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উ ৎ স গ্ম 
 

“িৃবথিীর সকল োময়র উমেমে, যাাঁরা ধ্েমকমেম উদাসীন সন্তানমদর 'বিিথগ্ােী' 
গেমি আোর োময়র েি কষ্ট িান!  

এিং 
িাংলামদেসহ জগ্মির সেস্ত েুক্তবিন্তা িিমা, প্রকাে ও প্রিারকারী োনুষমদর উমেমে, 

যাাঁমদরমক ধ্েমান্ধরা যুমগ্র ির যুগ্ ধ্মর বনিীড়ন ও হিযা কমর িমলমে।” 
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যামি, গসই সামথ িিম িৃষ্ঠার টাইমটমল োউস িময়ন্টার বদময় সরাসবর সূবিিমত্র আসা যামি} 
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িিম ২৫: েুহাম্মমদর গোমজজা িত্ত্ব – বিন                                   ২৬৪ 

 
 
 
 
 



 

 

P
ag

e7
 

 

উিক্রেবণকা: 

 

োিনার শুরু: 

১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ োল। বাাংলাসেশীসের জীবসে েবসেস়ে আেসের ডেে! েবসেস়ে 
আসবসের ডেে! েবসেস়ে কসের ডেে! েবসেস়ে আেসের ডেে এই জেয যে, েুেীর্ঘ ে়ে 
মাে রক্তক্ষ়েী েুসের পর পাক হাোোর বাডহেী ও তার যোেরসের পরাডজত কসর 
আমাসের বাাংলাসেশ স্বাধীে হস়েডিল। েবসেস়ে আসবসের ডেে এই জেয যে, পাক 
হাোোর বাডহেীরা আত্মেমপঘণ কসরসি - খবরডি যশাোর পর আমাসের েবার মসে 
গসবদন এমে এক অেুভূডত ও আসবসের েৃডে হস়েডিল, স্বাধীেতার এত বির পসরও ঐ 
ডেসের সৃ্মডত মসে পড়সল আমরা আসবসে আপু্লত হস়ে পডড়। েবসেস়ে কসের ডেে এই 
কারসণ যে, এই ডেেডির আসের ে়ে মাে েমস়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, েুই লাসখর অডধক মা-
যবােসের ইজ্জত, অোংখয র্র-বাডড় জ্বালাও-সপাড়াও ও লুিতরাসজর ডশকার হস়েডিল 
পুসরা বাাংলাসেসশর আপামর জেোধারণ। এমে যকাসো পডরবার ডিসলা ো, োরা যকাে 
ো যকােভাসব ক্ষডতগ্রস্ত হ়েডে! োাঁরা স্বাধীেতার পসক্ষ ডিসলে, তারা যতা বসিই, 
োাঁরা  ডবপসক্ষ ডিসলে, তারাও। আডম এমে পডরবারও যেসখডি, যে-পডরবাসরর যিসল 
ডিসলে রাজাকার, ডকন্তু তার ডপতা-মাতা ও অেযােয পডরবার-েেেযরা ডিসলে স্বাধীেতার 
পসক্ষ। 
 
েুেীর্ঘ ে়ে মাে োাঁরা েমগ্র বাাংলাসেসশ ত্রাসের রাজত্ব কাস়েম কসরডিসলে ও োাঁরা এই 
কাসজ তাাঁসের েহসোডেতা কসরডিসলে, তারা েবাই ডিসলে মুেলমাে। এই কাসজর 
ববধতা প্রদামন তাাঁরা যে েুডক্তডি প্রস়োে কসরডিসলে, তা হসলা - তাাঁরা ডিসলে পাডকস্তাে 
ও ইেলাম রক্ষার পসক্ষ, আর তাসের এই কাসজ োরাই তাসেরসক বাধা প্রোে 
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কসরডিসলে, িারা সিাই বেমলন ইসলামের েত্রু। এই ডবশ্বাে ও ডেন্তাধারা়ে তাাঁরা 
বাাংলাসেশীসের ওপর েণহতযা োডলস়েডিসলে, অসংখয ঘর-িাবড় জ্বাবলময়-িুবড়ময় 
ভস্মীভূত কমরবেমলন, েহমর-গ্রামে-গ্মে অিবকমি হােলা কমর বিরুদ্ধিাদীমদর সম্পদ 
লুণ্ঠন ও ো-মিান-স্ত্রী-কনযামদর ধ্মর বনময় বগ্ময় িাাঁমদর ইজ্জিহাবন কমরবেমলন। 
লুটিরামজ অবজমি ধ্নসম্পদ ও স্ত্রী-কনযা-ো-মিানমদর ধ্মর বনময় বগ্ময় িাাঁমদর 
গযৌনদাসীমি রূিান্তর করামক িারা সমূ্পণম ইসলােসম্মি িমল বিশ্বাস করমিন। 
ইেলাসমর পডরভাষা়ে োসক বলা হ়ে 'গ্বনেমির োল!'   
 
মহকুমা শহসর আমাসের বাো। শহসর পাডকস্তাে ডমডলিাডর আসমে, এই খিরবট গোনার 
ির িারা গসখামন আসার আসেই জীবে বাাঁোসোর তাডেসে েবডকিু যেসল আমরা 
আমাসের গ্রাসমর বাডড়সত আশ্র়ে ডেস়েডিলাম। েুসের ঐ েম়েডিসত আমাসের ইউডে়েসে 
পাক হাোোর বাডহেীর যোের হস়ে ডেডে 'শাডন্ত কডমডির যে়োরমযাে' হস়েডিসলে, ডতডে 
ডিসলে আমার হাই সু্কসলর অাংক ডশক্ষসকর যিাি ভাই যোলা়েমাে যহাসেে। আমাসের 
অত্র অঞ্চসল ডতডে ডিসলে একজে গহাবেওিযাথ িাক্তার। ডশক্ষকডি ডিসলে আমার 
আব্বার বনু্ধ, যেই ডহোসব ক্লাসের বাইসর তাাঁসক ও তাাঁর এই যিাি ভাইসক আডম োো 
বসল িাকতাম। আমার এই ডশক্ষকডিসক আডম কখসো োমাজ পড়সত যেসখডি বসল 
মসে পসড় ো। ডকন্তু তার এই গোটোইবট বেমলন বেক িার উমটা। বনয়বেি নাোজ 
িড়মিন ও িাাঁর গিম্বামর িমস ধ্েম বিষময় িড়ামোনা করমিন। ডকন্তু েুসের আসে ডতডে 
জামাত-ই-ইেলাম বা অেয যকাসো রাজনেডতক োংেঠসের োসে কখমনাই জডড়ত ডিসলে 
ো। বযডক্তেতভাসব ডতডে ডিসলে অতযন্ত ভাল মােুষ, েোহােযম়ে। ডকন্তু েুসের েম়ে 
যেই মােুষডিই হস়ে যেসলে 'শাডন্ত কডমডির যে়োরমযাে', ডেডে মসে-প্রাসণ ডবশ্বাে 
করসতে, িাবকস্তান ও ইসলাে রক্ষার িাবগ্মদ ইসলামের এই েত্রুমদর বিরুমদ্ধ যুদ্ধ ও 
'গ্বনেমির োল (Booty)' ইসলােসম্মি। িাাঁর এই িযিহামর আমার বেক্ষকবট লজ্জা 
যবাধ করসতে ও একান্ত প্রস়োজেী়ে কাজ িাড়া যলাকজেসের োসে স্বাভাডবক যমলাসমশা 
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প্রা়ে বন্ধ কসর ডেস়েডিসলে। ১৬ই ডিসেম্বসরর ডকিুডেে আসে মুডক্তবাডহেীর যলাসকরা 
যোলা়েমাে যহাসেেসক হতযা কসর।  
 
১৬ই ডিসেম্বর বাাংলাসেশ স্বাধীে হও়োর পর আডম আমার আব্বার েসে শহসর এসে 
যেডখ, যেখাসে আমাসের ইসির যে়োল ও ডিসের িাসের বাোডি ডিসলা, যেখাসে 
বাডড়র্সরর যকাসো অডস্তত্ব যেই। আমাসের অবতঘমাসে পাডকস্তাে হাোোর বাডহেীর 
ডবহারী যোেরারা আমাসের বাোর ইি পেঘন্ত খুসল ডেস়ে যেসি। আেরা আরও যা প্রিযক্ষ 
করলাে, িা হমলা, দমল দমল িাঙাবলরা বিহারী িাড়ার বদমক যামচ্ছ ও িামদর ঘমরর 
সেস্ত আসিািিত্র গেলাগ্াবড়মি কমর েমর েমর বনময় আসমে। এেনবক িামদর িাবড়র 
গদয়াল গেমঙ ইটগুমলা িযমন্ত খুমল খুমল বনময় আসমে। আোমদর িাসা গথমক সাোনয 
দূমরই এই বিহারী িাড়া। যুমদ্ধর আমগ্ আোর সেিয়সী িাাঁমদর অমনমকর সন্তানই বেল 
আোর িালযিনু্ধ ও গখলার সাথী।  
 
েৃশযডি কাসি যেসক যেখার জেয আমরা োমসে ডবহারী পাড়ার ডেসক এডেস়ে যাই। 
যেখাসে ডেস়ে আমারা যে-েৃশয যেখসত পাই, তা হসলা - যেমে কসর একদা ডবহারীরা 
আমাসের েহা়ে েম্বল লুি কসরডিল, আজ বাঙাডলরা যমসতসি যেই একই কসমঘ।  তখে 
েকাল ৮-৯ িা মত হসব। যেখাসে যেখা হস়ে যেল আমাসের পাড়ার মেডজসের ইমাম 
োসহসবর োসে, ফজমরর নাোমজর ির বিবন গসখামন এমসমেন ও আোমদর েিই 
দেমক হময় এ দৃেয গদখমেন। ডতডে ডিসলে একাধাসর ক্বারী ও হাসেজ, ইেলাম ডবষস়ে 
অোধ জ্ঞাসের অডধকারী একজে মওলাো িমলই িাাঁমক আেরা জানিাে। েুসের আসে 
আমরা িাড়ার এই মেডজসেই তার ইমামডতসত োমাজ পড়তাম। 
 
আমাসেরসক োাঁডড়স়ে োকসত যেসখ েওলানা সামহি আমার আব্বাসক কাসি িাকসলে, 
বলসলে, "আিবন বকেু গনমিন না? আিনামদর িাবড়ঘর গিা লুটিাট হময় বগ্ময়মে।" 
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আব্বা তাাঁসক ডজজ্ঞাো করসলে, "হুজুর অমনযর সম্পবি বক এইোমি লুট কমর বনময় 
যাওয়া ইসলামে জাময়জ?" মওলাো োসহব ডেডবঘধা়ে আব্বাসক বলসলে, "হযাাঁ! এখে 
েুসের েম়ে। েুসের েম়ে পরাডজত পসক্ষর েহা়ে েম্পডির ওপর ডবজ়েীসের হক। 
এসক বলা হ়ে 'েডণমসতর মাল।' এিা ডেসত ইসলামে যকাসো বাধা যেই।" আমার 
আব্বা পরসহজোর মােুষ। ডতডে ডবডস্মত হস়ে বলসলে, 'আপডে ো বলসলে, যে কো 
যতা যোলা়েমােও বলসতা!" যোলা়েমাে যলাকডি যক, তা মওলাো োসহব েখে 
জােসত োইসলে, তখে আব্বা িামক িার পডরে়ে ডেসলে ও তাাঁসক এও জাোসলে 
যে, অল্প ডকিুডেে আসে মুডক্তবাডহেীর যলাসকরা তাাঁসক যমসর যেসলসি। মওলাো 
োসহব বলসলে, "ওরা ডিল অেযাস়ের পসক্ষ, আর আমরা হলাম েযাস়ের পসক্ষ।" 
 
যোাঁড়া ইেলামী পডরবাসর আোর জন্ম ও যবসড় ওঠা। যেই পাাঁে-ি়ে বির ব়েসের েম়ে 
আম্মার কাসি আরডব পড়া শুরু কসরডিলাম। অেঘ বুঝতাম ো, শুধু পড়া ও েুরা মুখস্থ 
করা। বিশ্বাসী বেলাে সিমান্তকরমণ! ইেলাম ডবষস়ে তখে ডকিুই জােতাম ো। তোডপ 
ঐ ব়েসে আডম এিুকু স্পে বুঝসত যপসরডিলাম যে, যোলা়েমাে োো ও এই মওলাো 
োসহসবর ডবশ্বাসের মসধয যতমে যকাসো উসেখসোেয যমৌডলক পােঘকয যেই। েু'জেই 
বযডক্তেত জীবসে অতীব েচ্চডরত্র। েু’জসেই মসে-প্রাসণ  ডবশ্বাে করসতে যে, তাাঁরা 
ইেলাম ও েযাস়ের পসক্ষ আসিে; েু’জসেই মসে-প্রাসণ তাাঁসের ডবরুে পক্ষসক শত্রুপক্ষ 
জ্ঞাে করসতে; েু'জেই মসে-প্রাসণ ডবশ্বাে করসতে, ডবজ়েী হবার পর শত্রুপসক্ষর েহা়ে 
েম্পডি হসলা 'েডেমসতর মাল' - ইেলাসমর ডবধাসে োর যভাে-েখল েমূ্পণঘ হালাল।   
 
এর িের িার িমরর কথা। গ্রীমের েুবটমি আোর কাবজমনর িাবড়মি গিড়ামি বগ্ময়বে। 
কাবজমনর স্ত্রী, আোর োিী, 'ইসলামের ইবিহাস (Islamic History)' বিষময় অনাসম 
ফাইনাল ইয়ামর িড়ামোনা করমেন। বিষয়বটর প্রবি আগ্রহ থাকায় োিীর অনাসম 
বসমলিামসর িইগুমলার একটা ডেস়ে িড়া শুরু করলাে। কময়কবট অধ্যায় িড়ার ির 
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আগ্রহ আোমক এেনোমি গিময় িসমলা গয, েন্ত্রেুমের েি গয আট বদন িাাঁমদর িাসায় 
বেলাে, িাাঁর বসমলিামসর সিগুমলা িই িমড় গফললাে। জানলাে, সরল বিশ্বামস এিবদন 
যা আডম গজমন এমসবেলাে, “একজন েুসলোন কখমনাই অনয একজন েুসলোনমক 
খুন করমি িামর না, িা বেমলা ভ্রান্ত।” এই আটবদন সেময় আোর এই বিশ্বামসর সমূ্পণম 
বিিরীি বিত্র এই িইগুমলার িািায় িািায় প্রিযক্ষ কসরডিলাম। জানলাে, একজে 
মুেলমাে অেয একজে মুেলমােসক যে অবলীলা়ে খুে করসত পাসর, যে ইবিহামসর 
শুরু হময়মে ইসলামের ঊষালমে। এবট ১৪০০ বিসরর িুরমনা ইবিহাস, ো আমার জাো 
ডিসলা ো। যুমগ্ যুমগ্ িা হময় এমসমে, এখনও হমচ্ছ ও েবিষযমিও িা হমি, েতডেসে 
ো আমাসের ডেন্তা-সেতো ও মােডেকতার  উসেখসোেয পডরবতঘে আসে। 
 
ইসলামের ঊষালমে সংঘবটি গসই ইবিহামসর িাত্র-িাত্রীর নােগুমলা বেমলা বেন্ন, িবরত্র 
অবেন্ন! আমাসের গসালায়োন িািা ও েওলানা সামহমির িমক্ষর িবরিমিম গসখামন ডিল 
ইেলাসমর ইডতহাসের তৃতী়ে খুলাোস়ে রাসশডেে উেমাে ইবসে আেোে (রা:) ও িার 
বিরুদ্ধ িক্ষ মুহাম্মে ইবসে আবু বকর ও তাসের েল, যারা অবিিৃদ্ধ উেমাে ইবসে 
আেোে-গক কুরান িােরি অিস্থায় অোনুবষক নৃেংসিায় খুন কমরবেমলন; গসখামন 
ডিসলা ইেলাসমর ইডতহাসের েতুেঘ খুলাোস়ে রাসশডেে আলী ইবসে আবু তাডলব (রা:) 
ও িার বিরুদ্ধ িক্ষ উমু্মল মুসমডেে েবী-পত্নী আময়ো বিনমি আিু িকর (রা:) ও 
তাসের েল ('উমটর যুদ্ধ'), গযখামন দু'িমক্ষর হাজার হাজার েুসলোন খুন হময়বেমলন; 
গসখামন ডিসলা আবল ইিমন আিু িাবলি ও েুয়াবিয়া ইিমন আিু সুবফয়ামনর ও তাসের 
েল (‘বসফবফন যুদ্ধ’), গয-যুমদ্ধ দু'িমক্ষর অজস্র মুেলমােসের খুন করা হময়বেল, 
ক্ষডতগ্রস্ত হস়েডিল অোংখয পডরবার। ইসলামের ঊষালমের ইবিহামসর এইসি িাত্র-
িাত্রী ও িামদর িমক্ষর গলাকমদর বিশ্বাস ও োনবসকিার সমে ১৯৭১-এ আোমদর 
গসালায়োন িািা ও েওলানা সামহমির বিশ্বাস ও োনবসকিার গিেন গকামনা 
উমেখমযাগ্য িাথমকয গনই। দু’িক্ষই েমন-প্রামণ বিশ্বাস করমিন, িাাঁরা ইসলাে ও নযাময়র 
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িগক্ষ আমেন, অপর পক্ষ হসলা শত্রুপক্ষ! গ্ি ১৪০০ িেমর িামদর এই 'ধ্েমীয় বিশ্বাস 
ও বিন্তা োিনার' গুণগ্ি িবরমত্রর গকামনা িবরিিমন হয়বন।  
 
িখন িযমন্ত আবে েমন-প্রামণ বিশ্বাস করিাে, এই হাোহাডের ডশক্ষা গকামনাোমিই 
আোমদর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) ও িাাঁর কুরামনর বেক্ষা হমি িামর না। আোর 
বিশ্বামসর এই িলাবনটুকুও বনাঃমেষ হময় ডেস়েডিসলা, যখন আবে কুরামনর অথম ও 
িরজো িুমে িড়লাে, আবদ উৎমসর বিবেষ্ট েুসবলে ঐবিহাবসকমদর গলখা 'বসরাি' ও 
হাবদস গ্রন্থ িড়লাে। হেরত মুহাম্মে (োাঃ)-এর েমস়ের োসে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাাঁর 
মৃতুয-পরবতঘী এই েব হাোহাডের পােঘকয এিুকুই যে, তাাঁর েমস়ে এই হাোহাডে ও 
েৃশাংেতা েীমাবে ডিসলা তাাঁর ও তাাঁর ডবরুে পক্ষ অডবশ্বােী জেপেবােীসের মসধয। 
তাাঁর েমস়ে মুেলমাে-মুেলমােসের মসধয যকাসো বড় ধরসের োংর্াত হ়েডে। মুেলমাে-
মুেলমােসের মসধয োংর্াসতর েূত্রপাত হস়েডিল তাাঁর মৃতুযর ঐ ডেেডিসতই, তাাঁর লাশ 
কবসর যশা়োসোর আসেই! জমের ির গথমক এিগুমলা িেমরর লাবলি গয-বিশ্বাস আবে 
েমন প্রামণ ধ্ারণ কমর এমসবেলাে, গসই বিশ্বাস েমের কষ্ট কাউমক িমল গিাোমনা 
যামি না! 
 
যলখার প্রস়োজেী়েতা অেুভব: 
 
ইেলাম ও মুেলমাে এই শব্দ েুডি েমােঘক ে়ে। ইেলাম হসলা একডি মতবাে, আর 
মুেলমাে হসলা মােুষ। মতবাসের যকাসো অেুভূডত যেই, মােুসষর আসি। েখেই যকাসো 
প্রেডলত মতবাে ও প্রোর ডবরুসে যকউ ডভন্নরূপ মত প্রকাশ কসরন, তখে প্রেডলত 
মতবাে ও প্রো়ে ডবশ্বােী মােুষরা কে পাে। তাাঁসের এই কে যেৌডক্তক োডক অসেৌডক্তক, 
যে ডবষস়ে আমরা র্ণ্টার পর র্ণ্টা ডবতকঘ করসত পাডর, ডবতসকঘ এক পক্ষ অেয পক্ষসক 
হাডরস়ে ডেসত পাডর। ডকন্তু েতয হসলা - ডবশ্বােীসের এই কে "েতয!" আডম এই কে 
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ডেসজ অেুভব কসরডি। ডকন্তু যেই অজুহাসত প্রেডলত মতবাে ও প্রোর ডবরুসে একজে 
মােুসষর স্বাধীে মুক্ত মত প্রকাসশ “যে যকাসো ধরসের বাধা প্রোে েডহঘত বসলই আডম 
মসে কডর।” ইেলাম ধসমঘর প্রবতঘক হেরত মুহাম্মে (োাঃ) েখে প্রেডলত মতবাে ও 
প্রোর ডবরুসে তাাঁর েতুে মতবাে প্রোর শুরু কসরডিসলে, েমাসলােো কসরডিসলে, 
তখে যপৌিডলক আরব ও অেযােয অডবশ্বােীরা কে যপস়েডিসলে। তাাঁসের কে ডিসলা 
"েতয!" ডকন্তু তাাঁসের যেই কসের কো যভসব হেরত মুহাম্মে (োাঃ) ো ডবশ্বাে করসতে, 
তা প্রকাশ ও প্রোসর ডপিুপা হেডে।  
প্রডতডি "মতবাে ও প্রোর" েমাসলােো হসত পাসর ও তা হও়ো উডেত। ডবসশষ কসর 
েডে েমাসলােো করার অপরাসধ যেই মতবাসে ডবশ্বােী যলাসকরা প্রতযক্ষ অেবা 
পসরাক্ষভাসব েমাসলােোকারীসক োসজহাল, অতযাোর ও হতযা কসরে! তখে যেই 
মতবাসের েমাসলােো আরও কসঠারভাসব হও়ো উডেত। এর অেঘ এই ে়ে যে, এই 
মতবাসে ডবশ্বােী "মােুষসের" রৃ্ণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কেযা, পডরবার, েমাজ, 
যেসশর মােুষ - এসেরসক রৃ্ণা করার কল্পোও আডম করসত পাডর ো। ডকন্তু আডম 
জন্মেূসত্র যে-মতবাে ও প্রো়ে ডবশ্বােী হস়ে আর েবার মত জীবে শুরু কসরডিলাম, 
১৯৭১ োসল স্বাধীেতা েুসের েম়ে ও তার পসরর ডকিু র্িো এই মতবাে েম্বসন্ধ 
আমাসক আগ্রহী কসর যতাসল। এই মতবাে েম্বসন্ধ এতডেসে ো আডম যজসেডি, 
যকাসোরূপ "political correctness"-এর আশ্র়ে ো ডেস়ে উপেুক্ত তেয-উপাসির 
ডভডিসত তাইই আডম এই বইসত প্রকাশ করার যেো কসরডি। আডম ডবশ্বাে কডর মােুষ 
ডহোসব এ আমার অডধকার। 
 
যমডিকযাল কসলজ িাত্রসের "Anatomy dissection" ক্লাসে একিা আপ্তবাকয স্মরণ 
কডরস়ে যে়ো হ়ে। যেডি হসলা, "মে ো জাসে ো, যোখ তা যেসখ ো (What mind 
does not know eye cannot see)।" শরীসরর যকাসো মাাংেসপডশ, ডশরা, ধমেী, 
স্না়ুে যকাো যেসক উৎপডি হস়েসি, যকাে যকাে অে-প্রতযসের মসধয ডেস়ে তা ডেস়েসি, 
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োবার েম়ে যকাসো শাখা ডবস্তার কসরসি ডক ো, েডে কসর যেিা আবার যকাে ডেক 
ডেস়ে যকাো়ে ডেস়ে যশষ হস়েসি - ইতযাডে ডবষস়ের জ্ঞাে েডে ো োসক, তসব যোসখর 
োমসে োকসলও তা প্রা়ে যক্ষসত্রই যেখা ো়ে ো। ডকাংবা েডেও বা তা যেখা ো়ে, তসব 
তাসক ভুল ভাসব ডেডিত করার েমূহ েম্ভাবো োসক। েডে এ ডবষস়ে ডবশে জ্ঞাে োসক, 
তসব এর উসটাডি র্সি।  
 

িইময়র কথা: 
এই িইবটর েূল অংমের সেস্ত গরফামরমন্সই কুরান ও আবদ উৎমসর বিবেষ্ট েুসবলে 
ঐবিহাবসকমদর রবিি বকিািগুমলার ইংমরবজ অনুিাদ গথমক সরাসবর িাংলায় অনূবদি। 
এই মূল গ্রন্থগুসলা যলখা হস়েসি আজ যেসক ১১৫০-১২৫০ বিসররও অডধক পূসবঘ, 
মুহাম্মসের মৃতুয-পরবতঘী েবসেস়ে ডেকিবতঘী েমস়ের ডলখা, ো এখেও েহজলভয। 
ইেলাসমর ইডতহাসের এই েব মূল গ্রসন্থর (Primary source of annals of Islam) 
তেয-উপাি ইেলাসমর ইডতহাসে অতযন্ত স্পেভাসব েডেভুক্ত (Very clearly 
documented) ঐডতহাডেক েডলল। এই েব মূল গ্রসন্থ যে-ইডতহাে বডণঘত হস়েসি, তা 
োধারণ েরলপ্রাণ মুেলমােসের অডধকাাংসশরই অজাো। শুধু যে অজাো, তাইই ে়ে, 
অডধকাাংশ যক্ষসত্রই তাাঁসের জাো ইেলাসমর ইডতহাসের েমূ্পণঘ ডবপরীত। 
কারণ উসেশযপ্রসণাডেতভাসব এই অতযন্ত স্পে েডেভুক্ত ইডতহােগুসলা োধারণ 
মুেলমােসের কাসি যোপে করা হ়ে, অস্বীকার করা হ়ে, অেবা ডমেযাোসরর মাধযসম 
প্রকৃত র্িোর ডবপরীতডি প্রোর করা হ়ে। 
 
বিষয়গুমলা অিযন্ত স্পেমকাির ও িা সাধ্ারণ েুসলোনমদর অবধ্কাংমেরই েেমিীড়ার 
কারণ হমি িামর, এই বিমিিনায় িাংলা অনুিামদর সামথ েূল ইংমরবজ অনুিামদর 
অংেবটও সংযুক্ত করা হময়মে। আবদ উৎমসর এ েকল গরফামরমন্সর বেবিমিই বিষময়র 
আমলািনা, িযমামলািনা ও উিসংহার। আজমকর িৃবথিীর ৭০০ গকাবট জনসংখযার প্রায় 
১৬০ গকাবট েুসলোন সম্প্রদায়েুক্ত, িাবক ৫৪০ গকাবট ইসলাে-অবিশ্বাসী, যারা 
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েুসলোনমদর েি বিশ্বাস বনময় এই িইগুমলা িমড়ন না। এই বিোল সংখযক অবিশ্বাসী 
জনমগ্াষ্ঠী িক্ষিাবিত্বহীন োনবিক দৃবষ্টমকামণর সাহামযয গকামনারূি "political 
correctness" োড়া এই সি েডেভুক্ত িথয-উিামির গযোমি সম্ভািয আমলািনা ও 
িযমামলািনা করমি িামরন, গসোমিই িা করা হময়মে। 
 
ষামটর দেমকর োোোবে গথমক 'ধ্েমগ্রমন্থ বিজ্ঞান' আবিষ্কামরর একটা ফযােন িালু 
হময়মে। একবিংে েিাব্দীর বিজ্ঞামনর (Evidenced based knowledge) এই 
স্বণমযুমগ্, যখন োনুষ ১৪ গকাবট োইল দূরিিমী েেল গ্রমহ েহাকােযান িাোমচ্ছন; গকাবট 
গকাবট আমলাকিষম দূরিিমী গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাবির খুাঁবটনাবটর বকনারা করমেন; এই 
িেকপ্রদ (magnificent) েহাবিশ্ব উৎিবির একদে আবদমি কী ঘমটবেল এিং 
িরিিমী ১৩৫০ গকাবট িেমর কী রূমি িার বিকাে ঘমটমে - ইিযাবদ বিষময়র িুলমিরা 
বিিার-বিমেষণ করমেন; গসই একই যুমগ্ অিস্থান কমর একদল োনুষ বিজ্ঞানীমদর 
অক্লান্ত িবরশ্রে, বিজ্ঞামনর অিোননা ও েীলিাহাবন কমর 'ধ্েমগ্রমন্থ বিজ্ঞান' প্রিার কমর 
সাধ্ারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ োনুষমদর প্রিাবরি কমর িমলমেন। এই অিকমেম িাাঁরা গয-
িদ্ধবিবট িযিহার কমরন, িামক "জল িমড় িািা নমড়" িদ্ধবি িলা গযমি িামর। 
নেুনা:  
 

‘"জল িমড় িািা নমড়" এর মসধযই আসি বিজ্ঞামনর যািিীয় আবিষ্কামরর 'ইবেি!'  
 

১) এখামন “জল” অমথম জমলর উিাদান 'হাইমরামজন ও অবিমজন' গিাোমনা হময়মে। 
'বিগ্ িযাং (Big Bang)' এর িমর 'হাইমরামজন ও বহবলয়াে' বেমলা সৃবষ্টর আবদ অযাটে 
(Atom)। েহাবিমশ্বর প্রবিবট িস্তুর আবদ উিকরণ হমলা অযাটে। িরিিমীমি সৃষ্ট অনযানয 
সকল অযাটে সৃবষ্ট হময়মে এই 'হাইমরামজন’ গথমক। আর 'অবিমজন' আোমদর গিাঁমি 
থাকার এক অিযািেযকীয় উিাদান।  
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২) এখামন "িমড়" অমথম Gravitational force যবাঝাসো হময়মে, যা না হমল গ্রহ-
নক্ষত্র-গ্যালাবি গকামনাবকেুই সৃবষ্ট হমিা না। গ্রহ েৃডে ো হসল যকাসো জীসবর েৃডে 
হসতা ো, আমরাও েৃডে হতাম ো। আডবষ্কাসরর আসে ডবজ্ঞাসের এই ইডেতডি যলখক 
কীভাসব যজসেসিে? েডতযই আশ্চেঘ! 
 
৩) এখামন "িািা" অমথম সামলাক সংমেষণ (Photosynthesis) গিাোমনা হময়মে, যার 
ফমল উৎিাদন হয় অবিমজন। অবিমজমনর অোি হমল আেরা বক িাাঁিমি িারিাে? 
‘"জল িমড় িািা নমড়"-এর এক একডি "শব্দ" ডবজ্ঞাসের এক একডি অভূতপূবঘ 
আডবষ্কাসরর ইডেত! কী আশ্চযম!  
 
৪) আর "নমড়" এর েমধ্যই আমে বিজ্ঞামনর দু'বট বিোল 'ইবেি'। এখামন নমড়র এক 
অথম হমলা 'িায়ু'! িায়ু োড়া বক গকামনাবকেু নমড়? নমড় না। এখামন 'নমড়' হমলা "িায়ু, 
অথমাৎ িায়ুেণ্ডল, অথমাৎ গস্পস!"  আর "নমড়"-এর আমরক অথম হমলা 'িল (Force)'! 
গযখামন িায়ু গনই গসখামন গকামনা বকেু নড়ামি গগ্মল লামগ্ িল। এই 'িল োড়া সিবকেু 
অিল’!  
 
কী আশ্চযম! বনশ্চয়ই "জল িমড় িািা নমড়"-এর রিবয়িা একজন নিী (ঈশ্বমরর 
অিিার) বেমলন। তাইই েডে ো হসব, তসব আডবষ্কার হও়োর আসেই কীভাসব ডতডে 
ডবজ্ঞাসের োম্প্রডতক েমস্ত েুোন্তকারী আডবষ্কাসরর "ইডেত” ডেসত যপসরডিসলে?’   
 
যে কারসণই প্রথে অধ্যায়বটর নাে বদময়বে 'কুরামন বিগ্যান!' এই অধযাস়ের ে়েডি পবঘ  ও 
পবঘ-১৩ গথমক িােকরা কুরামন "বিজ্ঞামনর" বকেু নেুনা গজমন বনমি িারমিন। বিিীয় 
অধ্যায় - 'ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে!' এমি সােবগ্রকোমি কুরান ও িার অযানাটবে 
(Anatomy), ইেলাম প্রোর শুরু করার পর মুহাম্মসের সামথ কুরাইেমদর িাক-বিিণ্ডা, 
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যুবক্ত-প্রবিযুবক্ত, েুহাম্মদমক গদয়া িামদর 'িযামলে', িামদরমক গদয়া েুহাম্মমদর িযামলে 
- ইতযাডে বিষময় আমলািনা করা হময়মে। অিাঃির 'েুহাম্মমদর িযবক্ত-োনস জীিনী 
(Psycho-biography)' অধ্যায় বেমরানামে িরিিমী একেি বিনবট িমিম হুোইডব়ো 
েডন্ধর ডবস্তাডরত আসলােো পেঘন্ত েুহাম্মমদর েবদনা জীিমনর উিাখযান িবণমি হময়মে। 
বাডক উপাখযাে গুসলা ধমঘকারীসত আসের মতই ধারাবাডহকভাসব আসলােো করা হসব। 
েক্কার নিী জীিমনর ইবিহাস আমলািনার আমগ্ই িাাঁর েবদনার নিী জীিমনর িণমনা 
শুরু করা হময়মে এই কারমণ গয আবদ উৎমস িবণমি 'বসরাি' গ্রমন্থ েুহাম্মমদর েবদনায় 
নিী জীিমনর িণমনা বলবিিদ্ধ আমে সেগ্র িইময়র ৮২ েিাংে জুমড়। সাধ্ারণ 
েুসলোনমদর বসংহোগ্ই েুহাম্মমদর েবদনা জীিন ইবিহাস সম্বমন্ধ প্রায় সমূ্পণম অজ্ঞ। 
 
কৃিজ্ঞিা স্বীকার: 
 

২০০২ সামল প্রয়াি ডাঃ অবেবজৎ রাময়র একবট গোট্ট ই-গেইল িাই। বিবন কীোমি 
আোর ই-গেইল বেকানা গজাগ্াড় কসরডিসলে, িা আবে আজও জাবন না। বিবন 
ডলসখডিসলে িাাঁর গ্ড়া 'েুক্তেনা' ওময়ি সাইমটর কথা ও িার ওময়ি বলংক। িাংলাোষায় 
েুক্তেমনর োনুষমদর গলখা অসংখয আবটমমকলসেৃদ্ধ একবট ওময়ি সাইট, যার হবদস 
তখে আোর জানা বেল না। গসখান গথমক আবে অমনক বকেু বেমখবে। ডাঃ অবেবজৎ 
রাময়র প্রবি আবে কৃিজ্ঞ। ২০১০ গথমক ২০১২ সামল 'েুক্তেনায়' ইসলাে ধ্েম সংক্রান্ত 
গলখাগুমলামি আবে বেলাে বনয়বেি েন্তিযকারীমদর একজন। গস সেয় অমনমকই 
আোমক প্রিযক্ষ ও িমরাক্ষোমি উৎসাহ যুবগ্ময়বেমলন এ বিষময় বকেু গলখার জনয। 
যামদর নাে উমেখ না করমলই নয়, িাাঁরা হমলন - অবেবজৎ রায়, িাোন্না েুেু, আিুল 
কামেে োই, আকাে োবলক োই, তসকি গিৌধু্রী, ব্রাইট স্মাইল, কাজী রহোন, আবদল 
োহেুদ, রুেবদ, েিঘুমর, সপ্তক ও আরও অমনমক। িাাঁমদর উৎসামহই েূলি এ বিষময় 
গলখার বসদ্ধান্ত। িাাঁমদর সিার প্রবি আবে কৃিজ্ঞ। আোর এই গলখায় গয সেস্ত িইময়র 
গরফামরন্স উদৃ্ধি হময়মে, গসই সেস্ত িইময়র গলখক ও প্রকােকমদর, গয সেস্ত ওময়ি 
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সাইমটর গরফামরন্স যুক্ত হময়মে, গসই গলখকমদর এবাং যামদর নাে গরফামরন্স বহসামি 
উদৃ্ধি হময়মে - িামদর সকমলর প্রবি আোর শ্রদ্ধা ও কৃিজ্ঞিা। েসবঘাপডর েমস্ত 
পাঠকসের প্রডত আমার কৃতজ্ঞতা, োরা তাাঁসের বযস্ত জীবসের ডকিুিা েম়ে বয়ে কসর 
যলখাগুসলা পড়সিে। 
 
আবে আো কমরবেলাে গয, িইবট গলখা সমূ্পণম করার ির িা ই-িুক আকামর তিবর 
করা হমি। ক'বদন আমগ্ একটা ই-মেইল িাই, যা আোমক উজ্জীবিি ও অনুপ্রাবণি 
কমর। ই-গেইলবট বযবন িাবেময়মেন বিবন হমলন "নরসুন্দর োনুষ!" জানমি িারলাে, 
গ্ি িারবট িের বিবন আোর গলখা প্রমিযকবট িিম সযমে জো কমর গরমখমেন, ডবসশষ 
অাংশগুসলা হাইলাইি কসরসিে, প্রস়োজেী়ে যরোসরন্সগুসলা োংরক্ষণ কসরসিে - আোর 
এই গলখার ই-িুক বিবন তিবর কমর গদমিন তাই। ডতডে ডেজ উসেযাসে স্বতাঃসূ্ফতঘভাসব 
এমে একডি েমৎকার প্রচ্ছেেমৃে ই-বুক বতডর কসরসিে, ো যেসখ আডম মুগ্ধ! তাাঁর 
এই ডেষ্ঠা ও ভালবাোর ডবডেম়ে যে়োর ক্ষমতা আমার যেই।  
 
যে-মােুষডির োহােয, েহসোডেতা ও অেুসপ্ররণা িাড়া এ যলখা প্রকাশ করা েম্ভব হসতা 
ো, ডতডে হসলে "ধমঘপোরক!" েত োরডি বির ডতডে আমার প্রসতযকডি যলখার প্রুে 
ডরি কসরসিে, ডবডভন্ন েমস়ে অেুবাসে োহােয কসরসিে ও পরামশঘ েুডেস়েসিে। আডম 
তাাঁর কাসি ঋণী।  
 
গগ্ালাি োহেুদ 
জুন ২৬, ২০১৬ সাল 

 

 

 



 

 

P
ag

e1
9

 

কুরামন বিগ্যান! ০১: আকােিত্ত্ব 

 

 
করুণােয় আোহ: 
   
২২:৬৫- বিবন - িুবে বক গদখ না গয, -- বিবন আকাে বস্থর রামখন, যামি িাাঁর আমদে 
িযিীি েূিৃমষ্ঠ িবিি না হয়। বনশ্চয় আোহ োনুমষর প্রবি করুণােীল, দয়ািান।   
 
৩৪:৯- আবে ইচ্ছা করমল িামদর সহ েূবে ধ্বসময় গদি অথিা আকামের গকান খণ্ড 
িামদর উির িবিি করি। আোহ অবেেুখী প্রমিযক িান্দার জনয এমি অিেযই 
বনদেমন রময়মে। 
 

আোহর কামজ গকামনাই খুাঁি নাই (গিােরা বক গদখ না): 
 
ক) আকামে গকান বেদ্র গনই: 
 
৫০:৬- িারা বক িামদর উিরবস্থি িামদর আকামের িামন দৃবষ্টিাি কমর না আবে 
বকোমি িা বনেমাণ কমরবে এিং সুমোবেি কমরবে? িামি গকান বেদ্রও গনই।  
 
খ) এেন বক গকান ফাটলও গনই! 
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৬৭:৩-৫- বিবন সপ্ত আকাে স্তমর স্তমর সৃবষ্ট কমরমেন। িুবে করুণােয় আোহ িা’আলার 
সৃবষ্টমি গকান িফাি গদখমি িামি না। আিার দৃবষ্টমফরাও; গকান ফাটল গদখমি িাও 
বক? 
                                                                                   
কারণ, বিবন েহাজ্ঞানী: 
 
ক) ৭৮:১২ –“বনেমাণ কমরবে গিাোমদর োথার উির েজিুি সপ্ত-আকাে। 
খ) ২১:৩২ - আবে আকােমক সুরবক্ষি োদ কমরবে- 
 
(িমলন, গসািহানাোহ) 
 
বকন্তু গযবদন: 
 
ক) িা বিদীণম হমি! 
 
৫৫:৩৭, ৮২:১, ৮৪:১ --গযবদন আকাে বিদীণম হমি 
 
খ) িামি িহু দরজা হমি! 
 
*৭৮:১৯ –আকাে বিদীণম হময়; িামি িহু দরজা সৃবষ্ট হমি। 
 
গ্)  এেনবক িামি বেদ্রও হমি! 
 
৭৭:৯- যখন আকাে বেদ্রযুক্ত হমি, 
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গিােরা গস বদনমক েয় কমরা! েমন রাখমি, "এই গসই বকিাি যাহামি গকানই সমন্দহ 
নাই (২:২ )।"  
 
 
-আবেন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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কুরামন বিগ্যান! ০২: আকাে ও িৃবথিীিত্ত্ব 
 

 
 

করুণােয় আোহ! 
 
বিবন েূবেমক কমরমেন বিোনা এিং আকােমক সুরবক্ষি োদ 
 
২১:৩২- আবে আকােমক সুরবক্ষি োদ কমরবে; অথি িারা আোর আকােস্থ 
বনদেমনািলী গথমক েুখ বফবরময় রামখ।  
 
২:২২- গয িবিত্রসিা গিাোমদর জনয েূবেমক বিোনা এিং আকােমক োদ স্বরূি স্থািন 
কমর বদময়মেন, আর আকাে গথমক িাবন িষমণ কমর গিাোমদর জনয ফল-ফসল 
উৎিাদন কমরমেন গিাোমদর খাদয বহসামি 
 
৪০:৬৪- আোহ, িৃবথিীমক কমরমেন গিাোমদর জমনয িাসস্থান, আকােমক কমরমেন 
োদ এিং বিবন গিাোমদরমক আকৃবি দান কমরমেন, অিাঃির গিাোমদর আকৃবি সুন্দর 
কমরমেন এিং বিবন গিাোমদরমক দান কমরমেন িবরচ্ছন্ন বরবযক। 
 
৮৮:১৭-২০- িারা বক উমের প্রবি লক্ষয কমর না গয, িা বকোমি সৃবষ্ট করা হময়মে? 
এিং আকামের প্রবি লক্ষয কমর না গয, িা বকোমি উচ্চ করা হময়মে (স্তম্ভ িযিীি)? 
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এিং িাহামড়র বদমক গয, িা বকোমি স্থািন করা হময়মে? এিং িৃবথিীর বদমক গয, িা 
বকোমি সেিল বিোমনা হময়মে?  
 
গহ অবিশ্বাসীরা, গিােরা বক কখমনা িৃবথিীমক গগ্ালাকৃবি গদখমি িাও? আকােমক বক 
গিাোমদর োমদর েি েমন হয় না? আোহ বক কখমনা েুল করমি িামরন? আধু্বনক 
ইসলােী িবণ্ডিরা ইদানীং সেিল বিোনমক 'গগ্ালাকার' আখযা গদয়। গিাো যায়, বিজ্ঞান 
িামদরমক অজ্ঞান কমর গফমলমে। সেিল বিোনা কখমনা গগ্ালাকার হয় না! গস সি 
িবণ্ডি বনশ্চয়ই গগ্ালাকার বিোনায় ঘুোয় না? 
   
আোহর অসীে কুদরি! 
 
ক) বিবন উর্ধ্মমদমে স্থািন কমরমেন স্তম্ভ িযিীি আকাে 
 
১৩:২- আোহ, বযবন উর্ধ্মমদমে স্থািন কমরমেন আকােেন্ডলীমক স্তম্ভ িযিীি। গিােরা 
গসগুমলা গদখ। অিাঃির বিবন আরমের উির অবধ্বষ্ঠি হময়মেন। এিং সূযম ও িন্দ্রমক 
কমেম বনময়াবজি কমরমেন। প্রমিযমক বনবদমষ্ট সেয় গোিামিক আিিমন কমর। 
 
খ) আোহ আসোন ও যেীনমক বস্থর রামখন, যামি টমল না যায় 
 
৩৫:৪১- বনশ্চয় আোহ আসোন ও যেীনমক বস্থর রামখন, যামি টমল না যায়। যবদ 
এগুমলা টমল যায় িমি বিবন িযিীি গক এগুমলামক বস্থর রাখমি? (িমলন, 
গসািহানাোহ!) 
 
গ্) বিবন অিাধ্য েয়িান গথমক বনকটিিমী আকােমক কমরমেন সংরবক্ষি 
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৬৭:৫- আবে সিমবনম্ন আকােমক প্রদীিোলা িারা সুসজ্জি কমরবে; গসগুমলামক 
েয়িানমদর জমনয গক্ষিণাস্ত্রিৎ কমরবে এিং প্রস্তুি কমর গরমখবে িামদর জমনয জলন্ত 
অবের োবস্ত।  
 
১৫:১৭- আবে আকােমক প্রমিযক বিিাবড়ি েয়িান গথমক বনরািদ কমর বদময়বে। 
 
৩৭:৬-৭- বনশ্চয় আবে বনকটিিমী আকােমক িারকারাবজর িারা সুমোবেি কমরবে। 
এিং িামক সংরবক্ষি কমরবে প্রমিযক অিাধ্য েয়িান গথমক।  
 
ঘ) গয কারমণ েয়িানরা  
 
৩৭:৮-৯- উর্ধ্ম জগ্মির গকান বকেু শ্রিণ করমি িামর না এিং িার বদক গথমক িামদর 
প্রবি উল্কা বনমক্ষি করা হয়। ওমদরমক বিিাড়মনর উমেমে। ওমদর জমনয রময়মে 
বিরােহীন োবস্ত।   
 
বকন্তু, সিমেবক্তোন আোহর এই দুমেমদয প্রবিরক্ষামকও েয়িান নসযাৎ করমি িামর! 
 
৩৭:১০- িমি গকউ গোাঁ গেমর বকেু শুমন গফলমল জ্বলন্ত উল্কাবিন্ড িার িশ্চাদ্ধািন 
কমর।   
১৫:৮- বকন্তু গয িুবর কমর শুমন িালায়, িার িশ্চাদ্ধািন কমর উজ্জ্বল উল্কাবিন্ড।   
 
গকামনা গকামনা বিশ্বাসী িােক হয়মিা আশ্চযম হময় োিমেন, সিমেবক্তোন আোহর 
দুমেমদয প্রবিরক্ষামক েয়িান কীোমি নসযাৎ করমি িামর! কুরামন গ্েীর জ্ঞামনর অোি 
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ও বিশ্বামসর আবধ্মকয এেন বিন্তা খুিই স্বাোবিক। বকন্তু েহান আোহ রাবু্বল আলােীন 
কুরামনর উিবরউক্ত আয়ািগুবলমি অিযন্ত স্পষ্টোমি এরোদ ফরোইময়মেন গয, 
েয়িানও িামক োমে োমে "গটক্কা" গদয়ার সাহস (দু:সাহস!) ও েবক্ত রামখ। এই 
গসই কুরান যা জ্ঞানীমদর জনয িথপ্রদেমক। 
 
আধু্বনক বিজ্ঞান বনবশ্চি কমরমে গয, আজ গথমক প্রায় সামড় েয় গকাবট িের আমগ্ 
িৃবথিীমি এক বিোলাকার "উল্কািামির" কারমণ ডাইমনাসরসহ িৎকালীন িৃবথিীর 
৭০ োগ্ প্রাণীর েয়ািহ েৃিুয ঘমটমে। কুরামনর গকাথাও সিমজ্ঞানী আোহ এ বিষময় 
গকামনা আোসও গদন গনই। িার বনবক্ষপ্ি উল্কাবিণ্ড যবদ েয়িানমক আঘাি করমি 
িারমিা, িাহমল গসটা আকামেই বনবশ্চহ্ন হময় গযমিা। িৃবথিীমি এমস িড়মিা না। খুি 
সম্ভিিাঃ বনবক্ষপ্ত অস্ত্রবট “লক্ষযভ্রষ্ট” হিার কারমণই িা িৃবথিীমি এমস িমড়মে! যুমদ্ধর 
(আোহ িনাে েয়িান) োষায় যার নাে "Collateral damage"। আোহিাক কুরামন 
আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সা:) এর গযৌন সেসযা (৩৩:৫০-৫২, ৩৩:৩৭-৩৮, ৩৩:৪) 
ও িাবরিাবরক সেসযার (৩৩:২৮, ৬৬:৩-৫) প্রময়াজমন একাবধ্ক িাণী গপ্ররণ কমরমেন। 
বকন্তু েয়িানমক োময়স্তা করমি বগ্ময় িৃবথিীর ৭০ েিাংে প্রাণীর েয়ািহ প্রাণ নামের 
বিষময় গকন বিবন “একবট িাণীও” গপ্ররণ করমলন না, এ প্রশ্নবট গয সেস্ত বনমিমাধ্ 
কমরন, িাাঁরা েুমল যান গয-সিযবট, িা হমলা: 
 
৩৩:৫৬- আোহ ও িাাঁর গফমরেিাগ্ণ নিীর প্রবি রহেি গপ্ররণ কমরন। গহ েুবেনগ্ণ! 
গিােরা নিীর জমনয রহেমির িমর গদায়া কর এিং িাাঁর প্রবি সালাে গপ্ররণ কর। 
 
হযাাঁ, িাই! নিীর প্রময়াজমনর গুরুমত্বর কামে ঐ র্ধ্ংসলীলা অিযন্ত িুচ্ছ। িা আমদৌ 
গকান ঘটনায় নয়! িাই আোহ িাক কুরামন িা উমেখ কমরন নাই। “-বনশ্চয়ই এমি 
গিাধ্ েবক্ত সম্পন্নমদর জমনয বনদেমনািলী রময়মে (১৬:১২, ৩:১৯০)”। 
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েমন রাখমি, "এই গসই বকিাি যাহামি গকানই সমন্দহ নাই (২:২ )।"      
 
-আবেন 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1


 

 

P
ag

e2
7

 

কুরামন বিগ্যান! ০৩: েূ-িত্ব 
 

 
 
করুণােয় আোহ ! 
 
ক)  বিবন েুেন্ডলমক কমরমেন বিসৃ্তি : 
 
১৩:৩- বিবনই েুেন্ডলমক বিসৃ্তি কমরমেন এিং িামি িাহাড় িিমি ও নদ-নদী স্থািন 
কমরমেন এিং প্রমিযক ফমলর েমধ্য দু’দু প্রকার সৃবষ্ট কমর গরমখমেন। বিবন বদনমক 
রাবত্র িারা আিৃি কমরন। 
 
১৫:১৯- আবে েু-িৃষ্ঠমক বিসৃ্তি কমরবে এিং িার উির িিমিোলা স্থািন কমরবে এিং 
িামি প্রমিযক িস্তু সুিবরবেিোমি উৎিন্ন কমরবে।   
 
৫০:৭- আবে েূবেমক বিসৃ্তি কমরবে, িামি িিমিোলার োর স্থািন কমরবে এিং িামি 
সিমপ্রকার নয়নাবেরাে উবদ্ভদ উদগ্ি কমরবে।   
 
৫১:৪৮- আবে েূবেমক বিবেময়বে। আবে কি সুন্দরোমিই না বিোমি সক্ষে।   
 
খ) িৃবথিীমক কমরমেন েযযা : 
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২০:৫৩- বিবন গিাোমদর জমনয িৃবথিীমক েযযা কমরমেন এিং িামি িলার িথ 
কমরমেন, আকাে গথমক িৃবষ্ট িষমণ কমরমেন এিং িা িারা আবে বিবেন্ন প্রকার উবদ্ভদ 
উৎিন্ন কমরবে।   
 
৪৩:১০, ৭১:১৯- বযবন গিাোমদর জমনয িৃবথিীমক কমরমেন বিোনা এিং িামি 
গিাোমদর জমনয কমরমেন িথ, যামি গিােরা গ্ন্তিযস্থমল গিৌঁেমি িার।   
 
েহা জ্ঞানী আোহ, বনখুাঁি িার সৃবষ্ট! 
উিমর খুাঁবট-হীন আকাে (োদ)।  নীমি উিেরূমি বিোমনা িৃবথিী! োেখামন বিকু্ষব্ধ 
প্রকৃবির িাণ্ডি, েড়, েূবেকম্প - যা গয গকান েুহূমিম িৃবথিীমক (বিোনা) লন্ড-েণ্ড কমর 
বদমি িামর! উিায়?  েহাজ্ঞানী আোহ িাক সৃবষ্ট করমলন িাহাড়-িিমি!  গকন? 
 
ক) গযন িৃবথিী বস্থর থামক: 
 
২৭:৬১- িল গিা গক িৃবথিীমক িামসািমযাগ্ী কমরমেন এিং িার োমে োমে নদ-নদী 
প্রিাবহি কমরমেন এিং িামক বস্থি রাখার জমনয িিমি স্থািন কমরমেন এিং দুই 
সেুমদ্রর োেখামন অন্তরায় গরমখমেন। অিএি, আোহর সামথ অনয গকান উিাসয আমে 
বক? িরং িামদর অবধ্কাংেই জামন না।  
 
৭৮:৬-৭- আবে বক কবরবন েূবেমক বিোনা এিং িিমিোলামক গিমরক?  
 
খ) গযন িা 'গিাোমদরমক' বনময় (েমরর আবধ্মকয) গহমল-দুমল না িমড়: 
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১৬:১৫- এিং বিবন িৃবথিীর উির গিাো গরমখমেন গয, কখমনা গযন িা গিাোমদরমক 
বনময় গহমল-দুমল না িমড় এিং নদী ও িথ তিবর কমরমেন, যামি গিােরা িথ প্রদবেমি 
হও।   
 
গ্) যামি িা েুাঁমক না িমড়: 
 
২১:৩১- আবে িৃবথিীমি োরী গিাো গরমখ বদময়বে যামি িামদরমক বনময় িৃবথিী েুাঁমক 
না িমড় এিং িামি প্রেস্ত িথ গরমখবে, যামি িারা িথ প্রাপ্ত হয়।   
 
ঘ) যামি 'গিাোমদরমক' বনময় িা ঢমল না িমড়: 
 
৩১:১০- বিবন খুাঁবট িযিীি আকােেন্ডলী সৃবষ্ট কমরমেন; গিােরা িা গদখে। বিবন 
িৃবথিীমি স্থািন কমরমেন িিমিোলা, যামি িৃবথিী গিাোমদরমক বনময় ঢমল না িমড় 
এিং এমি েবড়ময় বদময়মেন সিমপ্রকার জন্তু। আবে আকাে গথমক িাবন িষমণ কমরবে, 
অিাঃির িামি উদগ্ি কমরবে সিমপ্রকার কলযাণকর উবদ্ভদরাবজ।  
 
আকাে ও েূ-িমত্বর সংবক্ষপ্তসার: 
 
েহাজ্ঞানী করুণােয় আোহ োনুমষর জনয েূবেমক বিসৃ্তি কমর িৃবথিীমক কমরমেন 
সেিল বিোনা (৮৮:২০)।  গযেন কমর আেরা গেমেমি কামিমট িা গিাষক বিোময় 
বিোনা তিবর কবর! বিবন িা কমরমেন খুিই উিেরূমি, "(বিবন) কি সুন্দরোমিই না 
বিোমি সক্ষে (৫১:৪৮)  [বিোনা কখমনাই গগ্ালাকৃবি হয় না। আর গগ্ালাকৃবি িস্তুর 
উির বিোনা বিস্তারও অসম্ভি!] িৃবথিীমক বস্থর রাখার জনয বিবন িিমিোলামক গিমরক 
রূমি তিবর কমরমেন যামি গস আোমদরমক বনময় গহমল দুমল, েুাঁমক িা ঢমল না িমড়।  
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বিবন আকােমক কমরমেন েজিুি োদ  (৭৮:১২)  এিং িা স্থািন কমরমেন খুাঁবট 
িযিীি (১৩:২, ৩১:১০), যামি না আমে  গকান  বেদ্র  (৫০:৬) অথিা ফাটল (৬৭:৫)।  
বিবন  আকােমক সংরবক্ষি কমরমেন প্রমিযক অিাধ্য েয়িান গথমক "জ্বলন্ত উল্কাবিমন্ডর 
োধ্যমে”, যামি েয়িানরা উর্ধ্ম জগ্মির গকান বকেু শ্রিণ করমি না িামর (৩৭:৬-৯)।   
 
েমন রাখমি, ‘এ গসই বকিাি যামি গকানই সমন্দহ গনই (২:২)’। 
 
আধু্বনক বিজ্ঞান 
 
আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সা:)এর “দািীকৃি” অবহ-প্রাপ্ত িাণীর আমলামক কুরামন 
বিগ্যামনর প্রথে, বিিীয় ও িৃিীয় িমিম আকাে ও েূ-িমত্বর িণমনাগুমলা িমড় 
অবিশ্বাসীরা "হাবস-িাোসা" কমর। িমল, আধু্বনক বিজ্ঞামনর আমলামক আোহর 
িয়ানকৃি িথয রূিকথার গিময়ও গিেী উদ্ভট ও িামনায়াট। প্রোণ, আধু্বনক বিজ্ঞামনর 
প্রোণ-িরীক্ষালব্ধ িথযগুমলা:  
 
১) আধু্বনক বিজ্ঞান এ বিষময় কী িথয বদমচ্ছ, িা বিস্তাবরি জানা যামি এই বেকানায়: 
Cosmicevolution-from Big Bang to Humanity 
 

 
 
২) িাহাড় গকান গিমরক নয়। গহমল দুমল িা েুাঁমক িরার হাি গথমক িৃবথিীমক বস্থর 
রাখার িযািামর িাহামড়র গয শুধু্ গকান েূবেকায় গনয় িাইই নয়, িাহাড় অধু্যবষি 

এলাকায় েূবেকমম্পর সম্ভািনা সিমিময় গিেী।  
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একবট গোট্ট বেবডও- ৫ বেবনট: The Early Earth and Plate Tectonics 

 

 
 

৩) এ োড়াও কুরামনর দািীগুমলা গকন বেবিহীন ও সমূ্পণম অবিজ্ঞাবনক, গদখুন এখামন: 
বলংক। 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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কুরামন বিগ্যান! ০৪: োনি-িত্ব 
 

 
 

করুণােয় আোহ! 
 
োনুমষর বিন্তা েবক্তর উদ্ভমির ঊষালে গথমকই গস বনমজমক প্রশ্ন কমরমে, "গকাথা থমক 
গস এমসমে?” 
েহা জ্ঞানী সিমজ্ঞ আোহ িবিত্র কুরামন এরোদ ফরোইময়মেন োনুষ সৃবষ্টর আবদ উৎস। 
গকামেমক? 
 
এক িযবক্ত (আদে) গথমক: 
 
৪:১- গহ োনি সোজ! গিােরা গিাোমদর িালনকিমামক েয় কর, বযবন গিাোমদরমক 
এক িযবক্ত গথমক সৃবষ্ট কমরমেন এিং বযবন িার গথমক িার সেীনীমক সৃবষ্ট কমরমেন; 
আর বিস্তার কমরমেন িামদর দু’জন গথমক অগ্বণি িুরুষ ও নারী--| 
৬:৯৮- বিবনই গিাোমদর গক এক িযবক্ত গথমক সৃবষ্ট কমরমেন| অনন্তর একবট হমচ্ছ 
গিাোমদর স্খায়ী বেকানা ও একবট হমচ্ছ গ্বচ্ছি স্খল|  
৭:১৮৯- বিবনই গস সিা বযবন গিাোবদগ্মক সৃবষ্ট কমরমেন একবট োত্র সিা গথমক; 
আর িার গথমকই তিরী কমরমেন িার গজাড়া, যামি িার কামে স্ববস্ত গিমি িামর| 
৩৯:৬৯- বিবন সৃবষ্ট কমরমেন গিাোমদরমক একই িযবক্ত গথমক। অিাঃির িা গথমক 
িার যুগ্ল সৃবষ্ট কমরমেন -- 
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আধু্বনক বিজ্ঞান 
 
১) কুরামন যি “উদ্ভট”ঘটনার িণমনা আমে িার সিমমশ্রষ্ঠবট হমলা আদে-হাওয়ার 
উিাখযান! বিজ্ঞামন "িযবক্ত আদমের" গকামনা অবস্তত্ব গনই। 
 
২) প্রাপ্ত িথয-উিামির বেবিমি বিজ্ঞান প্রোণ কমরমে গয, োনুষসহ িৃবথিীর প্রবিবট 
প্রাণই "আবদ প্রাণ" গথমক বিিবিমি হময় আজমকর অিস্থামন গিৌঁমেমে। আর গস "আবদ 
প্রামণর" উদ্ভি হময়বেল আজ গথমক প্রায় সামড় বিন েি গকাবট িের আমগ্। গয 
প্রাণবটমক বিজ্ঞান Last Universal Common Ancestor (LUCA) আখযা গদয়।  
 

 
গস গকামনা িযবক্ত বেল না। িার গকামনা সবেনী বেল না। গস বেল অিযন্ত সাধ্ারণ "এক 
গকাষী" প্রাণ। িার উদ্ভি হময়বেল "িাবনমি"। গকামনা "উদযামন" নয়। 
 
৩) আর গকামনা বনবদমষ্ট প্রজাবির Most Recent Common Ancestor (MRCA) 
িলমি  
গিাোমনা হয়, গসই প্রজাবির (species) বনকটিে অিীমির সাধ্ারণ িূিমিুরুষবটমক, 
যারা দুই িা িমিাবধ্ক প্রজাবির  বনকটিে সাধ্ারণ িূিম-িুরুষ Last Common 
Ancestor (LCA) গথমক দুবট আলাদা প্রজাবিমি বিিবিমি। উদাহরণ, োনুষ ও 
বেম্পাবে িামদর সাধ্ারণ িূিম িুরুষ (LCA) গথমক আনুোবনক ৬০-৭০ লক্ষ িের আমগ্ 
বিবচ্ছন্ন (mutation) হময় দুবট আলাদা প্রজাবিমি বিিবিমি হময়মে। োনুমষর DNA ও 
বেম্পাবের DNA-এর হুিহু বেল ৯৮.৪ েিাংে। একজন োনুমষর DNA-এর সামথ 
অনাত্মীয় অনয একজন োনুমষর DNA-এর হুিহু বেল েিকরা ৯৯.৬ েিাংে। হুিহু 
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যেজ (Mono zygotic twin) োই বকংিা গিামনর DNA-এর হুিহু বেল একেি 
োগ্। একজন োনুমষর DNA-এর সামথ ইাঁদুমরর DNA-এর হুিহু বেল ৮৫ েিাংে, 
কলাগ্ামের DNA-এর সামথ ৫০ েিাংমেরও গিেী। অথমাৎ, একবট জীিমনর সামথ 
আমরকবট জীিমনর িংোনুগ্বিক (Genetic) বেল যি কামের, িামদর িারস্পবরক 
DNA-এর হুিহু বেল িি গিেী। বেম্পােী োনুমষর (Human species) বনকটিে 
আত্মীয় (োত্র এক েিাংে DNA িাথমকয), ইাঁদুর একটু দূমরর, কলাগ্াে আরও দুমরর। 
িৃবথিীর প্রবিবট "প্রাণ (life)" একই উৎস (LUCA) গথমক বিিবিমি। আেরা সিাই 
এমক অিমরর আত্মীয়। 
 
৪) অমনক ইোনদার িািবলক ও ধ্েমিবণ্ডি োমে োমে Y-chromosome Adam 
(Y-MRCA) 

 
এিং MitochondrialEve-গক 

 
িাইমিল-কুরামনর আদে-হাওয়ার উিাখযামনর সামথ জুমড় বদময়  “অিবিজ্ঞান" প্রিার 
করার গিষ্টা কমর। বিজ্ঞানীরা Y-chromosomal Adam এিং Mitochondrial Eve 
(matrilineal-MRCA) িলমি কুরান/িাইমিমলর আদে-হাওয়া গক গিাোন না। 
িামদর নাে অনুসামর এমদর নােকরণ করা হময়মে োত্র। Y-MRCA Adam িলমি 
"একবট োত্র" োনুষ গিাোমনা হয় না। িারা হমলন িিমোন োনুষ প্রজাবির" িুরুষ 
(Male Ape like Human), যারা অিীমির "োনুষ এিং বেম্পাবে প্রজাবির" সাধ্ারণ 
িূিম-িুরুষ গথমক আলাদা (mutation) হময় প্রথে “োনুষ-প্রজাবির” িুরুমষর তিবেমষ্টয 
(male) বিিবিমি হময়মে। বিভ্রাবন্ত এড়ামনার জনয িযািারটামক একটু গখালসা করা 
দরকার। একজন প্রাপ্তিয়স্ক োনুমষর েরীর ৫০-১০০ বিবলয়ন গকামষর সেবষ্ট। এর 
োত্র ১০ েিাংে িার বনজস্ব। িাবক ৯০ েিাংে িাবহমরর (Harboring bacteria)। 
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বনজস্ব গকাষগুমলামক েূলি: দুই োমগ্ োগ্ করা যায়। Sex cell (Germ cell) এিং 
Somatic Cell (Body cell)। িুরুমষর শুক্রাণু এিং গেময়মদর বডম্বাণু হমলা Sex 
Cell। িাবক সেস্তই Body Cell। Sex cell এর গক্রামোসে সংখযা ২৩ বট (Body 
cell এর গক্রামোসে সংখযা ২৩ গজাড়া)। বডম্বাণুমি সিমদাই িা ২২+X (গকান 'Y' 
গনই)। বকন্তু শুক্রাণুমি িা ২২+X, অথিা “22+Y”। বডম্বাণুর বেলন যবদ শুক্রানুর ২২+X 
এর সামথ হয় িাহমল সন্তান হমি "গেময়", বডম্বানুর বেলন শুক্রানুর ২২+Y এর সামথ 
হমল সন্তান হমি "গেমল"। অথমাৎ "Y" গক্রামোসেবটর উৎস সিমদাই িুরুষ। সুিরাং, 
োনুষ প্রজাবির Y-chromosome এর যািিীয় িবরিিমনমক (mutation) অিীমির 
বদমক অনুসরণ কমর (tracing back only along the paternal lines of their 
family tree) আেরা আবদ বিিা Y-MRCA(Y-chromosomal Adam)এর 
অিস্থানকাল জানমি িাবর। িিমোমনর িথয অনুযায়ী Y-MRCA Adam এর 
অিস্থানকাল বেল এখন গথমক প্রায় ১৪২,০০০ িের আমগ্র িৃবথিীমি। একই োমি 
Mitochondrial DNA "শুধু্ গেময়মদর" কাে গথমক অক্ষি অিস্থায় িরিিমী 
িংেধ্রমদর োমে স্থানান্তবরি হয়। অথমাৎ, Mitochondrial DNA এর উৎস সিমদাই 
েবহলা। Y-MRCA Adam এর েি একইোমি Mitochondrial DNA এর যািিীয় 
িবরিিমনমক (mutation) অিীমির বদমক অনুসরণ কমর (tracing back only 
along the maternal lines of their family tree) আেরা আবদ োিা 
Mitochondrial Eve (Female Ape like Human) এর অিস্থানকাল জানমি 
িাবর। িিমোমনর িথয অনুযায়ী Mitochondrial Eve অিস্থানকাল বেল এখন গথমক 
প্রায় ১৯০,০০০-২০০,০০০ িের আমগ্র িৃবথিীমি। সংমক্ষমি, বিজ্ঞামন নাোবিি এই 
Y-MRCA-আদে ও Mitochondrial ইে: 
 
(১) ধ্েম-গ্রমন্থ িবণমি আদে-হাওয়া নয় 
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(২) িামদর েমধ্য সেময়র িযিধ্ান কেিমক্ষ ৫০,০০০ িের 
 
(৩) M-ইে আমগ্, Y-আদে িমর। 
 
একবট অসাধ্ারণ বেবডও:  What Darwin never Knew  
               

https://www.youtube.com/watch?v=AYBRbCLI4zU 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

https://www.youtube.com/watch?v=AYBRbCLI4zU
http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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কুরামন বিগ্যান! ০৫: গদহ-িত্ত্ব 
 

 
 

করুণােয় আোহ! 
 
একবট বিমেষ গঘাষণা 
 
অবিশ্বাসীমদর প্রবি বিমেষ িযামলে, 
৪:৮২- এরা বক লক্ষয কমর না গকারআমনর প্রবি? িক্ষান্তমর এটা যবদ আোহ িযিীি 
অির কারও িক্ষ গথমক হি, িমি এমিা অিেযই িহু তিিরীিয গদখমি গিি- 
 
কুরামনর িাণীর প্রিক্তা হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ)। বকন্তু েুহাম্মমদর দািী- িাণীগুমলা িার 
নয়, বিশ্ব-স্রষ্টার। গযেন কমর অমনক "আধ্যাবত্মক গুরু" দািী কমর গয, িামদর েুমখর 
িাণী িামদর নয়। িামদর ওির ের করা আত্মা (Spirit), বজ্বন, েূি অথিা ঈশ্বমরর। 
আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ)-ও িার িযবিক্রে নয়! দািীর সিমক্ষ িার এই 
বিমেষ গঘাষণাবট (৪:৮২)! বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর স্রষ্টার (যবদ থামকন-Deist view), িাণীমি 
কখমনাই গকামনা েুল, অবিজ্ঞাবনক, অিাস্তি অথিা অসােেসয থাকমি িামর না (অসম্ভি 
প্রস্তািনা!)। শুধু্ “একবট োত্র তিিরীিয”থাকমলই ১০০% সুবনবশ্চি োমি িলা যামি 
কুরান বিশ্ব-স্রষ্টার িানী নয়, েুহাম্মমদর দািী বেথযা, উমেেযপ্রমণাবদি অথিা োনবসক 
বিভ্রে (Psychosis)। 'কুরামন বিগ্যান'-এ সিবলি িাণীগুমলা িযমমিক্ষমণ সিযানুসন্ধান 
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সহজির। গহ িােক, গকামনা “তিিরীিয”গদখমি িান বক? েমন রাখমিন, "একবট 
োত্রই যমথষ্ট, দুইবট অবিবরক্ত!" 
 
োনুষ বিন্তােীল। জানমি িায় গস সিবকেু। জানমি িায় গস বনমজমক! গকাথা গথমক গস 
এমসমে? কী উিকরমণ গস তিবর? কীোমি গস সৃবষ্ট হমলা? হযরি েুহাম্মদ (সা:) 
েহাজ্ঞানী আোহর উদৃ্ধবি বদময় োনুষ সৃবষ্টর উিকরমণর িণমনা বদময়মেন। কী গস 
উিকরণ? 
 
১) োবট 
 
৬:২-  বিবনই গিাোমদরমক োবটর িারা সৃবষ্ট কমরমেন, অি:ির বনবদমষ্টকাল বনধ্মারণ 
কমরমেন| আর অির বনবদমষ্টকাল আোহর কামে আমে| িথাবি গিােরা সমন্দহ কর|  
২০:৫৫- এ োবট গথমকই আবে গিাোমদরমক সৃজন কমরবে, এমিই গিাোমদরমক 
বফবরময় বদি এিং িুনরায় এ গথমকই আবে গিাোমদরমক উবেি করি। 
৩০:২০, ৩৮:৭১, ৫৩:৩২, ৭১:১৭ - অনুরূি িাণী* 
 
কী ধ্রমনর োবট? 
 
ক) বিশুষ্ক েনেমন োবট 
১৫:২৬- আবে োনিমক িিা কদমে গথমক তিরী বিশুস্ক েনেমন োবট িারা সৃবষ্ট কমরবে।   
৫৫:১৪- বিবন োনুষমক সৃবষ্ট কমরমেন গিাড়া োবটর নযায় শুষ্ক েৃবিকা গথমক।  
 
খ) কাদাোবট গথমক 
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৩৭:৭-৮- বযবন িাাঁর প্রমিযকবট সৃবষ্টমক সুন্দর কমরমেন এিং কাদাোবট গথমক োনি 
সৃবষ্টর সূিনা কমরমেন। অিাঃির বিবন িার িংেধ্র সৃবষ্ট কমরন িুচ্ছ িাবনর বনযমাস 
গথমক।  
  
গ্) এাঁমটল োবট গথমক 
৩৭:১১- আিবন িামদরমক বজমজ্ঞস করুন, িামদরমক সৃবষ্ট করা কবেনির, না আবে 
অনয যা সৃবষ্ট কমরবে? আবেই িামদরমক সৃবষ্ট কমরবে এাঁমটল োবট গথমক।   
 
ঘ) োবটর সারাংে 
২৩:১২- আবে োনুষমক োবটর সারাংে গথমক সৃবষ্ট কমরবে। 
 
২) িাবন 
 
২১:৩০-  কামফররা বক গেমি গদমখ না গয, আকােেন্ডলী ও িৃবথিীর েুখ িন্ধ বেল, 
অিাঃির আবে উেয়মক খুমল বদলাে এিং প্রাণিন্ত সিবকেু আবে িাবন গথমক সৃবষ্ট 
করলাে। এরিরও বক িারা বিশ্বাস স্থািন করমি না?   
২৫:৫৪-  বিবনই িাবন গথমক সৃবষ্ট কমরমেন োনিমক, অিাঃির িামক রক্তগ্ি, িংে 
ও তিিাবহক সম্পকমেীল কমরমেন। গিাোর িালনকিমা সিবকেু করমি সক্ষে।  
২৪:৪৫-  অনুরূি িাণী * 
 
৩) এক গফাাঁটা িীযম 
 
১৬:৪- বিবন োনিমক এক গফাাঁটা িীযম গথমক সৃবষ্ট কমরমেন। এিদসমত্ত্বও গস প্রকােয 
বিিন্ডাকারী হময় গগ্মে।   
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৭৬:২- আবে োনুষমক সৃবষ্ট কমরবে  বেশ্র শুক্রবিনু্দ গথমক, এোমি গয, িামক িরীক্ষা 
করি অিাঃির িামক কমর বদময়বে শ্রিণ ও দৃবষ্টেবক্তসম্পন্ন।   
৩৬:৭৭, ৭৭:২০,   ৫৩:৪৫-৪৬, ৮০:১৮-১৯, ৮৬:৫-৭ - অনুরূি িাণী *   
 
৪) োবট, অিাঃির িীযম 
 
১৮:৩৭– িার সেী িামক কথা প্রসমে িললাঃ িুবে িাাঁমক অস্বীকার করে, বযবন গিাোমক 
সৃবষ্ট কমরমেন োবট গথমক, অিাঃির িীযম গথমক, অিাঃির িূমনাে কমরমেন গিাোমক 
োনিাকৃবিমি?   
৩৫:১১- আোহ গিাোমদরমক সৃবষ্ট কমরমেন োবট গথমক, অিাঃির িীযম গথমক, িারির 
কমরমেন গিাোমদরমক যুগ্ল। গকান নারী গ্েমধ্ারণ কমর না এিং সন্তান প্রসি কমর 
না; বকন্তু িাাঁর জ্ঞািসামর। 
 
বিন্তােীল োনুমষর জ্ঞান বিিাসা লাঘমি আোহ িাক োনুষ সৃবষ্টর উিকরণগুমলা কী 
"িেৎকার" োমিই না িণমনা কমরমেন! যা খাবল গিামখ গদখা যায়, এেন সম্ভািয 
গকামনাবকেুই বিবন িাদ রামখনবন! বিশুষ্ক েনেমন োবট, কাদাোবট, এাঁমটল োবট, োবটর 
সারাংে, িাবন, িীযম, োবট অিাঃির িীর্য। গিাো যায়, গিৌিবলকরা গযেন কমর "োবট 
ও িাবন" বদময় েূবিম িানায়, আোহও আদেমক বেক গিেবন োমিই িাবনময়মেন! এমি 
আশ্চযম হিার বকেুই নাই। বিমেষ কমর বপ্রয় নিীর জে ও িৃবদ্ধ যখন গিৌিবলক 
িবরমিমেই, িা িার অজানা নয়।! আর ‘িীযম (Semen)” গয সন্তান উৎিাদমনর জনয 
অিেয, অিযািেযক িা সিমজনবিবদি। একোত্র প্রিণ্ড োনবসক প্রবিিন্ধী (Severely 
mentally retarded) ও বেশুরা োড়া কারুরই িা অজানা নয়। বকন্তু িুরুমষর িীমযমর 
েি গেময়মদর "বডম্বাণুও (Ovum)" গয সন্তান উৎিাদমনর জনয অিেয অিযািেযক গস 
িযািামর েহাজ্ঞানী আোহ িাক “একবট িাকযও”িষমণ কমরন নাই! িীমযমর কথা আোহ 
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িাক িহুিার গঘাষণা বদময়মেন বকন্তু িীমযম "শুক্রাণুর”অবস্তমত্বর বিষময়ও বিবন “একবট 
িাকযও" িষমণ কমরন নাই! গকন? দু'বট সম্ভািয কারণ: 
 
১) গেৌনিা 
হুজুমর িাক (সাাঃ) দািী কমরমেন গয, "আোহ ও িাাঁর গফমরেিাগ্ণ িার প্রবি রহেি 
গপ্ররণ কমরন (৩৩:৫৬)। " অনয গয গকামনা িযবক্ত যবদ এই একই দািী বনময় হাবজর 
হন, িমি আজমকর গয গকামনা আধু্বনক বিবকৎসক গস িযবক্তমক িৎক্ষণাৎ "উোদ 
(Psychotic)” [বস্কমজামেবনয়া (Schizophrenia) গরামগ্র লক্ষণ] সািযস্ত করমিা। 
বকন্তু ধ্েম-োমস্ত্র এসকল উিসমগ্মর অবধ্কারীমদর িলা হয় "কামেল"। আর েহাকামেল 
গসই িযবক্ত, যার এ উিসগ্মবট (delusion and hallucination) সিমিময় গিবে েয়ািহ 
ও উৎকট।  
স্বপ্নমক সিয জ্ঞামন বনমজরই অিুে বেশু িুমত্রর গ্লায় গয বনবিমধ্ায় েুবর িালামি িামর 
(েহানিী ইিরাহীে) অথিা অেরীরী 'বজিরাইমলর' োরফি খির প্রাপ্ত (িুখারী 
৫:৫৯:৪৪৩) হময় (visual and auditory Hallucination) দলিল বনময় অসহায় 
৬০০-৯০০ জন গলাকমক প্রকােয বদিামলামক এমক এমক জিাই কমর খুন (িবন 
কুরাইজা) করমিও যার (েহানিী েুহাম্মদ) একটুও বিধ্া হয় না, িারা ধ্েম-োমস্ত্র 
'েহাকামেল' রূমি বিবহ্নি। উন্নি বিবকৎসাবিজ্ঞামনর আধু্বনক বেক্ষায় বেবক্ষি 
বিবকৎসকরা বনরািিার খাবিমর (Psychotic patient may be dangerous for 
self and others, specially with command hallucination) - এরূি িযবক্তমক 
এখন জরুবর বেবিমি (psychiatric emergency) োনবসক হাসিািামল েবিম 
কমরন। অনযথায় গকামনা অঘটন ঘটমল উন্নি বিমশ্বর গয গকামনা গদমে গসই 
বিবকৎসকমক বদমি হয় প্রিণ্ড আবথমক ক্ষবিিূরণ (আমেবরকা হমল প্রায় বেবলয়ন ডলামরর 
োেলা), সােলামি হয় িার গেবডমকল লাইমসন্স িাবিমলর ধ্াক্কা।  
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৩৩:৫৬ সাক্ষয গদয়, "েুহাম্মমদর প্রবি আোহ িামকর 'সুগ্েীর গপ্রে' "। গপ্রমে িড়মল 
নাবক জ্ঞানীরা বনমিমামধ্র েি আর বনমিমাধ্রা জ্ঞানীমদর েি আিরণ কমরন। গপ্রবেক-
গপ্রবেকার 'প্রময়াজমন' আমস না এেন সংলাি গুরুত্বহীন হময় যায়। গস যাই গহাক, 
সত্য হমচ্ছ: গদহ-িমত্বর িণমনায় আোহ িাক এসকল গুরুত্বিূণম বিষময় "গেৌনব্রি" 
িালন কমরমেন। গেৌনব্রি িালমনর বিমেষ সুবিধ্া এই গয, অবিশ্বাসীরা এ বিষময় যি 
প্রশ্নই উোিন করুন না গকন, 'আকামে ফুটা (৫০:৬) অথিা ফাটল (৬৭:৫) ও 
িৃবথিীমক গিমরক (৭৮:৬-৭) গেমর বস্থর” জািীয় বিষময়র েি হাবস-িাোসার গকান 
সুমযাগ্ই এখামন গনই! 
 
২) অজ্ঞানিা 
 
"বডম্বাণু ও শুক্রাণু" খাবল গিামখ গদখা যায় না! আর িা িখন আবিষ্কারও হয়বন। োনুমষর 
আবিষ্কামরর আমগ্ গকামনা 'জ্ঞান" ধ্েমগ্রমন্থ খুাঁমজ িাওয়ার গকামনাই সম্ভািনা গনই। 
যা জানা গনই, িা িলা যায় না। গসমক্ষমত্র, েুহাম্মমদর কবিি আোহ আর গযইই হউন 
"বিশ্ব-স্রষ্টা" নন। 
 
িাহমল? "নিুন" কী িথয আোমদর জ্ঞান োণ্ডামর গযাগ্ হমলা, যা আোমদর জানা বেল 
না? নিুন িথযবট এই, িমীযম গকামেমক তিবর হয়। 
 
৮৬:৭- এটা বনগ্মি হয় গেরুদন্ড ও িক্ষিাজমরর েধ্য গথমক।  
 
What?!  
 
আধু্বনক বিজ্ঞান 



 

 

P
ag

e4
3

 

 
১) িীমযমর উিাদান দু'বট: শুক্রাণু এিং গ্রবন্থ-রস। শুক্রাণু তিবর হয় অণ্ডমকামষ (Testes), 
আর গ্রবন্থ-রস বনগ্মি হয় Prostrate, Seminal Vesicles and bulbourethral 
gland গথমক। িীযম "কখমনাই" গেরুদণ্ড (Vertebra) ও িক্ষিাজমরর (Rib) েধ্য 
গথমক বনগ্মি হয় না। 
 
২) েহাবিমশ্বর প্রবিবট দৃেযোন িস্তুরই আবদ উিাদান হমলা "িরোণু (Atom)"। 
আোমদর েরীর ও এর িযবিক্রে নয়। হাইমরামজন ও বহবলয়াে োড়া প্রবিবট িরোণুই 
একদা তিবর হময়বেল গকামনা না গকান  নক্ষমত্রর অেযন্তমর। িারির গসই নক্ষত্রবটর 
েৃিুযকামল প্রিণ্ড বিমফারমণ (Supernova Explosion) গসই িরোণুগুমলা েবড়ময় িমর 
েহােূমনয। িারির বেবলয়ন-বিবলয়ন িেমর গ্রযাবেমটোনাল েবক্তমি (Gravitational 
attraction) গসগুমলা আিার একবত্রি হময় তিবর হয় নিুন নক্ষত্র, গ্রহ ও উিগ্রহ। 
আোমদর সিারই "আবদ উিাদামনর" জে গকামনা না গকামনা নক্ষমত্র। We are all 
star dust (Nuclear waste)। আেরা সিাই  (Everything in this universe) 
এমক অিমরর সামথ সম্পবকমি। এই বিোলত্বমক অন্তমর ধ্ারমণর অনুেূবির সামথ অনয 
গকান অনুেূবিরই িুলনা হমি িামর না! The whole universe is within us and 
we are within the universe! 
 
একবট গোট্ট বেবডও (৪ বেবনট): Stellar nucleosynthesis 

 
* "অনুরূি িাণী"-কুরামনর বিমেষ তিবেমষ্টযগুমলার একবট হমলা "িুনরািৃবি। একই 
কথা ইবনময় বিবনময়, ঘুবরময় বফবরময়, একটু গযাগ্, একটু বিময়াগ্ কমর িার িার গঘাষণা 
করা। 
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*'বজিরাইমলর' োরফি খির: িুখারী- Volume 5, Book 59, Number 443: 
Narrated 'Aisha: 
When the Prophet returned from Al-Khandaq (i.e. Trench) and laid 
down his arms and took a bath, Gabriel came and said (to the 
Prophet ), You have laid down your arms? By Allah, we angels have 
not laid them down yet. So set out for them." The Prophet said, 
"Where to go?" Gabriel said, "Towards this side," pointing towards 
Banu Quraiza. So the Prophet went out towards them. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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কুরামন বিগ্যান! ০৬: ভ্রূণিত্ত্ব 
 

 
 

করুণােয় আোহ! 
 
বিবন েহাজ্ঞানী! োনুষমক বেবখময়মেন ভ্রূণিত্ত্ব (Embryology)। গঘাষণা কমরমেন 
োনুষ সৃবষ্ট হয় জোট রক্ত (Clotted blood) গথমক এিং োিৃগ্মেম গস বেল রক্তবিণ্ড! 
 
জোট রক্ত গথমক োনুষ সৃবষ্ট 
 
৯৬:২- সৃবষ্ট কমরমেন োনুষমক জোট রক্ত গথমক।  
৭৫:৩৬-৩৯- োনুষ বক েমন কমর গয, িামক এেবন গেমড় গদয়া হমি? গস বক স্খবলি 
িীযম বেল না? অিাঃির গস বেল রক্তবিন্ড, অিাঃির আোহ িামক সৃবষ্ট কমরমেন এিং 
সুবিনযস্ত কমরমেন। অিাঃির িা গথমক সৃবষ্ট কমরমেন যুগ্ল নর ও নারী। 
২২:৫- গহ গলাকসকল! যবদ গিােরা িুনরুোমনর িযািামর সবন্দে হও, িমি (গেমি 
গদখ) আবে গিাোমদরমক েৃবিকা গথমক সৃবষ্ট কমরবে। এরির িীযম গথমক, এরির জোট 
রক্ত গথমক, এরির িূণমাকৃবিবিবেষ্ট ও অিূণমাকৃবিবিবেষ্ট োংসবিন্ড গথমক, গিাোমদর 
কামে িযক্ত করার জমনয। --- 
৪০:৬৭- বিবন গিা গিাোমদর সৃবষ্ট কমরমেন োবটর িারা, অিাঃির শুক্রবিনু্দ িারা, 
অিাঃির জোট রক্ত িারা, অিাঃির গিাোমদরমক গির কমরন বেশুরূমি, অিাঃির 
গিােরা গযৌিমন িদিমণ কর, অিাঃির িাধ্মমকয উিনীি হও। গিাোমদর কারও কারও 
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এর িূমিমই েৃিুয ঘমট এিং গিােরা বনধ্মাবরি কামল গিৌঁে এিং গিােরা যামি অনুধ্ািন 
কর। 
 
োিৃগ্মেম োনি বেশুর 'িযমায়ক্রবেক সৃবষ্টিমত্বর" ধ্ারাবিিরণী: 
 
২৩:১২-১৪- আবে োনুষমক োবটর সারাংে গথমক সৃবষ্ট কমরবে। অিাঃির আবে িামক 
শুক্রবিনু্দ রূমি এক সংরবক্ষি আধ্ামর স্থািন কমরবে। এরির আবে শুক্রবিনু্দমক জোট 
রক্তরূমি সৃবষ্ট কমরবে, অিাঃির জোট রক্তমক োংসবিমন্ড িবরণি কমরবে, এরির 
গসই োংসবিন্ড গথমক অবস্থ সৃবষ্ট কমরবে, অিাঃির অবস্থমক োংস িারা আিৃি কমরবে, 
অিমেমষ িামক নিুন রূমি দাাঁড় কবরময়বে। বনিুণিে সৃবষ্টকিমা আোহ কি কলযাণেয়।  
 
িােক, আসুন আেরা "২৩:১২-১৪" গক একটু েমনামযামগ্র সামথ িযমমিক্ষণ কবর। 
অি:ির, আধু্বনক জ্ঞামনর আমলামক িার সিযিা বনরূিমণর গিষ্টা কবর। 
 
প্রথে িিম- "শুক্রবিনু্দমক োময়র গিমট স্থািন।"  এরির 
বিিীয় িিম- 'শুক্রবিনু্দমক জোট রক্তরূমি িবরিিমন',  অিাঃির 
িৃিীয় িিম- 'জোট রক্তমক োংসবিমণ্ড িবরণিকরণ',  এরির 
িিুথম িিম- গসই োংসবিণ্ড গথমক অবস্থ সৃবষ্ট',  অিাঃির 
িঞ্চে িিম- 'অবস্থমক োংস িারা আিৃিকরণ',  অিমেমষ 
ষষ্ঠ িিম- িামক নিুন রূমি দাাঁড় করণ। 
 
ঢাকা গেবডকযাল কমলমজ োত্রািস্থায় প্রমফসার আিুল কামেে সযার আোমদরমক 
Embryology িড়ামিন। বডম্বাণু-শুক্রাণুর বেলমনর (Fertilization) ির কীোমি 
এক-গকাষ গথমক গকাষ বিোজন হময় ২৭০-২৯০ বদমন এক োনি বেশুর জে হয় িা 
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বিবন খুি সুন্দরোমি আোমদর বেবখময়মেন। কুরামনর ভ্রূণিমত্ত্বর িণমনা গয কি "উদ্ভট 
ও হাসযকর" িা গয গকামনা বিজ্ঞানেনস্ক িযবক্ত একটু িড়াশুনা করমলই জানমি 
িারমিন। কারণ? িিমোমনর িরীক্ষালব্ধ ও উন্নি প্রযুবক্তর োধ্যমে প্রিযক্ষ জ্ঞামনর 
আমলামক আজ আেরা বনবশ্চি গয: 
 
১) সন্তান জমের "সিমপ্রথে" েিম হমলা শুক্রাণু ও বডম্বাণুর বেলন (Fertilization)। 
এই অিযন্ত গুরুত্বিূণম ও অিেয অিযািেযক (absolutely fundamental) িথযবটই 
এখামন অনুিবস্থি! গকন? কারণটা বক "গেৌনিা" নাবক "অজ্ঞিা"? (৫ে িিম)। 
২) শুক্রবিনু্দ কখমনাই (Never)"জোট রক্ত" রূমি রূিান্তবরি হয় না। িাই, 'জোট 
রক্তমক োংসবিমণ্ড িবরণি করমণর' গকামনা প্রশ্নই আমস না! 
৩) োংসবিণ্ড গথমক অবস্থ কখমনাই (Never) সৃবষ্ট হয় না। োংস ও হাড় দুমটারই উৎস 
"Mesoderm"। 
৪) অবস্থমক োংস িারা আিৃিকরমণর গকান প্রশ্নই আমস না। কারণ, েরীমরর প্রমিযকবট 
গদহযমন্ত্রর উদ্ভি ঘমট Ectoderm, Mesoderm and Endoderm (Germ layer) 
গথমক সোন্তরামল (Simultaneously)।    
 
িাহমল? কুরামন ভ্রূণিমত্ত্বর এই "উদ্ভট" িণমনার উৎস কী? 
 
উৎস হমলা গ্েমিাি ও সাধ্ারণ প্রািযবহক িযমমিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান। গ্েমিামির ফমল গয 
সকল জরায়ু-অেযন্তরস্থ িস্তু বনগ্মি হয়, িা আিািাঃদৃবষ্টমি 'জোট রক্ত ও োংসবিণ্ডই" 
েমন হয়। আর োনুষসহ প্রবিবট প্রাণীর গ্েনপ্রকৃবির সাধ্ারণ তিবেষ্টয এই গয িার 
সিমিময় গেিমরর অংমে থামক "অবস্থ"। আর গসই অবস্থর িারিামে োংসবিমণ্ডর 
আিরণ। িযমমিক্ষণলব্ধ এই জ্ঞামনর আমলামক প্রািীন গ্রীমস বিষ্টিূিম িঞ্চে েিাব্দীমি 
বিবকৎসক বহমিাবক্রটাসই (Hippocrates) সিমপ্রথে ভ্রূণিমত্ত্বর ধ্ারণা প্রকাে কমরন। 
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এর অমনক িমর গ্রীমসরই আর এক অিযন্ত প্রবিোিান বিবকৎসক, ডাাঃ গ্যামলন 
(Galen), ভ্রূণিমত্ত্বর ধ্ারণা বলবিিদ্ধ কমরবেমলন ১৫০ বিষ্টামব্দ। েুহাম্মমদর জমের 
৪২০ িের িূমিম। ডা: গ্যামলন িার ভ্রূণ-িমত্ব িারবট িমিমর িণমনা গদন। গসগুমলা হমলা:  
১) িীযমরস (Arabic nutfah) সেৃদ্ধ অিস্থা - যা গ্েমিামির সেয় গদখা যায়। 
২) রক্ত-বেবশ্রি (Arabic alaqa) োংসবিণ্ডিৎ অিস্থা। যামি গকান অে-প্রিযমের 
অিস্থায় স্পষ্ট নয় ("ভ্রূণ")। 
৩) িাহু (limbs) ও অনযানয অমের অবধ্কির স্পষ্টািস্থা (Arabic mudghah)। 
৪) স্পষ্ট আকৃবি বেশু অিস্থা (Arabic ‘a new creation’): 
 "... The time has come for nature to articulate the organs precisely 
and to bring all the parts to completion. Thus it caused flesh to 
grow on and around all the bones, and at the same time ... it made 
at the ends of the bones ligaments that bind them to each other, 
and along their entire length it placed around them on all sides thin 
membranes, called periosteal, on which it caused flesh to grow. 
 
ডা: গ্যামলমনর ধ্ারণাবট প্রযুবক্তবিহীন গসই সেময়র খাবল গিামখ িযমমিক্ষণলব্ধ (nacked 
eye observation) ভ্রূণিমত্ত্বর প্রাথবেক ধ্ারণা। িার ধ্ারণাবট েুল হমলও বিজ্ঞামন 
িাাঁর এই অিদানমক গকামনাোমিই খামটা কমর গদখার অিকাে গনই। বিবন কখমনাই 
দািী কমরনবন গয, িাাঁর ধ্ারণাবট 'ঈশ্বর গথমক প্রাপ্ত'। েুহাম্মমদর সেময় বিবকৎসকরা 
িাাঁর এই ধ্ারণাবটর সামথ সেযক িবরবিি বেমলন। িাই, প্রিক্তা েুহাম্মমদর িমক্ষ িার 
িারিামের গয গকামনা বিবকৎসমকর কাে গথমক এ ধ্ারণাবট জানা বনিান্তই সম্ভি। 
যুবক্তর খাবিমর ধ্মর গনওয়া যাক গয, বনরক্ষর েুহাম্মমদর িমক্ষ গকামনাোমিই ডাাঃ 
গ্যামলমনর 'ভ্রূণিত্ত্ববট” জানার গকামনা সুমযাগ্ই বেল না। "স্বয়ং আোহ" বজিরাইল 
োরফি ঐেী িাণীর োধ্যমে েুহাম্মদমক বিমেষোমি িা বেবখময়মেন। আর িা 
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কাকিালীয় োমি ডাাঃ গ্যামলমনর ধ্ারণারই প্রায় হুিহু। সিজান্তা ও েহাজ্ঞানী আোহর 
নামে প্রিক্তা েুহাম্মমদর ভ্রূণিত্ত্ব: শুক্রাণু স্থািন > জোট রক্ত ও োংসবিণ্ড > হাবি > 
হাবিমক োংসবিণ্ড িারা আিৃিকরণ! আধু্বনক বিজ্ঞামনর আমলামক আজ আেরা 
বনবশ্চিরূমি জাবন গয, এই িমত্বর একোত্র সিমজনবিবদি প্রথে িিমবট োড়া িরিিমী 
প্রমিযকবট িিম এিই অসাড় গয, িামক “প্রলাি” োড়া আর গকামনাোমি আখযাবয়ি 
করা যায় না। 
 
সাধ্ারণ েুসলোনমদর কুরান ও বিজ্ঞামনর অজ্ঞানিামক িুাঁবজ কমর অথমপ্রাবপ্ত ও েুসবলে 
োনমসর (প্রায় ১৬০ গকাবট িািবলক) দুিমলিামক লক্ষযোত্রায় গরমখ বকেু বিিান িাাঁমদর 
অসৎ কাযমক্রে িালান। বিভ্রান্ত কমরন সাধ্ারণ েুসলোনমদর। আর েুসবলে োনস 
এেনই গয,  গকামনা েুসলোন যবদ েুসলোনমদর প্রিবলি বিশ্বামসর িাইমর বকেু গলমখন, 
িাাঁমক অিলীলায় ইসলামের বিরুমদ্ধ ষড়যন্ত্রকারী (প্রিাসী হমল ইহুদীমদর ির) আখযা 
গদওয়া হয়। আর গকামনা অেুসবলে যবদ ইসলামের িমক্ষ গলমখন, িমি বিবন হন 
েুসবলে জগ্মির "বিখযাি বহমরা”। “িাইমিল কুরান ও বিজ্ঞান” িইময়র গলখক ডাাঃ 
েবরস িুকাইলী এিং কানাবডয়ান ডাাঃ কীথ েুর গসই বহমরামদর অনযিে। ডাাঃ েবরস 
িুকাইলী িার গস িইমি "এেন িািা োবরয়ামেন" গয ডাাঃ উইবলয়াে কযাম্পমিলমক 
গসই িািার প্রবি উিমর আমরকবট িুরা িইই রিনা করমি হময়মে। িাংলায় অনূবদি 
ডা: কযাম্পমিমলর গসই িইবটর বেকানাবট এখামন। আর ডা: েুর? Wall Street 
Journal এর িত্বািধ্ামন ২০০২ সামল ডা: োয়ার নামের এক embryologist ডা: 
েুমরর সামথ এ িযািামর এক সাক্ষাৎকামরর আহ্বান জানামল ডা: েুর িা এবড়ময় যান 
এই িমল গয, "it's been ten or eleven years since I was involved in the 
Qur'an." 
 
আধু্বনক বিজ্ঞান 
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১) শুক্রাণু ও বডম্বাণুর বেলমনর ফমল ৪৬ বট গক্রামোসে বিবেষ্ট "একবট" িূনমাে োনি 
গকামষর (zygote) জে হয় সাধ্ারণি: Fallopian Tube এর বেিমর। 
২) Zygote বিোবজি (Mitotic cell division) হময় িৃবদ্ধ গিমি থামক। একবট গকাষ 
গথমক দুইবট, দুইবট গথমক িারবট, িারবট থমক আটবট --। একই সামথ িা ক্রোন্বময় 
Fallopian tube এর েধ্য বদময় জরায়ুর বদমক অগ্রসর হমি থামক। 
৩) িৃিীয় বদমনর োথায় Zygote বট একবট িবলষ্ঠ িমলর আকার ধ্ারণ কমর 
(Morula)। 
৪) Morula আরও বিোবজি ও িৃবদ্ধপ্রাপ্ত হময় (Blastcyst) সপ্তে বদমনর োথায় 
জরায়ু আেযন্তরীণ গদয়ামল অিস্থান গনয় (Endometrial Implantation)। 
৫) এই Blastcyst এর গকাষগুবল দুই স্তমর বিেক্ত থামক: 
ক) িাবহমরর স্তমরর গকাষ (Trophoblast) বদময় তিবর হয় "Placenta" - যার   
োধ্যমে োময়র কাে গথমক ভ্রূণবট (embryo) িায় িুবষ্ট। 
খ) বেিমরর স্তমরর গকাষগুমলা (Inner Cell Mass) প্রায় দুই সপ্তামহর গেমষ বিনবট 
স্তমর বিেক্ত হময় তিবর কমর "সেস্ত গদহ-যন্ত্র"। এই বিনবট স্তমরর নাে: Ectoderm, 
Mesoderm and Endoderm। বিনবট স্তরই একই সামথ (Simulatneously) 
িৃবদ্ধপ্রাপ্ত হময় ক্রোন্বময় েরীমরর বিবেন্ন অে প্রিযমের উদ্ভি ঘটায়। একবট সংবক্ষপ্ত 
িাবলকা: 
 
* Ectoderm গথমক উদ্ভি: গব্রন এিং স্পাইনাল কডম (Central Nervous System) 
ও অনযানয স্নায়ু িন্ত্র, গিামখর গলন্স, িােড়ার িাবহমরর স্তর (Epidermis), িুল, স্তন-
গ্রবন্থ (mammary glands)। 
* Mesoderm গথমক উদ্ভি: অবস্থ (Skeleton); অবস্থ সংলে োংসমিবে (skeletal 
muscle); িােড়ার বেিমরর স্তর (dermis); েূত্র ও গযৌন যন্ত্র (urogenital system); 
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হৃৎবিণ্ড, রক্ত ও রক্তনালী (Cardiovascular system); বকডবন; এিং প্লীহা 
(Spleen)।     
* Endoderm গথমক উদ্ভি: িাকস্থলী, কু্ষদ্রান্ত ও িৃহদান্ত (Gastrointestinal 
system); যকৃি (liver); অোেয় (pancreas); ফুসফুস (lungs)ও শ্বাস যন্ত্র 
(Respiratory system); Thyroid and parathyroid glands.   
 
দু'বট প্রাসবেক বেবডও। বিিীয়বট অসাধ্ারণ! 
১. Human development (আড়াই বেবনট) 

 
২. Conception to birth (দে বেবনট) 

 
িুনশ্চ: "একবটই যমথষ্ট, দুইবট অবিবরক্ত" 
 
শুধু্ “একবট োত্র” েুল-অিাস্তি অথিা অসােেসয থাকমলই একেি োগ্ সুবনবশ্চি 
োমিই িলা যামি গয কুরান 'বিশ্ব-স্রষ্টার' িাণী হমি িামর না । গসমক্ষমত্র, েুহাম্মমদর 
দািী বেথযা, উমেেযপ্রমণাবদি অথিা োনবসক বিভ্রে (Psychosis)। 
 
 
 
[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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কুরামন বিগ্যান! ০৭: গগ্াির-িত্ত্ব 

 

 
 

করুণােয় আোহ! 
 
েহাজ্ঞানী আোহ িাক গঘাষণা বদময়মেন গয, "িিুষ্পদ জন্তুসেূমহর" েমধ্য বিন্তা করার 
বিষয় রময়মে। বিবন আোমদরমক িামদর “উদরবস্থি িস্তু” গথমক প্রিুর উিকারী দুে 
িান করান। বিবন আরও গঘাষণা বদময়মেন গয, দুধ্ "গগ্াির" ও রক্ত বনাঃসৃি িানীয়! 
 

দুধ্ বনাঃসৃি হয় উদরবস্থি িস্তু (Intestinal contents) গথমক: 
 

২৩:২১-- গিাোমদর জমনয িিুষ্পদ জন্তু সেূমহর েমধ্য বিন্তা করার বিষয় রময়মে। আবে 
গিাোমদরমক িামদর উদরবস্থি িস্তু গথমক িান করাই এিং গিাোমদর জমনয িামদর 
েমধ্য প্রিুর উিকাবরিা আমে। গিােরা িামদর কিকমক েক্ষণ কর। 
 

দুধ্ বনাঃসৃি হয় গগ্াির ও রক্ত গথমক: 
 

১৬:৬৬-গিাোমদর জমনয িিুষ্পদ জন্তুমদর েমধ্য বিন্তা করার অিকাে রময়মে। আবে 
গিাোমদরমক িান করাই িামদর উদরবস্থি িস্তুসেুমহর েমধ্য গথমক গগ্াির ও রক্ত 
বনাঃসৃি দুে যা িানকারীমদর জমনয উিামদয়।           
 



 

 

P
ag

e5
3

 

িােক, আসুন! আোহর উদৃ্ধবি বদময় েুহাম্মমদর গঘাষণাকৃি এই িাণী দু'বটমক আেরা 
একটু েমনামযামগ্র সামথ িযমমিক্ষণ কবর। এিং আধু্বনক বিজ্ঞামনর আমলামক এর 
সিযিা বনরূিমণর গিষ্টা কবর। 
 

১) দুধ্  কী “উদরবস্থি িস্তু" গথমক বনাঃসৃি?  অিেযই "না"!   
২) দুধ্ কী গগ্াির (Feces) বনাঃসৃি? আসিাগ্মফরুোহ! অিেযই নয়! 
 

িিুষ্পদ জন্তুমদর স্তন (Breast) গয উদমরর উিবরোমগ্ থামক, এ িথযবট জগ্মির 
সকল িকু্ষোন িযবক্তই গদখমি িান। আর "গগ্াির" গয এই উদর গথমকই বনগ্মি হয় 
িাও িকু্ষোনমদর অজানা নয়। বকন্তু, যা গদখা যায় না িা হমলা িােড়ার নীমি স্তন-
গ্রবন্থর অবস্তত্ব। িাই, স্তন-গ্রবন্থর অবস্তত্ব, অিস্থান ও কাযমকাবরিা জানা না থাকা গয 
গকান িযবক্তই দুধ্মক (Milk) উদরবস্থি গগ্াির ও রক্ত বেবশ্রি িস্তু জ্ঞামন বিভ্রান্ত হমি 
িাধ্য। উদরবস্থি িাকস্থলী, অন্ত্র এিং িামদর েধ্যবস্থি িস্তু সােগ্রীর (গগ্াির) সামথ স্তন-
গ্রবন্থ গয গকামনাোমিই সমৃ্পক্ত নয়, িা আিািদৃবষ্টমি গিাোর গকামনা উিায় গনই। 
গসকামল েুহাম্মমদর িমক্ষ এই গুরুত্বিূণম িথযবট জানার গকামনা সুমযাগ্ বেল না। 
ফলস্বরূি, আোহর উদৃ্ধবি বদময় েুহাম্মদ যা প্রিার কমরমেন, িামক আধু্বনক বিজ্ঞামনর 
আমলামক "প্রলাি" োড়া আর বকেুই িলা যায় না!     
 

আধু্বনক বিজ্ঞান 
 

১) দুধ্ তিবর হয় স্তন-গ্রবন্থমি। উদমর নয়! সকল দুেজাি প্রাণীর (Mammal) সাধ্ারণ 
তিবেষ্টয হমলা এই স্তন-গ্রবন্থ। এর অিস্থান প্রাণীমেমদ বিবেন্ন হমলও কখমনাই িা 
Mammary line এর িাবহমর নয়। োনুষসহ অনযানয প্রাইমেমটর (Primate) গক্ষমত্র 
এর অিস্থান হমলা িুমকর িােড়া সংলে। আর কু্ষরযুক্ত িিুষ্পদ জন্তুমদর (Ungulates) 
গক্ষমত্র এর অিস্থান িামদর বিেমনর দুই িাময়র সােমন গিমটর গেষোমগ্র িােড়া 
সংলে। 
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২)  িাবহযক অিস্থান গযখামনই গহাক না গকন, স্তন-গ্রবন্থ কক্ষমনাই (Never) গকামনাোমি 
িাকস্থলী ও অন্ত্র (উদর) এিং উদরবস্থি িস্তু সােগ্রীর (গগ্াির-feces) সামথ সমৃ্পক্ত 
নয়। ভ্রূমণর একদে প্রাথবেক স্তর গথমকই এ দুবট গদহযন্ত্র সমূ্পণম বেন্নোমি, বেন্ন বেন্ন 
Germ layer গথমক গিমড় ওমে (ষষ্ঠ িিম)। Their Embryological development 
is completely different. 
ক) স্তন-গ্রবন্থর সম্পকম িােড়ার (Skin) সামথ। এর প্রাথবেক উৎিবিস্থল িােড়ার েিই 
েূলি: “Ectoderm” । বকেু অংে Mesoderm গথমক। 
খ) অনযবদমক উদমরর (িাকস্থলী ও অন্ত্র) সম্পকম খাদয নালীর সামথ। েুখ গথমক গুহযিার 
িযমন্ত (From mouth to anus)। এর প্রাথবেক  উৎিবিস্থল হমলা “Endoderm”। 
 

৩) স্তন-গ্রবন্থর অবস্তত্ব এিং দুমধ্র প্রস্তুি প্রণালী সম্বমন্ধ সাোনযিে ধ্ারণা থাকা গকামনা 
িযবক্ত সুস্থ েবস্তমষ্ক কক্ষমনাই গঘাষণা গদমিন না গয, “দুধ্ গগ্াির বনাঃসৃি িানীয়”। 
“গগ্ািমরর” সামথ দুমধ্র প্রস্তুি প্রণালীর গকামনাই সংস্রি গনই”। 
 

িুনশ্চ: "একবটই যমথষ্ট, দুইবট অবিবরক্ত" 
শুধু্ “একবট োত্র” েুল, অিাস্তিিা অথিা অসােেসয থাকমলই একেি োগ্ 
সুবনবশ্চিোমিই িলা যামি গয, কুরান 'বিশ্বস্রষ্টার' িাণী হমি িামর না। গসমক্ষমত্র, 
েুহাম্মমদর দািী বেথযা, উমেেযপ্রমণাবদি অথিা োনবসক বিভ্রে (Psychosis)। 
 
 
 
[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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কুরামন বিগ্যান! ০৮: কসে-িত্ত্ব 

 

 
 

করুণােয় আোহ! 
 
েহানিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) িার েক্কা-জীিমন আোহর উদৃ্ধবি বদময় গয কী িবরোণ 
কসে গকমটমেন ও েিথ কমরমেন, িা সাধ্ারণ েুসলোনমদর অবধ্কাংেই অিবহি 
নয়। িার দািী, আোহ োনুমষর েিই "কসে কামটন, েিথ কমরন।"  কসে গয কি 
বিবিত্র োমি করা যায়, িা বিবন আোমদর বেবখময়মেন। অি বকেু উদাহরণ: 
 
কসে 
 
৫১:১-৪,৭- কসে েঞ্ঝািায়ুর। অিাঃির গিাো িহনকারী গেমঘর। অিাঃির েৃদু িলোন 
জলযামনর, অিাঃির কেম িন্টনকারী গফমরেিাগ্মণর। - িথবিবেষ্ট আকামের কসে   
৫২:১-৬- কসে িূরিিমমির, এিং বলবখি বকিামির,  প্রেস্ত িমত্র, কসে িায়িুল-
োেুর িথা আিাদ গৃ্মহর, এিং সেুন্নি োমদর, এিং উিাল সেুমদ্রর,   
৫৩:১- নক্ষমত্রর কসে, যখন অস্তবেি হয়।   
১০৩:১- কসে যুমগ্র (সেময়র),   
 
েিথ 
৪৪:২- েিথ সুস্পষ্ট বকিামির    
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৫০:১- সম্মাবনি গকারআমনর েিথ   
৫৬:৭৫- অিএি, আবে িারকারাবজর অস্তািমলর েিথ করবে,   
৬৮:১- েিথ কলমের এিং গসই বিষময়র যা িারা বলবিিদ্ধ কমর,   
৭৪:৩৩-৩৪- েিথ রাবত্রর যখন িার অিসান হয়, েিথ প্রোিকামলর যখন িা 
আমলামকাদ্ভাবসি হয়, 
৭৫:১-২- আবে েিথ কবর গকয়ােি বদিমসর, আরও েিথ কবর গসই েমনর, গয 
বনমজমক বধ্ক্কার গদয়-   
৭৭:১-৫- কলযামণর জমনয গপ্রবরি িায়ুর েিথ, সমজামর প্রিাবহি েবটকার েিথ,  
গেঘবিসৃ্তিকারী িায়ুর েিথ, গেঘিুে বিিরণকারী িায়ুর েিথ এিং ওহী বনময় 
অিিরণকারী গফমরেিাগ্মণর েিথ-   
৭৯:১-৫- েিথ  গসই গফমরেিাগ্মণর, যারা ডুি বদময় আত্মা উৎিাটন কমর,  েিথ 
িামদর, যারা আত্মার িাাঁধ্ন খুমল গদয় েৃদুোমি; েিথ িামদর, যারা সন্তরণ কমর 
দ্রুিগ্বিমি, েিথ িামদর, যারা দ্রুিগ্বিমি অগ্রসর হয় এিং েিথ িামদর, যারা 
সকল কেমবনিমাহ কমর, গকয়ােি অিেযই হমি।   
৮১: ১৫-১৮- আবে েিথ কবর গযসি নক্ষত্রগুমলা িশ্চামি সমর যায়।-- েিথ বনোিসান 
ও প্রোি আগ্েন কামলর,   
৮৪: ১৬-১৮ - আবে েিথ কবর সন্ধযাকালীন লাল আোর এিং রাবত্রর, এিং িামি যার 
সোমিে ঘমট এিং িমন্দ্রর, যখন িা িূণমরূি লাে কমর 
৮৫:১-৩- েিথ গ্রহ-নক্ষত্র গোবেি আকামের, এিং প্রবিশ্রুি বদিমসর, এিং গসই 
বদিমসর, গয উিবস্থি হয় ও যামি উিবস্থি হয়    
৮৬:১, ১১-১২- েিথ আকামের এিং রাবত্রমি আগ্েনকারীর।  - েিথ িক্রেীল 
আকামের এিং বিদারনেীল িৃবথিীর   
৮৯:১-৪- েিথ ফজমরর, েিথ দে রাবত্রর, েিথ িার,  যা গজাড় ও যা বিমজাড় এিং 
েিথ রাবত্রর যখন িা গ্ি হমি থামক   
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৯০:১-৩- আবে এই নগ্রীর েিথ কবর ।-  েিথ জনমকর ও যা জে গদয়।   
৯২:১-৩- েিথ রাবত্রর, যখন গস আচ্ছন্ন কমর, েিথ বদমনর, যখন গস আমলাবকি হয় 
এিং িাাঁর, বযবন নর ও নারী সৃবষ্ট কমরমেন,   
৯৩:১-২- েিথ িূিমামহ্নর, েিথ রাবত্রর যখন িা গ্েীর হয়,   
৯৫:১-৩ - েিথ আেীর (ডুেুর) ও যয়িুমনর, এিং বসনাই প্রান্তরস্থ িূর িিমমির  এিং 
এই বনরািদ নগ্রীর।   
১০০:১-৫- েিথ উর্ধ্মশ্বামস িলোন অশ্বসেূমহর, অিাঃির কু্ষরাঘামি অবেবিচু্ছরক 
অশ্বসেূমহর, অিাঃির প্রোিকামল আক্রেণকারী অশ্বসেূমহর ও যারা গস সেময় ধু্বল 
উৎবক্ষপ্ত কমর, অিাঃির যারা েক্রদমলর অেযন্তমর ঢুমক িমড়-   
 
আোহ "বনমজই  বনমজর কসে কামটন"! 
৫১:২৩- নমোেন্ডল ও েূেন্ডমলর িালনকিমার কসে, গিাোমদর কথািািমার েিই এটা 
সিয।   
৭০:৪০- আবে েিথ করবে উদয়ািল ও অস্তািলসেূমহর িালনকিমার, বনশ্চয়ই আবে 
সক্ষে!   
৯১:৫-৭- েিথ আকামের এিং বযবন িা বনেমাণ কমরমেন, িাাঁর। েিথ িৃবথিীর এিং 
বযবন িা বিসৃ্তি কমরমেন, িাাঁর,  েিথ প্রামণর এিং বযবন িা সুবিনযস্ত কমরমেন, িাাঁর, 
৯২:৩- (েিথ)-এিং িাাঁর, বযবন নর ও নারী সৃবষ্ট কমরমেন, 
 
িােক, গদখমিই িামচ্ছন! েুহাম্মদ িার আোর উদৃ্ধবি বদময় অসংখয “কসে ও েিথ” 
িাকয উচ্চারণ কমরমেন। গকন? 
কসে বক সিযিাবদিার িবরিয়? 
একবট অবি সাধ্ারণ প্রশ্ন, "োনুষ গকন কসে কামট?" বকমসর প্রময়াজমন? গয িযবক্তমক 
িার িারিামের োনুষ সিযিাদী, সৎ ও বিশ্বাসমযাগ্য িমল জামন ও োমন (সম্মান কমর), 
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িামক কখমনাই "কসমের আশ্রয়" বনময় িার িক্তমিযর বিশ্বাসমযাগ্যিার প্রোণ বদমি 
হয় না। অনযবদমক, প্রবিিক্ষ যখন গকামনা িযবক্তর িক্তিয ও কামজ েরসা রাখমি িামরন 
না, িখনই গসই িযবক্ত প্রবিিমক্ষর কামে "বিশ্বাসমযাগ্যিা" িািার অবেপ্রাময় "কসমের 
আশ্রয়" গনন। অথমাৎ, গয োনুষ অহরহ বেথযা িমলন, প্রবিশ্রুবি েে কমরন এিং যার 
প্রবি অনয োনুমষর গকান আস্থা গনই এেন একজন সিমজনবিবদি বেথুযক-প্রবিশ্রুবি 
েেকারী োনুষমক যখন গকউ বিশ্বাস কমরন না, িখনই গসই িযবক্তবট গ্রহণমযাগ্যিা 
িািার অবেপ্রাময় িার িবরবিিজনমদর কামে 'কসে িাকয' উচ্চারমণ িাধ্য হয়! 
প্রময়াজনই িামক িা করমি িাধ্য কমর! It is an act of desperation. 
 
সুিরাং, একজন বিন্তােীল োনুষ গুরুত্বিূণম গয-প্রশ্নবট অিযন্ত স্বাোবিকোমিই করমি 
িামরন, িা হমলা বযবন ৯৩০০ গকাবট আমলাক-িষম* িবরিৃি এই বিোল ও িেকপ্রদ 
বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর (কুবড় বেবনমটর বেবডও) সৃবষ্টকিমা (যবদ থামকন)। বযবন িিমোন িৃবথিীর 
দৃেযোন জীবিি (িৃবথিীর ৯৯ েিাংে প্রাণই আজ অিলুপ্ত) ১৭ লক্ষাবধ্ক প্রজাবির 
(গৃ্হিাবলি িশু ও এক গকাষী প্রাণ এ বহসামি অন্তেুমক্ত নয়) সৃবষ্টকিমা। বিবন বক আমদৌ 
কসে কামটন? সৃবষ্টকিমা বনশ্চয়ই বেথযািাদী-প্রবিশ্রুবি েেকারী নন? িাহমল? েুহাম্মদ 
গকন িার আোহর উদৃ্ধবি বদময় এি অসংখয 'কসে ও েিথ' িাকয উচ্চারণ কমরমেন?  
লক্ষণীয় বিষয়, েুহাম্মমদর যািিীয় কসে ও েিথ িার 'েক্কা- জীিমন' (৫৭০-৬২২), 
যখন বিবন বেমলন ধ্মন-োমন-জমন সিমিময় দুিমল। েক্কায় িার ১৩ িেমরর (৬১০-
৬২২) নিী জীিমনর অজমন সমিমাচ্চ ১২০-১৩০ জন অনুসারী। যামদর প্রায় সকমলই 
সোমজ বনম্নমশ্রণীেুক্ত। বিবন সিমজনবিবদি সৎ, সিযিাদী, নযায়বনষ্ঠ আস্থাোজন োনুষ 
বেমলন িমল গয দািী করা হয়, গস দািীর সিযিা কিটুকু? বিবন এেন গুণিান হমল 
বনশ্চয়ই িামক এসকল 'কসে-িামকযর' িারস্থ হমি হমিা না! 
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েবক্তেিায় বক 'সিযিাবদিার' প্রোণ? 
েুহাম্মদ িার িরিিমী দে িেমরর েবদনা জীিমন (৬২২-৬৩২) "একবটও” কসে ও 
েিথ িাকয উচ্চারণ কমরমেন িমল জানা যায় না! প্রময়াজন বেল না। কারণ বিবেন্ন 
েল-িািুরী, ডাকাবি, েূবে দখল ও সন্ত্রামসর োধ্যমে েবদনামি েুহাম্মদ িার সহিরমদর 
সহায়িায় বনমজমক "েবক্তধ্র" প্রোণ করমি সেথম হময়বেমলন। "কসমের" িবরিমিম 
েুহাম্মদ িখন গজহামদর নামে প্রময়াজনেি সন্ত্রাস ও লুটিামটর “ঐেী িাণী" হাবজর 
করমিন। আর িার "যেদূি" িাবহনী গসই িাণী করমিন কাযমকর। বিবেষ্ট প্রািীন 
েুসবলে ঐবিহাবসকমদর িণমনা েমি, েুহাম্মদ িার েবদনা জীিমন ৬০ বটরও গিেী 
যুদ্ধ/সংঘমষম জবড়ি বেমলন। গ্মড় ৬-৮ সপ্তামহ একবট। প্রথোিস্থায় িা বেমলা রামির 
অন্ধকামর িাবণজয গফরি বনরীহ কুরাইে কামফলার উির অিবকমি গিারামগ্াপ্তা হােলা 
অথমাৎ ডাকাবি। িামদর োলাোল লুণ্ঠন, আমরাহীমদর হিযা অথিা অিহরণ কমর িামদর 
িবরিার-বপ্রয়জনমদর কামে েুবক্তিমণর  বিবনেময় গেমড় গদয়া। প্রথোিস্থায় এটাই বেল 
েবদনায় েুহাম্মদ ও িার িাবহনীর প্রধ্ান জীবিকা! আোহর নামে েুহাম্মমদর গিোদার 
ডাকাি িাবহনী। িরিিমীমি েবক্ত িাড়ার সামথ সামথ এ হােলার িবরসর িৃবদ্ধ কমর 
প্রথমে ইহুদী জনিসবি ও িরিিমীমি সেস্ত অেুসবলে জনিমদর ওির হােলা। িামদর 
িাড়ীঘর লুণ্ঠন, সম্পবি দখল, বেমট-োবট গথমক উমচ্ছদ, ত্রাস-খুন অথিা দাসমত্বর 
েৃঙ্খমল েুক্ত োনুষমক িন্দী কমর দাসপ্রথার প্রসার। প্রবিবট সাহাবির হােলায় েবরক 
হওয়া অিেয কিমিয। িারাও িা করমিন েরমল গিমহস্ত সুখ ও হুরী-সমম্ভাগ্, িাাঁিমল 
গ্বণেমির োল-দাস োবলক-দাসী সমম্ভামগ্র "ঐেী প্রমলােমন।" যুদ্ধ ও সংঘমষম হস্তগ্ি 
গ্বনেমির োমলর বহসযা: এক-িঞ্চোংে েুহাম্মমদর, িাবক িার-িঞ্চোংে অংেগ্রহণকারী 
অনুসারীমদর (সুরা আনফাল-৮:৪১)। যুদ্ধ-োড়া ত্রাস-হুেবক-েীবি প্রদেমমন হস্তগ্ি 
“োল" আোহ ও েুহাম্মমদর (সুরা হাের: ৫৯:৬-৭)। লুমটর োমলর বহসযা বক "আোহ" 
গনন? িুমরাটাই েুহাম্মদ ও িার িবরিামরর। েুহাম্মদ ও িার যেদূি িাবহনী বকোমি 
এই সন্ত্রাসী নিযাত্রা শুরু কমরবেমলন িার প্রাণিন্ত (vivid) িণমনা আবদ েুসবলে 
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ঐবিহাবসকরা বলমখ গরমখমেন। ইসলামে বনমিবদিপ্রাণ আবদ ইবিহাসবিদমদর েমি এই 
বিোল সংখযক যুমদ্ধর োত্র দুবট (ওহুদ ও খন্দক) োড়া আর সিগুমলাই বেমলা অেুসবলে 
জনিমদর উির েুহাম্মমদর অিবকমি হােলা। সত্য হমচ্ছ, এই ওহুদ ও খন্দক যুমদ্ধরও 
প্রকৃি কারণ - েুহাম্মমদর সন্ত্রাসী (িাবণজয গফরি কুরাইে কামফলায় ডাকাবি) 
আক্রেমণ অবিষ্ঠ কুরাইেমদর প্রবি-হােলা। বকন্তু আক্রেণকারী েুহাম্মদ সিমদাই 
বনমজমক “েহান ও বনমদমাষ" দািী করমিন। গদাষ িািামিন আক্রান্ত জনমগ্াষ্ঠীমক। 
কারণ িারা “েহান” েুহাম্মদ ও িার আোহর িেযিা স্বীকার কমর না! িামক "েহান-
সিযিাদী-দয়ালু" িমল স্বীকার না করার োবস্ত বেল অিযন্ত েয়ািহ! িার েবক্তেিাই বক 
িার 'সিযিাবদিার' প্রোণ?! 
 
েুহাম্মদ কী িবরমত্রর গলাক বেমলন? 
 
িাই গয-প্রশ্নবট অিযন্ত গুরুত্বিূণম িা হমলা, “েুহাম্মদ কী িবরমত্রর গলাক বেমলন?” কুরান 
সাক্ষয গদয়, েুহাম্মদ িার আোহর উদৃ্ধবি বদময় বনমজই বনমজর গুণকীিমন কমরমেন 
অসংখয িার । েয়-েীবি-গলাে প্রদেমন কমর িার অনুসারীমদরমক িাধ্য কমরমেন "িার 
গুণকীিমন”করমি। কী ধ্রমনর গলাক এেনবট কমর থামক? এ সকল প্রমশ্নর সুস্পষ্ট 
উির িাওয়া যায়, িার বনমজরই জিানিন্দীমি। িাাঁর িবরবিিজমনরা িাাঁমক জানমিন 
'বেথযািাদী, েণ্ড, প্রিারক, োনবসক বিকারগ্রস্ত' রূমি। এেি িবরবস্থবিমি েক্কায় ধ্মন-
োমন-জমন দুিমল েুহাম্মদ িবরবিিজনমদর কামে বনমজমক গ্রহণমযাগ্য করার প্রময়াজমন 
অসংখয “কসে ও েিথ” িামকযর আশ্রয় োড়া আর কী উিায় অিলম্বন করমি 
িারমিন? "কসে িাকয" প্রময়ামগ্র প্রময়াজন েুহাম্মমদরই। সৃবষ্টকিমার নয়। 
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সিমজনীন সদুিমদে 
জগ্মি আর গকামনা িযবক্ত েুহাম্মমদর গিময় সংখযায় ও তিবিমত্রয এি অবধ্ক কসে ও 
েিথ কমরমেন এেন উদাহরণ ইবিহামস নাই। গসই একই িযবক্ত (আোহ!) গঘাষনা 
কমরমেন, 
৬৮:১০- গয অবধ্ক েিথ কমর, গয লাবিি, আিবন িার আনুগ্িয করমিন না।   
 
যবদও েুহাম্মদ এই "সিকমিাকযবট" িার প্রবিিমক্ষর উমেমেয িষমণ কমরবেমলন, িথাবি 
োনমিই হমি গয, কুরামন গয “যৎবকবঞ্চি” সিমজনীন োল উিমদে িাকয আমে, ৬৮:১০ 
িারই একবট। গয িযবক্ত অবধ্ক কসে ও েিথ কমর  গস  “সমন্দহ োজন”।  
ইসলােবিশ্বাসীরা এেবন একজন সমন্দহোজন িযবক্তমক গ্ি ১৪০০ িের ধ্মর অনুসরণ 
কমর আসমেন। ফলাফল,  আজ েুসলোনরা জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ জীিমনর প্রবিবট গক্ষমত্র 
িৃবথিীর সিমবনম্ন। বিভ্রান্ত গলামকরাই  এরূি িযবক্তর আনুগ্ত্য কমর সফলিার আো 
রামখ। 
 
* এক আমলাক-িষম = ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ োইল (েয় েি হাজার গকাবট োইল) 
 
 
 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

 
 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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কুরামন বিগ্যান! ০৯: িাবন-িক্র িত্ত্ব 
 

 
 

করুণােয় আোহ!  
 
আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ)েহা জ্ঞানী আোহর উদৃ্ধবি বদময় কুরামন “গেঘ-িৃবষ্ট-
িায়ু” সংক্রান্ত এেন বকেু িাণী িষমণ কমরমেন, গযগুমলামক ইসলােী িবণ্ডিরা আধু্বনক 
বিজ্ঞামনর 'িাবন-িমক্রর' বনখুাঁি িণমনা িমল অবেবহি কমরন। কী গসই িাণী? বকেু 
উদাহরণ: 
 
১) আকাে গথমক িাবন িষমণ: অিাঃির গসই িাবনমি, 
 
ক) েৃি যেীন হয় সজীি  
 
২:১৬৪- বনশ্চয়ই আসোন ও যেীমনর সৃবষ্টমি, রাি ও বদমনর বিিিমমন এিং নদীমি 
গনৌকাসেূমহর িলািমল োনুমষর জনয কলযাণ রময়মে। আর আোহ িা’ আলা আকাে 
গথমক গয িাবন নাবযল কমরমেন, িদ্দ্বারা েৃি যেীনমক সজীি কমর িুমলমেন এিং 
িামি েবড়ময় বদময়মেন সিরকে জীি-জন্তু। আর আিহাওয়া িবরিিমমন এিং গেঘোলার 
যা িাাঁরই হুকুমের অধ্ীমন আসোন ও যেীমনর োমে বিিরণ কমর, বনশ্চয়ই গস সেস্ত 
বিষময়র োমে বনদেমন রময়মে িুবদ্ধোন সম্প্রদাময়র জমনয। 
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৩৫:৯- আোহই িায়ু গপ্ররণ কমরন, অিাঃির গস িায়ু গেঘোলা সঞ্চাবরি কমর। 
অিাঃির আবে িা েৃি েূ-খমন্ডর বদমক িবরিাবলি কবর, অিাঃির িিারা গস েূ-খন্ডমক 
িার েৃিুযর ির সেীবিি কমর গদই। এেবনোমি হমি িুনরুোন। 
 
৪৫:৫- বদিারাবত্রর িবরিিমমন, আোহ আকাে গথমক গয বরবযক (িৃবষ্ট) িষমণ কমরন 
অিাঃির িৃবথিীমক িার েৃিুযর ির িুনরুজ্জীবিি কমরন, িামি এিং িায়ুর িবরিিমমন 
িুবদ্ধোনমদর জমনয বনদেমনািলী রময়মে। 
 
খ) উৎিন্ন হয় উবদ্ভদ, সিুজ ফসল ও ফল: 
 
৬:৯৯- বিবনই আকাে গথমক িাবন িষমণ কমরমেন অিাঃির আবে এর িারা সিমপ্রকার 
উবদ্ভদ উৎিন্ন কমরবে, অিাঃির আবে এ গথমক সিুজ ফসল বনগ্মি কমরবে, যা গথমক 
যুগ্ম িীজ উৎিন্ন কবর। গখজুমরর কাাঁবদ গথমক গুচ্ছ গির কবর, যা নুময় থামক এিং 
আেুমরর িাগ্ান, যয়িুন, আনার িরস্পর সাদৃেযযুক্ত এিং সাদৃেযহীন। বিবেন্ন গ্ামের 
ফমলর প্রবি লক্ষয কর যখন গসগুমলা ফলন্ত হয় এিং িার িবরিক্কিার প্রবি লক্ষয 
কর। বনশ্চয় এ গুমলামি বনদেমন রময়মে ঈোনদারমদর জমনয। 
 
৫০:৯-১১- আবে আকাে গথমক কলযাণেয় িৃবষ্ট িষমণ কবর এিং িিারা িাগ্ান ও েসয 
উদগ্ি কবর, গযগুমলার ফসল আহরণ করা হয়। এিং লম্বোন খজুমর িৃক্ষ, যামি আমে 
গুচ্ছ গুচ্ছ খজুমর, িান্দামদর জীবিকাস্বরূি এিং িৃবষ্ট িারা আবে েৃি জনিদমক সেীবিি 
কবর। এেবনোমি িুনরুোন ঘটমি। 
 
গ্) জবেমন সংরক্ষণ ও অিসারণ  
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২৩:১৮-১৯- আবে আকাে গথমক িাবন িষমণ কমর থাবক িবরোণ েি অিাঃির আবে 
জবেমন সংরক্ষণ কবর এিং আবে িা অিসারণও করমি সক্ষে। অিাঃির আবে িা 
িারা গিাোমদর জমনয গখজুর ও আেুমরর িাগ্ান সৃবষ্ট কমরবে। গিাোমদর জমনয এমি 
প্রিুর ফল আমে এিং গিােরা িা গথমক আহার কমর থাক। 
 
ঘ) েণমাসেূহ প্রিাবহি  
 
৩৯:২১- িুবে বক গদখবন গয, আোহ আকাে গথমক িাবন িষমণ কমরমেন, অিাঃির গস 
িাবন যেীমনর েণমাসেূমহ প্রিাবহি কমরমেন, এরির িদ্দ্বারা বিবেন্ন রমঙর ফসল উৎিন্ন 
কমরন, অিাঃির িা শুবকময় যায়, ফমল গিােরা িা িীিিণম গদখমি িাও। এরির 
আোহ িামক খড়-কুটায় িবরণি কমর গদন। বনশ্চয় এমি িুবদ্ধোনমদর জমনয উিমদে 
রময়মে। 
 
ঙ) গস্রািধ্ারা প্রিাবহি যা ‘গফনারাবে’উিমর বনময় আমস  
 
১৩:১৭- বিবন আকাে গথমক িাবন িষমণ কমরন। অিাঃির গস্রািধ্ারা প্রিাবহি হমি 
থামক বনজ বনজ িবরোণ অনুযায়ী। অিাঃির গস্রািধ্ারা ফীি গফনারাবে উিমর বনময় 
আমস। এিং অলিার অথিা তিজসিমত্রর জমনয গয িস্তুমক আগুমন উিপ্ত কমর, িামিও 
গিেবন গফনারাবে থামক। এেবন োমি আোহ সিয ও অসমিযর দৃষ্টান্ত প্রদান কমরন। 
অিএি, গফনা গিা শুবকময় খিে হময় যায় এিং যা োনুমষর উিকামর আমস, িা 
জবেমি অিবেষ্ট থামক। আোহ এেবনোমি দৃষ্টান্তসেূহ িণমনা কমরন 
 
ি) "গিােরা কর িান” 
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১৫:২২ - আবে িৃবষ্টগ্েম িায়ু িবরিালনা কবর অিাঃির আকাে গথমক িাবন িষমণ কবর, 
এরির গিাোমদরমক িা িান করাই। িস্তুিাঃ গিাোমদর কামে এর োন্ডার গনই।  
 
৫৬:৬৮-৭০- গিােরা গয িাবন িান কর, গস সম্পমকম গেমি গদমখে বক? গিােরা িা 
গেঘ গথমক নাবেময় আন, না আবে িষমন কবর? আবে ইচ্ছা করমল িামক গলানা কমর 
বদমি িাবর, অিাঃির গিােরা গকন কৃিজ্ঞিা প্রকাে কর না? 
 
২) িায়ুরাবে গেঘোলা িময় আমন: অিাঃির, 
 
ক) “গেঘোলা”িুেীেূি হয় স্তমর স্তমর,  
 
৩০:৪৮- বিবন আোহ, বযবন িায়ু গপ্ররণ কমরন, অিাঃির িা গেঘোলামক সঞ্চাবরি 
কমর। অিাঃির বিবন গেঘোলামক গযোমি ইচ্ছা আকামে েবড়ময় গদন এিং িামক স্তমর 
স্তমর রামখন। এরির িুবে গদখমি িাও িার েধ্য গথমক বনগ্মি হয় িৃবষ্টধ্ারা। বিবন 
িাাঁর িান্দামদর েমধ্য যামদরমক ইচ্ছা গিৌঁোন; িখন িারা আনবন্দি হয়।  
 
খ) গসখান গথমক হয় বেলা িষমণ  
 
২৪:৪৩- িুবে বক গদখ না গয, আোহ গেঘোলামক সঞ্চাবলি কমরন, অিাঃির িামক 
িুেীেূি কমরন, অিাঃির িামক স্তমর স্তমর রামখন; অিাঃির িুবে গদখ গয, িার েধ্য 
গথমক িাবরধ্ারা বনগ্মি হয়। বিবন আকােবস্থি বেলাস্তুি গথমক বেলািষমণ কমরন এিং 
িা িারা যামক ইচ্ছা আঘাি কমরন এিং যার কাে গথমক ইচ্ছা, িা অনযবদমক বফবরময় 
গদন। িার বিদুযৎেলক দৃবষ্টেবক্ত গযন বিলীন কমর বদমি িায়। 
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গ্) িায়ু ও িৃবষ্ট িষমণ  
 
৭:৫৭- বিবনই িৃবষ্টর িূমিম সুসংিাদিাহী িায়ু িাবেময় গদন। এেনবক যখন িায়ুরাবে 
িাবনিূনম গেঘোলা িময় আমন, িখন আবে এ গেঘোলামক একবট েৃি েহমরর বদমক 
হাাঁবকময় গদই। অিাঃির এ গেঘ গথমক িৃবষ্ট ধ্ারা িষমণ কবর। অিাঃির িাবন িারা সি 
রকমের ফল উৎিন্ন কবর। এেবন োমি েৃিমদরমক গির করি-যামি গিােরা বিন্তা 
কর। 
 
ঘ) এিং িেকায় বিদুযৎ 
 
৩০:২৪- িাাঁর আরও বনদেমনাঃ বিবন গিাোমদরমক গদখান বিদুযৎ, েয় ও েরসার জমনয 
এিং আকাে গথমক িাবন িষমণ কমরন, অিাঃির িদ্দ্বারা েূবের েৃিুযর ির িামক 
িুনরুজ্জীবিি কমরন। বনশ্চয় এমি িুবদ্ধোন গলাকমদর জমনয বনদেমনািলী রময়মে। 
 
েুহাম্মমদর “িাবন-িক্র” িমত্বর সংবক্ষপ্তসার: 
 
১) গেঘোলা স্তমর স্তমর আসোন ও যেীমনর োমে বিিরণ কমর। িািামসর প্রমকামি 
িা েবড়ময় িমড় আকামে। গেঘ গথমক হয় িৃবষ্ট, বেলািৃবষ্ট ও বিদুযৎ িেক। 
 
২) িৃবষ্টর িাবন জবেমন হয় সংরক্ষণ, প্রিাবহি কমর েণমাধ্ারা ও গফনাবয়ি গস্রািধ্ারা। 
িিারা আেরা িান কবর, সজীি হয় শুষ্ক জবেন, উৎিন্ন হয় ফসল-ফল ও উবদ্ভদ। 
 

িােক, একটু েমনামযামগ্র সামথ ওিমরর িণমনাগুমলা গখয়াল করুন। এখামন এেন 
গকামনা নিুন "িথয" বক আিবন খুাঁমজ িামচ্ছন, যা আিবন জানমিন না, গদমখন বন 
বকংিা গোমনন বন? 
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েুহাম্মমদর এ িণমনা সাধ্ারণ োনুমষর খাবল গিামখ প্রািযবহক িযমমিক্ষণলব্ধ জ্ঞামনর 
আমলামক “গেঘ-িৃবষ্ট-েড় ও িৃবষ্ট িরিিমী প্রকৃবির িণমনা” োড়া আর বকেুই নয়। 
এখামন গকামনা "িত্ত্বকথা" লুবকময় গনই! গনই গকামনা নিুন "জ্ঞান বকংিা িথয"! 
জগ্মির প্রথে 'িৃবষ্টিাি' বক েুহাম্মমদর সেয়কাল গথমকই শুরু হময়মে? গেঘ গয 
আসোন ও যেীমনর োেখামন স্তমর স্তমর থামক িা কার অজানা? িায়ুপ্রিাহ গেঘমক 
আকামের এক স্থান গথমক অনয স্থামন িময় বনময় যায়, িা একোত্র জোন্ধরা োড়া আর 
গক গদমখ বন? বকংিা গদমখ বন গেঘ গথমক িৃবষ্টিাি, বেলািৃবষ্ট ও বিদুযৎ িেক? অথিা 
িৃবষ্টিামির আমগ্ িািামসর আবিেমাি? িৃবষ্টর িাবনমি যেীন হয় সজীি, ফসল-ফুল ও 
ফমল েমর ওমে োে, এ িথয বক নিুন? বনশ্চয়ই নয়। এেন গকামনা িথয এখামন গনই, 
যা অনাবদকাল গথমক িৃবথিীর প্রবিবট িকু্ষোন োনুষ অহরহ প্রিযক্ষ কমর না! জগ্মির 
প্রবিবট োনুষ েূবেষ্ঠ হিার ির গথমক েৃিুযকাল অিবধ্ "প্রকৃবির এ রূি" অহরহ প্রিযক্ষ 
কমর আসমেন। “েহা জ্ঞানী িক্তা েোয়" বনমদনিমক্ষ এটুকুও যবদ জানামিন,  
 
১) গেমঘর িাবনর আবদ উৎসবট কী? োনি জাবি আমলাবকি হমিা িামষ্পর অবস্তত্ব ও 
িাষ্পীেিন (Evaporation) িদ্ধবির জ্ঞানপ্রাবপ্তমি।  
 
অথিা জানামিন,  
 
২) গেঘটা আসমল কী এিং গকেমন িা 'িাবন-িূণম'"? আেরা কৃিাথম হিাে ঘনীেিন 
(Condensation) িদ্ধবির সন্ধান গজমন।  
 
না। েুহাম্মমদর িণমনায় এেন গকামনাবকেুর "অবস্তত্ব" গনই। িথাবি ইসলােী িবণ্ডিরা 
"এর" েমধ্যই আধু্বনক বিজ্ঞামনর "িাবন-িক্র (Water cycle)" আবিষ্কার কমর 
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গফমলমেন! িাবন িক্র সম্বমন্ধ সাোনযিে ধ্ারণা থাকা িযবক্ত োত্রই জামনন গয, িাবন 
িমক্রর অিযািেযকীয় (absolutely fundamental) দু'বট উিাদান হমচ্ছ "সূযম ও 
সেুদ্র"। িাবন িমক্রর প্রধ্ান িাবলকা েবক্ত হমচ্ছ 'সূযম (Solar radiation')। এই িমক্রর 
নব্বই েিাংে িাষ্পীেূি িাবনর (evaporated water) উৎস হমচ্ছ "সেুদ্র"। 
েুহাম্মমদর 'গেঘ-িৃবষ্টর' িণমনায় এই দুবট 'অিযািেযকীয় উিাদামনর" গকামনা উমেখই 
গনই! উমেখ গনই িাবন িমক্রর অিযািেযকীয় "িাষ্পীেিন-ঘনীেিন" সহ অনযানয 
প্রবক্রয়ার (বনমির েবি) সাোনযিে আোস!  
 
গকন গনই? কারণ, িাষ্প খাবল গিামক গদখা যায় না। িুকুর-গডািা, খাল-বিল, নদী-
নালা-সেুদ্র গথমক অনিরি িাবন িাষ্প হময় িায়ু-েণ্ডমল জো হমচ্ছ। িা বক গকউ 
গদখমি িান বকংিা অনুেি কমরন? েুহাম্মমদরও িা জানা বেল না। আর িখন িা 
আবিষৃ্কিও হয় বন। েুহাম্মদ িা উমেখ করমিন কী কমর?  
 
গয কারমণ "ভ্রূণ-িমত্ব" িীযম আমে, বডম্বাণু গনই; গসই একই কারমণ েুহাম্মমদর এ 
িণমনায় গেঘ-িৃবষ্ট-বিদুযৎ-িায়ু সহ যা বকেু খাবল গিামখ গদখা ও অনুেি করা যায় িার 
সিই আমে, "িাষ্প গনই"! আর সূযম? িৃবষ্টিামির সেময় গয সূযমমক গদখায় যায় না, 
গসই সূযমই গয "গেঘ-িৃবষ্ট-িায়ু িমক্রর" অিযািেযকীয় িাবলকা েবক্ত িা গস সেময় কারও 
িমক্ষ "কিনামি" আনাও সম্ভি বেল না। "কুরামনর িক্তাও" িার িযবিক্রে নয়, িা 
িার িণমনায় স্পষ্ট। সূযম আমলা গদয়, িাি বিিরণ কমর। বদমনর গিলায় িামক গদখা 
যায়, রামির গিলা িামক গদখা যায় না। বদন রাবত্রর েমধ্য আর রাবত্র বদমনর েমধ্য ঢুমক 
যায়- এ সেস্ত সিমজনবিবদি "গখজুমর িাকযালাি" কুরামন িহুিার িহুোমি ইবনময় 
বিবনময় িলা হময়মে।  
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বকন্তু েুহাম্মমদর সেময় অনাবিষৃ্কি এিং খাবল গিামখ অদৃষ্ট এেন গকামনাবকেুর উমেখ 
কুরামনর গকাথাও গনই। কারণ "অজ্ঞিা"। যা জানা নাই, িা িলা যায় না। কুরামনর 
িক্তা েোয় যখবন এ সকল "অজানা িথয" িলমি গগ্মেন, িখনই গিমধ্মে "গগ্াল"। 
আকামের িণমনায় এমসমে "েজিুি োদ, ফুটা ও ফাটল, উল্কা-বিণ্ড েয়িান োরার 
যন্ত্র"। িৃবথিীর িণমনায় এমসমে, "উিেরূমি বিোমনা বিোনা আর িাহামড়র গিমরমক 
িামক বস্থর রাখার িযিস্থা"। "গগ্াির বেবশ্রি দুধ্" - ইিযাবদ, ইিযাবদ, ইিযাবদ। 
সিমজনবিবদি সাধ্ারণ জ্ঞামনর সামথ "আোহ" অনুষেবট জায়গ্া েি জুমড় বদময় “ঐেী 
ধু্ম্রজাল" তিবর কমর বিশ্বাসীমদর বিভ্রান্ত করা যায়। জ্ঞামনর গকামনা উন্নবি হয় না।  
 
এিদসমত্বও ইসলােী িবণ্ডিরা েুহাম্মমদর এই সরল 'গেঘ-িৃবষ্টর' িণমনায় "িাবন িক্র" 
স্পষ্ট অনুেি কমরন (Delusion)। গয সকল িবণ্ডি েোয় শুক্রাণু-বডম্বাণুর বেলমনর 
(Fertilization) উিবস্থবি োড়ায় শুক্রাণুমক জোট রমক্ত িবরিিমন কমরও "ভ্রূণ-
িত্ব(Embryology)" আবিষ্কার করমি িামরন (ষষ্ঠ িিম), আকামে ফাটল ও বেদ্র 
বনময়ও "আকাে-িত্ব (Cosmology)" আবিষ্কার কমরন (১ে ও ২য় িিম), িামদর জনয 
সূযম ও সেুমদ্রর উিবস্থবি োড়াই "িাবন িক্র" আবিষ্কার গয অিযন্ত সহজ, িা িলাই 
িাহুলয। প্রময়াজন িািািাবজ, িিুরিা আর প্রময়াজনীয় "cut and paste" এর 
িযিহার। "সূযম ও সেুমদ্রর" উমেখ গনই, গিা কী হময়মে? কুরামনর গযখামনই 'সূযম ও 
সেুমদ্রর" িণমনা আমে গসখান থামক প্রময়াজনীয় অংেটা "Cut" কমর এখামন জায়গ্া 
েি "paste" কমর বদমলই হমলা! িাোসার গেষ সীো! সাধ্ারণ েুসলোনমদর কুরান 
ও বিজ্ঞামনর অজ্ঞিামক িুাঁবজ কমর এ গখলা িারা গখমল আসমেন েিাব্দীর ির েিাব্দী। 
যারাই িামদর এ গখলায় িাধ্ গসমধ্মে, যুমগ্ যুমগ্ গস েুক্তেনামদর "িরে েূলয" বদমি 
হময়মে। আজও িা অিযাহি আমে িহাল িবিয়মি!  
 

প্রশ্ন হমচ্ছ, এই িাোসাগুমলা িারা গকন কমরন এিং কীোমি কমরন? এ বিষময় 
আমলাকিাি করমিা িরিিমী িিম “জ্ঞানিমত্ত্ব"। 
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আধু্বনক বিজ্ঞান 
 
১) সূমযমর িামি প্রবিবনয়ি িৃবথিীর িাবন িযমায়ক্রমে স্থান (আিহাওয়া েণ্ডল, িৃবথিী-
িৃষ্ঠ ও েূগ্েমস্থ) ও দো (িরল-কবেন-িাষ্প) িবরির্িন কমর। িাবন িাষ্প হময় 
িায়ুেণ্ডমল বেমে যায়। গসখামন ঘনীেূি হময় িুষারিাি, গেঘ ও গেঘ গথমক িৃবষ্ট-
বেলািৃবষ্ট হময় আিার েূ-িৃমষ্ট বফমর আমস। 
 
২) িাবন িমক্রর প্রধ্ান িাবলকা "েবক্ত হমচ্ছ 'সূযম-িাি (Solar Radiation)”, আর 
"উৎস হমলা সেুদ্র"। 
 
ক) িৃবথিীর গোট িাবনর িবরোণ আনুোবনক প্রায় ৩৩ গকাবট ২৫ লক্ষ ঘন োইল। 
যার ৩২ গকাবট ১০ লক্ষ ঘন োইলই (৯৭%) সেুমদ্র অিবস্থি। োত্র ৩% িৃবথিীর 
অনযানয স্থামন। 
 
খ) িাবন-িমক্র অিবস্থি িামষ্পর ৯০ েিাংেই আমস "সেুদ্র" গথমক। িাবক ১০ েিাংে 
উবদ্ভদ (plants) ও অনযানয অিস্থান গথমক। 
 
গ্) প্রবি িের িাষ্পীেিন িদ্ধবিমি (Evapotranspiration) িাষ্পীেূি গোট িাবনর 
িবরোণ ১২১,০০০ ঘন-োইল। যার ১০৪,০০০ ঘন-োইলই আমস সেুদ্র গথমক।  
 
ঘ) প্রবি িের অধ্মক্ষি িদ্ধবিমি (precipitation) িৃবষ্ট-বেলািৃবষ্ট-িুষারিাি-কুয়াোয় 
আনুোবনক ১২১,০০০ ঘন-োইল িাবন েূিৃমষ্ঠ িবিি হয়। যার ৯৫,০০০ ঘন-োইলই 
িবিি হয় সেুমদ্র। 
 

একবট প্রাসবেক বেবডও (৬ বেবনট): 
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গসৌজমনয: http://cnx.org/content/m40542/latest/ 
িাবনিমক্রর িথযসূত্র। 
 
 
[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://cnx.org/content/m40542/latest/
http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১০: জ্ঞান িত্ত্ব 

 

 
 
 

আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) আোহ িামকর গরফামরন্স বদময় িাক কালামে 
ইরোদ ফরোইময়মেন গয, বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর এেন গকামনা জ্ঞান নাই, যা আোহ িাক িাাঁর 
োধ্যমে োনি জাবিমক অিবহি করান নাই। েুহাম্মদ দািী কমরমেন:  
 
১) আকাে ও িৃবথিীর যািিীয় জ্ঞান কুরামন বিদযোন  
২৭:৭৫- আকামে ও িৃবথিীমি এেন গকান গগ্ািন গেদ গনই, যা সুস্পষ্ট বকিামি না 
আমে।  
 
২) কুরামন আমে সি রকে বিষয়িস্তুর জ্ঞান  
১৭:৮৯- আবে এই গকারআমন োনুষমক বিবেন্ন উিকার িারা সি রকে বিষয়িস্তু 
িুবেময়বে। বকন্তু অবধ্কাংে গলাক অস্বীকার না কমর থামকবন।  
 
৩) আমে সিমপ্রকার দৃষ্টামন্তর িণমনা  
ক) ৩০:৫৮-৫৯ - আবে এই গকারআমন োনুমষর জনয সিমপ্রকার দৃষ্টান্ত িণমনা কমরবে। 
আিবন যবদ িামদর কামে গকান বনদেমন উিবস্থি কমরন, িমি কামফররা অিেযই 
িলমি, গিােরা সিাই বেথযািন্থী। এেবনোমি আোহ জ্ঞানহীনমদর হৃদয় গোহরাবিি 
কমর গদন।  
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খ) ৩৯:২৭-২৮ - আবে এ গকারআমন োনুমষর জমনয সি দৃষ্টান্তই িণমনা কমরবে, যামি 
িারা অনুধ্ািন কমর...  
 
িােক, বনশ্চয়ই িুেমি িারমেন, ইসলাে বিশ্বাসীরা গকন কুরামন বিজ্ঞান গখাাঁমজ? গকন 
িারা বিজ্ঞামনর নামে "িাোসার" আশ্রয় গনয়? গকন িারা কুরামন রাজনীবি, যুদ্ধনীবি, 
সোজনীবি সহ জীিমনর যািিীয় সেসযার সোধ্ান খুাঁজমি না, যখন িামদর ঐেী 
বকিাি দািী করমে: আকাে ও িৃবথিীর যািিীয় জ্ঞান ইহামি বিদযোন? কুরামনর এই 
জ্ঞামনর “আেমর” ইসলাে বিশ্বাসীরা িুমক গিাো গিাঁমধ্ বনমজ েমর। অিরমক োমর। 
হাি-িা গকমট সুস্থ-সিল োনুষমক বিকলাে কমর। োবটমি অমধ্মক িুাঁমি িাথর গেমর 
অোনুবষক তিোবিকিায় খুন কমর গসই একই জ্ঞামনর োিমে! িৃবথিীর োনুষ আজ 
িটস্থ। এ সমত্ত্বও "জ্ঞানবট" যবদ িামদর একান্ত িযবক্তগ্ি িযমাময় িযিহার হমিা (Only 
for personal use)! কাউমক িাধ্য করমিা না িামদর গস জ্ঞামনর িবল (victim) 
হমি। োইমকর আজামনর প্রিণ্ড গ্জমমন েব্দদূষণ ও অবিশ্বাসীমদর সকামলর ঘুে হারাে 
করা গথমক হমিা বিরি। অিমরর বিশ্বামসর প্রবি গদখামিা সম্মান। অনুন্নি জেেূবে 
গথমক হাজামর হাজামর ইউমরাি, আমেবরকা, কানাডা সহ িৃবথিীর উন্নি গদেগুমলামি 
প্রিাসী হময় গস গদে সহ বিশ্বিযািী েধ্যযুগ্ীয় িিমরিার সাক্ষী "েবরয়া আইন িালু 
করার" ব্রমি ব্রিী হময় গস গদমের জনগ্ণমক করমিা না আিংকগ্রস্ত। িাহমল এ 
গলখার গকামনা প্রময়াজনই বেল না। আেরা হিাে আশ্বস্ত। বকন্তু অদূর েবিষযমি িা 
কখমনাই হিার নয়। কারণ, ইসলামের জমের ইবিহাস হমলা ষড়যমন্ত্রর ইবিহাস! গয 
েবদনািাসী দয়ািরিে হময় েুহাম্মদ ও িার সহিরমদর বিিমদ "োাঁই" বদময়বেমলন, 
প্রিাসী হময় গস গদমে িংে-িংোনুক্রমে িসিাসরি োনুষমদর বিরুমদ্ধ ষড়যমন্ত্রর 
ইবিহাস। েমল-িমল-গকৌেমল হিযা-খুন- সন্ত্রামসর োধ্যমে বেমট-োবট গথমক উৎখাি 
কমর িামদর “সেস্ত বকেু” গ্রাস করার ইবিহাস। সেস্ত বকেু! শুধু্ স্থাির-অস্থাির 
সম্পবিই নয়, িামদর গেমল-গেময়-িউ-িাচ্চা কাউমকই গরহাই গদয়া হয়বন। ইসলামের 
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োষায় িরাবজি গসই োনুষগুমলা হমলা "োল"; গ্বণেমির োল। সমূ্পণম হালাল। ১০০% 
ইসলাে সম্মি! ইসলামের "প্রবিষ্ঠািা” হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) হামি কলমে িার 
অনুসারীমদর িা বেক্ষা বদময়মেন! এই যখন অিস্থা, গসখামন কুরান ও বিজ্ঞামনর 
অিিযাখযা গিা খুিই সাোনয িযািার! “কুরান যািিীয় জ্ঞামনর উৎস”- এ দািী 
েুহাম্মমদর। েুহাম্মদ অনুসারীরা িাইই করমে, যা েুহাম্মদ িামদরমক বেবখময়মেন! 
ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী িা িাধ্যিােূলক। েগ্মজর িযিহার “সমূ্পণম” বনবষদ্ধ! 
Absolutely "NO, NO." েুহাম্মদমক বিশ্বাস করগল এ োড়া আর গকান গ্িযন্তর গনই! 
েুহাম্মদ িার অনুসারীমদর "স্বাধ্ীন বিন্তার দরজা" বিরকামলর জনয রুদ্ধ কমর বদময়মেন। 
আোহর উদৃ্ধবি বদময় িাাঁর গঘাষণা:  
 
অোনয কারীমদর জনয কমোর হুেবক ও োসানী 
 
২৪:৬৩- যারা িাাঁর (েুহাম্মদ) আমদমের বিরুদ্ধািরণ কমর, িারা এ বিষময় সিকম গহাক 
গয, বিিযময় িামদরমক স্পেম করমি অথিা যন্ত্রণাদায়ক োবস্ত িামদরমক গ্রাস করমি।  
 
৩৩:৩৬- আোহ ও িাাঁর রসূল গকান কামজর আমদে করমল গকান ঈোনদার িুরুষ ও 
ঈোনদার নারীর গস বিষময় বেন্ন ক্ষেিা গনই গয, আোহ ও িাাঁর রসূমলর আমদে 
অোনয কমর গস প্রকােয িথভ্রষ্টিায় িবিি হয়।  
 

৩৩:৫৭- যারা আোহ ও িাাঁর রসূলমক কষ্ট গদয়, আোহ িামদর প্রবি ইহকামল ও 
িরকামল অবেসম্পাি কমরন  
 

২৪:৫৪- আোহর আনুগ্িয কর এিং রসূমলর আনুগ্িয কর। অিাঃির যবদ গিােরা 
েুখ বফবরময় নাও, িমি িার উির নযস্ত দাবয়মত্বর জমনয গস দায়ী এিং গিাোমদর উির 
নযস্ত দাবয়মত্বর জমনয গিােরা দায়ী।  
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অনুরূি িাণী: ৪:১৪, ৪:১৫০-১৫১, ৯:২৪, ৯:৬১, ৯:৬৩, ২৪:৬৩, ৪৮:১৩... এরূি 
আরও অমনক। 
 
োনযকারীমদর িুরস্কামরর প্রবিশ্রুবি  
 
৩৩:৭১- গয গকউ আোহ ও িাাঁর রসূমলর আনুগ্িয কমর, গস অিেযই েহা সাফলয 
অজমন করমি।  
 
২৪:৫৬- রসূমলর আনুগ্িয কর যামি গিােরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।  
 
অনুরূি িাণী: ৩:৩১, ৩:১৩২, ৪:৬৯, ৪:৮০ ৭:১৫৮, ৪:১৫২, ৫:৫৬, ২৪:৫৬, ৪৮:১০, 
৪৯:১৪, ৫৭:৭, ৫৭:১৯, ৫৭:২১, ৫৭:২৮, ৬১:১০-১১ - এরূি আরও অমনক। 
 
ইসলাে েূলি: “ক্রীিদামসর”ধ্েম 
 
গযখামন েুহাম্মদ হমলা োবলক আর বিশ্বাসীরা হমলা দাস। িৃবথিীর সেস্ত ইসলাে 
বিশ্বাসীই ‘আিদ-েুহাম্মদ (েুহাম্মামদর দাস)’; দামসর একান্ত (Absolutely 
mandatory) কিমিয হমলা োবলকমক গস িার কেম- ও েমনাজগ্মির “সমিমাচ্চ আসমন” 
স্থান গদমি। এর অনযথা দণ্ডণীয় অিরাধ্। ইসলাে ১০০% সেগ্রিািাদী 
(Totalitarian)। ইসলােী িবরোষায় যার নাে আল-ওয়ালা-আল িারা (Love and 
hate for the sake of Muhammad)। ইসলােী “একনায়কত্বিামদর” এই 
িক্ষাঘামি িার অনুসারীরা (দাসরা)সমূ্পণম িেু। েুহাম্মমদর বিষময় বিরূি ‘বিন্তা িা 
ধ্ারনা’ করার ক্ষেিা বিশ্বাসী েগ্মজ অসম্ভি। িাই বিশ্বাসী িফবসরকারীরা সমূ্পণম 



 

 

P
ag

e7
6

 

অসহায়। এই অসহায়ত্ব গথমক “েুহাম্মাদ”গয অভ্রান্ত, এটা প্রোণ করমি 
িফবসরকারীমদর যুবক্তর গকামনা অোি হয় না। গস যুবক্তগুমলা যিই “উদ্ভট” গহাক না 
গকন, বিশ্বাসীরা িাধ্য িামকই অকাটয জ্ঞান করমি! িিমোমনর "জ্ঞান ও িাস্তিিার" 
সামথ সােেসয িজায় রাখমি িামদর সােমন োত্র "দুবট" িথ গখালা। িা হমলা:  
 
১) বিশ্বামস অটল থাকা- অিযন্ত সহজ, বনেমঞ্ঝাট ও েুাঁবক-হীন  
 
েুহাম্মদ সিয নিী। কুরান সৃবষ্টকিমার িাণী। এ বিশ্বামস অটল গথমক আধু্বনক জ্ঞান ও 
িাস্তিিামক “বিকৃবি ও অিিযাখযা”সহ যািিীয় কসরমির সাহামযয কুরামনর িাণীর 
সামথ গেলামনার গিষ্টা করা। েুক্তিুবদ্ধর োনুমষর কামে এ কসরি/কাযমকলাি যিই 
উদ্ভট ও হাসযকর গহাক না গকন! েুহাম্মদ ৭ে েিাব্দীর এক বনরক্ষর আরি গিদুইন। 
উমেেযেূলক িা েবি-বিভ্রমের (Delusion) িেিিমী হময় বিবন িলমিই িামরন, 
“আোহ (সৃবষ্টকিমা) ও িাাঁর গফমরেিাগ্ণ িার প্রবি রহেি গপ্ররণ কমরন। আোহ 
‘কসে কামটন। োনুমষর বিরুমদ্ধ ষড়যন্ত্র কমরন। আরে গথমক গফমরেিা িাোময় িার 
‘অস্বীকারকারীমক’খুন কমরন।” িার প্রিযক্ষ অনুসারীরা িা েমন-প্রামণ বিশ্বাসও করমি 
িামর। এমি আশ্চযম হিার গিেন গকামনা কারণ গনই। কারণ িারাও 'গস যুমগ্রই' 
িাবসন্দা। একইোমি অবেবক্ষি িা অিবেবক্ষি গকামনা সাধ্ারণ োনুষ, যারা এই 
‘বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর’ বিোলিার বিষময় গকামনা জ্ঞানই রামখন না, জেসুমত্র প্রাপ্ত এরূি 
বিশ্বামস বিশ্বাসী হমল অিাক হওয়ার গকামনা কারণ থামক না। বকন্তু যখন গকান 
“িবণ্ডি/িফবসর-কার/ উচ্চবেক্ষায় বেবক্ষি োনুষ’ ইন্টারমনটসহ আধু্বনক বিজ্ঞান ও 
প্রযুবক্তর যািিীয় সুমযাগ্ সুবিধ্া গোগ্ কমর “অবিজ্ঞাবনক উদ্ভট বিশ্বাস”-এর সিমক্ষ 
কু-যুবক্ত ও বেথযািার কমর সাধ্ারণ োনুষমদর বিভ্রান্ত কমর, িখন অিাক না হময় উিায় 
থামক না! প্রোণ হয়, বিশ্বাস োনুমষর স্বাোবিক বিিার-িুবদ্ধ-বিমেষমণর ক্ষেিা অিে 
কমর গদয়।  
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২) দাসমত্বর েৃঙ্খল গথমক েুক্ত হময় “সিযমক”আবলেন  
 
েুহাম্মমদর যািিীয় প্রমলােন ও েয়-েীবিমক উমিক্ষা কমর দাসমত্বর েৃঙ্খল গথমক েুক্ত 
হময় “সিযমক”আবলেন করার সৎ সাহস অজমন। এ িমথর প্রাথবেক (Initial) স্তরবট 
অিযন্ত দুরূহ ও গিদনাদায়ক! বিমেষ কমর যারা আোর েি রক্ষণেীল েুসবলে িবরিামর 
গিমড় উমেমেন। “Freedom is not Free!” এই প্রাথবেক স্তরবটমক সাহমসর সামথ 
গোকাবিলা করার িমরর প্রাবপ্ত- "েুবক্তর”অনাবিল আনন্দ! দাসমত্বর গেকী আনমন্দর 
সামথ স্বাধ্ীনিার সবিযকামরর আনমন্দর িুলনা অথমহীন!  
 
দুবট বিমেষ সিকম সংমকি!!  
 
গয গকান অজানা বিষময় জ্ঞানলাে ও বসদ্ধান্ত বনমি হমল বিন্তাধ্ারামক স্বচ্ছ, বনরমিক্ষ 
ও িক্ষিািহীন করা অিেয অিযািেযক। িা না হমল েুল বসদ্ধামন্ত উিনীি হিার 
সম্ভািনা গষাল আনা। ইসলােী গয গকান আমলািনায় বিভ্রান্ত হমি না িাইমল দুবট বিমেষ 
"সিকম সংমকি" সিমদা সিমান্তকরমণ েমন রাখা অিযন্ত জরুরী:  
 
১) "বিভ্রাবন্ত হইমি সািধ্ান!”  
 
কুরামনর িক্তা েুহাম্মদ, সৃবষ্টকিমা নয়!  
 
ইসলামের গয গকামনা বিষময় আন্তবরক আমলািনা শুরুর প্রায় সমে সমে িমক্ষর িক্তা 
গয-বেথযা িাকযবট বদময় িার িক্তিয শুরু কমরন িা হমলা, "আোহ িাক কুরামন ইরোদ 
ফরোইময়মেন-।" বন:সমন্দমহ িক্তা েোয় এ িাকযবটর োধ্যমে "আোহ ওরমফ েুহাম্মদ 
(একই িযবক্ত)" িুোমি িান না? বিবন "আোহ" অমথম বিশ্ব-ব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্ট-কিমামক 
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িুোমি িান! সিয হমচ্ছ, "িক্তা এখামন েুহাম্মদ(আোহ), সৃবষ্টকিমা নয়!" সৃবষ্টকিমা 
গকান বকেুই কুরামন ইরোদ কমরন নাই। ইরোদ ফরোইময়মেন েুহাম্মদ ইিমন 
আিদুোহ। েুহাম্মমদর দািী, িাাঁর িাণীগুমলা 'বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমার"; েুহাম্মমদর প্রবি 
অবিশ্বামস িার “আোহর" গকান অবস্তত্ব নাই। েুহাম্মমদর িবণমি আোহ গয েুমল েরা 
"এক েনুষয" প্রবিকৃবির িাস্তি রূি, গস আমলািনা গ্ি নয়বট িমিম করা হময়মে। 
িরিিমী িিমগুমলামিও িা ধ্ারািাবহক োমি প্রকাে করা হমি। সুিরাং েুহাম্মমদর িবণমি 
আোহমক বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমা োিার গকামনা গযৌবক্তক কারণ গনই। আমলািনা শুরুর 
আমগ্ই িমক্ষর িক্তা েোয় বিসবেোমিই "বেথযা িাকযবট" বদময় গয বিভ্রাবন্ত েড়ামনার 
গিষ্টা করমেন িা গয গকামনা সুস্থ বিন্তােীল োনুষই িুেমি িামরন।  
 
এই িেকপ্রদ (Magnificent) বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমা আমদৌ আমে বক গনই, গস প্রশ্ন 
এ বিিমকম অপ্রাসবেক। গসই সৃবষ্টকিমামক বিশ্বাস কমরন বক কমরন না, গসটাও এ 
বিিমকমর বিমিিয বিষয় নয়। আোমদর এ কু্ষদ্র জ্ঞামন সৃবষ্টকিমামক বনময় প্রশ্ন ও িার 
কাযমকলামির সোমলািনা করমি িাবর বক না, গস প্রশ্ন এখামন িািুলিা। আোমদর 
প্রািযবহক অসহায়ত্ব ও অক্ষেিার বিিরীমি "স্রষ্টা" নােক প্রবিরক্ষা িেমবট 
(Defensive) আোমদর উিমর-েবস্তমষ্করই (Superior Intelligence) "সৃবষ্ট" বক না, 
িাও এ আমলািনার বিষয় নয়। স্রষ্টায় বিশ্বাস উবিি নাবক অনুবিি, প্রময়াজন নাবক 
অপ্রময়াজনীয়, ক্ষবিকারক নাবক লােজনক, গস বিষময়র অিিারণা এ আমলািনায় 
অথমহীন। এ আমলািনার "একোত্র বিষয়" স্বমঘাবষি আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) 
এর িক্তিয ও কাযমকলাি বিমেষমণর োধ্যমে িার দািীর যথাথমিা/অসাড়িা বনরূিণ! 
িাাঁর কাযমকলাি বক "ঐশ্ববরক (Divine)" নাবক "দানিীয় (Demonic)"? িারই 
বনধ্মারণ। েুহাম্মমদর দািীকৃি "আোহ" বক বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমার (যবদ থামকন) গুমন 
গুণাবন্বি হিার গযাগ্যিা রামখন? এ আমলািনার উমেেয িারই বনধ্মারণ। বিশ্বাসী-
অবিশ্বাসী বনবিমমেমষ গয "সমিয" আেরা একেি, িা হমলা- সৃবষ্টকিমার িাণীমি 



 

 

P
ag

e7
9

 

গকামনারূি অসােেসয-েুল-বেথযা থাকমি িামর না। ইমিােমধ্যই আেরা গদমখবে, 
েুহাম্মমদর প্রিাবরি িাণী আধু্বনক জ্ঞামনর আমলামক বিকার-গ্রন্থ োনুমষর প্রলামির 
সাবেল। সুিরাং, আমলািনা শুরু হওয়ার েুহূমিমই েুহাম্মমদর িাণীমক "সৃবষ্টকিমার িাণী" 
িমল িালামনার গিষ্টা উমেেযেূলক, অসৎ ও বেথযািার।  
 
২) “প্রিারণা হইমি সািধ্ান”!  
 
ইসলােী িবণ্ডিরা যুমগ্ যুমগ্ সাধ্ারণ েুসলোনমদর আমিগ্, ধ্েম-বিশ্বাস এিং কুরান ও 
বিজ্ঞামনর অজ্ঞিামক িুাঁবজ কমর বেথযািার কমর আসমেন। কীোমি? বকেু উদাহরণ:  
 
ক) “বিজ্ঞান বিজ্ঞ”আধু্বনক বেক্ষায় বেবক্ষি িক্তা ও গশ্রািা  
 
এ সি িবণ্ডিরা আধু্বনক বেক্ষায় উচ্চ বেবক্ষি। ডাক্তার, ইবেবনয়ার, ডক্টমরট, বিজ্ঞানী, 
বেক্ষক, প্রোষক, প্রমফসার, গলখক, সাবহবিযক, সাংিাবদক - এ জািীয় িযবক্তত্ব। এ 
সি িবণ্ডিরা জ্ঞাি বকংিা অজ্ঞািসামর সিরাির গয প্রিারণার আশ্রয় গনন িা হমলা 
বিজ্ঞামনর গোটােুবট "সবেক িমথযর" সামথ “কুরামনর অিিযাখযা”জুমড় গদন। অিিযাখযার 
সামথ গযাগ্ হয় বেথযািার। প্রায় সেয়ই কুরামন যার আমদৌ গকামনা উমেখই গনই িাও 
প্রময়াজনেি গযাগ্ কমরন আবিষৃ্কি তিজ্ঞাবনক িমথযর সামথ। সি গক্ষমত্রই গয বিবন িা 
জ্ঞািসামর কমরন িা নয়। িামদর অবধ্কাংমেরই "ইসলােী জ্ঞান" েসবজদ-িািলীগ্-
ওয়াজ োহবফমল গেৌমলােী সামহমির িয়ান, বটবে আমলািনা অনুষ্ঠান অথিা ডাাঃ জাবকর 
নাময়মকর বেথযািার গথমক অবজমি। Critical দৃবষ্টেবে বনময় "িুমে" সমূ্পণম কুরান 
জীিমন একিারও জানার গিষ্টা ও হয়মিা কমরন নাই। গসই জ্ঞামনর আমলামক িারা 
যখন িকৃ্তিা কমরন, আবটমমকল বলমখন, 'ব্লমগ্' বিিমকম নামেন িখন িারা এই িদ্ধবিবট 
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িযিহার কমরন। আমলািনার সেয় প্রায়ই দ্রুি গ্বিমি এ গশ্রনীর িক্তা গ্রগ্র কমর 
কে কমর "হাফ-ডজন বলস্ট" উমেখ কমরন। বকমসর? নামের। বকেু উদাহরণ,  
 
১) বিখযাি/অখযাি "িযবক্তিমগ্মর নাে ও িামদর উদৃ্ধবি"! গসই উদৃ্ধবির সাহামযয আলিাটম 
আইনস্টাইন বকংিা বস্টমফন হবকংমদর "আবস্তক" িাবনময় োমড়ন!  
 
২) বিখযাি/অখযাি "িইময়র নাে ও উদৃ্ধবি"। গস িইগুমলা িুমরাটা িুমে িারা জীিমন 
কখমনা িমড়মেন এেন প্রোণ িামিন না। অল্ি বকেুবদন আমগ্ েুক্তেনায় এক বিিমকম 
"Grand Design" িইবটর উদৃ্ধবি বদময় এক গলখক/িক্তা আোমক প্রমফসার বস্টমফন 
হবকং এর "আবস্তকিার" প্রোণ হাবজর করমলন!  
 
৩) "সুরা ও আয়ামির নাে"। উদৃ্ধি গস আয়ািগুমলা যবদ িরখ না করমি যান, িমি 
"আসল িেক" গথমক িবঞ্চি হমিন। অবধ্কাংে সেময়ই িক্তার দািী আর কুরামনর 
িক্তমিযর েমধ্য গকামনা বেল খুাঁমজ িামিন না!  
 
কুরান-অজ্ঞ গশ্রািােণ্ডলী 'অিিযাখযা ও বেথযািারক' ধ্রমি না গিমর বিভ্রান্ত হন এই 
গেমি গয, কুরান সৃবষ্টকিমার িাণী না হমল এই 'সবেক িথযবট' েুহাম্মদ কীোমি 
গজমনমেন? সোমজর অি-বেবক্ষি বিশ্বাসী োনুষ এরূি িক্তা ও উচ্চবেবক্ষি বিশ্বাসী 
গশ্রািা েণ্ডলীমদরমক “উদাহরণ" বহসামি বিমিিনা কমর কুরামনর যথাথমিার বিষময় হন 
বনাঃসমন্দহ!  
 
খ) “বিজ্ঞান অজ্ঞ” িক্তা ও গশ্রািা  
 

এ গশ্রণীর িক্তা অবধ্কাংেই গোো-গেৌলেী সোমজর অন্তেুমক্ত। িারা আধু্বনক বিজ্ঞান 
বিষময় গকামনা ধ্ারনাই রামখন না। িারা “বিজ্ঞামনর অিিযখযা”কমর কুরামনর সামথ 
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জুমড় গদন। ওয়াজ-োহবফমল িারা িামদর অজ্ঞামিই এসি "অিবিজ্ঞান" প্রিার কমর 
সাধ্ারণ েুসলোনমদর বিভ্রান্ত কমরন। বিজ্ঞান-অজ্ঞ িযবক্তরা, কুরামন সবেক জ্ঞান থাকা 
সমত্ত্বও 'বিজ্ঞামনর অিিযাখযাবট' ধ্রমি না গিমর বিভ্রান্ত হন।  
 
গ্) কুরান ও বিজ্ঞান দুমটামিই অজ্ঞ িক্তা ও গশ্রািা  
 
িলা িাহুলয, বসংহোগ্ িক্তা ও গশ্রািা এই দমলর। গয গকামনা োমনর ইসলােী িবণ্ডি 
িক্তা ইমচ্ছেি "গযেন খুবে গিেন' কমর কুরান ও বিজ্ঞামনর িযাখযা /অি িযাখযা কমর 
গশ্রািা েণ্ডলীমক বিভ্রান্ত কমরন। ধ্রা িড়ার গকামনাই সম্ভািনা গনই! গশ্রািােণ্ডলী 
'গসািহানাোহ, গসািহানাোহ' জিমি জিমি আসর গ্রে কমরন।  
 
 ঘ) Any combination of above three  
 
ওিমর উমেবখি গয িদ্ধবিই অিলম্বন করা গহাক না গকন, ইসলােী িবণ্ডিমদর 
আমলািনা/বনিমন্ধর "গেমষর িাকয গুমলা প্রায় সি গক্ষমত্র একই"। িা হমলা,  
 
"১৪০০ িের আমগ্ নিী কবরে (সাাঃ) বজিরাইল োরফি গয ঐেী িাণী প্রাপ্ত হময়বেমলন 
িার সামথ আজমকর আধু্বনক বিজ্ঞামনর “হুিহু বেল”! কুরামনর এই "বনখুাঁি িণমনাই" 
প্রোণ কমর নিী কবরে (সাাঃ) আোহর গপ্রবরি রসুল। কুরান আোহর কালাে না হমল 
হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) কীোমি আধু্বনক বিজ্ঞামনর এ িথযগুমলা গজমনবেমলন! --' 
গসািহানাোহ! গসািহানাোহ!"  
 
জ্ঞানই সকল িবরিিমমনর উৎস (Knowledge changes everything))। আজমকর 
এই িথয-প্রযুবক্তর যুমগ্ গয গকামনা েুক্তবিন্তার োনুষ, বিমেষ কমর যারা ইন্টারমনমটর 
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সুবিধ্াপ্রাপ্ত, সবেক িথয অনায়ামসই খুাঁমজ বনমি িামরন। কুরামন "কী বলখা আমে" িা 
কুরামনর গয গকামনা অনুিাদ গথমক এিং "আধু্বনক বিজ্ঞান" কী িলমে িা গয গকামনা 
বিজ্ঞান িই ও প্রিন্ধ গথমক বনবেমষই যািাই কমর বনমি িামরন। ধ্েমগ্রমন্থ বিজ্ঞান এিং 
ধ্েমান্ধ িযবক্তর িকৃ্তিায় বিভ্রান্ত হমি না িাইমল এর গকান বিকি গনই।  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১১: অবেোি িত্ত্ব 

 

 
 

করুণােয় আোহ!  
 

স্বমঘাবষি আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সা:) দািী কমরমেন গয, আোহ স্বয়ং োনুষমক 
অবেোি গদন। বকেু উদাহরণ:  
 

স্বয়ং আোহর অবেসম্পাি  
 

২:৮৮- িারা িমল, আোমদর হৃদয় অধ্মািৃি| এিং িামদর কুফমরর কারমণ আোহ্ 
অবেসম্পাি কমরমেন| ফমল িারা অিই ঈোন আমন|  
 

৪:৪৬- গকান গকান ইহুদী িার লক্ষয গথমক কথার গোড় ঘুবড়ময় গনয় এিং িমল, আেরা 
শুমনবে বকন্তু অোনয করবে| িারা আমরা িমল, গোন, না গোনার েি| েুখ িাাঁবকময় 
িীমনর প্রবি িাবচ্ছলয প্রদেমমনর উমেমে িমল, রাময়না’ (আোমদর রাখাল)| অথি যবদ 
িারা িলি গয, আেরা শুমনবে ও োনয কমরবে এিং (যবদ িলি, ) গোন এিং আোমদর 
প্রবি লক্ষয রাখ, িমি িাই বেল িামদর জনয উিম্ আর গসটাই বেল যথাথম ও সবেক| 
বকন্তু আোহ িামদর প্রবি অবেসম্পাি কমরমেন িামদর কুফরীর দরুন। অিএি, িারা 
ঈোন আনমে না, বকন্তু অবি অিসংখযক|  
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৪:৪৭- গহ আসোনী গ্রমন্থর অবধ্কারীিৃন্দ! যা বকেু আবে অিিীণম কমরবে িার উির 
বিশ্বাস স্খািন কর, যা গস গ্রমন্থর সিযায়ন কমর এিং যা গিাোমদর বনকট রময়মে িূিম 
গথমক| (বিশ্বাস স্খািন কর) এেন হওয়ার আমগ্ই গয, আবে েুমে গদি অমনক গিহারামক 
এিং অি:ির গসগুমলামক ঘুবরময় গদি িশ্চাৎ বদমক বকংিা অবেসম্পাি করি িামদর 
প্রবি গযেন কমর অবেসম্পাি কমরবে আেহামি-সািমির উির| আর আোহ্ বনমদমে 
অিেযই কাযমকর হমি|  
 

৪:৫১-৫২- িুবে বক িামদরমক গদখবন, যারা বকিামির বকেু অংে প্রাপ্ত হময়মে, যারা 
োনয কমর প্রবিো ও েয়িানমক এিং কামফরমদরমক িমল গয, এরা েুসলোনমদর 
িুলনায় অবধ্কির সরল সবেক িমথ রময়মে| এরা হমলা গস সেস্ত গলাক, যামদর উির 
লা’নি কমরমেন আোহ্ িা’আলা স্বয়ং| িস্তুি: আোহ্ যার উির লা’নি কমরন িুবে 
িার গকান সাহাযযকারী খুাঁমজ িামি না|  
 

৫:১৩- অিএি, িামদর অেীকার েমের দরুন আবে িামদর উির অবেসম্পাি কমরবে 
এিং িামদর অন্তরমক কমোর কমর বদময়বে|  
 

৫:৬০- িলুন: আবে গিাোমদরমক িবল, িামদর েমধ্য কার েন্দ প্রবিফল রময়মে আোহ্ 
কামে? যামদর প্রবি আোহ্ অবেসম্পাি কমরমেন, যামদর প্রবি বিবন গক্রাধ্াবম্বি 
হময়মেন, যামদর কিকমক িানর ও শুকমর রূিান্তবরি কমর বদময়মেন এিং যারা 
েয়িামনর আরাধ্না কমরমে, িারাই েযমাদার বদক বদময় বনকৃষ্টির এিং সিযিথ গথমকও 
অমনক দূমর|  
 

৫:৬৪- আর ইহুদীরা িমল: আোহ্ হাি িন্ধ হময় গগ্মে| িামদরই হাি িন্ধ গহাক| 
একথা িলার জমনয িামদর প্রবি অবেসম্পাি| িরং িাাঁর উেয় হস্ত উমু্মক্ত| বিবন গযরূি 
ইচ্ছা িযয় কমরন| আিনার প্রবি িলনকিমার িক্ষ গথমক গয কালাে অিিমীণ হময়মে, 
িার কারমণ িামদর অমনমকর অিাধ্যিা ও কুফর িবরিবধ্মি হমি| -  
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৩৩:৬৪- বনশ্চয় আোহ কামফরমদরমক অবেসম্পাি কমরমেন এিং িামদর জমনয জ্বলন্ত 
অবে প্রস্তুি গরমখমেন।   
 

১১:১৮- আর িামদর গিময় িড় যামলে গক হমি িামর, যারা আোহর প্রবি বেথযামরাি 
কমর। এসি গলাকমক িামদর িালনকিমার সাক্ষাি সমূ্মখীন করা হমি আর সাবক্ষগ্ণ 
িলমি থাকমি, এরাই ঐসি গলাক, যারা িামদর িালনকিমার প্রবি বেথযামরাি কমরবেল। 
শুমন রাখ, যামলেমদর উির আোহর অবেসম্পাি রময়মে।  
 

২৮:৪১-৪২- আবে িামদরমক গনিা কমরবেলাে। িারা জাহান্নামের বদমক আহিান 
করি। গকয়ােমির বদন িারা সাহাযয প্রাপ্ত হমি না। আবে এই িৃবথিীমি অবেোিমক 
িামদর (গফরাউন ও িার িাবহনী) িশ্চামি লাবগ্ময় বদময়বে এিং গকয়ােমির বদন িারা 
হমি দুদমোগ্রস্ত।  
 

প্রিীয়োন হয় গয, প্রিক্তা েুহাম্মদ "স্বয়ং আোহর" অবেোিমক যমথষ্ট েমন কমরন 
নাই!  
গফমরেিািৃন্দ ও সেগ্র োনুষকুলমকও আোহর অবেোমির সামথ সাবেল কমরমেন। 
গযেন: 
 

আোহ্, গফমরেিাগ্ণ এিং োনুষ সকমলরই অবেসম্পাি  
 

২:১৬১- বনশ্চয় যারা কুফরী কমর এিং কামফর অিস্খায়ই েৃিুযিরণ কমর, গস সেস্ত 
গলামকর প্রবি আোহর গফমরেিাগ্মনর এিং সেগ্র োনুমষর লা’নি  
৩:৮৭- এেন গলামকর োবস্ত হমলা আোহ্, গফমরেিাগ্ণ এিং োনুষ সকমলরই 
অবেসম্পাি|  
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এখামনই গেষ নয়! আোহর উদৃ্ধবি বদময় েহানিী হুযুমর িাক (সা:) গঘাষণা বদময়মেন 
গয, সিয-বেথযা যািাইময়র কাযমকারী িন্থা হমলা ‘অবেোি আসর’| বিবন দািী কমরমেন 
গয, আোহ সকল বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী এিং িামদর িবরিারিগ্মমক অবেোমির আসর 
িসামনার আহ্বান জানান। গযন গস আসমর অংেগ্রহণকারী সদসয-সদসযারা এমক 
অিরমক অবেোমি জজমবরি কমর সবেক সিয উদঘাটন করমি িামর! েুহাম্মমদর 
োষায়: 
 

সকল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বেমল অবেোমির আসর 
 

৩:৬১- অি:ির গিাোর বনকট সিয সংিাদ এমস যাওয়ার ির যবদ এই কাবহনী সম্পমকম 
গিাোর সামথ গকউ বিিাদ কমর, িাহমল িল-এমসা, আেরা গডমক গনই আোমদর 
িুত্রমদর এিং গিাোমদর িুত্রমদর এিং আোমদর স্ত্রীমদর ও গিাোমদর স্ত্রীমদর এিং 
আোমদর বনমজমদর ও গিাোমদর বনমজমদর আর িারির িল আেরা সিাই বেমল 
প্রাথমনা কবর এিং িামদর প্রবি আোহর অবেসম্পাি কবর যারা বেথযািাদী |  
 

েুহাম্মমদর দািীর সারসংমক্ষি:  
 

“বিশ্ব-ব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমা আোহ স্বয়ং োনুষমক অবেোি গদন। বিবন িার গফমরেিা 
িাবহনী ও সেগ্র োনুষকুলমক ও গসই অবেোমি সাবেল কমরন। েহা জ্ঞানী আোহ 
োনুষমক বেবখময়মেন সিয-বেথযা যািাইময়র কাযমকারী িন্থা হমলা "অবেোি আসর"। 
গযন িারা গস আসমর এক িক্ষ অির িক্ষমক অবেোমি জজমবরি কমর গকান িক্ষ 
সিযিাদী আর গকান িক্ষ বেমথযিাদী িা গির করমি িামর। আসল সমিযর সন্ধান লাে 
করমি িামর। আোহ িাক সেগ্র োনুষ জাবিমক (বিশ্বাসী/অবিশ্বাসী সিাই বেমল 
প্রাথমনা-কুরামনর বিধ্ান জাবি-ধ্েম-িণম বনবিমমেমষ সিমকামলর োনুমষর জনয প্রমযাজয) 
সিয-বেথযা যািাইময়র এই প্রবিমযাবগ্িােূলক অবেোি আসমর অংে গনয়ার আহ্বান 
জাবনময়মেন!”  
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Wow! িােক, আিনারা বনশ্চয়ই িুেমি িারমেন গয, েুহাম্মদ (আোহ) শুধু্ কসমেই 
'িযাবম্পয়ন' নন (অষ্টে িিম), অবেোমিও বিবন 'িযাবম্পয়ন'। জগ্মির গকামনা োনুষ বক 
কিনা করমি িামরন গয, এমক অিরমক "অবেোি প্রদান"-এর োধ্যমে আসল সমিযর 
সন্ধান িাওয়া যায় (৩:৬১)? েুহাম্মমদর কবথি আোহ গয েহাজ্ঞানী, এমি বক এখনও 
সমন্দহ গিাষণ করমেন? আর এই েহাজ্ঞানী সত্ত্বাই গয সৃবষ্টকিমা, গস বিষময় সমন্দমহর 
অিকাে থাকমল জানমিন, "এই গসই বকিাি যাহামি গকানই সমন্দহ নাই (২:২)"| এর 
িমরও যবদ ঈোমন দুিমলিার কারমণ সমন্দমহর উমদ্রক হয়, িমি সমন্দহকারীমদর জমনয 
দুবনয়া ও আবখরামি কী িবরোণ েয়ািহ োবস্ত গয অমিক্ষা করমে, িা িারংিার স্মরণ 
করুন! েুহাম্মদ (আোহ) "অিযন্ত স্পষ্ট" োষায় িা িণমনা কমরমেন কুরামনর অসংখয 
িাণীমি। িত্ত্ব কথার েি অস্পষ্টিার বেমট গফাটাও গস িাণীগুমলামি খুাঁমজ িামিন না। 
এ িযািামর বিস্তাবরি জানমিন "হুেবক-োসানী-েীবি' িমিম। সেগ্র কুরামন গোটােুবট 
৬২৩৬ বট িাণী আমে। এর ৫০০ বটরও গিেী শুধু্-োত্র হুেবক, োসানী, েীবি প্রদেমন, 
অসম্মান ও গদাষামরাি সম্পবকমি! েহানিী েুহাম্মদ অবিশ্বাসীমদর উমেমে এসকল িাণী 
িষমণ কমরমেন সুদীঘম ২৩ িের (৬১০-৬৩২)! িার ইমন্তকামলর ির েুবেন িান্দারা 
বদমন কেিমক্ষ িাধ্যিােূলক িাাঁি ওয়াক্ত নাোমজ সুলবলি কমণ্ঠ এসকল অবেোি-
হুেবক-োসানী-েীবি-অসম্মান ও গদাষামরামির িাণী গিলাওয়াি কমর অমেষ সওয়ামির 
অবধ্কারী হময় থামকন! যিবদন "ইসলাে" গিাঁমি থাকমি, েুহাম্মমদর আদমেমর গলামকরা 
িুমে িা না িুমে (আরবি না জানার কারমণ) িরে একাগ্রিা ও িবিত্র জ্ঞামন িৃবথিীর 
সকল অবিশ্বাসীমদরমক অবেসম্পাি ও িুচ্ছিাবচ্ছলয কমরই যামিন! এ গথমক িামদর 
গকানই িবরত্রাণ গনই! "গকন গনই" িার আমলািনা দেে িমিম করা হময়মে!  
 

দুবট অবি সাধ্ারণ প্রশ্ন: 
 

১. "অবেোি" বিষয়বট আসমল কী?  
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সহজ উির: "েমন-প্রামণ অিমরর অবনষ্ট কােনা (প্রাথমনা ) করা”| আোহর েবক্তেিার 
ধ্ারা বিিরণীমি অনযত্র েুহাম্মদ দািী কমরমেন, 'বিবন (আোহ) যখন গকামনা বকেু 
করমি ইচ্ছা কমরন, িখন িামক গকিল িমল গদন, ‘হও’িখনই িা হময় যায় (৩৬:৮২)|' 
কুরামনর এই িাণীবট িহুল প্রিবলি ও প্রিাবরি, "কুন ফা ইয়া কুন”। ৩৬:৮২ সিয 
হমল সৃবষ্টকিমা গকামনাোমিই 'অবেোিকারী' হমি িামরন না। কারণ, ইচ্ছা (Wish) 
করার সমে সমেই যবদ ঘটনাবট ঘমট যায়, িখন িা হয় 'কেম' (Physical Act)| 
"ইচ্ছােবক্ত" গসখামন হাি-িা-েুখ-বজহ্বা ইিযাবদ োরীবরক অে-প্রিযমের েি প্রািযবহক 
কেম সম্পাদমনর িাহন বহসামি কাজ কমর। সুিরাং গসমক্ষমত্র সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ইচ্ছা" 
করার সমে সমেই গস ইচ্ছাবট 'কমেম' িবরণি হিার কারমণ “অবনষ্ট (অবেোি) কােনা 
বনময় অমিক্ষা”অসম্ভি, অিান্তর ও অপ্রময়াজনীয়! কারণ 'ইচ্ছা = কেম'। 
 
িাহমল? প্রময়াজনবট কার? বনাঃসমন্দমহ েুহাম্মমদর। েুহাম্মদ বক "কুন ফা ইয়া কুন 
(৩৬:৮২)" ক্ষেিার অবধ্কারী বেমলন? অিেযই না। প্রময়াজন আমে বকন্তু ক্ষেিা গনই 
এেন িযবক্ত বক রুষ্ট হময় িার প্রবিিমক্ষর অবনষ্ট কােনা (অবেোি) করমি িামরন? 
অিেযই হযাাঁ। সুিরাং বনাঃসমন্দমহ কুরামনর যািিীয় "বিমষাদগ্ার" েুহাম্মদ ইিমন 
আিদুোহর। সৃবষ্টকিমার সামথ এর গকামনাই সংস্রি গনই।  
 

২. োনুষ বক কারমণ অবেোি গদয়?  
 

ক) িযথম হমল  
প্রবিিমক্ষর কথায় ও কামজ গকামনা রুষ্ট িযবক্ত যখন বিষয়বটর প্রবিকার করমি "িযথম 
হন" িখনই গস িযবক্ত 'অবেোমির আশ্রয়' গনন। প্রবিকামরর ক্ষেিা থাকমল বিষয়বটর 
বনষ্পবি বিবন করমিন িার গসই ক্ষেিািমল। বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমা বনশ্চয়ই "অক্ষে 
নন"! িাই িার "অবেোমির আশ্রয়" গনয়ার গকামনাই প্রময়াজন গনই।  
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খ) লাে-ক্ষবির প্রময়াজমন  
বনমজর গকামনা ক্ষবি-িৃবদ্ধর কারণ না হমল গকামনা সাধ্ারণ োনুষও অমনযর "অবনষ্ট 
কােনা" কমর না।" একোত্র বনম্ন-প্রকৃবির গলামকরাই বনমজর গকামনা ক্ষবি-িৃবদ্ধর কারণ 
োড়াই অিমরর অবনষ্ট কােনা কমর। সৃবষ্টকিমার ক্ষবি-িৃবদ্ধ করার ক্ষেিা বক োনুমষর 
আমে? অিেযই "না"। িাহমল? সৃবষ্টকিমা গকন োনুষমক অবেোি গদমিন? একজন 
সাধ্ারণ োনুষও যা কমরন না, গসই কাজবট "সৃবষ্টকিমা" কমরন, িা বক আমদৌ 
বিশ্বাসমযাগ্য? গকামনা সুস্থবিন্তার োনুষ সৃবষ্টকিমামক কখমনাই "বনম্ন-প্রকৃবির গলামকর 
িবরমত্র" কিনাও করমি িামরন না। বকন্তু েুহাম্মদ িাাঁর আোহর উদৃ্ধবি বদময় গয 
অসংখযিার অবেোি বদময়মেন, িার সাক্ষয হময় আমে উিমরর িাণীগুমলা!  
 

েুহাম্মদ কী িবরমত্রর গলাক বেমলন?  
 

সুিরাং কসে-িমত্ত্বর েি আিারও গয প্রশ্নবট অিযন্ত গুরুত্বিূণম, িা হমলা েুহাম্মদ কী 
িবরমত্রর গলাক বেমলন? বিমশ্বর প্রবিবট ইসলােবিশ্বাসী বিশ্বাস কমরন গয, েুহাম্মমদর 
িবরমত্র গকামনা কাবলো গনই। দািী কমরন, েুহাম্মদ বেমলন বনাঃস্বাথম, বনমলমাে, েহানুেি-
-ইিযাবদ ইিযাবদ যািিীয় গুমনর অবধ্কারী। িামদর এ সকল দািীর গিেমন সিযিা 
গকাথায়?  
 

কুরামনর যািিীয় অবেোি েুহাম্মমদর। সৃবষ্টকিমার সামথ এর গকামনাই সম্পকম গনই। 
বনাঃস্বাথম ও বনমলমাে িযবক্ত বক অমনযর অবনষ্ট কােনা কমরন? বনমজর গকামনা ক্ষবিিৃবদ্ধর 
কারণ না হমল গকামনা সাধ্ারণ োনুষও গযখামন অমনযর অবনষ্ট কােনা কমরন না, 
গসখামন েুহাম্মদ কী কারমণ অসংখযিার িার প্রবিিমক্ষর অবনষ্ট কােনা কমরবেমলন? 
বনমজর ক্ষবি-িৃবদ্ধর সম্ভািনা না থাকা সমত্ত্বও গয-িযবক্ত অিমরর অবনষ্ট কােনা কমর, 
গস িযবক্তবট গয একজন সাধ্ারণ োনুমষর গিময়ও "বনম্ন-প্রকৃবির", এ সিযমক বক 
অস্বীকার করা যায়?  
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যারা আঘািকারীমক ক্ষো কমরন, িাাঁরা সৎ গলাক। যারা আঘািকারীর সুফল কােনা 
কমরন, িারা েহাোনি। ইবিহাস সাক্ষয গদয়, েুহাম্মদ ও িার অনুসারীরাই বেমলন 
আগ্রাসী (অষ্টে িিম)। আক্রান্ত জনমগ্াষ্ঠী কমরমেন িামদর জান-োল গহফাজমির গিষ্টা। 
আঘািকারী বেমলন েুহাম্মদ! অবেোিকারীও বিবনই! হুেবক, অসম্মান, েীবি প্রদেমন 
ও িুচ্ছ-িাবচ্ছলযকারীও গসই একই িযবক্ত! েুহাম্মমদর বনমজর জিানিন্দীই (কুরান) এ 
সাক্ষয ধ্ারণ কমর আমে। যুমগ্ যুমগ্ যাাঁরাই এ সিযমক উমোিন করার গিষ্টা কমরমেন, 
িাাঁমদরমকই প্রিণ্ড বনষু্ঠরিায় দেন করা হময়মে। গয বেক্ষার প্রবিষ্ঠািা বপ্রবন্সিযাল 
েুহাম্মদ ইিমন আিদুোহ! বিশ্বাসীরা িার "অনুসারী" োত্র। আজ ইন্টারমনট ও িথয 
প্রযুবক্তর যুমগ্ গয গকান সিয উমোিমনর িথ অিীমির গয গকামনা সেময়র গিময় গিবে 
বনরািদ। ইসলােমক সবেকোমি িুেমি হমল েুহাম্মদমক সবেকোমি জানমিই হমি। 
এর গকামনা বিকি গনই! িামক জানার সিমিময় উিে োধ্যে বিবন বনমজই রিনা কমর 
গরমখমেন। আসুন, আেরা বনমেমাহ োনবসকিা বনময় "েুহাম্মমদর জিানিন্দী" িামের 
োধ্যমে িামক ও ইসলােমক জানার গিষ্টা কবর।  
  

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১২: আিু-লাহাি িত্ত্ব 

 

 
 

বিসবেোহমিই “অবেোি”!  
 
এই গসই বিখযাি সুরা লাহাি! সুরা নম্বর ১১১, আয়াি সংখযা িাাঁি।  
 
১১১: ১-৩- আিু লাহামির হস্তিয় র্ধ্ংস গহাক এিং র্ধ্ংস গহাক গস বনমজ, গকান কামজ 
আমসবন িার ধ্ন-সম্পদ ও যা গস উিাজমন কমরমে। সত্বরই গস প্রমিে করমি গলবলহান 
অবেমি  
 
১১১: ৪-৫- এিং িার স্ত্রীও-গয ইন্ধন িহন কমর, িার গ্লমদমে খজুমমরর রবে বনময়।  
 
এবট একবট অিযন্ত িবরবিি সুরা! তদনবন্দন নাোমজ সাধ্ারণ েুসলোমনরা সুরা ফাবিহার 
িমরই গয সুরাগুমলা সিরাির িাে কমরন, এই সুরাবট িামদরই একবট। একটু 
েমনামযামগ্র সামথ গখয়াল করমলই গিাো যায় গয, এই সুরার িাাঁিবট িামকযর গকাথাও 
িক্তার উমেখ গনই। কুরামনর িহু িহু আয়ামির েি "িলুন" েব্দবট বদময়ও এর শুরু 
নয়। হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) উিবস্থি জনিার সােমন দাাঁবড়ময় আিু লাহাি ও িার স্ত্রীমক 
এই িাকযগুমলা বদময়ই অবেোি িষমণ করমেন! সিমিময় প্রািীন বিবেষ্ট েুসবলে 
ঐবিহাবসকমদর (ইিমন ইোক, আল-িািারী, ইোে িুখারী) িণমনা েমি এই ঐবিহাবসক 
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ঘটনাবট ঘমটমে গসই সেময়, যখন েুহাম্মদ সিমপ্রথে প্রকামেয িার িাণী প্রিামরর বসদ্ধান্ত 
গনন (এ বিষময় বিস্তাবরি আমলািনায় িমর আসবে)।  
 
গক এই আিু লাহাি?  
 
আিু লাহামির আসল নাে আমিদ-উজ্জাহ। বিবন বেমলন হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ)-এর 
বিিা আমিদ-আোহর (আিদুোহ) বনমজর োই। েুহাম্মমদর দাদা বেমলন আমিদ-আল 
েুিামলি। আমিদ-আল েুিামলি নােবট িার িবরিার প্রাপ্ত বকংিা িংোনুপ্রাপ্ত নাে নয়। 
এবট একবট উিাবধ্। আমিদ-আল েুিামলি এর আসল নাে বেল গসইিাহ ইিমন হাবেে। 
গসইিাহ (Shaybah) েমব্দর অথম - সাদা িুল। আমিদ আল-েুিাবলি ('গসইিাহ) এর 
বিিার (হাবেে) িার োই: আমিদ-সােস, নওফল, হাবেে ও আল-েুিাবলি। িামদর 
িািার নাে বেল আমিদ-োনাফ (েুহাম্মমদর দাদার দাদা); হাবেে িযিসার উমেমেয 
প্রায়ই েবদনার ওির বদময় বসবরয়া গযমিন। েবদনায় বিবন সালো বিনমি আের নামের 
এক েবহলামক (খাজরাজ িংে) বিময় কমরন। সালোর গ্মেম হাবেমের ঔরসজাি 
িুত্রবটই হমলন গসইিাহ। গসইিাহ িার োময়র সামথ েবদনামিই থাকমিন। গসইিাহর 
বেশুকামল বিিা হাবেমের েৃিুয হয়। হাবেমের োই আল-েুিাবলিও িযিসার উমেমেয 
বসবরয়া গযমিন অহরহ। একিার বসবরযা গথমক গফরার িমথ আল-েুিাবলি গসইিাহমক 
উমের বিমে কমর েক্কায় িার বনমজর িবরিামর (গসইিাহর বিিৃ-িবরিার) বনময় আমসন। 
েক্কার অবধ্িাসীরা গসইিাহমক বিনি না। িারা আল-েুিাবলমির সামথ িারই উমের 
বিেমন উিবিষ্ট গসইিাহমক গদমখ িলািবল শুরু করমলা, 'এ গয গদবখ আল-েুিাবলমির 
দাস (আমিদ-আল েুিাবলি)! গস িামক বকমন বনময় এমসমে।" আল-েুিাবলি িলমলন, 
"িামজ কথা! এ আোর ভ্রািুষু্পত্র। এমক আবে েবদনা গথমক বনময় এমসবে।" গসই 
গথমক গলামক গসইিাহ গক 'আমিদ-আল েুিাবলি' নামেই সমম্বাধ্ন করমিা (১). আিদ-
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আল েুিাবলি (আিদুল েুিাবলি)-এর িৃহৎ সংসার। িার বেল িাাঁি স্ত্রী, দে গেমল ও 
সাি কনযা (২). গেমলরা হমলন,  
 
১) স্ত্রী ফাবিোর গ্মেম: আমিদ-আোহ (েুহাম্মমদর বিিা), আিু-িাবলি (আসল নাে 
আমিদ-োনাফ) এিং আল-যুিাময়র  
২) স্ত্রী হালার গ্মেম: হােজা (েুহাম্মমদর প্রায় সেিয়স্ক), হাজল ও আল-েুকাবয়ে  
৩) স্ত্রী নািাময়লার গ্মেম: আল-আব্বাস ও বদরার  
৪) স্ত্রী লুিনার গ্মেম: আিু-লাহাি  
৫) স্ত্রী সােরার গ্মেম: আল-হাবরথ  
 
কনযারা হমলন: সাবফয়া, উমম্ম হাবকে, আল-গিইদা, আবিকা, উোইয়াো, আরওয়া এিং 
িারাহ। েুহাম্মমদর আট িের িয়মস ইয়ামেমন আিদ-আল েুিামলমির েৃিুয ঘমট।  
 
কী অিরাধ্ বেল আিু লাহামির?  
 
িার একোত্র অিরাধ্ - বিবন িাাঁর বনমজর ধ্েমমক রক্ষার গিষ্টা কমরবেমলন। ইবিহাস 
সাক্ষয গদয়, যখন েুহাম্মদ কুরাইেমদর িূজনীয় গদি-গদিীমদর িাবচ্ছলয এিং িূিম-
িুরুষমদর অসম্মান করা শুরু কমরবেমলন, িখনই গকিল কুরাইেরা িামদর ধ্েম-রক্ষা 
ও িূিম-িুরুষমদর অিোননার প্রবিিামদই েুহাম্মমদর বিরুমদ্ধ প্রবিমরাধ্ গ্মড় 
িুমলবেমলন। িার আমগ্ কুরাইেরা কখমনাই েুহাম্মমদর প্রিারণায় িাধ্া গদন গনই (৩)।  
 
“When the apostle openly displayed Islam as God ordered him his 
people did not withdraw or turn against him, so far I (Ibne Humayd) 
have heard, until he spoke disparagingly of their gods. When he did 
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that they took great offence and resolve unanimously to treat him 
as an enemy.------”.  
 
েুহাম্মমদর এমহন আগ্রাসী প্রিারণার বিরুমদ্ধ আিু লাহাি সবক্রয় েূবেকা বনময়বেমলন। 
বিবন বনমিমাধ্ বেমলন না। বেমলন জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত। িািা আিু িাবলমির েৃিুযর ির 
(বহজরমির প্রায় বিন িের আমগ্) এই আিু লাহািই হময়বেমলন েুহাম্মমদর িংে 
(হামেেী) প্রধ্ান। গসই অিরামধ্ বক আিু লাহাি, আিু সুবফয়ান, উোইয়া বিন খালফ, 
আিু গজমহল সহ অনযানয কুরাইেমদর অিরাধ্ী সািযস্ত করা যায়? যবদ এর জিাি হয় 
"না", িমি কুরাইেমদর বিরুমদ্ধ েুহাম্মমদর যািিীয় বিমষাদগ্ার, োি-অবেোি, 
িাবচ্ছলয, েত্রুিা গকামনা েহানুেি-বিমিকিান-সৎ োনুমষর িবরিয় নয়। সিয গয িার 
বেক বিিরীি, িা গিাো যায় অবি সহমজই! যবদ এ প্রমশ্নর উির হয় "হযাাঁ, িাহমল গস 
অিরামধ্র জনয েুহাম্মদ ও িার সহকারীরা আরও অমনক অমনক গিবে দায়ী। ক্ষেিা 
হামি আসার িমর কুরাইেমদর িুলনায় েুহাম্মদ ও িার সহকারীরা আরও অমনক 
অমনক গিবে উগ্রিা গদবখময়বেমলন। িার গজর িলমে আজও! গয ক্বািা েরীমফ বিবেন্ন 
ধ্মেমর োনুমষর ৩৬০ বট েূবিম বেল, যার সােমন বিবেন্ন গগ্াত্র ও ধ্মেমর োনুষ িামদর 
বনজ বনজ গদি-গদিীমদর প্রাথমনা িাোিাবে িমস করমিন, গসই েক্কা েরীমফ আজ 
অেুসবলেমদর প্রমিে িযমন্ত বনমষধ্! েক্কা েবরফ গিা অমনক দূমরর কথা, গয গকামনা 
েসবজদ িা েুসবলে সাোবজক অনুষ্ঠামন ইসলাে, কুরান অথিা েুহাম্মমদর 
সোমলািনাকারীর কী িবরণাে হমি িামর িা আেরা সিাই জাবন। সোমলািনাকারী গয 
জীবিি বফমর আসগি িারমিন না, িা প্রায় বনাঃসমন্দমহই িলা যায়। গটবর গজান্স কুরান 
গিাড়ামলা আমেবরকায়, আর আফগ্াবনস্তামন িথাকবথি েডামরট েুসলোনমদর হামি 
খুন হমলা বনরীহ ২০ জন োনুষ (ইউ এন কেমী)। 
 

এটা েুহাম্মমদর বেক্ষা। িাাঁর জীিনী িড়মলই গয গকউ িা িুেমি িারমিন। কুরাইেরা 
েুহাম্মদ এিং িার সাহাবিমদরমক বেক কী অিযািার করমিন, িার সুবনবদমষ্ট (Specific) 
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উমেখ কুরামনর গকাথাও নাই। কুরাইেরা গকামনা েুসলোনমক খুন কমরমেন, েরুেূবের 
েমধ্য িাবলমি শুইময় গরমখ অকথয অিযািার িাবলময়মেন (গিলামলর গ্ি), বকংিা গকামনা 
োরীবরক আঘাি কমরমেন - সেগ্র কুরামন এেন একবট উদাহরণও গনই। Not a 
single one! বকন্তু েুহাম্মদ (আোহ) কুরাইে ও অেুসবলেমদর কীোমি অবেোি 
বদময়মেন, হুেবক বদময়মেন, িামদরমক িাবড় ঘর গথমক উৎখাি কমরমেন, িামদর জান-
োল লুট কমর োগ্াোবগ্ কমরমেন (১/৫ েুহাম্মদ এিং ৪/৫ অনযানযরা) িার বিষদ 
বিিরণ কুরামন বলবিিদ্ধ আমে। িরিিমী িিমগুমলামি িােকরা িা িযমায়ক্রমে জনামি 
িারমিন।  
 
ঘটনাবট গসই সেময়র, যখন েুহাম্মদ সিমপ্রথে প্রকামেয িাাঁর েিিাদ প্রিার শুরু কমরন। 
যখন িাাঁর গকামনা িাহুিলই বেল না। গস সেময়ও েুহাম্মদ িার প্রবিিক্ষমক "অবেোি" 
বদমি বিধ্াবন্বি হনবন। এেনবক িাাঁর বনকটাত্মীয়ও িাদ িমড়নবন। শুধু্ বক অবেোি! 
হুেবক, োসানী, েীবি প্রদর্েন, অসম্মান, গদাষামরাি গকামনাবকেুই বিবন িাদ রামখনবন। 
গস সেয় িাাঁর েবক্ত বেল না প্রবিিাদকারী ঐ সি কামফরমদরমক োরীবরক িা 
তিষবয়কোমি োময়স্তা করার! থাকমল বিবন িামদর গয বক হাল করমিন, িার নেুনা 
ইবিহাস হময় আমে েবক্তোন েুহাম্মমদর েবদনার িাণী ও কেমকামণ্ড! অি বকেু উদাহরণ 
(৪),  
 
১. প্রিারণার (Taqya) োধ্যমে রামির অন্ধকামর গিোদার খুবন/সন্ত্রাসী কায়দায় ক্বাি 
বিন আেরাফ-এর নৃেংস হিযাকাণ্ড, 
 
সবহ িুখারী: েবলউে ৫, িই ৫৯, নং ৩৬৯ 
    (অংে বিমেষ) “Narrated Jabir bin 'Abdullah: Allah's Apostle said, 
"Who is willing to kill Ka'b bin Al-Ashraf who has hurt Allah and 
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His Apostle?" Thereupon Muhammad bin Maslama got up saying, "O 
Allah's Apostle! Would you like that I kill him?" The Prophet said, 
"Yes," Muhammad bin Maslama said, "Then allow me to say a (false) 
thing (i.e. to deceive Kab). "The Prophet said, "You may say it.  
 
    ... Muhammad bin Maslama requested Ka'b "Will you allow me 
to smell your head?" Ka'b said, "Yes." Muhammad smelt it and made 
his companions smell it as well. Then he requested Ka'b again, "Will 
you let me (smell your head)?" Ka'b said, "Yes." When Muhammad 
got a strong hold of him, he said (to his companions), "Get at him!" 
So they killed him and went to the Prophet and informed him. (Abu 
Rafi) was killed after Ka'b bin Al-Ashraf."  
 
২. রামির অন্ধকামর গিোদার খুবন/সন্ত্রাসী কায়দায় আিু আফাকমক নৃেংস োমি খুন, 
 
 সবহ িুখারী: েবলউে ৫, িই ৫৯, নম্বর ৩৭১ 
    (অংে বিমেষ) “Narrated Al-Bara bin Azib: Allah's Apostle sent some 
men from the Ansar to ((kill) Abu Rafi, the Jew, and appointed 
'Abdullah bin Atik as their leader. Abu Rafi used to hurt Allah's 
Apostle and help his enemies against him. ------ ' So I reached him 
and found him sleeping in a dark house amidst his family, I could 
not recognize his location in the house. So I shouted, 'O Abu Rafi!' 
Abu Rafi said, 'Who is it?' I proceeded towards the source of the 
voice and hit him with the sword, and because of my perplexity, I 
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could not kill him. He cried loudly, and I came out of the house and 
waited for a while, and then went to him again --- I again hit him 
severely but I did not kill him. Then I drove the point of the sword 
into his belly (and pressed it through) till it touched his back, and I 
realized that I have killed him. ----- Thereupon --- I (along with my 
companions proceeded and) went to the Prophet and described the 
whole story to him..."  
 
৩. িাাঁি সন্তামনর ো আসো-বিনমি োবরয়া গক খুন, 
 
কী িাাঁর অিরাধ্? েুহাম্মমদর নৃেংস কামজর প্রবিিাদ কমর বিবন "কবিিা" বলমখবেমলন! 
হযাাঁ, কবিিা!  
 
(ইিমন ইোক: িৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৬)  
    (অংে বিমেষ) “---When the apostle heard what she had said he 
said, "Who will rid me of Marwan's daughter?" `Umayr b. `Adiy al-
Khatmi who was with him heard him, and that very night he went 
to her house and killed her. In the morning he came to the apostle 
and told him what he had done and he [Muhammad] said, "You have 
helped God and His apostle, O `Umayr!" When he asked if he would 
have to bear any evil consequences the apostle said, "Two goats 
won't butt their heads about her", so `Umayr went back to his 
people.”  
 

৪. িানু কুরাইজার গ্ণহিযাযজ্ঞ, 
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ক) ইিমন ইোক: িৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৯ 
    (অংে বিমেষ) “-----The apostle of Allah imprisoned the Qurayza in 
Medina while trenches were dug in the market place. Then he sent 
for the men and had their heads struck off so that they fell in the 
trenches. They were brought out in groups, and among them was 
Kab, the chief of the tribe. In number, they amounted to six or seven 
hundred, although some state it to have been eight or nine hundred. 
All were executed..." 
 
    খ) সবহ িুখারী: েবলউে ৫, িই ৫৯, নং ৪৪৭-৪৪৯।  সুন্নাহ আিু দাউদ, িুক ৩৮, 
নং ৪৩৯০  
 
গ্) েুহাম্মমদর (আোহ) িণমনা: 
    ৩৩:২৬- বকিািীমদর েমধ্য যারা কামফরমদর িৃষ্টমিাষকিা কমরবেল, িামদরমক 
বিবন িামদর দূগ্ম গথমক নাবেময় বদমলন এিং িামদর অন্তমর েীবি বনমক্ষি করমলন। 
ফমল গিােরা একদলমক হিযা করে এিং একদলমক িন্দী করে।  
 
    ৩৩:২৭- বিবন গিাোমদরমক িামদর েূবের, ঘর-িাড়ীর, ধ্ন-সম্পমদর এিং এেন 
এক েূ-খমন্ডর োবলক কমর বদময়মেন, গযখামন গিােরা অবেযান করবন।   
 
ইিমন ইোক, সবহ িুখারী ও আিু দাউমদর সার সংমক্ষি:  
 
গকন এই রমক্তর গহালী-গখলা?  
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“আিাদ েস্তক ধু্লা-েবিম েরীমর অস্ত্রসবজ্জি অেরীরী বজিরাইল িার োথার িুমলর 
ধু্লা োড়মি োড়মি এমস খন্দক যুদ্ধ প্রিযািিমনকারী সদয স্নান-সম্পন্ন েুহাম্মদমক 
আক্রেমণর আহ্বান জানামলন। বজিরাইমলর প্রশ্ন, "গকন িুবে অস্ত্র বিরবি বদময়ে? 
আোহর কসে, আবে গিা িা কবর নাই। যাও িামদর আক্রেণ কর।" েুহাম্মদ জানমি 
িাইমলন, "গকাথায়"? বজিরাইল িখন িবন কুরাইজার বদমক বনমদমে করমলা। 
বজিরাইমলর বনমদমমে আোহর নিী িার দল িল বনময় িবন কুরাইজা আক্রেণ ও গঘরাও 
করমলন। নিী িার সহির হাসান বিন িাবিিমক িলমলন, "িামদরমক গ্াবল-গ্ালাজ 
কমরা। স্বয়ং বজিরাইল এই গ্াবল-গ্ালামজ গিাোর সাহামযয আমে।" 
 
িারির িবন কুরাইজার গগ্াষ্ঠী আত্ম সেিমণ করমল, আত্ম-সেবিমি অিস্থামিই িবন 
কুরাইজার সেস্ত "প্রাপ্ত িয়স্ক িুরুষমদর" (৭০০-৯০০ জন) প্রকােয বদিামলামক সকাল 
গথমক রাি িযমন্ত িাজামরর বনকট িূিম গথমক খুাঁমড় রাখা গ্মিমর বকনারায় এমকর ির 
এক সাবরিদ্ধ োমি বনময় এমস একটা একটা কমর 'গ্লা গকমট খুন কমর লােগুমলা 
গ্মিম বনমক্ষি করা হয়। গক প্রাপ্তিয়স্ক আর গক িা নয়, িা িুরুষামের গলাে (pubic 
hair) গদমখ হময়বেল বনধ্মারণ! িামদর সেস্ত সম্পবি েুহাম্মদ হস্তগ্ি কমরন। িামদর 
যুিিী স্ত্রী-কনযামদর কমরন িাাঁর ও িাাঁর অনুসারীমদর গযৌন দাসী। িময়ািৃদ্ধ িুরুষ ও 
নারী এিং অপ্রাপ্ত িয়স্ক বেশুমদর কমরন দামস রূিান্তবরি। েুহাম্মমদর দাবি, এই নৃেংস 
অোনবিক হিযাকাণ্ড, সম্পবি দখল, উবদ্ভন্নমযৌিনা গেময় দখল এিং অপ্রাপ্তিয়স্ক (যারা 
গকামনা অনযায় কমরবন) েুক্ত োনুষমদর বিরবদমনর জনয দুাঃসহ দাসমত্বর েৃঙ্খমল 
রূিান্তবরি করা "আোহর" িেন্দ!”  
 
িােক, অি বকেুবদন আমগ্ প্রকােয বদিামলামক উেুক্ত জনিার সােমন গসৌবদ আরমি 
একজন িাংলামদেীর বেরমেমদর 'িীেৎস’বেবডও দৃেযবট ইন্টারমনমট গদমখ অমনক 
দেমকই অসুস্থ গিাধ্ কমরবেমলন। গস িুলনায় িবন কুরাইজার ঘটনা লক্ষ গুণ গিবে 
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িীেৎস ও জঘনয (খুন-ধ্ষমণ-লুট-দাসত্ব)! িবন-কুরাইজা ঘটনার উবেবখি িণমনার 
গলখকগ্ণ বিবেষ্ট আবদ েুসবলে বিন্তাবিদ। িামদর এ িণমনার "উৎমস" যাাঁরা বেমলন 
(যাাঁমদর কাে গথমক গ্ি গুমলা সংগৃ্হীি), িাাঁমদর সকমলই প্রিণ্ড বিশ্বাসী বিবেষ্ট েুসবলে। 
ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী, িাাঁরা িাাঁমদর িণমনায় এেন বকেু উমেখ করার ক্ষেিা রামখন 
না, যা "েুহাম্মদমক গহয় প্রবিিন্ন' করমি িামর। গস ক্ষেিা িাাঁমদর গনই। গকন গনই, 
িার বিস্তাবরি আমলািনা জ্ঞান িমিম (দেে) করা হময়মে। এ সকল িণমনা গলখা হময়মে 
েুহাম্মমদর েৃিুযর ১২০-২২০ িেমরর ও গিবে িমর। গলখক ও িণমনাকারীরা গসই 
সেময়রই িাবসন্দা, যখন োনুমষর "োনবসক বিভ্রে (Psychosis)" সম্বমন্ধ সাোনযিে 
ধ্ারণাও বেল না। িামদর বিশ্বাস বেল "এ বিভ্রেগুমলা এক বিমেষ ক্ষেিা!" িাই এ 
উদ্ভট িণমনাগুমলা এই েয়ািহ গ্ণহিযাকামণ্ডর নযাযযিার সিমক্ষ িবণমি হময়মে। িাাঁরা 
জানমিন না গয, েি-সহস্র িের িমর িাাঁমদর বলবখি এই ঘটনাগুমলা েুহাম্মদ ও িার 
সহিরমদর অোনবিক কেমকামণ্ডর "উমেখমযাগ্য" দবলল বহসামি বিবহ্নি হমি। 
 
িলা হমচ্ছ, “বজিরাইল িার িুমলর ধু্লা োড়মি োড়মি এমস" েুহাম্মদমক খির 
বদময়মেন। আর গকউ বক বজিরাইলমক গদমখমে? না, গকউ না! গদমখমে একোত্র 
েুহাম্মদ! আর গকউ বক িার হুংকার শুমনমে? না, গকউ না! একোত্র েুহাম্মদই িা 
শুমনমেন! বিজ্ঞামনর অিদামন আজ আেরা বনবশ্চিরূমি জাবন গয, এই উিসগ্মগুমলা 
আদেম (Typical) দৃবষ্ট ও শ্রিণেবক্তর বিভ্রে (hallucination) োড়া আর বকেুই নয়। 
এ সকল উিসগ্ম েয়ংকর োনবসক িযাবধ্গ্রস্ত রুগ্ীমদর (উোদ)। বিমেষ কমর যারা এ 
রূি 'Command hallucination" এ আক্রান্ত। এ উিসমগ্মর সামথ প্রায়ই গযাগ্ হয় 
সমন্দহ-িাবিক (Paranoid delusion) এিং িখন িা হয় আরও বিিজ্জনক ও 
োরাত্মক (deadly)। রুগ্ী ও িার িবরিামশ্বমর োনুষমদর বনরািিার খাবিমর 
অিযািেযকীয়োমি িৎক্ষণাৎ (Psychiatric emergency) এ সকল উোদ গরাগ্ীমক 
োনবসক হাসিািামলর "িালািদ্ধ (Locked unit) কমক্ষ" েবিম করা হয়। বিষয়বট 
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এিই জরুরী গয, এ সেস্ত গরাগ্ী যবদ হাসিািামল েবিম হমি অসম্মবি প্রকাে কমর, 
িাহমল িামক আইন েৃঙ্খলা/বনরািিা িাবহনীর সহায়িায় জিরদবস্তরূমি 
(Involuntary commitment) হাসিািামল েবিমর িযিস্থা করা হয়। 
 
প্রশ্ন হমচ্ছ, েুহাম্মদ বক আমদৌ উোদ বেমলন? গকামনা উোদ িযবক্ত বক বনখুাঁি ও 
সেময়াবিি িবরকিনা কমর জগ্ৎ বিখযাি সেরনায়ক হমি িামরন? খুিই যুবক্তসম্মি 
প্রশ্ন! েুহাম্মদ গয োনি ইবিহামসর একজন সফল সেরনায়ক (Warrior), এ সিযমক 
অস্বীকার করার গকামনা অিকাে গনই। িাই এ প্রশ্নবট অিযন্ত গুরুত্বিূণম। জীিমনর 
"অবধ্কাংে সেময়" োনবসক বিভ্রমে আক্রান্ত গকামনা োনুমষর িমক্ষ এমহন বহমসিী 
িদমক্ষি অসম্ভি! সুিরাং, “ক্ববিৎ কদাবিৎ” েবিভ্রে অথিা েৃগ্ী (Epilepsy) উিসমগ্ম 
আক্রান্ত হমলও জীিমনর অবধ্কাংে সেয়ই েুহাম্মদ গয োরীবরক ও োনবসক 
োরসােযহীন বেমলন না, িা বনবিমধ্ায় িলা যায়। বিবন যা বকেু কমরমেন সজ্ঞামন 
কমরমেন। ওহী প্রাবপ্তর উিসগ্ম গথমক শুরু কমর বজিরাইল ও বজ্বমনর দেমন/শ্রিণসহ 
িাাঁর জীিমনর সেস্ত কাযমকলািই কমরমেন োণ্ডা েবস্তমষ্ক! All are goal directed 
activities. িবন কুরাইজার ঘটনাও িার িযবিক্রে নয়! কুরান-বসরাি হাবদমসর 
আমলামক গস সিযবট আজ স্পষ্ট। উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন বিবন গয "বেথযা ও 
প্রিারণার" আশ্রয় বনমিন, িার প্রোণ েুবরেুবর (ওিমরর দৃষ্টান্ত)!  
 
োনিিার োিকাবেমি েুহাম্মদ কখমনাই "গশ্রষ্ঠ োনি" বেমলন না। িাাঁর বনমজরই 
জিানিন্দী (কুরান)-এর সমূ্পণম বিিরীি সাক্ষযিাহী। বকন্তু েুহাম্মদ োনি ইবিহামসর 
গশ্রষ্ঠ "সফলকাে" িযবক্তমদর একজন। বিবন আরমির বিবেন্ন বিবচ্ছন্ন গগ্াত্রমক ইসলাে 
নামের ‘িিাকািমল' সেমিি কমর এক েবক্তোলী সােবরক ও রাজবনবিক েবক্তর 
প্রবিষ্ঠা করমি সক্ষে হময়বেমলন। িাাঁর েৃিুযর ির িাাঁর সহিররা গসই ধ্ারািাবহকিা 
িজায় গরমখ 'আরি সাম্রাজযিাদ" কাময়ে কমরন। েুহাম্মমদর সাংগ্েবনক দক্ষিা, 
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কাবরেো, একাগ্রিা, বনষ্ঠা, িিুরিা, লক্ষয অজমমন দৃঢ়িা এিং সমিমািবর নৃেংস সন্ত্রাসী 
(terror) কেমকাণ্ডই (িুখারী: ৪:৫২:২২০) বেল িার সাফমলযর িাবি কাবে। বিবন বেমলন 
িিুর িবলবটবেয়ান। িার নীবি বেল, "The end justifies the means". লক্ষয 
অজমমন যা বকেু প্রময়াজন, সিই বিবন কমরমেন িাাঁর কবিি আোহর নামে। 
অেুসবলেমদর প্রবি যািিীয় বনষু্ঠরিা, অোনবিকিা, খুন, সন্ত্রাস, প্রহসন, ঘৃণা, লুট, 
ধ্ষমণ, েীবি ও প্রমলােন (দুবনয়া ও আবখরাি) সিই তিধ্িা গিময়মে িাাঁর গস নীবিমি। 
সাধ্ারণ েুসলোমনরা ইসলামের আবদ উৎমস িবণমি এ সি অোনবিক ইবিহাস সম্পমকম 
সমূ্পণম অজ্ঞ! িবরকবিিোমি িা গগ্ািন রাখা হময়মে, অথিা তিধ্িা গদয়া হময়মে 
বিবেন্ন কসরমির োধ্যমে! যুমগ্ যুমগ্ যরাই এ সিযমক প্রকাে করার গিষ্টা কমরমেন 
িামদরমকই রােীয় ও সাোবজক যাাঁিাকমল বিষ্ট করা হময়মে।  
 
ইসলাে বিশ্বাসীমদর িহুল প্রিাবরি ও প্রিবলি বিশ্বাস এই গয, িবন কুরাইজা খন্দমকর 
যুমদ্ধ কুরাইেমদর সাহাযয কমরবেমলন িমলই েুহাম্মদ িামদর গক আক্রেণ ও খুন 
কমরবেমলন। িামদর এই বিশ্বাস গয কী িবরোণ “বনলমজ্জ ও বেথযা অি-প্রিারণার 
ফসল” িার সাক্ষী কুরান হাবদমসর িণমনা। গয েুহাম্মদ েবক্ত না থাকা সমত্ত্বও শুধু্োত্র 
িাাঁর সামথ বেন্নেমির কারমণ বনমজর বনকট আত্মীয়মক অবেোি গদন, ক্বাি, আিু-রাবফ 
এিং সাোনয কবিিা গলখার অিরামধ্ "জননীমক" কমরন খুন। েক্কা বিজময়র ির দে 
জন িুরুষ ও নারীমক (অিরাধ্: দে িেমররও গিবে আমগ্ িাাঁরা িাাঁমক িযে কমরবেমলন) 
গযখামনই িাওয়া যামি গসখামনই (এেনবক িা যবদ ক্বািার েমধ্যও হয়) খুন করার রায় 
গদন; গসই একই েুহাম্মদ িাাঁর েত্রুিক্ষমক সাহাযযকারী িবন কুরাইজার “দুেেবন" 
গিোলুে েুমল বগ্ময় িাসায় এমস "গগ্াসল করমিমেন!” এেনবক বজিরাইল এমস িাাঁমক 
িা েমন কবরময় গদয়ার িরও িুেমি না গিমর বজিরাইলমকই বজজ্ঞাসা করমেন, 
"গকাথায় িামক আক্রেণ করমি হমি!” এ সি উদ্ভট িণমনার োধ্যমে িবন কুরাইজামক 
"গদাষী সািযস্ত করার কসরি" আরিয উিনযামসর গ্িমকও হার োনায়। িানু-কুরাইজার 
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অিযন্ত করুণ এই ঘটনা েুহাম্মমদর িহু িহু বনষু্ঠরিার একবট। িবন কুরাইজার গকামনা 
সদসয েুহাম্মদ বকংিা েুসলোনমদর গকামনারূি আক্রেণ কমরনবন। They never 
attacked Muslims! সিয হমচ্ছ, িবন কুরাইজা হিযাকামণ্ডর প্রকৃি কারণ 'সম্পবি-
নারী-দাস' দখল (৩৩:২৭)!  
 
Let us forget about everything! িােক, আসুন, আেরা যুবক্তর খাবিমর ধ্মর বনই 
গয, এ সি "উদ্ভট আরিয-উিনযাসীয় িণমনা”সিই সিয! িবন কুরাইজা িামদর দুমগ্মর 
েধ্য গথমক কুরাইেমদরমক সাহাযয কমরবেমলন, যা েুহাম্মদ েুমল বগ্ময়বেমলন এিং 
বজিরাইমলর োরফি িা জ্ঞাি হময়মেন। গস অিরামধ্ িামদর প্রমিযমকবট প্রাপ্ত-িয়স্ক 
িুরুষমক আত্ম সেবিমি ও িন্দী অিস্থায় খুন, েূবে দখল, বেশু (বনষ্পাি) ও আিাল 
িৃদ্ধ িবনিামদর দামস রূিান্তরকারীমক বক গকামনাোমি "অিেযই েহান িবরমত্রর 
অবধ্কারী (৬৮:৪)", বকংিা "বিশ্বিাসীর রহেি (২১:১০৭)", বকংিা, "োনি জাবির 
ত্রাণকিমা (৩৪:২৮)" ইিযাবদ বিমেষ বিমেষমণ েূবষি করা যায়? গয িযবক্ত িা গগ্াষ্ঠী 
এেন দাবি কমরন, িাাঁমদরও বক আমদৌ সুস্থবিন্তার অবধ্কারী ও বিমিকিান িলা যায়?  
 
"বনকট আত্মীয়মক অবেোি" এর োধ্যমে ইসলামের প্রকােয যাত্রার শুরু  
 
িােক, আসুন, আেরা আিু লাহাি গক কী কারমণ "অবেোি" গদয়া হময়বেল িা বনমেমাহ 
োনবসকিা বনময় িযমামলািনা কমর "সিয" অুনধ্ািমনর গিষ্টা কবর। ইিমন ইোক (৭০৪-
৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), ইোে িুখারী (৮১০-৮৭০ খৃষ্টাব্দ) ও আল-িািারীর (৮৩৯-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) 
িণমনা েমি "সুরা লাহাি" নাবজল হয় েুহাম্মমদর নিুয়ি প্রাবপ্তর িের বিমনক িমর। 
েুহাম্মদ িার নিুয়ি প্রাবপ্ত গঘাষণার প্রথে বিন িের (৬১০-৬১৩ সাল) িার িাণী 
প্রিার কমরন গগ্ািমন। এই সুরার োমন নজুমল িলা হময়মে গয েুহাম্মদ “সিমপ্রথে 



 

 

P
ag

e1
0

4
 

প্রকামেয”িার িাণী প্রিামরর বসদ্ধান্ত গনন “আিবন বনকটিে আত্মীয়মদরমক সিকম কমর 
বদন (২৬:২১৪)” ওহী প্রাবপ্তর ির িরই। ঘটনাবট বেল বনম্নরূি (৫):  
 
সবহ িুখারী: েবলউে-৬, িই-৬০, নং-২৯৩ 
    ইিমন আব্বাস হমি িবণমি, 
    'আিবন বনকটিে আত্মীয়মদরমক সিকম কমর বদন (২৬:২১৪)' আয়িবট অিিীণম 
হওয়ার ির নিী সাফা িাহামড়র উির উমে "গহ িবন বফবহর! গহ িবন আবদ"  এোমি 
কুরাইেমদর বিবেন্ন গগ্াত্রমক গসখামন সেমিি হওয়ার আগ্ িযমন্ত ডাকমিই থাকমলন। 
যারা সোমিমে আসমি িারমলন না, িারা িামদর বনজস্ি সংিাদদািা িাোমলন 
গসখামন কী ঘমটমে, িা জানার জনয। আিু লাহাি ও অনযানয কুরাইেরা গসখামন সেমিি 
হমল নিী িলমলন, "যবদ আবে িবল গয, একদল েত্রুমসনা গিাোমদরমক আক্রেমণর 
উমেমেয িাহামড়র উিিযকায় অিস্থান বনময়মে, িাহমল বক গিােরা আোমক বিশ্বাস 
করমি?" উিবস্থি কুরাইেরা িলমলন, "হযাাঁ, কারণ আেরা আিনামক সিমদাই সিযিাদী 
িমল জাবন।" িারির নিী িলমলন, "আবে গিাোমদরমক িরে োবস্তর (terrific 
punishment) সিকমিাকারী।" আিু লাহাি (নিীমক) িলমলন, "র্ধ্ংস গহাক গিাোর 
হাি! এ কারমণই বক িুবে আোমদরমক ডাকাডাবক কমর একবত্রি কমরে?" িখন 
নাবজল হগলা:" আিু লাহামির (নিীর িািা) হস্তিয় র্ধ্ংস গহাক এিং র্ধ্ংস গহাক গস 
বনমজ, গকামনা কামজ আমসবন িার ধ্ন-সম্পদ ও যা গস উিাজমন কমরমে ---(১১১: ১-
৫)”। - (অনুিাদ: গলখক)  
 
েুহাম্মমদর িবরত্র গিাোর জনয এ সুরাবট অিযন্ত গুরুত্বিূণম। েুহাম্মদ গকেন গলাক 
বেমলন, িার িাস্তি বিত্র িাওয়া যায় এই সুরা লাহাি ও িার োমন-নজুমলর িণমনা 
বিমেষমণর োধ্যমে। ঘটনার বিমেষমণ আেরা জানবে: 
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১) েুহাম্মদ সিমপ্রথে প্রকামেয িার েিিাদ প্রিামরর বসদ্ধান্ত বনময়মেন, “আিবন 
বনকটিে আত্মীয়মদরমক সিকম কমর বদন” ধ্ারনাবট িাওয়ার ির। গসই অনুষ্ঠামনই 
েুহাম্মদ িার একান্ত বনকট আত্মীয়মক অবেোি িষমণ কমরন। অথমাৎ, ইসলামের প্রকােয 
যাত্রার প্রারম্ভই হময়মে "অবেোি িষমণ"-এর োধ্যমে!  
 
২) েুহাম্মদ সাফা িাহামড়র িূড়ায় উমে িার আসল উমেেয গগ্ািন গরমখ বিনা গনাবটমে 
বিবেন্ন গগ্ামত্রর কুরাইেমদরমক গসখামন সেমিি না হওয়া িযমন্ত ডাকাডাবক 
কমরবেমলন।  
 
৩) িারির গলাকজন 'কী িযািার', িা জানার জনয সেমিি হমল প্রথমে বিবন িামদরমক 
েত্রুিক্ষ আক্রেমণর েীবি প্রদেমন কমরন। এমহন গঘাষণায় কুরাইেমদর েীি হওয়া 
খুিই স্বাোবিক। এেি গঘাষণাকারীমক অবিশ্বাস করার গকামনা কারণ গনই। িা গস 
িরে সিযিাদী িা সাধ্ারন সিযিাদী গয-ই গহাক না গকন। কারণ েত্রুিমক্ষর আক্রেণ 
গস আেমল গকামনা অিাস্তি বিষয় বেল না। গয গকামনা সাধ্ারণ িযবক্ত এেি গঘাষণাকারী 
হমলও িামক অবিশ্বাস কমর 'আক্রান্ত হিার" েুাঁবক গকামনা জনিদই গনমি না। িমি 
িযবক্তবট যবদ গস জনিমদর সিমজনবিবদি "বেথুযক" গহান, গসমক্ষমত্র হয়মিা এর িযবিক্রে 
হমলও হমি িামর। নিুিা নয়। িাই সবহ িুখারীর এই হাবদসবটর িণমনায় উিবস্থি 
কুরাইেমদর "হযাাঁ" জিািবটর জনয "কারণ আোরা আিনামক সিমদাই সিযিাদী িমল 
জাবন" একান্তই অনািেযক।  
 
৪) িারির বিবন কুরাইেমদর িাাঁর কবিি আোহর "িরে োবস্তর হুেবক”প্রদেমন কমর 
িাাঁর েিিাদ গেমন গনয়ার আহ্বান জানান।  
 

৫) েুহাম্মমদর এমহন েেিায় (আসল উমেেয গগ্ািন গরমখ বিনা গনাবটমে বিবেন্ন 
গগ্ামত্রর কুরাইেমদরমক ডাকাডাবক কমর গলাক সোগ্ে, েীবি প্রদেমন ও োবস্তর েয় 
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গদবখময় বনমজর দমল টানার গিষ্টা) আিু লাহাি গক্রাধ্াবন্বি হময় কমোরোমি প্রবিিাদ 
কমরন।  
 
৬) েুহাম্মদ িার িযিহামর গকামনারূি অস্বাোবিকিা শুধু্ গয গদখমি িানবন, িাইই নয়, 
উটা আিু লাহািমক িাাঁরই উচ্চাবরি িাকয বদময় "অবেসম্পাি" কমরন। একই সামথ 
আিু লাহামির স্ত্রীমকও কমরন অবেসম্পাি।  
 
এই িুমরা ঘটনাবটর জনয দায়ী েুহাম্মদ! বিবনই কুরাইেমদর ডাকাডাবক কমর প্রথমে 
"েত্রু আক্রেমণর েয়" এিং িমর িাাঁর দমল েরীক না হমল "িরে োবস্তর েয়" গদখান। 
এেি িবরবস্থবিমি গকউ যবদ "আহ্বানকারীর" ওির বিরক্ত হন, িমি গসটার দায় 
কার? আহ্বানকারীর? নাবক প্রবিিাদকারীর? বনাঃসমন্দমহ আহ্বানকারীর। এই সহজ 
সিযবট যারা িুেমি অক্ষে, িামদরমক অনুমরাধ্ কবর কিনা করমি গয, িার এলাকায় 
একইোমি গকামনা আহ্বানকারী এমস বিনা গনাবটমে িামক এিং িার এলাকািাসী 
বিবেন্ন গ্ণযোনয েুসলোনমদর হাাঁকাহাাঁবক কমর েয়দামন গডমক বনময় "ইসলাে একবট 
েুয়া বিশ্বাস এিং িামদর জনয অমিক্ষা করমে জাহান্নামের অনন্ত আগুন" গঘাষণা বদময় 
আহ্বানকারীর আবিষৃ্কি গকামনা এক ‘নিুন ধ্েম’গ্রহমণর কযানোস শুরু করমলন। 
িারির সোগ্মে আগ্ি গকামনা একজন বিরবক্ত প্রকাে কমর িার কামজর প্রবিিাদ 
করমল বিবন উটা গসই প্রবিিাদকারীমক অবেোি বদমলন। প্রবিিাদকারীর স্ত্রীমক 
অবেোি বদমলন। িারির, িার সেথমকরাও গযন গসই প্রবিিাদকারী ও িার স্ত্রীমক 
অনন্তকাল ধ্মর অবেোি গদন, িার িযিস্থাও করমলন! জারী করমলন গয, এ অবেোি 
বেবশ্রি িাণী 'গিলাওয়াি' করমলও অমেষ িুণয বেলমি! এেন োনবসকিা ও িবরমত্রর 
অবধ্কারী আহ্বানকারীমক বক সৎ, সবহষু্ণ, বিমিকিান, নীবিিান ইিযাবদ যািিীয় গুমন 
গুণাবন্বি িযবক্ত বহসামি "েূবষি" করা যায়? "বিমিিনা"ও বক করা যায়? বকংিা 
"কিনা"?  
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যিবদন 'ইসলাে' বটমক থাকমি, বিমশ্বর গকাবট গকাবট েুসলোন েুহাম্মমদর িািা ও 
িািীমক অবেসম্পাি করমিই থাকমিন িরে একাগ্রিায়। 'ঐেী িাণী' বিশ্বামস বিশ্বাসী 
োনমস সকল ঐেী িাণীই িবিত্র। িাবলি হয় িা একাগ্রবিমি! গহাক না িা ঘৃণা িা 
অবেোি! বকংিা হুেবক, োসানী, েীবি প্রদেমন, অসম্মান িা গদাষামরাি! অথিা ত্রাস, 
হিযা, হােলা ও সম্পকমমচ্ছমদর আমদে। োনিেবস্তমষ্ক "বিশ্বাস" এেন একবট অিস্থান 
(Condition), যা েবস্তমষ্কর স্বাোবিক বিিার-িুবদ্ধ-বিমেষণ িৃবিমক অিে কমর গদয়। 
আবে বনমজ খুি োল বিশ্বাসী বেলাে জীিমনর অমনকগুমলা িের (৬). জানিাে কে, 
োনিাে গিবে। গযটুকু জানিাে িার গকাথাও "অসােেসয"-এর গকামনাবকেুই ধ্রমি 
িারিাে না। যাাঁরা িা ধ্বরময় গদয়ার গিষ্টা করমিন, িামদর সামথ িমকম গেমি উেিাে। 
ইসলাে সিয, কুরান সিয, েুহাম্মদ সিয। এর িাবহমর সিবকেুমকই "বেথযা" িমল েমন 
হমিা। প্রাপ্ত িথয-উিামির আমলামক সিযমক আবিষ্কার করমি োিনার বনরমিক্ষিা 
(unbiased thinking) অিযন্ত জরুবর। বিশ্বাস ও োিামিগ্ (Emotion) সহজাি 
বিিার িুবদ্ধর অন্তরায়।  
 

 
 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

িথযসূত্র ও িাদটীকা:  

(১) “িাবরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-িািারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৬, 

translated and Annotated by W. Montgomery Watt and M.V McDonald, 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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[State university of New York press (SUNY), Albany, @1988, New-York 

12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk), িৃষ্ঠা (Leiden) ১০৮৩-১০৮৪ 

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&sou

rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

“বসরাি রসুল আোহ”- গলখক: েুহাম্মদ ইিমন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইিমন 

বহোে (েৃিুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরবজ অনুিাদ:  A. GUILLAUME, অিমফাডম ইউবনোবসমবট 

গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, িৃষ্ঠা ৫৯ 

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-

%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

(২) Ibid “বসরাি রসুল আোহ”- েুহাম্মদ ইিমন ইোক, িৃষ্ঠা ৪৬ 
 

(৩) Ibid “বসরাি রসুল আোহ”- েুহাম্মদ ইিমন ইোক, িৃষ্ঠা ১১৭-১১৯ 
Ibid “িাবরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”-আল-িািারী, িৃষ্ঠা (Leiden) ১১৭৫-১১৭৭ 
 

(৪) অি বকেু উদাহরণ:  
 

১) ক্বাি বিন আেরাফ নৃেংস হিযাকাণ্ড - িুখারী: েবলউে ৫, িই ৫৯, নং ৩৬৯ 
 http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5686-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-369.html 
 

২) আিু আফাক নৃেংস হিযাকাণ্ড - িুখারী: েবলউে ৫, িই ৫৯, নম্বর ৩৭১  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5684-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-371.html 
 

৩) িাাঁি সন্তামনর ো আসো-বিনমি োবরয়ামক খুন  

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5686-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-369.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5686-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-369.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5684-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-371.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5684-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-371.html
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৪) িানু কুরাইজার গ্ণহিযাযজ্ঞ (বিস্তাবরি আমলািনা িিম: ৮৭-৯৫):  
সবহ িুখারী, েবলউে ৫, িই ৫৯, নং ৪৪৭ - ৪৪৯, 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5608--sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-447.html 
সুন্নাহ আিু দাউদ, িুক ৩৮, নং ৪৩৯০  
http://www.hadithcollection.com/abudawud/265-
Abu%20Dawud%20Book%2033.%20Prescribed%20Punishments/18255-abu-
dawud-book-033-hadith-number-4390.html 
Narated By Atiyyah al-Qurazi: I was among the captives of Banu Qurayzah. 
They (the Companions) examined us, and those who had begun to grow 
hair (pubes) were killed, and those who had not were not killed. I was 
among those who had not grown hair. 
 

Ibid “বসরাি রসুল আোহ”- েুহাম্মদ ইিমন ইোক, িৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৯ 
 
(৫) সবহ িুখারী: েবলউে ৬, িই ৬০, নম্বর ২৯৩  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-
prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5302-
sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-293.html 
 
Ibid “বসরাি রসুল আোহ”- েুহাম্মদ ইিমন ইোক, িৃষ্ঠা ১১৭; ibid আল-িািারী-িৃষ্ঠা 
(Leiden) ১১৭০-১১৭১ 
 
(৬) বেবডও: ৫ বেবনট 
https://www.youtube.com/watch?v=u9LPwA7FRZ4&feature=player_embedded 

 

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5608--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-447.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5608--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-447.html
http://www.hadithcollection.com/abudawud/265-Abu%20Dawud%20Book%2033.%20Prescribed%20Punishments/18255-abu-dawud-book-033-hadith-number-4390.html
http://www.hadithcollection.com/abudawud/265-Abu%20Dawud%20Book%2033.%20Prescribed%20Punishments/18255-abu-dawud-book-033-hadith-number-4390.html
http://www.hadithcollection.com/abudawud/265-Abu%20Dawud%20Book%2033.%20Prescribed%20Punishments/18255-abu-dawud-book-033-hadith-number-4390.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5302-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-293.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5302-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-293.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5302-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-293.html
https://www.youtube.com/watch?v=u9LPwA7FRZ4&feature=player_embedded
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১৩: উদ্ভট িত্ত্ব 
 

 
 

আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) িার আোহর উদৃ্ধবি বদময় োনি জাবির জ্ঞানাজমমনর 
সহায়িায় অনযানয আর গয সেস্ত িাণী িষমণ কমরমেন, িার আরও বকেু নেুনা:  
 
১) ৩০৯ িের বনদ্রােে!  
 
১৮:১১-১২- িখন আবে কময়ক িেমরর জমনয গুহায় িামদর কামনর উির বনদ্রার িদমা 
গফমল গদই। অিাঃির আবে িামদরমক িুনরবেি কবর, একথা জানার জমনয গয, দুই 
দমলর েমধ্য গকান দল িামদর অিস্থানকাল সম্পমকম অবধ্ক বনণময় করমি িামর।  
 
>>> কি বদন ঘুবেময় বেমলন? এক লক্ষ িামরা হাজার সাি েি িাঁিাবে বদন! গকামনা 
খাদয ও িানীয় োড়া একজন োনুষ সমিমাচ্চ কি বদন িাাঁিমি িামর?  
 
২) একে িের েৃি অিস্থায় গথমক গফর উমে িসা!  
 
২:২৫৯- িুবে বক গস গলাকমক গদখবন গয এেন এক জনিদ বদময় যাবচ্ছল যার 
িাড়ীঘরগুমলা গেমে োমদর উির িমড় বেল? িলল, গকেন কমর আোহ্ েরমনর ির 
এমক জীবিি করমিন? অি:ির আোহ্ িামক েৃি অিস্খায় রাখমলন একে িের| 
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িারির িামক উোমলন| িলমলন, কি কাল এোমি বেমল? িলল আবে বেলাে, একবদন 
কংিা একবদমনর বকেু কে সেয়| িলমলন, িা নয়; িরং িুবে গিা একে িের বেমল।... 
 
>>>েন্তিয বনষ্প্রময়াজন!  
 
৩) সুমযমর অস্তািল ও উদয়ািমলর স্থান! 
 
১৮:৮৬- অিগেমষ বিবন (জুলকার নাইন) যখন সুমযমর অস্তািমল গিৌেমলন; িখন বিবন 
সুযমমক এক িবিল জলােময় অস্ত গযমি গদখমলন এিং বিবন গসখামন এক সম্প্রদায়মক 
গদখমি গিমলন। আবে িললাে, গহ যুলকারনাইন! আিবন িামদরমক োবস্ত বদমি িামরন 
অথিা িামদরমক সদয়োমি গ্রহণ করমি িামরন।  
 
১৮:৯০- অিমেমষ বিবন যখন সূমযমর উদয়ািমল গিৌেমলন, িখন বিবন িামক এেন 
এক সম্প্রদাময়র উির উদয় হমি গদখমলন, যামদর জমনয সূযমিাি গথমক আেরক্ষার 
গকান আড়াল আবে সৃবষ্ট কবরবন।  
 
>>> এই বনমরট উদ্ভট (utterly nonsense) িণমনাবটমক তিধ্িা বদমি িরে বিশ্বাসীরা 
েবরয়া হময় গয-প্রিারণাবটর আশ্রয় গনন, িা গোটােুবট এ রকে: "এটা জুলকারনাইমনর 
িণমনা! জুলাকারনাইমনর কামে যা েমন হময়বেল, িা-ই বিবন িমলবেমলন। আোহ গিা 
িমল নাই গয সূমযমর উদায়িল/অস্তািমলর স্থান আমে।" Really! ১৮:৮৬ এিং ১৮:৯০ 
অিযন্ত স্পষ্ট োষায় গঘাষণা বদমচ্ছ:  
 
(১) "অিমেমষ বিবন যখন সূমযমর অস্তািমল/উদয়ািমল গিৌেমলন"; অি:ির,  
 

(২) "বিবন সূযমমক এক িবিল জলােময় অস্ত গযমি /... উদয় হমি গদখমলন"  
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সূযমমক সেুমদ্র অস্ত গযমি বকংিা গকামনা সম্প্রদাময়র ওির উদয় হমি জগ্মির সকল 
োনুষই অনন্তকাল ধ্মরই গদমখ আসমে। এটা বক গকামনা উমেখমযাগ্য বিষয়? এখামন 
যা উমেখমযাগ্য িা হমলা, "অিমেমষ বিবন যখন সূমযমর অস্তািমল/উদয়ািমল গিৌঁেমলন।" 
এর িরও যবদ গকামনা িােমকর িুেমি অসুবিধ্া হয়, িমি বিবন সবহ িুখারীর 
৪:৫৪:৪২১ অথিা ৬:৬০:৩২৬ হাবদসবটর সহায়িা বনমি িামরন। েুহাম্মদ অিযন্ত 
িযথমহীন োষায় িার বিবেষ্ট সাহািী আিুজর গগ্ফারী (রাাঃ) গক জ্ঞান বেক্ষা বদমচ্ছন: 
 
িুখারী: েবলউে ৪, িই ৫৪, নম্বর ৪২১  
    োওলানা আবজজুল হমকর অনুিাদ (৬.১৯১৭) 
    আিুজর গগ্ফারী (রাাঃ) িণমনা কবরয়ামেন: 
    একদা আবে সূযম অস্ত যাওয়াকামল হযরি রসুলুোহ োোোহু আলাইমহ অসাোমের 
সংমগ্ েসবজমদ বেলাে। হযরি (দাঃ) আোমক বজজ্ঞাসা কবরমলন, গহ আিুজর! জান 
বক, সূযময গকাথায় যাইমিমে? আবে আরজ কবরলাে, একোত্র আোহ এিং আোর 
রসুলই িাহা জামনন। হযরি (দাঃ) িবলমলন, সূযম িবলমি িবলমি আরমের নীমি যাইয়া 
গসজ্দা কবরমি এিং (সমু্মখিামন িবলয়া উবদি হওয়ার) অনুেবি প্রাথমনা কবরমি। 
িাহামক অনুেবি গদওয়া হইমি। বকন্তু এেন একবট বদন বনশ্চয় আবসমি গয বদন গস 
এইরূি গসজদা কিুল হইমি না (িথা িাহার গসজদার উমেেয িূরণ করা হইমি না)।  
    অনুেবি িাবহমি, বকন্তু িাহামক ঐ অনুেবি গদওয়া হইমি না। িাহামক আমদে করা 
হইমি—গযই িমথ আবসয়াে গসই িমথ বফবরয়া যাও। যাহার ফমল সূযম অস্তবেি হওয়ার 
বদক হইমি উবদি হইমি। ইহাই িাৎিযময এই আয়ামির, ‘সূযম িার বনবদমষ্ট অিস্থামন 
আিিমন কমর। এটা িরাক্রেোলী, সিমজ্ঞ, আোহর বনয়ন্ত্রণ -(৩৬:৩৮)।  
 

৪) দুই সেুমদ্রর োেখামন অদৃেয অন্তরায়!  
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২৫:৫৩- বিবনই সোন্তরামল দুই সেুদ্র প্রিাবহি কমরমেন, এবট বেষ্ট, িৃষ্ণা বনিারক ও 
এবট গলানা, বিস্বাদ; উেময়র োেখামন গরমখমেন একবট অন্তরায়, একবট দুমেমদয 
আড়াল।  
 
৫৫:১৯-২০- বিবন িাোিাবে দুই দবরয়া প্রিাবহি কমরমেন। উেময়র োেখামন রময়মে 
এক অন্তরাল, যা িারা অবিক্রে কমর না।  
 
>>> আেরা বনবশ্চিরূমি জাবন গয উেময়র োেখামন গকানই অন্তরায়/অন্তরাল গনই। 
নদীর বেষ্ট িাবন সেুমদ্রর গলানা িাবনর িুলনায় অমিক্ষাকৃি অি ঘনমত্বর। যখন নদীর 
িাবনর ধ্ারা সেুমদ্র বেবলি হয় িখন গলানা িাবনবট থামক নীমির স্তমর (গিেী ঘনত্ব) 
আর নদীর িাবনবট উিমরর স্তমর। আরিরা িহু যুগ্ ধ্মরই সেুদ্র িমথ িযিসা কমর 
আসমেন। িামদর কামে এ বিষয়বট কখমনাই অজানা বেল না, েুহাম্মমদর কামেও িা 
অজানা থাকার কথা নয়। এই প্রিযক্ষ দেমন জ্ঞামনর সামথ েুহাম্মদ জুমড় বদময়মেন 
"উেময়র োেখামন অন্তরায়' যা বন:সমন্দমহ অসিয। বেন্ন ধ্ারার এ গস্রাি দুবট এমক 
অিমরর সামথ শুরু গথমকই অনিরি: বেবশ্রি হমি থামক। বকন্তু সমূ্পণম হমি লামগ্ 
সেয়। দূমর বগ্ময় িারা সমূ্পণমোমি বেবশ্রি হময় হয় একই ঘনত্ব-প্রাপ্ত, একই ধ্ারা। 
িাই, ২৫:৫৩ এর "দুমেমদয আড়াল" আর ৫৫:২০ এর "যা িারা অবিক্রে কমর না" 
এমকিামরই আজগুবি।  
 
৫) েুলাও রবে আকাে িযমন্ত!  
 
২২:১৫- গস ধ্ারণা কমর গয, আোহ কখনই ইহকামল ও িরকামল রাসূলমক সাহাযয 
করমিন না, গস একবট রবে আকাে িযমন্ত েুবলময় বনক; এরির গকমট বদক; অিাঃির 
গদখুক িার এই গকৌেল িার আমক্রাে দূর কমর বকনা।   
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>>> আকাে বক গকান কবেন িস্তু গয িামি রবে েুলামনা যায়? বন:সমন্দমহ েুহাম্মদ 
আকােমক কবেন োদ েমন কমরবেমলন! খাবল গিামখ গেঘেুক্ত আকােমক েক্ত োদ োড়া 
আর বকেু কী েমন হয়? অনযত্র েুহাম্মদ(আোহ) গঘাষনা বদময়মেন, “–বনেমাণ কমরবে 
গিাোমদর োথার উির েজিুি সপ্ত-আকাে (৭৮:১২)!  
 
৬) রাবত্র যবদ হয় গকয়ােি িযমন্ত!  
 
২৮:৭১– িলুন, গেমি গদখ গিা, আোহ যবদ রাবত্রমক গকয়ােমির বদন িযমন্ত স্থায়ী 
কমরন, িমি আোহ িযিীি এেন উিাসয গক আমে, গয গিাোমদরমক আমলাক দান 
করমি িামর? গিােরা বক িিুও কণমিাি করমি না?  
 
>>> বনাঃসমন্দমহ েুহাম্মদ বিন আিদুোহর (আোহ) বদন ও রাবত্রর কারণ অথিা জীিমনর 
উদ্ভি সম্বমন্ধ সাোনযিে ধ্ারনাও বেল না। থাকমল বকয়ােি বদন িযমন্ত রাবত্রমক 
বিলবম্বমির উদ্ভট সম্ভািনার উমেখ করমিন না। গসমক্ষমত্র িৃবথিীমক হমি হমি হয় 
"সূযমহীন অথিা সূযমামলাক িবঞ্চি।" গসই সূযমহীন িা সূযমামলাক িবঞ্চি িৃবথিীমি 
"প্রামণর উদ্ভি" হমি গকামেমক? িূড়ান্তোমি সূযমই গয িৃবথিীর সকল প্রাণ-েবক্তর উৎস 
(Ultimate source of Energy), এ িযািামর আমদৌ বক গকামনা সমন্দমহর অিকাে 
আমে? রাবত্রমক যবদ গকয়ােমির বদন িযমন্ত স্থায়ী করামনা হয়, িমি আর আোমদর 
কামরারই আমলার প্রময়াজন হমিা না। কারণ গস অিস্থায় িৃবথিীমি গকামনা প্রামণরই 
অবস্তত্ব থাকমিা না। গযখামন গকামনা প্রাণই গনই গসখামন, "গক আমে, গয গিাোমদরমক 
আমলাক দান করমি িামর” িাণীবট গয অথমহীন উদ্ভট িযািাল, গস িযািামর আমদৌ বক 
গকামনা সমন্দমহর অিকাে আমে? োনুমষর গিাঁমি থাকার সিমিময় অিযািেযকীয় উিাদান 
হমলা অবিমজন। যা না থাকমল কময়ক বেবনমটর েমধ্যই োনুষ সহ যািিীয় অবিমজন-
বনেমর প্রাণীর েিলীলা সাে হমি। এই অবিমজমনর তিবর হয় বদমনর আমলামি। সিুজ 
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উবদ্ভমদর সামলাকসংমেষণ প্রবক্রয়ার োধ্যমে। িাই বদমনর আমলা না থাকমল 
অবিমজমনর অোমি োনুষসহ যািিীয় অবিমজন-বনেমর প্রাণীর েৃিুয ঘটগি।  
 
সুিরাং, বনবশ্চিরূমিই িলা যায় গয, অবিমজন, িার অিযািেযকীয়িা এিং 
সামলাকসংমেষণ প্রবক্রয়ার বিষময় প্রিক্তা েুহাম্মদ স্বাোবিক োমিই সাোনযিে 
ধ্ারণারও অবধ্কারী বেমলন না। থাকমল বিবন আোহর উদৃ্ধবি বদময় "রাবত্রমক 
গকয়ােমির বদন িযমন্ত স্থায়ী করার" উদাহরণ েনুষযকুলমক গোনামিন না!  
 
৭) আবদ োনুমষর আয়ুষ্কাল বেল ৯৫০ িের!  
 
২৯:১৪- আবে নূহ (আাঃ) গক িাাঁর সম্প্রদাময়র কামে গপ্ররণ কমরবেলাে। বিবন িামদর 
েমধ্য িঞ্চাে কে এক হাজার িের অিস্থান কমরবেমলন। অিাঃির িামদরমক েহাপ্লািণ 
গ্রাস কমরবেল। িারা বেল িািী।  
 
>>> ৯৫০ িের িয়মসর জীবিি োনুষ! কমি? কখন? গকাথায়? বিজ্ঞামনর িমদৌলমি 
আজ আেরা বনবশ্চিরূমি জাবন গয, এ িথয এমকিামরই উদ্ভট! বিজ্ঞান এর সমূ্পণম 
বিিরীি সাক্ষযিাহী। গখালা আকামের বনমি িন-জংগ্ল-গুহায় অিস্থান, প্রকৃবির 
প্রবিকূলিা ও িনয িশুর আক্রেমণর বিরুমদ্ধ যথাযথ প্রবিরক্ষার অোি, স্বাস্থয ও 
বিবকৎসা বিজ্ঞামন অজ্ঞিা এিং জীিাণুনােক ঔষধ্ (Antibiotic) িবঞ্চি িবরমিমে 
বেশু ও ো েৃিুয (Infant and Maternal mortality rate) সহ অনযানয যািিীয় 
েৃিুযর হার আবদ যুমগ্ বেল এখনকার িুলনায় অমনক অমনক গিেী। বিজ্ঞান জানামচ্ছ, 
গস রকে িবরমিমে আোমদর িূিম িুরুষমদর গ্ড় আয়ু বেল গোটােুবট ১৫-২৫ িের। 
৩০,০০০ িেমরর গিেী আমগ্র িৃবথিীর েনুষয িবরিামর জীবিি দাদা-দাদী/নানা-
নানীমদর (Grand parents) সংখযা বেল স্বিই। অি িয়মস গিবের োগ্ োনুমষরই 



 

 

P
ag

e1
1

6
 

েৃিুয হিার কারমণ গকামনা িবরিামর একই সামথ জীবিি বিন-িুরুমষর (Three 
generation) অিস্থান বেল অিযন্ত নগ্ণয। িাই নুহ (আাঃ) এর ৯৫০ িের জীবিি 
থাকার িয়ান েুহাম্মমদর িহু "প্রলাি"-এরই একবট!  
 
৮) জযান্ত োমের গিমটর বেিমর িমস িসিীহ িাে!  
 
৩৭:১৪২-১৪৪- অিাঃির একবট োে িাাঁমক (ইউনুস আাঃ) বগ্মল গফলল, িখন বিবন 
অিরাধ্ী গ্ণয হময়বেমলন। যবদ বিবন আোহর িসিীহ িাে না করমিন, িমি িাাঁমক 
গকয়ােি বদিস িযমন্ত োমের গিমটই থাকমি হি।  
 
>>> জীিন্ত োমের গিমটর েমধ্য িমস িমস োনুমষর িসবিহ িাে! বকয়ােি বদিস িযমন্ত 
োমের গিমট জীিন্ত োনুষ! িণমান্ধ (Color Blind) ও ধ্েমান্ধ (Religious Blind) 
িযবক্তর েমধ্য বেল এই গয, প্রথে জন োরীবরক প্রবিিন্ধী, আর বিিীয়জন োনবসক 
প্রবিিন্ধী। িণমান্ধ িযবক্ত একবট বনবদমষ্ট "রং" গদখমি িান না। গসই বনবদমষ্ট রংবট োড়া 
অনযানয রং বিনমি িার গকানই অসুবিধ্া হয় না। িার "অন্ধত্ব" শুধু্ একবট বনবদমষ্ট 
রংময়র েমধ্যই সীোিদ্ধ। গিেবন একজন ধ্েমান্ধ িযবক্ত িাাঁর বনজ ধ্েমগ্রমন্থ "উদ্ভট" গকান 
বকেুই খুাঁমজ িান না। বকন্তু িাাঁর বিশ্বামসর ধ্েমবট োড়া অনয ধ্েমগ্রমন্থর যািিীয় উদ্ভট 
গ্ি বিবন অিলীলায় েনাক্ত করমি িামরন। একজন ধ্েমান্ধ েুসলোন গিদ ও িাইমিমলর 
যািিীয় অসংগ্বি, অিাস্তিিা ও অবিজ্ঞাবনক বিষয় অবি সহমজই িুেমি িামরন। বকন্তু 
বিবন 'গকারামনর' অসংগ্বি, অিাস্তিিা ও অবিজ্ঞাবনক গকান বকেুই িুেমি িামরন না। 
একইোমি গকামনা ধ্েমান্ধ বিষ্টান িামরন না িাাঁর িাইমিমলর অসংগ্বি ও অিাস্তিিা 
িুেমি। বিবন িামরন গকারান ও গিমদর িাণীর অসারিা িুেমি। জযান্ত োনুষমক গকামনা 
োে বগ্মল গফলমল অি সেময়র েমধ্যই োনুষবটর েিলীলা সাে হমি, িা গয গকামনা 
সুস্থ েবস্তষ্ক সম্পন্ন োনুষ অবি সহমজই িুেমি িামরন। িা গস িসবিহ িাে করুন আর 
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না-ই করুন! কী উদ্ভট িণমনা, "যবদ বিবন আোহর িসিীহ িাে না করমিন, িমি 
িাাঁমক গকয়ােি বদিস িযমন্ত োমের গিমটই থাকমি হি”! িৃবথিীমি এেন গকামনা োে 
আমে বক, যার আয়ু হমি িামর "বকয়ােি িক"?  
 
উদ্ভট! উদ্ভট! উদ্ভট! এমহন িহু উদ্ভট ও অিাস্তি গ্মি েরিুর েুহাম্মমদর (আোহ) িাণী 
সেবষ্টর সিলনমক যারা "অভ্রান্ত বিজ্ঞানেয় গকিাি" রূমি আখযাবয়ি কমরন, গস 
জনমগ্াষ্ঠী গয জ্ঞান-বিজ্ঞান, বেক্ষা ও প্রগ্বিমি িৃবথিীর সিমবনম্ন স্থানবট অবধ্কার করমিই 
গস িযািামর আমদৌ বক গকামনা সমন্দমহর অিকাে আমে?  
 
িুনশ্চ: "একবটই যমথষ্ট, দুইবট অবিবরক্ত"  
শুধু্ “একবট োত্র” েুল-অিাস্তি অথিা অসােেসয থাকমলই একেি োগ্ সুবনবশ্চি 
োমিই িলা যামি গয কুরান 'বিশ্ব-স্রষ্টার' িাণী হমি িামর না । গসমক্ষমত্র, েুহাম্মমদর 
দাবি বেথযা, উমেেযপ্রমণাবদি অথিা োনবসক বিভ্রে।  
 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১৪: কুরান কার িাণী? 
 

 
 
 

কুরান বকিািবট আসমল কী? 
 
গকামনা ইসলাে বিশ্বাসীমক যবদ এ প্রশ্নবট করা হয়, িমি িার বিধ্াহীন জিাি হমি, 
"এবট আোহর কথা। বিশ্ব-ব্রহ্মামণ্ডর োবলমকর কথা। যা হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) এর 
ওির বজিরাইল োরফি নাবজল হময়মে।” িাাঁরা আরও দািী করমিন, “গযমহিু এই 
গ্রমন্থর প্রবিবট িাকয বিশ্বস্রষ্টার, িাই এ বকিামি গকামনা েুল থাকমি িামর না।" 
েুসবলেমদর গয গকামনা ধ্েমীয় আমলািনা শুরুর প্রায় সমে সমে গয িাকযবট সিার আমগ্ 
উদৃ্ধি হয় িা হমলা, "আোহ িাক (বিশ্বস্রষ্টা) কুরামন ইরোদ ফরোইয়ামেন...। গকন 
িারা এেনবট িমলন? িামদর এ দািীর উৎস কী?  
 
উৎস হমলা েুহাম্মদ! 
 
আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) এর দািী, স্বয়ং "বিশ্বস্রষ্টা" গফমরেিা বজিরাইল 
োরফি িাাঁর কামে িািমা গপ্ররণ কমরমেন। বজিরাইল িাাঁর েরীমর ের কমর িাাঁর েুখ 
বদময় কথা িবলময়মেন। আর বজিরাইমলর আেমর যা বকেু বিবন িমলমেন, িা িাাঁর 
বনমজর কথা নয়! কথাগুমলা স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার! েুহাম্মমদর অনুসারীরা িাাঁমক বিশ্বাস কমর 
িমলই গঘাষণা গদন, "কুরান আোহর (বিশ্বস্রষ্টার) িাণী"। েুহাম্মমদর োষায়: 
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৬৯:৪৩- এটা বিশ্বিালনকিমার কাে গথমক অিিীণম।   
৫৬:৭৭-৮০- বনশ্চয় এটা সম্মাবনি গকারআন, যা আমে এক গগ্ািন বকিামি, --। এটা 
বিশ্ব-িালনকিমার িক্ষ গথমক অিিীণম। 
 
৮০:১৩-১৫- এটা বলবখি আমে সম্মাবনি, উচ্চ িবিত্র িত্রসেূমহ, বলবিকামরর হমস্ত 
 
িিমোন িৃবথিীর প্রায় ৭০০ গকাবট জনসংখযার প্রবি ১০০ জমনর ৭৬ জনই ইসলাে 
ধ্েমাম্বলী নন। িাাঁরা অেুসবলে। অেুসবলেরা কখমনাই কুরামনর িাণীমক 'বিশ্বস্রষ্টার' িাণী 
এিং েুহাম্মদক 'বিশ্বস্রষ্টার' িাণী-প্রাপ্ত েহািুরুষ বহসামি বিশ্বাস কমরন না। িাহমল 
সিয গকানবট? েিকরা ৭৬ জন গলাক যা বিশ্বাস কমরন না, গসবট? নাবক েিকরা ২৪ 
জন োনুষ যা বিশ্বাস কমরন, গসবট? সিয গকামনা গোটােুবট িা সংখযাগ্বরমষ্ঠর বেবিমি 
বনধ্মাবরি হয় না। এই দু'-দমলর গয গকামনা একদল 'সিয' এিং স্বাোবিকোমিই অনয 
দল "বেথযা"। দু'-দল একই সামথ কখমনাই "সিয" হমি িামর না। সিযমক জানার 
জনযই প্রময়াজন িস্তুবনস্ে িযমামলািনা (Objective analysis)। এর গকান বিকি গনই! 
 
আজ আেরা বনবশ্চিরূমি জাবন গয, আোমদর এই বনিাস িৃবথিীবট অিযন্ত কু্ষদ্রাবিকু্ষদ্র 
একবট স্থান। এ স্থানবট সূমযমর িুলনায় ১৩ লক্ষ গুন কু্ষদ্রির। আোমদর এই কু্ষদ্র 
বনিাসবট জীিন ও আমলা দানকারী সূযম গথমক ৯ গকাবট ৩০ লক্ষ োইল দূরিিমী। 
আমলার গ্বি ধ্রুি (Constant) - প্রবি গসমকমন্ড ১৮৬,০০০ োইল (এক আমলাক-
গসমকন্ড); অথমাৎ প্রবি গসমকমন্ড সামড় সাি িার িৃবথিী প্রদবক্ষণ। প্রবি বদমন (এক 
আমলাক-বদন) ১৮০০ গকাবট োইল। প্রবি িেমর (এক আমলাকিষম) ৬০০ হাজার গকাবট 
(৬ বিবলয়ন) োইল। এই গ্বিমিমগ্ সূযম গথমক িৃবথিীমি আসমি আমলার সেয় লামগ্ 
োত্র ৮ বেবনট ২০ গসমকন্ড। আোমদর এই বেবল্ক-ওময় গ্যালাবিবট এক লক্ষ আমলাকিষম 
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িবরিৃি একবট স্থান। বেবল্ক-ওময় গ্যালাবিবট েহাবিমশ্বর প্রায় ৮,০০০ গকাবট (৮০ 
বিবলয়ন) অনুরূি গ্যালাবির একবট। আোমদর সিমিময় কামের প্রবিমিেী গ্যালাবিবট 
(এযমরামেডা) ২৫ লক্ষ আমলাকিষম দূমর অিবস্থি। অথমাৎ এযমরামেডার গয অমলাক-
রবি আজমক িৃবথিীমি িমড়মে, িা গসখান গথমক ২৫ লক্ষ িের আমগ্ যাত্রা শুরু 
কমরবেল!  
 
িুলনায়, আধু্বনক োনুমষর উদ্ভি হময়মে োত্রদুই লক্ষ িের আমগ্! আোমদর এই েহা-
বিশ্ববট প্রায় ৯,৩০০ গকাবট (৯৩ বিবলয়ন) আমলাকিষম িবরিৃি একবট স্থান। গয স্থামন 
িৃবথিীর িুলনায় ১৩ লক্ষ গুন বিোল সূমযমর অিস্থান িৃবথিীর একবট ধূ্বলকণার গিময়ও 
কু্ষদ্রির। দৃেযোন জগ্মির এ সেস্ত "সংখযা" গয গকামনা সুস্থ-বিন্তােীল োনুমষর কিনা 
েবক্তমক অিে কমর গদয়। োনুষমক নিজানু হমি গেখায়। োিমি গেখায়। িুরািন 
সিবকেুমক েুমল নিুন জ্ঞামনর আমলামক যািিীয় অন্ধবিশ্বাসমক গেমড় গফমল সবিযকার 
বিন্তােীল োনুষ হমি সৃ্পহা গযাগ্ায়! 
 
আজ আেরা বনবশ্চিরূমি জাবন গয, আোমদর এই বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর উদ্ভি হময়মে প্রায় 
১৩৫০ গকাবট িের আমগ্। িার প্রায় ৯০০ গকাবট িের িমর সৃবষ্ট হময়মে আোমদর 
এই িৃবথিী। প্রায় ৪৫০ গকাবট িের আমগ্। িৃবথিী সৃবষ্ট হওয়ার আরও ১০০ গকাবট 
িের িমর িৃবথিীমি "প্রামণর (Life) উদ্ভি হময়মে।" প্রায় ৩৫০ গকাবট িের আমগ্। 
গসই আবদ গথমক এখন িযমন্ত িৃবথিীমি যি প্রজাবির (Species) উদ্ভি হময়মে িার 
৯৯ েিাংমেরও গিেী বনবশ্চহ্ন/বিলুপ্ত (Extinct) হময় বগ্ময়মে। োত্র এক েিাংে 
অিলুবপ্তর হাি গথমক রক্ষা গিময়মে। যার িিমোন িবরোণ আনুোবনক ১৭ লক্ষ। িিমোন 
িৃবথিীর এই ১৭ লক্ষ প্রজাবির একবট হলাে আেরা - Homo sapiens. এই 
েহাবিমশ্বর গকামনা স্রষ্টা আমে, এেন গকামনা প্রোণ নাই। 
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আধু্বনক বিজ্ঞামনর আমলামক উিমরাক্ত ৬৯:৪৩, ৫৬:৭৭-৮০ এিং ৮০-১৩-১৫ 
িাণীসেবষ্টমক একটু েমনামযামগ্র সামথ যবদ আেরা িযমামলািনা কবর, িাহমল গদখমি 
িাই, উক্ত িাকযগুমলা বদময় েুহাম্মদ দািী করমেন: 
 
১) কুরান বিশ্ব-স্রষ্টার (আোহ) িাণী। "গসই" বিশ্বস্রষ্টা িা বলমখ গরমখমেন, 'সম্মাবনি, 
উচ্চ িবিত্র িত্রসেূমহ’ (৮০:১৩-১৫)। প্রায় ১৩৫০ গকাবট িের আমগ্ বিবন এই 
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃবষ্ট কমরন। িারির,    
 
২) বিবন “৯০০ গকাবট িের অমিক্ষা”কমর 'িৃবথিী' নােক অবিেয় কু্ষদ্রাবি-কু্ষদ্র স্থানমক 
সৃবষ্ট কমরন। িারির, 
 
৩) বিবন “আরও ১০০ গকাবট িের অমিক্ষা”কমর িৃবথিীমি প্রাণ (Life) সৃবষ্ট কমরন। 
 
৪) িারির, “আরও ৩৫০ গকাবট িের অমিক্ষা”কমরন। অমিক্ষার এই সেয়বট গি 
বিবন িৃবথিীর প্রায় ৯৯ েিাংে প্রজাবিমক (species) বনবশ্চহ্ন/অিলুপ্ত কমর গদন! োত্র 
এক েিাংেমক অিলুবপ্তর হাি গথমক রক্ষা কমরন, যার িিমোন িবরোণ আনুোবনক 
১৭ লক্ষ। 
 
৫) িারির. এই ১৭ লক্ষ প্রজাবির েধ্য গথমক োনুষ প্রজাবিমক িাোই কমরন! 
 
৬) িারির এই োনুষ প্রজাবির গকাবট গকাবট োনুমষর েধ্য গথমক একজনমক 'আমখবর 
নিী বহসামি' বনিমাবিি (Select) কমরন। কামক? েুহাম্মমদর দািী (স্বমঘাবষি), 
সৃবষ্টকিমার েমনানীি গসই িযবক্তবটই হমচ্ছন ‘বিবন’! েুহাম্মদ বিন আমিদ-আোহ বিন 
আিদুল েুিামলি বিন হাবেে বিন আমিমদ োনাফ বিন কুমস বিন বকলাি!  বকমসর 
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বেবিমি এই বনিমািন? েুহাম্মমদর দািী, "প্রণময়র (োলিাসা) বেবিমি!" িার দািী, 
বিবন হমলন ‘গসই’সৃবষ্টকিমার সিমিময় বপ্রয় িাত্র! িারির, 
 
৭) গসই সৃবষ্টকিমা “আরও িবেে িের অমিক্ষা”কমরন। অিাঃির, তেেি-তকমোর ও 
গযৌিন অবিক্রান্ত িবেে িের িয়সী েুহাা্ম্মমদর উির 'গসই িাণী' বজিরাইল োরফি 
েক্কায় গহরা িিমমির গুহায় ৬১০ খৃষ্টামব্দর গকামনা এক সেময় নাবজল করা শুরু কমরন। 
িারির, 
 
৮) গসই সৃবষ্টকিমা ১৩৫০ গকাবট িের আমগ্ বলবখি-গ্বচ্ছি িার িাণীগুমলা (কুরান) 
েুহাম্মমদর জীিমনর বিবেন্ন ঘটনার িবরমপ্রবক্ষমি একটু একটু কমর বজিরাইল োরফি 
সরিরাহ করমি লাগ্মলন। গঘাষণা বদমলন গয, এই িাণীগুমলাই (কুরান) হমলা জাবি-
ধ্েম-িণম বনবিমমেমষ “সিমকামলর সকল োনুমষর জনয একোত্র সবহ" জীিন বিধ্ান। 
 
বকন্তু 
 
৯) েুহাম্মদ ও িার গসই িরাক্রেোলী-সিমজ্ঞানী-সিমজ্ঞ সৃবষ্টকিমার সিমাত্মক আপ্রাণ গিষ্টা 
সমত্ত্বও দীঘম ১২-১৩ িেমর (৬১০-৬২২ খৃষ্টাব্দ) সোমজর বনম্নমশ্রণীর োত্র ১২০-১৩০ 
জন এর গিবে োনুষমক িার িামদর দমল সাবেল করামি িারমলন না! আফমসাস! 
িারির, 
 
১০) অিস্থা আরও গিগ্বিক হমল েুহাম্মদ িার অনুসারীমদর আমদে জাবর করমলন 
“বনিমাসন”বনমি। প্রথমে আবিবসবনয়ায় ও িমর েবদনায়। বনমজও রামির অন্ধকামর িুবি 
িুবি “গস্বচ্ছা বনিমাসন (বহজরি)” বনমলন েবদনায় (গসমেম্বর, ৬২২)!   
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ইসলােী জাহামনর িহুল প্রিবলি ও প্রিাবরি বিশ্বাস এই গয, কুরাইেমদর অিযািামর 
অবিষ্ঠ হময়, েৃিুযহুেবকর িেিিমী হময়, প্রাণরক্ষার িাবগ্মদ েুহাম্মদ ও িাাঁর সাহািীরা 
েবদনায় বহজরি কমরবেমলন। িবন কুরাইজামক অিরাধ্ী সািযস্ত করার েিই এ 
দািীবটও একবট "সবহ ইসলােী-বেথযা অি-প্রিারণা"! কুরাইেমদর অিযািার িা েৃিুয 
হুেবকর কারমণ নয়, "ইসলাে রক্ষার" প্রময়াজমনই েুহাম্মদ গস্বচ্ছা বনিমাসন বনময়বেমলন। 
কুরাইেরা নয়, েুহাম্মদই িার অনুসারীমদর িামদর অেুসবলে বিিা-োিা-বপ্রয়জমনর 
কাে গথমক গলাে, হুেবক-োসানী-েীবি প্রদেমমনর োধ্যমে (গজারিূিমক) বহজরমি িাধ্য 
কমরবেমলন। কারণ িাাঁর অনুসারীমদর অমনমকই িখন িামদর বিিৃিুরুষমদর ধ্মেম 
প্রিযািিমন কমর িামদর বিিা-োিা ও আত্মীয় স্বজনমদর কামে বফমর যাবচ্ছল। এ 
িবরবস্থবিমক সাোল বদমিই েুহাম্মদ বহজরমির আশ্রয় বনময়বেমলন। এ িযািামর 
বিস্তাবরি আমলািনা করমিা "বহজরি িমিম"। 
 
অি:ির 
 
১১) েুহাম্মদ ও িার বহজরিকারী অনুসারীরা শুরু করমলন আনসার (েবদনার 
সাহাযযকারী) েুখামিক্ষী নিুন জীিন। কিবদন আর অিমরর েুখামিক্ষী থাকা যায়? 
গিকার জীিন? জীবিকা জুটমি গকাথা গথমক? "গসই" সৃবষ্টকিমাবট যবদ অমলৌবকক উিাময় 
েুহাম্মদ ও িার েক্কািাসী বহজরিকারী অনুসারীমদর (েুহামজর) খাদয-িবরমধ্য়-
িাসস্থামনর িযিস্থা করমিন, িাহমল গিা গকামনা বিন্তাই বেল না! িা যখন গনই, অথম 
উিাজমমনর একটা িথ গিা গির করমিই হমি! উিায়? বহজরমির োস সামিক িমরই 
জীবিকার প্রময়াজমন েুহাম্মদ শুরু করমলন নিুন অবেযান। রামির অন্ধকামর িাবণজয 
গফরি বনরীহ কুরাইে ফামফলার উির হােলা (ডাকাবি), যুদ্ধ-খুনাখুবন আর গজারিূিমক 
অিমরর জান-োল স্থাির ও অস্থাির সম্পবি আত্মসাৎ! সিমপ্রথে েুহাম্মদ গয হােলাকারী 
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দলবট িাোন, িা বেল িার িািা হােজার গনিৃমত্ব। বসফ-আলিদর (োিম, ৬২৩)। 
[1][2][3] 
 
১২) েক্কার ১৩ িেমরর িরে িযথমিার ির েবদনায় িরিিমী ১০ িের (৬২২-৬৩২) 
অমনযর সম্পবি লুট ও গ্বণেমির োমলর োমগ্ জীবিকা-িৃবি! রমক্তর গহালী-গখলা ও 
নৃেংসিার বিবনেময় অবজমি সফলিা! দে হাজামররও অবধ্ক অনুসারীমদর বনময় 'েক্কা 
আক্রেণ' ও বিজয়। 
 
১৩) িারির ১৩৫০ গকাবট িেমরর গ্বচ্ছি গস সকল িাণী িৃবথিীমি আগ্েমনর োত্র 
২২-২৩ িেমরর োথায় সৃবষ্টকিমা িাাঁমক েৃিুযর িথযাত্রী করমলন (জুন, ৬৩২)! 
 
১৪) েৃিুযর আমগ্ েুহাম্মাদ িার অনুসারীমদর আমদে বদমলন, িারা গযন গিৌিবলকমদর 
আরি েূখণ্ড গথমক বিিাবড়ি কমর।  (সবহ িুখারী: েবলউে-৫, িই-৫৯, নং-৭১৬) [4] 
 
Narrated Ibn Abbas: 
 
    (অংে বিমেষ) ---The Prophet said, "Leave me, for my present state 
is better than what you call me for." Then he ordered them to do 
three things. He said, "Turn the pagans out of the 'Arabian 
Peninsula; respect and give gifts to the foreign delegations as you 
have seen me dealing with them." (Said bin Jubair, the sub-narrator 
said that Ibn Abbas kept quiet as rewards the third order, or he said, 
"I forgot it.") (See Hadith No. 116 Vol. 1) 
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িারির 
 
১৫) েুহাম্মমদর বনমিবদিপ্রাণ অনুসারীমদর োধ্যমে গসই সৃবষ্টকিমার রবিি সিমকামলর 
সকল োনুমষর "একোত্র জীিনবিধ্ান" প্রিার ও প্রবিষ্ঠার প্রবিমযাবগ্িা! গ্ি ১৪০০ 
িেমর ২৭০ বেবলয়ন কামফর ও অজ্ঞাি িবরোণ েুসলোন (বনমজমদর েমধ্য খুনা-খুবন 
কমর) বনধ্মনর বিবনেময় অজমন িৃবথিীর োত্র ২৪ েিাংে গলাকমক ইসলামের 
িিাকািমল সাবেল! ১৪০০ িেমরও েুহাম্মমদর "গসই" সৃবষ্টকিমা িার গফমরেিা ও 
অনুসারী োনিকুমলর সবক্রয় সাহাযয বনময়ও িৃবথিীর ৭৬ েিাংে গলাকমক িার দমল 
সাবেল করমি িামরবন! বিফলিার এ এক িূড়ান্ত রূি! এই সৃবষ্টকিমামকই েুহাম্মদ 
সিমজ্ঞ ও সিমেবক্তোন আোহ নামে আখযাবয়ি কমরমেন। 
 
গয কথা োনমিই হমি িা হমলা, এই সুবিোল িেকপ্রদ বিশ্ব-ব্রহ্মামণ্ডর যবদ গকামনা 
স্রষ্টা থামকন, আর যবদ গসই স্রষ্টা োনুমষর জনয গকামনা িািমা িা িাণী িাোন, িমি গসই 
িািমায় গকামনারূি অসােেসয িা উদ্ভট-অবিজ্ঞাবনক গকামনা িথয কখমনাই থাকমি িামর 
না। গকামনাক্রমেই গকামনারূি অমযৌবক্তকিা, েুল িা অসােেসযিা থাকমি িামর না। 
শুধু্ “একবট োত্র”েুল, অিাস্তিিা অথিা অসােেসয থাকমলই ১০০% সুবনবশ্চিোমিই 
িলা যামি গয এটা 'বিশ্বস্রষ্টার িাণী’হমি িামর না। কারণ “স্রষ্টা" গকামনা েুল করমি 
িামরন না। কুরান গয 'বিশ্বস্রষ্টার িাণী' এই দািী েুহাম্মমদর। িাাঁর অনুসারীরা "িাাঁর 
বিশ্বামস" বিশ্বাসী োত্র। েুহাম্মদ িার দািীর সিমক্ষ আরও গঘাষণা বদময়মেন: 
 
    ৪:৮২- এরা  বক লক্ষয কমর না গকারআমনর প্রবি? িক্ষান্তমর এটা যবদ আোহ্ 
িযিীি অির কারও িক্ষ গথমক হি, িমি এমি অিেযই িহু তিিবরিয গদখমি গিি 
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গ্ি গিমরাবট িমিমর আমলািনায় "এমি অিেযই িহু তিিরীিয”আেরা বনবশ্চিরূমিই 
প্রিযক্ষ কমরবে। সুিরাং, সুবনবশ্চিোমি িলা যায় গয, কুরান বিশ্বস্রষ্টার (যবদ থামকন) 
িাণী নয়! গয গকামনা েুক্তিুবদ্ধসম্পন্ন োনুষই জামনন গয বিশ্বস্রষ্টা (যবদ থামকন) গকামনা 
বকেুই কুরামন ইরোদ কমরন নাই। ইরোদ কমরমেন েুহাম্মদ। িারির দািী কমরমেন 
গয, যা বিবন িমলমেন, িা আসমল বিবন িগলনবন। গযেন কমর অমনক িীর-ফবকর-
কামেল- গুরু-িািাজী জািীয় গলামকরা দািী কমর গয, িামদর েরীমর বজ্বন, আত্মা িা 
অেরীরী েবক্তর ের হয়! েরপ্রাপ্ত অিস্থায় িারা যা িমল, িা আসমল িামদর কথা নয়! 
দািী কমর গয, িামদর গস কথাগুমলা প্রকৃিিমক্ষ িামদর েরীমর ের করা অেরীরী 
েবক্তর! গিেবন েুহাম্মদও দািী কমরমেন গয, কুরামনর িাণী িাাঁর নয়।  
 
ঐ সি িীর-ফবকর-কামেল-গুরু-িািাজীমদর সামথ েুহাম্মমদর বিমেষ িাথমকয এই গয 
িাাঁমদর িুলনায় েুহাম্মদ অমনক অমনক “গিেী সফল"! ঐসি িীর-ফবকর-গুরু-
িািাজীমদর অনুসারীর সংখযা বিশ্ব জনসংখযার অনুিামি খুিই নগ্ণয। আর েুহাম্মমদর 
অনুসারীমদর সংখযা িৃবথিীিযািী। ১৬০ গকাবট! িামদর েরীমর ের হয় বজ্বন, আত্মা, 
অেরীরী েবক্ত িা গদিিা। আর েুহাম্মমদর েরীমর ের হয় স্বয়ং স্রষ্টার দূি বজিরাইল! 
সোমজর িহু গলাক এ সকল কামেল-িীর-ফবকর-গুরু-িািাজীমদর বিশ্বাস ও েবক্ত 
কমরন। িামদরমক অনুসরণ কমরন, সেীহ কমরন! বকন্তু একবিংে েিাব্দীর এই বিজ্ঞান 
যুমগ্ বিজ্ঞানেনস্ক েুক্তবিন্তার গকামনা োনুষই এ সকল িথাকবথি কামেল-িীর-ফবকর-
গুরু-িািাজীমদর আর বিশ্বাস কমরন না। িামদর জাবরজুবর গয প্রিারণা োড়া আর 
বকেুই নয়, এ িযািামর বিজ্ঞান আজ বনবশ্চি। এসেস্ত োনুষমদর েক-প্রিারক ও 
অন্ধবিশ্বাস িযিসায়ী রূমি আখযাবয়ি করা হয়। 
 
আজমকর কামেল-িীর-ফবকর-গুরু-িািাজীরা গয কারমণ অেরীরী েবক্তর অবস্তত্ব অনুেি 
কমরন, েুহাম্মদও গসই একই কারমণ বজিরাইল নােক অেরীরী েবক্তর অবস্তত্ব অনুেি 



 

 

P
ag

e1
2

7
 

কমরবেমলন। কী গস কারণ? কারণবট হমলা "গুরুর প্রময়াজন"! েক্তমক প্রোবিি করার 
প্রময়াজন! বনমিবদি েক্তকুলমক গুরুর ইচ্ছােি িাবলি করার প্রময়াজন। েমক্তর কাে 
গথমক সুবিধ্া আদাময়র প্রময়াজন! েুহাম্মমদর উদৃ্ধি এমহন দুিমল, অবিমিিক, 
িক্ষিািদুষ্ট, নৃেংস, নীবি-হীন সৃবষ্টকিমাবট আর গয-ই গহান, েহাবিমশ্বর স্রষ্টা নন! 
েুহাম্মদ িাাঁর প্রময়াজমনর হাবিয়ার বহসামিই "আোহমক সৃবষ্ট কমরবেমলন"! এ সিযমক 
ইসলাে বিশ্বাসীরা যি িাড়ািাবড় অনুধ্ািন করমি িারমিন, িি দ্রুিই িামদর েুবক্ত 
বেলমি। 
 
ইসলাে বিশ্বাসীমদর কামে স্বোিিই এ সিযবট গ্রহণ করা সহজ নয়। কারণ, 
বেশুকামলর অনুোসন (childhood Indoctrination) এিং িবরিাবশ্বমক সোজ ও 
সংস্কামরর সিমদা বক্রয়ােীল অবিরাে েগ্জ গধ্ালাই-এি প্রোি সুদূরপ্রসারী। এর প্রোি 
গথমক েুবক্ত সহজ নয়! Freedom Is Not Free!   
 
 
 
[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

 

িথযসূত্র ও িাদটীকা:  

[1] “িাবরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-িািারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, 

translated by M.V McDonald, Annotated by W. Montgomery Watt, [State 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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university of New York press (SUNY), Albany, @1987, New-York, ISBN 0-

88706-345-4 (pbk); িৃষ্ঠা (Leiden) ১২৬৫ 

http://books.google.com/books?id=ctvk-
fdtklYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false

[2] “বসরাি রসুল আোহ”- গলখক: েুহাম্মদ ইিমন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: 

ইিমন বহোে (েৃিুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরবজ অনুিাদ:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 

ইউবনোবসমবট গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1; িৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৫ 

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-

%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

[3] “বকিাি আল-োগ্াবজ”- গলখক:  আল-ওয়াবকবদ (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden 

Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ১, িৃষ্ঠা ৯ 

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 

ইংমরবজ অনুিাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 

978-0-415-86485-5 (pbk); িৃষ্ঠা ৬-৭ 

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-

Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 

 

[4] সবহ িুখারী: েবলউে ৫, িই ৫৯, নম্বর ৭১৬ 

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5196-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-716.html 

http://books.google.com/books?id=ctvk-fdtklYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=ctvk-fdtklYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=ctvk-fdtklYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5196-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-716.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5196-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-716.html
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১৫: কুরামনর ফবজলি! 
 

 
 

আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) িাাঁর আোহর উদৃ্ধবি বদময় গঘাষণা কমরমেন গয, 
িাাঁমক বিশ্বাস ও োনয কমর িাাঁর িাণীমক (কুরান) অনুসরমণর ফবজলি (উিকাবরিা) 
িহুবিধ্! অি বকেু উদাহরণ:  
 
২:২- এ গসই বকিাি যামি গকানই সমন্দহ গনই। িথ প্রদেমনকারী িরমহযগ্ারমদর 
জনয  
 
১৬:৬৪- আবে আিনার প্রবি এ জমনযই গ্রন্থ নাবযল কমরবে, যামি আিবন সরল িথ 
প্রদেমমনর জমনয িামদর গক িবরষ্কার িণমনা কমর গদন, গয বিষময় িারা েিবিমরাধ্ 
করমে এিং ঈোনদারমক ক্ষো করার জমনয।  
 
১৮:২- এমক সুপ্রবিবষ্ঠি কমরমেন যা আোহর িক্ষ গথমক একবট েীষণ বিিমদর েয় 
প্রদেমন কমর এিং েুবেনমদরমক যারা সৎকেম সম্পাদন কমর-িামদরমক সুসংিাদ দান 
কমর গয, িামদর জমনয উিে প্রবিদান রময়মে।  
 
>>> অথমাৎ, যারা েুহাম্মদমক (আোহ) বিশ্বাস কমর িার হুকুে িাবেল করমি, শুধু্ 
িারাই হমি, "(সিয) িথ-প্রাপ্ত, ক্ষো-প্রাপ্ত, উিে প্রবিদান-প্রাপ্ত এিং রহেি-প্রাপ্ত 
(১৭:৮২)"; বকন্তু যারা েুহাম্মদ ও িার কথামক বিশ্বাস করমি না, িার কথােি িলমি 
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না, িামদর কী হমি? িামদর জনয শুধু্ ক্ষবি আর ক্ষবি! িামদর ক্ষবি িাড়মিই থাকমি! 
েুহাম্মমদর োষায়:  
 
১৭:৮২- আবে গকারআমন এেন বিষয় নাবযল কবর যা গরামগ্র সুবিবকৎসা এিং েুবেমনর 
জনয রহেি। গগ্ানাহগ্ারমদর গিা এমি শুধু্ ক্ষবিই িৃবদ্ধ িায়।  
 
১৭:৮২ এর “গগ্ানাহগ্ার" েব্দবট গদমখ বিভ্রান্ত হিার গকামনা অিকাে গনই। ইসলামের 
প্রাথবেক েিম হমলা "ইোন"; েুহাম্মমদর (আোহর) প্রবি বিশ্বাস। এই েিম অনুযায়ী 
েুহাম্মদমক (আোহ) অবিশ্বাসকারী প্রবিবট োনুষই গগ্ানাহগ্ার। একই োমি ইসলামে 
িবণমি "সৎকাজ" েব্দবট বনময়ও বিভ্রাবন্ত সৃবষ্টর গিষ্টা করা হয়! এখামনও ইসলামের 
প্রাথবেক েিম অনুযায়ী েুহাম্মদ (আোহ) গয কামজর আমদে কমরমেন, গসই কাজবটই 
হমলা "সৎকাজ।" গহাক না গসটা োনুষ খুন, লুমটর োল গোগ্ (গ্বনেি), দাস-দাসীকরণ 
িা দাসী সমম্ভাগ্! গয কাজবট বিবন বনমষধ্ কমরমেন িা "অসৎ-কাজ"। Straight and 
Simple!  
 
২০১০ সামলর এক সেীক্ষায় গদখামনা হময়মে গয, িিমোন বিমশ্ব গোট জনসংখযা ৬৯০ 
গকাবট। েুসবলে জনসংখযার িবরোণ আনুোবনক ১৬০ গকাবট। আর অেুসবলেমদর 
িবরোণ আনুোবনক ৫৩০ গকাবট। অথমাৎ, িিমোন বিশ্ব জনসংখযার বসংহোগ্ই (৭৬ 
েিাংে) অেুসবলে। ২০১০ সামলর সেীক্ষায় আরও গদখামনা হময়মে গয, অেুসবলেমদর 
িবরোণ িুলনােূলকোমি অিীমি আরও অমনক গিেী বেল। ১৯৯০ সামল িা বেল ৮০ 
েিাংে। অেুসবলেরা কুরানমক সৃবষ্টকিমার িাণী এিং েুহাম্মদমক গসই স্রষ্টার গপ্রবরি 
বিমেষ েহাোনি (নিী) বহসামি কখমনাই স্বীকার কমরন না। িাই প্রিক্তা েুহাম্মমদর 
ওিমরাক্ত ১৭:৮২ দাবি েুিামিক কুরামনর িাণী এিং িার বেক্ষা সিমদায় িৃবথিীর 
বসংহোগ্ োনুমষর শুধু্ ক্ষবিই িৃবদ্ধ কমর এমসমে, গসই শুরু গথমক!  
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দাবি করা হয় গয, সৃবষ্টর সিমিময় গসরা জীি হমলা োনি জাবি! "আেরাফুল 
েখলুকাি"! গয সৃবষ্টর আগ্েমনর জনয স্রষ্টা ১৩৫০ গকাবট িের অমিক্ষায় বেমলন! এই 
অিযন্ত সুদীঘম সেয় অমিক্ষার ির গসই বিমেষ সৃবষ্টর েধ্য গথমক স্রষ্টা আরমির েরু-
প্রান্তমর এমকশ্বরিাদী নিীমদর ধ্ারািাবহকিার সিমমেষ নিীকুল বেমরােবণ হযরি 
েুহাম্মদ (সা:) গক সৃবষ্ট কমরন! িাাঁর োরফি স্রষ্টা সিমকামলর সকল োনুমষর িথ 
প্রদেমনকারী (গহদাময়ি) গয একোত্র জীিন বিধ্ানবট িাোমলন, িা নাবযমলর শুরু গথমক 
গ্ি ১৪০০ িের িযািী িৃবথিীর বসংহোগ্ োনুমষর শুধু্ ক্ষবিই িৃবদ্ধ কমর িমলমে! কী 
উদ্ভট দািী! বিশ্বাসী িােকমদর আবে বিভ্রান্ত না হিার অনুমরাধ্ করবে। ওিমরাক্ত দাবি 
স্বমঘাবষি নিী েুহাম্মমদর (আোহ)! সৃবষ্টকিমার সামথ েুহাম্মমদর এ দাবির গয গকানই 
সমৃ্পক্তিা থাকমি িামর না, িা গয গকামনা স্বি িুবদ্ধসম্পন্ন োনুষও সহমজই অনুধ্ািন 
করমি িামরন! বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমামক (যবদ থামক) এিটা অবিমিিক োিার 
গকামনাই কারণ গনই। েুহাম্মদ িার দলমক োরী করার জনয সৃবষ্টকিমার নামে কি গয 
প্রলাি িমকমেন িার নেুনা ইবিহাস হময় আমে কুরামনর িািায় িািায়! িৃবথিীর 
গকামনা োনুষই েুমলর ঊমর্ধ্ম নয়। িা গস েুসা, ঈসা, েুহাম্মদ গয-ই গহান না গকন। 
সুিরাং যুবক্ত-িথয-িাস্তিিা ও জ্ঞামনর কবষ্ট-িাথমর অনুিীণম িামদর গয গকামনা একজন 
িা সিার দাবিমক বনবিমধ্ায় িাবিল কমরও োনুষ সৃবষ্টকিমায় বিশ্বাসী হমি িামরন। বিশ্বাস 
গকামনা প্রোণ নয়। এটা বিশ্বাসীর একান্ত িযবক্তগ্ি অনুেূবি। িার গসই অপ্রোবণি 
বিশ্বাসমক অমনযর ওির িাবিময় গদয়ার গকান অবধ্কারই িার গনই।  
 
প্রিক্তা েুহাম্মদ আরও দাবি কমরমেন:  
 
১৬:১০২- িলুন, এমক িবিত্র গফমরেিা িালনকিমার িক্ষ গথমক বনবশ্চি সিযসহ নাবযল 
কমরমেন, যামি েুবেনমদরমক প্রবিবষ্ঠি কমরন এিং এটা েুসলোনমদর জমনয িথ 
বনমদমে ও সু-সংিাদ স্বরূি।  
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>>> েুহাম্মমদর এই দাবিবটর েমধ্য আমদৌ বক গকামনা সিযিা আমে? িাস্তিিা কী িমল? 
অেুসবলেরাই আজ বিমশ্ব সুপ্রবিবষ্ঠি। েুবেনরা নয়। জীিমনর সিমমক্ষমত্র অেুসবলেরাই 
আজ বিশ্বমক বনয়ন্ত্রণ করমেন। আজমকর বিমশ্ব জ্ঞামন-বিজ্ঞামন, বিন্তা-োিনায়, 
অথমবনবিক সেৃবদ্ধ, বেক্ষা-েযমাদায় ইসলাে অনুসারীরাই িৃবথিীর সিমবনম্ন, যা েুহাম্মমদর 
ওিমরাক্ত ১৬:১০২ দািীর িবরিন্থী। েুসলোমনরা যি িাড়ািাবড় এই সিয উিলবব্ধ 
করমি িারমিন, িি দ্রুি িামদর েুবক্ত বেলমি! বকন্তু িিমোন িাস্তিিা হমলা, অবধ্কাংে 
েুসলোনই এই সিয উিলবব্ধ করা গিা দূমরর কথা, স্বীকার করমিও রাবজ নয়! অমনমক 
এটাও িমলন গয, েুসলোনমদর আসল সাফলয হমলা েৃিুযর ির গিমহেমি প্রমিে। িাই 
িারা সিমদাই সাফলযেবণ্ডি। আর অেুসবলে কামফররা সিমদাই অসফল! কারণ িারা 
কখনই গিমহেমি প্রমিে করমি না।  
 
েৃি োনুষ কথা িলমি িামর না। েৃিুযর ওিার গথমক গকউ সংিাদও িাোমি িামর 
না। িার িমরও এ সকল েুসলোন বনবশ্চি! কযােমন? কারণ িা কুরামনই গলখা আমে। 
কুরামনর কথা গয সিয, িার প্রোণ কী? কারণ েুহাম্মদ িমলমেন কুরান বিশ্বস্রষ্টার 
(আোহ) িাণী। েুহাম্মদ গয বেথযা িমলনবন, িার কী প্রোণ? প্রোণ, েুহাম্মদ িমলমেন 
(কুরামন), “েুহাম্মদ সিযিাদী।" িক্তা বনমজই বনমজর প্রেংসািত্র বিবলময়মেন! গকামনা 
অিস্থামিই গকামনা িযবক্তর বনমজর গদয়া সনদিত্র িার সিযিাবদিার োিকাবে হমি 
িামর না। এই সহজ সিযবট ধ্েমান্ধরা যখন িুেমি িামরন না, িখন অিাক না হময় 
উিায় থামক না!  
 
আবে আোর িারিামের িহু উচ্চবেবক্ষি েুসলোনমদর সামথ প্রাসবেক আমলািনা কামল 
যখন জানমি িাই গয, হাজার িেমররও গিবে োসন ক্ষেিায় অবধ্বষ্ঠি থাকা সমত্ত্বও 
গকন েুসলোনরা আজ জীিমনর প্রবিবট গক্ষমত্র অেুসবলেমদর িুলনায় িশ্চাৎিদ। প্রায় 
সিাই গয জিািবট গদন, িা হমলা, “েুসবলে োসকরা িামদর ক্ষেিার জনয সিবকেু 
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কমরমেন। ইসলামের জনয বকেুই কমরনবন। িাই আজমকর এই দুরিস্থা!” দাবি কমরন, 
“যবদ িাাঁরা সবেক ইসলাে িালন করমিন, িমি েুসলোমনরাই হমিা বিমশ্ব সিম উন্নি 
জাবি!” িাাঁরা ইসলামের বেক্ষার গকামনাই গদাষ গদখমি িান না! যখন িাাঁমদরমক স্মরণ 
কবরময় বদই, েুসবলে োসক ও িামদর িৃষ্ঠমিাষকরা ইসলামের বেক্ষার প্রিার ও 
প্রসামরর বনবেমি িৃবথিীর সিমত্র লক্ষ-লক্ষ েসবজদ-েক্তি-োদ্রাসা তিবর কমরমেন। গসই 
আবদকাল গথমক ইদানীং কামলর গসৌবদ আরি সহ েধ্যপ্রামিযর অমনক েুসলোন োসক 
এখনও িা কমর িমলমেন আোমদর গদেসহ িৃবথিীর অনযত্র িরে একাগ্রিায়। বকন্তু 
িারা আধু্বনক বেক্ষা বিস্তামরর জনয গকামনা কমলজ িা বিশ্ববিদযালয় স্থািন কমরমেন 
িা অনুদান বদময় সাহাযয িা উৎসাবহি কমরমেন, এেন নবজর আোর জানা গনই। 
থাকমলও িামক িযবিক্রেই িলমি হমি। েি েি িের যািি আোমদর িূিমিুরুষরা 
গস সি েসবজদ-েক্তি-োদ্রাসা গথমক ইসলাবেক জ্ঞান আহরণ কমরমেন। িালন 
কমরমেন িা বনষ্ঠা েমর। আজমকর েুসলোমনরাও িার িযবিক্রে নয়। গসই কুরান! 
গসই হাবদস! গসই বসরামির (েুহাম্মমদর জীিনী) বেক্ষা!  
 
‘বিদযা বেক্ষার জনয প্রময়াজমন সুদূর িীন গদমে যাও’-এ দুিমল (Da’if) হাবদসবট বিমশ্বর 
প্রবিবট েুসলোমনর েুমখ েুমখ! ‘নিীর িলার িমথ গয ইহুবদ িুবড় কাাঁটা বদমিা / আিজমনা 
গফলমিা, গস িথ একবদন কাাঁটা-হীন /আিজমনা-েুক্ি গদমখ নিী গসই িুড়ীর িাবড়মি 
বগ্ময় গখাাঁজ বনময় যখন জানমলন গয গস অসুস্থ; িখন নিী গসই িুবড়র গসিা-যে কমর 
িামক সুস্থ কমর িুলমলন’ - এ সকল েহান গ্ি গোমননবন, এেন েুসলোন িৃবথিীমি 
একজনও খুাঁমজ িাওয়া যামি বক না সমন্দহ! বকন্তু ক'জন েুসলোন জামনন গয, এ েহান 
গ্মির আমদৌ গকামনা আবদ বেবি গনই! ক'জন েুসলোন জামনন গয, এই বকচ্ছা ইসলােী 
সবহ বেথযািামরর ফসল, জাল হাবদস! এেনির বেবিহীন ও জাল গ্মির উদ্ভািক ও 
প্রিারক কারা? বনশ্চয়ই ইহুদী-নাসারারা নয়! বনমিবদিপ্রাণ ইসলােী তসবনকরাই যুমগ্ 
যুমগ্ িবরকবিিোমি সেগ্র িৃবথিীমি এরূি বেথযািার কমর আসমেন! বেথযার গিসািী 
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এ বনলমজ্জ প্রিার ও প্রসামর িারা এিটাই বসদ্ধহস্ত গয, এ সেস্ত দুিমল/জাল হাবদস 
(Fabricated Hadits) এখন বিমশ্বর প্রবিবট েুসলোমনর েুমখ েুমখ।  
 
বকন্তু সাধ্ারণ েুসলোমনরা জামনন না, েুহাম্মমদর আমদমে িবন-কুরাইজা, আিু-রাবফ, 
ক্বাি বিন আেরাফ বকংিা আসো বিনমি োরওয়ান সহ অসংখয অোনবিক হিযাকামণ্ডর 
িণমনা সম্ববলি বসরাি (নিী জীিনী) ও সবহ হাবদমসর সাোনযিে আোস! আবদ উৎমস 
এ ঘটনাগুমলার িণমনা অিযন্ত স্পষ্ট ও প্রাণিন্ত! সাধ্ারণ েুসলোমনরা আরও জামনন 
না, অেুসবলেমদর উমেমেয কুরামন িবণমি েুহাম্মমদর অসংখয অোনবিক আমদে ও 
বনমষধ্। িামদর জানামনা হয় না! িবরকবিি োমি িা গগ্ািন করা হয়! বকংিা তিধ্িা 
গদয়া হয় বিবেন্ন উদ্ভট কসরমির োধ্যমে। গসই আবদকাল গথমক এখন িযমন্ত েুসবলে 
োসক-যাজক িক্র সাধ্ারণ োনুমষর জ্ঞান অজমমনর জনয যা বকেু কমরমেন এিং করমেন 
িার উগেেয ইসলামের প্রিার ও প্রসার। সুিরাং িারা ইসলামের জনয বকেুই কমরনবন, 
এ িথয ডাহা বেথযা।  
 
যখন আবে উচ্চ বেবক্ষি িনু্ধমদর একটা অবি সাধ্ারণ প্রশ্ন কবর, “শুধু্ কুরান-হাবদমসর 
বেক্ষায় বেবক্ষি হময় এিং িুমরািুবর সবহ ইসলামের আমদে ও অনুোসন (িাাঁি ওয়াক্ত 
নাোজ, িেমর ৩০ বট গরাজা, হজ্ব, যাকাি ইিযাবদ) একান্ত একাগ্রিায় িালন কমর 
কীোমি একজন েুসলোন ডাক্তার-প্রমকৌেলী-বিজ্ঞানী-িুবদ্ধজীিী হমি িামরন?” জিাি 
আমস, "ইসলাে গিা আধু্বনক বেক্ষা গ্রহণ বনমষধ্ কমর নাই।" উৎসাবহি বক কমরমে? 
সেগ্র কুরামন অবিশ্বাসীমদরমক অবেোি, অসম্মান, হুেবক, োসানী, েীবি প্রদেমন ও 
হিযার উৎসাহ বদময় েি েি স্পষ্ট আয়াি আমে। বকন্তু আধু্বনক যুমগ্ািমযাগ্ী বেক্ষার 
আমিদন বকংিা উৎসাহ বদময় সেগ্র কুরামন স্পষ্ট একবট িাকযও নাই। সুিরাং ইসলােী 
বেক্ষার আদমেমর অনুসারী একজন বনমিবদিপ্রাণ বিশ্বাসী েুসলোন আধু্বনক বেক্ষায় 
গকন আগ্রহী হমিন? িারা আগ্রহী এিং উিুদ্ধ হমিন কুরান-হাবদস গয বিষয়বটমক গিেী 
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গুরুত্ব বদময়মে, িার প্রবি। িাস্তমি হময়মেও িাই। সুিরাং ইসলােী বেক্ষার গকামনা 
গদাষ গনই, সি গদাষ োনুমষর; এ দাবিবট যাাঁরা কমরন, িাাঁরা েূলি: েসবজদ-গেৌলেী-
বহমিাক্রাইট িমক্রর গপ্রািাগ্ান্ডার বেকার। গ্ি ১৪০০ িের ধ্মর ইসলাে বিশ্বাসীমদরমক 
এটাই িারংিার গিাোমনা হময়মে গয, গদাষ ইসলামের নয়। গদাষ "শুধু্ ইসলাে" োড়া 
আর সিখামনই! ইসলাে সিমদাই শুদ্ধ! Islam is always right. ইসলােমক সিমদাই 
আড়াল কমর রাখা হময়মে বেথযার গিড়াজামল।  
 
এর িমরও যবদ ধ্মর বনই িাস্তিিার বনবরমখ (ইসলামের গকামনা কৃবিত্ব নয়) 
বনমিবদিপ্রাণ গকামনা েুসলোন আধু্বনক বেক্ষায় উৎসাবহি হময় গকামনা আবিষ্কামর 
(উদাহরণ) ব্রিী হমলন। বিবন িাাঁর সেস্ত ধ্যান-েন-প্রাণ গসই আবিষ্কামরর বিেমন 
বনময়াগ্ করমলন। সেয় সিমদাই সিার জনয ২৪ ঘণ্টায় বদন-রাবত্র। একজন োনুমষর 
গদহ-েন সুবস্থর রাখার জনয প্রবিবদমন কেিমক্ষ েয় গথমক আট ঘণ্টা ঘুে আিেযক। 
আর প্রবিবদমন আরও কেিমক্ষ দুই ঘণ্টা দরকার জীিমনর অনযানয অিযািেযকীয় কামজ 
(প্রািাঃবক্রয়াবদ, খাওয়া, গগ্াসল, ব্রাে ইিযাবদ) অথমাৎ বনমিবদিপ্রাণ েুসবলে-অেুসবলে 
সিাই প্রবি বদন সমিমাচ্চ ১৬ ঘণ্টা সেয় িামিন িামদর িযিহাবরক কামজ (উদাহরণ-এ 
গক্ষমত্র আবিষ্কার)। 
 
বনমিবদিপ্রাণ ইসলাে বিশ্বাসীমক িার সিমিময় প্রাথবেক ও অিযািেযকীয় (ফরজ) 
প্রবিবদন িাাঁি ওয়াক্ত নাোজ আদায, প্রবি িেমর এক োস গরাজা এিং িার সামথ 
আরও আনুষবেক অনুোসন (িারািী নাোজ, ইফিার, ইিযাবদ) িালন করমি হমি। 
িমিই না িাাঁমক িলা যামি সবিযকামরর ইসলাে অনুসারী! প্রবি ওয়াক্ত নাোমজ গ্মড় 
কেিমক্ষ যবদ গস ৩০ বেবনট সেয়ও িযয় কমরন, িমি প্রবিবদমন শুধু্োত্র নাোমজর 
জনযই িাাঁমক আরও অবিবরক্ত আড়াই ঘণ্টা সেয় িযয় করমি হমি। েুলমল িলমি না 
গয, িাাঁমক িাাঁর সফলিার জনয প্রবিিবিিা করমি হমি িৃবথিীর অনযানয অনুরূি 
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বনমিবদিপ্রাণ িযবক্ত িমগ্মর সামথ। যাাঁমদর ৭৬ েিাংেই অেুসবলে। যাাঁরা িামদর ১৬ 
ঘণ্টা লেয সেময়র আরও অবিবরক্ত আড়াই ঘণ্টা ‘নাোমজ’ িযয় কমরন না। এ 
িবরবস্থবিমি অেুসবলে বনমিবদিপ্রাণ গকামনা িযবক্তর গেধ্া-েনন-একাগ্রিা-বনষ্ঠা ইিযাবদ 
সেস্ত বিষয় (Variable) যবদ বিশ্বাসী বনমিবদিপ্রাণ েুসবলে িযবক্তবটর সোনও হয়, 
িথাবি ঐ অেুসবলে িযবক্তবট িার িযিহাবরক কামজ েুসবলে িযবক্তবটর গিময় ‘শুধু্ 
নাোমজর জনযই’ প্রবি বদন অবিবরক্ত আড়াই ঘণ্টা গিবে সেয়-সুবিধ্া িামিন। অথমাৎ, 
অেুসবলেরা েুসবলেমদর গিময় ১৬ েিাংে অবিবরক্ত সেয় সুবিধ্া িাাঁর কেমমক্ষমত্র 
িযিহামরর সুমযাগ্ িামিন। এেিািস্থায় ফলাফমল গক বিজয়ী হমিন, িা গয গকামনা 
বিন্তােীল োনুষ অবি সহমজই িুেমি িামরন। সুিরাং যাাঁরা দাবি কমরন গয, েুসবলেমদর 
আজমকর দুগ্মবির কারণ ইসলামের অনুোসন বেক েি িালন না করা, িাাঁরা 
েবিবিভ্রমের (Delusion) স্বীকার। িাস্তিিাবিিবজমি 'কিনার' জগ্মি িামদর িাস। 
সিয হমলা েুসলোনমদর আজমকর এ দুরিস্থার জনয দায়ী কারণগুমলার অনযিে হমলা 
ইসলামের বেক্ষা। যামক সিমদাই িাবিল করা হয় আবদ কারণ (Primary reason) 
গথমক। ইসলামের িাধ্যিােূলক প্রািযবহক ধ্েমীয় অনুোসন িূণমোমি িালন কমর 
একজন েুসলোমনর িমক্ষ একজন অেুসবলমের সামথ প্রবিমযাবগ্িায় জয়ী হিার 
সম্ভািনা অিযন্ত ক্ষীণ।  
 
২০০৬ সামল ডাাঃ ফারুক গসবলে এক বনিমন্ধ েুসবলে ও অেুসবলে গদমের এক 
িুলনােূলক বিত্র িুমল ধ্মরমেন। বনিন্ধবট একটু িুরামনা হমলও গ্ি েয় িেমর েুসবলে 
জাহামনর আথম-সাোবজক অিস্থার গয উমেখমযাগ্য অগ্রগ্বি হয়বন, িা বনবশ্চিোমিই 
িলা যায়। ডাাঃ ফারুক িাাঁর গসই বনিমন্ধ গদবখময়মেন গয, ৫৭ বট েুসবলে গদমের বেবলি 
সিমমোট বজবডবি দুই বিবলয়ন আমেবরকান ডলার। গযখামন আমেবরকা একাই ১২ 
বিবলয়ন, িায়না ৮ বিবলয়ন, জািান ৩.৮ বিবলয়ন, জােমাবন ২.৪ বিবলয়ন আমেবরকান 
ডলার (purchasing power parity basis)। প্রায় অমধ্মক আরি েবহলা 
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অক্ষরজ্ঞানহীন। ৫৭ বট েুসবলে গদমের ১৬০ গকাবট জনগ্মণর জনয ৬০০ বটর ও কে 
বিশ্ববিদযালয়। গযখামন োরমি আমে ৮৪০৭ বট এিং আমেবরকায় ৫৭৫৮ বট । ১৬০ 
গকাবট েুসলোন জনমগ্াষ্ঠীর েমধ্য গ্ি ১১০ িেমর োত্র ১০ জন েুসলোন গনামিল 
বিজয়ীর িাবলকায় (২০১১ সাল িযমন্ত) স্থান গিময়মেন। এই দে জমনর ৬ জনই 
গিময়মেন গনামিল িুরষ্কামরর সিমিময় গিেী বিিবকমি বিষয় - োবন্তমি। োত্র দু'জন 
বিজ্ঞামন। ১৯৭৯ সামল িদাথম বিজ্ঞামন প্রমফসার আিদুস সালাে (যামক িাাঁর গদে 
িাবকস্তামন েুসলোন িমলই স্বীকার করা হয় না) এিং ১৯৯৯ সামল রসায়মন আহমেদ 
গজওয়াল। িামদর দুজনই গ্মিষণা িাবলময়মেন অেুসবলে গদমে। অনযবদমক, এক গকাবট 
৪০ লাখ ইহুদী জনমগ্াষ্ঠীর ১৮৫ জন গনামিল বিজয়ী। অথমাৎ বিমশ্বর এক-িিুথমাংে 
জনমগ্াষ্ঠীর (েুসলোন) আহরণ গোট গনামিমলর োত্র এক েিাংে। আর ইহুদীরা 
বিশ্বজনমগ্াষ্ঠীর োত্র ০.২৩ েিাংে; বকন্তু িারা গোট গনামিমলর ২২ েিাংমের 
অবধ্কারী। েুসলোন জনমগ্াষ্ঠীর গ্মড় প্রবি ১০ লামখ ২৩০ জন বিজ্ঞানী। গযখামন 
আমেবরকায় প্রবি ১০ লামখ ৪,০০০, জািামন প্রবি ১০ লামখ ৫,০০০ জন। েুসলোন 
জনমগ্াষ্ঠীর গ্ড় বেবক্ষমির হার ৪০ েিাংে। গযখামন বিষ্টান জন গুবষ্টর গ্ড় বেবক্ষমির 
হার ৯০ েিাংে। সংমক্ষমি, েুসবলে জনমগ্াষ্ঠী আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান-বেক্ষা-অথমনীবিসহ 
জীিমনর প্রবিবট গক্ষমত্র বিমশ্ব সিমবনম্ন।  
 
আজমক বিজ্ঞামনর অিদামনর কামে আেরা প্রবি েুহূমিম বনেমরেীল। অথি িিমোন বিমশ্ব 
সাধ্ারণ োনুমষর প্রািযবহক প্রময়াজনীয় এেন একবট তিজ্ঞাবনক আবিষ্কারও গনই, যার 
েুখয আবিষ্কিমা একজন েুসলোন। িােক, আিনার িারিামে একটু েমনামযামগ্র সামথ 
গখয়াল করুন! গিডরুে-রান্নাঘর থমক শুরু কমর স্থমল, জমল ও আকামে! বিদুযৎ, 
গোিাইল গফান, গটবলমফান, ফযাি, গটবলবেেন, বেবসবি, বেবসআর, কবম্পউটার- 
বপ্রন্টার-স্কযানার, ইন্টারমনট, বেজ, োইমক্রাওময়ে, রাইস-কুকার, েটর সাইমকল, গ্াড়ী, 
গরলগ্াবড়, িাক-িাস-বেবনিাস, লঞ্চ-বস্টোর, উমড়াজাহাজ, সযামটলাইট যন্ত্র, GPS, 



 

 

P
ag

e1
3

8
 

বিবকৎসা ও গরাগ্ বনণময় সােগ্রী (গস্টমথামস্কাি, এি-গর গেবেন, CT Scan, MRI 
ইিযাবদ), জীিনরক্ষাকারী ঔষধ্, কযামেরা, ঘবড়, িেো ইিযাবদ-ইিযাবদ-ইিযাবদ - এেন 
বকেু বক আিবন গদখমি িান, যার েূল আবিষ্কিমা হমলন একজন েুসলোন? এবট গয 
একবট অিযন্ত লজ্জাকর অিস্থান, এ গিাধ্ও অবধ্কাংে ইসলাে বিশ্বাসীর আমে িমল 
িবরলবক্ষি হয় না! অিবেবক্ষি িা অবেবক্ষি সাধ্ারণ েুসলোনমদর এ গিাধ্ না থাকমল 
আশ্চযম হিার গকামনা গহিু গনই। বকন্তু, যখন উচ্চবেবক্ষি িথাকবথি িুবদ্ধজীিী ইসলাে-
বিশ্বাসীরা প্রকামেয-অপ্রকামেয, আকামর-ইবেমি, িকৃ্তিা-বিিৃবিমি, খিমরর কাগ্মজর 
আবটমমকমল ও ব্লগ্-জগ্মি বিিকম-বিিণ্ডায় দািী কমরন গয, িারাই িৃবথিীর গশ্রষ্ঠ জাবি, 
িখন িুেমি অসুবিধ্া হয় না গয, িারা োনবসক বিভ্রমের (Delusion) স্বীকার। এই 
োনবসক তিকমলযর কারমণ িাাঁরা িুেমিও িামরন না গয, িামদর কাযমকলাি ও 
িাস্তিিাবিিবজমি অন্তাঃসারেূনয ফাাঁকা িুবলমক অেুসবলেরা কীোমি েূলযায়ন করমেন!  
 
এেন বক হমি িামর গয, সৃবষ্টকিমা িবরকবিিোমি ইসলাে-বিশ্বাসীমদর গেধ্া-েনন ও 
উদ্ভািনী েবক্তমক খিম কমরই িামদরমক সৃবষ্ট কমরমেন? অসম্ভি প্রস্তািনা! অিেযই না! 
একজন ইসলাে বিশ্বাসীর গ্ড় গেধ্া অেুসবলেমদর সেিুলয। একই িৃবথিীর িাবন-
হাওয়া-িািাস ও অন্ন-িমস্ত্র েুসবলে এিং অেুসবলেরা গিমড় উেমেন প্রকৃবির স্বাোবিক 
বনয়মে। অেুসবলেরা গকামনা বেনগ্রহ গথমক আবিেূমি হয়বন! গয সেস্ত েুসলোন োই 
িামদর অনুন্নি জে-েূবে গেমড় ইউমরাি-আমেবরকা-অমেবলয়া-কানাডা-জািান-
বনউবজলযান্ড সহ িৃবথিীর বিবেন্ন উন্নি (Developed) কামফমরর গদমে োগ্য উন্নয়মন 
িাবড় বদময়মেন, িামদর িবরোন গোট বিশ্ব-েুসবলে জনসংখযার প্রায় বিন েিাংে (৫ 
গকাবট); এ োড়াও গোট েুসবলে জনসংখযার ২৩.৩ েিাংমেরও গিেী েুসলোনমদর 
বনিাস উন্নয়নেীল (Developing) অেুসবলে সংখযাগ্বরষ্ঠ গদমে। অথমাৎ গোট েুসবলে 
জনসংখযার এক-িিুথমাংমেরও গিবে িসিাস করমেন এিং গিমড় উেমেন সংখযাগ্বরষ্ঠ 
অেুসবলে গদেগুমলার নাগ্বরকমদর সামথ। একই কািামর। একই িাবন-হাওয়া-িািাস 
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ও সরকারী সুমযাগ্ সুবিধ্া বনময়। িথাবি, বিশ্ব জনমগ্াষ্ঠীর এক-িিুথমাংে 
প্রবিবনবধ্ত্বকারীর িক্ষ গথমক যখন একবট আবিষ্কারও িিমোন বিমশ্বর আিাের 
জনসাধ্ারমণর উিকারামথম গদখা যায় না, িখন িুেমি অসুবিধ্া হয় না গয এই 
সম্প্রদাময়র বিন্তা-গিিনা-োিাদমেম একবট গেৌবলক গ্লদ আমে! কী গস গ্লদ?  
 
েুসবলে সম্প্রদাময়র সামথ বিমশ্বর অনযানয সম্প্রদাময়র একবট গেৌবলক ও সাধ্ারণ িাথমকয 
হমলা - ধ্েম। আর সকল ধ্মেমরই এক বিমেষ সাধ্ারণ তিবেষ্টয এই গয, একান্ত বেশু-
অিস্থার গকােল েবস্তমষ্ক "ধ্েম-িীজ" গরািণ করা! ধ্মেমর যািিীয় আমদে-বনমষধ্, োসন-
অনুোসন, োল-েন্দ ইিযাবদ যািিীয় গিাধ্ বেশু েবস্তমষ্ক ঢুবকময় গদয়া! এর প্রোি হয় 
সুদূরপ্রসারী। জীিমনর িরিিমী সেময় বিন্তা-োিনা-েন-োনবসকিায় এর প্রোি 
বনবশ্চিরূমিই িবরলবক্ষি হয়। িাই একজন েুসলোমনর গেধ্ার সামথ একজন 
অেুসলোমনর গেধ্ার গিেন গকান িাথমকয না থাকমলও িামদর বিন্তা-োিনা-গিিনা-
েন-োনবসকিার িাথমকয অমনক! েুসলোনমদর অিক্ষময়র গিেমন ধ্েমবেক্ষার গকামনা 
গযাগ্ গনই, এ ধ্ারনা বনাঃসমন্দমহ ভ্রান্ত! সুিরাং আেরা বনবিমধ্ায় িলমি িাবর গয, 
েুহাম্মমদর িাণী (কুরান-হাবদস) ও বেক্ষা গ্ি ১৪০০ িের ধ্মর শুধু্ অবিশ্বাসীমদরই নয় 
(১৭:৮২); বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বনবিমমেমষ িৃবথিীর সকল োনুমষরই শুধু্ ক্ষবিই িৃবদ্ধ কমর 
িমলমে! িবরসংখমন এ সিযও স্পষ্ট গয, সিমিময় ক্ষবিগ্রস্ত জনমগ্াষ্ঠী হমচ্ছ িারাই যারা 
েুহাম্মমদর িাণী ও বেক্ষায় আস্থািান।  
 
গকামনা বিখযাি বিজ্ঞানী-িুবদ্ধজীিী-েনীষীর অিদান িাাঁর জেসূমত্র প্রাপ্ত ধ্মেমর সামথ 
সম্পবকমি নয়! শ্রমদ্ধয় ও িমরণয এ সকল বিজ্ঞানী-েনীষী-িুবদ্ধজীিীমদর অজমন িাাঁমদর 
জে-সূমত্র প্রাপ্ত ধ্েম-অনুেীলমনর োধ্যমে অবজমি হয়বন। ধ্মেমর গকামনা কৃবিত্বই এখামন 
গনই। উদাহরণ, আলিাটম আইনস্টাইমনর যুগ্ান্তকারী আবিষ্কামরর বিেমন ইহুদী ধ্মেমর 
গকামনা কৃবিত্ব গনই। গকািারবনকাস, ব্রুমনা, গ্াবলবলও, বনউটন অথিা িালমস ডারউইমনর 
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যুগ্ান্তকারী আবিষ্কামরর সমে বিষ্টান ধ্মেমর গকামনা সমৃ্পক্তিা গনই। ইিমন বসনা, ওের 
তখয়াে, েুহাম্মদ বিন জাকাবরয়া আল-রাজীর আবিষ্কামরর সমে ইসলাে ধ্মেমর গকামনা 
েূবেকা গনই। এ সকল বিজ্ঞানী/েনীষীমদর অমনমকই বিশ্বাসীমদর িারা োনবসক ও 
োরীবরক বনযমািমনর স্বীকার হময়মেন, যখন িামদর িরীক্ষালব্ধ জ্ঞান িা বিিৃবি বেল 
প্রিবলি ধ্েম-বিশ্বামসর বিিরীমি। আজও িা অিযাহি আমে িহাল িবিয়মি! িথাবি 
বিশ্বাসীরা এ সকল িমরণয েনীষীমদর নাে িযিহার কমর িামদর ধ্মেমর েহাত্ব প্রিামর 
বিেিা হন না। ইসলাে বিশ্বাসীরা এ িযািামর সিমিময় গিবে গসাচ্চার! িাাঁরা কারমণ-
অকারমণ েধ্যযুমগ্র আরি-িারমসযর েুসবলে বিজ্ঞানী/েনীষীমদর উদাহরণ গটমন 
ইসলামের স্বণমযুগ্-এর েহাত্ব িয়ান কমরন। এ সকল েুসবলে েনীষীমদর আবিষ্কামরর 
বিেমন "ইসলামের" গকামনাই েূবেকা গনই।  
 
িৃবথিীর অনয গকামনা ধ্মেমর সাধ্ারণ ধ্েমাম্বলীরা ইসলামের েি এি গিবে সেয়সামিক্ষ 
অিযািেযকীয় ধ্েমীয় অনুোসমনর যাাঁিাকমল বিষ্ট নয়। একজন বনমিবদি প্রাণ সাধ্ারণ 
েুসলোন িা২র প্রািযবহক ১৬ ঘণ্টা লেয সেময়র ২-৩ ঘন্টা িযয় কমরন শুধু্োত্র 
নাোমজই। এ োড়াও আমে অিযািেযকীয় ধ্েমীয় আরও অনযানয অনুোসন। প্রিুযমষ ঘুে 
গেমক ওোর সেয় গথমক (ফজর নাোজ) শুরু কমর রামি ঘুমোমি যািার িূিম িযমন্ত 
(এোর নাোজ) প্রবিবদন িাধ্যিােূলকোমি কেিমক্ষ ৫ িার ইসলাে বিশ্বাসীর েবস্তমষ্ক 
েুহাম্মমদর গুণকীিমন-আমদে বনমষমধ্র িাণী স্মরণ কবরময় গদওয়া হয় উচ্চকণ্ঠ 
আজামনর োধ্যমে। িবরিার সদসযমদর োধ্যমে। িবরিামশ্বমর অনযানয েুসলোনমদর 
োধ্যমে। ১৬ ঘণ্টায় ৫ িার! অথমাৎ, গ্মড় প্রবি ৩ ঘণ্টায় একিার! জে থমক েৃিুয 
িযমন্ত! সুস্থ বিন্তা ও েুক্ত িুবদ্ধিৃবিিিমার সেয় গকাথায়? ফলশ্রুবিমি ইসলাে বিশ্বাসীমদর 
ধ্যান-েন-প্রামণর সিটা জুমড়ই থামক েুহাম্মমদর িাণী (কুরান-হাবদমসর) ও অনুোসন 
বিন্তা! েুহাম্মদ (আোহ), েুহাম্মদ আর েুহাম্মদ! ফমল িাাঁমদর েগ্জ গধ্ালাই অনযানয 
ধ্মেমর োনুমষর িুলনায় হয় অবধ্কির বনবশ্চি (Guaranteed), িীব্রির ও 
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সুদূরপ্রসারী! েুক্তবিন্তার িথ বিরিমর হয় রুদ্ধ! েুহাম্মমদর জামল িাাঁরা হময় িমড়ন 
আমষ্টিৃমষ্ট িন্দী! িাাঁমদর গিিন-অিমিিন েবস্তমষ্কর সিটা জুমড়ই িাসা িাাঁমধ্ গিমহমস্তর 
প্রমলােন ও গদাযমখর অসীে োবস্তর েয় এিং কির আযামির বিেীবষকােয় বিত্র! বিবন 
েুক্ত োনুষ গথমক িবরণি হন দামস! িরে িৃবপ্তমি! একান্ত আজ্ঞািহ েুহাম্মমদর দাস! 
আিদ-েুহাম্মদ!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১৬: কুরামনর অযানাটবে 
 

 
 

কুরান কী?  
 
কুরান হমচ্ছ েুহাম্মমদর িযবক্ত-োনস জীিনী (Psycho-Biography)। কুরামনর িহু 
ঘটনা বিনযামসর িণমনা েুহাম্মমদর জীিমনরই অংে বিমেষ। িাাঁর নিী-জীিমনর 
সংঘািেয় ঘটনাপ্রিামহর িবরমপ্রবক্ষমি িবরিাবশ্বমক োনুমষর সামথ িাাঁর আিরমণর িণমনা 
ও বিন্তা-োিনার প্রবিফলন। িারণ-কবির েি িা বিবন প্রিার কমরবেমলন ‘আোহর 
িাণী’ িমল। গযমহিু কুরামনর িহু ঘটনাবিনযামসর িণমনা েুহাম্মমদর জীিমনরই অংে ও 
বিন্তা-োিনার প্রবিফলন; গসমহিু েুহাম্মমদর কেমজীিন ও িাাঁর িাবরিাবশ্বমকিার সবেক 
ইবিহাস জানমি এ িইবট সিমিময় বিশ্বাসমযাগ্য ও বনেমরমযাগ্য। েুহাম্মমদর জীিন-
ইবিহাস ও েনস্তমত্ত্বর (Psycho-Biography) সিমিময় বনেমরমযাগ্য ধ্ারণা িাওয়া যায় 
কুরান গথমকই। িলা হয়, গয েুহাম্মদমক জামন গস ইসলাে জামন। গয েুহাম্মদমক জামন 
না গস ইসলাে জামন না। ইসলােমক সবহ উিাময় িুেমি হমল েুহাম্মদমক জানমিই 
হমি! এর গকামনাই বিকি গনই। 
 
েুহাম্মমদর গসই িাণীগুমলা বেল বিবচ্ছন্নোমি, বিবেন্ন অনুসারীমদর কামে। গকউ গকউ 
িা বলমখ গরমখবেমলন, গকউ গকউ কমরবেমলন েুখস্থ। বিবচ্ছন্ন গসই িাণীগুমলা েুহাম্মমদর 
েৃিুযর (জুন, ৬৩২) উবনে িের ির খবলফা উসোমনর সেয় একবট কবেবট কিৃমক 
অিযন্ত বিেৃঙ্খলোমি সম্পাবদি হময় সমূ্পণম িই আকামর বলবিিদ্ধ হয়। সম্পাবদি গসই 
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বকিািবটই হমলা কুরান। গয আলী ইিমন আিু িামলি েুহম্মমদর বনজস্ব িবরিামরর 
সদসয, গয আলী নয় িেমর িয়মস হন েুসলোন, গয আলী েুহাম্মদমক িার কিমর 
গোয়ামনা িযমন্ত (৫ জন গলামকর একজন যারা েুহাম্মদমক কিমর শুইময়বেমলন) সিমদাই 
বেমলন িাাঁর সেী। গসই আলীমক ঐ কবেবটমি রাখা হয়বন। সম্পাদমনর সেয় েুহাম্মমদর 
জীিমনর ঘটনাপ্রিামহর ধ্ারািাবহকিামক (Chronology) গকামনারূি আেমলই গনয়া 
হয় নাই। িাবিল (Abrogated) আয়ািগুমলামকও এ গ্রমন্থ বলবিিদ্ধ করা হময়মে 
গকামনারূি বটকা-েন্তিয (foot-note) িযবিমরমকই। িাই এ গ্রমন্থর অন্তবনমবহি সিযমক 
অনুধ্ািন করা গিে দুরূহ। এিদসমত্ত্বও এ গ্রমন্থ অমনক অমনক িথয আমে, যা গথমক 
েুহাম্মমদর েনস্তত্ত্ব ও িাাঁর িবরিাবশ্বমক সোমজর বকেুটা সেযক ধ্ারণা িাওয়া যায়। 
প্রময়াজন বনমেমাহ িক্ষিািহীন অনুসন্ধান। 
 
কুরামনর অযানাটবে  
 
কুরামনর গোট সুরা সংখযা ১১৪ বট। গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল 
আবজজ (গহমরে েরীমফর খামদে) কিৃমক বিিরণকৃি কুরামনর উৎস গোিামিক - এর 
৮৭ বট সুরা েক্কায় অিিীণম। িাাঁবক ২৭ বট েবদনায়। কুরামনর গোট আয়াি সংখযা 
৬২৩৬ বট। এর ৪৭০৪ বট েক্কায় এিং ১৫৩২ বট েবদনায়। গোট সেয় কাল েক্কার 
১২-১৩ িের (৬১০-৬২২ খৃষ্টাব্দ) এিং েবদনায় ১০ িের (৬২২-৬৩২ খৃষ্টাব্দ) । 
আয়ামির সংখযা ও িণমনায় সূত্রমেমদ বকেুটা বিবেন্নিা আমে। অমনক সুরার অিিীমণমর 
স্থান বনময়ও বিবেন্ন সূমত্র বিবেন্নিা আমে। বিমেষ কমর কুরামনর গেমষর অংমের বকেু 
সুরার গক্ষমত্র। কুরামনর সেস্ত আয়াি দুই োমগ্ বিেক্ত:  
 
১) েক্কায় অিিীণম 
২) েদীনায় অিিীণম  
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েবদনায় অিিীণম ২৭ বট সুরামক েড়ার আকামর সহমজ েমন রাখার উিায়: 
 
দুই গথমক নয়,  
িাদ সাি েয়। 
িাইে-িবব্বে ও গিবত্রে,  
উনিঞ্চাে-আটিবেে আর সািিবেে।  
সািান্ন হইমি গেষবট্ট আর িাাঁি-িঞ্চাে,  
বযলযাল-নের-ফালাক-আর নামস েবদনায় সািাে। 
 
েক্কা ও েবদনার সুরাগুমলার সাধ্ারণ তিবেষ্টয: 
 
১) েক্কায় অিিীণম সুরা  
 
যািিীয় কসে ও েিথ, িুরাকামলর নিীমদর গ্ি-গ্াাঁথা ও গোমজজার িণমনা, গদাযমখর 
িীেৎস িণমনার োধ্যমে িমরাক্ষ হুেবক ও েীবি-প্রদেমন, োমে েমধ্য সহনেীলিার 
উিমদে ও আধ্যাবত্মক কথািািমা- এ সেস্ত আয়ামির জেস্থান হমলা েক্কা। িা গস 
কুরামনর গয অংমেই থাকুক না গকন। এ িাণীগুমলা েুহাম্মদ প্রিার কমরমেন েক্কায় 
(৬১০-৬২২) । যখন িাাঁর িাহুিল ও জনিমলর গকামনাটাই বেল না িাাঁর বনমজরই 
আত্মীয়, িবরিার, িবরজন ও েক্কািাসীমদর সামথ যুদ্ধ করার।  
 
২) েদীনায় অিিীণম সুরা  
 
অেুসবলেমদর প্রবি যি কবেন গথমক কবেনির আয়াি, প্রিযক্ষ হুেবক ও হিযার বনমদমে, 
অেুসবলেমদর সামথ সম্পকম গেমদর বনমদমে, আইন ও িাধ্যিাধ্কিা (Rules and 
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obligations) - এ সেস্ত আয়ামির জেস্থান হমলা েদীনা - িা কুরামনর গয অংমেই 
থাকুক না গকন। এ আয়ািগুমলা েুহাম্মমদর েবক্ত-িৃবদ্ধ ‘োিকবের’ ধ্ারািাবহক িণমনা। 
েুহাম্মমদর (আোহর) সিমমেষ আমদেযুক্ি িাণী সুরা িওিাহ (৯ নম্বর সুরা)। 
 
যবদ দুই িা িমিাবধ্ক আয়াি বিিরীিধ্েমী িা িরস্পরবিমরাধ্ী হয়, িমি গয আয়ািবট 
"িমর" নাবজল হময়মে গসটামকই িলিি ধ্রমি হমি।  
 
যার সরল অথম হল, গসরূি গক্ষমত্র েদীনার আয়াি (িমর নাবজলকৃি) েক্কার 
আয়ািগুমলামক িাবিল (Abrogate) কমর। িাই বিিরীিধ্েমী গকামনা বিমেষ আয়ামির 
গকানবট গ্রহণমযাগ্য, িা জানমি গস “আয়ামির জেস্থান" জানা অিযন্ত জরুরী। িা না 
জানমল সুবিধ্ািাদী ইসলাবেষ্ট ও িবণ্ডিমদর (িথাকবথি েডামরট) 'সুবিধ্াজনক কুরান-
উদৃ্ধবিমি’বিভ্রান্ত হওয়া প্রায় সুবনবশ্চি।  
 
গয সেস্ত গেৌলিাদী গজহাবদ োইময়রা আোহর রাস্তায় জান-োল সিমস্ব িাজী গরমখ 
অিরমক োরমেন এিং বনমজও েমর িামদর বিশ্বামসর গ্েীরিার (Extreme 
devotion by ultimate sacrifice) প্রোণ বদমচ্ছন, িাাঁরা কুরামনর গসই 
আয়ািগুমলামকই োনয কমরন, গযগুমলার জেস্থান হমচ্ছ েদীনা। বিমেষ কমর ‘সুরা 
িওিাহর’ িাণী। েুহাম্মমদর (আোহর) সিমমেষ আমদেযুক্ত িাণী হল সুরা িওিাহ (৯ 
নম্বর সুরা) । গেৌলিাদী বজহাবদরা ‘একান্ত সবহ োমি’জামন গয, িারা সিয িমথর উির 
আমে। িারা খুি োলোমি জামন গয, িরিিমী সেময় নাবযলকৃি আয়াি িূিমিিমী 
আয়ািমক নাকি কমর বদময়মে। অিযন্ত সহজ িামদর যুবক্ত: িৃবথিীর অনয সি আইমনর 
েিই িরিিমীমি জাবরকৃি আইন ও নীবিোলা িূমিমর জাবরকৃি আইন ও নীবিোলামক 
নাকি কমর গদয়। এই সহজ বিষয়টা িথাকবথি েডামরট েুসলোমনরা িুেমি িামর 
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না। কারণ িারা হয় ধ্েম বিষময় অবিেয় অজ্ঞ অথিা িুেমি িায় না কারণ িারা 
বহমিাক্রাইট। 
 
িক্তমিযর সারাংে অনুযায়ী কুরামনর আয়ািগুমলামক গোটােুবটোমি বনম্নবলবখি গশ্রনীমি 
োগ্ করা যায়: 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
সার িক্তিয                                              আয়াি সংখযা (কে িমক্ষ)  
-------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                     
১) িূিমিিমী নিীমদর গ্িগ্াথার উিাখযান                                     ১২৪০                                                                
------------------------------------------------------------------------------------- 
২) অবিশ্বাসীমদরমক হুেবক,োসানী, েীবি প্রদেমন, অসম্মান ও গদাষামরাি       ৫২১                              
-------------------------------------------------------------------------------------                                     
৩) অবিশ্বাসীমদরমক হােলা, খুন ও িামদর সামথ সম্পকমমচ্ছমদর আমদে         ১৫১                                  
-------------------------------------------------------------------------------------                                                                   
৪) অবিশ্বাসীমদরমক অবেোি, ও বিিথগ্ােী কমর গহদাময়ি িবঞ্চিকরণ         ৬৬                              
-------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                              
৫) আোহ যামক খুেী গহদাময়ি গদন, যামক খুেী োবস্ত গদন                     ৫০                                                
-------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        
৬) যুবক্ত ও বিিারিুবদ্ধমি যার গকামনা অথম গনই                               ২০৪                                                            
------------------------------------------------------------------------------------- 
৭) িূিমিিমী নিীমদর অমলৌবকক গোমজজার িণমনা                              ৬৫                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------- 
৮) িূিমিিমী নিীমদর অনুরূি 'গোমজজা' -প্রোণ" গদখমি িায় কুরাইেরা:  
প্রবিউিমর েুহাম্মমদর জিাি                                                 ৯৬                                                                         
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------------------------------------------------------------------------------------- 
৯) গিমহেমির প্রমলােন                                                   ২৪৩                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------- 
১০) বিবধ্বিধ্ান, উিমদে ও িাধ্যিাধ্কিা                                    ২২৯                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------- 
১১) বকয়ােি সংক্রান্ত িক্তিয                                                ৫৬                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------- 
১২) প্রসে কুরান                                                          ১৪১                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------- 
১৩) িক্তা গযখামন (িৃিীয় িক্ষ): কুরান কার িাণী?                          ১০১                                                         
------------------------------------------------------------------------------------- 
১৪) কসে ও েিথ (বনমজই বনমজর েিথ x৬)                              ৬৪                                                              
------------------------------------------------------------------------------------- 
১৫) অবিশ্বাসীমদর প্রবি িযামলে                                             ২২                                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------- 
১৬) যুদ্ধবিেুখ েুসলোনমদর প্রসমে েুহাম্মমদর হুবেয়াবর                       ৪০                                                         
------------------------------------------------------------------------------------- 
১৭) িনী নাবদর ও িনী কুরাইজা গগ্ামত্রর বিরুমদ্ধ আক্রেণ ও সন্ত্রামসর িণমনা:  
িামদর িসি-িাড়ী গথমক উমচ্ছদ ও স্থাির-অস্থাির সম্পবি লুট                ১৮                                               
------------------------------------------------------------------------------------- 
১৮) যুদ্ধ ও হােলা (Raid) লুমটর লব্ধ োল োগ্াোবগ্                         ১৩                                                  
------------------------------------------------------------------------------------- 
১৯) আমগ্র িাণী িাবিল কমর নিুন িাণী প্রিিমন (Abrogation)            ২/১৪                           
------------------------------------------------------------------------------------- 
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২০) প্রসে হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ)                                           ১৬৭                                                                            
------------------------------------------------------------------------------------- 
২১) েুহাম্মদ (সাাঃ)-এর িেী সংক্রান্ত িাণী                                   ১০                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------- 
২২) েুহাম্মমদর গযৌনিা বিষয়ক িাণী                                          ৩                                                                              
------------------------------------------------------------------------------------- 
২৩) িাবলি িুমত্রর স্ত্রীমক বিিাহ সংক্রান্ত িাণী                                 ২                                                                
------------------------------------------------------------------------------------- 
২৪) বহজরি: গকন েুহাম্মদ েক্কা গেমড়বেমলন?                                ২৫                                                       
------------------------------------------------------------------------------------- 
২৫) নিয েুসবলেমদর িূিমধ্মেম িুনরাগ্েমন প্রলুব্ধ করমনর গিষ্টায় কুরাইেরা       ৫                            
------------------------------------------------------------------------------------- 
২৬) দীবক্ষি েুসবলেমদর ধ্েমিযামগ্র োবস্ত                                      ৫                                                   
------------------------------------------------------------------------------------- 
২৭) ইসলােই একোত্র গ্রহণমযাগ্য ধ্েম                                         ৫                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------- 
২৮) আোহর সামথ অংেীদারকারীর গকান ক্ষো গনই                            ৮                                                               
------------------------------------------------------------------------------------- 
২৯) কবিমদর সোমলািনায় েুহাম্মদ                                            ২                                                                           
------------------------------------------------------------------------------------- 
৩০) নারী প্রসে                                                             ৬১                                                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------- 
৩১) িূরুষ-নারী তিষেয সংক্রান্ত                                              ২৩                                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------- 
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৩২) গেময় বেশু হিযা সংক্রান্ত                                                ৩                                                                                     
------------------------------------------------------------------------------------- 
৩৩) িযাগ্ানরা বেল "আোহ" বিশ্বাসী                                         ১০                                                                             
------------------------------------------------------------------------------------- 
৩৪) অবিশ্বাসীমদর যুবক্ত: িারা বক বনমিমাধ্ বেমলন?                             ৫                                                            
------------------------------------------------------------------------------------- 
৩৫) কুরামন বিজ্ঞান?                                                       ১৭১                                                                                           
------------------------------------------------------------------------------------- 
৩৬) গিৌরাবণক কাবহনী: উদাহরণ-"জ্বীন, হুদ হুদ িাখী ও িাদোহ গসালায়োমনর 
গ্ি"                                                                       ২৮                     
------------------------------------------------------------------------------------- 
৩৭) প্রসে জ্বীন জাবি                                                      ২৩                                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------  
৩৮) নাোমজর ওয়াক্ত সংক্রান্ত                                               ৭                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------  
৩৯) অনযানয                                                          িাবক সি                                                                                                
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
িবরসংখযামন গদখা যায় গয, েক্কায় গোট ৪৭০৪ বট আয়ামির কেিমক্ষ ১২৪০বট 
িুরাকামলর উিকথা (২৬.৩ েিাংে) । অথমাৎ েক্কায় প্রিক্তা েুহাম্মমদর প্রবি িারবট 
িামকযর একবট হমলা িুরাকামলর নিীমদর উিকথা। িার সামথ হুেবক-োসানী-েীবি 
প্রদেমন-অসম্মান এিং হােলা-খুন-সম্পকমমচ্ছদ ও অবেোি আমদে সেন্বময় গোট 
আয়াি সংখযা (১২৪০+৫২১+১৫১+৬৬) = ১৯৫৮ বট, যা সেগ্র কুরামনর ৩১.৩ েিাংে। 
অথমাৎ সেগ্র কুরামনর প্রবি বিনবট িামকযর একবট হুেবক-োসাবন-ত্রাস অথিা 
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িুরাকামলর নিীমদর গ্ি সম্ববলি। আো কবর বিন্তােীল িােকমদর এই িথযবট বিমেষ 
বিন্তার গখারাক গযাগ্ামি!  
 
কুরামনর অমলৌবককমত্বর দািীদাররা িাাঁমদর দািীর সিমক্ষ গয "প্রোণ" প্রায় সি গক্ষমত্রই 
উমেখ কমরন, িা হমলা একজন অক্ষরজ্ঞানহীন গলামকর িমক্ষ কীোমি এিসি গলখা 
সম্ভি? সিয হমচ্ছ, েুহাম্মদ বকেুই গলমখনবন। বিবন িমলমেন। অমনযরা িার “িিন” 
েুখস্থ কমরমেন, গকউ গকউ িা বলমখ গরমখমেন। এখামন গয সিযটা প্রোবণি, িা হমলা, 
েুহাম্মদ বেমলন অিযন্ত িীক্ষ্ণ গেধ্াসম্পন্ন িযবক্ত। সিমমোট ৬২৩৬ বট িাকয িারণ (রিনা) 
করা হময়মে সুদীঘম ২২- ২৩ িেমর (৬১০-৬৩২ খৃষ্টাব্দ), অথমাৎ, ৮০৩০ বদমন ৬২৩৬বট 
িাকয রিনা। প্রবি বদন গ্মড় “একবটর ও কে”িাকয। আরও বিেদোমি িযমামলািনা 
করমল: 
 
েক্কায় ৪৩৮০ বদমন ৪৭০৪ বট িাকয। অথমাৎ, গ্মড় “প্রবিবদমন একবট" িাকয”। 
 
েবদনায় ৩৬৫০ বদমন ১৫৩২বট িাকয। অথমাৎ, গ্মড় "প্রবিবদমন অমধ্মক িাকয”। 
 
গয গকামনা বনমিবদিপ্রাণ োনুষই বদমন "একবট" িাকয অনায়ামসই রিনা করমি িামরন। 
েুহাম্মদ ও িাই কমরবেমলন। কুরামনর িহু ঘটনা বিনযামসর িণমনা েুহাম্মমদর জীিমনরই 
অংেবিমেষ। িাাঁর নিী-জীিমনর ঘটনাপ্রিাহ এিং িবরিাবশ্বমক োনুষমদর সামথ িাাঁর 
আিরণ, গিৌরাবণক নিীমদর গ্ি ও অনযানয প্রাসবেক বিষয়াবদর িণমনা। এসি রিনা 
গকামনা অমলৌবককমত্বর প্রোণ নয়।  
 

প্রিক্তা েুহাম্মদ জাবনময়মেন: 
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২০:১১৩- এেবনোমি আবে নাবযল কমরবে এিং এমি নানাোমি সিকমিাণী িযক্ত 
কমরবে, যামি িারা আোহেীরু হয় অথিা িামদর অন্তমর বিন্তার গখারাক গযাগ্ায়। 
 
খুিই সুন্দর িাণী! বনমেমাহ ও েমনামযাগ্ী হময় িুমে কুরান িড়ুন! বিন্তা করুন! সিযমক 
জানুন! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১৭: এ গসই বকিাি যামি গকামনাই সমন্দহ 
গনই!– এক 

 

 
 

সংকবলি কুরামনর প্রথে িযাোর হল সুরা ফামিহা। যা েূলি: প্রাথমনা িা গদায়া। 
বিেবেোহ বহর-রাহো-গনর-রাবহে এিং সুরা ফামিহা কুরামনরই অংে বক না, এ 
িযািামর সাহািীরাও একেি বেমলন না (িুখারী-৬:৬০:২২৬-২২৭)। বিবেষ্ট সাহািী 
আিদুোহ ইিমন োসুদ সুরা ফাবিহামক গকারামনর সুরা বহমসমি গকামনাবদনই স্বীকার 
কমরনবন। প্রিক্তা েুহাম্মদ (আোহ) যা িমলমেন িা হমলা, 
 
১৫:৮৭- আবে আিনামক সািবট িার িার িবেিিয আয়াি এিং েহান গকারআন 
বদময়বে।     
 
সুরা-ফাবিহার এই প্রাথমনাবটর ির কুরামনর সিমপ্রথে গয িাণী িা হমলা “বহং-বটং-েট” 
জািীয় েব্দ। "আবলফ-লাে-েীে”(২:১)। এই উদ্ভট বহং-বটং-েট জািীয় েব্দবটর িমরই 
কুরামনর সিমপ্রথে গিাধ্গ্েয গয িাণী' িা হমলা, “এ গসই বকিাি যামি গকানই সমন্দহ 
গনই”( ২:২)। ইসলােই একোত্র ধ্েম, যার প্রকােয যাত্রা শুরু হময়মে প্রিিমমকর 
"অবেোি"(িাদে িিম) আর এর ধ্েমগ্রন্থবটর শুরুমিই রময়মে 'সমন্দহ'-এর আলােি! 
প্রিক্তা েুহাম্মদ িাাঁর আোহর উদৃ্ধবি বদময় জাবনময়মেন গয, এ গ্রমন্থ গকামনাই সমন্দহ 
গনই। শুরুমিই "সমন্দহ" েব্দ থাকার কারমণ িােকরা যা সহমজই অনুধ্ািন করমি 
িামরন, িা হমলা প্রিক্তা েুহাম্মদ এিং িাাঁর িাণীমক িাাঁর িবরিামশ্বমর োনুমষরা 
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সমন্দহািীি েমন করমিন না। 'নকল হইমি সািধ্ান' িাকযবট গযেন নকল-বিহীন 
িবরমিে ও সোমজ গিোনান, 'এই বকিামি গকানই সমন্দহ গনই' িাকযবটও গিেবন। 
েুহাম্মদ িাাঁর আোহর উদৃ্ধবি বদময় গয িাণীগুমলা প্রিার কমরবেমলন, িামি োনুষ 
"সমন্দহ গিাষণ" করমিন। িাাঁমদর গসই সমন্দমহর বিিরীমি আত্মরক্ষার খাবিমরই 
েুহাম্মদমক (আোহ) িলমি হময়মে এই িাকযবট। বকন্তু সামক্ষযর আমগ্ সাক্ষীর েিথ 
িাকয "যাহা িবলি সিয িবলি এিং সিয িই বেথযা িবলি না" গযেন সাক্ষীর 
সিযিাবদিার প্রোণ নয়, িমণযর িযামকমট "নকল হইমি সািধ্ান" বসলবট গযেন 
িণযবটর নকমলর সম্ভািনামক নাকি কমর গদয় না। গিেবন প্রিক্তা েুহাম্মমদর "এই গসই 
গকিাি যাহামি গকান সমন্দহ নাই" িাকযবটও েুহাম্মমদর (আোহ) উবক্তর সিযিার 
প্রোণ নয়। সিয-বেথযা বনধ্মারমনর জনয প্রময়াজন প্রোণ, যুবক্ত ও িথয বিিার। একই 
োমি িণয আসল না নকল, িা বনধ্মারণ হয় গুণগ্ি োমনর বিিামর। েুহাম্মমদর 
িবরিামশ্বমর োনুষ (অবিশ্বাসীরা) েুহাম্মমদর দািীমক গযোমি েূলযায়ন করমিন, িা বেল 
েূলিাঃ বনম্নরূি: 
  
১) িূিমিিমীমদর উিকথা 
২) েুহাম্মদ বনমজ কুরান রিনা কমরমেন এিং অমনযরাও িামক সাহামযয কমরমে 
৩) েুহাম্মদ গপ্রবরি িযবক্ত নন, গস বেথযািাদী, উোদ/যাদুগ্রস্থ 
 
িােক, আসুন আেরা বনরমিক্ষ োনবসকিা বনময় েুহাম্মমদরই জিানিন্দীর আমলামক 
অবিশ্বাসীমদর এ সকল দািীর কারণ এিং িার যথাথমিা/অসাড়িা বনরূিমণর গিষ্টা 
কবর। সিযমক জানার গিষ্টা কবর। 
 

প্রথে অবেমযাগ্: িূিমিিমীমদর উিকথা 
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প্রিক্তা হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) গঘাষণা বদময়মেন গয, অবিশ্বাসীরা িাাঁর দািীমক নাকি 
করমিন এই অবেমযামগ্ গয, বিবন যা প্রিার করমেন, িা “গসকামলর উিকথা োত্র”। 
িাাঁমদর কামে িা নিুন গকামনা খির নয়। িাাঁরা এ সকল বকচ্ছা-কাবহনী শুমন এমসমেন 
িংে িরস্পরায়! 
 
েুহাম্মমদর (আোহ) োষায়, 
 
৬:২৫- িামদর গকউ গকউ আিনার বদমক কান লাবগ্ময় থামক| আবে িামদর অন্তমরর 
উির আিরণ গরমখ বদময়বে যামি এমক না িুমে এিং িামদর কামন গিাো েমর বদময়বে| 
যবদ িারা সি বনদেমন অিমলাকন কমর িিুও গসগুমলা বিশ্বাস করমি না| এেনবক, 
িারা যখন আিনার কামে েগ্ড়া করমি আমস, িখন কামফররা িমল: এবট িুিমিিমীমদর 
বকচ্ছাকাবহনী িই গিা নয়।    
 
২৭:৬৮- ‘এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হময়বে আেরা এিং িূিম গথমকই আোমদর িাি-দাদারা। এটা 
গিা িূিমিিমীমদর উিকথা তি বকেু নয়। 
 
৪৬:১৭- িখন গস িমল, এটা গিা িূিমিিমীমদর উিকথা তি নয়।   
 
৬৮:১৫- িার কামে আোর আয়াি িাে করা হমল গস িমল; গসকামলর উিকথা। 
 
৮৩:১৩- িার কামে আোর আয়ািসেূহ িাে করা হমল গস িমল, িুরাকামলর উিকথা 
 

>>> প্রশ্ন হমচ্ছ,  গকন অবিশ্বাসীরা েুহাম্মমদর (আোহ) কথাগুমলামক িলমিন "এটা 
িূিমিিমীমদর উিকথা/িুরাকামলর উিকথা"?  অবিশ্বাসীমদর এ অবেমযামগ্র বেবি কী?  
েত্রুিা?  নাবক অনয গকামনা কারণ?  একটা গ্ি গোনা  যাক: 
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বিিীবলকা, জবনক তদিয ও  হুদ-হুদ িাখীর গ্ি: 
 
িাদোহ িমলবেমলন, ‘গহ গলাক সকল, আোমক উড়ন্ত িক্ষীকুমলর োষা বেক্ষা গদয়া 
হময়মে এিং আোমক সি বকেু গদয়া হময়মে। বনশ্চয় এটা সুস্পষ্ট গশ্রষ্ঠত্ব।’ িাদোহর 
সােমন িার গসনািাবহনীমক সেমিি করা হল। বজ্বন-োনুষ ও িক্ষীকুলমক, অিাঃির 
িামদরমক বিবেন্ন িূযমহ বিেক্ত করা হল। 
 
যখন িারা বিিীবলকা অধূ্যবষি উিিযকায় গিৌঁোল, িখন এক বিিীবলকা িলল, “গহ 
বিিীবলকার দল, গিােরা গিাোমদর গৃ্মহ প্রমিে কর। অনযথায় িাদোহ ও িার িাবহনী 
অজ্ঞািসামর গিাোমদরমক বিষ্ট কমর গফলমি।” 
 
িার কথা শুমন িাদোহ েুিবক হাসমলন এিং িলমলন, “গহ আোর িালনকিমা, িুবে 
আোমক সােথময দাও যামি আবে গিাোর গসই বনয়ােমির কৃিজ্ঞিা প্রকাে করমি 
িাবর, যা িুবে আোমক ও আোর বিিা-োিামক দান কমরে এিং যামি আবে গিাোর 
িেন্দনীয় সৎকেম করমি িাবর এিং আোমক বনজ অনুগ্রমহ গিাোর সৎকেমিরায়ন 
িান্দামদর অন্তেুমক্ত কর।” 
 
িাদোহ িক্ষীমদর গখাাঁজ খির বনমলন, অিাঃির িলমলন, “বক হল, হুদহুদ িাখীমক 
গদখবে না গকন? নাবক গস অনুিবস্থি? আবে অিেযই িামক কমোর োবস্ত গদি বকংিা 
হিযা করি অথিা গস উিবস্থি করমি উিযুক্ত কারণ।”  
 
বকেুক্ষণ িমড়ই হুদহুদ এমস িলল, “আিবন যা অিগ্ি নন, আবে িা অিগ্ি হময়বে। 
আবে আিনার কামে সািা গথমক বনবশ্চি সংিাদ বনময় আগ্েন কমরবে। আবে এক 
নারীমক সািািাসীমদর ওির রাজত্ব করমি গদমখবে (রাণী বিলবকস)। িামক সিবকেুই 
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গদয়া হময়মে এিং িার একটা বিরাট বসংহাসন আমে। আবে িামক ও িার সম্প্রদায়মক 
গদখলাে িারা আোহর িবরিমিম সূযমমক গসজদা করমে। েয়িান িামদর দৃবষ্টমি িামদর 
কাযমািলী সুমোবেি কমর বদময়মে। অিাঃির িামদরমক সৎিথ গথমক বনিৃি কমরমে। 
অিএি িারা সৎিথ িায় না। িারা আোহমক গসজদা কমর না গকন, বযবন নমোেন্ডল 
ও েুেণ্ডমলর গগ্ািন িস্তু প্রকাে কমরন এিং জামনন যা গিােরা গগ্ািন কর ও যা 
প্রকাে কর। আোহ িযিীি গকান উিাসয গনই; বিবন েহা আরমের োবলক।” 
 
িাদোহ িলমলন, “এখন আবে গদখি হুদহুদ িুবে সিয িলে, না িুবে বেথযিাদী। িুবে 
আোর এই িত্র বনময় যাও এিং এটা িামদর কামে অিমন কর। অিাঃির িামদর কাে 
গথমক সমর িড় এিং গদখ, িারা বক জওয়াি গদয়।” 
 
হুদহুদ িত্র বনময় রাণী বিলবকমসর কামে গিৌঁমে বদল। রাণী  বিলবকস িলল, “গহ 
িবরষদিগ্ম, আোমক একবট সম্মাবনি িত্র গদয়া হময়মে। গসই িত্র িাদোহর িক্ষ গথমক 
এিং িা এই: সসীে দািা, িরে দয়ালু, আোহর নামে শুরু; আোর গোকামিলায় েবক্ত 
প্রদেমন কমরা না এিং িেযিা স্বীকার কমর আোর কামে উিবস্থি হও”।(রাণী) আরও 
িলল, “গহ িবরষদিগ্ম, আোমক আোর কামজ িরােেম দাও। গিাোমদর উিবস্থবি 
িযবিমরমক আবে গকান কামজ বসদ্ধান্ত গ্রহণ কবর না”। িবরষদিগ্ম িলল, “আেরা 
েবক্তোলী এিং কমোর গযাদ্ধা। এখন বসদ্ধান্ত গ্রহমণর ক্ষেিা আিনারই। অিএি 
আিবন গেমি গদখুন, আোমদরমক বক আমদে করমিন”। রাণী বিলবকস িলল, “রাজা 
িাদোরা যখন গকান জনিমদ প্রমিে কমর, িখন িামক বিিযমস্ত কমর গদয় এিং 
গসখানকার সম্ভ্রান্ত িযবক্তিগ্মমক অিদস্থ কমর। িারাও এরূিই করমি। আবে িাাঁর কামে 
বকেু উিমঢৌকন িাোবচ্ছ; গদবখ গপ্রবরি গলামকরা কী জওয়াি আমন।” 
 

অিাঃির যখন দূি িাদোহর কামে আগ্েন করল, িখন িাদোহ িলমলন, “গিােরা 
বক ধ্নসম্পদ িারা আোমক সাহাযয করমি িাও? আোহ আোমক যা বদময়মেন, িা 
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গিাোমদরমক প্রদি িস্তু গথমক উিে। িরং গিােরাই গিাোমদর উিমঢৌকন বনময় সুমখ 
থাক। বফমর যাও িামদর কামে। এখন অিেযই আবে িামদর বিরুমদ্ধ এক তসনযিাবহনী 
বনময় আসি, যার গোকামিলা করার েবক্ত িামদর গনই। আবে অিেযই িামদরমক 
অিদস্থ কমর গসখান গথমক িবহষৃ্কি করি এিং িারা হমি লাবিি”। বিবন আরও 
িলমলন, “গহ িবরষদিগ্ম, িারা আেসেিমণ কমর আোর কামে আসার িূমিম গক 
বিলবকমসর বসংহাসন আোমক এমন গদমি?” 
 
জবনক তদিয-বজন িলল, “আিবন আিনার স্থান গথমক উোর িূমিম আবে িা এমন গদি 
এিং আবে একামজ েবক্তিান, বিশ্বস্ত।”আরও িলমলা, “আিনার বদমক আিনার গিামখর 
িলক গফলার িূমিমই আবে িা আিনামক এমন গদি।” 
 
অিাঃির িাদোহ --যখন বিলবকমসর বসংহাসন িার সােমন রবক্ষি গদখমলন িখন 
িলমলন, “এটা আোর িালনকিমার অনুগ্রহ, যামি বিবন আোমক িরীক্ষা কমরন গয, 
আবে কৃিজ্ঞিা প্রকাে কবর, না অকৃিজ্ঞিা প্রকাে কবর। গয কৃিজ্ঞিা প্রকাে কমর, 
গস বনমজর উিকামরর জমনযই কৃিজ্ঞিা প্রকাে কমর এিং গয অকৃিজ্ঞিা প্রকাে কমর 
গস জানুক গয, আোর িালনকিমা অোিেুক্ত কৃিােীল। িাদোহ িলমলন, “বিলবকমসর 
সােমন িার বসংহাসমনর আকার-আকৃবি িদবলময় দাও, গদখি গস সবেক িুেমি িামর, 
না গস িামদর অন্তেুমক্ত, যামদর বদো গনই ?” অিাঃির যখন বিলকীস এমস গগ্ল, িখন 
িামক বজজ্ঞাসা করা হল, “গিাোর বসংহাসন বক এরূিই?” ( বিলবকস) িলল, “েমন 
হয় এটা গসটাই। আেরা িূমিমই সেস্ত অিগ্ি হময়বে এিং আেরা আজ্ঞািহও হময় 
গগ্বে”।আোহর িবরিমিম গস যার এিাদি করি, গসই িামক ঈোন গথমক বনিৃি 
কমরবেল। বনশ্চয় গস কামফর সম্প্রদাময়র অন্তেুমক্ত বেল। (বিলবকসমক) িলা হল, “এই 
প্রাসামদ প্রমিে কর”। যখন রাণী িার প্রবি দৃবষ্টিাি করল গস ধ্ারণা করল গয, এটা 
স্বচ্ছ গ্েীর জলােয়। গস িার িাময়র গগ্াো খুমল গফলল। 
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িাদোহ িলল, “এটা গিা স্বচ্ছ ফবটক বনবেমি প্রাসাদ”। 
রাণী িলল, “গহ আোর িালনকিমা, আবে গিা বনমজর প্রবি জুলুে কমরবে। আবে 
িাদোহর সামথ বিশ্ব জাহামনর িালনকিমা আোহর কামে আেসেিমন করলাে”।   
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

>>> এ ধ্রমনর গ্িমক "িুরাকাল উিকথা" োড়া আর কীোমি আখযাবয়ি করা যায়? 
আরিয উিনযামস এ ধ্রমনর অমনক অমনক গ্ি আমে। এমহন গ্িমক গকামনা িযবক্ত 
যবদ “সৃবষ্টকিমার িাণী" িমল জনগ্মণর কামে প্রিার কমর বনমজমক সৃবষ্ট-কিমার বিমেষ 
অনুগ্রহ োজন িমল গঘাষণা গদন, িারির জনগ্ণমক িামদর "িাি-দাদার ধ্েম-আিার-
অনুষ্ঠান' বিসজমন বদময় িাাঁমক অনুসরণ করার আহ্বান জানান, আর িা না করমল 
প্রিযক্ষ ও িমরাক্ষ হুেবক-ধ্েবক-োসানী গদয়া শুরু কমরন, িাহমল জনগ্ণ গস িযবক্তর 
োনবসকিামক কীোমি েূলযায়ন করমি িামরন? 
 
হযাাঁ, উক্ত গ্িবট কুরামনর। সূরা নেল(২৭), আয়াি ১৬ গথমক ৪৪। িাদোহ 
গসালায়োমনর গ্ি। কুরামন এরূি অিাস্তি অেরীরী অমনক গ্ি আমে, গযগুমলা অমনক 
রূিকথার গ্িমকও হার োনায়। হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) এ গ্িবটমক সৃবষ্টকিমার িাণী 
িমল প্রিার কমর িামক সৃবষ্টকিমার গপ্রবরি িুরুষ িমল স্বীকার কমর গনয়ার আহ্বান 
জাবনময়বেমলন। আর েক্কািাসীরা এ গ্িগুমলামক িূিমিিমীমদর উিকথা  িমল  আখযাবয়ি 
কমরবেমলন। 
 
গিৌরাবনক নিী সম্বন্ধীয় েক্কায় আয়াি সংখযা নুনযিে ১২৪০। েক্কায় েুহাম্মমদর প্রবি 
িারবট িামকযর একবট বেল িূিমিিমী নিীমদর উিকথা। কুরামন গিৌরাবণক নিীমদর গ্ি 
িারংিার িলা হময়মে। গযেন (নূযনিে সংখযা): 
১)  েুসা  (আাঃ) ও গফরাউমনর গ্ি ২১ িার, 
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২)  নূমহর গ্ি ১২ িার, 
 
৩)  ইিরাবহে (আাঃ) এর গ্ি ১২ িার, 
 
৪)  লূি (আাঃ) এর গ্ি  ৯ িার, 
 
৫)  আ'গদর গ্ি ৮ িার, 
 
৬)  সামলহ ও সােুমদর গ্ি ৭ িার, 
 
৭)  আদে হাওয়া ও ইিবলস এর গ্ি ৫ িার, 
 
৮)  দাউদ ও গসালায়োন (আাঃ) এর গ্ি ৫ িার, 
 
৯) োদাময়মনর গোময়ি (আাঃ) এর গ্ি  ৩ িার 
 
গ্মিষণায় (Research)আগ্রহী িােকমদর জনয বিস্তাবরি:  
 
১)  েুসা  (আ:) ও গফরাউমনর গ্ি, গোট আয়াি (কেিমক্ষ) = ৪৯৭ 
৭:১০৩-১৬৮, ১০:৭৫-৯২, ১৪:৫-৮,  ১৭:১০১–১০৪,  ১৮:৬০-৮২,  ১৯:৫১-৫৩,  
২০:৯-৯৭,  ২১:৪৮,  ২৩:৪৫-৪৯,  ২৫:৩৫-৩৬,  ২৬:১০–৬৮, ২৭:৭-১৪,  ২৮:৩- 
৪৬,  ৩৭:১১৪-১২২,  ৪০:২৩-৪০, ৪৩:৪৬-৫৬, ৪৪:১৭-৩৩, ৫১:৩৮-৪০, ৫৪:৪১-৪৩, 
৬৯:৯-১০,  ৭৯:১৫-২৬। 
 

২)  ইিরাবহে (আ:) এর গ্ি,  গোট আয়াি (কেিমক্ষ)= ১৪৭ 
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১১: ৬৯, ১৪:৩৫, ১৫:৫১-৬০, ১৬: ১২০, ১৯:৪১-৫০, ২১:৫১-৭৩ (টুকরা টুকরা কমর 
েূবিমগুমলা গেমেবেল - ২১:৫৭), ২৬:৬৯-১০৪, ২৯:১৬-২৭, ৩৭:৮৩-১১৩, ৩৮:৪৫-৪৮, 
৪৩:২৬-৩০, ৫১:২৪- ৩৬। 
 
৩)  নূমহর গ্ি, গোট আয়াি (কেিমক্ষ)= ৯৯ 
৭:৫৯-৬৪, ১০:৭১-৭৩, ১১: ২৫-৪৮ (নূমহর গনৌকা), ১৪: ৯, ২১:৭৬-৭৭, ২৩:২৩-৩০,  
২৫:৩৭,  ২৬:১০৫-১২২,  ২৯:১৪-১৫ (নূহ গিাঁমিবেমলন ৯৫০ িের)  ৩৭:৭৫-৮২, 
৫৪:৯-১৫ (নূমহর গনৌকা), ৭১: ১-২৮। 
 
৪)  আদে হাওয়া ও ইিবলস এর গ্ি, গোট আয়াি(কেিমক্ষ)  = ৮২ 
৭:১১–৭:২৫, ১৫:২৬-৫০, ১৮:৫০, ২০:১১৫, ৩৮:৭১-৮৫। 
 
৫)  হুদ এিং আ'গদর গ্ি, গোট আয়াি (কেিমক্ষ)  =  ৭০ 
৭:৬৫-৭২, ১১:৫০ -৬০, ২৫:৩৮, ২৬:১২৩-১৪০, ২৯:৩৮, ৪৬:২১-২৬, ৫৪:১-২১, 
৬৯:৪- ৮। 
 
৬)  লূি (আ:) এর গ্ি, গোট আয়াি  (কেিমক্ষ)=  ৬৪ 
৭:৮০-৮৪, ১১: ৭৭-৮৩, ১৫:৬১-৭৫, ২১:৭৪-৭৫, ২৬:১৬০-১৭৫, ২৭:৫৪-৫৮, 
২৯:২৮-৩৪, ৩৭:১৩৩-১৩৮, ৫৪:৩৩। 
 
৭)  দাউদ ও গসালায়োন (আ:),  গোট আয়াি (কেিমক্ষ) = ৬১  
২১:৭৮-৮২, ২৭:১৫-৪৪, ৩৪:১০-১৪, ৩৮:১৭-২৬, ৩৮:৩০-৪০। 
 
৮)  সামলহ ও সােুমদর গ্ি,  গোট আয়াি  (কেিমক্ষ) = ৬০ 
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৭:৭৩-৭৯, ১১:৬১-৬৮, ২৬:১৪২-১৫৯, ২৭:৪৫-৫৩, ৫১:৪১-৪৫, ৫৪:২৩-৩১, ৯১::১১-
১৪। 
 
৯) োদাময়মনর গোময়ি (আ:),  গোট আয়া(কেিমক্ষ)ি  = ৩৮ 
৭:৮৫-৯৪, ১১:৮৪- ৯৫, ২৬:১৭৬-১৯১। 
 
১০)  ঈসা োিা েবরয়ে, গোট আয়াি  (কেিমক্ষ) = ২০ 
১৯:১৬-৩৪, ২১:৯১। 
 
১১)  জুল-কারনাইমনর গ্ি, গোট আয়াি (কেিমক্ষ) = ১৮ 
১৮:৮৩-৯৮, ২১:৮৭- ৮৮। 
 
১২)  জাকাবরয়া (আ:),  গোট আয়াি  (কেিমক্ষ) = ১৫ : 
১৯:২-১৫. ২১:৮৯। 
 
১৩)  নূমহর িমর আমরক সম্প্রদাময়র গ্ি, গোট আয়াি  (কেিমক্ষ)= ১১ 
 ২৩:৩১-৪১। 
 
১৪)  ইউনুস (আ:) এর গ্ি,  গোট আয়াি (কেিমক্ষ) = ১০ 
  ৩৭:১৩৯-১৪৮। 
 
১৫)  ইবলয়াস (আ:),  গোট আয়াি (কেিমক্ষ)  = ১০  
৩৭:১২৩-১৩২। 
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১৬) অনযানয গ্ি: 
আয়ুি (আ:), ইসোইল (আ:), ইবদ্রস (আ:), ঈসা (আ:), গলাকোন (আ:), ইউসুফ (আ:), 
সািাহর িাবসন্দামদর গ্ি, ইয়াযুদ–োযুদ:, কারুন - ইিযাবদ। 
 
>>> িংে িরম্পরায় শুমন আসা িুরাকামলর এমহন েুহাম্মমদর গ্িগুমলামক িার 
“নিুয়মির প্রোণ”এিং িাাঁমক নিী িমল স্বীকার কমর না গনয়ামক অিরাধ্ আখযা গদয়া 
সমূ্পণম অমযৌবক্তক। বকন্তু প্রিক্তা েুহাম্মদ কুরাইেমদরমক শুধু্ অিরাধ্ী সািযস্ত কমরই 
ক্ষান্ত হনবন। কমরবেমলন উিযুমিবর িাবচ্ছলয, েীবি প্রদেমন, হুেবক, োসানী, ত্রাস, হিযা, 
হােলা ও সম্পকমমচ্ছমদর আমদে। িােক, আিনারা এমহন গ্িগুমলামক িূিমিিমীমদর 
উিকথা োড়া আর কীোমি েূলযায়ন করমিন? আিনারা বক এমহন গ্িকারমক নিী 
বহসামি স্বীকার কমর বনমিন? 
 
বিিীয় অবেমযাগ্: েুহাম্মদ বনমজ কুরান রিনা কমরমেন এিং অমনযরাও িামক সাহামযয 
কমরমে 
 
েুহাম্মমদর দািীর অসারিার স্বিমক্ষ অবিশ্বাসীরা িার বিরুমদ্ধ বিিীয় গয অবেমযাগ্বট 
করমিন িা হমলা, “'েুহাম্মদ যা প্রিার করমেন, িা িার বনমজরই কথা'। েুহাম্মদ 
বনমজ িা রিনা কমরমে এিং অনয  গলামকরাও িামক সাহাযয কমরমে”। েুহাম্মমদর 
(আোহ) োষায়: 
 
২৫:৪- কামফররা িমল, এটা বেথযা তি নয়, যা বিবন উদ্ভািন কমরমেন এিং অনয 
গলামকরা িাাঁমক সাহাযয কমরমে। অিেযই িারা অবিিার ও বেথযার আশ্রয় বনময়মে।   
 

৪৪:১৪- অিাঃির িারা িামক িৃষ্ঠপ্রদেমন কমর এিং িমল, গস গিা উম্মাদ-বেখামনা কথা 
িমল।   
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১১:৩৫- িারা বক িমল? আিবন গকারআন রিনা কমর এমনমেন? আিবন িমল বদন 
আবে যবদ রিনা কমর এমন থাবক, িমি গস অিরাধ্ আোর, আর গিােরা গযসি অিরাধ্ 
কর িার সামথ আোর গকান সম্পকম গনই।   
 
৪৬:৭-৮- যখন িামদরমক আোর সুস্পষ্ট আয়ািসেূহ িাে কমর শুনামনা হয়, িখন 
সিয আগ্েন করার ির কামফররা িমল, এ গিা প্রকােয জাদু।  িারা বক িমল গয, 
রসূল এমক রিনা কমরমে? িলুন, যবদ আবে রিনা কমর থাবক, িমি গিােরা আোহর 
োবস্ত গথমক আোমক রক্ষা করার অবধ্কারী নও। --- 
 
৫২:৩৩- এই গকারআন গস বনমজ রিনা কমরমে? িরং িারা অবিশ্বাসী।   
 
এমহন অবেমযামগ্র জিামি প্রিক্তা েুহাম্মদ (আোহ) আত্মিক্ষ সেথমমন বদমচ্ছন  
তকবফয়ি: 
 
৬৯:৪০-৪৩- বনশ্চয়ই এই গকারআন একজন সম্মাবনি রসূমলর আনীি। এিং এটা 
গকান কবির কালাে নয়; গিােরা কেই বিশ্বাস কর। এিং এটা গকান অিীবন্দ্রয় িাদীর 
কথা নয়; গিােরা কেই অনুধ্ািন কর। এটা বিশ্বিালনকিমার কাে গথমক অিিীণম।   
 
২১:৫- এোড়া িারা আরও িমলাঃ অলীক স্বপ্ন; না গস বেথযা উদ্ভািন কমরমে, না গস 
একজন কবি। অিএি গস আোমদর কামে গকান বনদেমন আনয়ন করুক, গযেন বনদেমন 
সহ আগ্েন কমরবেমলন িূিমিিমীগ্ন।   
 
>>> গয গকামনা বিন্তােীল োনুষই জামনন গয, আমলািয তকবফয়িগুমলা স্বগ্মিাবক্ত। 
সদুির নয়। কুরাইেরা েুহাম্মমদর (আোহ) এমহন জিামি স্বাোবিকোমিই গকামনা 
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বিশ্বাসমযাগ্যিা খুাঁমজ িানবন। িাাঁরা দৃঢ়োমি বিশ্বাস করমিন গয, েুহাম্মদ বনমজ িাবনময় 
িাবনময় আোহর নামে িার বনমজরই 'িাণী' প্রিার কমর িমলমেন। িাাঁরা েুহাম্মমদর 
কামে িার নিুয়মির প্রোণ দািী করমলন। বনাঃসমন্দমহ যুবক্তসংগ্ি দািী। প্রিুযিমর 
েুহাম্মদ িামদরমক কী জিাি বদময়বেমলন, িার বিস্তাবরি িণমনা কুরামন বলবিিদ্ধ আমে। 
েুহাম্মদ গয শুধু্ িূিমিিমী নিীমদর অনুরূি 'বনদেমন' আনয়মন িযথম হময়বেমলন িাইই 
নয়, জিামি হুেবক-োসাবন ও েীবি প্রদেমনও িাদ রামখনবন। এ বিষময় বিস্তাবরি 
আমলািনা করমিা 'গোমজজা িমত্ব'। 
 
েুহাম্মদ আরও দািী কমরমেন গয, সমূ্পণম কুরান িার আোহর কামে বলবখি আমে 
"সম্মাবনি, উচ্চ িবিত্র িত্রসেূমহ" (৮০:১৩-১৫)। িার এই দািীর সিযিার প্রোণস্বরূি 
কুরাইেরা েুহাম্মদমক আহ্বান কমরবেমলন 'সমূ্পণম বকিািবট' একিামর নাবজল করমি। 
যবদ িাণীগুমলা আমগ্ গথমকই গলখা থামক, িমি েুহাম্মদ সমূ্পণম কুরান একসমে অিিীণম 
করমি িারমিন। আর যবদ গস "বিবেন্ন ঘটনার িবরমপ্রবক্ষমি" একটু একটু কমর িা 
অিিীণম কমরন িমি িা েুহাম্মমদর বনমজর িা অমনযর সাহাযয িানামনা। প্রিক্তা 
েুহাম্মমদর (আোহ) োষায়, 
 
২৫:৩২- “ সিয প্রিযাখানকারীরা িমল, িাাঁর প্রবি সেগ্র গকারআন একদফায় অিিীণম 
হল না গকন?” 
 
জিামি েুহাম্মমদর (আোহ) তকবফয়ি, 
 
“আবে এেবনোমি অিিীণম কমরবে এিং ক্রমে ক্রমে আিৃবি কমরবে আিনার 
অন্তকরণমক েজিুি করার জমনয”(২৫:৩২)। 
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>>> এমহন তকবফয়ি কী আমদৌ বিশ্বাস গযাগ্য? এক বদমক েুহাম্মদ দািী করমেন, বিবন 
সৃবষ্টকিমার বিমেষ সৃবষ্ট, গশ্রষ্ঠ নিী। বকন্তু গসই বিমেষ সৃবষ্টর ৪০ িরিিমী িয়মসও িাাঁর 
িবণমি সৃবষ্টকিমাবট িাাঁমক "েজিুি" অন্তাঃকরমণর অবধ্কারী করমি িযথম!  িযথম গসই 
সৃবষ্টকিমাবট  “অ-েজিুি অন্তাঃকরমণর অবধ্কারী েুহাম্মমদর উির  সমূ্পণম কুরান এক 
সমে অিিীণম না কমর বিবেন্ন ঘটনার িবরমপ্রবক্ষমি একটু একটু নাবজল করমেন! 
কারণ? যামি িাাঁর নিীর অন্তাঃকরণ েজিুি হয়”! এ উদ্ভট দািী কী আমদৌ 
বিশ্বাসমযাগ্য? এখামনই গেষ নয়! গয সৃবষ্টকিমা নিীর েনমকই েজিুি করমি িযথম,  
গসই  আিার িরক্ষমণই  িার গসই িানী যবদ “সাধ্ারণ জনগ্ণ”বিশ্বাস না কমরন িমি 
িামদরমক করমে অবেোি! করমে কামন-গিামখ-অন্তাঃকরমন বসল গেমর গহদাময়ি গথমক 
িবঞ্চি, হুেবক বদমচ্ছ কমোর োবস্তর (২:৭)! এসি উদ্ভট যুবক্ত বিশ্ব-ব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমামক 
(যবদ থামক) বনময় গস্রফ িাোসা িই আর বকেু বক হমি িামর? 
 
প্রিক্তা েুহাম্মদ (আোহ) আত্মিক্ষ সেথমমন আরও তকবফয়ি বদময়মেন,    
 
১৬: ১০৩- আবে গিা োলোমিই জাবন গয, িারা িমলাঃ িামক জবনক িযবক্ত বেক্ষা 
গদয়। যার বদমক িারা ইবেি কমর, িার োষা গিা আরিী নয় এিং এ গকারআন 
িবরষ্কার আরিী োষায়।   
 
>>> েক্কায় িসিাসকারী এক বিমদেী বিষ্টামনর কাোমরর (Blacksmith) গদাকান বেল। 
গযখামন বিবন গঘাড়ার কু্ষর তিবর করমিন। েুহাম্মদ গসই গদাকামন প্রায়োঃই আনামগ্ানা 
করমিন। কুরাইেমদর দািী, ঐ অনারািীর কামে েুহাম্মদ ধ্েমীয় অমনক কাবহনী বেমখ 
িরিিমীমি িা আোহর িাণী িমল প্রিার করমিন। কুরাইেমদর এমহন অবেমযামগ্র 
িবরমপ্রবক্ষমি গসই বিমদেী গলাকবটমক উমেশ্য কমরই উিবরউক্ত আয়ািবট নাবজল হ্যয়। 
গযমহিু গলাকবট গসখামন কাোমরর িযিসা করমিন, গযৌবক্তকোমিই ধ্ারণা হয় গয, 
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গলাকবট আরবি োষা রপ্ত কমরবেমলন। যবদ ধ্মরও বনই গয, ঐ িযবক্তবট আরবি োষায় 
অনবেজ্ঞ, িথাবি ঐ োনুষবটর কাে গথমক গদাোষীর োধ্যমে িথয গজমন িা আরবি 
োষায় িয়ান করা যামি না, এেন যুবক্ত খুিই হাসযকর। 
 
েুহাম্মদ োড়াও কুরামনর অনযানয সম্ভািয রিনাকারীমদর সম্মমন্ধ জানমি আগ্রহী 
িােকমদর গলখক আিুল কামেমের িথযসেৃদ্ধ গ্মিষণাধ্েমী "Who Authored the 
Quran" প্রিন্ধবট িড়ার অনুমরাধ্ করবে। 
 
গকামনা েুক্তিুবদ্ধসম্পন্ন োনুষই েুহাম্মমদর (আোহ) প্রিাবরি এমহন গ্ি ও তকবফয়িমক 
সৃবষ্টকিমার িাণী িমল বিশ্বাস করমিন না। কুরাইেরাও বিশ্বাস কমরনবন। িাাঁরা 
েুহাম্মমদর কামে গিৌরাবণক নিীমদর অনুরূি অমলৌবকক বকেু িার নিুয়মির প্রোণ 
বহসামি উিস্থািন করমি িমলবেমলন। এ গক্ষমত্র কুরাইেমদর আিরণ বেল খুিই 
যুবক্তসম্মি। গয গকামনা েুক্তিুবদ্ধর োনুষই এমহন দাবিদার ও গ্িকামরর কামে অনুরূি 
প্রোণ স্বাোবিকোমিই িাইমি িামরন। প্রিুযিমর প্রিক্তা েুহাম্মদ িামদরমক কী জিাি 
ও হুেবক-োসানী-েীবি প্রদেমন কমরবেমলন, িার বিেদ বিিরণ কুরামন বলবিিদ্ধ আমে। 
 
েুহাম্মদ এিং িাাঁর বিশ্বামস বিশ্বাসী েুসলোমনরা কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর "জাবহবলয়া 
(অন্ধকার-যুগ্/জীি)" আখযা গদয়। গয গকামনা ইসলােী প্রিারণায় িাাঁমদরমক করা হয় 
িুচ্ছ-িাবচ্ছলয! সবিযই বক িাাঁরা অসাধু্-অোনুষ-অসহনেীল-োনিিাহীন বনমিমাধ্ 
বেমলন? এ বিষময় বিস্তাবরি আমলািনা করমিা 'আইয়ামে জামহবলয়াি িত্ত্ব' িমিম। 
 
 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১৮: এ গসই বকিাি যামি গকামনাই সমন্দহ 
গনই!– দুই 

 

 
 

স্বমঘাবষি আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) িাাঁর আোহর উদৃ্ধবি বদময় গয িাণীগুমলা 
প্রিার কমরবেমলন, িামি অবিশ্বাসীরা গকন "সমন্দহ গিাষণ" করমিন, িা কুরামন 
অিযন্ত স্পষ্ট। িামদর বিনবট অবেমযামগ্র প্রথে দুইবটর আমলািনা আমগ্র িমিম 
(সপ্তদে) করা হময়মে। েুক্তবিন্তার িােকরা বনশ্চয়ই অনুধ্ািন করমি িারমেন গয, 
অবিশ্বাসীমদর অবেমযাগ্ গুমলা বেল যথাথম। িামদর গস অবেমযামগ্র গকামনা সদুিরই 
েুহাম্মদ (আোহ) বদমি িামরনবন। িামদর িৃিীয় অবেমযাগ্বট বেল সিমিময় গুরুির! 
 
িৃিীয় অবেমযাগ্: েুহাম্মদ গপ্রবরি িযবক্ত নন, গস  বেথযািাদী, উোদ / যাদুগ্রস্ত 
 
প্রিক্তা েুহাম্মমদর (আোহ) োষায়: 
 
বেথযািাদী 
২২:৪২- িারা যবদ আিনামক বেথযািাদী িমল, িমি িামদর িূমিম বেথযািাদী িমলমে 
কওমে নূহ, আদ, সােুদ,   
২৯:১৮- গিােরা যবদ বেথযািাদী িল, িমি গিাোমদর িূিমিিমীরাও গিা বেথযািাদী 
িমলমে। স্পষ্টোমি িয়গ্াে গিৌমে গদয়াই গিা রসূমলর দাবয়ত্ব।   
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৩৪:৪৩- যখন িামদর কামে আোর সুস্পষ্ট আয়াি সেূহ গিলাওয়াি করা হয়, িখন 
িারা িমল, গিাোমদর িাি-দাদারা যার এিাদি করি এ গলাকবট গয িা গথমক 
গিাোমদরমক িাধ্া বদমি িায়। িারা আরও িমল, এটা েনগ্ড়া বেথযা তি নয়। আর 
কামফরমদর কামে যখন সিয আগ্েন কমর, িখন িারা িমল, এমিা এক সুস্পষ্ট যাদু।   
৩৫:৪- িারা যবদ আিনামক বেথযািাদী িমল, িমি আিনার িূিমিিমী িয়গ্ম্বরগ্ণমকও 
গিা বেথযািাদী িলা হময়বেল। আোহর প্রবিই যািিীয় বিষয় প্রিযািবিমি হয়। 
৩৮:৪- িারা বিস্ময়মিাধ্ কমর গয, িামদরই কামে িামদর েমধ্য গথমক একজন 
সিকমকারী আগ্েন কমরমেন। আর কামফররা িমল এ-গিা এক বেথযািারী যাদুকর। 
 
উম্মাদ 
১৫:৬- িারা িললাঃ গহ ঐ িযবক্ত, যার প্রবি গকারআন নাবযল হময়মে, আিবন গিা 
একজন  উম্মাদ। 
২৩:৭০- না িারা িমল গয, বিবন িাগ্ল ? িরং বিবন িামদর কামে সিয বনময় আগ্েন 
কমরমেন এিং িামদর অবধ্কাংে সিযমক অিেন্দ কমর।   
৩৪:৭-৮ -কামফররা িমল,--- গস আোহ সম্পমকম বেথযা িমল, না হয় গস উম্মাদ এিং 
যারা িরকামল অবিশ্বাসী, িারা আযামি ও গঘার িথভ্রষ্টিায় িবিি আমে। 
৩৭:৩৬- িলি, আেরা বক এক উম্মাদ কবির কথায় আোমদর উিাসযমদরমক িবরিযাগ্ 
করি। 
৬৮:৫১- কামফররা যখন গকারআন শুমন, িখন িারা িামদর দৃবষ্ট িারা গযন আিনামক 
আোড় বদময় গফমল বদমি এিং িারা িমলাঃ গস গিা একজন িাগ্ল।   
 

যাদুগ্রস্ত (Bewitched) 
১৭:৪৭- যখন িারা কান গিমি আিনার কথা গোমন, িখন িারা গকন কান গিমি িা 
গোমন, িা আবে োল জাবন এিং এও জাবন গগ্ািমন আমলািনাকামল যখন জামলেরা 
িমল, গিােরা গিা এক যাদুগ্রস্ত িযবক্তর অনুসরণ করে। 
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২৫:৮- জামলেরা িমল, গিােরা গিা একজন  যাদুগ্রস্ত িযবক্তরই অনুসরণ করে। 
 
>>> িােক, অবিশ্বাসীমদর কথা আিািি স্থবগ্ি গরমখ বিশ্বাসী েুবেনমদর উদৃ্ধবি জানা 
যাক। বিবেষ্ট েুসবলে ঐবিহাবসক ও হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) এর সিমপ্রথে িূণমাে 
জীিনীকার েুহাম্মদ ইিমন ইোক (৭০৪-৭৬৮) বলমখমেন: 
েুহাম্মমদর দুধ্ োিা হাবলো জাবনময়মেন, 
 
    ‘িার (হাবলোর গেমল) বিিা আোমক িলমলন, "আবে েবিি এই গেমি গয,  
গেমলবট (েুহাম্মদ) েবস্তষ্ক গরাগ্গ্রস্ত (stroke), িবরবস্থবি খারাি হওয়ার িূমিমই িামক 
িার িবরিামরর কামে গফরি বদময় এমসা।" িাই আেরা িামক িার োময়র কামে 
গফরি বদমি গগ্লাে। িার ো আোমদর বজমজ্ঞস করমলন, গকন আেরা িামক গফরি 
বনময় এমসবে যবদও িার কলযাণ কােনায় আবে উবিে এিং িামক আবে আোর কামে 
রাখমি ইচু্ছক। আবে িামক (েুহাম্মমদর ো আবেনা) িললাে, "এিবদন ঈশ্বর আোর 
গেমলমক িাাঁবিময়মে এিং আবে আোর কিমিয কমরবে। আবে েবিি এই গেমি গয বিিদ 
িামক স্পেম করমি। িাই আিনার বনমদমে গোিামিক আবে িামক (েুহাম্মদ) আিনার 
কামে গফরি বনময় এমসবে।" বিবন জানমি িাইমলন আসমল কী ঘমটমে এিং গসই 
কারণবট িাাঁমক জানািার িূিম িযমন্ত বিবন আোমক স্ববস্ত গদনবন। বিবন জানমি িাইমলন, 
আবে িাাঁমক (েুহাম্মদ) বিোিগ্রস্ত (Possessed demon) গজমন েীি বক না। আবে 
জিামি িললাে, 'হযাাঁ।' বিবন িলমলন, গকামনা বিোমির সাধ্য নাই গয আোর গেমলমক 
স্পেম কমর... (িারির উদ্ভট/অমলৌবকক বকচ্ছা)।   - (অনুিাদ: গলখক) 
(His father said to me, "I am afraid that this child has had a stroke, 
so take him back to his family before the result appears."  So we 
picked him up and took him to his mother who asked why we had 
brought him when I had been anxious for his welfare and desirous 
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of keeping him with me.  I said to her, "God has let my son live so 
far and I have done my duty. I am afraid that ill will befall him, so 
I have brought him back o you as you wished."  She asked me what 
happened and gave me no peace until I told her.  When she asked 
if I feared a demon possessed him, I replied that I did.  She answered 
that no demon had any power over her son who had a great future 
over him, and then she told how when she was pregnant with him 
a light went out from her which illuminated the castles of Busra in 
Syria and she had borne him with the least difficulty imaginable. 
When she bore him he put his hands on the ground lifting his head 
towards the heavens. "Leave him then and go in peace," she said.']  
 
Reference:  Ibne Hisham (d 833 CE) ‘Sirat Rasul Allah -byIbne Ishaq 
(704-768) ed M al Saqqa et al, Cairo, 1936.  Translated by A. 
Guillaume, Oxford university press, First Published 1955. Page - 72) 
 

সবহ িুখারী, েবলউে: ৪, িই ৫৩, নম্বর ৪০০ 
 

 আময়ো হমি িবণমি,   
 একদা নিী এেন যাদু-গ্রস্ত হময়বেমলন গয, ভ্রমের িমে এেন সি কামজর কথা বিবন 
কমরমেন িমল িলমিন, যা বিবন আমদৌ কমরনবন। (অনুিাদ: গলখক) 
সবহ িুখারী, েবলউে: ৪, িই ৫৪, নম্বর ৪৯০  
 
আময়ো হমি িবণমি,                                             
 



 

 

P
ag

e1
7

1
 

    নিীর ওির যাদুর আের হমল ভ্রমের িমে এেন সি কামজর কথা বিবন কমরমেন 
িমল িলমিন, যা বিবন আমদৌ কমরনবন। একদা বিবন অমনকক্ষণ প্রাথমনার ির গঘাষণা 
করমলন, "আোহর ইচ্ছায় আবে আোর গরামগ্র উিেে জাবন। দুই িযবক্ত আোর কামে 
(স্বমপ্ন) এমস িসমলা, একজন আোর বেয়মর আর আমরকজন আোর িাময়র কামে। 
 
    একজন অিরজনমক িলমলা,"এই গলাকবটর কী অসুখ?"                    
 
    অিরজন িলমলা, "গস যাদুগ্রস্ত।"                                     
 
    প্রথে জন িলমলা,"গক িামক যাদু কমরমে?"                             
 
    অিরজন িলমলা,"লুিাময়দ বিন আল-আসাে।"                             
 
    প্রথে জন বজমজ্ঞস করমলা, "কী বদময়?"                                 
 
    জিামি অনযজন িলমলা, "একটা বিরুবন, িার সামথ জড়ামনা িুল এিং গখজুর 
গ্ামের োল।"  
 
    প্রথে জন িলমলা, "গকাথায় গসটা?"                                  
 
    অিরজন উির বদল, "গসটা ধ্াওয়ামনর কুয়ায়।" 
    নিী িাবড় গথমক গিবরময় গগ্মলন, িারির বফমর এমস আোমক িলমলন, "গখজুর 
গ্ােগুমলা (কুয়ার িামের) বেল েয়িামনর োথার েি।"                           
    আবে বজমজ্ঞস করলাে, "আিবন বক ঐ যাদুর সােগ্রীগুমলামক িুমলমেন?"             
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    বিবন িলমলন, "না, কারণ আোহ আোর বনরােয় কমরমেন এিং আবে েবিি গয, 
এই কাজবট োনুমষর ক্ষবির কারণ হমি।"                                  
    িমর এই কুয়াবটমক োবট িািা বদময় েরাট করা হময়বেল।'                       
(অনুিাদ: গলখক) 
 
>>> সুিরাং গয বিষয়বট অিযন্ত স্পষ্ট, িা হমলা, শুধু্ অবিশ্বাসীরাই নয়, েুহাম্মমদর দুধ্-
োিা হাবলো এিং িার সিমিময় বপ্রয় সহধ্েমীবন আময়ো (রাাঃ) ও আোমদর জানামচ্ছন 
গয, গসই গোটকাল গথমকই োমে োমে েুহাম্মদ অস্বাোবিক আিরণ করমিন। িাস্তমি 
গয কাজ বিবন কমরনবন, িাইই কমরমেন িমল দািী করমিন। 
 
জ্ঞান অজমমন উৎসাহ গজাগ্ামনার বনবেি সেগ্র কুরামন একবটও স্পষ্ট িাণী গনই (আশ্চযম 
নয় গকন েুসলোমনরা বেক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞামন-বিজ্ঞামন িৃবথিীর সিমবনম্ন)! বকন্তু অবিজ্ঞাবনক 
অেরীরী বজনমদর নামে একবট িূণম সুরা কুরামন বিদযোন (৭২ নম্বর)। প্রিক্তা েুহাম্মদ 
(আোহ) গঘাষণা বদময়মেন: 
 
    ৭২: ১-১৫- “-- বজনমদর একবট দল গকারআন শ্রিণ কমরমে, অিাঃির িারা 
িমলমোঃ আেরা বিস্ময়কর গকারআন শ্রিণ কমরবে;   যা সৎিথ প্রদেমন কমর। ফমল 
আেরা িামি বিশ্বাস স্থািন কমরবে। আেরা কখনও আোমদর িালনকিমার সামথ 
কাউমক েরীক করি না।   এিং আরও বিশ্বাস কবর গয, আোমদর িালনকিমার েহান 
েযমাদা সিার উমর্ধ্ম। বিবন গকান িেী গ্রহণ কমরনবন এিং িাাঁর গকান সন্তান গনই।  
আোমদর েমধ্য বনমিমামধ্রা আোহ িা’আলা সম্পমকম িাড়ািাবড়র কথািািমা িলি।   
অথি আেরা েমন করিাে, োনুষ ও বজন কখনও আোহ িা’আলা সম্পমকম বেথযা 
িলমি িামর না।  অমনক োনুষ অমনক বজমনর আশ্রয় বনি, ফমল িারা বজনমদর 
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আেম্ভবরিা িাবড়ময় বদি। িারা ধ্ারণা করি, গযেন গিােরা োনমিরা ধ্ারণা কর গয, 
েৃিুযর ির আোহ িাআলা কখনও কাউমক িুনরুবেি করমিন না।     
 
    আেরা আকাে িযমমিক্ষণ করবে, অিাঃির গদখমি গিময়বে গয, কমোর প্রহরী ও 
উল্কাবিন্ড িারা আকাে িবরিূণম।  আেরা আকামের বিবেন্ন ঘাাঁবটমি সংিাদ শ্রিণামথম 
িসিাে। এখন গকউ সংিাদ শুনমি িাইমল গস জলন্ত উল্কাবিন্ড ওাঁৎ গিমি থাকমি 
গদমখ।  আেরা জাবন না িৃবথিীিাসীমদর অেেল সাধ্ন করা অেীষ্ট, না িামদর 
িালনকিমা িামদর েেল সাধ্ন করার ইচ্ছা রামখন।  আোমদর গকউ গকউ 
সৎকেমিরায়ণ এিং গকউ গকউ এরূি নয়। আেরা বেলাে বিবেন্ন িমথ বিেক্ত। আেরা 
িুেমি গিমরবে গয, আেরা িৃবথিীমি আোহ িা’আলামক িরাস্ত করমি িারি না এিং 
িলায়ন কমরও িামক অিারক করি িরি না।  আেরা যখন সুিমথর বনমদমে শুনলাে, 
িখন িামি বিশ্বাস স্থািন করলাে। অিএি, গয িার িালনকিমার প্রবি বিশ্বাস কমর, 
গস গলাকসান ও গজার-জিমরর আেংকা কমর না। আোমদর বকেুসংখযক আজ্ঞািহ এিং 
বকেুসংখযক অনযায়কারী। যারা আজ্ঞািহ হয়, িারা সৎিথ গিমে বনময়মে। আর যারা 
অনযায়কারী, িারা গিা জাহান্নামের ইন্ধন।” 
 
>>> জ্বলন্ত উল্কাবিণ্ডমক (Meteorites) েুহাম্মদ বজন/েয়িান িাড়ামনার হাবিয়ার িমল 
আখযাবয়ি কমরবেমলন (বিস্তাবরি বিিীয় িমিম)। 
 
বজনমদর বনময় কুরামন আরও গয আয়ািগুমলা আমে, গসগুমলা হমচ্ছ: 
 

১৫:২৭-২৮- --এিং বজনমক এর আমগ্ লু এর আগুমনর িারা সৃবজি কমরবে।   
৩৪:১২- আর আবে গসালায়োমনর অধ্ীন কমরবেলাে িায়ুমক, যা সকামল এক োমসর 
িথ এিং বিকামল এক োমসর িথ অবিক্রে করি। আবে িার জমনয গ্বলি িাোর 
এক েরণা প্রিাবহি কমরবেলাে। কিক বজন িার সােমন কাজ করি িার িালনকিমার 
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আমদমে। িামদর গয গকউ আোর আমদে অোনয করমি, আবে জ্বলন্ত অবের-োবস্ত 
আস্বাদন করাি। 
৩৭:১৫৮- িারা আোহ ও বজ্বনমদর েমধ্য সম্পকম সািযস্ত কমরমে, অথি বজ্বমনরা জামন 
গয, িারা গগ্রফিার হময় আসমি।   
৫১:৫৬- আোর এিাদি করার জনযই আবে োনি ও বজন জাবি সৃবষ্ট কমরবে।   
 
এ োড়াও, 
৬:১০০, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ২৭:৩৮-৩৯, ৪৬:২৯-৩০, ৫৫:৩১-৩৫ - ইিযাবদ। 
 
>>> সুরা বজমনর োমন নজুমল ইোে িুখারী (সবহ িুখারী, ৬:৬০:৪৪৩) আোমদর 
জানামচ্ছন গয, হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) িাাঁর সেীমদর বনময় উকাজ িাজামর যাওয়ার িমথ 
নাখলা নােক স্থামন ফজর নাোজরি অিস্থায় বজনমদর একবট দল (িাাঁর সামথ সাক্ষামি) 
কুরামনর েহান িাণী শুমন বিমোবহি গহান। িারা কুরামনর বেক গকান আয়ািবট এিং 
কিটুকু শুমনবেমলন, িার উমেখ এ হাবদমস গনই। ফজর নাোয োত্র িার রাকাি। এই 
অি সেময় এই অেরীরীরা গয খুি গিবে বকেু শুনমি িামরনবন, িা সহমজই অনুমেয়। 
 
িরািমরর েিই েুহাম্মমদর আমেিামে অিবস্থি অনযানয সাহািীমদর গকউই এই 
জীিবটমক গদমখনবন। বকংিা িামদর কমথািকথনও গোমননবন। েুহাম্মদ একাই িা 
শুমনমেন ও গদমখমেন। বিবকৎসা বিজ্ঞামন এই োনবসক উিসগ্মবটমক দৃবষ্ট ও শ্রিণ 
েবক্তর বিভ্রে (Visual and auditory Hallucination) নামে আখযাবয়ি করা হয়। 
বজমনর অবস্তত্ব প্রোবণি না হমলও এক বিমেষ ধ্রমনর োনবসক রুগ্ীরা গয এই েবিভ্রে 
উিসমগ্মর বেকার, িা বিবকৎসা বিজ্ঞামন আজ প্রোবণি। 
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সুিরাং অবিশ্বাসীরা েুহাম্মদমক গকন "িাগ্ল" িমল আখযাবয়ি করমিন িার িযাখযা 
কুরান-হাবদমসই বিদযোন। 
 
েুহাম্মমদর জীিনী বনময় হাজার-হাজার বেথযািার ও অবিকথা (Myth) সাধ্ারণ োনুমষর 
েুমখ েুমখ। প্রশ্ন হমলা,  গকন এ বেথযািার?  গকন এ অবিকথা? এর কারণ িুেমি 
হমল আোমদরমক আিারও বফমর গযমি হমি ইসলামের গেৌবলক বেক্ষায়। ইসলামের 
প্রাথবেক সংজ্ঞা অনুযায়ী েুহাম্মমদর (আোহ) িেযিা স্বীকার িাধ্যিােূলক এিং িাাঁর 
প্রেংসা করমি হমি িাধ্যিােূলকোমি। িাকস্বাধ্ীনিা ও েুক্তবিন্তার সুমযাগ্ সমূ্পণমরূমি 
রবহি! 
 
প্রিক্তা েুহাম্মদ িার আোহর উদৃ্ধবি বদময় কুরামন িহুিার বনমজই বনমজর েূয়সী প্রেংসা 
কমরমেন। 'েহান িবরমত্রর অবধ্কারী (৬৮:৪); বিশ্বাসোজন (৮১:২১); বিশ্বিাসীর রহেি 
(২১:১০৭); সেগ্র োনিজাবির সুসংিাদািা (৩৩:৪৫); উজ্জ্বল প্রদীি (৩৩:৪৬)’- 
ইিযাবদ, ইিযাবদ স্বমঘাবষি বিমেষমণ আখযাবয়ি কমরমেন বনমজমক। বকন্তু বনজমলা সিয 
হমলা, কুরামনর অসংখয িাণী ও বসরাি-হাবদমসর নৃেংস-অোনবিক ঘটনার িণমনা 
েুহাম্মমদর এ সকল দািীর অসাড়িার উজ্জ্বল সাক্ষী! অবিশ্বাসীরা েুহাম্মদমক জানমিন 
একজন বেথযািাদী ও জাবলয়াি (Forger) রূমি। অসংখয িামকয েুহাম্মদ অবিশ্বাসীমদর 
করমেন অবেোি (একাদে িিম) । গনিৃত্ব বদময়মেন বনরীহ িাবণজয গফরি কামফলায় 
ডাকাবি, সম্পবি লুট, েূবেদখল, সন্ত্রাস ও খুমনর েি িীেৎস কেমকামণ্ড (িাদে িিম)! 
গয গকান সাধ্ারণ বিমিকিান োনুষই জামনন গয, গকামনা িযবক্তর 'স্বমঘাবষি আত্ম-
প্রেংসা' গকামনাক্রমেই গসই িযবক্তর সিযিাবদিার প্রোণ হমি িামর না। অনযবদমক 
প্রিযক্ষদেমীর সামক্ষযর গ্রহণমযাগ্যিামক অস্বীকার করার গকামনাই অিকাে গনই। এেি 
িবরবস্থবিমি েুহাম্মমদর িাণীমক অভ্রান্ত ও িাাঁমক বিশ্বাসী, সিযিাদী, িবরত্রিান ও 
রহেমির আধ্ার বহসামি প্রবিবষ্ঠি করার উিায় কী? 
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উিায় োত্র দুবট: 
 
১)  হুেবক-েীবি ও েবক্ত প্রময়ামগ্র োধ্যমে সোমলািনাকারীমদর কমোর হমস্ত দেন। 
যামি বিরুদ্ধিাদীরা গকামনারূি বিরূি েন্তমিযর সাহসই না িায়! 
২)  গনবিিািক িথযগুমলামক গগ্ািন অথিা বিবেন্ন কসরমির োধ্যমে তিধ্িা গদয়ার 
গিষ্টা। 
 
েিাব্দীর ির েিাব্দী যািি এেি িবরবস্থবি কমোরোমি বনয়ন্ত্রমণর োধ্যমে বেথযামক 
সমিযর গোড়মক প্রবিবষ্ঠি করা গয সম্ভি, িার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হমলা ইসলাে। গ্ি ১৪০০ 
িের যািি েুহাম্মদ ও িাাঁর প্রিবিমি ইসলামের সোমলািনাকারীমক অোনুবষক 
তিোবিকিায় দেন করা হময়মে। সাোবজক ও রােীয় িীড়নযমন্ত্রর োধ্যমে গস সি 
েুক্তেনামদর জজমবরি করা হময়মে োরীবরক ও োনবসক আঘামি। আজমকর িবরবস্থবিও 
গয িার িযবিক্রে নয়, িা িৃবথিীিাসী প্রবি বনয়িই প্রিযক্ষ করমেন! 
 
েুহাম্মমদর যািিীয় উদ্ভট ও অবিজ্ঞাবনক কি-কাবহনী, স্বমঘাবষি বনজমলা বেথযা আত্ম-
প্রেংসা, অেুসবলেমদর প্রবি িার যািিীয় ঘৃণা-বহংসা-ত্রাস-অোনবিক বিধ্ান– ইিযাবদ, 
ইিযাবদ যািিীয় কেমকামণ্ডর তিধ্িা গদিার প্রময়াজমনই েুহাম্মদ অনুসারী/িবণ্ডিরা গ্ি 
১৪০০ িের যািি এ দু'বট উিায় অিযন্ত বিশ্বস্তিার সমে অনুেীলন কমর আসমেন। 
সিযমক বেথযার গিড়াজামল িন্দী করার প্রময়াজমনই সৃবষ্ট কমরমেন েুহাম্মমদর জীিনী 
বনময় হাজারও বেথযািার ও অবিকথা (Myth)! ফলস্বরূি, ইসলামের ইবিহামস হাজামরা 
বেথযািামরর গিসািী!  েুহাম্মদ ও িার িাণীমক “অভ্রান্ত" প্রবিষ্ঠা করার প্রময়াজমনই 
ইসলাে বিশ্বাসীমদর িা করমি হময়মে অিীমি! করমি হমচ্ছ িিমোমন! করমি হমি 
েবিষযমি! 
 



 

 

P
ag

e1
7

7
 

েুহাম্মদ বেমলন প্রাবিষ্ঠাবনক বেক্ষার সুমযাগ্ গথমক িবঞ্চি বিিৃ-োিৃ গস্নহিবঞ্চি ৭ে 
েিাব্দীর এক আরি গিদুইন। িৃবথিীর যািিীয় োনুমষর েিই বেল িাাঁর আো-
আকাঙ্ক্ষা,  গলাে-লালসা, েুল-ভ্রাবন্ত, োল-েন্দ, োনবিক /অোনবিক ইিযাবদ যািিীয় 
গদাষ-গুণ ও দুাঃখ-গোমকর জীিন! িৃবথিীর সকল োনুমষর েি বিবনও বেমলন বিন্তা-
গিিনা-কমেম িাাঁর স্থান ও কামলর সীোিদ্ধিায়। এই িরে সিযবটমক যাাঁরাই অস্বীকার 
কমর েুহাম্মমদর যািিীয় িাণী ও কমেমর তিধ্িা গদিার জনয "ঐেী" েবক্তর িারস্থ 
হমিন, িাাঁমদরমকই ঘুরিাক গখমি হমি 'েুহাম্মদ <>আোহ<> েুহাম্মদ<>আোহ>' িমক্রর 
গগ্ালকধ্াাঁধ্ায়। 
 
বেথযািাদী/জাবলয়াি িনাে েহা-বিশ্বাসোজন (আল-আবেন) 
 
িৃবথিীর সকল ইসলাে বিশ্বাসী দৃঢ়োমি বিশ্বাস কমরন গয, েুহাম্মদ বেমলন অিযন্ত 
সিযিাদী ও  বিশ্বাসোজন!  গয গকামনা ইসলােী আমলািনা ও িকৃ্তিা-বিিৃবিমি িাাঁরা 
উচ্চস্বমর প্রিার কমরন, “অবিশ্বাসীরাও েুহাম্মমদর সিিায় েুে হময় িামক আল-আবেন 
নামে আখযাবয়ি কমরবেমলন।” 
বকন্তু কুরামন আেরা কী গদখবে? 
 
গদখবে, েুহাম্মমদর বনমজরই জিানিন্দী িাাঁর সমূ্পণম বিিরীি সাক্ষযিাহী! শুধু্ একবট িা 
দু'বট িাকয নয়, কুরামনর িহু িামকয গয-সিযবট অিযন্ত স্পষ্ট, িা হমলা েুহাম্মমদর 
িবরিাবশ্বমক প্রায় সেস্ত োনুষই েুহাম্মদমক জানমিন বেথযািাদী/জাবলয়াি বহসামি। 
ইবিহাস সাক্ষয গদয়, েক্কায় েুহাম্মমদর ১২-১৩ িেমরর অক্লান্ত প্রিারণার ফসল সমিমাচ্চ 
১৩০ জন অনুসারী। এই অিযন্ত স্বি সংখ্যক অনুসারী োড়া িার িবরিামশ্বমর অনযানয 
সিাই বেমলন অবিশ্বাসী, যাাঁরা েুহাম্মদমক বেথযািাদী রূমি আখযাবয়ি কমরবেমলন। 
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বেথযািাদী ও বিশ্বাসী দু'বট সমূ্পণম বিিরীিধ্েমী িবরত্র। বেথযািাদী িামকই িলা হয়, 
যামক বিশ্বাস করা যায় না। 
 
ইসলামের ইবিহামসর সিমিময় বনেমরমযাগ্য দবলল হমলা কুরান। গসই কুরামনরই 
আমলামক আেরা বনবিমধ্ায় িলমি িাবর, “েুহাম্মমদর আল-আেীন উিাবধ্বট ইসলামের 
হাজারও বেথযািামরর একবট!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ১৯: এ গসই বকিাি যামি গকামনাই সমন্দহ 
গনই!- বিন 

 

 
 

স্বমঘাবষি েহানিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) এর প্রিাবরি িাণীমি অবিশ্বাসীরা গকন "সমন্দহ 
গিাষণ" করমিন িার বিেদ আমলািনা আমগ্র দু'বট িমিম করা হময়মে। েুহাম্মমদরই 
জিানিন্দীর (কুরান) আমলামক গয সিযবট অিযন্ত স্পষ্ট, িা হমলা, স্বমঘাবষি আমখবর 
নিী হযরি েুহাম্মদ(সাাঃ) কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর বিনবট েূল অবেমযামগ্র গকামনাবটরই 
সদুির বদমি িামরনবন। েুক্তবিন্তার িােকরা বনশ্চয়ই অনুধ্ািন করমি িারমেন গয 
অবিশ্বাসীমদর অবেমযাগ্গুমলা বেল যথাথম! িামদর প্রমিযকবট অবেমযামগ্রই গয সুবনবদমষ্ট 
কারণ আমে িা স্বয়ং েুহাম্মমদরই িারণকৃি আত্মজীিনীগ্রমন্থর (কুরামন) িযমামলািনায় 
অিযন্ত সুস্পষ্ট! েুহাম্মদ গয োমে েমধ্যই অস্বাোবিক আিরণ করমিন গস সিযবটও 
কুরান-বসরাি-হাবদমসর আমলামক আজ প্রোবণি। োরীবরক এিং/অথিা োনবসক 
অসুস্থিার কারমণ োমে েমধ্য অস্বাোবিক আিরণ করমলও জীিমনর অবধ্কাংে সেয়ই 
েুহাম্মদ গয সুস্থ-সিল গদহ েমনর অবধ্কারী বেমলন, িা বনাঃসমন্দমহই িলা যায় 
(বিস্তাবরি িাদে িমিম)।  
 
অবিশ্বাসীমদর এমহন সমন্দহ ও অবেমযামগ্র জিামি আত্মিক্ষ সেথমমন প্রিক্তা েুহাম্মদ 
(আোহ) গয সকল কলামকৌেল অিলম্বন কমরবেমলন িা বেল েূলি: িার প্রকার: 
 
১) বদময়মেন তকবফয়ি। িারির 
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২) কমরমেন বনমজরই েূয়সী প্রেংসা। অিাঃির 
৩) হুেবক ও প্রমলােন। এিং 
৪) প্রবিিবিিা আহ্বান 
 
১) আত্মিক্ষ সেথমমন েুহাম্মমদর (আোহ) তকবফয়ি! 
 
েুহাম্মমদর (আোহ) োষায়, 
 
েুহাম্মদ অিীবন্দ্রয়িাদী নন 
৫২:২৯-৩০- অিএি, আিবন উিমদে দান করুন। আিনার িালনকিমার কৃিায় 
আিবন অিীবন্দ্রয়িাদী নন এিং উম্মাদও নন। িারা বক িলমি িায়: গস একজন কবি 
আেরা িার েৃিুয-দুঘমটনার প্রিীক্ষা করবে।                                            
 
েুহাম্মদ উম্মাদ নন 
৬৮:২- আিনার িালনকিমার অনুগ্রমহ আিবন উম্মাদ নন।   
 
েুহাম্মমদর িাণী েয়িামনর উবক্ত নয় 
৮১:২২-২৫- গিাোমদর সাথী িাগ্ল নন। বিবন গসই গফমরেিামক প্রকােয বদগ্মন্ত 
গদমখমেন।  বিবন অদৃেয বিষয় িলমি কৃিণিা কমরন না। এটা বিিাবড়ি েয়িামনর 
উবক্ত নয়।            
 
২) িারির, বনমজরই েূয়সী প্রেংসা! 
 
েুহাম্মমদর (আোহ) োষায়, 
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েুহাম্মদ েহান িবরত্রিান                                                  
৬৮:৩-৪- আিনার জমনয অিেযই রময়মে অমেষ িুরস্কার। আিবন অিেযই েহান 
িবরমত্রর অবধ্কারী। 
 
েুহাম্মদ বিশ্বিাসীর রহেি                                                 
২১:১০৭– আবে আিনামক বিশ্বিাসীর জমনয রহেি স্বরূিই গপ্ররণ কমরবে।                                                   
 
েুহাম্মদ উজ্জ্বল প্রদীিসে                                                 
৩৩:৪৫-৪৬- আবে আিনামক সেগ্র োনিজাবির জমনয সুসংিাদািা ও সিকমকারী রূমি 
িাবেময়বে এিং আোহর আমদেক্রমে িাাঁর বদমক আহিায়করূমি এিং উজ্জ্বল 
প্রদীিরূমি।         
 
েুহাম্মদ সেগ্র োনিজাবির সুসংিাদািা                                      
৩৪:২৮- আবে আিনামক সেগ্র োনিজাবির জমনয সুসংিাদািা ও সিকমকারী রূমি 
িাবেময়বে; বকন্তু অবধ্কাংে োনুষ িা জামন না।                                          
                      
েুহাম্মদ আরমের োবলমকর বনকট েযমাদাোলী-সিার োনযির-বিশ্বাসোজন          
৮১:১৯-২১- বনশ্চয় গকারআন সম্মাবনি রসূমলর আনীি িাণী, বযবন েবক্তোলী, আরমের 
োবলমকর বনকট েযমাদাোলী, সিার োনযির, গসখানকার বিশ্বাসোজন।           
 
সৃবষ্টকিমা বনমজ েুহাম্মমদর প্রবি কমরন রহেি গপ্ররণ                         
৩৩:৫৬- আোহ ও িাাঁর গফমরেিাগ্ণ নিীর প্রবি রহেি গপ্ররণ কমরন। 
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>>> আধু্বনক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিবকৎসা োমস্ত্রর উন্নবির এই যুমগ্ আধু্বনক বিবকৎসকরা 
িবরিামশ্বমর জনগ্মণর বনরািিার খাবিমর েুহাম্মমদর েি “এমহন Special" 
দািীদারমদর জরুরী বেবিমি (Psychiatric emergency) োনবসক হাসিািামলর 
িালািন্ধ কমক্ষ েবিম কমরন। 
  
৩) অি:ির, যথারীবি  হুেবক ও প্রমলােন! 
 
েুহাম্মমদর (আোহ) োষায়, 
৮৪:২০-২৫- অিএি, িামদর বক হল গয, িারা ঈোন আমন না?  যখন িামদর কামে 
গকারআন িাে করা হয়, িখন গসজদা কমর না। িরং কামফররা এর প্রবি বেথযামরাি 
কমর। িারা যা সংরক্ষণ কমর, আোহ িা জামনন। অিএি, িামদরমক যন্ত্রণাদায়ক 
োবস্তর সুসংিাদ বদন। বকন্তু যারা বিশ্বাস স্থািন কমর ও সৎকেম কমর, িামদর জনয 
রময়মে অফুরন্ত িুরস্কার।   
 
৪) এিং, প্রবিিবিিা আহ্বান (Challenge) 
 
েুহাম্মমদর (আোহ) োষায়, 
 
২: ২৩- এিদসম্পমকম যবদ গিাোমদর গকান সমন্দহ থামক যা আবে আোর িান্দার প্রবি 
অিিীণম কমরবে, িাহমল এর েি একবট সূরা রিনা কমর বনময় এস| গিাোমদর গসসি 
সাহাযযকারীমদরমক সমে নাও-এক আোহমক োড়া, যবদ গিােরা সিযিাদী হময় থামকা| 
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১০:৩৮- োনুষ বক িমল গয, এবট িাবনময় এনমে? িমল দাও, গিােরা বনময় এমসা একবট 
সূরা, আর গডামক নাও, যাদমরমক বনমি সক্ষে হও আোহ িযিীি, যবদ গিােরা 
সিযিাদী হময় থাক। 
 
১১:১৩- িারা বক িমল?  গকারআন িুবে তিরী কমরে? িুবে িল, িমি গিােরাও 
অনুরূি দেবট সূরা তিরী কমর বনময় আস এিং আোহ োড়া যামক িার গডমক নাও, 
যবদ গিাোমদর কথা সিয হময় থামক। 
 
১৭:৮৮- িলুনাঃ যবদ োনি ও বজ্বন এই গকারআমনর অনুরূি রিনা কমর আনয়মনর 
জমনয জমড়া হয়, এিং িারা িরস্পমরর সাহাযযকারী হয়; িিুও িারা কখনও এর 
অনুরূি রিনা কমর আনমি িারমি না। 
 
৫২: ৩৩-৩৪- না িারা িমলাঃ এই গকারআন গস বনমজ রিনা কমরমে? িরং িারা 
অবিশ্বাসী। যবদ িারা সিযিাদী হময় থামক, িমি এর অনুরূি গকান রিনা উিবস্থি 
করুক।   
 
>>> েুহাম্মমদর িবণমি স্রষ্টা (আোহ) িার গশ্রষ্ঠত্ব জাবহমরর িাসনায় িার অবস্তমত্ব 
অস্বীকারকারীমদর সামথ "সূরা প্রবিমযাবগ্িার িযামলে” জাবনময়মেন!  কে িমক্ষ ৫ িার! 
এ গকান স্রষ্টা গয িার অবস্তমত্ব অস্বীকারকারীমদর সামথ সুরা প্রবিমযাবগ্িার আহ্বান 
জানামচ্ছন? 
 
প্রিক্তা বক জানমিন গয আোমদর এই দৃেযোন জগ্িবটই ৯৩০০ গকাবট আমলাক-িষম 
িবরিৃি একবট স্থান? (এক আমলাক িষম = েয়ে হাজার গকাবট (Six Trillion) োইল) 
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প্রিক্তা বক জানমিন গয আোমদর এই জগ্িবট হমি িামর অনন্ত-েহাবিমশ্বর 
(Multiverse) গকাবট গকাবট অনুরূি েহাবিমশ্বর একবট? 
প্রিক্তা বক জানমিন গয এ োড়াও আমে অদৃেযোন জগ্ি: অণু, িরোণু, গকায়াকম, 
গকাষ-DNA/RNA, ডাকম েযাটার - ইিযাবদ, ইিযাবদ, ইিযাবদ? 
প্রিক্তা বক জানমিন গয োনুমষর এই আিাসস্থলবট অিযন্ত কু্ষদ্রাবিকু্ষদ্র একবট স্থান? 
প্রিক্তা বক জানমিন গয োনুষ নামের এই প্রজাবিবট িিমোমন জীবিি দৃেযোন ১৭ লক্ষ 
প্রজাবির একবট? এ োড়াও আমে োইরাস-িযাকমটবরয়ার অদৃেয জগ্ৎ? 
বিবন বক কিনা করমি গিমরবেমলন গয গয-োনুমষর সামথ গস "প্রবিমযাবগ্িার" আহ্বান 
জানামচ্ছন িার উদ্ভি হময়মে োত্র দুই লক্ষ িের আমগ্? বিশ্বসৃবষ্টর ১৩৫০ গকাবট িের 
িমর? আর িারা কবিিা গলখা শুরু কমরমে সাোনয কময়ক হাজার িের আমগ্? 
 
এ িথযগুমলার গয গকামনা একবটর সবেক জিাি জানা থাকমল োনুমষর সামথ 
"প্রবিমযাবগ্িা" আহ্বামনর আমগ্ বিবন বনমজই বনমজমক বধ্ক্কার বদমিন! 
 
এই সুবিোল িেকপ্রদ বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর আমদৌ গকামনা সৃবষ্টকিমা আমে, এেন গকামনা প্রোণ 
নাই। আধু্বনক বিজ্ঞান বনবশ্চি করমে গয প্রকৃবির স্বাোবিক বনয়মেই (Fundamental 
laws of Nature) িথাকবথি গকামনা স্রষ্টার হস্তমক্ষি োড়াই একদে "েূনয (গনই) 
গথমক”এই বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর উদ্ভি হমি িামর। এর িমরও যবদ গকামনা িযবক্ত সৃবষ্টকিমার 
অবস্তমত্ব বিশ্বাসী হময় অিমরর জীিনযাত্রা প্রণালীর ওির গকামনারূি প্রিযক্ষ িা িমরাক্ষ 
কটাক্ষ-িাবচ্ছলয-অসম্মান-অসুবিধ্া-হুেবক িা হস্তমক্ষি না কমর একান্ত িযবক্তগ্ি স্ববস্ত 
ও সুখ গিমি িান, িমি িাাঁমক িাাঁর িযবক্তগ্ি িযািার িমল আখযা গদয়া গযমি িামর।  
 
বকন্তু যবদ বিবন দািী কমরন গয এই অনন্ত েহাবিমশ্বর স্রষ্টা (যবদ থামক) িার গশ্রষ্ঠত্ব 
প্রোমণর উগ্র িাসনায় অবিশ্বাসীমদর সামথ "জািীয় িা আন্তজমাবিক টুনমামেন্ট" সাদৃেয 
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প্রবিমযাবগ্িায় (গযেন, িাংলামদমে  গক্লাজ-আি ওয়ান িা িযামনল আইময়র সেীি 
প্রবিমযাবগ্িা অথিা World cup football/cricket/heavy weight champion) 
অংে বনময় িার গশ্রষ্ঠত্ব অস্বীকারকারীমদর সেুবিি জিাি বদমি িান!। অথিা বিবন যবদ 
গঘাষণা গদন গয বিশ্বস্রষ্টা আকাে গথমক িাাঁর বিরুদ্ধিাদীমদর োময়স্তা করার জনয িৃিীয় 
বিমশ্বর কুিক্রী োসক/রাজনীবিবিদমদর েি িাোন  লাবে-গসাো-িাকু-েুবর-বিস্তল-
গেবেন গ্ান সবজ্জি খুনী কযাডার িাবহনী, িাহমল আেরা বনবিমধ্ায় গয বসদ্ধামন্ত উিনীি 
হমি িাবর িা হমলা, এরূি িযবক্ত হয় এই েহাবিমশ্বর বিোলিা বিেময় সমূ্পণম অজ্ঞ, 
এিং/অথিা োনবসক োরসােযহীন! না, েুহাম্মদ (আোহ) গকান "সংগ্ীি 
প্রবিমযাবগ্িার" আহ্বান জানানবন; জাবনময়মেন "সুরা প্রবিমযাবগ্িার" আহ্বান! বিবন 
গকামনা "বিস্তল-গেবেন গ্ান" সবজ্জি কযাডার িাবহনী িাোন নাই; িাবেময়মেন "ঢাল-
িমলায়ার" সবজ্জি গফমরেিাকুল! [সুরা আনফাল: ৮:৯, ৮:১২-১৭] 
 
প্রায় সেকক্ষ না হমল গকউ কামরা কামেই প্রবিিবিিার আহ্বান জানায় না। একজন 
েবক্তোন োনুষ কখমনাই িার েবক্তেিায় অস্বীকারকারী বিিীবলকামক (বকংিা অিযন্ত 
দুিমল গকামনা োনুষমক) িার সামথ েবক্তেিা প্রবিমযাবগ্িার আহিান জানামিন না! 
জগ্ৎমশ্রষ্ঠ গকামনা বিজ্ঞানী িামক অস্বীকারকারী অবেবক্ষি কৃষমকর কামে বিজ্ঞান 
প্রবিমযাবগ্িার আহ্বান জানমিন না! বকংিা বিখযাি গকামনা কবি কখমনাই িার 
অস্বীকারকারী অিমািীন বেশুর কামে কবিিা প্রবিমযাবগ্িার আহ্বান জানমিন না! 
সেকক্ষ জ্ঞান না করমল এেন আিরণ বক গকউ করমি িামরন? যবদ কমরন, িমি িা 
গয িার েবস্তষ্ক বিকৃবিরই উিসগ্ম এ িযািামর আমদৌ বক গকামনা সমন্দমহর অিকাে 
আমে? 
 
প্রিক্তা েুহাম্মদ যবদ েবস্তষ্ক বিকৃি না গহান িমি আোমদর োনমিই হমি গয িাাঁর িবণমি 
স্রষ্টা োনুমষরই সেকক্ষ। গক গসই "আোহ"? গস "আোহ বিবন বনমজই! েুহাম্মদ বিন 
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আিদ-আোহ! কারণ, েুহাম্মদই গসই িুরুষ গয িার িার িামক অস্বীকারকারীর সামথ 
বিবেন্ন সেয় বিবেন্নোমি সুরা প্রবিমযাবগ্িার আহিান জাবনময়মেন? কারণ, েুহাম্মদই 
গসই িুরুষ গয িার িবরিামশ্বমর োনুমষর স্বীকৃবি লামের গিষ্টায় বেমলন েবরয়া! এিটায় 
েবরয়া গয গয-গকামনা েূমলয িাাঁর িা িাইই িাই! হুেবক-ধ্েবক-প্রমলােন-োবস্ত ইিযাবদ 
এেন গকামনা িন্থা গনই যা বিবন িার িবরিামশ্বমর োনুমষর ওির প্রময়াগ্ কমরনবন! 
 
েুবেনমদর সমন্দহ  
 
এখন গদখা যাক সেসােবয়ক বিশ্বাসী েুসলোমনরা প্রিক্তা েুহাম্মমদর িাণীগুমলামক 
বনাঃসমন্দমহ িালন করমিন বক না। কুরান-বসরাি-হাবদস সাক্ষয গদয় গয বিশ্বাসীমদরও 
অমনমক েুহাম্মমদর আমদে বনমষধ্মক িালন করমিন না। যামদর অমনকমক েুনাবফক 
নামে আখযাবয়ি করা হয়। প্রিক্তা েুহাম্মদ (আোহ) িামদরমক উজ্জীবিি করার জনয 
যথারীবি প্রমলােন, হুেবক-োসানী বকেুই িাদ রামখনবন। অি বকেু উদাহরণ: 
 
েক্কায়: 
৬১:৭- গয িযবক্ত ইসলামের বদমক আহুি হময়ও আোহ সম্পমকম বেথযা িমল; িার িাইমি 
অবধ্ক যামলে আর গক? আোহ যামলে সম্প্রদায়মক িথ প্রদেমন কমরন না।   
 
৭৪:৩১- আবে জাহান্নামের িত্ত্বািধ্ায়ক গফমরেিাই গরমখবে। আবে কামফরমদরমক 
িরীক্ষা করার জমনযই িার এই সংখযা কমরবে-যামি বকিািীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, 
েুবেনমদর ঈোন িৃবদ্ধ িায় এিং বকিািীরা ও েুবেনগ্ণ সমন্দহ গিাষণ না কমর এিং 
যামি যামদর অন্তমর গরাগ্ আমে, িারা এিং কামফররা িমল গয, আোহ এর িারা বক 
গিাোমি গিময়মেন। এেবনোমি আোহ যামক ইচ্ছা িথভ্রষ্ট কমরন এিং যামক ইচ্ছা 
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সৎিমথ িালান। আিনার িালনকিমার িাবহনী সম্পমকম একোত্র বিবনই জামনন এটা 
গিা োনুমষর জমনয উিমদে তি নয়।   
 
েবদনায়: 
 
৪:৬৬- আর যবদ আবে িামদর বনমদমে বদিাে গয, বনমজমদর প্রাণ র্ধ্ংস কমর দাও 
বকংিা বনমজমদর নগ্রী গেমড় গিবরময় যাও, িমি িারা িা করি না; অিেয িামদর 
েমধ্য অি কময়কজন| যবদ িারা িাই কমর যা িামদর উিমদে গদয়া হয়, িমি িা 
অিেযই িামদর জনয উিে এং িামদরমক বনমজর ধ্মেমর উির সুদৃঢ় রাখার জনয িা 
উিে হমি| 
 
৮:৫- গযেন কমর গিাোমক গিাোর িরওয়ারমদগ্ার ঘর গথমক গির কমরমেন নযায় ও 
সৎকামজর জনয, অথি ঈোনদারমদর একবট দল (িামি) সম্মি বেল না|   
 
৯:৩৮-৩৯- গহ ঈোনদারগ্ণ, গিাোমদর বক হল, যখন আোহর িমথ গির হিার জমনয 
গিাোমদর িলা হয়, িখন োবট জবড়ময় ধ্র, গিােরা বক আমখরামির িবরিমিম দুবনয়ার 
জীিমন িবরিুষ্ট হময় গগ্মল? অথি আমখরামির িুলনায় দুবনয়ার জীিমনর উিকরণ 
অবি অি। যবদ গির না হও, িমি আোহ গিাোমদর েেমন্তুদ আযাি গদমিন এিং অির 
জাবিমক গিাোমদর স্থলাবেবষক্ত করমিন। গিােরা িাাঁর গকান ক্ষবি করমি িারমি না, 
আর আোহ সিমবিষময় েবক্তোন।   
 
৩৩:১০-১৩- যখন িারা গিাোমদর বনকটিিমী হময়বেল উচ্চ েূবে ও বনম্নেূবে গথমক 
এিং যখন গিাোমদর দৃবষ্টভ্রে হবচ্ছল, প্রাণ কন্ঠাগ্ি হময়বেল এিং গিােরা আোহ 
সম্পমকম নানা বিরূি ধ্ারণা গিাষণ করমি শুরু করবেমল।  গস সেময় েুবেনগ্ণ 
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িরীবক্ষি হময়বেল এিং েীষণোমি প্রকবম্পি হবচ্ছল।   এিং যখন েুনাবফক ও যামদর 
অন্তমর গরাগ্ বেল িারা িলবেল, আোমদরমক প্রদি আোহ ও রসূমলর প্রবিশ্রুবি 
প্রিারণা তি নয়।  এিং যখন িামদর একদল িমলবেল, গহ ইয়াসমরিিাসী, এটা বটকিার 
েি জায়গ্া নয়, গিােরা বফমর িল। িামদরই একদল নিীর কামে অনুেবি প্রাথমনা 
কমর িমলবেল, আোমদর িাড়ী-ঘর খাবল, অথি গসগুমলা খাবল বেল না, িলায়ন করাই 
বেল িামদর ইচ্ছা।   
 
৪৭:২০-২৩- যারা েুবেন, িারা িমলাঃ একবট সূরা নাবযল হয় না গকন? অিাঃির যখন 
গকান িযথমহীন সূরা নাবযল হয় এিং িামি গজহামদর উমেখ করা হয়, িখন যামদর 
অন্তমর গরাগ্ আমে, আিবন িামদরমক েৃিুযেময় েূেমাপ্রাপ্ত োনুমষর েি আিনার বদমক 
িাবকময় থাকমি গদখমিন। সুিরাং র্ধ্ংস িামদর জমনয।   িামদর আনুগ্িয ও বেষ্ট 
িাকয জানা আমে। অিএি, গজহামদর বসন্ধান্ত হমল যবদ িারা আোহর প্রবি িদি 
অংগ্ীকার িূণম কমর, িমি িামদর জমনয িা েেলজনক হমি। এমদর প্রবিই আোহ 
অবেসম্পাি কমরন, অিাঃির িামদরমক িবধ্র ও দৃবষ্টেবক্তহীন কমরন।   
 
৪৯:১৫- িারাই েুবেন, যারা আোহ ও িাাঁর রসূমলর প্রবি ঈোন আনার ির সমন্দহ 
গিাষণ কমর না এিং আোহর িমথ প্রাণ ও ধ্ন-সম্পদ িারা গজহাদ কমর। িারাই 
সিযবনষ্ঠ।   
 
প্রিক্তা েুহাম্মমদরও সমন্দহ 
 
আর প্রিক্তা েুহাম্মদ?  িাাঁর কী খির?  হযাাঁ, েুহাম্মদ বনমজও বেমলন "সমন্দহোজনমদর 
একজন”! িযথম েমনারথ হময় োমে োমে বিবন বনমজর প্রবি আস্থা হাবরময় গফলমিন। 
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হাবরময় গফলমিন েমনািল। িরক্ষমণই আিার বনমজই বনমজমক প্রমিাধ্ বদমিন িাাঁর 
সৃষ্ট আোহর নামে। করমিন স্বগ্মিাবক্ত! বনমির আয়ািবট িার সাক্ষয হময় আমে! 
 
১০:৯৪- সুিরাং িুবে যবদ গস িস্তু সম্পমকম গকান সমন্দমহর সমু্মখীন হময় থাক যা 
গিাোর প্রবি আবে নাবযল কমরবে, িমি িামদরমক বজমজ্ঞস কমরা যারা গিাোর িূিম 
গথমক বকিাি িাে করমে। এমি গকান সমন্দহ গনই গয, গিাোর িরওয়ারমদগ্ামরর 
বনকট গথমক গিাোর বনকট সিয বিষয় এমসমে। কামজই িুবে কবস্মনকামলও 
সমন্দহকারী হময়া না। 
 
>>> িােক, আসুন আেরা ১০:৯৪ আয়ািবটমক একটু েমনামযামগ্র সামথ িযমামলািনা 
কবর। িলা হমচ্ছ, "িুবে যবদ সমন্দহ োজন হও িমি িামদরমক বজমজ্ঞস কমরা"। কামক 
বজমজ্ঞস করমি হমি? যারা গিাোর িূিম গথমক বকিাি িাে করমে! অথমাৎ আহমল 
বকিািমদর। অথমাৎ, ইহুদী ও বিষ্টানমদর। যারা সিমদাই েুহাম্মমদর দািীমক অবিশ্বাস ও 
অস্বীকার কমর এমসমেন। 
 
অথমাৎ “আোহ” েুহাম্মদমক িরাের্ে বদমচ্ছ, "গহ েুহাম্মদ িুবে যবদ সমন্দমহর সমু্মখীন 
হও িমি যারা গিাোমক নিী বহসামি বিশ্বাসই কমর না গসই অবিশ্বাসীমদর বজমজ্ঞস 
কমর িুবে গয সিয নিী এ বিেময় সমন্দহ েুক্ত হও!" িােক, বকেু বক িুেমি িারমলন? 
িুেমি না িারমল হিাে হওয়ার গকামনাই কারণ গনই! Let me try again! 
 
কিনা করুন আিবন একজন ধ্েমপ্রিারক। আিনার প্রিারণামক যারা বিশ্বাস কমর না। 
আিনামক যারা বেথযািাদী-জাবলয়াি-িাগ্ল িমল জামন। আিনার েমনও যবদ কখমনা 
িামদরই েি সমন্দমহর উমদ্রক হয়। িমি গস অিস্থায় আিবন গয সবিযই একজন 
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"সিযিাদী" িা বনবশ্চি হওয়ার জনয িামদরমকই বজমজ্ঞস করুন যারা আিনামক 
"বেথযািাদী" িমল জামন! 
 
কী িলমলন? এ গিা িাগ্ল প্রলাি? িােক, আিনারা জ্ঞানী। িাই সেসযাটা অবি 
সহমজই ধ্রমি গিমরমেন। সপ্তে েিাব্দীর বিখযাি িাফসীর-কার িানেীর আল-বেক-
িাস (েৃিুয ৬৮৭ খৃষ্টাব্দ) সম্ভিিাঃ আিনামদর েিই ১০:৯৪-এর সেসযাবটমক বিবহ্নি 
করমি গিমরবেমলন। গস কারমণই বিবন হয়মিা এই আয়ামির িযাখযায় বলমখমেন গয 
উক্ত আয়ামি “েুহাম্মমদর সমন্দহ”-এর গকামনা আোস গদয়া হয় নাই! িাাঁর েমি, ‘উক্ত 
িাণীর োধ্যমে েহান আোহ িাক ‘আহমল বকিািমদর সমন্দমহর বিষময় আমলাকিাি 
কমরমেন! িাাঁর েমি, উক্ত আয়ামি আোহ িাক আহমল বকিাি অমথম "ইহুদী-বিষ্টান" 
গক নয়, 'আিদুোহ ইিমন সালাে' নােক এক বনবদমষ্ট িযবক্তমক গিাোমি গিময়মেন: [1] 
 
"The Prophet (pbuh) did not ask nor was he ever in doubt about 
the Qur'an. Rather, Allah was addressing with these words the people 
of the Prophet." 
 
>>> আোহ িামকর এই সহজ সরল (িুবে যবদ --) িাণীবট গয কী উিাময় 'আহমল 
বকিামির সমন্দহ' রূমি রূিান্তবরি হমলা িা গোমটও গিাধ্গ্েয নয়। অনযবদমক 
িাফসীমর আল জালা-লীন (েৃিুয, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ) বকংিা িাফসীমর ইিমন কাবথর (১৩০১-
১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ) উক্ত আয়ামি ‘েুহাম্মমদর সমন্দমহর' িযািামর গকামনারূি বিেি গিাষণ 
কমরন নাই। িাফসীর ইিমন আব্বামসর েি িারা গকামনা "কসরমির" আশ্রয় গননবন। 
[2] [3] 
সিয হমলা, গসই শুরু গথমকই েুহাম্মদ ও িার িাণীমক সিমদাই িাাঁর িবরিামশ্বমর প্রায় 
সকল োনুষ দৃঢ়োমি প্রিযাখযান কমর এমসমেন। িারা েুহাম্মমদর প্রিারণায় শুধু্ গয 
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নিুনমত্বর গকামনাই সন্ধান িানবন, িাইই নয়, িাাঁরা িাাঁমক জানমিন এক বেথযািাদী, 
জাবলয়াি(forged Quran), যাদুগ্রস্থ (Bewitched) ও উোদ রূমি। েুহাম্মদ িামদর 
গসই অবেমযামগ্র গকামনা সদুিরই বদমি িামরনবন। গদখামি িামরনবন িারই প্রিাবরি 
অনযানয নিীমদর উিাখযান সদৃে গকামনা অমলৌবককত্ব (বিস্তাবরি আমলািনা করমিা 
েুহাম্মমদর গোমজজা িমত্ব)। উিযুমিবর েুহাম্মদ সিমদায় িার প্রিারণায় কুরাইে ও 
িামদর গদিমদিী এিং িূিমিুরুষমদর করমিন িুচ্ছ-িাবচ্ছলয। বদমিন প্রিযক্ষ ও িমরাক্ষ 
হুেবক-োসাবন। করমিন েীবি প্রদেমন, োি-অবেোি! ফলাফল, েুহাম্মমদর ১৩ িেমরর 
েক্কা প্রিারণায় ফসল অনূর্ধ্ম োত্র ১৩০ জন অনুসারী। 
 
শুধু্ বক িাই? েুহাম্মমদরই জিানিন্দীর (কুরান) িযমামলািনায় আেরা আরও গজমনবে 
গয বিবেন্ন কসরমির োধ্যমে যামদরমক বিবন অনুসারী করমি সেথম হময়বেমলন িামদরও 
অমনমকই িুমরািুবর সমন্দহািীি বেমলন না। ওিমর িবণমি 'েুবেনমদর সমন্দহ' িার 
উজ্জ্বল সাক্ষয। 
 
েুহাম্মদ ও িার বনমিবদিপ্রাণ অনুসারীরা েবদনায় বহজরি িরিিমী সেময়র শুরু গথমকই 
কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর বিরুমদ্ধ অবনবিক সবহংসিার আশ্রয় বনময়বেমলন। সন্ত্রাসী 
কায়দায় অোনুবষক নৃেংসিায় বিরুদ্ধিাদীমদর কমরমেন খুন! উেি েবক্ত প্রময়ামগ্ িংে 
িরম্পরায় িসিাসরি েিেি িেমরর জেেূবে/আিাসস্থল গথমক িামদরমক কমরমেন 
উমচ্ছদ। লুট কমরমেন িামদর স্থাির-অস্থাির সম্পবি। িামদরমক কমরমেন িন্দী! 
োগ্াোবগ্ কমর বনময়মেন িামদর িউ-িাচ্চা-িবরজনমদর! গযৌনদাসী িাবনময়মেন িামদর 
স্ত্রী-কনযামদর! ইিযাবদ, ইিযাবদ নানা উিাময় েুহাম্মদ ও িার অনুসারীরা অবিশ্বাসীমদর 
"বিশ্বাসী" হমি িাধ্য কমরমেন। 
 

সিয হমলা েুহাম্মমদর প্রিারণার শুরু গথমক গকান কামলই েুহাম্মদ সমন্দহািীি বেমলন 
না। এখনও গনই! আজ ১৪০০ িের িমর েুহাম্মমদর প্রিাবরি েিিামদর (Ideology) 
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িযিহাবরক প্রবক্রয়ায় িা আরও স্পষ্ট গথমক স্পষ্টির হময়মে। ইসলাে অনুসারীরা জ্ঞামন-
বিজ্ঞামন, বিন্তা-োিনায়, অথমবনবিক সেৃবদ্ধ, বেক্ষা-েযমাদায় িৃবথিীর সিমবনম্ন (দুবট 
বেবডও, সাকুমলয ১১ বেবনট: এক, দুই) । িামদর এ দুরিস্থার জনয দায়ী কারণগুমলার 
অনযিেবট হমচ্ছ "ইসলামের েূল বেক্ষা", যামক সিমদাই গিেীেবক্ত, হুেবক ও বেথযার 
আড়ামল গগ্ািন রাখা হময়মে। ইন্টারমনট প্রযুবক্তর যুমগ্ িস্তুবনষ্ঠ আমলািনা-সোমলািনা, 
িাবরিাবশ্বমকিা ও লব্ধ জ্ঞামনর আমলামক সাধ্ারণ েুসলোমনরা গস সিযমক সহমজই 
যািাই কমর বনমি িারমিন। প্রময়াজন শুধু্ই সবদচ্ছা। 
 
সুিরাং, আেরা কুরামনরই িস্তুবনষ্ঠ িথয-বিমেষণ ও যুবক্তর আমলামক স্পষ্টই জানমি 
িারবে গয সংকবলি কুরামনর গিাধ্গ্েয সিমপ্রথে িাণী “এ গসই বকিাি যামি গকামনাই 
সমন্দহ গনই” দািীবটর আমদৌ গকামনা বেবি গনই। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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িথযসূত্র ও িাদটীকা:  

[1] িাফসীর িানেীর আল-বেক-িাস 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=10

&tAyahNo=94&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 

[2] িাফসীর যালালীন ও অনযানয: 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=10

&tAyahNo=94&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 

[3] িাফসীর ইিমন কাবথর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=259
6&Itemid=65#1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=10&tAyahNo=94&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=10&tAyahNo=94&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=10&tAyahNo=94&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=10&tAyahNo=94&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2596&Itemid=65#1
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2596&Itemid=65#1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ২০: অবিশ্বাসী িরমহযগ্ার ও গস্বচ্ছািারীর 
গস্বচ্ছািার িত্ত্ব 

 

 
 

সংকবলি কুরামনর গিাধ্গ্েয সিমপ্রথে িাণী ‘এ গসই বকিাি যামি গকানই সমন্দহ গনই’ 
দািীবটর গয আমদৌ গকামনা বেবি গনই, িার বিেদ আমলািনা আমগ্র বিনবট িমিম করা 
হময়মে। গসই একই িামকযর িরিিমী অংে এিং িার িমরর বিনবট িামকয স্বমঘাবষি 
আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) আরও দািী কমরমেন: 
 

    “এ গসই বকিাি যামি গকানই সমন্দহ গনই। িথ প্রদেমনকারী িরমহযগ্ারমদর 
জনয, যারা অমদখা বিষময়র উির বিশ্বাস স্থািন কমর এিং নাোয প্রবিষ্ঠা কমর। আর 
আবে িামদরমক গয রুযী দান কমরবে িা গথমক িযয় কমর এিং যারা বিশ্বাস স্থািন 
কমরমে গসসি বিষময়র উির যা বকেু গিাোর প্রবি অিিীণম হময়মে এিং গসসি 
বিষময়র উির যা গিাোর িূিমিিমীমদর প্রবি অিিীণম হময়মে। আর আমখরািমক যারা 
বনবশ্চি িমল বিশ্বাস কমর। িারাই বনমজমদর িালনকিমার িক্ষ গথমক সুিথ প্রাপ্ত, আর 
িারাই যথাথম সফলকাে (২:২-৫)" 
 

অথমাৎ, যারা েুহাম্মদ ও িার িাণীমক বিশ্বাস কমর িার আমদে-বনমষধ্ িালন করমি, 
িারাই হমলন িরমহযগ্ার! আর, শুধু্ িরমহযগ্ারমদর জনযই এই বকিািবট 'িথ 
প্রদেমনকারী'। বকন্তু যারা অবিশ্বাসী, িামদর জনয কী? কীোমিই িা িাাঁরা অবিশ্বাসী 
হমলন? িামদর অবিশ্বামসর গিেমন প্রকৃিিমক্ষ দায়ী গক?  অবিশ্বাসীরা এই বকিািবট 
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গথমক কী আো করমি িামরন? আর কারাই িা এই 'বিশ্বাসী িরমহজগ্ার'? কীোমিই 
িা িারা বিশ্বাসী হমলন? এ সকল নানা প্রমশ্নর জিাি আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ 
(সাাঃ) িার কবিি সৃবষ্টকিমার (আোহ) উদৃ্ধবি বদময় সেগ্র োনুষকুলমক অিবহি 
কমরমেন। এ বিষময় িার দািীর সার সংমক্ষি: 
    ১) েয়িামনর যািিীয় কেমকামণ্ডর গিেমনর েদদদািা “স্বয়ং আোহ”! 
    ২) আোহর অনুেবি োড়া েয়িামনর "বকচু্ছ" করার ক্ষেিা গনই! 
    ৩) “স্বয়ং আোহই”অবিশ্বাসীমদরমক বিিথগ্ােী ও িথভ্রষ্ট কমরন! 
    ৪) বনশ্চয়ই আোহ অবিশ্বাসীমদর সৎিথ প্রদেমন কমরন না! 
    ৫) আোহ “যামক ইচ্ছা”সরল িমথ িালান। 
    ৬) আোহ “যামক ইচ্ছা”িথভ্রষ্ট কমরন! 
    ৭) আোহ যামক ইচ্ছা ক্ষো কমরন, যামক ইচ্ছা োবস্ত গদন! 
    ৮) বিিথগ্ােী কমরন "বযবন", োবস্তও গদমিন "বিবনই"! 
    ৯) আোহর "ইচ্ছা নয়" গয, সিাই সুিথ প্রাপ্ত গহাক! কারণ? 
   ১০) কারণ, “বিবন”বজন ও োনিমক বদময় অিেযই জাহান্নাে িূণম করমিন। 
 

েুহাম্মদ িাাঁর জিানিন্দীমি িার িার গঘাষণা কমরমেন গয, োনুমষর অবিশ্বামসর গিেমন 
আোহরই ইচ্ছা জবড়ি। অথমাৎ, োনুষমক বিভ্রান্ত করার গিেমন প্রকৃিিমক্ষ গয সত্ত্বাবট 
দায়ী, বিবন হমলন স্বয়ং আোহ! েয়িামনর গকামনাই েবক্ত গনই োনুষমক বিভ্রান্ত করার! 
 

এখন প্রবিবট িময়ন্ট বিমেষণ করা যাক। 
 

১) েয়িামনর যািিীয় কেমকামণ্ডর গিেমনর েদদদািা “স্বয়ং আোহ”! 
 

েুহাম্মমদর োষায়:  
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    ১৯:৮৩- আিবন বক লক্ষয কমরনবন গয, আবে কামফরমদর উির েয়িানমদরমক 
গেমড় বদময়বে। িারা িামদরমক বিমেষোমি (েন্দকমেম) উৎসাবহি কমর। 
    ৪১:২৫- আবে িামদর গিেমন সেী লাবগ্ময় বদময়বেলাে, অিাঃির সেীরা িামদর 
অগ্র-িশ্চামির আেল িামদর দৃবষ্টমি গোেনীয় কমর বদময়বেল। িামদর িযািামরও 
োবস্তর আমদে িাস্তিাবয়ি হল, যা িাস্তিাবয়ি হময়বেল িামদর িূিমিিী বজন ও োনুমষর 
িযািামর। বনশ্চয় িারা ক্ষবিগ্রস্ত। 
    ৪৩:৩৬- গয িযবক্ত দয়ােয় আোহর স্মরণ গথমক গিাখ বফবরময় গনয়, আবে িার 
জমনয এক েয়িান বনময়াবজি কমর গদই, অিাঃির গস-ই হয় িার সেী।  
 

২) আোহর অনুেবি োড়া েয়িামনর "বকচু্ছ" করার ক্ষেিা গনই! 
 

    ৫৮:১০- এই কানাঘুষা গিা েয়িামনর কাজ; েুবেনমদরমক দুাঃখ গদয়ার জমনয। 
িমি আোহর অনুেবি িযিীি গস িামদর গকান ক্ষবি করমি িারমি না। েুবেনমদর 
উবিি আোহর উির েরসা করা 
 

>>> েয়িামনর যািিীয় অিকমেমর গিেমন গয সৃবষ্টকিমাই দায়ী, িা বক জগ্মির গকামনা 
সুস্থ বিন্তার োনুষ কখমনা কিনা করমি িামরন? এেি দািীদার ও িার দািীমক বিশ্বাস 
কমর জগ্মির গকামনা বিমিকিান োনুষই বক হুকুে িালনকারী েয়িানমক ঘৃবণি-
অবেেপ্ত এিং িার গ্ডফাদার আোহমক বনষ্পাি-িুি-িবিত্র জ্ঞান করমি িামরন? 
এমহন উদ্ভট দািীমক তিধ্িা বদমি বনমিবদিপ্রাণ ইসলাে বিশ্বাসীরা যখন এর গিময়ও 
গিেী উদ্ভট কু-যুবক্তর অিিারণা কমরন, িখন আিারও প্রোণ হয় গয, বিশ্বাস োনুমষর 
স্বাোবিক বিিার-িুবদ্ধ-বিমেষণ ক্ষেিা অিে কমর গদয়। 
 

৩) “স্বয়ং আোহই” অবিশ্বাসীমদরমক বিিথগ্ােী ও িথভ্রষ্ট কমরন!   
 

েুহাম্মদ আরও গঘাষণা বদময়মেন:  
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    ৪:৮৮- অি:ির গিাোমদর বক হল গয, েুনাবফকমদর সম্পমকম গিােরা দু’দল হময় 
গগ্মল? অথি আোহ্ িা’আলা িামদরমক ঘুবরময় বদময়মেন িামদর েন্দ কামজর কারমন! 
গিােরা বক িামদরমক িথ প্রদেমন করমি িাও, যামদরমক আোহ্ িথভ্রষ্ট কমরমেন? 
আোহ্ যামক িথভ্রান্ত কমরন, িুবে িার জনয গকান িথ িামি না| 
    ৭:১৮৬- আোহ্ যামক িথভ্রষ্ট কমরন| িার গকান িথপ্রদেমক গনই| আর আোহ্ 
িামদরমক িামদর দুষ্টােীমি েি অিস্তায় গেমড় বদময় রামখন| 
    ১৬:৩৭- আিবন িামদরমক সুিমথ আনমি আগ্রহী হমলও আোহ যামক বিিথগ্ােী 
কমরন বিবন িামক িথ গদখান না এিং িামদর গকান সাহাযযকারী ও গনই। 
    ৩০:২৯- িরং যারা গয-ইনসাফ, িারা অজ্ঞানিািেিাঃ িামদর গখয়াল-খূেীর 
অনুসরণ কমর থামক। অিএি, আোহ যামক িথভ্রষ্ট কমরন, িামক গক গিাোমি? 
িামদর গকান সাহাযযকারী গনই।    
 

অনুরূি িাণী:  ২:২৬, ৪:১১৫, ১৪:২৭, ৩০:২৯, ৪০:৩৩, ৪২:৪৪, ৪২:৪৬, ইিযাবদ। 
 
৪) “বনশ্চয়ই আোহ” অবিশ্বাসীমদর সৎিথ প্রদেমন কমরন না! 
 

প্রিক্তা েুহাম্মদ গঘাষণা বদময়মেন: 
 

    ৫:৬৭- গহ রসূল, গিৌমে বদন আিনার প্রবিিালমকর িক্ষ গথমক আিনার প্রবি যা 
অিিীণম হময়মে| আর যবদ আিবন এরূি না কমরন, িমি আিবন িাাঁর িয়গ্াে বকেুই 
গিৌোমলন না| আোহ আিনামক োনুমষর কাে গথমক রক্ষা করমিন| বনশ্চয় আোহ্ 
কামফরমদরমক িথ প্রদেমন কমরন না|   
    ৬:১৪৪- অিএি গস িযবক্ত অমিক্ষা গিেী অিযিারী গক, গয আোহ্ সম্পমকম বেথযা 
ধ্ারণা গিাষন কমর যামি কমর োনুষমক বিনা প্রোমণ িথভ্রষ্ট করমি িামর? বনশ্চয় 
আোহ্ অিযািারী সম্প্রদায়মক িথপ্রদেমন কমরন না| 
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    ৬১:৭- গয িযবক্ত ইসলামের বদমক আহুি হময়ও আোহ সম্পমকম বেথযা িমল; িার 
িাইমি অবধ্ক যামলে আর গক? আোহ যামলে সম্প্রদায়মক িথ প্রদেমন কমরন না।   
 
অনুরূি িাণী: ২:২৫৮, ২:২৬৪, ৭:১৪৬, ২৮:৫০, ইিযাবদ।   
 

ইসলােী িবরোষা 
ইসলােমক সবেকোমি িুেমি হমল ইসলােী িবরোষা সবেকোমি আয়ি করমিই হমি। 
িা না হমল সুবিধ্ািাদী ইসলােীস্টমদর কুরান-হাবদমসর উদৃ্ধবিমি বিভ্রান্ত হওয়ার 
গ্যারাবন্ট েিোগ্! "অিযািারী, জামলে, িথভ্রষ্ট, বিিথগ্ােী, অসৎ, অবেেপ্ত, অনািারী, 
অনযায়কারী, সীো লঙ্ঘনকারী, বনমিমাধ্, েূখম, বেথযািাদী, েূক ও িবধ্র" ইিযাবদ যািিীয় 
বিমেষমণর অথম (Meaning) সাধ্ারণ জ্ঞান ও সিমসম্েি িবরোষায় যা সিমজনবিবদি, 
ইসলােী িবরোষায় িার অথম সমূ্পনম বেন্ন! শুধু্ অেুসবলেরাই নয়, কুরান-সীরাি-হাবদমস 
অনবেজ্ঞ সাধ্ারণ েুসবলেরা ও এ সকল ইসলােী িবরোষার কারসাজী খুি সাোনযই 
অিগ্ি। িারা িমদ িমদ বিভ্রান্ত হন ইসলােী িবরোষার এ সকল োরিযাাঁমি! ইসলােী 
িবণ্ডিরা সাফমলযর সমে এ সকল প্রিবলি েব্দ-োলার ‘গযখামন গযেন-গসখামন 
গিেন’িযাখযা হাবজর কমর অেুসবলে ও সাধ্ারণ েুসলোনমদর বিভ্রান্ত কমর আসমেন 
েিাব্দীর ির েিাব্দী! 
েুহাম্মমদর দািী, 'বিবন বিশ্ব-স্রষ্টার েমনানীি গেষ নিী! িাাঁর দািী, বিবন যা িমলন, িা 
বিশ্বস্রষ্টারই িাণী। ইসলামের প্রাথবেক সংজ্ঞা অনুযায়ী - িৃবথিীর সকল োনুমষরই 
অিেয কিমিয হমলা েুহাম্মমদর (আোহ) িেযিা স্বীকার কমর শুধু্ িারই হুকুে-আমদে-
বনমষধ্ িাবেল করা! গয িযবক্ত িা গগ্াষ্ঠী েুহাম্মমদর জিানিন্দীর (কুরান) গয গকামনা 
"একবট" দািী-আমদে-বনমষধ্মক অস্বীকার করমিন, অিাধ্য হমিন, প্রশ্ন িুলমিন, 
প্রবিমরাধ্ করমিন, জাবি-ধ্েম-িণম বনবিমমেমষ িামদরমকই ওিমরাক্ত বিমেষমণ আখযাবয়ি 
করা ইসলােী বিধ্ান। িাাঁরাই হমলন "গসই" কামফর, অবিশ্বাসী, অিযািারী, জামলে, 
িথভ্রষ্ট, বিিথগ্ােী, অসৎ, অবেেপ্ত, অনািারী, অনযায়কারী, সীো লঙ্ঘনকারী, বনমিমাধ্, 



 

 

P
ag

e1
9

9
 

েূখম, বেথযািাদী, েূক ও িবধ্র সম্প্রদায়! বিভ্রান্ত হমি না িাইমল ইসলামের গয গকামনা 
আমলািনায় ইসলােী িবরোষার এই “প্রাথবেক িাে" িােকমদর সিমদাই সিমান্তকরমণ 
েমন রাখার অনুমরাধ্ করবে। িৃবথিীর সকল অবিশ্বাসীমদর "োময়স্তা" করার িূণম 
ইসলােী িবরকা ('হুেবক-োসানী, েীবি-অসম্মান, গদাষামরাি, ত্রাস-হিযা-হােলা ও 
সম্পকমমচ্ছমদর আমদে) েুহাম্মমদর িযবক্ত-োনস-জিানী গ্রমন্থর িািায় িািায় িবণমি 
আমে!   
 

৫) আোহ “যামক ইচ্ছা” সরল িমথ িালান! 
 

সংকবলি কুরামনর সিমপ্রথে গিাধ্গ্েয িামকযর বিিীয় অংমে েুহাম্মদ (আোহ) িযথমহীন 
োষায় গঘাষণা বদমচ্ছন গয, এই বকিাি "শুধু্" িরমহযগ্ারমদর জনযই িথ-প্রদেমক। 
কারা এই িরমহযগ্ার? কী গযাগ্যিায় িারা 'িরমহযগ্ার' হমলন? েহানিী েুহাম্মমদর 
গঘাষণা, এই িরমহযগ্ারমদর "বনযুক্ি কমরমেন" স্বয়ং আোহ। বকমসর বেবিমি? 
"ইচ্ছার" বেবিমি! আোহর ইচ্ছা! 
 

    ২:১৪২- এখন বনমিমামধ্রা িলমি, বকমস েুসলোনমদর বফবরময় বদল িামদর ঐ 
গকিলা গথমক, যার উির িারা বেল? আিবন িলুন: িূিম ও িবশ্চে আোহ্রই| বিবন যামক 
ইচ্ছা সরল িমথ িালান| ৪:৪৯- িুবে বক িামদমক গদখবন, যারা বনমজমদরমক িূি-িবিত্র 
িমল থামক অথি িবিত্র কমরন আোহ্ যামক ইচ্ছা িামকই? িস্তুি: িামদর উির সুিা 
িবরোণ অনযায়ও হমি না| ২২:১৬- এেবনোমি আবে সুস্পষ্ট আয়াি রূমি গকারআন 
নাবযল কমরবে এিং আোহ-ই যামক ইচ্ছা গহদাময়ি কমরন।    
 

৬) আোহ “যামক ইচ্ছা”িথভ্রষ্ট কমরন! 
 

  ৬:৩৯- যারা আোর বনদেমনসেূহমক বেথযা িমল, িারা অন্ধকামরর েমধ্য েূক ও িবধ্র|  
আোহ্ যামক ইচ্ছা িথভ্রষ্ট কমরন এিং যামক ইচ্ছা সরল িমথ িবরিাবলি কমরন| 
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    ১৪:৪- আবে সি িয়গ্ম্বরমকই িামদর স্বজাবির োষাোষী কমরই গপ্ররণ কমরবে, 
যামি িামদরমক িবরষ্কার গিাোমি িামর। অিাঃির আোহ যামক ইচ্ছা, িথাঃভ্রষ্ট কমরন 
এিং যামক ইচ্ছা সৎিথ প্রদেমন কমরন। 
৩৫:৮- যামক েন্দকেম গোেনীয় কমর গদখামনা হয়, গস িামক উিে েমন কমর, গস বক 
সোন গয েন্দমক েন্দ েমন কমর। বনশ্চয় আোহ যামক ইচ্ছা িথভ্রষ্ট কমরন এিং যামক 
ইিো সৎিথ প্রদেমন কমরন। সুিরাং আিবন িামদর জমনয অনুিাি কমর বনমজমক 
র্ধ্ংস করমিন না। বনশ্চয়ই আোহ জামনন িারা যা কমর।   
 

অনুরূি িাণী: ২:১০৫, ২: ২১৩, ২:২৭২, ৬:৮৮, ৬:১২৫, ৭:১৭৮,   ১০:১০০,  ১৬:৯৩, 
১৭:৯৭ , ১৮:১৭, ২৮:৫৬, ৩৯:২৩, ৩৯:৩৬-৩৭, ইিযাবদ। 
 

৭) আোহ যামক ইচ্ছা ক্ষো কমরন, যামক ইচ্ছা োবস্ত গদন! 
 

শুধু্ বক িাই? েুহাম্মদ গঘাষণা বদময়মেন গয, িার আোহ যামক ইচ্ছা ক্ষো কমরন, 
যামক ইচ্ছা োবস্ত গদন। 
    ৫:৪০- িুবে বক জান না গয আোহর বনবেমিই নমোেন্ডল ও েূেন্ডমলর আবধ্িিয| 
বিবন যামক ইচ্ছা োবস্ত গদন এিং যামক ইচ্ছা ক্ষো কমরন| আোহ্ সিবকেুর উির 
ক্ষেিািান| 
    ১৭:৫৪- গিাোমদর িালনকিমা গিাোমদর সম্পমকম োলোমি জ্ঞাি আমেন। বিবন 
যবদ িান, গিাোমদর প্রবি রহেি করমিন বকংিা যবদ িান, গিাোমদর আযাি বদমিন। 
আবে আিনামক ওমদর সিার িত্ত্বািধ্ায়ক রূমি গপ্ররণ কবরবন। 
    ২৯:২১- বিবন যামক ইচ্ছা োবস্ত গদন এিং যার প্রবি ইচ্ছা রহেি কমরন। িাাঁরই 
বদমক গিােরা প্রিযািবিমি হমি। 
 

অনুরূি িাণী:  ২:২৮৪, ৩:১২৮-১২৯, ৫:১৮, ইিযাবদ। 
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৮) আোহর "ইচ্ছা নয়" গয সিাই সুিথ প্রাপ্ত গহাক! 
 
    ৬:১০৭- যবদ আোহ্ িাইমিন িমি িারা গেরক করি না| আবে আিনামক িামদর 
সংরক্ষক কবরবন এিং আিবন িামদর কাযমবনিমাহী নন|  ৬:১১২- এেবনোমি আবে 
প্রমিযক নিীর জমনয েত্রু কমরবে েয়িান, োনি ও বজনমক| িারা গধ্াাঁকা গদয়ার জমনয 
এমক অিরমক কারুকাযমখবিি কথািািমা বেক্ষা গদয়| যবদ আিনার িালনকিমা িাইমিন, 
িমি িারা এ কাজ করি না| 
    ১০:৯৯- আর গিাোর িরওয়ারমদগ্ার যবদ িাইমিন, িমি িৃবথিীর িুমক যারা 
রময়মে, িামদর সিাই ঈোন বনময় আসমি সেমিিোমি। িুবে বক োনুমষর উির 
জিরদস্তী করমি ঈোন আনার জনয? 
    ৭৪:৫৫-৫৬- অিএি, যার ইচ্ছা, গস এমক স্মরণ করুক। িারা স্মরণ করমি না, 
বকন্তু যবদ আোহ িান। বিবনই েময়র গযাগ্য এিং ক্ষোর অবধ্কারী। 
 

অনুরূি িানী: ৬:৩৫, ৬:১৩৭, ১৬:৯ ইিযাবদ। 
 

>>> িােক, েমনামযামগ্র সমে গখয়াল করুন! এ সেস্ত িাণী েক্কায় েুহাম্মমদর। 
“আিনামক িামদর সংরক্ষক কবরবন”(৬:১০৭), “িুবে বক োনুমষর উির জিরদস্তী 
করমি ঈোন আনার জনয?” (১০:৯৯), “যার ইচ্ছা, গস এমক স্মরণ করুক”(৭৪:৫৫) 
- ইিযাবদ আিাি সহনেীল িাণীগুমলা "েক্কায়" েুহাম্মমদর। যখন িার গকামনা েবক্তই 
বেল না অবিশ্বাসীমদর বিরুমদ্ধ যুদ্ধ করার। "েবদনায়" েবক্তোন েুহাম্মমদর িাণী সমূ্পণম 
বেন্ন প্রকৃবির। অবিশ্বাসীমদর ওির িাাঁর কবিি আোহর 'গ্জি' বিবন দুবনয়ামিই 
প্রবিষ্ঠা কমরবেমলন! 
 

৯) বিিথগ্ােী কমরন "বযবন", োবস্তও গদমিন "বিবনই"! 
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েুহাম্মদ গঘাষণা করমেন গয, িাাঁর আোহ ইচ্ছা করমলই সিাইমক বিশ্বাসী িানামি 
িারমিন! সিাই হি সরল িথপ্রাপ্ত। বকন্তু গস ইচ্ছা বিবন কমরন না। গকন? কারণ, 
বিবন অবিশ্বাসীমদর ‘োবস্ত’বদমি িান।  বিবন বজ্বন ও োনি সকলমক বদময় অিেযই 
জাহান্নাে িূণম করমিন! 
 

    ৫:৪৯- আর আবে আমদে করবে গয, আিবন িামদর িারস্পবরক িযািারাবদমি 
আোহ্ যা নাবযল কমরমেন িদনুযায়ী ফয়সালা করুন; িামদর প্রিৃবির অনুসরণ করমিন 
না এিং িামদর গথমক সিকম থাকুন-গযন িারা আিনামক এেন গকান বনমদমে গথমক 
বিিুযি না কমর, যা আোহ্ আিনার প্রবি নাবযল কমরমেন| অনন্তর যবদ িার েুখ 
বফবরময় গনয়, িমি গজমন বনন, আোহ িামদরমক িামদর গগ্ানামহর বকেু োবস্ত বদমিই 
গিময়মেন| োনুমষর েমধ্য অমনমকই নাফরোন| 
     ২২:১৮- আিার অমনমকর উির অিধ্াবরি হময়মে োবস্ত। আোহ যামক ইচ্ছা 
লাবিি কমরন, িামক গকউ সম্মান বদমি িামর না। আোহ যা ইচ্ছা িাই কমরন। 
 

১০) আোহ দৃঢ় প্রবিজ্ঞ-“বিবন”বজন ও োনিমক বদময় অিেযই জাহান্নাে িূণম করমিন 
 

    ৩২:১৩-১৪- আবে ইচ্ছা করমল প্রমিযকমক সবেক বদক বনমদমে বদিাে; বকন্তু আোর 
এ উবক্ত অিধ্াবরি সিয গয, আবে বজন ও োনি সকলমক বদময় অিেযই জাহান্নাে িূণম 
করি। অিএি এ বদিসমক েূমল যাওয়ার কারমণ গিােরা েজা আস্বাদন কর। --- 
 
>>> সুিরাং, সংকবলি কুরামনর প্রথে গিাধ্গ্েয িাকযবটর িরিিমী অংমের িযমামলািনায় 
আেরা জানবে, এই িরমহজগ্াররা হমলন আোহর “বিমেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত”! আর 
অবিশ্বাসীরা হমলন আোহর “বিমেষ অবেেপ্ত।" আোহ এই অবেেপ্ত অবিশ্বাসীমদর শুধু্ 
গয িথ প্রদর্েন কমরন না, িা-ই শুধু্ নয়; বিবন বিমরাধ্ীিক্ষমক োময়স্তা করার োনমস 
কুিক্রী োনুমষর েি িামদর গিেমন "েয়িান" বনযুক্ত কমরন! একনায়ক গস্বচ্ছািারী 
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োনুমষর েি যামক ইচ্ছা অনুগ্রহ কমরন, যামক ইচ্ছা কমরন অনুগ্রহিবঞ্চি/অবেেপ্ত! 
যামক ইচ্ছা বিশ্বাসী িানান, যামক ইচ্ছা িানান অবিশ্বাসী। যামক ইচ্ছা সরল িমথ িালান, 
যামক ইচ্ছা িালান বিিমথ! যামক ইচ্ছা ক্ষো কমরন, যামক ইচ্ছা গদন োবস্ত। বিবন যা 
ইচ্ছা িা-ই কমরন। 
 

অথমাৎ েুহাম্মমদর কবিি স্রষ্টা এক নীবিহীন, কুিক্রী, গস্বচ্ছািারী একনায়কমত্বর আদেম 
রূি। স্রষ্টার (যবদ থামক) সামথ েুহাম্মমদর এমহন উদ্ভট দািীর গয আমদৌ গকামনা 
সমৃ্পক্তিা থাকমি িামর না, িা গয গকামনা সুস্থবিন্তার োনুষ অবি সহমজই অনুধ্ািন 
করমি িামরন! ওিমরাক্ত দািী একান্তই েুহাম্মমদর। িারই েনস্তমত্বর প্রকৃি বিত্র! 
গকামনা বিমিকিান সেয োনুষই জ্ঞািসামর এমহন গস্বচ্ছািারীর সেথমক হমি িামরন না।  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ২১: কামন-গিামখ-েমন বসলমোহর িত্ত্ব 
 

 
 

সংকবলি কুরামনর সিমপ্রথে গিাধ্গ্েয প্রথে িারবট (২:২-৫) িামকযর িমরর দু'বট 
িামকযই েুহাম্মদ আরও দাবি কমরমেন গয, বিশ্বস্রষ্টা অবিশ্বাসীমদর কামন, গিামখ ও েমন 
"বসল-গোহর" গেমর বিশ্বাসী হওয়ার িথ রুদ্ধ কমর গদন! িেযিা অস্বীকারকারীমদর 
বিরুমদ্ধ এই প্রবিবহংসািরায়ণ তিোবিক কেমকাণ্ডমক েুহাম্মদ স্রষ্টার িাণী িমল প্রিার 
কমরবেমলন! েুহাম্মমদর োষায়:  
 
    ২:৬-৭– “বনবশ্চিই যারা কামফর হময়মে িামদরমক আিবন েয় প্রদেমন করুন আর 
নাই করুন িামি বকেুই আমস যায় না, িারা ঈোন আনমি না। আোহ িামদর 
অন্তাঃকরণ এিং িামদর কানসেূহ িন্ধ কমর বদময়মেন, আর িামদর গিাখসেূহ িদমায় 
গঢমক বদময়মেন। আর িামদর জনয রময়মে কমোর োবস্ত।" 
 
>>> েুহাম্মদ িার নিী জীিমনর বিবেন্ন ঘটনার িবরমপ্রবক্ষমি অনুরূি দাবি কমরমেন 
িহুিার। অি বকেু উদাহরণ: 
 
ক) স্বয়ং আোহ অবিশ্বাসীমদর “অন্তমর”োমরন গোহর- গযন িারা িুেমি না িামর! 
 
    ৪:১৫৫- অিএি, িারা গয োবস্তপ্রাপ্ত হময়বেল, িা বেল িামদরই অেীকার েমের 
জনয এিং অনযায়োমি রসূলগ্ণমক হিযা করার কারমণ এিং িামদর এই উবক্তর দরুন 
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গয, আোমদর হৃদয় আচ্ছন্ন| অিেয িা নয়, িরং কুফরীর কারমণ স্বয়ং আোহ্ িামদর 
অন্তমরর উির গোহর এাঁমট বদময়মেন| ফমল এরা ঈোন আমন না বকন্তু অবি অিসংখযক। 
 
    ৯:৮৭- িারা গিেমন িমড় থাকা গলাকমদর সামথ গথমক গযমি গিমর আনবন্দি 
হময়মে এিং গোহর এাঁমট গদয়া হময়মে িামদর অন্তরসেূমহর উির। িস্তুিাঃ িারা গিামে 
না।   
 
    ৩০:৫৯- এেবনোমি আোহ জ্ঞানহীনমদর হৃদয় গোহরাবিি কমর গদন। 
 
    ৯:৯৩- অবেমযামগ্র িথ গিা িামদর িযািামর রময়মে, যারা গিাোর বনকট অিযাহবি 
কােনা কমর অথি িারা সম্পদোলী। যারা গিেমন িমড় থাকা গলাকমদর সামথ থাকমি 
গিমর আনবন্দি হময়মে। আর আোহ গোহর এাঁমট বদময়মেন িামদর অন্তরসেূমহ। িস্তুিাঃ 
িারা জানমিও িামরবন। 
 
    ৪৭:১৬- িামদর েমধ্য কিক আিনার বদমক কান িামি, অিাঃির যখন আিনার 
কাে গথমক িাইমর যায়, িখন যারা বেবক্ষি, িামদরমক িমলাঃ এইোত্র বিবন বক 
িলমলন? এমদর অন্তমর আোহ গোহর গেমর বদময়মেন এিং িারা বনমজমদর গখয়াল-
খুেীর অনুসরণ কমর। 
 
    ৭:১০০- িামদর বনকট বক একথা প্রকাবেি হয়বন, যারা উিারাবধ্কার লাে কমরমে। 
গসখানকার গলাকমদর র্ধ্ংসপ্রাপ্ত হিার ির যবদ আবে ইচ্ছা করিাে, িমি িামদরমক 
িামদর িামির দরুন িাকড়াও কমর গফলিাে| িস্তুি: আবে গোহর এাঁমট বদময়বে িামদর 
অন্তরসেূমহর উির| কামজই এরা শুনমি িায় না। 
 

খ) আোহ “অন্তর ও কামন”েমরন গিাো - গযন িারা িুেমি ও শুনমি না িামর! 
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      ৬:২৫- িামদর গকউ গকউ আিনার বদমক কান লাবগ্ময় থামক। আবে িামদর 
অন্তমরর উির  আিরণ গরমখ বদময়বে যামি এমক না িুমে এিং িামদর কামন গিাো 
েমর বদময়বে। যবদ িারা সি বনদেমন অিমলাকন কমর িিুও গসগুমলা বিশ্বাস করমি 
না| এেনবক, িারা যখন আিনার কামে েগ্ড়া করমি আমস, িখন কামফররা িমল: 
এবট িূিমিিমীমদর বকচ্ছাকাবহনী তি গিা নয়। 
 
    ১৭:৪৫-৪৬- যখন আিবন গকারআন িাে কমরন, িখন আবে আিনার েমধ্য ও 
িরকামল অবিশ্বাসীমদর েমধ্য প্রচ্ছন্ন িদমা গফমল গদই। আবে িামদর অন্তমরর উির 
আিরণ গরমখ গদই, যামি িারা এমক উিলবব্ধ করমি না িামর এিং িামদর কণমকুহমর 
গিাো িাবিময় গদই। যখন আিবন গকারআমন িালনকিমার একত্ব আিৃবি কমরন, িখন 
ও অনীহািেিাঃ ওরা িৃষ্ট প্রদেমন কমর িমল যায়।  
 
    ১৮:৫৭- িার িাইমি অবধ্ক জামলে গক, যামক িার িালনকিমার কালাে িারা 
গিাোমনা হয়, অিাঃির গস িা গথমক েুখ বফবরময় গনয় এিং িার িূিমিিমী কৃিকেমসেূহ 
েুমল যায়? আবে িামদর অন্তমরর উির িদমা গরমখ বদময়বে, গযন িা না গিামে এিং 
িামদর কামন রময়মে িবধ্রিার গিাো। যবদ আিবন িামদরমক সৎিমথর প্রবি দাওয়াি 
গদন, িমি কখনই িারা সৎিমথ আসমি না। 
 
গ্) আোহ "অন্তর-কণম-িকু্ষর" ওির গোহর গেমর কমরন সমূ্পণম বিকলাে! 
 
    ১৬:১০৮- এরাই িারা, আোহ িায়ালা এমদরই অন্তর, কণম ও িকু্ষর উির গোহর 
গেমর বদময়মেন এিং এরাই কান্ড জ্ঞানহীন।   
 

>>> প্রিক্তা েুহাম্মদ আোমদর আরও জাবনময়মেন গয িাাঁর কবিি স্রষ্টা অবিশ্বাসীমদর 
অন্তমরর িযাবধ্ আরও িৃবদ্ধ কমর িামদরমক িথভ্রষ্ট কমরন। িার োষায়, 
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১) আোহ িামদর িযবধ্ আমরা িাবড়ময় বদময়মেন 
 
    ২:১০- িামদর অন্তাঃকরণ িযবধ্গ্রস্ত আর আোহ িামদর িযবধ্ আমরা িাবড়ময় 
বদময়মেন। িস্তুিাঃ িামদর জনয বনধ্মাবরি রময়মে েয়ািহ আযাি, িামদর বেথযািামরর 
দরুন। 
 
    ৬:১১০- আবে ঘুবরময় বদি িামদর অন্তর ও দৃবষ্টমক, গযেন-িারা এর প্রবি প্রথেিার 
বিশ্বাস স্থািন কমরবন এিং আবে িামদরমক িামদর অিাধ্যিায় উদভ্রান্ত গেমড় বদি। 
 
২) আোহ প্রমিযক জনিমদ অিরাধ্ীমদর জনয সদমার বনময়াগ্ কমরন! 
 
 ৬:১২৩- আর এেবনোমি আবে প্রমিযক জনিমদ অিরাধ্ীমদর জনয বকেু সদমার বনময়াগ্ 
কমরবে-গযন িারা গসখামন িক্রান্ত কমর। িামদর গস িক্রান্ত িামদর বনমজমদর বিরুমদ্ধই; 
বকন্তু িারা িা উিলবব্ধ করমি িামর না।    
 
৩) আোহ েয়িানমক অবিশ্বাসীমদর িনু্ধ কমর গদন! 
 
    ৭:২৭- গহ িনী-আদে েয়িান গযন গিাোমদরমক বিভ্রান্ত না কমর; গযেন গস 
গিাোমদর বিিাোিামক জান্নাি গথমক গির কমর বদময়মে এেিািস্খায় গয, িামদর 
গিাোক িামদর গথমক খুবলময় বদময়বে-যামি িামদরমক লজ্জা স্খান গদবখময় গদয়| গস 
এিং িার দলিল গিাোমদরমক গদমখ, গযখান গথমক গিােরা িামদরমক গদখ না। আবে 
েয়িানমদরমক িামদর িনু্ধ কমর বদময়বে, যারা বিশ্বাস স্খািন কমর না।    
 
৪) আোহ অবিশ্বাসীমদর সৎিথ গথমক িাধ্া দান কমরন! 
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      ১৩:৩৩- ওরা প্রমিযমকই বক োথার উির স্ব স্ব কৃিকেম বনময় দন্ডায়োন নয়? 
এিং িারা আোহর জনয অংেীদার সািযস্ত কমর। িলুন; নাে িল অথিা খির দাও 
িৃবথিীর এেন বকেু বজবনস সম্পমকম যা বিবন জামনন না? অথিা অসার কথািািমা িলে? 
িরং সুমোবেি করা হময়মে কামফরমদর জমনয িামদর প্রিারণামক এিং িামদরমক 
সৎিথ গথমক িাধ্া দান করা হময়মে। আোহ যামক িথভ্রষ্ট কমরন, িার গকান িথ 
প্রদেমক গনই।    
 
৫) আোহ অবিশ্বাসীমদর িািািামর উদু্ধদ্ধ কমরন! 
 
    ১৭:১৬- যখন আবে গকান জনিদমক র্ধ্ংস করার ইচ্ছা কবর িখন িার অিস্থািন্ন 
গলাকমদরমক উদু্ধদ্ধ কবর অিাঃির িারা িািািামর গেমি উমে। িখন গস জনমগ্াষ্টীর 
উির আমদে অিধ্াবরি হময় যায়। অিাঃির আবে িামক উবেময় আোড় গদই।       
 
    ২৭:৪- যারা িরকামল বিশ্বাস কমর না, আবে িামদর দৃবষ্টমি িামদর কেমকান্ডমক 
সুমোবেি কমর বদময়বে। অিএি, িারা উদভ্রান্ত হময় ঘুমর গিড়ায়। 
 
৬) আোহ অবিশ্বাসীমদর বিভ্রান্ত কমরন! 
 
    ৪০:৬৩- এেবনোমি িামদরমক বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আোহর আয়ািসেূহমক 
অস্বীকার কমর।    
 
৭) আোহ অবিশ্বাসীমদর সামথ গকৌেল কমর জাহান্নামের বদমক বনময় যান! 
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    ৬৮:৪৫-৪৫- অিএি, যারা এই কালােমক বেথযা িমল, িামদরমক আোর হামি 
গেমড় বদন, আবে এেন ধ্ীমর ধ্ীমর িামদরমক জাহান্নামের বদমক বনময় যাি গয, িারা 
জানমি িারমি না। আবে িামদরমক সেয় গদই। বনশ্চয় আোর গকৌেল েজিুি।    
 
৮) আোহ অবিশ্বাসীমদর গগ্ােরাহ কমরন 
 
    ৪:১৪৩- এরা গদাদুলযোন অিস্খায় েুলন্ত; এবদমকও নয় ওবদমকও নয়। িস্তুি: যামক 
আোহ্ গগ্ােরাহ কমর গদন, িুবে িামদর জনয গকান িথই িামি না গকাথাও। 
 
৯) আোহ স্বয়ং ও িার গফমরেিাকুল অবিশ্বাসীমদর অবেসম্পাি কমরন! 
 - বিস্তাবরি একাদে িিম অবেোি িমত্ত্ব। 
 
১০) আোহ অবিশ্বাসীমদর র্ধ্ংস কােনা কমরন!   
 
    ৬৩:১-৪- েুনাবফকরা আিনার কামে এমস িমলাঃ আেরা সাক্ষয বদবচ্ছ গয আিবন 
বনশ্চয়ই আোহর রসূল। আোহ জামনন গয, আিবন অিেযই আোহর রসূল এিং আোহ 
সাক্ষয বদমচ্ছন গয, েুনাবফকরা অিেযই বেথযািাদী। িারা িামদর েিথসেূহমক ঢালরূমি 
িযিহার কমর। অিাঃির িারা আোহর িমথ িাধ্া সৃবষ্ট কমর। িারা যা করমে, িা খুিই 
েন্দ।এটা এজনয গয, িারা বিশ্বাস করার ির িুনরায় কামফর হময়মে। ফমল িামদর 
অন্তমর গোহর গেমর গদয়া হময়মে। অিএি িারা িুমে না। আিবন যখন িামদরমক 
গদমখন, িখন িামদর গদহািয়ি আিনার কামে প্রীবিকর েমন হয়। আর যবদ িারা 
কথা িমল, িমি আিবন িামদর কথা শুমনন। িারা প্রািীমর গেকামনা কােসদৃেয। প্রমিযক 
গোরমগ্ালমক িারা বনমজমদর বিরুমদ্ধ েমন কমর। িারাই েত্রু, অিএি  িামদর সম্পমকম 
সিকম গহান। র্ধ্ংস করুন আোহ িামদরমক। িারা গকাথায় বিভ্রান্ত হমচ্ছ?  
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>>> েুহাম্মদ োনি ইবিহামসর স্মরণীয় িযবক্তিমগ্মর একজন। আজমকর িৃবথিীর ১৬০ 
গকাবট োনুষ জেসূমত্র (ধ্েমান্তবরমির সংখযা অিযন্ত নগ্ণয) িাাঁর প্রিবিমি েিিাদ/ধ্মেমর 
অনুসারী। অথি এ োনুষবট সম্বমন্ধ িৃবথিীর অবধ্কাংে োনুমষরই স্বচ্ছ গকামনা ধ্ারণা 
গনই। গকন? কারণ, েিাব্দীর ির েিাব্দী "িাধ্যিােূলক গুণকীিমমনর" োধ্যমে িামক 
আড়াল কমর রাখা হময়মে! েুহাম্মমদর যািিীয় িাণী ও কেমকাণ্ডমক ঐেী ও িুি-িবিত্র 
রূমি প্রবিষ্ঠা করার প্রময়াজমন বনমিবদিপ্রাণ েি-সহস্র ইসলােী িবণ্ডি গ্ি ১৪০০ 
িের যািি হাজার হাজার িৃষ্ঠা রিনা কমরমেন, ক্ষেিাসীনমদর প্রিযক্ষ ও িমরাক্ষ 
েদমদ। গিাধ্গ্েয কারমণই িামদর গলখাগুমলা িক্ষিািদুষ্ট, একমিমে, অবিরবেি এিং 
অবধ্কাংে গক্ষমত্র অসিয। কারণ ইসলামের প্রাথবেক সংজ্ঞা অনুযায়ী, গকামনা 
ইসলােবিশ্বাসীই েুহাম্মমদর িাণী ও কমেমর গকামনারূি সোমলািনা করার "গকামনা" 
অবধ্কারই রামখন না। িমরাক্ষোমিও নয়। সোমলািনার োবস্ত েয়ািহ, ইসলােী 
বিধ্ামনই!  
 
অেুসবলে গলখক/িুবদ্ধজীিীরাও একইোমি িেু। োসক, ক্ষেিাসীন ও বনমিবদিপ্রাণ 
ইসলাে অনুসারীর গিেীেবক্ত এিং রােীয় ও সাোবজক যাাঁিাকলমক অিজ্ঞা করার 
িবরণবি েয়ািহ! েুহাম্মদ সেয়কামলর আিু লাহাি-ক্বাি বিন আেরাফ-আিু রাবফ-
আসো বিনমি োমরায়ান (িাদে িিম) গথমক শুরু কমর িিমোমনর হুোয়ুন আজাদ-
িসবলো নাসবরন-সালোন রুেদী-আয়ান হারবস আবল ও সািবেোন (Submission) 
িলবচ্চত্র বনেমািা বথও েযান গগ্াগ্ সহ অসংখয উদাহরণমক বক অিজ্ঞা করা যায়? 
ইসলােী েিিামদর সাোনযিে প্রবিিাদ কমর িরে েূমলযর জনয সদা সন্ত্রস্ত থাকার 
দুাঃসাহস গক গদখামি িামর? িবলবটকাল কামরক্টমনস (Political correctness) নামের 
িিুরিার আশ্রময় সুবিধ্াজনক গলখা-িকৃ্তিা-বিিৃবি-েন্তিয-টক গো-এর বনরািদ আশ্রয় 
গেমড় েুাঁবকিূণম অিস্থামন গক গযমি িায়? এ িবরবস্থবির অিেযম্ভািী ফলাফল "সমিযর 
সোবধ্"! এেি িবরবস্থবিমি সিযমক আবিষ্কার করমি হমল খুাঁড়মি হমি ইবিহামসর 
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"কির"। গ্ি ১৪০০ িেমরর হাজার হাজার িৃষ্ঠার িক্ষিািদুষ্ট গলখা গথমক সিযমক 
উদ্ধার অিযন্ত দুরূহ, গ্মিষণাধ্েমী ও সেয়সামিক্ষ কাযমক্রে। বকন্তু িা কক্ষমনাই অথমহীন 
নয়। বিমেষ কমর গয োনুমষর অনুসারীর সংখযা আজমকর িৃবথিীর ১৬০ গকাবট! 
 
িথাকবথি ঈসা অথিা েুসা গকামনা গ্রন্থ রিনা কমরনবন। এ নামে গকামনা িযবক্ত 
িৃবথিীমি আমদৌ বেমলন বক না, গস িযািামরও িবণ্ডিরা একেি নন। িথাকবথি ঈসার 
েৃিুযর প্রায় অধ্ম-েিাব্দী িমর িাাঁর উদৃ্ধবি বদময় রবিি হময়মে িাইমিল। িথাকবথি 
েুসার েৃিুযর কময়ক েি িের ির িাাঁর উদৃ্ধবি বদময় রবিি হময়মে গিৌরাি। অনযবদমক 
েুহাম্মদ বনমজই বনমজমক নিী বহসামি আখযাবয়ি কমরমেন। স্রষ্টার উদৃ্ধবি বদময় রিনা 
কমরমেন কুরান। োনি ইবিহামসর হাজারও নৃেংস ঘটনার নায়মকর উোন-িিন 
হময়মে। িারা েৃি। েুহাম্মদও েৃি। আোর জানা েমি, েুহাম্মদই একোত্র সফলকাে 
োনুষ, বযবন বনমজ িাাঁর যািিীয় কেমকাণ্ডমক ঐেী, বনেুমল ও কাল উিীণম িমল প্রিার 
কমরবেমলন। িাাঁর অনুসারীরাও গসই সাফমলযর ধ্ারািাবহকিা িজায় গরমখ িাাঁর েিিাদ 
বিমশ্বর বিবেন্ন প্রামন্ত প্রিার ও প্রসামর অেূিিূিম সাফলয অজমন কমরবেমলন। িাই 
েুহাম্মমদর যািিীয় অেনাবিক বেক্ষা আজও িাবলি হমচ্ছ িরে একাগ্রিায়! ক্ষবিগ্রস্ত 
হমচ্ছ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বনবিমমেমষ িৃবথিীর আিাের জনসাধ্ারণ। প্রিযক্ষ অথিা 
িমরাক্ষোমি। গস কারমণই ঘুমর বফমর এই েৃি োনুষবটমক বনময় এমিা আমলািনা-
সোমলািনা। িার উির আমক্রােিেিাঃ নয়। আবে েমন কবর, েৃি োনুমষর উির 
জীবিমির গকামনারূি আমক্রাে থাকা উবিি নয়। কারণ িা অথমহীন! েৃি োনুমষর 
গকামনা কেমক্ষেিা গনই। গস জাগ্বিক যািিীয় োল-েন্দ ও আমলািনা-সোমলািনার 
অিীি। েুহাম্মদ-িরিিমী ইসলােবিশ্বাসী রােনায়ক ও অনুসারীমদর যািিীয় অোনবিক 
কেমকাণ্ড এিং েুহাম্মমদর যািিীয় কামজর তিধ্িা দানকারী িবণ্ডিমদর কেমকামণ্ডর জনয 
েুহাম্মদমক বক দায়ী করা যায়? দায়ী গসই িযবক্তরা, যারা গসই কমেমর সামথ জবড়ি। 
গকামনা েৃি িযবক্ত নয়! 
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েুহাম্মদ বেমলন সপ্তে েিাব্দীর আনুষ্ঠাবনক বেক্ষািবঞ্চি এক আরি গিদুইন। িাাঁর বিন্তা-
োিনা, েন-োনবসকিা, েূলযমিাধ্ ইিযাবদ বিষময়র সামথ আধু্বনক োনুমষর বিন্তাধ্ারার 
উমেখমযাগ্য িযবিক্রে হমিই। এ সহজ সিযমক অস্বীকার কামর যারা "েুহাম্মদী েিিাদ" 
সিমকামলর োনুমষর জনয একোত্র িূনমাে জীিনবিধ্ান রূমি প্রবিষ্ঠার ব্রমি ব্রিী হময় 
"েুহাম্মদী কায়দায়" িৃবথিীিাসীমক সন্ত্রস্ত কমর িুমলমেন, িামদরমক প্রবিহি করার 
দাবয়ত্ব সকল েুক্তিুবদ্ধসম্পন্ন োনুমষর! এই দাবয়ত্ব জ্ঞামনই ইসলামের প্রকৃি স্বরূি 
প্রকাে করার োনমস অগ্বণি েুক্তেনা আজ কলে ধ্মরমেন। 
 
বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বনবিমমেমষ গয "সমিয" আেরা একেি, িা হমলা সৃবষ্টকিমার (যবদ 
থামক) িাণীমি গকামনারূি অসােেসয, েুল িা বেথযা থাকমি িামর না। শুধু্ “একবট 
োত্র”েুল, অিাস্তিিা অথিা অসােেসয থাকমলই একেি োগ্ সুবনবশ্চি োমিই িলা 
যামি গয, কুরান 'বিশ্বস্রষ্টার' িাণী হমি িামর না। গ্ি বিেবট িমিমর আমলািনায় আেরা 
বনবশ্চিরূমি গজমনবে গয, েুহাম্মমদর প্রিাবরি িাণী আধু্বনক জ্ঞান-বিজ্ঞান-িাস্তিিার 
আমলামক অসংখয অসিয, বেথযা ও অসােেসযিায় েরিুর। সুিরাং কুরান গকামনা 
অিস্থামিই স্রষ্টার িাণী হমি িামর না। 
 
প্রবিবট োনুমষরই িিন ও কেম গস োনুষবটরই েন-োনবসকিার একান্ত তিবেষ্টয। িা 
গসই িিন ও কেম বিবন েুি-গপ্রি-আত্মা অথিা জীমনর উদৃ্ধবি বদময়ই করুন বকংিা 
করুন সৃবষ্টকিমার উদৃ্ধবি বদময়! সি গক্ষমত্রই িা িারই বনজস্ব োনবসকিার িবহাঃপ্রকাে। 
উদৃ্ধি বজন-েুি-আত্মা িা স্রষ্টার নয়! কুরামনর যািিীয় িাণী "একান্তই" েুহাম্মমদর। 
িাই কুরামনর িক্তিযমক গ্েীরোমি িযমমিক্ষণই হমলা েুহাম্মদ ও িাাঁর োনবসকিামক 
আবিষ্কামরর সিমিময় সহজ, সিমিময় বনেমরমযাগ্য এিং সিমিময় কে শ্রেসাধ্য িদ্ধবি। 
গ্ি দু'বট িমিমর আমলািনায় আেরা গয সিযবট আবিষ্কার করলাে, িা হমলা কুরামনর 
প্রিক্তা হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) িাাঁর কবিি সৃবষ্টকিমামক রূিাবয়ি কমরমেন এক 
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িক্ষিািদুষ্ট, কুিক্রী, প্রবিবহংসা িরায়ণ, নীবিহীন, গস্বচ্ছািারী রূমি! েুহাম্মদ িাাঁর 
জিান-িন্দীমি (কুরামন) অসংখযিার গঘাষণা বদময়মেন গয িার আোহ যা ইচ্ছা িাই 
কমরন। বিবন যামক ইচ্ছা বিশ্বাসী িানান, যামক ইচ্ছা অবিশ্বাসী িানান! যামক ইচ্ছা 
কমরন সুিথগ্ােী, যামক ইচ্ছা কমরন বিিথগ্ােী। যামক ইচ্ছা কমরন ক্ষো, প্রমিে 
করান জান্নামি! যামক ইচ্ছা গদন োবস্ত, গটমন-গহাঁিমড় বনমক্ষি কমরন জাহান্নামের অনন্ত 
আগুন ও রক্ত-িুাঁমজর সেুমদ্র! বিবন অবিশ্বাসীমদর গিেমন গলবলময় গদন েয়িানমক, 
গযন েয়িান িামদরমক কমর বিিথগ্ােী ও িথভ্রষ্ট! এমহন কেমকাণ্ড বনাঃসমন্দমহ 
োনিিার গয গকান োনদমণ্ড কুৎবসি, অবনবিক ও গ্বহমি! 
 

এই অনন্ত েহাবিমশ্বর আমদৌ গকান স্রষ্টা আমে, এেন গকামনা প্রোণ গনই। এর িমরও 
যাাঁরা স্রষ্টার অবস্তমত্ব বিশ্বাসী, িাাঁরা বক িাাঁমদর সৃবষ্টকিমামক কখমনাই িক্ষিািদুষ্ট, কুিক্রী, 
নীবিহীন, গস্বচ্ছািারী রূমি কিনা করমি িামরন? কক্ষমনাই নয়! উিবর উক্ত দাবি 
একান্তই েুহাম্মমদর। গকামনা সুস্থ বিমিকিান েুক্তিুবদ্ধর সেয োনুষ কখমনাই গকামনা 
িক্ষিািদুষ্ট, কুিক্রী, নীবিহীমনর সেথমক হমি িামরন না। 
 

িােক, আমগ্ই িমলবে; আোর এ গলখা বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃবষ্টকিমার অবস্তমত্বর সিমক্ষ বকংিা 
বিিমক্ষ নয়। স্রষ্টায় বিশ্বাস উবিি নাবক অনুবিি, প্রময়াজন নাবক অপ্রময়াজনীয়, 
ক্ষবিকারক নাবক লােজনক, গস প্রসমেও নয়। সেগ্র আমলািনার উমেেয- স্বমঘাবষি 
আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) এর বনমজরই জিানিন্দী ও কাযমকলাি বিমেষমণর 
োধ্যমে িাাঁর দািীর যথাথমিা/অসাড়িা বনরূিণ! িাাঁর সবিযকামরর জীিনী ও োনবসকিা 
বনরূিণ! েমনামযাগ্ী হময় কুরান িড়ুন এিং সিযমক জানুন।  
 
[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1


 

 

P
ag

e2
1

4
 

ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ২২: গনা গসন্স ও ননমসন্স (অথমহীন আগ্ড়ে 
িাগ্ড়ে) িত্ত্ব 

 

 
 

কুরামনর প্রিক্তা হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) িাাঁর আোহর উদৃ্ধবি বদময় গঘাষণা কমরমেন গয, 
িাাঁর কবিি আোহর অনুেবি োড়া েয়িান গকামনা েন্দ কাজ করমি িামর না। বিবন 
দাবি কমরমেন গয, িাাঁর আোহ অবিশ্বাসীমদরমক সরল িথ প্রদেমন কমরন না এিং 
িামদরমক বিিথগ্ােী করার জনয আোহ েয়িান বনযুক্ত কমরন। িাাঁর দাবি, ‘আোহ’ 
অবিশ্বাসীমদর অন্তমরর িাি িৃবদ্ধ কমর গদন এিং িামদর েন, কান ও গিামখ িদমা গঢমল 
গদন, যামি িাাঁরা িথ-প্রাপ্ত বিশ্বাসী হমি না িামরন। প্রিক্তা আরও গঘাষণা বদময়মেন 
গয, িাাঁর আোহ স্বয়ং এিং িাাঁর গফমরেিা অবিশ্বাসীমদর অবেোি গদন। এ বিষময় 
বিষদ আমলািনা আমগ্র দু'বট িমিম করা হময়মে। এেি িবরবস্থবিমি অবিশ্বাসীরা গয 
গকামনাোমিই 'িথ-প্রাপ্ত' হমি িামরন, িা বক িলার অমিক্ষা রামখ? িাহমল? 
অবিশ্বাসীরা কীোমি িরমহজগ্ার হমিন? 
 
গযখামন 'আোহ' স্বয়ং এিং িাাঁর সেস্ত িাবহনী (েয়িান এিং গফমরস্তাগ্ন) অবিশ্বাসীমদর 
বিশ্বাসী হিার সকল িথ িন্ধ কমর বদময়মেন, গসখামন 'অবিশ্বাসীরা' বেক কী অিরামধ্ 
অিরাধ্ী িা সুস্থ বিিার-িুবদ্ধ ও যুবক্তর অিীি (গনা গসন্স)! এমহন িবরবস্থবিমি 
অবিশ্বাসীরা গকামনা অিরামধ্ই অিরাধ্ী হমি িামরন না। এই সহজ সিযবট বিশ্বাসীরা 
কখগনাই িুেমি িামরন না। যিই িাাঁরা "স্বাধ্ীন-ইচ্ছা (Free Will)"-এর গদাহায় বদময় 
িযানা-িযাাঁিামনা যুবক্তর অিিারণা কমরন, িিই িাাঁরা বনমজমক হাসযকর প্রবিিাদয 
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কমরন। কারণ আোহ এিং িাাঁর িাবহনীর িাধ্ার েুমখও যবদ গকামনা োনুষ িাাঁর স্বাধ্ীন 
ইচ্ছা প্রময়ামগ্ বিশ্বাসী হমি িামরন, িমি কুরামন েুহাম্মদ িবণমি আোহর যািিীয় 
েবক্তেিার জয়গ্ান ও জাবরজুবর গস্রফ িাোো! আর যবদ আোহর অসীে ক্ষেিার 
অিিযিহামর (িান্দামক বিিমথ িবরিালনা) অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীই গথমক যান, িমি 
িার সেস্ত দায়োর স্বয়ং আোহর! োনুমষর নয়!  
 
যবদ সৃবষ্টকিমা োনুষমক স্বাধ্ীন ইচ্ছার অবধ্কারী কমরন। আর গসই স্বাধ্ীন ইচ্ছাবট 
প্রময়াগ্ কমর গকউ যবদ সৃবষ্টকিমার অবস্তত্ব ও িাাঁর িথাকবথি আমদে বনমষমধ্র গকামনা 
গযৌবক্তক কারণ খুাঁমজ না গিময় অবিশ্বাসী হন, আর গসই অিাধ্যিার কারমণ সৃবষ্টকিমা 
যবদ গসই োনুষবটমক আগুমন গিাড়ামনার গঘাষণা গদন, িমি গস "ইচ্ছা" কখমনাই স্বাধ্ীন 
হমি িামর না। অসহায় গকামনা োনুমষর োথায় িনু্দমকর নল দাবগ্ময় গকউ যবদ িামক 
সিমেবক্তোন দয়ালু িমল োনার হুংকার গদন, আর িা না করমল উক্ত িনু্দকধ্ারী যবদ 
গসই অসহায় োনুষবটমক গুবল কমর খুন করার হুেবক বদময় িমলন, "বসদ্ধান্তটা গিার 
স্বাধ্ীন ইচ্ছার উিরই গেমড় বদলাে। আোমক োনবি বক োনবি না, িা গিার ইচ্ছা!", 
িাহমল িা হমি গযেন অিীি হাসযকর, িার গিময়ও গিবে হাসযকর অবিশ্বাসীমদরমক 
অবেোি িষমণ ও বিিমথ িবরিালনা কমর িামদরমকই আিার িেযিা স্বীকামরর আমদে, 
অনযথায় অনন্তকাল আগুমন গিাড়ামনার হুেবক! গিবে হাসযকর এ কারমণ গয, 
িনু্দকধ্ারীবট সন্ত্রাসী হমি িামরন বকন্তু 'েণ্ড' নন। আোহর েি গস গসই অসহায় 
িযবক্তবটমক 'বিিমথ’িবরিালনা কমরনবন।  
 
অনয বদমক েুহাম্মমদর গঘাষণা, িরমহজগ্ারমদর িরমহজগ্াবরর বিেমন আোহরই অনুগ্রহ 
জবড়ি। আোহই িাাঁমদরমক বিমেষ অনুগ্রমহর োধ্যমে কমরমেন গহদাময়ি প্রাপ্ত। অথমাৎ 
বিশ্বাসী হিার গিেমন িরমহজগ্াবরর আমদৌ গকামনা কৃবিত্ব নাই। সমূ্পণম কৃবিত্বই 
আোহর! এিদসমত্ত্বও আোহ িরমহজগ্ারমদর িুরসৃ্কি করমিন। বিনা কৃবিমত্বই অনন্ত 



 

 

P
ag

e2
1

6
 

িুরষ্কার! কারণ? আোহ যামক ইচ্ছা বিশ্বাসী িানান, যামক ইচ্ছা অবিশ্বাসী িানান, যামক 
ইচ্ছা সরল িমথ িালান, যামক ইচ্ছা িথভ্রষ্ট কমরন। যামক ইচ্ছা ক্ষো কমরন, যামক 
ইচ্ছা োবস্ত গদন। সুিরাং, েুহাম্মমদর দাবির িযমামলািনায় আেরা গয বসদ্ধামন্ত উিনীি 
হমি িাবর, িা হমলা: িাাঁর কবিি আোহ, অবিশ্বাসীমদর বিনা গদামষই অনন্ত োবস্ত এিং 
বিশ্বাসীমদর বিনা কৃবিমত্বই অনন্ত িুরস্কার ও োবন্ত গদন। Any sense? No sense!  
 
প্রিক্তা েুহাম্মদ বনমজমক অভ্রান্ত দাবি কমর িার আোহর উদৃ্ধবি বদময় অবিশ্বাসীমদর 
উমেমেয সুরা প্রবিমযাবগ্িার আহ্বান (িিম-১৯) োড়াও আর গয সকল িযামলে 
েুাঁমড়বেমলন, িা েুহাম্মমদর িযবক্ত-োনস জীিনী গ্রমন্থ িবণমি আমে। েুহাম্মমদরই োষায় 
িারই অি বকেু উদাহরণ:  
 
১) “িমি”েৃিুয কােনা/িরণ কমর প্রোণ কর গয িুবে সিযিাদী!  
 
    ২:৯৪- িমল বদন, যবদ আমখরামির িাসস্থান আোহর কামে একোত্র গিাোমদর 
জনযই িরাে হময় থামক - অনয গলাকমদর িাদ বদময়, িমি েৃিুয কােনা কর, যবদ 
সিযিাদী হময় থাক। 
 
>>> অদু্ভি প্রস্তািনা! েৃি োনুষ কথা িলমি িামর না। যুবক্তর খাবিমর যবদ ধ্মরও বনই 
গয, েরমণাির জীিন িমল আমদৌ বকেু আমে, িথাবি গকামনা েৃি িযবক্ত েরমণর ওিার 
গথমক জীবিিমদর সামথ গযাগ্ামযাগ্ কমর "রাজসাক্ষী" হমি িামর না। িাই েৃিুযকােনা 
িা েৃিুযিরমণর োধ্যমে সিযিার যািাইময়র গকামনা প্রশ্নই আমস না! এই একই 
"প্রস্তািনা" যবদ প্রিক্তা েুহাম্মদ এিং িার অনুসারীমদর গদওয়া হয়, িাহমল বক িাাঁরা 
েৃিুযকােনা/েৃিুযিরণ কমর অবিশ্বাসীমদর প্রোণ গদমিন গয, িাাঁরা সিযিাদী? এেনির 
দাবি এমকিামরই ননমসন্স (অথমহীন আগ্ড়ে িাগ্ড়ে)!  
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২) "িারা" গিাোমদর কষ্ট দুর করমি অক্ষে!  
 
    ১৭:৫৬- িলুনাঃ আোহ িযিীি যামদরমক গিােরা উিাসয েমন কর, িামদরমক 
আহিান কর। অথি ওরা গিা গিাোমদর কষ্ট দুর করার ক্ষেিা রামখ না এিং িা 
িবরিিমনও করমি িামর না।  
 
>>> েুহাম্মমদর "আোহ" গয ইসলাে বিশ্বাসীর কষ্ট দুর করার ক্ষেিা রামখ, িার বক 
গকামনা প্রোণ আমে? ইসলাে বিশ্বাসীরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বেক্ষা-অথমনীবিসহ জীিমনর 
প্রবিবট গক্ষমত্র িৃবথিীর সিমবনম্ন!  
 
৩) "িারা" কখনও একবট োবে সৃবষ্ট করমি িামর না!  
 
    ২২:৭৩ - গহ গলাক সকল! একবট উিো িণমনা করা হমলা, অিএি গিােরা িা 
েমনামযাগ্ বদময় গোন; গিােরা আোহর িবরিমিম যামদর িূজা কর, িারা কখনও একবট 
োবে সৃবষ্ট করমি িারমি না, যবদও িারা সকমল একবত্রি হয়। আর োবে যবদ িামদর 
কাে গথমক গকান বকেু বেবনময় গনয়, িগি িারা িার কাে গথমক িা উদ্ধার করমি 
িারমি না, প্রাথমনাকারী ও যার কামে প্রাথমনা করা হয়, উেময়ই েবক্তহীন।  
 
>>> েুহাম্মমদর "আোহ" যবদ অবিশ্বাসীমদর সােমন এমস একবট োবে সৃবষ্ট কমর িার 
অবস্তমত্বর প্রোণ হাবজর কমর গদখামিন, আর গসই োবেবট যবদ বকেু বেবনময় গনয়, িমি 
"আোহ" যবদ িা বনমজই উদ্ধার কমর অবিশ্বাসীমদর গদখামিন, িাহমলই শুধু্ এ িাণীর 
"গসন্স" থাকমিা! নিুিা এেনির দাবি "ননমসন্স"!  
 
৪) "গিাোমদর" গদি-গদিীমক "আোর" সােমন হাবজর কর!  
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৩৪:২৭– িলুন, গিােরা যামদরমক আোহর সামথ অংেীদাররূমি সংযুক্ত কমরে, 
িামদরমক এমন আোমক গদখাও। িরং বিবনই আোহ, িরাক্রেেীল, প্রজ্ঞােয়।  
    ৬৪:৪১- না িামদর গকান েরীক উিাসয আমে? থাকমল িামদর েরীক 
উিাসযমদরমক উিবস্থি করুক যবদ িারা সিযিাদী হয়।  
 
>>> েুহাম্মদ কখমনাই িার আোহমক অবিশ্বাসীমদর সােমন হাবজর কমর িার দাবির 
যথাথমিা প্রোণ কমরনবন! িাই অবিশ্বাসীমদর প্রবি িার এ িযামলে এমকিামরই ননমসন্স!  
 
৫) “গদখাও”গিাোমদর গদি-গদিী িৃবথিীমি বক সৃবষ্ট কমরমে?  
 
    ৪৬:৪- িলুন, গিােরা আোহ িযিীি যামদর িূজা কর, িামদর বিষময় গেমি গদমখে 
বক? গদখাও আোমক িারা িৃবথিীমি বক সৃবষ্ট কমরমে? অথিা নমোেন্ডল সৃজমন িামদর 
বক গকান অংে আমে? এর িূিমিিমী গকান বকিাি অথিা িরস্পরাগ্ি গকান জ্ঞান 
আোর কামে উিবস্থি কর, যবদ গিােরা সিযিাদী হও।  
 
>>> এমকিামরই ননমসন্স!  
 
৬) "িারা" িামদরমক সাহাযয করল না গকন?  
 
    ৪৬:২৮- অিাঃির আোহর িবরিমিম িারা যামদরমক সাবন্নধ্য লামের জমনয 
উিাসযরূমি গ্রহণ কমরবেল, িারা িামদরমক সাহাযয করল না গকন? িরং িারা িামদর 
কাে গথমক উধ্াও হময় গগ্ল। এটা বেল িামদর বেথযা ও েনগ্ড়া বিষয়।  
 

>>> গসই সনািন িযািাল! এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীমক িমল, "আবে সিয, িুবে 
বেথযা।" এমক অিরমক িযামলে গোাঁমড়, 'গদখাও প্রোণ'। িােক, িুেমিই িারমেন 
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আোহর "গলিামস" েুহাম্মদও এর িযবিক্রে বেমলন না। বনজ বনজ বিশ্বামসর 
স্রষ্টা/উিাসযমক অভ্রান্ত প্রোণ করার প্রময়াজমন যুমগ্ যুমগ্ োনুষ ‘গনা গসন্স (অথমহীন)’ 
কুযুবক্তর অিিারণা কমরমেন। বকন্তু েুহাম্মমদর যুবক্তগুমলা ‘গনা গসন্স’ িযমাময়র বেল না। 
বেল "ননমসন্স" িযমাময়র। কারণ গয কেম বিবন বনমজ কমর গদখামি িামরনবন, িাইই 
বিবন দাবি কমরমেন িার প্রবিিমক্ষর কামে!  
 
অবিশ্বাসীরাও েুহাম্মমদর কামে িার নিুয়মির সিযিার প্রোন দাবি কমরবেমলন। হাবজর 
করমি িমলবেমলন েুহাম্মমদরই দাবিকৃি িূিমিিমী নিীমদর অনুরূি একবট প্রোণ। 
প্রিুযিমর েুহাম্মদ িামদর কী জিাি বদময়বেমলন, িার বিেদ বিিরণ কুরামন বলবিিদ্ধ 
আমে। বিস্তাবরি আমলািনা করমিা 'েুহাম্মমদর গোমজজা' িমত্ত্ব।  
 
এ োড়াও েুহাম্মমদর (আোহ) িবণমি আরও বকেু "গনা গসন্স ও ননমসন্স" এর উদাহরণ:  
 
৭) গিাোমদর জমনয িুত্র-সন্তান আর "আোহর" জনয কনযা-সন্তান - কী সাংঘাবিক?  
 
    ১৭:৪০- গিাোমদর িালনকিমা বক গিাোমদর জমনয িুত্র সন্তান বনধ্মাবরি কমরমেন 
এিং বনমজর জমনয গফমরেিামদরমক কনযারূমি গ্রহণ কমরমেন? বনশ্চয় গিােরা গুরুির 
গ্বহমি কথািািমা িলে।  
 
    ১৯:৮৮-৯১- িারা িমলাঃ দয়ােয় আোহ সন্তান গ্রহণ কমরমেন। বনশ্চয় গিােরা 
গিা এক অদু্ভি কান্ড কমরে। হয় গিা এর কারমণই এখনই নমোেন্ডল গফমট িড়মি, 
িৃবথিী খন্ড-বিখন্ড হমি এিং িিমিোলা িূণম-বিিুণম হমি। এ কারমণ গয, িারা দয়ােয় 
আোহর জমনয সন্তান আহিান কমর।  
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>>> অবিশ্বাসীমদর ধ্ারনা আোহ সন্তান গ্রহণ কমরমেন। প্রিক্তা েুহাম্মমদর (আোহর) 
কামে এটা এিটাই গ্বহমি অিরাধ্ গয, বিবন গঘাষণা বদময়মেন, "এর কারমণই এখনই 
নমোেণ্ডল গফমট িড়মি, িৃবথিী খণ্ড-বিখন্ড হমি এিং িিমিোলা িূণম-বিিূণম হমি।" 
েুহাম্মদ (আোহ) িার অংেীদার অথিা সন্তান ধ্ারণ সংক্রান্ত েন্তিযমক এি গিবে 
অিেন্দ কমরন গয, িার অিরামধ্ বিশ্বব্রহ্মামণ্ডর সিবকেু িূণম-বিিূণম করমি িান! গকন? 
একোত্র নিুংসক োড়া এেন েন্তমিয আর বক গকউ এিটা উমিবজি হয়? োনুমষর 
জমনয িুত্রসন্তান এিং আোহর জনয কনযাসন্তান এটা বক খুিই গুরুির গ্বহমি কথািািমা?  
 
৯) "আেিা গহিু" বেশুহিযায় গকামনাই অিরাধ্ নাই!  
 
    ১৮:৭৪- অিাঃির িারা িলমি লাগ্ল। অিমেমষ যখন একবট িালমকর সাক্ষাি 
গিমলন, িখন বিবন (বখবজর আাঃ) িামক হিযা করমলন। েূসা িলমলন? আিবন বক 
একবট বনস্পাি জীিন গেষ কমর বদমলন প্রামণর বিবনেয় োড়াই? বনশ্চয়ই আিবন গিা 
এক গুরুির অনযায় কাজ করমলন।  
>>> গকন বেশুবটমক হিযা করা হময়বেল? কারণ,  
 
    ১৮:৮০- িালকবটর িযািার িার বিিা-োিা বেল ঈোনদার। আবে আেিা করলাে 
গয, গস অিাধ্যিা ও কুফর িারা িামদরমক প্রোবিি করমি।  
 
>>> হযাাঁ, িাই! বখবজর (আ:) “আেিা”কমরবেমলন গয বেশুবট িড় হময় িার ইোনদার 
বিিা-োিামক প্রোবিি করমি িামর। িাই বিবন বেশুবটমক হিযা কমরবেমলন সুস্থ 
েবস্তমষ্ক! বিবন বক গকামনা গ্বহমি অিরাধ্ কমরবেমলন? প্রিক্তা েুহাম্মমদর (আোহর) 
দৃবষ্টমি, "অিেযই নয়।" কী েহান বেক্ষা!  
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১০) অবিশ্বাসীমদর জীবিকা হয় সংকীণম!  
 
    ২০:১২৪- গয আোর স্মরণ গথমক েুখ বফবরময় গনমি, িার জীবিকা সংকীণম হমি 
এিং আবে িামক গকয়ােমির বদন অন্ধ অিস্থায় উবেি করি।  
 
>>> িাস্তিিা বেক িার বিিরীি! অবিশ্বাসীরাই জ্ঞামন-বিজ্ঞামন, বেক্ষা-দীক্ষায়, 
অথমপ্রািুযম, ক্ষেিা ইিযাবদ সিমবিষময় েুসবলেমদর িুলনায় অমনক অমনক ওিমর। এ 
বিষময় বিস্তাবরি আমলািনা িঞ্চদে িমিম করা হময়মে।  
 
১১) সুমদর (লাে) প্রমলােন গদবখময় আোহর "ধ্ার বেক্ষা"!  
 
    ২:২৪৫- এেন গক আমে গয, আোহমক করজ গদমি, উিে করজ; অি:ির আোহ্ 
িামক বিগুণ-িহুগুণ িৃবদ্ধ কমর বদমিন। আোহ্ই সংমকাবিি কমরন এিং বিবনই 
প্রেস্তিা দান কমরন এিং িাাঁরই বনকট গিােরা সিাই বফমর যামি। 
 
    ৫৭:১১- গক গসই িযবক্ত, গয আোহমক উিে ধ্ার বদমি, এরির বিবন িার জমনয 
িা িহুগুমণ িৃবদ্ধ করমিন এিং িার জমনয রময়মে সম্মাবনি িুরস্কার।  
 
    ৫৭:১৮- বনশ্চয় দানেীল িযবক্ত ও দানেীলা নারী, যারা আোহমক উিেরূমি ধ্ার 
গদয়, িামদরমক গদয়া হমি িহুগুণ এিং িামদর জমনয রময়মে সম্মানজনক িুরস্কার।  
 
>>> এেন গকামনা িরমোৎকৃষ্ট (Superlative) বিমেষণ গনই, যা েুহাম্মদ িাাঁর কবিি 
আোহর ওির প্রময়াগ্ কমরনবন। গসই সত্ত্বাবটমকই যখন গদবখ সাোনয োনুমষর কামে 
সুমদর প্রমলােন গদবখময় ধ্ার বেক্ষা করমে, িখন িুেমি অসুবিধ্া হয় না গয, অোিটা 
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আসমল কার! গকান অোি হীন স্বত্বা োনুষমক সুমদর প্রমলােন গদবখময় ধ্ার বেক্ষা গকন 
িাইমি? আর গকউ যবদ গস ধ্ার বেক্ষা বদমি অস্বীকৃবি বকংিা গ্বড়েবস কমর িমি 
গকনই িা গসই স্বত্বা োনুষমক োবস্তর হুেবক গদখামি? ধ্ার-িাাঁদা-সাহাযয বিষয়গুবল 
ঐবচ্ছক। দািা িা বদমিন বক বদমিন না িা িার িযবক্তগ্ি বিষয়। িাবহদাকারী যবদ 
'ধ্ার' দামন অস্বীকৃবি জ্ঞািনকারীমক 'হুেবক' বদময় ধ্ার বদমি িাধ্য করান িমি িা আর 
'ধ্ার' থামক না। হয় জিরদবস্ত! যবদ গকান োনুষ অনয গকান োনুমষর কামে 'িাাঁদা িা 
সাহাযয' িাইিার ির িা না গদওয়া হমল বিবন দািাবটমক হুেবক িা েীবি প্রদেমন কমরন 
িমি িার নাে হয় িাাঁদািাবজ িা োস্তাবন। আর গসই িাবহদাকারীমক িলা হয় োস্তান িা 
সন্ত্রাসী।সিয হমলা স্রষ্টার (যবদ থামক) গকান ধ্ার-কমজমর প্রময়াজন গনই। বকন্তু প্রিক্তা 
েুহাম্মদ স্বয়ংসমূ্পণম নয়। সাহামযযর প্রময়াজন িারই। ক্ষেিার প্রময়াজন িারই। 
গিাষামোমদর প্রময়াজন িারই। িার অিাধ্যিা কারীমক হুেবক-োসানী-েীবি প্রদেমন-
প্রমলােন ইিযাবদ গকৌেমল অনুগ্ি করার প্রময়াজন িারই।  
 
১২) েৃিরাও জীবিি!  
 
    ২:১৫৪- আর যারা আোহর রাস্তায় বনহি হয়, িামদর েৃি িমলা না। িরং িারা 
জীবিি, বকন্তু গিােরা িা িুে না।  
 
>>> েৃি োনুষমক "েৃি" না িমল কীোমি জীবিি িলা যামি?  
 
১৩) অেীকারািদ্ধ! কমি? বকমসর?  
 
    ৭:১৭২-১৭৩- আর যখন গিাোর িালনকিমা িনী আদমের িৃষ্টমদে গথমক গির 
করমলন িামদর সন্তানমদরমক এিং বনমজর উির িামদরমক প্রবিজ্ঞা করামলন, আবে 
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বক গিাোমদর িালনকিমা নই? িারা িলল, অিেযই, আেরা অেীকার করবে। আিার 
না গকয়ােমির বদন িলমি শুরু কর গয, এ বিষয়বট আোমদর জানা বেল না।অথিা 
িলমি শুরু কর গয, অংেীদাবরমত্বর প্রথা গিা আোমদর িাি-দাদারা উদ্ভািন কমরবেল 
আোমদর িূমিমই। আর আেরা হলাে িামদর িশ্চাৎিিমী সন্তান-সন্তবি। িাহমল বক গস 
কমেমর জনয আোমদরমক র্ধ্ংস করমিন, যা িথভ্রষ্টরা কমরমে?  
 
>>> "এ বিষয়বট আোমদর জানা বেল না" - কথাবট বক বেথযা? িথাকবথি অেীকামরর 
বিষয় বক গকউ স্মরণ করমি িামরন? আর “অংেীদাবরমত্বর প্রথা গিা আোমদর িাি-
দাদারা উদ্ভািন কমরবেল” িাণীবট বক অসিয? িৃবথিীর প্রায় সি োনুষ িামদর 
বিিৃিুরুমষর ধ্েমমকই অকাটয জ্ঞামন অনুসরণ কমর। ধ্েমান্তবরমির সংখযা অিযন্ত নগ্ণয।  
 
১৪) োবস্ত না িরীক্ষা?  
 
    ২:১৫৫- অিেযই আবে গিাোবদগ্মক িরীক্ষা করি বকেুটা েয়, কু্ষধ্া, োল ও 
জামনর ক্ষবি ও ফল-ফসল বিনমষ্টর োধ্যমে। িমি সুসংিাদ দাও সিরকারীমদর। 
 
১১:১১৭- আর গিাোর িালনকিমা এেন নন গয, জনিসবিগুমলামক অনযায়োমি র্ধ্ংস 
কমর গদমিন, গসখানকার গলামকরা সৎকেমেীল হওয়া সমত্ত্বও।  
 
>>> অিযন্ত অসার িক্তিয। োল বকেু ঘটমল িলা যামি, 'আোহ িুরসৃ্কি করমে।' 
খারাি বকেু ঘটমল িলা যামি, 'আোহ িরীক্ষা বনমচ্ছ।’এ দুইময়র গয গকামনা একবট 
বনময়ই জীিন। আর প্রাকৃবিক বিিযময় অনাবদকাল গথমক িৃবথিীমি আমে ও থাকমি। 
যবদ বিিযমময়র কিমল িমড়ন, িমি িলা যামি, গসখানকার গলামকরা সৎ কেমেীল বেমলন 
না। যবদ দুঘমটনার কিমল না িমড়ন, িমি িলা যামি, গসখানকার গলমকরা সৎ কেমেীল 
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বেমলন, িাই দুঘমটনাবট হয়বন। যবদ যুবক্তর খাবিমর ধ্মরও বনই গয, গকামনা জনিমদর 
প্রমিযকবট প্রাপ্তিয়স্ক িুরুষ ও েবহলা বিিথগ্ােী (অসম্ভি প্রস্তািনা) হিার কারমণ িারা 
োবস্তর গযাগ্য হময়মে, গস কারমণই বক সমূ্পণম জনিসবি র্ধ্ংস করা নযায়সেি? োবস্ত 
হমি হমি শুধু্ গয অিরাধ্ী, শুধু্ িারই। কী অিরাধ্ গস জনিমদর বেশুমদর? িারা গিা 
গকামনা অিরাধ্ কমরবন। কী অিরামধ্ িামদরমকও োবস্ত গোগ্ করমি হমি? ২০০৪ 
সামল দবক্ষণ-িূিম এবেয়ায় েয়ািহ সুনাবেমি ২২৫,০০০ োনুমষর নৃেংস েৃিুয হময়বেল। 
হাজার হাজার বেশু ও গ্েমিিী েবহলারাও বেমলন গস বনষু্ঠরিার বেকার। সেবষ্টগ্ি 
োবস্ত (Collective Punishment) গয গকামনা সেয সোমজ গুরুির অিরাধ্। একোত্র 
বিমিকহীন সাইমকািযামথর িমক্ষই এেন বনষু্ঠরিা সম্ভি।  
 
১৫) যবদ সেুমদ্রর িাবন হয় কাবল আর িৃবথিীমি সেস্ত িৃক্ষ হয় কলে!  
 
    ১৮:১০৯- িলুনাঃ আোর িালনকিমার কথা, গলখার জমনয যবদ সেুমদ্রর িাবন কাবল 
হয়, িমি আোর িালনকিমার কথা, গেষ হওয়ার আমগ্ই গস সেুদ্র বনাঃমেবষি হময় 
যাগি। সাহাযযামথম অনুরূি আমরকবট সেুদ্র এমন বদমলও।  
 
    ৩১:১২৭- িৃবথিীমি যি িৃক্ষ আমে, সিই যবদ কলে হয় এিং সেুমদ্রর সামথও 
সাি সেুদ্র যুক্ত হময় কাবল হয়, িিুও িাাঁর িাকযািলী বলমখ গেষ করা যামি না। বনশ্চয় 
আোহ িরাক্রেোলী, প্রজ্ঞােয়।  
 
>>> "কুরামনর অযানাটবে”িমিম আেরা গজমনবে গয, সেগ্র কুরামনর এক-িৃিীয়াংে 
হুেবক-োসাবন-ত্রাস অথিা িুরাকামলর নিীমদর গ্ি। এ োড়াও কুরামনর বিমেষমত্বর 
একবট হমলা 'িুনরািৃবি।" কুরামন েুসা (আাঃ) ও গফরাউমনর গ্ি ২১ িার, নূমহর (আাঃ) 
গ্ি ১২ িার, ইিরাবহে (আাঃ) এর গ্ি ১২ িার, লূি (আাঃ) এর গ্ি ৯ িার, আ'গদর 
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গ্ি ৮ িার, সামলহ ও সােুমদর গ্ি ৭ িার, আদে হাওয়া ও ইিবলস ও দাউদ ও 
গসালায়োন (আাঃ) - এমদর প্রমিযমকর গ্ি ৫ িার িলা হময়মে। এেন একবট িইময় 
যখন ওিবরউক্ত িাণী গলখা থামক, িখন সহমজই গিাো যায় গয, িক্তা হয় বিকারগ্রস্ত 
অথিা অিীি ধু্রন্ধ্র ও িািািাজ! কারণ, "িালন কিমার” বিষময় এি বকেু বলখা 
অিবেষ্ট গরমখ গকান সুস্থ-েবস্তষ্ক গলখকই িুরাকামলর উিকথা, ঘৃণা, হুেবক, োসানী, 
অবেোি, কসে, আর অসংখয িুনরািৃবির আশ্রয় বনময় িার গ্রমন্থর বসংহোগ্ েরাট 
করমিন না। সাি সেুমদ্রর িাবন কাবল এিং সেস্ত িৃক্ষ কলে হমল গস গ্রমন্থ 
গলখক/কথক েোই েুসা-গফরাউন-নূহ-ইিরাবহে-লূি-আ'দ-সামলহ-সােুদ-দাউদ-
গসালায়োন-আদে-হাওয়া-ইিবলমসর গ্ি গয কিিার িুনরািৃবি করমিন এিং বক 
বিোল িবরোন হুেবক-োসানী-হিযা-হােলা-ঘৃণা িষমণ করমিন িা িােমকর কিনার 
উিরই গেমড় বদলাে!  
 
১৬) সাফা ও োরওয়ার তিবেষ্টয!  
 
    ২:১৫৮- বনাঃসমন্দমহ সাফা ও োরওয়া আোহ্ িাআলার বনদেমনগুমলার অনযিে। 
সুিরাং যারা কািা ঘমর হজ্ব িা ওেরাহ িালন কমর, িামদর িমক্ষ এ দুবটমি প্রদবক্ষণ 
করামি গকান গদাষ গনই। িরং গকউ যবদ গস্বচ্ছায় বকেু গনকীর কাজ কমর, িমি আোহ্ 
িা’আলার অিশ্যই িা অিগ্ি হমিন এিং িার গস আেমলর সবেক েুলয গদমিন।  
 
>>> বকমসর োিকাবেমি সাফা ও োরওয়া 'বনদেমন গুমলার অনযিে'? সাফা ও 
োরওয়ার কী এেন বিমেষ তিবেষ্টয আমে, যা অনয িাহামড় গনই? গলখক/কথক সামহি 
গস "বনদেমমনর" সাোনযিে আোসও গদনবন!  
 
১৭) ইচ্ছা আমে সাধ্য নাই নাবক সাধ্য আমে ইচ্ছা নাই?  
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      ১১:১১৮- আর গিাোর িালনকিমা যবদ ইচ্ছা করমিন, িমি অিেযই সি োনুষমক 
একই জাবিসিায় িবরনি করমি িারমিন আর িারা বিবেন্ন োমগ্ বিেক্ত হমিা না।  
 
    ৩২:১৩- আবে ইচ্ছা করমল প্রমিযকমক সবেক বদক বনমদমে বদিাে; বকন্তু আোর এ 
উবক্ত অিধ্াবরি সিয গয, আবে বজন ও োনি সকলমক বদময় অিেযই জাহান্নাে িূণম 
করি।  
 
>>> েুহাম্মমদর দাবি, িাাঁর আোহ প্রমিযকমক সবেক বদক বনমদমে গদনবন, কারণ বিবন 
বজন ও োনিমক বদময় অিশ্যই জাহান্নাে িূণম করমিন। অথমাৎ বকেু োনুষ ও বজনমক 
তিবরই করা হময়মে জাহান্নাে িূণম করামনার জমনয! কী সাংঘাবিক দাবি! অমনমকই এ 
িাণীবটর িযাখযা বদমি বগ্ময় িলমি িান, “গযমহিু আোহ সিজান্তা, িাই বিবন আমগ্ 
গথমকই গক গিমহেমি যামিন, আর গক জাহান্নামে যামিন িা জামনন। আর জামনন 
িমলই িা আমগ্ গথমকই বলমখ গরমখমেন। িাাঁরা দাবি কমরন, আোহ কখমনাই গকামনা 
োনুমষরই 'স্বাধ্ীন ইচ্ছায়' িাধ্া গদন না…..।” িাাঁমদর এ িযাখযা আমদৌ গ্রহণমযাগ্য নয়। 
কারণ প্রিক্তা েুহাম্মদ অসংখযিার গঘাষণা বদময়মেন গয, িাাঁর আোহ যামক ইচ্ছা সরল 
িমথ িালান, যামক ইচ্ছা ক্ষো কমরন,যামক ইচ্ছা োবস্ত গদন এিং বিবন অবিশ্বাসীমদরমক 
সরল িথ প্রদেমন কমরন না।  
 
েুহাম্মদ আরও দাবি কমরমেন গয, িাাঁর আোহ অবিশ্বাসীমদর কমরন অবেোি এিং 
েন-কান-গিামখ বসল গেমর কমরন সরল িথ-প্রাবপ্তমি সবক্রয় িাধ্া প্রধ্ান। শুধু্ িাইই 
নয়, িরিিমীমি আেরা আরও জানমিা গয, িাাঁর আোহ স্বগ্ম গথমক িার গফমরেিা 
িাবহনী িাবেময় অবিশ্বাসীমদর "খুন"ও কমরন। িাই, ঐ সি সুবিধ্ািাদী িযাখযাকারীর 
এমহন িযাখযার আমদৌ গকামনা বেবি গনই।  
১৮) েৃিমদর "বজমজ্ঞস করুন"!  
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    ৪৩:৪৫- আিনার িূমিম আবে গযসি রসূল গপ্ররণ কমরবে, িামদরমক বজমজ্ঞস করুন, 
দয়ােয় আোহ িযিীি আবে বক গকান উিাসয বস্থর কমরবেলাে এিাদমির জমনয?  
 
>>> েুহাম্মমদর িূমিম গযসি রসূমলর আগ্েন হময়বেল, িাাঁরা সিাই িার সেময়র অমনক 
অমনক িের আমগ্ই েৃিুযিরণ কমরবেমলন। েৃি োনুষমদর বক গকামনা বকেু বজমজ্ঞস 
করা যায়? আর বজমজ্ঞস করমলই বক েৃিরা গকামনা জিাি বদমি িামরন? অিেয 
েয়ংকর (Psychotic) োনবসক রুগ্ীরা েৃিমদর কথা গোমনন, িাাঁমদর সামথ কথাও 
িমলন! আধু্বনক বিবকৎসা িযিস্থায় িামদর স্থান োনবসক হাসিািামলর িালািন্ধ কমক্ষ, 
বিবকৎসার প্রময়াজমন!  
 
১৯) নুমহর গনৌকা!  
 
    ১১:৪০- অিমেমষ যখন আোর হুকুে এমস গিৌঁোল এিং েূিৃষ্ঠ উচ্ছবসি হময় 
উেল, আবে িললাে: সিমপ্রকার গজাড়ার দু'বট কমর এিং যামদর উিমর িূিমমহ্নই হুকুে 
হময় গগ্মে িামদর িাদ বদময়, আিনার িবরজনিগ্ম ও সকল ঈোনদারগ্ণ গক গনৌকায় 
িুমল বনন। িলািাহুলয অবি অিসংখযক গলাকই িাাঁর সামথ ঈোন এমনবেল।  
 
>>> সেি কারমণই (বিস্তাবরি বনমি) গিৌরাি ও িাইমিমলর অনযানয গ্মির েি নুমহর 
গনৌকার এ গ্িবটরও িূণম বিিরণ কুরামন অনুিবস্থি। িূণম বিিরণ আমে িাইমিমলর 
গজমনবসস: িযোর ৬-৯-এ। িিমোমন িৃবথিীমি প্রায় ১৭ লক্ষ প্রজাবির প্রাণী আমে। 
এমদর কয়বটমক গনৌকায় োাঁই গদওয়া হময়বেল? িলা হমচ্ছ 'সিমপ্রকার গজাড়ার 
দুবট’কমর। অথমাৎ বিন িলা গডক ও বনমির কুেরী বিবেষ্ট ৩০০ বকউবিট (হাি) দীঘম, 
৫০ হাি প্রেস্ত এিং ৩০ হাি উচ্চিার গনৌকায় লক্ষাবধ্ক প্রজাবির প্রাণীর গজাড়ায় 
গজাড়ায় স্থান সংকুলান গয কী িবরোণ অিাস্তি, িা গয গকামনা সুস্থ বিন্তার িােক 
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অনায়ামসই িুেমি িামরন। এ বিষময় ধ্েমকারীমি বিবেন্ন সেময় অমনক বেক্ষণীয় বেবডও 
(সাকুমলয ৮ বেবনট) প্রকাবেি হময়মে। 
[কনুই গথমক েধ্যোেুবলর অগ্মোগ্ িযমন্ত এক বকউবিট (হাি)= প্রায় ১৮ ইবঞ্চ]।  
 
২০) এ সিযগ্রন্থ িূিমিিী গ্রন্থ সেূমহর সিযায়নকারী!  
 
    ৫:৪৮- আবে আিনার প্রবি অিিীণম কমরবে সিযগ্রন্থ, যা িূিমিিী গ্রন্থ সেূমহর 
সিযায়নকারী এিং গসগুমলার বিষয় িস্তুর রক্ষণামিক্ষণকারী। অিএি, আিবন িামদর 
িারস্পাবরক িযািারাবদমি আোহ্ যা অিিীণম কমরমেন, িদনুযায়ী ফয়সালা করুন এিং 
আিনার কামে গয সৎিথ এমসমে, িা গেমড় িামদর প্রিৃবির অনুসরণ করমিন না। 
আবে গিাোমদর প্রমিযকমক একবট আইন ও িথ বদময়বে। যবদ আোহ্ িাইমিন, িমি 
গিাোমদর সিাইমক এক উম্মি কমর বদমিন, বকন্তু এরূি কমরনবন-যামি গিাোমদরমক 
গয ধ্েম বদময়মেন, িামি গিাোমদর িরীক্ষা গনন। অিএি, গদৌমড় কলযাণকর বিষয়াবদ 
অজমন কর। গিাোমদর সিাইমক আোহর কামে প্রিযািিমন করমি হমি। অি:ির বিবন 
অিবহি করমিন গস বিষয়, যামি গিােরা েিবিমরাধ্ করমি। 
 
২১) অনযানয  
 
এ োড়াও েুহাম্মমদর িযবক্ত-োনস জীিনীগ্রমন্থর িািায় িািায় গয অসংখয 'গনা গসন্স ও 
ননমসন্স' িাণী আমে, িার অি বকেু উদাহরণ প্রথে (আকাে িত্ত্ব), বিিীয় (আকাে ও 
িৃবথিী িত্ত্ব), িৃিীয় (েূ-িত্ত্ব), িিুথম (োনি-িত্ত্ব), িঞ্চে (গদহ-িত্ত্ব), ষষ্ঠ (ভ্রূণ-িত্ত্ব), 
সপ্তে (গগ্াির-িত্ত্ব) ও ত্রময়াদে (উদ্ভট িত্ত্ব) িমিম আমলাবিি হময়মে।  
 

>>> িােক, আসুন আেরা ৫:৪৮ িাণীবটমক েমনামযামগ্র সামথ িযমামলািনা কবর। এ 
িাণীবটর প্রথে অংমে িলা হমচ্ছ, “(কুরান) সিয গ্রন্থ, যা িূিমিিমী গ্রন্থ সেূমহর 
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সিযায়নকারী এিং গসগুমলার বিষয় িস্তুর রক্ষণামিক্ষণকারী।”েুহাম্মমদর এই উদৃ্ধবিবট 
িাাঁর সেময়র েি আজমকও সিমাবধ্ক িযিহৃি হয়! বিমেষ কমর গকামনা ইহুদী/ 
বিষ্টানমদর সামথ আলাি ও বিিণ্ডার সেয়। এই উদৃ্ধবিবট বদময় ইসলাে বিশ্বাসীরা প্রোণ 
করমি িান গয, িাাঁরা ইহুদী ও বিষ্টানমদর ধ্েম এিং িার প্রিিমক েুসা ও ঈসামক 
সেথমন কমরন। আসমলই বক িযািারটা িাই? কুরান সাক্ষয গদয় গয, অবিশ্বাসীরা 
েুহাম্মদমক িাাঁমদর ধ্েমগ্রমন্থ রবিি গ্ি-কাবহনীর প্রিারমক 'জাবলয়াবি' (Forgery) 
আখযা" বদময়বেমলন। িারিারই িাাঁরা অবেমযাগ্ কমরমেন গয, েুহাম্মমদর এ গ্িগুমলার 
আবদ উৎস িাাঁমদর ধ্েমগ্রমন্থ রবিি গ্ি-কাবহনী ও িূিমিিমীমদর উিকথা তি আর বকেুই 
নয়। আেরা এও জাবন গয, েুহাম্মমদর সেয় েক্কায় 'ওকাজ গেলায়' বিবেন্ন ধ্মেমর 
গলামকরা এমস কবিিা প্রবিমযাবগ্িার আসর করমিা, িামদর ধ্মেমর গুণগ্ান জনগ্ণমক 
অবেবহি করামিা। েুহাম্মদ গিে কময়কিার িাাঁর িািা আিু িামলমির সামথ িযিসার 
উমেমেয বসবরয়া ও অনযত্র ভ্রেণ কমরবেমলন, গযখানকার অবধ্িাসীমদর অবধ্বকংেই 
বেমলন বিষ্টান ও অনযানয ধ্েমাম্বলী। গসখান গথমক েুহাম্মদ িামদর ধ্মেমর গ্ি-গ্াাঁথা 
গোমননবন, এেনবট োিার গকামনা যুবক্তসেি কারণ গনই।  
 
েুহাম্মদ ৪০ িের িয়মস িাাঁর ধ্েমপ্রিার শুরু কমরন। বিবন প্রাবিষ্ঠাবনক বেক্ষািবঞ্চি 
বেমলন, বকন্তু অন্ধ-িবধ্র বকংিা োনবসক প্রবিিন্ধী বেমলন না। িৃবথিীর প্রবিবট োনুমষর 
েিই বেশু, তেেি, তকমোর ও গযৌিনসহ সুদীঘম বিন দেমকরও গিবে সেময় বিবেন্ন 
উৎস গথমক বিবন ধ্েমজ্ঞান আহরমণর সুমযাগ্ গিময়বেমলন। সম্ভ্রান্ত বিদুষী ধ্নাঢয 
খাবদজামক বিময় করার ির বনজ স্ত্রী খাবদজা, খাবদজার িািামিা োই ওয়রাকা বিন 
নওফল (িাইমিমল বিমেষজ্ঞ ধ্েমান্তবরি বিষ্টান) ও অনযামনযর কাে গথমকও বিবন বিবিধ্ 
ধ্েমবিষময় জ্ঞানাজমমনর সেয় গিময়মেন বনরিবচ্ছন্ন ১৫ বট িের (৬৯৫-৭১০ সাল) । 
িাই েুহাম্মমদর প্রিারযমন্ত্র গসই সি ধ্মেমর গ্ি-গ্াাঁথার িণমনা থাকমি, গসটাই গিা 
স্বাোবিক। বকন্তু সেসযা হমলা, েুহাম্মদ যখন এই সিযবটমক অস্বীকার কমর প্রিার করমি 
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শুরু করমলন গয, িার িাণীর উৎস ঐশ্ববরক। িাণী ঐশ্ববরক হমল গকন বিবন িূিমিিমী 
ধ্েম-গ্রন্থগুমলারই িাণী এিং িুরাকামলর উিকথাগুমলাই ইবনময়-বিবনময় "ঐেী প্রাপ্ত" 
আখযা বদময় বনমজর নামে প্রিার করমেন? এেনির অবেমযামগ্র জিামিই আত্মিক্ষ 
সেথমমন েুহাম্মদমক িলমি হময়বেল, "যা িূিমিিমী গ্রন্থ সেূমহর সিযায়নকারী।" এর 
িমরও সেসযার গেষ হয়বন। েুহাম্মমদর প্রিার ও আবদ গ্রমন্থর গ্ি ও বেক্ষার েমধ্য 
যখনই গকামনা 'িযবিক্রে/গ্রবেল’ হময়মে, িখন অবিশ্বাসীরা আিার প্রবিিাদ কমরমে, 
"িূিমিিমী গ্রন্থসেূমহর সিযায়নকারী হমল গিাোর প্রিার ও আোমদর গ্রমন্থর িণমনা ও 
বেক্ষার েমধ্য িাথমকয গকন? সিযায়নকারী গ্রমন্থ (কুরান) কী কারমণ এি গ্রবেল?" 
এেনির গুরুির অবেমযামগ্র জিামি েুহাম্মদ (আোহ) আত্মিক্ষ সেথমমন জিাি 
বদময়বেমলন গয, "িারা িামদর বকিাি বিকৃি কমরমে।"  
 
বিিার োবন, িমি িাল গ্াে আোর- প্রিাদবটর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হমলা প্রিক্তা েুহাম্মমদর 
এই গঘাষণাবট। েুহাম্মদ দাবি কমরবেমলন, বিবন শুধু্ সবেকই নন, িামদর গস বিকৃি 
বিষয়িস্তুর রক্ষণামিক্ষণকারীও।  
 
িূিমিিমী গ্রন্থসেূমহর সামথ েুহাম্মমদর িাণীর (কুরান) িাথমকয হওয়াটা বেল খুিই 
স্বাোবিক। কারণ প্রাবিষ্ঠাবনক বেক্ষািবঞ্চি েুহাম্মদ বিবেন্ন উৎস গথমক গয-ধ্েমজ্ঞান 
আহরণ কমরবেমলন, িা বেল েুমখ-েুমখ ও শুমন শুমন। বলখমি-িড়মি না জানার কারমণ 
গিৌরাি-িাইমিমলর বিবেন্ন ঘটনার িুঙ্খানুিুঙ্খ বিিরমণর অবধ্কাংেই বেল িাাঁর 
অজানা। িাোড়া সৃ্মবি যি প্রখরই গহাক না গকন, িা কখমনাই েিোগ্ শুদ্ধ নয়। 
বিিার িাাঁমক োনমিই হমি। কারণ িাাঁর প্রিামরর বিষয়িস্তু িূিমিিমী গ্রন্থগুমলারই 
অনুকরণ। আর িাল গ্াে িামক গিমিই হমি। কারণ িা না হমল “এমিা আময়াজন" 
বকমসর জনয! িাই প্রিক্তার এই িাণীবট বদময় যারা প্রোণ করমি িান গয, ইসলাে 
ইহুদী, বিষ্টান িা অনয গকামনা ধ্েম িা ধ্েমপ্রিারকমক তিধ্িা বদময়মেন, িাাঁরা বনাঃসমন্দমহ 
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ভ্রান্ত। ইসলামের দৃবষ্টমি একোত্র সিয হমলা "েুহাম্মদ এিং িার িাণী (কুরান)।" িাবক 
সেস্তই "ইসলােী রাজনীবি।"  
 
বিিীয় অংমে িলা হমচ্ছ, "...বকন্তু এরূি কমরনবন- যামি গিাোমদরমক গয ধ্েম বদময়মেন, 
িামি গিাোমদর িরীক্ষা গনন।" বকমসর িরীক্ষা? িােক, আিবন িৃবথিীর গযখামনই 
থাকুন না গকন, আিনার িবরিামশ্বম িাবকময় গদখুন গিা, ক'জন গলাক স্বাোবিক 
িবরমিমে িামদর বিিৃিুরুমষর ধ্েম িবরিযাগ্ কমর ধ্েমান্তবরি হময়মেন? আিবন গয 
িয়মসরই হন না গকন, েমন কমর গদখুন গিা, এেন 'ধ্েমান্তবরি' ক'জন গলাকমক আিবন 
িাকু্ষষ গদমখমেন? আিনার জিামির সামথই উক্ত িাণীর অসারিা জবড়ি। গজার 
জিরদবস্তহীন স্বাথমিবহেূমি স্বাোবিক িবরমিমে ধ্েমান্তবরমির সংখযা অিযন্ত নগ্ণয। এটাই 
যবদ িাস্তিিা হয়, িমি েুসলোনমদরমক েমনানীি ধ্েম িবরিামর জেগ্রহণ কবরময় 
অিযন্ত সহজ িরীক্ষা এিং অবিশ্বাসীমদর অেমনানীি ধ্েম িবরিামর জেগ্রহণ কবরময় 
অিযন্ত কমোর িরীক্ষার গ্ি অিাস্তি ও অমযৌবক্তক। এই িাণীবট অেুসবলেমদর বিশ্বাস 
বনময় রবসকিা তি আর বকেুই নয়।  
 
একবিংে েিাব্দীর বিজ্ঞামনর আমলামক আজ আেরা বনবশ্চিরূমি জাবন গয, ৯৩০০ 
গকাবট আমলাক-িষম িবরিৃি দৃেযোন এই েহাবিমশ্বর আমদৌ বকনা সৃবষ্টকিমা আমেন, 
এেন প্রোণ কখমনাই বেল না, আজও গনই। েুহাম্মদ িাাঁর েমনর োধু্রী বেবেময় গয 
স্রষ্টামক সৃবষ্ট কমরবেমলন, িা িাাঁরই বনজস্ব োনবসকিার িবহাঃপ্রকাে! প্রকৃবির কামে 
অসহায় এিং সীোিদ্ধ জ্ঞামনর অবধ্কারী আোমদর িূিমিুরুষমদর তিবর ‘কিনার’ 
ঈশ্বরমক বনময় অমনক িাবণজয স্বমঘাবষি নিী, অিিার এিং িাাঁর সংঘিদ্ধ গিলারা যুমগ্ 
যুমগ্ কমর এমসমেন। এখমনা করমেন এিং েবিষযমিও করমিন। কারণ এ িাবণমজয 
শুধু্ই লাে। গকামনাই গলাকসান গনই। এ িযিসার িুাঁবজ হমচ্ছ োনুমষর অসহায়ত্ব ও 
অজ্ঞানিা। যা বিরকাল আমে এিং থাকমি। স্বমঘাবষি নিী ও অিিাররা অসহায় 



 

 

P
ag

e2
3

2
 

োনুমষর গসই কবিি ঈশ্বরমক িামদর বনমজমদরই েমনর োধু্রী বেোময় গোক রিনা 
কমর নাে বদময়মেন ধ্েমগ্রন্থ। িাাঁমদর বনজ বনজ বিন্তা-ধ্ারামক ঈশ্বমরর িাণী িমল 
িাবলময়মেন অসহায় গিাকা সাধ্ারণ জনগ্ণমক বনয়ন্ত্রমণর সুবিধ্ামথম। োসকমদর প্রিযক্ষ 
িা িমরাক্ষ সহমযাবগ্িায়। িাই ধ্েমগ্রমন্থর ঈশ্বরিক্ষিািদুষ্ট গসই সি োনুমষরই 
প্রবিবনবধ্ত্বকারী “োনুষ-ঈশ্বর।”িাাঁমদর গস েুয়া ঈশ্বর এিটাই হাসযকর গয, গসই 
ঈশ্বরমক ১৩৫০ গকাবট িের অমিক্ষা করমি হময়মে ‘গসই গস্পোল নিী/অিিারমক 
িৃবথিী নােক অবিেয় কু্ষদ্রাবিকু্ষদ্র স্থামন জোমনার অমিক্ষায়, ধ্েমপ্রিার ও ধ্েমগ্রন্থ 
গলখার অমিক্ষায়! গস রকে এক িা একাবধ্ক োনুমষর রবিি গকিািই হমলা 
েুসলোমনর কুরান, বিষ্টামনর িাইমিল, ইহুদীমদর গিৌরাি, বহনু্দমদর গিদ ইিযাবদ। 
িলাই িাহুলয, ধ্েমগ্রমন্থর এই ঈশ্বমরর সামথ এই েযাগ্বনবফমসন্ট বিশ্বস্রষ্টার (যবদ থামক) 
গকামনাই সম্পকম গনই।  
 
প্রিবলি ধ্েমগুবলর ধ্েমগ্রমন্থ িবণমি ঈশ্বমরর জেকাল, গিাধ্ কবর, সাি হাজার িেমরর 
গিবে নয়। বকন্তু প্রকৃবির কামে অসহায় এিং সীোিদ্ধ জ্ঞামনর অবধ্কারী আোমদর 
িূিমিুরুষরা এর িহু হাজার িের িূমিমই (আনুোবনক ৩৫-৪০ হাজার িেমরর গিবে) 
ঈশ্বরমক কিনা কমরবেমলন। িাাঁমদর গসই কিনার েূমল বেল অজ্ঞানিা, অসহায়ত্ব ও 
গিাঁমি থাকার আকুবি। আোমদর িূিমিুরুষরা িাাঁমদর গসই কবিি ঈশ্বমরর ওির েরসা 
কমরমেন অবনবশ্চি তদনবন্দন জীিমনর দুরিস্থা গথমক িাাঁিার সহায়ক েবক্ত জ্ঞামন। এ 
োড়া িাাঁরা আর কীই িা করমি িারমিন! প্রকৃবির বিরূি রুদ্র গরামষর তিজ্ঞাবনক 
িযাখযার বকেুই যখন িামদর জানা বেল না, জানা বেল না প্রকৃবির বিরূিিামক অবিক্রে 
করার গকামনা গকৌেল, গস েুহূমিম গসই কিনার ঈশ্বরই বেল িামদর যািিীয় আো 
েরসার স্থল। গিাঁমি থাকার অিলম্বন! গসই িূিমিুরুষমদর প্রবি আোমদর সহানুেূবি 
এিং শ্রদ্ধা বিরকালই থাকমি। প্রকৃবির তিরী প্রবিকূলিামক িারা অবিক্রে করমি 
গিমরবেমলন িমলই আেরা আজ এখামন! বকন্তু যারা একবিংে েিাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞামনর 
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িূণম সুমযাগ্-সুবিধ্া গোগ্ কমর বেথযার আশ্রয় বনময় ও বিজ্ঞামনর অিিযাখা কমর 
ধ্েমিাবণজয যুগ্ যুগ্ ধ্মর বটবকময় রাখার ব্রমি ব্রিী, িামদর জনয দুাঃখই হয়।  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ২৩: েুহাম্মমদর গোমজজা িত্ত্ব- এক 
 

 
 

সেগ্র কুরামনর এক-িৃিীয়াংে িাকয শুধু্ই হুেবক-োসাবন-ত্রাস এিং িুরাকামলর 
নিীমদর গ্ি সম্পবকমি। কুরামনর গোট ৬২৩৬ বট িামকযর ৪৭০০ বটরও গিবের জেস্থান 
েক্কায়। েক্কার এই ৪৭০০ বট িামকযর ১২০০ বটরও গিবে শুধু্ই িুরাকামলর নিীমদর 
উিকথা সম্পবকমি। অথমাৎ েক্কায় প্রিক্তা েুহাম্মদ িাাঁর আোহর উদৃ্ধবি বদময় গয 
িাণীগুমলা প্রিার কমরবেমলন, িার প্রবি িারবট িামকযর একবটই হমলা িুরাকামলর 
নিীমদর গ্ি ও কিকাবহনী। এই গ্িগুমলা প্রিামরর সেয় স্বমঘাবষি আমখবর নিী হযরি 
েুহাম্মদ (সাাঃ) িারংিার গসই গিৌরাবণক নিীমদর অমলৌবকক কেমকামণ্ডর উিাখযান 
অবিশ্বাসীমদর স্মরণ কবরময় বদমিন। বকেু উদাহরণ: 
 

হযরি েুসা (আ:) এর অমলৌবককমত্বর িণমনা: 
 

কুরামন েুসা (আাঃ) ও িার প্রবিিিী গফরাউমনর গ্ি কেিমক্ষ ২১ িার িবণমি হময়মে। 
প্রিক্তা েুহাম্মমদর (আোহ) িাণীর (কুরান) এক বিমেষ তিবেষ্ট হমলা ঘুবরময় বফবরময় 
একই বিষয়/িাকয িার িার প্রদান। হযরি েুসার (আাঃ) গোমজজা গুমলা বেল বনম্নরূি: 
 

ক) িাাঁর লাবেবট সাি হময় গগ্ল! 
 

৭:১০৪-১০৮- আর েূসা িলমলন, গহ গফরাউন, আবে বিশ্ব-িালনকিমার িক্ষ গথমক 
আগ্ি রসূল। আোহর িক্ষ গথমক গয সিয এমসমে, িার িযবিক্রে বকেু না িলার 
িযািামর আবে সুদৃঢ়। আবে গিাোমদর িরওয়ারমদগ্ামরর বনদেমন বনময় এমসবে। সুিরাং 
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িুবে িনী ইসরাঈলমদরমক আোর সামথ িাবেময় দাও। গস িলল, যবদ িুবে গকান 
বনদেমন বনময় এমস থাক, িাহমল িা উিবস্থি কর যবদ িুবে সিযিাদী হময় থাক। িখন 
বিবন বনমক্ষি করমলন বনমজর লাবেখানা এিং িাৎক্ষণাৎ িা জলজযান্ত এক অজগ্মর 
রূিান্তবরি হময় গগ্ল। আর গির করমলন বনমজর হাি এিং িা সমে সমে দেমকমদর 
গিামখ ধ্িধ্মি উজ্জা্িল গদখামি লাগ্ল।  
 

২০:১৯-২২- আোহ িলমলনাঃ গহ েূসা, িুবে ওটা বনমক্ষি কর। অিাঃির বিবন িা 
বনমক্ষি করমলন, অেবন িা সাি হময় েুটােুবট করমি লাগ্ল।--গিাোর হাি িগ্মল 
রাখ, িা গির হময় আসমি বনেমল উজ্জ্বল হময় অনয এক বনদেমন রূমি; গকান গদাষ 
োড়াই।  
 

২৬:৩২-৩৩- অিাঃির বিবন লাবে বনমক্ষি করমল েুহূমিমর েমধ্য িা সুস্পষ্ট অজগ্র 
হময় গগ্ল। আর বিবন িার হাি গির করমলন, িৎক্ষণাৎ িা দেমকমদর কামে সুশুভ্র 
প্রবিোি হমলা।  
 

২৭:১০- আিবন বনমক্ষি করুন আিনার লাবে। অিাঃির যখন বিবন িামক সমিমর নযায় 
েুটােুবট করমি গদখমলন, িখন বিবন বিিরীি বদমক েুটমি লাগ্মলন এিং গিেন 
বফমরও গদখমলন না। গহ েূসা, েয় করমিন না। আবে গয রময়বে, আোর কামে 
িয়গ্ম্বরগ্ণ েয় কমরন না।  
 

২৮:৩১- আরও িলা হল, িুবে গিাোর লাবে বনমক্ষি কর। অিাঃির যখন গস লাবেমক 
সমিমর নযায় গদৌড়ামদৌবড় করমি গদখল, িখন গস েুখ বফবরময় বিিরীি বদমক িালামি 
লাগ্ল এিং গিেন বফমর গদখল না। গহ েূসা, সােমন এস এিং েয় কমরা না। গিাোর 
গকান আেংকা গনই।  
 

খ) সেুমদ্রর িাবন দু'োগ্ হময় োেিমথ শুষ্কিথ বনেমাণ! 
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২০:৭৭-৭৮- আবে েূসা প্রবি এই েমেম ওহী করলাে গয, আোর িান্দামদরমক বনময় 
রাবত্রমযামগ্ গির হময় যাও এিং িামদর জমনয সেুমদ্র শুষ্কিথ বনেমাণ কর। গিেন 
গথমক এমস গিাোমদর ধ্মর গফলার আেিা কমরা না এিং িাবনমি ডুমি যাওয়ার েয় 
কমরা না। অিাঃির গফরাউন িার তসনযিাবহনী বনময় িামদর িশ্চাদ্ধািন করল এিং 
সেুদ্র িামদরমক সমূ্পণমরূমি বনেজ্জি করল।  
 

২৬:৬৩- অিাঃির আবে েূসামক আমদে করলাে, গিাোর লাবে িারা সেূদ্রমক আঘাি 
কর। ফমল, িা বিদীণম হময় গগ্ল এিং প্রমিযক োগ্ বিোল িিমিসদৃে হময় গগ্ল।  
 

২:৫০- আর যখন আবে গিাোমদর জনয সাগ্রমক বিখবন্ডি কমরবে, অি:ির 
গিাোমদরমক িাাঁবিময় বদময়বে এিং ডুবিময় বদময়বে গফরআউমনর গলাকবদগ্মক অথি 
গিােরা গদখবেমল। 
 

গ্) িাথমরর গেির গথমক িাবন প্রিাবহি হময় িারবট প্রস্রিণ তিবর!  
 

৭:১৬০- আর আবে িৃথক িৃথক কমর বদময়বে িামদর িার জন বিিােমহর সন্তানমদরমক 
বিরাট বিরাট দমল, এিং বনমদমে বদময়বে েুসামক, যখন িার কামে িার সম্প্রদায় িাবন 
িাইল গয, স্বীয় যবষ্টর িারা আঘাি কর এ িাথমরর উির। অি:ির এর গেির গথমক 
ফুমট গির হল িারবট প্রস্রিণ। প্রবিবট গগ্াত্র বিমন বনল বনজ বনজ ঘাাঁবট। আর আবে 
োয়া দান করলাে িামদর উির গেমঘর এিং িামদর জনয অিিীনম করলাে োন্না ও 
সালওয়া। গয িবরচ্ছন্ন িস্তুি জীবিকারূমি আবে গিাোমদর বদময়বে, িা গথমক গিােরা 
েক্ষণ কর। 
 

২:৬০- আর েূসা যখন বনজ জাবির জনয িাবন িাইল, িখন আবে িললাে, স্বীয় যবষ্ঠর 
িারা আঘাি কর িাথমরর উিমর। অি:ির িা গথমক প্রিাবহি হময় এল িারবট প্রস্রিণ। 
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িামদর সি গগ্াত্রই বিমন বনল বনজ বনজ ঘাট। আোহর গদয়া বরবযক খাও, িান কর 
আর দুবনয়ার িুমক দাংগ্া-হাংগ্াো কমর গিবড়ও না। 
 

ঘ) িাহাড়মক সাবেয়ানার েি উিমর িুমল ধ্রা! 
 

২:৬৩- আর আবে যখন গিাোমদর কাে গথমক অেীকার বনময়বেলাে এিং িুর িিমিমক 
গিাোমদর োথার উির িুমল ধ্মরবেলাে এই িমল গয, গিাোবদগ্মক গয বকিাি গদয়া 
হময়মে িামক ধ্র সুদৃঢ়োমি এিং এমি যা বকেু রময়মে িা েমন গরমখা যামি গিােরা 
েয় কর। 
 

৪:১৫৪- আর িামদর কাে গথমক প্রবিশ্রুবি গনিার উমেমেয আবে িামদর উির িূর 
িিমিমক িুমল ধ্মরবেলাে এিং িামদরমক িমলবেলাে, অিনি েস্তমক দরজায় গঢাক। 
আর িমলবেলাে, েবনিার বদন সীোলংঘন কমরা না| এোমি িামদর কাে গথমক দৃঢ় 
অেীকার বনময়বেলাে। 
 

৭:১৭১- আর যখন আবে িুমল ধ্রলাে িাহাড়মক িামদর উিমর সাবেয়ানার েি এিং 
িারা েয় করমি লাগ্ল গয, গসবট িামদর উির িড়মি, িখন আবে িললাে, ধ্র, যা 
আবে গিাোমদর বদময়বে, দৃঢ়োমি এিং স্মরণ গরমখা যা িামি রময়মে, গযন গিােরা 
িাাঁিমি িার।  
 

ঙ) েুসার হাি িগ্মল রাখার ির িা গির করমল বনরােয় উজ্জ্বল হয়! 
 

২৭:১২- আিনার হাি আিনার িগ্মল ঢুবকময় বদন, সুশুভ্র হময় গির হমি বনমদমাষ 
অিস্থায়। এগুমলা গফরাউন ও িার সম্প্রদাময়র কামে আনীি নয়বট বনদেমমনর অনযিে। 
বনশ্চয় িারা বেল িািািারী সম্প্রদায়।  
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২৮:৩২- গিাোর হাি িগ্মল রাখ। িা গির হময় আসমি বনরােয় উজ্জ্বল হময় এিং 
েয় গহিু গিাোর হাি গিাোর উির গিমি ধ্র। এই দু’বট গফরাউন ও িার 
িবরষদিমগ্মর প্রবি গিাোর িালনকিমার িরফ গথমক প্রোণ। বনশ্চয় িারা িািািারী 
সম্প্রদায়।  
 

ি) েৃি োনুষমক জীবিিকরণ! 
 

২:৭৩-৭৪- অি:ির আবে িললাে: গ্রুর একবট খন্ড িারা েৃিমক আঘাি কর। এোমি 
আোহ্ েৃিমক জীবিি কমরন এিং গিাোমদরমক িাাঁর বনদেমণ সেূহ প্রদেমন কমরন-
যামি গিােরা বিন্তা কর। অি:ির এ ঘটনার িমর গিাোমদর অন্তর কবেন হময় গগ্মে। 
িা িাথমরর েি অথিা িদমিক্ষাও কবেন। িাথমরর েমধ্য এেন ও আমে; যা গথমক 
েরণা প্রিাবহি হয়, এেনও আমে, যা বিদীণম হয়, অি:ির িা গথমক িাবন বনগ্মি হয় 
এিং এেনও আমে, যা আোহর েময় খমস িড়মি থামক! আোহ্ গিাোমদর কাজকেম 
সম্পমকম গি-খির নন। 
 

২:৫৬- িারির েমর যািার ির গিাোবদগ্মক আবে িুমল দাাঁড় কবরময়বে, যামি কমর 
গিােরা কৃিজ্ঞিা স্বীকার কমর নাও| 
 
ে) অলংকারাবদর িারা তিবর িােুর গথমক অমলৌবকক ‘হাম্বা হাম্বা’ েব্দ! 
 

৭:১৪৮- আর িাবনময় বনল েূসার সম্প্রদায় িার অনুিবস্খবিমি বনমজমদর অলংকারাবদর 
িারা একবট িােুর িা গথমক গিরুবচ্ছল ‘হাম্বা হাম্বা’েব্দ। িারা বক একথাও লক্ষয করল 
না গয, গসবট িামদর সামথ কথাও িলমে না এিং িামদরমক গকান িথও িািমল বদমচ্ছ 
না! িারা গসবটমক উিাসয িাবনময় বনল| িস্তুি: িারা বেল জামলে|  
 

জ) গিমহেিী খািার িৃবথিীমি আনয়ন! 
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(৭:১৬০), ২:৫৭- আর আবে গিাোমদর উির োয়া দান কমরবে গেঘোলার িারা এিং 
গিাোমদর জনয খািার িাবেময়বে ’োন্না’ও সালওয়া।’গসসি িবিত্র িস্তু গিােরা েক্ষন 
কর, যা আবে গিাোমদরমক দান কমরবে| িস্তুি: িারা আোর গকান ক্ষবি করমি 
িামরবন, িরং বনমজমদরই ক্ষবি সাধ্ন কমরমে| 
 

হযরি ইিরাবহে (আ:) এর অমলৌবককমত্বর িণমনা: 
 

কুরামন হযরি ইিরাবহে (আ:) এর গ্ি কেিমক্ষ ১২ িার িণমনা করা হময়মে। িার 
গোমজজা গুমলা বেল বনম্নরূি: 
 

ক) অবে অমলৌবককোমি ইব্রাহীমের উির েীিল ও বনরািদ হময় যাওয়া! 
 

২১:৬৯- আবে িললাোঃ গহ অবে, িুবে ইব্রাহীমের উির েীিল ও বনরািদ হময় যাও।  
 

২৯:২৪- িখন ইব্রাহীমের সম্প্রদাময়র এোড়া গকান জওয়াি বেল না গয িারা িলল, 
িামক হিযা কর অথিা অবেদে কর। অিাঃির আোহ িামক অবে গথমক রক্ষা 
করমলন। বনশ্চয় এমি বিশ্বাসী গলাকমদর জমনয বনদেমনািলী রময়মে।  
 

খ) েৃিমক জীবিিকরণ! 
 

২:২৬০- আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীে িলল, গহ আোর িালনকিমা আোমক গদখাও, 
গকেন কমর িুবে েৃিমক জীবিি করমি। িলমলন; িুবে বক বিশ্বাস কর না? িলল, 
অিেযই বিশ্বাস কবর, বকন্তু গদখমি এজমনয িাইবে যামি অন্তমর প্রোবন্ত লাে করমি 
িাবর। িলমলন, িাহমল িারবট িাখী ধ্মর নাও| িমর গসগুমলামক বনমজর গিাষ োবনময় 
নাও, অি:ির গসগুমলার গদমহর এমককবট অংে বিবেন্ন িাহামড়র উির গরমখ দাও। 
িারির গসগুমলামক ডাক; গিাোর বনকট গদৌমড় িমল আসমি। আর গজমন রামখা, 
বনশ্চয়ই আোহ্ িরাক্রেোলী, অবি জ্ঞান সম্পন্ন। 
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হযরি ঈসা (আ:) ও িার ো েবরয়মের অমলৌবককমত্বর িণমনা: 
 

ক) গকামলর বেশুর অমলৌবকক কথা িলা! 
 

৩:৪৬- যখন বিবন োময়র গকামল থাকমিন এিং িূণম িয়স্ক হমিন িখন বিবন োনুমষর 
সামথ কথা িলমিন| আর বিবন সৎকেমেীলমদর অন্তেুমক্ত হমিন। 
 

৫:১১০- যখন আোহ িলমিন: গহ ঈসা ইিমন েবরয়ে, গিাোর প্রবি ও গিাোর োিার 
প্রবি আোর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আবে গিাোমক িবিত্র আোর িারা সাহাযয 
কমরবে। িুবে োনুমষর সামথ কথা িলমি গকামলও এিং িবরণি িয়মসও এিং যখন 
আবে গিাোমক গ্রন্থ, প্রগ্াঢ় জ্ঞান, িওরাি ও ইেীল বেক্ষা বদময়বে -- 
 

১৯:২৯-৩০- অিাঃির বিবন হামি সন্তামনর বদমক ইবেি করমলন। িারা িললাঃ গয 
গকামলর বেশু িার সামথ আেরা গকেন কমর কথা িলি? সন্তান িললাঃ আবে গিা 
আোহর দাস। বিবন আোমক বকিাি বদময়মেন এিং আোমক নিী কমরমেন।  
 
খ) কাদাোবট বদময় তিরী িাবখমক জীিনদান ও জোন্ধ/কুষ্টমরাগ্ী বনরােয়! 
 

৩:৪৯- আর িণী ইসরাঈলমদর জমনয রসূল বহমসমি িামক েমনানীি করমিন। বিবন 
িলমলন বনশ্চয়ই আবে গিাোমদর বনকট গিাোমদর িালনকিমার িক্ষ গথমক এমসবে 
বনদেমনসেূহ বনময়। আবে গিাোমদর জনয োবটর িারা িাখীর আকৃবি তিরী কমর গদই। 
িারির িামি যখন ফুৎকার প্রদান কবর, িখন িা উড়ন্ত িাখীমি িবরণি হময় যায় 
আোহর হুকুমে। আর আবে সুস্খ কমর িুবল জোন্ধমক এিং গশ্বি কুষ্ঠ গরাগ্ীমক। আর 
আবে জীবিি কমর গদই েৃিমক আোহ্ হুকুমে। আর আবে গিাোমদরমক িমল গদই যা 
গিােরা গখময় আস এিং যা গিােরা ঘমর গরমখ আস| এমি প্রকৃষ্ট বনদেমন রময়মে, যবদ 
গিােরা বিশ্বাসী হও। 
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৫:১১০- যখন িুবে কাদাোবট বদময় িাখীর প্রবিকৃবির েি প্রবিকৃবি বনেমাণ করমি 
আোর আমদমে, অি:ির িুবে িামি ফুাঁ বদমি; ফমল িা আোর আমদমে িাখী হময় 
গযি এিং িুবে আোর আমদমে জোন্ধ ও কুষ্টমরাগ্ীমক বনরােয় কমর বদমি এিং যখন 
আাবে িনী-ইসরাঈলমক গিাো গথমক বনিৃি গরমখবেলাে, যখন িুবে িামদর কামে 
প্রোণাবদ বনময় এমসবেমল, অি:ির িামদর েমধ্য যারা কামফর বেল, িারা িলল: এটা 
প্রকােয জাদু োড়া বকেুই নয়। 
গ্) গিমহেি গথমক খািার আনয়ন!  
 

৩:৩৭- অি:ির িাাঁর িালনকিমা িাাঁমক উিে োমি গ্রহণ কমর বনমলন এিং িাাঁমক 
প্রিৃবদ্ধ দান করমলন-অিযন্ত সুন্দর প্রিৃবদ্ধ। আর িাাঁমক যাকাবরয়ার িত্ত্বািধ্ামন সেিমন 
করমলন। যখনই যাকাবরয়া গেহরামির েমধ্য িার কমে আসমিন িখনই বকেু খািার 
গদখমি গিমিন। বজমজ্ঞস করমিন ‘োরইয়াে’গকাথা গথমক এসি গিাোর কামে এমলা? 
বিবন িলমিন, ‘এসি আোহর বনকট গথমক আমস। 
৫:১১২-১১৫- যখন হাওয়ারীরা িলল: গহ েবরয়ে িনয় ঈসা, আিনার িালনকিমা বক 
এরূি করমি িামরন গয, আোমদর জমনয আকাে গথমক খাদযেবিম খাো অিিরণ কমর 
গদমিন? বিবন িলমলন: যবদ গিােরা ঈোনদার হও, িমি আোহমক েয় কর। িারা 
িলল: আেরা িা গথমক গখমি িাই; আোমদর অন্তর িবরিৃপ্ত হমি; আেরা গজমন গনি 
গয, আিবন সিয িমলমেন এিং আেরা সাক্ষযদািা হময় যাি। ঈসা ইিমন েবরয়ে 
িলমলন: গহ আোহ্ আোমদর িালনকিমা আোমদর প্রবি আকাে গথমক খাদযেবিম খাো 
অিিরণ করুন। িা আোমদর জমনয অথমাৎ, আোমদর প্রথে ও িরিিমী সিার জমনয 
আনমন্দাৎসি হমি এিং আিনার িক্ষ গথমক একবট বনদেমন হমি। আিবন আোমদর 
রুযী বদন। আিবনই গশ্রষ্ট রুযীদািা। আোহ্ িলমলন: বনশ্চয় আবে গস খাঞ্চা গিাোমদর 
প্রবি অিিরণ করি। অি:ির গয িযাবক্ত এর িমরও অকৃিজ্ঞ হমি, আবে িামক এেন 
োবস্ত গদি, গয োবস্ত বিশ্বজগ্মির অির কাউমক গদি না।  
হযরি ইউসুফ (আ:) এর অমলৌবককমত্বর িণমনা: 
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১২:৯৩- গিােরা আোর এ জাোবট বনময় যাও। এবট আোর বিিার েুখেন্ডমলর উির 
গরমখ বদও, এমি িাাঁর দৃবষ্ট েবক্ত বফমর আসমি। আর গিাোমদর িবরিারিমগ্মর সিাইমক 
আোর কামে বনময় এস।  
১২:৯৬- অিাঃির যখন সুসংিাদদািা গিৌঁেল, গস জাোবট িাাঁর েুমখ রাখল। অেবন 
বিবন দৃবষ্ট েবক্ত বফমর গিমলন। িলমলনাঃ আবে বক গিাোমদরমক িবলবন গয, আবে 
আোহর িক্ষ গথমক যা জাবন গিােরা িা জান না?  
 

হযরি নূহ (আ:) এর অমলৌবককমত্বর িণমনা: 
 

২৩:২৭- অিাঃির আবে িার কামে আমদে গপ্ররণ করলাে গয, িুবে আোর দৃবষ্টর 
সােমন এিং আোর বনমদমমে গনৌকা তিরী কর। এরির যখন আোর আমদে আমস 
এিং িুেী প্লাবিি হয়, িখন গনৌকায় িুমল নাও, প্রমিযক জীমির এক এক গজাড়া এিং 
গিাোর িবরিারিগ্মমক, িামদর েমধ্য যামদর বিিমক্ষ িূমিম বসদ্ধান্ত গনয়া হময়মে িামদর 
োড়া। এিং িুবে জামলেমদর সম্পমকম আোমক বকেু িমলা না। বনশ্চয় িারা বনেজ্জি 
হমি।  
 

হযরি সুলায়োন (আ:) এর অমলৌবককমত্বর িণমনা: 
২৭:১৬-১৭- সুলায়োন দাউমদর উিরাবধ্কারী হময়বেমলন। িমলবেমলন, ‘গহ গলাক 
সকল, আোমক উড়ন্ত িক্ষীকূমলর োষা বেক্ষা গদয়া হময়মে এিং আোমক সি বকেু 
গদয়া হময়মে। বনশ্চয় এটা সুস্পষ্ট গশ্রষ্ঠত্ব। ’ সুলায়োমনর সােমন িার গসনািাবহনীমক 
সেমিি করা হল। বজ্বন-োনুষ ও িক্ষীকুলমক, অিাঃির িামদরমক বিবেন্ন িূযমহ বিেক্ত 
করা হল।  
 

হযরি হূদ (আ:) এর অমলৌবককমত্বর িণমনা: 
 



 

 

P
ag

e2
4

3
 

১১:৬৪- আর গহ আোর জাবি! আোহর এ উেীবট গিাোমদর জনয বনদেমন, অিএি 
িামক আোহর যেীমন বিিরণ কমর গখমি দাও, এিং িামক েন্দোমি স্পেমও করমি 
না। নিুিা অবি সত্বর গিাোমদরমক আযাি িাকড়াও করমি।  
অনযানয অমলৌবককমত্বর িণমনা: 
 

২:২৪৩- িুবে বক িামদরমক গদখবন, যারা েৃিুযর েময় বনমজমদর ঘর গেমড় গিবরময় 
বগ্ময়বেমলন? অথি িারা বেল হাজার হাজার। িারির আোহ্ িামদরমক িলমলন েমর 
যাও। িারির িামদরমক জীবিি কমর বদমলন। বনশ্চয়ই আোহ োনুমষর উির 
অনুগ্রহকারী। বকন্তু অবধ্কাংে গলাক শুকবরয়া প্রকাে কমর না। 
 

২:২৫৯- িুবে বক গস গলাকমক গদখবন গয এেন এক জনিদ বদময় যাবচ্ছল যার 
িাড়ীঘরগুমলা গেমে োমদর উির িমড় বেল? িলল, গকেন কমর আোহ্ েরমনর ির 
এমক জীবিি করমিন? অি:ির আোহ্ িামক েৃি অিস্থায় রাখমলন একে িের। 
িারির িামক উোমলন। িলমলন, কি কাল এোমি বেমল? িলল আবে বেলাে, একবদন 
বকংিা একবদমনর বকেু কে সেয়। িলমলন, িা নয়; িরং িুবে গিা একে িের বেমল।  
 

>>> অবিশ্বাসীরা েুহাম্মমদর কামে গিৌরাবণক নিীমদর এরূি অমলৌবকক বকচ্ছা-কাবহনী 
বদমনর ির বদন, োমসর ির োস, িেমরর ির িের িারংিার শুমন আসবেমলন। 
এেিািস্থায় গয গকামনা েুক্তিুবদ্ধর বিমিকিান োনুষ স্বাোবিকোমিই েুহাম্মমদর কামে 
িাাঁর নিুয়মির প্রোণ স্বরূি “অনুরূি গকামনা অমলৌবককত্ব”দাবি করমিই িামরন। বিনা 
প্রোমণ গকন িাাঁরা িাাঁমক নিী িমল োনমিন? হযাাঁ, অিযন্ত স্বাোবিকোমিই গয গকামনা 
েুক্তিুবদ্ধসম্পন্ন োনুমষর েিই অবিশ্বাসীরাও েুহাম্মমদর কামে িাাঁর নিুয়মির প্রোণ 
হাবজর করমি িমলবেমলন। িাাঁমদর দাবি গিবে বকেু বেল না। িারা েুহাম্মমদর কামে 
গিময়বেমলন েুহাম্মমদরই িবণমি িূিমিিমী নিীমদর অনুরূি অমলৌবকক গকামনা বনদেমন, 
যা গদমখ িাাঁরা বনবশ্চি হমিন গয, েুহাম্মদ সবিযই আোমহর নিী!  
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েুহাম্মদ বক িা হাবজর করমি গিমরবেমলন? েুহাম্মমদরই জিানিন্দীর আমলামক িার 
বিেদ আমলািনা করমিা িরিিমী িমিম। 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ২৪: েুহাম্মমদর গোমজজা িত্ত্ব- দুই 
 

 
 

স্বমঘাবষি আমখবর নিী হযরি েুহাম্মদ (সাাঃ) িাাঁর প্রিারণায় সুদীঘম ২৩ িের (৬১০-
৬৩২) গিৌরাবণক নিীমদর অমলৌবকক গোমজজার কাবহনী অবিশ্বাসীমদর শুবনময়মেন। 
এেিািস্থায় অিযন্ত স্বাোবিকোমিই অবিশ্বাসীরা েুহাম্মমদর কামেও িার "নিুয়মির 
প্রোণ" হাবজর করমি িমলবেমলন। বিনা প্রোমণ গকামনা সুস্থ বিমিকিান েুক্ত-িুবদ্ধর 
োনুষই কাউমক নিী বহসামি গেমন বনমি িামরন না। অবিশ্বাসীরাও িার িযবিক্রে 
বেমলন না। অবিশ্বাসীরা েুহাম্মমদর কামে িার নিুয়মির সিযিা যািাইময়র জনয কী 
প্রোণ দািী কমরবেমলন এিং প্রবি-উিমর েুহাম্মদ (আোহ) িাাঁমদর কী জিাি 
বদময়বেমলন, কীরূি প্রবিবক্রয়া িযক্ত কমরবেমলন, গস বিষময় বিস্তাবরি আমলািনার আমগ্ 
একবট বিষয় িােকমদর অিবহি করমি িাই। আর িা হমলা:  
 
কুরাইেরা বেমলন “আোহ বিশ্বাসী”!  
 
কুরাইেরা গয িংে িরম্পরায় “আোহ"-গক গদিিাজ্ঞামন বিশ্বাস করমিন, িার জাজ্জ্বলয 
প্রোণ হমলা েুহাম্মমদর বিিার নাে! আিদ-আোহ (আিদুোহ)! অথমাৎ আোহর দাস। 
ইসলামের জমের িহু আমগ্ গথমকই আিদ োনাফ, আিদ উজ্জাহ, আিদ আোহ 
(গদিিা োনাফ, উজ্জাহ ও আোহর দাস) ইিযাবদ নােগুমলা আরমি গিে জনবপ্রয়। এ 
োড়াও, েুহাম্মদ িার বনমজরই জিানিবন্দমি অিযন্ত সুবনবদমষ্টোমি গঘাষণা বদময়মেন গয, 
িৎকালীন কুরাইেরা বেমলন আোহ বিশ্বাসী! েুহাম্মমদর োষায়:  
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২৩:৮৪-৮৯- িলুন িৃবথিী এিং িৃবথিীমি যারা আমে, িারা কার? যবদ গিােরা জান, 
িমি িল।  
এখন িারা িলমি: সিই আোহর। 
িলুন: সপ্তাকাে ও েহা-আরমের োবলক গক?  
এখন িারা িলমি: আোহ। 
িলুন: গিাোমদর জানা থাকমল িল, কার হামি সি িস্তুর কিৃমত্ব বযবন রক্ষা কমরন এিং 
যার কিল গথমক গকউ রক্ষা করমি িামর না?  
এখন িারা িলমি: আোহর। 
 
৩১:২৫- আিবন যবদ িামদরমক বজমজ্ঞস কমরন, নমোেন্ডল ও েূ-েন্ডল গক সৃবষ্ট 
কমরমে?  
িারা অিেযই িলমি, আোহ। 
 
৩৪:৭-৮- কামফররা িমল, আেরা বক গিাোমদরমক এেন িযবক্তর সন্ধান গদি, গয 
গিাোমদরমক খির গদয় গয; গিােরা সমু্পণম বেন্ন-বিবচ্ছন্ন হময় গগ্মলও গিােরা নিুন 
সৃবজি হমি। গস আোহ সম্পমকম বেথযা িমল, না হয় গস উম্মাদ এিং যারা িরকামল 
অবিশ্বাসী, িারা আযামি ও গঘার িথভ্রষ্টিায় িবিি আমে।  
 
৩৯:৩৮- যবদ আিবন িামদরমক বজমজ্ঞস কমরন, আসোন ও যেীন গক সৃবষ্ট কমরমে?  
িারা অিেযই িলমি- আোহ। 
 
৪৩:৯- আিবন যবদ িামদরমক বজজ্ঞাসা কমরন গক নমোেন্ডল ও েূ-েন্ডল সৃবষ্ট কমরমে?  
িারা অিেযই িলমি, এগুমলা সৃবষ্ট কমরমেন িরাক্রেোলী সিমজ্ঞ আোহ। 
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৪৩:৮৭- যবদ আিবন িামদরমক বজজ্ঞাসা কমরন, গক িামদরমক সৃবষ্ট কমরমেন,  
িমি অিেযই িারা িলমি, আোহ। 
 
>>> ইবিহাস সাক্ষয গদয় গয, কুরাইেরা েুহাম্মমদর বিরুমদ্ধ িখনই প্রবিমরাধ্ গ্মড় 
িুমলবেমলন, যখন েুহাম্মদ িাাঁমদর িূজনীয় বিিৃিুরুষ ও উিাসয গদিিামদর অসম্মান-
িুচ্ছ-িাবচ্ছলয করা শুরু কমরবেমলন! িাাঁরা অবেমযাগ্ কমরমেন গয, “েুহাম্মদ িামদর 
গদিিা ‘আোহর’নামে বেথযা অিিাদ েড়ামচ্ছন, িাাঁমদর আোহমক কলবিি 
করমেন।”িার আমগ্ কুরাইেরা কখমনাই েুহাম্মমদর প্রিারণায় গকানরূি িাধ্া-প্রদান 
কমরনবন (বিস্তাবরি আমলািনা করমিা আইয়ামে জাবহবলয়াি িমত্ত্ব)।  
 
েুহাম্মদ িাাঁর প্রিারণায় শুরু গথমকই িূিম-িিমী নিীমদর অমলৌবকক েবক্তর (গোমজজা) 
িণমনা অবিশ্বাসীমদর িারংিার স্মরণ কবরময় হুেবক ও হুবেয়াবর বদময় আসবেমলন। িাই, 
েুহাম্মদ যখন বনমজমক িূিমিিমী নিীমদর ধ্ারািাবহকিার গেষ নিী িমল গঘাষণা বদময় 
িাাঁমক নিী বহসামি স্বীকার কমর গনয়ার আহ্বান জানামলন, িখন অিযন্ত স্বাোবিকোমিই 
অবিশ্বাসীরাও েুহাম্মমদর কামে িাাঁর নিুয়মির যথাথমিার প্রোণস্বরূি িাাঁরই উদৃ্ধি 
“িূিমিিমী নিীমদর অনুরূি গকান অমলৌবকক বনদেমন (গোমজজা)” িহুিার বিবেন্নোমি 
হাবজর করার আহ্বান জাবনময়বেমলন! যা গদমখ িাাঁরা বনবশ্চি হমি গয, েুহাম্মদ সবিযই 
একজন নিী, েণ্ড নন! খুিই যুবক্তসম্মি দাবি। প্রবি-উিমর েুহাম্মদ (আোহ) িাাঁমদরমক 
কী জিাি বদময়বেমলন এিং কীরূি প্রবিবক্রয়া িযক্ত কমরবেমলন, িা েুহাম্মমদর িযবক্ত-
োনস-জীিনীগ্রমন্থ অিযন্ত স্পষ্টোমি িবণমি আমে। বকেু উদাহরণ:  
 
১) িূিমিিমী নিীগ্মনর অনুরূি গকান বনদেমন আনয়মনর দািী 
 
১৭:৯০- ৯৭  
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অবিশ্বাসীমদর দািী:  
“এিং িারা িমলাঃ আেরা কখনও আিনামক বিশ্বাস করি না, গয িযমন্ত না আিবন 
েূিৃষ্ঠ গথমক আোমদর জমনয একবট েরণা প্রিাবহি কমর বদন। অথিা আিনার জমনয 
গখজুমরর ও আেুমরর একবট িাগ্ান হমি, অিাঃির আিবন িার েমধ্য বনেমবরনীসেূহ 
প্রিাবহি কমর গদমিন। আিবন গযেন িমল থামকন, গিেবনোমি আোমদর উির 
আসোনমক খন্ড-বিখন্ড কমর গফমল গদমিন অথিা আোহ ও গফমরেিামদরমক আোমদর 
সােমন বনময় আসমিন। অথিা আিনার গকান গসানার তিরী গৃ্হ হমি অথিা আিবন 
আকামে আমরাহণ করমিন এিং আেরা আিনার আকামে আমরাহণমক কখনও বিশ্বাস 
করি না, গয িযমন্ত না আিবন অিিীণম কমরন আোমদর প্রবি এক গ্রন্থ, যা আেরা িাে 
করি।” 
 
েুহাম্মমদর জিাি:  
“িলুনাঃ িবিত্র েহান আোর িালনকিমা, একজন োনি, একজন রসূল তি আবে গক? 
আোহ বক োনুষমক িয়গ্ম্বর কমর িাবেময়মেন? িামদর এই উবক্তই োনুষমক ঈোন 
আনয়ন গথমক বিরি রামখ, যখন িামদর বনকট আমস গহদাময়ি। িলুনাঃ যবদ িৃবথিীমি 
গফমরেিারা স্বচ্ছমন্দ বিিরণ করি, িমি আবে আকাে গথমক গকান গফমরেিামকই 
িামদর বনকট িয়গ্াম্বর কমর গপ্ররণ করিাে। িলুনাঃ আোর ও গিাোমদর েমধ্য সিয 
প্রবিষ্ঠাকারী বহমসমি আোহই যমথষ্ট। বিবন গিা স্বীয় িান্দামদর বিষময় খির রামখন ও 
গদমখন।” 
 
িারির হুেবক -োসানী ও েীবি প্রদেমন!  
“আোহ যামক িথ প্রদেমন কমরন, গসই গিা সবেক িথ প্রাপ্ত এিং যামক িথ ভ্রষ্ট 
কমরন, িামদর জমনয আিবন আোহ োড়া গকান সাহাযযকারী িামিন না। আবে 
গকয়ােমির বদন িামদর সেমিি করি িামদর েুমখ ের বদময় িলা অিস্থায়, অন্ধ 
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অিস্থায়, েুক অিস্থায় এিং িবধ্র অিস্থায়। িামদর আিাসস্থল জাহান্নাে। যখনই 
বনিমাবিি হওয়ার উিক্রে হমি আবে িখন িামদর জমনয অবে আরও িৃবদ্ধ কমর বদি।”  
 
>>> অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন ও দাবির িবরমপ্রবক্ষমি েুহাম্মমদর জিাি বক আমদৌ প্রাসবেক? 
েুহাম্মদ বনমজই অসংখযিার দাবি কমরমেন গয, িূিমিিমী নিীরা িাাঁমদর নিুয়মির 'প্রোণ' 
এমনবেমলন। গস কারমণ কুরাইেরাও েুহাম্মমদর কামে সুবনবদমষ্টোমি ("আিবন গযেন 
িমল থামকন-") গস সকল নিীমদর অনুরূি গোমজজা হাবজর কমর িাাঁর দাবির যথাথমিা 
প্রোমণর দািী জাবনময়বেমলন। জিামি আোহর "গলিামস" েুহাম্মমদর সমূ্পণম অপ্রাসবেক 
জিাি! েুহাম্মদ বনমজই দাবি কমরমেন গয, িাাঁর কামে গফমরেিারা আগ্েন কমর। 
অবিশ্বাসীরা েুহাম্মদমক িাাঁর গসই গফমরেিামদরমকই গদখামনার আহ্বান জানামচ্ছন! 
এটা বক গকান অমযৌবক্তক দাবি? আর, “আোহ বক োনুষমক িয়গ্ম্বর কমর িাবেময়মেন?' 
এই উবক্তবটর েমধ্য কী এেন গ্বহমি অনযায় আমে, যা অবিশ্বাসীমদর ঈোন আনয়ন 
গথমক বিরি রামখ?  
 
২১:৫-৬  
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
“এোড়া িারা আরও িমলাঃ অলীক স্বপ্ন; না গস বেথযা উদ্ভািন কমরমে, না গস একজন 
কবি। অিএি গস আোমদর কামে গকান বনদেমন আনয়ন করুক, গযেন বনদেমন সহ 
আগ্েন কমরবেমলন িূিমিিমীগ্ন।”  
 
জিামি েুহাম্মমদর হুেবক: 
“িামদর িূমিম গযসি জনিদ আবে ধ্িংস কমর বদময়বে, িারা বিশ্বাস স্থািন কমরবন; 
এখন এরা বক বিশ্বাস স্থািন করমি?”  
 



 

 

P
ag

e2
5

0
 

২০: ১৩৩- ১৩৪  
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
“এরা িমলাঃ গস আোমদর কামে িার িালনকিমার কাে গথমক গকান বনদেমন আনয়ন 
কমর না গকন?”  
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক/ েীবি প্রদেমন:  
“িামদর কামে বক প্রোণ আগসবন, যা িূিমিিমী গ্রন্থসেূমহ আমে? যবদ আবে এমদরমক 
ইবিিূমিম গকান োবস্ত িারা র্ধ্ংস করিাে, িমি এরা িলিাঃ গহ আোমদর িালনকিমা, 
আিবন আোমদর কামে একজন রসূল গপ্ররণ করমলন না গকন? িাহমল গিা আেরা 
অিোবনি ও গহয় হওয়ার িূমিমই আিনার বনদেমন সেূহ গেমন িলিাে। িলুন, 
প্রমিযমকই িথিামন গিময় আমে, সুিরাং গিােরাও িথিামন গিময় থাক। অদূর 
েবিষযমি গিােরা জানমি িারমি গক সরল িমথর িবথক এিং গক সৎিথ প্রাপ্ত 
হময়মে।”  
 
>>> েুহাম্মমদর প্রিারণার শুরু গথমকই িার িারিামের প্রায় সেস্ত জনগ্ণ েুহাম্মমদর 
যািিীয় গ্ি-কাবহনীমক িুরাকামলর উিকথা িমল অবেমযাগ্ কমর এমসমেন। িূিমিিমী 
নিীরা গয 'গোমজজা' গদবখময়বেমলন, এরূি গিৌরাবণক উিকথা ও বকচ্ছা-কাবহনী িাাঁরা 
েুহাম্মমদর জমের িহু আমগ্ গথমকই িংেিরম্পরায় শুমন এমসমেন। কুরাইেমদর কামে 
এ িথযগুমলা নিুন নয় (বিস্তাবরি সপ্তদে িমিম)।  
 
েুহাম্মদ দািী কমরমেন গয, বিবন িূিমিিমী নিীমদর অনুরূি একজন নিী। গস কারমণই 
কুরাইেরা েুহাম্মমদর কামেও অনুরূি প্রোণ হাবজর করার দাবি জানামচ্ছন, "গদখাও 
অনুরূি একবট গোমজজা এিং প্রোণ কমরা িুবে িামদর েিই একজন!" জিামি, 
"িামদর কামে বক প্রোণ আমসবন, যা িূিমিিমী গ্রন্থসেূমহ আমে?" জিািবট বক আমদৌ 
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গকামনা অথম িহন কমর? জিািবট বক আমদৌ প্রাসবেক? অিেযই নয়! অিযন্ত 
অপ্রাসবেকোমি েুহাম্মদ গিৌরাবণক বকচ্ছা-কাবহনীরই িুনরুমেখ কমর 'প্রোমণর 
িবরিমিম বদমচ্ছন হুেবক'!  
 
৬:৩৭  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
“িারা িমল: িার প্রবি িার িালনকিমার িক্ষ গথমক গকান বনদেমন অিিীণম হয়বন 
গকন?”  
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি:  
িমল বদন: আোহ বনদেমন অিিরণ করমি িূনম সক্ষে; বকন্তু িামদর অবধ্কাংেই জামন 
না। 
 
১০:২০  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘িস্তুিাঃ িারা িমল, িাাঁর কামে িাাঁর িরওয়ারমদগ্ামরর িক্ষ গথমক গকান বনমদমে এল 
না গকন?  
 
অপ্রাসবেক জিাি:  
‘িমল দাও গ্াময়মির কথা আোহই জামনন। আবে ও গিাোমদর সামথ অমিক্ষায় 
রইলাে” 
 
১৩:৭  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
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‘কামফররা িমলাঃ িাাঁর প্রবি িাাঁর িালনকিমার িক্ষ গথমক গকান বনদেমন অিিীণম হল 
না গকন?  
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি:  
আিনার কাজ গিা েয় প্রদেমন করাই এিং প্রমিযক সম্প্রদাময়র জমনয িথপ্রদেমক 
হময়মে।  
 
২৯:৫০  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘িারা িমল, িার িালনকিমার িক্ষ গথমক িার প্রবি বকেু বনদেমন অিিীণম হল না 
গকন?  
 
অপ্রাসবেক জিাি:  
‘িলুন, বনদেমন গিা আোহর ইচ্ছাধ্ীন।’  
 
>>> িােক, একটু েমনামযামগ্র সামথ গখয়াল করুন। কুরাইেরা েুহাম্মমদর কামে 
িারংিার িাাঁর “নিুয়মির প্রোণ" হাবজর করমি িমলমেন। েুহাম্মমদর গঘাবষি 
িালনকিমা গয অমলৌবকক বনদেমন অিিীণম করমি সক্ষে, সিজান্তা (গ্ায়মির কথা 
জামনন), অসীে ক্ষেিাধ্র (যা ইচ্ছা িাইই করমি িামরন)- এ দাবিগুমলা স্বয়ং 
েুহাম্মমদর, কুরাইেমদর নয়।  
 
িথাবি েুহাম্মমদর িালনকিমার িক্ষ গথমক িাাঁর কামে গকামনা বনদেমন (গোমজজা) গকন 
অিিীণম হয়বন, গসটাই বেল কুরাইেমদর প্রশ্ন! কুরাইেরা েুহাম্মদমক িাাঁর গসই দাবিরই 
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যথাথমিা প্রোমণর িযামলে জানামচ্ছন! আর েুহাম্মদ প্রবিিারই প্রোমণর িবরিমিম সমূ্পণম 
অপ্রাসবেক জিাি বদময় িমলমেন!  
 
৬:১০৯-১১১  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘িারা গজার বদময় আোহর কসে খায় গয, যবদ িামদর কামে গকান বনদেমন আমস, িমি 
অিেযই িারা বিশ্বাস স্থািন করমি।’  
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক:  
‘আিবন িমল বদন: বনদেমনািলী গিা আোহর কামেই আমে। গহ েুসলোনগ্ণ, 
গিাোমদরমক গক িলল গয, যখন িামদর কামে বনদেমনািলী আসমি, িখন িারা বিশ্বাস 
স্থািন করমিই? আবে ঘুবরময় বদি িামদর অন্তর ও দৃবষ্টমক, গযেন-িারা এর প্রবি 
প্রথেিার বিশ্বাস স্খািন কমরবন এিং আবে িামদরমক িামদর অিাধ্যিায় উদভ্রান্ত গেমড় 
বদি।’  
 
>>> কুরাইেরা িামদর গদিিা "আোহর কসে” গখময় িলমেন গয, যবদ েুহাম্মদ গকামনা 
'অমলৌবককত্ব' গদখামি িামরন, িমি িাাঁরা েুহাম্মদমক বিশ্বাস করমিন। েুহাম্মদ িা 
গদখামি সক্ষে গিা হনই নাই, উটা অবেমযাগ্ করমেন, "গক িলল গয িারা বিশ্বাস 
স্থািন করমিই?" িড়ই অদু্ভি! আিারও গসই অিযন্ত অপ্রাসবেক েন্তিয, "বনদেমনািলী 
গিা আোহর কামেই আমে" - হযাাঁ, এ দাবিবট েুহাম্মমদর। কুরাইেরা েুহাম্মমদর এই 
দাবিবটরই “প্রোণ”দািী কমরমেন! িারিমরর অংেবট (হুেবক) আরও অপ্রাসবেক! 
অিারগ্ অক্ষে েুহাম্মদ প্রোমণর িবরিমিম বদমচ্ছন হুেবক, "আবে ঘুবরময় বদি িামদর 
অন্তর ও দৃবষ্টমক -- আবে িামদরমক িামদর অিাধ্যিায় উদভ্রান্ত গেমড় বদি।"  
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েুহাম্মদ বনমজই বনমজমক িূিমিিমী নিীমদরই অনুরূি একজন নিী বহসামি আখযাবয়ি 
কমরবেমলন। আর গসই দাবির সিমক্ষ অবিশ্বাসীরা স্বাোবিকোমিই িাাঁর নিুয়মির 
প্রোণ দাবি কমরবেমলন। এটা বক গকামনা অিরাধ্? কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর এমহন 
গযৌবক্তক দাবির গপ্রবক্ষমি উটািাটা অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক প্রদেমনকারীমক বক 
বিমিকিান, নীবিিরায়ণ, যুবক্তিাদী, সেয িা উদার িলা যায়? েুলমল িলমি না গয, 
েুহাম্মদ এিং িাাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসীমদরমক অন্ধকামরর অবধ্িাসী (আইয়ামে 
জাবহবলয়াি) িমল অনিরি িাবচ্ছলয কমরন।  
 
১১:১২  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
“---িামদর এ কথায় গয, িাাঁর উির গকান ধ্ন-োন্ডার গকন অিিীণম হয়বন? অথিা 
িাাঁর সামথ গকান গফমরেিা আমসবন গকন”?  
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি:  
“িুবে গিা শুধু্ সিকমকারী োত্র; আর সি বকেুরই দাবয়ত্বোর গিা আোহই বনময়মেন”।  
 
২৮:৪৮-৪৯  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
“অিাঃির আোর কাে গথমক যখন িামদর কামে সিয আগ্েন করল, িখন িারা 
িলল, েূসামক গযরূি গদয়া হময়বেল, এই রসূলমক গসরূি গদয়া হল না গকন”?  
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি:  
“িূমিম েূসামক যা গদয়া হময়বেল, িারা বক িা অস্বীকার কমরবন? িারা িমলবেল, উেয়ই 
জাদু, িরস্পমর একাত্ম। িারা আরও িমলবেল, আেরা উেয়মক োবন না। িলুন, গিােরা 
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সিযিাদী হমল এখন আোহর কাে গথমক গকান বকিাি আন, যা এিদুেয় গথমক উিে 
িথপ্রদেমক হয়। আবে গসই বকিাি অনুসরণ করি।”  
 
>> কী অদু্ভি! নিুয়মির দাবিদার হমলন েুহাম্মদ, কুরাইেরা নয়। দািীদার িার দাবির 
যথাথমিার প্রোণ হাবজর করার িবরিমিম অস্বীকারকারীমদর কামেই "প্রোণ দাবি" 
করমেন!  
 
িােক, েমনামযামগ্র সামথ গখয়াল করুন! “িলুনাঃ --একজন োনি, একজন রসূল তি 
আবে গক? (১৭: ৯৬), আবে ও গিাোমদর সামথ অমিক্ষায় রইলাে (১০:২০), িুবেমিা 
শুধু্ সিকমকারী োত্র (১১:১২)”—ইিযাবদ আিাি সহনেীল িাণী েুহাম্মমদর েক্কা 
জীিমনর। যখন বিবন বেমলন অক্ষে, অিারগ্ ও দুিমল! েবদনায় েবক্তোন েুহাম্মমদর 
িাণী সমূ্পণম বেন্ন প্রকৃবির। কুরান িামের সেয় আয়ামির জেস্থামনর বিষয়বট গখয়াল 
না রাখমল বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভািনা গষাল আনা।  
 
২) সেগ্র গকারআন একদফায় অিিীণম করামনার দাবি  
 
অবিশ্বাসীমদর অবেমযাগ্:  
২৫:৪- “কামফররা িমল, এটা বেথযা তি নয়, যা বিবন উদ্ভািন কমরমেন এিং অনয 
গলামকরা িাাঁমক সাহাযয কমরমে। অিেযই িারা অবিিার ও বেথযার আশ্রয় বনময়মে।”  
২৫:৬৭-৬৮- “কামফররা িমল, যখন আেরা ও আোমদর িাি-দাদারা েৃবিকা হময় যাি, 
িখনও বক আোমদরমক িুনরুবেি করা হমি? এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হময়বে আেরা এিং িূিম 
গথমকই আোমদর িাি-দাদারা। এটা গিা িূিমিিমীমদর উিকথা তি বকেু নয়।”  
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৪:১৫৩  
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
“আিনার বনকট আহমল-বকিািরা আমিদন জানায় গয, আিবন িামদর উির আসোন 
গথমক বলবখি বকিাি অিিীণম কবরময় বনময় আসুন।” 
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক:  
“িস্তুি: এরা েূসার কামে এর গিময়ও িড় বজবনস গিময়মে| িমলমে, এমকিামর 
সােনাসােবনোমি আোমদর আোমহ্যক গদবখময় দাও| অিএি, িামদর উির িজ্রিাি 
হময়মে িামদর িামির দরুন; অি:ির িামদর বনকট সুস্পষ্ট প্রোণ-বনদেমন প্রকাবেি 
হিার িমরও িারা গগ্া-িৎসমক উিাসযরূমি গ্রহণ কমরবেল; িাও আবে ক্ষো কমর 
বদময়বেলাে এিং আবে েূসামক প্রকৃষ্ট প্রোি দান কমরবেলাে”।  
 
২৫:৩২  
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
“সিয প্রিযাখানকারীরা িমল, িাাঁর প্রবি সেগ্র গকারআন একদফায় অিিীণম হল না 
গকন?”  
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি:  
“আবে এেবনোমি অিিীণম কমরবে এিং ক্রমে ক্রমে আিৃবি কমরবে আিনার 
অন্তকরণমক েজিুি করার জমনয।” 
 
>>> অবিশ্বাসীরা সিমদাই অবেমযাগ্ করমিন গয, েুহাম্মদ যা বকেু প্রিার করমিন, িা 
িূিমিিমীমদর উিকথা তি আর বকেুই নয় - যা িাাঁরা িহু আমগ্ গথমকই শুমন আসমেন। 
িাাঁরা অবেমযাগ্ করমিন গয, েুহাম্মদ 'বনমজই কুরান রিনা কমরমেন এিং অমনযরাও 
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িাাঁমক এ িযািামর সাহামযয কমরমে।' েুহাম্মদ আরও দাবি কগরমেন গয, সেগ্র কুরান 
িহু আমগ্ই গথমকই বলবিিদ্ধ অিস্থায় আোহর কামে গ্বচ্ছি আমে। েুহাম্মমদর এই 
দাবির িবরমপ্রবক্ষমি কুরাইেমদর দাবি, "যবদ িাইই হয় িমি সেগ্র কুরান একসমে 
হাবজর কমরা না গকন?" েুহাম্মদ িা হাবজর করমি িযথম হময়মেন।  
 
২৯:৫০-৫৩  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
“িারা িমল, িার িালনকিমার িক্ষ গথমক িার প্রবি বকেু বনদেমন অিিীণম হল না 
গকন?”  
 
েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক/ েীবি প্রদেমন:  
“িলুন, বনদেমন গিা আোহর ইচ্ছাধ্ীন। আবে গিা একজন সুস্পষ্ট সিকমকারী োত্র। 
এটা বক িামদর জমনয যমথষ্ট নয় গয, আবে আিনার প্রবি বকিাি নাবযল কমরবে, যা 
িামদর কামে িাে করা হয়। এমি অিেযই বিশ্বাসী গলাকমদর জমনয রহেি ও উিমদে 
আমে। িলুন, আোর েমধ্য ও গিাোমদর েমধ্য আোহই সাক্ষীরূমি যমথষ্ট। বিবন জামনন 
যা বকেু নমোেন্ডমল ও েূ-েন্ডমল আমে। আর যারা বেথযায় বিশ্বাস কমর ও আোহমক 
অস্বীকার কমর, িারাই ক্ষবিগ্রস্ত। িারা আিনামক আযাি ত্বরাবন্বি করমি িমল। যবদ 
আযামির সেয় বনধ্মাবরি না থাকি, িমি আযাি িামদর উির এমস গযি। বনশ্চয়ই 
আকবস্মকোমি িামদর কামে আযাি এমস যামি, িামদর খিরও থাকমি না।” 
 
>>> অবিশ্বাসীরা িারংিার অবেমযাগ্ কমর আসমেন গয, েুহাম্মদ বনমজই কুরান রিনা 
কমরমেন এিং অমনযরাও িামক এ িযািামর সাহাযয কমরমেন। গসই অবেমযামগ্র প্রমশ্ন 
েুহাম্মমদর জিাি, "এটাবক িামদর জমনয যমথষ্ট নয় গয, আবে আিনার প্রবি বকিাি 
নাবযল কমরবে-”! অথমাৎ, েুহাম্মমদর 'বকসসা-কাবহনী-হুেবক-োসাবন- িাবচ্ছলয-েীবি 
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প্রদেমন' সম্ববলি িুস্তকবটই েুহাম্মমদর নিুয়মির সাক্ষী! িার আর গকান প্রোণ 
গদখামনার প্রময়াজন গনই। কী অদু্ভি যুবক্ত!  
 
৩) গকয়ােি কখন অনুবষ্ঠি হমি?  
 
৭:১৮৭-১৮৮  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
“আিনামক বজমজ্ঞস কমর, গকয়ােি কখন অনুবষ্ঠি হমি?” 
 
অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক/ েীবি প্রদেমন:  
“িমল বদন এর খির গিা আোর িালনকিমার কামেই রময়মে। বিবনই িা অনািৃি কমর 
গদখামিন বনধ্মাবরি সেময়। আসোন ও যেীমনর জনয গসবট অবি কবেন বিষয়। যখন 
িা গিাোমদর উির আসমি অজামন্তই এমস যামি। আিনামক বজমজ্ঞস করমি থামক, 
গযন আিবন িার অনুসন্ধামন গলমগ্ আমেন। িমল বদন, এর সংিাদ বিমেষ কমর আোহর 
বনকটই রময়মে। বকন্তু িা অবধ্কাংে গলাকই উিলবব্ধ কমর না।  
 
৬৭:২৫-২৯  
প্রশ্ন 
‘কামফররা িমলাঃ এই প্রবিশ্রুবি কমি হমি, যবদ গিােরা সিযিাদী হও?’  
 
েুহাম্মমদর জিাি ও হুেবক/ েীবি প্রদেমন:  
‘িলুন, এর জ্ঞান আোহ িা’আলার কামেই আমে। আবে গিা গকিল প্রকােয 
সিকমকারী। যখন িারা গসই প্রবিশ্রুবিমক আসন্ন গদখমি িখন কামফরমদর েুখেন্ডল 
েবলন হময় িড়মি এিং িলা হমিাঃ এটাই গিা গিােরা িাইমি।’ 
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৭৯:৪২-৪৪  
প্রশ্ন:  
‘িারা আিনামক বজজ্ঞাসা কমর, গকয়ােি কখন হমি?’  
 
অপ্রাসবেক জিাি:  
‘এর িণমনার সামথ আিনার বক সম্পকম? এর িরে জ্ঞান আিনার িালনকিমার কামে। 
গয এমক েয় কমর, আিবন গিা গকিল িামকই সিকম করমিন।’  
 
১০:৪৮-৫০  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘িারা আমরা িমল, এ ওয়াদা কমি আসমি, যবদ গিােরা সিযিাদী হময় থাক?  
 
অপ্রাসবেক জিাি হুেবক/ েীবি প্রদেমন:  
‘িুবে িল, আবে আোর বনমজর ক্ষবি বকংিা লামেরও োবলক নই, বকন্তু আোহ যা 
ইচ্ছা কমরন। প্রমিযক সম্প্রদাময়র জনযই এমককবট ওয়াদা রময়মে, যখন িামদর গস 
ওয়াদা এমস গিৌঁমে যামি, িখন না একদন্ড গিেমন সরমি িারমি, না সােমন ফসকামি 
িারমি। - িুবে িল, আচ্ছা গদখ গিা গদবখ, যবদ গিাোমদর উির িার আযাি রািারাবি 
অথিা বদমনর গিলায় এমস গিৌঁমে যায়, িমি এর আমগ্ িািীরা বক করমি’?  
 
২১:৩৮-৪৬  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘এিং িারা িমলাঃ যবদ গিােরা সিযিাদী হও িমি এই ওয়াদা কমি িুণম হমি?  
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েুহাম্মমদর অিযন্ত অপ্রাসবেক জিাি, িাবচ্ছলয ও হুেবক/ েীবি প্রদেমন:  
‘যবদ কামফররা ঐ সেয়বট জানি, যখন িারা িামদর সমু্মখ ও িৃষ্ঠমদে গথমক অবে 
প্রবিমরাধ্ করমি িারমি না এিং িারা সাহাযয প্রাপ্ত হমি না। িরং িা আসমি িামদর 
উির অিবকমি োমি, অিাঃির িামদরমক িা হিিুবদ্ধ কমর গদমি, িখন িারা িা গরাধ্ 
করমিও িারমি না এিং িামদরমক অিকােও গদয়া হমি না। আিনার িূমিমও অমনক 
রাসূমলর সামথ োট্টা-বিদ্রূি করা হময়মে। অিাঃির গয বিষময় িারা োট্টা করি িা 
উমটা োট্টাকারীমদর উিরই আিবিি হময়মে। িলুনাঃ ‘রহোন’ গথমক গক গিাোমদরমক 
গহফাযি করমি রামত্র ও বদমন। িরং িারা িামদর িালনকিমার স্মরণ গথমক েুখ বফবরময় 
রামখ। িমি বক আবে িযিীি িামদর এেন গদি-গদিী আমে যারা িামদরমক রক্ষা 
করমি? িারা গিা বনমজমদরই সাহাযয করমি সক্ষে নয় এিং িারা আোর গোকামিলায় 
সাহাযযকারীও িামি না। িরং আবে িামদরমক এিং িামদর িাি-দাদামক গোগ্সম্বার 
বদময়বেলাে, এেনবক িামদর আয়ুস্কালও দীঘম হগয়বেল। িারা বক গদমখ না গয, আবে 
িামদর গদেমক িিুবদমক গথমক হ্রাস কমর আনবে। এরিরও বক িারা বিজয়ী হমি? 
িলুনাঃ আবে গিা গকিল ওহীর োধ্যমেই গিাোমদরমক সিকম কবর, বকন্তু িবধ্রমদরমক 
যখন সিকম করা হয়, িখন িারা গস সিকমিাণী গোমন না। আিনার িালনকিমার 
আযামির বকেুোত্রও িামদরমক স্পেম করমল িারা িলমি থাকমি, হায় আোমদর দুেমাগ্য, 
আেরা অিেযই িািী বেলাে।  
 
২৭:৭১-৭২  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘িারা িমল, গিােরা যবদ সিযিাদী হও িমি িল, এই ওয়াদা কখন িূণম হমি?  
 

েুহাম্মমদর জিাি:  
িলুন, অসম্ভি বক, গিােরা যি দ্রুি কােনা করে িামদর বকয়দংে গিাোমদর বিমের 
উির এমস গগ্মে।  
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৩২:২৮-২৯  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘িারা িমল গিােরা সিযিাদী হমল িল; কমি হমি এই ফয়সালা?  
 
েুহাম্মমদর হুেবক/ েীবি প্রদেমন:  
‘িলুন, ফয়সালার বদমন কামফরমদর ঈোন িামদর গকান কামজ আসমি না এিং 
িামদরমক অিকাে ও গদয়া হমি না।’  
 
৩৪:২৯-৩০  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘িারা িমল, গিােরা যবদ সিযিাদী হও, িমি িল, এ ওয়াদা কখন িাস্তিাবয়ি হমি?’  
 
অপ্রাসবেক জিাি:  
“িলুন, গিাোমদর জমনয একবট বদমনর ওয়াদা রময়মে যামক গিােরা এক েহূিমও 
বিলবম্বি করমি িারমি না এিং ত্বরাবন্বি ও করমি িারমি না।”  
 
৩৬:৪৮-৫০  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘িারা িমল, গিােরা সিযিাদী হমল িল এই ওয়াদা কমি িূণম হমি’?  
 
েুহাম্মমদর হুেবক:  
‘িারা গকিল একটা েয়ািহ েমব্দর অমিক্ষা করমে, যা িামদরমক আঘাি করমি িামদর 
িারস্পবরক িাকবিিন্ডাকামল। িখন িারা ওবেয়ি করমিও সক্ষে হমি না। এিং 
িামদর িবরিার-িবরজমনর কামেও বফমর গযমি িারমি না।’  
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৫১:১২-১৪ 
প্রশ্ন:  
‘িারা বজজ্ঞাসা কমর, গকয়ােি কমি হমি’?  
 
েুহাম্মমদর হুেবক/ েীবি প্রদেমন:  
“গযবদন িারা অবেমি িবিি হমি, গিােরা গিাোমদর োবস্ত আস্বাদন কর। গিােরা 
এমকই ত্বরাবন্বি করমি গিময়বেল।’  
 
৩৩:৬৩-৬৮  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
‘গলামকরা আিনামক গকয়ােি সম্পমকম বজজ্ঞাসা কমর।’  
 
অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক:  
‘িলুন, এর জ্ঞান আোহর কামেই। আিবন বক কমর জানমিন গয সম্ভিিাঃ গকয়ােি 
বনকমটই। বনশ্চয় আোহ কামফরমদরমক অবেসম্পাি কমরমেন এিং িামদর জমনয জ্বলন্ত 
অবে প্রস্তুি গরমখমেন। িথায় িারা অনন্তকাল থাকমি এিং গকান অবেোিক ও 
সাহাযযকারী িামি না। গযবদন অবেমি িামদর েুখেন্ডল ওলট িালট করা হমি; গসবদন 
িারা িলমি, হায়। আেরা যবদ আোহর আনুগ্িয করিাে ও রসূমলর আনুগ্িয 
করিাে। িারা আরও িলমি, গহ আোমদর িালনকিমা, আেরা আোমদর গনিা ও 
িড়মদর কথা গেমনবেলাে, অিাঃির িারা আোমদর িথভ্রষ্ট কমরবেল। গহ আোমদর 
িালনকিমা! িামদরমক বিগুণ োবস্ত বদন এিং িামদরমক েহা অবেসম্পাি করুন।’ 
 
>>> বকয়ােমির হুেবক/দাবি েুহাম্মমদর। কুরাইেরা েুহাম্মমদর গস দািীরই যথাথমিার 
প্রোণ জানমি িাইমেন, "গকয়ােি কখন অনুবষ্ঠি হমি?" িরািমরর েিই উটা-িাটা 
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অপ্রাসবেক জিাি, হুেবক-োসানী ও েীবি প্রদেমমনর োধ্যমে েুহাম্মদ িার "অক্ষেিা 
ও অিারগ্িার প্রোণ" হাবজর কমরবেমলন। গস কারমণই অিযন্ত স্বাোবিকোমিই 
কুরাইেরা েুহাম্মদমক প্রিারক, জাবলয়াি, েণ্ড ও বেথযািাদী রূমি আখযাবয়ি (বিস্তাবরি 
সপ্িদে, অষ্টাদে এিং িাইেিে িমিম) কমরবেমলন। িাাঁরা বক গকামনা গ্বহমি অিরাধ্ 
কমরবেমলন?  
 
িােক, িাস্তি িযবক্ত জীিমনর অনুরূি িবরবস্থবিমি (কিনা করুন) এমহন গস্পোল 
দাবিদার গকামনা ‘স্বমঘাবষি নিী-আউবলয়া-িীর-কামেল-সাধু্িািার’ দাবিমক আিনারা 
কুরামন িবণমি ওিমরাক্ত সওয়াল-জিামির োিকাবেমি কীোমি েূলযায়ন করমিন? 
অকাটয সিযিাদী রূমি? নাবক েণ্ড-প্রিারক রূমি?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইসলাে: উদ্ভট উমটর বিমে! ২৫: েুহাম্মমদর গোমজজা িত্ত্ব- বিন 

 

 
 

প্রবিবট ইসলাে বিশ্বাসী দৃঢ়োমি বিশ্বাস কমরন গয, স্বমঘাবষি আমখবর নিী হযরি 
েুহাম্মদ (সাাঃ) বেমলন অেূিিূিম অমলৌবকক ক্ষেিার অবধ্কারী। এ বিশ্বাস গয শুধু্ই 
এক বেবিহীন অসিয অবিকথন (Only a Myth), িা অবি সহমজই প্রোবণি হয় 
েুহাম্মমদর িযবক্ত-োনস-জীিনী (Psycho-biography) গ্রমন্থর িযমামলািনায়। 
ইসলামের ইবিহামসর সিমিময় বনেমরমযাগ্য দবলল হমলা এই গ্রন্থবট (কুরান); এই গসই 
গ্রন্থ গয গ্রমন্থর প্রমণিা ও প্রিক্তা স্বয়ং েুহাম্মদ (আোহ) এিং সিমিময় বনেমরমযাগ্য এই 
দবলমলরই আমলামক কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর সমূ্পণম গযৌবক্তক দাবি ও িযামলমের 
গোকামিলায় েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি, হুেবক, োসানী, িাবচ্ছলয ও েীবি প্রদেমমনর 
আংবেক আমলািনা গ্ি িমিম করা হময়মে। কুরাইে/অবিশ্বাসীরা েুহাম্মমদর কামে িার 
নিুয়মির সাক্ষয রূমি আরও গয সেস্ত প্রোণ হাবজর করার আহ্বান জাবনময়বেমলন িা 
বেল বনম্নরূি:  
 
(৪) আযাি ত্বরাবন্বি করার আহ্বান  
 
২২:৪৭-৪৮  
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
“িারা আিনামক আযাি ত্বরাবন্বি করমি িমল।” 
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অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক/েীবি প্রদেমন:  
“অথি আোহ কখনও িাাঁর ওয়াদা েে কমরন না। আিনার িালনকিমার কামে একবদন 
গিাোমদর গ্ণনার এক হাজার িেমরর সোন। -এিং আবে কি জনিদমক অিকাে 
বদময়বে এেিািস্থায় গয, িারা গগ্ানাহগ্ার বেল। এরির িামদরমক িাকড়াও কমরবে 
এিং আোর কামেই প্রিযািিমন করমি হমি।”  
 
>>> আোহ কখনও িাাঁর ওয়াদা েে কমরন বক কমরন না, গস প্রশ্ন গিা কুরাইেরা 
এখামন কমরনবন িা জানমিও িানবন। কুরাইেরা েুহাম্মমদর নিুয়মির প্রোণস্বরূি িাাঁর 
আোহর "আযাি ত্বরাবন্বি করমি" আহ্বান কমরবেমলন।  
 
২৯:৫৪-৫৫  
অবিশ্বাসীমদর দািী ও েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি ও হুেবক:  
“িারা আিনামক আযাি ত্বরাবন্বি করমি িমল; অথি জাহান্নাে কামফরমদরমক গঘরাও 
করমে। গযবদন আযাি িামদরমক গঘরাও করমি োথার উির গথমক এিং িাময়র নীি 
গথমক। আোহ িলমলন, গিােরা যা করমি, িার স্বাদ গ্রহণ কর।” 
 
৮:৩১-৩৪  
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
“আর গকউ যখন িামদর বনকট আোর আয়ািসেূহ িাে কমর িমি িমল, আেরা 
শুমনবে, ইচ্ছা করমল আেরাও এেন িলমি িাবর; এ গিা িূিমিিমী ইবিকথা োড়া আর 
বকেুই -- িাোড়া িারা যখন িলমি আরম্ভ কমর গয, ইয়া আোহ, এই যবদ গিাোর 
িক্ষ গথমক (আগ্ি) সিয িীন হময় থামক, িমি আোমদর উির আকাে গথমক প্রস্তর 
িষমণ কর বকংিা আোমদর উির গিদনাদায়ক আযাি নাবযল কর।” 
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েুহাম্মমদর জিাি ও হুেবক:  
“অথি আোহ কখনই িামদর উির আযাি নাবযল করমিন না যিক্ষণ আিবন িামদর 
োমে অিস্থান করমিন। িাোড়া িারা যিক্ষণ ক্ষো প্রাথমনা করমি থাকমি আোহ 
কখনও িামদর উির আযাি গদমিন না। আর িামদর েমধ্য এেন বক বিষয় রময়মে, 
যার ফমল আোহ িামদর উির আযাি দান করমিন না। অথি িারা েসবজমদ-হারামে 
গযমি িাধ্াদান কমর, অথি িামদর গস অবধ্কার গনই। এর অবধ্কার গিা িামদরই 
রময়মে যারা িরমহযগ্ার। বকন্তু িামদর অবধ্কাংেই গস বিষময় অিবহি নয়।” 
 
>>> "আোহ কখনই িামদর উির আযাি নাবযল করমিন না যিক্ষণ আিবন িামদর 
োমে অিস্থান করমিন"- যবদ িাইই হয়, িমি গকন েুহাম্মদ অবিশ্বাসীমদরমক বদমনর 
ির বদন, োমসর ির োস ও িেমরর ির িের ধ্মর অবেোি, হুেবক ও েীবি প্রদেমন 
কমর িমলমেন? ইোে িুখারীর োষয েমি উক্ত আয়ামির োমন নজুল হমলা আিু 
গজমহমলর এক উবক্ত! (৬:৬০:১৭১)  
 
“আনাস বিন োবলক হমি উদৃ্ধি; 
    আিু গজমহল িমলবেমলন, ‘হায় আোহ! এই (কুরান) যবদ গিাোর সিয োষমণর 
নেুনা হয় িমি আকাে গথমক আোমদর উির িাথর-িৃবষ্ট িষমণ কর অথিা িাোও গকান 
কবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাি।’ িাই আোহ নাবযল করমলন’, --বকন্তু আোহ কখনই িামদর 
উির আযাি নাবযল করমিন না যিক্ষণ আিবন িামদর োমে অিস্থান করমিন, -- 
(৮:৩৩-৩৪) "   - অনুিাদ গলখক  
 
    “Narrated Anas bin Malik: -- Abu Jahl said, "O Allah! If this 
(Quran) is indeed the Truth from You, then rain down on us a 
shower of stones from the sky or bring on us a painful torment." 
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So Allah revealed:-- "But Allah would not punish them while you 
were amongst them --”.  
 
আোহর নামে েুহাম্মমদর উটা-িাটা, অিান্তর, উদ্ভট ও হাসযকর িাণী গয গকামনাোমিই 
স্রষ্টাপ্রদি হমি িামর না, এ িযািামর আিু গজমহল বেমলন এমকিামরই বনবশ্চি। িাই 
বিবন েুহাম্মমদর উমেমে িযামলে েুাঁমড়বেমলন! এর িমরর অংেবট, "যিক্ষণ িারা ক্ষো 
প্রাথমনা করমি--" এমকিামরই অপ্রাসবেক! প্রশ্নকারী েুহাম্মমদর (আোহ) কামে ক্ষো 
প্রাথমনা িামচ্ছন, এেন আলােি বক গকাথাও িযক্ত কমরমেন? অিেযই নয়! িাহমল? 
এমহন উদ্ভট ও অপ্রাসবেক জিামির গহিু গয অিারগ্িা ও অক্ষেিা, িা গিাো যায় 
অবি সহমজই!  
 
“অথি িারা েসবজমদ-হারামে গযমি িাধ্াদান কমর, অথি িামদর গস অবধ্কার গনই" 
- েুহাম্মদ কুরাইেমদর বিরুমদ্ধ এ সেস্ত বেথযা অবেমযাগ্, বিমষাদগ্ার ও জ্বালােয়ী 
িক্তিয শুরু কমরবেমলন েবদনায় এমস। কীমসর প্রময়াজমন?  
 
    ১) রামির অন্ধকামর িাবণজযমফরি বনরীহ কুরাইে কামফলার ওির েুহাম্মদ ও িার 
সন্ত্রাসী/ডাকাি িাবহনীর গিারাগুপ্তা হােলার োধ্যমে কুরাইেমদর সিমস্ব লুট (ডাকাবি), 
আমরাহীমক খুন অথিা িন্দী কমর বনময় এমস িামদর আত্মীয়-িবরজমনর কাে গথমক 
েুবক্তিমণর োধ্যমে গেমড় গদয়ার গয লােজনক “অবনবিক জীবিকািৃবি”েুহাম্মদ ও িাাঁর 
সহিররা শুরু কমরবেমলন, িারই "তিধ্িা" গদয়ার প্রময়াজমন!  
 
    ২) িার সন্ত্রাসী/ডাকাি িাবহনীর এমহন অবনবিক কেমকামণ্ড অবিষ্ঠ কুরাইেমদর 
সিমপ্রথে প্রবিরক্ষা যুমদ্ধ (িদর যুদ্ধ) েুহাম্মদ ও িাাঁর িাবহনী িামদরই একান্ত 
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বনকটাত্মীয়, িবরিার-িবরজন, িাড়া-প্রবিমিেীর বিরুমদ্ধ গয িিমর-অোনুবষক-নৃেংসিার 
িূড়ান্ত উদাহরণ গরমখবেমলন, িারই তিধ্িা গদয়ার প্রময়াজমন!  
 
    ৩) িার েক্কািাসী সহিরমদর (েুহাবজর) িামদরই আত্মীয়স্বজনমদর বিরুমদ্ধ 
গক্ষবিময় গিালার প্রময়াজমন!  
 
    ৪) কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর বিরুমদ্ধ েুহাম্মমদর যািিীয় সন্ত্রাসী হােলা-খুন ও 
রাহাজাবনমক তিধ্িা গদয়ার প্রময়াজমন!  
 
   এ বিষময় বিস্তাবরি আমলািনা করমিা আইয়ামে জাবহবলয়াি ও বহজরি িমত্ত্ব।  
 
(৫) গফমরেিামদরমক গদখামনার দািী  
 
৬: ৮-৯  
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
‘িারা আরও িমল গয, িাাঁর কামে গকান গফমরেিা গকন গপ্ররণ করা হল না?’  
 
েুহাম্মমদর হুেবক/েীবি প্রদেমন:  
‘যবদ আবে গকান গফমরেিা গপ্ররণ করিাে, িমি গগ্াটা িযািারটাই গেষ হময় গযি। 
অিাঃির িামদরমক সাোনযও অিকাে গদওয়া হি না। যবদ আবে গকান গফমরেিামক 
রসূল কমর িাোিাে, িমি গস োনুমষর আকামরই হি| এমিও ঐ সমন্দহই করি, যা 
এখন করমে।’  
 

৬:১৫৮ 
অবিশ্বাসীমদর দািী: 
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‘িারা শুধু্ এ বিষময়র বদমক গিময় আমে গয, িামদর কামে গফমরেিা আগ্েন করমি 
বকংিা আিনার িালনকিমা আগ্েন করমিন অথিা আিনার িালনকিমার গকান বনমদমে 
আসমি।’  
 
েুহাম্মমদর েীবি প্রদেমন:  
“গযবদন আিনার িালনকিমার গকান বনদেমন আসমি, গসবদন এেন গকান িযবক্তর বিশ্বাস 
স্খািন িার জমনয ফলপ্রসূ হমি না, গয িূিম গথমক বিশ্বাস স্খািন কমরবন বকংিা স্বীয় 
বিশ্বাস অনুযায়ী গকানরূি সৎকেম কমরবন। আিবন িমল বদন: গিােরা িমথর বদমক 
গিময় থাক, আেরাও িমথ বদমক িাবকময় রইলাে।”  
 
১৫:৭-৮  
অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন:  
“--যবদ আিবন সিযিাদী হন, িমি আোমদর কামে গফমরেিামদরমক আমনন না গকন?”  
 
জিামি েীবি প্রদেমন:  
“-– আবে গফমরেিামদরমক একোত্র ফায়সালার জমনযই নাবযল কবর। িখন িামদরমক 
অিকাে গদয়া হমি না।’ 
 
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
‘যারা আোর সাক্ষাৎ আো কমর না, িারা িমল, আোমদর কামে গফমরেিা অিিীণম 
করা হল না গকন? অথিা আেরা আোমদর িালনকিমামক গদবখ না গকন?  
 

েুহাম্মমদর অপ্রাসবেক জিাি:  
“িারা বনমজমদর অন্তমর অহংকার গিাষণ কমর এিং গুরুির অিাধ্যিায় গেমি 
উমেমে।”  
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>>> অবিশ্বাসীমদর দাবি ও প্রশ্ন বেল সুবনবদমষ্ট। বকন্তু প্রিক্তা েুহাম্মমদর সেস্ত জিািই 
অপ্রাসবেক। এ সেস্ত উদ্ভট িাটা দাবি/জিামির োধ্যমে েুহাম্মদ গয িাাঁর অিারগ্িা 
ও অক্ষেিাই প্রোণ কমরবেমলন, িা গিাো যায় অবি সহমজই।  
 
(৬) আোহ্ গকামনা োনুমষর প্রবি গকামনা বকেু অিিীণম কমরনবন 
 
৬:৯১  
অবিশ্বাসীমদর বিশ্বাস:  
“িারা আোমহ্যক যথাথম েূলযায়ন করমি িামরবন, যখন িারা িলল: আোহ্ গকান োনুমষর 
প্রবি গকান বকেু অিিীণম কমরনবন।”  
 
অপ্রাসবেক জিাি:  
“আিবন বজমজ্ঞস করুন: ঐ গ্রন্থ গক নাবযল কমরমে, যা েূসা বনময় এমসবেল? যা 
গজযাবিবিমেষ এিং োনি েন্ডলীর জমনয গহাদাময়িস্বরূি, যা গিােরা বিবক্ষপ্তিমত্র গরমখ 
গলাকমদর জমনয প্রকাে করে এিং িহুলাংেমক গগ্ািন করে। গিাোমদরমক এেন 
অমনক বিষয় বেক্ষা গদয়া হময়মে, যা গিােরা এিং গিাোমদর িূিমিুরুষরা জানমিা না। 
আিবন িমল বদন: আোহ্ নাবযল কমরমেন। অি:ির িামদরমক িামদর ক্রীড়ােূলক 
িৃবিমি িযািৃি থাকমি বদন।”  
 
>>> েুসা োনুষ বেমলন এিং কুরাইেরা (আয়ািবট েক্কায়) েুসার অনুসারী বেমলন না। 
অবিশ্বাসীরা গযখামন সুবনবদমষ্ট োমি িলমেন গয, “আোহ োনুমষর প্রবি গকামনা বকেু 
অিিীণম কমরনবন।” িার জিামি, "ঐ গ্রন্থ গক নাবযল কমরমে, যা েুসা বনময় এমসবেল" 
প্রশ্নবট এমকিামরই অিান্তর।  
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(৭) "প্রোণ িাই, প্রোণ!"  
 
৪৫:২৫-২৬  
অবিশ্বাসীমদর দািী:  
“িামদর কামে যখন আোর সুস্পষ্ট আয়ািসেূহ িাে করা হয়, িখন একথা িলা োড়া 
িামদর গকান েুবক্তই থামক না গয, গিােরা সিযিাদী হমল আোমদর িূিমিুরুষমদরমক 
বনময় আস।”  
 
অপ্রাসবেক জিাি:  
“আিবন িলুন, আোহই গিাোমদরমক জীিন দান কমরন, অিাঃির েৃিুয গদন, অিাঃির 
গিাোমদরমক গকয়ােমির বদন একবত্রি করমিন, যামি গকান সমন্দহ গনই। বকন্তু 
অবধ্কাংে োনুষ গিামে না।”  
 
অিমেমষ েুহাম্মমদর স্বীকামরাবক্ত:  
 
৭:১৮৮ 
“আিবন িমল বদন, আবে আোর বনমজর কলযাণ সাধ্মনর এিং অকলযাণ সাধ্মনর োবলক 
নই, বকন্তু যা আোহ িান। আর আবে যবদ গ্ায়মির কথা গজমন বনমি িারিাে, িাহমল 
িহু েেল অজমন কমর বনমি িারিাে, ফমল আোর গকান অেেল কখনও হমি িারি 
না। আবে গিা শুধু্োত্র একজন েীবি প্রদেমক ও সুসংিাদদািা ঈোনদারমদর জনয।” 
৬:৫৭ 
“আিবন িমল বদন: আোর কামে প্রবিিালমকর িক্ষ গথমক একবট প্রোণ আমে এিং 
গিােরা িার প্রবি বেথযামরাি কমরে। গিােরা গয িস্তু েীঘ্র দািী করে, িা আোর 
কামে গনই। আোহ্ োড়া কামরা বনমদমে িমল না।” 
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এিং, "আঙুর ফল টক" ও আরও গ্াবল/িাবচ্ছলয!  
 
৬:১১১  
“আবে যবদ িামদর কামে গফমরেিামদরমক অিিারণ করিাে এিং িামদর সামথ েৃিরা 
কথািািমা িলি এিং আবে সি িস্তুমক িামদর সােমন জীবিি কমর বদিাে, িথাবি 
িারা কখনও বিশ্বাস স্খািনকারী নয়; বকন্তু যবদ আোহ্ িান। বকন্তু িামদর অবধ্কাংেই 
েুখম।”  
 
>>> ওিমরাক্ত আমলািনা ও িযমামলািনায় গয বিষয়বট স্পষ্ট, িা হমলা অবিশ্বাসীরা 
িহুিার বিবেন্নোমি েুহাম্মদমক িার নিুয়মির প্রোণ হাবজর করমি আহ্বান 
জাবনময়বেমলন। আর েুহাম্মদ প্রবিিামরই প্রোণ হাবজর করমি িযথম হময়বেমলন। 
আশ্চযমজনক হমলও কুরামনর আমলামক বনরমিক্ষ বিিামর এ সিযটাই স্পষ্ট। বকন্তু সেস্ত 
েুসবলে সোজ এ সিয োনমি নারাজ। িারা েমন-প্রামণ বিশ্বাস কমরন গয, েুহাম্মদ 
বেমলন "সুিার-বহউেযান।" গয গকামনা েসবজদ এিং েুসবলে সাোবজক ও ধ্েমীয় 
অনুষ্ঠামন “েুহাম্মমদর অমলৌবককমত্বর" উদাহরণ বহসামি গয িয়ানগুমলা িারংিার 
গোনামনা হয়, িা হমলা বনম্নরূি:  
 
েক্কায় েুহাম্মদ (৫৭০-৬২২ সাল)  
 
েুহাম্মমদর সেরীমর েুহূমিম আকােভ্রেণ (গেরাজ) আর িন্দ্র বিখবণ্ডিকরণ!  
 

গেরাজ!  
 

১৭:১– “িরে িবিত্র ও েবহোেয় সিা বিবন, বযবন স্বীয় িান্দামক রাবত্র গিলায় ভ্রেণ 
কবরময়বেমলন েসবজমদ হারাে গথমক েসবজমদ আকসা িযমন্ত - যার িার বদমক আবে 
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িযমাপ্ত িরকি দান কমরবে যামি আবে িাাঁমক কুদরমির বকেু বনদেমন গদবখময় গদই। 
বনশ্চয়ই বিবন িরে শ্রিণকারী ও দেমনেীল।” 
১৭:৬০– “--স্মরণ করুন, আবে আিনামক িমল বদময়বেলাে গয, আিনার িালনকিমা 
োনুষমক িবরমিষ্টন কমর গরমখমেন এিং গয দৃেয আবে আিনামক গদবখময়বে িাও 
গকারআমন উমেবখি অবেেপ্ত িৃক্ষ গকিল োনুমষর িরীক্ষার জমনয। আবে িামদরমক 
েয় প্রদেমন কবর। বকন্তু এমি িামদর অিাধ্যিাই আরও িৃবদ্ধ িায়।” 
 
৫৩:১৩-১৮– “বনশ্চয় গস িামক আমরকিার গদমখবেল, বসদরািুলেুন্তাহার বনকমট, যার 
কামে অিবস্থি িসিামসর জান্নাি। যখন িৃক্ষবট িারা আচ্ছন্ন হওয়ার, িদ্দ্বারা আচ্ছন্ন 
বেল।িাাঁর দৃবষ্টবিভ্রে হয় বন এিং সীোলংঘনও কমরবন। বনশ্চয় গস িার িালনকিমার 
েহান বনদেমনািলী অিমলাকন কমরমে।” 
 
>>> একবিংে েিাব্দীর বিজ্ঞামনর (Evidenced based knowledge) এই স্বণমযুমগ্, 
যখন োনুষ ১৪ গকাবট োইল দূরিিমী েেল গ্রমহ েহাকােযান িাোমচ্ছন; গকাবট গকাবট 
আমলাকিষম দূরিিমী গ্রহ/নক্ষত্র/গ্যালাবির খুাঁবটনাবটর বকনারা করমেন; এই িেকপ্রদ 
(magnificent) েহাবিশ্ব উৎিবির একদে আবদমি কী ঘমটবেল এিং িরিিমী ১৩৫০ 
গকাবট িেমর কী রূমি িার বিকাে ঘমটমে - ইিযাবদ বিষময়র িুলমিরা বিিার-বিমেষণ 
করগেন; গসই একই যুমগ্ অিস্থান কমর যখন একদল োনুমষর সামথ “১৪০০ িের 
আমগ্র এক আরি গিদুইন আমলার ধ্রুি গ্বিমক (speed of light is constant = 
1,86,000 miles/second) কাাঁিকলা গদবখময় স্ব-েরীমর গকাবট গকাবট আমলাকিষম 
দূরিিমী স্থামন ‘েুহূমিমর েমধ্য’ িবরভ্রেণ গেমষ আিার সেরীমর িৃবথিীমি বফমর 
এমসবেমলন বক না, বকংিা গসই একই িযবক্তর অেুবল গহলমন িন্দ্র বিদীণম হময়বেল বক 
না - িা বনময় বিিমকম নােমি হয়, িখন িা হয় অিীি লজ্জাকর এক িবরবস্থবি! বিশ্বাস 
(perception with no evidence) োনি েবস্তমষ্কর স্বাোবিক বিিার-বিমিিনা ও 
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বিমেষণ েবক্তমক গয কী িবরোণ "গোাঁিা" করমি িামর, িা অবি সহমজই উিলবব্ধ 
করা যায়!  
 
একবিংে েিাব্দীর এই যুমগ্, েস্তমকর িুল থমক শুরু কমর িাময়র িালু এিং গেৌিাগ্ার 
গথমক শুরু কমর েহােূনয িযমন্ত বিজ্ঞামনর যািিীয় সুবিধ্া গোগ্ কমরও গয সকল 
সুবিধ্ািাদী ধ্েমিাজরা বিজ্ঞামনর অিোননা ও েীলিাহাবন কমর কুযুবক্তর োধ্যমে ৭ে 
েিাব্দীর এক োনি সন্তামনর যািিীয় িাণী ও উদ্ভট দািীর "তিজ্ঞাবনক িযাখযা" হাবজর 
কমর প্রবিবনয়ি সাধ্ারণ ধ্েমপ্রাণ অজ্ঞ গলাকমদর বিভ্রান্ত কমর িমলমেন; িামদর এই 
কুৎবসি কেমকামণ্ডর বনন্দা জানািার োষা আোর জানা গনই। ধ্েম বিষয় বিিমকম এই 
অধ্যায়বটমি আবে িরে বিরবক্ত গিাধ্ কবর। হিাো গিাধ্ কবর। সপ্তে েিাব্দীর 
প্রাবিষ্ঠাবনক বেক্ষািবঞ্চি এক আরি গিদুইমনর উদ্ভট দাবিমক একবিংে েিাব্দীর 
বিজ্ঞামনর আমলামক যািাই না কমর আবে িাাঁর দাবিমক িাাঁরই সেয় ও িবরমিমের 
আমলামক বিিার করামকই গশ্রয় ও যথাথম েমন কবর।  
 
কুরামনর আমলামক গয বিষয়বট অিযন্ত স্পষ্ট, িা হমলা প্রিক্তা েুহাম্মমদর গঘাষণা অনুযায়ী 
এই অমলৌবকক ঘটনাবট ঘমটবেল "রাবত্র গিলায়।" অবিশ্বাসীরা গিা নয়ই, গকামনা 
প্রিযক্ষদেমী েুহাম্মদ অনুসারীও গসখামন বেমলন না। েুহাম্মমদর এই অমলৌবককমত্বর 
দাবিদার েুহাম্মদ, সাক্ষীও গসই একই িযবক্ত েুহাম্মদ বিন আিদ-আোহ! ঘটনাবট ৬২১ 
সামলর। বহজরমির অি বকেু বদন আমগ্। প্রশ্ন হমলা, গয েুহাম্মদ সুদীঘম ১২ িেমর 
(৬১০-৬২১) কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর িারংিার িাগ্াদা সমত্বও একবট প্রোণও (গোমজজা) 
হাবজর করমি িামরনবন; গয েুহাম্মদ বদমনর িমর বদন, োমসর িমর োস, িেমরর িমর 
িের যািি প্রোমণর িবরিমিম যামদরমক শুবনময়মেন অপ্রাসবেক জিাি; গয েুহাম্মদ 
সুদীঘম এক যুগ্ অিবধ্ কুরাইে ও িামদর িূিমিুরুষ/িূজনীয় গদিমদিীমক কমরমেন 
উিহাস ও িুচ্ছ-িাবচ্ছলয, বদময়মেন হুেবক, কমরমেন েীবি প্রদেমন (বিস্তাবরি িরিিমী 
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িমিম); গয জনমগ্াষ্ঠী েুহাম্মদ ইিমন আিদ-আোহমক (আিদুোহ) বিমন এমসমেন এক 
বেথযািাদী, প্রিারক ও জাবলয়াি বহসামি; গসই একই জনমগ্াষ্ঠী গকামনা প্রিযক্ষদেমীর 
সাক্ষয োড়া রামির অন্ধকামর িুবি িুবি েুহাম্মমদর আকাে ভ্রেণ (গেরাজ)-এর এমহন 
উদ্ভট ও হাসযকর দাবিমক কী কারমণ বিশ্বাস করমিন? এমহন সিমজনবিবদি বেথযািাদী-
েণ্ড-প্রিারমকর দাবি গিা নয়ই, গকামনা িরে সিযিাদী োনুমষরও এমহন উদ্ভট দাবিমক 
বক গকামনা সুস্থ-বিমিকিান েুক্তবিন্তার োনুষ বিশ্বাস করমি িামরন? এমহন উদ্ভট 
'বকসসা কাবহনীর' অিিারণা কমর কুরাইে/অবিশ্বাসীমদরমক িা বিশ্বাস করার আহ্বান 
জানামনামক "সীোহীন িাোসা”িমল আখযাবয়ি করা বক আমদৌ অমযৌবক্তক? েুহাম্মমদর 
কেমকামণ্ড অবিষ্ঠ কুরাইেরা গকন িাাঁমক "উোদ" রূমি আখযাবয়ি কমরবেমলন, িা অবি 
সহমজই উিলবব্ধ করা যায় এমহন উদ্ভট, অিাস্তি, িাস্তিিািবজমি কেমকামণ্ডর োধ্যমেই!  
 
"গেরাজ" বনময় েুক্তেনায় গিে বকেু সেৃদ্ধ গলখা আমে। উৎসাহী িােকরা গস সেস্ত 
গলখা গথমক গেরামজর দাবির অসারিার অমনক প্রোণ অনায়ামসই জানমি িারমিন।  
 
িন্দ্র বিখবণ্ডিকরণ!  
৫৪:১- গকয়ােি আসন্ন, িন্দ্র বিদীণম হময়মে।  
 
িযস! কুরামনর এই "একবট োত্র আয়াি।”এই একবট োত্র িাকযমক েমনর োধু্রী 
বেবেময় ইসলােী বিন্তাবিদরা গ্ি ১৪০০ িের ধ্মর ফুবলময়-ফাাঁবিময় এেন উচ্চ স্তমর 
গিৌঁবেময়মেন গয, িৃবথিীমি এেন একজন েুসলোনও গিাধ্ কবর িাওয়া যামি না (ও 
বেল না), গয েুহাম্মমদর এই 'অমলৌবকক ঘটনার' কথা গোমনবন। বকন্তু িিমোন তিজ্ঞাবনক 
জ্ঞামনর োনদমণ্ড িন্দ্র বিখবণ্ডমির ঘটনাবট এিই অিাস্তি গয “িুবদ্ধোন”িাফসীরকারমদর 
অমনমকই এ ঘটনাবট আমদৌ িাস্তমি কখমনা ঘমটবেল িমল েমন কমরন না। িারা েমন 
কমরন গকয়ােমির আমগ্ এ ঘটনাবট ঘটমি! 
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েদীনায় (৬২২-৬৩২ সাল)  
 
স্বিমক্ষ ‘িামদরমক’বিগুন গদখবেল! আসোন গথমক গঘাড়ার বিমে গফমরেিা িাবহনী 
গপ্ররণ!  
 
৩:১৩– “বনশ্চয়ই দুমটা দমলর গোকাবিলার েমধ্য গিাোমদর জনয বনদেমন বেল। একবট 
দল আোহর রামহ যুদ্ধ কমর। আর অির দল বেল কামফরমদর এরা স্বিমক্ষ িামদরমক 
বিগুণ গদখবেল। আর আোহ যামক বনমজর সাহামযযর োধ্যমে েবক্ত দান কমরন। এরই 
েমধ্য বেক্ষনীয় রময়মে দৃবষ্ট সম্পন্নমদর জনয।”  
 
৮:৪৩-৮:৪৪– “ আোহ্ যখন গিাোমক স্বমপ্ন গসসি কামফমরর িবরোণ অি কমর 
গদখামলন; গিেী কমর গদখামল গিােরা কািুরুষিা অিলম্বন করমি এিং কামজর গিলায় 
বিিদ সৃবষ্ট করমি। বকন্তু আোহ্ িাাঁবিময় বদময়মেন। বিবন অবি উিেোমিই জামনন; 
যা বকেু অন্তমর রময়মে। আর যখন গিাোমদরমক গদখামলন গস তসনযদল গোকামিলার 
সেয় গিাোমদর গিামখ অি এিং গিাোমদরমক গদখামলন িামদর গিামখ গিেী, যামি 
আোহ্ গস কাজ কমর বনমি িামরন যা বেল বনধ্মাবরি। আর সি কাজই আোহর বনকট 
বগ্ময় গিৌঁোয়।”  
 
>>> সাক্ষী গক? আিার গসই একই বকচ্ছা! দাবিদার ও সাক্ষী একই িযবক্ত! েুহাম্মমদর 
এমহন দাবিমক অবিশ্বাসীমদর বিশ্বাস করার গকামনাই গহিু গনই!  
 
৩:১২৪-৩:১২৫- “আিবন যখন িলমি লাগ্মলন েুবেনগ্ণমক-গিাোমদর জনয বক যমথষ্ট 
নয় গয, গিাোমদর সাহাযযামথম গিাোমদর িালনকিমা আসোন গথমক অিিীণম বিন হাজার 
গফমরশ্তা িাোমিন। -অিেয গিােরা যবদ সির কর এিং বিরি থাক আর িারা যবদ 
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িখনই গিাোমদর উির িড়াও হয়, িাহমল গিাোমদর িালনকিমা বিবহ্নি গঘাড়ার উির 
িাাঁি হাজার গফমরেিা গিাোমদর সাহামযয িাোমি িামরন।” 
 
৯:২৬– “ িারির আোহ নাবযল কমরন বনমজর িক্ষ গথমক সান্ত্বনা, িাাঁর রসূল ও 
েুবেনমদর প্রবি এিং অিিীণম কমরন এেন গসনািাবহনী যামদর গিােরা গদখমি িাওবন। 
আর োবস্ত প্রদান কমরন কামফরমদর এিং এবট হল কামফরমদর কেমফল।”  
 
>>> এক বদমক েুহাম্মমদর দাবি: আোহ “হও িলমলই িৎক্ষণাৎ িা হময় যায়![‘কুন 
ফা ইয়া কুন’(৩৬:৮২)], অনয বদমক িাাঁর আমরক দািী: আোহ আকাে গথমক কামফর 
বনধ্মনর জনয "খুবন কযাডার িাবহনী" গপ্ররণ কমরন! গকন? "হও" গি বক আর কাজ 
হয় না! এই খুবন কযাডার িাবহনী োড়া বক আজরাইল (যেদূি) কামফরমদর জান কিজ 
করমি বিফলকাে হময়বেমলন? গস কারমণই বক যেদূিমক সাহামযযর জনয একবট িা 
দু'বট নয়, ৩০০০-৫০০০ গফমরেিামক োমে নাোমি হময়বেল? িাোসার গেষ সীো! 
আমগ্র েিই েবদনার এসি অমলৌবককমত্বর দািীদার স্বয়ং েুহাম্মদ। সাক্ষীও বিবন। 
গকামনা অবিশ্বাসী ও সাধ্ারণ জনগ্ণ এ ঘটনাগুমলার প্রিযক্ষদেমী কখমনাই বেমলন না।  
 
েুহাম্মমদর সেসােবয়ক োনুষগুমলা েুহাম্মদমক নিী বহসামি গ্রহণ না করার সিমক্ষ 
আরও গয সেস্ত যুবক্তর অিিারণা কমরবেমলন িা বেল বনম্নরূি:  
 
৪৫:৩২– “- যখন িলা হি, আোহর ওয়াদা সত্য এিং গকয়ােমি গকান সমন্দহ গনই, 
িখন গিােরা িলমি আেরা জাবন না গকয়ােি বক? আেরা গকিল ধ্ারণাই কবর এিং 
এ বিষময় আেরা বনবশ্চি নই।” 
 

>>> “আেরা গকিল ধ্ারণাই কবর, এ বিষময় আেরা বনবশ্চি নই”- এর গিময় িড় সিয 
আর বক বকেু হমি িামর?  
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৪৫:২৪- “িারা িমল, আোমদর িাবথমি জীিনই গিা গেষ; আেরা েবর ও িাাঁবি েহাকালই 
আোমদরমক র্ধ্ংস কমর। িামদর কামে এ িযািামর গকান জ্ঞান গনই। িারা গকিল 
অনুোন কমর কথা িমল।”  
 
>>> এমি কী গকামনা সমন্দহ আমে? অমোঘ েহাকালমক গক অবিক্রে করমি িামর?  
 
৪৩:২০- “িারা িমল, রহোন আোহ ইিো না করমল আেরা ওমদর িূজা করিাে 
না।”  
 
>>> েুহাম্মদ অসংখযিার দাবি কমরমেন গয, িাাঁর আোহর ইচ্ছা োড়া গকামনা বকেুই 
সাবধ্ি হয় না (িিম-২০)! িাাঁর আোহ যা ইচ্ছা িা-ই কমরন! িাাঁর গস দািীর 
িবরমপ্রবক্ষমি কুরাইেমদর জিাি বক আমদৌ অমযৌবক্তক?  
 
৪৩:২২- “িরং িারা িমল, আেরা আোমদর িূিমিুরুষমদরমক গিময়বে এক িমথর 
িবথক এিং আেরা িামদরই িদাংক অনুসরণ কমর িথপ্রাপ্ত।” 
 
>>> িৃবথিীর প্রায় সকল োনুষই িার তিিৃক ধ্েমমকই অকাটয জ্ঞান কমর! কুরাইেরাও 
িাই কমরবেমলন।  
 
স্বাোবিক িবরমিে ও িবরবস্থবিমি ধ্েমান্তবরমির সংখযা অিযন্ত নগ্ণয।  
 

েুহাম্মমদর গোমজজা িমত্বর সংবক্ষপ্তসার:  
 

১) অবিশ্বাসীরা িহুিার বিবেন্নোমি েুহাম্মদমক িাাঁর নিুয়মির প্রোণ হাবজর করমি 
িমলবেমলন। িাাঁমদর প্রশ্ন ও দাবি বেল সমূ্পণম গযৌবক্তক। বিনা প্রোমণ গকন িাাঁরা 
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েুহাম্মদমক নিী বহসামি গেমন গনমিন? বিমেষ কমর যখন েুহাম্মমদর প্রিামর িাাঁরা 
গকামনা নিুনত্বই খুাঁমজ িানবন ('িুরাকামলর উিকথা'!)?  
 
২) প্রিক্তা েুহাম্মমদর সেস্ত জিািই বেল অপ্রাসবেক িাকয বিবনেয়। েুহাম্মদ িাাঁর 
নিুয়মির সিমক্ষ শুধু্ গয গকামনা প্রোণই হাবজর করমি িামরনবন, িাইই নয়, িাাঁর 
জিামি বেল িাবচ্ছলয, হুেবক ও েীবি প্রদেমন। ফলস্বরূি েক্কার সুদীঘম ১২-১৩ িেমরর 
নিী জীিমন ১২০-১৩০ জমনর গিবে োনুষমক িাাঁর অনুসারী করমি িযথম হময়বেমলন। 
আর গসই অনুসারীমদর প্রায় সিাই বেমলন সোমজর বনম্নমশ্রণীর। বকেু বেল িার িবরিার 
সদসয। বকেু িার আত্মীয়-স্বজন। আিু িকর ও ওের োড়া আর গকামনা বিবেষ্ট 
কুরাইেই গস িাবলকায় বেমলন না। একোত্র খাবদজা বিনমি খুয়াবলদ (স্ত্রী) এিং হােজা 
ইিমন আিদ-আল েুিাবলি (িািা, েুহাম্মমদর সেিময়সী) োড়া িাাঁর িবরিামরর গকামনা 
ঘবনষ্ঠ বিবেষ্ট িযবক্তিগ্ম িাাঁমক নিী বহসামি স্বীকার করার গকামনা কারণই খুাঁমজ িানবন। 
ইসলাে গ্রহণকামল আলী বেমলন েুহাম্মমদরই গিাষয, নয় িের িময়সী অপ্রাপ্ত িয়ষ্ক 
িালক!  
 
৩) ইসলােী এেন একবট োধ্যেও খুাঁমজ িাওয়া যামি না, গযখামন অবিশ্বাসীমদর 
জনজীিন, বেক্ষা-সংসৃ্কবি, আিার-িযিহার ইিযাবদ বিষয়মক অিযন্ত অশ্রদ্ধায় গহয় 
প্রবিিন্ন করা না হয়। বিমেষ কমর েুহাম্মমদর সেকালীন সোমজর গলাকমদর। 
িাবচ্ছলযেমর িামদরমক িলা হয় 'আইয়ামে জামহবলয়যাি' (অন্ধকামরর যুগ্)। 'আইয়যামে 
জামহবলয়যাি' অিিাদ বদময় েুহাম্মদ ও িাাঁর অনুসারীরা িাাঁমদর যিই গহয় প্রবিিন্ন 
করার গিষ্টা করুন না গকন, সিয হমচ্ছ কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর প্রশ্ন, দাবি ও যুবক্তগুমলা 
বেল সমূ্পণম গযৌবক্তক। িাাঁরা বনমিমাধ্ বেমলন না।  
 

৪) েুহাম্মদ িূিমিিমী নিীমদর অনুরূি [যা সকমলই গদখমি িায় গযেন েুসার লাবে সাি 
হময় বিিরণ িা িাথমরর গথমক িারবট প্রস্রিণ অথিা ঈসার কাদাোবট বদময় তিবর 
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িাবখমক জীিন দান ও জোন্ধ/কুষ্টমরাগ্ী বনরােয়! যা সকমলই শুনমি িায় গযেন োবটর 
িােুমরর হাম্বা-হাম্বা েব্দ! যা সকমলই গখমি িায় (োন্না-সালওয়া) - ইিযাবদ (িিম -২৩)] 
"অমলৌবককত্ব" কখমনাই হাবজর করমি িামরনবন।  
 
েুহাম্মমদর যািিীয় "গোমজজার বকসসা" ইসলামের হাজামরা বেথযািামরর একবট। সিয 
হমলা, কুরাইে/অবিশ্বাসীমদর িারংিার আহ্বান সমত্বও েুহাম্মদ িাাঁর নিুয়মির সিমক্ষ 
একবট প্রোণও হাবজর করমি িামরনবন! Not a single one!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধবি গসৌবদ আরমির িাদোহ ফাহাদ বিন আিদুল আবজজ (হারাে েরীমফর খামদে) কিৃমক 

বিিরণকৃি িাংলা িরজো  গথমক গনয়া, অনুিামদ ত্রুবট-বিিুযবির দায় অনুিাদকারীর। কুরামনর েয়জন 

বিবেষ্ট ইংমরবজ অনুিাদকারীর ও গিৌবত্রে-বট বিবেন্ন োষায় িাোিাবে অনুিাদ এখামন] 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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ইরানী েুক্তবিন্তক আলী দবস্ত (১৮৯৬-১৯৮১) 

খুাঁজমিন আমনষ্ট গরনামনর (১৮২৩-১৮৯২) েি 
গেধ্া আর এবেল লুদবেমগ্র (১৮৮১-১৮৪৮) েি 
গ্মিষণা করার দক্ষিাসম্পন্ন োনুষ; আলী দবস্ত 
গিাঁমি থাকমল িার গখাাঁজ হয়ি এই ইিুকবটর 

গলখক এিং গ্মিষক গগ্ালাি োহেুদমক বদময় 
গেষ হমি িারমিা! 
 

বনবিড় বনষ্ঠা ও অবিশ্বাসয অধ্যািসায় কামক িমল, 
এই বসবরজবটর গয গকামনা একবট িিম েন বদময় 
িড়মলই িােক িা উিলবব্ধ করমি িারমিন। 
 

১৪০০ িেমরর ইবিহামস েুহাম্মদ ও ইসলােমক 

বনময় কাজ হময়মে প্রিুর; বকন্তু গগ্ালাি োহেুদ-
এর েি ইসলামের েূল িথযসূত্র বনময় এি 
গেধ্ািী গলখা হয়ি এটাই প্রথে। 

এবট িাাঁর গ্মিষণা বসবরমজর প্রথে ইিুক। 

                              নরসুন্দর োনুষ 

dhormockery@gmail.com 
www.dhormockery.com 
www.dhormockery.net 

 

 

বিিীয় খণ্ড আসমে দ্রুি 
গিাখ রাখুন ধ্েমকারী-গি 
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