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খ্রিস্টধর্ম 

ককছু কিজ্ঞাসা ও পর্যাললাচনা 

মফুতী মনসূরুল হক 

 

প্রথম সংস্করণ: রমার্ান ১৪৩৯ কহিরী,  মম ২০১৮ ঈসায়ী 

 
প্রকাশনা ও পকরলেশনায় 

মাকতাোতুল মানসূর 
িাকম‘আ রাহমাকনয়া আরাকেয়া,   
আলী অ্যান্ড নূর করলয়ল এলেট,  

মুহাম্মাদপুর,  ঢাকা-১২০৭ 

সেযস্বত্ব : প্রকাশক কততযক সংরকিত 
 

প্রচ্ছদ ও অ্ঙ্গসজ্জা 
মা’হাদ: মাওলানা মাহমূদুল হাসান 

মূলয : ২২০.০০ টাকা মাত্র 
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সচূী পকরকচকত 

ভূকমকা 

কিজ্ঞাসা ও পর্যাললাচনা- ১ 
কিেধলময অ্নুসরণীয় মক? র্ীশু কিে,  নাকক মসন্ট পল?  

মসন্ট পললর িন্ম ও ধময পকরচয় 

মসন্ট পললর প্রাথকমক িীেন 

মসন্ট পললর র্ীশু-দশযন এেং কিোনত্রাতা-রূলপ আকেভযাে 

মসন্ট পল কততযক োরোর র্ীশুর দশযন লালভর দােী 

ঈসা মসীলহর ‘মপ্রকরত’ হওয়ার দােী 

পল কালদর কনকট মপ্রকরত হলয়কছললন?  

পললর কিেধলময দীকিত হওয়ার েযাপালর সলেহ 

মসন্ট (সাধ)ু কহলসলে পকরকচত হওয়ার কনকমলে আরলে কতন েছর কনিযনোস!  

পর্যাললাচনা: র্ীশুর দশযন লাভ প্রসঙ্গ 

আরলে কনিযনোস প্রসঙ্গ 

আধুকনক োইলেল-কেলশষজ্ঞগলণর মলত মসন্ট পললর মপ্রকরতত্ত্ব 

ঈসা মসীলহর কশষ্যলদর কনকট নতুন মতোলদর প্রচার 

পল-এর মতোদ এেং হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর আনীত দীলনর মালে 
তুলনা 

হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালালমর শরী‘আত োকতলকরণ 

খাতনা (পুংকললঙ্গর ত্বলছছদন) কেধান রকহত করা 

কিজ্ঞাসা ও পর্যাললাচনা-২ 
‘োইলেল’ আল্লাহর নাকর্লকতত তাওরাত ও ইকিল,  

নাকক মসন্ট পললর ধমযগ্রন্থ?  

োইলেল পকরকচকত 

কুরআলনর আললালক োইলেল পর্যাললাচনা 

হাদীলসর আললালক োইলেল পর্যাললাচনা 

োইলেললর আললালক ‘পুরাতন কনয়ম’ পর্যাললাচনা 

োইলেললর আললালক ‘নতনু কনয়ম’ পর্যাললাচনা 
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োইলেললর আললালক ‘গীতসংকহতা’ পর্যাললাচনা 

োইলেললর অ্ন্যান্য সুসমাচার প্রসলঙ্গ 

র্ুকির আললালক োইলেল প্রসঙ্গ 

কিজ্ঞাসা ও পর্যাললাচনা-৩ 
কিেধলময স্রষ্টা একিন,  নাকক কতনিন?  

কত্রত্বোদ সম্পলকয মসন্ট পল ও প্রচকলত োইলেললর েিেয 

কত্রত্বোদ কেষলয় োইলেলল উকল্লকখত দলীলসমলূহর পর্যাললাচনা 

প্রথম দলীল: কপতা-পতু্র পকরভাষা 

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পুত্রত্ব আকীদা 

কিতীয় দলীল: ঈসা ‘আলাইকহস সালাম ‘কভন্ন িগলতর’ মলময োইলেললর েণযনা 

তততীয় দলীল: ‘আল্লাহ ও ঈসা ‘আলাইকহস সালাম এক ও অ্কভন্ন’ মলময োইলেললর েণযনা  

চতুথয দলীল: ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ললৌকককত্ব 

কুরআলনর কারীলমর আললালক কত্রত্বোদ পর্যাললাচনা  

হাদীলস পালকর আললালক কত্রত্বোদ পর্যাললাচনা 

কত্রত্বোলদ কেশ্বাসীলদর কেরুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর মুোহালার চযাললি  

োইলেললর আললালক কত্রত্বোদ পর্যাললাচনা 

র্ুকির কনকরলখ কত্রত্বোদ পর্যাললাচনা 

কত্রত্বোলদর দলীলসমলূহর পর্যাললাচনা 

প্রথম দলীল ‘কপতা-পুত্র পকরভাষা’ প্রসঙ্গ 

কিতীয় দলীল ‘ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কভন্ন িগলতর’ মলময োইলেললর েণযনা প্রসঙ্গ 

তততীয় দলীল ‘আল্লাহ ও ঈসা ‘আলাইকহস সালাম এক ও অ্কভন্ন’ মলময োইলেললর েণযনা 
প্রসঙ্গ  
চতুথয দলীল ‘ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ললৌকককত্ব িারা ঈশ্বরত্ব প্রমাণ’ প্রসঙ্গ 

‘পকেত্র আত্মা’র ঈশ্বরত্ব 

কিজ্ঞাসা ও পর্যাললাচনা-৪ 
কিেধলময ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ন্তধযান: ক্রলুশ হতযা করা হলয়লছ,  

নাকক সশরীলর আসমালন উকিলয় মনওয়া হলয়লছ?  
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কুরআন-হাদীলসর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম (-এর অ্ন্তধযান) সম্পলকয আকীদা-কেশ্বাস  

কুরআলনর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম-এর অ্ন্তধযান প্রসঙ্গ 

কুরআলনর আললালক ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পুনরায় আগমন প্রসঙ্গ 

হাদীলসর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম-এর অ্ন্তধযান প্রসঙ্গ 

হাদীলসর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পনুরাগমন প্রসঙ্গ 

োইলেললর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ন্তধযান প্রসঙ্গ 

োইলেললর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম-এর পনুরাগমন প্রসঙ্গ 

ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পুনরাগমন: কিেধলমযর প্রচার করলেন,  নাকক ইসলাম ধলমযর?  

ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পুনরুত্থান ঘটনার পর্যাললাচনা 

পাপলমাচলনর কেশ্বাস প্রসঙ্গ 

কুরআন ও হাদীলসর আললালক পাপলমাচলনর কেশ্বাস 

আদম ‘আলাইকহস সালালমর ককথত পাপ প্রসঙ্গ 

মানুলষর ককথত পাপীরূলপ িন্মগ্রহণ প্রসঙ্গ 

োইলেললর আললালক আকদপাপ প্রসঙ্গ 

কুরআন ও হাদীলসর আললালক অ্লন্যর পালপর মোো েহন প্রসঙ্গ 

পাপ মমাচলনর েযাপালর আল্লাহর কনধযাকরত পথ  

োইলেললর আললালক অ্লন্যর পালপর মোো েহন প্রসঙ্গ 

কিেধলমযর অ্র্াকচত ক্রুশপ্রীকত 

কিজ্ঞাসা ও পর্যাললাচনা-৫ 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর নেয়ুত সেযিনীন,  

নাকক মকেল েনী ইসরাঈললর িন্য  

হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর নেুয়লতর সেযিনীনতা 

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মকেল েনী ইসরাঈললর প্রকত মপ্রকরত কছললন  

কিোন েন্ধলুদর আপকে ও তার িোে 

কিজ্ঞাসা ও পর্যাললাচনা-৬ 
মশষ নেী মক? হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম,  

নাকক হর্রত মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম?  
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কুরআলনর আললালক মশষ নেী প্রসঙ্গ 

হাদীলসর আললালক মশষ নেী প্রসঙ্গ 

োইলেললর আললালক মশষ নেী প্রসঙ্গ 

োইলেললর তাওরাত অ্ংলশ মশষ নেীর ভকেষ্যিাণী  

কিেধলমযর এককট দােী ও তার পর্যাললাচনা 

োইলেললর ইকিল অ্ংলশ মশষ নেীর ভকেষ্যিাণী  

আললাকচত ছয়কট পর্যাললাচনার সারসংলিপ এেং আহ্বান  

োইলেললর পুরাতন কনয়লমর পসু্তকসমহূ 

োইলেললর নতনু কনয়লমর পসু্তকসমহূ  
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ভূকমকা 

 امحلد هلل رب العلمني والصالة عىل النىب الكرمي

‘কিেধময:  ককছ ু কিজ্ঞাসা ও পর্যাললাচনা’ শীষযক েইকট 
কিেধলমযর উপর এককট েস্তুকনষ্ঠ পর্যাললাচনা গ্রন্থ। এলত 
একিন পািকলক কনরলপি দতকষ্টলকাণ মথলক কিেধলমযর 
েযাপালর কচন্তা- ভােনার আহ্বান িানালনা হলয়লছ। সঙ্গত 
কারলণই এলত আক্রমণাত্মক ও কেলিষমূলক আচরণ ককংো 
সাম্প্রদাকয়ক দতকষ্টভকঙ্গর মকালনা উচ্চারণ সতকযতার সালথ 
পকরহার করার মচষ্টা করা হলয়লছ। ধমযীয় মগাোঁড়ামী ও 
সংকীণযতা,  অ্কতরিন ও অ্সতকযতা একড়লয় সতয ও ন্যালয়র 
পথ গ্রহলণর কনলেদন করা হলয়লছ। 

এ ‘পর্যাললাচনা গ্রন্থ’ প্রণয়লনর পূলেয সংকিষ্ট কেষলয় 
গলেষণাকালল কিেধলমযর মমৌকলক ছয়কট কেষলয় োইলেললর 
কেপরীতমুখী েিলেয আমরা কেকিত হলয়কছ। আমালদর এ 
গ্রলন্থ মস কেষয়সমূলহর পর্যাললাচনার প্রকতই সম্মাকনত পািলকর 
দতকষ্ট আকষযলণর মচষ্টা করা হলয়লছ। কেষয়গুললা কনম্নরূপ-  

১.  কিেধলময অ্নুসরণীয় মক? র্ীশু কিে,  নাকক মসন্ট পল? 

২.  ‘োইলেল’ আল্লাহর নাকর্লকতত তাওরাত ও ইকিল,  নাকক 
মসন্ট পললর ধমযগ্রন্থ? 

৩.  কিেধলময স্রষ্টা একিন,  নাকক কতনিন? 

৪.  কিেধলময ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ন্তধযান:  ক্রুলশ 
হতযা করা হলয়লছ,  নাকক সশরীলর আসমালন উকিলয় মনওয়া 
হলয়লছ? 
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৫.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর নেুয়ত সেযিনীন,  
নাকক মকেল েনী ইসরাঈললর িন্য? 

৬.  মশষ নেী মক? হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম,  নাকক 
হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম? 

কিেধলমযর মমৌকলক এ ছয়কট কেষয় কনলয়ই আমরা আমালদর 
পর্যাললাচনা সংলিপণ করললও সংকিষ্ট কেষলয় সকিক কসোলন্ত 
উপনীত হওয়ার কনকমলে র্লথষ্ট দলীল- প্রমালণর আললালক 
কনরলপি দতকষ্টলকাণ মথলক আললাচনা সমতে করার মচষ্টা করা 
হলয়লছ। আশা ককর,  সতযসন্ধানী পািক কিেধলমযর উপর 
আমালদর এ দালীকলক ও কনরলপি পর্যাললাচনা মূলযায়ন 
করলেন এেং এ পর্যাললাচনার আলেদন ও কনলেদলনর সলঙ্গ 
ঐকমতয মপাষণ করলেন।  

উেতকত প্রসঙ্গ 
১.  কেষয়েস্তুর প্রমালণ আমরা োংলা োইলেললর পাশাপাকশ 
আগ্রহী পািকলদর িন্য ইংলরকি োইলেললর উেতকতও তলুল 
কদলয়কছ। মর্ন কিেধলমযর আললাচনা কিেধমযীয় সমালি স্বীকতত 
‘মমৌকলক উৎসগ্রলন্থ’র উেতকত- সমতে হয়।  

২.  ইংলযালন্ডর রািা প্রথম মিমস- এর সমলয় ১৬১১ 
কিোলে ইংলরকি ভাষায় োইলেললর কেশুে অ্নুোদ প্রকাশ 
করা হয়। একটই অ্ন্যান্য ভাষার ককতােুল মমাকাদ্দালসর মূল 

কভকে। ইংলরকি এ অ্নুোদকট ককং মিমস ভাসযন 

,  সংলিলপ  নালম পকরকচত। ইংলরকি 

োইলেললর উেতকতর মিলত্র আমরা সাধারণত ( ) - এর 

নতুন সংস্করণ ( ) - এর হুেহু অ্নুসরণ কলরকছ। মকননা,  
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োইলেললর কেকভন্ন অ্নুোদ ও সংস্করণ থাকা সলতযও 
কিেসমালির সেযেতহৎ মেকণর মালে ‘ককং মিমস ভাসযন’ই 
সেযাকধক িনকপ্রয় এেং ইংলরকি োইলেল সংস্করণগুললার মলধয 
প্রাচীনতম। সূত্র:  

 

তলে হ্াোঁ,  মিত্রকেলশলষ করভাইিড োন্ডাডয ভাসযন ( )  

মথলকও আমরা উেতকত গ্রহণ কলরকছ। এ িাতীয় মিলত্র টীকায় 
তা কললখ মদওয়া হলয়লছ।  

৩.  োইলেল ও অ্ন্যান্য ইংলরকি গ্রলন্থর উেতকতগুললা র্লের 
সালথ সম্পাদনা কলর কদলয়লছন ইংলরকি ভাষা কেলশষজ্ঞ 
আলমকরকা কনোসী . । 

কর্কন েতযমালন 

মত কশিকতা করলছন।  

৪.  োইলেললর োংলা উেতকতর মিলত্র আমরা ‘োংলালদশ 
োইলেল মসাসাইকট’ কততযক ১৯৭৩ সালল প্রকাকশত িন মককরর 
‘পকেত্র োইলেল’ মথলক হুেহু তুলল কদলয়কছ। তলে মিত্রকেলশলষ 
মর্খালন িন মককরর অ্নুোদ প্রাচীনতার দরুণ দুলেযাধয মলন 
হলয়লছ,  মসখালন ‘ককতােুল মমাকাদ্দাস’ মথলকও উেতকত মদওয়া 
হলয়লছ। এ িাতীয় মিলত্র টীকায় তা কললখ মদওয়া হলয়লছ।  

৫.  োইলেললর পকরকচকত কেস্তাকরতভালে মূল গ্রলন্থর আললাচনায় 
সকন্নলেকশত হলয়লছ। তলে োইলেললর োংলা ও ইংলরকি উেতকত 
অ্নুধােলনর সুকেধালথয গ্রলন্থর মশলষ পুরাতন ও নতুন কনয়লমর 
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সকল পুস্তলকর এককট ‘কনঘযণ্ট’ সংর্ুি করা হলয়লছ। গ্রন্থ 
পালির আলগ সম্মাকনত পািক এ কনঘযণ্ট পলড় কনলল উেতকতর 
‘অ্পকরকচত’র ভাে দূর হলে আশা করা র্ায়।  

৬.  োইলেললর উেতকতর মিলত্র আমরা প্রথমত সংকিষ্ট পুস্তলকর 
নাম,  অ্তঃপর অ্ধযায় নম্বর,  এরপর পদ নম্বর উলল্লখ 
কলরকছ। মর্মন ( মকথ ১৫: ২৪) - এর অ্থয হললা,  মকথ নামক 
পুস্তলকর ১৫তম অ্ধযালয়র ২৪ নং পদ।  

৭.  োইলেললর উেতকত পালির মিলত্র এ কথা মলন রাখা 
আেশ্যক মর্,  পর্যাললাচনায় কিেধলমযর আকীদা- কেশ্বালসর 
কেপরীলত প্রমাণ কহলসলে োইলেললর উেতকত মকেল এ িন্যই 
মদওয়া হলয়লছ মর্,  কিেধলময এ গ্রন্থ ধমযীয় কেষলয় ‘দলীল-
প্রমাণ’ কহলসলে কেলেকচত।  

৮.  পকরভাষাগত আললাচনায় আমরা সাধারণত োইলেল ও 
কিেধলমযর পকরভাষাই েযেহার কলরকছ। মর্মন,  ঈশ্বর = 
আল্লাহ,  ভােোদী = নেী,  ভােোণী = নেীর োণী,  মমাকশ 
= মূসা আ. ,  র্ীশু = ঈসা আ. ,  ইশ্মালয়ল = ইসমাঈল 
ইতযাকদ। মিত্রকেলশলষ েন্ধনীলত প্রলয়ািনীয় েযাখযাও কলর 
মদওয়া হলয়লছ।  

৯.  পর্যাললাচনালক প্রামাণয করলত কগলয় অ্লনক কিোন 
পকন্ডত ও গলেষকলদর েিেযও উেতত করলত হলয়লছ। 
ইংলরকি মলখক ও গলেষকগলণর নাম োংলায় মলখার মিলত্র 
মকালনা োংলা ভাষাভাকষর রচনার উপর কনভযর না কলর আমরা 
র্থাসাধয মচষ্টা কলরকছ সংকিষ্ট ভাষার  ো 

‘উচ্চারণ নীকত’ অ্নুসালর োংলায় তা কললখ কদলত। েযকি 
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সুকনকদযষ্টকরলণর স্বালথয মিত্রকেলশলষ সংকিষ্ট েযকির মততুয সনও 
েন্ধনীলত উলল্লখ করা হলয়লছ।  

১০.  োনযাোলসর োইলেল প্রসঙ্গ 

এ ককতালে দু- এক িায়গায় োনযাোলসর োইলেল মথলকও 
উেতকত মদয়া হলয়লছ। কিেধলমযর অ্নুসারীগণ োনযাোলসর 
োইলেললক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর সাহােী প্রকতত 
োনযাোলসর কলকখত মলন কলরন না। তালদর মলত এ 
সুসমাচারকট মকালনা মুসলমালনর রচনা। এ ধারণার মমৌকলক 
কারণ হললা,  

( ১)  কনভযরলর্াগয মকালনা সূলত্র এ গ্রন্থ োনযাোস হলত আমালদর 
কনকলট মপৌোঁলছকন।  

( ২)  এ োইলেলল মসন্ট পললর কেরুলে মিারাললা আললাচনা 
করা হলয়লছ এেং প্রকসে োইলেললর কেপরীলত ইসলাম ও 
মুসলমানলদর ধময ও নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর সমথযলন সুস্পষ্ট েণযনা রলয়লছ। 
( এনসাইললাকপকডয়া আলমকরকানা ৩/ ২৬২)  কনেন্ধ:  োনযাোস)  

‘োনযাোলসর নালম প্রকসে োইলেলকট োনযাোলসর নয়’-  প্রমালণ 
এ দু’কট আপকের মকানকটই গ্রহণলর্াগয মলন হয় না। মকননা,  
মকালনা গ্রন্থ আসমানী গ্রন্থ কহলসলে স্বীকতত হওয়ার িন্য র্কদ 
“গ্রন্থকট মকালনা নেীর মাধযলম কলকখত হওয়া এেং উি নেী 
গ্রন্থকটলক মর্ভালে মরলখ মগলছন,  হুেহু মকালনা ধরলণর 
পকরেতযন,  পকরেধযন ো কেকতকত ছাড়া গ্রন্থকট ‘অ্কেকচ্ছন্ন সূলত্র’ 
পরেতযীলদর কনকট মপৌোঁছা’র কেষয়কট কিেধলময স্বীকতত শতয 
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হয়,  তলে মতা এ সমীিানীকত অ্নুসালর প্রকসে মকালনা 
োইলেলই ‘ঐশী গ্রন্থ’ হওয়ার মর্াগযতা রালখ না।  

কিতীয়ত,  প্রকসে োইলেললর কেলরাধী ো কেপরীত েিেয থাকা 
এেং ইসলাম ও মুসলমানলদর সমথযলন েিেয থাকাও 
আশ্চলর্যর মলন হলে না,  র্কদ োনযাোস ও মসন্ট পললর 
ইকতহাস ককছুটা পর্যাললাচনা করা হয়।  

োনযাোস কছললন হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
হাওয়াকরকয়যন ো সহচরলদর উচ্চতম মর্যাদার অ্কধকারী এেং 
অ্ন্যতম সাহােী। সূত্র:  এ মলময প্রকসে োইলেলল রলয়লছ,  “ইউসুফ 
নালম মলকের েংলশর একিন মলাক কছললন। সাইপ্রাস িীলপ তার োকড় 
কছললা। তালক সাহাকেরা োনযাোস অ্থযাৎ উৎসাহদাতা ( ো উপলদলশর 
পুত্র)  েলল ডাকলতন। তার এক খন্ড িকম কছললা,  কতকন মসটা কেকক্র 
কলর টাকা এলন সাহােীলদর পালয়র কালছ রাখললন।” ( মপ্রকরত ৪: ৩৬-
৩৭)   

োইলেললর েণযনামলত অ্ললৌকককভালে দালমশলকর পলথ র্ীশুর 
দশযন লাভ কলর কনলিলক র্ীশুর অ্নুসারী দােী করার আলগ 
মসন্ট পল কছললন কট্টর ইয়াহুদী এেং ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর অ্নুসারীলদর উপর িুলুম কনর্যাতলন কসেহস্ত। সূত্র:  
মসন্ট পল কনলিই েললন,  “আকম প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পলথর ( র্ীশুর 
পলথ র্ারা চললতা)  প্রকত উপদ্রে ককরতাম,  পুরুষ ও স্ত্রীললাককদগলক 
োোঁকধয়া কারাগালর সমপযণ ককরতাম।” ( মপ্রকরত ২২: ৪)   

প্রথম কদলক মসন্ট পললর ভকূমকা েুেলত না মপলর োনযাোস 
তালক ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ন্যান্য সহচরলদর তার 
( মসন্ট পললর)  েযাপালর আশ্বস্ত কলরন। সূত্র:  ককন্তু োনযাোস 
তালক সলঙ্গ কলর সাহােীলদর কালছ কনলয় কগলয় তালদর িানাললন,  
দালমলস্কর পলথ মশৌল ককভালে হর্রত ঈসালক মদখলত মপলয়কছললন এেং 
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ঈসা ককভালে তালদর সলঙ্গ কথা েললকছললন। আর দালমলস্ক ঈসার সম্বলন্ধ 
ককভালে কতকন সাহলসর সলঙ্গ তােলীগ কলরকছললন। ( মপ্রকরত ৯:  ২৬-
২৭)  

প্রাথকমক সমলয় োনযাোস এেং মসন্ট পল একইসালথ র্ীশু 
কিলের ধময প্রচালর ব্রত কছললন। সূত্র:  “আর োণযো ও মশৌল 
( পল)  আপনালদর পকরচর্যযা- কার্যয সম্পন্ন ককরোর পর কর্রূশাললম হইলত 
প্রতযাগমন ককরললন;  মর্াহন র্াহালক মাকযও েলল,  তাোঁহালক সলঙ্গ 
লইললন।” ( মপ্রকরত ১২: ২৫)  

ককন্তু একপর্যালয় তালদর উভলয়র মালে িন্দ্ব মদখা কদললা। এ 
মলময োইলেললর েণযনা কনম্নরূপ-  

“ককন্তু মপৌল ও োনযাোস একন্টয়লকই রইললন। মসখালন তারা 
আরও অ্লনলকর সলঙ্গ মােুলদর কালাম কশিা কদলত ও 
তােলীগ করলত থাকললন। ককছুকদন পলর মপৌল োনযাোসলক 
েলললন,  ‘মর্সে িায়গায় আমরা মােুলদর কালাম তােলীগ 
কলরকছ,  চল এখনই মসইসে িায়গায় কফলর কগলয় ঈমানদার 
ভাইলদর সলঙ্গ মদখা ককর এেং তারা মকমনভালে চলল তা 
মদকখ। তখন োনযাোস ইউলহান্নালক সলঙ্গ কনলত চাইললন। এই 
ইউলহান্নালক মাকয েললও ডাকা হলতা। মপৌল ককন্তু তালক সলঙ্গ 
মনওয়া ভাললা মলন করললন না। কারণ মাকয পামফুকলয়ালত 
তালদর মছলড় চলল কগলয়কছললন এেং তালদর সলঙ্গ আর কাি 
কলরনকন। তখন মপৌল ও োনযাোলসর মলধয এমন মলতর 
অ্কমল হল মর্,  তারা এলক অ্লন্যর কাছ মথলক আলাদা হলয় 
মগললন। োনযাোস মাকযলক কনলয় িাহালি কলর সাইপ্রাস িীলপ 
মগললন। আর মপৌল সীললক মেলছ কনললন।” ( মপ্রকরত ১৫:  
৩৫- ৪১)  
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এ কেলচ্ছলদর পর আোর তালদর সম্পকয পুনঃস্থাকপত হলয়কছললা 
মলময মগাটা োইলেলল মকালনা েণযনা মনই। তার মালন এ 
কেলচ্ছদ কছললা কচরতলরর িন্য। সঙ্গী কনেযাচলনর তচু্ছ ঘটনালক 
মকন্দ্র কলর একই আদলশযর অ্নুসারী দুই েযকির মালে এমন 
মারাত্মক মতকেলরাধ হওয়াটা কেিয়কর। উপরন্তু তালদর এ 
মতকেলরালধর েযাপালর মপ্রকরত পুস্তলক লূক মর্ শে েযেহার 
কলরলছন,  তা অ্স্বাভাকেক ককিন। কমোর এ এম মেইকলক 

 েললন,   

এোর লূক কেশ্বস্ততার সালথ ( মপৌল ও োনযাোস,  এই দুই)  
সফর সঙ্গীিলয়র মলধয মদখা মদওয়া মেদনাদায়ক কেলচ্ছদ-
কাকহনী েণযনা কলরলছন। কতকন মর্ শে েযেহার কলরলছন 

 তা েড় ককিন। . . . কনউ মটোলমলন্ট মস 

শেকট এছাড়া আর এক িায়গালতই ( প্রকাকশত কালাম ৬:  
১৪)  েযেহৃত হলয়লছ,  মর্খালন আকাশমন্ডলী ধ্বংস হলয় 
কেকচ্ছন্ন হলয় র্াওয়ার কথা িানালনা হলয়লছ। 

 

কালিই দতঢ়ভালে ধারণা করা মর্লত পালর মর্,  তালদর উভলয়র 
মতকেলরাধ কছললা আদশযগত। সূত্র:  উলল্লখয,  লূক কছললন মসন্ট 
পললর কশষ্য। কালিই গুরুর অ্পরাধ ঢাকলত খুে সম্ভে এখালন ঘটনার 
কারণ েণযনায় মকালনা “ত্রুকট” রলয়লছ! )   

অ্থযাৎ মসন্ট পল র্খন হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
তাওহীদী ধমযলক কনিস্ব মতাদলশযর রূপদালনর মচষ্টা শুরু 
কলরন,  তখন োনযাোস তালক পকরতযাগ কলরন। মসন্ট পল 
ও োনযাোলসর এ আদকশযক মতকেলরাধলক সামলন মরলখ র্কদ 
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কচন্তা করা হয়,  তলে এটা অ্সম্ভে মলন হয় না মর্,  এরপরই 
োনযাোস মসন্ট পললর স্বরূপ উদঘাটলনর িন্য এককট সুসমাচার 
রচনা করলেন এেং তালত মসন্ট পললর স্বরূপ উদঘাটনসহ 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর তাওহীদ ও একত্বোলদর 
কেলরাধী ভ্রান্ত আকীদা- কেশ্বালসর অ্পলনাদন করলেন!   

কালিই োনযাোলসর োইলেল রচনা করা এেং তালতর প্রকসে 
মসন্ট পলীয় োইলেললর কেলরাধী কথা থাকা আশ্চলর্যর মকালনা 
কেষয় নয়;  েরং োনযাোস মর্ সকতযই পলকেলরাধী এককট 
োইলেল রচনা কলরকছললন,  তা দতঢ়ভালে কেশ্বাস করলত হয় 
এ কারলণ মর্,  পকশ্চমা পকন্ডত ‘এককসলহালমা’  

তার গ্রলন্থ প্রাচীন কিোন ধমযগুরুগণ র্ীশু কিে ো তাোঁর 
মপ্রকরত কশষ্যগণ ো তালদর অ্নুসারীগলণর নালম প্রচাকরত মর্ 
সকল পুস্তক ও পলত্রর নাম উলল্লখ কলরলছন,  ককন্তু েতযমালন 
মসগুললা অ্েলুপ্ত রলয়লছ,  তার এককট তাকলকা কদলয়লছন। 
অ্েলুপ্ত এ ককতােসমূলহর তাকলকায় কতকন ‘োনযাোলসর 
োইলেলল’র কথা স্বীকার কলরলছন। ‘এনসাইললাকপকডয়া 
আলমকরকানা’ ( ৩/ ২৬২) - মতও োনযাোলসর োইলেললর 
অ্কস্তলত্বর কথা স্বীকার করা হলয়লছ।  

পকেত্র কুরআলনর ইংলরকি অ্নুোদক  [ িিয 

মসল]  তার অ্নুোদ গ্রলন্থর সূত্র:  

   

ভকূমকায় এ অ্েলুপ্ত োইলেলকট প্রাকপ্তর মর্ ঘটনা উলল্লখ 
কলরলছন,  তার সারমময হললা,  আনুমাকনক মষাড়শ শতাকের 
মশষ কদলক কেশপ ইরাকনয়ালসর মলখা ককছ ু কচকি লযাকটন রাকহে 
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( কিোন সন্নযাসী)  ফ্রামাকরলনার হস্তগত হয়। র্ার এককটলত 
মসন্ট পললর কলিার সমাললাচনা এেং োনযাোলসর োইলেললর 
কথা উলল্লখ কছললা। ইরাকনয়ালসর এ কচকি মথলক ফ্রামাকরলনা 
োনযাোলসর োইলেললর প্রকত আগ্রহী হলয় ওলিন। পরেতযীলত 
েন্ধেুর মপাপ পঞ্চম কসক্সটাস [ Si xt us] - এর েযকিগত 
পািাগার মথলক ইতাকলয়ান ভাষায় োনযাোলসর োইলেললর 
এককট ককপ ফ্রামাকরলনার হস্তগত হয়। সূত্র:  পরেতযী সমলয় তার 
কেকভন্ন অ্নুোদ প্রকাকশত হয়। োংলা ভাষায়ও ককে আফিাল মচৌধুরী 
ইংলরকি মথলক এর োংলা অ্নুোদ কলরলছন,  র্া োংলালদশ মকা-
অ্পালরকটভ েুক মসাসাইকট প্রকাশ কলরলছ। োনযাোলসর োইলেলল মসন্ট 
পললর কেভ্রাকন্ত প্রকালশর সালথ সালথ আলখরী নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর নাম সহকালর র্ীশুর ভকেষ্যিাণী উকল্লকখত 
হলয়লছ। 

সারকথা,  োনযাোস কততযক মসন্ট পলীয় োইলেললর কেলরাধী 
এককট োইলেল রচনার র্লথষ্ট মর্ৌকিক কারণ মর্মন রলয়লছ,  
মতমকন োস্তকেক- পলিই তা কলকখত হওয়া এেং প্রাপ্ত হওয়ার 
ঐকতহাকসক প্রমাণও রলয়লছ। কালিই ‘প্রচকলত োইলেল-
কেলরাধী েিেয থাকার কারলণই একট মকালনা মুসলমালনর 
মলখা হলত হলে’-  এর মকালনা মর্ৌকিকতা মনই। উপরন্তু 
কলয়ককট কেষয় কচন্তা করলল এ সুসমাচারকট মর্ মকালনা 
মুসলমালনর মলখা নয়,  তা দতঢ়ভালে কেশ্বাস করলত হয়। 
পািক লিয করুন-  

ক.  এ সুসমাচালরর ভাষাশশলী,  পকরভাষা ইতযাকদ প্রমাণ কলর 
মর্,  তা প্রথম কিেীয় শতলকই কলকখত।  
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খ.  ৭ম/ ৮ম কিেীয় শতক মথলক ঊনকেংশ শতক পর্যন্ত 
শতশত মুসকলম পকন্ডত কিেধলমযর আললাচনা,  সমাললাচনা 
ও োইলেললর আললালক মুহাম্মাদ ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম)  ইতযাকদ কেষলয় আললাকপাত কলরলছন। মকউই 
কখলনা োনযাোলসর উেতকত মদনকন। র্কদ মকালনা মুসলমান একট 
কললখ থাকলতন,  তলে কিোনলদর কেরুলে হাকতয়ার কহলসলে 
সুসমাচারকটর কথা অ্েশ্যই কতকন মুসলমানলদরলক অ্েকহত 
করলতন;  কনলির কালছ লুককলয় রাখলতন না!  

কালিই কিেধলমযর অ্নুসারীগণ র্কদ কনভযরলর্াগয সতূ্র না 
থাকার পরও প্রকসে োইলেলসমূহলক গ্রহণলর্াগয েলল মমলন 
কনলত পালরন,  তাহলল োনযাোলসর োইলেললকও গ্রহণলর্াগয 
মমলন মনওয়াটা তালদর িন্য অ্তযােশ্যক হলয় র্ায় ( র্কদও 
মুসলমানলদর কনকলট মকান োইলেলই প্রমাণ কহসালে স্বীকতত 
নয়)  । 

 

 

 

 

 

 

 

মশাকরলগার্ারী ও কনলেদন 
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পকরলশলষ েই প্রকালশর এ শুভ মুহূলতয োোর মশাকরলগার্ারী 
কহলসলে েলকছ,  এই ককতাে প্রস্তুতকালল অ্লনলক অ্লনকভালে 
আমালক সহলর্াকগতা কলরলছ। তন্মলধয আর্ীর্াম মমৌলেী 
মাহমূদুল হাসান- এর নাম কেলশষভালে মলন পড়লছ। আল্লাহ 
তা‘আলা সকললক ইললম নালফ’ দান করুন এেং ককতােকট 
সেযস্তলরর মুসলমানলদর িন্য উপকারী োকনলয় কদন। আমীন!  

ককতােকট কনভুযল করার েযাপালর আমরা র্থাসাধয মচষ্টা কলরকছ। 
এতদসলত্ত্বও ভলু রলয় র্াওয়া অ্স্বাভাকেক নয়। কালিই মকালনা 
কহতাকাংিী ভলু ধকরলয় কদলল পরেতযী সংস্করলণ আমরা তা 
শুধলর মনলো,  ইনশাআল্লাহ। 

কেনীত 
মুফতী মনসূরুল হক 
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস,  
িাকম‘আ রাহমাকনয়া আরাকেয়া,  
আলী অ্যান্ড নূর করলয়ল এলেট,  মুহাম্মাদপুর,  ঢাকা 
১লা রমার্ান ১৪৩৯ কহ.  
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খ্রিজ্ঞাসা ও পর্মাল াচনা -১ 

কিস্টধলময অনুসরণীয় কি? 
র্ীশু কিস্ট, নাকি কসন্ট প ? 

েতযমান কিেসমাি কনলিলদরলক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর অ্নুসারী দােী কলর থালকন। ককন্তু তালদর ধমযগ্রন্থ 
োইলেল েললছ কভন্ন কথা। োইলেললর েণযনা িারা েতযমান 
কিেসমাি হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর নয়;  েরং 
মসন্ট পললর অ্নুসারী েলল প্রতীয়মান হয়। প্রচকলত কিেধলমযর 
সলঙ্গ োইলেলল েকণযত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর কথা ও 
কালির সলঙ্গ মকালনা কমল খুোঁলি পাওয়া র্ায় না। ইয়াহুদী 
েংলশাদ্ভূত মসন্ট পল কিেধলমযর নালম সুলকৌশলল কিোনলদর 
মলধয কনিস্ব মতাদলশযর অ্নুপ্রলেশ ঘকটলয়লছ েলল প্রমাকণত 
হয়। 

পল কছললন কেেশালী মরামীয় কপতার সন্তান। কতকন কছললন 
উচ্চকশকিত। মরামীয়,  গ্রীক মপৌেকলকলদর প্রভালে প্রভাকেত 
হলয় মসন্ট পল মরামান,  গ্রীক অ্কেশ্বাসী ও দাশযকনক মেলটার 
মতোদলক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আনীত মূল-
কশিার মলধয অ্নুপ্রলেশ ঘটান। এভালে তার হালত কিেধময 
একইসলঙ্গ গ্রীক,  পুরান,  মরামীয় উপকথা,  কমশরীয়,  মেলটার 
দশযন,  সন্নযাসধময প্রভতকত মতোলদর সমকিত রূলপ পকরণত 
হয়।  

আমরা কশলরানালমর আললাচনা শুরু করার পূলেয এেং মসন্ট 
পল উদ্ভাকেত কিেোলদর মূল কভকে এেং এর কেপরীলত 
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হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আনীত তাওহীদ ও 
একত্বোলদর ধলমযর মলধয পাথযকয িানার আলগ প্রথলম মসন্ট 
পললর পকরচয় তুলল ধরকছ-  

মসন্ট পললর িন্ম ও ধময পকরচয় 
মসন্ট পললর  মূল নাম সল । কতকন েতযমান 

তুরলস্কর তারসূস  ো সাইললকশয়া - অ্ঞ্চলল 

িন্মগ্রহণ কলরন। সূত্র:  মপ্রকরত 

 মপ্রকরত 
  

কতকন িাকতলত মরামীয় মাততভাষায় গ্রীক এেং ধলময ইয়াহুদী 
কছললন। সূত্র:  মপ্রকরত 

 মরামীয় 
 মপ্রকরত 

ধলময ইয়াহুদী হললও ইয়াহুদী ধময ও ধমযশালস্ত্রর সলঙ্গ তার 
পকরচয় কছললা সামান্যই। তলে কতকন গ্রীক- মরামান ধময ও 
দশযলন েযাপক অ্কভজ্ঞ কছললন। মসন্ট পল হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর সমসামকয়ক কছললন,  ককন্তু ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর িীেদ্দশায় কতকন তাোঁলক কখলনা 
মদলখনকন। 

মর্ৌেনকালল কতকন কহব্রু ভাষা কশলখকছললন। তার ধমযাচার ও 
ধমযকশিা সম্পলকয কতকন কনলিই েললন,  “আকম ইয়াহুদী,  
সাইললকশয়া- এর তারসূস নগলর আমার িন্ম;  ককন্তু এই নগলর 
গমলীলয়ললর চরলণ মানুষ হইয়াকছ,  পপততক েযেস্থার সকূ্ষ্ম 
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কনয়মানুসালর কশকিত হইয়াকছ;  আর আপনারা সকলল অ্দযাকপ 
মর্মন আলছন,  মতমকন আকমও ঈশ্বলরর পলি উলদযাগী 
কছলাম।” ( মপ্রকরত ২২: ৩)  সূত্র:  

 

অ্ন্যত্র কতকন স্বীয় ধময পালন প্রসলঙ্গ েললন,  “আকম অ্ষ্টম 
কদলন ত্বকলছদপ্রাপ্ত,  ইস্রালয়ল- িাতীয় কেন্যামীন েংশীয়,  
ইব্রীকুলিাত ইব্রীয়,  েযেস্থার সম্বলন্ধ ( মূসার শরী‘আত 
পাললনর েযাপালর আকম একিন)  ফরীশী, ” ( কফকলপীয় ৩: ৫)  
সূত্র:  

 

সুতরাং েুো মগললা,  পল কছললন একিন মগাোঁড়া ইয়াহুদী ও 
ধমযান্ধ ফরীশী। এর েযাখযাও তার িোনীলত শুনুন-  

“োলযকাল অ্েকধ আমার আচার েযেহার,  র্াহা আকদ হইলত 
স্বিাতীয়লদর মলধয এেং কর্রূশালললম হইয়া আকসয়ালছ,  তাহা 
কর্হূদীরা সকললই িালন;  তাহারা প্রথমােকধ আমালক জ্ঞাত 
হওয়ালত ইচ্ছা ককরলল এই সািয কদলত পালর মর্,  আমালদর 
ধলম্মযর মলধয সেযালপিা সূক্ষ্মাচারী ( মগাোঁড়া)  সম্প্রদায় অ্নুসালর 
আকম ফরীশী মলত িীেন র্াপন ককরতাম।” ( মপ্রকরত ২৬: ৪-

৫)  সূত্র:  

 

মসন্ট পললর প্রাথকমক িীেন 
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প্রথম িীেলন পল কছললন মূলত হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালাম ও তার সাহােীলদর প্রকত কেলিষী এেং কিে ধমযমলতর 
মঘার কেলরাধী। পললর কনলির েণযনায় শুনুন-   

ক.  “আকম প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পলথর ( র্ীশুর পলথ র্ারা 
চললতা)  প্রকত উপদ্রে ককরতাম,  পুরুষ ও স্ত্রীললাককদগলক 
োোঁকধয়া কারাগালর সমপযণ ককরতাম।” ( মপ্রকরত ২২: ৪)  সূত্র:  

খ.  এ সম্পলকয পল আলরা েললন,  “আর সমস্ত সমাি- গতলহ 
োর োর তাোঁহাকদগলক শাকস্ত কদয়া েলপূেযক ধমযকনো করাইলত 
মচষ্টা ককরতাম,  এেং তাোঁহালদর কেরুলে অ্কতমাত্র উন্মে হইয়া 
কেলদশীয় নগর পর্যন্তও তাোঁহাকদগলক তাড়না ককরতাম।” ( মপ্রকরত 
২৬: ১১)  সূত্র:  

 

গ.  এসে করলতন পল তার ইয়াহুদী ধমযান্ধতার কারলণ। এ 
েযাপালর পল েললন,  “আকমই ত মলন ককরতাম মর্,  
নাসরতীয় র্ীশুর নালমর কেরুলে অ্লনক কার্য করা আমার 
কতযেয। আর আকম কর্রূশালললম তাহাই ককরতাম;  প্রধান 
র্ািকলদর কনকলট িমতাপ্রাপ্ত হইয়া পকেত্রগলণর মলধয 
অ্লনকলক আকম কারাগালর েে ককরতাম,  ও তাোঁহালদর 
প্রাণদলন্ডর সমলয় সম্মকত প্রকাশ ককরতাম; ” ( মপ্রকরত ২৬: ৯-
১০)  সূত্র:  
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ঘ.  পল এলিলত্র সীমাহীন চরমপন্থা অ্েলম্বন কলরকছললন। এ 
সম্পলকয পল েললন,  “মতামরা ত কয়হূদী- ধলময আমার পূেযকার 
আচার েযেহালরর কথা শুকনয়াছ;  আকম ঈশ্বরমন্ডলীলক 
অ্কতমাত্র তাড়না ককরতাম ও তাহা উৎপাটন ককরতাম” 
( গালাতীয় ১: ১৩)  সূত্র:  

 

মসন্ট পললর র্ীশু- দশযন এেং কিোনত্রাতা- রূলপ আকেভযাে 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর আসমালন আলরাহলনর পর 
তাোঁর মপ্রকরত সহচর ও অ্নুসারীরা তাোঁর আনীত ধমযলক আোঁকলড় 
ধলর থালকন। ককন্তু ইয়াহুদীরা সহিাত শত্রুতােশত তাোঁর 
ধমযলক সমূলল কেনষ্ট করলত সলচষ্ট হয়। এ িন্য তারা তাোঁর 
অ্নুসারীলদর ওপর চরম কনর্যাতন চালায়। ইয়াহুদী মসন্ট পলও 
কছললন হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর শত্রুলদর অ্ন্যতম।  

ককন্তু এভালে শত িুলুম- অ্তযাচার কলরও পল হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর অ্নুসারীলদরলক তালদর ধময মথলক 
মফরালত পারললন না। এোর কতকন কূটলকৌশললর আেয় 
কনললন;  েন্ধলুেলশ শত্রুতার পথ অ্েলম্বন করললন। কতকন 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর ধমযকটলকই িত- কেিত 
কলর ধ্বংস করার দুরকভসকন্ধ আোঁটললন এেং মস মলত কনলিলক 
কিেধলময দীকিত েলল আত্মপ্রকাশ করললন। 

ঘটনাক্রলম এ সময় হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
োলরািন প্রধান কশলষ্যর মলধয িুদাস- এর শূন্য পদকট পূণয 
করার অ্িুহাত পাওয়া মগললা। কারণ,  েনী ইসরাঈললর ১২কট 
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মগালত্রর কেচার- কেলেচনা করার িন্য নাকক ১২িন কশলষ্যর 
িন্য ১২কট কসংহাসন রলয়লছ।  

“মর্ন মতামরা আমার রালিয আমার মমলি [ মভািন িলসায়]  
মভািন পান কর;  আর মতামরা কসংহাসলন েকসয়া ইস্রালয়ললর 
িাদশ েংলশর কেচার ককরলে।” ( লূক ২২: ৩০)  সূত্র:  

 

তখন কপতর িোলে তাোঁলক েলললন,  “মদখুন,  আমরা সমস্তই 
পকরতযাগ কলর আপনার অ্নুসারী হলয়কছ;  আমরা তলে কক 
পাইে?” র্ীশু তাোঁহাকদগলক ককহললন,  “আকম মতামাকদগলক 
সতয ককহলতকছ,  মতামরা র্ত িন আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছ,  
পুনঃসতকষ্টকালল,  র্খন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতালপর কসংহাসলন 
েকসলেন,  তখন মতামরাও িাদশ কসংহাসলন েকসয়া ইস্রালয়ললর 
িাদশ েংলশর কেচার ককরলে।” ( মকথ ১৯: ২৭- ২৮)  সূত্র:  

  

মসন্ট পল এ শূন্য পদকট পূণয করার সুলর্াগ মপলয় কনলিলক 
র্ীশুর ত্রলয়াদশতম মপ্রকরত েলল দােী কলর েসললন এেং 
কতকন এ েযাপালর কিোনলদরলক নানাভালে প্রভাকেত করললন। 
নমুনা মদখুন-  

“মপৌল,  ঈশ্বলরর ইচ্ছায় িীষ্ট র্ীশুর মপ্রকরত,  এেং তীমকথয় 
ভ্রাতা-  কলসীলত মর্ সকল পকেত্র মলাক ও কেশ্বস্ত ভ্রাতা 
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িীলষ্ট আলছন,  তাোঁহালদর সমীলপ।” ( কলসীয় ১: ১- ২)  সূত্র:  

 

এ পর্যালয় পল ‘মপ্রকরত’ পদলাভ ও কিেধলমযর কান্ডারী 
দােীর পেধতা প্রমাণ কলর সমালির কনকট কেশ্বাসভািন 
হওয়ার িন্য এক অ্কভনে কাকহনী পতরী করললন। কতকন রািা 
অ্কগ্রলপর কালছ কগলয় েলললন-  

“এই উপললি প্রধান র্ািকলদর কনকলট িমতা ও আজ্ঞাপত্র 
লইয়া আকম দলম্মশলক র্াইলতকছলাম,  এমন সমলয় মহ রািন্,  
মধযাহ্নকালল পকথমলধয মদকখলাম,  আকাশ হইলত সূর্যলতি 
অ্লপিাও মতলিাময় মিযাকত আমার ও আমার সহর্াত্রীলদর 
চাকরকদলক মদদীপযমান। তখন আমরা সকলল ভকূমলত পকতত 
হইলল আকম এক োণী শুকনলাম,  উহা ইব্রীয় ভাষায় আমালক 
েকলল,  মশৌল,  মশৌল,  ( মপৌল)  মকন আমালক তাড়না 
ককরলতছ? কণ্টলকর মুলখ পদাঘাত করা মতামার দুষ্কর। তখন 
আকম েকললাম,  প্রভু,  আপকন মক? প্রভু ককহললন,  আকম 
র্ীশু,  র্াোঁহালক তুকম তাড়না ককরলতছ? ককন্তু উি,  মতামার 
পালয় ভর কদয়া দাোঁড়াও,  তুকম মর্ মর্ কেষলয় আমালক 
মদকখয়াছ,  ও মর্ মর্ কেষলয় আকম মতামালক দশযন কদে,  মসই 
সকল কেষলয় মর্ন মতামালক মসেক ও সািী কনর্ুি ককর,  
এই অ্কভপ্রালয় মতামালক দশযন কদলাম। আকম র্াহালদর কনকলট 
মতামালক মপ্ররণ ককরলতকছ,  মসই প্রিাললাকলদর ও পরিাতীয় 
মলাকলদর হইলত মতামালক উোর ককরে,  মর্ন তুকম তাহালদর 
চিু খুকলয়া মদও,  মর্ন তাহারা অ্ন্ধকার হইলত মিযাকতর 
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প্রকত,  এেং শয়তালনর কততযত্ব হইলত ঈশ্বলরর প্রকত কফকরয়া 
আইলস,  মর্ন আমালত কেশ্বাস করণ িারা পালপর মমাচন ও 
পকেত্রীকতত মলাকলদর মলধয অ্কধকার প্রাপ্ত হয়।” ( মপ্রকরত 

২৬: ১২- ১৮)  সূত্র:  

 

মসন্ট পল কততযক োরোর র্ীশুর দশযন লালভর দাকে 
মসন্ট পল কনলির দােী কেশ্বাসলর্াগয োনালনার িন্য এলকক 
সময় এলকক রূপ কনলয় কিোনলদর কনকট কগলয় র্ীশুর দশযন 
লাভ ও কেকভন্ন োণী হাকসললর দােী কলরন-  

ক.  দালমশলকর পলথ হর্রত ঈসা মসীলহর প্রথম দশযন 
লালভর দােীর পর পল করীন্থ শহলর ধমযপ্রচালরর সময় 
কিতীয়োর র্ীশুর দশযন লাভ করার দােী কলরন। লূক 
কললখলছন,  “আর প্রভু রাকত্রকালল দশযনলর্ালগ মপৌললক 
ককহললন,  ভয় ককরও না,  েরং কথা েল,  নীরে থাককও 
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না;  কারণ আকম মতামার সলঙ্গ সলঙ্গ আকছ,  মতামার িকত 
করণালথয মকহই মতামালক আক্রমণ ককরলে না;  মকননা এই 
নগলর আমার অ্লনক প্রিা আলছ। তাহালত কতকন মদড় েৎসর 
অ্েকস্থকত ককরয়া তাহালদর মলধয ঈশ্বলরর োকয কশিা কদললন।” 
( মপ্রকরত ১৮: ৯- ১১)  সূত্র:  

 

খ.  তারপর মিরুসালললম র্াওয়ার পর পল তততীয়োর দশযন 
লালভর দােী কলরন। এ সম্পলকয কতকন েললন,   

“তাহার পলর আকম কর্রূশালললম কফকরয়া আকসয়া এক কদন 
ধমযধালম প্রাথযনা ককরলতকছলাম,  এমন সমলয় অ্কভভূত হইয়া 
তাোঁহালক মদকখলাম,  কতকন আমালক ককহললন,  ত্বরা কর,  শীঘ্র 
কর্রূশাললম হইলত োকহর হও,  মকননা এই মলালকরা আমার 
কেষলয় মতামার সািয গ্রাহ্ ককরলে না।” ( মপ্রকরত ২২: ১৭-
১৮)  সূত্র:  

 

গ.  এরপর পল চতুথযোর র্ীশুর দশযন লালভর দােী কলরলছন। 
মশষোর র্খন কতকন েেী হলয়কছললন এেং ইয়াহুদী মহাসভার 
সামলন তালক উপকস্থত করা হলয়কছললা,  তখন এই দশযন 
লালভর দােী কলরন। এ সম্পলকয লূক কললখলছন,  “পর রাকত্রলত 
প্রভু পললর কনকলট দাোঁড়াইয়া ককহললন,  সাহস কর,  মকননা 
আমার কেষলয় মর্মন কর্রূশালললম সািয কদয়াছ,  তদ্রুপ 
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মরালমও কদলত হইলে।” ( মপ্রকরত ২৩: ১১)  সূত্র:  

 

এভালে পল োর োর র্ীশুর দশযন ও তার কনকট মথলক 
কেকভন্ন সময় কেকভন্ন োণী লাভ করার দােী কলরন। আর এ 
পথ ধলরই কতকন র্ীশুর নালম কিোনলদর মলধয নানা ভ্রান্ত 
মতোলদর িন্ম মদন। আর ক্রমশ পললর মসই োনালনা 
মতোদগুললা গ্রহণ কলর কিোন েন্ধরুা মসগুললালকই তালদর 
ধমযরূলপ পালন করলত শুরু কলরন। র্ার ফলল আি কিেধলময 
মহান আল্লাহর একত্বোলদর পকরেলতয কত্রত্বোলদর কেশ্বালসর 
এেং হর্রত ঈসা আনীত শরী‘আত অ্নুশীলন ও পালন োদ 
কদলয় শুধু র্ীশুর ক্রুশকেে হওয়ার কেশ্বাস িারা মুকি লালভর 
অ্মূলক,  অ্লর্ৌকিক ও গকহযত ধমযকেশ্বাস স্থান লাভ কলরলছ।  

ঈসা মসীলহর ‘মপ্রকরত’ হওয়ার দােী 
মপ্রকরতগণ নেীর স্থলাকভকষিরূলপ দীলনর কাি পকরচালনা 
করলতন। হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর োরিন কশষ্য 
‘মপ্রকরত’ পদ লাভ কলরকছললন। পলও মসরূপ মপ্রকরত হওয়ার 
দােী কলরন।  

ক.  এ প্রসলঙ্গ কতকন েললন,  “মপৌল মপ্রকরত-  মনুষ্যলদর 
হইলত নয়,  মনুলষ্যর িারাও নয়,  ককন্তু র্ীশু িীলষ্টর িারা,  
এেং কর্কন মততগলণর মধয হইলত তাোঁহালক উিাইয়ালছন,  মসই 
কপতা ঈশ্বলরর িারা কনর্ুি” ( গালাতীয় ১: ১)  সূত্র:  
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খ.  কতকন আলরা েললন,  “ককন্তু কর্কন আমালক আমার মাতার 
গভয হইলত পতথক ককরয়ালছন,  এেং আপন অ্নুগ্রহ িারা 
আহ্বান ককরয়ালছন, ” ( গালাতীয় ১: ১৫)  সূত্র:  

গ.  অ্ন্যত্র কতকন েললন,  “কারণ আমার কেচার এই মর্,  
মসই মপ্রকরত- চূড়ামকণলদর হইলত আকম একটুও কপছলন নকহ। 
ককন্তু র্কদও আকম েিততায় সামান্য,  তথাকপ জ্ঞালন সামান্য 
নই,  ইহা আমরা সেযকেষলয় সকল মলালকর মলধয মতামালদর 
কালছ প্রকাশ ককরয়াকছ।” ( ২ করীন্থীয় ১১: ৫- ৬)  সূত্র:  

 

পল কালদর কনকট মপ্রকরত হলয়কছললন? 
ক.  মপ্রকরত হওয়ার পর তার কমযলিত্র মকাথায় হলে,  মস 
েযাপালর পল কনলিই েললন,  “েরং পিান্তলর র্খন মদকখললন,  
কছন্নত্বলকর ( ইয়াহুদীলদর)  মলধয মর্মন কপতরলক,  মতমকন 
অ্কচ্ছন্নত্বলকর ( অ্- ইয়াহুদীলদর)  মলধয আমালক সুসমাচালরর 
ভার দে হইয়ালছ-  কারণ কছন্নত্বলছদর কালছ মপ্রকরতত্ব- কলমযর 
কনকমলে কর্কন কপতর কততযক কার্য সাধন ককরললন,  কতকন 
পরিাকতগলণর কনকমলে আমা কততযকও কার্য সাধন ককরললন- ” 
( গালাতীয় ২: ৭- ৮)  সূত্র:  
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খ.  পল আলরা েললন,  “কতকন আমালক ককহললন,  প্রস্থান 
কর,  মকননা আকম মতামালক দূলর পরিাকতগলণর ( অ্-
ইয়াহুদীলদর)  কালছ মপ্ররণ ককরে।” ( মপ্রকরত ২২: ২১)  সূত্র:  

  

গ.  অ্ন্যত্র কতকন কললখলছন,  “এই িন্য আকম মপৌল,  
মতামালদর অ্থযাৎ পরিাতীয়লদর কনকমে িীষ্ট র্ীশুর েকে 
( মপ্রকরত হলয়কছ)  -  ঈশ্বলরর মর্ অ্নুগ্রহ- কেধান মতামালদর 
উলদ্দলশ আমালক দে হইয়ালছ,  তাহার কথা মতামরা ত 
শুকনয়াছ।” ( ইকফষীয় ৩: ১- ২)  সূত্র:  

 

এসে েিেয িারা েুো র্ায়,  পল তার দােী অ্নুর্ায়ী অ্-
ইয়াহুদীলদর িন্য মপ্রকরত হলয়লছন। ককন্তু মপ্রকরত পুস্তলকর 
েণযনা তার এ কথালক সমথযন কলর না। েরং মসই েণযনা 
এর মথলক কভন্ন।  

লূলকর োইলেলল রলয়লছ,  “ককন্তু প্রভু ( র্ীশু)  তাোঁহালক 
( অ্নকনয়লক)  ককহললন,  তুকম র্াও,  মকননা িাকতগলণর ও 
রািগলণর এেং ইস্রালয়ল- সন্তানগলণর কনকলট আমার নাম 
েহনালথয মস ( মপৌল)  আমার মলনানীত পাত্র; ” ( মপ্রকরত ৯: ১৫)  

সূত্র:  
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এ েিেয িারা েুো র্ায়,  ইয়াহুদীলদর মালে প্রচার করার 
দাকয়ত্বও তালক মদওয়া হলয়কছললা। এিলন্য প্রথম প্রথম 
ইয়াহুদীলদর কনকট প্রচারকার্য শুরুও কলরকছললন কতকন।  

স্বভােতই প্রশ্ন িালগ,  অ্- ইয়াহুদীলদর কালছ প্রচালরর 
দাকয়ত্বপ্রাপ্ত হলল ইয়াহুদীলদর কনকট মকলনা কতকন প্রচার কাি 
শুরু করললন? আর সোর কনকট প্রচালরর িন্য মলনানীত 
হলল ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর কশষ্যগণ ও মপ্রকরতগণ তাহলল 
কী কালির িন্য কছললন? তাছাড়া পল মকনইো েলললছন,  
ইয়াহুদীলদর কনকট প্রচার করার ভার মর্মন কপতরলক মদওয়া 
হলয়কছললা,  মতমকন অ্- ইয়াহুদীলদর কনকট প্রচার করার ভার 
মখাদা আমার উপর কদলয়লছন? 

পললর কিেধলময দীকিত হওয়ার েযাপালর সলেহ 
মসন্ট পল মর্লহতু প্রাথকমক র্ুলগ কিোন- কেলিষী এেং 
কনর্যাতনকারী কট্টর ইয়াহুদী কহলসলে প্রকসে কছললন,  কালিই 
‘মপ্রকরত’ পদ লালভর পরও হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
প্রকতত অ্নুসারীরা তালক কেশ্বাস করলত পালরনকন। এমনকক 
তালক তারা ভয় করলতা। মসন্ট পললর অ্সতয দােীলত কেভ্রান্ত 
হলয় র্ীশুর অ্নুসারী োণযাোস তালদর এ ভয় দূর করার িন্য 
মচষ্টা কলরন। এ মলময লূক কললখলছন,   

“পলর কতকন ( পল)  কর্রূশালললম উপকস্থত হইয়া কশষ্যেলগযর 
সকহত মর্াগ কদলত মচষ্টা ককরললন;  ককন্তু সকলল তাোঁহালক ভয় 
ককরল,  কতকন মর্ কশষ্য,  ইহা কেশ্বাস ককরল না। তখন 
োনযাোস তাোঁহার হাত ধকরয়া মপ্রকরতলদর কনকলট লইয়া 
মগললন,  এেং পলথর মলধয কতকন ককরূলপ প্রভলুক মদকখলত 
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পাইয়ালছন,  ও প্রভু মর্ তাোঁহার সকহত কথা েকলয়ালছন,  এেং 
ককরূলপ কতকন দলম্মশলক র্ীশুর নালম সাহসপূেযক প্রচার 
ককরয়ালছন,  এই সকল তাোঁহালদর কালছ েণযনা ককরললন। আর 
মশৌল কর্রূশালললম তাোঁহালদর সলঙ্গ সলঙ্গ থাককলতন,  কভতলর 
আকসলতন ও োকহলর র্াইলতন,  প্রভরু নালম সাহসপূেযক প্রচার 
ককরলতন” ( মপ্রকরত ৯: ২৬- ২৮)  সূত্র:  

 

মসন্ট ( সাধ)ু  কহলসলে পকরকচত হওয়ার কনকমলে আরলে কতন 
েছর কনিযনোস!  

‘মপ্রকরত’ পদ লালভর দােীর পর পল ককছুকদন দালমশলক 
কাটান। তারপর সোর অ্লগাচলর আরে মদশ তথা দালমশলকর 
দকিণাঞ্চলল চলল র্ান। এ েযাপালর পল কনলিই কললখলছন,   

“কতকন র্খন আপন পুত্রলক আমালত প্রকাশ ককরোর সুোসনা 
ককরললন,  মর্ন আকম পরিাকতগলণর মলধয তাোঁহার কেষলয় 
সুসমাচার প্রচার ককর,  তখন আকম িণমাত্রও রি মাংলসর 
সকহত পরামশয ককরলাম না,  এেং কর্রূশালললম আমার পূেযেতযী 
মপ্রকরতগলণর কালছ মগলাম না,  ককন্তু আরে মদলশ চকলয়া 
মগলাম,  পলর দলম্মশলক কফকরয়া আকসলাম। তার পর কতন 
েৎসর গত হইলল পকফার ( কপতলরর)  সকহত পকরকচত হইোর 
কনকমলে কর্রূশালললম মগলাম,  এেং পলনর কদন তাোঁহার কালছ 
রকহলাম। ককন্তু মপ্রকরতগলণর মলধয অ্ন্য কাহালকও মদকখলাম 
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না,  মকেল প্রভরু ভ্রাতা র্ালকােলক মদকখলাম।” ( গালাতীয় 
১: ১৬- ১৯)  সূত্র:  

 

পর্যাললাচনা:  র্ীশুর দশযন লাভ প্রসঙ্গ  
রািা অ্কগ্রলপর কালছ কগলয় র্ীশুর দশযন লালভর মাধযলম 
মপ্রকরত পদ লালভর মর্ ঘটনা মসন্ট পল েণযনা কলরলছন,  
েস্তুত এ ঘটনা সম্পূণয কভকেহীন েলল প্রমাকণত হয়। মকননা,   

ক.  র্কদ হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম সকতযই তালক 
কশষ্যত্ব প্রদান করলতন,  তলে এর দাকে মতা এ- ই কছললা 
মর্,  কতকন তৎিণাৎ কফকলকস্তলন এলস হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর প্রকতত অ্নুসারী হাওয়ারী- মদর সলঙ্গ সািাৎ করলেন 
এেং তালদর কনকট মথলক ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর ইকিল 
শরীফ েেণ ও অ্ধযয়ন করলেন। ককন্তু তা না কলর কতকন 
তালদর মথলক দূলর থাকললন সূত্র:  গালাতীয় 

 এেং 
ইকিললর মকালনা জ্ঞান লাভ না কলরই শুধু একোর একটু 
আললাক দশযন ও কথা েেণলকই তার পয়গম্বরীর িন্য র্লথষ্ট 
েলল গণয করললন!  এমনকক োরোর মঘাষণা করলত থাকললন 
মর্,  তার কনলির ইকিল ছাড়া অ্ন্য মকালনা ইকিল অ্থযাৎ 
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ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর মূল ইকিল র্কদ মকউ প্রচার কলর 
তলে মস অ্কভশপ্ত! !  সূত্র:  গালাতীয় 

 

খ.  মসন্ট পল একিন আত্মস্বীকতত কমথযাোদী। তার প্রমাণ 
মখাদ োইলেললই রলয়লছ। কতকন েললন,  ‘ককন্তু আমার কমথযায় 
র্কদ ঈশ্বলরর সতয তাহার মগৌরোলথয উপকচয়া পলড়,  তলে 
আকমও ো এখন পাপী েকলয়া আর কেচাকরত হইলতকছ মকলনা? 
( মরামীয় ৩: ৭)  সূত্র:  

 

গ.  মসন্ট পল দােী কলরকছললন মর্,  র্ীশু তালক েললকছললন,  
“মতামার কনলির মলাকলদর ( ইয়াহুদীলদর)  এেং অ্-
ইয়াহুদীলদর হাত মথলক আকম মতামালক রিা করলো।” সূত্র:  
মপ্রকরত 

 

ককন্তু োস্তলে তার ককথত এ ওয়াদা কার্যকর হয়কন। মকননা,  
৬২ খতোলের কদলক মরামীয় সরকার তালক েকে কলর এেং 
মততুযদ-  প্রদান কলর। সূত্র:  

 

ঘ.  র্ীশুর দশযনলালভর েযাপালর মর্ ঘটনা পল উলল্লখ 
কলরলছন,  তালত মেশ স্বকেলরাকধতা রলয়লছ। আমরা মভলে 
পাই না,  িীেলনর সেলচলয় গুরুত্বপূণয ঘটনায় একিন জ্ঞানী 
মানুষ এত স্বকেলরাধী কথা ককভালে েললত পালর? লিয 
করুন-  
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 লূক েলললন,  “আর তাোঁহার ( পললর)  সহপকথলকরা 
অ্োক হইয়া দাোঁড়াইয়া রকহল,  তাহারা ঐ োণী শুকনল 
েলট,  ককন্তু কাহালকও মদকখলত পাইল না।” ( মপ্রকরত 
৯: ৭)  সূত্র:  

 

 পল েলললন,  “আর র্াহারা আমার সলঙ্গ কছল,  
তাহারা মসই আললা মদকখলত পাইল েলট,  ককন্তু কর্কন 
আমার সকহত কথা ককহলতকছললন,  তাোঁহার োণী শুকনলত 
পাইল না।” ( মপ্রকরত ২২: ৯)  সূত্র:  

 

 পল েলললন,  “তখন আমরা সকলল ভকূমলত পকতত 
হইলল আকম এক োণী শুকনলাম,  উহা ইব্রীয় ভাষায় 
আমালক েকলল,  মশৌল,  মশৌল,  মকন আমালক তাড়না 
ককরলতছ? কণ্টলকর মুলখ পদাঘাত করা মতামার 
দুষ্কর।” ( মপ্রকরত ২৬: ১৪)  সূত্র

 

উপর্ুযি উেতকতগুললালত কেকভন্নরকম পেপরীতয মদখা র্ায়। 
মর্মন-   
ক.  প্রথম উেতকত মপ্রকরত ৯: ৭- এর কেেরলণ মদখা র্ায়,  
পললর সহর্াত্রীরা কনেযাক হলয় দাোঁকড়লয় কছললা। অ্থচ কিতীয় 
উেতকত মপ্রকরত ২৬: ১৪- এর কেেরলণ েলা হলয়লছ,  মপৌলসহ 
তারা মাকটলত পলড় মগললা।  
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খ.  প্রথম উেতকতর কেেরলণ েলা হলয়লছ,  তারা মস োণী 
শুনললা। অ্থচ মপ্রকরত ২২: ৯- এর কেেরলণ েলা হলয়লছ,  
তারা োণী শুনলত মপললা না।  

গ.  মপ্রকরত ২২: ৯- এর কেেরলণ েলা হলয়লছ,  তারা মস 
আললা মদখললা। অ্থচ মপ্রকরত ৯: ৭- এর েণযনায় েলা 
হলয়লছ,  তারা কাউলকই মদখলত মপললা না।  

উকল্লকখত উেতকতগুললালত পরস্পরকেলরাধী অ্সঙ্গকতপূণয কেেরণ 
িারা প্রতীয়মান হয় মর্,  মসন্ট পললর এ অ্সতয ঘটনা 
পকরককিতভালে োইলেলল িুলড় মদওয়া হলয়লছ।  

আরলে কনিযনোস প্রসঙ্গ 
পল ঈসা মসীলহর মপ্রকরতলদর কাছ মথলক কিেধময কশিাগ্রহণ 
না কলর,  এমনকক তালদর সালথ মকালনারূপ পরামশযও না 
কলর আরলে কনিযনোস গ্রহণ কলরকছললন। এর মপছলন দু’কট 
প্রলশ্নর সতকষ্ট হয়-  

১.  পল সকতযই কিেধলময দীকিত হলয় থাকলল মিরুসালললম 
কগলয় হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর কশষ্যগলণর ও 
মপ্রকরতগলণর কাছ মথলক কিেধলমযর কশিাগ্রহণ করললন না 
মকলনা? 

২.  দূরলদশ আরলে কগলয় পললর কতন েছলরর কনিযনোলসর 
রহস্য কী? 

প্রথম প্রলশ্নর িোে পললর কনলির েিলেযই পাওয়া র্ায়। 
কতকন কললখলছন,   
“মকননা,  মহ ভ্রাততগণ,  আমার িারা মর্ সুসমাচার প্রচাকরত 
হইয়ালছ,  তাহার কেষলয় মতামাকদগলক িানাইলতকছ মর্,  তাহা 
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মানুলষর মতানুর্ায়ী নয়। মকননা আকম মানুলষর কনকট হইলত 
তাহা গ্রহণও ককর নাই,  এেং কশিাও পাই নাই;  ককন্তু র্ীশু 
িীলষ্টর প্রতযালদশ িারা পাইয়াকছ। মতামরা ত কর্হূদী- ধলময 
আমার পূেযকার আচার েযেহালরর কথা শুকনয়াছ;  আকম 
ঈশ্বলরর মন্ডলীলক অ্কতমাত্র তাড়না ককরতাম ও তাহা উৎপাটন 
ককরতাম;  আর পরম্পরাগত পপততক রীকতনীকত পাললন অ্কতশয় 
উলদযাগী হওয়ালত আমার স্বিাতীয় সমেয়স্ক অ্লনক মলাক 
অ্লপিা কর্হূদী- ধলময উের উের অ্গ্রসর হইলতকছলাম। ককন্তু 
কর্কন আমালক আমার মাতার গভয হইলত পতথক ককরয়ালছন,  
এেং আপন অ্নুগ্রহ িারা আহ্বান ককরয়ালছন,  কতকন র্খন 
আপন পুত্রলক আমালত প্রকাশ ককরোর সুোসনা ককরললন,  
মর্ন আকম পরিাকতগলণর মলধয তাোঁহার কেষলয় সুসমাচার প্রচার 
ককর,  তখন আকম িণমাত্রও রি মাংলসর সকহত পরামশয 
ককরলাম না এেং কর্রূশালললম আমার পূেযেতযী মপ্রকরতগলণর 
কালছ মগলাম না,  ককন্তু আরে মদলশ চকলয়া মগলাম,  পলর 
দলম্মশলক কফকরয়া আকসলাম।” ( গালাতীয় ১: ১১- ১৭)  সূত্র:  
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মসন্ট পললর এ েিেয িারা এ কেষয়কট স্পষ্ট হলয় র্ায় মর্,  
কতকন মকলনা ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর সাহােীলদর কনকট 
মথলক কশিা গ্রহণ কলরনকন। এর সহি সমীকরণ হললা,  
কতকন আল্লাহ কততযক মলনানীত এেং মখাদ কিে কততযক 
কশিাপ্রাপ্ত হলয় এ ধলমযর কপততলত্বর আসলন মপৌোঁলছ মগলছন 
এেং িাকতর কপতা কহসালে এ ধলমযর কভকে স্থাপলনর কনগূঢ় 
মতললে আলছন,  কালিই তার মতা হাওয়ারীগণসহ অ্ন্য মকান 
কিেীয় ধমযলজ্ঞর কাছ মথলক এ ধলমযর পািগ্রহলণর কথা নয় 
এেং পািগ্রহণ র্ুকির্ুিও নয়। েরং অ্ন্য সকললরই কতযেয 
হলে তার মথলক কশিা কনলয় মস অ্নুর্ায়ী কনলিলদর ধমযমতলক 
পুনকেযন্যস্ত করা!  

এোর কিতীয় প্রশ্ন তথা কতন েছর আরলে কনিযনোস গ্রহলণর 
রহলস্যর কেষলয় আসা র্াক। এ েযাপালর এনসাইললাকপকডয়া 
কব্রটাকনকার মন্তেয প্রকণধানলর্াগয। প্রেন্ধকার কললখলছন,   

“শীঘ্রই তার ( পললর)  এমন মকালনা কনকরকেকল ও শাকন্তপূণয 
পকরলেলশ চলল র্াওয়ার প্রলয়ািন মোধ হললা,  মর্খালন কতকন 
নতুন ধযান- ধারণা সম্পলকয কচন্তা- ভােনা করলত পারলেন। 
সুতরাং কতকন দালমশলকর পূেযাঞ্চলল চলল মগললন। তার সামলন 
তখন সেযালপিা গুরুত্বপূণয কেষয় কছললা,  কনলির নেলব্ধ 
অ্কভজ্ঞতার আললালক শরী‘আলতর নতুন েযাখযা দান করা।” 
( এনসাইললাকপকডয়া কব্রটাকনকা:  কনেন্ধ:  পল)  

এ উেতকত মথলক েুো র্ায়,  পললর উলদ্দশ্য কছললা- ঈসা 
মসীলহর প্রকতত দীলনর পকরেলতয এককট নতুন ধলমযর মগাড়াপেন 
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করা এেং কিেধমযলক নতুন আকঙ্গলক উপস্থাপন করা। এ হীন 
উলদ্দশ্য োস্তোয়লনর িন্য প্রলয়ািন কছললা নীরলে- কনভতলত 
কেষয়কটর সাকেযক পকরকিনা এেং নকশা প্রস্তুত করা। কতনকট 
েছর এর িন্য র্লথষ্ট সময় পেকক!  

আধকুনক োইলেল- কেলশষজ্ঞগলণর মলত মসন্ট পললর মপ্রকরতত্ত্ব 
আধুকনক োইলেল- কেলশষজ্ঞগণ পললর মপ্রকরত পদলাভ সম্বলন্ধ 
সলেহ মপাষণ কলরলছন। এ কারলণ েতযমান কিেধময মর্ 
মসন্ট পললর সতকষ্ট- তা পকরষ্কারভালেই িানা র্ায়।  

ক.  এ েযাপালর সুইিারলযালন্ডর র্ুকরখ  

কেশ্বকেদযাললয়র ধমযতলত্ত্বর  অ্ধযাপক ডা.  আনযল্ড 

মায়ালরর  েিেয তুলল ধরা হললা। কতকন 

েললন,   

সূত্র
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“কিেধময েললত র্কদ আমরা র্ীশুলক মখাদার পুত্র েলল কেশ্বাস 
করালকই েুকে-  কর্কন পাকথযে মনুষ্যিাকতর অ্ংশভিু কছললন 
না,  েরং মগৌরলে ঈশ্বলরর সমান হলয় স্বগযীয় প্রকতকতকতসহ 
োস করলতন,  কর্কন স্বগয হলত অ্েতার হলয় ধরায় মনলম 
এলসকছললন,  কর্কন কনলিই মানে আকতকতলত পুলত্রর রূপ ধারণ 
কলর কুমারী মকরয়লমর গলভয িন্মগ্রহণ কলরকছললন র্ালত 
ক্রশকালষ্ঠ কনি রি কদলয় মানেিাকতর সমস্ত পালপর প্রায়কশ্চে 
করলত পালরন- অ্তঃপর কের হলত পুনরুত্থান করা হললা এেং 
তার কনলির মলাকলদর প্রভ ু কহলসলে কতকন মখাদার ডান কদলক 
েসললন,  র্ালত তারা তালক মখাদা েলল কেশ্বাস কলর- কর্কন 
তালদর প্রাথযনা শুলনন,  পাপ হলত উোর কলরন এেং কেপদ 
হলত রিা কলরন,  কর্কন সমগ্র িাকতর কেচার করার িন্য 
আকালশ মমঘলর্ালগ পুনরায় আগমন করলেন,  কর্কন ঈশ্বলরর 
সকল শত্রুলদরলক কনলিপ করলেন এেং কনলির মলাকলদরলক 
সলঙ্গ কলর স্বগযীয় আললার কদলক কনলয় র্ালেন র্ালত তারা 
তার মগৌরোকিত শরীলরর প্রধান অ্ঙ্গ হলত পালর-  এ- ই র্কদ 
কিেধময হলয় থালক,  তলে কিেধময আমালদর র্ীশু কততযক 
নয়,  েরং মসন্ট পল কততযক প্রকতকষ্ঠত হলয়লছ।” 

খ.  ডা.  মরীস েুকাইলয়য  তার 

 গ্রলন্থর ৪৩ পতষ্ঠায় েললন-  
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“পল কিেধলমযর সেলচলয় মেকশ কেতককযত েযকিত্ব। ঈসা 
মসীলহর পকরোর এেং কশষ্যগণ মিরুসালললম ( ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর ভাই)  মিমলসর ( র্ালকালের)  চারপালশ 
িমালয়ত কছললন এেং তারা সাধু পললক মাসীলহর কচন্তা-
মচতনার কেশ্বাসঘাতক েলল মলন করলতন। ঈসা মসীলহর কশিা 
প্রচালরর িন্য র্ালদরলক িমালয়ত কলরকছললন সাধু পল তালদর 
কেপরীলত এককট কিেধময পতকর কলরন।” 

গ.  কিোন পকন্ডত  েললন,   

অ্থযাৎ “মসন্ট পল হললা ইকিল এেং প্রকতত কিেধলমযর 
কেকততকারী।” 

ঈসা মসীলহর কশষ্যলদর কনকট নতুন মতোলদর প্রচার 
প্রথমকদলক পল তার নতুন মতোদ কেকভন্ন মদলশ প্রচার 
করললও ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর কশষ্যলদর কনকট তা 
প্রকাশ কলরনকন। মগাপলন তা তালদর কালছ েযি কলরলছন 
মচৌদ্দ েছর পর।  

এ সম্পলকয কতকন েললন,  “পলর মচৌদ্দ েৎসর গত হইলল 
আকম োণযোর সকহত পুনরায় কর্রূশালললম মগলাম,  তীতলকও 
সলঙ্গ লইলাম। আর প্রতযালদশক্রলম গমন ককরলাম,  এেং মর্ 
সুসমাচার পরিাকতগলণর মলধয প্রচার ককরয়া থাকক,  তথাকার 
মলাকলদর কালছ তাহার েযাখযা ককরলাম,  ককন্তু র্াোঁহারা 
গণযমান্য,  তাোঁহালদর কালছ কেরলল ( মগাপলন)  ককরলাম,  পালছ 
[ মদখা র্ায় মর্]  আকম েতথা মদৌড়াইলতকছ ো মদৌড়াইয়াকছ।” 
( গালাতীয় ২: ১- ২)  সূত্র:  
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পল- এর মতোদ এেং হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
আনীত দীলনর মালে তলুনা 
মসন্ট পললর উদ্ভাকেত ঈসায়ী ধলমযর মূল কভকে হললা-  

১.   ( কত্রত্বোদ) ,  র্ীশুর ও পাক রুলহর ঈশ্বরত্ব ( এ 

কেষলয় কেস্তাকরত আললাচনা সামলন আসলে,  ইনশাআল্লাহ)  

২.   তথা র্ীশুলক ( ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক)  

ক্রুশকালষ্ঠ েুকললয় হতযা করা হলয়লছ। ( এ কেষলয় কেস্তাকরত 
আললাচনা সামলন আসলে,  ইনশাআল্লাহ)  

৩.   তথা ‘র্ীশু ক্রুশকালষ্ঠ প্রাণ কদলয় সমস্ত 

পালপর প্রায়কশ্চে কলর কগলয়লছন। ( এ কেষলয় কেস্তাকরত 
আললাচনা সামলন আসলে,  ইনশাআল্লাহ)  

৪.  শরী‘আলতর কেকধ- কেধান োকতল হওয়া. . . ইতযাকদ। 

৫.  খাতনা ( পুংকললঙ্গর ত্বকলছদন)  কেধান রকহত করা। 

হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালালমর শরী‘আত োকতলকরণ 
হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালালমর শরী‘আতলক অ্স্বীকার কলর 
পল েললন,   

ক.  “েযেস্থা ( শরী‘আত)  ত মক্রাধ ( মখাদার গিে)  সাধন 
কলর;  ককন্তু মর্খালন েযেস্থা নাই,  মসখালন েযেস্থা লঙ্ঘনও 
নাই।” ( মরামীয় ৪: ১৫)  সূত্র:  
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খ.  কতকন আলরা েললন,  “মকননা পাপ মতামালদর উপলর 
আর কততযত্ব ককরলে না;  কারণ মতামরা েযেস্থার ( মূসার 
শরী‘আলতর)  অ্ধীন নহ,  ককন্তু অ্নুগ্রলহর অ্ধীন।” ( মরামীয় 

৬: ১৪)  সূত্র:  
 

গ.  কতকন আলরা েললন,  “কতকনই আমাকদগলক নূতন কনয়লমর 
পকরচারক,  অ্িলরর নয়,  ককন্তু আত্মার পকরচারক হইোর 
উপর্ুিও ককরয়ালছন;  কারণ অ্ির ( শরী‘আত)  েধ কলর,  
ককন্তু আত্মা ( পাক- রূহ্)  িীেনদায়ক।” ( ২ করীন্থীয় ৩: ৬)  
সূত্র:  

 

ঘ.  কতকন অ্ন্যত্র েললন,  “তথাকপ েুকেয়াকছ,  েযেস্থার কার্য 
মহতু নয়,  মকেল র্ীশু িীলষ্ট কেশ্বাস িারা মনুষ্য ধাকমযক গকণত 
হয়। মসই িন্য আমরাও িীষ্ট র্ীশুলত কেশ্বাসী হইয়াকছ,  মর্ন 
েযেস্থার কার্য মহতু নয়,  ককন্তু িীলষ্ট কেশ্বাস মহতু ধাকমযক 
গকণত হই;  কারণ েযেস্থার কার্য মহতু মকান মনুষ্য ধাকমযক 
গকণত হইলে না।” ( গালাতীয় ২: ১৬)  সূত্র:  

 

ঙ.  কতকন অ্ন্য স্থালন েললন:  “আমরা এও িাকন,  মকান সৎ 
মলালকর িন্য এই শরী‘আত মদওয়া হয়কন।” “ইহা িাকনয়া 
কলর মর্,  ( েযেস্থা তথা শরী‘আত)  ধাকমযলকর িন্য নলহ,  
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ককন্তু র্াহারা অ্ধমযী ও অ্দময,  ভকিহীন ও পাপী,  অ্সাধু 
ও ধমযকেরূপক,  কপততহন্তা ও মাততহন্তা,  . . .  তাহার িন্য 
েযেস্থা ( শরী‘আত)  স্থাকপত হইয়ালছ।” ( ১ কতমথীয় ১: ৯- ১০)  
সূত্র:  

 

চ.  অ্ন্যত্র েললন:  “ককন্তু শরী‘আত ঈমানমূলক নয়।” 
( ককতােুল মমাকাদ্দস:  গালাতীয় ৩: ১২)  সূত্র:  

 

এভালে পল হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালালমর শরী‘আতলক 
প্রতযাখান কলরলছন। এমনকক,  তার পকরেলতয কনলিলকই 
একিন শরী‘আত প্রলণতা কহলসলে প্রকতকষ্ঠত করার প্রয়াস 
মপলয়লছন।  

পললর এ েিেয হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর আনীত 
দীলনর সম্পূণয কেলরাধী। এমনকক োইলেলল কেদযমান হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর োণীর সলঙ্গও সাংঘকষযক। হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েললন,  ‘মলন কলরা না আকম 
তাওরাত ককতাে এেং নেীলদর ককতাে োকতল করলত এলসকছ। 
আকম মসগুললা োকতল করলত আকসকন;  েরং পূণয করলত 
এলসকছ। . . . মূসার শরী‘আলতর মধয মথলক মছাট একটা 
হুকুমও মর্ মকউ অ্মান্য কলর এেং মলাকলক তা অ্মান্য 
করলত কশিা মদয় তালক মেলহশতী রালিয সেলচলয় মছাট েলা 
হলে। ককন্তু মর্ মকউ শরী‘আলতর হুকুমগুললা পালন কলর ও 
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কশিা মদয় তালক মেলহশতী রালিয েড় েলা হলে। আকম 
মতামালদরলক েলকছ মর্,  আললম ও ফরীশীলদর ধাকমযকতার 
মচলয় মতামালদর র্কদ মেকশ ককছু না থালক তলে মতামরা 
মকালনামলতই মেলহশতী রালিয প্রলেশ করলত পারলে না। 
( মকথ ৫: ১৭- ২০)  সূত্র:  

 

খাতনা ( পংুকললঙ্গর ত্বকলছদন)  কেধান রকহত করা 
মছলললদর খাতনা করালনা নেীগলণর সুন্নাত- আদশয। এর কেধান 
হর্রত ইেরাহীম ‘আলাইকহস সালাম মথলক চলল আসলছ। 
ককন্তু পল এর প্রলয়ািনীয়তা উকড়লয় মদন। মূসা ‘আলাইকহস 
সালালমর মগাটা শরী‘আত এেং নেীলদর সকল কশিার 
কেলরাকধতা কলর পল গালাতীয়লদরলক েললন,   

( ক)  “মদখ,  আকম পল মতামাকদগলক ককহলতকছ,  র্কদ মতামরা 
( শরী‘আত পালনালথয)  ত্বকলছদ ( খাতনা)  প্রাপ্ত হও,  তলে 
িীষ্ট হইলত মতামালদর ককছুই লাভ হইলে না। মর্ মকান মনুষ্য 
ত্বকলছদ প্রাপ্ত হয়,  তাহালক আকম পুনরায় এই সািয কদলতকছ 
মর্,  মস ঋণলশালধর ন্যায় সমস্ত েযেস্থা পালন ককরলত োধয। 
মতামরা মর্ সকল মলাক েযেস্থা িারা ধাকমযক গকণত হইলত 
র্ে ককরলতছ,  মতামরা িীষ্ট হইলত কেকচ্ছন্ন হইয়াছ,  মতামরা 
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অ্নুগ্রহ হইলত পকতত হইয়াছ।” ( গালাতীয় ৫: ২- ৪)  সূত্র:  

 

( খ)  কতকন অ্ন্যত্র েললন,  “মসই কুকুরলদর হইলত সােধান,  
মসই দুষ্ট কার্যযকারীলদর হইলত সােধান,  মসই কছন্ন মলাকলদর 
হইলত সােধান। আমরাই ত কছন্নত্বক্ মলাক,  আমরা র্াহারা 
ঈশ্বলরর আত্মালত আরাধনা ককর,  এেং িীষ্ট র্ীশুলত িাঘা 
ককর,  মাংলস প্রতযয় ককর না।” ( পকেত্র োইলেল:  কফকলপীয় 
৩: ২- ৩)  সূত্র:  

 

( গ)  “ওই কুকুরগুললা মথলক,  অ্থযাৎ র্ারা খারাপ কাি কলর 
এেং শরীলরর কাটা- মছোঁড়া করাোর উপর মিার মদয় তালদর 
মথলক সােধান!  আমরাই সকতযকালরর খৎনা- করালনা মলাক,  
কারণ আল্লাহ্র রূলহর সাহালর্য তাোঁর ইোদত ককর এেং মসীহ 
ঈসালক কনলয় গেযলোধ ককর,  আর োকহ্ক আচার- অ্নুষ্ঠালনর 
উপর ভরসা ককর না।” ( ককতােুল মমাকাদ্দস:  কফকলপীয় ৩: ২- ৩)  

( ঘ)  তীতলক মলখা পলত্র কতকন েললন,  “কারণ অ্লনক অ্দময 
মলাক,  অ্সার োকযোদী ও েুকেভ্রামক মলাক আলছ,  
কেলশষতঃ ত্বকলছদীলদর মলধয আলছ;  তাহালদর মুখ েন্ধ করা 
চাই।” ( পকেত্র োইলেল:  তীত ১: ১০)  সূত্র:  
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( ঙ)  “এমন অ্লনক মলাক আলছ র্ারা অ্োধয,  র্ারা োলি 
কথা েলল ও র্ারা ছলনা কলর মেড়ায়। র্ারা খৎনা করালনার 
উপর মিার মদয়,  কেলশষ কলর আকম তালদর কথাই েলকছ।” 
( ককতােুল মমাকাদ্দস:  তীত ১: ১০)  

এভালে পল কিেধমযলক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
মরলখ র্াওয়া আদশয ও হর্রত আকম্বয়ালয় ককরালমর প্রকতকষ্ঠত 
সুন্নাত মথলক দূলর সকরলয় কদলয়লছ। র্ার কারলণ এককদলক 
কত্রত্বোদ িারা কিেধময মূল তাওহীদ মথলক কেচুযত হলয় 
কগলয়লছ,  মসই সালথ নেীগলণর আদশয মথলক দূলর সলর কগলয় 
মনগড়া এক কশরকী ও কুফরী মতোলদ পকরণত হলয়লছ।  
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খ্রিজ্ঞাসা ও পর্মাল াচনা-২ 

‘োইলেল’ আল্লাহর নাকর্লকতত তাওরাত 
ও ইকিল,  নাকক মসন্ট পললর ধমযগ্রন্থ? 

আল্লাহ তা‘আলা মানেিাকতলক সকিক পলথর কদশা দান করার 
িন্য র্ুলগ র্ুলগ নেী- রাসূলগলণর প্রকত েহু আসমানী ককতাে 
অ্েতীণয কলরলছন। মর্মন,  আল্লাহ তা‘আলা পকেত্র কুরআলন 
ইরশাদ কলরন-  

 قَْْلُ ، مِنْنَزَِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِِّ مُصَدِِّقاً لِِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَِّوْرَاةَ وَاالِنْجِيْلَ 
 .هُدًىْ لِِّلنَِّاس

 “আল্লাহ তা‘আলা আপনার প্রকত ককতাে ( কুরআন)  অ্েতীণয 
কলরলছন সতযতার সালথ-  র্া সতযায়ন কলর পূেযেতযী 
ককতােসমূলহর এেং কতকন নাকর্ল কলরলছন এর পূলেয ( মূসা 
‘আলাইকহস সালালমর প্রকত)  তাওরাত ও ( ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর প্রকত)  ইকিল মানুলষর কহদায়ালতর িন্য. . . ।” ( সূরা 
আলল ইমরান:  আয়াত নং ৩)  

মহান আল্লাহই এ আসমানী গ্রন্থসমূহ নাকর্ল কলরলছন। এগুললা 
মকালনা মানুলষর রচনা কছললা না। আসমানী সকল ককতালের 
প্রকত ঈমান রাখা সকল ঈমানদালরর কতযেয। তাই মুসলমানগণ 
মর্মকনভালে আলখরী নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর উপর নাকর্লকতত পকেত্র কুরআনলক মহান 
আল্লাহর কালাম মলময তার প্রকত ঈমান রালখন,  মতমকন পূলেয 
নাকর্লকতত সকল আসমানী ককতালের প্রকতও তারা এ মলময 
ঈমান রালখন মর্,  হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালালমর প্রকত 
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অ্েতীণয তাওরাত,  দাঊদ ‘আলাইকহস সালালমর প্রকত অ্েতীণয 
র্ােূর এেং হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর প্রকত অ্েতীণয 
ইকিল শরীফ মহান আল্লাহর কালাম,  র্া কতকন তার কপ্রয় 
নেী- রাসূলগলণর প্রকত আসমান হলত অ্েতীণয কলরলছন।  

আলখরী নেীর আনীত িীন ও শরী‘আত মর্লহতু মকয়ামত 
পর্যন্ত আগত সকল মেকণর মানুলষর িন্য সােযিনীনতার গুলণ 
গুণাকিত এেং মকয়ামত পর্যন্ত এ উম্মলতর িন্য একমাত্র 
পকেত্র কুরআনই পালনীয় আসমানী ককতাে,  কালিই তার 
আগমলনর পর অ্ন্যান্য আকম্বয়া ‘আলাইকহস সালাম মর্মন,  
হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালাম,  হর্রত দাউদ ‘আলাইকহস সালালমর আনীত শরী‘আত 
রকহত হলয় কগলয়লছ এেং সঙ্গত কারলণই প্রকতত মূল ধমযীয় 
গ্রন্থরূলপ মকেল পকেত্র কুরআনই অ্কেকততভালে কেদযমান 
রলয়লছ। এর কেপরীলত অ্ন্য মকালনা আসমানী ককতালের মূল 
ককপ পতকথেীর মকাথাও কেদযমান মনই।  

ইয়াহুদী ও কিোন েন্ধরুা ‘োইলেল’ নামক গ্রন্থলক “হর্রত 
মূসা ‘আলাইকহস সালালমর প্রকত অ্েতীণয তাওরাত,  দাঊদ 
‘আলাইকহস সালালমর প্রকত অ্েতীণয র্ােূর এেং হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর প্রকত অ্েতীণয ইকিল’ েলল প্রচার কলর। 
ককন্তু োস্তেতা,  তথয প্রমাণ ও র্ুকি- কেলেচনার আললালক 
োইলেললক কখলনাই আল্লাহর নাকর্লকতত মূল তাওরাত,  মূল 
র্ােূর ও মূল ইকিল েলল মমলন মনওয়া সম্ভে নয়। মূল 
তাওরাত ও ইকিল মর্ ভাষায় নাকর্ল হলয়লছ,  মস ভাষায় 
প্রচকলত োইলেললর সংস্করণ ককপ থাকললও ‘মূল’ কহসালে 
স্বীকতত মকালনা উৎস তালত মনই!  েরং োইলেললর উৎসমূল 
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কহলসলে কিেসমালি স্বীকতত হললা ‘গ্রীক’ ভাষায় রকচত 
োইলেল!  

কালিই প্রচকলত এ োইলেললর প্রকত ঈমান আনা তথা 
এগুললালক প্রকতত আসমানী গ্রন্থ কহলসলে কেশ্বাস করা এেং 
তা মান্য করা িরুরী নয়। এ পুস্তকগুললার েযাপালর আমালদর 
করণীয় হললা-  

১.  েযেহাকরক মিলত্র অ্থযাৎ আমললর মিলত্র এগুললার মকালনা 
ধরলণর অ্নুসরণ না করা;  েরং কুরআন- সুন্নাহ মলত আমল 
করা।  

২.  কেশ্বাস রাখার মিলত্র এ কেশ্বাস রাখা মর্,  ‘এ সকল 
গ্রলন্থর মর্ সকল কথা ও কাকহনী কুরআন- হাদীস সতয েলললছ 
মসগুললা সলেহাতীতভালে সতয ও গ্রহণলর্াগয। আর 
মর্গুললালক কুরআন কমথযা েলল মঘাষণা কলরলছ মসগুললা 
কনঃসলেলহ কমথযা ও প্রতযাখযাত। আর মর্গুললার েযাপালর 
কুরআন- হাদীস নীরে;  সতয ো কমথযা মকালনা মন্তেয কলরকন,  
মসগুললার েযাপালর আমারও মন্তেয করলো না,  নীরে থাকলো। 
অ্থযাৎ আমরা মসগুললালক সতয েললও গ্রহণ করলো না,  
আোর সরাসকর কমথযাও েললো না। সাহােী হর্রত আেূ 
হুরাইরা রাকর্. - এর সূলত্র েকণযত,  নেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরন,   

 تكذبوهم وال الكتاب أهل تصدقوا ال
“মতামরা আহলল ককতাে [ ইয়াহুদী- কিোন] - মক [ তালদর 
ককতালের েযাপালর]  সতযায়নও কলরা না,  আোর কমথযা 
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প্রকতপন্নও কলরা না।” [ সহীহ েুখারী;  

]  

োইলেল পকরকচকত  

গ্রীক  লযাকটন  ও ইংলরকি  শেকটর অ্থয 

‘গ্রন্থমালা’। কিোনরা মর্ গ্রন্থলক োইলেল ো ককতােুল 
মমাকাদ্দাস নালম অ্কভকহত কলর তার দু’কট অ্ংশ রলয়লছ-  

১.   ( পুরাতন কনয়ম) । এ অ্ংলশ মমাট ৩৯ 

কট পুস্তক রলয়লছ। এরমলধয আকদ পুস্তক,  কিতীয় কেেরণ,  
রািােলী,  গীতসংকহতা,  কহিককল নামক পুস্তক উলল্লখলর্াগয। 
পুরাতন কনয়লমর ৩৯কট পুস্তলকর প্রথম পাোঁচকট পুস্তকলক তারা 
“তাওরাত” এেং “গীত সংকহতা” পুস্তকলক “র্েুর” েলল।  

২.   ( নতুন কনয়ম) । এ অ্ংলশ মমাট ২৭কট 

পুস্তক রলয়লছ। এরমলধয মকথ,  মাকয,  লূক,  মর্াহন( মর্াহন) ,  
মপ্রকরত,  মরামীয়,  ককরন্থীয়,  গালাতীয়,  কপতর নামক পুস্তক 
অ্ন্যতম। নুতন কনয়লমর প্রথম চারকট পুস্তকলক তারা ইকিল 
েলল। এই মমাট ৬৬কট গ্রলন্থর সমকষ্টলক কিোনরা “োইলেল” 
েলল থালক।  

উলল্লখয,  োইলেললর পুস্তলকর উকল্লকখত সংখযাকট প্রলটেযান্ট 
কিোনলদর োইলেল অ্নুসালর। মূল গ্রীক োইলেল ো 
কযাথকলক োইলেললর পুস্তলকর সংখযা ৭৩কট। প্রলটেযান্ট 
কিেধলমযর প্রকতষ্ঠাতা মাকটযন লুথার [ ১৫২৯খত]  ৭কট পূণয 
পুস্তকলক িাল েলল োকতল কলরন। োকক পুস্তকগুললা মথলকও 
অ্লনক অ্ধযায় ও আয়াত োকতল কলরন। এিন্য প্রলটেযান্ট 
োইলেলল েইলয়র সংখযা ৬৬কট।  
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কযাথকলক োইলেল োংলায় ‘পকেত্র োইলেল’,  ‘িুকেলী 
োইলেল’ নালম পকরকচত। প্রলটেযান্ট োইলেলকট ‘পকেত্র 
োইলেল’ নালম প্রথম উইকলয়াম মককর কততযক অ্নূকদত ও 
কেকভন্ন সমলয় পকরমাকিযত হলয় োংলালদশ োইলেল মসাসাইকট 
কততযক ‘ককতােুল মমাকাদ্দাস’ নালম প্রকাকশত।  

ঐকতহাকসক দলীল- প্রমালণর আললালক এ কেষয়কট প্রমাকণত 
মর্,  কিোনরা মর্ গ্রন্থগুললালক তাওরাত,  র্ােুর,  ইকিল নাম 
কদলয় থালক,  এ কতনকট ককতালের মকানকটই আল্লাহর অ্েতীণয 
প্রকতত তাওরাত,  র্ােুর ও ইকিল নয়।  

তাওরাত নাকর্ল হলয়কছল কহব্রু ভাষায়,  র্ােূর কগ্রক ভাষায় 
আর ইকিল সুরয়ানী ো মসকমকটক ভাষায়। এ ককতােগুললার 
মূল ো অ্নুোদ ককছুই আর এখন েতযমান মনই। োইলেল 
েলল র্া প্রচকলত রলয়লছ,  তা মূলত মেনামী মলখক কততযক 
কভন্নভালে সংককলত পুস্তক,  র্ার উপর কদলয় র্ুগ পরম্পরায় 
সম্পাদনার ‘েড়’ েলয় মগলছ!  র্দ্দরুন েতযমালন প্রচকলত 
োইলেলগুললার সংস্করণগুললার মলধযও রলয়লছ েযাপক 
পেপরীতয। তলে এ কথা সতয মর্,  এ গ্রন্থগুললালত আল্লাহ 
তা‘আলা এেং নেীগলণর ককছু ককছু োণী উেতত হলয়লছ মাত্র,  
ককন্তু দানা আর ভকূস কমলল মগলল মর্ভালে দানালক পতথক 
করা সম্ভে হয় না,  মতমকন এগুললা কেকতকতর এমন অ্েস্থায় 
মপৌোঁলছলছ মর্,  তার সতযতা কুরআলনর সহায়তা ছাড়া কনণযয় 
করা সম্ভে নয়। সলেযাপকর মকালনা েইলয় আল্লাহর োণী উেতত 
হললই কক মসটা আসমানী গ্রন্থ হলয় র্ালে? তাহলল মতা 
মুসকলম মনীষীলদর মলখা কুরআলনর উেতকত সংেকলত সকল 
গ্রন্থলকই কুরআন েললত হলে. . . ! !  মমাটকথা মকান গ্রলন্থ 
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কালরা োণী উেতত হওয়া আর মস গ্রন্থকট তার কলকখত হওয়া 
সম্পূণযই কভন্ন কেষয়। 

কুরআলনর আললালক োইলেল পর্যাললাচনা 
মকালনা গ্রন্থলক আসমানী গ্রন্থ কহলসলে স্বীকার করার পূেযশতয 
হললা-  

১.  সলেহাতীতভালে প্রমাকণত হলত হলে মর্,  গ্রন্থকট মকালনা 
নেীর মাধযলম কলকখত হলয়লছ।  

২.  সলেহাতীতভালে প্রমাকণত হলত হলে মর্,  উি নেী 
গ্রন্থকটলক মর্ভালে মরলখ মগলছন,  হুেহু মকালনা ধরলণর 
পকরেতযন,  পকরেধযন ো কেকতকত ছাড়া গ্রন্থকট ‘অ্কেকচ্ছন্ন সূলত্র’ 
আমালদর কনকট মপৌোঁলছলছ। সূত্র:  নেী- রাসূল মথলক মক ো কারা 
গ্রন্থকটলক কলকখত পান্ডুকলকপ ও মমৌকখক শ্রুকতর মাধযলম কশিা গ্রহণ 
কলরলছন,  অ্তঃপর তালদর মথলক গ্রন্থকট মক ো কারা কশিা গ্রহণ 
কলরলছন- এভালে েতযমান েণযনাকারী পর্যন্ত তার স্পষ্ট েণযনা থাকলে এেং 
সূলত্র উকল্লকখত েযকিেগয সুপকরকচত ধমযীয় েযকিত্ব কহলসলে কনি কনি 
র্ুলগ স্বীকতত হলত হলে,  র্ালদর েুকে,  কেশ্বস্ততা,  সততা ও ধাকমযকতা 
হলে প্রশ্নাতীত। 

‘ঐশী গ্রন্থ’ কহলসলে স্বীকতত হওয়ার িন্য অ্তযােশ্যক এ শতয 
দু’কট মসুলমানলদর ধমযীয় গ্রন্থ কুরআন এেং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর হাদীলসর মলধয পূণযরূলপ কেদযমান। 
আমালদর কিোন েন্ধরুাও তা ভাললা কলর িালনন। কুরআন 
অ্েতীণয হওয়ার পর মথলক সাহাোলয় মকরাম,  তালেয়ী ও 
তালে তালেয়ীগণ- এর ধারাোকহকতায় আি ১৪ শত েছর 
পর পর্যন্ত প্রলতযক র্ুলগ লি,  মকাকট ‘হালফলর্ কুরআন’ -
এর হৃদলয় আল্লাহ তা‘আলা তার পকেত্র কালামলক সংরিণ 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


53 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

কলরলছন। এই ১৪ শত েছলরর মলধয র্কদ মকালনা র্ুলগ 
কেদযমান কুরআলনর সকল ককপও কেলুপ্ত কলর মদওয়া হলতা,  
ককংো েতযমালনও র্কদ এমনকট করা হয়,  তলে লি,  মকাকট 
হালফলর্ কুরআলনর হৃদয় মথলক তা পুনরায় সম্পূণয 
অ্কেকততরূলপ এমনকক স্বরকচহ্ন- সহ কললখ মফলা মস র্ুলগও 
মর্মন সময়সালপি ও কষ্টসাধয কছললা না,  েতযমালনও 
সময়সালপি ও কষ্টসাধয নয়!  

কিতীয়ত,  নেীিীর হাদীস কহলসলে স্বীকতত োণীগুললা মহান 
আল্লাহ এমনভালে সংরিণ কলরলছন মর্,  প্রলতযককট হাদীলসর 
েণযনাকারী মথলক কনলয় নেীিী পর্যন্ত ‘অ্কেকচ্ছন্ন সূত্র’ পরম্পরা 
রলয়লছ। আি মচৌদ্দশত েছর পরও র্খন মকালনা নেীর 
ওয়াকরস আলললম িীন মকালনা হাদীস েণযনা কলরন,  কতকন 
নেীিী মথলক কনি পর্যন্ত মস হাদীস েণযনাকারীলদর অ্কেকচ্ছন্ন 
সূত্র পরম্পরা সহলিই েলল কদলত পারলেন। এমনকক 
েণযনাকারীলদর মর্াগযতা,  কেশ্বস্ততা,  সততা ও ধাকমযকতার 
কেষলয়ও সুস্পষ্ট ও পূণযাঙ্গ কেেরণ কতকন উলল্লখ করলত 
পারলেন!   

আল্লাহ তা‘আলা অ্কেকচ্ছন্ন সূত্র পরম্পরার মনয়ামত ও ঐশ্বর্য 
মকেল উম্মলত মুহাম্মাদীলক কদলয়লছন। আর তা এ কারলণ 
মর্,  মশষ নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর 
আনীত শরী‘আত অ্থযাৎ কুরআন ও হাদীস মকয়ামত পর্যন্ত 
সকল মানুলষর িন্য পালনীয় একমাত্র ঐশী গ্রন্থ!  

েতযমালন প্রচকলত তাওরাত,  র্ােূর ও ইকিল েলল খযাত 
োইলেললর পুরাতন ও নতুন কনয়লমর মলধয ‘ঐশী গ্রলন্থর’ এ 
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শতয দু’কট মকালনাভালেই পাওয়া র্ায় না। কুরআন- হাদীস 
এেং োইলেললর উেতকত মথলক আমরা আমালদর দােীর স্বপলি 
প্রমাণ কদকচ্ছ-  

আহলল ককতাে [ ইয়াহুদী- কিোনরা]  মর্ তালদর আসমানী 
ককতাে কেকতত কলর মফলললছ,  এ মলময আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ কলরন,  “সুতরাং ধ্বংস মস সকল মলালকর িন্য,  
র্ারা কনি হালত ককতাে মললখ অ্তঃপর ( মানুষলক)  েলল,  
‘এটা আল্লাহর পি হলত’ র্ালত তার মাধযলম সামান্য ককছ ু
আয়- মরািগার করলত পালর। সুতরাং তালদর হাত র্া রচনা 
কলরলছ মস কারলণও তালদর িন্য ধ্বংস,  আর তারা র্া 
উপািযন কলরলছ,  মস কারলণও তালদর িন্য ধ্বংস।” ( সূরা 
োক্বারা:  আয়াত নং ৭৯)   

হাদীলসর আললালক োইলেল পর্যাললাচনা. 
েুখারী শরীলফ েকণযত আলছ,  হর্রত আেুল্লাহ ইেলন আব্বাস 
রাকর্.  েললন,  “মহ মুসলমানগণ!  মতামরা ‘আহলল ককতাে’ 
( ইয়াহুদী ও কিোন সম্প্রদায়)  - এর কালছ ধমযীয় কেষয় 
সম্পলকয মকন কিলজ্ঞস কর? অ্থচ মতামালদর নেী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর প্রকত মর্ ককতাে অ্েতীণয হলয়লছ,  
তা আল্লাহ তা‘আলার সেযলশষ এেং তািা সংোদ। মতামরা 
তা পাি কলর থাক,  তালত ভলুলর মকান আশঙ্কা মনই। আর 
আল্লাহ তা‘আলা মতামালদরলক ( কুরআলন)  েলল কদলয়লছন 
মর্,  তারা তালদর ককতাে তথা তাওরাত ও ইকিলল কেকতকত 
সাধন কলরলছ এেং কনলিলদর হালত মসগুললালত পকরেতযন 
কলরলছ। অ্তঃপর ( তারা মলাকলদরলক)  েলল,  ‘এটা আল্লাহর 
পি হলত’ র্ালত তার মাধযলম সামান্য ককছু আয়- মরািগার 
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করলত পালর। আল্লাহর কসম!  আহলল ককতােলদর মকউই 
মতা মতামালদর কনকট অ্েতীণয ককতাে কুরআন সম্পলকয ককছ ু
কিলজ্ঞস কলর না!  ( তাহলল মতামরা মকন কিলজ্ঞস কর?) -
সহীহ েুখারী;  হাদীস নং ২৬৮৫ 

োইলেললর আললালক ‘পরুাতন কনয়ম’ পর্যাললাচনা 
কিেধলময প্রচকলত োইলেললর পুরাতন কনয়লমর প্রথম পাোঁচকট 
পুস্তকলক তাওরাত নাম েলল নামকরণ করা হয়। অ্থচ র্কদ 
োইলেল গভীরভালে অ্ধযয়ন করা হয় তাহলল মতকভন্নতার 
সুলর্াগ পতকর হলয় র্ায়। পািক লিয করুন-  

১.  পুরাতন কনয়লমর ৩৯কট পুস্তলকর প্রথম মর্ পাোঁচকট পুস্তকলক 
“তাওরাত” েলা হলচ্ছ,  তার মলখক প্রসলঙ্গ ককতােুল 
মমাকাদ্দালস েলা হলয়লছ মর্,  এর মলখক হললা হর্রত মূসা 
‘আলাইকহস সালাম!  ককতােুল মমাকাদ্দালসর এ েিেযই প্রমাণ 
কলর মর্,  কিোনলদর ককথত তাওরাত আল্লাহর অ্েতীণয 
তাওরাত নয়। মকননা,  কুরআলন ( সূরা আরাফ:  আয়াত নং 

১৪৫)   েলা হলয়লছ,  তাওরাত মূসা ‘আলাইকহস সালাম নয়;  
েরং স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা কাষ্ঠফললক কললখ মূসা ‘আলাইকহস 
সালালমর প্রকত অ্েতীণয কলরলছন।  

২.  “তাওরালতর মলখক হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম” 
কিোন েন্ধলুদর এ দােীও সকিক নয়;  মকননা,  তাওরালতর 
কিতীয় কেেরণ ( ৩৪: ৫- ৮) - এ মূসা ‘আলাইকহস সালালমর 
মততুযর কেেরণ কলকপেে রলয়লছ-  
“তখন সদাপ্রভরু দাস মমাকশ সদাপ্রভরু োকযানুসালর মসই 
স্থালন মমায়াে মদলশ গমন ককরললন। আর কতকন মমায়াে মদলশ 
পেৎ- কপলয়ালর সম্মখুস্থ উপতযকালত তাহালক কের কদললন,  
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ককন্তু তাহার কেরস্থান অ্দযাকপ মকহ িালন না। মরণকালল 
মমাকশর েয়স এক শত কেংশকত েৎসর হইয়াকছল। তাহার 
চিু িীণ হয় নাই,  ও তাহার মতিও হ্রাস হয় নাই। পলর 
ইস্রালয়ল সন্তানগণ মমাকশর কনকমে মমায়ালের তলভূকমলত কত্রশ 
কদন মরাদন ককরল,  এইরূলপ মমাকশর মশালক তাহালদর 
মরাদলনর কদন সম্পূণয হইল।” ( কিতীয় কেেরণ:  ৩৪: ৫- ৮)  সূত্র:  

 

এখন পািকই কেলেচনা করুন,  মলখলকর পলি তার কলকখত 
েলল দােী করা গ্রলন্থ কনলির মততুযর কেেরণ কলকপেে করা 
কীভালে সম্ভে?! !  

তাহলল প্রশ্ন মথলক র্ায়,  তাওরালতর মলখক র্খন আল্লাহ 
তা‘আলা নন এেং নন মূসা ‘আলাইকহস সালামও,  তাহলল 
এর মলখক মক? এ প্রলশ্নর উেলর ঐকতহাকসক োস্তেতা হললা,  
তাওরাত নালম খযাত এ পুস্তক আসলল অ্জ্ঞাতনামা মকালনা 
েযকির কণ্ঠস্বর,  কর্কন িনসমালি প্রচকলত হর্রত মূসা 
‘আলাইকহস সালালমর োণীসমূহলক পুোঁকি কলর কনলির মত 
কলর এটা কললখকছললন। আর এটাই তথাককথত তাওরালতর 
পঞ্চপুস্তলকর মূল পাি। এ েযাপালর ইকতহাস মথলক কলয়ককট 
দলীল মপশ করকছ-  
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১.  োইলেললর েণযনামলত হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম 
তাওরালতর পান্ডুকলকপকট ইস্রালয়ল সন্তানগলণর র্ািক ও 
মগাত্রপকতগলণর কনকট সমপযণ কলর কনলদযশ প্রদান কলরন মর্,  
তারা মর্ন মস পান্ডুকলকপকট সদাপ্রভরু কনয়ম কসন্দুলকর মলধয 
সংরিণ করত প্রকত সাত েছর পর পর সকল ইস্রালয়ললর 
সামলন তা পাি কলরন। সূত্র:  কিতীয় কেেরণ ৩১: ১০- ১১   

ইস্রালয়ল সন্তানগলণর প্রথম প্রিন্ম মমাকশর ( হর্রত মূসার)  
এই কনলদযশ মমলন চলল। ককন্তু পরেতযী প্রিন্ম পাপাচাকরতা ও 
ধমযলদ্রাকহতায় ডলে র্ায়। শললামলনর ( হর্রত সুলাইমান 
‘আলাইকহস সালাম)  রািত্বকালল র্খন কতকন কসন্দুককট খলুলন,  
তখন তালত তাওরালতর মকালনা অ্কস্তত্ব কতকন পানকন। 
কসন্দুককটর মলধয মকেল দু’কট তাওরাত- েকহভূযত প্রাচীন 
প্রস্তরফলকই অ্েকশষ্ট কছললা। োইলেললর ১ম রািােকলর ৮ম 
অ্ধযালয় ৯নং আয়ালত েলা হলয়লছ,  “কসন্দুলকর মলধয আর 
ককছু কছললা না,  মকেল মসই দুইখানা প্রস্তরফলক কছললা,  
র্াহা মমাকশ মহালরলে তাহার মলধয রাকখয়াকছললন . . . ” 

২.  কিেপূেয ৯৭৫ অ্লে হর্রত সুলাইমান ‘আলাইকহস 

সালালমর মততুযর পর তার পুত্র ‘রাহকেআম’ ( )  

ইসরাঈলীলদর মনততত্ব গ্রহণ কলরন। ককন্তু তার অ্লর্াগয 
মনততলত্বর কারলণ হর্রত ইয়াকুে ‘আলাইকহস সালালমর দশিন 
পুলত্রর েংশধরগণ তাোঁর অ্পর দুই পুত্র হর্রত ইউসুফ 
‘আলাইকহস সালাম ও কেনইয়ামীন- এর েংশধরগণ মথলক 
পতথক হলয় কফকলকস্তলনর উেরকদলক এককট কভন্ন রাষ্ট্র কালয়ম 
কলর। ফলল েনী ইসরাঈল সম্প্রদায় দু’কট রালষ্ট্র কেভি হলয় 
র্ায়-  ( ১)  কফকলকস্তলনর দকিণ ভখূলন্ড ‘র্ুডা’ ( )  
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রাষ্ট্র,  র্ার রািধানী কছললা মিরুসাললম ( ) এেং 

তার মনততত্ব কছললা ‘রাহকেআম’ ( ) - এর হালত 

( ২)  কেলদ্রাহী দশ মগালত্রর সমিলয় নতুন প্রকতকষ্ঠত কফকলকস্তলনর 
উের ভখূলন্ড ‘ইসরাঈল’ ( ) ,  র্ার রািধানী কছললা 

‘স্যামারীয়া’ ( ) ।  

এ দু’কট রাষ্ট্র গিন করললও ইয়াহুদীরা এখালন তালদর ধমযীয় 
স্বকীয়তা মেকশকদন েিায় রাখলত সিম হনকন। দু’কট রাষ্ট্রই 
একসময় মপৌেকলকতা আর মূকতযপূিায় চরমভালে িকড়লয় 
পলড়। কালিই মূকতযপূিক িাকতর িারা মর্ তাওরালতর সংরিণ 
সম্ভে নয়,  তা সহলিই অ্নুলময়। সূত্র:  ইয়াহুদীলদর কেস্তাকরত 
ইকতহাস িানার িন্য মদখুন ইয়াহুদী ঐকতহাকসক ‘শাকহন মেক 
মযকাকরয়াস’ কতত আরেী ইকতহাস গ্রন্থ ‘তারীখুল ইসরাইকলয়যীন’ ( প্রকাশ:  
কমসর ১৯০৯ কিোে)  

৩.  উপরন্তু ধমযীয় এ অ্কস্থরতার মুহুলতয আল্লাহ তা‘আলা 
‘ইসরাইল রালষ্ট্রর’ উপলর ‘আশুরী’ িাকতলক চাকপলয় মদন। 

কিেপূেয ৭৪০ অ্লে আশুরীয় ( )  সম্রাট 

 ( তততীয় কতগলাস কপললসার)  

ইসরাইল রালষ্ট্রর উপর কেকভকষকাময় তান্ডে চালান। এ সময় 
ইয়াহুদীলদর এককট েড় অ্ংশলক কতকন েতযমান িডযালনর 
মকালনা এক স্থালন েেী কলর কনলয় র্ান। এরপর কিেপূেয 

৭২১ অ্লে আশুরী সম্রাট  ( কিতীয় 

সারগন)  মেোঁলচ র্াওয়া ইসরাঈলীলদরলক েেী কলর ইরালক 
কনলয় র্ান। এভালেই ইসরাঈল রালষ্ট্রর পতন ঘলট। ইসরাঈল 
রালষ্ট্রর পতন ঘটললও দকিণ ভখূলন্ডর ‘িুডা’ ( )  

রাষ্ট্রকট তখনও কছললা,  র্কদও কালক্রলম তা পকরণত হলয়কছললা 
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এককট মূকতযপূিক রালষ্ট্র। কিেপূেয ৬১০ অ্লে কমসরীয়রা মেোঁলচ 
র্াওয়া র্ুডা রালষ্ট্রর ইসরাঈলীলদর উপর হামলা চালায় এেং 
তালদরলক মগালামীর িীেন র্াপলন োধয কলর। সূত্র:  ১ রািােকল 

১৫:  ২৫- ২৬,  তারীখুল ইসরাইকলয়যীন:  পত.  ২৫- ২৬ এই তান্ডে 
এেং পলায়নরত অ্েস্থায় ইসরাঈলীলদর িন্য তাওরাত 
সংরিণ করা কীভালে সম্ভে কছললা? 

৪.  এর পরেতযী সমলয় হর্রত দাঊদ ‘আলাইকহস সালাম -
এর েংলশর শাসক  ( মর্াকশয়া কেন 

আলমান)  কিেপূেয ৬৪১ অ্লের কাছাকাকছ সমলয় ‘িুডা’ 

( )  রালিযর শাসনভার গ্রহণ কলরন। তার রািত্ব 

গ্রহলণর পূেয পর্যন্ত তাওরালতর মকালনা প্রকসকে ো প্রচলন 
পাওয়া র্ায় না। তার কসংহাসলন আলরাহলণর ১৮ েছর পলর 
কহকিয় মাহার্ািক ( )  ‘সদাপ্রভরু 

গতলহ’ অ্থযাৎ কর্রুশালললমর ধমযধাম ো শললামলনর মকেলরর 
মলধয মূসা ‘আলাইকহস সালালমর তাওরাত মপলয়লছন েলল 
দােী কলরন।  

আশ্চলর্যর কেষয় হললা,  কহকিয় মাহার্ািক কততযক তাওরাত 
প্রাকপ্তর আলগ ‘সদাপ্রভরু গতহ’ দুই োর 
[ আশুকরয়যীনওকমসরীয়লদর িারা]  লুকণ্ঠত হলয় তা প্রকতমাগতলহ 
পকরণত হলয়কছললা। কিতীয়ত,  সদাপ্রভরু গতলহর রিক,  
প্রকতমাপূিারীগণ প্রকতকনয়তই এ ঘলর প্রলেশ করলতা,  তা 
সলত্ত্বও তারা মকউ তাওরাতকট মদখলত পালে না-  এটা ককভালে 
সম্ভে হলত পালর? কালিই োস্তেতা এটাই মর্,  কহকিয় 
মাহার্ািক কনলি এ তাওরাত সংকলন কলর হর্রত মূসা 
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‘আলাইকহস সালালমর নালম চাকললয় কদলয়কছললন!  কালিই 
তাওরালতর এ ককপকট মমালটও কনভযরলর্াগয কছললা না।  

৫.  এর কলয়ক েছর পলর কিেপূেয ৫৮৬ অ্লে র্খন েযকেলন 
সম্রাট েুখলত নসর ( )  সূত্র:  

 োদশাহ েুখলত 
নসলরর হামলার কেেরলণর িন্য পািক আলরা মদখনু:  

 

 মিরুসাললম নগরী ধ্বংস কলর সকল ইয়াহুদীলক েেী কলর 
েযকেললন কনলয় র্ান,  তখন এই অ্কনভযরলর্াগয ও সূত্রকেহীন 
ককপকটর প্রায় পুলরাটুকুই হাকরলয় র্ায় এেং তাওরাত ো 
োইলেললর পুরাতন কনয়লমর পূলেযকার সকল গ্রন্থ ভূপতষ্ঠ মথলক 
এলকোলরই কেলীন হলয় র্ায়।  

৬.  ইয়াহুদীরা দােী কলর,  েযকেললনর েকেদশা মথলক মুকি 
মপলয় ইর্রা [ হর্রত উর্ালয়র ‘আলাইকহস সালাম]  তাওরাত 
পুনরায় সংকলন কলরকছললন। র্কদ তালদর এ েিেয মমলনও 
মনওয়া হয়,  তে ু েললত হয় মর্,  কিেপূেয ১৬১ সালল 

( একন্টওকাস) - এর হামলার পর সংককলত এ 

পুস্তকগুললাও ধ্বংস হলয় র্ায়!  সূত্র:  সূরা েনী ইসরাঈলল 
: ৫- ৭,  আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী িাকতর উপর দু’কট হামলার 
ঘটনার প্রকত ইকঙ্গত কলরলছন। মুফাসকসরীলন মকরালমর মলত,  
প্রথম হামলার নায়ক কছল সম্রাট কিতীয় েুখলত নসর  

 কিেপূেয সম্ভােয ৫৮৬ অ্লে। আর 
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কিতীয় হামলা সংঘকটত হয় মরামীয় সম্রাট একন্টওকাস 
 এর মাধযম কিেপূেয ১৬১ অ্লে। তলে কালরা 

কালরা মলত-  প্রথম হামলা িারা উলদ্দশ্য হললা মূসা আলাইকহস 
সালালমর পর মথলক কনলয় ঈসা আলাইকহস সালালমর পূেয 
পর্যন্ত সংঘকটত সকল হামলা এেং কিতীয় হামলা িারা উলদ্দশ্য 
হললা ঈসা আলাইকহস সালালমর পর মথলক আলখরী নেীর 
আগমলনর পূেয পর্যন্ত কনর্যাতনসমূহ। এ েযাপালর কভন্ন ককছ ু
মতও রলয়লছ। ( তাফসীলর কুরতুেী:  সূরা েনী ইসরাইল:  
৫- ৭ ও মা‘আকরফুল কুরআন ( মুফতী শফী রহ.  কতত) :  
সূরা েনী ইসরাইল:  ৫- ৭)   

ইয়াহুদীলদর উপর আগ্রাসন এেং কনপীড়লনর েযাপালর 
একন্টওকালসর  আক্রমণ অ্ন্যতম। সালড় কতন েছর 

পর্যন্ত একন্টওকাস ইয়াহুদীলদর উপর গণহতযা চালান। এটা 
এতটাই কনমযম কছললা মর্,  কফকলকস্তন ভখূলন্ড ইয়াহুদীলদর 
রলির েন্যা েলয় র্ায়!  এ হামলার সময় তাওরালতর সমস্ত 
পুস্তক সম্পূণযরূলপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একন্টওকালসর এ হামলার 

কেেরণ রলয়লছ  গ্রলন্থ-  

‘মখাদায়ী আইন পুস্তকসমূলহর এমন মকালনা ককপ কছললা না,  
র্া মফোঁলড় মফলা ো ভিীভতূ করা হয়কন। এমন মকালনা মলাক 
পাওয়া মগলল র্ার কনকট এর মকালনা ককপ সংরকিত আলছ 
ো মস মখাদার কেকধ- কেধালনর অ্নুসরণ কলর ( অ্থযাৎ 
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ইয়াহুদী) ,  রািার কনলদযশ অ্নুসালর তালক হতযা করা 
হলতা. . !  সূত্র:  একন্টওকালসর  আক্রমলণর 
কেেরলণর িন্য পািক আলরা মদখুন:   

সম্রাট একন্টওকালসর ( ) - এর হামলার পরও মেশ 
কলয়কোর ইয়াহুদীরা গণহতযা এেং কনধলনর কশকার হন। এর 
মলধয ৭০ খতষ্টালে মরামান সম্রাট টাইটাস ( ) - এর 
আগ্রাসন এেং ১৩৫ কিোলে সম্রাট মহডকরয়ান 

 এর আগ্রাসন অ্ন্যতম। ( ) - এর পি 
হলত ইয়াহুদীরা ভয়ােহ হামলার কশকার হয়। হািার হািার 
ইয়াহুদীলক এ সময় মস হতযা কলর এেং তালদর েড় এককট 
অ্ংশলক েেী কলর। সম্রাট  এর আগ্রাসনও কছললা 
অ্তযান্ত ভয়ােহ। এ সময় কতকন েযাপকভালে ইয়াহুদী কনধন 
করার পাশাপাকশ  ( মিরুসাললম)  শহরলক ধ্বংস 
কলর কদলয় ইয়াহুলদরলক কফকলকস্তলনর ভখূ-  হলত তাকড়লয় মদন 
এেং এ শহলর তালদর প্রলেশ কনকষে কলর মদন। ইয়াহুদী 
মুি কলর কতকন এখালন মরামীয় মদেতা ‘িুকপটার’এর 
উপাসনালয় পতকর কলরন। 

,   ডা.  মাহমূদ আেুর 
রহমান কতত ‘‘মুকর্র্ু তারীকখল ইয়াহুদ ওয়যা রকদ্দ আলা 
মার্াকয়কমকহকমল োকতলাহ:  পত. ২৬০)   

ইয়াহুদী ঐকতহাকসক শাহীন মযাককরয়াস েললন-   
এ সমলয়ই ( তথা মিরুসাললম ধ্বংলসর পর)  ইসরাঈলীলদর 
ইকতহালসর সমাকপ্ত ঘলট। মিরুসালললমর ধ্বংলসর পর 
ইয়াহুদীরা পতকথেীর কেকভন্ন মদলশ কেকিপ্ত হলয় পলড়। পরেতযী 
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সমলয় মস সকল মদলশই তালদর ইকতহাস রকচত হয়,  মর্খালন 
তারা আোস গলড়কছললা। কনেযাকসত সমলয় তারা কেকভন্ন 
কনর্যাতন এেং কনপীড়লনর সম্মখুীন হয়। মকননা,  ( কফকলকস্তলনর 
দখলদার)  মরামানরা তালদরলক মিরুসালললম প্রলেশ করা 
কনকষে কলর কদলয়কছললা। ( তারীখুল ইসরাইকলয়যীন: ৭৭)  

কফকলকস্তন ভখূলন্ড কেকভন্ন োদশাহর উপর্ুযপকর আক্রমণ এেং 
আগ্রাসলনর দরুন ইয়াহুদীলদর সহােস্থান অ্লনক আলগই ধ্বংস 
হলয় কগলয়কছললা। পারকসকলদর শাসনামলল েযকেললনর েকেদশা 
মথলক মুি হওয়ার পর সহােস্থালনর আংকশক পকরলেশ পতকর 
হললও এ পর্যালয় এলস তা পুলরাপকুর ধ্বলস পলর। ফলল 
ইয়াহুদীরা পতকথেীর কেকভন্ন মদলশ কেকিপ্ত হলয় পলড়। ককছু 
মতা রলয় কগলয়কছললা েযকেললন,  আর অ্েকশষ্টরা আরে,  
ইংলযান্ড,  িামযানী,  মস্পন,  ইতালী,  হলযান্ড,  ফ্রান্স প্রভতকত 
মদলশ ছকড়লয় পলড়। ককন্তু আশ্চলর্যর কেষয় হললা,  লাঞ্ছনা 
এেং অ্পদস্থতার ছায়া এসে মদলশও তালদর কপছু ছালড়কন। 
( তারীখুল ইসরাইকলয়যীন:  ৮১- ৯৫)  

এই তান্ডে,  গণহতযা এেং পলায়নরত অ্েস্থায় ইয়াহুদীলদর 
পলি তাওরাত সংরিণ করা ককভালে সম্ভেপর কছললা? উপরন্তু 
মুসলমানরা মর্ভালে কুরআলন কারীলমর হালফর্ হয় এেং 
আল্লাহ তা‘আলা কুরআনলক মর্ভালে মানুলষর হৃদলয় সংরিণ 
কলরলছন,  তাওরাত সংরিলণর েযেস্থা মতমন কছললা না। 
েতযমান ইয়াহুদী িাকতর প্রকত তাকাললও কেষয়কট স্পষ্ট হলয় 
র্ায় মর্,  পুলরা পতকথেীলত তাওরাত েলল খযাত োইলেললর 
পুরাতন কনয়লমর মর্ কয়িন ‘হালফর্’ পাওয়া র্ালে,  পতকথেীর 
এককট মছাট্ট মুসকলম মদশ োংলালদলশর মছাট এককট মিলার 
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িুদ্র এককট গ্রালমও তার মচলয় মেকশ সংখযক কুরআলন 
কারীলমর হালফর্ পাওয়া র্ালে। কালিই তাওরালতর কলকখত 
ককপ ধ্বংস হলয় র্াওয়ার পর িতকতশকি মথলক তাওরাত 
সংকললনর কথাও কচন্তা করা র্ায় না!  

োইলেললর আললালক ‘নতনু কনয়ম’ পর্যাললাচনা 
নতুন কনয়লমর প্রথম চারকট পুস্তক মকথ,  মাকয,  লূক,  মর্াহন 
( মর্াহন)  নালম প্রচাকরত সুসমাচারগুললালক তারা ইকিল েলল 
অ্কভকহত কলর।  

নতুন কনয়লমর মর্ চারকটলক ইকিল েলা হলচ্ছ,  তা মূলত 
মপৌলীয় ধলমযর প্রাধান্য লালভর পর তার অ্নুসারীলদর িারা 
গ্রীক ভাষায় সংককলত মেনামী ইকিল। কিোনরা নতুন 
কনয়লমর ২৭কট পুস্তলকর সমকষ্টলক োইলেল েলললও কিোনলদর 
কগিযা কততযক স্বীকতত ইকিললর পুস্তক চারকট এেং অ্কধকাংশ 
কিোন েন্ধ ু মলন কলরন,  ( মর্মনকট ইকিল শরীলফর োংলা 
অ্নুোলদর ভকূমকায় উলল্লখ করা হলয়লছ)  ইকিল শরীফ নালম 
খযাত এ চারকট পুস্তক রচনা কলরলছন,  ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর প্রকত ঈমান আনয়নকারী একান্ত অ্নুগত োরিন 
কশলষ্যর অ্ন্যতম চারিন কশষ্য। র্থা:  মকথ,  মাকয,  লূক ও 
মর্াহন ওরলফ ইউলহান্না। এছাড়া োকক ২৩কট পুস্তকলক কেগত 
দুই হািার েৎসলর মকালনা একিন কিোনও ‘ইকিল’ েলল 
দাকে কলরনকন। [ র্কদও েতযমালন কিোন ধমযপ্রচারকগণ 
মিলনশুলন ২৭ গ্রলন্থর এ পুস্তলকর পুলরাটালকই “ইকিল শরীফ” 
নালম আখযাকয়ত কলর সরলপ্রাণ মুসলমানলদর মধাকাকদলচ্ছ।]  
মর্ চারকট পুস্তকলক কিোন েন্ধগুণ ইকিল েলল প্রচার 
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করলছন,  মসগুললাও আল্লাহর নাকর্লকতত মূল ইকিল কখনই 
নয়। এর ককছু তথয প্রমাণ কনম্নরূপ-  

১.  োইলেললর নামকরণ প্রসঙ্গ 
মূল গ্রীক ো ইংলরকি োইলেলল এগুললার নাম কনম্নরূপ:   

 ( সাধু মকথর মতানুসালর ঈসা মাসীলহর ইকিল)  

 
( সাধু মালকযর মতানুসালর ঈসা মাসীলহর ইকিল)  

 
( সাধু মর্াহলনর মতানুসালর ঈসা মাসীলহর ইকিল)  

 
( সাধু লুলকর মতানুসালর ঈসা মাসীলহর ইকিল)  

তারমালন এগুললার ইকিল হওয়ার কেষয়কট কনছক ‘েযকির 
মত’। আর মকালনা েযকির মতানুসালর এককট গ্রন্থ কনশ্চয় 
‘আসমানী গ্রন্থ’ - এর মর্যাদা মপলত পালর না!  

২.  োইলেললর মলখক প্রসঙ্গ 
কিেধলময দােী করা হয় মর্,  “ককথত ইকিললর চার পুস্তলকর 
মলখক হললন ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর োরিন কশলষ্যর 
অ্ন্যতম চারিন”। ককন্তু এ দােী সকিক নয়,  েরং অ্জ্ঞাতনামা 
মকউ তা কললখ উকল্লকখত চারিন কশলষ্যর নালম চাকললয় 
কদলয়লছ। সতযােয়ী অ্লনক কিোন পকন্ডতও তা স্বীকার 
কলরলছন-  
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( ক)  ইংলযালন্ডর কচলচোর ( )  কযাকথড্রাললর 

পাদ্রী মি. কে.  কফকলপ্স ‘মকথকলকখত ইকিললর ভকূমকায় 
কললখলছন:  

 

“প্রাচীন ঐকতহ্ প্রথম সুসমাচালরর রচনা কার্যলক মপ্রকরত 
মকথর প্রকত আলরাপ কলরকছল,  ককন্তু কেলশষজ্ঞলদর প্রায় 
সকললই আিকাল এ মত পকরতযাগ কলরলছন”।  

( খ)  োইলেললর ইকুযলমকনকযাল ট্রান্সললশলনর ভাষ্যকাররা 
েললন:   

সূত্র

‘আি মর্াহলনর নালম মর্ সুসমাচারকট আমরা পাকচ্ছ,  তার 
মলখক কছললন একাকধক েযকি।  

( গ)  কিোন পকন্ডতলদর মলখা ইনসাইললাকপকডয়া কব্রটাকনকার 
 - এর েিেয হললা-  

১৫০ খতোলের কদলক মর্ মকালনা কিোন নাম প্রকাশ না 
কলর,  অ্থো মকালনা প্রকসে োইলেললীয় েযকিত্ব ো র্ীশুর 
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কশষ্যলদর নালম েই কলখলত পারলতা। এরূপ কমযলক ছলচাতুকর 
ো প্রতারণা েলল গণয করা হলতা না।  

কালিই সমূহ সম্ভােনা রলয়লছ মর্,  অ্জ্ঞাত মকউ মকথ,  মাকয,  
লূক,  মর্াহন নাম কদলয় এগুললালক তালদর কলকখত োইলেল 
েলল প্রচার কলরলছ।  

( ঘ)  আর লূক মতা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
মলনানীত োরিন কশলষ্যর তাকলকায় তার নাম মনই। উপরন্তু 
মকথ এেং লূলকর েণযনায় উকল্লকখত মস োলরািন কশলষ্যর 
নালমর মলধযও রলয়লছ মতকেলরাধ। পািক লি করুনঃ মসই 
োলরা িন মপ্রকরলতর নাম এই এই-  প্রথম,  কশলমান,  র্াোঁহালক 
কপতর েলল,  এেং তাোঁহার ভ্রাতা আকন্দ্রয়,  কসেকদলয়র পুত্র 
র্ালকাে এেং তাোঁহার ভ্রাতা মর্াহন,  কফকলপ ও েথযলময়,  
মথামা ও করগ্রাহী মকথ,  আলেলয়র পুত্র র্ালকাে ও থলদ্দয়,  
কানানী কশলমান এেং ঈষ্ককরলয়াতীয় কর্হূদা,  মর্ তাোঁহালক শত্রু 
হলস্ত সমপযণ ককরল। ( মকথ ১০: ২- ৪)  

আর লূলকর েণযনায় রলয়লছ,  “পলর র্খন কদেস হইল,  কতকন 
আপন কশষ্যগণলক ডাককললন,  এেং তাোঁহালদর মধয হইলত 
োলরা িনলক মলনানীত ককরললন,  আর তাোঁহাকদগলক মপ্রকরত 
নাম কদললন-  কশলমান,  র্াোঁহালক কতকন কপতর নামও কদললন,  
ও তাোঁহার ভ্রাতা আকন্দ্রয়,  এেং র্ালকাে ও মর্াহন,  এেং 
কফকলপ এেং েথযলময়,  এেং মকথ ও মথামা,  এেং আলেলয়র 
[ পুত্র]  র্ালকাে ও উলদযাগী আখযাত কশলমান,  র্ালকালের 
[ পুত্র]  কর্হূদা,  এেং ঈষ্ককরলয়াতীয় কর্হূদা,  মর্ তাোঁহালক 
[ শত্রুহলস্ত]  সমপযণ কলর।” ( লূক ৬: ১৩- ১৬)  সূত্র:  
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পািক!  উভয় েণযনালক গভীরভালে লিয করুন। মকথ এেং 
লূক- কালরা েণযনালতই ‘লূক’ - এর নাম মনই। কিতীয়ত,  
মকথর েণযনায় ‘থলদ্দয়’ - এর নাম রলয়লছ,  র্া লূলকর েণযনায় 
মনই। আর লূলকর েণযনায় ‘র্ালকালের [ পুত্র]  কর্হূদা’র নাম 
রলয়লছ,  র্া মকথর েণযনায় মনই. . ! !  

( ঙ)  মর্াহন কলকখত সুসমাচালর ( ২১: ২৪- ২৫)  রলয়লছ,  
সুসামাচালরর মলখক কলখলছন “২৪ মসই কশষ্যই এ সকল 
কেষলয় সািয কদলতলছন,  এেং এই সকল কলকখয়ালছন;  আর 
আমরা িাকন,  তাহার সািয সতয। ২৫ র্ীশু আরও অ্লনক 
কম্ময ককরয়াকছললন;  মস সকল র্কদ এক এক ককরয়া মলখা 
র্ায়,  তলে আমার মোধ হয়,  কলকখলত কলকখলত এত গ্রন্থ 
হইয়া উলি মর্,  িগলতও তাহা ধলর না।’ সূত্র:  
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এই আয়াত দু’কটর প্রকত গভীরভালে দতকষ্টপাত করা হলল এেং 
“আমার” ও “আমরা”- এর সলঙ্গ “মসই কশষ্য”. . .  ও 
“তাহার”. . .  তুলনা করা হলল,  এ কথা কদোললালকর মত 
স্পষ্ট হলয় র্ালে মর্,  “মসই কশষ্য” ও “তাহার” িারা মলখক 
মর্াহনলক েুকেলয়লছন এেং “আমার” ও “আমরা” িারা 
কনলিলক/ কনলিলদরলক েুকেলয়লছন। এর স্পষ্ট অ্থয মতা এটাই 
মর্,  মর্াহন এেং এ সুসমাচালরর মলখক সম্পূণয কভন্ন দুই 
েযকি!  এই অ্জ্ঞাত মলখক মর্াহলনর কলকখত ককছু 
মপলয়কছললন,  অ্তঃপর কতকন তা কনলির পছেমত কমলেকশ 
কলর কনলির ভাষায় কললখলছন!  

সারকথা,  কিোনলদর কগিযা কততযক ইকিল কহলসলে স্বীকতত 
চার পুস্তলকর মলখকও অ্জ্ঞাতনামা। অ্েকশষ্ট ২৩কটর ১৪কট মর্ 
পললর কচকি তা তারাও মালন। অ্থচ মসন্ট পল কনলিই স্বীকার 
কলরলছন মর্,  তার সে কথাই ঈশ্বলরর আলদলশ মলখা হয় 
নাই। ( ১ ককরন্থীয় ৭: ১২,  ২৫)  সূত্র:  

 

৩.  োইলেললর ভাষা প্রসঙ্গ 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কথা েললতন ‘আরামাইক’ 
ভাষায়,  ( আরেীলত ‘আরাকময়া’)  র্া মূলত ‘কহব্রু’ ভাষার 
এককট আঞ্চকলক রূপ। আসমানী গ্রন্থ ইকিল শরীফ এ 
ভাষালতই অ্েতীণয হলয়কছল। প্রচকলত োইলেললর মলধয ‘মূল’ 
- এর মখতাে পাওয়া ইকিল হললা গ্রীক ভাষায় রকচত। কহব্রু 
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ভাষায় সংককলত োইলেললর মূল ইকিল দুকনয়া মথলক অ্লনক 
আলগই কেলুপ্ত হলয় মগলছ। এমনকক কহব্রু ভাষার মকালনা 
োইলেল সংস্করণ কিেসমালির কালছ ‘মূল’ - এর মখতােও 
লাভ কলরকন। কালিই গ্রীক [ ককংো অ্ন্য মকালনা]  ভাষায় 
সংককলত ইকিল ককভালে কহব্রু ভাষায় নাকর্লকতত মূল আসমানী 
গ্রন্থ ইকিল হলত পালর? 

৪.  স্বকেলরাধী েিেয প্রসঙ্গ 
কিতীয়ত তালদর ককথত ইকিলল স্বকেলরাধী েিেয রলয়লছ। 
এটা স্পষ্টতই এ কথা প্রমাণ কলর মর্,  তালদর ককথত ইকিল 
প্রকতত আসমানী গ্রন্থ নয়। এককট উদাহরণ লিয করুন-  মকথ 
এেং লূক উভলয় র্ীশুর েংশ তাকলকা প্রদান কলরলছন,  সূত্র:  

মকথ ১: ১- ১৬ ও লূক ৩: ২৩- ৩৮,  
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ককন্তু উভলয়র েণযনার মলধয রলয়লছ অ্সংখয স্বকেলরাকধতা। 
পািক!  লিয করুন-  
( ক)  র্ীশুর দাদার নাম প্রসঙ্গ:  মকথ েললন,  ‘র্ালকাে’। 
ককন্তু লূক েললন,  ‘একল’!   
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( খ)  মকথর েণযনামলত,  র্ীশু দায়ূলদর পুত্র শললামলনর 
েংশধর। লূক মথলক িানা র্ায় মর্,  র্ীশু দায়ূলদর পুত্র 
নাথন- এর েংশধর।  

( গ)  মকথর ভাষ্যমলত দায়ূদ মথলক েযকেললনর কনেযাসন পর্যন্ত 
র্ীশুর পূেযপুরুষগণ সকললই সুপ্রকসে রািা কছললন। লূলকর 
েণযনায় দায়ূদ ও নাথন োলদ র্ীশুর পূেযপুরুষগলণর মলধয 
মকউই রািা ো মকালনা প্রকসে েযকি কছললন না।  

( ঘ)  মকথর েণযনামলত দায়ূদ মথলক র্ীশু পর্যন্ত উভলয়র মালে 
২৬ প্রিন্ম। আর লূলকর েণযনামলত উভলয়র মালে ৪১ প্রিন্ম।  

৫.  অ্পকেত্র কথাোতযা:  আল্লাহ পাক প্রসলঙ্গ 
োইলেল প্রকতত আসমানী গ্রন্থ ‘ইকিল’ না হওয়ার এককট 
সুস্পষ্ট দলীল হললা,  এলত মহান আল্লাহ পাক সম্পলকয 
অ্পকেত্র কথাোতযা রলয়লছ-  
( ক)  র্াত্রাপুস্তক ৩৪: ৬- ৭ - এর েণযনামলত স্রষ্টা অ্পরাধীর 
অ্পরালধর িন্য কনরপরাধলক শাকস্ত মদন। কপতার অ্পরালধর 
কারলণ ৪ পুরুষ পর্যন্ত েংশধরগণ শাকস্ত পালে েলল কেধান 
কদলয়লছন। সূত্র:  

 

( খ)  আকদপুস্তক ৩২: ২৪- ৩০ - এর েণযনামলত আল্লাহ 
সারারাত ধলর ইয়াকুে ‘আলাইকহস সালালমর সলঙ্গ মল্লর্ুে 
কলরন!  মশষ রালত ইয়াকুে ‘আলাইকহস সালাম তালক মছলড় 
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মদন! !  এিন্য ইয়াকুলের নাম হললা “ইসরাঈল” অ্থযাৎ 
আল্লাহর সলঙ্গ মল্লর্ুেকারী! ! !  সূত্র:  

 

৬.  অ্পকেত্র কথাোতযা:  আকম্বয়া ‘আলাইকহস সালাম প্রসলঙ্গ 
আকম্বয়া ‘আলাইকহস সালালমর েযাপালর প্রচকলত োইলেলল 
অ্লনক অ্িীল কথাোতযা রলয়লছ,  র্া প্রমাণ কলর,  প্রচকলত 
োইলেল কখনই আসমানী গ্রন্থ ইকিল নয়।  

( ক)  োইলেললর েণযনামলত আকম্বয়া ‘আলাইকহস সালাম এেং 
তালদর সন্তানগণ কছললন েযাকভচারী ও ধষযক সূত্র:  আকদপুস্তক 
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 এেং 
মদযপ। সূত্র:  আকদপুস্তক 

 

( খ)  আকদপুস্তক ৯: ২০- ২৫ রলয়লছ মর্,  হর্রত নূহ 
‘আলাইকহস সালাম মদপান কলর মাতাল হলয় উলঙ্গ হন। 
তাোঁর মছাট মছলল হাম হিাৎ কপতালক উলঙ্গ অ্েস্থায় মদলখ 
মফললন। মাতলামী কাটার পর কেষয়কট মিলন নূহ ‘আলাইকহস 
সালাম ক্রুে হলয় হালমর মছলল মকনানলক অ্কভশাপ মদন!  
সূত্র:  

 

( গ)  হর্রত দাঊদ ‘আলাইকহস সালাম তাোঁর এক প্রকতলেশীর 
স্ত্রীর প্রকত আসি হলয় তালক ধষযণ কলরন। এলত উি মকহলা 
গভযেতী হলয় পড়লল কতকন তার স্বামীলক মকৌশলল হতযা করান 
এেং উি মকহলালক কেলয় কলরন। ( ২ শমূলয়ল ১১: ২- ৫,  ১৪-
১৭)  সূত্র:  
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োইলেললর আললালক ‘গীতসংকহতা’ পর্যাললাচনা 
১.  কিোনলদর োইলেললর শুরুলত েলা হলয়লছ,  গীতসংকহতা 
তথা র্েুর কললখলছন হর্রত দাঊদ ‘আলাইকহস সালাম। তলে 
কতকন পুলরাটা মললখনকন। পিান্তলর র্ােুর শরীফ ো 
গীতসংকহতা নালম মর্ গ্রন্থকট রলয়লছ,  তার শুরুলত ককতােুল 
মমাকাদ্দালস েলা হলয়লছ,  মলখক হর্রত দাউদ ‘আলাইকহস 
সালাম কমপলি ৭৩কট কাওয়ালী কললখকছললন। আর র্ালদর 
নাম িানা র্ায় না,  তারা কললখকছললন ৪৯কট কাওয়ালী। 
এছাড়া হর্রত আসাফ ১২কট,  কারুলনর মছললরা ১০কট,  
হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম ১কট,  হর্রত এথন ১কট,  
হর্রত মহমল ১কট এেং হর্রত উর্ালয়র এককট কাওয়ালী 
কললখলছন। ককন্তু সেযলমাট ১৫০কট কাওয়ালীর মলধয মকান্ 
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মকাকন্ট দাঊদ ‘আলাইকহস সালালমর আর মকান্ মকাকন্ট 
অ্ন্যলদর ো অ্জ্ঞাতনামা মলখকলদর তা কচকহ্নত করা হয়কন।  

তালদর এ কথা মথলকই প্রমাণ হয় মর্,  তালদর ককথত র্েুর 
প্রকতত আসমানী গ্রন্থ র্েুর নয়। মকননা দাউদ ‘আলাইকহস 
সালাম কললখলছন েলল কনভযরলর্াগয অ্কেকচ্ছন্ন মকান সূত্র 
কিোনলদর কালছ মনই। আর তাছাড়া অ্জ্ঞাতনামা মলখকলদর 
মলখা গ্রন্থ কীভালে আসমানী গ্রন্থ হলত পালর তা মোধ ককর 
মকান সুস্থ মকস্তলষ্কর মোধগময নয়। 

২.  অ্কধকন্তু মঙ্গলোতযা নালম কলকাতা হলত মুকদ্রত কযাথকলক 
ইকিললর ( নেসকন্ধ)  মশলষ সাম সকঙ্গত নালম এই র্েুর 
ককতােকট সংর্ুি আলছ। মসখালন ভকূমকায় েলা হলয়লছ মর্,  
‘সাম সকঙ্গত রচকয়তালদর কেষলয় কনকশ্চতভালে ককছুই িানা 
মনই! ’  

োইলেললর অ্ন্যান্য সুসমাচার প্রসলঙ্গ 
ইউশা ‘আলাইকহস সালামলক ৬ষ্ঠ গ্রন্থকটর মলখক েলা হয়। 
ককন্তু এলতও তার কনলির মততুয ও দাফন করার স্থালনর কথা 
উলল্লখ রলয়লছ। তাই স্পষ্টই েুো র্ায়,  এ গ্রন্থকটও অ্িানা 
মকউ কললখ তার নালম চাকললয় কদলয়লছ।  

৭নং গ্রন্থকট সম্পলকয েলা হলয়লছ,  ‘মলখক সম্ভেত হর্রত 
শমূলয়ল।’ এর অ্থয হলচ্ছ,  এটাও অ্কনকশ্চত।  

৮ মথলক ১২ এেং ১৭ ও ১৮নং গ্রন্থ সম্পলকয েলা হলয়লছ,  
‘এগুললার মলখলকর নাম িানা র্ায়কন।’ ১৩ মথলক ১৬নং 
পর্যন্ত গ্রন্থগুললা সম্পলকয েলা হলয়লছ,  ‘মলখক সম্ভেত হর্রত 
উর্ালয়র ‘আলাইকহস সালাম।’ আর অ্েকশষ্ট গ্রন্থগুললা র্ালদর 
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নালম,  তালদরলকই মলখক আখযা মদওয়া হলয়লছ। অ্থযাৎ 
এগুললার মলখকও হয় অ্জ্ঞাতনামা,  নতুো অ্কনকশ্চত। 

র্কুির আললালক োইলেল প্রসঙ্গ 
কুরআন- হাদীস এেং োইলেললর সুস্পষ্ট দলীল- প্রমালণর 
আললালক এ কেষয়কট প্রমাকণত হললা মর্,  কিোন সমালি 
প্রচকলত োইলেল ো ককতােুল মমাকাদ্দাস আল্লাহর নাকর্লকতত 
তাওরাত ো ইকিল ককংো র্ােূর মকানটাই নয়,  েরং তা 
মানেরকচত ককছ ু পুকস্তকার সংকলন মাত্র। র্ুকি ও কেলেচনার 
দতকষ্টলকাণ মথলকও এ কেষয়কট প্রতীয়মান হয়। পািক লিয 
করুন-  
১.  র্কদ তলকযর খাকতলর মমলনও মনওয়া হয় মর্,  কিোনরা 
তালদর োইলেললর মধযকার ককথত তাওরাত,  ইকিল ও 
র্ােূর- এর মলখক কহলসলে র্ালদর নাম উলল্লখ কলরলছন,  
উকল্লকখত েযকিরাই সংকিষ্ট পুস্তকগুললা রচনা কলরলছন,  তলে 
তারপরও প্রশ্ন মথলক র্ায় মর্,  মনুষ্য রকচত গ্রন্থ কীভালে 
আসমানী ককতাে হলত পালর?  

২.  েতযমান োইলেলল মমাটামুকট কতন প্রকালরর োণী পাওয়া 
র্ায়।  

( ক)  আল্লাহর োণী।  
( খ)  নেীর োণী।  
( গ)  আল্লাহ ও নেী ছাড়া তততীয় েযকির োণী।  

ককন্তু অ্নুপাত কহলসলে মসখালন আল্লাহ ও নেীর োণীর মচলয় 
অ্ন্য মলাকলদর োণীর পকরমাণ উলল্লখলর্াগযহালর মেশী। সুতরাং 
এ কারলণ োইলেললক ‘আল্লাহর ককতাে’ েলার পকরেলতয 
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সাধারণ গ্রন্থ সােযস্ত করা ছাড়া উপায় মনই। কনলম্ন ককছ ু
উদাহরণ কদলয় কেষয়কট স্পষ্ট করা হল।  

( ক)  “ককন্তু কপতর এগার িলনর সকহত দাোঁড়াইয়া উশচ্চঃস্বলর 
তাহালদর কালছ েিততা ককরয়া ককহললন “মহ ইস্রালয়লীলয়রা,  
এই সকল কথা শুন। নাসরতীয় র্ীশু পরাক্রম- কার্য,  অ্দ্ভুত 
লিণ ও কচহ্ন সমূহ িারা মতামালদর কনকলট ঈশ্বর- কততযক 
প্রমাকণত মনুষ্য;  তাোঁহারই িারা ঈশ্বর মতামালদর মলধয ঐ 
সকল কার্য ককরয়ালছন,  মর্মন মতামরা কনলিরাই িান; ” 
( মপ্রকরত ২: ১৪,  ২২)  সূত্র:  

 

( খ)  “আর শললামন মতর েৎসর আপন োটী কনম্মযালণ েযাপতত 
থাককললন;  পলর আপনার সমুদয় োটীর কনম্মযাণ সমাপন 
ককরললন। আর কতকন কলোলনান অ্রলণযর োটী কনমযাণ 
ককরললন;  তাহার দীঘযতা একশত হস্ত,  প্রস্থ পঞ্চাশ হস্ত ও 
উচ্চতা কত্রশ হস্ত কছল,  তাহা চাকর মেণী এরসকালষ্ঠর স্তলম্ভর 
উপলর স্থাকপত এেং স্তম্ভগুকলর উপলর এরসকালষ্ঠর ককড় েসান 
কছল।” ( ১ রিােকল ৭: ১- ২)  সূত্র:  

 

( গ)  “তখন সদাপ্রভরু দাস মমাকশ সদাপ্রভরু োকযানুসালর 
মসই স্থালন মমায়াে মদলশ মকরললন। আর কতকন মমায়াে মদলশ 
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পেৎ- কপলয়ালরর সম্মখুস্থ উপতযকালত তাোঁহালক কের কদললন;  
ককন্তু তাোঁহার কেরস্থান অ্দযাকপ মকহ িালন না। মরণকালল 
মমাকশর েয়স একশত কেংশকত েৎসর হইয়াকছল। তাোঁহার চিু 
িীণ হয় নাই,  ও তাোঁহার মতিও হ্রাস হয় নাই। পলর 
ইস্রালয়ল- সন্তানগণ মমাকশর কনকমে মমায়ালের তলভকূমলত কত্রশ 
কদন মরাদন ককরল;  এইরূলপ মমাকশর মশালক তাহালদর 
মরাদলনর কদন সম্পূণয হইল।” ( কিতীয় কেেরণ ৩৪: ৫- ৮)  সূত্র:  

 

উপর্ুযি উেতকতগুললা েিারূলপ আল্লাহ ো মকালনা নেীলক 
কনলদযশ কলর না,  েরং তততীয় মকালনা েযকিলক েুোয়,  কর্কন 
মদলখ অ্থো শুলন অ্থো কনলি এরূপ মভলে এগুললা রচনা 
কলরলছন। েস্তুত প্রতযিদশযী ো মোতার ককছু ককছ ু োণীলক 
োদ কদলয় োইলেললর অ্কধকাংশ পািই িনশ্রুকত মথলক কলকখত 
ইকতহাস।  

মিরুসালললমর োইলেল স্কুললর প্রধান কশিক ফাদার কড.  
মভা  ১৯৬২ সালল কলকখত আকদ পুস্তলকর ফরাসী 

অ্নুোলদর ভকূমকায় কললখলছন,   
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মষাড়শ শতােীলত কালেযাট র্ুকি মপশ কলর েললন,  এই 
কিতীয় কেেরলণ ( ৩৪: ৫- ১২)  হর্রত মূসার মততুযর মর্ কেেরণ 
কলকপেে রলয়লছ,  তা হর্রত মূসার কনলির পলি রচনা করা 
আলদৌ সম্ভে নয়। সূত্র:  

  

এ ছাড়া পুরাতন কনয়লমর প্রথম পাোঁচকট পুকস্তকার মলধয সাত 
শলতরও অ্কধক এমন কেেরণ রলয়লছ,  মর্গুললার মলধয এ 
কথার প্রমাণ রলয়লছ মর্,  আল্লাহ এসে পুকস্তকার অ্েতীণযকারী 
মতা নন- ই,  এমনকক হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালামও 
এগুললার মলখক কছললন না।  

এলত মদখা র্ালচ্ছ,  োইলেললর অ্কধকাংশ পািই অ্ন্য 
মলাকলদর েকণযত পলরাি কেেরণী। মসই তুলনায় মসখালন 
আল্লাহ ও নেীর োণীলক খুেই সামান্য েলা র্ায়। অ্থচ 
কিেনরা মিলন- েুলেও এই সেককছুলক একই মলালটর কনলচ 
একই োইলেলল সংকলন কলর ‘ঈশ্বলরর োণী’ েলল চাকললয় 
কদলচ্ছ। এ কদলকই ইকঙ্গত কলর পকেত্র কুরআলনর কনম্নকলকখত 
আয়ালত েলা হলয়লছ-  

 فَوَيْلٌ لِلَِّذِينَ يَكْتُُْونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَِّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَِّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا
 قَلِيًلً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَِّا كَتََْتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَِّا يَكْسُِْونَ 

“তারা ককতাে মললখ কনলিলদর হালত,  তারপর েলল,  ‘এটা 
আল্লাহর কনকট মথলক আসা োণী. . . ।” ( সূরা োক্বারা:  আয়াত 
নং ৭৯)  

উকল্লকখত েণযনাসমূহ িারা েুো মগললা,  েতযমালন ইসলাম ছাড়া 
অ্ন্যসকল ধলমযর মমৌকলক ধমযগ্রন্থ কেলীন হলয় কগলয়লছ এেং 
মূল ধমযগ্রন্থরূলপ একমাত্র কুরআন অ্কেকতত রলয়লছ। মর্লহতু 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর প্রকত নাকর্লকতত 
পকেত্র কুরআনই এ উম্মলতর িন্য মকয়ামত পর্যন্ত একমাত্র 
পালনীয় ককতাে এেং কুরআলনর প্রদকশযত ইসলামই একমাত্র 
পালনীয় ধময,  তাই মহান আল্লাহ হালফর্গলণর মাধযলম 
কুদরতীভালে এ ককতালের মহফার্ত কলরলছন। েস্তুত এটা 
মহান আল্লাহরই কাকরশমা। আর এভালে মকয়ামত পর্যন্ত এ 
ককতালের মহফার্লতর দাকয়ত্ব আল্লাহ তা‘আলা কনলিই গ্রহণ 
কলরলছন। এ সম্পলকয মহান আল্লাহ পকেত্র কুরআলন ইরশাদ 
কলরন-  

كْرَ وَإِنَِّا لَهُ لَحَافِظُونَ
ِ
 إِنَِّا نَحْنُ نَزَِّلْنَا الذِّ

“কনশ্চয় আকমই এ কর্করগ্রন্থ ( কুরআন)  নাকর্ল কলরকছ এেং 
কনশ্চয় আকমই এর মহফার্তকারী।” ( সূরা কহির:  আয়াত নং ৯)  

তাই পকেত্র কুরআনলকই েতযমান কেশ্বোসীর িন্য একমাত্র 
ধমযগ্রন্থরূলপ এেং ইসলামলক একমাত্র িীনরূলপ মমলন চলা 
কতযেয;  অ্ন্য মকালনা ককতাে ো অ্ন্য মকালনা ধময নয়।  
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খ্রিজ্ঞাসা ও পর্মাল াচনা-৩ 

কিেধলময স্রষ্টা একিন,  নাকক 
কতনিন? 

আল্লাহ তা‘আলা সম্পলকয মুসলমানলদর আকীদা- কেশ্বাস হললা,  
কতকন এক,  তার মকালনা শরীক মনই। তার সমকি মকউ 
মনই। এ কেষয়কট পকেত্র কুরআলনর অ্লনক স্থালন অ্তযন্ত 
সুস্পষ্ট ভাষায় মানে িাকতলক িানালনা হলয়লছ। সূরা ইখলালস 
আল্লাহ তা‘আলা েললন-  

( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 3( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ )2( اللَِّهُ الصَِّمَدُ )1أَحَدٌ) قُلْ هُوَ اللَِّهُ
(4) 

েলল কদন,  কথা হললা- আল্লাহ সে কদক মথলক এক। আল্লাহই 
এমন মর্,  সকলল তাোঁর মুখালপিী,  কতকন কারও মুখালপিী 
নন। তার মকালনা সন্তান মনই এেং কতকনও কারও সন্তান নন 
এেং তার সমকি নয় মকউ। ( সূরা ইখলাস ১- ৪)  

মানে িাকতর কহদায়াত ও সৎপথ প্রদশযলনর কনকমলে মহান 
আল্লাহ র্ত নেী- রাসূল পাকিলয়লছন,  সকললই আল্লাহর 
একত্বোলদর দাওয়াত কদলয়লছন। তারা কিত্বোদ,  কত্রত্বোদ ো 
েহু ইশ্বরোদ- এর মত কশরক ও কুফর মথলক মানুলষর 
আকীদা- কেশ্বাস পকরশুে কলরলছন। পকেত্র কুরআলন ইরশাদ 
হলচ্ছ,   

( وَقَالُوا 22وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَْْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إاِلَِّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَِّهُ الَ إِلَهَ إاِلَِّ أَنَا فَاعُْْدُونِ )
 اتَِّخَذَ الرَِّحْمَنُ وَلَدًا سُْْحَانَهُ بَلْ عَِْادٌ مُكْرَمُونَ 
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আকম আপনার পূলেয এমন মকালনা রাসূল পািাইকন,  র্ার প্রকত 
আকম এই ওহী নাকর্ল ককরকন মর্,  আকম ছাড়া অ্ন্য মকালনা 
মােুদ মনই। সুতরাং আমারই ইোদত কর। ( সূরা আকম্বয়া ২৫)  

নেী- রাসূলগলণর ধারাোকহকতায় হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামও কনি উম্মতলক আল্লাহর তাওহীদ ও একত্বোলদর 
প্রকত দাওয়াত কদলয়লছন। ককন্তু তার আনীত তাওহীদ ও 
একত্বোলদর ধমযলক কেকতত কলর তালত সতকষ্ট করা হলয়লছ 
কত্রত্বোলদর কশরকী আকীদা। কত্রত্বোলদর এই কশরকী আকীদার 
িনক হললন ( হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর আনীত িীন 
ও শরী‘আত কেকততকারী)  আদলত ইয়াহুদী ছদ্মলেশী কিোন 
মসন্ট পল। হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর আনীত 
শরী‘আতলক কেকতত করলত কগলয় ছদ্মলেশী মসন্ট পল মর্সে 
ভ্রান্ত কেশ্বালসর িন্ম কদলয়লছন,  তার মলধয অ্ন্যতম হললা-  
‘কত্রত্বোদ’ আকীদা। এর েযাখযায় কিোন পকন্ডতগণ র্া 
কললখলছন,  তার সার কনর্যাস হললা-   

‘আল্লাহ তা‘আলা,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম এেং 
‘পাক রুহ’ এই কতন ঐশ্বকরক সোর সমকষ্টই মখাদা। এই 
কতলনর প্রলতযলকই আোর স্বতন্ত্র সোর অ্কধকারী।’ সূত্র:  রুহুল 
কুদস ো পাক রুহ িারা েুোলনা হলয় থালক,  কপতা ও পুলত্রর িীেন 
ও ভাললাোসার গুণলক। অ্থযাৎ এ গুলণর মাধযলম কপতা পুত্রলক এেং 
পুত্র কপতালক ভাললাোলস। গুণকট ‘কালাম’ গুলণর মত েস্তুগতভালে 
কেদযমান এেং কপতা- পুলত্রর মত কনতয ও কচরন্তুন। এ কারলণই তা স্বতন্ত্র 
একক সো- এর মর্যাদা রালখ। 

এলিলত্র প্রশ্ন হয় মর্,  তাহলল কক মখাদা কতনিন? কতনিন 
হলল মতা কনঃসলেলহ এ আকীদা কশরক হলে!  কশরলকর এ 
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অ্কভলর্াগ মথলক োোঁচার িন্য কিোন পকন্ডতগণ েলল থালকন 
মর্,  ‘এ কতলনর প্রলতযলকই মখাদা েলট,  ককন্তু তাই েলল 
মখাদা কতনিন নন,  কতলন কমলল একই মখাদা,  একই 
আল্লাহ!  অ্থযাৎ কতলন এক,  এলক কতন! ! ’  

কিোন েন্ধলুদর এ কত্রত্বোলদর সারমমযকট তালদর ভাষায় 
কনম্নরূপ-  

“একিন ঈশ্বর কেদযমান,  সম্পূণয পতথক কতনিন কভন্ন কভন্ন 
েযকি কেদযমান,  কপতা,  পুত্র ও পকেত্র আত্মা। কতনিলনর 
প্রলতযক েযকিই ঈশ্বর,  কপতা ঈশ্বর,  পুত্র ঈশ্বর,  পকেত্রআত্মা 
ঈশ্বর। কপতা পুত্র নন,  পুত্র পকেত্র আত্মা নন,  কপতা পকেত্র 
আত্মা নন।” সূত্র:  

 

কত্রত্বোদ সম্পলকয মসন্ট পল ও প্রচকলত োইলেললর েিেয 
কত্রত্বোদ সম্পলকয োইলেলল মসন্ট পললর মর্ েণযনা রলয়লছ,  
তা কনম্নরূপ-  
ক.  র্ীশুর ঈশ্বরত্ব সম্পলকয মসন্ট পল েললন,  “ইকনই ( ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম)  অ্দতশ্য ঈশ্বলরর প্রকতমূকতয,  সমদুয় সতকষ্টর 
প্রথমিাত;  মকননা তাোঁহালতই সকলই সতষ্ট হইয়ালছ;  স্বলগয ও 
পতকথেীলত,  দতশ্য কক অ্দতশ্য র্াহা ককছ ু আলছ,  কসংহাসন 
হউক,  কক প্রভতু্ব হউক,  কক আকধপতয হউক,  কক কততযত্ব 
হউক,  সকলই তাোঁহার িারা ও তাোঁহার কনকমে সতষ্ট হইয়ালছ; ” 
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( কলসীয় ১: ১৫- ১৬)  সূত্র:  

 

খ.  এরপর কতকন কললখলছন,  “মকননা তাোঁহালতই [ ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম]  ঈশ্বরলত্বর সমস্ত পূণযতা পদকহকরূলপ োস 
কলর; ” ( কলসীয় ২: ৯)  সূত্র:  

  

গ.  “তাহালদর মলধয এই র্ুলগর মদেতা অ্কেশ্বাসীলদর মন 
অ্ন্ধ ককরয়ালছ,  মর্ন ঈশ্বলরর প্রকতমূকতয মর্ িীষ্ট,  তাোঁহার 
মগৌরলের সুসমাচার- দীকপ্ত তাহালদর প্রকত উদয় না হয়।” ( ২ 

করীন্থীয় ৪: ৪)  সূত্র:  

 

ঘ.  “ঈশ্বলরর স্বরূপকেকশষ্ট থাককলত কতকন ঈশ্বলরর সকহত সমান 
থাকা ধকরয়া লইোর কেষয় জ্ঞান ককরললন না” ( পকেত্র োইলেল:  
কফকলপীয় ২: ৬)  

ঙ.  “আসলল কতকন আল্লাহ্ রইললন,  ককন্তু আল্লাহর সমান 
থাকা কতকন আোঁকলড় ধলর রাখোর মত এমন ককছু মলন কলরন 
কন।” ( ককতােুল মমাকাদ্দস:  কফকলপীয় ২: ৬)  সূত্র:  

 

চ.  পললর এ দশযনই আরও কেলশকষত হলয় েকণযত হলয়লছ 
মর্াহন’র োইলেলল। তালত আলছ,  “আকদলত োকর্ কছললন,  
এেং োকয ঈশ্বলরর সকহত কছললন,  এেং োকয ঈশ্বর কছললন।” 
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( মর্াহন১: ১)  সূত্র:  
 

ছ.  এরপর েলা হলয়লছ,  “আর মসই োকয মাংলস মূকতযমান 
হইললন,  এেং আমালদর মলধয প্রোস ককরললন,  আর আমরা 
তাোঁহার মকহমা মদকখলাম,  মর্মন কপতা হইলত আগত 
একিালতর মকহমা;  কতকন অ্নুগ্রলহ ও সলতয পূণয।” 
( মর্াহন১: ১৪)  সূত্র:  

 

ি.  পাকরূলহর ঈশ্বরত্ব:  পাক রূহলকও কিোনরা মখাদা মলন 
কলর। তালদর রকচত ইকিললর মশলষ ‘শলের অ্থয ও টীকা’ 
কশলরানালম পাক রূহ সম্পলকয মলখা হলয়লছ। মসখালন েলা 
হলয়লছ,  ‘পাক রূহ মখাদা। কতকন এ দুকনয়ালত কেলশষ কলর 
মানুলষর মন ও অ্ন্তলরর মলধয কাি কলরন।’ ককন্তু েড়ই 
তাজ্জলের েযাপার,  পাক রূহ মখাদা হওয়া সম্পলকয হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালাম ও তার কশষ্যগলণর কালরা মকালনা 
েিেয না থাকললও পললর েিেয ককন্তু কিকই কেদযমান 
আলছ। এিন্য এ আক্বীদার িনকও কতকন। মরামীয়লদর কনকট 
মলখা পলত্র কতকন কললখলছন,  “মকননা িীষ্ট র্ীশুলত িীেলনর 
আত্মার মর্ েযেস্থা,  তাহা আমালক পালপর ও মততুযর েযেস্থা 
হইলত মুি ককরয়ালছ।” ( পকেত্র োইলেল:  মরামীয় ৮: ২)  

ে.  কতকন আলরা েললন,  “িীেনদাতা পাক- রূলহর কনয়মই 
মসীহ্ ঈসার মধয কদলয় আমালক গুনাহ্ ও মততুযর কনয়ম মথলক 
মুি কলরলছ।” ( ককতােুল মমাকাদ্দস:  মরামীয় ৮: ২)  সূত্র:  
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ঞ.  মসন্ট পল আলরা কললখলছন:  “ককন্তু হৃদয় র্খন প্রভরু 
প্রকত কফলর,  তখন আেরণ উিাইয়া মফলা হয়। আর প্রভইু 
মসই আত্মা ( পাক- রূহ্) ;  এেং মর্খালন প্রভরু আত্মা,  
মসইখালন স্বাধীনতা।” ( ২ করীন্থীয় ৩: ১৬- ১৭)  সূত্র:  

 

এভালেই পল ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক মখাদা োকনলয় 
কদলয়লছন। পাক রূহলক মখাদা োকনলয়লছন। হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর তাওহীদ ও একত্বোলদর ধলময 
মপৌেকলকতার কমেণ ঘকটলয় মসটালক কশরকী ধলময পকরণত 
কলরলছন।  

এোর কত্রত্বোলদর পলি মখাদ মসন্ট পললর েিেয ছাড়া 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমরও মকালনা েিেয রলয়লছ,  
নাকক কিোন েন্ধরুা কত্রত্বোলদর পলি মকেল মসন্ট পললর 
েিেযলকই র্লথষ্ট মলন কলরন-  এ কেষয়কট কনলয় আমরা 
পর্যাললাচনা করলো। অ্েশ্য এ আললাচনায় অ্েতীণয হওয়ার 
পূলেয কত্রত্বোলদর আকীদা প্রমালণ কিোনলদর দলীল- প্রমাণ 
সম্পলকয ককছুটা ধারণা লাভ করা আেশ্যক।  

কত্রত্বোদ কেষলয় োইলেলল উকল্লকখত দলীলসমূলহর পর্যাললাচনা 
মূল আসমানী ইকিল এখন কেলুপ্ত,  তেুও প্রচকলত ‘ইকিল 
শরীফ’ নামক োইলেল কনউ মটোলমন্ট িীেনী গ্রন্থসমূলহ ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম সম্পলকয র্তটুকু মলখা আলছ,  এর 
আললালকও মদখা র্ায় মর্,  হর্রত ঈসা মসীলহর কশিার 
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সালথ েতযমান কিোনলদর ধমযমলতর কমল মনই। কত্রত্বোলদর 
পলি কিোনগণ মর্ সকল দলীল মপশ কলরন তা কনম্নরূপ-  

প্রথম দলীল:  কপতা- পুত্র পকরভাষা 

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পুত্রত্ব আকীদা. 
পকেত্র কুরআলন আল্লাহ তা‘আলা কেকভন্ন স্থালন,  কেলশষত সূরা 
ইখলালস সুস্পষ্ট ভাষায় মানুষলক িাকনলয় কদলয়লছন মর্,  কতকন 
কপততত্ব ও পুত্রলত্বর কেশষণ মথলক পকেত্র। কেলশষত সরূা কনসার 
৭১ ও ৭২নং আয়ালত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মর্ আল্লাহ‘র 
পুত্র কছললন না,  েরং তার োো এেং পয়গম্বর কছললন,  তা 
িযথযহীন ভাষায় েণযনা করা হলয়লছ।  

কুরআলন এ িযথযহীন েণযনার কেপরীলত কত্রত্বোলদর আকীদার 
মিলত্র কিোনরা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক এক 
আল্লাহর পুত্র েললও কেশ্বাস কলর থালক এেং মখাদার পুত্র 
হওয়ায় তালকও মখাদা আখযাকয়ত কলর থালক!  এ েযাপালর 
োইলেললর েণযনা লিয করা র্াক-  
ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক আল্লাহর পুত্র জ্ঞান করার মিলত্র 
কিোনলদর দলীল হল,  তালদর ককথত ইকিললর ঐ সকল 
েিেয,  র্ালত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কততযক কনলিলক পুত্র 
এেং আল্লাহ তা‘আলালক কপতা েলল আখযাকয়ত করা হলয়লছ। 
মর্মন:  

 “এেং অ্মকন সমাি- গতলহ সমাি- গতলহ র্ীশুলক এই 
েকলয়া প্রচার ককরলত লাকগললন মর্,  কতকনই ঈশ্বলরর 
পুত্র।”( মপ্রকরত ৯: ২০)  সূত্র:  

 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


89 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

 “কারণ ঈশ্বর িগৎলক এমন মপ্রম ককরললন মর্,  
আপনার এক িাত পুত্রলক দান ককরললন,  মর্ন,  মর্ 
মকহ তাোঁহালত কেশ্বাস কলর,  মস কেনষ্ট না হয়,  ককন্তু 
অ্নন্ত িীেন পায়।” ( মর্াহন ৩: ১৬)  সূত্র:  

 

 ( র্ীশু েকলললন) ,  আর আকম মতামাকদগলক ককহলতকছ,  
এখন অ্েকধ আকম এই দ্রািাফললর রস আর কখনও 
পান ককরে না,  মসই কদন পর্যন্ত,  র্খন আকম আপন 
কপতার রালিয মতামালদর সলঙ্গ ইহা নূতন পান ককরে। 
( মকথ ২৬: ২৯)  সূত্র:  

 

 ( র্ীশু দুআরত অ্েস্থায় েকলললন, )  মহ আমার কপতঃ 
র্কদ হইলত পালর,  তলে এই পানপাত্র আমার কনকট 
হইলত দূলর র্াউক;  তথাকপ আমার ইচ্ছামত না হউক,  
মতামার ইচ্ছামত হউক। ( মকথ ২৬: ৩৯)  সূত্র:  

 

 ( র্ীশু েললন)  ‘আকম কপতার কনকলট র্াইলতকছ;  কারণ 
কপতা আমা অ্লপিা মহান। ( মর্াহন ১৪: ২৮)  সূত্র:  

 

কিতীয় দলীল:  ঈসা ‘আলাইকহস সালাম ‘কভন্ন িগলতর’ মলময 
োইলেললর েণযনা 
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কিোনগণ তালদর কত্রত্বোদ কেশ্বালসর প্রমালণ কিতীয় এই 
দলীল মদন মর্,  ইকিলল রলয়লছ-  
“কতকন ( ঈসা ‘আলাইকহস সালাম)  তাহাকদগলক ককহললন,  
মতামরা অ্ধঃস্থালনর,  আকম ঊধ্বযস্থালনর;  মতামরা এ িগলতর,  
আকম এ িগলতর নকহ।” ( মর্াহন ৮: ২৩)  সূত্র:  

 

এ োণী মপশ কলর কিোনগণ দােী কলরন মর্,  র্ীশুই মখাদা। 
কারণ,  কতকন এ িগলতর নন েলল উলল্লখ কলরলছন। কতকন 
আসমান হলত অ্েতরণ কলর মানোকতকত ধারণা কলরলছন।  

তততীয় দলীল :  ‘আল্লাহ ও ঈসা ‘আলাইকহস সালাম এক 
ও অ্কভন্ন’ মলময োইলেললর েণযনা 
কিোনগণ কত্রত্বোদ প্রমালণর িন্য এ দলীল মদন মর্,  ইকিল 
ককতালে রলয়লছ,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েলললছন,   
“আকম ও কপতা,  আমরা এক।” ( মর্াহন ১০: ৩০)  সূত্র:  

 

তারা এ োকয উেতত কলর কিোনগণ দােী কলরন মর্,  এ 
োকয িারা েুো র্ায়,  র্ীশু ও মখাদা এক ও অ্কভন্ন। অ্থযাৎ 
র্ীশুই মখাদা।  

চতথুয দলীল:  ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ললৌকককত্ব  
কপতা েযকতত িন্মগ্রহণ করা,  মততলক িীকেত করা,  কুষ্ঠ 
মরাগীলক আলরাগয দান করা ইতযাকদ অ্ললৌককক কেষয়,  র্া 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মথলক প্রকাশ মপলয়কছললা,  
এ কমযকা- গুললালক কিোন েন্ধরুা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর ঈশ্বর হওয়ার প্রমাণ কহলসলে মপশ কলর থালকন।  
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আমরা প্রথমত কুরআন- হাদীস ও প্রচকলত োইলেললর 
আললালক মসন্ট পললর আকেষ্কতত কত্রত্বোলদর আকীদার েযাপালর 
সকিক পর্যাললাচনা করলো। এরপর সংকিষ্ট কেষলয় কিেধলমযর 
দলীল- প্রমালণর পর্যাললাচনা করলো,  ইনশাআল্লাহ।  

কুরআলন কারীলমর আললালক কত্রত্বোদ পর্যাললাচনা 
১.  মহান আল্লাহ পকেত্র কুরআলন ইরশাদ কলরন-   

يَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَِّهِ وَإِذْ قَالَ اللَِّهُ يَاعِيسَى ا
ِ
بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَِّاسِ اتَِّخِذُونِي وَأُمِّ

 إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ 
ٍ
قَالَ سُْْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ

( مَا قُلْتُ لَهُمْ 111كَ إِنَِّكَ أَنْتَ عًَلَِّمُ الْغُيُوبِ )مَا فِي نَفْسِي واَلَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ 
ي وَرَبَِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَِّ 

ِ
 اإاِلَِّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعُْْدُوا اللَِّهَ رَبِّ

 شَيْءٍ شَهِيدٌ )تَوَفَِّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَِّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُ 
ِ
 (111لِّ

অ্থয:  “র্খন আল্লাহ েললেন-  মহ ঈসা ইেলন মারইয়াম!  
আপকন কক মানুষলক েললকছললন মর্,  মতামরা আল্লাহ েযতীত 
আমালক ও আমার মালক উপাস্যরূলপ গ্রহণ কলরা? কতকন 
েললেন,  এ কথা মথলক আপকন পকেত্র,  আমার িন্য এটা 
কী কলর সম্ভে মর্,  আকম এমন কথা েকল- র্ার অ্কধকার 
আমার মনই? র্কদ আকম মস কথা েলল থাকতাম,  তাহলল 
আপকন অ্েশ্যই তা িানলতন। আপকন িালনন র্া আমার 
অ্ন্তলর আলছ,  ককন্তু আপনার গুপ্ত কেষয় আকম িাকন না। 
কনশ্চয় আপকন র্ােতীয় গুপ্ত কেষলয় পকরপূণয জ্ঞানী। আকম 
তালদরলক ককছুই েকলকন মসই কথা ছাড়া,  র্া আপকন আমালক 
েললত কনলদযশ কদলয়লছন;  তা এই মর্,  মতামরা আল্লাহর 
ইোদত কলরা,  কর্কন আমার এেং মতামালদর প্রকতপালক। 
আর আকম তালদর কেষলয় প্রতযিকারী কছলাম র্লতাকদন তালদর 
মলধয উপকস্থত কছলাম। অ্তঃপর র্খন আপকন আমালক তুলল 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


92 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

কনলয়লছন,  তখন স্বয়ং আপকনই তালদর তত্ত্বােধায়ক কছললন। 
আর আপকন- মতা সেযকেষলয়ই পূণয প্রতযিকারী।” ( সূরা মাকয়দা:  
আয়াত নং ১৬)  
আল্লাহ তা‘আলা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক ৫কট 
প্রকতশ্রুকত প্রদান কলরলছন,  র্ার েণযনা সূরা আলল ইমরান-
এর ৫৫নং আয়ালত রলয়লছ। উি প্রকতশ্রুকতসমূলহর মলধয 
এককট গুরুত্বপূণয প্রকতশ্রুকত হললা-  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক কালফরলদর অ্পোদ মথলক মুি করা হলে। েকণযত 
আয়ালত এরই এককট কেলশষ কেষয় উকল্লকখত হলয়লছ। আর 
মসটা হলচ্ছ,  কিোনলদর কত্রত্বোলদর অ্পোদ মথলক হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক মুি করা।  

মহান আল্লাহ তা‘আলা সেই িালনন। তারপরও হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালামলক এ েযাপালর কিজ্ঞাসাোদ করার রহস্য 
হললা,  কেষয়কট তার মুখ মথলকই কিোনলদর সামলন প্রকাশ 
করা এেং তালদরলক মসই ‘কশরক’ অ্পরালধর িন্য কধক্কার 
মদওয়া মর্,  মতামরা র্ালক উপাস্য মলন করলছা,  কতকন স্বয়ং 
মতামালদর কেশ্বাসলক প্রতযাখযান কলর কনলিলক মহান আল্লাহর 
দাস েলল মঘাষণা করলছন এেং কতকন মতামালদর অ্পোদ 
মথলক মুি। ( তাফসীলর ইেলন কাসীর:  ৩য় খন্ড; পত. ২৫০-
৫১)  

২.  আল্লাহ তা‘আলা কত্রত্বোদ সম্পলকয সতকয কলর ইরশাদ 
কলরন-  

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ الَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ واَلَ تَقُولُوا عَلَى اللَِّهِ إاِلَِّ الْحَقَِّ إِنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى 
لِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَِّهِ وَرُسُلِهِ واَلَ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَِّهِ وَكَ

 يتَقُولُوا ثًَلَثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَِّمَا اللَِّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُْْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِ
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 بِاللَِّهِ وَكِيًلً السَِّمَاوَاتِ وَمَا فِي اْلَْرْضِ وَكَفَى 

অ্থয:  “মহ আহলল ককতােগণ!  মতামরা মতামালদর ধলমযর 
েযাপালর সীমালংঘন কলরা না এেং আল্লাহ সম্পলকয সতয 
ছাড়া অ্ন্য কথা েললা না। ঈসা ইেলন মারইয়াম মতা আল্লাহর 
রাসূল ও তাোঁর কাকলমা,  র্া কতকন মারইয়ালমর কালছ 
পাকিলয়কছললন এেং কতকন এক রূহ,  র্া তারই কনকট হলত 
সতকিত। সুতরাং মতামরা আল্লাহ ও তাোঁর রাসূলগলণর প্রকত 
ঈমান আনয়ন কলরা এেং ‘কতন মখাদা’ েললা না;  এর মথলক 
কেরত থালকা,  এরই মলধয মতামালদর কলযাণ কনকহত রলয়লছ। 
আল্লাহ মতা একই ইলাহ। ‘তাোঁর মকালনা পুত্র থাকলে’ এর 
মথলক কতকন সম্পূণয পকেত্র। আকাশম- লী ও পতকথেীলত র্া ককছু 
আলছ সে তাোঁরই। সকললর তত্ত্বােধালনর িন্য আল্লাহই 
র্লথষ্ট।” ( সূরা কনসা:  আয়াত নং ১৭১)  

৩.  আল্লাহ তা‘আলা কত্রত্বোলদ কেশ্বাসীলদর ভয়ানক শাকস্ত 
সম্পলকয হুোঁকশয়ার কলর েললন-  

مَِّا إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَلَقَدْ كَفَرَ الَِّذِينَ قَالُوا إِنَِّ اللَِّهَ ثَالِثُ ثًَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إاِلَِّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ
 يَقُولُونَ لَيَمَسَِّنَِّ الَِّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

অ্থয:  “তারা কনঃসলেলহ কাকফর হলয় কগলয়লছ র্ারা েলল,  
‘আল্লাহ কতনিলনর তততীয়িন’। অ্থচ এক ইলাহ েযতীত 
মকালনা ইলাহ মনই। তারা র্কদ তালদর এ কথা মথলক কেরত 
না হয় আর তালদর মলধয র্ারা কুফকরলত কলপ্ত হলয়লছ,  
তালদরলক র্ন্ত্রণাদায়ক শাকস্ত স্পশয করলে।” ( সূরা মাকয়দা:  
আয়াত নং ৭৩)  
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৪.  কিত্বোদলক েিযন কলর মহান আল্লাহর একলত্বর উপর 
কেশ্বাস স্থাপলনর কনলদযশ কদলয় আল্লাহ তা‘আলা েললন-  

 مَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَِّاىَ فَارْهَُْونِ وَقَالَ اللَِّهُ الَ تَتَِّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَِّ 
অ্থয:  “আর আল্লাহ েলললছন,  মতামরা দু’িন ইলাহ কস্থর 
কলরা না। কতকন মতা একিন মাত্র ইলাহ। সুতরাং মতামরা 
আমালকই ভয় কলরা।” ( সূরা নাহল:  আয়াত নং ৫১)  

৫.  মর্ সকল কিোন সরাসকর হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলকই আল্লাহ েলল কেশ্বাস কলর এেং েলল মর্,  আল্লাহ 
র্ীশুর আকতকতলত দুকনয়ালত এলসলছন,  তালদর এ ভ্রান্ত কেশ্বাস 
খন্ডন করত এর ভয়ােহ পকরণকত সম্পলকয সতকয কলর আল্লাহ 
তা‘আলা েললন-  

لَ اعُْْدُوا يلَقَدْ كَفَرَ الَِّذِينَ قَالُوا إِنَِّ اللَِّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِ 
ي وَرَبَِّكُمْ إِنَِّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَِّهِ فَقَدْ حَرَِّمَ اللَِّهُ عَلَيْهِ الْجَنَِّةَ وَمَأْوَاهُ النَِّارُ وَ

ِ
ا مَاللَِّهَ رَبِّ

 لِلظَِّالِمنِيَ مِنْ أَنْصَارٍ 

অ্থয:  “র্ারা েলল,  ‘আল্লাহ মতা ঈসা মাসীহ ইেলন 
মারইয়ামই’,  কনঃসলেলহ তারা কালফর ( আল্লাহলক 
অ্স্বীকারকারী)  হলয় কগলয়লছ। অ্থচ ঈসা মাসীহ েলললছন,  
মহ েনী ইসরাঈল!  মতামরা আল্লাহর ইোদত কর,  কর্কন 
আমার সতকষ্টকতযা- রে এেং মতামালদর সতকষ্টকতযা- রে। কনকশ্চত 
মিলনা,  মর্ েযকি আল্লাহর সলঙ্গ শরীক কলর,  কনশ্চয়ই আল্লাহ 
তার িন্য িান্নাত হারাম কলর কদলয়লছন। তার কিকানা হলচ্ছ 
িাহান্নাম। আর এ িাললমলদর িন্য মকউ সাহার্যকারী হলে 
না।” ( সূরা মাকয়দা:  আয়াত নং ৭২)  
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৬.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মখাদা নন,  েরং কতকন 
মহান আল্লাহর োো। এ সম্পলকয আল্লাহ তা‘আলা আরও 
েললন-  

 إِنْ هُوَ إاِلَِّ عَْْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ 
অ্থয:  “কতকন ( হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম)  মতা আমার 
একিন োো,  র্ার প্রকত আকম অ্নুগ্রহ কলরকছ।” ( সূরা 
র্ুখরুফ:  আয়াত নং ৫৯)  

৭.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মখাদা নন,  কতকন মহান 
আল্লাহর মপ্রকরত রাসূল। এ সম্পলকয আল্লাহ তা‘আলা েললন-  

 لِهِ الرُِّسُلُ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إاِلَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَْْ 
অ্থয:  “ঈসা মাসীহ ইেলন মারইয়াম মতা একিন রাসূল পে 
ককছু নন। তার পূলেয েহু রাসূল গত হলয়লছন।” ( সূরা মাকয়দা:  
আয়াত নং ৭৫)  

৮.  মহান আল্লাহর মপ্রকরত রাসূল কহলসলে হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম মানুষলক মহান আল্লাহর ইোদলতর কদলকই 
ডাকলতন। র্কদ কতকন মখাদা হলতন,  তলে মতা কতকন কনলির 
ইোদালতর কদলক ডাকলতন। এ সম্পলকয আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ কলরন-  

ي وَرَبُِّكُمْ فَاعُْْدُوهُ
ِ
 إِنَِّ اللَِّهَ هُوَ رَبِّ

অ্থয:  ( ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েললন, )  “কনশ্চয় আল্লাহই 
আমার রে এেং মতামালদর রে। সুতরাং মতামরা তাোঁর ইোদত 
কলরা।” ( সূরাহ র্ুখরুফ:  আয়াত নং ৬৪)  

এভালে পকেত্র কুরআলনর েহু আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা 
কিোনলদর কিত্বোদ ো কত্রত্বোলদর ভ্রান্ত আকীদা- কেশ্বাসলক 
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খন্ডন কলর তা েিযনপেূযক মহান আল্লাহর একলত্বর প্রকত 
মানুষলক আহ্বান কলরলছন এেং একমাত্র ইসলাম ধময 
অ্েলম্বলনর মাধযলম সৎপলথ চলার কনলদযশ কদলয়লছন। তাই 
কিোন েন্ধলুদর উকচত,  তালদর মলধয কেদযমান ভ্রান্ত কেশ্বাস 
পকরহার কলর ইসলালমর ছায়াতলল আেয় গ্রহণ করা। এ 
ছাড়া পরকালীন মুকি ও সাফলয লালভর অ্ন্য মকালনা পথ 
মনই।  

হাদীলস পালকর আললালক কত্রত্বোদ পর্যাললাচনা 

কত্রত্বোলদ কেশ্বাসীলদর কেরুলে রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর মেুাহালার চযাললি 
মহান আল্লাহ পকেত্র কুরআলন ইরশাদ কলরন-  

اِنَِّ مَثَلَ عِيْسى عِندَ اللِّّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَِّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ، الْحَقُِّ مِنْ 
اجَِّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا رَِّبِِّكَ فًَلَ تَكُن مِِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ، فَمَنْ حَ

للِّّٰهِ ا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنفُسَنَا واَنفُسَكُمْ ثُمَِّ نَْْتَهِلْ فَنَجْعَل لَِّعْنَةَ
 عَلَى الْكَاذِبِيْنَ.

অ্থয:  “কনশ্চয়ই ঈসার দতষ্টান্ত আল্লাহর কনকট আদলমর ন্যায়। 
তালক কতকন সতকষ্ট কলরলছন মাকট কদলয়। অ্তঃপর েলললছন,  
হলয় র্াও,  অ্মকনই তা হলয় মগল। এটা কনলরট সতয,  র্া 
এলসলছ আপনার রলের পি হলত। অ্তএে,  আপকন 
সলেহোদীলদর অ্ন্তভুযি হলেন না। আপনার কনকট ( হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালাম সম্পলকয)  প্রকতষ্ট জ্ঞান এলসলছ। 
এরপরও র্ারা এ কেষলয় আপনার সলঙ্গ কেোদ কলর তালদরলক 
েলল কদন,  এলসা,  আমরা ডাকক আমালদর সন্তানলদরলক ও 
মতামালদর সন্তানলদরলক,  আমালদর নারীলদরলক ও মতামালদর 
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নারীলদরলক এেং আমালদর কনলিলদরলক ও মতামালদর 
কনলিলদরলক,  তারপর আমরা প্রাথযনা ককর এেং র্ারা 
কমথযাোদী তালদর প্রকত আল্লাহর অ্কভশাপ কদই।” ( সূরা আলল 
ইমরান:  আয়াত নং ৬১)  

এ আয়ালত েকণযত চযাললিলক ‘মুোহালা’ েলা হলয়লছ। হক 
ও োকতললর মালে িন্দ্ব হলল,  োকতলপন্থীলদর সামলন র্ােতীয় 
দলীল- প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও র্কদ তারা হিকাকরতা 
কলর,  তলে তালদরলক মুোহালার িন্য আহ্বান করা কেলধয়। 
এর কনয়ম হললা :  উভয়পি কনলিলদর সন্তান- সন্তকত,  স্ত্রী 
ও পকরোর- পকরিনলক কনলয় উপকস্থত হলেন। অ্তঃপর প্রলতযক 
পি েললেন,  ‘আমরা র্কদ োকতল পন্থার উপর প্রকতকষ্ঠত 
থাকক তলে কমথযাোদীলদর উপর আল্লাহর লা’নত 
( অ্কভশাপ) ’। এটাই হলচ্ছ মুোহালা। এমতােস্থায় র্ারা 
োকতলপন্থী হলে,  আল্লাহর লা’নত িারা তালদর ধ্বংস 
অ্কনোর্য।  

উকল্লকখত আয়ালত মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লামলক তৎকালীন নািরালনর কিোনলদর সলঙ্গ এভালে 
মুোহালা করার কনলদযশ মদন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর পি মথলক ওহীপ্রাপ্ত 
হলয় তালদর সামলন হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম সম্পলকয 
প্রকতত সতয অ্েস্থা েণযনা করার পরও তারা মানলত চাকচ্ছল 
না। তাই তালদর প্রকত মুোহালার চযাললি িানালত কনলদযশ 
মদওয়া হয়।  

নািরান তৎকালীন ৭৩কট পল্লী সমতে কিোনলদর এককট 
কেরাট নগরীর নাম। নগরীকট মক্কা হলত ইয়ামালনর কদলক সাত 
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মনকর্ল দূরলত্ব অ্েকস্থত কছললা। রাষ্ট্রলনতা,  ধমযলনতা,  
রািশনকতক মনতা,  অ্থযশনকতক মনতা প্রভতকত পদেীধারী 
দাকয়ত্বশীল মনততেতে িারা নগরীকট পুলরাদস্তুর এককট সুশতঙ্খল 
নগর- রাষ্ট্ররূলপ সারা আরলে সুপকরকচত কছললা।  

নািরালনর প্রকতকনকধ দললর মদীনায় দুই োর আগমন 
ঘলটকছললা। প্রথমোর কতনিলনর এেং পলরর োর ৬০ িলনর 
দল আগমন কলরন। দু’কট দলই অ্িকদলনর েযেধালন ৯ম 
কহিরীলত মদীনায় এলসকছললন এেং কলয়কিন ইসলাম কেুল 
করা ছাড়াও অ্ন্যরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর সলঙ্গ কিকর্য়া ( কর)  প্রদালনর সকন্ধচকুিলত 
আেে হলয়কছললন।  

ইমাম োইহাকী রহ.  কতত ‘দালাকয়লুন নেুওওয়া’ গ্রলন্থ হর্রত 
ইউনুস ইেলন েুকাইর রাকর্.  হলত েকণযত আলছ,  রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম নািরানোসীলদরলক ইসলালমর 
দাওয়াত কদলয় কনলম্নর পত্র কললখন-  

“( এই পত্র)  আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম) - এর পি হলত নািরালনর কেশপ- এর প্রকত 
মপ্রকরত। আপকন র্কদ মুসলমান হলয় র্ান,  আকম আপনালদর 
কালছ আল্লাহর প্রশংসা েণযনা করকছ,  কর্কন ইেরাহীম,  ইসহাক 
ও ইয়াকূে ‘আলাইকহস সালালমর রে। অ্তঃপর কথা এই 
মর্,  আকম আপনালদরলক োোলদর ইোদত মছলড় আল্লাহর 
ইোদলতর প্রকত দাওয়াত কদকচ্ছ এেং োোলদর আকধপতয 
মছলড় আল্লাহর আকধপতয মমলন মনওয়ার প্রকত আহ্বান িানাকচ্ছ। 
র্কদ আপনারা ইসলাম কেুললর দাওয়াত না মালনন,  তাহলল 
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‘কিকর্য়া’ ( েশ্যতা স্বীকার করত কর প্রদালনর অ্ধীনতা)  
মমলন কনন। আর র্কদ মসটাও না কলরন তাহলল আকম 
আপনালদর কেরুলে র্ুলের মঘাষণা কদকচ্ছ। ওয়াস্সালাম।” 
( োইহাকী- দালাকয়লনু নেুওওয়া:  ৫ম খ- ; পত. ৩৮৫)  

পত্র পাওয়ার পর নািরালনর ধমযলনতা ‘কেশপ’ সকললর সলঙ্গ 
আললাচনা কলর কতনিন প্রকতকনকধলক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর কনকট মপ্ররণ কলরন। তারা হললন,  
হামদান মগালত্রর শুরাহেীল কেন ওয়াদা‘আহ হামদানী,  
কহমইয়ার মগালত্রর আেদুল্লাহ কেন শুরাহেীল আসোহী এেং 
েনুল হাকরস মগালত্রর িাব্বার কেন ফাইর্ হাকরসী। তারা 
মদীনায় কগলয় কলয়ককদন অ্েস্থান কলরন এেং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর সলঙ্গ দাওয়াতপলত্রর কেষলয় 
আললাচনা কলরন।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মসই কিোন 
প্রকতকনকধদললর মলাকলদরলক েলললন,  ইসলাম গ্রহণ করুন;  
শাকন্ত ও কনরাপো লাভ করলেন। িোলে তারা েলললন,  
আমরা মতা মমলন কনলয়কছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম েলললন,  আপনারা কমথযা েললছন। ইসলাম গ্রহণ 
করলত কতনকট কিকনস আপনালদরলক োধা প্রদান করলছ-  
( ১)  ক্রুলশর প্রকত ভাললাোসা। ( ২)  আপনালদর একথা েলা 
মর্,  ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আল্লাহর পুত্র। ( ৩)  মদযপান। 
তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামলক প্রশ্ন 
করললন,  ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর েযাপালর আপনার কী 
অ্কভমত? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
চুপ কলর রইললন। তারা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক 
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স্রষ্টা ও মখাদা প্রমালণর িন্য োড়াোকড় করললন। আসলল 
তারা কত্রত্বোলদ কেশ্বাসী কছললন। তারা ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক আল্লাহর পুত্র এেং মারয়াম ‘আলাইকহস সালামলক 
আল্লাহর স্ত্রী েলল কেশ্বাস করলতন। আর তালদর ধারণা কছললা,  
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সকতযকালরর নেী 
হলল উি আকীদায় কেশ্বাসী হলেন। ককন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এ েযাপালর ওহীর আগমলনর প্রতীিায় 
তখন মকালনা উের কদললন না;  েলললন,  আপনারা 
আগামীকাল আসুন।  

পরকদন সকালল পকেত্র কুরআলনর উকল্লকখত আয়াতসমূহ নাকর্ল 
হয়। এ আয়াতসমূলহ েলা হয় মর্,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালাম স্বয়ং আল্লাহ নন,  েরং কতকন আল্লাহর একিন োো। 
তলে অ্ন্যান্য মানুলষর ন্যায় মা- োোর মাধযলম সতকষ্ট হওয়ার 
পকরেলতয হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালাম মর্মন মা- োো 
ছাড়া কুদরতীভালে সতকষ্ট হলয়লছন,  মতমকন হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালামও োো ছাড়া মালয়র গলভয কুদরতীভালে 
সতকষ্ট হলয়লছন। আর এলত কতকন মখাদা হলয় র্ানকন,  েরং 
কতকন আল্লাহর োো ও রাসূল।  

উি আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
প্রকতকনকধদললক শুকনলয় কদললন এেং ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর েযাপালর োস্তে- সতয কেেরণ তুলল ধরললন। ককন্তু 
তে ু তারা ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর েযাপারকট কনলয় েগড়ায় 
অ্েতীণয হললা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম পকেত্র কুরআলনর কনলদশয অ্নুর্ায়ী তালদরলক 
মুোহালার চযাললি মদন এেং ( স্বীয় মদৌকহত্রিয়)  হর্রত 
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হাসান,  হুসাইন ও তালদর মা ( স্বীয় কন্যা)  ফালতমালক এেং 
মকালনা মকালনা েণযনানুর্ায়ী ( হর্রত ফালতমার স্বামী)  হর্রত 
আলীলকও কনলয় মুোহালার িন্য মেকরলয় আলসন। এর িারা 
কতকন তালদর িাকনলয় কদলত চাইললন মর্,  মুোহালার িন্য 
কতকন এখনই প্রস্তুত। র্কদও প্রকতকনকধ দললর পকরোর তালদর 
সলঙ্গ কছললা না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর 
এই দতঢ় মলনাভাে মদলখ নািরালনর প্রকতকনকধ দললর মলধয 
ভাোন্তর সতকষ্ট হললা। তারা প্রথমকদন অ্স্বীকার করললও পলরর 
কদন রালতর মেলা একালন্ত পরামশয কলর এই কসোলন্ত উপনীত 
হললা মর্,  মুোহালা কলর কনলিলদর ধ্বংস মডলক আনার 
চাইলত তার অ্ধীনতা স্বীকার করার মলধযই আমালদর মঙ্গল 
রলয়লছ। অ্তএে,  সকালল এলস তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর সলঙ্গ সািাত কলরন এেং সকন্ধচুকির 
আগ্রহ েযি কলরন। এক েণযনায় এলসলছ,  রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম েললন,  “ঐ সোর শপথ,  
কর্কন আমালক সতয িীন কদলয় পাকিলয়লছন,  র্কদ তারা আমার 
সলঙ্গ মুোহালা করলতা,  তাহলল এ উপতযকায় আগুন েকষযত 
হলতা ( এেং তারা ধ্বংলসর মুলখ পকতত হলতা) ।” ( আসোে ু
নুর্ুকলল কুরআন:  পত. ১০৮)  

এমতােস্থায় তালদর সকন্ধপ্রস্তাে গ্রহণ কলর কনকদযষ্ট পকরমাণ 
কিকর্য়া কর মদোর শলতয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম তালদর সলঙ্গ সকন্ধচুকি সম্পাদন কলরন। অ্তঃপর 
প্রকতকনকধদল কনি এলাকার মলাকলদরলক তা িানালনার িন্য 
প্রতযােতযন কলরন। এ দলকট তালদর এলাকায় মপৌোঁছার পর 
কেস্তাকরত সেককছু মিলন মসখানকার কিোনলদর অ্লনলকই 
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ইসলাম কেুল করার িন্য প্রস্তুত হলয় র্ান। আর অ্ন্যরা 
কিকর্য়ার শতয মমলন কনলয় কলরর েলোেস্ত করলত প্রয়াস 
চালান। অ্তঃপর অ্িকদলনর মলধযই ৬০ সদলস্যর কেরাট 
প্রকতকনকধদল কনলয় স্বয়ং কেশপ আেুল হাকরস রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর দরোলর উপকস্থত হন। 
৬০িলনর মলধয ২৪িন কছললন কেকভন্ন মগাত্রপ্রধান। এই 
২৪িলনর মলধয আোর আেুল হাকরসসহ ৩িন কছললন সলেযাচ্চ 
পদমর্যাদার। আেুল হাকরস ছাড়া অ্ন্য দু’িলনর একিন 
হললন,  নািরালনর শাসক আেুল মাসীহ এেং প্রধান 
কেচারপকত ও প্রশাসক আইহাম,  অ্থো শুরাহেীল,  কর্কন 
সামাকিক ও আকথযক কেষয়াকদও মদখালশানা করলতন।  

মুহাম্মাদ ইেলন সাহ্ল রাকর্. - এর েণযনায় আলছ,  এই 
প্রকতকনকধদল মদীনায় অ্েস্থানকালীন কেকভন্ন ঘটনার মপ্রকিলত 
সূরা আলল ইমরালনর শুরু মথলক ৮০নং পর্যন্ত আয়াতগুললা 
নাকর্ল হয়। এসে আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর কেস্তাকরত কেেরণ তুলল ধলরন।  

প্রকতকনকধদলকট কেদায় গ্রহণকালল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর েরাের আকিয মপশ কলরন মর্,  
তালদর কনকট মথলক কিকর্য়া আদালয়র িন্য একিন 
আমানতদার- কেশ্বস্ত েযকিলক মপ্ররণ করা মহাক। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আেূউোইদা ইেনুল 
িাররাহ রাকর্. - মক কনেযাচন কলরন এেং কিোনলদরলক 
েললন,  “ইকন ( আেূ উোইদা)  হললন এই উম্মলতর 
আমানতদার।” েকণযত আলছ,  পরেতযীলত ইসলালমর সতযতা 
উপলকব্ধ কলর এেং আেূ উোইদা রাকর্. - এর সলেযােম 
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আমানতদারী,  অ্নুপম চকরত্র ও অ্মাকয়ক েযেহালর মুগ্ধ হলয় 
নািরানোসী দলল দলল ইসলাম গ্রহণ কলরন। এমনকক তালদর 
শাসক এেং প্রধান কেচারপকতও মুসলমান হলয় র্ান।  

পলর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম হর্রত আলী 
রাকর্. - মক মসখালন অ্মুসকলমলদর মথলক কিকর্য়া- কর ও 
মুসলমানলদর কনকট মথলক র্াকাত সংগ্রলহর িন্য পািান। 
এরপর ক্রলম ক্রলম সমস্ত নািরানোসী মুসলমান হলয় র্ান। 
( োইহাকী- দালাকয়লনু নেুওওয়া:  ৫ম খ- ;  পত.  ৩৮২)  

েলা োহুলয,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
কত্রত্বোদ খ- মনর িন্যই কিোনলদর কেরুলে উকল্লকখত 
মুোহালার চযাললি মদন। তলে তারা গিলে পকতত হওয়ার 
ভলয় মুোহালা করলত অ্স্বীকতকত িানায়। এর িারা পকরষ্কার 
েুো মগললা,  তারাও ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর ঈশ্বরলত্ব 
সম্পূণযভালে কেশ্বাসী কছললা না। এমন অ্োস্তে আকীদা- কেশ্বাস 
তারা অ্কাটযভালে মপাষণ করলেই ো মকমন কলর,  র্া 
দলীল- প্রমাণ ও েুকে- কেলেচনা মকালনাকদক মথলকই প্রমাকণত 
হয় না!  

োইলেললর আললালক কত্রত্বোদ পর্যাললাচনা 
আল্লাহ তা‘আলা সম্পলকয হর্রত ঈসা মসীহ ‘আলাইকহস 
সালাম মর্ কশিা কদলয়লছন,  তা তাওহীদ ও একত্বোদ ছাড়া 
ককছুই নয়। অ্থযাৎ আল্লাহ এক,  কচরিীে;  তাোঁর মকালনা 
শরীক মনই। মকালনা ককছুই তাোঁর সলঙ্গ তুলনীয় নয় এেং 
কতকন ছাড়া মকউ ইোদলতর উপর্ুি নয়। মূল ইকিল শরীলফ 
এ কশিাই কছললা। এমনকক েতযমালন তালদর কেকতত ইকিললও-
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র্া োইলেল কনউ মটোলমন্ট নালম পকরকচত- এ কশিাই ছকড়লয় 
কছকটলয় রলয়লছ। মর্মন:  

১.  একোর এক ইয়াহুদী ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক কিলজ্ঞস 
কলরকছললা,  তাওরালতর মলধয সেলচলয় দরকারী কেধান 
মকানকট? িোলে কতকন েলললন,  সেলচলয় দরকারী কেধান 
হললা-  েনী ইসরাঈললরা মশালনা,  আমালদর মােূদ আল্লাহ 
এক। এলিলত্র োইলেললর েণযনা কনম্নরূপ-  “আর অ্ধযাপকলদর 
একিন কনকলট আকসয়া তাোঁহাকদগলক তকয কেতকয ককরলত 
শুকনয়া,  এেং র্ীশু তাোঁহাকদগলক কেলিণ উের কদয়ালছন 
িাকনয়া,  তাোঁহালক কিজ্ঞাসা ককরল,  সকল আজ্ঞার মলধয 
মকানকট প্রথম? র্ীশু উের ককরললন,  প্রথমকট এই,  মহ 
ইস্রালয়ল,  শুন;  আমালদর ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু;  আর তুকম 
মতামার সমস্ত অ্ন্তঃকরণ,  মতামার সমস্ত প্রাণ,  মতামার সমস্ত 
মন ও মতামার সমস্ত শকি কদয়া মতামার ঈশ্বর প্রভলুক মপ্রম 
ককরলে। কিতীয়কট এই,  মতামার প্রকতলেসীলক আপনার মত 
মপ্রম ককরলে। এই দুই আজ্ঞা হইলত েড় আর মকান আজ্ঞা 
নাই। অ্ধযাপক তাোঁহালক ককহল,  মেশ,  গুরু,  আপকন সতয 
েকলয়ালছন মর্,  কতকন এক,  এেং কতকন েযতীত অ্ন্য নাই;  
আর সমস্ত অ্ন্তঃকরণ,  সমস্ত েুকে ও সমস্ত শকি কদয়া 
তাোঁহালক মপ্রম করা এেং প্রকতোসীলক আপনার মত মপ্রম করা 
সমস্ত মহাম ও েকলদান হইলত মেষ্ঠ। তখন মস েুকেপূেযক 
উের কদয়ালছ মদকখয়া র্ীশু তাহালক ককহললন,  ঈশ্বলরর রািয 
হইলত তুকম দূরেতযী নও। ইহার পলর তাোঁহালক মকান কথা 
কিজ্ঞাসা ককরলত আর কাহারও সাহস হইল না।” ( মাকয 
১২: ২৮- ৩৪)  সূত্র:  
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২.  অ্পরকদলক মর্াহলনর ইকিলল “কশষ্যলদর িন্য র্ীশুর 
প্রাথযনা” অ্ংলশ আলছ,  হর্রত মসীহ ‘আলাইকহস সালাম 
আল্লাহ তা‘আলার কালছ মুনািাত করলত কগলয় েললকছললন-  

“আর ইহাই অ্নন্ত িীেন মর্,  তাহারা মতামালক,  একমাত্র 
সতযময় ঈশ্বরলক,  এেং তুকম র্াোঁহালক পািাইয়াছ,  তাোঁহালক,  
র্ীশু িীষ্টলক,  িাকনলত পায়।” ( মর্াহন ১৭: ৩)  সূত্র:

 

৩.  প্রচকলত কেকতত ইকিললর মলধযও হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর এমন অ্লনক েিেয রলয়লছ,  মর্খালন কতকন কনলিলক 

আল্লাহর নেী ( )  কহলসলে মঘাষণা কলরলছন। মদখুন:  
মাকয ৬: ৪,  লূক ১৩: ৩৩ সূত্র:
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৪.  “এক েযকি আকসয়া তাোঁহালক [ ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক]  েকলল,  মহ গুরু,  অ্নন্ত িীেন পাইোর িন্য 
আকম ককরূপ সৎকময ককরে? কতকন তাহালক ককহললন,  আমালক 
সৎ এর কেষয় মকন কিজ্ঞাসা কর? সৎ একিন মাত্র আলছন। 
ককন্তু তুকম র্কদ িীেলন প্রলেশ ককরলত ইচ্ছা কর,  তলে আজ্ঞা 
সকল পালন কর।” ( মকথ ১৯: ১৬- ১৭)  সূত্র:  িন মককরর 
অ্নুোদকতত ‘পকেত্র োইলেল’ এেং ‘ককতােুল মমাকাদ্দাস’- এর 
অ্নুোদ এভালেই করা হলয়লছ। ককন্তু ইংলরকি ককং মিমস 
ভাসযলনর েণযনা হললা -

 –এর অ্নুোদ দাোঁড়ায়-  “মহ সৎ কশিক!  অ্নন্ত 
িীেন পাইোর িন্য আকম ককরূপ সৎকময ককরে? কতকন 
তাহালক ককহললন,  আমালক মকলনা সৎ আখযাকয়ত করলছা? 
সৎ একিন মাত্র আলছন. . . !  

৫.  “আর অ্ধযাপকলদর ( ফরীশীলদর)  একিন কনকলট 
আকসয়া তাোঁহাকদগলক তকয কেতকয ককরলত শুকনয়া,  এেং র্ীশু 
তাোঁহাকদগলক কেলিণ উের কদয়ালছন িাকনয়া,  তাোঁহালক 
কিজ্ঞাসা ককরল,  সকল আজ্ঞার মলধয মকানকট প্রথম? র্ীশু 
উের ককরললন,  প্রথমকট এই,  মহ ইস্রালয়ল,  শুন;  আমালদর 
ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু;  আর তুকম মতামার সমস্ত অ্ন্তঃকরণ,  
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মতামার সমস্ত প্রাণ,  মতামার সমস্ত মন ও মতামার সমস্ত 
শকি কদয়া মতামার ঈশ্বর প্রভলুক মপ্রম ককরলে।” ( মাকয 
১২: ২৮- ৩০)  সূত্র:  

এখালন আল্লাহর ইচ্ছামলতা চললত েলা,  আল্লাহর ইোদলত 
রত থাকার আলদশ মদওয়া,  আল্লাহর শুককরয়া িানালনা,  
আল্লাহলক সেযশকিমান েলা,  আল্লাহলক সেযজ্ঞ েলল উলল্লখ 
করা,  আল্লাহর রালিয প্রলেলশ উৎসাকহত করা,  আল্লাহর 
কালাম প্রচার করা,  আল্লাহর কনকট মথলক আসা ও আল্লাহর 
কালছ কফলর র্াওয়ার কথা েলা,  এভালে প্রকতকট কেষলয় 
আল্লাহলককন্দ্রক কশিাদশযন মগাটা োইলেল িুলড় মদখা র্ায়। 
এলত কক কিেধময তাওহীদ ও আল্লাহর একলত্বরই কনলদযশ 
কলর না? সুতরাং এলত মকান সলেহ মনই,  অ্ন্যসে নেী-
রাসূললর মলতাই হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আল্লাহর 
তাওহীদ ও একত্বই কশিা কদলয়লছন,  কত্রত্বোদ নয়।  

৬.  মকেল হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর েিেযই নয়;  
েরং োইলেলল একত্বোদ সম্পলকয হর্রত মূসা ‘আলাইকহস 
সালালমর েিেযও সুস্পষ্ট রলয়লছ। মমাকশ ( মূসা ‘আলাইকহস 
সালাম)  েললন,   

“মহ ইস্রালয়ল,  শুন;  আমালদর ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু;  
আর তুকম মতামার সমস্ত হৃদয়,  মতামার সমস্ত প্রাণ ও মতামার 
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সমস্ত শকি কদয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুলক মপ্রম ককরলে।” 
( কিতীয় কেেরণ ৬: ৪- ৫)  সূত্র:  

এ সকল েিেয িারা স্পষ্ট প্রমাকণত হয় মর্,  হর্রত মূসা 
ও হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মর্ িীন ও শরী‘আত 
কনলয় এলসকছললন,  তা অ্ন্যান্য আকম্বয়া ‘আলাইকহস সালালমর 
আনীত শরী‘আলতর মতই তাওহীদ ও একত্বোদ কছললা;  
কিত্বোদ ো কত্রত্বোদ কখলনাই নয়। কত্রত্বোলদর এ কেশ্বাস 
মসন্ট পললর সতকষ্ট করা ভ্রান্ত কেশ্বাস। আফলসালসর কেষয়,  
আমালদর কিোন েন্ধরুা এ ভ্রান্ত আকীদালকই র্ীশু কিলের 
কনলদযশ মলন করলছ!   

র্কুির কনকরলখ কত্রত্বোদ পর্যাললাচনা 
আমালদর কিোন েন্ধরুা র্ীশুলক ঈশ্বর আখযা কদলয়লছন। অ্থচ 
উকল্লকখত দলীল- প্রমালণর পাশাপাকশ র্কদ র্ুকির কনকরলখও 
কচন্তা করা হয় তাহললও র্ীশুর ঈশ্বরলত্বর আকীদা অ্সার 
প্রমাকণত হয়। পািক একটু কচন্তা করুন-  

১.  পকেত্র কুরআলনর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর মখাদা না হওয়া এেং কতকন মহান আল্লাহর নেী ও 
োো হওয়ার কেষলয় দলীল- প্রমাণকভকেক আললাচনা উপলর 
কেেতত হলয়লছ। পকেত্র কুরআলন র্ুকির কনকরলখও একাকধক 
মখাদার অ্সারতা আল্লাহর পি মথলক প্রমাণ করা হলয়লছ। 
এ সম্পলকয পকেত্র কুরআলন েহু আয়াত কেদযমান। মর্মন,  
মহান আল্লাহ ইরশাদ কলরন-  
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 إِذًا الَبْتَغَوْا إِلَى ذِى الْعَرْشِ سَِْيًلً  قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ 
অ্থয:  েলল কদন,  আল্লাহর সলঙ্গ র্কদ আলরা মখাদা থাকলতা,  
তলে তারা আরশ- অ্কধপকত ( প্রকতত মখাদা) - এর উপর প্রভাে 
কেস্তালরর মকান পথ খুোঁলি কনলতা। ( সূরা েনী ইসরাঈল:  আয়াত 
নং ৪২)  

মহান আল্লাহ পকেত্র কুরআলন আলরা ইরশাদ কলরন-  

 الْعَرْشِ عَمَِّا يَصِفُونَ  لَوْ كَانَ
ِ
 فِيهِمَا آلِهَةٌ إاِلَِّ اللَِّهُ لَفَسَدَتَا فَسُْْحَانَ اللَِّهِ رَبِّ

অ্থয:  র্কদ আসমান ও িকমলন আল্লাহ ছাড়া অ্ন্য মা’েুদ 
থাকলতা,  তাহলল আসমান ও িকমন ধ্বংস হলয় মর্লতা। 
সুতরাং তারা র্া েললছ,  আরলশর মাকলক আল্লাহ তা মথলক 
সম্পূণযরূলপ পকেত্র। ( সূরা আকম্বয়া:  আয়াত নং ২২)  

আল্লাহ তা‘আলা অ্ন্যত্র ইরশাদ কলরন-   

مَا اتَِّخَذَ اللَِّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُِّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعًَلَ 
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُْْحَانَ اللَِّهِ عَمَِّا يَصِفُونَ 

অ্থয:  আল্লাহ মকালনা সন্তান গ্রহণ কলরনকন এেং তার সলঙ্গ 
অ্ন্য মকান মা’েুদ মনই। মস রকম হলল প্রলতযক মা’েুদ কনি 
সতকষ্ট কনলয় পতথক হলয় মর্লতা,  তারপর তারা এলক অ্লন্যর 
উপর প্রাধান্য কেস্তার করলতা। তারা র্া েলল,  তা হলত 
আল্লাহ পকেত্র। ( সূরা ম’ুকমনূন:  আয়াত নং ৯১)  

উকল্লকখত আয়াতসমূলহ তাওহীলদর সহি- সরল প্রমাণ উপস্থাপন 
করা হলয়লছ। এর েযাখযা হললা,  কেশ্ব িগলত র্কদ এলকর 
মেকশ প্রভু থাকলতা,  তলে প্রলতযক প্রভু স্বতন্ত্র প্রভলুত্বর 
অ্কধকারী হলতন এেং মকউ কালরা অ্ধীন হলতন না। মসলিলত্র 
কখলনা তালদর প্রলতযলকর কসোন্ত আলাদা হলতা। ফলল 
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পরস্পরকেলরাধী কসোন্ত োস্তোয়ন করার িারা আসমান-
িকমলনর শতঙ্খলা নস্যাৎ হলয় িগলত কেপর্যয় মদখা কদলতা। 
এর আলরক েযাখযা এই হয় মর্,  র্ারা আসমান- িকমলনর 
িন্য কভন্ন কভন্ন মখাদার কথা েলল,  তারা কক কেশ্বিগলতর 
েযেস্থাপনার প্রকত দতকষ্টপাত কলর না? তা করলল তালদর এ 
আকীদা এমকনলতই োকতল প্রমাকণত হয়। মকননা,  লিয 
করলল মদখা র্ায়,  সমগ্র িগত একই কনয়ম- কনগলড় োোঁধা,  
একই সূলত্র গাোঁথা। চন্দ্র,  সূর্য,  গ্রহ- নিত্র মথলক শুরু কলর 
নদী- সাগর,  পাহাড়- পেযত,  উকদ্ভদ ও িড়পদাথয পর্যন্ত 
সেককছুই সুসামিস্যপূণয;  মকাথাও একটুও পেসাদতশ্য মনই। 
এটা সুস্পষ্টভালে প্রমাণ কলর মর্,  এগুললালত একই সোর 
কনয়ন্ত্রণ প্রকতফকলত এেং একই পকরকিনার অ্ধীলন এরা কনি 
কনি কালি কনলয়াকিত।  

আসমান ও িকমলনর মখাদা একাকধক হলল,  মহাকেলশ্বর 
সুসামিস্যপূণয েযেস্থাপনা সম্ভে হলতা না। সেযত্র এমন সািুর্য 
থাকলতা না। েরং নানা মিলত্র নানারকম অ্সঙ্গকত মদখা 
কদলতা। ফলল কেশ্বিগলত মহাকেপর্যয় ঘটলতা। ( তাওর্ীহুল 
কুরআন:  সূরা আকম্বয়ার ২২নং আয়ালতর টীকা।)  

মহান আল্লাহর োো হওয়াই নেী কহলসলে হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর িন্য গলেযর কেষয়। এ সম্পলকয আল্লাহ 
পাক েললন-  

 كَةُ الْمُقَرَِّبُونَ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَْْدًا لِلَِّهِ واَلَ الْمًَلَئِ
অ্থয:  মাসীহ ঈসা কখলনা আল্লাহর োো হওয়ায় কুণ্ঠালোধ 
করলেন না এেং কনকটতম মফলরশতাগণও না। ( সূরা কনসা:  
আয়াত নং ১৭২)  
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আর তাই মতা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম স্বয়ং মহান 
আল্লাহলক একমাত্র মা’েুদ- রে েলল মঘাষণা মদন এেং 
কনলিলক তাোঁর োো েলল প্রকাশ কলরন। আর কতকন মহান 
আল্লাহর োো কহলসলে সেযদা আল্লাহর ইোদলত মগ্ন থালকন 
এেং উম্মতলকও আল্লাহর ইোদলতর প্রকত আহ্বান িানান। 
( সূরা মারইয়াম:  আয়াত নং ৩০/  সূরা র্ুখরুফ:  আয়াত নং ৬৪/  
সূরা আলল ইমরান:  আয়াত নং ৫১)   

২.  ঈশ্বর হলচ্ছন অ্নাকদ- অ্নন্ত,  অ্পকরেতযনীয় সো। পিান্তলর 
র্ীশু হলচ্ছন মানেীয় মদলহর অ্কধকারী আকদ ও অ্ন্তকেকশষ্ট 
এককট পকরেতযনশীল সো,  কর্কন অ্কস্তত্বহীনতা মথলক অ্কস্তত্ব 
লাভ কলরন। পকলশার ও মর্ৌেলন পদাপযণ করা,  মলমুত্র তযাগ 
করা,  ঘুমালনা ইতযাকদ মানেীয় দুেযলতা এেং পকরলশলষ 
( কিোনলদর ধারণামলত)  মানুলষর হালত ‘কনহত’ হওয়ার 
কেষয়গুললা ঈশ্বলরর অ্নাকদ- অ্নন্ত,  অ্পকরেতযনীয় সোর সলঙ্গ 
মমালটও সামিস্যশীল নয়।  

৩.  র্ীশু র্কদ ঈশ্বর হলতন,  তলে কতকন মকলনা শূকল মথলক 
আত্মরিা করললন না,  মকলনা কতকন তালক হতযার ষড়র্লন্ত্র 
কলপ্ত অ্পরাধীলদরলক শাকস্ত কদললন না?  

৪.  র্ীশু ঈশ্বর হওয়ার অ্থয র্কদ এটা হয় মর্,  কেশ্বস্রষ্টা 
ঈশ্বর র্ীশুর মানেীয় মদহকট পকরগ্রহ কলর িগলত এলসকছললন,  
তলে মতা র্ীশুর শূকললত আলরাহন করার সালথ সালখ 
কেশ্বস্রষ্টাও শূকলকেে হলয়লছন. . ! !  ঈশ্বলরর মততুযর পলর 
ঈশ্বরকেহীন কেশ্ব ককভালে চলললা এেং চললছ? 
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৫.  অ্ললৌককক কময সম্পাদন করা র্কদ র্ীশুর ঈশ্বরলত্বর দলীল 
হয়,  তলে প্রাণহীন মানেলদহলক প্রাণেন্ত করার মচলয় প্রাণহীন 
িড় েস্তু লাকিলক প্রাণেন্ত সালপ পকরণত করা আলরা মেকশ 
কেিয়কর!  তাহলল মতা হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালামলকও 
ঈশ্বর েললত হয়!  মকননা,  কতকন মতা লাকিলক সালপ পকরণত 
কলরকছললন. . . ! ! !  

৬.  র্কদ কতন সো স্বতন্ত্র হয় এেং প্রলতযলকই মখাদা হয়,  
তলে প্রশ্ন হললা,  তাহলল এটা মতা স্পষ্ট কশরক। কশরলকর 
এই অ্কভলর্াগ মথলক োোঁচার িন্য মকালনা মকালনা কিোন 
পকন্ডত এককট দুলেযাধয েযাখযা কদলয় েললন,  এ কতলনর 
প্রলতযলকই মখাদা েলট,  ককন্তু তাই েলল মখাদা কতনিন নন;  
কতন কমলল একই মখাদা,  একই আল্লাহ!  

মসলিলত্র কিতীয় প্রশ্ন হললা,  কতনিনই র্কদ স্বতন্ত্র অ্কস্তত্বোন 
মখাদা হলয় থালকন,  তলে মখাদা মতা কতনিনই হললন,  স্বতন্ত্র 
কতন অ্কস্তত্ব¡  এক মখাদা হয় কী কলর? আোর মখাদা র্কদ 
একিনই হন,  তলে তার আলাদা কতন অ্কস্তলত্ব¡ র ধারক 
হওয়া কী কলর সম্ভে? একই কতন,  আোর কতনই এক-  
এটা মতা আশ্চর্য মগালক ধাোঁধাোঁ!  কিেধময তার সেযালপিা 
গুরুত্বপূণয ও সেযপ্রধান কেশ্বাস কনলয় এই মর্ মগালকধাোঁধাোঁর 
দুলভযদয মায়ািালল েেী হলয় আলছ,  র্ুগ র্ুগ ধলর কিোন 
পকন্ডতগণ কিেসমািলক মকালনাভালেই তা মথলক মুি করলত 
সিম হনকন!  

৭.  মানুষ র্ীশুর সালথ পুত্র ঈশ্বলরর সমিয় ককভালে হয়? 
মানুষ র্ীশু ককভালে এেং কখন মথলক ঈশ্বর ও ঈশ্বলরর পুত্র? 
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িন্ম মথলক,  না পরেতযী মকালনা সমলয়? তার মলধয কয়কট 
সো কেদযমান কছললা? এককট,  না দু’কট? তততীয় ঈশ্বর ‘পকেত্র 
আত্মার’র উৎস কী-  প্রথম ঈশ্বর,  না প্রথম ও কিতীয় উভয় 
ঈশ্বর? এ সকল িকটল প্রলশ্নর েযাখযা কনলয় কিোনলদর 
অ্গকণত দল- উপদললর মলধয র্ুে- কেগ্রহ মূলত এ কেষয়কটলক 
মকন্দ্র কলরই।  

কালিই েুো মগললা,  র্ুকির দতকষ্টলতও কিোনলদর কিত্বোদ 
ও কত্রত্বোদ সম্পূণয অ্সার ও অ্মূলক আকীদা। তাই কিোন 
েন্ধলুদর উকচত কত্রত্বোলদর এ ভ্রান্ত কেশ্বাস পকরহার কলর 
একত্বোলদর ধময ইসলামলক সতয কদলল গ্রহণ কলর মনওয়া। 
মতমকনভালে ইয়াহুদী,  কহন্দু,  মেৌেসহ সকল কভন্ন 
ধমযােলম্বীলদরও কতযেয একমাত্র ইসলাম গ্রহণ কলর তা পালন 
করা। কারণ,  এই উম্মলতর িন্য একমাত্র ইসলামই মহান 
আল্লাহর একমাত্র মলনানীত িীন। এ সম্পলকয আল্লাহ তা‘আলা 
েললন,  অ্থয :  “কনশ্চয় আল্লাহর কনকট গ্রহণলর্াগয িীন হলচ্ছ 
ইসলাম।” ( সূরা আলল ইমরান:  আয়াত নং ১৯)  কালিই 
ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কালরা িন্য মুকির মকান পথ মনই। 
আল্লাহ তা‘আলা আরও ইরশাদ কলরন,  “মর্ েযকি ইসলাম 
ছাড়া অ্ন্য ককছুলক িীনরূলপ গ্রহণ করলে,  তার মথলক তা 
কখলনা গ্রহণ করা হলে না এেং পরকালল মস িকতগ্রস্তলদর 
অ্ন্তভুযি হলে।” ( সূরা আলল ইমরান:  আয়াত নং ৮৫)  

কত্রত্বোলদর দলীলসমূলহর পর্যাললাচনা 

প্রথম দলীল ‘কপতা- পতু্র পকরভাষা’ প্রসঙ্গপ 
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‘কপতা- পুলত্রর পকরভাষাকট হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
পুত্রত্ব প্রমালণর মিলত্র মকালনাভালেই গ্রহণলর্াগয নয়। মকননা,  
এ পকরভাষাকট ‘প্রকতত অ্লথয’ ( অ্থযাৎ হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর সলঙ্গ আল্লাহর কপততলত্বর সম্পকয েুোলত)  েযেহৃত 
হয়কন। েরং ‘রূপক অ্লথয’ ( আল্লাহর কপ্রয় এেং কেকশষ্ট োো 
েুোলত)  েযেহৃত হলয়লছ। আমরা আমালদর এ দােীর পলি 
দু’কট অ্কাটয প্রমাণ উপস্থাপন করকছ-   

১.  আল্লাহলক কপতা েলা এেং োোলক ইেনুল্লাহ ো আল্লাহর 
পুত্র েলা কহব্রু ভাষার োক্রীকত। কপতা অ্থয িগৎকপতা ো 
প্রকতপালক। আর ইেন ো পুত্র ( )  অ্থয োো। কহব্রুভাষী 
হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম ও হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর উম্মত ইয়াহুদীগণ িানলতন মর্,  কাউলক ইেনুল্লাহ,  
ো আল্লাহর পুত্র েলার অ্থয হললা,  মস আল্লাহর অ্কত কপ্রয় 
োো। অ্থযাৎ ‘ইেনুল্লাহ পকরভাষাকট তালদর কনকলট ‘সম্মান 
ও মর্যাদা’র িন্য েযেহৃত হলতা। এর প্রমাণ হললা-  

( ক)  পকেত্র কুরআলন আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী- কিোনলদর 
এককট দােী উলল্লখ কলর ইরশাদ কলরন-  

 وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء الله وأحْاؤه
অ্থয:  আর ইয়াহুদী এেং কিোনগণ েলল,  ‘আমরা আল্লাহর 
পুত্র,  এেং তার কপ্রয়!  

এ আয়াত িারা সুস্পষ্টভালে প্রমাকণত হয় মর্,  ‘আেনাউল্লাহ’ 
( আল্লাহর পুত্র)  েলার িারা হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম 
ও ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উম্মত ইয়াহুদী- নাসারাগলণর 
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উলদ্দশ্য হলতা ‘আকহব্বাউহু’ [ আল্লাহর কপ্রয় োো] !  
( তাফসীলর ইেলন কাসীর:  সূরা মাকয়দা:  আয়াত নং ১৮)  

( খ)  কহব্রুভাষী হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম ও হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উম্মত ইয়াহুদীগলণর কনকট 
‘আেনাউল্লাহ’ ( আল্লাহর পুত্র)  েলার িারা ‘আকহব্বাউহু’ 
( আল্লাহর কপ্রয় োো)  উলদ্দশ্য হওয়ার কারলণই ককতােুল 
মমাকাদ্দালস সকল আদম সন্তানলক ইেনুল্লাহ ো আল্লাহর পুত্র 
েলা হলয়লছ। মদখুন,  আকদপুস্তক ৬:  ২- ৪,  ও ইলয়াে 
৩৮: ৭। সূত্র:  

 

( গ)  কহব্রুভাষী হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম ও হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উম্মত ইয়াহুদীগলণর কনকট 
‘আেনাউল্লাহ’ ( আল্লাহর পুত্র)  েলার িারা ‘আকহব্বাউহু’ 
( আল্লাহর কপ্রয় োো)  উলদ্দশ্য হওয়ার কারলণই মকথর 
ইকিললর ৫নং আয়ালতর ৯নং োলকয ধাকমযক োোলদরলক 
আল্লাহর পুত্র েলা হলয়লছ-  “ধন্য র্াহারা কমলন ককরয়া মদয়। 
কারণ,  তাহারা ঈশ্বলরর পুত্র েকলয়া আখযাত হইলে।” সূত্র:  
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এর কলয়ককট োলকযর পর ৪৪- ৪৫নং োলকয েলা হলয়লছ-  
“ককন্তু আকম মতামাকদগলক েকললতকছ,  মতামরা আপন আপন 
শত্রুকদগলক মপ্রম ককরও এেং র্াহারা মতামাকদগলক তাড়না 
কলর তাহাকদলগর িন্য প্রাথযনা ককরও,  মর্লনা মতামরা 
আপনালদর স্বগযস্থ কপতার সন্তান হও।” সূত্র:  

( ঘ)  কহব্রুভাষী হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম ও হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উম্মত ইয়াহুদীগলণর কনকট 
‘আেনাউল্লাহ’ ( আল্লাহর পুত্র)  েলার িারা ‘আকহব্বাউহু’ 
( আল্লাহর কপ্রয় োো)  উলদ্দশ্য হওয়ার কারলণই অ্লনক স্থালন 
কেলশষ োো কহসালে সকল ইসরাঈল সন্তানলক আল্লাহর পুত্র 
আখযাকয়ত করা হলয়লছ। মদখুন,  কিতীয় কেেরণ ১৪: ১,  
৩২: ১৯,  ও কর্শাইয় ১: ২। সূত্র:  

 

( ঙ)  কহব্রুভাষী হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম ও হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উম্মত ইয়াহুদীগলণর কনকট 
‘আেনাউল্লাহ’ ( আল্লাহর পুত্র)  েলার িারা ‘আকহব্বাউহু’ 
( আল্লাহর কপ্রয় োো)  উলদ্দশ্য হওয়ার কারলণই কেলশষ কলর 
আল্লাহর অ্নুগত োোলদরলক ইেনুল্লাহ ো আল্লাহর পুত্র েলা 
হলয়লছ-  “র্ত মলাক ঈশ্বলরর আজ্ঞা িারা চাকলত হয়,  
তাহারাই ঈশ্বলরর পুত্র। ( মরামীয় ৮: ১৪)  সূত্র:  
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( চ)  কহব্রুভাষী হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম ও হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উম্মত ইয়াহুদীগলণর কনকট 
‘আেনাউল্লাহ’ ( আল্লাহর পুত্র)  েলার িারা ‘আকহব্বাউহু’ 
( আল্লাহর কপ্রয় োো)  উলদ্দশ্য হওয়ার কারলণই কেকশষ্ট োো 
কহলসলে ইয়াকুে ‘আলাইকহস সালাম এেং তার মপৌত্র 
ইকফ্রকময়লক আল্লাহর প্রথমিাত পুত্র ো েড় পুত্র েলা হলয়লছ। 
র্াত্রাপুস্তক ৪: ২২ এেং কর্রমীয় ৩১: ৯ অ্নুরূপভালে হর্রত 
দায়ূদ ( দাঊদ)  ‘আলাইকহস সালামলক এক আল্লাহর পুত্র,  
প্রথমিাত পুত্র ও িন্ম মদওয়া ো ঔরসিাত পুত্র েলা 
হলয়লছ। ( গীতসংকহতা ২: ৭)  সূত্র:  

( ছ)  কহব্রুভাষী হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম ও হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উম্মত ইয়াহুদীগলণর কনকট 
‘আেনাউল্লাহ’ ( আল্লাহর পুত্র)  েলার িারা ‘আকহব্বাউহু’ 
( আল্লাহর কপ্রয় োো)  উলদ্দশ্য হওয়ার কারলণই তারা ইয়াকুে 
‘আলাইকহস সালামলক,  তার পুত্র ইকফ্রকময়লক এেং দাঊদ 
‘আলাইকহস সালামলক [ েতযমালনর কিোনরা মর্ অ্লথয ঈসা 
‘আলাইকহস সালামলক আল্লাহর পুত্র েলল থালক,  মসভালে]  
অ্ললৌককক সো দােী কলরকন। েরং ইয়াহুদীরা হর্রত দাঊদ 
‘আলাইকহস সালামলক ( ) ‘মসেক দাঊদ’ েলল 

আখযাকয়ত কলরলছন। মদখুন,  ১ রািােকল ৩: ৬,  গীতসংকহতা 
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১৩২: ১০,  ও লূক ১: ৬৯। সূত্র:  

 

সুতরাং োইলেলল মর্ সকল স্থালন হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক ‘ইেন’  ো পুত্র েলল আখযাকয়ত করা হলয়লছ,  

তা সকতযকালরর কপততলত্বর সম্পকয েুোলনার িন্য নয়;  েরং 
তা কছল এ কথা েুোলনার িন্য মর্,  কপতা ও পুলত্রর মালে 
মর্মন ভালোসার সম্পকয হয়,  আল্লাহ এেং তার এক 
পয়গম্বর- হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর মালেও মতমকন,  
েরং তার মচলয়ও মেকশ ভালোসার সম্পকয রলয়লছ!  অ্থযাৎ 
উলদ্দশ্য হললা “কতকন আল্লাহর কপ্রয় এেং কেকশষ্ট োো”। এর 
এককট উৎকতষ্ট দতষ্টান্ত হললা-  

হাদীলস এলসলছ,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
েললন,  “সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তা‘আলার পকরোরভুি।” এই 
হাদীলসর অ্থয এমন নয় মর্,  আল্লাহ তা‘আলা কপতা আর 
সমস্ত মাখলুক তার সন্তান- সন্তকত ও পকরোর!  মকননা,  স্বয়ং 
আল্লাহ তা‘আলাই মতা তার সন্তান সন্তকত ও পকরোর না 
থাকার কথা পকেত্র কুরআলনর সূরা ইখলালস েণযনা কলরলছন!  
সুতরাং এ হাদীলসর অ্থয হললা,  মর্ভালে একিন অ্কভভােক 
ো কপতা তার পকরোর ও সন্তানলদরলক ভালোলস,  আল্লাহ 
তা‘আলাও তার সতকষ্টলক মতমনই,  েরং তার মচলয়ও েহু গুণ 
মেকশ ভালোলসন। একই অ্থয প্রলর্ািয হলে আল্লাহ তা‘আলা 
ও ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর ‘কপতা’ ও ‘পুত্র’ সলম্বাধলনর 
মিলত্র।  
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আমালদর সাধারণ কথাোতযায়ও ‘কপতা’ ও ‘পুলত্রর’ েযেহার 
অ্লনক সময় সকতযকালরর কপতা- পুলত্রর মিলত্র হয় না;  েরং 
রূপক অ্লথয কনলির অ্নুসতত,  েলয়ালিযষ্ঠ ককংো অ্কধক 
মর্াগযতাোন েযকির প্রকত েোজ্ঞাপনালথয ‘কপতা’ এেং 
অ্নুসরণকারী ককংো মতাদলশযর অ্কধকারী ককংো েয়লস মছাট 
কালরা প্রকত মেহ ও ভালোসা প্রকাশালথয ‘পুলত্রর’ েযেহার 
প্রচকলত রলয়লছ। মর্মন অ্লনক সময় মকান কশিক তার 
মেভািন ছাত্রলক ‘পুত্র’ েলল এেং ছাত্র তার েোভািন 
আদশয কশিকলক ‘কপতা’ েলল সলম্বাধন কলর। মতমকন হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালামলকও োইলেলল ‘আল্লাহর কপ্রয় এেং 
খাস োো’ কহলসলে ‘ইেনুল্লাহ’ ো আল্লাহর পুত্র আখযাকয়ত 
করা হলয়লছ।  

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মর্ সকল ইয়াহুদীর কনকলট 
নেী কহলসলে মপ্রকরত হলয়কছললন,  তারা হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালামলক ‘ইেনুল্লাহ’ েলার িারা রূপক অ্থয 
( আল্লাহর কনকট অ্কত কপ্রয় এেং সম্মাকনত)  উলদ্দশ্য কনলতন। 
ককন্তু পরেতযী প্রিলন্মর মলালকরা মসন্ট পললর প্রতারণার ফলল 
প্রকতত অ্লথযই হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক আল্লাহর 
পুত্র ভােলত শুরু কলর।  

মসন্ট পললর এ প্রতারণার মপ্রিাপট হললা,  হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম মপ্রকরত হলয়কছললন মকেল ইসরাঈল 
েংলশর [ ইয়াহুদীলদর]  প্রকত। তালদর িন্য ঈশ্বলরর পুত্র 
পকরভাষাকটর েযেহালর মকালনা অ্সুকেধা কছললা না। এিন্য 
কতকন অ্- ইসরাইলীলদর কালছ তার ধময প্রচার করলত 
ককিনভালে কনলষধ কলরন। মদখুন,  মকথ ৭: ৬,  ১০: ৫- ৬,  
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১৫: ২৪। সূত্র:  

 

ককন্তু মসন্ট পল তার কেকতত কিেধমযলক একশয়া মাইনর ও 
ইউলরালপর মরামীয় অ্ঞ্চলল প্রচার কলরন। এ সকল এলাকার 
মলালকরা ঈশ্বলরর পুত্র পকরভাষালক আিকরক অ্লথযই েেুলতা 
এেং তালদর মদেলদেীলদরলক ঈশ্বলরর পুত্র ো কন্যা কহসালেই 
পূিা করলতা। ফলল তারা ঈসা ‘আলাইকহস সালামলকও 
আিকরক অ্লথযই আল্লাহর পুত্র মলন কলর েলস!  মসন্ট পল 
এখালন মর্ চাতুরতার আেয় মনন,  তা হললা,  ইেনুল্লাহ ো 
আল্লাহর পুত্র শেকটলক কহব্রু ভাষার পকরেলতয গ্রীক- মরামীয় 
মপৌেকলকলদর পকরভাষায় েযেহার কলর আিকরক অ্লথয তালক 
আল্লাহর পুত্র েলল দাকে কলরন। ( মর্াহন ১: ১৪,  ১৮,  ৩:  
১৮)   সূত্র:  

 

২.  “কপতা- পুলত্রর পকরভাষাকট ‘প্রকতত অ্লথয’ ( অ্থযাৎ হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর সলঙ্গ আল্লাহর কপততলত্বর সম্পকয 
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েুোলত)  েযেহৃত হয়কন। েরং ‘রূপক অ্লথয’ ( আল্লাহর কপ্রয় 
এেং কেকশষ্ট োো েুোলত)  েযেহৃত হলয়লছ।”-  এর কিতীয় 
প্রমাণ হললা,  োইলেলল হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
মিলত্র ইেন ো পুত্র শলের পাশাপাকশ অ্সংখয স্থালন মনুষ্যপুত্র 

 েলল আখযাকয়ত করা হলয়লছ। ককতােুল 

মমাকাদ্দালস মনুষ্যপুত্র েললত ‘মরণশীল মানুষ ও আল্লাহর 
োো’ েুোলনা হলয়লছ। আকম্বয়া ‘আলাইকহস সালামলক 
কেলশষভালে মনুষ্যপুত্র েলার কারণ হললা,  তালদর অ্ললৌককক 
কার্যাকদ মদলখ মকউ মর্ন তালদরলক ঈশ্বর না মভলে েলস। 
এর পাশাপাকশ োইলেলল এ- ও েলা হলয়লছ মর্,  ঈশ্বর 
মনুষ্যপুত্র নন,  মনুষ্যপুত্র কখলনা ঈশ্বর হলত পালর না। 
( গীতসংকহতা ১৪৬: ৩,  ওকর্শাইয় ৫১: ১২)  সূত্র:  

 

সুতরাং ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মনুষ্যপুত্র হলয় কখনই ঈশ্বর 
হলত পালরন না। অ্নুরূপভালে কতকন ইশ্বলরর ঔরসিাত পুত্রও 
হলত পালরন না!  সূত্র:   ঈসা আলাইকহস সালাম মলনানীত োরিন কশলষ্যর 
অ্ন্যতম োনযাোস তার কলকখত সুসমাচালরর ২২২নং অ্ধযালয় পললর এই 
“পুত্রত্ব” মতোলদর খন্ড কলর েললন,  “আর অ্পর েযকিরা,  র্ালদর মলধয 
প্রতাকরত মসন্ট পল অ্ন্যতম,  প্রচার কলরকছল এেং এখনও প্রচার কলর মর্,  
র্ীশু কিে ঈশ্বলরর পুত্র। ককন্তু আমরা,  আকম র্া কলকপেে কলরকছ,  তারই প্রচার 
ককর,  ঐ সমস্ত মলাকলদর কনকট র্ারা স্রষ্টালক ভয় কলর।”
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কিতীয় দলীল ‘ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কভন্ন িগলতর’ মলময 
োইলেললর েণযনা প্রসঙ্গ 
োইলেললর উি েণযনার িারাও হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক ঈশ্বর প্রমাণ করা সকিক নয়। মকননা,  উি েণযনার 
অ্নুরূপ কথা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম ছাড়াও তার 
অ্ন্যান্য অ্নুসারী সাথীেলগযর েযাপালর েকণযত হলয়লছ। মর্মন:  
“মতামরা র্কদ িগলতর হইলত,  তলে িগৎ আপনার কনিস্ব 
েকলয়া ভালোকসত;  ককন্তু মতামরা ত িগলতর নহ,  েরং আকম 
মতামাকদগলক িগলতর মধয হইলত মলনানীত ককরয়াকছ,  এই 
িন্য িগৎ মতামাকদগলক মিষ কলর। ( মর্াহন ১৫: ১৯)  সূত্র

 

“( র্ীশু েকলললন)  আকম তাহাকদগলক মতামার োকয কদয়াকছ;  
আর িগৎ তাহাকদগলক মিষ ককরয়ালছ,  কারণ তাহারা িগলতর 
নয়,  মর্মন আকমও িগলতর নই।” ( মর্াহন ১৭: ১৪)  সূত্র:  

 

পূলেযাকল্লকখত েণযনার মপ্রকিলত র্কদ হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক মখাদা েললত হয়,  তাহলল মতা পরেতযী এ েণযনার 
কারলণ তার অ্নুসারী সাথীেগযলকও মখাদা েললত হয়! !  অ্থচ 
কিোনগণ তা েললন না।  

সুতরাং েুো র্ালচ্ছ,  তারা উি োলকযর মর্ অ্থয কলরলছন 
তা সকিক নয়। েরং এখালন ‘হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম 
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এ িগলতর নন’ েলার িারা উলদ্দশ্য হললা,  মানুষ মর্মন 
দুকনয়া অ্লিষণকারী,  কতকন তা নন। েরং কতকন কচরস্থায়ী 
পরকাল ও মহান রাব্বুল আলামীলনর সন্তুকষ্ট অ্লিষণকারী। 
েলা োহুলয,  এ িাতীয় রূপক অ্থয কেকশষ্ট োকয প্রলতযক 
ভাষায়ই পাওয়া র্ায়। মর্মন:  ধমযর্ািক ও সন্নযাসীলদর 
েযাপালর েলা হয় মর্,  “তারা এ দুকনয়ার নয়’!  

এভালে অ্পর েণযনাকটর েযাখযা এই হলে মর্,  মতামরা 
দুকনয়াদার হলল দুকনয়াদার মলালকরা মতামালদরলক ভালোসলতা। 
ককন্তু মতামরা দুকনয়ার ধান্ধা মছলড় পরকাললর পলথ এলসলছা। 
তাই দুকনয়াদার মলালকরা মতামালদর সলঙ্গ শত্রুতা কলর।  

উকল্লকখত েণযনািলয়র এ েযাখযাই অ্পরাপর অ্কাটয েণযনা,  
র্ুকি ও োস্তেতার সালথ সামিস্যশীল। এছাড়া উকল্লকখত 
েণযনার মাধযলম ককছুলতই হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
মখাদা হওয়া প্রমাকণত হয় না।  

তততীয় দলীল ‘আল্লাহ ও ঈসা ‘আলাইকহস সালাম এক ও 
অ্কভন্ন’ মলময োইলেললর েণযনা প্রসঙ্গ 
োইলেললর উি েণযনার িারাও হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক ঈশ্বর প্রমাণ করা সকিক নয়। আর তা দুই কারলণ-   

১.  মকননা,  এ েযাখযার সম্ভােযতা অ্সম্ভে। কারণ,  প্রথমত 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম িাগকতক মদহ ও িাগকতক 
আত্মার ধারক এককট সো। এ কহলসলে আল্লাহর সলঙ্গ তার 
একীভতূ হওয়া অ্সম্ভে। কিতীয়ত এলত একই সোয় দু’কট 
অ্কস্তলত্বর কেদযমানতার পেপরীতয দতশ্যমান। একোর ‘আকম ও 
কপতা’ েলল কর্শুলক এেং মখাদালক আলাদারূলপ কচকত্রত করা 
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হয়,  আোর ‘আমরা এক’ েলল তালক মখাদার সলঙ্গ 
অ্কভন্নরূলপ প্রকাশ করা হয়-  এটা এলকোলরই অ্লর্ৌকিক। 
মকননা,  একটা কিকনস হয়লতা আলরকটা কিকনলসর ‘মমৌল’ 
( হুেহু একই সো)  হলে,  নয়লতা তার ‘মর্ৌগ’ ( কভন্ন সো)  
হলে। একই স্থালন,  একই কালল ও একই পালত্র মমৌল ও 
মর্ৌগ উভয়কটর একীভতূ হওয়া অ্সম্ভে।  

কালিই োকযকটর োকহ্ক অ্থয এখালন উলদ্দশ্য হলত পালর 
না। েরং অ্েধাকরতভালে এ োলকযর রূপক অ্থয করলত হলে। 
আর তা হললা,  রাসূল কহলসলে মহান আল্লাহর োণীই কতকন 
ধারণ কলর আলছন। তাই আল্লাহর োণীর সালথ তার োণী 
এক ও অ্কভন্ন।  

২.  ইকিলল এ ধরলনর কথা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
অ্নুসারী সাথীেলগযর েযাপালরও েলা হলয়লছ। মর্মন:  একস্থালন 
েলা হলয়লছ-  “কপতঃ,  মর্মন তুকম আমালত ও আকম 
মতামালত,  মতমকন তাহারাও মর্ন আমাকদলগলত থালক;  মর্ন 
িগৎ কেশ্বাস কলর মর্,  তুকম আমালক মপ্ররণ ককরয়াছ। আর 
তুকম আমালক মর্ মকহমা কদয়াছ,  তাহা আকম তাহাকদগলক 
কদয়াকছ;  মর্ন তাহারা এক হয়,  মর্মন আমরা এক; ’ ( মর্াহন 
১৭: ২১- ২২)  সূত্র:  

 

উকল্লকখত োলকয হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্নুসারী 
সাথীেলগযর েযাপালর মখাদার সালথ এক হওয়ার কথা েলা 
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হলয়লছ। তাহলল কক তারাও স্বয়ং মখাদা এেং এটা মকান 
কিোন েন্ধ ু মমলন কনলেন? মানলেন না। সুতরাং েেুা র্ালচ্ছ,  
এখালন এক েলল হুেহু এক মসটা েুোলনা হয়কন। েরং 
এখালন উলদ্দশ্য হললা,  সকললর এক ও অ্কভন্ন দীলনর 
অ্নুগামী হওয়া। অ্থযাৎ আল্লাহ তা‘আলা মর্ িীন মলনানীত 
কলরলছন,  তা- ই হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কনলয় 
এলসলছন এেং মসই িীনই তার অ্নুসারী সাথীেগয পালন 
করলছন। একদক কদলয় তারা সোই এক।  

চতথুয দলীল ‘ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ললৌকককত্ব িারা 
ঈশ্বরত্ব প্রমাণ’ প্রসঙ্গ 
োইলেললর উি েণযনার িারাও হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক ঈশ্বর প্রমাণ করা সকিক নয়। মকননা,  হর্রত 
ঈসা.  - এর এ সকল অ্ললৌককক কমযকাণ্ডগুললার কারলণ র্কদ 
তালক ঈশ্বর েললত হয়,  তলে মতা মখাদ োইলেললর 
েণযনানুর্ায়ীই আলরা অ্লনকলকই ইশ্বর েললত হলে। পািক 
লিয করুন -   

ক.  ইব্রীয় ৭: ১- ৩ এর েণযনা মলত হর্রত ইেরাহীম 
‘আলাইকহস সালালমর সমসামকয়ক র্ািক মিীলষদক 
কপতামাতা ছাড়াই িন্ম গ্রহণ কলরন। সূত্র:  
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খ.  ইকিললর েণযনা মলত র্ীশু মাত্র কতনিন মততলক িীকেত 
কলরকছললন। ( মাকয ৫:২১-৪৩,  লূক ৭:১১-১৭,  ইউলহান্না ১১:১-৪৪) 

আর কর্কহলস্কল ৩৭: ১- ১৪- এর েণযনা মলত কর্কহলস্কল 
ভােোদী হািার হািার মতত মানুষলক িীকেত কলরন। সূত্র:  
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আর ১ রািােকল ১৭: ১৭- ২২- এর েণযনামলত এলীয় এককট 
মতত কশশুলক িীকেত কলরকছললন। সূত্র:  

 

গ.  এেং ২ রািােকল ৫: ১- ১৪- এর েণযনামলত এলীয় 
কুষ্ঠলরাগীলক আলরাগয দান কলরন। সূত্র:  

 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


128 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

কালিই অ্ললৌককক কার্যাকদ র্কদ ঈশ্বরলত্বর প্রমাণ হয়,  তলে 
োইলেললর েণযনার কভকেলত ইেরাহীম,  কর্কহকস্কল,  এলীয় 
এলদর সকললকই ঈশ্বর েললত হলে. . . ! !  

‘পকেত্র আত্মা’র ঈশ্বরত্ব 
 -  ( পকেত্র আত্মা,  

পকেত্র ভতূ,  ঈশ্বলরর আত্মা)  শেগুকল োইলেললর পুরাতন ও 
নতুন কনয়লম অ্লনক েযেহৃত হলয়লছ। ককন্তু মকাথাও এলক 
সুস্পষ্টভালে ঈশ্বর ো ‘কতন ঈশ্বরীয় সোর একিন’ েলল 
উকল্লকখত হয়কন। মসন্ট পলই সেযপ্রথম পকেত্র আত্মা েললত 
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পতথক ঐশ্বকরক সো ও স্বয়মু্ভ ঈশ্বর েলল দাকে কলরন। েরং 
কখলনা মানুষ,  কখলনা নেী,  কখলনা মফলরশতা এেং কখলনা 
আল্লাহর মপ্ররণা েুোলনা হলয়লছ।  

পািক!  এ মলময োইলেললর েণযনা লিয করুন-   
ক.  সদাপ্রভু ককহললন,  “আমার আত্মা মনুষ্যলদর মলধয কনতয 
অ্কধষ্ঠান ককরলে না;  কারণ মসও মতা মাংস মাত্র। পরন্তু 
তাহালদর সময় এক শত কেংশকত েৎসর হইলে” ( আকদপুস্তক 
৬: ৩)  সূত্র:  

এখালন আত্মা েললত স্পষ্ট মর্,  আল্লাহর সতষ্ট মানোত্মা ো 
মানুষ েুোলনা হলয়লছ। অ্থাৎ মানুষ অ্মর হলে না;  েরং 
তার আয়ু ১২০ েছর হলে।  

খ.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েললন,  “আকম 
মতামাকদগলক েকললতকছ,  মনুষ্যলদর সকল পাপ ও কনোর 
িমা হইলে,  ককন্তু পকেত্র আত্মার কনোর িমা হইলে না। 
আর মর্ মকহ মনুষ্যপুলত্রর ( ঈসা মসীলহর)  কেরুলে মকালনা 
কথা কলহ মস িমা পাইলে,  ককন্তু মর্ মকহ পকেত্র আত্মার 
কেরুলে কথা কলহ মস িমা পাইলে না;  ইহকাললও নয়,  
পরকাললও নয়।” ( মকথ ১২: ৩১- ৩২)  সূত্র:  
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এখালন পকেত্র আত্মা অ্থয ওহীর োহক। পকেত্র আত্মার 
মাধযলমই নেীগণ ওহী লাভ কলরন। কালিই পকেত্র আত্মার 
ঈশ্বরলত্বর উপর আসলল হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
েিলেযর আললালক সুস্পষ্ট মকালনা দলীল মনই।  
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খ্রিজ্ঞাসা ও পর্মাল াচনা-৪ 

কিস্টধলময ঈসা ‘আ াইকিস সা ালমর অন্তধযান: 
কু্রলে িতযা িরা িলয়লছ, নাকি সেরীলর 
আসমালন উকিলয় কনওয়া িলয়লছ? 

 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম সম্পলকয কিেধলময এ কেশ্বাস 
মপাষণ করা হয় মর্,  

১.   তথা র্ীশু ( ঈসা ‘আলাইকহস সালাম) -

মক ক্রুশকালষ্ঠ েুকললয় হতযা করা হলয়লছ।  

২.   তথা র্ীশু ক্রুশকালষ্ঠ প্রাণ কদলয় সমস্ত 

পালপর প্রায়কশ্চে কলর মগলছন।  

োইলেললর লূক ২২: ২- ৩,  ৪১,  ৪২;  মকথ ২৬: ১৪- ১৬,  
৩৬- ৩৯ এেং মাকয ১৪: ৪৩- ৫২- এর েণযনায় হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর মততুযর মর্ েণযনা উলল্লখ করা হলয়লছ,  
তার সারমময হললা,  ইয়াহুদীরা [ িনসাধারলণর মলধয 
কনলিলদর আকধপতয েিায় রাখলত]  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর কেরুলে নানা রকম ষড়র্ন্ত্র করলত থালক। একপর্যালয় 
তালদর ধমযগুরুরা তদানীন্তন োদশাহ পানকতয়সু কপলাত 

- এর কান ভারী করললা এই অ্কভলর্াগ 

তুলল মর্,  এ েযকি ধমযলদ্রাহী এেং মস তাওরাত পকরেতযন 
করলত চায় এেং মস সোইলক মে- িীন োকনলয় মফললছ। এলত 
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োদশাহ মক্রাধাকিত হলয় ঈসা মসীহ ‘আলাইকহস সালামলক 
মগ্রফতালরর কনলদযশ মদয়।  

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর োলরািন কশলষ্যর একিন 
‘ঈষ্ককরলয়াতীয় কর্হূদা’ কত্রশকট মরৌপযমুদ্রার মলালভ 
কেশ্বাসঘাতকতা কলর হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক 
হতযার ষড়র্লন্ত্র কলপ্ত ইয়াহুদীলদর হালত তুলল কদলয়কছললা। 
র্কদও মস পরেতযীলত কনলির ভলু েুেলত মপলর 
অ্নুলশাচনােশত ঘুলষর সম্পদ মফরত কদলয় আত্মহতযা 
কলরকছললা। এরপর ইয়াহুদীরা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক শূকললত চকড়লয় হতযা কলর!  

কিোনলদর এ কেশ্বালসর নাম হললা,  ‘পাপলমাচন কেশ্বাস’ 
( ) । কিেধলময পাপলমাচন কেশ্বাস প্রসলঙ্গ 

েলা হয়,  আদম ‘আলাইকহস সালাম কনকষে গালছর ফল 
মখলয় পাপ কলরলছন,  আর মসই সলূত্র তালদর ঔরসিাত 
পতকথেীর সকল মানুষ মসই পালপর ভাকগদার হলয় পতকথেীলত 
পাপীরূলপ িন্মগ্রহণ কলর। তালদর এ পাপ মমাচলনর মকালনা 
পথ কছললা না। মসিন্য র্ীশু শূকলকালষ্ঠ িীেন কদলয় সকললর 
পি মথলক মসই পালপর প্রায়কশ্চে কলরলছন। কিোনরা তালদর 
এ কেশ্বাসলক েযাপ্টাইি নালম অ্কভকহত কলর এেং প্রচার কলর 
মর্,  মর্ েযকি এ ‘েযাপ্টাইি কেশ্বাস’ ধারণ করলে,  মস 
সম্পূণয পাপমুি হলয় র্ালে। আর এর িারা তার শুধু 
আকদপাপই মমাচন হলে না;  েরং মসই পালপর সালথ আলরা 
র্লতা পাপ মস কলরলছ,  সে মমাচন হলয় র্ালে। পিান্তলর 
র্ারা এ কেশ্বাস ধারণ করলে না,  তালদর মসই পাপ মথলক 
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মুকি কমললে না। মদখুন,  কিোন পকন্ডত  
( কযাথকলক মহরাল্ড:  ভকলউম ৯,  পত.  ২৭৭)  

পল দােী কলরন,  “আমালদর আল্লাহ ও কপতার ইচ্ছামত 
মসীহ আমালদর গুনালহর িন্য কনলির িীেন কদলয়কছললন,  
মর্ন কতকন এখনকার খারাপ দুকনয়ার হাত মথলক আমালদরলক 
রিা করলত পালরন। ( গালাতীয় ১: ৪)  সূত্র:  (কিতাবুল মুিাদ্দাস) 

 

পল আলরা েললন,  “মসীহ কনলির রলির মধয কদলয় 
কচরকাললর িন্য পাপ হলত মুকির উপায় কলরলছন।” ( ইব্রীয় 
৯: ১২)  সূত্র:  

 

আর এর কভকেলত পল েললন,  “র্ারা ঈসা মসীলহর উপর 
ঈমান আলন,  তালক উোরকতযা কেশ্বাস কলর,  তারা র্লতা 
পাপই করুক না মকলনা,  মখাদা তালদর কনলদযাষ েলল গ্রহণ 
কলরন। ( দ্রষ্টেয:  মরামীয় ৩: ২৪,  গালাতীয় ৩: ১৩,  মর্াহন 
৩: ১৬,  কলসীয় ১: ১৪)  সূত্র:  

)

 

মসন্ট পল আলরা েললন,  “একটা পালপর মধয কদয়া মর্মন 
সমস্ত মানুষলকই আিাে পাইোর মর্াগয েকলয়া ধরা হইয়ালছ,  
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মতমকন এককট ন্যার্য কালির মধয কদয়া সমস্ত মানুষলকই 
কনলদযাষ েকলয়া গ্রহণ ককরোর েযেস্থাও করা হইয়ালছ। মর্মন 
একিন মানুলষর অ্োধযতার মধয কদয়া অ্লনলকই পাপী 
হইয়াকছললা,  মতমকন একিন মানুলষর োধযতার মধয কদয়া 
অ্লনলকই কনলদযাষ েকলয়া গ্রহণ করা র্াইলে।” ( মরামীয় 
৫: ১৮- ১৯)  সূত্র:  

কুরআন- হাদীলসর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম 
( - এর অ্ন্তধযান)  সম্পলকয আকীদা- কেশ্বাস 
কুরআন- হাদীলসর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম 
সম্পলকয মুসলমানলদর আকীদা- কেশ্বাস হললা-   

১.  কতকন দুকনয়ালত স্বাভাকেক মততুযেরণ কলরনকন,  শত্রুলদর 
হালত কনহতও হনকন;  েরং মহান আল্লাহ তাোঁলক শত্রুলদর 
ষড়র্ন্ত্র মথলক রিা কলর সশরীলর সুস্থ অ্েস্থায় মাত্র ৩৩ েছর 
েয়লস আসমালন উকিলয় কনলয়লছন।  

২.  মশষ র্ামানায় কতকন েতযমান কফকলকস্তলনর োইতুল 
মমাকাদ্দালস আসমান হলত অ্েতীণয হলেন।  

৩.  আলখরী নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর 
আগমলনর পর তার আনীত শরী‘আত রকহত র্াওয়ার কারলণ]  
কতকন আলখরী নেীর শরী‘আলতর উপর আমল করলেন এেং 
মস অ্নুর্ায়ী রাষ্ট্র পকরচালনা করলেন।  
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৪.  দাজ্জাললক হতযা করলেন।  

৫.  তার র্ামানালতই পঙ্গপাললর ন্যায় ইয়ািুি- মািুলির 
আগমন ঘটলে এেং একসময় তারা ধ্বংসও হলয় র্ালে। 
এরপর পতকথেীলত অ্লনক েরকত হলে। পকরলশলষ হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম স্বাভাকেক মততুয েরণ করলেন। তাোঁর মততুযর 
পরই মকয়ামলতর েড় েড় কনদশযন ( মর্মন :  পকশ্চম কদক 
মথলক সূর্য উকদত হওয়া,  ‘দাব্বাতুল আরদ’ ( ভগূলভযর 
প্রাকণকেলশষ)  মের হলে) । অ্েলশলষ মকয়ামত সংঘকটত হলে। 
( তাফসীলর ইেলন কাসীর:  সূরা কনসা:  ১৫৭,  তাফসীলর রুহুল মাআনী:  
সূরা কনসা:  ১৫৭,  কমরকাতুল মাফাতীহ কলল কারী:  হা. নং ৫৪৭৫,  
কেস্তাকরত দ্রষ্টেয:  আনওয়ার শাহ কাকশ্মরী রহ.  কতত আোসরীহ কেমা 
তাওয়াতারা ফী নুর্ূকলল মাসীহ)  

কুরআলনর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম - এর 
অ্ন্তধযান প্রসঙ্গ 
ক.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর হতযা প্রলচষ্টার ঘটনা 
প্রসলঙ্গ পকেত্র কুরআলন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কলরন-  

 مِِّنْهُ مَا لَهُ
ٍ
بِهِ  موَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَُْوْهُ وَلَكِنْ شُِِّْهَ لَهُمْ وَاِنَِّ الَِّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِي شَكِّ

 يْمًااللِّّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللِّّٰهُ عَزِيْزًا حَكِ مِنْ عِلْمٍ ااِلَِّ اتَِِّْاعَ الظَِّنِِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا، بَلْ رَِّفَعَهُ 

“তারা তালক হতযাও কলরকন,  শূললও চড়ালত পালরকন,  েরং 
তালদর কেভ্রম হলয়কছললা। কনশ্চয়ই মতলভদকারীরা তার 
েযাপালর সলেলহর মলধয কছললা। এ েযাপালর তালদর কালছ 
কনকশ্চত মকালনা জ্ঞান কছললা না কিনার অ্নুসরণ করা ছাড়া। 
অ্েশ্যই তারা তালক হতযা কলরকন। েরং আল্লাহ তালক কনলির 
কালছ তুলল কনলয়লছন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও 
কহকমতওয়ালা।” ( সূরা কনসা:  আয়াত নং ১৫৬- ১৫৭)  
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এ আয়ালত মহান আল্লাহ কিোনলদর ক্রুকশফাইড কেশ্বাসলক 
খন্ডন কলরলছন। অ্থযাৎ খতোনরা মর্ েলল থালক,  হর্রত 
ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক শকূললত চকড়লয় মততুযদন্ড মদওয়া 
হলয়লছ-  এটা সম্পূণয ভলু ও োলনায়াট কথা। তারা এ েযাপালর 
র্া েলল,  তা শুধুই অ্নুমান। এ সম্পলকয মকালনা স্পষ্ট প্রমাণ 
তালদর কালছ মনই। োস্তে কথা হলচ্ছ,  মহান আল্লাহ মসখালন 
উপকস্থত অ্ন্য এক েযকির মচহারালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর ন্যায় োকনলয় কদলয়কছললন। ইয়াহুদীরা তালকই ধলর 
কনলয় শূকললত চকড়লয়লছ। আর হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক আল্লাহ তা‘আলা আসমালন উকিলয় কনলয়লছন। 
( তাফসীলর কুরতুেী:  ১ম খ- ;  পত.  ১০৩)  

খ.  মহান আল্লাহ পকেত্র কুরআলন ইরশাদ কলরন-  

فِعُكَ اِلَيَِّ وَمُطَهِِّرُكَ مِنَ الَِّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ اِذْ قَالَ اللِّّٰهُ يَا عِيسّٰى اِنِِّي مُتَوَفِِّيْكَ وَرَا
يْمَا فِ الَِّذِيْنَ اتََِّْعُوكَ فَوْقَ الَِّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَِّ اِلَيَِّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ 

 كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ 

অ্থয:  “িরণ করুন,  র্খন আল্লাহ েলললন,  মহ ঈসা!  আকম 
আপনালক ( র্থাসমলয়)  মততুয কদলো। ( তলে আপাতত)  
আপনালক আমার কদলক তুলল কনলো এেং কালফরলদর মথলক 
আপনালক পকেত্র কলর মদলো।” ( সূরা আল ইমরান:  আয়াত নং 
৫৫)  

এ আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম 
সম্পলকয ভকেষ্যিাণী কলরলছন মর্,  ( ১)  আল্লাহ তা‘আলা ঈসা 
‘আলাইকহস সালামলক তাোঁর েতযমান িীেদ্দশায় মততুয কদলেন 
না,  েরং ককয়ামলতর পূলেয তালক পতকথেীলত মপ্ররণ করলেন। 
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তখন কনকদযষ্ট সময় পতকথেীলত িীেনর্াপলনর পর তাোঁর স্বাভাকেক 
মততুয হলে। ( ২)  কেপথগামী কালফর ইয়াহুদীলদর কেল মথলক 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক মুি কলর আল্লাহ তা‘আলা 
এখন তালক আসমালন তলুল কনলেন।  

কুরআলনর আললালক ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পুনরায় 
আগমন প্রসঙ্গ 

 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إاِلَِّ لَيُؤْمِنَنَِّ بِهِ قَْْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

অ্থয:  “ককতােীলদর মলধয এমন মকউ মনই,  মর্ তার ( ঈসা 
আ. - এর)  মততুযর আলগ তাোঁর উপর ঈমান আনয়ন করলে 
না। আর ককয়ামলতর কদন মস তালদর কেরুলে সািী হলে।” 
( সূরা কনসা:  আয়াত নং ১৫৯)  

হাদীলসর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ন্তধযান 
প্রসঙ্গ 
কেকশষ্ট সাহােী হর্রত ইেলন আব্বাস রাকর্. - এর সূলত্র এক 
েণযনায় আলছ,  র্খন হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক 
আল্লাহ তা‘আলা আসমালন উকিলয় মনওয়ার ইচ্ছা করললন,  
তখন তাোঁর ঘকনষ্ঠ ১২ িন হাওয়ারী ো সহচর তাোঁর সলঙ্গ 
কছললন। ঈসা ‘আলাইকহস সালাম এ মঘাষণা করললন মর্,   

 أيكم يلقى عليه شْهي، فيقتل مكاين ويكون معي في درجيت؟
“মতামালদর মলধয মক প্রস্তুত আলছ মর্,  তালক আমার মচহারার 
সাদতশ্য কলর মদওয়া হলে এেং তালক আমার স্থলল হতযা করা 
হলে এেং এর কেকনমলয় মস আমার সলঙ্গ িান্নালত 
থাকলে. . . ?  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কতনোর এ 
মঘাষণা কদললন এেং কতনোরই একিন র্ুেক দাোঁড়াললন। 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


138 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

ইয়াহুদীরা ঐ র্ুেকলক ‘ঈসা ‘আলাইকহস সালাম’ মলন কলর 
হতযা কলর মফলললা। ( আস্সুনানুল কেরা কলন নাসায়ী;  হা. নং 
১১৫২৭)  

হাদীলসর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
পুনরাগমন প্রসঙ্গ 
১.  কেকশষ্ট সাহােী হর্রত িালের ইেলন আেুল্লাহ রাকর্. -
এর সূলত্র দাজ্জাললর আগমন এেং তাোঁর পলর হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম আগমন পূেযক দাজ্জাললক হতযার কেস্তাকরত 
কেেরণ এককট দীঘয হাদীলস েকণযত হলয়লছ।  

عن جابر بن عْد الله، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيرج الدجال 
في خفقة من الدين، وإدبار من العلم، فله أربعون ليلة يسيحها في اْلرض، اليوم 

أيامه كأيامكم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كاجلمعة، مث سائر 
هذه، وله حمار يركْه عرض ما بني أذنيه أربعون ذراعا، فيقول للناس: أنا ربكم 

 -ك ف ر مهجاة  -وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بني عينيه كافر 
يقرؤه كل مؤمن كاتب، وغري كاتب، يرد كل ماء ومنهل إال املدينة ومكة، حرمهما 

وابها، ومعه جْال من خْز، والناس في جهد إال من الله عليه، وقامت املًلئكة بأب
تْعه، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول اجلنة، ونهر يقول النار، فمن أدخل 
الذى يسميه اجلنة، فهو النار، ومن أدخل الذى يسميه النار، فهو اجلنة "، قال: " 

طر فيما السماء فتمويْعث الله معه شياطني تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة، يأمر 
يرى الناس، ويقتل نفسا مث حيييها فيما يرى الناس، ال يسلط على غريها من الناس، 
ويقول: أيها الناس هل يفعل مثل هذا إال الرب "،قال: " فيفر املسلمون إىل جْل 
الدخان بالشام فيأتيهم، فيحاصرهم، فيشتد حصارهم وجيهدهم جهدا شديدا، مث 

فينادى من السحر، فيقول: يا أيها الناس، ما مينعكم أن خترجوا ينزل عيسى ابن مرمي 
إىل الكذاب اخلْيث؟ فيقولون: هذا رجل جين، فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مرمي، 
فتقام الصًلة، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم، فإذا 

الكذاب ينماث كما ينماث  صلى صًلة الصْح خرجوا إليه "، قال: " فحني يرى
امللح في املاء، فيمشي إليه، فيقتله حىت إن الشجرة واحلجر ينادى: يا روح الله، هذا 

 يهودى، فًل يرتك ممن كان يتْعه أحدا إال قتله "
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এ হাদীলসর সারমময হললা,  দাজ্জাললর দুই মচালখর মালে 
‘কালফর’ মলখা থাকলে। তার এক কদন হলে এক েছলরর 
সমান,  এক কদন হলে এক মালসর সমান,  এক কদন হলে 
এক সপ্তালহর সমান। আর োকী কদনগুললা হলে েছলরর 
সাধারণ কদলনর সমান। মস কনলিলক ‘রে’ দােী কলর আসমান 
হলত েতকষ্ট েষযণ,  মততলক িীকেত করণ- সহ কেকভন্ন ধরলণর 
অ্ললৌককক কমযকালন্ডর মাধযলম কনলির প্রভলুত্বর দােী প্রমালণ 
দতঢ় প্রকতজ্ঞ হলে। ফলল ইমানদারগণ ঈমালনর েযাপালর 
ককিনতম পরীিার সম্মখুীন হলে। এমনই সময় ফিলরর 
নামালর্র পূেযমহূুলতয হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আগমন 
করলেন এেং মুসলমানলদরলক সলঙ্গ কনলয় দাজ্জাললক এেং 
তার সঙ্গীলদরলক হতযা করলেন. . . । ( মুসনালদ আহমাদ:  হাদীস 
নং ১৪৯৫৪)  

২.  সহীহ েুখারীলত হর্রত আেূ হুরাইরা রাকর্.  হলত েকণযত 
আলছ,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
কলরন-  

والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مرمي عليه السًلم حكما مقسطا 
 فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير...

“ঐ সোর কসম,  র্াোঁর হালত আমার প্রাণ,  কনশ্চয়ই অ্কতসত্বর 
মতামালদর মলধয ঈসা ইেলন মারইয়াম অ্েতীণয হলেন 
ন্যায়পরায়ণ শাসকরূলপ। কতকন ক্রুশ কনকশ্চহ্ন করলেন এেং 
শূকর কতল করলেন. . . ।” ( সহীহ েুখারী:  হাদীস নং ২২২২)  

৩.  হর্রত আেূ হুরাইরা রাকর্.  হলত েকণযত অ্পর হাদীলস 
আলছ,  হর্রত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ কলরন-  
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 اعَةُ حَتِّى يَنْزِلَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ الَ تَقُوْمُ السَِّ 
“ককয়ামত সংঘকটত হলে না,  মর্ পর্যন্ত ঈসা ইেলন মারইয়াম 
পতকথেীলত অ্েতরণ না করলেন।” ( সহীহ েুখারী:  হাদীস নং 
২৪৭৬,  সুনালন ইেলন মািাহ:  হাদীস নং ৪০৭৮)  

৪.  অ্পর হাদীলস হর্রত আেূ হুরাইরা রাকর্.  হলত েকণযত 
হলয়লছ,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
কলরন-  

أنا اوىل الناس بعيسى ابن مرمي النه مل يكن بيىن وبينه نىب وانه نازل فاذا رايتموه 
 فاعرفوه.

“কনশ্চয়ই সকল মানুলষর মচলয় ঈসা ইেলন মারইয়ালমর সলঙ্গ 
আকম সেলচলয় ঘকনষ্ঠ। কারণ,  তার মালে আর আমার মালে 
অ্ন্য মকালনা নেী হনকন। আর কনশ্চয়ই কতকন ( ককয়ামলতর 
পূলেয)  অ্েতরণকারী। সুতরাং র্খন মতামরা তালক মদখলে,  
তালক কচলন কনলে. . . ।” ( সুনালন আে ূ দাঊদ:  হাদীস নং ৪৩২৪)  

োইলেললর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
অ্ন্তধযান প্রসঙ্গ 
প্রচকলত োইলেললর েণযনা িারা োকহ্কভালে হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম সম্পলকয  ও  -
এর কেষয়কট প্রমাকণত হললও প্রচকলত এই োইলেললই র্ীশুর 
ক্রুশকেে ও পুনরুত্থান হওয়া সম্পলকয েকণযত কাকহনীগুললার 
ফাোঁক- মফাকলর এমন ককছু োস্তেতার ‘েলক’ও রলয় মগলছ,  
র্া িারা প্রকতত ঘটনার ইকঙ্গত পাওয়া র্ায়। মর্মন-  

১.  “কর্কন তাোঁলক মততুযর হাত মথলক রিা করলত পারলতন 
মসই আল্লাহর কালছ ঈসা এই দুকনয়ালত থাকোর সময় মিালর 
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কচৎকার কলর মকোঁলদ অ্নুলরাধ কলরকছললন এেং কভিা 
মচলয়কছললন। তাোঁর ভলয়র সলঙ্গ োধযতা কছল েলল আল্লাহ তাোঁর 
মুনািাত শুলনকছললন।” ( ইেরানী ৫: ৭)  সূত্র:  ( ককতােুল 
মুকাদ্দাস)  

 

২.  “তখন মেলহশত মথলক একিন মফলরশতা এলস ঈসালক 
শকি দান করললন” ( লুক ২২: ৪৩)  সূত্র:  ( ককতােুল মুকাদ্দাস)  

র্ীশু কিেলক র্কদ সকতযই ক্রলশ হতযা করা হলয় থালক,  তলে 
“আল্লাহ তাোঁর মুনািাত শুলনকছললন” এেং “তখন মেলহশত 
মথলক একিন মফলরশতা এলস ঈসালক শকি দান করললন” 
এ দু’কথার আর মকালনা অ্থয থালক না। মকননা,  মুনািাত 
কেুল হওয়া আর মফলরশতা কততযক শকি দান করার দােী 
হললা মর্,  কতকন তাোঁর শত্রুলদর ষড়র্ন্ত্র মথলক রিা পালেন। 
কালিই এটা হলত পালর মর্,  প্রকতত ঘটনা এখালন ‘আড়াল’ 
করা হলয়লছ। আশা ককর,  পািক কেষয়কট গভীরভালে অ্নুধােন 
করলেন।  

সূত্র:  সংকিষ্ট কেষলয় এমন এককট োইলেল মথলকও উেতকত মদওয়া মর্লত পালর,  
র্া মসন্ট পললর স্বরূপ উদ্ঘাটলনর কনকমলে রচনা কলরকছললন ঈসা আলাইকহস 
সালালমর প্রকতত অ্নুসারীলদর একিন ‘োনযাোস। োনযাোলসর োইলেলল এ 
কেষলয় প্রকতত ঘটনা উেতত করা হলয়লছ মর্,   হর্রত ঈসা আলাইকহস সালামলক 
ইয়াহুদীরা হতযা করলত সিম হয়কন;  েরং ঈসা আলাইকহস সালালমর মলনানীত 
োলরািন কশলষ্যর একিন কেশ্বাসঘাতকতা কলর ঈসা আলাইকহস সালামলক 
হতযার ষড়র্ন্ত্র কলরকছল। আল্লাহ তা‘আলা তালকই ঈসা আলাইকহস সালালমর 
আকতকত দান কলরন। ফলল ইয়াহুদীলদর ভ্রম হলয়কছল এেং এভালে তারা ঈসা 
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আলাইকহস সালালমর পকরেলতয মসই কেশ্বাসঘাতকলকই হতযা কলরকছল। আর 
একদলক ঈসা আলাইকহস সালামলক আল্লাহ তা‘আলা আকালশ উকিলয় কনলয় র্ান।  

পািক! এ মলময োনযাোলসর োইলেললর েণযনাগুললা লিয করুন- 

ইয়াহুদী] প্রধান ইমালমরা ও আলললমরা ঈসালক মগাপলন মাকরয়া মফকলোর 
উপায় খুোঁকিলতকছললন কারণ তাহারা মলাকলদর ভয় ককরলতন। এই সময় এহুদা 
[িুদাস]- র্ালক ইস্কাকরলয়াৎ েলা হইত- তাহার কভতলর শয়তান ঢুককল। এই 
এহুদা কছল ঈসার োরিন সাহােীর মলধয একিন। ...কেশ্বাসঘাতক িুদাস মাত্র 
কত্রশকট মরৌপয মুদ্রার কেকনমলয় ঈসা (আলাইকহস সালাম)-মক শত্রু হলস্ত ধকরলয় 
মদয়ার মচষ্টা কলর। ...ঈসা (আলাইকহস সালাম) র্খন িানলত পারললন তখন 
মগৎকশমানী োগালন কগলয় আেয় কনললন এেং অ্েকশষ্ট ১১ িন কশলষ্যর 
আটিনলক মমাতালয়ন কলর েলললন, আকম ঐখালন কগয়া র্তিণ মুনািাত ককর
ততিণ মতামরা এখালন েকসয়া থাক...।”
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এরপর ঈসা আলাইকহস সালাম দু‘আ করলত লাগললন মহ ঈশ্বর) মতামার 
কনকট  মতা সমস্তই সম্ভে। এই দুঃলখর [গুপ্ত হতযার] মপয়ালা আমার কনকট হইলত 
তুকম লইয়া র্াও...।”

ঈসা (আলাইকহস সালাম)-এর প্রতযিযদশযী হাওয়ারী োনযাোস কললখলছন
িুদাস ইয়াহুদী শত্রু ও মরামীয় পসন্যলদরলক কনলয় ঈসা (আলাইকহস সালাম)-

এর অ্েস্থালনর কনকট আকসলতকছল। কতকন েহু মলালকর আগমলনর সংোদ শুলন 
ভলয় ঘলরর কদলক প্রস্থান করললন। তার এগারিন হাওয়ারী কনদ্রা র্াকচ্ছললন। 
আল্লাহ তার প্রধান চারিন মফলরশতা-কিব্রাঈল মীকাঈল ইস্রাফীল ও 
আিরাঈল আলাইকহস সালামলক আলদশ করললন ঈসা আলাইকহস সালামলক 
তুলল কনলয় র্াওয়ার িন্য। পকেত্র মফলরশতারা দকিণ কদলকর িানালা কদলয় ঈসা 
(আলাইকহস সালাম)-মক সশরীলর মের কনলয় মগললন। তাোঁরা তালক তততীয় 
আসমালন কনলয় মগললন। ...িুদাস আলেগপ্রেণ হলয় দ্রুতগকতলত সেযালগ্র কলির 
মসই স্থালন মপৌোঁছল মর্খান হলত র্ীশুলক তুলল কনলয় র্াওয়া হলয়কছল। সূক্ষ্মদশযী ও 
সুলকৌশলী আল্লাহ তা‘আলা কেিয়করভালেই তার কার্য সম্পাদন কলরকছললন। 
র্ার ফলল িুদাস আকার-আকতকত ও ভাষায় হুেহু র্ীশুর মত এরূপ পকরেকতযত 
হলয় কগলয়কছল মর্ আমরা কনঃসলেলহ তালকই ঈসা েললই কেশ্বাস করকছলাম। 
মস আমালদরলক কনদ্রা হলত িাগ্রত কলর কিলজ্ঞস করল গুরু মকাথায় আমরা 
আশ্চর্য হলয় েললাম আপকনই প্রভ!ু আপকনই মতা আমালদর প্রভু! আপকন কক 
এখন আমালদরলক ভলুল মগললন মুচকক মহলস িুদাস উের কদল এখন মতামরা 
এমন মোকা হলয়ছ মর্ আমালক িুদাস ইস্কাকরলয়াৎ েললও কচনলত পারছ না।”
িুদাস র্খন এভালে কথা েলকছল পসন্যদল মসখালন ঢলুক পড়ল এেং িুদাসলক 
পাকড়াও করল কারণ সেযকদক কদলয় মস তখন অ্কেকল র্ীশুর মতই হলয়কছল..!

“আল্লাহ তার প্রধান চারিন মফলরশতা কিেরাঈল মীকাঈল ইস্রাফীল ও 
আিরাঈল আলাইকহস সালামলক আলদশ ককরললন র্ীশুলক পতকথেী হইলত তুকলয়া 
লইয়া র্াওয়ার িন্য। পকেত্র মফলরশতারা দকিণ কদলকর িানালা কদয়া র্ীশুলক 
সশরীলর োকহর ককরয়া লইয়া মগললন। তাহারা তাহালক তততীয় আসমালন 
মপৌোঁছাইয়া কদললন। মসখালন সতত প্রাথযনারত মফলরশতালদর সালথ কতকন অ্েস্থান 
ককরলতলছন।” েলা োহুলয এরপর র্ীশুর আকতকতধারী িুদাসলকই তারা র্ীশু 
মলন কলর ক্রলুশ েুকললয়কছল। (োনযাোস কলকখত সুসমাচার: অ্ধযায় ২১৫-২১৬) 

প্রতযিদশযী োনযাোলসর কলকখত োইলেললর উকল্লকখত েণযনা পকেত্র কুরআলনর 
েণযনার সালথ কমলল র্ায়। অ্থযাৎ ইয়াহুদীরা হর্রত ঈসা আলাইকহস সালামলক 
শূকলকেে করলত পালরকন। এর পলূেযই আল্লাহ তা‘আলা মফলরশতাগলণর মাধযলম 
তালক আসমালন উকিলয় কনলয়লছন। আর ওকদলক িুদাস ো ইয়াহুলদর মচহারালক 
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ঈসা আলাইকহস সালালমর মলতা কলর মদয়া হয়- র্ালক ধলর কনলয় ইয়াহুদীরা 
শূকললত চকড়লয়লছ।

প্রচকলত োইলেললর (লূক ২২:২-৩ ৪১ ৪২ মকথ ২৬:১৪-১৬ ৩৬-৩৯ এেং 
মাকয ১৪:৩৫-৩৬ ১৪:৪৩-৫২ এর আললালক হর্রত ঈসা আলাইকহস 
সালালমর ক্রশকেে হওয়ার মর্ ঘটনা প্রথমত কিেধলমযর কেশ্বাস কহসালে উকল্লকখত 
হলয়লছ োনযাোলসর োইলেললর সলঙ্গ তার েণযনাগত অ্কমল সুস্পষ্ট। আমরা 
ককতালের ভূকমকায় এ কথা স্পষ্ট কলর এলসকছ মর্ প্রচকলত োইলেললক 
গ্রহণলর্াগয কেলেচনার পর মকালনা র্ুকিলতই কিোন েন্ধলুদর িন্য োনযাোলসর 
োইলেললক অ্স্বীকার করার সুলর্াগ থালক না। কালিই মর্ র্ুকিলত প্রকসে 
োইলেললক তারা গ্রহণলর্াগয মলন কলরন মস র্ুকিলতই োনযাোলসর োইলেললক 
গ্রহণলর্াগয কেলেচনা কলর র্ীশুর কিকাকহনী মথলক তালদর কফলর আসা কাময। 

সুতরাং এর মাধযলম পরেতযীলত ঈসা আলাইকহস সালালমর ক্রশুকেে ও 
পুনরুকত্থত হওয়ার েযাপালর মর্ কথা প্রচার করা হলয়লছ তা অ্লীক েণযনা ও 
অ্োন্তর  েলল প্রমাকণত হয়। আর এলত ঈসা আলাইকহস সালালমর শূকললত প্রাণ 
কদলয় সকল মানুলষর পাপলমাচন করার েযাপালর িীষ্টধলমযর কেশ্বাসও ভুল 
প্রকতপন্ন হয়। 

োইলেললর আললালক হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম -এর 
পুনরাগমন প্রসঙ্গ 
োইলেললর উকল্লকখত দলীল-প্রমালণর আললালক এ কথা প্রমাকণত হয় 
মর্,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক হতযা করা হয়কন। 
আশ্চলর্যর কেষয় হললা,  শত কেকতকত সলত্ত্বও উকল্লকখত দলীল-
প্রমালণর পাশাপাকশ োইলেলল এমন দলীলও প্রচুর পকরমালণ 
রলয়লছ,  র্া িারা সুস্পষ্টভালে প্রমাকণত হয় মর্,  হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম পুনরায় দুকনয়ালত আগমন করলেন। এ মলময 
োইলেললর কনলম্মাি েণযনাগুললা লিয করা মর্লত পালর- 

১. োইলেললর প্রকাকশত োকয ১:৭-এ রলয়লছ,  ( ঈশ্বর েললন),  
“মদখ,  কতকন “মমঘ সহকালর আকসলতলছন, ” আর প্রলতযক চিু 
তাোঁহালক মদকখলে এেং “র্াহারা তাোঁহালক কেে ককরয়াকছললা,  
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তাহারাও মদকখলে।”সূত্র:  

 

এখালন সুস্পষ্টভালেই ঈসা’আলাইকহস সালালমর অ্ন্তধযালনর 
ভকেষ্যত ঘটনা প্রসলঙ্গ েলা হলয়লছ মর্,  ঈসা ‘আলাইকহস সালাম 
আসলেন।  

২. োইলেললর ১ কপতর ১:১৩-এ রলয়লছ,  “অ্তএে মতামরা আপন 
আপন মলনর ককট োোঁকধয়া কমতাচারী হও এেং র্ীশু িীলষ্টর 
প্রকাশকালল মর্ অ্নুগ্রহ মতামালদর কনকলট আনীত হইলে,  তাহার 
অ্লপিালত সম্পূণয প্রতযাশা রাখ। সূত্র:  

 

৩.  োইলেললর কথষলনীকীয় ৪: ১৩- ১৮- এ রলয়লছ,  ‘প্রভু 
র্ীশুর পুনরাগমন। ১৩.  ককন্তু মহ ভ্রাততগণ,  আমরা চাকহ না 
মর্,  র্াহারা কনদ্রাগত হয়,  তাহালদর কেষলয় মতামরা অ্জ্হাত 
থাক;  মর্ন র্াহালদর প্রতযাশা নাই,  মসই অ্ন্য সকল মলালকর 
মত মতামরা দুঃখাে না হও। ১৪.  মকননা,  আমরা র্খন 
কেশ্বাস ককর মর্,  র্ীশু মকরয়ালছন এেং উকিয়ালছন,  তখন 
িাকন,  ঈশ্বর র্ীশু িারা কনদ্রাগত মলাককদগলকও মসইরূলপ 
তাোঁহার সকহত আনয়ন ককরলেন। ১৫.  মকননা আমরা প্রভরু 
োকয িারা মতামাকদগলক ইহা েকললতকছ মর্,  আমরা র্াহারা 
িীকেত আকছ,  র্াহারা প্রভরু আগমন পর্যন্ত আেকশষ্ট থাককে,  
আমরা মকান ক্রলম মসই কনদ্রাগত মলাকলদর অ্গ্রগামী হইে 
না। ১৬.  কারণ প্রভু স্বয়ং আনেধ্বকন সহ,  প্রধান দলূতর 
রে সহ,  এেং ঈশ্বলরর তূরীোদয সহ স্বগয হইলত নাকময়া 
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আকসলেন,  আর র্াহারা িীলষ্ট মকরয়ালছ,  তাহারা প্রথলম 
উকিলে। ১৭.  পলর আমরা র্াহারা িীকেত আকছ,  র্াহারা 
অ্েকশষ্ট থাককে,  আমরা আকালশ প্রভরু সকহত সািাৎ ককরোর 
কনকমে একসলঙ্গ তাহালদর সকহত মমঘলর্ালগ নীত হইে;  আর 
এইরূলপ সতত প্রভরু সলঙ্গ থাককে। ১৮.  অ্তএে মতামরা 
এই সকল কথা েকলয়া এক িন অ্ন্য িনলক সান্তনা মদও।” 
সূত্র:  

 

৪.  মর্াহলনর োইলেলল রলয়লছ,  র্ীশু েললন,  “মতামরা 
শুকনয়ালছা মর্,  আকম মতামাকদগলক েকলয়াকছ,  আকম র্াইলতকছ,  
আোর মতামালদর কালছ আকসলতকছ। র্কদ মতামরা আমালক 
মপ্রম ককরলত,  তলে আনে ককরলত মর্,  আকম কপতার কনকলট 
র্াইলতকছ;  কারণ কপতা আমা অ্লপিা মহান। আর এখন,  
ঘকটোর পূলব্বয,  আকম মতামাকদগলক েকললাম,  মর্ন ঘকটলল 
পর মতামরা কেশ্বাস কর। ( মর্াহন ১৪: ২৮- ৩০)  সূত্র:  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


147 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

 

পািক!  এখালন মরখার্ুি অ্ংশটুকুলত গভীরভালে কচন্তা করলল 
খুে সহলিই েুেলত পারলেন,  ঈসা ‘আলাইকহস সালাম দুকনয়া 
মথলক চলল র্াওয়ার এেং আোর তালদর কনকলট কফলর আসার 
সুস্পষ্ট ভকেষ্যিানী করলছন।  

৫.  মর্াহন’র োইলেলল আলরা রলয়লছ,  র্ীশু েলললন,  “অ্ি 
কাল পলর মতামরা আমালক আর মদকখলত পাইলতছ না;  এেং 
আোর অ্ি কাল পলর আমালক মদকখলত পাইলে। ইহালত 
কশষ্যলদর মলধয কলয়কিন পরস্পর েলােকল ককরলত 
লাকগললন,  উকন আমা- কদগলক এ কক েকললতলছন,  ‘অ্ি 
কাল পলর মতামরা আমালক আর মদকখলত পাইলতছ না;  এেং 
আোর অ্ি কাল পলর আমালক মদকখলত পাইলে’,  আর,  
‘কারণ আকম কপতার কনকলট র্াইলতকছ’। অ্তএে তাহারা 
ককহললন,  ইকন এ কক েকললতলছন,  ‘অ্ি কাল’? ইকন কক 
েললন,  আমরা েুকেলত পাকর না। কর্শু িাকনললন মর্,  তাহারা 
তাহালক কিজ্ঞাসা ককরলত চাকহলতলছন;  তাই কতকন তাহাকদগলক 
ককহললন,  “আকম মর্ েকলয়াকছ,  ‘অ্ি কাল পলর মতামরা 
আমালক আর মদকখলত পাইলতছ না;  এেং আোর অ্ি কাল 
পলর আমালক মদকখলত পাইলে’,  এই কেষয় কক পরস্পর 
কিজ্ঞাসা ককরলতছ? সতয,  সতয,  আকম মতামাকদগলক 
েকললতকছ,  মতামরা ক্রেন ও কেলাপ ককরলে,  ককন্তু িগৎ 
আনে ককরলে;  মতামরা দুঃখােয হইলে,  ককন্তু মতামালদর দুঃখ 
আনলে পকরণত হইলে।” ( মর্াহন ১৬: ১৬- ২০)  সূত্র:  
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উপর্ুযি ভকেষ্যিাণীগুললা ভাললাভালে অ্নুধােন করলল মর্ মকান 
কেলেকোন েযকি েুেলত পারলেন,  এখালন িীকেত অ্েস্থায় 
ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক আসমালন তুলল মনওয়ার কথাই 
েলা হলয়লছ। কেষয়কট মর্লহতু সাধারণভালে মোধগলমযর 
োইলর,  তাই ইয়াহুদীরাও এ কথার তাৎপর্য েুেলত পালরকন 
এেং তার সাথীেগযও পূণযভালে েুেলত সিম হনকন। তাই মতা 
ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কেষয়কট োরোর স্বীয় সাথীেগযলক 
েুোলত মচষ্টা কলরলছন।  

ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পুনরাগমন:  কিেধলমযর প্রচার 
করলেন,  নাকক ইসলাম ধলমযর? 
কুরআন- হাদীস এেং োইলেললর পর্যাললাচনায় এ কথাই 
প্রমাকণত হললা মর্,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক হতযা 
করা হয়কন। েরং তালক আসমালন উকিলয় মনওয়া হলয়লছ। 
মকয়ামালতর পূলেয কতকন পুনরায় এ দুকনয়ালত আগমন করলেন।  
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প্রশ্ন হললা,  দুকনয়ালত আগমলনর পলর কতকন কক কিেধময 
পালন করলেন? নাকক আলখরী নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর শরী‘আত অ্নুর্ায়ী উম্মালতর মালে 
তাোঁর প্রকতকনকধত্ব করলেন?  

একাকধক হাদীলস এ কেষয়কট েকণযত হলয়লছ মর্,  হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম ককয়ামলতর পূলেয র্খন আগমন করলেন,  
তখন কতকন কিেধময প্রচার করলেন না;  েরং কতকন আলখরী 
নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর শরী‘আত 
অ্নুর্ায়ী আমল করলেন এেং উম্মালতর মালে আলখরী নেীর 
শরী‘আত অ্নুর্ায়ী কেচারকার্য পকরচালনা করলেন। এ কেষলয় 
আমরা দু’কট হাদীস উলল্লখ করকছ-  

১.  সাহােী হর্রত আেুল্লাহ ইেলন মুগাফ্ফাল রাকর্.  - এর 
সূলত্র এক দীঘয হাদীলস েকণযত হলয়লছ মর্,  নেীিী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম দাজ্জাললর ঘটনা েণযনা করলত কগলয় 
েললন,   

ملته  على -صلى الله عليه وسلم  -مث ينزل عيسى ابن مرمي مصدقا مبحمد 
 «الإماما مهديا وحكما عدال فيقتل الدج

এরপর ঈসা ইেলন মারয়াম ‘আলাইকহস সালাম অ্েতীণয 
হলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামলক সতযায়ন 
করলেন,  তার ধময অ্নুর্ায়ী ( আমল করলেন) । কহদায়াতপ্রাপ্ত 
ইমাম কহলসলে,  ন্যায়পরায়ন শাসক কহলসলে। এরপর কতকন 
দাজ্জাললক হতযা করলেন। ( মািমাউর্ র্াওয়ালয়দ হা. নং ১২৫০১)  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


150 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

২.  সাহােী হর্রত আেূ হুরাইয়া রাকর্. - এর সূলত্র েকণযত এক 
হাদীলস রলয়লছ,  নেীিীসাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
েললন,   

أال إن عيسى ابن مرمي ليس بيين وبينه نيب وال رسول، أال إنه خليفيت في أميت 
 بعدى،

শুলন রালখা!  কনশ্চয় ঈসা ইেলন মারয়াম,  তার মালে এেং 
আমার মালে মকালনা নেী রাসূল মনই। শুলন রালখা!  কনশ্চয় 
কতকন আমার পলর আমার উম্মালতর মালে আমার খলীফা। 
( তাোরানী আওসাত হা. নং ৪৮৯৮,  মািমাউর্ র্াওয়ালয়দ হা. নং 
১৩৭৮৮)  

ঈসা ‘আলাইকহস সালাম ৪০ েছর দুকনয়ালত থাকলেন। এরপর 
স্বাভাকেক মততুযেরণ করলেন এেং আলখরী নেী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর রওর্া মুোরলক তার পালশ 
শাকয়ত হলেন। ( মুসনালদ আহমাদ হা. নং ২৪৪৬৭,  কতরকমিী হা. নং 
৩৬১৭)  

কালিই কিেধমযলক সেযিনীনতার দােী প্রমাণকসে মর্মন নয়,  
মতমকন তা মর্ৌকিকও নয়। মকননা,  স্বয়ং ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামও দুকনয়া মথলক চলল র্াওয়ার পর র্খন কিতীয়োর 
আগমন করলেন,  তখন কনি শরী‘আত অ্নুর্ায়ী আমল 
করলেন না। েরং আলখরী নেীর শরী‘আত অ্নুর্ায়ী আমল 
করলেন।  

ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর পুনরুত্থান ঘটনার পর্যাললাচনা 
 ও  কেশ্বালসর পাশাপাকশ কিেধলময 

ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর েযাপালর তততীয় কেশ্বাস হললা মর্,  
কতকন ক্রশকেে হলয় মততুযেরণ করার এেং তারপলর কেলর 
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সমাকহত হওয়ার পর তততীয় কদন পুনরায় িীকেত হলয়কছললন 
এেং কনি অ্নুসারীলদরলক ককছু উপলদশও কদলয়কছললন।  

প্রথলমাি দুই কেশ্বালসর পাশাপাকশ ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
েযাপালর তততীয় এ কেশ্বাসকটও গ্রহণলর্াগয নয়। মকননা,  এ 
ঘটনা কনভযরলর্াগয সলূত্র প্রমাকণত নয়। এমনকক এ কেষলয় 
েণযনাগুললাও পরস্পর কেলরাধী। র্দ্দরুণ অ্লনক কিোন 
পকন্ডতও এ পুরুত্থান ঘটনালক অ্স্বীকার কলরলছন-  

১. ডা.  মরীস েুকাইলয়য ( )  কললখলছন,   

সূত্র:  

“মকথ কলকখত সুসমাচালর র্ীশুর মততুযর পরেতযী মর্সে ঘটনা 
েকণযত হলয়লছ,  মসগুললা অ্কত- প্রাকতকতক ঘটনার সমাহার ছাড়া 
ককছু নয়। এই সুসমাচালর মর্সে ঘটনা েকণযত হলয়লছ,  
মসগুললালত পরস্পরকেলরাধী েিলেযর সমালেশ- মতা আলছই,  
মসই সালথ রলয়লছ র্লতাসে উদ্ভট ও অ্োস্তে ঘটনার কেেরণ-  
র্ার মকালনা কনভযরলর্াগয কভকে মনই।” 

২.   ( ফাদার কালননকগলয়সার)  র্ীশুর 
পুনরুত্থান সম্পলকয সুদীঘয গলেষণা পকরচালনার পর এই 
কসোলন্ত উপনীত হলয়লছন মর্,  “একমাত্র পল ছাড়া োইলেললর 
নতুন কনয়লমর আর মকালনা মলখকই র্ীশুর পুনরুত্থান ঘটনার 
প্রতযিদশযী নন।” সূত্র:  
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কালিই সারকথা হললা মর্,  োইলেলল হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর পুনরাগমলনর মর্ ভকেষ্যিাণী রলয়লছ,  তা োস্তোয়ন 
হয়কন। মকয়ামলতর পূলেযই তা োস্তোয়ন হলে।  

পাপলমাচলনর কেশ্বাস প্রসঙ্গ 
পাপলমাচলনর দশযন ঈসা ‘আলাইকহস সালাম ও তাোঁর 
কশষ্যেলগযর কালরা েিেয মথলকই প্রমাকণত নয়। েরং পললর 
ডকুলমন্টসমূহ পর্যলেিণ করলল েুো র্ায়,  কতকনই এর 
আকেষ্কারক। 

পললর এ োনালনা েিেয ছাড়া কিোন েন্ধলুদর কালছ পাপ-
মমাচন দশযলনর আর মকালনা কভকে মনই। ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর মরলখ র্াওয়া োণীর মলধয মতা নয়ই।  

কিোনলদর এ পাপলমাচন কেশ্বালসর কভকে এ কথার উপর 
মর্,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক শূকললত চকড়লয় হতযা 
করা হলয়লছ। ককন্তু এ কেষয়কট সম্পূণয কািকনক এেং 
কভকেহীন,  ইলতাপূলেয র্া আমরা প্রমাণ কলরকছ। কালিই 
তালদর পাপলমাচলনর কেশ্বাস সম্পূণয কািকনক। উপরন্তু তা 
অ্লর্ৌকিকও েলট।  

কুরআন ও হাদীলসর আললালক পাপলমাচলনর কেশ্বাস 
কলয়ককট মমৌকলক কেষলয়র প্রকত লিয করলল উি কেশ্বালসর 
অ্সারতা অ্নায়ালসই েুো র্ায়। মস কেষয়গুললা হলচ্ছ-  
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১.  হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালাম পাপী কছললন না এেং 
কতকন ও তার স্ত্রী হর্রত হাউওয়া আলাইহাস সালাম 
মকানক্রলমই পাপী নন।  

২.  আদম সন্তান পতকথেীলত পাপী হলয় িন্মগ্রহণ কলর না। 
েরং সকল কশশু কনষ্পাপরূলপ িন্মগ্রহণ কলর।  

৩.  পাপ হয় পালপর কাি করার িারা। এলিলত্র কনলি পাপ 
না করলল,  অ্লন্যর পালপর কারলণ তালক পাপী েলা র্ায় 
না। মকননা,  এলকর পাপ অ্লন্যর উপর েতযায় না।  

৪.  পাপলমাচলনর অ্নেদয েযেস্থা হললা তাওো করা এেং 
সৎকময করা। মানুষ তাওো ও সৎকলমযর িারা পাপ মথলক 
িমা মপলয় শাকস্তমুি হলত পালর। 

এ মূলনীকতসমূলহর িারা কিেধলমযর পাপলমাচন কেশ্বালসর 
মূললাৎপাটন হলয় র্ায়।  

আদম ‘আলাইকহস সালালমর ককথত পাপ প্রসঙ্গ 
কিোনলদর পাপলমাচন কেশ্বালসর মূল কভকে হললা,  হর্রত 
আদম ‘আলাইকহস সালালমর আকদপাপী সােযস্ত হওয়া। অ্থচ 
হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালালমর পাপ েললত ককছুই মনই। 
কতকন কছললন একিন কনষ্পাপ নেী। এমকনভালে সকল নেী 
ও রাসূলগণই কনষ্পাপ কছললন। 

সকল নেী ও রাসূললর কনষ্পাপ ও মাসুম হওয়ার কেষয়কট 
কুরআন- হাদীস এেং োস্তেতার আললালক সুপ্রমাকণত। এ 
েযাপালর মার্হালের ইমাম চতুষ্টয় এেং িমহুর উম্মত একমত 
মর্,  আকম্বয়া আলাইকহমুস সালাম সকললই মছাট- েড় সে 
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ধরলণর গুনাহ মথলক মাসুম ও মাহফুি। তাফসীর ও 
আকাইলদর ককতালে এর কেশদ কেেরণ রলয়লছ।  

েলা োহুলয,  নেী ও রাসূলগলণর মাসুম ও কনষ্পাপ হওয়া 
তালদর নেুওয়াত ও করসালালতর গ্রহণলর্াগযতার িন্য অ্তীে 
িরুরী। কারণ,  নেীগণলক মলাকলদর অ্নুসরণীয় োকনলয় 
পািালনা হলয়লছ। এমতােস্থায় র্কদ তালদর মথলক আল্লাহর 
মকিযর মখলাফ মছাট- েড় মকালনা গুনাহ প্রকাশ পায়,  তাহলল 
তালদর কথা ও কালির প্রকত মানুলষর আস্থা উলি র্ালে। 
ফলল তারা আর কনভযরলর্াগয থাকলেন না। এভালে দীলনর 
প্রকতই মানুলষর আস্থা উলি র্ালে।  

পতকথেীর মকালনা রাষ্ট্রনায়ক এমন মকালনা েযকিলক কর্কন রালষ্ট্রর 
আইলনর প্রকত পুলরাপুকর অ্নুগত নন অ্থো মদলশর মকালনা 
শত্রুর সলঙ্গ তার মগাপন সম্পকয রলয়লছ তা িানার পর তালক 
কেচার কেভালগর দাকয়লত্ব কনলয়াকিত করলত পালরন না এেং 
করলেনও না। তাহলল আল্লাহ রব্বুল আলামীলনর েযাপালর 
এরূপ ধারণা কীভালে শুে হলত পালর মর্,  কতকন পূণয জ্ঞান 
ও আনুগতয ছাড়াই এমন একিন েযকিলক তাোঁর নেুওয়াত 
ও করসালালতর দাকয়ত্ব কদলেন-  কর্কন তাোঁর নাফরমানী ো 
পালপ কলপ্ত?  

প্রশ্ন উিলত পালর,  আদম ‘আলাইকহস সালাম মর্ কনকষে 
গালছর ফল মখলয়কছললন,  মস িন্য আল্লাহ তা‘আলা পকেত্র 
কুরআলন 

 وَعَصَى آدَمُ رَبَِّهُ  
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( অ্থয:  আদম তার প্রকতপাললকর আলদলশর অ্ন্যথা কলরলছ।)  
োকয েযেহার কলরলছন। ( সূরা ত্বহা:  আয়াত নং ১২১)  এলত 
কক হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালালমর পাপী হওয়া প্রমাকণত 
হয় না? 

এর উের হললা,  এ আয়াত িারা হর্রত আদম ‘আলাইকহস 
সালালমর পাপী হওয়া প্রমাকণত হয় না। মকননা,  এখালন 
েলা হলয়লছ,  আদম ‘আলাইকহস সালাম আলদলশর অ্ন্যথা 
কলরলছন। এরপর আদম ‘আলাইকহস সালালমর কনলদযাষতা 
েুোলত কগলয় অ্ন্য আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা েললন,  আদম 
‘আলাইকহস সালাম আলদলশর অ্ন্যথা ইচ্ছাপূেযক কলরন কন। 
েরং কতকন এ েযাপালর মে- মালুম হলয় কগলয়কছললন। মর্মন,  
পকেত্র কুরআলনর সূরা ত্বহায় আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কলরলছন-  

 وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِن قَْْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا
 “আকম ইলতাপূলেয আদমলক কনলদযশ কদলয়কছলাম। অ্তঃপর মস 
ভলুল কগলয়কছল এেং আকম তার মলধয ( অ্ন্যায় কালি প্রেতে 
হওয়ার)  সংকি পাইকন।” ( সূরা ত্বহা:  আয়াত নং ১১৫)  

মদখুন,  আল্লাহ তা‘আলা প্রথলম হর্রত আদলমর প্রকত একটা 
অ্কভলর্াগ আলরাপ কলরলছন। তারপর ‘মস ভলুল কগলয়কছল’ 
েলল কনলিই হর্রত আদলমর পলি সাফাই মপশ কলরলছন। 
অ্তঃপর েলললছন,  আকম তার মালে সংকি পাইকন। 
েলাোহুলয,  ‘ভলুল কগলয়কছল’ েলল সাফাই মপশ করার পর 
‘সংকি পাইকন’ কথাকটর মময এছাড়া আর ককছুই নয় মর্,  
আদম ‘আলাইকহস সালালমর মসই ভলুল কতত কািকটলত তার 
মকানরূপ ইচ্ছার দখল কছল না। 
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হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালাম কীভালে মেমালুম হললন,  
মস সম্পলকয মুফাসকসরীলন মকরাম কেকভন্ন েযাখযা প্রদান 
কলরলছন। র্থা-  

ক.  হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালামলক এককট কনকদযষ্ট গালছর 
কদলক ইশারা কলর উি গালছর কালছ মর্লত োরণ করা 
হলয়লছ। এর উলদ্দশ্য কছললা ঐ িাতীয় সকল গাছ। মর্মন,  
হাদীস শরীলফ এলসলছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম একোর একটুকলরা মরশলমর কাপড় এেং এক 
খন্ড স্বণয হালত কনলয় ইরশাদ করললন,  “এ উভয় কিকনস 
আমার উম্মলতর পুরুষলদর িন্য হারাম।” এলিলত্র মর্ মরশমী 
কাপলড়র টুকলরা ও স্বণয খন্ডকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লামর হাত মুোরলক কছললা,  শুধু মস েস্তু দু’কটই হারাম 
নয়,  েরং সে মরশমী কাপড় ও স্বণযই হারাম েুোলনা উলদ্দশ্য 
কছল। ককন্তু এখালন কালরা মলন হলত পালর মর্,  কনকষেতা 
শুধু ঐ মরশমী কাপড় ও স্বলণযর টুকলরার মলধযই সীমােে-
র্া মস সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর 
হালত কেদযমান কছললা। মতমকন হর্রত আদম ‘আলাইকহস 
সালালমরও মলন হলয়কছললা মর্,  কনকষেতা মকেল উি গালছর 
সলঙ্গ কনকদযষ্ট,  র্ার কদলক ইশারা করা হলয়কছল। আর শয়তানও 
তালক কসম মখলয় এ মধাোঁকাই কদলয়কছললা মর্,  আকম আপনার 
কহতাকাঙ্ক্ষী,  আপনার িকত হয় এমন কালির কথা আকম 
েললো না। কনকষে গাছ এটা নয়,  অ্ন্যটা। ফলল কতকন এ 
ভলুলর কশকার হলয়কছললন।  

খ.  শয়তান এ মধাোঁকা কদলয়কছললা মর্,  “আপনার সতকষ্টললগ্নর 
সালথ এ কনকষেতা সীমােে কছললা। এখন আর তা েহাল 
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মনই”। মর্মন,  োচ্চালদরলক প্রথলম শি খাোর মথলক োরণ 
করা হয়,  নরম খাোলরর অ্নুমকত মদওয়া হয়। পরেতযী সমলয় 
সে ধরলনর খাোলরর অ্নুমকত মদওয়া হয়।  

গ.  এটাও হলত পালর মর্,  শয়তান র্খন হর্রত আদম 
‘আলাইকহস সালামলক মধাোঁকা মদয়,  তখন আদম ‘আলাইকহস 
সালাম ঐ ফল কনকষে থাকার কেষয়কট োস্তকেকই ভলুল 
কগলয়কছললন। আর ইচ্ছাকতত অ্হকমকার সালথ শাহী ফরমালনর 
কেরুোচরণ করাই হলচ্ছ অ্পরাধ। ভলুেশত আইন ভঙ্গ করা 
মস ধরলনর অ্পরাধ নয়। মর্মন,  মরার্ােস্থায় ভলুেশত মপট 
পুলর পানাহার করললও মরার্া ভঙ্গ হয় না। মতমকন হর্রত 
আদম ‘আলাইকহস সালাম কনকষেতার কথা ভলুল কগলয় মসই 
গালছর ফল মখলয়লছন। তাই এলক ককছুলতই অ্পরাধ ো পাপ 
েলা র্ায় না। পকেত্র কুরআলন েকণযত আয়াত িারা এ কেষয়কট 
স্পষ্টভালে েুো র্ায় মর্,  আল্লাহ তা‘আলা েলললছন- “আকম 
ইলতাপূলেয আদমলক কনলদযশ কদলয়কছলাম। অ্তঃপর মস ভুলল 
কগলয়কছল এেং আকম তার মলধয ( অ্ন্যায় কালি প্রেতে 
হওয়ার)  সংকি পাইকন।” ( সূরা ত্বহা:  আয়াত নং ১১৫)  

েস্তুত ইচ্ছাপূেযক অ্ন্যায় না করার কারলণ আদম ‘আলাইকহস 
সালাম অ্পরাধী না হওয়া সলত্ত্বও মর্ এ কেষয়লক ‘আলদলশর 
অ্ন্যথা’ কহলসলে েণযনা করা হলয়লছ,  তা হর্রত আদম 
‘আলাইকহস সালালমর উচ্চমর্যাদা ও অ্নন্য পনকলটযর কারলণ 
হলয়লছ। মকননা,  পনকটযোনলদর সামান্য স্খলনও েড় কলর 
মদখা হয় এেং সতকয করা হয়।  
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তলে এলিলত্র কেলশষ লিণীয় কেষয় হললা,  গুনাহ না হওয়া 
সলত্ত্বও হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালাম এ িন্য অ্নুতপ্ত 
হলয় মহান আল্লাহর কনকট িমাপ্রাথযনা কলরলছন। আর এলত 
মহান আল্লাহ তাোঁর প্রকত সন্তুষ্ট হলয় তালক তাওোর ককতপয় 
োকয কশকখলয় কদলয়লছন। অ্তঃপর আদম ‘আলাইকহস সালাম 
মসই োকযগুললার মাধযলম মহান আল্লাহর িমা লাভ কলরন। 
এ সম্পলকয পকেত্র কুরআলন মহান আল্লাহ ইরশাদ কলরন-  

 تَلَقَِّىْادَمُمِنْرَِّبِِّهِكَلِمّٰتٍفَتَابَعَلَيْهِ فَ
“আদম তার প্রকতপালক কততযক ( তাওোর)  োকয লাভ 
কলরলছন। আর তার প্রকতপালক তার তাওো গ্রহণ কলরলছন।” 
( সূরা োক্বারা:  আয়াত নং ৩৭)  

অ্তএে,  মর্খালন হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালাম কততযক 
েকণযত গালছর ফল খাওয়ালক অ্পরাধ েলা র্ায় না,  তদুপকর 
তার অ্নুতপ্ত হওয়া ও তাওো করার মপ্রকিলত মহান আল্লাহর 
পি মথলক তালক িমা করার মঘাষণা মদওয়া হলয়লছ,  মসখালন 
তার এ কেষয়লক পুনঃ উত্থাপলনর মকালনা অ্েকাশ থালক না। 
এমতােস্থায় এলক আকদপাপ গণয কলর হর্রত আদম 
‘আলাইকহস সালামলক মহাপাপী েলা এেং মসই পালপ তার 
ঔরসিাত সকল মানেসন্তালনর পাপীরূলপ িন্মগ্রহলণর কথা 
েলা কনতান্তই দুঃখিন অ্পেযাখযা. . . ! !  

সুতরাং মর্লহতু আকদপালপরই অ্কস্তত্ব মনই,  তাই তা 
মমাচলনরও প্রশ্ন আলস না এেং র্ীশুর শূকলকেে হওয়ার 
প্রলয়ািনও হয় না। প্রমাকণত হললা কিোনলদর পাপলমাচন 
কেশ্বাস সম্পূণয ভ্রান্ত ও অ্মূলক।  
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মানুলষর ককথত পাপীরূলপ িন্মগ্রহণ প্রসঙ্গ 
পূলেয েকণযত দলীল- প্রমাণ িারা হর্রত আদম ‘আলাইকহস 
সালালমর পাপী হওয়ার কেষয়কটর খন্ডন হলয় কগলয়লছ এেং 
এর সলঙ্গ সকল আদম সন্তালনর পাপীরূলপ িন্মগ্রহলণর 
কেষয়কটও ভ্রান্ত প্রমাকণত হলয়লছ।  

পকেত্র কুরআন ও হাদীলসর স্পষ্ট েণযনা িারাও মসই কেশ্বাস 
ভ্রান্ত েলল প্রমাকণত হয়। পকেত্র কুরআন ও হাদীলসর েণযনা 
িারা িানা র্ায়,  পতকথেীলত প্রলতযক কশশুই িন্মলাভ কলর 
কনষ্পাপ হলয়। িন্মগতভালে তালদর মলধয মকালনা পাপ-
পকঙ্কলতা থালক না। মর্মন,  আল্লাহ তা‘আলা পকেত্র কুরআলন 
ইরশাদ কলরন-  

 لَِّتِىْ فَطَرَ النَِّاسَ عَلَيْهَا الَ تَْْدِيْلَ لِخَلْقِ اللِّّٰهِ ذَلِكَ الدِِّيْنُ الْقَيِِّمُ فِطْرَةَ اللِّّٰهِ ا
“আল্লাহর প্রকতকতর অ্নুসরণ কর,  মর্ প্রকতকত কদলয় কতকন 
মানুষলক সতকষ্ট কলরলছন। আল্লাহর সতকষ্টর মকালনা পকরেতযন 
মনই। এটাই সরল িীন।” ( সূরা রূম:  আয়াত নং ৩০)  

এ আয়ালতর েযাখযায় হাদীস শরীলফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরন-  

سَانِه
ِ
رَانِه أَوْ يُمْجِّ

ِ
دَانِه أَوْ يُنْصِّ

ِ
 كُلُِّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

“প্রলতযক কশশুই িীলন ইসলালমর প্রকতকতর উপর িন্মলাভ 
কলর। পরেতযীলত ( পকরলেলশর কারলণ)  তার কপতা- মাতা 
তালক ইয়াহুদী,  কিোন ো মুশকরক োকনলয় মফলল।” ( সহীহ 
েুখারী:  হাদীস নং ১২৯৩,  সহীহ মুসকলম:  হাদীস নং ২৬৫৮)  

োইলেললর আললালক আকদপাপ প্রসঙ্গ 
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পকেত্র কুরআন ও হাদীস মর্মকনভালে িন্মগতভালে কশশুলদরলক 
কনষ্পাপ েলললছ,  মতমকন কিেধলমযর ককতালেও এ কথাই 
রলয়লছ এেং স্বয়ং হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালামও স্বীয় 
োণীলত কশশুলদরলক কনষ্পাপ েলল মঘাষণা কলরলছন।  

এ প্রসলঙ্গ োইলেললর েণযনা মদখুন,  “[ র্ীশু]  তাোঁহাকদগলক 
ককহললন,  কশশুকদগলক আমার কনকলট আকসলত মদও,  োরণ 
ককরও না;  মকননা ঈশ্বলরর রািয এই মত মলাকলদরই” 
( মাকয ১০: ১৪)  সূত্র:  

 

অ্তএে,  েুো মগললা,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
েিলেযর আললালকও আকদপাপ েললত ককছু মনই। মানুষ 
কনষ্পাপ হলয়ই িন্মগ্রহণ কলর। েড় হলয় পাপ কলর। মকউ 
র্কদ েড় হলয় কশশুলদর মত [ পাপ েিযন কলর]  কনষ্পাপ হলত 
পালর,  তলে মস ঈশ্বলরর রািয তথা িান্নাত পালে।  

মানুষ িন্মগতভালে পাপী হলয় িন্মগ্রহণ কলর েলল কিোনরা 
মর্ প্রচারণা চালায়,  তা সম্পূণয ভ্রান্ত কথা। েরং েনী আদলমর 
প্রলতযক কশশুই কনষ্পাপ হলয় দুকনয়ালত আগমন কলর। অ্থচ 
কিোনরা এ ধারণার কভকেলতই পাপলমাচন কেশ্বালসর িন্ম 
কদলয়লছ।  

কুরআন ও হাদীলসর আললালক অ্লন্যর পালপর মোো েহন 
প্রসঙ্গ 
হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালাম কনকষে গালছর ফল মখলয়লছন 
েলল মর্ কিোনরা সকল মানুষলক িন্মসূলত্র পাপী েলল তা 
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অ্লর্ৌকিক কথা। মকননা,  এলক মতা হর্রত আদম 
‘আলাইকহস সালালমর এলত পাপ কছললা না,  তদুপকর কথার 
কথা কহলসলে র্কদ এলক মকালনারকম ভলু েললও ধলর মনওয়া 
হয়,  তেুও মকউ ভলু করলল তার সন্তানরা র্ারা মসই কাি 
কলরকন,  তালদরলক মকলনা এর শাকস্ত মপলত হলে? 

ক.  আল্লাহ তা‘আলার কচরন্তন কনয়ম হললা,  প্রলতযক েযকিই 
আপন কততকলমযর প্রকতফল মভাগ করলে এেং এলিলত্র কালরা 
উপর অ্লন্যর পালপর দায় চাপালনা হলে না,  র্ারা মসই 
কালির সালথ মকালনাভালেই সংকিষ্ট নয়। এ সম্পলকয মহান 
আল্লাহ পকেত্র কুরআলন ইরশাদ কলরন-  

 وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى
অ্থয:  “মকালনা েযকি অ্লন্যর পালপর মোো েহন করলে 
না।” ( সূরা আন‘আম:  আয়াত নং ১৬৪,  সূরা েনী ইসরাঈল:  আয়াত 
নং ১৫,  সূরা ফাকতর:  আয়াত নং ১৮,  সূরা র্ুমার:  আয়াত নং ৭,  
সূরা নািম:  আয়াত নং ৩৮)  

খ.  অ্নুরূপভালে প্রলতযক েযকি তার সৎ কালির সুফল ও 
অ্সৎ কালির কুফল কনলিই মভাগ করলে,  অ্ন্য মকউ নয়। 
এ সম্পলকয মহান আল্লাহ েললন-  

 الِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَامَنْ عَمِلَ صَ
অ্থয:  “মর্ সৎকাি করলে মসটা তারই উপকারালথয হলে,  
আর মর্ েযকি অ্সৎ কাি করলে,  পকরণাম তার উপরই 
েতযালে।” ( সূরা িাকসয়া:  আয়াত ১৫)  

গ.  এ সম্পলকয হাদীস শরীলফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরন-  

 يُقَادُالْوَالِدُبِالْوَلَدِالَ
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অ্থয:  “সন্তালনর অ্ন্যালয়র শাকস্ততার কপতার কনকট মথলক গ্রহণ 
করা হলে না।” ( কতরকমর্ী শরীফ:  হা.  নং ১৪০০)  

পকেত্র কুরআন ও হাদীলসর উকল্লকখত েণযনাসমূলহর িারা েুো 
মগললা,  পাপ মর্ করলে,  তার শাকস্ত শুধু মস- ই মভাগ করলে,  
অ্ন্য মকউ নয়। সুতরাং আদম ‘আলাইকহস সালালমর কনকষে 
ফল খাওয়ার কারলণ তার সন্তানরা ককছুলতই পাপী গণয হলত 
পালর না।  

পাপ মমাচলনর েযাপালর আল্লাহর কনধযাকরত পথ 
হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালালমর কালির কারলণ সমস্ত 
মানুষলক মর্মন পাপী সােযস্ত করা র্ায় না,  তদ্রুপ এলদর 
মসই ককথত পালপর প্রায়কশ্চলের িন্য কনষ্পাপ ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলকও ককছুলতই শূকলদ-  মদওয়া মর্লত পালর না। 
মকননা,  পতকথেীর সকল মানুলষর পালপর কারলণ একিন 
কনষ্পাপ মেকসুর মলাকলক শূলল চড়ালনা কখলনা ন্যায়নীকত-
সম্মত কাি নয়,  র্কদও তা তার সন্তুকষ্ট ও সম্মকতক্রলম মহাক। 
আর তাই এ ধরলনর মকালনা কেধান মহান আল্লাহ কখলনা 
মদনকন। েরং পাপী ো গুনাহগার মানুলষর পাপ ো গুনাহ 
মমাচলনর িন্য মহান আল্লাহ এ েযেস্থা কলরলছন মর্,  তাওো-
ইকস্তগফার ও মনক আমললর মাধযলম মানুলষর পাপ মমাচন 
হলে। এটাই পাপলমাচলনর সুকনকদযষ্ট পন্থা।  

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে ধরলনর গুনাহ মালফর িন্য 
তাওো- ইকস্তগফালরর কনলদযশ কদলয়লছন। এ সম্পলকয আল্লাহ 
তা‘আলা পকেত্র কুরআলন ইরশাদ কলরন-  

بُ وإِنَِّمَا التَِّوْبَةُ عَلَى اللَِّهِ لِلَِّذِينَ يَعْمَلُونَ السُِّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَِّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُ
 اللَِّهُ عَلَيْهِمْ
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অ্থয:  আল্লাহ তাওো কেুললর মর্ দাকয়ত্ব কনলয়লছন,  তা 
মকেল মসই সকল মলালকর িন্য,  র্ার অ্জ্ঞতােশত মকালনা 
গুনাহ কলর মফলল,  তারপর িলকদ তাওো কলর মনয়। সুতরাং 
আল্লাহ তালদর তাওো কেুল কলরন। আল্লাহ সেয কেষলয় 
জ্ঞাত,  প্রজ্ঞাময়। ( সূরা কনসা;  ১৭)  

হাদীলস পালক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
েলললছন-  

 مِنَ الذَِّنْبِ كَمَنْ الَِّ ذَنْبَ لَهُ. التَِّائِبُ 
অ্থয:  “গুনাহ মথলক তাওোকারী েযকি এমনভালে পাপ মথলক 
মুি হলয় র্ায়,  মর্লনা তার মকালনা গুনাহই মনই।” ( তাোরানী 
কােীর:  হাদীস নং ১০২৮১,  মািমাউর্ র্াওয়াইদ;  হাদীস নং ১৭৫২৬)  

অ্লনক মনক আমললর িারাও গুনাহ মাফ হয়। মর্মন,  
পাোঁচওয়াি ফরর্ নামার্ ও িুমু‘আ আদায় করা,  উিুর পর 
মাকরূহ ওয়াি না হলল তাকহয়যাতুল উর্ ু নামার্ পড়া,  
রমার্ালনর মরার্া রাখা,  শলে ক্বদলর ইোদত করা,  শাওয়াললর 
ছয় মরার্া রাখা,  আরাফার কদলন মরার্া রাখা,  আশুরার মরার্া 
রাখা,  প্রকত মালস আইয়ালম েীলির কতনকট মরার্া রাখা 
প্রভতকত। এভালে কুরআন ও হাদীলস কেকভন্ন মনক আমললর 
ফর্ীললতর েণযনায় গুনাহ মালফর কথা েলা হলয়লছ।  

োইলেললর আললালক অ্লন্যর পালপর মোো েহন প্রসঙ্গ 
এক েযকি মর্ অ্পর েযকির পালপর মোো েহন করলে না 
আমালদর কিোন েন্ধলুদর প্রচকলত োইলেললও এর প্রমাণ 
রলয়লছ। মর্মন:   
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ক.  কিোনলদর োইলেলল রলয়লছ,  “সন্তালনর িন্য কপতার 
ককম্বা কপতার িন্য সন্তালনর প্রাণদ-  করা র্াইলে না;  প্রকতিন 
আপন আপন আপন পাপপ্রর্ুিই প্রাণদ-  মভাগ ককরলে।” 
( কিতীয় কেেরণ ২৪: ১৬)  সূত্র:   

  

খ.  োইলেললর অ্ন্যত্র রলয়লছ,  “মর্ প্রাণী পাপ কলর,  মসই 
মকরলে;  কপতার অ্পরাধ পুত্র েহন ককরলে না,  ও পুলত্রর 
অ্পরাধ কপতা েহন ককরলে না;  ধাকম্মযলকর ধাকম্মযকতা তাহার 
উপলর েকেযলে,  ও দুলষ্টর দুষ্টতা তাহার উপলর েকেযলে।” 
( কর্কহলষ্কল ১৮: ২০)  সূত্র:  

 

গ.  োইলেললর অ্পর েণযনায় রলয়লছ,  “তৎকালল মলালক আর 
েকললে না,  কপতারা অ্ম্ল দ্রািাফল খাইয়াকছললন,  তাই 
সন্তানলদর দাোঁত টককয়ালছ। ককন্তু প্রলতযক িন আপন আপন 
অ্পরাধ প্রর্ুি মকরলে;  মর্ েযকি অ্ম্লদ্রািা ফল খাইলে,  
তাহারই দাোঁত টককয়া র্াইলে।” ( কর্রমীয় ৩১: ২৯- ৩০)  সূত্র:  

29 In those days they shall say no more: ‘The fathers have 

eaten sour grapes, and the children’s teeth are set on edge.’ 

30 But every one shall die for his own iniquity; every man who 

eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge. (Jeremiah 

31:29-30; NKJV) 
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ঘ.  অ্ন্যত্র আলছ,  “প্রভু েললন,  সন্তালনর িন্য কপতার ককম্বা 
কপতার িন্য সন্তালনর প্রাণদ-  করা র্াইলে না;  প্রকতিন 
আপন আপন আপন পাপপ্রর্ুিই প্রাণদ-  মভাগ ককরলে।” 
( কিতীয় কেেরণ ২৪: ১৬)   সূত্র:  

 

তাহলল কপতা আদলমর িন্য সন্তান ঈসার প্রাণদ-  কীভালে 
পেধ হলত পালর? 

ঙ.  োইলেললর কনউ মটোলমলন্ট আলছ,  “এক েযকি আকসয়া 
তাোঁহালক ( ঈসালক)  েকলল,  মহ গুরু,  অ্নন্ত িীেন পাইোর 
িন্য আকম ককরূপ সৎকম্ময ককরে? কতকন তাহালক েকলললন,  
আমালক সলতযর কেষলয় মকন কিজ্ঞাসা কর? সৎ মাত্র একিন 
আলছন। ককন্তু তুকম র্কদ অ্নন্ত িীেলন প্রলেশ ককরলত ইচ্ছা 
কর,  তলে আজ্ঞা সকল পালন কলরা।” ( মকথ ১৯: ১৬- ১৭,  
লূক ১৮: ১৮- ২০)  সূত্র:  

 

কিেধলমযর অ্র্াকচত ক্রশুপ্রীকত 
ক্রুশকচহ্ন কনলয় কিোনলদর মলধয মর্ োড়াোকড়,  তার মপছলনও 
রলয়লছ মসন্ট পললর হাত। মসন্ট পল সকললক কেভ্রান্ত কলর 
েললন,   

ক.  “ককন্তু আমার প্রভু র্ীশু িীলষ্টর ক্রুশ ছাড়া আকম আর 
মর্ আর মকান কেষলয় িাঘা ককর,  তাহা দূলর থাকুক;  তাহারই 
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িারা আমার িন্য িগত;  এেং িগলতর িন্য আকম 
ক্রুশালরাকপত”। ( গালাতীয় ৬: ১৪)  সূত্র:  

) 

খ.  “হর্রত ঈসা মসীলহর ক্রুশ ছাড়া আকম মর্ন আর ককছুলত 
গেযলোধ না ককর। এই ক্রুলশর মধয কদলয়ই দুকনয়া আমার 
কালছ মলর মগলছ এেং আকমও দুকনয়ার কালছ মলর মগকছ।” 
( গালাতীয় ৬: ১৪)  সূত্র:  ককতােুল মুকাদ্দাস 

এলত কলর মূল কিেধলময এলক গুরুত্ব মদওয়া না হললও 
চতুথয শতােীর পর মসন্ট পললর এই মলনাভালেরই প্রকতফলন 
ঘলটলছ কিেসমালি। সম্রাট কনোন্টাইন সম্পলকয প্রকসে 
আলছ,  ৩১২ কিোলে কতকন তার এক প্রকতিন্দ্বীর কেরুলে 
র্ুে করার সময় ( স্বলের মলধয)  আকালশ এককট ক্রশু কচহ্ন 
মদখলত মপলয়কছললন। তারপর ৩২৬ কিোলের মম মালস তার 
মা মহললনার হালত মকাথাও মথলক এককট ক্রুশ আলস,  মর্কট 
সম্পলকয অ্লনলকর ধারণা কছললা মর্,  একটই মসই ক্রুশ র্ালত 
( তালদর ককথত মলত)  র্ীশুলক শূলল চড়ালনা হলয়কছললা। তখন 
মথলক এ ঘটনালক মকন্দ্র কলর কিোনরা প্রকত েছর ৩ মম 
‘ক্রুশপ্রাকপ্ত’ নালম এককট উৎসে পালন কলর থালক। এভালে 
আলরা অ্লনক পলর ক্রুশকচহ্ন তালদর ধমযীয় প্রতীলক পকরণত 
হয়। এখন তারা প্রকতকট কালি এ প্রতীককট েযেহার কলর 
থালক।  

প্রখযাত কিোন পকন্ডত টারটুকলয়ান  
কললখলছন,  “আমরা প্রকতকট সফলর,  গতলহ অ্েস্থানকালল,  
র্াতায়ালতর সময়,  িুলতা মখালা,  মগাসল করা,  খাোর 
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গ্রহণ,  োকত জ্বালালনা,  ঘুমালনা,  উিা- েসা মমাটকথা মর্ 
মকালনা রকলমর কাি- কলময ক্রুশকচহ্ন েযেহার কলর থাকক এেং 
কনলিলদর মচহারায় ক্রুশকচহ্ন এোঁলক থাকক।” ( এনসাইললাকপকডয়া 
কব্রটাকনকা:  ৬ষ্ঠ খ- ;  পত.  ৭৫৩)  

প্রশ্ন হলচ্ছ,  কিেধলময ক্রুলশর এ মর্যাদার কারণ কী-  র্খন 
তালদর কেশ্বাস অ্নুর্ায়ী এ েস্তুকটর মাধযলমই র্ীশুলক চরম 
কনর্যাতন করা হলয়কছললা? মকালনা কিোন পকন্ডলতর মলখায় 
এ প্রলশ্নর উের আমালদর মচালখ পলড়কন। োহ্ত মলন হয়,  
পাপলমাচলনর মর্ কেশ্বাস তারা মপাষণ কলর থালক,  ক্রশুলক 
পকেত্র মলন করার কভকে তারই উপর অ্থযাৎ তালদর মলত,  
ক্রুশ মর্লহতু পাপলমাচলনর কারণ হলয়কছললা,  মস কারলণই 
তারা এলক সম্মান কলর। 

ঘটনা র্কদ তা- ই হয়,  তাহলল- মতা সম্মান পাওয়ার মেকশ 
হকদার ইয়াহুদা-  মর্ ককনা ( তালদর ধারণা মলত)  র্ীশুলক 
ধকরলয় কদলয়কছললা। অ্থচ তারা তালক মুনাকফক মলন কলর। 
আলরকটু আগ মেলড় েললল েললত হয়,  সম্মান পাওয়ার 
মেকশ উপর্ুি কেপথগামী ইয়াহুদীরা। মকননা,  তারা র্কদ 
র্ীশুলক ( ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত হলয়)  শূলল না চড়ালতা,  
তাহলল পাপলমাচলনর কািটাও সমাধা হলতা না. . . ! !  
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খ্রিজ্ঞাসা ও পর্মাল াচনা-৫ 

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর নেুয়ত 
সেযিনীন,   

নাকক মকেল েনী ইসরাঈললর িন্য? 
 

আল্লাহ তা‘আলা পূেযেতযী নেী- রাসূলগণলক কনকদযষ্ট এলাকা ো 
মগাত্র এেং কনধযাকরত মময়ালদর িন্য মপ্ররণ কলরলছন। মস 
কহলসলে তারা কনকদযষ্ট কওলমর কনকট দীলনর দাওয়াত 
কদলয়লছন। পরেতযী রাসূল ও পরেতযী ককতাে নাকর্ললর পূেয 
পর্যন্ত তালদর শরী‘আত েলেৎ কছললা। এরপর পরেতযী 
রাসূললর আগমন ো নতুন ককতাে নাকর্ল হলল,  তখন মসই 
নতুন শরী‘আতই পালনীয় হলয়লছ।  

মর্মন:  হর্রত নূহ ‘আলাইকহস সালালমর করসালালতর গকন্ড 
সম্পলকয আল্লাহ তা‘আলা েললন-  

 وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهِ 
অ্থয:  “কনশ্চয়ই আকম নূহ ‘আলাইকহস সালামলক তার কওলমর 
কনকট মপ্ররণ কলরকছ. . . ।” ( সূরা হুদ:  আয়াত নং ২৫,  সূরা 
ম’ুকমনূন:  আয়াত নং ২৩,  সূরা আনকােূত:  আয়াত নং ১৪)  

মতমকন হর্রত সাললহ ‘আলাইকহস সালালমর দাওয়ালতর পাত্র 
সম্পলকয আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কলরন-  

 خَاهُمْ صَالِحًاوَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَ
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অ্থয:  “আকম সামদূ িাকতর কনকট তালদর ভাই সাললহ 
‘আলাইকহস সালামলক মপ্ররণ কলরকছ. . . ।” ( সূরা নামল:  
আয়াত নং ৪৫)  

অ্নুরূপভালে হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালালমর দাওয়ালতর 
পকরকধ সম্পলকয মহান আল্লাহ েললন-  

 نَنِي وَقَد تَِّعْلَمُوْنَ اَنِِّي رَسُوْلُ اللِّّٰهِ اِلَيْكُمْ وَاِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُو
অ্থয:  “র্খন মূসা ‘আলাইকহস সালাম স্বীয় কওমলক েলললন,  
মহ আমার কওম!  মতামরা মকলনা আমালক কষ্ট দাও;  অ্থচ 
মতামরা িালনা মর্,  আকম মতামালদর কনকট মপ্রকরত আল্লাহর 
রাসূল।” ( সূরা সফ:  আয়াত নং ৫)  

কিোনরা েতযমালন মর্টালক ইকিল েললন,  তা হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর প্রকত নাকর্লকতত মূল আসমানী গ্রন্থ নয়,  
এেং হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর র্ুলগও কলকখত নয়;  
েরং তার অ্লনক পলর অ্জ্ঞাতনামা মলখকলদর হালত প্রস্তুতকতত 
এেং এ প্রস্তুতকতত ও োলনায়াট ককপর উপর কদলয়ও র্ুগ 
পরম্পরায় েলয় মগলছ অ্সংখয সংলর্ািন- কেলয়ািন আর 
স্বাথযসংকিষ্ট সম্পাদনার দুলর্যাগ। র্কদ এ ককতাে সকতযকালরর 
আসমানী গ্রন্থ হলতা এেং তালত কেকতকতর মকালনা ‘অ্পছায়া’ 
মরখাপাত না করলতা,  তেুও েতযমালন তা পালনীয় হলতা না। 
মকননা,   

১.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কছললন মকেল েনী 
ইসরাঈলীলদর প্রকত মপ্রকরত নেী। িাকত,  েণয,  কনকেযলশলষ 
সকল মেকণর েনী আদলমর প্রকত কতকন মপ্রকরত কছললন না।  
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২.  হর্রত ইসমাঈল ‘আলাইকহস সালালমর েংলশ মপ্রকরত হন 
সেযলশষ নেী হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম। 
সুতরাং মকয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানে িাকতর মহদায়াত 
ও সৎপথ প্রাকপ্ত িন্য আলখরী নেীর আনীত শরী‘আত তথা 
কুরআন- হাদীস মমলন চলা আেশ্যক। এখন আর কুরআন-
সুন্নাহ েযকতত অ্ন্য মকালনা নেী ো আসমানী গ্রন্থ েলল 
প্রচাকরত ককতালের অ্নুসরণ করা মানে িাকতর িন্য পেধ 
নয়।  

৩.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর আনীত িীন ও 
শরী‘আত পাললনর সময়কাল কছললা আলখরী নেী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর পূেয পর্যন্ত। 
আলখরী নেীর আগমলনর পর হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালালমর শরী‘আত পালন আর পেধ নয়,  র্কদও তালক 
অ্কেকতত দােী করা হয়!  

ইয়াহুদী মসন্ট পল সেযপ্রথম কিেধমযলক পেকশ্বক ও সােযিনীন 
ধময দােী কলরন এেং ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক সােযিনীন 
নেী মঘাষণা কলরন। পল ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর নালম 
কনলির োনালনা োণী প্রচার কলর দােী কলরন,  হর্রত ঈসা 
তালক েলললছন,  “তুকম র্াও আকম মতামালক দূলর অ্-
ইয়াহুদীলদর কনকট পািালো।” ( মপ্রকরত ২২: ২১)  সূত্র:  
ককতােুল মুকাদ্দাস 

 

মরামীয়লদর কনকট মলখা পলত্র কতকন েলললছন,  “আর আমার 
লিয এই,  িীলষ্টর নাম মর্ স্থালন কখনও উচ্চাকরত হয় নাই,  
এমন স্থালন মর্ন সুসমাচার প্রচার ককর,  পলরর স্থাকপত 
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কভকেমূললর উপলর মর্ন না গাোঁকথ; ” ( মরামীয় ১৫: ২০)  সূত্র:  

 

প্রথমত আমরা কুরআন- হাদীস মথলক ঐ সকল প্রমালণর 
সামান্য ককছু উলল্লখ করলো,  মর্গুললা িারা আলখরী নেী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আনীত িীন 
সােযিনীন প্রমাকণত হয়। মসই সালথ ঐ সকল দলীল 
উত্থাপলনরও প্রয়াস পালো,  মর্গুললা িারা হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর আনীত িীন ও শরী‘আত সােযিনীন 
কছললা না েলল প্রমাকণত হয়।  

হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর নেয়ুলতর 
সেযিনীনতা 

কুরআলনর আললালক 
১.  আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কলরন-  

 قُلْ يَا اَيُِّهَا النَِّاسُ اِنِِّي رَسُوْلُ اللِّّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا
অ্থয:  “( মহ নেী! )  আপকন েলুন,  মহ মলাক সকল!  কনশ্চয়ই 
আকম মতামালদর সকললর কনকট মপ্রকরত আল্লাহর রাসূল।” 
( সূরা আ‘রাফ:  আয়াত নং ১৫৮)  

২.  মহান আল্লাহ অ্ন্যত্র ইরশাদ কলরন-  

 وَمَا اَرْسَلْنَاكَ ااِلَِّ كَافَِّةً لِِّلنَِّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا
অ্থয:  “আকম আপনালক সমগ্র মানেিাকতর িন্য ( িান্নালতর)  
সুসংোদদাতা ও ( িাহান্নালমর ভয়ােহ আর্ালের েযাপালর)  
সতকযকারী রূলপ মপ্ররণ কলরকছ।” ( সূরা সাো:  আয়াত নং ২৮)  
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৩.  মহান আল্লাহ ইরশাদ কলরন-  

 تََْارَكَ الَِّذِى نَزَِّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَْْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا 
অ্থয:  “পরম কলযাণময় মসই সো,  কর্কন স্বীয় োো 
( মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম) - এর প্রকত ফুরকান 
তথা ফয়সালাকারী ককতাে নাকর্ল কলরলছন। র্ালত কতকন 
সারাকেলশ্বর িলন্য সতকযকারী হন।” ( সূরা ফুরকান:  আয়াত নং 
১)  

৪.  আল্লাহ তা‘আলা অ্ন্য আয়ালত েললন-  

 هُوَ الَِّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِِّينِ كُلِِّهِ 
অ্থয:  “কতকনই স্বীয় রাসূললক কহদায়াত ও সতয িীনসহ 
পাকিলয়লছন,  র্ালত এ িীনলক অ্ন্য সমস্ত ধলমযর উপর কেিয়ী 
কলরন।” ( সূরা ফাতহ:  আয়াত নং ২৮,  সূরা তাওো:  আয়াত নং 
৩৩)  

উকল্লকখত আয়াতসমূহ িারা এ কেষয়কট সুস্পষ্টরূলপ প্রমাকণত 
হলয় মর্,  মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম হললন 
আল্লাহর োো ও রাসূল এেং কতকন হললন কেশ্বনেী। তাোঁর 
িীন সমস্ত িীন- ধলমযর উপর প্রাধান্য লাভ করলে অ্থযাৎ 
পূলেযকার সমস্ত িীন- ধময রকহত হলয় র্ালে।  

এছাড়াও েহু আয়ালত হর্রত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর কেশ্বনেী ও সেযলশষ নেী হওয়ার কথা উলল্লখ 
রলয়লছ। হর্রত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.  ‘খতলম নেুওয়াত’ 
গ্রলন্থ প্রায় শ’ খালনক আয়ালত কারীমা িারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর সেযলশষ নেী হওয়ার 
কেষয়কটলক অ্কাটযভালে প্রমাণ কলরলছন।  
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হাদীলসর আললালক 
কুরআলন পালকর পাশাপাকশ হাদীলসও হর্রত রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কেশ্বনেী হওয়ার কেষয়কট 
উকল্লকখত হলয়লছ।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কেশ্বনেী হওয়ার 
কেষলয় তাোঁর পেকশলষ্টযর েণযনা- সম্বকলত এককট হাদীস েুখারী 
শরীলফ হর্রত িালের রাকর্.  মথলক েকণযত হলয়লছ। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরন-  

قْلي وفي رواية مل يعطهن احد من اْلنْياء نصرت اعطيت خمسا مل يعطهن احد 
بالرعب مسرية شهر وجعلت يل االرض مسجدا وطهورا فاميا رجل من اميت ادركته 
الصًلة فليصل واحلت يل املغامن ومل حتل الحد قْلي واطيت الشفاعة وكان النيب 

 يْعث اىل قومه خاصة وبعثت اىل الناس عامة.
“আমালক এমন পাোঁচকট কেষয় প্রদান করা হলয়লছ র্া আমার 
পূলেয কাউলক মদওয়া হয়কন। অ্পর েণযনায় আলছ- মসগুললা 
( আকম ছাড়া)  নেীগলণর আর কাউলক মদওয়া হয়কন-  

( ক)  একমাস দূরলত্বর েযেধালন ভলয়র প্রভাে িারা আমালক 
শত্রুপলির কেরুলে সাহার্য করা হলয়লছ।  

( খ)  িকমনলক আমার িন্য মসকিদ ও পকেত্রতা দানকারী 
োনালনা হলয়লছ। সুতরাং আমার উম্মলতর মর্ মকউ নামালর্র 
ওয়ালির সম্মখুীন হলল,  মস তৎিণাৎ নামার্ পলড় কনলে। 
( এেং পাকন েযেহালর সিম না হলল মাকট িারা তায়ামু্মম 
কলর কনলে।)  

( গ)  গনীমলতর মাল ( র্ুেলব্ধ সম্পদ)  আমার িন্য হালাল 
করা হলয়লছ,  র্া আমার পূলেয কালরা িন্য হালাল কছললা না।  
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( ঘ)  আমালক শাফা‘আত দান করা হলয়লছ।  

( ঙ)  আলগকার নেীগণ কনলিলদর কওলমর িন্য মপ্রকরত 
হলয়লছন,  ককন্তু আকম সমগ্র মানেিাকতর িন্য মপ্রকরত 
হলয়কছ।” ( সহীহ েুখারী:  হাদীস নং ৩৩৫ ও ৪৩৮)  

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মকেল েনী ইসরাঈললর প্রকত 
মপ্রকরত কছললন 
কুরআলনর আললালক 
১.  মহান আল্লাহ ইরশাদ কলরন-  

 وَرَسُوْالً اِلَى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ 
“এেং কতকন তাোঁলক [ ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক]  েনী 
ইসরাঈললর িন্য রাসূল মলনানীত কলরলছন।” ( সূরা আলল 
ইমরান:  আয়াত নং ৪৯)  

২.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর পূেয পর্যন্ত মময়ালদর িন্য 
মপ্রকরত হলয়লছন। এিন্যই হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর 
সুসংোদ প্রদান কলর তাোঁর ( মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর)  আগমলনর পলর তাোঁলক ( মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামলক)  প্রদে শরী‘আত মমলন চলার িন্য 
েললন। এ সম্পলকয পকেত্র কুরআলন ইরশাদ হলয়লছ-  

 وَمَُْشِِّرًا بِرَسُولٍ يَاْتِي مِن بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ
অ্থয:  “[ ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েলললন, ]  আকম 
সুসংোদদাতা মহান রাসূললর,  কর্কন আমার পলর আগমন 
করলেন,  তাোঁর নাম আহমাদ।” ( সূরা সফ:  আয়াত নং ৬)  
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সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর 
পর ইয়াহুদী- কিোনসহ অ্ন্যান্য ধমযােলম্বীর িন্য তালদর 
কনলিলদর পূেযধময আোঁকলড় থাকার মকান সুলর্াগ মনই। েরং 
সকললর িন্য কতযেয হলচ্ছ,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর প্রকত ঈমান এলন তার শরী‘আত তথা ইসলাম 
গ্রহণ করা এেং তা পালন করা। এছাড়া মকালনা পথ মনই। 
এ সম্পলকয মহান আল্লাহ ইরশাদ কলরন-  

 وَمَنْ يَِّْْتَغِ غَيْرَ االِْسًْلَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُِّقَْْلَ مِنْهُ وَهُوَ فِىاالّٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 
অ্থয:  “মর্ েযকি ইসলাম ছাড়া অ্ন্য মকালনা ধময অ্েলম্বন 
করলে,  তার মথলক তা কেুল করা হলে না এেং মস পরকালল 
অ্কততকার্যলদর অ্ন্তভুযি হলে।” ( সূরা আলল ইমরান:  আয়াত নং 
৮৫)  

হাদীলসর আললালক 
১.  সাহােী হর্রত ইেলন আব্বাস রাকর্. - এর সূলত্র েকণযত,  
কতকন েললন,   

ه صلى ييا معشر املسلمني، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذى أنزل على نْ"
الله عليه وسلم أحدث اْلخْار بالله، تقرءونه مل يشب، وقد حدثكم الله أن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغريوا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشرتوا 
به مثنا قليًل، أفًل ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، وال والله ما رأينا منهم 

 " عن الذى أنزل عليكمرجًل قط يسألكم 
অ্থয:  “মহ মুসলমানগণ!  কক কলর মতামরা ‘আহলল ককতাে’ 
[ ইয়াহুদী- কিোন] - এর কালছ কিলজ্ঞস কলরা? অ্থচ আল্লাহ 
তাোঁর নেীর উপর মর্ ককতাে অ্েতীণয কলরলছন,  তা আল্লাহ 
সম্পককযত তািা তথয সম্বকলত,  র্া মতামরা কতলাওয়াত করলছা 
এেং র্ার মলধয কমথযার মকালনা সংকমেণ মনই। তদুপকর 
আল্লাহ মতামালদরলক িাকনলয় কদলয়লছন মর্,  আহলল ককতােরা 
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আল্লাহ র্া কললখ কদলয়কছললন,  তা পকরেতযন কলর মফলললছ 
এেং কনি হালত মসই ককতালের কেকতকত সাধন কলর তা কদলয় 
তুচ্ছ মূলয হাকসললর উলদ্দলশ্য ( এই কথা েলল)  প্রচার কলরলছ 
মর্,  ‘এটা আল্লাহর পি মথলকই অ্েতীণয।’ মতামালদরলক 
প্রদে মহাজ্ঞান কক তালদর কালছ কিজ্ঞাসা করা মথলক 
মতামালদরলক কেরত রাখলত পালর না? আল্লাহর শপথ!  তালদর 
একিনলকও আকম কখলনা মতামালদর উপর র্া নাকর্ল হলয়লছ 
মস কেষলয় মতামালদরলক কিলজ্ঞস করলত মদকখকন।” ( সহীহ 
েুখারী;  হা. নং ২৬৮৫)  

২.  সাহােী আেুদ্দারদা রাকর্. - এর সূলত্র এক েণযনায় রলয়লছ,   

ل فقال: يا رسو صلى الله عليه وسلم جاء عمر جبوامع من التوراة إىل رسول الله
الله، جوامع من التوراة أخذتها من أخ يل من بين زريق، فتغري وجه رسول الله، 
فقال عْد الله بن زيد الذى أرى اْلذان: أمسخ الله عقلك؟ أال ترى الذى بوجه 

يه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا، وباإلسًلم دينا، صلى الله عل رسول الله
 قال: مث صلى الله عليه وسلم ومبحمد نْيا، وبالقرآن إماما. فسرى عن رسول الله

حممد بيده، لو كان موسى بني أظهركم مث اتْعتموه وتركتموين لضللتم "والذى نفس
 ضًلال بعيدا، أنتم حظي من اْلمم وأنا حظكم من النْيني

অ্থয:  “একোর সাহােী হর্রত উমর রাকর্.  তাওরালতর ককছ ু
ককপ কনলয় নেীিীর দরোলর উপকস্থত হললন। তা মদলখ মক্রালধ 
নেীিীর মচহারার রং পকরেতযন হলয় মগল। উমর রাকর্.  ভলু 
েুেলত মপলর েলললন,  ‘আকম আল্লাহলক রে কহলসলে 
ইসলামলক িীন কহলসলে,  মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লামলক নেী কহলসলে এেং কুরআনলক অ্নুসরণকারী 
মপলয়ই সন্তুষ্ট আকছ। ( অ্ন্য মকান ধময ককংো ধমযগ্রলন্থর মকান 
প্রলয়ািন মনই।) ’ নেীিীর মচহারা স্বাভাকেক হল। এরপর 
নেীিী েলললন,  ঐ সোর কসম!  র্ার হালত মুহাম্মালদর 
প্রাণ,  র্কদ স্বয়ং মূসা ‘আলাইকহস সালামও মতামালদর মালে 
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উপকস্থত থাকলতন এেং মতামরা আমালক মছলড় তার অ্নুসরণ 
করলত,  তলে কনঃসলেলহ পথভ্রষ্ট হলয় মর্লত।” ( মািমাউর্ 
র্াওয়ালয়দ:  হাদীস নং ৮১০)  

এ হাদীসিয় িারা স্পষ্ট েুো র্ায় মর্,  মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর পর হর্রত মূসা ও ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর সকল শরী‘আত রকহত হলয় মগলছ। 
কালিই ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর শরী‘আত র্কদ সেযিনীন 
হলয় থালক,  তলে তা ককভালে রকহত হলত পালর. . . ? 

োইলেললর আললালক 
শত কেকতকত সলত্ত্বও প্রচকলত োইলেলল মূল আসমানী গ্রন্থ 
ইকিললর সামান্য ককছু কথা রলয় মগলছ,  র্া ছাইচাপা 
অ্কগ্নস্ফুকললঙ্গর মত সাধারলণর দতকষ্টলত প্রচ্ছন্ন হলয় থাকললও 
আমালদর দােী প্রমালণ র্লথষ্ট!   

১.  ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কনলিই েলললছন,  
“ঈস্রালয়লকুললর হারান মমষ ছাড়া আর কাহার কনকলট আকম 
মপ্রকরত হই নাই।” ( মকথ ১৫: ২৪)  সূত্র:

 

২.  োইলেলল আলছ,  “এই োলরা িনলক র্ীশু মপ্ররণ 
ককরললন,  আর তাহাকদগলক এই আলদশ কদললন-  মতামরা 
পরিাকতগলণর পলথ র্াইও না এেং শমরীয়লদর মকালনা নগলর 
প্রলেশ ককরও না;  েরং ইস্রালয়লকুললর হারালনা মমষগলণর 
কালছ র্াও। আর মতামরা র্াইলত র্াইলত এই কথা প্রচার 
কর ‘স্বগয রািয সকন্নকট হইল’।” ( মকথ ১০: ৫- ৭)  সূত্র:  
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এখালন হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম স্পষ্ট কলরই েলললছন 
মর্,  তার ধময সােযিনীন নয়। পরিাকত অ্থযাৎ অ্- ইস্রালয়লীয় 
মকালনা মানুষলক তার ধলময দীিা মদওয়া র্ালে না। এমনকক 
শমরীয়গণ,  র্ারা মূল ইস্রালয়লীয়,  ককন্তু অ্- ইস্রালয়লীলদর 
সলঙ্গ কেোহ- শাদী কলর অ্ন্য েংলশ কমকেত হলয়কছললা,  
তালদরলকও তার ধলময দীিা প্রদান করা র্ালে না. . . !  

৩.  “আর মদখ,  ঐ অ্ঞ্চললর একিন কনানীয় স্ত্রীললাক 
আকসয়া এই েকলয়া মচোঁচাইলত লাকগল,  মহ প্রভ,ু  দায়ূদ-
সন্তান,  আমার প্রকত দয়া করুন,  আমার কন্যাকট ভতূগস্ত 
হইয়া অ্তযন্ত মলশ পাইলতলছ। ককন্তু কতকন তাহালক ককছুই 
উের কদললন না। তখন তাোঁহার কশলষ্যরা কনকলট আকসয়া 
তাোঁহালক কনলেদন ককরললন,  ইহালক কেদায় করুন,  মকননা,  
আমালদর কপছলন কপছলন মচোঁচাইলতলছ। কতকন উের ককরয়া 
ককহললন,  ‘ইস্রালয়ল কুললর হারালনা মমষ ছাড়া আর কাহারও 
কনকলট আকম মপ্রকরত হই না’।” ( মকথ ১৫: ২২- ২৪)  সূত্র:  

 

এখালন ঈসা ‘আলাইকহস সালাম স্পষ্টই েলললছন মর্,  তালক 
পতকথেীর সকল মানুলষর মুকির িন্য মপ্ররণ করা হয়কন। তালক 
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মকেল ইস্রালয়ল েংলশর মুকির িন্য দূত কহলসলে মপ্ররণ করা 
হলয়লছ।  

৪.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উধ্বযালরাহলনর পর 
হাওয়াকরয়যীনলদর ( সাথীেগয)  অ্ন্যতম ‘কপতর’ অ্- ইস্রালয়লী 
মানুষলদর এক িমালয়লত েললন,  “আপনারা মতা িালনন 
মর্,  একিন ইয়াহুদীর পলি একিন অ্- ইয়াহুদীর সংলগ 
কমলাকমশা করা ো তাহার সংলগ মদখা করা আমালদর 
শরী‘আলতর কেরুলে।” ( মপ্রকরত ১০: ২৮)  সূত্র:  

 

র্ীশুর প্রধান খলীফা ‘কপতর’ - এর এ েিেয মথলক কনকশ্চত 
হওয়া র্ায় মর্,  র্ীশুর প্রকতত কশষ্যগণ কনলিলদরলক ইয়াহুদী 
শরী‘আলতর অ্নুসারী েললই কেশ্বাস করলতন এেং অ্-
ইয়াহুদীলদর দাওয়াত মদওয়া মতা দূলরর কথা,  তালদর সলঙ্গ 
মমলালমশা ও কথাোতযালকও শরী‘আতকেলরাধী েলল কেশ্বাস 
করলতন!  

কিোন েন্ধলুদর আপকে ও তার িোে 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর আনীত িীন ও শরী‘আত 
সােযিনীন হওয়ার েযাপালর কিোনগণ োইলেললর কলয়ককট 
উেতকত মপশ কলর থালকন-  

১.  র্ীশু কের মথলক পুনরুত্থালনর পর কশষ্যলদরলক েললন,  
“মতামরা সমুদয় িগলত র্াও,  সমস্ত সতকষ্টর কনকলট সুসমাচার 
প্রচার কলরা।” ( মাকয ১৬: ১৪- ১৫)  সূত্র:  
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২.  “অ্তএে মতামরা কগয়া সমুদয় িাকতলক কশষ্য কলরা,  
কপতার ও পুলত্রর ও পকেত্র আত্মার নালম তাহাকদগলক োপ্তাইি 
ম্লান করাও;  দীিা দাও)  কলরা। আকম মতামাকদগলক র্াহা 
র্াহা আজ্ঞা ককরয়াকছ মসই সমস্ত পালন ককরলত তাহাকদগলক 
কশিা মদও।” ( মকথ ২৮: ১৯- ২০)  সূত্র:  

 

োইলেললর প্রাচীন পান্ডুকলকপ ও অ্ন্যান্য তথয উপাে মথলক 
এ কেষলয় কনকশ্চত হওয়া র্ায় মর্,  উকল্লকখত েিেযগুললা স্বয়ং 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর নয়;  েরং তার নালম 
পরেতযীলত সংলর্াকিত। এর প্রমাণ হললা-  

ক.  োইলেললর প্রাচীন পান্ডকলকপগুকললত মালকযর ইকিললর ১৬ 
অ্ধযালয়র মশলষ এ কথাগুকল মনই। োইলেললর ‘করভাইিড 
োন্ডাডয ভাশযলনর মকথর ( মালকযর)  ইকিললর মশলষ কনলম্মর 
টীকা মলখা হলয়লছ- “সেলচলয় প্রাচীন ইকিলগুকলর কলয়ককটলত 
এ ইকিলকটর ১৬ অ্ধযালয়র ৮ আয়ালতই সমাপ্ত হলয়লছ।” 
সূত্র:  

 

এর িারা প্রমাকণত হয় মর্,  সকল িাকতর কালছ প্রচালরর 
কনলদযশনা পরেতযীলত কালরা মাধযলম সংলর্াকিত হলয়লছ।  
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খ.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর উধ্বযালরাহলনর পলর 
হাওয়াকরয়যীনলদর অ্ন্যতম ‘কপতর’ অ্- ইস্রালয়লী মানুষলদর 
এক িমালয়লত েললন,  “আপনারা মতা িালনন মর্,  একিন 
ইয়াহুদীর পলি একিন অ্- ইয়াহুদীর সংলগ কমলাকমশা করা 
ো তাহার সংলগ মদখা করা আমালদর শরী‘আলতর কেরুলে। 
মপ্রকরত ১০: ২৮ োইলেলল উকল্লকখত কপতর- এর এ েিেয 
মথলক প্রমাকণত হয় মর্,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
কশষ্যগণ অ্- ইয়াহুদীরলক দাওয়াত মদওয়া মতা দূলরর কথা,  
তালদর সালথ মমলালমশা ও কথাোতযালকও শরী‘আত কেলরাধী 
মলন করলতন। সূত্র:   

 

কালিই ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর আনীত িীন ককভালে 
সােযিনীন হলত পালর?  

গ.  মসন্ট পল কনলিই স্বীকার কলরলছন মর্,  হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর আনীত িীনলক সােযিনীনতার আেরণ 
মদওয়া পরেতযীলত তার মাধযলম সতষ্ট। কতকন কললখলছন,  
“তাহারা মদকখললন ইয়াহুদীলদর কনকট সুখের প্রচার ককরোর 
ভার মর্মন কপতলরর উপর মদওয়া হইয়াকছললা,  মতমকন অ্-
ইয়াহুদীলদর কনকট সুখের প্রচার ককরোর ভার মখাদা আমার 
উপর কদয়ালছন।” ( গালাতীয় ২: ৭)  সূত্র:  
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খ্রিজ্ঞাসা ও পর্মাল াচনা-৬ 

মশষ নেী মক? 

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম,  নাকক 
হর্রত মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম? 

 

আল্লাহ তা‘আলা মানে িাকতর কহদায়াত এেং পথপ্রদশযলনর 
কনকমলে হর্রত আদম ‘আলাইকহস সালালমর মাধযলম আকম্বয়া 
আলাইকহমুস সালালমর মর্ পকেত্র ধারার সূচনা কলরকছললন,  
এ ধারার সমাকপ্ত ঘলটকছললা আলখরী নেী হর্রত মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর মাধযলম। আলখরী নেীর 
শরী‘আত তথা কুরআন ও হাদীলসর অ্েতরণকালল পূেযেতযী 
অ্ন্যান্য িীন ও শরী‘আত কেকতকত ও অ্প্রকতকতস্থতার কশকার 
হওয়ার পাশাপাকশ মশষ নেীর আগমলনর কারলণ সম্পূণযরূলপ 
রকহত হলয় মগলছ।  

এ েযাপালর কুরআন- হাদীলসর অ্সংখয উেতকত মর্মন রলয়লছ,  
মতমকন শত সহস্র কেকতকত সলত্ত্বও োইলেললও তার র্লথষ্ট 
প্রমাণ রলয়লছ।  

কুরআলনর আললালক মশষ নেী প্রসঙ্গ 
১.  আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কলরন-  

 نَِِّْيِِّيْنَ مَِّا كَانَ مُحَمَِّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِِّنْ رِِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَِّسُوْلَ اللِّّٰهِ وَخَاتَمَ ال
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অ্থয:  “মুহাম্মাদ মতামালদর মকান পুরুলষর কপতা নন,  েরং 
কতকন আল্লাহর রাসূল ও সেযলশষ নেী।” ( সূরা আহর্াে:  আয়াত 
নং ৪০)  

২.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম স্বীয় উম্মত েনী 
ইসরাঈল- এর কনকট রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর নাম উলল্লখপূেযক তাোঁর আগমলনর সুসংোদ প্রদান 
কলরলছন। এ সম্পলকয পকেত্র কুরআলন মহান আল্লাহ ইরশাদ 
কলরন-  

وَاِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اِسْرَائِيلَ اِنِِّي رَسُولُ اللِّّٰهِ اِلَيْكُم مُِّصَدِِّقًا لِِّمَا بَيْنَ 
 ى اسْمُهُ اَحْمَدُيَدَىَِّ مِنَ التَِّوْرَاةِ وَمَُْشِِّرًا بِرَسُولٍ يَاْتِي مِن بَعْدِ

অ্থয:  “িরণ কলরা,  র্খন ঈসা ইেলন মারইয়াম েলললছন,  
মহ েনী ইসরাঈল!  কনশ্চয়ই আকম মতামালদর প্রকত মপ্রকরত 
রাসূল;  আকম সতযায়নকারী আমার সামলন মর্ তাওরাত রলয়লছ 
তার এেং আকম সুসংোদ প্রদানকারী একিন রাসূললর- কর্কন 
আগমন করলেন আমার পলর,  তার নাম আহমাদ।” ( সূরা 
সফ:  আয়াত নং ৬)  

৩.  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর 
সুসংোদ ইয়াহুদী ও কিোনলদর ককতালে কছল েললই তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর িন্য 
অ্ধীর প্রতীিমান কছললা এেং তাোঁর নালমর েরকত কনলয় 
শত্রুলদর কেরুলে র্ুলে িয়লালভর আশা করলতা। এ প্রসলঙ্গ 
আল্লাহ তা‘আলা েললন-  

وَلَمَِّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِِّنْ عِنْدِ اللِّّٰهِ مُصَدِِّقٌ لِِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَْْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ 
 رِيْنَ عَلَى الْكَافِعَلَى الَِّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَِّا جَاءَهُمْ مَِّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللِّّٰهِ 
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অ্থয:  “র্খন তালদর কালছ আল্লাহর পি মথলক ককতাে এলস 
মপৌোঁছললা,  মর্কট মসই ককতােলক সতযায়ন কলর,  র্া তালদর 
কালছ রলয়লছ এেং তারা ইলতাপূলেয ভকেষ্যৎ- রাসূললর মাধযলম 
কাকফরলদর কেরুলে র্ুলে িয়লালভর িন্য দু‘আ করলতা। ককন্তু 
র্খন তালদর কনকট মসই পূেযপকরকচত ককতাে এললা,  তখন 
তারা মসটালক অ্স্বীকার করললা। এসে কাকফরলদর উপর 
আল্লাহ তা‘আলার লা‘নত ( অ্কভশাপ) ।” ( সূরা োক্বারাহ:  আয়াত 
নং ৮৯)  

৪.  তাওরাত ও ইকিললর ভকেষ্যিাণীর কারলণ ইয়াহুদী ও 
কিোনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামলক তার 
আগমলনর পর ভাললা কলরই কচনলত মপলরকছললন। এ সম্পলকয 
মহান আল্লাহ েললন-  

الَِّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَِّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ 
 الْحَقَِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

অ্থয:  “আকম র্ালদরলক ককতাে কদলয়কছ তারা ( ইয়াহুদী ও 
কিোনরা)  তাোঁলক ( রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামলক)  
কচলন মর্মনভালে কচলন আপন সন্তানলদরলক।” ( সূরা োক্বারা:  
আয়াত নং ১৪৬)  

োস্তকেকই ইয়াহুদী ও কিোনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লামলক তালদর ককতালের ভকেষ্যিাণীর মসই রাসূল 
েললই কচনত। এিন্য কুরআলনর এ আয়াত নাকর্ললর পর 
মকালনা ইয়াহুদী ো কিোন এ আয়াতলক চযাললি কলরকন। 
তলে তারা হিকাকরতার কারলণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লামলক মালনকন এেং সতয মথলক কেচুযত হলয় কগলয়লছ।  

হাদীলসর আললালক মশষ নেী প্রসঙ্গ 
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১.  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কনলি সেযলশষ 
নেী হওয়ার েযাপালর স্পষ্টভালে ইরশাদ কলরন-  

 إنه ال نيب بعدى
অ্থয:  আমার পলর মকালনা নেী মনই।” ( সহীহ েখুারী :  হাদীস 
নং ৩৪৫৫)  

২.  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম হর্রত আলী 
রাকর্. - মক লিয কলর েললন-  

 نيب بعدىأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال 
অ্থয:  “( মহ আলী! )  তুকম আমার কনকট মতমন,  মর্মন 
হর্রত হারূন ‘আলাইকহস সালাম কছললন হর্রত মূসা 
‘আলাইকহস সালালমর কনকট;  তলে পাথযকয এলতাটুকু মর্,  
আমার পলর মকালনা নেী মনই।” ( মুসকলম:  হাদীস নং ২৪০৪)  

োইলেললর আললালক মশষ নেী প্রসঙ্গ 

োইলেললর তাওরাত অ্ংলশ মশষ নেীর ভকেষ্যিাণী 
হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সেযলশষ নেী 
হওয়ার কেষয়কট শুধু কুরআন ও হাদীলসই নয়;  েরং অ্ন্যান্য 
আসমানী ককতালেও এর প্রমাণ কেদযমান রলয়লছ।  

মুসলমানগণ- র্ারা কুরআনলক আল্লাহ তা‘আলার কালাম 
কহলসলে কেশ্বাস কলরন- তালদর িন্য মতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কেশ্বনেী ও সেযলশষ নেী হওয়ার 
েযাপালর পকেত্র কুরআলন েকণযত মসই প্রমাণই র্লথষ্ট,  র্া 
একটু আলগই উলল্লখ করা হলয়লছ। ককন্তু আমালদর কিোন 
েন্ধলুদর িন্য আমরা তালদর ‘কেশ্বালসর মিত্র’ োইলেল 
মথলকও ককছু তথয- প্রমাণ মপশ করকছ-   
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ক.  “একোর নেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সাহােী 
হর্রত আেূ েকর রাকর্.  এেং হর্রত উমর রাকর্. - মক সলঙ্গ 
কনলয় মততুযশর্যায় শাকয়ত পুলত্রর কশয়লর েলস তাওরাত পািরত 
এক ইয়াহুদীর কনকট গমন কলর তালক কিলজ্ঞস করললন-  

 أنشدك بالذى أنزل التوراة، هل جتد في كتابك ذا صفيت وخمرجي؟
ঐ সোর শপথ ( কদলয় আকম মতামালক কিজ্ঞাসা করকছ) ,  
কর্কন তাওরাত অ্েতীণয কলরলছন,  তুকম কক মতামার ককতালে 
আমার েণযনা এেং নেুয়তপ্রাকপ্তর আললাচনা মপলয়লছা? ইয়াহুদী 
মাথা মনলড় মনকতোচক উের প্রদান করলল শাকয়ত পুত্র েলল 
উিললা,  ঐ সোর শপথ ( কদলয় আকম আকম েলকছ) ,  কর্কন 
তাওরাত অ্েতীণয কলরলছন,  কনশ্চয় আমরা আমালদর ককতালে 
আপনার েণযনা এেং নেুয়তপ্রাকপ্তর আললাচনা মপলয় থাকক. . । 
এরপর মসই ইয়াহুদী পুত্র কাললমা পলড় মুসলমান হলয় 
মততুযেরণ করললা!  নেীিী উপকস্থত সাহাোলয় মকরামলক 
েলললন,  মতামরা মতামালদর ( মুসলমান)  ভাইলয়র কাছ মথলক 
ইয়াহুদী ( কপতা) - মক উকিলয় দাও। এরপর নেীিী তার 
কাফন- দাফন এেং িানার্ার নামালর্র েযেস্থা করললন।” 
( মুসনালদ আহমাদ :  হাদীস নং ২৩৪৯২)  

খ.  োইলেললর তাওরাত েলল খযাত পুরাতন কনয়লম রলয়লছ:  
“সদাপ্রভু সীনয় হইলত আকসললন,  মসয়ীর হইলত তাহালদর 
প্রকত উকদত হইললন;  পারণ পেযত হইলত আপন মতি প্রকাশ 
ককরললন,  অ্র্ুত অ্র্ুত পকেলত্রর সকহত আকসললন। ” ( কিতীয় 
কেেরণ ৩৩: ২)   

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


187 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

এ উেতকতলত োংলা োইলেলল ‘কনকট হইলত’ মলখা হলয়লছ। 
র্া মূলত ১৯৪৬ সালল প্রকাকশত করভাইিড োন্ডাডয ভাসযন 
মথলক মনওয়া হলয়লছ। পািক লিয করুন-  

′

আমরা আমালদর উেতকতলত ইংলরকি োইলেললর প্রাচীনতম 
সংস্করণ অ্লথারাইিড ককং মিমস ভাসযলনর [ প্রকাশকাল 
১৬১১ কিোে]  - এর অ্নুসরণ কলরকছ। র্ালত সংকিষ্ট েণযনায় 

 এর পকরেলতয  রলয়লছ। পািক!  লিয করুন-  

োইলেললর ‘সম্পাদক মন্ডলী’ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর প্রকত ঈকঙ্গতেহ এ ভকেষ্যিাণীলক ‘অ্স্পষ্ট’ কলর 
মদওয়ার উলদ্দলশ্য  ( সালথ)  মক  ( হইলত) - এ 

পকরেতযন কলরলছ!   

কিতীয়ত,  দশ সহস্র েযকির আগমন মমাকশ ো র্ীশুর মিলত্র 
প্রলর্ািয নয়। েরং আলখরী নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর মিলত্রই প্রলর্ািয। মক্কা কেিলয়র সমলয় কতকন 
দশ সহস্র সাহােীসহ মক্কায় আগমন কলরন!   
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তততীয়ত,  ‘সীনয় হইলত সদাপ্রভরু আগমলনর’ অ্থয মমাকশ 
( মূসা ‘আলাইকহস সালাম) - মক তাওরাত প্রদান করা। এেং 
‘মসয়ীর হইলত তাহালদর প্রকত উকদত হইললন’ অ্থয র্ীশু 
( ঈসা ‘আলাইকহস সালাম) - মক ইিীল প্রদান করা। আর 
‘পারণ পেযত হইলত আপন মতি প্রকাশ ককরললন’ অ্থয 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর প্রকত কুরআন 
নাকর্ল করা। আর ‘পারণ’ পেযত মক্কার এককট পেযত,  র্ালক 
েতযমালন মহরা গুহা েলা হয়। এর প্রমাণ হললা,  আকদপুস্তলক 
২১: ২০ হর্রত ইসমাঈল ‘আলাইকহস সালাম এেং তার মাতা 
সম্পলকয েলা হলয়লছ,  “পলর ঈশ্বর োলককটর সহেতযী হইললন,  
আর মস েড় হইয়া উকিল,  এেং প্রান্তলর থাককয়া ধনুধযর 
হইল। মস পারণ- প্রান্তলর েসকত ককরল। আর তাহার মাতা 
তাহার কেোহালথয কমসর মদশ হইলত এক কন্যা অ্কনল।” 

এ কথা স্বীকতত মর্,  ইশ্মালয়ল ( ইসমাঈল ‘আলাইকহস 
সালাম)  এেং তার মাতার অ্েস্থান মক্কায় কছললা। কালিই 
পারণ পেযত েললত মক্কার মকালনা পেযতই মকেল উলদ্দশ্য 
হলত পালর!   

গ.  োইলেললর তাওরাত েলল খযাত পুরাতন কনয়লম রলয়লছ,  
“কর্হূদা হইলত রািদ-  র্াইলে না,  তাহার চরণর্ুগললর মধয 
হইলত কেচারদ-  র্াইলে না,  মর্ পর্যন্ত শীললা না আইলসন;  
িাকতগণ তাোঁহারই আজ্ঞােহতা স্বীকার ককরলে।” ( আকদপুস্তক 
৪৯: ১০)  সূত্র:  
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উি পলদ ‘শীললা’ েলল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লামলকই েুোলনা হলয়লছ। মকননা,  এ শলের অ্থয 
হললা,  সকললই র্ার কনকট উৎসকগযত। এ গুণকট রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর িন্যই প্রলর্ািয হয়। 
কারণ,  কতকনই সকল নেী- রাসূলগলণর সরদার কছললন,  তাই 
সকললই তার িন্য উৎসকগযত হওয়া স্বাভাকেক। এ সম্পলকয 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরন-  

 أنا سيد ولد آدم
অ্থয:  “আকম আদম সন্তানলদর মলধয সেযলেষ্ঠ” ( মুসনালদ 
আহমাদ:  হাদীস নং ১০৯৭২)  

ঘ.  তাওরালতর উকল্লকখত স্থালন আলরা েলা হলয়লছ-  “িাকতগণ 
তাোঁহারই আজ্ঞােহতা স্বীকার ককরলে।” ( আকদ পুস্তক ৪৯: ১০)  
সূত্র:  

 

এ কথাকট একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর মিলত্রই প্রলর্ািয হয়। কতকনই ককয়ামত পর্যন্ত 
আগত সকল িাকত ও সকল মানুলষর নেী। এ প্রসলঙ্গ 
কুরআন মািীলদ ইরশাদ হলয়লছ-  

ي رَسُولُ اللَِّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
ِ
 قُلْ يَا أَيُِّهَا النَِّاسُ إِنِّ

 “( মহ নেী!  েলুন, )  মহ মলাক সকল!  আকম মতামালদর 
সকললর প্রকত আল্লাহর রাসূলরূলপ মপ্রকরত হলয়কছ।” ( সূরা 
আ‘রাফ:  আয়াত নং ১৫৮)  

উপর্ুযি োকয মথলক আলরককট কেষয় স্পষ্ট েুো র্ায় মর্,  
শীললার আগমন হলল ইয়াহুদীলদর রািত্ব ও িাতীয় প্রভাে-
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প্রকতপকে কেলুপ্ত হলয় র্ালে। এ কেষয়কট র্থাথযই ঘলটকছল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর পর।  

ঙ.  “মূসা ‘আলাইকহস সালাম েললন,  “তখন সদাপ্রভু 
আমালক ককহললন,  উহারা ভালই েকলয়ালছ। আকম উহালদর 
িন্য উহালদর ভ্রাততগলণর মধয হইলত মতামার সদতশ এক 
ভােোদী উৎপন্ন ককরে,  ও তাোঁহার মুলখ আমার োকয কদে;  
আর আকম তাোঁহালক র্াহা র্াহা আজ্ঞা ককরে,  তাহা কতকন 
উহাকদগলক েকললেন। আর আমার নালম কতকন আমার মর্ 
সকল োকয েকললেন,  তাহালত মর্ মকহ কণযপাত না ককরলে,  
তাহার কালছ আকম প্রকতলশাধ লইে।” ( কিতীয় কেেরণ ১৮: ১৭-

১৯)  সূত্র:  

 

তাওরালতর উকল্লকখত ভকেষ্যিাণী কনঃসলেলহ আলখরী নেী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সম্পলকযই করা 
হলয়লছ। মকননা,  উি োণীলত েলা হলয়লছ ‘তালদর ভাইলদর 
মধয হলত একিন নেী মপ্ররণ করলো’। এখালন ‘তালদর’ 
েলল েনী ইসরাঈললক েুোলনা হলয়লছ এেং ‘ভাইলদর’ েলল 
ইসমাঈল ‘আলাইকহস সালালমর েংশধরগণলক েুোলনা হলয়লছ। 
মকননা,  েনী ইসরাঈল ো ইসহাক ‘আলাইকহস সালালমর 
েংশধরগণ হললন েনী ইসমাঈল ো ইসমাঈল ‘আলাইকহস 
সালালমর েংশধরগলণর ভাই। তাওরালতর আকদ পুস্তলকর ১৬নং 
অ্ধযালয়র ১২নং অ্নুলচ্ছলদ েনী ইসমাঈললক েনী ইসরাঈললর 
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ভাই েলল উলল্লখ করা হলয়লছ। আর এ কথা সেযিন কেকদত 
মর্,  হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম- ই 
ইসমাঈল ‘আলাইকহস সালালমর েংশধলরর মলধয মপ্রকরত 
একমাত্র নেী ও রাসূল। সুতরাং তাওরালতর উপর্ুযি 
ভকেষ্যিাণীলত তাোঁর আগমলনরই সুসংোদ মদওয়া হলয়লছ।  

উকল্লকখত োণীলত আলরা েলা হলয়লছ,  ‘তার র্োন কদলয়ই 
আকম আমার কথা েললো’। প্রাচীন োংলা অ্নুোলদ মলখা 
আলছ-  ‘তাহার মুলখ আমার োকয কদে’। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সম্পলকয পকেত্র কুরআলন আল্লাহ 
তা‘আলা ইরশাদ কলরন-  

 ( إِنْ هُوَ إاِلَِّ وَحْيٌ يُوحَى3وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى )
অ্থয:  “কতকন র্া েললন,  তা ওহী ( প্রতযালদশ) ,  র্া তার 
কনকট প্রদান করা হয়।” ( সূরা নািম:  আয়াত নং ৩)  

অ্পর আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা েললন-  

 إِنَِّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 
অ্থয:  “ওহীর োণী সকন্নলেশন ও আপনার মুলখ েণযনা করালনা 
আমার উপর ন্যস্ত।” ( সূরা ককয়ামা:  আয়াত নং ১৭)  

তাওরালতর েণযনায় েুোলনা হলয়লছ- অ্ন্যান্য নেীলক মর্ভালে 
কলকখত আকালর আল্লাহর ককতাে মদওয়া হলয়লছ,  উি নেীলক 
মসভালে মদওয়া হলে না। েরং আল্লাহর কালাম তার মুলখ 
তুলল মদওয়া হলে। আর এ কথা মতা সোরই িানা মর্,  
হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামলক কলকখত 
আকালর মকালনা ককতাে মদওয়া হয়কন,  েরং আল্লাহ তা‘আলা 
স্বীয় কালাম পকেত্র কুরআন মািীদ তার উপর একটু একট ু

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


192 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

কলর অ্েতীণয কলরলছন,  র্া তার র্োলনই পকিত ও প্রচাকরত 
হলয়লছ। পকেত্র কুরআলনর আয়ালতও একথা স্পষ্টভালে েলা 
হলয়লছ।  

কিেধলমযর এককট দােী ও তার পর্যাললাচনা 
হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম কততযক আলখরী নেী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আগমলনর সুসংোদ প্রদান 
করার কারলণই ইয়াহুদীরা হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম 
ছাড়াও আলরা একিন আলখরী নেীর অ্লপিায় কছললা। 
আমালদর কিোন েন্ধরুা দােী কলরন মর্,  হর্রত মূসা 
‘আলাইকহস সালালমর উম্মত ইস্রালয়ল িাকত ো ইয়াহুদীগণ 
র্ীশু কিে ( ঈসা ‘আলাইকহস সালাম)  ও এলীয় ( ইকলয়াস 
‘আলাইকহস সালাম)  ছাড়া অ্ন্য মকালনা ভােোদীর ো আলখরী 
র্ামানার নেীর আগমলনর আশা করলতা না!  োইলেললর 
েণযনামলত তালদর এ দােী সকিক প্রমাকণত হয় না।  

মর্াহন ১: ১৯- ২২- এ রলয়লছ,  “আর মর্াহলনর সািয এই,  
র্খন ইহুদীগণ কলয়কিন র্ািক ও মলেীয়লক কদয়া 
কর্রূশাললম হইলত তাহার কালছ এই কথা কিজ্ঞাসা ককরয়া 
পািাইললা,  আপকন মক? তখন কতকন স্বীকার ককরললন,  
অ্স্বীকার ককরললন না;  কতকন স্বীকার ককরললন মর্,  আকম 
মসই িীষ্ট  নই। 

তাহারা তাহালক কিজ্ঞাসা ককরল,  তলে কক? আপকন নাকক 

একলয় ? কতকন েকলললন,  আকম নই। আপকন কক মসই 

ভােোদী ? কতকন উের ককরললন,  না। তখন 

তাহারা তাহালক ককহল,  আপকন মক?. . . ” সূত্র:  
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োইলেললর উকল্লকখত েণযনা িারা িানা র্ায় মর্,  ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর আগমলনর আলগ মথলকই ইয়াহুদীরা র্ীশু 
কিে ও একললয়র ন্যায় আলরা একিন ভােোধীর আগমলনর 
প্রতীিা করলতা। আর এই ভােোদীর কেষয়কট তালদর মালে 
এতটা প্রকসে কছললা মর্,  তালক কচকহ্নত করার িন্য তার 
নাম পকরচয় েলার দরকার হলতা না;  েরং ‘মসই ভােোদী’ 
েলললই সোই েুেলতা। কালিই আমালদর কিোন েন্ধলুদর 
এ দােী মর্,  ‘র্ীশু কিেই মশষ ভােোদী ( নেী)  কছললন,  
তার পলর আর মকালনা ভােোদী আগমন করলেন না’ 
োইলেললর আললালক মমালটই সকিক েলল প্রতীয়মান হয় না!  

োইলেললর ইকিল অ্ংলশ মশষ নেীর ভকেষ্যিাণী 
মশষ নেীর আগমনকালল কিোনলদর ইকিলল মর্ মশষ নেী 
কহলসলে হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর 
গুণােলী উলল্লখ কছললা,  একাকধক ঘটনার মাধযলম তার প্রমাণ 
পাওয়া র্ায়-  

১.  োলক েয়লস নেীিীর কসকরয়ায় গমন এেং েুসরা এলাকার 
কিোন পাদ্রী এেং ইকিললর আললম ‘োহীরা’ কততযক নেীিীলক 
মদলখ আলখরী নেী কহলসলে কচকহ্নত করার ঘটনা,  র্া 
ইলতাপূলেয উলল্লখ করা হলয়লছ।  
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২.  মহরা গুহায় কিেরাঈল ‘আলাইকহস সালালমর আগমলনর 
মাধযলম নেুয়তপ্রাকপ্তর পর হর্রত খাকদিা রাকর্.  কততযক 
নেীিীলক ওরাকা ইেলন নওলফল- কর্কন কখোন হওয়ার 
পাশাপাকশ ইকিললর আললম কছললন- এর কালছ কনলয় র্াওয়া 
এেং ওরাকা কততযক আলখরী নেী কহলসলে নেীিীলক কচকহ্নত 
করার ঘটনা।  

উকল্লকখত গুণােলী হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম ছাড়া অ্ন্য কালরা মলধয পাওয়া র্ায় না। সুতরাং 
এ কথা সুস্পষ্ট মর্,  উকল্লকখত ভকেষ্যিাণীগুললার িারা হর্রত 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামই উলদ্দশ্য।  

৩.  প্রচকলত োইলেললর ইকিল অ্ংলশ রলয়লছ,  হর্রত ঈসা 
মসীহ ‘আলাইকহস সালাম েললন,  “মতামালদর কনকলট থাককলত 
থাককলতই আকম এই সকল কথা ককহলাম। ককন্তু মসই সহায়,  
পকেত্র আত্মা,  র্াোঁহালক কপতা আমার নালম পািাইয়া কদলেন,  
কতকন সকল কেষলয় মতামাকদগলক কশিা কদলেন।” ( মর্াহন 
১৪: ২৫- ২৬)  সূত্র:   

 

৪.  ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আলরা েললন,  “তথাকপ আকম 
মতামাকদগলক সতয েকললতকছ,  আমার র্াওয়া মতামালদর পলি 
ভাল,  কারণ আকম না মগলল ‘মসই সহায়’ মতামালদর কনকলট 
আকসলেন না।” ( মর্াহন ১৬: ৭- ৮)  সূত্র:  
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এ ভকেষ্যিাণীলত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম স্পষ্টভালেই ‘মসই 
সহায়’ েলল তার পলর আগমনকারী মশষ নেী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর ভকেষ্যিাণী কলরলছন।  

৫.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম স্বীয় োলরািন কশষ্যলক 
ধমযপ্রচালরর দাকয়ত্ব কদলয় পািালনার সময় েললন,  “আর 
মতামরা র্াইলত র্াইলত এই কথা প্রচার কর,  স্বগয- রািয 
সকন্নকট হইল।” ( মকথ ১০: ৭)  সূত্র:   

 

৬.  অ্পর েণযনায় রলয়লছ,  হর্রত ইয়াহইয়া ‘আলাইকহস 
সালাম ও হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম এ কথার তােলীগ 
করলতন মর্,  “তাওো কলরা। কারণ,  মেলহশতী রািয কালছ 
এলস মগলছ।” ( মকথ ৩: ১- ২,  ৪:  ১২- ১৭)  সূত্র:  

 

৭.  অ্ন্যত্র উলল্লখ করা হলয়লছ,  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালাম আলরা সেরিন উম্মতলক তােলীলগ পািাোর িন্য 
োছাই করললন এেং র্াোর সময় তালদরলক উপলদশ কদললন,  
“আর মসখানকার পীকড়তকদগলক সুস্থ ককরও,  এেং তাহাকদগলক 
েকলও,  ঈশ্বলরর রািয মতামালদর সকন্নকট হইল।” ( লূক 
১০: ৯)  সূত্র:  

 

উপর্ুযি ভকেষ্যিাণী িারা েুো র্ায় মর্,  ‘মেলহশতী রািয/  
ঈশ্বলরর রািয’ িারা ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কততযক আনীত 
নািালতর পথ ছাড়া অ্ন্য মকালনা একটা উেম পলথর কথা 
েণযনা করা উলদ্দশ্য। আর তা হললা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর আনীত পথ। হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
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সালাম ও হর্রত ইয়াহইয়া ‘আলাইকহস সালাম এেং ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর কশষ্যলদর র্ামানায় উি মেলহশতী রািয 
আলসকন। নতুো তারা তা প্রকালশর সময় কালছ এলস মগলছ 
মলময দাওয়াত প্রদান করলতন না এেং কশষ্যলদরলকও এ 
কেষলয় উপলদশ কদলয় মর্লতন না।  

৮.  কর্শাইর পুস্তলকর ২১ নং অ্ধযালয় েলা হলয়লছ,  ‘১৩ 
আরে মদলশর উপলর দাকয়ত্ব:  মহ দদানীয় পকথক দলসমূহ,  
মতামরা আরলে েলনর মলধয রাকত্র র্াপন ককরলে। ১৪ মতামরা 
ততকষলতর কালছ িল আন,  মহ মটমা মদশোসীরা মতামরা অ্ন্ন 
লইয়া পলাতকলদর সকহত সািাৎ কর। ১৫ ‘মকননা তাহারা 
খলের সম্মখু হইলত,  কনলষ্কাকষত খলের,  আককষযত ধনুর ও 
ভারী র্ুলের সম্মখু হইলত পলায়ন ককরল।’ ১৬ মকননা,  
তাহারা কথা ককহললন,  মেতনিীেীর েৎসলরর ন্যায় আর এক 
েৎসর কাল মলধয মকদলরর সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইলে ১৭ আর 
মকদর- েংশীয় েীরগলণর মলধয অ্ি ধনুধযর মাত্র অ্েকশষ্ট 
থাককলে,  কারণ সদাপ্রভ,ু  ইস্রালয়ললর ঈশ্বর,  এই কথা 
েকলয়ালছন।” সূত্র:  
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এখালন স্পষ্টভালে রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর কহিরত ও েদলরর র্ুলে কুরাইশলদর পরািলয়র 
কথা েলা হলয়লছ। কহিরলতর সময় রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম উন্মুি তরোরীর সম্মখু মথলক পলায়ন 
কলরন। পকথমলধয ‘মটমা’ ( তাইমা/ কতহামার) - এর উলম্ম 
মা’োলদর কনকট মথলক পাকন,  দুগ্ধ ইতযাকদ গ্রহণ কলরন। 
পরেতযী এক েছলরর মলধয েদলরর র্ুলে মকদলরর ো আরলের 
প্রতাপ লুপ্ত হয়। তালদর অ্কধকাংশ প্রকসে মর্াো এ লড়াইলয় 
কনহত হয়। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর 
কহিরত ও েদর র্ুে ছাড়া অ্ন্য মকালনা মিলত্র এ ভকেষ্যিাণীর 
প্রলয়াগ সম্ভে নয়।  

৯.  হেক্কূলকর পুস্তলকর তততীয় অ্ধযালয়র েিেয:  “৩ ঈশ্বর 
পতমন হইলত আকসলতলছন,  পারণ পেযত হইলত পকেত্রতম 
আকসলতলছন। আকাশমন্ডল তাহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন। পতকথেী 
তাহার প্রশংসায় [ হাম্দ]  পকরপূণয।”  

োইলেললর েণযনামলতই পারণ পেযত মক্কার প্রান্তলর,  মর্খালন 
ইসমাঈল ‘আলাইকহস সালাম ও তার েংশধর েসকত কলরন। 
এখালন ‘পকেত্রতম’ েললত স্পষ্টতই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামলক েুোলনা হলয়লছ। কেলশষত ‘পতকথেী 
তাহার প্রশংসায় [ হামদ]  পকরপূণয’ েলল স্পষ্টই তার নাম 
‘মুহাম্মাদ’ ো প্রশংকসত েুোলনা হলয়লছ!  

১০.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েললন,  “মতামরা র্কদ 
আমালক মপ্রম কর,  তলে আমার আজ্ঞা সকল পালন ককরলে। 
আর আকম কপতার কনকলট কনলেদন ককরে,  এেং কতকন আর 
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এক সহায় মতামাকদগলক কদলেন,  মর্ন কতকন কচরকাল 
মতামালদর সলঙ্গ থালকন;  কতকন সলতযর আত্মা;  িগৎ তাোঁহালক 
গ্রহণ ককরলত পালর না,  মকননা মস তাোঁহালক মদলখ না,  
তাোঁহালক িালনও না;  মতামরা তাোঁহালক িান,  কারণ কতকন 
মতামালদর কনকলট অ্েকস্থকত কলরন ও মতামালদর অ্ন্তলর 
থাককলেন।” ( মর্াহন ১৪: ১৫- ১৭)  সূত্র:  

 

১১.  হর্রত ঈসা মসীহ ‘আলাইকহস সালাম আলরা েললন,  
“মতামালদর কনকলট থাককলত থাককলতই আকম এই সকল কথা 
ককহলাম। ককন্তু মসই সহায়,  পকেত্র আত্মা,  র্াোঁহালক কপতা 
আমার নালম পািাইয়া কদলেন,  কতকন সকল কেষলয় 
মতামাকদগলক কশিা কদলেন,  এেং আকম মতামাকদগলক র্াহা 
র্াহা েকলয়াকছ,  মসই সকল িরণ করাইয়া কদলেন। ( মর্াহন 
১৪: ২৫- ২৬)  সূত্র:  

 

১২.  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েললন,  “আকম 
মতামালদর সকহত আর কথা েকলে না,  কারণ িগলতর 
অ্কধপকত আকসলতলছ. . . ! ” ( মর্াহন ১৪: ২৫- ৩০)  সূত্র:  
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১৩.  ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আলরা েললন,  “তথাকপ আকম 
মতামাকদগলক সতয েকললতকছ,  আমার র্াওয়া মতামালদর পলি 
ভাল,  কারণ আকম না মগলল,  ‘মসই সহায়’ মতামালদর কনকলট 
আকসলেন না;  ককন্তু আকম র্কদ র্াই,  তলে মতামালদর কনকলট 
তাোঁহালক পািাইয়া কদে। আর কতকন আকসয়া পালপর সম্বলন্ধ,  
ধাকমযকতার সম্বলন্ধ ও কেচালরর সম্বলন্ধ,  িগৎলক মদাষী 
ককরলেন।” ( মর্াহন ১৬: ৭- ৮)  সূত্র:  

 

১৪.  ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আলরা েললন,  “পরন্তু কতকন,  
সলতযর আত্মা,  র্খন আকসলেন,  তখন পথ মদখাইয়া 
মতামাকদগলক সমস্ত সলতয লইয়া র্াইলেন;  কারণ কতকন আপনা 
হইলত ককছু েকললেন না,  ককন্তু র্াহা র্াহা শুলনন,  তাহাই 
েকললেন,  এেং আগামী ঘটনাও মতামাকদগলক িানাইলেন।” 
( মর্াহন ১৬: ১৩)  সূত্র:  

 

উকল্লকখত োণীগুললালত হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর আগমলনর সুসংোদ প্রদান করা হলয়লছ। কিোন 
পাদ্রীরা এসে োণীর মলধয অ্লনক রদেদল কলরলছ,  মর্ন 
এসে োণীর প্রলয়াগলিত্র হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম না হলয় ঈসা ‘আলাইকহস সালাম হন। ককন্তু মশষ 
অ্েকধ তারা সফল হলত পালরকন। কারণ,  এসে োণীর মলধয 
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এমন সে গুণােলীর কথা উলল্লখ করা হলয়লছ,  মর্গুললা 
হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর মলধয পাওয়া র্ায় না,  
েরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর মলধযই পাওয়া 
র্ায়।  

কীভালে এসে গুণােলী হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর মলধয পাওয়া র্ায় তা গভীরভালে লিয করুন-  

ক.  েলা হলয়লছ,  “কতকন কেশ্বাসীলদর কালছ কচরকাল থাকলেন” 
অ্থযাৎ তাোঁর আদশয ও আনীত মুকির পথ ককয়ামত পর্যন্ত 
কার্যকর থাকলে। এই গুণ হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর সলঙ্গই সম্পতি। কারণ,  কতকনই ককয়ামত পর্যন্ত 
সারাকেলশ্বর িন্য একমাত্র নেী ও রাসূল।  

খ.  েলা হলয়লছ,  “কতকন সমস্ত কেষয় মানুষলক কশিা কদলেন।” 
ইসলামই একমাত্র ধময মর্খালন মানুষলক তার িীেলনর 
প্রলয়ািনীয় সমস্ত কেষলয় কশিা মদওয়া হলয়লছ। ইসলালমর 
িারা এই িীনী পূণযতার মঘাষণা মদওয়া হলয়লছ কেদায় হলজ্জর 
সময় আরাফার কদন পকেত্র কুরআলনর আয়াত নাকর্ল কলর।  

গ.  েলা হলয়লছ,  “ঈসা মসীহ র্া ককছু েলললছন,  মসই 
সমস্ত কথা কতকন কেশ্বাসীলদর মলন ককরলয় কদলেন”। আল-
কুরআন এ েযাপালর সািী মর্,  মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর কশিা কেশ্বোসীলক িরণ 
ককরলয় কদলয়লছন।  

ঘ.  েলা হলয়লছ,  “কতকনই ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর কেষলয় 
সািয কদলেন,  তাোঁর সম্পলকয েললেন।” কুরআলনর কেকভন্ন 
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আয়ালত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ঈসা 
‘আলাইকহস সালাম সম্পলকয সািয কদলয়লছন।  

ঙ.  েলা হলয়লছ,  “ঈসা ‘আলাইকহস সালাম না মগলল মসই 
সাহার্যকারী কেশ্বোসীর কনকট আসলেন না।” োস্তলেই ঈসা 
‘আলাইকহস সালামলক উকিলয় মনওয়ার প্রায় পাোঁচশত েছর পর 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম দুকনয়ালত এলসলছন।  

চ.  েলা হলয়লছ,  “কতকন এলস পাপ,  ধাকমযকতা ও কেচার 
সম্বলন্ধ িগতোসীলক মদাষী সােযস্ত করলেন।” এটাও মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কলরলছন। মর্মন:  কিোনরা 
কতন মখাদা মালন,  আল্লাহর সন্তান আলছ েলল দােী কলর 
এেং আদম ‘আলাইকহস সালালমর কনকদযষ্ট গালছর ফল খাওয়ার 
দায় তার সন্তানলদর কাোঁলধ চাকপলয় মদয়। অ্থচ এটা মকালনা 
ন্যায় কেচার হলত পালর না মর্,  একিলনর মদাষ অ্লন্যর 
কাোঁলধ চাকপলয় মদওয়া হলে।  

আর কিোনরা ধাকমযকতা েললত মলন কলর,  শুধ ু এ কথা 
মলন প্রালণ কেশ্বাস করা মর্,  ‘ঈসা মসীহ কেশ্বোসীর 
পাপলমাচলনর িন্য ক্রুশকেে হলয় মারা মগলছন।’ তারা আলরা 
কেশ্বাস কলর মর্,  শরী‘আত মলতা চললল মুকি মনই। হর্রত 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এ উভয় কেষলয় 
কিোনলদরলক মদাষী সােযস্ত কলরলছন। কতকন ক্রুশ- এর 
কেশ্বাসলক কশরক ও কুরআন কেলরাধী েলললছন এেং শুধুমাত্র 
শরী‘আত মানার মলধয মুকির মঘাষণা কলরলছন।  

ছ.  েলা হলয়লছ,  “মসই সলতযর আত্মা মানুষলক পথ মদকখলয় 
পূণয সলতয কনলয় র্ালেন।” আল্লাহ তা‘আলা হর্রত মুহাম্মাদ 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর প্রকত কুরআন নাকর্ল কলর 
িীনলক পূণযতায় মপৌোঁলছ কদলয়লছন,  র্া কেদায় হলজ্জর সময় 
নাকর্লকতত আয়ালত েলা হলয়লছ।  

ি.  েলা হলয়লছ,  “কতকন কনি মথলক কথা েললেন না,  র্া 
শুলনন তা- ই েললেন।” আল- কুরআলনর সূরা নািলম মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সম্পলকয এ কথাই েলা 
হলয়লছ-  

 ○وْحّٰىيُ وَحْيٌ ااِلَِّ  هُوَ  اِنْ ○الْهَوّٰى عَنِ  يَنطِقُ وَمَا
অ্থয:  “কতকন কনলির মনগড়াভালে কথা েললন না;  েরং তা 
হলচ্ছ ওহী,  র্া তার কনকট প্রদান করা হলয়লছ।” ( সূরা নািম:  
আয়াত নং ৩)  

ে.  েলা হলয়লছ,  “কতকন আগামী ঘটনাও কেশ্বোসীলক 
িানালেন।” এর হািালরা প্রমাণ আলছ মর্,  মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম অ্লনক ভকেষ্যিাণী কলরলছন মর্গুললা 
অ্িলর অ্িলর প্রকতফকলত হলয়লছ। এ সম্পলকয েণযনা পকেত্র 
কুরআলনর সূরা রূলমও রলয়লছ।  

ঞ.  েলা হলয়লছ,  “কতকন ঈসা ‘আলাইকহস সালামলক 
মকহমাকিত করলেন।” মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
আল- কুরআলনর মাধযলম ঈসা ‘আলাইকহস সালাম সম্পলকয 
অ্লনক োস্তে তথয তুলল ধলরলছন,  মর্গুললা িারা ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর সম্মান ও মর্যাদা েতকে মপলয়লছ।  

আললাকচত ছয়কট পর্যাললাচনার সারসংলিপ এেং আহ্বান 

প্রথম কেষয়:  কিেধলময অ্নুসরণীয় মক? র্ীশু কিে,  নাকক 
মসন্ট পল?  
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হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েললন,  “মলন কলরা না আকম 
মতৌরাত ককতাে আর নেীলদর ককতাে োকতল করলত এলসকছ। 
আকম মসগুললা োকতল করলত আকসকন েরং পূণয করলত 
এলসকছ। . . . মূসার শরী‘আলতর মলধয মছাট একটা হুকুমও 
মর্ মকউ অ্মান্য কলর এেং মলাকলক তা অ্মান্য করলত কশিা 
মদয় তালক মেলহশতী রালিয সেলচলয় মছাট েলা হলে।” ( মকথ 
৫: ১৭- ১৯)  সূত্র:  

 

শরী‘আত মানার েযাপালর হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
সুস্পষ্ট েিেয থাকার পরও কিেধলময এর কেপরীলত 
‘শরী‘আত োকতল” মলময মসন্ট পললর েিেয [সূত্র:  এ কেষলয় 
মসন্ট পল েললন,  “েযেস্থা (শরীয়ত) ত মক্রাধ (মখাদার গিে) সাধন কলর;  
ককন্তু মর্খালন েযেস্থা নাই,  মসখালন েযেস্থা লঙ্ঘনও নাই।”( মরামীয় ৪:১৫)] 
মমলন মনওয়া হলচ্ছ। অ্গ্রহণলর্াগয দলীল- প্রমালণর আললালক 
তারই মতাদশয ও কচন্তাধারার অ্নুসরণ করা হলচ্ছ এেং 
শরী‘আত না মমলন মকেল ‘র্ীশু কিলে কেশ্বাস রাখার িারাই 
মুকি পাওয়া র্ালে মলময ধারণা করা হলচ্ছ. . . !  [ সূত্র:  এ 
কেষলয় মসন্ট পল েললন,  “তথাকপ েুকেয়াকছ,  েযেস্থার কার্য মহতু নয়,  মকেল 
র্ীশু িীলষ্ট কেশ্বাস িারা মনুষ্য ধাকমযক গকণত হয়। মসই িন্য আমরাও িীষ্ট র্ীশুলত 
কেশ্বাসী হইয়াকছ,  মর্ন েযেস্থার কার্য মহত ুনয়,  ককন্তু িীলষ্ট কেশ্বাস মহত ুধাকমযক 
গকণত হই;  কারণ েযেস্থার কার্য মহতু মকান মনুষ্য ধাকমযক গকণত হইলে না।” 
( গালাতীয় ২:১৬)] 
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কিতীয় কেষয়:  ‘োইলেল’ কক আল্লাহর নাকর্লকতত তাওরাত ও 
ইকিল,  নাকক মসন্ট পললর ধমযগ্রন্থ? 
১.  হর্রত দাঊদ ‘আলাইকহস সালাম [সূত্র:  হর্রত দাঊদ আলাইকহস 
সালাম সম্ভােয কিেপূেয ১০১০ অ্লে কফকলকস্তলন েনী ইসরাঈললর প্রকত নেী 

কহলসলে মপ্রকরত হন।] - এর েংলশর শাসক  
[ মর্াকশয়া কেন আলমান]  কিেপূেয ৬৪১ অ্লের কাছাকাকছ 
সমলয় ‘িুদা’ ( )  রালিযর শাসনভার গ্রহণ করার ১৮ 

েছর পলর কহকিয় মাহার্ািক ( (

) ‘সদাপ্রভরু গতলহ’ অ্থযাৎ কর্রুশালললমর ধমযধাম ো 

শললামলনর মকেলরর মলধয মূসা ‘আলাইকহস সালালমর 
তাওরাত মপলয়লছন েলল দােী কলরন। সূত্র:  এ সকল কেষয় ২ 
রািােকল (২২/৩-১১) এেং ২ েংশােকল  (৩৪ /১৪-১৯) কেস্তাকরত েণযনা করা 
হলয়লছ। 

র্কদও হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালাম পর্যন্ত এ ককপকটর 
মকালনা ‘অ্কেকচ্ছন্ন েণযনাসূত্র’ কলকখত ককংো মমৌকখক 
মকালনাভালেই কছললা না।  

২.  কিেপূেয ৫৮৬ অ্লে েযকেলন সম্রাট েুখলত নসর 
সূত্র:  ২ রািােকল ২৫:১-২ 

োদশাহ েখুলত নসলরর হামলার কেেরলণর িন্য পািক আলরা মদখনু: 

মিরুসাললম নগরী ধ্বংস কলর কদলল এই অ্কনভযরলর্াগয ও 
সূত্রকেহীন ককপকটর প্রায় পুলরাটুকুই হাকরলয় র্ায়।  
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৩.  ইয়াহুদী ধলময দােী করা হয়,  েযকেললনর েকেদশা মথলক 
মুকি মপলয় ইর্রা [ হর্রত উর্ালয়র ‘আলাইকহস সালাম]  
তাওরাত পুনরায় সংকলন কলরকছললন। র্কদ তালদর এ েিেয 
মমলনও মনওয়া হয়,  তে ু েললত হয় মর্,  কিেপূেয ১৬১ 
সালল  ( একন্টওকাস) - এর হামলার পর সংককলত 

এ পুস্তকগুললাও ধ্বংস হলয় র্ায়!  একন্টওকালসর এ হামলার 

কেেরণ রলয়লছ ১  গ্রলন্থ-  

মখাদায়ী আইন পুস্তক সমূলহর এমন মকালনা ককপ কছললা না,  
র্া মফোঁলড় মফলা ো ভিীভতূ করা হয়কন। এমন মকালনা মলাক 
পাওয়া মগলল র্ার কনকট এর মকালনা ককপ সংরকিত আলছ 
ো মস মখাদার কেকধ- কেধালনর অ্নুসরণ কলর ( অ্থযাৎ 
ইয়াহুদী) ,  রািার কনলদযশ অ্নুসালর তালক হতযা করা 
হলতা. . !  

এতিসলত্ত্বও কিেধলময োইলেলল উকল্লকখত অ্জ্ঞাতনামা 
মলখকলদর রচনালক অ্গ্রহণলর্াগয দলীল- প্রমালণর আললালক 
হর্রত মূসা ‘আলাইকহস সালালমর উপর অ্েতীণয আসমানী 
গ্রন্থ তাওরালতর মর্যাদা মদওয়া হলচ্ছ. . . ! !   

৪.  কিোন পকন্ডতলদর মলখা এনসাইললাকপকডয়া কব্রটাকনকার 

 -এর েিেয হললা-  
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১৫০ কিোলের কদলক মর্ মকালনা কিোন নাম প্রকাশ না 
কলর,  অ্থো মকালনা প্রকসে োইলেলীয় েযকিত্ব ো র্ীশুর 
কশষ্যলদর নালম েই কলখলত পারলতা। এরূপ কমযলক ছলচাতুকর 
ো প্রতারণা েলল গণয করা হলতা না।  

৫.  মসন্ট পল কমথযা েলার পেধতা প্রসলঙ্গ েললন,  ‘ককন্তু 
আমার কমথযায় র্কদ ঈশ্বলরর সতয তাহার মগৌরোলথয উপকচয়া 
পলড়,  তলে আকমও ো এখন পাপী েকলয়া আর কেচাকরত 
হইলতকছ মকলনা? ( মরামান ৩: ৭)  সূত্র:   

 

এ দু’কট সুস্পষ্ট েিেয সলত্ত্বও োইলেললর নতুন কনয়লম 
উকল্লকখত ককছু অ্জ্ঞাতনামা মলখকলদর রচনা এেং মসন্ট পললর 
কচকিসমূহলক মকালনা গ্রহণলর্াগয দলীল- প্রমাণ ছাড়াই আসমানী 
গ্রন্থ ইকিললর মর্যাদা মদওয়া হলয়লছ!  

তততীয় কেষয়:  কিেধলময স্রষ্টা একিন,  নাকক কতনিন? 
আল্লাহর তাওহীদ ও একত্বোদ সম্পলকয োইলেললর এককট 
সুস্পষ্ট উেতকত এমন-  “আর অ্ধযাপকলদর একিন কনকলট 
আকসয়া তাোঁহাকদগলক তকয কেতকয ককরলত শুকনয়া,  এেং র্ীশু 
তাোঁহাকদগলক কেলিণ উের কদয়ালছন িাকনয়া,  তাোঁহালক 
কিজ্ঞাসা ককরল,  সকল আজ্ঞার মলধয মকানকট প্রথম? র্ীশু 
উের ককরললন,  প্রথমকট এই,  মহ ইস্রালয়ল,  শুন;  আমালদর 
ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু;  আর তুকম মতামার সমস্ত অ্ন্তঃকরণ,  
মতামার সমস্ত প্রাণ,  মতামার সমস্ত মন ও মতামার সমস্ত 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


207 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

শকি কদয়া মতামার ঈশ্বর প্রভুলক মপ্রম ককরলে।” কিতীয়কট 
এই,  মতামার প্রকতোসীলক আপনার মত মপ্রম ককরলে। এই 
দুই আজ্ঞা হইলত েড় আর মকান আজ্ঞা নাই।” 

অ্ধযাপক তাোঁহালক ককহল,  ‘মেশ,  গুরু,  আপকন সতয 
েকলয়ালছন মর্,  কতকন এক,  এেং কতকন েযতীত অ্ন্য নাই;  
আর সমস্ত অ্ন্তঃকরণ,  সমস্ত েুকে ও সমস্ত শকি কদয়া 
তাোঁহালক মপ্রম করা এেং প্রকতোসীলক আপনার মত মপ্রম করা 
সমস্ত মহাম ও েকলদান হইলত মেষ্ঠ। তখন মস েুকেপূেযক 
উের কদয়ালছ মদকখয়া র্ীশু তাহালক ককহললন,  ঈশ্বলরর রািয 
হইলত তুকম দূরেতযী নও।’ ইহার পলর তাোঁহালক মকান কথা 
কিজ্ঞাসা ককরলত আর কাহারও সাহস হইল না। ( মাকয 
১২: ২৮- ৩৪)  সূত্র:  
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 আল্লাহর একত্বোদ সম্পলকয োইলেলল হর্রত ঈসা 
‘আলাইকহস সালালমর এই সুস্পষ্ট েিলেযর পরও কিেধলময 
‘কত্রত্বোদ’ আকীদা [ সূত্র:  কিেধলময কত্রত্বোলদর সারমময হললা- “একিন 
ঈশ্বর কেদযমান,  সম্পূণয পতথক কতনিন কভন্ন কভন্ন েযকি কেদযমান,  কপতা,  
পুত্র ও পকেত্র আত্মা। কতনিলনর প্রলতযক েযকিই ঈশ্বর,  কপতা ঈশ^র,  পুত্র 
ঈশ্বর,  পকেত্রআত্মা ঈশ্বর । কপতা পুত্র নন,  পুত্র পকেত্র আত্মা নন,  কপতা 
পকেত্র আত্মা নন। 

]  মমলন মনওয়া হলচ্ছ!  অ্থচ এ কত্রত্বোদ আকীদার 
েযাপালর োইলেললও মকালনা সুস্পষ্ট ও শকিশালী দলীল মনই।  

চতথুয কেষয়:  কিেধলময ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর অ্ন্তধযান:  
ক্রুলশ হতযা করা হলয়লছ,  নাকক সশরীলর আসমালন উকিলয় 
মনওয়া হলয়লছ? 
ইউলহান্নার োইলেলল রলয়লছ,  র্ীশু েললন,  “মতামরা শুকনয়ালছা 
মর্,  আকম মতামাকদগলক েকলয়াকছ,  আকম র্াইলতকছ,  আোর 
মতামালদর কালছ আকসলতকছ। র্কদ মতামরা আমালক মপ্রম 
ককরলত,  তলে আনে ককরলত মর্,  আকম কপতার কনকলট 
র্াইলতকছ;  কারণ কপতা আমা অ্লপিা মহান। আর এখন,  
ঘকটোর পূলব্বয,  আকম মতামাকদগলক েকললাম,  মর্ন ঘকটলল 
পর মতামরা কেশ্বাস কর।” ( মর্াহন ১৪:  ২৮- ৩০)  সূত্র:  
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হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর এই সুস্পষ্ট ভকেষ্যিাণীর 
পরও কিেধলময  তথা র্ীশু ( ঈসা ‘আলাইকহস 

সালাম) - মক ক্রুশকালষ্ঠ েুকললয় হতযা করা হলয়লছ এেং 

 তথা ‘র্ীশু ক্রুশকালষ্ঠ প্রাণ কদলয় সমস্ত পালপর 

প্রায়কশ্চে কলর কগলয়লছন’ আকীদা মপাষণ করা হলচ্ছ। [সূত্র:  

গালাতীয় ১:৪,  ইব্রীয় ৯:১২,  মরামীয় ৫:১৮-১৯] অ্থচ সংকিষ্ট কেষলয় 
োইলেললর েণযনা মকালনাক্রলমই গ্রহণলর্াগয নয়।  

পঞ্চম কেষয়:  হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর নেয়ুত কক 
সেযিনীন,  নাকক মকেল েনী ইসরাঈললর িন্য? 
ঈসা ‘আলাইকহস সালাম কনলিই েলললছন,  “ঈস্রালয়লকুললর 
হারান মমষ ছাড়া আর কাহার কনকলট আকম মপ্রকরত হই নাই। 
( মকথ ১৫: ২৪)  সূত্র:   

 

হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম মকেল েনী ইসরাঈললর প্রকত 
মপ্রকরত হলয়কছললন মলময োইলেলল উকল্লকখত সুস্পষ্ট োণী 
সলত্ত্বও কিেধমযলক সেযিনীনতার রূপ মদওয়া হলচ্ছ!  অ্থচ এ 
মলময োইলেলল মকালনা গ্রহণলর্াগয দলীল মনই। উপরন্তু 
ককয়ামলতর পূলেয র্খন ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আগমন 
করলেন,  তখন কতকন কনলিও আলখরী নেী হর্রত মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লালমর শরী‘আত অ্নুর্ায়ী আমল 
করলেন।  

ষষ্ঠ কেষয়:  মশষ নেী মক? হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম,  
নাকক হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম? 
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হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালাম েললন,  “মতামরা র্কদ 
আমালক মপ্রম কর,  তলে আমার আজ্ঞা সকল পালন ককরলে। 
আর আকম কপতার কনকলট কনলেদন ককরে,  এেং কতকন আর 
এক সহায় মতামাকদগলক কদলেন,  মর্ন কতকন কচরকাল 
মতামালদর সলঙ্গ থালকন;  কতকন সলতযর আত্মা;  িগৎ তাোঁহালক 
গ্রহণ ককরলত পালর না,  মকননা মস তাোঁহালক মদলখ না,  
তাোঁহালক িালনও না;  মতামরা তাোঁহালক িান,  কারণ কতকন 
মতামালদর কনকলট অ্েকস্থকত কলরন ও মতামালদর অ্ন্তলর 
থাককলেন।” ( মর্াহন ১৪: ১৫- ১৭)  সূত্র:  

 

আলখেী নেী হর্রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লালমর েযাপালর হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস সালালমর 
সুস্পষ্ট েিেয থাকার পরও কিেধলময হর্রত ঈসা ‘আলাইকহস 
সালামলক মশষ নেী মলন করা হয়. . . ! !  অ্থচ কিেধলময 
এ মলময মকালনা এককট প্রমাণও গ্রহণলর্াগযতার কেচালর উেীণয 
হলত পালর না।  

উকল্লকখত ছয়কট কেষলয়র পর্যাললাচনার পর আমরা এ কসোলন্তই 
উপনীত হকচ্ছ মর্,  এ ছয়কট কেষলয় কিেধলমযর আকীদা-
কেশ্বাস প্রমালণ োইলেললর আললালকও গ্রহণলর্াগয প্রমাণ মনই 
এেং মমৌকলকলত্বর কদক মথলক প্রচকলত কিেধময মকালনাভালেই 
পালনীয় নয়,  আর না তা পাললনর মকালনা প্রলয়ািন আলছ।  
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কালিই আমরা কিেধলময কেশ্বাসীলদর কনকট কনলেদন করলো,  
আসুন আমরা সতয গ্রহণ ককর। মকননা,  আমরা কেশ্বাস ককর,  
সকল ধলমযই সতয ও ন্যালয়র পথ গ্রহলণর আহ্বান করা 
হলয়লছ। এ কনলদযশনা ইসলাম ধলময মর্মন রলয়লছ,  মতমকন 
কিেধলমযও রলয়লছ।  

 “মতামরা চুকর ককরও না এেং আপন অ্পন স্বিাতীয়লক 
েঞ্চনা ককরও না ও কমথযা ককহও না।” ( মলেীয় ১৯/ ১১)  

আর সকল আললাচনা ও পর্যাললাচনার পর সতয,  সকিক এেং 
গ্রহণলর্াগয মকেল ইসলাম- ই,  এর মকালনা কেকি মনই। 
পকেত্র কুরআলন কারীলম আল্লাহ তা‘আলা েললন,   

 وَمَنْ يَْْتَغِ غَيْرَ اإلِْسًْلَمِ دِينًا فَلَنْ يُقَْْلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اْلْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
মর্ েযকিই ইসলাম ছাড়া অ্ন্য মকালনাও িীন অ্েলম্বন করলত 
চাইলে,  তার মথলক মস িীন কেুল করা হলে না এেং 
আলখরালত র্ারা মহা িকতগ্রস্ত মস তালদর অ্ন্তভুযি হলে। 
( সূরা আল ইমরান;  আয়াত নং ৮৫)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


212 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

 

 

 

 

 

 

োইলেললর পরুাতন কনয়লমর পসু্তকসমহূ 

পরুাতন কনয়ম 
১ আকদপুস্তক 
২ র্াত্রাপুস্তক 
৩ মলেীয়পসু্তক 
৪ গণনাপুস্তক 
৫ কিতীয় কেেরণ 
৬ কর্লহাশূয় 
৭ কেচারকততযগণ 
৮ রূলতর কেেরণ 
৯ ১ শমূলয়ল 

১০ ২ শমূলয়ল 
১১ ১ রািােকল 
১২ ২ রািােকল 
১৩ ১ েংশােকল 
১৪ ২ েংশােকল 
১৫ ইষরা 
১৬ নকহকময় 
১৭ ইলষ্টর 
১৮ ইলয়াে 
১৯ গীতসংকহতা 
২০ কহলতাপলদশ 
২১ উপলদশক 
২২ পরমগীত 
২৩ কর্শাইয় 
২৪ কর্রকময় 
২৫ কেলাপ 
২৬ কর্কহলষ্কল 
২৭ দাকনলয়ল 
২৮ মহালশয় 
২৯ মর্ালয়ল 
৩০ আলমাষ 
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৩১ ওেকদয় 
৩২ মর্ানা 
৩৩ মীখা 
৩৪ নহূম 
৩৫ হেক্ককু 
৩৬ সফকনয় 
৩৭ হগয়  
৩৮ সখকরয় 
৩৯ মালাকখ 

  

োইলেললর নতুন কনয়লমর পুস্তকসমূহ 

নতনু কনয়ম 
১ মকথ 
২ মাকয 
৩ লূক 
৪ মর্াহন 
৫ মপ্রকরত্ 
৬ মরামীয় 
৭ ১ ককরন্থীয় 
৮ ২ ককরন্থীয় 
৯ গালাতীয় 

১০ ইকফষীয় 
১১ কফকলপীয় 
১২ কলসীয় 
১৩ ১ কথষলনীকীয় 
১৪ ২ কথষলনীকীয় 
১৫ ১ তীমকথয় 
১৬ ২ তীমকথয় 
১৭ তীত 
১৮ কফলীমন 
১৯ ইব্রীয় 
২০ র্ালকাে 
২১ ১ কপতর 
২২ ২ কপতর 
২৩ ১ মর্াহন 
২৪ ২ মর্াহন 
২৫ ৩ মর্াহন 
২৬ কর্হূদা 
২৭ প্রকাকশত োকয 
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১.  কুরআনুল কারীম 

২.  মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. ,  তাফসীলর মা‘আকরফুল কুরআন,  
ইদারালয় আশরাফী,  মদওেে,  ইকন্ডয়া 

৩.  সহীহ েুখারী 

৪.  সহীহ মুসকলম 

৫.  সুনালন কতরকমিী 

৬.  সুনালন ইেলন মািাহ 

৭.  মুসনালদ আহমাদ 

৮.  দালাকয়লনু নেুওয়যাহ কলল োইহাকী 

৯.  আস্সুনানুল কুেরা কলন্ নাসায়ী 

১০.  তাোরানী আওসাত 

১১.  পকেত্র োইলেল পুরাতন ও নতনু কনয়ম ( োংলালদশ োইলেল 
মসাসাইকট,  ঢাকা,  ১৯৭৩)  

১২.  ককতােুল মমাকাদ্দাস,  োংলালদশ োইলেল মসাসাইকট ( ২০০৬)  

১৩.  আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ইেন খলীলুর রাহমান কীরানেী,  ইর্হারুল 
হক.  ( ইসলাকমক ফাউলন্ডশন োংলালদশ,  ২০০৮)  

১৪.  মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী,  োইলেল মস কুরআন তাক,  
মাকতাোলয় দারুল উলূম করাচী,  ( ২০১০ঈ.  ১৪৩১কহ. )  

১৫.  ড.  মখােকার আেুল্লাহ িাহাঙ্গীর,  ককতােুল মমাকাদ্দাস,  ইকিল 
শরীফ ও ঈসায়ী ধময,   ( ২০১৩)  

১৬.  শাহীন মযাকাকরয়াস,  তারীখুল ইসরাইকলয়যীন ( কমসর ১৯০৯)  
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