মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার পর অন্য ককান ধর্মে মুহি আর্ে হবশ্বাস করর্ল ঈমান থাকর্ব না
স ৃহির শুরু কথর্ক মানবজাহির হহদায়ার্ির জন্য মহান রাব্বুল আলামীন প ৃহথবীর বুর্ক কেরণ কর্রর্েন অসংখ্য নবী-রাসূল
(‘আলাইহহমুস সালাম)। নাহিল কর্রর্েন বহু আসমানী হকিাব ও সহীফা। িাাঁরা িুর্ে িুর্ে িাওহীর্দর বাণী েচার কর্র
কের্েন মানুর্ের দ্বার্র দ্বার্র। পূর্বের নবীর অবিেমার্ন মানুে কি বাহিল ও হমথযার্ক সিয মর্ন কর্র গ্রহণ কর্রহের্লা
পরবিেী নবী এর্স মানুর্ের সামর্ন কস বাহিল ও হমথযার অসারিা বণেনা কর্রর্েন এবং সর্িযর পহরচয় িু র্ল ধর্রর্েন।
একাহধক রর্বর ধারণা দূর কর্র মহান আল্লাহ িা‘আলার িাওহীর্দর বাণী শুহনর্য়র্েন।
সবের্েে আল্লাহ িা‘আলা হিরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামর্ক সাইহয়যদুল মুরসাহলন, খ্ািামুন্নাহবহয়যন
হহসার্ব হকয়ামি পিেন্ত মানব ও হিন জাহির হহদায়ার্ির জন্য নবী হহসার্ব পাহির্য়র্েন। কসই সার্থ িার উপর নাহিল
কর্রর্েন সবের্েে মহাগ্রন্থ পহবত্র কুরআর্ন কারীম। অিএব কুরআন নাহিল হওয়ার পর কিমন অন্যান্য সকল ধর্মের
হকিাব রহহি হর্য় কের্ে। কিমহন কেে নবীর আহবর্োর্বর মাধযর্ম পূবেবিেী সকল নবীর আনীি ধমেও হনহেদ্ধ হর্য় কের্ে
এবং মুহির একমাত্র পথ হহসার্ব ইসলাম ধমের্কই মর্নানীি করা হর্য়র্ে। পহবত্র কুরআর্ন মহান আল্লাহ িা‘আলা ক ােণা
কর্রন,
إلدي َن ِع ْن َد إل َّل ِه إلْ ِإ ْسلَام
ِّ ِإ َّن
অথে : ‘আল্লাহর হনকট মর্নানীি ধমে একমাত্র ইসলাম’।
উি আয়ার্ির িাফসীর্র হিরি ইবর্ন কাসীর রহ. কলর্খ্ন,
 إلذي، حتى ختموإ بمحمد صلى إلله عليه وسلم، وهو إتباع إلرسل فيما بعثهم إلله به في كل حين،إخبار من إلله تعالى بانه لإ دين عنده يقبله من إحد سوى إلإسلام
 كما قال. فليس بمتقبل،محمدإ صلى إلله عليه وسلم ِبدين على غير شريعته
 فمن لقي إلله بعد بعثته،سد جميع إلطرق إليه إلإ من جهة محمد صلى إلله عليه وسلم
ً

ِ  َو َم ْن ي َ ْبتَ ِغ َغ ْي َر إلإ ْسلا ِم ِدينًا فَلَ ْن ي ْق َب َل ِم ْنه َوه َو ِفي إلإ ِخ َر ِة ِم َن إ ْل َخ:تعالى
:وقال في هذه إلإية مخب ًرإ بانحصار إلدين إلمتقبل عنده في إلإسلام:৮৫] اس ِري َن [إل عمرإن
.إلدي َن ِع ْن َد إل َّل ِه إلإ ْسلام
ِّ ِإ َّن

অথোৎ এই আয়াি দ্বারা এই সংবাদ কদয়া উর্েেয কি, আল্লাহর হনকট গ্রহণর্িােয দীন ককবল ইসলাম। আর সবেির্ু েই
আল্লাহ িা‘আলার কেহরি নবীর্দর ওহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সবের্েে এবং সকল নবীর সমাপ্তকারী হর্েন
হিরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম। িার নবুওয়যার্ির পর আল্লাহ িা‘আলা পূর্বের সকল পথ রুদ্ধ কর্র
হদর্য়র্েন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম কেহরি হওয়ার পর ককউ িহদ িার েরী‘আি বযিীি অন্য ককান
েরী‘আি গ্রহণ কর্র ম ৃিু যবরণ কর্র িা আল্লাহ িা‘আলার হনকট গ্রহণর্িােয হর্ব না। কিমন আল্লাহ িা‘আলা অপর
আয়ার্ি বর্লন,
ِ َو َم ْن ي َ ْبتَ ِغ َغ ْي َر إلْ ِإ ْسلَا ِم ِدينًا فَلَ ْن ي ْقبَ َل ِم ْنه َوه َو ِفي إلْإ ِخ َر ِة ِم َن إ ْل َخ
اس ِري َن
অথে: কি বযহি ইসলাম হর্ন্ন অন্য ককান ধমে িালাে করর্ব কখ্র্না িা গ্রহণ করা হর্ব না এবং আহখ্রার্ি কস হর্ব
ক্ষহিগ্রস্ত।
হিরি মাওলানা মুফিী মুহাম্মাদ েফী রহ. َّاْلسَْلم
ِ ْ َِّ إِنَّ الدِّينَّ ِع ْندَّ ّللاএই আয়ার্ির অধীর্ন কলর্খ্ন, এই আয়ার্ি নাহস্তকয
হচন্তাধারার মূর্লাৎপাটন করা হর্য়র্ে। বিেমার্ন উদারিার নার্ম কুফর ও ইসলামর্ক এক করার কচিা করা হর্ে এবং
একথা েচার করা হর্ে কি, র্াল কাজ করর্ল ও উত্তম চহরর্ত্রর অহধকারী হর্ল কি ককান ধমোবলম্বীই মুহি পার্ব। কস
ইয়াহুদী, হিস্টান অথবা মূহিেপজ
ূ ারী কি ধর্মেরই অনুসারী কহাক না ককন। এই অহি উদারিা মূলি ইসলামী নীহিমালার্ক
হবকৃি করারই নামান্তর। কারণ, একথার সারমমে দাাঁড়ায় এই কি, ইসলার্মর ককান হর্হত্ত কনই। এটা একটা কাল্পহনক
হবেয়, িা কুফর্রর কপাোর্কও পাওয়া কির্ি পার্র।
পহবত্র কুরআর্নর এ দু’হট আয়াি এবং এ জািীয় অসংখ্য আয়াি দ্বযথেহীনর্ার্ব ক ােণা কর্রর্ে, অন্ধকার ও আর্লা একত্র
হওয়া কিমন অসম্ভব, অনুরূপর্ার্ব আনুেিয ও অবাধযিা একই সার্থ আল্লাহর হনকট পেন্দনীয় হওয়া এর্কবার্রই
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অর্িৌহিক ও অসম্ভব হবেয়। কি বযহি ইসলার্মর ককান একহট মূলনীহিও অস্বীকার করর্ব কস হনিঃসর্ন্দর্হ আল্লাহ
িা‘আলার েহি হবর্রাহী ও রাসূলের্ণর েত্রু। চাই কস োখ্ােি আমল ও েথােি চহরত্র মাধুর্িে িিই সুন্দর দ ৃহির্োচর
কহাক না ককন। পরকার্লর মুহির উপায় আল্লাহ ও িার রাসূর্লর আনুের্িযর উপর হনর্েরেীল। কি বযহি এ আনুেিয
কথর্ক বহিি িার ককান কমে ধিেবয নয়। পহবত্র কুরআর্ন এমন কলাকর্দর সম্পর্কেই বলা হর্য়র্ে, فَلَا ن ِقيم َله ْم ي َ ْو َم إ ْل ِقيَا َم ِة َو ْزنًا
অথে: ‘হকয়ামর্ির হদন আহম িার্দর ককান (আমল) ওজন করার বযবস্থা রাখ্ব না’।

ইসলাম একহট সাবেজনীন ধমে
ইসলাম একহট পূণোঙ্গ ধমে। জীবর্নর েহিহট কক্ষত্র সম্পর্কে িার্ি হদক হনর্দেেনা রর্য়র্ে। এই আধুহনক িুর্েও কুরআর্নর
হবধান িুর্োপর্িােী। পক্ষান্তর্র অন্যান্য ধর্মে জীবর্নর অর্নক হবের্য়রই সমাধান কনই। আর আধুহনক হবের্য়র কিা
আর্লাচনাই কনই। এর মাধযর্ম ইসলার্মর সাবেজনীনিা ফু র্ট ওর্ি। পহবত্র কুরআর্ন আল্লাহ িা‘আলা বর্লন,
إ ْليَ ْو َم إَكْ َم ْلت َلك ْم ِدينَك ْم َوإَتْ َم ْمت َعلَ ْيك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِضيت َلكم إل ْ ِإ ْسلَ َام ِدينًا
অথে: আজ আহম কিামার্দর জন্য কিামার্দর দীনর্ক পূণোঙ্গ কর্র হদলাম এবং আমার কনয়ামির্ক কিামার্দর উপর পহরপূণে
কর্র হদলাম এবং ইসলামর্ক কিামার্দর দীন (ধমে) মর্নানীি করলাম।

ইয়াহুদী ও হিস্টধর্মের অনুসারীরা িার্দর আসমানী হকিার্বর হবহর্ন্ন হবধানর্ক পহরবিেন কর্র কফর্লহের্লা। পহবত্র
কুরআর্নর অসংখ্য আয়ার্ি আল্লাহ িা‘আলা কসকথা বর্লর্েন। কিমন িা‘আলা পহবত্র কুরআর্ন বর্লন,
ِ ب َو َما ه َو ِم َن إ ْل ِكتَا
ِ ب ِلتَ ْح َسبوه ِم َن إ ْل ِكتَا
ِ َو ِإ َّن ِم ْنه ْم َل َف ِري ًقا ي َ ْلوو َن إَ ْل ِسنَتَه ْم بِا ْل ِكتَا
ب َويَقولو َن ه َو ِم ْن ِع ْن ِد إل َّل ِه َو َما ه َو ِم ْن ِع ْن ِد إل َّل ِه َويَقولو َن َعلَى إل َّل ِه إ ْلك َِذ َب َوه ْم ي َ ْعلَمو َن
অথে: আর িার্দর মর্ধয একদল রর্য়র্ে িারা হবকৃি উচ্চারর্ণ মুখ্ বাাঁহকর্য় হকিাব পাি কর্র িার্ি কিামরা মর্ন কর্রা
িারা হকিাব কথর্কই পাি করর্ে। অথচ িারা িা পাি করর্ে িা আর্দৌ হকিাব নয় এবং িারা বর্ল কি, এসব কথা
আল্লাহর িরফ কথর্ক আেি। অথচ এসব আল্লাহর পক্ষ কথর্ক কেহরি নয়। আর িারা কজর্ন শুর্ন আল্লাহর েহি
হমথযার্রাপ কর্র।
অন্য আয়ার্ি আল্লাহ িা‘আলা বর্লন, إَفَتَ ْط َمعو َن إَ ْن ي ْؤ ِمنوإ َلك ْم َوق َْد كَا َن فَ ِر ٌيق ِم ْنه ْم ي َ ْس َمعو َن كَلَ َام إل َّل ِه ث َّم ي َح ِّرفونَه ِم ْن ب َ ْع ِد َما َعقَلوه َوه ْم ي َ ْعلَمو َن

অথে: কিামরা হক এই আো কর কি, িারা কিামার্দর কথায় ঈমান আনর্ব। িখ্ন িার্দর একদল আল্লাহর কালাম শ্রবণ
কর্র িারপর িা কজর্ন বুর্ে হবকৃি কর্র। অথচ িারা িা জার্ন।
অপর আয়ার্ি আল্লাহ িা‘আলা বর্লন,
اب ب َِايْ ِديه ِْم ث َّم يَقولو َن َه َذإ ِم ْن ِع ْن ِد إل َّل ِه ِل َيشْ تَروإ ِب ِه ثَ َمنًا قَ ِليلًا ف ََويْ ٌل َله ْم ِم َّما كَتَ َب ْت إَيْ ِديه ِْم َو َويْ ٌل َله ْم ِم َّما يَك ِْسبو َن
َ َف ََويْ ٌل ِل َّل ِذي َن يَكْتبو َن إ ْل ِكت

অথে: সুিরাং দুর্র্োে িার্দর জন্য িারা হনজ হার্ি হকিাব রচনা কর্র এবং িু ে মূলয পাওয়ার জন্য বর্ল, ‘এটা আল্লাহর
পক্ষ কথর্ক। দুর্র্োে িার্দর রচনা এবং দুর্র্োে িার্দর উপাজের্নর জন্য।
সহীহ বুখ্ারীর্ি রর্য়র্ে,
 وكتابكم إلذي إنزل على نبيه صلى إلله عليه وسلم إحدث إلإخبار، كيف تسالون إهل إلكتاب، يا معشر إلمسلمين: قال،عن عبد إلله بن عباس رضي إلله عنهما
 إفلا ينهاكم ما، هو من عند إلله ليشتروإ به ثمنا قليلا: فقالوإ، وقد حدثكم إلله إن إهل إلكتاب بدلوإ ما كتب إلله وغيروإ بايديهم إلكتاب، تقرءونه لم يشب،بالله
. ولإ وإلله ما رإينا منهم رجلا قط يسالكم عن إلذي إنزل عليكم،جاءكم من إلعلم عن مساءلتهم
অথে: হিরি আব্দুল্লাহ ইবর্ন আব্বাস রাহি. কথর্ক বহণেি, হিহন বর্লন, কহ মুসহলম সমাজ! হক কর্র কিামরা আহর্ল
হকিাবর্দর হনকট হজজ্ঞাসা কর্রা? অথচ আল্লাহ িাাঁর নবীর উপর কি হকিাব অবিীণে কর্রর্েন, িা আল্লাহ সম্পহকেি
নবির িথয সম্বহলি। এটা কিামরা হিলাওয়াি করে এবং এর মর্ধয হমথযার ককান সংহমশ্রণ কনই। িদুপহর আল্লাহ
কিামার্দর জাহনর্য় হদর্য়র্েন কি, হিহন িা হলর্খ্ হদর্য়র্েন আহর্ল হকিাবরা িা পহরবিেন কর্র কফর্লর্ে এবং হনজ হার্ি
কসই হকিার্বর হবকৃহি সাধন কর্র িু ে মূলয পাওয়ার উর্ের্েয েচার কর্রর্ে কি, এটা আল্লাহর পক্ষ কথর্কই অবিীণে।
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কিামার্দরর্ক েদত্ত মহাজ্ঞান হক িার্দর কার্ে হজজ্ঞাসা করার বযাপার্র কিামার্দর বাধা হদর্য় রাখ্র্ি পার্র না? আল্লাহর
েপথ! িার্দর একজনর্কও আহম কখ্র্না কিামার্দর উপর িা নাহিল হর্য়র্ে কস হবের্য় হজজ্ঞাসা করর্ি কদহখ্হন।
সহীহ হাদীস েরীর্ফও অপরাপর ধমে রহহি হর্য় িাওয়ার বযাপার্র সুস্পি হবধান পাওয়া িায়
এ হবের্য় মুসান্নার্ফ ইবর্ন আবী োইবার একহট হাদীস লক্ষ করুন,
: قال، يا رسول إلله! إني إصبت كتابا حسنا من بعض إهل إلكتاب: فقال،إن عمر بن إلخطاب إتى إلنبي صلى إلله عليه و سلم بكتاب إصابه من بعض إهل إلكتاب
، لإ تسالوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوإ به إو بباطل فتصدقوإ به، إمتهوكون فيها يا بن إلخطاب! فوإلذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية: وقال،فغضب
. وإلذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلإ إن يتبعني
অথে: হিরি উমর ইবর্ন খ্াত্তাব রাহি. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লার্মর কখ্দমর্ি ককান আহর্ল হকিাব
(ইয়াহুদী) কথর্ক একহট হকিাব হনর্য় এর্লন। হিহন বলর্লন, ইয়া রাসূলল্ল
ু াহ! আহম একজন আহর্ল হকিাব কথর্ক একহট
সুন্দর হকিাব কপর্য়হে। (বণেনাকারী বর্লন,) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম (হিরি উমর রাহি.-এর হকিাব
কদর্খ্) রাোহিি হর্য় বলর্লন, কহ উমর ইবর্ন খ্াত্তাব! এটা কদর্খ্ হয়রান হর্য় পর্ড়ে? িার কুদরহি হার্ি আমার োণ
িার কসম! হনশ্চয় আহম কিামার্দর হনকট স্বে ও উজ্জ্বল দীন হনর্য় এর্সহে। িার্দরর্ক ককান হবেয় সম্পর্কে হজজ্ঞাসা
কর্রা না। িাহর্ল (হর্ি পার্র) িারা ককান সিয সম্পর্কে কিামার্দরর্ক অবহহি করর্ব আর কিামরা িা হমথযা েহিপন্ন
করর্ব। অথবা হমথযা সম্পর্কে অবহহি করর্ব আর কিামরা িা সিয বর্ল কমর্ন হনর্ব। কিই সত্তার হার্ি আমার োণ কসই
সত্তার কসম! িহদ হিরি মূসা আ. জীহবি থাকর্িন িাহর্ল িাাঁর জন্যও আমার দীর্নর অনুসরণ আবেযকীয় হর্িা।
এই হাদীর্সর আর্লার্ক কবাো কেল কি, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম অন্য ধর্মের হকিাব কদর্খ্ রাোহিি
হর্য়র্েন। হাদীর্সর কের্ে একথাও হিহন বর্লর্েন, হিরি মূসা আলাইহহস সালাম িহদ জীহবি থাকর্িন িাহর্ল িার
জন্যও আমার ধর্মের অনুসরণ বযিীি অন্য ককান সুর্িাে থাকি না। এর্ি হক কবাো িায় না কি, একজন নবী িহদ হনজ
ধমে বাদ হদর্য় হিরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লার্মর অনুসরণ করর্ি বাধয থার্কন িাহর্ল অপরাপর ধর্মের
অনুসারী; িারা নবী নন, িার্দর কবলায় ইসলাম ধমে কমর্ন কনয়া োড়া মুহির আর ককান উপায় থাকর্ি পার্র না।
সবের্ের্ে একহট দাহবর খ্ন্ডন করা জরুরী মর্ন করহে। িা হর্লা, বিেমার্ন হকেু হেহক্ষি মানুে বর্ল কবড়ায়, সকল ধমেই
সহিক। আমরা সব ধমের্ক স্বস্থার্ন সহিক মর্ন কহর। কি িার ধমে পালন করর্ল মুহি কপর্য় িার্ব। পহবত্র কুরআর্ন সূরা
কাহফরূর্নর আয়াি  لك َّْم ِدينك َّْم ولِيَّ ِدينহদর্য় িারা এর স্বপর্ক্ষ দলীল হদর্য় থার্ক। িার্দর এ দাহব এর্কবার্রই অবান্তর।
কুরআন ও হাদীর্সর অথে ও উর্েেয কনয়ার সময় কসটা কিন মনেড়া না হর্য় িায় এহদর্ক সকর্লরই লক্ষ রাখ্া উহচি।
ককননা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরোদ কর্রর্েন, َم ْن قَا َل ِفي إ ْلق ْرإ ِن ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم فَ ْل َيتَبَ َّو ْإ َم ْق َع َده ِم ْن إل َّنا ِر
অথে: কি বযহি কুরআর্নর বযাপার্র পিোপ্ত জ্ঞান না করর্খ্ িাফসীর কর্র কস কিন িার হিকানা জাহান্নাম বাহনর্য় কনয়।
এই আয়ার্ির িাফসীর্র হিরি মাওলানা সানাউল্লাহ পাহনপথী রহ. কলর্খ্ন, ‘এই আয়ািহট মূলি পূবেবিেী আয়ার্ির
হবেয়গুর্লার্ক দ ৃঢ়ির করার জন্য। উর্েেয হর্লা, কিামরা কিামার্দর ধমে পহরিযাে করর্ব না, আর আমরাও আমার্দর ধমে
পহরিযাে করব না’।
‘সবাই িার িার ধমে পালন করর্ব’ এ িাফসীর ও উর্েেয গ্রহণ করা মারাত্মক র্ু ল। ককননা এই আয়াি নাহিল হওয়ার
পরও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম অসংখ্য কার্ফরর্ক দীর্নর েহি দা’ওয়াি হদর্য়র্েন এবং কার্ফররাও
মুসলমানর্দরর্ক ইসলাম মানার কারর্ণ নানার্ার্ব হনিোিন কর্রর্ে। সুিরাং কুরআন ও হাদীর্সর আর্লার্ক উপর্রাি
আর্লাচনার দ্বারা এই হবেয়হট সুস্পির্ার্ব কবাো িায় কি, বিেমান িুর্ে পরকার্ল মুহির জন্য ধমে হহসার্ব ইসলাম ধমের্কই
কবর্ে হনর্ি হর্ব। মুহির পথ ককবল ইসলামই। অন্যান্য ধমে অনুসারীর্দর মুহির জন্য ইসলাম ধমে গ্রহণ বযিীি মুহির
অন্য ককান পথ কখ্ালা কনই।
আল্লাহ িা‘আলা আমার্দরর্ক সহিক হবেয় কবাোর কিৌহফক দান করুন। আমীন।
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