কোর লঘাষণা করা হন্থয়ন্থে।
َكرِه
َ حقِ لِيُ ْظهِرَ ُه عَلَى الدِينِ كُلِ ِه وَلَ ْو
َ ْهُوَ الَذِي َأرْسَ َل َرسُولَ ُه بِا ْلهُ َديٰ وَدِي ِن ال
﴾٩﴿ َالْمُشْرِكُون
অেম : বতবনই (আল্লাহ) তাৌঁর রাসূলন্থক পে বনন্থদমশ ও সতয ধর্ম বদন্থয়
লপ্ররণ কন্থরন্থেন, যান্থত এন্থক সি ধন্থর্মর উপর প্রিল কন্থর লদন যবদও
র্ুশবরকরা তা অপেন্দ কন্থর। (সূরা সফ, আয়াত-৯)
হযরত ঈসা আ. তাৌঁর উম্মতন্থক লি কন্থর িলন্থলন, যবদ লতার্রা
আর্ান্থক র্ুহাব্বত কর তাহন্থল আর্ার হুকুন্থর্র উপর আর্ল করন্থি এিং
আবর্ বপতার (আল্লাহর) বনকট দরখাস্ত কবরি, বতবন লতার্ান্থদর জনয
আন্থরকজন ফারকালীত (প্রশংবসত, যা র্ুহাম্মাদ শন্থের অনুিাদ) দান
কবরন্থিন। বযবন লশষ পযমন্ত লতার্ান্থদর সান্থে োকন্থিন। লতার্রা তান্থক
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বচনন্থি, কারণ বতবন লতার্ান্থদর সান্থে োকন্থিন এিং লতার্ান্থদর র্ন্থধয
হন্থিন। [ইবিল ইউহান্না, আয়াত ৫-১৭]
তার আগ্র্ন্থনর পূন্থিমই আবর্ তার কো লতার্ান্থদরন্থক িন্থল বদলার্।
যান্থত কন্থর যখন বতবন আসন্থিন লতার্রা তান্থক বিশ্বাস করন্থত পার।
[ইবিন্থল ইউহান্না, আয়াত-৩০]

যখন বতবন আসন্থিন ............ লতা বতবন আর্ার িযাপান্থর সািয
বদন্থিন, আর লতার্রাও আর্ার সািী। কারণ লতার্রা প্রের্ লেন্থকই
আর্ার সান্থে আে। [ইবিন্থল ইউহান্না, অধযায়-১৫,আয়াত-২৬]
পরন্ত বতবন (সন্থতযর আত্মা) যখন আবসন্থিন, তখন পে লদখাইয়া
লতার্াবদগ্ন্থক সর্স্ত সন্থতয লইয়া যাইন্থিন। কারণ বতবন আপনা হইন্থত
বকেুই িবলন্থিন না, িরং যাহা শুবনন্থিন তাহাই িবলন্থিন এিং আগ্ার্ীর
ঘটনাও লতার্াবদগ্ন্থক জানাইন্থিন। বতবন আর্ান্থক র্বহর্াবিত কবরন্থিন,
লকননা যাহা আর্ার তাহাই লইয়া লতার্াবদগ্ন্থক জানাইন্থিন। [িাইন্থিল,
পতষ্ঠা-১৯২]

* বপতার প্রবতশ্রুত লয দান্থনর কো আর্ার কান্থে শুবনয়াে, তাহার
অন্থপিায় োক। লকননা লযাহন জন্থল িািাইজ কবরন্থতন িন্থট বকন্তু
লতার্ারা পবিত্র আত্মায় িািাইবজত হইন্থি লিশী বদন পন্থর নয়। [িাইন্থিল,
পতষ্ঠা-২০৪]

* পবিত্র আত্মা লতার্াবদন্থগ্র উপর আবসন্থল লতার্রা শবি প্রাি হইন্থি।
আর লতার্রা লজরুযান্থলন্থর্ সর্ূদয় ইহুদীরা ও শর্বরয়া লদন্থশ এিং
পতবেিীর প্রাি পযমন্ত আর্ার সািী। [িাইন্থিল-২০৪]
* প্রিু ঈশ্বর লতার্াবদন্থগ্র জনয লতার্ান্থদর ভ্রাততগ্ন্থনর র্ন্থধয হইন্থত
আর্ার সদতশ এক িািিাদীন্থক উৎপন্ন কবরন্থিন। বতবন লতার্াবদগ্ন্থক
যাহা িবলন্থিন লসই সর্স্ত বিষন্থয় লতার্রা তাহার কো শুবনন্থি।
[িাইন্থিল-২০৯-২২২]

* ইবন লসই লর্াবশ, বযবন ইসরান্থয়ল সন্তানগ্ণন্থক এই কো
িবলয়াবেন্থলন “ঈশ্বর লতার্ান্থদর জনয লতার্ান্থদর িাততগ্ন্থণর র্ন্থধয
হইন্থত আর্ার র্ত একজন িািিাদীন্থক উৎপন্ন কবরন্থিন। [িাইন্থিল:
২১৭-২৩৭]

* আর লযাহন আপন বনরূবপত পন্থের লশষ পযমন্ত লদৌন্থড়ান্থত লদৌন্থড়ান্থত
এই কো িবলন্থতন, লতার্রা আর্ান্থক লকান িযবি িবলয়া র্ন্থন কর?
আবর্ বতবন নই। বকন্তু লদখ; আর্ার পশ্চান্থত এর্ন এক িযবি
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আবসন্থতন্থেন যাহার পাদুকার িন্ধন খুবলিার লযাগ্যও আবর্ নই।
[িাইন্থিল-২৩০-২২৫]

* আবর্ লতার্ান্থদরন্থক সতয িলবে, আর্ার চন্থল যাওয়া লতার্ান্থদর জনয
উপকারী। লকননা আবর্ যতিণ না যাি ততিণ বতবন (ফারকালীত)
লতার্ান্থদর বনকট আগ্র্ন করন্থিন না। [ইবিল ইউহান্না, অধযায়-১৬, আয়াত৭, িাংলা িাইন্থিল-১৯২,১৬-৭২] উি কোগুন্থলার সারর্র্ম আল্লাহ তা‘আলা
কুরআন্থন কারীন্থর্র সূরান্থয় সফ, ৬ষ্ঠ আয়ান্থত স্পষ্টিান্থি ইরশাদ
কন্থরন্থেন:
َوَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِ ِني رَسُولُ اللَـهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَ ْين
َ َيَدَيَ مِن
التوْرَا ِة وَمُ َبشِرًا ِبرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُ ُه أَحْ َمدُ ِۗ فَل ََما جَاءَهُم
﴾١﴿ ني
ٌ سحْرٌ مُ ِب
ِ ت قَالُوا هَـٰذَا
ِ بِالْبَيِنَا

অেম : িরণ কর, যখন র্বরয়র্ তনয় হযরত ঈসা আ. িলন্থলন, লহ িনী
ইসরাইল! আবর্ লতার্ান্থদর কান্থে আল্লাহর লপ্রবরত রাসূল, আর্ার
পূিমিতমী তাউরান্থতর সতযায়নতকারী এিং এর্ন একজন রাসূন্থলর
আগ্র্ন্থনর সুসংিাদদাতা, বযবন আর্ার পন্থর আগ্র্ন করন্থিন। অত:পর
বতবন যখন স্পষ্ট প্রর্াণসহ আগ্র্ন করন্থলন তখন তারা িলন্থত লাগ্ল,
এটা স্পষ্ট যাদু।
বপ্রয় পািক ! ইবিল শরীন্থফর উন্থল্লবখত আয়াতগুন্থলা সার্ন্থন লরন্থখ
একটু বচন্তা করুন, এখান্থন হযরত ঈসা আ. কত পবরষ্কার িান্থি তার
পরিতমী লশষনিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ সম্পমন্থক
িবিষযতিাণী কন্থরন্থেন। তাৌঁর সকল কোর লি িস্তু লয হযরত র্ুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ এ িযাপান্থর লকান সন্থন্দহ লনই।
সর্-সার্বয়ক ঘটনা লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
খতষ্টান ধন্থর্মর সকল উলার্াগ্ণ একো জানন্থতন এিং তারাও এ
ফারকালীত (প্রশংবসত) তো লশষনিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্-এর আগ্র্ন্থনর অন্থপিায় বেন্থলন।
**নাজাশী িাদশার ঘটনা:
হািশায় নাজাশী িাদশার বনকট যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ দাওয়াত পত্র লপৌৌঁেল, বতবন তা পড়ার সান্থে সান্থেই িলন্থলন
লয, আবর্ আল্লাহন্থক সািী লরন্থখই িলবে, ইবনই লসই নিী; যার
িযাপান্থর আহন্থল বকতাি তো ইয়াহুদ-খতষ্টানরা অন্থপিা করন্থে।
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এরপর বতবন নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র পন্থত্রর জিাি
বলখন্থলন-‘আবর্ এই কোর সািয বদবে লয, আপবন আল্লাহর সতয
রাসূল। আপনার চাচান্থতা িাই আিূ জাফর বিন আিূ তান্থলন্থির হান্থত
িাইআত গ্রহণ করলার্ এিং আপনার হান্থত ইসলার্ কিূল করলার্।’
এিান্থি খতষ্টান িাদশা প্রকাশয িান্থি আবখরী নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লান্থর্র দাওয়াত কিূল কন্থর র্ুসলর্ান হন্থয় লগ্ল। [সীরান্থত ইিন্থন
বহশার্, ৪েম খি, পতষ্ঠা-২৬৩]

**র্ুকাওবকওন্থসর ঘটনাাঃ
এর্বনিান্থি বকিতী সম্প্রদান্থয়র লনতা র্ুকাওবকসও নিী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র দাওয়াত পন্থত্রর উত্তর বলন্থখবেল-‘এ বচবি
র্ুহাম্মদ বিন আেুল্লাহ-এর নান্থর্ বকিন্থতর িাদশাহ র্ুকাওবকস-এর
পি লেন্থক- “আপনার উপর শাবন্ত িবষমত লহাক। আবর্ আপনার বচবি
পন্থড়বে এিং এর বিষয়িস্তু িাল কন্থর িুন্থঝবে। লয বিষন্থয় দাওয়াত
বদন্থয়ন্থেন তাও িুন্থঝবে। আর্ার ও ইয়াকীন বেল লয একজন নিীর
আগ্র্ন িাকী আন্থে। বযবন অিশযই আসন্থিন। তন্থি আর্ার ধারণা বেল
লয, বতবন শার্ লদন্থশ আসন্থিন।” এই খতষ্টান িাদশাহ যবদও ইসলার্
গ্রহণ কন্থরবন বকন্তু লশষনিীর আগ্র্ন্থনর কো স্পষ্টিান্থি স্বীকার
কন্থরন্থেন। [সীরান্থত ইিন্থন বহশার্, ৪েম খি, পতষ্টা-২৬৩]
**জারুদ বিন আলার ঘটনা
এর্বনিান্থি খতষ্টান ধন্থর্মর অন্থনক িড় পবিত জারুদ বিন আলা বনন্থজর
সম্প্রদায়ন্থক সন্থঙ্গ বনন্থয় নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র
বখদর্ন্থত উপবস্থত হন্থলন এিং নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র
সতয নিী হওয়ার স্পষ্ট সািয বদন্থলন। অত:পর বতবন র্ুসলর্ান হন্থয়
লগ্ন্থলন এিং তার লগ্ান্থত্রর সকল ললাক র্ুসলর্ান হন্থয় লগ্ল।[বি.দ্র.
এসি িণমনা ‘উযহারবল হক’ (উদুম) তততীয় খি ১৮২-৩২৮ লেন্থক
সংগ্তহীত]
**আেুল্লাহ ইিন্থন সুবরয়ার ঘটনা
হযরত আিূ হুরাইরা রাবয. লেন্থক িবণমত: বতবন িন্থলন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ একিার ইহুদীন্থদর ধর্মশালায়
তাশরীফ বনন্থয় তান্থদরন্থক িলন্থলন, লতার্ান্থদর সিন্থচন্থয় িড় আন্থলর্
লক? তান্থক বনন্থয় এন্থসা। ললান্থকরা িলল, আেুল্লাহ বিন সুরইয়া
আর্ান্থদর সিন্থচন্থয় িড় আন্থলর্। অতাঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্ তান্থক বনজমন্থন বনন্থয় তার ধন্থর্ম র্ান্না-সালওয়া এিং লর্ন্থঘর
োয়া সহ তান্থদর প্রবত আল্লাহ তা‘আলার বন‘আর্ন্থতর লদাহায় বদন্থয়
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িলন্থলন, তুবর্ কসর্ লখন্থয় িল ‘আর্ান্থক আল্লাহর রাসূল িন্থল বিশ্বাস
কর বক?
লস িলল, হযাৌঁ! আবর্ এিং সকল ইহুদী এটা বিশ্বাস কন্থর। লকননা
তাওরান্থত আপনার বসফাত ও গুণািলীর বিশদ িণমনা আন্থে। বকন্তু
ইহুদী জাবত আপনার সান্থে বহংসািশত: আপনার আনুগ্তয স্বীকার কন্থর
না। হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ িলন্থলন, আো! লতার্ান্থক
আর্ার উপর ঈর্ান আনন্থত বনন্থষধ করল লক? উত্তন্থর লস িলল, আবর্
আর্ার সম্প্রদান্থয়র বিন্থরাবধতা করা পেন্দ কবর না। িাবক আশা এিং
ধারণা এরা সিাই একবদন আপনার আনুগ্তয স্বীকার কন্থর র্ুসলর্ান
হন্থয় যান্থি। তখন আবর্ও র্ুসলর্ান হন্থয় যাি। [সূত্র : িাইন্থিল লস কুরআন
তক-২/২৪২]

**র্ুখাইবরক রাবয. -এর ঘটনা
র্ুখাইবরক হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র যুন্থগ্ র্দীনা
শরীন্থফর অন্থনক িড় একজন ইহুদী পবিত এিং ধনাঢয িযবি বেন্থলন।
বতবন তান্থদর বকতান্থি িবণমত বসফাত এিং গুনাগুণ অনুযায়ী হুযুর
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক খুি িাল কন্থর বচনন্থতন এিং িাল
কন্থরই জানন্থতন লয, ইবনই আন্থখরী নিী র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্। বকন্তু পূন্থিমর ধন্থর্মর উপর অবধক র্ুহাব্বত োকর কারন্থণ
লসই ধন্থর্মর উপরই অটল লেন্থক যান। উহুদ যুন্থদ্ধর প্রাক্কান্থল হিাৎ
একবদন (ন্থয বদন শবনিার বেল) িলন্থত লাগ্ন্থলন, লহ ইহুদী সম্প্রদায়!
লখাদার কসর্, লতার্রা বক জান না লয, র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লান্থর্র সাহাযয-সহন্থযাগ্ীতা করা লতার্ান্থদর উপর ফরয? তার
িলল, আজ লতা শবনিার, অেমাৎ এবদন্থন লতা যুদ্ধ করাই বনন্থষধ (তান্থদর
র্ন্থত)। বতবন িলন্থলন, শবনিার িলন্থত লকান বকেুই লনই। এই িন্থল
বতবন অে হান্থত বনন্থয় লির হন্থয় লগ্ন্থলন এিং ইসলার্ গ্রহণ কন্থর হুযুর
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র পি অিলম্বন করন্থলন। লসই সান্থে
তার কওর্ন্থক ওবসয়ত কন্থর লগ্ন্থলন “যবদ আজ আবর্ র্ারা যাই তাহন্থল
আর্ার সকল ধন-সম্পদ র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র
র্াবলকানাধীন হন্থয় যান্থি। বতবন লযখান্থন ইো খরচ করন্থত পারন্থিন।
অত:পর যুদ্ধ করন্থত করন্থত বতবন শহীদ হন্থয় লগ্ন্থলন।
এ অিস্থা দতন্থষ্ট হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ ইরশাদ করন্থলন
লয, র্ুখাইবরক ইহুদীন্থদর র্ন্থধয সিন্থচন্থয় উত্তর্ িযবি বেন্থলন। এিং
তার ওবসয়ত র্ুতাবিক তার সকল র্াল কব্জা কন্থর আল্লাহর রাস্তায়
খরচ কন্থর বদন্থলন।
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হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র অবধকাংশ দান-খায়রাত লস
র্াল লেন্থকই করা হন্থয়বেল। [সূত্র: বসরান্থত ইিন্থন বহশার্-২/১৩১ িাইন্থিল লয
কুরআন তক ২৪১, আল ইসািা-৬/৪৬]

**উম্মুল র্ুবর্নীন হযরত সাবফয়যা রাবয. এর আব্বার সািযদান
হযরত সাবফয়যা রাবয. লেন্থক িবণমত, বতবন িন্থলন; হুযুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ যখন র্দীনায় বহজরত কন্থর কুিায় অিস্থান
কন্থরন তখন তাৌঁর দরিান্থর আর্ার আব্বা হুয়াই বিন আখত্বি এিং
আর্ার চাচা আিূ ইয়াোর অতযন্ত বন:স্ব অিস্থায় হাবজর হল। সূযম
অস্তবর্ত হওয়ার উপক্রর্ বকন্তু তান্থদর বফরন্থত লদখা যাবেল না। যখন
সূযম অস্তবর্ত হল তখন তারা লান্ত-োন্ত অিস্থায় িগ্ন হৃদন্থয় ধীর
গ্বতন্থত লহৌঁন্থট লহৌঁন্থট বফন্থর আসন্থলন। আবর্ তান্থদর র্ন্থন সান্তনা লদয়ার
লচষ্টা কবর, বকন্তু গ্িীর বচন্তায় র্গ্ন োকায় তান্থদর লকউ আর্ার বদন্থক
ভ্রুন্থিপ করন্থলা না। আবর্ তান্থদর বদন্থক র্ন্থনান্থযাগ্ বদন্থল আর্ার চাচা
কততমক আব্বান্থক বজন্থেস করন্থত শুনলার্ লয, ইবনই বক লসই িযবি?
তাওরান্থত যার সুসংিাদ লদয়া হন্থয়ন্থে।
আব্বা িলন্থলন, হযাৌঁ! অিশযই।
চাচা িলন্থলন, এ িযাপান্থর আপবন বক বনবশ্চত?
আব্বা িলন্থলন, হযাৌঁ।
চাচা িলন্থলন, এখন আপবন বক করন্থত চান?
আব্বা িলন্থলন, লখাদার কসর্! আজীিন তাৌঁর সান্থে শক্রতাই কন্থর
যাি। [সূত্র: সীরান্থত ইিন্থন বহশার্-২/১৩২]
** ইসলার্ পূন্থিম সাবফয়যা রাবয. -এর স্বন্থের ঘটনা
খয়িার যুন্থদ্ধ সাবফয়যা রাবয. -এর স্বার্ী লকনান বিন আিুল হুকাইক
বনহত হন্থল িান্দী বহসান্থি বতবন হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লান্থর্র বখদর্ন্থত আন্থসন। হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
তান্থক আযাদ কন্থর বদন্থয় বনন্থজর সান্থে বিিাহ িন্ধন্থন আিদ্ধ কন্থর লনন।
বিিান্থহর পর হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ তাৌঁর লচহারায়
সিুজ দাগ্ লদখন্থত লপন্থয় বজন্থেস করন্থলন, লতার্ার লচহারায় এ দাগ্
বকন্থসর?
বতবন িলন্থলন, লহ আল্লাহর রাসূল! আবর্ আপনার বখদর্ন্থত আসার
আন্থগ্ পূন্থিমর স্বার্ীর সান্থে োকা অিস্থায় একিার স্বন্থে লদবখ লয,
আসর্ান লেন্থক চাৌঁদ আর্ার লকান্থল এন্থস পড়ল। লখাদর কসর্! তখন
আবর্ আপনার নিুওয়ত সম্পন্থকম বকেুই জানতার্ না।
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অতাঃপর এ স্বন্থের কো যখন আর্ার স্বার্ীর কান্থে িললার্ তখন লস
আর্ার গ্ান্থল একটা োপ্পড় লর্ন্থর িলল লয, র্দীনার িাদশার কান্থে
যাওয়ার স্বে লদখে? [সূত্র: আর রাবহকুল র্াখতুর্-৪৪৪, সীরান্থত ইিন্থন বহশার্৩/৩৬৫]

এ সকল ঘটনা দ্বারা িুঝা যায়, তারা লশষনিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ সম্পন্থকম কত বিস্তাবরত িান্থি ধারণা রাখত। এর্নবক এক যুন্থদ্ধ
তান্থদর লনতার বনহত হওয়া এিং যুন্থদ্ধ পরাবজত হওয়ার পর তান্থদর
লনতার সদয বিিাবহত লসই েীর র্হানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লান্থর্র সান্থে বিিাহ হওয়ার কো ও তারা পূণম বিশ্বান্থসর সান্থেই
জানত।
**ন্থহরাবলয়াস-এর ঘটনা:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ লরান্থর্র সম্রাট বহরাক ল-লক
দীন্থনর দাওয়াত বদন্থয় পত্র বদন্থয়বেল। ইংন্থরজীন্থত বহরাক ল লক িলা হয়
বহরাবলয়াস। লহরাবলয়াস লসই পত্র পাি কন্থর নিীর সতযতা যাচাই
করার জনয তখনকার যুন্থগ্ সিন্থচন্থয় িড় খতষ্টান পবিত লাটপাদরী
জগ্াবতর-এর কান্থে লসই বচবি লদয়। জগ্বতর সংিাদ পািায় লয,
আর্ান্থদর জানার্ন্থত লশষ নিীর আগ্র্ন্থনর সর্য় হন্থয় লগ্ন্থে। র্ন্থন
হন্থে, এই হন্থলন লসই লশষ নিী। তািুন্থকর যুন্থদ্ধর সর্য় রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ বদ্বতীয়িার দাবহয়যান্থয় কালিী রাবয.
লক দূত িাবনন্থয় বহরাবলয়ান্থসর বনকট পত্র বদন্থয়বেন্থলন। বহরাবলয়াস
িন্থলবেল-আবর্ বক করি? আর্ার ললাকজন লতা র্ানন্থি না। লস
দাবহয়যান্থয় কালিীন্থক তখনকার লাটপাদরীর কান্থে সতযতা যাচাই
করার জনয পািাল। লাটপাদরী লশষনিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লান্থর্র সম্পন্থকম বিস্তাবরত লজন্থন ললাকন্থদরন্থক লডন্থক সকন্থলর সার্ন্থন
িলল, লশষ নিীর আগ্র্ন ঘন্থটন্থে, লতার্রা সকন্থল তার উপর ঈর্ান
আন। আবর্ও ঈর্ান আনলার্। সকন্থলর সার্ন্থন কাবলর্ান্থয় শাহাদাত
পাি কন্থর বতবন র্ুসলর্ান হন্থয় লগ্ন্থলন। বকন্তু ললান্থকরা তান্থক লসই
র্জবলন্থসই শহীদ কন্থর বদল। দাবহয়যান্থয় কালিীর র্ুন্থখ তাৌঁর শহীদ
হওয়ার ঘটনা শুন্থন বহরাবলয়াস িলল, িড় লাটপাদরীর যখন এই
অিস্থা, তখন আবর্ যবদ র্ুসলর্ান হন্থয় যাই, তাহন্থল আর্ার ললাকজন
এিং আর্ার প্রজারা আর্ান্থকও হতযা কন্থর বদন্থি।
**নাজরান প্রবতবনবধ দন্থলর ঘটনা
একিার নাজরান লেন্থক খতষ্টানন্থদর একবট প্রবতবনবধ দল রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র এর কান্থে এন্থসবেল। রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ যখন লকান িান্থিই তান্থদরন্থক ইসলান্থর্র
সতযতার কো র্ানান্থত পারন্থলন না, তখন আল্লাহর বনন্থদমন্থশ তান্থদরন্থক
‘র্ুিাহালা’ করার জনয আহিান জানান্থলন। ‘র্ুিাহালা’ অেম প্রন্থতযক পি
আল্লাহর কান্থে এই প্রােমনা করন্থি লয, লহ আল্লাহ! আর্ান্থদর র্ন্থধয লয
পি বর্েযািাদী, তান্থদরন্থক বংস কন্থর দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ এরূপ দু‘আ করার জনয প্রস্তুত হন্থলন, বকন্তু
বংস হন্থয় যাওয়ার িন্থয় তারা প্রস্তুত হল না; িরং এন্থক অপন্থরর সান্থে
পরার্শম কন্থর বযবজয়া কর বদন্থত রাজী হন্থয় বফন্থর লগ্ল। তান্থদর বনকট
লশষনিীর আগ্র্ন এতটা সতয বেল লয তারা র্ুিাহালা করন্থত সাহস
লপল না। কারণ, সতয নিীর বিরুন্থদ্ধ র্ুিাহালা করন্থত লগ্ন্থল বংস
হওয়া বনবশ্চত।
এসি ঘটনা লেন্থক লিাঝা যায় ইয়াহুদী-খতষ্টানরা নিী কারীর্ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ লয সতয নিী এিং লশষনিী তা িাল কন্থরই
জানত। কারণ তান্থদর বকতাি তাওরাত-ইবিন্থল এ িযাপান্থর বিস্তাবরত
িণমনা বেল।
তাওরাত লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
ইয়াহুদীন্থদর ধর্মশাে তাওরাত এ হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্ সম্বন্থন্ধ অন্থনক িবিষযদ্বাণী আন্থে।
“লতার্ান্থদর প্রিু ঈশ্বর লতার্ান্থদর ভ্রাততবদন্থগ্র র্ন্থধয হন্থত আর্ার র্ূসার
র্তই একজন পয়গ্ম্বর উবিত করন্থিন, তার কো লতার্রা র্ন্থনান্থযাগ্
বদন্থয় েিণ করন্থি।”
এর ইংন্থরজী এিারত বনম্নরূপ “The Lord thy God will raise up unto thee a
prophet from the midst of thy brethren, like unto
me. Unto him ye shall hearken"
অনযত্র আন্থে-“(ঈশ্বর িন্থলন্থেন) আবর্ তান্থদর ভ্রাতত বদন্থগ্র র্ন্থধয হন্থত
লতার্ার (র্ূসার) র্তই একজন পয়গ্ম্বর উবিত করি এিং তাৌঁর র্ুন্থখ
আর্ার িাণী প্রকাশ করি। বতবন লতার্ান্থদরন্থক আবর্ যা আন্থদশ করি
তা-ই শুনান্থিন এিং এটা অিশয ঘটন্থি লয, তার র্ুখ-বনাঃসতত আর্ার
লসই িাণী যারা শুনন্থি না, তান্থদরন্থক আবর্ শুনন্থত িাধয করি।” [িাংলা
িাইন্থিল, পতষ্ঠা-২১৭-২৩৭]

এর ইংন্থরজী এিারত বনম্নরূপ
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I will raise them upaa prophet from among ther
brethren, like unto thee, and will put my words in
his mouth and he shall speak unto them all that I
shall command him. And it shall come to pass hat
whosoever will not hearken unto my words which
he shall speak in my name, I will require it of him."
(Duet. 15:18-19)
আন্থরা একবট দতষ্টান্ত লদখুন: “এিং ঈশ্বন্থরর র্ন্থনানীত পুরুষ র্ূসা র্ততুযর
পূন্থিম এই িন্থল িনী ইসরাঈলন্থদরন্থক আশীিমাদ করন্থলন এিং বতবন
িলন্থলন, প্রিু (র্ূসা) বসনাই পিমত হন্থত আসন্থলন এিং বসন্থয়র (ঝিরৎ)
পিমত হন্থত উিন্থলন; বকন্তু তার (অেমাৎ, বযবন আসন্থিন) লজযাবত ফারাণ
পিমত হন্থত বিকীণম হল; বতবন দশ হাজার িি সন্থঙ্গ আনন্থলন এিং তাৌঁর
দবিণ হস্ত হন্থত এক জীিন্ত আইনগ্রে লির হল:”
এর ইংন্থরজী এিারত বনম্নরূপ:
And this is the blessing wherewith Moses, the man
of god, blessed the children of israel before hie
death:
And he said, The lord came from Sinai and roseuo
from Seir unto them; he shined from mount paran
and he came with thousand of saints; from his right
hand went a fiey law them" (Duet. 33:1-2)
এই সর্স্ত উবি লয একর্াত্র হযরত র্ুহাম্মাদ সম্বন্থন্ধই প্রন্থযাজয, অবিে
িযবি র্াত্রই তা স্বীকার করন্থিন।
উন্থল্লখয, এখন লয তাওরাত-ইবিল অেমাৎ এখন লয িাইন্থিল পাওয়া
যায়, তান্থত অন্থনক িণমনাই পাওয়া যায় না। কারণ িতমর্ান তাওরাতইবিল বিকতত তাওরাত-ইবিল। প্রকতত তাওরাত ও ইবিল িহুস্থান্থন
র্ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর আগ্র্ন্থনর সুসংিাদ বেল
এিং শত পবরিতমন্থনর পন্থরও এখনও বকেু বকেু িণমনা বিদযর্ান আন্থে
এিং ইসলান্থর্র প্রােবর্ক যুন্থগ্র ইয়াহুদী-খতষ্টান পবিতরা লস সম্বন্থন্ধ
িালিান্থি অিগ্ত বেল; এর িহু প্রর্াণও আন্থে।
** পূন্থিমও আন্থলাচনা করা হন্থয়ন্থে লয, তখন র্দীনায় িনূ কুরাইজা
এিং িনূ নাজীর নার্ক দুন্থটা ইয়াহুদী লগ্াত্র িাস করত। ঐ এলাকার
অনযানয অবধিাসীন্থদর সংন্থগ্ তান্থদর সি সর্য় যুদ্ধ -বিগ্রহ ললন্থগ্ োকত।
লসসি যুন্থদ্ধ ইয়াহুদীরা পরাবজত হন্থল তারা িলত, লশষ যার্ানার নিী
www.islamijindegi.com

এই এলাকায় বহজরত করন্থত আসন্থিন, আর্ার তাৌঁন্থক বচনন্থত পারি,
লতার্রা তাৌঁন্থক বচনন্থত পারন্থি না। কারণ তাৌঁর অিস্থা সম্পন্থকম আর্ান্থদর
বকতান্থি িণমনা আন্থে। যার ফন্থল আর্রা তান্থক বচনন্থত পারি এিং
তাৌঁন্থক বচন্থন আর্রা তাৌঁর অনুসারী হন্থয় যাি এিং তাৌঁর সন্থঙ্গ বর্ন্থল
লতার্ান্থদর বিরুন্থদ্ধ যুদ্ধ কন্থর লতার্ান্থদরন্থক পরাবজত করি। আল্লাহ
রব্বুল আলার্ীন কুরআন্থন কারীন্থর্ এটা িণমনা কন্থর িন্থলন্থেনفَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَ ْوالً غَيْرَ الَذِي قِيلَ َلهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِ َن
َ
﴾٥٩﴿َالسمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُون
অেমাৎ, তারপর যখন লসই নিী বিকই এন্থস লগ্ল (এিং লসই বকতাি
কুরআন বিকই এন্থস লগ্ল) যা তারা বচনত, তখন তারা অস্বীকার কন্থর
িসল। (সূরা িাকারা: ৫৯)
বনন্থজন্থদর হীনস্বােম রিার জনযই তান্থদর র্ন্থধয অস্বীকার করার
র্ন্থনািতবত্ত সতবষ্ট হন্থয়বেল। তারা লিন্থিবেল এখন আর্রা এ নিীর
অনুসারী হন্থল আর্ান্থদর লনততত্ব আর োকন্থি না এিং আর্ান্থদর
অনুসারীন্থদর লেন্থক লয সি অেম-কবড় পাই, তাও িন্ধ হন্থয় যান্থি। এ সি
লিন্থিই তারা লশষনিীন্থক অস্বীকার কন্থরবেল। বকন্তু তারা বচনন্থত
লপন্থরবেল লয, ইবন-ই লসই নিী। বচনন্থত তান্থদর লর্ান্থটও িুল হয়বন।
আল্লাহ পাক ইরশাদ কন্থরন্থেনب يَعْ ِرفُو َن ُه كَمَا يَعْ ِرفُو َن أَبْنَاءَهُ ْم ِۗ وَإِنَ فَرِيقًا مِ ْنهُ ْم لَيَكْ ُتمُو َن
َ لَذِينَ آتَيْنَاهُ ُم ا ْلكِتَا
﴾٢٨١﴿ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُو َن
অেমাৎ, এই বকতািীরা অেমাৎ, ইয়াহুদী-নাসারারা লশষনিীন্থক লচন্থন,
লযর্ন বনন্থজন্থদর পুত্রন্থক তারা লচন্থন। (সূরা িাকারা, আয়াত-১৪৬)
বনন্থজর পুত্রন্থক লযর্ন তারা লচন্থন, এই নিীন্থকও তারা এিান্থিই লচন্থন।
তারা লজন্থন শুন্থনই লস্বোয় সোন্থন সতযন্থক অস্বীকার করত এিং
সতযন্থক লগ্াপন করত।
**তখনকার যুন্থগ্ ইয়াহুদীন্থদর র্ন্থধয একজন িড় পবিত বেন্থলন হযরত
আেুল্লাহ ইিন্থন সালার্ রাবয.। বতবন পন্থর র্ুসলর্ান হন্থয়বেন্থলন।
র্ুসলর্ান হওয়ার পর হযরত উর্র রাবয, তান্থক বজন্থেস কন্থরবেন্থলন,
আপনারা বক নিীন্থক বনন্থজন্থদর পুন্থত্রর র্তই বচনন্থত লপন্থরন্থেন? বতবন
জিাি বদন্থয়বেন্থলন, বনন্থজর পুত্রন্থক বনন্থয়ও অন্থনক সর্য় সন্থন্দহ হয়,
বকন্তু এই নিীন্থক লচনার িযাপান্থর তার এতটুকুও সন্থন্দহ বেল না।
নিীন্থক এরূপ বচনন্থত পারার কারণ হল তান্থদর বকতাি তাওরান্থত এই
নিীর গুণািলী পবরষ্কার িান্থি িবণমত বেল।
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**রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর িয়স যখন ১২ িের,
তাৌঁর চাচা আিূ তাবলি তাৌঁন্থক সন্থঙ্গ বনন্থয় িযিসার উন্থদ্দন্থশয শার্ লদন্থশ
যাবেন্থলন। িতমর্ান বসবরয়ার অন্তগ্মত িুসরা নার্ক শহন্থরর কান্থে যখন
তারা লপৌৌঁন্থেন, তখন আিূ তাবলন্থির িাবণবজযক কান্থফলা লসখান্থন বিরবত
বনবেল। পান্থশ বেল একজন খতষ্টান পবিন্থতর আস্তানা। তার নার্ বেল
জারবজস। ‘িুহাইরা রান্থহি’ নান্থর্ লস প্রবসদ্ধ বেল। যখন কান্থফলা
ওখান্থন অিস্থান বনন্থলা, তখন িুহাইরা রান্থহি তার আস্তানা লেন্থক লির
হন্থয় আসল। খুৌঁজন্থত খুৌঁজন্থত র্ুহাম্মন্থদর বনকট এন্থস িলল আবর্ এন্থক
খুৌঁজবে। কারণ যখন এ কান্থফলা আন্থস আবর্ লিয কন্থরবে সর্স্ত
গ্ােপালা, সর্স্ত পাহাড়-পিমত কার উন্থদ্দন্থশয লযন বসজদা করন্থে। আবর্
জাবন, আর্ান্থদর বকতান্থি আন্থে নিী োড়া আর কান্থরা জনয এ রকর্ সি
বকেুন্থত বসজদা কন্থর না। হযরত ঈসা আ. এর পন্থর আন্থখরী যার্ানার
নিী র্ুহাম্মাদ োড়া আর লকান নিী আসন্থিন না। তাই আবর্ িুঝলার্
অিশযই লশষ যার্ানার নিী এই কান্থফলায় আন্থেন এিং এই হল লসই
নিী। প্রর্াণ হল তার বপন্থি র্হন্থর নিুওয়াত আন্থে। পবন্ডতজী সকলন্থক
তা লদখান্থলন লয, এই লদখ তাৌঁর বপন্থি র্হন্থর নিুওয়াত রন্থয়ন্থে।
তারপর লসই খতষ্টান পবিত ললাকবট রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্-এর চাচা আিূ তাবলিন্থক লডন্থক িলল, এন্থক লদন্থশ পাবিন্থয়
বদন। এটা ইয়াহুদীন্থদর এলাকা, এখান্থন তার অন্থনক শত্রু রন্থয়ন্থে এিং
এই সর্ন্থয় অত্র অঞ্চন্থল তার আগ্র্ন ঘটন্থি, বকতান্থির র্াধযন্থর্ লস
সম্বন্থন্ধ তারা সিাই অিগ্ত রন্থয়ন্থে। অতএি, এখান্থন অিস্থান তার জনয
জীিন নান্থশর কারণ হন্থয় দাৌঁড়ান্থত পান্থর। সের তাৌঁন্থক লদন্থশ পাবিন্থয়
বদন। ইবতর্ন্থধযই সাতজন ললাক এখান্থন আসল। তারা এন্থসবেল লরার্
লদশ লেন্থক। তারা এ পবিন্থতর কান্থে বজন্থেস করল লয, এবদন্থক
আরিন্থদর লকান কান্থফলা এন্থসন্থে বক? তান্থদরন্থক বজোসা করা হল,
লতার্রা লকন আরিন্থদর কান্থফলা সম্পন্থকম জানন্থত চান্থো? তারা িলল
আর্ান্থদর এলাকার পবিতগ্ণ আর্ান্থদরন্থক পাবিন্থয়ন্থেন লয, এই সর্য়
অত্র এলাকায় লশষ নিীর আগ্র্ন ঘটন্থি, এই সর্য় বতবন এই এলাকায়
সফন্থর আসন্থিন। আর্রা তার সন্ধান্থন এন্থসবে। আর্রা তান্থক হতযা
করার জনয এন্থসবে। িুহাইরা রান্থহি তান্থদরন্থক িলন্থলন, যবদ বতবন
আল্লাহর নিীই হন্থয় োন্থকন, তাহন্থল লতা আল্লাহই তান্থক রিা করন্থিন,
লতার্রা তান্থক হতযা করন্থত পারন্থি না। অতএি, লতার্রা বফন্থর যাও।
তারা িলল, হযাৌঁ কো বিক। এই িন্থল তারা বফন্থর লগ্ল। এ ঘটনা লেন্থক
লিাঝা যায় লস যুন্থগ্র ইয়াহুদ-খতষ্টান পবিতরা িান্থলািান্থিই জানত লয
আন্থখরী নিীর অিস্থা বক হন্থি।
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** নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্-এর িয়স যখন ২৫ িের,
তখন বতবন খাবদজা রাবয.- এর র্াল বনন্থয় িযিসা করার জনয
আন্থরকিার শার্ন্থদন্থশ সফন্থর বগ্ন্থয়বেন্থলন। তখন ঐ আস্তানার খতষ্টান
পবিত বেল নাসতূরা। তান্থক নাসতূরা রান্থহি িলা হত। লসও নিী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক লদন্থখ বচন্থন লফন্থলবেল লয, ইবনই
লশষ যার্ানার নিী এিং লস স্বীকার কন্থরবেল লয, আর্ান্থদর বকতান্থি
আন্থে লয, এই সর্য় বতবন এই এলাকায় সফন্থর আসন্থিন। এ লেন্থক
লিাঝা যায়- তখন এই সি িণমনা তান্থদর বকতান্থি বেল। তন্থি এখন
তাওরাত-ইবিন্থল বকেু বকেু িণমনা পাওয়া লগ্ন্থলও বিস্তাবরতিান্থি সকল
িণমনা পাওয়া যায় না। কারণ তাওরাত ইবিলন্থক বিকতত কন্থর লফলা
হন্থয়ন্থে। আল্লাহর লপ্রবরত আসল তাওরাত-ইবিল দুবনয়ার লকাোও
লনই। যা এখন আন্থে, তা র্ানুন্থষর রবচত বিকতত তাওরাত-ইবিল।
লিদ-পুরান্থণ র্হানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
সকল অর্ুসবলর্ন্থদর নযায় বহন্দুন্থদরন্থকও ইসলার্ ধন্থর্মর প্রবত দাওয়াত
লদয়া র্ুসলর্ানন্থদর কতমিয। র্ুসবলর্ লদন্থশ এ দাবয়ত্ব পালন না করন্থল
র্ুসলর্ানন্থদর আল্লাহর দরিান্থর জওয়ািবদহী করন্থত হন্থি। অর্ুসবলর্ ও
বহন্দুন্থদর বনকট দাওয়াত লপশ করার জনয উত্তর্ পদ্ধবত হল তান্থদরন্থক
সরাসবর কুরআনী দাওয়াত লপশ করা লয, র্হান আল্লাহ তা‘আলা এক
ও অবদ্বতীয়। তাৌঁর লকান প্রকার শরীক লনই। হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ আল্লাহ তা‘আলার সিমন্থশষ নিী। তাৌঁর পন্থর আর
লকান নতুন নিী আসন্থি না এিং তাৌঁর নিী হওয়ার পর পূিমিতমী সকল
ধর্ম রবহত হন্থয় লগ্ন্থে। সুতরাং দুবনয়া ও আবখরান্থতর নাজাত ও
কাবর্য়ািী একর্াত্র ইসলার্ ধন্থর্ম বনহীত। এখন অনয লকান ধর্ম র্ানয
কন্থর লকান র্ানুষ পরকান্থল নাজাত পান্থি না। িরং তাৌঁর লসই ধর্ম
আল্লাহ তা‘আলার দরিান্থর কবিনকান্থলও গ্রহণন্থযাগ্য হন্থি না এিং লস
িযবি বচরস্থায়ীিান্থি জাহান্নার্ী হন্থি।
কুরআন কারীন্থর্ এসি কো বিস্তাবরতিান্থি বিবিন্ন স্থান্থন িবণমত হন্থয়ন্থে।
কুরআন লয, সম্পূণম সহীহ এিং সকল প্রকার লদাষ-ত্রুবট ও সন্থন্দন্থহর
ঊন্থবম এ কো কুরআন্থন িবণমত অসংখয িবিষযদ্বাণী িাস্তিায়ন্থনর দ্বারা
প্রর্াবণত হন্থয়ন্থে। তাোড়া কুরআন িার িার তার নর্ুনা িাকয লপশ
করার জনয বিশ্ব অর্ুসবলর্ন্থদর প্রবত বকয়ার্ত পযমন্ত চযান্থলি কন্থর
লরন্থখন্থে। চতুেমিার কুরআন্থনর শুধুর্াত্র একবট িান্থকযর নযায় িাকয ততবর
কন্থর লপশ করার লয চযান্থলি কন্থরন্থে লদড় হাজার িের পযমন্ত লকান
অর্ুসবলর্ িযবি, সংস্থা িা তান্থদর আন্তজমাবতক লসবর্নার ও চযান্থলির
র্ুকাবিলা করন্থত সাহস কন্থরবন। এ কোও কুরআন্থনর সতযতার এিং
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আল্লাহ প্রদত্ত বকতাি হওয়ার জিরদস্ত দলীল। সুতরাং সর্স্ত
অর্ুসবলর্ন্থদর কতমিয বিষয়বট বনন্থয় বফবকর করা এিং বনন্থজন্থক
আবখরান্থতর কবিন আযাি লেন্থক িাৌঁচান্থনার জনয দীন্থন ইসলার্ কিূল
করা।
উি র্ূল দাওয়ান্থতর সান্থে সহায়ক বহন্থসন্থি বহন্দুন্থদরন্থক তান্থদর ধর্মগ্রে
ও ধর্মযাজকন্থদর র্তার্তও তান্থদর সার্ন্থন তুন্থল ধরা যায়। এ জনযই
িবণমত বনিন্ধবট পািকন্থদর বখদর্ন্থত লপশ করা হন্থে।
সম্প্রবত িারন্থতর প্রবসদ্ধ ধর্মাচাযম ‘ড. লিদ প্রকাশ উপাধযায়’ বরসাচম
স্কলার, সংস্কতত বিিাগ্, প্রন্থয়াগ্ বিশ্ববিদযালয় এলাহািাদ, “কবি
অিতার এিং লর্াহাম্মদ সান্থহি” নান্থর্ একবট গ্ন্থিষণা গ্রে রচনা
কন্থরন্থেন। সংবিি করার লন্থিয উি গ্রন্থের বিন্থশষ বিন্থশষ স্থান, যান্থক
উি গ্রন্থের সারিস্তু িলন্থলও অতুযবি হন্থি না, উপস্থাপন করা হন্থে।
উি গ্রন্থে ড. লিদ প্রকাশ িন্থলনঐবতহাবসক বিষন্থয় গ্ন্থিষণা করার প্রবত দুবনমিার আকািা ও অবিলাষ
বনন্থজর অন্তন্থর সিমদা লপাষণ কবর। লিদ, িাইন্থিল এিং লিৌদ্ধ-গ্রন্থে লয
অবন্তর্ ঋবষর আগ্র্ন সম্পন্থকম িবিষযদ্বাণী করা হন্থয়ন্থে, তান্থত
লর্াহাম্মদ সান্থহিই প্রর্াবণত হন। অতাঃপর আর্ার অন্তন্থর এ লপ্ররণা
জাগ্রত হয় লয, সতয প্রকাবশত করা আিশযক, যবদও এটা লকান
র্ানুন্থষর বনকট অবপ্রয় লান্থগ্। লর্াহাম্মাদ সান্থহন্থির পূিম যুন্থগ্ িারত এিং
আরিিাসীগ্ন্থণর একই ধর্ম বেল। এর িহু প্রর্াণ বিদযর্ান, বকন্তু তা
উদ্ধতত করার উপযুি স্থান নয় এটা। আবর্ ধর্মীয় সংকীণমতার পিপাবত
নই। যবদ লকান স্থান্থন লকান সতয কো োন্থক তান্থক অস্বীকার করার
দু:সাহস করন্থত পাবর না। লিদসর্ূন্থহ দ্বাদশ পত্মীধারী এক উষ্ট্রান্থরাহ
িযবির আগ্র্ন্থনর িবিষযদ্বাণী করা হন্থয়ন্থে। যাৌঁর নার্ নরাশংস হন্থি।
সায়ন নরাশংস-এর অেম িন্থলন্থেন লয, বযবন র্ানুষ কততমক প্রশংবসত হন।
বকন্তু আর্ার বিন্থেষণ অনুসান্থর আবর্ সায়ন্থনর সান্থে একর্ত নই।
কারন আর্ার র্ন্থত নরাশংস শে এর্ন নরস অেমাৎ িযবিন্থক সূবচত
কন্থর, যাৌঁর নান্থর্র অেম হন্থি প্রশংবসত। র্ুহাম্মদ আরিী শন্থের অেম
প্রশংবসত। অতএি র্ুহাম্মদ এিং নরাশংস একােমন্থিাধক শে। আন্থলাচয
গ্রন্থে আবর্ যোসাধয সতয উদঘাটন করার প্রয়াস লপন্থয়বে।
ইসলার্ী সংস্কতবতন্থত নিী-রাসূল িা পয়গ্াম্বরগ্ন্থণর লয স্থান, প্রাচীন
িারতীয় সংস্কতবতন্থত অিতারগ্ন্থণর লসই স্থান। র্ুসলর্ানগ্ণ লর্াহাম্মদ
সান্থহিন্থক সিমন্থশষ নিী িা র্হাপুরুষ িন্থল স্বীকার কন্থরন এিং িারতীয়
সংস্কতবতন্থত তান্থক কবলযুন্থগ্র লশষ অিতার িলা হন্থয়ন্থে। বিন্থদন্থশ
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লকিলর্াত্র নিী আগ্র্ন কন্থর এিং িারন্থত লকিলর্াত্র অিতার আগ্র্ন
কন্থরন, এর্ন হন্থত পান্থর না। পয়গ্াম্বর লকিলর্াত্র আরন্থি আবিিূমত
হন্থিন, িারন্থত হন্থি না; এটা নযায় বিচারসম্মত নয়। লস জনয র্ুহাম্মদ
সান্থহিন্থক যখন সিমন্থশষ পয়গ্াম্বর িা র্হাপুরুষ িন্থল অিগ্ত হলার্,
তখন আর্ার অন্তন্থর পুরান্থণ উন্থল্লবখত কবি অিতার রবচত বিষয়ক
অধযায়সর্ূহ পড়ার বিন্থশষ আগ্রহ জবন্মল। িারতীয় সংস্কতবত অনুযায়ী
ইবতপূন্থিমই কবল-যুন্থগ্র বকেু অংশ বিগ্ত হন্থয়ন্থে। কবল-যুন্থগ্ লয সর্স্ত
ঘটনা সংঘবটত হন্থয়ন্থে এিং লয সকল ঘটনা ঘটন্থি, আবর্ তার সর্ুদয়
বিষয় লর্াহাম্মদ সান্থহন্থির জীিনািলীর সান্থে সযন্থে তুলনা কবর। ফন্থল
তা সর্যকিান্থি বর্ন্থল বগ্ন্থয়ন্থে। লর্াহাম্মদ সান্থহন্থির তুলনাত্মক গ্রে
অধযায়ন কন্থর লকউ লযন এ ধারণা না কন্থরন লয, আসন্থল লর্াহাম্মদ
সান্থহন্থির চবরন্থত্রর রূপন্থরখা বনন্থয় পরিতমীকান্থল ললান্থকরা কবির
কল্পনা কন্থরন্থে। এ জনয আবর্ লস সকল সনাতন ধর্ম গ্রেসর্ূন্থহর
আেয় কন্থর আন্থলাচয গ্রে প্রণয়ন কন্থরবে, তারা র্ন্থধয পুরান্থণর
রচনাকাল (ন্থর্াহাম্মদ সান্থহি এর িহু পূন্থিম তা) প্রতযি ও পন্থরাি যুবি
দ্বারা প্রর্াবণত কন্থরবে।
এন্থকশ্বরিাদ ঋগ্ন্থিদ বিশ্ব-চরাচন্থর পবরিযাি ঈশ্বন্থরর িণমনা িহুরূন্থপ
প্রধান করা হন্থয়ন্থে।এর ফন্থল লদিিান্থদর প্রবতপাদন করত: ঋগ্ন্থিদন্থক
িহু লদিিাদী গ্রে কন্থর বদন্থয়ন্থেন। অন্থনন্থক ঋগ্ন্থিন্থদ উন্থল্লবখত বিবিন্ন
নার্ এিং বিবিন্ন গুণািলী লদন্থখ একাবধক লদিতার কল্পনা কন্থরন্থেন।
এটা ঋগ্ন্থিন্থদর অন্তবনমবহত তে সম্পন্থকম অেতার ফল। প্রকততপন্থি
সো এক; তাৌঁর বিবিন্ন গুন্থণর বিবিন্ন িণমনা প্রদত্ত হন্থয়ন্থে।
ইন্দ্র, বর্ত্র, িরুণ, অবগ্ন, গ্রুত্মান, যর্ এিং র্াতাবরখা ইতযাবদ নার্
দ্বারা একই সোন্থক বিবিন্নরূন্থপ িণমনা করা হন্থয়ন্থে। এন্দ্র বর্ত্রং িরূণ
র্বির্াহুরন্থো বদিয: স সুপন্থনমা গ্রুত্মান, একং সদ বিগ্র িহুধা
িদন্তযবগ্নয র্াতবরখানর্াহু: ঋ,লি,র্, ১০/সু১১৪/র্,৫ লিদান্থন্ত লঘাষণা
করা হন্থয়ন্থে লয, এিং িক্ষ্ম বদতীয়ং নাবস্ত, লনহ নানাবস্ত বকঞ্চন”
অেম পরন্থর্শ্বর, এক, বতবন িযতীত লকউ লনই।
ঋগ্ন্থিন্থদর অবগ্নসূি, ইন্দ্রসূি, িরুন সূি, যর্ সূি এিং বিঞ্চুসূি
ইতযাবদ বিবিন্ন নান্থর্ ও গুন্থণ য সোর র্বহর্া ও যশগ্াণ িযি করা
হন্থয়ন্থে, এককিান্থি লস সোই ঈশ্বর। র্ানুষ তাৌঁন্থক বিবিন্নিান্থি গ্রহণ
কন্থর। লকউ তাৌঁন্থক বশি িন্থলন, লকউ তাৌঁন্থক শবি িান্থিন, লকউ তাৌঁন্থক
িি র্ান্থনন, লকউ তাৌঁন্থক িুদ্ধ র্ন্থন কন্থরন। বকন্তু একবট বজবনন্থষর বিবিন্ন
রূপ লদন্থখ তান্থক বিন্ন বিন্ন বজবনষ র্ন্থন করা বিরাট িুল। এিান্থি অেম
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করন্থল প্রকততপন্থি লিন্থদর অপিযাখযা হন্থি এিং পবরণান্থর্ আযম ধর্মন্থক
বিকতত করা হন্থি। লদি-লদিী, নর-নারী, সৎ-অসৎ বিশ্ব চরাচন্থরর সিমত্র
ঈশ্বর তচতনযরূন্থপ অবধবষ্ঠত আন্থেন। যবদ ঈশ্বর বিন্থশ্ব লচতানরূন্থপ িযি
না হন্থতন, তাহন্থল জগ্ন্থতর সর্স্ত বক্রয়াকলাপ স্তি হন্থয় লযন্থত। লয
িযবি স্বীয় অন্ত:করণ পবিত্র ও পবরশুদ্ধ রান্থখ, তার র্ন্থধয পরর্ানন্দ
সোর প্রবতফলন হয়। লস জনয বশরায় -বশরায় ঈশ্বরন্থক অনুিি ও
ধারণ করা উবচৎ এিং সদাচার ও বনষ্ঠার দ্বারা তাৌঁন্থক লাি করন্থত প্রযে
করা আিশযক।
অেিমন্থিন্থদ হযরত র্ুহাম্মদ ﷺ
(অেকুন্তাপ সুিাবন)
ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষযন্থত।
ষবষ্টং সহস্রা নিবতং চন্থকৌরর্ আ রুশন্থর্ষূ দঘ্নন্থহ। ১
উষ্ট্রা যসয প্রিাহন্থণয িধুর্ন্থন্তা বদ্বদমশ।
িষ্মা রেষয বনবজহীড়ন্থত বদি ঈষর্াণয উপষ্পতশাঃ ২
এষ ইষায় র্ার্ন্থহ শতং বনিান দশ স্রজাঃ
ত্রীবণ শতযানযিমতাং লহস্রা দশ লগ্ানাম্। ৩
িচযস্ব লরি িচযস্ব িতন্থিন পন্থক্ব শকুনাঃ।
নন্থষ্ট বজহিা চচমরীবত িুন্থরান িূবর লজাবরি। ৪
প্রন্থরিান্থসা র্ণীষা িতষা গ্াি ইন্থিরন্থত।
আর্াত পুত্রকা এসার্ন্থর্াত গ্া ইিাসন্থত। ৫
প্রন্থরি ধীং িরস্ব লগ্াবিন্দং িসুবিদর্।
লদিন্থত্রর্াং িাচং েীণীহীষূণমািীরস্তারর্। ৬
রান্থো বিশ্বজনীনসয লষা লদন্থিাহর্ত্রমা অবত।
তিশ্বানরসয সুষ্টুবতর্া সুন্থনাতা পবরবিতাঃ। ৭
পবরবেন্নাঃ লির্র্কন্থরাৎ তর্ আসনর্াচর ।
কুলায়ন্ কতম্বন লকৌরিযাঃ পবতিমদবত জায়য়া। ৮
কতরৎ তআ হরাবণ দবধ র্স্তাং পবরশ্রুতম্।
জায়াাঃ পবতংবি পতেবত রান্থষ্ট্র রাোাঃ পবরবিতাঃ। ৯
অিীস্বাঃ প্রবজহন্থত যিাঃ পক্বাঃ পন্থো বিলম্।
জনাঃ সিদ্রন্থর্ধবত রান্থষ্ট্র রাোঃ পবরবিতাঃ। ১০
ইন্দ্র কারুর্িুধদুবিষ্ঠ বি চরা চনম্।
র্ন্থর্দু গ্রস চকতমবধ সিম ইৎন্থত পূণাদাবরাঃ। ১১
ইহ গ্ািাঃ প্রজায়ববহর্াশ্বা ইহ পুরুষাাঃ।
ইন্থহা সহস্র দবিন্থণাহবপ পূষাবন ষীদবত। ১২
লনসা ইন্দ্র গ্ান্থিা বরষন লর্া আসাং লগ্াপ রীবরষৎ।
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র্াসর্ বর্রয়ূজমন ইন্দ্র যান্থস্তন ঈশত। ১৩
উপন্থনা নরর্বস সুন্থিান িচসা িয়ং িন্থদ্রণ িচা িয়ম্।
িনাদবধবন্থনা বগ্ন্থরান বরন্থষযর্ কদাচন। ১৪
অেিমন্থিদ ২০শ খি ৯র্ অনুিাক ৩১শ সুি পতষ্ঠয ষান্থগ্র ষষ্ঠ বদন্থন উি
সুন্তাপ র্ন্ত্রসর্ূহ পাি করন্থত হয়।
১র্ র্ন্ত্রাঃ
লয ঋবষর প্রশংসা গ্ীত হন্থয়ন্থে তাৌঁর নার্ নরাশংস। নরাশংস অেম
প্রশংবসত, প্রশংসাহম।
ঐবতহাবসক Prof. Philip K. Hitti তৎপ্রণীত History of the
Arabs গ্রন্থে বলন্থখন্থেন, He is Muhammad (Highly
Praised) Chapter VIII padsage III) Prof.
Ramkrishna Gao (Govt. College for Womens,
Mysore, Karnatak) fajr Muhammad, The prophet
of Islam গ্রন্থে বলন্থখন্থেন- In the desert of Ardbia was
Muhammad Born, ........ The meanse name "highly
praised" নরাশংস অেম প্রশংবসত, Muhammad অেম প্রশংবসত।
খ) লকৌরর্ অেম লদশতযাগ্ী। এটা উি ঋবষর বদ্বতীয় পবরচয়। র্ন্থন্ত্র উি
হন্থয়ন্থে লয, লদশতযাগ্ী িযবিন্থক ষাট হাজার নব্বই িযবির র্ন্থধয দতষ্ট
হন্থে।
আর্ার ইবতহান্থস লদখন্থত পাই লয, হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্-এর যুন্থগ্ আরি লদন্থশর ললাক সংখযা বেল প্রায় ষাট
হাজার।
আন্থরা লদখা যায় লয, হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
তাৌঁর বপততিূবর্ র্ক্কা তযাগ্ কন্থর র্দীনায় চন্থল যান এিং সর্গ্র আরি
লদন্থশর ষাট হাজার র্ানুষ তাৌঁর সন্থঙ্গ তিবরতা লপাষণ কন্থর।
সুতরাং নরাশংস-প্রশংবসত; লকৌরর্-লদশতযাগ্ী, উিয় বিষয় হযরত
র্ুহাম্মন্থদর র্ন্থধয পবরপূণমিান্থি প্রন্থযাজয হন্থয়ন্থে।
২য় র্ন্ত্রাঃ
এই র্ন্থন্ত্র উি ঋবষর বতনবট পবরচয় প্রদত্ত হন্থয়ন্থে।
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ক) উন্থষ্ট্র আন্থরাহণকারী হন্থিন এর দ্বারা স্পষ্টিান্থি িযি হয় লয, (১)
িবিষযন্থত আগ্র্নকারী ঋবষ িূবর্ন্থদন্থশর অবধিাসী হন্থিন এিং (২) (ক)
বতবন িারত িবহিূমত অবহন্দু জাবত লেন্থক আবিিূত
ম হন্থিন। কারণ, উট
র্রুন্থদশ োড়া পাওয়া যায় না এিং বহন্দু িাহ্মন্থণর জনয র্নুিতবতন্থত
উন্থট আন্থরাহণ বনবষদ্ধ করা হন্থয়ন্থে (১১ : ২০১)। এর্নবট র্নুসংবহতায়
উন্থটর দুধ ও লগ্াশত খাওয়াও বনবষদ্ধ করা হন্থয়ন্থে (৫:৮, ১১:১৫৭)।
খ) তাৌঁর একাবধক েী োকন্থি।
গ্) বতবন রন্থে চন্থড় ঊবমাকান্থশ ভ্রর্ণ করন্থিন।
এই বতবনবট পবরচয়ও হযরত র্ুহাম্মদ সম্পন্থকম সম্পূণমিান্থি প্রযুি হয়।
বতবন র্রুিূবর্ আরি লদন্থশর অবধিাসী বেন্থলন, বতবন জীিন িযাপী উন্থি
আন্থরাহণ কন্থরন, তাৌঁর একাবধক েী বেল এিং বতবন আসর্ানীিাহন
লিারান্থক চন্থড় সি আকাশ, জান্নাত সর্ূন্থহ ভ্রর্ণ কন্থরন, যা বর্‘রাজ
নান্থর্ খযাত। ঐবতহাবসক Hitti এিান্থি িণমনা লদন- Within this
Pri- Higirah period there also falls the dramatic isra
that nocturnal journey in which the prophet is said
to have been instantly transported from ald Kahab
to Jerusalem Prelimanary to his ascent (Mirj) to the
seventh heaven. (History of the Arabs Ch VIII page-14)
৩য় র্ন্ত্রাঃ
ক) এখান্থন উি ঋবষর আরও একবট নার্ লদয়া হন্থয়ন্থে, তা হল
‘র্ার্হ’। ‘র্ার্হ’ সংস্কতত নয়, তা বিন্থদশী শে। র্ার্হ আসন্থল আরিী
র্ুহাম্মদ এর সংস্কতত রূপ।
ঋগ্ন্থিন্থদ ৫র্ র্িল, ২৭ র্ুি ১র্ র্ন্থন্ত্রও র্ার্হ ঋবষর উন্থল্লখয আন্থে।
খ) উি ঋবষন্থক একশ স্বণমর্ুদ্রা, দশবট হার, বতনশত অশ্ব এিং দশ
সহস্র গ্ািী প্রদত্ত হন্থি।
স্বণমর্ুদ্রা, হার, অশ্ব ও গ্ািী-এগুন্থলা পাবেমি অন্থেম িযিহৃত হন্থত পান্থর
না। কারণ, এ সকল পাবেমি িস্তু লান্থির দ্বারা লকান ঋবষর র্াহাত্ময
প্রকাশ পায় না। িরং তাৌঁর পাবেমি কলুষতাই প্রকাশ কন্থর। প্রকততপন্থি
এগুন্থলা আলঙ্কাবরক অন্থেম িযিহৃত হন্থয়ন্থে। তাৌঁর বশষযগ্ন্থণর র্ন্থধয
আধযাবত্মকতা ও ধাবর্মকতার লিন্থত্র একশত জন স্বণমর্ুদ্রা স্বরূপ, দশজন
গ্লার হার স্বরূপ, বতনশজন ধর্ম-লযাদ্ধা অশ্ব স্বরূপ এিং দশ হাজার
জন সততা ও র্ানি কলযান্থণর প্রতীক গ্ািী স্বরূপ হন্থিন।
হযরত র্ুহাম্মান্থদর বশষযগ্ন্থণর একশত জন সংসারী তযাগ্ী ও আল্লাহন্থত
সর্বপমত প্রাণ বেন্থলন, যাৌঁরা ইবতহান্থস ‘আসহান্থি সুফফা’ নান্থর্ খযাত
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বেন্থলন। দশজনন্থক তাৌঁন্থদর ধন্থর্ম চরর্ সফলতা লান্থির জনয এই
ইহজীিন্থনই জান্নাত লান্থির সুসংিাদ লদয়া হয়। যারা আশারা
র্ুিাশশারা (সুসংিাদ প্রাি দশ) নান্থর্ খযাত।
হযরত র্ুহাম্মদ র্াততিূবর্ র্ক্কা তযাগ্ কন্থর র্দীনায় আন্থসন। বকন্তু র্ক্কার
বিপিগ্ণ ৩০০ র্াইল দূন্থর র্দীনা আক্রর্ণ করার উন্থদ্দন্থশয এক
হাজার তসনযসহ আগ্র্ন কন্থরন। হযরত র্ুহাম্মদ তাৌঁর বতনশত বশষয
বনন্থয় তান্থদর র্ুকাবিলা কন্থরন এিং লসই বতনশন্থতর িীরত্ব ও বিক্রন্থর্
বিপন্থির এক হাজার তসনয পরাবজত হয় এিং তান্থদর সত্তরজন বনহত
ও সত্তরজন িন্দী হয়। যার ইবতহান্থস ‘িদরী সাহািা’ নান্থর্ খযাত।
হযরত র্ুহাম্মদ অষ্টর্ বহজরীন্থত দশ হাজার বশষযসহ র্ক্কাবির্ুন্থখ
িবহগ্মত হন। র্ক্কািাসীগ্ণ সার্ানয প্রবতন্থরাধ করার পর বনাঃশতম
আত্মসর্পমণ কন্থর। হযরত র্ুহাম্মদ তান্থদর প্রবত বনাঃশতম ির্া প্রদশমন
কন্থরন এিং তাৌঁর দশ হাজার বশষয-তসনযগ্ণও সকন্থলর প্রবত উদার
িযিহার লদখান। এ জনয তাৌঁন্থদরন্থক গ্ািীর নযায় কলযান্থণর প্রতীকরূন্থপ
বচবহ্নত করা হন্থয়ন্থে। ইবতহান্থস এ ঘটনা ‘র্ক্কা বিজয়’ নান্থর্ খযাত।
অতএি, র্ন্থন্ত্রর এরূপ সুসার্িসয হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্ন্থকই বনন্থদমশ করন্থে।
৪েম র্ন্ত্রাঃ
এখান্থন িলা হন্থয়ন্থে, লহ লরি, সতয প্রচার কর।
লিন্থদর বহন্দুর িাষযকার
(Hindu Commenatators)‘লরি’ এর অেম কন্থরন্থেন N'g who
glorifies অেমাৎ বযবন প্রশংসা কন্থরন তো প্রশংসাকারী। অেমাৎ লরি
দ্বারা এর্ন ঋবষন্থক সন্থম্বাধন কন্থর সতয প্রচার করার ঐশী আন্থদশ লদয়া
হন্থয়ন্থে, যাৌঁর নান্থর্র অেম প্রশংসাকারী।
আহর্দ (The form which his name takes in the Koran
is Muhammad and once Ahmad. History of the
Arabs ch VIII page III)
আহর্দ অেম প্রশংসাকারী। লরি এর সংস্কতত শে।
কুরআন্থন তাৌঁন্থক আন্থদশ লদয়া হন্থয়ন্থে, ‘আপনার প্রিুর বনকট হন্থত
আপনার প্রবত যা অিতীণম হয়, তা প্রচার করুন।’
৫র্ র্ন্ত্রাঃ
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এখান্থন র্ক্কা বিজয় যাত্রার িণমনা লদয়া হন্থয়ন্থে। প্রশংসাকারীর দল
প্রিুর প্রশংসা করন্থত করন্থত চলন্থে আর তাৌঁন্থদর সন্তানগ্ণ গ্তন্থহ তাৌঁন্থদর
প্রতযািতমন্থনর জনয অধীর আগ্রন্থহ অন্থপিা করন্থে।
৬ষ্ঠ র্ন্ত্রাঃ
এখান্থনও লরি ঋবষন্থক োনর্য় লস্তাত্র (প্রশংসাগ্ীবত) ধারণ কন্থর
র্ানুন্থষর র্ন্থধয তীরন্দান্থজর নযায় সুবনপুণিান্থি প্রচার করন্থত আন্থদশ
করা হন্থয়ন্থে। হযরত র্ুহাম্মন্থদর উপর অিতীণম কুরআনন্থক হাবকর্
োনর্য় গ্রে িলা হন্থয়ন্থে।
আশ্চন্থযমর বিষয় লয, কুরআন্থনর প্রের্ সূরাবটও প্রিুর প্রশংসা দ্বারা
আরম্ভ হন্থয়ন্থে। ‘‘সর্স্ত সতবষ্ট জগ্ন্থতর সতবষ্টকতমা প্রিু আল্লাহর সকল
প্রশংসা, বযবন অনন্ত করুণার্য় পরর্ দয়ালু।” (সূরা ফাবতহা)
৭র্ র্ন্ত্রাঃ
এখান্থন উি ঋবষন্থক রাজ ির্তার অবধকারীরূন্থপ বচবহ্নত করা হন্থয়ন্থে
লয, বতবন রাজ বসংহাসন্থন অবধবষ্ঠত হন্থয় লদন্থশ শাবন্ত স্থাপন করন্থিন।
হযরত র্ুহাম্মদই একর্াত্র লসই ঋবষ িযবি, বযবন রাজ বসংহাসন্থনর
অবধকারী বেন্থলন এিং বিন্থশ্ব সর্ােন্ন অেতা ও িিমরতার (Time of
ignorance and barbarism, Prof. Hitti ch VII) যুন্থগ্র
অিসান ঘটনা এিং সর্গ্র আরি তো বিন্থশ্ব সার্য ও শাবন্ত প্রবতষ্ঠা
কন্থরন। তাৌঁর প্রবতবষ্ঠত ধর্ম ইসলার্, যার অেম শাবন্ত।
এ র্ন্থন্ত্র লসই রাজ ঋবষন্থক বিশ্বজনীন িলা হন্থয়ন্থে, অেমাৎ বতবন লকান
বিন্থশষ জাবত িা লদন্থশর ঋবষ হন্থিন না। িরং বতবন হন্থিন বিশ্বনিী এিং
তাৌঁর কান্থে এর্ন বিশ্বজনীন ঐশী বিধান োকন্থি, যার সাহান্থযয বিশ্বন্থক
শাসন ও পবরচালনা করা সম্ভি হন্থি। এটা কবষ্ট পােন্থর যাচাই করন্থল
একর্াত্র হযরত র্ুহাম্মদ ও তাৌঁর কুরআনই বচবহ্নত হন্থত পান্থর, অনয
লকউ নয়। এ জনয কুরআন হযরত র্ুহাম্মদন্থক বিশ্বনিী এিং কুরআনন্থক
বিশ্বজনীন বিধান (বযকরাল বলল ‘আলার্ীন) িন্থল লঘাষণা করা হন্থয়ন্থে,
যা বিশ্ব ইবতহান্থসর কবষ্ট পােন্থর িাস্তি সতযরূন্থপ প্রবতবষ্ঠত ও অর্র হন্থয়
আন্থে।
৮র্-৯র্ র্ন্ত্রাঃ
এখান্থন ও ঋবষন্থক রাজারূন্থপ বচবহ্নত করা হন্থয়ন্থে। তাৌঁর রান্থজয এরূপ
শাবন্ত বিরাজ করন্থি লয, একজন কুলিৌঁধুও িাজার লেন্থক বনিমন্থয়, বদিারাত্র লয লকান সর্য় দবধ ক্রয় কন্থর আনন্থত সির্।
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পতবেিীর ইবতহান্থস একর্াত্র হযরত র্ুহাম্মন্থদর যুন্থগ্ই সম্ভি হন্থয়বেল
িতমর্ান আধুবনক যুন্থগ্ও যা সম্ভি হন্থে না। অধুনা লদখা যান্থে লয,
পাশ্চাতয নারীগ্ণ িাইন্থর যাওয়ার সর্য় বনন্থজর বনরাপত্তার জনয অে
সন্থঙ্গ বনন্থত িাধয হন্থে এিং লস জনয তারা অে চালনা বশিা গ্রহণ
করন্থেন। অেচ অতযাশ্চযম হন্থলও সতয লয, আন্থজা সকন্থল র্ক্কায় আযান
েিণ করার সন্থঙ্গ সন্থঙ্গ বনজ বনজ গ্তহ ও লদাকানসর্ূহ উম্মুি লরন্থখই
র্সবজন্থদ নার্ায পড়ন্থত েুন্থট যান।
১০র্ র্ন্ত্রাঃ
৭র্ ৯র্ ও ১০র্ র্ন্থন্ত্র উি ঋবষন্থক ‘পরীবিত’ নান্থর্ও অবিবহত করা
হন্থয়ন্থে।
পবিত লখর্রচণ দাস বত্রন্থিদী র্হাশয় ‘পরীবিত’ এর অেম সিম প্রকার
ঐশ্বযমিান রাজা কন্থরন্থেন। (গ্রেবট কবলকাতা নযাশনাল লাইন্থিরীন্থত
আন্থে।)Call. No. 180 Jb. 92. 119 (5)
এখান্থন তাৌঁর রাজন্থত্ব শাবন্ত ও সর্তবদ্ধর উন্থল্লখ করা হন্থয়ন্থে।
১১শ র্ন্ত্রাঃ
এখান্থন ঋবষন্থক ৪েম র্ন্থন্ত্রর নযায় ‘প্রশংসাকারী’ িলা হন্থয়ন্থে এিং তাৌঁন্থক
সিমত্র ঈশ্বন্থরর প্রশংসা করন্থত আন্থদশ দান করা হন্থয়ন্থে।
ইবতপূন্থিম িযি হন্থয়ন্থে লয, হযরত র্ুহাম্মান্থদর অনয নার্ আহর্দ, অেম
প্রশংসাকারী এিং কুরআন হল প্রিুর প্রশংসা গ্ীবত।
১২শ-১৩শ র্ন্ত্রাঃ
এখান্থন উি ঋবষর রাজন্থত্ব জনর্ানি ও পশু সকন্থল উন্নবত ও সর্তবদ্ধ
ঘটন্থি িলা হন্থয়ন্থে। হযরত র্ুহাম্মান্থদর লনততন্থত্ব গ্বিত ও পবরচাবলত
র্ুসবলর্ জাবত পতবেিীন্থত কত সর্তবদ্ধ ও উন্নবত লাি কন্থরবেল তা
বনাঃসন্থন্দন্থহ বিশ্ব ইবতহান্থসর উজ্জ্বলতর্ অধযায়, এ কো জাবত-ধর্ম
বনবিমন্থশন্থষ সকন্থলই স্বীকার কন্থর বনন্থয়ন্থে।
১৪শ র্ন্ত্রাঃ
এখান্থন ঋবষন্থক িীর লযাদ্ধা নান্থর্ সন্থম্বাধন করা হন্থয়ন্থে এিং তাৌঁন্থক
আর্ান্থদর প্রশংসা গ্রহণ করন্থত অনুন্থরাধ করা হন্থয়ন্থে, যান্থত আর্রা
পাপ হন্থত রিা লাি কবর।
লযাদ্ধা ঋবষ আর্রা একর্াত্র হযরত র্ুহাম্মাদন্থকই লদখন্থত পাই। এজনয
ঐবতহাবসকগ্ণ তাৌঁর সম্পন্থকম ললন্থখন- The Koran with the one
hand and the sowrd with the other (History of the
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adrabs, Hitti ch XIP 143) এক হান্থত কুরআন,অনয হান্থত
তন্থলায়ার।
তাৌঁর প্রশংসা করন্থল পাপ লর্াচন হয় এিং পাপ লেন্থক বনষ্কতবত লাি হয়,
এই িন্থল ‘কুন্তাপ’ র্ন্ত্র সর্াি হন্থয়ন্থে।
বযবন র্াতত দুগ্ধ পান কন্থরন নাই
বচত্র ইবেন্থশাস্তরুণযসয িিন্থো নন্থযাগ্ র্াতরািন্থিবত ধাতন্থি।
অণূধা যদজীজনদদা বচদা িিিৎ সন্থদয র্বহদূতযাংতচর । ৬৪
(সার্ন্থিদ, আন্থগ্নয় কান্ড, ৬৪র্ন্ত্র)
এই বশশুর এই তরুন্থণর কাজ িড়ই বিবচত্র। এ স্তনপান্থনর জনয র্ান্থয়র
কান্থে পায় না। এর র্াতার স্তন লনই, তিু এ জন্মর্াত্রই র্হান লদিন্থদৌত
কান্থযমর িার গ্রহণ করল।৬৪
এখান্থন “অবগ্ন” িলন্থত এর্ন এক ঋবষন্থক বনন্থদমশ করা হন্থয়ন্থে, বযবন
লজযাবতর্ময় এিং অবগ্নর নযায় লতজ-শালী ও বিধর্মী অসুরগ্ন্থণর বিরুন্থদ্ধ
শবি প্রন্থয়াগ্কারী হন্থিন। বতবন লকান লদিতা নন, িরং বতবন লদিদূত
হন্থিন অেমাৎ র্ানুষ হন্থিন। কারণ র্ন্ত্রদ্রষ্টা ঋবষ, পয়গ্ম্বরগ্ণই লদিদূত
হন। র্ন্থন্ত্র উন্থল্লবখত ঋবষর পবরচয় সম্পন্থকম এক বিন্থশষ লিণ িযি
করা হন্থয়ন্থে লয, বতবন র্াততদুগ্ধ পান করন্থিন না। অন্থনযর দুগ্ধপান দ্বারা
প্রবতপাবলত হন্থিন।
েী বশবশর দাস র্হাশয় তাৌঁর “বপ্রয়তর্ নিী” গ্রন্থে বলন্থখন্থেন লয, “
তৎকান্থল আরন্থির সম্ভ্রান্ত শহরিাসীগ্ণ শুদ্ধ আরিী িাষা আয়ত্তীকরণ
এিং র্রুিূবর্র উন্মুি পবরন্থিন্থশ লাবলত-পাবলত হন্থয় প্রকতত আরিীর
তিবশষ্টয আত্মস্থ করান্থনার উন্থদ্দশয বনন্থজন্থদর সন্তানন্থদর শহন্থরর কলুবষত
নাগ্বরক পবরন্থিশ লেন্থক দূন্থর লিদুইন পবরিারগুবলর র্ন্থধয প্রবতপালন্থনর
জনয পাবিন্থয় বদন্থতন। এই প্রো অনুযায়ী িেন্থর দুিার গ্রার্য র্বহলাগ্ণ
শহন্থর আসন্থতন এিং সম্ভ্রান্ত ও ধনী শহরিাসীগ্ণ তাৌঁন্থদর দুগ্ধ লপাষয
বশশু সন্তানগুবলন্থক প্রবতপালন্থনর জনয তাৌঁন্থদর হান্থত সর্পমন করন্থতন।
হযরত র্ুহাম্মদ (দাঃ) এবতর্ শুন্থন ধাত্রী র্বহলারা লকউই তাৌঁন্থক গ্রহণ
করল না। এ বদন্থক বিবি হালীর্ার দুধ কর্ লদন্থখ লকউই তান্থক বশশু
বদল না।
হালীর্ার িণমনা-খাবল হান্থত িাড়ী যাওয়ার লচন্থয় ঐ এবতর্ বশশুবটন্থক
বনন্থয় যাওয়া উত্তর্। স্বার্ীর র্তার্তও তাই হল। আবর্ এবতর্ র্ুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ন্থক আর্ান্থদর লদন্থশ-ঘন্থর বনন্থয় এলার্।
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তাৌঁন্থক দুধ পান করান্থত িন্থসই িরকত, র্ঙ্গল ও কলযান্থণর আগ্র্ন
লদখন্থত লপলার্। আর্ার িুন্থক দুন্থধর লজায়ার এন্থস লগ্ল।
সুতরাং র্ন্থন্ত্র উন্থল্লবখত লিণ দ্বারা একাধান্থর ঋবষর লদশ এিং পবরচয়
বনণময় হয়। পতবেিীর আরিই একর্াত্র লদশ, লয লদন্থশর বশশুরা র্াততদুন্থগ্ধ
প্রবতপাবলত না হন্থয় ধাত্রী র্বহলার দুন্থধ প্রবতপাবলত হয়। পতবেিীর আবদ
হন্থত আজ পযমন্ত যত ঋবষ-পয়গ্াম্বর আবিিূমত হন্থয়ন্থেন, তম্মন্থধয
একর্াত্র আরি লদন্থশর র্ুহাম্মাদই র্াততদুগ্ধ পান না কন্থর ধাত্রীর দুন্থগ্ধ
প্রবতপাবলত হন। অতএি, সিমন্থতািান্থি আরি লদন্থশ হযরত র্ুহাম্মদই
বনন্থদমবশত হন্থেন।
সম্রাজযধারী ও বিশ্বর্ানিন্থক দীবিদানকারী
পয়ং পতবেিযাং পয় ওষধীযূ পন্থয় বদিযন্তরীন্থি পন্থয়া ধাাঃ
পয়স্বতীাঃ প্রদীশাঃ সন্ত র্হযর্। ৩৬
লদিসয ত্বা সবিতুাঃ প্রসন্থি হবশ্বন্থনািমাহুিযাং পুন্থ্ঞা হস্তািযার্।
স্বরস্বনতয িান্থচা যন্ত্রযমন্থন্ত্রাণান্থগ্নাঃ
সাম্রান্থজযনাবিবষঞ্চাবর্। ৩৭
-লহ অবগ্ন, তুবর্ পতবেিীন্থত রস স্থাপন কর, লসরূপ ওষধীন্থত, স্বন্থগ্ম
অন্তরীন্থি রস স্থাপন কর। আর্ার জনয বদক বিবদক রসযুি লহাক। ৩৬
সবিতা লদিতার অনুিায়, অবশ্বদ্বন্থয়র িাহুদ্বন্থয়র িাহুযুগ্ন্থল, পুষান্থদিতার
হাত দ্বারা, সরস্বতীর িাণীন্থত, প্রজাপবতর বনয়ন্ত্রন্থণ, অবগ্নর সাম্রান্থজয লহ
যর্র্ান লতার্ান্থক স্থাপন করবে। ৩৭ [শুল, ১৮ তর্ অধযায় ৩৬-৩৭শ
র্ন্ত্র]
এখান্থন অবগ্ন িলন্থত িস্তুিাচক অবগ্ন নং, িরং িাি ও গুণিাচক অবগ্ন।
ঋন্থিন্থদ িলা হন্থয়ন্থে, অবগ্ন র্নুষয হন্থতই উৎপন্ন হয় (১র্ র্ন্ল ১২৮
শুি ১র্ র্ন্ত্র।) েী পবরন্থতাষ িাকুর র্হাশয় সার্ন্থিন্থদর ১২৭৯ নং র্ন্থন্ত্র
অবগ্নর অেম রবি কন্থরন্থেন এিং বতবন উি লিন্থদর িূবর্কায় অবগ্নর অেম
গ্বতযুি কন্থরন্থেন। লিন্থদ লয সকল পাবেমি িস্তুসর্ূন্থহর উন্থল্লখ করা
হন্থয়ন্থে, তা সর্স্তই গুণিাচক। বকন্তু র্ানিজাবতর দুিমাগ্য লয, ঐগুবলন্থক
বিকতত কন্থর িস্তু পূজায় র্ানুন্থষর র্াো নত কন্থর বদন্থয়ন্থে, লযখান্থন
একর্াত্র বিশ্বিিান্থন্ডর সতবষ্টকতমার বনকট োড়া র্ানুন্থষর লচন্থয় অধর্
বনকতষ্ট লকান িস্তুর বনকট র্াো নত করা উবচত বেল না।
প্রাচীনকান্থল িাক্ষ্ণরা শােন্থক এরূপ কুবিগ্ত কন্থর লয, অনয লকান
র্ানুন্থষর লিদ পাি করা, েিণ করার লকান অবধকার বেল না। লসজনয
তাৌঁরা সর্গ্র লিদন্থক অবগ্ন, িায়ু, ইন্দ, িরুণ, অশ্ব, গ্ািী ইতযাবদ রূপক
শে দ্বারা পবরপূণম কন্থর লদন, যান্থত লকান অিাহ্মণ িযবি লগ্াপন্থন লিদ
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পাি িা েিণ করন্থলও লযন প্রকতত অেম অনুধািন করন্থত সির্ না হয়।
যবদ লিদসর্ূন্থহ উন্থল্লবখত প্রাকতবতক শেসর্ূন্থহর িস্তুগ্ত অেম হয়,
তাহন্থল লসটান্থক আসর্ানী গ্রে িলা খুিই দুরূহ হন্থি।
আন্থলাচয র্ন্থন্ত্র অবগ্ন িস্তুিাচক হন্থল কখন্থনা পতবেিী, ওষবধ, স্বগ্ম অন্ত
ঋি ও র্ানুন্থষর চতুবদমন্থক লসটান্থক রস স্থাপন করন্থত িলা হত না।
আসন্থল ‘অবগ্ন’ িলন্থত এর্ন এক র্হান ঋবষন্থক বনন্থদমশ করন্থে, বযবন
অবগ্নর নযায় সকল ঋবষ অন্থপিা র্হান, শবিশালী, লজযাবতর্ময় এিং
ধর্মন্থদ্রাহীন্থদর সন্থঙ্গ যুদ্ধ দ্বারা বিনাশকারী হন্থিন। লস জনয এই অধযান্থয়র
৩৮শ র্ন্থন্ত্র িলা হন্থয়ন্থে-“সতয লয সহয কন্থর, অসন্থতয ক্রুদ্ধ হয়, সতয
যার স্থান, লস অবগ্নরূপ িাহ্মণ ও িবত্রয় আর্ান্থদর রিরা করুন। তাৌঁন্থক
একাধান্থর ‘িািণ ও িবত্রয়’ িলার র্ন্থধয বিন্থশষ তাৎপযম আন্থে। র্নুর
বিধান অনুযায়ী বহন্দু ধন্থর্ম িাহ্মণ, শাে বশিা ও দীিায় রত োকন্থিন
এিং িবত্রয়ন্থক িািন্থণর কাজ করার অবধকার দান করা হয়বন। বকন্তু
উপন্থরাি র্ন্থন্ত্র উন্থল্লবখত ঋবষ সম্পন্থকম িলা হন্থয়ন্থে লয, বতবন একাধান্থর
শান্থের পালন, বশিা ও দীিা বদন্থিন এিং তৎসহ রাজয শাসনকারী
রাজা হন্থিন। এই অধযান্থয় তান্থক িাহ্মণ ও িবত্রয় িন্থল সাতিার
সন্থম্বাধন করা হন্থয়ন্থে। কখন্থনা অবগ্নরূন্থপ গ্ন্ধিম, িাহ্মণ ও িবত্রয়,
কখন্থনা সূযমরূপ সূন্থযমযর বকরণতুল চন্দ্ররূপ িায়ূরূপ লস তুবর্ িাহ্মণ ও
িবত্রয় ইতযাবদ িন্থল। আিার ৩৭ শ র্ন্থন্ত্র স্পষ্টিান্থি অবগ্নর সাম্রাজয
উন্থল্লখ করা হন্থয়ন্থে।
এই দতবষ্টন্থকাণ বদন্থয় বিচার করন্থল দতষ্ট হয় লয, একর্াত্র হযরত র্ুহাম্মদ
বেন্থলন একাধান্থর িাহ্মণ তুলয শান্থের বশিা দীিা দানকারী ঋবষ, অনয
বদন্থক িবত্রয় তুলয রাজা ও ঐশী সাম্রাজয প্রবতষ্ঠাকারী র্হাপুরুষ।
রুচ লনা লধবহ িািন্থণষূ রুচং রাজসু নস্কতবধ।
রুচং বিন্থশযষু শুন্থদ্রষূ র্বয় লধবহ রুচা রুচর্। ৪৮
লহ অবগ্ন, িাহ্মণ আর্ান্থদর দীবি দাও, আর্ান্থদর িবত্রয়ন্থদর দীবি দাও,
আর্ান্থদর তিশয ও শূদ্রন্থদর দীবি দাও এিং আর্ায় অবিবেন্ন দীবি দাও।
৪৮ (শুল, ১৮শ অধযায় ৪৮ র্ন্ত্র)
উপন্থরাি র্ন্ত্রবট অতযন্ত অদ্ভুত এিং র্ন্থন্ত্র উন্থল্লবখত ঋবষন্থক বনণময়
করার পন্থি একবট বনণমায়ক লিণ।
র্হবষম র্নু র্নুসংবহতায় শূদ্র সম্পন্থকম বিধান বদন্থয়ন্থেন লয, শূদ্রসয তু
েগুবন্নতম্ শূন্থদ্রর নার্ হন্থি হীনতা প্রকাশক (প্রের্ সগ্ম ৩১শ র্ন্ত্র)
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লয িাহ্মণ শূদ্রন্থক ধন্থর্মাপন্থদশ বদন্থিন............ বতবন লসই শূন্থদ্রর সন্থঙ্গ
অসংকতত নার্ক লঘার নরন্থক পবতত হন্থি। (৪েম সগ্ম ৮১ র্ন্ত্র) এর্ন বক
ললৌবকক বিষন্থয়ও শূদ্রন্থক লকান উপন্থদশ লদওয়া বনবষদ্ধ (৪েম সগ্ম ৮০)
র্নুসংবহতার সঙ্গনুিাদকারী েী ডাাঃ র্ুরাবরন্থর্াহন লসন শােী র্হাশয় ২য়
সন্থগ্মর ১২৭শ র্ন্থন্ত্রর আন্থলাচনায় বলন্থখন্থেন, “শূদ্রন্থক লযন কখনও িুল
কন্থর- বক িািা, কুশল লতা? ও জাতীয় প্রশ্ন না করা হয়।”
এর পবরন্থপ্রবিত লিন্থদর উপরুি ৪৮শ র্ন্থন্ত্র শূন্থদ্রর জনয ঋবষর বনকট
র্ঙ্গল কার্না করা িা ঋবষ ঈশ্বন্থরর বনকট হন্থত লয ধর্মীয় ও আধযাবত্মক
লজযাবত ও দীবি এন্থনন্থেন তা িািন ও িবত্রয়ন্থদর র্ত শূদ্রন্থদর দান
করার জনয প্রােমনা করা কল্পনাতীত িযাপার। এতদ্বারা স্পষ্ট হয় লয,
র্ন্থন্ত্র ঋবষর বনকট িাহ্মণ, িবত্রয় ও শূদ্র সকন্থল সর্ান িন্থল বিন্থিবচত
হন্থি এিং বতবন বিন্থশ্বর সিমন্থেণীর র্ানুষন্থক ধর্মীয় দীিা লদিার জনয
আগ্র্ন করন্থিন, অেমাৎ বতবন হন্থিন বিশ্ব জনীন ঋবষ এিং তাৌঁর এর্ন
ধর্ম হন্থি, যান্থত িািণ, িবত্রয় শূদ্র সকন্থল সর্ানিান্থি ধর্ম বশিা ও
দীিা করার ও ধর্ম পালন কারার অবধকার োকন্থি।
এরূপ লক বেন্থলন? বতবন হন্থলন হযরত র্ুহাম্মদ। বযবন র্ানুন্থষর র্ধযকার
লিদান্থিদ বনর্ূমল কন্থর লদন এিং বিশ্বর্ানন্থির প্রন্থতযকবট িযবির জনয
ধন্থর্মর অবধকার, কুরআন পান্থির অবধকার এিং আধযাবত্মক দীিা লাি
করার অবধকার ও র্সবজন্থদ প্রন্থিন্থশর অবধকার দান কন্থরন। তাৌঁর বনজস্ব
র্দীনার র্সবজন্থদর আযান দানকারীর সম্মান লাি কন্থরন ক্রীতদাস
বিলাল। তার িাণীসর্ূহ সিন্থচন্থয় লিশী সংগ্রহকারী এিং ইসলার্ ধর্ম লয
িযবির হাদীস িণমনার উপর সিমান্থপিা বনিমরশীল, বতবন হন্থলন
ক্রীতদাস আিূ হুরাইরা। হযরত লয িযবিন্থক বনজ লপাষযপুএ িন্থল গ্রহণ
কন্থরন, বতবন হন্থলন ত্রীতদাস যান্থয়দ। বতবন অবন্তর্কান্থল র্ুসবলর্ তসনয
িাবহনীর লসনাপবত বনিমাচন কন্থরন উি ক্রীতদাস যান্থয়ন্থদর পুত্র
উসার্ান্থক। এ কো অতীি সতয লয, তার বনকট এিং তার প্রচাবরত
ধন্থর্মই বিশ্বর্ানন্থির প্রন্থতযন্থক সর্ান র্যমাদা লাি কন্থরন্থেন ।যার
প্রবতফলন ইবতহান্থসর প্রবতবট পন্থত্র, প্রবত েন্থত্র লসানার অিন্থর অবঙ্কত
আন্থে। িারন্থতর ইবতহান্থস িাদশাহ ইলতুতবর্শ লযাগ্যতার বিবত্তন্থত বনজ
ক্রীতদাস সুিিগ্ীনন্থক বনজ কনযা দান কন্থরন এিং রাজবসংহাসন্থনর
উত্তরাবধকারী কন্থরন। পতবেিীর লকান ধর্ম র্ানুষন্থক এত িড় র্যমাদা
বদন্থত পান্থরবন। হযরত র্ুহাম্মদই লসই র্হান ঋবষ, বযবন িাহ্মণ, িবত্রয়
ও শূদ্র সকলন্থক দীবি দান কন্থরন্থেন। লস জনয কুরআন তান্থক বিশ্বনিী
তো বিশ্বজনীন ঋবষ িন্থল আখযা বদন্থয়ন্থে।
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এর পরিতমী ৪৯শ র্ন্থন্ত্র তান্থক ‘লিাধুযরশংসম্ব’- ‘িহুস্তম্ব’ িন্থল সন্থম্বাধন
করা হন্থয়ন্থে। অনযানয িহুর্ন্থন্ত্র যান্থক নরাশংস নর স্তত িলা হন্থয়ন্থে,
এখান্থন তান্থকই ‘িহুস্তত’ িলা হন্থয়ন্থে। অতএি, নরাশংস ও
লিাধুযরশংস, শেদ্বন্থয়র আবিধাবনক অন্থেমর দতবষ্টন্থত ‘র্ুহাম্মদ’ শন্থের পূনম
সার্িসযতা প্রকাশ করন্থে।
ইসলার্ ধর্ম বিশ্বর্ানন্থির সকন্থলর ধর্ম এিং লস ধর্ম পতবেিীর লশষ
প্রান্তন্থরখা পযমন্ত প্রচাবরত প্রসাবরত হন্থয়ন্থে। বহন্দু ধর্ম লকিলর্াত্র
িািণন্থদর ধর্ম এিং আযমািতমন্থর িাইন্থর প্রচার এর্ন বক ভ্রর্ণ করাও
বনবষদ্ধ করা হন্থয়ন্থে। যীশু বনন্থজন্থক লকিলর্াত্র নিী ইসরাঈলন্থদর
পয়গ্াম্বর িন্থল লঘাষণা কন্থরন্থেন এিং অনয জাবতন্থক কুকুর ও শূকর
আখযা বদন্থয় তান্থদর বনকট ধর্ম প্রচার বনবষদ্ধ কন্থরন্থেন। [র্বে ৭:৬, ১৫:
২৪:২৬]

লত ত্বার্দা আর্দস্তাবন িতু্্ঞয লত লসার্ান্থসা িতত্রহন্থতযষু সতপন্থত।
যত্ কারন্থক দশ িতত্রাণযপ্রবত িবহিমাত বন সহস্রাবন িহময়াঃ।।
[ঋন্থগ্দ ১র্ খি ৫৩ সুি ৬৯ র্ন্ত্র]
লহ সজ্জন পালক ইন্দ্র! শক্র হনন্থনর সর্য় লতার্ার আনন্দদায়ী সহায়
র্রুৎগ্ণ লতার্ান্থক হৃষ্ট কন্থরবেল, লহ িষমণকার ইন্দ্র! লস হিয ও
লসার্রস সর্ুদয় লতার্ান্থক হৃষ্ট কন্থরবেল। লয সর্য় তুবর্ শক্রন্থদর দ্বারা
অপ্রবতহত হন্থয় স্তবতকারক ও হিযদাতা যজর্ান্থনর জনয দশ সহস্র
শক্রগ্ন্থণর উপদ্রি বিনাশ কন্থরবেন্থল।
এখান্থন কন্থয়কবট বিষয় অনুধািন লযাগ্য (১) ইন্দ্র স্তবতকারণ ও
হিযদাতা যজর্ান্থনর জনয শত্রু বিনাশ কন্থরন। (২) শক্র সংখযা দশ
হাজার বেল। (৩) এই যুন্থদ্ধ ইন্দ্র িষমণকারী র্ূবতমধারণ কন্থরন এিং র্রুৎ
তো ঝড় ঝঞ্ঝা তাৌঁর সহায় বেল।
আর্রা ইবতহাস খুলন্থল লদখন্থত পাই লয, হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ এর দুবট নার্ বেল ১) র্ুহাম্মদ ২) আহর্াদ
র্ুহাম্মদ অেম প্রশংবসত; আহর্দ অেম প্রশংসাকারী। (History of the
Arabs, Prof hittih VIII) লিন্থদর বিবিন্ন লিন্থত্র ‘র্ুহাম্মদ’ এর
অেমিাচক নরাশংস, ইবঙ্গত প্রিূবতর উন্থল্লখ আন্থে, আিার লকান লকান
লিন্থত্র ‘আহর্াদ’ এর অেমোপক অহবর্বন্ধ, কার ইতযাবদ (প্রশংসাকারী)
রূন্থপ িবণমত হন্থয়ন্থে। এখান্থন স্তবতকারক অেমাৎ আহর্দ নান্থর্ উন্থল্লখয
হন্থয়ন্থে।
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হযরত র্ুহাম্মদ বিধর্মীগ্ন্থণর অতযাচার, উৎপীড়ন ও বনর্মর্ বনযমাতন্থনর
চরর্ সীর্া অবতক্রর্ করার ফন্থল এর্নবক তান্থক হতযা করন্থত উদযত
হন্থল বতবন ও তার বশষযগ্ণ বনরূপায় হন্থয় র্াততিূবর্ র্ক্কা তযাগ্ কন্থর
বতনশত র্াইল দূরিতমী র্দীনায় আেয় লনন। তখন র্ক্কািাসীগ্ণ র্দীনা
আক্রর্ণ করার পবরকল্পনা কন্থর এিং ৬২৭ খতষ্টান্থে দশ হাজার তসনয
বনন্থয় র্দীনার চতুবদমক অিন্থরাধ কন্থর। র্ুসবলর্গ্ণ আত্মরিান্থেম র্দীনার
চতুবদমন্থক পবরখা খনন কন্থরন। এই সর্য় হিাৎ প্রচি ঝড় ও িতবষ্ট আরম্ভ
হয় এিং শক্রগ্ন্থণর সর্স্ত বশবির বেন্ন বিন্ন কন্থর লদয়। তখন তারা
পলায়ণ করন্থত িাধয হয়। এই যুন্থদ্ধ ইবতহান্থস ‘আহযান্থির যুদ্ধ িা
পবরখার যুদ্ধ’ নান্থর্ খযাতسلْنَا عَ َليْهِ ْم
َ ْكمْ جُنُودٌ َفأَر
ُ ْكمْ إِذْ جَاءَت
ُ ْيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْ َمةَ اللَـهِ َعلَي
َ َرِحيًا وَجُ ُنودًا َلمْ تَ َروْهَا ِۗ َوكَان
﴾٩﴿ اللـهُ ِبمَا تَعْمَلُو َن بَصِريًا
‘লহ র্ুবর্নগ্ণ! লতার্ারা আল্লাহর সাহাযযন্থক িরণ কর; যখন লতার্ান্থদর
উপর স্বজাবতরা আক্রর্ণ করন্থত আগ্ত হয়, তখন আবর্ তান্থদর
বিরুন্থদ্ধ প্রচি ঝড়িতবষ্ট এিং লতার্ান্থদর অদতশয লফন্থরশ তাগ্ণন্থক লপ্ররণ
কবর। লতার্রা যা কর আল্লাহ তা লদন্থখন।’ (সূরা আহযাি, আয়াত ৯)
বক অপূিম ঐবতহাবসক বর্ল।
উি র্ন্ত্রবট অেিমন্থিন্থদ ২০ খি ও ৩ অনুিাক ৪েম সুন্থির ৬ষ্ঠ র্ন্থন্ত্রও
উন্থল্লবখত আন্থে।
বিবিন্ন যুদ্ধ অবিযান
যুধযযুধর্ুপ লঘন্থদবষ ধষ্ণুয়া পুরা পুরং সবর্বদং হংন্থসযাজসা।
নর্যা যবদন্দ্র সংখযা পরািবত বনিহমন্থয়া নর্ুবচং নার্ র্াবয়নন।।
তং করির্ুত পণময়ং িিীন্থস্তবজষ্টািাবতবেিসয িতমনী।
েং শত িঙ্গ দসযাবিনত্ পুন্থরাহনানুদাঃ পবরষূতা ঋবঝশ্বনা।
(ঋন্থগ্দ ১র্ র্িল ৫৩সুি ৭-৮ র্ন্ত্র)
উি র্ন্ত্র দুবট অেিমন্থিন্থদ ২০শ র্িল ৩য় অনুিাক ৪েম সুন্থি ৭-৮
র্ন্থন্ত্রও উন্থল্লবখত হন্থয়ন্থে।
লিন্থদর িারত বিখযাত িাষযকার পবিত লের্করণ দাস বত্রন্থিদী র্হাশয়
উি র্ন্ত্রদ্বন্থয়র অেম এিান্থি কন্থরন্থেনলহ ঐশ্বযমিান লসনাপবত তুবর্ যুদ্ধ হন্থত যুদ্ধান্তন্থর গ্র্ন কর এিং িল
প্রন্থয়ান্থগ্ দূন্থগ্মর পর দূগ্ম বংস কর। তুবর্ নর্নীয় বর্ন্থত্রর সন্থঙ্গ দূর
লদশস্থ (নর্ুবচন) ির্ার অন্থযাগ্য প্রবসবদ্ধ কপট িযবিন্থক হতযা কন্থরে।
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লহ রাজন তুবর্ অবতবেগ্ণন্থক আেয়দানকারী পুরুষগ্ন্থণর অতযন্ত
লতজস্বীয়তা দ্বারা বহংসুক ও আত্মসাৎকারীন্থক িধ কন্থরন্থে। তুবর্
র্াদিমিকারী প্রবতকূল দতবষ্টগ্ণ কততমক সরল স্বিাি পুরুষগ্ণন্থক
পবরন্থিবষত শত দূগ্মন্থক চূনম কন্থরে।
এখান্থন র্ন্থন্ত্র আন্থলাচয ঋবষর দু’বট পবরচয় দান করা হন্থয়ন্থে।
১। বতবন যুদ্ধ হন্থত যুদ্ধান্তন্থর গ্র্ন করন্থিন অেমাৎ বতবন িহু যুদ্ধ
করন্থিন।
২। দূন্থগ্মর অবধকারী চুবিিঙ্গকারী কপট িযবিন্থদর সন্থঙ্গ তার যুদ্ধ হন্থি
এিং তান্থদরন্থক পরাবজত করন্থিন।
৩। তাৌঁর লসনািাবহনীন্থত অবতবেগ্ণন্থক আেয়দানকারীগ্ণ োকন্থিন।
এিন্থণ ইবতহান্থসর পতষ্ঠার বদন্থক দতবষ্টপাত করন্থল লদখা যায় লয, হযরত
র্ুহাম্মাদন্থক জীিন্থন যত িার ধর্মশক্রন্থদর বিরুন্থদ্ধ যুদ্ধ করন্থত হন্থয়ন্থে,
অনয লকান ঋবষর জীিন্থন তা ঘন্থটবন। বতবন জীিন্থন যত যুদ্ধ কন্থরন্থেন,
তন্মন্থধয প্রধান হল িদন্থরর যুদ্ধ, ওহুন্থদর যুদ্ধ, পবরখার যুদ্ধ, খায়িান্থরর
যুদ্ধ, িনু কুরায়জার যুদ্ধ, িনু নজীন্থরর যুদ্ধ, িনু র্ুস্তাবলন্থকর যুদ্ধ,
হুদায়বিয়ার চুবি, র্ক্কা বিজয়, হুনান্থয়ন্থনর যুদ্ধ, তাবয়ন্থফর যুদ্ধ,
তািুন্থকর যুদ্ধ ইতযাবদ। এোড়া আন্থরা কতগুন্থলা যুদ্ধ অবিযান আন্থে,
লযগুন্থলান্থত বতবন িযবিগ্তিান্থি লযাগ্দান কন্থরন বন, বকন্তু তাৌঁর বনন্থদমশ
র্ন্থত পবরচাবলত হন্থয়ন্থে। লস জনয উপন্থরাি ৭র্ র্ন্থন্ত্র উন্থল্লখ করা
হন্থয়ন্থে লয, লহ ঐশ্বযমিান লসনাপবত, তুবর্ যুদ্ধ হন্থত যুদ্ধান্তন্থর গ্র্ন কর।
২। হযরত র্ুহাম্মদ যখন র্াততিূবর্ র্ক্কা তযাগ্ কন্থর র্দীনায় আগ্র্ন
কন্থরন, যখন বতবন র্দীনািাসী লপৌত্তবলক, ইহুদী, খতষ্টান প্রিতবত সকল
জাবতর সান্থে একবট শাবন্তচুবি সম্পাদন কন্থরন। বকন্তু এক িৎসন্থরর
র্ন্থধয ইহুদীগ্ণ বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা করন্থত আরম্ভ কন্থর এিং
শাবন্ত চুবি িঙ্গ কন্থর। র্দীনা ও খাইিান্থরর ইহুদীগ্ণ বেল িহু দূন্থগ্মর
অবধকারী। তারা হযরত র্ুহাম্মন্থদর বিরুন্থদ্ধ ষড়যন্ত্র ও সর্রান্থয়াজন
করন্থত োন্থক। যার পবরণান্থর্ িনু কুরায়জার যুদ্ধ, িনু নজীন্থরর যুদ্ধ, িনু
কায়নুকার যুদ্ধ এিং খায়িান্থরর যুদ্ধ সংঘবটত হয়। হযরত র্ুহাম্মদ
কপট ও চুবিিঙ্গকারী ইয়াহুদীন্থদর সকল দূগ্ম চূণম কন্থর লদন এিং
তান্থদর পরাবজত কন্থরন। লদখুন কত সােমক সার্িসয।
৩। র্ক্কা হন্থত আগ্ত হযরত র্ুহাম্মদ ও তার বশষযগ্ণন্থক অবতবে রূন্থপ
র্দীনার র্ুসবলর্ আেয় লদন ও সিমন্থতা প্রকান্থর সাহাযয কন্থরন। এজনয
ইবতহান্থস তারা আনসার তো আেয়দাতা ও সাহাযযকারী নান্থর্ খযাত
আন্থেন। অবতবেগ্ণন্থক আেয়দানকারী ও সাহাযযকারী আনসার িাবহনী
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হযরত র্ুহাম্মন্থদর সন্থঙ্গ ঐ সকল যুন্থদ্ধ লযাগ্দান কন্থরন। হযরত র্ুহাম্মদ
োড়া পতবেিীর অনয লকান ঋবষর জীিন্থনর সন্থঙ্গ উপন্থরাি র্ন্ত্রসর্ূন্থহর
বর্ল লদখন্থত পাওয়া যায় না।
র্ক্কা বিজয়
ত্বন্থর্তািনরান্থি বদ্বদমশািন্ধুনা সুপ্রিন্থসাপজগ্ম। ষবষ্টং সহস্রা নিবতং
নিশ্রুন্থতা বন কুচন্থক্রণ রেযা দুস্পাদািতণক। ৯ [ঋন্থিদ ১র্ খি ৫৩ সুি
৯র্ র্ন্ত্র]
সহায় রবহত সুেিা নার্ক রাজার সান্থে যুদ্ধ করার জনয লয বিংশ
নরপবত ও ষাট হাজার বনরানব্বই অনুচর এন্থসবেল, লহ প্রবসদ্ধ ইন্দ্র,
তুবর্ শত্রুন্থদর অলিয রেচক্র দ্বারা তান্থদর পরাবজত কন্থরবেল।(রন্থর্শ
চন্দ্র দত্ত অনুবদত) উি র্ন্ত্রবট অেিমন্থিন্থদ ২০শ খি, ৩য় অনুিাক ৪েম
সুন্থির ৯র্ র্ন্থন্ত্র ও উন্থল্লবখত আন্থে।
িারতবিখযাত লিন্থদর িাষযকার লখর্করণ দাস বত্রন্থিদী র্হাশয় উি
র্ন্থন্ত্রর অেম কন্থরন্থেন, লহ ইন্দ্র (ন্থহ ঐশ্বযমিান লসনাপবত) তুবর্ িহু
িীবতমিান, শত্রু হতযাকারী, অে চালনাকারী, রাজান্থক লতার্ার পবরত্রান
ও প্রবতপালন সাধন দ্বারা রিা কন্থরে। তুবর্ এই পূজনীয় ও চবরন্থত্র
আদশমিান রাজার জনয সাহাযযকারী ঋবষ, অবতবেগ্নন্থক আেয়
দানকারী ও চলর্ান র্ানিজীিন্থনর সবহত ধনিান্থনর নযায় আচরণ অেমাৎ
র্হৎ ও র্যমাদাকর আচরণ করন্থত োন্থকা।। ১০
[সুেিসর্-িহুকীবতমিান; তুিমযানর্ শত্রু হতযাকারী অে চালনাকারী;
কুতসম্-সাহাযযকারী ঋবষ; অবতবেির্ম-অবতবেগ্ণন্থক আেয় দানকারী
চলর্ান র্ানুষ]
এখান্থন উন্থল্লখ করা হন্থয়ন্থে লয, কীবতমিান, শত্রু হতযাকারী, পূজনীয় ও
চবরন্থত্র আদশমিান রাজার পন্থে সাহাযযকারী ঋবষ, অবতবেগ্ণন্থক আেয়
দানকারী এিং চলর্ান র্ানুষগ্ণ োকন্থিন।
প্রশ্ন হল, তাৌঁরা কারা? আর্রা ইবতহান্থস লদখন্থত পাই লয, যখন র্ক্কায়
বিধর্মীগ্ন্থণর অর্ানুবষক অতযাচার-উৎপীড়ন্থন হযরত র্ুহাম্মদ ও তাৌঁর
বশষযগ্ন্থণর জীিন ধারণ করা সংকটর্য় হয়, তখন বনরূপায় হন্থয় তার
বশষযগ্ণ প্রের্তাঃ লদশতযাগ্ কন্থর আবিবসবনয়ার (িতমর্ান নার্
ইবেওবপয়া) গ্র্ন কন্থরন। র্ক্কায় বিরুদ্ধাচরণকারী শত্রুগ্ন্থণর এক
প্রবতবনবধ দল আবিবসবনয়ার ‘খতষ্টান িাদশাহ’র বনকট বগ্ন্থয় র্ুসবলর্
বশষযগ্ণন্থক লফরৎ চায়, বকন্তু িাদশাহ হযরত র্ুহাম্মদন্থক সতয পয়গ্ম্বর
ও ঋবষ িন্থল স্বীকার কন্থরন এিং র্ুসবলর্গ্ণন্থক আেয় দান কন্থরন।
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পুনরায় হযরত র্ুহাম্মদ ও তার বশষযগ্ণ র্ক্কা তযাগ্ কন্থর র্দীনায়
আগ্র্ন কন্থরন এিং র্দীনািাসীগ্ণ তান্থদরন্থক আেয় দান কন্থরন।
ইবতহান্থস উি চলর্ান লদশতযাগ্ী িযবিগ্ণ র্ুহাবজর এিং আেয়
দানকারীগ্ণ আনসার (সাহাযযকারী) নান্থর্ খযাত আন্থেন।
র্ন্থন্ত্র আবিবসবনয়ার িাদশাহ পুণযিান বেন্থলন িন্থল তান্থক সাহাযযকারী
ঋবষ িলা হন্থয়ন্থে, লদশতযাগ্ী র্ুহাবজরগ্নন্থক চলর্ান র্ানুষ এিং
র্দীনার
আেয়দানকারীগ্ণন্থক
অবতবেগ্ণন্থক
আেয়দানকারী,
অবতবেিৎসল িলা হন্থয়ন্থে।
দশ সহস্র অনুচরসহ র্ার্হ
অেিমন্থিন্থদ প্রবতশ্রুত র্হাপুরুষ র্ার্হন্থক দশ সহস্র গ্ািী অেমাৎ সাধু
অনুচরিগ্ম প্রদান করা হন্থি িন্থল িবিষযদ্বাণী করা হন্থয়ন্থে।
এষ ঋষন্থয় র্া র্ন্থহ শতং বনস্কান দশ স্রজাঃ।
ত্রীবন শতানযিমতা সহস্রা দশ লগ্ানার্॥৩
[অেিমন্থিদ ২০শ খি ৯র্ অনুিাক ৩১শ সুি ৩য় লোক]
অেম- ঈশ্বর র্ার্হ ঋবষন্থক একশত স্বণম র্ুদ্রা, দশবট হার, বতনশত অশ্ব
ও দশ সহস্র গ্ািী বদন্থিন। লকান ঋবষ পতবেিীন্থত স্বণম র্ুদ্রা ও হার লাি
কন্থর অশ্ব ও গ্ািী প্রবতপালন করার জনয আগ্র্ন কন্থরন না। ঐগুন্থলা
দ্বারা বিবিন্ন গুন্থণ গুণাবিত বশষযিমগ্ন্থক বনন্থদমশ করা হন্থয়ন্থে।
ঋন্থিদ ৫র্ র্িল ২৭ সুি ১র্ লোন্থক আন্থে- অনস্বন্ত সৎপবতর্মার্ন্থহ লর্
গ্ািা লচবতন্থষ্ঠাঅসুন্থরা র্ন্থঘানাঃ
তত্রিতন্থষ্ণা অন্থগ্ন দশবিাঃ সহনিনিমশ্বানর ত্রযরুন বশ্চন্থকত॥
অেমাৎ চক্রবিবশষ্ট যান্থনর অবধকারী (উচ্চর্যমাদা সম্পন্ন) সতযিাদী ও
সতযবপ্রয় চরর্োনী, শবিশালী ও র্ুিহস্ত ‘র্ার্হ’ আর্ান্থক তার িাণী
দ্বারা অনুগ্রহ কন্থরন্থেন। সিমশবির্ানন্থর পুত্র সকল সদগুন্থণর অবধকারী
বনবখল বিন্থশ্বর বহতকারী দশ সহস্র অনুচরসহ বিখযাত হন্থি।
এিন্থণ লিন্থদর বিবিন্ন স্থান্থন র্ার্হ ঋবষর লয সকল লিণ প্রদান করা
হন্থয়ন্থে, তা একত্র করন্থল লদখা যায় লযক) র্ার্হ র্রুস্থলিাসী উষ্ট্রান্থরাহী হন্থিন।(অেিমন্থিদ ২০র্ র্িল ৯র্
অনুিাক ৩১ সুি)
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খ) র্ার্হ দশ সহস্র অনুচরসহ বিখযাত হন্থিন। (ঋন্থিদ ৫র্ র্িল ২৭
সুি)
গ্) র্ার্হর যুন্থগ্ লিদ োড়া অনয লস্তাত্র রবচত হন্থি ও যন্থে পবিত হন্থি।
[ঋন্থিদ ১র্ র্িল ১০৯ সুি ২য় লোক।]
র্ার্হ র্হাপুরুষ আযম জাবত িবহিূমত র্রু বনিাসী উষ্ট্রান্থরাহী হন্থিন।
কারণ, র্নু সংবহতা র্ন্থত আযমজাবতর জনয উন্থটর দুধ পান বনবষদ্ধ (র্নু
৫০৮) উহার লগ্াশত িিণ করন্থল অফকতে প্রায়বশ্চত করন্থত হন্থি
(র্নু ১১:১৫৭) এিং উন্থট চড়ন্থল প্রাণায়র্ শাবস্তন্থযাগ্য পাপ হন্থি। (র্নু
১১:২০২)।
আযম ঋবষগ্ন্থণর র্ন্থধয লকউ দশ সহস্র অনুচরসহ বিখযাত হন নাই এিং
লিদ িযতীত নতুন লস্তাত্র রচনা কন্থর যন্থে পাি করার বনন্থদমশও লদন
নাই ।
পিান্তন্থর হযরত র্ুহাম্মদ আরি লদন্থশর র্রুস্থলিাসী ও উষ্ট্রান্থরাহী
বেন্থলন। বতবন ঐবতহাবসক র্ক্কা অবিযান্থন দশ সহস্র অনুচরসহ বিজয়
লাি কন্থর পতবেিী বিখযাত হন এিং তাৌঁর উপর ‘কুরআন’ নার্ক নতুন
লস্তাত্র অিতীণম হয়, যা প্রবতবট নার্ায ও বিবিন্ন ধর্মানুষ্ঠান্থন পাি করা
আিবশযক করা হন্থয়ন্থে। কুরআন পাি না করন্থল নার্াযই হন্থি না।
স্বনার্ধনয ঐবতহাবসক তার রবচত Life of Muhammad
Washingtion Irving নার্ক গ্রন্থে উন্থল্লখ কন্থরন্থেন- র্হানিী
র্ুহাম্মদ দশ হাজার বশষযসহ এই দুাঃসাহবসক অবিযান র্ক্কা বিজন্থয়
িবহগ্মত হন।
সুতরাং আরি র্রুন্থদশ বনিাসী উষ্ট্রন্থরাহী, নতুন লস্তাত্র পািকারী ও দশ
সহস্র অনুচন্থরর লনতা হযরত র্ুহাম্মদই লয লসই ঋবষ, এটা প্রতযয় হয়।
আন্থরা আশ্চন্থযমর বিষয় এই লয, িাইন্থিন্থলর বতনবট স্থান্থন দশ সহন্থস্রর
লনতা এক র্হাপুরুষ আবিিমান্থির িবিষযদ্বাণী করা হন্থয়ন্থেক) র্হাপুরুষ র্ুসা র্ততুযকান্থল িবিষযদ্বাণী কন্থরন- The lord came
from sinai and rose up from seir into them he
shined forth from mount paron and he came withhe
thousands of saints from his right hand went afiery
law for them (Deuteronomy 33:2) সদা প্রিু সীনায় হন্থত
এন্থলন, সায়ীর হন্থত তান্থদর প্রবত উবদত হন্থলন, ফারান পিম হন্থত
আপনা লতজ প্রকাশ করন্থলন; বতবন দশ সহস্র সাধুগ্ন্থণর সন্থঙ্গ এন্থলন,
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তান্থদর জনয তার দবিণ হন্থস্ত অবগ্নর্য় িযিস্থা বেল (বদ্বতীয় বিিরণ
৩৩:২)। িাইন্থিন্থলর িণমনা র্ন্থহ ফারাণ হল আরি লদশ (আবদ পুস্তক
২১:২৯)।
খ) My beloved is white and ruddy, the chiefest
among the ghousand (Soloman's Song 5:10) “আর্ার
বপ্রয় শুভ্র ললাবহত িণম, বতবন দশ সহন্থস্রর র্ন্থধয প্রধান লনতা (সলর্ন্থনর
গ্ীত ৫:১০)
গ্) Behold, the loft cometh with ten thousands of
his saints (New Tretament Jude 1:14) লদখ, সদাপ্রিূ দশ
সহস্র সাধুগ্ন্থণর সহকান্থর আগ্র্ন কন্থরন্থেন। (যীহুদা ১:১৪)
লিদ ও িাইন্থিল উিয় ধর্মগ্রে কত বনখুৌঁতিান্থি একই িবিষযদ্বাণী
কন্থরন্থে এিং কত স্বােমকিান্থি তা হযরত র্ুহাম্মদন্থক বনন্থদমশ করন্থে।
র্হািারন্থতর িবিষযদ্বাণী
এখান্থন র্হািারন্থতর িনপন্থিম উন্থল্লবখত িবিষযদ্বাণী বলবখত হল, যা
েীরাজকতষ্ণ রায় কততমক িাংলা পন্থদয অনুবদত (র্ুবদ্রত ১২৯৮ িাং) ১৯০
অধযায়কালক্রন্থর্ বিষ্ণুযশা নান্থর্ন্থত িাহ্মণ,
সন্তল গ্রান্থর্ন্থত জন্ম লইন্থি তখন।
র্হািীযম র্হািুবদ্ধ কিী তাৌঁর ঘন্থর,
জবন্মন্থিন যো কান্থল লদি কাযম তন্থর।
(ক) র্নন র্ান্থত্রন্থত তাৌঁর যুদ্ধ প্রন্থয়াজন,
যািতীয় দ্রি সি হন্থি আন্থয়াজন।
িাহন, কিচ আর আয়ধ বনকর,
িহু লযাদ্ধা আবসন্থিন তাৌঁহার লগ্াচর।
(খ)ধন্থর্মর বিজয় আর হইয়া সম্রাট,
প্রসন্ন হইয়া ললাক সহ বনজ িাহ্মণ।
দবলন্থিন লহকুল রাবখন্থত িাহ্মণ,
যুগ্ পবরিতমক লস পুরুষ রতন।
(গ্)র্াকমন্থন্ডয় কবহন্থল, গুণ লহ রাজন,
কাকী অিতান্থর এইরূন্থপ নারায়ন।
লচৌরিয় কবর লশন্থষ অশ্বন্থর্ধ যাগ্,
আরবম্ভন্থি ঘটাসহ লসই র্হািাগ্।
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(ঘ)ন্থর্বদনী র্িল কবর িাহ্মন্থণ অপমণ,
বিধাতত-বিবহন কবর র্যমাদা স্থাপন।
(ঙ)পন্থর রর্ণীয় এক ক্নন বিতন্থর,
করন্থির প্রন্থিশ লয হবরশ অন্তন্থর।
িূন্থলান্থকর অবধিাসী যত র্রগ্ণ,
লসই বনয়ন্থর্ন্থত কাযম কবরন্থি তখন।
(চ)পুনাঃ লয আবসয়া সতযযুগ্ লদখা বদন্থি,
অপূণম ঘুবচন্থি সতয িাবড়য়া উবিন্থি।
বক্রয়ািান হইন্থিন যত নরগ্ণ,
সকন্থলন্থত রবহন্থিক প্রফুবল্লত র্ন।
(ে)পূন্থিম লযই আেন্থর্ন্থত পাষান্থন্ডর দন্থল,
রবহত পুবরয়া সদা পাপ লকালাহন্থল।
লসই সি স্থান্থন তন্থি সতয পরায়ণ,
িহুবিধ ললাক, রাজা, হইন্থি দশণম।
(জ)র্ন্দ সংস্কার যবত বচরিদ্ধ সূত্র,
প্রজাগ্ন র্ন হইন্থত হইন্থি বনর্ূমল।
(ঝ)সর্ুদয় ঋতুন্থতই শসয যািতীয়,
জনবসন্থি নাবশিান্থর দুাঃখ পর দীয়।
র্ুনন্থষারা দানিত বনয়র্ সাধন্থন।
িড় হইন্থিক তন্থি আনবন্দত র্ন্থন।
(ঞ)জগ্যে পরায়ণ হন্থি বিপ্রগ্ণ
ষটকন্থর্ম রবহন্থিক সিাকার র্ন।
ধন্থর্ম অবিলাষী রি প্রফুল্লা দতদয়,
িবত্রন্থয়রা বিক্রন্থর্ত কবরন্থিক জয়।
(ট)ধর্ম সহকান্থর যবত নরপবতগ্ণ,
কবরন্থি সুবিচান্থর পতবেিী পালন।
এন্থচ িাষন্থপ্রাি আর ঋবষগ্ণ হন্থত,
সম্ভুত পুরাণ যাহা আন্থে বিবধর্ন্থত।
লতার্ার সর্ীন্থপ তাহা কবরনু কীতমন,
অতীত ও অনাগ্ত কবরয়া িণমনা।
পতবেিীর িতমর্ান সিযতা যুন্থগ্র পূন্থিম এর্ন এক যুগ্ বেল, যখন পতবেিী
বশিা দীিা, তনবতকতা, আধযাবত্মকতা সিমবদক বদন্থয় অন্ধকান্থর
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বনর্বজ্জত বেল। ঐবতহাবসকগ্ণ লসটা অন্ধকার যুগ্ িন্থল বচবহৃত
কন্থরন্থেন। ঐ যুগ্ন্থক জানা আর্ান্থদর জনয অপবরহাযম। কারণ ঋবষ কিী
আগ্র্ন্থনর পূন্থিম পতবেিীন্থত ঐরূপ যুগ্ হন্থি, তৎপর কিী আবিিূমত হন্থয়
তার বিনাশ করন্থিন। বতবন সিযতা ও োন বিোন্থনর যুন্থগ্ আসন্থিন না,
িরং বতবন অেতা ও অন্ধকার যুন্থগ্ পতবেিীন্থত যুগ্পবরিতমক
র্হাপুরুষরূন্থপ এন্থস সিযতা ও সতয োন্থনর বিকাশ ঘটান্থিন। অতএি,
িতমর্ান সিযতার যুন্থগ্ কিীর জনয অন্থপিা করা ধর্মশাে বিরুদ্ধ কাজ।
লদখন্থত হন্থি, পতবেিীন্থত এর্ন লকান যুগ্ বেল, যা অেতা ও অন্ধকান্থরর
যুগ্ এিং লসই যুন্থগ্ এর্ন লকান র্হাপুরুষ আবিিূত
ম হন্থয়ন্থেন বক-না,
বযবন এন্থস সতয ধর্ম প্রবতষ্ঠা কন্থরন্থেন, পতবেিীন্থত নযান্থয়র বিচার প্রবতষ্ঠা
কন্থরন্থেন, শুধু সদ্বািাণী দ্বারা নয়, শবি ও যুদ্ধ দ্বারাও অণযান্থয়র বিনাশ
কন্থরন্থেন, পতবেিী িযাপী তাৌঁর ধর্ম েবড়ন্থয় পন্থড়ন্থে, পতবেিীর ইবতহান্থস
এক অিূতপূিম শবি ও র্হা বিিয়রূন্থপ তার রাজত্ব কান্থয়র্ হন্থয়ন্থে,
বতবন একাধান্থর ঋবষ এিং সম্রাট র্হািারত কত সুন্দররূন্থপ কিীর
পবরচয় প্রদত্ত হন্থয়ন্থেধন্থর্মর বিজয় আর হইয়া সম্রাট,
প্রসন্ন হইয়া ললান্থক সহ বনজ িাট।
দবলন্থিন লেেল রাবখন্থত িাহ্মণ,
যুগ্ পবরিতমক লস পুরুষ রতন
ঐবতহাবসক Prof. Philip K. Hitti Zuvi History of the
Arabs গ্রন্থে বলন্থখন্থেনThe term Jahiloyah, Usually rendered time of
ignorance or barbarism. The Jahlyah period, as
used here, coves the century immediately Preeding
the rise of Islam (Part Chapter VII Page 87.
জান্থহবলয়ার অেম হল অেতা িা িিমরতার যুগ্।
অেতা ও িিমরতার যুগ্ িলন্থত ইসলার্ আবিিমাি হওয়ার পূিমিতমী যুগ্
যুঝায়।
ঐরূপ অেতা ও িিমরতার যুন্থগ্ হযরত র্হাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ র্ক্কার প্রধান পুন্থরাবহন্থতর গ্তন্থহ জন্মগ্রহণ কন্থরন- তিশাখ র্ান্থসর
শুলপন্থির দ্বাদশ তাবরন্থখ, লয তাবরখ সম্পন্থকম সকল ধর্মগ্রে একর্ত।
পতবেিীন্থত যত ধর্ম আন্থে, তান্থদর যত র্হাপুরুষ ঋবষ, লদিতা আন্থেন
তাৌঁন্থদর র্ন্থধয কান্থরা পূণমাঙ্গ ইবতহাস খুৌঁন্থজ পাওয়া যান্থি না। বকন্তু হযরত
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র্ুহাম্মদ সম্পন্থকম র্ুসবলর্ বিন্থদ্বষী খতষ্টান ঐবতহাবসক Prof. Philp K.
Hitti র্হাশয় পযমন্ত স্বীকার করন্থত িাধয হন্থলন লয, র্হাপুরুষগ্ন্থণর
জগ্ন্থত একর্াত্র হযরত র্ুহাম্মন্থদর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র
জন্ম হল ইবতহান্থসর আন্থলান্থক উজ্জ্বল- The only one of the
World prophets to be born within the fuill light of
history (History of the Arabs, Chapter VIII, Page
III)
ধর্ম বিজয়ী আর সম্রাট- The while the one hanp and the
sword with the other (Hitti Part Ch XI Page143)
হযরত র্ুহাম্মন্থদর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র এক হান্থত
কুরআন, অনয হান্থত তারিারী (বেল)
র্হািারন্থত কিীর পবরচয় দান প্রসন্থঙ্গ উন্থল্লখ করা হন্থয়ন্থেক) বতবন যুদ্ধ করন্থিন-হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
একর্াত্র র্হাপুরুষ, বযবন ধর্মপ্রচান্থরর সবহত যুদ্ধ কন্থরন্থেন।
খ) বতবন ধর্ম বিজয় সম্রাট, বহন্দু, ইহূদী, খতষ্টান ধর্মসর্ূহ অসংখয
লদিতা, র্হাপুরুষগ্ন্থণর দ্বারা ধারািাবহকিান্থি প্রবতবষ্ঠত হন্থয়ন্থে এিং
উি ধর্মগুন্থলার সন্থঙ্গ রাজন্থত্বর লকান সম্পকম লনই। বকন্তু হযরত র্ুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ একাই একবট ধর্ম এিং একবট রাজয
প্রবতবষ্ঠত কন্থরন, যা একর্াত্র ‘কিী অিতার’ করন্থিন িন্থল শােসর্ূন্থহ
িবিষযদ্বাণী করা হন্থয়ন্থে।
গ্) লচৌর তো বিধর্মীন্থদর বিনাশ লশন্থষ অশ্বন্থর্ধ যাগ্ করন্থিন- হযরত
র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ সর্গ্র বিধর্মীন্থদর বিনাশ ও
সর্গ্র আরি জয় করার পর লশষ হজ্জ্বিত কুরিানী পালন কন্থরন। এই
জনয এক The farewell Piligeramag িা বিদায় হজ্জ্ব িলা হয়
এর বতন র্াস পন্থরই বতবন পরন্থলাক গ্র্ন কন্থরন।
ঘ) বতবন বিধাতত-বিবহত অেমাৎ ঐশীবিধান লাি করন্থিন-হযরত র্ুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ ঐশী বিধান কুরআন প্রাি হন এিং তা
পতবেিীন্থত স্থাপন কন্থরন।
ঙ) বতবন স্বন্থদন্থশ োকন্থিন না। িরং পন্থর রর্নীয় কাননযুি স্থান্থন
অিস্থান করন্থিন-হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
স্বন্থদশ তযাগ্ কন্থর র্দীনায় অিস্থান কন্থরন, যা বেল অতযন্ত রর্নীয় স্থান
: Madina was much more favoured by nature (Hitti
part I ch vii Page 104)
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“িূন্থলাক অবধিাসীগ্ণ লসই বনয়ন্থর্ কাযম করন্থি” ইসলান্থর্ আজ পযমন্ত
প্রবতবট র্ানুষ অনুরূপিান্থি র্ক্কায় হজ্জ ও কুরিানী করার পর র্দীনায়
যাওয়ার বনয়র্ পালন করন্থে।
চ) লয যুন্থগ্ সতযযুগ্ আসন্থি এিং অধর্ম ঘুচন্থি-হযরত র্ুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ যখন র্ক্কা বিজয় কন্থরন, তখন বতবন
কুরআন্থনর এই লোক পাি কন্থরন-সতয এন্থসন্থে, বর্েযা-অধর্ম বনবশ্চহৃ
হন্থয়ন্থে- Towards th end of January 630 the conquest
of of Makkah was complete. Entering its great
sanctuary Muhammad Smashed the many idals,
said to have numbered three hundred and sixty,
exclaming, Trath come and falshood that vanished!
(Hitti Part 1 ch. 8 Page 118).
ে) পূন্থিম লসই আেন্থর্ পাষন্থন্ডর দল পাপ লকালাহল করত, কিী তা
উদ্ধার কন্থরন উপন্থর উন্থল্লবখত হন্থয়ন্থে লয, র্ক্কার সিন্থচন্থয় িড় ধর্মস্থান
প্রবতর্াপূজকগ্ন্থণর হস্তগ্ত বেল হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লার্ তা উদ্ধার কন্থরন।
জ) বতবন বচর িদ্ধর্ূল কুসংস্কারসর্ূহ বনর্ূমল করন্থিন হযরত র্ুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ ইসলার্ ধন্থর্মর র্াধযন্থর্ সকল
কুসংস্কার বনর্ূমল কন্থরন এিং িণমন্থিদ জাবতন্থিদ উন্থেদ কন্থর ধর্ম
পালন্থন সকলন্থক অবধকার দান কন্থরন।
ঝ) বতবন দান িন্থতর বনয়র্ সাধন করন্থিন। ইসলান্থর্ প্রবতবট ধনিান
িযবির আন্থয়র উপর যাকাত রূন্থপ শতকরা আড়াই টাকা দান করা
িাধযতার্ূলক করা হন্থয়ন্থে, যা পতবেিীর লকান ধন্থর্ম লনই।
ঞ) তখন সকন্থল ষটকন্থর্ম রত োকন্থিন, হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ র্হাপুরুষ রূন্থপ পাৌঁচবট এিং সম্রাট রূন্থপ একবট
লর্াট েয়বট বিষন্থয়র বনন্থদমশ লদন। এক আল্লাহন্থত বিশ্বাস, নার্ায,
লরাযা, হজ্জ, যাকাত এিং বজহাদ এিং তার যুন্থগ্ প্রবতবট র্ুসবলর্ন্থক
উি েয়বট কান্থযম রত োকন্থত হত।
সুতরাং সুস্পষ্টরূন্থপ লদখা যান্থে লয, এই সিযতা ও োন-বিোন্থনর
উন্নবতর যুন্থগ্ নয়, িরং ঐবতহাবসকগ্ণ লয যুগ্ন্থক অেতা ও িিমরতার
যুগ্ িন্থল বচবহৃত কন্থরন্থেন, লসটাই কবল যুগ্। লসই কবল যুন্থগ্ আবিিূমত
হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ লয ধর্ম, গুণািলী,
আদশম, ঐশীবিধান, লয প্রতাপ ও পরাক্রর্ বনন্থয় এন্থসবেন্থলন এিং
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কিীর গুণািলী ও লিণসর্ূহ সন্থঙ্গ তাৌঁর লয সার্িসয পবরলবিত হয়,
তা একাধারা অিূতপূিম এিং বিিয়কর। বিন্থশ্বর র্ানুষ আজ স্বীকার
করন্থত িাধয হন্থয়ন্থে লয, ধর্মজগ্ন্থত তাৌঁর র্ত বসদ্ধ র্হাপুরুষ ধন্থর্মর
বিজয়ী কখন্থনা আবিিূমত হনবন এিং পতবেিীর ইবতহান্থস তাৌঁর র্ত রাজয
প্রবতষ্ঠাতা সম্রাটও লকউ জন্মগ্রহণ কন্থরবন।
র্ুবতম পূজা ললাপকারী কবি
লিদা ধর্মাঃকততযগ্ং লদিা ললাক শ্চরাচরা,
হৃষ্টাাঃ পতশটাাঃ সুসংতুষ্টা কন্থিৌ রাজনী চািিন।
নানা লদিাবদ বলন্থঙ্গষু িূষননিূবম ষন্থতষুচ।
ইন্থন্দ্রাজাবলকিদ্ িতবত্তকল্পকাাঃ পূজকা জন্ম সবন্ত র্ায়া লর্াহাঢযা পাষন্ডাাঃ
সাধুিঞ্চকা।
-বতলকাচাবঙ্গত সিমাঙ্গা কন্থিৌ রাজবন কুত্রাবচৎ।
বতবন রাজ বসংহাসন্থন অবধবষ্ঠত হন্থল লিদ, ধর্ম, কততযুগ্, লদিগ্ণ স্থাির
জঙ্গর্াত্মক বলবখত জীি সকন্থলর হৃষ্ট পুষ্ট ও সুপ্রীত হন্থিন। ২
পূিমযুন্থগ্ পূজক বদ্বজাবতরা নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কতত লদির্ূবতমর্ূন্থহ
ইন্দ্রজাবলকিৎ িযিহার সকলন্থক লর্াবহত করত, তা দূর হন্থি।
কবি রাজপন্থদ প্রবতবষ্ঠত হন্থয় কুত্রাবপ বতলকাবঙ্কত-সিমাঙ্গ র্ায়া লর্াহবিষ্ট
সাধু িঞ্চক পাষন্ড দতষ্ট হন্থি না।(কবি পুরাণ, ৩য় অংশ লষাড়শ অধযায়)
কিী আগ্র্ন কন্থর নানা অলঙ্কান্থর অলঙ্কতত র্ূবতমপজ
ূ ান্থক রবহত করন্থিন
এিং তাৌঁর যুন্থগ্ সিমাঙ্গ বতলকাবঙ্কত সাধু-সন্নাসী কুত্রাবপ দতষ্ট হন্থি না।
কারণ বতবন সন্নযাস ধর্মন্থক রবহত করন্থিন। সুতরাং র্ূবতমপূজকরূপী
কিীর অন্থিষণ করা িাতুলতা র্াত্র।
পতবেিীর ইতহান্থস একর্াত্র হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ লসই িযবি, বযবন র্ূবতমপূজা বনবষদ্ধ কন্থরন এিং র্ক্কা বিজয় দ্বারা
আরি লদন্থশ একেত্র সম্রাট হওয়ার পর কািাগ্তহ এিং সকল র্বন্দর
হন্থত র্ূবতমসর্ূহ অপসাবরত কন্থরন এিং তাৌঁর রান্থজয বতলকধারী সাধু
সন্নযাসী দতষ্ট হয়বন, এর্বক তাৌঁর ধন্থর্ম সন্নযাস গ্রহণ কন্থিারিান্থি বনবষদ্ধ
করা হন্থয়ন্থে।
খতষ্টান ঐবতহাবসক প্রন্থফসর বহবি িন্থলন- Towards the end of
January 30 the conguest of Makkah was
completen.
Entering
its
great
sanctuary
Muhammad Smashed The many idols, said to have
numbered three hundred and sixty, exclaiming,
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Truth hath come and falsheood hath vanished!
(History of Arabs Part I ch. 8 Page 118)
“৬৩০ খতষ্টান্থের জানুয়ারীর লশষিান্থি র্ক্কা বিজয় সর্াি হয়। তার িতহৎ
ধর্মস্থান্থনর র্ন্থধয প্রন্থিশ কন্থর র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
অসংখযা র্ূবতম বংস কন্থরন, যার সংখযা ৩৬০ বট িন্থল কবেত আন্থে
এিং বতবন লঘাষণা কন্থরনাঃ সতয আগ্র্ন কন্থরন্থে এিং বর্েযা বনবশ্চহৃ
হন্থয়ন্থে। অতএি, প্রবতবট লিণই হযরত র্ুহাম্মান্থদর র্ন্থধয বিদযর্ান।
এসি তেয বহন্দুরা লকন জান্থননা?
সর্গ্র লিন্থদর েন্থত্র েন্থত্র পচনন্থদি ইন্দ্র, িরুণ, সূযম, অবগ্ন ইতযাবদ
প্রাকতবতক িস্তুসর্ূন্থহর র্াহােয ও স্তর স্তুবত পবরলবিত হয়। এখন প্রশ্ন
হল, ঐ শেুগ্ন্থলার িস্তুগ্ত অেম প্রন্থযাজয হন্থি? না, উহার গুণগ্ত অেম?
এটার সবিক র্ীর্াংসা, করন্থত হন্থল লদখন্থত হন্থি লয, লিদ লকান ধরন্থনর
গ্রে? এটা বক র্ূলতাঃ প্রাকতবতক িণমনা ধরন্থণর গ্রে না ধর্মগ্রে?
একো সকল বহন্দুশাে বিশারদ পবন্ডতর্ন্ডলী স্বীকার কন্থরন্থেন লয,
প্রকতত তিবদক ধর্ম হল এন্থকশ্বরিান্থদর ধর্ম। লসখান্থন র্ূবতম পূজা, প্রকতবত
পূজা, িস্তু পূজার লকান স্থান লনই। সুতরাং ইন্দ্র িরুণ, অবগ্ন প্রিতবতর
িস্তুগ্ত অেম গ্রহণ করন্থল লিদ এিং তিবদক ধন্থর্মর সতযস্বরূপন্থক বিকতত
ও বিনষ্ট করা হন্থি। অেচ লিন্থদর দ্বারাই লিদ ও তিবদক ধন্থর্ম অিলুবি,
বিকতত ও অপকতবষ্ট সাধন অসম্ভি িযাপার, অতএি, স্বতাঃবসদ্ধিান্থি
প্রর্াবনত হন্থে লয, ঐগুন্থলা গুণগ্ত, আধযাত্মগ্ত ও রূপ অন্থেম প্রন্থযাজয
হন্থয়ন্থে। এন্থতই লিদসর্ূহ ধর্মগ্রন্থের র্যমাদায় অবধবষ্ঠতহন্থি।
প্রশ্ন হল, লিদ লকান রূপক অন্থেম বলবখত হন্থয়বেল? কারণ, র্ূল লিদন্থক
লদিিাষা হন্থত সংস্কতত িাষায় অনুিাদ করার যুন্থগ্ শাসক, ধর্মযাজক ও
অবিজাত লেণীর র্ানুষ জাবতন্থিধ, িণমন্থিদ, অস্পতশযতা প্রিতবত
সংকীণমতায় আিদ্ধ হন্থয় পন্থড়ন। তারা বিন্থশষ লেণী োড়া পতবেিীর সকল
র্ানুন্থষর জনয লিদ পাি, েিণ ও দশমন কন্থিারিান্থি বনবষদ্ধ কন্থর লদন।
িরং তজ্জনয অর্ানুবষক শাবস্তর বিধান প্রণয়ণ কন্থরন। এর্নবক যান্থত
লকান র্ানুষ আড়ান্থল িতন্থির অন্তরান্থল, অন্ধকান্থর আত্মন্থগ্াপন কন্থর,
িায়ূ প্রিান্থহ কণমপাত কন্থর দূর হন্থত না শুনন্থত পায়, তজ্জনয লর্ঘােন্ন
বদন্থন, ঝন্থড়র সর্য়, িতন্থির োয়ার, শসযন্থিন্থত্র িা গ্রান্থর্ ও অরন্থণয লিদ
পাি করা বনবষদ্ধ করা হয়। (অেমি লিদ ৭র্ খন্ড ৬ষ্ঠ অনুিাক ২য় সুি
৭র্ র্ন্থন্ত্র)। এন্থতা সতকমতা ও কন্থিারতা স্বন্থত্বও কুবিগ্ত আত্মা শান্ত
হয়বন। অনাহুত আতন্থঙ্ক উৎকবিত হন্থয় পন্থড়ন। যবদ লকউ লিদ পন্থড়
লফন্থল, লজন্থন লফন্থল, শুন্থন লফন্থল, আর্ান্থদর সকল স্বাতন্ত্রয, তিবশষ্টয
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আত্মাবির্ান, পরাক্রর্তা, র্ানি শাসন ও লশাষণ িন্ধ হন্থয় যান্থি। তখন
তারা লিদন্থক রূপক িাষায় রূপান্তবরত কন্থর লদন।
িারতিন্থষমর বহন্দুন্থদর করণীয়:
িারতীগ্ণ লয কবিন্থক িগ্িানরূন্থপ োন কন্থরন, র্ুসলর্ানগ্ণ লসই
কবি অিতান্থররই বশষয। কবি িারতীগ্ন্থণর িহু কলযাণ সাধন করন্থিন
িন্থল উন্থল্লখ আন্থে। সুতরাং প্রন্থতযক িারতীয় িযবির উবচত কবি
অিতান্থর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কারণ, অবন্তর্ঋবষ অশ্বান্থরাহী,
উষ্ট্রান্থরাহী এিং তরিারী ধারণকারী হন্থিন। অেচ িতমর্ান কাল অশ্ব ও
তরিারী যুগ্ অতক্রর্ কন্থরন্থে এিং িবিষযৎকাল তা বফন্থর আসার লকান
সম্ভািনা লনই। িারতীয় র্ুসলর্ানগ্ণন্থক বিন্ন র্ন্থন করা বিক নয়।
ইসলার্ ও র্ুসলর্ান আরিী শে, এর অেম হন্থে ঈশ্বরাো পালন, ধর্ম,
সনাতন ও ধর্ম তো আবস্তক িযবি।
লয িযবি অন্থন্ধর নযায় স্বীয় সনাতন ধর্মন্থক সংকীণম কন্থর এিং অনয
ধন্থর্মর প্রকতত তাৎপযম উপলবি না কন্থর পারস্পাবরক দ্বন্ধ ও বিন্থদ্বষ সতবষ্ট
কন্থর, তান্থক ঈশ্বন্থরর রাজন্থত্ব অবগ্ন দগ্ধ করা হন্থি। আবর্ গ্ন্থিষণার্ূলক
এ গ্রেন্থক পিপাবতত্ব কন্থর বলবপিদ্ধ কবরবন। িরং অন্তযমার্ীর বনকট
হন্থত আন্থদশ প্রাি হন্থয় এটা বলবপিদ্ধ কন্থরবে। কারণ, বহন্দু-র্ুসলর্ান্থনর
র্ন্থধয বিন্থিদ ও তিবরতা এিং পারস্পাবরক প্রাণহতযা ঈশ্বরন্থক িযবেত
কন্থর তুন্থল। বশিা লদয়া উপন্থদশন্থকর কাজ; পালন করান্থনা নয়।
বযশুখতষ্ট লয আহর্দ (ঈশ্বন্থরর প্রশংসাকারী) এর আগ্র্ন্থনর িবষষযদ্বাণী
কন্থরবেন্থলন, লিদিযাস লয কবি অিতান্থরর আবিিমাি িাণী লঘাষণা
কন্থরবেন্থলন, তাৌঁর সািয লদয়াই আর্ার কর্ম। খতষ্টানগ্ণ কবিন্থক না
র্ানন্থত পান্থর, বকন্তু িারতীয়গ্ণ অিশযই তাৌঁন্থক স্বীকার করন্থিন।
কবি অিতার ও র্ুহাম্মদ সান্থহন্থির র্ন্থধয লয অিূতপূিম সার্িসয আবর্
লদবখন্থত পাইয়াবে, তারপর আবর্ আশ্চযম হইয়া যাই লয, িারতীয়গ্ণ
লকন কবি অিতান্থরর আগ্র্ন্থনর প্রতীিায় িবসয়া আন্থেন? প্রকততপন্থি
বতবন আবিিূত
ম হইয়ান্থেন এিং বন:সন্থন্দন্থহ বতবন র্ুহাম্মদ সান্থহি।
লর্ৌবলক ধর্ম নীবতর দতবষ্টন্থত উিন্থয়ই এক। বকন্তু সংকীণম িুবদ্ধ সম্পন্ন
িযবি ইহা অিগ্ত নন্থহ। পুরান্থণ িবণমত চতুমবিংশতর্ (২৪) অিতান্থরর
িণমনা এিং িগ্িত পুরান্থণর দ্বাদশ স্কন্থদ (অধযায় যািতীয় িতত্তান্ত
লদবখয়া সম্পূণম প্রর্াবনত হইল লয একর্াএ র্ুহাম্মদ সান্থহন্থির সন্থঙ্গ
উহার পবরপূণম বর্ল আন্থে। তখন আর্ার বিশ্বাস হইল লয, বতবনই কবি
অিতার এিং তাৌঁহার প্রদবশমত ধর্ম দ্বারা তিবদক ধর্ম নতুনরূন্থপ
পবরপুষ্টতা লাি কবরয়ান্থে। এর্ন একবদন বনশ্চয় আবসন্থি, যখন সকন্থল
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এই তে হৃদয়ঙ্গর্ কবরন্থি এিং িারন্থতর িাহ্মণ, তশি, শাি, তজন
লহাক িা লিৌদ্ধ লহাক সকল লেণীর র্ানুষ দ্বারা ইসলার্ ধর্ম স্বীকতবত লাি
করন্থি।
এ হল ডািার লিদ প্রকান্থশর বিস্তাবরত বিিরন্থণর সার সংন্থিপ। লয
লকান বহন্দু িাই এটান্থক র্ন্থনান্থযাগ্ সহকান্থর পড়ন্থল বতবন র্হা সন্থতয
উপণীত হন্থিন। এিং হযরত র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লান্থর্র ধর্ম গ্রহণ করন্থত তার লকান বদ্বধা-দ্বন্দ োকন্থি না। আর
তখনই বতবন ইহকান্থল লযর্ন পান্থিন শাবন্তর জীিন লতর্বন পরকান্থল
পান্থিন র্হা সফলতা ও অনাবিল শাবন্তর্য় জান্নাত।
লিৌদ্ধন্থদর বকতান্থি র্হানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
লিৌদ্ধন্থদর প্রার্ানযগ্রে বদঘা বকনায় উন্থল্লখ করা হন্থয়ন্থে র্ানুষ যখন
লগ্ৌতর্িুন্থদ্ধর কো িুন্থল যান্থি, তখন আর একজন লিৌদ্ধ আসন্থিন তার
নার্ ‘তর্ন্থত্রয়’ (সংস্কতত তর্ন্থত্রয়) অেমাৎ শাবন্ত ও করুণায় িুদ্ধ বনন্থত
বসংহল লেন্থক প্রাি একবট প্রর্াণ উন্থল্লখ কন্থরবে, যান্থত উপন্থরাি কোর
সর্েমন আন্থে।
আনন্দ িুদ্ধন্থক বজন্থেস করন্থলনাঃ আপনার র্ততুযর পর লক আর্াবদগ্ন্থক
উপন্থদশ লদন্থি?
িতদ্ধ িবলন্থলনাঃ আবর্ই একর্াত্র িুদ্ধ িা লশষ িুদ্ধ নই, আর্ার পর যো
সর্ন্থয় আর আন্থরকজন িুদ্ধ আবসন্থিন, বযবন আর্ার লচন্থয়ও পবিত্র এিং
অবধকতর আন্থলাক প্রাি, বযবন একবট পূণমাঙ্গ ধর্মর্ত প্রচার কবরন্থিন।
আনন্দ আিার জাবনন্থত চাইলাঃ আর্রা তাহান্থক বচবনি কীিান্থি?
িুদ্ধ িবলন্থলন, তাহার নার্ হইন্থি তর্ন্থত্রয়।
এই শাবন্ত ও করুণার্য় িুদ্ধ লয র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লার্ তান্থত লকান সন্থন্দহ নাই। কুরআন্থন কারীন্থর্ও রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র বিিরণ এরূপই এন্থসন্থে। র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্ সম্বন্থন্ধ িলা হন্থয়ন্থে লয, বতবন রহর্াতুলবলল
আলার্ীন তো সর্গ্র বিশ্বজাহান্থনর জনয রহর্ন্থতর র্ূতমপ্রতীক হন্থিন।
পাশমী ধর্মশান্থে র্হানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লার্
পাশমী জাবতর ধর্মগ্রন্থের নার্ ‘বজন্দা লিস্তা’ ও ‘দাসাতীর’। বজন্দা লিস্তায়
র্ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লান্থর্র আবিিমান্থির সুস্পষ্ট
িবিষযতিাণী করা হন্থয়ন্থে। এর্নবক লসখান্থন ‘আহর্দ’ নার্বট পযমন্ত
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উন্থল্লখ আন্থে। প্রর্াণ স্বরূপ ইংন্থরজী একবট লোন্থকর অনুিাদ তু ন্থল ধরা
হন্থেআবর্ লঘাষনা করবে, লহ বস্পোর্ েুষ্টু! পবিত্র আহর্াদ (নযায়
িান্দাবদন্থগ্র আশীিমাদ) বনশ্চয় আসন্থিন। যার বনকট লেন্থক লতার্রা সৎ
বচন্তা, উপন্থদশ িাকয, সৎ কাযম এিং বিশুদ্ধ ধর্ম লাি কবরন্থি।
দাসাতীর গ্রন্থেও অনূরূপ আন্থরকবট িবিষযতিাণী আন্থে। যার সারর্র্ম
এই যখন পাশমীরা বনন্থজন্থদর ধর্ম িুন্থল বগ্ন্থয় তনবতক অধাঃপতন্থনর চরর্
সীর্ায় লপৌৌঁেন্থি, তখন আরি লদন্থশ এক র্হাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করন্থিন।
যার বশষযরা পারসয লদশ এিং দুধমষম পারবশক জাবতন্থক পরাবজত
করন্থি। যারা বনন্থজন্থদর র্বন্দন্থর আগুন পূজা না কন্থর ইিরাহীন্থর্র
কািার বদন্থক র্ুখ কন্থর ইিাদত করন্থি। করন্থি লসই কািান্থক প্রবতর্া
র্ুি। লসই র্হাপুরুন্থষর বশন্থষযরা হন্থি বিশ্বিাসীর জনয রহর্ন্থতর
বনদশমন।
তারা পারসয, র্াদান্থয়ন, তুস, িলখ সহ পারসযিাসীরা পবিত্রস্থান সর্ূহ
অবধকার করন্থি। তান্থদর পয়গ্ম্বর একজন িাগ্মী পুরুষ হন্থিন। বতবন
অন্থনক অদ্ভূত কো িলন্থিন।
সূত্র: Muhammad in World scriptures -By A. Haq
vidyarthi p.47
অর্ুসবলর্ এন.বজ.ও-লদর িযাপান্থর র্ুসলর্ানন্থদর করনীয় বক?
যািতীয় বিধর্মী আগ্রাসন লেন্থক স্বীয় দীন ও ঈর্ান্থনর বহফাজত করার
জনয র্ুসলর্ানন্থদর সিমন্থতািান্থি তৎপর হন্থত হন্থি। এ জনয বনন্থচর
পদ্ধবতগুন্থলা অিলম্বন করা কতমিয:
ক) দীনী তািলীগ্ ও তা‘লীন্থর্র প্রবত লিশী লিশী গুরুত্বান্থরাপ করা।
প্রন্থতযক র্াদ্রাসার আসাবতযাগ্ণ র্াদ্রাসা এলাকায় এিং বনন্থজর
িাড়ীর এলাকায় বনাঃস্বােম িান্থি দীন্থনর দাওয়াত লপৌৌঁন্থে বদন্থিন। লয
সর্স্ত এলাকায় এখনও র্াদ্রাসা প্রবতবষ্ঠত হয়বন, লসসি এলাকায়
বিন্থশষ কন্থর উত্তর িন্থঙ্গর এিং দবিণ িন্থঙ্গর অন্ততাঃ প্রবতবট োনায়
একবট কন্থর খাবলস দীনী কওর্ী র্াদ্রাসা কাবয়র্ করা অপবরহাযম।
কারণ, প্রকততপন্থি িতমর্ান যর্ানায় লিসরকারী কওর্ী র্াদ্রাসাগুন্থলাই
দীন্থনর দূগ্ম বহন্থসন্থি পবরগ্বণত; কযান্টনন্থর্ন্থন্টর আন্থশ পান্থশর ললান্থকরা
লযর্ন বনরাপত্তা পায়, লতর্বনিান্থি র্াদরাসার আশপান্থশর ললান্থকর িহু
রকর্ িদদীনী বফৎনা লেন্থক বনরাপদ োন্থক।
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খ) আজ লেন্থক ৪০/৫০ িৎসর পূন্থিম র্ুজাবহন্থদ আযর্ হযরত র্াওলানা
শার্েুল হক ফবরদপুরী রহ. খতষ্টানন্থদর অশুি তৎপরতা সম্পন্থকম
র্ুসবলর্ জাবতন্থক সন্থচতন করার লন্থিয িহু সংখযক লোট লোট পুস্তক
রচনা কন্থরবেন্থলন, বকন্তু জাবত তখন লেন্থক অদযািবধ র্াওলানা
ফবরদপুরীর বদন্থলর িযো িুঝন্থত সির্ হয়বন; তাই এখনও সর্য়
আন্থে, তাৌঁর ললখা পুস্তক সর্ূন্থহর িযাপক প্রচার ও িাস্তি কর্মসূচীর
র্াধযন্থর্ এখনও খতষ্টানন্থদর অপতৎপরতার র্ুকাবিলা কন্থর এন্থদন্থশর
স্বাধীনতা ও সািমন্থিৌর্ত্ব রিা করা সম্ভি। এ কো সতয লয, লদশিাসী
এখনও সন্থচতন না হন্থল; এন্থদশ ও জাবতর িবিষযত সম্পূণম অবনবশ্চত।
র্াওলানা ফবরদপুরী রহ. প্রণীত লসই সকল িই সর্ূন্থহর র্ন্থধয
উন্থল্লখন্থযাগ্য হন্থে।
১। িতবটশ শাসন্থনর বিষ্ফল
২। পাদ্রীন্থদর লগ্ার্র ফাৌঁক
৩। শক্র লেন্থক হুবশয়ার োক
৪। আল্লাহর লপ্রবরত ইনজীল লকাোয়?
৫। ইংন্থরজী পবড়ি না লকন? ইতযাবদ
গ্) প্রন্থতযক আন্থলর্, ওয়াবয়য, ললখক, সাবহবতযক, র্ুিাবল্লগ্, র্ু‘আবল্লর্
প্রর্ুখ সকন্থল তান্থদর স্ব-স্ব বলখনী, ওয়াজ ও তান্থদর িিন্থিযর একবট
গুরুত্বপূণম বিষয় বহসান্থি খতষ্টানন্থদর লসিার র্ূল লিয লয র্ধুর নান্থর্ বিষ
পান করান্থনা, তা তুন্থল ধরন্থত সন্থচষ্ট হন্থিন এিং এন্থদন্থশর অবধকাংশ
এন,বজ,ও (ন্থসিা র্ূলক প্রবতষ্ঠান) গুন্থলা যো িযাক, কাবরতাস, লকয়ার,
গ্রার্ীণ িযাংক, বনন্থজরা কবর, ইতযাবদ খতষ্টানন্থদর অন্থেম তান্থদর স্বান্থেম
কাজ কন্থর যান্থে, তা সপ্রর্ান্থণ তুন্থল ধরন্থত প্রয়াসী হন্থিন। এন্থদর
হাসপাতান্থল লরাগ্ীন্থদর লধাৌঁকা লদয়ার পবলবস সম্পন্থকম িুঝান্থত হন্থি লয,
প্রেন্থর্ এরা িুয়া নকল ঔষধ বদন্থয় র্ুহাম্মন্থদর নান্থর্ লখন্থত িন্থল।
ঐ ঔষন্থধ কাজ না হন্থল, পন্থরর বদন আসল ঔষধ বদন্থয় “যীশুর” নান্থর্
লখন্থত িন্থল। তারপর লরাগ্ িান্থলা হন্থল িন্থল লদখ, লতার্ান্থদর নিী বিক
হন্থয় োকন্থল, একই ঔষন্থধ তুবর্ সুস্থ হন্থল না লকন? কান্থজই শুন,
র্ুহাম্মদ (নাউযুবিল্লাহ) র্ুখম বেন্থলন, শয়তানী শবি দ্বারা পবরচাবলত
বেন্থলন। আরিিাসীরা জাবহল বেল, তাই র্ুহাম্মদ তান্থদরন্থক লধাৌঁকা বদন্থয়
তার দীন চালু করন্থত লপন্থরবেন্থলণ। অেচ তার ধর্ম লিকার। তাই সারা
দুবনয়ার (আরি বিশ্বসহ?) র্ুসলর্ানরা গ্রীি।
অপর বদন্থক যীশু বশবিত ললাক বেন্থলন। তার ধর্মই বিক। বতবন
খতষ্টানন্থদর জনয আবশমিাদ কন্থর লগ্ন্থেন; তাই বিন্থশ্বর সি খতষ্টানরা ধনী
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ইতযাবদ। ইসলান্থর্র ধারক-িাহকন্থদর দাবয়ত্ব লয, তারা র্ানুষন্থক সতকম
করন্থিন লয, খতষ্টান বর্শনারী চন্থক্রর রাস্তা-ঘাট, পুল-িীজ, স্কুল কন্থলজ, দুস্থ ও গ্রীিন্থদর লসিা সিই একই লন্থিয, অেমাৎ লসিার
র্াধযন্থর্ পবরবচত হন্থয় উপকারী লসন্থজ তান্থদরন্থক খতষ্টান ধন্থর্মর দাওয়াত
লদয়া ও খতষ্টান িানান্থনা। কোয় িন্থল, র্ানুষ উপকান্থরর দাস। এিান্থিই
তারা সহন্থজ বনরীহ র্ুসলর্ানন্থদরন্থক িশ করন্থে। যান্থত কন্থর অদূর
িবিষযন্থত তারা বিনা যুন্থদ্ধ লসিার নান্থর্ এন্থদশ দখল করন্থত পান্থর।
তারা লকান এলাকায় তান্থদর বর্শন অনুযায়ী কাজ করার লপ্রাগ্রার্
িানান্থল প্রেন্থর্ই তারা এলাকার প্রিািশালী লনতা ও র্াতাব্বার ধরন্থনর
ললাকন্থদরন্থক লর্াটা অংন্থকর টাকার বিবনর্ন্থয় বকন্থন লফন্থল। বকেু িখান্থট
যুিকন্থদর চাকুরীর সুবিধা বদন্থয় দন্থল বিড়ায়। আর উেতিল লিহায়া
বকেু লর্ন্থয়ন্থদরন্থক চাকুরী বদন্থয় গ্রান্থর্র অনযানয লর্ন্থয়ন্থদর চাকুরীর
ললাি লদবখন্থয় িাড়ীর িাবহন্থর বনন্থয় আন্থস। হাজান্থরা পুরুষ লিকার
রন্থয়ন্থে, বকন্তু তান্থদরন্থক ওরা চাকুরী না বদন্থয় পদমানশীন গ্তহিধুন্থদর
বনন্থয় টানা লহৌঁচড়া কন্থর। তান্থদর পবরকল্পনা, তারা র্ুসবলর্
লর্ন্থয়ন্থদরন্থক িাবড়র িাবহন্থর কন্থরই োড়ন্থি। যান্থত কন্থর বযনার সয়লাি
িইন্থত পান্থর। তারা লর্ন্থয়ন্থদর লোগ্ান বশখায় স্বার্ীর কো র্ানি না
িাঙ্গা ঘন্থর োকি না গ্রার্ীণ িযাংক োড়ি না ইতযাবদ।
আফন্থসান্থসর বিষয় আজ র্ুসলর্ানন্থদর দীনী ও আবেমক তদন্থনযর সুন্থযাগ্
বনন্থয় সার্ানয টাকার ললাি লদবখন্থয় তারা র্ুসলর্ানন্থদর লেন্থলন্থদর দ্বারা
বনন্থজন্থদর সকল লপ্রাগ্রার্ িাস্তিাবয়ত করন্থে। বনন্থিমাধ র্ুসবলর্ িাচ্চারা
চারটা পয়সার জনয এন্থদন্থশর স্বাধীনতা, সািমন্থিৌর্ত্ব, র্ুসলর্ানন্থদর
ঈর্ান আক্বীদা, র্া লিান ও অিলা নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রর্ সিই খ্রীষ্টানন্থদর
হান্থত তুন্থল বদন্থে। এিান্থি তারা কলুর িলন্থদর িূবর্কা পালন কন্থর
এন্থদশটান্থক বংন্থসর অতল গ্হিন্থরর বদন্থক বনন্থয় যান্থে। এসি
এন.বজ.ও লদর খিরগ্ীবর করার জনয লকউ লনই লয, তারা লসিা করন্থে,
না লদশটা বংস করন্থে। সাংবিধাবনক িান্থি এরা যবদও ওয়াদািদ্ধ লয,
তারা শুধু লসিাই করন্থি, লকানরূপ খতষ্টান ধন্থর্মর প্রচার করন্থি না; িা
রাজননবতক িযাপান্থর হস্তন্থিপ করন্থি না।
বকন্তু এই দস্তািীন্থজর ওয়াদা তান্থদর কান্থে র্ূলযহীন।
তারা স্বােম প্রন্থণাবদত সিবকেুই কন্থর যান্থে। এর্ন
অঙ্গন্থনও তারা লদশন্থদ্রাহীন্থদর িূবর্কা রাখন্থে। বকন্তু
সার্ন্থন বনবিমকার, িাকরুদ্ধ। কারণ এন্থদর খুৌঁবট অতযন্ত
এন্থদর বিরুন্থদ্ধ বকেু করন্থত যান্থি, বিন্থদশী প্রিুন্থদর
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দ্বারা তান্থদরন্থক

ির্তা লেন্থক আউট কন্থর লদয়া হন্থি। এ নাজুক র্ুহুন্থতম সরকান্থরর বদন্থক
লচন্থয় োকন্থল চলন্থি না। ইসলার্ ও লদশ উিয়টাই হুর্বকর সম্মূখীন
হন্থয় আন্থে। িাস্তি এটাই লয, যারা ির্তায় আন্থস তারা বনন্থজন্থদর গ্দী
সার্লান্থত িযস্ত, তারা তান্থদর ির্তার লর্ান্থহ এন্থদরন্থক বকেু িলন্থত
সাহস পায় না। সুতরাং এ র্ুহুন্থতম উলার্ান্থয় বকরান্থর্র সজাগ্ হন্থত হন্থি।
জন সাধারণন্থক সন্থচতন করন্থত হন্থি। এন্থদর র্ুন্থখাশ জাবতর সার্ন্থন
উন্থম্মাচন কন্থর বদন্থত হন্থি।
ঘ) প্রন্থতযক এলাকায় ধনীন্থদর সাহান্থযয উলার্াগ্ন্থণর পরার্ন্থশম র্ুসবলর্
বর্শন গ্ন্থড় তুন্থল দুস্থ র্ানিতার লসিায় এবগ্ন্থয় আসন্থত হন্থি,
িেহহীনন্থদর িন্থের িযিস্থা করন্থত হন্থি, যারা বচবকৎসার অিান্থি কষ্ট
পান্থে তান্থদর বচবকৎসার িযিস্থা করন্থত হন্থি, যারা লি-কার বিনা সূন্থদ
সহজ বকবস্ত লত তান্থদর লরাজগ্ান্থরর িযিস্থা করন্থত হন্থি। ইয়াতীর্ ও
বিধিান্থদর যাকান্থতর অন্থেম িরণ-লপাষণ করন্থত হন্থি। তাহন্থল এন্থদন্থশর
স্বাধীনতা ও সািমন্থিৌর্ত্ব বিজাতীয় লসিন্থকর হাত লেন্থক রিা পান্থি। এ
লদন্থশর বনরীহ ললান্থকরা দীন-ঈর্ান বনন্থয় লিৌঁন্থচ োকন্থত পারন্থি।
অিস্থা দতন্থষ্ট র্ন্থন হন্থে; খতষ্টানরা িতহত্তর বদনাজপুন্থর িা পািমতয চিগ্রান্থর্
অদূর িবিষযন্থত একবট স্বাধীন রাষ্ট্র কাবয়র্ করন্থত চায়। লসখান্থন তারা
ডিল র্ূলয বদন্থয় প্রচুর জবর্ খবরদ করন্থে এিং যারা খতষ্টান ধর্ম কিুল
করন্থে, তান্থদর অন্থনকন্থক লসখান্থন পূনিমাসন কন্থর। এিান্থি
িাংলান্থদন্থশর অিযন্তন্থর তারা আন্থরকবট “ইসরাঈল” রাষ্ট্র কান্থয়র্ কন্থর
এ লদন্থশ তান্থদর প্রিুত্ব পুরাপুরী প্রবতবষ্ঠত কন্থত চায়। তাই আজ
র্ুসবলর্ বর্ল্লান্থতর ঐকযিদ্ধ প্রন্থচষ্টার র্াধযন্থর্ তান্থদর এ অশুি তৎপরতা
লরাধ করন্থত হন্থি। এ র্ুহুন্থতমই সকন্থলর বনজ বনজ দাবয়ত্ব বনন্থয় এবগ্ন্থয়
আসা অপবরহাযম।
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