
www.darsemansoor.com 

মকু্তির একমাত্র ধমম ইসলাম 

সৃক্তির শুরু লগ্ন থেকক মানুষ জাক্তির থেদায়াকির জনয মোন রাব্বুল ‘আলামীন পৃক্তেবীর বুকক থেরণ ককরকেন অসংখ্য নবী-রাসূল 

(‘‘আলাইক্তেমুস সালাম)। নাক্তিল ককরকেন বহু আসমনী ক্তকিাব ও সেীফা। িাাঁরা িুকে িুকে িাওেীকদর বাণী েচার ককর থেকেন মানুকষর দ্বাকর 

দ্বাকর। নবীর অবিমমাকন মানুষ থি বাক্তিল ও ক্তমেযাকক সিয মকন ককর গ্রেণ ককরক্তেল নবীেণ একস মানুকষর সামকন থস বাক্তিল ও ক্তমেযার 

অসারিা বণমনা ককরকেন এবং সকিযর পক্তরচয় িুকল ধকরকেন। বহু ঈশ্বকরর বাণীর পক্তরবকিম মোন আল্লাে িা‘আলার িাওেীকদর বাণী 

শুক্তনকয়কেন। 

সবমকেষ আল্লাে িা‘আলা েিরি মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তে ওয়া সাল্লামকক সাইক্তয়দুল মুরসাক্তলন, খ্ািামুন্নাক্তবক্তয়যন ক্তেকসকব ক্তকয়ামি পিমন্ত 

মানব ও ক্তজন জাক্তির থেদায়াকির জনয নবী ক্তেকসকব পাক্তিকয়কেন। থসই সাকে িার উপর নাক্তিল ককরকেন সবমকেষ মোগ্রন্থ পক্তবত্র কুরআকন 

কারীম। অিএব কুরআন নাক্তিল েওয়ার পর থিমন অপরাপর সকল ধকমমর ক্তকিাব রক্তেি েকয় িায়। থিমক্তন থেষ নবীর আক্তবর্মাকবর মাধযকম 

পূবমবিমী সকল নবীর আনীি ধমমও ক্তনক্তষদ্ধ েকয় িায়। এবং মুক্তির একমাত্র পে ক্তেকসকব ইসলাম ধমমককই মকনানীি করা েয়। পক্তবত্র কুরআকন 

মোন আল্লাে িা‘আলা থ াষণা ককরন,  
ِ
ينَّ عِنْدَّ الل َِّه اْلِْسَْلَّم  إِن َّ الد 

অেম: ‘আল্লাের ক্তনকট মকনাক্তনি ধমম একমাত্র ইসলাম’। (সূরা আকল ইমরান: ১৯)  

উি আয়াকির িাফসীকর েিরি ইবকন কাসীর রে. থলকখ্ন,

এই আয়াি দ্বারা এই সংবাদ থদয়া উকেেয থি, আল্লাের ক্তনকট গ্রেণকিােয দীন থকবল ইসলাম। আর সবমিকুে আল্লাে িা‘আলার থেক্তরি 

নবীকদর ওেীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সবমকেষ  এবং সকল নবীর সমাপ্তকারী েকেন েিরি মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তে ওয়া সাল্লাম। 

িার নবুয়কির পর পূকবমর সকল পে রুদ্ধ ককর ক্তদকয়কেন। এখ্ন থি থকউ েিরি মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তে ওয়া সাল্লাম থেক্তরি েওয়ার পর 

িার েরী‘আি বযিীি অনয থকান েরী‘আি গ্রেণ ককর মৃিুয বরণ করকব িা আল্লাে িা‘আলার ক্তনকট গ্রেণকিােয েকব না। থিমন আল্লাে 

িা‘আলা অপর আয়াকি বকলন,  لْخَّاسِرِينَّ وَّمَّنْ يَّبْتَّغِ غَّيْرَّ اْلِْسَْلَِّم دِينًا فَّلَّْن ي قْبَّلَّ مِنْه  وَّه وَّ فِي اْلْخِرَّةِ مِنَّ ا  
থি বযক্তি ইসলাম ক্তর্ন্ন অনয থকান ধমম িালাে করকব কখ্কনা িা গ্রেণ করা েকব না এবং আকখ্রাকি থস েকব ক্ষক্তিগ্রস্ত। (সূরা আকল ইমরান: 

৮৫)।  

েিরি মাওলানা মুফিী মুোম্মাদ েফী রে.  এই আয়াকির অক্তধকন থলকখ্ন, এই আয়াকি নাক্তস্তকয ক্তচন্তাধারার মূলাপাটন 

করা েকয়কে। িাকি উদারিার নাকম কুফর ও ইসলামকক এক করার থচিা করা েকে এবং একো েচার করা েকে থি, র্াল কাজ করকল ও 

উত্তম চক্তরকত্রর অক্তধকারী েকল থি থকান ধমমাবলম্বীই মুক্তি পাকব- থস ইহুদী, খ্রীিান অেবা মূক্তিমপূজারী থিই ধকমমরই অনুসারী থোক না থকন। েিম 

েল র্াল কাজ ও উত্তম চক্তরকত্রর পাবন্দী োককি েকব। এটা মূলি ইসলামী নীক্তিমালাকক মূলাপাটন করারই নামান্তর। কারণ, এর সারমমম 

দাাঁড়ায় এই থি, ইসলাকমর থকান ক্তর্ক্তত্ত থনই। এটা একটা কাল্পক্তনক ক্তবষয়, িা কুফকরর থপাষাককও পাওয়া থিকি পাকর।  পক্তবত্র কুরআকনর এই 

আয়াি এবং এজািীয় অসংখ্য আয়াি দ্বযােমেীনর্াকব থ াষণা ককরকে, থিমক্তনর্াকব অন্ধকার ও আকলা একত্র েকি পাকর না অনুরুপর্াকব এটা 
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এককবাকরই অকিৌক্তিক ও অসম্ভব ক্তবষয় থি, ইবাদি ও আনুেিয থিমন আল্লাের ক্তনকট পেন্দনীয় িদ্রুপ অবাধযিা ও ক্তবকরােও আল্লাের ক্তনকট 

পেন্দনীয় েকব। থি বযক্তি ইসলাকমর থকান একক্তট মূলনীক্তি অস্বীকার করকব থস ক্তন:সকন্দকে আল্লাে িা‘আলার েক্তি ক্তবরােী ও রাসূলেকণর েত্রু। 

চাই থস বযক্তি োখ্ােি আমল ও েোেি চক্তরত্র মাধুকিম িিই সুন্দর দৃক্তিকোচর থোক না থকন, পরকাকলর মুক্তির উপায় সবমেেম আল্লাে ও 

িার রাসূকলর অনুেকিযর মাকে ক্তনর্মরেীল। থি বযক্তি এ থেকক বক্তিি িার থকান কমম ধিবয নয়। পক্তবত্র কুরআন এমন থলাককদর সম্পককমই 

বলা েকয়কে, অেম: ‘ক্তকয়ামকির ক্তদন আক্তম িাকদর থকান {আমল} ওজন করার বযবস্থা রাখ্ব না’। (সরূা কাহ্ফ: ১০৫) 

ইসলাম সাবমজক্তনন একক্তট ধমম 

ইসলাম একক্তট পূণমাঙ্গ ধমম ক্তবধান। জীবকনর েক্তিক্তট থক্ষত্র সম্পককম িাকি ক্তদক ক্তনকদমেনা রকয়কে। এই আধুক্তনক িুকেও কুরআকনর ক্তবধান 

িুকোপকিােী। পক্ষান্তকর অনযানয ধকমম জীবকনর অকনক ক্তবষকয়র সমাধান থনই। আর আধুক্তনক ক্তবষকয়র থিা আকলাচনাই থনই। এই ক্তবষকয়ও 

ইসলাকমর সিযিা ফুকট উকি। নিুন ককর ইসলাকম থকান ক্তবধাকনর সংকিাজকনর েকয়াজন থনই। পক্তবত্র কুরআকন আল্লাে িা‘আলা বকলন,  

অেম: আজ আক্তম থিামাকদর জনয আমার দীনকক পূণমাঙ্গ ককর ক্তদলাম এবং আমার ক্তনয়ামিকক থিামাকদর উপর পক্তরপূণম ককর ক্তদলাম এবং 

ইসলামকক থিামাকদর দীন {ধমম} মকনানীি করলাম। (সূরা মাক্তয়দা: ৩) 

পৃক্তেবীকি ইসলাকমর পূকবম অকনক ধমম ক্তেল এবং এখ্নও আকে। ইসলাকমর পূকবম আসমানী ক্তকিাব অবিীণম েকয়কে এমন থিসব ধমম ইসলাম 

আক্তবর্মাব কাকল ক্তেল থসগুকলার মকধয ইয়াহুদী ও ক্তখ্রি ধমম ক্তবকেষর্াকব উকল্লখ্কিােয। অনযানয ধমম থিমন থবৌদ্ধ ধমম এবং ক্তেন্দ ুধমম ইিযাক্তদ ধমম 

থিকেিু আসমানী ক্তকিাব নাক্তিলকৃি ধমম নয় এবং িাকাক্তলন সমকয় ইয়াহুদী ও ক্তখ্রি ধমমই ক্তবস্তৃি পক্তরমন্ডকল ক্তবরাজমান ক্তেল। ক্তবধায় পক্তবত্র 

কুরআকন অসংখ্য আয়াকি উি দুই ধকমমর আকলাচনা করা েকয়কে। উি দুই ধকমমর অনুসারীরা িাকদর আসমানী ক্তকিাকবর ক্তবক্তর্ন্ন ক্তবধানকক 

পক্তরবিমন ককর থফকলকে পক্তবত্র কুরআকনর অসংখ্য আয়াকি আল্লাে িা‘আলা থসই কো বকলকেন। অনযানয ধমম অক্ষি োককক্তন। বরং িাকি 

পক্তরবিমন েকয়কেকে। থসই বযাপাকর আল্লাে িা‘আলা পক্তবত্র কুরআকন বকলন, 

অেম: আর িাকদর মকধয একদল রকয়কে িারা ক্তবকৃি উচ্চারকণ মুখ্ বাক্তককয় ক্তকিাব পাি ককর িাকি থিামরা মকন কর িারা ক্তকিাব থেককই পাি 

করকে। অেে িারা িা আবৃক্তত্ত করকে িা আকদৌ ক্তকিাব নয় এবং িারা বকল থি, এসব কো আল্লাের িরফ থেকক আেি। অেচ এসব আল্লাের 

পক্ষ থেকক থেক্তরি নয়। িারা বকল থি, এক্তট আল্লাের কো অেচ এসব আল্লাের কো নয়। আর িারা থজকন শুকন আল্লাের েক্তি ক্তমেযাকরাপ 

ককর। (সূরা আকল ইমরান: ৭৮)  

অনয আয়াকি আল্লাে িা‘আলা বকলন, 

থিামরা ক্তক এই আো কর থি, িারা থিামাকদর কোয় ঈমান আনকব। িখ্ন িাকদর একদল থজকন বুকে আল্লাের কালাম শ্রবণ ককর িারপর 

িার িা ক্তবকৃি ককর। অেচ িারা িা জাকন। (সূরা বাকারা: ৭৫)  

অপর আয়াকি আল্লাে িা‘আলা বকলন, 

সুিরাং দুকর্মাে িাকদর জনয িারা ক্তনজ োকি ক্তকিাব রচনা ককর এবং িুে মূলয পাওয়ার জনয বকল, ‘এটা আল্লাের পক্ষ থেকক। িাকদর োি িা 

রচনা ককর িার জনয োক্তস্ত িাকদর এবং িা িারা উপাজমন ককর িার জনয োক্তস্ত িাকদর। (সূরা বাকারা: ৭৯) 

েিরি আব্দুল্লাে ইবকন আব্বাস রা. থেকক বক্তণমি, ক্তিক্তন বকলন, থে মুসক্তলম সমাজ! ক্তক ককর থিামরা আেকল ক্তকিাবকদর ক্তনকট ক্তজজ্ঞাসা কর? 

অেচ আল্লাে িাাঁর নবীর উপর থি ক্তকিাব অবিীণম ককরকেন, িা আল্লাে সম্পক্তকমি নবির িেয সম্বক্তলি, িা থিামরা ক্তিলাওয়াি করে এবং িার 

মকধয ক্তমেযার থকান সংক্তমশ্রণ থনই। িদুপক্তর আল্লাে থিামাকদর জাক্তনকয় ক্তদকয়কেন থি, আেকল ক্তকিাবরা আল্লাে িা ক্তলকখ্ ক্তদকয়কেন, িা পক্তরবিমন 

ককর থফকলকে এবং ক্তনজ োকিকসকই ক্তকিাকবর ক্তবকৃক্তি সাধন ককর িা ক্তদকয় িুে মূকলযর উকেকেয েচার ককরকে থি, এটা আল্লাের পক্ষ থেককই 

অবিীণম। থিামাকদরকক েদত্ত মোজ্ঞান ক্তক িাকদর কাকে ক্তজজ্ঞাসা করার বযাপাকর থিামাকদর বাাঁধা ক্তদকয় রাখ্কি পাকর না? আল্লাের েপে! 

িাকদর একজনককও আক্তম কখ্কনা থিামাকদর উপর িা নাক্তিল েকয়কে থস ক্তবষকয় ক্তজজ্ঞাসা করকি থদক্তখ্ক্তন। (সেীে বুখ্ারী: ২৬৮৫) 
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েিরি ইবকন আব্বাস রা. থেকক বক্তণমি, ক্তিক্তন বকলন, থে মুসলমান সকল! থিামরা ক্তকর্াকব আেকল ক্তকিাবকদরকক ক্তজজ্ঞাসা কর? অেচ 

থিামাকদর ক্তকিাব িা িাাঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তে ওয়া সাল্লাকমর উপর নাক্তিল েকয়কে িা আল্লাে িা‘আলা সম্পককম নিুন সংবাদদািা, িা 

থিামরা পকড়া, িা পুরকনা েকয় িায়ক্তন। আর আল্লাে িা‘আলা থিামাকদরকক সেীে োদীস েরীকফও অপরাপর ধমম রক্তেি েকয় িাওয়ার বযাপাকর 

সুস্পি ক্তবধান পাওয়া িায়।  

এ ক্তবষকয় মুসান্নাকফ ইবকন আবী োইবার একক্তট োদীস লক্ষয করুন,  

েিরি উমর ইবকন খ্াত্তাব রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তে ওয়া সাল্লাকমর থখ্দমকি থকান আেকল ক্তকিাব (ইহুদীকদর) থেকক একক্তট ক্তকিাব 

ক্তনকয় আসকলন। ক্তিক্তন বলকলন, ইয়া রাসূলুল্লাে! আক্তম একজন আেকল ক্তকিাব থেকক একক্তট সনু্দর ক্তকিাব থপকয়ক্তে। বণমনাকারী বকলন, নবীজী 

(েিরি উমর রা. এই ক্তকিাব থদকখ্) রাোক্তিি েকয় থেকলন এবং বলকলন, থে উমর ইবকন খ্াত্তাব!  থিামরা ক্তক িাকি েয়রান েকয় পকড়ে? িার 

কুদরিী োকি আমার োণ িার কসম! ক্তনশ্চয় আক্তম থিামাকদর ক্তনকট স্বে উজ্জ্বল দীন ক্তনকয় একসক্তে। িাকদরকক থকান ক্তবষয় সম্পককম ক্তজকজ্ঞস 

ককরানা। িােকল িারা সিয সম্পককম থিামাকদরকক অবক্তেি করকব আর থিামরা িা ক্তমেযােক্তিপন্ন করকব। অেবা ক্তমেযা সম্পককম অবক্তেি করকব 

আর থিামরা িা সিয বকল থমকন ক্তনকব। থিই সত্ত্বার োকি আমার োণ থসই িাকির কসম! িক্তদ েিরি মূসা {আ.} জীক্তবি োককিন িােকল 

িাাঁর পকক্ষও আমার দীকনর অনুসরণ বযিীি থকান সুকিাে োকি না। (মুসান্নাকফ ইবকন আবী োইবা: ২৬৪২১)  

এই োদীকসর আকলাকক থবাো থেল থি, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তে অনয ধকমমর ক্তকিাব থদকখ্ রাোক্তিি েকয়কেন। োদীকসর থেকষ একোও 

ক্তিক্তন বকলকেন, েিরি মূসা ‘আলাইক্তেস সালাম িক্তদ জীবি োককিন িােকল িার জনযও আমার ধকমমর অনুসরন করা বযিীি অনয থকান 

সুকিাে োকি না। একি ক্তক থবাো িায় না থি, একজন নবী িক্তদ ক্তনজ ধমম বাদ ক্তদকয় েিরি মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলইক্তে ওয়া সাল্লাকমর 

অনুসরণ করকি বাধয োককন িােকল অপরাপর ধকমমর অনুসারী িারা নবী নন িাকদর থবলায় ইসলাম ধমম থমকন থনয়া োড়া মুক্তির থকান উপায় 

োকক না!।  

এখ্ন সবমকেষ একক্তট দাক্তবর ক্তনরসন করা জরুরী মকন করক্তে। িা েল, বিমমাকন ক্তকেু ক্তেক্তক্ষি মানুষ বকল থবড়ায়, সকল ধমম সক্তিক। আমরা সব 

ধমমকক স্বস্থাকন সক্তিক মকন কক্তর। এখ্ন িার িার ধমম পালন করকল মুক্তি থপকয় িাকব । পক্তবত্র কুরআকন সূরা কাক্তফরুকনর এই আয়াি  

 ক্তদকয় িারা এ স্বাকপকক্ষ দক্তলল ক্তদকয় োককন। িাকদর এ দাক্তবর এককবাকরই অবান্তর। কুরআন ও োদীকসর অেম ও উকেেয থনয়ার থক্ষকত্র 

মনেড়া ক্তবষয় থিন না েকয় িায় এক্তবষকয় সককলরই লক্ষয রাখ্া কাময। থকননা নবীবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তে ওয়া সাল্লাম ইরোদ ককরকেন, 

থি বযক্তি কুরআকনর বযাপাকর পিমাপ্ত জ্ঞান না থরকখ্ িাফসীর ককর থস থিন িার ক্তিকানা জাোন্নাম বাক্তনকয় থনয়। (মুসনাকদ আেমাদ: ৪/২৫০) 

এই আয়াকির িাফসীকর েিরি মাওলানা োনাউল্লাে পাক্তনপক্তি রে. থলকখ্ন, ‘এই আয়ািক্তট মূলি পূবমবিমী আয়াকির ক্তবষয়গুকলাকক দৃঢ়ির 

করার জনয। উকেকেয েল, থিামরা থিামাকদর ধমম পক্তরিযাে করকব না, আর আমরাও আমাকদর ধমম পক্তরিযাে করব না’। (িাফসীকর মািোরী: 

১০/৩৫৫)  

‘সবাই িার িার ধমম পালন করকব’ এ িাফসীর ও উকেেয গ্রেণ করা মারাত্মক রু্ল। থকননা, এই আয়াি নাক্তিল েওয়ার পরও নবীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তে ওয়া সাল্লাম অসংখ্য কাকফরকক দীকনর েক্তি দাওয়াি ক্তদকয়কেন এবং কাকফররাও মুসলমানকদরকক ইসলাম মানার কারকণ 

নানার্াকব ক্তনিমািন ককরকে। সুিরাং কুরআন ও োদীকসর আকলাকক উপকরাি আকলাচনার দ্বারা এই ক্তবষয়ক্তট সুষ্পির্াকব বুকে একসকে থি, 

বিমমান িুকে পরকাকল মুক্তির জনয ধমম ক্তেকসকব ইসলাম ধমমককই থবকে ক্তনকি েকব। মুক্তির পে থকবল ইসলামই। অনযানয ধমম অনুসারীকদর 

মুক্তির জনয ইসলাম ধমম গ্রেণ বযিীি মুক্তির অনয থকান থখ্ালা থনই।  

আল্লাে িা‘আলা আমাকদরকক সক্তিক ক্তবষয় থবাোর িাওফীক দান করুন। আমীন।  

সংকলক 

মফুিী মনসূরুল েক 

োইখু্ল োদীস ও েধান মফুিী 
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