বিবিন্ন ধর্মগ্রন্থে  র্ানবি াযরত র্ুানম্মনদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
র্ু ফত র্বসূরুল াক

বিবিন্ন ধর্মগ্রন্থে  র্ানবি াযরত র্ুানম্মদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
র্ুফত র্নওলনবন র্বসূরুল াক
শনইখুল ানদ স ও প্রধনব র্ুফত
জনবর্‘আ রনার্নববয়ন আরনবিয়ন
সনত র্সবজদ র্নদরনসন
র্ুানম্মদপুর, ঢনকন-১২০৭

পবরন্থিশবনয়
র্নকতনিনতুল র্নবসূর

প্রকনশকনল
জনবুয়নর -২০০৭ ঈসনয়
বযলক্বদ-১৪২৭ বাজর
সিমস্বত্ব
ললখক কততমক সংরবিত

ানবদয়নাঃ সত্তর টনকন র্নত্র
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সূচ পত্র
বিষয়
িুবর্কন
ইয়নহুদ ও খতষ্টনবন্থদর বকতনন্থি র্ানবি াযরত র্ুানম্মনদ ﷺ
আবখর বি  ﷺএর কবতপয় গুণনিল
রনসূলুল্লনা  ﷺলশষবি াওয়নর দল ল
রনসূলুল্লনা ﷺ- লক উম্ম করনর কনরণ
তনউরনন্থতর সনন্থে ইয়নহুদ ন্থদর বিশ্বনসঘনতকতন
ইবিল িন িনইন্থিন্থলর সনন্থে খতষ্টনবন্থদর বিশ্বনস ঘনতকতন
র্ুানম্মদ  ﷺআবখর বি াওয়নর িযনপনন্থর ইবিল শর ফ লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
সর্-সনর্বয়ক ঘটবন লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
তনওরনত লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
লিদ-পুরনন্থণ াযরত র্ুানম্মদ ﷺ
অেিমন্থিন্থদ াযরত র্ুানম্মদ ﷺ
বযবব র্নতত দুগ্ধ পনব কন্থরব বনই
সম্রনজযধনর ও বিশ্বর্নবিন্থক দ বিদনবকনর
বিবিন্ন যুদ্ধ অবিযনব
র্ক্কন বিজয়
দশ সাস্র অবুচরসা র্নর্া
র্ানিনরন্থতর িবিষযদ্বনণ
র্ূবতম পূজন ললনপকনর কবি
এসি তেয বান্দুরন লকব জনন্থববন?
িনরতিন্থষমর বান্দুন্থদর করণ য়
লিৌদ্ধন্থদর বকতনন্থি র্ানবি াযরত র্ুানম্মদ ﷺ
পনশম ধর্মশনন্থে র্ানবি াযরত র্ুানম্মদ ﷺ
অর্ুসবলর্ এব,বজ.ও- লদর িযনপনন্থর র্ুসলর্নবন্থদর করব য় বক?
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িূবর্কন
সর্স্ত প্রশংসন ঐ আল্লনার জবয বযবব আর্নন্থদরন্থক আশরনফুল
র্নখলুকনত কন্থর সতজব কন্থরন্থেব। বযবব আর্নন্থদরন্থক উম্মন্থত র্ুানম্মনদ
তেন লেষ্ঠ উম্মত াওয়নর লসৌিনগ্য দনব কন্থরন্থেব। অসংখয দরূদ ও
সনলনর্ লসই বনি ন্থয় রার্ত সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র উপর
যনর র্নধযন্থর্ আল্লনা তন‘আলন একবদন্থক লযর্ব বিুওয়নন্থতর ধনরনন্থক
বচরতন্থর িন্ধ কন্থর বদন্থয়ন্থে, অপরবদন্থক উম্মন্থত র্ুানম্মনদ ন্থক উন্নবতর
চরর্ বশখন্থর লপৌৌঁবেন্থয়ন্থেব। বকয়নর্ত তক আর লকা উম্মন্থত র্ুানম্মনদ র
লচন্থয় উন্নবতর বশখন্থর লপৌৌঁেন্থত পনরন্থি বন । লকববন আল্লনা তন‘আলন
ইরশনদ কন্থরবَ ْ
ْ
ََ
َ
َ ْ َ
ين
ِ َ ِن ال ِخاسر
ِ 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 ইসলনর্ েনড়ন অবয লকনব ধর্ম লিন্থে ববন্থি লস কবিবকনন্থলও
সফলকনর্ ান্থত পনরন্থি বন এিং লস ান্থি চরর্ িবত গ্রে ন্থদর অন্তিুি
ম ’।
(সূরন আল ইর্রনব, আয়নত-৮৫)

পেন্থতন দু’বটই- সতয ও অসতয। ততত য় লকনব পেন্থতন লবই। কনন্থজই
প্রবতবট র্নবুষ প্রকতত অন্থেম সফলকনর্ ান্থত ান্থল তনন্থক সিমন্থশষ সতয ধর্ম
ইসলনন্থর্ দ বিত ান্থতই ান্থি।
* ইসলনর্ লয একর্নত্র আল্লনার র্ন্থবনব ত ধর্ম এিং ইসলনন্থর্র বি
াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ লয সিমন্থশষ এিং
সিমন্থেষ্ঠ বি লসটন শুধু র্ানগ্রে  কুরআন্থব কনর র্ই িন্থলবব; িরং পতবেি র
প্রবতবট ধর্মগ্রন্থে ই এর বিশদ বিিরণ পনওয়ন যনয়। সান্থজ িলন যনয়,
ইসলনর্পূিম যত বি -রনসূল পতবেি র িুন্থক আগ্র্ব কন্থরন্থেব তনন্থদর
প্রন্থতযন্থকই র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ এর লেষ্ঠত্বন্থক
একিনন্থকয স্ব কনর কন্থরন্থেব এিং ববজ ববজ উম্মতন্থদর িন্থলন্থেব- যবদ
লতনর্নরন প্রকতত অন্থেম আর্নর অবুসনর ান্থয় েনক তন্থি লশষ বি ﷺ
যখব আগ্র্ব করন্থিব তখব লতনর্রন তনর আবুগ্ন্থতয ববন্থজন্থদরন্থক
একনকনর কন্থর লদন্থি। িুঝন লগ্ল ইসলনর্ েনড়ন িনক সকল ধর্মনিলম্ব রন
যবদ সবতযকনরনন্থেম তনন্থদরই বি ও বকতনন্থির অবুসরণ করন্থত চনয়
তনান্থল র্ুসলর্নব াওয়ন েনড়ন বিকল্প লকনব পে লবই।
* বকন্তু আর্রন যনরন র্ুসলর্নব আবে এ িযনপনন্থর আর্নন্থদর দনবয়ত্ব বক?
অর্ুসবলর্ িনইন্থদর প্রবত ইসলনর্ ধন্থর্মর দনওয়নত লপৌৌঁেনন্থবন বক
আর্নন্থদর উপর জরুর ? বকয়নর্ত পযমন্ত সকল র্নবি-দনবন্থির
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লাদনন্থয়ন্থতর জবয বক বিশ্ববি দুববয়নন্থত লপ্রবরত াব বব? ইসলনন্থর্র
দনওয়নত ও পবরচয় বন লপন্থয় ঈর্নব ানরন ান্থয় যনরন র্নরন যনন্থে তনরন
বক র্ুসলর্নবন্থদরন্থক দনয় করন্থি বন?
এ িযনপনন্থর অিশযই আল্লনার দরিনন্থর আর্নন্থদর জিনিবদা করন্থত
ান্থি।
আর্নন্থদর দনবয়ত্ব ান্থলন- ববন্থজন্থদর ঈর্নবন্থক র্ুকনম্মনল করনর প্রন্থচষ্টনর
পনশনপনবশ অবয ধর্মনিলম্ব ন্থদর কনন্থে ইসলনর্ন্থর সিযতন-আদশম ও
সতযতনর উপর অবুপ্রনবণত কন্থর ইসলনর্ গ্রান্থণ উদ্বুদ্ধ করন। তন্থি ববশ্চয়
লসটনর র্ূল পুৌঁবজ ান্থি আখলনবকয়যনত। লসই সনন্থে র্ুসলর্নবন্থদর এটন
অিশযই প্রর্নবণত করন্থত ান্থি লয, ‘ইসলনর্ বযন্দন লানয়ন াযনয় আখলনক
লে, বন তলওয়নর লে।’
অধুবন সনধনরণ বশবিতন্থদর অন্থবন্থক িনংলন কুরআব পন্থড় বিন্থের র্ত
িন্থল েনন্থকব আল্লনা বক িন্থলব বব- َلكُمْ دِيْ ُنكُ ْم وَ ِليَ ِديْن
অেম: ‘লতনর্নন্থদর ধর্ম লতনর্নন্থদর কনন্থে আর্নন্থদর ধর্ম আর্নন্থদর কনন্থে।’
তন্থি অবয ধর্মনিলম্ব ন্থদর আর্নন্থদর ধন্থর্মর প্রবত দনওয়নত লদওয়নর বক
প্রন্থয়নজব?
জিনন্থি আর্রন এ কেন িলি বন লয আপবব িুল িন্থলন্থেব, িলি আপবব
এর র্র্মনেম িুঝন্থত সির্ াববব, লকববন এর র্র্মনেম াল- কনউন্থক
ইসলনর্ গ্রান্থণ িনধয করন যনন্থি বন।
আর যবদ লর্ন্থবও লবয়ন ায় তন্থি লস লিন্থত্র
প্রশ্ন জনন্থগ্, আল্লনান্থতন
ِ
এটনও িন্থলন্থেব লয, بَلغْ مَا اُ ْنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبَك
অেম: “ লতনর্নর প্রিুর পি লেন্থক যন লতনর্নর কনন্থে লপৌৌঁেনন্থবন ান্থয়ন্থে
তুবর্ তন র্নবুন্থষর কনন্থে লপৌৌঁন্থে দনও।” তনান্থল এ কেনর বক অেম?
কনন্থজই আর্নন্থদর আরও বশখন্থত ান্থি, জনবন্থত ান্থি আরও অন্থবক
বকেু। আর এর জবয দ ব বকতনিনদ পড়নর লকনব বিকল্প লবই।
* আর্নন্থদর িরণ রনখন্থত ান্থি লয, আজ অর্ুসবলর্ন্থদর ইসলনর্ কিূল
করনর পন্থে প্রধনব অন্তরনয় র্ুসলর্নবরন। লকববন বকতনন্থির ইসলনন্থর্র
সনন্থে তনন্থদর চবরন্থত্রর লকনব বর্ল বনই। কুরআন্থব কনর ন্থর্ ইরশনদ
ান্থেَحسَنَ ٌ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: ‘লতনর্নন্থদর জবয আল্লনার রনসূন্থলর র্ন্থধয রন্থয়ন্থে সন্থিমনত্তর্ আদশম।
(সূরন আাযনি-২১)

াযরত সনানিনন্থয় বকরনর্ রনবয., লসই আদন্থশম আদশমিনব ান্থয়বেন্থলব
িন্থলই সনরন বিন্থশ্বর আবনন্থচ-কনবনন্থচ ইসলনন্থর্র দনওয়নত লপৌৌঁেনন্থত
সির্ ান্থয়ন্থে। চ ব, আবিকন সা বিন্থশ্বর অন্থবক জনয়গ্নয় তনন্থদর কির
পনওয়ন যনয়। আজ আর্রন বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র
আদশম লেন্থক অন্থবক দূন্থর বেটন্থক পন্থড়বে। বি র অবুপর্ আদশমন্থক
আর্রনই জিনই কন্থর দনফব করবে, এিং তদস্থন্থল অবিশি ও পেভ্রষ্ট
ললনকন্থদর চনল-চলবন্থক আধুববকতনর বনন্থর্ অন্ধ িনন্থি গ্রাণ করবে এিং
তনন্থতই ইযযত, শনবন্ত ও সফলতন খুৌঁজবে। আর্নন্থদর া বর্বযতন আজ
চরর্ স র্নয় লপৌৌঁন্থেন্থে। আর্নন্থদরন্থক সনরন বিন্থশ্বর র্নবির্ন্ডল র
কলযনণনন্থেম সতবষ্ট করন ান্থয়বেল,
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
(সূরন আন্থল ইর্রনব-১১০)﴾٢٢١﴿ َالْفَاسِقُون

অেচ লস কেনও আজ আর্রন িুন্থল লগ্বে। আর এ সি বকেুর কনরণ,
আর্রন কুরআব ও ানদ ন্থসর ইলর্ লেন্থক উদনস ব। তনই আর্নন্থদর
কতমিয, বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র আদন্থশম আদশমিনব
াওয়ন। আর তখবই আর্নন্থদর লদন্থখ অসংখয অর্ুসবলর্ ইসলনন্থর্র
সুশ তল েনয়নয় আেয় ববন্থয় উিয় জগ্ন্থত ধবয ান্থি।
র্বসূরুল াক
২২-১২-২০০৬ ইং
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بامسه تعاىل
ِ
كرِيْم
َ سوْلِ ِه ال
ُ َنَحْمَدُه َو نُصَلي ر
আল্লনা তন‘আলন ইরশনদ কন্থরব: ۗ ُسَلَم
ْ ْل
ِْ إِنَ الدِينَ عِندَ اللَـهِ ا
অেমাঃ ববাঃসন্থন্দন্থা আল্লনার ববকট গ্রাণন্থযনগ্য দ ব একর্নত্র ইসলনর্।
(সূরন আল-ইর্রনব, আয়নত-১৯)

ۗ ْلسَْلَ َم دِينًا
ِْ كمُ ا
ُ َت ل
ُ االْيَوْمَ َأكْمَ ْلتُ َلكُمْ دِي َنكُ ْم وَأَ ْت َممْتُ عَلَ ْيكُ ْم نِعْمَ ِتي وَرَضِي
অেম : আজ আবর্ লতনর্নন্থদর জবয লতনর্নন্থদর দ বন্থক পূণমনঙ্গ কন্থর
বদলনর্, লতনর্নন্থদর উপর আর্নর বব‘আর্তন্থক করলনর্ পূণম এিং
ইসলনর্ন্থক লতনর্নন্থদর জবয দ ব বাসনন্থি র্ন্থবনব ত করলনর্। (সূরন
র্নবয়দনা, আয়নতাঃ ৩)

َ َالسَْلَم جِيْ ْن يُقْ َبلَ مِنْهُ وَ ُهوَ فِي ال خِرَ ِة من
حيْن
ِ ِاصا ل
ِ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ا
অেমাঃ লয ইসলনর্ েনড়ন অবয লকনব ধর্ম তনলনশ কন্থর কবিবকনন্থলও তন
গ্রাণন্থযনগ্য ান্থি বন এিং আবখরনন্থত লস ান্থি িবতগ্রস্ত। (সূরন আল-ইর্রনব,
আয়নত-১৯)

ইয়নহুদ ও খতষ্টনবন্থদর বকতনন্থি
র্ানবি াযরত সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
َ 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﴿
তরজর্ন: “লসই সকল আান্থল বকতনি ললনন্থকরন এর্ব উম্ম বি -রনসূল
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ এর অবুসরণ কন্থর েনন্থক, যনৌঁন্থক তনরন
ববন্থজন্থদর ববকন্থট তনওরনত এিং ইবিন্থল বলবখত িনন্থি লপন্থয় েনন্থক (
লয, বি র বসফনত এটনও লয) ওই বি তনন্থদরন্থক লবক কনন্থজর হুকুর্
বদন্থয় েনন্থকব, র্ন্দ কনজ করন্থত ববন্থষধ কন্থরব, পবিত্র বজববষ সর্ূান্থক
ানলনল লঘনষণন কন্থরব (যবদও লসগুন্থলন িব ইসরনঈন্থলর উপর ানরনর্
বেল) অপবিত্র বজববষ সর্ূান্থক (পূন্থিমর শর ‘আন্থতর বযনয়) ানরনর্ িন্থলব
এিং তনন্থদর উপর (আন্থগ্র শর ‘আত কততমক লয) লিনঝন ও তনওক
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(অেমনৎ কবিবতর্ হুকুর্-আাকনর্) অবপমত বেল তন অপসনরণ কন্থরন্থেব।
লর্নদ্দন কেন, যনরন ওই বি র উপর ঈর্নব আন্থব, তনৌঁন্থক অতযন্ত
র্ুানব্বন্থতর সনন্থে র্নবয কন্থর, তনৌঁন্থক সনানযয-সানয়তন কন্থর এিং ওই
বূন্থরর অবুসরণ কন্থর, যন লসই বি র উপর অিত ণম ান্থয়ন্থে; এ সর্স্ত
ললনন্থকরনই পবরপূণম কনবর্য়নি ানবসল করন্থি।” (সূরন আ’রনফ-১৫৭)
তনফস র: িবণমত আয়নন্থত আান্থল বকতনি তেন ইয়নহুদ ও খতষ্টনব জনবত
লেন্থক যনরন র্ুসলর্নব ান্থয় লসৌিনগ্যিনব ও প্রিূত কলযনণ র্বিত
ান্থয়ন্থেব, তনন্থদর কেন বিিতত ান্থয়ন্থে এিং লসই সনন্থে ইয়নহুদ ও
খতষ্টনবন্থদর প্রবত বনবজল কতত আসর্নব বকতনি তনওরনত ও ইবিন্থল
আবখর বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর লয সকল আলনর্ত
ও গুণনিল বিস্তনবরত িনন্থি আন্থলনচবন করন ান্থয়ন্থে, তনর উন্থল্লখন্থযনগ্য
বকেু অংশ িণমবন করন ান্থয়ন্থে। আয়তবটর পবরন্থশন্থষ র্ানব আল্লনহ্
বিন্থশ্বর সকল সম্প্রদনন্থয়র জবয র্ানবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ ও ইসলনন্থর্র যেনেম অবুসরণই কনবর্য়নি র একর্নত্র উপনয় ও
অিলম্বব িন্থল লঘনষণন বদন্থয়ন্থেব।
আবখর বি  ﷺএর কবতপয় গুণনিল
আয়নতবটর আন্থলনন্থক আবখর বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্এর কবতপয় গুণনিল আন্থলনচয আয়নতবটন্থত পূিমিতম আসর্নব বকতনি
সর্ূন্থার উদ্ধতবত বদন্থয় আবখর বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর
লয সকল গুণনিল র অিতনরণন করন ান্থয়ন্থে, তন ববম্নরূপ:
ক) আবখর বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক রনসূল িন্থল
সন্থম্বনধব করন ান্থয়ন্থে। উন্থল্লখয লয, লসনয়ন লি আবম্বয়নন্থয় বকরনন্থর্র আ.
র্ন্থধয আল্লনা তন‘আলন র্নত্র বতব শত লতর জবন্থক রনসূন্থলর র্যমনদনয়
অবধবষ্ঠত কন্থরন্থেব। বি ও রনসূন্থলর র্ন্থধয র্যমনদন ও বিধনবগ্ত বকেু
পনেমকয রন্থয়ন্থে। রনসূলগ্ন্থণর র্তমিন সনধনরণ বি গ্ন্থণর ঊন্থবম । সংেন
বান্থসন্থি বি িলন্থত িুঝনয় বযবব আল্লনার পয়গ্নর্ িনন্দনন্থদর ববকট
লপৌবেন্থয় েনন্থকব। তনৌঁর উপর স্বতন্ত্র বকতনি বনবযল াওয়ন িন তনৌঁন্থক বতুব
শর ‘আত প্রদনব করন শতম বয়। অপর বদন্থক রনসূল িলন ায়, এরূপ দ ব
প্রচনরক বি ন্থক; যনৌঁন্থক বতুব বকতনি ও বতুব শর ‘আত প্রদনব করন
ান্থয়ন্থে । অেিন লকনব কনবফর সম্প্রদনন্থয়র ববকট লপ্ররণ করন ান্থয়ন্থে।
লসই স্বতন্ত্র আসর্নব বকতনি ও বতুব শর ‘আত প্রনি উচ্চ র্যমনদনর
অবধকনর বি -রনসূলগ্ন্থণর র্ন্থধয সিমন্থশষ ও সিমন্থেষ্ঠ ান্থলব াযরত
র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্। আল্লনা তন‘আলন তনৌঁন্থক
“সনইবয়যদুল র্ুরসনল ব িন রনসূলগ্ন্থণর সরদনর” র্ন্থবনব ত কন্থরন্থেব।
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রনসূলল্ল
ু না  ﷺলশষবি াওয়নর দল ল
খ) রনসূল সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক আয়নতবটন্থত ‘বি ’
িন্থলও আখযনবয়ত করন ান্থয়ন্থে। িস্তুত: বতবব লসনয়ন লি আবম্বয়নন্থয়
বকরনন্থর্র র্ন্থধয সিমন্থেষ্ঠ ও সিমপ্রধনব বেন্থলব। লযর্ব- বতবশত লতর জব
রনসূন্থলর র্ন্থধয সকন্থলর সরদনর বেন্থলব। পবিত্র কুরআন্থবর বিবিন্ন
আয়নন্থত তনৌঁন্থক বি িন্থল সন্থম্বনধব করন ান্থয়ন্থে। তদুপবর বতবব বেন্থলব“খনতনর্ুব বনবিয়য ব” িন সিমন্থশষ বি । অেমনৎ তনৌঁর দ্বনরন আবম্বয়নন্থয়
বকরনন্থর্র আ. বসলবসলনর সর্নবি লঘনষণন করন ান্থয়ন্থে। তনৌঁর পন্থর আর
লকনব বি র আগ্র্ব ান্থি বন। বতবব বকয়নর্ত পযমন্ত সর্স্ত র্নবিদনবন্থির জবয এক র্নত্র বি । তনর আগ্র্ন্থবর পর লয লকউ বতুব িনন্থি
বি াওয়ন দনি করন্থি, লস িি, বর্েুযক ও ভ্রষ্ট পবরগ্বণত ান্থি।
িুঝনন্থবন এিং িল প্রন্থয়নন্থগ্র পন্থরও লস তওিন বন করন্থল, ইসলনর্
শর ‘আন্থতর বিধনব র্ুতনবিক সকল র্ুসলর্নন্থবর জবয তনর বিরুন্থদ্ধ
বজানদ কন্থর তনন্থক কতল করন জরুর । লযর্ব- াযরত আিূ িকর
বসদ্দ ক রনবয. র্ুসনইলনর্নতুল কনযযনি-এর বিরুন্থদ্ধ বজানদ কন্থর তনন্থক
ও তনর অবুসনর ন্থদরন্থক কতন্থলর ববন্থদমশ বদন্থয়বেন্থলব।
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ লশষ বি াওয়নর দল ল
কুরআন্থব কনর ন্থর্র বিবিন্ন আয়নন্থত র্ুবর্বন্থদর গুণনিল িণমবন করন
ান্থয়ন্থে লয, তনরন রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র-এর
উপর যন বনবযল ান্থয়ন্থে এিং তনৌঁর পূিমিতম বি গ্ন্থণর উপর যন বনবযল
ান্থয়ন্থে তনর উপর ঈর্নব রনন্থখ। লকনেনও একেন িলন ায়বব লয,
“রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর পরিতম বি ন্থদর
উপর যন বকেু বনবযল ান্থি” তনর উপরও তনরন ঈর্নব আবন্থি। যবদ লশষ
বি র পর লকনব বি র আগ্র্ন্থবর সম্ভনিবন েনকত, তনান্থল এ িনকযবট
িবধমত করন একনন্ত জরুর বেল। যনন্থত ললনকরন লসই বতুব বি ন্থদর
বিন্থরনবধতন কন্থর কনবফর বন ান্থয় যনয়। লযর্ববিনন্থি অবযনবয পূিমিতম
আসর্নব বকতনি সর্ূন্থা পরিতম বি গ্ন্থণর িবিষযদ্বনণ করন ান্থয়ন্থে।
তনই পবিত্র কুরআন্থব লকনেনও হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্এর পন্থর আগ্র্বকনর লকনব বি র প্রবত ঈর্নব আবয়ন্থবর ববন্থদমশ বন
লদয়নই একেনর জনজ্বলয প্রর্নণ লয, াযরত র্ানবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্ সিমন্থশষ বি । কুরআন্থব কনর ন্থর্র সূরন আাযনি, আয়নত৩৮ এিং কন্থয়ক শত সা া ানদ স দ্বনরন স্পষ্ট রূন্থপ প্রর্নবণত লয,
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ খনতনর্ুব বনবিয়য ব িন
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সিমন্থশষ বি । আর বতবব বেন্থলব সিমন্থেষ্ঠ ও সকন্থলর সরদনর। তনৌঁর
দ্বনরন আল্লনা তন‘আলন বিুওন্থতর দরজন িন্ধ কন্থর বদন্থয়ন্থেব।
এ িন্ধ দরজন লখনলনর জবয বিবিন্ন িনবতল বফরকন বনবন িনন্থি বিবিন্ন
পে নয় প্রন্থচষ্টন চনবলন্থয়ন্থে। িলন িনহুলয-কনবদয়নব রন “বজল্ল বি ” িন
“েনয়ন বি ” বনর্ বদন্থয় লগ্নলনর্ আার্নদ কনবদয়নব ন্থক বি িনবনন্থত
লচষ্টন কন্থর কনবফর ান্থয়ন্থে। বশয়ন ইেবন আশনরন সম্প্রদনয় এর্ব ১২ জব
ইর্নন্থর্র প্রিেন ান্থয়ন্থে, যনন্থদর ির্তন বি গ্ণ লেন্থকও ঊন্থবম িন্থল
তনরন েনব কন্থর। কনরণ-তনন্থদর ধনরণনয় তনন্থদর ইর্নর্গ্ণ লয লকনব
র্ুাূন্থতম লয লকনব ানরনর্ন্থক ানলনল এিং ানলনলন্থক ানরনর্ লঘনষণন করনর
অবধকনর রনন্থখব। এ সকল বশয়নরন এ ধরন্থবর ইর্নন্থর্র আক্ব দন লপনষণ
কন্থর। িস্তুত: রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর
খনতনর্ুন্ননবিয়য ব াওয়নন্থকই প্রকনরনন্তন্থর অস্ব কনর কন্থরন্থে এিং
কনবফরন্থদর দলিুি ান্থয়ন্থে। বিস্তনবরত িণমবন এ আন্থলনচবন উন্থদ্দশয
বয়। লর্নদ্দন কেন, াযরত রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
বেন্থলব সনইবয়যদুল আবম্বয়ন ও খনতনর্ুববনবিয়য ব অেমনৎ একবদন্থক সকল
বি গ্ন্থণর সরদনর ও লেষ্ঠ অপর বদন্থক বেন্থলব সিমন্থশষ বি ।
রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক উম্ম করনর কনরণ:
গ্) রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক উন্থল্লবখত আয়নন্থত
“উম্ম ” িলন ান্থয়ন্থে, অেমনৎ বতবব গ্তনবুগ্বতক ললখন-পড়নয় বশবিত
বব; বতবব লকনব র্নবুষ লেন্থক প্রচবলত ধনরনয় ললখন-পড়ন িন েনবনজমব
কন্থরব বব। তনৌঁর েনব সর্ুদ্র িন েনব িনিনর বেল সরনসবর লখনদন প্রদত্ত।
বতবব িন্থলব- “আর্নন্থক আর্নর প্রবতপনলক বশিন বদন্থয়ন্থেব এিং আর্নর
বশিনন্থক বতবব খুিই সুন্দর কন্থরন্থেব।” কনবযুল উম্মনল, ানদ স বং-৩১৮৯২
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক “উম্ম ” করনর কনরণ
াল, র্ানবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ যবদ দুববয়নর কনন্থরন
লেন্থক ললখন-পড়ন বশখন্থতব, তনান্থল বিরুদ্ধিনদ ললনন্থকরন তনৌঁর
বিুওয়যনত সম্বন্থন্ধ বনবন প্রকনর সন্থন্দা ও আপবত্তর সুন্থযনগ্ লপত লয,
বতবব বশবিত র্নবুষ। গ্ন্থিষণন কন্থর সুন্দর সুন্দর িনকয ৈতর কন্থর
লসগুন্থলনন্থক ওা বান্থসন্থি প্রর্নণ করন্থেব এিং স্বন্থঘনবষত িনন্থি বিুয়ন্থতর
দনি করন্থেব। এক কেন; তনৌঁর সর্স্ত ইলর্, যন বতবব ওা র র্নধযন্থর্
প্রনি ান্থয়ন্থেব, সিটনই তনৌঁর সুবশিনর ফসল বান্থসন্থি বিন্থিচবন করন াত।
আল্লনা তন‘আলনর ইরশনদাঃ (সুরন আবকনিূত, আয়নত-৪৮)
٨٤﴿ َوَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَالَ تَخُطُهُ ِبيَمِينِكَ ِۗ إِذًا الَرْتَابَ ا ْلمُبْطِلُون
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তনই র্ানব রনব্বুল আলনর্ ব দয়ন কন্থর তনৌঁন্থক “উম্ম ” লরন্থখ এ
সন্থন্দন্থার অপন্থবনদব ঘবটন্থয়ন্থেব। উন্থল্লখয লয, উম্ম াওয়ন সনধনরবত:
র্নবুন্থষর জবয একটন ক্রবট, বকন্তু রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ -এর জবয উম্ম াওয়নই বেল র্ানগুণ। কনরণ সুবশবিত র্নবুষ
িড় বকেু করন্থিব, লসটনন্থক স্বনিনবিক বজন্থর লদখন ায়। বকন্তু একজব
উম্ম র্নবুষ বযবব কনন্থরন লেন্থক একবট অির ও বশিন গ্রাণ কন্থরববব,
তনৌঁর জবয এর্ব েনবগ্ম্ভ র আন্থলনচবন করন-যন িড় িড় পবিতদনশমববকন্থদর পন্থিও অসম্ভি, বব:সন্থন্দন্থা আশ্চযম ও আকষমণ য়
িযনপনর। আর তন সা া বিুওয়যনন্থতর র্জিুত দল ল িন র্ু ‘বজযন।
বক র্ানব কুদরত লয, র্ানবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ ৩০
পনরনর কুরআব র্নজ দ লপশ কন্থরন্থেব, েয় ানজনন্থরর ও ঊন্থবম যনর
আয়নত সংখযন। লজনর গ্লনয় চযনন্থলি করন সন্থেও লয লকনব একবট
আয়নন্থতর সর্র্নন্থবর এক টুকরন িনকয ৈতর করনও আজ পযমন্ত লকনব
বিধর্ম পবিন্থতর জবয সম্ভি ায়বব, বকয়নর্ত পযমন্ত ান্থিও বন। অেচ
পবিত্র কুরআন্থবর অসনরতন প্রর্নন্থণর জবয তনরন সিমন্থতনিনন্থি তৎপর ও
সি রকর্ লকৌশল অিলম্বন্থব প্রস্তুত। বকন্তু িনর িনর তনন্থদরন্থক সুন্থযনগ্
বদন্থয় কুরআব চযনন্থলি কন্থরন্থে লয, পবিত্র কুরআব র্ানব আল্লনার
বকতনি িন্থল বিশ্বনস বন ান্থল সনরন বিন্থশ্বর সকল পবিত বর্ন্থল শত লচষ্টন
তদি র কন্থর এর সর্তুলয একবট িনকয ৈতর কন্থর লদখনও। এ চযনন্থলি
এখন্থবন বিদযর্নব আন্থে। বকয়নর্ত পযমন্ত বিদযর্নব েনকন্থি।
বিধর্ম ন্থদর এ িযনপনন্থর লচষ্টন ও কর্ ায়বব। বকন্তু পবিত্র কুরআন্থবর
আয়নন্থতর র্ত একবট আয়নত িনবনন্থবন আজ পযমন্ত কনন্থরন পন্থি সম্ভি
ায়বব। এ বিষয়বটই একনর জবয যন্থেষ্ট প্রর্নণ লয, পবিত্র কুরআব র্ানব
আল্লনার খনে কুদরত কনলনর্। যন উম্ম বি র পবিত্র জিনন্থব ববগ্মত ান্থয়
বিুওয়যনন্থতর িতাৎ প্রর্নণ র্ু‘বজযন রূন্থপ বচর িনস্কর ান্থয় আন্থে।
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর উম্ম াওয়নর আন্থরন
স্বনেমকতন এই লয, রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ স্ব য়
জিনব র্ুিনরন্থক লয সি কেন িন্থলন্থেব িন লয সি িবিষযদ্বনণ কন্থরন্থেব,
তন অিন্থর অিন্থর সবিক প্রর্নবণত ান্থয়ন্থে এিং ান্থে। বিেনন্থবর যত
উন্নবত সনবধত ান্থে, তনৌঁর কেনর যেনেমতন ততই পবরস্ফুট ান্থে। যনর
ফন্থল যুন্থগ্ যুন্থগ্ িহু বিধর্ম বশবিত, বিদ্বনব, ৈিেনববক, দনশমববক ও
ডনিনরগ্ণ স্বতাঃ:স্ফূতম িনন্থি ইসলনর্ কিুল কন্থর ধবয ান্থয়ন্থেব।
ঘ) পবিত্র কুরআন্থব রনসূল সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর
সতযনয়ব সম্পবকমত বিন্থশষ গুণ এ-ও িণমবন করন ান্থয়ন্থে লয, “ইয়নহুদ www.darsemansoor.com

খতষ্টনব সম্প্রদনয় রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক তনন্থদর
আসর্নব বকতনি তনওরনত ও ইবিন্থল বলবখত িনন্থি লপন্থয় েনন্থক।”
এখনন্থব একবট সূক্ষ্ম তে এই লয, এ কেন িলন ান্থে লয, তনরন তনন্থদর
বকতনন্থি রনসূলু্ুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক লপন্থয় েনন্থক,
একেন িলন ান্থে বন লয, তনরন রনসূন্থলর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্-এর িণমবন ও গুণনিল র উন্থল্লখ লপন্থয় েনন্থক। অেচ তনওরনত ও
ইবিন্থল তনর গুণনিল ও আলনর্ন্থতরই িণমবন এন্থসন্থে। কেনর এ বিন্থশষ
পট পবরিতমন্থবর র্ন্থধয এবদন্থক ইবঙ্গত করন ান্থয়ন্থে লয, তনওরনত ও
ইবিন্থল রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর গুণনিল এত
বিস্তনবরত িনন্থি আন্থলনচবন করন ান্থয়ন্থে লয, লস গুন্থলনন্থক লদখন আর
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক লদখন একই পযমনয়িুি।
এই দুই লদখনর র্ন্থধয িলন্থত লগ্ন্থল লকনব পনেমকযই লযব লবই।
এ জবযই সূরন িনকনরনর র্ন্থধয ইরশনদ ান্থয়ন্থে-“ইয়নহুদ ও খতষ্টনবরন
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-লক এর্ব ধ্রুিিনন্থি বচন্থব
তনন্থক, লযর্ব তনন্থদর লেন্থলন্থদরন্থক তনরন বচন্থব েনন্থক।” ঐ আয়নন্থতর
তনফস ন্থর এতটুকুও রন্থয়ন্থে লয, তনন্থদর লেন্থলন্থদর িযনপনন্থর তনন্থদর
বদন্থল বকেুটন এ রূপ সন্থন্দা েনকন্থত পনন্থর লয, ান্থত পনন্থর তনন্থদর ে রন
বখয়নবত কন্থরন্থে। বকন্তু রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর
িযনপনন্থর এতটুকু সন্থন্দাও তনন্থদর বেল বন। শুধুর্নত্র দুশর্ব ও লগ্নৌঁড়নর্
কন্থর তনরন লশষ বি ন্থক অস্ব কনর করত।
ঙ) পবিত্র কুরআন্থবর উদ্ধতত আয়তবটন্থত তনওরনত ও ইবিন্থলর িরনন্থত
হুজুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর আন্থরন এই গুণ বিধতত
ান্থয়ন্থে, “বতবব সৎকনন্থজর আন্থদশ এিং র্ন্দ কনন্থজর ববন্থষধ করন্থত
েনন্থকব।” এ গুণবট িযনপক, সকল বি -রনসূলগ্ন্থণর র্ন্থধযই তন
বিদযর্নব বেল। িরং এটনই তনৌঁন্থদর আসল দনবয়ত্ব ও বযম্মনদনর । তন্থি
পনেমকয এখনন্থব লয, অবযনবয বি -রনসূলগ্ণন্থক বিন্থশষ এলনকন িন খনস
লগ্নন্থত্রর জবয পনিনন্থবন াত।
তনই তনন্থদর এই দনবয়ত্ব বেল বববদমষ্ট এলনকন, বিন্থশষ লগ্নত্র ও ববধমনবরত
সর্ন্থয়র জবয স র্নিদ্ধ। পিনন্তন্থর রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ন্থক বকয়নর্ত পযমন্ত সনরন বিন্থশ্বর সর্গ্র জনবতর জবয বি কন্থর
পনিনব ান্থয়ন্থে। কনন্থজই “তনৌঁন্থক আর্র বিল র্ন‘রূফ” এিং “বনা
আব ল র্ুবকনন্থরর” এর্ব আকষমণ য় ও অববয লযনগ্যতন দনব করন
ান্থয়ন্থে যন বশবিত-অবশবিত রনজন-প্রজন রনখনল-র্নবলক সকন্থলর জবয
সর্নবিনন্থি পূণম কনযমকর ান্থত পনন্থর। রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
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ওয়ন সনল্লনর্-এর কেন কনন্থরন জবয িুঝন্থত অসুবিধন াত বন। এটন একটন
উন্থল্লখন্থযনগ্য িযনপনর, যন অবয র্নবুষ লেন্থক সনধনরণত আশন করন যনয়
বন। কনরণ-তনন্থদর কেন এক লেণ র ললনক ায়ত সুন্দরিনন্থি িুন্থঝ
েনন্থক, আন্থরক লেণ র ললনক ায়ত িনন্থলনিনন্থি িুঝন্থত পনন্থর বন।
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক আল্লনা তন‘আলন এ
িযনপনন্থর এর্ব লযনগ্যতন দনব কন্থরবেন্থলব লয, বতবব লবানত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
বিষয়ন্থক এর্ব সাজিনন্থি লপশ করন্থতব, যন একজব অবশবিত ললনকও
পুন্থরনপুবর িুঝন্থত সির্ াত। এ বিন্থশষ লযনগ্যতনন্থক তনওরনত ইবিন্থল
আন্থরকটু বিন্থেষণ কন্থর িলন ান্থয়ন্থে লয, “আল্লনা তন‘আলন তনৌঁর দ্বনরন
অন্ধচিু সর্ূান্থক দতবষ্ট সম্পন্ন কন্থর বদন্থিব। বিবধর কণম সর্ূান্থক েিণ
উপন্থযনগ্ কন্থর বদন্থিব এিং রুদ্ধ অন্তরসর্ূান্থক উন্মুি কন্থর বদন্থিব।”
চ) আন্থলনচয আয়নন্থত তনওরনত ও ইবিন্থলর বিিতবতর উদ্ধতবত বদন্থয়
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর আন্থরন একবট গুন্থণর
কেন এিনন্থি িণমবন করন ান্থয়ন্থে লয, “বতবব পবিত্র বজববষ সর্ূান্থক
ানলনল এিং অপবিত্র বজববষসর্ূান্থক ানরনর্ লঘনষণন করন্থিব।”
আয়নতবটর বিষয় িস্তুর র্র্ম াল িব ইসরনঈলন্থদর িদ আর্ন্থলর কনরন্থণ
লয সি ানলনল বজববষ (ন্থযর্ব ানলনল জনন্থবনয়নন্থরর চবিম ইতযনবদ)
তনন্থদর উপর ানরনর্ করন ান্থয়বেল, বি কর র্ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্ ঐ সি বজববন্থষর ানরনর্ াওয়নন্থক রবাত লঘনষণন করন্থিব।
অবযেনয় এ কেন িলনর জরুরত বেল বন। লকববন, পবিত্র বজববষ সর্ূা
লতন পূিম লেন্থক ানলনল বান্থসন্থি চন্থলই আসন্থে। অপর পন্থি অপবিত্র
বজববষ দ্বনরন উন্থদ্দশয াল ানলনল জনন্থবনয়নন্থরর প্রিনবাত রি, র্তত
জনন্থবনয়নর, শুকর, কুকুর, সুদ, ঘুষ, র্দ, জুয়ন, বযবন-িযবিচনর, জুলুর্
অতযনচনর ইতযনবদ।
এগুন্থলন পূন্থিমর শর ‘আন্থত লযর্ব ানরনর্ বেল, লতর্বব িনন্থি লশষ বি
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ এগুন্থলনর ানরনর্ াওয়ন িানল
লরন্থখন্থেব। এটনও তনৌঁর সতয বি াওয়নর প্রর্নণ িাব কন্থর লয, তনৌঁর
শর ‘আত ও পূন্থিমর শর ‘আত একই ধরন্থবর বিধনব অবিন্ন িনন্থি িণমবন
কন্থর। তনওরনত-ইবিন্থলর িবিষযদ্বনণ র র্ন্থধয হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্-এর অপর একবট গুণ যন উন্থল্লবখত আয়নন্থত িণমবন করন
ান্থয়ন্থে; তন াল-বতবব িব ইসরনঈল জনবত লেন্থক লিনঝন এিং তনওক
অপসনরণ কন্থর বদন্থিব। এখনন্থব লিনঝন এিং তনওক দ্বনরন ঐ সর্স্ত
কবিবতর্ হুকুর্-আাকনর্ িুঝনন্থবন ান্থয়ন্থে, যন লর্ৌবলক িনন্থি দ ন্থবর
র্ন্থধয উন্থদ্দশয বেল বন, িরং িব ইসরনঈল সম্প্রদনন্থয়র ওপর সনজন
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বাসনন্থি অবপমত ান্থয়বেল। তনন্থদর র্ন্থধয হুকুর্ ান্থয়বেল লয, বনপনক
কনপড় পনবব দ্বনরন লধৌত করন যন্থেষ্ট ান্থি বন, িরং বনপনক জনয়গ্নর অংশ
কনপড় লেন্থক লকন্থট লফলন জরুর । বজানন্থদ প্রনি গ্বণর্ন্থতর র্নল খনওয়ন
ানলনল বয়, িরং তন লকনব র্য়দনন্থব লরন্থখ বদন্থত ান্থি। (অতাঃপর
আসর্নব লেন্থক আগুব এন্থস লসগুন্থলনন্থক িি িূত কন্থর বদত) শববিনর
র্নে বশকনর করন ববন্থষধ। লয অঙ্গ দ্বনরন গুবনা প্রকনশ পনন্থি, লস অঙ্গ
লকন্থট লফলন ওয়নবজি। িুলক্রন্থর্ াতযন কন্থর লফলন্থলও বকসনস
(র্ততুযদি) প্রন্থয়নগ্ করন ান্থি, ইতযনবদ। রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্ লঘনষণন করন্থলব-দ ন্থব ইসলনর্ সাজ-সরল ধর্ম। অেমনৎ
পূন্থিমর উম্মন্থতর বযনয় কবিবতর্ লকনব হুকুর্ আর্নর শর ‘আন্থত েনকন্থি
বন। অতাঃপর সাজ-সরল হুকুন্থর্র রূপ-লরখন িণমবন কন্থর বতবব ইসলনর্
কিুলকনর ইয়নহুদ -খতষ্টনব সম্প্রদনয় লেন্থক লসই কবিবতর্ লিনঝন
অপসনরণ কন্থরন্থেব।
আয়নন্থতর লশষনংশ :
উি আয়নন্থতর লশষনংন্থশ আল্লনা তন‘আলন ইয়নহুদ ও খতষ্টনবসা সর্গ্র
বিন্থশ্বর সকল জ্ব ব-ইবসনবন্থক সন্থম্বনধব কন্থর ইরশনদ কন্থরন্থেব লয, “
আর্নর লশষ বি র আগ্র্ন্থবর পর লতনর্নন্থদর বনজনত ও কলযনন্থণর
একটনই র্নত্র পে অিধনবরত রূন্থপ রন্থয়ন্থে, যনর লকনব বিকল্প লবই,
আর তন াল:
ক) লশষ বি র উপর ঈর্নব আবয়ব করন্থি।
খ) তনৌঁন্থক সিমনবধক র্ুানব্বনত ও সম্মনন্থবর সনন্থে র্নবয করন্থি।
গ্) তনৌঁর দ ন্থবর সনানযয করন্থি।
ঘ) তনৌঁর ওপর বনবযলকতত কুরআন্থবর পবরপূণম অবুসরণ করন্থি।”
অবধকনংশ ইয়নহুদ -খতষ্টনবরন প্রের্ ববন্থদমশ অর্নবয কন্থর কনবফর ান্থয়ন্থে।
আর যনরন প্রের্ ববন্থদমশ লর্ন্থবন্থে, বকন্তু বদ্বত য় িন ততত য়, বকংিন চতুেম
ববন্থদমশ পুরনপুবর র্নন্থববব, তনরন আংবশক কনবর্য়নি ান্থলও পবরপূণম
কনবর্য়নি ান্থত পনন্থরবব। আর র্ুবষ্টন্থর্য় অংশ পবরপূণম িনন্থি দ ন্থব
ইসলনর্ন্থক কিুল কন্থর পবরপূণম সফলতন অজমন্থব সির্ ান্থয়ন্থেব।
উন্থল্লবখত ববন্থদমশনিল সনফলযপ্রনেম সকন্থলর জবযই। াযরত সনানিন
রনবয. এ ববন্থদমশ সর্ূন্থার ওপর পবরপূণম িনন্থি আর্ল কন্থর উম্মন্থতর জবয
দতষ্টনন্ত লরন্থখ লগ্ন্থেব। প্রন্থতযক সনানি রনবয. রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর ওপর ঈর্নব এন্থবন্থেব। ববন্থজর জনব-র্নল
বিবি-িনচ্চন সি বকেু লেন্থক বি ন্থক লিশ র্ুানব্বনত কন্থরন্থেব এিং সম্মনব
লদবখন্থয়ন্থেব। তনৌঁন্থদর র্ুানব্বনত ও সম্মনন্থবর প্রবসদ্ধ ঘটবন সর্ূন্থার সংখযন
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অগ্বণত, যনর িণমবনর সূচবন করন্থল এক িতাৎ গ্রে  রবচত ান্থয় যনন্থি। ক
স্বন্থবমনজ্জল ইবতানস লয, একজব র্বালন সনানি ন্থক বজানন্থদর র্য়দনন্থব
তনৌঁর স্বনর্ , িনপ, িনইন্থয়র শনানদন্থতর খির শুবনন্থবন াল, বকন্তু বতবব লস
বদন্থক ভ্রুন্থিপ বন কন্থর িনর িনর বজেনসন করন্থত লনগ্ন্থলব, রনসূলুল্লনা
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ লকর্ব আন্থেব? যখব বতবব জনবন্থত
পনরন্থলব লয, বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ সুস্থ আন্থেব, তখব
বতবব িলন্থলব, “ রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ সুস্থ
েনকনর খিন্থরর পর আর্নর আর লকনব লপন্থরশনব লবই।” (সুিানবনল্লনা)
আর রনবাকুল র্নখতূর্, পতষ্ঠন-৩৩২

ইবতানস সনি -উরওয়ন বিব র্নসউদন্থক র্ক্কনিনস কনবফররন
র্ুসলর্নবন্থদর অিস্থন জনবনর জবয হুদনইবিয়নর র্য়দনন্থব পনিনয়। বতবব
সনানিনন্থয় বকরনর্ন্থদর রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র
প্রবত সম্মনব, েদ্ধন, লপ্রর্ ও আবুগ্তয লদন্থখ এন্থস এই বরন্থপনটম বদন্থলব
লয, “আবর্ বকসরন-কনয়সনন্থরর দরিনন্থর বগ্ন্থয়বে, বনজনশ িনদশনর সনন্থে
সনিনৎ কন্থরবে, বকন্তু র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ -এর
সনানি ন্থদর র্ন্থধয েদ্ধন ও িনন্থলনিনসনর লয অিস্থন লদন্থখ এন্থসবে লস
অিস্থন আর লকনেনও লদবখবব। আর্নর বিশ্বনস লতনর্রন র্ুানম্মন্থদর সনন্থে
র্ুকনবিলন কন্থর লকনব বদব কনবর্য়নি ান্থত পনরন্থি বন।
সনানিনন্থয় বকরনর্ রনবয. রনসূন্থলর দ ন্থবর সনানযযনন্থেম বজানন্থদর র্য়দনন্থব
ববন্থজর জ িব পযমন্ত অকনতন্থর বিবলন্থয় বদন্থয়ন্থেব। দ ব প্রসনন্থরর জবয
দুববয়নর আবনন্থচ-কনবনন্থচ েবড়ন্থয় পন্থড়বেন্থলব। দুববয়নর একপ্রনন্ত লেন্থক
আন্থরক প্রনন্থন্ত তনন্থদর কির খুৌঁন্থজ পনওয়ন যনয় বক অপূিম বেল তনৌঁন্থদর
তযনগ্ ও কুরিনব
তনউরনন্থতর সনন্থে ইয়নহুদ ন্থদর বিশ্বনসঘনতকতন:
(ক) সরনসবর তনউরনন্থতর সনন্থে ইয়নহুদ রন বক পবরর্নণ গ্নদ্দনর কন্থরন্থে,
তনর িণমবনয় আল্লনা রনব্বুল আলনর্ ব কুরআন্থব কনর ন্থর্র প্রের্ পনরনর
িনন্থরন আবন বনবযল কন্থরন্থেব। লস সকল িণমবন পনি কন্থর প্রবতবট র্নবুষই
উপলবি করন্থত পনন্থর লয, ইয়নহুদ রন তনন্থদর বকতনি এিং তনন্থদর বি র
সনন্থে লয গ্নদ্দনর কন্থরন্থে, তনর দনস্তনব কত দ ঘম ও বিস্ত ণম এিং তনন্থদর
লগ্নৌঁড়নর্ ক পযমনন্থয়র বেল।
(খ) তনন্থদর বকতনন্থি র্ুসন আ. এর পরিতম বি ন্থদরন্থক লর্ন্থব লবওয়নর
ববন্থদমশ েনকন সন্থেও তনরন তন বন কন্থর অন্থবক বি ন্থক কতল পযমন্ত
কন্থরন্থে। ঈসন আ. লকও কতন্থলর পবরকল্পবন তনরন কন্থরবেল; বকন্তু
আল্লনা তন‘আলন ঈসন আ.ন্থক জ বিত সশর ন্থর আসর্নন্থব উবিন্থয় লবয়নর
www.darsemansoor.com

কনরন্থণ তনন্থদর লসই পবরকল্পবন িনস্তিনবয়ত ায়বব। কুরআন্থব কনর ন্থর্
সূরন ববসনর ১৫৭বং আয়নত তনর সনি ।
(গ্) ইয়নহুদ ন্থদর বকতনন্থি ইবিল শর ফ ও ঈসন বি ন্থক লর্ন্থব লবয়নর
ববন্থদমশ েনকন সন্থেও তনরন র্নন্থববব। ঈসন আ. লক কতন্থলর লচষ্টনয় িযেম
াওয়নর পর তনৌঁর দ বন্থক বিকতত করনর অপন্থচষ্টন চনবলন্থয় ঈসন( আ.) এর
অবুসতত দ বন্থক বিকতত কন্থর লেন্থড়ন্থে। যনর সংবিি ঘটবন ববম্নরূপ:
জনবক ইয়নহুদ িনদশনা লদখল লয, খতষ্টনব ধর্ম ক্রর্নগ্রসর ান্থে। আর
তনর ধর্ম র্ে র ান্থয় যনন্থে। তখব লস তনর ওয র আজন্থর্র (
লসন্টপন্থলর) সনন্থে পরনর্শম করল। ওয র িহু বচন্তন-িনিবন কন্থর িুবদ্ধ
এৌঁন্থট িনদশনান্থক িলল, খতষ্টনব ধন্থর্মর এ অগ্রগ্বত রুখন্থত ান্থল, তনন্থদর
বকতনিন্থক বিকতত কন্থর লদয়ন েনড়ন গ্তযন্তর লবই। আর এর সাজতর্
পে ন াল-আবর্ প্রকনন্থশয খতষ্টনব ধর্ম কিুল করি। এ অপরনন্থধ আপবব
আর্নন্থক ওয ন্থরর পদ লেন্থক িরখনস্ত করত: আর্নর বনক-কনব লকন্থট
গ্নধনয় সনওয়নর কন্থর শার লেন্থক লির কন্থর বদন্থিব। তনরপন্থর ঘটবন
সনবজন্থয় যন করন্থত ায় তন আর্নর দনবয়ত্ব। ওয ন্থরর বিচনর-িুবদ্ধন্থত
িনদশনা পূিম লেন্থকই সন্তুষ্ট বেল। সুতরনং িনদশনা তন-ই করল। ওয র
এিনন্থি চরর্ লনবিত ান্থয় িবাষ্কতত াওয়নর পর খতষ্টনবরন সানবুিূবত ববন্থয়
তনন্থক বঘন্থর ধরল। বকন্তু ওয র কনন্থরন সনন্থে কেন িলন্থত রনজ াল বন।
িলল, “এক িৎসর সনধবনর পর আবর্ আপবনন্থদর সনন্থে সনিনৎ
করি।”
এক িৎসর পর লসই ওয র খতষ্টনবন্থদর উন্থদ্দন্থশ লঘনষণন কর- “ খতষ্টনব
িনই সকল! বিগ্ত এক িৎসন্থরর র্ন্থধয াযরত ঈসন আ. কন্থয়কিনর
আর্নর সনন্থে সনিনৎ কন্থরন্থেব এিং আসল ইবিল আর্নন্থক দনব
কন্থরন্থেব।” লস বকতনন্থি লস দনি করল লয াযরত ঈসন আ. স্বয়ং লখনদন
বেন্থলব, লখনদনই র্নবুন্থষর আকতবতন্থত আত্মপ্রকনশ কন্থরবেন্থলব। বতবব
ববন্থজন্থক ববন্থজ শূবলকনন্থষ্ঠ ঝুবলন্থয় সর্গ্র জগ্তিনস র পনপর্ুবির পে
কন্থর বগ্ন্থয়ন্থেব। সর্গ্র জগ্তিনস র পনপ বতবব তুন্থল ববন্থয় বগ্ন্থয়ন্থেব।
শুধু তনর কেনর উপর ঈর্নব আবন এিং বিশ্বনস করনই র্নবুন্থষর র্ুবির
জবয যন্থেষ্ট। শর ‘আন্থতর বিধনন্থবর উপর আর্ল করনর লকনব প্রন্থয়নজব
বনই। শর ‘আত বকেুই বয়, িরং শর ‘আন্থতর উপর আর্ল করন্থল
অবিশনপগ্রস্ত ান্থয় র্নবুন্থষর উন্নবত বষ্ট ায়। এ িনন্থি াযরত ঈসন আ.
এর সম্পূণম বশিনন্থক লস র্ুাূন্থতমর র্ন্থধয পবরিতমব কন্থর বদল।
অবধকনংশ খতষ্টনবরন তনর এ দনি লর্ন্থব ববন্থলন। দু’চনর জব াক্কনব পনদ্র
তনর এ দনি অস্ব কনর করল। ওয ন্থরর সনন্থে তনন্থদর তকম -িােও াল।
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বকন্তু তনর িনক-বিতিনর সনন্থে পনদ্র গ্ণ লপন্থর উিন্থলব বন। তখব িলন্থত
লগ্ন্থল সম্পূণম খতষ্টনব সর্নজ তনর কব্জনয় এন্থস লগ্ল। ফলত: লস খতষ্টনব
বিন্থশ্বর একক লবতন ান্থয় লগ্ল। অতাঃপর লস র্ততুযর পূন্থিম অবত লগ্নপন্থব
সম্পূণম আলনদন িনন্থি তনর ১২ জব বিবশষ্ট িন্থির প্রন্থতযকন্থক বলবখত
িনন্থি র্রন্থণনত্তর তনর খল ফন র্ন্থবনব ত করল এিং প্রন্থতযকন্থক বিন্ন
বিন্নিনন্থি বিকতত ও পবরিবতমত রূন্থপ এক একটন ইবিল িন িনইন্থিল
বদল। লসই ১২ জন্থবর প্রন্থতযন্থক র্ন্থব কন্থরবেল লয, লস-ই একর্নত্র উি
সন্থিমনচ্চ ধর্ম য় লবতনর খল ফন। বকন্তু উি লবতনর র্ততুযর পর লদখন লগ্ল
লয, তনর বশষযন্থদর র্ন্থধয ১২ জব একই দনি করন্থে এিং প্রন্থতযন্থকর
ববকট বলবখত বখলনফতবনর্ন ও ইবিল শর ফ আন্থে। এর ফন্থল
খতষ্টনববিশ্ব ১২ জন্থবর প্রন্থতযন্থকর দন্থলই বকেু বকেু কন্থর িনগ্ ান্থয় পড়ল।
তখব স্বনিনবিকিনন্থি খতষ্টনব সর্নজ ১২ িনন্থগ্ বিিি ান্থয় লগ্ল। আর
তনন্থদর বিকতত ইবিল ান্থয় লগ্ল ১২ প্রকনন্থরর। এিনন্থি খতষ্টনব ধন্থর্মর
অিববত ঘন্থট ইয়নহুদ িনদশনার কনবিত স্বপব িনস্তিনবয়ত াল। অিশয
তনন্থদর আন্থপনন্থষ লড়নইন্থয়র ফন্থল অবধকনংশ খল ফন বববাত াল এিং
তনন্থদর দল বিলুি াল। শুধু দু’বট দল লশষ পযমন্ত বটন্থক েনকল, যনর
একবটর বনর্ কযনেবলক অপরবটর বনর্ লপ্রনন্থটষ্টন্ট। ইবসনইন্থলনন্থপবডয়ন
অি বিটনববকন ১৭/৩৯৫ , িনইন্থিল লস কুরআব তক ১/১৭৪-১৭৭,
াক্কনব তনফস র ১/৭১, বদ্বত য় র্ুদ্রণ -২০০৩ইং
িতমর্নব খতষ্টনবগ্ণ লয খতষ্টধর্ম পনলব কন্থর েনন্থকব তন র্ূলত লসন্টপন্থলর
আবিস্কতত একবট র্তিনদ র্নত্র। যনর সনন্থে ঈসন আ.এর ইবিন্থলর লকনব
সম্পকম বনই। িতমর্নব িনইন্থিন্থলর বিবিন্ন আয়নত সম্পূণম লসন্টপন্থলর
কেন। [িনংলন িনইন্থিল, র্ুদ্রণ- ৯৩/২৪৯-২৫০-২৫৭]
ইয়নহুদ ন্থদর বকতনন্থি লশষবি াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্-এর আগ্র্বিনতমন এিং তনৌঁর বিস্তনবরত গুণনিল সুস্পষ্টিনন্থি
ললখন বেল। এর্ববক র্দ বনয় েনকন কনল ব আওে-খনযরনন্থজর সনন্থে
যুন্থদ্ধ ইহুদ রন পরনবজত ান্থল তনরন গ্িমিন্থর িলত, আর্নন্থদর
বকতনিনবুযনয় বকেু বদন্থবর র্ন্থধযই লশষবি  ﷺআবিিূমত ান্থিব। তনৌঁর
সনন্থে বর্ন্থল আর্রন লতনর্নন্থদর পরনস্ত করি। বতবব ান্থিব লশষবি । তনৌঁর
সনন্থে আল্লনার র্দদ েনকন্থি। আল্লনা তন‘আলন ইরশনদ কন্থরবাঃ
( وَكَانُوا مِن قَبْ ُل يَسْتَفْ ِتحُو َن عَلَى الَذِينَ كَفَرُوসূরন িনকনরন- আয়নত - ৮৯)
এসি বকেুর পরও লশষ বি র আবিিমনন্থির পন্থর ইয়নহুদ রন র্ুবষন্থর্য়
কন্থয়কজব েনড়ন ইসলনর্ ধর্ম কিুল কন্থরবব। িরং শুরু লেন্থকই তনরন
ইসলনন্থর্র বিন্থরনবধতন কর আসন্থে। রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
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সনল্লনর্ন্থক কতল করনর অপন্থচষ্টনও তনরন চনবলন্থয়ন্থে। র্ক্বনিনস ন্থদরন্থক
বি র বিরুন্থদ্ধ যুন্থদ্ধ অিত ণম াওয়নর জবয িনর িনর প্রন্থরনবচত কন্থরন্থে ও
শবি যুবগ্ন্থয়ন্থে। তনন্থদর এসি লচষ্টন িযেম াওয়নর পর ততত য় খল ফন
াযরত উসর্নন্থবর যর্নবনয় “আিদুল্লনা বিব সনিন” বনন্থর্ তনন্থদর এক
বলডনর ইসলনর্ ও র্ুসলর্নবন্থদর বংন্থস লফলনর দুরবিসবন্ধন্থত প্রকনশয
ইসলনর্ কিুল কন্থর। প্রতনরণনর্ূলক িনন্থি, র্ুসবলর্ বনর্ গ্রাণকনর ও
ইয়নহুদ িনচ্চন ইসলনর্ ও র্ুসলর্নবন্থদর িবত সনধন্থবর জবয যনরপর
বনই প্রন্থচষ্টন চনবলন্থয়ন্থে।
লস ইসলনন্থর্র র্ন্থধয বফরকন ও বিিবি সতবষ্টর প্রের্ পদন্থিপ বান্থসন্থি
াযরত উসর্নব রনবয-লক কতল কন্থর। বদ্বত য় পযমনন্থয় বিরনট চক্রনন্থন্তর
জনল বিবেন্থয় লস াযরত আল ও র্ু‘আবিয়নর লবততত্বনধ ন্থব
র্ুসলর্নবন্থদর র্ন্থধয “জন্থঙ্গ জনর্নল” ও “জন্থঙ্গ বসফফ ব” বনর্ য়
পনরস্পবরক িয়নিা যুদ্ধ সংগ্বিত কন্থর। তখব তনন্থদর বনর্করণ করন
ান্থয়বেল খনওয়নবরজ িন খনবরজ সম্প্রদনয় রূন্থপ। অিশয তনরন ববন্থজন্থদর
“কুররন” িলত। এন্থদর সম্পন্থকম রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ িবিষযতিনণ কন্থর লগ্ন্থেব লয, “তনন্থদর বনর্নয-লরনযন লদখন্থল
লতনর্রন র্ন্থব করন্থি- লতনর্নন্থদর বনর্নয-লরনযন লযব বকেুু্ই বয়। অেচ
ইসলনন্থর্র গ্বি লেন্থক তনরন সম্পূণম িবািূমত ান্থি। াযরত আল তনন্থদর
অন্থবকন্থক কতল কন্থরবেন্থলব। ইসলনন্থর্ লয খনওয়নবরজ, রনওয়নবফজ িন
রনবফজ , বশয়ন র্ুতনবযলন ইতযনবদ বতানত্তর বফরকন সতবষ্ট ান্থয়ন্থে, এবট
লসই দন্থলরই লচষ্টনর ফসল। এ াল ইয়নহুদ ন্থদর বিশ্বনসঘনতকতনর
সংবিি দনস্তনব। অবয সি িনদ বদন্থয়ও শুধু াযরত উসর্নব গ্ব রনবয,
লেন্থক পরিতম যর্নবন পযমন্ত তনরন যন বকেু ষড়যন্ত্রর্ূলক অপকর্ম
ঘবটন্থয়ন্থে; তনর বিস্তনবরত বিিরণ বদন্থল কন্থয়ক িবলউন্থর্র িতাদনকনর
গ্রে  ান্থয় যনন্থি।
উন্থল্লখয লয, অন্থবক ললনক বশয়নন্থদর বলবখত ষড়যন্ত্রর্ূলক িনন্থি বিকতত
বর্েযন িনন্থবনয়নট ইবতানস িন লসই ইবতানন্থসর অবুকরন্থণ লয সি
ইবতানস বলখন ান্থয়ন্থে, তন পন্থড় াযরত র্ু‘আবিয়ন রনবয., াযরত
উসর্নব রনবয প্রর্ুখগ্ন্থণর িযনপনন্থর িদন্থগ্নর্নব কন্থর েনন্থক ও তনন্থদর
িযনপনন্থর অন্থবক আপবত্তকর র্ন্তিয কন্থর েনন্থক। বকন্তু তনরন যবদ
ইসলনন্থর্র সা া ইবতানস লযর্ব “বিদনয়না-ববানয়না”, “কনশফুজ্জুবূব”
ইতযনবদ পড়ত, তনান্থল এ সি িুজুগ্ম সনানিনগ্ন্থবর িযনপনন্থর তনন্থদর
বদন্থলর র্ন্থধয লকনবরূপ আপবত্ত েনকত বন।
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বব:সন্থন্দন্থা কুরআব সুন্ননা-এর আন্থলনন্থক সনানিনগ্ণ ান্থকর র্নপকনবি ও
সর্নন্থলনচবনর ঊন্থবম। লিদ বন্থদর সনজনন্থবন গ্বামত ইবতানস পন্থড়
সনানিনন্থয় বকরনন্থর্র শনন্থব লকনব অন্থশনিব উবি করন কুরআন্থব
কনর ন্থর্র সনন্থে র্ুকনবিলন করন তেন ঈর্নব বিবংস কনজ। কনরণ
কুরআন্থব কনর ন্থর্ সনানিন বকরনর্ রনবয. লদর শনন্থব অন্থবক প্রশংসনিনণ
উচ্চনবরত ান্থয়ন্থে এিং তনন্থদরন্থক সন্থতযর র্নপকনবি িলন ান্থয়ন্থে।
َ و
َضي
ِ حسَا ٍن َر
ْ ِْلَوَلُونَ مِ َن الْمُهَاجِرِينَ وَاْلَْنصَا ِر وَالَذِي َن اتَبَ ُعوهُم بِإ
ْ َالسابِقُو َن ا
حتَهَا اْلَْنْهَا ُر خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ْ َاللَـهُ عَ ْنهُمْ َو َرضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ َلهُمْ ج ََناتٍ تَجْرِي ت
(সূরন তনওিন, আয়নত-১০০)﴾٢١١﴿ ُِۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم

ইবিল িন িনইন্থিন্থলর সনন্থে খতষ্টনবন্থদর বিশ্বনস ঘনতকতন
ক) াযরত ঈসন আ. খতষ্টনবন্থদরন্থক ইবিল বকতনন্থির ধনরক িনাক
িনববন্থয়বেন্থলব, বকন্তু তনরন লসই দনবয়ত্ব পনলব কন্থরবব। তনরন তনন্থদর
াক্কনব উলনর্নগ্ন্থণর লতনয়নক্কন বন কন্থর লসই ওয ন্থর আজর্ লসন্টপন্থলর
অবুসনর ান্থয় প্রকতত খতষ্টনব ধর্মন্থক দনফব কন্থর লেন্থড়ন্থে। লসন্টপল
ইবিন্থলর র্ন্থধয এর্ব সি র্বগ্ড়ন আক দনর সংন্থযনজব কন্থরবেল, যন
ইবিল শর ন্থফ বেল বন এিং াযরত ঈসন আ. কখবও িন্থলববব।
উদনারণ স্বরূপ: তনরন এ ধনরণন িদ্ধর্ূল কন্থর ববন্থয়বেল লয, ঈসন আ.
লখনদনর পুত্র বেন্থলব, তনৌঁর র্নতন র্বরয়র্ আ. লখনদনর ে বেন্থলব। আিনর
তনন্থদর আন্থরক দন্থলর ধনরণন- “লখনদন বতবব জব”। আল্লনা বতব লখনদনর
একজব র্নত্র। তনন্থদর অপর এক অংন্থশর র্ত- াযরত ঈসন আ. স্বয়ং
আল্লনা; আল্লনা তন‘আলনই াযরত ঈসনর আকতবতন্থত দুববয়নর আগ্র্ব
কন্থরবেন্থলব।” লযর্ববট ধনরবন বান্দুন্থদর(বনউযুবিল্লনা)। অেচ কুরআব
স্পষ্ট লঘনষণন করন্থে লয, ঈসন আ. এই বশরক িন বত্রত্বিনন্থদর কেন
কখবও িন্থলববব।
ي إِلَـٰهَيْ ِن مِن
َ ِت قُ ْلتَ ل َِلناسِ َاتخِذُونِي وَأُم
َ وَإِذْ قَا َل اللَـهُ يَا ِعيسَى 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
(সূরন র্নবয়দন,১১৬-১১৭) ﴾٢٢١﴿ ِالْغُيُوب

খতষ্টনব সম্প্রদনন্থয়র আরকবট জঘবয আক্ব দন াল- “ঈসন আ. সনরন বিন্থশ্বর
র্নবুষন্থদর পনপ লর্নচন্থবর জবয শূল বিদ্ধ ান্থয় র্ততুযিরণ কন্থরন্থেব। এখব
যনরন ঈসন আ.- লক র্নবন্থি এিং তনর ক্রসর্ততুযন্থক বিশ্বনস করন্থি,
তনন্থদর সি পনপ লর্নচব ান্থয় যনন্থি।” খতষ্টনবন্থদর এ আক্ব দনও চরর্
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বর্েযন। তনন্থদর এ গ্বামত দনি র সর্েমব র্ূল ইবিন্থলর লকনেনও লবই।
কুরআন্থব কনর র্ও তনন্থদর এ আক্ব দনন্থক দ্বযেমা ব িনষনয় বর্েযন প্রবতপন্ন
কন্থরন্থে। আল্লনা তন‘আলন ইরশনদ কন্থরব – صلَبُو ُه وَلَـٰكِن
َ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا
﴾٢٥١﴿ ۗ ( شُبِ َه لَهُ ْمসূরন ববসন, আয়নত-১৫৭)
এ েনড়ন অসংখয আয়নত ও সা া ানদ ন্থস িণমবন এন্থসন্থে, লয, াযরত
ঈসন আ. জ বিত অিস্থনয় স্বশর ন্থর আসর্নন্থব উবিত ান্থয়ন্থেব এিং
বতবব আসর্নন্থবই আন্থেব। অতাঃপর বকয়নর্ন্থতর পূন্থিম বতবব আসর্নব
লেন্থক পতবেি ন্থত অিতরণ করন্থিব। তখব বতবব লশষবি সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র দ ন্থব ইসলনন্থর্র অবুসরণ করন্থিব; খতষ্টনবন্থদর
ক্রশবচহ্ন বংস করন্থিব, শুকর কতল করন্থিব এিং তনৌঁর সম্পন্থকম
খতষ্টনবরন “লখনদনর পুত্র” ইতযনবদ িন্থল লয সকল অিনস্তি আক্ব দন প্রচনর
করন্থে, লস সি িনবতল লঘনষণন করন্থিব।
َ ِوَإِنَ ُه لَعِلْمٌ ل
﴾١٢﴿ ٌصرَاطٌ مُسْتَقِيم
ِ لساعَ ِة َفَلَ تَ ْمتَرُنَ ِبهَا وَاتَبِعُونِ ِۗ هَـٰذَا
(সূরন যুখরূফ, আয়নত-৬১),(িুখনর শর ফ. ানদ স বং: 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 শর ন্থফ আন্থে, াযরত ঈসন আ. িন্থলব- “লা িব ইসরনঈল
সম্প্রদনয়! আবর্ লতনর্নন্থদর জবয রনসূল বাসনন্থি লপ্রবরত ান্থয়বে। আর্নর
পূন্থিমর বকতনি তনওরনতন্থক আবর্ আসর্নব সতয বকতনি িন্থল েনবক
এিং আবর্ আর্নর পরিতম বি র িযনপনন্থর সুসংিনদ বদবে, যনর বনর্
ান্থি আার্দ।” (সূরন সফ, আয়নত -৬)
এখনন্থব লিণ য় বিষয় াল- ঈসন আ. স্বয়ং তনৌঁর পরিতম লশষ বি
আার্দ র্ুস্তফন সম্পন্থকম সুসংিনদ বদন্থয় লগ্ন্থেব; তনৌঁন্থক র্নবয করনর জবয
ববন্থদমশ বদন্থয় লগ্ন্থেব এিং তনৌঁন্থক লচবনর জবয তনৌঁর গুণনিল র বিশদ
িযনখযন কন্থর লগ্ন্থেব। বকন্তু অবধকনংশ খতষ্টনব তনন্থদর বি ও তনন্থদর
বকতনন্থি প্রদত্ত এ ববন্থদমশ অর্নবয কন্থরন্থে। তনরন লশষ বি র ওপর ঈর্নব
আন্থববব। িরং ইসলনর্ ও র্ুসলর্নবন্থদরন্থক বংস করনর জবয িহুিনর
তনরন ক্রুন্থসড যুদ্ধ কন্থরন্থে। ানজনর ানজনর র্ুসলর্নবন্থক তনরন শা দ
কন্থরন্থে। র্ুসলর্নবন্থদর রন্থির র্ন্থধয তনন্থদর লঘনড়নর লপট পযমন্ত ডুন্থি
লগ্ন্থে। অেচ সনলনা উদ্দ ব আইয়ূি সা বিবিন্ন র্ুসবলর্ লসবনপবত যখব
খতষ্টনবন্থদরন্থক পরনবজত কন্থরবেন্থলব, তখব তনর প্রবতন্থশনধ লবয়নর
পবরিন্থতম খতষ্টনবন্থদরন্থক র্নফ কন্থর বদন্থয়বেন্থলব।
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গ্) ইবিন্থলর উপন্থরনি িণমবনয়, এ েনড়নও ইবিন্থলর বিবিন্ন স্থনন্থব ঈসন
আ. এর লঘনষণন বিিতত ান্থয়বেল লয, ঈসন আ. িন্থলন্থেব “লা িব
ইসরনঈল সম্প্রদনয়। আবর্ লতনর্নন্থদর ববকট রনসূল বান্থসন্থি লপ্রবরত
ান্থয়বে। একেন বিন্থশষিনন্থি প্রবণধনবন্থযনগ্য লয, তনন্থদর বি িন্থলন্থেব
লয, আবর্ িব ইসরনঈন্থলর ববকট লপ্রবরত ান্থয়বে, সনরন বিন্থশ্বর ববকট
বয়। তনই প্রশ্ন াল খতষ্টনবরন স্কুল-কন্থলজ খুন্থল, বর্শবনর ানসপনতনল
খুন্থল, রনস্তন-ঘনট ববর্মনণ কন্থর, এরূন্থপ আন্থরন বিবিন্ন রকর্ লসিন (?)
র্ূলক কনজ কন্থর, চনকুর র প্রন্থলনিব লদবখন্থয় সকল ললনকন্থদর খতষ্টনব
ধন্থর্মর বদন্থক দনওয়নত বদন্থে লকব? ক লাতু এর? তনরন বক র্ন্থব
কন্থরন্থে, সনরন দুববয়নর ললনক িব ইসরনঈল; যনন্থদর ববকট ঈসন আ.
লপ্রবরত ান্থয়বেল? অবযেনয় যনরন িব ইসরনঈল বয়, তনন্থদরন্থক লকব
খতষ্টনব ধন্থর্মর দনওয়নত লদয়ন ান্থে? তনরন বক র্ন্থব করন্থে-তনন্থদর
বকতনন্থি িবণমত লশষ বি -“আার্দ” এখবও আবিিূমত াববব? যবদ
তনন্থদর এ বিশ্বনস েনন্থক লয, তনন্থদর বকতনন্থি লয আবখর বি র িবিষযত
িনণ করন ান্থয়ন্থে, বতবব আবিিূমত ান্থয়ন্থেব, তনান্থল তনন্থদর উবচৎ
অবযন্থদর বত্রত্বিনন্থদর দনওয়নত বন বদন্থয় ববন্থজরন লসই “আার্নদ” এর
দ ন্থব ইসলনর্ কিুল করন। আর্নর উপন্থরনবল্লবখত এ সকল লর্নটন লর্নটন
প্রন্থশ্নর উত্তর খতষ্টনব জগ্ত বদন্থিব বক? বনবক তনন্থদর পনদ্র গ্ণ র্ুন্থখ র্ার
লনবগ্ন্থয় িনকা ব সনজন্থিব? যবদ তন-ই ায়, তন্থি তনন্থদরন্থক িলবে,
আপবনরন বিশ্বন্থক বিভ্রনন্ত করনর জবয লস সকল কলন-লকৌশল অিলম্বব
কন্থরন্থেব, তন অবিলন্থম্ব পবরানর করুব। অবযেনয় আপবনন্থদর ধর্ম র্নবয
করনর দনি বর্েযন প্রবতপন্ন ান্থি। এিং প্রর্নবণত ান্থি লয আপবনরন
আসন্থল আপবনন্থদর ধর্মগ্রে ই বিশ্বনস কন্থরব বন।
িরং সনরন বিন্থশ্ব লবততন্থত্বর র্তলন্থি শুধু র্ুন্থখ িনইন্থিল িন ইবিল র্নবয
করনর দনি কন্থরব র্নত্র।
র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ আবখর বি াওয়নর িযনপনন্থর
ইবিল শর ফ লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
ঐ সর্য় ইউানন্নন িনিনসর্ন দনতন ( াযরত ইয়নাইয়ন) এন্থলব এিং
ইয়নহুদ ন্থদর র্ন্থধয এ লঘনষণন বদন্থল লনগ্ন্থলব লয, আসর্নন্থবর িনদশনা র
সর্য় ববকটিতম ান্থয় লগ্ন্থে। [ইবিল র্নত্তন, ৩য় অধযনয়, আয়ত-১]
াযরত ঈসন আলনইবাস সনলনর্ ববন্থজর শনগ্বরদন্থদর তনিল গ্ করনর
জবয বিবিন্ন শান্থর পনিনন্থলব এিং তনন্থদরন্থক কন্থয়কবট ওস য়ত
করন্থলব। তনর র্ন্থধয একবট এই বেল লয, চলন্থত চলন্থত লতনর্রন
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একেনর ও লঘনষণন করন্থি লয, আসর্নব িনদশনন্থার যর্নবন ববকটিতম
ান্থয় লগ্ন্থে। [ইবিন্থল র্নত্তন, অধযনয়-১০]
উন্থল্লবখত উিয় পয়গ্নম্বর লয আসর্নব িনদশনন্থার সুসংিনদ বদন্থলব,
বতবব র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ েনড়ন আর লক ান্থত
পনন্থর? কনরণ, তনন্থদর পন্থর সনরন বিন্থশ্বর জবয াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ েনড়ন আর লকনব বিশ্ববি ও িনদশনা দুববয়নন্থত
আগ্র্ব কন্থরব বব।
আল্লনা তন‘আলনর উদনারণ ঐ র্নবলন্থকর বযনয় বযবব সকনন্থলর বদন্থক
বকেু ললনকন্থক এক দ বনর বিববর্য় লদয়নর শন্থতম কনন্থজ লনগ্নন্থলব,
তনরপর দুপুন্থরর বদন্থক আরও বকেু ললনকন্থক একই শন্থতম কনন্থজ
লনগ্নন্থলব। তনরপর বিকনন্থলর বদন্থক আরও বকেু ললনকন্থক ঐ একই
বিববর্ন্থয়র শন্থতম কনন্থজ লনগ্নন্থলব। অত:পর সন্ধযনয় সকলন্থক ওয়নদন
অবুযনয় এক দ বনর কন্থর বিববর্য় পবরন্থশনধ করন্থলব। তখব যনরন
সকনল লেন্থক এিং দুপুর লেন্থক কনজ কন্থরন্থে তনরন আপবত্ত জনবনল লয,
লশন্থষর ললনকগুবল একঘণ্টন কনজ কন্থর লয বিববর্য় লপল আর্রন সনরন
বদব এিং অন্থধমক বদব কনজ কন্থর ঐ একই বিববর্য় লপলনর্। তখব
র্নবলক তনন্থদরন্থক িলন্থলব লয, লতনর্নন্থদর চুবির লচন্থয় বক কর্
বদন্থয়বে? তনরন উত্তর করল-বন। র্নবলক িলল, তন্থি যন বদন্থয়বে তন ববন্থয়
চন্থল যনও। এটন আর্নর র্বজম লয, লতনর্নন্থদরন্থক লয বিববর্য় বদি লশন্থষর
ললনকগুন্থলনন্থক ঐ একই বিববর্য় বদি। [ইবিন্থল র্নত্তন, অধযনয়-২০, আয়নত:
১-১৬ ( সংবিি িনন্থি)]

এ আয়নতগুন্থলনন্থত লশন্থষর ললনকন্থদর দ্বনরন লশষবি াযরত র্ুানম্মদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র উম্মতন্থকই িুঝনন্থবন ান্থয়ন্থে। যনন্থদর
ানয়নত পূন্থিমর উম্মন্থতর তুলবনয় অন্থবক কর্ ান্থি বকন্তু সনওয়নি এিং
বিববর্য় কর্ ান্থি বন িরং অন্থবক লিন্থত্র লিশ ।
উন্থল্লখয, হুিহু এধরন্থণর কেন াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ও ইরশনদ কন্থরন্থেব।
াযরত উর্র রনবয. লেন্থক িবণমত: রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ ইরশনদ কন্থরব, অত ত জনবতর সনন্থে লতনর্নন্থদর ানয়নন্থতর তুলবন
আসন্থরর বনর্নন্থযর সর্য় ান্থত সূযমনস্ত পযমন্ত। প্রকতত পন্থি লতনর্নন্থদর ও
ইয়নহুদ-বনসনরনন্থদর উদনারণ াল, ঐ ধব িযবির বযনয় লয েবর্কন্থদর
কনন্থজ ববযুি করল, এিং তনন্থদরন্থক িলল; লতনর্নন্থদর র্ন্থধয লক এক
এক বকরনন্থতর বিববর্ন্থয় বদ্বপ্রার পযমন্ত আর্নর কনজ করন্থি? তখব
ইহুদ রন বদ্বপ্রার পযমন্ত এক এক বকরনন্থতর বিববর্ন্থয় কনজ করল,
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অত:পর ঐ িযবি আিনর িলল- লতনর্নন্থদর র্ন্থধয লক লক এক
বকরনন্থতর বিববর্ন্থয় বদ্বপ্রার লেন্থক আসর পযমন্ত আর্নর কনজ করন্থি?
এিনর খতষ্টনবরন বদ্বপ্রার ান্থত আসর পযমন্ত এক এক বকরনন্থতর বিববর্ন্থয়
কনজ করল, অত:পর ললনকবট িলল- লতনর্নন্থদর র্ন্থধয লক লক আসর
লেন্থক সূযমনস্ত পযমন্ত দুই দুই বকরনন্থতর বিববর্ন্থয় আর্নর কনজ করন্থি?
লজন্থব লরখ, লতনর্রনই লস সকল ললনক ( লশষবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনন্থর্র উম্মত) যনরন আসন্থরর বনর্নয ান্থত সূযমনস্ত পযমন্ত কনজ
করন্থি। আর লজন্থব লরখ, পনবরেবর্ক লতনর্নন্থদর বদ্বগুণই। এন্থত ইয়নহুদবনসনরনরন ি ষণ রনগ্নবিত াল এিং িলল ‘আর্নন্থদর কনজ লিশ র্জুর
কর্। তখব আল্লনা তন‘আলন িলন্থলব ‘আবর্ বক লতনর্নন্থদর বিববর্ন্থয়র
লিন্থত্র একবিন্দু জুলুর্ কন্থরবে? তনরন িলল-বন। তখব আল্লনা ইরশনদ
করন্থলব এটন আর্নর অবুগ্রা, যনন্থক ইেন তনন্থক আবর্ দনব কবর। [িুখনর
শর ফ, ানদ স বং-৩৪৫৯,৫০২১]

আল্লনা তন‘আলন ইরশনদ কন্থরব লয, এর্ব একজব বি র আগ্র্ব ঘটন্থি
বযবব সকন্থলর উপর বিজয় ান্থি। এিং বযবব লশষ পযমন্ত আর্নর হুকুন্থর্র
উপর আর্ল করন্থিব। আবর্ তনন্থক সকল সম্প্রদনন্থয়র উপর প্রবতবষ্ঠত
করি। বতবব ললনানর লনবি দ্বনরন তনন্থদর উপর শনসবকনযম পবরচনলবন
করন্থিব। [বকতনিুল র্ুকনশনফন, অধযনয়-২, আয়নত-২৬]
এ আয়নন্থত যনন্থক সকল সম্প্রদনন্থয়র উপর বিজয় াওয়নর িবিষযতিনণ
করন ান্থয়ন্থে বতবব একর্নত্র াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্। লকববন তনৌঁর পূন্থিম তনৌঁর র্ত লকনব বিশ্ববি র আবিিমনি ঘন্থটবব
এিং তনৌঁর র্ত িযনপক রনজত্বও তনৌঁর পূন্থিম লকনব বি পনববব। কুরআন্থব
কনর ন্থর্ও এ কেনর লঘনষণন করন ান্থয়ন্থে।
َ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 : বতববই (আল্লনা) তনৌঁর রনসূলন্থক পে ববন্থদমশ ও সতয ধর্ম বদন্থয়
লপ্ররণ কন্থরন্থেব, যনন্থত এন্থক সি ধন্থর্মর উপর প্রিল কন্থর লদব যবদও
র্ুশবরকরন তন অপেন্দ কন্থর। (সূরন সফ, আয়নত-৯)
াযরত ঈসন আ. তনৌঁর উম্মতন্থক লি কন্থর িলন্থলব, যবদ লতনর্রন
আর্নন্থক র্ুানব্বত কর তনান্থল আর্নর হুকুন্থর্র উপর আর্ল করন্থি এিং
আবর্ বপতনর (আল্লনার) ববকট দরখনস্ত কবরি, বতবব লতনর্নন্থদর জবয
আন্থরকজব ফনরকনল ত (প্রশংবসত, যন র্ুানম্মনদ শন্থের অবুিনদ) দনব
কবরন্থিব। বযবব লশষ পযমন্ত লতনর্নন্থদর সনন্থে েনকন্থিব। লতনর্রন তনন্থক
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বচবন্থি, কনরণ বতবব লতনর্নন্থদর সনন্থে েনকন্থিব এিং লতনর্নন্থদর র্ন্থধয
ান্থিব। [ইবিল ইউানন্নন, আয়নত ৫-১৭]
তনর আগ্র্ন্থবর পূন্থিমই আবর্ তনর কেন লতনর্নন্থদরন্থক িন্থল বদলনর্।
যনন্থত কন্থর যখব বতবব আসন্থিব লতনর্রন তনন্থক বিশ্বনস করন্থত পনর।
[ইবিন্থল ইউানন্নন, আয়নত-৩০]

যখব বতবব আসন্থিব ............ লতন বতবব আর্নর িযনপনন্থর সনিয
বদন্থিব, আর লতনর্রনও আর্নর সনি । কনরণ লতনর্রন প্রের্ লেন্থকই
আর্নর সনন্থে আে। [ইবিন্থল ইউানন্নন, অধযনয়-১৫,আয়নত-২৬]
পরন্ত বতবব (সন্থতযর আত্মন) যখব আবসন্থিব, তখব পে লদখনইয়ন
লতনর্নবদগ্ন্থক সর্স্ত সন্থতয লইয়ন যনইন্থিব। কনরণ বতবব আপবন াইন্থত
বকেুই িবলন্থিব বন, িরং যনান শুববন্থিব তনানই িবলন্থিব এিং আগ্নর্ র
ঘটবনও লতনর্নবদগ্ন্থক জনবনইন্থিব। বতবব আর্নন্থক র্বার্নবিত কবরন্থিব,
লকববন যনান আর্নর তনানই লইয়ন লতনর্নবদগ্ন্থক জনবনইন্থিব। [িনইন্থিল,
পতষ্ঠন-১৯২]

* বপতনর প্রবতশ্রুত লয দনন্থবর কেন আর্নর কনন্থে শুববয়নে, তনানর
অন্থপিনয় েনক। লকববন লযনাব জন্থল িনিনইজ কবরন্থতব িন্থট বকন্তু
লতনর্নরন পবিত্র আত্মনয় িনিনইবজত াইন্থি লিশ বদব পন্থর বয়। [িনইন্থিল,
পতষ্ঠন-২০৪]

* পবিত্র আত্মন লতনর্নবদন্থগ্র উপর আবসন্থল লতনর্রন শবি প্রনি াইন্থি।
আর লতনর্রন লজরুযনন্থলন্থর্ সর্ূদয় ইহুদ রন ও শর্বরয়ন লদন্থশ এিং
পতবেি র প্রনি পযমন্ত আর্নর সনি । [িনইন্থিল-২০৪]
* প্রিু ঈশ্বর লতনর্নবদন্থগ্র জবয লতনর্নন্থদর ভ্রনততগ্ন্থবর র্ন্থধয াইন্থত
আর্নর সদতশ এক িনিিনদ ন্থক উৎপন্ন কবরন্থিব। বতবব লতনর্নবদগ্ন্থক
যনান িবলন্থিব লসই সর্স্ত বিষন্থয় লতনর্রন তনানর কেন শুববন্থি।
[িনইন্থিল-২০৯-২২২]

* ইবব লসই লর্নবশ, বযবব ইসরনন্থয়ল সন্তনবগ্ণন্থক এই কেন
িবলয়নবেন্থলব “ঈশ্বর লতনর্নন্থদর জবয লতনর্নন্থদর িনততগ্ন্থণর র্ন্থধয
াইন্থত আর্নর র্ত একজব িনিিনদ ন্থক উৎপন্ন কবরন্থিব। [িনইন্থিল:
২১৭-২৩৭]

* আর লযনাব আপব ববরূবপত পন্থের লশষ পযমন্ত লদৌন্থড়নন্থত লদৌন্থড়নন্থত
এই কেন িবলন্থতব, লতনর্রন আর্নন্থক লকনব িযবি িবলয়ন র্ন্থব কর?
আবর্ বতবব বই। বকন্তু লদখ; আর্নর পশ্চনন্থত এর্ব এক িযবি
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আবসন্থতন্থেব যনানর পনদুকনর িন্ধব খুবলিনর লযনগ্যও আবর্ বই।
[িনইন্থিল-২৩০-২২৫]

* আবর্ লতনর্নন্থদরন্থক সতয িলবে, আর্নর চন্থল যনওয়ন লতনর্নন্থদর জবয
উপকনর । লকববন আবর্ যতিণ বন যনি ততিণ বতবব (ফনরকনল ত)
লতনর্নন্থদর ববকট আগ্র্ব করন্থিব বন। [ইবিল ইউানন্নন, অধযনয়-১৬, আয়নত৭, িনংলন িনইন্থিল-১৯২,১৬-৭২] উি কেনগুন্থলনর সনরর্র্ম আল্লনা তন‘আলন
কুরআন্থব কনর ন্থর্র সূরনন্থয় সফ, ৬ষ্ঠ আয়নন্থত স্পষ্টিনন্থি ইরশনদ
কন্থরন্থেব:
َ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, যখব র্বরয়র্ তবয় াযরত ঈসন আ. িলন্থলব, লা িব
ইসরনইল! আবর্ লতনর্নন্থদর কনন্থে আল্লনার লপ্রবরত রনসূল, আর্নর
পূিমিতম তনউরনন্থতর সতযনয়বতকনর এিং এর্ব একজব রনসূন্থলর
আগ্র্ন্থবর সুসংিনদদনতন, বযবব আর্নর পন্থর আগ্র্ব করন্থিব। অত:পর
বতবব যখব স্পষ্ট প্রর্নণসা আগ্র্ব করন্থলব তখব তনরন িলন্থত লনগ্ল,
এটন স্পষ্ট যনদু।
বপ্রয় পনিক ! ইবিল শর ন্থফর উন্থল্লবখত আয়নতগুন্থলন সনর্ন্থব লরন্থখ
একটু বচন্তন করুব, এখনন্থব াযরত ঈসন আ. কত পবরষ্কনর িনন্থি তনর
পরিতম লশষবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ সম্পমন্থক
িবিষযতিনণ কন্থরন্থেব। তনৌঁর সকল কেনর লি িস্তু লয াযরত র্ুানম্মদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ এ িযনপনন্থর লকনব সন্থন্দা লবই।
সর্-সনর্বয়ক ঘটবন লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
খতষ্টনব ধন্থর্মর সকল উলনর্নগ্ণ একেন জনবন্থতব এিং তনরনও এ
ফনরকনল ত (প্রশংবসত) তেন লশষবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্-এর আগ্র্ন্থবর অন্থপিনয় বেন্থলব।
**বনজনশ িনদশনর ঘটবন:
ানিশনয় বনজনশ িনদশনর ববকট যখব হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ দনওয়নত পত্র লপৌৌঁেল, বতবব তন পড়নর সনন্থে সনন্থেই িলন্থলব
লয, আবর্ আল্লনান্থক সনি লরন্থখই িলবে, ইববই লসই বি ; যনর
িযনপনন্থর আান্থল বকতনি তেন ইয়নহুদ-খতষ্টনবরন অন্থপিন করন্থে।
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এরপর বতবব বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র পন্থত্রর জিনি
বলখন্থলব-‘আবর্ এই কেনর সনিয বদবে লয, আপবব আল্লনার সতয
রনসূল। আপবনর চনচনন্থতন িনই আিূ জনফর বিব আিূ তনন্থলন্থির ানন্থত
িনইআত গ্রাণ করলনর্ এিং আপবনর ানন্থত ইসলনর্ কিূল করলনর্।’
এিনন্থি খতষ্টনব িনদশন প্রকনশয িনন্থি আবখর বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনন্থর্র দনওয়নত কিূল কন্থর র্ুসলর্নব ান্থয় লগ্ল। [স রনন্থত ইিন্থব
বাশনর্, ৪েম খি, পতষ্ঠন-২৬৩]

**র্ুকনওবকওন্থসর ঘটবনাঃ
এর্ববিনন্থি বকিত সম্প্রদনন্থয়র লবতন র্ুকনওবকসও বি সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র দনওয়নত পন্থত্রর উত্তর বলন্থখবেল-‘এ বচবি
র্ুানম্মদ বিব আেুল্লনা-এর বনন্থর্ বকিন্থতর িনদশনা র্ুকনওবকস-এর
পি লেন্থক- “আপবনর উপর শনবন্ত িবষমত লানক। আবর্ আপবনর বচবি
পন্থড়বে এিং এর বিষয়িস্তু িনল কন্থর িুন্থঝবে। লয বিষন্থয় দনওয়নত
বদন্থয়ন্থেব তনও িুন্থঝবে। আর্নর ও ইয়নক ব বেল লয একজব বি র
আগ্র্ব িনক আন্থে। বযবব অিশযই আসন্থিব। তন্থি আর্নর ধনরণন বেল
লয, বতবব শনর্ লদন্থশ আসন্থিব।” এই খতষ্টনব িনদশনা যবদও ইসলনর্
গ্রাণ কন্থরবব বকন্তু লশষবি র আগ্র্ন্থবর কেন স্পষ্টিনন্থি স্ব কনর
কন্থরন্থেব। [স রনন্থত ইিন্থব বাশনর্, ৪েম খি, পতষ্টন-২৬৩]
**জনরুদ বিব আলনর ঘটবন
এর্ববিনন্থি খতষ্টনব ধন্থর্মর অন্থবক িড় পবিত জনরুদ বিব আলন ববন্থজর
সম্প্রদনয়ন্থক সন্থঙ্গ ববন্থয় বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র
বখদর্ন্থত উপবস্থত ান্থলব এিং বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র
সতয বি াওয়নর স্পষ্ট সনিয বদন্থলব। অত:পর বতবব র্ুসলর্নব ান্থয়
লগ্ন্থলব এিং তনর লগ্নন্থত্রর সকল ললনক র্ুসলর্নব ান্থয় লগ্ল।[বি.দ্র.
এসি িণমবন ‘উযানরবল াক’ (উদুম) ততত য় খি ১৮২-৩২৮ লেন্থক
সংগ্তা ত]
**আেুল্লনা ইিন্থব সুবরয়নর ঘটবন
াযরত আিূ হুরনইরন রনবয. লেন্থক িবণমত: বতবব িন্থলব, রনসূলুল্লনা
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ একিনর ইহুদ ন্থদর ধর্মশনলনয়
তনশর ফ ববন্থয় তনন্থদরন্থক িলন্থলব, লতনর্নন্থদর সিন্থচন্থয় িড় আন্থলর্
লক? তনন্থক ববন্থয় এন্থসন। ললনন্থকরন িলল, আেুল্লনা বিব সুরইয়ন
আর্নন্থদর সিন্থচন্থয় িড় আন্থলর্। অতাঃপর হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্ তনন্থক ববজমন্থব ববন্থয় তনর ধন্থর্ম র্নন্নন-সনলওয়ন এিং লর্ন্থঘর
েনয়ন সা তনন্থদর প্রবত আল্লনা তন‘আলনর বব‘আর্ন্থতর লদনানয় বদন্থয়
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িলন্থলব, তুবর্ কসর্ লখন্থয় িল ‘আর্নন্থক আল্লনার রনসূল িন্থল বিশ্বনস
কর বক?
লস িলল, াযনৌঁ! আবর্ এিং সকল ইহুদ এটন বিশ্বনস কন্থর। লকববন
তনওরনন্থত আপবনর বসফনত ও গুণনিল র বিশদ িণমবন আন্থে। বকন্তু
ইহুদ জনবত আপবনর সনন্থে বাংসনিশত: আপবনর আবুগ্তয স্ব কনর কন্থর
বন। হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ িলন্থলব, আেন! লতনর্নন্থক
আর্নর উপর ঈর্নব আবন্থত ববন্থষধ করল লক? উত্তন্থর লস িলল, আবর্
আর্নর সম্প্রদনন্থয়র বিন্থরনবধতন করন পেন্দ কবর বন। িনবক আশন এিং
ধনরণন এরন সিনই একবদব আপবনর আবুগ্তয স্ব কনর কন্থর র্ুসলর্নব
ান্থয় যনন্থি। তখব আবর্ও র্ুসলর্নব ান্থয় যনি। [সূত্র : িনইন্থিল লস কুরআব
তক-২/২৪২]

**র্ুখনইবরক রনবয. -এর ঘটবন
র্ুখনইবরক হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র যুন্থগ্ র্দ বন
শর ন্থফর অন্থবক িড় একজব ইহুদ পবিত এিং ধবনঢয িযবি বেন্থলব।
বতবব তনন্থদর বকতনন্থি িবণমত বসফনত এিং গুবনগুণ অবুযনয় হুযুর
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক খুি িনল কন্থর বচবন্থতব এিং িনল
কন্থরই জনবন্থতব লয, ইববই আন্থখর বি র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্। বকন্তু পূন্থিমর ধন্থর্মর উপর অবধক র্ুানব্বত েনকর কনরন্থণ
লসই ধন্থর্মর উপরই অটল লেন্থক যনব। উহুদ যুন্থদ্ধর প্রনক্কনন্থল ািনৎ
একবদব (ন্থয বদব শববিনর বেল) িলন্থত লনগ্ন্থলব, লা ইহুদ সম্প্রদনয়!
লখনদনর কসর্, লতনর্রন বক জনব বন লয, র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনন্থর্র সনানযয-সান্থযনগ্ তন করন লতনর্নন্থদর উপর ফরয? তনর
িলল, আজ লতন শববিনর, অেমনৎ এবদন্থব লতন যুদ্ধ করনই ববন্থষধ (তনন্থদর
র্ন্থত)। বতবব িলন্থলব, শববিনর িলন্থত লকনব বকেুই লবই। এই িন্থল
বতবব অে ানন্থত ববন্থয় লির ান্থয় লগ্ন্থলব এিং ইসলনর্ গ্রাণ কন্থর হুযুর
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র পি অিলম্বব করন্থলব। লসই সনন্থে
তনর কওর্ন্থক ওবসয়ত কন্থর লগ্ন্থলব “যবদ আজ আবর্ র্নরন যনই তনান্থল
আর্নর সকল ধব-সম্পদ র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র
র্নবলকনবনধ ব ান্থয় যনন্থি। বতবব লযখনন্থব ইেন খরচ করন্থত পনরন্থিব।
অত:পর যুদ্ধ করন্থত করন্থত বতবব শা দ ান্থয় লগ্ন্থলব।
এ অিস্থন দতন্থষ্ট হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ ইরশনদ করন্থলব
লয, র্ুখনইবরক ইহুদ ন্থদর র্ন্থধয সিন্থচন্থয় উত্তর্ িযবি বেন্থলব। এিং
তনর ওবসয়ত র্ুতনবিক তনর সকল র্নল কব্জন কন্থর আল্লনার রনস্তনয়
খরচ কন্থর বদন্থলব।
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হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র অবধকনংশ দনব-খনয়রনত লস
র্নল লেন্থকই করন ান্থয়বেল। [সূত্র: বসরনন্থত ইিন্থব বাশনর্-২/১৩১ িনইন্থিল লয
কুরআব তক ২৪১, আল ইসনিন-৬/৪৬]

**উম্মুল র্ুবর্ব ব াযরত সনবফয়যন রনবয. এর আব্বনর সনিযদনব
াযরত সনবফয়যন রনবয. লেন্থক িবণমত, বতবব িন্থলব; হুযুর সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ যখব র্দ বনয় বাজরত কন্থর কুিনয় অিস্থনব
কন্থরব তখব তনৌঁর দরিনন্থর আর্নর আব্বন হুয়নই বিব আখত্বি এিং
আর্নর চনচন আিূ ইয়নেনর অতযন্ত বব:স্ব অিস্থনয় ানবজর াল। সূযম
অস্তবর্ত াওয়নর উপক্রর্ বকন্তু তনন্থদর বফরন্থত লদখন যনবেল বন। যখব
সূযম অস্তবর্ত াল তখব তনরন লনন্ত-েনন্ত অিস্থনয় িগ্ন হৃদন্থয় ধ র
গ্বতন্থত লাৌঁন্থট লাৌঁন্থট বফন্থর আসন্থলব। আবর্ তনন্থদর র্ন্থব সনন্তবন লদয়নর
লচষ্টন কবর, বকন্তু গ্ি র বচন্তনয় র্গ্ন েনকনয় তনন্থদর লকউ আর্নর বদন্থক
ভ্রুন্থিপ করন্থলন বন। আবর্ তনন্থদর বদন্থক র্ন্থবনন্থযনগ্ বদন্থল আর্নর চনচন
কততমক আব্বনন্থক বজন্থেস করন্থত শুবলনর্ লয, ইববই বক লসই িযবি?
তনওরনন্থত যনর সুসংিনদ লদয়ন ান্থয়ন্থে।
আব্বন িলন্থলব, াযনৌঁ! অিশযই।
চনচন িলন্থলব, এ িযনপনন্থর আপবব বক বববশ্চত?
আব্বন িলন্থলব, াযনৌঁ।
চনচন িলন্থলব, এখব আপবব বক করন্থত চনব?
আব্বন িলন্থলব, লখনদনর কসর্! আজ িব তনৌঁর সনন্থে শক্রতনই কন্থর
যনি। [সূত্র: স রনন্থত ইিন্থব বাশনর্-২/১৩২]
** ইসলনর্ পূন্থিম সনবফয়যন রনবয. -এর স্বন্থের ঘটবন
খয়িনর যুন্থদ্ধ সনবফয়যন রনবয. -এর স্বনর্ লকবনব বিব আিুল হুকনইক
ববাত ান্থল িনন্দ বাসনন্থি বতবব হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনন্থর্র বখদর্ন্থত আন্থসব। হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
তনন্থক আযনদ কন্থর বদন্থয় ববন্থজর সনন্থে বিিনা িন্ধন্থব আিদ্ধ কন্থর লবব।
বিিনন্থার পর হুযুর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ তনৌঁর লচানরনয়
সিুজ দনগ্ লদখন্থত লপন্থয় বজন্থেস করন্থলব, লতনর্নর লচানরনয় এ দনগ্
বকন্থসর?
বতবব িলন্থলব, লা আল্লনার রনসূল! আবর্ আপবনর বখদর্ন্থত আসনর
আন্থগ্ পূন্থিমর স্বনর্ র সনন্থে েনকন অিস্থনয় একিনর স্বন্থে লদবখ লয,
আসর্নব লেন্থক চনৌঁদ আর্নর লকনন্থল এন্থস পড়ল। লখনদর কসর্! তখব
আবর্ আপবনর বিুওয়ত সম্পন্থকম বকেুই জনবতনর্ বন।
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অতাঃপর এ স্বন্থের কেন যখব আর্নর স্বনর্ র কনন্থে িললনর্ তখব লস
আর্নর গ্নন্থল একটন েনপ্পড় লর্ন্থর িলল লয, র্দ বনর িনদশনর কনন্থে
যনওয়নর স্বে লদখে? [সূত্র: আর রনবাকুল র্নখতুর্-৪৪৪, স রনন্থত ইিন্থব বাশনর্৩/৩৬৫]

এ সকল ঘটবন দ্বনরন িুঝন যনয়, তনরন লশষবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ সম্পন্থকম কত বিস্তনবরত িনন্থি ধনরণন রনখত। এর্ববক এক যুন্থদ্ধ
তনন্থদর লবতনর ববাত াওয়ন এিং যুন্থদ্ধ পরনবজত াওয়নর পর তনন্থদর
লবতনর সদয বিিনবাত লসই ে র র্ানবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনন্থর্র সনন্থে বিিনা াওয়নর কেন ও তনরন পূণম বিশ্বনন্থসর সনন্থেই
জনবত।
**ন্থারনবলয়নস-এর ঘটবন:
রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ লরনন্থর্র সম্রনট বারনক ল-লক
দ ন্থবর দনওয়নত বদন্থয় পত্র বদন্থয়বেল। ইংন্থরজ ন্থত বারনক ল লক িলন ায়
বারনবলয়নস। লারনবলয়নস লসই পত্র পনি কন্থর বি র সতযতন যনচনই
করনর জবয তখবকনর যুন্থগ্ সিন্থচন্থয় িড় খতষ্টনব পবিত লনটপনদর
জগ্নবতর-এর কনন্থে লসই বচবি লদয়। জগ্বতর সংিনদ পনিনয় লয,
আর্নন্থদর জনবনর্ন্থত লশষ বি র আগ্র্ন্থবর সর্য় ান্থয় লগ্ন্থে। র্ন্থব
ান্থে, এই ান্থলব লসই লশষ বি । তনিুন্থকর যুন্থদ্ধর সর্য় রনসূলুল্লনা
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ বদ্বত য়িনর দনবায়যনন্থয় কনলি রনবয.
লক দূত িনববন্থয় বারনবলয়নন্থসর ববকট পত্র বদন্থয়বেন্থলব। বারনবলয়নস
িন্থলবেল-আবর্ বক করি? আর্নর ললনকজব লতন র্নবন্থি বন। লস
দনবায়যনন্থয় কনলি ন্থক তখবকনর লনটপনদর র কনন্থে সতযতন যনচনই
করনর জবয পনিনল। লনটপনদর লশষবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনন্থর্র সম্পন্থকম বিস্তনবরত লজন্থব ললনকন্থদরন্থক লডন্থক সকন্থলর সনর্ন্থব
িলল, লশষ বি র আগ্র্ব ঘন্থটন্থে, লতনর্রন সকন্থল তনর উপর ঈর্নব
আব। আবর্ও ঈর্নব আবলনর্। সকন্থলর সনর্ন্থব কনবলর্নন্থয় শনানদনত
পনি কন্থর বতবব র্ুসলর্নব ান্থয় লগ্ন্থলব। বকন্তু ললনন্থকরন তনন্থক লসই
র্জবলন্থসই শা দ কন্থর বদল। দনবায়যনন্থয় কনলি র র্ুন্থখ তনৌঁর শা দ
াওয়নর ঘটবন শুন্থব বারনবলয়নস িলল, িড় লনটপনদর র যখব এই
অিস্থন, তখব আবর্ যবদ র্ুসলর্নব ান্থয় যনই, তনান্থল আর্নর ললনকজব
এিং আর্নর প্রজনরন আর্নন্থকও াতযন কন্থর বদন্থি।
**বনজরনব প্রবতবববধ দন্থলর ঘটবন
একিনর বনজরনব লেন্থক খতষ্টনবন্থদর একবট প্রবতবববধ দল রনসূল সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র এর কনন্থে এন্থসবেল। রনসূলল্ল
ু না সনল্লনল্লনহু
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‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ যখব লকনব িনন্থিই তনন্থদরন্থক ইসলনন্থর্র
সতযতনর কেন র্নবনন্থত পনরন্থলব বন, তখব আল্লনার ববন্থদমন্থশ তনন্থদরন্থক
‘র্ুিনানলন’ করনর জবয আািনব জনবনন্থলব। ‘র্ুিনানলন’ অেম প্রন্থতযক পি
আল্লনার কনন্থে এই প্রনেমবন করন্থি লয, লা আল্লনা! আর্নন্থদর র্ন্থধয লয
পি বর্েযনিনদ , তনন্থদরন্থক বংস কন্থর দনও। রনসূলুল্লনা সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ এরূপ দু‘আ করনর জবয প্রস্তুত ান্থলব, বকন্তু
বংস ান্থয় যনওয়নর িন্থয় তনরন প্রস্তুত াল বন; িরং এন্থক অপন্থরর সনন্থে
পরনর্শম কন্থর বযবজয়ন কর বদন্থত রনজ ান্থয় বফন্থর লগ্ল। তনন্থদর ববকট
লশষবি র আগ্র্ব এতটন সতয বেল লয তনরন র্ুিনানলন করন্থত সনাস
লপল বন। কনরণ, সতয বি র বিরুন্থদ্ধ র্ুিনানলন করন্থত লগ্ন্থল বংস
াওয়ন বববশ্চত।
এসি ঘটবন লেন্থক লিনঝন যনয় ইয়নহুদ -খতষ্টনবরন বি কনর র্ সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ লয সতয বি এিং লশষবি তন িনল কন্থরই
জনবত। কনরণ তনন্থদর বকতনি তনওরনত-ইবিন্থল এ িযনপনন্থর বিস্তনবরত
িণমবন বেল।
তনওরনত লেন্থক কন্থয়কবট উদ্ধতবত
ইয়নহুদ ন্থদর ধর্মশনে তনওরনত এ াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্ সম্বন্থন্ধ অন্থবক িবিষযদ্বনণ আন্থে।
“লতনর্নন্থদর প্রিু ঈশ্বর লতনর্নন্থদর ভ্রনততবদন্থগ্র র্ন্থধয ান্থত আর্নর র্ূসনর
র্তই একজব পয়গ্ম্বর উবিত করন্থিব, তনর কেন লতনর্রন র্ন্থবনন্থযনগ্
বদন্থয় েিণ করন্থি।”
এর ইংন্থরজ এিনরত ববম্নরূপ “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"
অবযত্র আন্থে-“(ঈশ্বর িন্থলন্থেব) আবর্ তনন্থদর ভ্রনততবদন্থগ্র র্ন্থধয ান্থত
লতনর্নর (র্ূসনর) র্তই একজব পয়গ্ম্বর উবিত করি এিং তনৌঁর র্ুন্থখ
আর্নর িনণ প্রকনশ করি। বতবব লতনর্নন্থদরন্থক আবর্ যন আন্থদশ করি
তন-ই শুবনন্থিব এিং এটন অিশয ঘটন্থি লয, তনর র্ুখ-ববাঃসতত আর্নর
লসই িনণ যনরন শুবন্থি বন, তনন্থদরন্থক আবর্ শুবন্থত িনধয করি।” [িনংলন
িনইন্থিল, পতষ্ঠন-২১৭-২৩৭]

এর ইংন্থরজ এিনরত ববম্নরূপ
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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)
আন্থরন একবট দতষ্টনন্ত লদখুব: “এিং ঈশ্বন্থরর র্ন্থবনব ত পুরুষ র্ূসন র্ততুযর
পূন্থিম এই িন্থল িব ইসরনঈলন্থদরন্থক আশ িমনদ করন্থলব এিং বতবব
িলন্থলব, প্রিু (র্ূসন) বসবনই পিমত ান্থত আসন্থলব এিং বসন্থয়র (ঝিরৎ)
পিমত ান্থত উিন্থলব; বকন্তু তনর (অেমনৎ, বযবব আসন্থিব) লজযনবত ফনরনণ
পিমত ান্থত বিক ণম াল; বতবব দশ ানজনর িি সন্থঙ্গ আবন্থলব এিং তনৌঁর
দবিণ াস্ত ান্থত এক জ িন্ত আইবগ্রে  লির াল:”
এর ইংন্থরজ এিনরত ববম্নরূপ:
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 একর্নত্র াযরত র্ুানম্মনদ সম্বন্থন্ধই প্রন্থযনজয, অবিে
িযবি র্নত্রই তন স্ব কনর করন্থিব।
উন্থল্লখয, এখব লয তনওরনত-ইবিল অেমনৎ এখব লয িনইন্থিল পনওয়ন
যনয়, তনন্থত অন্থবক িণমবনই পনওয়ন যনয় বন। কনরণ িতমর্নব তনওরনতইবিল বিকতত তনওরনত-ইবিল। প্রকতত তনওরনত ও ইবিল িহুস্থনন্থব
র্ুানম্মনদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর আগ্র্ন্থবর সুসংিনদ বেল
এিং শত পবরিতমন্থবর পন্থরও এখবও বকেু বকেু িণমবন বিদযর্নব আন্থে
এিং ইসলনন্থর্র প্রনেবর্ক যুন্থগ্র ইয়নহুদ -খতষ্টনব পবিতরন লস সম্বন্থন্ধ
িনলিনন্থি অিগ্ত বেল; এর িহু প্রর্নণও আন্থে।
** পূন্থিমও আন্থলনচবন করন ান্থয়ন্থে লয, তখব র্দ বনয় িবূ কুরনইজন
এিং িবূ বনজ র বনর্ক দুন্থটন ইয়নহুদ লগ্নত্র িনস করত। ঐ এলনকনর
অবযনবয অবধিনস ন্থদর সংন্থগ্ তনন্থদর সি সর্য় যুদ্ধ -বিগ্রা ললন্থগ্ েনকত।
লসসি যুন্থদ্ধ ইয়নহুদ রন পরনবজত ান্থল তনরন িলত, লশষ যনর্নবনর বি
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এই এলনকনয় বাজরত করন্থত আসন্থিব, আর্নর তনৌঁন্থক বচবন্থত পনরি,
লতনর্রন তনৌঁন্থক বচবন্থত পনরন্থি বন। কনরণ তনৌঁর অিস্থন সম্পন্থকম আর্নন্থদর
বকতনন্থি িণমবন আন্থে। যনর ফন্থল আর্রন তনন্থক বচবন্থত পনরি এিং
তনৌঁন্থক বচন্থব আর্রন তনৌঁর অবুসনর ান্থয় যনি এিং তনৌঁর সন্থঙ্গ বর্ন্থল
লতনর্নন্থদর বিরুন্থদ্ধ যুদ্ধ কন্থর লতনর্নন্থদরন্থক পরনবজত করি। আল্লনা
রব্বুল আলনর্ ব কুরআন্থব কনর ন্থর্ এটন িণমবন কন্থর িন্থলন্থেবفَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَ ْوالً غَيْرَ الَذِي قِيلَ َلهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِ َن
﴾٥٩﴿َالسَمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُون
অেমনৎ, তনরপর যখব লসই বি বিকই এন্থস লগ্ল (এিং লসই বকতনি
কুরআব বিকই এন্থস লগ্ল) যন তনরন বচবত, তখব তনরন অস্ব কনর কন্থর
িসল। (সূরন িনকনরন: ৫৯)
ববন্থজন্থদর া বস্বনেম রিনর জবযই তনন্থদর র্ন্থধয অস্ব কনর করনর
র্ন্থবনিতবত্ত সতবষ্ট ান্থয়বেল। তনরন লিন্থিবেল এখব আর্রন এ বি র
অবুসনর ান্থল আর্নন্থদর লবততত্ব আর েনকন্থি বন এিং আর্নন্থদর
অবুসনর ন্থদর লেন্থক লয সি অেম-কবড় পনই, তনও িন্ধ ান্থয় যনন্থি। এ সি
লিন্থিই তনরন লশষবি ন্থক অস্ব কনর কন্থরবেল। বকন্তু তনরন বচবন্থত
লপন্থরবেল লয, ইবব-ই লসই বি । বচবন্থত তনন্থদর লর্নন্থটও িুল ায়বব।
আল্লনা পনক ইরশনদ কন্থরন্থেবب يَعْ ِرفُو َن ُه كَمَا يَعْ ِرفُو َن أَبْنَاءَهُ ْم ِۗ وَإِنَ فَرِيقًا مِ ْنهُ ْم لَيَكْ ُتمُو َن
َ لَذِينَ آ تَيْنَاهُ ُم ا ْلكِتَا
﴾٢٨١﴿ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُو َن
অেমনৎ, এই বকতনি রন অেমনৎ, ইয়নহুদ -বনসনরনরন লশষবি ন্থক লচন্থব,
লযর্ব ববন্থজন্থদর পুত্রন্থক তনরন লচন্থব। (সূরন িনকনরন, আয়নত-১৪৬)
ববন্থজর পুত্রন্থক লযর্ব তনরন লচন্থব, এই বি ন্থকও তনরন এিনন্থিই লচন্থব।
তনরন লজন্থব শুন্থবই লস্বেনয় সেনন্থব সতযন্থক অস্ব কনর করত এিং
সতযন্থক লগ্নপব করত।
**তখবকনর যুন্থগ্ ইয়নহুদ ন্থদর র্ন্থধয একজব িড় পবিত বেন্থলব াযরত
আেুল্লনা ইিন্থব সনলনর্ রনবয.। বতবব পন্থর র্ুসলর্নব ান্থয়বেন্থলব।
র্ুসলর্নব াওয়নর পর াযরত উর্র রনবয, তনন্থক বজন্থেস কন্থরবেন্থলব,
আপবনরন বক বি ন্থক ববন্থজন্থদর পুন্থত্রর র্তই বচবন্থত লপন্থরন্থেব? বতবব
জিনি বদন্থয়বেন্থলব, ববন্থজর পুত্রন্থক ববন্থয়ও অন্থবক সর্য় সন্থন্দা ায়,
বকন্তু এই বি ন্থক লচবনর িযনপনন্থর তনর এতটুকুও সন্থন্দা বেল বন।
বি ন্থক এরূপ বচবন্থত পনরনর কনরণ াল তনন্থদর বকতনি তনওরনন্থত এই
বি র গুণনিল পবরষ্কনর িনন্থি িবণমত বেল।
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**রনসূল সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর িয়স যখব ১২ িের,
তনৌঁর চনচন আিূ তনবলি তনৌঁন্থক সন্থঙ্গ ববন্থয় িযিসনর উন্থদ্দন্থশয শনর্ লদন্থশ
যনবেন্থলব। িতমর্নব বসবরয়নর অন্তগ্মত িুসরন বনর্ক শান্থরর কনন্থে যখব
তনরন লপৌৌঁন্থেব, তখব আিূ তনবলন্থির িনবণবজযক কনন্থফলন লসখনন্থব বিরবত
বববেল। পনন্থশ বেল একজব খতষ্টনব পবিন্থতর আস্তনবন। তনর বনর্ বেল
জনরবজস। ‘িুানইরন রনন্থাি’ বনন্থর্ লস প্রবসদ্ধ বেল। যখব কনন্থফলন
ওখনন্থব অিস্থনব ববন্থলন, তখব িুানইরন রনন্থাি তনর আস্তনবন লেন্থক লির
ান্থয় আসল। খুৌঁজন্থত খুৌঁজন্থত র্ুানম্মন্থদর ববকট এন্থস িলল আবর্ এন্থক
খুৌঁজবে। কনরণ যখব এ কনন্থফলন আন্থস আবর্ লিয কন্থরবে সর্স্ত
গ্নেপনলন, সর্স্ত পনানড়-পিমত কনর উন্থদ্দন্থশয লযব বসজদন করন্থে। আবর্
জনবব, আর্নন্থদর বকতনন্থি আন্থে বি েনড়ন আর কনন্থরন জবয এ রকর্ সি
বকেুন্থত বসজদন কন্থর বন। াযরত ঈসন আ. এর পন্থর আন্থখর যনর্নবনর
বি র্ুানম্মনদ েনড়ন আর লকনব বি আসন্থিব বন। তনই আবর্ িুঝলনর্
অিশযই লশষ যনর্নবনর বি এই কনন্থফলনয় আন্থেব এিং এই াল লসই
বি । প্রর্নণ াল তনর বপন্থি র্ান্থর বিুওয়নত আন্থে। পবন্ডতজ সকলন্থক
তন লদখনন্থলব লয, এই লদখ তনৌঁর বপন্থি র্ান্থর বিুওয়নত রন্থয়ন্থে।
তনরপর লসই খতষ্টনব পবিত ললনকবট রনসূল সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্-এর চনচন আিূ তনবলিন্থক লডন্থক িলল, এন্থক লদন্থশ পনবিন্থয়
বদব। এটন ইয়নহুদ ন্থদর এলনকন, এখনন্থব তনর অন্থবক শত্রু রন্থয়ন্থে এিং
এই সর্ন্থয় অত্র অঞ্চন্থল তনর আগ্র্ব ঘটন্থি, বকতনন্থির র্নধযন্থর্ লস
সম্বন্থন্ধ তনরন সিনই অিগ্ত রন্থয়ন্থে। অতএি, এখনন্থব অিস্থনব তনর জবয
জ িব বনন্থশর কনরণ ান্থয় দনৌঁড়নন্থত পনন্থর। সের তনৌঁন্থক লদন্থশ পনবিন্থয়
বদব। ইবতর্ন্থধযই সনতজব ললনক এখনন্থব আসল। তনরন এন্থসবেল লরনর্
লদশ লেন্থক। তনরন এ পবিন্থতর কনন্থে বজন্থেস করল লয, এবদন্থক
আরিন্থদর লকনব কনন্থফলন এন্থসন্থে বক? তনন্থদরন্থক বজেনসন করন াল,
লতনর্রন লকব আরিন্থদর কনন্থফলন সম্পন্থকম জনবন্থত চনন্থেন? তনরন িলল
আর্নন্থদর এলনকনর পবিতগ্ণ আর্নন্থদরন্থক পনবিন্থয়ন্থেব লয, এই সর্য়
অত্র এলনকনয় লশষ বি র আগ্র্ব ঘটন্থি, এই সর্য় বতবব এই এলনকনয়
সফন্থর আসন্থিব। আর্রন তনর সন্ধনন্থব এন্থসবে। আর্রন তনন্থক াতযন
করনর জবয এন্থসবে। িুানইরন রনন্থাি তনন্থদরন্থক িলন্থলব, যবদ বতবব
আল্লনার বি ই ান্থয় েনন্থকব, তনান্থল লতন আল্লনাই তনন্থক রিন করন্থিব,
লতনর্রন তনন্থক াতযন করন্থত পনরন্থি বন। অতএি, লতনর্রন বফন্থর যনও।
তনরন িলল, াযনৌঁ কেন বিক। এই িন্থল তনরন বফন্থর লগ্ল। এ ঘটবন লেন্থক
লিনঝন যনয় লস যুন্থগ্র ইয়নহুদ-খতষ্টনব পবিতরন িনন্থলনিনন্থিই জনবত লয
আন্থখর বি র অিস্থন বক ান্থি।
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** বি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্-এর িয়স যখব ২৫ িের,
তখব বতবব খনবদজন রনবয.- এর র্নল ববন্থয় িযিসন করনর জবয
আন্থরকিনর শনর্ন্থদন্থশ সফন্থর বগ্ন্থয়বেন্থলব। তখব ঐ আস্তনবনর খতষ্টনব
পবিত বেল বনসতূরন। তনন্থক বনসতূরন রনন্থাি িলন াত। লসও বি
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক লদন্থখ বচন্থব লফন্থলবেল লয, ইববই
লশষ যনর্নবনর বি এিং লস স্ব কনর কন্থরবেল লয, আর্নন্থদর বকতনন্থি
আন্থে লয, এই সর্য় বতবব এই এলনকনয় সফন্থর আসন্থিব। এ লেন্থক
লিনঝন যনয়- তখব এই সি িণমবন তনন্থদর বকতনন্থি বেল। তন্থি এখব
তনওরনত-ইবিন্থল বকেু বকেু িণমবন পনওয়ন লগ্ন্থলও বিস্তনবরতিনন্থি সকল
িণমবন পনওয়ন যনয় বন। কনরণ তনওরনত ইবিলন্থক বিকতত কন্থর লফলন
ান্থয়ন্থে। আল্লনার লপ্রবরত আসল তনওরনত-ইবিল দুববয়নর লকনেনও
লবই। যন এখব আন্থে, তন র্নবুন্থষর রবচত বিকতত তনওরনত-ইবিল।
লিদ-পুরনন্থণ র্ানবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
সকল অর্ুসবলর্ন্থদর বযনয় বান্দুন্থদরন্থকও ইসলনর্ ধন্থর্মর প্রবত দনওয়নত
লদয়ন র্ুসলর্নবন্থদর কতমিয। র্ুসবলর্ লদন্থশ এ দনবয়ত্ব পনলব বন করন্থল
র্ুসলর্নবন্থদর আল্লনার দরিনন্থর জওয়নিবদা করন্থত ান্থি। অর্ুসবলর্ ও
বান্দুন্থদর ববকট দনওয়নত লপশ করনর জবয উত্তর্ পদ্ধবত াল তনন্থদরন্থক
সরনসবর কুরআব দনওয়নত লপশ করন লয, র্ানব আল্লনা তন‘আলন এক
ও অবদ্বত য়। তনৌঁর লকনব প্রকনর শর ক লবই। াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ আল্লনা তন‘আলনর সিমন্থশষ বি । তনৌঁর পন্থর আর
লকনব বতুব বি আসন্থি বন এিং তনৌঁর বি াওয়নর পর পূিমিতম সকল
ধর্ম রবাত ান্থয় লগ্ন্থে। সুতরনং দুববয়ন ও আবখরনন্থতর বনজনত ও
কনবর্য়নি একর্নত্র ইসলনর্ ধন্থর্ম ববা ত। এখব অবয লকনব ধর্ম র্নবয
কন্থর লকনব র্নবুষ পরকনন্থল বনজনত পনন্থি বন। িরং তনৌঁর লসই ধর্ম
আল্লনা তন‘আলনর দরিনন্থর কবিবকনন্থলও গ্রাণন্থযনগ্য ান্থি বন এিং লস
িযবি বচরস্থনয় িনন্থি জনানন্ননর্ ান্থি।
কুরআব কনর ন্থর্ এসি কেন বিস্তনবরতিনন্থি বিবিন্ন স্থনন্থব িবণমত ান্থয়ন্থে।
কুরআব লয, সম্পূণম সা া এিং সকল প্রকনর লদনষ-ত্রুবট ও সন্থন্দন্থার
ঊন্থবম এ কেন কুরআন্থব িবণমত অসংখয িবিষযদ্বনণ িনস্তিনয়ন্থবর দ্বনরন
প্রর্নবণত ান্থয়ন্থে। তনেনড়ন কুরআব িনর িনর তনর বর্ুবন িনকয লপশ
করনর জবয বিশ্ব অর্ুসবলর্ন্থদর প্রবত বকয়নর্ত পযমন্ত চযনন্থলি কন্থর
লরন্থখন্থে। চতুেমিনর কুরআন্থবর শুধুর্নত্র একবট িনন্থকযর বযনয় িনকয ৈতবর
কন্থর লপশ করনর লয চযনন্থলি কন্থরন্থে লদড় ানজনর িের পযমন্ত লকনব
অর্ুসবলর্ িযবি, সংস্থন িন তনন্থদর আন্তজমনবতক লসবর্বনর ও চযনন্থলির
র্ুকনবিলন করন্থত সনাস কন্থরবব। এ কেনও কুরআন্থবর সতযতনর এিং
www.darsemansoor.com

আল্লনা প্রদত্ত বকতনি াওয়নর জিরদস্ত দল ল। সুতরনং সর্স্ত
অর্ুসবলর্ন্থদর কতমিয বিষয়বট ববন্থয় বফবকর করন এিং ববন্থজন্থক
আবখরনন্থতর কবিব আযনি লেন্থক িনৌঁচনন্থবনর জবয দ ন্থব ইসলনর্ কিূল
করন।
উি র্ূল দনওয়নন্থতর সনন্থে সানয়ক বান্থসন্থি বান্দুন্থদরন্থক তনন্থদর ধর্মগ্রে 
ও ধর্মযনজকন্থদর র্তনর্তও তনন্থদর সনর্ন্থব তুন্থল ধরন যনয়। এ জবযই
িবণমত ববিন্ধবট পনিকন্থদর বখদর্ন্থত লপশ করন ান্থে।
সম্প্রবত িনরন্থতর প্রবসদ্ধ ধর্মনচনযম ‘ড. লিদ প্রকনশ উপনধযনয়’ বরসনচম
স্কলনর, সংস্কতত বিিনগ্, প্রন্থয়নগ্ বিশ্ববিদযনলয় এলনানিনদ, “কবি
অিতনর এিং লর্নানম্মদ সনন্থাি” বনন্থর্ একবট গ্ন্থিষণন গ্রে  রচবন
কন্থরন্থেব। সংবিি করনর লন্থিয উি গ্রন্থে র বিন্থশষ বিন্থশষ স্থনব, যনন্থক
উি গ্রন্থে র সনরিস্তু িলন্থলও অতুযবি ান্থি বন, উপস্থনপব করন ান্থে।
উি গ্রন্থে  ড. লিদ প্রকনশ িন্থলবঐবতানবসক বিষন্থয় গ্ন্থিষণন করনর প্রবত দুববমিনর আকনিন ও অবিলনষ
ববন্থজর অন্তন্থর সিমদন লপনষণ কবর। লিদ, িনইন্থিল এিং লিৌদ্ধ-গ্রন্থে  লয
অবন্তর্ ঋবষর আগ্র্ব সম্পন্থকম িবিষযদ্বনণ করন ান্থয়ন্থে, তনন্থত
লর্নানম্মদ সনন্থািই প্রর্নবণত াব। অতাঃপর আর্নর অন্তন্থর এ লপ্ররণন
জনগ্রত ায় লয, সতয প্রকনবশত করন আিশযক, যবদও এটন লকনব
র্নবুন্থষর ববকট অবপ্রয় লনন্থগ্। লর্নানম্মনদ সনন্থান্থির পূিম যুন্থগ্ িনরত এিং
আরিিনস গ্ন্থণর একই ধর্ম বেল। এর িহু প্রর্নণ বিদযর্নব, বকন্তু তন
উদ্ধতত করনর উপযুি স্থনব বয় এটন। আবর্ ধর্ম য় সংক ণমতনর পিপনবত
বই। যবদ লকনব স্থনন্থব লকনব সতয কেন েনন্থক তনন্থক অস্ব কনর করনর
দু:সনাস করন্থত পনবর বন। লিদসর্ূন্থা দ্বনদশ পত্ম ধনর এক উষ্ট্রনন্থরনা
িযবির আগ্র্ন্থবর িবিষযদ্বনণ করন ান্থয়ন্থে। যনৌঁর বনর্ বরনশংস ান্থি।
সনয়ব বরনশংস-এর অেম িন্থলন্থেব লয, বযবব র্নবুষ কততমক প্রশংবসত াব।
বকন্তু আর্নর বিন্থেষণ অবুসনন্থর আবর্ সনয়ন্থবর সনন্থে একর্ত বই।
কনরব আর্নর র্ন্থত বরনশংস শে এর্ব বরস অেমনৎ িযবিন্থক সূবচত
কন্থর, যনৌঁর বনন্থর্র অেম ান্থি প্রশংবসত। র্ুানম্মদ আরি শন্থের অেম
প্রশংবসত। অতএি র্ুানম্মদ এিং বরনশংস একনেমন্থিনধক শে। আন্থলনচয
গ্রন্থে  আবর্ যেনসনধয সতয উদঘনটব করনর প্রয়নস লপন্থয়বে।
ইসলনর্ সংস্কতবতন্থত বি -রনসূল িন পয়গ্নম্বরগ্ন্থণর লয স্থনব, প্রনচ ব
িনরত য় সংস্কতবতন্থত অিতনরগ্ন্থণর লসই স্থনব। র্ুসলর্নবগ্ণ লর্নানম্মদ
সনন্থািন্থক সিমন্থশষ বি িন র্ানপুরুষ িন্থল স্ব কনর কন্থরব এিং িনরত য়
সংস্কতবতন্থত তনন্থক কবলযুন্থগ্র লশষ অিতনর িলন ান্থয়ন্থে। বিন্থদন্থশ
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লকিলর্নত্র বি আগ্র্ব কন্থর এিং িনরন্থত লকিলর্নত্র অিতনর আগ্র্ব
কন্থরব, এর্ব ান্থত পনন্থর বন। পয়গ্নম্বর লকিলর্নত্র আরন্থি আবিিূমত
ান্থিব, িনরন্থত ান্থি বন; এটন বযনয় বিচনরসম্মত বয়। লস জবয র্ুানম্মদ
সনন্থািন্থক যখব সিমন্থশষ পয়গ্নম্বর িন র্ানপুরুষ িন্থল অিগ্ত ালনর্,
তখব আর্নর অন্তন্থর পুরনন্থণ উন্থল্লবখত কবি অিতনর রবচত বিষয়ক
অধযনয়সর্ূা পড়নর বিন্থশষ আগ্রা জবন্মল। িনরত য় সংস্কতবত অবুযনয়
ইবতপূন্থিমই কবল-যুন্থগ্র বকেু অংশ বিগ্ত ান্থয়ন্থে। কবল-যুন্থগ্ লয সর্স্ত
ঘটবন সংঘবটত ান্থয়ন্থে এিং লয সকল ঘটবন ঘটন্থি, আবর্ তনর সর্ুদয়
বিষয় লর্নানম্মদ সনন্থান্থির জ িবনিল র সনন্থে সযন্থে তুলবন কবর। ফন্থল
তন সর্যকিনন্থি বর্ন্থল বগ্ন্থয়ন্থে। লর্নানম্মদ সনন্থান্থির তুলবনত্মক গ্রে 
অধযনয়ব কন্থর লকউ লযব এ ধনরণন বন কন্থরব লয, আসন্থল লর্নানম্মদ
সনন্থান্থির চবরন্থত্রর রূপন্থরখন ববন্থয় পরিতম কনন্থল ললনন্থকরন কবির
কল্পবন কন্থরন্থে। এ জবয আবর্ লস সকল সবনতব ধর্ম গ্রে সর্ূন্থার
আেয় কন্থর আন্থলনচয গ্রে  প্রণয়ব কন্থরবে, তনরন র্ন্থধয পুরনন্থণর
রচবনকনল (ন্থর্নানম্মদ সনন্থাি এর িহু পূন্থিম তন) প্রতযি ও পন্থরনি যুবি
দ্বনরন প্রর্নবণত কন্থরবে।
এন্থকশ্বরিনদ ঋগ্ন্থিদ বিশ্ব-চরনচন্থর পবরিযনি ঈশ্বন্থরর িণমবন িহুরূন্থপ
প্রধনব করন ান্থয়ন্থে।এর ফন্থল লদিিনন্থদর প্রবতপনদব করত: ঋগ্ন্থিদন্থক
িহু লদিিনদ গ্রে  কন্থর বদন্থয়ন্থেব। অন্থবন্থক ঋগ্ন্থিন্থদ উন্থল্লবখত বিবিন্ন
বনর্ এিং বিবিন্ন গুণনিল লদন্থখ একনবধক লদিতনর কল্পবন কন্থরন্থেব।
এটন ঋগ্ন্থিন্থদর অন্তববমবাত তে সম্পন্থকম অেতনর ফল। প্রকত তপন্থি
সেন এক; তনৌঁর বিবিন্ন গুন্থণর বিবিন্ন িণমবন প্রদত্ত ান্থয়ন্থে।
ইন্দ্র, বর্ত্র, িরুণ, অবগ্ন, গ্রুত্মনব, যর্ এিং র্নতনবরখন ইতযনবদ বনর্
দ্বনরন একই সেনন্থক বিবিন্নরূন্থপ িণমবন করন ান্থয়ন্থে। এন্দ্র বর্ত্রং িরূণ
র্বির্নহুরন্থেন বদিয: স সুপন্থবমন গ্রুত্মনব, একং সদ বিগ্র িহুধন
িদন্তযবগ্বয র্নতবরখনবর্নহু: ঋ,লি,র্, ১০/সু১১৪/র্,৫ লিদনন্থন্ত লঘনষণন
করন ান্থয়ন্থে লয, এিং িক্ষ্ম বদত য়ং বনবস্ত, লবা বনবনবস্ত বকঞ্চব”
অেম পরন্থর্শ্বর, এক, বতবব িযত ত লকউ লবই।
ঋগ্ন্থিন্থদর অবগ্নসূি, ইন্দ্রসূি, িরুব সূি, যর্ সূি এিং বিঞ্চুসূি
ইতযনবদ বিবিন্ন বনন্থর্ ও গুন্থণ য সেনর র্বার্ন ও যশগ্নণ িযি করন
ান্থয়ন্থে, এককিনন্থি লস সেনই ঈশ্বর। র্নবুষ তনৌঁন্থক বিবিন্নিনন্থি গ্রাণ
কন্থর। লকউ তনৌঁন্থক বশি িন্থলব, লকউ তনৌঁন্থক শবি িনন্থিব, লকউ তনৌঁন্থক
িি র্নন্থবব, লকউ তনৌঁন্থক িুদ্ধ র্ন্থব কন্থরব। বকন্তু একবট বজববন্থষর বিবিন্ন
রূপ লদন্থখ তনন্থক বিন্ন বিন্ন বজববষ র্ন্থব করন বিরনট িুল। এিনন্থি অেম
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করন্থল প্রকততপন্থি লিন্থদর অপিযনখযন ান্থি এিং পবরণনন্থর্ আযম ধর্মন্থক
বিকতত করন ান্থি। লদি-লদি , বর-বনর , সৎ-অসৎ বিশ্ব চরনচন্থরর সিমত্র
ঈশ্বর ৈচতবযরূন্থপ অবধবষ্ঠত আন্থেব। যবদ ঈশ্বর বিন্থশ্ব লচতনবরূন্থপ িযি
বন ান্থতব, তনান্থল জগ্ন্থতর সর্স্ত বক্রয়নকলনপ স্তি ান্থয় লযন্থত। লয
িযবি স্ব য় অন্ত:করণ পবিত্র ও পবরশুদ্ধ রনন্থখ, তনর র্ন্থধয পরর্নবন্দ
সেনর প্রবতফলব ায়। লস জবয বশরনয় -বশরনয় ঈশ্বরন্থক অবুিি ও
ধনরণ করন উবচৎ এিং সদনচনর ও ববষ্ঠনর দ্বনরন তনৌঁন্থক লনি করন্থত প্রযে
করন আিশযক।
অেিমন্থিন্থদ াযরত র্ুানম্মদ ﷺ
(অেকুন্তনপ সুিনবব)
ইদংজবন উপশ্রুত বরনশংস স্তবিষযন্থত।
ষবষ্টং সাস্রন বিবতং চন্থকৌরর্ আ রুশন্থর্ষূ দঘ্নন্থা। ১
উষ্ট্রন যসয প্রিনান্থণয িধুর্ন্থন্তন বদ্বদমশ।
িষ্মন রেষয বববজা ড়ন্থত বদি ঈষর্নণয উপষ্পতশাঃ ২
এষ ইষনয় র্নর্ন্থা শতং ববিনব দশ স্রজাঃ
ত্র বণ শতযনবযিমতনং লাস্রন দশ লগ্নবনম্। ৩
িচযস্ব লরি িচযস্ব িতন্থিব পন্থক্ব শকুবাঃ।
বন্থষ্ট বজািন চচমর বত িুন্থরনব িূবর লজনবরি। ৪
প্রন্থরিনন্থসন র্ণ ষন িতষন গ্নি ইন্থিরন্থত।
আর্নত পুত্রকন এসনর্ন্থর্নত গ্ন ইিনসন্থত। ৫
প্রন্থরি ধ ং িরস্ব লগ্নবিন্দং িসুবিদর্।
লদিন্থত্রর্নং িনচং ে ণ া ষূণমনি রস্তনরর্। ৬
রনন্থেন বিশ্বজব বসয লষন লদন্থিনার্ত্রমন অবত।
ৈিশ্বনবরসয সুষ্টুবতর্ন সুন্থবনতন পবরবিতাঃ। ৭
পবরবেন্নাঃ লির্র্কন্থরনৎ তর্ আসবর্নচরণ্।
কুলনয়ন্ কতম্বব লকৌরিযাঃ পবতিমদবত জনয়য়ন। ৮
কতরৎ তআ ারনবণ দবধ র্স্তনং পবরশ্রুতম্।
জনয়নাঃ পবতংবি পতেবত রনন্থষ্ট্র রনেনাঃ পবরবিতাঃ। ৯
অি স্বাঃ প্রবজান্থত যিাঃ পক্বাঃ পন্থেন বিলম্।
জবাঃ সিদ্রন্থর্ধবত রনন্থষ্ট্র রনোঃ পবরবিতাঃ। ১০
ইন্দ্র কনরুর্িুধদুবিষ্ঠ বি চরন চবম্।
র্ন্থর্দু গ্রস চকতমবধ সিম ইৎন্থত পূণনদনবরাঃ। ১১
ইা গ্নিাঃ প্রজনয়ববার্নশ্বন ইা পুরুষনাঃ।
ইন্থান সাস্র দবিন্থণনাবপ পূষনবব ষ দবত। ১২
লবসন ইন্দ্র গ্নন্থিন বরষব লর্ন আসনং লগ্নপ র বরষৎ।
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র্নসর্ বর্রয়ূজমব ইন্দ্র যনন্থস্তব ঈশত। ১৩
উপন্থবন বরর্বস সুন্থিনব িচসন িয়ং িন্থদ্রণ িচন িয়ম্।
িবনদবধবন্থবন বগ্ন্থরনব বরন্থষযর্ কদনচব। ১৪
অেিমন্থিদ ২০শ খি ৯র্ অবুিনক ৩১শ সুি পতষ্ঠয ষনন্থগ্র ষষ্ঠ বদন্থব উি
সুন্তনপ র্ন্ত্রসর্ূা পনি করন্থত ায়।
১র্ র্ন্ত্রাঃ
লয ঋবষর প্রশংসন গ্ ত ান্থয়ন্থে তনৌঁর বনর্ বরনশংস। বরনশংস অেম
প্রশংবসত, প্রশংসনাম।
ঐবতানবসক Prof. Philip K. Hitti তৎপ্রণ ত History of the
Arabs গ্রন্থে  বলন্থখন্থেব, 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  বলন্থখন্থেব- In the desert of Ardbia was
Muhammad Born, ........ The meanse name "highly
praised" বরনশংস অেম প্রশংবসত, Muhammad অেম প্রশংবসত।
খ) লকৌরর্ অেম লদশতযনগ্ । এটন উি ঋবষর বদ্বত য় পবরচয়। র্ন্থন্ত্র উি
ান্থয়ন্থে লয, লদশতযনগ্ িযবিন্থক ষনট ানজনর বব্বই িযবির র্ন্থধয দতষ্ট
ান্থে।
আর্নর ইবতানন্থস লদখন্থত পনই লয, াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্-এর যুন্থগ্ আরি লদন্থশর ললনক সংখযন বেল প্রনয় ষনট
ানজনর।
আন্থরন লদখন যনয় লয, াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
তনৌঁর বপততিূবর্ র্ক্কন তযনগ্ কন্থর র্দ বনয় চন্থল যনব এিং সর্গ্র আরি
লদন্থশর ষনট ানজনর র্নবুষ তনৌঁর সন্থঙ্গ ৈিবরতন লপনষণ কন্থর।
সুতরনং বরনশংস-প্রশংবসত; লকৌরর্-লদশতযনগ্ , উিয় বিষয় াযরত
র্ুানম্মন্থদর র্ন্থধয পবরপূণমিনন্থি প্রন্থযনজয ান্থয়ন্থে।
২য় র্ন্ত্রাঃ
এই র্ন্থন্ত্র উি ঋবষর বতববট পবরচয় প্রদত্ত ান্থয়ন্থে।
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ক) উন্থষ্ট্র আন্থরনাণকনর ান্থিব এর দ্বনরন স্পষ্টিনন্থি িযি ায় লয, (১)
িবিষযন্থত আগ্র্বকনর ঋবষ িূবর্ন্থদন্থশর অবধিনস ান্থিব এিং (২) (ক)
বতবব িনরত িবািূমত অবান্দু জনবত লেন্থক আবিিূত
ম ান্থিব। কনরণ, উট
র্রুন্থদশ েনড়ন পনওয়ন যনয় বন এিং বান্দু িনহ্মন্থণর জবয র্বুিতবতন্থত
উন্থট আন্থরনাণ বববষদ্ধ করন ান্থয়ন্থে (১১ : ২০১)। এর্ববট র্বুসংবাতনয়
উন্থটর দুধ ও লগ্নশত খনওয়নও বববষদ্ধ করন ান্থয়ন্থে (৫:৮, ১১:১৫৭)।
খ) তনৌঁর একনবধক ে েনকন্থি।
গ্) বতবব রন্থে চন্থড় ঊবমনকনন্থশ ভ্রর্ণ করন্থিব।
এই বতবববট পবরচয়ও াযরত র্ুানম্মদ সম্পন্থকম সম্পূণমিনন্থি প্রযুি ায়।
বতবব র্রুিূবর্ আরি লদন্থশর অবধিনস বেন্থলব, বতবব জ িব িযনপ উন্থি
আন্থরনাণ কন্থরব, তনৌঁর একনবধক ে বেল এিং বতবব আসর্নব িনাব
লিনরনন্থক চন্থড় সি আকনশ, জনন্ননত সর্ূন্থা ভ্রর্ণ কন্থরব, যন বর্‘রনজ
বনন্থর্ খযনত। ঐবতানবসক Hitti এিনন্থি িণমবন লদব- 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) এখনন্থব উি ঋবষর আরও একবট বনর্ লদয়ন ান্থয়ন্থে, তন াল
‘র্নর্া’। ‘র্নর্া’ সংস্কতত বয়, তন বিন্থদশ শে। র্নর্া আসন্থল আরি
র্ুানম্মদ এর সংস্কতত রূপ।
ঋগ্ন্থিন্থদ ৫র্ র্িল, ২৭ র্ুি ১র্ র্ন্থন্ত্রও র্নর্া ঋবষর উন্থল্লখয আন্থে।
খ) উি ঋবষন্থক একশ স্বণমর্ুদ্রন, দশবট ানর, বতবশত অশ্ব এিং দশ
সাস্র গ্নি প্রদত্ত ান্থি।
স্বণমর্ুদ্রন, ানর, অশ্ব ও গ্নি -এগুন্থলন পনবেমি অন্থেম িযিহৃত ান্থত পনন্থর
বন। কনরণ, এ সকল পনবেমি িস্তু লনন্থির দ্বনরন লকনব ঋবষর র্নানত্ময
প্রকনশ পনয় বন। িরং তনৌঁর পনবেমি কলুষতনই প্রকনশ কন্থর। প্রকততপন্থি
এগুন্থলন আলঙ্কনবরক অন্থেম িযিহৃত ান্থয়ন্থে। তনৌঁর বশষযগ্ন্থণর র্ন্থধয
আধযনবত্মকতন ও ধনবর্মকতনর লিন্থত্র একশত জব স্বণমর্ুদ্রন স্বরূপ, দশজব
গ্লনর ানর স্বরূপ, বতবশজব ধর্ম-লযনদ্ধন অশ্ব স্বরূপ এিং দশ ানজনর
জব সততন ও র্নবি কলযনন্থণর প্রত ক গ্নি স্বরূপ ান্থিব।
াযরত র্ুানম্মনন্থদর বশষযগ্ন্থণর একশত জব সংসনর তযনগ্ ও আল্লনান্থত
সর্বপমত প্রনণ বেন্থলব, যনৌঁরন ইবতানন্থস ‘আসানন্থি সুফফন’ বনন্থর্ খযনত
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বেন্থলব। দশজবন্থক তনৌঁন্থদর ধন্থর্ম চরর্ সফলতন লনন্থির জবয এই
ইাজ িন্থবই জনন্ননত লনন্থির সুসংিনদ লদয়ন ায়। যনরন আশনরন
র্ুিনশশনরন (সুসংিনদ প্রনি দশ) বনন্থর্ খযনত।
াযরত র্ুানম্মদ র্নততিূবর্ র্ক্কন তযনগ্ কন্থর র্দ বনয় আন্থসব। বকন্তু র্ক্কনর
বিপিগ্ণ ৩০০ র্নইল দূন্থর র্দ বন আক্রর্ণ করনর উন্থদ্দন্থশয এক
ানজনর ৈসবযসা আগ্র্ব কন্থরব। াযরত র্ুানম্মদ তনৌঁর বতবশত বশষয
ববন্থয় তনন্থদর র্ুকনবিলন কন্থরব এিং লসই বতবশন্থতর ি রত্ব ও বিক্রন্থর্
বিপন্থির এক ানজনর ৈসবয পরনবজত ায় এিং তনন্থদর সত্তরজব ববাত
ও সত্তরজব িন্দ ায়। যনর ইবতানন্থস ‘িদর সনানিন’ বনন্থর্ খযনত।
াযরত র্ুানম্মদ অষ্টর্ বাজর ন্থত দশ ানজনর বশষযসা র্ক্কনবির্ুন্থখ
িবাগ্মত াব। র্ক্কনিনস গ্ণ সনর্নবয প্রবতন্থরনধ করনর পর ববাঃশতম
আত্মসর্পমণ কন্থর। াযরত র্ুানম্মদ তনন্থদর প্রবত ববাঃশতম ির্ন প্রদশমব
কন্থরব এিং তনৌঁর দশ ানজনর বশষয-ৈসবযগ্ণও সকন্থলর প্রবত উদনর
িযিানর লদখনব। এ জবয তনৌঁন্থদরন্থক গ্নি র বযনয় কলযনন্থণর প্রত করূন্থপ
বচবহ্নত করন ান্থয়ন্থে। ইবতানন্থস এ ঘটবন ‘র্ক্কন বিজয়’ বনন্থর্ খযনত।
অতএি, র্ন্থন্ত্রর এরূপ সুসনর্িসয াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্ন্থকই ববন্থদমশ করন্থে।
৪েম র্ন্ত্রাঃ
এখনন্থব িলন ান্থয়ন্থে, লা লরি, সতয প্রচনর কর।
লিন্থদর বান্দুর িনষযকনর
(Hindu Commenatators)‘লরি’ এর অেম কন্থরন্থেব N'g who
glorifies অেমনৎ বযবব প্রশংসন কন্থরব তেন প্রশংসনকনর । অেমনৎ লরি
দ্বনরন এর্ব ঋবষন্থক সন্থম্বনধব কন্থর সতয প্রচনর করনর ঐশ আন্থদশ লদয়ন
ান্থয়ন্থে, যনৌঁর বনন্থর্র অেম প্রশংসনকনর ।
আার্দ (The form which his name takes in the Koran
is Muhammad and once Ahmad. History of the
Arabs ch VIII page III)
আার্দ অেম প্রশংসনকনর । লরি এর সংস্কতত শে।
কুরআন্থব তনৌঁন্থক আন্থদশ লদয়ন ান্থয়ন্থে, ‘আপবনর প্রিুর ববকট ান্থত
আপবনর প্রবত যন অিত ণম ায়, তন প্রচনর করুব।’
৫র্ র্ন্ত্রাঃ
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এখনন্থব র্ক্কন বিজয় যনত্রনর িণমবন লদয়ন ান্থয়ন্থে। প্রশংসনকনর র দল
প্রিুর প্রশংসন করন্থত করন্থত চলন্থে আর তনৌঁন্থদর সন্তনবগ্ণ গ্তন্থা তনৌঁন্থদর
প্রতযনিতমন্থবর জবয অধ র আগ্রন্থা অন্থপিন করন্থে।
৬ষ্ঠ র্ন্ত্রাঃ
এখনন্থবও লরি ঋবষন্থক েনবর্য় লস্তনত্র (প্রশংসনগ্ বত) ধনরণ কন্থর
র্নবুন্থষর র্ন্থধয ত রন্দনন্থজর বযনয় সুববপুণিনন্থি প্রচনর করন্থত আন্থদশ
করন ান্থয়ন্থে। াযরত র্ুানম্মন্থদর উপর অিত ণম কুরআবন্থক ানবকর্
েনবর্য় গ্রে  িলন ান্থয়ন্থে।
আশ্চন্থযমর বিষয় লয, কুরআন্থবর প্রের্ সূরনবটও প্রিুর প্রশংসন দ্বনরন
আরম্ভ ান্থয়ন্থে। ‘‘সর্স্ত সতবষ্ট জগ্ন্থতর সতবষ্টকতমন প্রিু আল্লনার সকল
প্রশংসন, বযবব অবন্ত করুণনর্য় পরর্ দয়নলু।” (সূরন ফনবতান)
৭র্ র্ন্ত্রাঃ
এখনন্থব উি ঋবষন্থক রনজ ির্তনর অবধকনর রূন্থপ বচবহ্নত করন ান্থয়ন্থে
লয, বতবব রনজ বসংানসন্থব অবধবষ্ঠত ান্থয় লদন্থশ শনবন্ত স্থনপব করন্থিব।
াযরত র্ুানম্মদই একর্নত্র লসই ঋবষ িযবি, বযবব রনজ বসংানসন্থবর
অবধকনর বেন্থলব এিং বিন্থশ্ব সর্নেন্ন অেতন ও িিমরতনর (Time of
ignorance and barbarism, Prof. Hitti ch VII) যুন্থগ্র
অিসনব ঘটবন এিং সর্গ্র আরি তেন বিন্থশ্ব সনর্য ও শনবন্ত প্রবতষ্ঠন
কন্থরব। তনৌঁর প্রবতবষ্ঠত ধর্ম ইসলনর্, যনর অেম শনবন্ত।
এ র্ন্থন্ত্র লসই রনজ ঋবষন্থক বিশ্বজব ব িলন ান্থয়ন্থে, অেমনৎ বতবব লকনব
বিন্থশষ জনবত িন লদন্থশর ঋবষ ান্থিব বন। িরং বতবব ান্থিব বিশ্ববি এিং
তনৌঁর কনন্থে এর্ব বিশ্বজব ব ঐশ বিধনব েনকন্থি, যনর সনানন্থযয বিশ্বন্থক
শনসব ও পবরচনলবন করন সম্ভি ান্থি। এটন কবষ্ট পনেন্থর যনচনই করন্থল
একর্নত্র াযরত র্ুানম্মদ ও তনৌঁর কুরআবই বচবহ্নত ান্থত পনন্থর, অবয
লকউ বয়। এ জবয কুরআব াযরত র্ুানম্মদন্থক বিশ্ববি এিং কুরআবন্থক
বিশ্বজব ব বিধনব (বযকরনল বলল ‘আলনর্ ব) িন্থল লঘনষণন করন ান্থয়ন্থে,
যন বিশ্ব ইবতানন্থসর কবষ্ট পনেন্থর িনস্তি সতযরূন্থপ প্রবতবষ্ঠত ও অর্র ান্থয়
আন্থে।
৮র্-৯র্ র্ন্ত্রাঃ
এখনন্থব ও ঋবষন্থক রনজনরূন্থপ বচবহ্নত করন ান্থয়ন্থে। তনৌঁর রনন্থজয এরূপ
শনবন্ত বিরনজ করন্থি লয, একজব কুলিৌঁধুও িনজনর লেন্থক ববিমন্থয়, বদিনরনত্র লয লকনব সর্য় দবধ ক্রয় কন্থর আবন্থত সির্।
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পতবেি র ইবতানন্থস একর্নত্র াযরত র্ুানম্মন্থদর যুন্থগ্ই সম্ভি ান্থয়বেল
িতমর্নব আধুববক যুন্থগ্ও যন সম্ভি ান্থে বন। অধুবন লদখন যনন্থে লয,
পনশ্চনতয বনর গ্ণ িনইন্থর যনওয়নর সর্য় ববন্থজর ববরনপত্তনর জবয অে
সন্থঙ্গ ববন্থত িনধয ান্থে এিং লস জবয তনরন অে চনলবন বশিন গ্রাণ
করন্থেব। অেচ অতযনশ্চযম ান্থলও সতয লয, আন্থজন সকন্থল র্ক্কনয় আযনব
েিণ করনর সন্থঙ্গ সন্থঙ্গ ববজ ববজ গ্তা ও লদনকনবসর্ূা উম্মুি লরন্থখই
র্সবজন্থদ বনর্নয পড়ন্থত েুন্থট যনব।
১০র্ র্ন্ত্রাঃ
৭র্ ৯র্ ও ১০র্ র্ন্থন্ত্র উি ঋবষন্থক ‘পর বিত’ বনন্থর্ও অবিবাত করন
ান্থয়ন্থে।
পবিত লখর্রচণ দনস বত্রন্থিদ র্ানশয় ‘পর বিত’ এর অেম সিম প্রকনর
ঐশ্বযমিনব রনজন কন্থরন্থেব। (গ্রে বট কবলকনতন বযনশবনল লনইন্থির ন্থত
আন্থে।)Call. No. 180 Jb. 92. 119 (5)
এখনন্থব তনৌঁর রনজন্থত্ব শনবন্ত ও সর্তবদ্ধর উন্থল্লখ করন ান্থয়ন্থে।
১১শ র্ন্ত্রাঃ
এখনন্থব ঋবষন্থক ৪েম র্ন্থন্ত্রর বযনয় ‘প্রশংসনকনর ’ িলন ান্থয়ন্থে এিং তনৌঁন্থক
সিমত্র ঈশ্বন্থরর প্রশংসন করন্থত আন্থদশ দনব করন ান্থয়ন্থে।
ইবতপূন্থিম িযি ান্থয়ন্থে লয, াযরত র্ুানম্মনন্থদর অবয বনর্ আার্দ, অেম
প্রশংসনকনর এিং কুরআব াল প্রিুর প্রশংসন গ্ বত।
১২শ-১৩শ র্ন্ত্রাঃ
এখনন্থব উি ঋবষর রনজন্থত্ব জবর্নবি ও পশু সকন্থল উন্নবত ও সর্তবদ্ধ
ঘটন্থি িলন ান্থয়ন্থে। াযরত র্ুানম্মনন্থদর লবততন্থত্ব গ্বিত ও পবরচনবলত
র্ুসবলর্ জনবত পতবেি ন্থত কত সর্তবদ্ধ ও উন্নবত লনি কন্থরবেল তন
ববাঃসন্থন্দন্থা বিশ্ব ইবতানন্থসর উজ্জ্বলতর্ অধযনয়, এ কেন জনবত-ধর্ম
বববিমন্থশন্থষ সকন্থলই স্ব কনর কন্থর ববন্থয়ন্থে।
১৪শ র্ন্ত্রাঃ
এখনন্থব ঋবষন্থক ি র লযনদ্ধন বনন্থর্ সন্থম্বনধব করন ান্থয়ন্থে এিং তনৌঁন্থক
আর্নন্থদর প্রশংসন গ্রাণ করন্থত অবুন্থরনধ করন ান্থয়ন্থে, যনন্থত আর্রন
পনপ ান্থত রিন লনি কবর।
লযনদ্ধন ঋবষ আর্রন একর্নত্র াযরত র্ুানম্মনদন্থকই লদখন্থত পনই। এজবয
ঐবতানবসকগ্ণ তনৌঁর সম্পন্থকম ললন্থখব- 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 ানন্থত কুরআব,অবয ানন্থত
তন্থলনয়নর।
তনৌঁর প্রশংসন করন্থল পনপ লর্নচব ায় এিং পনপ লেন্থক ববষ্কতবত লনি ায়,
এই িন্থল ‘কুন্তনপ’ র্ন্ত্র সর্নি ান্থয়ন্থে।
বযবব র্নতত দুগ্ধ পনব কন্থরব বনই
বচত্র ইবেন্থশনস্তরুণযসয িিন্থেন বন্থযনগ্ র্নতরনিন্থিবত ধনতন্থি।
অণূধন যদজ জবদদন বচদন িিিৎ সন্থদয র্বাদূতযনংতচরণ্। ৬৪
(সনর্ন্থিদ, আন্থগ্নয় কনন্ড, ৬৪র্ন্ত্র)
এই বশশুর এই তরুন্থণর কনজ িড়ই বিবচত্র। এ স্তবপনন্থবর জবয র্নন্থয়র
কনন্থে পনয় বন। এর র্নতনর স্তব লবই, তিু এ জন্মর্নত্রই র্ানব লদিন্থদৌত
কনন্থযমর িনর গ্রাণ করল।৬৪
এখনন্থব “অবগ্ন” িলন্থত এর্ব এক ঋবষন্থক ববন্থদমশ করন ান্থয়ন্থে, বযবব
লজযনবতর্ময় এিং অবগ্নর বযনয় লতজ-শনল ও বিধর্ম অসুরগ্ন্থণর বিরুন্থদ্ধ
শবি প্রন্থয়নগ্কনর ান্থিব। বতবব লকনব লদিতন বব, িরং বতবব লদিদূত
ান্থিব অেমনৎ র্নবুষ ান্থিব। কনরণ র্ন্ত্রদ্রষ্টন ঋবষ, পয়গ্ম্বরগ্ণই লদিদূত
াব। র্ন্থন্ত্র উন্থল্লবখত ঋবষর পবরচয় সম্পন্থকম এক বিন্থশষ লিণ িযি
করন ান্থয়ন্থে লয, বতবব র্নততদুগ্ধ পনব করন্থিব বন। অন্থবযর দুগ্ধপনব দ্বনরন
প্রবতপনবলত ান্থিব।
ে বশবশর দনস র্ানশয় তনৌঁর “বপ্রয়তর্ বি ” গ্রন্থে  বলন্থখন্থেব লয, “
তৎকনন্থল আরন্থির সম্ভ্রনন্ত শারিনস গ্ণ শুদ্ধ আরি িনষন আয়ত্ত করণ
এিং র্রুিূবর্র উন্মুি পবরন্থিন্থশ লনবলত-পনবলত ান্থয় প্রকতত আরি র
ৈিবশষ্টয আত্মস্থ করনন্থবনর উন্থদ্দশয ববন্থজন্থদর সন্তনবন্থদর শান্থরর কলুবষত
বনগ্বরক পবরন্থিশ লেন্থক দূন্থর লিদুইব পবরিনরগুবলর র্ন্থধয প্রবতপনলন্থবর
জবয পনবিন্থয় বদন্থতব। এই প্রেন অবুযনয় িেন্থর দুিনর গ্রনর্য র্বালনগ্ণ
শান্থর আসন্থতব এিং সম্ভ্রনন্ত ও ধব শারিনস গ্ণ তনৌঁন্থদর দুগ্ধ লপনষয
বশশু সন্তনবগুবলন্থক প্রবতপনলন্থবর জবয তনৌঁন্থদর ানন্থত সর্পমব করন্থতব।
াযরত র্ুানম্মদ (দাঃ) এবতর্ শুন্থব ধনত্র র্বালনরন লকউই তনৌঁন্থক গ্রাণ
করল বন। এ বদন্থক বিবি ানল র্নর দুধ কর্ লদন্থখ লকউই তনন্থক বশশু
বদল বন।
ানল র্নর িণমবন-খনবল ানন্থত িনড় যনওয়নর লচন্থয় ঐ এবতর্ বশশুবটন্থক
ববন্থয় যনওয়ন উত্তর্। স্বনর্ র র্তনর্তও তনই াল। আবর্ এবতর্ র্ুানম্মদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ন্থক আর্নন্থদর লদন্থশ-ঘন্থর ববন্থয় এলনর্।
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তনৌঁন্থক দুধ পনব করনন্থত িন্থসই িরকত, র্ঙ্গল ও কলযনন্থণর আগ্র্ব
লদখন্থত লপলনর্। আর্নর িুন্থক দুন্থধর লজনয়নর এন্থস লগ্ল।
সুতরনং র্ন্থন্ত্র উন্থল্লবখত লিণ দ্বনরন একনধনন্থর ঋবষর লদশ এিং পবরচয়
ববণময় ায়। পতবেি র আরিই একর্নত্র লদশ, লয লদন্থশর বশশুরন র্নততদুন্থগ্ধ
প্রবতপনবলত বন ান্থয় ধনত্র র্বালনর দুন্থধ প্রবতপনবলত ায়। পতবেি র আবদ
ান্থত আজ পযমন্ত যত ঋবষ-পয়গ্নম্বর আবিিূমত ান্থয়ন্থেব, তম্মন্থধয
একর্নত্র আরি লদন্থশর র্ুানম্মনদই র্নততদুগ্ধ পনব বন কন্থর ধনত্র র দুন্থগ্ধ
প্রবতপনবলত াব। অতএি, সিমন্থতনিনন্থি আরি লদন্থশ াযরত র্ুানম্মদই
ববন্থদমবশত ান্থেব।
সম্রনজযধনর ও বিশ্বর্নবিন্থক দ বিদনবকনর
পয়ং পতবেিযনং পয় ওষধ যূ পন্থয় বদিযন্তর ন্থি পন্থয়ন ধনাঃ
পয়স্বত াঃ প্রদ শাঃ সন্ত র্াযর্। ৩৬
লদিসয ত্বন সবিতুাঃ প্রসন্থি াবশ্বন্থবনিমনহুিযনং পুন্থ্ঞন াস্তনিযনর্।
স্বরস্বনতয িনন্থচন যন্ত্রযমন্থন্ত্রনণনন্থগ্নাঃ
সনম্রনন্থজযবনবিবষঞ্চনবর্। ৩৭
-লা অবগ্ন, তুবর্ পতবেি ন্থত রস স্থনপব কর, লসরূপ ওষধ ন্থত, স্বন্থগ্ম
অন্তর ন্থি রস স্থনপব কর। আর্নর জবয বদক বিবদক রসযুি লানক। ৩৬
সবিতন লদিতনর অবুিনয়, অবশ্বদ্বন্থয়র িনহুদ্বন্থয়র িনহুযুগ্ন্থল, পুষনন্থদিতনর
ানত দ্বনরন, সরস্বত র িনণ ন্থত, প্রজনপবতর ববয়ন্ত্রন্থণ, অবগ্নর সনম্রনন্থজয লা
যর্র্নব লতনর্নন্থক স্থনপব করবে। ৩৭ [শুল, ১৮ তর্ অধযনয় ৩৬-৩৭শ
র্ন্ত্র]
এখনন্থব অবগ্ন িলন্থত িস্তুিনচক অবগ্ন বং, িরং িনি ও গুণিনচক অবগ্ন।
ঋন্থিন্থদ িলন ান্থয়ন্থে, অবগ্ন র্বুষয ান্থতই উৎপন্ন ায় (১র্ র্ন্ল ১২৮
শুি ১র্ র্ন্ত্র।) ে পবরন্থতনষ িনকুর র্ানশয় সনর্ন্থিন্থদর ১২৭৯ বং র্ন্থন্ত্র
অবগ্নর অেম রবি কন্থরন্থেব এিং বতবব উি লিন্থদর িূবর্কনয় অবগ্নর অেম
গ্বতযুি কন্থরন্থেব। লিন্থদ লয সকল পনবেমি িস্তুসর্ূন্থার উন্থল্লখ করন
ান্থয়ন্থে, তন সর্স্তই গুণিনচক। বকন্তু র্নবিজনবতর দুিমনগ্য লয, ঐগুবলন্থক
বিকতত কন্থর িস্তু পূজনয় র্নবুন্থষর র্নেন বত কন্থর বদন্থয়ন্থে, লযখনন্থব
একর্নত্র বিশ্বিিনন্থন্ডর সতবষ্টকতমনর ববকট েনড়ন র্নবুন্থষর লচন্থয় অধর্
ববকতষ্ট লকনব িস্তুর ববকট র্নেন বত করন উবচত বেল বন।
প্রনচ বকনন্থল িনক্ষ্ণরন শনেন্থক এরূপ কুবিগ্ত কন্থর লয, অবয লকনব
র্নবুন্থষর লিদ পনি করন, েিণ করনর লকনব অবধকনর বেল বন। লসজবয
তনৌঁরন সর্গ্র লিদন্থক অবগ্ন, িনয়ু, ইন্দ, িরুণ, অশ্ব, গ্নি ইতযনবদ রূপক
শে দ্বনরন পবরপূণম কন্থর লদব, যনন্থত লকনব অিনহ্মণ িযবি লগ্নপন্থব লিদ
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পনি িন েিণ করন্থলও লযব প্রকতত অেম অবুধনিব করন্থত সির্ বন ায়।
যবদ লিদসর্ূন্থা উন্থল্লবখত প্রনকতবতক শেসর্ূন্থার িস্তুগ্ত অেম ায়,
তনান্থল লসটনন্থক আসর্নব গ্রে  িলন খুিই দুরূা ান্থি।
আন্থলনচয র্ন্থন্ত্র অবগ্ন িস্তুিনচক ান্থল কখন্থবন পতবেি , ওষবধ, স্বগ্ম অন্ত
ঋি ও র্নবুন্থষর চতুবদমন্থক লসটনন্থক রস স্থনপব করন্থত িলন াত বন।
আসন্থল ‘অবগ্ন’ িলন্থত এর্ব এক র্ানব ঋবষন্থক ববন্থদমশ করন্থে, বযবব
অবগ্নর বযনয় সকল ঋবষ অন্থপিন র্ানব, শবিশনল , লজযনবতর্ময় এিং
ধর্মন্থদ্রনা ন্থদর সন্থঙ্গ যুদ্ধ দ্বনরন বিবনশকনর ান্থিব। লস জবয এই অধযনন্থয়র
৩৮শ র্ন্থন্ত্র িলন ান্থয়ন্থে-“সতয লয সায কন্থর, অসন্থতয ক্রুদ্ধ ায়, সতয
যনর স্থনব, লস অবগ্নরূপ িনহ্মণ ও িবত্রয় আর্নন্থদর রিরন করুব। তনৌঁন্থক
একনধনন্থর ‘িনিণ ও িবত্রয়’ িলনর র্ন্থধয বিন্থশষ তনৎপযম আন্থে। র্বুর
বিধনব অবুযনয় বান্দু ধন্থর্ম িনহ্মণ, শনে বশিন ও দ িনয় রত েনকন্থিব
এিং িবত্রয়ন্থক িনিন্থণর কনজ করনর অবধকনর দনব করন ায়বব। বকন্তু
উপন্থরনি র্ন্থন্ত্র উন্থল্লবখত ঋবষ সম্পন্থকম িলন ান্থয়ন্থে লয, বতবব একনধনন্থর
শনন্থের পনলব, বশিন ও দ িন বদন্থিব এিং তৎসা রনজয শনসবকনর
রনজন ান্থিব। এই অধযনন্থয় তনন্থক িনহ্মণ ও িবত্রয় িন্থল সনতিনর
সন্থম্বনধব করন ান্থয়ন্থে। কখন্থবন অবগ্নরূন্থপ গ্ন্ধিম, িনহ্মণ ও িবত্রয়,
কখন্থবন সূযমরূপ সূন্থযমযর বকরণতুল চন্দ্ররূপ িনয়ূরূপ লস তুবর্ িনহ্মণ ও
িবত্রয় ইতযনবদ িন্থল। আিনর ৩৭ শ র্ন্থন্ত্র স্পষ্টিনন্থি অবগ্নর সনম্রনজয
উন্থল্লখ করন ান্থয়ন্থে।
এই দতবষ্টন্থকনণ বদন্থয় বিচনর করন্থল দতষ্ট ায় লয, একর্নত্র াযরত র্ুানম্মদ
বেন্থলব একনধনন্থর িনহ্মণ তুলয শনন্থের বশিন দ িন দনবকনর ঋবষ, অবয
বদন্থক িবত্রয় তুলয রনজন ও ঐশ সনম্রনজয প্রবতষ্ঠনকনর র্ানপুরুষ।
রুচ লবন লধবা িনিন্থণষূ রুচং রনজসু বস্কতবধ।
রুচং বিন্থশযষু শুন্থদ্রষূ র্বয় লধবা রুচন রুচর্। ৪৮
লা অবগ্ন, িনহ্মণ আর্নন্থদর দ বি দনও, আর্নন্থদর িবত্রয়ন্থদর দ বি দনও,
আর্নন্থদর ৈিশয ও শূদ্রন্থদর দ বি দনও এিং আর্নয় অবিবেন্ন দ বি দনও।
৪৮ (শুল, ১৮শ অধযনয় ৪৮ র্ন্ত্র)
উপন্থরনি র্ন্ত্রবট অতযন্ত অদ্ভুত এিং র্ন্থন্ত্র উন্থল্লবখত ঋবষন্থক ববণময়
করনর পন্থি একবট ববণমনয়ক লিণ।
র্াবষম র্বু র্বুসংবাতনয় শূদ্র সম্পন্থকম বিধনব বদন্থয়ন্থেব লয, শূদ্রসয তু
েগুবন্নতম্ শূন্থদ্রর বনর্ ান্থি া বতন প্রকনশক (প্রের্ সগ্ম ৩১শ র্ন্ত্র)

www.darsemansoor.com

লয িনহ্মণ শূদ্রন্থক ধন্থর্মনপন্থদশ বদন্থিব............ বতবব লসই শূ ন্থদ্রর সন্থঙ্গ
অসংকতত বনর্ক লঘনর বরন্থক পবতত ান্থি। (৪েম সগ্ম ৮১ র্ন্ত্র) এর্ব বক
ললৌবকক বিষন্থয়ও শূদ্রন্থক লকনব উপন্থদশ লদওয়ন বববষদ্ধ (৪েম সগ্ম ৮০)
র্বুসংবাতনর সঙ্গবুিনদকনর ে ডনাঃ র্ুরনবরন্থর্নাব লসব শনে র্ানশয় ২য়
সন্থগ্মর ১২৭শ র্ন্থন্ত্রর আন্থলনচবনয় বলন্থখন্থেব, “শূদ্রন্থক লযব কখবও িুল
কন্থর- বক িনিন, কুশল লতন? ও জনত য় প্রশ্ন বন করন ায়।”
এর পবরন্থপ্রবিত লিন্থদর উপরুি ৪৮শ র্ন্থন্ত্র শূন্থদ্রর জবয ঋবষর ববকট
র্ঙ্গল কনর্বন করন িন ঋবষ ঈশ্বন্থরর ববকট ান্থত লয ধর্ম য় ও আধযনবত্মক
লজযনবত ও দ বি এন্থবন্থেব তন িনিব ও িবত্রয়ন্থদর র্ত শূদ্রন্থদর দনব
করনর জবয প্রনেমবন করন কল্পবনত ত িযনপনর। এতদ্বনরন স্পষ্ট ায় লয,
র্ন্থন্ত্র ঋবষর ববকট িনহ্মণ, িবত্রয় ও শূদ্র সকন্থল সর্নব িন্থল বিন্থিবচত
ান্থি এিং বতবব বিন্থশ্বর সিমন্থেণ র র্নবুষন্থক ধর্ম য় দ িন লদিনর জবয
আগ্র্ব করন্থিব, অেমনৎ বতবব ান্থিব বিশ্ব জব ব ঋবষ এিং তনৌঁর এর্ব
ধর্ম ান্থি, যনন্থত িনিণ, িবত্রয় শূদ্র সকন্থল সর্নবিনন্থি ধর্ম বশিন ও
দ িন করনর ও ধর্ম পনলব কনরনর অবধকনর েনকন্থি।
এরূপ লক বেন্থলব? বতবব ান্থলব াযরত র্ুানম্মদ। বযবব র্নবুন্থষর র্ধযকনর
লিদনন্থিদ ববর্ূমল কন্থর লদব এিং বিশ্বর্নবন্থির প্রন্থতযকবট িযবির জবয
ধন্থর্মর অবধকনর, কুরআব পনন্থির অবধকনর এিং আধযনবত্মক দ িন লনি
করনর অবধকনর ও র্সবজন্থদ প্রন্থিন্থশর অবধকনর দনব কন্থরব। তনৌঁর ববজস্ব
র্দ বনর র্সবজন্থদর আযনব দনবকনর র সম্মনব লনি কন্থরব ক্র তদনস
বিলনল। তনর িনণ সর্ূা সিন্থচন্থয় লিশ সংগ্রাকনর এিং ইসলনর্ ধর্ম লয
িযবির ানদ স িণমবনর উপর সিমনন্থপিন ববিমরশ ল, বতবব ান্থলব
ক্র তদনস আিূ হুরনইরন। াযরত লয িযবিন্থক ববজ লপনষযপুএ িন্থল গ্রাণ
কন্থরব, বতবব ান্থলব ত্র তদনস যনন্থয়দ। বতবব অবন্তর্কনন্থল র্ুসবলর্ ৈসবয
িনবাব র লসবনপবত ববিমনচব কন্থরব উি ক্র তদনস যনন্থয়ন্থদর পুত্র
উসনর্নন্থক। এ কেন অত ি সতয লয, তনর ববকট এিং তনর প্রচনবরত
ধন্থর্মই বিশ্বর্নবন্থির প্রন্থতযন্থক সর্নব র্যমনদন লনি কন্থরন্থেব ।যনর
প্রবতফলব ইবতানন্থসর প্রবতবট পন্থত্র, প্রবত েন্থত্র লসনবনর অিন্থর অবঙ্কত
আন্থে। িনরন্থতর ইবতানন্থস িনদশনা ইলতুতবর্শ লযনগ্যতনর বিবত্তন্থত ববজ
ক্র তদনস সুিিগ্ বন্থক ববজ কবযন দনব কন্থরব এিং রনজবসংানসন্থবর
উত্তরনবধকনর কন্থরব। পতবেি র লকনব ধর্ম র্নবুষন্থক এত িড় র্যমনদন
বদন্থত পনন্থরবব। াযরত র্ুানম্মদই লসই র্ানব ঋবষ, বযবব িনহ্মণ, িবত্রয়
ও শূদ্র সকলন্থক দ বি দনব কন্থরন্থেব। লস জবয কুরআব তনন্থক বিশ্ববি
তেন বিশ্বজব ব ঋবষ িন্থল আখযন বদন্থয়ন্থে।
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এর পরিতম ৪৯শ র্ন্থন্ত্র তনন্থক ‘লিনধুযরশংসম্ব’- ‘িহুস্তম্ব’ িন্থল সন্থম্বনধব
করন ান্থয়ন্থে। অবযনবয িহুর্ন্থন্ত্র যনন্থক বরনশংস বর স্তত িলন ান্থয়ন্থে,
এখনন্থব তনন্থকই ‘িহুস্তত’ িলন ান্থয়ন্থে। অতএি, বরনশংস ও
লিনধুযরশংস, শেদ্বন্থয়র আবিধনববক অন্থেমর দতবষ্টন্থত ‘র্ুানম্মদ’ শন্থের পূবম
সনর্িসযতন প্রকনশ করন্থে।
ইসলনর্ ধর্ম বিশ্বর্নবন্থির সকন্থলর ধর্ম এিং লস ধর্ম পতবেি র লশষ
প্রনন্তন্থরখন পযমন্ত প্রচনবরত প্রসনবরত ান্থয়ন্থে। বান্দু ধর্ম লকিলর্নত্র
িনিণন্থদর ধর্ম এিং আযমনিতমন্থর িনইন্থর প্রচনর এর্ব বক ভ্রর্ণ করনও
বববষদ্ধ করন ান্থয়ন্থে। য শু ববন্থজন্থক লকিলর্নত্র বি ইসরনঈলন্থদর
পয়গ্নম্বর িন্থল লঘনষণন কন্থরন্থেব এিং অবয জনবতন্থক কুকুর ও শূকর
আখযন বদন্থয় তনন্থদর ববকট ধর্ম প্রচনর বববষদ্ধ কন্থরন্থেব। [র্বে ৭:৬, ১৫:
২৪:২৬]

লত ত্বনর্দন আর্দস্তনবব িতু্্ঞয লত লসনর্নন্থসন িতত্রান্থতযষু সতপন্থত।
যত্ কনরন্থক দশ িতত্রনণযপ্রবত িবািমনত বব সাস্রনবব িাময়াঃ।।
[ঋন্থগ্দ ১র্ খি ৫৩ সুি ৬৯ র্ন্ত্র]
লা সজ্জব পনলক ইন্দ্র! শক্র াবন্থবর সর্য় লতনর্নর আবন্দদনয় সানয়
র্রুৎগ্ণ লতনর্নন্থক হৃষ্ট কন্থরবেল, লা িষমণকনর ইন্দ্র! লস ািয ও
লসনর্রস সর্ুদয় লতনর্নন্থক হৃষ্ট কন্থরবেল। লয সর্য় তুবর্ শক্রন্থদর দ্বনরন
অপ্রবতাত ান্থয় স্তবতকনরক ও ািযদনতন যজর্নন্থবর জবয দশ সাস্র
শক্রগ্ন্থণর উপদ্রি বিবনশ কন্থরবেন্থল।
এখনন্থব কন্থয়কবট বিষয় অবুধনিব লযনগ্য (১) ইন্দ্র স্তবতকনরণ ও
ািযদনতন যজর্নন্থবর জবয শত্রু বিবনশ কন্থরব। (২) শক্র সংখযন দশ
ানজনর বেল। (৩) এই যুন্থদ্ধ ইন্দ্র িষমণকনর র্ূবতমধনরণ কন্থরব এিং র্রুৎ
তেন ঝড় ঝঞ্ঝন তনৌঁর সানয় বেল।
আর্রন ইবতানস খুলন্থল লদখন্থত পনই লয, াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ এর দুবট বনর্ বেল ১) র্ুানম্মদ ২) আার্নদ
র্ুানম্মদ অেম প্রশংবসত; আার্দ অেম প্রশংসনকনর । (History of the
Arabs, Prof hittih VIII) লিন্থদর বিবিন্ন লিন্থত্র ‘র্ুানম্মদ’ এর
অেমিনচক বরনশংস, ইবঙ্গত প্রিূবতর উন্থল্লখ আন্থে, আিনর লকনব লকনব
লিন্থত্র ‘আার্নদ’ এর অেমেনপক অাবর্বন্ধ, কনর ইতযনবদ (প্রশংসনকনর )
রূন্থপ িবণমত ান্থয়ন্থে। এখনন্থব স্তবতকনরক অেমনৎ আার্দ বনন্থর্ উন্থল্লখয
ান্থয়ন্থে।
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াযরত র্ুানম্মদ বিধর্ম গ্ন্থণর অতযনচনর, উৎপ ড়ব ও ববর্মর্ ববযমনতন্থবর
চরর্ স র্ন অবতক্রর্ করনর ফন্থল এর্ববক তনন্থক াতযন করন্থত উদযত
ান্থল বতবব ও তনর বশষযগ্ণ ববরূপনয় ান্থয় র্নততিূবর্ র্ক্কন তযনগ্ কন্থর
বতবশত র্নইল দূরিতম র্দ বনয় আেয় লবব। তখব র্ক্কনিনস গ্ণ র্দ বন
আক্রর্ণ করনর পবরকল্পবন কন্থর এিং ৬২৭ খতষ্টনন্থে দশ ানজনর ৈসবয
ববন্থয় র্দ বনর চতুবদমক অিন্থরনধ কন্থর। র্ুসবলর্গ্ণ আত্মরিনন্থেম র্দ বনর
চতুবদমন্থক পবরখন খবব কন্থরব। এই সর্য় ািনৎ প্রচি ঝড় ও িতবষ্ট আরম্ভ
ায় এিং শক্রগ্ন্থণর সর্স্ত বশবির বেন্ন বিন্ন কন্থর লদয়। তখব তনরন
পলনয়ণ করন্থত িনধয ায়। এই যুন্থদ্ধ ইবতানন্থস ‘আাযনন্থির যুদ্ধ িন
পবরখনর যুদ্ধ’ বনন্থর্ খযনতسلْنَا عَ َليْهِ ْم
َ ْكمْ جُنُودٌ َفأَر
ُ ْكمْ إِذْ جَاءَت
ُ ْيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْ َمةَ اللَـهِ َعلَي
َ َرِحيًا وَجُنُودًا َلمْ تَ َروْهَا ِۗ َوكَان
﴾٩﴿ اللـهُ ِبمَا تَعْمَلُو َن بَصِريًا
‘লা র্ুবর্বগ্ণ! লতনর্নরন আল্লনার সনানযযন্থক িরণ কর; যখব লতনর্নন্থদর
উপর স্বজনবতরন আক্রর্ণ করন্থত আগ্ত ায়, তখব আবর্ তনন্থদর
বিরুন্থদ্ধ প্রচি ঝড়িতবষ্ট এিং লতনর্নন্থদর অদতশয লফন্থরশতনগ্ণন্থক লপ্ররণ
কবর। লতনর্রন যন কর আল্লনা তন লদন্থখব।’ (সূরন আাযনি, আয়নত ৯)
বক অপূিম ঐবতানবসক বর্ল।
উি র্ন্ত্রবট অেিমন্থিন্থদ ২০ খি ও ৩ অবুিনক ৪েম সুন্থির ৬ষ্ঠ র্ন্থন্ত্রও
উন্থল্লবখত আন্থে।
বিবিন্ন যুদ্ধ অবিযনব
যুধযযুধর্ুপ লঘন্থদবষ ধষ্ণুয়ন পুরন পুরং সবর্বদং াংন্থসযনজসন।
বর্যন যবদন্দ্র সংখযন পরনিবত ববিামন্থয়ন বর্ুবচং বনর্ র্নবয়বব।।
তং করির্ুত পণময়ং িি ন্থস্তবজষ্টনিনবতবেিসয িতমব ।
েং শত িঙ্গ দসযনবিবত্ পুন্থরনাবনবুদাঃ পবরষূতন ঋবঝশ্ববন।
(ঋন্থগ্দ ১র্ র্িল ৫৩সুি ৭-৮ র্ন্ত্র)
উি র্ন্ত্র দুবট অেিমন্থিন্থদ ২০শ র্িল ৩য় অবুিনক ৪েম সুন্থি ৭-৮
র্ন্থন্ত্রও উন্থল্লবখত ান্থয়ন্থে।
লিন্থদর িনরত বিখযনত িনষযকনর পবিত লের্করণ দনস বত্রন্থিদ র্ানশয়
উি র্ন্ত্রদ্বন্থয়র অেম এিনন্থি কন্থরন্থেবলা ঐশ্বযমিনব লসবনপবত তুবর্ যুদ্ধ ান্থত যুদ্ধনন্তন্থর গ্র্ব কর এিং িল
প্রন্থয়নন্থগ্ দূন্থগ্মর পর দূগ্ম বংস কর। তুবর্ বর্ব য় বর্ন্থত্রর সন্থঙ্গ দূর
লদশস্থ (বর্ুবচব) ির্নর অন্থযনগ্য প্রবসবদ্ধ কপট িযবিন্থক াতযন কন্থরে।
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লা রনজব তুবর্ অবতবেগ্ণন্থক আেয়দনবকনর পুরুষগ্ন্থণর অতযন্ত
লতজস্ব য়তন দ্বনরন বাংসুক ও আত্মসনৎকনর ন্থক িধ কন্থরন্থে। তুবর্
র্নদিমিকনর প্রবতকূল দতবষ্টগ্ণ কততমক সরল স্বিনি পুরুষগ্ণন্থক
পবরন্থিবষত শত দূগ্মন্থক চূবম কন্থরে।
এখনন্থব র্ন্থন্ত্র আন্থলনচয ঋবষর দু’বট পবরচয় দনব করন ান্থয়ন্থে।
১। বতবব যুদ্ধ ান্থত যুদ্ধনন্তন্থর গ্র্ব করন্থিব অেমনৎ বতবব িহু যুদ্ধ
করন্থিব।
২। দূন্থগ্মর অবধকনর চুবিিঙ্গকনর কপট িযবিন্থদর সন্থঙ্গ তনর যুদ্ধ ান্থি
এিং তনন্থদরন্থক পরনবজত করন্থিব।
৩। তনৌঁর লসবনিনবাব ন্থত অবতবেগ্ণন্থক আেয়দনবকনর গ্ণ েনকন্থিব।
এিন্থণ ইবতানন্থসর পতষ্ঠনর বদন্থক দতবষ্টপনত করন্থল লদখন যনয় লয, াযরত
র্ুানম্মনদন্থক জ িন্থব যত িনর ধর্মশক্রন্থদর বিরুন্থদ্ধ যুদ্ধ করন্থত ান্থয়ন্থে,
অবয লকনব ঋবষর জ িন্থব তন ঘন্থটবব। বতবব জ িন্থব যত যুদ্ধ কন্থরন্থেব,
তন্মন্থধয প্রধনব াল িদন্থরর যুদ্ধ, ওহুন্থদর যুদ্ধ, পবরখনর যুদ্ধ, খনয়িনন্থরর
যুদ্ধ, িবু কুরনয়জনর যুদ্ধ, িবু বজ ন্থরর যুদ্ধ, িবু র্ুস্তনবলন্থকর যুদ্ধ,
হুদনয়বিয়নর চুবি, র্ক্কন বিজয়, হুবনন্থয়ন্থবর যুদ্ধ, তনবয়ন্থফর যুদ্ধ,
তনিুন্থকর যুদ্ধ ইতযনবদ। এেনড়ন আন্থরন কতগুন্থলন যুদ্ধ অবিযনব আন্থে,
লযগুন্থলনন্থত বতবব িযবিগ্তিনন্থি লযনগ্দনব কন্থরব বব, বকন্তু তনৌঁর ববন্থদমশ
র্ন্থত পবরচনবলত ান্থয়ন্থে। লস জবয উপন্থরনি ৭র্ র্ন্থন্ত্র উন্থল্লখ করন
ান্থয়ন্থে লয, লা ঐশ্বযমিনব লসবনপবত, তুবর্ যুদ্ধ ান্থত যুদ্ধনন্তন্থর গ্র্ব কর।
২। াযরত র্ুানম্মদ যখব র্নততিূবর্ র্ক্কন তযনগ্ কন্থর র্দ বনয় আগ্র্ব
কন্থরব, যখব বতবব র্দ বনিনস লপৌত্তবলক, ইহুদ , খতষ্টনব প্রিতবত সকল
জনবতর সনন্থে একবট শনবন্তচুবি সম্পনদব কন্থরব। বকন্তু এক িৎসন্থরর
র্ন্থধয ইহুদ গ্ণ বিশ্বনসঘনতকতন, কপটতন করন্থত আরম্ভ কন্থর এিং
শনবন্ত চুবি িঙ্গ কন্থর। র্দ বন ও খনইিনন্থরর ইহুদ গ্ণ বেল িহু দূন্থগ্মর
অবধকনর । তনরন াযরত র্ুানম্মন্থদর বিরুন্থদ্ধ ষড়যন্ত্র ও সর্রনন্থয়নজব
করন্থত েনন্থক। যনর পবরণনন্থর্ িবু কুরনয়জনর যুদ্ধ , িবু বজ ন্থরর যুদ্ধ, িবু
কনয়বুকনর যুদ্ধ এিং খনয়িনন্থরর যুদ্ধ সংঘবটত ায়। াযরত র্ুানম্মদ
কপট ও চুবিিঙ্গকনর ইয়নহুদ ন্থদর সকল দূগ্ম চূণম কন্থর লদব এিং
তনন্থদর পরনবজত কন্থরব। লদখুব কত সনেমক সনর্িসয।
৩। র্ক্কন ান্থত আগ্ত াযরত র্ুানম্মদ ও তনর বশষযগ্ণন্থক অবতবে রূন্থপ
র্দ বনর র্ুসবলর্ আেয় লদব ও সিমন্থতন প্রকনন্থর সনানযয কন্থরব। এজবয
ইবতানন্থস তনরন আবসনর তেন আেয়দনতন ও সনানযযকনর বনন্থর্ খযনত
আন্থেব। অবতবেগ্ণন্থক আেয়দনবকনর ও সনানযযকনর আবসনর িনবাব
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াযরত র্ুানম্মন্থদর সন্থঙ্গ ঐ সকল যুন্থদ্ধ লযনগ্দনব কন্থরব। াযরত র্ুানম্মদ
েনড়ন পতবেি র অবয লকনব ঋবষর জ িন্থবর সন্থঙ্গ উপন্থরনি র্ন্ত্রসর্ূন্থার
বর্ল লদখন্থত পনওয়ন যনয় বন।
র্ক্কন বিজয়
ত্বন্থর্তনিবরনন্থি বদ্বদমশনিন্ধুবন সুপ্রিন্থসনপজগ্ম। ষবষ্টং সাস্রন বিবতং
বিশ্রুন্থতন বব কুচন্থক্রণ রেযন দুস্পনদনিতণক। ৯ [ঋন্থিদ ১র্ খি ৫৩ সুি
৯র্ র্ন্ত্র]
সানয় রবাত সুেিন বনর্ক রনজনর সনন্থে যুদ্ধ করনর জবয লয বিংশ
বরপবত ও ষনট ানজনর ববরনবব্বই অবুচর এন্থসবেল, লা প্রবসদ্ধ ইন্দ্র,
তুবর্ শত্রুন্থদর অলিয রেচক্র দ্বনরন তনন্থদর পরনবজত কন্থরবেল।(রন্থর্শ
চন্দ্র দত্ত অবুবদত) উি র্ন্ত্রবট অেিমন্থিন্থদ ২০শ খি, ৩য় অবুিনক ৪েম
সুন্থির ৯র্ র্ন্থন্ত্র ও উন্থল্লবখত আন্থে।
িনরতবিখযনত লিন্থদর িনষযকনর লখর্করণ দনস বত্রন্থিদ র্ানশয় উি
র্ন্থন্ত্রর অেম কন্থরন্থেব, লা ইন্দ্র (ন্থা ঐশ্বযমিনব লসবনপবত) তুবর্ িহু
ি বতমিনব, শত্রু াতযনকনর , অে চনলবনকনর , রনজনন্থক লতনর্নর পবরত্রনব
ও প্রবতপনলব সনধব দ্বনরন রিন কন্থরে। তুবর্ এই পূজব য় ও চবরন্থত্র
আদশমিনব রনজনর জবয সনানযযকনর ঋবষ, অবতবেগ্বন্থক আেয়
দনবকনর ও চলর্নব র্নবিজ িন্থবর সবাত ধবিনন্থবর বযনয় আচরণ অেমনৎ
র্াৎ ও র্যমনদনকর আচরণ করন্থত েনন্থকন।। ১০
[সুেিসর্-িহুক বতমিনব; তুিমযনবর্ শত্রু াতযনকনর অে চনলবনকনর ;
কুতসম্-সনানযযকনর ঋবষ; অবতবেির্ম-অবতবেগ্ণন্থক আেয় দনবকনর
চলর্নব র্নবুষ]
এখনন্থব উন্থল্লখ করন ান্থয়ন্থে লয, ক বতমিনব, শত্রু াতযনকনর , পূজব য় ও
চবরন্থত্র আদশমিনব রনজনর পন্থে সনানযযকনর ঋবষ, অবতবেগ্ণন্থক আেয়
দনবকনর এিং চলর্নব র্নবুষগ্ণ েনকন্থিব।
প্রশ্ন াল, তনৌঁরন কনরন? আর্রন ইবতানন্থস লদখন্থত পনই লয, যখব র্ক্কনয়
বিধর্ম গ্ন্থণর অর্নবুবষক অতযনচনর-উৎপ ড়ন্থব াযরত র্ুানম্মদ ও তনৌঁর
বশষযগ্ন্থণর জ িব ধনরণ করন সংকটর্য় ায়, তখব ববরূপনয় ান্থয় তনর
বশষযগ্ণ প্রের্তাঃ লদশতযনগ্ কন্থর আবিবসববয়নর (িতমর্নব বনর্
ইবেওবপয়ন) গ্র্ব কন্থরব। র্ক্কনয় বিরুদ্ধনচরণকনর শত্রুগ্ন্থণর এক
প্রবতবববধ দল আবিবসববয়নর ‘খতষ্টনব িনদশনা’র ববকট বগ্ন্থয় র্ুসবলর্
বশষযগ্ণন্থক লফরৎ চনয়, বকন্তু িনদশনা াযরত র্ুানম্মদন্থক সতয পয়গ্ম্বর
ও ঋবষ িন্থল স্ব কনর কন্থরব এিং র্ুসবলর্গ্ণন্থক আেয় দনব কন্থরব।
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পুবরনয় াযরত র্ুানম্মদ ও তনর বশষযগ্ণ র্ক্কন তযনগ্ কন্থর র্দ বনয়
আগ্র্ব কন্থরব এিং র্দ বনিনস গ্ণ তনন্থদরন্থক আেয় দনব কন্থরব।
ইবতানন্থস উি চলর্নব লদশতযনগ্ িযবিগ্ণ র্ুানবজর এিং আেয়
দনবকনর গ্ণ আবসনর (সনানযযকনর ) বনন্থর্ খযনত আন্থেব।
র্ন্থন্ত্র আবিবসববয়নর িনদশনা পুণযিনব বেন্থলব িন্থল তনন্থক সনানযযকনর
ঋবষ িলন ান্থয়ন্থে, লদশতযনগ্ র্ুানবজরগ্বন্থক চলর্নব র্নবুষ এিং
র্দ বনর
আেয়দনবকনর গ্ণন্থক
অবতবেগ্ণন্থক
আেয়দনবকনর ,
অবতবেিৎসল িলন ান্থয়ন্থে।
দশ সাস্র অবুচরসা র্নর্া
অেিমন্থিন্থদ প্রবতশ্রুত র্ানপুরুষ র্নর্ান্থক দশ সাস্র গ্নি অেমনৎ সনধু
অবুচরিগ্ম প্রদনব করন ান্থি িন্থল িবিষযদ্বনণ করন ান্থয়ন্থে।
এষ ঋষন্থয় র্ন র্ন্থা শতং ববস্কনব দশ স্রজাঃ।
ত্র বব শতনবযিমতন সাস্রন দশ লগ্নবনর্॥৩
[অেিমন্থিদ ২০শ খি ৯র্ অবুিনক ৩১শ সুি ৩য় লেনক]
অেম- ঈশ্বর র্নর্া ঋবষন্থক একশত স্বণম র্ুদ্রন, দশবট ানর, বতবশত অশ্ব
ও দশ সাস্র গ্নি বদন্থিব। লকনব ঋবষ পতবেি ন্থত স্বণম র্ুদ্রন ও ানর লনি
কন্থর অশ্ব ও গ্নি প্রবতপনলব করনর জবয আগ্র্ব কন্থরব বন। ঐগুন্থলন
দ্বনরন বিবিন্ন গুন্থণ গুণনবিত বশষযিমগ্ন্থক ববন্থদমশ করন ান্থয়ন্থে।
ঋন্থিদ ৫র্ র্িল ২৭ সুি ১র্ লেনন্থক আন্থে- অবস্বন্ত সৎপবতর্মনর্ন্থা লর্
গ্নিন লচবতন্থষ্ঠনঅসুন্থরন র্ন্থঘনবাঃ
ৈত্রিতন্থষ্ণন অন্থগ্ন দশবিাঃ সানিনিমশ্বনবর ত্রযরুব বশ্চন্থকত॥
অেমনৎ চক্রবিবশষ্ট যনন্থবর অবধকনর (উচ্চর্যমনদন সম্পন্ন) সতযিনদ ও
সতযবপ্রয় চরর্েনব , শবিশনল ও র্ুিাস্ত ‘র্নর্া’ আর্নন্থক তনর িনণ
দ্বনরন অবুগ্রা কন্থরন্থেব। সিমশবির্নবন্থর পুত্র সকল সদগুন্থণর অবধকনর
বববখল বিন্থশ্বর বাতকনর দশ সাস্র অবুচরসা বিখযনত ান্থি।
এিন্থণ লিন্থদর বিবিন্ন স্থনন্থব র্নর্া ঋবষর লয সকল লিণ প্রদনব করন
ান্থয়ন্থে, তন একত্র করন্থল লদখন যনয় লযক) র্নর্া র্রুস্থলিনস উষ্ট্রনন্থরনা ান্থিব।(অেিমন্থিদ ২০র্ র্িল ৯র্
অবুিনক ৩১ সুি)
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খ) র্নর্া দশ সাস্র অবুচরসা বিখযনত ান্থিব। (ঋন্থিদ ৫র্ র্িল ২৭
সুি)
গ্) র্নর্ার যুন্থগ্ লিদ েনড়ন অবয লস্তনত্র রবচত ান্থি ও যন্থে পবিত ান্থি।
[ঋন্থিদ ১র্ র্িল ১০৯ সুি ২য় লেনক।]
র্নর্া র্ানপুরুষ আযম জনবত িবািূমত র্রু ববিনস উষ্ট্রনন্থরনা ান্থিব।
কনরণ, র্বু সংবাতন র্ন্থত আযমজনবতর জবয উন্থটর দুধ পনব বববষদ্ধ (র্বু
৫০৮) উানর লগ্নশত িিণ করন্থল অফকতে প্রনয়বশ্চত করন্থত ান্থি
(র্বু ১১:১৫৭) এিং উন্থট চড়ন্থল প্রনণনয়র্ শনবস্তন্থযনগ্য পনপ ান্থি। (র্বু
১১:২০২)।
আযম ঋবষগ্ন্থণর র্ন্থধয লকউ দশ সাস্র অবুচরসা বিখযনত াব বনই এিং
লিদ িযত ত বতুব লস্তনত্র রচবন কন্থর যন্থে পনি করনর ববন্থদমশও লদব
বনই ।
পিনন্তন্থর াযরত র্ুানম্মদ আরি লদন্থশর র্রুস্থলিনস ও উষ্ট্রনন্থরনা
বেন্থলব। বতবব ঐবতানবসক র্ক্কন অবিযনন্থব দশ সাস্র অবুচরসা বিজয়
লনি কন্থর পতবেি বিখযনত াব এিং তনৌঁর উপর ‘কুরআব’ বনর্ক বতুব
লস্তনত্র অিত ণম ায়, যন প্রবতবট বনর্নয ও বিবিন্ন ধর্মনবুষ্ঠনন্থব পনি করন
আিবশযক করন ান্থয়ন্থে। কুরআব পনি বন করন্থল বনর্নযই ান্থি বন।
স্ববনর্ধবয ঐবতানবসক তনর রবচত Life of Muhammad
Washingtion Irving বনর্ক গ্রন্থে  উন্থল্লখ কন্থরন্থেব- র্ানবি
র্ুানম্মদ দশ ানজনর বশষযসা এই দুাঃসনাবসক অবিযনব র্ক্কন বিজন্থয়
িবাগ্মত াব।
সুতরনং আরি র্রুন্থদশ ববিনস উষ্ট্রন্থরনা , বতুব লস্তনত্র পনিকনর ও দশ
সাস্র অবুচন্থরর লবতন াযরত র্ুানম্মদই লয লসই ঋবষ, এটন প্রতযয় ায়।
আন্থরন আশ্চন্থযমর বিষয় এই লয, িনইন্থিন্থলর বতববট স্থনন্থব দশ সান্থস্রর
লবতন এক র্ানপুরুষ আবিিমনন্থির িবিষযদ্বনণ করন ান্থয়ন্থেক) র্ানপুরুষ র্ুসন র্ততুযকনন্থল িবিষযদ্বনণ কন্থরব- 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) সদন প্রিু স বনয় ান্থত
এন্থলব, সনয় র ান্থত তনন্থদর প্রবত উবদত ান্থলব, ফনরনব পিম ান্থত
আপবন লতজ প্রকনশ করন্থলব; বতবব দশ সাস্র সনধুগ্ন্থণর সন্থঙ্গ এন্থলব,
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তনন্থদর জবয তনর দবিণ ান্থস্ত অবগ্নর্য় িযিস্থন বেল (বদ্বত য় বিিরণ
৩৩:২)। িনইন্থিন্থলর িণমবন র্ন্থা ফনরনণ াল আরি লদশ (আবদ পুস্তক
২১:২৯)।
খ) My beloved is white and ruddy, the chiefest
among the ghousand (Soloman's Song 5:10) “আর্নর
বপ্রয় শুভ্র ললনবাত িণম, বতবব দশ সান্থস্রর র্ন্থধয প্রধনব লবতন (সলর্ন্থবর
গ্ ত ৫:১০)
গ্) Behold, the loft cometh with ten thousands of
his saints (New Tretament Jude 1:14) লদখ, সদনপ্রিূ দশ
সাস্র সনধুগ্ন্থণর সাকনন্থর আগ্র্ব কন্থরন্থেব। (য হুদন ১:১৪)
লিদ ও িনইন্থিল উিয় ধর্মগ্রে  কত ববখুৌঁতিনন্থি একই িবিষযদ্বনণ
কন্থরন্থে এিং কত স্বনেমকিনন্থি তন াযরত র্ুানম্মদন্থক ববন্থদমশ করন্থে।
র্ানিনরন্থতর িবিষযদ্বনণ
এখনন্থব র্ানিনরন্থতর িবপন্থিম উন্থল্লবখত িবিষযদ্বনণ বলবখত াল, যন
ে রনজকতষ্ণ রনয় কততমক িনংলন পন্থদয অবুবদত (র্ুবদ্রত ১২৯৮ িনং) ১৯০
অধযনয়কনলক্রন্থর্ বিষ্ণুযশন বনন্থর্ন্থত িনহ্মণ,
সন্তল গ্রনন্থর্ন্থত জন্ম লইন্থি তখব।
র্ানি যম র্ানিুবদ্ধ কি তনৌঁর ঘন্থর,
জবন্মন্থিব যেন কনন্থল লদি কনযম তন্থর।
(ক) র্বব র্নন্থত্রন্থত তনৌঁর যুদ্ধ প্রন্থয়নজব,
যনিত য় দ্রি সি ান্থি আন্থয়নজব।
িনাব, কিচ আর আয়ধ ববকর,
িহু লযনদ্ধন আবসন্থিব তনৌঁানর লগ্নচর।
(খ)ধন্থর্মর বিজয় আর াইয়ন সম্রনট,
প্রসন্ন াইয়ন ললনক সা ববজ িনহ্মণ।
দবলন্থিব লাকুল রনবখন্থত িনহ্মণ,
যুগ্ পবরিতমক লস পুরুষ রতব।
(গ্)র্নকমন্থন্ডয় কবান্থল, গুণ লা রনজব,
কনক অিতনন্থর এইরূন্থপ বনরনয়ব।
লচৌরিয় কবর লশন্থষ অশ্বন্থর্ধ যনগ্,
আরবম্ভন্থি ঘটনসা লসই র্ানিনগ্।
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(ঘ)ন্থর্বদব র্িল কবর িনহ্মন্থণ অপমণ,
বিধনতত-বিবাব কবর র্যমনদন স্থনপব।
(ঙ)পন্থর রর্ণ য় এক ক্নব বিতন্থর,
করন্থির প্রন্থিশ লয াবরশ অন্তন্থর।
িূন্থলনন্থকর অবধিনস যত র্রগ্ণ,
লসই ববয়ন্থর্ন্থত কনযম কবরন্থি তখব।
(চ)পুবাঃ লয আবসয়ন সতযযুগ্ লদখন বদন্থি,
অপূণম ঘুবচন্থি সতয িনবড়য়ন উবিন্থি।
বক্রয়নিনব াইন্থিব যত বরগ্ণ,
সকন্থলন্থত রবান্থিক প্রফুবল্লত র্ব।
(ে)পূন্থিম লযই আেন্থর্ন্থত পনষনন্থন্ডর দন্থল,
রবাত পুবরয়ন সদন পনপ লকনলনান্থল।
লসই সি স্থনন্থব তন্থি সতয পরনয়ণ,
িহুবিধ ললনক, রনজন, াইন্থি দশণম।
(জ)র্ন্দ সংস্কনর যবত বচরিদ্ধ সূত্র,
প্রজনগ্ব র্ব াইন্থত াইন্থি ববর্ূমল।
(ঝ)সর্ুদয় ঋতুন্থতই শসয যনিত য়,
জববসন্থি বনবশিনন্থর দুাঃখ পর দ য়।
র্ুবন্থষনরন দনবিত ববয়র্ সনধন্থব।
িড় াইন্থিক তন্থি আববন্দত র্ন্থব।
(ঞ)জগ্যে পরনয়ণ ান্থি বিপ্রগ্ণ
ষটকন্থর্ম রবান্থিক সিনকনর র্ব।
ধন্থর্ম অবিলনষ রি প্রফুল্লন দতদয়,
িবত্রন্থয়রন বিক্রন্থর্ত কবরন্থিক জয়।
(ট)ধর্ম সাকনন্থর যবত বরপবতগ্ণ,
কবরন্থি সুবিচনন্থর পতবেি পনলব।
এন্থচ িনষন্থপ্রনি আর ঋবষগ্ণ ান্থত,
সম্ভুত পুরনণ যনান আন্থে বিবধর্ন্থত।
লতনর্নর সর্ ন্থপ তনান কবরবু ক তমব,
অত ত ও অবনগ্ত কবরয়ন িণমবন।
পতবেি র িতমর্নব সিযতন যুন্থগ্র পূন্থিম এর্ব এক যুগ্ বেল, যখব পতবেি
বশিন দ িন, ৈববতকতন, আধযনবত্মকতন সিমবদক বদন্থয় অন্ধকনন্থর
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ববর্বজ্জত বেল। ঐবতানবসকগ্ণ লসটন অন্ধকনর যুগ্ িন্থল বচবহৃত
কন্থরন্থেব। ঐ যুগ্ন্থক জনবন আর্নন্থদর জবয অপবরানযম। কনরণ ঋবষ কি
আগ্র্ন্থবর পূন্থিম পতবেি ন্থত ঐরূপ যুগ্ ান্থি, তৎপর কি আবিিূমত ান্থয়
তনর বিবনশ করন্থিব। বতবব সিযতন ও েনব বিেনন্থবর যুন্থগ্ আসন্থিব বন,
িরং বতবব অেতন ও অন্ধকনর যুন্থগ্ পতবেি ন্থত যুগ্পবরিতমক
র্ানপুরুষরূন্থপ এন্থস সিযতন ও সতয েনন্থবর বিকনশ ঘটনন্থিব। অতএি,
িতমর্নব সিযতনর যুন্থগ্ কি র জবয অন্থপিন করন ধর্মশনে বিরুদ্ধ কনজ।
লদখন্থত ান্থি, পতবেি ন্থত এর্ব লকনব যুগ্ বেল, যন অেতন ও অন্ধকনন্থরর
যুগ্ এিং লসই যুন্থগ্ এর্ব লকনব র্ানপুরুষ আবিিূত
ম ান্থয়ন্থেব বক-বন,
বযবব এন্থস সতয ধর্ম প্রবতষ্ঠন কন্থরন্থেব, পতবেি ন্থত বযনন্থয়র বিচনর প্রবতষ্ঠন
কন্থরন্থেব, শুধু সদ্বনিনণ দ্বনরন বয়, শবি ও যুদ্ধ দ্বনরনও অণযনন্থয়র বিবনশ
কন্থরন্থেব, পতবেি িযনপ তনৌঁর ধর্ম েবড়ন্থয় পন্থড়ন্থে, পতবেি র ইবতানন্থস
এক অিূতপূিম শবি ও র্ান বিিয়রূন্থপ তনর রনজত্ব কনন্থয়র্ ান্থয়ন্থে,
বতবব একনধনন্থর ঋবষ এিং সম্রনট র্ানিনরত কত সুন্দররূন্থপ কি র
পবরচয় প্রদত্ত ান্থয়ন্থেধন্থর্মর বিজয় আর াইয়ন সম্রনট,
প্রসন্ন াইয়ন ললনন্থক সা ববজ িনট।
দবলন্থিব লেেল রনবখন্থত িনহ্মণ,
যুগ্ পবরিতমক লস পুরুষ রতব
ঐবতানবসক Prof. Philip K. Hitti Zuvi History of the
Arabs গ্রন্থে  বলন্থখন্থেবThe 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.
জনন্থাবলয়নর অেম াল অেতন িন িিমরতনর যুগ্।
অেতন ও িিমরতনর যুগ্ িলন্থত ইসলনর্ আবিিমনি াওয়নর পূিমিতম যুগ্
যুঝনয়।
ঐরূপ অেতন ও িিমরতনর যুন্থগ্ াযরত র্ানম্মদ সনল্লল্লনহু আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ র্ক্কনর প্রধনব পুন্থরনবান্থতর গ্তন্থা জন্মগ্রাণ কন্থরব- ৈিশনখ র্নন্থসর
শুলপন্থির দ্বনদশ তনবরন্থখ, লয তনবরখ সম্পন্থকম সকল ধর্মগ্রে  একর্ত।
পতবেি ন্থত যত ধর্ম আন্থে, তনন্থদর যত র্ানপুরুষ ঋবষ, লদিতন আন্থেব
তনৌঁন্থদর র্ন্থধয কনন্থরন পূণমনঙ্গ ইবতানস খুৌঁন্থজ পনওয়ন যনন্থি বন। বকন্তু াযরত
www.darsemansoor.com

র্ুানম্মদ সম্পন্থকম র্ুসবলর্ বিন্থদ্বষ খতষ্টনব ঐবতানবসক Prof. Philp K.
Hitti র্ানশয় পযমন্ত স্ব কনর করন্থত িনধয ান্থলব লয, র্ানপুরুষগ্ন্থণর
জগ্ন্থত একর্নত্র াযরত র্ুানম্মন্থদর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র
জন্ম াল ইবতানন্থসর আন্থলনন্থক 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 বিজয় আর সম্রনট- The while the one hanp and the
sword with the other (Hitti Part Ch XI Page143)
াযরত র্ুানম্মন্থদর সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র এক ানন্থত
কুরআব, অবয ানন্থত তনরিনর (বেল)
র্ানিনরন্থত কি র পবরচয় দনব প্রসন্থঙ্গ উন্থল্লখ করন ান্থয়ন্থেক) বতবব যুদ্ধ করন্থিব-াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
একর্নত্র র্ানপুরুষ, বযবব ধর্মপ্রচনন্থরর সবাত যুদ্ধ কন্থরন্থেব।
খ) বতবব ধর্ম বিজয় সম্রনট, বান্দু, ইাূদ , খতষ্টনব ধর্মসর্ূা অসংখয
লদিতন, র্ানপুরুষগ্ন্থণর দ্বনরন ধনরনিনবাকিনন্থি প্রবতবষ্ঠত ান্থয়ন্থে এিং
উি ধর্মগুন্থলনর সন্থঙ্গ রনজন্থত্বর লকনব সম্পকম লবই। বকন্তু াযরত র্ুানম্মদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ একনই একবট ধর্ম এিং একবট রনজয
প্রবতবষ্ঠত কন্থরব, যন একর্নত্র ‘কি অিতনর’ করন্থিব িন্থল শনেসর্ূন্থা
িবিষযদ্বনণ করন ান্থয়ন্থে।
গ্) লচৌর তেন বিধর্ম ন্থদর বিবনশ লশন্থষ অশ্বন্থর্ধ যনগ্ করন্থিব- াযরত
র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ সর্গ্র বিধর্ম ন্থদর বিবনশ ও
সর্গ্র আরি জয় করনর পর লশষ াজ্জ্বিত কুরিনব পনলব কন্থরব। এই
জবয এক The farewell Piligeramag িন বিদনয় াজ্জ্ব িলন ায়
এর বতব র্নস পন্থরই বতবব পরন্থলনক গ্র্ব কন্থরব।
ঘ) বতবব বিধনতত-বিবাত অেমনৎ ঐশ বিধনব লনি করন্থিব-াযরত র্ুানম্মদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ ঐশ বিধনব কুরআব প্রনি াব এিং তন
পতবেি ন্থত স্থনপব কন্থরব।
ঙ) বতবব স্বন্থদন্থশ েনকন্থিব বন। িরং পন্থর রর্ব য় কনববযুি স্থনন্থব
অিস্থনব করন্থিব-াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
স্বন্থদশ তযনগ্ কন্থর র্দ বনয় অিস্থনব কন্থরব, যন বেল অতযন্ত রর্ব য় স্থনব
: Madina was much more favoured by nature (Hitti
part I ch vii Page 104)
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“িূন্থলনক অবধিনস গ্ণ লসই ববয়ন্থর্ কনযম করন্থি” ইসলনন্থর্ আজ পযমন্ত
প্রবতবট র্নবুষ অবুরূপিনন্থি র্ক্কনয় াজ্জ ও কুরিনব করনর পর র্দ বনয়
যনওয়নর ববয়র্ পনলব করন্থে।
চ) লয যুন্থগ্ সতযযুগ্ আসন্থি এিং অধর্ম ঘুচন্থি-াযরত র্ুানম্মদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ যখব র্ক্কন বিজয় কন্থরব, তখব বতবব
কুরআন্থবর এই লেনক পনি কন্থরব-সতয এন্থসন্থে, বর্েযন-অধর্ম বববশ্চহৃ
ান্থয়ন্থে- 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 পনষন্থন্ডর দল পনপ লকনলনাল করত, কি তন
উদ্ধনর কন্থরব উপন্থর উন্থল্লবখত ান্থয়ন্থে লয, র্ক্কনর সিন্থচন্থয় িড় ধর্মস্থনব
প্রবতর্নপূজকগ্ন্থণর াস্তগ্ত বেল াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা
ওয়ন সনল্লনর্ তন উদ্ধনর কন্থরব।
জ) বতবব বচর িদ্ধর্ূল কুসংস্কনরসর্ূা ববর্ূমল করন্থিব াযরত র্ুানম্মদ
সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ ইসলনর্ ধন্থর্মর র্নধযন্থর্ সকল
কুসংস্কনর ববর্ূমল কন্থরব এিং িণমন্থিদ জনবতন্থিদ উন্থেদ কন্থর ধর্ম
পনলন্থব সকলন্থক অবধকনর দনব কন্থরব।
ঝ) বতবব দনব িন্থতর ববয়র্ সনধব করন্থিব। ইসলনন্থর্ প্রবতবট ধবিনব
িযবির আন্থয়র উপর যনকনত রূন্থপ শতকরন আড়নই টনকন দনব করন
িনধযতনর্ূলক করন ান্থয়ন্থে, যন পতবেি র লকনব ধন্থর্ম লবই।
ঞ) তখব সকন্থল ষটকন্থর্ম রত েনকন্থিব, াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ র্ানপুরুষ রূন্থপ পনৌঁচবট এিং সম্রনট রূন্থপ একবট
লর্নট েয়বট বিষন্থয়র ববন্থদমশ লদব। এক আল্লনান্থত বিশ্বনস, বনর্নয,
লরনযন, াজ্জ, যনকনত এিং বজানদ এিং তনর যুন্থগ্ প্রবতবট র্ুসবলর্ন্থক
উি েয়বট কনন্থযম রত েনকন্থত াত।
সুতরনং সুস্পষ্টরূন্থপ লদখন যনন্থে লয, এই সিযতন ও েনব-বিেনন্থবর
উন্নবতর যুন্থগ্ বয়, িরং ঐবতানবসকগ্ণ লয যুগ্ন্থক অেতন ও িিমরতনর
যুগ্ িন্থল বচবহৃত কন্থরন্থেব, লসটনই কবল যুগ্। লসই কবল যুন্থগ্ আবিিূমত
াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ লয ধর্ম, গুণনিল ,
আদশম, ঐশ বিধনব, লয প্রতনপ ও পরনক্রর্ ববন্থয় এন্থসবেন্থলব এিং
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কি র গুণনিল ও লিণসর্ূা সন্থঙ্গ তনৌঁর লয সনর্িসয পবরলবিত ায়,
তন একনধনরন অিূতপূিম এিং বিিয়কর। বিন্থশ্বর র্নবুষ আজ স্ব কনর
করন্থত িনধয ান্থয়ন্থে লয, ধর্মজগ্ন্থত তনৌঁর র্ত বসদ্ধ র্ানপুরুষ ধন্থর্মর
বিজয় কখন্থবন আবিিূমত াববব এিং পতবেি র ইবতানন্থস তনৌঁর র্ত রনজয
প্রবতষ্ঠনতন সম্রনটও লকউ জন্মগ্রাণ কন্থরবব।
র্ুবতম পূজন ললনপকনর কবি
লিদন ধর্মাঃকততযগ্ং লদিন ললনক শ্চরনচরন,
হৃষ্টনাঃ পতাঃ টনাঃ সুসংতুষ্টন কন্থিৌ রনজব চনিিব।
বনবন লদিনবদ বলন্থঙ্গষু িূষনবিূবম ষন্থতষুচ।
ইন্থন্দ্রনজনবলকিদ্ িতবত্তকল্পকনাঃ পূজকন জন্ম সবন্ত র্নয়ন লর্নানঢযন পনষন্ডনাঃ
সনধুিঞ্চকন।
-বতলকনচনবঙ্গত সিমনঙ্গন কন্থিৌ রনজবব কুত্রনবচৎ।
বতবব রনজ বসংানসন্থব অবধবষ্ঠত ান্থল লিদ, ধর্ম, কততযুগ্, লদিগ্ণ স্থনির
জঙ্গর্নত্মক বলবখত জ ি সকন্থলর হৃষ্ট পুষ্ট ও সুপ্র ত ান্থিব। ২
পূিমযুন্থগ্ পূজক বদ্বজনবতরন বনবনবিধ অলঙ্কনর দ্বনরন অলঙ্কতত লদির্ূবতমর্ূন্থা
ইন্দ্রজনবলকিৎ িযিানর সকলন্থক লর্নবাত করত, তন দূর ান্থি।
কবি রনজপন্থদ প্রবতবষ্ঠত ান্থয় কুত্রনবপ বতলকনবঙ্কত-সিমনঙ্গ র্নয়ন লর্নাবিষ্ট
সনধু িঞ্চক পনষন্ড দতষ্ট ান্থি বন।(কবি পুরনণ, ৩য় অংশ লষনড়শ অধযনয়)
কি আগ্র্ব কন্থর বনবন অলঙ্কনন্থর অলঙ্কতত র্ূবতমপজ
ূ নন্থক রবাত করন্থিব
এিং তনৌঁর যুন্থগ্ সিমনঙ্গ বতলকনবঙ্কত সনধু-সন্ননস কুত্রনবপ দতষ্ট ান্থি বন।
কনরণ বতবব সন্নযনস ধর্মন্থক রবাত করন্থিব। সুতরনং র্ূবতমপূজকরূপ
কি র অন্থিষণ করন িনতুলতন র্নত্র।
পতবেি র ইতানন্থস একর্নত্র াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ লসই িযবি, বযবব র্ূবতমপূজন বববষদ্ধ কন্থরব এিং র্ক্কন বিজয় দ্বনরন
আরি লদন্থশ একেত্র সম্রনট াওয়নর পর কনিনগ্তা এিং সকল র্বন্দর
ান্থত র্ূবতমসর্ূা অপসনবরত কন্থরব এিং তনৌঁর রনন্থজয বতলকধনর সনধু
সন্নযনস দতষ্ট ায়বব, এর্বক তনৌঁর ধন্থর্ম সন্নযনস গ্রাণ কন্থিনরিনন্থি বববষদ্ধ
করন ান্থয়ন্থে।
খতষ্টনব ঐবতানবসক প্রন্থফসর বাবি িন্থলব- 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 খতষ্টনন্থের জনবুয়নর র লশষিনন্থি র্ক্কন বিজয় সর্নি ায়। তনর িতাৎ
ধর্মস্থনন্থবর র্ন্থধয প্রন্থিশ কন্থর র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
অসংখযন র্ূবতম বংস কন্থরব, যনর সংখযন ৩৬০ বট িন্থল কবেত আন্থে
এিং বতবব লঘনষণন কন্থরবাঃ সতয আগ্র্ব কন্থরন্থে এিং বর্েযন বববশ্চহৃ
ান্থয়ন্থে। অতএি, প্রবতবট লিণই াযরত র্ুানম্মনন্থদর র্ন্থধয বিদযর্নব।
এসি তেয বান্দুরন লকব জনন্থববন?
সর্গ্র লিন্থদর েন্থত্র েন্থত্র পচবন্থদি ইন্দ্র, িরুণ, সূযম, অবগ্ন ইতযনবদ
প্রনকতবতক িস্তুসর্ূন্থার র্নানেয ও স্তর স্তুবত পবরলবিত ায়। এখব প্রশ্ন
াল, ঐ শেুগ্ন্থলনর িস্তুগ্ত অেম প্রন্থযনজয ান্থি? বন, উানর গুণগ্ত অেম?
এটনর সবিক র্ র্নংসন, করন্থত ান্থল লদখন্থত ান্থি লয, লিদ লকনব ধরন্থবর
গ্রে ? এটন বক র্ূলতাঃ প্রনকতবতক িণমবন ধরন্থণর গ্রে  বন ধর্মগ্রে ?
একেন সকল বান্দুশনে বিশনরদ পবন্ডতর্ন্ডল স্ব কনর কন্থরন্থেব লয,
প্রকতত ৈিবদক ধর্ম াল এন্থকশ্বরিনন্থদর ধর্ম। লসখনন্থব র্ূবতম পূজন, প্রকতবত
পূজন, িস্তু পূজনর লকনব স্থনব লবই। সুতরনং ইন্দ্র িরুণ, অবগ্ন প্রিতবতর
িস্তুগ্ত অেম গ্রাণ করন্থল লিদ এিং ৈিবদক ধন্থর্মর সতযস্বরূপন্থক বিকতত
ও বিবষ্ট করন ান্থি। অেচ লিন্থদর দ্বনরনই লিদ ও ৈিবদক ধন্থর্ম অিলুবি,
বিকতত ও অপকতবষ্ট সনধব অসম্ভি িযনপনর, অতএি, স্বতাঃবসদ্ধিনন্থি
প্রর্নববত ান্থে লয, ঐগুন্থলন গুণগ্ত, আধযনত্মগ্ত ও রূপ অন্থেম প্রন্থযনজয
ান্থয়ন্থে। এন্থতই লিদসর্ূা ধর্মগ্রন্থে র র্যমনদনয় অবধবষ্ঠতান্থি।
প্রশ্ন াল, লিদ লকনব রূপক অন্থেম বলবখত ান্থয়বেল? কনরণ, র্ূল লিদন্থক
লদিিনষন ান্থত সংস্কতত িনষনয় অবুিনদ করনর যুন্থগ্ শনসক, ধর্মযনজক ও
অবিজনত লেণ র র্নবুষ জনবতন্থিধ, িণমন্থিদ, অস্পতশযতন প্রিতবত
সংক ণমতনয় আিদ্ধ ান্থয় পন্থড়ব। তনরন বিন্থশষ লেণ েনড়ন পতবেি র সকল
র্নবুন্থষর জবয লিদ পনি, েিণ ও দশমব কন্থিনরিনন্থি বববষদ্ধ কন্থর লদব।
িরং তজ্জবয অর্নবুবষক শনবস্তর বিধনব প্রণয়ণ কন্থরব। এর্ববক যনন্থত
লকনব র্নবুষ আড়নন্থল িতন্থির অন্তরনন্থল, অন্ধকনন্থর আত্মন্থগ্নপব কন্থর,
িনয়ূ প্রিনন্থা কণমপনত কন্থর দূর ান্থত বন শুবন্থত পনয়, তজ্জবয লর্ঘনেন্ন
বদন্থব, ঝন্থড়র সর্য়, িতন্থির েনয়নর, শসযন্থিন্থত্র িন গ্রনন্থর্ ও অরন্থণয লিদ
পনি করন বববষদ্ধ করন ায়। (অেমি লিদ ৭র্ খন্ড ৬ষ্ঠ অবুিনক ২য় সুি
৭র্ র্ন্থন্ত্র)। এন্থতন সতকমতন ও কন্থিনরতন স্বন্থত্বও কুবিগ্ত আত্মন শনন্ত
ায়বব। অবনহুত আতন্থঙ্ক উৎকবিত ান্থয় পন্থড়ব। যবদ লকউ লিদ পন্থড়
লফন্থল, লজন্থব লফন্থল, শুন্থব লফন্থল, আর্নন্থদর সকল স্বনতন্ত্রয, ৈিবশষ্টয
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আত্মনবির্নব, পরনক্রর্তন, র্নবি শনসব ও লশনষণ িন্ধ ান্থয় যনন্থি। তখব
তনরন লিদন্থক রূপক িনষনয় রূপনন্তবরত কন্থর লদব।
িনরতিন্থষমর বান্দুন্থদর করণ য়:
িনরত গ্ণ লয কবিন্থক িগ্িনবরূন্থপ েনব কন্থরব, র্ুসলর্নবগ্ণ লসই
কবি অিতনন্থররই বশষয। কবি িনরত গ্ন্থণর িহু কলযনণ সনধব করন্থিব
িন্থল উন্থল্লখ আন্থে। সুতরনং প্রন্থতযক িনরত য় িযবির উবচত কবি
অিতনন্থর উপর বিশ্বনস স্থনপব করন। কনরণ, অবন্তর্ঋবষ অশ্বনন্থরনা ,
উষ্ট্রনন্থরনা এিং তরিনর ধনরণকনর ান্থিব। অেচ িতমর্নব কনল অশ্ব ও
তরিনর যুগ্ অতক্রর্ কন্থরন্থে এিং িবিষযৎকনল তন বফন্থর আসনর লকনব
সম্ভনিবন লবই। িনরত য় র্ুসলর্নবগ্ণন্থক বিন্ন র্ন্থব করন বিক বয়।
ইসলনর্ ও র্ুসলর্নব আরি শে, এর অেম ান্থে ঈশ্বরনেন পনলব, ধর্ম,
সবনতব ও ধর্ম তেন আবস্তক িযবি।
লয িযবি অন্থন্ধর বযনয় স্ব য় সবনতব ধর্মন্থক সংক ণম কন্থর এিং অবয
ধন্থর্মর প্রকতত তনৎপযম উপলবি বন কন্থর পনরস্পনবরক দ্বন্ধ ও বিন্থদ্বষ সতবষ্ট
কন্থর, তনন্থক ঈশ্বন্থরর রনজন্থত্ব অবগ্ন দগ্ধ করন ান্থি। আবর্ গ্ন্থিষণনর্ূলক
এ গ্রে ন্থক পিপনবতত্ব কন্থর বলবপিদ্ধ কবরবব। িরং অন্তযমনর্ র ববকট
ান্থত আন্থদশ প্রনি ান্থয় এটন বলবপিদ্ধ কন্থরবে। কনরণ, বান্দু-র্ুসলর্নন্থবর
র্ন্থধয বিন্থিদ ও ৈিবরতন এিং পনরস্পনবরক প্রনণাতযন ঈশ্বরন্থক িযবেত
কন্থর তুন্থল। বশিন লদয়ন উপন্থদশন্থকর কনজ; পনলব করনন্থবন বয়।
বযশুখতষ্ট লয আার্দ (ঈশ্বন্থরর প্রশংসনকনর ) এর আগ্র্ন্থবর িবষষযদ্বনণ
কন্থরবেন্থলব, লিদিযনস লয কবি অিতনন্থরর আবিিমনি িনণ লঘনষণন
কন্থরবেন্থলব, তনৌঁর সনিয লদয়নই আর্নর কর্ম। খতষ্টনবগ্ণ কবিন্থক বন
র্নবন্থত পনন্থর, বকন্তু িনরত য়গ্ণ অিশযই তনৌঁন্থক স্ব কনর করন্থিব।
কবি অিতনর ও র্ুানম্মদ সনন্থান্থির র্ন্থধয লয অিূতপূিম সনর্িসয আবর্
লদবখন্থত পনইয়নবে, তনরপর আবর্ আশ্চযম াইয়ন যনই লয, িনরত য়গ্ণ
লকব কবি অিতনন্থরর আগ্র্ন্থবর প্রত িনয় িবসয়ন আন্থেব? প্রকততপন্থি
বতবব আবিিূত
ম াইয়নন্থেব এিং বব:সন্থন্দন্থা বতবব র্ুানম্মদ সনন্থাি।
লর্ৌবলক ধর্ম ব বতর দতবষ্টন্থত উিন্থয়ই এক। বকন্তু সংক ণম িুবদ্ধ সম্পন্ন
িযবি ইান অিগ্ত বন্থা। পুরনন্থণ িবণমত চতুমবিংশতর্ (২৪) অিতনন্থরর
িণমবন এিং িগ্িত পুরনন্থণর দ্বনদশ স্কন্থদ (অধযনয় যনিত য় িতত্তনন্ত
লদবখয়ন সম্পূণম প্রর্নববত াইল লয একর্নএ র্ুানম্মদ সনন্থান্থির সন্থঙ্গ
উানর পবরপূণম বর্ল আন্থে। তখব আর্নর বিশ্বনস াইল লয, বতববই কবি
অিতনর এিং তনৌঁানর প্রদবশমত ধর্ম দ্বনরন ৈিবদক ধর্ম বতুবরূন্থপ
পবরপুষ্টতন লনি কবরয়নন্থে। এর্ব একবদব ববশ্চয় আবসন্থি, যখব সকন্থল
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এই তে হৃদয়ঙ্গর্ কবরন্থি এিং িনরন্থতর িনহ্মণ, ৈশি, শনি, ৈজব
লানক িন লিৌদ্ধ লানক সকল লেণ র র্নবুষ দ্বনরন ইসলনর্ ধর্ম স্ব কতবত লনি
করন্থি।
এ াল ডনিনর লিদ প্রকনন্থশর বিস্তনবরত বিিরন্থণর সনর সংন্থিপ। লয
লকনব বান্দু িনই এটনন্থক র্ন্থবনন্থযনগ্ সাকনন্থর পড়ন্থল বতবব র্ান সন্থতয
উপণ ত ান্থিব। এিং াযরত র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনন্থর্র ধর্ম গ্রাণ করন্থত তনর লকনব বদ্বধন-দ্বন্দ েনকন্থি বন। আর
তখবই বতবব ইাকনন্থল লযর্ব পনন্থিব শনবন্তর জ িব লতর্বব পরকনন্থল
পনন্থিব র্ান সফলতন ও অবনবিল শনবন্তর্য় জনন্ননত।
লিৌদ্ধন্থদর বকতনন্থি র্ানবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
লিৌদ্ধন্থদর প্রনর্নবযগ্রে  বদঘন বকবনয় উন্থল্লখ করন ান্থয়ন্থে র্নবুষ যখব
লগ্ৌতর্িুন্থদ্ধর কেন িুন্থল যনন্থি, তখব আর একজব লিৌদ্ধ আসন্থিব তনর
বনর্ ‘ৈর্ন্থত্রয়’ (সংস্কতত ৈর্ন্থত্রয়) অেমনৎ শনবন্ত ও করুণনয় িুদ্ধ ববন্থত
বসংাল লেন্থক প্রনি একবট প্রর্নণ উন্থল্লখ কন্থরবে, যনন্থত উপন্থরনি কেনর
সর্েমব আন্থে।
আবন্দ িুদ্ধন্থক বজন্থেস করন্থলবাঃ আপবনর র্ততুযর পর লক আর্নবদগ্ন্থক
উপন্থদশ লদন্থি?
িতদ্ধ িবলন্থলবাঃ আবর্ই একর্নত্র িুদ্ধ িন লশষ িুদ্ধ বই, আর্নর পর যেন
সর্ন্থয় আর আন্থরকজব িুদ্ধ আবসন্থিব, বযবব আর্নর লচন্থয়ও পবিত্র এিং
অবধকতর আন্থলনক প্রনি, বযবব একবট পূণমনঙ্গ ধর্মর্ত প্রচনর কবরন্থিব।
আবন্দ আিনর জনববন্থত চনইলাঃ আর্রন তনানন্থক বচববি ক িনন্থি?
িুদ্ধ িবলন্থলব, তনানর বনর্ াইন্থি ৈর্ন্থত্রয়।
এই শনবন্ত ও করুণনর্য় িুদ্ধ লয র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন
সনল্লনর্ তনন্থত লকনব সন্থন্দা বনই। কুরআন্থব কনর ন্থর্ও রনসূল সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র বিিরণ এরূপই এন্থসন্থে। র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু
‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্ সম্বন্থন্ধ িলন ান্থয়ন্থে লয, বতবব রার্নতুলবলল
আলনর্ ব তেন সর্গ্র বিশ্বজনানন্থবর জবয রার্ন্থতর র্ূতমপ্রত ক ান্থিব।
পনশম ধর্মশনন্থে র্ানবি সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনর্
পনশম জনবতর ধর্মগ্রন্থে র বনর্ ‘বজন্দন লিস্তন’ ও ‘দনসনত র’। বজন্দন লিস্তনয়
র্ুানম্মদ সনল্লনল্লনহু ‘আলনইবা ওয়ন সনল্লনন্থর্র আবিিমনন্থির সুস্পষ্ট
িবিষযতিনণ করন ান্থয়ন্থে। এর্ববক লসখনন্থব ‘আার্দ’ বনর্বট পযমন্ত
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উন্থল্লখ আন্থে। প্রর্নণ স্বরূপ ইংন্থরজ একবট লেনন্থকর অবুিনদ তুন্থল ধরন
ান্থেআবর্ লঘনষবন করবে, লা বস্পেনর্ েুষ্টু! পবিত্র আার্নদ (বযনয়
িনন্দনবদন্থগ্র আশ িমনদ) ববশ্চয় আসন্থিব। যনর ববকট লেন্থক লতনর্রন সৎ
বচন্তন, উপন্থদশ িনকয, সৎ কনযম এিং বিশুদ্ধ ধর্ম লনি কবরন্থি।
দনসনত র গ্রন্থে ও অবূরূপ আন্থরকবট িবিষযতিনণ আন্থে। যনর সনরর্র্ম
এই যখব পনশম রন ববন্থজন্থদর ধর্ম িুন্থল বগ্ন্থয় ৈববতক অধাঃপতন্থবর চরর্
স র্নয় লপৌৌঁেন্থি, তখব আরি লদন্থশ এক র্ানপুরুষ জন্ম গ্রাণ করন্থিব।
যনর বশষযরন পনরসয লদশ এিং দুধমষম পনরবশক জনবতন্থক পরনবজত
করন্থি। যনরন ববন্থজন্থদর র্বন্দন্থর আগুব পূজন বন কন্থর ইিরনা ন্থর্র
কনিনর বদন্থক র্ুখ কন্থর ইিনদত করন্থি। করন্থি লসই কনিনন্থক প্রবতর্ন
র্ুি। লসই র্ানপুরুন্থষর বশন্থষযরন ান্থি বিশ্বিনস র জবয রার্ন্থতর
ববদশমব।
তনরন পনরসয, র্নদনন্থয়ব, তুস, িলখ সা পনরসযিনস রন পবিত্রস্থনব সর্ূা
অবধকনর করন্থি। তনন্থদর পয়গ্ম্বর একজব িনগ্ম পুরুষ ান্থিব। বতবব
অন্থবক অদ্ভূত কেন িলন্থিব।
সূত্র: Muhammad in World scriptures -By A. Haq
vidyarthi p.47
অর্ুসবলর্ এব.বজ.ও-লদর িযনপনন্থর র্ুসলর্নবন্থদর করব য় বক?
যনিত য় বিধর্ম আগ্রনসব লেন্থক স্ব য় দ ব ও ঈর্নন্থবর বাফনজত করনর
জবয র্ুসলর্নবন্থদর সিমন্থতনিনন্থি তৎপর ান্থত ান্থি। এ জবয ববন্থচর
পদ্ধবতগুন্থলন অিলম্বব করন কতমিয:
ক) দ ব তনিল গ্ ও তন‘ল ন্থর্র প্রবত লিশ লিশ গুরুত্বনন্থরনপ করন।
প্রন্থতযক র্নদ্রনসনর আসনবতযনগ্ণ র্নদ্রনসন এলনকনয় এিং ববন্থজর
িনড় র এলনকনয় ববাঃস্বনেম িনন্থি দ ন্থবর দনওয়নত লপৌৌঁন্থে বদন্থিব। লয
সর্স্ত এলনকনয় এখবও র্নদ্রনসন প্রবতবষ্ঠত ায়বব, লসসি এলনকনয়
বিন্থশষ কন্থর উত্তর িন্থঙ্গর এিং দবিণ িন্থঙ্গর অন্ততাঃ প্রবতবট েনবনয়
একবট কন্থর খনবলস দ ব কওর্ র্নদ্রনসন কনবয়র্ করন অপবরানযম।
কনরণ, প্রকততপন্থি িতমর্নব যর্নবনয় লিসরকনর কওর্ র্নদ্রনসনগুন্থলনই
দ ন্থবর দূগ্ম বান্থসন্থি পবরগ্বণত; কযনন্টবন্থর্ন্থন্টর আন্থশ পনন্থশর ললনন্থকরন
লযর্ব ববরনপত্তন পনয়, লতর্ববিনন্থি র্নদরনসনর আশপনন্থশর ললনন্থকর িহু
রকর্ িদদ ব বফৎবন লেন্থক ববরনপদ েনন্থক।
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খ) আজ লেন্থক ৪০/৫০ িৎসর পূন্থিম র্ুজনবান্থদ আযর্ াযরত র্নওলনবন
শনর্েুল াক ফবরদপুর রা. খতষ্টনবন্থদর অশুি তৎপরতন সম্পন্থকম
র্ুসবলর্ জনবতন্থক সন্থচতব করনর লন্থিয িহু সংখযক লেনট লেনট পুস্তক
রচবন কন্থরবেন্থলব, বকন্তু জনবত তখব লেন্থক অদযনিবধ র্নওলনবন
ফবরদপুর র বদন্থলর িযেন িুঝন্থত সির্ ায়বব; তনই এখবও সর্য়
আন্থে, তনৌঁর ললখন পুস্তক সর্ূন্থার িযনপক প্রচনর ও িনস্তি কর্মসূচ র
র্নধযন্থর্ এখবও খতষ্টনবন্থদর অপতৎপরতনর র্ুকনবিলন কন্থর এন্থদন্থশর
স্বনধ বতন ও সনিমন্থিৌর্ত্ব রিন করন সম্ভি। এ কেন সতয লয, লদশিনস
এখবও সন্থচতব বন ান্থল; এন্থদশ ও জনবতর িবিষযত সম্পূণম অবববশ্চত।
র্নওলনবন ফবরদপুর রা. প্রণ ত লসই সকল িই সর্ূন্থার র্ন্থধয
উন্থল্লখন্থযনগ্য ান্থে।
১। িতবটশ শনসন্থবর বিষ্ফল
২। পনদ্র ন্থদর লগ্নর্র ফনৌঁক
৩। শক্র লেন্থক হুবশয়নর েনক
৪। আল্লনার লপ্রবরত ইবজ ল লকনেনয়?
৫। ইংন্থরজ পবড়ি বন লকব? ইতযনবদ
গ্) প্রন্থতযক আন্থলর্, ওয়নবয়য, ললখক, সনবাবতযক, র্ুিনবল্লগ্, র্ু‘আবল্লর্
প্রর্ুখ সকন্থল তনন্থদর স্ব-স্ব বলখব , ওয়নজ ও তনন্থদর িিন্থিযর একবট
গুরুত্বপূণম বিষয় বাসনন্থি খতষ্টনবন্থদর লসিনর র্ূল লিয লয র্ধুর বনন্থর্ বিষ
পনব করনন্থবন, তন তুন্থল ধরন্থত সন্থচষ্ট ান্থিব এিং এন্থদন্থশর অবধকনংশ
এব,বজ,ও (ন্থসিন র্ূলক প্রবতষ্ঠনব) গুন্থলন যেন িযনক, কনবরতনস, লকয়নর,
গ্রনর্ ণ িযনংক, ববন্থজরন কবর, ইতযনবদ খতষ্টনবন্থদর অন্থেম তনন্থদর স্বনন্থেম
কনজ কন্থর যনন্থে, তন সপ্রর্নন্থণ তুন্থল ধরন্থত প্রয়নস ান্থিব। এন্থদর
ানসপনতনন্থল লরনগ্ ন্থদর লধনৌঁকন লদয়নর পবলবস সম্পন্থকম িুঝনন্থত ান্থি লয,
প্রেন্থর্ এরন িুয়ন বকল ঔষধ বদন্থয় র্ুানম্মন্থদর বনন্থর্ লখন্থত িন্থল।
ঐ ঔষন্থধ কনজ বন ান্থল, পন্থরর বদব আসল ঔষধ বদন্থয় “য শুর” বনন্থর্
লখন্থত িন্থল। তনরপর লরনগ্ িনন্থলন ান্থল িন্থল লদখ, লতনর্নন্থদর বি বিক
ান্থয় েনকন্থল, একই ঔষন্থধ তুবর্ সুস্থ ান্থল বন লকব? কনন্থজই শুব,
র্ুানম্মদ (বনউযুবিল্লনা) র্ুখম বেন্থলব, শয়তনব শবি দ্বনরন পবরচনবলত
বেন্থলব। আরিিনস রন জনবাল বেল, তনই র্ুানম্মদ তনন্থদরন্থক লধনৌঁকন বদন্থয়
তনর দ ব চনলু করন্থত লপন্থরবেন্থলণ। অেচ তনর ধর্ম লিকনর। তনই সনরন
দুববয়নর (আরি বিশ্বসা?) র্ুসলর্নবরন গ্র ি।
অপর বদন্থক য শু বশবিত ললনক বেন্থলব। তনর ধর্মই বিক। বতবব
খতষ্টনবন্থদর জবয আবশমিনদ কন্থর লগ্ন্থেব; তনই বিন্থশ্বর সি খতষ্টনবরন ধব
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ইতযনবদ। ইসলনন্থর্র ধনরক-িনাকন্থদর দনবয়ত্ব লয, তনরন র্নবুষন্থক সতকম
করন্থিব লয, খতষ্টনব বর্শবনর চন্থক্রর রনস্তন-ঘনট, পুল-ি জ, স্কুল কন্থলজ, দুস্থ ও গ্র িন্থদর লসিন সিই একই লন্থিয, অেমনৎ লসিনর
র্নধযন্থর্ পবরবচত ান্থয় উপকনর লসন্থজ তনন্থদরন্থক খতষ্টনব ধন্থর্মর দনওয়নত
লদয়ন ও খতষ্টনব িনবনন্থবন। কেনয় িন্থল, র্নবুষ উপকনন্থরর দনস। এিনন্থিই
তনরন সান্থজ ববর া র্ুসলর্নবন্থদরন্থক িশ করন্থে। যনন্থত কন্থর অদূর
িবিষযন্থত তনরন বিবন যুন্থদ্ধ লসিনর বনন্থর্ এন্থদশ দখল করন্থত পনন্থর।
তনরন লকনব এলনকনয় তনন্থদর বর্শব অবুযনয় কনজ করনর লপ্রনগ্রনর্
িনবনন্থল প্রেন্থর্ই তনরন এলনকনর প্রিনিশনল লবতন ও র্নতনব্বনর ধরন্থবর
ললনকন্থদরন্থক লর্নটন অংন্থকর টনকনর বিববর্ন্থয় বকন্থব লফন্থল। বকেু িখনন্থট
যুিকন্থদর চনকুর র সুবিধন বদন্থয় দন্থল বিড়নয়। আর উেতিল লিানয়ন
বকেু লর্ন্থয়ন্থদরন্থক চনকুর বদন্থয় গ্রনন্থর্র অবযনবয লর্ন্থয়ন্থদর চনকুর র
ললনি লদবখন্থয় িনড় র িনবান্থর ববন্থয় আন্থস। ানজনন্থরন পুরুষ লিকনর
রন্থয়ন্থে, বকন্তু তনন্থদরন্থক ওরন চনকুর বন বদন্থয় পদমন বশ ব গ্তািধুন্থদর
ববন্থয় টনবন লাৌঁচড়ন কন্থর। তনন্থদর পবরকল্পবন, তনরন র্ুসবলর্
লর্ন্থয়ন্থদরন্থক িনবড়র িনবান্থর কন্থরই েনড়ন্থি। যনন্থত কন্থর বযবনর সয়লনি
িইন্থত পনন্থর। তনরন লর্ন্থয়ন্থদর লেনগ্নব বশখনয় স্বনর্ র কেন র্নবি বন
িনঙ্গন ঘন্থর েনকি বন গ্রনর্ ণ িযনংক েনড়ি বন ইতযনবদ।
আফন্থসনন্থসর বিষয় আজ র্ুসলর্নবন্থদর দ ব ও আবেমক ৈদন্থবযর সুন্থযনগ্
ববন্থয় সনর্নবয টনকনর ললনি লদবখন্থয় তনরন র্ুসলর্নবন্থদর লেন্থলন্থদর দ্বনরন
ববন্থজন্থদর সকল লপ্রনগ্রনর্ িনস্তিনবয়ত করন্থে। ববন্থিমনধ র্ুসবলর্ িনচ্চনরন
চনরটন পয়সনর জবয এন্থদন্থশর স্বনধ বতন, সনিমন্থিৌর্ত্ব, র্ুসলর্নবন্থদর
ঈর্নব আক্ব দন, র্ন লিনব ও অিলন বনর র সত ত্ব-সম্ভ্রর্ সিই খ্র ষ্টনবন্থদর
ানন্থত তুন্থল বদন্থে। এিনন্থি তনরন কলুর িলন্থদর িূবর্কন পনলব কন্থর
এন্থদশটনন্থক বংন্থসর অতল গ্ািন্থরর বদন্থক ববন্থয় যনন্থে। এসি
এব.বজ.ও লদর খিরগ্ বর করনর জবয লকউ লবই লয, তনরন লসিন করন্থে,
বন লদশটন বংস করন্থে। সনংবিধনববক িনন্থি এরন যবদও ওয়নদনিদ্ধ লয,
তনরন শুধু লসিনই করন্থি, লকনবরূপ খতষ্টনব ধন্থর্মর প্রচনর করন্থি বন; িন
রনজনববতক িযনপনন্থর াস্তন্থিপ করন্থি বন।
বকন্তু এই দস্তনি ন্থজর ওয়নদন তনন্থদর কনন্থে র্ূলযা ব।
তনরন স্বনেম প্রন্থণনবদত সিবকেুই কন্থর যনন্থে। এর্ব
অঙ্গন্থবও তনরন লদশন্থদ্রনা ন্থদর িূবর্কন রনখন্থে। বকন্তু
সনর্ন্থব বববিমকনর, িনকরুদ্ধ। কনরণ এন্থদর খুৌঁবট অতযন্ত
এন্থদর বিরুন্থদ্ধ বকেু করন্থত যনন্থি, বিন্থদশ প্রিুন্থদর
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লসিনর আড়নন্থল
বক রনজনববতক
সরকনর এন্থদর
র্জিুত। যখবই
দ্বনরন তনন্থদরন্থক

ির্তন লেন্থক আউট কন্থর লদয়ন ান্থি। এ বনজুক র্ুহুন্থতম সরকনন্থরর বদন্থক
লচন্থয় েনকন্থল চলন্থি বন। ইসলনর্ ও লদশ উিয়টনই হুর্বকর সম্মূখ ব
ান্থয় আন্থে। িনস্তি এটনই লয, যনরন ির্তনয় আন্থস তনরন ববন্থজন্থদর গ্দ
সনর্লনন্থত িযস্ত, তনরন তনন্থদর ির্তনর লর্নন্থা এন্থদরন্থক বকেু িলন্থত
সনাস পনয় বন। সুতরনং এ র্ুহুন্থতম উলনর্নন্থয় বকরনন্থর্র সজনগ্ ান্থত ান্থি।
জব সনধনরণন্থক সন্থচতব করন্থত ান্থি। এন্থদর র্ুন্থখনশ জনবতর সনর্ন্থব
উন্থম্মনচব কন্থর বদন্থত ান্থি।
ঘ) প্রন্থতযক এলনকনয় ধব ন্থদর সনানন্থযয উলনর্নগ্ন্থণর পরনর্ন্থশম র্ুসবলর্
বর্শব গ্ন্থড় তুন্থল দুস্থ র্নবিতনর লসিনয় এবগ্ন্থয় আসন্থত ান্থি,
িোা বন্থদর িন্থের িযিস্থন করন্থত ান্থি, যনরন বচবকৎসনর অিনন্থি কষ্ট
পনন্থে তনন্থদর বচবকৎসনর িযিস্থন করন্থত ান্থি, যনরন লি-কনর বিবন সূন্থদ
সাজ বকবস্ত লত তনন্থদর লরনজগ্নন্থরর িযিস্থন করন্থত ান্থি। ইয়নত র্ ও
বিধিনন্থদর যনকনন্থতর অন্থেম িরণ-লপনষণ করন্থত ান্থি। তনান্থল এন্থদন্থশর
স্বনধ বতন ও সনিমন্থিৌর্ত্ব বিজনত য় লসিন্থকর ানত লেন্থক রিন পনন্থি। এ
লদন্থশর ববর া ললনন্থকরন দ ব-ঈর্নব ববন্থয় লিৌঁন্থচ েনকন্থত পনরন্থি।
অিস্থন দতন্থষ্ট র্ন্থব ান্থে; খতষ্টনবরন িতাত্তর বদবনজপুন্থর িন পনিমতয চিগ্রনন্থর্
অদূর িবিষযন্থত একবট স্বনধ ব রনষ্ট্র কনবয়র্ করন্থত চনয়। লসখনন্থব তনরন
ডিল র্ূলয বদন্থয় প্রচুর জবর্ খবরদ করন্থে এিং যনরন খতষ্টনব ধর্ম কিুল
করন্থে, তনন্থদর অন্থবকন্থক লসখনন্থব পূবিমনসব কন্থর। এিনন্থি
িনংলনন্থদন্থশর অিযন্তন্থর তনরন আন্থরকবট “ইসরনঈল” রনষ্ট্র কনন্থয়র্ কন্থর
এ লদন্থশ তনন্থদর প্রিুত্ব পুরনপুর প্রবতবষ্ঠত কন্থত চনয়। তনই আজ
র্ুসবলর্ বর্ল্লনন্থতর ঐকযিদ্ধ প্রন্থচষ্টনর র্নধযন্থর্ তনন্থদর এ অশুি তৎপরতন
লরনধ করন্থত ান্থি। এ র্ুহুন্থতমই সকন্থলর ববজ ববজ দনবয়ত্ব ববন্থয় এবগ্ন্থয়
আসন অপবরানযম।

সর্নি
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