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iিতহাস o িবjােনর আেলােক 

কারআন o 
িকতাবুল মাকাdস 

 
আিম ছাড়া আর মাবুদ নi; আিম ন ায়বান আlাh,  
 আিম udারকতা।  
 আিম ছাড়া আর কান মাবুদ নi। 
" হ dিনয়ার সব শষ সীমাgেলা, আমার িদেক ফেরা eবং udার পাo,  
 কারণ আিমi আlাh, আর কu মাবুদ নয়।  
আিম িনেজর নােমi কসম খেয়িছ,  
 আমার ন ায তায় আিম ei কথা বেলিছ,  
  আর তা বািতল হেব না।  
সi কথা হল, আমার সামেন pেত েক হঁাটু পাতেব  

 eবং আমার aধীনতা sীকার করেব।  
তারা আমার িবষয় বলেব,  
 ' কবল মাবুেদর মেধ i সততা o কুদরত আেছ।'  
 
 — iশাiয়া 45:21খ-24ক 

 
লখক: 

ডঃ uiিলয়ম eফ ক াmেবল, eম.িড. 
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pকাশেকর কথা 
ei বiেয়র দoয়া কারআন শরীেফর আয়ােতর uেlিখত সংখ া হয়ত মােঝ মােঝ আপনার 

কারআন শরীেফর সােথ িমলেব না। তার কারণ হেc, িবিভn aনুবাদকারীগণ আয়ােতর 
সংখ াgেলা eকটু িভnভােব গণনা কেরন। সজন  যিদ িমেল না যায় তেব সi আয়ােতর আেগর 
কেয়কটা আয়াত eবং পেরর কেয়কটা আয়াত পযn পড়েবন। সmবত তা করেল আসল আয়াতটা 
পাoয়া যােব।  

 

আরবী-বাংলা aনুিলখন 
 আরবী হরফ     
  k    א 
  ব   ক  
  ত   ল  
  ছ   ম  
  j   ন  
  হ   হ  
  খ   u  
  দ   iয়া  
  জ   '  
  র  হরকত  
  য  p আ  
  স  t i  
  শ  r u  
  ছ    
  d  pا আ  
  t  tي ঈ  
  জ  rو ঊ  
  '    
  ',গ,ঘ     
  ফ     
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ভিূমকা 
 কন eকটা বiেয়র জবাব দবার জন  আেরকিট বi লখা হেলা? 

যিদo দশ বছর আেগ eকিট বi pকািশত হেয়িছল, তবু eত িদন পর কন তা আবার পড়ার 
pেয়াজন হেলা? 

oi বiেয় eমন কী িছল, যার utর লখার জন  eকজন ডাkার 3 বছর oষুধপt থেক দূের 
িছেলন?  

oi বiটা িতuিনিশয়া o মরেkার pায় pিতিট বiেয়র দাকােন পাoয়া যায়।  
 গাটা আেমিরকায় আেলাড়ন তালা সi বiিট, য-বiিট eকজন িমশরীয় যুবেকর হােত দখা 

যায়, য যুবকিট তঁার pিমকােক oi বiিট পিড়েয় pভািবত করেত চায়। 
oটাi pথম বi যা লnেনর িরেজn পােকর মসিজেদর বiেয়র তােক কারআন o হািদেসর 

িঠক িনেচi থােক।  
oটাi pথম বi যা কােনা কােনা লােকর কােছ eেতা মূল বান বেল মেন হেয়েছ য, 1983 

সাল থেক ei বiিট মূল ফরাসী ভাষা ছাড়াo iংেরজী, আরবী, iেnােনিশয়ান, ফারশী, 
সাবেkােয়শীয়, তুকী, uদ,ূ eবং gজরািট ভাষায় aনুিদত হেয়েছ।  

আিম িতuিনশীয় eক যুবেকর কােছ pথম oi বiিটর কথা িন। িতিন আমােক বেলিছেলন য, 
eকজন ফরাসী ডাkার oi বiিট িলেখেছন। িতিন আমার কােছ জানেত চেয়িছেলন, "আপিন িক 
ডঃ মিরস বুকাiিলর লখা িকতাবলু মাকাdস, কারআন o িবjান বiিট পেড়েছন? িতিন oi 
বiেয় িকতাবুল মাকাdস o কারআন সmেক aেনক কথাi বেলেছন। eমনিক িতিন ei কথাo 
বেলেছন য, কারআেন কােনা বjািনক ভুল নi।"  

আিম যখন ডঃ বুকাiিলর লখা oi বiিট পড়িছলাম, আিম দেখিছলাম য, আসেলi িতিন 
িকতাবুল মাকাdস o কারআন সmেক aেনক কথাi বেলেছন। িতিন বেলেছন,  

 “আeরপর আিম আরবী ভাষা িশিখ eবং aত n ঘিন ভােব কারআেনর 
আয়াতসমূহ পরীkা করেত r কির .. আিম ei িsর িসdােn uপিনত হi য, 
কারআেন eমন eকটাo বkব  নi য বkব েক আধিুনক বjািনক িবচাের খnন 

করা যেত পাের।” 1  
eর পাশাপািশ িকতাবলু মাকাdেসর কথার বলার সমেয় বেলেছন, িতিন কবল eেক 

‘ বপিরt’, ‘aস ত’ o “aিব াসেযাগ ” কথা রেয়েছ। িতিন জার িদেয় বেলেছন য, িকতাবুল 
মাকাdস িবেশষjরা তা eিড়েয় গেছন, আর যখন তারা oigেলা uেlখ কেরেছন, তঁারা তখন 

শেbর মারপ ােচ তা ধামাচাপা দবার চ া কেরেছন।2  

                                                 
1 বাiেবল, কারআন o িবjান, মিরস বুকাiিল, jানেকাষ pকাশনী, 2008, পৃ -10 
2 Ic‡i D‡j −wLZ eB ,c„óv-ix 
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ডঃ বুকাiিলর বiিট পেড়, s তi মুসলমানরা রামাি ত হেবন, কারণ, যিদ তা সত  হয়, 
তেব কারআেনর pিত তঁােদর আsা বৃিd পােব। ei বiিট হেc eক ধরেনর িdতীয় সাkী।  

যিদo ei কথাo সমানভােব s  য, আমরা ী ানরা দিখ য, oi বiেয় িকতাবুল 
মাকাdেসর সত তার জারােলা সাk েক eিড়েয় যাoয়া হেয়েছ। 

িকতাবুল মাকাdেসর যসব oহী বা ভিবষ dাণী পূণ হেয়েছ, সgেলা oi বiেয় িতিন uেlখ 
কেরনিন। 

ডঃ বুকাiিল মেন িনেত Asীকার কেরেছন য, সুখবেরর লখকরা pত kদশী িছেলন।  
iি ল শরীেফর pাচীনতম aনুিলিপ সmেক কেয়ক কথা বেলi সi aনুিলিপ খািরজ কের 

িদেয়েছন। আমােদর কােছ িতিন ei ধারণা সৃি  কেরেছন, বতমােন য-িকতাবুল মাকাdস আেছ, 
eর বধতার ভােলা কােনা সাkী নi।  

শেষ, iি ল শরীফেক রানােlর (Chanson de Roland) গােনর সােথ তুলনা কের 
বেলেছন, “ei কািহনী কােব  eকিট সত  ঘটনােক rপকথার মেতা সািজেয় পিরেবশন করা 
হেয়েছ।”3  

 aবশ i ei ধারণা খুব ভােলাভােব সi সব মুসলমােনর জন  uপযুk হেব, যঁারা জারােলা 
ভাষায় বেলন য, ী ানরা িকতাবুল মাকাdস পিরবতন কেরেছ- aথাৎ ঈসা মসীেহর কালাম o 
জীবন সmেক বধতার সাkী নi। eিট খুবi মারাtক o uেtজনা সৃি কারী aিভেযাগ। utর 
আি কায় দীঘিদন থাকার সমেয়i pায় সব মুসলমানেদর কাছ থেকi ei কথা নেত নেত 
আিম িবরk হেলo পের আর িবরk হiিন। তেব eখন আমার মেন হয় য, আমারi ভুল হেয়িছল। 

1983 সােল লnন িদেয় যাoয়ার সমেয় আিম বৃিটশ িমuিজয়ােম িগেয়িছলাম। সখােন আিম 
iি ল শরীেফর সবেচেয় pাচীন aনুিলিপ Codex Sinaiticus দেখিছলাম। ei pাচীন 
aনুিলিপিট 350 ী ােb লখা হেয়িছল। আমার লখা ei বiেয়রi 155 পৃ ায় ei pাচীন 
aনুিলিপিটর ছিব দখােনা হেয়েছ। যাdঘের ঢুেক pহরীর কাছ থেক পথিনেদশ জেন িনেয় আিম 
কঁাচ িদেয় ঘড়া eকিট বােkর িদেক eিগেয় গলাম। eিগেয় যেত- যেত আিম ভাবিছলাম, 
আেলার pিতফলন ছাড়া আিম কীভােব কঁােচর oপর িদেয় আিম ছিবিট তুলেবা?  

তারপর, আিম আমার সামেন রাখা িকতােবর পৃ ািট দখলাম। আিম সi িকতাবুল 
মাকাdেসর িদেক তাকালাম, যা eখন আমার সামেন আেছ। ei িকতাব সmেক আিম বhবার 

aেনক লােকর কাছ থেক েনিছ য, ‘ তামরা তামােদর িকতাব পিরবতন কেরছ।’ আর eiসব 
কথা eক মুহূেতর মধ  িদেয় আমার মাথার মধ  িদেয় বেয় গল। আিম জাের কঁেদ ফললাম। 
eমনিক আেজা যখন আিম ei বi িলখিছ, তখনo আমার চাখ িদেয় পািন পড়েছ। আিম তা ছঁুেয় 
দখেত চেয়িছলাম। eিট িছল আমার কােছ যন আমার ভাiেক ছু’ য় দখা, য আজ থেক 

1600 বছর আেগ তা িলেখিছেলন। eিট িছল বাsব, eমন eকিট pমাণ যা হাত িদেয় sশ করা 
যায়, য সুখবর আেগ যমন িছল, আজo িঠক তমিন আেছ। 

                                                 
3 Ic‡i D‡j−wLZ eB ,c„óv 108 
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আিম তা ছঁু’ ত পািরিন। আিম তঁােদর কােছ aনুেরাধ কেরিছলাম, িকnt তঁারা আমার আেবগ 
বুঝেত পােরিন য, তঁােদর সi aনুমিত দoয়া uিচত িছল। তাi আিম কবল eর ছিব তুেল িফের 
eলাম। 

আমার লখা ei বiিট eখন আপনার হােত আেছ, তাহেল eখন ei কথা বলা যায় য, ডঃ 
বুকাiিলর বi eবং ei বiেয়র সােথ মূল ায়েনর সুেযাগ eখন আপনার হােত আেছ। িকnt আসেল 
eর চেয়o বড় কাজ রেয়েছ। eিট eকিট pেচ া, ী ান ধম o iসলােমর মেধ  গভীরতম পযােয় 
য মূল িবেরাধ রেয়েছ, তার বুিdবৃিt o আেবগ ei uভয় িদকi ei বiেয় রেয়েছ। 

uদাহরণ িহেসেব বলা যায় মুসলমানরা দাবী কেরন য, িকয়ামেতর িদেন হজরত মুহাmদ (দঃ) 
তঁােদর জন  সাফায়াত করেবন। eিট তঁােদর আেবেগর কথা। তঁারা ei কথা ভেব িনেজর dদশা 
থেক মুিk পাবার জন  মেন-মেন সাntনা পেত চান। কারণ, িকয়ামেতর সi িদেন eকাকী 

আlাh র িবচারাসেনর সামেন তঁারা দঁাড়ােত চান না। িকnt তঁােদর ei ধারণা সmেক কারআেন িক 
কােনা pমাণ আেছ?  

ী ানরা বেলন য, আlাh তঁােদর dদশা থেক মুk করার জন  ঈসা মসীহেক পািঠেয়েছন। 
িতিন সমs লাকেদর পােপর জন  জীবন- কারবানী িদেয়েছন। যঁারা তঁােক নাজাতদাতা িহেসেব 
িব াস কেরন য, ঈসা মসীh  মৃতু  থেক জীিবত হেয়েছন, আর িতিন eখন তঁােদর জন  সাফায়াত 
করেছন। iি ল শরীেফ িক তঁােদর ei ধারণা সmেক কােনা pমাণ আেছ? 

oপের যভােব বলা হেয়েছ, মুসলমানরা জারােলা ভাষায় বেলন য, িকতাবুল মাকাdেস 
বদবদল করা হেয়েছ। কারআেন বা হািদেস িকংবা iিতহােস িক ei সmেক কােনা pমাণ আেছ? 

যিদ dিট বi তঁােদর বkেব র সােথ eকমত হেত না-পাের, কীভােব আমরা eেদর মেধ  
কানিটেক সত  বেল বঁেছ নব। কীভােবi বা আমরা eকজন সত  নবীেক জানেত পারেবা? 

 আর আমার যাগ তাi বা কতটুকু য, আিম ei সব িবষয়gেলা িনেয় আেলাচনা করেত পাির? 

সবার আেগ আিম পাঠকেদর জানােত চাi য, আিমo ডঃ বুকাiিলর মেতা eকজন ডাkার। 
িdতীয়তঃ আিমo তঁার মেতা utর আি কায় pচিলত আরবী-িশেখিছ। তৃতীয়তঃ আিমo ডঃ 
বুকাiিলর মেতা িকতাবলু মাকাdস o কারআন dেটাi পেড়িছ। 

eমনিক ei বiেয় আমার aজানা aেনক িবষয় যমন জ ািতিবদ া, ভূতttিবদ া, eমনিক 
মানুেষর rণতtt িনেয় আেলাচনা কেরিছ। আিম ei িবষয়gেলা িনেয় aিভj িবেশষjেদর সােথ 
আেলাচনা কেরিছ, তঁােদর মতামত িনেয়িছ। আর eভােব আিম যতদূর সmব ভুল eড়ােত চ া 
কেরিছ। 

যঁােদর মাতৃভাষা আরবী, আিম আমার শb-aধ য়ন তঁােদর দখার জন  িদেয়িছ। eেত তঁারা 
বলেত পারেবন য, আমার শb-aধ য়ন সিঠক আেছ িক-না? aন ান  বnুরা eবং আমার stী, যঁারা 
ei পা ুিলিপ পেড় মতামত দoয়ার জন  সময় িদেয়েছন, তঁােদর সবাiেক আিম ধন বাদ 
জানািc। িনি তভােবi ei বiেয় লখা সমs িকছুর জন  দািয়t আমার ঘােড়i eেস পেড়, আর 
আিম তা sীকারI করিছ।  
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pাথিমক aনমুান (Basic Assumptions) 
pথম o িdতীয় aধ ােয় য কােনা বা pেত ক লখেকর pাথিমক aনুমান বা basic 

assumption o তােদর কােনা িকছুর pিত পkপাতমূলক দৃি ভংগী িনেয় আেলাচনা কেরিছ। 
আমার pাথিমক aনুমান বা basic assumption o পkপাতমূলক দৃি ভংগী হেc, িকতাবুল 
মাকাdস হেc eকিট িনভুল ঐিতহািসক িকতাব, আর সুখবর সত  িবষয় িনেয় লখা হেয়েছ। 
কারআন o iি ল শরীেফর aথ আেলাচনার করার সমেয়, আিম বুঝার চ া কেরিছ eবং 

আয়ােতর s  ব াখ া করার জন  আিম িsর িছলাম - eর aথ ei য, ei আয়াতgেলা নািজেলর 
সমেয় লােকরা যভােব তার aথ বুেঝ িছল, আিম সi aথ বলেত চেয়িছ। আিম e কথা বলেত 
চাiিন য, ei হেc আয়ােতর আসল ব াখ া, ei ধরেনর pেলাভনেক আিম eিড়েয় চেলিছ। 
আমার িনজs পkপাতমূলক দৃি ভংগীর মুেখ লাগাম টেন ধরার kেt আিম কতদূর সফল হেয়িছ, 
তা িবচার করার ভার আিম পাঠেকর oপের রiল। 

শষ করার আেগ আিম ব াখ া করেত চাi, কন আিম eকেচিটয়াভােব pাথিমক aনুমান বা 
basic assumption শbিট ব বহার কেরিছ। আমার eক বnু আমােক পরামশ িদেয়েছ, আিম যা 
বলেত চািc তা pকাশ করার জন , িবেশষভােব য-aধ ােয় িবjান িনেয় আেলাচনা কেরিছ 
সখােন ei শbিট সবেচেয় uপযুk বা মানানসi হয়িন। িতিন psাব কেরেছন য শbিট হেত 

পারেতা, “যুিkতকহীনভােব পূব aনুমান”, Òsতঃিসd বেল sীকার করা”, “agািধকার” বা 
“পkপািতt” eর সােথ আেরা যাগ করা যেত পাের, “ভিবষৎ aনুমান” eবং “িকছু pমাণ করার 
জন  যা সত  বেল ধের নয়া বা pকl।” 

ei কথা সিত  য, খুব grtপূণ ধারণার kেt pাথিমক aনুমান বা basic assumption ক 
বুঝােনা হয়, যা eকজন লােকর জীবেন িভিt িহেসেব কাজ কের। aথবা িবjােনর kেt কােনা 
“aনুিমত পিরকlনা দিলল” (Documentary Hypothesis) তিরর kেt ব বhত হয়। িকnt 
aেনক জায়গায় ভিবষৎ aনুমান শbিট হেত পাের uপযুk শb, িকnt আিম pাথিমক aনুমান বা 
basic assumption শbিট ব বহার করার িসdাn িনেয়িছ। 

আিম ei শbিটেক ধের রাখেত চাi। কারণ, ei pাথিমক aনুমান বা basic assumption 
শbিট 1300 শতেকর িবখ াত iংেরজ দাশিনক oকােমর uiিলয়ােমর কাছ থেক eেসেছ। িতিন 
িলেখেছন,  

“Essentia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.", যার মােন, 
"pাথিমক aনুিমত িবষয় বা Basic Assumptions ( কােনা বstর মূল sভাব সmেক) যন 
pেয়াজেনর বাiের বৃিd না পায়।”  

 ei বাক াংশেক বলা হয় Occam's Razor “oকােমর kরু”।   আমরা aবশ i ei রু  বা 
ছিরু  িদেয় কেট বাদ দব, কম কের হেলo সম  aিতির  াথিমক aনিমতু  িবষয় েলােক 
(basic assumption) sীকার কের নব। 

িdতীয়তঃ eিট আমােদর সামেন ei ধারণা তুেল ধের য, আমরা pিতবার eকিট pাথিমক 
aনুমান তির কির, eমনিক ছাট হেলo আমরা নতুন কের r কির। আমােদর িসdাn িনেয় 
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আমরা aটল িছলাম eবং আমরা eকিট নতুন সmাব  ব াখ া খঁুেজ বর করার জন  ভেবিছ। আমরা 
ei সব নতুন pাথিমক aনুমান বা basic assumption িনেয় সমস াgেলার সমnয় সাধন করার 
চ া কেরিছ। তৃতীয় aংেশর 1ম aধ ােয় আমরা দখেবা য, হাiয়ার িkিটকরা pাথিমকভােব ধের 

িনেয়েছন (basic assumption) য, হজরত মূসা (আঃ) িলখেত পারেতন না। 1ম aংেশর িdতীয় 
aধ ােয় ডঃ বুকাiিল pাথিমকভােব ধের িনেয়েছন য, কারআেন ব বhত “ ধঁায়া” শbিট dারা 
pাথিমক-গ াসীয়-aবsােক বুঝােনা হেয়েছ। িকnt তoরােত ব বhত পািন সmেn ী ান 
বjািনকেদর ধারণা হেc তoরােত ব বhত “পািন” শbিটo eকi aেথ ব বহার করা যেত 

পাের। চতুথ aংেশর িdতীয় aধ ােয় আমরা দখেবা য, ড. টিক সpম আসমান বুঝােত িগেয় 
আেরা কেয়কিট pাথিমক aনুমান বা basic assumption তির কেরেছন। 

ei ধরেনর কাজ করেত গেল pাথিমত aনুমানgেলােক ভুল বলা যায় না। আর egেলা তির 
করা পাপo নয়। eিট হেc ei সmেক শষ কথা িকnt আমােদর মেন রাখেত হেব য, আমরা 
aবশ i pাথিমক aনুমান বা basic assumption তির করেবা, তেব eেদর সংখ া যতদূর সmব 
কম রাখার চ া করেবা।  

সবেশেষ, আরবী শেbর ব বহার সmেক কেয়কিট কথা বলিছ। মৗলানা আb ুlাহ iuসুফ আলী 
aনুিদত কারআেন সূরার নােমর য aথ দoয়া আেছ, আিম সi aথ gহণ কেরিছ। [বাংলা 
aনুবােদ আমরা হরফ pকাশনীর কারআন শরীফ থেক সূরার নােমর বাংলা aথ িদেয়িছ।] 

আnজািতক নী িনেদশনা aনসুাের আিম সূরার আরবী নাম o আয়ােতর আরবী শb সরাসির 
iংেরজীেত aনুবােদর সময় ব বহার কেরিছ। িকnt চারিট ব িতkম আেছ, “থ" o “শ” শেbর 
সুnর iংেরজী ucারণ থাকায় আমরা তাi ব বহার কেরিছ। তবু কতgেলা dবল িদক রেয়েছ। 
ফরাসী বা iংেরজী ভাষায় aনুিদত আরবীয় লখকেদর নাম ব বহার করা হেয়েছ, কারণ তঁারা 
িনেজরাi তঁােদর নাম ল ািটন akের eভােবi িলেখেছন। 

হািদেস ব বhত আরবী নামgেলা iংেরজী ভাষায় aনুবােদর সময় eকrপ রাখা যায়িন। 
যেহতু, আিম আরবী ভাষায় তােদর নাম দিখিন, সুতরাং, আিম সাধারণতঃ iংেরজী লখকরা 
যভােব িলেখেছন, আিম সভােবi িলেখিছ। 

আেগর যুেগ aিধকাংশ আরবী শb যgেলা iংেরজী ভাষায় ঢুেকেছ আর সgেলা সিঠক 
iংেরজী বানান রেয়েছ, যমন িহজরী, িশয়া, সgেলা আিস সভােবi রেখিছ। তেব, সামান  িকছু 
শb যমন মুসলমান, হজরত মুহাmদ (দঃ) eবং কারআন egেলা তােদর নতুন iংেরজী বানান 
রীিতেত লখা হেয়েছ। ei ধারণাgেলােক মেন রেখi, আসনু আমরা eখন iিতহাস o িবjােনর 
আেলােক কারআন o িকতাবলু মাকাdস বiিট আবারo দিখ o আবারo পরীkা কির।  

 

ডঃ uiিলয়ম eফ ক াmেবল, eম.িড. 
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pথম aধ ায় 

শb সmেক কতgেলা pাথিমক aনুমান  
 

pিতিট পাঠক, লখক, ব িk বiেয় আেলািচত কােনা িবষয় বা কােনা িনিদ  pাথিমক aনুমান 
বা basic assumption িনেয় আেলাচনার সমেয় শb সmেক কতgেলা pাথিমক aনুমান বা 
basic assumption কের নন। িতিন মেন কেরন, তার ধারণাi সত । কখেনা কখেনা ei 
ধারণাgেলা সত  িক-না তা পরীkা কের, িবjােনর মেতা যঁাচাi কের, আবার কখেনা বা পুরাতtt 
dারা িকংবা ঐিতহািসক দিলেলর uেlখ dারা তা pমাণ কের দখা যেত পাের। িকnt pায় সমেয়i 
eigেলা পরীkা করা সmব হয় না। আর িবেশষভােব যসব ধারণা পরীkা করা যায় না, 
যgেলােক আমরা pাথিমক aনমুান বা Basic Assumptions বেল uেlখ কেরিছ। 

uদাহরণ িহেসেব বলা যায়, আিম িব াস কির য কান পদােথর বাsব aিst আেছ। য 
কাগেজর oপের ei বi ছাপা হেয়েছ, আসেলi তার aিst আেছ। ei পৃিথবী পদােথ পূণ। aবশ  
যখন আিম িব িবদ ালেয়র দশন িবভােগর ছাt িছলাম, তখন aধ াপক আমােদরেক জীেনা নােমর 
eকজন gীক দাশিনেকর কথা বেলিছেলন। িজেনা িব াস করেতন য, পৃিথবীর সবিকছু মায়া। আিম 
বাকামী কেরi হাত তুেল িশkকেক p  কেরিছলাম, “িকnt, িতিন কীভােব জীবন uপেভাগ 

কেরিছেলন, যিদ িতিন মেন মেন কেরিছেলন, পৃিথবী মায়া? 

aধ াপক sাভািবকfv‡eB utর িদেয়িছেলন, “ কন, তুিম িক মায়া uপেভাগ করেত পােরা 
না?” 

aধ াপক aবশ i সিঠক utর িদেয়িছেলন। তttগতভােব ei কথা না বলার কােনা কারণ নi 
য, কন তুিম মায়া uপেভাগ করেত পােরা না। আমরা িদবাsেpরমায়ায় pচুর সময় ব য় কির। 

আমার সমস া িছল, পৃিথবী বাsব নয়, ei ধারণা আমার ভাবনার সােথ খাপ খাoয়ােত পারিছলাম 
না। 

মুসলমান, ী ান o ihদীেদর জন  eকিট িনিদ  ধারণা আেছ। ei িতন সমpদােয়র 
লােকরাi িব াস কেরন য, eকজন আlাh আেছন, িযিন ei িব জগত eেকবাের শূন  থেক 

সৃি  কেরেছন। eিট eমন eকিট িব  যােক sশ করা যায়, পিরমাপ করা যায়। 

আমােদর eকi ধরেনর সমস া থাকা সেto কানসমেয় আমােদর pাথিমক aনুমােনর িবষেয় 
eক মত হoয়া যায় না eকবার মরেkােত থাকার সমেয় eকজন লাক আমার কােছ রােগর 
িবষেয় পরামশ িনেত eেসিছেলন। আিম যখন তঁার কােছ জানেত চাiলাম য, আেগ িতিন কী 
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করেতন; তখন িতিন বলেলন য িতিন eকজন আেলম-মাdাসারথ- িশkক িছেলন। iি ল শরীফ 
িনেয় আমােদর সামান i আলাপ হেয়িছল, আর তারপর িতিন আেরা িকছুটা আলাপ করার জন  
আমােক তঁার বািড়েত দাoয়াত িদেলন। তঁার সােথ কথা বলার সমেয় iuেহাnা 1:41 আয়ােত 
বিণত আল-মািসয় া (  ,শbিট আমােদর আেলাচনায় চেল eেলা। আিম তঁােক বললাম (א
“আল- মসীh  শbিট eকিট িহbr শb “মািসয়াখ” থেক eেসেছ, যার সমাথক শb আরবী ভাষায় 
আল-মসীh  (  o iংেরজী ভাষায় Messiah বলা হেয়েছ। (א

িতিন বলেলন, “নাহ!, তা হেতi পাের না, আল-মসীh  শbিট হজরত মাহাmেদর uপািধ। 
হজরত মাহাmেদর aেনক নাম আেছ।” 

আিম aেনকkণ ধের যুিk dারা িবষয়িট pমাণ করেত চ া করলাম। সবেশেষ আিম বললাম, 
“িঠক আেছ, চলনু, আমরা aিভধােন দিখ শbিটর কী aথ দoয়া আেছ। আশা কির আপনার কােছ 
মুনিজদ (আরবী-আরবী aিভধান) আেছ?” 

“oহ! না, আমরা তা দখেত পাির না!” 

 “িকnt কন পাির না, আিম eেকবােরi িনি ত য, aিভধােন শbিট আেছi।” 

“নাহ!, আমরা তা করেত পাির না,”  িতিন আবারo কথা কয়িট বলেলন। “আপিন aিভধান 
তির কেরেছন।” 

আপিন িক বলেত চান য, আিম aিভধান তির কেরিছ?” আিম জানেত চাiলাম। পের আিম 
বললাম, “আিম সi aিভধান লখার জন  িকছুi কিরিন।” 

 “হঁ া, আপনারা তির কেরেছন। ী ানরাi ei aিভধান িলেখেছ।”  

আমােদর িবতক সিদন eভােবi শষ হেয়িছল। মরেkােত 25 বছর আেগ তির eকমাt ei 
আরবী aিভধানi িবিk হিcল। ক াথিলকরা ei aিভধানিট লবানেন তির কেরিছেলন। আর eর 
আiনতঃ বধতা সmেক িতিন আমার সােথ eকমত হেত পােরনিন।  

যিদ আমরা eকিট শেbর aেথর সােথ eকমত হেত না পাির, তেব আমরা aিভধােনর সাহায  
িনেত পাির না। সi আরবী aিভধােনর বধতা সmেক আমােদর মােঝ pাথিমক aনুমান বা বিসক 
eসাmসন eকrপ িছল না। 

শbgেলার aথ 

oপেরর uদাহরণ থেক eটা s  য, ধমীয় বা বjািনক িবষেয় কােনা সাথক িবতেকর 
জন , আমােদর শbgেলার aথ eবং কীভােব oi শbgেলার aথ জানা যায় স সmেক eকমত 
হেত হেব। ei িবষয়িট ডঃ বুকাiিলর বiেয় বারবার eেসেছ। িতিন তঁার বiেয় আরবী শb 
“’আলাkা” ( র aথ িনেয় পুেরা aধ-(א ায় জুেড় আেলাচনা কেরেছন। িতিন চার পৃ া জুেড় 
িতনিট gীক শb- “লািলo”, “আকুo” আর “পারািkটস”- egেলার aথ িনেয় আেলাচনা 
কেরেছন। 
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সুতরাং, কীভােব আমরা শbgেলার aথ জানেত পাির? ei aথ য সিঠক, তা সিঠক বলার 
জন  কার kমতা রেয়েছ? কীভােবi আমরা aিভধানgেলা তির করেত পাির? 

utরিট হেc, আপিন o আিম aিভধান তির করেত পাির। আমরা eকিট িনিদ  যেুগ ব বhত 
শb dারা aিভধান তির করেত পাির। ভাষািবদরা কােনা শেbর মৗিখক o িলিখত ব বহারেক 
িকছুটা আলাদা িহেসেব গণ  কেরন। িকnt যেহতু আমরা কারআন o িকতাবুল মাকাdস িনেয় 
আেলাচনা করিছ, আর uভয়i িলিখত িকতাব, আমরা িলিখত ভাষার জন  কােনা পdিত ব বহার 
কের aিভধান তির করেত হয়, স িবষয়িট eখন আমরা দখেবা।  

সান াসিসসেকা sট কেলেজর iংেরজী ভাষার eকজন aধ াপক ভাষািবদ ড. eস আi 
হাiয়াকাoয়া1 কীভােব aিভধান তির করেত হয়, তা িনেm বণনা কেরেছন: 

eখন আমরা দখেবা য কীভােব aিভধান তির করেত হয় আর কীভােব সংকলকগণ eকিট 
সংjা িঠক কেরন- eকিট aিভধান লখার কাজ পড়ােশানার মধ  িদেয় r হয়, সi যুেগর 
সািহত , বা aিভধােন য-িবষয়িট আেলািচত হেব সi িবষেয়র oপর pচুর পড়ােশানা করেত 
হয়। eiভােব সংকলকগণ পড়ােশানার পাশাপািশ, তঁারা eকিট কােড pিতিট আকষণীয় আর 
dষpাপ  শb, eকিট গতানুগিতক শেbরo pিতিট asাভািবক, udট ব বহার aথবা কােনা 
িবেশষ গা ীর লাকেদর dারা ব বhত oi শেbর aথ, সচরাচর য-aেথ pচুর eজমািল শb 
ব বহার করা হয়, আর য-বাক gেলােত oi শbgেলা রেয়েছ তা িলেখ রােখন, যমন 

pail 
The dairy pails bring home increase of milk 
                                   Keats, Endymion 
                                           I, 44-45 

e কথা বলা যায় য, pসে র পাশাপািশ pিতিট শbিট সংgহ করা হয়- যখন তা ণীবd 
করা শষ হয়, তখন দখা যায়, pিতিট শেbর, য কােনা sান হেত সংগৃিহত d্ i বা িতনিট 
eমনিক কেয়কশ’ বণনামূলক udৃিত, pিতিট কােড থােক। 

 “তাহেল দখা যায় য, eকিট শেbর সংjা িদেত িগেয় aিভধান সংকলক তঁার  

সামেন সi শেbর িববরণ রেয়েছ eমন কােডর stপ িনেয় বেসন। eকজন লখক কতৃক 
দoয়া সi শেbর সািহিত ক বা ঐিতহািসক grেtর pকৃত ব বহার pিতিট কােড লখা থােক। 

িতিন pিতিট কাড মেনােযােগর সােথ পেড়ন, কতgেলা agাহ  কেরন, বাকীgেলা মেনােযাগ িদেয় 
পেড়ন, িতিন কী মেন কেরন তার িভিtেত সi শেbর িবিভn aথ aনুসাের কােডর stপ আবার 
পৃথক কেরন। সবেশেষ, িতিন সi শbিটর ei বঁাধাধরা িনয়ম aনুসাের সংjা িলেখন য, 
pিতিট সংjা aবশ i তঁার সামেন রাখা udৃিতর িভিtেত হেত হেব, আর তা সi শেbর aথ 
pকাশ করেব।  

                                                 
1 Language in Thought and Action, New York, Harcourt, Brace and World, Inc. 1964, p. 55-56. 
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 “সুতরাং, eকিট aিভধান লখা, eিট eমন ধরেনর কাজ নয় য, শেbর আসল aেথর 
িবষেয় িনভরেযাগ  বkব েক সাজােনা হেয়েছ, িকnt e কাজ হেc eকজন লােকর সেবাc 
সামথ aনুসাের, িবিভn শbgেলা সূদূর বা িনকট aতীেত লখকেদর কােছ কী aথ বহন করত তা 
লখার কাজ -। aিভধােনর লখক হেcন eকজন ঐিতহািসক, িতিন কােনা আiন 

pনয়নকারী বা আiন pেয়াগকারী ব িk নন। 
 

ব বহােরর িভিtেত শেbর aথ িনণয় 
ব বহােরর িভিtেত কােনা শেbর মােন খঁুেজ বর করার জন  eখন আমরা eকিট আরবী 

িবেশষ ) ’আল-uiযার‘ א  বাঝা) পরীkা কের দখেবা। আরবী ভাষায় ‘আল-uiযার’ 
সmিকত আেরকিট িবেশষ  হেc, א আল-oয়ািযরাh (ভারাkাn ব א িk) আর eর িkয়াপদ 
হেc, বহন করা (  oয়াযারা) কারআেন ei শbgেলা রেয়েছ। eকিট কারআেনর বণনামূলক 
সূচী gেn লখক দিখেয়েছন য, ei শbসমি  24 বার ব বহার করা হেয়েছ।2 

 pথেম আমরা মkী সূরা তাহা (ব বেcদক শb) 20:87 আয়াত পরীkা কের দখেবা। 
যখােন আমরা পিড় য, বিন- iসরাiলরা সানার বাছুর তির কেরেছ:  

uহারা বিলল, "আমরা তামার pিত pদt aংিগকার scায় ভংগ কির নাi; তেব আমােদর 
oপর চাপাiয়া দoয়া হiয়ািছল লােকর aলংকােরর বাঝ..."। 

যিদ আমরা eকিট ছাট কােড eিট িলেখ রািখ, আমরা aন  বাক gেলার সােথ eেক eক 
ণীভুk করেত পারেবা। য-বাক gেলােত বলা হেয়েছ য, বাঝা বলেত eমন িকছু বুঝােনা 

হেয়েছ, যা বহন করা যায়। eর পাশাপািশ সmবতঃ িকছুটা ভারী aথবা মসাধ  বা ক কর 
aবsােক বুঝায়, যেহতু তা বহন করার জন i তােদর তির করা হেয়িছল aথবা বাধ  করা 
হেয়িছল। 

তারপর আমরা eখন দখেবা, সূরা মুহাmদ 47:4 আয়াত যা 1ম িহজরী থেক নািজল 
হেয়িছল। eখােন যতkণ কািফররা পরািজত না হয় ততkণ পযn কািফরেদর সােথ িজহাদ করেত 
মুসলমানেদর hকুম দoয়া হেয়েছ।  

“-aতঃপর হয় aনুকmা, নয় মুিkপণ; তামরা িজহাদ চালাiেব, যতkণ না যুd iহার 
বাঝা (ast) নামাiয়া ফেল, -আlাh icা কিরেল uহািদগেক শািs িদেত পািরেতন, িকnt 

িতিন চােহন তামােদর eকজন aপেরর dারা পরীkা কিরেত, যাহারা আlাh র পেথ িনহত হয়, 
িতিন কখনo তাহােদর কম িবন  হiেত িদেবন না। 

                                                 
2 ei আরবী মূল 1বার "আ য়pাথী" আর 2বার "মntী" িহেসেব ব বhত হেয়েছ য aথgেলা eখােন আমােদর আেলাচনার 
বাiের।  
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eখােন বাঝার eকিট নতুন aথ আেছ। eখােন eিট সহেজ বুঝা যায় না, িকnt pস  থেক 
জানা যায় য, বাঝা বলেত eখােন যুেd লাকেদর আহত o িনহত হoয়া eবং সmবতঃ বnু o 
িpয়জন হারােনার মেতা ব থা বুঝােনা হেয়েছ।  

সবেশেষ, আমরা িনেmর আয়াতিট দখেবা। গাঢ় akের লখা িবেশষ  o িkয়াপদ সi সব 
আরবী শbেক বুঝােc যা িনেয় আমরা গেবষণা করিছ। আর আমরা ধের িনিc, pিতিট আয়াত 
আলাদা আলাদাভােব আমরা ছাট কােড িলখিছ।  

pাথিমক মkা যুেগ নািজল হoয়া সূরা ফািতর (সৃি কতা) 35:16-18 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

"িতিন icা কিরেল তামািদগেক aপসৃত কিরেত পােরন eবং eক নতুন সৃি  আনয়ন কিরেত 
পােরন।- কােনা বহনকারী aেন র বাঝা বহন কিরেব না; কােনা ভারাkাn ব িk যিদ 
কাহােকo uহা বহন কিরেত আhান কের তেব uহার িকছুi বহন করা হiেব না, িনকট-আtীয় 
হiেলo-।" 

pাথিমক মkা যুেগ নািজল হoয়া সূরা নj ম (নkt) 53:36-41 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“তাহােক িক aবগত করােনা হয় নাi যাহা আেছ মূসার িকতােব, ibাহীেমর িকতােব, য 
পালন কিরয়ািছল তাহার দািয়t? uহা ei য, কােনা বহনকারী aপেরর বাঝা বহন কিরেব না; 
আর ei য, মানুষ তাi পায়, যাহা স কের- aতঃপর তাহােক দoয়া হiেব পূণ pিতদান। 

মধ  মkা যুেগ নািজল হoয়া সূরা তাহা (ব বেcদক শb) 20:100-102 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “uহা হiেত য িবমুখ হiেব স কয়ামেতর িদেন মহাভার বহন কিরেব uহােত uহারা sায়ী 
হiেব eবং িকয়ামেতর িদন ei বাঝা uহােদর জন  হiেব কত মn। যিদন িশংগায় ফুৎকার 
দoয়া হiেব eবং-।" 

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আn আম (গবািদ প ) 6:31 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

"যাহারা আlাh র সm ুkীন হoয়ােক িমেথ  বিলয়ােছ তাহারা aবশ i kিতgs হiয়ােছ, 
eমনিক aকsাৎ তাহােদর িনকট যখন কয়ামত uপিsত হiেব, তখন তাহারা বিলেব. “হায়! 
iহােক আমরা য aবেহলা কিরয়ািছ তjন  আেkপ। তাহারা তাহােদর পৃে  িনেজেদর বাঝা 
(পাপ) বহন কিরেব; দেখা, তাহারা যাহা বহন কিরেব তাহা aিত িনকৃ ।" 

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আn ’আম (গবািদ প ) 6:164 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“- pেত েক sীয় কৃতকেমর জন  দায়ী eবং কহ aন  কাহারo ভার ( বাঝা) gহণ কিরেব 
না। aতঃপর তামােদর pত াবতন তামােদর pিতপালেকর িনকেটi; তৎপর য িবষেয় তামরা 
মতেভদ কিরেত, তাহা িতিন তামািদগেক aবিহত কিরেবন।” 



 17

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা যুমার (মানুেষর দল) 39-7 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ তামরা aকৃতj হiেল আlাh তামােদর মুখােপkী নেহন, িতিন তঁাহার বাnােদর 
aকৃতjতা পছn কেরন না। যিদ তামরা কৃতj হo, তেব িতিন তামােদর জন  iহাi পছn 
কেরন। eেকর ভার aেন  বহন কিরেব না। aতঃপর তামােদর pিতপালেকর িনকট তামােদর 
pত াবতন eবং তামরা যাহা কিরেত িতিন তামািদগেক তাহা aবিহত কিরেবন, anের যাহা 
আেছ, তাহা িতিন সম ক aবগত।”  

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা নাh ল ( মৗমািছ) 16-25 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ফেল িকয়ামত িদবেস uহারা বহন কিরেব uহােদর পাপভার পূণমাtায় eবং পাপভার 
তাহােদরo যাহািদগেক uহারা ajতােহতু িব াn কিরয়ােছ। দেখা, uহারা যাহা বহন কিরেব 
তাহা কত িনক ।” 

1 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা বিন- iসরাiল, (iসরাiেলর সnানগণ) 17:13-15 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

 “pেত ক মানুেষর কম আিম তাহার gীবালg কিরয়ািছ eবং িকয়ামেতর িদেন আিম তাহার 
জন  বািহর কিরব eক িকতাব (আমল নামা), যাহা স পাiেব unুk। ‘তুিম তামার িকতাব পাঠ 
কেরা, আজ তুিম িনেজi তামার িহসাব িনকােশর জন  যেথ । যাহারা সৎপথ aবলmন কিরেব 
তাহারা তা িনেজেদরi ম েলর জন  সৎপথ aবলmন কিরেব eবং যাহারা পথ  হiেব তাহারা 
তা পথ  হiেব িনেজেদরi ংেসর জন  eবং কহ aন  কাহারo ভার বহন কিরেব না।” 

eিট খুব s  য, যখন আমরা ei আয়াতgেলার eকিটর সােথ আেরকিটর িমল খুেজ দিখ, 
তখন দিখ ‘আল-uiযার’ শbিট eখােন আেরক ধরেনর “ বাঝা”র aথ pকাশ করেছ। যিদ 
আপিন আlাh র কালাম Asীকার কেরন, তেব আপিন ei বাঝা বহন করেবন। যিদ আপিন কুফরী 
কেরন বা িকয়ামেতর িদনেক Asীকার কেরন, তাহেল আপনার oপর ei ei বাঝা চািপেয় 
দoয়া হেব। ei বাঝা হেc, pিতিট লােকর কমফল। আর তা pিতিট লােকর জন  আলাদা 

আমলনামায় িলখা হেব, যা স িনেজi পাঠ করেব। ei বাঝােক িপেঠ বহন করার কথা বলা 
হেয়েছ, যিদo আlাh জােনন আমােদর anের িক আেছ। eসব ধারণা থেক আমরা সহেজi 
বুঝেত পাির য, ei বাঝা হেc আমােদর পাপ।  

আমােদর ছাট কাডgেলােত ‘আল-uiযার’ শেbর জন  আমারা সi aথ মেন নব, য-aেথ 
হজরত মাহাmেদর সমেয় আরেবর কুরাiশ গােtর লােকরা শbgেলা ব বহার করেতন: 

মহাভার, বাঝা- 
হয় শারীিরক আর নয়েতা মানিষক,  
পাপ, আlাh ক Asীকার করা iত ািদ। 
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আমরা যখন হনস oেয়হােরর লখা e িডকশনারী aব মডান িরেটন eরািবক3 aিভধােন 
বiেয় “uiযার” শbিটর aথ দখলাম, সখােন লখা আেছ,  

মহাভার, বাঝা, ভারgs করা,  
পাপ, aপরাধ,  
দায়ী, দািয়t  

আমরা শbিটর eকিট aথ ‘দািয়t ‘eখােন gহণ করেত পাির না। িকnt মহাভার, বাঝা, পাপ 
ei aথgেলা যিদ আমরা gহণ কির, তেব আমরা সিঠক aথi gহণ কেরিছ। 

eকিট ধমতttীয় aিভধােন ei আয়াতgেলা সmেক আমরা আেরা িকছু মnব  পাoয়ার আশা 
করেত পাির। aথাৎ eর সিঠক aথ দখােনা হেয়েছ, পর র ঘিন  আtীয় হেলo eকজন পাপী 
আেরকজন পাপীেক কােনা সাহায  করেত পারেব না। pিতিট লােকর আমলনামায় লখা পাপ 
aনুসােরi স শািs পােব। কবলমাt eকিট ব িতkম হেc, যিদ তুিম কাuেক িব াn কেরা; তেব 
তামােক আরo বশী শািs দoয়া হেব। য িব াn কের স িনেজর পােপর শািs বহন করার 

পাশাপািশ যােক স িব াn কেরেছ, তার পােপর শািso স বহন করেব। aন িদেক eকজন 
িন াপ ব িk- যঁার িনেজর কােনা পােপর বাঝা নi- িতিন সাফায়াৎ করেত পােরন aথবা 
aেন র বাঝা বহন করেত পােরন, ei আয়াতgেলােত eমন কােনা কথা বলা হয়িন। 

 

ভাষার kমাগত পিরবতন 
aেনক িদন আেগ 1910-11 ী ােb eকজন সুiজ ফাদার-aধ াপক ফািডনাn িড সুজা, িযিন 

eকজন আধুিনক ভাষািবদ, িতিন জারােলা ভাষায় তঁার ছাtেদর কােছ ei সত  pকাশ কেরন য,  

“-ভাষা িবিভn কারেণর pভােব aধঃপিতত হয়, eর চাiেত বরং বলা যায়, হয় নী aথবা 
aথ সমৃd কের eকিট নতুন rপ লাভ কের। ভাষার ei িববতন aবশ i ঘটেব। eমন eকিট 
ভাষারo নিজর নi, যা িববতনেক pিতেরাধ করেত পাের। eকিট িনিদ  সমেয়র পের, য- কu 
ei পিরবতন সহেজi লk  করেত পাের।”4 

ফরাসী ভাষাতttিবদ André Martinet, িতিন তঁার লখা eিলেমnস aব জনােরল 
িল ুiসিটকস বiেয় eকi ধারণার কথা আবারo বেলেছন। ei বiিট 1964 ী ােb pকািশত 
হেয়িছল। িতিন িলেখেছন,  

“আমরা ei সমেয় ei মnব  কবেত পাির য, ভাষাgেলার kমাগত পিরবতন হেc। ei 
পিরবতন না থাকেল ভাষার কাজ বn হেয় মের যাের। আর য কােনা ভাষার kেti য-কথা 

                                                 
3 Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1971. 
4 Cours de Linguistique Gènèrale, Payot, Paris, 1969, p 111. 
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আমরা বেলিছ, আমরা uপsাপনা (যথাযথভােব) eর কাজ বুঝােত, eিট হেc eকিট িববতেনর 
pিkয়া। (eমনিক আমরা eিট দখেত পাির) “eক মুহূেতi ei িচnা pিতফিলত হেয় আমােদর 
pভািবত কের য, eিট য কােনা সমেয়র জন  pিতিট ভাষার জন  ভােলা।5 

iংেরজী ভাষায় “লুিকং আnার e hড” ei কথা বলেল 500 বছর আেগ eকজন সnাসীেক 
বুঝােতা। আজ আমরা hড বলেত বুিঝ মটর গাড়ীর iি ন। আরo বলা যায় য, hড বা আবরণী 
বলেত হেত পাের eকজন চারেকo বুঝায় য মটর গাড়ী চুির কেরেছ। (uদাহরণ িহেসেব বাংলা 
ভাষায়o a াদশ শতাbীর পূেব “পt” বলেত কবল গােছর পাতা বুঝােতা। িকnt বতমােন “পt” 
বলেত িচিঠপt, সংবাদপtেক বুঝায়। pাচীনকােল ব বhত শb “আলাবু” থেক “লাবু” সবেশেষ 
“লাu” শbিট eেসেছ। eক eক যুেগ লােকরা eকi িজিনসেক িভn নােম জেনেছ।)  

brকিলন কেলেজর iংেরজী ভাষার aধ াপক লুiস িব, সুলায়মান তঁার লখা িসমানিটকস en 
কমন সn বiেয় eিট s  কের দিখেয়েছন য, ei সব ধারাবািহক পিরবতেনর জন , কােনা 
শেbর aথ জানার জন  কবলমাt eকিট পথ রেয়েছ,  

য কােনা যুেগi কােনা আkিরক িচh (শb), সi যুেগ সi শbিটেক লােকরা কীভােব 
ব বহার করেতা, তােকi uk শbিটর সi সময়কালীন pকৃত aথ বেল sীকার করেত হেব।6 

সার কথা হেলা ei য: সমেয়র সােথ সােথ, কতgেলা শেbর aথ বদেল যায়, আবার 
aন িদেক িকছু শেbর aথ aপিরবিতত রেয় যায়। eর aথ হেc, আজ, আপিন o আিম হয় 
শbিটর আেগর সংjা আমােদর সমথন o aনুেমাদন করেত হেব; aথবা আমরা বতমােন শbিট 
য-aেথ ব বহার করিছ, তার িভিtেত pিতিট শেbর aেথর নতুন সংjা িদেত হেব। আর কােনা 

শেbর ব বহারi হেc, eকমাt আসল িবষয়, যা কবলমাt আেগর aথ sীকার কের নয়া aথবা 
নতনু aেথর pকাশেক gহণ করার িবষয়িটর সত তা দড়ৃতার সােথ িনrপন করেত পাের। 

 

বু ৎপিtঘিটত িব ািn (The Etymological Fallacy) 
ড. সুলায়মান িনেmর কথা কয়িট বেল ei সাধারণ ভুল ধারণা িনেয় আেলাচনা কেরেছন: 

 “বৎুপিtগত িব ািn হেc eমন ধরেনর িব ািn, যা মেন কের য আেগর aথi 
(সmবতঃ মূল uৎস শb হেত পাের ল ািটন, gীক, বা সংsৃত ভাষা) pকৃত aথ আর 

                                                 
5 Max Leclerc et Cie. 1960. Eng. Trans. Univ. of Chicago Press, 1964, p 37. 
6 Holt, Rinehart, & Winston, Inc. New York, 1966, p 23. 
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পরবতীকােলর য aথgেলা মেধ  dঃখজনক ভজাল রেয়েছ, তা pথম সুেযােগi তা ছঁেক 
ফলা দয়া uিচত।”7  

য কােনা শেbর aথ মূল aথ - আসল aথ খঁুেজ দখা হেc িব ািn। বরং আমােদর aবশ i 
খঁুেজ দখেত হেব য, লােকরা কীভােব ব বহার করেছ, তার মেধ i আমােদর খঁুেজ দখেত হেব। 
কােনা শেbর আসল aথ বতমােন শbিটর ব বহার সmেক িকছiু pমাণ কের না আর বতমান 

ব বহারo আেগর যেুগ শbিটর aথ সmেক িকছiু pমাণ কের না। 500 বছর আেগ যিদ কােনা 
eকিট লখায় কােনা শb, aথবা ব ািবলেন pাp কােনা পাড়ামািটর ফলেক কােনা শb, eকবার 
মাt পাoয়া যায়, তেব আেগর (বা নবীন) জানা aথ eকিট সmবতঃ aথ আমােদর aনুমান করেত 
সাহায  কের। eিট কােনা aথেক pমাণ করেত পাের না। pথম ী ােb কােনা ী ােনর িনকট বা 
7ম ী ােb কােনা মুসলমােনর িনকট eকিট শেbর aথ কী িছল, তা জানার জন  তারা কীভােব 
শbিটর aথ ব বহার করত, তা আমােদর aবশ i তা পরীkা কের দখেত হেব। 

ডঃ বুকাiিল, aবশ  ei সব িবেশষেjর সােথ eকমত নন। তঁার সবেশষ বiেয় িতিন 
িলেখেছন: 

 “eকিট সাধারণ িনয়ম আেছ, যােত আধুিনক jােনর সােথ আিম কােনা ভুল দখেত পাi 
না। eকিট শেbর আসল aথ হেc - সবেচেয় পুরােনা aথ, যা সবেচেয় s  ধারণা দয়। 
িবjােনর jােনর সােথ eেক িমল করােনা যায়। aন িদেক eর থেক udূত aথ কােনা 
aথহীন, িমেথ  ধারণা তির কের।8 

dভাগ kেম ডঃ বুকাiিলর িনয়মi aথহীন িমেথ  ধারণা তির কেরেছ। uদাহরণ িহেসেব 
আমরা আরবী শb “tা‘iর” (  িনেয় আেলাচনা করেবা। 1ম িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা  (א
বিন-iসরাiল, 17:13 আয়ােত “tা‘iর” শbিট আমরা দখেত পাi। সখােন বলা হেয়েছ,  

“pেত ক মানুেষর কম আিম তাহার gীবালg কিরয়ািছ-।” 

মূল aথ eবং বতমােন “tা‘iর” শেbর eকিট aথ হেc, হেc পািখ। আরবীয়রা রামানেদর 
মেতাi ভিবষৎ গণনার জন  uড়n পািখ ব বহার করেতন। সুতরাং, eখান থেক যা বুঝা যায়, তা 
হেc, a ভ পূব লkণ বা মnভাগ , কারআেনর ei আয়াত পাঠ কের eর মূল aথ aনুসাের 
aনুবাদ হেc, আlাh pিতিট মানুেষর গলায় পািখ বঁেধ িদেয়েছন। আর ei aনুবাদ দেখ 
লােকরা হাসেব। 

আেরকিট uদাহরণ িহেসেব, আমরা িহbr শb “রাখমাহ” দখেবা। ei শbিট তoরােতর 
িdতীয় িববরণ িসপারার 14:17 আয়ােত দখা যায়। য শbিট মূল ‘রাখম’ থেক eেসেছ, তার 
aথ হেc, ভােলাবাসা। আমরা আশা করেত পাির য, eখােন শbিটর aথ pিমক হেব। যতkণ 

                                                 
7 Ic‡i D‡j−wLZ eB ,c„óv-51 
8 L'Homme, D'Ou Vient-il, Seghers, Paris, 1981, p 186. 
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পযn আমরা না eকিট pবেn পিড় য, মৃত দহ খাবার জন , ‘রাখমাহ’ আকােশ ঘুেড় ঘুেড় 
uড়েছ। 

ei শbিটর aথ uেl িগেয় হেয়েছ, ‘শকিুন’। িকnt eকিট aিভধান aনুসােরi ei শb 
ব বহার করা হেয়েছ ; কারণ, ei পািখgেলা eকi জীবেনর জন  শtrর ভূিমকা পালন কের। য 
কােনা িদক িদেয় eিট s  য, মূল aথ আমােদরেক সমকালীন aেথর কােছ িনেয় আেস না, বা 
কােনা লাক বলেত পাের না য, মূল aথi বjািনক িদক িদেয় আেরা সিঠক। 

তৃতীয় uদাহরণ িহেসেব, আমরা eলকুহল শb িনেয় আেলাচনা করেবা। eলকুহল eকিট 
আরবী শb আল-কুহল (  থেক eেসেছ। যার aথ হেc সুরমা- কােলা eিnমিন চূণ, যা (א
আরবীয় মেয়রা pাচীনকাল থেক r কের eখনo পযn চােখ লািগেয় আসেছ। পরবতীকােল 
রামীয়েদর সমেয় ei শbিট কােনা খঁািট িজিনস বুঝােতা। পাতন pনালীেত যখন pথম eলকুহল 
তির হয়, eিট িছল খঁািট, তাi eর নাম দoয়া হয়, eলকুহল। ei শbিট আবার আরবী ভাষায় 

আল-কুহল(  িহেসেব িফের গেছ, যার aথo eলকুহল। uভয় শb d’িট eকi মূল (א
থেক eেসেছ। uভয় শb dিট আেজা ব বhত হেc। আর ei p  করাটা বাকামী হেব য, ei 

dিটর মেধ  কানিট বjািনক িদক িদেয় সিঠক। 
সবেশেষ, শেbর aথ সmেক ei aংেশ আেলাচনা শষ করার আেগ, আিম িমশরীয় আেলম, 

আb ুlাহ iuসুফ আলীর চমৎকার aনুিদত কারআন শরীেফর ভূিমকায় িতিন য-কথা বেলেছন, 
সখান থেক কেয়কিট কথা uেlখ করা আিম pাসি ক মেন করিছ।  

“pিতিট ধািমক লখক o িচnািবদেদর কারআেনর সবার জন  তার যতরকেমর jান o 
aিভjতা রেয়েছ, তার সবi তঁার pেয়াগ করার aিধকার রেয়েছ। িকnt কখেনা তঁার িনেজর 
মতবাদ eবং িসdাn eকেt িমি ত করেত পারেবন না। aবশ , যিদ যুিkgাহ  হয়, তেব 
আয়ােতর িনজs তাফসীেরর জন  যা সাধারণঃত সmণূ scদৃি  সmn হoয়ার দাবী কের। 
ব াখ ার সমেয় িবিভn কারেণ আমােদর pায়i সমস া হয়, যার মেধ  কেয়কিট আিম িনেm uেlখ 
করিছ: 

(1) কারআেন ব বhত আরবী শেbর aথ যা রাসূল o তঁার সাহাবীরা বুঝেতন eছাড়াo 
আলাদা aথ আেছ। সমs জীবn ভাষাi ei ধরেনর rপাnেরর মধ  িদেয় eিগেয় চেল। 
pাচীনকােলর তফসীরকারকগণ o ভাষা িবjানীরা eসব িবষেয় খবু ব াপক ভােব জার 
িদেয়েছন। আর আমরা aবশ i তােদর িসdাngেলা মেন চলেবা। যখােন তারা eকমত হেত 
পােরনিন, সেkেt আমরা আমােদর িসdাn o ঐিতহািসক aথ ব বহার করেবা। সসব 
িনভরেযাগ  ব াখা gহণ করার kেt যা আমােদর কােছ সবেচেয় বশী gহণেযাগ  বেল মেন 
হেব, আমরা সিট gহণ করেবা। আমরা কােনা নতনু আkিরক aথ আিব ার করেবা না।”9  

                                                 
9 Yusuf Ali, oপের uেlিখত পুsক, পৃ া x  
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aন  কথায় বলেত হয়, আমরা িবছানায় েয় েয় কােনা শেbর আkিরক নতুন aথ খুঁজার 
জন  sp দখেবা না। আমরা eক dেবাধ  লখার মুেখামুিখ হেয়িছ বেল কবলমাt ei কারেণ তা 
করেবা না। 

pস  

ব বহােরর মাধ েম শেbর aথ বুঝার জন  pস  eকিট uপায়। eখন আমরা aবশ i eখােন 
কােনা শb, বাক াংশ বা বােক র aথ িনrপন করার জন  pসে র grt িনেয় আেলাচনা করেবা। 

‘আল-uiযার’ শb িনেয় আমােদর আেলাচনার সমেয় আমরা দেখিছ য, বাঝা o পাপ ছাড়াo 
eর আেরকিট aথ হেত পাের ‘দািয়t’। সুতরাং, যিদ কu আমােদর iংেরজীেত “uiযার aব 
সুলতান” বলেল সi বাকাংেশর aথ িজেjস কের, তেব আমরা utর িদেত পারেবা না। ei 
কথািট uiযার শb থেক আমরা জানেত পাির না য, eর aথ কী সুলতােনর পাপ না সুলতােনর 
দািয়t। ei pে র utর সিঠক িদেত হেল আমােদরেক পুেরা বাক িট নেত হেব। আর eেকi 
pস  বেল।  

ড সুসারী (De Saussure) ei িবষয়িট তঁার বiেয় জার িদেয় বলেত চেয়েছন, িতিন 
বেলেছন,  

“-ভাষা হেc eমন eকিট রীিত যােত সমs শb হেc sাধীন, সখােন eকিটর আলাদা 
কােনা মূল  নi। যিদ না তা, আেরকিটর সােথ কােনা বােক র মেধ  eকসােথ না থােক-।10 

আর সুলায়মান eিট আেরা িবশদভােব pকাশ কেরেছন, িতিন িলেখেছন,  

 “শb কখেনা িবিcnভােব ব বhত হয় না। সংগিঠতভােব শbgেলা ব বহােরর সমেয় eকিট 
শেbর aথ aিনবাযভােব তার pস  dারা pভািবত হয়। যার মেধ  কম কের হেলo aন ান  
আেরা শb বােক র মেধ  রেয়েছ, কােনা aনুেcেদর মেধ  বা কােনা দীঘ আেলাচনার মেধ  সi 
শbিটর আসেল আেরা aেনক grt আসেল রেয়েছ।”11 

“1787 সােল eকিট শb কীভােব ব বhত হেতা, eিট খঁুেজ বর করার জন  আমােদর 
aবশ i লk  করেত হেব য, (যতদূর সmব, িলিখত রকড যা pকাশ কের) 1787 সােল 
ব বহারকারীরা ei শb কী aেথ ব বহার কেরেছ।”12 

ডঃ দাuদ রাহবার তঁার লখা God of Justice বiেয় pসে র grেtর oপর কেয়কিট 
uদাহরণ িদেয়েছন, যার মেধ  eকিট িনেm uেlখ করা হেলা। কারআেনর সূরা আল-সা  ফাত 
( ণীবdকারীগণ) 37:96 আয়ােত আমরা পিড় য,  

 “ א ” (“oয়া আlাh খালাkাকুম oয়া মা তা‘মালূন”)  
                                                 

10 De Saussure, oপের uেlিখত পুsক  পৃ া 159 
11 Solomon, oপের uেlিখত পুsক  পৃ া 49 
12 Solomon, oপের uেlিখত পুsক  পৃ া 51 
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ei বােক র d’িট িবকl aনুবাদ হেত পাের: 

ক) আlাh আপনােক সৃি  কেরেছন আর যা িকছু আপিন কেরন, তাo আlাh সৃি  কেরন।  
খ) আlাh আপনােক সৃি  কেরেছন আর যা িকছু আপিন তির কেরন, তাo আlাh সৃি  কেরন।  

 ei d’িট aনুবােদর মেধ  কানিট আমরা gহণ করেবা? আমােদর বাক gেলা দখেত হেব, 
য-বাক িট আমরা p  করিছ, তার আেশপােশর বাক o আমােদর পড়েত হেব। 91 আয়ােতর 
rেত uপেরাk আয়াত সmেক আমরা আেরা িকছু তথ  দখেত পাi।  

 “পের স (হযরত ibািহম) সnপেণ uহািদেগর দবতাgেলার িনকেট গল eবং বিলল. 
‘ তামরা খাদ  gহণ কিরেতছ না কন?” ei আয়ােত আয়াতিটর pস  বলা হেয়েছ। eখােন বলা 
হেয়েছ, হযরত ibাহীম ei কথাgেলা মুতীপূজারীেদর কােছ বেলেছন য, তারা য মূিতgেলা 
তির কের, সgেলা হেc, আlাh র akম সৃি । আর আlাh তামােদরেক সৃি  কেরেছন, আর 
তামরা মূিত তির করছ।”  

ei আয়াতিটেক pস  থেক আলাদা কের দেখেছন বেলi, eকজন িবিশ  আেলম ঈমাম 
গাjালী ei aথ কেরেছন য, আlাh আপনােক সৃি  কেরেছন আর যািকছু আপিন কেরন, সবi 
আlাh হেত হয়। eভােব কারআেনর সমথন আিব ার কের, ei ধমতttীয় ধারণা pকাশ করা 
হেয়েছ য, মানুষ ভােলামn যা-িকছু কের তা আlাh িনেজi তা মানুষেক িদেয় করান।13 

 

 গাটা pস  
কখেনা কখেনা গাটা pস  িনেয় আেলাচনার সমেয়, আমােদর eকi িবষেয় aন  aধ ােয় বলা 

বাক gেলা anভূk করা uিচত। জদােনর aধ াপক হাসান আbাল ফাতাহ কাটকাট তঁার লখা “িদ 
eেপাসল oয়াজ নান িবেফার িহজ বাথ” বiেয়র মানার আল-iসলাম নামক pবেn14 eর 
uদাহরণ পাoয়া যায়। িতিন eিট দিখেয়েছন, হজরত মাহাmেদর জেnর আেগi তঁার আগমন 
সmেক িকতাবুল মাকাdেস ভিবষ dাণী করা হেয়েছ। aধ াপক সােহব তoরােতর িdতীয় িববরণ 
িসপারার 18:18-19 আয়ােতর udৃিত িদেয়েছন। eখােন বলা হেয়েছ,  

 “আিম [আlাh ] তােদর ভাiেদর মধ  থেক তােদর জন  তামার মত eকজন নবী দঁাড় 
করাব। তার মুখ িদেয়i আিম আমার কথা বলব, আর আিম যা বলেত তােক hকুম দব স তা-i 
তােদর বলেব। সi নবী আমার নাম কের য কথা বলেব কu যিদ আমার সi কথা না শােন, 
তেব আিম িনেজi সi লাকেক দায়ী করব।” 

                                                 
13 Dr. Daud Rahbar, e, জ িbল, লiেডন, 1960, পৃ া-20 
14 জানুয়াির- ফbrয়াির-1981, পৃ া 56-57 
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িdতীয়তঃ িdতীয় িববরণ িসপারার 34:10 আয়ােতর কবলমাt eকিট aংশ udৃত কেরেছন যা 
িনেm uেlখ করা হেলা।  

“আজ পযn বিন-iসরাiলেদর মেধ  মূসার মত আর কান নবীর জn হয় িন-।” 

পের িতিন ei বাক  d' টােক eকেt সংে িপত কের বেলেছন: 

ক)  আlাh oয়াদা কেরেছন য, হজরত মূসা (আঃ)-eর মেতা আেরকজন নবীেক uৎপn 
করার জন  

খ)  িকnt িdতীয় িববরণ িকতােবর শেষ ei মnব  করা হেয়েছ য, হজরত মূসা (আঃ)-
eর মেতা আর কােনা নবীর iসরাiেলর বংেশ জn হয়িন।  

pথমতঃ aধ াপক কাটকাট ei িসdােn পঁৗেছেছন য, “ যেহতু iসরাiলীেদর মেধ  হজরত 
মূসা (আঃ)-eর মেতা আর কােনা নবীর জn হয়িন; “তােদর ভাiেদর” ei বাকাংশ dারা হজরত 
iসমাiেলর বংশধরেদর বুঝােনা হেয়েছ। হজরত iসহােকর বংশধরেদর বুঝােনা হয়িন। আর eিট 
হেc, হজরত মাহাmেদর আগমন সmেক oহী। 

ei aনুমান সিঠক িক-না তা যাচাi করার জন  “তােদর ভাiেদর” ei বাক াংশ সmেক 
আমােদর জানেত হেব; তৗরাত পাঠ কেরi আমরা তা জানেত পাির। সখােন হজরত মূসা (আঃ)-
eর সmেক কী বলা হেয়েছ? যখন আমরা pস  পরীkা কির, তখন আমরা দিখ য, সখােন 
আেরা তথ  রেয়েছ, যা আমােদর জানা দরকার। িdতীয় িববরণ িসপারায় 18:15-19 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

 “ তামােদর মাবুদ আlাh তামােদর মধ  থেক, তামােদর ভাiেদর মধ  থেক তামােদর 
জন  আমার মত eকজন নবী দঁাড় করােবন। তঁার কথামেতা তামােদর চলেত হেব। তুর 
পাহােড়র িনকট যিদন তামরা সকেল মাবুেদর সামেন জমােয়ত হেয়িছেল স’িদন তামরা 
তামােদর মাবুদ আlাh র িনকট তাi চেয়িছেল। তামরা বেলিছেল,’ আর আমরা আমােদর 

মাবুদ আlাh র কথা নেত িকংবা ei মহান আgন দখেত চাi না; তা হেল আমরা মারা যাব।’  

 “মাবুদ আমােক বেলিছেলন,’ তারা ভােলাi বেলেছ। আিম তােদর ভাiেদর মধ  থেক 
তােদর জন  তামার মেতা eকজন নবী দঁাড় করােবা। তার মুখ িদেয়i আিম আমার কথা বলেবা, 
আর আিম যা বলেত তােক hকুম দেবা স তাi তােদর বলেব।” iত ািদ    

আমরা যখন ei আয়াতgেলা পিড়, আমরা দিখ যঁারা তঁার সােথ তুর পাহােড় আlাh র 
আoয়াজ েনিছেলন হজরত মূসা (আঃ) বিন- iসরাiেলর সi সব লাকেদর কােছ কথা 
বেলিছেলন। আর আlাh তঁােদরেক বেলিছেলন, তঁারা যা চেয়েছ, িতিন তঁােদরেক তাi দেবন। 

সুতরাং, “তােদর ভাiেদর” বলেত কবলমাt তঁােদরেকi বুঝােনা হেয়েছ যসব ihদী সখােন 
uপিsত িছল, তঁারাi তঁার ভাi। যিদ িবষয়িট eখনo s  না হয়, তেব আমরা আেগর aধ ােয় 
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দখেবা। সখােন খুব s  কের বলা হেয়েছ “ তামােদর ভাiেদর মধ  থেক” তারপর 
যথাযথভােব eর aথ করা হেয়েছ। 17:14-15 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ তামােদর মাবুদ আlাh য দশিট তামােদর িদেত চােcন, সখােন িগেয়-যখন তামরা 
বলেব, ‘আমােদর আেশপােশর জািতgেলার মেতা eেসা, আমরা আমােদর জন  eকজনেক 
বাদশাh  িহেসেব বঁেছ নi,’ - স যন তামােদর iসরাiলীয় ভাiেদর মেধ  eকজন হয়। য 
তামােদর ভাi নয় eমন িভn জািতর কােনা লাকেক তামরা তামােদর বাদশাহ করেব না।” 

eখােন বাকাংশ “ তামার ভাiেদর মধ  থেক” বলেত s ভােবi iসরাiলী ভাiেদর বুঝােনা 
হেয়েছ, হজরত iসমাiেলর বংশধরেদর কথা eখােন বলা হয়িন। 

eছাড়াo বলা যায়, কারআেনo eকi aেথ বুঝােনা হেয়েছ। শষ মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা 
আল-আ’রাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 7:65, 73 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

‘আদ জািতর িনকট আিম uহােদর াতা হূদেক পাঠাiয়ািছলাম। স বিলয়ািছল.’ হ আমার 
সmpদায়, ! তামরা আlাh র iবাদত কর.-।” 

ছামুদ জািতর িনকট তাহােদর াতা সািলহেক পাঠাiয়ািছলাম-। 

মুহাmদ হািমdlাহ ফরাসী ভাষায় aনুিদত কারআন15 eকিট িটকায় বেলেছন,  

 “আরবী শb “আখ” বলেত ভাi o eকi গােtর সদস  ei uভয় aেথi বুঝােনা 
হেয়েছ।” 

িহbr ভাষায়o ভাiেক “আখ” বলা হয়। eবং eেক uভয় aেথ ভাi o গােtর সদস  িহেসেব 
aথ বুঝােনা হেত পাের। তৗরাত শরীেফর িdতীয় িববরণ িসপারায় oপেরর udৃত aংেশ eেকবাের 
eকi aেথ ব বহার করা হেয়েছ- তখন eমন eকজেনর কথা বলা হেয়েছ, িযিন eকi গােtর 
সদস । আlাh s ভাষায় বিন- iসরাiলীেদর বেলেছন, “আিম তাহােদর ভাiেদর মধ  থেক, 
তামার আপন গাt থেক aথাৎ তামােদর বিন- iসরাiলী ভাiেদর মধ  থেক।” 

আমরা যখন তৗরাত শরীেফর িdতীয় িববরণ িকতােবর িdতীয় aংেশ udৃত 34:10-12 
আয়াতgেলা পিড়, আমরা দিখ য, সিঠক aথ বুঝার জন  pসে র আেরা বশী pেয়াজনীয়তা 
রেয়েছ। eখােন আমরা পিড়,  

 “আজ পযn iসরাiলীয়েদর মেধ  মূসা (আঃ)-eর মেতা আর কােনা নবীর জn হয়িন যার 
কােছ মাবুদ বnুর মেতা সামনা সামিন কথা বলেতন। মাবুদ মূসা (আঃ) ক িমশর দেশ ফরাuন 
o তঁার কমচারী eবং তঁার সারা দেশর oপর য সমs করামিত-িনশানা o করামিত কাজ 
করার জন  পািঠেয়িছেলন সরকম কাজ আর কu কেরিন। সমs iসরাiলীেদর চােখর সামেন 

                                                 
15 Le Coran, Le Club Français du Livre, 1959. 
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মূসা য মহাশিk দিখেয়িছেলন িকংবা য সমs ভয়-জাগােনা কাজ কেরিছেলন তা আর কu 
কখনo কেরিন।” 

ei িবষয়িট তoরােতর মারী িসপারার 12:6-8 আয়ােত আেরা িবশদভােব ব াখ া করা 
হেয়েছ: 

 “মাবুদ বলেলন,’ তামার আমার কথা ন- তামােদর মেধ  কােনা নবী থাকেল আিম 
মাবুদ, দশেনর মধ  িদেয় িনেজেক তার কােছ pকাশ কির আর কথা বিল sেpর মধ  িদেয়। িকnt 
আমার গালাম মসূার সােথ আিম তা কির না- তার সােথ সামনা সামিন পির ারভােব কথা 
বিল-।” 

ei pস  কী পাথক  তুেল ধেরেছ। eিট আমােদর বেল য, হজরত মূসা (আঃ)-eর কী aনন  
বিশ  িছল, কীভােব সi সময় পযn aন ান  নবীেদর চেয় হজরত মূসা (আঃ) আলাদা িছেলন। 

eখােন মাবুদ তঁােক eমন eকজন নবী বেলেছন, যঁােক িতিন বnরু মেতা জানেতন, যঁার সােথ িতিন 
সামনা সামিন কথা বলেতন। 

eখােন আেরা দখা যায় য, িকতাবুল মাকাdেসর বাণীেক কারআন সমথন কেরেছ। সূরা 
িনসা (নারী), 4:163-164 আয়ােত হজরত মূসা (আঃ)-eর eকi বিশ  যথাযথভােব বিণত 
হেয়েছ। সখােন বলা হেয়েছ,  

“ তামার িনকট oহী pরণ কিরয়ািছ যমন নূহ o তাহার পূববতী নবীগেণর িনকট pরণ 
কিরয়ািছলাম, ibাহীম, iসমাiল, iসহাক, iয়াকুব o তাহার বংশধরগণ ঈসা, আiয়ুব, iuনুস, 
হাrন o সুলায়মােনর িনকট oহী pরণ কিরয়ািছলাম eবং দাuদেক জবুর িদয়ািছলাম- মূসার 
সােথ আlাh সাkাৎ বাক ালাপ কিরয়ািছেলন (  তাকলীমান)।” 

আমরা দেখিছ য, হজরত মূসা (আঃ) ক আলাদা তািলকায় রাখা হেয়েছ। হজরত মুহাmদ 
(দঃ) o aন ান  নবীেদর চেয় হজরত মূসা (আঃ) আলাদা। কারণ, হজরত মূসা (আঃ)-eর সােথ 
আlাh সরাসির আলাপ কেরেছন।  

ei কথা সবাi জােন য, মkাবাসীেদর কুফরী সmেক হজরত মুহাmদ (দঃ) eকজন 
সতককারী িহেসেব সতক কেরেছন। িকnt কারআন কখেনা ei দাবী কের না য, িতিন হজরত 
মূসা (আঃ)-eর মেতা মােজজা কেরেছন। aথবা আlাh তঁার সােথ মুেখামুিখ কথা বেলেছন।16 
aথবা সরাসির তঁােক জানেতন। 

                                                 
16 যেহতু হযরত মূসা eকমাt নবী, িযিন d’িট aবশ পূরণীয় শত পূরণ কেরেছন, ঈসা মসীহ pায় 50িটরo বশী  মােজজা 
কেরছন। আরo বলা যায় য, মাক 1:32-34; eবং 7:53-56; লূক 10:1,17 eবং মিথ 15:29-31 বেল য, িতিন aেনক 
লাকেক সুস' কেরেছন aথবা বলা যায় , যারা তঁার কােছ eেসেছ, তােদর সবাiেক সুস' কেরেছন। আlাh তঁােক মুেখামুিখ 

জানেতন, iuেহাnা 1:1,18, বেলেছ, ঈসা মসীহ িছেলন আlাহর কালাম (  ,। ঈসা মসীহ rেতi আlাহর সােথ িছেলন(א
বেহেস- আেরাহন করার পের িতিন িপতার কােল আেছন। 
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সুতরাং, যিদ দাবী করা হয় য, ei আয়াতgেলা হজরত মাহাmেদর আগমন সmেক বলা 
হেয়েছ, aথাৎ বিন-iসরাiেলর মেধ  কােনা নবীর আগমেনর কথা বলা হয়িন, তাহেল বলেতi হয় 
য, aধ াপক কাটকাট কারআেন o িকতাবলু মাকাdস uভয় িকতােব বিণত pস  aবjা 

কেরেছন।  

িসdাn 
সুতরাং, কবলমাt eকিট পথ খালা আেছ, পুরােনা যুেগর কােনা শেbর বা বাক াংেশর নতুন 

aথ pিতি ত করেত হেল, eকজনেক aবশ i য সমেয় লখা সi সমেয় ব বhত শbিটর নতুন 
ব বহার কিবতা, িচিঠ বা সরকারী দিলল থেক uদাহরণ িদেত হেব; - pথম শতাbী হেc iি ল 
শরীফ ব বহারকারীেদর জন  আর pথম িহজরী হেc মুসলমানেদর জন । eিট সাধারণতঃ সi 
সমেয় ঘেট যখন সi সমেয় কােনা নতুন দিলেলর uৎস খঁুেজ বর করা হেল। uদাহরণ িহেসেব 
আমরা নিজ মািটর ফলেকর কথা বলেত পাির। egেলা পাড়া মািটর তির, যা 1500 ী পূবােb 
লখা হেয়িছল। হযরত ibািহেমর সমেয় পালনীয় pথা কমন িছল, তা ei কাদা মািটর 

ফলকgেলা আমােদরেক জানেত সাহায  কের। 

িdতীয়তঃ আমরা যখন িকতাবুল মাকাdস, কারআন বা aন ান  বi বা দিলল থেক িকছু 
udৃত কির, সi সমেয় সi িবষেয়র oপের লখা আমােদর সমs pস i udৃত করা uিচত। 
eকজন ী ান িহেসেব আিম aবশ i সমান সততার সােথ যভােব িকতাবুল মাকাdেসর আয়াত 
udৃত কির, তমিনভােব কারআেনর আয়াত udৃত করেবা। আবার aন িদেক eকজন মুসলমান 
যভােব কারআেনর আয়াত udৃত কেরন, সভােবi তঁার সমান সততার সােথ িকতাবুল 
মাকাdেসর আয়াত udৃত করা uিচত। 

আমরা যখন আlাh র কালাম িনেয় আেলাচনা কির তখন eকিট শেbর aথ পিরবতন করা 
aথবা pসে র বাiের কােনা িকছু udৃত করা s তঃi eকিট grতর িবষয়। আসেল তা হেc, 
আlাh র কালাম পিরবতন কের আমার “িনেজর” শb বসািc। কম কের হেরo বলা যায় য, eিট 
হেc eক ধরেণর aেথর পিরবতন (আল-তাহিরফ আল-মানাoয়ী) eক ধরেনর িমেথ  কথা বলা, 
আর ei কাজিটর জন  ihদীেদরেক কারআেন দাষী করা হেয়েছ; আর হেত পাের - eিট eক 
ধরেনর aংিশবাদী ( אিশরক) কাজ aথাৎআিম eবং আমার ধারণােক আlাh র কালােমর সােথ 
যাগ করিছ। সতুরাং, পাক-িকতােবর কােনা িবষয় udতৃ করার সমেয় সততার সােথ গাটা pস  

তুেল ধরেত আমরা aবশ i চ া করেবা। 
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িdতীয় aধ ায় 

ডঃ বুকাiিলর িনজs pাথিমক aনমুান 
 

সবpথেমi ডঃ বুকাiিল দাবী কেরেছন য, “pিতিট িবষেয় িতিন সmণূ িনরেপk দৃি ভংগী 
িদেয় দেখেছন।-une objectivite totale...sans le moindre exclusif.” িতিন বেলেছন,  

“সmণূ িনরেপk দৃি ভংগী িনেয়, পূবতন যাবতীয় ধ ান-ধারণা পিরহার কেরi আিম সবpথম 
কারআেনর বাণীসমূহ পরীkা-িনরীkায় bতী হেয়িছলাম।-eরপর আিম িকতাবুল মাকাdেসর 

পুরাতন িনয়ম o iি ল শরীফ-নতুন িনয়েমর সুসমাচারgেলার oপর আিম আমার গেবষণা তথ  
পরীkা-িনরীkা চালােত r কির। eেkেto আিম আেগর মেতাi িনরেপk দৃি ভংগী বজায় 
রািখ।1 

িতিন জার িদেয় বেলেছন, িতিন কােনা সৃি  o jান সmিকত দশনিবদ া িনেয় কথা বলেবন 
না; বরং িতিন সত  িবষয়gেলা িনেয়i r করেবন। িতিন মেন কেরেছন, য- কu ei 
সত িবষয়gেলা থেক আেরাহী পdিতেত িনেজর ধারণা গেড় তুলেত পারেবন। eখােন সi 
লাকেক udুd করার দরকার নi য, আেগ থেকi কােনা িবষয় তােক মেন িনেত হেব। 

ei িবষয়িট, aবশ i িবংশ শতাbীর সামািজক িবjােনর ei আিব ারেক aবjা করা হেয়েছ 
য, “গতানুগিতক” o য সত  ব খ ার করা যায় না, eমন সত  িবষয় বলেত আর কােনা িকছু 
নi। ei িবষয়িট জনাব কুন, তঁার বi “িদ াকচার aব সাiিnিফক িরভুলসন” নামক বiেয় 

বেলেছন। eমনিক িবjােনর kেt “সেত র” ব াখ া eকজেনর পূব থেকi সৃি  o jান 
সmিকত দশনিবদ ার কাঠােমার oপর িনভর কের। িতিন িলেখেছন,  

pকৃিত িবjানীরা বারবার eিট দিখেয়েছন য, eকদল তেথ র oপর িভিt কের eকািধক 
তtt গিঠত হেত পাের। 2 

আেগর যুেগর পি েতরা ei ধারণােক sীকার কেরেছন। জমস oর, 1905 সােল িবডারম ান 
নামক eকজন জামান ধমতttিবেদর কথা udৃত কের িলেখেছন,  

“eিট সিত  নয়, িকnt চােখর বািলর মেতা, যিদ কu দৃড়rেপ দাবী কের য, মতবাদগত 
কােনা িবষয় আেগi মেন না িনেল pাথিমক aনুমান বা বিসক eসাmসন, pকৃত বjািনক o 

ঐিতহািসক সমােলাচনা agসর হেত পাের বা হoয়া uিচত-pিতিট ছাt ঐিতহািসক 
তদngেলা, িকছুটা সীিমত সংjার মেধ  িনেয় আসেব, egেলা eমন নমনীয় হেব, যা 

                                                 
1 La Bible, Le Coran, et la science, Dr. Maurice Bucaille, Edition Seghers, Paris 1976. পৃ া-viii 
2 Thomas S. Kuhn, 2nd Ed., Univ. of Chicago Press ,1970, p 76. 
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ঐিতহািসকভােব সmব, আর egেলা হেc সi ছােtর জন  মতবাদগত আেগi মেন নয়ার 
িবষয়।3 

ডঃ বুকাiিলর সmণূ িনরেপk হoয়ার দাবী তার িনেজরi কতgেলা িবষয় যা িতিন আেগi 
মেন িনেয়িছেলন, তা বািতল কেরেছ। সুতরাং, আমরা তঁার চারিট pাথিমক aনমুান বা বিসক 

eসাmসন দখেবা o তােদরেক আেলােত বর কের আনেবা, যােত pিতিট পাঠক তা বুঝেত পাের। 

1. িবjান হেc সমs িকছুর মাপকািঠ 

 ডঃ বুকাiিলর pথম িবষয় যা িতিন sীকার কের িনেয়েছন, তা হেc, পাক-িকতাব o িবjােনর 
মেধ , কানিটেক সত  rেপ সমথন করা হেব তাi হেc pাথিমক মাপকািঠ, আর eর সাহােয i 
আমরা পাক কালােমর pামািণকতা িবচার করেত পাির। ei কথার মেধ  িকছুটা সত  রেয়েছ। িকnt 
eকিট p  aবশ i করা যায় য, কান পযােয়র মেতর িমল eখােন pেয়াজন? কী পযােয়র 
বjািনক িনভুলতার eখােন দরকার? 

যেহতু pেত েকi জােন য, বjািনক jান aতীেত বhবার পিরবিতত হেয়েছ। ডঃ বুকাiিল 
িনেজ তা sীকারI কেরেছন। আর ei কারেণ িতিন তঁার বiেয়র মূল uপাদান িহেসেব িনেচর 
সংjািট uেlখ কেরেছন: 

 “e’িবষেয় eকিট কথার oপের আমরা িবেশষ grt আেরাপ করেত চাi- আর তা হেলা, 
সাiিnিফক ডাটা বা বjািনক তথ -পিরসংখ ান বলেত আমরা সi সত েক বুঝােত চেয়িছ, যা 
বjািনক পরীkা-িনরীkা dারা সেnহাতীত ভােব সুpিতি ত। ei িবেবচনায় ব াখ ামূলক সi 

সব িথoরী বা িসdাn বাদ দoয়া হেয়েছ- যসব িথoরী eকদা কােনা pাকৃিতক িবষেয়র ব াখ া 
িবে ষেণ pেয়াজনীয় বেল িবেবিচত হেতা। িকnt িবjােনর unিতর সােথ সােথ সgেলার 
uপেযািগতা হািরেয় গেছ। ei কথার dারা যা বলেত চািc, তা হেল, আিম ধুমাt সi 
বjািনক সত েকi িবচােরর মাপকািঠ িহেসেব gহণ করিছ, যা aখnনীয় eবং 

aিবসmািদতভােবi সত । আর যসব িবষেয় িকছু আংিশক বা aসm ূণ তথ  তুেল ধেরেছ, সi 
kেt কবল ততটুকু gহণ কেরিছ- যতটুকু বjািনকভােব সুpিতি ত eবং যতটুকুর ব বহাের 

ভুেলর কােনা আশ া নi।4 

িবjান সmেক ডঃ বুকাiিলর ei সংjা িনেয়i আমরা ভােলাভােবi আমেদর িবতক r 
করেত পাির। িকnt eিট eিট eমন eকিট ধারণার সৃি  কের য, পািনর গিত চk, মহাকাশ 
পদাথিবদ া, বা rণিবদ ার oপের িবjােনর সীমাবdতা রেয়েছ। 

                                                 
3 Old Testament Critics, Thomas Whitelaw, Kegan, Paul, Trench, Trubner, & Co , Ltd., London, 1903, p 
172. 
4 ডঃ বুকাiিল, oপের uেlিখত পুsক, পৃ া-vii 
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আমরা যখন িবjান শেbর মূল খঁুিজ (ডঃ বুকাiিল ei ধরেনর কাজ পছn কেরন) তখন 
আমরা দিখ য, eিট ল ািটন scientia শb থেক eেসেছ, eর aথ হেc jান। সুতরাং, 
আমােদর িবjান শb িনেয় আেলাচনার সমেয় aবশ i সi িবষয়gেলা anভূk করেত হেব, 
যgেলা আমরা “জািন”। eর মেধ  aবশ i থাকেব পরাত ীয়ু , ঐিতহািসক সত সমহূ, eর 
পাশাপািশ থাকেব কীভােব পবতসমহূ €তির হেয়িছল। eমনিক িনিদ  কত েলা ধম য় সত সমহূ 
থাকেত পাের, যমন যসব oহী পণূ হেয়িছল, তা aবশ i আমােদর িবেবচনা করেত হেব। 

তারপর, িতিন 8 পৃ ায় িতিন তঁার সংjােক আেরা সংsার কের িতিন িলেখেছন,  

 “ধেমর সােথ িবjােনর ei য িবেরাধ, তা িকnt শািbক aেথi ধমীয় িবষয় সংkাnt কােনা 
িবেরাধ নয়।”  

আবারo আিম িনেজ ডঃ বুকাiিলর ei pেচ া aথাৎ আেলাচনার ktেক সংেkিপত করা eবং 
“শািbক aেথi ধমীয় িবষয় সংkাnt কােনা িবেরাধেক” বাদ দoয়ার ব াপাের আিম eকমত নi। 
লখা o পড়ার eকমাt কারণ হেc, তঁার বi হাক বা ei বi-i হাক, ধমীয় সত েক খঁুেজ বর 

করা। 

আসল p  হেc, “আlাh িক আেছন?” যিদ থােকন, “কীভােব আমরা তাঁেক জানেত পাির o 
তঁার সােথ সmক sাপন করেত পাির? 

eকিট pাণীিবদ া বা রসায়ণ বiেয়র মেধ  কােনা ভুল নাo থাকেত পাের, িকnt ei বigেলা 
আlাh সmেক আমােদর িকছুi বেল না। 

কখেনা কখেনা বjািনক jান o ধমীয় কােনা িবষয় যা আমরা sীকার কের নi, eকিটর 
aপরিটর িবপরীত। ei ধরেনর কােজর uদাহরণ িহেসেব আমরা 156-158 পৃ া দখেবা, যখােন 
ডঃ বুকাiিল তারা, gহ আর জলn ulািপ  সmেক বেলেছন। িতিন pাথিমক মkী যুেগ নািজল 
হoয়া সূরা আল-সা  ফাত ( ণীবdকারীগণ) 37:6 আয়ােতর uেlখ কেরেছন:  

 “আিম িনকটবতী আকাশেক নktরাজীর সুষমা dারা সুেশািভত কিরয়ািছ।” 

s তi ei আয়ােত কােনা সমস া নi, িকnt eখন আমরা pস  দখেবা, eর সােথ 7-10 
আয়াত যাগ কের পড়েল দখা যায়, সখােন বলা হেয়েছ,  

“আিম িনকটবতী আকাশেক নktরাজীর সুষমা dারা সুেশািভত কিরয়ািছ eবং রkা কিরয়ািছ 
pেত ক িবেদrা ্হী শয়তান থেক। ফেল uহারা ud জগেতর িকছু বণ কিরেত পাের না eবং 
uহািদেগর pিত িনিkp হয় সকল িদক থেক - িবতাড়েণর জন  eবং uহািদেগর জন  আেছ 
aিবরাম শািs। তেব কহ হঠাৎ িকছ ু িনয়া ফিলেল জলn ulািপ  তাহার প াৎধাবন কের।” 

eখােন জলn বst সmেক ড. বকুাiিলর মেত egেলা বjািনক সত , eমন rহািনক সেত র-
আlাh o শয়তােনর সােথ egেলা কাজ করেছ বjািনকভােব যা pমাণ করা যায় না। আধুিনক 
িশkায় িশিkত য কােনা ব িk জােনন য, জলn বstgেলা হেc, ulা। সুতরাং, ei কথা বলা 
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যায় য, আlাh eকজন rহািনক সtা, িতিন eকিট rহািনক সtা শয়তােনর িদেক eকিট বs 
িনেkপ করেছন।5 

ডঃ বুকাiিল ei িবষয়িট িনেয় সমস ায় পেড়িছেলন, শেষ িতিন ei কথা বেল িসdাn 
িনেয়েছন, “তেব, eকটা িবষয় eখােন s  য কারআন যখন তঁার বণনায় জাগিতক বstর dারা 
কােনা িবষয় আমােদর বুঝােত চায়, তখন - আধিুনক িবjান আমােদর যতটকু ুjান দান কেরেছ, 

িবেশষতঃ তার সাহােয  আমরা aনায়ােস তা বুেঝ িনেত পাির। িকnt কারআেনর ei বkব  যখন 
িনেভজাল আধ ািtক িবষয় িহেসেব uপsািপত হয়, তখন তার aথ আমােদর কােছ হেয় পেড় 
aেবাধগম  িকংবা রহস ময়। পেরর পৃ ায় িনেচ িতিন িলেখেছন, “eসব িবষয় খুব সmব আমােদর 
আেলাচ  গেবষণার আoতার বাiের।”6 

eেক বjািনক সমস া বলা যায় িক-না স-িবষেয় p  তালা যায়। িকnt আসেল eিট eকিট 
বড় সমস া। eকিট সত  িনেয় সমস া, eমন eকিট সমস া যােক ei কথা বেল eিড়েয় যাoয়া 
যায় ন য, “ কারআন-aেবাধগম  বা as ” aথবা “eসব িবষয় খুব সmব আমােদর আেলাচ  
গেবষণার আoতার বাiের।” ei ধরেনর বkব  সখােন তঁার লখা বাiেবল, কারআন o িবjান 
বi থেক যখােন িবjান o ধম eকসােথ আেলািচত হেয়েছ সi বi থেক আসেল আমরা কী 
পাব বেল আশা করেত পাির? 

ei কারণgেলার জন  আিম জার গলায় বলেত পাির না য, ei বiেয় কবল িবjান িনেয় 
aথবা rহািন িবষয়- যা “আমােদর আেলাচ  গেবষণার আoতার বাiের” তা িনেয়i আেলাচনা করা 
হেয়েছ। ei বi িবjান িনেয় আেলাচনা কেরেছ, িকnt ei বiেয় সi সব সমস াgেলা িনেয়o 
আেলাচনা করা হেয়েছ, যgেলা য কােনা মুসলমান o ী ানেদর মেধ  আেলাচনার মৗিলক 
িবষয়। িকতাবুল মাকাdস সmেক কারআন কী বেল? আসেল িক িকতাবুল মাকাdেস রদবদল 
করা হেয়েছ? কীভােব মুসলমানরা জােনন য, কারআেন রদবদল করা হয়িন? হািদেসর sান 
কাথায়? িকতাবুল মাকাdেস o কারআেন সাফায়াৎ করা সmেক আlাh কী বেলেছন? কীভােব 

আমরা eকজন pকতৃ নবীেক িচনেত পাির? 

                                                 
5 ulা o o ulািপ  িনেয় আমােদর পূণা  আেলাচনা চতুথ aংেশর িdতীয় aধ ােয় দখুন 
6 ডঃ বুকাiিল, oপের uেlিখত বi, পৃ া 158 
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িকতাবলু মাকাdস o কারআনেক  
eকi মাপকািঠ িদেয় মাপা হয়িন 

2. িবংশ শতাbীর ভাষায় িকতাবলু মাকাdেসর কথা বলা pেয়াজন 

ডঃ বুকাiিল িবংশ শতাbীর মাপকািঠেত িকতাবুল মাকাdেসর িবচার কেরেছন, িতিন িকতাবুল 
মাকাdসেক eকিট িবjােনর বi িহেসেব পেড়েছন। যিদ তঁার বুঝার kমতা aনুসাের িকতাবুল 
মাকাdেসর কােনা aংেশ মেন হেয়েছ, সখােন eমন কােনা বjািনক তথ  রেয়েছ, যা িতিন 

বুঝেত পােরনিন, তখন িতিন সgেলােক agহণেযাগ  বেল মেন কেরেছন, তাi sতঃিসdfv‡eB 
ধের িনেয়েছন য, সgেলা আlাh র কালাম নয়। িকতাবুল মাকাdেসর যা-িকছু তঁার কােছ 
“apমাণেযাগ ” মেন হেয়েছ eবং aথবা িমল নi বেল িতিন মেন কেরেছন, তখন িতিন বেলেছন, 
িকতাবুল মাকাdেস য-ভুল রেয়েছ, egেলা হেc তার pমাণ।  

যতkণ পযn না িকতাবুল মাকাdেস আধুিনক বjািনক jােনর সােথ সমnয় করা বা তুলনা 
কের সত তা যাচাi করা যায় না, ততkণ পযn eিট আlাh র কালাম নয়, বড়েজার eেক মানবীয় 
ঐিতহািসক িববরণী িহেসেব বলা চেল। িকতাবুল মাকাdেসর কােনা aংশ সmেক িতিন যা 
বুেঝেছন eবং সi aংশ সmেক তঁার ব াখ ারo সংেশাধন করার pেয়াজন হেত পাের, তা িতিন 
sীকার কেরনিন। কােনা ব াখ া, কােনা খাপ খাoয়ােনার aনুমিত নi। egেলা লখক কবল 
“নানা বাগাড়mের কথার ফুলঝুির ছিড়েয়- কখেনা বা iিনেয় িবিনেয় - aত n চালািকর সােথ 
eকেযােগ আtপk সমথন কেরেছন।”7  

ei ধরেণর মলূ ায়নেক বলা হয় িবেরাধ-পথ। eখােন পাকিকতােবর িবrেd পk নয়া হয় 
আর pচুর চ া করা হয় যন pিতিট ভুল তুেল ধরা যায়। 

 

3. কারআন নািজল হoয়া সমেয়র pচিলত ভাষায় কথা বলেত পাের 

আবারo eখােন ধরা নয়া হেয়েছ য, আধুিনক িবjান খুবi grtপূণ eবং পরম মাণ o পরম 
jান িহেসেব- eর সাহােয  আমরা কারআেনর সত তা যাচাi করা যায়। ei ধারণা sীকার কের 
িনেল, মেন হয় য oপের িকতাবুল মাকাdস সmেক য-কথা বলা হেয়েছ, সেkেto ei তtt 
pেযাজ । িকnt eখােন eকিট পাথক  আেছ,  

সূরা নািযয়াত (আকষণকারী) 79:27-33 আয়াত udৃত করার পের ডঃ বুকাiিল বেলেছন,  

 “আlাh র তরফ থেক মানুেষর জন  pদt ei যসব িনয়ামত, eখােন তা eমন eক ভাষায় 
বিণত হেয়েছ, - য ভাষাটা িছল আরব uপdীেপর সাধারণ কােনা কৃষক িকংবা বdiেনর িনকট 

                                                 
7 oপের uেlিখত বi , পৃ া 250 
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সহজেবাধ । ei বণনার মেধ  িকnt িনিহত রেয়েছ আকাশমnল সৃি র কৗতুহেলাdীপক 
িববরণ।”8 

s তার aভাব আেগ ধরেলo eখােন আর কােনা ভুল বেল ধরা হয়িন। যভােব িতিন দাবী 
কেরেছন, িতিন যখন িকতাবুল মাকাdস থেক udৃিত িদিcেলন; িকnt িতিন pাক- বjািনক যুেগর 
লাকেদর জন  িবেশষ ছাড় িদেয়েছন। eিট িকn pাক বjািনক ভাষায়, কারআেনর িবিভn 

আয়াত আধুিনক িবjােনর বণনায় udৃত করার জন  তঁােক aনুমিত িদেয়েছ। 

ei ধরেনর পথেক “িমেলর পথ” বলা হয়। eিট aথবা পাক-িকতাব o িবjােনর মেধ  িমল 
কের বা সমnয় খুেঁজ। 

ei িবষয়িট sীকার কের িনেয় ডঃ বুকাiিল দাবী কেরেছন য, কারআেনর মেধ  কােনা 
“dেবাধ তা” নi। aবশ i eকিট eকক শেbর aনুবাদ “dবল িবষয় হেত পাের”9 আর আমরা 
oপের আেলাচনার সমেয় দেখিছ য, “জলn বstর” aথ as । িকnt কােনা “dেবাধ ” িকছু 
নi “apমাণেযাগ ” বা “aিমল” নi। সmবতঃ eiজন  য কারo eকজেনর বলা uিচত, আেগ 

থাকেলo eখন আর কােনা “dেবাধ তা” নi। কননা, ডঃ বুকাiিল sীকার কেরেছন,  

“eকারেণi শতাbীর পর শতাbী gজের গেছ, কারআেনর ব াখ াকারক বা তফসীর-
লখকগণ (যােদর রচনা iসলাসী সািহত -সংsৃিতর a েন শীষsানীয় বেল পিরগিণত) কারআেনর 

িবেশষ িবেশষ বাণী বা বkেব র kেt মারাtক ভুল িসdােn uপনীত হেয়েছন। আসেল, oiসব 
ভুল িছল তঁােদর eকাn aিনcাকৃত। কননা, oiসব বাণীর সিঠক aথ o তাৎপয বুঝা স যুেগ 
তােদর পেk সmবi িছল না। oiসব তফসীর- লখেকর সময়কাল gজের যাoয়ার aেনক পের, 
eকাn হােল eেস, - ( য সমেয়র ব বধান আমােদর সময় থেক খুব বশী দূের নয়- ধুমাt সi 
আধুিনক যুেগi eেসi) কারআেনর oiসব আয়াত বা বাণীর সিঠক aনবুাদ o ব াখ া দান করা 
সmব হেc।- eভােব কারআেনর িবেশষ বাণীর জন  পেদ পেদ aপিরহাযভােব pেয়াজন পেড় 
নানািবধ বjািনক তথ  jােনর; আর eভােবi কারআেনর oiসব বাণীর aথ o তাৎপয kেম 
kেম s  হেয় ধরা পড়েত থােক।10 

“aন  কথায়, কারআেনর বাণীেত যা-িকছু রেয়েছ, aতীেত মানুষেক স-সব বাণীর বািহ ক 
aথ o আপাতঃ তাৎপয gহণ কেরi kাn থাকেত হেয়েছ।”11  

ei ধরেনর “dবল” aবsা থেক utরেণর জন  ডঃ বুকাiিল আরবী শেbর নতুন নতুন aথ 
খঁুেজ (আিব ার) বর কের তােক আধুিনক িবjােনর সােথ eকi সািরেত আনার জন  বারবার চ া 
কেরেছন। 

                                                 
8 oপের uেlিখত বi , পৃ া 138 
9 ডঃ বুকাiিলর oপের uেlিখত বi , পৃ া 194 
10 oপের uেlিখত বi , পৃ া 121 
11 oপের uেlিখত বi , পৃ া 122 
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aেনক মুসলমান ছাt - িবেশষভােব যঁারা িবjান িনেয় পড়ােশানা কেরন, তঁারা ডঃ বুকাiিলর 
ei pেচ া দেখ রামাি ত হেবন। িকnt ei িবষয় থেক sীকার করেত হেব য, ঐিতহ বাহী 
মুসলমান তফসীরকারেকরা যারা ভােলা আরবী ব াকরণ o সংsৃিত সmেক জানেতন, তারা 
আধুিনক (িবেশষভােব iuেরাপীয়) বরং udত লাকেদর - তুলনায় কারআেনর সিঠক aথ 
ভােলাভােব বুঝেত পােরনিন। িবেশষভােব যিদo কারআেন জার িদেয় দাবী করা হেয়েছ, 
কারআন কুরাiশ গােtর কথ  ভাষা “s  আরবী” (’আরাবীয়ুন মুবীনুন ) ভাষায় 

নািজল করা হেয়েছ যন তারা বুঝেত পাের। ei pেচ ার পাশাপািশ ডঃ বুকাiিল ব িkগত aেনক 
ব াখ া িদেয়েছন, ei রকম ব াখ া দoয়া কারআন হারাম বা িনেষধ কেরেছ। 

ফলাফল 

pিতিট পাঠকi জােনন য, আমরা যা খঁুিজ, তা pায় সব সমেয় পাi। যিদ আমরা কারআন বা 
িকতাবুল মাকাdস সmেক মেন মেন ei কথা sীকার কের িনেয় পিড় য, eেত ভুল রেয়েছ, 
তাহেল aবশ i আমরা ভুল খঁুেজ পাব। আমরা যিদ eখন “িবেরাধীতার পথ” aনুসরণ কির, তেব 
aবশ i আমরা ভুল খঁুেজ পাব। যিদ আমরা িকতাবুল মাকাdস o কারআন kমাসুnর মন িনেয় 
পড়ােশানা কির, eবং আশা কির আlাh o তঁার িবjান eকমত হেব, তাহেল আমরা “িমেলর পথ” 
aনুসরণ করিছ। আর তাহেল আমরা খুব কমi -সmবতঃ d-eকিট ভুল খঁুেজ পাব। যিদ আমরা 
aবsা aনুযায়ী িবjান o aথবা পাককালাম িশিথলভােব ব াখ া কির, তাহেল আমরা য িমল 
খঁুজিছ তা আমরা খঁুেজ পাব। 

ডঃ বুকাiিল িকতাবুল মাকাdেসর kেt, “িবেরাধীতার পথ” আর কারআেনর kেt “িমেলর 
পথ” ব বহার কেরেছন। তঁার ei ধরেনর আচরেণর uদাহরণ িহেসেব আমরা িকতাবুল 
মাকাdেসর সৃি -তেttর িবষয় uেlখ করেত পাির। িতিন pথম aধ ােয় e’িবষেয় আেলাচনা 

কেরেছন। িতিন িলেখেছন,  

 “সৃি র িবিভn পযায় uেlখ করেত িগেয়, - eক সpােহর য কাজ তঁারা দিখেয়েছন, 
বjািনক িবচাের তার কােনা িভিt খঁুেজ পাoয়া কিঠন। িকnt ei িবষেয় মানুষ eখন 

পিরপূণভােব জােন য, pিতিট পযােয় সৃি র জন  সুদীঘ সমেয়র pেয়াজন হেয়েছ। -তাi যিদ 
হয়, তাহেল আমােদর aবশ i ভেব দখেত হেব য, সpােহর ei িহসাবটা িক আসেলi 
িদনkেণর িহেসেবর মেধ  সীমাবd, নািক eর aথ কারআেনর বণনা মাতােবক কােনা aিনিদ  
কাল? সpােহর বা িদেনর িহসাব যিদ সi aিনিদ  কাল বেল ধরা হয়, তাহেল স kেto 
iমামেদর রিচত িকতাবুল মাকাdেসর eতদসংkাn বণনা আেরা বশী কের agহণেযাগ  হেয় 
পেড়।”12 

                                                 
12 oপের uেlিখত বi , পৃ া 27-28 
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e’ভােব িতিন pথম aধ ােয় ei সmাবনার কথা sীকার কেরেছন য, িকতাবুল মাকাdেসর 
িদন বলেত eকিট aিনিদ  সময়কাল বুিঝেয়েছ। িকntিতিন যখন আেরকবার eকi িবষয় িনেয় 
তৃতীয় aধ ােয় কারআেনর সােথ সmিকত কের আেলাচনা করার সমেয় িতিন বলেছন,  

“িকতাবুল মাকাdেসর ei ‘িদেনর’ ব াখ ায় যা বলা হেয়েছ, তােত দখা যােc, পৃিথবীর য 
কােনা িদন মানুেষর দৃি েত eক সূেযাদয় থেক আেরক সূেযাদয় পযn।”13 

িতিন আেগ য-কথা sীকার কেরিছেলন, aথাৎ িকতাবুল মাকাdেস িদন বলেত eকিট 
সময়কাল বুিঝেয়েছন - যা বjািনক দৃি েকাণ থেক gহণেযাগ , পের িতিন তা ভুেল গেছন। িতিন 
eখন দৃড়তার সােথ বলেছন, িকতাবুল মাকাdেস িদন বলেত 24 ঘnার িদন বুঝােনা হেয়েছ, যা 
বjািনক দৃি েকাণ থেক gহণেযাগ  নয়, আর e’ভােব “pমািণত” হেc য, eখােন “বড় ভুল” 

রেয়েছ। 

পেরর পৃ ায় িতিন িতিন আরবী শb “  iয়ায়ুম” যার aথ িদন িনেয় আেলাচনা কেরেছন। 
িতিন কারআন থেক dিট আয়াত udৃত কের বেলেছন য, eর aথ সময় কাল হেত পাের।14 

 িতিন িলেখেছন,    

 “ei ‘সময়কাল’ বাঝােত ‘iয়ায়ুম’ শbিট কারআেনর aন খােনo ব বhত হেয়েছ। যমন, 
সূরা সাজদা (pিণপাত) 32:5:-' 

- সময়কােলর’ (iয়ায়ুম) মেধ  যাহার িহসাব তামােদর গণনায় সহs  

বৎসর।” (uেlখ  য, ei 5নং আয়ােতর আেগ ছয়িট সময়কােলর মেধ  িব সৃি র য-
কথািট বলা হেয়েছ, eটাi হেc সi সময়কােলর সিঠক িহসাব)। bােকট ডঃ বুকাiিল িনেজ 
িদেয়েছন।- সূরা মা’আিরজ ( সাপানে ণী) 70:4 আয়ােতo বলা হেয়েছ: 

“- eমন eক িদেন (iয়ায়ুম) যাহার পিরমান পািথব গণনায় 50 হাজার বৎসর।”  

যতkণ পযn আমরা আয়াতgেলা য pসে  নািজল হেয়িছল তা না দআ পযn ei কথাgেলা 
আমােদর খুবi pভািবত কের। মkী সমেয়র মধ ভােগ নািজল হoয়া সূরা আল-সাজদা (pণীপাত) 
32:4-5 আয়াত পাঠ কির, সখােন বলা হেয়েছ,  

 “আlাহ, িতিন আকাশমnলী, পৃিথবী o uহািদেগর anবতী সমs িকছু সৃি  কিরয়ােছন ছয় 
িদেন। aতঃপর িতিন আরেশ সমাসীন হন। িতিন ব িতত তামািদেগর কােনা aিভভাবক নi 
eবং সাহায কারীo নাi; তবু িক তামরা uপেদশ gহণ কিরেবনা? িতিন আকাশ থেক পৃিথবী 
পযn সমুদয় িবষয় পিরচালনা কেরন, aতঃপর eকিদন সমs িকছুi তঁাহার সমীেপ সমুিtত 
হiেব- য িদেনর পিরমান হiেব তামািদেগর িহেসেব সহs বৎসেরর সমান। 

                                                 
13 oপের uেlিখত বi , পৃ া 134 
14 oপের uেlিখত বi, পৃ া 135 
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আর মkী যুেগর pথম িদেক আল-মা’আিরজ 70:4 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ ফেরশতা eবং rh  আlাh র িদেক udগামী হয় eমন eকিদেন তাহা পািথব প াশ হাজার 
বৎসেরর সমান।” 

আমরা যখন ei আয়ােতর pস  দিখ, আমরা দিখ য, ei িদনgেলা হেc, িবেশষ rহািন 
িদন। ei uভয় আয়ােতi িকয়ামেতর িদনgেলার কথা বেলেছ। আর িdতীয়িটেত ফেরশতা o 
rেহর আlাh র িদেক udগামী হoয়ার কথা বলা হেয়েছ। eেদর কােনািটo pমাণ কের না য, 
যঁােদর কােছ হজরত মুহাmদ (দঃ) িহজরেতর আেগ pচার কেরেছন সi মkাবাসীরা “iয়ায়ুম” 
বলেত কী বুঝেতন। আসেল, িবেশষ সংjার pেয়াজন হেত পাের কারণ সাধারণ aেথ eেক িদেনর 
বলা বা 24 ঘnার িদন বুঝােনা হেয়েছ। আবারo eখােন আমরা দিখ য, কােনা আয়ােতর 

ব াখ ার জন  pসে র pেয়াজনীয়তা aপিরসীম। 

তেব, যেহতু ei আয়াতgেলােত আরবী শb “iয়ায়ুম” বলেত eখােন সময় কাল িহেসেব 
ধের নয়া হেয়েছ, তাi আসুন, আমরাo তা মেন নi আর sীকার কির য, কারআন o আধুিনক 
িবjােনর সােথ সমnেয়র জন i তা করা হেয়েছ। 

িকnt যিদ ডঃ বকুাiিল “iয়ায়ুম” শেbর ei aথ কারআেনর জন  gহণ করেত চান, তেব 
কন িতিন িকতাবুল মাকাdস থেক ei আয়াত udৃত করেবন না? 

“আlাh র সi eকi কালাম dারা eখনকার আসমান o dিনয়া আgেন পুিড়েয় ফলার জন  
জন  রাখা হেয়েছ; আlাh র pিত ভিkহীন লাকেদর িবচার o ংেসর িদন পযn তা রkা করা 
হেc। িকnt িpয় ভাiেয়রা, ei কথািট ভুেল যo না য, pভরু কােছ eকিদন eক হাজার 
বৎসেরর সমান eবং eক হাজার বৎসর eকিদেনর সমান-িতিন তামােদর pিত ধয ধরেছন, 
কারণ, কu য ংস হেয় যায়, eটা িতিন চান না, বরং সবাi যন পাপ থেক মন িফরায় eটাi 
িতিন চান।” (2 িপতর 3:7-9) 

ei কথাgেলার eকিট rহািন aথ আেছ। িকয়ামেতর িদন সmেক eখােন বলা হেয়েছ। য 
কােনা িদক িদেয়i ei কথার সােথ কারআেনর aেথর সmণূ িমল রেয়েছ। 

“ জেনিসস oয়ান en িদ aিরিজন aব িদ আথ” বiেয় িনuম ান o আিকলম ান িলেখেছন,  

“আমরা iংেরজরা যভােব িদন বুিঝ e ছাড়াo aন  aথ তা বুঝােনা হেয়েছ, eটা দখােনার 
জন  য িহbr শb “iয়ুম” বা িদন শb িনেয় ব াপক গেবষণার pেয়াজন নi, pায় সমেয়i eর 
aথ সূয uঠার পর কােজর সময়েক বুঝােতা। মাটামুিট ভােব বলা যায়, ঋতুর oপর িনভর কের 
বােরা ঘnা সময় (পয়দােয়শ 1:5, 1:14ক) aন  সমেয় রাত-িদন িমেল 24 ঘnা সময় 
বুিঝেয়েছ (পয়দােয়শ 1:14খ, মারী 3:13); খুব কমসমেয়i iয়ুমেক দীঘ সময় বুঝােনার জন  
ব বhত হেয়েছ (পয়দােয়শ 2:4, হদােয়তকারী 12:3)।15 

                                                 
15 Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1977, p 61. 
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 কন ডঃ বুকাiিল ei শেষর আয়াতgেলােক বাদ িদেয়েছন? পয়দােয়শ 2:4 আয়ােত 6িদন 
সৃি -কাজ শষ করার পের আlাh র িব াম নoয়ার পের বলা হেয়েছ, যা pথম aধ ােয় uেlখ 
করা হেয়েছ,  

“সৃি কােল য িদন মাবুদ আlাh পৃিথবী o আসমানসমূহ সৃি  করেলন, তখনকার 
আসমানসমূহ o পৃিথবীর বৃtাn ei।” eখােন িদন শbিট বলেত সৃি  কােজর 7 িদেনর কথা বলা 
হেয়েছ। 

হদােয়তকারী 12:3 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ সi িদেন ঘেরর রkাকারীরা কঁাপেব, আর শিkশালী লােকরা কঁুজা হেয় যােব; যারা গম 
পেষ তারা al লাক বেল কাজ ছেড় দেব, আর জানালা িদেয় যারা দখেতা, তারা ভােলা 
দখেত পােব না।” 

ei আয়াতgেলা rপক। িকতাবুল মাকাdেসর eকিট আধুিনক আkিরক aনুবােদ দখা যায়, 
“eমন eক সময় আসেব, যখন তামার বয়েসর জন  হঁাটু কঁাপেব, আর তামার সবল পা dবল 
হেয় পড়েব, iত ািদ। eখােন িদন বলেত বৃd সমেয়র কথা বুঝােনা হেয়েছ। 

ডঃ বুকাiিলর ধারণা aনুসাের আরবী iয়ায়ুম শেbর aথ য সময়কাল হেত পাের, তা িকnt 
নতুন নয়। সাধু আগি ন চতুথ শতাbীেতi ei eকi ধারণা িহbr শb iয়ায়ুেমর kেto ব বহার 
কেরেছন। িতিন বেলেছন, সৃি র িদন eেতা িবশাল, eেতা জঁাকােলা, eেতা গভীর jানপূণ য, 
আমরা eেক কবলমাt সূেযাদয় বা সূযােsর মেধ  সীিমত িদন বেল ধের িনেত পাির না বরং 
আlাh িনেজi ei িদনgেলােক িবভk কেরেছন বেলi আমরা ধের িনেত পাির। egেলা হেc, 
সৃি র িদন, কবল সৗর িদন নয়, আর তাi িতিন তােদরেক বেলেছন, pকৃিত, বৃিd বা “dies 
ineffabiles”।  

 1948 ী ােb pকািশত মডান সাin o িkি য়ান ফiথ16 বiেয় বলা হেয়েছ য, 6 িদেনর 
সৃি কাজ eকিট দীঘ সময়-কাল, aথবা যুগ পযায় eবং ei ধারণােক বেল “িদন - যুগ তtt বা 
Day-Age Theory। 

ei বiিট eবং iংেরজী ভাষায় pকািশত aন ান  বigেলা সmবতঃ ডঃ বুকাiিলর কােছ িছল 
না। িকnt 1955 ী ােb আেnd িনহার pণীত লা eেসসিসয়াল ডু pেফিটসিম17 বi সmেক কী 
বলা যায়? কােmনি েত পাoয়া লা বাiেবল, িল কারআন eট লা সাin eর eকিট 
পযােলাচনায় রী িkি য়ান মরী মnব  কেরেছন,  

                                                 
16 Eleven Essays, Van Kampen Press, Wheaton, 1948. 
17 PUF, 1955, p 135-136 
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 “আরবী iয়ায়ুম শb িনেয় দীঘ আেলাচনা করা হেয়েছ। যিদo পয়দােয়শ িকতােব বিণত 
iয়ুম শbিট eর সমতুল শb নয়।- সমকালীন ihদী ধেমর সবেচেয় সরা ব াখ াকারী- 
André Neher পরামশ িবেবচনা করাi যেথ  হেত পাের। 

 “পয়দােয়েশর pথম aধ ােয়, iয়ুম শbিটর িতনিট িভn aথ আেছ। 1:4 আয়ােত িদনেক 
আেলা িহেসেব বলা হেয়েছ। aথবা বরং ei কথা বলা যায় য, eিট আেলার আেরক নাম। iয়ুম 
eর eখােন eকিট মহাজাগিতক aথ আেছ; eিট dিট িবপরীত শেbর eকিট, আেলা- anকার। 
1:14 আয়ােত eকi শb iয়ুম-eর জািতিবদ ার aথ আেছ; eিট িদনেক বুঝায়- eকিট িদেন 
সূয uঠার পর, পেরর িদন সূয uঠা পযn সময়েক বুঝায়। ei সব বণনার মধ  িদেয় বুঝােনা 
হেয়েছ। তেব সৃি র আংিশক uপাদান বুঝােত uপসংহাের বলা যায় য, সৃি র আরo eকিট aথ 
বুঝােনা হেয়েছ। eিট eকিট সময়কাল বঝুায়। eক সময় থেক aন  সময় পযn eিট িবসতৃত। 
িকতাবুল মাকাdেস পরবতী সমেয় iয়ুম বলেত iিতহােসর s ভােব ucািরত কথা বুঝােত 
ব বহার করা হেয়েছ। ei কথা বলার aথ ei নয় য, সৃি র 7 িদন তাহেল Asাভািবক হেয় 
যােব। eেদরেক সূেযর সােথ সmিকত হেয় সমভােব ভাগ করা যােব না? য- কu eভােবo 
বলেত পােরন য, egেলা জািতিবদ া সmিকত িদন নয়, িকn কালিমিত aনুসাের egেলা বলা 
হেয়েছ। egেলা দখায় য, সময় চলমান, eর agগিত, aন কথায় eেক বলা যায় 
iিতহাস।-তারা হেc পরmরাkেম আসা িদনgেলার pথম িদনgেলা িহেসেব যা eখন িনণয় 
করা হেc eবং egেলা সৃি র aিstেক grt দয়।- িবকােশর বৃহtর (Devenir) aেথ eেক 
iিতহাস বলা যায়।”18 

uপসংহাের আমরা দিখ য, যিদo িবপরীেত pচুর grtপূণ pমাণ রেয়েছ, তবু ডঃ বুকাiিল 
িকতাবুল মাকাdেসর সi সব আয়াতেক বঁেছ িনেয়েছন, সi সব ব াখ ােক grt িদেয়েছন, 
যgেলা িবjােনর সােথ িবেরািধতা সৃি  কের! তাহেল eিট হেc, “িবেরাধী” পথ- eর আেরকিট 

uদাহরণ। 

“পািন” o “ ধাঁয়া” 

“িমল পথ” আর “িবেরাধী পথ”-eর আেরকিট uদাহরণ িহেসেব আমরা িকতাবুল মাকাdস o 
কারআন থেক আয়াত দখেবা, যা eকi সৃি  কাজ সmেক বলা হেয়েছ। eকিদেক আমরা ডঃ 

বুকাiিল আর aন িদেক িনuম ান o আিকলম ােনর মnব  লk  করেবা। 

ড. রবাট িস িনuম ান কেনল িব িবদ ালয় থেক মহাকাশ পদাথ িবদ ার oপর িপ eiচ িড 
িডিg পেয়েছন। eর পাশাপািশ িববিলকাল িথoলিজকাল sুল থেক sােতাকtর িডিgo তঁার 
রেয়েছ। aন িদেক িমঃ হারম ার জ eেকলম ান কেনল িব িবদ ালেয় রিডo িফিজk o sস 
িরচাস সnােরর গেবষণা সহেযাগী িছেলন। eর পাশাপািশ ফiথ িথoলিজকাল সিমনারী থেক 

                                                 
18 No. 69, 22nd year, 23 Dec. 1977, p 8. 
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মা ার aব িডভাiিনিট িডিg পেয়েছন। তঁােদর লখা বi, জেনিসস oয়ান en িদ aিরিজন aব 
আথ বiিটেত সযেt pচুর আধুিনক যুিk িদেয় ei ধারণা সমথন করা হেয়েছ য, পয়দােয়শ 1 
aধ ােয়র সােথ আধুিনক িবjােনর িমল রেয়েছ। নেভাপদাথিবদ া o িকতাবুল মাকাdস সmেক 
তঁােদর jান o aিভjতার িনিরেখ ei কথা বলা যায় য, িবjানী o ধমতttিবদ িহেসেব ei uভয় 
িবষেয়র oপর তঁােদর কথা বলার যাগ তা রেয়েছ। সুতরাং, আমরা eখন িনেm তoরােতর eকিট 
aংশ দখেবা eবং ডঃ বুকাiিলর “িবেরাধী পথ” eর পেথর সােথ ড. িনuম ান o িমঃ 
eেকলম ােনর “িমল পথ” - eর তুলনা করেবা। 

পািন: তৗরাত, পয়দােয়শ 1:1-2 

“সৃি র rেতi আlাh আসমান o জমীন সৃি  করেলন। dিনয়ার uপিরভাগ তখনo কােনা 
িবেশষ আকার পায়িন, আর তার মেধ  জীবn িকছুi িছল না; তার oপের িছল anকাের ঢাকা 
পািন। আlাh র rh  সi পািনর oপের চলািফরা করিছেলন।” 
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ডঃ বকুাiিলর “িবেরাধী পথ”  ডঃ িনuম ান o িমঃ eেকলম ােনর “িমল পথ” 

sীকার কের িনেত 
aসুিবধা থাকার কথা নয় য, 
পৃিথবী সৃি র আেগ আজ 
আমরা যােক মহািব  বলিছ, 
তা anকাের ঢাকা িছল। 
িকnt ei সমেয় পািনর aিst 
িছল বেল িকতাবুল মাকাdেস 
যা uেlখ করা করা হেয়েছ, 
তা িনছক কlনা ছাড়া িকছু 
নয়। বতমান পুsেকর ততৃীয় 
aধ ােয়র আেলাচনায় আমরা 
দখেত পাব, িব সৃি র 

সূচনায় গ াস জাতীয় বায়বীয় 
পদােথর aিsেtর সমূহ pমাণ 
িবদ মান। ei aবsায় 
সখােন পািনর aিst থাকার 

কথা ভুল ছাড়া আর িকছু 
নয়।19 

 eকiভােব মাiম শbিট pায় সমেয়i aনুবাদ করা হেয়েছ “পািন” বা 
“পািন রািশ” e সmেক pথেম যা মেন করা হয়, তার চেয়o eখােন 
বড় aথ আেছ। িবিভn uপলেk aন ান  তরল পদােথর kেto শbিট 
ব বhত হেয়েছ। aথবা কম কের হেলo পািনর মেধ  aন  িকছরু 
িম নেক বুঝােতo শbিট ব বহার করা হেয়েছ। uদাহরণ িহেসেব বলা 
যায়, psাব (2 বাদশাহনামা 18:27); বীয (iশাiয়া 48:1); eছাড়াo 
পািনর কিঠন বা বায়বীয় aবsা বুঝােতo মাiম শbিটর ব বহার করা 
হেয়েছ। বরফ (আiয়ুব 37:10, 38:30) বা  aথবা বন া (শামুেয়ল 
22:5; আiয়ুব 26:8; 36:24-28; iয়ারিময়া 51:16) বুঝােত 
ব বহার করা হেয়েছ।20 

পয়দােয়শ 1:2 আয়ােত ‘মাiম’ শbিটর সিঠক aথ বুঝা aিনি ত
হেয় পেড় িকnt বরেফর িবশাল চাi, eকিট বরেফর sিটেকর sর বা
পািনর িবnু, জলীয় বাে র eকিট বৃহৎ মঘ, aথবা aন ান  তরল
পদােথর eকt িম ণ, ei শেbর ব বহার dারা পাকিকতােব হেত পাের
eকিট uপিরsর বুঝােনা হেয়েছ, যার oপের আlাh র rh  চলাচল বা
uড়াuিড় করিছল। psািবত বjািনক pথার সােথ eকমত হেয় বলা
যায়, eকিট anকার নীহারীকার মােঝ িকছু জলীয় বা  িছল বেল আশা
করা যায়। আেরকিট সmাবনা রেয়েছ য, মাiম শb আভাষ দয় য, eর
aথ রাসায়িনক িকছুo হেত পাের। eিট মঘ জাতীয় িকছু নয়। কারণ
পািনেত আেছ aিkেজন o হাi েজন, আর মঘ হাi েজন, িহিলয়াম,
কাবন, নাiে ােজন o aিkেজন িনেয় গিঠত। মাiম হেc gিটকেয়ক
িহbr শেbর eকিট, যার ei ধরেনর aথ হেত পাের।21 

eখন আমরা কারআন থেক িনেmর aংশিট দখেবা eবং ডঃ বুকাiিলর “িমল পথ”- eর 
সােথ কাlিনক “িবেরাধী পথ”-eর তুলনা করেবা। 

ধঁায়া: শষ মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা হা িমম সজদা (ব বেcদক বণ িবেশষ o সজদা), 
41:9খ-11 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“- িতিনi তা জগতসমূেহর pিতপালক। িতিন sাপন কিরয়ােছন aটল পবতমালা ভূপৃে  
eবং uহােত রািখয়ােছন কল ান eবং চািরিদেনর মেধ  iহােত ব বsা কিরয়ােছন খােদ র, সমভােব 

                                                 
19 বুকাiিল, পৃ া 23 
20 মাiম eর সমাথক আরবী শb-মা,বhবচেন িময়া ( )। oেয়হার aিভধােন শbিটর aথ দoয়া হেয়েছ, পািন,তরল eবং 
রস। 
21 Neuman/Eckelmann, oপের uেlিখত বi , পৃ া 71-72 
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যাচনাকারীিদেগর জন । aতঃপর িতিন আকােশর িদেক মেনািনেবশ কেরন যাহা িছল ধূmপু -
িবেশষ। aনnর িতিন uহােক o পৃিথবীেক বিলেলন,’ তামরা uভেয় আস; icায় aথবা aিনcায়।’ 
uহারা বিলল,’ আমরা আিসলাম aনগুত হiয়া।’”   

ডঃ বকুাiিলর িমল পথ কাlিনক িবেরাধী পথ 

 “41 নং সূরার ei চারিট আয়ােত য কয়িট পেয়n রেয়েছ,
eরপর আমরা সgিল িনেয় আেলাচনায় করেবা। eর pথমিট
হেc, আিদেত মহাশনূ  জগেতর গ াস জাতীয় aবsা-"22 

“আিদেত সূkািতসূk aনুকণা সহকাের গ াসীয় িপে র 
aিst সmেক কারআেনর বণনা- কননা eটাi হেc ধঁায়ার
(আরবী শb  dখান’) ব াখ া। ei dখান হেলা,  eমন
eক গ াস জাতীয় পদােথর sর -যা কমেবশী িsরভােব 
ঝালােনা eবং যার মেধ  সূkািতসূk aনুকণা ucতর িকংবা 

িনmতর তােপর দrণ কখেনা কিঠন eমনিক কখন বা তরল 
aবsায় রেয়েছ।”23 

“eেkেt আমরা সূয eবং তার uপসৃি , িবেশষত পৃিথবীর
সিৃ -pিkয়ায় ঘটনার কথা uেlখ করেত পাির ( কননা eিট
আমােদর িনকট সহেজ বাঝা যায়)। eেkেt িবjােনর
পিরেবশীত তথ  হেলা, gহ-নkt o পৃিথবীর সৃি কম dিট
পযােয় সmািদত হেয়িছল। eক আিদ নীহািরকার ঘনীভূত
হoয়ার ঘটনায়; eবং di সi নীহািরকার িবভk বা টুকরা
হoয়ার ঘটনায়। সুতরাং, িবjােনর ei তথ  কারআেনর
বণনার সােথ hবুh িমেল যােc। কারআেন পির ারভােব বেল
দoয়া হেয়েছ, - মহাকােশর ধূমমnলীর dবণ eবং পরবতী

পযােয় তার িবভিkর মধ  িদেয় সৃি র ei pিkয়া r
হেয়িছল। eiজন , eেkেt আমরা কারআেনর বণনা o
িবjােনর pিতি ত তেথ র মেধ  পুেরাপুির িমল aথাৎ স িত
দখেত পািc।”24 

 ei আয়াতgেলা বলেছ য, কােনা eক 
িনিদ  সমেয় ধঁায়া থেক আকাশ সৃি  
হেয়েছ। ধঁায়ার মেধ  জব uপাদান 
রেয়েছ। সুতরাং, eিট সmণূ িমেথ । 
কারণ pাথিমক গ াসীয় sের থাকার 
সমেয় eর মেধ  কােনা জব uপাদান 
খঁুেজ পাoয়া যােব না। eছাড়া আরo 
বলা যায় য, নীহািরকােক ধের নয়া হয় 
egেলা gহ সৃি র agদূত, egেলা eমন 
তরল পদাথ য eেত কােনা ভাসমান 
কণা থাকার সmাবনা নi। কবলমাt 
pিত িমিল িলটাের al কেয়কিট মাt 
খুব তরল গ াসীয় aনু আর সামিয়কভােব 
ধূলী থাকার সmাবনা রেয়েছ।  

যিদ eিট িকছুটা pাথিমক গ াসীয় 
aবsার কথা বেল, তাহেল পৃিথবী o 
আকাশ uভেয়i ধঁায়া থাকা uিচত। 
িকnt ei আয়াতgেলা বলেছ, যিদo 
আকােশ তখন ধঁায়া িছল, িকnt স-
সমেয় dিনয়ায় দৃড় পবতমালা o খাদ  
থাকার কথা বলা হেয়েছ। ei 
আয়াতgেলা s ভােব দখােc য, 
eখােন জািতিবদ া সmিকত মারাtক 
ভলু রেয়েছ। 

সুতরাং, আমােদর ei kdু গেবষণার ফল কী দঁাড়ােলা? িনuম ান o eেকলম ান বেলেছন য, 
তoরােতর পয়দােয়শ িসপারার 1:2 আয়ােত বিণত পািন বলেত pাথিমক গ াসীয় aবsােক বুঝােনা 
হেয়েছ। ডঃ বুকাiিল বেলেছন য, eিট সmণূ ভুল। aন িদেক ডঃ বুকাiিল বেলেছন কারআেনর 

                                                 
22 oপের uেlিখত বi , পৃ া 136 
23 oপের uেlিখত বi , পৃ া 139 
24 oপের uেlিখত বi , পৃ া 147 
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41 নং সূরা দাখােন, বিণত ধঁায়া বলেত pাথিমক গ াসীয় aবsােক বুঝােনা হেয়েছ। িবেরাধী মেত 
িব াসী লখক বলেছন য, eিট সmণূ ভুল। 

িহbr o আরবী শেbর ব বহার o নেভাপদাথিবদ া সmেক aিধকতর jান ei dেটা ব াখ ার 
মেধ  কানিট সত  আর eকিটর চেয় কানিট আেরা বশী সিঠক তা িনধারণ করার aনুমিত 
আমােদর িদেত পাের। িকnt ei গেবষণার আসল িবষয় হেc eিট দখােনা য, eকিট িবষেয় 
পkপােতর ফল কী হেত পাের। যিদ ডঃ বুকাiিল বেলন য, ধঁায়া বলেত pাথিমক গ াসীয় 
aবsােক বুঝােনা হেয়েছ, তেব eমন কােনা যুিk তঁার থাকেত পাের না য, িতিন িনuম ান o 
eেকলম ােনর যুিkেক Asীকার করেবন। তঁারা বেলেছন য, পািন বলেত eকিট pাথিমক গ াসীয় 
aবsােক বুঝােনা হেয়েছ। aথবা কথািটেক ঘুিড়েয় বলাo যায়। 

eিট aবশ i aসmব য, িতিন িনরেপk, কােনা িবষেয়র oপর তঁার পkপাত নi। আিম 
আমার িনেজর মত সমথন কির। আিম আশা কির আমার পূবতন িসdাn-e’িবষেয় যgেলা 
আমােক eকজন ী ান হেত সাহায  কেরেছ- সgেলা সত । আর সgেলােক যা সমথন কের, 
আিম সgেলা সমথন করেত রািজ আিছ। 

সুতরাং, ei ছা  কৗতুেকর মেধ  aেনক সত  রেয়েছ। ei কৗতুকিট আমার ছা  মেয় 
িব িবদ ালয় থেক েন eেস আমােদর িনেয়িছল। 

“িবjানীেদর সবসমেয় সেত র oপর িনভর কের কথা বলা uিচত।” 

আমরা aবশ i আমােদর পkপাতgেলা sীকার কির eবং eভােব eকিট আেলাচনার সমেয় 
তােদর মুেখ লাগাম িদেত চ া কির। নiেল, eকজন গজনকারী প র মেতা egেলা আমােদর 
সত  ভুিলেয় দয়। eকজন বnু বেলিছেলন,  

 “eকজন মুসলমান aথবা eকজন ী ান যখন তেকর খািতের rেতi sীকার কেরন য, 
িতিন িনরেপk o বjািনক মানিষকতা সmn eবং সmণূ িনরেপk, তুিম তখিন দখেব য, 
তামার সামেন িবপদ রেয়েছ। সi লাকিট িবপদজনক, কারণ, িতিন মাহ বা ভুেলর মেধ  

রেয়েছন। eমনিক িতিন িনেজo বুঝেত পােরন না য, িতিন কতটা aৈবjািনক মানিষকতা 
সmn, কতটা কুসংsারাcn তঁার মন। 

 যিদ আিম কােনা আয়ােতর aেধক aংশ, যা আমার ধারণার সােথ খাপ খায় eiটুকু udৃত 
কির, তেব বুঝা যােব য, আিম সত েক ভুেল গিছ। যিদ আিম eকi িবষেয় aন ান  
আয়াতgেলােক udৃত করেত িবরk রাধ না কির, যিদo তা আমার ধারণার িবেরাধীতা কের, তেব 
বুঝা যােব য, আিম সেত র িদেকi ঝঁুেক আিছ। 

আমরা aবশ i, িব িবদ ালয় থেক আসা িdতীয় ণীর গতানুগিতক বা বhল pচিলত uিkর 
কােছ নিত sীকার করেবা না। সখােন বলা হেয়েছ,  

“যিদ সেত র সােথ িথoরীর িমল না হয়, তাহেল aবশ i তােদরেক সািজেয় িনেত হেব।” 
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আমােদর aবশ i 100% িবেরাধী পথেক বাদ িদেত হেব। eর dারা আিম বুঝােত চািc য, 
সi ধরেণর মেনাভাব যারা কােনা ভােলা িজিনসেক sীকার কের না, আমরা যসব লােকর সােথ 

eকমত নi, তােদর সােথ সi িবষয়gিল সংেশাধন করেত পারেবা না, eর কােনা সিঠক কারণ 
নi। আমরা aবশ i কােনা িবষেয়র pিত আমােদর পkপাতেক sীকার কের িনেয়, তারপর সমs 

সত  িবষয়gেলােক দখার চ া করেবা, তারপর আমরা িনরেপkভােব রায় দব।  

aবশ i ei ধরেণর মেনাভাব ঈসা মসীেহর িশkার মেধ i আেছ; যখন িতিন বেলেছন, “তুিম 
aন  লাকেদর িনকট থেক যমন ব বহার আশা কেরা, aন  লাকেদর pিতo তমন ব বহার 
কর।” আর তৗরাত থেক িতিন udৃত কের বেলেছন, “ তামার ভাiেক িনেজর মেতা ভােলাবাস।” 

4. িকতাবুল মাকাdস সmেক আেরা িকছ ু 
    pাথিমক aনুিমত িবষয় (Basic Assumptions) 

ডঃ বুকাiিল ধের িনেয়েছন য, তoরােতর uৎস o unয়েনর জন  “aনুিমত পিরকlনা 
দিলল” বা ডকুেমnারী হাiেপািথিসস” মতবাদ সত । কতgেলা িব ােসর oপর িভিt কের 1890 
সােলর িদেক ei তttিট পূণা  rপ লাভ কেরিছল। ei তttিট িনmিলিখত িব ােসর oপর িভিt 
কের গেড় uেঠেছ: 

ক) বhআlাহবাদ ( শেরকী) aবsা থেক eক খাদাবােদ ( তৗিহেদ) িব ােসর িববতন হেয়েছ। eর 
ফেল মেনােযাগ িদেয় ভাবা হয় য, িহbr জািতর কমেবশী ধমীয় সেচতনতার ফল িহেসেবi 
পুরাতন িনয়ম udুত হেয়েছ। eখােন ফেরশতা বা পাক-rেহর মধ  িদেয় আlাh িনেজেক 
pকাশ কেরনিন। 

খ) যেহতু হযরত ibাহীেমর জীবেন যসব pথার কথা uেlখ করা হেয়েছ, সgেলা তoরােতর 
বাiের আর কােনা uেlখ নi ( যমন বমাtীয় বান সারােক িবেয় করা, সারার কথামেতা 
িনেজর দাসী-stী হােজরােক দূর কের দoয়া) eবং যেহতু িহtীয় জািতর লাকেদর কথা 
তoরােতর বাiের uেlখ করা হয়িন; সেহতু, হযরত ibািহম, হযরত iসহাক, হযরত 
iয়াকবু যাঁেদরেক বিন iসরাiেলর গা ীিপতা বেল pায়i uেlখ করা হেয়েছ, egেলা 
কাlিনক চিরt, ঐিতহািসক নয় আর তাi তoরােত বিণত িববরণীgেলা হেc rপকথা বা 
গl। 

গ) হজরত মূসা (আঃ) o িহbr জািতর লােকরা িলখেত পারেতন না, কারণ িলখন-pনালীর 
আিব ার তখনo হয়িন। 

ঘ) সতুরাং, 1400 বা 1300 ী পবূােb তoরােতর পাঁচিট িকতাব হজরত মসূা (আঃ) লেখনিন, 
যভােব িকতাবলু মাকাdস (eবং কারআন) বারবার দাবী কের আসেছ। িকnt eিট 1300 

বছর পের 400 ী পূবােb aজানা সংকলক o লখেকর dারা সংকিলত হেয়িছল। eঁরাi 
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বারবার হজরত মূসা (আঃ)-eর নাম ব বহার কেরেছন। ei ধারণােক J,E,D,P theory বা 
“aনুিমত পিরকlনা দিলল” (documentary hypothesis) বেল। 

ঙ) আেরা যাগ করা যায়, তঁারা বলুন আর নাi বলুন, য লাক pথেম ei তেttর psাব কেরন, 
িতিন িকnt মােজজায় িব াস করেতন না। তঁারা হজরত মূসা (আঃ) o হজরত ঈসা মসীেহর 
মােজজা িব াস কেরনিন- তঁারা oহী বা pত ােদশo িব াস কেরনিন য, আlাh তঁার 

কালােমর মধ  িদেয় িনেজেক pকাশ কেরেছন। তঁােদর মত aনুসাের আlাh কখনo হজরত 
মূসা (আঃ) বা হজরত ঈসা মসীেহর সােথ কথা বেলনিন, আর তঁােদরেক আlাh তঁার কালাম 
বলেতo বেলনিন। আর aন িদেক দখা যােব য, তঁারা যিদ কারআন মেনােযাগ িদেয় পাঠ 
কেরন, তেব তঁারা বলেবন য, আlাh হযরত মাহাmেদর সােথo কথা বেলনিন। আমরা eমন 
কথাo বলেত পাির য, মােজজা o oহী বা pত ােদেশর oপর ei ধরেনর aিব াস হেc 
সমs িথoরীর পছেন pাথিমক aনমুান বা বিসক eসাmসন। 

ডঃ বুকাiিল aেনক ক াথিলক পিnতেদর কথা udৃত কেরেছন, যঁারা ei তtt িব াস করেতন। 
eঁেদর মেধ  িজ িপ স ানে াজ, 25 িতিন সলকেরর ডিমিনকান ফ াকািlর aধ াপক, আর, িপ িড 
ভk, 26 িযিন জrসােলেমর iেকােলা িববিলকার পিরচালক, পিপরােসর ক াথিলক iনি িটuেটর 
ফাদার কােননিগেয়সার, 27 আেরা aেনেক রেয়েছন। আিম বলিছ না য, ei সব লােকরা 
মােজজা ঘটার সmাবনােক aিব াস কেরেছন, কারণ আিম তঁােদর বi পিড়িন। eমনিক ডঃ 

বুকাiিল িনেজo মােজজা ঘটার সmাবনা Asীকার কেরনিন। আর ei কথািট তঁার বiেয়র 2 নং 
পৃ ায় গাড়ার কথা থেক s ভােব জানা যায়। িতিন সখােন জাগিতক িপতা ছাড়াi ঈসা মসীেহর 
aেলৗিকক জেnর কথা sীকার কেরেছন। আিম যা বলিছ তা হেc, aিব াসী pােট াn 
ধমতttিবদ- যঁারা ei িজiিডিপ তেttর unয়েনর জন  কাজ কেরেছন, তঁারা ধের িনেয়িছেলন য, 
মােজজা ঘটা eেকবােরi aসmব। 

ডঃ বুকাiিল িঠকi জামােতর নতােদর- ক থিলক বা pােট াn যাi হান না কন- kােধর 
িশকার হেবন, জামােত eবাদতকারীেদর সামেন হজরত মূসা (আঃ) o হজরত ঈসা মসীেহর কথা 
যঁারা pচার কেরন, লােকরা যন িব াস কের য, তঁারা আlাh র কাছ থেক পাoয়া কথাi 
লাকেদর কােছ বলেছন; আর পের তঁারা পি েতর মেতা িনবn িলেখন য, তঁারা কােনামেতi 

egেলা িব াস কেরন না। 

s তঃi আিম ei িজiিডিপ-তttিটর সােথ eকমত নi। আমরা ei বiেয়র তৃতীয় aংেশর 
pথম aধ ােয় িকছু pমাণ পরীkা কের দখেবা য কন eিট ভুল eবং eর কােনা কাযকারীতা 
নi। িকnt eখন, pথেমi আমরা পরীkা কের দখেবা, িকতাবুল মাকাdস সmেক কারআন কী 

বেল? ei পরীkার pেয়াজন আেছ। কারণ eর oপর িভিt কেরi পাঠক িনেজi যাচাi কের 
বুঝেত পারেবন o িসdাn িনেত পারেবন য. যিদ “aনুিমত পিরকlনা দিলল” বা ডকুেমnারী 
হাiেপািথিসস)মতবাদ সিত  হয়, যভােব ডঃ বুকাiিল দাবী কেরেছন, তাহেল eিট িকতাবলু 
মাকাdেসর সােথ-সােথ কারআনেকoিমেথ  pমািণত করেব। 
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িdতীয় খ  
 

কারআন o হািদেসর আেলােক 
িকতাবুল মাকাdস 
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pথম aধ ায় 

 িকতাবলু মাকাdস সmেক কারআেনর বkব  

eকজন ী ান যখন কােনা মুসলমােনর কােছ বেলন য, কন িতিন িকতাবুল মাকাdেসর 
কােনা আয়াত আয়াত িব াস কেরন, তখন বিশরভাগ মুসলমানi বেল থােকন, “িকn আপনারা 

আপনােদর িকতােব রদবদল কেরেছন।” ei ধরেনর মারাtক aিভেযােগর কথা বলার সমেয় 
তঁারা য-কথা বেলন তা হেc “হাr রাফা”( )। তঁারা eরপের কারআেনর সi আয়াতিট 
uেlখ কেরন, য আয়ােত হাr রাফা শbিট রেয়েছ। eiজন  আমরা ei aধ ােয় িবশদ আেলাচনা 
করেবা য, কারআন আসেল aন ান  আসমািন িকতাব যমন তৗরাত, জবরু শরীফ o iি ল- 
যgেলা, যথাkেম হজরত মূসা (আঃ), হজরত দাuদ o হজরত ঈসা মসীেহর oপের নািজল 

হেয়িছল- সi িকতাবgেলা সmেক কারআেনর বkব  কী?  
ei pসংেগ কােনা কােনা লাক ei কথা িন য়i বলেবন য, ‘কীভােব eকজন aমুসলমান 

কারআন সmেক eত সুযুিkপূণ কথা বলেত পাের? আিম pথেমi ei কথা sীকার করিছ য, 
ei ধরেনর আপিt করার যথাথ কারণo আেছ ei জন  য, eকিট িকতােবর anিনিহত িবষয় 
ভােলাভােব বুঝার জন  সi িকতােবর “িব দশন” পূব থেকi জানেত হয়। 

তেব, আমােদর মেন রাখেত হেব য, কারআন িনেজর সmেক বেলেছ য, eিট সুs  
িকতাব, যা সুs  আরবী ভাষায় (’আরাবীয়ুন মুবীনুন ) লখা হেয়েছ, যন আরবী 
ভাষাভাষী aিব াসী কুরাiশ সমpদােয়র লােকরা বুঝেত পাের। যভােব িব াসীরা িকতাবুল 
মাকাdস eর আয়াতসমূহ aধ য়ন কের থােকন, আমরা, সi eকi পdিতেত কারআন aধ য়ন 

করেবা। 
য িবষয়gেলা eখােন রেয়েছ, যা কান pসে  বলা হেয়েছ, সi pসে র oপর িভিt কের 

আমরা সi আয়াতgেলা aধ য়ন করেবা। কােনা কােনা সমেয় ei pসংগ কবল eকিট আয়াত 
বা আয়ােতর aংশ িবেশষ হেত পাের। িকnt কােনা কােনা সমেয় দখা যােব য, eকিট শb বা 
বােক র aংশিবেশেষর aথ সুs ভােব ব াখ া করার জন  আমােদর eকিট পাতার গাটাটাi 
পরীkা কের দখার pেয়াজন হেত পাের। 

মুসিলম আেলমরাo কারআেনর ei ধরেনর aধ য়েনর pেয়াজনীয়তা aনুভব কেরন। গড aব 
জািsস 1 ei বiেয়র লখক ড. দাuদ রাহবার িলেখেছন, “যিদ আমরা মুসিলম ধমতtt o 

                                                 
1 E.J. Brill, Leiden, 1960, p xiii.  ড. রাহবার 1956-1959 সন পযn আংকারা িব িবদ ালেয ud o পািকsান sািডস eর 
িবভাগীয় pধান িহেসেব িবেশষ দািযেt িছেলন। 
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কারআেনর তফসীর সmেক eকিট সুs  িববরণ তির করেত চাi, তেব ei ধরেনর পূনা  
aধ য়েনর rt আমােদর বুঝেত হেব, সi সমেয় রাসূল o তঁার সাহাবীরা  

সi ঐিতহািসক পিরেবেশ কারআেনর কী aথ বুঝেতন, তা আমােদর জানেত হেব।” 

িতিন আেরা বেলেছন য, কােনা eকিট িবষেয়র oপর ব াখ া দoয়ার পূেব কারআেনর 
তফসীরকারকগণ oi িবষেয়র oপর লখা সমs আয়াতgেলার মেধ  সমnয় o তুলনা কেরনিন। 
eiজন  সুs ভােব িতিন কারআেনর তফসীরকারক আল-বায়জাবীর uদাহরণ তুেল ধেরেছন। 
আল-বায়জাবী eকিট বাকাংশ “dিনয়া o আসমান” সmেক বেলেছন, eখােন dিনয়ার কথা pথেম 
বলা হেয়েছ “কারণ যখন তুিম আেরাহন কেরা, তখন তামােক িনচ থেক oপেরর িদেক আেরাহন 
করেত হেব। ড. রাহবার আেরা বেলেছন, “eর পর পেরi, বায়জািবর তফসীের আিম িবষয়িট লk  
কির য িতিন aন  eক sােন আেগ আসমান o পের dিনয়া শbিট uেlখ কেরেছন। আর eখােন 
সুs ভােবi ei কথািট বলা যায় য, িতিন আেগ য-কথািট বেলেছন, তা িতিন ভুেল গেছন।2 

ভূিমকার শেষ ড. রাহবার খঁািট মুসলমান হoয়ার জন  ei ধরেনর সমিnত িশkার 
pেয়াজনীয়তার oপর grt আেরাপ কেরেছন। িতিন বেলেছন, সবেচেয় বড় কথা ei য, সমs 
তথ  িনেয়i eকিট পূণা  সংকলন gn তির করা যায়। আমােদর িক aিধকার আেছ য, আমরা 
কােনা eকিট িবষেয়র ব াখ া করার সমেয় কবল মাt কেয়কিট আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা, 
যখােন eকi িবষেয়র oপের আরo িতনেশা আয়াত রেয়েছ? আিম eেকবােরi িনি ত য, ei 

ধরেনর দৃি ভংগী িনেয় ei pথম eকিট বi লখার কাজ r করা হেয়েছ। কারআেনর ei 
ধরেনর পূনা  িববরণ যা eখােন uেlখ করা হেব, তা িবে ষণ o ণীিবন াস করা হেয়েছ, তা 
আেরা uৎকেষর জন  মুসিলম আেলমেদর আিম sাগত জানািc। িকnt ei বiেয় কারআেনর 
িবিভn িবষেয় য ণীবd পূণা  সংকলন gn তির করা হেয়েছ. তা য pথমবােরর মেতাi করা 
হেয়েছ, ei কথা কui Asীকার করেত পারেবন না।”3 

কারআেনর আয়ােতর iংেরজী aনুবাদ ব বহােরর সময় সবসমেয়i িভিt িহেসেব আিম জনাব 
আb ুlাহ iuসুফ আলীর4 aনুবাদ ব বহার কেরিছ। তারপের মুহাmদ িপকথল সােহেবর iংেরজী 
aনুবাদ5 aথবা মুহাmদ হািমdlাহর ফরাসী aনুবাদ6 কারআেনর মূল আয়ােতর aেথর কাছাকািছ 
বেল আমার িনকেট মেন হেয়েছ, সখােন আিম তঁােদর aনুবাদ ব বহার কেরিছ। জনাব মসন eর 
ফরাসী aনুবাদ7 থেক আিম খুব কমi ধারণা িনেয়িছ। (eছাড়া ei বiেয়র aনুবােদ লখেকর 

                                                 
2 oপের uেlিখত পুsক,পৃ া xvii. 
3 oপের uেlিখত পুsক, পৃ া xx 
4 pথম aধ ােয় বলা হেয়েছ। 
5 The Glorious Qur'an, Muhammad Marmaduke Pickthall, World Muslim League, New York, 1977. 
6 Le Coran, Muhammad Hamidullah, Le Club Francais du Livre, 1959. 
7 Le Coran, D. Masson, Editions Gallimard, 1967. 
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aনুমিত সােপেk iসলামী ফাuেnশন কতৃক pকািশত কারআন শরীেফর বাংলা aনুবাদ 
“ কারআনুল কিরম” ব বহার করা হেয়েছ।) 

eখােন আরo কেয়কিট কথা বলেত চাi, কােনা কােনা আয়ােত eমন কতgেলা আরবী শb 
রেয়েছ, যা আেলাচনা করা pেয়াজন বেল আিম মেন কেরিছ, সi শbgেলার আkিরক aনুবাদ 
আিম িনেজi কেরিছ। যিদo eেত iংেরজী ভাষার গাথুিন নািড়েয় িদেয়েছ বেল পাঠককেদর কােছ 
মেন হেত পাের, িকn ei কাজ করার পছেন আমার uেdশ  হেc, যসব পাঠেকরা আরবী শেbর 
সােথ পিরিচত নন, তঁারাo যােত আেলাচনায় aংশ িনেত পােরন, ei জন i আিম তা কেরিছ।  

 আমরা pথেম ঈসা মসীেহর সমেয় pচিলত তৗরাত সmেক কারআেনর আয়াতgেলা লk  
করেবা। পের আমরা iিতহােসর kম িববতেনর মধ  িদেয় হযরত মাহাmেদর সমেয় তৗরাত o 
iি ল সmেক কারআেন কী বলা হেয়েছ, তা লk  করেবা। শেষ আমরা সi আয়াতgেলা 
দখেবা, য আয়াতgেলা সmেক বলা হেয়েছ য, ei আয়াতgেলা পিরবতন (তাহিরফ) করা 

হেয়েছ। eখন আিম য-কথাgেলা বেলিছ, তার pিkেত িকতাবুল মাকাdস সmেক কারআন কী 
বেল, সi িবষেয় আিম eখন আমার মতামত পাঠকেদর পূণা ভােব িবেবচনার জন  uেlখ 
করেবা।  

ক. য আয়াতgেলা বলেছ, ঈসা মসীেহর সমেয় তৗরাত িনভলু িছল 

ক1. সূরা মিরয়ম (ধািমকা eক মিহলার নাম) 19:12, 7 িহজরী  

‘ হ iয়ািহয়া! (iয়াh য়া তিরকাবnীদাতা) ei িকতাব দৃড়তার সিহত gহণ কেরা, আিম 
তঁাহােক শশেব দান কিরয়ািছলাম jান, - 

ক2. সূরা আিল- ‘iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:48, 2-3 িহজরী 

eবং িতিন (আlাহ) তাহােক িশkা িদেবন িকতাব, িহকমত, তৗরাত o iি ল। 

ক3. সূরা তাহরীম (aৈবধকরণ) 66.12, 7 িহজরী 
আরo দৃ াn িদেতেছন,’ iমরান তনয়া মিরয়েমর - স তঁাহার pিতপালেকর বাণী o তঁাহার 

িকতাবসমূহ সত  বেল gহণ কিরয়ািছল।’ 

ক4. সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:49-50, 2-3 িহজরী 

ঈসা বিলেব, আিম আিসয়ািছ, -আমার সmেুখ (আমার হােত) তoরােতর যাহা রিহয়ােছ 
uহার সমথকrেপ o তামােদর জন  যাহা িনিষd িছল, uহার কতকgেলােক বধ কিরেত। 

ক5. সূরা সা  ফ ( ণী) 61.6, 3 িহজরী  
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“sরণ কেরা, মিরয়ম তনয় ঈসা বিলয়ািছল, হ বিন- iসরাiল, আিম তামােদর িনকেট 
আlাh র রাসূল eবং আমার পূব থেক তামােদর িনকেট য তৗরাত রিহয়ােছ আিম তাহার 
সমথক।  

ক6. সূরা মািয়দা (anপাt) 5:49/46, 10 িহজরী 
মিরয়ম তনয় ঈসােক তাঁহার পেূব aবতীণ তoরােতর (যা তাঁর হােত িছল) সমথকrেপ 

uহােদর প ােত pরণ কিরয়ািছলাম eবং মুtাকীেদর জন  পেথর িনেদশ o uপেদশrেপ 
তাহােক iি ল িদয়ািছলাম, uহােতo িছল পেথর িনেদশ o আেলা। 

ক7. সূরা মািয়দা (anপাt) 5:113/110, 10 িহজরী  

তখন আlাh বিলেবন, হ মিরয়ম তনয় ঈসা! তামার pিত o তামার জননীর pিত aনুgহ 
sীকার কর; পিবt আtা dারা আিম তামােক শিkশালী কিরয়ািছলাম eবং তুিম দালনায় থাকা 
aবsায় o পিরণত বয়েস মানুেষর সিহত কথা বিলেব, তামােক িকতাব, িহকমত, তৗরাত o 
iি ল িশkা িদয়ািছলাম। 

eখােন দখা যােc য, সবেশষ আয়াতিট 10ম িহজরীেত নািজল হেয়িছল। ei 
আয়াতgেলােত তিরকাবnীদাতা হজরত iয়ািহয়ােক দৃড়তার সােথ িকতাব gহণ করার কথা বলা 
হেয়েছ (ক1)। ঈসা মসীেহর মা আlাh র িকতাবসমূহেক সত  বেল gহণ কেরিছেলন (ক3)। আlাh 
pিতjা করেছন, ঈসা মসীেহর জেnর পূেবi তঁােক তৗরাত িশkা িদেবন (ক2)।  

 ঈসা মসীh  বেলেছন য, তঁার সামেন য তৗরাত রেয়েছ, iি ল তার সত তার সমথনকারী 
(ক4.ক5)। আর হযরত মাহাmেদর সমেয় আlাh বলেছন য, িতিন হযরত ঈসােক তৗরাত িশkা 
িদেয়েছন (ক6, ক7)। আমরা ei আয়াতgেলা থেক eকিট িসdােn আসেত পাির য, pথম 
শতাbীেত, ঈসা মসীh  যখন জীিবত িছেলন, তখনo আসল, aপিরবতনীয়, িনভলু তৗরাত, 
aপিরবতীত aবsায় িছল।  

eiজন  7ম িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা তাহিরেমর oপের uেlিখত আয়ােত (ক3) বলা 
হেয়েছ য, হজরত মিরয়ম আlাh র িকতাবসমূেহ (কুতুিবিহ ) িব াস করেতন। eখােন 
িকতাবসমূহ বলেত হজরত মূসা (আঃ)-eর oপর নািজল হoয়া তৗরাত ছাড়াo ihদীেদর িনকেট 
তবিলগকারী aন ান  নবীেদর oপের নািজল হoয়া aন ান  সিহফাgেলার কথা বলা হেয়েছ। 

খ. য আয়াতgেলা দখায়, ঈসা মসীh  o হযরত মাহাmেদর জমানার মধ বতী   
    সমেয়o িব s o খাঁিট ী ানেদর aিst িছলঃ 
খ1. সূরা মািয়দা (anপাt) 5:113-114, /110 10 িহজরী 

 “আlাh বিলেবন, হ মিরয়ম তনয় ঈসা! -আিম তামােক িকতাব, িহকমত, তৗরাত o 
iি ল িশkা িদয়ািছলাম -। আরo sরণ কেরা, আিম যখন হাoয়ারীিদগেক (  ei (א



 50

pরণা িদয়ািছলাম য, তামরা আমার pিত o আমার রাসুেলর pিত ঈমান আেনা, তাহারা 
বিলয়ািছল,’ আমরা ঈমান আিনলাম eবং তিুম সাkী থােকা য, আমরা মসুলমান 
(আtসমপনকারী)। 

খ2. সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:52-53, 2-3 িহজরী 

“যখন ঈসা তাহােদর aিব াস uপলbী কিরল, তখন স বিলল,’ আlাh র পেথ কাহারা 
আমার সাহায কারী, িশষ গণ বিলল,’আমরা আlাh র পেথ সাহায কারী। আমরা আlােহ ঈমান 
আিনয়ািছ। আমরা আtসমপনকারী। তুিম iহার সাkীx থােকা। হ আমােদর pিতপালক! তিুম 
যাহা aবতীণ কিরয়াছ, তাহােত আমরা ঈমান আিনয়ািছ eবং আমরা ei রাসেুলর (ঈসার) 
aনসুরণ কিরয়ািছ।”  

খ3. সূরা সা  ফ ( ণী) 61:14, 3 িহজরী 

হ মূিমনগণ! তামরা আlাh র dীেনর সাহায কারী হo, যমন মিরয়ম-তনয় ঈসা 
হাoয়ারীগণেক বিলয়ািছল,’আlাh র পেথ ক আমার সাহায কারী হiেব?’ হাoয়ারীগণ 
বিলয়ািছল, ‘আমরাi আlাh র পেথ সাহায কারী।’ aতঃপর বণী iসরাiেলর eকদল ঈমান 
আিনল eবং eক দল কুফরী কিরল। তখন আিম যাহারা ঈমান আিনয়ািছল, তাহােদর শtrেদর 
মাকােবলায় তাহািদগেক শিkশালী কিরলাম, ফেল তাহারা িবজয়ী হiল।  

খ4. সূরা হািদদ ( লাহা) 57:26-27, 8 িহজরী থেক নািজল হেয়িছল 

আিম নুh  eবং ibাহীমেক রাসূলrেপ pরণ কিরয়ািছলাম eবং আিম তাহােদর বংশধেরর 
জন  িsর কিরয়ািছলাম নবুয়ত eবং িকতাব। িকnt uহােদর ali সত -পথ aবলmন কিরয়ািছল 
eবং aিধকাংশ িছল সত  ত াগী। aতঃপর আিম তাহােদর প ােত aনুগামী কিরয়ািছলাম আমার 
রাসূলগণেক eবং aনগুামী কিরয়ািছলাম মিরয়াম-তনয় ঈসােক, eবং তাহার aনসুারীেদর anের 
িদয়ািছলাম কrণা o দয়া। আর সnাসবাদ-iহােতা uহারা িনেজরাi আlাh র সntি  লােভর জন  
pবতন কিরয়ািছল। আিম uহােদর iহার িবধান দi নাi; aথচ iহাo uহারা যথাযথভােব 
পালন কের নাi। uহােদর মেধ  যাহারা ঈমান আিনয়ািছল, uহািদগেক আিম িদয়ািছলাম, 
পরুsার eবং uহােদর aিধকাংশi সত ত াগী।  

আমরা ei আয়াত থেক িশিখ য, যিদo ী -ধেম সnাসবাদ-আlাh র িনকট থেক আেসিন, 
িকnt ঈসা মসীেহর umতেদর মেধ  eমনo aেনক খঁািট ঈমানদার িছেলন, যঁারা তঁােদর pাপ  
পুরsার ( বেহেs) পােবন। 

ঐিতহািসকভােব জানা যায় য, 4থ শতাbীেত সnাসবাদ- r হয়। যিদ o িকছু িকছু লাক 
যমন িথবস শহেরর আেলম হজরত পৗল তৃতীয় শতাbীেত সnাসী িহেসেব eকাকী বসবাস 

করেতন। িকnt 305 ীsােb িমশেরর সাধূ enনী pথেম eকিট মুk দল িহেসেব সnাসীেদর সংঘ 
গেড় তুেলন। আর eকi সমেয় িসনাiেয়o সnাসবাদ-চালু হেয়িছল। ী ানসnাসীরা দল বঁেধ 
eকসােথ বসবাস r কেরন। 
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খ5. সূরা কাh ফ (gহা) 18:10, 25 মkী সূরা 

যখন যুবকরা gহায় আ য় লiল তখন তাহারা বিলয়ািছল, ‘ হ আমােদর pিতপালক! তুিম 
িনজ হiেত আমািদগেক aনুgহ দান কর eবং আমােদর জন  আমােদর কাজকম সিঠকভােব 
পিরচালনার ব বsা কর।’- uহারা uহােদর gহায় িছল িতনশত বৎসর আরo নয় বৎসর-। 

 মৗলানা iuসুফ আলী কারআেনর তফসীের ei pসে  uেlখ কেরেছন য, iিফষ 
শহেবর 7জন ী ান যুবক িনযাতেনর সমেয় পািলেয় eেস ei gহায় লুিকেয় থােকন। তঁারা 
300 বছর eখােন ঘুিমেয় িছেলন। িতিন 440 থেক 450 ীsােbর মেধ  সmাব  িবিভn 
তািরখ িনেয় আেলাচনা কের িতিন বেলেছন, খিলফা oয়ািথক (842-846 ীsাb) সi 
জায়গািট খঁুেজ বর করা o পরীkা কের দখার জন  eক aিভযাtী দল পািঠেয়িছেলন।8 
জনাব হািমdlাহ ei সmাবনার কথা বেলেছন, িকnt িতিন মেন কেরেছন য় ei ঘটনা ী ান 
ধম rর আেগ ঘেটিছল। তেব, জনাব তoিফক আল-হািকম আেহল আল-কাফ িকতােব 
s ভােবi বেলেছন য, eসব যুবেকরা ী ান িছেলন।  

খ6. সূরা বুrজ (gহ বা রািশচk) 85:4-9 মkী যুেগর pথম িদেক নািজল হেয়িছল।  
 “ ংস হiয়ািছল কুেnর (আgন) aিধপিতরা- inনপূণ য কুেn িছল aিg, যখন uহারা 

iহার পােশ uপিব  িছল;eবং uহারা মুিমনেদর সিহত যাহা কিরেতিছল তাহা pত k 
কিরেতিছল। uহারা তাহািদগেক িনযাতন কিরয়ািছল ধু ei কারেণ য, তাহারা িব াস কিরত 
পরাkমশালী o pশংসাহ আlােহ- 

তফসীরকারী হািমdlাহ তঁার aনুিদত কারআন শরীেফর িটকায় িলেখেছন য, eখােন 
iেয়েমন দেশর eক ihদী বাদশাহ যােনায়ােসর কথা বলা হেয়েছ। iিন ষ  শতাbীেত 

ী ানেদর oপর িনযাতন কেরিছেলন। যসব ী ানরা পুনরায় ihদী হেত চানিন, িতিন 
তঁােদর oপর িনযাতন করেতন। খিলফা oমর (রাঃ) ei সব িনযািতত ী ানেদর সmােন 
eকিট বড় মসিজদ িনমাণ কেরিছেলন।9 মৗলানা iuসুফ আলীo িতনিট সmাব  ব াখ ার 
eকিট ব াখ া িহেসেব ei ঘটনািট uেlখ কেরেছন।10 

pথম িতনিট আয়াত s ভােব দখায় য, ঈসা মসীেহর umেতরা মসীহেক aনসুরণ 
করার জন  আlাh র dারা “aনpুাণীত” হেয়েছন (খ1), তঁারা আlাh র সাহায কারী হেত 
চেয়েছন (খ2, খ3) আর তাহারা িবজয়ী হiল (খ3)। আেরা বলা হেয়েছ য, eমনিক িমশের 

4থ শতাbীেত যখন সnাসবাদ aনুশীলন r হেয়িছল, তখন িকছু িকছু খাঁিট ঈমানদার িছেলন 
(খ4)।  

                                                 
8 The Holy Qur'an, Yusuf Ali, পৃ া -730 eবং 736 
9 Le Coran, Hamidullah, পৃ া -593 
10 িদ হািল কুরআন, iuসুফ আলী, িটকা 6055, পৃ া -1714 



 52

খ5o খ6 e আয়ােত uেlিখত ঘটনাবিল থেক হযরত মুহাmদ (দঃ) o মkা নগরীর 
লােকরা তােদর ঐিতহািসক pkাপেট বুঝেত পেরিছেলন য, eখােন ী ানেদর কথা বলা 

হেয়েছ। তাহেল কারআেনর ei সত  sীকােরর মধ  িদেয় pমািণত হেয়েছ য, 450 ীsােb 
iিফষ শহের (বতমান তুরs) আlাh র কােছ gহণেযাগ  িকছু খঁািট ী ান বসবাস করেতন। 
আর ষ  শতাbীেত iেয়েমন দেশ e-সব ী ান শহীদেদর জীবn পুিড়েয় মারা হেয়িছল।  

ei আয়াতgেলা কােনা ী ান মতবােদর কথা eখােন sীকার কের না। িকnt, সi 
সমেয় সদূর iিফষ শহর থেক iেয়েমন পযn িবরাট eলাকা জুেড় ী ানরা দলবdভােব 
বসবাস করেতন। আর ei কথা িনি তভােব বলা যায় য, তঁারা তঁােদর পাক-িকতাব o ধমীয় 
পুsকgেলা রেখ গেছন, - oi সব িকতাব o ধমীয় পুsেকর aনুিলিপর িকছু িকছু eখন 
আমােদর কােছo চেল eেসেছ। যিদ তােদর পাক-িকতাব, আজেক য তৗরাত o iি ল 
আমােদর কােছ আেছ, ei পাকিকতােবর চেয় আলাদা হেতা, তেব আমরা িনি তভােব 
তােদর pামািণক সাk  খঁুেজ পতাম। 

গ.  ei আয়াতgেলা দখায় য হযরত মহুাmদ (দঃ)- eর সমেয় তৗরাত o iি ল 
িনভলু িছল o eর কােনা রদবদল হয়িন। 

গ1.  সূরা সাবা ( দশিবেশষ) 34:31 pাথিমক যুেগর মkী সূরা  

কােফেররা বিলল, আমরা ei কুরআেন কখনo িব াস কিরব না eবং iহার পবূবতী 
িকতাবসমেূহ ( তৗরাত o iি ল) নেহ-। 

িটকা: গাঢ় akের লখা িkয়াপদ দখায় য, হযরত মুহাmদ (দঃ) o তঁার জামানার লাকেদর সমেয় কতমান কাল 
বুঝােত ei িkয়াপদ ব বhত হেয়েছ। বঁাকা akের বাক াংশ eকদল ihদী বা ী ানেদর সmেক বলা 
হেয়েছ, যারা হজরত মাহাmেদর সমেয় িব াসী বা aিব াসী িছল। eখােন ei িবষয়িটর oপের grt 
আেরাপ করা হেয়েছ য, সব সমেয়i eমন eকদল খঁািট িব াসী িছেলন, যঁারা তঁােদর িনেজেদর িকতাব 
পিরবতন কেরনিন। 

গ2 .সূরা ফািতর (সৃি কতা) 35:31 pাথিমক যুেগর মkী সূরা 

eবং আিম তামার oপর িকতাব aবতীণ কিরয়ািছ, যাহা তামােদর িনকট আেছ। iহা 
পূববতী িকতােবর ( তৗরাত o iনিজল) সমথক।  

গ3 .সূরা iuনুস (নবীর নাম) 10:37 pাথিমক যুেগর মkী সূরা 

ei কারআন আlাh ব তীত আর কাহারo রচনা নেহ। পkাnের iহার পূেব যাহা aবতীণ 
হiয়ােছ, যাহা তামােদর হােত আেছ। iহা তাহার ( তৗরাত o iনিজল) সমথক eবং iহা িবধান 
সমূেহর িবশদ ব াখ া। iহােত কােনা সেnহ নাi য, iহা জগত সমূেহর pিতপালেকর পk 
হiেত।  

গ4. সূরা iuসুফ (নবীর নাম) 12:111 শষ যুেগর মkী সূরা 
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- iহা ( কারআন) eমন eক বাণী যাহা িমথ া রচনা নেহ। িকn মূমীনেদর জন  iহা 
পবূgেn ( তৗরাত o iি ল) যাহা আেছ তাহার সমথক eবং সমs িকছুর িবশদ িববরণ, িহদায়াত 
o রহমত। 

গ5.সূরা আn ’আম (গবািদ প ) 6:154-157 শষ যুেগর মkী সূরা 

aতঃপর আিম মূসােক িদয়ািছলাম িকতাব যাহা সৎকমপরায়েণর জন  সm ূণ, যাহা সমs 
িকছরু িবশদ িববরণ, পথিনেদশ eবং দয়াsrপ- যাহােত তাহারা তাহােদর pিতপালেকর সাkাত 
সmেn িব াস কের। ei িকতাব আিম নািজল কিরয়ািছ যাহা কল ানময়। সুতরাং, iহার aনুসরণ 
কর eবং সাবধান হo, হয়েতা তামােদর pিত দয়া pদশন করা হiেব। পােছ তামরা বেলা, 
‘িকতাব তা ধু আমােদর পেুব di সমpদােয়র pিত aবতীণ হiয়ািছল; আমরা তাহােদর পঠন-
পাঠন সmেক গািফল িছলাম,’ িকংবা তামরা বেলা, ‘যিদ িকতাব ( তৗরাত o iি ল) আমােদর 
pিত aবতীণ হiেতা তেব আমরা তা তাহােদর aেপkা aিধক হদােয়ত pাp হiতাম।’  

গ6. সূরা মু’িমন (িব াসী) 40:69-70 -71 শষ যুেগর মkী সূরা 

তুিম ( মাহাmদ) িক লk  কর না uহািদগেক যাহারা আlাh র িনদশন সmেক িবতক কের? 
কীভােব uহািদগেক িবপদগামী করা হiেতেছ? যাহারা Asীকার কের িকতাব o যাহা সহ আমার 
রাসলূগণেক pরণ কিরয়ািছলাম তাহা; শী i তাহারা জানেত পািরেব- যখন uহােদর গলেদেশ 
বিড় o শৃ ল থািকেব, uহািদগেক টািনয়া লiয়া যাoয়া হiেব। 

গ7. সূরা আh কাফ (sান িবেশেষর নাম) 46:12 শষ যুেগর মkী সূরা 

iহার পূেব িছল মূসার িকতাব আদশ o aনুgহ সrপ। আর ei িকতাব iহার ( তৗরাত) 
সমথক, আরবী ভাষায়, যন iহা যািলমিদগেক সতক কের eবং যাহারা সৎকম কের তাহািদগেক 
সুসংবাদ দয়।  

গ8. সূরা আh কাফ ( sান িবেশেষর নাম) 46:29-30 শষ যুেগর মkী সূরা 

sরণ কর আিম তামার pিত আকৃ  কিরয়ািছলাম eকদল িজnেক, যাহারা কারআন পাঠ 
িনেতিছল। - যখন uহারা কারআন পাঠ সমাp হiল uহারা uহােদর সমpদােয়র িনকট 

িফিরয়া গল। uহারা বিলয়ািছল, হ আমােদর সmpদায়! আমরা eমন eক িকতােবর পাঠ বণ 
কিরয়ািছ যাহা aবতীণ হiয়ােছ মসূার পের, iহা uহার পবূবতী িকতাবেক সমথন কের eবং সত  
o সরল পেথর িদেক পিরচািলত কের। 

গ9. সূরা বাকারা (গাভী) 2:91, 2 িহজরী 

eবং যখন তাহািদগেক বলা হয়, আlাh যাহা aবতীণ কিরয়ােছন তাহােত ঈমান আনয়ণ কর; 
তাহারা বেল, ‘আমােদর pিত যাহা aবতীণ কিরয়ােছ ( তৗরাত) তাহােত আমরা িব াস কির।’ 
aথচ তাহা ব তীত সব িকছুi তাহারা pত াখ ান কের, যিদo uহা সত  eবং যাহা তাহােদর 
িনকট আেছ ( তৗরাত) তাহার সমথক। - 
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গ10. সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:3-4, 2-3 িহজরী 

“িতিন (আlাহ) সত সহ তামােদর pিত িকতাব aবতীণ কিরয়ােছন, যাহা uহার পূেবর 
িকতােবর (িনভুলতার) সমথক, আর িতিন aবতীণ কিরয়ােছন, তৗরাত o iি ল (িকতাবুল 
মাকাdস) যাহা তাহােদর িনকট আেছ - iিতপূেব মানবজািতর সৎপথ pদশেনর জন-।  

গ11. সূরা িনসা (নারী) -4:162-163, 5-6 িহজরী 
িকnt তাহােদর মেধ  যাহারা (ihদী) jােন সুগভীর তাহারা o মুিমনগণ তামার pিত যাহা 

aবতীণ করা হiয়ােছ eবং তামার পেূব যাহা aবতীণ করা হiয়ােছ তাহােতo ঈমান আেন- 
আিম তা তামার িনকট ‘oহী’ pরণ কিরয়ািছ যমন নূহ o তাহার পরবতী নবীগেণর িনকট oহী 
pরণ কিরয়ািছলাম, ibাহীম, iসমাiল, iসহাক, iয়াকুব o তাহার বংশধরগণ,’ঈসা, আiuব, 

iuনুস, হাrন o সুলায়মােনর িনকটo oহী pরণ কিরয়ািছলাম eবং দাuদেক জবুর 
িদয়ািছলাম। 

গ12. সূরা তাoবা (aনুেশাচনা) 9:111, 9 িহজরী 

িন য়i আlাh মুিমনেদর িনকট হiেত তাহােদর জীবন o সmদ kয় কিরয়া লiয়ােছন, 
তাহােদর জন  জাnাত আেছ iহার িবিনমেয়। তাহারা আlাh র পেথ যুd কের, িনধন কের o 
িনিহত হয়। তৗরাত, iি ল o কারআেন ei সmেক তাহােদর দড়ৃ pিতrিত রিহয়ােছ। িনজ 
pিতrিত পালেন আlাh aেপkা তর ক আেছ? 

গ13. সূরা মািয়দা (anপাt) 5:48, 10 িহজরী 

আিম তামার pিত সত সহ িকতাব aবতীণ কিরয়ািছ, iহার পুেব aবতীণ িকতােবর 
(সত তার) সমথক o সংরkকrেপ (  oয়া মুহাiিমনান ’আলায়িহ) যাহা তাহােদর 
হােত আেছ। 

আমরা দিখ য, ei আয়াতgেলােত তৗরাত o iি ল সmেক জারােলা সাk  দoয়া হেয়েছ 
য, হযরত মাহাmেদর সমেয়o ei িকতাবgেলা িছল। আর ei িকতাবgেলােত কােনা পিরবতন 

করা হয়িন।  

কারআন আরবী ভাষায় হজরত মূসা (আঃ)-eর oপের নািজল হoয়া তoরােতর সমথক [গ7]। 
আর তার pেয়াজন িছল, কারণ মkাবাসীরা “di সমpদােয়র pিত aবতীণ িকতাব”; তাছাড়াo 
তারা তাহােদর পঠন-পাঠন সmেক গািফল িছল,’ বেল বুঝেত পারেতা না, নয়েতা মkাবাসীরা 
তােদর aেপkা aিধক হদােয়ত pাp হiত [গ5] eছাড়াo বলা যায় য, eিট তৗরাত o iি ল 
শরীেফর িবশদ ব াখ া “iহােত কােনা সেnহ নi” [গ3] eবং আেগর িকতােবর সংরkক [গ13]। 

মkাবাসীরা বেল, “আমরা ei কারআেন কখনo িব াস কিরব না eবং iহার পূববতী 
িকতাবসমূেহ ( তৗরাত o iি ল) নেহ, যাহা তাহােদর িনকট আেছ [ক1] কােনা কােনা ihদী বেল 
য, তােদর কােছ যা নািজল হেয়েছ, ধু সi িকতাবসমূেহ িব াস কের, যিদo তােদর কােছ য 
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িকতাবসমহূ আেছ, কারআন তার (সত তা) সমথক [গ9]। eখােন সতক করা হেয়েছ, যারা যারা 
(eখন) কারআনেক আর যাহা (আেগর িকতারসমহূ) সহ আমার রাসলূগণেক pরণ কিরয়ািছলাম 
তাহা Asীকার কের, তােদর শািs দoয়া হেব [গ6] িকnt তাহােদর মেধ  যাহারা (ihদী) jােন 
সুগভীর তাহারা o মুিমনগণ তামার pিত যাহা aবতীণ করা হiয়ােছ eবং তামার পেূব যাহা 
aবতীণ করা হiয়ােছ তাহােতo ঈমান আেন [গ11] আর িজnরাo কারআন আর তৗরাত uভয় 
িকতাব িব াস কের[গ8] 

সূরা তoবার শেষ নািজল হoয়া আয়াতসমূেহর aন তম eক আয়ােত বলা হেয়েছ, তৗরাত, 
iি ল o কারআেন ei সmেক তাহােদর দড়ৃ pিতrিত রিহয়ােছ [গ12]। সবেশেষ, তাহােদর 
িনকট আেছ (  বা  ন iয়াদাiিহ) ei বাকাংেশর ব াখ া করার pেয়াজন আেছ। ei 
বাক াংশ গ2, গ3., গ4, গ8, গ10, গ13 eবং oপের ক5, ক6 আয়াতgেলােত লk  করা যায়। 
আিম aনুবােদর সময় শb থেক শb aনুবাদ কেরিছ। কারণ তাহেল eিট বুঝায় য, eখােন 
বতমান কাল বুঝােনা হেয়েছ। কখেনা কখেনা ei বাক াংেশর আkিরক aনুবাদ করা হেয়েছ, 
“তােদর মেধ ” aথবা “তার হােত রেয়েছ।” িকnt সাধারণ aেথ eকিট বাকধারা িহেসেব eর aথ 
হেc, “তার uপিsিতেত” বা “তার kমতার মেধ ”, aথবা “তার দখেল” িকংবা”তার িনয়ntেণ”। 
uদাহরণ িহেসেব বলা যায়, “ তামার কথা তামার হােত রেয়েছ:, eর aথ হেc, “তুিম eখন কথা 
বলেত পােরা” aথবা “eবার তামার বলার পালা”। “তার হােতর মেধ  কােনা ast নi” ei 
কথার aথ হেc, “ স িনরst”। সরাূ  45:23আয়ােত, হজরত সলায়মানু  o িজ েদর সmেক বলা 
হেয়েছ, িজnরা তঁার হােতর মেধ  কাজ করত।  

মৗলানা iuসুফ আলী ei আয়ােতর aনুবাদ কের বেলেছন, “তার সামেন কাজ কেরেছ” িকnt 
িটকায় িতিন িতিন ব াখ া কের বেলেছন, িজnরা তঁার চােখর সামেন কাজ কেরেছ। 

সুতরাং, ei আয়াতgেলার aথ হেc, কারআন আেগর িকতাব তৗরাত o iি লেক সমথন 
কেরেছ, সাk  িদেয়েছ, য িকতাবgেলা “তােদর uপিsিতেত”, “তােদর চােখর সামেন িছল”। 
ei aংেশ বিণত oপের আেলািচত aন ান  আয়াত েলা দখাে  য, হযরত মহাু দ (দঃ) সা  
িদে ন য, “তঁার চােখর সামেন” বধ, তৗরাত o iি ল শরীেফর aিst িছল। 

ঘ.  য আয়াতgেলা দখায় য, হযরত মহুাmদ (দঃ) িনেজ তৗরাত o iি ল থেক 
আয়াত uেlখ কেরেছন বা িবচার িমমাংসার জন  ব বহার কেরেছন।  

ঘ1. সূরা নাj ম (নkt) 53:33-38 মkী সূরা, মkী যুেগর pথম িদেক নািজল হেয়িছল।  

তুিম (মুহাmদ) িক দেখছ য ব িk মুখ িফরাiয়া লয়; eবং দান কের সামান i পের বn 
কিরয়া দয়? তাহার িক aদৃেশ র jান আেছ য, স pত k কের? তাহােক িক aবগত করােনা 
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হয় নাi যাহা আেছ মসূার িকতােব, eবং ibাহীেমর িকতােব, য পালন কিরয়ািছল তাহার 
দািয়t?- uহা ei য, কােনা বহনকারী aপেরর বাঝা বহন কিরেব না। 

ঘ2. সূরা ’আরা (কবীগণ) 26:192-197 মkী সূরা, মkী যুেগর মাঝামািঝ সমেয়র িদেক নািজল 
হেয়িছল। 

িন য়i আল- কারআন জগৎসমূেহর pিতপালক হiেত aবতীণ। িজবরাiল (rhল আিমন) 
সুs  আরবী ভাষায়, iহা লiয়া aবতরণ কিরয়ােছ তামার hদেয়, যাহােত তুিম সতককারী 
হiেত পােরা। পবূবতী িকতাবসমেূহ (জবরু) aবশ i iহার uেlখ আেছ। বিন- iসরাiেলর 
পিnতগণ iহা aবগত আেছ- iহা িক তাহােদর জন  িনদশন নেহ? 

ঘ3. সূরা তাহা (ব বেcদক শb) 20:133 মkী সূরা, মkী যুেগর মাঝামািঝ সমেয়র িদেক 7 
িহজরীেত নািজল হেয়িছল। 

uহারা বেল, ‘ স তাহার pিতপালেকর িনকট হiেত আমােদর িনকট কােনা িনদশন আনয়ন 
কের না কন?’ uহােদর িনকট িক আেস নাi সsু  pমাণ যাহা আেছ পবূবতী gnসমেূহ (আল-
ছুহূফ আল-uয়ালা א ثא )। 

ei আয়ােতর ব াখায় তফসীরকারক বায়জাবী িলেখেছন-পূববতী gnসমূহ বলেত বুঝােনা 
হেয়েছ, তৗরাত, iি ল o aন ান  আসমানী িকতাব। 

ঘ4. সূরা আিmয়া (আlাh র সংবাদবাহক গণ) 21:7 মkী সূরা, মkী যুেগর মাঝামািঝ সমেয়র 
িদেক নািজল হেয়িছল। 

তামার (মুহাmদ) পূেব আিম aহীসহ মানুষi পাঠাiয়ািছলাম; তামরা যিদ না জােনা, তেব 
jানীিদগেক-। 

ঘ5.  সূরা আিmয়া (আlাh র সংবাদবাহক গণ) 21:105 মkী সূরা, মkী যুেগর মাঝামািঝ 
সমেয়র িদেক নািজল হেয়িছল। 

আিম আসমানী িকতােব িলিখয়া িদয়ািছ য, আমার যাগ তা সmn বাnারা পৃিথবীর aিধকারী 
হiেব। 

eখােন সরাসির জবুর শরীফ থেক 37:29 আয়াত udৃত করা হেয়েছ। জবুর শরীেফর ei 
আয়ােত বলা হেয়েছ, আlাহভk লােকরা দেশর দখল পাiেব আর সখােন িচরকাল বাস 
কিরেব। আমরা eকটু আেগ eকi সূরার য আয়াত (21:7) uেlখ কেরিছ, তার সােথ ei 
আয়াতিট িবেবচনা করেল, eিট s ভােব বুঝা যায় য, কুরআেনর মত aনুসাের জবুর শরীফ 
থেক আlাh য-আয়াত udৃত কেরেছন, হযরত মাহাmেদর সমেয়o সi িনভুল জবুর শরীেফর 

aিst িছল। 

ঘ6. সূরা যুখrখ (সুবণ) 43:44, 45 মkী যুেগর শেষর িদেক নািজল হেয়িছল। 
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কারআন তা তামার (মুহাmদ) o তামার সমpদােয়র জন  সmােনর বst; তামািদগেক 
aবশ i e িবষেয় p  করা হiেব। তামার পেূব আিম য সকল রাসলূ pরণ কিরয়ািছলাম 
তাহািদগেক তিুম িজjাসা কেরা, আিম দয়াময় আlাh ব তীত কান দবতা িsর কিরয়ািছলাম 
যাহার ‘iবাদত করা যায়? 

তফিসরকারক আেলম বায়জািব, জালাল uিdন আর iuসুফ আলীর মেত “ তামার পূেব 
আিম য সকল রাসলূ pরণ কিরয়ািছলাম তাহািদগেক তুিম িজেjস কেরা” eর aথ হেc 
তােদর লাকেদর কােছ জানেত বলা হেয়েছ- যারা তােদর িকতাব o িশkা িশেখেছ। সুতরাং, ei 
কথা eখােন বলা যায় য, ei সব িকতাব o িশkা হযরত মুহাmদ (দঃ)-eর সমেয় পাoয়া 
যত। 

ঘ7. iuনুস (নবীর নাম) 10:94 মkী যুেগর শেষর িদেক নািজল হেয়িছল। 

আিম তামার (মুহাmদ) pিত যাহা aবতীণ কিরয়ািছ uহােত যিদ তিুম সেnেহ থাক, তেব 
তামার পেূবর িকতাব যাহারা পাঠ কের তাহািদগেক;-। 

ঘ8. সূরা নাh ল ( মৗমািছ) 16:43-44 মkী যুেগর শেষর িদেক নািজল হেয়িছল। 

তামার (মুহাmদ) পূেব আিম oহীসহ মানুষi pরণ কিরয়ািছলাম, তামরা যিদ না জােনা 
তেব jানীগণেক (আহেল িকতাব)। 

ঘ9. সূরা বিন- iসরাiল (iসরাiল সnানগণ) 17:101, 1 িহজরী থেক r কের মkী যুেগর 
শেষর িদেক নািজল হেয়িছল। 

“তিুম (মহুাmদ) বিন- iসরাiলেক িজjাসা কিরয়া দেখা, আিম মূসােক নয়িট s  িনদশন 
িদয়ািছলাম।" 

ঘ10. সূরা বিন- iসরাiল (iসরাiল সnানগণ) 17:107-108, 1 িহজরী থেক r কের মkী 
যেুগর শেষর িদেক নািজল হেয়িছল। 

“বেলা, তামরা কারআেন িব াস কর বা িব াস না কেরা, তাহািদগেক iহার পেূব jান 
দoয়া হiয়ােছ তাহােদর িনকট যখন iহা পাঠ করা হয় তখনi তাহারা িসজদায় লটুাiয়া পেড় 

eবং uহা uহােদর িবনয় বৃিd কের।"  

ঘ11. সূরা রা’দ (বj নী) 13:43 মkী যুেগর শেষর িদেক নািজল হেয়িছল।  

যাহারা কুফরী কিরয়ােছ তাহারা বেল, ‘তুিম (মুহাmদ) আlাh র pিরত নহ।’ বেলা, আlাh 
eবং যাহােদর িনকট িকতােবর jান আেছ, তাহারা আমার o তামােদর মেধ  সাkী িহেসেব 
যেথ ।’ 

ঘ12. সূরা আ’রাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 7:156-157 মkী যুেগর শেষর িদেক 
নািজল হেয়িছল। 
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তামােদর জন  িনধািরত কর dিনয়া o আেখরােত কল াণ, আমরা তামার িনকট pত াপন 
কিরয়ািছ।’ আlাh বিলেলন, ‘আর আমার দয়া তাহােদর pিত -যাহারা তাকoয়া aবলmন কের, 
যাকাত দয় আমার িনদশেন িব াস কের। ‘যাহারা aনুসরণ কের বাতাবাহক umী নবীর, যাহার 
uেlখ তৗরাত o iি ল, যাহা তাহােদর িনকট আেছ তাহােত। 

ঘ13. সূরা আ’রাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 7:159 মkী যুেগর শেষর িদেক নািজল 
হেয়িছল। 

“মূসার সমpদােয়র মেধ  eমন দল (umা ) রিহয়ােছ যাহারা aন েক ন ায়ভােব পথ 
দখায় o সi মেতi িবচার কের।” 

ঘ14. সূরা আ’রাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 7:168-170 

“dিনয়ায় আিম তাহািদগেক িবিভn দেল িবভk কের; তাহােদর কতক সৎকমপরায়ণ কতক 
aন rপ eবং ম ল o aম ল dারা আিম তাহািদগেক পরীkা কির, যাহােত তাহারা pত বতন 
কের। - িকতােবর aংগীকার িক তাহােদর িনকট হiেত লoয়া হয় নাi য, তাহারা আlাh 
সmেn সত  ব িতত বিলেব না? eবং তাহারা তা uহােত যাহা আেছ তাহা aধ য়ন কের- 
যাহারা (ihদী) িকতাবেক ধারণ কের o সালাত কােয়ম কের, আিম তা eirপ 
সৎকমপরায়ণেদর মফল ন  কির না। 

ঘ15. সূরা বাকারা (গাভী) 2:113 2 িহজরী 

ihদীরা বেল, ‘ ী ানেদর কােনা িভিt নাi’ eবং ী ানরা বেল, ‘ihদীেদর কােনা িভিt 
নাi’; aথচ তাহারা িকতাব পাঠ কের।  

ঘ16. সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:23, 2-3 িহজরী  
তুিম িক তাহািদগেক দেখা নাi যাহািদগেক িকতােবর aংশ pদান করা হiয়ািছল তাহািদগেক 

আlাh র িকতােবর িদেক আহবান করা হiয়ািছল যাহােত uহা তাহােদর মেধ  মীমাংসা কিরয়া 
দয়; aতঃপর তাহােদর eকদল িফিরয়া দঁাড়ায়, আর তাহারাi পরাঙমুখ; 

 তফিসরকারেকরা ei আয়াত িবিভn pসে  ব বহার কেরেছন। িকnt তঁারা eকমত য, eকিট 
িবেরাধীয় িবষয় িমমাংসার জন  ihদীরা হজরত মুহাmদ (দঃ) ক aনুেরাধ কেরিছল। িতিন সi 
ihদীেদর কােছ psাব দন যন তারা তােদর িকতাব থেক ei সমস ার িন িt কের। িকnt তারা 
ei psাব agাহ  কের চেল যায়।  

ঘ17. সূরা আিল-iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:79, 2-3 িহজরী 

কােনা ব িkেক আlাh িকতাব, িহকমত o নবূয়ত দান কিরবার পর স মানুষ বিলেব, 
আlাh র পিরবেত তামরা আমার দাস হiয়া যাo; iহা তাহার জন  স ত নেহ; বরং স বিলেব, 
‘ তামরা রাbানী٭٭ ( আদশ িশkক) হiয়া যাo, যেহতু তামরা িকতাব িশkা দান 
কেরা eবং যেহত ু তামরা আnিরকতার সােথ aধ য়ন কেরা।’ 
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 pিতিট aনুবাদক eখােন িবিভn শb uেlখ কেরেছন, আিম আেলম মসেনর٭٭) 
aনুবাদ ব বহার কেরিছ।) 

ঘ18. সূরা আিল-iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:93-94, 2-3 িহজরী  
তৗরাত aবতীণ হoয়ার পূেব iসরাiল িনেজর জন  যাহা হারাম কিরয়ািছল তাহা ব তীত 

বিন- iসরাiেলর জন  যাবতীয় খাদ  হালাল িছল। বেলা, ‘যিদ তামরা সত বাদী হo তেব 
তৗরাত আেনা eবং পাঠ কর।’ iহার পরo যাহারা আlাh সmেক িমথ  সৃি  কের তাহারi 

যািলম। 

ঘ19. সূরা িনসা (নারী) 4:60  

তুিম (মুহাmদ) িক তাহািদগেক দখ নাi যাহারা দািব কের য, তামার pিত যাহা aবতীণ 
হiয়ােছ eবং তামার পূেব যাহা aবতীণ হiয়ােছ তাহােত তাহারা িব াস কের aথচ তাহারা 
তাগূেতর কােছ িবচার pাথী হiেত চায়, যিদo uহা pত াখ ান করার জন  তাহািদগেক িনেদশ 
(তoরােত) দoয়া হiয়ােছ eবং শয়তান তাহািদগেক ভীষণভােব পথ  কিরেত চায়? 

ঘ20. সূরা ফাt হ (িবজয়) 48:29, 6 িহজরী 

তাহােদর লkণ তাহােদর (মুসলমান িব াসী) মুখমnেল িসজদার pভােব পিরsুট থািকেব; 
তoরােত তাহােদর বণনা eirপ eবং iি েলo তাহােদর বণনা eirপi। তাহােদর দৃ াn 
eকিট চারাগাছ, যাহা হiেত িনগত হয় িকশলয়, aতঃপর iহা শk o পু  হয় eবং পের কােnর 
oপের দঁাড়ায় দৃড়ভােব যাহা চাষীর জন  আনnদায়ক। 

ei আয়ােত আমােদর কােছ ঈসা মসীেহর বলা মসােলর পেরাkভােব যথাযথ uেlখ করা 
হেয়েছ। iি ল শরীেফর িdতীয় িসপারা মাক 4:26-28 আয়ােত আমরা পিড়,  

 “আlাh র রাজ  e’রকম- eকজন লাক জিমেত বীজ ছড়ােলা। - জিম িনেজi ফল 
জnােলা - pথেম চারা, পের শীষ eবং শীেষর মাথায় পিরপূণ শেস র দানা। দানা পাকার পর স 
কােs লাগােলা; কারণ, ফসল কাটার সময় হেয়েছ।”  

ঘ21. সূরা মায়দা (anপাt) 5:43, 10 িহজরী  
তাহারা তামার oপর কীrেপ িবচারভার ন s কিরেব aথচ তাহােদর িনকেট রিহয়ােছ তৗরাত 

যাহােত আlাh র আেদশ আেছ। 

ঘ22. সূরা মায়দা (anপাt) 5:45, 10 িহজরী 

আিম তাহােদর জন  uহােত িবধান িদয়ািছলাম য, pােণর বদেল pাণ, চােখর বদেল চাখ, 
নােকর বদেল নাক, দঁােতর বদেল দঁাত eবং যখেমর বদেল aনুrপ যখম, aতঃপর কহ uহা 
kমা কিরেল uহােত তাহারi পাপেমাচন হiেব। আlাh যাহা aবতীণ কিরয়ােছন, তদনসুাের 
যাহারা িবধান দয় না, তাহারাi যািলম। 
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eখােন িকতাবুল মাকাdেসর িহজরত িসপারার eকিট আয়াত কারআন udৃত কেরেছ। 
আlাh হজরত মূসা (আঃ) ক য hকুম িদেয়িছেলন তা আবার eখােন আবার বলা হেয়েছ। 
তৗরাত শরীেফর িহজরত িসপারার 21:23-25 আয়ােত আlাh hকুম িদেয়েছন, “e’ভােব শািs 

িদেত হেব যমন pােণর বদেল pাণ, চােখর বদেল চাখ, দঁােতর বদেল দঁাত, হােতর বদেল 
হাত, পােয়র বদেল পা; পাড়ােনার বদেল পাড়ােনা, আঘােতর বদেল আঘাত eবং বtাঘােতর 
বদেল বtাঘাত।” তারপর মিদনাবাসী ihদীেদর সতক কের বলা হেয়েছ, “আlাh যাহা aবতীণ 
( তৗরাত) কিরয়ােছন, তদনসুাের যাহারা িবধান দয় না, তাহারাi যািলম”  

ঘ23. সূরা মায়দা (anপাt) 5:50, 10 িহজরী  

 iি ল aনুসারীগণ যন আlাh uহােত যাহা aবতীণ কিরয়ােছন তদনুসাের িবধান দয়। 
আlাh যাহা aবতীণ কিরয়ােছন তদনসুাের যাহারা িবধান দয় না, তাহারাi ফািসক।  

ঘ24. সূরা মায়দা (anপাt) 5:65, 66, 68, 10 িহজরী 

িকতাবীগণ যিদ ঈমান আিনত o ভয় কিরত তাহা হiেল আিম তাহােদর দাষ aবশ i 
aপেনাদন কিরতাম। eবং তাহািদগেক সুখময় জাnােত দািখল কিরতাম। তাহারা যিদ তৗরাত, 
iি ল o তাহােদর pিতপালেকর িনকট হiেত তাহােদর pিত যাহা aবতীণ হiয়ােছ তাহা pি ত 
কিরেতা, তাহা হiেল তাহারা তাহােদর oপর o পদতল হiেত আহায লাভ কিরত। তাহােদর 
মেধ  eকদল (umা ) রিহয়ােছ যাহারা মধ পnী; িকnt তাহােদর aিধকাংশ যাহা কের তাহা 
িনকৃ । 

বেলা,’ হ িকতাবীগণ! তৗরাত, iি ল o যাহা তামােদর pিতপালেকর িনকট হiেত 
তামােদর pিত aবতীণ হiয়ােছ তামরা তাহা pিতি ত না করা পযn তামােদর কােনা িভিt 

নাi।’  

 oপেরর আয়াতgেলােত বারবার ei সাk  দoয়া হেc য, হজরত মাহাmেদর জীবনকােলi 
িনভুল তৗরাত o iি ল শরীফ িছল। আর ei িকতাবgেলা মুসলমান o aমুসলমান সবাi ei 
িকতাবgেলােক eকiভােব sীকৃিতo িদেয়িছল। 

eকজন মkাবাসী য মুখ িফিরেয় িনেয়িছল, “ স মসূার িকতােব, eবং ibাহীেমর িকতােব যা 
আেছ, স সmেক স aবগত িছল”[ঘ1] “তােদর িনকট eেসিছল সsু  pমাণ যাহা আেছ 
পবূবতী gnসমূেহ”[ঘ3] হজরত মুহাmদ (দঃ) “যােদর িনকট িকতােবর jান আেছ”, তাহােদর 
সাkী িহেসেব মেন িনেয়েছন [ঘ11]। 

eখােন বলা হেয়েছ, কারআন নািজল সmেক “পবূবতী িকতাবসমেূহ aবশ i iহার uেlখ 
আেছ”। “বিন- iসরাiেলর পিnতগণ iহা aবগত আেছ” [ঘ2] িব াস করার আেগi তাহািদগেক 
iহার পূেব jান দoয়া হiয়ােছ[ঘ10]। তাহােদর কতক সৎকমপরায়ণ eবং তাহােদর কােছ 
িকতাব আেছ [ঘ14] আর aন রা হজরত মুহাmদ (দঃ) ক িব াস না করেলo, তােদর কােছ থাকা 
িকতাব “aধ য়ন কের”[ঘ14]। 
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ihদী o ী ান uভয় সমpদােয়র লােকরা, “িকতাব পাঠ কের”[ঘ15] o “আnিরকতার সােথ 
aধ য়ন কের” [ঘ17]।”িকছু িকছু ধািমক ihদী আেছ”ঘ13] “যাহারা aন েক ন ায়ভােব পথ 
দখায় o সi মেতi িবচার কের” [ঘ14]। “eবং ihদী o ী ানেদর মেধ  eকদল মধ পnী” 

রেয়েছ [ঘ24]। 

মkাবাসীেদর বলা হেয়েছ, “ তামরা যিদ না জােনা, তেব jানীিদগেক িজjাসা কর” [ঘ4] o 
[ঘ8]। “আমার রাসলূগণেক িজjাসা কর”, ei কথার aথ হেc, যারা ঐসব রাসুেলর িকতাব o 
মতবাদ সmেক জােন, তােদর কােছ িজেjস করেত বলা হেয়েছ [ঘ6]। 

হজরত মুহাmদ (দঃ) ক বলা হেয়েছ, " তামার যিদ সেnহ থােক, তেব তামার পেূবর িকতাব 
যাহারা পাঠ কের তাহািদগেক িজjাসা কর”[ঘ7] আর “বিন- iসরাiলেক িজjাসা কিরয়া 
দেখা”, আিম মূসােক নয়িট s  িনদশন িদয়ািছলাম[ঘ9]। 

aন ান  আয়াতgেলােত দখা যায় য, আlাh তৗরাত থেক hকুম udৃত কের বেলেছন, তারা 
যন “আlাh যাহা aবতীণ কিরয়ােছন, তদনসুাের িবধান দয়” [ঘ22] “আlাh জবরু শরীফ থেক 

আয়াত udতৃ কেরেছন” [ঘ5]। িতিন ihদীেদর কােছ কামনা কেরেছন, য hকুম িতিন তoরােত 
িদেয়িছেলন সভােব যন তারা মুসলমানেদর মেতা eবাদত কের। িতিন iি ল থেক ঈসা 
মসীেহর বীজ বপনকারীর মসাল পেরাkভােব uেlখ কেরেছন য, মুিমনেদর লkণ e’রকi হেব 
[ঘ20]। 

হজরত মুহাmদ (দঃ) ihদীেদর তৗরাত আনেত বেলেছন, যন “uহা তাহােদর মেধ  মীমাংসা 
কিরয়া দয়”[ঘ16]। আেরকিট ঘটনায় িতিন তােদর বেলেছন য, “যিদ তামরা সত বাদী হo 
তেব তৗরাত আেনা eবং পাঠ কর”[ঘ18]। 

আlাh হজরত মুহাmদ (দঃ) ক িজেjস করেছন, কন ihদীরা তার কােছ িবচারভার ন s কের 
aথচ “তাহােদর িনকেট রিহয়ােছ তৗরাত যাহােত আlাh র আেদশ আেছ” [21]। আর ী ানেদর 
বলা হেয়েছ, “iি ল aনসুারীগণ যন আlাh uহােত যাহা aবতীণ কিরয়ােছন তদনসুাের িবধান 
দয় [ঘ23]।” 

আlাh বেলেছন য, “ তৗরাত o iি ল, যাহা তাহােদর িনকট আেছ”[ঘ12]। eখােন 
uেlিখত সবেশষ সূরা যা 10ম িহজরীেত হজরত মাহাmেদর কােছ নািজল হেয়িছল- সূরা মািয়দায় 
- ihদী o ী ানেদর বলা হেয়েছ, “‘ হ িকতাবীগণ! তৗরাত, iি ল o যাহা তামােদর 
pিতপালেকর িনকট হiেত তামােদর pিত aবতীণ হiয়ােছ তামরা তাহা pিতি ত না করা পযn 
তামােদর কােনা িভিt নাi [ঘ24]।’ 

eকজন তফিসরকারক- iবেন iসহাক ei আয়ােতর [গ24] সােথ সংি  িনেচর হািদসিট 
uেlখ কেরেছন। িতিন বেলেছন,  

হজরত রািফ iবেন হািরতা o হজরত সালাম iবেন মাসকুম o আেরা diজন লাক eকিদন 
হজরত মুহাmদ (দঃ) eর কােছ eেস তঁােক বলেলন, “ হ হজরত মুহাmদ (দঃ)! আপিন িক দাবী 
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কেরন না য, আপিন হযরত ibািহম- eর ধম o তঁার িব াস aনুসরণ কেরন। আর তoরােতর 
যসব আয়াত আমােদর কােছ আেছ, আপিন িক তা িব াস কেরন না, আর আপিন িক সাk  দন 

না য, egেলা আlাh র িনকট থেক eেসেছ।’ 

িতিন utর িদেলন,’ হঁ া, ei কথা তা সিত , িকnt তামরা নতুন নতুন মতবাদ তির কেরেছা, 
আর, তার মেধ  য-িবষয়gেলা তামরা তা Asীকার কর, িবেশষভােব তামােদর িনকট থেক য 
aংগীকার নয়া হেয়িছল; আর মানবজািতেক দখােনার জন  য য hকুম তামােদর দoয়া 
হেয়েছ, তামরা তা গাপন কর। তাi আিম তামােদর নতুন ধারণা থেক িনেজেক দূের রেখিছ।’ 

 “তারা বলেলা,’ আর আমােদর জন  যা আমােদর হােত আেছ, তােকi আমরা আঁকেড় ধেরিছ। 
আর আমরা সত  o পথিনেদশ aনুসরণ করিছ। আর আমরা আপনােক িব াস কির না, আর 
আমরা আপনােক aনুসরণ করেবা না।’  

তখন মহান o মিহমািnত আlাh oহী নািজল কের বলেলন,’, ‘ হ িকতাবীগণ! তৗরাত, iি ল 
o যাহা তামােদর pিতপালেকর িনকট হiেত তামােদর pিত aবতীণ হiয়ােছ তামরা তাহা 
pিতি ত না করা পযn তামােদর কােনা িভিt নাi।’।11  

যিদ eেক সিহ হািদস বেল মেন নয়া হয়, তেব ei হািদসিট pমাণ কের য, হজরত মুহাmদ 
(দঃ) তৗরাত িকতাব িব াস করেতন আর ei িকতাবিট দশম িহজরীেত মিদনায় ihদীেদর কােছ 
িছল। আর eমনিক যিদ eিট সিহ হািদস নাo হেয় থােক, তবু eিট eকিট grtপুণ সত  তুেল ধের 
য, িহজরী pথম o িdতীয় শতাbীেত মুসলমানরা জানেতন য, আরব দেশi বধ, aকাট  

সুযুিkপূণ তৗরাত o iি ল তঁােদর কােছ রেয়েছ। 

oপেরর হািদসিট gহণ কির বা না কির ei aংেশ আমরা য 24িট, আর আেগর aংশ থেক 
13িট কারআেনর আয়াতসমূহ আমরা আমরা পেড়িছ, সবেমাট ei 37িট আয়াতসমূহ eকথাi 
সত  বেল pমাণ কের য, যখন হজরত মুহাmদ (দঃ) বঁেচ িছেলন, তখিন মkা o মিদনায় খঁািট 
তৗরাত o iি ল লাকেদর কােছ পাoয়া যত। 

aেনক মুসলমান ei কথা জার িদেয় বলেত পােরন য, িনভুল তৗরাত o িনভলু iি ল যা 
আরেব িছল, বতমােন য তৗরাত o iি ল পাoয়া যায়, eখনকার চেয় আেগর িকতাবgেলা 
আলাদা িছল। িকnt আমােদর p  হেc, আেগর িকতাবgেলা বতমােন কাথায় আেছ?! 

 aবশ i ei কথা িনি ত কের বলা যায় য, eমনিক যিদ কবলমাt ihদী o ী ানেদর 
সাহায  করার জন  কারআেনর িনেদশ aনুযায়ী মান  করার জন  “ তৗরাত, iি ল pিতি ত না 
করা পযn ei ধরেনর grtপূণ িকতাব iসলামী dিনয়ার কােনা না কােনা grtপূণ gnাগাের 
সংরkণ কের রাখার কথা।” আরo বলা যায় য, আমরা তখন ei সব পা িুলিপর সােথ ihদী o 

ী ানেদর dারা সংরিkত িকতাবgেলার সােথ তুলনা কের দখেত পারতাম। 
                                                 

11 The Coran, Sir W. Muir, S.P.C.K., E. & J.B. YOUNG & Co, 1896, পৃ া -209, তফিসরকারক আেলম তাবািরo 
uেlখ কেরেছন। 
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আসেল কারআেনর কােনা পুরােনা পা ুিলিপ নi। কােনা পুরােনা পা ুিলিপ কােনা মুসলমান 
সংgহ কের রােখনিন। aন িদেক, সারা dিনয়ায় ihদী o ী ানেদর কােছ eকi তৗরাত আর 
eকi iি ল eখনo আেছ, যা পুরােনা পা ুিলিপ aনুসাের লখা হেয়েছ। 

ঙ. ei আয়াতgেলা দখায় য, তৗরাত o iি ল িনভলু িছল, িকntei 
আয়াতgেলােত য সমেয়র কথা বলা হেয়েছ, তা s  নয়। 
 pথম aংেশর ভূিমকােত আিম বেলিছ য, eকিট িবষয় সিঠকভােব পড়ােশানা করেত হেল, স 

িবষেয় যত আয়াত আেছ, আমােদর সবgেলা আয়াত িনেয়i পড়ােশানা করেত হেব। তৗরাত o 
iি ল সmেক আেরা pায় 55িট কারআেনর আয়াত রেয়েছ, িকnt যেহতু সi আয়াতgেলা 
হজরত মুহাmদ (দঃ) eর সমেয় ei পাক-িকতাবgেলার aিst সmেক sীকার বা Asীকার 
কেরিন, তাi কবল সi আয়াতgেলার eকিট তািলকা দয়া হেলা। 

ei ধরেনর আয়াতgেলার uদাহরণ িহেসেব, আমরা সূরা িনসা (4:136) থেক eকিট আয়াত 
দখেবা। ei সরূা 5-6 িহজরীেত নািজল হেয়িছল। ei আয়ােত বলা হেয়েছ, “ হ মুিমনগণ! 
তামরা আlােহ, তঁাহার রাসূেল, িতিন য িকতাব তাঁহার রাসেূলর pিত aবতীণ কিরয়ােছন তাহােত 

eবং য িকতাব ( তৗরাত) িতিন পেূব aবতীণ কিরয়ােছন তাহােত ঈমান আন।” 

ei আয়ােত aনসুাের আমরা ei কথা বলেত পাির না য, হজরত মুহাmদ (দঃ) মুসলমানেদর 
hকুম িদেcন তােদর কােছ য তৗরাত আেছ তা িব াস করার জন , aথবা যখন হজরত মুহাmদ 
(দঃ) বলেছন. aথবা িব াস করেছন য, আlাh মূসােক য িনভলু তৗরাত িদেয়েছন, “ য িকতাব 
( তৗরাত) িতিন পূেব aবতীণ কিরয়ােছন,” যা পরবতীকােল পিরবতন করা হেয় থাকেত পাের। 

eখােন কারআেনর আয়াত নািজেলর সমেয়র ধারাবািহকতা aনুসাের আয়ােতর তািলকা িনেচ 
দoয়া হেলাঃ 

74:31, 87:18, 25:35, 32:25, 34:23-24, 54:43, 37:114-117, 19:28-29, 
21:48, 29:27, 29, 46-47, 32:23, 40:53-55, 41:45, 42:15, 45:16-17, 45:28-
29, 46:10.11:16-17, 28:43, 28:48-49, 28:52, 53, 23:49, 13:36, 17:2, 17:4-
7, 17:55, 6:20, 6:114, 6:124, 98:1, 2:1-5, 2:53, 2:87, 2:121, 2:136, 2:144-
145, 2:176, 2:213, 2:285, 3:65, 3:81, 3:84, 3:99, 3:119, 3:183-184, 3:187, 
62:5, 4:51, 4:54, 4:131, 4:136, 4:150-153, 4:171, 57:25, 5:62, 5:85-86,  

পাঠক oপেরর pিতিট আয়াত িনেজ sাধীনfv‡e কারআন থেক দেখ িনেত পােরন আর যিদ 
িতিন মেন কেরন য, সgেলা আমােদর িসdাnেক পিরবতন কের, তেব তােদর মধ  থেক eকিট 
আয়াত বা সবকিট আয়াত িনেয় আেলাচনা করেত পােরন।  
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চ. ei আয়াতgেলা দখায় য, ী ানেদর মেধ  মতেভদ রেয়েছ, আর তারা 
eেক aপেরর সােথ যdু কের।  

চ1. সূরা শূরা 42:13-14, মkী যুেগর শেষ নািজল হেয়িছল। 

 “িতিন তামােদর জন  িবিধবd কিরয়ােছন দীন যাহার িনেদশ িদয়ািছেলন িতিন নূহেক, আর 
যাহা আিম oহী কিরয়ািছ তামােক eবং যাহারা িনেদশ িদয়ািছলাম ibািহম, মূসা o ঈসােক, ei 
বিলয়া য, তামরা দীনেক pিতি ত কর eবং uহােত মতেভদ (লা তাতাফাr রাkূ א ) 
কিরo না- uহােদর িনকট jান আিসবার পর কবলমাt পার িরক িবেdশ বশতঃ uহারা 
িনেজেদর মেধ  মতেভদ ঘটায়। eক িনধািরত কাল পযn aবকাশ সmেক তামার pিতপালেকর 
পূব িসdাn না থািকেল uহােদর িবষেয় ফয়সালা হiয়া যাiত। uহােদর পর যাহারা িকতােবর 
utরািধকারী হiয়ােছ, তাহারা সi সmেক িব ািnকর সেnেহ রিহয়ােছ। 

চ2. সূরা বািয় নাঃ 98:4 মিদনা যুেগর rেত নািজল হেয়িছল। 

যাহািদগেক িকতাব দoয়া হiয়ািছল তাহারা তা িবভk (তাফাr রাkা ) হiল তাহােদর 
িনকট সুs  pমাণ আসার পর। 

চ3. সূরা বাকারা (গাভী) 2:253 2 িহজরী  
মিরয়ম-তনয় ‘ঈসােক s  pমাণ pদান কিরয়ািছ o পিবt আtা dারা তাহােক শিkশালী 

কিরয়ািছ।  

আlাh icা কিরেল তাহােদর পরবতীরা তাহােদর িনকট s  pমাণ সমাগত হoয়ার পরo 
পারsিরক যdু-িবgেহ িলp হiত না; িকnt তাহােদর মেধ  মতেভদ (আখতালাফূ א  א ) 
ঘিটল। ফেল তাহােদর কতক ঈমান আিনল eবং কতক কুফরী কিরল।  

চ4. সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:19 2-3 িহজরী  

“যাহািদগেক িকতাব দoয়া হiয়ািছল তাহারা পরsর িবেdষবশত তাহােদর িনকট jান 
(আlাh র সত ) আিসবার পর মতাৈনক  (আখতালাফা  א) ঘটাiয়ািছল।” 

চ5 সূরা মায়দা (anপাt) 5:15-16 10 িহজরী 

যাহারা বেল, “আমরা ী ান”, তাহােদরo a ীকার gহণ কিরয়ািছলাম; িকnt তাহারা তাহা 
uপিদ  হiয়ািছল তাহার eক aংশ ভিুলয়া িগয়ােছ। সুতরাং, আিম তাহােদর মেধ  িকয়ামত 
পযnt sায়ী শtrতা o িবেdষ জাগrক রািখয়ািছ; তাহারা যাহা কিরত আlাh তাহািদগেক aিচেরi 
তাহা জানাiয়া িদেবন। 
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 হ িকতাবীগণ! আমার রাসূল তামােদর িনকট আিসয়ােছ, তামরা িকতােব যাহা গাপন 
কিরেত স uহার aেনক তামােদর িনকট pকাশ কের eবং aেনক uেপkা কিরয়া থােক (যা 
বলার eখন আর কােনা pেয়াজন নi)।  

আমরা ei আয়াতgেলা থেক দিখ য, পার িরক িবেdেষর কারেণ [চ2, চ4] ী ানরা 
িবিভn দেল িবভk [চ1, চ2] কারণ তােদর মেধ  মতাৈনক  বা মতেভদ রেয়েছ [চ3, চ4] সুতরাং, 
আlাh তােদর মেধ  sায়ী শtrতা o িবেdষ সৃি  কেরেছন [চ5] আর তারা eেক aপেরর সােথ যুd 
কের [চ3]।  

তােদর িকতাব o তােদর চুিkর সmেক বলা হেয়েছ য, তারা eর িকছু িকছু aংশ ভুেল 
িগেয়িছল [চ5]। তারা বিশরভাগ গাপন করেতা [চ5] আর তারা িব ািnকর সেnেহর মেধ  আেছ 
[চ1]। 

িকnt আমরা িdতীয় aংেশ o eখােন [চ3] দেখিছ য, “তােদর মেধ  “িকছ ু লাক িব াস 
কেরিছল।” ী ানেদর মেধ  ei মতপাথক  o তােদর eকদল আেরকদেলর লাকেদর মের 
ফলার কথা লাকায়ত ঐিতহািসকেদর লখা বi থেক আর পাশাপািশ জামােতর iিতহাস থেকo 

জানা যায়। রামীয় o বাiেজnাiন ী ান জামাত িমশেরর কপিটক ী ান জামাতেক ভ  জামাত 
বেলেছ। িকnt তােদর সকেলর কােছ eকi িকতাবলু মাকাdস িছল; যভােব িশয়া o সুnী 
মুসলমানেদর eকi কারআন থাকা সেtto তারা পরsেরর িবrেd যুd কের।  

eখােন কােনা আয়াতi বেল না য, eমনিক aিব াসী ী ানরা তােদর িকতাব পিরবতন 
কেরেছ। আর ei কথা তা িনি ত কেরi বলা যায় য, িব াসী ী ানরা  তা পিরবতন 
করেতi পাের না।  

ছ.  য আয়াতgেলা দখায় য, ihদীরা কারআনেক Asীকার কেরেছ, পিরবতেনর 
চ া কেরেছ aথবা তােদর িনজs িকতাব তoরােতর আয়াত গাপন কেরেছ আর 

ei আয়ােতর aথ ছুেঁড় ফেলেছ। 
ছ1. সূরা আn ’আম (গবািদ প )6:89-92 মkী যুেগর শেষ নািজল হেয়িছল। 

আিম uহািদগেকi িকতাব, কতৃt, নবুয়ত দান কিরয়ািছ। aতঃপর যিদ iহারা eigেলােক 
pত াখ ান কের, তেব আিম তা eমন eক সmpদােয়র pিত eigেলার ভার aপন কিরয়ািছ 
যাহারা eigেলা pত াখ ান কিরেব না- তাহারা আlাh র যথাথ মযাদা uপলbী কের নাi, যখন 
তাহারা বেল,’ আlাh মানুেষর িনকট িকছুi নািজল কেরন নাi।’ বেলা,’ ক নািজল কিরয়ােছন 
হজরত মূসা (আঃ)-eর আনীত িকতাব যাহা মানুেষর জন  আেলা o পথিনেদশ িছল, তাহা 
তামরা িবিভn পৃ ায় িলিপবd কিরয়া িকছু pকাশ কর o যাহােদর aেনকাংশ গাপন রােখা eবং 

যাহা তামােদর িপতপৃrুষগণ o তামরা জানেত না তাহাo িশkা দoয়া হiয়ািছল? 
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“- আিম ei কল ানময় িকতাব নািজল কিরয়ািছ, যাহা uহার পূেবকার িকতােবর 
(িনভুলতার) সমথক eবং যাহা ( তৗরাত) তাহােদর িনকট আেছ, তাহা dারা তুিম o মkা o uহার 
চতু াে র লাকিদগেক সতক কর।”  

ছ2. সূরা hদ (নবীর নাম) 11:110 মkী যুেগর শেষ নািজল হেয়িছল। 
 “িন য়i আিম মূসােক িকতাব িদয়ািছলাম aতঃপর iহােত তাহােদর (ihদীেদর) মতেভদ 

ঘিটয়ািছল। eবং তামার pিতপালেকর পূব িসdাn না থািকেল uহােদর িমমাংশা হiয়া যাiত। 
uহারা aবশ i iহার সmেn িব ািnকর সেnেহ িছল।” (10:93 আয়ােত eকi ধারণা দoয়া 
হেয়েছ) 

ছ3. সূরা বাকারা (গাভী) 2:40-44, 2 িহজরী 
 “ হ বিন-iসরাiল! - আিম (আlাহ) যাহা aবতীন কিরয়ািছ তামরা তাহােত ঈমান 

আেনা। iহা তামােদর িনকট যাহা ( তৗরাত) আেছ., uহার pত য়নকারী। আর তামরাi uহার 
pথম pত াখ ানকারী হio না eবং আমার আয়ােতর িবিনমেয় তcুমলূ  gহণ কিরo না।-- 
তামরা সত েক িমথ ার সিহত িমি ত কিরo না eবং জািনয়া িনয়া সত েত গাপন কিরo না-- 
তামরা মানুষেক সৎকােযর িনেদশ দাo আর িনেজরাi িবmতৃ হo, aথচ তামরা িকতাব aধ য়ন 

কেরা।” 

ছ4. সূরা বাকারা (গাভী)2:85, 2 িহজরী 

তেব িক তামরা িকতােবর িকছু aংশ িব াস কেরা, িকছু aংশেক pত াখ ান কর? সুতরাং, 
তামােদর যাহারা eirপ কের তাহােদর eকমাt pিতফল পািথব জীবেন হীণতা o িকয়ামেতর 

িদন তাহারা কিঠনতম শািsর িদেক িনিkp হiেব। 

ছ5. সূরা বাকারা (গাভী)2:89, 2 িহজরী 
তাহােদর িনকট যাহা আেছ ( তৗরাত) আlাh র িনকট হiেত তাহার (িনভলুতা) সমথক িকতাব 

আিসল;-তখন তাহারা uহা pত াখ ান কিরল। -- uহা কত িনকৃ , যাহার িবিনমেয় তাহারা 
তাহােদর আtােক িবkয় কিরয়ােছ।” 

ছ6. সূরা বাকারা (গাভী) 2:97, 101, 2 িহজরী 

“বেলা,’ য কহ িজবরাiেলর শtr eiজন  য, স আlাh র িনেদেশ তামার hদেয় কারআন 
পঁৗছাiয়া িদয়ােছ, যাহা uহার পুববতী িকতােবর সমথক eবং যাহা মুিমনেদর জন  পথpদশক o 
ভসংবাদ- যখন আlাh র পk হiেত রাসলূ আিসল, য তাহােদর িনকট যাহা ( তৗরাত) 

রিহয়ােছ uহার (িনভলুতার) সমথক, তখন যাহািদগেক িকতাব দoয়া হiয়ািছল তাহােদর 
eকদল (ফারীk ) আlাh র িকতাবিটেক প ােত িনেkপ কিরেলা, যন তাহারা জােন না 
(uহার মেধ  িক িছল)।" 

ছ7. সূরা বাকারা (গাভী) 2:140, 2 িহজরী 
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তামরা িক বেলা, ‘ibাহীম, iসমাiল, iসহাক, iয়াকুব o তাহার বংশধরগণ aবশ i ihদী 
িকংবা ী ান িছল?’ ভােলা, ‘ তামরা িক বশী জােনা না আlাহ?’ আlাh র িনকট হiেত তাহার 
কােছ য pমাণ আেছ, তাহা য গাপন কের, তাহার aেপkা aিধকতর যািলম আর ক হiেত 
পাের? 

ছ8. সূরা বাকারা (গাভী) 2:146, 2 িহজরী 

 “আিম যাহািদগেক িকতাব িদয়ািছ, তাহারা তাহােক সirপ জােন যirপ তাহারা িনেজেদর 
সnানগণেক িচেন eবং তাহােদর eকদল জািনয়া- িনয়া সত  গাপন কিরয়া থােক। 

ছ9. সূরা বাকারা (গাভী) 2:159, 2 িহজরী 
িন য়i আিম যসব s  িনদশন o পথিনেদশ aবতীণ কিরয়ািছ মানুেষর িনকট িকতাব uহা 

s ভােব ব k করার পরo যাহারা ( কােনা কােনা ihদী) গাপন রােখ আlাh তাহািদগেক 
লা’নত দন। 

ছ10. সূরা বাকারা (গাভী) 2:174, 2 িহজরী 
আlাh য িকতাব aবতীণ কিরয়ােছন যাহারা তাহা গাপন রােখ o িবিনমেয় তুc মূল  gহণ 

কের তাহারা িনেজেদর জঠের aিg ব িতত আর িকছু পুের না- 

ছ11 সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:69-71, 2-3 িহজরী 

িকতাবীেদর eকদল (tা'িয়ফা ) চােহ যন তামািদগেক িবপথগামী কিরেত পাের, 
aথচ তাহারা িনজিদগেকi িবপথগামী কের, িকnt তাহারা uপলbী কের না। “ হ িকতাবীগণ! 
তামরা কন আlাh র আয়াতেক Asীকার কেরা, যখন তামরাi সাk  বহন কর।”  

 “ হ িকতাবীগণ! তামরা কন সত েক িমথ ার সিহত িমি ত কর eবং সত  গাপন কেরা, 
যখন তামরা জােনা। 

ছ12 সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:75, 2-3 িহজরী 

িকতাবীেদর মেধ  eমন লাক রিহয়ােছ, য িবপুল সmদ আমানত রািখেলo ফরত িদেব 
( য কােনা সমেয় চাiেল, দoয়ার জন  pstত); আবার eমন লাকo আেছ, যাহার িনকট 
eকিট দীনারo আমানত রািখেল তাহার পছেন লািগয়া না থািকেল স ফরত িদেব না।” 

ছ13 সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:199, 2-3 িহজরী 
িকতাবীেদর মেধ  eমন লাকo আেছ যাহারা আlাh র pিত িবনয়াবনত হiয়া তাহার pিত 

eবং িতিন যাহা তামােদর (বhবচন) o তাহােদর pিত aবতীণ কিরয়ােছন তাহােত aবশ i 
ঈমান আেন eবং আlাh র আয়াত তcু-মেূল  িবkয় কের না। iহারাi তাহারা যাহােদর জন  
আlাh র িনকট পুr ার রিহয়ােছ, িন য়i আlাh drত িহসাব gহণকারী। 
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ei আয়াতgেলােত ihদীেদর িবrেd aেনক aিভেযাগ করা হেয়েছ। তৗরাত সmেক “তােদর 
মতেভদ আেছ” আর e-সmেক তারা িব ািnকর সেnেহর মেধ  রেয়েছ [ছ2] 

ihদীরা মুসলমানেদর যিদ িকছু দখােত চাiেতা তখন তারা আলাদা কাগেজ তােদর িকতােবর 
আয়াত িলেখ, সi কাগজ দখােতা (ছ1)। 

ihদীেদর িবrেd pধান aিভেযাগ হেলা, তারা কারআেনর িব াসেক pত াখ ান কেরেছ (ছ3, 
ছ4)। তারা আlাh র িনদশন pত াখ ান কেরেছ (ছ11)। তারা আlাh র আয়ােতর িবিনমেয় তcু 
মলূ  gহণ কের (ছ3, চ10, ছ13)। তারা সত েক গাপন কের - কারআন সmেক তােদর িনজs 
িকতােবর সাk  গাপন কেরেছ (ছ3, ছ7, ছ8, ছ9, ছ10, ছ11)- তারা কারআন সmেক সত েক 
িমথ ার সিহত িমি ত কের eবং সত  গাপন কের (ছ3, ছ11)। কারআেনর য aংশ তােদর সnt  
কের সটুকু তারা িব াস কের আর বাকী aংশ তারা Asীকার কের (ছ4) aথবা আlাh র 
িকতাবিটেক প ােত িনেkপ কের (ছ6)। 

aন িদেক কারআন সাk  িদেc য, তােদর কােছ তৗরাত আেছ (ছ3, ছ5, ছ6); তােদর 
িনকট (তােদর সামেন) য তৗরাত আেছ. কারআন তার িনভুলতার সমথক (চ1, ছ6)। আlাh র 
িনকট হেত ihদীেদর কােছ pমাণ আেছ, (ছ7); তারা হেলা সাkী (ছ11); তােদর jান আেছ 
(ছ8ছ11)’ আর তারা িকতাব aধ য়ন কের (ছ3)। 

ei কথােক আমরা alকথায় বলেত পাির, যিদ আমরা আবারo ছ3e বিণত আয়াত লk  
কির। 2 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা বাকারা (গাভী) 2:40-44 আয়ােত বলা হেয়েছ, “ হ বিন-
iসরাiল! - আিম (আlাহ) যাহা aবতীন কিরয়ািছ তামরা তাহােত ঈমাণ আন। iহা তামােদর 
িনকট যাহা ( তৗরাত) আেছ., uহার pত য়নকারী। আর তামরাi uহার pথম pত াখ ানকারী হio 
না eবং আমার আয়ােতর িবিনমেয় তcুমলূ  gহণ কিরo না।-- তামরা সত েক িমথ ার সিহত 
িমি ত কিরoনা eবং জািনয়া িনয়া সত েত গাপন কিরo না-- তামরা মানুষেক সৎকােযর 
িনেদশ দাo আর িনেজরাi িবmৃত হo, aথচ তামরা িকতাব aধ য়ন কর।” 

কারআন সাk  িদেয়েছ eবং pত য়ন কেরেছ য, ihদীেদর কােছ িনভলু তৗরাত িকতাব িছল, 
আর তারা ei িকতাব aধ য়ন করত। aিব াসী ihদীরা aন েদর ধািমক জীবন-যাপেনর জন  
বলেলo তারা িনেজরা তা পালন করেত ভুেল যত; কারণ, যখন তারা কারআনেক Asীকার 
কেরেছ, আর তােদর িকতােবর মেধ  থাকা সত েক গাপন কেরেছ, তখন তারা িমেথ র মেধ  িছল। 

কারআন ei সাk o িদেয়েছ য, আহেল িকতাবীেদর মেধ  eমন aেনক লাক িছেলন, যারা 
সmণূ সৎ লাক িছেলন (ছ12)। আর তঁারা আlাh ক িব াস করেতন, তঁােদর মেধ  কu কu 
আবার তoরােতর পাশাপািশ কারআনo িব াস করেতন। 

িকnt eখােন ei আয়াতgেলােত আlাh র িনকট থেক eমন কােনা কথা বলা হয়িন য, 
eমনিক aিব াসী ihদীরা তােদর তoরােতর িলিখত শb পিরবতন কেরেছ। আর আbলু◌াহ iবেন 
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সালাম o মখুাiিরেখর মেতা aেনক ihদী নবীর বাণী gহণ কের মসুলমান হেয়িছল, তঁারা aবশ i 
িকতাব পিরবতন কেরনিন। 

জ. িনেচর আয়াতgিল িবেশষভােব “তহিরফ” সmেক বেলেছ: 
কারআেন চারিট আয়ােত ihদীেদর িবrেd পিরবতন বা রদবদেলর) হাr রাফা  (

aিভেযাগ করা হেয়েছ। eকিট আয়ােত তােদর িবrেd িজhা ঘুিরেয় িকতাব পাঠ করার িবষেয় 
দাষােরাপ করা হেয়েছ। আমরা ei আয়াতgেলা কী pসে  নািজল হেয়িছল , সi সািবক pস  

িনেয় আয়াতgেলা eখােন আেলাচনা করেবা। aবশ  ,আমরা ei কথািট মেন রাখেবা য ,আেগ 
আমরা আেগ য 50-60িট আয়াত আেলাচনা কেরিছ , সgেলার পাশাপািশ ei আয়াতgেলাo 
গাটা কারআেনর মেধ  িবরাজমান eকi পিরেবেশ নািজল হেয়িছল।  

জ1. সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:78, 2-3 িহজরী  

 “আর িন য়i তাহােদর মেধ  eকদল (ফারীk ) লাক আেছi যাহারা িকতাবেক 
িজhা dারা িবকতৃ কের ( א ) যাহােত তামরা uহােক আlাh র িকতােবর aংশ মেন 
কর; িকnt uহা িকতােবর aংশ নেহ eবং তাহারা বেল, ‘uহা আlাh র পk হiেত’; িকnt uহা 
আlাh র পk হiেত pিরত নেহ। তাহারা জািনয়া িনয়া আlাh সmেক িমথ া বেল। 

ei আয়ােত আহেল িকতাবীেদর িবrেd aিভেযাগ করা হেয়েছ য, তারা যখন িকতাব পাঠ 
কের, তখন তারা িকতােবর আয়াতেক িজhা dারা িবকৃত কের ucারণ কের, তােদর eভােব 
আয়াত পাঠ করার কারণ হেc, াতারা যােত মেন কের ei আয়াতিট আlাh র কালাম - িকতাব 
( তৗরাত)- থেকi বলা হেc। িকnt ei আয়াতgেলােত বলা হেc য, eিট “uহা িকতােবর aংশ 
নেহ” aথবা “uহা আlাh র পk হiেত pিরত নেহ।”  

জ2. সূরা মায়দা (anপাt) 5:13-14, 10 িহজরী 

আর আlাh তা বিন- iসরাiেলর aংগীকার gহণ কিরয়ািছেলন eবং তাহােদর মধ  হiেত 
dাদশ নতা িনযুk কিরয়ািছলাম- তাহােদর aংগীকার ভংেগর জন  আিম তাহািদগেত লানত 
কিরয়ািছ o তাহােদর hদয় কিঠন কিরয়ািছ; তাহারা শbgেলার আসল aথ িবকতৃ কের 
( א א ) eবং তাহারা যাহা uপিদ  হiয়ািছল uহার eক aংশ ভুিলয়া 
িগয়ােছ। তুিম সবদা uহােদর alসংkক ব িতত সকলেকi িব াসঘাতকতা কিরেত দিখেত 
পাiেব, সুতরাং, uহািদগেক kমা কর o uেপkা কেরা, িন য়i আlাh সৎকমপরায়নিদগেক 
ভােলাবােসন। 

aিব াসী ihদী, aংগীকার ভে  ফলার কারেণ তােদর hদয় কিঠন হেয়েছ, “তাহারা 
শbgেলার আসল aথ িবকৃত কের” আর “তাহারা যাহা uপিদ  হiয়ািছল uহার eক aংশ ভুিলয়া 
িগয়ােছ” তারা তােদর শিরয়েতর eকিট aংশ (uেdশ ) ভুেল িগেয়েছ। 
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ei আয়াতিট পরীkা করেল দখা যায় য, ei আয়ােতর aথ মেন হেত পাের য, িদেয় িকছু 
িকছু আয়াত পিরবতন করা আর aন ান  আয়াত সmণূভােব মুেছ ফলার জন  তােদর িকতােবর 
aংশিবেশষ ihদীরা eকিট ছুির িদেয় কেট ফেলেছ। িকnt oপেরর ঘ eবং ঙ aংেশ o িনেm জ6e 
বিণত আয়াতgেলােত তৗরাত সmেক কারআন বেলেছ, তৗরাত ihদীেদর কােছ আেছ, তারা তা 
aধ য়ন কের আর ei িকতােবর মেধ  আlাh র hকুম আেছ।  

সুতরাং, ei আয়ােতর eকিটi aথ হেc, ihদীরা িকছু িকছু আয়াত আড়াল কের রেখেছ। 
আর aন ান  আয়াতgেলা pসে র বাiের থেক বেলেছ। uদাহরণ িহেসেব পাথর মারার আয়ােতর 
কথা বলা যায়, আরবীেত ei ধরেণর পিরবতনেক বলা হয়, “আল-তাh রীফ আল-মা'নাoয়ী” 
( א  aথাৎ “aেথর পিরবতন”।12 (א

eখােন ei বাক াংেশর pিত জার দoয়া pেয়াজন, “তােদর মেধ  alসংkক.”। তাহেল 
দখা যায় য, িকতাবীেদর মেধ  খবiু  পরেহজগার, aিবচিলত িব াসী eকদল লাকo িছেলন, 
তারাঁ  িব াস করেতন, কারআন ei দেলর লাকেদর সmেক িনেচর আয়ােত সাk  িদেয়েছন। 
তঁারা কখনi তঁােদর তoরােতর কােনা আয়াত বা eর aেথর কােনা পিরবতন কেরনিন। 

জ3. সূরা আিল-’iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:113-114, 2-3 িহজরী 

তাহারা সকেল eকরকম নেহ। িকতাবীেদর মেধ  aিবচিলত eকদল আেছ; তাহারা 
রািtকােল আlাh র আয়াতসমূহ িতলাoয়াত কের eবং িসজদা কের। তাহারা আlাh eবং 
শষ িদেন িব াস কের, সৎকােযর িনেদশ দয়, aসৎ কেমর িনেষধ কের eবং তাহারা 

কল ানকর কােজ pিতেযািগতা কের, তাহারাi সjনেদর anভুk। 

পরবতী 3িট আয়ােত আিম িব াস কির য, কারআন alসংkক ihদীেদর িবrেd 
aিভেযাগ কেরেছ য, তারা কবল তােদর তoরােতর আয়াত পিরবতন কেরিন, eমনিক 
তারা হজরত মুহাmদ (দঃ) যখন কারআন তলাoয়াত করেতন বা ব াখ া করেতন তঁার 
কথােকo তারা িবকৃত কের বা ঘুিড়েয়- পঁিচেয় বেলেছ।  

জ4. সূরা বাকারা (গাভী) 2:75-79, 2 িহজরী 

তামরা ( হ মুিমেনরা) ei আশা কর য, তাহারা তামােদর কথায় ঈমান আিনেব- যখন 
তাহােদর eকদল (ফারীk ) আlাh র বাণী বণ কের aতঃপর তাহারা uহা িবকতৃ কের 
( ), aথচ তাহারা জােন না। “তাহারা যখন মু’িমনেদর সংsেশ আেস, তখন বেল, 
‘আমরা ঈমান আিনয়ািছ’, আবার যখন তাহারা িনভৃেত eেক aেন র সিহত িমিলত হয় তখন 
বেল,’ আlাh তামােদর কােছ যাহা ব k কিরয়ােছন তামরা িক তাহা তাহািদগেক বিলয়া দাo? 

iহা dারা তাহারা তামােদর pিতপালেকর সmেুখ তামােদর িবrেd যুিk পশ কিরেব; তামরা 

                                                 
12 pকৃত শেbর পিরবতনেক আল-তাহিরফ আল-লফিজ ( א  বলা হয়। (א
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িক aনুধাবন কর না?’ “তাহারা িক জােন না য, যাহা তাহারা গাপন রােখ িকংবা ঘাষণা কের, 
িনি তভােব আlাh তাহা জােন। “তাহােদর মেধ  eমন কতক িনরkর লাক আেছ যাহােদর 
িমথ া আশা ব িতত িকতাব সmেn কােনা jান নাi, তাহারা ধু aমূলক ধারণা পাষণ কের। 
“সুতরাং, তাহােদর জন  যাহারা িনজহােত িকতাব রচনা কের eবং তুc মূল  pািpর জন  বেল,’ 
iহা আlাh র িনকট হiেত।’ তাহােদর হাত যাহা রচনা কিরয়ােছ, তাহার জন  শািs তাহােদর 
eবং যাহা তাহারা uপাজন কের তাহার জন  শািs তাহােদর। 

alসংkক ihদী (সব ihদী) কারআন েন আর মুসলমানেদর িনকেট িগেয় বেল য, 
‘আমরা ঈমান eেনিছ’, তারপের তারা কীভােব হজরত মুহাmদ (দঃ) - eর কাছ থেক ব াখ া 
জানার পের কীভােব তারা তঁার কথা িবকৃত কের, তা আমরা সূরা িনসার পরবতী আয়াতসমূেহ 
দখেত পােবা। িকnt তারা eকজন আেরকজনেক তীbভােব িতর ার কের বেল য, “ কন তুিম 

তােদর কােছ তoরােতর আসল আয়াত বেল িদেয়ছ?” পরবতী সমেয় তারা ei আয়াত তামার 
িবrেd ব বহার করেব।”  

জ5. সূরা িনসা (নারী) 4:44-47, 5-6 িহজরী 

 “তুিম িক তাহািদগেক দেখা নাi যাহািদগেক িকতােবর eক aংশ দoয়া হiয়ািছল? তাহারা 
াn পথ kয় কের eবং তামরাo পথ  হo- ihদীেদর মেধ  কতকেলাক কথাgেলা sানচু ত 

কিরয়া িবকতৃ কের ( א א )eবং বেল ‘ বণ কিরলাম o aমান  
কিরলাম’; eবং শান না শানার মেতা; আর িনেজেদর িজhা কুি ত কিরয়া eবং dীেনর pিত 
তািcল  কিরয়া বেল,’রাiনা’, িকnt তাহারা যিদ বিলত, ‘ বণ কিরলাম o মান  কিরলাম’ eবং 
‘ বণ কর o আমােদর pিত লk  কর.’ তেবi uহা তাহােদর জন  ভােলা o সংগত হiত িকnt 
তাহােদর কুফরীর জন  আlাh তাহািদগেক লানত কিরয়ােছন। তাহােদর aল সংখ কi িব াস 
কের। oেহ তাহািদগেক িকতাব দoয়া হiয়ােছ, তামােদর িনকট যাহা আেছ ( তৗরাত) তাহার 
সমথক rেপ আিম যাহা aবতী কিরয়ািছ ( কারআন) তাহােত তামরা ঈমান আন, আিম 
মুখমnলসমূহ িবকৃিত কিরয়া aতঃপর সigেলােক পছেনর িদেক িফরাiয়া দoয়ার পূেব-।” 

আেগর aনুেcেদর মেতাi aিভেযাগ করা হেয়েছ, “ সi সব (কতক লাক) ihদীেদর 
িবrেd” কথাgেলা িবকৃত কের “িকnt eখােন কেয়কিট uদাহরণ দoয়া হেয়েছ- স হযরত 
মাহাmেদর কথােক িবকৃত কের বেলেছ। মৗলানা iuসুফ আলী তঁার তফিসের িলেখেছন,  

 “ihদীেদর চালাকী হেলা, য শb বা ব াখ া তারা বলেছ, তা তারা িবকৃত কের বেল, 
eকiভােব তারা ঈমান সmেক পরম grtপূণ য িশkা আেছ তাo ঘুিরেয় পঁিচেয় বেল। 
যখােন তােদর বলা uিচত, ‘আমরা নলাম o মান  করলাম ‘, সখােন তারা জাের জাের 

বেল, ‘আমরা নলাম ‘আর িফস-িফস কের তারা বেল ‘আমরা মািন না’। যখােন তােদর dার 
সােথ বলা uিচত, ‘আমরা নলাম ‘ সখােন aন  লাকেদরেক তারা ধঁাধঁায় ফেল িফসিফস কের 
বেল য,’ শান না শানার মেতা’। যখােন িশkেকর মেনােযাগ আকষণ করেত চায়, তারা ei 
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সমেয় d থক শb বেল, য মেন হয়, তারা খারাপ িকছু বেলিন, িকnt তােদর মেন খারাপ 
মেনাভাব িনেয়i তারা a dা pকাশ কেরi কথািট বেল। আরবীেত যখন dার সােথ’ রায়না’ 
শbিট বলা হয়, তখন eর aথ হেc, ‘দয়া কের আমার কথা নুন’ (aথবা ‘দয়া কের আমার 
িদেক তাকান’), িকnt তােদর িজhা ঘুিড়েয় তারা aপমান করার মেনাভাব িনেয় বেল, যমন’ 
তুিম আমােদর চারণভূিমেত িনেয় যাo’ aথবা িহbr ভাষায় বলা হয় য, ‘আমােদর খারাপ 
লাক।’” 

জ6. সূরা মািয়দা (anপাt) 5:41-51, 10 িহজরী 

হ রাসূল! তামােক যন dঃখ না দয় তাহারা কুফরীর িদেক dত ধািবত হয়- যাহারা মুেখ 
বেল, ‘ঈমান আনয়ণ কিরয়ািছ’ aথচ তাহােদর anর ঈমান আেন না eবং ihদীেদর মেধ  
যাহারা aসত  বেন তৎপর, তামার িনকট আেস না eমন eক িভn দেলর পেk কাপ পািতয়া 
থােক। শbgেলা যথাযথ সু ্িবনs থাকার পরo তাহারা সigেলার aথ িবকৃত কের। (
א   (א

তাহারা বেল,’ ei pকার িবধান িদেল gহণ কিরo eবং uহা না িদেল বজন কিরo।’ - 
তাহারা যিদ তামার িনকট আেস তেব তাহােদর িবচার িন িt কিরo aথবা তাহািদগেক uেপkা 
কিরo। তুিম যিদ তাহািদগেক uেপkা কেরা, তেব তাহারা তামার কােনা kিত কিরেত পািরেব 
না। আবার যিদ িবচার িন িt কেরা, তেব তাহােদর মেধ  ন ায়িবচার কিরo; িন য়i আlাh 
ন ায়পরায়নিদগেক ভােলাবােসন। তাহারা (ihদী) তামার (মহুাmদ) oপর কীভােব িবচার ন াs 
কিরেব। aথচ তাহােদর িনকট রিহয়ােছ তৗরাত যাহােত আlাh র আেদশ আেছ। iহার পরo 
তাহারা মুখ িফরাiয়া লয় eবং uহারা মু’িমন নেহ। িন য়i আিম তৗরাত aবতীণ কিরয়ািছলাম, 
uহােত িছল পথ িনেদশ o আেলা; নবীগণ যাহারা আlাh র aনুগত িছল তাহারা ihিদিদগেক 
তদনুসাের িবধান িদত, আরo িবধান িদত, রাbানীগণ eবং িবdানগণ, কারণ তাহািদগেক 
আlাh র িকতােবর রkক করা হiয়ািছল। eবং তাহারা িছল uহার সাkী। সুতরাং, ( হ ihদীরা) 
মানুষেক ভয় কিরo না, আমােক ভয় কর eবং আমার আয়াতসমূহ তুc মূেল  িবিk কিরo না। 
আlাh যাহা aবতীণ কিরয়ােছন তদনুসাের যাহারা িবধান দয় না, তাহারাi কািফর। 

আিম তাহােদর জন  uহােত িবধান িদয়ািছলাম য, pােণর বদেল pাণ, চােখর বদেল চাখ, 
নােকর বদেল নাক, দঁােতর বদেল দঁাত eবং যখেমর বদেল aনুrপ যখম, aতঃপর কহ uহা 
kমা কিরেল uহােত তাহারi পাপেমাচন হiেব। আlাh যাহা aবতীণ কিরয়ােছন, তদনুসাের 
যাহারা িবধান দয় না, তাহারাi যািলম। 

“মিরয়ম তনয় ঈসােক তাহার পূেব aবতীণ তoরােতর সমথকrেপ uহােদর প ােত pরণ 
কিরয়ািছলাম eবং তাহার পেূব aবতীণ তoরােতর সমথকrেপ, যাহা তাহােদর কােছ আেছ 
(তােদর সামেন) eবং মtুাকীেদর জন  পেথর িনেদশ o uপেদশrেপ তাহােক iি ল 
িদয়ািছলাম; uহােত িছল পেথর িনেদশ o আেলা। 
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iি ল aনসুারীগণ যন আlাh uহােত যাহা aবতীণ কিরয়ােছন, তদনসুাের িবধান দয়। 
আlাh যাহা aবতীণ কিরয়ােছন তদনুসাের যাহারা িবধান দয় না তাহারাi ফািসক। 

আিম তামার (মুহাmদ) pিত সত সহ িকতাব aবতীণ কিরয়ািছ, iহার পেূব aবতীন িকতােবর 
সমথক o সংরkকrেপ, যাহা তাহােদর কােছ (তাহােদর সামেন) আেছ। সুতরাং, আlাh যাহা 
aবতীণ কিরয়ােছন তদনুসাের তুিম তাহােদর িবচার িন িt কিরo eবং য সত  তামার িনকট 
আিসয়ােছ, তাহা ত াগ কিরয়া তাহােদর খয়ালখুশীর aনুসরণ কিরo না। তামােদর pেত েকর 
জন  শিরয়াত o s  পথ িনধারণ কিরয়ািছ। icা কিরেল আlাh তামািদগেক eক জািত 
কিরেত পািরেতন, িকnt িতিন তামািদগেক যাহা িদয়ােছন, তdারা তামািদগেক পরীkা কিরেত 
চােহন। সুতরাং, সৎকেম তামরা pিতেযািগতা কর। আlাh র িদেকi তামােদর সকেলর 
pত াবতন।  

 ei শেষর aনুেcেদo eকi কথা বলা হেয়েছ। al সংkক “ihদী”, যারা য কােনা 
িমেথ  কথা - নেব, eমনিক eমন লাকেদর িনকট থেক হজরত মুহাmদ eর কথা udৃত করেব, 
যারা কu তার কথা কখনo েনিন- “তারা কথা িবকৃত করেব। “তারা বলেব, “যিদ হজরত 
মুহাmদ (দঃ) তামােদর ei ei কাজ করেত বেল, তামরা তা করেব, যিদ না কেরা, তেব 
তামরা সাবধান।” হজরত মাহাmেদর ব াখ া পিরবতন করা হেয়েছ, তারা তা pত াখ ান কেরেছ, 

িকnt তারা তােদর তৗরাত পিরবতন কেরিন।  

 aবশ , eমনিক ei আয়ােতর ব াখা আমার ভুলo যিদ হয়, িকnt ei শেষর িতনিট আয়াত 
‘আল-তহিরফ আল-মানাuিয়’ বা aেথর পিরবতন সmেক বেলেছ য, কাথায় ihদীরা তােদর 
িনজs পাকিকতােবর aথ পিরবতন কেরেছ। ei আয়াতgেলার pস  খুব s ভােব িনmিলিখত 
সত gেলা তুেল ধের।  

1. িকছু িকছু লাক? aেনক লাক? সmবতঃ হেত পাের বhসংখ ক? ihদীরা িব াস কেরিন। 
িকnt িকছু িকছু লাক আlাh র oপর ঈমান eেনিছল, আর তারা আlাh র iেc aনযুায়ী 
কাজ করেত চেয়িছল। 

2. কারআন সাk  িদেয়েছ য, তoরােতর মেধ  সত  রেয়েছ, আর ei তৗরাত তােদর 
সােথ রেয়েছ। 

3. আlাh বেলেছন য, ihদীেদর কােছ তৗরাত আেছ, য িকতােবর মেধ  আlাh র hকমু 
আেছ।  

 4. তৗরাত িকতাব (িহজরত িসপারা) থেক সরাসির আয়ােত তুেল ধের বলা হেয়েছ, 
“pােণর বদেল pাণ, চােখর বদেল চাখ” egেলা হেc বধ আiন। আর যিদ না তারা 
kমা কের, তেব ihদীেদর িবচােরর সমেয় ei আiেনর oপর িভিt কের, িবচার করেত 
বলা হেয়েছ। 



 74

5. iি ল শরীেফর aনুসারীেদর বলা হেয়েছ, আlাh য িকতাব aবতীণ কেরেছন, স 
aনসুাের যন তারা িবচার কের। 

আমরা ei আয়াতgিল থেক যা িবেশষভােব “তহিরফ” সmেক বেল ei িসdােn আসেত 
পাির য, - সi আয়াতgেলা য, হজরত মাহাmেদর সমেয় aেনক aিবচলীত, ধািমক ihদী 
o ী ান িছল, যােদর কােছ িনভলু তৗরাত o iি ল িছল, তাঁরা ei পাক-িকতাবgেলা 
aধ য়ন করেতা, আর ei পাক-িকতাবgেলােত দoয়া আlাh র hকমুgেলা িনেজেদর 
দনিnন জীবেন পালন করেতন। 

uপসংহার 

আমরা তৗরাত o iি ল শরীফ o আহেল িকতাবীেদর সmেক কারআন কী বেল, ei 
সmেক িবিভn aংেশ বিণত আয়াতgেলা পযােলাচনা কের আমরা িনmিলিখত িসdাngেলা gহণ 
করেত পাির,  

grপ ক. হজরত iয়াh য়া, হজরত মিরয়ম, ঈসা মসীh  o তঁার সাহাবীেদর কােছ িনভুল তৗরাত 
িছল। 

grপ খ. কারআন ei কথা sীকার কেরেছ য, 300-350 ী ােbর মেধ  সnাসবােদর rেত 
িব s ধািমক ী ান িব াসীরা িছেলন। ei তথ  থেক ei কথা সিঠকভােব ধের নয়া 
যায় য, ei সব িব s ধািমক িব াসীরা তঁােদর কােছ থাকা িনেজেদর পাক-িকতাব 
পিরবতন কেরনিন। ei কাজ করেল কারআন তােদর ভ  িব াসী বলেতা। 

grপ গ. কারআন তার আেগর িকতােবর সমথক, যা “তােদর িনকেট িছল”, “তােদর সামেন 
িছল”, “তােদর চােখর সামেন” িছল। ei পাক-িকতাবgেলা মkার লাকেদর কােছ 
িছল। িকnt আরবী কারআন তােদর জন  ei কারেণ দরকার িছল য, মkাবাসীরা 
আেগর িকতাব যা aন ভাষায় লখা িছল, তা বুঝেত পারেতা না। 

grপ ঘ. কারআেনর িশkা aনসুাের, আlাহ, aথবা হজরত মুহাmদ (দঃ) আlাh র hকুমমেতা 20 
বােররo বশী তৗরাত o iি ল aনুসাের িবচার িমমাংসা করার কথা◌া কেরেছন। 
কারআন শরীেফ হজরত দাuেদর জবুর শরীফo তৗরাত থেক আয়ােতর uেlখ করা 

হেয়েছ। হজরত মুহাmদ (দঃ) eকিট িবেরােধর িমমাংসা করার জন  তৗরাত আনার জন  
ihদীেদর aনুেরাধ কেরেছন। লােকরা তােদর কােছ থাকা তৗরাত o iি ল aধ য়ন 
করেতা। 

grপ ঙ. ী ানেদর িবিভn দেলর মেধ  মতেভদ িছল, তারা পর েরর িবrেd যুd কেরেছ, যিদo 
তারা তােদর িকতােবর িকছু aংশ ভুেল িগেয়িছল, তবু কারআেন eমন কােনা আয়াত 
নi, য আয়াত বেল য, তৗরাত, জবুর শরীফ বা iি ল শরীেফর কােনা আয়াত 

পিরবতন করা হেয়েছ, রদবদল করা হেয়েছ, বা িবকৃত হেয়েছ। 
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grপ চ o grপ ছ দখা যায় য, িকছু িকছু ihদী “আল-তাh রীফ আল-মা'নাoয়ী” বা aেথর 
পিরবতেন দােয় দাষী। কারণ, eভােব তারা তােদর িকতােবর সত েক গাপন কেরিছল। 
য আয়াতgেলা তােদর পেk কথা বেল না, যgেলা তােদর যুিk সমথন কের না, 
সgেলা তারা ছঁুেড় ফেল িদেয়েছ। তারা কারআনেক pত াখ ান কেরেছ, কারআন 

সmেক িমেথ  দাষােরাপ কেরেছ, আlাh র িনদশণেক slg~‡j¨ িবিk কেরেছ, 
তাহিরেফর িবষেয় তােদরেক d’বার দাষী করা যায়, কারণ তারা হজরত মাহাmেদর 
ব াখ ােকo পিরবতন করার দােয় দাষী। িকnt egেলা সেtto eমন eকিট আয়াত 
পাoয়া যায় না, যখােন দখা যায় য, eসব aিব াসী ihদীরা তােদর িনেজেদর িকতাব 
তoরােতর িলিখত আয়াত পিরবতন কেরিছল। আর aবশ i ei কথা সিত  য, িব াসী 
ihদীরা িনেজরা তা পাকিকতােবর আয়াত পিরবতন কেরনিন, eমনিক aন েদরo 
আয়াত পিরবতন করেত দনিন। 

সূরা আন-আেমর (গবািদ প ) 6:34 বলা হেয়েছ, “আlাh র আেদশ কহ পিরবতন 
কিরেত পাের না,”  আর aন িদেক সূরা iuনুেস (নবীর নাম) 10:64 আয়ােত বলা 
হেয়েছ, “আlাh র বাণীর কােনা পিরবতন নi।" 

কারআন সmেক গেবষণা কের eকিট মাt িসdােn আসা যায় য, খাঁিট তৗরাত o 
iি েলর aনিুলিপ হজরত মাহাmেদর সমেয় মkা o মিদনায় িছল। eছাড়াo বলা যায় 
য, কােনা মুসলমান আজ পযn িবখ াত কােনা pাচীন লাiেbরী থেক aথবা পুরােনা 

পা ুিলিপ থেক আলাদা কােনা তৗরাত বা iি ল িনেয় eেস দখােত পােরনিন। 
eমনিক পুরাতttীয় আিব ারo পাকিকতােবর eমন কােনা পিরবিতত বা িবকৃত আয়াত 
আমােদর দখােত পােরিন, যা আজেক আমােদর কােছ থাকা তৗরাত o iি ল শরীেফর 
আয়াত থেক আলাদা। তাi আিম aবেশেষ ei িসdােn eেসিছ য, হজরত মুহাmদ 
(দঃ) eর সমেয় মkা o মিদনা নগরীেত যসব তৗরাত o iি ল পাoয়া যত, তা 
আজেক আমরা য তৗরাত o iি ল পাঠ কির, তা eকi পাক-িকতাব, uভেয়র মেধ  
সmণূ িমল রেয়েছ। 
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িdতীয় aধ ায় 

হািদস o সুnাহ 
আেগর aধ ােয় তৗরাত o iি েলর িনভুলতা সmেক কারআেনর সািk পরীkা কের দেখিছ। 

আমােদর সi পরীkা eখনo শষ হয়িন। কারণ, আমরা জািন য, মুসলমানেদর িব ােসর 
আেরকিট uৎস হেc হািদস। 

হািদস শেbর aথ হেc, ভাষণ বা কথা বা আেলাচনা। িকnt iসলামী ধমতেttর মেত হযরত 
মুহাmদ (দঃ)-eর কথা, কাজ যা তারা সাহাবীরা uেlখ কেরেছন, তােকi হািদস বেল। ei 
হািদসgেলােক িবিভn ণীেত িবভk করা যায়। যমন হািদেস কুদসীেত আlাh িনেজi কথা 
বেলেছন। আর হািদেস নবীেত মুহাmদ (দঃ) eর কথা, রীিতনীিত o কােজর oপর িভিt কের 
(সুnাহ) িলখা হেয়েছ।  

eক সমেয় হািদস o সুnাহেক pায় eকi সমাথক শb বেল ধরা হেতা। িকnt পরবতীকােল 
সুnাহ শbিট বলেত eকিট িবেশষ ধমীয় শb বুঝােনা হেয় থােক। হজরত মুহাmদ (দঃ) eর কথা o 
কাজ, িব াসীেদর rহািন নিতক unিতর জন  eকিট আiনগত বধতার aবশ  পূরণীয় শত িহেসেব 
সুnাহ ব বহার হেত থােক। eভােব eিট কারআেন দয়া আiেনর পাশাপািশ মুসলমানেদর জন  বধ 
iসলামী আiেনর িdতীয় uৎেস পিরণত হয়। িনেচর গlিট eর grt বুঝেত আমােদর সাহায  
করেব। 

 আিম িকছু সময় িতuিনিসয়ায় িছলাম। ei সমেয় আিম eকজন মুয়ািdেবর সােথ সাkাৎ কির। 
মুয়ািdেবর কাজ হেc, িতিন মৃেতর কবেরর পােশ কারআন পাঠ কেরন, eছাড়াo িতিন মৃতেলােকর 
জন  শাক করার সমেয় মৃেতর আtীয়-sজনেকo সাহায  কেরন। যিদo সi লাকিটর পরেন 
ময়লা পাষাক িছল, িকnt িতিন aেনক িকছুi জানেতন। িতিন য কবল তার িনেজর ধম সmেক 
জানেতন তাi নয়, ধমীয় িবষয় ছাড়াo িতিন aেনক িবষয় জানেতন- িতিন aেনক ঐিতহািসক 
ব িkর সােথ আbাহাম িলংকেনর udৃিতo বলেত পারেতন।  

আমরা যখন কথা বলিছলাম, আমােদর আেলাচনা ধীের ধীের ধেমর িদেক চেল গল। iসলাম 
িনেয় কথা বলার সমেয় িতিন মnব  করেলন,  

 “আমােদর ধেমর িভিt হেc, কারআন 50% o হািদস 50%।”  

হািদেসর grt বুঝােত িগেয় িতিন eকিট uদাহরণ িদেয় বলেলন, সমpিত eকিট খবের জানা 
গেছ, 200000 কারআন o হািদস urgেয় ভাষায় eখন চীন দেশ ছাপা হেc। আমরা আশা 

করিছ য, নািsক কমুিন  o রডগাডেদর িনযাতন থেক মুk হেয় মুসলমানরা আবার কারআন 
ছাপােত চােcন, যভােব চিনক ী ানরা িকতাবুল মাকাdস ছাপােcন। িকnt আমরা দখিছ য, 
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eর পাশাপািশ তারা হািদেসর1 আরo aেনক িকতাব (eেদর মেধ  pিসd হািদস সংgাহক ঈমাম 
আল- বাখারীর বাখারী শরীেফর পাশাপািশ ঈমাম মুসিলম (iিন হািদস সংgাহকেদর মেধ  সরা 
eকজন) শরীফ ছাপােত চােcন। 

 আেলাচনার সমেয় মুসলমানরা কােনা মতবাদ pমােণর জন  কারআেনর পাশাপািশ তারা 
হািদেসরo uেlখ কেরন। eকজন বnু আমােক িবষয়িট e’ভােব বেলেছন, “ কারআেন মৗিলক 
িবষয়gেলা রেয়েছ। কারআেন s  কের য িবষয়gেলা বলা হয়িন, কারআেনর সi িবষয়gেলা 
হািদস শরীেফ সুs ভােব ব াখ া করা হেয়েছ।” 

 কারআন o নবীর হািদস2 বiেয়র সংকলক gেnর ভূিমকায় uেlখ কেরেছন, “ কারআন 
আlাh র কালাম- যা হযরত মাহাmেদর oপর নািজল হেয়েছ, হািদস হেc হযরত মুহাmদ (দঃ)-
eর কথা o কাজ eবং aনুেমাদন, ei dেটাi হেc iসলােমর uৎস, ei di ধরেনর িকতাব ছাড়া 
iসলাম ধেমর jান বুঝা aসmব।  

কািব কভােব, aবশ i হািদসেক আয়াত িহেসেব বলা খুব সুnর মেন হেব। আর pিতিট মুিমেনর 
তাi করা uিচত, তেব হািদসেক আয়াত িহেসেব ধের িনেল আমােদর sীকার করেত হেব য 
হািদেসর সীমাবdতা আেছ, আর ei সীমাবdতা হেc pেত েকরi হািদেস uেlিখত িবষেয়র সােথ 
eকমত হেত হেব। dভাগ kেম, eিট আমােদর আেলাচনার িবষয় নয়। ei মুhেত আলাদা eকিট 
খুবi জিটল সমস ার কথা আমরা আেলাচনা করেবা, আর তাহেলা কীভােব জানা যায় য, কান 
হািদসgেলা pকতৃ pামািণক বা সিহ আর কানgেলা pামািণক বা সিহ নয়। 

হযরত মুহাmদ (দঃ)-eর সmেক aেনক বছর ধের aেনক কথা হািদেসর নােম বলা হেয়েছ। 
eক সমেয় লােকরা বুঝেত r করেলা য, সব হািদস pামািণক বা সিহ নয়; সুতরাং, তারা 
িবেশষভােব পুরােনা হািদসgেলা সmেক খঁাজখবর িনেত o গেবষণা করেত r করেলা। কািলকট 
িব িবদ ালেয়র িশkক জনাব i, ক আহmদ কুি , ঈমাম বাখারীর সংগৃিহত হািদসgেলা সmেক 
বেলন,  

“িতিন 60000 হািদস িবচার-িবেবচনা কের, শষ পযn 7397িট হািদস gহণ কেরন, িবিভn 
aধ ােয় eকi হািদস pায়i বারবার বলা হেয়েছ। ei পুনrেlখ করা হািদসgেলা বাদ িদেল 
িনিদ  sতnt ¿ª হািদেসর সংখ া কেম দঁাড়ােব মাt 2762।3 

ei কথা থেক আমরা বুঝেত পাির য, কবল 3000 বা 4000 হািদসেক pামািণক বা সিহ 
হািদস বলা যায়; aন  হািদসgেলা হেc যiফ বা dবল হািদস। egেলােক ী ানেদর eেপািkফার 
মেতা বলা যায়।  

                                                 
1 যখন eকিট বা কেয়কিট হািদেসর কথা বলা হয়, তখন বাংলা বা iংেরজী ভাষার মেতাi eকবচন বা বhবচন ব বহার করা হয়। 
আর যখন সবgেলা হািদেসর কতা বলা হয়, তখন সমিsবাচক িবেশষ  িহেসেব ধু হািদস বেল uেlখ করা হয়। 
2 কারানিট হািদস  aব আল-নিবয়ী, সাদ eিডশন, িতuিনস, 1980   
3 "The Six Authentic Books of Hadith," World Muslim League Journal, April-May 1983, p 20.  
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জাল হািদসgেলা কন লখা হেয়িছল? আিম মেন কির, iসলাম o হজরত মুহাmদ-eর গৗরব 
বৃিdর জন  aথবা কােনা লাক তঁার িনজs িpয় মতবাদেক সমথন করার জন  তা িলেখেছন। 
“iসলাম” নামক বiেয় জনাব ফজলুর রহমান িনেmর uদাহরণিট uেlখ কেরেছন,  

সুিফ সমpদােয়র সােথ গাtগত আnঃিবভিk দখা িদল-eকিদেক eবং aন িদেক 
িবকাশমান গঁাড়া মতবাদ ei diেয়র সংঘােত নতুন eক ধরেনর হািদসgেলা দখা যািcল। 
সুফীরা তঁােদর মতবাদ সিঠক তা বুঝােনার জন  িনেজরা সgেলা আিব ার ( মৗিখক আিব ার) 
কেরেছন, মnব  কেরেছন, কখেনা কখেনা eকবাের খয়ালখুিশ মেতা আবার কখনo কখনo বা 
ঐিতহািসকভােব সm ূণ কাlিনক। aথচ e হািদসgেলা সmেক তঁারা বেলেছন য, নবী িনেজi 
e হািদসgেলা বেলেছন।4  

িকnt কবল সুফীরাi নয়, 65 পৃ ায় িতিন eসব জাল হািদস সmেক নবীর udৃিত িদেয় 
বেলেছন য,  

“যিদ সi সব হািদেস কােনা ভােলা কথা থােক, তেব মেন করেব য, আিমi সgেলা 
বেলিছ।”  

জনাব রহমান আেরা বেলেছন,  

 “aন  কােনা aনুমান ছাড়া eর সাহােয i আমরা ei সত  ব াখ া করেত পাির য, নবীর 
পরবতীকােল -মানুেষর sাধীনZv, sগীয় gণাবলী iত ািদ সmেক ধমতttীয় দৃি ভংগীর য s  
unয়ন হেয়েছ- তা মৗিখকভােব নবীর oপেরi আেরািপত হেয়িছল।”  

খঁূত ধরার জন  ei p  তবু করা যায় য, “ কান কান হািদসgেলা সিহ?”  

কাoেক যখন p  করা হয় য, কীভােব িতিন জােনন য, কান কান হািদসgেলা সিহ? eক 
লাক বেলন য, “ যgেলা আমার কােছ aথেবাধক বেল মেন হেব, সgেলা সিহ হািদস। “আর 

তাহেল দখা যায় য, pিতিট হািদসেক সত  বেল ধের নoয়ার মাপকািঠ থাকেব। আেরকজন 
লাক, eক sুল শkক বেলন য, “দশ বছর ধের ei eকi p  আিম িনেজেক কের আসিছ, আর 

আিম eখন পযn eর কােনা utর জািন না। “aন  মুসলমানরা e’ভােব ei ধঁাধার সমাধান 
কেরেছন য, হািদসেক তঁারা আlাh র oহী বেল sীকার কেরন না। 

eখােন িকnt িকছু সমস া রেয় যায়। ধমীয় নতারা o বkারা সব সমেয় জাল হািদস তােদর 
uেdশ  পূরেণর জন  ব বহার কেরন। ঈমাম আল-নাoবী িহজরী 7ম শতাbীেত বা চতুদশ খৃsােb 
40িট হািদস বঁাছাi কেরন, আর 40িট হািদস বঁাছাi করা o মুখs করার oপর grt আেরাপ 
করেত িগেয় িতিন ভূিমকায় বেলন য,  

আমােদর বলা হেয়েছ, হজরত আিল iবেন আবু তািলব, হজরত আbুlাহ iবেন মাসুদ, 
হজরত মাআদ iবেন জাবাল, হজরত আবু আল-দদা, হজরত iবেন oমর, হজরত iবেন 

                                                 
4 University of Chicago Press, Chicago, 2nd Ed., 1979, p 133-34. 
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আbাস, হজরত আনাস iবেন মািলক, হজরত আবু hরায়রা eবং হজরত আবু সাiদ আল-খুদরী 
(রাঃ) িবিভn রািবর ধারাবািহক বণনার 5 মধ  িদেয় o িবিভn লােকর িববরণ aনুসাের বলা 
হেয়েছ, রাসুলুlাহ বেলেছন,  

 “ধমীয় কারেণ বা আমােদর সমােজর ম েলর জন  যারা 40িট হািদস হািদস মুখs করেব, 
আlাh কয়ামেতর িদেন তঁােদরেক ধমীয় আেলম o iসলামী আেলম-oেলমােদর সােথ eকi 
মযাদায় eকi সািরেত sান িদেবন।”  

 আেরকিট aনুবােদ বলা হেয়েছ য, ‘আlাh কয়ামেতর িদেন তঁােক eকজন uc মযাদা 
সmn, পিরপূণ jানী, ধমীয় িশkক িহেসেব মুতু র পের জীিবত কের তুলেবন।” আবু আল-দদা 
আেরকিট aনুবােদ বেলেছন,’ কয়ামেতর িদেন আিম তার জন  eকজন সাফায়াতকারী o সাkী 
হেবা।’ iবেন মাসুদ তঁার বiেয় িলেখেছন, তঁােক বলা হেব. “তুিম তামার icামেতা বেহেsর 
য কােনা দরজা িদেয় pেবশ কর।” সবেশেষ, iবেন oমেরর বণনা aনুসাের ‘ লখা আেছ, ‘ স 

ধমীয় িশkেকর মযাদা পােব, আর তােক শহীদেদর সােথ জেড়া করা হেব।’” 

 আমরা যখন oপেরর ei সব কথা পড়ার পের িনেচর ei কথা পিড়, তখন আমরা কত না 
বশী আ য হi! eখােন বলা হেয়েছ,  

‘aবশ , যিদo eখােন িবিভn তথ সূt o কীভােব িতিন ei হািদস সংgহ কেরেছন, তা uেlখ 
করার পরo ধমীয় আেলম, িবেশষভােব যারা মুহািdস-aিভj হািদস িশkক, তঁারা বেলেছন য 
ei হািদস হেc eকিট যiফ বা dবল হািদস।6 (aনুবাদ লখক কেরেছন)  

িতিন আেরা বেলেছন “যিদo আেলমরা eকমত য, eকজন ভােলা কােজর জন  eকিট যiফ 
(dবল বা সেnহজনক) হািদেসর uেlখ করেত পােরন।” িকnt িতিন িঠক কেরেছন য, কবলমাt 
pামািণক সিহ হািদস uেlেখর সমেয় িতিন যgেলা বাখারী o মুসিলম শরীেফ আেছ, িতিন কবল 
সi হািদসgেলার uেlখ করেবন।7 

আমরা যখন পিড় য, যiফ হািদস সmেক িতিন য িসdাn িনেয়েছন যিদo তা eক লােকর 
কাছ থেক aন  লােকর কােছ বণনা করার মধ  িদেয় চেল eেসেছ, আমরা eখন শেষ ei কথা 
বলেত পাির য, aবশ i সাধারণ ধমীয় jান সmn eকজন লােকর পেk eকিট হািদস িবচার 
িবে ষণ কের তা যiফ িকনা সi িসdাn নয়া খুবi কিঠন। 

িdতীয়তঃ আমরা যখন দিখ য, কােনা িবষেয়র oপর যখােন িবেশষjরা আেলাচনা করেত 
পােরন, তখন তা aবশ i eকজন সাধারণ মুসলমানেক িনrৎসািহত করেব। িদ eিnkাis-
িবটুiন থু en ফ াnািস নামক pবেn আহেmদ আল-নাjাসা 8 িতনজন লখেকর কথা uেlখ 

                                                 
5 যখন eকিট হািদস মুখs করা হয়, তখন সনদ বা হািদেসর পাশাপািশ ধারাবািহকভােব রািবেদর নামo uেlখ করা হয়। oপেরর 
udৃিতেত লখক কবলমাt মূল আয়াত uেlখ কেরেছন। আর িতিন ধারাবািহকভােব রািবেদর নাম uেlখ কেরনিন। 
6 An-Nawawi, oপের uেlিখত পুsক, পৃ া-8-10 
7 oপের uেlিখত পুsক, পৃ া-11-14 
8 দখুন ম াগািজন Manar Al-Islam, Jan-Feb 1981, p 109-112. 
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কেরেছন, যঁারা িবিভn হািদেস বিণত দাjাল সmেক িলেখেছন, eেদর মেধ  d’জেনর udৃিতেত 
লখক কীভােব eকিট হািদসেক সিহ pমাণ করার জন , য-মাণদn িঠক কের িদেয়েছন, তা 

eখােন uেlখ করা হেলা,  

“আbরু রাjাক নাoেফল বেলেছন য, কারআেন দাjােলর কােনা uেlখ নi, eরপর 
আেরা িকছু আেলাচনার পের িতিন িলেখেছন য, যসব হািদেস সেnহ রেয়েছ সgেলার কােনা 
বধতা নi বেল কন িতিন মেন কেরন, তারপর িতিন p  কেরেছন, “ কারআন থেক য 

হািদসgেলার সমথন পাoয়া যায় না, সgেলা কীভােব আমরা তুেল ধরেত পাির-?”  

পরবতী সমেয় eকi pবেn িতিন মুsাফা মাহমুেদর কথা udৃত কের িলেখেছন য,  

 “মুসলমানরা তােদর ধমীয় িব াস dেটা uৎস থেক লাভ করেছন: কারআন o সুnাহ, eেদর 
মেধ  তারা কােনা পাথক  কেরিন, কারণ, জারােলা সিহ সুnাহর মযাদা oহীর সমান।”  

 (তারপর িতিন কারআেনর সূরা নাজম (নkt) 53:3-4 আয়াত udৃত কের তা  

pমাণ কেরন।) ei আয়াতgেলােত বলা হেয়েছ,  

“ স (মুহাmদ) মনগড়া কথাo বেল না; iহা** তা oহী, যাহা তাহার pিত pত ােদশ হয়।”9 

সুতরাং, আমরা যখন eকিট সিহ হািদস খুেঁজ পাi, তখন আমরা aবশ i তা gহণ করেবা, 
কারআন থেক তার pমাণ থাককু আর নাi থাককু। িকnt eকিট সিহ হািদস যিদ কারআেনর সােথ 

িবেরাধ সৃি  কের, তাহেল তা aন  িবষয়- আর তাহেল হািদেসর ভাষ  বা িটকার ব াখ ার দরকার 
পড়েব eর eকিটর oপের আেরকিটর পূববিততার oপর আেলাচনা করেত হেব-।”  

 আর eজন i আমরা দিখ য, আেরকজন হািদস িবেষশj, জনাব নাoেফল বেলেছন, 
হািদেসর সমথন কারআন থেক থাকেত হেব, িdতীয়িটেত মাহমুদ বেলেছন, eর কােনা pেয়াজন 
নi: রাসূল যা-িকছু কেরেছন বা বেলেছন তা oহী aনুসােরi বেলেছন, তা কারআেনর আয়াত 
হাক বা হািদস হাক। eখােন eকিট সmাবনা থােক য, eকিট জারােলা হািদস যা খুব ভােলাভােব 

pত য়ন করা হেয়েছ, তা কারআেনর সােথ িবেরাধপূণ হেল তা িনেয় গেবষণা করেত হেব। 

কতgেলা সিহ হািদস আেছ, যgেলা সmেক কােনা সেnহ নi, egেলা সত । কমপেk 
eকিট হািদস আেছ যা িকতাবুল মাকাdসেক সমথন কের যা আমরা ei aধ ােয়র শেষ দখেবা। 
জনাব হািমdlাহ pমােণর কারেণ িব াস কেরেছন য, ঈমাম আল- বাখারীর সংগৃিহত হািদস সিহ, 
িতিন তঁার aনুিদত কারআেনর ভূিমকায় িলেখেছন,  

 “মেন কrন, ঈমাম আল- বাখারী বেলেছন, “আিম আহmদ iবেন হাmােলর কােছ েনিছ 
য, িযিন আbুর রাjােকর কাছ থেক gহণ কেরেছন, িতিন মামেরর কাছ থেক, িতিন হাmােমর 

                                                 
9 আমার কােছ মেন হেয়েছ “iহা” যা ** িদেয় িচিhত করা হেয়েছ, iহা বলেত কারআনেক বুঝােনা হেয়েছ। pস  (10 আয়াত) 
থেক মেন হয়,যাহা িতিন তঁাহার বাnার pিত pত ােদশ কেরন, eকথা বলেত হািদস বুঝােনা হেয়েঝ, eকথা িনঃসেnেহ বলা যায় 

না 



 81

কাছ থেক পেয়েছন, িতিন হজরত আবু হারায়রার কােছ েনেছন য নবী ei ei কথা 
বেলেছন। িdতীয় িব যুেdর পের হাmাম, মামর o আbুর রাjােকর aনুিলিপ পাoয়া যায়। 
(যিদo িতিন ei সব aনুিলিপ পাoয়ার তািরখ uেlখ কেরনিন) বhিদন ধেরi ঈমাম আহmেদর 
বi সবার কােছ পিরিচত। eভােব, ঈমাম আল- বাখারীর পূেব uৎসgেলার সnান কের আমরা 
দিখ য, িতিন িমেথ  বেলনিন, বা িতিন তঁার সমেয় pচিলত কােনা লাককথা সংgহ কেরনিন, 

িকnt িতিন তঁার বiেয়র জন  pামািণক িলিখত uৎেসর oপর িনভর কেরেছন।10 

িকnt, হািদেসর পেk হািমdlাহর সমথন সেtto, তবু pিতিট মুসলমােনর জন  aিন য়তা রেয় 
গেছ। তাছাড়া eর pভাব ী ধেমর oপর িগেয়o পেড়েছ। 

সখুবর িসপারাgেলা িক হািদস? 
হজরত মিথ, হজরত মাক, হজরত iuেহাnা িলিখত iি ল শরীফ তঁারা যখন পেড়ন, তখন 

কখেনা কখেনা মুসলমানরা aিভেযাগ কের বেলন য, “ei সব িববরণ কবলমাt হািদস। egেলা 
কারআেনর মেতা নয়।” আিম তােদর ei কথা েন বুিঝ য, তঁােদর কােছ কারআন হেc, 

আlাh র নািজল করা শিরয়ত। eর মাধ েম তারা কীভােব জীবনযাপন করেব তা বেল দoয়া 
হেয়েছ। aন িদেক হািদস হেc, হযরত মুহাmদ (দঃ)-eর জীবেনর ঘটনাবিল- িবেশষভােব যসব 
ঘটনা ব াখ া কের য কন, কান পিরিsিতেত কারআেনর আয়াত নািজল হেয়েছ। তঁারা িব াস 
কেরন য, িকতাবুল মাকাdসo কারআেনর মেতা হoয়া uিচত। আর যখিন তঁারা দেখন য, 
সুখবর িসপারার aেনকাংশ জুেড়i কােনা ঘটনার ধারাবািহক িববরণ রেয়েছ, তখন তঁারা বেলন 
য, egেলা আসেল হািদস। eর সােথ তঁারা aনুমান কের বেলন য, egেলা আlাh র আসল 

কালাম নয়, aথবা egেলা িকছুটা িdতীয় ণীর িনmমােণর লখা।  

uদাহরণ িহসেব বলা যায় আমরা লূক িলিখত সুখবর থেক 8:19-21 আয়াত পাঠ করেবা। 
eখােন লখা আেছ,  

“পের ঈসার মা o ভাiেয়রা তঁার কােছ eেলন িকnt ভীেড়র জন  তঁার সে  দখা করেত 
পারেলন না। তখন eকজন লাক তঁােক বলেলা, “আপনার মা o ভাiেয়রা আপনার সােথ দখা 
করার জন  বাiের দঁািড়েয় আেছন।” 

eেত ঈসা লাকেদর বলেলন, ”যারা আlাh র কালাম েন স’মেতা কাজ কের তারাi আমার 
মা o আমার ভাi।”  

আিম যভােব বুেঝিছ, মুসলমানরা চান য, সুখবেরর ঈসা মসীেহর বলা কথাgেলা aংশটুকু গাঢ় 
akের লখা থাকেব, যা ঈসা মসীেহর কােছ নািজল হoয়া আlাh র কালাম বেল গণ  হেব। আর 

                                                 
10 হািমdlাহ, oপের uেlিখত বi, পৃ া xiii 
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aন  eকিট আলাদা িকতােব হািদস িহেসেব আlাh র কালাম নািজল হoয়ার কারণ eভােব uেlখ 
করা হেব,  

“ঈসা মসীেহর বিপেtয় ভাi, হযরত iয়াকুব বণনা কেরেছন, লূক 8:21 আয়াত নািজল 
হoয়ার কারণ ei-  

আমার মা, ভাi o আিম িনেজ ঈসােক দখেত গলাম; িকnt জনতার িভেড়র কারেণ আমরা 
তঁার কােছ যেত পারলাম না, কu eকজন হজরত ঈসােক বলেলা, “আপনার মা, ভাiেয়রা 
বাiের দঁািড়েয় আেছ, তঁারা আপনার সােথ দখা করেত চায়,  

তখন ei আয়াত নািজল হেলা, “যারা আlাh র কালাম েন সiমেতা কাজ কের তারাi 
আমার মা o আমার ভাi।”  

ei হািদসিট লূক o মাক তঁােদর িকতােব (মিথ o iuেহাnার সােথ eকেt) যা সংগৃিহত 
হািদসgেলার মেধ  grtপূণ হািদস। (বঁাকা akের লখাgেলা আিম সািজেয়িছ বা আিম যাগ 
কেরিছ) 

 িdতীয় uদাহরণ িহেসেব খাবােরর িবষেয় মাক 7:15 আয়ােত uেlিখত ঈসা মসীেহর hকুমিট 
আিম uেlখ করেত পাির। যখােন িতিন বেলেছন,  

‘বাiের থেক যা মানুেষর িভতের যায়, তা মানুষেক নাপাক করেত পাের না, বরং মানুেষর 
মধ  থেক যা বর হেয় আেস, তা-i মানুষেক নাপাক কের।” 

eেক আমরা কারআেনর মেতা আয়াত বেল িবেবচনা করেত পাির। aন  eকিট িকতােব হািদস 
িহেসেব আমরা দখেত পাির,  

ঈসা মসীেহর ঘিন  সাহাবীেদর eকজন হযরত িপতর বণনা কেরেছন, খাবােরর িবষেয় 
হজরত ঈসা মসীেহর িশkা মাক 7:15 o 2-23 আয়ােত দখেত পাi। আর ei আয়াতgেলা 
নািজল হoয়ার কারণ ei:  

ফরীসী o আেলমরা জrসােলম থেক eেস দেখন য আমােদর কu কu নাপাক 
aবsায়- aথাৎ মুrbীেদর দoয়া য িনয়ম পুরােনা িদন থেক চেল আসেছ, সi িনয়ম না 
মেন- তারা হাত না ধুেয় খােc। 

তাi ফরীসী o আেলমরা যঁারা জrসােলম থেক eেসিছেলন, তঁারা ঈসা মসীেহর কােছ 
জানেত চাiেলন, “ কন আপনার umেতরা পুরােনা িদেনর মুrbীেদর দoয়া িনয়ম পালন করার 
পিরবেত নাপাক aবsায় - হাত না ধুেয় খােc?-” 

আবারo ঈসা মসীh  লাকেদরেক তঁার কােছ ডেক বলেলন, “আপনারা সবাi আমার কথা 
নুন o বুঝুন। ‘বাiের থেক মানেুষর িভতের যা যায়, তা মানষুেক নাপাক করেত পাের না, বরং 

মানেুষর মধ  থেক যা বর হেয় আেস, তা-i মানষুেক নাপাক কের।” 
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তারপর, িতিন লাকেদরেক ছেড় ঘের ঢুকেলন। আমরাo তঁার সােথ সi ঘের গলাম। আর 
আমরা তঁার কােছ ei মসালিটর aথ জানেত চাiলাম।  

িতিন বলেলন, “ তামরা িক eেতাi aবুঝ?” িতিন িজেjস করেলন। “ তামরা িক বাঝ না 
য, বাiের থেক যা মানুেষর িভতের যায় তা মানুষেক নাপাক করেত পাের না, বরং মানুেষর 

মধ  থেক যা বর হেয় আেস তা-i মানুষেক নাপাক কের।” 

aতঃপর িতিন সi eলাকা ছেড় চেল গেলন। আর eiভােব আয়াতgেলা নািজল হেয়িছল: 
বাiের থেক যা মানেুষর িভতের ঢেুক, তা তােক ‘নাপাক’ করেত পাের না? কারণ, মানেুষর 
িভতর aথাৎ anর থেকi খারাপ িচnা, সমs রকম ব ািভচার, চিুর, খনু, লাভ, aেন র kিত 
করবার icা, ছলনা, লmটতা, িহংসা, িনnা, aহংকার eবং মখূতা বর হেয় আেস। ei সব 
খারািপ মানেুষর িভতর থেক বর হেয় আেস আর মানষুেক ‘নাপাক’ কের।” 

ei হািদসিট হজরত মাক িনেজo বণনা কেরেছন, িতিন হজরত িপতেরর কাছ থেক েন 
িলেখেছন, হজরত মিথo তঁার িকতােব হািদদসিট বণনা কেরেছন।  

আবারo বিল, বঁাকা akের লখাgেলা আিম সািজেয়িছ বা আিম যাগ কেরিছ; িকnt আর সব 
কথাi মাক 7:1-2, 5, 14-23 আয়াত থেক নয়া হেয়েছ। 

সুতরাং, ei কথা সবার কােছ s  য, যারা eিট পেড়েছন তারা জােনন য, সুখবর কখনi 
মুসলমানেদর pত াশার aনুrপ নয়। যেহতু ei uদাহরণgেলা দখায় য, আlাh র িনকট থেক 
পাoয়া ঈসা মসীেহর কথা o ঐিতহািসক ঘটনার ব াখ ামূলক িববরণী eকসােথ যাগ করা হেয়েছ।  

ei aবsা আমােক দীঘিদন ধঁাধায় ফেল রেখেছ, আর আিম আসেল জািন না কীভােব eর 
utর দব, কu যখন বেলন, “সুখবের বিণত ei িববরণীgেলা কবল হািদস িহেসেব গণ  করা 
যায়।” aিধকাংশ মুসলমানরা িব াস কের য, হািদস কখেনা কারআেনর আয়ােতর সমপযায়ভুk 
হেত পাের না। eকজন ব িk যভােব বুেঝ, কবল সভােবi eকিট হািদসেক gহণ বা বজন িতিন 
করেত পােরন। aন ান  মুসলমানরা মেন কেরন, ei সমস ার কারেণ হািদসেক oহী িহেসেব gহণ 
করা যায় না। যেহতু ei d’ টা দৃি ভংগী কােনাটাi িকতাবুল মাকাdস সmেক ী ানেদর 
িব ােসর সােথ িমল নi, তাi আিম তঁােদর কােনা দেলর সােথi eকমত হেয় বলেত পাির না য, 
সুখবর কবলমাt হািদস। 

আর eকিট িবষয় আমােক ধঁাধায় ফেল, তা হেলা, কারআেনo aেনক ‘হািদস’ বা ঘটনার 
ধারাবািহক িববরণ রেয়েছ। হজরত দাuেদর পােপ পতন, হজরত আদম o িবিব হাoয়ার কািহনী, 
হজরত নূহ, ঈসা মসীেহর মা হজরত মিরয়ম o িবেশষভােব হজরত ibািহম o হজরত মূসা সmেক 
aেনক কথাi বলা হেয়েছ। হজরত ibািহেমর পুt হজরত iসহােকর জেnর সুখবর কারআেন 
িবশদভােব িতনিট িভn aংেশ -uেlখ করা হেয়েছ- pাথিমক মkী যুেগর সূরা 51:24-25 o শষ 
মkীযুেগর সূরা 11:69-83 o 15:51-73 আয়ােত uেlখ করা হেয়েছ। আেরা বলা যায় য, 
eমনিক কারআেন 28 নং সরূার নাম হেয়েছ, গl বা িকসাস। তাহেল আমার p , eকজন লাক 
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িকেসর িভিtেত aিভেযাগ করেত পাের য, সুখবের ঘটনার ধারাবািহক িববরণ রেয়েছ, যখােন 
কারআেনo কােনা কােনা ঘটনার pচুর ধারাবািহক িববরণ রেয়েছ। 

dেবাধ  p  বঝুার চািবকািঠ 
 আেগi বেলিছ য, egেলা খুবi dেবাধ  pে র মেতা। eকিদেক মেন হয়, হািদসgেলা খুবi 

grtপূণ, aন িদেক মেন হয় egেলার সত তা কােনা লােকর icার oপের িনভর কের eবং eর 
কােনা মূল  নi। পের আিম জনাব ফজলুর রহমােনর লখা বi “iসলাম” পড়লাম। সi বiেত 

িতিন িলেখেছন,  

“যিদ সমs হািদসেক বাদ দয়া হয়, তাহেল eক আঘােতi হািদেসর সােথ কারআেনর 
ঐিতহািসক িভিtর মেধ  uভেয়র মেধ  দূরt সৃি  হেব।”11 (বঁাকা akরgেলা তঁার, আর গাঢ় 
akরgেলা আমার) 

কােনা কােনা পাঠক oপেরর মnেব র সােথ িdমত পাষণ করেত পােরন, িকnt যিদ তারা 
সযেt তা িবেবচনা কেরন, আিম মেন কির য, তারা আমার সােথ eকমত হেবন য, oi কথা 
eেকরােরi সিত । কননা, যিদo কারআেন কােনা কােনা ঘটনার ধারাবািহক িববরণ রেয়েছ, 
িকnt সখােন হজরত মাহাmেদর জীবনী, তঁার িজহােদ aংশ নয়া iত ািদ সmেক খুব কম কথাi 
বলা হেয়েছ।  

সুতরাং, ei কথা সিত  য, যিদ সমs হািদসেক সিরেয় নoয়া হয়, তেব আমরা ei 
িবষয়gেলা সmেক eেকবাের সামান i জানেবা য, কীভােব িতিন রাজা রেখ হরা পবেত ধ ান 
করেত যেতন, কীভােব pথম oহী তঁার কােছ নািজল হেয়িছল, কীভােব িতিন মিদনায় িহজরত 
কেরিছেলন। যিদo বদেরর যুd iসলােমর iিতহােস খুবi grtপূণ িবষয়, িকnt 2-3 িহজরীেত 
নািজল হoয়া সূরা আল-iমরােনর 3:123 আয়ােত কবলমাt eকবার ei নােমর uেlখ রেয়েছ। 
কন ei যুd হেয়িছল, ei যুেdর grt কী তা জানার জন  আমােদর aবশ i হািদস পড়েত হেব। 

ei বiেয়র তৃতীয় aধ ােয়র তৃতীয় aংেশ বিণত কারআেনর uৎপিt সmেক pায় সব uপকরণ 
হািদস থেক নয়া হেয়েছ। 

তাহেল যিুkসংগতভােব ei িসdােn আসা যায়, কােনা কােনা মসুলমান িব াস কেরন য, 
কবলমাt কারআন আlাh র িনকট থেক আসা িনভলু oহী, আর হািদেসর মেতা মানবীয়12, কম 

িনভরেযাগ  uপকরণ dারা ei খাঁিট oহীেক pমাণ o সমথন করা যায়। সুতরাং, pিতিট মুসলমান, 
eমনিক িযিন হািদেসর eকবাের কমi grt দন, িতিন িক হজরত আবু বকর, হজরত oমর iবেন 
খাtাব o aন ান  সাহাবীেদর সাk  যা হািদেস uেlখ করা হেয়েছ, তা যেথ  িনভুল মেন কেরন 
eবং egেলা যেথ  সিঠকভােব eকজন আেরকজন রাবীর কােছ বণনা কেরেছন, যােত তঁারা হজরত 

                                                 
11 রহমান, oপের uেlিখত বi, পৃ া-66 
12 “মানবীয়” eজেন  বলা হেয়েছ, “সত ” না “যiফ” হািদস , তা যঁাচাi করার জন  মানুেষর িসdােন-র oপর িনভর করেত হয়। 
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মাহাmেদর কােছ কারআন নািজল সmেক য-কথা বেলেছন, তা িতিন িব াস করেবন িক-না ei 
িবষেয় তঁােক aবশ i িসdাn িনেত হেব। 

হািদেসর সেnহাতীত pেয়াজনীয়তা সmেক ei িবিভn মেতর িন িt দখায় য, তৗরাত o 
iি েল কােনা ঘটনার ধারাবািহক িববরণ আেছ eসmেক কােনা মুসলমােনরi aিভেযাগ করার 
কােনা িভিt নi। যিদ কারআন নািজল হoয়ার িবষেয় ei পরম সত েক যিদ মানেুষর বিণত 

হািদস - যা oহী নয়- িদেয় pমাণ করেত হয়, যখােন হািদসgেলার িবশদ বণনা িনেয় সবাi 
eকমত হেত পাের না, কখেনা কখেনা দখা যায় য, হািদেস বjািনক ভুলgেলাo রেয়েছ: তাহেল 
িকেসর িভিtেত eকজন মসুলমান বলেবন য, আমােদর পােপর কারেণ ঈসা মসীেহর মৃতু র মেতা 
পরম সত েক, আlাh র oহী সখুবরেক, “হািদেসর মেতা uপকরণ “-যা সখুবর িসপারাgেলার 
মেধ  রেয়েছ, তার dারা pমাণ করেত হেব। 

আlাh র oহী- iি ল শরীেফর সখুবর িসপারাgেলার ব াখ ামূলক uপাদান 
ী ানরা িব াস কেরন য, যসব লখক সুখবর িসপারাgেলা িলেখেছন, তঁারা হািদেসর মেতাi 

কােনা ঘটনার ধারাবািহক িববরণ লখার সমেয় পাক-rh dারা পিরচািলত হেয়i িলেখেছন। 
eকiভােব তঁারা ঈসা মসীেহর কথা লখার সমেয়o পাক-rh dারা পিরচািলত হেয়i িলেখেছন,  

ঐিতহািসক সত  িববরণী হেc,  

িবিব মিরয়েমর সােথ হজরত িজবরাiল কথা বেলেছন; 
কুমারী গেভ ঈসা মসীেহর জn; 

িচh o মােজজার মাধ েম িতিন িনেজেক রাসূল,  
               মসীh  o “কেলমাতুlাহ” বেল pমাণ কেরেছন; 

আমােদর পােপর জন  তঁার মৃতু  হেয়েছ; 
মৃতু  থেক তঁার জীিবত হoয়া 
eবং তঁার বেহেs গমন; 

ei তথ gেলা পাক-rেহর পিরচালনায় লখা হেয়েছ; eকiভােব ঈসা মসীেহর পবেতর oপের 
দoয়া শিরয়ত সmেক িশkা আর কীভােব আlাh আমােদর সােথ বাস করেত চান, মসােলর মধ  

িদেয় বলা তঁার ei িশkাgেলাo পাক-rh িদেয়েছন। aথবা aন  কথায় বলা যায় য, আমরা 
িব াস কের ধের িনেত পাির য, “আlাh বেলেছন” (kালা আlাh א ) ei কথা pিতিট 
aধ ােয়র rেত রেয়েছ। 
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ei বiেয় কন হািদেসর gণ িবচার করা হেc 
ei সমেয় পাঠক িনেজেক p  করেত পােরন য, িকতাবলু মাকাdস, কারআন o িবjান 

বiেয় কন হািদস িশkা দoয়া হেc? e’জন  তা করা হেয়েছ, কারণ, আমরা eকটু আেগi 
দেখিছ য, aেনক মুসলমানেদর ঈমােনর িভিtর aেধক uৎস হেc কারআন। তাi oপেরাk 

িবষেয় য কােনা বi িলখেল, খুব সmব সi বiেয়র নাম দoয়া uিচত, িকতাবুল মাকাdস, 
কারআন-হািদস o িবjান। 

সুতরাং, তৗরাত o iি ল সmেক কারআন কী বেল eিট আেলাচনা করাi যেথ  নয়! 
আমােদর aবশ i পরীkা কের দখেত হেব য, oi িকতাবgেলা সmেক হািদস কী বেল? 
িবেশষভােব আমরা দখােত চাi য, ihদী o ী ানরা তঁােদর িকতাব পিরবতন কেরেছন, ei 
aিভেযাগ করােক িক হািদস সমথন কের? 

আেরা বলা যায় য, aেনক হািদেস িবjান সmেক বলা হেয়েছ। ডঃ বুকাiিল ei কথা sীকার 
কেরেছন। িতিন তঁার বiেয়র 242 পৃ া থেক r কের eকিট সংিkp aধ ােয়র মেধ  আেলাচনা 
শষ কেরেছন। িতিন aেনক সিহ হািদেসর মেধ o ভুল খঁুেজ পেয়েছন। eিট ধমতttীয় জিটলতার 

পাশাপািশ বjািনক ভুল তুেল ধেরেছ। আমরা পের যখন বjািনক সমস াgেলা িনেয় আেলাচনা 
করেবা সi সমেয় eর eকিট uদাহরণ িবশদভােব পরীkা কের দখেবা। 

িকতাবলু মাকাdেসর িনভলুতা সmেক হািদেসর সাk 13 

pথম aধ ােয় িdতীয় aংেশ আমরা দেখিছলাম য, তৗরাত o iি ল শরীফ সmেক 
কারআেন eকেশার বশী সূt uেlখ করা হেয়েছ। সুতরাং, eিট আ েযর িবষয় নয় য, যিদ 

আমরা িবিভn হািদেস eকi িবষেয়র uেlখ দখেত পাi। eirেপ িমসকাতুল মসািব 14 িকতাব 
1, aধ ায় 6 ত লখা আেছ,  

হজরত আবু হারায়রা বণনা কেরেছন য, রাসুলুlাh  বেলেছন, “ শষকােল িমেথ বাদী 
দাjাল বর হেব, য তামােদর eমন হািদস নােব যা তামরা বা তামােদর িপতারা কu 
কােনািদন নিন। সুতরাং, তােদর থেক সাবধান থেকা। তারা তামােদর ংস করেত পারেব 

না, বা তামােদর pতারণা করেত পারের না।” বণনায়- মুসিলম।  

িতিন আেরা বেলেছন, আহেল িকতাবীরা িহbr ভাষায় তৗরাত পাঠ কের আর মুসলমানেদর 
কােছ তা আরবী ভাষায় ব াখ া কের; সুতরাং, রাসুলুlাহ বলেলন, “আহেল িকতাবীেদর তামরা 
িব াস বা aিব াস কর না বরং বেলা, “ তামরা বল [ হ মুসলমানগণ], আমরা আlাহেত ঈমান 

                                                 
13 ei aংেশর বিশরভাগ তথ  িগয়াসuিdন আেডলিফ o আেন  হান রিচত িদ iনে েগিট aব িদ বাiেবল eকরিডং টু িদ 
কারআন en িদ হািদস বi  থেক নয়া হেয়েছ। হনির মািটন iনিsিটuট, হায়দরাবাদ,1977, পৃ া-29-38, লখেকর 

aনুমিতkেম বiিট ব বহার করা হেয়েছ। 
14 Mishkat al-Masabih, tr. By James Robson, Ashraf, Lahore, 1963, p 42. 
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রািখ eবং যাহা আমােদর pিত eবং iবরাহীম, iসমাiল, iসহাক, iয়াকুব o তঁার বংশধরেদর 
pিত নািজল হেয়েছ eবং যা তােদর pিতপালেকর কাছ থেক মূসা, ঈসা o aন ান  নবীেদরেক 
দoয়া হেয়েছ। আমরা তােদর মেধ  কােনা পাথক  কির না eবং তঁার কােছ আtসমপণকারী।” 

( কারআন 2:136) (বণনায়- বাখারী) 

আহেল িকতাবীেদর ব াখ ােক হজরত মুহাmদ কখনo sীকারI কেরনিন বা AsীকারI 
কেরনিন। িতিন তoরােতর আসল আয়াত সmেক কখনo কােনা মnব  কেরনিন। ঈমাম বাখারীর 
তফসীর িকতােব আেলম আiনী ব াখ া কের বেলেছন য, আহেল িকতাবীরা য ব াখ া দয় তা 
তoরােতর pকৃত ব াখ ার সােথ িমল আেছ িক নi মুসলমানরা কখনo তা বুঝেত পারেতা না। 
িতিন আেরা বেলেছন, eকিট িমেথ েক pিতি ত করা বা সত েক Asীকার করার মধ  িদেয় 
আlাh র গজব নািজল হয়। 

িকছুটা eকi ধরেনর কথা িমসকাতুল মসািবেত িকতাব 1, aধ ায় 6, পৃ া.49 o িকতাব 20, 
aধ ায় 1, 892 পৃ ােত লখা আেছ: 

হজরত আবু হারায়রা বণনা কেরেছন, “eকবার রাসুলুlাহ uবাi uবেন কাবেক িজেjস 
করেলন য, নামােজর সময় িতিন কীভােব কারআেনর আয়াত তলাoয়াত কেরন? ei কথা 

েন তখন িতিন umলু কারআন তলাoয়াত কের িনেয় িদেলন। িতিন বলেলন, “আlাh র 
শপথ, যঁার হােত আমার pাণ রেয়েছ, eর সােথ তুলনা হেত পাের eমন িকছু কথা তৗরাত, 
iি ল বা জবুর শরীেফ পাoয়া যায় না। aথবা আল- কারআন, আর eর সাতিট আয়াত যা 
পুনঃপুনঃ মুখs বলেত হয় o মহৎ কারআন যা আিম িদেয়িছ-।” (িতরিমিয) 

 জািবর বণনা কেরেছন য, হজরত oমর িবন আল-খাtাব রাসুলুlাh রকােছ তoরােতর eকিট 
aনুিলিপ eেন বলেলন, “ হ রাসুলুlাহ! eিট তoরােতর eকিট aনুিলিপ।” িতিন যখন কােনা 
utর পেলন না, তখন িতিন তা থেক পড়েত r করেলন। আর e’জন  রাসুলুlাহ s তi 
aসnt  হেলন। তাi দেখ হজরত আবু বকর বলেলন,’ তুিম গাlায় যাo। তুিম িক দখেছা না, 
রাসুলুlাহ কীভােব তামার িদেক তঁাকােcন।’ ei কথা েন হজরত oমর, রাসুলুlাh রমুেখর 
িদেক তািকেয় বলেলন,’ আlাh o তঁার রাসুেলর kাধ থেক রkা পাবার জন  আিম আlাh র 
আ য় pাথনা করিছ। আমরা আlাh ক pিতপালক িহেসেব, iসলামেক ধম িহেসেব o 
রাসুলুlাহেক নবী িহেসেব পেয় আমরা সnt ।’ তখন রাসুলুlাহ বলেলন,’ যঁার হােত আমার 
pাণ, তঁার শপথ, যিদ হজরত মূসা তামার সামেন আেস আর তুিম আমােক ত াগ কের তঁােক 
aনুসরণ কেরা, তেব তুিম সিঠক পথ ছঁেড় ভুল পেথ যােব। যিদ িতিন জীিবত হেয় আমার 
নবুয়ত sীকার কেরন, তেব তঁােকo আমােক aনুসরণ করেত হেব।”(বণনায়- দািরমী15) 

                                                 
15 ei হািদসিট ী ানেদর কােছ aিব াস  মেন হয়। হজরত oমর যখন তoরাত আনেলন, তখন কন হজরত মাহাmদ রাগ 
কেরিছেলন? কন িতিন হজরত মূসােক য আlাh কালাম িদেয়িছেলন, সজন  খুিশ হনিন? ঈসা মসীহ সব সমেয় তoরাত-পুরাতন 
িনয়েমর কথা uেlখ কেরেছন। তঁার সmেক তoরােত য-কথা লখা আেছ, তা পেড়নিন বেল িতিন ihদী আেলমেদর িতর ারo 
কেরেছন। iuেহাnা 5:39-40,45-47 আয়াত দখুন। 
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হজরত সালমান বেলেছন,  

 “িতিন তoরােত পেড়েছন য, খাবার পের oজু করেল বরকত পাoয়া যায়।” িতিন যখন 
নবীেক ei কথা বলেলন, তখন নবী বলেলন, “খাবােরর আেগ বা পের oজু করেলo বরকত 
পাoয়া যায়।” (বণনায়- িতরিমিয o আবু দাuদ) 

eখােনo দখা যােc য, হজরত মুহাmদ তৗরাত পড়েত িনেষধ কেরনিন বা eর aিstেক 
Asীকার কেরনিন। তঁার নীরবতা আসেলi e সত িট িনি ত কের য, তoরােতর aিst সi 
সমেয় িছল। eকirেপ, িমসকাতুল মসািবেত িকতাব 26, aধ ায় 26, aধ ায় 341, 1371, 
1372 পৃ ায় লখা আেছ: 

হজরত খায়তামা িবন আবু সাবরা বেলেছন,  

“আিম মিদনায় আসার পের আlাh র কােছ মানাজাত করলাম যন িতিন আমােক eকজন 
ভােলা স ীর সােথ বসার সুেযাগ কের দন। আর আlাh আমােক আবু হারায়রােক আমার সংগী 
কের িদেলন। আিম তঁার পােশ বেস তঁােক বললাম, ‘আিম আlাh র কােছ মানাজাত কেরিছলাম 
যন িতিন আমােক eকজন সৎ স ী দান কেরন, যন আিম তার সােথ বসার সুেযাগ পাi। আর 

িতিন আমার মানাজাত কবুল কেরেছন।’ িতিন জানেত চাiেলন য, আিম কাথা থেক eেসিছ। 
ei কথার utের আিম তঁােক বললাম, ‘আিম কুফা শহের বাস কির। আিম ভােলা িকছু জানেত 
o খঁুজেত eেসিছ।’ তখন িতিন বলেলন, ‘ তামােদর মেধ  িক সাআদ িবন মািলক নi- িযিন 
মানাজােতর utর পান, iবেন মাসুদ-িযিন রাসুলুlাh রaজুর পািন o জুতার দখােশানা করেতন, 
hজায়ফা-িযিন রাসুলুlাh রিব s লাক িছেলন, আমর-যঁােক নবীর aনুেরােধ শয়তােনর হাত 
থেক আlাh তঁােক িনরাপtা িদেয়িছেলন। eবং সালমান-িযিন di িকতােব- iি ল o 
কারআেন িব াসী িছেলন।’” (বণনায়- িতরমিয) 

eখােন eকিট িবষয় s  য, ei হািদেস dেটা িকতােবর (কুতুিবিহ) - iি ল শরীফ o 
কারআন- কথা বলা হেয়েছ। তৗরাত বা পুরাতন িনয়ম o iি ল শরীফ বা নতুন িনয়েমর কথা 

বলা হয়িন। eখােন eকিট িবষয় s  য, ei হািদসিট ধের িনেয়েছ, সi সমেয় িনভুল iি ল 
শরীেফর aিst িছল। 

িনেmর হািদসিট িমসকাতুল মসািবেত িকতাব 2, aধ ায় 1, 62, 63 পৃ ায় পাoয়া যায়: 

 “হজরত জােয়দ িবন লািবদ বেলেছন, নবী eকিট িবষয় uেlখ কের বলেলন, ‘eমন eক 
সময় আসেব য সমেয় jান মের যাের।’ আিম জানেত চাiলাম,’ কীভােব jান মের যােব, 
আমরা যখন িনেজরা কারআন পাঠ করিছ, আমরা আমােদর সnানেদর কারআন িশkা িদিc, 
য পযn কয়ামত না হয় তারাo তােদর বংশধেরে◌দর কারআন িশkা দেব।’ িতিন utের 

বলেলন, ‘িজয়াদ! আিম তামার কথা েন আ য হ’লাম, আিম মেন করতাম য, মিদনার মেধ  
তুিম সবেচেয় বড় পি ত লাক।’ ei ihদী o ী ানরা তৗরাত o iি ল পাঠ কের িকnt তারা 
eর আসল িবষয় জােন না।’ বণনায়- আহmদ o iবেন মাজা। 
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কারআেনর মেতাi হািদেসo ihদী o ী ানেদর ajতার জন  সমােলাচনা করা হেয়েছ। 
যিদo হজরত মুহাmদ s ভােবi বেলেছন য, ihদী o ী ানরা তৗরাত o iি ল পাঠ কের, 
আর তারা কােনা িবকৃত বা রদবদল করা তৗরাত বা iি ল শরীফ পাঠ কের না। 

সmবতঃ িতিন আরবীয় ihদী বা ী ানেদর কথা uেlখ কেরেছন যঁারা তৗরাত o iি ল 
শরীেফর ভাষা বুঝেত পারেতন না। eখােন আমরা p  করেত পাির য, শতকরা কয়জন লাক য 
কােনা পাক-িকতাব পেড় eর aথ বুঝেত পাের?  

িকnt হজরত oরাকা িবন নাoেফল সmেক কী বলা যায়? িতিন য পড়েত পারেতন ei িবষেয় 
কােনা সেnহ নi। “কীভােব pথম oহী নািজল হেয়িছল” ei aধ ােয় ঈমাম বাখারী বেলেছন 
য, কীভােব হজরত মাহাmেদর কােছ কারআেনর সূরা 96-eর pথম কেয়কিট আয়াত pথেম 

নািজল হেয়িছল, আর নািজল হবার পর কীভােবi বা িতিন িবিব খািদজার কােছ িফের িগেয়িছেলন। 
ei কথা বলার পর িতিন য-হািদসিট বণনা কেরেছন, তা eখােন uেlখ করা pাসি ক বেল মেন 
করিছ। 

িবিব খািদজা তঁার চাচােতা ভাi হজরত oরাকা িবন নাoেফেলর কােছ তঁােক িনেয় গেলন। 
হজরত oরাকা িবন নাoেফল আiয়ােম জােহিলয়ােতর যুেগ ী  ধম gহণ কেরিছেলন। আর 
িতিন িহbr িকতােবর aনুিলিপ তির করেতন। িতিন িহbr ভাষা থেক iি ল aনুবাদo করেত 
পারেতন। কারণ, আlাh তঁােক সi যাগ তা িদেয়িছেলন। সi সমেয় হজরত oরাকার aেনক 
বয়স হেয়িছল আর বয়েসর কারেণ িতিন চােখ ভােলা দখেত পেতন না।16 

ei হািদসিট বেল য, “আল-িকতাব” বলেত সmবতঃ তৗরাত- পুরাতন িনয়ম o iি ল বা 
নতুন িনয়েমর কথা বলা হেয়েছ eবং eমনিক আরেবর pত n eলাকায়o লাকেদর কােছo ei 
িকতাবgেলা পিরিচত িছল।  

িনেmর হািদসিট িমসকাতুল মসািব- িকতাব 6, aধ ায় 63, 285 পৃ ায় পাoয়া যায়: 

হজরত আবু হারায়রা বেলেছন, “আিম তুর পাহােড় িগেয়িছলাম। সখােন হজরত কাআব 
আর হজরত আহবােরর সােথ দখা কির। তঁার পােশ বিস। িতিন আমােক তৗরাত সmেক আর 
আিম তঁােক রাসুলুlাহ সmেক বলিছলাম। aেনক িবষেয়র মেধ  eকিট কথা আিম তঁােক 
বেলিছলাম, রাসুলুlাহ বেলেছন,’ সবেচেয় ভােলা িদন হেc kবার। যিদন তঁার তoবা কবুল 
হেয়িছল। eিদন তঁার মৃতু  হেয়িছল, eিদন শষ সময় আসেব। kবাের pিতিট প , ভার 
থেক সn া পযn শষ সমেয়র ভয় থেক মুk থাকেব, িকnt িজn o মানুষরা নয়। আর eমন 

eক সময় সখােন আেছ, য-সমেয় মানুষ িকছু না চাiেলo মানাজাত না করেলo আlাh তঁােক 
তা িদেবন।” হজরত কাআব বলেলন, “pেত ক বছের ei িদন eকবারi আেস। “িকnt আিম 
যখন জার িদেয় বলিছলাম, “eিট pিত kবােরi ঘেট, ” তখন হজরত কাআব তৗরাত পাঠ 
করেলন, আর বলেলন, “রাসুলুlাহ সিত i কথাi বেলেছন।” হজরত আবু হারায়রা বেলেছন, 

                                                 
16 লখকেদর aনুবাদ- Adelphi and Hahn 
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“আিম আbুlাহ িবন সালােমর সােথ দখা কের তঁােক হজরত কাআব আল-আহবােরর সােথ 
সাkােতর কথা সব খুেল বললাম। আিম kবােরর িবষেয় য-কথা বেলিছলাম, তাo তঁােক 
জানালাম। তঁােক বললাম, “হজরত কাআব বেলিছেলন,’ eিদন pেত ক বছের eকবারi আেস।’ 
তখন হজরত আbুlাহ িবন সালাম বলেলন,’ হজরত কাআব িমেথ  কথা বেলেছন।’ িকnt আিম 
যখন তঁােক জানালাম য, তৗরাত পাঠ কের হজরত কাআব বেলেছন য, pিতিট kবারi হেc 
ei িদন। তখন িতিন বলেলন,’ হজরত কাআব সিত  কথাi বেলেছন।’ মািলক, আবু দাuদ, 
িতরিমিয o নাসাi ei হািদসিট বণনা কের আহmদ কাআব সিত  কথাi বেলেছন, e-পযn 
িলেখেছন। 

হজরত কাআব rেত তoরােতর ভুল ব াখ া িদেয়েছন aথাৎ িতিন আল-তাহিরফ আল-
মানাoয়ীর দােষ দাষী। হজরত কাআব পের তoরােতর সূt uেlখ কেরন, িতিন কােনা িবকৃত 
তoরােতর আয়াত uেlখ কেরনিন, আর িতিন িনেজর ভুল sীকার কেরন। 

িমসকাতুল মসািব ত uেlিখত িবিভn হািদেস (িকতাব 26, 18 aধ ায়, 1232, 1233 পৃ া o 
19 aধ ায়, 1244 পৃ ায়) বলা হেয়েছ য, তoরােত হজরত মাহাmেদর আগমন সmেক 
ভিবষ dাণী রেয়েছ,  

‘হজরত আতা িবন iয়াসার বেলেছন, “আিম হজরত আbুlাহ িবন আমর িবন আস eর সােথ 
দখা কের তঁােক িজেjস কির, আমােক বলুন, তoরােত রাসুলুlাহ সmেক কী বলা হেয়েছ?” 

িতিন আমােক তা জানােত চাiেলন। আlাh ক সাkী কের িতিন বলেলন, “তoরােত তঁার 
সmেক aবশ i বণনা করা হেয়েছ। আর eর িকছু aংশ কারআেন রেয়েছ।” কারআেন বলা 
হেয়েছ, “ হ নবী! আিম তা তামােক পাঠাiয়ািছ সাkীrেপ eবং সুসংবাদদাতা o সতককারী o 
সাধারণ লাকেদর pহরীrেপ।” (আল-আh যাব 33:45)। (িনেm তৗরাত-পুরাতন িনয়ম 
(iশাiয়া 42:1-3, 6-7) থেক তা তুেল ধরা হেলা।)17 “ দেখা, আমার গালাম, o আমার 
রাসূল: আমার বাছাi করা বাnা, যঁার oপর আিম সnt । স িচৎকার করেব না বা জাের কথা 
বলেব না; স রাsায় রাsায় তঁার গলার আoয়াজ শানােব না। স মেnর বদেল মn করেব না। 
িকnt স kমা করেব eবং দয়া করেব। আlাh তােক তুেল িনেয় না যাoয়া পযn তঁােক িদেয় স 
বk ধমমতেক সরল করেবন। ফেল লােকরা বলেব, আlাh ছাড়া আর কােনা মাবুদ নi। আর 
স anেদর চাখ খুেল িদেব, কালােদর কান খুেল িদেব o কিঠন hদয় খুেল িদেব।  

ঈমাম বাখারী ei হািদসিট বণনা কেরেছন। হজরত দািরিমo pায় eকi কথা বেলেছন। 
িতিন হজরত আতার কাছ থেক সনদ পেয়েছন, আর হজরত আতার কাছ থেক হজরত iবেন 
সালাম সনদ পেয়েছন। 

হজরত আনাস বেলেছন, “eকবার eক ihদী যুবক - িযিন নবীর চাকর িছেলন- aসুs 
হেয়িছেলন। নবী তােক দখেত গেলন। নবী সখােন িগেয় দেখন য, রাগীর মাথার পােশ বেস 
তার িপতা বেস বেস তৗরাত পাঠ করেছন। রাসুলুlাহ রাগীর িপতােক বলেলন, “আিম আlাh র 

                                                 
17 বnনীভুk আিম কেরিছ 
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কসম িদেয় বলিছ, িযিন হজরত মূসার কােছ তৗরাত নািজল কেরেছন, তুিম িক তoরােত আমার 
সmেক কােনা িববরণ দখেত পাo? aথবা আমার আগমন সmেক িক িকছু বলা হেয়েছ?” 
িতিন utর িদেলন, “আিম খঁুেজ পাiিন।” তখন যুবকিট বলেলা, “িন য়i আেছ, রাসুলুlাহ, 
আিম আlাh র শপথ কের বলিছ, তoরােত আপনার সmেক সখােন বলা আেছ, আপনার 
আগমন সmেকo বলা হেয়েছ। আর আিম সাk  িদিc য, আlাh ছাড়া আর কােনা মাবুদ নi 
আর আপিন আlাh র রাসূল।” তখন রাসুলুlাহ তঁার সাহাবীেক বলেলন, “তঁার মাথার কাছ থেক 
ei লাকিটেক সিরেয় দাo আর তামরা ei ভাiেয়র দখােশানা কেরা।” 

হজরত বায়জাবী ei হািদসিট দালাiল আল-নবুয়া িকতােব uেlখ কেরেছন। 

aন ান  হািদসgেলাo eকi ধরেনর কথা বেলেছন , যা িমসকাতুল মসািব ত (1237, 1249 
পৃ া) লখা আেছ। আবার ei সব হািদসo ধের িনেয়েছ য, আসল তৗরাত আেছ। িপতা o aসুs 
যুবক পুt, তৗরাত যা বেলেছ, স সmেক eকমত হেত পােরিন, িকnt ei সব হািদেসর মেধ  
eকিট হািদসo দাবী কেরিন য, ihদীরা তােদর িকতাব তoরােতর আয়াত িবকৃত কেরেছ। 

সmাদেকর মnব : তৗরাত -পুরাতন িনয়ম থেত udৃত িবষয় uপের uেlিখত dিট aংেশর 
pথমিটেত যা আবার বলা হেয়েছ, তা হজরত আতা িবন আসর বধ বেল gহণ কেরেছন; আর 
eখনo eিট পাoয়া যায়, ঈসা মসীেহর জেnর 700 বছর আর হজরত মাহাmেদর জেnরo 
1300 বছর আেগ iশাiয়া নবী ei ভিবষ dাণী কেরেছন। eখােন লখা আেছ,  

 “ দেখা, আমার গালাম, যঁােক আিম সাহায  কির;  

   আমার বাছাi করা বাnা, যঁার oপর আিম সnt ।  
আিম তার oপের আমার rh  দব  

আর িতিন জািতেদর কােছ ন ায়িবচার িনেয় আসেবন। 
িতিন িচৎকার করেবন না বা জাের কথা বলেবন না;  

িতিন রাsায় রাsায় তঁার গলার sর শানােবন না।  
িতিন থৎেল যাoয়া নল ভাংেবন না - 

আিম মাবুদ তামােক ন ায়ভােব ডেকিছ;- 

আিম তামার হাত ধের রাখব। আিম তামােক রkা করেবা  
eবং আমােদর বাnােদর জন  তামােক eকিট ব বsার মেতা করেবা- 

তুিম anেদর চাখ খুেল িদেব,  

জলখানা থেক বিnেদর মুk করেব  
আর সখানকার anকার গেত রাখা লাকেদর বর কের আনেব।  
- iশাiয়া 42:1-3, 6ক, 7  
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eভােব dেটা সাkী আেছ- তৗরাত-পরুাতন িনয়ম থেক iশাiয়া নবীর udিৃত আর হািদস। 
যেহতু uভয়i চুিkর শেতর কথা জানায়, eিট pকাশ কের য, ঈশাiয়া িকতােবর লখা পিববতন 

হয়িন আর আমরা eখান থেক ei ধারণা পেত পাির য, বাকী হািদসgেলােতo সmবতঃ 
আলাপচািরতার সুnর িব াসেযাগ  রকড রেয়েছ। 

eিট aবশ i আলাদা p  য, হজরত আb ুlাh িবন oমর িক হজরত মাহাmেদর আগমন 
সmেক সিঠকভােব সi ভিবষ dাণীর uেlখ করেত পেরিছেলন? iি ল শরীেফ মিথ িসপারার 
12:18-21 আয়ােত বলা হেয়েছ, ei ভিবষ dাণী ঈসা মসীেহর আগমেনর মধ  িদেয় পূণ হেয়েছ। 
আর কারআন o iি ল শরীফ uভয়i বেলেছ য, কবল ঈসা মসীh  anেদর চাখ ভােলা 
কেরেছন। eিট eকিট জারােলা pমাণ। ei pমাণেক সহেজi agাহ  করা যায় না! 

িমসকাতুল মসািব, িকতাব 16, aধ ায় 1, 758 পৃ ায় বলা হেয়েছ: 

 “হজরত আbুlাহ িবন oমর বেলেছন য, ihদীরা রাসুলুlাh রকােছ eেস তঁােক জানােলন 
য, ei পুrষ o ei মিহলা ব িভচার কেরেছ। িতিন তঁােদর কােছ জানেত চাiেলন, তoরােত 

পাথর-মারা সmেক কী বলা হেয়েছ? তঁারা বলেলন য, তoরােতর িবধান aনুসাের, “uভয়েক 
aপমান করা o pহার করা uিচত।” তখন হজরত আbুlাহ িবন সালাম বলেলন, ” তামরা 
িমেথ  কথা বলেছা। সখােন িনেদশ দoয়া আেছ, তােদরেক পাথর-ছঁুেড় মারেত হেব। তাi 
তামরা তৗরাত িনেয় eেসা।” তারা তৗরাত eেন খুলেলন। তােদর মেধ  eকজন পাথর-ছঁুেড়-

মারার আয়াতিট হাত িদেয় ঢেক রেখ আয়াতিটর oপেরর aংশ আর শেষর aংশ পড়েলন। 
হজরত আbুlাহ িবন সালাম লাকিটেক হাত uঠােত বলেলন, আর লাকিট যখন হাত uঠােলা, 
তখন দখা গল য, পাথর-মারার আয়াতিট সখােন রেয়েছ। তারা তখন বলেলা য, “িতিন 
সিত  কথাi বেলেছন, হ মুহাmদ! পাথর-মারার আয়াতিট eখােন রেয়েছ।” 

 তখন নবী দাষী ব িkেদর িবrেd রায় িদেলন আর তােদরেক পাথর-মারা হেলা। aন  
eকিট িকতােব বলা হেয়েছ, িতিন লাকিটেক হাত তুলেত বলেলন। আর িতিন যখন তা করেলন, 
তখন দখা গল য, পাথর-মারার আয়াতিট সখােন s  লখা আেছ। তখন লাকিট বলেলা, 
“ হ মুহাmদ! eখােন পাথর মারার hকুমিট রেয়েছ। িকnt আমরা eেক গাপন কেরিছ। “তখন 
িতিন তােদর িবrেd রায় িদেলন। আর তােদরেক পাথর ছঁুেড় মারা হেলা। ( বাখারী o মুসিলম)  

eখােন হজরত মুহাmদ খালাখুিলভােব তoরােতর hকুম িবনা আপিtেত সত  বেল gহণ 
কেরেছন। eখােন কােনা িকছু বলা হয়িন য, তoরােতর আয়াত বদবদল করা হেয়েছ বা িবকৃত 
করা হেয়েছ। eিট eকিট দৃ াn যা কারআেন uেlখ কের aিভেযাগ করা হেয়েছ য, ihদীরা 
মৗিখকভােব তoরােতর আয়াত গাপন কের aথবা রদবদল কের, িকnt আসল আয়াত তারা 
গাপন কের না বা রদবদল কের না। 
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হজরত oমর িবন খাtাব যখন খিলফা িছেলন (13-23 িহজরী) সi সমেয়র dিট হািদস 
আমােদর আেলাচনার সােথ সmক রেয়েছ িমসকাতুল মসািব, িকতাব 17, aধ ায় 3, 795 পৃ ায় 
বলা হেয়েছ: 

হজরত oমর িবন খাtাব o হজরত আনাস িবন মািলক বণনা কেরেছন য, রাসুলুlাহ ei 
কথা বেলেছন, “তoরােত ei কথা লখা আেছ, “কারo মেয়র বয়স যখন বােরা বছর হয়, আর 
যিদ তার মেয়েক স িবেয় না দয়, তাহেল স পাপ কের আর ei পােপর জন  স িনেজi দায়ী 
হেব। বণনা- বায়হািক-সুয়াব আল-ঈমান। 

হজরত সাiদ িবন আল-মূসাiব বেলেছন য, “eকিদন eকজন মুসলমান o eকজন ihদী 
eকিট িবেরাধ িমমাংসার জন  খিলফা হজরত oমেরর কােছ eেলন। হজরত oমর মেন মেন 
গভীর িচnা কের দখেলন য, ihদীর কােনা দাষ নi; তাi িতিন ihদীর পেk রায় িদেলন; 
িকnt ihদী যখন বলেলা য,’আিম আlাh র শপথ কের বলিছ য আপিন ন ায়িবচার কেরেছন।’ 
তখন খিলফা তঁােক চাবুক িদেয় আঘাত কেরন। আর তঁােক p  কেরন, ‘তুিম কীভােব ei কথা 
জেনেছা?’  

 তখন ihদী বলেলা, “আমরা তoরােত দেখিছ য, কােনা ন ায়িবচারক ন ায়িবচার করেত 
পােরন না, যিদ না তঁার ডােন o বােম eকজন কের ফেরশতা থােকন। যঁারা তােক িনেদশ দন 
সত  কী তা জানেত pভািবত কেরন, যতkণ পযn না িতিন ন ায তার pিত aনুগত থােকন। 
িকntিতিন যখন ন ায তা পিরত াগ কেরন তঁারা তঁােক ছেড় uেd আেরাহন কেরন।” বণনায়- 
মােলক  

িdতীয় হািদসিট সুসান শহেরর দািরিম, তঁার মুকাdীমা gেn 56 পৃ ায় uেlখ কেরেছন। হজরত 
আbাস িবন আbাস আবু আতাবা খিলফা oমর িবন আল-খাtােবর লখা িচিঠ udৃত কের 
বেলেছন: 

যিদ ihদীেদর মেধ  jানী আেলম o দরেবেশরা তঁােদর সmান o পদমযাদা হারােনার ভয় না 
করেতন, যিদ পাকিকতােবর hকুম পালন করেতন, সিঠকভােব আয়ােতর ব াখ া করেতন, তেব 
পাকিকতােবর আয়াত জাল (হাr রাফূ א ) করেতন না বা লূকােতন (কাতামু א ) না। 
িকnt তঁারা যা কেরন, তােত তঁারা িকতােবর িনেদেশর বাiের কাজ কেরন, আর eভাের লাকেদর 
বাকা বানােনার চ া কেরন। লাকেদর কােছ তঁােদর সmান ন  হেব আর তােদর িবকৃিত pকাশ 

পােব, ei ভেয় িকতাব ব াখ ার সমেয় তঁারা িমেথ  কথা বেলন।”  

ei হািদস dেটার pথমিটেত কােনা iি ত নi য, খিলফা oমর ihদীেদর aিধকার 
Asীকার কেরেছন য, তঁারা কােনা িসdােnর জন  তৗরাত ব বহার করেত পারেবন না। িdতীয় 
হািদসিটেত িতিন ihদী o ী ানেদর িবrেd aিভেযাগ কেরেছন য, আয়াত ব াখ া করার সমেয় 
তঁারা িমেথ  বেলন আর যখােন িমথ া বলেত পােরন না, সখােন তাঁরা গাপন কেরন। তঁােদর 
সmান রkার জন  তঁােদর কাজ সmেক তঁারা িকছুi না বেল নীরব থােকন, আর তঁারা তঁােদর 
লাকেদর- তঁােদর কুকেমর সাথী- সmেকo নীরব থােকন। আর আlাh সিত  তঁােদর সােথ 
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aংিগকার কেরিছেলন, যঁােদর কােছ পাক-িকতাব eেসেছ। আর িকছুi গাপন না কের লাকেদর 
সi কথা জানােনা তঁােদর uিচত িছল। িকnt ei িবষেয় লাকেদরেক তঁারা ঠিকেয়েছন আর ei 

কােজ তঁারা িনেজেদর মািনেয় িনেয়েছন। 

কারআেনর মেতাi ei শেষর হািদসিটেত aিভেযাগ করা হেয়েছ য, আহেল িকতাবীরা 
পাকিকতােবর ভুল ব াখ া কেরন। (আল-তাহিরফ-আল-মানাoিয়) িকnt কখেনা ei কথা বলা হয়িন 
য, তঁারা পাকিকতােবর আসল আয়াত িবকৃত কেরেছন (আল-তাহিরফ- আল-লফজী)।  

ei dেটা হািদস যখন আেগর হািদেসর- তৗরাত eেন হজরত মাহাmেদর সামেন হজরত 
oমর পাঠ কেরেছন- সােথ িবেবচনা করা হয়, তখন আমরা ei িসdােn আসেত পাির য, হজরত 
oমর িনেজo মেন করেতন য, িতিন িনভুল তৗরাত থেকi পাঠ করেছন। 

eকিট ব িতkম আমােদর দৃি  আকষণ কেরেছ। আর ei ব িতkমী হািদসিট বাখারী শরীফ 
থেক নয়া হেয়েছ। ei হািদেস aিভেযাগ করা হেয়েছ য, আহেল িকতাবীরা তঁােদর িকতােবর 

মূল আয়াত িবকৃত কেরেছ। ei হািদসিট হজরত আb ুlাহ iবেন আbাস বণনা কেরেছন। তঁার 
যখন 14 বছর বয়স, তখন হযরত মুহাmদ iেnকাল কেরন। পরবতীকােল খিলফা হযরত আলী 
তঁােক বসরার গভনর িনযুk কেরিছেলন। হজরত আb ুlাহ িবন oতরা বণনা কেরেছন য, হজরত 
আb ুlাহ iবেন আbাস বেলেছন য,  

“ হ মুসলমান সmpদায়, কীভােব তামরা আহেল িকতাবীেদর কােছ p  িজেjস কেরা, যখন 
তামােদর িকতাব- যা আlাহ, তঁার নবীর মাধ েম নািজল কেরেছন- যােত আlাh সmেক 

সুসংবাদ রেয়েছ। তামরা িনভুলভােব তা পাঠ করেছা। আর আlাh তামােদর বেলেছন, আহেল 
িকতাবীরা আlাh যা িলেখিছেলন, তা পিরবতন (বাdালূ א ) কেরেছ; তারা িনেজেদর হােত 
তােদর িকতাব জাল (গাiয় াr א ) কেরেছ। আর তারা তুc পুর ার পাoয়ার জন  বেলেছ, 
“eিট আlাh র তরফ থেক eেসেছ।” িতিন িক তামােদর তােদর কােছ কােনা িকছু িজেjস 
করেত িনেষধ কেরনিন। আlাh র শপথ আমরা কখেনা দেখিন, তামােদর কােছ যা নািজল 
হেয়েছ, e িবষেয় তােদর মেধ  কu eেস কােনা িকছু জানেত চেয়েছ।18 বণনায়- িতরমিয 

 আেগর িকতাব সmেক হািদেসর মেধ  যিদ eিটi কবল eকমাt সূt হয়, তেব eিট 
িনি তভােবi মুসলমানেদর ei aিভেযাগেক িমেথ  pমাণ কের য, আহেল িকতাবীরা তােদর 
িকতাব িবকৃত কেরেছ। যিদo আমােদর জানা মেত eিটi eকমাt হািদস, যা নিতবাচক ধারণার 
সৃি  কের, যখােন pচুর হািদেসর সূt uেlখ করা হেয়েছ, য হািদসgেলােত িনি ত কের বলা 
হেয়েছ য, pাথিমক যুেগর মুসলমান সমpদােয়র কােছ িনভুল তৗরাত o িনভুল iি ল িছল।  

ei কথা সিত  য, হািদস সmেক যােদর সামান i আsা আেছ, হািদস থেক িকছু pমাণ করা 
হয়েতা সi সমs মুসলমানেদর কােছ aথহীন মেন হেত পাের। যিদo হািদেসর grt সmেক 

                                                 
18 Bukhari, Sahih, Kitab al-Shahada, No 29, as noted in J.W. Sweetman, Islam and Christian Theology, 
Part One, Vol. II, Lutterworth Press, London, 1947, p 139. 
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aমেনােযাগী য কারo জন  ei িবষয়িট মেন রাখা pেয়াজন য, িমসকাতুল মসািবেত eক বােরর 
জন o uেlখ করা হয়িন য, আেগর িকতাবসমূহ রদবদল করা হেয়েছ। eছাড়াo বলা যায় য, 
আমরা pাসি ক সূt সmিলত eকিট হািদসo বাদ দiিন। ei কথা s  য, সবgেলা হািদস, 
eকিটমাt ব িতkম ছাড়া, আেগর িকতাবgেলার িবকৃিত সmেক eকিট কথাo বেলিন। 

eিট খুবi সmব য, ব িkগতভােব কu কu তােদর িকতােবর আলাদা কােনা আয়াত aথবা 
কােনা শb তারা বাকামী কের িবকৃত করেত পাের, আর তাi যিদ হয়, তেব eিট হেc pকৃত 

িকতােবর আয়াত িবকৃত করার eকিট িবিcn ঘটনা। eটা আমােদরেক aন ান  হািদসgেলা যা 
আেগর িকতাবgেলার িনভুলতা সmেক সাk  িদেয়েছ, তার সােথ িমিলেয় পড়েত হেব। 

সংেkেপ বলা যায়, য হািদসgেলা আমরা পরীkা কেরিছ, সi সব হািদস aনুসাের আমরা 
বলেত পাির য, হজরত oরাকা “িহbr িকতােবর” aনুিলিপ তির করেতন, aনুবাদ করেতন, িকnt 
িতিন কােনা িবকৃত িকতােবর aনুিলিপ তির কেরনিন; হজরত মুহাmদ বেলেছন য, “ihদী o 

ী ােনরা তৗরাত o iি ল পাঠ কের, ” িতিন কােনা িবকৃত তৗরাত o iি েলর কথা বেলনিন। 
তoরােতর eকিট aনুিলিপ হােত িনেয় হজরত মুহাmদ তoরােতর hকুম aনুসাের িবচার কেরেছন, 
আর eকিট ঘটনায় িতিন তৗরাত থেক udৃিত িদেয়েছন, আর eিট য িবকৃত তৗরাত তা িকnt 
িতিন বেলনিন। 

eভােব, আমরা িবগত aধ ােয় কারআন aধ য়েনর সমেয় য িসdাn িনেয়িছলাম, হািদস 
সmেকo সi eকi িসdাn আমােদর িনেত হেব। আর িসdাn ei, িহজরেতর pথম শতাbীেত 
মkা o মিদনা নগরীেত িনভলু তৗরাত o িনভলু iি ল শরীফ মাহাmেদর কােছ িছল।  
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ততৃীয় খ  

িকতাবুল মাকাdস o কারআন:  
di িকতাব যার সংকলেনর মেধ   

aেনক িমল রেয়েছ 
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pথম aধ ায়  

তৗরাত o কারআেনর oপর “aনুিমত পিরকlনা দিলল” 
(Documentary Hypothesis) মতবােদর আেরািপত pভাব 

1ম aংেশর িdতীয় aধ ােয় আমরা “pাথিমক aনুিমত িবষয় বা বিসক eসাmসন িনেয় 
আেলাচনা কেরিছ। pাথিমক aনুিমত িবষয় বা বিসক eসাmসন িনেয় সবেশষ আেলাচনায় আমরা 
uেlখ কেরিছলাম য, ডঃ বুকাiিল িব াস কেরন য, তoরােতর uৎপিt o unয়েনর জন  
“aনুিমত পিরকlনা দিলল” মতবাদ সত  কথাi বেলেছ। ei “aনুিমত পিরকlনা দিলল” 
মতবাদেক, কখেনা কখেনা “বা “হাiয়ার িkিটকাল িথoরী” বা gাফ-oেয়লহাuেসর তtt বলা হয়। 
কারণ, eঁরা d’জেনi 1880 সােলর িদেক সবpথম ei তেttর psাব কেরন o unয়ন কেরন। 
ei মতবাদ িনmিলিখত pাথিমক aনিুমত িবষেয়র ( বিসক eসাmসন) oপর িভিt কের গেড় 
uেঠেছ: 

1)  বhআlাহবাদ (িশরকী) aবsা থেক eক আlাহবােদ ( তৗিহেদ) িব ােসর িববতন হেয়েছ। 
eর ফেল ধের নয়া হয় য, কমেবশী িহbr জািতর ধমীয় সেচতনতার ফল িহেসেবi পুরাতন 
িনয়ম udুত হেয়েছ। eখােন ফেরশতা বা পাক-rেহর মধ  িদেয় আlাh র িনেজেক pকাশ 
করার িকছiু িছল না। 

2) যেহতু হযরত ibািহেমর জীবেন যসব pথার কথা uেlখ করা হেয়েছ, সgেলা তoরােতর 
বাiের আর কােনা uেlখ করা হয়িন ( যমন সৎ বান সারােক িবেয় করা, সারার কথামেতা 
িনেজর দাসী-stী হােজরােক দূর কের দoয়া) eবং যেহতু িহtীয় জািতর লাকেদর কথা 
তoরােতর বাiের uেlখ করা হয়িন; সেহতু হযরত ibািহম, হযরত iসহাক, হযরত iয়াকবু 
যাঁেদরেক গা ীিপতা বেল pায়i uেlখ করা হেয়েছ, egেলা কাlিনক চিরt, ঐিতহািসক 
নয় আর egেলা হেc পৗরািণক কািহনী বা গl। 

3)  হযরত মসূা (আঃ) o িহbr জািতর লােকরা িলখেত পারেতন না, কারণ িলখন-pনালী তখনo 
আিব ার করা হয়িন। 

4) সতুরাং, 1400 বা 1300 ী পবূােb তoরােতর পাঁচিট িকতাব হজরত মসূা (আঃ) িলেখনিন, 
যভােব িকতাবলু মাকাdস (eবং কারআন) বারবার দাবী কের আসেছ। িকnt ei 

িকতাবgেলা 1300 বা 1400 বছর পের 400 ী পূবােb aজানা সংকলক o লখেকর dারা 
সংকিলত হেয়িছল।  

ei তtt aনুসাের ei সব লাকেদর মেধ  pথম লাক 900 ী পূবােb আlাh ক iয়াoেয়হ 
বা িজেহাবা বেল uেlখ কেরেছন। iয়াoেয়হ বা িজেহাবার aথ হেc, “aনািদ, aনnকালীন 
আlাহ।” মেন করা হয়, পাকিকতােবর aন ান  aংশgেলার সােথ িতিন পয়দােয়শ pথম o 
িdতীয় aধ ায়o িলেখেছন। 
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eর িঠক eকেশা বছর পের িdতীয় লখক, আlাh র নােমর জন  eেলািহম ব বহার কেরন। 
িতিন তoরােতর বাকী বড় aংশ লেখন বেল ধরা হয়। তারপর 650 ী পূবােbর িদেক ei 
dেটা বiেক eকসােথ সংকিলত কের eকিট িকতাব রচনা করা হয়। ei তtt বেল য, 
পাকিকতােবর মেধ  যখােন যখােন িজেহাবা ( জ ধারা) বা iেলািহম (i ধারা) শb ব বহার 
করা হেয়েছ, সi সব aংশ িচিhত কের ei di লখেকর রচনার মেধ  পাথক  ধরা যায়। 
আসেল আlাh র নাম িহbr জািতর লাকেদর কােছ eেতা dার িবষয় িছল বেল, তঁারা তা 
uেlখ কেরনিন। িকnt পাকিকতােবর ভাষা, রচনারীিত, ধমতttীয় ধারণা- তঁােদর িনেজেদর 
িব ােসর oপর িভিt কের সমােলাচকরা িবিভn িকতাবেক িচিhত কেরেছন।  

621 ী ােb তoরােতর প ম িকতাব-িdতীয় িববরণ (eকিট সmণূ বানােনা- িমেথ  িকতাব) 
(িড ধারা) িলখা হেয়িছল। 

সবেশেষ, কেয়কজন ihদী ঈমাম যােদরেক ঈমাম সংকলক (িপ ধারা) বলা হয়, তঁারা িনেজরা 
চতুথ িকতাব যাগ কেরন। সৃি কােযর িববরণ পয়দােয়শ 1 িদেয় eিট r হেয়েছ। তারপর 
তারা 400 ী পূবােb তৗরাত eকসােথ eকt কের বতমান তoরােতর মেতাi rপ 
িদেয়িছেলন। eিট হজরত মূসা (আঃ)-eর মৃতু র 1000 বছর পের লখা হেয়িছল। গাঢ় 
akের লখা oপেরর ধারণােক “aনুিমত পিরকlনা দিলল” (ডকুেমnারী হাiেপািথিসস)” 
বা iংেরজীেত J.E.D.P. Theory বলা হয়। 

আমরা ei সংিkp আেলাচনায় দিখ য, “aনুিমত পিরকlনা দিলল” মতবাদ গাটা 
পুরাতন িনয়েমর িব াসেযাগ তা িনেয় p  তুেলেছ। য- কu ei িসdােn আসেত পাের য, 
যিদ সমােলাচকেদর ধারণা সত  হয় তেব পরুাতন িনয়েমর মেধ  eক িবশাল সািহিত ক 
pতারণা রেয়েছ। 

5. eর পাশাপািশ আেরা বলা যায়, তারা বলুক, আর নাi বলুক, িযিন pথেম ei তেttর psাব 
কেরন, িতিন মােজজায় িব াস করেতন না। তঁারা হজরত মূসা (আঃ) o হজরত ঈসা মসীেহর 
মােজজার oপের িব াস কেরনিন- তঁারা oহী বা pত ােদেশর oপর িব াস কেরনিন য, 

আlাh িনেজেক তঁার কালােমর মধ  িদেয় pকাশ কেরেছন। তঁােদর মত aনুসাের আlাh 
কখনo হজরত মূসা (আঃ) বা হজরত ঈসা মসীেহর সােথ কথা বেলনিন, আর তঁােদরেক তঁার 
কালাম বলেত বেলনিন। আর aন িদেক তারা যিদ আnিরকতার সােথ কারআন পাঠ কের, 
তেব তারা বলেব য, হজরত মাহাmেদর সােথo আlাh কথা বেলনিন। 

আমরা eমন কথাo বলেত পাির য, মােজজা eবং oহী বা pত ােদেশর oপর ei 
ধরেনর aিব াস হেc সমs িথoরী তিরর পছেন তােদর pাথিমক aনিুমত িবষয় ( বিসক 
eসাmসন) িছল। 

ডঃ বুকাiিল তঁার লখা বiেয়র aেনক পৃ া জুেড় ei তেttর ব াপক িবে ষণ কেরেছন। 
শেষ িতিন ei িসdােn পঁেছেছন য, িকতাবুল মাকাdেস pচুর sিবেরাধী, aবাsব কথায় 

পূণ। যুেগর পর যুগ ধের মুসলমানরা আমােদর িবrেd aিভেযাগ কের আসেছ য, আমরা 
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ঈসায়ীরা আমােদর িকতাব পিরবতন কেরিছ। সুতরাং, ডঃ বুকাiিল িযিন ঈসায়ী পিরেবশ 
থেক eেসেছন, িতিন যখন eকi কথা বেলন, তখন sাভািবকfv‡eB মুসলমানরা ei িসdাn 
নয় য, িতিন eেকবাের সিত  কথাi বেলেছন। আর তঁারা খুশী মেনi তঁার ei কথা gহণ 

কের।  

যখন আিম oর ার কেলেজ pাক-িচিকৎসা িবষেয় পড়ােশানা করিছলাম, তখন আিম 
িশেখিছলাম য ei তtt সিঠক। কেলজিট pসিবিটিরয়ান চােচর সােথ জিড়ত িছল। আমার 
aধ াপক, ধেমর oপর িপ. eiচ. িড কেরিছেলন। eকিদন, আমার পােশ eকজন ছাt তঁােক 
p  কেরিছল,  

 “িকnt, যা আপিন বলেছন, তা যিদ সত  হয়, তেব িকতাবুল মাকাdস িমেথ ।”ছয় 
বছেরর বাcার সােথ যন কথা বলেছন eমিনভােব িতিন বেলিছেলন, “িঠক আেছ, যিদ 
তুিম চাo, তেব তুিম িকতাবুল মাকাdসo িব াস করেত পােরা।” 

aধ াপেকর কথা aনুসাের যিদ ধের নয়া হয় য, হজরত মূসা (আঃ) তৗরাত লেখনিন, 
তবু eমন কােনা সত  তথ  নi, যার dারা িতিন ei কথা pমাণ করেত পারেবন। eমনিক 
যিদo হজরত ঈসা মসীh  িনেজo ei কথা বেলেছন য, হজরত মূসা (আঃ)i তৗরাত 
িলেখেছন, তবু তখন আিম aধ াপেকর কথা িব াস কেরিছ, য-কথাgেলা eখন আিম িমেথ  
বেল মেন কির। িকতাবুল মাকাdস সmেক আমার আsা তঁার কথাgেলা ন  কের িদেয়িছল। 
আিম আর িব াস করতাম না য, িকতাবুল মাকাdস আlাh র কাছ থেক নািজল হoয়া oহী। 
তাi আিম আমার ী ীয় িব াসেক পিরত াগ কের আিম eকজন aেjয়বাদী হলাম। আিম 
আlাh র িবপkতা কিরিন, িকnt আিম আেগ িব াস করেলo eখন আিম জানতাম না য, তঁার 
সmেক আিম কী িব াস করেবা।  

আlাh র pশংসা হাক! “িতিন চান, যন সকেল পাপ থেক udার পায়, eবং মসীেহর 
িবষেয় সত  গভীরভােব বুঝেত পাের,”1 িতিন আমােক ajতার মেধ  ছঁেড় দনিন। িতিন 
eকজন মিহলা আর eকজন পুrেষর কােছ আমােক িনেয় যান, যঁারা আমােক eছাড়াo 
aন ান  aেনক সত  তথ  দিখেয়িছেলন। সত  তথ  হেc, যা তৗরাত o নবীেদর িকতােবর 
িনভুলতা sীকার কের- য সত  তথ gেলা eখন আমরা ei aধ ােয় লk  করেবা। 

কারআেনর oপের ei মতবােদর pভাব 
িdতীয় aংেশর pথম aধ ায় ক- ত আমরা দেখিছলাম য, কারআন বেলেছ, 34 ী ােb 

মিরয়ম, iয়ািহয়া আর ঈসা মসীেহর কােছ িনভুল তৗরাত িছল, ei িকতােবর কাথাo কােনা 
রববদল করা হয়িন। যিদo aেনক পাঠক আমার সােথ eকমত হেবন না, আমােদর কােছ য-

                                                 
1 iি ল শরীফ, 1 তীমিথয় 2:4 
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তৗরাত আেছ, সi eকi তৗরাত তঁােদর কােছo িছল। িকnt কারআেনর ei আয়াতgেলার মেধ  
eমন িকছু সত  তথ  আেছ, যgেলার সােথ আমরা সকেলi eকমত হেত পাির।  

কারআন s  ভাষায় বেলেছ য, হযরত ibািহম eকজন খঁািট মানুষ িছেলন, তঁার সােথ 
আlাh কথা বেলিছেলন। eখােন s ভােব বলা হেয়েছ য, হযরত মূসা (আঃ) aেনক মােজজা 
কেরিছেলন, আর আlাh িনজ হােত পাথের খাদাi কের লখা তৗরাত তঁার হােত িদেয়িছেলন। 

uদাহরণ িহেসেব শষ মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা আল-আরাফ ( বেহশত o দাযেখর 
মধ বিত sান) 7:144-145 আয়াত লk  করেবা। 

 “িতিন বিলেলন, হ মূসা! আিম তামােক আমার িরসালত o বাক ালাপ dারা মানুেষর মেধ  
t িদয়ািছ;- আিম তাহার জন  ফলেক সবিবষেয় uপেদশ o সকল িবষেয়র s  ব াখ া 

িলিখয়া িদয়ািছ-।” 

কারআেনর সােথ পিরিচত লােকরা বলেবন, “হঁ া, aবশ i আমােদর িকতাব ei 
িবষয়gেলােতাi িশkা দয়।” eমনিক য ভােলা িশkা পায়িন, eমন মুসলমানo ei dেটা সত  
জােন। তাহেল e’gেলার uেlখ কন করা হেc? কারণ, হযরত ibািহম, হযরত iসমাiল, 
হযরত iসহাক o হযরত iয়াকুেবর কািহনী যিদ তoরােত rপকথা হয়, তেব কারআেনo aবশ i 
তা rপকথা হেব। যিদ 1400 ী পূবােb হযরত মূসা (আঃ)-eর সমেয় যিদ লখার pচলন না 
হেয় থােক, তেব হযরত মূসা (আঃ) বা aন  কu পাথেরর ফলেক লখা পড়েত পারেবন না। আর 
কারআন যা বলেছ য, আlাh িনেজর হােত তৗরাত িলেখ হযরত মূসা (আঃ) ক িদেয়িছেলন, 

তoরােতর পাশাপািশ ei কথাo সmণূ ভুল কের বলা হেয়েছ। 

ei কারেণ ““aনিুমত পিরকlনা দিলল” মতবাদ খুবi মেনােযাগ িদেয় লk  করা দরকার। 
মােজজা সmেক শীষ সমােলাচক বা হাiয়ার িkিটকরা কী বেলেছন, স িবষয়িট আমরা eখন 

পরীkা কের দখেবা।  

মােজজা o oহী aসmব 
e.কুেয়েনন তঁার লখায় (িড prেফেটন eন িড pেফিট anার iসরাiল, ভলুuম.1, .5, 585 

পৃ া) aিত pাকৃত িবষয়িট ব খ া কেরেছন: 
“আজ পযn যভােব আমরা iসরাiলীেদর ধমীয় জীবেনর eক aংশেক সরাসির আlাh র 

িদেক আেরািপত কির, আর aিতpাকৃত বা সরাসির oহী (pত ােদশ) নািজল হেয়েছ, eমনিক য 
কােনা ঘটনায় আlাh র হেsেkেপর িবষয়িট আমরা মেন িনেয়িছ, যভােব আজ পযn আমােদর 

দৃি ভংগী রেয়েছ, আমরা িনেজেদর দিখ ঐিতহািসক বণনা সmেক সুিনি তভােব মূল িবষেয়র 
eখােন সখােন ug ‘হsেkপ করেত আiনগতভােব বাধ । eিট কবল ধের নয়া হেয়েছ, সমs 
ঘটনার বণনার জন  sাভািবকfv‡eB eর unয়ন হেয়েছ।”  

িড গডস িড আনs ভন iসরাiল (ভলুuম 1. 111 পৃ া) বiেয় কুেয়েনন sীকার কেরেছন য,  
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“আমােদর সুপিরিচত বিন-iসরাiলেদর পূবপুrষেদর সােথ আlাh বা ফেরশতােদর কথা 
বলার িবষয়িট আমার মেন eমন ধারণা সৃি  কেরেছ য, আিম িsর িনি ত য, oi িকতােবর 
ঐিতহািসক চিরtgেলার বাsব aিst িছল না।” 

pথম udৃিতেত কুেয়েনন বেলেছন য, eমনিক eকিট aিতpাকৃত ঘটনাo আমােদর 
দৃি ভংগীেক ভুল pমাণ কের িদেব। 

িdতীয়িটেত িতিন বেলেছন, বিন-iসরাiলেদর গা ী িপতা হযরত ibািহম, িবিব হােজরা, 
হযরত iসহাক o হযরত iয়াকুেবর সােথ আlাh কথা বেলেছন, eiজন  egেলা pমাণ কের য, 
হযরত মূসা (আঃ)-eর লখা িকতাবgেলা ঐিতহািসক নয়। 

জুিলয়াস oেয়লহাoেসন, িযিন gাফ-oেয়লহাoেসন মতবাদ তিরর পছেন eকজন s া 
িছেলন, িতিন বেলেছন, তরু পাহােড় আlাh যখন মসূা (আঃ) ক (পাথেরর ফলেক) শিরয়াত িলেখ 
িদেয়িছেলন, তখন যসব মােজজা ঘেটিছল, সgেলা যভােব ধঁাধার মেতা বণনা করা হেয়েছ, স 
সmেক িতিন িব য় pকাশ কের বেলেছন, “ ক আসেল সিত  সিত  তা িব াস করেব?2  

aেনক আধুিনক িশkক ei ধারণা আেজা পাষণ কেরন, তঁারা eকi ধারণা  

িশkা িদেয় থােকন, কারণ তঁারা িনেজরা মােজজায় িব াস কেরন না। িহজরেতর সমেয় গাটা 
িসনাi পবেতর ঘটনার aিভjতা িকতাবুল মাকাdেস যভােব বণনা করা হেয়েছ, e সmেক 
িশকােগা িব িবদ ালেয়র িশkক ল াnন িব িগলেক, 1962 ী ােb িলেখিছেলন,  

“বিন-iসরাiলরা িব াস করেতা য, আlাh কাজgেলা করেত পােরন, আlাh কথা বলেত 
পােরন, িতিন তা কেরেছনo, তা বেলেছনo- িকnt আমরা িনি ত কের বলেত পাির য, িতিন 
কখেনা তা কেরনিন বা বেলনিন। 

কীভােব বিন-iসরাiলরা কনা পেথ সাগর পািড় িদেয়িছল, স সmেক বলেত িগেয়, িতিন 
বেলেছন,  

 “আমরা eর মেধ  কােনা মােজজার িবষয় দখেত পাi না। িতিন বেলেছন, eিট কবল 
পূবালী বাতােসর dারাi ঘেটিছল। তারপরo আমরা eেক বিন-iসরাiলীেদর িব ােসর aসাধারণ 
সাড়া িহেসেব দেখিছ।"3 

ei কেয়কিট udৃিতর মধ  িদেয় আমরা দেখিছ য, তঁারা িব াস কেরেছন মােজজা ঘটা 
aসmব বেলi; যসব grtপূণ মােজজা আমরা uেlখ কেরিছ, egেলা ঘটার কথা তঁারা Asীকার 
কেরেছন। 

eিট aসmব য, হজরত ibাহীেমর সােথ আlাh কথা বেলেছন। 
                                                 

2 Israelitische und Juedische Geschitchte, p 12. 
3 Cosmology, Ontology, & the Travail of Biblical Language, Concordia Theological Monthly. Mar. 1962, 
Vol. 33, p 148-150. 
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eিট aসmব য, আlাh র কাছ থেক হজরত মূসা (আঃ) শরীয়ত পেয়িছেলন। 

আlাh যখন তঁার শিkেত সাগেরর পািনেক d’ভাগ কেরিছেলন, আর ফরাuন o তঁার বািহনী 
পািনর মধ  িদেয় eিগেয় যাoয়ার সমেয় পািন আবার িফের eেস তঁােদর ডুিবেয় মেরিছল, ei 
মােজজা আর কখনo ঘেটিন।  

মৗলানা iuসুফ আলী তঁার aনুিদত কারআেন ei ধরেনর তেttর যৗিkক ফল য খারাপ, 
283 পৃ ায় স সmেক সতক কের িলেখেছন,  

“ei মতবােদ িব াসী সমােলাচকেদর ei ধরেণর aিভমত হেc, আসেলi 
ংসাtকমূলক। রনােনর মত aনুসাের হযরত মূসা (আঃ)-eর নােম য rপকথা pচিলত 

আেছ, য কােনা িদক িদেয় erপ ধারণা িব াস করেত আমােদর িdধাgs কের। 
“- আমরা যসব oয়াদা pত াখ ান করিছ, যgেলা সmেক আমরা িব াস কির য, egেলা 

িমেথ । aথাৎ ei য, আlাh তাঁর aনpুাণীত রাসলূেদর কােছ aনpুাণীত িকতাব পাঠানিন।  

আবারo ei িবষয়িটর oপর আমােদর জার িদেত হেব য, যিদ oহী বলেত কােনা িকছু না 
থেক থােক, যিদ ধের নয়া হয় য হজরত (আঃ) নােম কােনা নবীর কােনা aিsti 
কােনাকােলi িছল না, তাহেল িকতাবুল মাকাdেসর পাশাপািশ কারআেনরo পতন হেব।  

িকতাব লখার সময়কাল িনেয় aিব াস 
মােজজার oপর eসব লােকর aিব াস পরুাতন িনয়েমর িকতােবর লখার সময়কােলর 

oপরo pচn pভাব ফেলেছ। uদাহরণ িহেসেব, আমরা দািনেয়ল নবীর কথা বলেত পাির। 
নবুখদিনৎসর রাজার সােথ তঁার কেথাপকথনেক আlাh দািনেয়ল নবীেক িলেখ রাখেত বেলিছেলন। 
িকতাবুল মাকাdস o iিতহাস uভয়i বেল য, রাজা নবুখদিনৎসর 600 ী পূবােb জীিবত 
িছেলন। সুতরাং, আমরা আশা করেত পাির য, ei িকতাব সi সমেয় লখা হেয়িছল। 

িকnt শীষ সমােলাচক বা হাiয়ার িkিটকরা ei কথা িব াস কেরন না। কন? কারণ হেc ei 
য, aেনক মােজজার কথা লখার পের দািনেয়ল 8:20-21 আয়ােত পরবতী 300 বছেরর 

রাজৈনিতক ভিবষৎ িনেয় িবসতৃত আেলাচনা করা হেয়েছ। eখােন লখা আেছ. 

“তুিম di িশংেয়র য ভড়া দেখেছা, তা হেc, িমিডয় o পারসীক বাদশাহরা। সi লামশ 
ছাগল হেলা, gীস রাজ , eবং তঁার d' চােখর মাঝখােন বড় িশং হেলা সi রােজ র pথম 
বাদশাহ।” 

রাজা নবুখদিনৎসেরর নািত রাজা বলশৎসর যখন ব ািবলেনর রাজা িছেলন, তখন ei 
ভিবষ dাণী করা হেয়িছল। eখােন ভিবষ dাণী করা হেয়েছ য, িমিডয় o পারসীক জািত ব ািবলন 
দখল করেব। পরবতীকােল gীকরা তােদর পরািজত কের ei সাmাজ  দখল করেব। ei 
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ভিবষ dাণী pায় 330 ী পূবােb সmাট আেলকজাnােরর সমেয় পূণ হেয়িছল। হজরত দািনেয়েলর 
ভিবষ dাণী করার pায় 300 বছেরর মেধ i তা পূণ হেয়িছল। 

িকnt শীষ সমােলাচক বা হাiয়ার িkিটকরা oহীর মােজজার oপর িব াস কেরন না। তাi 
তঁারা ei রকম eকিট সুnর oহী িনেয় তঁারা কী বেলেছন? 

তঁারা বেলেছন য, যিদ হযরত দািনেয়েলর ভিবষ dাণী 330 ী পূবােb পূণ হেয়িছল তাহেল 
ei ঘটনা সংঘিটত হoয়ার পের 330 ী  পবূােbর পের িকতাবিট লখা হেয়িছল। ei িকতােবর 
লখক িহেসেব হযরত দািনেয়েলর নাম ব বহার করা হেয়িছল, যােত তঁার কথা লােকরা িব াস 

কের। aন  কথায় বলা যায় য, যেহতু মােজজা ঘটা সmব নয় বেল তঁারা িব াস কেরন, তাi 
হযরত দািনেয়লo ভিবষৎ সmেক বলেত পােরন না। সুতরাং, তঁার নােম য িকতাব আেছ, তা 
জাল।  

ডঃ বুকাiিল শীষ সমােলাচকেদর মেধ  eকজেনর কথা udৃত কের বেলেছন য, দািনেয়ল 
িকতাব, “aসমেয়র aসংলg pকাশ ছাড়া আর িকছু নয়।”4 িকnt eিট aসংলg, ei কথা বলার 
কারণ হেc, eিট শত বছেরর iিতহাস সmেক আেগi ভিবষ dাণী কেরেছ।  

আেরকিট কারণ হেc, eিট aসংলg, eখােন eমন িবষেয়র oপর ভিবষ dাণী করা হেয়েছ, যা 
মসীেহর আগমন o বেহেs আেরাহন না করা পযn ঘেটিন। ী পূব ষ  শতাbীেত জrসােলম o 
eর pথম eবাদতখানা ংস হoয়ার 30 বছর পেরর কািহনী বলা হেয়েছ। eখােন ভিবষ dাণী করা 
হেয়েছ, (1) জrসােলম o eবাদতখানা আবার িনমাণ করা হেব। (2) মসীh  আসেবন। (3) তেব 
তঁােক মের ফলা হেব, তেব িতিন িনেজর জন  মরেবন না। (4) সরকােরর লাকজন eেস শহর 
আর eবাদতখানা ংস করেব। রামীয় সনাপিত িতেতর সন রা eেস 30 ী ােb ei ঘটনা 
ঘিটেয়িছল। 

শীষ সমােলাচকরা o ডঃ বুকাiিলর eসব ভিবষ dাণীর পূণতা সmেক বলার িকছুi নi। 
িবেশষভােব শেষর ভিবষ dাণীিট হযরত দািনেয়েলর লখার 200 বছেররo বশী সময় পের সফল 
হেয়িছল। ডঃ বকুাiিল িনেজ sীকার কেরেছন য, হযরত দািনেয়ল ei ভিবষৎdাণী িলেখিছেলন।5 
তঁারা ei িবষয়gেলােক aবjা কেরেছন। তেব, আমরা ei ভিবষৎdাণীgেলােক aবjা করেত 
পাির না। িকতাবুল মাকাdেসর িনভুলতা pমাণ করার জন  পেরর aধ ােয় আমরা যসব 
ভিবষ dাণী পূণ হেয়িছল, সgেলা িনেয় িবশদ আেলাচনা করেবা।              

               
                                                 

4 বুকাiিল, oপের uেlিখত বi, পৃ া 35 
5 বুকাiিল, uেlিখত বi, পৃ া 35, িতিন িলেখেছন, সmবতঃ ী পূব িdতীয় শতাbীেত ম াকািবয়ান আমেল eিট রিচত হেয় 
থাকেব। দািনেয়ল িকতােবর aংশিবেশষ  ডড িস stাল eর মেধ  পাoয়া যাoয়ায় আমােদর ei aসmব কথােক pমাণ কেরেছ। 
আেগর পা িুলিপর aনুিলিপ যা আমােদর হােত আেছ, ী পূব চতুথ শতাbীর আেগর লখা নয়। কমকের হেলo ম াকািরয়ানেদর 

200 বছর আেগ লখা হেয়িছল। 
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1. ধমীয় kেt িববতন 
যভােব ডারuiন জীবিবদ ার kেt o হেগল iিতহােসর kেt িববতনবােদর ধারণা pেয়াগ 

কেরেছন, সভােবi শীষ সমােলাচকরা বেলেছন আর িব াস কেরন য, িববতেনর মাধ েম ধমীয় 
িবকাশ ঘেটিছল, আর আিদ মানুেষর আtার oপর িব ােসর মধ  িদেয় eর r হেয়িছল, আর eর 
শষ পিরণিত হেলা, eক আlাহবাদ বা তৗিহেদ িব াস করা। oেয়লহাuেসন pাক-iসলাম o 

iসলাম পরবতী যুেগ আরেব হেগেলর মতবাদ ব বহার কেরেছন, eমনিক iসরাiেলর ধেমর 
িবকাশ বুঝােনার জন  eকিট পdিত তিরর চ া কেরেছন। 

oেয়লহাuেসন o aন ান  সং ারবাদী সমােলাচকেদর দৃি ভংগীেক িজ.i. রাiট e’ভােব 
ব াখ া কেরেছন: 

 “gাফ-oেয়লহাoেসন iসরাiেলর ধমীয় iিতহাসেক নতুনভােব গঠন কেরন। কাযতঃ িতিন 
sীকার কেরেছন য, পুরাতন িনয়েমর মেধ i আমরা পিরপূণ িববতেনর uদাহরণ দখেত পাi। 
eখােন গা ীিপতােদর আমেল সবpাণবাদ থেক r হেয় eক আlাহবােদ ( তৗিহদ) িব ােসর 
িববতন রেয়েছ। ী পূব প ম থেক ষ  শতাbীেত ei মতবাদ পিরপূণ rপ লাভ কেরিছল। 
গা ীিপতারা ( ী পবূ 1800 সােল হযরত ibািহম o তাঁর সnােনর আমেল) গাছপালা, পাথর, 

ঝরনা, পবত iত ািদেত aবিsত rেহর eবাদত করেতা। pাক-নবীেদর আমেল ( ী পূব 1000 
সােল) আlাh িছল, তঁােদর গাtীয় আlাহ, তঁার kমতা iসরাiেলর মেধ i সীিমত িছল- 
নবীরা িছেলন pকৃত pবতক, eক আlাh মতবােদর ( তৗিহদ) udাবক-।6  

eভােব, তঁােদর তtt aনুসাের, pথেম িছল সবpাণবাদ, তারপর গাtীয় আlাহ, সবেশেষ 
iসরাiেলর iিতহােস সাবজনীন, সুs ভােব eক আlাহবাদ ( তৗিহদ) pচিলত হয়।  

শীষ সমােলাচক বা হাiয়ার িkিটকরা ei ধারণা থেক শেষ বেলেছন য, ধমীয় িশkার কান 
sের তা ব বhত হেc eর oপর িভিt কের সi সািহত কম কান সমেয় রিচত হেয়েছ, সi কথা 
বলা যায়। তঁারা িব াস কেরন য, আlাh সmেক য uc ধারণা হজরত ibািহম o তঁার 
সnানেদর িছল বেল তoরােত দখােনা হেয়েছ, বাsেব e ধরেনর িচnা করা তােদর পেk aসmব 
িছল।  

আlাh র eকt সmেক মানিষক o rহািন িদক িদেয় তােদর খুব uc ধারণা িছল। তঁারা িব াস 
করেতন য, eক আlাh পৃিথবী সৃি  কেরেছন। e সmেক oেয়লহাoেসন মnব  কেরেছন য, 
“pাথিমক যুেগ eমন ধমতttীয় সারকথা তােদর নার কথা নয়।”7 

                                                 
6 The Study of the Bible Today and Tomorrow. Edited by Harold R. Willoughby. U. of Chicago Press, 
Chicago, 1947, p 89-90. 
7 Prolegomena to the History of Israel, Julius Wellhausen, Adam and Charles Black, Edinburgh, 1885, p 
305. 
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e থেক eকিট যুিkসংগত িসdাn eভােব নয়া যেত পাের। যেহতু আেগi ধের নয়া হেয়েছ 
য, ধেম িববতন হেয়িছল, তাi তoরােত হযরত ibািহেমর য iিতহাস লখা হেয়েছ, তা বাsেবর 

সােথ খাপ খাoয়ােনা যায় না। পয়দােয়শ 22:18আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আর তামার বংেশর মধ  িদেয় dিনয়ার সমs জািত রহমত পােব।” 

িকnt হজরত ibািহেমর জন  eিট সত  হেত পাের না। সi তtt aনুসাের তঁােদর চতনা eতটা 
unত িছল না, িতিন জানেতন না য, সারা dিনয়ায় সমs জািতেদর জন  eকজন মাt আlাh 
আেছন। সতুরাং, তoরােতর ei আয়াত 1000 বছর পের লখা হেয়িছল। 

িকnt যিদ ei যুিk সিঠক হয়, তাহেল কারআন সmেক কী বলা যায়? শষ মkী যুেগ নািজল 
হoয়া সূরা আন আম 6:79 আয়ােত হযরত ibািহম বেলেছন,  

“আিম eকিন ভােব তঁাহার িদেক মুখ িফরাiেতিছ িযিন আকাশমnলী o পৃিথবী সৃি  
কিরয়ােছন eবং আিম মুশিরকেদর anভূk নিহ।” 

শীষ সমােলাচনা তtt বা হাiয়ার িkিটকাল িথoরী বেল য, হযরত ibািহম ei কথাgেলা 
বলেত পােরন না, কারণ িতিন গাছপালা o পাথেরর মেধ  থাকা rেহর eবাদত করেতন। সুতরাং, 
যিদ “aনুিমত পিরকlনা দিলল” মতবাদেক সত  বেল ডঃ বুকাiিল gহণ কেরন; তাহেল ei 
কথা বলা যায় য, তoরােতর পাশাপািশ কারআেনo aসত  কথা বলা হেয়েছ। 

eছাড়া, আিদম সংsৃিতর oপর সমpিত eক গেবষণায় জানা গেছ য, “ধেম িববতনবাদ 
“মতবাদ eেকরােরi িমেথ  বেল pমািণত হেয়েছ। ডন িরচাডসন তঁার লখা Eternity in Their 
Hearts8 বiেয় uপসংহাের দিখেয়েছন য, সবpাণবাদ o বh আlাহবােদর পাশাপািশ, pায় সব 
আিদম গােtর লােকরা িব াস করেতা য, eকজন সেবাc মহান সৃি কতা - আlাh আেছন, িযিন 
আসমান o dিনয়া সৃি  করেছন। eর সােথ আরo বলা যায়, ei গাtgেলার মেধ  pায় সমেয় 
দখা যায় য, eকিট কািহনী আেছ, ei কািহনীেত ব াখ া করা হেয়েছ, কন সi সেবাc সৃিsকতা 

আlাh র সােথ মানুেষর সmক ন  হেয়িছল। 

আসেল সিত কার aেথ ei পিরিsিত িক হজরত মাহাmেদর সমেয় কুরাiশ গােtর মেধ  িছল 
না। হজরত মাহাmেদর িপতার নাম িছল আb ুল◌াহ। আর কারআেন ei কথা s ভােব বলা 
হেয়েছ, মkাবাসীরা িব াস করেতন য, আlাh হেলন সেবাc দবতা। aন রা হেলন, ছাটখােটা 
দবতা, যারা কুরাiশেদর পেk আlাh র কােছ সুপািরশ করেতা। 

সুতরাং, নৃতেttর সাk  ধেম িববতন মতবােদর িবপেk কথা বেল। eিট িকতাবলু মাকাdেসর 
িশkােক সমথন কের, যখােন বলা হেয়েছ, মানুষ pথম থেকi মহান সৃি কতা আlাh ক 
জানেতা। তারপর পােপর কারেণ তারা িনেজেদরেক পৃথক কেরিছল। 

                                                 
8 Regal Books, Ventura, California, 1981 
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2ক. হযরত ibািহেমর সমকালীন সংsিৃত o সামািজক pথা 
oপের 2 নং পেয়েn আমরা দেখিছ যারা সমােলাচনা কের বেলেছ, হযরত ibািহেমর 

সামািজক pথা কবলমাt rপকথা আর কlকািহনী, িকnt তঁােদর িচnা ভুল িছল। কারণ 1500 
ী  পূবােbর নািজ ফলেক ei pথা যথাযথভােব লখা আেছ।  

ক. ei ফলেক aেনক বn া মিহলার কথা লখা আেছ। যমন eকজন বn া মিহলা দাসীর মধ  
িদেয় তঁার িনেজর eকজন সnান পাoয়ার জন  তঁার sামীেক তঁােদর দাসীেক িবেয় করেত 
বেলিছেলন। যভােব িবিব সারা তঁার দাসী হােজরােক িবেয় করার জন  হযরত ibািহমেক 
বেলিছেলন। “নজূী ফলেক pাp eকিট িবেয়র চুিkেত দখা যা◌্ য়, যিদ কেন কিলম-িননু 
কােনা সnান জn িদেত না-পােরন তেব তঁার sামীi জন  শিনমা নােম eকজন দাসীেক 

িdতীয় stী িহেসেব gহণ করার জন  িলিখতভােব aনুমিত িদেcন। িতিন আেরা pিতrিত 
িদেcন য, ei িমলেনর ফেল য  সnােনর জn হেব, তােক কােনামেতi তার aিধকার 
থেক িতিন বি ত কের তািড়েয় দেবন না।9 যভােব িবিব হােজরা o হজরত iসমাiলেক িবিব 

সারা তঁািড়েয় িদেয়িছেলন। 

খ. হযরত ibািহম কলদেয়মর o মেসাপিটিময়ার রাজােদর পরািজত কেরিছেলন বেল তoরােতর 
পয়দােয়শ িসপারার 14 aধ ােয় লখা আেছ। ei ঘটনাgেলা সmেক শীষ সমােলাচক বা 
হাiয়ার িkিটকরা বেলেছন, egেলা “বানােনা” আর য পঁাচিট শহর, (সাdম, আমুরা, aদমা, 
সেবািয়ম o সায়র) egেলাo কাlিনক। যিদo eবলা সংgহশালায় (পরবতী aংেশ 
আেলাচনা করেবা) ei পঁাচিট শহেরর নাম uেlখ করা হেয়েছ, পয়দােয়শ িকতােব 14 aধ ােয় 
যভােব শহরgেলার নাম ধারাবািহকভােব uেlখ করা আেছ, িঠক eকi kম aনুসাের সািজেয় 

আর eকিট ফলেক uেlখ করা হেয়েছ।10 

আেরা বলা যায় য, পয়দােয়শ 14 aধ ােয়র ভাষায় কতgেলা aনন  aথবা eমন শb রেয়েছ, যা 
পরবতীসমেয় িহbr ভাষায় লখা িকতােব খুব কমi ব বhত হেয়েছ। “ei ধরেনর eকিট শb 
হেc, ‘হািনখ’, eিট 14 আয়ােত ব বhত হেয়েছ। eর aথ হেc, “ যাdা-দাস বা যুেdর িশkা 
পাoয়া দাস”। িকতাবলু মাকা েস ei শ িট কবল eকবারi ব ব ত হেয়েছ। eখােন 
শ িট হযরত i ািহেমর বািড়েত জ  নয়া য িবদ ায়ু  িশ ণ া  দাসেদর বিঝেয়েছু । িক  
ei শ  ী পবূ 2৯-29 শতা ীেত া  িমসেরর “ঘৃণার দিলেল” পাoয়া যায়। ei সমেয় 
হযরত ibািহম জীিবত িছেলন। প ােল াiেনর তানাখ থেক pাp 15 শতাbীর pাচীন কুিনফম 
লখায় ei শb পাoয়া িগেয়েছ।11 

                                                 
9 More Evidence That Demands a Verdict, Josh McDowell, CCFC, San Bernardino, CA 1975, p 74. 
10 Evidence That Demands a Verdict, Josh McDowell, Here's Life Publishers Inc., San Bernardino, p 68. 
11 Understanding Genesis, Naham Sarma, McGraw-Hill, New York, 1966, p 111. 
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গ. পয়দােয়শ 29 aধ ােয় হযরত ibািহেমর নািত হযরত iয়াকুেবর পছেন পছেন লাবেনর 
ধাoয়া কের আসার কথা বলা হেয়েছ। কারণ, লাবন ভেবিছেলন, হযরত iয়াকুব তঁার 
গৃহেদবতার মূিতgেলা বা “pাচীন ihদী ধেম ভাগ  গণনার কােজ ব বhত দবতার মূিত” চুির 
কের িনেয় পািলেয় যািcেলন। তফসীরকারেকরা ভেব আ য হিcেলন য, কন লাবন eত 
ক  কের eigেলা udার করার জন  হজরত iয়াকুেবর পছেন পছেন ছঁুেট িগেয়িছেলন, কারণ 
িতিন তা sানীয় দাকান থেক তা িকেন আেগর মূিতgেলার বদেল সgেলােক রাখেত 
পারেতন। নুিজ ফলক আমােদর eকজন জামাতার aিধকােরর কথা বেল, “যিদ তার কােছ 

েরর গৃহেদবতাgেলা থােক, তেব স েরর সmিt দখল করেত পারেব।” ei নতুন সূt 
আিব ার আমােদর লাবেনর dি nা বুঝেত আমােদর সাহায  কের। িতিন ei ভেব ভয় 
পেয়িছেলন য, হযরত iয়াকুব eকিদন িফের আসেত পােরন আর সi গৃহেদবতাgেলা 

ব বহার কের, তঁার সnানেদর কাছ থেক সmিt িছিনেয় িনেত পােরন।12 

মধ pােচ র পুরাতtt o pাচীন iিতহাস পড়ার পের সাiরাস গডন “aনুিমত পিরকlনা 
দিলল” বা ডকুেমnারী হাiেপািথিসস মতবাদেক ত াগ কেরেছন, িতিন িলেখেছন,  

 “নজু থেক আিবষকৃত কুিনফম চুিkপt দিখেয়েছ য, গা ীিপতােদর (হযরত ibািহম, 
হযরত iসহাক, হযরত iয়াকুব iত িদ) সামািজক pথাgেলা সিত  িছল আর হযরত (আঃ)-eর 
আমেলর আেগর সমেয় egেলা লখা হেয়িছল। egেলা হযরত (আঃ)-eর আমেলর পের কােনা 
লােকর বা জ, i, িড বা িপ dারা আিবষকৃত কােনা চিরt নয়। “13  

2খ. হারােনা িহtীয় জািত 
ei নিতবাচক যুিk তুেল ধরা হেয়েছ য, যেহতু িহtীয় জািতর লাকেদর কথা িকতাবুল 

মাকাdেসর বাiের আর কাথাo বলা হয়িন, তাহেল িকতাবুল মাকাdস aবশ i িমেথ , আর ei 
কথািট আমােক oর ার কেলেজ 1946 সােল িশkা দoয়া হেয়িছল। যিদo hেগা ui লার 1906 
সােলi মধ  তুরে  িহtীয় রাজধানী বাগহাজ- কাiেত আিব ার কেরিছেলন। সখােন কাদা মািটর 
ফলেকর সংgহশালার মেধ  ui লার eকিট সামিরক চুিkর িববরণী খঁুেজ পান। ঈসা মসীেহর 
জেnর pায় 1300 বছর আেগ ei চুিk িমসর আর িহtীয় জািতর মেধ  সmািদত হেয়িছল। 

eর সােথ আেরা বলা যায় য, িমসেরর মািটর ফলেক লখা থেক জানা গেছ, 1287 
ী পূবােb oেরnস নদীর তীের কােদেশ িdতীয় রােমসীেসর সােথ িহtীয়েদর eক ভয়ংকর যুd 

সংঘিটত হেয়িছল।14 

                                                 
12 "Archeology and the Bible," J. P. Free, His Magazine, May 1949, Vol. 9, p 20. 
13 "The Patriarchal Age," Journal of Bible and Religion, October 1955, Vol. 21, No. 4, p 241. 
14 McDowell, More Evidence, p 309-311. 
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3. হজরত ibািহম (আঃ) eর সমেয় লখার পdিত আিবষকৃত হয়িন 
 আমরা আেগ দেখিছ য, সমােলাচকরা ei aনুমান কেরিছেলন য, হজরত ibািহম 

(আঃ) িলখেত পারেতন না। জুিলয়াস oেয়ল হাuেসন 1885 সােল িলেখিছেলন য, 
iসরাiলীেদর aবশ i শিরয়াত িছল,  

 “িকnt সgেলা িলিখত আকাের িছল না।”15 

আর হারম ান sুলটs  1898 সােল বেলেছন,  

“হযরত ibািহম (আঃ)-eর আেগর আমেল যসব িকংবদnী চিরেtর কথা বলa হেয়েছ, 
তঁারা, মৗিখক বণনাকারী িছেলন (তঁারা লখক িছেলন না), য সমেয় তঁারা কথা বেলেছন, তার 
পযাp pমাণ রেয়েছ। তঁারা eমন সমেয়র কথা বেলেছন, য সমেয়র আেগ jান িলেখ রাখার 
িনয়ম তঁারা জানেতন না।”16 

তারপর 1902 সােল, জ াকুiস িড মরগ ান eর নতৃেt ফরাসী পুরাতttীয় খনন কােজর ফেল 
মেসাপেটিময়ার পূবিদেক pাচীন সুসা নগরীর পােশ eকিট “হাmুরািবর আiন সংিহতা” পাoয়া 

যায়। ী পূব 1700-2000 সােলর মেধ  পাথের লখা ei আiন সংিহতা পাoয়া িগেয়িছল। 
ei বiেয় 282 িট aংশ বা aনুেcদ িছল, eখােন দখা যায় য, ei সংিহতার aেনক আiেনর 
সােথ হজরত ibািহম (আঃ)-eর শিরয়েতর aেনক hকুেমর মেধ  িমল রেয়েছ। 

তারপরo, aেনক পুরাতttীয় আিব ােরর ফেল ei কথা pমািণত হেয়েছ য, হজরত ibািহম 
(আঃ)-র আমেল তা বেটi eমনিক তারo aেনক aেনক িদন আেগo লােকরা িলখেত পারেতন। 
eখােন সi সব আিব ােরর আংিশক তািলকা তুেল ধরা হেলা। ei তািলকার মাধ েম ei কথা 
pমািণত হেয়েছ। eমনিক তুর পাহােড় খাদাi কের লখা পাoয়া িগেয়েছ। 

1. “1917 সােল িমসর সmেক িবখ াত িবেশষj eলান গািডনার খাদাi কের সিমিটক 
লখার আিদrপ pথেম তুর পাহােড় খঁুেজ পেয় ei সংেকতিলপীর পােঠাdার কেরন। 
ী পূব িdতীয় শহsােbর মাঝামািঝ সমেয় (1500) কনানীয়রা ছিবর মেতা akর িদেয় 

খাদাi কের িলেখিছেলন। e থেক ei pমািণত হয় য, হজরত ibািহম (আঃ)-eর 
সমেয়র আেগi বণমালার সাহােয  লখা pচিলত িছল।”17 

2. 1925 সােল r কের 4000 eর বশী মািটর ফলক iরােকর pাচীন িননবীর কােছ নুিয 
শহের আিবষকৃত হেয়িছল। ী পুব 1500-1400 সােলর মেধ  egেলা লখা হেয়িছল।  

3. 1929 সােল িসিরয়ার utর সীমােn িজগেরট o রাস-সমারায় লখা পাoয়া িগেয়িছল। 
ী পূব 14-13 শতাbীর মােঝ egেলা লখা হেয়িছল। egেলা eেকবােরi হজরত 

                                                 
15 Wellhausen, op. cit., 1885, p 393. 
16 Old Testament Theology, Edinburgh, T. & T. Clark, 1898, p 25. 
17 "Recent Illumination of the Old Testament," S. H. Horn, Christianity Today, June 21, 1968, Vol. 12, pp 
925-929. 
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ibািহম (আঃ)-eর সমসামিয়ক কােল লখা হেয়িছল। তoরােতর পরুাতন িনয়েমর 
কিবতার ভাষার সােথ ei ভাষার িমল রেয়েছ। uদাহরণ িহেসেব বলা যায় য, িহজরত 
15:20 আয়ােত বিণত হজরত মিরয়েমর গজল o আর কাজীগণ িকতােবর 5 aধ ােয় 
বিণত হজরত দেবারার িবজয় হামেদ ( ী পুব 12 শতাbী) যভােব ছnময় কিবতা লখা 
হেয়িছল, তমিনভােবi ei ফলেক লখা হেয়িছল।  

4. 1933 সােল িসিরয়ার মধ  iuে িটস eলাকায় মারীেত পুরাতttীয় খনন কাজ হেয়িছল। 
িতন বছর পের কুিনফম লখার হাজার হাজার ফলক আিবষকৃত হেয়িছল। ী পুব 17 
শতাbীেত egেলা লখা হেয়িছল। 

5. 1964 সােল utর িসিরয়ােত “eবলার ংসাবেশষ” আিবষকৃত হেয়িছল। ী পুব 22 
শতাbীেত লখা 17000 eরo বশী কাদা মািটর ফলক 1974 সােলর মেধ  আিবষকৃত 
হেয়িছল। 

6. সবেশেষ, আিম িনেজ 1961 সােল পিরেস থাকার সমেয় িড লা কনকড pাসােদ িমসর 
থেক আনা oপেরর িদেক kমশঃ সr হেয় uঠা, লmা চারেকাণা পাথেরর sেmর 
গাড়ােত বেস দেখিছলাম য, ei sেmর চারিদক হায়ােরািgিফk লখায় ভরা িছল। 
ফরাuন িdতীয় রােমসীেসর আমেল egেলা লখা হেয়িছল। 

1938 সােলর গাড়ার িদেক, ডbl, eফ, aলbাiট akর-িবহীন িবিভn লখার পdিত িনেয় 
আেলাচনা কেরেছন। হজরত ibািহম (আঃ)-eর আমেলর আেগ গা ীিপতােদর আমেল e’ভােব 
লখা হেতা। িতিন িলেখেছন,  

“ei িবষেয় ei কথা বলা যেত পাের য, গা ীিপতােদর আমেল (মধ  b  যুেগ, 
ী পুবাb 2100-1500 সাল) প ােল াiেন o িসিরয়ায় লখার পdিত কােনা aজানা িবষয় 

িছল না। কমপেk পাঁচ ধরেণর লখার পdিত লাকেদর মােঝ pচিলত িছলঃ (1) কনানীয়রা 
ব িk বা কােনা sােনর নাম িমসরীয় হায়ােরািgিফk পdিতেত িলখেতন। eছাড়াo (2) 
আkাদীয় কুিনফম পdিত (3) ফােনিশয়ার হায়ােরািgিফk নকশার সাহােয  গিঠত বণমালা 
পdিত (4) িসনাiেয়র খাড়া akেরর বনমালা (5) uগািরেটর কুিনফম বণমালা, যা 1929 সােল 
আিবষকৃত হেয়িছল।”18 

 

 

                                                 
18 "Archaeology Confronts Biblical Criticism," W. F. Albright, The American Scholar, April 1938, Vol. 7, 
p 186. 
[**] ei aংশ Josh McDowell-eর More Evidence that Demands a Verdict থেক সংিkp কের নoয়া হেয়েছ। ei 
বiেয়েত সমােলাচকেদর aেনক udৃিত দয়া আেছ eবং তার সে  pমাণ য eেদর documentary hypothesis ভুল eবং য 
তৗরাত o iি ল িনভরেযাগ । যারা ei সব িবষয় আেরা িবsািরতভােব জানেত আgহী, তােদর ei বi পড়া uিচত।  
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িসdাn দoয়ার জন  আরo pমাণ দরকার [**] 
 য- কu eভােব আেরা বলেত পােরন,  

শীষ সমােলাচক বা হাiয়ার িkিটকরা বেলেছন য, তoরােতর িহজরত, লবীয় eবং িdতীয় 
িববরণ িসপারায় য সব শিরয়ত রেয়েছ, তা হজরত মূসার jােনর তুলনায় aেনক জিটল িবষয় o 
আেরা বশী নতুন ধারণা িছল। পের “হাmুরািবর আiন সংিহতা” আিবষকৃত হয়, ei আiনgেলাo 
জিটল িছল, আর ei আiনgেলা িকnt হজরত মূসার আমেলর 300-400 বছর আেগ লখা 
হেয়িছল। [** পৃ া 63] 

আেরা বলা হেয়েছ, হজরত ibািহমেক ব াপক মণ করেত হেয়িছল, যমন তঁােক uর থেক 
কলদী (iরাক) তারপর তঁােক প ােল াiেন আসেত হেয়িছল  (পয়দােয়শ 11 o 12)। িকnt ei 
পথ স-সমেয়র মানুষেদর aজানা িছল। িকnt, ববীলনীয় খননকারীরা (মারীেত) হজরত ibািহেমর 
সমকালীন সমেয়র eকিট কাদা মািটর ফলক খঁুেজ পেয়িছেলন। ei কাদা মািটর ফলেক eকিট 
গািড় ভাড়া করার চুিkর কথা লখা আেছ। গািড়িটর মািলক eক লােকর সােথ চুিk কেরিছেলন। 
ei চুিkেত eমন শত লখা িছল য, িতিন গািড়িট প ােল াiন দেশর utের ভূমধ - সাগরীয় 
তীের িকtীম বnের িনেয় যেত পারেবন না। [**পৃ া 75 ] 

gটােনা তঁাবু, যােক wgjb-তাmু বলা হয়, eবাদেতর জন  আlাh হজরত মূসােক তা তির 
করেত বেলিছেলন ( তৗরাত- িহজরত 36)। oi মতবােদ িব াসীরা Avevmতাmু‡K সmণূ 
কাlিনক বেল ধের িনেয়িছেলন। তঁারা ধের িনেয়িছেলন য, wgjb-তাmু সmেক হজরত মূসার 
আমেলর মানুেষর িচnার বাiের িবশদ িববরণ দoয়া হেয়েছ। িকnt ী পূব 2600 সােলo, 
হজরত মূসার সমেয়র 1200 বছর আেগ িমসরীয়েদর াম মান eকিট চঁােদায়া-যুk-শয া িছল, যা 
তঁারা রানীর জন  ব বহার কেরেছন। eর চারিদেক লmা খঁুিট িছল, oপের আনুভূিমক ছাদ কিড়কাঠ 
িদেয় তির করা হেয়িছল। সিট সানা িদেয় মাড়ােনা িছল eবং তঁাবুিট drত sাপন করা o gিটেয় 
ফলার জন  খঁুিটgেলা চুি র মেধ  ঢুকােনা িছল। [**পৃ া 110] 

oেয়লহাoেসন বেলেছন, “aজুর পাt তির করার জন  ihদী মিহলারা য bে র আয়না দান 
কেরিছেলন ( তৗরাত, িহজরত িসপারা 38:8) তা aসmব িছল; কারণ, aেনকিদন পেরo 
লাকেদর কােছ আয়না eকিট aজানা িবষয় িছল। িকnt eখন সুিনিদ ভােব পুরাতttীয় আিব ার 

pমাণ কেরেছ য, ী পূব 1500-1400 বছর আেগ িমসরীয় সmাটেদর সমেয় লােকরা আয়না 
ব বহার করেতন।19 

ei সব আধুিনক ptতািtক আিব ােরর আেলােক, eিট dঃখজনক য ডঃ বুকাiিল i. 
জ াকেবর eকিট udৃিত িদেয়েছন। ei udৃিতেত িতিন বেলেছন,  

                                                 
19 বুকাiিল, বাiেবল, কারআন o িবjান, পৃ া 4 
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“পুরাতন িনয়েম হজরত মূসা eবং aন ান  গা ীপিতেদর য কািহনী বলা হেয়েছ, তােত খুব 
সmব ধারাবািহক iিতহােসর ঘটনা pিতফিলত হেয়েছ-eকাn pিkpভােবi-" (গাঢ় akর 
আিম কেরিছ)।20  

 ডঃ বুকাiিলর ei udৃিতর সােথ িনেmর udৃিতর মােঝ কী uেlা কথাi না বলা হেয়েছ। 
আমােদর সমকালীন সমেয় িবখ াত িতনজন পুরাতttিবদেদর মেধ  aন তম- নলসর giক, িযিন, 
িসনািসনািট রােজ র oিহo শহেরর iuিনয়ন কেলেজ িযয়ুiশ িথoলিজকাল সিমনারীর ভুতপূব 
সভাপিত িছেলন, িতিন ei কথা বেলেছন: 

“-আমরা সমs পুরাতttীয় গেবষণায় আিম eকিটo নৃতািtক িজিনস যা আlাh র কালামেক 
িমেথ  pমািণত কের eমন কােনা িকছু আজ পযn কখনo খঁুেজ পাiিন ( তৗরাত, পরুাতন 
িনয়ম)।21 

4. হজরত মসূার aেনক পের aেনকgেলা িকতাব eকিtত কের 
তৗরাত লখা হেয়িছল 

ei aধ ােয়র rেত আমরা খসড়া rপেরখায় আমরা দেখিছ য, gাফ o oেয়লহাoেসন 
বেলিছেলন য, কমপেk 4িট িকতাব eকসােথ gিথত কের বতমান য তৗরাত রেয়েছ তা লখা 
হেয়িছল। পরবতী সমেয় লােকরা ধারণা কেরেছ য, আেরা aেনক বশী -10, 15, 20িট িকতাব 
eকসােথ িমিলেয় তা লখা হেয়েছ বেল pমাণ খঁুেজেছ। শb ব বহােরর oপর িভিt কের তারা ei 
িবভাগ কেরেছ। 

eেদর সবেচেয় সুপিরিচত uদাহরণ হেc, আlাh র নাম ব বহােরর uপর িভিt কের ei 
িবভাজন করা হেয়েছ। eেলািহম, ei নামিট পয়দােয়শ িসপারার 1ম aধ ােয় বলা হেয়েছ। আর 
িজেহাবা নামিট 2য় o 3য় aধ ােয় বলা হেয়েছ।  

িdতীয় ধারণা হেc, যখন eেলািহম লখকরা বেলেছন “i”, eবং িযেহাবা লখকরা বেলেছন 
“ জ”, আর aন ান  লখকেদর মেধ  eকজন eকi ঘটনা িকছুটা িভn আি েক বণনা কেরেছন। 
পরবতী সমেয় eকজন সংকলক সবgেলা িববরণেক eকi কািহনীর িভn িভn খেn বা rকুেত 
বণনা কেরেছন। eর uদাহরণ িহেসেব আমরা হজরত iসহােকর নাম রাখার িবষয়িট uেlখ করেত 
পাির। iসহাক নােমর aথ হািস। 

পয়দােয়শ িসপারার 17 aধ ােয় আমরা পিড় য, কীভােব আlাh ফেরশতার মধ  িদেয় 
হজরত ibািহমেক বেলিছেলন য, বৃd বয়েস তঁার eকিট ছেল হেব। 15-19 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

                                                 
20 McDowell, Evidence, c„óv 22 
21 oপের uেlিখত বi, Presses Bibliques Universitaires, rue de l'Ale 29, 1003 Lausanne, Switzerland, 1979, p 
234 ( লখেকর aনুবাদ) 
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 “আlাh  ibািহমেক বলেলন, ‘তুিম তামার stী সারীেক আর সারী বেল ডেকা না; তার নাম 
সারা [রানী] হেলা। আর আিম তােক আশীবাদ করেবা eবং তা থেক eক পুto তামােক দেবা; 
আিম তােক আশীবাদ করেবা, তােত স জািতেদর [আিদ-মাতা] হেব, তা থেক নানা দেশর 
বাদশাh দর জn হেব।” 

তখন ibািহম িসজদায় পেড় হাসেলন, মেন মেন বলেলন, ‘eকেশা বছর বয়s পুrেষর িক 
সnান হেব? আর নbi বৎসর বয়sা সারা িক pসব করেব?’ 

-তখন আlাh  বলেলন, “ তামার stী সারা aবশ i তামার জন  পুt pসব করেব eবং তুিম 
তার নাম is হাক [হািস] রাখেব, আর আিম তার সােথ আমার চুিk কােয়ম করেবা, তা তার 
ভিবষৎ বংশধেরর জন  িচরsায়ী চুিk হেব।” (িহbr ভাষায় iসহাক শেbর aথ স হােস)। 

 িকছু িদন পের আlাh হজরত ibািহেমর সােথ আবারo কথা বেলন, িবিব সারােক িনেয় 
আবারo সi pিতrিতর কথা uেlখ কেরন। eিট পয়দােয়শ 18:10-15 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

তখন তঁােদর eকজন বলেলন, “ei ঋতু আবার eেল আিম aবশ i তামার কােছ িফের 
আসেবা; আর দেখা, তামার stী সারার eকিট পুt হেব।” 

সারা তঁাবুর দরজার পছন থেক ei কথা নেলন। সi সমেয় ibািহম o সারা বৃd o 
গতবয়sা িছেলন; সারার ঋতুsাব বn হেয় িগেয়িছল। ei কারেণ সারা মেন মেন হেস 
বলেলন, ‘আমার ei kেয় যাoয়া দেহ িক e’রকম আনn হেব? eবং আমার pভুo তা বৃd।’ 

তখন মাবুদ ibািহমেক বলেলন, ‘সারা কন ei বেল হাসেলা - eমন কােনা কাজ আেছ 
িক মাবুেদর aসাধ ? িনrিপত সমেয় ei ঋতু আবার eেল আিম তামার কােছ িফের আসেবা। 
আর সারার পুt হেব।”  

তখন সারা Asীকার কিরয়া বলেলন, “আিম হািসিন; কারণ, িতিন ভয় পেয়িছেলন।” 

 িকnt িতিন বলেলন, “aবশ i হেসিছেল।” 

সবেশেষ, হজরত iসহােকর জেnর সমেয় িবিব সারার হাসার কথা তৃতীয়বার বলা হেয়েছ। 
পয়দােয়শ 21:1-6 আয়ােত বলা হেয়েছ: 

“পের মাবুদ িনেজর কালাম মাতােবক সারার তttাবধান করেলন; মাবুদ যা বেলিছেলন, 
সারার pিত তাi করেলন। আর সারা গভবতী হেয় আlাh র uk িনrিপত সমেয় ibািহেমর বৃd 
বয়েস তঁার জন  পুt pসব করেলন। তখন ibািহম সারার গেভর িনজ পুেtর নাম iসহাক, 
[হািস], রাখেলন। পের ঐ পুt is হােকর আট িদন বয়েস ibািহম আlাh র hকুম মাতােবক তার 
খt না করেলন। ibািহেমর eকেশা বৎসর বয়েস তঁাহার পুt is হােকর জn হয়।  

আর সারা বলেলন, আlাh  আমােক হাসােলন; য ei কথা নেব, সo আমার সােথ 
হাসেব।” 
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 সমােলাচকরা ei সব আপাতঃদৃি েত সহজেবাধ  আয়াতgেলা িনেয় কী করেত পােরন? তঁারা 
ei তtt বেলেছন য, eখােন হজরত iসহােকর নামকরেণর িবষেয় eকিট ঘটনারi িতনিট িভn 
বণনা রেয়েছ। আর পয়দােয়শ িকতােব ei িতনিট ঘটনােক eকসােথ জুেড় দয়া হেয়েছ। তঁারা 
িবেবচনার জন  বেলেছন য, পয়দােয়শ 17 aধ ােয় pথম বণনািট পুেরািহত লখেকরা কেরেছন, 
িdতীয়িট “ জ” ডকুেমn আর তৃতীয়িট “i” ডকুেমn বলা হয়। িকnt ei কথা ভাবা িক যুিkহীন 
হেব য, আলাদা আলাদা ভােব যখন iসহােকর জেnর কথা বলা হেয়িছল, তখন তঁারা pেত েকi 
আলাদা আলাদা ভােব হেসিছেলন। আর জেnর সমেয় তঁারা আনেn eকসােথ হেসিছেলন? 

 Révélation des Origines--Le Début de la Genèse gেn খব সুnরভােব গাটা 
িবষয়িটর সারাংশ হনবী bকার তুেল ধেরেছন। িতিন িলেখেছন,  

 “সমােলাচকরা, আধুিনক পা াত  পাঠক িহেসেব যখন তারা (িকতাবুল মাকাdেসর) 
aভ ntরীণ কােনা ঘটনায় বিণত কােনা িবষয় িবচার কেরন, তখন িকতাবুল মাকাdেসর যুেগ 
িলিখত pথাসমূহ যা ব বhত হেতা, যgেলা আজ আমরা জািন, সgেলা সমsi aবেহলা 
কেরন। ঘটনার পুনরাবৃিtর sাদ uপেভাগ করা, সাবজনীন বkেব র িভিt o unয়ন, সমাথক 
শbgেলা dারা কােনা শেbর পুনরাবৃিt করা, িবেশষভােব কােনা আয়ােত আlাh র নােমর kেt 
পিরবতন করা, egেলা pাচীন মধ pােচ  লখার বিশ  বেল pত ািয়ত করা হেয়েছ। - 
িকতাবুল মাকাdেসর যভােব আয়াত আেছ, সi সমেয় সািহত  িবষেয় িকতাবুল মাকাdেসর 
anভূk pামািণক িকতাবসমূেহর সােথ eকমত পাষণ কের।” 

যিদ কারআেনর kেt শীষ সমােলাচনা তtt pেয়াগ করা হয়? 
আরবী ভাষায় খাদার নাম আlাহ, আlাh ( ) শbিট িহbr eেলািহম o রাb (א  শbিট (א

িহbr আেদানাi (মাবুদ) শেbর সােথ তুলনা করা যায়। আর আেদানাi শb িদেয় ihদীরা 
িজেহাবােক বুঝােতা। আমরা যখন কারআেন aনুসnান কির, সূরা 11, 24, 49, 58, 61, 62, 
77, 88, 95, 104, eবং 112 সংখ া সূরায় রব শbিট ব বহার করা হয়িন; সূরা 18, 54-56, 
68, 75, 78, 83, 89, 92-94, 99, 100, 105, 106, 108, 113 eবং 114 সংখ া সূরায় 
আর আlাh শbিট ব বহার করা হয়িন। eর সােথ আেরা বলা যায়, তৗরাত- পরুাতন িনয়েমর 
iে র িকতােবর মেতা মkায় pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া ছাট ছাট 10িট সূরায় আlাh নামিটo 
eকবারo ব বহার করা হয়িন। 
িনেচ 48-64 সংখ া সূরায় আlাh o রাব শbিটর ব বহার িনেয় িবে ষণ করা হেয়েছ। আিম ei 
17িট সূরা বেছ িনেয়িছ, কারণ eর মেধ  8িট সূরা oপেরর তািলকায় রেয়েছ। 
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সরূার 
সংখ া 

সরূা  
নািজেলর  

সময় 

কতবার 
"আlাh " শb 
ব বহার করা 

হেয়েছ 

আয়াত 
সংখ া 

pিত আয়ােত কতবার
ব বhত 

কতবার  
"রb" শb ব বহার 

করা হেয়েছ 

pিত 
আয়ােত 
কতবার 
ব বhত 

48 6 িহজরী 19 29 .65 0 0 

49 9 িহজরী 27 18 1.50 0 0 

50 pাথিমক মkী যুগ 1 45 .02 2 .04 

51 pাথিমক মkী যুগ 3 60 .05 5 .08 

52 pাথিমক মkী যুগ 3 49 .06 6 .12 

53 pাথিমক মkী যুগ 6 62 .10 7 .11 

54 pাথিমক মkী যুগ 0 55 0. 1 .02 

55 pাথিমক মkী যুগ 0 78 0. 36 .46 

56 pাথিমক মkী যুগ 0 96 0. 3 .03 

57 8 িহজরী 32 29 1.10 3 .10 

58 5-7 িহজরী 40 22 1.81 0 0. 
59 4 িহজরী 29 24 1.21 1 .04 

60 8 িহজরী 21 13 1.61 4 .31 

61 3 িহজরী 17 14 1.21 0 0 

62 2-5 িহজরী 12 11 1.09 0 0. 
63 4-5 িহজরী 14 11 1.27 1 1.09 

64 1 িহজরী 20 18 1.11 1 1.06 

 

আমরা যখন ei তথ  দিখ য, সূরা 55 ত (আর রাহমান) রাব শbিট 36 বার - aনুgহ (আল-
আলা א) শেbর সােথ ব বহার করা হেয়েছ। ei আ-লা শbিট কারআেন eেকবােরi কম 
ব বহার করা হেয়েছ। aন ান  আয়ােত মাt িতনবার ব বহার করা হেয়েছ। pাথিমক মkী যুেগ 
নািজল হoয়া সূরা নাজম o শষ মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা আরােফ যথাkেম 1বার o 2বার 
ব বহার করা হেয়েছ। eছাড়াo, আমরা যখন সূরা নাজেমর 19-20 আয়াত পিড়, তখন আমরা 
দখেত পাi য, eখােন আল-লাত, আল-মানাত o আল-ujা নামক িতন দবীর কথা বলা 

হেয়েছ। 
eকজন শীষ সমােলাচক, িযিন “aনুিমত পিরকlনা দিলল” বা ডকুেমnারী হাiপিথিসেস 

িব াস কেরন, eখন বলেত পােরন, “আমরা eখােন দিখ য, মkী যুেগ “আlাহ” শbিট কম 
ব বহার করা হেয়েছ। pিত দশিট আয়ােতর মেধ  eকবােরর বশী ব বহার করা হয়িন। aন িদেক, 
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সূরা ফাতh  ছাড়া মিদনার যুেগ pিতিট আয়ােত কমপেk eকবার হেলo আlাh শbিট ব বহার করা 
হেয়েছ।  

আেরা বলা যায়, আ-লা শbিট eবং িতনিট দবীর কথা কবলমাt মkী যুেগ নািজল হoয়া ei 
সূরাgেলােত পাoয়া যায়। সুতরাং, আমরা ei মkী যুেগর লখকেদর “রা” বলেত পাির, কারণ 
তারা আlাh নােমর পিরবেত রাব শbিট ব বহার কেরেছন। e-সব লখেকরা মূিত পূজায় িব াস 
করেতন। পরবতী সমেয় িdতীয় ণীর লখকেদর বলা যায়, “আ” দলভুk। eসমেয় খঁািট 
তৗিহদ pিতি ত হেয়িছল, আর তারা আlাh শbিট ব বহার কেরেছ। ei কথা aবশ i সিত  য, 

সূরা নাj ম মানাত, আল-লাত, আল- ujার uেlখ করা হেয়েছ য, eেদরেক মানা যােব না। 
সুতরাং, ei না মানা িবষয়িটেক পরবতী সমেয় “ কা” বলা যেত পাের, ei “ কা” শbিট 
“kুr রা'”( א )22 নামক সংকলকেদর জন  ব বহার করা হেয়েছ। যারা দবীেদর বাদ িদেয় 
কারআন সংকলন কেরিছেলন। 

পরবতী সমেয় আমরা দিখ য, কারআেন আেরকিট বণনা রেয়েছ, যখােন বলা হেয়েছ, 
কীভােব সmািনত aিতথীরা হজরত ibািহেমর কােছ ei খবর জানােত eেসিছেলন য, বৃd বয়েস 
তঁার eকিট ছেল হেব। pাথিমক মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা যািরয়াত, 61:24-30 আয়ােত বলা 
হেয়েছ, হজরত ibািহেমর stী স’কথা িব াস কেরনিন আর িতিন িনেজেক ‘বৃdা, বn া’ বেলেছন। 
ei কাজ aবশ i “রা” দেলর লােকরা িলেখেছন। শষ মkী যুেগর সূরা িহজর, 15:51-56 
আয়ােত বলা হেয়েছ, কীভােব হজরত ibািহম সi খবর িব াস কেরনিন, আর বেলেছন, “ তামরা 
আমােক ভ সংবাদ িদেতছ আিম বাধক gs হoয়া সেtto|Ó যেহতু eিট শষ মkী যুেগর সূরা, 
সুতরাং, eখােন “আ” লখেকরা pভাব িবsার করেত r কেরেছন। 

শষ মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা হূদ, 11:69-74 আয়ােত “ কা” সংকলকেদর dারা ei dিট 
কািহনীেক eকেt জাড়া দoয়া হেয়েছ। eখােন ei সত  pকাশ করা হেয়েছ, ei কথা েন 
হজরত ibািহেমর stী হেসিছেলন। 

সবেশেষ বলা যায়, মধ  মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা সা  ফাত ( ণীবdকারীগণ) 37:99-
103 আয়ােত grেtর সােথ হযরত ibািহেমর সnান কারবানীর কথা বলা হেয়েছ। যেহতু 
কারবানীর কথা eখােন বলা হেয়েছ, তাi আমরা ei দেলর সংকলকেদর “জ” বলেত পাির, 

কারণ কারবানীেক আরবীেত আল-যাবীহ (   বলা হয়। (א

পাঠেকরা দেখেছন য, আমরা কারআেন 4 ধরেনর সংকলকেদর দখেত পেয়িছ। আমরা 
eেদরেক “রা”, ”আ”, “ কা”, ”জ” তtt বলেত পাির। যিদo ei “রা”, ”আ”, “ কা”, ”জ” 
তtt সmণূrেপ কাlিনক, eিট দখায় য, eক ধরেনর খামেখয়ালী যুিk দখায় যা “aনুিমত 

                                                 
22 "কুr রা" (eকবচন--"কারী") হল তারা, যারা কার'আেনর সিঠক ucারেণ তলাoয়াত করেত জােন 
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পিরকlনা দিলল” বা ডকুেমnারী হাiপিথিসস মতবাের িব াসীরা িব াস কেরন। যিদ তারা 
কারআেনর kেto ei মতবাদ pেযাগ কের তাহেল কী হেব, তা eখােন দখােনা হেয়েছ।  

িসdাn 
ei সব pমােণর আেলােক eিট িব াস করা কিঠন য, কিঠন hদয়, aিব াসী ছাড়া, কােনা 

িবেবকবান মানুষ eমন aিব াস  ধারণা পাষণ করেত o িশkা িদেত পাের। সmবতঃ gাফ o 
oেয়লহাoেসন- তঁােদর জন  ei aজুহাত িকছুটা থাকেত পাের য, িবংশ শতাbীর পুরাতttীয় 
আিব ােরর আেগi তঁারা ei মতবাদ সৃি  কেরিছেলন। িকnt আধুিনক পিnতরা, িবেশষভােব ডঃ 
বুকাiিল কন ei ধরেনর মতবাদ pচার করেছন, তা বাঝা কিঠন। হনরী bকার মেন কেরন য, 
তঁােদর eকi pাথিমক aনিুমত িবষয় থাকায় তঁারা ei ধরেনর কাজ করেছন। “তঁারা সাধারণভােব 
লখার মেধ  য কােনা ধরেনর aিতpাকৃত মতবাদ anভুিkর িবেরাধী oেয়লহাuসেনর তেtt 

িব াস কেরন।”23  

eমন কােনা বsগত pমাণ নi য, জ, i বা aন  কােনা সংকলকেদর dারা তৗরাত 
সংকিলত হেয়িছল। আর eমন কােনা iিতহাস বা is নাদ (  নi য, কu দাবী করেত 24(א
পােরন য, স িনেজর চােখ তা দেখেছ। 

িলভারপুল িব িবদ ালেয়র pভাষক- ক, e. িকেচন বেলেছন,  

 “সািহিত ক সমােলাচনার (িজ, i, িড, িপ iত ািদ মৗিখক pথা) pচিলত িনয়ম o শূেন র 
uপর িভিt কের pকাশ করা হেয়েছ। আর তােদর িবচােরর মাণদেnর grtহীনতা pমাণ করা 
যেত পাের। কীভােব লখকরা আসেলi িকতাবুল মাকাdস িলেখিছেলন, eর সােথ তুলনা করা 

হেল আমরা ei তtt য eেকবােরi ভুল তা pমাণ করা যায়। িনকট-pােচ র গাটা িকতাবুল 
মাকাdেসর সমােজর লাকেদর কােজর kেtর সােথ যখন তুলনা করা হয়-তখন িববতেনর 

মধ  িদেয় তােদর ধারণা pকাশ পেয়েছ, -ei িচnা সmণূi িব ািnমূলক। পুরাতন িনয়েমর 
িকতাব o ধমতttীয় িদক থেক যখন তােদর পুনঃpকাশ, পুরাতন িনয়েমর সমাজ বা লাকেদর 
সুs ভােব pতীয়মান কমেkেtর সােথ চূড়াnভােব তুলনা করা হয় - তখন eিট পরুােনা হেলo 
যা আেজা আেছ eমন িকতাব (পরুাতন িনয়ম) যা িনকট-pােচ র সািহেত র য কােনা বণনা 
রীিতর সােথ খাপ খায়। আর িমেথ  িবচােরর মাণদn o িমেথ  সূt যার oপর িভিt কের 
পুনঃিনিমত oপেরাk মতবােদর সােথ eর কােনা িমল নi।”25 

                                                 
23 oপের uেlিখত বi, পৃ া 236 ( লখেকর aনুবাদ)  
24 আরবী শb, eর মধ  িদেয় ধারাবািহকভােব িবিভn লােকর মধ  িদেয় হজরত মাহাmেদর কােনা হািদস বা কারআন বিলত 
হেয়েছ (সনদ)। 
25 "The Old Testament in Its Context," K.A. Kitchen, Lecturer in the School of Archaeology and Oriental 
Studies, Liverpool University; from the Theological Student Fellowship Bulletin, 39 Bedford Square, 
London, 1972, p 15. 
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eকi িসdাn আমরা পরবতী সমেয়র লখক, ihদী আেলম uমবােতা কেসেটার লখা বiেয় 
দখেত পাi। িদ ডকুেমnারী হাiেপািথিসস নামক বiেয় িতিন ছয়িট aধ ায় জুেড় পঁাচিট সবািধক 

grtপূণ যুিk িনেয় আেলাচনা কেরেছন। ei যুিkgেলােক শীষ সমােলাচকরা তােদর তেtt 
ব বহার কের বেলন য, হজরত মূসা তৗরাত িকতাব িলেখনিন। িতিন 5িট যুিkেক eকিট খঁুিট 
িহেসেব খঁুিট িহেসেব তুলনা কেরেছন। য খঁুিটর oপর িনভর কের ঘর গেড় uেঠ। “aনিুমত 
পিরকlনা দিলল” বা ডকুেমnারী হাiপিথিসেসর পছেন সমথনকারী ei খঁুিটgেলা সmেক 
কেসেটা uপসংহাের িলেখেছন,  

 আিম pমাণ কিরিন য, খঁুিটgেলা dবল িছল aথবা egেলা মতবােদর পছেন সমথন 
যাগােত ব থ হেয়িছল। িকnt আিম pমাণ কেরিছ য, egেলা আসেল কােনা খঁুিটi নয়, 

egেলার কােনা aিst িছল না, egেলা কবলমাt কাlিনক িছল।26 

আমােদর ei kdু আেলাচনার মধ  িদেয় আমরা কবলমাt চারিট িবষয় বা পেয়n িনেয় 
িবেবচনা করেত পাির। িকnt আিম মেন কির য, আমরা কেসেটার মেতা eকi কথা বলেত পাির 
য, egেলা আসেল কােনা খুিঁটi নয়, egেলার কােনা aিst িছল না, egেলা কবলমা◌ ্t 

কাlিনক িছল।  

সবেশেষ, আমােদর ei কথািট বুঝেত হেব য, ihদীেদর সmেক ei তtt িকছুটা ধের নয় 
য, আমােদর মেধ  মেধ  কu কu ei p  করার জন  pstিত িনেয়েছ। ei তtt sীকার কের 

িনেয়েছ য, হজরত মসূার সময় থেক ঈসা মসীেহর সময় পযn সবাi aসৎ িছল-তঁােদর মেধ  
কােনা আlাহ-ভীr লাক িছল না, িযিন িনভলু তoরােতর aনিুলিপ সংরkণ o রkা করেত 

পােরন। যিদo eমনিক কারআনo মkা o মিদনা নগরীেত বসবাসকারী ihদীেদর িবrেd ei 
ধরেনর aিভেযাগ কেরিন। িdতীয় aংেশর pথম aধ ােয় আমরা দেখিছলাম য, কারআন eিট 
sীকার কেরেছ য, তােদর মেধ  কu কu সৎ িছল আর তারা আnিরকভােবi ধম পালন করেতা। 
শষ মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা আল-আরাফ ( বেহশত o পৃিথবীর মধ বিত sান) 7:159 

আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“মূসার সমpদােয়র মেধ  eমন eক দল রিহয়ােছ, যাহারা aন েক নাজােতর পথ দখায় o 
ন ায়িবচার কের।” 

“aনিুমত পিরকlনা দিলল” বা ডকুেমnারী হাiপিথিসস মতবাদ বেলেছ য, তৗরাত িকতাব 
হজরত মূসা লেখনিন। eিট সmণূ িমেথ  কথা, লােকরা তা িব াস কের, কারণ িকতাব 
িবে ষেণর সমেয় তঁারা ভুল ধারণা তির কেরেছন। যখন আমরা িকতাবুল মাকাdস o কারআন 
িবে ষণ কির, তখন সািহত  িবষেয় pিতভাবান সমােলাচক জনাব কালিরেজর িনেm uেlিখত 
মnব িট আমােদর aনুসরণ করা uিচত। aেনক িদন আেগ সািহত  িবে ষণ সmেক িতিন িনেmর 
ei মৗিলক নীিতিট aনুসরণ করেত বেলেছন। 

                                                 
26 Cassuto, op. cit., Magnes Press, Jerusalem, 1941, 1st Eng. Edition 1961, p 100. 
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 “যখন আমােদর কােছ eকজন সুেলখেকর কােনা মতেক আপাতঃদৃি েত ভুল মেন হয়, 
আমােদর আেগ থেকi মেন মেন ei ধারণা কের িনেত হেব য, আমরা তঁার কথা বুঝেত 
পািরিন, যতkণ পযn না আমরা িনি ত হi য, আমরা লখেকর ajতােক ধরেত পেরিছ।”  

 যভােব eিরsটল বেলেছন (িড আরিট পােয়িটকা, 14606-14616), “সেnেহর সিুবধা, 
বiেক দoয়া যায়, লখকেক নয়, কারণ িতিন িনেজi  তা তাঁর পাঠকেদর oপর aন ায়ভােব 
চািপেয় (eকgেয় মেনাভাব) িদেয়েছন। 
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িdতীয় aধ ায় 

 কারআন o িকতাবুল মাকাdেসর oপর গাঠিনক 
সমােলাচনা (Form Criticism) মতবােদর pভাব 

গাঠিনক সমােলাচনা (Form Criticism)- জামািনেত udব হেয়িছল। eিট সািহিত ক 
গঠেনর oপর িভিt কের নতুন িনয়েমর িবে ষণ কেরেছ। aেনকটা “aনিুমত পিরকlনা দিলল” 
(ডকুেমnারী হাiেপািথিসস) যভােব হজরত মূসার তoরােতর িবে ষণ কের, গাঠিনক 
সমােলাচনাo তমিনভােব নতুন িনয়েমর িবে ষণ কের। গাঠিনক সমােলাচকরা ধের িনেয়েছন য, 
সুখবর বা কতgেলা sতnt¿ িকতাব বা আলাদা আলাদা িসপারা িনেয় গিঠত িছল আর egেলা 
মৗিখকভােব pচার করা হেতা। ঈসা মসীেহর বেহেs গমন o pথম সুখবর িসপারা লখার 

মাঝখােন ei 30 বছর সমেয়র মেধ  গাঠিনক সমােলাচকরা িব াস কেরন য, ei kdু kdু 
িসপারাgেলার নাম িদেলন "pericopes"। e েলা ধীের ধীের পিরবিতত হেয় লাককািহনী 
যমন পকথা, গ , uপকথা o দৃ াে র প নয়। eসব eকক িকতােবর গঠন o সংর ণ কাজ 
আ াহ ্র িনয় েণ হয়িন, িক  ী ান সমােজর েয়াজনীয়তার িনিরেখi e েলা িনধািরত হেয়েছ।  

aন  কথায় বলা যায় য, সমােজর মেধ  সমস া দখা িদেল, তঁােদর মেধ  pচিলত ঈসা 
মসীেহর কথা বেলi সমস া সমাধােনর চ া কেরেছন; আবার কখেনা কখেনা ঈসা মসীেহর নােম 
কােনা নতনু কথা চালু কেরেছন। eভােব সi সুিনিদ  সমস ার kেt utর দoয়ার সমেয় ‘ঈসা 

মসীh  ei কথা বেলেছন’ বেল তঁারা িমথ া কথা বেলেছন। 

ডঃ বুকাiিল তঁার বiেয়র (71-76) পৃ ায় ei পdিতর সুnর o বাধগম ভােব eর সারকথা 
uেlখ কেরেছন। িকnt eকiসােথ ei কথা বলা যায় য, িতিন মেন হয় বুঝেত পােরনিন য, যঁারা 
ei পdিতর psাব কেরেছন (eকজন সিঠকভােবi egেলােক তtt বলেত পােরন, কারণ, egেলার 
মেধ  pচুর pাথিমক aনুিমত িবষয় রেয়েছ) তঁারা িব াস কেরনিন য, আlাh ফেরশতা বা পাক-
rেহর মাধ েম নবীেদর কােছ কথা বেলেছন, তঁারা িব াস কেরনিন য, ঈসা মসীেহর িবেশষ oহী 
সুখবর িকতােব রেয়েছ।  

“গাঠিনক সমােলাচনা” তেttর pবতক িতনজেনর মেধ  সবেচেয় সুপিরিচত জনাব rডলফ 
বাlম ান িলেখেছন,  

“মৃতূ  থেক জীিবত হoয়ার ঘটনার মেধ  য ঐিতহািসক তথ  রেয়েছ, তা eকেবােরi বাঝা 
যায় না।”1 

                                                 
1 Kerygma and Myth, Rudolph Bultmann, English Trans. Harper and Row, New York, 1961, p 39. 
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ডিbo জ sেরা-িসmসন আেরকজন গাঠিনক সমােলাচেকর ডিভড াuেসর কথা uেlখ 
কের বেলেছন,  

“sাuেসর sীকােরািkর চেয় আর কােনা কথা বশী খঁািট হেত পাের না। িতিন িবেবক dারা 
িনয়িntত হেয় sীকার কেরেছন য, পনুrtােনর িবষয়িট মেন †bIqv/sীকার করা যায় না।2 

সারকথা ei য, গাঠিনক সমােলাচকেদর মত aনুসাের 4িট সুখবর িসপারার লখকরা ঘটনার 
ঐিতহািসক সাkী িছেলন না। ঈসা মসীেহর জীবনযাtা o কথা তঁারা িনেজর কােন েননিন বা 
িনেজর চােখ দেখনিন। িকnt তারা পুরােনা uৎসgেলােক eকেt জাের িদেয়েছন আর জামাত 
egেলা িব াস কেরেছ।  

িতনজন গাঠিনক সমােলাচনা তেttর aন তম pবতক মািটন িডেবিলয়াস বেলেছন,  

“- ঈসার ‘সm ূণ iিতহাস জােনন eমন eকজনo pকৃত সাkী িছেলন না।3  

আর eডুয়াড eলuiন সংিkpাকাের বাlম ােnর ধারণা সmেক যা uেlখ কেরেছন, তা িনেচ 
দoয়া হলঃ 

 “ei ঈসা মসীh  লাকিট ক িছেলন? িতিন আমােদর মেতাi eকজন মানুষ িছেলন, িতিন 
কােনা পৗরািণক কািহনীর চিরt িছেলন না (বাlম াn ei কথা বলার dারা বুঝােত চেয়েছন 
য, িতিন কােনা মােজজা দখানিন)। তঁার কােনা মসীেহর িদpী িছল না - (eকজন মানুষ) 

িতিন পুরাতন িনয়েমর মহান নবীেদর মেতা, আiন dারা বধ o আনু ািনক, াn লাক দখােনা 
eবাদেতর নতুন aথ িদেয়েছন, সং ার করেছন। eবং যঁােক ihদীরা রামীয়েদর হােত ধিরেয় 
িদেয়িছল eবং তারা তঁােক kুেশ িদেয়িছল। eছাড়া আর যা-িকছু বলা হয়, তা সবi সেnহজনক 
o কাlিনক।”4 

uৎসসমহূ 
 গাঠিনক সমােলাচকেদর আlাh র oহীর oপর aিব ােসর িবপরীেত সব জায়গায় pকৃত 

ঈসায়ীরা, যঁােদর মেধ  aেনক আেলম রেয়েছন, আমরা eখন যা িব াস কির, তঁারাo তাi িব াস 
করেতন, মিরয়েমর পুt ঈসা মসীh  সmেক তঁারা সিঠক iিতহাস জানেতন। ei কথার মােন ei 
নয় য, সুখবর িসপারার সব লখকরা বা eেদর মেধ  কu কu যঁারা ঈসা মসীেহর কাজ িনেজর 
চােখ দেখেছন, তঁারা মৗিখক o িলিখত uৎসসমূহেক ব বহার কের সুখবর িসপারাসমূহ 

                                                 
2 "Resurrection and Christ," A Dictionary of Christ and the Gospels, Vol. 2, T.&T. Clark, Edinburgh, 1908, 
p 511. 
3 From Tradition to Gospel, Martin Dibelius, Charles Scribner's Sons, New York, 1949, p 295. 
4 "Rudolph Bultmann's Interpretation of the Kerygma," Kerygma and History, Abingdon Press, New York, 
1962, p 34. 
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িলেখিছেলন, ei কথা ী ােনরা Asীকার কেরন না। হজরত লূক ei কথা sীকার কেরেছন। িতিন 
বেলেছন,  

“pথম হiেত যঁারা sচেk দেখেছন eবং কালােমর খদমত কেরেছন, তঁারা আমােদর কােছ 
সমs িকছু জািনেয়েছন, সi িবষয়াবলীর িববরণ িলখেত aেনেক হাত িদেয়েছন, স’জন  
আিমo pথম থেক সকল িবষয় আগােগাড়া খাঁজ খবর িনেয়, হ মাননীয় িথয়িফল! আপনােক 
সমs িববরণ লখা uিচত বুঝলাম; eর ফেল, আপিন যা জেনেছন, সi িবষয়gেলা সত  িকনা 
তা জানেত পােরন।” (লূক 1:1-4) 

হযরত মুহাmদo যখন িতিন 300 বছর ধের পাহােড়র gহায় ঘুিমেয় থাকা ী ানেদর কথা 
বেলেছন, তখনo িতিন aবশ i uৎসসমূহেক ব বহার কেরেছন। ei কািহনী মধ  মkী যুেগ নািজল 
হoয়া সূরা আল-কাহফ (gহা) 18:9-26 আয়ােত বলা হেয়েছ। যিদ কu eর utের বেলন য, 
“আহ! হযরত মুহাmদ তা egেলা oহীর মাধ েম জানার পের কারআেন লখেত বেলিছেলন।” 
িঠক ei কথাi আমরা ী ান িহেসেব আপনােদর বলেত চাi য, হজরত লূকo পাক-rh dারা 
পিরচািলত হেয়i ei সুখবর িলেখেছন। 

যখন ডঃ বুকাiিল 76 পৃ ায় গাঠিনক সমােলাচকেদর কথা udৃত কের িতিন psাব কেরেছন 
য, pােটা মাক বা pােটা লূক, ei দিলল বা সi িকতােবর oপর িভিt কের লখা হেয়িছল eবং 

যখন তারা বেলন য, সবিকছুi সেnজনক o কাlিনক, তখন তারা িতনিট িবষয়েক aবjা 
কেরন। 

1. তঁারা ei িবষয়েক aবjা (aিব াস) কেরন য, ঈসা মসীেহর সাহাবীরা য িশkা 
পেয়িছেলন, তার সত তার pমাণ তঁারা পেয়িছেলন। 

2. তঁারা ঈসা মসীেহর মােজজা সmেক সব সাk ‡K তারা aবjা কেরেছ। যিদ শত শত নাo 
হয়, তবু কেয়ক ডজন লাক তা লাসারেক মৃতু  থেক জীিবত করার সমেয় uপিsত িছেলন। 
5িট rিট o 2িট ভাজা মাছেক বরকত দান কের ঈসা মসীh  5000 লাকেক পটভের 
খাiেয়িছেলন। 

3. তঁারা আিদ ী ানেদর শtrেদরo aবjা কেরেছন; কারণ, eসব লােকরা য কােনা িমেথ  
কািহনীর িবrেd drত dণাম ছড়ােতা।5 

 

 

                                                 
5 গাঠিনক সমােলাচনা তtt সmেক আেরা পূণা  o িবশদ িবে ষণ ভােলাভােব জানার জন  পড়ুন, More Evidence that 
Demands a Verdict, Josh McDowell, CCFC, San Bernardino, CA 1975, পৃ া 183-299 
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পরmরাগত মৗিখক pথা সmেক aিব াস 
oপেরর কথা হেত eিট s  য, গাঠিনক সমােলাচনা pবতকরা ei কথা িব াস করেতন না 

য, পরmরাগত মৗিখক pথা যথাযথভােব sরেণ রাখা যায় o aন েদর কােছ তা hবুh বলাo 
যায়। তঁারা িব াস কেরনিন য, pাথিমক যুেগর ী ানরা 30-35 বছর ধের ঈসা মসীেহর কথা 
মুখs রাখেত পােরন। যথাযথভােব তঁার মােজজার কথা ততিদন পযn sরেণ রাখেত পােরন, 
যতিদন না 62-64 ী ােbর মেধ  pথম সুখবরিট লখা হেয়িছল। 

আমরা জািন য কন eসব iuেরাপীয় গাঠিনক সমােলাচকরা যথাযথভােব কােনা ঘটনা বা 
কথা মুখs রাখা সmব নয় বেল তারা মেন কেরন, িকnt ডঃ বুকাiিল কন তােদর িমেথ  ধারণা 
udৃত করেলন তা আমােদর পেk বুঝা কিঠন। কারণ, ei কথা িনি ত কের বলা যায় য, িতিন 
কারআেনর হািফজেদর সােথ মলােমশা কেরেছন। িতিন জােনন য, তঁারা গাটা কারআনটাi 

মুখs বলেত পােরন। 

 Roots- eকিট লাকায়ত uদাহরণ 
আেলk হ ালী তঁার জনিpয় “Roots” uপন ােস িলেখেছন য, iিতহাস যথাযথভােব মুখs 

রাখা o সিঠকভােব সংরkণ করার সামথ মানুেষর রেয়েছ। 1767 সােল তঁার p-p-p-p-
pিপতামহ eকজন গ ািmয়ার লাক িছেলন। তঁার নাম িছল কাnা িকনিট। িতিন ঢাল তির করার 
জন  সিঠক eকিট গাছ খঁুেজ বর করার জন  বেন িগেয়িছেলন। সi সমেয় িতিন দাস-
ব বসায়ীেদর হােত ধরা পেড়ন। তঁােক আেমিরকায় eেন দাস িহেসেব িবিk করা হয়। িতিন তঁার 
আি কার ঐিতহ  সmেক গিবত িছেলন। িতিন তঁার পিরবােরর সদস েদর বারবার aনুেরাধ 
কেরেছন, যন তারা মেন রােখ তঁার আসল নাম হেলা কাnা িকনিট। িতিন তঁার মেয়েক 
িশিখেয়িছেলন য, আি কায় eকিট নদী আেছ, যার নাম কিm বালংেগা  (গ ািmয়ান নদী) eবং 
িগটারেক বলা হয় “ কা"।  

ei তেথ র oপর িনভর কের লখক হ ালী িনেজi গ ািmয়ার জাফুরী gােম িগেয়িছেলন। 
সখােন িতিন eকজন িgেয়েটর দখা পান। ei িgয়ট িকনিট গােtর iিতহাস খুব ভােলাভােব 

জানেতন। য সব পুrষ মানুষ, তঁােদর গােtর iিতহাস মুখs রােখন, তঁােদরেক িgয়ট বলা হয়। 
িgয়টরা হেলন মৗিখক iিতহােসর জীবn সংgহশালা। হ ািল বেলেছন, eমন কেয়কজন িকংবদিn 
তুল  িgয়টরা আেছন যারা আি কার iিতহােসর সত  ঘটনােক বণনা করেত পােরন।6  

হ ালী যখন জুফরী gােম িগেয়িছেলন, তখন িgয়ট িকনিট গােtর iিতহাস বণনা r করেলন। 
তঁােদর পূবপুrষ মালী থেক eেসিছেলন। তঁারপর eেক eেক সi পুবপুrেষর সব ছেলেমেয়েদর 
নাম, তঁােদর িবেয়র কথা, তঁােদর সমেয় সংঘিটত iিতহােসর সত  ঘটনা তুেল ধরেলন। pায় 2 
ঘnা পের িgয়ট বলেলন, “ সi সমেয় রাজার সন রা eেসিছেলন, 4 ভাiেয়র মেধ  সবেচেয় বড় 

                                                 
6 Haley, op. cit,. p 715. চমৎকারভােব লখা হেয়েছ, eনং তা পড়া uিচত 
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কnুা কাঠ কাটার জন  বেন িগেয়িছেলন, আর তারপর থেক তঁােক আর দখা যায়িন।7 জনাব 
হ ালী a ভরা নয়েন তঁার জীবেনর মহাকােব র বণনা নিছেলন। 

লnেন িফের িগেয় পরবতী সমেয়, “রাজার সন ” যােদর গ ািmয়ােত পাঠােনা হেয়িছল হ ালী 
সi রকড খঁুেজ পান। পের িতিন আি কায় িgয়েটর কােছ িলেখিছেলন, িতিন eত সিঠকভােব 

iিতহাস বেলেছন য, আিম লjা পেয়িছলাম; - আিম তঁােক না জািনেয় গাপেন তঁার কথা 
সিঠক িক-না তা যাচাi কেরিছলাম। য জাহাজ তঁার পূবপুrষেক আেমিরকায় িনেয় িগেয়িছল, 

হ ালী aেনক aনুসnােনর পের লnেন সi জাহােজর নামিটo খঁুেজ পেয়িছেলন।- আর 
আেমিরকায় “ নপিলস” (তঁার দাদী ucারণ করেতন আnাপিলস) বnের সi জাহােজর পঁৗছার 
কথা লখা আেছ।  

200 বছর ধের ei মূল সত  ঘটনা আটলািnেকর uভয় তীের মানুষেদর মােঝ মুেখ মুেখ 
eকজেনর িনকট থেক আেরকজেনর কােছ pচার করা হেয়িছল। আি কায় pিশিkত eক িgয়ট 
থেক aন  িgয়টেদর মােঝ আর আেমিরকায় pিশkণিবহীন নারী-পুrষেদর মাধ েম তা sরণ রাখা 

হিcল। 

যিদ নারী o পুrষ ei লাকায়ত iিতহাস মুখs রাখেত পােরন আর শত শত বছর ধের সিঠক 
iিতহাস সংরkণ কের রাখেত পােরন, আর মুসলমানরা িব াস কেরন য, তঁােদর পুবপুrষরা 
সmণূ কারআন মুখs রাখেত সkম িছেলন, eবং 40 বছর ধের হজরত oসমান (রাঃ)-eর আেগ 
কারআেনর বাণী মুেখ মুেখ ছিড়েয় পেড়েছ, তাহেল কান যুিkেত eকজন বলেত পাের য, 
ী ানরা 50-90 ী ােbর মেধ  সুখবর না লখা পযn ঈসা মসীেহর কালাম o তঁার জীবেনর 

সত  ঘটনাgেলা 20 থেক 60 বছর ধের যথাযথভােব মুখs রাখেত o আেরকজেনর কােছ তা 
বলেত পারেব না।  

যিদ মুসলমানরা কারআেনর সূরা iuসুেফর (12 নং সূরা) 111িট আয়াত মুখs করেত পােরন 
eবং সিঠকভােব aন েদর কােছ তা বলেত পােরন, তাহেল কান যুিkেত eকজন বলেত পােরন 
য, ী ানরা মিথ 5-7 rকুেত বিণত ঈসা মসীেহর পবেত দoয়া uপেদেশর 111 িট আয়াত মুখs 

করেত পারেবন না বা aন েদর কােছ বলেত পারেবন না। 

যিদ মুসলমানরা বদর o ohেদর যুেdর িববরণ সিঠকভােব হািদেস বণনা করেত পােরন, 
তাহেল কীেসর িভিtেত eকজন লাক বলেত পােরন য, যঁারা ঈসা মসীেহর পুনrtােনর pত k 
সাkী িছেলন, তঁারা যথাযথভােব কন aন েদর কােছ তা বণনা করেত পারেবন না।  

 uhেদর যুেd হযরত মাহাmেদর জীবন রkাকারী হজরত তালহা iবেন oবায়dlাহেক ক 
ভুলা সmর! eিট িচnাo করা যায় না! 

                                                 
7 oপের uেlিখত বi, পৃ া 719 
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 তমিনভােব সাহাবীরা ঈসা মসীেহর হােত পেরেকর িচhেক aথবা মৃতেদর মধ  থেক তঁার 
জীিবত হoয়ার পর তঁােদর সােথ ভাজ মাছ খাoয়ার কথা কােনা সাহাবী ভুলেত পােরন? eিট 
িচnাo করা যায় না!8 

কারআেনর oপর গাঠিনক সমােলাচনা মতবােদর pভাব 
 ডঃ বুকাiিলর psািবত "গাঠিনক সমােলাচনা তtt" মেন নয়ার আেগ আবারo আিম 

মুসলমান পাঠকেদর আেরকবার মেনােযাগ িদেয ভাবেত বলিছ। তঁারা ধের িনেয়েছন য, ঈসা 
মসীh  য-কথাgেলা বেলিছেলন, তা 30 বছর ধের তঁার সাহাবীরা sরণ রাখেত পােরনিন। আসেল 
গাঠিনক সমােলাচকরা aবশ i ei ধারণা করেবন য, pথম সূরা মkায় নািজল হoয়ার পর 26 
িহজরীেত খিলফা হজরত oসমােনর সরকারীভােব কারআন সংকলেনর আগ পযn ei দীঘ 40 
বছর ধের হজরত মাহাmেদর কথাo মুসলমানরা sরণ রাখেত পােরনিন। আর তাহেল ei মতবাদ 
aনুযায়ী সূরাgেলা হেব uপকথা, কািহনী, egেলা সেnহজনক o কাlিনক। 

যিদ ী ান সমােজর pেয়াজনীয়তা মটােনার জন  তারা "Pericopes" aিলক কািহনী pবতন 
কের, তাহেল গাঠিনক সমােলাচনা তtt aবশ i ei কথা বলেব য, মুসিলম জািতর pেয়াজন 
aনুসাের তারাo aিলক কািহনীর pবতন করেছ। যিদ মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার িবষয়িট 
eেকবােরi ধারণার বাiের হয়, আর anেদর ভােলা করা যিদ aসmব হয়, তাহেল দশম িহজরীেত 
নািজল হoয়া সূরা মািয়দা (anপাt) 5:110 আয়ােত িমেথ  কথা বেলেছ। ei আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

 “জnাn o কু  ব িধgsেক তুিম আমার aনুমিতkেম িনরাময় কিরেত eবং আমার 
aনুমিতkেম তুিম মৃতেক জীিবত কিরেত।” 

যিদ কুমারীর গেভ জngহণ ধারণার বাiের হয়, তাহেল মধ  মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা 
মিরয়ম (ধািমকা মিহলার নাম) 19:19-21 আয়ােত কীভােব ফেরশতা িজবরাiল হজরত 
মিরয়মেক বেলেছন, যিদo কােনা পুrষ হজরত মিরয়মেক শ কেরনিন তবু তঁার গেভ eকজন 
পিবt পুেtর জn হেব eবং িতিন eo দাবী কেরেছন য, হজরত মিরয়ম কুমারী িছেলন। 7ম 
িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা তাহিরম (aৈবধকরণ) 66:12 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“iমরান-তনয়া মিরয়েমর- য তাহার সতীt রkা কিরয়ািছল, ফেল আিম তাহার মেধ  rh  
ফঁুিকয়া িদয়ািছলাম eবং স তাহার pিতপালেকর বাণী o তঁাহার িকতাবসমূহ সত  বিলয়া gহণ 
কিরয়ািছল; স িছল aনুগতেদর eকজন।” 

যিদ পাক-rh dারা আlাh তঁার নবীেদর পিরচািলত কের না থােকন তেব 2য় িহজরীেত নািজল 
হoয়া সূরা বাকারা (গাভী) 2:87o 253 আয়ােত d’বার aসত  কথা বলা হেয়েছ,  

                                                 
8 ei সব ঘটনা পাoয়া যায় লুক 24:36-49 
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“আিম (আlাহ) মিরয়ম-তনয় ‘ঈসােক s  pমাণ িদয়ািছ eবং পিবt আtা (পাক-rh) 
dারা তাহােক শিkশালী কিরয়ািছ।” 

oহীেত সেnহ?!? 
eিট aবশ i আমােদর আ য কের য, িনেজেদর যারা ী ান বেল, তারা কীভােব ei ধরেনর 

কথা বলেত পাের? িকntমুসসলমান পাঠকেদর কােছ eটা আ েযর কােনা িবষয় হoয়া uিচত নয় 
য, যারা িনেজেদর ী ান বেল তােদর মেধ  eমন aেনক লাক আেছ, যারা aিতpাকৃত িবষয় 

িব াস কেরন না। যারা িনেজেদর “মুসলমান” বেলন, তঁােদর মেধ o িক eমন ধরেণর লখক 
নi? 

পািকsানী লখক মাiেকল নিজর আলী তঁার সুিচিnত তুলনামূলক বi “iসলাম-e িkি য়ান 
পারেsকিটভ” বiেয় মুসলমান সং ারক স ার সয়দ আহmদ খঁান সmেক িনmrপ মnব  
কেরেছন: 

 “ধমতttীয়ভােব স ার সয়দ আlাh র িদেকi ঝঁােক িছেলন eবং িতিন মেন করেতন য, 
আসেল আlাহi ei িব মnল সৃি  কেরেছন। িতিন pকৃিত o pকৃিতর িনয়ম সৃি  করেছন। 
আlাh pকৃিতর িনয়েমর oপর হsেkপ কেরন না, eবং মানুেষর িবষেয় আlাh র হsেkেপর 
িবষেয়o সmণূভােব eকi কথা বলা যায়-। 

“- স ার সয়দ কারআেনর িশkা aনযুায়ী ঈসা মসীেহর কুমারীর গেভ জnলােভর িবষয়িট 
মেন িনেত Asীকার কেরেছন। িতিন মেন কেরেছন য, ei ধরেনর eকিট জn pকৃিতর 

িনয়েমর oপর হsেkপ করা হয়, আর ei কারেণ eিট করা aসmব। কারআেনর সােkর সােথ 
eর সমnয় করার জন  িতিন িকছটুা dবল ব াখ া তির করেছন। িতিন বেলেছন, “যখন কারআন 
মিরয়েমর কুমারীেtর সmেক বেল, তখন eর আসল aথ হেc ei য, িতিন কবল তঁার sামীi 
সােথ িমিলত হেয়েছন! কারআেনর আয়াত পরীkা করেল আমােদর দখায় য, ei ধরেনর 
aবsার কথা ভাবা সmণূ aসmব। আর eিট আসেল সত  য, কারআেনর কােনা কােনা 
যেথ  দkতা সmn তাফসীরকারী ei সত েক Asীকার করেত চ া কেরিছেলন; িকnt 
পােরনিন, eর কারণ হেc কারআন মিরয়েমর কুমারীেtর িবষেয় িশkা িদেয়েছন। 

 “- স ার সয়দ বারবার কারআেনর িনভুলতার ব াপাের তঁার িব াস দৃড়তার সােথ তুেল 
ধেরেছন। আর কারআেনর সিঠক ব াখ া দoয়ার জন  আেবদন কেরেছন। কােনা কােনা 
kেt eিট eেকবােরi s , তেব আlাh র oপর তঁার ei িব ােসর সােথ কারআেনর 

aিতpাকৃতবাদেক কােনা মেতi সমnয় করা যায় না।9 

oয়াহাবীেদর মেতা গঁাড়া মুসলমানরা স ার সয়েদর ei ধারণার িবrেd তীb ভাষায় pিতবাদ 
কেরেছন। eকiভােব গাড়া ী ান- যঁারা মােজজা o iি ল সত  বেল িব াস কেরন, তঁারা 

                                                 
9 The Paternoster Press, Exeter, 1983, p 109-110. 
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aিতpাকৃতবাদ িবেরাধী pাথিমক aনিুমত িবষয়, গাঠিনক সমােলাচনা o “aনিুমত পিরকlনা 
দিলল” (ডকেুমnারী হাiেপািথিসস) ei সব মতবাদেক শয়তােনর িমেখ  কথা বেল িবেবচনা 
কেরন। 

 িকnt eখন eিট s  হoয়া uিচত য, ei মতবাদ কারআন o iি ল শরীফ uভেয়র জন i 
kিতকর। uভয় িকতােব দখা যায় য, ঈসা মসীh  মৃত মানুষেক জীিবত কেরেছন। ei ঘটনােক 
যিদ iি ল শরীেফ িমেথ  বলা হয়, তেব কারআেন বিণত uk ঘটনাo িমেথ । আর eেত দখা 
যােব, কারআেন পিরবতন করা হেয়েছ, রদবদল eবং িবকৃত করা হেয়েছ। আর ei ধারণা 
eকজন মুসলমান কখেনাi gহণ করেত পাের না। 

পরবতী aধ ােয় কারআন o iি ল শরীেফর ei িবকাশ আমরা দখেবা। আর আশাকির eিট 
সবার কােছ s  হেব য, গাঠিনক সমােলাচনার িভিt িহেসেব কােনা pকৃত দািলিলক বা 
ঐিতহািসক pমাণ নi; কারণ, egেলা oপের বিণত জামান ধমতttবীদেদর কlনার dারা তির 
হেয়েছ। িকnt তার আেগ আিম eকিট আধুিনক পিরকিপ বা নমুনা uপsাপনা করেত চাi। 
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সংখ া ছাড়াi eকিট ছা  aধ ায়- কবল eকিট 
Pericope বা নমুনা -সমােজর pেয়াজেনর জন  

সmpিত ডঃ বুকাiিল আরo eকিট বi িলেখেছন। বiিটর নাম L'Homme D'Ou Vient-il?। 
ei বiেয় িতিন িববতেনর মাণ েলা মল ায়নূ  কেরেছন আর eর দঃখজনকু  ভলিটু  খেঁজু  
পেয়েছন। 

িতিন সুপিরিচত িববতনবাদী জ. মেনাড eর লখা udৃত কেরেছন। িতিন তঁার লখা “Le 
Hasard et la nécessité” বiেয় sীকার কেরেছন য, নতুন িজন তিরর uপাদােনর uৎস কী 
িতিন তা ব াখ া করেত সmণূ akম। িতিন ei কথাgেলা বেলেছন,  

“dেবাধ  িবষয় হেc জেনিটক কােডর uৎপিt আর কীভােব eর sানাnর ঘেট। আসেল eিট 
কবল eমন eকিট সমস া নয়, যার সমাধান কu না কu বলেত পাের বরং eকিট pকৃতi 

aেথi ধঁাধার িবষয়।” 82 পৃ া 

aেনক পৃ া জুেড় ডঃ বুকাiিল e িবষয়িট িনেয় আেলাচনা কেরেছন য, পিরবতনশীল ধারার 
কারেণ চাn িমuেটশন চােখর মেতা জিটল aংেগর kেt aথবা পািখ িকংবা বানেরর সহজাত 
সিkয়তার বলায় pেযাজ  হেত পাের না। জিটল pািটন aনুর িবকাশ o kমিবন াস যা িজেনর 
জেনিটক কােডর মেধ  জমা থােক, সটাo ব াখ া করেত পাের না। 51 পৃ ায় িতিন বেলেছন, 

নতুন aনু গঠেনর ধারণা জিটল থেক জিটলতর ব াপারিট, আকি ক ঘটনার কারেণ ঘেট ei 
িবষয়িট িবেবচনা করার িচnাভাবনা কােনা p  না কেরi বাদ িদেত পাির। আকি ক o aদৃশ  
পিরবতনgেলা eমনিক যিদo pাকৃিতক িনবাচন dারা সংেশািধত হয়, তবু তা কখনi eমন eকিট 
agগিতর সmণূ kমিবন াস aনুসাের ঘেট ei িন য়তা িদেত পারেব না।  

 aথবা aন  কথায় বলা যায়, আকি ক ঘটনা কােনা কারণ হেত পাের না!!! - ei িসdােnর 
সােথ আিম সm ূণ eকমত। পের িতিন p  করেছন,  

কন িববতনবাদেক eকিট সত  তথ  বেল দােসর মেতা gহণ করা হয়? 
 ডঃ বুকাiিল eকিট apমািণত সত েক pায় সািবকভােব gহণেযাগ তার িবষয়িটর কারণ 

িবে ষণ কেরেছন, িতিন বেলেছন,  

 “dভাগ kেম আমরা eমন eক সমেয় বাস করিছ, যখন চা ল কর, িকnt াn তথ  - pায় 
সমেয়i যgেলা তােদর চেপ রাখা মেনর ভাব pকাশ কের আর তা তােদর aজানা, সgেলা 
সমs িবচােরর grtপূণ রােয়র তুলনায় আেরা aেনক তাড়াতািড় জনগেনর মেনােযাগ আকষণ 
কের। “পৃ া-11 
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“eটা (তথ ) eমনিক আেরা বশী লাকেদর oপর pভাব ফেল, িযিন eিট uপsাপন কেরন 
আর মানুেষর মেনর oপর ছিবর pভাব আেরা aেনক বশী হয়, uদাহরণ িহেসেব pাiম টাiম 
টিলিভশেনর কথা বলা যায়।” পৃ া-118 

তারপর তৃতীয় aনুেcেদ িতিন িনmrপ িবে ষণ কেরেছন,  

 “িকnt যিদ আমরা আসল (pকৃত) িজিনস না দিখ, তাহেল eমনিক যুিkপূণ jানo 
আমােদর িমেথ  ধারণা তির করেত পিরচািলত কের। কতgেলা িনিদ  তেttর kেt তা ঘেট, 
uদাহরণ িহেসেব আমরা িনo-ডারuiিনজেমর কথা বলেত পাির-। পৃ া 48 

ডঃ বুকাiিল িববতনবাদ সmেক ei কথাgেলা িলেখেছন। ei কথাgেলা সমভােব “aনিুমত 
পিরকlনা দিলল”o গাঠিনক সমােলাচনা মতবােদর kেto pেযাজ । য সব লােকরা ei 
তেttর সৃি  কেরেছন- তঁারা pকতৃ িবষয়িট বঝুেত পােরনিন। তঁােদর eেতা সব যুিk খাটােনা 
সেtto eর ফল হেc িমথ া।  

যারা আধুিনক যুেগ কিmuটার িবেশষj-হ াকাররা তঁােদর কিmuটার সmেক িকছুটা কম 
মািজত ভাষায় eকi কথা বেলন। তঁারা সমােজর pেয়াজেন িনেmর পিরেকািপ pবতন কেরেছ।  

eেত জ াল (িমেথ  তথ ) ভেরা,  

আর জ াল (িমেথ  িসdাn) বর হেয় আসেব। 
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তৃতীয় aধ ায় 

 কারআন o iি ল শরীেফর  
ঐিতহািসক িবকােশর মেধ  তলুনা 

 কারআন o iি ল শরীেফর ঐিতহািসক িবকােশর মেধ  তুলনা করার সমেয় িdতীয় aংেশ 
iি ল শরীেফর তাহিরফ বা uেdশ মূলক রদবদল সmেক কারআন কী বেলেছ তা আমরা পরীkা 
কের দেখিছলাম। আর আমরা দেখিছ য, কােনা িকতাবi ei aিভেযাগ সমথন কেরিন। uভয় 
িকতাব ei তথ েক সমথন কেরেছ য, মkা o মিদনায় 1ম িহজরীেত মাহাmেদর কােছ িনভলু 
কারআন o iি ল শরীফ িছল। 

ei aধ ােয় ষ  aংেশ আমরা aন  দৃি ভঙগী িনেয় আমরা ei িবষয়িট দখেত চাi। আমরা 
eখন কারআেনর মূল িকতােবর সােথ িকতাবুল মাকাdেসর মূল িকতাব কীভােব বতমান aবsায় 
eেসিছল ei uভেয়র মেধ  তুলনা করেত যািc। আমরা দখেবা য, ei ধরেনর রদবদল করা 
সmব িছল িক-না, যিদ তাi করা হেয় থােক তেব কখন আর কাথায় ei পিরবতন করা হেয়িছল? 

 

ক. কারআন o iি েলর pচােরর r 
আমরা ei আেলাচনা eকটু uেlাভােব r করেবা। iংেরজী pবােদর বাংলায় eভােব বলা 

যায়, “যুিkর খািতের পাlা যুিk দঁাড় করােনা।” আিম দাবী করেত চাi য, যেহতু আিম 
কারআন সmেক িকছু বলিছ না, তাi কারআন বলেত পাের য, aবশ i আপিন- আপনারা 

মুসলমান পাঠকেদর পূবপুrষরা কারআন পিরবতন কেরেছন। আপনার খুিশ মেতা আপিন যা 
বলেত চান, আপিন uেdশ মূলকভােব কারআন পিরবতন বা রদবদল কেরেছন।  

তাহেল আপনার কী বলা uিচত? ei ধরেনর aিভেযােগর utর িদেত আপনারা কীভােব চ া 
করেবন? 

pথেম আপনার বলা uিচত য, কারআন আlাh র কাছ থেক নািজল হেয়েছ। তারপর আিম যখন 
আপনােক p  করেবা, আপিন কীভােব তা জােনন? তখন কীভােব, কারআন ঐিতহািসকভােব 
সংকিলত হেয় আপনার কােছ eেসেছ তা আপিন আমােক বলেবন। 

 কারআন সংকলেণর pাথিমক ধাপ  
আিম যঁােদর সােথ আেলাচনা কেরিছলাম, তঁােদর মত aনুসাের িহজরেতর 13-14 বছর আেগ 

aথবা বলা যায় য, 699 ী ােb হযরত মাহাmেদর কােছ কারআেনর pথম আয়াত নািজল 
হেয়িছল। মিদনায় িহজরত না করা পযn পরবতী 13 বছর ধের কারআেনর pায় di-তৃতীয়াংশ 
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সরূা oখােন নািজল হেয়িছল। সi সমেয় কারআেনর আয়াত গrর কঁােধর হােড়র oপর, হাড়, 
চামড়া, ত পাথের, হােতর নাগােল যা-িকছু পাoয়া যত তােতi লখা হেতা, eছাড়াo আয়াত 
মুখso করা হেতা। 

আিম যখন p  কেরিছলাম, কয়জন সাহাবী হজরত মাহাmেদর সােথ মkা থেক মিদনায় 
িহজরত কেরিছেলন? তঁােদর মেধ  কu কu বেলেছন, 75 জন, কu কu বেলেছন, 150 জন। 
কারআন আমােদরেক সুিনিদ ভােব িহজরতকারীেদর কােনা সংখ া জানায় না। িকnt িdতীয় 

িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আনফাল (যুdলb সামgী) 8:26 আয়ােত eসব িব াসীেদর সmেক 
বলা হেয়েছ,  

“sরণ কেরা, তামরা িছেল sl সংk ক, পৃিথবীেত তামরা dবলrেপ পিরগিণত হiেত; 
তামরা আশংকা কিরেত য, লােকরা তামািদগেক aকsাৎ ধিরয়া লiয়া যাiেব।” 

 জ eম রডoেয়ল তঁার iংেরজীেত aনুিদত কারআেন ei ধারণার সােথ eকমত পাষণ কের 
বেলেছন য, “হজরত মাহাmেদর সােথ যঁারা মkা থেক মিদনায় িহজরত কেরিছেলন, eঁেদর 
সংখ া িছল 150 জন।1 ei সােথ আরo বলা যায় য, aবশ i মিদনায়o সi সমেয় িকছু িব াসী 
িছেলন, কারণ, eঁরাi হজরত মুহাmদেক মিদনায় আসার জন  দাoয়াত িদেয়িছেলন। আর সmবতঃ 
আরo িকছু লাক মkায় িছেলন-িবেশষভােব িkতদাসরা- তঁারা হজরত মাহাmেদর সােথ মkা 
ছঁেড় যানিন। তেব, আেলাচনার জন  আমরা ei 150 জন aটল ঈমানদার ধের িনিc, যঁারা 

তঁােদর ঈমােনর জন  তঁােদর বািড়-ঘর ছঁেড় যেত আgহী হেয়িছেলন। 

ei তথ িট মেন রেখ eখন আমরা aবশ i ei p িট করেবা য, কীভােব আপিন জােনন য, 
যখন কবল 150 জন aটল িব াসী িছেলন, তখন কীভােব কারআন যথাযথভােব pচার করা 
হেয়েছ? হেত পাের চামড়ায় লখা িকছু আয়াত হািরেয় িগেয়িছল। হেত পাের কােঠর ফলেক লখা 
dিট সূরা uেঠর িপঠ থেক পেড় িগেয়িছল। ei কথা ভাবেবন না য, আিম হাসিছ বা কােনা 
কৗতুেকর কথা বলিছ। eিট খুবi grtপূণ িবষয়। কীভােব আপিন জােনন য, eখােন কােনা 

রদবদল করা হয়িন। 

কােনা সেnহ নi য, আপিন আমােক বলেবন, “িকnt তঁারা কারআন মুখs কেরিছেলন, 
আর যখন হজরত মুহাmদ আবার সূরা তলাoয়াত কেরেছন, তখন 150জন িব াসীর মেধ  কu 
না কu uপিsত িছেলন। আর য কােনা uপােয়i সূরাgেলা সংেশাধন করার জন  হজরত মুহাmদ 
তঁােদর সােথ িছেলন। 

আিম বলিছ না, “নাহ! তা হয়িন, ” িকnt আিম চাi আপিন বুঝার চ া কrন। আপিন যা 
বলেছন, তা আপিন pমাণ করেত পারেবন না। আপনার কােছ eকিটo কােঠর ফলেক লখা মূল 
সূরা নi, িকnt আপিন egেলােক সত  বেল ধের িনেয়েছন। আর আমরা eিটেকi pাথিমক 
aনমুান বেলিছ।  

                                                 
1 Koran, trans. by J. M. Rodwell, Everyman's Library, 1978, p 228. Note 1. 
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িহজরেতর সময় থেক হজরত মাহাmেদর মতৃু র  
সময় পযn কারআন সংকলন 

িহজরেতর িdতীয় িকংবা তৃতীয় বৎসের মুসলমানরা বদেরর যুেd িবজয়ী হেয়িছেলন, e যুেd 
মুসলমানেদর 300 সন  মkা থেক আগত eক িবশাল বািহনীেক পরািজত কেরিছেলন। আlামা 
iuসুফ আলী তঁার aনুিদত কারআেন2 বেলেছন, “মুসলমানেদর মাt 313 জন পুrষ সন  িছল। 
আবার eঁেদর aিধকাংেশর কােছi কােনা ast িছল না। aন িদেক মkার সনাবািহনী িছল 
তুলনামূলকভােব সশst o সসুিjত িছল। তােদর সংখ া িছল eক হাজােররo বশী। যিদ আমরা 
ধের নi য, pিতিট সিনেকর বািড়েত eকজন stী o কেয়কজন ছেলেমেয় িছল, তাহেল eিট ধের 
নয়া যুিkযুk হেব য, সi সমেয় মুসলমানেদর সংখ া িছল 1500 জন। সংখ া eর চেয় িকছুটা 

কমেবশী হেত পাের, তেব তা আমােদর আেলাচনার িবষেয়র oপর pভাব ফলেব না। 

ষ  িহজরীেত হজরত মুহাmদ হj করার জন  মkার িদেক যাtা r কেরন। hদায়িবয়া নামক 
pাnের কুরাiশেদর সােথ তঁার দখা হয়, e সমেয় uভয় পেkর মেধ  eকিট সিnপt সাkর করা 
হয়। ei সমেয় 1500 পুrষ তঁার সােথ িছেলন। সুতরাং, আমরা ধের িনেত পাির য, সবেমাট 
6000-8000 মুসলমান সi সমেয় িছল।3 

িহজরেতর পর pথম দশ বছের কারআেনর aবিশ  eক তৃতীয়াংশ সূরা নািজল হেয়িছল। 
সুতরাং, eখােন aবশ i আমরা জানেত চাiেবা য, কীভােব আপিন জােনন য, ei দশ বছর ধের 
তা যথাযথভােব সংরিkত হেয়িছল। সmবতঃ মkায় কখেনা তা িশkা দoয়া হয়িন, সmবতঃ 
বদেরর যুd হয়িন, সmবতঃ eেদর মেধ  কােনা কােনািট হািরেয়িছল। আপিন কীভােব জােনন য, 
eিট পিরবিতত হয়িন? 

আবারo utের আপিন আমােক বলেবন, “িকnt তঁারা কারআন মুখs কেরিছেলন, আর হজরত 
মুহাmদ সi সমেয় বঁেচ িছেলন। eমনিক তঁার মৃতু র পেরo, বদেরর যুেd aংশgহগণকারীেদর 
মধ  থেক হয়েতা 200-250 জন তখেনা বঁেচ িছেলন। তঁারা সi যুেdর সাkী িছেলন eবং 
হজরত মাহাmেদর কথা িনেজরা েনিছেলন।” eবারo আিম ei সmাবনা সmেক না বলেবা না। 
িকnt আিম আপনার কােছ সi eকi সত  তুেল ধরেবা। 

আপনার কােছ দশম িহজরীর কারআেনর কােনা পা িুলিপ নi। আপিন িব াস কেরন য, যা 
eখন আপনার হােত আেছ তােত সভােব সূরাgেলা লখা আেছ, যভােব মুসলমানরা pাথিমক 
যুেগ কারআন মুখs কেরিছেলন। য হািদসgেলা কারআেনর uৎপিt, বদেরর যুd বা 
হাদায়িবয়ার সিnর িবষেয় বেল, আপিন সi হািদসgেলা িব াস কেরন। 

                                                 
2 iuসুফ আলী, oপের uেlিখত বi, পৃ া-215, সূরা 3:13 eর িটকা 352 
3 হািমdlাহ oপের uেlিখত বi , ভুিমকা, পৃ া xiii  
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 কারআেনর pথম সংgহ 
আমরা eখন িবেবচনা কের দখেবা য কীভােব ছিড়েয় থাকা কারআেনর িবিভn সূরা o 

আয়াতgেলােক কীভােব eকিট িকতােব সংকিলত করা হেয়িছল। আল-ঈমাম বাখারী আমােদর 
জািনেয়েছন য, হজরত মাহাmেদর মৃতু র eক বছর পের হজরত যােয়দ িবন সািবত খিলফা 
হজরত আবু বকেরর িনেদেশ কারআনেক pথেম সংকিলত কেরন। হজরত যােয়দ iবেন সািবেতর 
কথােক udৃত কের িতিন িলেখেছন,4 

 “আল-iয়ামামার যুেd aেনক লাক শহীদ হবার পর হজরত আবু বকর আমার কােছ 
eেলন। আর দেখা, হযরত oমর iবেন আল-খাtাবo তঁার সােথ আেছন। হযরত আবু বকর 
বলেলন: “সিত  সিত  oমর আমার কােছ eেস বলেলন,’ আল-iয়ামামার যুেd aেনক 
কারআেন হািফজ শহীদ হেয়েছন, আর আসেল আমার ভয় হেc য, কারআেন হােফজরা 

eভােব যুেd শহীদ হেল কারআেনর বশীরভাগ aংশi ন  হেব (হািরেয় যােব) আর আিম মেন 
কির য, কারআন সংকলেনর জন  আপনার hকুম দoয়া uিচত।’”  

 (হজরত আবু বকর আরo বলেলন), “আিম হযরত oমরেক বললাম,’ কীভােব আপিন 
আমােক eমন eকিট কাজ করেত বলেছন, যা রাসুলুlাহ কেরনিন?’ 

 “তখন হযরত oমর বলেলন,’ আlাh র কসম, ei কাজ করা utম হেব’, আর আlাh ei 
ধারণা gহণ করার জন  আমার মন খুেল না দoয়া পযn হযরত oমর aনবরত আমােক 
aনুেরাধ করিছেলন। আর পের আিমo হযরত oমেরর মেতা eকi ধারণা পাষণ করলাম। 

 (তারপর) হযরত আবু বকর বলেলন (আমােক),’ সিত  সিত  তুিম eকজন jানী যুবক, 
আমরা তামােক aিব াস কির না, আর তুিম আেগo রাসুলুlাh র কাছ থেক oিহ িলেখছ। তাi, 
কারআেনর (িবিভn rকু o আয়াত) খঁুেজ বর কর আর ogেলােক eকসােথ জড় কর।’ 

আর আlাh র কসম, যিদ িতিন আমােক eকিট পাহাড়o সরােত বলেতন, তেব িতিন কারআন 
সংgহ করার য ভার আমােক িদেলন, তার চেয় পাহাড় সরােনা আেরা সহজ হেতা। আিম 
জানেত চাiলাম,’ কীভােব িতিন eমন eকিট কাজ করেত চান, য কাজ রাসুলুlাহ িনেজo 
কেরনিন।’ 

িতিন বলেলন,’ আlাh র কসম, ei কাজ করা ভােলা হেব’। পের যভােব হজরত oমর ei 
কােজ জিড়ত হoয়ার pেয়াজনীয়তা ব াখ া করার পর তঁার মন খুেল িগেয়িছল িঠক সভােবi 
হজরত আবু বকেরর মেনর মেতা আমার মন খুেল না যাoয়া পযn হযরত আবু বকর বারবার 
আমােক aনুেরাধ করেত লাগেলন।  

পের সi hকুম aনুসাের আিম কারআেনর আয়াত খঁুজেত লাগলাম। আিম পtহীন খজুর 
শাখা হেত, পাতলা সাদা পাথর হেত, আর মানুেষর বুক থেক আিম সংgহ করলাম। আিম আবু 

                                                 
4 Mishkat al Masabih, p 185. Also Al Suyuti, Tarikh al Khulafa, Muhammadi Press, Lahore, 1304 AH, p 
53. 
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খাজায়মা আনসািরর কাছ থেক সূরা আল-তoবা (9:128-129) শষ aংশিট খঁুেজ না পাoয়া 
পযn, আিম খঁুজেত িছলাম। আিম তঁার কােছ ছাড়া আর কারo কােছ সূরা তoরার শেষর ei 
আয়াতিট পাiিন, যখােন বলা হেয়েছ, “aবশ i তামােদর মধ  হiেতi তামােদর িনকট eক 
রাসূল আিসয়ােছ।” আর হজরত আবু বকেরর মৃতু  না হoয়া পযn ei কারআনিট তঁার কােছi 
িছল। পের হজরত oমেরর বঁেচ থাকা কালীন সমেয় কারআনিট তঁার কােছi িছল। তঁার মৃতু র 
পের কারআনিট তঁার মেয় িবিব হাফসার কােছ িছল। 

জনাব হািমdlাহ তঁার aনুিদত কারআেনর ভূিমকায় হািদস থেক কারআন সংকলেনর pিkয়া 
থেক চমকpদ তথ  uেlখ কেরেছন। হজরত যােয়েদর eকিট বkব েক তুেল ধের িতিন বেলেছন, 

সূরা তoবা (aনুেশাচনা)-র dেটার পিরবেত িতনিট আয়াত যিদ থােক, িতিন সgেলােক eকিট 
আলাদা সূরায় রেখেছন। হািমdlাহ আেরা বেলেছন য, ei কথা সববাদী সmত য, খিলফা 
হজরত আবু বকর িনেজ হজরত যােয়দ িবন সািবতেক hকুম িদেয়িছেলন, কােনা sুিতর oপর 
িনভর কের নয়, িকnt খঁুেজ দখেত হেব য, pিতিট আয়ােতর জন  কমপেk িলিখত aনুিলিপ 
diজন িভn লােকর আেছ আেছ িক-না?5  

যতদূর জানা যায় য, হজরত oসমােনর খিলফা হoয়ার আগ পযn eিটi িছল কারআেনর 
সরকারীভােব pামাণ  aনুিলিপ। aেনক লাক যমন মিদনার হজরত oবাi িবন কাব eবং iরােকর 
কুফা শহেরর হজরত iবেন মাসুেদর কােছ কারআেনর সmণূ aনুিলিপ িছল। িকnt বাকী 
বশীরভাগ নারী-পুrষ তঁােদর মুখs kমতার oপর িনভর কের কারআন তলাoয়াত করেতন। 

আমরা তাহেল বলেত পাির য, 20 িহজরীেত, িহজরেতর 13 বছর আেগ যখন pথম সূরা নািজল 
হেয়িছল স সময় থেক হজরত oসমােনর সংেশািধত aনুিলিপ তির না হoয়া পযn 40 বছর ধের 
কারআন pায় সmণূ মৗিখকভােব pচার করা হিcল। 

সুতরাং, আবারo ei p  করা যেত পাের কীভােব আপিন জােনন য, ei দীঘ সময় ধের 
কারআন aপিরবিতত িছল। যখন pায় গাটা কারআনটাi মৗিখকভােব pচার করা হিcল। হেত 

পাের e সমেয় কােনা কােনা আয়াত প  খেয় ফেলিছল। সmবত কu কােনা aংশ ভুেল 
িগেয়িছল। কীভােব আপিন জােনন য, eর কােনা রদবদল করা হয়িন। 

হািদেস ei সমস াgেলা তুেল ধরা হেয়েছ। খিলফা হজরত oমেরর কথা udৃত কের িবখ াত 
হািদস সংgাহক ঈমাম মুসিলম বেলেছন,  

 “সিত  সিত  আlাh হজরত মুহাmদেক সত  িদেয় পািঠেয়েছন, আর তঁার oপের িকতাব 
নািজল কেরেছন। আlাহতায়ালা য-িকতাব নািজল কেরেছন, তার মেধ  পাথর মারার আয়াতিট 
িছল। রাসুলুlাহ পাথর মের শািs িদেয়েছন। আর তারপর আমরাo পাথর মের শািs িদেয়িছ। 
আর আlাh র িকতােবর কালাম aনুসাের ব িভচােরর শািs মৃতু দn।” িমশকাত, িকতাবুল hdদ, 
পৃ া-301। 

                                                 
5 হািমdlাহ oপের uেlিখত বi, পৃ া xxix  eবং xxx 
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 aনt ঈমাম iবেন মাজা হযরত আেয়শার udৃিত িদেয় বেলেছন: 

 “পাথর মারার আয়াতিট o বুেকর dধ খাoয়ােনার আয়াতিট ( দখুন চতুথ aংশ, aধ ায়, 2, 
8ক, বংশগিতিবদ া o dধ-মা’ নািজল হেয়িছল- আর য পাতায় তা লখা িছল, তা আমার 
িবছানার িনেচ িছলঃ যখন রাসুলুlাহ যখন iেnকাল করেলন, আর আমরা তঁার মৃতু র জন  ব s 
িছলাম, eকিট পাষা pাণী eেস তা খেয় ফেল িছল।” 

আর হািমdlাহ খিলফা হজরত oমেরর কথা udৃত কের বেলেছন,  

 “যিদ আিম কারআেন কােনা িকছু যাগ করার ব াপাের aিভশােপর ভয় না করতাম, তেব 
আিম ব িভচােরর শািs িহেসেব পাথর মের হত া করার িবধানিট যাগ কের িদতাম।”6 

আবারo আপিন আমার কথার জবােব বলেবন, “আিম eসব হািদেসর বধতা, িবেশষভােব 
হজরত আেয়শার কথা udৃত কের য হািদসিট বলা হেয়েছ, স সmেক িকছু জািন না। িকnt যিদ 
egেলা সত  হয়, তাহেল িহজরেতর 27 বছর পেরo হািদেসর কােনা grtপূণ রদবদল করা 
সmব হয়িন। যিদ কােনা মুসলমান কারআেনর কােনা আয়ােতর িকছু aংশ ভুেল যায়, aন রা তা 
sরণ কিরেয় িদত। eর পাশাপািশ aেনক আনছার o সাহাবীরা জীিবত িছেলন, তঁারাo য কােনা 
ভুল সংেশাধন কের িদেত পারেতন। 

আরেবর বাiের iসলােমর pসার 
 ei সােথ আপিন আমােক আেরা বলেত পােরন য, িহজরেতর পের ei 27 বছের iসলাম 

aন ান  দেশ ছিড়েয় পেড়িছল। 13 িহজরীেত দােমs o িসিরয়া দখল করা হেয়িছল। আর 25 
িহজরীেত iসলােমর িবজয়ী সন রা utর তুরেsর আেমিনয়ায় পঁৗেছ িগেয়িছল। 

aেনক সন , pশাসক যারা oi সব দেশ িগেয়িছেলন তঁারা কারআেনর সূরার আয়ােতর 
aংশিবেশষ মুখs কেরিছেলন। তঁারা ঐিতহািসক ঘটনাgেলা জানেতন য, কীভােব কারআেনর 
সংgেহর কাজ r হেয়িছল আর স সmেক তঁারা সেচতনo িছেলন। eমনিক তঁােদর মেধ  কu 
কu তঁােদর জানামেত সব সূরাi মুখs কেরিছেলন। তাহেল আপিন আমােক ei কথা বলেবন, 

eিট aসmব য, মাt 27 িহজরীর মেধ i য- কu কারআেনর য কােনা grtপূণ আয়াত 
পিরবতন করেত পােরন, ei কথা ভাবা aসmব। কারণ, িমসর থেক পারেস , তুরs থেক আরেব 
ei jান ছিড়েয় পেড়িছল। 

আবারo আিম বলেবা য, ‘না’। িকnt আিম আপনােক দিখেয় দব য, আপিন তা িব াস 
কেরেছন। 12 িহজরীেত হযরত যােয়দ িবন সািবত য কারআন সংকিলত কেরিছেলন, আপনার 
কােছ কারআেনর সi পা ুিলিপিট নi, য সmেক বলা হেয়েছ, “যা তামােদর হােত আেছ” 
( )। 

                                                 
6 হািমdlাহ oপের uেlিখত বi , পৃ া xxx (আমার aনুবাদ) 
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eসব িবষয় িব াস করা সmেক eেত কােনা ভুল িকংবা aেযৗিkকতা রেয়েছ, তা বলা যােব 
না। িকnt eবার িবষয়িট যখন আমরা iি েলর ঐিতহািসক সংকলন তিরর iিতহাস পরীkা কির, 
তখন আমরা দিখ য, সখােনo ei eকi যুিk o িব াস রেয়েছ।  

iি েলর সংকলেনর ঐিতহািসক pথম ধাপ 

ei িdতীয় aংেশ আমরা দখেবা য, ী ানরা জােন o িব াস কের য, কীভােব iি ল নািজল 
হেয়েছ, িকnt তা দখার পূেব eটা s ভােব বলা pেয়াজন য, সখুবর বলেত আমরা কী বুিঝ? 
iueনেগিলয়ন (ευανγγλεον)  MÖxK শেbর বাংলা aনুবাদ সখুবর শbিট eেসেছ। আর আরবী 
ভাষায় eেক iি ল ( বেল। ী (א ীয় pথম শতাbীেত gীক iueনেগিলয়ন শbিট 
িনকটpাচ  o আরেবর ী ান জনসাধারেনর মােঝ pচিলত ভাষায় pেবশ কের আর সবেশেষ 
কুরাiশেদর কথ  আরবী ভাষায় eর rপ দাড়ায় iি ল। আর কারআেনo ei iি ল শbিট 
ব বহার করা হেয়েছ। 

eখন p  দঁাড়ায় কী ধরেনর শb, যােক আlাh সখুবর বেলেছন? eিট হেc সi সুখবর য 
ঈসা মসীh  সব মানুেষর পােপর kমা লােভর জন  kু◌ুেশ জীবন কারবানী িদেয়েছন। যঁারা তঁােক 
ক েভাগী নাজাতদাতা িহেসেব তঁার oপর ঈমান আেন, তােদর পাপ kমা করা হয়। আমরা ei 
ধরেনর শbেক বিল, “িতিন আমােদর জন  তঁার জীবন কারবানী িদেয়েছন” “িতিন আমােদর পাপ 
থেক udার করার জন  আমােদর মুিkর মূল  িদেয়েছন। “িতিন হেলন eমন eকজন মষ, িযিন 

জগেতর পাপভার বহন কের িনেয় যান।”  

ঈসা মসীh  িনেজi ei িবষয়gেলা তঁার সাহাবীেদর িশkা িদেয়েছন। হজরত মিথ িলেখেছন, 
“পের িতিন পয়ালা িনেয় কিরয়া আদায় কের তঁােদরেক িদেয় বলেলন, ‘ তামরা সবাi eটা 
থেক পান কর।” মিথ 26:27 আমরা eেক বলেবা, “মতবাদ ক।” 

আমরা eo িব াস কির য, িতিনi কবল ei কাজ করেত পােরন, কারণ, eকজন সৃি কতা-
আlাহ-িপতা, পুt, পাক-rh eকেt চেয়েছন য, পুt-aনnকালীন কালাম- কািলমা (  ,(א
ঈসা মসীh  আসেবন। িতিন মানুষেক udার করার জন  e-কাজ করেবন। আমরা ei কথা িব াস 
কির; কারণ, ঈসা মসীh  ei কথা িশkা িদেয়েছন। তঁার মৃতু র পূেব, িবচােরর আেগ মহা-ঈমাম 
তঁােক িজেjস কেরেছন,  

‘তুিম িক সi মসীহ, পরম ধন জেনর পুt’? ঈসা বলেলন,’আিম স-i’ (মাক 14:61-62)। 

eভােব তঁার িনেজর কথায় ঈসা মসীh  দাবী কেরেছন য, িতিন iবনুlাহ আর আমরা ei 
িdতীয় মতবাদেক বলব, “মতবাদ খ”।  

eখােন িবষয়িট s  কের বলা pেয়াজন য, আমরা িব াস কির না য, কােনা stীর সােথ, 
কােনা সািহবার সােথ aথবা িবিব মিরয়েমর সােথ আlাh র rহািনক সmক আেছ। আমরা 
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কারআেনর, শষ মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা আল-আন আম (গবািদ প ) 6:110 আয়ােতর 
সােথ সmণূ eকমত। যখােন বলা হেয়েছ,  

 “তঁাহার সnান হiেব কীভােব? তঁাহার তা কােনা stী (ছািহবা  א ) নi িতিনi তা 
সমs িকছু সৃি  কিরয়ােছন eবং pেত ক বst সmেক িতিনi সিবেশষ aবিহত।”  

ei ধরেনর িচnা হেc কুফরী। আমরা জািন o িব াস কির য, আlাh র কালাম rহানীভােব 
aনn আlাh র সােথ pথম থেকi eক িছেলন। নতুন িবষয় হেc, ei dিনয়ােত আসার সময় 
িতিন িবিব মিরয়েমর গেভ জn িনেয়িছেলন।  

“মতবাদ ক” o “মতবাদ খ” eকেt আমরা িশkা সmিকত সখুবর বলেত পাির। যেহতু 
আমরা iি ল সংকলেনর ঐিতহািসক ধাপ িবেবচনা করিছ, eজন  মৗিখকভােব pচািরত িশkার 
aেথর পাশাপািশ িলিখত িকতাব কীভােব সংকিলত হেয়েছ স সmেকo আেলাচনা করেবা। 

 সুখবর শেbর িdতীয় aথ pথম aথ থেকi বর হেয় eেসেছ। eিট ঈসা মসীেহর জীবন, মৃতু  
o পুনrtােনর িলিখত িববরণীর জন  ব বহার করা হেয়েছ। ei িলিখত িববরনীসমূহ থেক eিট 
s ভােব জানা যায় য, ঈসা মসীh  লখাপড়া জানেতন। লূক 4:16 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আর িতিন িনেজর রoয়াজ aনুযায়ী িব াম বাের জামাতখানায় গেলন o িকতাব পাঠ 
করার জন  দাঁড়ােলন। ” 

িকnt ei কথাo িঠক য, ঈসা মসীh  িনেজ কােনা সুখবর িকতাব লেখনিন। চারজন আলাদা 
লখক পাক-rh dারা পিরচািলত হেয়, ei dিনয়ায় ঈসা মসীেহর জীবন সুখবর িকতােব িলেখেছন। 
লােকরা তঁােদর লখেকর নাম aনুসাের iি ল শরীেফর ei সব িববরণীেক “মিথ” বা লূক িলিখত 

সুখবর বেল। তেব সমেয়র ধারাবািহকতায় ী ােনরা eেক সখুবেরর চারিট িকতাব বেলন। eর 
aথ ei নয় য, pিতিট লখক তঁােদর িনজs সুখবর িলেখেছন, আসেল ei কথা বুঝােনা হয়িন। 
আসল aথ হেc, আমরা িব াস কির য, ঈসা মসীh  eকিট সখুবর eেনেছন-তা হেc পাপ থেক 
নাজাত কীভােব নাজাত পাoয়া যায়, আর eিট হেc সখুবর। 

সবেশেষ, আর eকিট নাম aবশ i uেlখ করা pেয়াজন, আর তা হেc নতুন িনয়ম বা iি ল 
শরীফ। ei নতুন িনয়ম বলেত eমন eকিট িকতাবেক বুঝায়, যখােন ঈসা মসীেহর জীবন o 
িশkা িনেয় সুখবেরর চারিট িকতাব আেছ, eর সােথ িবিভ n ী ান জামােতর uেdেশ  লখা 
uপেদশ o হদােয়ত রেয়েছ। 

কারআেন ব বhত “iি ল” শbিট s ভােব িলিখত কােনা িকতােবর িবষেয় বেল। িকn eর 
মেধ  ঈসা মসীেহর সাহাবীেদর dারা লখা িকতাবgেলােক নািক কবলমাt ei শb dারা ঈসা 
মসীেহর গাটা জীবন o কাজ সmেক লখা সুখবরেক বুঝায় তা s  কের বলা হয়িন। 

িকnt eখন আমরা পুরােনা pে  আবার িফের যাi য কীভােব সুখবেরর িলিখত িকতাব আমরা 
পলাম। আমরাo বিল য, ei িকতাব আlাh িদেয়েছন। “pকৃত আlাh র লাক তঁােদর লখার 
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সমেয় পাক-rh dারা পিরচািলত হেয়i তা িলেখেছন।” যখন p  করা হয় য, কীভােব আমরা তা 
জািন, আমরাo eর ঐিতহািসক িবকােশর কথা বলেত r কির। 

সখুবর pচােরর r 
ী ানরা জােনন য, ঈসা মসীh  30 বছর বয়েস তঁার কাজ r কেরিছেলন। লূক 3 aধ ায় 

থেক আমরা তা জািন। সখােন লখা আেছ, 

“আর ঈসা িনেজ, যখন িতিন কাজ আরm কেরন, কমেবশী িtশ বৎসর বয়s িছেলন;” (লূক 
3:23)। 

িহজরেতর আেগ হজরত মুহাmদ সmেক কােনা ঘটনা বলার সমেয় মুসলমানরা ei pাচীন 
তািরখ িনধারণ সmেক, িকছুটা eকi ধরেনর সমস ায় ভুেগন। ঈসা মসীেহর বেহশত গমেনর 
পের pথম 300 বছর ধের িবেশষভােব ী ানেদর কu পছn করেতা না, তখন তঁারা িনযািতত 
হিcেলন। সুতরাং, ei কথা s ভােব বলা যায় য, রামীয় কতৃপk সুখবর সmেক কােনা 
িলিখত িববরণী িলেখ রােখনিন। তেব, সুখবর িসপারার মেধ  dেটা সত  রেয়েছ, যা ঈসা মসীেহর 
আনুমািনক জnতািরখ জানেত আমােদর সাহায  কের।  

pথমিট হেc, ঈসা মসীেহর জেnর সময় মহান হেরাদ ehদা pেদেশর রাজা িছেলন (মিথ 
2:1)। আর িdতীয়িট হেc, ঈসা মসীh  যখন তঁার pচার কাজ r কেরন, িপলাত তখনo গভনর 
িছেলন (লূক 3:1, 23)। লাকায়ত iিতহাস থেক জানা যায়, রাজা মহান হেরাদ ী পূব 4 সােল 
মারা যান। আর িপলাত 26 ী ােb গভনর হেয় জrসােলেম আসার পের পেরi ঈসা মসীh  তঁার 
pচার কাজ r কেরন, তাহেল দখা যায় য, তািরখিট সিঠকভােব িনrপন করা হেয়েছ। সুতরাং, 
ঈসা মসীেহর কােজর rর সময় িহেসেব আমরা 26 ী াbেকi আমরা ধের নব।7 

 প ােল াiেনর চারিদেক িগেয় ঈসা মসীh  যখন সুখবর pচার করিছেলন, তখন aেনক লাক 
তঁার কথা েনিছেলন। তঁােক aনুসরণ করার জন  িতিন তঁার াতােদর আhান জািনেয়িছেলন। 
আর তঁারা কu কu তঁােক aনুসরণo কেরিছেলন। কেয়ক মাস পের িতিন িবেশষ pিশkেণর জন  
12জন সাহাবীেক মেনানীত কেরিছেলন।8 ei সাহাবীেদরেক pিরত বলা হয়। ঈসা মসীেহর 
12জন pিরত িছেলন। pিরত aথ যােক পাঠােনা হেয়েছ। ঈসা মসীh  বেহেs আেরাহেনর আেগi 
তঁােদরেক “সুখবর” pচার করার জন  পািঠেয়িছেলন। কারআন শরীেফ pিরতেদরেক “আল-
হাoয়ারী” ( א বলা হেয়েছ। আমরা িdতীয aংেশর pথম aধ (א ায় “খ” ত দেখিছ, 

                                                 
7 আমােদর pচিলত পি কা যা ঈসা মসীেহর জেnর বছর থেক গণনা করা হয়, তা আসেল 550 ী ােb চালু হয়। আমরা eখন 
জািন য, ei পি কা aনুসাের 4 বছর ভুল গণনা করা হেয়েছ। 
8 লূক 6:13 
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হাoয়ারীেদর uc মযাদার কথা কারআেন বলা হেয়েছ। তঁারা আlাh o ঈসা মসীহেক িব াস 
করার জন  aনুpাণীত হেয়িছেলন। আর তঁারা আlাh র সাহায কারীo হেত চেয়িছেলন। 

ঈসা মসীহেক aনুসরণ করার জন  তঁারা তঁােদর সবs ত াগ কেরিছেলন। কu কu মােছর 
ব াবসা ত াগ কেরিছেলন। হজরত মিথ তঁার করআদায়কারীর চাকুরী ত াগ কেরিছেলন। সােড় িতন 
বছর ধের ঈসা মসীেহর সােথ সােথ থেক তঁারা নানা জায়গায় ঘুেরেছন। তঁারা িনেজর কােন ঈসা 
মসীেহর pচার েনেছন, িনেজর চােখ তঁার মােজজা দেখেছন। ঈসা মসীh  যা কেরিছেলন, যা 
বেলিছেলন, তঁারা egেলার সাkী িছেলন। পািপয়াস eকজন আেলম িছেলন। িতিন ী ীয় 
হািদসgেলা 120-130 ী ােbর মেধ  সংকিলত কেরিছেলন। তঁার মেত ঈসা মসীেহর কথাgেলা 
হজরত মিথ িহbr ভাষায় সংকিলত কেরিছেলন।9 

আিম িব াস কির য, ঈসা মসীেহর জীবনকােলi তঁার কথা বা ‘লিগয়া’ হজরত মিথ সংgহ 
করা r কেরন। পের িতিন বা aন  কu ei কথাgেলা পুনিবন াস কেরন; eবং বতমােন iি ল 
শরীেফ যভােব আেছ, সi নমুনায় তা সংকিলত করা হয়। যভােব হজরত যাiদ কারআন 
সংকিলত কেরিছেলন। 

ei লােকরা ঈসা মসীেহর বেহেs যাoয়ার সময় uপিsত িছেলন। pিরত 1:9 আয়ােত 
আমরা পিড় য, 

“ei কথা বলার পর তঁােদর চােখর সামেন ঈসােক বেহেs তুেল নয়া হেলা eবং eকিট 
মঘ eেস তঁােদর দৃি সীমা হ’ ত তঁােক gহণ করেলা-।” ( pিরত 1:9) 

কখন ঈসা মসীেহর ভাiেয়রা, মা o যারা ঈসা মসীেহর িশ া েনেছন o মােজজার সা ী ঁ
িছেলন, তারাo িরতেদর সােথ দািড়েয় িছেলনঁ ঁ ।  

“তখন তঁারা জতুন পবত থেক জrসােলেম িফের গেলন।- নগের পঁৗেছ, তঁারা যখােন 
বাস করিছেলন, সi oপেরর কামরায় গেলন; িপতর, iuেহাnা, iয়াকুব o iিndয়াছ, িফিলপ o 
থামা, বথলময় o মিথ, আl ফেয়র পুt iয়াকুব o জাতীয়তাবাদী িসমাuন eবং iয়াকুেবর 

[ভাi] iহূদা;10 তঁারা সবাi মিহলােদর সে  eবং ঈসার মা মিরয়েমর o তঁার ভাiেদর সে  
eকমেন মানাজাত করেতন। সi সমেয় eকিদন যখন aনুমান eকশ’ কিুড়জন eক জায়গায় 
জেড়া হেয়িছেলন, তখন হজরত িপতর ভাiেদর মেধ  দঁািড়েয় বলেলন, -।” ( pিরত 1:12-
16ক)  

                                                 
9 পািপয়াস 50-60 ী ােbর মেধ  জngহণ কেরন। তখন aেনক লাক যঁারা ঈসা মসীেহর কথা েনিছেলন, o তঁােক িনেজর 
চােখ দেখিছেলন, তঁারা জীিবত িছেলন। পের, বতমান তুরে  িতিন জামােতর িবশপ হেয়িছেলন। 120-130 ী ােbর মেধ  িতিন 
কােনা eক সমেয় Interpretation of the Sayings of the Lord নােম eকিট বi িলেখিছেলন। ei বi থেক 180 ী ােb 

আেলম iেরিনয়াস udৃিত িদেয়িছেলন। আেলম iেরিনয়াস িলেখিছেলন, “পািপয়াস হযরত রাসলূ iuেহাnার কাছ থেক সুখবর 
েনিছেলন আর িতিন পিলকােপর সংগী িছেলন।” িতিন 155 ী ােb শহীদ হেয়িছেলন। oপের uেlিখত  ei কথা বা খৃি য়ান 

হািদসিট “iসনাদ” সহ আেলম iসুিবয়াস তঁার িলিখত “চাচ িহ রী ” ভুলuম 33,4:1 বiেয় uেlখ কেরেছন। 
10 eখােন 11 জেনর নাম আেছ, ehদা isািরেয়াত, হজরত ঈসা মসীহেক ধিরেয় িদেয়িছেলন বেল পের তoবা  কের িনেজ 
আtহত া কেরিছেলন। 
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ei তথ  থেক আমরা ei িসdােn আসেত পাির য, সােড় িতন বছর pচার করার পের ঈসা 
মসীh  যখন বেহেs আেরাহন কেরন, তখন কমপেk 120 জন খাঁিট শিkশালী িব াসী িছেলন, 
যাঁরা তঁােদর িব ােসর কারেণ ঘরবািড় ত াগ কেরিছেলন। 

aন ান  সাkীসমূহ 
ঈসা মসীেহর বােরাজন pিরেতর সােথ হাজার হাজার লাক িছেলন, যঁারা িনেজর কােন ঈসা 

মসীেহর hকুমgেলা েনেছন। তঁারা তঁার মােজজাgেলা িনেজর চােখ দেখেছন। eকবার সারািদন 
pচােরর পের 5000 লােকর সামেন, aসুs o ভূেত পাoয়া লাকেদর সুs করার পের িতিন 5িট 
rিট o 2িট মাছ িনেয় বরকত দান কের 5000 লাকেক পট ভের খেত িদেয়িছেলন। e সমেয় 
বােরা ঝুিড় খাবার বশী হেয়িছল।11 

কমপেk িতন বার ঈসা মসীh  মৃত লাকেক জীিবত কেরিছেলন। pথমবার eক িবধবার 
eকমাt ছেলেক িতিন জীিবত কেরিছেলন। িdতীয়বার িতিন eকজন ihদী নতার মেয়েক জীিবত 
কেরন। তৃতীয়বার িতিন বৎফগী gােমর eকজন grtপূণ মানুষ লাসারেক মৃতু  থেক জীিবত 
কেরন।  

10ম িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা মািয়দার 5:110 আয়ােত ঈসা মসীেহর ei সুsতা 
দানকারী kমতার কথা বলা হেয়েছ। eখােন বলা হেয়েছ,  

 “জnাn o কু  ব িধgsেক তুিম (ঈসা মসীহ) আমার aনুমিতkেম িনরাময় কিরেত eবং 
আমার aনুমিতkেম তুিম মৃতেক জীিবত কিরেত।” 

িলিখত সুখবেরর তেথ র oপর িভিt কের আমরা বলেত পাির য, ঈসা মসীh  কমপেk 900-
1000 মােজজা কেরেছন। যgেলা pায় 15000 eরo বশী লাক িনেজর চােখ দেখেছন। eর 
সােথ আরo 86000 aসুs রাগীেদর বnুরা o পিরবােরর লােকরা সi মােজজাgেলার কথা 
জানেতন। তঁারা সাk  িদেয়েছন য, যঁারা eক সমেয় aসুs িছেলন, aথবা মৃত িছেলন, eখন তারা 
সুs হেয়েছন।12 eর aথ হেc, সi সমেয় সi দেশর pিত 20 জন লােকর মেধ  eকজন ঈসা 
মসীেহর কথা জানেতন। 

ei grtপূণ তথ  জানার pেয়াজন ei কারেণ য, pচুর সংখ ক লাক যারা ঈসা মসীেহর 
kমতার সাkী িছল, তােদর বুঝার জন  য পরবতীেত কী ঘটেছ? ঈসা মসীেহর বেহশত 
আেরাহেনর 10 িদন পর, প াশtমী ঈদ বা ঈdল খিমs সীেমর িদেন ঈসা মসীেহর সাহাবীরা 
মতবাদ ক pচার কেরিছেলন। আর eর ফেল eকিদেনi 3000 লাক িব াসী হেয়িছেলন। pিরত 
িকতােব বলা হেয়েছ,  

                                                 
11 iuেহাnা 6:1-10 
12 সmুণ মােজজার তািলকা o সথেন িনেজর চােখ সi সােজজাgেলা দেখিছেলন, তঁােদর সংখ া জানার জন  পিরিশ  -ক 
দখুন। 
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পের ঈdল খিমs সীেমর িদন তঁারা সবাi eক জায়গায় জমােয়ত িছেলন। তখন িপতর 
eগােরাজেনর সােথ দঁািড়েয় জাের তােদর কােছ oয়াজ করেলন, “ হ iসরােয়েলরা, ei 
কথাgেলা শান। নাসরতবাসী ঈসা কুদরিত কাজ, মােজজা o িনশানাসমহু dারা তামােদর কােছ 
আlাh কতকৃ pমািণত মানষু; তঁারi dারা আlাh তামােদর মেধ  ঐ কাজgেলা কেরেছন, যমন 
তামরা িনেজi জােনা; সi লাকেক আlাh র আেগ থেক যা জানেতন সi িনিদ  পিরকlনা 

aনুসাের তামােদর হােত তুেল দoয়ার পর, তামরা তাঁেক d েলাকেদর হাত dারা সিলেবর 
oপর হত া কেরছ। িকnt আlাh মৃতু  যntণা থেক মুk কের তঁােক জীিবত কেরেছন; কারণ 
তঁােক আটেক রাখার সাধ  মৃতু র িছল না” ( pিরত 2-1, 14ক, 22-24)। 

eিট s  য, ei udৃিত আর গাটা aধ ায় জুেড়i হজরত িপতর ভাষণ দয়ার সমেয় িনি ত 
িছেলন য, ei াতারা ঈসা মসীেহর কাজ o মােজজার কথা জানেতন আর তারা তা AsীকারI 
করেত পারেবন না। আর যখন হজরত িপতর তঁার oয়াজ শষ করেলন, তখন লাকেদর মধ  থেক 
pচুর সাড়া পাoয়া িগেয়িছল। তঁারা জানেত চেয়িছেলন, eখন তঁারা কী করেবন? হজরত িপতর 
বেলিছেলন,  

“তoবা কেরা eবং তামরা pেত েক তামােদর পাপ kমার জন  ঈসা মসীেহর নােম 
তিরকাবnী gহণ কেরা; তাহেল পাক-rhূপ িনয়ামত লাভ করেব।  

-তখন যারা তঁার কথা gহণ করেলা, তারা তিরকাবnী gহণ করেলা, আর তােত সিদন 
pায় িতন হাজার লাক তাঁেদর সােথ যাগ িদেলা ( pিরত 2:38 o 41)।”  

জনsমেk মতবাদগত সখুবর বা ডকি নাল গসেপেলর eিট িছল সাহাবীেদর pথম pচার। 
eিট ঈসা মসীেহর বেহশত আেরাহেনর 10 িদন পের 30 ী ােb ঘেটিছল। আর সিদন 3000 
লাক eকিদেনi ঈসা মসীহেক নাজাতদাতা িহেসেব তঁার oপর ঈমান eেনিছেলন। 

কন আিম ei সব িবষয় আেলাচনা করিছ? কারণ, হেত পাের, eিট eমন সময়কােল বলা 
হেc যখন মুসলমানরা িব াস কেরন য, আমরা িকতাবুল মাকাdেস রদবদল কেরিছ। সুতরাং, 
আমরা কারআন সmেক য p  কেরিছ, সুখবর সmেক সi eকi p  করেত চাi। কীভােব 
আমরা ী ানরা জািন য, সখুবর যথাযথভােব pচার করা হিcল, যখন মাt 120 জন aটল 
িব াসী িছেলন। হেত পাের ঈসা মসীেহর সােথ প ােল াiেনর িবিভn জায়গায় ঘুেড় বড়ােনার 
সমেয় হজরত মিথর সংgহ থেক কেয়ক টুকরা পিপরাস কাগজ হািরেয়িছল। aথবা কােনা 
বািড়েত থাকার সমেয় কােনা প  eকিট পৃ া খেয় ফেলিছল। কীভােব আমরা ী ানরা জািন য, 
সখুবেরর িশkার কােনা পিরবতন করা হয়িন। 

আমরাo ei কথার utের বলেত পাির য, ঈসা মসীেহর umেতরা তঁার কথা মুখs কের 
রাখেতন। যিদo ei কথা সিত  য, িতিন তঁার কথা মুখs করার জন  সরাসির কােনা hকুম 
দনিন। d’ টা কারেণ আমরা ei কথা বলেত পাির য, সবার আেগ বিল য, ihদীরা তঁােদর 

eকিট pচিলত pথা (যা eখনo তঁারা কেরন) aনুসাের, তঁারা uৎসাহ িনেয় তঁােদর িকতােবর 
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আয়াত মুখs করেতন। তঁারা িচরাচিরত pথা aনুযায়ী িকতােবর মুখs কের রাখেতন। eকজন ihদী 
ছাt তার িশkক বা রিbর িশkা sরেণ রাখেতা। িমশনায় বলা হেয়েছ, eকজন ভােলা ছাt 
িসেমেnর pেলপ দoয়া চৗবাcার মেতা, য eক িবnু পািনo বাiের পড়েত দয় না (আেবাথ 
11:8)। 

িdতীয়তঃ e িবষয়িট aবশ i আসা মসীেহর িনেmর কথাgেলার kেt আেরাপ করা যেত 
পাের। 

 “আর তামরা কন আমােক “ হ pভু, হ pভু, ” বেল ডােকা, aথচ আিম যা যা বিল, তা 
কেরা না? য আমার কােছ eেস আমার কথা েন পালন কের, স কার মেতা তা আিম 
তামােদরেক জানািc। স eমন eক লােকর মেতা য ঘর তিরর জন  মািট গভীর কেরা গত 

করেলা o পাথেরর oপের িভিt গঁাথেলা; পের বন া eেল সi ঘের পািনর sাত বেগ বiেলা, 
িকnt তা হলােত পারেলা না, কারণ, তা শk কের তির করা হেয়িছল। 

 িকnt য েন পালন না কের, স eমন eক লােকর মেতা, য মািটর oপের, িভিt ছাড়াi 
eক ঘর তির করেলা; পের পািনর sাত বেগ সi ঘের লাগেলা, আর aমিন তাহা পেড় গল 
eবং তখিন সi ঘরটা পেড় eেকবাের ংস হেয় গল। (লূক 6:46-49)  

যিদ আপিন ঈসা মসীেহর eকজন সাহাবী হেতন eবং ei কথাgেলা নেতন, আপিন িন য়i 
ঈসা মসীেহর কথাgেলা মুখs করার চ া করেতন, যন আপিন তা পালন করেত পােরন; আর 
যােত তঁার কথাgেলা হািরেয় ন  হেয় না যায়। 

আর সবেশেষ, আমরাo utর িদেত পাির য, ঈসা মসীh  যখন িশkা িদিcেলন, তখন তঁার 
সাহাবীরা সখােন uপিsত িছেলন। আর য কােনা ভােবi হাক ঈসা মসীh  তঁােদর সােথ িছেলন 
eবং িতিন 4 বছর ধের তঁােদর সংেশাধন করেত পারেতন। বেহেs আেরাহন করার 10 িদন 
আেগo িতিন তঁার সাহাবী হজরত িপতেরর সােথ কথা বেলিছেলন। িকnt আমরা তা pমাণ করেত 
পাির না। eর aথ হেলা, আমােদর হােত মূল পা ুিলিপ নi, হজরত মিথর িনেজর হােত লখা 
আlাh র কালাম aথবা হজরত িপতেরর pথম oয়ােজর কােনা টপ আমােদর কােছ নi। িকnt 
আমরা ei কথা িব াস কির। আর eিট হেc pাথিমক aনিুমত িবষয়। 

ঈসা মসীেহর বেহশত গমেনর সময় থেক  
িলিখত pথম পা িুলিপর লখার সময়কাল 

পরবতী কেয়ক মাস ধের িব াসীেদর সংখ া kমাগতভােব বৃিd পািcল। ঈসা মসীেহর নােম 
হজরত িপতর o হজরত iuেহাnা eকিট মােজজা দখােনার পের হজরত লূক িলেখেছন,  

“তবু যাহারা কথা িনয়ািছল, তাহােদর মেধ  aেনেক ঈমান আিনল; তাহােত পুrষেদর সংখ া 
pায় পঁাচ হাজার হiল ( pিরত 4:4)। 
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pিরতেদর gফতার করা হেয়িছল, আর ihদী নতারা তােদর hকুম িদেয়িছল, িকnt “আর 
তঁারা pিতিদন বায়তুল মাকাdেস o বািড়েত নিসহত করেতন eবং ঈসা-i য মসীহ, ei সুখবর 
তবিলগ করেত লাগেলন ( pিরত 5:42)। eর ফেল চারিদেক “আর আlাh র কালাম ছিড়েয় পড়ল 
eবং জrসােলেম umতেদর সংখ া খবুi বাড়েত লাগেলা; আর ঈমামেদর মেধ o aেনেক ঈমান 
আনেলা” ( pিরত 6:7)। 

প ােল াiেনর বাiের ী  ধেমর pসার 
হজরত িপতর যখন প াশtমী ঈেদর িদেন মতবাদ সmিকত সখুবর বা Doctrinal Gospel 

pচার করিছেলন, নানা জািত থেক pচুর ihদী সখােন সমেবত হেয়িছল। হজরত লূক তােদর 
সmেক িলেখেছন,  

“ঐ সমেয় আকােশর িনেচ সকল জািত হiেত আগত ধািমক ihদী লােকরা, জrসােলেম 
বাস করিছেলন। পাথীয়, মাদীয় o eলমীয় লাক eবং িমসপতািময়া, iহূদীয়া o কাpাদিকয়া, 
পn o আিশয়া, ফrিগয়া o পাmুিলয়া, িমসর, eবং িলিবয়া দেশর কুিরিনর কাছাকািছ 
eলাকাবাসী eবং িবেদশী রামীয়, িক ihদী িক ihদী ধমgহণকারী লাক, eবং িkতীয় o 
আরববাসী য আমরা, আমােদর িনজ িনজ ভাষায় oেঁদরেক আlাh র মহৎ মহৎ কােজর কথা 
বলেত নিছ।” ( pিরত 2:5, 9-11) 

 হজরত িপতেরর pচার o aন ান  সাহাবীেদর সাk  নার পের তঁােদর মেধ  aেনেকi িব াস 
কেরিছেলন। পের তঁারা iরাক, iরান, রাম o আরব দেশ িফের িগেয় িনেজেদর লাকেদর কােছ 
সুখবর pচার কেরিছেলন। 

তারপর, প ােল াiেন ী ানেদর িবrেd িনযাতন r হয়। তঁােদর মেধ  কu কu শহীদ 
হেয়িছেলন। aন রা ehিদয়া o utের সমরীয়ােত পািলেয় িগেয়িছেলন। “তখন যারা ছিড়েয় 
পেড়িছল, তারা চারিদেক সফর কের সুখবেরর কথা তবিলগ করেলা।” হজরত িফিলপ eকজন 
iিথoিপয়াবাসী লােকর কােছ pচার কেরিছেলন। িতিন সুখবর iিথoিপয়ােত িনেয় িগেয়িছেলন 
( pিরত 8 aধ ায়)। 

হজরত সৗল যঁার নাম পরবতীকােল pিরত পৗল হেয়িছেলন, িতিন ী ানেদর oপর িনযাতন 
করার জন  িসিরয়ার দােমে  যেত চেয়িছেলন; কারণ, সখােন iেতামেধ i ী ান িছল ( pিরত 
9 aধ ায়)। aন  িব াসীরা িনযাতেনর ফেল চারিদেক ছিড়েয় পেড়িছেলন, তঁােদর সmেক বলা 
হেয়িছল,  

“যারা ছিড়েয় পেড়িছল, তারা ফনীিকয়া ( সার o িসেদান), সাipাস o পের সাipাস o 
কিুরনীর (িলিবয়া) লােকরা utর িসিরয়ার আিnয়িখয়ােত (eখন দিkণ তুর ) eেস pভু ঈসার 
িবষেয় সুখবর তবিলগ করেলা।” ( pিরত 11:19-20)। 
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 pিরত িসপারার ei 11 rকুেতi রাম সমরাট kিদেয়র আমেলর eকিট dিভেkর কথা বলা 
হেয়েছ। িতিন 41 ী ােb িসংহাসেন আেরাহন কেরিছেলন। সতরাং, আমরা ধের িনেত পাির য, 
pথম 12-15 বৎসর pচােরর ফেল ী  ধম ei সব দেশ ছিড়েয় পেড়িছল। 

পরবতী কেয়ক বছের, 49 ী ােbর মেধ i ei মতবাদসmিকত সখুবর তরু  o gীেস ছিড়েয় 
পেড়িছল; eবং আমরা িকতাবুল মাকাdেসর বাiের থেকi ei িবষেয় সাk  পাi য, 
iেতামেধ i রােম ী ানরা িছেলন। য বৎসর সmাট kািদয় রােম ihদী o ী ানেদর oপর 
িনযাতন r কেরন সi কথা রামীয় ঐিতহািসক সােয়টিনয়াস uেlখ কেরেছন। 120 ী ােb 
িতিন িলেখেছন,  

 “িk াস (মসীেহর gীক pিতশb) িনেয় ihদীরা বারবার গালমাল করার জন  pেরাচনা 
িদিcল, eiজন  িতিন (সমরাট kািদয়) তােদরেক রাম থেক বর কের িদেয়িছেলন।13  

pিরত িসপারার 18:1-2 আয়ােত হজরত লূক eকi কথা বেলেছন, িতিন িলেখেছন,  

 “aতঃপর পাuলুস eেথn থেক রoনা হেয় কিরেn eেলন। আর িতিন আিkলা নােম eক 
ihদীর দখা পেলন; iিন জািতেত পnীয়, alিদন আেগ তঁার stী িpিslার সােথ iতািলয়া 
থেক eেসিছেলন, কারণ kািদয় সমs ihদীেক রাম থেক চেল যেত hকুম িদেয়িছেলন।”  

ei dেটা সাk  থেক ei কথা s ভােব বুঝা যায় য, রােম aেনক ihদীরা ী ান 
হেয়িছেলন আর তঁােদর সাk  aিব াসীেদর kুd কের তুেলিছল আর eজেন i তারা গালমাল 
কেরিছল। 

eভােব 4 ী ােb বা ঈসা মসীেহর pচােরর 23 বছেরর মেধ i সমs ভূমধ সাগরীয় eলাকায় 
eবং তারপর পি েম আর সবেশেষ তা সুদূর রােম িগেয় পঁৗেছিছল। ei সমেয়র মেধ  হাজার 
হাজার eমনিক বলা যায়, লাখ লাখ লাক িব াসী হেয়িছেলন।  

িdতীয় ঘটনািট pিরত িকতােবর eকi aধ ােয় বলা হেয়েছ, যা আেরা সিঠকভােব সময় িনেদশ 
কেরেছ। ei আয়াতgেলােত বলা হেয়েছ,  

 “ সখােন িতিন দড় বৎসর থেক তােদর মেধ  আlাh র কালাম তািলম িদেলন। আর 
গািlেয়া যখন আখায়ার গভনর, তখন ihদীরা eকেযােগ পৗেলর িবrেd uঠেলা o তঁােক 
আদালেত িনেয় িগেয় বলেলা-” ( pিরত 18:11-12)। 

ei কথা লখার জন  ei শতাbীর rেত aেনক পি েতরা eকজন ঐিতহািসক িহেসেব 
হজরত লূেকর িব sতার oপর p  তুেলিছেলন। তঁারা বেলিছেলন য, গািlেয়া নােম কu িছেলন 
না। ei সােথ তঁারা জার িদেয় ei কথাo বেলেছন য, রামান uপািধ pা-কনসাল বা গভনর 
কবল গাoল-eর kেt ব বহার করা হেয়েছ। eসব আkমণাtক লখার পের gীেসর ডলিফ 

নগরীেত eকিট পাথেরর টুকরা পাoয়া িগেয়িছল। যােত লখা আেছ, “আমার লুিসয়াস জুিনয়াস 
                                                 

13 Life of Claudius 25,4 
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গািlেয়া, আমার বnু eবং আখায়া pেদেশর pা-কনসাল, িহেসেব -”। 63 ী াে  ei িলিপ 
খাদাi কের লখা হেয়িছল।” 

aন ান  uৎস থেক আমরা জািন য, গািlেয়া জুলাi মােসর eক তািরেখ তঁার কাযভার gহণ 
কেরিছেলন। আর pাকনসাল বা গভনর িহেসেব িতিন eক বছর দািয়t পালন কেরিছেলন। eভােব 
eিট s  বুঝা যায় য, গাoল ছাড়াo গািlেয়া নােম আেরা eকজন গভনর িছেলন। হজরত পৗল 
52 ী াb পযn কিরn শহের িছেলন। আর e থেক pমািণত হয় য, হজরত লূক eেকবােরi 
সিঠক o সত  iিতহাস বণনা কেরেছন। 

55 ী ােbর িদেকর কােনা eক সমেয় iিফেষ থাকার সমেয় হজরত পৗল কিরn জামােতর 
কােছ আবার eকিট িচিঠ িলেখিছেলন। ী ানরা eেক 1ম কিরnীয় বেল uেlখ কেরন। িকতাবুল 
মাকাdস িবশারদরা ei িচিঠ লখার সময়কাল সmেক eকমত, আর আমরা dেটা aংেশ িকছুটা 

িবশদভােব eিট পরীkা কের দখেবা। ei aংশটুকুেত বলা হেয়েছ,  

 “ পৗল, আlাh র icানুসাের ঈসা মসীেহর আhানpাp সাহাবী - কিরেn aবিsত আlাh র 
জামােতর খদমেত, আমােদর িপতা আlাহ eবং pভু মসীh  হiেত রহমত o শািn তামােদর 
uপর নািজল হাক।-আlাহ িব s, িযিন তঁাহার পুt আমােদর pভু ঈসা মসীেহর সহেযাগীতার 
জন  তামােদরেক ডেকেছন” (1 কিরnীয় 1:1, 2ক, 3, 9)। 

“ভাiেয়রা, তামােদরেক সi সুখবর জানািc, য iি ল (মতবাদ ক) তামােদর কােছ pচার 
কেরিছ, যা তামরা gহণo কেরছ, যােত তামরা দঁািড়েয় আছ; আর তার dারা, আিম তামােদর 
কােছ য-কথােত সুখবর তবিলগ কেরিছ, তা যিদ ধের রাখ, তেব নাজাত পাc- 

আিম তামােদর কােছ ei িশkা িদেয়িছ eবং eটা িনেজo পেয়িছ য, িকতাব মাতােবক 
মসীh  আমােদর পােপর জন  iেnকাল করেলন o তঁােক কবর দoয়া হেয়িছল, আর িকতাব 
মাতােবক িতিন তৃতীয় িদেন uেঠেছন;  

আর িতিন কফােক,  
পের সi বােরাজনেক দখা িদেলন; 
পের eকবাের পাঁচশ’র বশী ভাiেক দখা িদেলন, তােদর বশীরভাগ লাক আজ পযn 

জীিবত আেছ, িকnt কu কu মের িগেয়েছ। 
 তার পের িতিন iয়াকবুেক, পের সব সাহাবীেক দখা িদেলন। সবার শেষ জেnিছ য আিম, 

সi আমােকo দখা িদেলন।                                                     (1 কিরnীয় 15:1-8) 

আপনারা লk  কেরেছন য, কতgেলা শbেক গাঢ় করা হেয়েছ। যখন আমরা ei শbgেলােক 
লk  কির, আমরা দিখ য,  

হজরত পৗল “মতবাদ ক” িব াস কেরেছন, aথাৎ ঈসা মসীh  আমােদর পােপর জন  
মেরেছন, আর তৃতীয় িদেন মৃতু  থেক জীিবত হেয় uেঠেছন।  

িতিন “মতবাদ খ” aনুসাের িব াস কেরেছন য, ঈসা মসীh  হেলন iবনুlাহ।  
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52 ী ােb যখন িতিন তঁােদর কােছ িছেলন, ei সমেয় িতিন তঁােদর কােছ ei মতবাদ 
সmিকত সখুবর বা doctrinal gospel মৗিখকভােব pচার করেতন, যন তঁারা নাজাত পেত 
পােরন। eখন িতিন 55 ী ােb কিরnীয় জামােতর কােছ লখা িচিঠেত eকi িবষয় uেlখ 
কেরেছন। 

হজরত মিথ সmবতঃ ঈসা মসীেহর ei dিনয়ােত থাকার সমেয় আlাh র কালাম িলেখিছেলন। 
আর হজরত লূক বেলিছেলন য, “pথম হiেত যঁারা sচেk দেখেছন eবং কালােমর খদমত 
কেরেছন, তঁারা আমােদর কােছ সমs িকছু জািনেয়েছন, সi িবষয়াবলীর িববরণ িলখেত aেনেক 
হাত িদেয়েছন।”14 কিরnীয়েদর কােছ লখা pথম িচিঠ, নতনু িনয়েমর pথম aংশ যখােন 
সুিনিদ ভােব সমেয়র কথা uেlখ করা হেয়েছ। সুতরাং, নতুন িনয়েমর aন  িকছু aংশ িকছুটা 
আেগi লখা হেয়িছল।15 আমরা িন য়তার সােথ বলেত পাির য, যখন হজরত পৗল oপেরর 
dেটা aনুেcদ (সখুবেরর মতবাদ বা ডকি নাল গসেপল) িলেখিছেলন, যা pধানতঃ বশীরভাগ 
সমেয় 25 বছর ধের 55 ী াb পযn মৗিখকভােবi pচার করা হিcল, তা eখন িলিখত সখুবের 
rপ িনল। iিতহাস থেক জানা যায় য, বতমান সময় পযn তা aপিরবতনীয়rেপ pচািরত হেয় 
আসেছ।  

1 নং ছিবেত পিপরােসর oপর লখা 1 কিরnীয় 14 o 15 aধ ােয়র পা ুিলিপ আপিন পেরর 
পৃ ায় দখেত পােবন। eিট আয়ারল ােnর চ ারিবuিট gnাগাের সংরিkত আেছ। ei পা িুলিপর 
আয়াত 200 ী ােbর িদেক লখা হেয়িছল। আর eিট বতমােন আধুিনক aনুবােদর িভিt িহেসেব 
কাজ করেছ। 

 সুতরাং, ei p gেলােক aবশ i আবারo করা যায়। ei সমেয়র মেধ  কীভােব আমরা 
জানেত পাির য, সখুবর সmণূ aপিরবতনীয়ভােব pচািরত হিcল। হয়েতা কu িকছু aংশ ভুেল 
িগেয়িছল? হয়েতা কu িকছু aংশ ভুেল িগেয়িছল। হেত পাের য, ঈসা মসীh  কাuেক মৃতু  থেক 
জীিবত কেরনিন; eবং িমেথ  দাবী কেরেছন, “আিম পুনrtান o জীবন”? হেত পাের ঈসা মসীh  
বেহেs আেরাহন কেরনিন। কীভােব আমরা জানেত পাির য, সখুবর পিরবতন করা হয়িন?  

আর আমরাo eর utের বলেত পাির য, “ঈসা মসীেহর বেহেs আেরাহেনর পর 25 বছর 
ধের সmবতঃ সখুবেরর grtপণূ কােনা পিরবতন হয়িন। ঈসা মসীেহর কথাgেলা তঁারা মুখs 
কেরিছেলন। যিদ কােনা িব াসী কােনা aংশ ভুেল যেতন, তেব aন রা তা sরণ কিরেয় িদেতন। 
eছাড়াo বলা যায় য, হজরত iuেহাnা, হজরত িপতর, হজরত iয়াকুব, হজরত পৗল o aন ান  
িবেশষ বােরাজন সাহাবী ঈসা মসীেহর কথার সত তা aন েদর sরণ কিরেয় দবার জন  জীিবত 
িছেলন। আর হাজার হাজার লাক সi সমেয় বেঁচ িছেলন, যঁারা ঈসা মসীেহর মােজজা িনেজর 
চােখ দেখিছেলন। তাi iি ল শরীেফর কােনা grtপূণ aংশ পিরবতন করা, য-কারo পেk 

                                                 
14 লুক 1:1-2 
15 aেনক আেলম িব াস  কেরন য, হজরত মাক িলিখত সুববর eবং iয়াকুব িসপারা 50 ী ােbর িদেক লখা 
হেয়িছল, িকন' eর কােনা pমাণ নi। 
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eেকবােরi aসmব িছল। iি ল শরীেফর বাণী রাম থেক পূবিদেক িসিরয়া আর তুর  থেক 
দিkেণ িলিবয়া পযn চারিদেক ছিড়েয় পেড়িছল। 

 
ছিব-1 

200 ী ােbর (মূল পা িুলিপর 145 বছর পের) পিপরাস P 46 
eকi পৃ ার d’পােশi 1 কিরnীয় 14:34খ-15:15ক আয়াত দখােনা হেয়েছ। eখােন মসীেহর eক বা eকািধক 

সাহাবীর কােছ 5বার দখা দoয়ার কথা বলা হেয়েছ। 
চ ারেবিট লাiেbরীর aনুমিতkেম ছাপােনা হেলা। 

আমরা িব াস কির য, কিরnীয়েদর কােছ লখা হজরত পৗেলর pথম িচিঠ সিঠক। eমনিক 
যিদo আমােদর হােতর মেধ  িচিঠিটর কােনা মূল পা ুিলিপ নi। আমরা eo িব াস কির য 
pিরত িসপারায় হজরত লূক য iিতহাস িলেখেছন তা িব াসেযাগ  iিতহাস; কারণ, িতিন পাক-

rh dারা পিরচািলত হেয় িলেখেছন। আেরা বলা যায় য, তঁার লখা iিতহাস রামীয় ঐিতহািসকরা 
সমথন কেরেছন; eবং দিলল dারা o পুরাতttীয় uৎকীণিলিপ dারা egেলা আমরা িনেজরা আজo 
দখেত পাির।  
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খ. কারআন o িকতাবলু মাকাdেসর চড়ূাn সংকলন  

খ. হজরত যােয়দ িবন সািবত o তাঁর কিমিট dারা সংকিলত কারআন 
হজরত যােয়দ িবন সািবত o তঁার কিমিট dারা কারআন সবpথম সংকিলত হেয়িছল। আেগর 

aংেশ আমরা দেখিছ য, হজরত আবু বকেরর সমেয় সরকারী কারআেনর pথম pামাণ  aনুিলিপ 
সংকিলত হেয়িছল। aবশ , সi সমেয় aন  লাকেদর কােছo কারআেনর পা ুিলিপ িছল। হয় 
তঁারা িনেজরা হজরত মাহাmেদর কাছ থেক েন তা িলেখিছেলন, aথবা তঁারা যঁােদর কােছ ei 
সূরার সংgহ িছল, তঁােদর কাছ থেক সূরাgেলা সংgহ কের eেন কারআেনর aনুিলিপ তির 
কেরিছেলন।  

eঁেদর মেধ  সবেচেয় সুপিরিচত ব িkেদর মেথ  eকজন হেলন হজরত আb ুlাহ iবেন মাসুদ। 
িতিন হজরত মাহাmেদর ব িkগত সবক িছেলন। িতিন বদর o ohেদর যুেdo aংশ িনেয়িছেলন। 
িতিন দাবী কেরেছন য, সরাসির হজরত মাহাmেদর মুখ থেকi 70িট সূরা িতিন িশেখিছেলন। 
আর হািদেস বলা হেয়েছ য, যঁারা কারআন িব dভােব িশkা িদেতন, িতিন তঁােদর মেধ  eকজন 
িছেলন। ei কথা সবাi জােন য, তঁার সংকিলত কারআন eকটু আলাদা িছল। eকজন আনসার 
িহেসেব হজরত মুহাmদ মিদনায় আসার পর িতিন তঁার সিচব িহেসেব কাজ কেরেছন। হজরত 
uবাiেয়র হsিলিখত কারআেনর সংgেহ 2িট সূরা হজরত oসমােনর সংকিলত কারআেন িছল 
না। ei সূরা dেটা হেc, সূরা আল-কাuল eবং সূরা আল-হািফজ, eর সােথ সূরা 10:24 আয়ােত 
মানুেষর লােভর িবষেয় শেষ য-কথা বলা হেয়েছ, তাo িছল না। হজরত oসমােনর সরকারী 
pামাণ  কারআেনর aনুিলিপ তির হoয়ার আেগ, হজরত oবাiর সংকিলত আয়াতসমূহ 
বশীরভাগ িসিরয়ায় ব বhত হেতা। আর হজরত oবাi সmবতঃ হজরত oসমােনর িনেদেশ 

সরকারী pামাণ  পা ুিলিপ তির করেত হজরত যােয়দ িবন সািবতেক সাহায  কেরিছেলন। 

ei diজন লােকর পাশাপািশ iসলােমর iিতহাস o হািদস থেক জানা যায় য, কারআেনর 
pাথিমক সংgহ হজরত আলী iবেন আবু তািলেবরo িছল। িতিন হজরত মাহাmেদর জামাতা 
িছেলন। িতিন সূরা নািজেলর সমেয়র kম aনুসাের সূরাgেলা সািজেয়িছেলন। িতিন সূরা 'আলাk 
(ঘনীভূত শািনত বা রkিপ ) 96 নং সূরা pথেম রেখিছেলন। হজরত iবেন আbাস, যঁার 
হsিলিখত কারআন সংকলেনর কথা হজরত আল-সুখুিত uেlখ কেরেছন (iতকান 154)। িতিন 
হজরত uবাiেয়র সংকিলত 2িট সূরা তঁার সংকিলত কারআেন anভূk কেরিছেলন (iতকান 
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154) eবং মানুেষর লােভর িবষেয় আয়াতিটo তঁার সংকিলত কারআেন িছল (সিহ মুসিলম, 1. 
258, 286)।1 

আমরা িনেmর হািদেস দখেবা য, ei সব সংকলেনর মেধ  পাথক  eত বশী িছল য, 
iরােকর মুসল থেক আগত মুসলমান সন রা হজরত iবেন মাসুেদর সংকলন আর িসিরয়ার 
সন রা হজরত oবাiেয়র সংকিলত আয়াতেক aনুসরণ কেরেছ। eমনিক তঁারা পর রেক িমেথ  

বলার জন  aিভযুk কেরেছ। 

হজরত hজায়ফা iবেন আল-iয়ামান যখন আেমিনয়া o আজারবাiজান িবজেয়র যুেd জিড়ত 
িছেলন (25 বা 30 িহজরী) তখন সমস ািট eত মারাtক হেয়িছল য, হজরত hজায়ফা iবেন 
আল-iয়ামান ভিবষ েত কী ঘটেব স িবষেয় হজরত oসমানেক সতক কেরিছেলন। িনেmর হািদেস 
তা uেlখ করা হেলাঃ  

হজরত hজায়ফা হজরত oসমানেক বেলিছেলন, ” হ আিমrল মােমিনন, লাকেদর সmেক 
সাবধান।”  

িতিন utের বলেলন, “তুিম কী বলেত চাo?” 

হজরত hজায়ফা বলেলন, “আিম আেমিনয়ার িবrেd aিভযােন aংশ িনেয়িছলাম, আর 
সখােন iরাকীেদর পাশাপািশ িসিরয়ার লােকরা িছল। িকnt িসিরয়াবাসীরা হজরত oবাi uবেন 

কাব সংকিলত কারআন পাঠ কের আর iরাকীরা তা কখেনা েনিন, সুতরাং, iরাকীরা 
িসিরয়াবাসীেদর aিব ােসর জন  দাষােরাপ কেরেছ। eকiভােব iরাকীরা হজরত iবেন 
মাসুেদর সংকিলত কারআন aনুসরণ কের, তারা eমন িকছু পাঠ কের যা িসিরয়ার লােকরা 
কখেনা েনিন। আর িসিরয়ার লােকরা iরাকীেদর aিব ােসর জন  aিভেযাগ কের। ী ান o 
ihদীেদর মেতা িকতাব িনেয় মতেভদ সৃি  হoয়ার আেগi eেদর িবরত কrন।” 

ei কথা aনুসাের হজরত oসমান িবিব হাফজার কােছ িগেয় বলেলন, “আমােদরেক 
কারআেনর সi পাতাgেলা িদন, যন আমরা তা aনুিলিপ তির করেত পাির। তারপর আিম 
সi পাতাgেলা আপনার কােছ ফরত পািঠেয় দব।” িবিব হাফসা সi কথা মেতা সgেলা 

হজরত oসমােনর কােছ িদেয়িছেলন। তারপর, িতিন হজরত যােয়দ িবন সািবত, হজরত 
আbুlাহ iবেন আল-যুবাiর, হজরত সাiদ iবেন আল-আস eবং হজরত আb্ু lাহ iবেন হািরস 
iবেন িহশামেক কারআন সংকলন করার জন  hকুম দন। আর তঁারা কারআেনর eকিট 
সংকলন তির কেরন। আর হজরত oসমান ei িতনজন কুরাiেশর িমিলত দলেক বেলন য, 
তামরা eবং হজরত যােয়দ িবন সািবত যখন কারআেনর কােনা aংশ সmেক eকমত হেত 

পারেব না, তখন তামরা কুরাiশেদর আ িলক ভাষায় তা িলখেব, কারণ, কারআন সিত  সিত  
কুরাiশেদর কথ  ভাষায়i নািজল হেয়েছ।” আর তঁারা তাi করেলন। কারআেনর পাতাgেলা 

                                                 
1 ei aংেশ বিণত বশীরভাগ তথ  আথার জফরী , i জ িbল, লiেডন,1937 ী ােb pকািশত Materials for the History 
of the Text of the Qur'an বi থেক নয়া হেয়েছ। 
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aনুিলিপ তির করার পর িতিন সgেলা িবিব হাফসােক ফরত িদেয়িছেলন। আর িতিন pিতিট 
eলাকায় তঁােদর dারা সংকিলত কারআেনর aনুিলিপ পািঠেয় িদেয়িছেলন। ei সােথ িতিন 
hকুম িদেয়িছেলন, ei কারআন ছাড়া আর য সব আয়াত লখা পাতা eবং হsিলিখত িকতাব 
আেছ, সgেলা যন পুেড় ফলা হয়।2 

 eছাড়াo আেরা pমাণ আেছ, যgেলা দখায় য, হজরত যােয়দ িবন সািবত কারআন 
সংকলন তির করার জন  pচুর পির ম কেরিছেলন। e সmেক িনেmর হািদেস বলা হেয়েছ: 

হজরত iবেন শাহাব বেলেছন য, হজরত খািরজা iবেন যােয়দ iবেন সািবত আমােক 
বেলেছন য, িতিন হজরত যােয়দ িবন সািবেতর কােছ েনেছন, “যখন কারআেনর সংকলন 
তির করিছলাম তখন আমরা দিখ য, সূরা আহযােবর eকিট আয়াত খঁুেজ পাoয়া যােc না 

(33:23), যা আিম রাসুলুlাহেক তলাoয়াত করেত েনিছলাম। সজন  আমরা তা খঁুজেত r 
করলাম, শেষ আমরা eকজন মুসলমান আনসার হজরত খুজায়মা iবেন সািবেতর কােছ 
পলাম।- আর আমরা তা কারআেনর সংকলেন যাগ কের িদলাম।”3  

eতkণ আমরা দখলাম য, হজরত যােয়দ িবন সািবত কীভােব কারআেনর সরূা সংgহ o 
eকিtত কেরেছন। eখন আমরা িবেবচনা কের দখেবা, iি ল শরীেফর িববরণী কীভােব সংগৃিহত 
হেয়িছল? িবেশষভােব, হজরত লূক িলিখত সুখবর িসপারার pিত আমরা জার দব। eর কারণ 
হেc য, তঁার সংgেহর পdিত সmেক সবেচেয় বশী তথ  আমােদর জানা আেছ। 

iি ল শরীেফর িববরণী লখার iিতহাস 
ঈসা মসীেহর বেহশত গমেনর পরবতী 25 বছর ধের iি ল শরীেফর সব রকেমর pচার 

কােজর িভিt িছল (ক) হজরত মূসার তৗরাত, হজরত দাuেদর জবুর শরীফ o নবীেদর িকতােব 
uেlিখত ঈসা মসীh  সmেক ভিবষ dাণী, eর সােখ (খ) সi ভিবষ dাণী পণূ হoয়া সmেক 
pত k দশী pিরতেদর সাk । সময় eিগেয় চলার পর পাক-rh চারজন pচারকেক ঈসা মসীেহর 
জীবনধারা o িশkা িলেখ রাখার জন  পিরচালনা িদেলন। তেব ei কথা িঠক য, কারআেনর 
সূরার মেতাi িকতাবলু মাকাdেসর আয়াত কখন লখা r হেয়িছল, সi তািরখ জানা নi। 
সুতরাং, আমরা সিঠকভােব জািন না, কখন egেলা লখা হেয়িছল। ী ান হািদেসর সংgাহক 
িহেসেব হজরত পািপয়ােসর নাম oপের uেlখ করা হেয়েছ। িতিন বেলেছন য, হজরত মিথ pথেম 
ঈসা মসীেহর বাণী িলেখিছেলন। pিরত হজরত িপতর হজরত মাকেক যা বেলিছেলন, তাi িতিন 
িলেখিছেলন। হজরত লূক pিরত হজরত পৗেলর eকজন সংগী িছেলন। আর হজরত iuেহাnা বৃd 
বয়েস iিফষ শহের বেস চতুথ সুখবর িসপারািট িলেখিছেলন। 

                                                 
2 তাবারীর তফসীর 1,20 
3 িমসকািবত, পৃ া 185, ঈমাম বুখারী ei  হািদসিট আনসার iবেন মািলেকর কাছ থেক সংgহ কেরিছেলন। 
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তবু ei কথা বলা যায় য, িকতাবুল মাকাdেসর iিতহাস আমােদরেক আনুমািনক সময় 
িনধারণ করেত সাহায  কের। eভােব, eকজন রামীয় ঐিতহািসক টািসটাস uেlখ কেরেছন, সmাট 
নীেরার আমেল 64 ী ােb ী ানেদর পুিড়েয় মারা হেয়িছল। িতিন িলেখেছন,  

 “মানুেষর কাছ থেক যত ধরেনর সাntনা দoয়া যায়, রাজার পk থেক যত রকেমর দয়া 
দখােনা যায়, যত রকেমর কাফফারা দবতােক দoয়া যায়, তার কােনা িকছুi সmাট নীেরার 

uেdেগর aবসান ঘটােত পােরিন, িতিন রােম আgন লাগার কুকীিতর কারণ িব াস কেরেছন। 
তাi gজব থামােনার জন , িতিন িমেথ  aিভেযাগ তুেল ী ানেদর দাষী কেরন, যােদরেক 
সাধারণ লাক বেল ঘৃণা করা হেতা, তােদরেক সবেচেয় িনখূঁতভােব শািs িদেয় তা uপেভাগ 
কেরন। িk াস, ei সমpদােয়র pিত াতা, যােক সmাট িতেবিরয়ােসর সময় ehদার গভনর 
পnীয় িপলাত মতৃু দn িদেয়িছেলন, িকnt, িকছু সমেয়র জন  চেপ রাখা ei kিতকর anিব াস 
আবারo সবাi জেন যায়, যখােন ei kিতকর anিব াস r হেয়িছল, কবল সi ehদার 
গাটা eলাকায় নয়, eমনিক তা রাম শহেরo ছিড়েয় পেড়।”4 

গাঢ় akের লখা শbgেলা থেক eিট s ভােব বুঝা যায় য, ঐিতহািসক টািসটাস o 
রামীয়রা িব াস করেতন য, সুখবর িসপারা যভােব লখা হেয়েছ, তমিনভােবi পnীয় িপলােতর 

সমেয় ঈসা মসীহেক kুেশ দoয়া হেয়িছল। eর সােথ আেরা বলা যায় য, ঐিতহািসক টািসটাস 
ei সত  সমথন কেরেছন য, সmাট নীেরা ী ানেদর oপর pচn িনযাতন চািলেয়িছেলন। 

পরmরাগত rিত িহেসেব ী ানরা িব াস কেরন য, হজরত িপতর o হজরত পৗল ei 
িনযাতেনর সমেয় শহীদ হেয়িছেলন। যেহতু হজরত লূক pিরত িসপারায় তঁােদর oপর িনযাতন বা 
তঁােদর মৃতু র িবষেয় িকছু বেলনিন, সেহতু pচারমুখী ী ান আেলমরা মেন কেরন য, ei 
িনযাতন নেম আসার আেগi pিরত িসপারািট লখা হেয়িছল। রােম হজরত পৗেলর য di 
বৎসর িছেলন, সi সমেয়i oi িসপারািট লখা হেয়িছল। যিদ ei কথা সত  হয়, তেব বলা যায় 
য, pিরত িসপারািট 62-63 ী ােbর মেধ  লখা হেয়িছল আর pায় 60 ী ােbর িদেক 

প ােল াiেন হজরত পৗেলর িবচােরর জন  aেপkা করার সমেয় লূক সুখবর িসপারািট িতিন 
িলেখিছেলন।  

িকতাব সংকলক িহেসেব হজরত লেূকর যাগ তা 
কলসীয় 4:14 আয়াত aনুসাের pিরত হজরত পৗল তঁার সmেক বেলেছন য, “লূক সi 

িpয় ডাkার- তামােদরেক সালাম জানােcন। “ei gেণর সােথ তঁার gীক ভাষা লখার 
যাগ তা দখায় য, হজরত লূক eকজন িশিkত লাক িছেলন। 

                                                 
4 Tacitus' Annals XV.44  52-54 ী ােbর মেধ  টািসটাস জngহণ কেরিছেলন আর 112 ী ােbর eিশয়ার (utর তুর ) 
গভনর হেয়িছেলন। 
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হজরত লূক কমপেk d’বার pচার যাtায় হজরত পৗেলর সংগী হেয়িছেলন। pথমবার sl 
সমেয়র জন  তুরে র tায়া থেক gীেসর িফিলিপ শহর পযn ( pিরত 16:10 -16:40), আর 
িdতীয়বার কেয়ক বৎসেরর জন  িতিন হজরত পৗেলর সােথ িফিলিপ থেক জrসােলেম 
িগেয়িছেলন। প ােল াiেন হজরত পৗেলর 2 বছেরর বশী জেল থাকার সমেয় িতিন তঁার জন  
aেপkা কেরিছেলন। eর পর আরo 2 বছর রােমর কারাগাের হজরত পৗেলর বিn থাকার সমেয় 
িতিন তঁার জন  aেপkা কেরিছেলন ( pিরত 20:6 -28:31)। 

জrসােলেম o প ােল াiেন থাকার সমেয় ঈসা মসীহেক যঁারা িচনেতন, eমন aেনক 
লােকর সােখ হজরত লূেকর কথা বলার সুেযাগ িছল। eঁেদর মেধ  িছেলন, ঈসা মসীেহর ভাi 

হজরত iয়াকুব, হজরত iয়াকুেবর সােথ সাkােতর িবষেয় হজরত লূক ei কথা কয়িট িলেখেছন,  

“পর িদন পৗল আমােদর সংেগ iয়াকবুেক দখেত গেলন; সখােন জামােতর সব নতারা 
uপিsত িছেলন” ( pিরত 21:18)। (গাঢ় akর আিম কেরিছ) 

িবিব মিরয়ম o হজরত iuসুেফর ছেল িহেসেব হজরত iয়াকুব, ঈসা মসীেহর aেলৗিকক জn 
o কীভােব িতিন হজরত iয়াকুেবর সােথ কােঠর দাকােন কাজ করেতন তা জানেতন। হজরত লূক 
eকমাt লখক, িযিন 12 বছর বয়েস জrসােলেমর eবাদতখানায় আেলমেদর সােথ ঈসা 
মসীেহর কথা বলার িবষয়িট uেlখ কেরেছন (লূক 2:41-50)। ei সত  ঘটনািট হজরত 
iয়াকুেবর কাছ থেক সহেজi জেন নয়ার সmাবনা তঁার িছল। 

1 কিরnীয় 15:7 আয়ােত বলা হেয়েছ, ঈসা মসীh  মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার পর হজরত 
iয়াকুবেক দখা িদেয়িছেলন। হজরত iয়াকুেবর সােথ হজরত লূক দখা করার সমেয়, মসীেহর 
ei দখা দoয়া সmেক িনি তভােবi িতিন জানেত চেয়িছেলন, আর ঈসা মসীh  ei সmেক 
কী বেলিছেলন, সi কথাo aবশ i জানেত চেয়িছেলন, ei কথা িনি ত কেরi বলা যায়। 

হজরত iয়াকুবেক p  করার পাশাপািশ, যিদ িবিব মিরয়ম তখনo বঁেচ থােকন, হজরত লূক 
তঁার কােছo মসীেহর aেলৗিকক জn সmেক ব িkগতভােব p  করার সmাবনা িছল। কননা, 
হজরত লূক লূকi eকমাt লখক, িযিন হজরত িজবরাiল ফেরশতার সােথ িবিব মিরয়েমর 
আেলাচনার িবষয়িট uেlখ কেরেছন। িতিন িলেখেছন,  

“পাক-rh তামার oপের আসেবন eবং আlাহতায়ালার কুদরতীর ছায়া তামার oপের 
পড়েব; eiজন  য পিবt সnান জn গsহণ করেবন, তঁােক iবনুlাহ বলা হেব”              
(লূক 1:26-38)।  

হজরত পৗেলর বিn থাকাকালীন সমেয়, প ােলsাiেন di বছেররo বশী সময় ধের 
আkিরক aেথi িতিন শত শত লােকর সােথ িমেশেছন, যঁারা ঈসা মসীেহর মােজজা িনেজর 
চােখ দেখিছেলন, তঁার কথা েনিছেলন, মৃতেদর মধ  থেক জীিবত হoয়ার পর ঈসা মসীহেক 

eকবার 500 বশী লাক eকসােথ দেখিছেলন, eঁেদর সাkাতকার নয়ার সmাবনাo তঁার িছল 
(1 কিরnীয় 15:6)।) 
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শেষ, আমরা জািন য, হজরত লূক হজরত মাকেক িচনেতন, কারণ, তঁারা eকi সমেয় 
হজরত পৗেলর সােথ িছেলন। কলসীয় িসপারার শেষ হজরত পৗল িলেখেছন,  

“আমার সহবিn আির াখ eবং বাণবার আtীয়, মাক, যঁার িবষেয় তামরা hকুম পেয়েছা; 
- লূক, সi িpয় ডাkার eবং দীমা, তামােদরেক সালাম জানােcন।” (কলসীয় 4:10, 14) 

হজরত পািপয়ােসর বণনা aনুসাের, ঈসা মসীেহর জীবনধারা o বাণী হজরত িপতেরর মুখ 
থেক েন হজরত মাক িলেখেছন। aন  dিট সুখবর িসপারার িববরেণর সােথ তুলনা করেল আমরা 
দিখ য, হজরত লূক aবশ i িনি তভােবi হজরত মােকর লখা সুখবর িসপারার কথা জানেতন। 

আর ei uৎসেক িনেজর লখা সুখবর িসপারায় ব বহার কেরেছন। হয়েতা হজরত িপতেরর বিn 
থাকাকালীন সমেয় িতিন হজরত মাক িলিখত সুখবর িসপারািট হজরত মােকর কাছ থেক 
পেয়িছেলন। eসব তথ gেলা s ভােব iংিগত দয় য, iি ল শরীেফর বাণী যঁাচাi করার 

চমৎকার হজরত লূেকর সুেযাগ িছল; যভােব হজরত যােয়দ িবন সািবত eবং তঁার সহেযাগীরা 
কারআেনর সংকলেনর সত তা যঁাচাi কেরেছন। 

 

হজরত লেূকর িকতাব সংকলেনর পdিত 

কারআেনর মেতাi aেনক লােকর iি ল শরীেফরo িনজs সংকলন িছল। তঁারা ঈসা 
মসীেহর বাণী o কােজর কথা সংgহ কেরেছন। হজরত লূক ei কথা তঁার লখা সুখবর িসপারার 
ভূিমকায় িলেখেছন। িতিন তঁার িনজs সংকলন সmেক িলেখেছন,  

“মাননীয় িথoিফল, আমােদর মেধ  য সব ঘটনা ঘেটেছ তা যঁারা pথম থেক িনেজর চােখ 
দেখেছন o আlাh র সুসংবাদ তবিলগ কেরেছন, তঁারা আমােদর কােছ সব িকছু জািনেয়েছন, আর 

তঁােদর কথামেতাi aেনেক সi সব িবষয়gেলা পরপর িলেখেছন। সi সব িবষয় সmেn pথম 
থেক ভােলাভােব খাঁজ খবর িনেয় আপনার জন  তা eকট eকটা কের লখা আিমo ভােলা মেন 

করলাম। eর ফেল আপিন যা জেনেছন তা সিত  িক-না তা জানেত পারেবন” (লূক 1:1-4)। 

হজরত লূক pথেম আমােদর বেলেছন য, aেনক লাক ঈসা মসীেহর কথা, তঁার মােজজার 
কথা সংgহ কেরেছন। ei লখেকরা তঁােদর কাছ থেক egেলা সংgহ কেরেছন, যঁারা “কালােমর 
সবক িছেলন o pথম থেক িনেজর চােখ দেখেছন। “eখােন কালাম বলেত ঈসা মসীহেক 

বুঝােনা হেয়েছ। ঈসা মসীহেক আlাh র কালাম (কািলমাতু আlাh א ) ei uপািধিট pথেম 
সুখবর িসপরায় তারপর কারআেন ব বহার করা হেয়েছ। পের হজরত লূক বেলেছন, “আিম িনেজ 
সi সব িবষয় সmেn pথম থেক ভােলাভােব খঁাজ খবর িনেয়িছ।” 

 হজরত লূক বা aন  কােনা হািদেস diজন সাkী থাকা দরকার স’কথা বলা হয়িন। আিম 
িনেজi তৗরাত- িdতীয় িববরণ 19:15 আয়াত থেক ei ধারণািট পেয়িছ। eখােন বলা হেয়েছ,  



 153

“যিদ কােরার িবrেd দাষ বা aন ায় করার নািলশ আনা হয়, তেব মাt eকজন সাkী 
দঁাড়ােল চলেব না; di বা িতনজন সাkীর কথা ছাড়া কােনা িবষয় সিত  বেল pমািণত হেত 
পারেব না।” 

যিদ কােনা মানুেষর aপরাধ বা দাষ pমাণ করার জন  diজন সাkীর pেয়াজন, তেব 
আlাh র পিবt কালােমর সত তা যঁাচাi করার জন  diজন সাkীর কত না বশী দরকার। eখন 
আমরা তাড়াতািড় aন ান  সুখবর িসপারাgেলা থেক কী জানেত পাির, তা দখেবা। 

মাক িসপারা 
হজরত মাক জrসােলম থেক eেসিছেলন। যৗবেন িতিন হজরত িপতর o aন ান  

সাহাবীেদর দেখিছেলন। আমরা জািন য, তঁার জীবেনর শেষর িদেক িতিন হজরত িপতেরর সােথ 
রাম শহের িছেলন; কারণ, হজরত িপতর িলেখেছন,  

 “আlাh তামােদর সংেগ যােদর বঁেছ িনেয়েছন ব ািবলেনর সi জামােতর লােকরা 
তামােদর সালাম জানােc, আর আমার সnান মাকo তামােদর সালাম জানােc।”                

(1 িপতর 5:13) 

সুতরাং, পািপয়াস য বেলিছেলন, হজরত িপতর যা বেলিছেলন, হজরত মাক তা-i িলেখেছন, 
ei কথািট eেকবােরi সmব। হেত পাের হজরত িপতর aরামীয় ভাষায় বেলিছেলন, আর হজরত 
মাক eকiসােথ aনুবাদক o লখক িহেসেব কাজ কেরেছন। আমরা জািন না, িকnt যঁারা aরামীয় 
o gীক ভাষা dেটাi জােনন, তঁারা বেলেছন,  

“ কােনা pমােণর aভাব নi য, (মাক িলিখত সুখবের) মূল aরামীয় ভাষায় যrপ িছল; 
িতিন a াnভােবi gীক ভাষায় aরামীয় বাকধারা সাথকভােব তুেল ধেরেছন।”5 

জনrিত aনুসাের জানা যায় য, 64 ী ােb সmাট নীেরার িনযাতেনর সমেয় হজরত িপতর 
শাহাদত বরণ কেরন। ডঃ বুকাiিল তঁার বiেয় uেlখ কেরেছন, হজরত িপতেরর মৃতূ র পর হজরত 
মাক sৃিত থেক ei িসপারািট িলেখিছেলন। eজন  তঁার যুিk হেc, 70 ী ােb ei িসপারািট 
লখা হেয়িছল। িকnt যেহতু হজরত লূক িযিন সmবতঃ তঁার সুখবর িসপারািট 60 ী ােbর িদেক 

িলেখিছেলন, িতিন হজরত মােকর সুখবরিটর কথা জেনিছেলন। তঁার সুখবর লখার eকিট aন তম 
uৎস িহেসেব হজরত মােকর লখা সুখবর ব বহার কেরিছেলন। aিধকাংশ গাঁড়া আেলম, 
িবেশষভােব আিদ জামােতর নতা যমন, হজরত oিরেগন, হজরত জেরাম o আেলকজািndয়ার 
হজরত িkেমn মেন কেরেছন য, 50 ী ােbর িদেকi ei সুখবর িসপারািট লখা হেয়িছল। 

                                                 
5 The New Testament Documents: Are They Reliable, F. F. Bruce, Intervarsity Press, Downers Grove, Ill. 
5th Ed., 1960, p 37. 
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যিদo আমরা পের দখেবা য, 70 ী ােb লখা হেয়িছল বেল য iংিগত ডঃ বুকাiিল 
িদেয়েছন, তা aভ nিরণ o বািহ ক কােনা pমাণ dারা সমিথত হয়িন। eিট pাথিমক aনুিমত িবষয় 
থেক eেসেছ, ei ধারণার িভিt হেc গাঠিনক সমােলাচনা মতবাদ। আর ei মতবােদ িব াসীরা 
মােজজা o oহী িব াস কেরন না।  

মিথ িসপারা 
হজরত মিথর লখা সুখবর সmেক বলা যায় য, ei িসপারার লখার তািরখo কােরা জানা 

নi। যিদo আমরা পের দখেবা য, pাচীন ী ান িচিঠ o লখায় মিথ িসপারা থেক udৃিত 
দoয়া হেয়েছ। egেলা আমােদর কােছ আেছ, আর পািপয়াস বেলেছন য, ঈসা মসীেহর কথা 

যঁারা িলেখেছন, তঁােদর মেধ  হজরত মিথ pথম লখক িছেলন। 

 সুখবর িসপারার িববরণী থেক আমরা জািন য, ঈসা মসীেহর ডােক সাড়া দoয়ার আেগ 
হজরত মিথ eকজন কর-আদায়কারী িছেলন। কর-আদায়কারী িহেসেব তঁার ল ািটন o aরামীয় 
ভাষা জানার দরকার িছল। কারণ, রামীয়েদর পাoনা কেরর পিরমাণ o করদাতােদর নােমর 
তািলকা রkা করার দািয়t তঁার oপর িছল। আর সmবতঃ িতিন gীক ভাষাo জানেতন। কারণ, 
gীক িছল সi যুেগর বািনিজ ক ভাষা। সুতরাং, eিট িব াস করার জন  eকিট ভােলা কারণ হেত 
পাের য, ঈসা মসীেহর কালাম িলেখ রাখার যাগ তা তঁার িছল। আর পািপয়াস aন  eকিট বণনায় 
uেlখ কেরেছন য, ঈসা মসীেহর কালাম (লিগয়া) িহbr (aরামীয়) ভাষায় হজরত মিথ িলেখেছন। 

 যেহতু ঈসা মসীেহর সােথ হজরত মিথ gােমর পর gাম ঘুেড় বিড়েয়েছন, তঁার pচার 
েনেছন, িতিন ঈসা মসীেহর িশkামালা িলেখo রেখেছন। সmবতঃ ei সব িটকার কােনা তািরখ 

িতিন দনিন, যভােব কারআেনর কােনা সূরারo তািরখ uেlখ করা হয়িন, তাi ঈসা মসীh  কী 
বাের বা কান gােম কী বেলিছেলন, eর oপর কােনা তািরখ s তঃi কােনা pভাব ফলেত 
পাের না। uদাহরণ িহেসেব িতিন বেলেছন, “ তামােদর বেহশতী িপতা যমন খঁািট তামরাo 
তমিন খঁািট হo।” মিথ 5:48। আর সহেজi বলা যায় য, তািরখ বা সময় ei বাণীর oপর 
কােনা pভাব ফলেত পাের না। 

পের হজরত লূেকর মেতা আর eকজন লখক, িযিন ঈসা মসীেহর বাণী o কােজর িনজs 
সংgহ তির কেরেছন, িতিন লখার জন  হজরত িপতেরর কাছ থেক না মাক িলিখত সুখবর 
থেক uপাদান িনেয়েছন, হজরত মিথ সংগৃিহত ঈসা মসীেহর বাণীর gীক aনুবাদ থেক িতিন 

পঁাচিট িশkামালা তির কেরেছন- পবেত দoয়া মসীেহর িশkামালা। (মিথ 5-7) 

ei uপেদশgেলার মধ  িদেয় ঈসা মসীh  মানাজাত, রাজা, তালাক, মেন-মেন ব িভচার করা, 
আর ঈমানদারেদর rহািন জীবেন কমন আচরণ করেত হেব, স সmেক িশkা িদেয়েছন। ei 
aংেশ িতিন আlাh র দoয়া সবেচেয় grtপূণ hকুেমর কথা বেলেছন। 
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 “িকnt আিম তামােদর বলিছ: তামােদর শtrেদরo ভােলাবাস। যারা তামােদর জুলুম কের, 
তােদর জন  মানাজাত কােরা, যন লােক দখেত পায় তামরা সিত  তামােদর বেহশতী 
িপতার সnান।” (মিথ 5:44-45ক) 

শtrরা যখন মসীহেক kুেশ িদেয়িছল সi সমেয় ঈসা মসীh  ei hকুম িনেজ পালন কেরেছন 
eবং পূণ কেরেছন।  

 “িপতা eেদর মাফ কেরা, কারণ, eরা কী করেছ তা তারা জােন না।” (লূক 23:34) 

ঈসা মসীেহর দoয়া oপের uেlিখত hকুম থেক eিট s ভােব বুঝা যায় য, “ বেহশতী 
িপতার সnান” বলেত আlাh র সােথ ঈমানদােরর rহািনক সmেক বুিঝেয়েছন। ei কথা বলেত 
কােনা শারীিরক সmেকর কথা বুঝােনা হয়িন।  

কবল হজরত মিথ িলিখত সুখবর িসপারার মেধ  aন  য িবষয়gেলা রেয়েছ, তা হেলা, ei 
িসপারায় ihদী জািতর নবজাত বাদশাহ ঈসা মসীহেক সজদা করার জন  পূবেদশ থেক 
পিnতেদর আসার কথা বলা হেয়েছ। হজরত মিথর সংকিলত িকতােব ei িবষয়িট িছল িক িছল না, 
তা আমােদর জানা নi। কারণ, ঈসা মসীেহর বাণী িনেয় হজরত মিথর িনেজর হােত লখা কােনা 
মূল পা ুিলিপ আমােদর হােত নi, যভােব হজরত iবেন মাসুেদর সংকিলত কারআেনর কােনা 
মূল পা ুিলিপ আমােদর হােত আজ আর নi। 

সবেশেষ, বলা যায়, যভােব কারআেন কােনা সূরার নাম, সi সূরার anভূk কান শb 
থেকi দoয়া হেয়েছ; তমিনভােব ei িসপারার নাম দoয়া হেয়েছ, হজরত মিথ িলিখত সুখবর, 

কারণ, সুখবর িসপারার ei িববরণ হজরত মিথ িলেখেছন। 

iuেহাnা িসপারা 
90-95 ী ােbর মেধ  হজরত iuেহাnা িলিখত সুখবর লখা হেয়িছল। pিরত হজরত 

iuেহাnা বুেড়া বয়েস তা িলেখেছন। িকnt সুখবর িসপারারgেলার মেধ  eমন কােনা pমাণ নi 
য, যার িভিtেত আমরা ei সময়কাল িনধারণ করেত পাির। সমpিত কােল, আেলমরা ei কথা 

বলেত চােcন য, ei সমেয়র আেগi ei সুখবর িকতাবিট লখা হেয়িছল।  

িকতাবুল মাকাdস সmকীয় জগেতর সরা eকজন পুরাতttিবদ- uiিলয়াম ফkoেয়ল 
aলbাiট বেলেছন, “আমরা iেতামেধ i জারােলাভােব বলেত r কেরিছ য, 80 ী ােbর পের 
নতুন িনয়েমর কােনা িসপারা লখা হেয়িছল, ei কথা আেগ বলেলo eখন আর ei কথা বলার 
কােনা দৃড় িভিt নi।"6 

 

                                                 
6 Albright, Recent Discoveries in Bible Lands, Funk and Wagnalls, New York, 1955, p 136. 
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ডঃ বকুাiিলর তািরখ o কন 
ডঃ বুকাiিল কেয়কজন নতুন িনয়ম িবেশষj আেলমেদর udৃিত িদেয়েছন। িতিন 4িট সুখবর 

লখার সময়কাল িনmrেপ িনধারণ কেরেছন। িতিন বেলেছন, হজরত মিথ 80 ী ােb, হজরত 
মাক 70 ী ােb, হজরত লূক 70-90 ী ােb eবং হজরত iuেহাnা িলিখত সুখবর 90 ী ােb 
লখা হেয়িছল। লk  কrন য, ei তািরখgেলা সবi 70 ী ােbর পের!!! িকn কন eভােব তা 

িনধারণ করা হেয়েছ? eর কারণ হেc, জrসােলম 70 ী ােb ংস হেয়িছল। হজরত মিথ, 
হজরত মাক o হজরত লূক সবাi িলেখেছন য, ঈসা মসীh  ভিবষ dাণী কেরিছেলন য, 
জrসােলম o eবাদতখানা ংস হেব। হজরত মাক ঈসা মসীেহর সi ভিবষ dাণী সmেক 

িলেখেছন,  

“ঈসা বায়তুল মাকাdস থেক যখন বর হেয় যািcেলন তখন তঁার eকজন umত তঁােক 
বলেলন, “hজুর, দখুন, কত বড় বড় পাথর, আর কী সুnর সুnর দালান!”  

ঈসা তঁােক বলেলন, ”তুিম তা eiসব বড় বড় দালান দখেছা, িকnt eর eকটা পাথরo আর 
eকটা পাথেরর oপর থাকেব না;সমsi ভে  ফলা হেব।।” (মাক 13:12)  

ডঃ বুকাiিল udৃত করার জন  য সব লােকর কথা বঁেছ িনেয়েছন, তঁারা সবাi “aনিুমত 
পিরকlনা দিলল” বা ডকেুমnারী হাiেপািথিসস o গাঠিনক সমােলাচনা মতবােদ িব াস কেরন। 
আমরা ei িবষয়িট ei aংেশ 2 o 3 aধ ােয় আেলাচনা কেরিছ। আপিন sরণ করেত পােরন য, 
যঁারা pথেম ei তtt িবেবচনা করার psাব কেরেছন, তঁােদর pাথিমক aনিুমত িবষয় িছল য, 
মােজজা o oহী কখেনাi সফল হয় না। 

সুতরাং, ei pাথিমক aনমুান কের জrসােলম ংেসর পের aথাৎ য ঘটনা সmেক 
িকতাবgেলােত ভিবষ dাণী করা হেয়িছল, তা ঘটার পের তঁারা ei িসপারাgেলার লখার সময়কাল 
িনধারণ কেরেছন। 

আমরা oপের বেলিছ, iি ল শরীেফর কােনা িসপারায় মেধ i eমন কােনা তথ  নi, যা 
iংিগত দয় য, কখন eিট লখা হেয়িছল। হেত পাের ঈসা মসীেহর মৃতূ র পের পেরi pথম দশ 
বছেরর মেধ  লখা হেয়িছল। সমpিতকােল, eকজন লখক, e িট রিবনসন 1976 সােল pকািশত 
তঁার লখা িরেডিটং িদ িনu ট ােমn বiেয় ei িসdােn পঁৗেছেছন য, 70 ী ােb জrসােলম 
পতেনর আেগi গাটা iি ল শরীফ লখা হেয়িছল।7 

ডঃ বুকাiিল তঁার লখা বiেয়র 76 পৃ ায় 2 িট রখািচেtর সাহােয  iি ল শরীেফর িববরণী 
সংgেহর সময় uেlখ কেরেছন। eর dারা িতিন pমাণ করেত চেয়েছন য, িকতাবুল মাকাdস, 
জার কের হলােফলা কের ব বহার, রদবদল করা হেয়েছ, পিরবতন করা হেয়েছ। িনেচর 

                                                 
7 Robinson, Redating the New Testament, London: SCM Press, 1976. 
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রখািচেtর সাহােয  ei বiেয় আেলািচত iি ল শরীেফর সংকলেলর সময়কাল আমরা তুেল 
ধেরিছ। 

রখািচt 1- সুখবর সংকলন 

 
1নং রখািচt থেক eিট s  য, ডঃ বুকাiিল য সময়কাল uেlখ কেরেছন তঁার সােথ আিম 

কােনাভােবi eকমত হেত পাির না। যিদ আমার দoয়া সময়কােলর পিরবেত তঁার দoয়া 
সময়কাল gহণ কির, তেব aেনক আেলমরাi তঁার সােথ eকমত হেবন না। কারণ, আেলমরা 
eকমত হেয়িছেলন য, 50-70 ী ােbর মেধ  iি ল শরীেফর aেনক িসপারাi লখা হেয়িছল, 
আর 95 ী ােbর মেধ  গাটা iি ল শরীফ লখা হেয়িছল আর নতুন িনয়েমর সব লখকরাi 
সুখেরর িশkা িব াস করেতন। 

আিম জার িদেত বলেত চাi, 52-70 ী ােbর মেধ  সুখবর িসপারাgেলা লখা হেয়িছল। 
কারণ, ঈসা মসীেহর pথম pচার rর 26-44 বছর সময়কাল িনেদশ করেছ। যখন আমরা sরণ 
কির য, হজরত মুহাmদ তাঁর pচার কাজ r করার 40 বছর পের 26 িহজরীেত হজরত 
oসমােনর িনেদেশ কারআেনর সরকারী pামান  কারআেনর aনুিলিপ িবতরণ r হেয়িছল। 
আমরা দিখ য, িলিখত সুখবর pচার আর িলিখত কারআন pচােরর সময়কােলর মেধ  
eেকবােরi hবুh িমল রেয়েছ। 

 আবারo আপিন আমােক p  করেত পােরন য, িকnt কীভােব আপিন তা জােনন? 

আমরা utের বলেবা,  

আমরা িব াস কির য, ঈসা মসীেহর সাহাবীরা িছেলন, ধািমক, সৎ মানুষ, যঁারা আlাh র সত  
জানেত o পালন করেত আgহী িছেলন। কারআনo ei কথার সােথ eকমত য, তঁারা আlাh র 
oপর ঈমান eেনিছেলন o আlাh র সাহায কারী হেত চেয়িছেলন। 
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আমরা িব াস কির য, ঈসা মসীেহর জীবনধারা o মােজজা aেনেকi িনেজর চােখ 
দেখিছেলন, তারা সত  ঘটনা তুেল ধরেত পারেতন। 

আমরা িব াস কির য, iি ল শরীেফর ei িববরণীgেলা আেগi লখা হেয়িছল, eর চেয় 
আেরা grtপূণ কথা হেc আমরা িব াস কির, পাক-rেহর পিরচালনায় তঁারা eসব িলেখেছন। 

িকnt আমােদর কােছ িনি ত কােনা pমাণ নi, ei aেথ য, আমােদর কােছ, pিরত 
িসপারা বা লূক িলিখত iি েলর মূল পা ুিলিপ আমােদর হােত নi। 

কারআন সংকলেনর সময় হজরত oসমােনর  
"িবেশষ o aতুলনীয় সাবধানতা" 

বiেয়র ei aংেশর rেত aেনক হািদস udৃত করা হেয়েছ, যgেলা হজরত যােয়দ iবেন 
সািবথ o তঁার দেলর লাকেদর dারা কারআন সংকলেনর িবষেয় বেলেছ। আিম eসব হািদেসর 
মধ  থেক eকিট হািদেসর শেষর কয়িট লাiন আবারo uেlখ করিছ। কারণ, আমরা eখন সi 
শেষর বাক িট িনেয় আেলাচনা করেবা। eখােন বলা হেয়েছ,  

 “যখন তঁারা কারআেনর পাতাgেলা aনুিলিপ তির কেরন, তখন িতিন সgেলা হাফসার 
কােছ ফরত পািঠেয় িদেয়িছেলন। আর িতিন pিতিট eলাকায় তঁােদর dারা সংকিলত 
কারআেনর aনুিলিপ পািঠেয় িদেয়িছেলন। ei সােথ িতিন hকুম িদেয়িছেলন, ei কারআন 

ছাড়া আর য সব আয়াত লখা পাতা eবং হsিলিখত িকতাব আেছ, সgেলা যন পুিড়েয় ফলা 
হয়।”8 

আমরা মেনােযাগ িদেয় শেষর বাক িট লk  করেবা,  
-হজরত oসমান hকুম িদেয়িছেলন-ei কারআন ছাড়া আর য সব আয়াত লখা পাতা 

eবং হsিলিখত িকতাব আেছ, সgেলা যন পুিড়েয় ফলা হয়। কারআেনর যন কােনা িভn-
পাঠ না থােক eিট িনি ত হবার জন i হজরত oসমান ei িসdাn িনেয়িছেলন। ei কাজ 
করার জন  িতিন হজরত iবেন সািবেতর aনুিলিপ ছাড়া বাকী aনুিলিপ পুিড়েয় ফলেত 
বেলিছেলন।  

িতিন হজরত মাহাmেদর জামাতা হজরত আলীর কারআেনর িনজs aনুিলিপিটo 
পুিড়েয়িছেলন। 

eছাড়াo িতিন হজরত uবাi iবেন কােবর aনুিলিপ পুিড়েয়িছেলন। হজরত iবেন আলী দাuদ 
িলেখেছন, “যখন কেয়কজন iরাকী uবাiেয়র ছেলর কােছ তঁার িপতার লখা কারআেনর সংকলন 

                                                 
8 তাবারীর তাফসীর, 1,20 
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দখেত চেয়িছেলন, তখন ছেলিট utের বেলিছেলন, হজরত oসমান তা “ জার কের দখল কের 
িনেয়েছ” (kাবাdাh )।9 

aেনক দূের iরােক থাকা হজরত iবেন মাসুদেক তঁার ব িkগত aনুিলিপ ংস করার জন  
hকুম িদেয়িছেলন। হজরত iবেন মাসুদ যতিদন বেঁচ িছেলন, ততিদন তা রkা কেরিছেলন, শেষ 
সi aনুিলিপিটo ংস করা হয়।  

 যিদ হজরত oসমান কারআেনর aন ান  aনুিলিপgেলা পুড়ােনার hকুম না িদেতন, তাহেল 
কারআেনর বধতা সmেক 4িট (বা আেরা বশী) সাk  পাoয়ার সmাবনা িছল। িতিন eমন 
কারআন পিুড়েয়িছেলন, যgেলা pাথিমক সংকলন িছল, আর egেলা তাঁরা তির কেরিছেলন, 

যাঁরা হজরত মাহাmেদর কথা িনেজর কােন েনিছেলন, িনেজর চােখ তঁােক দেখিছেলন। 

oপেরর আেলাচনায় আমরা দেখিছ য, তoরােত বলা হেয়িছল, কমপেk diজন সাkীর 
pেয়াজন, িকnt eেকর বশী সাkী ন  কের কবল eকজন মাt সাkীx রেখেছন। কমপেk eকিট 
হািদেস বলা হেয়েছ য, িতিন কারআেনর aেনক aনুিলিপ পেয়িছেলন িকnt eকিট মাt রােখন। 
িতিন িকতাবেক িছn কেরেছন।10 

আমার সমs আnিরকতা িনেয়, আিম eখন আমার মুসলমান পাঠকেদর জানােত চাi য, 
aমুসলমানেদর কথা বাদ িদেয়o কীেসর িভিtেত আপিন িনেজর জন  eটা pমাণ করেত পােরন য, 
কােনা আয়ােতর পিরবতন (আল-তাh রীফু-আল-lাফযী א   ?হয়িন (א

আর ডঃ বুকাiিল হজরত oসমােনর ei কাজ সmেক কী বেলেছন?!? eকিট ছা  aনুেcেদ 
িতিন sযেt বাছাi করা বাক  িদেয় িতিন িলেখেছন,  

 “হজরত মাহাmেদর মৃতু র কেয়ক দশেকর মেধ  iসলাম aত n drতগিতেত চািরিদেক 
ছিড়েয় পেড় eবং eমন সব eলাকার লাকজনo দেল দেল iসলাম gহণ করেত থােকন, যঁােদর 
aেনেকরi মাতৃভাষা আরবী িছল না। সুতরাং, eেkেt oi সব eলাকার লাকজনo দেল দেল 
iসলাম gহণ করেত থােক, যােদর aেনেকরi মাতৃভাষা আরবী িছল না। সুতরাং, oiসব 
eলাকার সবt যােত মলূ সিঠক পাঠ সmিলত কারআন পৗঁছেত পাের, স িবষেয় সবািধক 
িন য়তা িবধান করাi িছল সিঠক কারআন সংকলেনর মলূ uেdশ । 11 (গাঢ় akর আিম 
কেরিছ)  

আসুন, আমরা শেষর বাক িট আবার পিড়,  

                                                 
9 iবেন আলী দাuদ (মতৃু  316 িহজরী/928 ী াb) িকতাব আল-মাসািহফ,দােমেsর জািহিরয়া লাiেbরী থেক হsিলিখত 
aনুিলিপ থেক আথার জাফলী হs িলিখত aনুিলিপ তরী কেরেছন (হািদস নং 407), পৃ া 25, for the History of the Text of 
the Qur'an, Arthur Jeffrey, E. J. Brill, Leiden, 1937. 
10 তাবারী, 1,2952,10;11,516,5 
11 বুকাiিল, বাiেবল, কারআন  o িবjান, পৃ া-161 
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সবt যােত মূল সিঠক পাঠ সmিলত কারআন পঁৗছেত পাের, স িবষেয় সবািধক িন য়তা 
িবধান করাi িছল সিঠক কারআন সংকলেনর মূল uেdশ ।!!! 

কlনা কrন য, যিদ ী ানরা eরকম eকিট ছা  বাক  িলখেতন, তেব িতিন তঁােদর সmেক 
কী িলখেতন? আমােদর িবrেd aিভেযাগ করা হেয়েছ, কথার মারপ ােচ আমরা বkব েক 
ঘুিড়েয়িছ। সত  গাপন কেরিছ, িব াসীেদর সােথ pতারণা কেরিছ, iত ািদ iত ািদ। eখন আমরা 
আমােদর বiেয় eকিট নতুন িচh ব বহার করেবা। িচhটা ei রকম (-@-@-@) eিট কথার 
মারপ াচ সmেক িতনিট িডগবাজী বুঝায়। 

ডঃ বুকাiিল ী ানেদর কেঠার ভাষায় দাষী কেরেছন। িতিন বেলেছন য, “সmবতঃ শত শত 
সুখবর িকতাব গাপন করা হেয়েছ।”12 যিদo িতিন ei তেথ র কােনা সূt uেlখ কেরনিন। আর 
কােনা কােনা িনিদ  আয়াত “eকপােশ জার কের সিরেয় রাখা হেয়েছ।” হেত পাের কােনা 

eকিট sানীয় eলাকায় তা সmব, িকnt aেনক বছর পের 324 ী ােb সmাট কন ানটাiেনর ী  
ধম gহণ করার আগ পযn যেহতু জামােতর নতােদর কােনা রাজৈনিতক kমতা িছল না, সেহতু, 
তঁােদর পেk eমন ধরেনর কাজ করা aসmব িছল। 

pাথিমক িদেক িকছু িকছু িকতাব পুিড়েয় ফলা হেয়িছল, ei কথা সিত । িকnt egেলা 
aিব াসী- ী ানরা পুিড়েয়িছল। 303 ী ােb aিব াসী সmাট ডায়ােkিশয়ান ী ানেদর সব পাক-
িকতাব পিুড়েয় ফলার hকমু িদেয়িছেলন। eসব িকতােবর মেধ  pামািণক িকতাব o eেপািkফা 
সব ধরেনর িকতাব িছল। কােনা সেnহ নi, eর ফেল aেনক িকতাব ংস হেয়িছল, িকnt জামাত 
কখেনাi egেলােক ংস কেরিন।  

utর আি কায় aনুি ত িহেpা িসেনােড গৃিহত িসdােnর আেগ 339 ী ােbর আগ পযn 
কােনা জামােতর মহাসভা িসdাn নয়িন য, কবল pিরতেদর তtাবধােন লখা িকতাবgেলা 

pামাণ  িকতাব বেল gহণ করা হেব। িকn যখন আমরা বুঝেত পাির য, ei িসেনাড aনুি ত হবার 
40-50 বছর আেগi Codex Vaticanus o Codex Sinaiticus লখা হেয়িছল; আর uভয় 
কােডk-eর মেধ i সখুবর-iি ল শরীেফর 27িট িসপারা রেয়েছ, তখন eিট s  য, eমন eক 

সমেয় জামােতর লােকরা 300 বছর ধের মুk আেলাচনার dারা ei 27িট িকতাব gহণ কেরেছ, 
যখন eিট কাযকরী করার জন  জামােতর কােনা রাজৈনিতক kমতা িছল না। 

হজরত oসমান কারআন পুিড়েয় য aিব াস  কাজ কেরিছেলন স সmেক ডঃ বুকাiিলর 
মnব  করা uিচত িছল। িকnt িতিন e-সmেক িকছুi বেলনিন। িতিন সাহসী হেয় আেরা বেলেছন,  

 “ei য িবপুলায়তন রচনাকীিত- যসব রচনা চাচ কতৃক eেপািkফা বা পিরত k বেল 
ঘািষত হoয়ার পর aবলুp হল, স িবষেয় ফাদার বিয়সমােডর মেতা aেনেকর মেনi বদনার 

স ার হেত পাের। iিতহােসর sােথo eসব পুsক আেলাচনার দাবী রােখ।13 

                                                 
12 বুকাiিল, বাiেবল, কারআন  o িবjান, পৃ া-110 
13 বুকাiিল, বাiেবল, কারআন  o িবjান, পৃ া-78 
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“ei িবপুলায়তন রচনাকীিত- যসব রচনা চাচ কতৃক eেপািkফা বা পিরত k ঘািষত হoয়ার 
পর aবলুp হেলা “eজন  িতিন ফাদার বিয়সমােডর সােথ “আেkপ “কেরেছন, যিদo, হজরত 
oসমােনর dারা সংকিলত কারআেনর aনুিলিপ পুিড়েয় ফলার জন  িতিন সামান  আেkপo 
কেরনিন। eমনিক িতিন তা uেlখ করারo pেয়াজন বাধ কেরনিন। িতিন কবল ei িবষেয় ভd o 
িবিনতভােব ei কথা বেলেছন, “সবািধক িন য়তা িবধান করাi িছল eর uেdশ ” (@-@-@) 

ঈসা মসীh  বেলেছন,  

“ তামার ভাiেয়র চােখ য কুটা আেছ কবল তা-i দখেছা, aথচ তামার িনেজর চােখর 
মেধ  য কিড়কাঠ আেছ তা লk  করেছা না কন?” (মিথ 7:3) 

 িকতােবর িকছু িকছু আয়াতেক ংস করা, যিদo তা ববরতার সােথ করা হেয়েছ, ডঃ 
বুকাiিলর ei মnব েক আমরা কুটার মেতা বলেত পাির, আর eর সােথ কারআেনর মূল পা িুলিপ 
পুিড়েয় ফলার ঘটনািটেক কিড় কােঠর সােথ তুলনা করা যায়। আমরা জািন য, ei মূল 
পা ুিলিপgেলা হজরত মাহাmেদর ঘিন  কেয়কজন সাহাবী তির কেরিছেলন। 

eছাড়াo eিটo বলা pেয়াজন য, জামাত কতৃক নাকচ করা য সব িকতাবসমূেহর নাম ডঃ 
বুকাiিল uেlখ কেরেছন, eেদর মেধ  কােনা কােনািট ei aধ ােয়র “ঘ” aংেশ আমরা িবচার 
কের দখেবা। egেলার মেধ  eকিট ব িতkম ছাড়া সবgেলাi িছল মতবাদ সmিকত সখুবর বা 
Doctrinal Gospel।14 

কারআেনর eকআt o pথম পা িুলিপর পিরণিত 
সবেশেষ, আমরা aবশ i uেlখ করেবা য, হজরত আবু বকেরর hকুেম কারআেনর য 

aতুলনীয় pথম পা ুিলিপিট তির করা হেয়িছল, সিট হজরত oসমান িবিব হাফসােক দoয়া তঁার 
শপথ রkা করার জন  িতিন িবিব হাফসার কােছ ফরত পািঠেয়িছেলন। হজরত oসমােনর মৃতু র 
পের মিদনার গভনর মারoয়ান িবিব হাফসার কােছ িগেয় কারআেনর সi পা ুিলিপিট তঁােক 
দoয়ার জন  aনুেরাধ কেরন। িবিব হাফজা তা িদেত Asীকার কেরন, আর মৃতু  না হoয়া পযn 

ei পা ুিলিপিট িবিব হাফসার কােছi িছল। িকnt মারoয়ান eিট পাoয়ার জন  eেতা বশী আgহী 
িছেলন য, িবিব হাফসার দাফন কাজ শষ কেরi, িতিন তখিন সi পা ুিলিপিট আনার জন  লাক 
পািঠেয় দন। ei কািহনী আল-মাসািহেফ িকতােব iবেন আবু দাuদ (মৃতু  316 িহজরী) 
িলেখিছেলন। িতিন হজরত সােলম িবন আb ুlাহেক iসনাদ িদেয়েছন, আর িতিন বেলেছন,  

                                                 
14 ei ব িতkমিট হেc Gospel of Barnabas। ei গসেপেল কারআেনর  িশkার 20 বার িবেরািধতা করা হেয়েছ। হজরত 
মাহাmদেক সাত বার মসীহ বলা হেয়েছ। ei গসেপেল pচুর বjািনক ভুল রেয়েছ। iিতহাস, ভুেগাল, সামিজক pথা, ধমীয় pথা 

আর ধমীয় ভাষা সmেক 30িট ভুল রেয়েছ, আর ei ভুলgেলা pথম শতাbীর ihদীরা কেরনিন। সmবতঃ icা কেরi জািলয়ািত 
কের ei গসেপল 1500 থেক 1600 ী ােbর মেধ  লখা হেয়িছল। আেরা িবশদভােব জানার জন  দখুন িদ গসেপল aব 
বাণবা- iটস ু ভ ালু, uiিলয়ম eফ ক াmেবল, িkি য়ান sািড সnার, রাoয়ালিপিn,1989 
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 “িবিব হাফজা যখন iেnকাল কেরন, আর আমরা তঁােক দাফন কের ঘের ফরার পের পেরi 
হজরত মারoয়ান কেঠার মেনাভাব িনেয় হজরত আbুlাহ িবন oমেরর (িবিব হাফজার ভাi) 
কােছ লাক পািঠেয়িছেলন। িতিন বেল িদেয়িছেলন, িতিন aবশ i যন কারআেনর সi 
পাতাgেলা তঁার কােছ পািঠেয় দন। আর হজরত আbুlাহ িবন oমর সgেলা তঁার কােছ পািঠেয় 
িদেয়িছেলন। আর হজরত মারoয়ােনর hকুেম সi পাতাgেলা িছঁেড় ফলা হয়। আর িতিন 
বেলন, আিম e কাজ করলাম, কারণ, eর মেধ  যা-িকছু িছল, তা aবশ i কারআেনর সরকারী 
পা িুলিপেত িলিখত o সংরিkত আেছ। আর আিম ভয় করিছলাম লােকরা eক সমেয় ei 
aনুিলিপিট সmেক সেnহ করেব aথবা তঁারা বলেব য, eর মেধ  eমন িকছু আেছ যা লখা 
হয়িন।15 ( লখেকর aনুবাদ) 

ei পা িুলিপর িবনাশ o পরবতীকােল কুফােত iবেন মাসুেদর পা ুিলিপ িবনাশ করার পের 
কারআেনর পা িুলিপর মূল uৎসgেলা িবন  হেয়িছল। আর তঁারা ei পা ুিলিপgেলার আর কােনা 

aনুিলিপ তির কেরনিন। aবশ , িহজরেতর pথম বা তৃতীয় শতাbীর ei সময়কালেক iসলােমর 
iিতহােস মৗিলক িচnাধারার সময়কাল (iজিতহাদ) বলা হয়। কারআেনর িশkকরা নবীর aমুক 
সাহাবী বা তমুক সাহাবীেদর মেতা কের কারআন পাঠ িশkা িদেতন। িকnt িবষয়িট শেষ গঁাড়া 
মুসলমানেদর কােছ eেতাটাi aসহনীয় হেয় uেঠ য, eকজন খ াতনামা কারআন িবেশষj -
বাগদােদর iবেন সানাবুধ (245-328 িহজরী) িযিন পুরােনা হsিলিখত কারআন থেক 
তলাoয়াত করেতন তঁােক জনসমেk তঁার পূেবর মত Asীকার করেত বলা হয়।16  

ডঃ বুকাiিল তঁার বiেয় uেlখ কেরেছন য, ী ানরা iি ল শরীেফর রদবদল কেরেছ, 
পিরবতন কেরেছ eবং জার কের হলােফলা কের ব বহার কেরেছ। যিদ ei কথা সত  হয়, তেব 
হজরত oসমান o তঁার কিমিটর লাকেদর eবং হজরত মারoয়ান সmেক কী বলা যায়? তঁারা িক 
জার কের হলােফলা কের ব বহার, রদবদল eবং তঁােদর যা খুিশ কারআেন তাi কেরনিন? 

কেয়ক পৃ া পছেন সখুবর িসপারার uৎস সmেক আমরা eকিট রখািচt দেখিছলাম। 
কারআেনর kেto eকiভােব তা করা যেত পাের। রখািচt-2 দখায় য, কারআেনর uৎপিt 

o pচার দখােনা হেয়েছ। আমােদর eেkেt মেন রাখেত হেব য, oপের বিণত হািদস aনুসাের 
eিট তির করা হেয়েছ।  

ei রখািচt আেরা জিটল হেতা, যিদ aন ান  হsিলিখত িকতাব eর সােথ যাগ করা হ’ তা। 
uদাহরণ িহেসেব আবু মূসা আল-আশারীর হsিলিখত িকতােবর কথা বলা যায়। ei িকতাব বসরায় 
ব বহার করা হেতা। িকnt eখােন য pেয়াজনীয় তথ  দoয়া হেয়েছ, তা থেক s  বুঝা যায় য, 
সুখবর o কারআন সংকলেনর kেt aেনক িবষেয় সmণূ িমল রেয়েছ। 

আমরা eখন p  করেবা, কীভােব আপিন জােনন আপনার কােছ য- কারআন আেছ সিট eবং 
হজরত মাহাmেদর কােছ নািজল হoয়া কারআন eক? 

                                                 
15 iবেন আিব দাuদ, পৃ া 24-25, জফরী পুনঃuেlখ কেরেছন, oপের uেlিখত বi 
16 জাফরী, oপের uেlিখত বi, পৃ া-9 
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রখািচt 2- কারআেনর সংকলন 

 

uপসংহার 
কারআেনর আয়াত িনেয় হজরত oসমােনর ei জার কের হলােফলা কের ব বহার o pমাণ 

গাপন করা সেtto মুসলমানরা িব াস কেরন য, কারআেনর কােনা মূল িশkার কােনা হরেফর 
হয়িন। তেব িকেসর িভিtেত eকজন বলেত পােরন য, iি ল শরীেফর মেধ  ঈসা মসীেহর মূল 
িশkা নi? 

600 বছর পের নািজল হoয়া কারআন যিদ সুখবর-নতুন িনয়েমর িশkার সােথ eকমত না 
হেতা, তাহেল তহিরফ ছাড়া মুসলমানরা eর aন  কারণ খঁুেজ দখেতন। ী ানরা তঁােদর িকতাব 
পিরবতন কেরেছ, হালকা o সহজভােব ei aিভেযাগ করা হয় pাথিমক aনিুমত িবষয় থেক, 
বাsেব eর কােনা pমাণ নi।  

শষ মkী যুেগর সূরা iuনুেসর 10:64 আয়াত ী ানরা আnিরকভােব িব াস কেরন, ei 
আয়ােত বলা হেয়েছ,  

"আlাh র বাণীর কােনা পিরবতন নi।" 
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গ. কারআন o িকতাবলু মাকাdেসর িভn-পাঠ  

কারআেন িভn পাঠ 
কারআেনর কােনা আয়ােতর যন িভn-পাঠ না থাকার জন  pচুর চ া করা সেtto আেজা 

aেনব িভn পাঠ খঁুেজ পাoয়া যায়। আল-বায়জাবী তঁার তাফসীর িকতােব 3:100; 6:9; 19:35; 
28:48; 33:6 আয়ােত uেlখ কেরেছন। 5-7 িহজরীেত নািজল হoয়া সবেশষ uেlিখত সূরা 
আল-আহযাব (দলসমূহ) 33:6 আয়াতিটর কথা iuসুফ আলীo uেlখ কেরেছন। হজরত 
oসমােনর সংকিলত কারআেন বলা হেয়েছ,  

"নবী মােমনিদেগর িনকট তাহািদেগর িনজিদেগর aেপkা ঘিন তর eবং তাহার পtীগণ 
তাহােদর মাতা।" 

িকn ei কথা জানা যায় য, oবাi iবেন কােবর কারআেনর সংকলেন লখা িছল,  

"নবী মােমনিদেগর িনকট তাহািদেগর িনজিদেগর aেপkা ঘিন তর eবং িতিন তাহােদর 
িপতা আর তাহার পtীগণ তাহােদর মাতা।"1 

 মুহাmদ হািমdlাহ aনুিদত ফরাসী ভাষায় কারআেন িবষয়িট িনেয় eকটু িবশদ আেলাচনা 
কেরেছন।2 িতিন egেলােক 4িট ণীেত িবভk কেরেছন। 

1. কােনা কােনা কােতেব oহী কারআেনর aনুিলিপ তিরর সমেয় িভn-পাঠ ঘটােত পােরন, 
sাভািবকfv‡eB aন  aনুিলিপর সােথ তুলনা কের সহেজi egেলা সংেশাধন করা যেত 
পাের। 

2. aেনেকi িকতােবর পৃ ার িকনারায় ব াখ া িলেখ রােখন। তঁােদর dারা ei িভn-পাঠ হেত পাের। 
হািমdlাহ িলেখেছন, 

“ কারআেনর লখার পdিত eমন য, কখেনা কখেনা সাহাবীরা নবীর কােছ কারআেনর 
কােনা আযােতর ব াখ া জানেত চাiেতন। কখেনা কখেনা তঁার দoয়া ei ব াখ া যােত তঁারা 

ভুেল না যান, eজন  তঁােদর ব িkগত কারআেনর aনুিলিপেত সgেলা িলেখ রাখেতন। e 
থেক বুঝা যায় য, িব sভােব কারআেনর পুরােনা aনুিলিপ থেক নতনু aনুিলিপ তির করার 

সমেয় লখকরা মূল আয়ােতর সােথ তাফসীরo িলখেতন। আমরা oপের হজরত oমেরর দoয়া 
সi িবখ াত hকুেমর কথা জািন, িতিন আনু ািনকভােব কারআেনর aনুিলিপর মেধ  তাফসীর 
যাগ করেত িনেষধ কেরেছন।”  

                                                 
1 iuসুফ আলী, oপের uেলtিখত িকতাব, িটকা 3674, পৃ া 1104 
2 হািমdlাহ, oপের uেলtিখত িকতাব, িটকা 3674, পৃ া xxxiii (সব িটকার aনুবাদ লখক কেরেছন) 
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“ei ধরেনর শত শত িভn-পাঠ িছল। িকn আসেল সত  তথ  হেc, aমুক aমুক িশkেকর 
কারআেনর িনিদ  সংকলন িছল যা aন েদর িছল না। eসব সংকলেনর মূল uৎস সmেক 

সেnহ করার কােনা aবকাশ নi। eসব লখকেদর দoয়া িভn িভn-পাঠ সmিকত তেথ র 
মেধ  কখেনা কখেনা দখা যায় য, কােনা িমল নi। তঁােদর কu কu িনিদ ভােব বেলেছন, 
কারআেনর ei ei সংকলন িছল আর aন রা তা Asীকার কেরেছন।”  

3. কারআেনর ei সব িভn পােঠর সৃি  হেয়িছল; কারণ, মkাবাসীরা যভােব কারআন 
তলাoয়াত করেতন, হজরত মুহাmদ িনেজi তার চেয় আলাদাভােব uপভাষায় িভn ucারেণ 
কারআন তলাoয়াত করার aনুমিত িদেয়িছেলন।  

“হজরত মুহাmদ ধমেক সহজ o সরল করার জন  চ া কেরিছেলন। সুতরাং, িতিন িবিভn 
uপভাষায় কারআন পাঠ করার িবষয়িটর সােথ কারআেনর আয়ােত শেbর kেto পিরবতন 
মেন িনেয়িছেলন। কারণ, eখােন শb আসল িবষয় িছল না, িকnt eর pেয়াগ বা আtীকরণ 

িছল আসল িবষয়। িতিন আgহ িনেয় বলেতন, ‘হজরত িজবরাiল আমােক 7িট িভn পােঠর 
কারআন তলাoয়াত করার জন  aনুমিত িদেয়েছন। িনেজর জন  o তঁার স ীেদর জন  eক 

ধরেণর পাঠ সংরিkত রেখ িতিন িভn গােtর লাকেদর জন  সi গােtর ব বhত শb dারা 
কারআেনর কােনা শbেক পিরবতন করার aনুমিত িদেয়িছেলন। পরবতীকােল হজরত oসমান 

eিট বn কের দন। িকnt দূরবতী a েল কারআেনর য সব aনুিলিপ তির করা হেয়িছল eবং 
তঁােদর বংশধরেদর dারা তা সংরিkত হিcল, আেগর শতাbীর য সব িশkেকরা িছেলন তঁারা 
ei সব শেbর িনিদ  সংখ া সংgহ কের রাখেত সমথ িছেলন। ei সংকলনgেলার সােথ 
সরকারী, pামাণ  কারআেনর aনুিলিপেত ব বhত শbgেলা eেকবাের যথাযথভােব কাযত 
eকi িছল।  

4. ei সত  থেক িভn-পাঠ হেয়েছ য, িহজরেতর পের pথম 150-200 বছর, কারআেনর 
হsিলিখত aনুিলিপgেলা sরিচh (হরকত) ছাড়াi লখা হেয়িছল। pথমতঃ pস  থেকi 
আয়াতিট কান pসে  বলা হেয়েছ, তা বুঝা যত, িকnt সব সমেয় নয়। 

িdতীয়তঃ সমস া আেরা জিটল হেয়িছল, আরবীেত aেনক akর আেছ, যgেলা eকiভােব 
লখা হয় িকnt eেদর oপের বা িনেচ নাkা বিসেয় eেদর মেধ  পাথক  দখােনা হয়। eিট 

বাংলা akর ‘ব’ eর মেতা, ‘ব’ eর মেতা দখেত হেলo eর িনেচ নাkা বসােল eিট ‘র’ 
হেয় যায়। আরবীেতo তমিন eক নাkা oপের থাকেল ‘ن = ন’ di নাkা oপের থাকেল  
 ’বা = ب‘ ছা’ eক নাkা িনেচ থাকেল তা = ث‘ তা’, িতন নাkা oপের থাকেল তােক = ت‘
di নাkা িনেচ থাকেল তােক ‘ي = iয়া’ বেল। 
eছাড়াo আেরা 7 জাড়া akর আেছ, eেদর মেধ  di জাড়া akর নাkার িভিtেত আলাদা 

করা যায়। আেরক দেল িতন জাড়া রেয়েছ। কবলমাt 15িট akর িদেয় 28িট আলাদা আলাদা 
akর লখা যায়। 
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আিম eমন aেনক মুসলমােনর সােথ কথা বেলিছ, তঁারা জােনন না য, কােনা হরকত o 
নাkা ছাড়াi কারআেনর pথম aনুিলিপgেলা লখা হেয়িছল। আর সmবতঃ আমােদর পাঠকেদর 

মেধ o aেনেকi সi তথ  জােনন না। 

ছিব-3-e সূরা নূেরর 34-36 আয়াত দখােনা হেয়েছ। eিট লnেনর বৃিটশ িমuিজয়ােম সংরিkত 
কারআেনর pাচীন aনুিলিপ থেক নয়া হেয়েছ। িবেশষjেদর মেত, ei আয়াতgেলা ী ীয় 

a ম শতাbী বা pায় 150 িহজরীর িদেক লখা হেয়িছল।3 

 

 
ছিব-2 

150 িহজরীর eকিট কারআেনর ছিব, akরেদর মেধ  পাথক  দখােনার জন  eখােন নাkা 
বা হরকত ব বহার করা হয়িন। সূরা 24:34-36 আয়াত eখােন দখােনা হেয়েছ। 

 (বৃিটশ যাdঘেরর aনুমিতkেম ছিবিট ছাপােনা হেলা।) 
 
 

                                                 
3 আিম য সব কারআন ব িkগতভােব দখার সুেয়াগ পেয়িছলাম, eটা হেc তােদর মেধ  সবেচ পুরােনা aনুিলিপ 
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আরবী ভাষা জােন না eমন লাকেদর জন  ei সমস া s ভােব বুঝেত পারেব। oপেরর ছিব 
থেক আিম 7ম লাiনিটর aনিুলিপ আবার আিম eখােন দিখেয়িছ। 

oপেরর কারআেন eভােব আেছ: (149 ক) 

ব নবেণর মেধ  নাkা যাগ 
কের পাথক  তির করা হেয়েছ: 

 

(149 খ) 

sরিচh যাগ করা হেয়েছ: 
 

(149 গ) 

হািমdlাহ ei হরকত o নাkা না থাকার িবষয়িট eকi পৃ ার aন  aনুেcেদ আেলাচনা 
কেরেছন। িতিন িলেখেছন,  

 “সবেশেষ, eকিট (সবেশষ) িভn পােঠর uৎসgেলা pাচীন কােল- ucারণগত িচh ব বহার 
করার আেগ আরবী িলিপর লখার ধরণ থেকi eেসেছ। কখেনা কখেনা সmবতঃ কােনা শbেক 
সকমক িkয়া, কমবাচ , কখেনা পুংিলংগ কখেনা বা stীিলংগ িহেসেব গণ  করা হেতা। আর 
pসংগi কােনা কােনা সমেয় িবিভn সmাবনার কথা sীকার কেরেছ।  

ei ধরেনর িভn পােঠর uদাহরণ িহেসেব আমরা oপেরর ছিবিটেক ব বহার করেত পাির। 
তৃতীয় লাiেনর শষ থেক সpম লাiেনর শষ পযn পড়েল eর aথ দঁাড়ায়,  

“আlাh আকাশমnলী o পৃিথবীর জ ািত, তঁাহার জ িতর uপমা যন eকিট দীপাধার, যাহার 
মেধ  আেছ eক pদীপ, pদীপিট eকিট কঁােচর আবরেণর মেধ  sািপত, কঁােচর আবরণিট ujল 
নkt সদৃশ; iহা pjjিলত করা হয়, পূত-পিবt যয়তুন বৃেkর তল dারা যাহা pােচ র নয়, 
pিতেচ রo নয়-”  

আরবী ভাষা থেক iংেরজী o ফরাসী ভাষায় aনুবােদর সমেয় iuসুফ আলী o হািমdlাহ 
uভেয়i “iয়ুkাd” ( ) শেbর aনুবাদ কেরেছন aকমক িkয়া pjিলত করা হয়। ei 
পুংিলংগবাচক শb, সাধারণভােব আেগর পুংিল  বাচক শb নkt কাoকাব ( ) বুিঝেয়েছ। 
িকnt ছিবর ষ  লাiেন আমরা eকিট akর দখেত পািc, যা পৃথকভােব sরিচh যাগ কের লখা 
হেয়েছ। eিট হেc, iয়াokাদ ( )। akেরর oপের ei dেটা িচh যাগ করার পের akরিট 
পিরবিতত হেয় stীিলংগ কমবােচ   (তূkাd) পিরণত হেয়েছ। আর eিট তখন stী িলংগ বাচক 
িবেশষ  “কাচ” বা যুjাjা ( ) ক বােক র কতা িহেসেব বুঝােব।  

ei কারআেনর aনুিলিপিট তির করার সমেয় কােনা আেলেমর পেk বলা সmব িছল য, 
“eভােব পড়া uিচত বেল আিম মেন কির।” আর য লাকেক aনুিলিপ তির করার hকুম দoয়া 
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হেয়েছ বা িযিন তা তির কেরেছন, িতিন িব াস করেতন য stীিলংগবাচক aকমক িkয়াপদi 
সিঠক। 

যেহতু iuসুফ আলীর মেতা eকজন aনুবাদক তঁার সমg aনুবােদর মেধ  কবল কারআেনর 
di বা িতনিট িভn পােঠর কথা uেlখ কেরেছন। ei কথােত sাভািবকfv‡eB মেন হেত পাের য, 
কারআেনর eেকবােরi হােত গাণা কেয়কিট িভn-পাঠ রেয়েছ। আমরা oপের দেখিছ, কেয়কজন 

হােত গাণা মুসলমান লখকেদর মেধ  eকজন, scায় sীকার কেরেছন য কারআেনর, “শত 
শত িভn-পাঠ রেয়েছ”, আসেল pকৃত সংখ া হেব হাজার হাজার। আথার জফরী তঁার বiেয় 
কারআেনর সব িভn পােঠর তািলকা িদেয়েছন। যখােন কবল eকট বiেয়-হজরত iবেন মাসুদ 

সংকিলত কারআেন 1700eরo বশী িভn-পাঠ রেয়েছ।  

eেদর মেধ  বশীরভাগ- 99.9% হেc oপেরর uদাহরেণ দoয়া িভn পােঠর মেতা, আর 
egেলার সামান i grt রেয়েছ। িকnt বশ কেয়কিটর মেধ  মূল সমস া রেয়েছ। uদাহরণ িহেসেব 
10 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আল-মািয়দার 5:60 আয়ােতর কথা uেlখ করেত পাির। ei 
আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “বেলা, আিম িক তামািদগেক iহা aেপkা িনকৃ  পিরণােমর সংবাদ দব যাহা আlাh র 
িনকট আেছ? যাহােক আlাh লানত কিরয়ােছন, যাহার uপর িতিন kাধািmত, যাহািদেগর 
কতকেক িতিন বানর o o কতকেক শূকর কিরয়ােছন eবং যাহারা তাgেতর iবাদত কের-”

א
אא א
  א

আিম িনেজi আরবী থেক aনুবাদ কেরিছ। আরবীেত যা বলা হেয়েছ, আিম তাi aনুবাদ 
কেরিছ। কারণ, sরিচh aনসুাের “eবাদত করা” ei িkয়া পেদর কতা হেcন আlাহ! িকnt eিট 
aসmব য, কারআেন eমন eকিট আয়াত আেছ, যা বেল য, আlাh “আল-তাgেদর” (মূিত) 
eবাদত কেরন! কােনা aনুবাদকi eভােব aনুবাদ করেবন না। আর আিম িনেজo জািন য, eিট 
হoয়া aসmব, সুতরাং, কাথাo eকিট ভুল রেয়েছ। 

আমার আরবী ভাষায় jােনর aভােব eিট সেnেহর pথম কারণ হেত পাের, যিদ কবল আিম 
ei সমস ায় পড়তাম। তেব, আমরা যখন আথার জাফরীর Materials for the History of the 
Qur'an বiেয় দিখ, eিট মূল-কারণ নয়। জাফরী দিখেয়েছন, eর 19িট িবকl পাঠ রেয়েছ; 
iবেন মাসুেদর সংকলেন রেয়েছ 7িট, uবাi িবন কােবর সংকলেন 4িট রেয়েছ, iবেন আbােসর 
সংকলেন রেয়েছ 6িট, uবােয়দ িবন uমােয়র o আনাস িবন মািলেকর িবন মািলেকর সংকলেন 1িট 
কের িভn-পাঠ রেয়েছ।4 

                                                 
4 জাফরী, oপের uেlিখত বi, পৃ া 39,129,198,216 eবং 237 
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aবশ i eকজন সংকলেকর কবল eকিট িবকl পাঠ থাকা uিচত। িকnt িভnপােঠর সংখ া 
বৃিd ei সmাবনা দখায় য, আেলমরা ei সমস ািট িচিhত কেরেছন। 

eখােন iবেন মাসুেদর পাঠgেলা uেlখ করা হেলা,  
** oয়া মান ‘আবাদূ আল-tাgূতা - א א

oয়া ‘আবাদাতা আল-tাgূিত - א  
oয়া ‘oবাদা আল-tাgূতু - א  
oয়া ‘আবুদা আল-tাgূতু - א  
oয়া ‘uবুদা আল- tাgূিত - א  
oয়া ‘oবায়দািত আল-tাgূতু - א  
‘oবাদা আল-tাgূতা - א  

যঁারা আরবী জােনন না, তােদর জন  ei িবশদ পাঠgেলােক িতনিট ণীেত িবভk করা যেত 
পাের, যিদ িkয়া বhবচন হয়, তেব বানর o শূকরীgেলা তাgেতর eবাদত কের, িkয়া যিদ 
কমবােচ  হয়, তেব eর aথ হেব, বানর o করীgেলার dারা তাgেদর eবাদত করা হয়। aথবা 
আবাদা শb যিদ িবেশষ  িহেসেব ধরা হয় তেব, বানর o শূকরেদরেক ‘দাস’ বানােনা হেব, aথবা 
আল-তাgেতর eবাদতকারী বানােনা হেব।  

ei সােথ আেরা বলা যায় য, কারআেনর 19িট িভn পােঠর মেধ  sরিচh (হরকত) যাগ 
করার dারা 14িট পিরবিতত হেয়েছ, aন  5িট kেt eকিট বা d’ টা ব নবণ যাগ করার 
মাধ েম পিরবতন করা হেয়েছ। আিম iবেন মাসুদ সংকিলত কারআেনর িভn-পাঠ বঁেছ িনেয়িছ, 
কারণ, তঁার pথম পাঠ (**) িট সব aনুবাদকরা পছদ কেরেছন। তাহেল আয়াতিটর aথ হেc,  

“- (আlাহ) যঁাহািদেগর কতকেক িতিন বানর o শূকর কিরয়ােছন eবং যাহারা তাgেতর 
iবাদত কের-”,  

ei কথা িঠক য, ei িভnপাঠgেলা যা eখােন আেছ, তা eকিট বা diিট sরিচh যাগ কের 
সহেজi দূর করা যত। eিট িনি তভােব pমাণ কের য, sরিচh যাগ করার পের খবুi যেtর 
সােথ পরবতীকােল aনিুলিপgেলা তির করা হেয়েছ। 

তেব, ী ান eেপািkফা সmেক ডঃ বুকাiিলর eকi মnব েক আমরা শbাnের pকাশ কের 
আমরা বলেত পাির,  

“eকজন লাক কারআেনর pাথিমক সংকলনgেলা িবন  হoয়ার জন  কবল আেkপ করেত 
পােরন, যgেলা হজরত oসমান apেয়াজনীয় বেল ঘাষণা কেরিছেলন। যিদo আজেকর িদেন 
মুসলমানেদর কারআেনর সিঠক মূল পাঠ িবেশষভােব আল-তাgত সmিকত জিটল আয়াতgেলা 
জানার জন  aনুমিত দoয়া যেত পাের।” 
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uপসংহার 
eখন আমরা ei িবষেয় আেলাচনা শষ করেবা, আবারo আমােদর পাঠকেদর কােছ p  

িজেjস করেবা, কীভােব আপিন জােনন য, pথম নািজল হoয়া সরূা থেক আমােদর জানামেত 
সবেচেয় পরুােনা aনিুলিপর তিরর ei দীঘ 163 বছেরর মেধ  কারআেনর আয়ােতর কােনা 
পিরবতন হয়িন। তাছাড়া কারআেনর ei িভnপাঠgেলা সmেকi বা আপিন কী বলেবন? কীভােব 
আপিন জােনন য, হজরত মাহাmেদর কাছ থেক েন কারআেনর আয়াতgেলা সিঠকভােব লখা 
হেয়িছল? 

আবারo আপিন আমােক utের বলেবন য, কারআেনর ei সব িভnপাঠgেলােক কবলমাt 
ছাটখােটা পিরবতন বলা যেত পাের। আপিন বলেত যােcন, যিদ কারআেন pথেম akেরর 

মেধ  পাথক  সৃি  না কের, নাkা িবিহন o হরকত িবিহনভােব লখা হেয় থােক, তেব তা 
লাকেদর মুখs করার মধ  িদেয় ei সমস ােক িনয়িntত করা হেয়েছ। 

আর সবেশেষ, আপিন a ুিল িনেদশ কের দখােত পােরন য, 150 িহজরীেত aেনক লাক 
বঁেচ িছেলন, যঁারা হজরত মাহাmেদর জীবনধারা, িশkা সmেক aন  লাকেদর কাছ থেক 
েনিছেলন eবং কারআন িশkা পেয়েছন সরাসির তঁােদর িপতা বা eমন লাকেদর কাছ থেক 

যঁারা হজরত মুহাmদেক বা তঁার কােনা সাহাবীেক ব িkগতভােব জানেতন। সুতরাং, কারআেনর 
িশkার পিরপিn কােনা grtপূণ ভুল eসব সংকলেন থাকা সmব িছল না। 

আর আপনার ei যুিk হািমdlাহর কথার সােথ eেকবােরi িমেল যায়। িতিন িলেখেছন,  

“eছাড়াo, সব িভn-পাঠ eকt কের eবং মেনােযাগ িদেয় তা aধ য়ন কের আমরা িনি ত 
য, সাধারণ মূল পাঠ বা মূল আয়াত eেতা মেনােযাগ িদেয় হােত লখা হেয়েছ য, তােদর 
কােনা eকিট আয়ােতর aথ পিরবতন হয়িন।”5 

কারআেনর আধুিনক ী ান aনুবাদক, িড ম াসন, িতিনo eকi িসdাn পাষণ কেরেছন। 
ফরাসী ভাষায় aনুিদত কারআেনর ভুিমকায় িতিন বেলেছন,  

“সবেশেষ, ei সব িবতিকত িবষয়gেলা থাকা সেtto, আমরা বলেত পাির য, বতমােন 
আমােদর কােছ কারআেনর য মূল পাঠ বা মূল আয়াত আেছ, eেদর মেধ  pকৃত িব sতার 
নীিত রেয়েছ।6 

ei িসdােn eেস আমরা eখন দখেবা য, iি ল শরীেফর মেধ  িভnপাঠ সmেক কী জানা 
যেত পাের? 

                                                 
5 হািমতুlাহ, oপের uেlিখত বi, পৃ া  xxxiii 
6 Le Coran, trad. de D. Masson, Editions Gallimard, 1967, p xl. 
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সখুবর-iি ল শরীেফ িভnপাঠ 
কারআেনর মেতাi iি ল শরীেফর িভn িভn aনুিলিপেত িভn িভn-পাঠ রেয়েছ। িpnটন 

িথoলিজকাল সিমনারীর, িনu ট ােমn ল া ুেয়জ en িলটােরচার-eর aধ াপক, ডঃ brস 
eম. মটজার,  The Text of the New Testament7 বiেয়, পুেরা eক aধ ায় জুেড় ei সব 
িভn িভn-পাঠ কীভােব eেসেছ তা িনেয় আেলাচনা কেরেছন। িনেmর aনুেcেদ আমরা eর কেয়কিট 
uদাহরণ লk  করেবা,  

1. িবিভn িকতাব িলিপকারেদর dারা তির িভn-পাঠ 

ক) kীণ দৃি -শিkর জন  

সুখবর-iি ল শরীফ আসেল gীক ভাষায় লখা হেয়িছল, gীক ভাষায় িসগমা, eপিসলন, 
থটা eবং oিমkন pায় সমেয়i eকিটর সােথ আেরকিট তালেগাল পািকেয় যায়। যিদ 
কােনা িকতাব লখক কােনা ভুল akর কিপ কেরন তাহেল ei িভn-পাঠ দখা যায়। আরবী 

ভাষায়o eকi সমস া রেয়েছ, সখােন ‘রা’ সহেজi ‘দাল’ eর সােথ তালেগাল পািকেয় 
ফেল।  

কােনা িনিদ  পা ুিলিপেত eকিট সmণূ লাiন বাদ পেড় যেত পাের। কারণ, dেটা লাiেনi 
eকi শb বা শbgেলা রেয়েছ। aনুিলিপকােরর চাখ লাফ িদেয় িনেচর লাiেনর িdতীয় শেb 
চেল যেত পাের আবার দখা যায় য, মাঝখােনর লাiনিট বাদ পেড় গেছ। আিম িনি ত য, 
কখেনা কখেনা sুেল পড়ার সমেয় কােনা udৃিত বা কিবতা aনুিলিপ করার সমেয় pিতিট 
পাঠেকরo eকi aিভjতা রেয়েছ। 

খ)  ভুল শানার জন   

িকতাব িলিপকার যখন rতিলিপ েন aনুিলিপ কেরেছন, তখন কখেনা কখেনা শb না িনেয় 
তালেগাল পািকেয় যত। যgেলার eকi রকম ucারণ িকnt বানান আলাদা (iংেরজী ভাষায় 
their, their eবং grate বা great)| eর uদাহরণ িহেসেব আমরা pকািশত কালাম 1:5 
আয়ােতর কথা uেlখ করেত পাির। 1611 ী ােb aনুবাদকরা eভােব aনুবাদ কেরেছন,  

“িতিন আমােদর ভােলাবােসন eবং িনেজর রk িদেয় gনাহ থেক আমােদর ধৗত কেরেছন।” 

aন িদেক পুরােনা gীক মূল পাঠ বা আয়াত থেক aনুবাদ কের আধুিনক aনুবাদকরা 
সিঠকভােব aনুবাদ কেরেছন, “িতিন আমােদর ভােলাবােসন eবং িনেজর রk িদেয় gনাহ 
থেক আমােদর মুk কেরেছন।”ei ধরেনর পাথক  ou o iu -eর কারেণ সৃি  হেয়েছ। 

aবশ i ei কথা বলা যায় য, eেত rহািনক aেথর কােনা পিরবতন হয়িন। 

                                                 
7 Oxford University Press, New York, Second Edition, 6th printing, 1968. 
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গ) িকতাব aনুিলিপ করার সমেয় aনুিলিপকােরর মেনর মেধ  কােনা শbgc ধের রাখার জন  
কখনo কখনo eিট শb-িবন াসেক পিরবতন কের দয়। aন  সমেয় িলিপকার aনুrপ 
আয়ােত য শbgc পান, তাi িলেখ দন। হািমdlাহ কারআন সmেক বেলেছন, 
িলিপকাররা সহেজi aন  aনুিলিপর সােথ তুলনা কের pায় সবgেলা ভুল সহেজi িনণয় 
করেত পােরন।  

2.  পাতার িকনারায় লখা িটকা থেক aথবা aন  aনিুলিপ তলুনা 
করার জন  িভn-পাঠ ঘটেত পাের 

শb বা িটকা পুরােনা aনুিলিপর পাতার িকনাের লেখ রাখা িটকাgেলা নতুন aনুিলিপ তিরর 
সমেয় যাগ করা হয়। কােনা কিঠন শেbর সমাথক বা কােনা ব াখ া সমস া সৃি  করেত 
পাের। eiজন  িলিপকার ei সমস া সমাধােনর জন  কিঠন শbিটর সােথ সমাথক শbিট 
aথবা ব াখািট নতুন aনুিলিলেত যাগ কের িদেয়েছন। 

eকi ধরেনর িবচু িত পরবতী বছরgেলােত ঘেটিছল। যখন eকজন aনুিলিপকােরর সামেন 
eকািধক iি ল শরীেফর aনুিলিপ িছল। eকজন িবেবক-বুিd সmn িলিপকার তখন কী 
করেবন, যখন িতিন দেখন য, eকিট আয়ােতর aংশ িভn ভােব লখা হেয়েছ? ei dেটার 
পিরবেত eকিটেক বঁেছ নয়া o dেটা িভn পােঠর মেধ  eকিট gহণ করার পিরবেত, হেত 
পাের সi িলিপকার dেটা পাঠi নতুন aনুিলিপেত যাগ কের িদেয়েছন। uদাহরণ িহেসেব বলা 
যায় য, iি ল শরীেফর aেনক পা ুিলিপেত লূক িলিখত সুখবর ei কথা বেল শষ হেয়েছ,  

সাহাবীরা “সব সময় বায়তুল- মাকাdেস uপিsত থেক আlাh র ধন বাদ িদেত লাগেলন”: 
aন িদেক, কােনা কােনা পােঠ আেছ “সব সময় বায়তুল- মাকাdেস uপিsত থেক আlাh র 
pশংসা করেত লাগেলন।” ei পােঠর মেধ  eকিটেক বঁেছ িনেয় িলিপকার dেটা পাঠেক 
eকেt যাগ কের িলেখেছন, সব সময় বায়তুল- মাকাdেস uপিsত থেক আlাh র ধন বাদ 
িদেত o pশংসা করেত লাগেলন।” 

3. সং রেণর জন   

ধরা যাক eকজন িলিপকার ঈসা মসীেহর বkেব র মেধ  ফঁাক পূরেণর জন  িকছু শb যাগ 
কের িদেত পােরন। uদাহরণ িহেসেব বলা যায়, মিথ 9:13 আয়ােত বলা হেয়েছ, “যারা ধািমক 
তােদর আিম ডাকেত আিসিন বরং পাপীেদরi ডাকেত eেসিছ। লূক 5:32 আয়ােতর সােথ 
িমল রেখ eর সােথ ei শbgেলা যাগ কেরেছন, “পাপ থেক মন িফরাবার জন ।”  

রামীয় 13:9 আয়াত aনুসাের লখক শিরয়েতর দশিট pধান hকুেমর মেধ  কবল চতুথ 
hকুমিট uেlখ কেরেছন তখন eকজন িলিপকার তঁার sৃিত থেক প ম hকুমিট যাগ 
কেরেছন, “তুিম িমথ া সাk  িদo না”।  
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4. জিটলতা সমাধােনর pেচ ার ফল িহেসেব  

মাক 16 aধ ায় হেc eর সবেচেয় ভােলা uদাহরণ। যখােন iি ল শরীেফর শষ aংশটুকু 
হািরেয় গেছ। মিহলারা সুগিn মলম ঈসা মসীেহর দেহ মাখােনার জন  িনেয় আসার পের 
সাদা কাপড় পড়া eক যুবক ( ফেরশতা) তঁােদর বেলিছেলন, “িতিন uেঠেছন, িতিন eখােন 
নi’। ei কথা লখার পের সবেচেয় পুরােনা পা ুিলিপ কােডk িসনাiিটকাস o কােডk 
ভিটকানােস ei কথা বলা হেয়েছ,  

‘তঁারা িশহিরতা o আ যািmতা হেয়িছল। তঁারা বর হেয় কবর থেক দৗেড় পািলেয় গেলন। 
তঁারা ভয় পেয়িছেলন কারণ-।  

‘কারণ’ সংেযাজক aব েয়র gীক শb হেc ‘গার’। আর মটজার বেলেছন য, সমg gীক 
সািহেত i “eকিটমাt uদাহরণo নi, যখােন কােনা শেbর শেষ ‘গার’ শbিট রেয়েছ, যিট 
ei kেt দখা যায়।8 

মটজার পরামশ িদেয়েছন য, হজরত মাক সুখবর িসপারা লখার সমেয় eবং সুখবর িসপারা 
শষ করার সমেয় বঁাধা পেয়িছেলন (সmবতঃ মৃতু র কারেণ), aথবা aন  aনুিলিপgেলা তিরর 

আেগi শেষর aংশিট হািরেয় িগেয়িছল। eসব জানা যায় য, িdতীয় শতাbীর শেষর িদেক িকছু 
িকছু ী ান ঈসা মসীেহর মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার পর aন েদর দখা দoয়ার িবষয়িট aন  
সুখবর থেক যাগ কের িদেয়েছন। শেষ পাতার িকনারায় লখা মnব gেলা যভােব আমরা oপের 
আেলাচনা কেরিছ মূল পােঠর aংশ হেয়িছল, িঠক eকiভােব কারআন বা iি ল শরীেফর মেতাi 
egেলা মূল আয়ােতর সােথ যুk হেয় িগেয়েছ।  

িলিপকারেদর িনভলুতা 

aবশ , যভােব আমরা কারআেন ei সত  তথ  দেখিছ য, কারআেনর জিটল আয়াতgেলা 
akতভােবi রাখা হেয়িছল, আর আজ পযn সভােবi রেয়েছ। িলিপকাররা তঁােদর কাজ খুবi 
মেনােযাগ িদেয় কেরেছন। যিদ তঁারা মেনােযাগ িদেয় কাজ না করেতন eবং আlাh র কালাম 
পিরবতন করেত িগেয় ভয় না পেতন তাহেল তঁারা যgেলা dেবাধ  িবষয় বেল মেন করেতন, তার 
সবgেলাi বাদ িদেয় িদেতন। 

eমনিক আনুষি ক িবশদ িববরণীর মেধ  য- কu তঁােদর িব sতা লk  করেত পােরন। 
uদাহরণ িহেসেব বলা যায় য, কােডk ভিটকানােস 350 ী াb থেক হজরত পৗেলর লখা 
িচিঠgেলােত িবিভn aংেশর ধারাবািহক সংখ া দoয়া r হেয়িছল। তখন গালাতীয় o iিফষীয় 
িসপারার মােঝ iবরানী িসপারা িছল। িলিপকাররা সযেt ei aধ ােয়র আয়ােতর সংখ াgেলা কিপ 

                                                 
8 মটজােরর পূণা  আেলাচনার জন  পড়ুন, Metzger, op. cit., p 226-229. Also Bucaille, BQ&S, p 65. 
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কেরেছন যভােব আেগ তারা কেরেছন, eমনিক যিদo সgেলা uেlখ করা সিঠক িছল না, কারণ, 
িকতাবgেলার সাজােনার িবন াস পিরবতন হেয়িছল।9 

 আমােদর কৗতুহল বৃিd কেরেছ, iি ল শরীফ - নতনু িনয়েমর ei যথাযথ aনুিলিপ িনেয় ডঃ 
বুকাiিল চ ােল  কের িতিন িলেখেছন,  

 “eসব বাiেবেলর িবিভn রচনার সিঠকt িনেয়o কথা uেঠেছ, eমনিক সবেচেয় নাজকু য 
পা িুলিপিট, সi কােডk ভ ািটকানাস িনেযo কম িবতক হয়িন। eর য hবুh নকল কিপিট 
1965 সােল ভ ািটকান িসিট থেক সmািদত হেয় পুনঃমুিdত হেয়েছ, সখােন সmাদক তঁার 
বkেব  বেলেছন, ‘কেয়ক শতাbী পের নকলকৃত ei কিপেত eকজন িলিপকার সব akেরর 
oপর িদেয় িনেজর কলম ঘুিড়েয়েছন। ei কলম-ঘুড়ােনার কােল ধুমাt সi সব akরi বাদ 
গেছ, য-akরgেলা িলিপকােরর কােছ ভুল মেন হেয়িছল।’ পুsকিটেত eমন aেনক পিরেcদ 

রেয়েছ, য সব sােন পা ুিলিপর মূল বা আিদ akরসমূহ হালকা খেয়ড়ী রেঙর-eখনo s  বুঝা 
যায়; e সেবর oপর িদেয় িলিপকার eমন সব িভn শb বা বাক  িলেখ গেছন, য সব শb বা 
বােক র রঙ গাঢ় খেয়রী। সুতরাং, pিতিট akেরর oপর িদেয় ধুমাt ‘িব sভােব কলম ঘড়ুােনা 
হেয়িছল’ বেল যা বলা হেয়েছ, তার pমাণ eসব kেt aনপুিsত।10 (গাঢ় akর আিম কেরিছ) 

নতুন িনয়েমর gীক ভাষাতttিবদ- মটজার, িযিন “uৎস দিলল” aধ য়ন কের তঁার সমs 
জীবন কািটেয়েছন eবং িতিন The Text of the New Testament নােম eকিট পাঠ  বi 
িলেখেছন, য বi থেক ei aধ ােয়র বশীরভাগ aংশ নয়া হেয়েছ, িতিন e তথ  uেlখ 
কেরেছন য, পরবতী সমেয় িলিপকারেদর নতুন কের কািল িদেয় িলখার সমেয় akেরর oপর 
িদেয় কলম ঘুড়ােনা হেত পাের, আর িতিন ei তথ িট লুকানিন। িকnt তঁার িসdাn হেc,  

 “eেত ( কােডk িসনাiিটকাস) য মূল পাঠ আেছ, তা aেনক আেলম মেন কেরন য নতনু 
িনয়েমর আেলকজািndয়ার ধরেনর লখার utম নমুনা।”11 

 িতিন তঁার িনজs মূল ায়েনর সারাংশ িহেসেব িনেmর মnব  কেরেছন,  

“gীক িকতাবুল মাকাdেসর সকল পা ুিলিপর মেধ  সবেচেয় মূল বান পা িুলিপর মেধ  
eকিট কােডk ভিটকানাস।12 

ডঃ বুকাiিল সমs িবষয়িটর সারাংশ িহেসেব ei কথা বলেত চেয়েছন, “eসব রচনার 
সিঠকt িনেয়o কথা uেঠেছ, eমনিক সবেচেয় নাজুক পা ুিলিপ- কােডk ভ ািটকানাস- িনেযo 
িবতক কম হয়িন।” আর, “িব sভােব কলম ঘড়ুােনা হেয়িছল’ বেল যা বলা হেয়েছ, তার pমাণ 
eসব kেt aনপুিsত।” 

                                                 
9 Metzger, op. cit., footnote 1, p 48. 
10 বাiেবল, কারআন o িবjান, ডাঃ বুকাiিল, aনবাদ, পৃ া-111 
11 oপের uেlিখত বi, পৃ া-48 
12 oপের uেlিখত বi, পৃ া-47 
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যিদo ডঃ বুকাiিল eকিট uদাহরণ িদেত পােরনিন য, কলম ঘুড়ােনার ফেল eকিট শbo 
ভুলভােব সংেশাধন করা হেয়েছ। আর যিদ সখােন তা হেয়o থােক, তেব শতকরা কয়িট শb 
ভুলভােব সংেশাধন করা হেয়েছ, স সংখ াo িতিন uেlখ কেরনিন। িতিন ধারণা কেরেছন, কলম 
িব sভােব ঘড়ুােনা হয়িন। আর যন aন রা তঁােক ei কথা pমাণ কের দিখেয় দন। eর সােথ 
aবশ i pমাণ কের দখােবন, হয়েতা, সmবতঃ, মতবাদ সmিকত সখুবর বা ডকি সাল 
গসেপেলর সিঠকto pে র সmুিkণ। 

আমরা যখন ছিব-3 পরীkা কের দিখ, আমরা দখেত পাির য, eমনিক ফেটাgািফক 
aনুিলিপর মধ  িদেয় মূল akেরর ছিব o akরgেলার oপর িদেয় নতুন কলম ঘুড়ােনার ফেল সৃ  
akর দখা যায়। eভােব আমােদর কােছ মূল akর o কলম ঘুড়ােনার ফেল udারকৃত akর 
dেটাi আমােদর হােত আেছ। eখন gীক শখার জন  যিদ পাঠক সময় ব য় করেত চান, িতিন 
িনেজর জন  সত তা pমাণ করেত পারেবন য, িব sভােবi ei কলম ঘুড়ােনা হেয়িছল।  

সমস া হেc ei ধরেনর সেnহ, আkমণাtক বkব  eেতা সহেজi ডঃ বুকাiিল eক টুকরা 
কাগেজর পাতায় যা িলেখেছন তা য কােনা দিলল eমনিক ছিব -2 e কারআেনর আয়ােতর ছিব 
সmেক করা যায়। 

 “eসব রচনার সিঠকt িনেয়o কথা uেঠেছ, eমনিক সবেচেয় নাজুক য পা ুিলিপিট, স 
সmেকo কম িবতক হয়িন। “সুতরাং, ei কথা বলেল আমােদর কােছ pমাণ কের দখােত হেব 
য, কারআেনর পূণা  pথম পা ুিলিপিট সিঠক িছল! 

 



 176

 
ছিব 3 

350 ী ােb কােডk ভিটকানােসর ছিব। iuেহাnা 8:46-9:15 আয়ােত  
বিণত জnাn ব িkেক সুs করার িববরণ  

( ভিটকান লাiেbরীর aনুমিতkেম ছিবিট ছাপােনা হেলা।) 

আিম eকজন ী ান eবং কােনা কােনা িবষেয়র pিত আমার িনজs পkপাত রেয়েছ। 
িনেজেক কতটা আিম ei বiেয় িনয়ntণ করেত পেরিছ, তার িবচােরর ভার পাঠেকর হােত রiেলা। 
িকnt যতkণ পযn ডঃ বুকাiিল dেবাধ  সত  িনেয় কথা বলেবন, কােডk ভিটকানােসর 
তথাকিথত dণাম সমথন করেবন, আিমo ততi িনেজেক আলাদা কের িবেশষj ডঃ মটজার o 
িকতাব-িলিপকারকেদর পk নব, যঁারা দােসর মেতা িকতােবর aংেশর সংখ াgেলাo নকল 
কেরেছন, যিদo সংখ াgেলা নকল করার কােনা pেয়াজন িছল না। 3নং ছিবেত দoয়া চতুথ 
শতাbীর পা ুিলিপ কােডk ভিটকানাস যমন ী ানেদর জন  iি ল শরীেফর eকিট বধ o 
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uৎকৃ  সাk , িঠক তমিন 2 নং ছিবেত দoয়া হsিলিখত কারআেনর পা ুিলিপিটo মুসলমানেদর 
কােছ বধ সাk । 

aপিরিচত নাম o শb ভাষাnেরর সমেয় 
লখকেদর সাবধানতা aবলmেনর আেরা pমাণ 

পুরাতন িনয়েম ibীয় o িবেদশী রাজােদর নাম খুবi িব sতার সােথ ভাষাnর করা হেয়েছ। 
যিদo তঁারা মৃত িছেলন। শত-শত eমনিক হাজার হাজার বছর আেগ তঁারা রাজt করেছন। িমসেরর 
রাজা ফরাuন রােমসীসেক িনেয় আেলাচনা করার সমেয় তঁার বiেয় ডঃ বুকাiিল িনেজi ei 
িবষয়িট uেlখ কেরেছন। িতিন বেলেছন,  

 “রােমসীস শbটার pায় aবলুিp হেলo, সi সমেয় কবল বাiেবেলর পৃ ােতi ei শbিট 
aিবকৃতভােব রেয় িগেয়িছল, যিদo িকছু সংখ ক gীক o ল ািটন পুsেক ei শbিট pায় aথবা 
সmণূ িবকৃত করা হেয়িছল- যাi হাক, বাiেবেল িকnt ei নামিট িনভুলভােব সংরিkত িছল 
eবং ei শbিট বাiেবেলর তৗরাত বা পnােটাক aধ ােয় চার-চারিট জায়গায় uেlিখত 
রেয়েছ।”13 

আেরকিট uদাহরণ দখা যায়- তৗরাত-পুরাতন িনয়েমর 1 শামুেয়ল 13:21 আয়ােত aনুবাদ 
করা হেয়েছ,  

 “যিদo তােদর কাদােলর জন  uখা (িপম) িছল-।” 

িহbr শb িপম eর aনুবাদ করা হেয়েছ uখা বা রত। eর aথ লাকেদর কােছ aজানা িছল 
eবং pসে র oপর িভিt কের আনুমািনক aনুবাদ করা হেয়িছল। তারপর, পুরাতttীয় খনন কােজর 
ফেল লােকরা eমন eকিট মুdা খঁুেজ পায়, যা তারা আেগ কখনo দেখিন। যখন eিট পির ার 
কের মুdার oপের লখা aথ udার করা হেলা, তখন দখা গল য, eিট িছল eকিট িপম মৃdা। 
সুতরাং, আয়াতিটর aথ eখন বুঝা গল য, কঁাটা বসােনা লািঠিট শান দবার জন  eিট মূল  
িহেসেব দoয়া হেতা। তারপর aনুবাদ করা হেলা য,  

 “কুদাল, ফাল-শান দবার জন  eক িশকেলর di-তৃতীয়াংশ (িপম) িদেত হেতা।”  

“িপম” শbিটর আসেল আমােদর কােছ কােনা grti নi। eিট কােনা িব াস pকাশ কের 
না। িকnt ei শbিট সিঠকভােব লখকরা পাকিকতােবর িব dতা রkার জন  ী পূব 1000- 
2000 পযn pায় দীঘ 2000 হাজার বছর ধের িকতাব িলিপকাররা কিপ করিছেলন। যিদo ei 
দীঘ সময়কাল ধের কui জানেতন না য, eর aথ কী? পাঠক, আপিন হয়েতা বুঝেত পেরেছন, 
তৗরাত o iি ল শরীেফর ei িভn-পাঠ যা আমরা আেলাচনা করিছ, egেলা কারআেনর িভn 

পােঠর মেতাi যা আেগ আমরা পরীkা কের দেখিছ। egেলার পাক-কালােমর বধতার oপর 
                                                 

13 বাiেবল, কারআন o িবjান, ডাঃ বুকাiিল, পৃ া-312 
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কােনা pভাবi ফলেত পােরিন। aন িদেক লকূ 24 aধ ােয় uেlখ করা আয়াত, আlাh র 
pশংসা, আlাh ক ধন বাদ দoয়া বা আlাh ক pশংসা করা o ধন বাদ দoয়া বলেল মূল িশkার 
কােনা িকছুi পিরবতন হয় না। aন িদেক ei কথা বলেল য, ঈসা মসীh  আমােদর পাপ থেক 
ধৗত কেরেছন, aথবা আমােদর পাপ থেক মুk কেরেছন, ei কথা বলেলo দখা যায় য, 

মতবাদগত সুখবর বা Doctrinal Gospel eর িশkার কােনা পিরবতন হযিন।  

eখন কবল gীক ভাষায়i 5300র বশী iি ল শরীেফর পুরােনা পা ুিলিপ বা eর aংশ 
িবেশষ রেয়েছ। সতরাং, ei কথা জেন আমােদর আ য হবার কােনা কারণ নi য, eসব 
হsিলিখত পা িুলিপর মেধ  হাজার হাজার kdু পাথক  রেয়েছ। ‘লূক’ ম াগািজেন eকবার ei 
িশেরানােম খবর ছাপা হেয়িছল য, 50,000 eরo বশী ভলু রেয়েছ। িকnt আসেল ei 
িশেরানামিট িছল িমেথ । eকiভােব যিদ কu বেলন য, কারআেন 5000 ভুল রেয়েছ, তেব 
িতিনo িমেথ  বলেছন। িভn-পাঠ শেbর পিরবেত লখক ভুল শbিট ব বহার কেরেছন। আর 
পাঠকেক ei কথা বলা হয়িন য, বশীরভাগ kেti aন  পােঠর সােথ তুলনা কের, egেলােক 
সংেশাধন করা যায়। ডঃ বুকাiিলo ei ধরেনর িব ািnকর বkব  রেখেছন। িতিন িলেখেছন,  

“e থেক বুঝেতo বগ পেত হয় না য, eক পােঠর সােথ আেরক পােঠর, eক aনুবােদর 
সােথ আেরক aনুবােদর ei য পাথক , তা সংি  বাiেবলgিলর সংেশাধনজিনত কমকােnর 
aিববায পিরণিত। eভােব িবগত d’হাজার বছর ধের kমাগতভােব সংেশাধনী চািলেয় যাoয়ার 
ফেলi বাiেবেলর মূল বাণীর পাঠ’ সাত নকেল আসল খাsা’ হেয় দঁািড়েয়েছ।14 

 িকnt di হাজার বছর িনেয় আেলাচনা করার আমােদর দরকার নi। আমােদর বতমান 
িকতাবুল মাকাdস িdতীয়, তৃতীয় বা চতুথ শতাbীেত লখা সুখবর aনুসােরi লখা হেয়েছ। 

900 ী ােbর eকজন িকতাব-িলিপকােরর ভুেলর কােনা pভাব আমােদর বতমান-সুখবর-
নতুন িনয়েমর পা িুলিপর oপর কােনা pভাব ফলেব না। কারণ eিট 350 ী ােb লখা 
পা ুিলিপ কােডk িসনাiিটকাস o কােডk ভিটকানাস o 200 ী ােb লখা পিপরােসর oপর 
লখা পা ুিলিপ থেক সরাসির aনুবাদ করা হেয়েছ। 

gীক নতুন িনয়েমর সং রণ সmেক Westcott and Hort15 িযিন 1853 -1881 ী াb 
পযn দীঘ 28 বছর ধের স-সমেয় pাp সমs gীক পা ুিলিপ gেলা িবশদভােব তুলনা কের pায় 
60িট aংশ পেয়েছন (4িট সুখবর থেক 7িট) যgেলা (তােদর মেধ  1িট) সেnহ করা হয় য, 
eেত সাদামাটা ভুল রেয়েছ। সাদামাটা ভুল বলেত তঁারা eমন ধরেনর ভুল বুিঝেয়েছন যা বতমান 
পা িুলিপর সােkর চেয় পুরােনা। আজgিব কথার কী গড়িমল! নুতন িনয়েম য 50000 ভুল 
রেয়েছ, eর বদেল তঁারা বলেছন মাt 60িট aংশ সmেক সেnহ করা যায়। 1881 সােল ei 
কথা লখার পের gীক ভাষায় লখা aেনক পা িুলিপ বা পিপরােসর oপর লখা aনুিলিপ পাoয়া 

                                                 
14 বাiেবল, কারআন o িবjান, ডাঃবকুাiিল, পৃ া-16 
15 Westcott and Hort, The New Testament in the Original Greek, Cambridge, 1881. মটজার 60িট সূt uেlখ 
কেরেছন, oপের uেlিখত বi, পৃ া 184 
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িগেয়িছল। pিতিট kেti ei নব-নব আিব ার বার-বার দিখেয়েছ য, বতমান iি ল শরীেফর 
মূল পােঠর oপর oেয়sেকাট o হাট-eর আsা দৃড়িভিtর oপর pিতি ত। 

িকতাবুল মাকাdেসর িরভাiজ াnাড ভারসেনর সmাদকবৃn 1946 সােল pকািশত iংেরজী 
aনুবােদর ভূিমকায় িলেখেছন য,  

“1946 সােলo মেনােযাগী পাঠেকর কােছ eিট s  িছল য, 1881 বা 1901 ী ােbর 
মেতাi সংেশাধেনর dারা ী ীয় িব ােসর িশkার oপর eর কােনা pভাব পেড়িন। eর কারণ 
বুঝা খুবi সহজ। পা ুিলিপর হাজােরা িভn পােঠর মেধ  কােনা ী ীয় িশkােক সংেশাধেনর 
pেয়াজেন uিlেয় ফলা হয়িন। 

aধ াপক মেটজার 1968 ী ােb বতমান পিরিsিতেক সংিkpাকাের uপsাপন কের 
বেলেছন: 

বশীরভাগ লাকi eিট sীকার কের য, মধাবী সmাদকেদর dারা আেলকজািndয়ার মূল পাঠ 
(িমসেরর আেলকজািndয়ার ী ানরা) সংকিলত হেয়িছল, যঁারা ঐিতহ বাহী jােনর পিরেবেশ 
pিশkণ পেয়িছেলন। - সমpিত ei ধরেনর নমুনার dেটা pধান সাkী কােডk ভিটকানাস o 
কােডk িসনাiিটকাস আিবষকৃত হেয়েছ। ei কােডk বা হsিলিখত িকতাব চতুথ শতাbীেত 
লখা হেয়িছল। 

 “aবশ  পিপরােস লখা ei আিব ােরর (পৃ া 66) dারা (ছিব-9, ষ  aংশ, চতুথ aধ ায়) 
eবং পিপরাস (75 পৃ া) (ছিব 5, ei aংেশ III E 16 egেলা pায় িdতীয় শতাbীর শেষ 
eবং তৃতীয় শতাbীর rেত লখা হেয়িছল) eখন হােতর কােছi pমাণ রেয়েছ য, (ei মূল 
পাঠ) egেলা িdতীয় শতাbীর গাড়ার িদেক লখা হেয়িছল।17 

িdতীয় শতাbীর শষ aথবা তৃতীয় শতাbীর r বলেত আমরা 200 ী ােbর কথা বেলিছ। 
ঈসা মসীেহর বেহশত গমেনর পের 170 বছর পর eবং হজরত iuেহাnার সুখবর লখার মেধ  
মাt 110-120 বছেরর সময়কালেক বুঝায়। ei সমেয় aেনক লাক জীিবত িছেলন, যঁারা মতবাদ 
সmিকত সখুবর বা ডকি নাল গসেপল েনিছেলন। eঁরা তঁােদর িপতা বা aন  লাকেদর কাছ 
থেক েনিছেলন, আর তঁােদর পুবপুrষরা pিরতেদর ব িkগতভােব জানেতন। 

তাহেল সবেচেয় ভােলা সাk  হেc, আমরা য মলূ পাঠ eখন পাঠ করিছ, তা মৗিলকভােব 
সi মলূ পাঠ, যা ঈসা মসীেহর সাহাবীরা আসেল আমােদর িদেয়েছন। 

 

 

                                                 
16 দখুন, 72, oখােন প িপরােসর পা ুিলিপgেলা িনেয় আেরা িবশদ আেলাচনা করা হেয়েছ 
17 মটজার , oপের  uেlিখত বi, পৃ া 215-216 
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িসdাn 
হািদস o aন ান  মুসলমান তফসীরকারকেদর pচুর সাk  pমাণ কের য, নবীর সাহাবীেদর 

dারা তির কারআেনর aেনক িভnপাঠ িছল। আর ei কথা বলার মধ  িদেয়, pায় সমেয়i 
মুসলমানেদর ei দাবীর িবেরািধতা করা হয়। তঁারা দাবী কেরন য, বতমান কারআেনর মূল পাঠ, 
কারআেনর pথম মূল পােঠর eেকবাের hবুহ ছিবর মেতা eক। তবু কারআেনর eসব িভn-পাঠ 

থাকা সেtto মুসলমানেদর যেথ  আsা রেয়েছ য, তঁােদর কােছ কারআেনর grtপূণ সi মূল 
বাণীিট রেয়েছ, যা হজরত মুহাmদ ঘাষণা কেরিছেলন।  

িঠক সভােবi iি ল শরীফ-নতনু িনয়েমর বলায়o eকi কথা বলা যায়। ei কথা সমথন 
করা aসmব য, যিদ কােনা ী ান যুিk দিখেয় দাবী কেরন য, iি ল শরীফ- নতনু িনয়ম 
বতমােন যা আেছ তা মূল পা ুিলিপর hবুh ছিবর মেতা eক, তবু iি ল শরীেফর eসব িভn-পাঠ 
থাকা সেtto ী ানেদর যেথ  আsা রেয়েছ য, আমােদর iি ল শরীেফর মেধ  grtপূণ সi 
মূল বাণীিট বেয়েছ, যা ঈসা মসীh  ঘাষণা কেরিছেলন। 
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ঘ. pাথিমক যেুগর সংঘাত o িবেরাধীতার সােথ iসলােমর 
pাথিমক যেুগর সংঘাত o িবেরাধীতার তলুনা  

 

ডঃ বুকাiিল তঁার লখা বiেয়র িdতীয় aধ ােয় সংিkpভােব pাথিমক ী ান সমােজর 
aভ nিরণ সংঘাত তুেল ধের বেলেছন য, ei সংঘাত iি ল শরীেফর ধমীয় িশkার সিঠকেtর 
oপর pভাব ফেলেছ। তঁার uপsািপত বkব েক সংিkpাকাের িনেm uপsাপন করা হেলা।  

1. ei সংঘােতর সােথ হজরত পৗেলর aনুসারী eক ধরেনর ী ান জিড়ত িছেলন, আর ei 
মতবােদর সােথ জিড়তেদর জুিডo- ী ান বলা হেয়েছ। ei দেলর নতা িছেলন, হজরত 
িপতর, হজরত iuেহাnা, eঁেদর সােথ িছেলন ঈসা মসীেহর ভাi iয়াক্ু ব। 

2. ei সংঘােতর ফল িহেসেব aেনক iি ল শরীেফর-নতুন িনয়েমর- িকতাবgেলা লখা 
হেয়িছল। 

3. জুিডo- ী ান দল শেষ হািরেয় যায় eবং তঁােদর িকতাবgেলা বা জাল-িকতাব eবং জামাত 
ei িকতাবgেলােক লুিকেয় ফেল গাপন কের ফেল। 

ডঃ বুকাiিল ei িতনিট পেয়nেক িবশদভােব ব াখ া কের িনেmর কথাgেলা িলেখেছন:  
1. ঈসা মসীেহর anধােনর পর থেক িdতীয় শতাbীর িdতীয়াধ পযn ী ধেমর dিট গা ীর 

মেধ  তীb সংঘাত aব াহত িছল। eর eকটা গা ী িছল ‘জুিডo-িkি য়ািনিট’ eবং িdতীয়িট 
িছল যােক বলা যেত পাের’ পৗিলয়ান িkি য়ািনিট’বা পৗলপnী ী ধম। ধীের ধীের 

ী ানেদর িdতীয় ধমীয় মতবাদিট pথমিটর sান দখল কের নয়; জুিডo-িkি য়ািনিটর oপের 
িবজয় সচূীত হয় পৗলীয় ী ীয় মতবােদর।”1 

পের িতিন দাবী কেরেছন,  

“70 ী ােbর পূব পযn ei জুিডo-িkি য়ান ধমi বশীরভাগ িগজায় aনুসৃত হেয় 
আসিছল। eবং হজরত পৗেলর মতবাদ িছল eকিট িবিcn ্  ঘটনা মাt। সi সমেয় ী ান 
সমpদােয়র pধান ধমgr বা নতা িছেলন ঈসা মসীেহর জৈনক আtীয়, হজরত iয়াকুব। 
( rেত) হজরত পৗল, হজরত iuেহাnা o হজরত iয়াকুেবর সােথ িছেলন। তখন ei হজরত 
iয়াকুব িছেলন জুিডo-িkি য়ান গা ীর pিতিনিধ। পৗলীয় ী ান মতবােদর িবেরাধীতার 

                                                 
1 ডাঃ বুকাiিল, oপের uেlিখত বi, পৃ া-75 
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কারেণi হজরত iয়াকুেবর ei গা ী তখন scায় আেরা বশী কের ihদী ধমমেতর িদেক 
আেরা বশী কের ঝঁুেক পেড়িছল।”2 

eবং পেরর পৃ ায় আবারo িতিন বেলেছন,  

 “বstতঃ হজরত পৗল হেcন ী ধেমর সবািধক িবতিকত ব িk। ঈসা মসীেহর পিরবােরর 
সদস েদর িনকট তা বেটi, ঈসার যসব স ী-সাথী o pিরত জrসােলেম হজরত iয়াকুেবর 
সােথ িছেলন, তঁােদর িনকটo হজরত পৗল িবেবিচত হেয়েছন ঈসার ধমীয় মতবােদর pিত 
‘িব াসঘাতক’ িহেসেবi। আসেল ঈসা মসীh  য সব লাকেক তঁার ধমমত pচােরর জন  িনেজর 
িনকট জেড়া কেরিছেলন, তঁােদর বজন কেরi হজরত পৗল eক আলাদা ধমমত pিত া 
কেরন।”3 

eভােব ডঃ বুকাiিল হজরত পৗলেক ঈসা মসীেহর ধমীয় িশkার kেt িব াসঘাতক িহেসেব 
দিখেয়েছন। আর পিরিsিতেক eমনভােব তুেল ধরা হেয়েছ য, eকজন পাঠক িযিন িকতাবুল 
মাকাdস সmেক ভােলা িশkা পানিন, সi পাঠেকর মেন ei ছাপ ফলেব য, ী ানরা 

তােদর িকতাব বদবদল কেরেছ, িবকৃত কেরেছ আর গাপন কেরেছ eবং pকৃত iি ল 
শরীফেক লুিকেয় ফেলেছ। 

ডঃ বুকাiিলর িdতীয় পেয়n হেলা ei য, ei সংঘােতর ফেল নতুন িনয়েমর aেনক িকতাব 
রিচত হেয়েছ। িতিন িনেmর কথা dারা তা বুঝােত চেয়েছন। 

2. aবশ , িকতাবুল মাকাdেসর সুসমাচারসমূেহর ব াপাের eকটা কথা pায় সেnহাতীত 
বলা যায় য, তখনকার িবিভn সমpদােয়র মেধ  পার িরক সংঘােতর ei পিরেবশ যিদ না 
থাকত তাহেল আজ আমরা িকতাবুল মাকাdেসর সুসমাচার নােম যসব িকতাব পািc, তা 
পতাম না। মেন রাখা দরকার, eসব সুসমাচার রিচত হেয়িছল তখন- যখন ী ানেদর di 

ধমীয় সমpদােয়র মেধ  তীb লড়াi চলিছল। ফাদার কােননিগেয়সার যােক বেলেছন, 
‘িবrdপkীয়েদর মাকােবলায় রিচত’ ঈসা মসীh  সংkাn নানা ধরেনর িবতেকর মাকােবলায় 
তখন স ধরেনর পুsক pচুর পিরমােন লখা হেয়িছল। 

তারপর িতিন তৃতীয় পেয়nিট uেlখ কেরন 

3. পরবতীকােল ei aিফিসয়াল সুসমাচারসমূহ pামাণ  িহেসেব গৃহীত হয় eবং বাদবাকী 
িকতাব- যgিল তখনকার পৗলীয় ী ান িগজা সংsা কতৃক aনুসৃত ধমীয় মতবােদর িবেরাধী 
বেল সাব s হেয়িছল- সgিল apামাণ  িহেসেব হয় িনিnত o বিজত।”4 

ei কথা aবশ i সিত  য, iি ল শরীেফর কেয়কিট িকতাব সংঘােতর সময়কােল রিচত 
হেয়েছ। িকnt p  করা যায় য,  

                                                 
2 ডাঃ বুকাiিল, oপের uেlিখত বi, পৃ া-76 
3 ডাঃ বুকাiিল, oপের uেlিখত বi, পৃ া-78 
4 oপের uেlিখত পুsক, পৃ া-53 
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1. ডঃ বুকাiিল িক সিত  কথা বেলেছন য, হজরত পৗল o aন ান  সাহাবীেদর মােঝ সংঘাত 
িছল? 

2.  ei সংঘাত থাকা িক pমাণ কের য, iি ল শরীফ -নতুন িনয়ম আlাh র oহী aনুসাের 
লখা হয়িন? 

 

হজরত পৗেলর সােথ হজরত িপতর, হজরত iuেহাnা o হজরত 
iয়াকুেবর মেধ  িক আসেল iি ল শরীেফর মলূ িবষয় িনেয় িdমত িছল? 

iি ল শরীফ-নতুন িনয়েমর িনেmর aংশিট pমাণ কের য, তঁারা বnু িছেলন আর তঁারা ী ীয় 
িশkার িবষেয় সmণূ eকমত িছেলন। 

 (ক) গালাতীয় িসপারায় 2:1-2, 9-10 আয়ােত হযরত পৗল িলেখেছন,  

 “ চৗd বছর পের আিম বাণবার সংেগ আবার জrসােলেম গলাম- আlাh র icা 
pকািশত হবার পের আিম সখােন গলাম। য সুসংবাদ আিম a-ihদীেদর কােছ তবিলগ কের 
থািক তা বললাম। জামােতর গণ মান  লাকেদর কােছ -বললাম, কারণ, আমার ভয় হিcল য 
হয়েতা আিম aনথক পির ম করিছ বা কেরিছ। সi গণ মান  লােকরা, aথাৎ iয়াকবু (ঈসা 
মসীেহর ভাi) িপতর o iuেহাnা ei সব দেখ বুঝেত পেরিছেলন য, আিম আlাh র কাছ 
থেক িবেশষ রহমত পেয়িছ। তঁােদর o আমােদর মেধ  য যাগােযাগ সmক আেছ, তা 
দখাবার জন  তাঁরা আমার o বাণাবােসর সংেগ ডান হাত িমলােলন। -আমরা যন গরীবেদর 

কথা মেন রািখ-।” 

 (খ) pিরত 21:17-20 আয়ােত সmবতঃ তঁার মৃতু র 5 বছর আেগ হজরত পৗল শষবােরর 
মেতা জrসােলম যাtার িবষেয় জানেত পাির। eখােন বলা হেয়েছ,  

“ জrসােলেম পঁৗছােল পর ঈমানদার ভাiেয়রা খুশী হেয় আমােদর gহণ করেলা। পরিদন 
পৗল আমােদর সংেগ iয়াকবুেক (ঈসা মসীেহর ভাi) দখেত গেলন। সখােন জামােতর সব 
নতারা uপিsত িছেলন। পৗল তঁােদর সালাম জানােলন eবং তঁার তবিলেগর মধ  িদেয় আlাh 

কীভােব a-ihদীেদর মেধ  কাজ কেরেছন তা eক eক কের বলেলন। ei কথা েন তাঁরা 
আlাh র pশংসা করেলন-।” 

 (গ) সবেশেষ, 2 িপতর িসপায়ায় হজরত িপতর িনেজi িলেখেছন,  

“মেন রেখা, মানুষেক নাজাত পাবার সুেযাগ দবার জন  আমােদর pভু ধয ধের আেছন। 
ei eকi কথা আমােদর িpয় ভাi পৗলo আlাh র দoয়া jােন তামােদর িলেখেছন-
সgেলার মেধ  aবশ  কতgেলা িবষয় আেছ যা বাঝা কিঠন। স’জন  যারা umত হবার িশkা 
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পায়িন o যােদর মন aিsর তারা aন ান  িকতােবর মেতা egেলার মােনo ঘুিরেয় বেল 
িনেজেদর ংস ডেক আেন।” 2 িপতর 3:15-16 

ei আয়াতgেলা দখায় য, হজরত পৗল, তঁার pচােরর সােথ হজরত িপতর, হজরত 
iuেহাnা o হজরত iয়াকুেবর pচােরর মেধ  িমল রেয়েছ িক-না তা, যঁাচাi কের দখার জন  
জrসােলেম িগেয়িছেলন? 

ei আয়াতgেলা দখায় য, হজরত পৗেলর লখা িচিঠgেলা িতিন আlাh র দoয়া jােন 
িলেখেছন বেল হজরত িপতর uেlখ কেরেছন। গালাতীয় 2:1-16 আয়ােত হজরত পৗল 
হজরত িপতরেক কােঠার ভাষায় বকুিন িদেয়েছন। িকnt হজরত িপতেরর লখা oপেরর udৃিত 
থেক জানা যায়, পরবতীকােল তােদর মেধ  িমল হেয়িছল। 

কন ডঃ বুকাiিল সi আয়াতgেলােক aবjা কেরেছন? যিদ আিম কারআন থেক udৃত 
করার সমেয় কােনা আয়াত বাদ দi, তাহেল িক eিট সাk  গাপন কের pস  পিরবতন 
করার মেতা ব াপার হেব না। ei কথা হেলা তমিন, যিদ আিম বিল য, হজরত আবু বকর, 
হজরত oমর, হজরত oসমান- eঁেদর মেধ  aেনক িবষেয় িdমত িছল, আর তঁােদর মধ কার 
ei সংঘােতর কথা হািদেসo uেlখ করা হেয়েছ। 

তঁােদর মেধ  eকিট সংঘাত িছল, ei কথা িঠক, িকnt ei সংঘাত হজরত পৗল, হজরত 
িপতর, হজরত iuেহাnা, হজরত iয়াকবু eকিদেক আেরকিদেক জিুডo- ী ানেদর মেধ  িছল। 

সখুবর-নতনু িনয়েমর মেধ  ei সংঘােতর ফল 
pিরত িসপারা o হজরত পৗেলর লখা িচিঠgেলা িতন ধােপ ei সংঘােতর কথা uেlখ 

কেরেছ। সবার আেগ বলেত হয়-হজরত পৗল o মূিতপূজারীেদর মেধ  সংঘাত িছল। pিরত 19 
aধ ােয় বলা হেয়েছ, হজরত পৗেলর pচার েন লােকরা মসীহেক নাজাতদাতা িহেসেব sীকার 
কেরেছ। তঁারা “মৃত দব- দবীর eবাদত ছেঁড় িদেয় জীিবত আlাh র eবাদত করেত লাগেলা” 
eবং rপার মূিতgেলা কনা বn কের িদল। ei ঘটনা iিফষ শহেরর rপার মূিত তির করার 
কািরগরেদর eমন kুd কের তুলেলা য, তারা eকিট দা া বঁািধেয় িদল, পের তারা জার কের 
হজরত পৗলেক শহর থেক বর কের িদল।  

িdতীয়তঃ pিরতেদর সােথ eবং য সব ihদী সুখবর gহণ কেরিন, তােদর মােঝ সংঘাত িছল। 
pিরত 12 aধ ােয় বলা হেয়েছ, “তারা iuেহাnার ভাi iয়াকুবেক মের ফলেলা o িপতরেক 

ধের জেল িদল”। িরত 25:2৯ আয়ােত বলা হেয়েছ,  
“পের আিnয়িখয়া o কািনয়া থেক কেয়কজন ihদী eেস হজরত পৗল o বাণবােসর 

িবrেd লাকেদর uসিকেয় িদল। তখন লােকরা হজরত পৗলেক পাথর মারেলা eবং িতিন মের 
গেছন মেন কের শহেরর বাiের তঁােক টেন িনেয় গল।” 
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তৃতীয়তঃ eকিদেক হজরত িপতর, হজরত iuেহাnা o হজরত পৗেলর সােথ aন িদেক 
জুিডo- ী ানেদর মােঝ dn-সংঘাত িছল। eিট িছল তৃতীয় ধরেনর সংঘাত, যা ডঃ বুকাiিল uেlখ 
কেরেছন। 

পাঠক, eবার িনেজi িনেজেক p  করেত পােরন। ei জুিডo- ী ান শেbর aথ কী? হজরত 
ঈসা মসীেহর oপর ঈমান আনার আেগ হজরত িপতর, হজরত iয়াকুব o হজরত iuেহাnা eবং 
সব সাহাবীরাi িক ihদী িছেলন না? তাহেল, তঁােদর মেধ  o aন  দল- পের যঁারা ী ান 
হেয়িছেলন- তঁােদর মেধ  কী পাথক  রেয়েছ? 

ihদী- ী ানরা কী িব াস করেতন? 
eত সব কথা বলা সেtto আমরা ভেব আ য হi য, তঁারা সবাi মতবাদগত সখুবর বা 

ডকি নাল গসেপেলর িশkা িব াস করেতন।  

ihদী- ী ানেদর সmেক ডঃ বকুাiিল বশ কেয়কবার কািডনাল ড ািনেয়লরু বkব  তুেল 
ধেরেছন। 19 পৃ ায় িতিন িলেখেছন,  

“আিদেত ী ধম িছল জুিডo-িkি য়ািনিট ধম ei িবষেয় কািডনাল ড ািনেয়লু pমুখ 
আধুিনক লখক সিবেশষ গেবষণা চািলেয় গেছন। ী ধেমর oপর পৗেলর pভাব িবsােরর 
আেগ পযn সi জুিডo-িkি য়ািনিট সমাজ িকতাবুল মাকাdেসর ei পুরাতন িনয়মেক 
িনেজেদর ঔিতহ  o utরািধকার িহেসেব পুরাপুিরভােব gহণ কের িনেয়িছল।”  

50 পৃ ায় িতিন আেরকিট udৃিত uেlখ কেরেছন,  

 “িতিন (কািডনাল ড ািনেয়লু) eতদসংkাn aতীেতর যাবতীয় রচনাবলী পযােলাচনা কেরন 
eবং iিতহােসর ধারা aনুসরণ কের িকতাবুল মাকাdেসর সুসমাচারgিল কখন রিচত হেয়িছল, 
তার সিঠক সময়কাল সmেক আমােদর aবিহত কেরন। aধুনা জনগেণর মেধ  যসব িকতাবুল 
মাকাdস pচিলত, সgিলেত নতুন িনয়েমর সুমাচার রচনার য-সময়কাল uেlখ রেয়েছ, 

কািডনাল ড ািনেয়লুর গেবষণার মাধ েম pাp সময়কাল তা থেক সm ূণ িভn।” 

oপেরর ei udৃ◌ুিতgেলা ei কথা মেন ছাপ ফেল য, ড ািনেয়লু জুিডo-িkি য়ািনিট 
সমােজ eকিট িভn ধরেনর সুখবর খাকার কথা বেলেছন। িকnt কািডনাল ড ািনেয়লুর লখা বi 
যখন আমরা পিড়, তখন আমরা দখেত পাi িতিন eেকবােরi uেlা কথা বেলেছন। 

িতিন তঁার িবখ াত বiেয় ‘িথoলিজ ডাস জুিডo-িkি য়ািনজম5 িশেরানােম িলেখেছন য, ei 
বiেয় pিতিট দিলল যgেলা 1964 সােল তঁার বi লখার সময় পযn আিবষকৃত হেয়িছল, 
সgেলা িনেয় আেলাচনার পর শেষ িতিন িলেখেছন,  

                                                 
5 iংেরজী aনুবাদ, The Theology of Jewish Christianity, The Westminster Press, Philadelphia, 1978. 
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“আমােদর ei বiেয়র rেত য কাজ আমরা িঠক কেরিছলাম তা হেc, pাথিমক জামােতর 
জুিডo-িkি য়ািনিট সময়কাল থেক আজ পযn যসব দিলল পাoয়া গেছ তারা সবgেলা 
আমরা যঁাচাi কের দখেবা যােত - জুিডo-িkি য়ািনিট ধমতtt সmেক আমরা eকিট িচt 
খঁুেজ পাi-পৃ া-405 

eর সােথ, সৃি র কািহনী, সবিকছুর r- থেক শেষ aসীম আlাh র বেহশত পযs 
সবিকছুi জিড়ত িছল। ei aপিরেময় িনদশন o ঘটনাgেলা eকসােথ কাজ কেরেছ তা আমরা 
ঈসা মসীেহর মানবrপ ধারেণর মধ  িদেয় দখেত পাi- মানেুষর দেহ আlাh র আবাস eবং 
iবনুlাহর (ঈসা মসীহ) গাপন মিহমার pকাশ-পৃ া 405।  

তােদর জন  নাজাত আlাh র eকিট কাজ িছল। কালােমর (ঈসা মসীেহর) কাজ rহািনক 
dিনয়ায় সব জায়গায় ছিড়েয় পেড়িছল। িশেয়াল (পাতাল) থেক সpম আকাশ পযn সমs 
সৃি েক তা sশ কেরিছল। kুশ-নাজােতর uপায়- হেc ei dিনয়ায় dেটা বাhর pতীক, eর 
আড়াআিড় বাh িদেয় দূরবতী sােনর সব মানষুেক হাত বািড়েয় eকt করা হেয়েছ, আর খঁাড়া 
বাh িদেয় বেহশত o dিনয়া eকসােথ যাগ করা হেয়েছ-407 পৃ া। 

eখােন, aেনক ঘটনার পেূব eমনিক iি ল শরীেফর পূেবo (িতিন িলিখত iি ল শরীেফর 
আেগ িছেলন)। 

আমরা দিখ য, ঈসা মসীেহর পবূaিst িছল- নাম িছল পুt, কােলমা- 

আমরা পাক-rেহর খাদায়ী aিst দখেত পাi- 

আমরা দখেত পাi, ভারিজিনিটস iন sাটা (কুমারীর গেভ জnলাভ)-  

eবং জামােতর িবশদ িশkামালা (িব াসীেদর ী ান সmpদায়)- 

egেলা eবং aন ান  িনদশনgেলােত-সেnহ করার aবকাশ eেতাi কম য, “ ী ানেদর 
িব ােসর সব pধান িবষয়gেলােত সবেচেয় বশী apচিলত শbgেলা- যা িবেশষ uেdশ  ছাড়া 
ব বhত হয় না- eমনিক সgেলা আেগ থেকi তারা ব বহার কেরিছল-eমনিট eিট আেগর 
চেয় আরo বশী। 408 পৃ া। (গাঢ় akর আিম কেরিছ।) 

কবলমাt কািডনাল ড ািনেয়লু কবল eিট দখানিন য, আlাh o ঈসা মসীh  সmেক ihদী-
ী ানেদর হজরত পৗেলর মেতা eকi িব াস িছল; িকnt িতিন তঁার বiেয় কমপেk দশবার িতিন 

ihদী - ী ানেদর িব াস ব াখ া করার জন  হজরত পৗেলর লখা থেক udিৃত িদেয়েছন।  

pিরতেদর সােথ জিুডo- ী ানেদর মেতর aিমল  
যিদ নাজাতদাতা িহেসেব ঈসা মসীেহর oপর তঁােদর িব াস eকi িছল, তাহেল তঁােদর মেধ  

িবেভেদর কারণ কী িছল? iি ল শরীফ-নতুন িনয়ম aনুসাের জানা যায় য, মূতীপূজারীরা ী  ধম 
gহণ করt পর থেক ei সংঘাত r হেয়িছল। তখন ei p  uেঠ য, নাজাতদাতা িহেসেব ঈসা 
মসীেহর oপর ঈমান আনার পর, তােদর খৎনা করােত হেব িক-না? আর তoরােতর uেlিখত 
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ধমীয় আনু ািনকতা তােদর পালন করেত হেব িক-না? কu কu িশkা িদেয়িছল য, তােদর ei 
dেটা কাজ aবশ i করেত হেব। aথাৎ aন  কথায় বলা যায় য, তামােক ihদী হেত হেব, খৎনা 
করােত হেব যন তুিম পিরপূণ ী ান হেত পার। eখান থেকi ihদী- ী ান শbিট eেসেছ। 

হজরত পৗল বেলেছন, “ঈসা িবনামূেল  uপহার রহমেতর দান িহেসেব pিতিট মানুেষর 
পােপর জন  মুিkর মূল  পিরেশাধ কেরেছন। 

ihদী- ী ানরা বেল, ”ei কথা সিত  য, গানাহ থেক মুk করার জন  ঈসা মসীh  
আমােদর মুিkর মূল  পিরেশাধ কেরেছন, িকnt eকজন লাকেক aবশ i হজরত মূসার শিরয়ত 
পালন করেত হেব। pিরত 15:1 আয়ােত তােদর ei িশkার কথা বলা হেয়েছ,  

“eহূিদয়া pেদশ থেক কেয়কজন লাক আিnয়িখয়ায় আসেলন eবং ঈমানদার ভাiেদর ei 
বেল িশkা িদেত লাগেলন, “মূসার শিরয়ত মেত তামােদর খৎনা করােনা না হেল তামরা 
কােনামেতi নাজাত পেত পােরা না।” (eমনিক যিদo তুিম ঈসা মসীহেক নাজাতদাতা িহেসেব 
gহণ কেরেছা)  

ei মেতর aিমল থাকার কারেণ, ei িবষয়িট িনেয় aন  pিরতেদর সােথ আেলাচনার জন  
হজরত পৗল o হজরত বাণবা জrসােলেম িগেয়িছেলন। সখােন আেলাচনার সমেয় হজরত 
িপতর ihদী- ী ানেদর বেলিছেলন,  

“তাহেল আমােদর পুবপুrেষরা বা আমরা য বাঝা বiেত পািরিন, সi বাঝা a-ihদী 
ঈমানদারেদর কঁােধ তুেল িদেয় কন আপনারা আlাh ক পরীkা করার চ া কেরেছন। আমরা 
িব াস কির য, হযরত ঈসা মসীেহর রহমেত a-ihদী ঈমানদােররা যমন নাজাত পেয়েছ, 
তমিন আমরাo (iহদূী) নাজাত পেয়িছ।” pিরত 15:11 

আমরা হজরত িপতেরর কথােক eভােব মূলaথ পিরবতন না কের শbাnের pকাশ করেত 
পাির। “না! আমরা ihদীরা ihদী বেল নাজাত পাiিন। আমরা মসীহেক gহণ কের ী ান হেয় 
নাজাত পেয়িছ। সুতরাং, eিট ihদীেদর জন  apেয়াজনীয় য মসীহেক gহণ করার পের আবার 
তােদর ihদী হেত হেব।” 

আর eিট িছল সi মহাসভার চূড়াn িসdাn। a-ihদী- যঁারা ঈমান eেন ী ান হেয়িছেলন, 
তঁােদর আর খৎনা করােনার দরকার নi। 

ei আেলাচনার িবশদ িববরণ iি ল শরীফ -নতুন িনয়েমর গালাতীয় িসপারায় eবং pিরত 
িসপারায় 15 o16 rকুেত পাoয়া যায়। eিট দখায় য, হজরত iয়াকুব-ঈসা মসীেহর ভাi, eবং 
হজরত িপতর সখােন িছেলন আর তঁারা হজরত পৗেলর সােথ eকমত িছেলন। ihদী- ী ানরা 
ei িসdাn মেন িনেত Asীকার কেরিছল। তারা ধের িনেয়িছল য, ei িসdাn নয়ার পছেন 
হজরত পৗেলর হাত রেযেছ, আর pধান নতা িহেসেব তারা হজরত পৗেলর oপর িনযাতন 
কেরিছল। 



 188

iসলাম o eর আেগর িকতােবর oহী 
iসলাম o আেগর িকতােবর oহীসমূেহর মধ কার সmক মেন হয় pাথিমক যুেগর 

মুসলমানেদর মেন আেসিন। আর আিম িনি ত কের বলেত পাির না য, কন eিট হয়িন? 
তttীয়ভােব য- কu বলেত পােরন য, আেগর িকতােব দoয়া hকুম বািতল না করা পযn ◌্ত 
তৗরাত o iি েল দoয়া hকুমgেলা পালন করা তােদর জন  ফরজ িছল। uদাহরণ িহেসেব বলা 

যায় য, কন আট িদেনর িদন মুসলমানরা তঁােদর িশ পুtেক খৎনা করান না। কারণ, আlাh তা 
হজরত ibািহমেক ei hকুমi িদেয়িছেলন। পয়দােয়শ 17:9-12 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আlাh ibািহমেক আেরা বলেলন, “ei ব বsায় তামার যা করার রেয়েছ তা ei; তুিম o 
তামার সমs সnান বংেশর পর বংশ ধের ei ব বsা মেন চলেব। আমার ei য ব বsা, যার 

িচh িহেসেব তামােদর pেত কিট পুrেষর খৎনা করােত হেব, তা তামার o তামার বংেশর 
লাকেদর মেন চলেত হেব। তামােদর pেত েকর পুrষাে র সামেনর চামড়া কেট ফলেত 

হেব। তামার o আমার মেধ  ei য ব বsা িsর করা হেলা, eটাi হেব তার িচh। বংেশর পর 
বংশ ধের তামােদর pেত কিট পুrষ সnােনর জেnর আট িদেনর িদন ei খৎনা করােত হেব। 
তামার বংেশর কu না হেয় তামার বািড়র গালাম হেলo তােদর সবাiেক ei খৎনা করােত 

হেব তা তারা তামার বািড়েত জেnেছ eমন কােনা গালােমর সnানi হাক বা টাকা িদেয় 
িবেদশীর কাছ থেক িকেন নoয়া গালামi হাক।”  

কারআেন বারবার grt িদেয় বলা হেয়েছ, যন মুসলমানরা হজরত ibািহেমর খঁািট ধমেক 
aনুসরণ কের। যিদo মুসলমানরা তঁােদর ছেলেদর eকটু বড় হেল - 3-6 বছেরর মেধ  খৎনা 
কেরন, eেত মেন হেত পাের য, তঁারা আlাh র দoয়া s  hকুম লংঘন করেছন। ei কথা বলার 
কারণ হেc, হজরত ibািহমেক জেnর আট িদেনর িদন তঁার পুtেক খৎনা করােনার জন  আlাh 
hকুম িদেয়েছন। 

মেন-মেন যিদ আমরা কlনা কির য, di দল মুসলমান eকদেলর সােথ আেরকদল তক 
করেছ। eকদল বলেছ, “আমরা আট িদেনর িদন খৎনা করােবা; কারণ, আlাh হযরত ibািহমেক 
তা করােনার জন  hকুম িদেয়েছন।” -আর aন রা বলেছ, “না! eর কােনা দরকার নi।” eিট 
হেc আিদ জামােতর সংঘােতর eকিট aসmণূ uদাহরণ। eিট aসmণূ ei কারেণ বলিছ য, 
আিদ জামােতর মেধ  মৗিলক িবষেয় আেরা বশী মেতর aিমল িছল।  

আমরা িক আমােদর চ ার dারা বা তoরােত দoয়া শরীয়ত পালন কের বা কারআেন দoয়া 
শরীয়ত পালন কের নাজাত পাi। aথবা আমরা eকমাt আlাh র aনন  রহমেত নাজাত পাi। িযিন 
মসীেহর মাধ েম আমােদর সব পােপর মূল  পিরেশাধ কেরেছন? 

eেপািkফা বা a-pামান  িকতাবসমহূ 

সবেশেষ, আমরা aবশ i ডঃ বুকাiিলর uেlিখত তৃতীয় পেয়n যা িতিন a-pামান  
িকতাবসমূেহর সmেক বেলেছন যােদরেক িতিন eেপািkফা িকতাব বেলেছন, তা িনেয় আমরা 
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আেলাচনা করেবা। ei শbিট gীক শb eেপািkফাস থেক eেসেছ। eর aথ হেc, গাপন। ডঃ 
বুকাiিল দাবী কেরেছন য, ei িকতাবgেলােক “eেপািkফা” বলা হয়; কারণ, জামাত ei 
িকতাবgেলােক gম কের ফেলিছল। 76 পৃ ায় িটকায় িতিন uেlখ কেরেছন য,  

 “eসব রচনা পরবতীকােল ‘eেপািkফা’ নােম ণীভুk করা হয়, eেপািkফার aথ হেলা, 
িবলুp বা বািতল। uেlখ  য, পৗলীয় ী ান মতবাদ জয়যুk হেল eসব পুsক gম কের ফলা 
হয়-।” 

ডঃ বুকাiিল সিঠকভােবi বেলেছন য, eেপািkফা শেbর মূল aথ গাপন, িকnt আবারo 
িতিন মেন িনেত Asীকার কেরেছন য, ব বহােরর িভিtেতo শেbর aথ িনণয় করা যায়।  

pথম o িdতীয় শতাbীেত eেপািkফস ( গাপন) শbিট eকদল লাক যারা িনেজেদর নি ক 
বলেতা, তােদর বiেয় ব বহার করেত r কের। uদাহরণ িহেসেব বলা যায়, তঁােদর লখা eকিট 
বiেয়র নাম হেc, ”eেপােkফন aব জন” বা িসেkট aব জন। নি করা িনেজেদরেক 
eেপািkফাল বা গাপন jােনর aিধকারী বেল দাবী করত। আর ei jান aন েদর কারo কােছ 
িছল না; আর jােনর dারাi নাজাত পাoয়া যায়। eিট নি ক jান pকাশকারীর (সাধারণতঃ ঈসা 
মসীহ) িনকট থেক আেস, তেব aন  jান pকাশকারীo হেত পাের।  

ী ািনিট o iসলােমর তুলনায় নি ক বiসমূেহ সৃি কতােক ঠা া কের an বেলেছ। আরo 
eকিট মহtর পিবt আlাh সmেক সৃি কতা সেচতন নন। eপািkফন aব জন িকতােব uদাহরণ 
িদেয় বুঝােনা হেয়েছ, সৃি কতা আlাh dবল eবং িতিন পাগলামীর কারেণ aপিবt; কারণ িতিন 
বেলেছন, “আিম আlাh আর কu নয়” (সূt iশাiয়া 46:9)। কারণ, িতিন তঁার শিk সmেক 
জােনন না।6 িতিন কাথা থেক eেসেছন তাo জােনন না। পরবতীকােল চতুথ শতাbীেত ei 
eেপািkফা শbিট dারা eমন িকতাবgেলােক বুঝােতা, য-িকতাবgেলা জামােত লাকেদর সামেন 
পাঠ করা হেতা না। eর মােন eেপািkফার - আধুিনক aথ (aথাৎ কাlিনক) কবলমাt ভাবাথ 
dারা বুঝা যায়, জামােতর ঐিতহািসক iuসুিবয়াস িকছু িকছু তথাকিথত গাপন (eেপািkফাল) 
িকতাবসমূেহর uেlখ কেরেছন যgেলা জাল-িকতাব িছল, egেলা াnিব াসীেদর dারা লখা 
হেয়িছল। 7 

 ei কথা বলা যায় য, ডঃ বুকাiিলর বkেব র পেk কম কের বলেলo eকজন সাkীo নi, 
িযিন বলেবন, ei িকতাবgেলােক জামাত gম করা হেয়েছ বেল, ei িকতাবgেলােক eেপািkফা 
িকতাব বলা হয়। 

 

 

                                                 
6 Apocryphon of John  of Nag Hammadi Codex II, page 11, lines 18-22, quoted from a review of The 
Gnostic Gospels by Elaine Pagels, Random House. 
7 Encyclopedia Britannica, 15th Ed, 1982, vol 2, p 973 থেক নয়া হেয়েছ 
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জুিডo- ী ানেদর eেপাি ফাল িকতােবর uদাহরণ 

ei িবষেয় ei কথা তুেল ধরা দরকার য, জামাত ei কারেণ কােনা িকতাবেক eেপািkফা 
বেলিন য, ei িকতাবgেলার িবষয়বstর সােখ iসলােমর িচnাধারা িমল রেয়েছ। eিট আসেল 
মূল-িবষয় নয়। 

 (ক) জুিডo- ী ান নামক “গসেপল aব িপতর (িপতেরর সুখবর)” িকতােব s ভােব দাবী 
করা হেয়েছ, ঈসা মসীh  হেলন আlাh র কালাম, িযিন আমােদর পােপর জন  kুেশ জীবন 
কারবানী িদেয়েছন। জামাত ei িকতাবেক pামাণ  িকতাব িহেসেব gহণ কেরিন ei কারেণ য, 

সবার আেগ বলেত হয় য, ei িকতাব হজরত িপতর লেখনিন। িdতীয়তঃ ঈসা মসীh  য eকজন 
সmণূ মানষু িছেলন, তা ei িকতােব Asীকার করা হেয়েছ। eখােন বলা হেয়েছ, িতিন যখন kুেশ 
িছেলন, তখন িতিন কােনা ব থা পানিন।8 ei জাল সুখবর িকতাব সmেক ড ািনেয়লু িলেখেছন, 
“eর uেdশ  হেc, মসীেহর খাদায়ী বিশ েক udতভােব ছঁুেড় ফলা”।9 aবশ i iসলাম ei 
মতবােদর িত সহানভিতশীলু ূ  হেব না! 

“ekস aব পৗল” নােম আর eকিট িকতাব রেয়েছ, ei িকতােব ী ীয় মতবােদর সােথ 
সmণূ eকমত পাষণ করা হেয়েছ য, ঈসা মসীh  আমােদর পােপর জন  জীবন কারবানী 
িদেয়েছন। িকnt ei কথাo বলা হেয়েছ, “তুিম িনেজর চিরt ন  করেল, eবং নফs  dারা িনেজেক 
aপিবt করেল তুিম নাজােত aংশ িনেত পারেব না।” তােদর কােছ eর aথ িছল, eমনিক িবেয় 
করেলo কu যৗনিমলেন aংশ িনেত পারেব না। জামাত ei াn িশkা gহণ কেরিন; কারণ, 

eিট ি ীয় িশkার eকবাের uেlা কথা বেলেছ। (eকiভােব eিট কারআেনর িশkার িবrেdo 
বেলেছ। আর ei িকতােবর লখক িনেজi sীকার কেরেছ য, তঁার িকতাব িছল জাল। পের 
তােক িমথ া বলার জন  জামাত থেক বর কের দoয়া হয়।10 eমনিক িববািহত হেলo যৗন 
সsেকর kেt ei িবিধিনেষধ aন ান  জিুডo- ী ান িকতাব যমন, ”গসেপল aব থমাস” eবং 
“গসেপল aব iিজপিসয়ান” িকতােব পাoয়া যায়। 11 

সবেশেষ, আিম জুিডo- ী ান িকতাব “eিপসল aব বাণবাস” বা বাণবােসর পt সmেক িকছু 
বলেত চাi। ei িকতাবিট 120 ী ােbর িদেক লখা হেয়িছল। ei িকতাবিটেক িdতীয় o তৃতীয় 
শতাbীর ী ােনরা খুবi সmােনর চােখ দখেতন। ei িকতােব ঈসা মসীh  সmেক খুবi ধমসmত 
িশkা রেয়েছ। িকnt ei িকতাবেক eেপািkফা িকতাব িহেসেব ঘাষণা করার কারণ হেলা, pথমতঃ 
eমন কােনা pমাণ নi য, হজরত বাণবা ei িকতাব িলেখিছেলন। িdতীয়তঃ ei িকতােব বলা 

                                                 
8 International Standard Bible Encyclopedia, (ISBE), Eerdmns, Grand Rapids, 1955, p. 197. 
9 Daniélou, oপের uেlিখত বi, পৃ া-21 
10 ISBE, oপের uেlিখত বi, পৃ া-188-190 
11 Daniélou, oপের uেlিখত বi, পৃ া-24 
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হেয়েছ, হজরত মসূার শরীয়ত হেc শয়তােনর icা।12 ei িশkা ঈসা মসীেহর বাণী Asীকার 
কেরেছ। আর ei কথা কারআেনর বাণীo Asীকার কেরেছ। 

জুিডo- ী ানেদর pিতিট িকতােবর uেlখ ডঃ বুকাiিল বেলেছন আর eর পাশাপািশ িতিন 
ড ািনেয়লুর মnব  তুেল ধেরেছন। e থেক eিট s  য, যিদo বশীরভাগ eেপািkফা িকতােব 
মসীh  সmেক pচুর ধমসmত িশkা রেয়েছ, িকnt জামােত ei িকতাবgেলা পাঠ না করার কারণ 
হেc, egেলা াn িব াস িশkা দয় eবং egেলা ঈসা মসীেহর সাহাবীেদর dারা লখা হেয়েছ 
eমন কােনা pমাণ নi। 

যiফ বা dবল হািদস 
আপনারা -মুসলমানরা িক হািদস িনেয় eকi সমস ায় পেরন না? আমরা ei বiেয়র িdতীয় 

aংেশর িdতীয় aধ ােয় িশেখিছ য, ঈমাম আল- বাখারী 6লাখ হািদস িনেয় তঁার হািদস সংকলেনর 
কাজ r কেরন। পের যঁাচাi কের দেখন য, eেদর মেধ  2762 িট হািদস pামাণ  বা সিহ 
হািদস বেল সনদpাp। eকিট হািদসেক যখন dবল বা যiফ বেল ঘাষণা করা হয় তখন সi 
হািদস সmেক আপিন িক বলেবন না, “আিম আসেল িব াস কির না য ei হািদসিট হজরত 
মুহাmদ বা তঁার eকজন সাহাবী বণনা কেরেছন।” হেত পাের ei হািদেস সিঠক িশkা রেয়েছ, 
িকn আপনার সেnহ হেc য, eিট সনদpাp িক -না? যখন আমরা ী ানরা eেপািkফা বা 
apামান  িকতাব বিল, তখন আমরা ei কথািট বঝুােত চাi। 

িসdাn 
ডঃ বুকাiিল uেlিখত িতনিট পেয়n িনেয় আমরা পরীkা কের দেখিছ, আমরা দেখিছ য, 

egেলা dবল যুিk বেল বািতল করা যায়। eমন কােনা pমাণ নi য, pথম শতাbীর সংঘাত য 
কােনাভােব তঁার নবী o pিরতেদর পিরচালনা করার kেt পাক-rেহর kমতা সীিমত কেরিছল। 

সবার oপের ei কথা সত  য, িতিন সবশিkমান আlাহ, িতিন আসমান o জিমেনর সৃি কতা, 
মানুষ িক তঁার hকুম o কালাম পিরবতন করেত পাের? 

তাছাড়া, ডঃ বুকাiিলর তtt কারআেনর িশkার িবেরাধীতা কের। আমরা িdতীয় aংেশর pথম 
aধ ােয় দেখিছ য, 3 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আল-সাফ ( ণী) 61:14 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

“aতঃপর বিন- ঈসরাiলিদেগর eকদল ঈমান আিনল eবং eকদল কুফরী কিরল। পের 
আিম মুিমনিদগেক শিkশালী কিরলাম তাহািদেগর শtrিদেগর মাকািবলায়;ফেল তাহারা িবজয়ী 
হiল।” 

                                                 
12 Early Christian Writings, Penguin Books, Baltimore, 1972, p 190 & 205. 
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eছাড়াo আেরা বলা যায় য, আমরা a ম িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আল-হািদদ ( লাহা) 
57:27 আয়ােত বলা হেয়েছ, ihদী- ী ািনিট শষ হেয় যাoয়ার aেনক িদন পের 300 ী ােb 
সnাসবােদর rেতo খঁািট ী ানেদর aিst িছল। সুতরাং, কারআেনর মত aনসুাের ী ান ধম 
যা সাফেল র সােথ লড়াi কের িটকেত সkম হেয়েছ, তা pথম শতাbীর সংঘােতর dারা পিরবিতত 
হেত পাের না। যভােব ডঃ বুকাiিল iংিগত িদেয়েছন, তা আেদৗ সত  িছল না। 

কারআন নািজল হoয়ার সমেয় সংঘাত 
আমরা যিদ ei ধারণা grেtর সােথ gহণ কির য, সংঘাত o িবেরাধীতা oহীেক িমথ া 

বানােত পাের, তাহেল কারআন সmেক কী বলা যেত পাের? যখন কারআন দoয়া হেয়িছল, 
তখনিক মkাবাসী o মুসলমানেদর মেধ  সংঘাত িছল না? মুসলমান o ihদীেদর মেধ  িক সংঘাত 
িছল না? হজরত মাহাmেদর সােথ য সব মুসলমান িনেজেদর নবী দাবী কেরিছল, তােদর মেধ  
িক সংঘাত িছল না? ei িতনিট pে র utর হেc, হঁ া। মkাবাসীেদর সােথ সংঘােতর কথা িক 
কারআেন uেlখ করা হয়িন? সরূা আল-iমরােনর 3:123 আয়ােত বদেরর pাnের মkাবাসীেদর 

সােথ হজরত মাহাmেদর যুেdর কথা বলা হেয়েছ।  
 “eবং বদেরর যুেd তামরা তা হীনবল িছেল আlাh তা তামািদগেক সাহায  

কিরয়ািছেলন। সুতরাং, তামরা আlাh ক ভয় কর, যাহােত তামরা কৃতjতা pকাশ কর।” 

আর eকi সূরার 3:140-143 আয়ােত uhেদর যুেd যা ঘেটিছল তার জন  নবীেক িতর ার 
কেরেছন, eবং িব াসীেদর uৎসাহ িদেয়েছন eবং হজরত মাহাmেদর সােথ ihদীেদর সােথ 
সংঘােতর িবষেয় কী বলা হেয়েছ? িdতীয় aংেশর pথম aধ ােয় আমরা দেখিছ য, কমপেk 
40িট aনুেcেদ মুসলমানেদর সােথ ihদীেদর সংঘােতর িবষেয় বেলেছ। মkী যুেগর শেষর িদেক 
নািজল হoয়া সূরা সূরা আনআম (গবািদ প ) 6:124 আয়ােতর uেlখi যেথ । eখােন আমরা 
পিড় য, ihদীরা নবীেক eকিট িচh দখােনার জন  aনুেরাধ কেরেছ। সখােন বলা হেয়েছ,  

“যখন তাহািদেগর িনকট কােনা িনদশন তাহারা তখন বেল, “আlাh র রাসূলগণেক যাহা 
দoয়া হiয়ািছল আমািদগেক তাহা না দoয়া পযn আমরা কখেনা িব াস কিরব না।” 

হজরত মুহাmদ o যঁারা িনেজেদর মুসলমান বেল দাবী করেতন, তঁােদর মেধ  তৃতীয় ধরেনর 
সংঘাত িছল। আিদ ী ান জামােতর লাকেদর সােথ ihদীেদর সংঘােতর সােথ eর িকছুটা িমল 
রেয়েছ। uদাহরণ িহেসেব বলা যায় য, মুসায়লামা eকজন নতা িহেসেব, তার গােtর লাকজন 
িনেয় নবম িহজরীেত iসলাম কবুল কেরিছল। eর পেরর বছেরi eকমাt আlাh র সত  নবী 
িহেসেব স িনেজেক দাবী কের। স কারআেনর aনুrপ oহী pকাশ করাo r কের। আবু-i-
ফরজ তার ei oহী uদাহরণ িহেসেব সংরkণ কেরেছন। ei oহীেত বলা হেয়েছ,  

 “আlাh তঁার pিত সদয় হেয় তােক eকিট সnান িদেয়েছন, আর তােক বর কেরেছন, তার 
pাণ দেহর aভ nের hদিপে র পদা o দেহর aভ nেরর মাঝখােন রেয়েছ।” 
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 হজরত মাহাmেদর কােছ িচিঠ লখার সমেয় স িনেজেক আlাh র রাসূল িহেসেব ঘাষণা কের 
িলেখিছল, “মুসায়লামা-আlাh র রাসুেলর পk থেক আlাh র রাসূল হজরত মাহাmেদর pিত-
”। ei িচিঠর u ের হজরত মহা দু  তােক “িমেথ বাদী মুসায়লামা” বেলেছন। 

GÕসেtto মুসায়লামা ধীের ধীের তার pভাব বৃিd কেরিছল। শষ পযn তঁার মৃতু র মধ  িদেয় 
তার কােজর সমািp ঘেট। হজরত মাহাmেদর মৃতু র eক বছর পের 11 িহজরীেত সনাপিত 
খােলেদর হােত তঁার বািহনী পরািজত হয়।13  

eর aথ ei নয় য, eসব সংঘােতর কারেণ কারআন পিরবিতত হেয়িছল। aথবা ei কারেণ 
oহী dবল হেয়িছল বা জাল করা হেয়িছল। কােনা মসুলমানi eিট sীকার করেবন না। pকৃতপেk 
কারআন eর uেlাটা বেল! কারআন বেল য, মানুেষর কােছ নবীেদর পাঠােনার পের সব সমেয় 

সংঘাত o িবেরািধতা িছল। হেত পাের তা হজরত মূসা o বিন-iসরাiল জািতর মােঝ, aথবা 
সােলহ o সামুদ জািতর মােঝ িছল। 

 

 হজরত মাহাmেদর মতৃু র পের iসলােম সংঘাত 
 সi সমেয় কবল মাসায়লামা eকমাt নবুয়েতর দািবদার িছেলন না। হজরত মাহাmেদর 

মৃতু র পের পেরi eেদর সংখ া বৃিd পেয়িছল। িতনজন ভ  নবী o eকজন ভ  মিহলা-নবী 
eসমেয় তােদর pচার কাজ r কের। আরব uপdীেপর utের, পূব, দিkেণ গােtর পর গাt 
নতুন গৃিহত কােলমা পিরত াগ কের আর মিদনা শহর আkমণ কেরিছল।14 ei kািntকালীন সমেয় 
হজরত যােয়দ িবন সািবতেক খিলফা হজরত আকু বকর pথম কারআন সংকলেনর জন  দািয়t 
িদেয়িছেলন।  

যিদ সুখবর িসপারাgেলা সmেক ডঃ বুকাiিলর মnব  সিঠক হয়, তাহেল আমরা aবশ i ধের 
নব য, eসব ভ -নবী, যুd eবং িবেdাহ কােনা না কােনা ভােব কারআন সংকলেনর oপর 

pভাব ফেলেছ। eছাড়াo আমােদর আেkপ করা uিচত, মুসায়লামা o aন ান  নবীর বাণী gম 
করার জন , য বাণীgেলােক মুসলমানরা eপািkফা বেলেছ। যিদo ei বাণীgেলার ঐিতহািসক 
মেনােযাগ আকষণকারী িবষয় রেয়েছ। 

পরবতী বছর gেলােত aন  ধরেনর সংঘাত দখা যায়। িdতীয় খিলফা হজরত oমর পারসীক 
িkতদাস িফেরােজর হােত 23 িহজরীেত শহীদ হেয়িছেলন। আর হজরত মাহাmেদর মৃতু র 25 
বছেরর মেধ i 35 িহজরীেত aসnt  মুসলমানরা তৃতীয় খিলফা হজরত oসমােনর pধান কাযালেয় 
pেবশ কের তােক মারাtকভােব আহত কেরন। 

                                                 
13 oপের uেlিখত বi, Hughes, পৃ া-422 
14 oপের uেlিখত বi, পৃ া-651 
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হজরত আলী -নবীর জামাতা, তঁােক যখন িখলাফেতর utরািধকারী মেনানীত করা হেয়িছল। 
তখন aেনেকi ei মেনানয়েনর িবেরািধতা কেরিছেলন। িবিব আেয়শা -নবীর িবধবা stী, হজরত 
তালহা o হজরত যুবােয়র নামক diজন সাহাবীেক িনেয় হজরত আলীেক পদচু ত করার জন  সন  
যাগাড় কের সনাবািহনী গঠন কেরন। 656 ী ােbর aেkাবর মােস- 35 িহজরীেত হজরত 

আলীর সনাবািহনী তঁােদর দমন করার জন  বর হেয় আেস। ei pথমবার মুসলমান সনাবািহনী 
তােদর মুসলমান ভাiেদর dারা গিঠত বসামিরক িবেdাহেক দমন করার জন  িনেয়ািজত হয়। 
কেয়কমাস পের uেটর যুেd হজরত আলী তৃ-পkীয় সনাবািহনীেক পরািজত কেরন। হজরত 
তালহা o হজরত যুবােয়রেক মের ফলা হয় eবং হজরত আেয়শােক মkায় পািঠেয় দoয়া হয়। 

ei সংঘােতর আেবগময় িদকিট বুঝা যেত পাের যিদ আমরা জািন য, ei লাকেদর সােথ 
নবীর কী সmক িছল?  

হজরত আলী হজরত মাহাmেদর চাচােতা ভাi িছেলন। হজরত মুহাmদ পের তঁােক দtকপুt 
িহেসেব gহণ কেরন। হজরত আলী িছেলন, pথম িদেকর মুসলমানেদর মেধ  eকজন। পের িতিন 
হজরত মাহাmেদর মেয় হজরত ফািতমােক িবেয় কেরন। 

হজরত যুবােয়রo িছেলন হজরত মাহাmেদর চাচােতা ভাi। িতিনo pথম যুেগর iসলাম কবুল 
কেরিছেলন। eছাড়াo িতিন সi দশজন সাহাবীর eকজন িছেলন। ei দশজনেক বলা হেয়েছ, 
আশারা-আল- মুবাে রা aথাৎ ei দশজন সmেক হজরত মুহাmদ (দঃ) pিতjা কেরেছন য, 
তঁারা aবশ i বেহেs যােবন। 

হজরত তালহা, pথম খিলফা আবু বকেরর ভািতজার ছেল। িতিন নবীর eকজন িবিশ  সাহাবী 
িছেলন। (সাহাবীর aথ যঁারা হজরত মুহাmদ (দঃ) ক িনেজর চােখ দেখেছন, iসলাম gহণ কের 
নবীর সােথ-সােথ িছেলন।) িতিন uhেদর যুেd হজরত মাহাmেদর pাণ রkা কেরিছেলন। িতিন 
িছেলন আশারা-আল-মুবাে রার eকজন- যঁােদর সmেক বলা হেয়েছ য, তঁারা aবশ i বেহেs 
যােবন।15  

হজরত আলী িনেজi 661 ী ােb eকজন খািরজীর হােত শহীদ হন। ei খােরিজরা তঁার 
িবrেd িবেdাহ কেরিছল।  

ei ছা  iিতহাস দখায় য, pাথিমক যুেগর iসলােমর iিতহােস সংঘাত o িবেরাধীতা িছল। 
িকnt িশয়ােদর দাবী িবেবচনা না করেল, কােনা মসুলমান িক sীকার করেবন য, ei ধরেনর 
সংঘাত থাকার কারেণ িক কারআন পিরবতন হেয়েছ?16 aবশ i না! ei ধরেনর মnব েক 
হাস কর বেল ধরা হেব।  

                                                 
15 oপের uেlিখত তথ gেলা নয়া হেয়েছ  ei বi থেক, Hughes, পৃ া-716,626o 13 
16 িশয়ারা মেন কেরন য, ন সব আয়ােত হজরত আলীর pথম খিলফা হoয়ার কথা িছল, সi সব আয়াতgেলা কারআন থেক 
বাদ দয়া হেয়েছ। তেব e sপেk কান দািললীক pমাণ নi হজরত আলী যখন খিলফা হেয়িছেলন, eবং কারআেন তা aন-ভূk 
করেত পারেকন, তখন  িতিনo  তা কেরনিন। 
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তাহেল কীেসর িভিtেত ডঃ বুকাiিল বা aন  কu বলেত পােরন য, যিদo হজরত পৗল, 
হজরত িপতর বা হজরত iয়াকুেবর সমেয় pাথিমক জামােতর মেধ  সংঘাত o মতিবেরাধ িছল, 
িকnt সi সমেয়o পাক-rh তঁােদর পিরচালনা করেত পােরনিন। 

কারআন িবকােশর িবষেয় সারকথা o িসdাn 
 আমরা eতkণ কারআেনর ঐিতহািসক িবকাশ িনেয় িনরেপkভােব পূণা  আেলাচনা কেরিছ। 

আমরা িহজরেতর 13 বছর আেগ হজরত মাহাmেদর pথম pচার থেক r কের শেষ 150 
িহজরীেত সংকিলত কারআেনর সবেচেয় পুরােনা পা ুিলিপ দেখিছ। কারআেনর িবকােশর ei 
agগিত সহেজ বুঝার জন  আমরা রখািচt-3-eর সাহােয  তা সংেkিপত আকাের দিখেয়িছ। 

রখািচt -3 কারআেনর ঐিতহািসক িবকাশ 

 
eসব তথ  িবে ষণ কের মেন হয় কারআেনর সংকলন o pচার সmেক মুসলমানেদর 

িব াসেক সংিkpাকাের িনmrেপ pকাশ করা যেত পাের। 

 যিদo আপনার হােত কােনা মূল পা ুিলিপ নi, তবু আপিন িব াস কেরন য, হজরত যােয়দ 
িবন সািবত িকংবা হজরত oমর কারআন যভােব নািজল হেয়িছল, তঁারা সভােবi সংgহ 
কেরেছন। আপিন িব াস কেরন য, হজরত oসমান কারআেনর মূল aনুিলিপ পাড়ােনার সমেয় 
যিদ িকছু হািরেয় িগেয় থােক eমনিক “পাথর মারার” আয়াত সmেক eবং dেটা aিতিরk সূরার 
িবষেয় হযরত oমর eবং হজরত oবাi সিঠক িছেলন, তবু iসলােমর কােনা মৗিলক িশkার 
kেt eিট কােনা pেভদ সৃি  কের না। 
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আপিন িব াস কেরন য, য সব কােতেব oহীরা কারআেনর aনুিলিপ তির কেরেছন, তঁারা 
সযেt তা কেরেছন eবং কােতেব oহীরা যেহতু মানুষ িছেলন তখন তঁােদর dারা সংঘিটত কােনা 
ভুল aন  পা িুলিপর সােথ তুলনা কের সংেশাধন করা যত। 

আপিন িব াস কেরন য, ঈমাম মুসলীম o ঈমাম বাখারী সংগৃিহত হািদসgেলা যা হজরত 
মাহাmেদর জীবনযাtা সmেক o কারআেনর সংgহ সmেক বেলেছ তা মৗিলকভােব সত , আর 

তাi eigেলার oপর িনভর করা যায়। 

আপিন িব াস কেরন য, সi সব খঁািট মুসলমানরা কবলমাt তঁােদর টাকা-পয়সা, সময় ধু 
দনিন, eমনিক iসলােমর জন  তঁারা তঁােদর জীবন িদেত psত িছেলন। 

সারকথা ei য, িব sভােব কারআন pচার করা সmেক eত বশী pমাণ রেয়েছ য, আপিন 
eতi িনি ত য, আপিন আsার সােথ তা ব বহার করেত পােরন। 
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ঙ. িdতীয় শতাbীেত iি েলর িবকাশ  

ঈসা মসীেহর pথম pচােরর সময় থেক r কের হজরত iuেহাnা িলিখত সবেশষ সুখবর 
িসপারা লখার সময়কাল (80-95 ী ােbর মেধ ) পযn আমরা eমন কােনা pমাণ পাiিন য, 
িকতাবুল মাকাdেস রদবদল করা হেয়েছ বা eেত িমেথ  বণনা করা হেয়েছ। 

ei aধ ােয়র ক, aংেশ ছিব-1 eবং ei aংেশ 200 ী ােbর পের িলিখত পিপরােসর oপর 
লখা পা ুিলিপ ছিব-5 দখােনা হেয়েছ। আমােদর বতমােন য সুখবর-নতুন িনয়ম রেয়েছ, eর 

40% ei dেটা দিলেলর মেধ  আেছ। আর iংেরজী, ফরাসী, আরবী ভাষায় নতুন িনয়ম যা আমরা 
pিতিদন পড়িছ, তা eসব পিপরাস কাগেজ লখা gীক পা ুিলিপ থেক aনুবাদ করা হেয়েছ। 

পিপরােস লখার ei সময়কাল হেc, 90-200 ী াb। ei সময়কােলর মেধ  যখন 
তttীয়ভােব সুখবর-নতুন িনয়েম িকছু পিরবতন হেয় থাকেত পাের; সুতরাং, আমরা eখন ei 
সময়কােলর ঘটনাবিল মেনােযাগ িদেয় লk  করেবা।  

 pিরত পরবতীকালীন সাk   
 রােমর িkেমn -96 ী াb 

ei aধ ােয়র ক aংেশ আমরা দেখিছলাম য, 55 ী ােb 1 কিরnীয় িসপারা লখা 
হেয়িছল। eর চিlশ বছর পের 96 ী ােb রােমর িবশপ িkেমn কিরn শহেরর লাকেদর কােছ 
হজরত পৗেলর মেতাi eকিট িচিঠ িলেখিছেলন। oi িচিঠেত িতিন িলেখিছেলন,  

 “ তামরা ধন , pিরত হজরত পৗেলর লখা িসপারািট আবার পেড়া।”1 

িkেমn কান িচিঠর কথা uেlখ কেরেছন? িতিন 1 কিরnীয় িসপারার কথা uেlখ কেরেছন। 
ei িচিঠেতi যথাযথভােব pথম বােরর মেতা iি ল শরীেফর মতবাদ লখা হেয়িছল। িতিন 1 
কিরnীয় 15:20 আয়াত uেlখ কের বেলেছন,  

“আlাh ঈসা মসীহেক মৃতেদর মধ  থেক জীিবত হেয় uঠা লাকেদর মেধ  pথম ফল 
কেরেছন।”2 

                                                 
1 Epistle of Clement to Corinth, Early Christian Writings, oপের uেlিখত বi, পৃ া 48, সকশন 47 
2 oপের uেlিখত বi, পৃ া 36, সকশন 24 
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1 কিরnীয় িসপারা থেক দoয়া udৃিতgেলার পাশাপািশ িতিন জুিডo- ী ানেদর সখুবর মিথ 
িসপারার আkিরক aনুবােদর পাশাপািশ নতুন িনয়েমর আেরা পঁাচিট িসপারা যমন, 1 িপতর, 
iয়াকুব, iবরানী o হজরত পৗেলর লখা রামীয় o iিফষীয় িসপারা থেক udৃিত িদেয়েছন। 

eটা sাভািবক য, িতিন রামীয় িসপারার কথা জানেতন। কারণ, ei িসপারা রাম নগেরর 
জামােতর লাকেদর কােছ লখা হেয়িছল। িকnt aন ান  িসপারাgেলা gীেসর (বতমান তুর ) 
aন ান  শহেরর জামােতর লাকেদর কােছ লখা হেয়িছল। ei তথ  থেক eটাi pমািণত হয় য, 
আিদ জামােতর িব াসীেদর কােছ iি ল শরীেফর িসপারাgেলা drত ছিড়েয় পেড়িছল, যভােব 
pাথিমক যুেগর মুসলমানেদর কােছ কারআেনর নুতন সূরা o আয়াত drত ছিড়েয় পেড়িছল। 

আেরা বলা যায় য, আমরা oপের uেlিখত িকতােবর udৃিত থেক জািন য, 55 ী ােb 
হজরত পৗেলর ei িচিঠ লখার সময় থেক 40 বছর পের যখন িkেমn eিট udৃত কেরন ei 
সমেয়র মেধ  iি ল শরীেফর মতবাদগত িশkার মেধ  কােনা পিরবতন করা হয়িন। 

িফিলপীয় জামােতর কােছ হজরত পিলকােপর িচিঠ-107 ী াb 

হজরত পিলকাপ 69 ী ােb eিশয়ােত (কতমান তুর ) জngহণ কেরন। িতিন সাহাবী হজরত 
iuেহাnার কােছ সুখবর েনিছেলন। eiসমেয়, হজরত iuেহাnা বৃd বয়েস তুরে  বাস 
করিছেলন। আেলম iেরিনয়াস বেলেছন য, “যঁারা মসীহেক দেখিছেলন, হজরত iuেহাnা তঁােদর 
সােথ aেনক anর  আলাপ কেরেছন।3 পরবতী বছরgেলােত িতিন sূণা নগরীর িবশপ 
হেয়িছেলন। ei নগরী iিফষ শহর থেক 40 মাiল utের িছল। sূণা নগরীিট আেজা আেছ। 
বতমােন ei নগরীর নাম iজিমর। লাক সংখ া di লােখর মেতা। pায় 107 ী ােbর িদেক 
কােনা eক সমেয়, িতিন িফিলিপ শহেরর জামােতর কােছ eকিট িচিঠ িলেখিছেলন। ei জামাতিট 

49 বা 50 ী ােb হজরত পৗেলর pচােরর dারা sািপত হেয়িছল। 

হজরত পিলকাপ তঁার লখা িচিঠেত িলেখন, “ pিরেতরা যঁারা আমােদর কােছ সুখবর িনেয় 
eেসেছন। আর নবীরা pভুর (মসীহ) আগমেনর কথা বেলেছন।” কমপেk িতনবার িতিন হজরত 
পৗেলর নাম uেlখ কেরেছন। eর পাশাপািশ িতিন ei সেত র oপর জার িদেয়েছন য, হজরত 
পৗল িফিলপী শহেরর লাকেদর কােছ pচার কেরেছন আর তঁােদর কােছ িচিঠ িলেখেছন। িতিন 

iিফষ শহেরর জামােতর কােছ হজরত পৗেলর িচিঠেক আlাh র কালাম বা পাক-িকতাব বেলেছন-
eকiভােব হজরত মূসার শরীয়ত-’ তৗরাত’ তo পাক-িকতাব বলা হেয়েছ, যা আমরা িনেmর 
udৃিতেত লk  কির: 

 “আমার কােনা সেnহ নi য, তামরা পাক-িকতাব ভােলাভােব জােনা।-- eিট বেল য, 
যিদ রাগ কেরা, তেব রােগর দrন পাপ কেরা না। সূয ডুবার আেগi তামােদর রাগ ছেড় িদেয়া 
(iিফষীয় 4:26 আয়াত থেক)। সুখী লাক স, য তঁার মেন রােখ, - আlাh eবং আমােদর 

                                                 
3 Haer, iii 3,4 
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pভ ু ঈসা মসীেহর িপতা eবং aনnকালীন মহা-ঈমাম ঈসা মসীh  -iবনুlাহ িনেজ ঈমােন o 
সেত  তামােদর বৃিd পেত সাহায  কrন।4 

তঁার (ঈসা মসীহ) মেধ  ধয  eেতা বশী িছল য, িতিন eমনিক আমােদর পােপর জন  
জীবন কারবানী িদেলন।-যিদo তামরা িনেজর চােখ তঁােক দেখািন, তবু তামরা ei কথা 
ভােলাভােব জেন তঁার oপর ঈমান eেনেছা য, আlাh র রহমেত ঈমােনর মধ  িদেয় তামরা 
নাজাত পেয়েছা। eটা তামােদর কােজর ফল িহেসেব দoয়া হয়িন (iিফষীয় 2:8 আয়াত 
থেক udৃত)।5 

গাঢ় akের লখাgেলা দখায় য, িতিন দৃড়ভােব iি ল শরীেফর িশkায় িব াস করেতন। 
সাত পৃ ার ei ছা  িচিঠেত িতিন হজরত মিথ িলিখত সুখবর, pিরত, রামীয়, 1 কিরnীয়, 
গালাতীয়, 2 িথষলিনকীয়, 1 তীমিথয়, 1 িপতর, 1 iuেহাnা িসপারার পাশাপািশ িতিন iিফষীয় 
িসপারা থেকo আয়াত udৃত কেরেছন। aথাৎ নতুন িনয়ম-iি ল শরীেফর 27িট িকতােবর মধ  
থেক িতিন 10িট িকতাব থেক আয়াত udৃত কেরেছন। 

ei 10িট িকতাব যখােন লখা হেয়িছল সখান থেক aেনক দূের প ােল াiন, তুর , gীস o 
রােমর জামােতর লাকেদর কােছ ei িচিঠ লখা হেয়িছল। আর ঈমাম পিলকােপর কােছ ei 

আয়াতgেলা সুপিরিচত িছল। ei তথ  থেক আবারo pমািণত হেচছ য, pিরত হজরত 
iuেহাnার মৃতু র 10-15 বছেরর মেধ i drত িবস্ৃতণ eলাকা জুেড় নতুন িনয়েমর িসপারাgেলার 
তtt pচািরত হেয়িছল। 

Pliny the Younger -112 ী াb 

ei শেষর জন: যঁার কথা eখন আমরা বলিছ, সi িpিন িদ iয়ংগার eকজন রামীয় 
ঐিতহািসক িছেলন। 112 ী ােb িতিন িবথুিনয়া pেদেশর (utর তুর ) গভণর িছেলন। িতিন 
সmাট জােনর কােছ পরামশ চেয় eকিট িচিঠ িলেখিছেলন। িতিন িচিঠেত aিভেযাগ কের 
িলেখিছেলন,  

“কদািচৎ কােনা কােনা লাক রামীয় দবতার (মূিত) কােছ প  কারবানী কের। আর 
ী ানেদর জন  মিnরo সং ার করা যােc না। যঁারা সmােটর মূিতর কােছ প  কারবানী করত 

না, িতিন তঁােদরেক মের ফলা r কেরিছেলন।”6  

eকজন মূিতপূজারীর ei সােk র মেধ  গাঢ় akেরর শbgেলা দখায় য, ী ানরা iি ল 
শরীেফর িশkার oপর তঁােদর িব াস pকাশ কেরেছন। eমনিক তঁােদর িব ােসর জন  তঁারা 
মরেতo pstত িছেলন। 

                                                 
4 Early Christian Writings, Polycarp, op.cit., p 149, section 12. 
5 oপের uেlিখত বi, পৃ া 144, সকশন 1 
6 Pliny the Younger, Epistles, X, 96. 
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সখুবর-নতনু িনয়েমর কতgেলা pাচীন পা িুলিপ 
পিপরােসর oপর লখা 135 ী ােb pাp হজরত iuেহাnা িলিখত iি ল শরীেফর aনিুলিপ 

পিপরােসর oপর লখা 135 ী ােb pাp হজরত iuেহাnা িলিখত iি ল শরীেফর aনুিলিপর 
aংশিবেশষ হেc, নতুন িনয়েমর য কােনা িকতােবর সবেচেয় পুরােনা পা িুলিপ। eর সংখ া হেc, 
িপ 52, eিট বতমােন iংল ােnর ম ানেচ ােরর জন িরেলn লাiেbরীেত রেয়েছ। ছিব-4 থেক 
আপিন তা দখেত পােরন। eিট আকাের খুব ছাট আর eখােন iuেহাnা িসপারার 18:31-33 
আয়ােতর কেয়কিট শb eকপােশ রেয়েছ আর aন পােশ 37-38 আয়ােতর কেয়কিট শb রেয়েছ।  

 aবশ , ei লখার সময়কাল eবং য জায়গায় eিট পাoয়া িগেয়িছল, ei dেটা কারেণ eিট 
খুবi grtপূণ। িpnটন িথoলিজকাল সিমনারীর িনu ট ােমn ল া ুেয়জ o িলটােরচার eর 
aধ াপক ড. brস মেটজার তঁার লখা “িদ টকs aব িদ িনu ট ােমn “বiেয় ei িবষয়িট 
িনেয় আেলাচনা কেরেছন। িতিন িলেখেছন,  

 “ei পা িুলিপর লখার রীিতর oপর িভিt কের, িস, eiচ রবাটস (িযিন ei পিপরােসর 
খngেলা আিব ার কেরিছেলন) বেলেছন, িdতীয় শতাbীর pথম প াশ বছেরর মেধ  
পিপরােসর oপর ei আয়াতgেলা লখা হেয়িছল। যিদo aেনক পিnত তঁার িনধিরত সমেয়র 

সােথ eকমত হেত পােরনিন, িকnt িবখ াত pাচীন হsিলিপ িবশারদ পিnত স ার ডািরক িজ 
কিনয়ন, ডিbo sুবার, স ার হ ারl আi বল, eডলফ িডজম ান, uলিরস uiলক ান eবং 

ডblo, eiচ, িপ হ াচ তঁারা রবাটস- eর িসdােnর সােথ eকমত পাষণ কের বেলেছন,  

 “যিদo ei আয়াতgেলা িকছটুা aংশ aবেহলার সােথ সংরিkত হেয়িছল, eকিদেক ei 
পিপরােসর টুকরািট (িপ 52) হsিলিখত গাটা িকতােবর মেতাi grtপূণ pমাণ িহেসেব eর 

যেথ  মূল  রেয়েছ; কারণ, eিট pমাণ কের য, িdতীয় শতাbীর pথম প াশ বছেরর মেধ i 
ei চতুথ সুখবর িসপারািট (iuেহাnা) নীল নেদর তীের eকিট pােদিশক শহেরর লাকেদর 
হােত পঁৗেছ িগেয়িছল, যিদo eখান থেক aেনক দূের (pাচীন তুরে র iিফষ শহের) ei 
িসপারািট লখা হেয়িছল।7 

                                                 
7 Metzger, oপের uেlিখত বi, পৃ া 39 
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ছিব- 4 

150 ী ােbর আেগ iuেহাnা 18:31-33 আয়াত লখা পিপরাস িপ 52। 
ম ানেচ ােরর জন িরেলn লাiেbরীর aনুমিতkেম eিট ছাপা হেলা। 

যিদ আমরা ei পা ুিলিপ লখার সময়কাল 135 ী ােbর িদেক ধের নi, তেব আমরা 
দখেত পাi য, iuেহাnা িলিখত সুখবর িসপারািট লখার 40-45 বৎসেরর মেধ i িমসেরর নীল 

নদীর তীেরর জনপেদর aিধবাসী ী ানরা eিট ব বহার করেতন। eিট eকিট জারােলা pমাণ য, 
135 ী ােbর মেধ i ei সুখবর িসপারািটর শত শত aনুিলিপ হাজার হাজার ী ােনর হােত 
িছল। 
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সুতরাং, যিদ কu icা কের iি ল শরীেফর িশkা বা িলিখত সুখবর পিরবতন করেত 
চাiেতা, কীভােব স eতgেলা aনুিলিপেত শbgেলা পিরবতন করেত পারেতা, আর তােদর মেনর 
মেধ  o anের য শbgেলা িছল, তাi বা কমন কের মুেছ ফলা যত? 

200 ী ােbর পিপরােসর oপর লখা পা িুলিপ 
eখন য dেটা পিপরােসর oপর লখা পা ুিলিপ সmেক আমরা আেলাচনা করেত যািc, তা 

200 ী ােbর িদেক লখা হেয়িছল। pথমিটর সংখ া িপ 75। eিট eখন জেনভা শহেরর কােছ 
কেলাগিন শহরতলীেত বাডমার লাiেbরী aব oয়াl িলটােরচার-e সংরিkত আেছ। eেত হজরত 
লূক o হজরত iuেহাnা িলিখত সুখবর িসপারার 144 পৃ া িছল। eর মেধ  102 পৃ া বা 70% 
eখনo aবিশ  আেছ। eিট হেc আমােদর জানামেত হজরত লূক িলিখত iি ল শরীেফর সবেচেয় 
পুরােনা aনুিলিপ eবং হজরত iuেহাnা িলিখত সুখবর িসপারার সবেচেয় পুরােনা aনুিলিপর মেধ  
eকিট। 

মসীh  িশkা aধ য়নকারীেদর জন  eিট জানা খুবi grtপূণ য, ei হsিলিখত িকতােবর 
মাঝখােনর aংশ- যখােন হজরত লূক িসপারার শষ িতনিট rকু o eবং হজরত iuেহাnা িলিখত 
সুখবর িসপারার pথম তেরািট rকু eেকবােরi akত রেয়েছ। iuেহাnা িসপারার pথম aধ ােয় 
বলা হেয়েছ, সৃি র আেগi কালাম িছেলন আর িতিন মানুষ হেয় জngহণ করেলন। হজরত লূেকর 
শষ িতনিট aধ ােয় ঈসা মসীেহর kুেশ মৃতু বরণ o পুনrtােনর পের িতনবার দখা দoয়ার কথা 

রেয়েছ। ছিব-5 e, লূক িসপারার 24:31-50 আয়ােতর মেধ  ঈসা মসীেহর িতনবার দখা 
দoয়ার িববরণ আেছ। pথমবার, imায়ু gােমর পেথ diজন সাহাবী, িdতীয়বার, হজরত িপতর 

eবং তৃতীয়বার হজরত থামার aনুপিsেত aন ান  সাহাবীেদর সােথ সাkােতর িববরণ রেয়েছ। 
eকi পিপরােসর oপর লখা হজরত iuেহাnা িলিখত সুখবর িসপারায় 14:16 আয়াত ei 
বiেয়র ষ  aংেশর pথম aধ ােয়র ছিব 7 - e দখােনা হেয়েছ। 

আমরা iেতামেধ i িপ 46 নােম িচিhত ei aধ ােয়র ক. aংেশর 1 নং ছিবেত িdতীয় 
পা ুিলিপিট দেখিছ। eর মেধ  86িট পাতা রেয়েছ। aথাৎ গাটা হsিলিখত পা ুিলিপর 70% 
eখােন রেয়েছ। কারণ, মূল পা ুিলিপিটর 114িট পাতা িছল। আয়ারল ােnর ডাবিলন শহেরর 
চ ারেবিট যাdঘের eিট eখন আেছ। eর মেধ  হজরত পৗেলর লখা 10িট িসপারা eভােব 

সাজােনা হেয়েছ: রামীয়, ibাণী, 1 o 2 কিরnীয়, iিফষীয়, গালাতীয়, িফিলপীয়, কলসীয় eবং 1 
o2 িথষলিনকীয়। পুরােনা বiেয়র বলায় যা ঘেট, eখােনo তাi হেয়েছ, aথাৎ সামেনর o 
পছেনর aংশ হািরেয় গেছ। তেব, 55 ী ােb লখা 1 কিরnীয় িসপারািট pায় গাটাটাi akত  
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ছিব 5- 

200 ী ােbর আেগ লূক 24:31-50 আয়াত লখা পিপরাস P75। 
eখােন মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার পের ঈসা মসীেহর িতনবার দখা দoয়ার কথা লখা আেছ। 

জেনভার বডমার লাiেbরীর aনুমিতkেম eিট ছাপা হেলা। 
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আেছ, য িসপারািটর কথা আেলম হজরত িkেমn 96 ী ােb o আেলম হজরত পিলকাপ 107 
ী ােb তঁােদর লখা িচিঠেত uেlখ কেরেছন।  

আিম ei সত  িবষয়িট তুেল ধরেত চাi য, dেটা সুখবর িসপারার 70% o হজরত পৗেলর 
লখা িসপারার 75% আজo রেয়েছ। eর কারণ হেc য, egেলা হেc grtপূণ নমুনা। যিদ 70 

aথবা 75% পুরােনা পা ুিলিপ যা আমােদর হােত আেছ, যিদ egেলা পরবতী 150 বছর ধের 
গাটা িকতােবর সােথ িমল থােক (িনেচ দখুন) তেব আিম মেন কির য, ei িচnা করা সিঠক য, 

বাকী 25-30% যা আমােদর কােছ নi, সgেলার সােথo মূল-িকতােবর িমল আেছ। eছাড়াo 
বলা যায়, যখন egেলা eকসােথ িবেবচনা করা হয়, তখন দখা যায় য, তখন তা বেড় িগেয় 
গাটা সুখবর িকতাবসমূেহর - নুতন িনয়েমর- 40% হেব বেল ধরা হয়।  

ডঃ বুকাiিল eক কথায় ei পিপরােসর oপর লখা পা ুিলিপgেলা বািতল কের িদেয়েছন। 
িতিন িলেখেছন,  

 “ পিপরােসর oপর লখা তৃতীয় শতাbীর িকতাবুল মাকাdস eবং aপর eকিট িকতাবুল 
মাকাdস -যা সmবতঃ িdতীয় শতাbীর, - তার মাt িকছু িকছু িবিkp aংশ আমরা পাi।”8 

ডঃ বুকাiিল eকজন িচিকৎসক, eেত কােনা সেnহ নi। তাহেল িতিন িক eকজন মানুেষর 
পা কেট ফলার পের সi মানুেষর aবিশ  75% ক িক কবল eকিট টুকরা বা খিnত aংশ 
বলেবন। 

সব সমেয়i আিম ei কথা বলেবা য, হজরত লূক o হজরত iuেহাnা িলিখত সুখবর 
িসপারার 70% aবশ i eকিট “টুকরা বা খিnত aংশ” হেত aেনক বড়। eিট চূড়াnভােব pমাণ 
কের য, আজেকর মেতা িdতীয় শতাbীেতo িলিখত সুখবর o মৗিখকভােব pচািরত iি ল 
শরীেফর িশkা eকi িছল। 

 

আমােদর বতমান সখুবর িকতােবর সােথ িdতীয় শতাbীর মূলপােঠর য 
িমল রেয়েছ, তার আরo pমাণ 

aনবুাদ 

150 থেক 180 ী ােbর মেধ  নতুন িনয়ম pাচীন িসিরয়া বা aরামীয় ভাষায় o ল ািটন 
ভাষায় aনুিদত হেয়িছল। eসব িকতােবর মূল aনুিলিপ আমােদর হােত নi। তেব আমােদর কােছ 
চতুথ o প ম শতাbীর aনুিলিপ রেয়েছ। 

 

                                                 
8 ডঃ বুকাiিল, বাiেবল, কারআন  o  িবjান, পৃ া-110 
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রখািচt 4 

পিপরােসর oপর লখা gীক 
পা িুলিপ (খ) 200 ী াb 

 প ম শতাbীর িসিরয়ার 
পা িুলিপ (গ) 

     
     
 gীক পা িুলিপ (ক) থেক aনুবাদ 

সময়কাল 159 ী াb 
 

 pথেম eিট মেন হেত পাের, eসব pাচীন aনুিলিপgেলার সামান i মূল  রেয়েছ। তেব, যিদ 
কu রখািচt 4 লk  কেরন eবং eকমূহূত eিট িনেয় িচnা কেরন, eিট তঁার কােছ s  হেব, 

যখন 5ম শতাbীর eকিট িসিরয়ার পা ুিলিপ (গ) 200 ী ােbর পের gীক পিপরােসর লখা 
eকi রকম হেব, ei dেটা সাkী s  সাk  িদেc য, 150 ী ােb aনুবােদর সমেয় gীক 
মূলপােঠ (ক) কী বলা হেয়িছল। 

pাথিমক যেুগর ী ান লখকেদর dারা iি ল শরীফ-নতনু িনয়ম থেক udিৃত িদেয়েছন।  

pাথিমক যুেগর ী ান লখকেদর সােk র eকিট uদাহরণ আিম দব, আিম তাতুিলয়ােনর নাম 
uেlখ করিছ। িতিন 160-220 ী ােbর মেধ  জীিবত িছেলন। িতিন utর আি কার কােথজ 
জামােতর eকজন pসিবটার িছেলন। িতিন নতুন িনয়ম থেক 7000 eরo বশী udৃিত িদেয়েছন। 
eর মেধ  3000 eর বশী udৃিত িদেয়েছন। eর মেধ  4িট সুখবর িসপারা থেক আর তঁার udৃিত 
দখায় য-আয়াতgেলা িতিন ব বহার কেরেছন বতমােন আয়াতgেলার সােথ তার hবুh িমল 

রেয়েছ। 

 

350 ী াb থেক সখুবর -iি ল শরীেফর পণূা  
aনিুলিপ তিরর সময়কাল 

সবেশেষ, যিদo eখন িdতীয় শতাbীর বাiের সময়কাল িনেয় কথা বলেত চািc, তবু আিম 
আবারo কােডk িসনাiিটকাস- আমরা ei aধ ােয়র গ aংেশ 3 নং ছিবেত দিখিছ, আর আমরা 
কােডk ভিটকানােসর কথা বলেবা। ei dেটাi 350 ী ােbর িদেক লখা হেয়িছল। ei dেটা 

হsিলিখত পা িুলিপi সnাসবােদর rর পের পেরi 350 ী ােbর িদেক লখা হেয়িছল। 
কারআেনর সূরা হািদদ ( লৗহ), 57:27 আয়ােত সাk  িদেয়েছ, ei সমেয় dিনয়ােত pকৃত 
ী ানরা িছেলন। iuেহাnা িলিখত সুখবর িসপারার pথম rকু ছিব- 6 দখােনা হেয়েছ।  
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ছিব 6 - 

350 ী ােbর কােডk িসনাiিটকােসর ছিব 
iuেহাnা 1:14 আয়াত eেত দখােনা হেয়েছ। “লেগাস (কালাম) সi কালামi মানুষ হেয় 

জngহণ করেলন eবং আমােদর মেধ  বাস করেলন।”  
বৃিটশ যাdঘেরর aনমুিতkেম eিট ছাপা হেলা। 

 

বতমান iি ল শরীফ-নতুন িনয়ম িসপারাgেলা aনুবােদর কােজ, ei সব হsিলিখত িকতাব 
ব বহার করা হেc, যা আমরা oপের য-সব pাচীন পা িুলিপর কথা বেলিছ, যgেলােত পাoয়া 
যায়িন। aবশ i egেলার মেধ  মতবাদগত সখুবর বা doctrinal gospel িছল। 
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iি ল শরীেফর ঐিতহািসক িবকােশর িচt 
সংেkেপ আমরা বলেত পাির য, 200 ী ােbর মেধ i আমােদর কােছ বতমােন য-সুখবর 

আেছ তা চারিদেক ছিড়েয় পেড়িছল। ei ঐিতহািসক িবকাশেক s  কের বুঝার জন  আমরা 
িচেtর সাহােয  দখেবা, যভােব আমরা কারআেনর kেt দিখিছ। 

 

রখািচt-5- iি ল শরীেফর ঐিতহািসক িবকােশর িচt 

 
 

ei রখািচেtর িদেক চেয় আিম, ী ানরা তঁােদর iি ল শরীফেক পিরবতন কেরেছন ei 
কথািট পুনঃিবেবচনা করার জন  পাঠকেক aনুেরাধ কির। আমােদর চােখর সামেন oপেরর দoয়া 
তথ  aনুসাের আমরা আবারo িনেজেদর p  করেবা, কীভােব ী ানরা জােনন য, সুখবর 
পিরবতন হয়িন। িকnt ei সমেয় aন  eকিট p  কের ei pে র utর িদেত চাi। “আর তাহেল 
কখন eিট পিরবতন করা হেয়িছল? ” 

ঈসা মসীেহর সাহাবীরা বঁেচ থাকেতi eিট পিরবতন করা হেয়িছল, ei কথা কােনা ী ান 
মেন নেব না। কােনা মুসলমান কখেনা বলেবন না য, হজরত আবু বকর িকংবা হজরত oমর 
কারআন পিরবতন কেরিছেলন। আর eমনিক যিদ মাক িসপারার শষ পাতািট হািরেয় িগেয় থােক, 

খািল কবর o ঈসা মসীেহর মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার িববরণী য িসপরাgেলােত আরo 
ভােলাভােব বলা হেয়েছ, সখান থেক eেন যিদ মাক িসপারার শেষ যাগ কের দoয়া হয়, তবু 
eেক কােনাভােবi পিরবতন করা হেয়েছ বলা যায় না।  
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সুখবর িক 90-150 ী ােbর মেধ  পিরবতন করা হেয়িছল? তখন লাখ লাখ িব াসী িছেলন। 
সmবতঃ কািট কািট ী ান সারা রাম সাmােজ  ছিড়েয়িছল। শত শত eমনিক হাজার হাজার 
িব াসী হযরত ঈসার সাহাবীেদর মুেখ ঈসার সুখবর েনিছেলন। আসেল িক iি ল শরীেফর 
কােনা মৗিলক িবষয় ei সমেয়র মেধ  পিরবতন করা যেত পাের: আসেল eিট eেকবােরi 

aসmব িছল। 

তেব িক eিট 150-200 ী ােbর মেধ  পিরবতন করা হেয়িছল? aেনক aনুবাদ, udৃিতসমূহ 
আরo পিপরােসর oপর লখা পা ুিলিপ aেনক grtপূণ ei সমেয় পাoয়া িগেয়েছ। পরীkা কের 
দখা গেছ, সব মূল পাঠi eক eবং iি ল শরীেফo eকi িশkা রেয়েছ। সুতরাং, eসব সাkী-

pমাণ পরীkা কের আমরা ী ানরা িব াস কির য, সুখবর-নতুন িনয়ম আজ যমন রেয়েছ, 
aতীেতo িঠক তমিন িছল। 
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চ. iি ল শরীফ o কারআেনর pচােরর পযােলাচনা  

পাঠক লk  কের দখেবন য, 27 িহজরীেত সংকিলত হজরত uসমােনর সরকারী পা ুিলিপ 
থেক r কের 150 িহজরীেত pাp কারআেনর িবিভn aনুিলিপর মেধ  কােনা তুলনা কের 
দখােত আিম চ া কিরিন। আিম মেন কির য, তা করা যেত পাের, িকnt ei িবষয়িট পাঠকেদর 

িনেজেদর aনুসnান কের দখার জন  তঁােদর হােত ছেড় িদেত চাi। 

তেব, আিম মেন কির য, ei িবষয়িট জানার জন  eিট পাঠকেদর সাহায  করেত পাের য, 
যিদ eকi সময় িবন ােস কারআন o সুখবর িবকােশর িবষয়িট আমরা তুলনা কের দিখ। eখােন 
য বছর হজরত মুহাmদ (দঃ) o ঈসা মসীh  pচার কাজ r কেরেছন, সi বছরেক আমরা শূন  

বছর ধেরিছ। eভােব িচেtর সাহােয  য কােনা িমল বা পাথক  সহেজi দখা যায়। 

রখািচt-6 
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রখািচt 6 সযেt পরীkা করেল, আমরা িকছু পাথক  দখেত পাi। uদাহরণ িহেসেব বলা 
যায়, rেত drতগিতেত ী ানেদর সংখ া বৃিd পািcল। pথম িদেনi pচােরর ফেল 3000 
িব াসী হেয়িছেলন। 

কী আ য িমল রেয়েছ! আমরা যিদ িহজরেতর ঘটনার সােথ ঈসা মসীেহর বেহশত গমেনর 
িবষয়িট তুলনা কির, তাহেল ei িমলিট দখেত পাi। আমরা ei িমল দেখ আ য হi য, 
হজরত মাহাmেদর মিদনা গমেনর সমেয় 150 জন aটল িব াসী িছেলন, আর ঈসা মসীেহর 
বেহশত গমেনর সমেয় 120 জন aটল িব াসী রেখ িগেয়িছেলন। 

দশ বছর পেরর aবsা যিদ আমরা লk  কির, তেব দখেত পাi, হজরত মাহাmেদর মৃতু র 
সমেয় 10000 বশী মুসলমান িছেলন। তঁার সাহাবীরা তঁার কােজর দািয়t gহণ কেরন। 
eকiভােব মসীেহর সাহাবীরা দশ বছর pচার করার পের pায় 10000 িব াসী িছেলন। হজরত 
মাহাmেদর pথম আয়াত pচার করার পের 42 বছর পের হজরত oসমান pামান  সরকারী 

aনুিলিপ িবতরণ করার আেগ কারআন সmণূ মুেখ মুেখ pচার করা হেতা। ঈসা মসীেহর pথম 
pচােরর 30-50 বছর ধের pায় সmণূ মৗিখকভােব সুখবর pচািরত হিcল। আর ei সমেয়র 
মেধ  iuেহাnা িলিখত সুখবর ছাড়া iি ল শরীেফর বাকী িকতাবgেলা লখা হেয়িছল। 

সবেশেষ বলিছ, আমােদর জানা মেত হজরত মাহাmেদর pচার r হoয়ার pায় 163 বছর 
পের সবেচেয় পুরােনা পূণা  কারআন িলিখত আকাের পাoয়া িগেয়েছ। সারবstর িদক িদেয় ei 
তেথ র সােথ িমল খঁুেজ পাoয়া যায় য, ঈসা মসীেহরo pচার r হoয়ার 174 বছর পের 
সবেচেয় পুরােনা পিপরােস লখা সুখবর o iি ল শরীেফর aন ান  িকতাবgেলা পাoয়া িগেয়েছ। 

uপসংহার 
আপিন যভােব িব াস কেরন য, হজরত যােয়দ িবন সািবত eবং হজরত oসমান সযেt 

কারআন সংকিলত কেরেছন। আমরাo তমিন িব াস কির য, হজরত লূক o হজরত iuেহাnা 
সযেt সুখবর িসপারা সংকিলত কেরেছন।  

আপিন যভােব িব াস কেরন য, যারা কারআেনর আয়াত নকল কের aনুিলিপ তির 
কেরেছন, তঁারা খুবi মেনােযাগ িদেয় তা কেরেছন। আমরাo তমিন িব াস কির য, িকতাব 
লখকরা খুবi মেনােযাগ িদেয় সুখবর-iি ল শরীেফর িসপারার aনুিলিপ তির কেরেছন।  

আপিন যভােব িব াস কেরন য, pথম শতাbীর মুসলমান নতারা তঁােদর টাকা-পয়সা, সময় 
কারবানী কেরেছন কবল তাi নয়, তঁারা eমনিক িনেজেদর জীবন কারবানী করেতo রাজী 

িছেলন। আমরাo িব াস কির য, ঈসা মসীেহর সাহাবী- pিরতরা- শহীদ হেতo রাজী িছেলন, 
তঁােদর মেধ  হজরত িপতর o হজরত পৗল শহীদ হেয়িছেলন।  
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আপিন যভােব িব াস কেরন য, িব sভােব কারআন pচার করা হেয়িছল, আর eiজন  
আপিন সmণূ আsার সােথ তা ব বহার কেরন। আমরাo তমিনভােব িব াস কির য, িব sভােব 
সুখবর pচার করা হেয়িছল, আর eiজন  আমরাo সmণূ আsার সােথ তা ব বহার কির।  

চড়ূাn িসdাn 
আমরা ei চূড়াn িসdাn িনেত পাির য, বতমান কারআন বা iি ল শরীেফ কােনা grtপূণ 

পিরবতন হয়িন, egেলা সারবstর িদক িদেয় আেগo যভােব সংকিলত হেয়িছল, আজo িঠক 
তমিনভােব আেছ। 
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চতুথ খ  
 

িবjান eবং oহী 
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pথম aধ ায় 

কারআন o িকতাবুল মাকাdেস  
আধুিনক িবjান সmেক ভিবষ dাণী  

 

iেতামেধ i আমােদর িব ােসর কারেণ o আমােদর আেলাচনা eিগেয় নয়ার জন  আমরা 
িব াস কেরিছ য, কারআন o িকতাবুল মাকাdেসর আেগ য মূল আয়াত িছল তা আেজা িঠক 
তমিন আেছ। eর কােনা পিরবতন বা রদবদল করা হয়িন। eখন আমরা কারআন o িকতাবুল 
মাকাdেসর মূল পােঠর সােথ আধুিনক িবjােনর সmক িনেয় আেলাচনা করেবা। িকnt pথেমi 

আমরা আবারo pাথিমক aনুিমত িবষয় বা basic assumptions িবষয়িট দখেবা।  

pাথিমক aনমুান বা Basic Assumptions যা ছাট খােটা গড়িমল দরূ 
করার জন  ব বহার করা হেয়েছ।  

িdতীয় aংেশর pথম aধ ােয় আমরা বড় ধরেনর pাথিমক aনুিমত িবষেয়র ( বিসক 
eসাmসন) কথা আেলাচনা কেরিছ। eখন আিম eকিট গl বলিছ। ei গেlর মধ  িদেয় ei 
কথা বুঝােনা হেয়েছ য, আমরা aেনক ছাটখােটা িবষেয় িকছু িকছু িবষয় ধের নi যন uভেয় 
eকমত হেয় সত েক তুেল ধরেত পাির।  

িতuিনিশয়ার িবমান বnর থেক আিম eকিট টিk ভাড়া কেরিছলাম। আিম টিkচালেকর 
সােথ যখন আলাপ করিছলাম. তখন িতিন আমােক িজেjস কেরিছেলন, “ কারআন সmেক 
আমার ধারণা কী?” আিম utের বেলিছলাম, “ কারআেন বলা হেয়েছ, ihদীরা ঈসা মসীহেক 
হত া কেরিন; eবং তারা তঁােক kুেশo দয়িন আর িতিন মারা যানিন। িকতাবুল মাকাdেস বলা 
হেয়েছ য, ঈসা মসীh  মারা গেছন। আর কবলমাt িতিন মারা যানিন, বরং আপনার আমার সবার 
পােপর জন  িতিন মেরেছন। eখন যিদ কারআন বেল য, িতিন মারা গেছন, িকnt িতিন aন ান  
মৃত লাকেদর মেতা কবের পের থােকনিন। আিম ei কথাo মানেত রাজী আিছ। আর তাহেল 
আমােদর মেধ  কােনা সমস া থােক না।” 

িতিন বলেলন, িকnt ei কথােক িভnভােব ব াখ া করার জন  আপনােক যুিk বা pাথিমক 
aনমুান বা বিসক eসাmসন তির করেত হেব য, কানিট সত । তারপর িতিন eমন কথা বেল 
যেত লাগেলন যা মুসলমানরা সব সমেয় বেলন, “না, ঈসা মসীh  মেরনিন।” সূরা িনসা (নারী) 

4:157 আয়ােত ei কথা বলা হেয়েছ,  
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তখন আিম তঁােক বললাম, ”আপিন সূরা iমরােনর সi আয়াতিট (3:55) সmেক কী 
বলেবন, যখােন আlাh িনেজi ei কথা বেলেছন, “িন য়i (inা)1 ঈসা আিম তামার কাল 
পূণ (মৃতু ) কিরেতিছ eবং আমার িনকট তামােক তুিলয়া লiেতিছ।” eখােন িক আlাh র 
িনকট যাoয়ার আেগ ঈসা মসীেহর মৃতু র কথা বলা হয়িন? 

টিkচালক utের বলেলন, “আহ! আপিন বুঝেত পােরনিন! কারণ! inা “শেbর পের কােনা 
কথা বলা হ’ ল, সgেলােক সমেয়র ধারাবািহকতায় বলা হেয়েছ, eমন কথা বলা যায় না।” 

আিম বললাম, “িকnt আপিন যুিk বা pাথিমক aনমুান তির করেছন, আর আমরা uভেয় 
হেস ফললাম। কারণ, িতিন o আিম আমরা diজেনi জেনিছলাম য, আমরা eকi কাজ 

কেরিছ।2 

আমার ei গlিট বলার কারণ হেc, িকতাবুল মাকাdস িনেয় আেলাচনা করার সমেয় িতিন 
তাফসীরকারকেক কােনা ব াখ া িদেত বা pাথিমক aনুমান বা বিসক eসাmসন তির করার 
সমেয় যন dেটা মূলপােঠর মেধ  িমল করেত যা eকবার দেখi মেন হেত পাের য, ei 
আয়াতgেলা eকিটর সােথ আেরকিট িবেরািধতা কেরেছ। aন িদেক কারআন িনেয় আেলাচনার 
সমেয় িতিন সmণূ আgহ িনেয় তা কেরেছন, যা aন  লােকর কােছ থেকo তারা তােদর ব াখ া 
করার জন  pাথিমক aনুমান বা বিসক eসাmসন তির কের িনেব। 

িনেচর পেয়ngেলা িবেবচনা করেল egেলা s ভােব দখা যায়। ডঃ বুকাiিল দাবী কেরেছন 
য, ক) কারআেন আধুিনক িবjান সmেক aসাধারণ ভিবষ dাণী করা হেয়েছ। আর ei 

ভিবষ dাণীgেলা আlাh র কাছ থেক eেসেছ বেলi ধের িনেত হেব। িতিন দাবী কেরেছন, খ) 
কারআন িকতাবুল মাকাdেসর মেতা নয়, কারআেন কােনা বjািনক ভুল নi। সবেশেষ, গ) 

িতিন িকতাবুল মাকাdেসর সমােলাচনা কেরেছন; কারণ, িতিন বুঝেত পােরনিন য, িকতাবুল 
মাকাdেস আlাh র kমতা o মিহমা দখােনার জন  pকৃিতর oপর বশী আেলাচনা করা 

হয়িন।আমরা তঁার ei দাবীgেলা পরীkা কের দখেবা য, িতিন য-দাবীgেলা কেরেছন egেলা 
সিঠক িক না?  

aবশ , আমরা জািন য, eকমাt ডঃ বুকাiিল কারআন o িবjােনর মেধ  সmক িনেয় 
আেলাচনা কেরনিন। আেরা aেনক মুসলমান িবjানী ei িবষেয় কলম ধেরেছন। সুতরাং, আমরা 

                                                 
1 inা (eখােন পরবিত সবনাম - iিn- eর সােথ যুk)  eকিট আরবী শb, কখনo “সিত ” বেল aনুবাদ করা হয় না, িকন' 
পরবিত শেbর পর জার দoয়ার জন  ব বহার করা হয়। 
2 যঁারা কারআন ভােলা কের জােনন না,তােদর জন  বলিছ, কারআেনর আেরা aেনক আয়ােত ঈসা মসীেহর মৃতু র কথা লখা 
আেছ। uদাহরণ িহেসেব সূরা আল-মােয়দার 5:117 আয়ােতর কথা বলা যায়। eখােন ঈসা মসীহ আlাহর কােছ aনুেরাধ কের 
বেলেছন, “যখন তুিম আমােক তুিলয়া লiেল (মৃতু  িদেল), তখন থেক তুিমi তা িছেল তাহােদর কাযকলােপর aিভভাবক"। 
(লk  কrন, eখােন aতীত কােলর কথা বলা হেয়েছ)। ‘ঈসা মেরনিন,’ ei ধারণার সােথ িমল করার জন  মুসলমানরা সমেয়র 
ধারাবািহকতার পিরবতন কের বেলন, ‘ঈসােক  বেহেস- তুেল নয়া হেয়েছ, িকন' িতিন আবার িফের আসেবন, সবাiেক iসলােম 
িদিkত কের তারপর মারা যােবন। 
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তঁােদর িকছু িকছু মতবাদ eখােন পরীkা কের দখেবা- িবেশষভােব ডঃ বিকর টিক যঁােদর নাম 
িবেবচনা করার জন  পশ কেরেছন।  

ড. টিক eকজন িতuিনিশয়ার নাগিরক। িতিন িনuিkয়ার সাiেnর oপর িপeiচিড কেরেছন। 
িতিন Science et Foi (িবjান o ঈমান) নােম eকিট ম াগািজেনর pিত াতা সmাদক। িতিন 
“L'Islam Religion de la Science”3 নােম eকিট বi িলেখেছন।  

আধিুনক িবjান সmেক ভিবষ dাণী 
eকজন কারআেনর পkসমথনকারী িহেসেব িতিন আধুিনক িকjােনর jান o কারআেনর 

সােথ eর সmক খঁুেজ বর করার জন  pচুর চ া কেরেছন। তারপর িতিন ei দাবী কেরেছন, 
কারআন য আlাh র কাছ থেক eেসেছ egেলা হেc তার pমাণ। ei ধরেনর কাজ করা ভুল 

নয়। িকnt আেরা aেনক পরীkা-িনরীkা কের যভােব aন েলােকরা iংিগত িদেয়েছন, ফলাফল 
তমন pত াশা পূরণ কেরিন। আর যেহতু আমরা ei aধ ােয়র শেষ দখেবা য, ei দাবীgেলার 
কােনা কােনািটর মেধ  খুবi সুিনিদ ভােব ধমতttীয় সমস া রেয়েছ। 

1.পািন চk 

ডঃ বুকাiিল4 o ড. টিক5 uভেয়i ei িবষয়িট িনেয় আেলাচনা কেরেছন eবং দাবী কেরেছন 
য কারআেন ei পািন চk িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ, সখােন বলা হেয়েছ, (1) সাগর 

o পৃিথবী থেক পািন বাি ভতূ হয়। (2) মঘ হয় (3) যা বিৃ  দয়। (4ক) যা সি িবত কের মৃত 
ভিূমেক (4খ) মািটর িনেচ পািন পনুরায় ভিত হয়। eিট uপেচ পড়া ঝরণা আর পািন ভিত কুয়ার 
মধ  িদেয় পািন বর হেয় আেস।  

ডঃ বুকাiিল জারােলাভােব দাবী কেরেছন য, 1580 ী ােbর আগ পযn লােকরা “পািনর 
গিতপথ সmেক pচিলত যত সব ভুল ধারণাi মেন pােণ পাষণ কের eেসেছ”, আর িতিন তাi 
বেলেছন য, পািন-চk সmেক কারআেন য তথ  দoয়া হেয়েছ, তা কােনা মানুেষর কাছ থেক 
আসেত পাের না। 

িতিন সূরা 50:9-11, 35:9, 30:48, 7:57, 25:48-49 eবং 45:5 আয়ােতর কথা uেlখ 
কেরেছন। যার মেধ  ধাপ (2), (3) eবং (4ক) রেয়েছ। uদাহরণ, িহেসেব আমরা শষ মkী যুেগর 
সূরা আল-আরাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বতী sান) 7:57 আয়াত লk  করেবাঃ 

 “িতিন sীয় aনুgেহর pাkােল বায়ূেক সুসংবাদবাহীrেপ pরণ কেরন। যখন uহােক ঘন 
মঘ বহন কের (2) তখন uহা িনিজব ভূখেnর িদেক চালনা কির, পের uহা হiেত (3) বৃি  বষণ 

                                                 
3 L'UGTT, িতuিনস,1979 
4 ডঃ বুকাiিল, বাiেবল কারআন o িবjান পৃ া-173-178 
5 টিক, oপের uেlিখত বi, পৃ া 151-152 
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কির, তৎপর uহার (4ক) dারা সবpকার ফল uৎপn কির। eভােব মৃতেক জীিবত কির যাহােত 
তামরা িশkা লাভ কিরেত পােরা। 

 (4খ) ধাপ দখােনার জন  িতিন সূরা 23:18-19, 15:22 eবং শষ মkী যুেগর সূরা আল-
যুমার (মানুেষর দল) 39:21 আয়াত uেlখ কেরেছন, eখােন বলা হেয়েছ,  

 “তুিম িক দেখা না, আlাh আকাশ হiেত বাির বষণ কেরন, aতঃপর ভূিমেত (4খ) িনঝর 
rেপ pবািহত কেরন eবং তdারা িবিভn বেণর ফসল uৎপn কেরন।” 

aবশ i ei আয়াতgেলা িতিন যথাযথভােব uেlখ কেরেছন, িকnt p  হেc, egেলা িক 
কােনা িবেশষ ভিবষ dাণী pকাশ করেছ? আর eভােব pমািণত হয় য, কারআন আlাh র কাছ 
থেক eেসেছ? utর হেc, aবশ i না। pিতিট নারী-পুrষ, eমনিক যারা শহের বাস কেরন, 

তারাo 2 o 3 o 4ক ধােপর কথা জােনন। আর pিতিট কৃষেকর কােছ না যায় য, খরার কারেণ 
তােদর কুয়া o ঝরণাgেলা িকেয় গেছ, eভােব তারা 4খ ধাপ সmেক সাধারণ jােনর সাহােয  
utর দয় য, মািটর িনেচর পািনর uৎস হেc বৃি র পািন। 

িকnt ধাপ (1)-e কী বলা হেয়েছ, - বা  হেc, বিৃ র মেঘর uৎস? eিট পযেবkণ কের বুঝা 
কিঠন, আর eিট কারআেনর কােনা আয়ােতo uেlখ করা হয়িন। 

ড. টিক ei dবলতার কথা sীকার কেরেছন eবং মkী pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া সূরা নাবা 
(সংবাদ) 78:12-16 আয়ােত eর eকিট সমাধান আেছ বেল িতিন uেlখ কেরেছন, ei 
আয়াতgেলােত বলা হেয়েছ,  

 “আর িনমাণ কেরিছ তামািদেগর udেদেশ সুিsত সp আকাশ, eবং সৃ  কিরয়ািছ pাjল 
dীপ eবং বষণ কিরয়ািছ মঘমালা হiেত pচুর বাির তdারা আিম uৎপn কির শষ , uিdদ o 
ঘন-সিnিব  uদ ান।”  

eখােন িতিন eকিট pাথিমক aনমুান বা বিসক eসাmসন করার চ া কেরেছন, যখােন 
“ pাjল দীপ” বলেত সূযেক বুিঝেয়েছন। তারপর িতিন বৃি র কথা uেlখ কেরেছন, িতিন ধাপ 
(1)-eর কথা বেলনিন। ei কথা বলা য, eেকবােরi aসmব তা নয়, িকnt uদাহরণিট কমন 
যেনা খাপছাড়া মেন হয়। eখােন আlাh র য রহমেতর কথা বলা হেয়েছ, তার মেধ  a ম o 

নবম রহমত হেc সূয o বৃি । ei তািলকার মেধ  eকিট রহমেতর সােথ আেরকিট রহমেতর 
কােনা িমল নi। uদাহরণ িহেসেব পবতমালা o ঘুেমর মেধ  কােনা িমল নi। 7ম শতাbীর 

eকজন আরবীয় লােকর মেতাi o িবংশ শতাbীর eকজন লাক বুেঝ য বৃি  o সূেযর মেধ  
eকিট কাযকারণ সmক রেয়েছ। আর ei িবষয়িট না বুঝারo কােনা কারণ নi। 

aন িদেক যখন আমরা তৗরাত-পরুাতন িনয়েম দিখ, তখন আমরা ei জিটল ধাপ (1) 
সmেক িতনিট আয়াত দখেত পাi। 

িহজরেতর 1300 বছর আেগ নবীেদর িকতাব আেমাষ 5:8 আয়ােত বলা হেয়েছ,  
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 “িযিন কৃিtকা o মৃগশীষ নােম তারাgেলা তির কেরেছন, িতিন anকারেক আেলা কেরন 
eবং িদনেক রােতর আধার কেরন, িযিন (1) সাগেরর পািনেক ডাক িদেয় (3) ভূিমর oপের 
ঢেল দন, তঁার নাম মাবুদ।  

িহজরেতর 1300 বছর আেগ নািজল হoয়া িকতাব iশাiয়া 55:9-11 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আসমান যমন dিনয়ার চেয় aেনক u ঁচু, তমিন আমার পথ তামােদর পেথর চেয়, 
আমার িচnা তামােদর িচnার চেয় aেনক u ঁচু, বৃি  o তুষার (3) আকাশ থেক নেম আেস 
আর dিনয়ােক পািন দান না কের সখােন িফের যায় না (1), বরং তােত ফুল o ফল ধরায় (4ক) 
eবং য বীজ বুেন তার জন  শস  আর য খায় তার জন  খাবার দান কের।  

িঠক তমিন আমার মুখ থেক বর হoয়া কালাম িন ল হেয় আমার কােছ িফের আসেব না। 
বরং তা আমার icামেতা কাজ করেব আর য uেdেশ  আিম পািঠেয়িছ তা সফল করেব।” 

তৃতীয়তঃ নবীেদর িকতাব আiয়ুব 36:26-28 আয়াত uেlখ কেরেছ। আiয়ুব নবী আরেবর 
utর সীমােn বসবাস করেতন। ei আয়াতgেলা পািনচk সmেক eেকবােরi সিঠক o যথাযথ 
িবশদ বণনা কেরেছ। ei িকতাবo িহজরেতর 1000 বছর আেগ লখা হেয়িছল। eখােন বলা 
হেয়েছ,  

 “আlাh য কত মহান তা আমরা বুঝেতo পাির না। তঁার বয়স কত তা জানাo সmব নয়।  

িতিন (1) পািনর ফাঁটা টেন নন সgেলা বা  হয় o বৃি  (3) হেয় পেড়। মঘ (2) তা ঢেল 
দয় আর মানুেষর oপের pচুর বৃি  পেড়। 

ei আয়াতgেলা (4খ) ধাপ ছাড়া সব ধাপgেলা uেlখ কেরেছ। হােশয় িকতােব 13:15 
আয়ােত ei ধােপর কথা লখা আেছ। ei িকতাবিট মিদনায় িহজরেতর 1400 বছর আেগ লখা 
হেয়িছল। 

“- eকিট পূবালী বাতাস মrভূিম থেক বেয় আসেব, তার ঝরনােত পািন থাকেব না o তার 
কুয়াgেলা িকেয় যােব-। 

কনা পূবালী বাতােস কােনা বৃি  হয় না ফেল ঝরণা o কুয়াgেলা িকেয় যায়। বৃি  যভােব 
পািনর চk সmণূ কের, eেkেt eেকবােরi তার uেlাটা ঘেট। eভােব তৗরাত-পরুাতন িনয়ম 
uপেরর জিটল ধাপ (1) সহ চারিট ধােপর কথাi uেlখ কেরেছ। 

2. সাগেরর sাত 

ড. বিখর টিক6 5-6 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আল-নূর ( জ ািত) 24:39, 40 আয়াত 
থেক udৃিত িদেয়েছন। eখােন বলা হেয়েছ,  

                                                 
6 টিক, oপের uেlিখত বi, পৃ া 159 
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 “যাহারা কুফরী কের তাহািদেগর কম মrভূিমর মিরিচকা সদৃশ, িপপাসাত যাহােক পািন মেন 
কিরয়া থােক, িকnt স uহার িনকট uপিsত হiেল দিখেব uহা িকছু নেহ- 

aথবা, গভীর সমুd তেলর anকার সদৃশ যাহােক আcn কের তরংেগর oপর তরংগ, যাহার 
uেd মঘপু , anকারপু  sেরর oপের sর, eমনিক স হাত বািহর কিরেল তাহা আেদৗ 
দিখেত পাiেব না। আlাh যাহােক জ ািত দান কেরন না তাহার জন  কােনা জ ািত নাi।  

ei আয়াতসমূেহর ব াখ া করেত িগেয় িতিন eকজন পিরচালেকর udৃিত িদেয়েছন, িযিন 
সাগরসমূেহর ছিব তুেল বেলেছন, “মহাসাগেরর গভীের য ঢu o sাত রেয়েছ egেলা সাগেরর 
oপেরর ঢuেয়র তুলনায় আেরা aেনক বশী grtপূণ আর aেনক িবশাল।” ড. টিক psাব 
কেরেছন য, কারআন যখন বেল য, “তরংেগর oপর তরংগ” তখন eিট আধুিনক সমুdিবjান 
সmেক jান দয়। যা দখায় য, aেনকgেলা মহাসাগরীয় sাত রেয়েছ. uদাহরণ িহেসেব 
uপসাগরীয় sাত o জাপান সাগেরর sােতর কথা বলা যায়। 

eিট হেত পাের, যিদo ঢuেয়র সময়কাল বুঝােনার জন  eকi শb ব বহার করা হেয়েছ। ঢu 
o sােতর জন  আলাদা কােনা শb ব বহার করা হয়িন। aবশ , eিট আমার কােছ eক ধরেনর 
সূেtর uেlখ বেল মেন হেয়েছ, আসেল আlাh সmেক aিব াসীেদর anকার aবsােক 
গদ কিবতাrেপ pকাশ করা হেয়েছ। িকnt যিদ ড. টিক সিঠক কথা বেল থােকন, আর eিট আধুিনক 
িবjান সmেক ভিবষ dাণী করা হেয় থােক, তেব ei িবষয়িট aবশ i uেlখ করেত হেব য, 
eকi ধরেণর eকi তধ  তৗরাত-পরুাতন িনয়ম o নবীেদর িকতাব iuনুস o হজরত দাuেদর 
যবরু শরীেফ uেlখ করা হেয়েছ। 

iuনুস নবীেক 750 ী পূবােb eকিট িবরাট মাছ িগেল ফেলিছল, িতিন eকিট ভিবষ dাণী 
কেরিছেলন। িকতাবুল মাকাdেসর নবীেদর িকতাব iuনূস 2:1, 3-6 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “iuনুস সi মােছর পেট থেক তঁার মাবুদ আlাh র কােছ মানাজাত করেলন। িতিন 
বলেলন- তুিম আমােক গভীর পািনেত, সাগেরর তলায় ফেল িদেল আর আিম sােতর মেধ  
তিলেয় গলাম; তামার সমs ঢu o ঢu ভে  পৃথক হেয় আমার oপর িদেয় বেয় গল। 
আিম বললাম,’আমােক তামার চােখর সামেন থেক দূর কের দoয়া হেয়েছ; তবু আিম আবার 
তামার পিবt ঘেরর িদেক চাখ তুলেবা।’ সাগেরর পািন আমােক gাস কের মৃতু র dয়ার পযn 

িনেয় গল; সাগর আমােক িঘের ধরেলা eবং তার আগাছা আমার মাথায় জিড়েয় গল। আিম 
ডুেব িগেয় পাহােড়র গাড়া পয়n গলাম; কবর িচরকােলর জন  আমােক আটেক রাখেলা। িকnt 
হ আমার মাবুদ আlাহ, তুিম সখান থেক আমােক uিঠেয় আনেল। 

eখােন “ sাত” eর িহব্ুর শb “নাহর” ব বহার করা হেয়েছ eর আেরকিট aথ হেত পাের 
নদী। আরবী ভাষায়o ei শbিট eকiভােব ব বহার করা হয়। “ ঢu” o ঢu ভে  পৃথক হoয়া 
dেটা আলাদা aেথ ব বহার করা হয়। edেটােক pায় সমাথক বলা যায়। কবল eকিট িবষেয় 
পাথক  রেয়েছ, ঢu ভংেগ পৃথক করা শbিটর মূল সmবতঃ ঝেড়র সমেয় বড়-বড় িবশাল 
ডuেয়র কথা বুিঝেয়েছ। 
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eমনিক eরo aেনক আেগ 1000 ী পূবােb বা িহজরেতর 1600 বছর আেগ, পাক-rেহর 
aনুেpরণায় হজরত দাuদ জবরু শরীফ িলেখিছেলন। তঁার aেনকgেলা pশংসা গজেলর মেধ  
eকিট গজেল 8:4, 6, 8 আয়ােত িতিন িলেখেছন,  

 “যখন ভািব মানুষ eমনিক য তার িবষেয় িচnা কেরা, মানুেষর সnানi বা িক য তুিম তার 
িদেক মেনােযাগ কর। তামার হােতর সৃি র শাসনভার তুিম তারi হােত িদেয়েছা আর তার 
পােয়র তলায় রেখছ eiসব আকােশ uেড় বড়ােনা পািখ, সাগেরর মাছ আর সাগর পেথ ঘুের 
বড়ােনা aন  সব pাণী।” 

“সাগর পেথ ঘেুড় বড়ােনা” বলেত ei কথা বলা যায় য, আেগর লাiেনর কািব কভােব 
eখােন পুনঃuেlখ করা হেয়েছ। িকnt eিট নবীেদর িকতাব iuনুেসর আয়াতgেলার সােথ িমিলেয় 
পড়েল আমরা মহাসাগরীয় sােতর eকিট সিঠক িববরণ যা আমরা িবংশ শতাbীেতo দখেত পাi। 

3. লানা o সেুপয় পািনর pেভদকারী anরাল 

pাথিমক যুেগর নািজল হoয়া মkী সূরা আল-রাহমান (আlাh র নাম িবেশষ) 55:19-21 
আয়ােত di ধরেনর পািনর মেধ  eক anরাল বা pেভদকারী সীমােরখা থাকার কথা বলা হেয়েছ। 
eখােন বলা হেয়েছ,  

“িতিন pবািহত কেরন di দিরয়া যাহার পর র িমিলত হয়, িকnt uহািদেগর মেধ  রিহয়ােছ 
eক anরাল, যাহা uহারা aিতkম কিরেত পাের না। সুতরাং, তামরা uভেয় তামািদেগর 
pিতপালেকর কান কান িনয়ামত Asীকার করেব।” 

 eখােন “anরাল” বলেক আরবী শb “বারযাখ” ব বহার করা হেয়েছ। eর aথ হেচছ, 
aভ nিরণ ফঁাক, বাধা, pিতবnক, িব , যাজক pভৃিত।  

pাথিমক মkী যুেগর আেরকিট সূরা আল-ফুরকান ( কারআন) 25 আয়ােত পিরপূণভােব eকi 
তথ  uেlখ করা হেয়েছ, eখােন আমরা পিড়,  

“িতিনi di দিরয়ােক িমিলতভােব pবািহত কিরয়ােছন, eকিট িম , সুেপয় eবং aপরিট 
লানা, খর; uভেয়র মেধ  রািখয়া িদয়ােছন eক anরাল, eক aনিতkম  ব বধান। 

শbgc “eক anরাল, eক aনিতkেম ব বধান “eকi মূল থেক udৃত dেটা শbেক 
বুঝােc। eিট আরবী ভাষায় য-িবষয়িট আেলািচত হেc তার oপর জার দoয়ার জন  eভােব 
বলা হেয়েছ। ‘িহজর’ শেbর aথ হেc- িনেষধ, িনবারণ করা, িনিষd। egেলা খুবi জারােলা 
শb। আর িdতীয় শbিটo িkয়ার aতীতকালীন apধান পদ (পা  পািটিসপল) eকi aথ। সুতরাং, 
eেকবাের আkিরক aেথ কu eটােক eভােব সিঠক আkিরক aনুবাদ করেত পােরন,  

“িতিন (আlাহ) তােদর মেধ  eকিট anরাল রেখেছন eবং তা aিতkম করা িনেষধ। 
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ডঃ বুকাiিল ei িবষয়িট িনেয় সংিkp আেলাচনা কেরেছন।7 িকnt ড. টিক ei িবষয়িট িনেয় 
আড়াi পৃ া জুেড় আেলাচনা কেরেছন।8 িতিন বায়ূ-চাপ িনেয় িবশদ আেলাচনা কেরেছন, কীভােব 
eিটেক iu-িটuেবর মেধ  aধেভদ  পদার সাহােয  ল ােব pমাণ করা যায়, সi কথাo বেলেছন। 
শেষ িতিন ei িসdােn পঁৗেছেছন য,  

হজরত মাহাmদ (দঃ)-eর কােনা ল াবেরটরীেত িছল না, eসব রহস gেলা আিব ার করার 
eবং কারআেন s ভােব uেlিখত “anরাল” বুঝােনার জন  তঁার কােনা গেবষণার যntপািত 
িছল না। eটা আেরকবার pমাণ কের য, ei িকতাবিট মানুেষর হাত dারা রিচত হয়িন। 
eকমাt আlাহi ei িকতাব রচনা কেরেছন। 

 তেব, ei p  আবােরা করা যেত পাের, আমরা িক দৃশ মান eমন িবষয়িট দিখ না, eখােন 
িক eকিট জানা সত  িবষয়েক আlাh র দান িহেসেব দখােনা হেc না? য সব জেল নদীর 
মাহনায় মাছ ধের তারা িক ei সত  জােন না য, লানা জেল িগেয় তােদর খািল হােত িফরেত 

হয়। 

িবিব খািদজার ব াবসা দখােশানার জন  হজরত মুহাmদ (দঃ) ক িসিরয়ার দােমs নগরীর 
aেনক utের সূদূর আেলেpা নগরীেত যেত হেতা। eিট িক সmব িছল না য, ei সফরgেলার 
মেধ  কােনা eক সমেয় হজরত মুহাmদ (দঃ) িসিরয়া o লবানেনর সাগরতীের চেল যেতন; 
aথবা eকজন নািবেকর সােথ কথা বেলিছেলন, িযিন জানেতন য, ভূমধ সাগের aেনক দূর পযn 
পািন কখনo eকেt িমেশ না। 

ডঃ বুকাiিল সমpিত pকািশত তঁার বiেয় আিদম লাকেদর পযেবkণ কের তােদর 
ণীিবন াস করার kমতার pশংসা িতিন িনেজi কেরেছন। িতিন িলেখেছন,  

“pকৃিতিবদরা বেলন য, কােনা কােনা িনিদ  আিদম গােtর মােঝ িনভুলতা দেখ তারা 
aিভভূত হেয়েছন। ei িবষেয় বাiেরর কােনা িশkা তারা পায়িন। তবু তারা তােদর চারিদেক 
থাকা িবিভn pজািতর প র মেধ  পাথক  করেত পারেতা। তারা eকজন িবেশষেjর মেতা 
eেদর ণীিবন াসo করেত সkম।”9  

ei কথা িনি তভােব ধের নয়া যায় য, যিদ তঁারা eেতা দkতার সােথ প েদর পযেবkণ 
করেত পােরন, তাহেল তঁােদর চারিদেক দখা aন ান  pাকৃিতক ঘটনাgেলা যমন সুেপয় পািন 
সাগর থেক aেনক দূের থােক, ei কথা কন বুঝেত পারেবন না। 

খালাখুিলভােব ei কথা বলা যায় য, ei আয়াতgেলা যভােব আধুিনক বjািনক jানেক 
pকাশ কের তা িকnt ei সমস াgেলা সমাধােনর চেয় আেরা aেনক বশী সমস া তুেল ধের। 
কারণ, ei ধরেনর ব াখ া িবংশ শতাbীর চািহদা aনুসাের বjািনক িদক িদেয় সত তার দাবী 

                                                 
7 ডঃ বুকাiিল, বাiেবল কারআন o িবjান পৃ া-179-180 
8 টিক, oপের uেlিখত বi, পৃ া 159 
9 ডঃ বুকাiিল, L'Homme, পৃ া-23 ( লখেকর aনুবাদ) 
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কের। যখন আlাh eকিট “anরাল” তির কেরন আর “যাহা uহারা aিতkম কিরেত পাের না।” 
ei কথা েন মেন হয়, eখােন 100% িনেষধ রেয়েছ। আমরা িক ei আয়াত থেক ei কথা 
বুিঝ বা eভােব aনুবাদ করেত পাির য, ”ei পািনসমূহ eেকবােরi িমেশ না !?!  

আসল সত  িবষয় হেc, eখােন কােনা বাধা বা ‘anরাল’ নi, কােনা aধেভদ  পদাo নi, 
সাগেরর ei dেটা দিরয়ার পািন িমি ত হoয়ার িনেষধ নi আর আসেল শিk eেkেt িম েণর 
পেk কাজ কের, eকজন িবjানী বnু ei িবষেয়র oপর কাজ কের মnব  কেরেছন,  

 “ei কথা সহেজi বলা যায় য, লানা পািন o সুেপয় পািন বািহ ক িদক িদেয় আলাদা 
(নদীর pবাহ সাগেরর পািনেক দূের সিরেয় রােখ)। িকnt eখােন কােনা anরাল, pিতবnক বা 
বাধা নi। থােমািডনািমেkর তtt বা গিততtt aনুসাের পািনর ei িম ণ হেc sতঃsূত ©, 
তাৎkিণক pিkয়া, পরমতাপমাtায় pচরু পিরমােন তাপ িবেশািধত হoয়ার কারেণ তা ঘেট, 
eকমাt “anরাল” বা বাধা হেc, গিতশিk, eেত pচুর পািন eকেt িমি ত হেত িকছু সময় 
লােগ।  

ডঃ বুকাiিল ei কথা sীকার কেরেছন, সুতরাং, িতিন আেরকিট pাথিমক aনুমান বা বিসক 
eসাmসেনর মধ  িদেয় eকিট মূল বান তথ  যাগ কেরেছন। িতিন িলেখেছন,  

“eেদর (নদীর) িমঠা পািন যখােন সাগের পেড়েছ- সখােন সাগেরর নানা পািনর সােথ তা 
িমেশ যায়িন - িমেশ যাoয়ার ঘটনািট ঘেট সাগেরর aেনক ভতের।” 

ধমতttীয় সমস া 
তেব, ei ধরেনর আধুিনক বjািনক সূk িবষয় সmেক ভিবষ dাণী করার মেধ  eকিট 

ধমতttীয় সমস া রেয়েছ। কারআেন ei বণনাgেলােক িচh বা িনশানা বলা হেয়েছ। যিদ 
কারআন ei বণনাgেলােক িচh বা িনশানা বেল, তখন যঁারা pথেম কারআেনর ei িনশানার 

কথা েনিছেলন, তঁারা aবশ i আশা কেরেছন যন, হজরত মুহাmদ (দঃ) ei িনশানা তােদর 
কােছ বুিঝেয় দেবন, নiেল ei িচh বা িনশানা দবার কােনা মােনi হয় না।  

আlাh সবশিkমান, িতিন পাপ ছাড়া আর সব িকছুi করেত পােরন। সুতরাং, িতিন aবশ i 
eকিট সত  িবষয় pকাশ করার জন  icা করেত পােরন। যা তােদর কােছ সmণূ aজানা আর oহী 
নািজেলর সােথ সােথ যিদ তা বুঝা না যায়, তেব eিট কােনা িনশানা বা িচh হেত পাের না। 

ei কথার uদাহরণ িহেসেব আমরা নবীেদর িকতাব আiয়ুব 26:7 আয়ােতর কথা uেlখ 
করেত পাির। eখােন বলা হেয়েছ,  

“িতিন শূেন  oপেরর আসমান িবিছেয় িদেয়েছন, 
শেূন র মেধ  dিনয়ােক ঝিুলেয় িদেয়েছন।” 
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আমরা বতমােন ei কথা যতটা বুঝেত পাির, হজরত আiয়ুব কবল ei তথ িট আlাh র কাছ 
থেক oহীর মাধ েম জেনিছেলন। 

িdতীয় uদাহরণ িহেসেব আমরা তoরােতর িdতীয় িববরণ িকতােবর 23:12-14 আয়ােতর কথা 
বলেত পাির। eখােন লাকেদর পির ার-পিরcn থাকার জন  আlাh hকুম িদেয়েছন। 

 “পায়খানার জন  ছাuিনর বাiের তামােদর eকিট জায়গা িঠক কের িনেত হেব। তামােদর 
astশেstর মেধ  মািট খঁুড়ার জন  eকটা িকছু রাখেত হেব। পায়খানা করার আেগ তামরা সটা 
িদেয় গত কের পায়খানা মািট চাপা দেব। তামােদর রkা করার জন  eবং তামােদর শtrেদর 
তামােদর হােত তুেল দবার জন  তামােদর মাবুদ আlাh তামােদর ছাoিনর মেধ  ঘুের 
বড়ান। সiজন  তামােদর ছাoিন পাকপিবt রাখেত হেব।” 

যভােব pিতিট পাঠক আজেকর িদেন ei hকুমিটর aথ বুঝেত পােরন য, িবংশ শতাbীেত 
িচিকৎসা িবjান eবং জনসােs র িনয়ম aনুসাের eিট তখনo সmণূ সিঠক িছল। আর য- কu 
p  করেত পাের য, কন কারআেন আবার তা uেlখ করা হয়িন। ( কােনা কােনা মুসলমান 
যমন দাবী কেরন য, পুরােনা িকতাব থেক সব uপকারী িশkা পুনরায় কারআেন uেlখ করা 

হেয়েছ।) eিট রাগ ছড়ােত মািছেক বাধা িদেব। িকnt ei কথা eখােন ব াখ া করা হয়িন। ei 
hকুম দoয়ার কারণ uেlখ করা হেয়েছ, আlাh র দৃি েত িশিবরেক পিবt রাখেত হেব। 

িকnt aনnকালীন আlাহ, তoরােতর- পুরাতন িনয়েমর- eসব uদাহরণgেলােক িচh বা 
িনশানা বেলনিন। যিদo যঁারা ei কথা েনিছেলন, তঁারা eর কারণ বুঝেত পেরিছেলন, তাi 
eখােন বjািনক তথ  eখােন grtপূণ িবষয় িছল না। 

িনদশন 
ঈসা মসীh  বেলেছন, রাগীেদর ভােলা করার জন  িতিন যসব মােজজা কেরেছন, সgেলা 

‘িচh’ িছল, যন লােকরা ei িচh দেখ তঁার oপর ঈমান আনেত পাের। iuেহাnা িকতােব বলা 
হেয়েছ,  

 “আমার িপতার কাজ যিদ আিম না কির, তেব আপনারা আমার oপর ঈমান আনেবন না। 
িকnt যিদ কির তেব আমার oপর ঈমান না আনেলo আমার কাজgেলা anতঃ িব াস কrন। 
তােত আপনারা জানেত o বঝুেত পারেবন য, িপতা আমার মেধ  আেছন আর আিম িপতার 
মেধ  আিছ।” iuেহাnা 10:37-38 

 “ য সব কাজ আর কu কখেনা কেরিন সi কাজ যিদ আিম তােদর মেধ  না করতাম তেব 
তােদর দাষ হেতা না। িকnt eখন তারা আমােক আর আমার িপতােক দেখেছ eবং ঘৃণাo 
কেরেছ।” iuেহাnা 15:24 
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হজরত মুহাmদ (দঃ) দাবী কেরেছন য, বৃি র পের মrভূিমেত জীবেনর স ার হয়, eিট 
eকিট িচh যন মানুষ মৃতু র পের জীিবত হoয়া o িবচার সmেক িব াস করেত পাের। 8ম 
িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আল-হািদদ ( লাহা) 57:17 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “জািনয়া রােখা, আlাh ধিরtীেক uহার মৃতু র পর পুনঃজীিবত কেরন। আিম িনদশনgিল 
তামািদেগর জন  িবশদভােব ব k কিরয়ািছ যাহােত তামরা বিুঝেত পার।” 

শষ যুেগর মkী সূরা আনআম (গবািদ প ) 6:67 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“জািনয়া রােখা, আlাহi ধিরtীেক uহার মৃতু র পর পুনঃজীিবত কেরন। আিম িনশানাgিল 
তামােদর জন  িবশদভােব ব k কিরয়ািছ, যাহােত তামরা বিুঝেত পারা।” 

আiয়ুব 28:23, 25-28 আয়ােত আlাh র jােনর iংিগত িহেসেব “বাতােস শিk যাগােনার 
কথা” বলা হেয়েছ। eখােন বলা হেয়েছ,  

“আlাh তঁার পথ বুঝেত পােরন, িতিন কবল জােনন তা কাথায় থােক। িতিন যখন বাতােস 
শিk যাগােলন, আর পািনর পিরমাপ িঠক করেলন, যখন িতিন বৃি র জন  িনয়েমর ব বsা 
করেলন আর বাজ পড়া o িবdৎ চমকাবার পথ িঠক করেলন, তখন িতিন jানেক দখেলন eবং 
তার খঁাজ -খবর িনেলন। তারপর িতিন মানুষেক বলেলন, ‘dীন -dিনয়ার মািলেকর pিত ভয়i 
হেলা jান, আর খারাপ থেক সের যাoয়াi হেলা বুিd’।” 

eখােন কীভােব বায়ূচাপ মাপার জন  ব ােরািমটার কাজ কের কীভােব aন  যntgেলা বাতােসর 
গিত িনণয় কের egেলা িনেয় য- কu িবশদ আেলাচনা করেত পােরন। িকnt, হজরত আiয়ুব 
egেলােক আlাh র jােনর িচh িহেসেব uেlখ কেরেছন। তাহেল আমরা িক বুঝেবা য, eখােন 
িবংশ শতাbীর jান সmেক ভিবষ dাণী করা হেয়েছ? সmবতঃ eখােন তা বলা হয়িন। সmবতঃ 
eিট ei aথ বুঝােc, eখােন eকিট পযেবkেণর কথা বলা হেয়েছ; যা হজরত আiয়ুব বা aন  
কu তঁার মুেখ লাগা মৃd বাতাস aনুভব কেরi তা বুঝেত পােরন। নৗকার পােল লেগ বাতাস 
যভােব নৗকােক সামেনর িদেক eিগেয় িনেয় যায়, তা দেখ য- কui ei কথা বুঝেত পাের।  

pিতিট kেt তা মসীেহর aেলৗিকক কাজ হাক বা মrতূিমেত pােণর স ার হাক aথবা বায়ূ 
চাপ মাপার িবষয় হাক, িচhেক বঝুেত হেব eবং লােকরা িক বলা হেয়েছ তা যন বুঝেত পাের। 

কােনা িকছুেক যখন িচh বলা হয় আর তা িবংশ শতাbীর আজেকর িদন পযn তা ভুল ভােব 
বুঝা হয়, তখিন সমস া হয়। 

 eকজন নবী s  িকছু pাকৃিতক ঘটনােক ব াখ া করেত পােরন, যা াতারা ভুল বুঝেত 
পােরন বা াতােদর কােছ যা aজানা, তেব তা ব াখ া করা ছাড়া তার বাণী কাযকর করার কথা 
িচnাi করা যায় না। কীভােব তা াতােদর মন o anেরর oপর pিতিkয়া সৃি  করেব? আlাh 
নবীেদরেক সহজ, সাধারণ uদাহরণসমহূ িদেয়েছন, যােত য- কu তা বঝুেত পােরন। 
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যিদ সাগেরর পািনর িনেচর কােনা sাত মkা বা মিদনার লাক বুঝেত না-পাের কীভােব 
কারআেন uেlিখত “তরংেগর পের তরংগ” শbgc তােদর কােছ কােনা aথ থাকেত পাের? 

তারা হয়েতা eিটেক কিবতা িহেসেব বুঝেত পাের য, eখােন আlাh ক ছাড়া পাপীরা কী গভীর 
সমস ার মেধ  রেয়েছ তা বলা হেয়েছ, aথবা তারা eিট বুেঝিন, তেব ei কথা বলা যায় য, 
আসেল eিট তােদর কােছ কােনা িচh িছল না।    

eo হেত পাের য, তttীয়ভােব eকিট আয়ােতর dেটা aথ হেত পাের, eকিট s  aথ যখন 
নবীরা আlাh র কালাম বেলিছেলন, তখন সব লােকরা তা বুঝেত পেরিছেলন, আবার eর আরo 
eকিট dেবাধ  aথ থাকেত পাের যা aন  সমেয়র াতােদর বুঝার জন  দoয়া হেয়িছল। তঁারা 
যখন িলেখিছেলন, “তরংেগর uপের তরংগ” বলেত বা di ধরেনর পািনর কথা বলা হেয়িছল 
সmবতঃ eটা ডঃ বুকাiিল o ড.টিকর কােছ মেন হেয়েছ। 

aবশ , পরবতী aধ ােয় আমরা কতgেলা কারআেনর আয়াত লk  করেবা যgেলা 1400 
বছর আেগ যখন নািজল হেয়িছল তখন থেকi eকিট ভলু aথ বহন কেরিছল বেল মেন হয়। আর 
ei আয়াতgেলা ধমতttীয় kেt খুবi জিটল সমস ার সৃি  কেরেছ।  
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িdতীয় aধ ায় 

কারআেন কােনা বjািনক সমস া (ভলু?!) নi 
 

ক) পিৃথবী o আসমান 6 িদেন না 8 িদেন সিৃ র িববরণ  

 

1. পবতসমহূ 
ডঃ বুকাiিলর বiেয়র 180-182 পৃ ায় eকিট aংেশর িশেরানাম িছল. “ভূপৃে র নকশা” ei 

aংেশ িতিন পবত সৃি  সmেক কারআেনর আয়াত udৃত কের বেলেছন,  

 কারআেন 1 ডজেনরo বশী আয়ােত বলা হেয়েছ, আlাh ei পৃিথবীেত সৃদৃড় o aনড় পবত 
sাপন কেরেছন, আর eসব আয়ােতর মেধ  কােনা কােনা আয়ােত, হয় িব াসীেদর জন  আশীবাদ 
িহেসেব নয়েতা aিব াসীেদর জন  সতকবাণী িহেসেব পবতেক uেlখ করা হেয়েছ। eর eকিট 
uদাহরণ আমরা সূরা লূকমান (ব িk িবেশেষর নাম) 31:10-11 আয়ােত দখেত পাi, eখােন 
পবতেক পঁাচিট সতকবাণীর eকিট িহেসেব বলা হেয়েছ: 

“িতিন আকাশ মnলী sাপন কিরয়ােছন sm ব িতত- তামরা দিখেতছ; িতিনi পিৃথবীেত 
sাপন কিরয়ােছন (আলkা א) পবতমালা (রাoযািসয়া), যাহােত uহা তামােদর লiয়া 
ঢিলয়া না পেড় (তামীদা িব কুম  **)।।” 

মধ যুেগর নািজল হoয়া মkী সূরা আিmয়া (আlাh র সংবাদবাহকগণ) 21:31 আয়ােত সাতিট 
সতকবাণীর eকিট বলা হেয়েছ, 

“eবং আিম পৃিথবীেত সৃি  কিরয়ািছ সুদৃড় পবত (রাoয়ািসয়া א ) যাহােত পৃিথবী 
uহািদগেক লiয়া eিদক oিদক ঢিলয়া না যায় (তািমদা িবিহম**)। 

 সবেশেষ সরূা নাহল ( মৗমািছ) 16:15 আয়ােত “jানী ব িkেদর জন  িচh” aেনকgেলার 
মেধ  eখােন eকিট বলা হেয়েছ,,  

 “eবং িতিন পিৃথবীেত সদুড়ৃ পবত (রাoয়ািসয়া) sাপন কিরয়ােছন, যাহােত পৃিথবী তামােদর 
লiয়া আেnািলত না হয় (তািমদা িব কুম**)।”  

“তািমদা িব কুম” শbgc মাদা, iয়ািমd থেক eেসেছ। eিট কবল গাটা কারআেনর মেধ  
oপের uেlিখত ** িচিhত িতনিট আয়ােত ব বহার করা হেয়েছ। “িডkনারী aব িরেটন মডান 
eরািবক”aিভধােন হn oেয়হার বেলেছন, িkয়াপেদর ei “মাদা িব” শbgেcর aথ হেc, 
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কােনা িকছ ুভীষণভােব আেnািলত করা। কবল uপেরাk আয়াত িতনিটেত “মাদা িব” শbgc 
ব বhত হেয়েছ। 

আমরা তাহেল দিখ য, িব াসী o aিব াসী uভয়েকi বলা হেয়েছ আlাh ei মহান কাজ 
কেরেছন। িতিন পবতমালা িনেkপ কের sাপন কেরেছন যােত পৃিথবী oেদরেক িনেয় ভীষণভােব 
আেnািলত না হয়। সুতরাং, আমরা aবশ i িনেজেদরেক p  করেত পাির হজরত মাহাmেদর 
umেতরা ei আয়াতgেলা কী বুেঝিছেলন? 

পরবতী dেটা আয়ােত আেরক িচt দoয়া হেয়েছ,  

pাথিমক যুেগর নািজল হoয়া মkী সূরা আল-নাবা (সংবাদ) 78:6-7 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“আিম িক কির নাi ভিূমেক শয া o পবতসমহূেক কীলক বা খুিঁট (আল-িjবালা আoতাদান 
א אא ) (“মািটেত তঁাবু খাটােত য রকম খঁুিট ব বhত হয়- eখােন তার uেlখ করা 

হেয়েছ” ডঃ বুকাiিলর aনুবাদ 191 পৃ া। 

সূরা আল-গািসয়া (আcnকারী pলয় ঘটনা) 88:17-19 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“তেব িক uহারা (aিব াসীরা) দৃি পাত কের না পবতমালার (আল-িজবাল) িদেক, কীভােব 
uহােক sাপন করা হiয়ােছ (তাঁবরু মেতা)? ( বুকাiিলর aনুবাদ 191 পৃ া।) 

eখােন মানুষেক বলা হেয়েছ, পবতসমূহেক পৃিথবীর oপের তঁাবুর খঁুিটর মেতা sাপন কেরেছন। 
তঁাবুর খঁুিট তঁাবুেক শk কের ধের রােখ যন তঁাবু নড়াচড়া করেত না-পাের। সুতরাং আবারo 
eখােন oi ধারণাi তুেল ধরা হেc য, খঁুিট, পবত দoয়া হেয়েছ যন পৃিথবী না কঁােপ।  

তৃতীয় eকিট ছিব আমরা দখেত পাi, রাoিসয়া শb পবেতর সােথ ব বহার করা হেয়েছ। 
oেয়েহর ei শbিটর aনুবাদ কেরেছন সৃদড় পবত। মুনিজেদ বলা হেয়েছ, (আল-িjবাল 
ছাoয়াবাত-আল-roয়ািসখ א אא א א ) সুদৃড়ভােব sািপত, aনড় পবতমালা। 
ei শbিটর মূল হেc, (আরসা ) ei eকi মূল (আরসা) আরবী শb নংগর বুঝােনার জন  
ব বহার করা হয়। নংগর ফলা বা নংগর িনেkপ করা হেc, (আলkা আল িমরসা א )। 
সুতরাং আসেল “জাহাজ যন নড়াচড়া না কের eজন  নংগর ফলা বা িনেkপ করার কথা না বেল 
eর বদেল, আমরা বলেত পাির, পবতমালােক ফলা হেয়েছ বা িনেkপ করা হেয়েছ, যন পৃিথবী 
নডাচড়া বা আেnািলত হেত না-পাের।  

eসব আয়াত থেক eটা s  য, হজরত মাহাmদ (দঃ)-eর umেতরা বুঝেত 
পেরিছেলন পবতমালােক িনেkপ করা হেয়েছ: 

 (ক) তঁাবুর খঁুিটর মেতা, যন তঁাবু নড়াচড়া না কের 
 (খ) নংগেরর মেতা যন তা জাহাজেক িঠক জায়গায় ধের রােখ 
 (গ) পৃিথবী যােত আেnািলত না হয়; aথাৎ ভূিমকm কম হয়। 



 227

িকnt, আসেল, ei তথ  সিঠক নয়। পবতমালা সৃি র সমেয় ভূিমকm হoয়া খুবi 
sাভািবক ঘটনা। 

 যেহতু ei আয়াতgেলা eকিট সুিনিদ  সমস ােক তুেল ধেরেছ, oপেরর আয়াতgেলা 
udৃত করার পের ডঃ বুকাiিল িলেখেছন,  

“আধুিনক ভূতttিবদেদর মেত, পৃিখবী পৃে র ভঁােজর oপের িভিt কের পবতসমূহ দnায়মান। 
eসব খঁাজভােজর আয়তন মাটামুিটভােব দশ মাiল পযn িবসতৃত হেয় থােক। eসব ভঁাজ-
খঁােজর pাকৃিতক aবsান থেকi ভূtক দৃড়তা o িsরতা লাভ কেরেছ।” 

িকnt ei কথা িক িঠক? ডঃ বুকাiিলর বkব  সmেক মnব  করেত িগেয় ভূতেttর aধ াপক 
ড. ডিভড e iয়ং বেলেছন,  

“eকিদেক eিট সত  য, aেনক পবতমালা ভঁাজকরা িশলাsর িদেয় গিঠত (আর ei ভঁাজিট 
িবশাল আকােরর হেত পাের) ei কথা সিত  নয় য, ei ভঁাজgেলা ভূপৃ েক িsর রােখ। ei 
ভাঁজgেলার aিst পিৃথবীর aিsরতার eকিট কারণ।1  (গাঢ় akেরর লখাgেলা আিম 
কেরিছ।) 

aন  কথায় বলেত হয়, পবতসমূহ পৃিথবীেক আেnালেনর হাত থেক রkা কের না। তােদর 
গঠেনর কারেণ aতীেত o আেজা পৃিথবীর কঁাপার eকিট কারণ। 

pেটর নড়াচড়া 
আধুিনক কােল ভূতttিবদরা বেলন য, ভূপৃে র কিঠন uপিরভাগ িবিভn aংশ বা pট িদেয় 

গিঠত। eকিট pট আেরকিট pেটর সােথ ধীের ধীের নড়েছ নেখর বৃিd পাoয়ার মেতা ধীের ধীের 
সােথ তা নড়াচড়া কের কখেনা কখেনা eকিট pট থেক আেরকিট pট আলাদা হেয় যায়, আর 
aিধকাংশi ভূতttিবদগণ িব াস কেরন য, iuেরাপ o আি কা থেক utর o দিkণ আেমিরকা 
আলাদা হবার eিট eকিট কারণ। 

পৃিথবীর aন  কােনা sােন pেটর সােথ pেটর সংঘেষর ফেল pটgেলা নীচ ু হয়, eবেরা 
থবেরা হেয় eকিট pেটর oপর আেরকিট pট uেঠ যাoয়ার ফেল পবেতর সৃি  হয়। ei ধরেনর 

পবত সৃি র uদাহরণ মধ pােচ  দখা যায়। যখােন আরব থেক r হেয় iরােনর িদেক 
পবতমালা চেল িগেয়েছ, যা যাগেরাস পবতমালায় দখা যায়। মরেkার eটলাস আlস পবতমালা 
pেটর নড়াচড়ার ফেল সৃ  “ভি ল পবতমালার” আর eকিট uদাহরণ।  

পৃিথবীর aেনক জায়গায় যখন কu সড়কপেথ মণ কেরন, তখন িতিন পাহােড়র পােশ বেল 
পাথেরর stপ দখেত পায়। যভােব aেনক aেনক বছর আেগ সাগেরর তেল সgেলা জমা 

                                                 
1 Professor of Geology, Calvin College, Grand Rapids, Michigan, ব ািkগত যাগােযাগ 
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হেয়িছল, egেলা আনুভূিমক sের িঠক eকiভােব সাজােনা রেয়েছ। eখন তারা পািনর oপের 
বাতােস 300, 500 o 900 কােণ aবsান করেছ। রখািচt ক- ei ধরেণর পাহােড়র গঠন 
দখােc। 

রখািচt ক 

 
 

pায় 412 িহজরী/1429 ী ােd iবেন িসনা তঁার “িকতাব আল-িশফা” বiেয় ei sরসমূেহর 
কথা িলেখেছন। িতিন ei কাত হoয়া aবsান সmেক িকছুi বেলনিন। িকnt ei sরসমূহ সmেক 
িনmrপ মnব  কেরেছন,  

 “eিট সmব য, pিতবার সাগেরর ভাটার ফেল ভূিম বর হেয় পেড়িছল, eকটা sর ফেল 
রেখ িগেয়িছল, যেহত ু িকছু িকছ ু পবতমালােক আমােদর মেন হয়, সgেলা sের sের 

stপাকাের তির হেয়েছ। ei কারেণ য-কাদামািট থেক egেলা তির হেয়েছ সgেলা sের 
sের eকiভােব িবন s হেয়েছ। eকিট sর আেগ তির হেয়েছ, তারপর, আেরকিট sর তির 
হেয়েছ, eভােব stপাকাের eকিটর oপর আেরকিট sর stপাকাের জমা হেয়েছ।”2 

কখনo কখনo pটgেলা eকিটর oপর আেরকিট uেঠ যায়। pটgেলার ei িপছেল uেঠ 
যাoযার সময় pচুর শিkর সৃি  হয়। ঘষেণর শিk যখন pবল হয়, তখন pটিট সামেনর িদেক 
কmেনর সৃি  কের। ফেল ভূিমকেmর সৃি  হয়। সমpিত eক ভূিমকেm দখা িগেয়েছ মিkেকােত 
থাকা কেকাস pট হঠাৎ লাফ িদেয় িতন িমটার eিগেয় িগেয়িছল। 

aন ান  ভূিমকেmর সময় pেটর aংশgেলা oপর o িনেচর িদেক ঠলা দয়। 1923 সােল 
জাপােনর সগািম বলাভূিমেত eক ভূিমকm হেয়িছল। eর ফেল টািকoর aেধক aংশ ংস 
হেয়িছল। “মাস মটািলিট iন িদ িস” নােম eক aধ ােয় bংগাসমা - সnারন ei ভূতttীয় পিরবতন 
সmেক িনmrপ মnব  কেরেছন,  

 “আর কােনা ভূিমকেmর কথা আমােদর জানা নi, যার ফেল সাগরতেল eেতা 
uেlখেযাগ  পিরমােণ ংস হেয়েছ। সগািম বলাভূিমর মধ  a েল িবশাল eলাকা জুেড় ei 

ংসলীলা ছিড়েয় পেড়িছল। আর সাগরতল utর পি েম 460 ফুট (140 িমটার), মাঝখােনর 
কাছাকািছ eলাকায় 590 ফুট (180 িমটার) o দিkণ-পূব িদেক 556 o 690 ফুট (200-210 
িমটার) েস িগেয়িছল। utর-পূব aংেশ সাগর তল সেবাc 820 ফুট (250 িমটার) eবং 

                                                 
2 A Sourcebook of Medieval Science, Edward Grant, Harvard University Press, 1974, p. 620. 
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দিkণ- পি ম aংেশ 328 ফুট (1100 িমটার) সাগরতল u ঁচু হেয় uেঠ। ( ডিভডসন থেক 
udৃত, 1931, পৃ া 94)3 

iবেন িসনা যিদo মেন করেতন য, মািটর aভ nের pবািহত বাতােসর জন  ভূিমকm হয়, 
তেব িতিন oপের uেlিখত pিতিkয়ার কথা যথাযথভােব uেlখ কের বেলেছন,  

“পাহাড় তির হেত পাের eকিট pেয়াজনীয় কারেণ, - যখন aন ান  pচn ভূিমকেmর 
ফেল, যমন দখা যায়, - বাতাস ভূিমকেmর সৃি  কের, eর ফেল ভপূেৃ র eকিট aংশ uচঁু 
হেয় পাহােড়র সিৃ  হয়।”4 

আেgয়িগরী 
আেgয়িগরীর dারা আেরক ধরেনর পবত তির হয়। লাভা o ছাi মািটর ভতর থেক বর হেয় 

আেস eবং eকিট িবরাট পবেতর সৃি  না হoয়া পযn sের sের সিjত হেত থােক। eিট aেনক 
সময় সাগেরর তলেদেশo ঘেট। হাoয়াi পবতমালা মহাসাগেরর 1.5 িকেলািমটােরর বশী (1 
মাiল) গভীর তলেদশ থেক uেঠ eেসেছ। মাoনািকয়া আেgয়িগরীর jালামুখ 4.2 িকেলািমচার 
(2.6 মাiল) পািনর বাiের আেছ।  

দিkণ pশাn মহাসাগের 1883 সােল আেgয়িগরীর agুপােতর eকিট ঘটনা ঘেটিছল। e 
সমেয় dীপটা ংস হেয়িছল। eেত 36000 লাক িনহত হেয়িছল। aন ান  সমেয় আেgয়িগরী 
aেনক বড়-বড় ভূিমকেmর জন  দায়ী। eর ফেল আেশপােশর শহরgেলা সব ংস হেয়িছল। 
িসিসিলর মাun eটনার কাছাকািছ কটািনয়া শহেরর iিতহাস থেক জানা যায় য, আট বার ei 
শহরিট ংস হেয়িছল। eর 3000 িমটার jালামুখ eখনo সিkয় আেছ eবং 1983 সােল 200 
বােররo বশী ভূিমকm রকড করা হেয়িছল। যখন eিট agুপাত r কের eর লাভা আেশপােশর 
aেনক gােমর pায় সবটাi ংস কেরিছল। 

8 নmর রখািচেt আমরা uভয় পdিত দখেত পাi। বােম iেnা-aে িলয়ান pট ডান িদেক 
agসর হেয় ডান িদক থেক আসা পিসিফক pটেক জার কের নীেচর িদেক চাপ িদেc। 
মধ ভােগ dেটা সnােন দখা যােc, তরল লাভা oপর িদেক oেঠ eেস আেgয়িগরীgেলা তির 
করেছ eসব কােজর ফেল িবরাট ভূিমকm pবণeলাকা রখািচেtর ডান কাণায় তির হেc। 

 
 
 

 
                                                 

3 Treatise on Marine Ecology and Paleoecology, Vol 1, Geological Society of America, Memoir 67, 1957, p 
976. 
4 (iবন-িসনা) g া , oপের uেlিখত বi, পৃ া 619 
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রখািচt 8 

 
সnাল নথ আiল াn eর আেgয়িগরীর নালাপথ 

kাi  চাচ, িনuিজল াn িহuিরেsা িলিমেটড-eর aনুমিতkেম ছাপােনা হেলা 

ei তথ  থেক আমরা িসdাn িনেত পাির য, পবতসমূহ আসেল pেটর আেnালন o 
নাড়াচড়ার কারেণ সৃি  হেয়িছল। আর আজo eেদর আেnালন o নড়াচড়ার ফেল ভিূমকেmর সিৃ  
হয়। যখন eকিট pেটর oপর আেরকিট pট জার কের uেঠ যায়, তখিন ভিূমকm হয়। যখন 
আেgয়িগরীর agপুাত হয়, তখন ভিূমকmo হয়। 

পৃিথবীর oপর পবতমালােক িনেkপ করার িবষয়িট হয়েতা বা কািব কভােব বলা হেয়েছ eটা 
ধের নয়া যায়, িকন' যিদ বলা হয় য, পবতমালার কারেণ পৃিথবী আেnািলত হয় না, তাহেল eিট 
“মারাtক ভুল”, কারণ আধুিনক ভূতttীয় jােনর সােথ ei ব াখ ার eেকবােরi কােনা িমল নi। 
হেত পাের য, মুসলমান লখক, ধমতttিবদ বা িবjানীরা পবতমালার তিরর িবষেয় িনেজরা 
pাথিমক aনুমান বা বিসক eসাmসন তির কের িনেত সkম হেবন। eবং পৃিথবীর আেnালন 
সmিকত সমস ার সমাধােন তঁােদরেক সন'  করেত পারেব। িকন' তবু eিট eকিট dেবাধ  িবষয় 
িহেসেবi রেয় যােব। 

ড.টিক ei আয়াতgেলা িনেয়o আেলাচনা কেরেছন। তঁার বiেয়র eকিট িবরাট aংশ জুেড় 
িবিভn জিটল আয়াতgেলার সিঠক ব াখ া দoয়ার চ া কেরেছন। িকnt পবত সmেক িতিন 
িনেজo িতিন সmণূ pসে র বাiের আয়াত udতৃ করার লাভ সামলােত পােরনিন। তারপর 
কারআন o আধুিনক িবjােনর মােঝ িমল রেয়েছ বেল িতিন দাবী কেরেছন। 

ভৃপুে র pটgেলার sানাnর সmেক কেয়ক aনুেcদ আেলাচনা করার পের (eখােন ei সত  
তথ  তুেল ধরা হেয়েছ য, বছের ei sানাnেরর গিত হেc মাt কেয়ক সিnিমটার) িতিন 
বেলেছন য, ei তথ িট মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-নমল (িপিপিলকা) 27:88 
আয়ােত বলা হেয়েছ,  
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“তুিম পবতমালা দিখয়া aচল মেন কিরেতছ, িকnt সi িদন uহারা হiেব মঘপুে র মেতা 
স রমান।” (িপকথল aনুবাদ করেছন মেঘর মেতা uড়েব) 

িকnt যখন আমরা pস  বুঝার জন  আেগর আয়াতিট দিখ, তখন eিট s ভােব দখা 
যায় য, eর eকিট িভn aথ রেয়েছ। eখােন বলা হেয়েছ,   

“eবং যিদন িশঙগায় ফু দoয়া হiেব .- আকাশমnলীর o পৃিথবীর সকেলi ভীতিবhল 
হiয়া পিড়েব eবং সকেলi তঁাহার িনকেট আিসেব িবনীত aবsায়। তুিম পবতমালা দিখয়া 
aচল মেন কিরেতছ, িকnt সi িদন uহারা হiেব মঘপেু র মেতা স রমান।”  

িশ ার শb, আকাশ মnলী o পৃিথবীেত যারা আেছ তারা সকেলi ভেয় িবhল হেয় পড়েব, 
তােত বুঝা যায় য, ei আয়াতgেলা ভয়ংকর টুকরা টুকরা হেয় যাoয়ার ঘটনার কথা বেলেছ যা 
কয়ামেতর সমেয় সংঘিটত হেব- ei ঘটনায় পবতসমূহ uেড় যােব।  

2. সp sের িবভk আকাশমnলী 

কারআেন কেয়কিট আয়ােত সpম sের িবন s আকাশমnলীর কথা বলা হেয়েছ, ড. টিক ei 
আয়াতgেলা িনেয় আেলাচনা কেরেছন। িনmিলিখতভােব আয়াতgেলা িতিন udৃত কেরেছন,  

pথম যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা নুহ (নবীর নাম) 71:15-16 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ তামরা িক লk  কর নাi, আlাh কীভােব সৃি  কিরয়ােছন সp sের িবন s আকাশ মnলী? 
eবং সথায় চndেক sাপন কিরয়ােছন আেলাrেপ o সূযেক sাপন কিরয়ােছন pদীপrেপ।” 

মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা মূলক (রাজt) 67:3 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “িযিন সৃি  কিরয়ােছন sের sের সpাকাশ-। 

 শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা মােমনুন (িব াসী) 23:17, 86 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আিম তা তামািদেগর uেd সৃি  কিরয়ািছ সp sর eবং আিম সৃি  িবষেয় aসতক নিহ। 
“িজjাসা কেরা,’ ক সpাকাশ o আরেশর aিধপিত?’” 

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা হািমম আল- সজদা (ব বেcদক বণ িবেশষ o সজদা) 41:12 
আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“aতঃপর িতিন আকাশমnলেক di িদেন সpাকােশ পিরণত কিরেলন eবং pেত ক আকােশ 
uহার িবধান ব k কিরেলন-।” 

িহজরেতর পূেব নািজল হoয়া মkী সূরা বিন-iসরাiল (iসরাiল সnানগণ) 17:44-1 আয়ােত 
বলা হেয়েছ,  
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“সp আকাশ, পৃিথবী eবং uহািদেগর মেধ  anবতী সমs িকছু তঁাহারi পিবtতা o মিহমা 
ঘাষণা কের।” 

2 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আল-বাকারা (গাভী) 2:29 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“িতিন পৃিথবীর সব িকছু তামােদর জন  সৃি  কিরয়ােছন, তৎপর িতিন আকােশর িদেক 
মেনাসংেযাগ কেরন eবং uহােক সpাকােশ িবন s কেরন; িতিন সবিবষেয় সিবেশষ aবিহত।” 

eকজন সহেজi ei আয়াতgেলােক কিবতা বেল ধের িনেত পােরন। িকnt ড. টিক দখােত 
চ া কেরেছন য, ei বkব gেলার সােথ আধুিনক জ ািতিবjােনর িমল রেয়েছ।5 

ei পৃিথবীর বায়মূnল থেক িতিন r কেরেছন। ei বায়ূমnল pায় গেড় 40 িকেলািমটার 
পুr। eেক িতিন pথম আকাশ o তারপর িতিন eেক 100000 িদেয় gণ কের িdতীয় আকাশ বা 
ud আকাশ, eেক আবার 100000 িদেয় gণ কের তৃতীয় আকাশ বা সৗর মnল eভােব 
pিতবারi িতিন 100000 িদেয় gণ কেরেছন। িতিন psাব কেরেছন, pথেম রেয়েছ িনকটবতী 
তারােদর আকাশ, তারপর নীহািরকার আকাশ ( যেহতু আয়তেন তা আমােদর নীহািরকার সমান) 
পের িনকটবতী নীহািরকার আকাশ o সবেশেষ কসিমক বা মহাজাগিতক আকাশ। 

ei তািলকা aনুসাের aবশ  দখা যায় য, আকােশর 7িট sর রেয়েছ। িকnt তঁার তািলকা 
িবে ষণ করেল eিট আমােদর তা িব াস করেত সাহায  কের না। পৃিথবীর বায়ূমnলেক pথম 
আকাশমnল তারপের িdতীয়, তৃতীয়, eভােব সpম sের আকাশ সাজােনা হেয়েছ। eটা িকছুটা 
সিঠক হেত পাের, িকnt eেকবাের সmণূ সিঠক ei কথা বলা যায় না। eিট হেc িনেজর 
খয়ালখুিশ মেতা বলা। ei কথা ড. টিক িনেজi বেলেছন য, পৃিথবীর বায়ূমnেলর বাiের, 

মহাশূন  সবজায়গাi gণগতভােব eকiরকম, আর eিট িনরিবিcnভােব সাজােনা রেয়েছ। 

eিট হেc pাথিমক aনমুান বা বিসক eসাmসন য, িনরিবিcn মহাকাশেক চndাকাশ বা 
সূযাকােশ িবভk করা।  

pাথিমক aনমুান বা বিসক eসাmসন হেc সূযেক আলাদা করা। কারণ সূয িনেজi হেc 
eকিট তারা, কাছাকািছ তারা থেক বা সূয কাছাকািছ তঁার ছায়াপেথ রেয়েছ।  

pাথিমক aনমুান বা বিসক eসাmসন হেc আমােদর ছায়াপথ eক আকাশ মnল o aন  
ছায়াপথgেলার আেরকিট আকাশমnল রেয়েছ।  

eমনিক 100000 িদেয় gণ করা মেন হেc সmণূভােব িনেজর খয়ালখুিশ মেতা pাথিমক 
aনিুমত িবষয় ( বিসক eসাmসন) করা, eখােন কােনা বjািনক যুিk দoয়া হয়িন eবং ড. 
টিক aন  জায়গায় য rহািনক সংখ া-”7”বা “19” uেlখ কেরেছন eর সােথo ei সংখ ার 
কােনা সmক নi। 

                                                 
5 oপের uেlিখত বi, পৃ া 111-114 
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ei ধরেনর pাথিমক aনমুান বা বিসক eসাmসন তির করা ভুল নয়। ei aধ ােয় লখক 
eিট দখােত চেয়েছন য, আমরা সকেলi তা করেত পাির। িকn egেলা বjািনকভােব যুিk 
pমাণ dারা আমােদর িব াস জnায় না।  

eমনিক মুসলমানেদর aবsান থেক aিধক grtপুণ িবষয় হেc ড. টিকর দoয়া তেttর 
সােথ কারআেনর আয়াতgেলা eকমত নয়। pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-সা  ফাত 
( ণীবdকারীগণ) 37:6 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আিম িনকটবতী আকাশেক নktরািজর (কাoয়ািকব אא ) dারা সুেশািভত 
কিরয়ািছ।” 

 শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা হািমম আল- সজদা (ব বেcদক বণ িবেশষ o সজদা) 
41:12 আয়াত 

 “aতঃপর িতিন আকাশমnলেক di িদেন সpাকােশ পিরণত কিরেলন eবং pেত ক আকােশ 
uহার িবধান ব k কিরেলন eবং আিম িনকটবতী আকাশেক সেুশািভত কিরলাম pদীপমালা 
(মাছাবীh  א) dারা eবং কিরলাম সুরিkত।” 

মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা মূলক (রাজt) 67:3, 5 আয়াত 

 “িযিন সৃি  কিরয়ােছন sের sের সpাকাশ-আিম িনকটবতী আকাশেক সুেশািভত কিরয়ািছ 
pদীপমালা (মাছাবীh  א) dারা। 

118 পৃ ায় ড. টিক বেলেছন, কারআেন ei য, “pদীপমালা”র কথা বলা হেয়েছ, তা 
িনকটবতী আকােশ রেয়েছ। egেলা হেc “তারা”।6 যিদo িতিন eভােব কা িনক িনজ  
ণীিবভাগ কেরেছন সখােন িতিন তারােদর দরবতূ  6িট আকােশ রেখেছন।  

িকতাবলু মাকাdেস আকাশমnলীর কথা 700 বার িবিভn আয়ােত uেlখ কেরেছন। িকnt 
িকতাবুল মাকাdেস eকিটর বশী আকােশর কথা কবল 1 বার বলা হেয়েছ। iি ল শরীেফ-নতুন 
িনয়েম- হজরত পৗল eকজন ঈমানদােরর কথা uেlখ কেরেছন, যঁােক তৃতীয় আকাশ পযn তুেল 
নয়া হেয়িছলঃ 

 “ঈসায়ী ঈমানদার eকজন লাকেক আিম িচিন। চৗd বছর আেগ ততৃীয় আকাশ পযn 
তােক তেুল নoয়া হেয়িছল। তখন স তার শরীেরর মেধ  িছল িক িছল না আিম জািন না, 
আlাh জােনন। আিম জািন য সi লাকেক তৃতীয় আকােশ তুেল নয়া হেয়িছল। স eমন 
কথা েনিছল যা ভাষায় pকাশ করা যায় না eবং মানুষেক তা বলেত দoয়াo হয় না।” (2 
কিরnীয় 12:2-4) 

                                                 
6 oপের uেlিখত বi, পৃ া 118 
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eখােন s ভােব rহািনক আকােশর কথা বলা হেয়েছ। eিট কােনা পািথব আকাশ নয়। িকnt 
যিদo eখােন বেহশত নােম eেক ডাকা হয়িন, তবু আসেল eিট বেহেsর কথাi বলা হেয়েছ। 
নiেল ei কথা বলার কী aথ হেত পাের য, ei িব াসীেক ei ছায়াপেথর বাiের aন  কােনা 
ছায়াপেথ ধের িনেয় যাoয়া হেয়িছল। 

3. জলn তারা- ulা eবং পিততulািপ  

 আমরা ei বiেয়র pথম aংেশর িdতীয় aধ ােয় ei িবষয়িট িনেয় আেলাচনা সামান i 
কেরিছ। ei িবষেয় কারআেন দoয়া সব আয়াতgেলা আমরা eখন দখেবা।  

 pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-সাফফাত ( ণীবdকারী গণ) 37:6-10 আয়াত  

“আিম িনকটবতী আকাশেক নktরািজর (কাoয়ািকব) dারা সুেশািভত কিরয়ািছ, eবং রkা 
কিরয়ািছ pেত ক িবেdাহী শয়তান হiেত। ফেল uহারা ud জগেতর িকছু বণ কিরেত পাের না 
eবং uহািদেগর pিত িনিkp হয় সকল িদক হiেত জলn িশখা (িশহাবুন-ছািkবুন

) িবতাড়েনর জন  eবং iহািদেগর জন  আেছ aিবরাম শািs।” 

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা িজn (দানব) 72:8-9 আয়াত 

 “িজেnরা বিলয়ািছল eবং আমরা চািহয়ািছলাম আকােশর তথ  সংgহ কিরেত িকnt আমরা 
দিখেত পাiলাম কেঠার pহরী o ulািপ  ( hবান ) dারা আকাশ পিরপূণ; আর পূেব 

আমরা আকােশর িবিভn ঘািটেত সংবাদ িনবার জন  বিসতাম িকnt eখন কহ সংবাদ িনেত 
চািহেল স তাহার uপর িনেkেপর জন  pstত জলn ulািপে র (িশহাব א) সmিুkণ 
হয়।  

মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-মূলক (রাজt) 67:5 আয়াত 

 “আিম িনকটবতী আকাশেক সুেশািভত কিরয়ািছ pদীপমালা (মাছাবীh  א) dারা 
eবং uহািদগেক কিরয়ািছ শয়তােনর pিত িনেkেপর (rjুমান ) uপকরণ eবং 
uহািদেগর জন  pstত রািখয়ািছ জলn aিgর শািs।  

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-িহজর (িবেcদ) 15:16-98 আয়াত 

 “আকােশ আিম gহ-নkt সৃি  কিরয়ািছ eবং uহােক কিরয়ািছ সুেশািভত-দশকেদর জন ; 

pেত ক aিভশp শয়তান হiেত আিম uহােক রkা কিরয়া থািক, আর কহ চুির কিরয়া সংবাদ 
িনেত চািহেল uহার প াৎধাবন কের জলn িশখা (িশহাব א)। 

pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-তািরক ( নশ আগntক) 86:2-3 আয়াত 
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 “তুিম িক জােনা রািtেত যাহা আিবভতূ হয় তাহা কী? uহা ujল নkt (আল-নাjম আল-
ছািkব אא )। 

ei শেষর আয়াতিটেত pসংগ থেক যেথ  তথ  পাoয়া যায় না য, eখােন সুিনিদ ভােব কী 
বstর কথা বলা হেয়েছ? িকn যেহতু eখােন িবেশষণ হেc, “জলn” তাi আয়াতgেলার তািলকা 
সmণূ করার জন  ei আয়াতেকo anভূk করা হেলা। 

লােকরা যােক “জলn িশখা” বেল, িবjােনর দৃি েত egেলােক ulা বলা হয়, egেলার 
মেধ  pধানতঃ di ধরেনর বst রেয়েছ, ulা o পিতত ulা িপ । 

ক. ulাঃ  

কারআেনর বশীরভাগ আয়ােত ulার কথাi uেlখ করা হেয়েছ। ei ulাgেলার আকৃিত 
eকিট িপেনর মাথার চেয় বড় হয় না। pিত সেকেn 18.6 মাiল বেগ বা 30 িকেলািমটার বেগ 
পৃিথবীর বায়ূমnেল pেবশ করার সমেয় egেলা ঘষেণর কারেণ ত  হেয় jেল uেঠ। সবেচেয় 
kdু ulাgেলা- যgেলার ব াসাd 1 িমিলিমটােরর 20ভােগর 1ভাগ, - aেনক সমেয় ংস না 
হেয় ulার ভূপিতত kdু টুকরাrেপ পৃিথবী পেড়। eর মেধ  aেনকgেলােক পের খঁুেজ বর করা 
হেয়েছ। দখা গেছ, ei ulাgেলার কােনা কােনািটর মেধ  লৗহ-িনেকল যৗগ রেয়েছ। eমনিক 
eর কােনা কােনািটেত 60% eরo বশী িনেকল রেয়েছ। 

িবিkp ulািপ  সmেক আেরা বলা যায়, ulা বৃি র সমেয় aেনক ulােক eকi সমেয় 
দখা যায়। যিদo তা pমািণত হয়িন, তবু ei কথা aেনেকi sীকার কেরন য, পুরােনা ধূমেকতুর 

ংসাবেশষ থেক ei ulাবৃি  হয়। যখন পৃিথবী ei ধূমেকতুর ংসাবেশেষর মধ  িদেয় 
aিতkম কের সi সমেয় ulাgেলা সমাnরাল পেথ ধািবত হয়। eমনিক দৃশতঃ, িদগn রখার 
oপের eকিট িবnু থেক ulাgেলােক চারিদেক ছিড়েয় পড়েত দখা যায়। বৃিটশ িমuিজয়ােমর 
ulা িবভােগর তttাবধানকারী রবাট হািচনসেনর মত aনুসাের, “িবিkp ulািপ gেলা পািন যযন 
বরফ, িহমািয়ত eেমািনয়া, িমেথন, কাবন-ডাi-akাiড িদেয় তির।”7 

iuসুফ আলী, িপকথল o হািমdlাহ তঁােদর মnেব  সবাi iি ত িদেয়েছন য, oপেরর 
আয়াতgেলােত য আরবী শb ব বহার করা হেয়েছ, তার aথ ulা। 

খ. পিতত ulািপ   

egেলা হেc কিঠন ধাতব িপ  যা বায়ূমnেল pেবশ করা সেtto িটেক থেক মািটেত আঘাত 
কের। বায়ূমnেলর মধ  িদেয় aিতkম করার সমেয় বাiেরর আবরণীটা বা  হেয় গেল যায়। 
স’জন , eেদরেক আেলার ujল গালাকার বst rেপ দখা যায়। egেলােক বড় ulা বলা হয়। 

                                                 
7 The Search for Our Beginnings, Hutchison, Oxford U. Press, 1983. 
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সmবতঃ কারআেন oপের uেlিখত সূরা আল-তািরক ( নশ আগntক) 86 নং সূরায় eেকi 
“রািtেত আিবভূত” ujল নkেtর কথা বলা হেয়েছ। 

িতন ধরেনর পিতত ulািপ  রেয়েছ। (1) লৗহ- যgেলা িনেকল- লাহা যৗগ িদেয় তির। 
(2) পাথর যgেলা িসিলেকট িদেয় তির (3) পাথর- লৗহ যৗগ যা পাথর o লাহার িম েন 
তির। পিতত ulা িপে র নমুনা থেক pিতফিলত আেলা gহানুপু  থেক pিতফিলত আেলার 

aনুrপ। eিট eবং িতনিট ulািপে র কkসমূহ যা পতেনর সমেয় য ছিব তালা হেয়েছ, তােত 
ei মতবাদ সমথন কের য, বশীরভাগ পিতত ulািপ  gহানুপু  বলয় থেক আেস। 

eখােন য সমস ািট রেয়েছ, তা aবশ i িবjােনর সমস া - ulা বা পিতত ulািপ  কী িদেয় 
তির eর মেধ  িবেরােধর িবষয় নয়। সমস ািট হেc কারআন যা বেলেছ, তা আমরা কমন কের 

বুঝেবা? “রািজম” শbিটর সাধারণতঃ aনুবাদ করা হয় “aিভশp”। আধিনকু  aনবােদু  ি য়াপদ 
aনসােরু  eর aথ হে  -পাথর ছাড়া eবং হািমদ াহু  78 নং সরারূ  ei আয়ােতর aনবাদু  
কেরেছন যা আেগ আমরা uে খ কেরিছ। eখােন আবার তা দoয়া হেলা,  

“eবং আমরা ogেলােক সািজেয়িছ pদীপমালা িদেয়, শয়তােনর pিত িনেkপ করার জন ” 
( লখক িনেজi ফরাসী ভাষা থেক aনুবাদ কেরেছন) 

আমরা কী বুঝেত পাির যখন eিট বেল য, কাবন ডাi akাiড বা লাহা-িনেকল যৗগ িদেয় 
তির পিতত ulািপ  আlাh egেলােক দহিবহীন শয়তােনর িদেক িনেkপ কেরন, যখন স চুির 

কের আকােশর খবর জানেত চায়? আর আমরা পিতত ulা বৃি েকi কী বলেবা, যখন ogেলা 
সমাnরাল পেথ ধািবত হয়? আমরা িক ei বুঝেবা য, শয়তান ei সমেয় সািরবdভােব দঁািড়েয় 
থােক? আসেল egেলা সহজ p  নয়। 

 

 

 

4. সমেয়র kেt কােনা িমল নi 

ক) কারআেন বিণত সিৃ র িদন 

ei বiেয়র 1ম aংেশর িdতীয় aধ ােয় আমরা সৃি  সmেক বলেত িগেয় “ ধঁায়া” শbিটর 
aথ িনেয় আেলাচনা কেরিছ। ei aংেশ আমরা eকিট িবশদভােব িদেনর সংjা eবং তােদর 
িবন াস সmেক দখেত চাi। ছয় িদেন আlাh আকাশ o পৃিথবী সৃি  কেরেছন, ei কথা 
কারআেন িবিভn সূরার 9:54; 10:3; 11:7; 25:59; 32:4, 50:38 eবং 57:4 ei 7িট 

আয়ােত বলা হেয়েছ। শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা iuনুস 10:3 আয়ােতর uেlখ করাi 
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eখােন যেথ  হেব। কারণ, য-তথ gেলা aন ান  আয়ােতo রেয়েছ, ei আয়ােতর মেধ i সমs 
তথ  দoয়া আেছ। eখােন বলা হেয়েছ,  

 “ তামািদেগর pিতপালক আlাহ, িযিন আকাশমnলী o পৃিথবী 6 িদেন সৃি  কেরন, aতঃপর 
িতিন আরেশ সমাসীন হন। িতিন সকল িবষয় িনয়িntত কেরন। তঁাহার aনুমিত লাভ না কিরয়া 
সুপািরশ কিরবার কহ নাi। iিনi আlাহ, তামােদর pিতপালক, সুতরাং, তঁাহার iবাদত কর। 

eখােন সরাসির, s  ভাষায় সৃি কােজর িববরণ uেlখ করা হেয়েছ। িকnt শষ মkী যুেগর 
সূরা হািমম আল- সজদা (ব বেcদক বণ িবেশষ o সজদা) 41:9-12 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “বেলা, তামরা িক তঁাহােক Asীকার কিরেবi িযিন পৃিথবী সৃি  কিরয়ােছন di িদেন eবং 
তামরা তঁাহার সমকk দঁাড় করাiেত চাহ? িতিন তা জগৎসমূেহর pিতপালক! িতিন sাপন 

কিরয়ােছন aটল পবতমালা ভূপৃে  eবং uহােত রািখয়ােছন কল ান eবং চারিদেনর মেধ  iহােত 
ব বsা কিরয়ােছন খােদ র, সমভােব যাচনাকারীেদর জন ।  

aতঃপর িতিন আকােশর িদেক মেনািনেবশ কেরন যাহা িছল ধূমপু  িবেশষ। aনnর িতিন 
uহােক o পৃিথবীেক বিলেলন,’ তামরা uভেয় আস’ icায় বা aিনcায়।’  

uহারা বিলল.’আমরা আিসলাম aনুগত হiয়া’।  

aতঃপর িতিন আকাশমnলেক di িদেন সpাকােশ পিরণত কিরেলন eবং pেত ক আকােশ 
uহার িবধান ব k কিরেলন eবং আিম িনকটবতী আকাশেক সুেশািভত কিরলাম pদীপমালা dারা 
eবং কিরলাম সুরিkত। iহা পরাkমশালী, সবj আlাh র ব বsা।” 

ei আয়াতgেলা পেড় িদনgেলা যাগ করার জন  কােনা aংক জানা পিnেতর pেয়াজন নi, 
eকজন সাধারণ পাঠকo বুঝেত পােরন য, eখােন বলা হেয়েছ, আlাh 2িদেন পৃিথবী সৃি  
কেরেছন। পরবতী 4িদেন pেত েকর জন  সমভােব খােদ র ব বsা কেরেছন। যার মাট aথ হেc 
6 িদন। eছাড়াo পবতমালা সৃি র পর, pিতিট pাণীর জন  খােদ র ব বsা করার পর তারপর িতিন 
2িদেন সpাকাশ তির করেলন। তাহেল দখা যায় য, eখােন সব িমিলেয় 8িদেনর কথা বলা 
হেয়েছ।  

সতুরাং, eখােন দখা যােc dেটা তেথ র মেধ  কােনা িমল নi!? 

কারআেন 7 বার বলা হেয়েছ, আlাh 6 িদেন সৃি  কেরেছন। িকnt eখােন 8 িদেনর কথা বলা 
হেয়েছ। সুতরাং, eকজন সাধারণ লাক কান কথিট িব াস করেবন? eির টল য-কথা 
বেলিছেলন তা আমরা তৃতীয় aংেশর pথম aধ ােয় আেলাচনা কেরিছ। সi িনয়ম aনুসাের eখােন 
সেnেহর সুিবধা লখকেক দoয়া যেত পাের। িকnt ei সুিবধা আমােদর িনেজেদর জন  নয়।  

সুতরাং, eখােন pাথিমক aনুমান বা বিসক eসাmসন তির করা মেন হয় যুিkযুk হেব, য 
হজরত মাহাmেদর ধারণা aনুযায়ী কেয়কিট িদন eকেt িছল। তাi ei িদনgেলা eকi সােথ 
িহেসব করেত হেব। eভােব 6িদেন সমs িকছুর সৃি  হেয়েছ, ei কথা বলা যায়। িকnt ei কথা 
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ধের িনেলo সমস া রেয় যায়। আকাশ মnলী সৃি র আেগi পৃিথবী তির হoয়া, শীতল হoয়া, 
খােদ র ব বsা করা হেয়িছল ei িবষয়িট বুঝা কিঠন। eকi ঘটনার পযায়kম আমরা সূরা আল-
বাকারা (গাভী) 2:29 আয়ােতo দখেত পাi। eখােন বলা হেয়েছ,  

“িতিন পৃিথবীর সব িকছু তামােদর জন  সৃি  কিরয়ােছন, তৎপর িতিন আকােশর িদেক 
মেনাসংেযাগ কেরন eবং uহােক সpাকােশ িবন s কেরন-।” 

কারআেনর ei বkব  কােনা মেতi ei িব জগেতর সৃি  সmেক আধুিনক বjািনক 
তেttর সােথ eক নয় বেল ei সমস ার সমাধান সmেক আিম aন  খােন দখেবা। 

খ. iuনসু নবীর িবষেয় িকতাবলু মাকাdেসর িদেনর uেlখ 

পাঠক সmবতঃ আমােক p  করেত পােরন ei সামান  িবষয় িনেয় কন আমরা eেতা িবশদ 
আেলাচনা করিছ? eর কারণ হেc, ডঃ বুকাiিল eকi ধরেনর সময়-সমস া িনেয় পুেরা পৃ া 
9জুেড় আেলাচনা কেরেছন। িতিন িলেখেছন,  

 “মিথ িলিখত সুসমাচােরi সবেচেয় uেlখেযাগ  o aসmব ঘটনার িববরণ লখা রেয়েছ। 
ঈসা মসীেহর মুখ িদেয় লখক যা বেলেছন, তার যৗিkকতাo মেন নয়া কিঠন। হজরত 
iuনুেসর িনদশন বলেত িগেয় (12:38-40) বলা হেc, ঈসা মসীh  যখন জনকেয়ক aধাপক o 
ফিরিশেদর মেধ  িছেলন তখন তঁারা তঁােক বলেলন,  

 “hজুর! আমরা আপনার কাছ থেক eকিট িচh দখেত চাi।”  

ঈসা মসীh  তােদর বলেলন, “ei কােলর d  o ব িভচারী লােকরা িচেhর খঁাজ কের িকnt 
iuনুস নবীর িচh ছাড়া আর কােনা িচh তামােদর দoয়া হেব না। iuনুস যমন সi মােছর 
পেট িতন িদন িদন রাত িছেলন, তমিন iবনুল iনসানo িতন িদন িতন রাত মািটর িনেচ 

থাকেবন।”  

eরপর ডঃ বুকাiিল দখােত চেয়েছন. eকi লখক হযরত মিথর বথা uেlখ কের িতিন 
বেলেছন ঈসা মসীহেক kবাের kুেশ দoয়া হয়। kবােরর রাত, শিনবার, শিনবার রাত কবের 
িছেলন। eবং রিববার খুব ভাের জীিবত হেয় uেঠন। e থেক বুঝা যায় য, িতন িদন িকn di 
রাত িতিন কবের িছেলন। 

ঈসা মসীh  ভিবষৎdাণী কেরিছেলন য, িতিন মারা যােবন eবং মািটর গভীের িতিন িতন িদন 
িতন রাত থাকেবন। ihদীেদর ঈdল ফসােখর আেগ -29 ী ােbর শীেতর শেষ বা বসn কােলর 
rেত িতিন ei ভিবষ dাণী কেরিছেলন। 

ছয়মাস পের িতিন আেরকবার তঁার মৃতু র কথা বেলিছেলন, ei সময় িতিন িবশদভােব 
ভিবষ dাণী কেরিছেলন। eখােন বলা হেয়েছ,  
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 “ সi সময় থেক ঈসা মসীh  তঁার umতেদর জানােত লাগেলন য, তঁােক জrসােলেম 
যেত হেব eবং বৃd নতােদর, pধান ঈমামেদর o আেলমেদর হােত aেনক dঃখেভাগ করেত 

হেব eবং ততৃীয় িদবেস মতৃু  থেক জীিবত হেয় uঠেত হেব।” (মিথ 16:21) 

eর eক সpাহ বা 10 িদন পের িতিন আবার ভিবষ dাণী কেরন (মিথ 17:22-23) eবং 
সবেশেষ 30 ী ােbর ঈdল ফসােখর 10 িদন আেগ িতিন “iবেন আদম” ei uপািধ ব বহার 
কের ঈসা মসীh  তঁার সাহাবীেদর বেলেছন,  

 “আমরা জrসােলেম যািc। সখােন iবেন আদমেক pধান ঈমামেদর o আেলমেদর হােত 
ধিরেয় দoয়া হেব। তারা তঁার িবচার কের তঁােক মৃতু র uপযুk বেল িsর করেবন। তারা তঁােক 
ঠা া-িবdrপ করার জন  eবং চাবুক মারবার o kুেশর oপের হত া করার জন  a-ihদীেদর 
হােত দেবন; পের ততৃীয় িদেন িতিন মতৃু  থেক জীিবত হেয় uঠেবন।”  (মিথ 20:18-19) 

 “তৃতীয় িদন” িতন িদন o িতন রােতর সমান হেত পাের ei িবষয়িট ডঃ বুকাiিল 
কােনাভােবi মেন িনেত পােরন না। সুতরাং, তঁার মেত eিট বড় ধরেনর aস িত !?! িকছু মেন 

করেবন না, eখােন ঈসা মসীেহর মৃতু  o পনুrtান হেc আসল িবষয়। ঈসা মসীh  ভুল গণনা 
কেরেছন, eটাi িক তঁার কােছ eখােন grt্ পূণ ব াপার বেল মেন হেয়েছ? 

িকnt আমরা িক eেতাটাi িনি ত কের বলেত পাির হজরত মিথ gণেত ভুল কেরিছেলন? 
আমরা সেnেহর সুিবধা িক লখকেক িদেত পাির না? আর p  করেত পাির না য, হজরত মিথ 
eবং ঈসা মসীh  আর pথম শতাbীর aন ান  ihদীরা “িতনিদন eবং িতনরাত” বলেত কী 
বুঝেতন? 

 e িট রবাটসন8 eর মত aনুসাের “ihদীেদর সুপিরিচত pথা হেc, কােনা িদেনর eকিট 
আংিশক সময় বলেত তারা সmণূ িদন বুঝােতা- তাহেল kবােরর আংিশক িদেনর aংশেক 
তঁারা 1 িদন গণনা কেরন। শিনবার 1 িদন আর রিববােরর আংিশক সময়েক 1িদন গণনা কেরন।  

eকi pথা utর আি কায়o পািলত হয়। যিদ আিম কােনা rগীেক- িযিন শিনবার িদন ব থা 
পেয়েছন eবং সামবার সকােল আমার কােছ eেসেছন- িজেjস কির, “আপিন কতিদন ধের ব থা 

পােcন? “িতিন সব সমেয় বলেবন. “িতন িদন ধের ব থা হেc।” যিদo িতিন 48 ঘnারo কম 
সময় ধের ব খা পােcন। iি ল শরীেফর মেধ  ঈসা মসীh  িনেজ ei কথািটi বেলেছন। 

িdতীয়তঃ যিদ ডঃ বুকাiিল মেনােযাগ িদেয় মিথ িলিখত iি ল পড়েতন, িতিন eকিট তৃতীয় 
বাকাংশ খঁুেজ পেতন, যা থেক িতিন তঁার pে র utর খঁুেজ পেতন। মিথ 27:62-64 আয়ােত 
বলা হেয়েছ,  

“পেরর িদন, aথাৎ আেয়াজেনর পেরর িদন pধান ঈমােমরা eবং ফিরশীরা পীলােতর কােছ 
জমােয়ত হেয় বলেলন, ”hজুর, আমােদর মেন পেড়েছ, সi ঠগটা বঁেচ থাকেত বেলিছল,’ 

                                                 
8 A Harmony of the Gospels for Students of the Life of Christ, Harper and Row, New York, 1922, p 290. 
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আিম িতন পের বঁেচ uঠেবা।’ স’জন  hকুম িদন যন িতন িদন পযn কবরটা পাহাড়া দoয়া 
হয়-।”  

ঈসা মসীেহর কথা udৃত কের eখােন বলা হেয়েছ, “আিম িতন িদন পের বঁেচ uঠেবা”, eর 
aথ িক eরকম নায়, “24 ঘnা িহেসেব িতন িদন পের” বা িতনিদন িতন রাত বুঝােনা হেয়েছ। 

িকnt সুখবর িসপারার লখক হজরত মিথ eকi aেখ বুিঝেয়েছন যখন িতিন বেলেছন, 
“িতনিদন পযn কবরটা পাহারা দoয়া হয়।”  

সুতরাং, ভাষািবদ া aনুসাের ei িতনিট বাকাংশ মেন হেc eকi কথা বুঝােc। আর ei 
সমেয় লখক eিরে াটেলর কথা aনুসাের লখকেক সেnেহর সুিবধা দoয়া যেত পাের। 

সবেশেষ, eকিট rহািন তথ  বা যুিkর কথা বলেবা যা aেনক ী ানেক pমাণ o যুিkর dারা 
দৃড়ভােব িব াস করেত সাহায  করেব। ঈসা মসীেহর কােজর rেত 26 ী ােbর শেষ বা 27 

ী ােbর rেত িতিন কাnা নগের eক িবেয় বািড়েত দাoয়াত খেত িগেয়িছেলন। ঈসা মসীেহর 
মা হজরত মিরয়ম ঈসা মসীহেক aনুেরাধ কেরিছেলন যন িতিন বািড়র কতােক সাহায  কেরন। 
কারণ, িবেয় বািড়েত আ রু-রস ফুিরেয় িগেয়িছল। ঈসা মসীh  মােজজা কের পািনেক আ রু-রেস 
পিরণত কেরিছেলন। সi সমেয় িতিন তঁার মােক বেলিছেলন, “আমার সময় eখনo হয়িন?” 
(iuেহাnা 2:4) 

3 বছেররo বশী সময় পের ঈসা মসীেহর gফতার হoয়ার al সময় আেগ বৃহ িতবার 
সেnেবলায় িতিন তঁার সাহাবীেদর বেলিছেলন,  

“-সময় হেয়েছ। দখ, iবেন আদমেক eখন গানাহগারেদর হােত ধিরেয় দoয়া হেc।” 
(মাক 14:41) 

কান সমেয়র কথা ঈসা মসীh  বেলিছেলন? ী ানরা বুেঝ “সময়” বলেত িতিন তঁার ক েভাগ 
eবং আমােদর পােপর জন  তঁার মৃতু র সময়েক বুিঝেয়েছন। ঈসা মসীহেক gফতােরর মধ  িদেয় 
তঁার ei ক েভাগ বৃহ িতবার সেn বলায় r হেয়িছল। eর পেরi িতিন বেলিছেলন, ”সময় 
হেয়েছ” eবং ei সময় তঁােক চাবুক মারা থেক r কের, িনযাতন, kুেশ মৃতু বরণ করা থেক 
পুনrtােনর আেগর মুহূতেক বুঝায়। 

য সমেয়-বহৃ িতবার রােত িতিন বেলিছেলন, “আমার সময় হেয়েছ” মতৃেদর মধ  থেক 
মহাশািnেত রিববােরর ভাের জীিবত হoয়ার সময়টকুু হেc, “িতন িদন িতন রাত।” 

পাঠক, ei শষ যুিk gহণ কrন আর নাi কrন িবষয়িট eখােন s  হoয়া uিচত। যিদ 
pাথিমক aনমুান বা বিসক eসাmসন কারআেনর জন  তির করা যেত পাের, যােত “আট 
িদন” ছয় িদেনর সমান হেত পাের, তাহেল aবশ i ভাষািবদ ার ব বহার o rহািন aেথ “pাথিমক 
aনুমান বা বিসক eসাmসন”।  
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aবশ i iি ল শরীেফর জন o aবশ i pেয়াগ করা যােব যােত “িতন িদন িতন রাত” eবং 
“িতনিদন পের “আর “তৃতীয় িদেন” eকi কথা বেল ধের যেত পাের। 
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কােনা ভলু নi 
 

খ) eনাটিম, rণ িবদ া o বংশগিতিবদ া  

 

5. বীয তিরর sান  
5-6 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা িনসার (নারী) 4:23 আয়াত udৃত কের আমার eকজন 

মুসলমান বnু eকিট মnব  কেরিছেলন। ei আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ তামােদর জন  (িববাহ করা) িনিষd করা হiয়ােছ- তামার কিটেদশ (ছুl ব א) 
থেক জn নয়া তামােদর (ঔরষজাত) পুেtর stী।” ( পাষ  পুেtর kেt ei িবিধিনেষধ নi) 

িতিন দাবী কেরিছেলন য, eখােন আধুিনক িচিকৎসা িবjান সmেক ভিবষ dাণী করা হেয়িছল। 
eর dারা আমরা জানেত পাির য, rণ িবকােশর সমেয় িকডনী a েল পুrষ anেকােষর udব 
হয়।  

যুিkর িদক িদেয় eকজন বলেত পােরন য, eিট eকবােরi aসmব নয়। িকnt eকজন 
ডাkার িহেসেব eটা বুঝা কিঠন য কন আlাh eমন eকিট as  তথ েক eমন eকিট আয়ােত 
uেlখ কেরেছন যিট eমনিক শল িবদ া বা eনাটিমেতo আlাh র সৃি  kমতার pমাণ িহেসেব 
আেলাচনা করা হয় না। 

aবশ i eিট বাক াল ার বা uপমা িদেয় বলা হেয়েছ। “- তামার কিটেদশ (ছুl ব) থেক 
জn নয়া তামােদর পুt” বলেত মূল-শেbর পিরবেত aন  eকিট শb ব বহার কের pজনন 
kমতার sান বুিঝেয়েছ। e শেbর মূল aথ uেlখ করার পাশাপািশ oেয়হার,1 কািজ িমরিk2 o 
আেbল নূর3 সবাi পৃ েদশ, কিটেদশ বা কামর” e শেbর িdতীয় aথ িহেসেব gহণ কেরেছন। 
তারপর “iবেন ছুl িবিহ  ” তার িনেজর পুt eকিট rপক বণনা িহেসেব uেlখ 
কেরেছন। 

eমনিক িdতীয় আেরকিট আরবী শbেক eকiভােব সnান জেnর uৎস িহেসেব ব বহার করা 
হেয়েছ। শষ যুেগর মkী সূরা আল-আরাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 7:172 আয়ােত 
বলা হেয়েছ,  

                                                 
1 Wehr, oপের uেlিখত বi  
2 Dictionnaire Arabe-Français, A De Biberstein Kasimirski, Maisonneuve, Paris, 1960. 
3 Dictionnaire Abdel-Nour al-Mufassal, Dar el-Ilm lil-Malayin, Beirut, 1983. 
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“sরণ কেরা, তামার pিতপালক আদম সnানেদর পৃ েদশ (যুহূর א) হiেত তাহার 
বংশধরেক বািহর কেরন-।” 

আরবী ভাষায় ‘যুহূর’ শbিট পৃ েদশ বুঝােত সাধারণতঃ ব বহার করা হয়। আবারo আমরা 
দিখ সnান uৎপাদেনর শিk যাগােনার sান বা বিল তার sান িহেসেব eিট ব বহার করা হেতা। 

আসেল ভাষাতttিবদেদর মত aনুসাের মধ pােচ র pধান সংsৃিতেত ei শেbর ব পক ব বহার 
িছল। 

িdতীয়তঃ ei ধারণা মেন নয়ার জন  eকিট eকিট বাধা হেc, কারআন “িবjােনর 
মােজজা” িহেসেব eেক ভিবষ dাণী িহেসেব দখােc। আবার eকi ধারণা তoরােতo পাoয়া 
যেত পাের। িহbr শb “চালাটস” eকi aেথ আরবী শb “সালব”-eর মেতা ব বহার করা 

হেয়েছ। 

যখন iশাiয়া নবী বেলন, “ তামার কামের (চালা  স) চট জড়াo” (32:11)’ aথবা নবী 
হজরত iয়ারিময়া (আঃ) লেখন, “pেত ক পুrষেক কামের হাত রাখেত দখেত পািc” (30:6) 
eকথার aথ হেc “চালা  স” মােন পৃ েদশ বা কামর।  

হজরত iয়াকুেবর সােথ কথা কলার সমেয় আlাh বেলিছেলন,  

“ তামার কিটেদশ (চালাটস) থেক aেনক বাদশাহর জn হেব।” ( তৗরাত, পয়দােয়শ 
35:11) 

আর 1000 ী পূবােb হজরত দাuদেক আlাh বেলিছেলন,  

 “তেব ঘরিট তুিম তির করেব না, তামার কিটেদশ থেক uৎপn তামার ছেল আমার জন  
সi ঘর িনমাণ করেব।” (1 বাদশাহনামা 8:19) 

 eখােন চালাটস rপকভােব “সnান uৎপাদেনর শিk যাগােনার sান বা বিল তার sান 
িহেসেব eিট ব বহার করা” বুিঝেয়েছ। 

iি ল শরীেফর- নুতন িনয়েমর- gীক শb “oসফুস” eকi aেথ বশীরভাগ kেti ব বhত 
হেয়েছ। pিরত িসপারায় বলা হেয়েছ, হজরত িপতর যখন লাকেদর সামেন oয়াজ করিছেলন, 
তখন িতিন বাদশাহ হজরত দাuেদর কােছ দoয়া আlাh র pিতjার কথা uেlখ কের িতিন 
বেলেছন,   

 “-তঁার িসংহাসেন তঁার কিটেদেশর ফল (oসফাস) বসেব”। ( pিরত 2:30)  

তৃতীয়তঃ o সবেচেয় বড় সমস া হেc, িকতাবুল মাকাdেসর মেতাi কারআেনo eকিট 
আয়ােত “কিটেদশ” বুঝােত “সালব” শbিট ব বহার কেরেছ eখােন মূল-শেbর পিরবেত aন  
eকিট শb ব বহার sীকার করা হয়িন।  

pাথিমক যুেগর মkী সূরা আল-তািরক ( নশ আগntক) 86:5-7 আয়ােত বলা হেয়েছ,  
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 “সুতরাং, মানুষ pিনধাণ কrক, িক হiেত তাহােক সৃি  করা হiয়ােছ! তাহােক সৃি  করা 
হiয়ােছ সেবেগ sিলত পািন হiেত, iহা িনগত হয় কিটেদশ (ছুl ব א) o প রািsর 
(তারা'িয়ব א ئא ) মধ  হiেত।” 

eখােন আমরা দিখ য, মানুষ তির হয়, তার pাpবয়  িপতা থেক “সেবেগ sিলত পািন 
হiেত” “সুতরাং” বলেত যৗন- িkয়ার সময় বুঝােনা হেয়েছ। “সেবেগ sিলত পািন” eকিট 
শারীিরক জায়গা “কিটেদশ (সালব) o প রািsর (তারািয়ব) মধ  হiেত বর হয়। ( কােনা কােনা 
aনুবােদ মrদn ব বহার করা হেয়েছ) 

যেহতু আয়াতিটেত যৗনিkয়ার সময় বলা হেয়েছ, তাi eিট rেণর kমিবকাশ সmেক 
বলেত পাের না। eছাড়াo যেহতু “সালব” শbিট “সেবেগ sিলত পািন”র সােথ যুk তা 
কবলমাt শারীিরক িবষয় হেত পাের। আর “তারািয়ব” হেc আেরকিট শারীিরক শb যা বুক, বা 

পঁাজেরর হাড় বা প রািs বুঝােনা হয়। eখােন সিত কার শেbর পিরবেত aন  eকিট শb ব বহার 
করা যেত পাের না। সুতরাং, আমরা মূল সমস ার মেধ  রেয়i যািc য, কারণ, কারআেনর 
িশkা aনুসাের পৃ েদশ বা মrদn িকংবা িকডিন eলাকা থেক বীয বর হেয় আেস আর তা 
anেকাষ থেক বর হেয় আেস না। 

ডঃ বুকাiিল eকজন িচিকৎসক িহেসেব ei সমস ার কথা ভােলাভােবi জােনন। িতিন কথার 
মারপ ােচ কথা ঘুিরেয়েছন (তাi িতিন ী ান তফসীরকারীেদর ঘােড় দাষ চািপেয়েছন। আর 
সবেশেষ িতিন আয়াতিট udৃত কের বেলেছন, “eিট যতটা না aনুবাদ তার চেয় বশী ব াখ া 
বেলi মেন হয়, তাছাড়া ei aনুবােদর মম িকছুটা as o বেট।4 eখােন িdতীয়বােরর মেতা 
sীকার করেলন য, যখােন সমস া রেয়েছ, সখােন কারআেনর আয়াত as  o বঝুা কিঠন। 

তাi আিম য-কথা বলেত চািc, সi কথা দখােনার জন  আিম eখন aন ান  মুসলমান 
aনুবাদকেদর কারআেনর aনুবাদ তুেল ধরিছঃ 

আb ুlাহ iuসুফ আলী, 1946 সােল pকািশত বiেয়র সােথ 1938 সােলর ভূিমকা রেয়েছ। 

 “তােক সৃি  করা হেয়েছ, eকিট পািনিবnু হেত-যা মrদn o পঁাজেরর হােড়র মধ  থেক 
বর হেয় আেস।” 

মুহাmদ মারমাডুক িপকথল, iংেরজ, 1977 (সmবত 1940 সােল aনুবাদ করা হেয়িছল) 
বেলেছন,  

 “তােক সৃি  করা হেয়েছ, “সেবেগ sিলত eক তরল পদােথর dারা-যাহা বািহর হয় কিটেদশ 
o পঁাজেরর aিsসমূেহর মধ  হiেত।”  

 মুহাmদ জাফrlাহ খান, পািকsািন, 1971 বেলেছন,  

                                                 
4 বুকাiিল, বাiেবল, কারআন o িবjান, পৃ া-281 
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 “তােক সৃি  করা হেয়েছ িনগত তরল থেক, যা বর হেয় আেস কিটেদশ o বেkর 
aিsসমূেহর মধ  থেক।”5 

মুহাmদ হািমdlাহ, ফরাসী, 1981 (দশম সং রণ, সmণু সংেশািধত) বেলেছন,  

“Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre lombes et côtes. তােক সৃি  করা 
হেয়েছ, “সেবেগ sিলত পািন থেক যা বর হেয় আেস কিটেদশ o পঁাজেরর হােড়র মধ  থেক। 

1967 সােল আেরকজন aমুসিলম aনুবাদক ড. মসন, ফরাসী, িলেখেছন,  

“Il a été créé d'une goutte d'eau répandue sortie d'entre les lombes et les 
côtes.  তােক সৃি  করা হেয়েছ, eক িবnু িছটােনা তরল থেক, যা বর হেয় আেস কিটেদশ o 
পাজেরর হােড়র মধ  থেক।” 

ei পঁাচিট aনুবাদ eকi কথা বেলেছ, আর pিতিট পাঠকi মূল আরবী বা ফরাসী ভাষা না 
জানেলo তা s ভােব বুঝেত পােরন। 

ডঃ বকুাiিলর aনবুাদ 

ডঃ বুকাiিল কী বলেত চােcন? িতিন িলেখেছন, “ কারআেনর dিট আয়ােত মানব জীবেনর 
যৗন সmক িনেয় আেলাচনা রেয়েছ। ei আেলাচনা eমন ভাষায় করা হেয়েছ - ei dিট 

আয়ােতর aনুবাদ o ব াখ ামূলক মnব  পযােলাচনা করেত গেল য- কােরা পেki িব েয় 
হতবাক না হেয় uপায় থােক না য, মাt dিট আয়ােতর মাধ েম কত িকছুi না বলা হেয়েছ। ei 
dিট আয়ােতর সিঠক aনুবাদ খঁুজেত িগেয় আিম দীঘ সময় aিতবািহত কেরিছ। ( সাজা বাংলায় 
eর aথ হেc, “eখােন aবাsবতা বা বপিরt সমস া রেয়েছ)6। e-ব াপাের আিম বrেতর 
ফ াকািl aব মিডিসেনর সােবক aধ াপক ড.e, ক, িজরড eর কােছ িবেশষভােব ঋণী, তঁার 
aনুবাদিট ei,  

“মানুষ পিরগিঠত হiয়ােছ সেজাের িনিkp eক তরল পদাথ হiেত, uহা বািহর হয় পুরেষর 
যৗন eলাকা o নারীর যৗন eলাকার সিmলেন (পিরণিতেত)। “ কারআেনর আয়ােত পুরেষর 

‘ যৗন eলাকা’ বলেত ব বhত হেয়েছ আরবী শb “সালব’ (eকবচন); পkাnের, নারীর যৗন 
eলাকা uেlেখর বলায় ব বhত আরবী শb তারািয়ব’ (বhবচন)। oপেরাk আয়াতdেয়র ei 
aনুবাদi আমার িনকট সবােপkা সেnাষজনক বেল িবেবিচত হেয়েছ।”7  

                                                 
5 The Qur'an, Curzon Press, 1981, (1st Ed. 1971). িমঃ খান, 1947 সেন পািকsােনর পররা  মndী িছেলন। িতিন হ ােগ 
aবিsত isারন াশনাল কাট aব জািsseর pিসেডn িছেলন। 
6 ীsানেদর সmেক বকুাiিলর মnব , পৃ া-ix 
7 oপের uেlিখত বi, পৃ া-281 
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যখন oপেরর 5িট আয়ােতর সােথ তুলনা করা হয়, তখন eিট s ভােব দখা যায় য, ডঃ 
বুকাiিলর psাব কারআেনর aনুবাদ নয়, eমনিক eিট আkিরক aনুবাদo নয়। eিট হেc 
“ব াখ া, ” eবং “aনুবাদ” যা িনেm uেlিখত “pাথিমক aনুমান বা basic assumption eর 
oপর িনভরশীলঃ 

ক.  ‘সালব’ শbিট কবল পrুেষর যৗন eলাকা বঝুােত ব বhত হেয়েছ। যিদo pথম শতাbীর 
iসলােম ei শbিটর eমন কােনা ব বহােরর আর কােনা নিজর uেlখ করা হয়িন। 

খ. “ei সিmলেনর (পিরণিতেত)” ei শbgেcর মেধ  dেটা আরবী শb রেয়েছ, “িমন বাiন” 
eর আkিরক aথ হেc, “মধ  থেক” 

গ. ‘তারািয়ব’ শbিটর aথ হেত পাের “নারীর যৗন eলাকা” 

ei শেষর শbিট কবল কারআেন eকবারi ব বহার করা হেয়েছ। আর আপিন eকবার 
ব বhত শb িদেয় কােনা aথ pিতি ত হেত পােরন না। oেয়িহর, আেbল নরূ, eবং কািজ 
িমরিkর aিভধােন লখা হেয়েছ, (ক) বুক (খ) বুেকর oপেরর aংশ, বুক o কিটেদেশর মােঝর 
aংশ। (গ) পঁাজেরর হাড় আর আেbল নূর আেরা বেলেছন, (ঘ) মূল-শেbর পিরবেত aন  eকিট 
শb ব বহার কের বksেলর বৃিd বুঝােনা হেয়েছ। eর মেধ  anভূk রেয়েছ, গলা থেক িচকুক 
পযn eলাকা আর কািব ক ভাষায় বলা যায়, যখােন মেয়েদর গলার হার থােক eমন eলাকােক 
বুঝায়।  

কােনা aিভধােনi ‘তারািয়ব’ বলেত নারীর যৗন eলাকা বুঝােনা হয়িন। আর ডঃ বুকাiিল 
তঁার িনেজর ধারণার সমথেন সািহত  থেক কােনা uদাহরণ িদেত পােরনিন। মেন হয় কবল িতিন 
aন েদর িবপেk aিভেযাগ কেরেছন। িতিন তঁার সমস ােক “কথার মারপ ােচ” আড়াল করার চ া 
কেরেছন। @@@।”8  

6. rণ সি র সমেয় ‘’আলাkা” (জমাট রkিপ ?!?) eবং aন ান  ধাপ 

বলা হেয় থােক য, িবিভn ধােপ rণ পিরণত হয়, eিট eকিট আধুিনক ধারণা aথাৎ 
কারআেন আেগi ei আধুিনক rণিবদ া সmেক পূবাভাষ (ভিবষৎdাণী) িদেয়েছ য, rণ িবিভn 

ধােপর মাধ েম বৃিd পায়। হাiলাiটস aব িহuম ান eমbােয়ালজী iন িদ কারআন en িদ হািদস 
নামক পুিsকায় কiথ eল মুর eম িড,9 ডঃ মুর জার িদেয় বেলেছন, “ কারআেনর বাiের 15 
শতাbীর আেগ জরায়ুর মেধ  rণ িবিভn ধােপ বৃিd পায়, ei কথািট লােকরা বুঝেত পােরনিন বা 

                                                 
8 যঁারা eকিট dেবাধ  িবষয়েক ব াখ া করেত চান বা গড়িমল দূর করেত চান, স’সব ী ানেদর িবrেd ডঃ বুকাiিলর আেরকিট 
কড়া সমােলাচনা। পৃ া 19 
9 eনাটিম-র সােবক aধ াপক, ফ াকািl aব মিডসন, টেরেnা িব িবদ ালয়, টেরেnা, aেnিরo, কানাডা। 
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ব াখ াo করা হয়িন।”10 eরi সােথ িতিন আেরা দাবী কেরেছন য, কারআেন rণ বৃিdর য 
িবিভn ধােপর কথা বলা হেয়েছ, তার সােথ আমােদর আধুিনক jােনর িমল রেয়েছ। 

আমরা pথেম কারআেন য আরবী শb ব বহার করা হেয়েছ তা কান aেথ ব বহার করা 
হেয়েছ, তারপের কারআেনর সমেয় য-ঐিতহািসক পিরিsিত িছল তা পরীkা কের e-দাবীgেলা 
সিঠক িক-না তা িনণয় করেবা।  

 আসুন, আমরা ’আলাkা শb িনেয় য-আয়াতgেলা আেছ তা পরীkা কের দখার মধ  িদেয় 
আমােদর ei কাজ r কির। 

’আলাkা  

আরবী শb “’আলাkা ” eক বচেন eবং বhবচেন “'আলাk ” ব বhত হেয়েছ। 
rেণর সৃি র ধাপ সmেক কারআেন 5িট িভn িভn আয়ােত ব বhত হেয়েছ। আর আিম য-
aনুিদত কারআনgেলা পরীkা কের দেখিছ সgেলােত eেক “জমাট রkিপ ” নােম pায় pিতিট 
aনুিদত কারআেন ব বহার করা হেয়েছ,। 

pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-িকয়ামা (পুনrtান) 75:37-39 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,   

 “ স িক sিলত kিবnু িছল না? aতঃপর স “’আলাkা”য় পিরণত হয়। তারপর আlাh 
তাহােক আকৃিত দান কেরন o সুঠাম কেরন। aতঃপর িতিন তাহা হiেত সৃি  কেরন যুগল নর-
নারী।” 

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল- মুিমন (িব াসী) 40:76 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “িতিনi তামািদগেক সৃি  কিরয়ােছন মৃিtকা হiেত, পের kিবnু হiেত, তারপর 
“’আলাkা” ( জঁােকর মেতা রkিপ ) হiেত, তারপর তামািদগেক বািহর কেরন িশ  rেপ - 
যাহােত তামরা aনুধাবন কিরেত পার।”  

শষ মkী যুেগ না হয় pাথিমক মাদানী যুেগ নািজল হoয়া সূরা আল-হj (মkায় তীথযাtা) 
22:5 আয়ােত আেরা িকছু তথ  দoয়া হেয়েছ বলা হেয়েছ,  

“ হ মানুষ! পুনrtান সmেn যিদ তামরা সিng হo তেব aবধান কর-আিম তামািদগেক 
সৃি  কিরয়ািছ মৃিtকা হiেত, তারপর k হiেত, তারপর “’আলাkা” (রkিপ ) হiেত, তারপর 
পূণাকৃিত বা aপূণাকৃিত গাশতিপ  হiেত-  

                                                 
1 0  eরাবাiেজসন en মিডক াল eডুেকশন,পৃ া 51, iসলািমক iনফরেমশন en দাoয়া সnার inারেনশনাল, 957 
Dovercourt Road, Toronto, M6H 2X6 কতৃক 1995 সােল পুনঃমুিdত। 
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শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-মুিমনুন (িব াসীগণ) 23:12-14 আয়ােত িবশদভােব 
বলা হেয়েছ,  

“আিম তা মানুষেক সৃি  কিরয়ািছ মৃিtকার uপাদান হiেত, aতঃপর আিম uহােক 
kিবnুrেপ sাপন কির eক িনরাপদ আধাের; পের আিম kিবnুেক পিরণত কির “আলােক” 

(রkিপ ) aতঃপর “’আলাkা” (রkিপ ) ক পিরণত কির িপে  eবং িপ েক পিরনত কির 
aিs-প ের; aতঃপর aিsঃ-প রেক ঢািকয়া দi গাশত dারা aবেশেষ uহােক গিড়য়া তুিল 
aন  eক সৃি rেপ।” 

আমরা িনmrেপ সংিkpকাের ei ধাপgেলােক uেlখ করেত পািরঃ 

ধাপ 1. নতুফা-বীয 
ধাপ 2. ’আলাkা- রkিপ  
ধাপ 3. মদুাঘা- eকখn বা গাশতিপ  
ধাপ 4. আদাম- হাড় 
ধাপ 5. হাড়েক গাশত িদেয় ঢেক দoয়া 

 িবগত 100 বছেররo বশী সময় ধের ei “’আলাkা ”শbিট eভােব aনুবাদ করা 
হেয়েছ,  

- ফরাসী ভাষায়, un grumeau de sang (eক টুকরা রkিপ ) - কািজ িমরিk, 194811 
( লখেকর জীিবত থাকার সমেয়i 1887 সােল সবেশষ সং রণ pকাশ করা হেয়েছ। 

- a leech-like clot ( জঁােকর মেতা রkিপ ) -iuসুফ আলী, (1938 সােল aনুবাদ 
কেরেছন) 104612 

- a clot (জমাট রkিপ ) - িপকথল (সmবত 1940 সােল aনুবাদ করা হেয়িছল) 
197713 

- a clot (জমাট রkিপ ) - মৗলানা মুহাmদ আলী, 195114 

- a clot (জমাট রkিপ ) - মুহাmদ জাফrlাহ খান, 197115 

- ফরাসী ভাষায় de caillot de sang (জমাট রkিপ ))- হািমdlাহ 198116 

                                                 
11 Biberstein Kasimirski, Le Koran, Bibliotheque Charpentier, Paris, 1948. 
12 Abdullah, Yusuf Ali, The Holy Qur'an, American International Printing Co., Washington, 1946. 
13 Muhammad Marmaduke Pickthall, The Glorious Qur'an, Muslim World League, New York, 1977. 
14 The Holy Qur'an, Ahmadiyyah Anjuman Ishaat Islam, Lahore, 1951. 
15 The Qur'an, Curzon Press, 1981.  
16 Muhammad Hamidullah, Le Coran, Le Club Francais du livre, 1981.  
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- a clot of blood (eকিট রkিপ ) -eস জ দায়ুদ, 1980,17 লবানেনর সুpীম সুnী o 
িশয়া কাuিnল কতৃক aনুেমািদত 

- iেnােনিসয়ান ভাষায় segumpal darah (রkিপ  বা জমাট রkিপ ) 

- ফারসী ভাষায় "খুন বােs" (জমাট রkিপ ) 

- চীনা ভাষায়, "জুi কুয়াi" (রkিপ ) 

- মালয় ভাষায়, darah beku (রkিপ ) 

- বাংলা ভাষায় " রkিপ " 

মানুেষর pজনন সmেক য সব পাঠক পড়ােশানা কেরেছন, তঁারা বুঝেত পারেবন য, 
“মানেুষর rণ তিরর সমেয় ’আলাkা নােমর কােনা ধাপ নi। আর তাi eিট হেc িবjােনর 
িদক িদেয় eকিট বড় dেবাধ  িবষয়। 

oেয়েহর o আেbল নরূ তঁােদর aিভধােন “’আলাkা” শেbর aথ িলেখেছন, stী িলংগ, 
eকবচন, ‘রkিপ ’ বা ‘ জঁাক’। আর utর আি কায় ei শbিট ei aেথ আেজা ব বhত হয়। 
aেনক রাগী তােদর গলার মধ  থেক জঁাক দূর করার জন  আমার কােছ আেস আর aেনক 
মিহলা িব াস কেরন য, রkিপ  নােম ধােপর মধ  িদেয় rণ িবকাশ লাভ কের। তঁারা আমার 
িডসেপনসারীেত eেস বেলন য, “আমার মািসক ঋতুsাব বn হেয় িগেয়েছ, আমােক তাi oষুধ 
িদন।” িকnt যখন আিম বিল য, “আিম তা করেত পাির না, কারণ, আিম িব াস কির য, rণ 
eকিট মানুষ।” তখন তঁারা বেলন. “িকnt eখনo তা কবল রkিপ  aবsায় রেয়েছ।” 

সবেশেষ, আমরা aবশ i মkায় হজরত মাহাmেদর কােছ নািজল হoয়া pথম সূরািট লk  
করেবা। কারআেনর 96 নং সূরার নাম 'আলাk (রkিপ ?) ei সূরােত আমরা য শb িনেয় 
আেলাচনা করিছ, সi eকi শb 'আলাk রেয়েছ। 96:1-2 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “পাঠ কেরা, তামার pিতপালেকর নােম, িযিন সৃি  কিরয়ােছন, সৃি  কিরয়ােছন মানুষেক 
“'আলাk  ” হiেত।” 

eখােনi কবল “'আলাk” শbিটর সমি বাচক বhবচন শb ব বহার করা হেয়েছ। হয়েতা ei 
শbিটর aন  aথ থাকেত পাের। “'আিলকা ” িkয়াপদ থেকi িkয়া-িবেশষ  “'আলাk 

” শb বর হেয় eেসেছ। যার aথ হেc, “ঝুেল থাকা”, ”লটেক থাকা”, আটেক থাকা, 
আঁকেড় থাকা, দড়ৃভােব eেট থাকা, দৃড়ভােব লেগ থাকা, সংযুk থাকা। বাংলায় িkয়া-িবেশষ  
iংেরজী ভাষায় িজরাn িহেসেব ব বhত হয় যমন বলা যায়, “সঁাতরােনার মেধ  eক ধরেনর মজা 
রেয়েছ।” তাi আমরা আশা করেত পাির য, eর aথ হেc, “ঝুলােনা”, আটেক থাকা, দৃড়ভােব 

                                                 
17 N.J. Dawood, checked and revised by Mahmud Y. Zayid, The Quran, Dar Al-Choura, Beirut, 1980. 
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লেগ থাকা iত ািদ। িkয়া-িবেশষ  ছাড়াo শbিটর ব বহােরর oপর িভিt কের eর aথ িনধারণ 
করা হয়।  

িকnt oপের uেlিখত 12জন aনুবাদকi ei শbটােক িkয়া-িবেশেষ র পিরবেত সমি বাচক 
বhবচন িহেসেব uেlখ কের ei আয়ােতরo aনুবাদ কেরেছন, “রkিপ ” বা “জমাট রkিপ ”। 
ফজলরু রহমান 2৯77 সােল কািশত তারঁ  সপিরিচতু  “iসলাম” gেn ei শbিটর aনুবাদ 
কেরেছন “জমাটবাধা ঘন রক\”।18  

মৗলানা মুহাmদ আলী কন ei শb ব বহার কেরেছন, ei আয়ােতর িটকায় তার ব খ া 
িদেয়েছন। িতিন বেলেছন,  

“'আলাk “শেbর aথ রkিপ  eবং পাশাপািশ eর aথ হেc, “সংযুk থাকা” eবং 
“ জাড়”। আেগর aথিটর grt হেc ei য, ei aথিট সবাi gহণ কেরেছন, কারণ, মানুেষর 
rণ সৃি র পযােয় কারআন শরীেফর aন ান  আয়ােত ’আলাkা ব বহার করা হেয়েছ, আর eর 
aথ হেc মানুষ মৗিলকভােব grtহীন।”19 

aন  কথায় বলেত হয়, eকবচন eখােন বhবচনেক িনয়ntণ কেরেছ। eমনিক যিদo 
িkয়া-িবেশষ র aথ বুঝা o ব বহার করা হেতা তেব তা বjািনক dেবাধ তা eিড়েয় যাoয়া 
যত। 

ei সব aনুবাদেকর সংখ া aেনব বশী হেলo o তঁােদর যাগ তা থাকা সেtto, যঁারা জমাট 
রkিপ  ব বহার করেবন, ডঃ বুকাiিল তঁােদর তীk ভাষায় আkমণ করেছন। িতিন িলেখেছন,  

 “aনুসিnৎসু পাঠকেক কারআেন বিণত মানব pজনন িবষয় সmেক িবিভn আয়ােত ব বhত 
শbাবলীর aখ o aনুবােদর ব াপাের সবেচেয় বশী িব ািnর মেধ  পড়েত হয়।” 

 “আসেল কারআেনর eমন সব aনুবাদ o তফসীর eখন পযn বাজাের চালু আেছ, যgেলা 
পাঠ কের কােনা িবjানীর পেki মানব-pজনন সmেক কারআেন বিণত সিঠক-ধারণা লাভ 
করা সmব নয়। Duদাহরণsrপ, বশীরভাগ aনুবােদ দখা যায়, িবেশষ eকিট আয়ােতর 
aনুবাদ করা হেc ei বেল য, ”মানুষেক সৃি  করা হেয়েছ, ‘জমাট বঁাধা রk’ বা ‘ জাড়’ 
থেক। aথচ কােনা িবjানীর পেk মানব-pজনন-সংkাnt e ধরেনর কােনা বkব  মেন 
নoয়া আেদৗ সmব নয়। আর সi িবjানী যিদ মানব-pজনন িবেশষj হেয় থােকন, তাহেল 
তা কথাi নi।- oপেরর সংিkp আেলাচনা থেক eকিট িবষয় পির ার হেয় যােc য, 
কারআেন বিণত ‘মানব-pজজন সংkাnt িবষেয় সম ক jান লাভ করেত হেল আেলাচকেক 
ধুমাt আরবী ভাষাতttিবদহেলi চলেব না, তঁােক eকi সংেগ পযাp বjািনক তথ jােনরo 

aিধকারী হেত হেব।”20  

                                                 
18 Islam, Second Edition, University of Chicago Press, Chicago, 1979, p 13. 
19 মাহাmদ আলী, oপের uেlিখত বi 
20 িদ বাiেবল. িদ কারআন en সাin, আেমিরকান াs পাবিলেকশনস, iিnয়াপিলস,1979,  পৃ া 200 
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aন  কথায় বলা যায় য, ডঃ বুকাiিল ছাড়া আর কu সিঠকভােব কারআন aনুবাদ করেত 
পােরন না। কীভােব ডঃ বুকাiিল ভাবেলন য, eভােবi aনুবাদ করা uিচত? িতিন psাব কেরেছন 
য, “জমাট বঁাধা রk” eর বদেল “'আলাk’ শেbর aথ হoয়া uিচত “eমন িকছু যা দৃড়ভােব 

আটকােনা”। eিট বঝােু  য, aমরা বা গেভর ফেলু র মধ  িদেয় জরায়রু সােথ যু  থাকা কােনা 
িজিনস।21 ei aথ “জমাট বঁাধা রেkর” চেয় বjািনক তেথ র আেরা কাছাকািছ।  

আমরা eiডাkােরর aনুবাদ ব বহার কের ei “’আলাkা’ শেbর সমাধােনর চ া করেবা: 

 “ k িবnু থেক আমরা eমন বst সৃি  কির (গঠন কির) যা দৃড়ভােব আটেক থােক। আর 
ei দৃড়ভােব আটকােনা বst থেক আমরা সৃি  কির (গঠন কির) িচবােনা মাংস, আর ei িচবােনা 
গা  ত থেক আমরা সৃি  কির (গঠন কির) হাড় আর ei হাড়েক আমরা ঢেক দi মাংস dারা।  

eখন িবংশ শতাbীর চািহদা aনুসাের লােকরা p  করেব, িকnt িডmানু কাথায়? “যা দৃড়ভােব 
আটকােনা বst” তা তা kানু থেক সৃি  হয় না। eিট kানুর o িডmানুi িনuিkয়ােসর িমলেনর 
ফেল তির হয়। aবশ i যা িনগত হয়, eিট eেকবাের ভুলo নয়। 

িdতীয়তঃ “দৃড়ভােব আটকােনা বst” তা আটেক থেকi “িচবােনা গাশেত” পিরণত হয়। 
8/12 মাস পযn সnান pসব না হoয়া পযn eিট দৃড়ভােব আটেক থােক। 

eমনিক aেনক িবjানী যিদo ei শbিটর aনুবাদ িনেয় eকমত হেত পােরনিন। ড. বিখর 
টিক ei সমস ািট uপলিb কের 96 নং সূরা 'আলাk eভােব aনুবাদ কেরেছন, 

 “পাঠ কেরা, তামার pভুর নােম িযিন সৃি  কেরেছন, িযিন মানুষেক সংেযাগ (িড eটােচস) 
থেক সৃি  কেরেছন। পাঠ কেরা, তামার pিতপালক দয়ালু, িতিন তামােক কলম িদেয় িশkা 

িদেয়েছন।” 

ফরাসী শbিটর আিম aনুবাদ কেরিছ “সংেযাগ”, eর আেরা aথ হেত পাের, বnন, gিন' আর 
সংযুk থাকা। ei aথgেলা ডাঃ বুকাiিল যা িলেখেছন তার মেতা hবুh eক বেলi মেন হয়। িকন' 
ড. টিক আসেল eিট িভn aেথ pকাশ কেরেছন, িতিন িলেখেছন,  

“িতিন (আlাহ) মানুষেক সংেযাগসমূহ (বnন) থেক সৃি  কেরেছন, সংেযাগ থেক নয়। বরং 
সংেযাগসমূহ eখােন আেরা তথ  pকাশ কের। যভােব আমরা ব াখ া কেরিছ যা সংযুk বা 
ভাষমান aবsায় কােষর সকল জীেনর মেধ  আেছ। িবেশষভােব eকিদেক পুrেষর kানু যা 
জীন বহন কের aন িদেক নারীরাo তা বহন কের। pথম শb ‘পাঠ কেরা’ (সূরার মেধ ) eখােন 
pথম কাষ সmেক তথ  দoয়া হেc, য কাষ থেক মানব দহ গিঠত হয়। িdতীয় শb ‘পাঠ ’ 
কেরা বলেত কারআন শরীফেক বুিঝেয়েছ যা আlাh মানুষেক কলম িদেয় িশkা িদেয়েছন।” 

 

 
                                                 

21 oপের uেlিখত বi, পৃ া-204 
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রখািচt-9, ধাপ 7-17 

 
W. B. Saunders থেক aনুমিতkেম ছাপােনা হল 

 
ছিব 5-9 

 
ছিব 5-9 ত 22 o 23 িদেসর rেণর ek- র ছিবেত বিধত কের দখােনা হেয়েছ। 22 িদেনর rেণর 

পৃ েদেশর ei ek- র ছিবেত মrদেnর িনuরাল grভেক eখনo খা্ লা aবsায় দখা যােc। 22 
W. B. Saunders থেক aনুমিতkেম ছাপােনা হল 

                                                 
22 The Developing Human, Moore, 4th ed., 1988, পৃ া 75 
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রখািচt- 10 

 
 রখািচt 1023-e 23 িদেনর rেণর ek- র ছিবেত রা াল eবং কডাল িনuেরােপার eখনo খালা 

আেছ eবং কুসুমথিলর (iয়ক সক) পা েদশ দখা যােc। 
W. B. Saunders থেক aনুমিতkেম ছাপােনা হল 

 

ছিব 4-10 

 
ছিব 4-1024 দখােc য, rেণর মেধ  বৃহৎ ভnাল iয়ক সক o আিmিলকাল কােনকিটং 

sক বা নািভরjু রেয়েছ। eকিট জঁােকর ei ধরেণর কােনা বিশ  নi। 
W. B. Saunders থেক aনুমিতkেম ছাপােনা হল 

 

                                                 
23 Moore, oপের uেlিখত বi, সামেনর মলােটর িভতের 
24 Moore, oপের uেlিখত বi, পৃ া-61 
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eিট খুবi দkতার সােথ udািবত ধারণা, যিদo ব িkগতভােব eিট িব াস করা আমার জন  
কিঠন য, আlাh হজরত মুহাmদ (দঃ) ক pথেম বেলেছন য “তুিম িজনেকাড পড়, ” আর ei 
িবষয়িট বাদ িদেলo আরo aেনক সমস া রেয়েছ। যখােন eকবচেন ‘’আলাkা ‘শb ব বহার করা 
হেয়েছ, ড. টিক স সmেক কী বলেবন? আধুিনক jােন িশিkত লােকরা কী বুঝেব, যিদ তােদর 
ei কথা বলা হয়, “eক িবnু rk থেক আমরা eকিট িজন কাড তির কির, িজন কাড থেক 
আমরা মাংস িপ  তির কির”? িজন কাড kানরু মেধ  রেয়েছ, eিট থেক kানু তির হয় না। 

কেয়কজন aনুবাদক “’আলাkা’ শেbর িভn aখ িদেয়েছন। 1957 সেন pকািশত রিজস 
bকায়ার 23:14 আয়ােতর aনুবাদ eভােব কেরেছন. 

“আমরা িনগত পদাথেক eকিট জােড় পিরণত কির। আমরা জারেক eকিট কামল মাংেসর 
কাঠােমা তির কির আর ei aিস'প েরর কাঠােমােক মাংস িদেয় ঢেক দi।25 (িকন' আমােদর 
মেন রাখেত হেব য, সূরা িকয়ামাহ (pলয় ঘটনা) 75:38 আয়ােতর িতিন aনুবাদ কেরেছন, 
‘জমাট বাধা রk িবnু’।) 

1964 সােল মুহাmদ আসাদ, 1980 সােল pকািশত কারআেনর তফসীের বেলেছন,  

“আর তারপর আিম িনগত k িবnু থেক eকিট জাম সল বা জনন কাষ তির কির, 
তারপর জাম সল বা জনন কাষ থেক eকিট rণীয় মাংসিপ  তির কির আর পের ei rণীয় 
মাংসিপ  থেক আিম হাড় তির কির আর তারপর আিম হাড়েক মাংস িদেয় ঢেক দi।”23 

মুহাmদ আসাদ সূরা 'আলাk (ঘিনভূত শািণত) 96:2 আয়ােতর eকিট িটকায় িলেখেছন য, 
“জাম কাষ-“’আলাkা” হেc িনিষk িডmানু|  

তেব, আিম মেন কির eিট পাঠেকর কােছ s  য, আেগর সমােলাচনাgেলা আমরা ei 
kেto pেয়াগ করেত পািরঃ 

ক. kানু কখেনা ‘ জােড়’ বা aিনিষk িডmানু ছাড়া িনিষk িডmানু‡Z পিরণত হেত পাের না।  

খ. “’আলাkা”-র aথ জনন কাষ বা িনিষk িডmানু ধের নয়ার aথ হেc eখােন pাথিমক 
aনুমান বা basic assumption তির করা হেয়েছ। 

গ. eিট eকিট জাড় যা সমs গভকােলর সমেয়i eিট দৃড়ভােব আটেক থােক। 

ঘ. “মুদাঘা (‘মাংসিপ )’ শেbর িবংশ শতাbীর িবেশষণ aনুসাের ‘rণীয় মাংসিপ ’ aনুবাদ করা 
আর ‘rণীয় মাংসিপ  “ থেক “হাড় তির হয়, ei কথা না বেল ‘rণীয় মাংসিপে র’ “মেধ ” 
হাড় তির হoয়ার কথা বলা ei uভয় িবষয়িট হেc pাথিমক aনিুমত িবষয় (basic 
assumption)। 

                                                 
25 Le Coran, Librairie Orientale et Americaine, Paris, 1957. (translation mine) 
23 The Message of the Qur'an, Dar Al-Andalus Limited, Gibraltar, 1980. 
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 সবেশেষ, ei aংেশ আমরা aবশ i ’আলাkা শেbর aথ িনণয় করার জন  ডঃ কiথ মুেরর 
পরামশিট িবেবচনা করেবা। eনাটিম-র সােবক aধ াপক eবং rণতেttর oপর পাঠ বi রচিয়তা, 
িবেবচনার জন  psাব কেরেছন, “মানুেষর rেণর ei িবকােশর ধােপ ei জঁােকর মেতা দখেত 
o িচবােনা গাশেতর মেতা ধাপ থাকার ei িবষয়িট কারআেনর আেরকিট আয়ােত uেlখ করা 
হেয়েছ।”26 

ei সংjা থেক ডাঃ মূর তঁার ধারণােক আেরা িবকিশত কের বেলেছন য, 23 িদেসর 
rণ, 3 িমিম লmা বা 1 iি র 1/8 aংশ লmা। eেক জঁােকর মেতা মেন হয়। ei কােনগী 
ধাপ 10, যার ছিব আমরা ডাঃ মূেরর বiেয়র সামেনর মলােটর ভতেরর িদক থেক নয়া 
হেয়েছ, আর ei বiেয়র রখািচt- 9- e দখােনা হেয়েছ।25 

uপসংহাের আমরা বলেত পাির য, ei 23 িদেন 3 িমিলিমটার (1/8 iি ) rেণ রা াল eবং 
কডাল িনuেরােপার eখনo খালা আেছ eবং eর সােথ rেণর মেধ  বৃহৎ ভnাল iয়ক সক o 
আিmিলকাল কােনকিটং sক বা নািভরjু দখা যােc। eটা কখনi জঁােকর মেতা নয়। eছাড়া 
আরo বলা যায় য, কান aিভধােনi ’আলাkা শেbর aথ বলেত “ জঁােকর মেতা দখা যায়”, 
eমন কথা বলা হয়িন। আর কui বেলনিন য, কারআন বেলেছ য, মানুষ sিলত kিবnু 
থেক গিঠত যা পের জঁােক পিরনত হয়। ডঃ মূর আরবী ভাষা জােনন না, আর ব িkগত 

আেলাচনার eক পযােয় িতিন আমােক জািনেয়েছন য, “যিদ ‘’আলাkা’ শেbর pকতৃ aথ 
‘রkিপ ’ হয়, তেব rেণর বিৃdর িবিভn পযােয় eমন কােনা ধােপর aিst নi। 

‘আদাম - পশীর আেগ হাড় তির  
তৃতীয়তঃ কারআেনর ei আয়াতgেলা বেল য, ‘িচবােনা গাশত’ হােড় পিরণত হয় আর হাড় 

মাংস িদেয় ঢাকা হয়। ei eকi ধারণা 2 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা বাকারা (গাভী) 2:259 
আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“- aিsgেলার pিত লk  কর, কীভােব সigিলেক সংেযািজত কির eর গাশত dারা 
ঢািকয়া দi -।” 

ei আয়াতgেলা আমােদর মেন ei ধারণা দয় য, pথেম হাড় িদেয় কংকাল তির হয়, 
তারপর তা মাংস িদেয় ঢাকা হয়। ডঃ বুকাiিল ভােলাভােবi জােনন য, ei কথািট সত  নয়। 

পশী o তrনািn যা হােড় পিরণত হয় তাo eকi সােথ সামাiট থেক সৃি  হয়। আট 
সpােহর শেষ কবলমাt কেয়কিট “হাড় তিরর কnd” r হয় িকnt iেতামেধ i rণ তঁার পশী 
নড়াচড়া করেত পাের।] 

                                                 
26 Moore, Arabization, oপের uেlিখত বi, পৃ া-56 
25 The Developing Human, Moore, 4th ed., 1988. 
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চেপল িহল, eন িস, 27514, নথ ক ােরািলনা iuিনভািসিটর uিdদিবদ ার সহেযাগী 
aধ াপক o ল সম ানস মিডক াল iমbাoলজী বiেয়র লখক িট, ডbl, সডলার, 8/1/87 
তািরেখ লখা তঁার eক ব িkগত িচিঠেত িলেখেছন,  

“rণ িনেষেকর পের a ম সpােহ পঁাজেরর তrনািs তির হয়, আর ei সমেয় পশী দখা 
যায়। আর ei সমেয় পঁাজেরর হােড়র কােণ হাড় পিরণত হoয়াo r হয়। আর কাঠােমা িঘের 
তা ছিড়েয় পের য পযn 4থ মােস কা াল তrনািs পযn না পঁৗেছ। 8ম সpােহ পশী িকছুটা 
নড়াচড়া করেত পাের। 10-12 সpােহর মেধ  ei kমতা আেরা ভােলাভােব বৃিd পায়।” 

eটা সব সমেয় ভােলা য, diজন সাkী থাকা দরকার। তাi আমরা দখেবা য, হাড় o 
পশীর বৃিd সmেক তঁার লখা “িদ ডেভলিপং িহuম ান”- বiেয় ডঃ কiথ eল মূর কী 

বেলেছন? 15-17 aধ ােয়র সার- সংেkপ কের আমরা িনmিলিখত তথ  দখেত পাi: 

 মেসাডাম থেক হােড়র কাঠােমা o পশীতnt বৃিd পায়। eর কােনা কান aংশ 
মেসনকাiমাল কাষ তির কের। ei মেসনকাiমাল কাষ পশী তির কের, eবং egেলা 

আলাদাভােব - oিsobাs তির করেত সkম, যখান থেক হাড় তির হয়। pথেম হাড় 
তrনািsর কাঠােমা তির কের, যা 6 সpােহর শেষ তrনািs থেক বািন কলিসয়াম ছাড়া 
গাটা aিs কংকােলর কাঠােমা তির হয়, যা ছিব 15-13-ত দখােনা হেয়েছ।27 

হােড়র কাঠােমা যখন তির হেত থােক, তখন মােয়াbা  pিতিট িলm বােডর মেধ  পশীর িবরাট 
িপে র সৃি  কের। তা ekেটনসর o kর পশীর uপাদানgেলােক আলাদা কের। aন  কথায় 
বলা যায় য, িবকাশমান হােড়র চারিদেক aংেগর পশী eকiসােথ মেসনকাiম থেক বিৃd পায়। 
তাi দখা যােc, ডঃ মূর, ডঃ সডলােরর বkেব র সােথ সmণূ eকমত পাষণ করেছন। 

eছাড়াo বলা যায় য, ডঃ মূেরর সােথ ব িkগত আলাপচারীতায় আিম তঁােক ডঃ সডলােরর 
বkব িট দিখেয়িছলাম। আর িতিন eকমত য, ডঃ সডলার eেকবােরi খঁািট কথা বেলেছন। 

uপসংহারঃ হােড়র বিৃdর ব াপাের ডঃ সডলার o ডাঃমরূ eকমত পাষণ কেরেছন। eমন 
কােনা সময় নi, য সমেয় ক ালিসফাiড হাড় তির হoয়ার পের তার চারিদেক পশী িদেয় 

ঢাকা হয়। ক ালিসফাiড হাড় তিরর কেয়ক সpাহ আেগi পশী সখােন থােক। তাi পশীর আেগ 
তির হােড়র চারিদেক পের পশী িদেয় ঢেক দoয়ার িবষেয় কারআন বেলেছ। কারআেন বিণত 

e তথ িট eেকবােরi ভলু। 

 

 

 

                                                 
27 Keith L. Moore, The Developing Human, 4th ed., 1988, পৃ া 346 
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ছিব 15-13 

 
W. B. Saunders থেক aনুমিতkেম ছাপােনা হল 

সমস া 
‘মগুাধা’ o ‘’আলাkা’ শেbর eসব নতুন সংjা িনেয় িনি ত হoয়ার বড় সমস া হেc, 

িহজরীর pথম শতাbীেত pচিলত আরবী ভাষা থেক আর কােনা uদাহরণ আমােদর দoয়া হয়িন।  

ডঃ বুকাiিল বলেত চেয়েছন য, ei সব aনুবাদকরা কারআন শরীেফর ভুল aনুবাদ 
কেরেছন। িতিন বেলেছন য, কারআনেক সিঠকভােব aনুবাদ করেত হেল, eকজন aনুবাদেকর 
ভােলা বjািনক িশkা aবশ i থাকেত হেব। িকnt কতটুকু ভােলা বjািনক িশkা তঁার থাকেত 
হেব তা িতিন বেলনিন। 

ডঃ বুকাiিল িক বুঝেত পােরনিন? eসব aনুবাদকরা তঁােদর কমেkেt বjািনক িছেলন। আর 
তঁারা কােনা ভাষািবjােনর মেধ  সত  খঁুেজ পানিন, যা িদেয় তঁারা ei আয়ােতর শbgেলার 
aেথর বদেল ব বহার করেত পােরন। তঁারা খুবi িব স-aনুবাদক িছেলন, তঁারা িবjােনর িবষেয় 
aj িছেলন না। 

ডঃ বুকাiিল বেলেছন য, “তঁােদর aনুবাদ as ।” আিম dঃেখর সােথ বলিছ য, আিম তঁার 
ei কথার সােথ eকমত হেত পারলাম না। তঁােদর aনবুাদ খবুi s  o সিঠক, তঁারা কবল মলূ 
আরবী ভাষায় য সমস া রেয়েছ, eর oপর আেলাকপাত কেরেছন। 

eকিট শেbর aথ িনণয় করার eকমাt পথ হেc, ব বহােরর িভিtেত িনণয় করা হয়। যিদ 
হজরত মাহাmেদর কাছাকািছ সমেয়, মkা o মিদনার লােকরা তােদর সািহেত  ei শbgেলার 
ei aেথ ব বহার কের থােকন; তেবi কবল eকিট uপােয় stীিলংগ বাচক শb eকবচন 
‘’আলাkা’র aথ হেত পাের,’যা দৃড়ভােব আটেক থাকা বst’, িবেশষভােব কুরাiশেদর ভাষায় যিদ 
তা থােক, কারণ, কারআন “s  আরবী” ভাষায়-িবেশষভােব কুরাiশেদর কথ  ভাষায় রিচত। 
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eিট কােনা সহজ কাজ নয়, কারণ, কুরাiশেদর ei “s  আরবী ভাষার” oপর pচুর কাজ 
করা হেয়েছ। iসলােমর pথম যুেগর মুসলমানরা সহজাতভােবi কারআেনর সিঠক aথ বুঝার 
pেয়াজনীয়তা সmেক বুঝেত পেরিছেলন। আর ei কারেণ তারা তঁােদর ভাষা o কিবতার oপর 
ব াপক পড়ােশানা কেরেছন।  

িবখ াত ঐিতহািসক iবেন খালdন বেলেছন,  

“ei কথা জানা দরকার য, কারআন আরবী ভাষায় নািজল হেয়েছ eবং তােদর রচনারীিতর 
সােথ সাম স  aনুসাের বলা হেয়েছ, তঁারা সবাi eিট বুঝেত পারেতন আর আয়ােতর িবিভn 
aংেশর সােথ জিড়ত শেbর িবিভn aথo তঁারা জানেতন।”28  

িতিন বেলেছন য, আরেবর সবাi কারআন বুঝেত পারেতন। কােনা সেnহ নi য, য- কu 
বলেত পােরন, eখােন aতু ৎসাহী লাক aিতরি তভােব ei কথা বেলেছন। ডঃ বুকাiিল বেলেছন 
য, আজ পযn কui কারআেনর সিঠক aথ বুেঝ না ei কথা বলার চেয় বরং iবেন খালdেনর 

কথাi সেত র কাছাকািছ দখা যায়। 1985 সােল 6 ম, মnেপিলয়াের aনুি ত “কলূকুi সুর িল 
িডo iuিনক” সভায় পিপরেসর জােম মসিজেদর সােবক রকটর হামজা বুবািকuর eখােন ei 
িবষয়িট তুেল ধেরেছন। িতিন তঁার াতােদর কােছ utেরর আশা না কেরi p  কেরেছন,  

 “হজরত মাহাmেদর সমেয় যভােব লােকরা কারআন বুঝেতা তা িক আজo 
aপিরবতনীয়ভােব eকiভােব পাঠেকরা বুঝেত পােরন? ” 

পের িতিন িনেজi eর utর িদেয়েছন,  

“pাচীন কিবতা আজo শbতািtক aপিরবতনীয়তা সmেক সাk  দয়।” 

আমরা কবল ei িসdােn আসেত পাির য, যিদ আয়াতgেলা মুসলমানেদর rহািনক সাntনা 
o আশা িদেয় থােক, তা আেজা aপিরবতনীয় রেয়েছ, তারপর বjািনক বkব  যা eসব আয়ােত 
রেয়েছ, নতুন pমাণ আমােদর সামেন না আসা পযn তাo aপিরবতনীয় িহেসেব gহণ করেত হেব। 

eটা খুবi grtপূণ য, যিদ কােনা কােনা আয়াত বেল য, eসব তথ েক িনশানা বলা 
হেয়েছ। সূরা আল- মুিমন (িব াসী) 40:76 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “িতিনi তামািদগেক সৃি  কিরয়ােছন মৃিtকা হiেত, পের kিবnু হiেত, তারপর 
“’আলাkা” ( জাঁেকর মেতা রkিপ ) হiেত, - যাহােত তামরা aনধুাবন কিরেত পার।”  

সূরা আল-হj (মkায় তীথযাtা) 22:5 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ হ মানুষ! পুনrtান সmেn যিদ তামরা সিng হo তেব aবধান কর -আিম তামািদগেক 
সৃি  কিরয়ািছ মৃিtকা হiেত, তারপর k হiেত, তারপর “’আলাkা” (রkিপ ) হiেত, তারপর 
পূণাকৃিত আ aপূণাকৃিত গাশতিপ  হiেত- iত ািদ, iত ািদ।  

                                                 
28 iবেন খালdন, ভলুuম 2, পৃ া 391 
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সুতরাং, aবশ i eখােন আবারo ei p  করা যায়, “যিদ যিদ eিট মkা o মিদনার 
লাকেদর জন  s  িনদশন িহেসেব যিদ দoয়া হেয় থােক, তেব তারা ei ’আলাkা শb থেক 

পুনrtান সmেক কী বুেঝিছল? 

utর 
আমরা eখন হযরত মাহাmেদর সমকালীন ঐিতহািসক পিরেবশ পরীkা কের দখেবা য 

হজরত মুহাmদ (দঃ) o তঁার umেতরা rণ সmেক কী িব াস করেতন? ei utর খঁাজার জন  
আমরা pথেম gীক o ভারতীয় িচিকৎসকেদর ধারণা সmেক জানেবা। 

িহেপােkিটস 
আমরা িহেপাপেkিটসেক িনেয়i ei আেলাচনা r করেবা। সবেচেয় জারােলা pমাণ 

aনুসাের িতিন ী পূব 400 aেb কাস নামক eক gীক dীেপ জngহণ কেরন। আমরা য িবষয়িট 
আেলাচনা করিছ, স সmেক তঁার মতানুসাের ধাপ হেc,  

বীয 

pিতিট িপতামাতার গাটা দহ থেকi kানু আেস। dবল দহ থেক dবল kানু আর সবল 
দহ থেক সবল kানু বর হেয় আেস। aংশ 8, 321 পৃ া। 

মায়ের রkের সাথ জমা হoয়া 

বীজ (rণ) তখন, eকিট পদা িদেয় ঢাকা থােক। eছাড়াo eিট মােয়র রেkর কারেণ বৃিd 
পায়। ei রk জরায়ুেত নেম আেস। তাi সnান গেভ eেল মােয়র মািসক বn হেয় যায়- aংশ 
14, 326 পৃ া। 

মাংস 

ei ধােপ মােয়র রk নেম আসা রেkর সােথ িমিলত হেয়. আিmিলকাস বা rেণর নাভীর 
সংেগ মােয়র ফুেলর সংেযাজক নালী সহ মাংস তির হয়। aংশ 14, 326 পৃ া। 

হাড় 

মাংস বৃিd পেল eিট আলাদা aংশ তির কের--- হাড় শk হয়- আেরা বলা যায় য, তারা 
গােছর মেতা শাখা তির কের। aংশ 17, 328 পৃ া। 

িনেচ আমরা ei ধাপgেলােক সারকথায় pকাশ করেত পাির। 

িহেপােkিটস-eর মতানসুাের pসব পবূবতী rেণর িবকাশ 

ধাপ 1. kান ু
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ধাপ 2. পদার চারিদেক মােয়র রk নেম আেস 
ধাপ 3. মাংস, আিমিলকােসর মধ  িদেয় পিু  পায় 
ধাপ 4. হাড়  

eখােন s  দখা যােc য, কারআেনর ধারণার 1000 বছর আেগo rণ য িবিভn ধােপর 
মধ  িদেয় বিৃd পায়, e ধারণা িছল। 

eির টল 
eখন আমরা eিরsটেলর ধারণা দখেবা। pায় 350 ী পূবােbর িদেক লখা aন িদ 

জনােবশন aব eিনেমl স29 বiেয় eির টল rেণর িবকােশর িবিভn ধাপ uেlখ কেরেছন। 
(বiেয়র কান aংশ থেক নয়া হেয়েছ, সi সংখ া লখার মেধ i দoয়া হেলা। 

বীয o মািসক রk 

aংশ 728 ক - ত, eির টল বেলেছন, পুrষ kানু হেc খঁািট- “পের নারী থেক য 
uপাদান বর হেয় আেস, kানু তার oপের কাজ কের।” aন কথায় বলা যায় য, বীয মািসক 
রেkর সােথ িমেশ ঘনীভূত িপ  তির কের।  

পের িতিন আেরা বেলেছন, “সবেচেয় খঁািট uপাদান থেক pকৃিত মাংস তির কের, - 
aবিশ  aংশ থেক হাড়, পিশতnt চুল আর নখo তির হয়-”। আর সবেশেষ, “হােড়র 
চারিদেক, তার সােথ যুk হেয় পাতলা তnt িদেয় তির বnনী তির কের, মাংসল aংশ বৃিd পায় 
-। (aংশ 654 খ)। 

s  দখা যােc, কারআন ei ধারণােক hবুh aনুসরণ করেছ, kাণু মািসক রেkর সােথ 
িমি ত ঘনীভূত িপ  থেক মাংস তির কের। পের হাড় তির হয় আর সবেশেষ, “হােড়র 
চারিদেক- মাংসল aংশ তির হয়, যা আমরা িনেmর ধাপgেলােত লk  কির। 

eির টেলর মতানসুাের pসব পবূবতী rেণর িবকাশ 

ধাপ 1. kান ু
ধাপ 2. কটােমিনয়া - মািসক রk  
ধাপ 3. মাংস 
ধাপ 4. হাড় 
ধাপ 5.হােড়র চারিদেক মাংসল aংশ বিৃd পায় 

eখন আমরা ভারতীয় িচিকৎসাবীদেদর কথা িবেবচনা করেবাঃ 

                                                 
29 Aristotle, On the Generation of Animals, Translated by Arthur Platt, Vol. 9 of Great Books of the 
Western World, Encyclopedia Brittanica, Inc., 1952.  
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চরক ( ী পূব123 ab) o শrেতর মত aনুসাের পুrষ o নারী uভেয়রi বীজ রেয়েছ। 
পুrষ থেক য পদাথ বর হেয আেস, তােক বলা হয় k (বীয)- 

নারী থেক য পদাথ িনসৃত হয়, তােক বলা হয়, আতাবা বা শািনত (রk) আর eিট খাদ  
থেক “রk আকাের তির হয়-”। 30 

eখােন আমরা দিখ য, ভারতীয় িচিকৎসাবীদেদর মেধ o ei ধারণাo িছল য, পুrেষর 
kানু o নারীর মািসক রk থেকi িশ র জn হয়। 

eখন আমরা গেলেনর মত ল  করেবা 

131 ী ােb িতিন পাগামুম শহের (তুরে র আধুিনক বারগামা শহর) জngহণ কেরন। তঁার 
বi, িড সেমিন হেত আমরা য jান পাi, তা গেলেনর বঁেচ থাকার সমেয়র pায় 700 বছর 
পের, 840 ী ােb বiটার য aনুবাদ হেয়িছল, সi aনুবােদর 15 o 16 শতাbীর dেটা gীক 
পা ুিলিপ আর 12 o 13 শতাbীর dেটা আরবী পা িুলিপর oপর িভtী কের গেড় uেঠেছ। গেলন-
eর ei বiিট eেতা grtপূণ িছল য, 1500 ী ােbo eর aনুিলিপ তির হিcল। িdতীয়তঃ 
যিদo গেলন মারা যাoয়ার 700 বছর পের তঁার বiেয়র আরবী aনুবাদ হেয়িছল, তবু ei 
বiেয়র aনুবােদর যথাথতা িনেয় কu কখেনা p  তুেলিন। 

আিম eকথা বলিছ, eর কারণ হেc, ঈসা মসীh র বেহেs আেরাহেণর মাt 150 বছর পের 
পিপরােসর uপর লখা gীক-iি ল শরীেফর পা ুিলিপর 75% আমােদর ী ানেদর কােছ akত 

রেয়েছ। আর 350 ী ােbর পের dেটা সmণূ gীক aনুিলিপ রেয়েছ। সুতরাং, সুখবর- iি ল 
শরীেফরo যথাথতা িনেয় সেnহ করার কান কারণ নi। eর কােনা পিরবতন করা হয়িন। 

বীয সmেক গেলন-eর মnব  

গেলন বেলেছন, “ য পদাথ থেক rণ তির হয, তা কবল মাt মািসেকর রk নয়, য-কথা 
eির টল বেলেছন, বরং মািসেকর রk o d’ধরেণর বীয থেক rণ তির হয়।” (50 পৃ া) 

কারআন গেলন-eর সােথ eকমত, সূরা দাহর (কাল) 76:2 আয়ােত বলা হেয়েছ, “আিম 
তা মানুষেক সৃি  কিরয়ািছ, িমিলত kিবnু হiেত।” 

                                                 
30 Dr. P. Kutumbiah, M.D., F.R.C.P., Ancient Indian Medicine, Orient Longmans, Madras, 1969, p 2-4. 
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rেণর িবকাশ 

rেণর িবকাশ সmেক গেলন আেরা িশkা িদেয়েছন য, rণ ধােপ ধােপ বৃিd পায়। িতিন 
িলেখেছন, “pথম ধােপ বীয জয়লাভ কের। িহেপােkিটসo চমকpদভােব eেক বীয ( জিনচার) 
বেলেছন।” 

পরবতী ধাপ হেc, যখন eিট রk িদেয় পণূ হয়, আর hদিপ , মগজ eবং কিলজা (তখনo) 
gিn dারা যুk হয় না o eর কােনা আকৃিত থােক না - e aবsােক - িহেপােkিটস 
(বেলেছন) rণ।” 

ei ধারণােক তুেল ধের কারআেনর সূরা হj (মkায় তীথযাtা) 22:5 আয়ােত বলা হেয়েছ, 
”-তাহার পর পূণাকৃিত o aপূণাকৃিত গাশতিপ  হiেত -) 

তারপর, গভাধারেণর তৃতীয় ধাপ আেস, “eভােব eিট ( নচার) মাংস তির কের, হােড়র 
চারিদেক বৃিd পায়।  

 আমরা oপের দেখিছলাম য, কারআন ei ধারণার সােথ eকমত। সূরা মােমনুন 
(িব াসীগণ) 23:14 আয়ােত বলা হেয়েছ, “aতঃপর aিsপ রেক ঢািকয়া দi গাশত dারা।” 

 চতুথ o সবেশষ ধােপ (পুেয়র বা িশ -আয়াত 9) তখন aংেগর িবিভn aংশেক িচিhত 
করা যায়।31 

pসব পবুবতী aবsায় গেলন-eর uেlিখত ধাপ 

ধাপ 1. d’ধরেণর বীয 
ধাপ 1খ. মািসেকর রk সহ 
ধাপ 2. আকারিবহীন মাংস 
ধাপ 3. হাড় 
ধাপ 3খ. মাংস তির হয় o হােড়র চারিদেক বিৃd পায় 

eভােব আমরা দিখ য, গেলন িনেজo িবিভn ধােপর কথা uেlখ কেরেছন। িতিন আলাদা 
আলাদা ভােব ভাগ কেরেছন, িকnt কােজর aনুkম eকi। 

গেলন িলিখত 26িট বi িচিকৎসািবদ া aধ য়েনর িভিt 

িচিকৎসািবদ ার kেt গেলন িলিখত বigেলা eেতা grtপূণ য, িহজরেতর সমেয় 
আেলকজািndয়া o িমসেরর খ াতনামা 4 জন িচিকৎসক গেলন িলিখত 16িট বiেক পাঠ পুsক 

                                                 
31 গেলন, oপের uেlিখত বi, 19, আয়াত 1-9, পৃ া 92-95 
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িহেসেব gহণ কের eকিট িচিকৎসা িবদ ালয় sাপন করেত চেয়িছেলন। 13 শতাbী পযn o 
পরবতী শতাbী জুেড়i বigেলা িলিখত িচিকৎসািবদ ার িভিt িহেসেব কাজ কেরেছ।32 

eির টল o গেলন-eর মধ বতী সমেয় 600 ী ােbর িদেক আরব িচnাধারা 

আমরা eখন aবশ i িনেজেদরেক p  করেবা, হজরত মাহাmেদর সমকালীন সমেয় আরেরর 
রাজৈনিতক, aথৈনিতক o িচিকৎসা সmকীয় পিরেবশ কমন িছল? 

iেয়েমেনর হাdামাuত থেক মসলার বািনজ  বহর মkা o মিদনা শহেরর মধ  িদেয় utেরর 
িদেক eিগেয় শেষ iuেরােপ চেল যত। 500 ী ােbর িদেক ঘাসানীয়রা utর আরব দখল 
কের, আর 528 ী ােbর িদেক iয়াসিরব (মিদনা) eর বাiের িসিরয়ার মrভূিমেত িনয়ntণ 
pিত া কের। তােদর ভাষা িছল িসিরয়াক (eক ধরেণর aরামীয় ভাষা)। 

463 ী ােbর িদেক ihদীরা তৗরাত o পুরাতন িনয়ম িহbr ভাষা থেক িসিরয়াক ভাষায় 
aনুবাদ কের (বৃিটশ িমuিজয়ােম eর eকিট aনুিলিপ রেয়েছ)। eিট ী ান ঘাসানীয়েদর কােছ o 
আরবীয় ihদী সমpদােয়র মেধ  যারা িহbr ভাষা জানেতা না, তােদর কােছ পাoয়া যত।  

ei সমেয়, gীক থেক িসরীয়াক ভাষার aনুবােদর kেt eকজন পুরােনা o সবেচেয় ভােলা 
aনুবাদক সািজয়াস আল- রাস আiিন (536 ী ােb তুরে  iেnকাল কেরন) িচিকৎসািবদ ার 
oপর বশ কেয়কিট বi িলেখিছেলন, eর মেধ  গেলন িলিখত 26িট বi িতিন িসিরয়াক ভাষায় 
aনুবাদ কেরন। egেলা সmাট pথম খসrর সাmােজ  o ঘাসান গােtর মেধ  পাoয়া যত, 
যােদর pভাব মিদনা শহেরর বাiেরo ছিড়েয় পেড়িছল। 

pথম খসr (আরবীেক িকসরা), 531-539 ী াb পযn পারেস র সmাট িছেলন, িতিন মহান 
খসr নােমo পিরিচত িছেলন। তঁার সনাবািহনী বh eলাকা দখল কের। eমনিক িতিন সুদূর 
iেয়েমন পযn দখল কেরন। িতিন j ানাজন করা পছn করেতন। আর ei কারেণ িতিন কেয়কিট 
িবদ ালয়o pিত া কেরন। 

pথম খসrর দীঘ 48 বছেরর শাসনামেল জুনিদ-শাহপুর িবদ ালয়িট সi সমেয় সবেচেয় 
িবখ াত বুিdবৃিtক কnt িহেসেব পিরিচিত লাভ কের। eর চার দয়ােলর মেধ  gীক, ihদী, নাস-
রীয়, পারসীক eবং িহnু িচnাধারা o aিভjতা aবােধ িবিনময় করা হেতা। 

gীক থেক িসিরয়াক ভাষায় aনুিদত বiেয়র মাধ েমi বশীরভাগ িশkা সখােন দoয়া 
হেতা।33 eর aথ হেc, তঁার শাসনামেল জুনিদ-শাহপুর িবদ ালয়িট pিতি ত হবার পর, eির টল, 
িহেপােkিটস আর গেলন- eর লখা বigেলা তােদর হােতর কােছi সহজলভ  িছল। 

                                                 
32 The Role of the Nestorians and Muslims in the History of Medicine, Allen O. Whipple, 1967, Princeton 
Univ. Press, p 16. 
33 The Role of the Nestorians and Muslims in the History of Medicine, Allen O. Whipple, 1967, Princeton 
Univ. Press, p 16. 
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পরবতী সমেয়, আরবীয় িবজয়ী শিk gীক ভাষা থেক িসিরয়াক ভাষায় aনুিদত বigেলােক 
আবার আরবী ভাষায় aনুবাদ করেত নাsরীয়েদর বাধ  কেরিছল। িসিরয়াক ভাষা থেক আরবী 
ভাষায় aনুবাদ করা সহজ; কারণ, ei dেটা ভাষা ব াকরেণর eকi িনয়ম মেন চেল। 

হজরত মাহাmেদর সমেয় িচিকৎসা িবদ ার পিরেবশ পযােলাচনা করেল আমরা দখেত পাi 
য, ei সমেয় আরেব িচিকৎসকরা িছেলন। 

হািরস iবেন কালাদা সবেচেয় সুিশিkত িচিকৎসক িছেলন, িতিন রাগ থেক সুs করার িবষেয় 
pিশkণ পেয়িছেলন। 

 ষ  শতাbীর মাঝামািঝ সমেয় িতিন তােয়েফর বানু সািকফ গােt জngহণ কেরন। িতিন 
iেয়েমেনর িবিভn eলাকা মণ কের শেষ পারেস  যান। সখােন িতিন িবখ াত জুনিদ-শাহপুর 
িবদ ালেয় িচিকৎসা িবদ া aধ য়ন কেরন। আর eভােব িতিন eির টল, িহেপােkিটস আর 
গেলন-eর িচিকৎসা সmকীয় jােনর সােথ পিরিচত হন। 

িতিন পড়ােশানা শষ কের পারেস  িচিকৎসা পশা r কেরন। ei সমেয় সmাট pথম খসr 
তঁােক রাজদরবাের ডেক পাঠান, তঁার সােথ িতিন দীঘ আেলাচনা কেরন। পের িতিন iসলােমর 
rেত আরেব িফের িগেয় তােয়েফ বসবাস করেত থােকন। eসমেয় iেযেমেনর বাদশাহ আবুল 

খােয়র তঁার সােথ সাkাৎ কেরন। eসমেয় বাদশাহ eকিট িবেশষ রােগ ভুগিছেলন। বাদশাহ 
রাগ থেক ভােলা হoয়ার পর তঁােক aেনক টাকা o eকজন kীতদাসী দান কেরিছেলন। 

যিদo হািরস িবন কালাদা িচিকৎসা িবদ ার oপর কােনা বi লেখনিন, সmাট খসrর সােথ 
আেলাচনার সমেয় িবিভn রােগর সমস া সmেক তঁার দৃি ভংগী সংরিkত aবsায় আেছ। চাখ 
সmেক িতিন বেলেছন, চােখর সাদা aংশ চিব িদেয় তির, কােলা aংশ পািন িদেয় তির. আর 
বাতাস িদেয় চােখর দৃি শিk গিঠত। 

eসব িকছু - দখায় য, হািরস gীক িচিকৎসকেদর jােনর সােথ পিরিচত িছেলন।34 2য় 
খিলফা হজরত oমেরর শাসনামেল তঁার মৃতু  হেয়িছল। 

ei পিরিsিত সংিkpাকাের ডঃ লুিসয়ান িল কাl - িহ রী িড লা মিডিসন আরাবী বiেয় 
িলেখেছন,  

হািরস িবন কালাদা জুনিদ-শাহপুর িবদ ালেয় িচিকৎসা িবদ া aধ য়ন কেরন। আর হজরত 
মুহাmদ (দঃ) তঁার িচিকৎসা িবদ ার jােনর জন  িকছুটা হেলo হািরস-eর কােছ ঋণী। eভােব, 
আমরা িবিভn িদক আেলাচনা কের আমরা সহেজi gীক (িচিকৎসা শাst) িচnাধারার ei পথিট 
িচনেত পাির।35 

                                                 
34 Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Studies in Arabic and Persian Medical Literature, Calcutta University, 
1959, p 6-7. 
35 LeClerc, oপের uেlিখত বi, পৃ া-123  
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কখেনা কখেনা হজরত মুহাmদ (দঃ) রাগীেদর িচিকৎসাo কেরেছন। িকnt জিটল রাগীেদর 
িতিন হািরেসর কােছ পািঠেয় িদেয়েছন।36 

হজরত মাহাmেদর আেশপােশর লাকেদর মােঝ নজর িবন হািরস নােম eকজন িশিkত লাক 
িছেলন, িতিন িচিকৎসা শােstর সােথ জিড়ত িছেলন। িতিন eকজন কুরাiশ বংশীয় o হজরত 
মাহাmেদর চাচােতা ভাi িছেলন। িতিন সmাট খসrর রাজ দরবাের িগেয়িছেলন। িতিন ফারসী 

ভাষা o স ীত িশেখ eেস আর সigেলা কুরাiশেদর মােঝ পিরিচত কেরিছেলন। 

তেব হজরত মাহাmেদর pিত তঁার কােনা সহানুভূিত িছল না। িতিন কারআেনর কতgেলা 
কািহনী িনেয় তামাশা কেরিছেলন। “ei জন  হজরত মুহাmদ (দঃ) কখেনা তঁােক kমা কেরনিন। 
বদেরর যুেdর পর তঁােক বিn কের, তােক মৃতু দn দoয়া হয়।”37 

আমােদর আেলাচনার সারমম িহেসেব আমরা দিখ য,  

1. 600 ী ােbর িদেক মkা, মিদনার লাকেদর aন ান  জািত িবেশষ কের iিথoিপয়া, 
iেয়েমন, পারস  o বাiেজনটাiন aথাৎ তুকীর লাকেদর সােথ রাজৈনিতক o aথৈনিতক 
সmক িছল। 

2. হজরত মাহাmেদর eকজন চাচােতা ভাi িচিকৎসািবদ া aধ য়ন করার পাশাপািশ ভােলাভােবi 
ফারসী ভাষা জানেতন।  

3. ঘাসান গাt -যারা িসিরয়ার মrভূিম থেক r কের, মিদনার সদর দরজা পযn শাসন 
করেতন-তঁারা িসিরয়াক ভাষা ব বহার করেতন। িসিরয়াক ভাষা িচিকৎসা িবদ া aধ য়েনর জন  
aন তম eকিট pধান ভাষা িছল, eছাড়াo eিট িছল তােদর সরকারী ভাষা। 

4. সi সমেয় পৃিথবীর িবখ াত সবেচেয় ভােলা িচিকৎসা িবদ ার িবদ ালয়- জুনিদ-শাহপুর- থেক 
িশkাpাp eকজন িচিকৎসক- হািরস িবন কালাদা-eর কােছ iেয়েমেনর aসুs বাদশাহ 
তােয়েফ eেস দখা কেরিছেলন। আর হািরেসর কােছ হজরত মুহাmদ (দঃ) িনেজo মােঝ মােঝ 
রাগীেদর পাঠােতন। 

5. হজরত মাহাmেদর বঁেচ থাকার সমেয় গেলন িলিখত 26িট বiেক পাঠ সূিচ িহেসেব ব বহার 
কের আেলকজািndয়া শহের িচিকৎসা িবদ া িশkা দবার জন  আরo eকিট িবদ ালয় sািপত 
হেয়িছল। 

oপেরর তথ gেলাi দখায় য, হজরত মুহাmদ (দঃ) o তঁার আেশপােশ থাকা লাকেদর যখন 
তঁারা তােদর aসুস' রাগীেদর ভােলা করার জন  হািরস িবন কালাদা o aন ান  স'◌ানীয় 
িচিকৎসকেদর কােছ যেতন, তখন rেণর িবকােশর িবিভn ধাপ সmেক eির টল, িহেপােkিটস o 
গেলেনর তtt সmেক জানার সমূহ-সুেযাগ িছল।  

                                                 
36 LeClerc, oপের uেlিখত বi, পৃ া-33 
37 Edward G. Brown, M.B., F.R.C.P., Arabian Medicine, Cambridge, 1921, p 11. 
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সূরা আল-মুিমন (িব াসী) 40:67 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “িতিনi তামািদগেক সৃি  কিরয়ােছন মৃিtকা হiেত, পের kিবnু হiেত, তারপর ’আলাkা 
হiেত, তারপর তামািদগেক বািহর কেরন িশ rেপ, aতঃপর যন তামরা uপনীত হo যৗবেন, 
তারপর তামািদগেক বািহর কেরন- যাহােত তামরা aনধুাবন কিরেত পার।” 

আর সূরা আল-হj (মkায় তীথযাtা) 22:5 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ হ মানুষ! পুনrtান সmেn যিদ তামরা সিng হo তেব aবধান কর-আিম তামািদগেক 
সৃি  কিরয়ািছ মৃিtকা হiেত, তারপর k হiেত, তারপর “’আলাkা” (রkিপ ) হiেত, তারপর 
পূণাকৃিত আ aপূণাকৃিত গাশতিপ  হiেত।” 

আমরা যিদ আবারo আমােদরেক ei p  কির, তেব তা করা আমােদর জন  সিঠক হেব তঁারা 
কী aবধান কেরিছল বা বুঝেত পেরিছল? 

 তােদর ধারণা কী িছল? 

যিদ আমরা কারআেনর ধাপgেলা লk  কির, তেব আমরা eর s  utর পােবা। 

 

কারআেনর বিণত pসব পবূবতী aবsায় rেণর িবকােশর ধাপ 
ধাপ 1. নতুফা - kান ু
ধাপ 2. ’আলাkা- রkিপ  
ধাপ 3. মদুাঘা- টকুরা বা গাশতিপ  
ধাপ 4. আদামা- হাড় 
ধাপ 5. হাড়েক মাংস িদেয় ঢেক দoয়া হয়। 

তারা সাধারণ jােনর সাহােয i rেণর িবকাশ সmেক gীক িচিকৎসকেদর িশkা বুঝেত o 
ধারণা করেত পেরিছল। 

আিম eকথা বলেত চািc না য, হজরত মাহাmেদর াতারা সবাi gীক িচিকৎসকেদর নাম 
জানেতন, বরং তঁারা rেণর িবকাশ সmেক gীক িচিকৎসকেদর িশkা বুঝেত o ধারণা করেত 
পেরিছেলন। 

1. তঁারা িব াস করেতন য, পুrেষর kানু 

2. stীর বীয o মািসেকর রেkর সােথ িমেশ রkিপে  পিরণত হয়, পের eটাi িশ েত পিরণত 
হয়। 
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3. তঁারা িব াস করেতন য, eমন eক সময় আেছ, rণীয় মাংসিপ  যখন “আকারিবহীনভােব 
তির” হয়। 

4. তঁারা িব াস করেতন য, rণীয় মাংসিপ  হােড় পিরণত হয়। 

5. পের সgেলা পশী িদেয় ঢাকা হয়। 

কারআেন আlাh সi সাধারণ jানেকi িচh িহেসেব ব বহার কেরেছন, যন াতারা o 
পাঠেকরা তঁার িদেক িফের আেস। সমস া হেc ei সাধারণ jান সিঠক িছল না।  

হজরত মাহাmেদর পরবতীকােল আরবীয় িচিকৎসক 
আমরা eখন aবশ i eকিট হািদস দখেবা o হজরত মাহাmেদর পরবতীকােল diজন 

সুপিরিচত িচিকৎসেকর মnব  লk  করেবা। s তঃi তঁােদর কােনা pভাব কারআেনর oপর 
নi, িকnt তঁারা rণীয় িবকাশ সmেক 1600 ী াb পযn আরব িবে  pচিলত eির টল, 

িহেপােkিটস eবং গেলন- eর সi িচnাধারাi তঁারা িব াস কেরেছন।  

ei হািদসিট আন-নাoবী সmািদত 40িট হািদেসর মেধ  পাoয়া যায়। eখােন বলা হেয়েছ,  

“ei হািদস আিব আbুর রহমান আbুlাহ iবেন মাসুদ বেলেছন; রাসুলুlাহ - িযিন িব s o 
সত বাদী িতিন আমােদরেক বেলেছন, “মােয়র গেভ তামােদর য কােনা লাকেক িবিভn 
পযােয় সৃি  করা হয়। 40 িদন eিট krেপ িহেসেব থােক; তারপর eকi সময় ধের জমাট-
রkিপ  (’আলাkা) আকাের থােক; তারপর eকi সময় ধের ‘িচবােনা গাশেতর’ মেতা থােক; 
তারপর eকজন ফেরশতােক তার কােছ পাঠােনা হয় িতিন তার মেধ  pাণ ফুঁেক দন, তারপর, 
তােক িলিখতভােব 4িট কথা (ভিবষৎ সmেক) িলেখ দoয়া হয়, ; তার কাজ, হায়াত, জীিবকা 
আর স ভাগ বান না dভাগা তাo িলেখ দoয়া হয়।  

 “িযিন ব িতত আর কােনা মাবুদ নi, সi আlাh র শপথ! তামােদর মেধ  কu- কu 
বেহশতবাসীর মেতা কাজ করেত থাকেব eমনিক যখন তার o বেহেsর মেধ  eকহাত দূরt 

থাকেব, তখন তকিদর তার oপর pাধান  লাভ করেব eবং স দাযখবাসীেদর কাজ কের 
দাযেখ pেবশ করেব। aন িদেক, কu- কu দাযখবাসীেদর মেতা কাজ করেত থাকেব eমনিক 

যখন তার o দাযেখর মেধ  eকহাত দূরt থাকেব, তখন তকিদর তার oপর pাধান  লাভ করেব 
eবং স বেহশতবাসীেদর কাজ কের বেহেs pেবশ করেব। ( লখক aনুবাদ কেরেছন) ei 
হািদসিট বাখারী o মুসিলম হািদস শরীেফ রেয়েছ।38 

eখােন uেlিখত হািদসিট হজরত মুহাmদ (দঃ) িনেজ বেলেছন বেল uেlখ করা হেয়েছ। 
pখ াত হািদস িবশারদ আেলম ঈমাম বাখারী o ঈমাম মুসিলম হািদস সংকলেন ei হািদসিটেক 
সিহ-হািদসrেপ sান িদেয়েছন। িকnt ei হািদসিটর মেধ  িবjােনর িদক িদেয় eক িবরাট ভুল 
রেয়েছ। ei হািদেস বলা হেয়েছ, িনগত kানু eকিট kিবnু িহেসেব 40 িদন থােক; তারপর 

                                                 
38 আল-নাoবী, oপের uেlিখত বi,পৃ া-28-29 
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’আলাkা িহেসেব 40 িদন, মাট 80 িদন; তারপর, ‘িচবােনা গা  ত’ িহেসেব 40 িদন, তাহেল 
সবেমাট 120 িদন। আধুিনক stীেরাগিবদ া গেবষণায় দখা যায় য, stী-জনন aে র মেধ  kানু 
1 সpােহর কম জীিবত aবsায় থােক। 70 িদেনর মেধ  িবিভn aে র মেধ  পাথক  দখা যায় আর 
মগজ o হাড় ছাড়া aন ান  a gেলা aেনক পিরপk হয়। 

হািদস aনসুাের pসব পবূবতী rেণর িবকাশ 
ধাপ 1. kান-ু 40 িদন 
ধাপ 2. ’আলাkা -40 িদন  
ধাপ 3. মদুাঘা- মাংস 40 িদন 
eসব িদনgেলা িমেল 120 িদন বা 3 মাস গত হেলo eখনo পযn কােনা হাড় তির হয়িন। 

আসেল সিত  কথা হেc, 2 মােসর মেধ i a gেলা তির হয়, হাড় শk হেত r কের আর 
পশীর নড়াচড়া করেত পাের। 

ei হািদসিট বলেছ 80 িদেনর আেগ ‘িচবােনা গাশেতর ‘রপ হয় না। eিট s তi ভুল কথা। 
ডঃ বুকাiিল িনেজo ei হািদসিট uেlখ কের, শেষ বেলেছন য,  

 “rেণর িববতেনর ei ধারণা আধুিনক তেথ র সােথ eকমত হেত পােরিন।”39  

aবশ , e হািদসিট আমােদর s ভােব দখায় য, হজরত মাহাmেদর iেnকােলর মাt 200 
বছর পেরo লােকরা কী িব াস করেতন, তা জানা যায়। ei হািদস aেনক বড়-বড় ধমতttীয় 
সমস া তুেল ধেরেছ। 

 

ধমততttীয় সমস া 
 ei হািদেস িবjােনর দৃি েত য ভুল রেয়েছ তা িক হজরত মাহাmেদর ধমতttীয় 

বkব েক সেnহজনক বা dবল কের তুেল?  

বjািনক দৃি েকাণ থেক ভুল হেল যিদ তা pমাণ কের য, ei সিহ-হািদসিট জাল বা 
“dবল” বা যiফ হািদস, তাহেল aন ান  সিহ-হািদেসর সিঠকt সmেক আমরা কীভােব জানেবা, 
যgেলার কােনা বjািনক ভুল নi, সgেলা জাল বা “যiফ” হািদস বেল ব বহার করা uিচত 

নয়।  

                                                 
39 িদ বাiেবল, িদ কারআন o িবjান,বুকাiিল, পৃ া-245 
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আেরা eকিট grtপুণ p  হেয়েছ, কীভােব আমরা জানেবা য, egেলা সিঠকভােব pচািরত 
হয়িন? কীভােব আমরা জানেবা য, হজরত মুহাmদ (দঃ) ei হািদসgেলা বেলনিন বা িবjােনর 
সত েকi বা আমরা কীভােব বুঝেত পারেবা??? 

eছাড়াo বলা যায় য, যিদ ’আলাkা শেbর সিঠক aনুবাদ হয়, “ জঁােকর মেতা পদাথ” হয়, 
যভােব আধুিনক মুসলমান যমন শািবর আিল দাবী কেরেছন, তা কারআন পরবতীকালীন ei 

িচিকৎসকরা uেlখ কেরনিন। আসেল, তঁারা eেকবাের uেlা কথাi বেলেছন। eসব gীক 
িচিকৎসকেদর কারআন ব াখ া করার জন  ব বহার করা হেয়িছল, আর gীক িচিকৎসকেদর aথেক 
আেলািকত করার জন  কারআেনর আয়াত udৃত করা হেয়িছল। 

iবেন িসনা 980-1037 ী াb িলেখেছন,  

679.dেটা িজিনস থেক মানবেদহ গিঠত হয়- (1) পুrষ kানু, যা মূল “ভূিমকা” পালন 
কের; (2) নারীর kানু [মািসেকর রেkর pথম aংশ ] যা eকিট পদােথর যাগান দয়- 
egেলা িমি ত হেয় ঘনীভূত aংেশ পিরণত হয় (িতিন মানুষেক ’আলাkা থেক সৃি  কেরেছন- 
কারআন 96:2) eকটা িনিদ  কািঠন  o শk aবsায় পিরণত হয়।40 

eভােব আমরা দিখ য, iবেন িসনা নারীর kানুর য-ভূিমকা বেলেছন, eেকবাের hবুhভােব 
eির টল মািসক রেkর সi ভূিমকার কথা uেlখ কেরেছন--। আধুিনক iuেরাপীয় লাকেদর 
পেk িবjান o দশেনর pামাণ  িবেশষj িহেসেব iবেন িসনার ভূিমকার sীকৃিত দoয়া কিঠন। 41 

iবেন কাiয়মু আল-জাoিজয়া (1291- 1351) 

iবেন কাiয়ুম কারআন o gীক িচিকৎসািবদ ার মেধ  িমেলর পুেরা সুেযাগিট িতিন কােজ 
লািগেয়েছন। 

eখােন iবেন কাiয়েুমর িচিকৎসা িবদ া সmকীয় eকিট লখা তুেল ধরা হেলা, যার মেধ  
রেয়েছ,  

িহেপােkিটস (বঁাকা akর) 
কারআন (গাড় akর) 

হািদস ( লখার িনেচ দাগ) 

তফসীর ( লখার িনেচ dেটা দাগ)  

আর তঁার িনেজর কথােক eকi aনুেcেদর মেধ  uপের uেlিখত িচh ছাড়াi সাদামাটাভােব 
লখা হেয়েছ। 

                                                 
40 Gruner, oপের uেlিখত বi,পৃ া-359 
41 Musallam, Basim F., Sex and Society in Islam, Birth Control before the 19th century, Cambridge 
University Press, 1983, p 47-48. 
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িকতার আল-আিজnা নামক বiেয় িহেপােkিটস তৃতীয় aধ ােয় িলেখেছন, “- kাণু 
eকিট পদা িদেয় ঢাকা থােক, আর মােয়র রেkর কারেণ তা বৃিd পায়, ei রk জরায়েুত নেম 
আেস।42 - কােনা কােনা পদা rেত গিঠত হয়, আর কতgেলা 2 মাস পের আবার 
কতgেলা 3মাস পের গিঠত হয়-।” eজন  আlাh বেলেছন, “িতিন তামােদর মাতগৃেভর 
িtিবধ anকাের পযায়kেম সিৃ  কিরয়ােছন।” ( কারআন 39:6)। যেহতু eসব পদার 
pিতিটর তােদর িনজs anকার রেয়েছ, আlাh যখন সৃি র ধাপ o eক ধাপ থেক 
আেরক ধােপর rপান-র সmেক বেলন, িতিন পদার anকােরর কথাo uেlখ কেরন। 
aিধকাংশ তফসীরকারক ব াখ া কেরেছনঃ “eিট হেc, পেটর anকার, জরায়ুর 
anকার আর aমরার anকার-।” 

িdতীয় uদাহরেণ আমরা পিড়,  

িহেপােkিটস বেলেছন, “মখু sতৎsতূভােব খােল, আর নাক o কান মাংস থেক গিঠত 
হয়। কান খালা হয়, আর চাথ যা পির ার তরল পদােথ পণূ থােক।" নবী pায়i বলেতন, 
“আিম তাঁর eবাদত কির, িযিন আমার মখুমnেলর আকার িদেয়েছন, তির কেরেছন আর আমার 

বণশিk খেুল িদেয়েছন আর দিৃ শিk িদেয়েছন।” iত ািদ 43 

িতিন eকথা বলেত পােরন কারণ, আমরা দেখিছ য, হজরত মাহাmেদর সমেয় িশিkত 
লােকরা gীক িচিকৎসািবjােনর সােথ পিরিচত িছেলন।  

তেব আমােদর জন  grtপূণ িবষয় হেc, আমােদর eখােন বুঝেত হেব য, কারআন gীক 
িচিকৎসািবjােনর কান সংেশাধন কেরিন। iবেন কাiয়ুেমর কােনা সুেযাগ িছল না য, িতিন 
িচৎকার কের বেলন, “ei য তামরা সবাi শান, তামরা যা েনছ তার সবi ভুল। ’আলাkা 
শেbর আসল aথ হেc, “যা আকেড় ধের থােক:” aথবা “ জঁােকর মেতা পদাথ”। তা না কের 
iবেন কাiয়মু কারআন o ীক িচিকৎসািব ােনর মেধ  িমল তুেল ধেরেছন। আর ei িমেলর 
মেধ i ভলু  রেয়েছ। 

সবেশষ সাkী িহেসেব আমরা iবেন নািসর uিdন বায়জাবীর তফসীর uেlখ করেত চাi। 
িতিন 1282 সােল iেnকাল কেরন। িতিন সূরা হj (মkায় তীথযাtা) 22:5 আয়াত (পরবতী 
পৃ ায় দখুন) uেlখ কেরন। তারপর িতিন কী বুেঝেছন তা বেলেছন। িতিন ব াখ া কেরেছন, 
“’আলাkা হেc eক টুকেরা ঘন রk”, আর মুদাঘা হেc, eকটকুেরা মাংস, যতটুকু পিরমােণ 
eকসােথ িচবােনা যায়।” 

                                                 
42 আমরা ei aংেশর rেত িহেপােkিটseর ei udৃিতিট “--- kাণু eকিট পদা িদেয় ঢাকা থােক, আর মােয়র রেkর কারেণ 
তা বৃিd পায়, ei রk জরায়ুেত নেম আেস, ফেল eকজন নারী গভবতী হেল তার মািসেকর রk বn হেয় যায়---।”    uেlখ 
কেরিছলাম। সকশন 14, পৃ া 326 
43 iবেন কাiয়ুম , তাহফাত, পৃ া 248-52 
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কারআন- সরা আলূ -হ  33:2-6 
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বিৃdর ধাপ- eকিট আধিুনক ধারণা?!? 
ei পােঠর rেত আিম uেlখ কেরিছলাম য, বলা হেয় থােক য, rেণর বৃিdর িবিভn ধাপ 

হেc eকিট আধুিনক ধারণা। আর কারআন ei িবিভn ধােপর কথা বণনা কের আধুিনক rণিবদ া 
সmেক ভিবষৎdাণী কেরেছ। যিদo আমরা দেখিছ য, eির টল, িহেপােkিটস, ভারতীয়রা o 
গেলন সবাi কারআন আসার 1000 বছর আেগi rেণর িবকােশর ei িবিভn ধােপর কথা 

uেlখ কেরেছন। 

আর কারআন আসার পের, কারআেন য-িবিভn ধােপর কথা বলা হেয়েছ, তা হািদস o 
iবেন িসনা eবং iবেন কাiয়ুম gহণ কেরেছন। আর ei ধারণা গেলন o তঁার পূবসূরীেদর মেতাi 
মূলগতভােব eকi ধারণা িছল। 

হাড় সৃি র ধাপ সmেক বলা যায়, ডঃ মূর তঁার লখা পাঠ  বiেয় দkতার সােথ s ভােব 
বণনা কেরেছন য, পশী সামাiট থেক তির হoয়ার eকi সমেয় হােড়র তrনািsর কাঠােমা 
তির হয়। হাড় তিরর জন  আলাদা কােনা ধাপ নi য সমেয় িবকাশমান rেণর কবল হাড় 

থােক আর পরবতী সমেয় eর চারিদেক মাংশ িদেয় ঢাকা হয়। 

eিটo সমভােব s  য, কারআেন বিণত ‘’আলাkা’ শেbর aথ হেc রkিপ  আর য- সব 
কুরাiশ হজরত মাহাmেদর কথা েনিছল, তারা বুঝেত পেরিছল য, িশ র িবকােশ মােয়র 
aবদান িহেসেব eখােন মািসক রেkর কথাi হজরত মুহাmদ (দঃ) বুিঝেয়েছন। 

সতুরাং, আমরা িসdাn িনেত পাির য, বছেরর পর বছর ধের rণতেttর uপর কারআেনর 
আয়াতgেলা বলেছ য, “মানষু eকিবn ু kান ু থেক তির, যা পরবতীকােল রkিপে  পিরণত 
হয়” e-ধারণািট কারআেনর সমকালীন pথম শতাbীর “িবjান”-eর ধারণা aনসুাের সিঠক।  

িকnt যখন আমােদর িবংশ শতাbীর আধিুনক িবjান aনসুাের তলুনা কির, তখন দিখ য,  
িহেপােkিটেসর তেtt ভলু রেয়েছ,  
eির টেলর তেtt ভলু রেয়েছ,  
গেলেনর তেtt ভলু রেয়েছ,  
কারআেনর তেtt ভলু রেয়েছ,  

আর eসব তttgেলােত মারাtক ভলু রেয়েছ। 
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7. গভধারেণর সময়কাল 
কারআেনর য সব আয়ােত িশ েদর বুেকর dধ খাoয়ােনা সmেক তথ  o hকুম দoয়া 

হেয়েছ, সgেলা িনেচ দoয়া হেলা: 

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা লূকমান 31:14 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“আিম তা মানুষেক তাহার িপতা-মাতার pিত সদাচারেণর িনেদশ িদয়ািছ। জননী সnানেক 
কে র পর ক  বরণ কিরয়া গেভ ধারণ কের eবং তাহার dধ ছাড়ােনা হয় di বৎসের। সতুরাং, 
আমার pিত o তামার িপতা-মাতার pিত কৃতj হo-। 

2 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদানী সূরা বাকারা (গাভী) 2:233 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ য sন পান-কাল পূণ কিরেত চােহ তাহার জন  জননীগণ তাহােদর  সnানিদগেক পূণ di 
বৎসর sন  পান করাiেব-।”  

শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-আহকাফ (sান িবেশেষর নাম) 46:15 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

“আিম মানুষেক তাহার মাতা-িপতার pিত সদয় ব বহােরর িনেদশ িদয়ািছ। তাহার জননী 
তাহােক গেভ ধারণ কের কে র সিহত eবং pসব কের কে র সিহত, তাহােক গেভ ধারণ কিরেত 
o তাহােক sন  ছাড়াiেত সময় লােগ িtশ মাস-।” 

eখােন aবশ i ei কথা বলা যায় য. যিদ সmব হয়, তেব 24 মাস ধের িশ েক বুেকর dধ 
খাoয়ােনােত কােনা সমস া নi। বh বছর ধের বাতেল dধ খাoয়ােনার কথা pচার পের 
ডাkাররা eখন বলেছন, unয়নশীল দেশ, eমনিক unত দেশo িশ েদর মােয়র বুেকর dধ 
খাoয়ােনা বাতেলর dধ খাoয়ােনার চেয় ভােলা, যােত িশ রা যত িদন সmব pািটেনর eকিট 
পির ার uৎস পায়, eখন eিট হেc িশ র জন  বঁাচা-মরার িবষয়।  

aবশ , তৃতীয় আয়াত aনুসাের িহেসব করেল দখা যায় য, গভধারণকাল o বুেকর dধ 
খাoয়ােনােত 30 মাস সমেয়র pেয়াজন। 30 মাস থেক 24 মাস িবেয়াগ করেল গভধারেণর 
সময়মীমা হেc মাt 6 মাস। িকnt sাভািবক গভধারণ সময়কাল হেc 9 মাস। iuসুফ আলী 
বুঝেত পেরিছেলন য, eখােন সমস া আেছ, তাi িতিন ei আয়ােতর িটকায় িলেখেছন, eখােন 
গভধারেণর নুন তম সময়সীমা 6 মাস বলা হেয়েছ, eরপর িশ িট বঁেচ থাকেত পাের। eিট 
সবেশষ বjািনক তেথ র oপর িভিt কের বলা হেয়েছ।44 (বঁাকা akেরর লখাgেলা তঁার 
িনেজর)  

                                                 
44 iuসুফ আলী, oপের uেlিখত বi, পৃ া 1370, টীকা 4790 
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িতিন যখন eিট িলেখিছেলন, সi সমেয় iuসুফ আলীর তির ei pাথিমক aনুমান বা basic 
assumption দেখ পাঠকরা খুিশ হেত পােরন, (যিদo বতমােন eিট আর সত  নয়)।45 িকnt 
1938 সােল লােকরা eসব কথা সহেজ বুঝেত পারেতা না। ei আয়ােত পের বলা হেয়েছ,  

“-kেম স পূণ শিk pাp হয় eবং চিlশ বৎসের uপনীত হiবার পর বেল, “ হ আমার 
pিতপালক! তুিম আমােক সামথ দাo, যাহােত আিম তামার pিত কৃতjতা pকাশ কিরেত 
পাির- আিম তামারi aিভমুখী হiলাম eবং আtসমপণ কিরলাম।” 

ei বkেব  40 বছর বয়সেক pিতিট sাভািবক মানুেষর kেt বলা হেয়েছ। িবেশষ কােনা 
পিরিsিতর কথা eখােন বলা হয়িন। যিদ 24 মাস dধ খাoয়ােনা sাভািবক সময় হয়; আর মানুেষর 
40 বছর বয়েস পঁৗছােনা sাভািবক ব াপার হয়, তেব আমরা আশা করেত পাির য, গভধারণ 
সmেক pথম শbgেc য বলা হেয়েছ, তা sাভািবক গভধারণ সময়কাল (9 মাস) বুিঝেয়েছ; আর 
Asাভািবক গভধারণ সময়কাল 6 মাস বুঝায়িন; কারণ, তা আসেল sাভািবক aবsা নয়, eিট 
আসেল রাগ। 

8. utরািধকার o aিজত বিশ  

ক. বংশগিত িবদ া o dধ-মা 

িবগত কেয়কেশা শতাbী ধের লােকরা িব াস কের য, গভবতী aবsায় মােয়রা যা কের বা 
দেখ গেভর সnােনর oপর তার pভাব পেড়। 100 বছর আেগ আেমিরকার সংsৃিতেত, লােকরা 

িব াস করেতা য, যিদ anঃসttা aবsায় কােনা মিহলা eকিট খরেঘাষ দেখ তেব মেন করা 
হেতা য, তঁার সnান খরেঘােষর মেতা oপেরর ঠঁাট-কাটা িনেয় জngহণ করেব। ei াn 
ধারণার কারেণ oপেরর ঠঁাট কাটা লাকেদর খরেঘাষ- ঠঁােটা বা হয়ার িলপ বলা হেতা। ei 
“ হয়ার িলপ” শbিট eমনিক িচিকৎসা িবjােনর বiেয় আেজা রেয়েছ। (বাংলােদেশo মেন করা 
হয়, চnd gহেণর সমেয় কােনা গভবতী মিহলা বgন কাটেল তঁার সnান ঠাট- কাটা িনেয় জn 
নেব। 

মেন হয়, eমন eকিট pাচীন ধারণা কারআেনo রেয়েছ। 5-6 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা 
িনসা (নারী) 4:23 আয়ােত যসব মেয়েদর িবেয় করা যােব না, তােদর eকিট দীঘ তািলকা 
দoয়া হেয়েছ। ei আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“- dg-মাতা, dg-ভিগনী- তামােদর কিটেদশ হiেত uৎপn তামার ঔরশজাত পুেtর 
stী-” ( পাষ  ছেলর বuেক িবেয় করার aনুমিত সূরা আh যাব (দলসমূহ) 33:37 আয়ােত 
দoয়া হেয়েছ) 

                                                 
45 eখন 600 gাম oজেনর সােড় পঁাচ মােসর িশ o বঁেচ থাকেত পাের, যা আিম িনেজ 1989 সােল 
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eিট সmণূ s  য, ডঃ বুকাiিল যােক বেলেছন, aনুবাদেকর “aবশ i” আধুিনক বjািনক 
jান থাকেত হেব। সi বjািনক jােনর সাহােয  আমরা বলেত পাির, আমােদর বাবা eবং মার 
কাছ থেক pাp িজেনর dারা utরািধকার িনয়িntত হয়; eছাড়া আর কােনা পdিত নi। dধ-মার 
dধ পান কের কােনা বংশগিতর sভাব aজন করা যায় না। dধ-মার dধপানকারী কােনা ভাi o 
তার dধ- বােনর সােথ কােনা ধরেনর সmক নi। সুতরাং, বলা যায় য, ei ধরেনর িবেয় 
িনিষd করারo কােনা কারণ নi। 

আমরা বলেত পাির য, ei িনেষেধর মধ  িদেয় dধ-মােক সmান জানােনা হয়। িকnt eিট মূল 
িবষয় হেত পাের না। বরং eিট ei িব ােসর oপর pিতি ত য, dধ খেল dধ-মার সােথ সmক 
সৃি  হয়। oপের uেlিখত সূরা িনসা (নারী) 4:23 আয়ােতর ব াখ ায় আেলম ঈমাম বাখারী 
িলেখেছন, হজরত মুহাmদ (দঃ) eকিদন িবিব আেয়শােক বেলিছেলন, “dধ খাoয়ােনার মধ  িদেয় 
তমিন িবেয় সংkাnt িনিষd সmক pিত া হয়, যমিনভােব িশ র জেnর মধ  িদেয় িবেয় সংkাnt 

িনিষd সmক pিত া হয়।”46 eর aথ হেc, dধ- বানেক িবেয় করা যােব না িকnt রেkর 
ভাiেদর মেতাi dধ- বানরা ঘামটা ছাড়াi dধ-ভাiেক দখেত পাের। আlাh িনেজর icামেতা যা 
খুশী তাi hকুম িদেত পােরন, িকnt eখােন eিট aবশ i আধুিনক বংশগিতিবদ ার সােথ eকমত 
নয়। 

খ. বংশগিতিবদ া o তৗরাত-পরুাতন িনয়েমর ফাটা- ফাটা রংেঙর ছাগল। 

তoরােত, পয়দােয়শ িকতােবর 30:32-31:13 আয়ােত আমরা eকিট কািহনী দখেত পাi। 
eখােন হযরত ibািহেমর নািত হযরত iয়াকুব aৈবjািনক তেথ  িব াস করেতন য, গভবতী 
ভড়ীরা যা দেখ, তার pভােব তােদর গেভর বাcার রং পিরবতন হয়।  

হজরত iয়াকুেবর র লাবন চেয়িছেলন হজরত iয়াকুব যন তঁার ভড়ার পাল দখােশানা 
কেরন, eর িবিনমেয় িতিন হজরত iয়াকুবেক বতন িদেত চাiেলন। হজরত iয়াকুব psাব িদেলন 
যন লাবন ফাটা- ফাটা রংেয়র ছাগল o ভড়াgেলা যন পাল থেক আলাদা কের নন। তেবi 

হজরত iয়াকুব আবার প পাল চরােবন। তারপর হজরত iয়াকুব কােলা রংেয়রgেলা চরােত 
লাগেলন। আর ফাটা- ফাটা রংেয়র ভড়া o তােদর বাcাgেলা তঁার বতন িহেসেব িঠক করা 
হেলা। লাবন তঁার psােব eকমত হেয় ডারাকাটা o ফাটা- ফাটা রংেয়র o কােলা রংেয়র 
ভড়াgেলা সিরেয় রাখেলন। হজরত iয়াকুব কােলা রংেয়র ছাগল o ভড়াgেলা চরােত লাগেলন। 

িকnt হজরত iয়াকুেবর মেন-মেন eকিট ধারণা িছল য, কীভােব স নবজাত প েদর বাcার 
রং পিরবতন করেত পােরন। তoরােতর কািহনীেত বলা হেয়েছ,  

 “iয়াকুব-িলবনী, লূস o আেমাণ গােছর কঁাচা ডাল িনেয় তার oপর থেক রখার মেতা 
কের ছাল ছািড়েয় িনেলন। তােত মেধ  মেধ  তার িনেচর সাদা কাঠ দখা যেত লাগেলা। প র 

                                                 
46 বাখারী, িবেয় সmেক, 67 aধ ায়, সংখ া 21 
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পাল যখন পািন খেত আসেতা, তখন িতিন সi ডালgেলা িনেয় তােদর সামেন পািনর গামলার 
সামেন রাখেতন।” 

হজরত iয়াকুব িব াস করেতন য, প েদর িমিলত হoয়ার সমেয়, রখা আেছ eমন 
ডালপালা তােদর সামেন রাখেল তােদর সnানেদর oপর eর pভাব পড়েব। িকnt আমরা 
বংশগিতিবদ ার আধুিনক পরীkার সাহােয  জািন য, eমন কােনা িকছু নi যার pভােব 
utরািধকার সূেt aিজত sভাব লাভ করা যায়। (eর aথ হেc য, আপিন খরেঘাষ- ঠঁােটা বা 
ফাটা তালু িনেয় জnােবন না, যিদo anঃসttা aবsায় আপনার মা তা দেখিছেলন।) তাi হজরত 
iয়াকুেবর ধারণা ভুল িছল! 

তেব, হযরত ibািহম (আঃ) o হযরত iসহােকর (আঃ) আlাh চানিন য, হযরত iয়াকুব 
(আঃ) তঁার ei ভুল ধারণা িনেয় কাজ কrক, কারণ ei কাজ কবল s ার সাফল  চুির করার 
মেতা। িতিন হযরত iয়াকুব (আঃ) ক sেpর মধ  িদেয় আসল কারণ বেল িদেলন। ei িবষয়িট 
হযরত iয়াকুব (আঃ) তঁার stীেদর eভােব বেলিছেলন,  

“eকবার প gেলার িমিলত হবার সমেয় আিম eক sp দখলাম। চারিদেক তািকেয় আিম 
যন দখলাম, ছাগীেদর oপর য সব ছাগলgেলা uঠেছ তা ডারা-কাটা eবং বড়-বড় o ছাট 
ছাট ছােপর। sেpর মেধ  আlাh র ফেরশতা আমােক ডাকেলন, “iয়াকুব”। 

আিম বললাম, ”ei য আিম।” িতিন বলেলন, তুিম চাখ তুেল দেখা, ছাগীেদর oপর য 
সব ছাগলgেলা uঠেছ, সgেলা ডারা-কাটা eবং বড়-বড় o ছাট ছাট ছােপর। লাবন তামার 
pিত যা কেরেছ তার সবi আিম দেখিছ। আিম সi বেথেলর আlাহ, যখােন তুিম থােমর 
oপর তল ঢেল িদেয় আমার কােছ কসম কেরিছেল। eখন ei দশ ছেড় তামার জnভূিমেত 
িফের যাo।” 

ei মােজজা আlাh কীভােব কেরিছেলন, তা জানার জন  আিম আপনােক বুিঝেয় বলিছ, নীল 
চাখ যমন মানুেষর মেধ  pcn িজন, তমিন ফাটা- ফাটা রং ছাগেলর মেধ  pcn িজন। eর 

মােন হেc sাভািবক aবsায় eেদর িমলেনর ফেল, 25% ছাগল হেব হােমাজাiগাস (eকi 
ধরেনর dেটা িজন) হেব pকট কােলা রংেঙর, 25% হেব হােমাজাiগাস ফাটা- ফাটা রংেয়র, 
aন িদেক 50% হেব হটােরাজাiগাস eেদর মেধ  eকিট িজন হেব কােলা o aন  িজনিট হেব 
ফাটা- ফাটা। ei 50% o হেব কােলা রংেয়র, কারণ, কােলা রংেয়র িজন pকট বিশ  o eিট 

রঙেক িনয়ntণ কের। eেদর মেধ  ফাটা- ফাটা রং হেব pcn িজন, আর তা লূকােনা থাকেব। 
eকিট sাভািবক প র (25%-50%-25%) সােথ যিদ িমলেনন সুেযগ পায় তেব িমলেনর ফেল 
িমি ত sভােবর পুrষ o মাদী ভড়া জn নেব। eখােন দখা যােব য, 25% ফাটা- ফাটা রংেয়র 
বাcা রেয়েছ। 

লাবন যখন 25% ফাটা- ফাটা রংেয়র 25% pাণী সিরেয় িনল, ফেল নi পােলর মেধ  33% 
িব d কােলা রংেয়র ছাগল o67% িমি ত বা হটােরাজাiগাস ছাগল িছল। ফেল eিট হজরত 
iয়াকুেবর পিরকlনার িবপেk কাজ করিছল। িকnt যখন আlাh ei পিরকlনার মেধ  কাজ 
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করেলন, িতিন সকল ফাটা- ফাটা রংেয়র ভড়ােদর ( হােমাজাiগাস- pcn) মেধ  িমলন করােত 
বলেলন।  

pথম বছেরর ফলাফল হেলা, 67% হটােরাজাiগাস মািদ প র 50% বাcা হেব ফাটা- ফাটা 
রংেয়র, ফেল দখা গল য, সমs ভড়ার বাcার মেধ  ফাটা- ফাটা রংেয়র 33% বাcা হেলা, 
আর ei বাcাgেলার মািলক হেলন হজরত iয়াকুব।  

দীঘিদন ধের eirপ িমলেনর ফেল দখা যােব য, সব কােলা রংেয়র বাcাgেলা 
হটােরাজাiগাস হেয়েছ, eেদর মেধ  ফাটা- ফাটা রংেয়র pcn িজন থাকেব। তারা িপতার কাছ 
থেক ei pcn িজন পেয়েছ। eর ফেল পরবতী বছের হটােরাজাiগাস মাদী ভড়ার শতকরা 

হার 75% পযn বৃিd পােব। আর সবেশেষ দখা যােব য, pায় aেধক বাcা ফাটা- ফাটা রংেঙর 
হেয়েছ, তার মােন হেc হজরত iয়াকুব তঁার পাoনা মুজুরীর িdgণ পােবন। 

eভােব 1700 ী পূবােb িকতাবুল মাকাdেসর কািহনীেত হজরত iয়াকুেবর ভুল-ধারণা তুেল 
ধরার পাশাপািশ eখােন আধুিনক বংশগিতিবদ ার jানo তুেল ধরা হেয়েছ। 

9. aন ান  সমস া 

ক. dধ- শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-নাহল ( মৗমািছ) 16:66 আয়ােতর কথা 
বলেত পাির। eখােন বলা হেয়েছ,  

 “aবশ i “আনআেমর” মেধ  তামািদেগর জন  িশkা আেছ। uহািদেগর uদরিsত (বুtূন 
) গাবর o রেkর মধ  হiেত তামািদগেক পান করাi িব d dg, যাহা পানকারীেদর 

জন  সুsাদ y|Ó 

eর সmাব  aথ িক ei হেত পাের য, dধ গাবর o রk থেক বর হেয় আেস? 

dgkরা gিnসমূহ যা থেক dধ বিরেয় আেস, তা চামড়ার aংশ o চামড়ার নীেচ থােক। 
গাবর তলেপেট aেntর মেধ  থােক, শারীরবৃtীয় িদক থেক িবেবচনা করেল egেলা দেহর 

বাiেরর aংশ। গাবেরর মেধ  কােনা রkনালী নi, আর তা dgkরা gিnর সােথ জিড়তo 
নয়। 

 খ. মধ-ু aথবা eকi সূরার আল-নাহল ( মৗমািছ) 16:69 আয়ােতর কথা বলেত পাির, 
যখােন বলা হেয়েছ,  

”-uহার uদর (বুtূন ) হiেত িনগত হয়, িবিবধ বেণর পানীয় (মধু); যাহােত 
মানুেষর জন  রিহয়ােছ আেরাগ ।” 

ei আয়ােতর aথ িক ei য, মৗমািছর uদর থেক মধু বর হেয় আেস? আর মধু কী 
কী রাগ ভােলা করেত পাের? 
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গ.  তামােদর মেতা eকিট umত- শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-আনআম (গবািদ 
প ) 6:38 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ভূপৃে  িবচরণশীল eমন জীব নাi aথবা িনজ ডানার সাহােয  eমন কােনা পািখ uেড় না 
যাহা তামািদেগর মেতা eকিট umত (সমাজ) নয়-।” 

eখােন “ তামািদেগর মেতা eকিট umত (সমাজ) নয় “বলেত কী বুঝােনা হেয়েছ? ডঃ 
বুকাiিল uেlখ কেরেছন, eর aথ মৗমািছ। 47  

pেত েকi eকমত হেবন য, মৗমািছরা দলভুk হেয় বাস কের। িকnt মাকড়সা সmেক 
িক ei কথা বলা যােব? যৗন িমলেনর পের তা eেদর aেনক pজািতর stী মাকড়সা পুrষ 
মাকড়সােক খেয় ফেল। ei রকম umেতর সmpদায় িক আমার মেতা? আপনার মেতা? 

িসংহেদর সmেক কী বলা যায়? যুবা-িসংহ কােনা গােtর মধ  থেক বুেড়া িসংহেক 
তািড়েয় িদেয়, আেগর িসংেহর বাcা-িসংহেদর মের ফেল। eখন আমার বয়স 70 বছর, 
তেব আমার o আমার ছেলেমেয়েদর ভােগ  কী আেছ? 

ei িবষয়িট িনেয় আেলাচনা শষ করার আেগ, আসুন আমরা আবারo মৗমািছেদর কথা 
িচnা কির। মৗচােক কবল eকিট রানী মৗমািছ আেছ। সমs িমক মৗমািছ হেc, kীব। 
তাহেল পুrষ দrা্ ন সmেক কী বলা যায়? eকিট পুrষ মৗমািছ রানী মৗমািছর সােথ 
িমিলত হoয়ার পের সব পুrষ মৗমািছেক তািড়েয় দoয়া হয়। eরকম সmpদায় িক আমােদর 
মেতা? আিম তা মেন কির না। 

 ঘ. সযূ- আসুন আমরা pাথিমক যুেগ নািজল হoযা মkী সূরা আল-ফুরকান   ( কারআন) 
25:45 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“তুিম িক তামার pিতপালেকর pিত লk  কর না কীভােব িতিন ছায়া সমpসািরত কেরন? 
িতিন icা কিরেল iহােক তা িsর রািখেত পািরেতন; aনnর আিম সূযেক কিরয়ািছ iহার 
িনেদশক।”  

সূয িক ঘুের ঘুেড় ছায়ােক িনয়ntণ কের? আমােদর sুেল িশkা দoয়া হেয়িছল য, পৃিথবী 
পূব িদেক ঘুরার কারেণi পূবিদেক ছায়া লmা হয়। আর পৃিথবী ঘুরার সােথ সূয ঘুের না, দখা 
যায় য, পি ম িদেক as যােc। িবংশ শতাbীর িবjােনর jােনর সাহােয  আমরা জািন য, 
ছায়ােক িনয়ntণ করার জন  সূয ঘুের না। কারআন সিঠক তথ  তুেল ধেরিন। 

সূয সmেক িdতীয় আয়াতিট আমরা সূরা আল-কাহাফ (gহা) 18:86 আয়াত থেক নয়া 
হেয়েছ, eখােন বলা হেয়েছ,  

                                                 
47 বুকাiিল , বাiেবল, কারআন, o িবjান, পৃ া-192 
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“- চিলেত চিলেত স (জুল-কারনায়ন) যখন সূেযর asগমন sােন পঁৗিছল তখন স 
সূযেক eক পি ল জলাশেয় asগমন কিরেত দিখল-।”  

সবার আেগ আিম বলেত চাi য, oপেরর আেলাচনা aনুসাের দেখ দখা যায় য, সূয 
কখনo ডুেব না। পৃিথবী ঘুরার ফেলi রাত নেম আেস। eমনিক aেনক আধুিনক বjািনকo 
কথা বলার সমেয় সূয ডুেবেছ ei কথা বেলন। িকnt পি ল জলাশেয় সূয ডুবেল. তেব বাে  
পৃিথবী ভের যেতা। eটা eকটা বড় ভুল।  

ডঃ বুকাiিল ei সব আয়াত িনেয় আেলাচনা কেরেছন তা আমােদর pমােণর সাহােয  
িব াস করেত কােনা সাহায  কের না।  

10. মr a েল বসবাসকারী মসুলমান o মসুলমান নেভাচারীর নামাজ আদায় 

সবেশষ সমস া যা eখন বলা হেc, তা কারআেন আেলািচত হয়িন। eিট গেবর সােথ বলা 
eকিট কথা বেলi আমােদর কােছ মেন হয়। িকnt আিম মেন কির আমােদর আেলাচনার মধ  িদেয় 
আমরা ei িবষয়িট পির ারভােব বুঝেত পারেবা।  

ক. কারআেন দাবী করা হেয়েছ য, কারআন হেc সমs জগেতর আেলা o পথpদশক। তবুo 
ei কথা বলেত হয় য, মr a েল বসবাসকারী লােকরাo মুসলমান হেত পারেব না! 

“eিট সিঠক কথা নয়,” আপিন বলেবন। “ য- কu মুসলমান হেত পােরন। তঁােক কবল ঈমান 
আনেত হেব আর মুেখ কেলমা শাহাদাত পাঠ করেত হেব।”  

তাহেল আিম বলেবা, “আপিন ভুল বলেছন। মুসলমান হেল তঁােক রমজান মােস রাজা রাখেত 
হেব, আর রাজা রাখেল মr a েল gী কােল িতিন kধুায় মারা যােবন; কারণ, iফতার করার 
জন  সখােন সূয ডুেব না। কেয়ক সpাহ ধের যখন সূয ডুবার জন  তঁােক aেপkা করেত হেব, 
aথাৎ মৃতু  না হoয়া পযn তঁােক রাজা রেখi যেত হেব।” 

 “িঠক আেছ, তেব” আপিন utের বলেবন, “িতিন sকেহাম বা মkার সময় aনুসাের রাজা 
রাখেবন।” 

হঁ া, যিদo ei সmাবনা রেয়েছ, িকnt aেনক মুসলমানরা eকমত হেবন না য, ei ধরেনর 
“ মৗিলক িচnা” করা সিঠক। pিত বছর মরেkােত aিন য়তা দখা দয় য, চাndমােসর 29 না 
30 তািরেখ ঈেদর নতুন চঁাদ দখা যােব। eর সােথ জিড়ত রেয়েছ য, eকজন লাক িক aিতিরk 
eকিদন রাজা রাখেব িক রাখেব না? eর ফেল দখা যায় য, লােকরা কাথাo যাবার জন  
রেলর িটিকট সংরkণ করেত পাের না, কারণ, তারা জােননা য, কখন তােদর ঈেদর ছুিট r 

হেব? iত ািদ, iত ািদ। 
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ei সব aসুিবধা বছেরর পের বছর ধের দেখ আিম আমার eক বnুেক বেলিছলাম, “িকnt 
eখন িবংশ শতাbী, আমরা নতুন চঁাদ uঠার সময় গণনা কেরi বর করেত পাির। কন লােকরা 
তা গণনা কের না, তা করেল তা আর ei aিন য়তা থাকেত পাের না?” 

িতিন utর িদেয়িছেলন, “কারণ, কারআেন বলা হেয়েছ, “যখন তামরা কu (ব িkগতভােব) 
নতুন চঁাদ দখেব।”ei কথা বলার মধ  িদেয় িতিন ei grt তুেল ধরেলন য, মানুেষর aবশ i 
নতুন চঁাদ দখেত হেব।48 

িতuিনিশয়ার লােকরা চাnd-পি কা aনুসাের রাজা রাখেত পাের। যিদ কােনা ল াপল াnবাসী 
মুসলমান হন, e িবষেয় তঁার জন  িসdাn িনেত হেব য কখন o কীভােব িতিন রাজা রাখেবন? 

খ. ei ধরেনর িdতীয় আেরকিট সমস া হেc, সমpিত eকজন নেভাচারী- সৗিদ যুবরাজ- 
িতিন মহাশূেন  মণ কেরেছন। 200 িকিম (125 মাiল) ucতায়, pিত ঘnায় 29000 িকিম 
বেগ (18000 মাiল) গৃিথবীর কkপেথ ঘুরেত 90 িমিনট সময় লেগেছ। তাহেল িবংশ শতাbীর 

p  eখােন করা যেত পাের।  

18 িদন ধের পৃিথবীর চারিদেক মেণর সমেয় pিতিদন সূয uেঠেছ, ডুেবেছ, তাহেল কীভােব 
িতিন সূযােnর সমেয় নামাজ পেড়েছন? কারণ পৃিথবীর আকােশ লাল রংেয়র িচh যত সময় থােক 
eরi মেধ  মাগিরেবর নামাজ আদায় করেত হয়। আর কীভােব বা সi নেভাচারী মkার িদেক মুখ 
কের নামাজ আদায় কেরেছন, যিদ না সi শহেরর িদেক গিতপথ িনধািরত না হয়, নেভাযােনর 
গিতপেথর কাণo aনবরত ঘুরেব, eমনিক 4 রাকাত নামাজ আদােয়র মেধ o eিট বশ 
কেয়কবার ঘুরেব? 

সৗিদ আরেবর ধমীয় নতারা িসdাn িনেয়িছেলন য, নেভাচারী নেভাযােনর সােথ পা আটেক 
রেখ 24 ঘnার মেধ  িদেন 3 বার নামাজ পড়েবন। eিট aবশ i eকিট যুিkসংগত িসdাn। িকnt 

e-সmেক কােনা ভিবষ dাণী করা হয়িন।  

আিম eেতা সব কথা বলিছ, কারণ, ডঃ বুকাiিল দীঘ 2 পৃ া জুেড় ei িরষয়িট িনেয় 
আেলাচনা কেরেছন। িতিন psাব কেরেছন য, সূরা আল-রাহমান (আlাh র নাম িবেশষ) 55:33 
আয়ােত “যিদ” শেbর ব বহােরর dারা ভিবষ েত মহাকাশ িবজেয়র সmাবনার কধা কারআেন 
ভিবষ dাণী করা হেয়েছ।49 িকnt egেলা grtপূণ নয়, যিদ না আমরা eর সমাধান না করেত পাির 
য, কীভােব নেভাচারীরা নেভাযান ঘুরার সমেয় মkার িদেক মুখ কের নামাজ পড়েবন aথবা 

ল াপেলেnর লােকরা সময় গণনা কের রাজা রাখেবন বা নামাজ পরেবন? যিদ কu আমােদর 
ei সব ধমতttীয় pে র জবাব ভিবষ েত িদেত পােরন, তেবi কবল িতিন বলেত পােরন য, 
কারআেন ভিবষ dাণীর কথা বলা হেয়েছ। িকতাবুল মাকাdেস আমরা ei ধরেণর ভিবষ dাণীর 

িবশদ বণনা পাi, আর আমরা পরবতী aধ ােয় eসব ভিবষ dাণীর মেধ  কেয়কিট লk  করেবা। 

                                                 
48 2 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা  বাকারা 2:185 
49 বাiেবল, কারআন, o িবjান, বুকাiিল, পৃ া-167-169 



 281

কােনা ভলু নi 
 

গ) uপকথা, rপক বণনা o iিতহাস  

 

11. uপকথা - eকিট দৃ ােnর মধ  িদেয় িক নিতক িবষয় িশkা দoয়া 
হয়, না-িক কাlিনক rপকািহনী বা uপকথা বলা হয়? 

 িবjােনর িবষয় িনেয় ei aধ ােয় আেলাচনা করার সমেয় “uপকথা” িনেয় আেলাচনা করাটা 
মেন হেত পাের িঠক হয়িন। িকnt ei aংেশ eিট আেলাচনা করার কারণ হেc, িকতাবলু 
মাকাdস বা কারআেন বিণত “সিঠক iিতহাসেক” আমরা বৃহtর aেথ িবjান বলেত পাির।  

ডঃ বুকাiিল sীকার কেরেছন য, িকতাবুল মাকাdেস িবেশষভােব তৗরাত-পুরাতন িনয়ম 
কােনা সিঠক iিতহাস নয়। িকnt egেলা আসেল uপকথা আর মানুেষর কlনার ফসল। ‘িকতাবুল 
মাকাdেসর আিদ uৎস’ ei িশেরানােম িতিন 16 o 17 পৃ ায় িলেখেছন,  

“পুsাকাকাের সংকলেনর পেব িকতাবুল মাকাdস িছল ঐিতহ বাহী জনকথা, aথাৎ মানুেষর 
sৃিত িনভর কািহনী মাt। আিদেত ei ধরেনর sৃিতচারণi িছল ভাবাদশ pচােরর eকমাt 
uপায়।- 

 “i. জ ােকােবর মেত, eসব বাণী o কািহনী (শিরয়াত o রকড) পিরবার িনেয় বংশ-
পরmরায় aথবা eবাদতখানার মাধ েম s া কতৃক মেনানীত মানুেষর কথা iিতহােসর কািহনী 
বা গাথা িহেসেব চালু িছল। 

“iিতহােসর eসব কািহনী সমেয় লাকমেুখ গlকথায় পিরণত হেয়েছ। যমন যাথেমর 
গlকথা (কাজীগণ 9:7-21) যখােন বলা হেয়েছ, ”eকদা গােছরা িনেজেদর oপর aিভেষক 
করার জন  রাজার খঁােজ গল- তাহারা জলপাi, ডুমুর, আ ুর eবং কঁাটা- ঝাপেক বলল-
iত ািদ। ei pসে  i. জ ােকােবর aিভমত হেলা, “কািহনীেক সnুর কের তালার বাসনায় 
eসব বণনা টেন আনা হেয়েছ, eভােব জানা-aজানা কািহনী বিণত হেয়েছ বেট িকnt বণনার 
গিত কাথাo ব হত হয়িন।”1 

কাজীগণ িকতাব আlাh র িকতাব নয় বরং eিট eকিট কািহনীেক সুnর কের বলার জন  eসব 
বণনা টেন আনা হেয়েছ, ei কথা বলা ভুল। ী ানরা িব াস কেরন য, আlাh র oহী aনুসাের 

                                                 
1 বাiেবল, কারআন, o িবjান, বুকাiিল, পৃ া-4 
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eিট লখা হেয়েছ। কাজীগণ িকতােব ei uপকথািট রেয়েছ। eিট 1200 ী পূবােbর pকৃত ঘটনা 
তুেল ধেরেছ, য-ঘটনাgেলা িমসর থেক িহজরেতর পের কনান দশ দখেলর পের ঘেটিছল। 

i. জ ােকােবর মত aনুসাের eিট eমন eকিট সময়, য সমেয় কােনা লখা িছল না আর 
“iিতহােসর eসব কািহনী সমেয় লাকমেুখ গlকথায় পিরণত হেয়েছ।” তেব, পাঠেকরা sরণ 
করেত পােরন য, আমরা ei p  িনেয় তৃতীয় aংেশ pথম aধ ােয় আেলাচনা কেরিছ। আমরা 
দেখিছ য, কমপেk 2300 ী  পূবাb থেকi ei a েল লখার pচলন িছল। আর 1300 
ী  পূবােb, কাজীগণ িকতাব লখার 100 বছর আেগi কনান দেশ িভn ধরেনর লখা িছল। 

s তঃ িবেশষj i. জ ােকাব ei িবষেয় ভুল বেলেছন।  

eখন, আমরা আমরা তথাকিথত “uপকথা” িবষেয় সকল pস  uেlখ কের আেলাচনা করেবা, 
যােত pিতিট পাঠক তঁােদর িনজs মূল ায়ন তির করেত পােরন। 

কাজীগণ িকতােবর 6 aধ ায় aনুসাের, আlাh যায়ােশর ছেল িগিদেয়ানেক তঁার িপতার তির 
বাল দবতার কারবানগাহিট ভে  ফলার জন  hকুম িদেয়িছেলন। পের িতিন aনnকালীন আlাh 
iয়াoেয়হ eেলািহেমর নােম কারবানগাহ তির কেরিছেলন। িগিদেয়ান আlাh র hকুম aনুসাের 
তাi করেলন। পেরর িদন gােমর লােকরা eেস িগিদেয়ােনর বাবােক বলেলা,  

“ তামার ছেলেক বর কের িনেয় eেসা। তােক মরেত হেব, কারণ, স বাল দবতার 
কারবানগাহ ভংেগ ফেলেছ আর তার পােশর আেশরা খুঁিটটাo কেট ফেলেছ।’ 

 “ সi িদন িতিন িগিদেয়ােনর নাম িদেলন.’িযrbাল’ aথাৎ বাল দবতা oকালিত কrক।’ 
(কাজীগণ 30-32) 

7 o 8 aধ ােয়, কীভােব আlাh মাt 300 লাক সহ মািদয়ানীয় 100, 000 সন েদর oপর 
eমন ভয় সৃি  করেলন য, তারা মাঝ রােত পািলেয় গল আর ধু তাi না তারা eকজন 
আেরকজনেক হত া করেত লাগেলা। 

ei িবরাট জেয়র পর িগিদেয়ান তঁার িনেজর gাম a ায় িফের গেলন। সখােন িতিন আেরাo 
40 বছর বঁেচ িছেলন। তঁার aেনকgেলা stীর 70 জন ছেল িছল। আর তঁার eকজন uপstীর 
eকজন ছেল িছল। ei ছেলর নাম িছল আিবমােলক। িতিন পা বিত শহর িশিখেম বাস করেতন। 

কাজী িগিদেয়ােনর মৃতু র পর, 9 aধ ােয় বলা হেয়েছ, আিবমােলক িশিখেমর লাকেদর 
বলেলন,  

“ কানটা তােদর পেk ভােলা? িযrbােলর সtরজন ছেল তােদর শাসনকতা হেব, নািক 
eকজন লাক হেব? ভুেল যােবন না য, আিম আপনােদরi রk o মাংস।” (কাজীগণ 9:2) 

যখন িশিখেমর লােকরা ei কথা নেলা, তারা আিবমােলকেক aনুসরণ করার িসdাn িনল। 
তঁার পছেন ei সমথন পেয়,  
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“a ােত িতিন তঁার বােপর বািড়েত িগেয় তঁার সtরজন ভাiেদর pেত কেক, aথাৎ 
িযrbােলর ছেলেদর pেত কেক eকi পাথেরর oপর হত া করেলন। িকnt িযrbােলর 
সবেচেয় ছাট ছেল যাথম লুিকেয় থেক বঁেচ গল। তারপর িশিখম o বৎ-িমেlার সমs 
লাক eকt হেয় িশিখেমর থােমর কােছ eেলান গাছটার পােশ িগেয় আিবমােলকেক বাদশাহ 

করল।” (কাজীগণ 8:9:5-6) 

eরপর যাথম তাঁর uপকথািট বলেলন,  
“ যাথমেক যখন ei কথা জানােনা হেলা, স তখন গিরষীম পাহােড়র চূড়ায় uেঠ িচৎকার 

কের লাকেদর বলেলা, ”িশিখেমর লােকরা, আমার কথা নুন, তােত আlাহo আপনােদর কথা 
নেবন। 

“গােছরা সবাi eকিদন িনেজেদর জন  eকিট বাদশাহেক aিভেষক করার uেdেশ  বর 
হেলা। তারা জলপাi গাছেক বলেলা,’ তুিম আমােদর বাদশাহ হo।’ িকnt জলপাi গাছ 
বলেলা,’আমার য তেল আlাh o মানুষ সmািনত হান তা বাদ িদেয় িক আিম সমs গােছর 
oপের dলেত যাব।’ eরপর গাছgেলা ডুমুর গাছেক বলেলা, ‘তুিম আমােদর বাদশাহ হo।’ িকnt 
ডুমুর গাছ জবােব বলেলা,’ আিম আমার ei ভােলা o িমি  ফল দoয়া বাদ িদেয় িক সমs 
গােছর oপর dলেত যােবা। eরপর গাছgেলা আ রু লতােক বলেলা, ‘তুিম আমােদর বাদশাহ 
হo।’ িকnt জবােব আ রু লতা বলেলা, “আমার ফেলর রেস য আlাh o মানুষ আনn পান তা 
বাদ িদেয় িক সমs গােছর oপর dলেত যােবা?” শেষ, সব গাছgেলা কঁাটােঝাপেক 
বলেলা,’তুিম আমােদর বাদশাহ হo।’ তখন কঁাটােঝাপ তােদর বলেলা,’ যিদ সিত i তামরা 
আমােক তামােদর বাদশাহ িহেসেব aিভেষক করেত চাo, তেব তামরা eেস আমার গােছর 
ছায়ায় আ য় নাo। তা যিদ না কেরা, তেব যন কঁাটােঝাপ থেক আgন বিড়েয় eেস 
লবানেনর eরস গাছgেলা পুিড়েয় দয়।” 

“তেব নুন, আিবেমলকেক বাদশাহ কের আপনারা িক িব sতা o সততার কাজ কেরেছন? 
আপনারা িক িযrbাল o তার পিরবােরর pিত ভােলা o uপযুk ব বহার কেরেছন? আমার 
িপতা তা তঁার জীবেনর ঝঁুিক িনেয় আপনােদর জন  যুd কের মািদয়ানীয়েদর হাত থেক 
আপনােদর রkা কেরেছন।- িকnt আজ যিদ িযrbাল o তঁার পিরবােরর pিত আপনারা 
িব sা o সততার কাজ কের থােকন, তেব আিবমােলক যেনা আপনােদর আনেnর কারণ হয়, 
আর আপনারo যেনা তঁার আনেnর কারণ হান। িকnt তা যিদ আপনারা না কের থােকন তেব 
আিবমােলেকর মধ  থেক যেনা আgন বর হেয় eেস আপনােদর aথাৎ িশিখেমর o বৎ-
িমেlার লাকেদর পুিড়েয় দয়, আর আপনােদর, aথাৎ িশিখেমর o বৎ-িমেlার লাকেদর মধ  
থেকo আgন রব হেয় eেস আিবমােলকেক পুিড়েয় দয়।” (কাজীগণ 9:7-21) 

9 aধ ােয় বলা হেয়েছ, eর িতন বছর পের আিবমােলক িশিখেমর লাকেদর হত া কেরন, আর 
“তারপর শহরটা ংস কের তার oপর লবণ িছিটেয় িদেলন” কেয়কিদন পের আিবমােলকo 
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িনেজi িনহত হেয়িছেলন। eকজন মিহলা eকিট যঁাতার oপেরর পাথরটা আিবমােলেকর মাথার 
oপের ফেল িদেল িতিন মারাtকভােব আহত হেয় পের মারা যান (কাজীগণ 9:45-57)। 

eখন ei uপকথািটেক িক iিতহােসর eসব কািহনী সমেয় লাকমেুখ গlকথায় পিরণত 
হেয়েছ” ei কথা িক বলা যায়? 

লারoজীর aিভধােন uপকথার সংjা দoয়া হেয়েছ, uপকথা হেc,  

ক. ভূিমকা, rপক বণনা, সাধারণত আয়াতgেলােত দখা যায়। eখােন কািহনীর আড়ােল নীিত 
লুিকেয় থােক। 

খ. eকিট িমেথ  বণনা, কাlিনক।2 

s তi যাথম য দৃ াnিট বেলেছন তােত aবশ i নীিতিশkা রেয়েছ। সুতরাং, আমােদর 
pথম সংjা aনুসাের eিট eকিট uপকথা। িকnt iিতহােসর eসব কািহনী সমেয় লাকমেুখ 
গlকথায় পিরণত হেয়েছ” ei কথা বলা যায় না। iিতহােসর মেধ  uপকথা থাকেত পাের, তেব 
তা aবশ i iিতহাস থেক আলাদা।  

তেব, যখন ডঃ বুকাiিল i, জ ােকােবর udৃিত িদেয় ei শbিট ব বহার কেরন, আর তৗরাত- 
পুরাতন িনয়মেক রানােlর গান বেলেছন, তখন িতিন uপকথার িdতীয় aথিট ব বহার কেরেছন। 
িতিন দাবী কেরেছন, eসব বণনার আসেল কােনা ঐিতহািসক সত  নi। িতিন তা বলেত পােরন, 
কারণ, তঁার কথা পরীkা কের দখার জন  iuেরােপ খুব কম পাঠেকর কােছi িকতাবুল মাকাdস 
রেয়েছ। িকnt আমােদর সামেন কািহনীটা থাকায় eিট s  য, িগিদেয়ােনর ছাট ছেল যাথম 
eকিট দৃ ােnর মধ  িদেয় তঁােদর বুঝােত চেয়েছন, যারা তঁার ভাiেদরেক খুন কেরেছন, তারা 
সবাi eকজন আেরকজেনর হােত মরেব। ei uপকথািটেক rপকথা বলা হেc eকিট বড় ভুল।  

ei কািহনীর ঐিতহািসক সত  পুরাতttীয় আিব ােরর dারা pমািণত হেয়েছ। িমসীগােনর 
বিরেয়ন িসpংস-eর enুস িব িবদ ালেয়র পুরাতেttর eকজন aধ াপক ড. িসগ াiড eiচ হণ 

1968 সােল িলেখেছন,  

 “িশিখেমর পুরাtীয় আিব ার সmেক eকিট আিম আমার ব িkগত মnেব  বলেত চাi, 
কারণ, আিম সi খননকােজ aংশ িনেয়িছলাম। িশিখেম 1960 সােল আমােদর খনন কােজর 
ফেল শহরিট eবং 12 শতাbীেত ংস হoয়া বাল দবতার মিnর আিব ার করা হয়। eিট 
eেকবােরi সi সমেয়র ঘটনা য সমেয় িকতাবুল মাকাdেস uেlিখত িগিদেয়ােনর ছেল 
আিবমােলেকর শহরিট ংস করার সময়িটর সােথ িমেল যায়।” 

পুরাতttীয় pমাণ িহেসেব pায় 1150 ী পূবােbর তজসপেtর ভাংগা টুকরা পাoয়া 
িগেয়িছল। ei dেটা সময়কাল যা আমরা eকিট িকতাবুল মাকাdস থেক পেয়িছ। আর আমরা 
িdতীয় সাkী িহেসেব আমরা পুরাতttীয় pমাণ থেক তথ  পেয়িছ।3 

                                                 
2 আিম ফরাসী ভাষায় স া িদেয়িছ, কারণ, ডঃ  কুকাiিলর জন  ei ফরাসী ভাষায় aথ দয়া হেলা বুেঝন। 
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কারআেনর ঐিতহািসক িববরণী? uপকথা? বাদশা সুলায়মান o সাবা 
দেশর রানীর কািহনীঃ 

মধ  মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা আল-নমল (িপিপিলকা) 27:15-44 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আিম aবশ i দাuদ o সুলায়মানেক jান দান কিরয়ািছলাম eবং তাহারা বিলয়ািছল, 
‘pশংসা আlাh র িযিন আমািদগেক তঁাহার বh মুিমন বাnােদর oপর t িদয়ােছন।’ 
সুলায়মান হiয়ািছল দাuেদর utরািধকারী eবং স বিলয়ািছল,’ হ মানুষ! আমােক িবহংগকুেলর 
ভাষা িশkা দoয়া হiয়ােছ, iহা aবশ i সুs  aনুgহ।’ সুলায়মােনর সmেুখ সমেবত করা 
হiল তঁাহার বািহনীেক-িজ n, মানুষ o িবহংগকুলেক eবং uহািদগেক িবন s করা হiল িবিভn 
বুেহ । যখন uহারা িপিপলীকা aধুিষ ত uপত কায় পঁৗিছল, তখন িপপীিলকা বিলল,’ হ 
িপপীিলকা বািহনী! তামরা তামািদেগর গৃেহ pেবশ কেরা, যন সুলায়মান eবং তঁাহার বািহনী 
তাহািদেগর ajাতসাের তামািদগেক পদতেল িপিষয়া না ফেল।’  

সুলায়মান uহার uিtেত মৃdহাস  কিরল eবং বিলল, “ হ আমার pিতপালক! তুিম আমােক 
সামথ দাo যাহােত আিম তামার pিত তামার pিত কৃতjতা pকাশ কিরেত পাির, আমার pিত 
o আমার িপতামাতার pিত তুিম য aনুgহ কিরয়াছ তাহার জন  eবং যাহােত আিম সৎ কায 
কিরেত পাির, যাহা তুিম পছn কর eবং তামার aনুgেহ আমােক তামার সৎকমপরায়ন 
বাnািদেগর ণীভুk কর।’ 

সুলায়মান িবহংগকুেলর সnান লiল eবং বিলল,’ব াপার িক, hd hদেক দিখেতিছ না য! স 
aনুপিsত না িক? ‘ স uপযুk কারণ না দশাiেল আিম aবশ i uহােক কিঠন শািs িদব aথবা 
যবাহ কিরব।’ aনিতিবলেm hd hদ আিসয়া পিড়ল eবং বিলল,’ আপিন যাহা aবগত নেহন আিম 
তাহা aবগত হiয়ািছ eবং ‘সাবা’ হiেত সুিনি ত সংবাদ লiয়া আিসয়ািছ। 

‘আিম eক নারীেক দিখলাম uহািদেগর oপর রাজt কিরেতেছ। তাহােক সকল িকছু হiেত 
দoয়া হiয়ােছ eবং তাহার আেছ eক িবরাট িসংহাসন। ‘আিম তাহােক o তাহার সmpদায়েক 
দিখলাম তাহারা আlাh র পিরবেত সূযেক িসj দা কিরেতেছ। শয়তান uহািদেগর কাযাবলী 

uহািদেগর িনকট শাভন কিরয়ােছ eবং uহািদগেক সৎপথ হiেত িনবৃt কিরয়ােছ, ফেল uহারা 
সৎপথ পায় না; ‘িনবৃt কিরয়ােছ eiজন  য, uহারা যন িসj দা না কের আlাh ক িযিন 
আকাশমnলী o পৃিথবীর লুkািয়ত বstেক pকাশ কেরন, িযিন জােনন, যাহা তামরা গাপন কেরা 
o যাহা তামরা ব k কেরা। ‘আlাh িতিন ব িতত কােনা iলাহ নাi. িতিন মহা আরেশর 
aিধপিত।’ 

সুলায়মান বিলল,’আিম দিখব তুিম িক সত  বিলয়াছ, না তুিম িমথ াবাদী। তুিম যাo আমার 
ei পt লiয়া eবং iহা তাহািদেগর িনকট aপণ কর; aতঃপর তাহািদেগর িনকট হiেত সিরয়া 
থািকo eবং লk  কিরo তাহােদর pিতিkয়া কী?’ 

                                                                                                                      
3 Recent Illumination of the Old Testament, Christianity Today, June 21, 1968, p 15. 
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সi নারী বিলল,’ হ পািরষদবগ! আমােক eক সmািনত পt দoয়া হiয়ােছ; ‘iহা 
সুলায়মােসর িনকট হiেত eবং iহা eiঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আlাh র নােম. ‘aহিমকা বেশ 
আমােক aমান  কিরo না, eবং আনুগত  sীকার কিরয়া আমার িনকট uপিsত হo।’ 

সi নারী বিলল,’ হ পািরষদবগ! আমার ei সমস ায় তামািদেগর aিভমত দাo। আিম 
যাহা িসdাn কির তাহা তা তামািদেগর uপিsিতেতi কির।’ uহারা বিলল,’আমরা তা 
শিkশালী o কেঠার যাdা; তেব িসdাn gহেণর kমতা আপনারi, আপিন যাহা আেদশ 
কিরেবন তাহা আপিন ভািবয়া দখুন।’ স বিলল,’রাজা-বাদশাহরা যখন কােনা জনপেদ pেবশ 
কের তখন uহােক িবপদgs কিরয়া দয় eবং তথাকার মযাদাবান ব িkিদগেক aপদs কের; 
iহারাo eirপi কিরেব; আিম তাহািদেগর িনকট uপেঢৗকন পাঠাiেতিছ, দিখ, দূেতরা কী 
লiয়া িফিরয়া আেস?’ 

দূত সুলায়মােনর িনকট আিসেল সুলায়মান বিলল. ‘ তামরা িক আমােক ধন-সmদ িদয়া 
সাহায  কিরেতছ? আlাh আমােক যাহা িদয়ােছন, তাহা তামািদগেক যাহা িদয়ােছন, তাহা হiেত 
uৎকৃ  aথচ তামরা তামািদেগর uপেঢৗকন লiয়া uৎফুl বাধ কিরেতছ। 

‘uহািদেগর িনকট িফিরয়া যাo, আিম aবশ i uহািদেগর িবrেd লiয়া আিসব eক 
সন বািহনী যাহার মুকােবলা কিরবার শিk uহািদেগর নাi। আিম aবশ i uহািদগেক তথা 

হiেত বিহ ার কিরব লাি তভােব eবং uহারা হiেব aবনিমত।’ 

সুলায়মান আেরা বিলল,’ হ আমার পািরষদবগ! তাহারা আtসমপণ কিরয়া আমার িনকট 
আিসবার পূেব তামািদেগর মেধ  ক তাহার িসংহাসন আমার িনকট লiয়া আিসেব?’ eক 
শিkশালী িজn বিলল, ‘আপিন আপনার sান হiেত uিঠবার পূেব আিম uহা আিনয়া িদব eবং 
ei ব াপাের আিম aবশ i kমতাবান, িব s।’ 

িকতােবর jান যাহার িছল, স বিলল,’আপিন চkুর পলক ফিলবার পূেবi আিম uহা 
আপনােক আিনয়া িদব।’ সুলায়মান যখন uহা সmেুখ রিkত aবsায় দিখল তখন স 
বিলল,’iহা আমার pিতপালেকর aনুgহ, যাহােত িতিন আমােক পরীkা কিরেত পােরন. আিম 
কৃতj না aকৃতj। য কৃতjতা pকাশ কের স তাহা কের িনেজর কল ােনর জন  eবং য 
aকৃতj, স জািনয়া রাখুক য, আমার pিতপালক aভাবমুk, মহানুভব।’ 

সুলায়মান বিলল,’তাহার িসংহাসেনর আকৃিত বদলাiয়া দাo; দিখ স সিঠক িদশা পাiেতেছ 
- না স িব াnিদেগর শািমল হয়?’ সi নারী যখন আিসল, তখন তাহােক িজjাসা করা 
হiল.’ তামার িসংহাসন িক eirপi?’ স বিলল,’ iহা তা যন uহাi।’ আমািদগেক 
iিতপূেবi pকৃত jান দান করা হiয়ােছ eবং আমরা আtসমপণo কিরয়ািছ। আlাh র পিরবেত 
স যাহার পূজা কিরত তাহাi তাহােক সত  হiেত িনবৃt কিরয়ািছল, স িছল কািফর সমpদােয়র 

anভূk। তাহােক বলা হiল,’ei pাসােদ pেবশ কর।’ যখন স uহা দিখল তখন স uহােক 
eক গভীর জলাশয় মেন কিরল eবং স তাহার uভয় ‘স াক’ aনাবৃত কিরল। সুলায়মান বিলল, 
‘iহা তা সূ◌ূk sিটক মিnত pাসাদ।’ সi নারী বিলল,’ হ আমার pিতপালক! আিম তা 
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িনেজর pিত জুলুম কিরয়ািছলাম, আিম সুলায়মােনর সিহত জগতসমূেহর pিতপালক আlাh র 
িনকট আtসমপণ কিরেতিছ।  

ei িববরণীেত যখন কথা বলা পািখ, কথা বলা িপপীিলকা, eক শিkশালী িজn, “ চােখর 
পলেক িসংহাসন িনেয় আসা” সmেক আমরা কী বলেবা? 

হািমdlাহ ei আয়াতgেলােত বিণত “iফিরত” সmেক িটকায় িলেখেছন, “e হেc eক 
ধরেনর মn শয়তান যা aেনক গl কািহনী ত দখা যায়।” (িবেশেষ র মেতা নয়, ফরাসী িবেশষণ 
“fabuleux” যা আিম “uপকথা” বেল aনুবাদ কেরিছ। ei শেbর eকমাt aথ হেc, ভান 
করা, কাlিনক, rপকথা, Asাভািবক) 

হজরত সুলায়মান o aন ান  pাণী o পািখ সmেক িকতাবুল মাকাdেস কী বলা হেয়েছ,  

 “িতিন লবানেনর eরস গাছ থেক r কের দoয়ােলর গােয় জnােনা িহেস াপ গাছ পযn 
সমs গােছর বণনা কেরেছন। িতিন জীব-জnt, পািখ, বেুক-হাঁটা pাণী o মােছরo বণনা 
কেরেছন। dিনয়ার য সব বাদশাহরা সুলায়মােনর jােনর িবষয় েনিছেলন তঁারা তঁার jানপূণ 
কথা নবার জন  লাকেদর পািঠেয় িদেতন। (1 বাদশাহনামা 4:33-34ক) 

তবুo L'Homme, D'Ou Vient-il বiেয় ডঃ বুকাiিল uেlখ কেরেছন,  

 “eর সােথ আরo বলা যায় য, মানুেষর কােছ বাতা পঁৗছােনার সময় থেক আিম 
কারআেনর কােনা আয়ােত কােনা uপকথা, কুসংsােরর পেরাk uেlখo দিখিন, যভােব 

আমরা িকতাবুল মাকাdেস দেখিছ, সখােন লখকেদর কলম তােদর iিতহােসর ঘটনাবhল 
সমেয়র ভাষায় বণনা কেরেছ। 4 

মুসলমান পাঠেকরা ei িববরণীেক ক ণীেত রাখেত পােরন, aথৎ eকিট uপকথার মেধ  
eকিট নীিত-িশkা রেয়েছ। িকnt eিট কারআেন আেছ বেল মেন হয় না। eিট সত  য, সখােন 
িকছু নীিতকথা আেছ। িকnt আেলাচনা o তথ  যা-কািহনীেত আেছ, আর কারআেনর কািহনীর আেগ 
o পছেন যভােব বণনা করা হেয়েছ, egেলা eখােন iিতহােসর সত  ঘটনা তুেল ধেরেছ। 

হজরত সুলায়মান o সাবা দেশর রানীর কািহনীর আেগ ei সূরায় “জলn ঝঁােপর” কােছ 
হজরত মূসা (আঃ)-eর কািহনী বলা হেয়েছ। কারআেনর aন ান  আয়ােতo ei সত  কািহনী বলা 
হেয়েছ। আর সামুেদ যাoয়ার িবষেয় নবী হজরত সািলেহর আর হজরত লূত তঁার লাকেদর সােথ 
কথা বলার িবষয়িট, হজরত সুলায়মান o সাবা দেশর রানীর কািহনী বলার পর পরi বলা হেয়েছ। 
eিট eখােন o কারআেনর aন ান  জায়গায় সত  iিতহাস িহেসেব বলা হেয়েছ। 

আেরা বলা যায় য, 59-66 আয়ােত আlাh য মহান তার pমাণ, pকৃিতর মধ  িদেয় পাoয়া 
যায় ei কথা aেনকবার বলা হেয়েছ। eকiসােথ dেটা পািনর মেধ  “anরাল” থাকার কথাo 

                                                 
4 Bucaille, L'Homme, p 161. 
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uেlখ করা যায়। ডঃ বুকাiিল o ড. টিক uভেয়i aত n আgেহর সােথ ei িবষয়িটেক 
কারআেন আধুিনক িবjােনর ভিবষ dাণী করা হেয়েছ বেল pমাণ করেত চেয়েছন। 

আমরা oপের যাথেমর কািহনী পেড়িছ, সখােন সtরজন ভাiেয়র হত া o পের গােছর দৃ াn 
কািহনীর মেধ  eকিট s  িবভাগ লk  করা যায়। িতিন o তঁার াতারা জানেতন য, িতিন eকিট 
দৃ াn কািহনী বলেছন, যার মেধ  eকিট নীিত-কথা রেয়েছ। িকnt iিতহােসর dেটা িববরণীর 
মাঝখােন কােনা িবভাগ সৃি  না কেরi কারআেন বাদশাহ সুলায়মােনর কািহনীর sান দoয়া 
হেয়েছ। 

eছাড়াo আেরা বলা যায় য, যেহতু ডঃ বুকাiিল িবকাবুল মাকাdেসর uৎস খঁুেজ বর করার 
জন  eেতা মেনােযাগী িছেলন, aবশ i তঁােক p  করা যায়, কন িতিন কারআেনর uৎস খুঁজার 
জন  eেতা আgহী িছেলন না? িতিন e সmেক aেনক দরকারী বi খঁুেজ পেতন, যমন, ডblo . 
eসিট, kয়ার-িটসেডল eর লখা িদ সােসস aব iসলাম। ei বiেয় িযিন দিখেয়েছন বাদশাহ 
সুলায়মােনর ei কািহনীটা ihদীরা জানেতন আর ei কািহনীিট eে েরর িdতীয় তাগম বiেয় 
রেয়েছ। তাগেম বণনা করা হেয়েছ য, মানুেষর চুেলর মেতা রানীর পা িছল। আর ei তথ িট, 
কারআেন পাoয়া যায় না, তেব আরািয়শ আল-মাজািলস নামক মুসিলম হািদেস রেয়েছ।5  

বাদশাহ সলুায়মােনর মতৃু  

বাদশাহ সুলায়মােনর মৃতু  সmেক eখােন কারআেনর আেরকিট aংশ আমােদর িবেবচনা করা 
pেয়াজন। eিট pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা সাবা ( দশ িবেশষ) 34:12-14 আয়ােত 
বলা হেয়েছ। eখােন বলা হেয়েছ,  

“আিম সুলায়মােনর জন - গিলত তােmর eক psবন pবািহত কিরয়ািছলাম। আlাh র 
aনুমিতkেম িজnিদেগর কতক তাহার সmেুখ (বায়না iয়াদা  িহ ) কাজ কিরত। 
uহািদেগর মেধ  য আমার িনেদশ aমান  কের তাহােক আিম জলn aিg-শািs আsাদন 

করাiব- uহারা সুলায়মােনর icানুযায়ী কাজ কিরত- যখন আিম সুলায়মােনর মৃতু  
ঘটাiলাম তখন িজnিদগেক জানাiল কবল মািটর পাকা যাহা সুলায়মােনর লািঠ খাiেতিছল।” 

যখন সুলায়মান পিড়য়া গল তখন িজেnরা বুিঝেত পািরল য, uহারা যিদ aদৃশ  িবষয় aবগত 
থািকত তাহা হiেল uহারা লা নাদায়ক শািsেত (কােজ) আবd থািকত না। 

eখােন আমরা মহান বাদশাহ সুলায়মান সmেক জানেত পাির য, িতিন তঁার লািঠর oপর ঝঁুেক 
থেক jীনেদর কাজ দখােশানা করিছেলন। কােজর পিদশক বা oভারিশয়ার যমন রাsা 
মরামতরত eকদল িমেকর কাজ দখােশানা কেরন, িতিনo তমিন িজnেদর কাজ দখােশানা 

করিছেলন। িতিন লািঠর oপর ঝঁুেক পেড় মারা িগেয়িছেলন। য-চাকর তঁােক খাবার িদেতা স 

                                                 
5 oপের uেlিখত আয়াত দখুন, T. & T. Clark, 38 George St. Edinburgh, reprinted Birmingham Bible Instit. 
Press, Birmingham, p. 24-29. 
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জানেত পারেলা না, য সনাপিত hকুম নবার জন  তঁার কােছ আেসন, িতিনo জানেত পারেলন 
না। তঁার পািরষেদরo কu না, eমনিক hd  hd  পািখo তার মেনােযাগ আকষণ করেত পারেলা না, 
কবল eকিট মািটর পাকাi যখন লািঠিট খেয় শষ করেলা, তখনi িতিন মািটেত পেড় 
গেলন!?!?  

যিদ ei গlিট িকতাবুল মাকাdেস থাকত তেব ডঃ বুকাiিল কী বলেতন? িতিন ei 
আয়াতেক বলেতন eক "phantasmagoria",6 য পাঠেকর হােতর কােছ aিভধান নi, 
তােদর জন  বলিছ, eর aথ হেc, “eক ধরেনর িনরnর মায়া aথবা মেন হেত পাের pতারণা, 
যভােব sp বা কlনার মধ  িদেয় সৃি  হয়।”7 

 আবারo আমরা aবশ i p  করেবা, “ei ঘটনা সmেক িকতাবুল মাকাdেস কী বলা 
হেয়েছ? 1 বাদশাহনামা 5:15-16 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “সুলায়মােনর aধীেন িছল সtর হাজার ভারবহনকারী লাক o পাহােড় পাথর কাটবার জন  
আিশ হাজার লাক। তােদর কােজর দখােশানা করার জন  িতন হাজার িতনেশা কমচারী িছল।” 

সবেচেয় বড় সমস া হেলা, যিদo বলেত, eখােন আlাh র কথা বলা হেয়েছ। সবশিkমান, 
আসমান o dিনয়া o eর মােঝ যা িকছু আেছ সব িকছুর সৃি কতা আlাh িক jীনেদর বাকা 
বািনেয় কাজ করােবন? 

eিট হেc সi সব pে র মেধ  eকিট, যা ঈসা মসীেহর kুেশর মৃতু বরণ সmেক আমােদর 
মেন আেস। eকজন মহান o শিkশালী আlাহ-িযিন সত - িতিন eমনিক কাজ করেবন, যােত 
তােদর কােছ মেন হেয়িছল, ঈসা মসীহেক kুেশ দoয়া হয়িন। আসেলi িক তঁােক kুেশ দoয়া 
হয়িন?  

2 বা 3 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আিল iমরান (iমরােনর পিরবার) 3:52-53 আয়ােত 
বলা হেয়েছ, ঈসা মসীেহর হাoয়ারীরা তঁার oপর ঈমান eেনিছেলন। তারপর 54 আয়ােত আেরা 
বলা হেয়েছ,  

“eবং তাহারা চkাn (মাকাr א ) কিরয়ািছল, আlাh o কৗশল (মাকারা ) 
কিরয়ািছেলন, আlাh কৗ লীেদর  (খাiর আল-মািকরীন א )।” 

ei কৗ িল (মািকর  খুবi শিkশালী শb। ei শbিট oেয়েহর o আেbল নূর (א
বেলেছন, ”pতারক, ধূত, কূটেকৗ লী।8 আরবী-আরবী মনিজদ aিভধােন eেক বলা হেয়েছ, 
“খুদা'আ א ” যার aথ আেগ য aথ বলা হেয়েছ, সi aখgেলার মেতাi hবুh eক। 

                                                 
6 বাiেবল, কারআন o িবjান,  ডঃ বুকাiিল, ফরাসী সং রণ- পৃ া-239 
7 The American College Dictionary, Random House, New York, 1951. 
8 Wehr, oপের uেlিখত বi, পৃ া-917  
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iি ল শরীফ aনুসাের ihদী নতারা ঈসা মসীহেক গাপেন ধরার জন  পিরকlনা 
কেরিছেলন, যােত কােনা িবেdাহ না হয়। িকnt আlাh কন তােদরেক ei ধরেণর িচnা করেত 
িদেলন যন তারা সফল হেত পাের eবং ঈসা মসীহেক গাপেন ধরেত পাের। আর eভােব আlাh 
িনেজেক সবােপkা কৗ িল বেল পিরচয় িদেলন? eর ফেল ঈসা মসীেহর ঘিন  হাoয়ারীরা 
pতািরত হেলন- eসব হoযারীেদর সmেক কারআেন বলা হেয়েছ, তঁারা ঈসা মসীেহর oপর 
ঈমান eেনিছেলন। eিট িক আসেলi সত  হেত পাের য, আlাh র পেk eমন ধরেণর pতারণা 
করা সmব? 

হজরত মিথর “aিব াস ” বণনা 
 ডঃ বুকাiিল তঁার বiেয়র 9 89 পৃ ায় চার iি ল, uৎস o iিতহাস’ aধ ােয় িলেখেছন,9  

 “মিথ-িলিখত সুসমাচােরi সবেচেয় uেlখেযাগ  o aসmব ঘটনার িববরণ লখা হেয়েছ।”  

আসুন , আমরা দিখ িতিন যসব আয়াতেক“ aসmব ঘটনা ” বেলেছন , তার মধ  থেক eকিট 
aংশ িনেয় দিখ। মিথ িলিখত iি ল 27:50-53 আয়ােত বলা হেয়েছ ,  

 “ঈসা আবার জাের িচৎকার করার পের pাণত াগ করেলন। তখন বায়তুল মাকাdেসর 
পদাটা oপর থেক নীচ পযn িচের dভাগ হেয় গল; আর ভূিমকm হেলা o বড়-বড় পাথর 
ফেট গল। কতgেলা কবর খুেল গল eবং আlাh র য বাnারা iেnকাল কেরিছেলন, তঁােদর 

aেনেকর দহ জীিবত হেয় uঠেলা। তঁারা কবর থেক বর হেয় আসেলন eবং ঈসা মৃতু  থেক 
জীিবত হেয় uঠার পর পিবt শহেরর মেধ  গেলন। তঁারা সখােন aেনকেক দখা িদেলন।” 

e সmেক ডঃ বকুাiিলর aিভেযাগ কী? সবার আেগ, তঁার কথা হেলা, “ei বণনা aন  কােনা 
সুখবর িকতােব নi”। aথাৎ eিট কবল eকবারi পাoয়া যায়। তাহেল eিট aবশ i 
কারআেনর জন o সত  হের য, কারআেন কবল eকিট সরােতiূ  বলা হেয়েছ য, ঈসা মসীh  

মারা যানিন।  

িdতীয়তঃ িতিন বেলেছন, ”eিট িব াস করা সিত  কিঠন য, ”ঈসা মসীেহর মৃতু র সমেয় 
পিবt লাকেদর মৃতেদহ কীভােব জীিবত হেয়িছল (সুখবর িসপারার বণনা aনুসাের ঈসা মসীেহর 
মৃতু  ঘেটিছল kবাের (সাbাত বা িব ামবােরর pাkােল) eবং কীভােবi বা সi জীিবত 
দহgেলা ঈসা মসীেহর পুনrtােনর পর (রিববাের) কবর থেক বিরেয় eেলা।” 

আমরা আর কী বলেবা? আিম বিল য, যিদ ei আয়াতgেলা আমােদর মেন pভাব ফেল 
আমরা aবশ i eর লখকেক সেnেহর সুিবধা দব। আিম িনি ত কেরi বলেত পাির য, িতিন 

                                                 
9 বাiেবল, কারআন o িবjান,  ডঃ বুকাiিল, ফরাসী সং রণ- পৃ া-61-62 
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আমােদর ei কথা বুঝাবার জন  লেখনিন য, যঁারা মৃতু  থেক জীিবত হেয়িছেলন, তঁারা kবার 
থেক রিববােরর ভার পযn ঠাnা কবের বেস কঁাপিছেলন। 

আিম িনি ত য, িতিন পাঠকেদর ei কথা বুঝাবার জন  িলেখেছন য, kবার িদন কবর 
খুেল িগেয়িছল। আর রিববার ভাের eকi সমেয় eকi সােথ মসীেহর পুনrtােনর aংশ িহেসেব 
aন ান  পিবt লােকরা জীিবত হেয়িছেলন। 

তেব, বাদশাহ সুলায়মােনর কথা-বলা-পািখ o িজnেদর iফিরেতর সােথ, aথবা লািঠর oপের 
ঝঁুেক থাকা বাদশা সুলায়মােনর মৃতেদেহর সােথ তুলনা করেল, িকতাবুল মাকাdেসর ei বণনা 
িবংশ শতাbীর pkাপেট eকিট মুkার মেতা মেন হেব, আর eিট uেlখ না করাটা ডঃ বুকাiিলর 
জন  aমযাদাকর হেয়েছ। 

সত  কথা হেলা ei য, তৗরাত-পুরাতন িনয়ম o iি ল-নতুন িনয়েম uেlিখত ভিবষ dাণী 
লখকেদর o াতােদর সংsৃিত aনুসাের করা হেয়িছল eবং পাক-rh পুরাতন িনয়েমর নবীেদর 

o ঈসা মসীেহর সাহাবীেদর adুত হাস কর rপকথার ধারণা, gীক, রামীয় o বিবিলনীয়েদব বh 
আlাh মতবাদ বা িশরেকর িবষয় iি ল শরীেফ িলখেত বাধা িদেয়েছন। 

uপসংহার 
আমরা ei aধ ােয় দেখিছ য, ডঃ বুকাiিল aন ান  লখকরা কারআেনর িবিভn aসংগিত 

িমল করার জন  িনজs “pাথিমক aনুমান বা basic assumption তির কেরেছন। ডঃ বুকাiিলর 
মেতা আমরা যারা তৗরাত-পুরাতন িনয়ম o iি ল-নতুন িনয়ম ভােলাবািস আমােদরেকo aবশ i 
ei ধরেনর “pাথিমক aনুমান বা basic assumption তির করার sাধীনZv িদেত হেব।  

ী ানরা যখন বেল য, হযরত মিথ িলিখত সুখবের দoয়া ঈসা মসীেহর বংশতািলকা হযরত 
iuসুেফর বংশ aনুসাের আর হযরত লূক িলিখত সুখবের হযরত ঈসা মসীেহর বংশতািলকা তঁার 
মা িবিব মিরয়েমর বংশতািলকা aনুসাের লখা হেয়েছ. তখন pিতিট পাঠক বলেত পােরন য, আিম 
ei pমাণ িব াস কির না। িকnt ডঃ বুকাiিলর জন  eিট সিঠক নয় য, ী ানরা ei ধরেনর 
সমস া সমাধােনর জন  eকi ধরেনর pাথিমক aনুিমত িবষয় (basic assumption) তির 
কেরেছন, যখন িতিন ী ানেদর িবrেd aিভেযাগ কেরন য, তারা eকgেয় রকেমর anভােব 
গড়িমল দূর করার জন  ei পdিত ব বহার কেরন। aথচ িতিন তঁার গাটা বi জুেড়i eরকম 
aেনক pাথিমক aনমুান বা basic assumption িনেজi তির কেরেছন। 

eছাড়াo িতিন ী ানেদর িবrেd ei দাষােরাপ কেরেছন য, তঁারা য সমস ায় আেছন, ei 
কথািট তঁারা sীকার করেত চান না। ঐিতহািসকভােবi তঁার ei aিভেযাগ সত  নয়। ঈসা মসীেহর 
বেহে t আেরাহেনর 300 বছেরর মেধ i আেলম iuসুিবয়াস-eকজন ী ান িবশপ িযিন 

প ােল াiেন বাস করেতন- pাথিমক জামােতর iিতহাস রচনা কেরেছন, িতিন িকnt ei সমস ািট 
uেlখ কের oপের বিণত uপােয় সমাধােনর জন  পরামশ িদেয়েছন। 
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আর যখন ডঃ বুকাiিল eকিট বড় সত  তথ  তুেল ধের বেলেছন য, িতিন মূল ভাষায় 
কারআনেক পেড় সিঠকভােব বুঝার জন  আরবী িশেখেছন, তেব িতিন aবশ i সূরা আল-আন-

কাবুত (মাকড়শা) 29:14 আয়াত পেড়েছন, eখােন বলা হেয়েছ,  

 “আিম তা নূহেক তাহার সমpদােয়র িনকট pরণ কিরয়ািছলাম। স uহািদেগর মেধ  
aবsান কিরয়ািছল প াশ কম হাজার বৎসর--।” 

তাহেল িকেসর িভিtেত িতিন িলখেছন য,  

“ য- কu জােন য, িকতাবুল মাকাdেসর বংশতািলকা হযরত ibািহম থেক ধরা হয়। 
হযরত আদম পযn ধরেল হযরত ibািহেমর 19তম পূবপুrষ িছেলন হযরত মুতাoশােলহ। 
িতিন aিব াস  রকম হায়াত পেয়িছেলন। িতিন 969 বছর বঁেচিছেলন-।”10 

aবশ i, যিদ িকতাবুল মাকাdেস বিণত “969” বছর aিব াস  হয়, তেব, কারআেনর 
জন o “950 বছর” aিব াস , যিদ কারআেনর জন  “950 বছর” িব াসেযাগ  মেন হয়, তেব 
িকতাবুল মাকাdেসর জন  “969” বছরo িব াসেযাগ  হেব। আমােদর eকi পাlায় dেটা 
িকতাবেকi oজন করেত হেব। 

iংেরজীেত eকিট pবাদ আেছ,  

What is good for the goose is also good for the gander. (“রাজহংসীেদর 
জন  যা ভােলা, তা রাজহঁােসর জন o ভােলা”) 

তবু হযরত আদম থেক r করা বংশতািলকার মেধ  সমস া রেয়i যােc। eিট eমন eক 
সমস া যার কােনা সেnাষজনক সমাধােনর কােনা psাব করা হয়িন। “ রিভিলসন ডাস aিরিজন” 
বiেয় হনরী bকার ei সমস ার সেnাষজনক সমাধােনর জন  িতন পৃ া জুেড় চারিট সmাব  utর 
িদেয়েছন। শেষ িতিন িলেখেছন, ”eেদর সবgেলার মেধ  aসুিবধা রেয়েছ, সুতরাং, সমস ািট 
রেয়i গল।”11  

তৗরাত o iি েলর iিতহােসর সমথেনর জন  সমs পুরাতttীয় pমাণgেলা, আর ঈসা 
মসীেহর aেনক মােজজা, আর ভিবষ dাণীর পূণতা- সুখবর য সত  egেলা িনঃসেnেহ তার পেk 
পযাp pমাণ। আমােদর আেরা ধয ধের aেপkা করেত হেব আর ভিবষ েতর আেরা aেনক 
গেবষণা o আিব ার লk  করেত হেব। 1947 সেন কui ভাবেত পােরিন য, 1948 সেন আমরা 
লবীয় িকতােবর aনুিলিপর aংশিবেশষ আিব ার করেত পারেবা, য aনুিলিপgেলা ঈসা মসীh  

যখন ei পৃিথবীেত চলােফরা কেরেছন, তারo 200 বছর আেগ লখা হেয়িছল। িঠক আমােদর 
হােত য- তৗরাত আেছ, তার সােথ ei aনুিলিপর aংশিবেশেষর hবুh িমল রেয়েছ। eিট 
s ভােব দথায় য, তoরােতর কােনা পিরবতন হয়িন। 

                                                 
10 Bucaille, L'Homme, p 153. 
11 oপের uেlিখত বi, পৃ া-228-230  
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pথম aধ ায় 

আlাh র সিৃ kমতার pমাণ o কারআন aনসুাের oহী যাঁচাi করার 
পdিত 

আমার মেতা aেনেকi যঁারা তৗরাত, জবুর শরীফ o iি ল শরীফেক ভােলাবােসন, তঁােদর 
জন  eিট বুঝা কিঠন য, ডঃ বুকাiিল কীভােব দাবী করেত পােরন য, িকতাবুল মাকাdেস 
আlাh র সৃি  kমতার oপর grt দoয়া হয়িন। aথচ আকাশ o আকাশমnলীর কথা 75 
বােররo বশী কবল হজরত দাuেদর oপর নািজল হoয়া িকতাব যবুর শরীেফ রেয়েছ। 

eেদর মেধ  আlাh র সৃি কাজ বণনা করার পাশাপািশ aেনক কািব ক বণনায় বলা হেয়েছ, 
আlাh বেহেs রেয়েছন। জবুর শরীেফর 36:5-6 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ হ মাবুদ, তামার aটল ভােলাবাসা মহাশূেন  পঁৗছায়; তামার িব sতা যন আকাশ 
ছুঁেয়েছ। তামার সততা aটল পাহােড়র মেতা; তামার ন ায়িবচার যন গভীর সাগর। 

জবুর শরীেফর aন ান  গজেলo আlাh র সৃি kমতার uেlখ কের তঁার কােছ সাহায  চাoয়া 
হেয়েছ, যমন 121 নং গজল 1-2 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আিম সi পাহােড়র সািরর িদেক চাখ তুেল তাকােবা, কাথা থেক আমার সাহায  
আসেব? আসমান o জমীেনর সৃি কতা মাবুেদর কাছ থেক সাহায  আসেব। 

aথবা জবুর শরীেফর গজল 96:5 আয়ােত সবশিkমান আlাh র সােথ শিkহীন দব- 
দবীgেলার তুলনা কের বলা হেয়েছ,  

 “মাবুদi মহান o সবার oপের pশংসার যাগ ; সব দব- দবীর চাiেত িতিন বশী ভয় 
জাগােনা। িবিভn জািতর দব- দবী aসার মাt; িকnt মাবুদ আসমােনর সিৃ কতা। 

ei সব আয়ােতর মেধ  আেরা বশী আধুিনক বjািনক jান aনুসাের আসমান সৃি র কথা 
জবুর শরীফ 8:1, 3-4 আয়ােত বলা হেয়েছ। হজরত দাuদ িলেখেছন,  

 “ হ মাবুদ, আমােদর মািলক, সারা dিনয়ায় রেয়েছ তামার মিহমার pকাশ, বেহেs তামার 
মিহমা তুিম sাপন কেরছ, -আিম যখন তামা◌ার হােত গড়া আসমােনর িদেক তাকাi, আর 
সখােন তামার sািপত চঁাদ o তারাgেলা দিখ, তখন ভািব মানুষ eমন কী য, তুিম তার িদেক 

মেনােযাগ দাo? 

জবুর শরীফ 19:1-4 আয়ােত পাক-rেহর পিরচালনায় িতিন আরo িলেখেছন,  
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 “আসমান আlাh র মিহমা ঘাষণা করেছ, আর আকাশ তুেল ধরেছ তঁার হােতর কাজ। িদেনর 
পর িদন তােদর িভতর থেক বাণী বিরেয় আেস, আর রােতর পর রাত তারা ঘাষণা কের jান, 
িকnt তােত কােনা শb নi, কােনা ভাষা নi, তােদর আoয়াজo কােন না যায় না; তবু 
তােদর ডাক সারা dিনয়ােত ছিড়েয় পড়েছ। তােদর কথা ছিড়েয় পড়েছ, পৃিথবীর শষ সীমা 
পযn।” 

হযরত দাuদ eখােন বলেছন য, আকােশর মিহমা eমন eকিট ভাষার মেতা, যা সব মানুেষর 
কথা বেল যােত স জােন য, eকজন বুিdমান সৃি কতা আেছ। “তােত কােনা শb নi, কােনা 
ভাষা নi, ( কােনা মানুষ বা eক দল মানুষ নয়) তােদর আoয়াজo কােন (eখােন আlাh র 
সৃি কােজর শb বা দশন) না যায় না। 

ei আয়াতgেলার oপর িভিt কের পাক-rh iি ল শরীফ লখার জন  হযরত পৗলেক 
পিরচালনা িদেয়েছন। িতিন িলেখেছন,  

“আlাh র য সব gণ চােখ দখেত পাoয়া যায় না, aথাৎ তঁার িচরsায়ী kমতা o তঁার 
খাদায়ী sভাব সৃি র r থেক পির ার হেয় ফুেট uেঠেছ। তাঁর সিৃ  থেকi মানষু তা খবু 

বুঝেত পাের। eর পের মানুেষর আর কােনা aজুহাত নi।  

“মানুষ তঁার সmেক জানার পেরo আlাh িহেসেব তঁার pশংসাo কেরিন, তঁােক কৃতjতাo 
জানায়িন।-- আসেল তারা মুখi রেয় গেছ। িচরsায়ী মিহমাপুণ আlাh র eবাদত ছেড় িদেয় 
তারা asায়ী মানষু, পািখ, প , o বেুক হাঁটা pাণীর মিূতর পজূা কেরেছ। সৃি কতােক বাদ িদেয় 
তারা তঁার সৃ  িজিনেসর পূজা কেরেছ, িকnt সমs pশংসা িচরকাল সi সৃি কতারi। আিমন। 
( রামীয় 1:20-23ক, 255) 

যেহতু আমরা আlাh র সৃি র িব য়কর িজিনস দেখিছ, - মহাশূেন  তারাgেলা সব সমেয় 
তােদর গিতপেথ চলেছ, বৃি র পের মrভূিম সেতজ হয়, pােণর স ার হয়, আমরা জািন য 
আমােদর eকজন সৃি কতা আেছ, আর তঁার কােছi আমােদর কােজর জন  আমােদর িহসাব িদেত 
হেব। eর সােথ আরo বলা যায়, আজেকর িদেন aেনক মাiেkােকিমক াল িব য়কর িজিনস 
রেয়েছ, যমন কাবন-চেkর িব য়- eনজাiম পdিত, যার মাধ েম জীবn কােষ িচিন ভে  
শিkেত পিরণত হয়। eর সােথ জেনিটক কােডর িব য় - িনেয় ডঃ বুকাiিল তঁার লখা 
L'Homme D'Ou Vient-il বiেয় িবশদভােব আেলাচনা কেরেছন।1 ei সব িজিনস সবi সৃি র 
মােঝ আlাh র uপিsিতর pমাণ। আমােদর চােখর সামেন ei সব িব য়কর pমাণ থাকার কারেণ 
আমােদর সিৃ কতা আlাh ক িব াস না করার কােনা aজহুাত নi।  

aবশ , তবু eকিট সমস া রেয় গেছ, মানুেষরা aেনক দব- দবীর uপাসনা কের, আর aেনক 
লাক eসব দবতার নবী িহেসেক িনেজেদর দাবী কের। কীভােব আমরা জানেত পাির য, মানুেষর 

মােঝ দব- দবী নােম পিরিচত eসব দবতারা িক সিৃ কতা আlাহ? 

                                                 
1 oপের uেlিখত বi 
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‘pকতৃ সত  আlাহ’ ক? 
iিন িক সi, িহnু দবী কািল িযিন তঁার ভkেদর চুির করেত আর নরবলী িদেত আেদশ 

কেরন? 

iিন িক সi, চীনা দবতা শং িট যঁােক কবল শাসনকতারা সরাসির uপাসনা কেরন? 

iিন িক সi কারআেন বিণত আlাহ, িযিন বেলেছন য ঈসা মসীহেক kুেশ দoয়া হয়িন? 

iিন িক সi তoরােত বিণত aনnকািলন আlাহ? iিন বেলিছেলন ঈসা মসীh  মারা যােবন 
(iশাiয়া 53) আর িতিন আমােদর পােপর জন  মারা িগেয়েছন। সমpিত আিম আলেজিরয়ার 
আমার িচিকৎসা পশার সহকমী ডঃ আহেমদ aেরারা িলিখত L'Islam et la Science বiিট আিম 
পেড়িছ। ei বiেয় সমস াgেলা িনেয় িতিন সংিkpাকাের আেলাচনা কেরেছন। ধম o িবjােনর 
মেধ  সmক িনেয় আেলাচনা কের িতিন বেলেছন,  

 “সুতরাং, িবjান দািব করেব য, কবল দৃশ মান ঘটনার িবষয়, আর কীভােব দৃশ মান 
ঘটনাgেলার oপর কাজ করা হয়, তা ব াখ া করাi নয়, িকnt ei utরo দেব য, কীভােব o 
কন ei িজিনসgেলার ধীের ধীের িবকাশলাভ ঘেট। 

 “তথাকিথত, বstগত িবjান ei ধরেনর আিধিবদ ক pে র utর দoয়ার যাগ তা aজন 
করেত পাের না, আর pাকৃিতক িবjােনর িদক থেক দশন হেc কবল aনুমান, কবল aতু কৃ  
uৎস থেকi িন য়তা আসেত পাের, ei uৎস িনিখল িবে র pকtৃ সtা o িনয়িতর oপর 
কতৃt কের, আর তা ভিবষ dাণীর দশৃ মান ঘটনা dারা মানেুষর কােছ pকািশত হয়।”2 

aথবা, আমরা য শb ব বহার করিছ eর আেলােক বলা যায়, ei িনিখল িব েক বjািনক 
দৃি েত পযেবkণ করেল আমরা eকজন সৃি কতা আlাh র পিরচয় পাi। িকnt ei আlাh র পিরচয় 
যন মানুষ পায়, সiজন  িতিন aবশ i oহী বা pত ােদেশর মধ  িদেয় িনেজেক pকাশ করেবন। 

ডঃ aেরারা িব াস কেরন য, iসলােমর মধ  িদেয়i সi oহী pকািশত হেয়েছ। তেব তঁার 
বiেয় িতিন কােনা যুিk বা pমাণ দখানিন, কন িতিন eভােব iসলামেক বঁেছ িনেলন। িতিন 
কােনা কারণo দনিন য, িতিন কীভােব eকজন নবীেক aনুসরণ করার িসdাn িনেয়িছেলন? 

তাi সমস ািট রেয়i যােc। কান খাদা বা দবতা pকৃত সত  আlাহ? কান নবী হেcন সত  
নবী। pিতিট লাকেক ei িবষেয় িসdাn িনেত হেব। িকnt কীভােব িতিন িসdাn নেবন? 

তৗরাত-পুরাতন িনয়েম, pথম বাদশাহনামা 18 aধ ােয় নবী হজরত iিলয়াস “বাল” দবতার 
পুেরািহতেদর eক aন ন  uপােয় pিতdিnতার জন  আhান কেরিছেলন। িতিন তােদর 
বেলিছেলন য, eকিট কারবানগােহর oপের তারা eকিট ষাড় কারবানী করেব আর aন  
কারবানগােহর oপের iয়াoেয়হ eেলািহেমর নােম িতিন eকিট ষাড় কারবানী করেবন। িকnt 

                                                 
2 L'Islam et la Science, 2nd Edition, Entreprise nationale du Livre, Algiers, 1984, p 8. (aনুবাদ আমার) 
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কারবানীর কােনা প র oপরi তারা িনেজরা আgন দেবন না। তারপর d’দল লােকরা 
মানাজাত করেব। বেহশত থেক িযিন আgেনর সাহােয  utর দন, সi আlাh িনেজi আgন 

পািঠেয় pমাণ করেবন য, িতিনi pকৃত সত  আlাহ। 

কেয়ক ঘnা ধের ‘বাল’ দবতার পুেরািহতরা চ া করেলা, িকnt বেহশত থেক আgন আর 
নেম eেলা না। তারপর, হযরত iিলয়াস কারবানী করার জন  pstত হেলন, eমনিক িতিন পািন 

িদেয় তা িভিজেয় িদেলন। তারপর িতিন মানাজাত করেলন, আর iয়াoেয়হ eেলািহম আgেনর 
সাহােয  utর িদেলন। আgন নেম eেস কারবানীর প  সহ পািনo চুেষ িনল। e ঘটনা দেখ সব 
লাক মািটেত uবুড় হেয় পেড় িচৎকার কের বলেলা,  

“আlাhi মাবুদ, আlাhi মাবুদ!”  

সখােন uপিsত সব লাক িনেজর চােখ আlাh র কুদরত দেখ, সত  আlাh ক তা তারা 
জেনিছেলন। িকnt আজেকর িদেনর জন  আমরা কী করেবা? কীভােব আমরা িসdাn িনব য, 

pকৃত o সত  আlাh ক? 

কারআেনর মেতা eকিট সরূা (rক)ু 
হজরত মুহাmদ (দঃ) ক আেরক ধরেনর চ ােল  করার জন  কারআেন hকুম দoয়া হেয়েছ। 

কারআেনর চারিট sােন হজরত মুহাmদ (দঃ) তঁার pিতdnীেদর চ ােল  কের বেলেছন, যিদ তারা 
িনি ত হেয় ei কথা বেল য, িতিন িনেজi কারআন রচনা কেরেছন, তেব যন তারা কারআেনর 
মেতা eiরকম বা eর চেয় ভােলা কােনা সূরা িলেখ িনেয় আেস। শষ যুেগর মkী সূরা বিন- 
iসরাiল (iসরাiল সnানগণ) 17:88 আয়ােত, িতিন তঁার াতােদর eকিট গাটা িকতাব িলেখ 
আনার জন  চ ােল  কেরেছন, পের শষ যুেগর মkী সূরা hদ (নবীর নাম), 11:13 আয়ােত, 
চািহদা কিমেয় eখােন মাt 10িট আয়াত িলেখ আনার কথা বেলেছন। সবেশেষ, শষ যুেগর মkী 
সূরা iuনুস (নবীর নাম), 10:38 আয়ােত eবং 2 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা বাকারা (গাভী) 
2:23 আয়ােত দাবী আেরা কিমেয় মাt eকিট আয়াত িলেখ আনার কথা বলা হেয়েছ। 

সূরা iuনুস (নবীর নাম) 10:38 আয়ােত চ ােল  বা pিতdিnতার আহবান জািনেয় বলা 
হেয়েছ,  

 “তাহারা িক বেল,’ স iহা রচনা কিরয়ােছ? ‘বল’ তেব তামরা iহার aনুrপ eকিট সূরাi 
আনয়ন কর eবং আlাh ব িতত aপর যাহােক পার আhান কর ( তামার সাহােয র জন ), যিদ 
তামরা সত বাদী হo।” 

তবু আসুন, আমরা ei চ ােল  gহণ কির, তেব আর eকিট p  aবশ i করা যােব-eিট 
eমন eকিট p  যার কােনা s  utর হয়েতা নi। হজরত মুহাmদ (দঃ) যখন মkাবাসীেদর 
কােছ য কারআেনর মেতা আর eকিট সূরা রচনা করার জন , চ ােল  ছঁুেড় িদেয়িছেলন, তখন 
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িতিন িক কারআেনর কািব ক সৗnেযর কথা বেলিছেলন? না িক িতিন eর ধমীয় সেত র কথাi 
বেলিছেলন? 

মুসলমানরা কারআেনর কািব ক সৗnেযর pশংসা কেরন, আর ei কথা িঠক য, কারআেন 
aেনক সুnর সুnর কািব ক বণনা রেয়েছ। যমন, 5-6 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আল-নূর 
( জ ািত) 24:35-36 আয়ােত আlাh ক নূেরর সােথ তুলনা করা হেয়েছ।3 তেব িক ভাষার 
মাধুেযর oপর িভিt কেরi ei চ ােল  করা হেয়িছল? 

মেন হয় না য, কারআেনর কােনা আয়ােত eর utর দoয়া আেছ। আিম িনেজ মেন কির 
য, কািব ক সৗnেযর oপর িভিt কের ei চ ােল  করা হেল কারআেনর আেবদন খােটা হেব। 

eiজন  ধমীয় িবষয়বstর িদক িদেয় ei িবচার করা করা uিচত। যমন সkিপয়ার সবেচেয় 
ভােলা iংেরজী সািহত  রচনা কেরেছন বেল তঁােক কu নবী বেল না। 

আিম যখন ei p িট আমার মুসলমান বnুেদর কােছ কির, তঁারা সব সমেয়i pায় aিনcার 
মেনাভাব িনেয় বেলন য, হজরত মুহাmদ (দঃ) eখােন ধমীয় সেত র কথাi বেলেছন। aন িদেক 
ei কথাo sীকার করেত হেব য, ধমতttিবদরা বেলন য, কারআেনর uৎকৃ  সািহেত র মেধ i 
কারআেনর মােজজা রেয়েছ।  

pথম আিম যখন কারআন পাঠ কির, আিম মেন কেরিছলাম, হজরত মুহাmদ (দঃ) আহেল 
িকতাবীেদর4 চ ােল  কেরিছেলন, আর আিম িচnা কেরিছলাম য িকতাবুল মাকাdেসর কােনা 
aধ ায়িট আিম pিতdিnতার জন  পশ করেবা। eর পের আিম আমার মন পিরবতন কেরিছ।  

আমরা আেগ ei বiেয়র িdতীয় aংশ, pথম aধ ােয় বেলিছ য, মkা নগরীেত হজরত 
মাহাmেদর কােছ থাকা তৗরাত, জবুর শরীফ o iি ল শরীফ িতিন িব াস করেতন। ei 

িকতাবgেলা সmণূ সংকিলত aবsায় িছল। eর pমাণ হেc, মkী মধ  যুেগর নািজল হoয়া সূরা 
আল-আিmয়া (আlাh র সংবাদবাহক গণ) 21:5 আয়ােত হযরত দাuেদর বাণী হজরত মুহাmদ 
(দঃ) uেlখ কেরেছন. “আমার যাগ তা সmn বাnাগণ পৃিথবীর aিধকারী হiেব?” ei udৃিত 
জবুর শরীফ 37:29 আয়াত থেক নয়া হেয়েছ। িতিন দাবী কেরেছন, তঁােক য oহী দoয়া 
হেয়েছ, সi eকi oহী আেগর নবীেদরo দয়া হেয়েছ (সূরা 4:163) 

যিদ আেগর নবীেদর কােছ দoয়া oহী আর হজরত মাহাmেদর কােছ দoয়া oহী eকi হয়, 
তেব তঁােদর িকতাবo হজরত মাহাmেদর কােছ দoয়া িকতােবর মেতাi সত । সুতরাং, আিম 
eখন িব াস কির য, িতিন মূিতপূজারীেদর কােছi কারআেনর aনুrপ সূরা রচনা করার চ ােল  
িদেয়িছেলন। িতিন মkানগরীেত বসবাসরত “আহেল িকতাবীেদর” চ ােল  কেরনিন। 

                                                 
3 ei আয়াতgেলা 2 নং ছিবেত দখা যােব। 
4 "আহেল িকতাব" শbিট কারআেন ihদী o ী ানেদর বুঝােনার জন  ব বহার করা হেয়েছ। 
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aবশ , যিদ আমার ভুল হেয় থােক তেব আিম ei চ ােলে র utের dেটা সূরা (িকতাবুল 
মাকাdেসর dেটা aধ ায়) eখােন পশ করেত চাi, তারপর আিম ঈসা মসীেহর বাণীর আেরকিট 

aংশ iি ল শরীফ থেক পশ করেবা। 

pথমিট আিম হজরত দাuেদর জবুর শরীফ থেক িনেয়িছ, eেত িভnভােব কািব ক মাধুয ফুেট 
uেঠেছ। িহbr ভাষায় কিবতা ছেnর িমল থােক না। eর সৗnয ফুেট uেঠ যখন eকi ধারণা aন  
শেbর মধ  িদেয় pকাশ করা হয়। আমােদর বলা হেত পাের য, ছেnর িমল না থাকেল আমােদর 
তা আনn দয় না, িকnt eিটর আেরা eকিট বড় সুিবধা আেছ। aনবুােদর সমেয় eর কািব ক 
সৗnেযর ব াঘাত ঘটায় না, কারণ, eকi সত  dবার কের বলায়, ei সত  য কােনা ভাষায় 

িব sভােব pকাশ করা যায়। 

 

িনেm হজরত দাuেদর জবরু শরীেফর 103 কাoয়ালী তেুল ধরা হেলা,  

1  হ আমার pাণ, মাবুেদর pশংসা কর;  
হ আমার anর, তঁার পিবtতার pশংসা কর।  

2  হ আমার pাণ, মাবুেদর pশংসা কর;  
তঁার কান uপকােরর কথা ভুেল যেয়া না।  

3  তামার সমs gনাh িতিন মাফ কেরন;  
িতিন তামার সমs রাগ ভাল কেরন।  

4  িতিন কবর থেক তামার জীবন মুk কেরন;  
িতিন তামােক aটল মহbত o মমতায় িঘের রােখন।  

5  যা uপকার আেন তমন সব িজিনস িদেয়  
িতিন তামােক তৃp কেরন;  
িতিন ঈগল পাখীর মত তামােক নতুন যৗবন দন।  

6  মাবুদ uিচত কাজ কেরন;  
িতিন ন ায়ভােব aন াচািরতেদর িবচার কেরন।  

7  িক uেdেশ  িক কেরন তা িতিন মূসােক জািনেয়েছন;  
তঁার কাজ িতিন বিন-iসরাiলেদর দখেত িদেয়েছন।  

8  মাবুদ মমতায় পূণ o দয়াময়;  
িতিন সহেজ রেগ uেঠন না,  
তঁার aটল মহbেতর সীমা নi।  

9  িতিন দাষীর িবrেd িদেনর পর িদন aিভেযাগ কেরন না,  



 300

িচরকাল রাগ পুেষ রােখন না।  
10  আমােদর gনােহর শািs যতটা আমােদর পাoনা  

ততটা িতিন আমােদর দন না;  
আমােদর aন ায় aনুসােরo শািs দন না।  

11  dিনয়া থেক আসমােনর দূরেtর যমন সীমা নi,  
তমিন তঁার ভkেদর uপের তঁার aটল মহbেতরo  
সীমা নi।  

12  পি ম িদক থেক পূব িদক যত দূের,  
আমােদর সব gনাh িতিন তত দূের সিরেয় িদেয়েছন।  

13  সnানেদর pিত িপতার যমন মমতা আেছ  
তমিন তঁার ভkেদর uপর তঁার মমতা আেছ।  

14  িকভােব আমরা গড়া তা তা তঁার aজানা নi;  
আমরা য ধূিল ছাড়া আর িকছু নi তা তঁার মেন আেছ।  

 
15  ঘােসর আয়ুর মতi মানুেষর আয়ু,  

মােঠর ফুেলর মতi স ফুেট oেঠ।  
16  ফুেলর uপর িদেয় বাতাস বেয় গেল ফুল আর থােক না;  

য জায়গায় সi ফুল ফুেটিছল  
সi জায়গায়o আর তােক মেন রােখ না।  

17-18  িকnt যারা মাবুেদর ভk,  
যারা তঁার ব বsা মেন চেল  

আর তঁার িনয়ম মত চলার িদেক নজর রােখ,  
তােদর uপর তঁার aটল মহbত o তঁার িব sতা  

িচরকাল থাকেব, বংেশর পর বংশ ধের থাকেব।  
 
 19  মাবুদ বেহশেত তঁার িসংহাসন sাপন কেরেছন;  

সব িকছুর uপেরi তঁার রাজt।  
20  হ মাবুেদর শিkশালী ফেরশতারা, যারা তঁার কথার বাধ  থেক  

তঁার hকুম পালন করছ,  
তামরা তঁার pশংসা কর।  
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21  হ মাবুেদর খদমতকারী শিkদলgেলা  
যারা তঁার icা পালন করছ,  

তামরা তঁার pশংসা কর।  
22  হ মাবুেদর রােজ র সব sােন তঁার সৃ  সব িকছু,  

তামরা তঁার pশংসা কর;  
হ আমার pাণ, মাবুেদর pশংসা কর। 5 

জবুর শরীেফর ei কিবতা o কারআেনর য কােনা সূরার সােথ eর কািব ক সৗnয তুলনা 
করেত হেল aবশ i eকিট মূল িবষয় থাকেত হেব। িকnt eর মেধ  য-ধমীয় সত  রেয়েছ স 
aনুসাের িবচার করেল তা কারআেনর aেনক সূরার সােথ তুলনা করা যায়। 

হজরত দাuদ eখােন আlাh র pশংসা কেরেছন, িতিন বাদশাহেদর বাদশা◌াহ। িতিন পাপ kমা 
কেরন। তঁার ভােলাবাসা oপের আকাশ o িনেচর জিমেনর মেধ  ফঁােকর মেতাi িবশাল। িপতা 
যমন সnানেদর pিত মমতা কেরন, িতিনo তমিন আমােদর oপর মমতা কেরন। িতিন 

িচরিবরাজমান, aনnকালীন আlাহ। আর ei তথ  য কােনা িব াসীেক সাntনা দয়। 

আিম িdতীয় aংশিট তৗরাত-পুরাতন িনয়ম থেক িনেয়িছ। eখােন সৃি র আ য িবষেয়র কথা 
বলা হেয়েছ। eখােন আধুিনক বjািনক jানo রেয়েছ। eখােন দব- দবীর িবrেd বলা হেয়েছ। 
iয়াoেয়হ eেলািহম aনািদ aনnকালীন আlাh িনেজi eখােন ঘাষণা কেরেছন য, িতিন ছাড়া 
আর কােনা মাবুদ নi। 

iশাiয়া িকতােবর 40 aধ ােয় নবী হযরত iশাiয়া িলেখেছন,  
আlাh র বাnােদর জন  সাntনা  
1  তামােদর আlাh বলেছন, "আমার বাnােদর সাntনা দাo,  

সাntনা দাo।  
2  জrজােলেমর লাকেদর সংেগ নরমভােব কথা বল,  

আর তােদর কােছ ei কথা ঘাষণা কর য,  
তােদর dঃখ-ক  শষ হেয়েছ,  
তােদর gনােহর মাফ হেয়েছ,  
তােদর সব gনােহর ফল  
তারা মাবুেদর হাত থেক পুেরাপুিরi পেয়েছ।"  

 
3  eকজেনর ক sর িচৎকার কের জানােc,  

                                                 
5 eখােন ‘মাবুদ’ বলেত iবরানী শb ‘iয়ায়ুেয়হ’ বুঝােনা হেয়েছ। যার aথ ‘আিম আিছ বা aনন-stা’। ফরসী aনুবাদ L'Eternel, 
eেকবােরi সিঠক aনুবাদ। আর eকিট iবরানী শb হেc, ‘আেদানাi’ eেক বাংলায় ‘pভু’, iংেরজীেত ‘Lord’ বলা হয়। ei 
শbিটেক আlাh বা মানুষ uভয় kেt ব বহার করা হয়। 
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" তামরা মrভূিমেত মাবুেদর পথ িঠক কর;  
মrভূিমেত আমােদর আlাh র জন   
eকটা রাsা সাজা কর।  

4  pেত ক uপত কা ভরা হেব,  
পাহাড়-পবত সমান করা হেব,  
পাহাড়ী জায়গা সমতল করা হেব,  
আর aসমান জিম সমান করা হেব।  

5  তখন মাবুেদর গৗরব pকািশত হেব,  
আর সমs মানুষ তা eকসংেগ দখেব;  
মাবুদi ei সব কথা বেলেছন।"  

 
6  eকজেনর ক sর বলেছ, " ঘাষণা কর।"  

আিম বললাম, "আিম িক ঘাষণা করব?"  
"সব মানুষi ঘােসর মত,  
ঘােসর ফুেলর মতi তােদর সব সৗnয।  

7  ঘাস িকেয় যায় আর ফুলo ঝের যায়,  
কারণ মাবুেদর িনঃ াস সgেলার uপর িদেয় বেয় যায়।  
সিত i মানুষ ঘােসর মত।  

8  ঘাস িকেয় যায় আর ফুলo ঝের যায়,  
িকnt আমােদর আlাh র কালাম িচরকাল থােক।"  

 
9  হ িসেয়ান, সসুংবাদ আনছ য তুিম,  

তুিম uঁচু পাহােড় িগেয় oেঠা।  
হ জrজােলম, সুসংবাদ আনছ য তুিম,  

তুিম জাের িচৎকার কর,  
িচৎকার কর, ভয় কােরা না;  
ehদার শহরgেলােক বল,  
"ei তা তামােদর আlাh !"  

10  দখ, আlাh মািলক শিkর সংেগ আসেছন,  
তঁার শিkশালী হাত তঁার হেয় রাজt করেছ।  
দখ, পুর ার তঁার সংেগ আেছ,  

তঁার পাoনা তঁার কােছi আেছ।  
11  িতিন রাখােলর মত কের তঁার ভড়ার পাল চরােবন,  

ভড়ার বাcাgেলা িতিন হােত তুেল নেবন  
আর কােল কের তােদর বেয় িনেয় যােবন;  
বাcা আেছ eমন ভড়ীেদর িতিন  
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আেs আেs চািলেয় িনেয় যােবন।  
 
12  ক তার হােতর তালুেত dিনয়ার সব পািন মেপেছ  

িকংবা তার িবঘত িদেয় আসমােনর সীমানা মেপেছ?  
ক dিনয়ার ধুলা মােপর ঝুিড়েত ভেরেছ  

িকংবা দঁািড়পাlায় পাহাড়-পবত oজন কেরেছ?  
13  ক মাবুেদর rh ক মাপেত পেরেছ  

িকংবা তঁার পরামশদাতা িহসােব তঁােক uপেদশ িদেয়েছ?  
14  বুিd পাবার জন  মাবুদ কার পরামশ িনেয়েছন,  

আর িঠক পথ ক তঁােক দিখেয় িদেয়েছ?  
ক তঁােক jান িশkা িদেয়েছ  

িকংবা িবচারবুিdর পথ দিখেয়েছ?  
 
15  দখ, জািতgেলা যন কলসীর মেধ  পািনর eকটা ফঁাটা;  

দঁািড়পাlায় ধূিলকণার মতi তােদর মেন করা হয়।  
দূর দেশর লােকরা তঁার কােছ িমিহ ধুলার মত oজনহীন।  

16  আgন jালাবার জন  লবানেনর কাঠ  
আর পাড়ােনা- কারবানীর জন  লবানেনর প  যেথ  নয়।  

17  সমs জািত তঁার সামেন িকছুi নয়;  
সgেলােক িতিন িকছু বেল মেন কেরন না;  
সgেলা তঁার কােছ aসার।  

 
18  তেব কার সংেগ তামরা আlাh র তুলনা করেব?  

তুলনা করেব িকেসর সংেগ?  
19  কািরগেররা ছঁােচ ঢেল মূিত বানায়;  

sণকার তা সানা িদেয় মােড়  
আর তার জন  rপার িশকল তরী কের।  

20  গরীব লাক মূিত তরী করবার জন   
য কাঠ পচেব না সi কাঠi বেছ নয়।  

যা টলেব না eমন মূিত তরীর জন   
স eকজন পাকা কািরগেরর খঁাজ কের।  

 
21  তামরা িক জান না?  

তামরা িক শান িন?  
pথম থেকi িক তামােদর স কথা বলা হয় িন?  
dিনয়া sাপেনর সময় থেক িক তামরা বাঝ িন?  
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22  dিনয়ার গাল আসমােনর uপের  
িতিনi িসংহাসেন বেস আেছন,  
dিনয়ার লােকরা ফিড়ংেয়র মত।  
চঁােদায়ার মত কের িতিন আসমানেক িবিছেয় িদেয়েছন,  
বাস করবার তাmুর মত কের তা খািটেয় িদেয়েছন।  

23  িতিন বাদশাh দর kমতাশূন  কেরন  
আর ei dিনয়ার শাসনকতােদর aসার িজিনেসর মত কেরন।  

24  যi তােদর লাগােনা হয়,  
যi তােদর বানা হয়,  
যi তারা মািটেত িশকড় বসায়,  

aমিন িতিন তােদর uপর ফঁু দন আর তারা িকেয় যায়;  
eকটা ঘূিণবাতাস নাড়ার মত কের তােদর uিড়েয় িনেয় যায়।  

 
25  আlাh পাক বলেছন,  

" তামরা কার সংেগ আমার তলুনা করেব?  
ক আমার সমান?"  

26  তামরা চাখ তুেল আসমােনর িদেক তািকেয় দখ;  
ক ঐ সব সৃি  কেরেছন?  

িতিনi তারাgেলােক eক eক কের বর কের eেনেছন;  
িতিনi তােদর pেত েকর নাম ধের ডােকন।  
তঁার মহাkমতা o মহাশিkর জন   
তােদর eকটাo হািরেয় যায় না।  

27  হ iয়াকুব, কন তুিম বলছ,  
হ iসরাiল, কন তুিম ei নািলশ করছ,  

"আমার পথ মাবুেদর কাছ থেক লুকােনা রেয়েছ,  
আমার ন ায়িবচার পাবার aিধকার  
আমার আlাh agাজ  কেরেছন"?  

28  তামরা িক জান না?  
তামরা িক শান িন?  

মাবদু, িযিন িচরকাল sায়ী আlাh,  
িযিন dিনয়ার শষ সীমার সিৃ কতা,  
িতিন dবল হন না, lাno হন না;  
তঁার বুিdর গভীরতা কu মাপেত পাের না।  

29  িতিন dবলেদর শিk দন  
আর শিkহীনেদর বল বািড়েয় দন।  

30  alবয়সীরা পযn dবল হয় o kাn হয়  
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আর যুবেকরা uেচাট খেয় পেড় যায়,  
31  িকnt যারা মাবুেদর uপর আশা রােখ  

তারা নতুন শিk পােব।  
তারা ঈগল পাখীর মত ডানা মেল uঁচুেত uড়েব;  

 

হজরত দাuেদর জবুর শরীেফর মেতাi ei আয়াতgেলােত aেনক সুnর সুnর কথা রেয়েছ. 
যা িব াসীেদর uৎসািহত কের। iশাiয়া 40:6 আয়ােত বলা হেয়েছ, “ ঘাষণা কর” aথবা 
‘ ঘাষণা’ করার কধা বলা হেয়েছ। eকi hকুম কারআেনর pথম নািজল হoয়া সূরা আল-
'আলাk (রk িপ ) 96:1-2 আয়ােত বলা হেয়েছ। পরবতী িতনিট আয়ােত বলা হেয়েছ, মানুষ 
ঘােসর মেতা িকেয় যায়। ei কথাo কারআেনর eকi সূরার 6-8 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “মানুষ তা সীমালংঘণ কিরয়া থােক- তামার ( তামােদর সবার) pিতপালেকর িনকট 
pত াবতন সুিনি ত।” 

মানুেষর হােতর তির সানা-rপার দব- দবীর মূিতর aসারতা নবী iশাiয়া তুেল ধেরেছন, 
যা aেনক- aেনক বছর পের কারআেন বলা হেয়েছ। 

আlাh aবশ i সমs িকছুর সৃি কতা। পরম পাক আlাh িনেজi আমােদর কােছ p  
কেরেছন, “ তামরা কার সােথ আমার তুলনা করেব, ক আমার সমান হেব? আকােশর িদেক চাখ 
তুেল দেখা, oigেলা ক সৃি  কেরেছ? iশাiয়া utর িদেয়েছন, “aনািদ aনn আlাহ, মাবদু, 
dিনয়ার শষ সীমার সিৃ কতা। 

সবেশেষ, আমরা দিখ য, ei নবী িযিন pায় 750 ী পূবােb িলেখিছেলন, িতিন 22 
আয়ােত uেlখ কেরেছন য, আlাh “dিনয়ার গালসীমার oপের বিসয়া আেছন;”- ei কথা 
আমােদর আধিুনক বjািনক jােনর সােথ িমল রেয়েছ য, ei পিৃথবী গালাকার।” 

uপসংহার 
যিদo ei aংেশ uেlিখত aধ ায় o আয়াতসমূহ s ভােব দখায় য, তৗরাত-পুরাতন 

িনয়েম বhবার বলা হেয়েছ, সৃি র মধ  িদেয় pমাণ বা িনশানা দoয়া হেয়েছ য, eকজন সিৃ কতা 
আlাh আেছন। ei সবেশষ িবে ষেণর মাধ েম আিম ডঃ বুকাiিলর সােথ eকমত পাষণ করিছ। 

কারআেনর বলায় ei যুিk িতিন যমন grt িদেয় বেলেছন, িকতাবুল মাকাdেসর বলায় 
তমিনভােব grt িদেয় তুেল ধেরনিন। িকnt eর eকিট সিঠক o grtপূণ কারণo রেয়েছ। eর 

কারণ হেc, তৗরাত-পুরাতন িনয়েমর iয়াoেয়হ eেলািহম-aনািদ aন t আlাh eকজন নবী 
আlাh র কাছ থেক eেসেছন িক না তা জানার জন  আেরকিট িভn পdিতর কথা বেলেছন। আর 
ei পdিতিট পরবতী aধ ােয় পরীkা কের দখেবা। 



 306

িdতীয় aধ ায়  

তৗরাত aনসুাের oহী যাঁচাi করার পdিত 
তৗরাত- িdতীয় িববরণ িকতােব 18:17-20 আয়ােত eকিট oহী যঁাচাi করার pথম পdিত 

বলা হেয়েছ। হজরত মূসা (আঃ)-র মধ  িদেয় আlাh আমােদর বেলেছন য, আমরা eকজন সত  
নবীেক কীভােব যঁাচাi করেবা।1 িতিন বেলেছন,  

 “তখন মাবুদ আমােক বলেলন, “তারা ভােলাi বেলেছ। আিম তােদর জন  তােদর ভাiেদর 
মধ  থেক তামার মেতা eকজন নবীেক পয়দা করেবা o তঁার মুেখ আমার কালাম দব; আর 
আিম তঁােক যা যা hকুম দব, তা িতিন তােদরেক বলেবন। আর আমার নােম িতিন আমার য 
সব কালাম বলেবন, তা যিদ কu না েন, তােক আিম দায়ী করেবা। িকnt আিম য কালাম 
বলেত hকুম দiিন, আমার নােম য কােনা নবী dঃসাহস কের তা বেল, িকংবা aন  দবতােদর 
নােম য-কথা বেল, সi নবীেক মরেত হেব।” 

আlাh র hকুম o hকুম aমান  করার জন  শািs eখােন s ভাষায় বলা হেয়েছ। iয়াoেয়হ- 
aনািদ aনn আlাh বেলেছন, আমার নােম িতিন আমার য সব কালাম বলেবন, তা যিদ কu না 

েন, তাহােক আিম দায়ী করেবা। য সমস া আমােদর মেন আেছ. পের িতিন সi সমস ার কথা 
বেলেছন (21 o 22 আয়াত),  

“তুিম যিদ মেন-মেন বেলা, মাবদু য কালাম নািজল কেরনিন, তা আমরা কীভােব জানেবা?  

কীভােব আমরা eকজন ভ  নবীেক সত  নবী থেক আলাদা করেবা? eকজন লাক আlাh র 
পেk কথা বলেছন বা বলেছন না তা কীভােব আমরা জানেবা? আর মাবুদ িনেজi eর utর 
িদেয়েছন, িতিন বেলেছন,  

“যিদ কােনা নবী মাবেুদর নােম কথা বলেল যিদ সi কালাম পের সফল না হয় o তার ফল 
দখা না যায়, তেব সi কালাম মাবদু নািজল কেরনিন; ঐ নবী dঃসাহস কের তা বেলেছ, তােক 

তুিম ভয় কেরা না।”  

aন  কথায় বলা যায় য, যিদ কারo ভিবষ dাণী সফল হয়, তেবi তিুম জানেব য িতিন সত  
নবী। 

1 বাদশাহনামা 17 o 18 aধ ােয় eকিট s  uদাহরণ দoয়া হেয়েছ। eখােন হযরত 
iিলয়াস বাদশাহ আহােবর কােছ বৃি  না হoয়ার জন  ভিবষ dাণী কেরেছন।  

                                                 
1 ei আয়াতgেলা সmেক আেলাচনা দখার জন  29-30 পৃ ায় দখুন, আর দাবী করা হয় য,eখােন হজরত মাহাmেদর আগমন 
সmেক ভিবষ dাণী করা হেয়িছল 
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িতিন বলেছন,  

 “আিম যার খদমেত দঁািড়েয় আিছ, isােয়েলর আlাh সi জীবn মাবুেদর কসম, ei 
কেয়ক বছর িশিশর িক বৃি  পড়েব না; কবল আমার কথা aনুসাের পড়েব।’ 

নবীর ei কথা েন কী ঘেট তা দখার জন  pিতিট লাক aেপkা করিছেলন। কেয়কমাস ধের 
যখন বৃি  হেলা না, তখন লােকরা মেন কেরিছেলন, eিট হয়েতা কবল pকৃিতর িকছুটা 
Asাভািবক ঘটনা। িকnt যখন িতন বছর ছয় মাস ধের বৃি  হেলা না আর হজরত iিলয়াস যখন 
বাদশাহ আহাবেক বলেলন, “ নেম যান, পােছ বৃি েত আপনার যেত aসুিবধা হয়।” আর 
তারপেরi মুষলধাের বৃি  r হেলা, তখন pিতিট লাক জেনিছেলন য, হজরত iিলয়াস হেলন 
আlাh র তরফ থেক পাঠােনা eমন eকজন সত  নবী, য আlাh ক আমােদর ভয় করেত হেব। 

তৗরাত aনুসাের oহী যঁাচাi করার িdতীয় পdিত হেc, কােনা নবী িক আেগর নবীেদর কােছ 
নািজল হoয়া oহীর িবপেk কােনা কথা বলেছন িক না তা মূল ায়ন কের দখেত হেব। তoরােত 
aনািদ, aনn iয়াoেয়হ হজরত মূসােক oহী যঁাচাi করার ei পdিত সmেক বেলেছন,  

“ তামার মেধ  কােনা নবী িকংবা sp দেখ ভিবষ েতর কথা বলেত পাের eমন কu যিদ 
তামার জন  কােনা িনশানা িকংবা মােজজা িঠক কের eবং সi িনশানা িকংবা মােজজা সফল 

হয়, যার সmেn স তামার aজানা aন  দবতােদর িবষেয় তামােদরেক বেলিছল, ‘eেসা, 
আমরা সi aন  দবতােদর aনুগামী হi o তােদর সবা কির,’ তেব তিুম সi নবীর িকংবা 
সi sp`k©‡Ki কথায় কান িদo না;- 

“ তামরা িনেজেদর আlাh  (iয়ায়েুয় iেলািহম) মাবেুদরi aনগুামী হo, তাঁেকi ভয় কেরা, 
তঁারi hকুম পালন কেরা, তঁারi কথা শান, তঁারi সবা কেরা o তঁার oপেরi ভরসা রােখা।” 
(িdতীয় িববরণ 13:1-4) 

কােনা নবীর নবুয়ত pমােণর জন  কবল মােজজা করাi যেথ  নয়। যিদ কােনা লাক 
আেগর নবীেদর দoয়া িশkার িবপেk বেলন, তেব তঁােক নবী বেল িব াসo করা যােব না, তঁােক 
নবী বেল sীকারI করা যােব না। ei dেটা িবষয় খুব ভােলাভােব পরবতী uদাহরেণর মধ  িদেয় 
দখােনা হেয়েছ, eখােন diজন লাকi iয়াoেয়হ eেলািহেমর নবী িহেসেব িনেজেদর দাবী 

কেরেছন, িকnt তঁারা d’জেনi eকজন aপরজেনর বাণীর িবপেk o ulা কথা বেলেছন।  

সত  o ভ  নবী 
eর যথাযথ uদাহরণ আমরা হজরত iয়ারিময়া (আঃ) নবীর জীবেন দখেত পাi। 

জrসােলেম বাস করার সমেয় িতিন ভিবষ dাণী কেরিছেলন, যেহতু লােকরা aনািদ, aনn 
আlাh ক ভুেল িগেয় শিkহীন, িমেথ  দবতােদর uপাসনা করেছ, eজন  বিবলেনর রাজা 
নবূখd িনৎসরেক িদেয় আlাh ei নগর ংস করেত যােcন।  
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eকিট জায়াল কঁােধ ঝুিলেয় বাদশাহ িসিদিকেয়র কােছ িগেয় নবী হজরত iয়ারিময়ােক আlাh 
ei কথাgেলা বলেত বলেলন,  

“আপনারা িনজ িনজ ঘাড় বিবলেনর রাজার জায়ােলর িনেচ পেত তঁার o তঁার লাকেদর 
গালাম হান, তােত বঁাচেবন। য জািত বিবলেনর রাজার গালাম হেব না, তার িবrেd মাবুদ 

যা বেলেছন, সi aনুসাের আপনারা aথাৎ আপিন o আপনার pজারা তেলায়াের, dিভেk o 
মড়েক কন মরেবন?” (iয়ারিময়া 27:2, 12-14) 

িকnt সi সমেয় aন ান  নবীরা িছেলন, যঁারা হজরত iয়ারিময়া (আঃ) নবীর eেকবােরi 
uেlা কথা বেলেছন। ei পিরিsিত সmেক নবী হজরত iয়ারিময়া (আঃ) তঁার দoয়া 
ভিবষ dাণীর 28 rকুেত বেলেছন,  

“ঐ বৎসের, চতুথ বৎসেরর প ম মােস, - িগিবেয়ানবাসী aসূেরর ছেল হনািনয় নবী 
মাবুেদর ঘের ঈমামেদর o সমs লাকেদর খদমেত আমােক ei কথা বলেলা,’ আসমািন 
ফৗেজর মাবুদ iসরােয়েলর আlাh , ei কথা বেলন, “আিম বিবলেনর রাজার জায়াল ভে  

িদেয়িছ। বিবলেনর রাজা নবূখd িনৎসর ei জায়গা থেক মাবুেদর ঘেরর য পাtgিল বিবলেন 
িনেয় িগেয়েছ, সgেলা আিম di বছেরর মেধ  eখােন িফিরেয় আনেবা।” - কারণ, আিম 
বিবলেনর রাজার জায়াল ভা েবা।”’ 

হজরত iয়ারিময়া (আঃ) বলেলন,’- আমার o তামার আেগর জমানার য নবীরা িছেলন, 
তঁারা aেনক দশ o বড় বড় রােজ র িবrেd যুd, aম ল o মহামারীর িবষেয় oহী বেলিছেলন। 
য নবী শািsর oহী বেল, সi নবীর কথা সফল হেলi জানা যায় য, মাবুদ সত i সi নবীেক 

পািঠেয়েছন।’ (eখােন হজরত iয়ারিময়া (আঃ) oহী যাঁচাi করার dেটা পdিতi ব বহার 
কেরেছন। িতিন াতােদর sরণ কিরেয় িদেয়েছন য, িতিন আেগর নবীেদর সােথ eকi িমল 
রেখ কথা বেলেছন। আর oহী সফল হoয়ার মধ  িদেয় লােকরা সত  নবী ক তা জানেত 

পারেব।) “তখন হনািনয় নবী iয়ারিময়া নবীর কঁাধ থেক সi জায়াল িনেয় ভে  ফলেলা।” 
(iয়ারিময়া 28:1-3, 8-10) 

আসুন, eখন আমরা কlনা কির য, সi সমেয় আমরা জrসােলেম বাস করিছলাম। 
হজরত iয়ারিময়া (আঃ) আমােদর বলেছন য, আlাh ei নগরী ংস করেত যােcন। আর 
আমরা যিদ বিবলেনর রাজা নবূখd িনৎসেরর কােছ আtসমপন না কির e’জন  আমরা dিভেk, 
মহামারীেত আর তেলায়ার dারা আমােদর মের ফলা হেব। িতিন আমােদর দাস িহেসেব বিবলেন 
িনেয় যােবন। িকnt আমরা সখােন বঁেচ থাকেবা, 70 বছর পের আমােদর সnানেদরেক আlাh 
আবার eেদেশ িফিরেয় আনেবন (iয়ারিময়া 29:10)। iসরােয়েলর বাদশাহ aবশ i নবীর ei 
কথােক িবেdাহ িহেসেব দখেবন, িকnt আlাh র িবপেk িগেয় ক মরেত চায়? 

aন িদেক, হনািনয় বলেছন য, আlাh iসরাiলেক udার করেত যােcন। যিদ তা সত  হয়, 
তেব মুk মানুষ িহেসেব আমােদর eখােন থাকাi ভােলা। দাস হেত ক চায়? eর সােথ আরo বলা 
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যায় য, যিদ আমরা শtrপেkর সােথ হাত িমলাi, আর যিদ iসরাiেলর বাদশাহ আমােদর ধরেত 
পােরন, তেব িতিন aবশ i শtrর সােথ হাত িমলােনার জন  আমােদর মের ফলেবন।  

eিট িছল আসেল লাকেদর বঁাচা-মরার, sাধীনতা আর গালামীর p । কীভােব আমরা িসdাn 
নব? কান রাজা যুেd জয়ী হন, তার oপর িভিt কের শেষ আমরা জানেত পারেবা ক আসেল 

সত  নবী িছেলন, যিদ হজরত হজরত iয়ারিময়া (আঃ)-eর oহী সত  হয় তেব তঁার কথা aনুযায়ী 
কােনা িকছু করার জন  আর আমােদর হােত কােনা সময় আর থাকেব না। 

eজন  মাবুদ, aনািদ, aনn আlাহ, আমােদরেক আেরা তথ  জানােলন। iয়ারিময়া িকতােবর 
28 rকুেত আেরা বলা হেয়েছ,  

“হনািনয় iয়ারিময়া নবীর কঁাধ হiেত জায়াল িনেয় ভা ার পের iয়ারিময়ার oপর মাবু◌ুেদর 
ei কালাম নািজল হেলা, ‘তুিম িগেয় হনািনয়েক ব’ লা, মাবুদ ei কথা বেলন, তুিম কােঠর 
জায়াল ভা েল বেট, িকnt oর বদেল লাহার জায়াল তির করেব।- ei জািতgেলা যন 
বিবলেনর রাজা নবূখd িনৎসেরর গালাম হয়, সi জন  আিম তােদর কঁােধ লাহার জায়াল 

িদলাম;-’”  

 “তখন iয়ারিময়া নবী হনািনয় নবীেক বলেলন, ‘ হ হনািনয়! শান; মাবুদ তামােক pরণ 
কেরনিন, িকnt তুিম ei লাকেদর িমথ াকথায় িব াস করােcা। eiজন , মাবুদ ei কথা 
বেলন, “ দেখা, আিম তামােক dিনয়া থেক দূর কের দব; তিুম ei বছেরi মরেব, কননা 
তুিম মাবুেদর িবrেd িবপথগমেনর কথা বেলছ।’”   

“পের সi বৎসেরর সpম মােস হনািনয় নবী iেnকাল করেলা।” (iয়ারিময়া 28:12-17)  

সi সমেয় যঁারা জrসােলেম বাস করিছেলন তােদরেক কান নবী সত  তা জানার জন  আর 
বশী িদন aেপkা করেত হয়িন। ভ -নবী হনািনয় প ম মােস ei িমেথ  oহী বেলিছল। হজরত 

iয়ারিময়া (আঃ) তঁােক বেলিছেলন, “তুিম ei িমেথ  oহী বলার জন  মরেব” ei কথা বলার 
সpম মােসi স iেnকাল কের। হজরত iয়ারিময়া (আঃ)-eর ভিবষ dাণীেক আlাh সফল 
কেরেছন। আর যঁারা সi সমেয় আlাh র পিরচালনা পেত আgহী িছেলন, তঁারা বুঝেত 
পেরিছেলন য, তঁােদর aবশ i বিবলেনর রাজার কােছ আtসমপণ করেত হেব আর বিবিলেন 
যেত হেব। 

পঁাচ বছর পের জrসােলেমর পতন হoয়ার মধ  িদেয় হজরত iয়ারিময়া (আঃ)-র oহী য 
সিঠক তা pমািণত হেয়িছল। আমরা iয়ারিময়া 39:6-7 আয়ােত পিড়, সখােন বলা হেয়েছ,  

“- আর বিবলেনর রাজা িসিদিকেয়র সামেন তঁার ছেলেদরেক হত া করেলন, বিবলেনর 
রাজা iহূদার সমs আিমরেকo হত া করেলন। আর িতিন িসিদিকেয়র চাখ তুেল ফেল তঁােক 
বিবলেন িনেয় যাoয়ার জন  িপতেলর diিট িশকেল বঁাধেলন।”  
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তৗরাত-পরুাতন িনয়েম uেlিখত aন ান  oহী যgেলা পণূ হেয়িছল 
তৗরাত-পুরাতন িনয়েম aন ান  বh ভিবষ dাণী রেয়েছ, যgেলা পূণ হেয়িছল। eেদর মেধ  

কােনা কােনা ভিবষ dাণী বলা o পূণ হoয়ার মেধ  সমেয়র পাথক  খুব কম িছল। নবী iিলয়ােসর 
kেt দখা যায় য, eখােন িতন বছর ছয় মাস সময় লেগিছল। আবার aন িদেক হজরত 

iয়ারিময়া (আঃ)-eর kেt মাt কেয়ক সpাহ সময় লেগিছল। eভােব সi সমেয় লােকরা 
বঁেচ থাকেতi ei ভিবষ dাণীর পূণতা দেখ, কান নবী সত  তা বুঝেত পেরিছেলন। িকnt আবার 

eমনo িকছু িকছু ভিবষ dাণী িছল, যা পূণ হoয়ার জন  কেয়ক শতাbী লেগিছল। আর eমনo 
aেনক ভিবষ dাণী রেয়েছ, যgেলা আজo পূণ হয়িন। িনেচ কেয়কিট uদাহরণ uেlখ করা হেলা। 

ক. িdতীয় aংেশ, িdতীয় aধ ােয় আমরা দািনেয়ল নবীর oহী uেlখ কেরিছ। eখােন বলা হেয়েছ, 
িমিডয়-পারিশকেদর হােত বিবলেনর পতন হেব, শেষ gীক বািহনীর হােত তারাo পরািজত 
হেব (যা d’ শা প াশ বছর পের পূণ হেয়িছল), আর মসীh  আসেবন, তঁােক “তঁােক মের 
ফলা হেব, তেব িতিন িনেজর জন  মরেবন না “; িdতীয়বােরর মেতা জrসােলম o 

eবাদতখানা ংস হেব, ei ঘটনা 60 ী ােb ঘেটিছল (দািনেয়ল 8:20-21 eবং 9:25-
26)। 

খ. 750 ী পূবােbর িদেক iশাiয়া নবীর oপর মাবুেদর কালাম নািজল হেয়িছল। িতিন 
ভিবষ dাণী কেরিছেলন য, দািনেয়ল নবীর oহী aনুসাের eকজন পারশ  সনাপিত বিবলন 
দখল করেবন। ei সনাপিতর নাম কারস। iশাiয়া নবী আেরা বেলেছন য, কারস 
ihদীেদরেক িনেজেদর দেশ িফের আসা o eবাদতখানা িনমাণ করার জন  aনুমিত িদেবন। 
ei ভিবষ dাণীেত বলা হেয়েছ,  

“ তামার মুিkদাতা eবং গভ থেক তামার গঠনকারী মাবুদ ei কথা বেলন,’আিম মাবদু 
সমs িকছুর-িনমাতা, আিম eকাকী আসমানসমূহ িবিছেয়িছ, আিম পৃিথবীেক মেল িদেয়িছ; 
আমার স ী ক?’  

মাবদু ভ -নবীেদর িনশানাgিল ব থ কেরন o গনকেদর বাকা কেরন- 

িতিন তঁার বাnার কথা সফল কেরন o তঁার দতূেদর বলা কথা পণূ কেরন;  

িতিন জrসােলেমর িবষেয় বেলন, ‘তােত বসিত থাকেব-’ 
 িতিন কারেসর uেdেশ  বেলন, ‘আমার পােলর হফজাতকারী,  
স আমার সমs icা পালন করেব।’  

িতিন জrসােলেমর িবষেয় বেলন, ‘uহা আবার তির হেব  
eবং বায়তলু মাকাdসেক বেলন, তামার িভিt sািপত হেব’।” ’ 

(iশাiয়া 44:24-28) 
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uযােয়র িকতােব iশাiয়া নবীর ei ভিবষ dাণী পূণ হoয়ার কথা লখা আেছ। iশাiয়া নবীর 
ভিবষ dাণী করার 300 বছর পের-400 ী পূবােb isা িলেখেছন. 

“পারেস র রাজা কারেসর রাজেtর pথম বৎসের -মাবুদ পারেস র রাজা কারেসর মেন 
icা জাগাiেলন, - িতিন িনেজর রােজ র সবt ঘাষণা dারা eবং িলিখত ফরমান dারা ei 
hকুম pচার কিরেলন:  

পারেস র রাজা কারস ei কথা বেলন:  

“ বেহেsর আlাহ মাবুদ জিমেনর সকল রাজ  আমােক দান কিরয়ােছন, আর িতিন iহদূা 
দেশর জrসােলেম তাঁহার জন  eকিট ঘর তির কিরবার ভার আমােক িদয়ােছন-” আর 

নবূখd িনৎসর মাবুেদর ঘেরর য সমs পাt জrসােলম হiেত আিনয়া িনজ মিnের 
রািখয়ািছেলন, রাজা কারস সigিলo বািহর কিরয়া িদেলন। (uযােয়র 1:1-2, 7) 

ei ভিবষ dাণী আসেলi লk  করার যাগ । রাজা কারস, 539 ী পূবােb পারেশ র (iরান) 
িসংহাসেন আেরাহন কেরিছেলন। িতিন বিবলনেক পরািজত কেরিছেলন। ei বিবলেনi 
ihদীরা বিn িছেলন। িতিন চেয়িছেলন যন সব ihদীরা িনেজেদর দেশ িফের যায় o 
eবাদতখানা িনমাণ কের। pিতিট লাকেক hকুম দoয়া হেলা, যন তঁারা তঁােদর আlাh ক 
“মহান দবতার” কােছ রাজার জন  সুপািরশ করেত বেলন। রাজা কারস “মহান দবতা” 
বল o নেবার uপাসনা করেতন। 

ei নীিতিট “ কারস িসিলnাের” (বৃিটশ িমuিজয়ােম আেছ) লখা আেছ। eখােন লখা আেছ,  

“সমs আlাh বা দবতা যােদরেক আিম তঁােদর িনেজেদর পিবt নগের sাপন কেরিছ, তঁারা 
যন বল o নেবা দবতার কােছ আমার দীঘ-জীবন o আমার জন  ( সi মহান দবতার কােছ) 

সুপািরশ কেরন।” 

সার-কথা হেলা ei য, হজরত iশাiয়া নবীর ভিবষ dাণী পূণ করার জন  আlাh বিবলেনর 
রাজােক পরািজত করার জন  পারেশ র রাজা কারসেক ব বহার কেরন। রাজার ei aতুলনীয় 
ধমীয় সিহ তুার কারেণ eসব বিn লােকরা তঁােদর িনেজেদর দেশ িফের যেত পেরিছল, 
যন তারা সখােন িফের িগেয় তঁার জন  দায়া করেত পাের। eসব বিn লাকেদর মেধ  

ihদীরাo িছল। আlাh য তােদর মেধ  dিনয়ার নাজাতদাতা িহেসেব মসীহেক পাঠােবন, ei 
grt ছাড়া ihদীরা িছল kdু, grtহীন লাক, যােদর কােনা ভিবষ ৎ িছল না।  

ei ভিবষ dাণী o eর পূণতা eেতা লk  করর িবষয় িছল য, য সব লােকরা “aনুিমত 
পিরকlনা দিলল” (ডকুেমnারী হাiেপািথিসস) মতবাদ তির কেরেছন, য মতবােদর কথা 
ei বiেয়র তৃতীয় aংেশর pথম aধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ, সi মতবাদ s ারা বেলেছন 
য, “ যেহতু oহীর মােজজা ঘটা সmব নয় তাi কারেসর রাজা হoয়ার পের হজরত 

iশাiয়ার ei ভিবষ dাণীিট লখা হেয়িছল।” 
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গ. 590 ী পূবােbর িদেক হজরত iিহে ল নবী ভিবষ dাণী কেরিছেলন য, বিবলেনর রাজা 
নবূখd িনৎসর, সার (বতমান লবানন) দখল করেবন আর সi শহর “জাল মেল দoয়ার 
জায়গা হ’ ব;” আর “িনিমত হ’ ব না” (iিহে ল 26)। 586 ী পূবােb রাজা নবূখd িনৎসর 
সার নগরী aবেরাধ কেরন আর তেরা বছর পের 573 ী পূবােb িতিন তা দখল কেরন। 

eভােব নবী হজরত iিহেsল বেঁচ থাকেতi দেখন য, ei ভিবষ dাণী পূণ হেয়েছ। আর য 
সব লােকরা েনিছেলন, তারাo বঁেচ থাকেতi ei ভিবষ dাণী পূণ হেত দেখেছন। 

aবশ  সi ভিবষ dাণীর িdতীয় aংশিটo আজ পযn পূণ হেয় রেয়েছ। কারণ, যিদo eখন 
আধুিনক সার নগরী রেয়েছ, িকnt পুরােনা নগর আর িনমাণ করা হয়িন, আর আজo সখােন 
জেলরা জাল ধুiেয় তা কােত দয়। 

ঘ. নবী িমখা 750 ী পূবােb ভিবষ dাণী কেরিছেলন য, শত শত বছর পের শমিরয়া নগরী ংস 
হেব। “মাবুদ বেলেছন, ‘আিম শমিরয়ােক খালা মােঠর ংসsপূ করেবা, আ রুলতার বাগান 
করেবা।’” িমখা 1:6 

ঈসা মসীেহর সময়কােল eবং eর পেরo শমিরয়া eকিট grtপূণ শহর িছল। িকnt শষ-পযn 
শহরিট ংস হেয়িছল। শহেরর িভিtপাথরgেলা uপত কায় পেড় িছল। আর আজo তা আংgর 
লতায় ঢেক আেছ। 

ঙ. ঈসা মসীেহর জেnর 1200 বছর আেগ হজরত মূসা (আঃ) িলেখেছন য, তoরােতর লবীয় 
িসপারার 26:31-33ক আয়ােত আlাh বিন-iসরােয়েলর বােরা বংশেক বেলেছন, যিদ তারা 
তােদর সমs anকরণ িদেয় তঁােক aনুসরণ না কের তেব িতিন তােদরেক ei শািs দেবন,  

 “আর আিম তামােদর নগরgেলা uৎসn করেবা, তামােদর eবাদতখানাgিল ংস 
করেবা o তামােদর ধূেপর াণ নব না। আর আিম দশ ংস করেবা -- আিম 
তামােদরেক জািতেদর মেধ  ছিড়েয় দব o তামােদর পছেন তেলায়ার খাপ থেক বর 

করেবা।” ( লবীয় 26:31-33ক) 

pেত েকi জােন য, dেটা pধান ঘটনার মধ  িদেয় ihদীেদর িনবাসেন পাঠােনা হেয়িছল। 
pথমবার হজরত হজরত iয়ারিময়া (আঃ) নবীর সমেয় তােদরেক বিবলেন িনবাসেন পাঠােনা 
হেয়িছল। আর িdতীয়বার মসীহেক agাহ  করার জন  70 খৃsােb রামীয় সনাপিত িতত 
জrসােলম নগর ংস কেরন। তখন aেনক ihদী িবিভn জািতর লাকেদর মেধ  ছিড়েয় 

পেরিছল। আর আজ পযn তােদর প  কারবানীর জন  কােনা eবাদতখানা তির হয়িন। 
eখন, ভিবষ dাণী সফল হoয়ার oপেরর eসব uদাহরণ দেখ, আমরা aবশ i 

িনেজেদরেক p  করেত পাির ei uদাহরণgেলা থেক িক আমরা কােনা িকছু িশখেত পাির? 
eর utর হেc, “হঁ া”, aবশ i আমরা িশখেত পাির। 

di বা তেতািধক সাkী aবশ i থাকেত হেব 
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আl্ ◌াহ যখন হজরত মূসার মধ  িদেয় বেলেছন য, যতkণ পযn ভিবষ dাণী সত  না হেব 
ততkণ পযn কাoেক সত  নবী বেল gহণ করা হেব না। িতিন বেলেছন য, diজন সাkীর 
aবশ i pেয়াজন। হজরত iিলয়াস নবী যখন বেলেছন য, বৃি  হেব না, তখন িতিন িছেলন pথম 
সাkী। নবী হজরত iিলয়ােসর pাথনা aনুসাের িতন বছর ছয় মাস ধের বৃি েক আটেক রেখ 
আlাh eখােন তঁার সi ভিবষ dাণী পূণ কের িdতীয় সাkী হেয়েছন।  

হজরত iয়ারিময়া (আঃ) যখন ভিবষ dাণী কেরেছন য, ভ  নবী হনািনয় মারা যােবন, িতিন 
িছেলন pথম সাkী। কেয়ক সpাহ পের হনািনেয়র মৃতু  ঘটােনার মধ  িদেয় হজরত iয়ারিময়া 
(আঃ)-eর কথা সত  pমািণত কের আlাh eখােন িdতীয় সাkী হেয়েছন। তoরােত আমরা দখেত 
পাi আlাh diজন সাkী থাকার ei নীিতেক মানুেষর িবচার সংkাnt কােজ ব বহার করেত 
বেলেছন। িdতীয় িববরণ 17:6 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ কান মানুষেক হত া করেত হেল di বা িতনজন সাkীর কথার uপর ভরসা কের তা করেত 
হেব। মাt eকজন সাkীর কথার uপর ভরসা কের তা করা চলেব না।” 

আর িdতীয় িববরণ 19:15 আয়ােত eকi নীিত সব ধরেণর aপরােধর kেt pেয়াগ করেত 
বেলেছন,  

“ কu কােনা aপরাধ িক পাপ, য কােনা পাপ করেল, তার িবrেd eকজন মাt সাkী 
দঁাড়ােল চলেব না; di বা িতনজন সাkীর pমােণ িবচার ফয়সালা হেব।” 

diজন সাkী থাকার pেয়াজনীয়তার কথা কারআেনo বলা হেয়েছ। 2 িহজরীেত নািজল হoয়া 
সূরা আল-বাকারা (গাভী) 2:182 আয়ােত বলা হেয়েছ,   

 “িকnt ঋণgহীতা যিদ িনেবাধ aথবা dবল হয় aথবা িলখার িবষয়বst বেল িদেত না-পাের 
তেব যন তাহার aিভভাবক ন ায ভােব লখার িবষয়বst বেল দয়। সাkীেদর মেধ  যােদর 
oপর তামরা রাজী তােদর মেধ  diজন পrষ সাkী রাখেব যিদ diজন পুrষ না থােক তেব 
eকজন পুrষ o diজন মিহলা রাখেব।  

uiল বা oিসয়ত তির বা সাkী দoয়ার সমেয়o eকiভােব diজন সাkী থাকার 
pেয়াজনীয়তার কথা বলা হেয়েছ। 10 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা মায়দা (anপাt) 5:106 
আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ হ মুিমনগণ ! যখন তামািদেগর মেধ  যখন কাহারo মৃতু কাল uপিsত হয় তখন oসীয়ত 
করার সময় তামািদেগর মেধ  diজন ন ায়পরায়ন লাকেক সাkী রািখেব -।” 

5-6 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা নূর ( জ ািত) 24:4 আয়ােত বলা হেয়েছ, কারo িবrেd 
ব িভচােরর aিভেযাগ আনার kেt চারজন সাkী থাকার pেয়াজনীয়তার কথা বলা হেয়েছ,  

“যাহারা সাdী রমনীর pিত aপবাদ আেরাপ কের eবং চারজন সাkী uপিsত কের না, 
তাহািদগেক আিশিট কশাঘাত কিরেব eবং তখনo তাহািদেগর সাkী gহণ কিরেব না iহারাi তা 
সত ত াগী।” 
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s তiঃ যিদ মানুেষর ব াপাের সমস া সমাধােনর kেt di বা চারজন সাkীর pেয়াজন হয়, 
তেব আlাh র কাছ থেক আসা oহী pমােণর জন  di বা ততিধক সাkী uপিsত থাকা কত না 
বশী pেয়াজন! 

যিদ কu iরান বা িমসেরর কােনা শহের িগেয় িনেজেক “মাহদী” বেল দাবী কের, তেব 
কীভােব eকজন লাক িসdাn িনেত পাের য তঁার দাবী সিত । 

যিদ কu লnন বা িনuiয়ক বা জrসােলম থেক কu িনেজেক “মসীহ” বেল দাবী কের 
তেব আমরা তঁােক gহণ করেবা না agাহ  করেবা ei িসdাn কীভােব িনেত পাির। 

aবশ i যঁাচাi করার pথম uপায় হেc, তঁার িশkা বা মতবাদ aবশ i আেগর oহীর uেlা 
িকছু বলেব না। যভােব ei aধ ােয়র rেত দেখিছ, কবল মােজজা করেত পারাi সত  নবী 
pমাণ করার জন  যেথ  নয়। eকজন লাক যিদ িনেজেক মসীh  বেল দাবী কেরন য, িতিন 
িdতীয়বােরর মেতা পৃিথবীেত িফের eেসেছন, তেব pথমবার মসীh  িহেসেব িতিন য-িশkা 
িদেয়েছন eখন সi িশkার িবপেk িবেরাধীতা কের িবপরীত কথা িতিন বলেত পােরন না। 

যঁাচাi করার িdতীয় uপায় হেc, আমরা aবশ i তঁার কাছ থেক আlাh র কাছ থেক eকিট 
সমথনসূচক িচh- মােজজা বা আেগর oহীর পূণতা দখেত চােবা, যা pমাণ করেব য, িতিন 
আlাh র কথাi আমােদর বলেছন। 

eখান থেক আমরা বুঝেত পাির য, হজরত মুহাmদ (দঃ) যখন মkার লাকেদর কােছ 
বেলেছন য, িতিন eকজন নবী আর মkাবাসীরা o ihদীরা আlাh র কাছ থেক eকিট 
সমথনসূচক িচh- মােজজা দখেত চেয়েছন, ei দখেত চাoয়াটা িকnt কবল তােদর কিঠন 
hদেয়র aিব াস বা কুফরীর কারেণ ঘেটিন। হয়েতা aেনেকর জন i ei কথা সিত , িকnt যেহতু 
কারআন িনেজi বলেছ য, ihদীেদর মেধ  িকছু েdয় লাক িছেলন, তঁারা আlাh ক ভয় 

করেতন। ihদী o মkার লােকরা বেলিছেলন, “eকজন সাkী যেথ  নয়, আমরা আlাh র কাছ 
থেক eকিট আlাh র কাছ থেক eকিট সমথনসচূক সাkী চাi।” মানুষেক পালন করার জন  

আlাh য-hকুম িদেয়িছেলন, তঁারা কবল তাi করিছেলন। কারণ, aনািদ aনn iয়াoেয়হ 
আমােদর জন  িনয়ম কের িদেয়েছন য, aবশ i diজন বা তারo বশী সাkী থাকেত হেব। 
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ষ  খ  
 

হজরত ঈসা মসীh  o  
হজরত মুহাmদ (দঃ) -  

পথ  dিনয়ার জন  diজন নবী? 
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pথম aধ ায় 

হজরত মাহাmেদর নবয়ুত  
িবগত aধ ােয় আমরা দেখিছ য, মানুেষর জাগিতক য কােনা আiেনর িবষেয় িমমাংশার 

জন  diজন সাkীর pেয়াজনীয়তার কথা আlাh uেlখ কেরেছন। আর িতিন আশা কেরন য, 
বেহশতী িবষেয়র pমােণর জন o যন কমপেk diজন সাkী থােক। আমরা দেখিছলাম য, যিদ 
কােনা লাক জrসােলম বা মkায় বা aন  কাথাo দঁািড়েয় দাবী কেরন য িতিন সবশিkমান 

s ার কালাম বলেছন, তেব আমরা িনেজেদর কােছ বা তার কােছo জানেত চাiেবা য, “কীভােব 
আপিন জােনন য, আপিন সবশিkমান s া- বেহশত o dিনয়ার মািলেকর কথাi বলেছন?” 

ei ধরেনর p  করেল, সmবতঃ কােনা কােনা পাঠক aসুখী বা aসnt  হেবন। কারণ, eর 
ফেল িযিন oহী বলেছন, তঁার সmেক সেnহ pকাশ করা হয়। eেত ei ধারণা pকাশ পায় য, 
যঁােক আপিন p  করেছন, তঁােক বলেছন য, “আিম আপনােক িব াস কির না।” 

ei ধারণার মধ  িদেয় হয়েতা আপিন সত  কথাi pকাশ কেরেছন। িকnt eকবার কlনা 
কrন, eকজন ী ানেক যখন ei p  করা হয়, তখন তার কমন লােগ? ei কথা আিম শত 
শতবার েনিছ, “আপনারা আপনােদর িকতাবুল মাকাdেস রদবদল কেরেছন, eর aথ িক ei 
নয় য, িতিন আমােদরেক িব াস করেছন না।” 

আমরা যতi মেন কির না কন, eিট কােনা িবষয় নয়, তেব, ei eকi p  মুসলমান o 
ী ান uভয় সমpদােয়র লাকেদর কােছi করা যায়। “কী pমাণ আেছ? “কী ধরেনর সাk  িদেয় 

আপিন pমাণ করেবন য, ঈসা মসীh  য-কথা বেলেছন, তা আlাh র কাছ থেক eেসেছ? কী 
ধরেনর সাk  িদেয় আপিন pমাণ করেবন য, হজরত মুহাmদ (দঃ) য-কথা বেলেছন, তা আlাh র 
কাছ থেক eেসেছ?” 

হজরত মুহাmদ (দঃ) যখন মkায় বাস করেতন, তখন িতিন eকজন কারআন পাঠকেক 
বেলেছন য, কয়ামেতর িদেনর িবষেয় আlাh তঁােক বেলেছন, তাহেল কীভােব সi লাক eখন 
সi কথা জানেত o নেত পােবন? কারণ, হজরত মহুাmদ (দঃ)i হেcন কবলমাt eকজন 

সাkী- pথম সাkী।  

িdতীয় সাkী 
আিম যখন p  কির য, হজরত মুহাmদ (দঃ) ছাড়া আর কu িজবরাiল ফেরশতার কথা 

েনিছেলন? তখন eকজন ছাড়া সবাi বেলেছন, “না, হজরত মুহাmদ (দঃ) িনেজi কবল তা 
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েনেছন।” সi লাকিট আমােক eকিট হািদস দিখেয়িছেলন। আর ei হািদসিট হজরত 
নাoয়াবীর 40িট হািদস িকতাব থেকi নয়া হেয়িছল। 

ei হািদসিট ঈমাম মুসিলম eভােব বণনা কেরেছন,  

 “eকবার eকজন লাক eেস হজরত মাহাmেদর কােছ জানেত চাiেলন, eকজন িশkেকর 
KÚsর কমন হেব, utর নার পের িতিন হজরত মুহাmদ (দঃ) ক বলেলন য, “আপিন সিঠক 
utর িদেয়েছন। “ সi লাকিট চেল যাoয়ার পের, সখােন uপিsত হজরত oমর o aন  
লাকেদরেক িনেয় হজরত মুহাmদ (দঃ) বলেলন, “ য লাকিট আমার কােছ eেসিছেলন, িতিন 

হেলন ফেরশতা হজরত িজবরাiল।”  

যিদ তাi ঘেট থােক, তবুo িকn আমরা কবল হজরত মুহাmদ (দঃ) কi eকক সাkী িহেসেব 
ei হািদেস দখেত পাi। িজবরাiল ফেরশতা কারo কােছ িনেজর পিরচয় দনিন। হজরত 
মুহাmদ (দঃ) িনেজi দাবী কেরেছন য, িতিন ফেরশতা িজবরাiল িছেলন। 

আেরকিট িদক িদেয়o eিট য, eকমাt সাkী তা pমািণত হয়। তাi ei হািদেসর সত তা 
িনেয়o sাভািবকfv‡eB p  uেঠ। য-হািদস কবলমাt eকজন রাবী বণনা কেরেছন, সi 
হািদেসর সত তা সেnাষজনকভােব আমরা িনrপন করেত পাির না। sাভািবকfv‡eB লােকরা ei 
হািদেসর সত তা িনেয় সেnহ করেত পাের। 

aন িদেক, aেনক নবীর kেti ei কথা বলা যায় য, আlাh বা তঁার ফেরশতার কথা 
কবল সi নবী eকাi েনেছন। আমরা তৗরাত-পুরাতন িনয়ম থেক eমন কােনা pমাণ িদেত 

পাির না য, হজরত iশাiয়া (আঃ) বা হজরত iয়ারিময়া (আঃ) নবীর কােছ আlাh য-কথা 
বেলেছন, সi কথা তঁারা ছাড়া aন  কu েনেছন। eকiভােব কারআেনo কােনা pমাণ নi 
য, হজরত hদ (আঃ) বা হজরত সােলহ (আঃ) নবীর সােথ আlাh য-কথা বেলিছেলন, সi কথা 

তঁারা ছাড়া aন  কu েনেছন। কবলমাt ঈসা মসীh  o হজরত মূসা (আঃ)-eর বলায় eর 
ব িতkম দখা যায়। 

িসনাi পাহাড় থেক আlাh হজরত মূসা (আঃ) o সমs বিন-iসরাiলেদর সােথ কথা 
বেলিছেলন। বিন- iসরাiলীরা eেতা ভয় পেয়িছল য, তঁারা আlাh ক aনুেরাধ কেরিছল য, 
িতিন যন আবার ei কাজ না কেরন। লােকরা মাবুেদর কােছ ei aনুেরাধ কেরিছল, কারণ, 
মাবুদ বেলিছেলন য, িতিন তােদর কােছ হজরত মূসা (আঃ)-eর মেতাi তােদর ভাiেদর মধ  
থেক আেরকজন নবী পাঠােবন ( তৗরাত-িdতীয় িববরণ 18)। 1  

ঈসা মসীেহর জীবনকােলi িdতীয় সাkী িহেসেব আlাh িতনবার কথা বেলেছন। 
তিরকাবnীদাতা হজরত iয়ািহয়া iবেন জাকািরয়ার কাছ থেক ঈসা মসীেহর তিরকাবnী নoয়ার 
সমেয় আlাh pথমবার বেলিছেলন,  

                                                 
1 পৃ া 29-30 ত িবশদ আেলাচনা করা হেয়েছ 



 318

 “ য সমs লাক iয়ািহয়ার কােছ eেসিছল তারা তিরকাবnী gহণ করার সমেয় ঈসাo 
তিরকাবnী gহণ করেলন। তিরকাবnীর পের ঈসা যখন মানাজাত করিছেলন, তখন আসমান 
খুেল গল আর পাক-rহ কবুতেরর মেতা হেয় তঁার oপর নেম eেলন। আর বেহশত থেক ei 
কথা না গল, “তিুমi আমার িpয় পুt, তামার oপর আিম খবুi সnt ” (লূক 3:21-22)। 

s তi বলা যায়, হজরত iয়ািহয়া iবেন জাকািরয়া o aন ান  যঁারা তিরকাবnী িনিcেলন, 
আlাh র সi কথা তঁারা সবাi েনিছেলন। 

িdতীয়বার িতনজন সাহাবী- হজরত িপতর, হজরত iয়াকুব o হজরত iuেহাnার uপিsিতেত 
আlাh কথা বেলিছেলন। ঈসা মসীh  তঁােদরেক eকিট uচুঁ পাহােড় িনেয় িগেয়িছেলন, oখােনi ঈসা 
মসীেহর সুরতবদল হেয়িছল। তঁার কাপড়, বরেফর মেতা ধবধেব সাদা হেয়িছল। ei ঘটনার 900 
বছেররo বশী সময় আেগ নবী হজরত মূসা (আঃ) o হজরত iিলয়াস (আঃ) মারা িগেয়িছেলন, 
িকnt তঁারা ei সমেয় ঈসা মসীহেক দখা িদেয়িছেলন। ঘটনািট eভােব বলা হেয়েছ,  

“ei সমেয় eকখn মঘ eেস তঁােদর ঢেক ফলেলা, আর সi মঘ থেক ei কথা না 
গল, ‘iিনi আমার িpয় পুt, তামরা eরঁ কথা ন। পের হঠাৎ তঁারা চারিদেক তািকেয় আর 

কাoেক দখেত পেলন না, দখেলন, কবল eকা ঈসা তঁােদর সে  আেছন’” (মাক 9:7-8)। 

তৃতীয়বার aেনক লােকর সামেন আlাh বেলিছেলন। iuেহাnা িকতােব বলা হেয়েছ,  

 “ঈসা বলেলন, ‘িপতা, তামার মিহমা pকাশ কেরা’। বেহশত থেক তখন ei কথা না 
গল, “আিম মিহমা pকাশ কেরিছ eবং আবার তা pকাশ করেবা।”  

য লােকরা সখােন দঁািড়েয়িছল তারা তা েন বলেলা, ‘oটা মেঘর ডাক।’ কu কu 
আবার বলেলা,’ কােনা ফেরশতা eঁর সােথ কথা বলেলন।’ 

তখন ঈসা মসীh  বলেলন, ‘ei কথা আমার জন  বলা হয়িন। িকnt আপনােদর জন i বলা 
হেয়েছ’” (iuেহাnা 12:28-30)। 

aবশ , ei কথা তা সিত  য, আlাh বেহশত থেক লাকেদর কােছ সব সমেয় কথা pমাণ 
দনিন য, নবীরা আlাh র কথাi লাকেদরেক বেলেছন। তাi আlাh আেরক uপােয় িdতীয় সাkী 

িদেয়েছন। aতীেত আlাh সাধারণতঃ িতন ধরেনর পdিত ব বহার কেরেছন। 

ক. নবীর কথা য সিত  তা pমাণ করার জন  নবীেদর মােজজা করার kমতা দoয়া 
হেয়িছল। 

খ. আেগর নবীরা য-ভিবষ dাণী কেরেছন, পেরর নবীরা সi ভিবষ dাণী পূণ কেরেছন। 

গ. নবীরা য-ভিবষ েতর ঘটনার কথা বেলেছন, তা সফল হবার মধ  িদেয় আlাh তঁার বাণীর 
সত তা pমাণ কেরেছন। 

আমরা ei ধরেনর pিতিট সmাবনা পরীkা কের দখেবা,  
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ক. মােজজা হেc িdতীয় সাkী 
তৗরাত o কারআন uভয় িকতােব বলা হেয়েছ, aেনক মােজজার মধ  িদেয় হজরত মূসা 

(আঃ)-eর নবুয়ত য সত  আlাh তা pমাণ কেরেছন। তৗরাত- পুরাতন িনয়েম আlাh aেনক 
মােজজার মধ  িদেয় হজরত iিলয়াস o হজরত iিলশােয়র নবুয়ত য-সত  তাo pমাণ কেরেছন। 

আর iি ল শরীফ o কারআন uভয় িকতাব বেল য. ঈসা মসীেহর নবুয়ত য-সত  তা aেনক 
মােজজার মধ  িদেয় pমািণত হেয়েছ। তাi নবুয়েতর pমাণ িহেসেব িdতীয় সাkী িহেসেব হজরত 
মাহাmেদর কােছ মােজজা দখেত চাoয়াটা মkার লাকেদর eেকবােরi sাভািবক িছল। 

কারআেনর বণনা aনুসাের দখা যায় য, হজরত মুহাmদ (দঃ) ক বলা হেয়িছল যন িতিন 
লাকেদর কােছ বেলন য, তঁােক কবল eকজন সতককারী িহেসেব পাঠােনা হেয়েছ। বেহশত, 

সূয, চঁাদ o পবত থাকার জন  পৃিথবী আেnািলত না হoয়া, নদী, ফলমূল, বাগান, খজুর গাছেক 
িনশানা িহেসেব uেlখ করার পের শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-রাদ ( বj) 13:4খ, 7 
আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“-aবশ i বাধশিk সmn সমpদােযর জন  iহােত রিহয়ােছ িনদশন--। 

তাহারা কুফরী কিরয়ােছ, তাহারা বেল, তাহার pিতপালেকর িনকট হiেত তাহার িনকট 
কােনা িনদশন aবতীণ হয় না কন?’ 

িকnt তিুম তা কবল সতককারী eবং pেত ক সমpদােয়র জন  রিহয়ােছ পথpদশক।   

27 আয়ােতo তােদর ei দাবীেক আেরকবার তেুল ধরা হেয়েছ?” 

 “যাহারা কুফরী কিরয়ােছ তাহারা বেল, ‘তাহার pিতপালেকর িনকট হiেত তাহার িনকট 
কােনা িনদশন aবতীণ হয় না কন?” 

আর 31 আয়ােত utর দoয়া হেয়েছ, ‘যিদ কারআন eমন হiত, যdারা মৃেতর সিহত কথা 
বলা যাiত, তবুo uহারা uহােত িব াস কিরত না।’ 

eর মােন হেc য, aেনক কিঠন hদয় aিব াসীরা রেয়েছ, তােদর জন  ei িসdাn সত । 
eক িমিনেটর জন o তারা সেnহমুk হেত পাের না। 5িট rিট o 2িট মাছেক বরকতদান কের 
ভে  ঈসা মসীh  5000 eরo বশী লাকেক খাiেয়িছেলন, ei মােজজার oপর িভিt কের িতিন 

দাবী কেরেছন য, িতিন eকমাt জীবনrিট িযিন বেহশত থেক নেম eেসেছন। তারা বেলিছল, 
“তা হেল কী eমন আ য কাজ আপিন করেবন, যা দেখ আমরা আপনার oপর ঈমান আনেত 
পাির? আপিন কী কাজ করেবন?” (iuেহাnা 6:30) 

সব সমেয়i দখা যায় য dেটা দল থােক। কিঠন-মনা- লােকরা আlাh র য- কােনা কাজ 
দেখi চাখ বn কের রােখ। আবার সব সমেয় যারা আlাh র icা জানেত চায় eমন লাকেদরo 
দখা যায়। তারা িdতীয় সাkীর জন  aেপkা কের যন eর dারা জানেত পাের য, তারা সিঠক 

পথi aনুসরণ করেছ। 
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কারআেন ei pেয়াজেনর utর িহেসেব আlাh র দoয়া িচেhর কথা বলা হেয়েছ। িকnt 
oপের য-িচhgেলার কথা বলা হেয়েছ, তা সবi pাকৃিতক িনশানা। আর ei িনশানাgেলা কবল 
eকিট িবষয়i pমাণ করেত পাের য, eকজন সবশিkমান সৃি কতা রেয়েছন। egেলা pমাণ কের 
না য, িযিন eসব কথা িচেhর কথা বেলেছন, িতিন eকজন নবী। 

ডঃ বুকাiিল আlাh র সৃি র িব য়কর িদক uেlখ কের dেটা বi িলেখেছন। িdতীয় বiেয়, 
িতিন eমন িকছু িব য়কর ঘটনার কথা বেলেছন, যা কারআেন uেlখ করা হয়িন। িকnt eর জন  
ডঃ বকুাiিলেক িক eকজন নবী বলা হেব? aবশ i না, আর ডঃ বুকাiিলেকi pথেম sীকার 
করেত হেব য, িতিন নবী নন। 

আর িক কােনা মােজজা আেছ, যােক মুসলমানরা সmবতঃ িdতীয় সাkী িহেসেব বলেবন? 
কu কu মরােজর ঘটনা uেlখ কেরন। িহজরেতর 1 বছর আেগ নািজল হoয়া সূরা বিন-

iসরাiল (iসরাiেলর সnানগণ) 17:1 আয়ােত ei ঘটনা বলা হেয়েছ,  

“পিবt o মিহমাময় িতিন িযিন তাহার বাnােক রজনীেযােগ মণ করাiয়ািছেলন আল-
মসিজdল হারাম থেক আল-মসিজdল আকসা পযn, যাহার পিরেবশ আিম কিরয়ািছলাম 
বরকতময়, তাহােক আমার িনদশন দখাiবার জন-।” 

বশীরভাগ তাফসীরকারী িব াস কেরন য, হজরত মুহাmদ (দঃ) সশরীের মরােজ 
িগেয়িছেলন, যিদo হািমdlাহ িব াস কেরন, হজরত মুহাmদ (দঃ) দশন দেখিছেলন। হািমdlাহ 
ছাড়া সকেলi eকমত য, eখােন মসিজdল আকসা বলেত বায়তুল মাকাdসেক বুঝােনা হেয়েছ। 
িকnt হািমdlাহ মেন কেরন য, eিট বেহশতেক বুিঝেয়েছ। iuসুফ আলীর মেত জrসােলম 
থেক বেহেsর সেবাc sােন িসংহাসেনর সামেন পযn িতিন আেরাহন কেরিছেলন। হািমdlাহ 

বেলেছন, সখান থেকi হজরত মুহাmদ (দঃ) ক 5 oয়াk নামাজ পড়ার জন  hকুম দoয়া 
হেয়িছল। িকnt ei ধরেনর িব াস কবল হািদস থেক জানা যায়। oপেরর আয়ােত ei ধারণার 
কােনা iংিগত দoয়া হয়িন। আবারo আমরা eখােন eকিট মাt সাkী দখেত পািc। eখােন 
কবল হজরত মুহাmদ (দঃ) িনেজ aিভjতা লাভ কেরেছন আর সi aিভjতা িতিন সবার কােছ 

বেলেছন।  

মkার aিব াসীেদর ei দাবী সmেক মধ  মkী যুেগ aবতীণ সূরা আল-আনকাবুত (মাকড়শা) 
29:50 আয়ােত বলা হেয়েছ,   

 “uহারা বেল,’তাহার pিতপালেকর িনকট হiেত তাহার িনকট িনদশন pিরত হয় না কন?’ 

50খ-51 আয়ােত আেরকিট utর দoয়া হেয়েছ,  

“বেলা, িনদশন আlাh রi eখিতয়াের। আিম তা eকজন pকাশ  সতককারী মাt।’ iহা িক 
uহােদর জন  যেথ  নেহ য, আিম তামার কােছ কারআন aবতীণ কিরয়ািছ, যাহা uহােদর 
িনকট পাঠ করা হয়।’” 
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eখন আমরা যুিkেক চূড়াnভােব সািজেয় দখেত পাির। মােজজা o িনশানা আlাh র icা 
aনুযায়ী ঘেট। হজরত মুহাmদ (দঃ) ক eখােন hকুম দoয়া হেc, যন িতিন লাকেদর বেলন য, 
িতিন কবল eকজন সতককারী মাt। ei আয়াত থেক আমরা জানেত পাির য, আlাh হজরত 
মুহাmদ (দঃ) ক কােনা মােজজা িদেত চানিন। আর তাহেল eকিট p  করা যায় য, িdতীয় সাkী 
িহেসেব “ কারআন িক যেথ  নয়?” 

িকnt ei p িটেক আমরা utর িহেসেব িনেত পাির। আমােদর বলা হেয়েছ যন আমরা নবীর 
বাণী gহণ কির। আর ei kেt কারআন হেc eকমাt িdতীয় সাkী। িকnt কারআন eখন 
uেlা কথা বলেছ য, নবীর কথাi হেc িdতীয় সাkী। eিট সmব নয়। নবী o তঁার বাণী আলাদা 
নয়। তঁারা eক, আর edেটা িমিলতভােবi হেc pথম সাkী। 

মেন কrন, আিম আপনােক বললাম য, “চঁাদ মাখন িদেয় তির।” আজেকর িদেন আপিন 
তখিন বলেবন য, “নেভাচারীরা ei কথা বেলনিন, আপনার কথা আমােক pমাণ কের দখান।” 
eর pমাণ িহেসেব আিম eকিট কাগজ িনেয় িলেখ িদলাম য, “চঁাদ মাখন িদেয় তির।” তারপর 
আিম আপনােক বললাম, “eখােন, ei কাগেজ লখা তাi বলেছ, আপিন তা চেয় দখুন।” 

eভােব দখেল, eিট s  য, আমার মুেখর কথা আর আমার লখা eেকবােরi eক। eিট 
কবল eকজন সাkীর কথা বলেছ। আর আপিন বলেবন, “না, আপিন যা বলেছন, সi মুেখর 

কথা ছাড়াo আেরকিট pমাণ আমােক দিখেয় িদন।” আপিন কখনi আমার লখােক আমার মুেখর 
কথার pমােণর িdতীয় সাkী িহেসেব gহণ করেবন না। 

সূরা আনকাবুত (মাকড়শা) 29 eর 52 আয়ােত আlাh ক সাkী িহেসেব uেlখ কের হজরত 
মুহাmদ (দঃ) ক বলেত বলা হেয়েছ,  

 “বেলা,’ আমার o তামােদর মেধ  সাkী িহেসেব আlাহi যেথ । আকাশমnলী o 
পৃিথবীেত যাহা আেছ তাহা িতিন aবগত-।” 

eখােন ei যুিk তুেল ধরা হেয়েছ য, “আকাশ মnলী o পৃিথবীর”- সৃি  সmেক বলার মধ  
িদেয় eকজন সৃি কতা আlাh র পিরচয় আমরা পাi। eিট হজরত মাহাmেদর নবুয়ত pমাণ কের 
না। সুতরাং, তoরােত আমােদর আlাh য কােনা নবীর কােছ য-p  করার aনুমিত আমােদর 
িদেয়িছেলন, eর কােনা utর আমরা eখােন পাiিন। সখােন আমােদর p  করেত বলা হেয়িছল, 
“আপনার নবয়ুেতর সত তার িনশানা িক- যা িdতীয় সাkী িহেসেব pমাণ কের য, আপিন ei 
সিৃ কতা আlাh র কথা বলেছন?  

 

খ. আেগর িকতাবসমেূহ হজরত মাহাmেদর নবয়ুত সmেক ভিবষ dাণী 
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92পৃ ায় আমরা িনেmর হািদসিট িকতাবুল মাকাdেসর সিঠকt যঁাচাiেয়র kেt ব বহার 
কেরিছ। eখন আমরা হজরত মাহাmেদর নবুয়েতর সmেক ভিবষ dাণী করা হেয়েছ িক-না, সi 
িবষেয় ei হািদসিট আবার যঁাচাi কের দখেবা। eখােন বলা হেয়েছ,  

হজরত আতা িবন iয়াসার বেলেছন, “আিম হজরত আbুlাহ িবন আমর িবন আস-eর সােথ 
দখা কের তঁােক িজেjস কির, ‘আমােক বলুন, তoরােত রাসুলুlাh রকী বণনা দoয়া আেছ?’ 

িতিন আমােক তা জানােত চাiেলন। আlাh ক সাkী কের িতিন বলেলন, ‘তoরােত তঁার সmেক 
aবশ i বণনা করা হেয়েছ। আর eর িকছু aংশ কারআেন রেয়েছ।’ কারআেন বলা হেয়েছ, 
“ হ নবী! আিম তা তামােক পাঠাiয়ািছ সাkীrেপ eবং সুসংবাদদাতা o সতককারী o সাধারণ 
লাকেদর pহরীrেপ।” (আল-আh ◌াযাব 33:45)। 

 (পের তৗরাত-পুরাতন িনয়ম থেক িতিন বলিছেলন) “ দেখা, আমার গালাম, o আমার 
রাসূল: আমার বাছাi করা বাnা, যঁার oপর আিম সnt । স িচৎকার করেব না বা জাের কথা 
বলেব না; স রাsায় রাsায় তঁার গলার sর শানােব না। স মেnর বদেল মn করেব না। িকnt 
স kমা করেব eবং দয়া করেব। আlাh তােক তুেল িনেয় না যাoয়া পযn তােক িদেয় বk-

ধমমতেক সরল করেবন। ফেল লােকরা বলেব, ‘আlাh ছাড়া আর কােনা মাবুদ নi।’ আর 
স anেদর চাখ খুেল দেব, কালােদর কান খুেল দেব o কিঠন hদয় খুেল দেব।” 

ei হািদসিট ঈমাম বাখারী বণনা কেরেছন। হজরত দািরিমo pায়i eকi কথা বেলেছন। 
িতিন হজরত আতার িনকট থেক সনদ পেয়েছন, আর হজরত আতার িনকট থেক হজরত iবেন 
সালাম সনদ পেয়েছন। 

তৗরাত- পুরাতন িনয়ম থেক oপেরর য-aংশিট udৃত করা হেয়েছ, তা আেজা দখেত 
পাoয়া যায়। 750 ী পূবােb নবী iশাiয়া ভিবষ dাণী কেরিছেলন য,  

 “ঐ দেখা, আমার বাnা, আিম তঁােক ধারণ কির;  
িতিন আমার মেনানীত, আমার pাণ তঁােত সnt ;  

আিম তঁার oপের আমার rহেক িদলাম; িতিন জািতেদর কােছ iনসাফ িনেয় আসেবন।  
িতিন িচৎকার করেবন না, জাের কথা বলেবন না,  

পেথ তঁার রব নােবন না।  
িতিন থতলা নল ভা েবন না; সধমূ শিলতা িনভােবন না;  

ধািমকতার সােথ িতিন iনসাফ করেবন।  
আিম মাবুদ ধািমকতােত তামােক আhান কেরিছ, - 

 আর আিম তামার হাত ধরেবা, তামােক রkা করেবা;  
eবং তামােক লাকেদর চুিkর মেতা করেবা - 
তুিম anেদর চাখ খুেল দেব,  

তুিম কারাগার থেক বিnেদর o সখানকার anকােরর গেত রাখা লাকেদরেক  
বর কের আনেব” (iশাiয়া 42:1-3, 6ক, 7)। 
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eখােন ei হািদসিট তাহেল aবশ i pামািণক হািদস বলা যায়, কারণ, eর dেটা সাkী 
রেয়েছ। আমরা মুসলমান সমpদােয়র ব বhত হািদসিট দেখিছ, আর নবী iশাiয়ার udৃত 
আয়াতgেলা iশাiয়া িকতােব আমােদর কােছ রেয়েছ। ei আয়াতgেলােক ঈসা মসীেহর 
আগমেনর িবষেয় eেকবাের সুিনিদ ভােব বেলেছ। আর ঈসা আল-মসীেহর আগমন সmেক ei 
রকম ডজন ডজন ভিবষ dাণী পাকিকতােব রেয়েছ। ei আয়াতgেলা আসেল iি ল শরীেফ 
ব বhত আয়াতgেলার মেধ  aন তম, যgেলা ঈসা মসীh  সmেক ব বহার করা হেয়েছ। iি ল 
শরীেফর মিথ িসপারার 12:5-18 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ঈসা - সখান থেক চেল গেলন; eবং aেনক লাক তঁার পছেন পছেন গল, আর 
িতিন সবাiেকi সsু করেলন, - ঈশাiয় নবীর oপের নািজল হoয়া ei কালাম পুণ হয়, 
দেখা, আমার বাnা, িতিন আমার মেনানীত, আমার িpয়, আমার pাণ তঁােত সnt , আিম তঁার 

oপর আমার rh  নািজল করেবা, আর িতিন জািতেদর কােছ iনসােফর বাণী ঘাষণা করেবন।”  

ei aংশিট 22 আয়াত পযn রেয়েছ। সখােন বলা হেয়েছ, ঈসা মসীh  eকিট বাবা o an 
লাকেক ভােলা করেলন। তখন সমs লাক আ য হেয় বলেলা, “iিন িক সi দাuেদর সi 

বংশধর?” মসীহ? 

হজরত মুহাmদ (দঃ) না ঈসা মসীেহর আগমেনর িবষেয় নবী iশাiয়া ভিবষ dাণী কেরিছেলন, 
সi িবষেয় পাঠক িনেজi িসdাn িনেবন। িকn ei dেটা সাkী থাকার কারেণ আমরা 99% 

িনি ত য, oপেরর হািদেস য- আেলাচনা করা হেয়েছ, তা সিঠক িছল। 

িকnt কবল 99% কন? কারণ, সামান  সmাবনা আেছ য, কu ei হািদসিটেক কােনা 
মতবাদ সমথেনর জন  িমেথ  কlনা কের বেলেছন। িকnt যিদ তা সত o হয়, তবু eিট দখায় য, 
মসুলমান সমpদােয়র কােনা লাক আlাh র কালাম িহেসেব iশাiয়া িকতাব থেক oi 
আয়াতgেলা udতৃ কেরেছন। 

“পারািkট” িক হজরত মহুাmদ (দঃ) (আহমাদ) eর আগমেনর সmেক ভিবষ dাণী? 

িকতাবুল মাকাdস o কারআন তুলনা কের আেলাচনার সমেয় ডঃ বুকাiিল তঁার “বাiেবল, 
কারআন o িবjান” বiেয় 102-106 পৃ া জুেড় িতিন iuেহাnা িকতাব থেক দীঘ আেলাচনা 

কেরেছন। iuেহাnা িকতােব 14-16 aধ ােয় বলা হেয়েছ, eকজন পারািkট আসেবন। পয়দােয়শ 
1 aধ ায় o বংশতািলকা ছাড়া িকতাবুল মাকাdেসর আর কােনা আয়াতসমূহ িনেয় eেতা 
িবশদভােব িতিন আেলাচনা কেরনিন। 

ei 4 পৃ া জুেড়, িতিন দাবী কেরেছন য, পারািkট সmেক সংি  সব আয়াত িতিন udৃত 
কেরেছন। পের িতিন িকতাবুল মাকাdেসর সিঠকt সmেক 6িট িবrd সমােলাচনা কেরেছন। 
uদাহরণ িহসেব বলা যায় য, িতিন দাবী কেরেছন য, িকতাবুল মাকাdস হেত িকছু িকছু িবষয় 
লূকােনা হেয়েছ। আর aন  কথা eখােন যাগ করা হেয়েছ, আর ei gীক শbgেলা ভুলভােব 
ব বহার করা হেয়েছ, আর বশীরভাগ aনুবাদকরা সmণূ ভুল কেরেছন। 
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egেলা খুবi মারাtক আkমণ। আর ডঃ বুকাiিল তঁার সািহিত ক দkতার সাহােয  egেলা 
eমনভােব তুেল ধেরেছন, তার ফেল পাঠেকর মেন ছাপ ফেল য, তঁার ei বkেব র সপেk 
aেনক পিnেতরাi eকমত। তাi আমরা ei ছয়িট িবrd সমােলাচনার pিতিট িবেবচনা কের 
দখেবা, eর সােথ সpম দাবী য িমথ া সi িবষয়িট িনেয়o আেলাচনা করেবা।  

ী ানরা িব াস কেরন য, ei শbিট হেc পারািkট (gীক ভাষায় বলা হেয়েছ, 
παρακλητος পারািkটস) শbিট dারা পাক-rh সmেক বলা হেয়েছ। আর ei পাক-rh pিতিট 

ী ােনর সােখ বাস কেরন, পােপর িবrেd সংgােম তঁােক সাহায  কেরন।2 

মুসলমানরা বেলন য, eখােন হজরত মাহাmেদর আগমেনর সmেক ভিবষ dাণী করা হেয়েছ। 
eকজন মুসলমান িব াস কেরন য, eকi ধরেনর ভিবষ dাণী 3 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা 
আল-সাফ ( ণী) 61:6 আয়ােত রেয়েছ, eখােন বলা হেয়েছ,  

“sরণ কেরা, মিরয়ম তনয় ‘ঈসা বিলয়ািছল, ‘ হ বিন- ঈসরাiল! আিম তামােদর িনকট 
আlাh র রাসূল eবং আমার পূব হiেত তামােদর কােছ য তৗরাত রিহয়ােছ আিম তাহার 
সমথক eবং আমার পের আহমদ নােম য রাসূল আিসেব আিম তাহার সুসংবাদদাতা। পের স 
যখন s  িনদশন সহ uহােদর িনকট আিসল তখন uহারা বিলেত লািগল, ‘iহা তা eক s  
যাd !’” 

আরবী ভাষায় আহমদ (pশংসাকারী) আর মুহাmদ (pশংিসত) eকi মূল akর3 o eর aেথর 
সােথ িমল রেয়েছ। তাi মুসলমানরা িব াস কেরন য, eিট িকছুটা pcn ভিবষ dাণী, eখােন ঈসা 
মসীh  বেলেছন য, eকিদন হজরত মুহাmদ (দঃ) নবী িহেসেব আসেবন। 

সুখবর িসপারাgেলােত drত চাখ বুিলেয় গেল ei ধরেনর কােনা নবীর আগমন সmেক 
eখােন s  কের কােনা ভিবষ dাণী করা হেয়েছ তা বুঝা যায় না। তাi যুগ যুগ ধের ei িবষয়িট 
খঁুেজ বর করার জন  িবশদভােব aনুসnান করা হেয়েছ। আর eখন aেনক মুসলমান দাবী কেরন 
য, iuেহাnা 14 aধ ােয় বিণত eকজন সহায় বা uিকল বা পারািkট পাঠােনার জন  ঈসা মসীh  
য oয়াদা কেরেছন, সi oয়াদাi হেc হজরত মাহাmেদর আগমেনর সmেক ভিবষ dাণী। মানার 

আল-iসলাম বiেয় aধ াপক কাটকাট ei িবষয়িট eকিট িনবেn uেlখ কেরেছন4 আর iuসুফ 
আলীo সূরা সাফ ( ণী) 61:6 আয়ােতর ব াখ া কের িটকায় uেlখ কেরেছন,  

 “আহmদ” aথবা “মুহাmদ” (pশংিসত জন) gীক পিরিkটস শেbর pায় eকi aথ। 
বতমােন iuেহাnা সুখবর িসপারায় 14:16, 15:26 eবং 16:7 আয়াতgেলােত সাnনাদানকারী 
শbিট gীক পারািkটস শেbর aনুবাদ।-আমােদর ডাkার সােহব মেন কেরেছন য, 

                                                 
2 সুখবর aনুসাের পাকrহ হেc আlাহর rহ,িতিন ফেরশতা িজবরাiল নন। 
3 আরবী aিভধােন হা িমম দাল নােম আপিন ei শbdেটা দখেত পােরন। 
4 কাটকাট, oপের uেlিখত বi, পৃ া 59, ei বiেয়র 23-25 পৃ ায় দখুন। 
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পারািkটস হেc পিরিkটস শেbর িবকৃত পাঠ। আসেল ঈসা মসীh  মূল কথায় আমােদর পিবt 
নবী হজরত মাহাmেদর আগমন সmেক ভিবষ dাণী কেরেছন। ”5 

pথম য িজিনসিট আমােদর বুঝেত হেব তা হেc আরবী ভাষার মেতা gীক ভাষা নয়। gীক 
ভাষায় sরবণ যাগ কের লখা হয়। তাi পারািkটস থেক পিরিkটস শেb পিরবতন করেত হেল 
কমপেk িতনিট িলিখত akর পিরবতন করেত হেব। 

িdতীয়তঃ ei ধরেনর পিরবতন য করা হেয়েছ, কােনা মূল পাnুিলিলেত থেক eর কােনা 
pমাণ কu দখােত পারেব না। 200 ী ােbর iuেহাnা িকতােবর পুরােনা কােনা পা ুিলিপ  

                                                 
5 iuসুফ আলী, oপের uেlিখত বi, পৃ া 1540 
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ছিব-7 

200 ী ােbর পিপরাস িপ 75- e লখা iuেহাnা 14:9-26ক আয়াত দখােc য, 16 
আয়ােত o 26 আয়ােতর শেষ “ΠΑΡΆΚΛΗΤΟΝ” শbিট দখা যােc। 

বডমার লাiেbরীর aনুমিতkেম ছিবিট ছাপােনা হেলা। 
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থেক আজ পযn কােনা পা ুিলিপেত পারািkটস eর বদেল পিরিkটস শbিট ব বহার করা হেয়েছ 
eমন কান নিজর নi। 200 ী ােbর লখা iuেহাnা িকতােবর পা ুিলিপ- পিপরাস P75- 7 নং 
ছিবেত দখােনা হেয়েছ। eখােন iuেহাnা িকতােবর 14:9-26 ক আয়াত লখা আেছ। ei পৃ ায় 
26 আয়ােতর শেষর শbিট s ভােব দখােনা হেয়েছ য, eিট হেc “পারািkটস 
Ó(παράκλητος)| 16 আয়াত আংিশকভােব ন  হেয়েছ। িকnt লাiেনর মাঝখােন dেটা তীর িদেয় 
িচিhত aংেশ আেজা য- কu পড়েত পােরন, পারািkটন শেbর “পারািk-ন παράκλητον 
আেছ। (gীক ভাষায় “ον aন” মূখ  কম িহেসেব ব বhত হয়)। pথমিটর বলায় সmণূ শbিট 
s  দখা যায়। আর িdতীয়িটর kেt আমােদর আেলাচনায় ব বhত শbিটর di বা িতনিট শb 
s i দখা যায়। 

তৃতীয়তঃ. যিদo পিরিkটস, ei শbিটর aথ িবখ াত বা pিসd, ei শbিট মহাকিব হামার 
ী পূব 10ম শতাbীেত pাচীন gীক ভাষায় রিচত “iিলয়াড o oিডিস” নামক তঁার aমর 

মহাকােব  ব বহার কেরেছন। ei শbিট বা ei grেপর aন  কােনা শb কiিন gীক ভাষায় রিচত 
iি ল শরীেফ বা পুরাতন িনয়েমর gীক aনুবাদ সpুয়ািজেn eকবােরর জন o ব বহার করা 
হেয়েছ, eমন কােনা নিজর নi।  

eভােব দখা যায় য, “ পিরিkটস” শb ব বহােরর আর কােনা সািহিত ক বা পাকিকতােবর 
মেধ  ব বহােরর আর কােনা নিজর নi।  

 

ক. ডঃ বকুাiিলর pাথিমক মnব  

Contradictions and Improbabilities (sিব‡ivaxZv o aবাsবতা) নামক aধ ােয়র 
শেষ পারািkটs  বা পাক-rh সmেক মnব  করেত িগেয় ডঃ বুকাiিল জার িদেয়েছন যন তঁার 

পাঠেকরা পড়ার আেগi ধের নন য, eখােন sিবেরাধীZv o aবাsবতা রেয়েছ। 

পের, িতিন দাবী কেরেছন য, কবলমাt eকিট iি ল িসপারায় eকজন মাt লখক 
পারািkটs  আসার কথা uেlখ কেরেছন। িতিন p  কেরেছন, কীভােব ei মৗিলক grtপূণ 
িবষয়িটেক 4িট সুখবর িসপারার মেধ  কবল eকিটমাt িসপারায় uেlখ করা হেয়েছ? পের িতিন 
ei িবষয়িটর oপর িভিt কের dেটা iি তপূণ o সমােলাচনামূলক p  কেরেছন।  

1. “eিট িক aন  সখুবের িছল যা পরবতী সমেয় ধামাচাপা দoয়া হেয়েছ?” 

ধামাচাপা দoয়া বা গাপন করা হেয়েছ? ধামাচাপা দoয়া বা গাপন করা সmেক ক বলেত 
পাের? ধামাচাপা দoয়া বা গাপন করা সmেক কমপেk eকিট pমাণo না িদেয় কu িক বলেত 
পােরন য, ধামাচাপা দoয়া বা গাপন করা হেয়েছ? িতিন জানেত চেয়েছন,  

2. “ কন ধামাচাপা দoয়া বা গাপন করা হেয়িছল?” 
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eভােব কােনা তথ  না িদেয়i িতিন eকিট িবেরািধতা সৃি  কেরেছন, আর বেলেছন য, 
ী ানরা iি ল শরীেফর aংশিবেশষ ধামাচাপা িদেয়েছন বা গাপন কেরেছন। 

পের িতিন িসdােn eেসেছন, “ কােনা utর দoয়া সmব নয়, তাi রহস  রেয় গেছ।” 

eখন আমােদর eকিট রহস  আেছ- eকিট রহস  বােজ শb dারা তির করা হেয়েছ। লk  
কrন য, আিম dবল শেbর কথা বিলিন। egেলা খুবi শিkশালী শb। িকnt egেলা বােজ কারণ, 
egেলা কােনা সত  তথ  dারা সমিথত হয়িন। egেলা eমন শেbর মেতা, যgেলা ঈসা মসীh  
সতক করার জন  ব বহার কেরেছন। 

“ লােক য সমs বােজ কথা বেল, িবচােরর িদেন তার pেত কিট কথার িহসাব তােদর িদেত 
হেব।” (মিথ 12:36) 

pথমতঃ য িবষয়িট বলেত চাi তা হেলা, ডঃ বকুাiিল যখন বেলেছন য, কবলমাt eকজন 
লখকi ei “ মৗিলক grtপূণ িবষয়” িলেখেছন, তখন িতিন ভুল বেলেছন। যিদo পারািkট 

শbিট হযরত লকূ ব বহার কেরনিন, িকnt িতিন পাক-rh সmেক ঈসা মসীেহর oয়াদা eবং 
pিরত 1 o 2 aধ ােয় সi oয়াদার পূণ হoয়ার কথা িতিন িলেখেছন। 

িdতীয়তঃ ডঃ বুকাiিলর ei p  করার পছেন মেন হয় িতিন ei ধারণা কেরিছেলন য, িতিন 
eকিট ঘটনা সmেক eকজন লখকেক ব বহার করা সবশিkমান আlাh র পেk eিট aসmব।  

যিদ ei ধারণা সিঠক হয়, তাহেল তা কারআেনর জন o pেযাজ  হেব। eকজন মানুষ- 
হজরত মাহাmেদর মাধ েমi গাটা কারআন নািজল হেয়েছ। eর সােথ আরo বলা যায় য, 
aেনক ঘটনা, যমন gহার মেধ  ঘুিমেয় থাকা যুবকেদর6 সmেক কবল কারআেন কবল 
eকবারi বলা হেয়েছ। eমনিক ঈসা মসীেহর মুেখ বলা ভিবষ েত “আহmদ” নবীর আগমন 
সmেক ভিবষ dাণীo কারআেন কবল eকবারi দখা যায়। আমরা িক তাহেল eেkেto 
sিবেরািধতাo রহস  বলা হেয়েছ বেল ধের নব?!? কয়জন পাঠক ei যুিk মেন নেবন? 

আর যিদ তঁার নিতবাচক ধারণা সিঠক হয় তাহেল আমরা িক uেlা কথা বলার aনুমিত 
পাব:iি ল িসপারায় য সব িবষয়gেলা di, িতন বা চারবার uেlখ করা হেয়েছ, তা িক সিত ? 
যিদ তাi হয়, তেব আমােদর aবশ i মেন রাখেত হেব য, আমােদর পােপর জন  ঈসা মসীেহর 
মৃতু  o মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার পের খািল কবেরর কথা 4িট সখুবর িসপারার লখকরা ছাড়াo 
হজরত পৗল িলেখেছন।7 eিট aত n eকিট জাড়ােলা pমাণ।  

খ. ডঃ বকুাiিল udতৃ “পারািkট” সmিকত আয়াত 

আেরা িকছু বলার আেগ আমােদর “পারািkট” সmিকত আয়াতgেলা লk  করা দরকার. 106 
পৃ ায় ডঃ বুকাiিল ei আয়াতgেলােক udৃত কেরেছন,  

                                                 
6 মkী সূরা আল-কাহফ 18:9-26 
7 eমনিক মাক িলিখত সুখবর িসপারা শষ আংশ খায়া যাবার আেগ কবর খািল eকথা লখা  আেছ বেল দখা যায় 
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“ তামরা যিদ আমােক (ঈসা) ভােলাবাস, তেব আমার hকুমgেলা পালন কিরo। আর আিম 
িপতার কােছ চাব eবং িতিন আেরকজন “পারািkট” তামােদরেক দেবন, যন িতিন িচরকাল 
তামােদর সে  থােকন; িতিন সেত র rহ” (iuেহাnা 14:15-16)  

“িকnt সi সাহায কারী (পারািkট) পাক-rh, যঁােক িপতা আমার নােম পািঠেয় িদেবন, িতিন 
সমs িবষেয় তামােদরেক হদােয়ত করেবন eবং আিম তামােদরেক যা যা বেলিছ, তা sরণ 
কিরেয় দেবন” (iuেহাnা 14:26) 

“ সi সাহায কারী আসেবন িতিনi আমার িবষেয় সাk  দেবন” (iuেহাnা 15:26)। 

“তবু আিম তামােদরেক সত  বলিছ, আমার যাoয়া তামােদর পেk ভােলা, কারণ আিম না 
গেল, সi সাহায কারী তামােদর কােছ আসেবন না; িকnt আিম যিদ যাi, তেব তামােদর 

কােছ তঁােক পািঠেয় দব। আর িতিন eেস পােপর সmেn, ধািমকতা সmেn o িবচার সmেn, 
dিনয়ােক দাষী করেবন।  

e’ছাড়া, িতিন, সেত র rহ, যখন আসেবন, তখন হদােয়ত কের তামােদর পূণ সেত  িনেয় 
যােবন; কারণ িতিন িনজ থেক িকছ ুবলেবন না, িকnt যা যা েনন, তাi বলেবন eবং ভিবষ ৎ 
ঘটনাo তামােদরেক জানােবন। িতিন আমার গৗরব pকাশ করেবন; কারণ, যা-িকছু আমার 
কােছ নেবন, তাi তামােদরেক জানােবন (iuেহাnা 16:7-8, 13-14)। 

ei আয়াতgেলা uেlখ করার পের ডঃ বুকাiিল তঁার িবেশষ িটকায় িলেখেছন: 

 “uেlখ করা pেয়াজন য, িকতাবুল মাকাdেসর নতুন িনয়েমর iuেহাnা িলিখত 
সুসমাচােরর 14-17 aধ ােয়র aন সব aনুেcদgেলা eখােন আর তুেল ধরা হেলা না। কননা 
oiসব aনুেcেদo ঘুেড়িফের মাটামুিটভােব eকi ধরেনর কথা বলা n‡q‡Q|Ó 

গ. aিমল?? 

তাহেল িক ডঃ বুকাiিলর “aিমল” িনেয়i িক সমস া িছল? হঁ া, তাi িছল। oপের uেlিখত 
আয়াতgেলা িভিt কের িতিন িনেmর সমােলাচনা কেরেছন: 

33. eখােন য p টা স তকারেণi না জেগ পাের না, তা-হেলা, udৃতাংেশর ei বkব  ‘পাক-
rেহর’ pিত pেয়াগ করাটা িব য়কর নয় িক? ‘পাক-rh’ কথা বলার kমতা রােখন, যা িকছু 
শােনন তাo সাধারেণ  ঘাষণা করেত পােরন; কারণ, gীক ভাষায় কােনা rেহর kেt ei 

ধরেনর শb ব বহার করা হয় না। 

4. যেহতু rেহর kেt ei ধরেনর শb ব বহার করা হয় না, তাi পরবতী সমেয় iuেহাnা 
14:26 আয়ােত ei পাক-rh শbিট পের যাগ কের দoয়া হেয়েছ। 

5. কন তারা পরবতীকােল শbটা যাগ কেরেছ? ei শbিট iেc কেরi যাগ করা হেয়েছ। eর 
dারা মূল বাiেবেলর য-বাণীেত হযরত ঈসার পের আেরকজন নবী আসার কথা িছল, যা 
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জামােতর সংগঠনকােল pচােরর িবেরাধী িছল বেল তা পিরবতন করা হেয়েছ।8 aন  কথায় 
বলা যায় য, aন  নবীর আগমন সmেক মসীেহর ভিবষ dাণী ী ানরা পুেরাপুিরভােব 
ধামাচাপা দoয়ার ব বsা কেরেছ। 

6. পারািkেটর aনুবােদর সময় সmণূ ভুল aনুবাদ করা হেয়েছ।  

আমরা eখন oপের uেlিখত pিতিট সমােলাচনা সিঠক িকনা তা মূল ায়ন করেবা। 

4. আয়ােতর িব াসেযাগ তা 

ডঃ বুকাiিল ei পেয়েn ei কথা বেল আেলাচনা r কেরেছন য, “ei ধরেণর য- কােনা 
grtপূণ সমােলাচনার বলায় pথেমi পাঠ-িভnতার কথা uঠেত পাের।” aন  কথায় বলা যায় য, 
িতিন eমন eকিট pমাণ খঁুেজ বর করেত চািcেলন য, পাক-rh শbিট পাকিকতােব পরবতী 
সমেয় যাগ করা হেয়েছ। আমরা ei p িট কারআন o িকতাবুল মাকাdেসর kেt িভn-পাঠ 
ব বহার সmেক আেলাচনা করেত িগেয় তৃতীয় aংেশ, 3ক aধ ােয় আেলাচনা কের ei িসdােn 
পঁৗেছিছ য, pায় সব kেti িবিভn aনুিলিপ তুলনা কের দখা গেছ য, পা ুিলিপ 

িলিপকারকেদর ভুেলর কারেণ িভn পােঠর সৃি  হেয়িছল। 

সুতরাং, আমরা ডঃ বুকাiিলর aনুসnান সmেক কী বলেত পাির? iuেহাnা 14:26 আয়ােতর 
আর কােনা িভn-পাঠ আেছ? কবল eকিট! 4থ বা 5ম শতাbীর িসিরয়াক ভাষায় aনুিদত িকতােব 
ei ভুলিট রেয়েছ। eখােন rেহর িবেশষণ “পাক” ভুল কের বাদ দoয়া হেয়েছ, িকnt িবেশষ  
“rহ” শbিট রেয় গেছ। তাহেল আমােদর p াধীন আয়াতিট eভােব পড়েত হেব, “ সi 
সাহায কারী (পারািkটs ), aথাৎ rh , যঁােক িপতা আমার নােম পািঠেয় দেবন-” 

aনুবােদর kেt ei eকিট মাt িভn-পােঠর কী মূল  আমরা দব? হজরত iuেহাnা সুখবর 
িসপারািট gীক ভাষায় িলেখিছেলন? আর আমরা যখন 200- 400 ী ােbর পিপরােসর oপর 
লখা gীক পা ুিলিপgেলা পরীkা কের দিখ, তখন দিখ য, eেদর সবgেলােতi “পাক-

rh”শbিট রেয়েছ। 350 ী ােbর পের কােডk িসনাiিটকাস o কােডk ভিটকানােসর আর 
কােনা িভn-পাঠ নi। 450 ী ােbর পের কােডk আেলকজািntয়ােস “পাক-rহ” শbিট 

রেয়েছ।  

eিট eেকবােরi ফারসী ভাষায় aনুিদত কারআেনর eকিট িভn পােঠর মেতা, যা 345 
িহজরীেত eকিট কিমিট aনুবাদ কেরিছেলন। e খনo eর aনুিলিপ পাoয়া যায়।9 আপিন ei 
ফারসী ভাষায় aনুিদত কারআেনর কী মূল  দেবন?  

                                                 
8 বাiেবল  কারআন o িবjান, বুকাiিল, ফরাসী সং রণ-পৃ া 109, ( আিম aনুবাদ কেরিছ) 
9 Hamidullah, Le Coran, oপের uেlিখত বi, পৃ া-xxxvi 
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কারআন o িকতাবলু মাকাdেস eমন eকিট মাt িভn পােঠর oপর িভিt কের eকিট 
মতবাদগত িসdাn নয়া কতটকুু সিঠক হেত পাের?  

aবশ i eিট eকিট িলিপকারেদর ভুল, আর eiজন  eর utর হেc, না!! 

ডঃ বুকাiিল ei ধরেনর িলিপকারেদর ভুল থাকার সmাবনার কথা sীকার কেরেছন। তাi িতিন 
p  কেরেছন য, “তাহেল িক নকলকারী ভুল কের বাড়িত eকিট শb বিসেয়িছেলন?” aবশ  িতিন 
ভেবেছন য, িলিপকার icা কেরi ei ধরেনর বাদ িদেয়েছন। তাi িতিন জানেত চেয়েছন,  

 “না-িক িতিন jাতসােরi ei দািব সাবs  করেত চেয়িছেলন য, িতিন য মূল িকতাবুল 
মাকাdেসর লখা কিপ করেছন, সখােনi পাক-rে ক িদেয় ‘কথা শানােনা’ o ‘কথা বলােনার’ 

কথা বলা হেয়েছ। কথাটা যতi udট মেন হাক, তবু বাsেব িকতাবুল মাকাdস নকল করেত 
িগেয় নকলকারী নতনু eকটা শb জুেড় দoয়ার ধৃ তা বজন করেত পােরনিন।10 

িকnt িকতাবুল মাকাdস o কারআেনর aেনক আয়ােত বলা হেয়েছ য, আlাh েনন o কথা 
বেলন, সুতরাং আlাh র rh  কথা বেলন, ei কথা বলা কন aিলক হেব?  

3. rহািনক সtার kেt কu িক “আকেুয়া” ( শানা) eবং “লািলo” (বলা) ব বহার করেত 
পােরন?  

gীক শb “আকুেয়া” ( শানা) eবং “লািলo” (বলা) শb iuেহাnা 16:13-14 আয়ােত oপের 
udৃত করার সমেয় আিম গাঢ় কেরিছ। ডঃ বুকাiিল দাবী কেরেছন য, egেলা বst বাচক শb 
হoয়ায় পাক-rেহর kেt ব বহার করা যায় না। িতিন বেলেছন, “eটা খুবi s  য, “আকুেয়া” 
eবং “লািলo” ei di gীক িkয়াপদ eমন dিট বাsব কেমর িনেদশ িদেc, যা কবল eকজন 
জীবn মানুষ তঁার বণ o ucারণ iিndেয়র dারা সমাধা করেত পােরন। সুতরাং, ঐ শb dিট 
“ হািল িsিরট’ পাক-rh বা পিবt আtার kেt pেয়াগ বাsিবকi aসmব।” ei কারেণi ei 
আয়াতgেলা কবলমাt aন  eকজন মানুষ বা নবীর আগমেনর kেt ব বহার করা যায়। 

আমরা যখন eকিট pাচীন gীক aিভধান দিখ, তখন আমরা দখেত পাi য, িতিন pাচীন 
gীক ভাষা aনুসাের সিত  কথাi বেলেছন। The Dictionary of New Testament Theology, 
ভলুuম 2, 172 পৃ ায় সmাদক কিলন bাuন বেলেছন,  

“( ী  পূব 10ম শতাbী মহাকিব হামােরর সময় থেক) “আকুেয়া” শেbর aথ “ শানা”। 
eর dারা pাথিমকভােব কান dারা কােনা িকছু শানােক বুঝায়। 

ei কথা 100% ডঃ বুকাiিলর সােথ িমেল যায়। িকnt সi aিভধােন আেরা বলা হেয়েছ,  

                                                 
10 বাiেবল কারআন o িবjান, বুকাiিল, পৃ া- 104-105 
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“তেব ‘ শানা’ কবল মাt iিndেয়র িবষয় নয়, িকnt য-িবষয়িট শানা হেc সi িবষয়িট মন 
থেক বুঝা বা বুিd িদেয় uপলbী করা বা gহণ করার িবষয়o বেট। ei িবষয়িট ভাষার পাথক  

সিৃ  কের, যা আমরা িমেm িহbr “শামা” শb যা লাকায়ত gীক ভাষায় দখা যায় তার আেলােক 
ei পাথক  দখেবা। 

িকn “আর eিট হেc বড় িকnt। আমরা 950 ী পূবােbর কােনা সমেয়র কথা বলিছ না। 
আমরা কiিন gীক বা সাধারণ লাকেদর ব বhত uপভাষার কথা বলিছ, যা লােকরা রাsাঘােট বা 
হােট- বাজাের 1ম শতাbীর লােকরা ব বহার করত। 

আমরা ei বiেয়র 4 o 5 পৃ ায় দেখিছলাম কােনা শেbর aথ তার ব বহােরর িভিtেত 
বােক র pসে র িভিtেত বা লখার aনুেcেদর িভিtেত িনধািরত হয়। সুতরাং, আমরা iি ল-নতনু 
িনয়মেক ী ানেদর ব বhত gীকভাষার uৎস িহেসেব পরীkা কের দখেবা। আমরা pায় 200 

ী ােbর িদেক eকদল ihদী কতৃক aনুিদত সpুয়ািজn- তৗরাত -পুরাতন িনয়েমর gীক 
aনবুাদেক ihদীেদর ব বhত gীকভাষার uৎস িহেসেব পরীkা কের দখেবা। আর মুসলমানেদর 
জন  কারআেনর ব বhত শb যা আlাh র ‘ শানা’ o ‘বলা’ বুঝােত ব বhত হেয়েছ আমরা তাo 
পরীkা কের দখেবা। 

ক. iি ল শরীেফর aন ান  আয়াতgেলা িনেm দoয়া হেলা, যখােন “আকেুয়া” (বা eর যৗিগক 
শb) eবং “লািলo” শb ব বহার করা হেয়েছ। 

iি ল বা iি ল শরীেফর আর কােনা আয়াত আেছ িক, যখােন বলা হেয়েছ, আlাh 
eমন eকিট সtা িযিন েনন, তা বুঝােনার জন  “আকুেয়া” শb ব বহার করা হেয়েছ। হঁ া, 
aেনক রেয়েছ। “আকুেয়া” eবং eর যৗিগক শb iuেহাnা 9:31, 11:41, 42 2 কিরঃ6:2, 
লূক 1:13 eবং pিরত 10:31 আয়ােত রেয়েছ। eখােন তােদর মধ  থেক িতনিট আয়ােত 
বাংলা শেb গাঢ় o বঁাকা akের দখােনা হেলা: 

“আকেুয়া”  
1. আমরা জািন, আlাh পাপীেদর কথা েনন না, িকnt যিদ কােনা লাক আlাহ-ভk হয়, আর 

তঁার icা পালন কের, তেব িতিন তারi কথা েনন  (iuেহাnা 9:31)। 

2. পের ঈসা oপেরর িদেক চাখ তুেল বলেলন,’ িপতা, তামার কিরয়া আদায় কির য, তুিম 
আমার কথা েনছ। আর আিম জানতাম, তুিম সবসমেয় আমার কথা েন থাক... (iuেহাnা 
11:41, 42)। 

“eiসাক”ু  

3. িকnt ফেরশতা তঁােক বলেলন, “জাকািরয়া, ভয় কেরা না; কারণ, তামার মানাজাত শানা 
হেয়েছ, তামার stী eিলজােবত তামার জন  পুt pসব করেব o তুিম তার নাম iয়ািহয়া 
রাখেব” (লূক 1:13)। 
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oপেরর আেলাচনা থেক eিট s  য, আকেুয়া শbিট য কােনা rহািনক সtা eমনিক 
আlাh র kেto ব বহার করা যায়। eছাড়াo, pথম dেটা uদাহরণ iuেহাnা িকতাব থেক নয়া 
হেয়েছ, আর ei িকতােবর লখক পারািkট শbিট ব বহার কেরেছন। 

লািলo শbিট iuেহাnা 9:29, pিরত 7:6, iবরানী 1:1 eবং 5:5, মাক 13:11 eবং 
pিরত 28:25 আয়ােত আlাh র kেt “লািলo” শbিটo ব বহার করা হেয়েছ। eখােন িনেm 

িতনিট uদাহরণ uেlখ করা হল: 

1. “আমরা জািন, আlাহ মূসার সে  কথা বেলিছেলন -।” (iuেহাnা 9:29) 

2. “আlাহ, পুরােনা জমানায় বhভােগ o বhrেপ নবীেদর মারফত পূবপুrষেদর সােথ কথা 
বেল, -iবরানী 1:1 

3. পাক-rh iশাiয়া নবীর dারা আপনােদর পূবপুrষেদরেক ei কথা ভােলাi বেলিছেলন - 
( pিরত 28:25) 

eভােব নতনু িনয়ম পরীkা করেল সহেজi দখা যায় য, “আকেুয়া” o “লািলo” আlাh র 
kেt কতা িহেসেব iuেহাnা সহ iি ল শরীেফর--সখুবর পঁাচজন লখক ব বহার কেরেছন। 

খ. সpয়ুািজেn বলা হেয়েছ য, আlাh েনন o কথা বেলন 

িহbr পুরাতন িনয়েমর gীক ভাষায় aনুবাদ হেc সpুয়ািজn (Septuagint)। 200 
ী পূবােb eকদল ihদী আেলম ihদী িব াসীেদর জন  gীক ভাষায় ei িকতাব aনুবাদ 

কেরিছেলন। আর pথম শতাbীেতo ihদী o ী ান সমpদােয়র লােকরা ei িকতাব ব বহার 
করেতন। 

আমরা যখন eিট পরীkা কির, তখন আমরা দিখ য, আlাh ক কতা িহেসেব ধের িনেয় 
“আকেুয়া” o “লািলo” শb বhবার ব বহার করা হেয়েছ। ডজন ডজন uদাহরেণর মধ  থেক 
আমরা কবল িতনিট uদাহরণ uেlখ করেবা। eখােন “আকুেয়া” িহbr শb ‘শামা'‘র বদেল আর 
“লািলo” িহbr শb ‘ডাবা’র বদেল ব বহার করা হেয়েছ। 

1. িহজরত 6:2, 3 “আlাh  মূসার সােথ আলাপ কের আরo বলেলন, ‘আিম iয়াhoেয়h [মাবুদ]; 
(আিম ibািহম, is হাক o iয়াকুবেক ‘সবশিkমান আlাh  ’ বেল দখা িদতাম, -। 

2. জবুর শরীফ 115:4-6 “oেদর মূিতgিল rপা o সানা, ogেলা মানুেষর হােতর কাজ। মুখ 
থাকেতo oরা কথা বেল না; -কান থাকেতo নেত পায় না; নাক থাকেতo াণ পায় না; 

3. জবুর শরীফ 94:7, 9 “তারা বলেছ, মাবুদ দখেবন না, iয়াকুেবর আlাh  িবেবচনা করেবন 
না। িযিন কান তির কেরেছন, িতিন িক নেবন না? িযিন চk ু গঠন কেরেছন, িতিন িক 
দখেবন না? 
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oপেরর uদাহরণ থেক eিট s  য, মূিতর িবrেd দাষ দoয়া হেয়েছ, তামাশা করা 
হেয়েছ, কারণ তারা “আকেুয়া” পায় না o “লািলo” পাের না িকnt মাবদু, iয়াoেয়হ, aনািদ, 
aনnকালীন আlাহ, িতিন েনন-”আকেুয়া” o কথা বেলন -”লািলo”। 

ডঃ বুকাiিল দাবী কেরেছন য, ei শbgেলা কবল মানুেষর kেto ব বhত হয়, কারণ, 
মানুেষর নার জন  কান o বলার জন  মুখ আেছ। তঁার জন  oপেরর uদাহরেণ জবুর শরীফ 
94:7, 9 আয়ােত কী চমৎকার uদাহরণi না দoয়া হেয়েছ: 

 “িযিন কান তির কেরেছন, িতিন িক নেবন না?” 

গ. কারআেনo বলা হেয়েছ, আlাh নেত o বলেত পােরন 

আমরা যখন কারআেন খঁাজ কির, তখন দখেত পাi য, যিদo মুসলমানরা খুবi সতকভােব 
বেলন য, আlাh সmণু ধরা- ছঁায়ার uেd, িকnt কখেনা কখেনা বলা হেয়েছ য, িতিন নেত o 
বলেত পােরন। eখােন 4িট uদাহরণ দoয়া হেলা: 

1. শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা মুিমন (িব াসী) 40:60 আয়ােত বলা হেয়েছ, “ তামােদর 
pিতপালক বেলন,’ তামরা আমােক ডাক, আিম তামােদর ডােক সাড়া িদব।” 

2. সূরা বাকারা (গাভী) 2:30 আয়ােত বলা হেয়েছ, ”sরণ কেরা, যখন তামার pিতপালক 
ফেরশতােদর বলেলন-।” লk  কrন, eখােন eকজন rহািন সtা (আlাহ) আেরক দল 

rহািন সtা‡`i ( ফেরশতা) সােথ কথা বেলেছন।  

3. মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা তাহা (ব বেcদক শb) 20:46 আয়ােত বলা হেয়েছ, “িতিন 
(আlাহ) বিলেলন,’ তামরা ভয় কিরo না, আিম তা তামােদর সংেগ আিছ, আিম িন o আিম 
দিখ।’ 

4. সূরা আিল iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:38 আয়ােত বলা হেয়েছ, “ সখােনi জাকািরয়া 
তাহার pিতপালেকর িনকট pাথনা কিরয়া বিলল,’ হ আমার pিতপালক! আমােক তুিম তামার 
িনকট হiেত সৎ বংশধর দান কেরা। িন য়i তুিম pাথনা বণকারী। 

5ম আয়াতিট iি ল শরীেফo eকiভােব বণনা করা হেয়েছ। জাকািরয়া নবী তঁার ছেল হজরত 
iয়ািহয়ার জন  মানাজাত করার কথা eখােন বলা হেয়েছ। eখােন লূক িলিখত সুখবের gীক 
িkয়াপদ “eiসাকু” শb ব বহার করার dারা বঝুােনা হেয়েছ য, আlাh েনন। eখােন দেুটা 
আয়াত পাশাপািশ দoয়া হেলা। 

5. সূরা আিল iমরান 3:38- “ সখােনi 
জাকািরয়া তাহার pিতপালেকর িনকট 
pাথনা কিরয়া বিলল, ‘ হ আমার 
pিতপালক! আমােক তুিম তামার িনকট 

লূক 1:13, 58 ী াb - “ ফেরশতা তঁােক 
বলেলন, “জাকািরয়া ভয় কেরা না, কারণ 
আlাh তামরা মানাজাত েনেছন। তামার stী 
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হiেত সৎ বংশধর দান কেরা। িন য়i তুিম 
pাথনা বনকারী।’” 

eিলজােবেতর eকিট ছেল হ’ ব, তুিম তাহার 
নাম রািখo iয়ািহয়া।’” 

সুতরাং, eিট সিঠকভােব ধের নয়া যায় য, সূরা 3:38 আয়ােত “ বণকারী” ( ) 
শbিটর gীক ভাষায় aনুবাদ হেc eiসাকু। ei “eiসাকু” শbিট কারআন নািজল হoয়ার 600 
বছর আেগ হজরত লূক িলিখত সুখবর িসপারায় বণনা করা হেয়েছ। gীক ভাষায় aনুিদত 
কারআেনর eকিট aনুিলিপেত সমpিত আিম আমার ei ধারণার pমাণ পেয়িছ।11  আিম যখন 

oপেরর সূরা আল-iমরান (iমরােনর পিরবার) 3:38 আয়াতিট দিখ (gীক aনুবােদ 33 নং 
আয়াত) সখােন বলা হেয়েছ: 

 “ হ আমার pিতপালক! আমােক তুিম তামার িনকট হiেত সৎ বংশধর দান কেরা। িন য়i 
তুিম pাথনা বণকারী (eiসাকু)।” 

aবশ , আিম আশা কির য, পাঠেকরা eখন বঝুেত পারেবন য, যিদo eখােন জারােলা 
pমাণ রেয়েছ য, আমার যুিk সিঠক, িকnt eখােন হযরত iuেহাnা িলিখত সুখবের বা কারআেন 
“আকুেয়া” শেbর য-aথ দoয়া হেয়েছ, সi aথi চূড়াnভােব gহণ করেত হেব eর কান 
কারণ নi। eর কারণ হেc, 1928 সােল ei aনুবাদ করা হেয়িছল। সুতরাং, pথম শতাbীর 

ী ানরা eবং 7ম শতাbীর মুসলমানরা ei aেথi তা ব বহার কেরিছেলন eর uদাহরণ eিট হেত 
পাের না য,  

সারসংেkপঃ 

1. যেহতু “আকুেয়া” o “লািলo” iি ল শরীেফর aন ান  আয়ােত আlাh েনন o বেলন ei 
aেথ ব বহার করা হেয়েছ,  

2. আর যেহতু আlাh ক কতা িহেসেব দিখেয় পুরাতন িনয়েমর gীক aনুবাদ সpুয়ািজেn 
“আকেুয়া” o “লািলo” শb ব বহার করা হেয়েছ,  

3. আর যেহতু কারআেনর আধিুনক gীক aনবুােদ আlাh েনন ei কথা বঝুােনার জন  
“eiসাক”ু ei িkয়া পদ ব বহার করা হেয়েছ. 

4. আর যেহতু eকi ঘটনা কারআন o িকতাবুল মাকাdেস বণনা করার জন  আধুিনক gীক 
aনুবােদ আlাh েনন ei কথা বুঝােনার জন  “eiসাক”ু ei িkয়াপদ “সািমoন” শেbর 
বদেল ব বহার করা হেয়েছ. 

সতুরাং, eিট িনি তভােব pমাণ কের য, ei gীক শbিট rহািনক সtার kেti ব বহার করা 
হেয়েছ আর ডঃ বকুাiিলর দoয়া যিুkর কােনা িভিt নi। 

                                                 
11 তা কারািনয়ন, িজ আi পনটাখ কতৃক gীক ভাষায় aনুিদত। 1928 সােল gীেস pকািশত হেয়েছ। 
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5. ী ান জামাত িক িশkা দয় য, ঈসা মসীh  শষ নবী? 

ei কথার সুs  utর হেc, “না”! iি ল শরীফ - নতুন িনয়ম বলা হেয়েছ য, ঈসা 
মসীেহর পরo নবী আসেবন। iিফষীয় িকতােব আlাh হজরত পৗেলর কােছ pকাশ কেরেছন য,  

“িতিন (পুনrিtত মসীহ) িকছু লাকেক pিরত, িকছু লাকেক নবী - িহেসেব িনযুk 
কেরেছন।” (iিফষীয় 4:11) 

আমরা iি ল শরীফ- নতুন িনয়ম খঁুজেল দখেত পাi য, eখােন aেনক লােকর নাম uেlখ 
করা হেয়েছ, যাঁরা ঈসা মসীেহর বেহেs আেরাহেনর পরo আlাh র কাছ থেক oহী লাভ 
কেরেছন।  

35 বছর পের পুনrিtত pভুেক দখার পের pিরত হজরত িপতর dেটা oহী পেয়িছেলন, 
eকিট সমs লােকর জন  o aন িট শষ িদেনর িবষেয় ভিবষ dাণী কেরিছেলন।12 

ঈসা মসীেহর ei পৃিথবীেত থাকার 50-60 বছর পের আlাh র কাছ থেক pাp oহীর dারা 
pিরত iuেহাnা সকল জািতর লাকেদর জন  সুখবর িসপারা িলেখেছন।13 আেরা বলা যায় য, 

িকতাবুল মাকাdেসর শষ িকতাবিটo iuেহাnা িলেখেছন। িতিন আমােদর সতক কেরেছন, আর 
যখন ঈসা মসীh  িফের আসেবন তখন কী ঘটেব সi িবষেয় ভিবষ dাণী কেরেছন।  

নবী আগাব সারা রাম সাmােজ  eক ভীষণ dিভk হoয়ার কথা ভিবষ dাণী কেরিছেলন 
( pিরত 11:28) আর “ehদা o সীল তঁারাo নবী িহেসেব িব াসীেদর সতক কেরেছন ( pিরত 
15, 32)। ei সব নবীরা িকnt ঈসা মসীেহর পের eেসিছেলন। 

pকািশত কালাম 11:1-12 আয়ােত ভিবষ েত আসেবন eমন diজন নবীর কথা আমােদর বলা 
হেয়েছ,  

“িকnt আিম আমার diজন সাkীেক eমন kমতা দব, যার ফেল তারা চট পের eক হাজার 
diশ’ ষাট িদন ধের নবী িহেসেব কথা বলেব-ei লােকরা যতিদন নবী িহেসেব কথা বলেব 
ততিদন যন বৃি  না হয় (হজরত iিলয়ােসর মেতা), eবং পািনেক রk করার kমতাo তােদর 
থাকেব।” 

s তঃi আিদ ী ানরা িব াস করেতন য, ঈসা মসীেহর বেহেs আেরাহেনর পের aেনক 
pিরত o নবীরা eেসিছেলন। ভিবষ েত আেরা diজন নবী আসেবন। 

                                                 
12 1 িপতর, 2 িপতর 
13 iuেহাnা সুখবর িসপারা o pকািশত কালাম 



 337

তাহেল, কান যুিkেত ei কথা বলা যায় য, আিদ ী ানরা হজরত মাহাmেদর আগমেনর 
িবষেয় বলা oিহিট গাপন কেরেছন?  

িতিন ভিব ষেত কী বলেত যােcন aথবা তাঁর িশkা কী হেব ei কথা তা তাঁরা জানেতন না। 

uপসংহাের, ei কথা বলা যায় য, আমরা ডঃ বুকাiিলর তেtt দিখ য, জামাত হজরত 
মাহাmেদর ভিবষ dাণী গাপন কেরেছ, ei aিভেযােগর কােনা িভিt নi, eিট eেকবােরi 

anঃসারশূন  aিভেযাগ।  

6. “পারািkট” শেbর ভলু ব াখ া 

 ডঃ বুকাiিল ষ  aিভেযাগ কেরেছন য, “পারািkট” শbিট ভুলভােব aনুবাদ করা হেয়েছ। 
106 পৃ ায় পাদিটকায় িতিন িলেখেছন,  

“ কােনা কােনা aনুবাদক o ভাষ কার, িবেশষতঃ যঁারা pাচীন তঁারা aবশ  ei পারািkট 
শেbর aথ কেরেছন ‘কনেসালার’ বা সাntনাদাতা। িকnt ei aথ মােটi সিঠক নয়।”14 

ভুল aনুবাদ করার সmাবনা সব সমেয় রেয়েছ। িকnt ei aিভেযাগ কবল eকজন 
aনুবাদেকর িবপেk করা যায় না, বরং aেনেকর িবপেki করা যায়। আসেল, eিট কবল eক 
ভাষার kেti য ঘেট তাo নয়। “পারািkট” শbিট আরবীেত “মু'আy যী ”, iংেরজীেত 
comforter (সাntনাদানকারী) eবং ফরাসী ভাষায় consolateur আর বাংলায় “সহায়” বা 
“পkসমথনকারী uিকল বলা হেয়েছ। তাহেল িক আমরা বলেবা য, কবল ডঃ বুকাiিলর aনুবাদ 
ছাড়া আর সব aনুবাদ ভুল। িতিন যখন ei িবষয়িট বুঝেত পেরেছন, তখন িতিন কারআন 
সmেক বেলেছন,  

 “আসেল কারআেনর eমন সব তরজমা o তফসীর eখন পযn বাজাের চালু রেয়েছ, 
যgিল পাঠ কের কােনা িবjানীর পেki - কারআেন বিণত সিঠক-ধারণা লাভ করা সmব 

নয়।  

- আমরা দখেত পাব, কীভােব বh সুখ ািতসমপn আরবী ভাষাতttিবদ পিnত ধুমাt 
বjািনক-jােনর aভােব কারআন -aনুবােদর বলায় মারাtক ভুল কের গেছন।”15 

য- লাক ei কথা বলেত পাের য, িকতাবুল মাকাdস o কারআেনর সব aনুবাদক o 
তাফসীরকারক ভুল কেরেছন; ei কথা েন য কােনা লাক িব েয় সi লােকর সামেন কবল 
দঁািড়েয় থাকেত পােরন। 

                                                 
14 ডঃ বুকাiিল, বাiেবল, কারআন o িবjান, পৃ া-106 
15 oপের uেlিখত বi, পৃ া-276 
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তাহেল ডঃ বুকাiিল কীভােব “পারািkট”-eর সিঠক aনুবাদ করেবন? িতিন তা করেত পােরন 
না! িতিন eমন eকিট aনুবাদ ব বহার কেরেছন যখােন gীক শb “পারািkট” eর কােনা aনুবাদ 
করা হয়িন!?!  

aবশ i eেত সমস া eড়ােনা গেছ, িকnt eেত িক আপনার কােনা uপকার হেয়েছ? সmবতঃ 
হয়িন? কারণ, বশীরভাগ লােকরাi ei gীক শেbর aথ জােন না। 

eকজন “পারািkট” হেcন eমন eকজন ব িk যােক সাহােয র জন  ডাকা হয়। তাi 
আপনার কী ধরেনর সাহায  pেয়াজন তার oপর eর aথ িনভর কের। হেত পাের eকজন uিকল 
িহেসেব পk সমথন করা বা সাntনাদানকারী িহেসেব কাuেক dঃেখর সমেয় সাntনা দoয়া। eকিট 
aিভধােন “পারািkট” শেbর aথ দoয়া হেয়েছ, (1) মধ sতাকারী, (2) uিকল (3) কনসুলর বা 
সাntনাদানকারী eবং (4) uৎসাহদাতা। eমন কােনা eকক iংেরজী, বাংলা বা আরবী শb নi 
যার dারা ei সব কয়িট aথেক eক শেb দখােত পাির। সুতরাং, আমােদর ei “পারািkট” 
শেbর aথ খঁুেজ বর করার জন  আমােদর pসংেগ িফের যেত হেব! 

সিঠক aনুবাদ করেত হেল aবশ i pসংগ aনসুাের শbিটর aনুবাদ করেত হেব। বশীরভাগ 
পুরােনা aনুবােদ “সাntনাদানকারী” aনুবাদ করা হেয়েছ। কারণ, pসংেগর মেধ  eকিট শb হেc 
‘eিতম’ (iuেহাnা 14:18)। eকজন eিতেমর কােনা বাবা বা মা নi বেল স eকা eজন  তার 
সাntনার দরকার। NIV বাiেবেলর aনুবােদ “পারািkট” eর aনুবাদ করা হেয়েছ “পরামশদাতা”। 
eিট আসেলi eকিট স রু  aনবাদু , কারণ, eর মেধ  5িট aেথর মেধ  3িট aথ -uৎসাহদাতা o 
সা নাদাতা রেয়েছ।  

 1 iuেহাnা 2 আয়ােত বলা হেয়েছ, “যিদ কu পাপ কের, তেব িপতার কােছ আমােদর 
eকজন “পারািkট” আেছন, িতিন ধািমক ঈসা মসীহ।” eখােন pসংগ aনুযায়ী eিট s  য, 
আমােদর কােনা সাntনাদানকারীর দরকার নi, আমােদর eকজন মধ sতাকারী বা eকজন 
uিকল pেয়াজন, তাi iংেরজী aনুবােদ “eডেভােকট বা ফরাসী ভাষায় eেভােকট আর 
মধ sতাকারী বা আরবী ভাষায় শাফী' ( ব (א বহার করা হেয়েছ। যিদo নতুন িনয়েম 
“পারািkট” শbিট 5 বার ব বহার করা হেয়েছ, ei সmিকত িবেশষ  “পারািkিসস” যার aথ 
হেত পাের, “সাntনা, ”dঃখ-uপশম, uৎসাহদাতা eবং aনুনয়কারী ei শbgেলা 29 বার িবিভn 
আয়ােত ব বহার করা হেয়েছ। আর সাntনা শbিট 20 বার ব বহার করা হেয়েছ। 

িkয়া পদ “পারাকােলo” যার aথ কাoেক সাহােয র জন  ডাকা, সাntনা, আকা া, 
uৎসাহদাতা eবং aনুনয়কারী 107 বার ব বহার করা হেয়েছ। eর মেধ  সাntনা দoয়া aেথ 24 
বার ব বহার করা হেয়েছ। 

2 কিরnীয় 1:3-4 আয়ােতর সাহােয  eকিট uদাহরেণর মধ  িদেয় ei শbgেলার ব বহার 
আমরা দখেবা। 
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 “ধন  আমােদর pভু ঈসা মসীেহর আlাহ o িপতা; িতিনi দয়াময় িপতা eবং সমs সাntনার 
(পারািkিসস) আlাহ; িতিন আমােদর সমs কে র মেধ  আমািদগেক সাntনা (পারাকােলo) দান 
কেরন, যন আমরা আlাh র দoয়া সাntনা (পারাকােলo) aন েদর কে র সমেয় আমরা 
তােদরেক সাntনা (পারািkিসস) িদেত পাির। ” 

ei dেটা আয়ােত dেটা শb 5 বার ব বhত হেয়েছ। pিতবার pসংগ aনযুায়ী eর aথ 
“সাntনা” বা “সাntনাদানকারী”। তi দখা যাে , “পারািkট” শbিটর aনবুাদ 
“সাntনাদানকারী” সmণূ ভলু, ডঃ বুকাiিলর ei দাবীিট anসারশূন । 

7. ডঃ বকুাiিল িক “পারািkট” সmিকত সমs আয়াত pসংগ সহ uেlখ কেরেছন? 

ei aধ ােয়র rেত “পারািkট” সmিকত আয়াত হযরত iuেহাnা িলিখত সুখবর থেক 
যভােব ডঃ বুকাiিল udৃত কেরিছেলন, সভােব দoয়া হেয়িছল। আমরা দেখিছলাম য, eকিট 

িবেশষ িটকায় িতিন uেlখ কেরেছন,  

“uেlখ করা pেযাজন য, িকতাবুল মাকাdেসর iি ল শরীেফর iuেহাnা িলিখত 
সুসমাচােরর 14 থেক 17 aধ ােয়র aন  সব aনু◌ৃেচছদ eখােন আর তুেল ধরা হেলা না। 
কননা oi আয়াতgেলা কােনাভােরi ei সব আয়ােতর সাধারণ aেথর কােনা পিরবতন কের 

না।”16 

aেনেকর বািড়েত নতনু িনয়ম-iি ল শরীফ নi। ei িকতাব সহেজ পাoয়াo aেনক দেশ 
সmব হয় না। সুতরাং, ডঃ বুকাiিল যভােব udৃত কেরেছন, তা আমরা বাম কলােম িদলাম। ডান 
িদেক আমরা oi আয়াতিট সহ “পারািkট” সmিকত আেরা 8িট আয়াত তুেল িদলাম। egেলা িক 
আয়াতgেলার ব াখ ােক সীিমত কেরেছ বা পিরবতন কেরেছ, eখন পাঠক িনেজরাi তা িবচার কের 
দখেত পারেবন। 

 

 

iuেহাnা 14:15-16- (15) তামরা যিদ 
আমােক ভােলাবাস, তেব আমার hকুমgিল 
পালন কিরo। (16) আর আিম িপতার কােছ 
চাiব eবং িতিন আেরকজন “পারািkট” 
তামােদরেক িদেবন, যন িতিন িচরকাল 
তামােদর সে  থােকন; িতিন সেত র rহ। 

iuেহাnা 14:15-18- (15) তামরা যিদ 
আমােক ভােলাবাস, তেব আমার hকুমgিল পালন 
কিরo। (16)আর আিম িপতার কােছ চাiব eবং 
িতিন আেরকজন “পারািkট” তামােদরেক 
দেবন, যন িতিন িচরকাল তামােদর সে  

থােকন; (17) িতিন সেত র rহ; dিনয়া তঁােক 
gহণ করেত পাের না; কারণ স তঁােক দেখ না, 

                                                 
16 ডঃ বুকাiিল, বাiেবল, কারআন o িবjান, ফরাসী সং রণ-পৃ া 109, ( আিম aনুবাদ কেরিছ) 
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তঁােক জােনo না; তামরা তঁােক জােনা; কারণ, 
িতিন তামােদর সে  সে  থােকন o তামােদর 
anের বাস করেবন। আিম তামােদর eিতম 
রেখ যাব না, আিম তামােদর কােছ আসিছ। 

iuেহাnা 14:26- িকnt সi “পারািkট”, 
পাক rহ, যঁােক িপতা আমার নােম পািঠেয় 
দেবন, িতিন সমs িবষেয় তামােদরেক 
হদােয়ত করেবন eবং আিম তামােদরেক যা 

যা বেলিছ, তা sরণ কিরেয় দেবন। 

iuেহাnা 14:26- িকnt সi “পারািkট”, 
পাক rহ, যঁােক িপতা আমার নােম পািঠেয় 
দেবন, িতিন সমs িবষেয় তামােদরেক 
হদােয়ত করেবন eবং আিম তামােদরেক যা যা 

বেলিছ, তা sরণ কিরেয় দেবন।  

iuেহাnা15:26- িতিনi আমার িবষেয় 
সাk  দেবন।   

 (লk  কrন, ডঃ বুকাiিল eখােন 
“পারািkট শbিট বাদ িদেয়েছন) 

iuেহাnা 15:26-27- যঁােক আিম িপতার 
কাছ থেক তামােদর কােছ পািঠেয় দব, সেত র 
সi rহ, িযিন িপতার কাছ থেক বর হেয় 

আেসন, যখন সi “পারািkট” আসেবন িতিনi 
আমার িবষেয় সাk  দেবন। (27) আর তামরাo 
সাkী, কারণ তামরা pথম থেক আমার সে  
সে  আছ।  

iuেহাnা 16:7-8- (7) তবু আিম 
তামােদরেক সত  বলিছ, আমার যাoয়া 
তামােদর পেk ভােলা, কারণ আিম না 
গেল, সi সাহায কারী তামােদর কােছ 

আসেবন না; িকnt আিম যিদ যাi, তেব 
তামােদর কােছ তঁােক পািঠেয় দব। (8) 

আর িতিন eেস পােপর সmেn, ধািমকতা 
সmেn o িবচার সmেn, dিনয়ােক দাষী 
করেবন। iuেহাnা 16:13-14 

 

iuেহাnা 16:7-12- (7) তবু আিম 
তামােদরেক সত  বলিছ, আমার যাoয়া 
তামােদর পেk ভােলা, কারণ আিম না গেল, 
সi “পারািkট” তামােদর কােছ আসেবন না; 

িকnt আিম যিদ যাi, তেব তামােদর কােছ তঁােক 
পািঠেয় দব। (8) আর িতিন eেস পাপ সmেn, 
ধািমকতা সmেn o িবচার সmেn, dিনয়ােক দাষী 
করেবন। (9) পাপ সmেn, কারণ তারা আমার 
oপর ঈমান আেন না; (10) ধািমকতার সmেn, 
কারণ আিম িপতার কােছ যািc o তামরা আর 
আমােক দখেত পাc না; (11) িবচার সmেn, 
কারণ ei dিনয়ার aিধপিতর িবচার হেয়েছ। 
(12) তামােদরেক বলার আমার আরo aেনক 
কথা আেছ, িকnt তামরা eখন তা সহ  করেত 
পারেব না। iuেহাnা 16:13-15 
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 (13) e ছাড়া, িতিন, সেত র rহ, যখন 
আসেবন, তখন িতিন হদােয়ত কের 
তামােদর পূণ সেত  িনেয় যােবন; কারণ 

িতিন িনজ থেক িকছু বলেবন না, িকnt যাহা 
যাহা েনন, তাi বলেবন eবং ভিবষ ৎ 
ঘটনাo তামােদরেক জানােবন। (14) িতিন 
আমার গৗরব pকাশ করেবন-।  

 (13) eছাড়া, িতিন, সেত র rহ, যখন 
আসেবন, তখন িতিন হদােয়ত কের তামােদর 
পণূ সেত  িনেয় যােবন; কারণ িতিন িনজ থেক 
িকছু বলেবন না, িকnt যা যা েনন, তাi বলেবন 
eবং ভিবষ ৎ ঘটনাo তামােদরেক জানােবন। 
(14) িতিন আমার গৗরব pকাশ করেবন; কারণ 
যাহা িকছু আমার কােছ নেবন, তাi 
তামােদরেক জানােবন। (15) িপতার যা যা 

আেছ, সবi আমার; e’জন  বললাম, যা আমার 
কাছ থেক নেবন, িতিন তাi তামােদরেক 
জানােবন। 

ডঃ বুকাiিল দাবী কেরেছন য, িতিন সব grtপূণ আয়াতgেলা তুেল ধেরেছন। “পের “িতিন 
দাবী কেরেছন য, “oi আয়াতgেলা কােনাভােরi ei সব আয়ােতর সাধারণ aেথর কােনা 
পিরবতন কের না।” 

হঁ া, pিতিট পাঠেকর কােছ eিট সmণূ s  য, ei আটিট আয়াতসমূেহর aংশ বাদ দoয়ায় 
“আয়াতgেলার সাধারণ aেথর পিরবতন” করা হেয়েছ।  

ডঃ বুকাiিল eকিট সত  তথ  তুেল ধের বেলেছন য, মূল পা িুলিপর 300 বছর পের eকিট 
aনুিলিপেত “পাক” শbিট না থাকেলo পরবতীকােল “পাক-rh” শbিট যাগ করা হেয়িছল। ei 
সমস া uেlখ কের 80 পৃ ায় িতিন বেলেছন,  

“আমরা দখেত পাব-iuেহাnা িলিখত সুসমাচাের পারাkীট সংkাnt aনুেcেদ eকািধক 
শb জুেড় িদেয় গাটা aনুেcেদর aেথরi ধু পিরবতন সাধন করা হয়িন-বরং ধমতেttর িবচাের 
তার তাৎপযেকo আমূল বদেল িদেয়েছ।”17 

িকnt যখন আমরা oপের ডঃ বুকাiিলর বাদ দoয়া আয়াতgেলা পিড়, আমরা দখেত পাi য, 
ei কথা সত  নয়। iuেহাnা 14:16 আয়ােতর oপের সমs িশkা িনভর কের না। “পারািkট” ক 
aন  িতনিট আয়ােত rহ -সেত র rh- বলা হেয়েছ। ডঃ বুকাiিলর বাদ দoয়া আয়াত 
14:17;15:26 eবং 16:13 ডঃ বুকাiিল anভূk কেরেছন। eর মােন 4 বার “পারািkট” শেbর 
aথ rh  বলা হেয়েছ। 

ডঃ বুকাiিল iuেহাnা 14:16 আয়াত eভােব udৃত কেরেছন,  

 “আিম িপতার কােছ চাiব eবং িতিন আেরকজন “পারািkট” তামােদরেক দেবন।”  

                                                 
17 ডঃ বুকাiিল, বাiেবল, কারআন o িবjান পৃ া-112 
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িকnt িতিন আয়ােতর মাঝখােনi থেম আয়ােতর বাকী aংশ আর uেlখ কেরনিন। সmণূ 
আয়াত হেc,  

“ তামরা যিদ আমােক ভােলাবাস, তেব আমার hকুমgিল পালন কিরo। আর আিম িপতার 
কােছ চাiব eবং িতিন আেরকজন “পারািkট” তামােদরেক দেবন, যন “পারািkট” িচরকাল 
তামােদর সে  থােকন।” 

ডঃ বুকাiিলর বাদেদয়া আয়াত 14:17 আয়ােত বলা হেয়েছ, “dিনয়া তাঁেক (“পারািkট”) 
gহণ করেত পাের না, কারণ, dিনয়া তঁােক দখেত পায় না, eবং তঁােক জােনo না।” eকi 
আয়ােত ঈসা মসীh  তঁার সাহাবীেদর বেলেছন, িতিন (“পারািkট”) তামােদর সংেগ সংেগ থােকন 
আর িতিন তামােদর anের বাস করেবন।  

ঈসা মসীh  বলেছন য, হজরত িপতর, হজরত iয়াকুব, হজরত iuেহাnা, হজরত মিথ eবং 
aন েদর সংেগ সংেগ “পারািkট” থােকন o হজরত িপতর, হজরত iয়াকুব, হজরত iuেহাnা, 
হজরত মিথ eবং aন  িব াসীেদর সােথ িচরকাল বাস করেবন। 

ডঃ বুকাiিলর বাদেদয়া 15:27 আয়ােত ঈসা মসীh  তঁার সাহাবী- umতেদর বেলেছন, তঁারা 
aবশ i পারািkেটর সােথ তঁার িবষেয় সাkী দেবন। িযিন (“পারািkট”) aবশ i তঁার িবষেয় 
সাkী িদেবন। ডঃ বুকাiিলর বাদেদয়া আয়াত 16:9 আয়ােত ঈসা মসীh  বেলেছন, “িতিন 
(“পারািkট”) eেস পােপর সmেn চতনা িদেবন। কারণ, লােকরা আমার oপর ঈমান আেন 
না।” 

eর সােথ আেরা বলা যায় য, ei িবষেয় পূণা  গেবষণার জন  ডঃ বুকাiিলর পাক-rh 
সmেক iuেহাnা সুখবের বিণত িনেm uেlিখত আয়াতgেলা anভূk করা uিচত িছল। iuেহাnা 
1:33 আয়ােত বলা হেয়েছ য, ঈসা মসীh  পাকrেহ তিরকাবnী িদেবন। iuেহাnা 7:39 আয়ােত 
পাক-rh সmেক বলা হেয়েছ, যারা তঁার (ঈসা মসীহ) oপর ঈমান আনেব, তারা পাক-rে ক 
পােব। 

ঈসা মসীh  তঁার সাহাবীেদর যা বেলেছন, e-সmেক হজরত লূক য-তথ  িদেয়েছন, তা uেlখ 
করা তঁার uিচত িছল। 

“ তামরা জrসােলম ছেড় যo না, বরং আমার িপতার pিতjা করা য দােনর কথা 
তামরা আমার কােছ েনছ, তঁার জন  aেপkা কেরা।- iয়ািহয়া পািনেত তিরকাবnী িদেতন 

িকnt কেয়কিদেনর মেধ  পাকrেহ তামােদর তিরকাবnী হেব।” ( pিরত 1:4-5) 

ei আয়াতgেলা দখায় য, “পারািkট”, পাক-rh, সেত র rh  যা সবাi -ei 11জন সাহাবী 
-eকসােথ লাভ করেব। তঁারা জrসােলেম aেপkা করেব আর তারা বঁেচ থাকেতi পাক-rh 
লাভ করেবন। হজরত থামা ভারেত বা হজরত িপতর রােম যখােনi pচার করেবন, সখােন 
যঁারা pিরতেদর pচার নেবন সi সব নারী পুrেষর মেন ei “পারািkট” পােপর সmেক 
চতনা দেবন।  
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“পারািkট” কবল rহািনক সtা হেত পােরন।  

eকসােথ 11 জন সাহাবীরা যঁােক লাভ করেত পােরন, eকসােথ সব জীিবত ী ানরা যঁােক 
লাভ করেত পােরন, তা কবল পাক-rh হেত পােরন। ঈসা মসীেহর ei pিতjা করার আেগর 
নবী হজরত মূসা (আঃ) িতিন হেত পােরন না। িযিন ei pিতjা েনিছেলন, সi হজরত িপতরo 
হেত পােরন না। আর িতিন য হজরত মুহাmদ (দঃ) ei কথাo সত  হেত পাের না। 

হজরত মুহাmদ (দঃ) িক হজরত িপতর eবং aন েদর সােথ জrসােলেম িছেলন? িতিন িক 
হজরত িপতর o aন েদরেক সমs িবষয় িশkা িদেয়েছন। আমরা িক বলেত পাির য, িযিন ei 
dিনয়ার eকজন মানুষ “তঁােক দখা যােব না”। aথবা eকজন মানষু িহেসেব িতিন িক তােদরঁ  
সােথ িচরিদন বাস করেবন, যা “পারািkট” সmেক বলা হেয়েছ। 

eর s  utর হেc, aবশ i “না।” 

eর মােন আমরা eকজন সতককারী িহেসেব হজরত মাহাmেদর মযাদােক কােনা aবsােতi 
খােটা কের দখািc না। িকnt eিট s ভােব দখায় য, ডঃ বুকাiিল uেdশ pেণািদতভােব pসংগ 
বাদ িদেয় “পারািkট” eর ব াখ া কেরেছন। আর তঁার মতবাদ সমথেনর জন  icাকৃতভােব udৃত 
আয়াতgেলা িবকৃত কেরেছন। 

িতিন 6িট aিভেযাগ কেরেছন কন ei িকতাবুল মাকাdেসর ei আয়াতgেলা সিঠক নয়, 
সােথ সােথ eকিট িমথ া মnব  কের দাবী কেরেছন য, িতিন ei pসে  সকল আয়াত udৃত 
কেরেছন। আমরা eর pিতিট আয়াত পরীkা কের দেখিছ, তঁার aিভেযাগ িভিtহীন। eiজন  
eকজন ei িসdােn আসেত পােরন য, িতিন ei কােজ মেনােযাগী িছেলন না। আর িতিন 
পিnেতর মেতা গেবষণা কেরনিন। আর ei আয়াতgেলা কােনাভােবi হজরত মাহাmেদর আগমন 
সmেক ভিবষ dাণী কেরিন।  

গ. হজরত মাহাmেদর বলা ভিবষ dাণী 

আমরা oপের দেখিছ য, হজরত iিলয়াস (আঃ) o হজরত iয়ারিময়া (আঃ)-র নবীর oহী 
সফল কের তঁারা য নবী িছেলন, e িবষয়িট আlাh pমাণ কেরেছন। নবী হজরত iিলয়ােসর kেt 
আমরা দখেত পাi য, হজরত iিলয়াস (আঃ)-eর মানাজােতর utর আlাh আgন dারা 
িদেয়িছেলন। আমরা eখন দখেবা য, হজরত মুহাmদ (দঃ) কী ভিবষ dাণী কেরেছন আর তঁার 
নবুয়েতর িনশানা িহেসেব আlাh তা পূণ কেরেছন। 

1. কােনা কােনা তাফসীরকারী iংিগত িদেয়েছন য, pাথিমক মkী যুেগ নািজল হoয়া সূরা 
আল-কামার (চঁাদ) 54:45 আয়ােত বদেরর যেুd জেয়র ভিবষ dাণী কেরেছন। eখােন বলা 
হেয়েছ,  

 “ei দল তা শী i পরািজত হiেব o পৃ  pদশণ কিরেব।” 
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aথচ, যখন আমরা 43-48 আয়ােত eর pস  পিড়, আমরা দিখ য, eখােন কয়ামত বা 
শষ িবচার িদেনর িবষেয় বলা হেয়েছ,  

“ তামািদেগর মেধ  কািফরগণ িক uহািদেগর (িমসরীয়-যারা ংস হেয়িছল) aেপkা ? 
না িক তামােদর aব াহিতর কােনা সmদ রিহয়ােছ পূববতী িকতােব? aথবা iহারা িক বেল, 
‘আমরা eক সংঘবd aপরােজয় দল?  

ei দল তা শী i পরািজত হiেব eবং পৃ  pদশণ কিরেব, aিধকnt িকয়ামত uহািদেগর 
শািsর িনধািরত কাল eবং িকয়ামত হiেব কিঠনতর o িতkতর; aপরাধীরা িব াn o 
িবকারgs, যিদন uহািগেক oবুড় কিরয়া টািনয়া লiয়া যাoয়া হiেব জাহাnােমর িদেক; সi 
িদন বলা হiেব জাহাnােমর যntণা আsাদন কেরা।’ 

জনাব হািমdlাহ বা iuসুফ আলী কui ei আয়াতgেলােক ভিবষ dাণী বেল মেন কেরনিন। 
aবশ i যিদo তা হoয়া সmব িছল, কারণ, eকিট আয়ােতর dেটা aথ হেত পাের। 

2. 2 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আনফাল (যুেd লb সামgী) 8:43 আয়ােত আেরকিট 
sেpর কথা eখােন বলা হেয়েছ. আয়ােত আেছ,  

“sরণ কেরা, আlাh তামােক (মুহাmদ) sেp দখাiয়ািছেলন য তাহারা সংখ ায় al; 
যিদ তামােক দখাiেতন য, তাহারা সংখ ায় aিধক তেব তামরা (মুসলমানরা) সাহস হারাiেত 
eবং যুd িবষেয় িনজিদেগর মেধ  িবেরাধ সৃি  কিরেত। িকnt আlাh তামািদগেক রkা 
কিরয়ােছন eবং anের যাহা আেছ স সmেn িতিন িবেশষভােব aবিহত।”  

ei আয়াতিট বদেরর যুেdর পের নািজল হেয়িছল, eখােন eকিট sেpর কথা uেlখ করা 
হেয়েছ, যা বদেরর যুেdর আেগ হজরত মুহাmদ (দঃ) দেখিছেলন। িকnt সমস া সমাধােনর বদেল 
eটা আরo aেনক সমস ার সৃি  কেরেছ। eখােন দাবী করা হেয়েছ য, ei sp eকিট িবজেয়র 
ভিবষ dাণী দিখেয়িছল। eখােন বলা হেয়েছ য, আlাh 300 মুসলমান সিনকেক দখােcন য, 
তােদর িবপেk 1000 সেন র বদেল মাt কেয়কজন শtr সিনক রেয়েছ। eভােব eিট দখায় য, 
আlাh তঁার uেdশ  পরূেণর জন  িতিন তঁার িনজs িব াসী সমpদােয়র সােথ ছলনা কেরেছন। 

ব িkগতভােব eিট আসেলi আমার জন  eক dেবাধ  িবষয়। আিম বুঝেত পাির না, বেহশত 
o dিনয়ার pিতপালক. শিkশালী o সবশিkমান আlাহ, যার নাম সত  o পিবt, িতিন িক 
eভােব কাজ করেত পােরন? 

আমরা আlাh র ei ধরেনর কাজ কারআেনর aন ান  আয়ােতo দিখ। সূরা মিরয়ম (eক 
ধািমকা মিহলার নাম) 19:26 আয়ােত আlাh িবিব মিরয়মেক বেলেছন যন িতিন বেলন য, আিম 
রাজা রেখিছ, আসেল সi সমেয় িতিন খজুর o পািন খেয়েছন। (iuসুফ আলী সাধারণতঃ 

eকজন ভােলা aনুবাদক িকnt ei সমস া সmেক মnব  করেত িগেয় িতিন িলেখেছন য, eর aথ 
হেc িতিন কথার dারা রাজা রেখেছন?!? @@ সূরা সাবা ( দশ িবেশষ) 34:12-14 আয়ােত 
আlাh জীnেদর বাকা বািনেয় কাজ কিরেয়েছন, জীnরা মেন কেরেছ য বাদশাহ সুলায়মান বঁেচ 
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আেছন, আসেল িতিন aেনক আেগi মারা িগেয়িছেলন, যা তারা বুঝেত পােরিন। সূরা িনসা (নারী) 
4:157 আয়ােত বলা হেয়েছ, ঈসা মসীh  মারা যানিন, তঁােক kুেশ দoয়া হয়িন, ববং তােদর 
কােছ তাi মেন হেয়িছল। 

ei কথাgেলা িক ঈমানদারেদর মেন Asিsi সৃি  কের না? কীভােব আপিন আপনার মনেক 
বুঝােবন য, কারআেন আlাh র চিরেtর oপের ei য gণাবলী আেরািপত হেয়েছ egেলা িক 
িমথ াচার নয়? 

3. ষ  িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আল-ফাতহ (িবজয়) 48:27 আয়ােত আমরা আেরকিট 
দশেনর কথা দখেত পাi,  

 “িন য়i আlাh তঁার রাসুেলর sp বাsবািয়ত কিরয়ােছন, আlাh র icায় (iন শা আlাহ) 
তামরা মসিজdল হারােম pেবশ কিরেব িনরাপেদ- কহ কহ মsক মুিnত কিরেব, কহ কহ 
কশ কতন কিরেব। তামািদেগর কােনা ভয় থািকেব না। আlাh জােনন তামরা যাহা জােনা 

না-।”  

মুসলমানেদর মkায় যাoয়ার pstিত নয়ার আেগi হজরত মুহাmদ (দঃ) তঁার লাকেদর বেলেছন 
য, িতিন eকিট দশন দেখেছন য, িতিন মkায় হজ পালন করেত যােবন। hদায়িবয়া pাnের 

মkাবাসীরা তঁােক বঁাধা দয় আর স বছর তারা তঁােদরেক হj পালন করেত দয়িন। িকnt ei 
সমেয় মুসলমান o তােদর মেধ  eকিট সিnপt সাkিরত হেয়িছল, ei সিnপt aনুসাের 
ভিবষ েত মুসলমানরা হj পালন করেত পারেবন, ei কথা বলা হয়। হািদস aনসুাের জানা যায় 
য, ei spwU পূরণ না হoয়ায় ei সমেয় aেনক মুসলমানরা হতাশ হেয় পেড়িছল। ei জন  ei 

আয়াতিট নািজল হেয়িছল য, ভিবষ েত তােদর আশা পূণ হেব। 

ei আয়াত সmেক pিতিট পাঠক িনেজরা মূল ায়ন করেবন। কারণ, আমােদর কােছ ei sp 
সmেক িবশদ িববরণী নi। িকnt সবেচেয় বড় সমস ািট হেc, “যিদ আlাh র icা হয়” ei 
শbgc ei ভিবষ dাণীর মেধ  রেয়েছ, য-কথািট আlাh িনেজi বেলেছন?  

যিদ “আlাh নবীর ভিবষ dাণী পরূণ কিরয়ােছন” আর বেলন, “ত◌ুিুম pেবশ করেব, ” তাহেল 
কীভােব “যিদ আlাh র icা হয়” ei কথা িতিন তঁার নবীেক বলেত পােরন? িযিন আlাহ, িতিন 
aবশ i তঁার icার কথা জােনন। eিট হেc মূল িবষয়, যােক ভিবষ dাণী বলা হেয়েছ। আমােদর 
aবশ i ei ধরেণর ভিবষ dাণীেক uেপkা করেত হেব। 

4. সবেশেষ, আমরা eমন eকিট ভিবষ dাণী দখেবা, যা পূণ হেয়িছল। eিট মধ  যুেগ aবতীণ 
মkী সূরা আল-rম ( রাম সাmাজ ) 30:1-4 আয়ােত বলা হেয়েছ,  
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“- রামকগণ পরািজত হiয়ােছ, িনকটবিত a েল।িকnt uহারা uহািদেগর ei পরাজেয়র 
পর ী i িবজয়ী হiেব। কেয়ক বৎসেরর মেধ i। পূেবর o পেরর িসdাn আlাh রi। আর 
সiিদন বুিdমান (িব াসীরা) হেষাৎফুl হiেব।”18 

তফসীরকারকেদর মেত ei আয়াত 615 বা 616 ী ােb নািজল হেয়িছল। ei সমেয় পারস  
সন রা কন ািnেনাপল aিধকার করার জন  hমিক িহেসেব দখা িদেয়িছল। 8 বছর পের 624 
ী ােb ei sাত uেlা িদেক ঘুেড় যায়, আর রামীয় সন রা পারেস  pেবশ কের। ঐিতহািসক 

aিভjতা থেক জানা যায় য, eকিট kিয় ু শিk ঘুেড় দঁািড়েয়েছ eবং শtrপkেক পরািজত 
কেরেছ, eমন নিজর eেকবােরi িবরল নয়। সুতরাং, ei ধরেনর ভিবষ dাণী সফল হoয়ার 
সmাবনা 4িটর মেধ  1িট বা 5িটর মেধ  1িট। িকnt eিট সবার চােখর সামেনi ঘেটিছল। 

হািদেস o মৗিখক িববরণীেত সারা মুসিলম dিনয়ায় aেনক aেলৗিকক ঘটনার িববরণ পাoয়া যায়। 
িকnt আমরা সgেলাi পরীkা কেরিছ, যgেলা আমােদর কারআেনর িবিভn শb o শbgc 
বঝুেত সাহায  কের। আমরা eখন eরকম eকিট সামpিতক pেচ ার কথা বলেবা, যখােন 
কারআেনর িবিভn শb o akর িনেয় eকিট গািণিতক গেবষণার মাধ েম মােজজার িবষয় তুেল 

ধরা হেয়েছ। 

5. কারআেন 19 সংখ ার মােজজা? 

িdতীয় সাkী খঁুেজ বর করার ei আধুিনক pেচ া িহেসেব ড. রােশদ খিলফা িপeiচ িড, 
কিmuটার মিনেফেsড i◌্ ন িদ হািল কারআন নােম eক pবn িলেখেছন। বiেয়র ভূিমকায় 
িতিন diজন সাkীর pেয়াজনীয়তার কথা eেকবাের খালাখুিলভােব সরাসির sীকার কেরেছন। 
িতিন িলেখেছন,  

 “যুগ যুগ ধের সবশিkমান আlাh aেনক নবী পািঠেয়েছন, যঁারা মানবজািতেক পথ 
দিখেয়েছন, তঁােদরেক িকতাব দoয়া হেয়িছল। ei নবীেদর িবিভn মােজজার মাধ েম 

িব াসীেদর কােছ িনয়ত সমথন করা হেয়েছ য, তাঁরা নবী িহেসেব আlাh র কালাম pচার 
কেরেছন। eভােব হজরত মূসা (আঃ) ক ফরাuেনর কােছ যাoয়ার আেগ তঁােক মােজজা করার 
শিk দoয়া হেয়িছল য, তঁার লািঠিট সাপ হেয় যােব। ঈসা মসীহেক ei ধরেনর মােজজা 
করার শিk দoয়া হেয়িছল যন, িতিন মৃতেক জীিবত করেত পারেবন, জnাnেক ভােলা করেত 
পারেবন।”19 

                                                 
18 যিদ “িব াসীরা” বলেত যিদ eখােন কন ািnেনাপেল খৃ ানেদর বুঝােনা হেয়েছ, তেব eিট কারআেনর বkব  aনুসাের বলা 
যায় য, হজরত মাহাmেদর জীবনকােল খঁািট ী ানেদর আিst িছেলা, আর eসব ‘িব াসীরা’ তঁােদর পাক-িকতাব পিরবতন 
কেরনিন। 
19 Monograph Page 1, পৃ া-1, The Computer Speaks God's Message to the World িবশদভােব pকািশত হেয়েছ। 
Renaissance Productions International, Tucson. 
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ড. খিলফা ei িবষেয় আেরা বেলেছন, eসব মােজজা সময় o sােনর oপর িনভরশীল িছল। eর 
aথ হেc, সখােন যারা uপিsত িছল কবল তারাi তা দেখেছ। িতিন িব াস কেরন য, িতিন 
কারআেনর সত তা সমথেনর জন  eক িভn ধরেনর মােজজা খঁুেজ পেয়েছন। eিট আেজা 

সংখ াতেttর িভিtেত যা আমােদর সমেয় কিmuটার িদেয় দখােনা যায়। িতিন িলেখেছন,  

 “হজরত মাহাmেদর িচরsায়ী মােজজার চািবকািঠ কারআেনর eেকবাের rেত pথম 
আয়ােত পাoয়া যায়। পরম কrনাময় আlাh র নােম আরm কিরেতিছ- িবs িমlািহ রাh মািন 
রাহীম- א א א । 

যখন আমরা কারআেনর pথম আয়ােতর বড় হােতর akরgেলা গণনা কির, তখন দিখ য, 
eখােন কারআেনর ei আয়ােত 19িট akর আেছ।20 eিট aবশ i eকিট বািহ কভােব তা 
দখা যায়। িকnt, e’িবষয়িট আিব ার করা হেয়েছ য, ei আয়ােতর pিতিট শb কারআেন 

কতবার ব বহার করা হেয়েছ, তা 19 িদেয় gণ করেল বর করা যায়। pথম শb “iসম” 
( )  পাoয়া যায় 19 বার, িdতীয় শb আlাh (א বার ব 2698 (א বহার করা হেয়েছ, eিটেক 
19 eর gণন বলা যায় (19 X 142); তৃতীয় শb আল-রআহমআন (  কারআেন 57 (א
বার ব বহার করা হেয়েছ (19 X 3);আর সবেশষ শbিট আল-রআিহম (  mgMÖ (א
কারআেন 114 (6 X 19) বার ব বহার করা হেয়েছ।21 

পের ড. খিলফা দাবী কেরেছন য, “আlাh র সবেশষ বাণীর ei কিmuটার গেবষণা খুবi 
sাভািবক তেথ  িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ; eেত কােনা aনুমােনর, মানুেষর ব াখ া aথবা 
aনুমান বা ধারণা িছল না।” aন  কথায় বলা যায় য, আর ei গেবষণার সােথ কােনা “pাথিমক 
aনমুান বা basic assumption জিড়ত িছল না। িতিন তঁার লখায় আেরা aেনক সংখ াতািtক 
uদাহরণ িদেয়েছন।; িকnt সমেয়র slZvq আমরা ei eকিট িবষয় িনেয় িবশদ আেলাচনা কের 
দখেবা। 

ড. খিলফা দাবী কেরেছন য, মানুেষর কােনা aনুমান বা ধারণা eর সােথ জিড়ত িছল না, 
তঁার ei দাবী সেtto তঁার কথামেতা কারআেনর ei শbgেcর মেধ  19িট akর রেয়েছ, ei 
কথার মেধ i pাথিমক aনমুান বা basic assumption হেয়েছ। যিদ আমরা আরবী ভাষা থেক 
বাংলায় aনুবাদ কির তেব eভােব লখা হয়, “বসম আললহ আল-রহমন আল-রহiম” (বiসম 
আlআহ, আল-রআহমান Avj-iAvwng, eর মেধ  দিখ য, eখােন 19িট akর রেয়েছ। তেব, 
আরবী ব াকরেণ শাdা নােম eকিট িচh রেয়েছ। eর aথ য akেরর িনেচ সিট থাকেব সখােন 
িdত akর রেয়েছ বেল ধরা হেব। “আ-ল-ল-হ” ei শেbর িdতীয় “ল” eর uপর শাdা রেয়েছ। 

                                                 
20 আরবী ভাষায় বh sরবণ লখা হয় না ( দখনু পৃ া 124)। যঁারা আরবী ভাষা জােনন না, তােদরকােছ িবষয়িট বুঝােনার জন   
আিম িলিভত বণgেলােক iংেরজী বড় হােতর akের (বাংলায় যড় akের লখা হেয়েছ) আর sরবণ লখা হেয়েছ, ছাট akের। 
সম লখার জন  আমরা i  িলিখত বণ িবধায়,eর সােথ পদাnয়ী aব য়  ‘বা’ যাগ করার ফেল eর rপ দঁািড়েয়েছ, eখােন িলিখত 
i aদৃশ  হেয়েছ আর তা eভােব পড়েত হেব, “বসম’। 
21 oপের uেlিখত বi, পৃ া-3 
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আর eভােব লখা যেত পাের (uিচত) “আ-ল-ল-ল-হ” যার aথ হেc eখােন 20িট akর 
রেয়েছ। 

ড.খিলফা তঁার লখায় ব াখ া কেরনিন য, কীভােব িতিন ei িসdাn িনেয়েছন য, ei 
akেরর িdত বাদ িদেয়েছন? aথবা িতিন কীভােব aিলিখত sরিচh বাদ দoয়ার িসdাn 
িনেয়েছন? 

পরবতী সমস া Òwe-m-gÓ শb িনেয় দখা যায়। ei শbিটেত আসেল dেটা শb eকসােথ 
যুk হেয় তির কেরেছ।- পদাnুযী aব য় “িব” ( ب) যা ei kেt aনুবাদ করা হেয়েছ “-e” 
"eসম" (  বা নাম শেbর সােথ “নােম”। (א

যখন আমরা আরবী কনকরেডn বiেয় "eসম" (  ,শb দিখ, আbলু বািক22 িলিখত (א
“iনেডk টু িদ oয়াড aব িদ gািরয়াস কারআন” ei বiিট ড. খিলফা aনুেমাদন কেরেছন, 
তখন আমরা িনmিলিখত তথ  পেড় eেকবােরi aবাক হi,  

 “ব-স-ম” ( ) য শbিট কারআেনর pথম আয়ােত রেয়েছ, যা আমরা গেবষণা করেবা 
বেল িsর কেরিছ, তা 1:1, 11:41 o 27:30 আয়ােত মাt িতনবার রেয়েছ। 

“i-স-ম” ( সmক িবিহন িবেশষ (א  িহেসেব 19 বার রেয়েছ। 

িকnt আর eকিট তৃতীয় তািলকা রেয়েছ। “i-স-মু-h” (  ,”শেbর aথ হেc “তঁার নাম (א
আরবী ভাষায় eকিট শb িহেসেব 5 বার রেয়েছ।23 

s তঃi 3+19+5=27, আর eিট 19 dারা িবভাজ  নয়। 

eখন আমােদর সামেন আর eকিট pাথিমক aনমুান বা basic assumption রেয়েছ, যার 
কােনা কারণ ড.খিলফা uেlখ কেরনিন। “িবসম” শbিট য 3বার রেয়েছ, কীেসর িভিtেত e 

িবষয়িট িতিন eিড়েয় গেলন। কারণ ei শbিট িনেয়i তা িতিন িলখেছন। কীেসর িভিtেত 
আলাদা কের “iসম” (  ”শbিট িতিন গণনা করেলন, তাo িতিন বেলনিন? আর “i-স-মু-h (א
( শেbর িবেশষ (א েক eর সােথ যুk সবনাম থেক আলাদা কের গণনা করার কারণo িতিন 
বেলনিন? 

শেbর aেথর মেধ  িক eর কােনা কারণ খঁুেজ পাoয়া যােব? সmবতঃ ড. খিলফা সi 
আয়াতgেলা গণনা করার িসdাn িনেয়েছন য আয়াতgেলােত আlাh সmেক বলা হেয়েছ। িকnt 
আমরা যিদ িনেচর আয়াত dেটা পরীkা কের দিখ, তেব আমরা দখেত পাব য, আসল কারণ 
সিট িছল না।  

                                                 
22 pকাশ করেছন, ডার eিহয়া আল-তoরাত আল-আরািব, বrত, লবানন, 1945, পৃ া 361-362 
23 আরবী ভাষায় সmn কারেকর সবনামেক eভােব সাধারনতঃ লখা হয়। যিদo iংেরজী ভাষায় “তারনাম” বা “ তামারনাম” eক 
শb িহেসেব লখার চল রেয়েছ। 
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সূরা আল-মায়দা (anপাt) 5:5 আয়ােত আমরা পিড়,  

“-iহােত আlাh র নাম (is ম আlাh ) ( א  লiেব-। (א

আর সূরা বাকারা (গাভী) 2:114 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ য কহ আlাh র মসিজদসমূেহ তঁাহার নাম “i-স-মু-h” (  sরণ কিরেত বঁাধা (א
pদান কের eবং uহােদর িবনাশ সাধেন pয়াসী হয় তাহার aেপkা বড় জািলম আর ক হেত 
পাের?” 

আরবীর মেতাi বাংলা aনুবােদ ei শbgেলার মেধ  “আlাh র নােম” eখােন মূখ  কম আর 
“তঁাহার নাম” বলেত eখােন তঁােক কতা িহেসেব দখােনা ছাড়া মূলতঃ আর কােনা পাথক  নi। 
ei িবষয়-সূচীর রচিয়তা িনেজর খয়ালমেতা শbgেলার িলিখত rেপর িভিtেত eেদরেক আলাদা 
তািলকায় রেখেছন। 

eছাড়াo বলা যায় য, কীেসর িভিtেত িবেশেষ র বhবচেনর 12িট rপ বাদ দoয়া হেয়েছ?-
িবেশষভােব িনেmর সূরােত তা দখা যায়, সূরা আল-আরাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 
7:180 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আlাh র জন  রিহয়ােছ সুnর সুnর নাম-।” 

ei বাদ দoয়ার কারণ আপাতঃদৃি েত মেন হয়, যিদ সব eকবচন o বhবচেন ব বহার গণনা 
করা হয়, তেব শেbর সংখ া হেব, 39 আর তা 19িদেয় িবভাজ  নয়। 

eiভােব আlাh  শb পরীkা করেলo আবার বপিরt pকাশ হেয় পেড়। পদাnুযী aব য় "িল" 
( ) যার aথ ‘র’ তা ei শেb “আlাh র” বুঝােনা হেয়েছ। eিট পরবতী িবেশেষ র সােখ 
সংিkp শbrেপ eকসােথ শাহাদা যুk হেয় “িল-লা-h ” বা “িল-l -লা-h ” ( ) শb হয়। 
(uদাহরণ িহেসেব দখুন সূরা বাকারা (গাভী) 2:22) ব াকরণগতভােব, eিট “িব-স-ম” eর মেতা 
যা oপের আমরা আেলাচনা কেরিছ। aবশ , eবার সংিkp শbrেপর নমুনা “িল-লা-h ” 2698 
বার ব বহার করা হেয়েছ, যা 19িদেয় িবভাজ । ei পdিতেত তা eেকবাের যুিkিসd বেল মেন 
হেয়েছ। 

eখােন aসংগত িবষয় হেc, “িব-স-ম” eবং “িললাh ” শb eকiভােব গণনা হয়িন। যিদ 
“িল-লা-হ” শbিট গণূা হয়, তেব তা 19িদেয় িবভাজ  হয়। তারপর “িব-স-ম” শbিট গণূা হেব 
আর তা 19 িদেয় িবভাজ  নয়। 

আ-ল-র-h -মা-ন ( শেbর kেt কােনা জিটলতা নi। eিট 57 (19 X (א 3) বার যা 
লখক oপের uেlখ কেরেছন।  
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সবেশেষ, আমরা আ-ল-রা-িহ-i-ম (  শbিট দখেবা। ড. খিলফা বেলেছন য, eিট (א
114 বার (6 X 19) বার আেছ। িকnt আb ুল বাকীর শbাবিলর বণনাkিমক সূচী aনুসাের 
eকেবাের সিঠক নমুনায় সুিনিদ  িনেদশক পদ সহ 34 বার আেছ। eিট আেরা 81 বার সুিনিদ  
িনেদশক পদ ছাড়া মাট 115 বার ব বhত হেয়েছ, eছাড়াo আেরা eকবার বhবচেন ব বhত 
হেয়েছ, ফেল সবেমাট সংখ া দাড়ােc, 116। aবশ i ei কথা সত  য, 115 বা 116 কােনাটাi 
19 dারা িবভাজ  নয়। 

ড. খিলফার ei গেবষণা aেনক লাক তঁােদর লখায় udৃত কেরেছন। ড. বিখর টিক তঁার 
বiেয় পুেরা চার পৃ ারo বশী aংশ জুেড় ei গেবষণার সারমম িনেয় আেলাচনা কেরেছন।24 
যিদo কােনা ব াখ া না িদেয়i িনmিলিখত চারিট pাথিমক aনুিমত িবষয় বা basic assumption 
তির কেরেছন। 

ড. খিলফা eকিট িসdাn িনেয় আlাh  eকিট ল eবং aিলিখত sরিচh বাদ িদেয়েছন। িতিন 
Òিব-m-gÓ থেক তঁার গেবষণা শb “iসম” থেক বাদ িদেয়েছন, যিদo “আlাh ” শেbর সােথ 
gণার সমেয় Òিললাh Ó শbিট যাগ কেরেছন। 

িতিন আেগ থেক িসdাn িনেয়i “i-স-মু-h” শbিট gেণনিন, যিদo ব াকরেণর িদক থেক 
তা eেকবােরi “iসম” eর মেতাi সমানভােব তুলনা করা যায়। 

িতিন িসdাn িনেয় “BmgÓ o “আল-রািহমÓ-eর বhবচেনর ব বহার বাদ িদেয়েছন। 

eর সােথ বলা যায় য, “আল-রািহম” শেb akর gণায় মেন হয় ভুল রেয়েছ। 

যিদ তঁার ei aনুসnান, কারআেনর মােজজা pমােণর পেk িdতীয় সাkী হয়, তেব ড. 
খিলফার যুিk সবার কােছ s  হেত হেব। সmবতঃ ভিবষ েত িতিন কীভােব িতিন ei িসdােn 
পঁৗেছেছন তা আমােদর জানােবন। িকnt ততিদন পযn আমরা মেন করেবা, ড.খিলফার ei 

গেবষণা তঁার বkেব র sপেk কােনা িকছু pমাণ করেত পােরিন।  

িসdাn 
মােজজা o ভিবষ dাণী সmিকত কারআেন যসব pমাণ রেয়েছ, আমরা তা সবi পরীkা 

কের দেখিছ। eখন pিতিট পাঠক তঁার িনজs মূল ায়ন করেবন, আর িসdাn িনেবন য, eখােন 
িdতীয় সাkী রেয়েছ িক-না আর আপিন সi pমােণ সnt  হেয়েছন িক-না?  

পরবতী aধ ােয় তৗরাত-পুরাতন িনয়েম ঈসা আল-মসীh  সmেক eমন িকছু িকছু ভিবষৎdাণী 
পরীkা কের যgেলা মসীেহর কােজর sপেk আlাh িdতীয় সাkী িহেসেব সgেলা পূণ কেরেছন 
িক-না তা আমরা দখেবা। 

                                                 
24 টিক, oপের uেlিখত বi, পৃ া,92-96 
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িdতীয় aধ ায় 

ঈসা মসীেহর নবয়ুত o মসীh  িহেসেব তাঁর কাজ 
 

eখন আমােদর aবশ i নাসরতীয় ঈসা iবেন মিরয়ম সmেক িনেজেদরেক ei p  িজেjস 
করা দরকার য, কীভােব প ােল াiেনর pথম শতাbীর লােকরা বুঝেত পেরিছল য, িতিন 
eকজন নবী? আlাh িক িdতীয় সাkী হেয়িছেলন? িতিন িক ঈসা মসীেহর মাধ েম পুরাতন িনয়েমর 
ভিবষ dাণী pমাণ কেরিছেলন? aথবা িতিন িক মােজজা করার kমতা িদেয়িছেলন? aথবা ঈসা 
মসীh  ভিবষ dাণী করার পের িতিন তা পূণ কেরিছেলন? 

পরুাতন িনয়েমর ভিবষ dাণী পণূ হoয়া 

 যেহতু aেনক লাক ড. খিলফার গািণিতক গেবষণােক aনুেমাদন কের, তাi আমরা পুরাতন 
িনয়ম থেক “মসীহ” সmেক ভিবষ dাণী করা হেয়েছ eমন িকছু িকছু আয়াত আমরা 
গািণতীকভােব িবে ষণ কের দখেবা। 

pথেম আমরা কেয়কিট ভিবষ dাণী o eর পূণতা পরীkা কের দখেবা। পের, কবল eকজন 
লােকর মধ  িদেয় eতgেলা ভিবষ dাণীর পূণ হoয়ার সmাবনা আমরা িহসাব করেবা। 

ei ধরেণর িহসােবর নমুনা িহেসেব আমরা ধের িনিc য, আপনার pিতিট আলাদা রংেয়র 
10িট শাট আেছ- আর ei রংgেলা আিম জািন, আর আিম আমার কেয়কজন বnুেক বললাম য, 
“আগামী কাল িতিন লাল রংেয়র সাটিট পড়েবন।” 

যখােন আমরা সব সমেয় িমিলত হi, সi র েুরেn আপিন পরিদন যখন eেলন,, দখা গল 
য, আপিন লাল সাটটাi পেড় eেসেছন। তাi আিম সবাiেক বললাম, “ দেখা! আিম eকজন 

নবী!” 

িকnt আপিন ei কথা বলেত পােরন, “আহ! িকnt eিট কবল আপিন সৗভাগ kেম বেলেছন। 
10িটর মেধ  eকিট সিঠক রং সৗভাগ kেম বলেত পেরেছন। 

eখন ধrন আপনার 5িট টুিপ রেয়েছ। pিতিট দখেত eেকবােরi আলাদা। আর িতন জাড়া 
জুতা আেছ; eকেজাড়া সাদা, eকেজাড়া কােলা আেরক জাড়া চিট জুেতা রেয়েছ। সুতরাং, আমার 
দশিট সােটর মেধ  1িট সিঠক সােটর কথা বলার সmাবনা দশভােগর eক ভাগ। আপনার টুিপর 
মধ  থেক 1িট সিঠক টুিপর কথা বলার সmাবনা পঁাচভােগর eক ভাগ, আর জুেতার জন  
সিঠকভােব বলার সmাবনা িতনভােগর eকভাগ। আমার সৗভাগ kেম eখােন িতনিট িজিনস 
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সিঠকভােব বলার সmাবনা 1/10 X  1/5 X  1/3। eর সবেমাট যাগফল হেc 1/150 aথাৎ 
150বােরর মেধ  1বার সিঠকভােব বলা সmাবনা রেয়েছ। 

eখন আমরা িনেm দoয়া 12িট ভিবষ dাণীর মেধ  10িট ভিবষ dাণীর পূণতার oপর ei 
গািণতীক সূt কীভােব কাজ কের তা আমরা দখেবা। আমরা pথম ভিবষ dাণীিট -aেলৗিকক 
জেnর কথা eখােন ধিরিন, কারণ eিট eেকবােরi aনন , eকক uদাহরণ, eর সােথ আর 
কােনািটর িমল নi। আর আমরা শেষরিটo বাদ িদেয়িছ। ei ভিবষ dাণীেত মৃতু  থেক ঈসা 

মসীেহর জীিবত হoয়ার িবষয়িট রেয়েছ। কারণ, আমরা ei ভিবষ dাণী সmেক pমাণ দoয়ার 
চ া কেরিছ। 

aন ান  pিতিট ভিবষ dাণীর পূণ হoয়ার সmাবনা িহসাব কেরিছ, তারপর নবীেদর বলা 
ভিবষ dাণী দবkেম ঘটার সmাবনা কতটুকু তাo বর কেরিছ, aন  কথায় বলা যায় নাসরতীয় 
ঈসা iবেন মিরয়েমর eকা সবgেলা ভিবষ dাণী পূণ করার সmাবনা কতটুকু িছল তা িনণয় কেরিছ। 
eর কারণ হেc, যিদ আমরা ei ভিবষ dাণীর পূণতার kেt দবkেম ভিবষ dাণীর পূণ হoয়ার 
সmাবনা গণনা কির, তেব ei িচh বা িনশানাgেলা আমােদর কােছ pমাণ কের o সাk  দয় য, 
আমােদর হােত eখন য iি ল শরীফ আেছ তা সত ; আর aনািদ aনn আlাহ, iয়াoেয়হ 
eেলািহম আমােদর পাপ থেক রkা করার জন  ঈসা মসীহেক নাজাতদাতা িহেসেব পািঠেয়িছেলন।  

 

ভিবষ dাণী o eর পণূতা 
1. oহী. eকজন কুমারী মেয় গভবতী হেয় eমন eকজন িবেশষ পুt pসব করেব, তঁােক 

imানুেয়ল বেল ডাকা হেব। imানুেয়ল শেbর aথ হেc, “আমােদর সােথ আlাহ।”  

“e’জন , pভু িনেজi তামােদরেক eকিট িনশানা দেবন; দেখা, eক কুমারী গভবতী হেয় 
পুt pসব করেব o তাঁর নাম imানেুয়ল রাখেব।” (iশাiয়া 7:14-ei ভিবষ dাণীিট 750 

ী পূবােb করা হেয়িছল) 

2. oিহ. মসীh  aবশ i বাদশাহ হজরত দাuেদর বংশধর হেবন। 

 “মাবুদ বেলন, দেখা, eমন সময় আসেছ, য সমেয় আিম দাuেদর বংেশ eকিট ধািমক 
শাখা uৎপn করেবা; িতিন বাদশাh  হেয় বাদশাহী করেবন, বুিdপূবক চলেবন eবং দেশ iনসাফ 
করেবন, বুিdপূবক নক কাজ করেবন। তঁার সমেয় iহূদা নাজাত পােব o iসরাiল িনভেয় বাস 
করেব,  

আর িতিন ei নােম পিরিচত হেবন, মাবুদ আমােদর ধািমকতা।” (iয়ারিময়া 23:5-6-ei 
ভিবষ dাণীিট 600 ী পূবােb করা হেয়িছল)  

oিহ 1 o 2 eর পণূতা 
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“পের ষ  মােস আlাহ গালীল দেশর নাসরত শহের eক কুমারীর কােছ িজবরাiল 
ফেরশতােক পাঠােলন, দাuেদর বংেশর iuসূফ নােম eকজন লােকর সােথ তঁার কািবন 

হেয়িছল; সi কুমারীর নাম মিরয়ম।  

ফেরশতা ঘেরর িভতের তঁার কােছ eেস বলেলন, ‘মিরয়ম, ভয় কেরা না, -- তুিম গভবতী 
হেয় পুt pসব করেব o তঁার নাম ঈসা রাখেব। স মহান হেব, আর তঁােক সবশিkমােনর পুt 
বলা যােব; আর মাবুদ আlাh তঁার িপতা দাuেদর িসংহাসন তঁােক দেবন; -তঁার রাজt 
কখেনা শষ হেব না।’ তখন মিরয়ম ফেরশতােক বলেলন,’ তা কমন কের হেব? আমার তা 
পুrেষর সােথ সmক হয়িন।” ফেরশতা তঁােক বলেলন, “পাক-rh তামার oপের আসেবন 
eবং সবশিkমােনর কুদরত তামার oপের ছায়া করেব; e’জন  য পিবt সnান জিnেব, 
‘তঁােক iবনুlাহ বলা যােব।’ - তখন মিরয়ম বলেলন, ‘ দখুন, আিম pভুর বঁাদী; আপনার 
কথামেতাi আমার oপর সমs িকছু হাক।’ পের ফেরশতা তঁার কাছ থেক চেল গেলন। (লূক 
1:26-27, 30-35, 38) 

আমরা aবশ i eখােন ei p  করেবাঃ শতকরা কয়জন ihদী বাদশাহ হজরত দাuেদর 
বংশধর িছেলন? আসেল বাদশাহ দাuেদর বংশধর ihদা গােtর 100 পিরবােরর মেধ  1 পিরবার 
িছল। িকnt aবশ i যখন তঁার পিরবার রাজকীয় পিরবাের পিরণত হয়, রাজপুt o রাজকন ারা 
রাজৈনিতক কারেণ aন ান  11িট গােtর ছেলেমেয়েদর িবেয় কের। আর pিতিট লাকi মেন 
করত য, রাজার সােথ তােদর সmক রেয়েছ। সুতরাং, আমরা ধের িনেত পাির য, 200 
পিরবােরর মেধ  1িট বা 20 X  102 পিরবার বাদশাহ হজরত দাuেদর পিরবােরর সােথ আtীয় 
িছল। 

3. oিহ, বেথলহােম eকজন িচরsায়ী বাদশাহ জn িনেবন। 

 “আর তুিম, হ বেথেলেহম-i াথা! তুিম iহূদার হাজার হাজার gামgিলর মেধ  ছাট বেল 
িহেসেবর বাiের, তবু তামার মধ  থেক iসরােয়েলর শাসনকতা হবার জন  আমার uেdেশ  
eক লাক পয়দা হেব; তার r পূববতীকাল থেক, aনািদকাল থেক। (িমকাh  5:2- ei 
ভিবষ dাণীিট 750 ী পূবােb করা হেয়িছল) 

পণূতা 

যিদo হজরত iuসুফ o িবিব মিরয়ম প ােল াiেনর utের নাসরত gােম বাস করেতন, িকnt 
সmাট aগা ােসর hকুম aনুসাের আদম- মারীর জন  নাম লখােত হজরত iuসুফেক তঁার িনেজর 
শহর বেথলহােম িফের যেত হেয়িছল।  

সi সমেয় সmাট aগাsাস িসজার তঁার রােজ র সব লাকেদর নাম লখাবার hকুম িদেলন। 
... নাম লখাবার জন  pেত েক িনেজর িনেজর gােম যেত লাগল।  

iuসুফ িছেলন বাদশাh দাuেদর বংেশর লাক। বাদশাh দাuেদর জnsান িছল ehিদয়া 
pেদেশর বেথলেহম gােম। তাi iuসুফ নাম লখাবার জন  গালীল pেদেশর নাসরত gাম 
থেক বেথলেহম gােম গেলন। মিরয়মo তঁার সংেগ সখােন গেলন। eঁরi সংেগ iuসুেফর 
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িবেয় িঠক হেয়িছল। সi সময় মিরয়ম গভবতী িছেলন eবং বেথলেহেম থাকেতi তঁার সnান 
জেnর সময় eেস গল।  সখােন তঁার pথম ছেলর ম হল, আর িতিন ছেলিটেক কাপেড় 
জিড়েয় যাবপােt রাখেলন, কারণ হােটেল তঁােদর জন  কান জায়গা িছল না। (লূক 2:1,3-7) 

ei ভিবষ dাণীেত বলা হেয়িছল য, মসীh  বেথলহােম জngহণ করেবন। সুতরাং, আমােদর 
p  হেc, dিনয়া জুেড় কতজন লােকর মেধ  eকজেনর ছেল বেথলহােম জngহণ কেরিছল? 

সবেচেয় ভােলা utর হেc, ei ধারণা করা য, িমখা নবীর সময় থেক আজ পযn ei 
পৃিথবীর গড় জনসংখ া 200 কািট আর বেথলহােমর জনসংখ ার গড় হেc 7000। সুতরাং, 2, 

000, 000, 000 /7000= 280, 000 হাজার বা 2 X  10 5 লােকর মেধ  বেথলহােম 1 
জন লােকর জn নয়ার সmাবনা িছল।  

4.oহী. eকজন দূত মসীেহর আগমেনর জন  পথ pstত করেব? 

“ দেখা, আিম আমার নবীেক পাঠােবা, স আমার আেগ িগেয় পথ pstত করেব; eবং তামরা 
য pভুেক খুঁজেছা, িতিন হঠাৎ তঁার বায়তলু মাকাdেস আসেবন; চুিkর সi দূত, যঁােক তামরা 

চাc, দেখা, িতিন আসেছন, eকথা আসমানী ফৗেজর মাবুদ বেলন। (মালাখী 3:1- 400 
ী পূবাb) 

“eকজেনর ক sর, স ঘাষণা করেছ, ‘ তামরা মrভূিমেত মাবুেদর রাsা pstত কেরা, 
মrভূিমেত আমােদর আlাh র জন  রাজপথ সাজা কেরা।’” (iশাiয়া 40:3- ei 
ভিবষ dাণীিট 750 ী পূবােb করা হেয়িছল)  

পণূতা 

“আর iয়ািহয়ার (iয়ািহয়া iবেন জাকািরয়া) সাk  ei, যখন ihদীরা কেয়কজন ঈমাম o 
লবীয়েক জrসােলম থেক তঁার কােছ ei কথা িজেjস করেত পাঠােলন, ”আপিন ক?”  

 তখন িতিন sীকার করেলন-’ আিম সi মসীh  নi। 

“তখন তঁারা বলেলা, ‘আপিন ক?’  

িতিন বলেলন, আিম মrভিূমেত eকজেনর আoয়াজ, য ঘাষণা করেছ, তামরা মাবেুদর 
রাsা সাজা কেরা, যমন iশাiয়া নবীর িকতােব লখা আেছ,  

“পরিদন iহািহয়া ঈসােক িনেজর কােছ আসেত দখেলন, আর বলেলন, ‘oi দেখা, 
আlাh র মষ, িযিন dিনয়ার পােপর বাঝা িনেয় যান!’ uিন সi লাক, যঁার িবষেয় আিম 
বেলিছলাম, ‘আমার পের eমন eকজন লাক আসেছন, িযিন আমার চেয় মহান, কারণ িতিন 
আমার আেগi িছেলন।’” (iuেহাnা 1:19-20, 22-23, 29-30) 

ei কথািট কারআেনo বলা হেয়েছ। 2-3 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আিল iমরান 
(iমরােনর সnানগণ) 3:39, 45 আয়ােত হজরত iয়ািহয়া নবীর আসার কারণ বলা হেয়েছ,  
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 “ স হiেব আlাh র বাণীর সমথক ( א ) “তার নাম মসীহ-মিরয়ম 
তনয় ঈসা।” 

eভােব কারআেন ভিবষ dাণী করা হেয়েছ য, হজরত iয়ািহয়া নবী eেস ঈসা মসীেহর 
আগমেনর জন  পথ pstত করেবন আর ei ভিবষ dাণীর পূণতার uভয় িদকi তুেল ধরা হেয়েছ। 

eখােন আমােদর p  হেc, বেথলহােম জn নয়া লাকেদর মেধ  কতজন লােকর জn 
নয়ার আেগ ei রকম eকজন দূত eেস তঁার জন  পথ pstত কেরেছন? িকnt যেহতু eখােন 
বেথলহােমর কথা িবেশষভােব uেlখ করা হয়িন, তাi ei ভিবষ dাণীিট সারা dিনয়ার লােকর 

জন  করা যেত পাের। ei পৃিথবীেত জngহণকারী কতজন লােকর মেধ  eকজেনর জন  দূত 
eেস তঁার পথ pstত কেরিছল? 

uদাহরণ িহেসেব বলা যায় য, বাহাi ধমাবলmীরা বেলন য, বাব নােম eকজন লাক eেস 
বাহাulাহর জn সmেক ভিবষ dাণী কেরিছেলন। মেন হেত পাের ei সংখ া খুবi কম, তবু ধারণা 
করা যায় য, 1000 জন নতার মেধ  1 জেনর নতার eরকম agদূত িছল। সুতরাং, আমরা 1 
x  103 লােকর মেধ  1জন লাক ধরেবা।  
5.oহী . মসীh  aেনক িচh o মােজজা করেবন। 

“চপলমনােদর বেলা, ‘সাহস কেরা, ভয় কেরা না; দেখা, তামােদর আlাহ pিতেশাধসহ, 
আlাh র pতীকারসহ আসেছন, িতিনi eেস তামােদরেক নাজাত দেবন।’ সi সমেয় anেদর 
চাখ খেুল যােব, আর কালােদর কান মুk হেব। সi সমেয় খাঁড়া হিরেণর মেতা লাফ দেব o 
বাবােদর মুখ আনn িন করেব; - (iশাiয়া 35:4-6ক) কারণ মrভূিমেত পািন বািহর হেব 

o মrভূিমর নানা sােন sাত বiেব।” (iশাiয়া 35:4-6ক- 750 ী পূবাb) 

পণূতা  

iি ল শরীফ বেল য, ( কারআেনo বলা হেয়েছ) ঈসা মসীh  aেনক মােজজা কেরেছন। 
িকতাবুল মাকাdস থেক জানা যায় য, কবলমাt 4জন নবী, হজরত মূসা, হজরত iিলয়াস, 
হজরত iিলশায় o ঈসা মসীh  বশী মােজজা কেরেছন। aন  নবীরা সবাi িমেল যতgেলা 
মােজজা কেরেছন, ঈসা মসীh  eকাi তার চেয়o বশী মােজজা কেরেছন। আর িতিন নবীেদর 

ভিবষৎdাণী aনুসাের 4 ধরেনর মােজজাi কবল িতিন কেরনিন। পিরিশ  ক ত আপিন 37িট 
মােজজার তািলকা দখেত পােবন। egেলা 4িট সখুবর িকতােব িবশদভােবi uেlখ করা হেয়েছ। 

eর সােথ আেরা বলা যায় য, িতিন কখনo কখনo “যারা তঁার কােছ eেসেছ, তােদর সবাiেক 
সুs কেরেছন।” যিদ সবgেলা মােজজা ধরা হয়, তেব দখা যায় য, িতিন 1000 eরo বশী 
মােজজা কেরেছন। 

সুতরাং, eকজন বলেত পােরন সকল মানুেষর মেধ  ঈসা মসীহi eকমাt ব িk, িযিন ei 
ভিবষ dাণীিট পূণ কেরেছন। তেব, যেহতু aেনক মুসলমানরা িব াস কেরন য, 124000 নবী 
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রেয়েছন, আমরা ei সংখ ােক ব বহার কের বলেত পাির য, 124000 বা 1.24 X  105 
লােকর মেধ  ঈসা মসীহi হেcন সi eকমাt লাক। 

6. oহী. ei সব িচhকাজ করা সেtto তঁার ভাiেয়রা তঁার িবপk হেব 

 “আিম হেয়িছ আমার ভাiেদর কােছ িবেদশী, আমার সেহাদরেদর কােছ aন  জািতর লাক” 
(জবুর শরীফ 69:8-ei ভিবষ dাণীিট 1000 ী পূবােb করা হেয়িছল) 

পণূতা 
“eiজন  ঈসার ভাiেয়রা তঁােক বলেলন, "ei জায়গা ছেড় ehিদয়ােত চেল যাo...তুিম 

যখন ei সব কাজ করছ তখন লাকেদর সামেন িনেজেক দখাo।" আসেল ঈসার ভাiেয়রাo 
তাঁর uপর ঈমান আেনন িন।” (iuেহাnা 7:3ক, 4-5) 

আমােদর p  eখােন eভােব করা যেত পােরঃ কতজন লােকর মেধ  eকজন শাসক দেখন 
য, তঁার পিরবােরর লােকরা তঁার িবপkতা করেছ? 

aবশ i, d-ভােব eর utর দoয়া যেত পাের? aতীেত aেনক রাজারা তঁােদর ভাi o 
আtীয়-পিরজনেদর kমতার ভাগী কেরেছন। aন  িদকিট হেc, aেনক রাজা তঁােদর িনকট-
আtীয়েদর kমতার বলয় থেক সিরেয়o িদেয়েছন। সুতরাং, আমরা ei সংখ ােক eভােব তুেল 
ধরিছ, 5জেনর মেধ  1জন বা 2 X  101 

7.oহী . সi মসীh -রাজা গাধার িপেঠ চেড় আসেবন 

 “ হ িসেয়ান-কন া ! খুব আনn কেরা; হ জrসােলম-কন া, জয় িন কেরা। দেখা, 
তামার বাদশাh  তামার কােছ আসেছন; িতিন ন ায়বান o তঁার কােছ নাজাত আেছ, িতিন নm o 

গাধার oপের বসা, গদভীর বাcায় বসা।” (জাকািরয়া 9:9-ei ভিবষ dাণীিট pায় 520 
ী পূবােb করা হেয়িছল) 

পণূতা 

পরিদন ঈেদ আগত aেনক লাক, ঈসা জrসােলেম আসেছন েন, খজুর-পাতা িনেয় তঁার 
সােথ দখা করেত বর হেলা; আর জাের জাের বলেত লাগেলা, হাশাnা; িতিন ধন , িযিন 
মাবুেদর নােম আসেছন! 

িযিন iসরােয়েলর বাদশাহ!”  

তখন ঈসা eকিট গাধার শাবক পেয় oর oপের বসেলন-।” 

িটকাঃ s তঃi eখােন দখা যায় য, ঈসা মসীh  িনেজi eখােন গাধার িপেঠ চেড়েছন। িকnt জনতা যখন তঁােক 
রাজা িহেসেব uেlখ কের o তঁার pশংসা কের oi ভিবষ dাণীিট পূণ কেরিছল। 

আমােদর p  eখােন eভােব করা যেত পাের, কয়জন লােকর মেধ  eকজন লাক রাজা 
িহেসেব গাধার িপেঠ জrসােলেম চেড় pেবশ কেরেছন? 
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আমরা িকতাবুল মাকাdস থেক জািন য, বাদশাহ দাuেদর iেnকােলর আেগ সালায়মানেক 
eকিট খcেরর িপেঠ চেড় জrসােলেম eেসিছেলন (1 বাদশাহনামা 1:33) িকnt eর পের সব 
রাজারা মেন হয় ঘাড়া বা রেথ চেড় pেবশ কেরেছন। আজেকর িদেন eিট সmব য, eকজন রাজা 
মািসিডস গাড়ী চেড় আসেবন। আমরা ei িহসাব করেত পাির য, গাধার িপেঠ চেড় eকজন রাজা 
আসার সmাবনা 100 জন বা 1 X  102। 

8. oহী, রাজা o শাসনকতারা eকসােথ মসীেহর িবrেd ষড়যnt করেবন।  

 “জািতরা কন কলহ কের? লােকরা কন বােজ িবষয় িচnা কের? dিনয়ার রাজারা দাঁড়ায়, 
শাসনকতারা eকসে  পরামশ কের, মাবেুদর িবrেd eবং তাঁর মেনানীত লােকর িবrেd।” 
(জবুর শরীফ 2:1-2)  

পণূতা 

রাজা- “পের যখন িতিন জানেত পারেলন, iিন হেরােদর eলাকার লাক, তখন তঁােক 
হেরােদর কােছ পািঠেয় িদেলন, - আর হেরাদ o তাঁর সনারা তাঁেক তcু করেলন o ঠা া-

তামাশা করেলন eবং -তঁােক িপলােতর (িসজােরর গভনর) কােছ ফরত পাঠােলন” (লূক 
23:7ক, 11)। 

শাসনকতা- “eজন , pধান ঈমােমরা o ফিরশীরা সভা ডেক বলেত লাগেলা, আমরা eখন 
কী কির? ei লাকটা তা aেনক িনশানা কাজ করেছ। -eজন , সিদন থেক তারা তাঁেক 
মের ফলার জন  ষড়যnt করেত লাগেলা” (iuেহাnা 11:47, 53) 

ei kেt আমরা eভােব p  করেত পািরঃ মৃতু  থেক কাuেক জীিবত করার পের কয়জন 
মােজজাকারীেক মৃতু দn দoয়া হেয়িছল? খুবi সীিমত লাকেদর জন  ei ধরেনর সmাবনা 

রেয়েছ (িকতাবুল মাকাdেস মাt িতনবার ei ঘটনার কথা uেlখ আেছ)। সুতরাং, আমরা p িট 
eভােব ঘুিড়েয় বলেত পাির য, “ভােলা কাজ করার পের কয়জন লােকর িবrেd গাটা সরকার 
িবপkতা কেরেছ?” 

eিট pায়i ঘটেত দখা যায়। যেহতু, eকজন লােকর কােছ যা ভােলা, তা aন  লােকর 
কােছ খারাপ মেন হেত পাের। সুতরাং, আমরা 5জন লােকর জন  ei সmাবনা 1 জন ধের aথাৎ 
2 X  101 িহসাব করেবা।  

9. oহী. মসীহেক kুেশ দoয়া হেব। 

“-মnেলােকরা আমােক ঘরাo কেরেছ; তারা আমার হাত পা িবd কেরেছ। (1000 
ী পূবােd জবুর শরীেফর 22:16 আয়াতিট হজরত দাuদ িলেখিছেলন) 

পণূতা 
“পের মাথার খুিল নামক জায়গায় িগেয় তারা সখােন ঈসােক eবং সi diজন ডাকাতেক 

সিলেব িদল, eকজনেক তঁার ডান পােশ o আেরকজনেক বাম পােশ িদল” (লূক 23:33)। 
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ihদীরা আজo মসীেহর আগমেনর aেপkায় আেছ। িতিন আজ aথবা ভিবষ েত য কােনা 
সমেয় আসেত পােরন বেল তারা িব াস কের। সুতরাং, আমােদর p  হেcঃ হজরত দাuেদর পর 
থেক কতজন লােকর মেধ  eকজন লাকেক kুেশ হত া করা হেয়িছল? 

যুগ যুগ ধের কতভােবi না লাকেদর pাণদn কাযকরী করা হেয়েছ।- তেলায়ার িদেয়, 
িগেলািটেনর সাহােয , ফঁািসেত ঝুিলেয়, iেলকি ক চয়াের বিসেয় iত ািদ। িকnt ihদীরা পাথর 
ছঁুেড় লাকেদর হত া করেতা। তারা কাuেক kেুশ িদেয় হত া করেতা না। সুতরাং, হজরত দাuেদর 
লখা ei ভিবষ dাণীিট dারা আরo সুিনিদ ভােব eকজেনর কথা uেlখ করা হেয়েছ। সুতরাং, 

আিম িনি তভােব বলেত পাির eিট কম কের িহেসব করা হেলo শতাbীর পের শতাbী ধের kুেশ 
মারা হেয়েছ eমন লােকর সংখ া হেব 10000 জেনর মেধ  eকজন বা 1 1X 104। 

10. oহী, লােকরা তঁার পাষাক ভাগ করেব o সলাi িবিহন লmা িঢলা পাষােকর জন  লটাির 
করেব। 

“তারা িনেজেদর মেধ  আমার পাষাক িবভাগ কের, আমার পাষােকর জন  ভাগ  পরীkা 
কের।” (জবুর শরীফ 22:18) 

পণূতা 
“ঈসােক সিলেব দoয়ার পের সন রা তাঁর পাষাকgেলা িনেয় চার ভাগ কের pেত ক 

সন েক eক ভাগ িদল eবং কুতািটo িনেলা; ঐ কুতায় সলাi িছল না, oপর থেক সমsi 
বানা িছল। তখন তারা eকজন aন জনেক বলেলা, ‘eটা িছঁড়ব না, eেসা, আমরা ভাগ -পরীkা 

কের দিখ, eটা কার হেব?’” (iuেহাnা 19:23-24) 

সmবতঃ oi যুেগর িনয়ম িছল, যােক kুেশ দoয়া হেতা, সন রা তার পাষাক িনেজরাi ভাগ 
কের িনত। িকnt kুেশিবd লােকর সলাiিবহীন কাপড় থাকেব আর তারা সi পাষােকর জন  
লটাির করেব ei সmাবনা eেকবােরi কম িছল। আমরা ei সmাবনা ধরেত পাির 100 জেনর 
মেধ  1 জন বা 1 X  102  

11. oহী.  যিদo িতিন পাপ কেরনিন, তঁােক পাপীেদর সােথ গণনা করা হেব, আর মৃতু েত িতিন 
ধনীর সংগী হেবন। 

“আর লােক d েদর সােথ তাঁর কবর িঠক করেলা eবং মতৃু েত িতিন ধনীর স ী হ’ লন, 
যিদo িতিন জুলুম কেরনিন, আর তঁার মুেখ ছলনার কথা িছল না। - িতিন পাপীেদর সােথ গণ  
হেলন; (iশাiয়া 53:9-12খ) 

পণূতা 

“আর তারা তঁার সােথ diজন ডাকাতেক সিলেব িদল।” (মাক 15:27) 

 “পের ঈসা আবার জাের িচৎকার কের িনজ rহেক সমপণ করেলন। (মিথ 27:50)  
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“পের সn া হেল aিরমািথয়ার eকজন ধনী লাক eেলন, তঁার নাম iuসুফ, িতিন িনেজo 
ঈসার umত হেয়িছেলন। িতিন িপলােতর কােছ িগেয় ঈসার লাশ চাiেলন। -তােত iuসুফ 
লাশিট িনেয় পির ার কাপেড় জড়ােলন eবং িনেজর নতনু কবের রাখেলন-।” (মিথ 27:57-
60) 

ei ভিবষ dাণীর dেটা aংশ রেয়েছ। তাi আমরা pথম p  করেত পািরঃ কয়জন িনেদাষ 
লােকর মেধ  1 জনেক িবনােদােষ pাণদn দoয়া হয়? আশা কির য, eর utর হেc, খুব কম 
লােকরi eরকম pাণদ  দoয়ার নিজর রেয়েছ। হেত পাের 10 জেনর লােকর মেধ  1 জন 

হoয়ার সmাবনা রেয়েছ।  

িdতীয় p  হেc, কয়জন ধনী লােকর মেধ  eকজন ধনী লাকেক eভােব মৃতু দn দoয়া 
হেয়িছল। aথবা, “মৃতু েত িতিন ধনীর স ী হেয়িছেলন”? যেহতু ধনীেদর চুির করা বা িবেdােহ 
pেরািচত করার কারণ eেকবােরi কম বলা যায়, আর তােদর বnুরা ei ব াপাের মধ sতা করেত 
পাের আর uিকলেদর টাকা-পয়সা িদেত পাের আমরা ei সংখ ােক 100 জেনর মেধ  1 জন 
ধরেত পাির। 10 জেনর eকজনেক 100 জেনর মেধ  1জন িদেয় gণ কের আমরা 1000 জেনর 
মেধ  1জন বা 1 X  103 পাi।  

12.oহী, মৃতু র পের িতিন মৃতু  থেক জীিবত হেয় uঠেবন। 

 “িতিন জুলুম o িবচার dারা aপমানীত হেলন;- তঁার pাণ যখন aপরােধর কারবানী 
হািসল করেব, তখন িতিন তাঁর বংশ দখেবন, দীঘায় ুহেবন-।” (iশাiয়া 53:8খ, 10)  

পণূতা (kুশ িবd হেয় মারা যাবার পের রিববার িদন িতিন মৃতু  থেক জীিবত হেয় uেঠন) 

“-তখন ঈসা িনেজ তঁােদর মাঝখােন eেস দঁাড়ােলন o তঁাহােদরেক বলেলন, আs সালামু 
আলাiকুম। আমার হাত o আমার পা দেখা, e আিম, আমােক ছঁুেয় দেখা, আর দেখা, কারণ 
আমােক যমন দখেছা, আtার eirপ হাড়-মাংস নi। - তখন তঁারা তঁােক eকিট ভাজামাছ 
িদেলন। িতিন oটা িনেয় তঁােদর সামেন খেলন।” (লূক 24:36, 39, 42-43) 

 (আিম oপের বেলিছ য, ঈসা মসীেহর মৃতু  থেক জীিবত হoয়া- ei ভিবষ dাণীর িহসাব 
eখােন আমরা ধরেবা না; কারণ, আমরা ei িবষয়িট pমাণ করেবা।) 

 

গণনা 
যিদ oপেরর িহসাব িনরেপkভােব িবেবচনা করা হয়, তেব eকিট p  eখােন করা যেত 

পােরঃ সারা dিনয়া জুেড় কয়জন লােকর মেধ  eকজন লাক ei দশিট ভিবষ dাণী পূণ করেত 
পােরন? আমােদর সমs িহেসব gণ কের আমরা ei pে র utর িদেত পাির। 2 X  102 ; X  
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2.8 X  105 ; X  103 ; X  1.24 X  105 ; X  2 X  101 ; 102 ; 2 X  101 ; X  104 ; 
X  101 ; X  103 জন লােকর মেধ  1 জন। eর aথ 2.78 X  1028 eখােন 28 aথ ei য, 
আমােদর 2.78 eর পের 28িট শূন  রেয়েছ। আমরা eেক সংিkpাকাের বলেত পাির 1 X  
1028। আমরা ei সংখ ােক িলিখতভােব বলেত পাির, pিত 
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000 জেনর মেধ  eকজন ei ভিবষ dাণী 
pমাণ করেত পােরন। 

ei সংখ াi হেc ei pে র utর য, কয়জন লােকর মেধ  eকজন লাক কবল 
সৗভাগ kেম ei দশিট ভিবষ dাণী পূণ করেত পােরন? আমরা আসেলi ei pে র utর িদেত 

চািc। ei ভিবষ dাণী বলার পর থেক আজ পযn কয়জন লাক ei দশিট ভিবষ dাণী 
সৗভাগ kেম পূণ কেরেছন? 

ei ভিবষ dাণী করার পর থেক আজ পযn কয়জন লাক বঁেচ আেছন, সi সংখ া িদেয় 
1028 ক ভাগ কের আমরা ei pে র utর িদেত পাির। সবেচেয় ভােলা তথ  aনুসাের আমরা 
ei সংখ ােক ধের িনেত পাির 8800 কািট বা 8.8 X  1010। 

যােক সহেজ 8.8 X  1010 বা সহজ কের 1 X  1011 বলা যায়। ei dেটা সংখ ােক ভাগ 
কের, আমরা দিখ য, আজ পযn যতজন লাক বঁেচ আেছ, তােদর সবার মেধ -1017 মেধ  
eকজন লােকর ei 8িট oহী সৗভাগ kেম পূণ করার সmাবনা রেয়েছ।  

eখন আমরা ei সৗভাগ বানেদর সংখ া িহসাব কের দখেবা। ধrন, আমরা 1017 িট ফরাসী 
5 াংেকর খুচরা পয়সা িনেয় াn, হলাn, লুেkমবাগ, ডনমাক o সুiজারল াn িমেল 702, 
000 বগ িকেলািমটার (271000 বগমাiল) জুেড় িবিছেয় িদন। eিট ei গাটা eলাকা জুেড় 1 
িমটার uঁচু হেয় িবছােনা থাকেব। eখন eকিট 5 াংক মুdােক তজিkয় িচh িদলাম। তারপর 
গাটা eলাকা জুেড় তা ছিড়েয় িদলাম। তারপর আমরা eকজন লাকেক বললাম, “আপনার 

icামেতা য কােনা িদেক িগেয় সi 5 াংক মুdািট খঁুেজ বর কের বলুন, eিট সi িনিদ  মুdা। 

সi মdুািট কাথায় পাoয়া যােব? 

ei সমস ািটর কথা ভাবুন! কাথা থেক িতিন ei মুdািট খঁুজা r করেবন? হেত পাের 
ােnর দিkেণর eলাকা মািসিল থেক িতিন খঁুজা r করেবন। হেত পাের ডনমােকর utর 

uপdীপ থেক r করেবন aথবা ম  bংক-eর চূড়া থেক r করেবন। ei সিঠক মুdািট 
সৗভাগ kেম পাoয়ার সmাবনা কতটুকু রেয়েছ? eকiভােব বলা যায় য, যিদ নবীরা তঁােদর jান 
থেকo ei ভিবষ dাণীgেলা িলেখ থােকন, তবু নবীরা ei দশিট ভিবষ dাণী লখার পর থেক 

eকজন লােকর পেk সৗভাগ kেম তা পূণ করার সmাবনা ততটুকুi রেয়েছ।   

িসdাn  
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eর aথ ei য, কবল eকজন লােকর মধ  িদেয় ei দশিট ভিবষ dাণী পূণ হoয়ার মধ  
িদেয় pমাণ হয় য, আlাh র aনুেpরণায় নবীরা য ভিবষ dাণী িলেখিছেলন তা 1 X  1017 
লােকর মেধ  মাt eকজন লােকর সৗভাগ kেম তা পূণ করার সmাবনা িছল। eছাড়াo বলা যায় 
য, eখােন সমs ভিবষ dাণীর কথা বলা হয়িন। কুমারী মেয়র গেভ ঈসা মসীেহর জnলােভর 

ভিবষ dাণীর কথা আমরা eখােন বিলিন। ei ভিবষ dাণী করার পের 8800 কািট লােকর মেধ  
কবল eকজন লােকর মেধ i সi ভিবষ dাণী সৗভাগ kেম পূণ করার কথা িছল। আমরা eর 

সােথ আরo বলেত পাির য, আরo aেনক ভিবষ dাণী রেয়েছ, যgেলা দখার সময় eখন 
আমােদর নi। পিরিশ  খ- ত দখােনা হেয়েছ য, কবল ঈসা মসীেহর মৃতু র মধ  িদেয় 16িট 
ভিবষ dাণী পূণ হেয়িছল। আমরা eেদর 4িট আমােদর 10িট ভিবষ dাণীর তািলকায় গণনা কেরিছ।  

যিদ কুমারী গেভ ঈসা মসীেহর জnলােভর সmাবনা লােভর িবষয়িট, তৗরাত-পুরাতন িনয়ম 
থেক udুত pিতিট ভিবষ dাণী -যা প ম aংেশর 2 aধ ােয় আেলািচত হেয়েছ, তার সােথ গণনা 

কির, আর আমােদর বতমান সংখ ার সােথ যাগ কির, আমােদর aবsা eমন হেব য, আপিন 
iেলক ন িদেয় সারা dিনয়া ভের ফলেত পারেবন আর তার মধ  থেক eকিট িচিhত iেলক ন 
eকবাের খঁুেজ বর করার মেতা ব াপার হেব।1 

eিট হেc তৗরাত-পুরাতন িনয়ম o iি ল শরীফ- নতুন িনয়েমর kেt  বাsবতার মাপকািঠ। 
মহান সিৃ কতা আlাহ, iয়াoেয়হ eেলািহম, নবীেদর পিরচালনা িদেয়েছন আর পাক-rেহর মধ  
িদেয় সi কথা তঁােদর িলখেত বেলেছন। তারপর, িতিন তাঁেদর ভিবষ dাণী পণূ কেরেছন। যােত 
আমরা জানেত পাির য, আমােদর পােপর জন  ঈসা মসীেহর মৃতু  o পনুrtােনর িবষয়িট সত ।  

aেনক ভুল বkব  যgেলা ডঃ বুকাiিল িকতাবুল মাকাdেসর সমােলাচনার জন  ব বহার 
কেরেছন, eেদর মেধ  eমন িকছু সমস া আেছ, যgিলর মেধ  কােনা কােনা pে র utর 
আমােদর জানা নi। িকnt aেনক ভিবষ dাণীর পূণতা o aেনক মােজজা যা ঈসা মসীh  কেরেছন 
eর মধ  িদেয় eিট pমািণত হয় য, িতিন আlাh র কালাম বেলেছন। আমরা ী ানরা আgেহর 
সােথ aেপkা কের আিছ, য ভিবষ েত আমরা আেরাo aেনক নতুন নতুন িজিনস দখেত পাব। 
pিতিট নতুন পুরাতািtক আিব ার, পাকিকতােবর pাচীন aনুিলিপর নতুন নতুন আিব ার, আমােদর 
কােছ য, iি ল শরীফ আেছ, তা য সিঠক eিট pমাণ কের। আর eর oপর য িবrd 
সমােলাচনা করা হয়, তা িমেথ ।  

আর ঈসা মসীেহর মােজজা o তঁার সmেক ভিবষ dাণী পূণতার oপর িভিt কের যিদo আমরা 
ঈসা মসীেহর কথাgেলা বুঝেত পাির না তবু ঈসা মসীেহর ei দাবীgেলা sীকার কির, িতিন 
বেলেছন, “িতিন িপতার মেধ  আর িপতা তঁার মেধ  আেছন” aথবা িপতা তঁােক ভােলাবােসন, 
কারণ, “িতিন তঁার মষেদর জন  জীবন িদেয়েছন।” 

                                                 
1 ei গেবষণার তথ , Peter W. Stoner, Science Speaks, (Moddy Press, Chicago, 3rd Edition, 1969) নামক বiেয়র 
তৃতীয় aধ ায় থেক নয়া হেয়েছ। 
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pথম যুেগর ী ানরা ei িশkােক কােনা রংচং কের িমেথ  গl বানানিন। pথম যুেগর 
ী ানরা, pকৃত ihদী িছেলন, তঁারা িব াস করেতন, আlাh eক। তাi তঁােদর পেk eিট মেন 

নয়া কিঠন িছল য, ঈসা মসীেহর পাপ kমা করার kমতা রেয়েছ, আর আlাh ক “তঁার িপতা” 
বলার aিধকার রেয়েছ। eিট মেন নয়ার কারণ হেc, ঈসা মসীেহর মােজজা o ঈসা মসীh  
সmেক ভিবষ dাণী পূণ হoয়ার মধ  িদেয় o সবেশেষ ঈসা মসীেহর মুতু  থেক জীিবত হoয়ার 
মধ  িদেয় আlাh িনেজi eিবষেয় িdতীয় সাkী হেয়েছন। তারপর ihদীরা িব াস কেরিছল o ঈসা 
মসীেহর দাবী মেন িনেত সkম হেয়িছল। 
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তৃতীয় aধ ায়  

ঈসা মসীেহর নবয়ুত o মসীh  িহেসেব তাঁর কাজ 
(আেরা তথ ) 

 

িবগত aধ ােয় আমরা গভীরভােব ভাবেত r কেরিছলাম, কীভােব pথম শতাbীর 
প ােল াiেনর লােকরা জানেত পেরিছেলন য, ঈসা iবেন মিরয়ম eকজন নবী o মসীh  uভয়i 
িছেলন। আর আমরা দেখিছ য, ঈসা মসীh  o aন ান  নবীেদর আগমেনর মেধ  eকিট পাথক  
িছল। ihদীরা iেতামেধ i িব াস করেত r কেরিছল য, আlাh eকজন মেনানীত লাক- 
“মসীহ”- পাঠােবন। আমরা তৗরাত-পুরাতন িনয়ম থেক ভিবষ dাণীgেলা পরীkা কের দেখিছ। 
ei ভিবষ dাণীgেলােত বলা হেয়েছ, ei “মসীহ” বাদশাহ দাuেদর বংশধর হেবন, িতিন 
বেথলহােম জn িনেবন, মােজজা করার kমতা তঁার থাকেব আর তঁােক ব িতkমীভােব ধািমক o 

পিবt বেল ডাকা হেব।  

নবী iশাiয়ার কােছ আেরা তথ  pকাশ করা হেয়েছ য, ei িবেশষ িশ িট হজরত দাuেদর 
বংেশ জn নেবন। িতিন বেলেছন,  

“কারণ eকিট বালক আমােদর জন  জেnেছন, - তঁার নাম হেব-aপূব [aবাক] 
পরামশদাতা, িবkমশালী আlাহ, িচরsায়ী িপতা, শািnর বাদশাh । দাuেদর িসংহাসন o তঁার 
বাদশাহীর oপের কতৃtবৃিdর o শািnর সীমা থাকেব না, - যন তা, iনসােফ o ধািমকতার 
সােথ, eখন থেক aনnকাল পযn সুিsর o সুদৃঢ় করা হয়।” (iশাiয়া 9:6-7) 

 আর, আমরা িবগত aধ ােয় দেখিছ য, 600 ী পূবােb হজরত iয়ারিময়া (আঃ)-eর লখা 
ভিবষ dাণী িব াস কেরেছন য, ei িবেশষ “মসীহ” eেতা িনখূঁতভােব ন ায়িবচার করেবন য, ei 
ধািমকতা sগীয় হেব। িতিন ভিবষ dাণী কেরেছন,  

 “মাবুদ বেলন, দেখা, eমন সময় আসেছ, য সমেয় আিম দাuেদর বংেশ eকিট ধািমক 
শাখা uৎপn করেবা; িতিন বাদশাh  হেয় বাদশাহী করেবন, বুিdপূবক চলেবন eবং দেশ iনসাফ 
করেবন, বুিdপূবক নক কাজ করেবন। তঁার সমেয় iহূদা নাজাত পােব o iসরাiল িনভেয় বাস 
করেব,  

আর িতিন ei নােম পিরিচত হেবন, মাবুদ আমােদর ধািমকতা।” (iয়ারিময়া 23:5-6) 

eখন আমরা- পাঠক আপিন o আিম eবং আমােদর pিতেবশী জনাব iিলয়াস- কlনা করেবা 
য, আমরা সবাi pথম শতাbীর খঁািট ihদী, আমরা রামীয় শাসনাধীেন প ােল াiেন বাস করিছ। 

আমরা আসেল ei রামীয় মূিতপূজারীেদর মূিত আনা নয়া দেখ আর তােদর eকািধক দবতার 
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uপাসনা করা দেখ দেখ aত n িবরk হi। আমরা মসীেহর আগমেনর aেপkায় আশা কের 
আিছ, আমরা আশা o pত াশা কির য, eকিদন মসীh  eেস তঁার মহৎ o শিkশালী kমতা dারা 
িতিন খতনািবহীন a-iহূদীেদর হাত থেক আমােদর রkা করেবন। 

িকnt আমােদর সমস া আেছ। যখন eকজন লাক আেস আর দাবী কেরন য, িতিন মসীহ, 
কীভােব আমরা জানেত পারেবা য, িতিনi pকৃত মসীহ? কীভােব আমরা জািন য, িতিন আlাh র 
pিতjা করা মসীহ? 

িবগত 100 বছর ধের বশ কেয়কজন লাক eেস pেত েকi দাবী কেরেছন য, িতিন 
“মসীহ”। তারা সবাi চ া কেরেছন, িনেজেদর শি েত তারাঁ  iসরাiল রাজ  u ার করেত 
চেয়েছন। তারাঁ  সবাi ব থ হেয়েছন আর তােদরেকঁ  সংগী সহ মের ফলা হেয়েছ।1 সতরাংু , 
আমরা eেকবাের িনি ত হেত চাi য, যিদ কu িনেজেক আ াহ ্র িত াত মসীh  িহেসেব দাবী 
কেরন, তেব তঁােক pকৃত মসীh  হেত হেব, তেবi আমরা তঁােক aনুসরণ করেবা। িনেচর কািহনীিট 
আমােদর দখায় য, কীভােব আমােদর বnু iিলয়াস ei সমস ার সমাধান কেরিছেলন। 

িdতীয় সাkী িহেসেব ঈসা মসীেহর িশkা o মােজজা  

ঈসা মসীেহর সবা কােজর r 

আমার নাম iিলয়াস আর আিম o আমার stী নািয়ন gােম বাস কির। নাসরত gাম থেক 
আমােদর নািয়ন gামিট 8-9 িকেলািমটার দূের aবিsত। 3 বা 4 বছর আেগ থেক আমরা 

নিছলাম য, eকজন রািb eেস কফুরনাhম শহের মােজজা করেছন। আমােদর pিতেবশী-
eকজন গরীব িবধবার eকিট মাt ছেল িছল, সi িবধবার eক চাচােতা ভাi কফুরনাhম শহের 
বাস করেতন, আর ei কািহনীিট সi িবধবাi আমােদরেক বেলিছেলন। 

 িতিন বেলিছেলন, “আমার চাচােতা ভাiেয়র নাম oবদীয়। িতিন কফুরনাhেম বাস কেরন। eক 
শিনবাের জামাতখানায় নাসরত থেক eকজন রািb eেসিছেলন। aন ান  রািbেদর চেয় িতিন 
eেকবােরi আলাদা িছেলন। pথেমi সবাi তঁার িশkা েন আ য হেয়িছল;< কারণ, যঁার 
aিধকার আেছ eমন লােকর মেতা িতিন িশkা িদিcেলন>2। কারণ, িতিন আlাh ক 
ব িkগতভােব জানেতন। িdতীয়তঃ তঁার uপেদশ দয়ার পের সােথ সােথ < তঁােদর জামাতখানার 
ভূেত-পাoয়া eকজন লাক িচৎকার কের বলেলা,  

“oেহ নাসরেতর ঈসা, আমােদর সংেগ আপনার িক দরকার? আপিন িক আমােদর সবনাশ 
করেত eেসেছন? আিম জািন, আপিন ক?-আপিনi তা আlাh র সi পিবt লাক!”>  

                                                 
1 িকতাবলু মাকাdস uেlখ কের য, ( pিরত 5:34-38) eবং aন ান  ঐিতহািসক  যমন জােসফাস uেlখ কেরেছন য, ঈসা 
মসীেহর  জেnর আেগi aেনক লাক িনেজেদরেক মসীহ বেল দাবী কেরেছন। 
2 < > ei িচেhর মেধ  uেlিখত সমs কথাi  সরাসির iি ল শিরফ থেক নয়া হেয়েছ। 
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pিতিট লাক ঘুেড় তখন দখেত লাগেলা য িক ঘটেছ? আর তখিন ঈসা নােমর সi রািb 
দঁািড়েয় uেঠ সi ভূতেক ধমক িদেয় বলেলন,   

“< চুপ কেরা, oর মধ  থেক বর হেয় যাo!”  

সi ভূতিট তখন সi লাকিটেক মুচেড় ধরেলা eবং জাের িচৎকার কের তার মধ  থেক বর 
হেয় গল।> 

আমার চাচােতা ভাi বেলিছেলন, জামাতখানািট eকিট পাগলখানায় পিরণত হেয়িছল। সখােন 
200 লােকর বশী uপিsত িছল। আর তখন pেত েকi কথা বলিছল। কেয়কজন আনেn কঁাদিছল 
আর aেনেকi সুs হoয়া লােকর সােথ আনেnর সােথ কালাকুিল করিছল। আবার কেয়কজন 
লােকর মন খুব খারাপ হেয়িছল, কারণ, সi ভূতিট সi রািbেক বেলিছল, ”আপিনেতা আlাh র 
সi পিবt জন”, িকnt বশীরভাগ লােকরা eমন আ য হেয়িছল য, তারা িনেজেদর মেধ  

বলাবিল কেরিছল, <“eসব কী ব াপার? ! ei aিধকার ভরা নতুন িশkাi বা কী? eমনিক 
ভূতেদরo িতিন hকুম দন আর তারা তঁার কথা নেত বাধ  হয়!”> (মাক 1:22-27) 

আমার চাচােতা ভাi oবদীয় আেরা aেনক কথা বেলিছেলন। তঁার eকজন ভােলা বnু জেল 
িছেলন। তঁার নাম িছল হজরত িশেমান িপতর। eকিদন হজরত িশেমান o তঁার ভাi হজরত আndীয় 
সারা রাত পির ম কের eকিট মাছo ধরেত পােরনিন। তখন সi রািb-ঈসা- 100 জেনর মেতা 
লাক সােথ িনেয় তঁােদর কােছ eেস হজরত িশেমােনর নৗকায় uেঠ লাকেদর িশkা িদেলন। < 

কথা শষ হেল িতিন হজরত িশেমানেক বলেলন,  

“গভীর পািনেত িগেয় মাছ ধরার জন  জাল ফেলা।”>  

oবদীয় বলেলন, ei কথা েন িশেমােনর মজাজ িকছুটা িবগেড় গল। কারণ, িতিন িছেলন, 
গালীল সাগেরর eকজন নামকরা জেল। আর িতিন সারা রাত পিব ম কের িকছুi ধরেত 
পােরনিন; আর ei রািb িক না আবার তঁােক সাগের িগেয় জাল ফলেত বলেছন, ei কথা নেত 
তঁার খুব ভােলা লাগিছল না। িকnt িতিন eকজন ধমীয় আেলেমর মেনo ব থা িদেত চাiেলন না। 
তাi িতিন বলেলন,  

 “<তবু আপনার কথা মেতা আিম জাল ফলেবা।> 

তঁারা যখন তঁার কথামেতা জাল ফলেলন, তােত eত মাছ ধরা পড়েলা য, তঁােদর জাল িছেড় 
যেত চাiেলা।> তখন তঁারা হাত iশারা িদেয় নৗকার স ীেদর ডাকেলন। তঁারা eেস dেটা নৗকায় 

eত মাছ বাঝাi করেলন য, সgেলা ডুেব যাবার মেতা হেলা। (লূক 5:3-6) 

eত মাছ দেখ আমার চাচােতা ভাi, হজরত িশেমান িপতর o হজরত আিndয়েক মাছgেলা 
বািড়েত িনেয় যাবার জন  সাহায  করেত চাiেলন। বািড়েত িগেয় তঁারা দখেত পেলন < 
িশেমােনর া ড়ীর jর হেয়েছ বেল িতিন েয়িছেলন। > িতিন সi রািbেক তঁার বািড়েত খাoয়ার 
জন  দাoয়াত িদেলন। তঁারা বািড়েত যাoয়ার পর < তঁার কথা ঈসােক বলা হেলা। তখন ঈসা কােছ 



 366

িগেয় তঁােক হাত ধের তুলেলন। তােত তঁার jর ছেড় গল।> আর < িতিন তােদর জন  খাoয়া-
দাoয়ার আেয়াজন করেত লাগেলন। > (মাক 1:30-31) ন, ei dেটা মােজজা আমার চাচােতা 
ভাi জামাতখানায় o eখােন eকিদেনi দেখিছেলন। িকnt তুিম eখনo পযn aেনক কথাi 

নিন। 

< সiিদন সূয ডুেব যাoয়ার পর সেn েবলায় লােকরা সi eলাকার সমs রাগী o ভূেত 
পাoয়া লাকেদর ঈসার কােছ আনেলা। শহেরর সমs লাক তখন সi বািড়র দরজার কােছ eেস 
জেড়া হেলা। aেনক রকেমর রাগীেক ঈসা সুs করেলন eবং aেনক ভূত ছাড়ােলন। িতিন 
ভূতেদর কথা বলেত িদেলন না, কারণ, তারা জানেতা িতিন ক? > (মাক 1:32-34) 

আিম কখনo কফুরনাhেম যাiিন। িকnt oবদীয় ভাi আমােক বেলেছন য, ei gামিটo নািয়ন 
gােমর মেতাi বড়। pায় 4000 লাক সi gােম বাস কেরন। িতিন বেলেছন য, আিম িনি ত 
কের বলেত পাির য, pায় 500 লাক সi দরজার কােছ eেস জড় হেয়িছল। pায় pিতিট বািড় 
থেক নানা রকেমর রাগীেক তঁার কােছ আনা হেয়িছল আর িতিন সi রােত কম কের হেলo 

50জন রাগীেক সুs কেরিছেলন। িতিন বেলেছন য, কফুরনাhম শহেরর লােকরা আ য হেয় 
বেলিছল, <“iসরাiল দেশ আর কখনo eমন দখা যায়িন।” > (মিথ 9:33) 

মৃতু র পর জীিবত হoয়া 

আমােদর pিতেবশী িবধবা মিহলা eমিনেত খুব ভােলা; িকnt িতিন খুবi কম কথা বেলন। তাi 
আিম o আমার stী তঁার pিতিট কথােক খুবi দামী বেল মেন কির। আর তাi আমরা গালীেলর 
aন ান  জায়গার লাকেদর মেতাi ei কািহনী মেনােযাগ িদেয় েনিছলাম। তারপর, eকিদন 
আমরা eকিট d; খর খবর েন মেন খুবi আঘাত পলাম। আমরা নলাম য, আমােদর pিতেবশী 
িবধবা মিহলার ছেলিট মারা গেছ। কেয়ক বছর ধেরi তার কািশ িছল। িকnt সi রােত তার 
aবsা খুবi খারাপ হেয় গল। pিতেবশী িবধবা মিহলা তঁার ছেলেক oষুধ খাoয়ােলo স মের 
গল। িতিন ছেলর শােক eেকবাের পাগেলর মেতা হেয় গেলন। কারণ, সi ছেলিট তার মােয়র 

eকমাt সnান িছল। 

সi িবধবা মিহলার জন  আমরা খুবi dঃখ পলাম। িকnt ছেলিটেক দাফন করা ছাড়া 
আমােদর আর িকছুi করার িছল না। তাi মৃত ছেলিটেক খােট তুেল আমরা দাফন করার জন  
কবরsােনর িদেক রoনা হলাম। িতিন গিরব িবধবা িছেলন বেল, বশী লাক তঁার ছেলর জানাজায় 
শরীক হনিন, কবল 50 জেনর মেতা লাক আমরা যািcলাম। যিদo আেগর মেতা eখন আর 
আমার তমন শিk নi, তাi আিম পালাkেম সi কিফন বহন করিছলাম। 

আমরা যখন gােমর সদর দরজার কােছ পৗছলাম, তখন দখেত পলাম, aেনক লাক রাsা 
িদেয় আমােদর িদেকi eিগেয় আসেছ। লােকরা যখন কাuেক দাফন করার জন  িনেয় যায়, তখন 
সাধারণতঃ aন  লােকরা eকপােশ সের িগেয় তােদর জন  রাsা ছেড় দয়। তারা যখন রাsা 
ছেড় িদেয় eকপােশ সের যািcল, তখন আমরা দখেত পলাম eকজন লাক রাsার oপর 
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দঁািড়েয় আেছন। িতিন সরাসির আমােদর িদেক eিগেয় eেলন। কাছাকািছ eেস িতিন খাট না ছঁুয়া 
পযn আিম তঁার িদেক ভােলা কের দখেত পাiিন। < তারপর, িতিন খাট ছুঁেলন> পের, িতিন 
আমােদর িদেক তাকােলন, আমরা থেম গলাম eবং < দঁািড়েয় থাকলাম, (আর) িতিন বলেলন,  

 <“যুবক, আিম তামােক বলিছ, uেঠা!”>  

তখন যা ঘটেলা, আপিন িব াস করেবন না, িকnt, < সi মৃত ছেলিট uেঠ বসল, আর কথা 
বলেত লাগেলা!> আমােদর সবার anর ভেয় o ভিkেত পূণ হেলা। লােকরা িফসিফস কের 
বলাবিল করিছল য, “iিন নাসরত gােমর ঈসা”। আমরা যবকেকু  খাট সহ মািটেত নামালাম। 
আর তার কাফেনর কাপড় খেলু  ফললাম।”< আর ঈসা তােক তার মােয়র কােছ িফিরেয় 
িদেলন।> (লূক 7:14-15) 

pাথিমক নীরবতা কািটেয় uঠার পর লােকরা আনেn িচৎকার কের আlাh র pশংসা o গৗরব 
করেত লাগেলা। আপিন আেগ কখনo eরকম দেখনিন। আিম িনেজo িচৎকার কের হাত তুেল 
লািফেয় আমার আনn pকাশ করিছলাম। আিম ছেলিটেক 5বার আর িবধবা মােক 3বার 
aিভনnন জানালাম। আিম রািb ঈসােক িকছু বলেত চাiলাম, eমনিক আিম তঁার িপঠ চাপেড় 
pশংসাo করেত চেয়িছলাম। িকnt আমার সাহস হয়িন, কীভােব eকজন রািbেক িপঠ চাপেড় 
pশংসা করা যায়? আর তখনi িতিন তঁার সাহাবীেদর িকছু বলেলন আর তঁারা পােশর eকিট রাsা 
ধের aন িদেক চেল গেলন। 

 

 

কেয়ক মাস পর 

িকছু িদন পর আিম আর আমার stী িসdাn িনলাম য, আমরা িগেয় ei িবষয়িট ভােলা কের 
দখেবা। eর dেটা কারণ িছল, pথম কারণ হেলা, তার মা বােতর ব থায় প ু িছল। ei ব থা eত 
বশী িছল য, িতিন কবল কেয়ক পা হঁাটেত পারেতন। আমরা িচnা করলাম য, ঈসা মসীেহর 
রাগ ভােলা করার kমতা তার মার oপরo কাজ কের িক-না? 

িকnt আমার কােছ যাoয়ার আসল কারণ িছল, ঈসা মসীh  আসেল কী বলেছন তা আিম িনজ 
কােন নেত চেয়িছলাম। িকছু লাক বলিছল য, িতিন iসরােয়েলর বাদশাহ হেবন। aন রা 
বলেতা য, িতিন “আlাh র রােজ র” িবষেয় িশkা দন; eর সােথ িতিন ei কথাo বেলন য, ei 
রাজ  তামােদর মেধ i আেছ। সব চেয় বড় কথা ei য, আসেলi িতিন মসীh  িক না তা আিম 
জানেত চাi। 

তারপর যখন আবহাoয়া ভােলা হেয় গরমকাল r হেলা, তখন আিম আমার ভাiেক ডেক 
আমার dেধর গাভী আর ছাগলgেলা দখােশানার ভার তার হােত িদলাম। আর eকিট গrর-গাড়ী 
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ভাড়া কের eেন তঁার oপর আমার া ড়ীেক iেয় রoনা িদলাম। pথম রােত আমরা কফুরনাhম 
শহের সi িবধবার চাচােতা ভাi oবিদেয়র বািড়েত িগেয় থাকলাম। িতিন ঈসা মসীেহর সাহাবী- 
হজরত িশেমান িপতর o হজরত আndীয়েক িচনেতন। 

আেরকিদন আমরা গালীল সাগেরর utর-পূব িদেক বৎৈসদা gােম িগেয় রাত কাটালাম। 
আমার aসুs া ড়ীর জন  eরকম যাtা কিঠন িছল বেল, যন িতিন িব াম িনেত পােরন eজন  
আমরা মােঝ মােঝ থামতাম। িকnt রামীয় সড়কgেলা না থাকেল ei যাtা তঁার জন  আরo কিঠন 
হ’ তা। আিম রামীয়েদর শাষণেক ঘৃণা করতাম, িকnt আিম sীকার করলাম য, রাsাgেলা তারা 
ভােলা কেরi তির কেরেছ। 

সi সমেয় সi eলাকার বাiের জদান নদীর aপর পােড় রািb িছেলন। aেনক লাক সi 
িদেক যািcল, সুতরাং, আিম ভাবলাম য, আমরা পথ হারাiিন, আমরা িঠক পেথi eিগেয় চলিছ। 
চলেত চলেত তৃতীয় িদন dপুর বলায় আমরা পঁৗেছ দিখ, aেনক লাক সখােন জড় রেয়েছ। 
আমরা eকিট পাহােড়র পােশ বেস ঈসা মসীেহর কথা নিছলাম, িতিন বলিছেলন,  

 

 

*** ঈসার কালাম (আমার তৃতীয় সরূা)*** 3 

িতিন যখন রাজা সmেক বলিছেলন, তখন আিম pথম িবষয়িট নলাম, িতিন বলিছেলন,  

< আর তামরা যখন রাজা রােখা, তখন ভ  লাকেদর মেতা মুখ মিলন কের রেখা না; 
কারণ, তারা মানুেষর কােছ রাজাদার িহেসেব দখােনার জন  তােদর মুখ মিলন কের রােখ; 
আিম তামােদরেক সত  বলিছ, তারা তােদর ফল পেয়েছ। িকnt তুিম যখন রাজা রােখা, তখন 
মাথায় তল িদo eবং মুখ ধুio; যন তামার রাজা মানুষেক দখােনার জন  না হয়, িকnt 
তামার িপতা িযিন aদৃশ , িতিনi দখেত পান; তােত তামার িপতা, িযিন গাপেন দেখন, িতিন 
তামােক পুরsার দেবন।> 

তারপর িতিন আমােদরেক সবেচেয় দরকারী িবষয় সmেক বলেলন,  

< তামরা dিনয়ােত তামােদর জন  ধন-সmদ জমা কেরা না; eখােন তা পাকায় কােট o 
মরেচ ধের eবং eখােন চার িসঁদ কেট চুির কের। িকnt বেহেs িনেজেদর জন  ধন-সmদ 
জমা কর; সখােন পাকায় কােট না eবং মরেচo ধের না, সখােন চােরo িসঁদ কেট চুিরo 
কের না। কারণ যখােন তামার ধন, সখােন তামার মনo থাকেব।  

                                                 
3 eখােন য সব আয়াত uেlখ করা হেয়েছ, সgেলা মিথ 5-7 aধ ােয় বিণত “পাহােড়র oপের ঈসার িশkা” থেক নয়া হেয়েছ। 
egেলােক আিম কারআেনর সূরার সমতুল বেল মেন কির।  
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চাখi দেহর আেলা; তাi তামার চাখ যিদ ভােলা হয়, তেব তামার সমs দহ আেলািকত 
হেব। িকnt তামার চাখ যিদ খারাপ হয়, তেব তামার সারা শরীর anকাের ভের যােব। eজন , 
তামার anেরর আেলা যিদ anকার হেয় যায়, তা কতi না ভীষণ anকারময় হেব! > (মিথ 

6:16-24) 

তারপর িতিন কথা বলা বn কের জনতার মধ  িদেয় 15-20 িমিনট ধের চারিদক ঘুেড় ঘুেড় 
হঁেট হঁেট রাগীেদর সুs করেলন আর ভূেত পাoয়া লাকেদর মধ  থেক ভূতেদর বর কের 

িদেলন। কােনা কােনা ভূত তঁােক িচনেত পারেলা, eমনিক তঁােক বলেলা, < “আপিন তা 
আlাহতায়ালার পুt”। মাক 6:8 

তারপর আবার িতিন pচার r কের বলেলন,  

< তামরা িবচার করo না, যন িবচাের না পড়। কারণ য মানদে  তামরা িবচার কেরা, 
সi মানদে  তামরাo িবচাের পড়েব ; eবং য পাlায় oজন কেরা, সi পাlােত 
তামািদগেকo oজন করা হেব।  

আর তামার ভাiেয়র চােখ য কুটা আেছ কবল তাi বা কন দখেছা, িকnt তামার িনেজর 
চােখ য কিড়কাঠ ঢুেক আেছ, তা কন ভেব দখেছা না? aথবা তুিম কমন কের তামার 

ভাiেক বলেব, ‘eেসা, আিম তামার চাখ থেক কুটােবর কের দi? আর দেখা, তামার 
িনেজর চােখi কিড়কাঠ রেয়েছ! হ মানােফক! আেগ িনেজর চাখ থেক কিড়কাঠ বর কের 
ফেলা, আর তখন তামার ভাiেয়র চাখ থেক কুটা বর করেত আরo s  দখেত পােব।”> 

(মিথ 7:1-5) 

ঈসা মসীh  সারা িদন ধের ei কাজ বারবার করিছেলন।4 িবেকল 3টার িদেক িতিন আমােদর 
কােছ eেলন, তঁার সi eকi শাnভাব িছল, তঁার dেচাখ ভরা eকi মমতা িছল, যা আিম সi 
গরীব িবধবার ছেলেক সুs করার সমেয় দেখিছলাম। িতিন eেকর পর eক রাগীেক ভােলা কের 
আমার া ড়ীর কােছ eেলন। তারপর, িতিন আমার া ড়ীর হাত dেটা ধের বিসেয় িদেয় বলেলন,  

“মা, তুিম uেঠ দঁাড়াo।”5 

আর সােথ সােথ িতিন uেঠ দঁাড়ােলন। 18 বছর বয়সী তrণীর মেতা িতিন সাজা হেয় 
দঁাড়ােলন। 1 িমিনট ধের িতিন তঁার হাত, পা, আ ুলgেলা নাড়ােলন, মাবুেদর pশংসা করেলন। 
তারপর লাফ িদেয় চীৎকার কের তঁােক ধন বাদ দoয়ার জন  তঁার পছেন পছেন ছুটেলন। িতিন 

                                                 
4 আিম িব াস কির য, ঈসা ei ধরেনর িশkা বhবার aেনক gােমi িদেয়েছন। সুতরাং, আিম লূক িসপারার oপর িভিt কের, 
আিম sাধীনভােব ঈসা মসীেহর aন ান  মােজজা o িশkা uেlখ করলাম, যgেলা িতিন aন  জায়গায় , aন  লাকেদর িদেয়েছন।  
লূক িসপারায় 5000 লাকেক খাoয়ােনা সmেক বলা হেয়েছ, “aেনক লাক ঈসার িপছেন িপছেন চিলল, িতিন তঁাহােদর gহণ 
কিরেলন eবং তাহােদর িনকট খাদার রােজ র কথা বিলেলন, iহা ছাড়া যােদর সুস' হiবার দরকার িছল তাহােদর সুস' কিরেলন।" 
(লূক 9:11) 
5 ei মােজজািট লূক 13:11,13 আয়ােতর uেlিখত মােজজার মেতা eেকবােরi eক 
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যখন ঈসা মসীেহর কােছ পঁৗছেলন, তখন িতিন তঁার িদেক ঘুেড় তািকেয় aন ান  লাকেদর যমন 
বেলন, তমিন তঁােকo বলেলন,  

< “তুিম িব াস কেরেছা বেল সুs হেয়ছ।”> (মাক 5:34) 

িকnt কখেনা কখেনা িতিন কাuেক বলেতন, ” 

< “ দেখা, তুিম ভােলা হেয়েছা, পােপ আর জীবন কাটােয়া না, যােত তামার আরo kিত না 
হয়”> (iuেহাnা 5:14) 

যিদo সিঠকভােবi িতিন সi মানুেষর aতীত জানেতন আর লােকরা িব াস করত য, 
পােপর কারেণ লােকরা aসুs হয়। 

িতিন সিদন aেনক িবষয় িশkা িদেলন। আিম eরi মেধ  িকছু িকছু আপনােদর বেলিছ। 
eখােন আরo িকছু দoয়া হেলা। িতিন মুনাজােতর িবষেয় িশkা িদেয় বেলিছেলন,  

< “চাo, তামােদরেক দoয়া হেব ; তালাশ কর, পােব; দরজায় কড়া নাড়, তামােদর জন  
খুেল দoয়া হেব। কারণ য চায়, স gহণ কের; eবং য তালাশ কের, স পায়; আর য 
আঘাত কের, তার জন  দরজা খুেল দoয়া হেব। তামােদর মেধ  eমন ক আেছ য তার ছেল 
খাবার চাiেল তােক পাথর দেব? িকংবা মাছ চাiেল সাপ দেব? e’জন , তামরা খারাপ হেয়o 
যিদ তামােদর সnানেদরেক ভােলা ভােলা িজিনস দান করেত জােনা, তেব eটা কত বড় 
িন য়তা য, তামােদর বেহশতী িপতার কােছ যারা িকছু চায়, তােদরেক কত ভােলা ভােলা 
িজিনস দেবন। > 

িতিন আমােদর বেলেছন য, যিদ কােনা িবষয় সরাসির শিরয়েতর মেধ  না পেড়, তাহেল 
িনয়ম হেc,  

<“ তামােদর pেত কিট ব পাের aন  লােকরা তামােদর pিত যা করেব বেল আশা কেরা, 
তামরাo তােদর pিত সrপ আচরণ কােরা; কারণ eটাi শিরয়ত o নবীেদর িকতােবর মূল 

কথা।> 

পের িতিন আমােদর সতক কের বলেলন, আlাh র পেথ চলার জন  আমােদর চ া করেত 
হেব। িতিন eটােক সr দরজা িদেয় ঢাকার সােথ তুলনা করেলন। 

< “সr দরজা িদেয় ঢােকা; কারণ সবনােশ যাবার দরজা বড়, পথo চoড়া pশs eবং 
aেনেকi তা িদেয় ঢােক; কারণ জীবেন pেবশ করার দরজা সাজা eবং পথo সr eবং কম 
লােকi তা পায়।> 

ভ নবীেদর সmেক সতক কের িতিন আমােদর বলেলন,  

<“ভ  নবীেদর িবষেয় সাবধান; তারা ভড়ার পাষােক তামােদর কােছ আেস, িকnt ভতের 
ভতের তারা মানুষ- খেকা-বাঘ। তােদর কােজর ফল িদেয়i তামরা তােদরেক িচনেত পারেব। 
লােক িক কঁাটাগাছ থেক আ রুফল, িকংবা িশয়ালকঁাটা থেক ডুমুরফল আহরণ কের? সভােব 
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pিতিট ভােলা গােছ ভােলা ফল ধের, িকnt খারাপ গােছ খারাপ ফল ধের। ভােলা গােছ খারাপ 
ফল ধরেত পাের না eবং খারাপ গােছ ভােলা ফল ধরেত পাের না। য গােছ ভােলা ফল ধের না, 
oটা কেট আgেন ফেল দoয়া হয়। e’জন , তামরা oেদর ফল িদেয় oেদরেক িচনেত 
পারেব।> 

তারপর িতিন কেয়কিট শk কথা বলেলন,  

< “যারা আমােক ‘ হ pভু, হ pভু’ বেল, তারা সবাi য বেহশতী রােজ  pেবশ করেত 
পারেব, eমন নয়, িকnt য- লাক আমার বেহশতী িপতার icা পালন কের, কবল সi pেবশ 
করেত পারেব। সিদন aেনেক আমােক বলেব, ‘ হ pভু, হ pভু’, আপনার নােমi িক আমরা 
নবী িহেসেব কথা বেলিন? আপনার নােমi িক ভূত ছাড়াiিন? আপনার নােমi িক aেনক কুদরতী 
কাজ কিরিন?’ তখন আিম তােদরেক s i বলেবা,’ আিম কােনািদন তামােদরেক িচনতাম না; 
হ d রা, আমার কাছ থেক তামরা দূর হo।> 

সবেশেষ, িতিন diজন লােকর মসাল িদেয় ei িশkা শষ করেলন। eেদর মেধ  eকজন 
বালুর oপর আেরকজন শk পাথেরর oপর িভিt কের ঘর তির কেরিছল। বন া যখন eেলা তখন 
বালুর oপর তির ঘরেক ভািসেয় িনেয় গল, আর তখন পাথেরর oপর তির ঘর শk হেয় দঁািড়েয় 
রiল। ঈসা মসীh  ei গl বলা শষ কের িতিন বলেলন,  

< “eজন , যিদ কােনা লাক আমার ei সব হদােয়ত েন আমল কের, তােক eমন 
eকজন বুিdমান লাক িহেসেব মেন করা হেব, য পাথেরর oপর িনেজর ঘর তির করেলা। -
-আর য লাক আমার ei হদােয়ত েন তা পালন না কের, স eমন eকজন বাকা লােকর 
মেতা, য বািলর oপর তার ঘের তির করেলা-। > (মিথ 7:7-26) 

সারািদন ধের aিধকার আেছ eমন লােকর মেতা িতিন লাকেদর িশkা িদেলন। িতিন কােনা 
আেলমেদর মেতা িশkা িদিcেলন না, যারা কবল িশkা দoয়ার সমেয় বেল থােকন,’aমুক রািb 
ei বেলেছন’, ‘তমুক রািb সi কথা বেলেছন]। 

পিবt খাoয়া-দাoয়া 

সবেশেষ, িবেকল বলা ছেলেমেয়র কাnা o চারিদেক তােদর দৗড়ােদৗিড়েত লােকরা িকছুটা 
kাn হিcল। আমােদর খাবার ফুিরেয় িগেয়িছল। আমরা িনেজেদর মেধ  বলাবিল r কেরিছলাম 
য, eবার আমােদর বািড় িফের যেত হেব। তখন ঈসা মসীh  ঘুেড় তঁার eকজন সাহাবী হজরত 

িফিলপেক ডেক বলেলন,  

 <“eেদরেক খাoয়াবার জন  আমরা কাথায় rিট িকনেবা?’ িতিন তঁােক পরীkা করার জন  
oi কথা বলেলন; কারণ, িতিন কী করেবন, তা িতিন িনেজ জানেতন। িফিলপ তঁােক জবাব 
িদেলন, ‘eেদর জন  d’ শা িদনােরর rিটo erপ যেথ  নয় য, pেত েক িকছু িকছু পেত 
পাের।’  
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 তঁার সাহাবীেদর মেধ  eকজন, িসমাuন িপতেরর ভাi আndীয়, তঁােক বলেলন, “eখােন 
eকিট ছেলর কােছ যেবর পঁাচিট rিট eবং d’টা মাছ আেছ; িকnt eত লােকর মেধ  oেত কী 
হেব?”> (iuেহাnা 6:5-9) 

সi জায়গায় pচুর ঘাস িছল। আর সাহাবীরা ঘােসর oপর আমােদর বসেত বলেলন, <“তারা 
eকেশা eকেশা o প াশ প াশজন কের সাির সাির বেস গল। > মাক 6:40 আর আপনার জন  
বলিছ, আিম তােদর gেণo িছলাম, eখােন কমপেk 100িট দেল 50 জন কের লাক িছল। aথাৎ 
eখােন 5000 লাক িছল! 

< তখন ঈসা সi rিট কয়িট িনেলন o কিরয়া জানােলন eবং যারা বেসিছল, তােদরেক 
ভাগ কের িদেলন; সভােব িতিন মাছo িদেলন > আমােদর পট না ভরা পযn িদেলন। 

আমার ei ধরেনর কােনা aিভjতা আেগ িছল না। আিম সi মােজজা দেখিছলাম! eকিট 
rিট o 6িট মাছ আিম িনেজi খেয়িছলাম। aথচ dেটা মাছ আর 5িট rিট িদেয়i তা িতিন 
মােজজা r কেরিছেলন! eিট িছল eেকবােরi aিব াস  ব াপার!! 

আমােদর খাoয়ার পের < তখন সাহাবীরা তা জেড়া করেলন, তােত বােরাটা টুকরী পূণ হেলা 
> তঁার ঘিন  12 জন সাহাবী pেত েকi eক ঝুিড় কের rিট কুিড়েয়িছেলন। 

< সi লােকরা ঈসার ei িনশানা কাজ দেখ বলেত লাগেলা, ‘uিন সত i সi নবী, যার 
dিনয়ােত আসার কথা িছল।’6 তখন ঈসা বুঝেত পারেলন য, তারা তঁােক বাদশাহ করার জন  
তঁােক জার কের ধরেত eেসেছ, তাi আবার িনেজ eকাকী পাহােড় চেল গেলন।> (iuেহাnা 
6:11, 13-15) 

তারপর ঈসা মসীh  আমােদর কােছ eক আ য কথা নােলন, িতিন বলেলন,  

<“আিমi সi জীবন-rিট। য লাক আমার কােছ আেস, তার িখেদ পােব না eবং য 
আমার oপর ঈমান আেন, তার আর কখেনা িপপাসাo পােব না।  

- কারণ আমার icামেতা কাজ করার জন  আিম বেহশত থেক নেম আিসিন; িকnt িযিন 
আমােক পািঠেয়েছন, তঁারi icামেতা কাজ করার জন । কারণ, আমার িপতার icা ei, য 
পুেtর oপর ঈমান আেন, স aনn জীবন পায়; আর আিমi তােক আেখরােতর িদেন জীিবত কের 
তুলেবা।> (iuেহাnা 6:35, 38, 40) 

eবার, আমােদর িফের যাবার জন  তির হেত হেলা। িকnt eখন আমার া ড়ী সুs হেয়েছন 
বেল, যত তাড়াতািড় সmব drত গািড় চািলেয় আমরা বািড় িফের যাবার জন  তির হলাম। আর 
আমােদর বািড় িফের যাবার জন  মাt দড়িদন লেগিছল। সিত  কী দাrণ aিভjতা আমােদর 
হেয়িছল! 

                                                 
6 eরা আlাh র ভিবষ dাণীর কথা বলেছন য, মূসার মত eকজন নবী িতিন পাঠােবন। ei ভিবষ dাণী িনেয় িবsািরত আেলাচনার 
জন  দখুন পৃ া 23-25। 
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p  

eসব িবষেয় eখনo িকছু িকছু p  িছল। আর egেলা আসেলi খুব বড়-বড় p  িছল। আর 
আিম জানতাম না য, ei p gেলার utর আিম কীভােব পেত পাির? ঈসা মসীh  আlাh ক 
িনেজর িপতা বেলিছেলন, ei কথা বেল িতিন আসেল কী বুঝােত চেয়িছেলন?  

aবশ i ei কথা িঠক য, জবুর শরীফ 68 নং গজেল হজরত দাuদ বেলিছেলন, “আlাh  
eিতমেদর িপতা o িবধবােদর রkাকতা “আর আlাহ, হযরত ibািহমেক “আমার বnু” 
বেলিছেলন (iশাiয়া 41:8)। সmবতঃ eিটo িক eমিন ধরেণর কােনা সmক িছল? 

সমস া হেc য, ঈসা মসীh  আlাh র সােথ eমিন ধরেনর কােনা দূরবতী সmেকর কথা 
বুঝানিন। িতিন কবল আlাh ক িনেজর িপতা বেল ডােকনিন, িকnt িতিন সিদন আমােদর 
বেলিছেলন, “eটা কত বড় িন য়তা য, তামােদর বেহশতী িপতার কােছ যারা িকছু চায়, 
তােদরেক কত ভােলা ভােলা িজিনস দান করেবন “আর িতিন মানাজাত করার জন  eভােব 
আমােদর িশkা িদেয়েছন, “ হ আমােদর বেহশতী িপতা।” আিম sীকার করিছ য, আlাh িপতার 
মেতা আমােদর যt িনেত চান, ei কথা ভাবেল আমরা মেন সাntনা পাi। িকnt ei কথা বলা িক 
কুফরী নয়? 

তাছাড়া িতিন বেলেছন, “আিম বেহশত থেক নেম eেসিছ।” ei কথা বলার মধ  িদেয় িতিন 
িক বলেত চােcন য, eর আেগ বেহেs িতিন আlাh র সােথ িছেলন? িতিন আরo বেলেছন, 
সিদন aেনেকi আমােক হ pভু, হ pভু বলেব, - তখন আিম বলেবা ‘আিম তামােদর িচিন 

না।” ei কথা েন মেন হয় য, িতিন দাবী করেছন য, কয়ামেতর িদেন তঁার িবেশষ kমতা 
থাকেব। 

সi রােত কফুরনাhম শহের থাকার সমেয় আমােদর pিতেবশী িবধবা মিহলার চাচােতা 
ভাiেয়র কােছ য-কথা েনিছলাম তা িনেয়o আেরকিট সমস া িছল। িতিন বেলিছেলন য, 
eকরােত ঈসা মসীh  eক ঘের বেস aেনক লাকেদর িশkা িদিcেলন। সখােন কেয়কজন আেলম 
িছেলন, যঁারা জrসােলম থেক eেসিছেলন। হঠাৎ কের গালমাল না গল। আর দখা গল য, 
কেয়কজন লাক সi ঘেরর ছােদর টািল খুেল ফলেছ। তারা তােদর বnু- eক aবশেরাগীেক বেয় 
িনেয় eেসিছল আর ঘের ঢুকার জন  কu সের তােদর পথ কের না দoয়ায় তারা বাধ  হেয়i 
ছােদর টািল খুেল তােদর বnুেক ঈসা মসীেহর সামেন নািমেয় িদেয়িছল। 

সi সমেয় সাধারনণতঃ যা ঘেট সi মােজজা দখার জন  লােকরা aেপkা করিছল। তারা 
ভেবিছল য, ঈসা মসীh  কবল aবশেরাগীেক সুs করেবন, আর তারপর আবার pচার r 

করেবন। িকnt বরাবেরর মেতা eবার তা ঘটেলা না। 

<“তােদর ঈমান দেখ ঈসা সi aবশ রাগীেক বলেলন, “বাবা, তামার সমs পাপ মাফ 
হেলা।”।>  
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সi মিহলার চাচােতা ভাi বলেলন য, সi সমেয়, সi ঘের eমন নীরবতা নেম eেলা য, 
আপিন সi সমেয় eকিট িপন পড়ার শbo নেত পেতন। িতিন িনেজ তৗরাত পড়েত পােরন o 
ভােলাভােব বুঝেত পােরন। সুতরাং, িতিন o aন ান  আেলমরা- যারা সখােন বেসিছেলন, তঁারা 
বলেলন, < ei লাক কন eমন কথা বলেছ? e য কুফরী করেছ; সi eকজন, aথাৎ আlাহ, 
ছাড়া আর ক পাপ মাফ করেত পােরঃ> 

তখন ঈসা মসীh  তােদর মেনর কথা বুঝেত পের তঁােদর িদেক তািকেয় বলেলন,  

< কানটা সহজ aবশ রাগীেক ‘ তামার পাপ মাফ হেলা’ বলা, না ‘uেঠা, তামার খাট তুেল 
বড়াo’ বলা? > 

সi িবধবার চাচােতা ভাi বলেলন, আিম বলেত যািcলাম য, মানুষেক সুs করাi সহজ 
কাজ। সi সমেয় হঠাৎ কেরi আিম বুঝেত পারলাম, িতিন হয়েতা ঘুেড় আমার িদেক তািকেয় 
বলেবন, যিদ তা eেতা সহজ হয়, তেব সুs কের দখাo। তাi আিম িকছু না বেল eেকবােরi 
নীরব হেয় রiলাম।” 

যখন কui কােনা কথা বলল না, তখন ঈসা মসীh  তােদর বলেলন,  

< “িকnt dিনয়ােত পাপ মাফ করার aিধকার iবনুল iনসােনর আেছ, eটা যন তামরা 
জানেত পােরা, eজন , -িতিন সi aবশ- রাগীেক বলেলন- 

 “ তামােক বলিছ, uেঠা, তামার খাট তুেল িনেয় তামার ঘের যাo।” 

 তােত স uঠেলা o তখিন খাট তুেল িনেয় সবার সামেন বাiের চেল গল। > (মাক 
2:5-12) 

eখন আপিন eরকম eকিট িবষয় সmেক কী বলেবন? িতিন দাবী কেরেছন য, পাপ kমা 
করার kমতা তঁার আেছ!?! আপিন, “ib ন-আদম” পিরচয় জেনo আ য হেবন। oবদীয় 
বেলেছন য, ঈসা মসীh  িনেজর ei নামিট মােঝ মােঝ বেলেছন। িকnt eিট কােনা মেতi ei 
সমস ার সমাধান করেত পাের না য, কীভােব িতিন মানুেষর পাপ kমা করেত পােরন? 

 যিদo ei কথাi িতিন লাকেদর বেলেছন, < যিদ আিম িমেথ  বিল, তেব আlাh আমােক 
ei লাকিটেক ভােলা করার kমতা িদেতন না। িকn যখন আিম তঁােক uঠেত বললাম, আর সােথ 
সােথ স uেঠ দঁাড়ােলা-eিট িজিনস আপনারা দখেত পােcন য, - ei dিনয়ােত লাকেদর gনাহ 
মাফ করার kমতাo আমার আেছ।- ei িবষয়িট আপনারা দখেত পােরন না।”> 

eখন আপিন আমােদর সমস া বুঝেত পারেছন। আিম আর আমার stী িমেল eকসােথ 
aেনকবার িবষয়িট িনেয় কথা বেলিছ। ঈসা মসীh  বেলেছন য, িতিন বেহশত থেক নেম 
eেসেছন। কয়ামেতর িদেন িতিন িবচার করেবন আর িতিন লাকেদর পাপ kমা করেত পােরন। 
ভূেতরা তঁােক বেলেছ, “আপিন তা আlাh র সi পিবtজন” আর “iবনুlাহ।” 
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আমরা বলেত পাির য, ঈসা মসীh  িনেজর সmেক িমেথ  দাবী কের কুফরী কেরেছন। িকnt 
pিতেবশী সi িবধবার ছেলর সmেক আমরা কী বলেবা? স তা আপনার আমার মেতাi িদিব  
বঁেচ আেছ, আর eখন তার কােনা কািশo নi! আর আমার া ড়ীেক যিদন আমরা ছঁেড় চেল 

আিস, সিদন থেকi তা িতিন সারািদন ধের কাজ কেরেছন! আর আমার িনেজর সmেকi বা কী 
বলেবা? 

আিম তা িনেজi সi মাছgেলা খেয়িছলাম! সi ছেলিট মাছgেলা ঈসা মসীেহর কােছ িনেয় 
eেসিছল আর তা আিম িনেজর চােখ দেখিছ! মাt dেটা মাছ িনেয় ei মােজজা r হেয়িছল, 
আর আিম িনেজi ছয়িট মাছ খেয়িছ! আিম বলেত পাির য, িতিন aবশ i pিতjাত মসীh  হেবন। 
আবার aন িদেক লাকরা বারবার aনুেরাধ করেলo িতিন রাজা হেত Asীকার কেরেছন? eিটo 
আমার মাথায় ঢােক না।  
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 চতুথ aধ ায় 

ক েভাগী মসীh  
িবগত aংেশ আমরা আমােদর পাঠকেদর মাথায় িকছু আজgিব p  ঢুিকেয় িদেয়িছ। egেলা 

eমন p  যা আমরা বুঝেত পাির না। হজরত ঈসা যিদ “মসীহ” হেবন, তেব লােকরা যখন তঁােক 
রাজা বানােত চেয়িছল, তখন িতিন কন রাজা হেত চানিন। আমরা িনেজরা eখন িতনজন নবীর 
আলাদা আলাদা ভিবষ dাণী দখেবা, যখােন বলা হেয়েছ মসীh  হজরত দাuেদর বংশধর হেবন 
আর িতিন রাজাo হেবন। সুতরাং, আমরা eখন p  করেত পাির য, - কন িতিন রাজা হেত 
Asীকার কেরেছন। 

আর eকিট oহীেত পাoয়া যােব, যখােন বলা হেয়েছ, মসীh  হেবন eকজন “ধািমক 
গালাম”। িযিন ক েভাগ করেবন o মারা যােবন। ei oহীিট ায় 711 ী পবােূ  দািনেয়ল 
িকতােবর ৯:32-37 আয়ােত বলা হেয়িছল,  

 “আমার দায়ার কথা শষ হiেত না হiেত, - িজবরাiল বেগ uেড় eেলন- িতিন 
আমােক বুিঝেয় িদেলন eবং আমার সােথ আলাপ কের বলেলন, ‘oেহ দািনেয়ল, আিম eখন 
তামােক বুঝার kমতা o বুিd িদেত eেসিছ- 

তামার জািতর o তামার পিবt নগেরর সmেn, aধম শষ করার জন , পাপ শষ করার 
জন , aপরােধর কাফফারা দoয়ার জন  aনnকালsায়ী ধািমকতা আনার জন-  

e’জন , তুিম জেন নাo, বুেঝ নাo, জrসােলমেক পুনঃsাপন o তির করার hকুম বর 
হoয়া থেক r কের aিভিষk ব িk, শাসনকতা, পযn সাত সpাহ আর বাষি  সpাহ হেব, 
oটা রাsা o পিরখাসহ আবার তির হেব, মিসবেতর সমেয়i হেব। সi বাষি  সpােহর পের 
aিভিষk ব িkেক মের ফলা হেব, eবং তাঁর িকছiু থাকেব না।” 

ei শbাংশ, “তঁার িকছiু থাকেব না” কখনo কখনo eভােব aনুবাদ করা হেয়েছ, “িকnt 
তঁার িনেজর জন  নয়” aথবা “আর কui থাকেব না” aনুবােদর িভnতা সেtto কান aনুবাদিট 
সবেচেয় ভােলা, তা আমরা িবেবচনা করিছ না, তেব সব aনুবােদi ei aথিট পির ার হেয়েছ 
য, ei aিভিষk ব িk বা মসীh  সi সমেয় তঁার রাজ  pিত া করেবন না, িকnt aধম শষ 

করার জন , পাপ শষ করার জন , aপরােধর কাফফারা দoয়ার জন  aনnকালsায়ী ধািমকতা 
আনার জন  ei ঘটনাgেলা ধারাবািহকভােব ঘটেব।’” 

মসীh  ei dিনয়ােত আসার 750 বছর আেগ িdতীয় oহীিট নবী iশাiয়া িলেখিছেলন। eিট 
আপিন পেরর পৃ ায় 8 নং ছিবেত দখেত পােবন। মসীেহর pচার rর 150 বছর আেগ  
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ছিব 8 - 

“Dead Sea ScrollsÓ (IQISa)-e pাp iশাiয়া 53 aধ ায়, সময়কাল 125-110 ী পূবাb। 
জrসােলেমর iসরাiল িমuিজয়ােমর aনুমিতkেম ছাপা হেলা। 
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পাকিকতােবর ei মূল বান aনুিলিপিট তির করা হেয়িছল; আর 1948 সাল পযn কুমরান 
gহায় eিট লুকােনা িছল। ei দীঘ সমেয়র মেধ  আlাh র ei কালাম পিরবতন করা হেয়েছ, ei 
সmেক কu কােনা aিভেযাগ কেরনিন। সুতরাং, আমরা িনি ত হেয় বলেত পাির য, eিট 
তৗরাত-পুরাতন িনয়েমর সi aংশ যার সmেক কারআন সাk  িদেয়েছ, egেলা ঈসা মসীেহর 

সমেয় িছল আর egেলা “তঁার হােতর মেধ ” িছল। 

oহীেত বলা হেয়েছ,  

 “আমরা যা েনিছ, তােত ক িব াস কেরেছ,  

 মাবেুদর শিkশালী হাত কার কােছi বা pকািশত হেয়েছ?-  

িতিন যntণােভাগ করেলন o কে র সােথ তঁার পিরচয় িছল;- 

িতিন আমােদর পােপর জন  িবd, আমােদর aপরােধর জন  চূণ হ’ লন; 

 আমােদর শািnজনক শািs তঁার oপের বিষত হেলা eবং তঁার kতgেলা dারা আমােদর 
আেরাগ  হেলা।- 

আর ধািমক বাnা িনেজর pাণ িদেয় aেনকেক ধািমক করেবন eবং িতিনi তােদর 
aপরাধgেলা বহন করেবন।-  

কারণ, িতিন মৃতু র জন  তঁার pাণ ঢেল িদেলন, িতিন পাপীেদর সােথ গণ  হ’ লন; আর 
িতিনi aেনেকর পােপর বাঝা তুেল িনেয়েছন eবং পাপীেদর জন  সাফায়াত করেছন।”  
(iশাiয়া 53:1, 3, 5, 11খ, 12খ) 

নবী iশাiয়া ভিবষ dাণী কেরিছেলন য, eকজন ধািমক গালাম- িযিন মানুেষর পাপ বহন 
কের মৃতু রবণ করেবন। আর পাপীেদর জন  সাফায়াত করেবন। sনিল রেসনথাল-eকজন ihদী 
লখক, পের িতিন ী ান হেয়িছেলন- িলেখেছন, eকজন শিkশালী রাজা আর dঃখেভাগী গালাম 

আপাতঃদৃি েত ei dেটা ধারণার মেধ  বপিরt দখা যায়, আর ihদী আেলমরা কীভােব eর 
সমাধান কেরেছন, স িবষেয় িতিন িলেখেছন,  

“eিট আ য নয় য, aেনক pাচীন রািb ihদী তালমুেদ iিতহােসর িবিভn সমেয় diজন 
মসীেহর আগমেনর কথা িলেখেছন। গভীরভােব aধ য়ন কের, eিট তােদর কােছ s  হেয়েছ 
য, কবল eকজন মসীh  আসেবন না, যঁােক মসীh  iবেন দাuদ বলা হেব, িতিন দাuেদর মেতা 

রাজt o শাসন করেবন। িকnt আেরকজন মসীh  আেছন, যঁােক মসীh  iবেন iuসুফ বেল ডাকা 
হেব, িতিন iuসুেফর মেতা ক েভাগ করেবন।”1  

 ei dেটা ধারণার মেধ  কীভােব িমল হেত পাের? pথম শতাbীর ihদীেদর কােছ eর কােনা 
utর িছল না। আর ঈসা মসীh  ব াখ া না দoয়া পযn eর কােনা utরo তঁােদর জানাo িছল না।  

                                                 
1 One God or Three? by Stanley Rosenthal, CLC Publications, Fort Washington, Pa., 1978, p 63. 
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oহীর মাধ েম ঈসা মসীh  তঁার সাহাবীেদর দিখেয়েছন য, িতিন- iবনুল iনসান, pথমবার 
তােদর সােথ িছেলন, যন “তঁােক uিcn করা হয় “ যন িতিন “aেনেকর পােপর বাঝা তুিলয়া 
লন। “িdতীয়তঃ ভিবষ েত িতিন বেহশত থেক pচুর kমতা িনেয় িফের eেস ei পৃিথবীেত তঁার 
রাজ  pিত া করেবন। diজন মসীh  সmেক ihদীরা কী ভেবিছল তা আমরা eখন eকi মসীহ- 
নাসরেতর ঈসা মসীেহর dেটা pকােশর মধ  িদেয় বুঝেত পাির। 

মসীh  সmেক ei বাড়িত jান আমােদর মেন রেখ, eখন আমরা নািয়ন gােমর আমােদর বnু 
iিলয়ােসর কথা নেবা।  

জrসােলেম আেলাচনা 
আপিন sরণ করেত পারেবন য, সi রিb, যঁােক নাসরতীয় ঈসা বেল, তঁার কথা আিম 

আপনােদর নািcলাম, যিদo aেনক িবষয়i eখনo s  হয়িন। যঁার কােছ আিম ভড়া িবিk 
করতাম, সi ভড়া ব বসায়ী জrসােলম থেক আমােদর eখােন eেসিছেলন। িতিন ei gােমi 
বড় হেয়িছেলন, আর pেত ক লাকেক িতিন ভােলা কের িচনেতন। তাi pিত বছর ঈdল ফসােখর 
আেগ িতিন ei নািয়ন gােম eেস ঈdল ফসােখর কারবানীর জন  মাটােসাটা eক বছর বয়েসর 
ভড়া িকনেতন।  

তেব, িতিন আমােক eমন িকছু বেলিছেলন, যার জন  আপনােক মাথা ঘামােত হেব। 
কেয়কমাস আেগ eকিদন কুেড় ঘর uৎসব বা ঈdল সুk ক পালন করার সমেয় ঈসা মসীh  
eবাদতখানায় লাকেদর সামেন কথা বলিছেলন। িতিন < বেলিছেলন, আমার কথামেতা যিদ 
আপনারা চেলন, তেব সত i আপনারা আমার umত। তা’ছাড়া আপনারা সত েক জানেত পারেবন 
আর সi সত i আপনােদর মুk করেব”> (iuেহাnা 8:31-32) 

ei কথা েন আমােদর কেয়কজন ihদী আেলম িবরk হেলন। তাi তঁারা বলেলন, ”তুিম কী 
বলেত চাo? আমরা < কখনo কারo গালাম হiিন। তুিম কমন কের বলছ য, আমােদর মুk 
করা হেব?”  

ঈসা মসীh  utের বলেলন, “আিম সত i আপনােদর বলিছ, যারা পােপ পেড় থােক তারা 
পােপর গালাম।”> তারপর িতিন আরo বলেলন, < “যিদ পুt আপনােদর মুk কেরন, তেব 
সিত i আপনারা মুk হেবন।> (iuেহাnা 8:33-34, 36) 

পের সi ভড়ার-ববসায়ী আেরা বলেলন, ঈসা মসীh  তােদরেক বলেলন, <“আিম আপনােদর 
সত i বলিছ, যিদ কu আমার কথার বাধ  হেয় চেল, তেব স কখেনা মরেব না।>” 

ei কথা েন ihদী আেলমরা আসেলi uেtিজত হেয় বলেলা, “<e’বার আমরা সিত  
বুঝলাম য, তামােক ভূেত পেয়েছ। ibািহম o নবীরা মের গেছন, আর তুিম বলছ,’যিদ কu 
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আমার কথার বাধ  হেয় চেল, স কখেনা মরেব না।’ তুিম িক িপতা ibািহেমর চেয়o বড়? িতিন 
তা মের িগেয়েছন eবং নবীরাo মের িগেয়েছন। তুিম িনেজেক িক মেন কেরা?> 

utের ঈসা বলেলন, <-আপনােদর িপতা ibািহম আমারi িদন দখার আশায় আনn 
কেরিছেলন। িতিন তা দেখিছেলন আর খুিশ হেয়িছেলন। (হজরত ibািহম ঈসা মসীেহর জেnর 
1800 বছর আেগ ei dিনয়ায় িছেলন)  

‘ তামার বয়স eখনo প াশ বছর হয়িন, ” আেলমরা বলেলন, ‘আর তুিম িক ibািহমেক 
দেখছ!’> < ‘আিম আপনােদর সত i বলিছ, ibািহম জngহণ করার আেগ থেকi আিম 

আিছ।’> 

িতিন িনেজর সmেক বেলেছন’ আিম আিছ’! িকnt ‘আিম আিছ’ হেc আlাh র আেরকিট নাম! 
কােনা মানুেষর ei নাম হেত পাের না! 

ভড়া-ব বসায়ী বলিছেলন য, আেলমেদর aেনেকi পাথর খুঁজিছেলন। তঁারা তঁােক < পাথর 
মারেত চেয়িছেলন> কুফরী করার জন  তঁােক পাথর মারেত চেয়িছেলন।2 িকnt আেলমরা মনিsর 
করার আেগi eকফঁােক ঈসা মসীh  eকিট থােমর আড়ােল চেল গেলন, তারপর িতিন < গাপেন 
eবাদতখানা থেক বর হেয় গেলন> (iuেহাnা 8:51-53, 56-59) 3 

যিদ কu ei কথা বেল, তাহেল aবশ i কুফরী করা হয়। িকnt সi মােজজাgেলা সmেক 
কী বলেবা? 

ভড়া-ব বসায়ী বলিছেলন, পেরর িদন ঈসা মসীh  eক জnাn লাকেক ভােলা কেরিছেলন। 
সi জnাn লাকিট সারা জীবেনo কােনা eকিট িজিনস চােখ দেখিন। স সাদা িকংবা কােলা, 

লাল বা নীল কােনা িকছুi দেখিন। 

 ঈসা জnাn লাকিটর কােছ িগেয় তঁার সাহাবীেদর বলেলন, < যতিদন আিম dিনয়ােত আিছ, 
আিম dিনয়ার নূর।” 

ei কথা বেল িতিন মািটেত থুথু ফেল কাদা কের সi জnাn লাকিটর চােখ লািগেয় 
িদেলন। তারপর তােক বলেলন, “যাo, িশেলােহর পুকুের িগেয় ধুেয় ফল।” িকছু লাক সi 
জnাn লাকিটেক ধের পুকুেরর কােছ িনেয় গল। < লাকিট িগেয় চাখ ধুেয় ফলেলা, আর 
দখেত পল।> e’ভােবi eক লাক- য আেগ িকছুi দখেত পেতা না, স সব িকছু দখেত 
পল। 

                                                 
2 তাoরােতর িdতীয় িববরণ িসপারার 13:6-10 আযােত কুফরী করার জন  শািস-  সmেক বলা হেয়েছ। 
3 ei আয়াতgেলা 350 ী ােb লখা “ কােডk ভ ািটকানুস” eর ছিবেত 189 পৃ ায় দখেত পােবন। 
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পের যখন কu তঁােক ei মােজজার িবষেয় p  করেলন, < তখন ঈসা বলেলন, “আিম ei 
dিনয়ােত িবচার করার জন  eেসিছ, যন যঁারা দখেত পায় না, তারা দখেত পায় eবং যারা 
দখেত পায়, তারা an হয়।> (iuেহাnা 9:1, 5-7, 39ক) 

আর eভােবi িদনgেলা যািcল। eকিদন িতিন লাকেদর eমন কথা বেলিছেলন য তা িব াস 
করা তােদর পেk কিঠন িছল। আর পেরর িদন িতিন eমন আেরকিট aিব াস  মােজজা 
কেরিছেলন, যা িব াস করা কিঠন িছল।  

ভড়া-ব বসায়ী আেরা বলিছেলন, ” ভড়া কনার জন  নািয়ন gােম আসার আেগ িতিন েনেছন 
য, ঈসা মসীh  বেলেছন য, িতিন মারা যােবন। যভােব আেগ ভিবষ dাণী করা হেয়িছল, সভােবi 

িতিন মারা যােবন।  

< িতিন বলেলন, আিমi utম রাখাল; আমার িনেজর ভড়াgিল আিম জািন eবং আমার 
িনেজর ভড়ারা সবাi আমােক জােন- িপতা যমন আমােক জােনন o আিম িপতােক জািন; eবং 
ভড়ােদর জন  আিম আমার pাণ দব। - িপতা আমােক e’জন  ভােলাবােসন, কারণ, আিম 

িনেজর pাণ দব, যন আবার তা িফিরেয় িনেত পাির। > (iuেহাnা 10:14-15, 17 ei 
আয়াতgেলার ছিব আপিন 9 নং ছিবেত পেরর পৃ ায় দখেত পােবন।)  

ei কথা ক বুঝেত পাের? ঈসা মসীh  সব সমেয় eমন rপকভােব কথা বেলেছন। িকnt 
aবশ i eখােন eর aথ ei য, িতিন pাণ দেবন যন পের িতিন আবার তা িফিরেয় িনেত 
পােরন। িকnt কী ধরেনর মসীh  িতিন? আর কনi বা িতিন তা করেবন?  

e pসে  ভড়া-ব বসায়ী বেলন, eবাদতখানায় e িনেয় িবরাট আেলাচনা হেয়িছল। < 
তাহােদর মেধ  aেনেক বলেলা, e ভূেতধরা o পাগল, eর কথা কন নেছা? > (iuেহাnা 
10:20-21) 

িকnt, aেন রা বলেলা, egেলা তা ভূেতধরা লােকর মেতা কথা নয়; ভূত িক anেদর চাখ 
খুেল িদেত পাের? < (iuেহাnা 10:20-21)  

ভড়া-ব বসায়ী তখন আমােক ei কথা বলেলন, আমার খুবi ভােলা লাগিছল। আিম আেগর 
মেতাi হতবুিd হেয় িকছুi বুঝেত পারিছলাম না, িকnt তার কথা মেতা আমােদর নামকরা 
আেলমরাo আমার মেতাi সমানভােব হতবুিd হেয়িছেলন। 
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" নকেড় বাঘ আসেত দখেলi স ভড়াgেলা ফেল পািলেয় 
যায়, [[ নকেড় বাঘ তােদর ধের িনেয় যায় আর ভড়াgেলা 
চারিদেক ছিড়েয় পেড়। (13) কারণ স কবল বতন পাবার জন  
কাজ কের আর ভড়াgেলার জন  িচnাo কের না। 

 (14) আিম ভােলা রাখাল। আিম আমার ভড়াgেলােক জািন 
eবং তারাo আমােক জােন। আিম আমার ভড়াgেলার জন  pাণ 
দেবা। (15) িপতা যমন আমােক জােনন eবং আিম িপতােক 

জািন- আিম আমার ভড়াgেলার জন  আমার pাণ দেবা। (16) 
আরo ভড়া আমার আেঝ যgেলা ei খায়ােড়র নয়, তােদরo 
আমােদর আনেত হেব। তারা আমার ডাক নেব. তােত eকিট 
ভড়ার পাল o eকজন রাখাল হেব। (17) িপতা আমােক eiজন  

মহbত কেরন, কারণ আিম আমার pাণ দেবা, যন তা আবার 
িফিরেয় িনেত cvwi|" ]]  

ছিব-10 
200 ী ােb পিপরাস িপ 66 -eর oপর লখা iuেহাnা 10:13-17 আয়াত 

জেনভার বডমার লাiেbরীর aনুমিতkেম ছাপােনা হ’ লা। 
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আেরকিদন ihদী আেলমরা ঈসা মসীহেক বলেলন, “< তুিম যিদ মসীh  হo, s  কের 
আমােদরেক বল।”  

ঈসা জবাব িদেলন, “আিম তামােদরেক বেলিছ, আর তামরা িব াস কেরা না; আিম য 
মােজজাgেলা আমার িপতার নােম করিছ, স’gেলা আমার িবষেয় সাk  িদেc।- আমার িপতার 

কাজ যিদ না কির, তেব আমােক িব াস করo না। িকnt যিদ কির, আমােক িব াস না করেলo, 
সi কােজ িব াস কেরা; যন তামরা জানেত পােরা o বুঝেত পােরা য, িপতা আমােত আেছন 

eবং আিম িপতােত আিছ।> 

 িতিন যখন ei কথা বলেলন, <তঁারা আবার তঁােক ধরার চ া করেলা, িকnt িতিন তঁােদর হাত 
eিড়েয় বর হেয় গেলন। > (iuেহাnা 10:24-25, 37-39) 

 পরবতী য খবরিট ভড়া-ব বসায়ী েনিছেলন, তা হেলা, ঈসা মসীh  10জন কু েরাগীেক 
ভােলা করার সমেয় eকিট hকুম িদেয় িছেলন। < িতিন কােনা gােম pেবশ করেছন, eমন সমেয় 
দশজন কু েরাগী তঁার সামেন পড়ল, তারা দেূর দাঁড়ােলা, আর তারা িচৎকার কের বলেত লাগেলা, 
-ঈসা, pভ,ু আমােদরেক দয়া কrন।  

তাহােদরেক দেখ িতিন বলেলন, “যাo, ঈমামেদর কােছ িগেয় িনেজেদরেক দখাo।” যেত 
যেত তারা পাকসাফ হেলা। > (লূক 17:12-14) 

eখন, আবারo সi কথা eখােন বলা হেc ! ‘কীভােব িতিন িপতার মেধ  আেছন আর িপতা 
তঁার মেধ  আেছন?’তঁােক পাথর মারেত চাoয়ার জন  আিম আেলমেদরেক দাষ দi না।  

িক  িতিন সব সমেয় চেয়েছন, যন লােকরা বঝেতু  পাের তারঁ  কথা সত  আর কথা েলা 
যেনা তােদর a ের েবশ কের। আসেল, যিদo িতিন িনেজi সত  িছেলন, আর িতিন তামােদর 
সামেনi দািড়েয়ঁ  আেছন। 

ভড়া-ব বসায়ী শেষ আমােক য-কথা বলেত চাiেলন তা হেc, তঁার eকজন বnু ঈসা 
মসীেহর সাহাবী িছেলন, ঈসা মসীেহর 12জন ঘিন  সাহাবীর িতিন eকজন িছেলন না, িকnt 70 
জন সাহাবীর মেধ  eকজন িছেলন। ভড়া-ব বসায়ীর বnু তঁােক বেলিছেলন, জrসােলেম যাoয়ার 
পেথ ঈসা মসীh  সi বােরাজনেক বলেলন, < ib নুল iনসানেক মহা-ঈমাম o আেলমেদর হােত 
ধিরেয় দoয়া হেব; eবং তারা তঁােক মৃতু দn দেব eবং aihদীেদর হােত দেব। আর তারা 
তঁােক ঠা া করেব, তঁার মুেখ থুথু দেব, তঁােক চাবুক মারেব o হত া করেব; আর িতন িদন পের 
িতিন আবার জীিবত হেয় uঠেবন।  

 eখন p  হেc, কন ঈসা মসীh  তঁার মৃতু র িবষেয় ভিবষ dাণী কেরিছেলন? ei কথা তা 
িব াস করা যায় না। oi সব মােজজা করার শিk তা তঁার িছল। eকবার তােদর কথামেতা িতিন 
তঁার মুেখর কথায় সাগেরর ঢu o ঝড়েক থািমেয় িদেয়িছেলন। (মাক 4:37-41) 
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 যিদ তঁার eেতা kমতা থােক, তেব কীভােব লােকরা তঁােক ছঁু’ ত পারেব, তঁােক ধরেব? 
বঁাধেব o মের ফলেব? ei কথা সিত  য, aেনক বছর আেগ আিম eকজন রািbর মুেখ 
ক েভাগী “মসীেহর” কথা েনিছলাম। িকnt আিম তঁােক বেলিছলাম, “eিট aসmব, য- কu 
তামার eকথা নেব সi হাসেব। যিদ কu মসীh  হন, তেব িতিন রাজার মেতা দশ শাসন 

করেবন। আর eসব জঘন  খতনািবহীন রামীয়েদর uৎখাত করেবন! রািb জার িদেয় আর 
কােনা কথা বেলনিন। িকnt িতিন আমােক “ধািমক ক েভাগী গালােমর” কথা বেলেছন। 

তুিম জােনা য, আিম eসব িবষয় িনেয় pচুর ভািব। িবেশষভােব ছাগেলর dধ dয়ােনার সমেয় 
আর আমার মন তখন িচnা মুk থােক তখন eসব িবষয় িনেয় ভািব। আিম aবাক হেয় ভািব য, 
তঁার aধীেন বাস করেল কমন হেতা? যিদন িতিন 5000 লাকেক খাiেয়িছেলন, সিদন িতিন 
তােদর মেধ  থেক কেয়কজন লাকেক কিঠন কথা বেলিছেলন, িকnt যখন িতিন আlাh ক িনেজর 
িপতা বেল ডােকন, আর বেলন য, বেহশতী িপতা আমােদর ভােলাবােসন, eিট আমােদর খুবi 
আ s কেরিছল। আিম eখনo তঁার কথা sরণ করেত পাির, যখন িতিন বেলিছেলন, “ তামরা যিদ 
তামােদর সnানেদরেক ভােলা-ভােলা িজিনস দান করেত জােনা, তেব eটা কত বড় িন য়তা য, 
তামােদর বেহশতী িপতার কােছ যারা িকছু চায়, তােদরেক কত ভােলা-ভােলা িজিনস িতিন দান 

করেবন!” 

oহ! বলেত ভুেলi গিছ, আমার জন  কতgেলা ভােলা খবর আেছ। আমার চাচা - িলিবয়ার 
কুিরনী শহের বাস কেরন, যঁােক আমরা 15 বছর ধের দিখ না, - ঈdল ফসাখ আর ঈdল 
খিমসিসম ud যাপেনর জন  eখােন আসেছন। আিম ঈdল ফসাখ পালেনর জন  তঁার সােথ 
জrসােলেম যেত পারেবা না, eবার আমােক eখােন থেক আমার d’ভাi o আমার dধ খাoয়ার 

জন  ছাগল চরােত হেব। 

িকnt যখন ঈdল খিমশিশম আসেব, iনশাlাহ, আিম চাচার সােথ aবশ i জrসােলেম 
যােবা। তখন আিম আবার ঈসা মসীেহর কথা নেত পাব। আিম মেন কির িতিন aবশ i সেত র 
পেk সাk  িদেcন আর তারা সবাi ei কথা জােন।  
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 প ম aধ ায় 

সাফায়াত করার kমতা  
আমরা আেগর aধ ােয় দেখিছ য, কম কের হেলo িকছু িকছু ihদী রািb মসীেহর oপর 

িব াস করেতন য, মসীh  eেস dঃখেভাগ করেবন o পাপীেদর জন  িতিন আlাh র কােছ সাফায়াত 
করেবন। aবশ , আমরা- ী ানরা যখন বিল য, ঈসা মসীh  হেলন সi মসীh  যঁারা তঁােক 
নাজাতদাতা বেল sীকার করেবন, তঁােদর সবার জন  িতিন সাফায়াত করেত eেসেছন। মুসলমানরা 
সাধারনতঃ বেল, “নাh , হজরত মুহাmদ (দঃ)i কবল লাকেদর জন  সাফায়াত করেবন।” 
িতuিনিশয়ার eক pাথিমক sুেলর হডমা ার সােহব eকবার আমােক বেলিছেলন, ” কােনা 
মুসলমান িচরকাল দাযেখ থাকেবন না। eর কারণ হেc, হজরত মুহাmদ (দঃ) তঁােদর pেত েকর 
জন  আlাh র কােছ সুপািরশ বা সাফায়াত করেবন।” 

 ী ানরা বেলন কবল ঈসা মসীেহর সাফায়াত করার aিধকার আেছ, কারণ, িতিন িছেলন 
কােমল আর তঁার কােনা পাপ িছল না। তখন কu না কu utের বলেব, “িকnt সব নবীরাi তা 
পাপ থেক দূের িছেলন, তাi তঁারা পাপ থেক সুরিkত (মা'ছূম )।” 

আর যখন ী ানরা বেলন য, “ঈসা মসীh  আমােদর পােপর জন  মেরেছন, তখন eকজন 
মুসলমান pায়i ei utর দন য, আlাh তঁার মেনানীত নবীেক মের ফলেত িদেত পােরন না।” 

সুতরাং, আমরা আবার কারআেনর আয়াত লk  করেবা। আমরা দখেবা লাকেদর ei দাবী 
সmেক কারআন কী বেলেছ? aথাৎ আমরা শেষর p টাi pথেম করেবা। আমরা ei িতনিট 
িবষয় সmেক কারআেনর যত আয়াত রেয়েছ, সবgেলা আমরা eখােন লk  করেবা। 

আlাh িক আেগ কখেনা তাঁর মেনানীত নবীেক খনু করেত িদেয়েছন? 
কারআেনর 8িট আয়ােত ei িবষয়িট uেlখ করা হেয়েছ। মেন হয় eর সবকিট আয়াত 

ihদীেদর uেdশ  কের বলা হেয়েছ। pথম aংেশর সূরাgেলা নবীেদর সmেক বেলেছ, আর 
egেলা িনেচ দoয়া হেলা। 

2 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা বাকারা (গাভী) 2:91 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“eবং যখন তাহািদগেক বলা হয়,’আlাh যাহা aবতীণ কিরয়ােছন, তাহােত ঈমান আনয়ন 
কেরা,’ তাহারা বেল ‘আমােদর pিত যাহা aবতীণ হiয়ােছ, আমরা তাহােত িব াস কির।’ aথচ 
তাহা ব িতত সব িকছুi তাহারা pত াখ ান কের, যিদo তাহা সত  eবং যাহা তাহােদর িনকট 
আেছ তাহার সমথক।  
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বেলা,’যিদ তামরা মুিমন হiেত তেব কন তামরা aতীেত নবীগণেক হত া কিরয়ািছেল? 

3 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আিল iমরান (iমরােনর পিরবার) 3:912 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

“-তাহারা আlাh র আয়াত pত াখ ান কিরত eবং aন ায়rেপ নবীগণেক হত া কিরত।” 

 3 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আিল iমরান (iমরােনর পিরবার) 3:181 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

 “তাহারা যাহা বিলয়ােছ তাহা o নবীিদগেক aন ায়ভােব হত া করার িবষয় আিম িলিখয়া 
রািখব-।” 

5-6 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আল-িনসা (নারী) 4:955 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“তারা লানতgs হেয়িছল তােদর aংিগকার ভংেগর জন , আlাh র আয়াতেক pত াখ ান 
করার জন , নবীিদগেক aন ায়ভােব হত া করার জন  eবং ‘আমােদর hদয় আcািদত, তােদর 
ei uিkর জন- সুতরাং, তােদর al সংখ ক লাক িব াস কের।” 

3 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আিল iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:912 আয়াত থেক 
আমরা দিখ য, eখােন তােদর িবrেd আেরা ব াপক aিভেযাগ করা হেয়েছ। eখােন নবীেদর 
পাশাপািশ যিদo তারা সাধারণ লাকেদর যারা “ন ায়পরায়নতার িনেদশ দয়” eমন লাকেদরo 
হত া করার aিভেযাগ করা হেয়েছ।  

 “যাহারা আlাh র িনদশনেক pত াখ ান কের, aন ায়ভােব নবীেদর হত া কের eবং মানেুষর 
মেধ  যাহারা ন ায়পরায়নতার িনেদশ দয়, তাহািদগেক হত া কের, তুিম তাহািদগেক মমnদ 
শািsর সংবাদ দাo।” 

 শেষ আমরা তৃতীয় দলভুk আয়াতসমূহ দখেবা, ei আয়াতgেলােত নবীেদর সােথ 
রাসূলগণেকo হত া করার aিভেযাগ করা হেয়েছ। 

 2 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা বাকারা (গাভী) 2:87 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “িন য় মূসােক িকতাব িদয়ািছ eবং তাহার পের পযায়kেম রাসলূগণেক pরণ কিরয়ািছ, 
মিরয়ম তনয় ‘ঈসােক s  pমাণ িদয়ািছ eবং পিবt আtা dারা তাহােক শিkশালী কিরয়ািছ, 
তেব িক যখনi কােনা রাসূল eমন িকছু আিনয়ােছ যাহা তামােদর মনপুতঃ নয় তখনi তামরা 
aহংকার কিরয়াছ আর কতকেক Asীকার কিরয়াছ eবং কতকেক হত া কিরয়াছ?” 

3 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আিল iমরান (iমরােনর পিরবার) 3:183 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

 “তাহািদগেক বেলা,’ আমার পুেব য সকল রাসূল s  িনদশন, aবতীণgnসমূহ eবং 
িদpীমান িকতাব-সহ আিসয়ািছল তাহািদগেকo তা Asীকার করা হiয়ািছল।” 
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10 িহজরী থেক নািজল হoয়া সূরা আল-মায়দা (anপাt) 5:70 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “বিন-iসরাiেলর িনকট হiেত আিম ei aংিগকার gহণ কিরয়ািছলাম o তাহােদর িনকেট 
রাসলূ pরণ কিরয়ািছলাম। যখনi কােনা রাসূল তাহােদর িনকট eেস িকছু আেন যাহা তাহােদর 
মনপুতঃ নয়, তখনi তাহারা কতকেক িমথ াবাদী বেল o কতকেক হত া কের।” 

ei আটিট আয়াত s ভােব দখায় য, (ক) যসব ধািমক লাক ন ায় িবচার িশkা িদত (খ) 
আlাh র নবী (গ) আlাh র রাসলেদরেক eকi সােথ বা আলাদা আলাদা ভােব pায় সমেয়i ihদী 
নতারা হত া কেরেছ। 

হজরত iয়ািহয়া িবন জাকািরয়া নবীর ঘটনা eর সবেচেয় সপুিরিচত uদাহরণ। যিদo 
কারআেন তঁার মৃতু র কথা uেlখ করা হয়িন, িকnt iি ল শরীেফ ei ঘটনা বলা হেয়েছ। আর 

ihদী ঐিতহািসক িবয়াস জােসফাস ei ঘটনার কথা বেলেছন। িদ eিnকুiটস aব িদ িজuস 
বiেয়র 18, 5ম aধ ােয় িতিন িলেখেছন,  

“ হেরাদ (ihদীেদর রাজা) তঁােক (iয়ািহয়ােক) হত া কেরন। িতিন eকজন সৎ লাক িছেলন 
আর িতিন ihদীেদরেক সৎজীবন যাপন করার জন  বলেতন। (বঁাকা akর আিম কেরিছ)  

বঁাকা akের লখাgেলা কারআেনর আয়ােতর মেতা pায় eকi কথা বেলেছ, “যাহারা 
ন ায়পরায়নতার িনেদশ দয়, তাহািদগেক হত া কের।”  

সুতরাং, আমরা ei কথা বেল শষ করেত চাi, eকজন মুসলমান যিদ বেলন য, আlাh 
কখেনা eকজন নবী, রাসূল যমন ঈসা মসীহেক হত া করেত দেবন না, ei কথা বলা সmণূ 
ভুল। কারআন s ভােব বেল য, সাবেভৗম, সবশিkমান মাবুদ aতীেত তা করেত িদেয়েছন। 

 

সব নবীেক পাপ থেক রkা করা হেয়েছ (মা'ছমূ) 
1.  মুসলমানেদর িব াস aনুসাের হজরত আদম হেলন pথম নবী। আর কারআন বেল য, 

পাপ করার কারেণi তঁােক বেহশত থেক বর কের দoয়া হেয়িছল। মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী 
সূরা তাহা (ব বেcদক শb) 20:120-121 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “aতঃপর শয়তান তাহােক (আদম) কুমntণা িদল- aতপরঃ যখন তাহারা uহা হiেত ভkণ 
কিরল;- eভােব আদম তাহার pিতপালেকর hকুম aমান  ('আছা ) 1 কিরল, ফেল স 

েম ('গাoয়া ) পিতত হiল (িবপেথ গল)।” 

                                                 
1 eিট খুবi কিঠন শb। eর aথ হেc, agাহ  করা, pিতেরাধ করা, িবেdাহ করা, নাফরমািন করা, ei শbgেলার বাধ তার 
eেকবাের uেlা aথ pকাশ কের। 
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যিদo শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আরােফর ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 
7:189-190 আয়ােত হজরত আদম o িবিব হাoয়ার নাম uেlখ করা হয়িন, তবু ei আয়ােতর 
মূলভাব aবশi আমােদর তােদর কথাi sরণ কিরেয় দয় (4:1 আয়ােতo eকi শbgc ব বহার 
করা হেয়েছ) যখন আমােদর বলা হয়,  

 “িতিনi তামািদগেক eক ব িk হেত সৃি  কিরয়ােছন uহা হiেত তাহার সি নী সৃি  কেরন 
যাহােত স তাহার িনকট শািn পায়-  

িতিন যখন তাহািদগেক পণূাংগ সnান দান কেরন স সmেn আlাh র শিরক কের  ( রাকা' 
)।” 

iসলাম ধেম আlাh র শিরক করা eকিট kমার aেযাগ  পাপ বলা হেয়েছ, তাi নাফরমািন বা 
aবাধ তার চেয়o িশেরক জঘন  পাপ। 

2. শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা hদ (নবীর নাম) 11:45-47 আয়ােত হজরত নূহ সmেক 
বলা হেয়েছ,  

 “নূহ তাহার pিতপালকেক সেmাধনকিরয়া বিলল, ” হ আমার pিতপালক! আমার পুt আমার 
পিরবারভুk (তাi স রkা পেত পাের)-  

িতিন (আlাহ) বিলেলন,’ হ নূহ স তামার পিরবারভুk নেহ স aসৎকমপরায়ন! সতুরাং, 
য িবষেয় তামার jান নাi স িবষেয় আমােক aনেুরাধ কিরo না। আিম তামািদগেক uপেদশ 

িদেতিছ, তিুম যন ajিদেগর anভkূ না হo।’  

স (নূহ) বিলল,’ হ আমার pিতপালক! য িবষেয় আমার jান নাi, স িবষেয় যাহােত 
আপনােক aনুেরাধ না কির. ei জন  আিম আপনার শরণ লiেতিছ। যিদ আপিন kমা না 
কেরন, তেব আিম kিতgsিদেগর anভূk হiব।’” 

আমরা ei আয়াত সmেক কী বলেবা? হজরত নূহ তঁার aিব াসী ছেলেক kমা করার জন  
আlাh র কােছ দায়া কেরেছন। eিট আমােদর কােছ sাভািবক বেল মেন হয়, আমরা কদািচৎ eেক 
পাপ বিল। িকnt আlাh শk কথা বেল তােক িতর ার কেরেছন। আর হজরত নূহ বুঝেত 
পেরিছেলন য, িতিন আlাh র icােক বুঝেত না পারার জন  kমা o দয়া চেয় মানাজাত কেরন। 

3. হজরত ibািহম, িযিন িতনিট ধেমর আিদ িপতা িছেলন, আlাh র কােছ িতিন িনেজo 
মানাজাত কেরেছন। মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা ibািহম (নবীর নাম) 14:41 আয়ােত িতিন 

বেলেছন,  

“ হ আমােদর pিতপালক যিদন িহসাব হiেব, সiিদন আমােক, আমার িপতামাতােক eবং 
মুিমনগণেক kমা কিরo।” 

আবারo মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল- য়ারা (কিবগণ) 26:77, 81-82 আয়ােত 
িতিন বেলেছন,  
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“- জগতসমূেহর pিতপালক ব িতত- eবং িতিনi আমার মৃতু  ঘটাiেবন, aতঃপর 
পুনজীিবত কিরেবন eবং আশা কির িকয়ামত িদবেস আমার aপরাধসমহূ (খাtী'আতী 

) মাজনা কিরয়া িদেবন।” 

eখােন দখা যায় য, হজরত ibািহম pথম আয়ােতর মেতা সাধারণভােব সবার জন  kমা 
চানিন, িকnt eখােন সুিনিদ ভােব তঁার িনেজর পােপর জন  kমা চেয়েছন। 

4. আlাh র মহান রাসূল হজরত মূসার সােথ আlাh সরাসির কথা বেলেছন, তঁার কথা যখন 
আমরা িবেবচনা কির, তখন দিখ য, তােকo িতর ার করা হেয়েছ। শষ যুেগ নািজল হoয়া মkী 
সূরা আল-কাসাস (কািহনী) 28:15, 16 আয়ােত আমরা পিড়,  

 “ স (মূসা) নগরীেত pেবশ কিরল- সথায় স diটা লাকেক সংঘেষ িলp দিখল- 
eকজন তাহার িনজ দেলর eবং aপরজন তাহার শtr দেলর। মূসার দেলর লাকিট uহার শtrর 
িবrেd তাহার সাহায  pাথনা কিরল, তখন মূসা uহােক ঘুিষ মািরল; eiভােব স তাহােক হত া 
কিরয়া বিসল। মূসা বিলল, ‘iহা শয়তােনর কাn। স তা pকাশ  শtr o িব ািnকারী।’ স 
বিলল, ‘ হ আমার pিতপালক, আিম তা আমার িনেজর pিত জুলম কিরয়ািছ; সতুরাং, আমােক 
kমা কেরা।’ aতঃপর িতিন তাহােক kমা কিরেলন, িতিন তা kমাশীল, পরম দয়ালু। ” 

iuসুফ আলীর ব াখা হেc, হজরত মূসা iেc কের সi িমসরীয়েক হত া কেরনিন। ihদী 
যুdােক রkা করার জন i িতিন তা কেরিছেলন। eiজন  হজরত মূসা (আঃ) সi লাকিটেক হত া 
করার জন  আlাh র কােছ মাফ চেয়েছন। 

5.  আমরা eখন রাসূল হজরত দাuেদর কথা িবেবচনা করেবা। িযিন আlাh র aনুেpরণায় 
জবুর শরীফ িলেখেছন। pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা সাদ (ব বেcদক বণ িবেশষ) 
38:21-25 আয়ােত লখা আেছ,  

 “ তামার িনকেট িববদমান লাকেদর বৃtাn পৗিছয়ােছ িক? যখন uহারা pাচীর িড াiয়া 
আিসল, iবাদতখানায়, eবং দাuেদর িনকেট পৗিছল, - uহারা বিলল,’ভীত হiেবন না, 
আমরা di িববদমান পk-- aতeব আমািদেগর পেk ন ায়িবচার কrন; aিবচার করেবন না 
eবং আমিদগেক সিঠক পথ িনেদশ কrন।-’ e আমার ভাi, iহার আেছ িনরানbiিট dmা 
eবং আমার আেছ মাt eকিট dmা; তবুo স বেল,’ আমার িজmায় eiিট িদয়া দাo।’ eবং 
কথায় স আমার pিত কেঠারতা pদশন কিরয়ােছ।’ 

দাuদ বিলল, ‘ তামার dmাwU‡K তাহার dmা¸wji সােথ যুk কিরবার দাবী কিরয়া স তামার 
pিত জুলুম কিরয়ােছ।- কেরন না কবল মুিমন o সৎকমপরা ণ ব িkগণ eবং তাহারা সংখ ায় 
sl|Õ  

দাuদ বুিঝেত পািরল য, আিম তাহােক পরীkা কিরলাম। aতঃপর স তাহার pিতপালেকর 
িনকট kমা pাথনা কিরল o তঁাহার aিভমুখী হiল।  
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aতঃপর আিম তাহার trিট kমা কিরলাম-।” 

হজরত দাuদ বথেশবার সােথ ব িভচােরর পর সi মিহলার sামীেক যড়যnt কের মের 
ফলার য-কািহনী তৗরাত-পুরাতন িনয়েম বলা হেয়েছ,2 সi পােপর কথাi কারআেন uেlখ 

করা হেয়েছ, ei কথা iuসুফ আলী িব াস কেরনিন। 

যিদo হািমdlাহর কােনা সেnহ নi য, eখােন হজরত দাuেদর সi ভীষণ পােপর কথাi 
বলা হেয়েছ, আর আিমo dেটা কারেণ তঁার ei কথার সােথ eকমত পাষণ করিছ। eখােন 
uেlিখত 99o 1িট ভড়ার সােথ িকতাবুল মাকাdেসর বণনার সােথ িমল রেয়েছ। আর িdতীয়িট 
হেc, কারআেনর বণনায় 26 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ হ দাuদ! - তুিম লাকিদেগর মেধ  সুিবচার কেরা eবং খয়ালখশুীর aনসুরণ কিরo না 
(আল-হাoয়া א) কননা, iহা তামােক আlাh র পথ হiেত িবচু ত কিরেব।’ 

তেব eখােন বাদশাহ হজরত দাuেদর ব িভচােরর কথা বলা হাক বা না হাক, eখােন 
s ভােব তঁার িকছু সুিনিদ  পােপর কথা বুঝােত (iহা) বলা হেয়েছ, আর eর জন  বাদশাহ 
হজরত দাuদ kমা চেয়েছন আর িতিন নত হেয় লুিটেয় পেড় তঁার pিতপালেকর aিভমুখী 
হেয়িছেলন।  

6.  pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা সাদ (ব বেcদক বণ িবেশষ) 38:35 আয়ােত 
হজরত সুলায়মান (আঃ)o বেলেছন,  

 “- হ আমার pিতপালক! আমােক kমা কেরা-” 

যিদo, হজরত সুলায়মান (আঃ)-eর পাপ eখােন খুব s  নয়, তবু মেন হয় eখােন আlাh ক 
sরণ করার চেয় ঘাড়ার pিত তঁার বশী মেনােযাগ দoয়ােক পাপ বুঝােনা হেয়েছ। 

7.  সবেশেষ. আমরা নবী হজরত iuনুস (আঃ)-র কািহনী দখেবা। িতিন আlাh র hকুম 
uেdশ মূলকভােব aমান  কের নীনবী শহেরর aিধবাসীেদর সতক করেত না িগেয় জাহাজ কের 
পািলেয় যেত চেয়িছেলন। eর পের কী ঘেটিছল, তা pাথিমক যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা আল-
সাফফাত ( ণীবdকরণ) 37:142-144 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “-পের eক বৃহদাকার মৎস তাহােক িগিলয়া ফিলল, তখন স িনেজেক িধkার (মুলীম 
) িদেত লািগল। স যিদ আlাh র পিবtতা o মিহমা ঘাষণা না কিরত. তাহেল তাহােক 

পুনrtান িদবস পযn থািকেত হiত uহার uদের।”  

মােছর পেটর মেধ  থেক িতিন য তাoবা কেরিছেলন , তা মধ  যুেগ নািজল হoয়া মkী সূরা 
আল-আিmয়া )আlাh র সংবাদবাহকগণ (21:87 আয়ােত বলা হেয়েছ , 

                                                 
2 2 শামুেয়ল 11 o 12 aধ ায় eবং জবুর শরীফ 51 গজেল হজরত দাuেদর তoবার কািহনী পড়ুন।  
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 “- স anকার হiেত আhান কিরয়ািছল,’ তুিম ব ািতত কােনা iলাহ নাi; তুিম পিবt, 
মহান! আিম তা সীমালংঘনকারী (আল-যািলমীন א)।” 

eভােব হজরত iuনুস (আঃ) sীকার কেরন য, িতিন eকজন সীমালংঘনকারী পাপী। আর 
আlাh তঁােক বেলেছন, িতিন “ধীkারেযাগ ” কাজ কেরেছন। ei eকi শb সূরা সারীয়াহ 
(িবkীpকারী বায়রূািশ) 51:40 আয়ােত ফরাuনেক “িতর ারেযাগ  “বা “ধীkারেযাগ ” বলা 
হেয়েছ। 

ei আয়াতgিল থেক আমরা দেখিছ য, সাতজন নবী, eেদর মেধ  diজন রাসলূ িছেলন হয় 
তঁারা িনেজেদরেক পাপী বেলেছন aথবা আlাh তঁােদরেক পাপী বেলেছন o পাপ থেক তoবা 
করেত বেলেছন। হজরত নূহ (আঃ)-eর পাপ o হজরত সুলায়মান (আঃ) eর পাপ মেন হেত পাের 
egেলা মেনর িচnার মেতা ছাট বা সিগরা গানাহ বেল আমােদর কােছ sাভািবক বেল মেন হেত 
পাের িকnt তবু আlাh তঁােদরেক kমা চাiেত বেলেছন। িকnt হজরত আদম (আঃ)-eর বলায়, 
কারআন বেলেছ য িতিন আlাh র pিত নাফরমািন বা িবেdাহ (আসা) কেরেছন, আর িতিন 

আlাh র সােথ শিরক কেরেছন, আর হজরত iuনুস (আঃ) আlাh র hকুম aমান  করার পের তঁােক 
“ধীkারেযাগ ” বলা হেয়েছ। 

হজরত ibািহম (আঃ) িবেশষভােব িনেজর পােপর (কািতয়া) জন  আlাh র কােছ kমা 
চেয়েছন। diজন রাসূল হজরত দাuদ (আঃ) o হজরত মূসা (আঃ) তঁােদর পােপর জন  aবশ i 

আlাh র কােছ kমা চেয়েছন। হজরত মূসা (আঃ)-eর সi কািহনীেত িমসরীয়েক খুন করা 
icাকৃত না হেলo হজরত দাuদ (আঃ ক সmণূভােব তঁার পােপর জন  দায়ী করা হেয়েছ।  

িকছু িকছু মুসলমান বলেত চান য, নবী o রাসূলেদর বড় পাপ বা কিবরা gনাহ থেক রkা 
করা হেয়েছ, িকnt আমরা দেখিছ য, ei কথা সত  নয়। 

তানিজয়ার আিপল কােটর eকজন িবচারক বেলিছেলন য, “ য ধরেণর কাজ eকজন সাধারণ 
লােকর জন  পাপ হয়, তা eকজন নবীর জন  পাপ নয়।” তখন আিম তঁােক p  কেরিছলাম, 

“তঁার কােট কােক ধীkার জানােনা হেব o বশী শািs পােব, য আiন জেনo আiন ভংগ কের 
না-িক য আiন না জেন ভংগ কের?” িতিন সােথ সােথ utর িদেয়িছেলন, “ য আiন জেন 
আiন ভংগ কের স-i বশী শািs পােব। eখােনo ei িশkা s ভােব দখা যায়। সাধারণ 
মানেুষর চেয় eকজন নবী বা রাসেুলর দািয়t আেরা বশী, কম নয়। 

ei কথার সােথ কারআনo eকমত পাষণ কের। 5-6 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা আল-
আহজাব (দলসমূহ) 33:7-8 আয়ােত বলা হেয়েছ, আlাh ei নবী o রাসূলেদর কছ থেক “দৃড় 
aংিগকার” gহণ কিরয়ািছেলন, যন িতিন সত বাদীেদর তােদর সত বাদীতা সmেn িজেjস 
কিরবার জন । আয়াতgেলােত বলা হেয়েছ,  

“sরণ কেরা, যখন আিম নবীিদেগর িনকট হiেত aংগীকার gহণ কিরয়ািছলাম eবং তামার 
িনকট হiেতo eবং নূহ, ibািহম, মূসা, মারয়ম তনয় ঈসার িনকট হiেত, আর তাহােদর িনকট 
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হiেত pহণ কিরয়ািছলাম দড়ৃ aংিগকার। সত বাদীিদগেক তাহােদর সত বািদতা সmেn p  
কিরবার জন । 

আমরা শেষ ei িসdােn পৗঁছেত পাির য, eটা সsু  o সহেজ বঝুা যায় য, কারআেনর 
িশkা aনসুাের নবী o রাসেুলরা পাপ কেরেছন। 

8.  তেব eখন আমরা eকিট সংকটপুণ িবষয় িনেয় আেলাচনা করেবা। সংকটপুণ eiজন  
বলিছ য, eিট পাঠেকর মেন ব থার সৃি  করেত পাের- িকnt আমরা যিদ সেত র শষ আেলার 
িবnুটুকু দখেত চাi, তেব আমােদরেক ei িবষেয় যাi ঘটুক না কন আেলাচনা করেত হেব। 

কারআন হজরত মুহাmদ (দঃ) o তঁার পাপ সmেক কী বেলেছ? আমরা ei আয়াতgেলা সূরা 
নািজেলর সময়kমানুসাের লk  করেবা। pাথিমক যুেগর মkী সূরা আল-মুদািcর (বstাবৃত) 
74:1-5 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ হ বstাcািদত ব িk! uেঠা eবং সতকবাণী pচার কেরা eবং তামার pিতপালেকর t 
ঘাষণা কেরা। তামার পিরcদ পিবt রােখা, aপিবtতা হiেত দূের থােকা।” (কারণ, eিট 

আlাh র রাগেক জািগেয় তুলেব।)  

pাথিমক যুেগর মkী সূরা আল-dহা (িদবেসর pথম pহর) 93:6-7 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“িতিন তামােক eিতম aবsায় পান নাi  

আর তামােক আ য় দান কেরন নাi?  

িতিন তামােক পাiেলন পথ সmেক aনবিহত (পথ  বা dাlান )।”  

eখােন য শb (dাlান ) ব বহার করা হেয়েছ, তা pাথিমক মkী যেুগ নািজল হoয়া সরূা 
ফািতহায় 1:5-7 আয়ােত ব বহার করা হেয়েছ. আর pিতিট মসুলমান pিতিদন নামােজর সমেয় তা 
বেলন: 

 “আমািদগেক সরল পথ pদশন কেরা,  

তাহােদর পথ, যাহািদগেক তুিম aনুgহ দান কিরয়াছ,  

যাহারা kাধ-িনপিতত নেহ, পথ o (আল-যািlন א) নেহ।” 

সূরা iনিশরাহ (িবদারণ) 94:6-7 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আিম িক তামার (মুহাmদ) বk তামার কল ােন pশn কিরয়া দi নাi। আিম aপসারণ 
কিরয়ািছ তামার ভার (oিয়y রাক  বা বাঝা) যাহা িছল, যাহা তামার পেৃ র জন  aিতশয় 
ক দায়ক, eবং আিম তামার খ ািতেক uc মযাদা দান কিরয়ািছ। কে র সােথi তা sিs 

আেছ- aতeব, যখনi aবসর পাo সাধনা কিরo eবং তামার pিতপালেকর pিত মেনািনেবশ 
কিরo।  
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ei আয়াতgেলােক aবশ i শষ যুেগর মkী সূরা আল-আনআম (গবািদ প ) 6:31 আয়ােতর 
সােথ তুলনা করা যায়, eখােন বলা হেয়েছ,  

“-তাহারা তাহািদেগর পেৃ  িনেজেদর পাপ ('আoযারাhম א  বা বাঝা) বহন 
কিরেব; দেখা, তাহারা যাহা বহন কিরেব তাহা aিত িনকৃ !” 

পাঠেকরা হয়েতা sরণ করেত পারেবন য, আমরা আেগর পৃ ায় আমরা ei শbিটেক বাঝা 
বেল aনুবাদ কেরিছ। আমরা দেখিছলাম য, ” কui aেন র বাঝা বহন করেত পারের না, ” - 
eর aখ হেc, “ কেনা পাপী aেন র পাপ বহন করেত পােরনা।” 

pাথিমক যুেগর মkী সূরা আবাসা (r-কুি ত করা) 80:1-11 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ স (নবী) rকুি ত কিরল eবং মুখ িফরাiয়া লiল, কারণ তাহার িনকট an লাকিট 
আিসল। তুিম কমন কিরয়া জািনেব- স হয়ত পির d (ধািমকতায়) হiত, aথবা uপেদশ gহণ 
কিরত, ফেল uপেদশ তাহার uপকাের আিসত। 

পkাnের, য পরoয়া কের না, তুিম তাহার pিত মেনােযাগ িদয়াছ। aথচ স িনজ পির d না 
হiেল তামার কােনা দািয়t নাi, aন পেk য তামার কােছ ছুিটয়া আিসল, আর স 
সশংকিচt, তুিম তাহােক aবjা কিরেল; নাহ, ei আচরণ aনিুচত।” 

eখােন হজরত মুহাmদ (দঃ) ক কারo pিত বশী মেনােযাগ িদেয় aন েক aবেহলা করার জন  
িতর ার করা হেয়েছ। ei আয়াতgেলা সmেক জনাব হািমdlাহ িটকায় িলেখেছন, “eরকম oহী 
সব সমেয়i নবীর জন  সুখকর িছল না। 

শষ যুেগর মkী সূরা আল-মুিমন (িব াসী)40:55 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“aতeব, তুিম (মুহাmদ) তুিম ধয ধারণ কেরা; িন য়i আlাh র pিতrিত সত , তিুম 
তামার trিটর জন  kমা (জাn িবকা ) pাথনা কেরা eবং সকাল-সnায় তামার 

pিতপালেকর সpশংস পিবtতা o মিহমা ঘাষণা কেরা।” 

1 িহজরীর মাদানী সূরা আল-মুহাmদ (নবীর নাম) 47:19 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “সুতরাং, জািনয়া রােখা, আlাh ব িতত aন  কােনা iলাহ নাi, kমা pাথনা কেরা, 
(জাn িবকা ) তামার eবং মুিমন নর-নারীিদেগর trিটর জন । আlাh তামািদেগর 
গিতিবিধ eবং aবsান সmেক সম ক aবগত আেছন।” 

eখােন যেহতু হজরত মুহাmদ (দঃ) o aন ান  িব াসীেদর পাপ eকেt eবi আয়ােত তুেল 
ধরা হেয়েছ, মেন হয় uভেয়র পাপ eকi রকম িছল। 

5-6 িহজরী থেক নিজল হoয়া সূরা িনসা (নারী) 4:105-107 আয়ােত বলা হেয়েছ,  
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“ তামার pিত সত সহ িকতাব aবতীণ কিরয়ািছ যাহােত তুিম আlাh তামােক যাহা 
জানাiয়ােছন সi aনুসাের মানুেষর মেধ  িবচার িমমাংসা কেরা eবং িব াসভংগকারীেদর 
সমথেন তক কিরo না।  

eবং আlাh র জন  kমা pাথনা কেরা ( তামার aপকার করার সংকেlর জন ), আlাh 
kমাশীল o পরম দয়ালু। যাহারা িনজিদগেক pতািরত কের তাহােদর পেk weev`-িবসsাদ 
কিরo না, আlাh িব াসভংগকারী পাপীেক পসn কেরন না।” 

aেনক তাফিসরকারেকরা য ব াখ া িদেয়েছন, আর iuসুফ আলী তা udৃত কেরেছন, 
egেলার oপর িভিt কের য শb b ােকেটর মেধ  eকজন aনুবাদক যাগ কেরেছন তা eখােন 
দoয়া হেয়েছ, iuসুফ আলী িলেখেছন য, eকজন aপরাধী মুসলমােনর পেk eকজন িনরপরাধ 

ihদীর িবপেk রায় দoয়ার জন  িতিন যখন pেলািভত হেয়িছেলন, তখন ei সূরা নািজল 
হেয়িছল।  

6 িহজরী থেক নিজল হoয়া সূরা আল-ফাt হ (িবজয়) 48:1-2 আয়ােত বলা হেয়েছ,   

 “িন য়i আিম তামিদগেক িদয়ািছ সুs  িবজয়, যন আlাh তামার aতীত o 
ভিবষৎসমহূ trিটসমহূ (পাপ বা জাn িবকা ) মাজনা কেরন eবং তামার pিত তঁাহার 
aনুgহ পূণ কেরন o তামােক সরল পেথ পিরচািলত কেরন।” 

9 িহজরী থেক নিজল হoয়া সূরা আল-তাoবা (aনুেশাচনা) 9:43 আয়ােত বলা হেয়েছ,   

 “আlাh তামােক (মুহাmদ) kমা কিরয়ােছন! কাহারা সত বাদী তাহা তামার িনকট s  না 
হoয়া পযn eবং কাহারা িমথ াবাদী তাহা না জানা পযn তুিম কন uহািদগেক aব হিত িদেল?” 

আlাh র কােছ না জেন aথবা হঠকািরতা কের িকছু লাকেক যুd থেক aব াহিত দoয়ার 
জন  হজরত মুহাmদ (দঃ) ক িতর ার করা হেয়েছ।  

হজরত মাহাmেদর মৃতু র কেয়ক সpাহ আেগ 10 িহজরী থেক নিজল হoয়া সূরা আল-নাসর 
(সাহায ) 110:3 আয়ােত বলা হেয়েছ,   

 “তখন তুিম তামার pিতপালেকর pশংসাসহ তঁাহার পিবtতা -মিহমা ঘাষণা কিরo eবং 
তাঁহার kমা pাথনা কিরo, িতিন তা তoবা কবুলকারী।” 

আমরা ei তথ gেলােক সারকথায় বলেত পাির, হজরত আদম (আঃ), হজরত iuসুফ (আঃ) 
o হজরত দাuদ (আঃ) eর মেতা হজরত মুহাmদ (দঃ) কােনা বড় পাপ বা কিবরা gনাহ কেরনিন। 
oপেরর আয়াতgেলােত আেলািচত o হজরত মুহাmদ (দঃ) ক যজন  িতর ার করা হেয়েছ, তা 
হেc, হজরত মাহাmেদর সi কাজgেলা করা য কােনা নতার পতেনর জন  খুবi সহজ। আর 
তঁার আেগ যসব নবীরা িছেলন তঁােদর জীবেনo egেলা দখা িগেয়েছ। আমরা “ তামার পাপ 
(জািmকা) “ei কথা dারা কী বুঝেত পাির? ei কথা eখােন ব াখ া করা হযিন, িকnt আমরা বাধ  
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হেয়i ei িসdাn িনিc য, আমরা যঁােদর কথা oপের আেলাচনা কেরিছ, সi সব নবী o 
রাসূলেদর মেতাi হজরত মুহাmদ (দঃ) িন াপ িছেলন না। 

ei কথা েন পাঠেকর মজাজ eেকবােরi িবগেড় যেত পাের-eমনিক রাগo করেত পােরন। 
ei আয়াতgেলা কাoেক আনn দবার জন o eখােন দoয়া হয়িন, বরং সাফায়ােতর িবষয়িট 
pমাণ করার জন i eখােন দoয়া হেয়েছ। 

সাফায়াত করেবন িক করেবন না, ei সmেক dেটা মতবাদ 

 ei aংেশর rেত আিম pাথিমক sুেলর eকজন pধান িশkেকর কথা udৃত কেরিছলাম, 
িযিন বেলিছেলন, হজরত মাহাmেদর সাফায়ােতর কারেণ কােনা মুসলমানi শষ পযn দাযেখ 
থাকেবন না। 

eকi ধরেনর বkব েক সমথন করার জন  বরকেতর দিলল (জালা'iলু আল-খায়রাত 
א নােম আিব আb (א ুlাহ মুহাmদ সুলায়মান আল-জাজুিল eকিট বi িলেখেছন। eিট 

aেনক “বটতলার বi” gেলার মেধ  eকিট যা সমs utর আি কা জুেড় eমনিক মািসেলi শহর 
পযn িবিk হয়। ei বiেয় হজরত মুহাmদ (দঃ) ক বলা হেয়েছ,  

“মুসিলম umার পেk সাফায়াতকারী o কয়ামেতর িদেন aেনক সাফায়াতকারীেদর মেধ  
eকজন সাফায়াতকারী।”3 

aন  খােন হজরত মাহাmেদর d’ শা নাম  “ ei aধ ােয় িতিন িলেখেছন , তঁােক ডাকা হেব , 
িতিন 

“কােমল, - সত- সাফায়াতকারী-- পিবtতার rহ- সেত র rহ- বেহেsর 
চািব- পাপ kমাকারী- সাফায়ােতর কতৃেtর aিধকারী-।4 

 ei বiেয়র aন  জায়গায় হজরত মাহাmেদর আরo নাম যাগ করা হেয়েছ, যমন,  

 “ জ ািতর জ িত”- “ধািমকেদর pভু”,5 eমনিক আlাh র নামo তঁােক দoয়া হেয়েছ, 
“কrণাময় (আল-রা'ঊফ ) eবং দয়ালু (আল-রাহীম א)6  

ei বiিট utর আি কায় eেতা সুপিরিচত য, আিম যখােন কাজ কির, সখােনর 
িডসেপনসািরেত diজন পুrষ নাস িনেজেদর মন থেকi গােনর মেতা কের তা আবৃিt করেত 
পােরন। 

                                                 
3 আল-মানার, িতuিনস,1964, পৃ া 63-64 
4 oপের uেlিখত বi, পৃ া-25-30 
5 oপের uেlিখত বi, পৃ া-92 
6 oপের uেlিখত বi, পৃ া-158 
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সবেশেষ, আিম িনেচর ei গlিট গূণ িবচার করেবা, আিম ei গlিট মরেkা o িতuিনিশয়ায় 
d’জায়গােতi েনিছ। (বাংলােদেশo না যায়) 

কয়ামেতর িদেন,  

হজরত মূসার umেতরা তঁােক বলেব, হ মূসা ! আমােদর জন  সাফায়াত কrন, ”িতিন 
utের বলেবন, iয়া নাফিস, iয়া নাফসী, ”7 

ঈসা মসীেহর umেতরা তঁােক বলেব, হ ঈসা মসীh  ! আমােদর জন  সাফায়াত কrন, 
”িতিন utের বলেবন, iয়া নাফিস, iয়া নাফসী,  

হজরত মাহাmেদর umেতরা তঁােক বলেব, হ মুহাmদ (দঃ)! আমােদর জন  সাফায়াত 
কrন, ”িতিন utের বলেবন, iয়া umিত, iয়া umিত। 

 eরকম িব াস o কািহনী বারবার েন েন utর আি কার (eমনিক বাংলােদেশo) 
মুসলমানেদর মেন ei ধারণা হেয়েছ য, কয়ামেতর িদেন হজরত মুহাmদ (দঃ) aবশ i তঁােদর 
জন  সাফায়াত করেবন। তাi, আমরা আবারo কারআন থেক িবশদ আেলাচনা কের দখেবা য, 
আসেলi সারা dিনয়ার pচিলত iসলাম ধেম মুসলমানরা িব াস কেরন য, কয়ামেতর িদেন 
হজরত মুহাmদ (দঃ) তােদর পেk সাফায়াত করেবন, কারআন থেক তােদর ei িব ােসর 
সমথেন কােনা pমাণ আেছ িক?  

কারআেনর িশkা aনসুাের কয়ামেতর িদেন সাফায়াত সmেক বণনা 

কারআেন আমরা দিখ য, িkয়া পদ “িতিন সাফায়াত কেরন” (শাফা'আ )। সাফায়া ei 
মূল শb থেক য িkয়া o িবেশষ  পদ রেয়েছ, তা সব িমিলেয় গাটা কারআন শরীেফ আlাh ক 
বুঝােত 26 বার ব বহার করা হেয়েছ।8 কবল 1িট আয়াত ছাড়া -কারণ, ei আয়াতিট আিম 
িবেশষভােব আলাদা কের দখেবা- ei আয়াতgেলােক sাভািবকfv‡e 3িট দেল ভাগ করা যায়। 
আমরা eখন pিতিট আয়াত িবশদভােব দখেবা। pেয়াজন aনুসাের ei আয়াতgেলা ব াখ া করার 
জন  eর সােথ জিড়ত pস o আমরা ব াখ া কের দখেবা।  

1. মিূত বা দব- দবী সাফায়াত করেত পারেব না। 

                                                 
7 eখােন sরণ করা  যেত পাের ei কথা সূরা আল-আরােফর 7:148-156 আয়ােতর বিণত বkেব র িবেরািধতা করেছ। কারণ, 
সখােন বলা হেয়িছল, মুসা িনেজর o তঁার লাকেদর জন  মুনাজাত কের বেলেছন,“আমািদগেক kমা কেরা o আমািদেগর pিত 

দয়া কেরা।’  
8 ei “শাফায়া” শb থেক udূত শb ‘সুপািরশ’ সূরা 4:85 আয়ােত 4 বার o সূরা 89:3 আয়ােত 1 বার ব বহার করা হেয়েছ। 
িকন' কােনা সমেয়i oi আয়াতgেলােত আlাহর সােথ শাফায়ােতর সmক আেছ eকথা বলা হয়িন 
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pাথিমক যুেগর মkী সূরা আল-মুদািcর (বstাcািদত ব িk) 74:48 আয়ােত বলা হেয়েছ, 
(eখােন 2 বার িবেশষ rেপ ব বহার করা হেয়েছ) 

“তখন সপুািরশকারীিদেগর সপুািরশ uহািদেগর কােনা কােজ আিসেব না। 

মধ  যুেগর মkী সূরা iয়ািসন (ব বেcদক শb) 36:23 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“দয়াময় আlাh আমােক kিতgs কিরেত চািহেল uহািদেগর সুপািরশ আমার কােনা কােজ 
আিসেব না eবং uহারা আমােক udারo কিরেত পািরেব না।।” 

মধ  যুেগর মkী সূরা rম ( রাম সাmাজ ) 30:13 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“uহািদেগর দব- দবীgিল uহািদেগর সুপািরশ কিরেব না eবং uহারাi uহািদেগর দব-
দবীgিলেক Asীকার কিরেব।” 

মধ  যুেগর মkী সূরা আল- য়ারা (কিবগণ)26:100-101 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“পিরণােম, আমািদেগর কােনা পািরশকারী নাi; eবং কােনা সhদয় বnুo নাi।” 

শষ যুেগর মkী সূরা আল-আরাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 7:53 আয়ােত 
(eকবার িkয়া পদ o eকবার িবেশষ পদrেপ ব বহার করা হেয়েছ) বলা হেয়েছ,  

 “তাহারা িক ধু uহার পিরণােমর pতীkা কের যিদন uহার পিরণাম pকাশ পাiেব যিদন 
uহার পিরণাম pকাশ পাiেব সিদন যাহারা পূেব uহার কথা ভুিলয়া িগয়ািছল তাহারা বিলেব, 
‘আমািদেগর pিতপালেকর রাসূলগণ তা সত বাণী আিনয়ািছল, আমািদেগর িক eমন কােনা 
সুপািরশকারী আেছ য আমািদেগর জন  সুপািরশ কিরেব-।” (eখােন pস  aনুসাের eর aথ 
হেc, “eখন আমােদর সুপািরশ করার জন  আমােদর িমেথ  দবতারা কাথায় রেয়েছ।” 

শষ যুেগর মkী সূরা মুিমন (িব াসী) 40:18 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“পিরনােম আমািদেগর জন  কােনা সুপািরশকারী নাi। eবং কােনা সhদয় বnু নাi।” 
জািলমিদেগর জন  কােনা anরংগ বnু নাi, যাহার পািরশ gাহ  হiেব eমন কােনা 
সুপািরশকারী নাi।” 

শষ যুেগর মkী সূরা আল-আনআম (গবাদী প ) 6:94 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ তামরা যাহািদগেক তামািদেগর ব াপাের শিরক কিরেত সi সুপািরশকারীগণেকo 
(িমেথ ) তামািদেগর সিহত আিম দিখেতিছ না;” 

2 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা বাকারা (গাভী) 2:48 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ তামরা সiিদনেক ভয় কেরা, যিদন কহ কাহারo কােনা কােজ আিসেব না eবং 
কাহারo সুপািরশ gহণ হiেব না eবং কাহারo িনকট থেক kিতপরূণ গিৃহত হiেব না eবং 
তাহারা কােনা pকার সাহায  পাiেব না। 
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2 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা বাকারা (গাভী) 2:123 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “eবং তামরা সiিদনেক ভয় কেরা, যিদন কহ কাহারo কােনা uপকাের আিসেব না, 
eবং কাহারo িনকট হেত কােনা kিতপরূণ গৃিহত হiেব না, eবং কােনা সপুািরশ কাহারo পেk 
লাভজনক হiেব না eবং তাহারা কােনা সাহায o পােব না।” 

2 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা বাকারা (গাভী) 2:254 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ সi িদন আসবার পুেব - য িদন kয়-িবkয়, বnুt eবং সপুািরশ থািকেব না।” 

2. সাফায়াত করার aিধকার কবলমাt আlাh র হােত আেছ 
শষ যুেগর মkী সূরা আল-যুমার (মানুেষর দল) 39:43-44 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “তেব িক uহারা আlাh ব িতত aপরেক সুপািরশ ধিরয়ােছ? বেলা, ‘uহািদেগর কােনা 
kমতা না থািকেলo eবং uহারা না বুিঝেলo?’ বেলা,’সকল সুপািরশ আlাh রi eখিতয়াের,’।” 

শষ যুেগর মkী সূরা আল-আনআম (গবাদী প ) 6:70 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “iহা (সত ) dারা তুিম তাহািদগেক uপেদশ দাo, যাহােত কহ িনজ কৃতকেমর জন  ংস 
না হয়, যখন আlাh ব িতত তাহার কােনা aিভভাবক o সুপািরশকারী থািকেব না eবং িবিনমেয় 
সবিকছু িদেলo তাহা গৃিহত হiেব না।” 

শষ যুেগর মkী সূরা আল-আনআম (গবাদী প ) 6:51 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “তুিম iহা dারা তাহািদগেক সতক কিরয়া দাo যাহারা ভয় কের য, তাহািদগেক তাহািদেগর 
pিতপালেকর িনকট সমেবত করা হiেব eমন aবsায় য, িতিন ব িতত তাহািদেগর কােনা 
aিভভাবক বা সুপািরশকারী থািকেব না; হয়ত তাহারা সাবধান হiেব।”   

মধ  যুেগর মkী সূরা আল-সাজদা ( pিণপাত) 32:4 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “িতিন ব িতত তামািদেগর কােনা aিভভাবক নাi eবং সাহায কারীo নাi; তবু িক তামরা 
uপেদশ gহণ কিরেব না?” 

3. কবলমাt আlাh র aনমুিতkেমi সাফায়াত করা যােব। 
pাথিমক যুেগর মkী সূরা আল- নাজম (নkt) 53:26 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আকােশ কত ফেরশতা রিহয়ােছ! uহািদেগর কােনা সপুািরশ ফলpস ুহiেব না, যতkণ 
আlাh যাহােক icা eবং যাহার pিত সnt  তাহােক aনমুিত না দন।” 

pাথিমক যুেগর মkী সূরা সাবা ( দশ িবেশষ) 34:23 আয়ােত বলা হেয়েছ,  
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 “যাহােক aনুমিত দoয়া হয় স ব িতত আlাh র িনকট কাহারo সপুািরশ ফলpসু হiেব 
না।” 

pাথিমক যুেগর মkী সূরা আল-আিmয়া (আlাh র সংবাদবাহক গণ) 21:28 আয়ােত বলা 
হেয়েছ,  

 “তাহারা পািরশ কের ধ ুuহািদেগর জন  যাহািদেগর pিত িতিন সnt  eবং তাহারা তঁাহার 
ভেয় ভীত-সnts।” 

মধ  যুেগর মkী সূরা মিরয়ম (eক ধািমকা মিহলার নাম) 99:87 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ য দয়ামেয়র িনকট pিতrিত gহণ কিরয়ােছ, স ব িতত aন  কাহারo সুপািরশ কিরবার 
kমতা থািকেব না।” 

 মধ  যুেগর মkী সূরা তাহা (ব বেcদক শb) 20:109 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“দয়াময় যাহােক aনমুিত িদেবন o যাহার কথা িতিন পসn কিরেবন স ব িতত কাহারo 
সপুািরশ সiিদন কােনা কােজ আিসেব না।”  

 শষ যুেগর মkী সূরা iuনুস (নবীর নাম) 90:3 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “তঁাহার aনুমিত লাভ না কিরয়া সপুািরশকারী কহ নাi।”  

2 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা বাকারা (গাভী) 2:255 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আকাশ o পৃিথবীেত যাহা িকছু আেছ সমsi তঁাহার। স ক য তাঁহার aনমুিত ব িতত 
তাঁহার িনকট সপুািরশ কিরেব? ” 

*** ei চারিট আয়াত s ভােব দখােc য, আlাh র aনুমিত ছাড়া কui সাফায়াত 
করেত পারেবন না। 

4. সত  সmেক সাk দাতারা সাফায়াত করেত পােরন। 
সবেশেষ, আেরকিট আয়াত আমরা দখেবা, য আয়াতিটেক আিম আলাদা বেল মেন কির, 

কারণ, eখােন আেরক ধরেণর লােকর বিশে র কথা বলা হেয়েছ, িযিন সাফায়াত করেত 
পারেবন।  

শষ যুেগর মkী সূরা আল-যুখেরাখ (সুবণ) 43:86 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“আlাh র পিরবেত uহারা যাহািদগেক (িমেথ  দবতা) ডােক, সুপািরেশর kমতা তাহািদেগর 
নাi, তেব যাহারা সত  uপলিb কিরয়া সাk  দয় তাহারা ব িতত।”  

eখােন p  হেc, - ei লাকgেলা ক, যঁারা সত  uপলিb কের সেত র পেk সাk  দন?  
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জনাব iuসুফ আলী ei আয়ােতর ব াখ া কের িটকায় িলেখেছন, aেনক তাফসীরকারক ei 
আয়ােতর ব াখ া কের িলেখেছন, aেনক রাসূল যারা iি ল শরীেফর িমল সmেক pচার কেরেছন, 
eখােন তঁােদর কথাi বলা হেয়েছ। aন রা, িবেশষভােব iuসুফ আলী িনেজo মেন কেরেছন য, 
eখােন হজরত মাহাmেদর কথাi বলা হেয়েছ। 

ei আয়ােত িবেশষভােব কারo কথা বলা হয়িন। eকজন কবল ei p  করেত পােরন, 
eখােন িক হজরত ibািহম (আঃ)-eর কথা বলা হেয়েছ? eখােন িক হজরত মাহাmেদর কথা বলা 
হেয়েছ? না-িক eখােন ঈসা মসীেহর কথা বলা হেয়েছ? ঈসা মসীh  হেcন eকমাt নবী, িযিন 
িনেজর সmেক দাবী কেরেছন, “আিম - সত ।” িকnt শেষ আমরা বিল য, আমরা জািন না। 
িবেশষভােব কারo কথা আমােদর বলা হয়িন।  

সারকথা হেলা ei য, িতিন সাফায়াত করেবন” eখান থেক 11িট আয়ােতর মেধ  13 বার 
ব বহার করা হেয়েছ য, ei কথা বাকার মেতা aথহীন িচnা করা হেব যিদ কu ভােব য, 
কয়ামেতর িদেন মৃত মূিতরা সাফায়াত করেত পারেব। তৃতীয়ত, ক সাফায়াত করেত পারেব, ei 

িবষয়িট আটিট আয়ােত আেলাচনা করা হেয়েছ,  

ক) আlাh র aনুমিত ছাড়া কােনা ব িk, eমনিক ফেরsরাo সাফায়াত করেত পারেব না।  

খ) যারা আlাh র মেনানীত তঁারা আlাh র পেk সাফায়াত করেত পারেবন। 

গ) িযিন সেত র পেk সাk  দন, কবল িতিন সাফায়াত করেত পারেবন। 

5. যিদo সাফায়াত শbিট ei আয়াতgেলােত uেlখ করা হয়িন, তব ুei 
িবষেয় uেlিখত aন ান  আয়াতgেলা eখােন দoয়া হেলা। 

oপের uেlিখত eকi িশkা িকnt িবিভn শেb আেরক pকাশ ভংগীেত কারআেন দoয়া 
হেয়েছ। 

pাথিমক যুেগর মkী সূরা আল-iনিফতর (িবে ারণ) 82:19 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ সiিদন eেকর aপেরর জন  িকছ ুকিরবার সামথ থািকেব না eবং সi িদন সমs কতৃt 
হiেব আlাh র।” 

pাথিমক যুেগর মkী সূরা আল-নাবা (সংবাদ) 78:37-38 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“- তাঁহার িনকট আেবদন-িনেবদেনর শিk তাহািদেগর থািকেব না। সi িদন rh  o 
ফেরশতাগণ সিরবdভােব দঁাড়াiেব; দয়াময় যাহােক aনমুিত িদেবন স ব িতত aেন রা কথা 

বিলেব না eবং স যথাথ বিলেব।”  

শষ যুেগর মkী সূরা আল-আন আম ( গবাদী প ) 6:164 আয়ােত বলা হেয়েছ,  
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“-pেত েক sীয় কৃতকেমর জন  দায়ী eবং কহ aন  কাহারo ভার বহন কিরেব না। 
aতঃপর তামািদেগর pত াবতন তামািদেগর pিতপালেকর িনকেটi, তৎপর য িবষেয় তামরা 
মতাnর ঘটাiযািছেল তাহা িতিন তামািদগেক aবিহত কিরেবন।” *** 

*** আমরা 6-7 পৃ ায় দেখিছ য, গাঢ় akের লখা aংশgেলা aন ান  আেরা চারিট সূরা 
যমন, 17:15, 35:18, 39:7 eবং 53:38 আয়ােত পাoয়া যায়,  

aন  লাকেদর জন  মানাজাত করেত আlাh য সব নবীেদরেক hকমু 
িদেয়েছন 

কারআেন aেনক আয়াত রেয়েছ, যখােন aন  লাকেদর জন  মানাজাত করেত বা তােদর 
জন  kমা pাথনা করেত নবীেদর hকুম দoয়া হেয়েছ। eসব নবীেদর কী hকুম দoয়া হেয়িছল, 
তা আমরা লk  করেবাঃ 

1. হজরত মুহাmদ (দঃ) ক বলা কথাgেলা িনেm uেlখ করা হেলাঃ 

 1 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা মুহাmদ (নবীর নাম) 47:19 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “সুতরাং, জািনয়া রােখা, আlাh ব িতত aন  কােনা iলাহ নাi, kমা pাথনা কেরা, তামার 
trিট (জাn িবকা ) eবং মিুমন নর-নারীিদেগর trিটর জন ।” 

2. িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা আিল iমরান (iমরােনর সnানগণ) 3:159 আয়ােত 
eখােন হজরত মুহাmদ (দঃ) ক ohেদর যুেd aংশgহণকারী সন েদর সmেক বলা হেয়েছ,  

“- তুিম তাহািদগেক kমা কেরা o তাহােদর জন  kমা pাথনা কেরা।” 

4-5 িহজরী থেক নািজল হoয়া মাদািন সূরা আল-মুনািফকুন (aিব াসীগণ) 63:5 আয়ােত 
ভ েদর যারা িব াসী হoয়ার ভান কেরিছল, তােদর কথা বলা হেয়েছ,  

 “যখন uহািদগেক বলা হয়, ‘ তামরা আiস, আlাh র রাসলূ তামািদেগর জন  kমা pাথনা 
কিরেবন।’ তখন তাহারা মাথা িফরাiয়া লয়-।” 

5-6 িহজরী থেক নািজল হoয়া মাদািন সূরা আল-িনসা (নারী) 4:64 আয়ােত সi সব ভ  
লাকেদর সmেক বলা হেয়েছ, যারা তঁার কােছ আসেত Asীকার কের, eখােন বলা হেয়েছ,  

 “যখন তাহারা িনেজেদর pিত জুলুম কের, তখন তাহারা তামার িনকেট আিসেল o আlাh র 
kমা pাথনা কিরেল eবং রাসলূo তাহােদর জন  kমা চািহেল তাহারা আlাh ক পরম kমাশীল 
o দয়ালুrেপ পাiেব। ” 



 402

5-6 িহজরী থেক নািজল হoয়া মাদািন সূরা আল-নূর ( জ ািত) 24:62 আয়ােত যারা কােনা 
সমি গত ব াপাের রাসুেলর সােথ eকমত হেয়েছন, তঁােদর সmেক বলা হেয়েছ,, তারা কােনা 
কােজর ব াপাের বাiের যাoয়ার জন  aনুমিত চাiেল তােদরেক aনুমিত িদেত বলা হেয়েছ,  

“- তাহারা তাহািদেগর কােনা কােজ বািহের যাবার জন  তামার aনুমিত চািহেল 
তাহিদেগর মেধ  যাহািদগেক icা তুিম aনুমিত িদo eবং তাহািদেগর জন  আlাh র িনকট kমা 
pাথনা কিরo।” 

8 িহজরী থেক নািজল হoয়া মাদািন সূরা আল-মুমতািহনা (পিরkীত) 60:12 আয়ােত 
মুমলমান হেত আgহী eকজন মিহলার কথা বলা হেয়েছ। ei আয়াতgেলােত বলা হেয়েছ,  

 “ হ নবী! মুিমন নারীগণ যখন তামার কােছ আিসয়া বায়াত পেড়- তখন তাহােদর বায়াত 
gহণ কিরo eবং তাহািদেগর জন  আlাh র কােছ pাথনা কিরo।” 

9 িহজরী থেক নািজল হoয়া মাদািন সূরা আল-তাoবা (aনুেশাচনা) 9:103 আয়ােত আরেবর 
মrভূিম সmেক বলা হেয়েছ,  

 “uহািদেগর সmদ হiেত ‘সাদাকা’ gহণ কিরেব, - তুিম uহািদগেক দায়া কিরেব। 
তামার দায়া uহািদেগর জন  wPË-sিsকর| ” 

 pথম দৃি েত মেন হেত পাের য, হজরত মুহাmদ (দঃ) য সাফায়াত করেবন, ei িশkা 
eখােন সমথন করা হেয়েছ। িকnt eর আেগ য-কথা বলা হেয়েছ, কয়ামেতর িদেন ei সাফায়াত 
কােনা িকছুi করেত পারেব না। আর িdতীয়তঃ কারআন আমােদর বেল য, aন ান  নবীেদরo 

eভােব দায়া করেত বলা হেয়িছল। 

2. হজরত নহূেক তঁার পিববার o লাকেদর পাশাপািশ তঁার িনেজর জন o দায়া কেরিছেলন। 
pাথিমক যুেগর মkী সূরা নূহ (নবীর নাম) 79:2-4, 7-10 আয়ােত তঁার pচােরর কথা বলা 
হেয়েছ,  

 স (নূহ) বিলয়ািছল, ‘ হ আমার সmpদায়! আিম তা তামািদেগর জন  s  সতককারী। 
ei িবষেয় য তামরা আlাh র iবাদত কেরা, তঁাহােক ভয় কেরা eবং আমার আনুগত  কেরা; 
িতিন তামািদেগর পাপ kমা কিরেবন-’ 

স বিলয়ািছল, “ হ আমার pিতপালক! আিম যখনi uহািদগেক আhান কির যাহােত তুিম 
uহািদগেক kমা কেরা, uহারা কােন আ ুিল দয়, - আর আিম বিলয়ািছ,’ তামািদেগর 
pিতপালেকর kমা pাথনা কেরা, িতিন তা মহা kমাশীল,’” 

eকi সূরার 28 আয়ােত আমরা পিড়,  

 “ হ আমার pিতপালক! তুিম kমা কেরা আমােক, আমার িপতামাতােক eবং যাহারা মুিমন 
হiয়া আমার গৃেহ pেবশ কের তাহািদগেক eবং মুিমন পুরষ o মুিমন নারীিদগেক--।” 
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3. হজরত ibািহম aন েদর ছাড়াo িনেজর জন  দায়া কেরেছন, শষ যুেগর মkী সূরা ibািহম 
(নবীর নাম) 94:41 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “[ibািহম বলেলন] হ আমােদর pিতপালক! যi িদন িহসাব হiেব সi িদন আমােক, 
আমার িপতামাতােক eবং মুিমনগণেক kমা কিরo।”  

মধ  যুেগর মkী সূরা আল- য়ারা (কিবগণ) 26:86 আয়ােত হজরত ibািহেমর দায়ার িবষেয় 
বলা হেয়েছ,  

 “আর আমার িপতােক kমা কেরা িতিন তা পথ িদেগর ( আল-যাlীন א) শািমল 
িছেলন।”  

9 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা 9:111-114 আয়ােত পরবতীকােল pকািশত হেয়েছ য, 
িব াস সmেক জানার পর ঘিন  আtীয়রা তা gহণ করেত Asীকার করেল, তােদর জন  দায়া 
করেত িনেষধ করা হেযেছ। 

শষ যুেগর মkী সূরা হূদ (নবীর নাম) 91:74 আয়ােত আমােদর বলা হেয়েছ, িনেজর লাক 
ছাড়াo হজরত ibািহম (আঃ) eমনিক aন  eক নবী-তঁার ভাiেপা হজরত লুত (আঃ)-eর 
লাকেদর জন  দায়া কেরেছন।  

 “aতঃপর যখন ibািহেমর ভীিত দূরীভূত হiল, eবং তঁাহার িনকট সুসংবাদ আিসল তখন স 
লূেতর সmpদায় সmেn আমার সিহত বাদানবুাদ (iujািদলুনা  ) কিরেত লািগল।” 
(eখােন আরবী য শb ব বহার করা হেয়েছ, তা diজন লােকর মেধ  িববািদর পেk 
aিভেযােগর utর দoয়া বুঝােত ব বহার করা হেয়েছ। আর হািমdlাহ ei শেbর aনুবাদ 
কেরেছন “বাদানুবাদ”)। 

4. হজরত iয়াকবু (আঃ) ক তঁার 10জন ছেলর পাপ kমা করার জন  দায়া করেত বলা 
হেয়েছ,  

 শষ যুেগর মkী সূরা iuসুফ (নবীর নাম) 12:97-98 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “uহারা বিলল, ‘ হ আমােদর িপতা আমািদেগর পােপর (জুনূবানা ) জন  kমা pাথনা 
কrন; আমরা তা aপরাধী (খািt'iন )।’ স বিলল.’ আিম আমার pিতপালেকর 
িনকট তামািদেগর জন  kমা pাথনা কিরব। িতিন তা kমাশীল, পরম দয়ালু।” 

5. শষ যুেগর মkী সূরা আল-আরাফ ( বেহশত o দাযেখর মধ বিত sান) 7:148-956 
আয়ােত সানার বাছুেরর কািহনী o 155 আয়ােত হজরত মূসা (আঃ) কীভােব তঁার লাকেদর জন  
দায়া কেরেছন সi কথা বলা হেয়েছ, িতিন বেলেছন,  

 “- হ আমার pিতপালক! তুিম icা কিরেল পূেবi তা iহািদগেক eবং আমােকo ংস 
কিরেত পািরেত! আমািদেগর মেধ  যাহারা িনেবাধ, তাহারা যাহা কিরয়ােছ সiজন  িক তুিম 
আমািদগেক ংস কিরেব? iহা তা ধু তামার পরীkা, যdারা তুিম যাহােক icা িবপথগামী 
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কেরা eবং যাহােক icা সৎপেথ পিরচািলত কেরা। তুিমi তা আমািদেগর aিভভাবক; সুতরাং, 
আমািদগেক kমা কেরা o আমািদেগর pিত দয়া কেরা eবং kমাশীলেদর মেধ  তুিমi তা 

।” 

িকতাবলু মাকাdেস uেlিখত নবী, aন  লাকেদর জন  যাঁরা দায়া 
কেরিছেলন 

 িকতাবুল মাকাdসo আমােদর বেল য, নবীরা eভােব aন েলাকেদর জন  দায়া কেরেছন,  

1. oপের বিণত কারআেনর আয়ােত হজরত মূসা (আঃ) যভােব দায়া কেরেছন, তoরােতর 
িহজরত িকতােবর 32:31-32 আয়ােতo সভােব eকi দায়ার কথা বলা হেয়েছ,  

 “পের মূসা মাবুেদর কােছ িফিরয়া িগয়া বলেলন, হায় হায়, ei লােকরা কিবরা পাp  
কিরয়ােছ, িনেজেদর পূজার জন  সানার মূিত তির বানাiয়ােছ। আহা! eখন uহােদর পাp  মাফ 
কেরা-; আর যিদ না কেরা, তেব আিম আরজ কিরেতিছ, তামার িলিখত িকতাব হiেত আমার 
নাম কািটয়া ফেলা।” 

2. হজরত দািনেয়ল (আঃ) eভােব দায়া কেরেছন,  

 “ হ pভু, ন, হ pভু মাফ কেরা! হ pভু, মেনােযাগ দাo o কাজ কেরা, দির কিরo না; 
হ আমার আlাh , তামার িনেজর খািতের কাজ কেরা, কননা তামার নগর o তামার লােকরা 
তামার নােমi পিরিচত।” (দািনেয়ল 9:19-20) 

3. হজরত আেমাষ (আঃ) তঁার লাকেদর জন  দায়া কের বেলেছন,  

“--আিম বললাম, হ pভু মাবুদ, আরজ কির, মাফ কেরা! iয়াকুব (জািত) িকrেপ uেঠ 
দঁাড়ােব? কারণ স তা খুবi ছাট।” (আেমাষ 7:2)  

4. যঁারা হজরত আiয়ুেবর (আঃ) িবrেd পাপ করার aিভেযাগ কেরিছল, িতিন তােদর জন o 
দায়া কেরেছন।  

 “আiয়ুবেক ei কথাgেলা বলার পর মাবুদ তমনীয় iিলফসেক বলেলন, ‘ তামার pিত o 
তামার di বnুর pিত আমার গজেবর আgন jেল uেঠেছ, কারণ, আমার বাnা আiয়ুব যrপ 

বেলেছ, তামরা আমার িবষেয় তমিন সিঠক কথা বলিন। e’জন , তামরা সাতিট ষঁাড় o 
সাতিট ভড়া িনেয় আমার বাnা আiয়ুেবর কােছ িগেয় িনেজেদর জন  হামেকারবানী কেরা। 
আর আমার বাnা আiয়বু তামােদর জন  দায়া করেব; কারণ, আিম তার দায়া কবলু করেবা; 
তা না হ’ ল আিম তামােদর বাকামী aনযুায়ী শািs দেবা; - আর মাবুদ আiয়ুেবর দায়া 
কবুল করেলন।” (আiয়ুব 42:7-9) 

5.  হজরত পৗল তঁার ihদী ভাiেদর জন  দায়া কেরেছন,  
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 “ভাiেয়রা, আমার anেরর নকিনয়ত eবং তােদর জন  আlাh র কােছ িমনিত ei, যন 
তাহােদর নাজাত হয়।” ( রামীয় 10:1)  

হজরত পৗেলর aনুভূিত আর দায়ার গভীরতা ei কথাgেলার মধ  িদেয় বুঝা যায়,  

 “আমার hদেয় খুব dঃখ o সব সমেয় যntণা হেc। কারণ, আমার ভাiেদর জন , যারা 
দেহর িদক িদেয় আমার sজাতীয় তােদর জন , আিমi যন মসীh  থেক পথৃক থেক aিভশp 

হi, eমন কামনা করেত পারতাম। কারণ, তারা iসরাiলীয়।” ( রামীয় 9:2-4) 

 6.  িকতাবুল মাকাdেসo হজরত iয়ারিময়া (আঃ) কo আlাh শেষ আর কারo জন  দায়া 
করেত িনেষধ কেরেছন,  

 “e’জন , তিুম ei জািতর জন  দায়া কেরা না, তােদর জন  আমার কােছ ফিরয়াদ o দায়া 
পশ কেরা না, aনুেরাধo কেরা না; কারণ আিম তামার কথা নেবা না। তারা iহূদার নগের-

নগের o জrসােলেমর সড়েক-সড়েক যা করেছ, তা িক তুিম দখেছা না? - aন  দবতােদর 
uেdেশ  পানীয় নজরানা পশ করার জন  iহা কের, যােত e’ভােব তারা আমােক aসnt  
কের।” iয়ারিময়া 7:16-18  

কারআন o িকতাবুল মাকাdস থেক ei আয়ােতর aংশgেলা পরীkা কের, আমরা দখেত 
পাi য, eখােন uেlিখত সবgেলা আয়ােতi জীিবত নবীেদরেক তঁােদর সং েশ থাকা জীিবত 
umতেদর জন  দায়া করার কথা বলা হেয়েছ। আমরা গাটা কারআেনর মেধ  eমন eকিট 
আয়াতo খঁুেজ পাi না, যখােন pিতjা করা হেয়েছ য, হজরত নূহ থেক হজরত মুহাmদ (দঃ) 
পযn eঁেদর মধ  থেক কােনা eকজন নবীেক কয়ামেতর িদেন সাফায়াত করার aনুমিত দoয়া 
হেয়েছ। আর তাi e সmেক তথ  পাoয়ার সmাব  uৎস খঁুেজ বর করার জন  আমােদর কবল 
হািদসgেলা খঁুেজ দখার বাকী রেয়েছ। 

হািদস aনসুাের কয়ামেতর িদেন সাফায়াত 
 আিম যখন িসdাn িনেয়িছলাম য, আিম ei িবষেয় জানার জন  হািদসgেলা খঁুেজ দখেবা, 

আর িঠক সi সমেয়i আল-নাoয়াবীর 40িট হািদস বiেয়র eকিট aনুিলিপ আিম eকিট বiেয়র 
দাকােন খঁুেজ পাi। সখােন, আিম ভেবিছলাম, ei বiটা আমার কাজেক সহজ করেব। যিদ 
কােনা হািদেস “সাফায়াত” সmেক কােনা আয়াত থােক, তেব ei pখ াত হািদস সংকলন বiেয় 

কমপেk eকিট হািদেস aবশ i থাকেব। িকnt আিম aবাক হলাম, যখন দখলাম য, e সmেক 
eকিট হািদসo নi- eমনিক eকিট ছাট হািদসo নi! 

“িডkনারী aব iসলাম” নামক aিভধােন “সাফায়াত” িশেরানােম, িট. িপ িহuেজস ei 
িবষেয় 214 পৃ ায় িলেখেছন,  

হজরত মাহাmেদর বkব  হািদেস eভােব বলা হেয়েছ: 
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“ কয়ামেতর সi িদেন আমার সাফায়াত লােভর সmাবনা সi লােকর সবেচেয় বশী হেব, 
য কােনা ভnামী না কের িনেজর hদয় থেক বলেব, ‘আlাh ছাড়া আর কােনা মাবুদ নi।’”  

“আিম সসব লােকর জন  সাফায়াত করেবা, যারা কিবরা gনাহর মেতা বড় পাপ কেরেছ।” 

 “িবচােরর িদেন িতন ধরেনর লাক সাফায়াত করেবন, নবী, jানী o শহীদ।” িমসকাত, 
িকতাব 18 aধ ায় 12 

 “সারা-i-মাoয়ািয়ফ” বiেয়র লখক 588 পৃ ায় িলেখেছন, সুnীেদর মত aনুসাের, যারা 
বড় পাপ (আহলা - i-কিবর) কিবরা gনাহ কেরেছন, তারা যােত পােপর শািs হেত রহাi পায়, 
eজন  হজরত মুহাmদ (দঃ) িবেশষভােব তােদর জন  সাফায়াত করেবন। কারণ, হজরত মুহাmদ 
(দঃ) িনেজi বেলেছন, “যারা কিবরা gনাহর মেতা বড় পাপ বা কিবরা gনাহ কেরেছ, আ◌ািম 
তােদর জন  সাফায়াত করেবা। িকnt মুতািজলা-iসলােমর যুিkবাদী সmpদায়- তােদর মত 
aনুসাের, হজরত মাহাmেদর সাফায়াত করেল তােদর ছoয়াব বাড়েব ei কথা িঠক, িকnt িতিন 
তােদর পােপর শািs থেক রহাi কের িদেত পারেবন না। কারণ, কারআেন সূরা বাকারা 
(গাভী) 2:48 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “ তামরা সi িদনেক ভয় কেরা, যিদন কহ কাহারo কােনা কােজ আিসেব না eবং 
কাহারo িনকট হiেত kিতপূরণ গিৃহত হiেব না eবং তাহারা কােনা pকার সাহায  পাiেব না! 
(আমরা oপের 1 নং তািলকায় ei আয়াতিট দেখিছ।) 

আিম কারআেনর বলায় িনজs aধ য়ন যভােব কেরিছ, সভােব হািদেসর বলায় তা কিরিন। 
িকnt সার কথা থেক eিট s  য, ei িবষেয় য হািদস আেছ তা খুবi কম o িবপরীত কথায় 
ভরা। আর কয়ামেতর িদেন হজরত মাহাmেদর সাফায়াত করা সmেক eখােন eেতা কম কথা 
বলা হেয়েছ য, িহজরীর িdতীয় শতাbী থেক মুতািজলা সমpদােয়র লােকরা সুিনি তভােব 
বেলন য, পাপেক pিতেরাধ করার জন  হজরত মুহাmদ (দঃ) কােনা ধরেণর সাফায়াত করেবন 
না।  

ei িশkা খঁুেজ পাoয়ার জন  য কােনা লাকেক মুতািজলা সমpদােয়র পযn পছন িফের 
দখেত হেব না। oয়াহাবী সমpদােয়র pধান মুহাmদ iবেন আbলু oয়াহাব a াদশ শতাbীর 
শেষর িদেক “িদ বুক aব iনিফিনিট” নােম eকিট বi িলেখিছেলন। ei বiেয় “িতিন সাধারণ 

ভােব লাকেদর মেত pচিলত িব াস যমন পীর o পরেহজগার লাকেদর kমতা, eসব িব ােসর 
aনুশীলন যমন, আoিলয়া, পীরেক সজদা করা, পীেরর দরগাহ সজদা করা, পীর o নবীেদর 
সাফায়াত করার kমতা আেছ তা িব াস করা, আসেল pচিলত ধেমর oপরi িতিন আগােগাড়া 
আkমণ কেরেছন।” 9 

                                                 
9 রহমান, iসলাম, oপের uেlিখত িকতাব ,পৃ া 197 
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aিত সমpিত ‘সাফায়াত’ সmেক iসলােম িব াস সmেক eকিট আধুিনক বkব  “িদ 
মুসিলম oয়াl লীগ জানাল” ম- জুন 1983, সংখ ায় তুেল ধরা হেয়েছ। “iসলািমক কনেসp 
aব গড en pেফট” বiেয়, শখ জামাল আল-বাnা িলেখেছন,  

‘iসলাম ধেম নবীরা মানুষ িছেলন ei ধারণার oপর জার িদেয়েছ-। সুতরাং, য কােনা 
ধরেণর মধ sতা iসলােম aনেুমাদন করা হয়িন বা sীকার করা হয়িন। নবীরা কবল আlাh র 
pিতিনধী। যিদ কu পাপ কের, তেব তার পাপ িতিন kমা করেত পােরন না, বা তােক পােপর 
শািs থেক রহাi কের িদেত পােরন না। তাঁরা aন  কােনা ব িkর পেk আlাh র কােছ 
সাফায়াত করেত পােরন না। কননা, ei ধরেণর সাফায়ােতর কােনা ধারণা থাকার কথা 
iসলাম sীকার কের না।”10  

শখ আল-বাnার বkেব র সমথেন eবং oয়াহািবেদর িব াস সমধেন ei dেটা হািদস আেরা 
জারােলাভােব হজরত মাহাmেদর সাফায়ােতর ধারণার িবপেk aবsান িনেয়েছ। pথম হািদসিট 

ঈমাম বাখারী, টিsমিনজ বiেয়র 30 aধ ােয় “কিsং লট টু সলভ pবেলম” ei িশেরানােম, 
“হজরত oসমান নােম eকজন দৃড় িব াসীর কথা বলা হেয়েছ, িযিন মkা থেক িহজরত কের 
মিদনায় িগেয়িছেলন। eর িকছুিদন পেরi িতিন aসুs হেয় পেড়ন o iেnকাল কেরন। হজরত 
মুহাmদ (দঃ) তখিন তঁার বািড়েত যান eবং েনন য, om -eল- আলা নােম eক মিহলা িযিন 
হজরত oসমােনর aসুsতার সমেয় সবাযt কেরিছেলন, িতিন তঁার বুেকর oপের পেড় থেক 
কঁেদ কঁেদ বলিছেলন, “আlাh র দয়া তামার সােখ আেছ। আিম তামার পেk সাkী িদিc, 

আlাh তামার pিত দয়ালু িছেলন।” 

হজরত মুহাmদ (দঃ) তঁার কােছ জানেত চাiেলন, িতিন কীভােব eটা জানেলন, আর যখন সi 
মিহলা sীকার করেলন য িতিন জােনন না, তখন িতিন বলেলন,  

‘oসমান eখন মৃত, আর আিম সi সুিনিদ  আlাh র কােছ কবল তার জন  ম ল কামনা 
করেত পাির। িকnt আlাh র কসম, (যিদo) আিম আlাh র রাসূল, (eমনিক) আিম িনেজo জািন 
না য, আlাh তার pিত কমন আচরণ করেবন।”  

িdতীয় হািদসিট আতহার হােসন রিচত “pেফট হজরত মুহাmদ en িহজ িমশন” (1967) 
নামক বiেয়র 128 পৃ ায় লখক িলেখেছন,  

হজরত মুহাmদ (দঃ) বেলেছন,  

“ হ কুরাiশ গােtর লাকরা eর পের যা ঘটেছ তার জন  সাবধান হo। আিম  
তামােক আlাh র দoয়া শািs থেক রkা করেত পারেবা না। 
হ বিন আb মাnাফ- আিম তামােদরo রkা করেত পারেবা না 
হ সুিফয়া, নবীর চািচ, আিম তামােক সাহায  করেত পারেবা না,  

                                                 
10 The Muslim World League Journal, Volume 10, No 8, p 9. 



 408

হ ফািতমা, মাহাmেদর মেয়, eমনিক আিম তামােক রkা করেত পারেবা না। ” 

ঈমাম বাখারী o ঈমাম মুসিলম oপের uেlিখত হািদসিট বণনা কেরেছন। 

 eকজন লাক কী বলেত পাের? যিদ হজরত মুহাmদ (দঃ) eকজন মুসলমান umেতর জন  
সাফায়াত করেত পােরন না, িযিন হজরত মুহাmদ (দঃ) ক aনুসরণ করার জন  বািড়-ঘর o 
পিরবার ত াগ কেরেছন, আর তঁার িনেজর িব াসী মেয়েক িযিন রkা করেত পােরন না, তেব আর 
ক বািক থােক? আর কােক িতিন রkা করেত পারেবন? 

শেষ আমরা ei িসdােn পৗছেত পাির, কারআন বা হািদেস eমন কােনা pমাণ নi, যার 
dারা oপের বলা কািহনী যখােন হজরত মুহাmদ (দঃ) বলেবন, iয়া umুি◌ত iয়া umুি◌ত, ei 
কথা সত । বরং কারআেন বলা হেয়েছ, aন েদর জন  সাফায়াত করার বদেল নবীরাi আlাh র 
নকট লােভর uপায় খুঁজেবন। 1 িহজরীেত নািজল হoয়া সূরা বিন- iসরাiল (iসরাiেলর 

সnানগণ) 17:57 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “uহারা যাহািদগেক ( ফেরশতা o নবী) আhান কের তাহারাi তা তাহািদেগর 
pিতপালেকর নকট  লােভর uপায় aনুসnান কের য তাহািদেগর মেধ  ক কত িনকটতর 
হiেত পাের, তাঁহার দয়া pত াশা কের o তাঁহার শািsেক ভয় কের।” 

eকজন মুসলমান আশা কেরন য, হজরত মুহাmদ (দঃ) িব াসীেদর জন  দায়া করেবন, ei 
রকম আয়াত খুঁেজ বর করার পিরবেত সূরা আল-আহযাব (দলসমূহ) 33:56 আয়ােত বলা 
হেয়েছ, আlাh নবীর pিত aনুgহ কেরন eবং ফেরশতাগণo নবীর জন  aনুgহ pাথনা কের, আর 
িব াসীেদরo hকুম দoয়া হেয়েছ, তারাo যন নবীর জন  o তঁার নাজােতর জন  aনুgহ pাথনা 
কের। eখােন বলা হেয়েছ,  

 “আlাh নবীর pিত aনুgহ কেরন eবং তঁাহার ফেরশতাগণo নবীর জন  aনুgহ pাথনা 
কের। হ মুিমনগণ! তামরাo নবীর জন  aনgুহ pাথনা কেরা - তার নাজােতর জন  pাথনা 
কেরা।” 

ei hকুম দoয়ার কারেণ pিতিট মুসলমান হজরত মাহাmেদর নাম নয়ার সমেয়, তঁার 
নাজােতর জন  দrদ শরীফ পাঠ কেরন। 

 oপের uেlিখত 200 পৃ ার ‘সsা বi’ “prফস aব bিজং” গাটা বiিট জুেড় হজরত 
মাহাmেদর জন  দায়া করার জন  পাঠকেদর uৎসাহ দoয়া হেয়েছ। বhবার হজরত মাহাmেদর 

জন  দায়া করার সােথ য কu দায়া কের তার জন  হজরত মুহাmদ (দঃ) সাফায়াত করেবন ei 
তথ িট eকসােথ জিড়ত করা হেয়েছ। িনেচর uদাহরেণ তা দখােনা হেলা,  

 “ য লাক হজরত মাহাmেদর জন  kবার িদন 100 বার দায়া করেব, তার 80 বছেরর 
পাপ kমা করা হেব।” 
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 “িজবরাiল ফেরশতা বেলেছন, “যিদ কu আপনার (হজরত মুহাmদ (দঃ)) জন  মানাজাত 
কের, তেব তার জন  7000 ফেরশতা দায়া কেরন। আর যার জন  ফেরশতারা দায়া কেরন, 
িতিন বেহেs বাস করেবন।” 

আর হজরত মুহাmদ (দঃ) িনেজo বেলেছন, “আমার জন  যত বশী দায়া করেব, বেহেs 
তুিম তত বশী stী পােব।”11 

যিদo eসব দাবীর সমথেন কারআেন কােনা আয়াত নi, তবু eটা dভাগ জনক য, 
লােকরা e-সব ধারণা িব াস কের, বারবার বেল eবং আশা o িব াস কের য, eসব সিত  হেব। 

pথম মসুলমানেদর মেধ  aন তম diজন সরা মসুলমান 
 সবেশেষ, ei aধ ায় শষ করার আেগ, সবেচেয় পুরােনা o মহান diজন মুসলমান নতার 

মতু র সমেয় তঁােদর আচরণ আমরা লk  করেবা। aেনক বছর ধের iসলািম িশkা লাভ করার 
পের জনস িkসেটনেসন িলেখেছন,  

“iসলাম িনেয় pথম পড়ােশানার সমেয় iসলােমর aেনক মহান লাকেদর মৃতু শয ায় 
তঁােদর িনরাশা o aসহায় aবsার কথা ভেব আিম pা◌ায়i আ য হেয়িছ। 

 “uদহারণ িহেসেব হজরত আবু বকেরর কথা বলা যেত পাের, িতিন িব াসীেদর আিমর বা 
আিমrল মােমিনন িছেলন। তঁার চিরt িছল খঁািট o িতিন eকজন pকৃত মুসলমান িছেলন। 
যিদo তঁার সmেক বলা হয় য, িতিন শষকাল সmেক eেতা ভীত িছেলন eবং eর জন  eেতা 
কেঠার পির ম করেতন য, িতিন হতাশায় দীঘ-িন াস ফলেতন। dেটা হািদস থেক জানা যায় 
য, মৃতু র সমেয় িতিন তঁার মেয় হজরত আেয়শােক বেলিছেলন,  

 “মা, আজেকর িদেন আিম মুk হিc, আর তামােদর ছেড় যািc, যিদ আনn হয়, eিট 
দীঘsায়ী হেব; যিদ dঃখজনক হয়, তেব eিটo কখেনা শষ হেব না।’12 

eখােন িক আপিন dেটা যিদ দেখেছন। iসলােমর কােনা িকছুi ei “যিদ” ক মুেছ িদেত 
পাের না। eমনিক যিদo হজরত আবু বকরেক আিতক (মুk) uপািধ দoয়া হেয়িছল, কারণ, 
হজরত মুহাmদ (দঃ) তঁােক বেলিছেলন য, আপিন দাযেখর আgন থেক মুk।” 

 হজরত oমেরর কথা udৃত কের িট িপ িহuেজস িলেখেছন, “যিদ আিম মুসলমান না হতাম, 
তেব আমার আtার খুব ক  হেতা।”13িকnt হজরত oমেরর মতু র িবষেয় িkসেটনেসন িলেখেছন, 
“যখন হজরত oমর তঁার মৃতু শয ায় শািয়ত িছেলন, তখন িতিন বেলেছন,  

                                                 
11 সালমান আল-জাজুিল, oপের uেlিখত বi, পৃ া 15-16 
12 হজরত oমর সmেক eিট o পেরর udৃিতিট িদ সাচ aব গাiেডn টু িদ িমি  aব িরেডমশন” বiেয় রেয়েছ। eিট aনুবাদ 
কেরেছন স ার ডblo মুর, িরিলিজয়াস া  সাসাiিট কতৃক বiিট মুিdত হেয়েছ। 
13 Hughes, oপের uেlিখত বi, পৃ া 654 
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“- আিম aন ান  ডুবn মানুেষর মেতা নi, য বঁাচার সmাবনা দেখ eবং বঁাচার আশা 
কের, িকnt ভয় পায়, কননা, তার আশা ভংেগ যেত পাের, আর স মারা যেত পাের। তাi স 
হাত পা ছঁুেড় বঁাচার জন  চ া কের। ei ডুবn মানুষ থেকo িতিন সাহসী মানুষ, িযিন দশেনর 
মধ  িদেয় বেহশত o দাযখ দখেত পান। - আমার পুব-পি েম যা িকছু িছল, আমার oপর 
নেম আসা ei ভয়ংকর যntণার হাত থেক রkা পাoয়ার জন  আিম আনেn আমার যা িকছু 

আেছ, সবi িদেত রাজী। আর সবেশেষ, মািটেত পা রাখার সােথ সােথ িতিন িচৎকার কের বেল 
uেঠন: ‘oমেরর জন  dঃখ হেc, আর oমেরর মার জন o dঃখ হেc, যিদ আlাh সnt  হেয় 
তােদর মাফ কের না দন।” 

আপিন িক হজরত oমেরর সমস া বুঝেত পারেছন? শষ বােক র যিদ শেbর মধ  িদেয় 
aিন য়তা pকাশ করা হেয়েছ। ei “যিদ” শbিট হজরত oমেরর ঈমান সmেক কােনা 
aিন য়তা pকাশ কেরিন। হজরত oমর eক আlাh র oপর িব াসী িছেলন। নবীর oপর হজরত 
oমেরর আsা o িনভরশীলতা িছল aথবা হজরত oমেরর নিতক জীবনযাপেনর কােনা কমিত িছল 
না। eকজন মানুষ যা সত  বেল িব াস কের তা করেত পাের যতদূর সmব তার সবgেলাi 
কেরিছেলন। “না, eখােন যিদ শbিট আlাh র সােথ সmিকত; যিদ আlাh তার oপর সnt  হেয় 
তঁােক kমা না কেরন।” 
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কােনা মানষুi জানেত পাের না 
 “iয়ািজদেক কবর দoয়ার সমেয় তঁার িপতা oমর বেলিছেলন, ‘আিম সi সবশিkমান 

আlাহ-যঁার সামেন স eখন যােc, আlাh র সামেন তার গৗরব আিম কখনo করেবা না। যিদ 
িতিন তােক kমা কেরন, তেব িতিন তঁার দয়ার কারেণi তঁােক kমা করেবন, আর যিদ তঁার 
িবrেd pিতেশাধ নন, তেব িতিন তার পােপর জন i সi pিতেশাধ িনেবন।’” 

eখােনo আপিন দখেছন, dেটা “যিদ” রেয়েছ। 
যিদ আlাh kমা কেরন- 
যিদ আlাh pিতেশাধ নন- 

 “iয়ািজদ সmেক ei কথা মেন হয় গাটা iসলােমর সংিkpসার তুেল ধেরেছ।”14 হজরত 
মুহাmদ (দঃ) িনেজ বা আরেবর বাiের কমিশিkত সাধারণ মুসলমান- িযিন কবল কেয়কিট দায়া 
জােনন- কােনা মুসলমানi ধারণা করেত পােরন না aথবা সাহস কের ভিবষ dাণী করেত পােরন 
না য, ei “যিদ”-র aথ তঁার জন  কী হেব?15 

aথবা aন ভােব ei কথা বলা যায় য, আlাh pিতিট লােকর কাছ থেক চূড়াn বাধ তা 
আশা কেরন, িকnt িতিন তঁার কােনা বাnার ব িkগত জীবেন িনেজেক pকাশ করার কােনা 
pিতrিত কখনo িতিন দনিন। eকজন মুসলমান নাজাত পেয়েছন িক পানিন, ei কথা জানার 
কােনা uপায়i নi। 

s ভােব মধ  যুেগর মkী সূরা আল- য়ারা (কিবগণ) 26:82 আয়ােত ei aিন য়তা দখা 
যায়, eখােন হজরত ibািহম বেলেছন,  

“জগৎসমূেহর pিতপালক-িতিনi আমার মৃতূ  ঘটাiেবন, aতঃপর পুনজীিবত কিরেবন 
(হজরত ibািহম (আঃ) eটা িব াস করেতন eবং তা ঘটেবi e িবষেয় িতিন িনি ত িছেলন) 
eবং আিম আশা কির ('আt্ মা'u ) িতিন িকয়ামত িদবেস আমার aপরাধসমূহ মাজনা 
কিরয়া িদেবন (পাপ kমার ব াপের িতিন কবল আশা কেরিছেলন য, হয়েতা তঁার পাপ kমা 
করা হেব)।” 

eকi সূরার 51 আয়ােত হজরত মূসা (আঃ) o হজরত হাrন (আঃ) ফরাuনেক বেলেছন,  

 “আমরা আশা কির (নাতমায়ু ) য আমািদেগর pিতপালক আমািদেগর aপরাধ 
মাজনা কিরেবন।”  

 আর 17:57 আয়ােত আমরা oপের দেখিছ,  

                                                 
14 Practical Approach, পািকsান 1960, ডাকেযােগ িশkা,রাoয়ালিপিn, 1977, পৃ া 379 
15 oপের uেlিখত বi, পৃ া-381  
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 “eমনিক যাহারা ( ফেরশতা o নবী) আlাh র নকট  লাভ কেরেছ, তাহারাi তঁাহার দয়া 
আশা (iয়াr  jূনা ) কের o তঁাহার শািsেক ভয় কের। 

সবেশেষ, কারআেনর আেরা 3িট আয়ােত s ভােব দখােনা হেয়েছ য, যারা সবেচেয় বশী 
নককাজ কেরেছন, তােদর নাজােতর সmাবনা সmেক আlাh কবলমাt বেলেছন, “সmবতঃ” 

তঁারা নাজাত পােব। শষ যুেগর মkী সূরা আল-কাসাস (কািহনী) 28:67 আয়ােত আlাh 
িব াসীেদর বেলেছন,  

 “তেব য ব িk তoবা কিরয়ািছল eবং ঈমান আিনয়ািছল o সৎকম কিরয়ািছল স সmবতঃ 
('আসা আন ) সাফল  aজনকারীিদেগর anভkূ হiেব।” 

 eকi ধারণা আবার 7 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা আল-তাহিরম (aৈবধকরণ) 66:8 
আয়ােত িব াসীেদর বলা হেয়েছ,  

 “ হ মুিমনগণ! তামরা আlাh র িনকট তoবা কেরা- িব d তoবা; সmবতঃ ('আসা আন 
) তামািদেগর pিতপালক তামািদেগর মnকমgিল মাচন কিরয়া িদেবন eবং 

তামািদগেক দািখল কিরেবন জাnােত, যাহার পাদেদেশ নদী pবািহত।” 

9 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা আল-তাoবা (aনুেশাচনা) 9:18 আয়ােত কারআন 
নািজেলর সমেয়র শেষর িদেক আlাh বেলেছন,  

“তাহারাi তা আlাh র মসিজেদর রkণােবkণ কিরেব, যাহারা ঈমান আেন আlাh o 
পরকােল eবং সালাত কােয়ম কের, যাকাত দয় eবং আlাh ব িতত aন  কাহােকo ভয় কের 
না, সmবতঃ ('আসা আন ) uহােদরi সৎপথ পাiবার আশা আেছ।” 

 শেষ, eিট eককভােবi পাঠেকর িনেজরi িসdাn নয়ার িবষয়। যিদ কােনা লাক িব াস না 
কেরন, তেব িতিন িনি ত য, িতিন দাযেখi যােবন, িকnt eমনিক যিদ িতিন িব াস কেরন, শষ-
িবচােরর িদেন িতিন কবল eকাকী আlাh র সামেন দঁাড়ােবন। সখােন কােনা সাফায়াতকারী বা 
কােনা বnু তঁার সােথ থাকেবন না, আর িতিন কবল ei আশা করেত পােরন য, হয়েতা, 

সmবতঃ. িতিন রহমতpাpেদর anভূk হেবন।  
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 ষ  aধ ায় 

ধািমক গালাম o সাফায়াতকারী rেপ ঈসা মসীেহর ভিূমকা 
কারআেন সাফায়াত সmেক আয়াতgেলা পরীkা কের দখার পর আমরা eখন তৗরাত-

পুরাতন িনয়ম o iি ল শরীফ-নতুন িনয়েমর kেto eকiভােব পরীkা করেবা। আমরা 
iেতামেধ i দেখিছ হজরত iশাiয়া (আঃ) নবী বেলিছেলন, “ধািমক গালাম” সাফায়াত করেত 
পােরন। িকnt aবশ i ei কথা বলা যায় য, ঈসা মসীh  eকজন বাnা িহেসেব eেসিছেলন, আর 
ei কথা সব সমেয়i মুসলমানরা জারােলা গলায় বেল থােকন।  

ঈসা মসীh  যসব মােজজা কেরিছেলন সgেলা uেlখ কের eকজন ী ান যখন দখােত চান 
য, ঈসা মসীh  য আlাh র কাছ থেক eেসিছেলন ei মােজজাgেলা হেc তার pাথিমক সাkী - 

িdতীয় সাkী হেলা, িতিন আlাh র কাছ থেক পাoয়া িশkা লাকেদরেক িদেয়িছেলন। তখন 
মুসলমানরা সােথ সােথ utর দন, ei মােজজাgেলা কবল িতিন “আlাh র aনুমিত”র 
সাহােয i কেরেছন। ei সােথ তঁারা আরo বেলন য, ঈসা মসীh  aন ান  লােকর মেতাi 
আlাh র eকজন বাnা (আb দ ) বা গালাম। আর কখনo কখরo তঁারা শেষ মধ  যুেগর মkী 
সূরা মিরয়ম (eক ধািমকা মিহলার নাম) 19:30 আয়াত uেlখ কেরন, eখােন বলা হেয়েছ ঈসা 
মসীh  দালনায় থাকা aবsায় বেলিছেলন,  

 “আিম তা আlাh র বাnা। িতিন আমােক িকতাব িদয়ােছন, আমােক নবী কিরয়ােছন।”  

 ei বkেব র utের আিম য-কথা বলেত চাi তা হেলা কবল িতিন “আlাh র aনুমিতkেম” 
মােজজা কেরেছন ei কথা বলেল, িdতীয় সাkী িহেসেব eর মযাদা কােনাভােবi খােটা কের না। 

eটা pমাণ কের য, ঈসা মসীেহর মােজজা o কথা আlাh র কাছ থেকi eেসেছ। 

িdতীয়তঃ, পাঠেকরা ei কথা জেন আ য হেত পােরন য, যিদo ী ানরা িব াস কেরন য, 
ঈসা মসীh  কবল গালাম বা বানnা থেক আরo aেনক বড় িছেলন, তবু তঁারা সmণুভােবi ei 
কথার সােথ eকমত পাষণ কেরন য, ঈসা মসীh  পৃিথবীেত বঁেচ থাকার সমেয় িতিন আlাh র 
eকজন আবদ-আlাh র বাnা বা গালাম িহেসেব কাজ কেরেছন। 

হজরত iশাiয়া (আঃ) তঁার ভিবষ dাণীেত বেলিছেলন য, eকজন ধািমক গালাম আসেবন। 
eখােন গালােমর জন  িতিন য িহbr শb ববহার করেছন, তা হেc গালাম বা “আেবদ’। ei 
শbিট লখেত িহbr akর- আয়iন, বথ o দােলথ লােগ, যা eেকবাের hবুh িতনিট আরিব akর-
”আiন, বা, দাল”- eর pেয়াজন। eর aথ “বাnা” বা “ গালাম” আর যখন কােনা লাক ei 
শbিটর মূল িkয়া পদ দেখন, তেব িতিন দখেবন য, eর aথ “কাজ করা, সবা করা, eবাদত 
করা” বুঝায়। eিট eকবাের আরবী মূল িkয়া “আবাদা”র মেতাi hবh eক। 
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“আেবদ” আlাh র নােমর সােখ যাগ কের শbgc তির করা হয়। যমন আরবী ভাষায় কu 
যাগ কের “আb ুlাহ” িলখেত পােরন। “iল” শেbর সােথ যাগ কের eেক বলা যায়, 

‘আেbiল’ বা আlাh র বাnা, আর ‘iয়া’ (iয়াoেয়হ শেbর সংিkp rপ’)-র সােখ যাগ কের 
হয়, ‘oবাদiয়াoেয়হ’ বা iয়াoেয়হ-র সবা করােক বুঝায়। ei ‘oবাদiয়াoেয়’ নামিট সংিkp 
কের iংেরজী ভাষা সহ িবিভn ভাষায় লখা হেয়েছ oবিদয়। আর তৗরাত-পুরাতন িনয়েম বলা 
হেয়েছ য, oবিদয় নােম eকজন নবী িছেলন। 

সুতরাং, আমরা পুরাতন িনয়েমর iশাiয়া িকতাব থেক বুঝেত পেরিছ য, eকজন িবেশষ 
“ধািমক আেবদ” আসেবন, িযিন আlাh র icা aনুসাের কাজ করেবন। 

ei আেবদ শেbর সমতুল শb iি ল-নতুন িনয়েম বলা হেয়েছ, “δου ͂λος” ( দৗলs )। 
িফিলপীয় িকতােবর 3:-9 আয়ােত আ াহ ্র পিরচালনায় ঈসা মসীh  সmেক হজরত পৗল 
িলেখেছন,  

“িকnt িনেজেক শূন  করেলন, গালােমর δου ͂λος rপ ধারণ করেলন, মানুেষর ছুরেত 
জিnেলন; eবং চহারায় মানুষ হেয় মৃত  পযn িনেজেক নীচ ুকরেলন; eমনিক, সিলেব মৃতু  
পযn বাধ  থাকেলন।” 

iি ল শরীেফ ঈসা মসীh  িনেজ দাবী কেরেছন য, আlাh তঁােক য-কথা বলেত বেলেছন, 
িতিন কবল সi কথাgেলাi বেলন। িতিন বেলেছন,  

“কারণ, আিম িনজ হেত বিলিন; িকnt আমার িপতা, িযিন আমােক পািঠেয়েছন, িতিনi 
আমােক hকুম কেরেছন িক আিম বলেবা। আর আিম জািন য, তঁার hকুম aনn জীবন দয়। 
eiজন , আিম যা যা বিল, তা িপতা আমােক যমন বেলেছন, তমিন বিল” (iuেহাnা 12:49-
50)। 

িতিন e দাবীo কেরেছন য, িতিন তঁার কােজর মধ  িদেয় গালাম বা সবেকর ধারণা পূণ 
কেরেছন। 

 “আমার খাবার ei, িযিন আমােক পািঠেয়েছন, যন তঁার icা পালন কির o তঁার কাজ 
কির” (iuেহাnা 4:34) 

 “আিম িনজ থেক িকছুi করেত পাির না, যমন িন তমিন িবচার কির; আর আমার িবচার 
ন ায , কারণ, আিম িনেজর icা পূণ করেত চ া কির না, িকnt আমােক িযিন পািঠেয়েছন, তাঁর 
icা পণূ করেত চ া কির” (iuেহাnা 5:30)। 

 “কারণ, আমার icা পরূণ করার জন  আিম বেহশত থেক নেম আিসিন; িকnt িযিন 
আমােক পািঠেয়েছন, তাঁরi icা পরূণ করার জন ” (iuেহাnা 6:38)। 
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 ei আয়াতgেলা দখায় য, আlাh র hকুম aনুসােরi ঈসা মসীh  বেহশত থেক নেম 
eেসেছন। িতিন যা িকছু কেরেছন বা বেলেছন তা িপতার pিত বাধ  থেকi কেরেছন। য কােনা 
িদক িদেয়i িতিন “ধািমক গালাম”- ধািমক আেবদ িছেলন।  

eর সােথ আরo বলা যায় য, িতিন eকজন গালাম-আেবদ হেত eেসিছেলন। হজরত পৗল 
oহীর মধ  িদেয় রামীয় 15:8 আয়ােত িলেখেছন, “ কননা, আিম বিল য, আlাh র সেত র জন i 
মসীh  খt নার ব াপাের সবক হেয়েছন, যন িতিন পূবপুrষেদর িনকট দoয়া আlাh র 
oয়াদাgেলা পূণ কেরন।” 

aন  কথায় বলা যায় য, আমরা ihদী বা a-ihদী যাi হi না কন, সবার সবা কেব িতিন 
আlাh র গালাম বা “আlাh র আb” িহেসেব িনেজেক দিখেয়েছন। iি ল শরীেফ ঈসা মসীh  
িতিন িনেজর সmেক বেলেছন,  

 “কারণ, আসেল iবনলু iনসানo সবা পেত আেসনিন, িকnt সবা করেত eবং aেনেকর 
বদেল আপন pাণ নাজােতর কাফফারা িহেসেব িদেত eেসেছন” (মাক 10:45)। 

oপেরর কােনা আয়াতi s ভােব ei কথা pকাশ কের না য, ঈসা মসীh  সmণূ িন াপ বা 
মা'ছূম িছেলন। তেব, আমােদর ei আেলাচনা চািলেয় গেল, আমরা aন ান  আয়াতgেলােত 
দখেত পাব য, যখােন বলা হেয়েছ, ঈসা মসীh  িন াপ বা মা'ছূম িছেলন। 

iuেহাnা 8:28-29 আয়ােত ঈসা মসীh  বেলেছন,  

 “তখন ঈসা বলেলন, যখন তামরা iবনুল iনসানেক uেc uঠােব, তখন জানেব য, আিমi 
িতিন, আর আিম িনজ থেক িকছুi কির না, িকnt িপতা আমােক যমন িশkা িদেয়েছন, সi 
মেতা ei কথাgেলা বিল। আর িযিন আমােক পািঠেয়েছন, িতিন আমার সে  সে  আেছন; িতিন 
আমােক eকা ছেড় দনিন, কারণ, আিম সব সমেয় তাঁর icামেতা কাজ কির।”  

eকবার িতিন তঁার াতােদর বেলিছেলন য, তারা শয়তােনর সnান। আর eজন  াতারা 
তঁার oপের aসnt  হেয়িছেলন। ঈসা মসীh  ei সমেয় তঁার াতােদর iuেহাnা 8:46 আয়ােত 
বেলিছেলন,  

 “ তামােদর মেধ  ক আমােক পাপী বেল pমাণ করেত পার? ” 

ঈসা মসীেহর মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার পের হজরত িপতর তঁার াতােদর বেলিছেলন,  

“ তামরা সi পিবt o ধািমক লাকেক Asীকার কেরিছেল-” ( pিরত 3:14)। 

iি ল শরীেফর লূক িসপারায় 1:35 আয়ােত বলা হেয়েছ, ঈসা মসীেহর জেnর িবষেয় বলার 
সমেয় হজরত মিয়য়েমর কােছ হজরত িজবরাiল ফেরশতা ei “পিবt” শbিট ব বহার কেরেছন। 
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 যিদo কারআেন আলাদা শb ব বহার করা হেয়েছ, তবু কারআন oপের বলা কথার সােথ 
eকমত পাষণ কের। মধ  যুেগর মkী সূরা মিরয়ম (eক ধািমকা মিহলার নাম) 19:19 আয়ােত 
দখা যায়, eখােন ফেরশতা eেস হজরত মিরয়মেক বলেছন,  

 “ স বিলল, আিম তা কবল তামার pিতপালক pিরত, তামােক eক পিবt পtু 
('ঘলুামান যাকীয়ান ) দান কিরবার জন ।”  

- iuসুফ আলী গলমান জািকয়া শেbর aনবুাদ কেরেছন, “পিবt পtু, ”  

- িপকথল aনুবাদ কেরেছন, “ দাষ ন  পtু”  

- হািমdlাহ aনুবাদ কেরেছন, “খাঁিট পtু”।  

 আমার eক বnু বেলিছেলন, হজরত ঈসা মসীহi eকমাt নবী, িযিন কােনা সমেয় আlাh র 
কােছ kমা চানিন ( א א א א )। 

iবরানী িকতােব বলা হেয়েছ, ঈসা মসীh  হেলন eকজন মহা-ঈমাম। 

 “- িযিন আমােদর dবলতায় আমােদর সে  dঃখ পান না, িকnt িতিন পাপ না কেরo সমs 
িবষেয় আমােদর মেতা পরীিkত হেয়েছন” (iবরানী 4:15)। 

oহী িহেসেব iবরানী িকতােব বলা হেয়েছ,  

“সিত i আমােদর জন  eমন eক মহা-ঈমােমর pেয়াজন িছল, িযিন কােমল, দাষশূন , 
খাঁিট, পাপীেদর থেক আলাদা eবং আসমােনর চেয়o oপের আেছন” (iবরানী 7:25-26)।  

iবরানী 9:14 আয়ােত আবারo বলা হেয়েছ,  

 “িযিন aনnজীবী rh  dারা িনেদাষ কারবানীrেপ িনেজেকi আlাh র uেdেশ  পশ 
কেরেছন, সi মসীেহর রk তামােদর িবেবকেক িন ল কাজকম থেক আরo কত না বশী 
কের পিবt করেব, যন তামরা জীবn আlাh র eবাদত করেত পােরা!” 

সবেশেষ, হজরত িপতর- িযিন ঈসা মসীেহর সােথ থেক তঁার সব কাজ িনেজর চােখ 
দেখিছেলন, িতিন িলেখেছন,  

 “ তামরা- িনেদাষ িনখঁূত মেষর মেতা মশীh ◌র বhমূল  রk dারা নাজাত পেয়েছা” (1 
িপতর 1:18খ-19) 

সবেশেষ, আমরা ei িসdােn আসেত পাির য, ঈসা মসীেহর কােনা পাপ িছল না। আর eিট 
আমােদর সমস া সমাধােনর kেt eকিট নতুন িদগn খুেল িদেয়েছ। কারআেন বলা হেয়েছ, 
“ কu aপেরর বাঝা বহন করেব না।” িকnt eকজন িন াপ নবীর kেt কী বলা যায়? eকজন 
রাসূল যার কােনা বাঝা নi? eকজন কােমল সাফায়াতকারী? ei বiেয়র pথম aংেশর pথম 
aধ ােয় o বতমান aংেশর প ম aধ ােয় কারআন ei সmেক িকছুi বেল না। িকতাবুল 
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মাকাdস aবশ  e-সmেক বেলেছ। সুতরাং, আমরা eখন সাফায়াত সmেক যত িকতাবলু 
মাকাdেসর আয়াত আেছ সবgেলা দখেবা। 

িন াপ মসীh  িব াসীেদর সাফায়াত ( ) করেবন 
আেগর aধ ােয় আমরা দেখিছ, সখােন ক েভাগী গালােমর কথা বলা হেয়েছ। আমরা eখন 

আবার, সi ভিবষ dাণীgেলার মধ  থেক eকিট ভিবষ dাণী দখেবা। eর সােথ সi আয়াতিটo 
দখেবা, যখােন আlাh র “কুদরিত হাত”- eকজন ধািমক গালােমর সাহােয  সাফায়াত করার 

কথা বলা হেয়েছ।  

pথম aংশিট আমােদর বেল য, aনn আlাh যেহতু সাফায়াত কারার জন  কাuেক দখেত 
পেলন না, তাi িতিন বেলেছন য, তঁার “কুদরিত হাত” িদেয়i িতিন তা করেবন। pায় 750 
ী পূবােb iশাiয়া নবী ভিবষ dাণী কেরিছেলন য,  

 “আর মাবুদ ei সব দখেলন, iনসাফ নi বেল aসnt  হ’ লন। িতিন দখেলন য, 
ন ায়িবচােরর পেk দঁাড়াবার কu নi; eবং আ য হ’ লন, ei কারেণ তঁারi শিkশালী হাত 
িদেয় নাজােতর কাজ করেলন, তঁারi ন ায তা ei কােজ তঁােক সাহায  করেলা।” (iশাiয়া 
59:16)। 

ei aংেশর 263 পৃ ায় আমরা iশাiয়া িকতাব থেক িনেচর আয়াতgেলা udৃত কের আমরা 
দেখিছলাম, eকজন dঃখেভাগী মসীেহর কথা eখােন বলা হেয়েছ। eখন আমরা আবার সi 

আয়াতgেলােত, আlাh র কুদরিত হােতর সাহেয  সাফায়াত বা aনুেরাধ করা সmেক কী বলা 
হেয়েছ, তা দখেবা। eখােন বলা হেয়েছ,  

মাবেুদর শিkশালী হাত কার কােছi বা pকািশত হেয়েছ?-  

িতিন যntণােভাগ করেলন o কে র সােথ তঁার পিরচয় িছল;- 

িতিন আমােদর পােপর জন  িবd, আমােদর aপরােধর জন  চূণ হ’ লন; 

আমােদর শািnজনক শািs তঁার oপের বিষত হেলা eবং তঁার kতgেলা dারা আমােদর 
আেরাগ  হেলা।- 

আর ধািমক বাnা িনেজর pাণ িদেয় aেনকেক ধািমক করেবন eবং িতিনi তােদর 
aপরাধgেলা বহন করেবন।-  

কারণ, িতিন মৃতু র জন  তঁার pাণ ঢেল িদেলন, িতিন পাপীেদর সােথ গণ  হ’ লন; আর 
িতিনi aেনেকর পােপর বাঝা তুেল িনেয়েছন eবং পাপীেদর জন  সাফায়াত করেছন”     
(iশাiয়া 53:1, 3, 5, 11খ, 12খ)। 

ei আয়াতgেলা বেল য, eকজন মানুষেক “মাবুেদর কুদরিত হাত” বেল ডাকা হেব, িতিন 
আসেবন। িতিন ক েভাগ করেবন, আমােদর পােপর জন  তঁােক িবd করা হেব। তঁার শািsর মধ  
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িদেয় আমােদর শািn হেব। িতিন িনেজর icায় pাণ দেবন। আর িতিন পাপীেদর জন  aনেুরাধ 
করেবন।” 

eকজন লাক eেস পাপীেদর জন  aনুেরাধ করেবন, ঈসা মসীh  আসার 750 বছ আেগ নবী 
iশাiয়া ei s  ভিবষ dাণীিট কেরিছেলন। 264 পৃ ায় 10 নং ছিরেত ei আয়াতgেলার ছিব 
তুেল ধরা হেয়েছ। ei আয়াতgেলার aনুিলিপ ঈসা মসীেহর আগমেনর 100 বছর আেগ তির 
করা হেয়িছল, - eরকম eকিট aনুিলিপ ঈসা মসীেহর সামেন িছল আর কারআন সাk  িদেয়েছ 
য, িকতােবর ei রকম eকিট aনুিলিপ “তঁার হােতর মেধ  িছল।” 

ei ভিবষ dাণীিট িক কu পূণ কেরেছন? 

আমরা oপের দেখিছ, ঈসা মসীh  িন াপ িছেলন। যেহতু, িতিন িন াপ িছেলন, তাi তঁার 
িনেজর পােপর জন  িতিন kুেশ মারা যানিন। iি ল শরীেফ বলা হেয়েছ, িতিন আমােদর পােপর 
শািs বহন করার জন  মারা িগেয়েছন। আর eর pমাণ হেc, আlাh তঁােক মৃতু  থেক জীিবত 
কেরেছন। সব মানুষ যারা িনেজেদর পােপর জন  মের, তারা কয়ামত পযn তারা মৃত aবsায় 
থাকেব। 

iি ল শরীফ- নতুন িনয়েম বলা হেয়েছ,  

“িযিন পাপ জােননিন, তঁােক িতিন আমােদর পেk cvcsrপ করেলন” (2 কিরnীয় 5:21) 

 কারআেনর বণনারীিত aনুসাের ei কথােক eভােব বলা যায়,  

 “ঈসা- যঁার িনেজর কােনা বাঝা িছল না, িতিন আমােদর বাঝা বহন কেরেছন।” 

 পের ঈসা মসীh  বেহেs আেরাহণ কেরন, আর িনেচর আয়াতgেলা দখােc য, eখন িতিন 
আlাh র uপিsিতেত জীিবত থেক আমােদর জন  aনুেরাধ করেছন। 

iবরানী 7:25-26 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

“ei জন , যারা তঁার মাধ েম আlাh র কােছ হািজর হয়, তােদরেক িতিন সmণূrেপ নাজাত 
িদেত পােরন, কারণ, তােদর জন  সাফায়াত করেত িতিন সব সময় জীিবত আেছন। সিত i 
আমােদর জন  eমন eক মহা-ঈমােমর pেয়াজন িছল, িযিন কােমল, দাষশনূ , খাঁিট, পাপীেদর 
থেক আলাদা eবং আসমােনর চেয়o oপের আেছন।” 

 রামীয় 8:34 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

মসীh  ঈসা তা iেnকাল করেলন eরং uঠেলন; আর িতিনi আlাh র ডােন আেছন, আবার 
িতিনi আমােদর পেk সাফায়াত করেছন।  

1 iuেহাnা 2:1, 2 আয়ােত বলা হেয়েছ,  
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আমার িpয় সnােনরা, তামােদরেক eigেলা িলেখ জানািc, যন তামরা পাপ না কেরা। 
আর যিদ কu পাপ কের, তেব িপতার কােছ আমােদর eক সাহায কারী আেছন, িতিন ধািমক 
ঈসা মসীহ। আর িতিনi আমােদর গানােহর জন  কা  ফারা, কবল আমােদর নয়, িকnt সারা 
জাহােনরo গানাh র জন । 

aনেুরাধকারী িহেসেব পাক-rh - পারািkেটর ভিূমকা 
সবেশেষ, আেরকজন সহায় আেছন, িযিন আমােদর জন  আlাh র কােছ aনুেরাধ কেরন। 

iি ল শরীফ - নতুন িনয়েমর আlাh আমােদর বেলেছন য, যখন আমরা জািন না, কীভােব 
মানাজাত করেত হয়, মানাজােতর সমেয় যা ভাষায় pকাশ করা যায় না, সi রকম আকুলতার 

সােথ পাক-rh িনেজi আমােদর হেয় আlাh র কােছ aনুেরাধ কেরন। 

 রামীয় 8:26-27 আয়ােত বলা হেয়েছ,  

 “আর স’ভােব rহo আমােদর dবলতায় সাহায  কেরন; কারণ কীভােব মানাজাত করা 
uিচত, তা আমরা জািন না, িকnt যা ভাষায় pকাশ করা যায় না, সiরকম আকুলতার সােথ rh  
িনেজi আমােদর পেk সাফায়াত কেরন। আর িযিন মানুেষর anর খঁুেজ দেখন, িতিন জােনন, 
rেহর ভাব কী, কারণ, iিন মিুমনেদর পেk আlাh র icা aনসুােরi সাফায়াত কেরন।” 

 ei আয়াতgেলা থেক আমরা বুঝেত পাির o িব াস করেত পাির য, ঈসা মসীh  আlাh র 
aনnকালীন কালাম (কািলমাতুlাহ א ) আর aনn পাক-rh আমােদর পােশ আেছন, িতিন 
আমােদর জন  িপতার কােছ আজ, আগামীকাল, যতিদন জীিবত থাকেবা, ততিদন আমােদর হেয় 
aনুেরাধ করেবন। 

 তাহেল আগাগীকাল, ভিবষ েত নi ভয়াবহ িবচােরর িদেন, কােনা ী ানেক eকজন বnু 
ছাড়া, aনুেরাধকারী ছাড়া, aনnকালীন iয়াoেয়হ eেলািহেমর ভয়াবহ uপিsিতর সামেন দঁাড়ােত 
হেব না। কারণ, ঈসা মসীh  সi ধািমক, পাপীেদর বnু, কয়ামেতর সi িদেন সখােন uপিsত 
থেক যারা তঁােক নাজাতদাতা িহেসেব gহণ কেরিছল, তােদর সবার জন  আlাh র কােছ কথা 

বলেবন o তঁােদর জন  িতিন আlাh র কােছ সাফায়াত করেবন। 

 ei কথা iি ল শরীফ -নতুন িনয়েম লখা আেছ আর eেত কােনা সেnহ নi আর eর 
কােনা পিরবতন হয়িন। 

eখন, ei বiেয়র r থেক eখন পযn আমরা যা জেনিছ আমােদর ধারণার পটভূিমর 
আেলােক eখন চলুন আমরা আেরকবার নািয়ন gােমর আমােদর বnু iিলয়ােসর কথা নার জন  
তঁার কােছ িফের যাi। 
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 সpম aধ ায় 

pিতিট লাক িনেজর ভাষায় েনেছ 
আমরা িঠক সমেয়i জrসােলেম পঁৗছালাম। আর আিম কখনo eখােন ei সমেয় আিসিন। 

আপনার হয়েতা sরণ আেছ য, আমার চাচা ঈdল ফসাখ পালেনর জন  িলিবয়া খেক ei 
জrসােলেম eেসিছেলন। িতিন আর আমার diজন ভাi যভােব তঁারা পিরকlনা কেরিছেলন, 
সভােবi তঁারা সখােন পঁৗেছিছেলন o বৃহ িতবার রােত aন ান  আtীয়-পিরজনেদর সােথ 

ঈdল ফসােখর খাবার খেয়িছেলন। িকnt kবার িদন eকটা ভয়াবহ ঘটনা ঘেটিছল। আিম য 
চমৎকার রিbর কথা আপনােদর বেলিছলাম, সi রািbেক মহা-ঈমাম ধেরিছেলন, আর রামীয়রা 
তঁার িবচার কেরিছল। 

আিম যখন ভাiেদর মুখ থেক ei খবর নলাম, আিম িনেজ গায়াল ঘেরর পছন থেক 
বিড়েয় eেস বাiের গলাম। মানুষেক কঁাদার aনুমিত দoয়া হয়িন। তাi আিম বলেত পারেবা না, 

আিম সিদন কঁেদিছলাম না কঁািদিন। িকnt আমার aবsা তখন শাচনীয়। সমs িবষয়িটেক 
eেকবােরi িব াস করেত পািরিন- িবেশষভােব তারা য তঁােক ধরেত পারেলা, eিট আমার কােছ 
eেকবােরi aসmব ব াপার বেল মেন হেয়িছল। য-কথা আিম আপনােদর আেগi বেলিছ, যিদ 
িতিন তঁার মুেখর কথায় eকিট ঝড়েক থামােত পােরন, কীভােব তঁােক ধরার জন  তঁার কােছ যেত 
পারেলা। 

যাi হাক, আমরা পের আেরা জানেত পাির য, kবার িদন সকােল তারা eকিট িবচােরর 
আেয়াজন কেরিছল। িবচােরর সমেয় তারা মসীহেক িজেjস কেরিছল, “< তুিম িক সi মসীহ, 
পরম ধন জেনর পুt?”> যখন িতিন বলেলন, <“আিম সi”>; তারা বলেলা, স কুফির কেরেছ। 
তার শািs মৃতু দn। আর তারা তাi করেলা। (মাক 14:61-63) 

 তারা তঁােক শহেরর বাiের িনেয় গল o eকজন পুরােনা aপরাধী িহেসেব diজন ডাকােতর 
সােথ kুেশ িদল। আিম যখন eসব কথা নলাম, তখন aবশ i আিম ঈdল খিমশিশেমর সমেয় 
জrসােলেম যেত আর আgহী িছলাম না।1 eমনিক িঠক করলাম য, আর কােনা ঈেদর সমেয়i 
জrসােলেম যােবা না। eমনিক আিম ভাবেত লাগলাম, যিদ eমন eকজন মহান মানুষ, িযিন 

eতসব মােজজা কেরেছন, আর লাকেদর সাহায  কেরেছন। তেব িক িতিন আlাh র মেতা িছেলন 
না। 

                                                 
1 প াশtিম iদ eকিট ihদী uৎসব। idল ফসােখর 50 িদন পের ei uৎসব পািলত হয়। e’সমেয় গম কাটার uৎসব r 
হয়। প ােল াiন দেশ য সব ihদীরা বাস কেরন না, তঁারা ei dেটা ঈদ পালেনর জন  প ােল াiেন িফের আসার জন  চ া 
কেরন। 
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 oহ! আিম জািন, আপিন আমােক বেলেছন, ei কথাgেলা বলা কুফির কাজ। আর আপিন িঠক 
কথাi বেলেছন। িকnt আিম যা ভেবিছলাম, তা আমার িনেজর ভাবনা িছল। তবু, আিম আমার 
চাচার কােছ কথা িদেয়িছলাম য, আিম ঈেদর সমেয় জrসােলেম যাব। সুতরাং, আিম ভাবলাম 
য, আমার কথা রkা করা uিচত। যিদo আমার মন মােঝ মােঝ খারাপ হেতা, তবু আিম বললাম 
য, দয়া কের আমােক kমা করেবন। 

আমরা কেয়কদিন আেগ eেসিছলাম। তাi আমরা বশীরভাগ জায়গা দেখ ফললাম আর 
রিববার eকটু আেগi সকাল সােড় আটটার িদেক আমরা eবাদতখানা দখেত গলাম। হঠাৎ কেরi 
আমার চাচা থেম গেলন আর আমােক বলেলন, “দঁাড়াo, সi লাক কী কথা বলেছ, তা ন!”  

আিম বললাম, “ কান লােকর কথা নেত বলেছন? eখােন aেনক লাকi তা কথা বলেছ।” 

 “ দেখা! ei কথা বেল আরo পঁাচ পা সামেন eিগেয় িগেয় eকজন লাকেক আ লু িদেয় 
দিখেয় বলেলন, “ঐ লাকিটর! যিদo িতিন গালীেলর লাকেদর মেতা পাষাক পেড় আেছন, 

িকnt, িতিন আমার gােমর িলবীয় ভাষায় aনnকালীন iয়াoেয়হ eলািহেমর pশংসা করেছন! িকnt 
আিম eকমাt ihদী, eবার আমার গাটা eলাকা থেক আিম কবল eকাi eেসিছ, আর িতিন 
কীভােব আমার ভাষা িশখেলন, আর আমার জািতর ucারণ না জেনo িতিন কথা বলেছন! 

আরo d’জন লাক নািয়ন gাম থেক eেসিছল। তঁার সংগী লাক d’জন বলেলা, “ বাকার 
মেতা ভেবা না, িতিন মাতাল হেয়েছন।” 

 “না, না! আমার চাচা বলেলন, িতিন নাসরেতর ঈসা সi রািb সmেক বলেছন, যঁার কথা 
তামরা বেলা। eছাড়াo িতিন বলেছন য, িতিন মসীh  িছেলন, আর পাক-rh সmেক িকছু 

বলেছন।” 

িঠক তখিন eকজন লাক eবাদতখানার িসিড়র কােছ দঁািড়েয় থেক জারােলা কেn আমােদর 
কােছ বথা বলিছেলন। aন ান  লােকরা তখন বলিছল য,’ eরা aবশ i মাতাল হেয়েছ।’ eজন , 
িতিন বলেলন, < আপনারা যমন মেন কে◌ছন য, eরা মাতাল হেয়েছ, ei লােকরা িকnt 
মাতাল হয়িন, eখন সকাল নটা ! না, eটা সi ঘটনা, যার কথা য়ােয়ল নবী বেলেছন, > তারপর 
িতিন বলেলন, তঁারা সবাi পাকrেহ পূণ হেয়েছন। নবী য়ােয়েলর কথামেতাi তা ঘেটেছ ( pিরত 
2:15-16)।  

পের িতিন রিb ঈসা মসীh  সmেক বলা r করেলন। আlাh তঁার মধ  িদেয় যসব মােজজা 
o িনশানা কাজ কেরেছন তা uেlখ করার পর, িতিন বলেলন, < সi লাকেক আlাh আেগ থেক 
জানেতন, সi িনিদ  পিরকlনা aনুসাের তামােদর হােত তুেল দoয়ার পর, তামরা তঁােক 
aিব াসীেদর হাত dারা সিলেবর oপর হত া কেরছ।>  

aতঃপর িতিন বলেলন, < িকnt আlাh তঁােক মৃতু  থেক জীিবত কেরেছন;> ( pিরত 2:23-
34 ক)। 
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তঁার eকথা েন আমার মেন হেলা আমার বুেকর oপর ভাির বাঝা চাপােনা হেয়েছ, আমার 
িনঃ াস বn হেয় eেলা আর আমার িশরদঁাড়ার oপর িদেয় শীতল sাত বেয় গল। আিম আমার 
চাচার কঁাধ eেতা জােড় খঁামেচ ধেরিছলাম য, িতিন ব থায় িচৎকার কের uঠেলন> পের বkা- 
আিম তঁােক পের িচেনিছলাম, িতিন কফুরনাhম gােমর ঈসা মসীেহর সাহাবী হজরত িপতর িছেলন। 
িতিন জবুর শরীেফর 16 নং গজল তলাoয়াত কের বলেত লাগেলন,  

“- eজন  আমার anর খুিশ o আমার িজহবা খুিশ হেলা; আবার আমার দহo আশা িনেয় 
বাস করেব; কারণ, তুিম আমার pাণ কবের ফেল রাখেব না, আর তামার ভkেলাকেক kয় 
দখেত দেব না (জবুর শরীফ 16:9-10)। 

ei কথা বলার পর িতিন বলেত লাগেলন, ভাiেয়রা, তামািদগেক মুk কেn বিলেত পাির য, 
দাuদ iেnকাল কেরেছন eবং তঁােক দাফন করা হেয়েছ, আর তঁার কবর eখেনা পযn আমােদর 
কােছ আেছ। ভােলা, িতিন নবী িছেলন eবং জানেতন, আlাহ কসম খেয় তঁার কােছ ei oয়াদা 
কেরিছেলন য, তঁার বংশধেরর eকজনেক তঁার িসংহাসেন বসােবন; eiজন , আেগ থেক দেখ 
িতিন মসীেহরi পুনrtােনর সmেn ei কথা বলেলন য, তঁােক কবের ফেল রাখা হয়িন, তঁার 
দহ kয়o দেখিন।> ( pিরত 2:29-31)।  

আর তঁার শষ কথা আিম কখেনা ভুলেবা না। িতিন বেলিছেলন, “< আlাh ei ঈসােকi 
জীিবত কেরেছন, আমরা সবাi ei ঘটনার সাkী। - (আর) e’জন , iসরােয়েলর সকল বংশ 
িনি তভােব জানুন য, যঁােক তামরা সিলেব িদেয়িছেল, সi ঈসােকi আlাh pভু eবং মসীh  
uভয়i কেরেছন।> ei কথা নার পের আমার বুক আবার ফুেল গল, আিম আবার আেগর মেতা 
িনঃ াস িনেত পারলাম। ( pিরত 2:32, 36)। 

আিম জনতার িভেড়র মধ  িদেয় হেঁট হঁেট হজরত িপতেরর কাছ থেক মাt কেয়ক পা দূের 
দঁািড়েয় আিম aন ান  লাকেদর সােথ বললাম, “< আমরা eখন কী করেবা?” 

হজরত িপতর বলেলন, < তoবা কেরা eবং তামরা pেত েক তামােদর gনাহ মােফর জন  
ঈসা মসীেহর নােম তিরকাবnী gহণ কেরা; তা হেল পাক-rhূপ িনয়ামত লাভ করেব-ei যুেগর 
ফােসক লাকেদর থেক িনেজেদর হফাজত কেরা।> ( pিরত 2:37খ, -38, 40খ)। 

িতিন যখন কথাgেলা বলা শষ করেলন, তখন pেতেক কথা বলা r করেলা, তঁারা তঁােক p  
করা r করল। আিম হজরত িপতেরর কােছ িগেয় তঁােক বললাম, “আপিন আমােক িচনেবন না। 
িকnt কফুরনাhম gােম আিম আপনার কnু oবদীয়েক িচিন। আর ঈসা মসীh  যখন 5000 লাকেক 
খাiেয়িছেলন, তখন আিম সখােন িছলাম। িকnt eখন আিম eকিট িবষয় জানেত চাi, হজরত 
ibািহম, হজরত iসহাক o হজরত iয়াকুেবর aনািদ, aনn আlাh র কসম িদেয় আপনােক বলিছ, 
আপিন সিত  কের বলুন য, ঈসা মসীh  kুেশ মৃতু বরণ করার পের আপিন িক তঁােক জীিবত 
দেখেছন? হজরত িপতর সরাসির আমার চােখর িদেক তািকেয় বলেলন, “হঁ া, aবশ i দেখিছ!” 

তখন আিম তঁােক p  করলাম, “আপিন কতবার তঁােক দেখেছন?” 
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িতিন utর িদেলন, “ঈdল ফসােখর পেরর রিববাের মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার পের সিদনi 
ঈসা মসীh  eকবার িনেজ আমােক দখা িদেয়েছন। িতিন আমােদর সবাiেক দখা িদেয়েছন। eক 
সpাহ পের, িতিন যখন িবেশষভােব হজরত থামার সােথ কথা বেলন, তখনo আিম সখােন 
িছলাম। কেয়কিদন পের, আমরা যখন 7জন গালীল সাগের মাছ ধরেত িগেয়িছলাম, িতিন 
আমােদর aেলৗিককভােব মাছ ধরেত সাহায  কেরিছেলন। আমরা যখন নৗকা থেক তীের 
নামলাম, িতিন আমােদর জন  সকােলর খাবার pstত কেরিছেলন। পের, িতিন eকবার 5000 eর 
বশী লাকেক eকসােথ দখা িদেয়িছেলন। শষবার িতিন 1 সpাহ আেগ বৃহ িতবার িতিন 

আমােদর চােখর সামেনi বেহেs আেরাহন কেরেছন।” 

আিম p  করলাম, ”িতিন ভিবষ dাণী কেরিছেলন য, িতিন তঁার ভড়ােদর পােপর মূল rেপ 
িনেজর pাণ দেবন, তারপর িতিন মৃতু  থেক uঠেবন eবং তৃতীয় িদেন আবার জীিবত হেবন, 
তাহেল, ei কথা সিত ?” 

 “হঁ া, ei কথা aবশ i সিত  !” হজরত িপতর utর িদেলন। 

‘তাহেল িঠক আেছ!’ আিম বললাম,’ আিম আপনার কথা িব াস কির। আিম িব াস কির য, 
ঈসা মসীh  আমার পােপর জন  মেরেছন, আবার জীিবত হেয় uেঠেছন। eখন আপনার কথামেতা 
আমােক তিরকাবnী িদন।’ 

তখিন িতিন আমােক eকিট পুকুেরর কােছ িনেয় গেলন আর আমােক ঈসা মসীেহর নােম 
তিরকাবnী িদেলন। সmবতঃ আিম সবার আেগ তিরকাবnী িনেয়িছলাম। pায় <িতন হাজার> 
লাক সিদন আমরা তিরকাবnী িনেয়িছলাম। আমার চাচাo সিদন তিরকাবnী িনেয়িছেলন। 

( pিরত 2:41) িতিন রেলিছেলন, “যখন সi গালীেলর লাকিট আমার িনেজর ভাষায় pচার 
করিছেলন, আিম তখিন জেনিছলাম য, eিট সত  ঘটনা িছল। আর eেত কােনা সেnহ নi।” 

আর eখন আমার সমs পাপ kমা করা হেয়েছ। আর আিম ঈসা মসীেহর pিতjা aনুসাের 
আিম eখন মুk। “িতিন pিতjা কেরিছেলন, “তাi পুt যিদ আপনােদর মুk কেরন তেব সিত i 
আপনারা মুk হেবন।Ó 

*** 

 সবেশেষ, আিম পাঠকেদর কারআেনর eকিট আয়াত sরণ কিরেয় িদেত চাi। ei আয়াতিট 
6 িহজরীেত নািজল হoয়া মাদািন সূরা আল-আনআম (গবাদী প ) 6:9 আয়ােত রেয়েছ। িপকথল 
আয়াতিটর aনুবাদ eভােব কেরেছন,  

 “যিদ তােক ফেরশতা করতাম (আমার দূত িহেসেব), তেব আিম তােক মানুেষর আকৃিতেতi 
pরণ করতাম ( যন স মানুেষর সােথ কথা বলেত পাের)-।”  

ঈসা মসীেহর মধ  িদেয় আlাh ei dিনয়ােক িনেজর সােথ সিmলেনর জন  কাজ কেরিছেলন। 
িতিন মানষু িহেসেব ei dিনয়ােত eেসিছেলন, যন িতিন মানষুেদর সােথ কথা বলেত পােরন আর 
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যারা তঁার মধ  িদেয় আlাh র নয়ামত িহেসেব নাজাত gহণ করেবন, তঁােদর সবার জন  িতিন 
বেহেsর দরজা খেুল িদেত পােরন। 
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 পিরিশ  ক 

ঈসা মসীেহর মােজজার pত kদশীেদর আনমুািনক সংখ া 
pিতিট মােজজার তথ  eভােব দoয়া হেব:  

কী ধরেনর মােজজা                                                      কাথায় মােজজা করা হেয়েছ  
িকতােবর আয়াতসমূহ, 

সুs রাগীর সংখ া              pত k দশী সাkীেদর সংখ া          রাগীেদর যঁারা দেখেছন আর 
তারপর রাগীেক সুs দেখেছন eমন  

লােকর সংখ াo eখােন তুেল ধরা হেয়েছ। 

1. পািনেক আ রু রেস পিরণত করা                                                      কাnা gাম 

সখােন ihদীেদর পাকসাফ করার িনয়ম aনুসাের পাথেরর ছয়টা জাল বসােনা িছল, eর 
eক-eকটােত di িতন মণ কের পািন ধরেতা। ঈসা তােদরেক বলেলন, ‘oi জালাgেলােত পািন 
ভর।’ তারা সgেলা কাণায়-কাণায় পূণ করেলা। - ভােজর কতা যখন সi পািন, যাহা 
আ রুরস হেয়িছল, তা পান করেলন, তখন ভােজর কতা বরেক ডেক বলেলন, -তুিম ভােলা 
আ রুরস eখন পযn রেখেছা? (iuেহাnা 2:6-7, 9, 10খ) 

                               সাহাবী o চাকেররা = 20জন।               সmবতঃ সব aিতথী 

2. কয়ুার ধাের সi সােমরীয় মিহলার aতীত কািহনী ঈসা মসীh  জানেতন                 সােমিরয়া 

ঈসা তােক বলেলন,’যাo, তামার sামীেক eখােন ডেক িনেয় eেসা।’ মিহলািট বলেলা, 
‘আমার sামী নi।’ ঈসা তােক বলেলন, “‘তুিম িঠকi বেলছ য, আমার sামী নi’; কারণ, 
তামার পঁাচজন sামী হেয়েছ, আর eখন য আেছ, স তামার sামী নয়; তুিম সত  কথাi 

বেলছ।” মিহলািট তঁােক বলেলা,’ জনাব, আিম দখিছ য, আপিন eকজন নবী’ (iuেহাnা 
4:16-19)। 

1 জন 
 

3. eকজন রাজকমচারীর ছেলেক না দেখi ঈসা মসীh  ভােলা কেরিছেলন।             কাnা gাম 

পের িতিন আবার গালীেলর সi কাnা gােম গেলন, যখােন পািনেক আ ুররস কেরিছেলন। 
আর eকজন রাজকমচারী িছেলন, তঁার ছেল কফুরনাhেম aসুs িছল। ঈসা iহূিদয়া থেক 
গালীেল eেসেছন েন িতিন তঁার কােছ গেলন eবং aনুেরাধ করেলন, যন িতিন িগেয় তঁার 
ছেলেক সুs কেরন; কারণ সi ছেলিট মৃতpায় হেয়িছল। তখন ঈসা তঁােক বলেলন, ‘িনশানা 
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o মােজজা যিদ না দেখা, তামরা কােনা মেত ঈমান আনেব না।’ সi রাজকমচারী তঁােক 
বলেলন,’ হ pভু, আমার ছেলিট মারা যাoয়ার আেগi আসুন।’ ঈসা তঁােক বলেলন,’ যাo, 
তামার ছেল বঁাচেলা।’ ঈসা তঁার ছেলেক য-কথা বলেলন, িতিন তা িব াস কের চেল 
গেলন। িতিন যােcন, eমন সমেয় তঁার গালােমরা তঁার কােছ eেস বলেলা, ‘আপনার ছেলিট 
বঁেচেছ।’ তখন িতিন তােদরেক িজেjস করেলন, ‘ স কখন ভােলা হেয়েছ?’ তারা বলেলা,’ 

কাল সাতটার 1 সমেয় তার jর ছেড়েছ।’ তখন তার িপতা বুঝেলন, ঈসা সi সমেয়i তঁােক 
বেলিছেলন, ‘ তামার ছেলিট বঁাচেলা;’ তখন িতিন িনেজ o তঁার সমs পিরবার ঈসার oপর 
ঈমান আনেলন (iuেহাnা 4:46, 47, 50-52, 53)। 

1জন রাজকমচারীর পিরবােবরর 
সদস রা?=10 

যিদ slKvjxb aসুsতা 
হয়?=30, পিরবােবর সদস  o 

বnু-বাnব 

 

4. পকুেুর পােড় 38 বছেরর রাগীেক সsু করা                                        জrসােলম 

আর সখােন eকজন লাক িছল, স আটিtশ বছর ধের রােগ ভুগিছল। ঈসা তােক - 
বলেলন, ‘তুিম িক সুs হেত চাo? ‘ রাগী জবাব িদল, ‘জনাব, আমার eমন কােনা লাক নi 
য, যখন পািন কঁাপােনা হয়, তখন আমােক পুকুের নািমেয় দয়; আিম যেত না যেতi aন  

eকজন আমার আেগ নেম পেড়।’- ঈসা তােক বলেলন, ‘uেঠা, তামার িবছানা তুেল িনেয় 
হঁেট বড়াo।’ তােত তখিন সi লাক সুs হেলা eবং িনেজর িবছানা তুেল িনেয় হঁেট বড়ােত 

লাগেলা (iuেহাnা 5:5, 6খ-7ক, 8-9) 

1জন                   সাহাবীরা                                     দীঘিদন aসুsতার  
জন  aেনেকi জানেতন? =200 

5. aেলৗিককভােব মাছ ধরার িবরবণ                                             কফুরনাhম  

eকিদন যখন িতিন (ঈসা) িগেনষরত hেদর তীের দঁািড়েয়িছেলন, তখন লােকরা তঁার oপের 
চাপাচািপ কের আlাh র কালাম নিছল, তােত িতিন ঐ d’িটর মেধ  eকিটেত uেঠ - িতিন 
নৗকায় বেস লাকেদরেক িশkা িদেত লাগেলন। পের কথা শষ কের িতিন িসমাuনেক বলেলন, 

‘তুিম গভীর পািনেত নৗকা িনেয় চেলা, আর তামরা মাছ ধরার জন  তামােদর জাল ফেলা।’ 
তঁারা জাল ফলেল মােছর বড় ঝঁাক ধরা পড়েলা o তঁােদর জাল িছঁড়েত লাগেলা; (লূক 5:1, 3-
4, 6)  

4 জন জেল                            “জনতা”?=100 

 
                                                 

1 dপুর eকটায় 
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6. ঈসা মসীh  jীনেক দরূ কেরন                                                          কফুরনাhম 

তখন তােদর জামাতখানায় eকজন লাক িছল, তােক মn আtায় পেয়িছল; স িচৎকার 
কের বলেলা,’ হ নাসরতবাসী ঈসা, আপনার সােথ আমােদর সmক িক? আপিন িক আমােদরেক 
িবনাশ করেত eেলন? আিম জািন, আপিন ক; আlাh র সi পিবt লাক।’ তখন ঈসা তােক 
ধমক িদেলন, ‘চুপ কেরা, oর মধ  থেক বর হo। তােত সi নাপাক আtা তােক মুচেড় ধের 
জাের জাের িচৎকার কের তার মধ  থেক বর হেয় গল। (মাক 1:23-26) 

1 জন                          জামাতখানা পূণ? = 200                   শহেরর aন ান  লাক=200 

7. হজরত িপতেরর া িড়র jর ভােলা হoয়া                                              কফুরনাhম 

তােত িতিন কােছ িগেয় তঁার হাত ধের তঁােক uঠােলন। তখন তঁার jর ছেড় গল, আর িতিন 
তঁােদর সবা করেত লাগেলন (মাক 1:31)।  

1জন                                          কেয়কজন সাহাবী o পিরবাের সদস ?=10 

ক. aেনেকর সsু হoয়ার িববরণ কফরুনাhম-                     রামীয় সনারা সখােন িছল,  
শহেরর লাকসংখ া?=4000 

পের সn াকােল, সূয ডুেব গেল লােকরা সমs aসুs লাকেক eবং ভূেত ধরা লাকেদর 
তঁার কােছ আনেলা। আর নগেরর সব লাক দরজায় জড় হেলা। তােত িতিন নানা রকেমর 
aেনক aসুs লাকেক সুs করেলন eবং aেনক ভূত ছাড়ােলন, আর িতিন ভূতেদর কথা বলেত 
িদেলন না, কারণ তারা তঁােক িচনেতা (মাক 1:32-34)।  

eসব লােকর মেধ  
10জেনর 1জন aসুs 
িছল=50         

? 500 লাক aসুsেদর সােথ 
eেসিছল। 

?4000 লাক কমপেk 
eকজন aসুs লাকেক 

িচনেতা। 

   

8. ঈসা eকজন কু েরাগীেক সsু কেরন                                                             
গালীল 

eকিদন eকজন কু েরাগী eেস তঁার সামেন হঁাটু পেত আরজ করেলা, ‘যিদ আপনার icা 
হয়, আমােক পাকসাফ করেত পােরন।’ িতিন মমতা কের হাত বািড়েয় তােক ছঁুেয় বলেলন, 
‘আমার icা, তুিম পাকসাফ হo।’ তখিন কু েরাগ তােক ছেড় গল, স পাকসাফ হেলা।     
(মাক 1:40-42) 

1জন                       সাহাবীরা                     তঁার পিরবাররo বnু?=200 
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9. ঈসা মসীh  eকজন aবশ রাগীেক সsু কের pমাণ কেরন  
য, িতিন iবনলু iনসান o পাপ kমা করার aিধকার তঁার আেছ                           কফুরনাhম 

“-তখন লােকরা চারজন লাক িদেয় eকজন aবশ- রাগীেক বহন কের তঁার কােছ 
আনিছল। -তােদর ঈমান দেখ ঈসা সi aবশ- রাগীেক বলেলন, ‘বাছা, তামার সমs পাপ 
মাফ হ’ লা।’ 

 িকnt সখােন কেয়কজন আেলম বেসিছেলা; তারা মেন-মেন e’rপ তক করেত লাগেলা, 
ei লাক eমন কথা বলেছ? e য কুফরী করেছ; সi eকজন, aথাৎ আlাহ, ছাড়া আর ক 
পাপ মাফ করেত পাের? -িকnt dিনয়ােত পাপ মাফ করার aিধকার iবনুল iনসােনর আেছ, 
eটা যন তামরা জানেত পােরা, e’জন , িতিন সi aবশ- রাগীেক বলেলন,’ তামােক বলিছ, 
uেঠা, তামার খাট তুেল িনেয় তামার ঘের যাo।’ তােত স uঠেলা - (মাক 2:3, 5, -7, 
10-12ক)  

1জন বািড় o আংিগনা লােক পূণ িছল? =150 জন দীঘsায়ী aসুsতা?=200 

   

10. ঈসা মসীh  সাbাতবাের eকজন হাত িকেয় যাoয়া  
রাগীেক ভােলা কেরিছেলন                                                                কফুরনাhম 

তখন িতিন সi হাত িকেয় যাoয়া লাকিটেক বলেলন, ‘মাঝখােন eেস দঁাড়াo।’ পের 
তােদরেক বলেলন, ‘িব াম বাের কী করা জােয়জ? ভােলা করা না kিত করা? pাণরkা করা না 
খুন করা? ‘িকnt তারা চুপ কের রiেলা। তখন িতিন তােদর মেনর কেঠারতার জন  dঃিখত হেয় 
রাগ কের চারিদেক তােদর pিত তািকেয় সi লাকিটেক বলেলন, ‘ তামার হাত বািড়েয় দাo’; 
স তা বািড়েয় িদল, আর তার হাত আেগ যমন িছল, তমিন হেলা। (মাক 3:3-5) 

1জন                        জামাতখানা পূণ?=100             দীঘsায়ী aসুsতা?=200 

খ. সার o িসদন থেকo aেনক রাগী সsু হoয়ার জন  ঈসা মসীেহর কােছ eেসিছল 

 “আর iহূিদয়া, জrসােলম, iেদাম, জদান নদীর aপরপােরর দশ eবং সার o িসেদােনর 
চারিদক থেক aেনক লাক, িতিন য সমs বড় বড় কাজ করিছেলন, তা েন তঁার কােছ eেলা। 
- কারণ, িতিন aেনক লাকেক সুs করেলন, স’জন  aসুsরা তঁােক sশ করার চ ায় তঁার 
গােয়র oপর পড়িছল। আর নাপাক আtারা তঁােক দখেলi তঁার সামেন পেড় িচৎকার কের 
বলেতা, ‘আপিন iবনুlাহ!’” (মাক 3:8, 10-11) 

10 জেনর eকজন 
aসুs?=200 

?=2000 লাক 
eেসিছেলন 

1000 লাক pিতিট সুs হoয়া 
রাগীেক িচনেতন?=20, 000 

 



 429

11.শতেসনাপিতর চাকরেক ঈসা মসীh  তােক সsু কেরিছেলন                 কফুরনাhম 

তখন eকজন শতেসনাপিতর eক গালাম aসুs হেয় মরার মেতা হেয়িছল, িতিন তঁােক 
ভােলাবােসন। িতিন ঈসার খবর েন ihদীেদর কেয়কজন মুrbীেক িদেয় তঁার কােছ aনুেরাধ 
কের পাঠােলন, যন িতিন eেস তঁার গালামেক বঁাচান। তঁারা ঈসার কােছ eেস আgেহর সােথ 
aনুেরাধ কের বলেত লাগেলন, ‘আপিন য তঁার জন  ei কাজ কেরন, িতিন তার যাগ ; কারণ, 
িতিন আমােদর জািতেক ভােলাবােসন, আর আমােদর জামাতখানা িতিন িনেজ তির কের 
িদেয়েছন।’  

ঈসা তঁােদর সে  গেলন, আর িতিন বািড়র িকছু দূের থাকেতi শতেসনাপিতর কেয়কজন বnু 
dারা তঁােক খবর পাঠােলন, “pভু, িনেজেক ক  দেবন না; কারণ আিম eমন যাগ  নi য, 
আপিন আমার বািড়েত আেসন; স’জন  আমােকo আপনার কােছ আসার যাগ  মেন করলাম 
না; আপিন মুেখ বলুন, তােতi আমার গালাম সুs হেব। কারণ আিমo কতৃেtর aধীেন িনযkু 
লাক, আবার সনারা আমার aধীন; আর আিম তােদর eকজনেক যাo বলেল য যায় eবং o 

eেসা বলেল স আেস, আর আমার গালামেক ‘ei কাজ কেরা’ বলেল স তা কের।”  

ei কথাgিল েন ঈসা তঁার িবষেয় আ য হ’ লন eবং য লােকরা তঁার পছেন- পছেন 
আসিছল, িতিন তােদর িদেক িফের বলেলন, ‘আিম তামােদরেক বলিছ, iসরােয়েলর মেধ o 
eত বড় ঈমান দখেত পাiিন।’ পের যঁােদরেক পাঠােনা হেয়িছল, তঁারা ঘের িফের িগেয় সi 
গালামেক সুs দখেত পেলন। (লূক 7:2-3ক, 6-8, 9ক-10) 

1জন শতেসনাপিতর পিরবার? =10 

12. eকজন িবধবার ছেলেক ঈসা মসীh  মতৃূ  থেক জীিবত কেরিছেলন                     নািয়ন 

 “যখন িতিন নগেরর সদর-দরজার কােছ eেলন, দেখা, লােকরা eকজন মৃত মানুষেক বহন 
কের বাiের িনেয় যািcেলা; স তার িবধবা মােয়র eকমাt ছেল eবং নগেরর aেনক লাক 
তার সে  িছল। - পের কােছ িগেয় খাট ছঁুেলন; - িতিন বলেলন, ‘ হ যুবক, তামােক বলিছ, 
uেঠা।’ তােত সi মরা মানুষিট uেঠ বসেলা eবং কথা বলেত লাগেলা; পের িতিন তােক তার 
মােয়র হােত িদেলন।” (লূক 7:12, 14-15) 

1জন গরীব িবধবা, ছাট-খােটা দাফন aনু ান?=50 aন ান  লাক?=50 

13. ঈসা মসীh  ঝড়েক শাn কেরিছেলন                                              গালীল সাগর 

 “পের ভীষণ ঝড় uঠেলা eবং ঢugেলা নৗকায় eমিন আঘাত করেলা য, নৗকা পািনেত 
ভের যেত লাগেলা। িতিন নৗকার পছেন বািলেশ মাথা িদেয় তখন ঘুমািcেলন; - িতিন uেঠ 
বাতাসেক ধমক িদেলন o সাগরেক বলেলন, ‘শাn হo;’ তােত বাতাস থামেলা eবং সmণূ শািn 
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হেলা। পের িতিন তঁােদরেক বলেলন, ‘ তামরা erপ ভয় পাo কন? e কমন, তামােদর ঈমান 
নi?’ তােত তঁারা খুব ভীত হেয় eকজন aন জনেক বলেত লাগেলন,’ iিন তেব ক য, বাতাস 

eবং সাগরo eঁর hকুম মােন?” (মাক 4:37-38ক, 39, 41) 

তঁার সাহাবীরা 

14. ভেূত পাoয়া লাকেক সsু করা                                              গরােসিন (জদান) 

- “িতিন নৗকা থেক বর হ’ ল তখন eকজন লাক কবরsান থেক তঁার সামেন eেলা, 
- স কবের থাকত eবং কu তােক িশকল িদেয়o আর বঁেধ রাখেত পারেতা না। কারণ, 
লােক বার বার তােক বড়ী o িশকল িদেয় বঁাধেতা, িকnt স িশকল িছঁেড় ফলেতা eবং বড়ী 
ভে  টুk রা- টুk রা করত; কu তােক বশ করেত পারেতা না। (- স দূর থেক ঈসােক দেখ 
দৗেড় eেলা, তঁার পােয় uবুড় হেয় পড়ল eবং জাের িচৎকার কের বলেলা, ‘ হ ঈসা, iবনুlাহ, 

আপনার সিহত আমার সmক কী? আিম আপনােক আlাh র কসম িদিc, আমােক ক  দেবন 
না।’ e’জন  য, িতিন তােক বেলিছেলন, ‘ হ নাপাক আtা, ei লােকর মধ  থেক বর হo।’ 
-তখন সi নাপাক আtারা বর হেয় শূকরেদর মেধ  ঢুকেলা; তােত সi শূকর পাল, -
ভীষণেবেগ দৗেড় ঢালু পাড় িদেয় সাগের িগেয় পড়ল eবং ডুেব মরেলা। 

তখন সgেলােক যারা চরািcেলা, তারা পািলেয় িগেয় নগর-নগের o gােম-gােম িগেয় খবর 
িদল। তখন কী ঘেটেছ, তা দখার জন  লােকরা eেলা; eবং ঈসার কােছ eেস দেখ, সi 
ভূেতধরা লাক, যােক বািহনী-ভূেত পেয়িছল, স কাপড় পের শাn হেয় বেস আেছ; তােত তারা 
ভয় পল। (মাক 5:2খ, 4, 6-8, 13, 15) 

1জন সাহাবীরা গাটা eলাকা?=5000 

 

15. জািয়েরর মেয়েক মৃতু  থেক জীিবত কেরিছেলন                          কফুরনাhম 

আর জামাতখানায় যায়ীর নােম eকজন নতা eেস ঈসােক দেখ তঁার পােয় পড়েলন eবং 
aেনক িমনিত কের বলেলন, ‘আমার মেয়িট মারা যােc,’ -তখন ঈসা তঁার সে  চলেলন; 
eবং aেনক লাক তঁার পছেন- পছেন চলেলা o তঁার oপের চাপাচািপ কের পড়েত লাগেলা। 
-িতিন ভতের িগেয় তােদরক বলেলন, ‘ তামরা হৈচ o কাnাকািট করেছা কন? বািলকািট 
তা মেরিন, ঘুিমেয় আেছ।’ eেত তারা তঁােক uপহাস করেলা; - যখােন বািলকািট িছল, িতিন 
সখােন গেলন। পের িতিন বািলকার হাত ধের তােক বলেলন,’ টািলথা কুমী’; aনুবাদ করেল 

eর aথ ei, বািলকা, তামােক বলিছ, uেঠা। তােত বােরা বছর বয়েসর বািলকািট তখিন uেঠ 
চলােফরা করেত লাগেলা-। (মাক 5:22-23ক, 24খ, 39-40, 41-42খ) 

1জন সাহাবীরা o মেয়িটর বাবা-মা, grtপূণ লাক?=400 
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16. বােরা বছেরর রksাবেরাগীেক ভােলা করা                                    কফুরনাhম 

eকজন মিহলা য বােরা বৎসর থেক রksাব রােগ ভুগিছল, - স তঁার চাদর ছঁুেলা- 
আর তখিন তার রksাব বn হেলা ; -ঈসা তখিন মেন-মেন বুঝেত পারেলন য, তঁার মধ  
থেক শিk বর হেয়েছ। (মাক 5:25, 27খ, 29ক, 30ক) 

1জন   ? 50জেনর জনতা গিরব মিহলা?=100 

17. diজন anেরাগী সsু হoয়ার িববরণ                       ? কফুরনাhেমর বাiের  

 “পের ঈসা সi জায়গা থেক রoনা হ’ ল, diজন an তঁার পছেন- পছেন চলেলা; তারা 
িচৎকার কের বলেত লাগেলা, ‘ হ দাuদ সnান, আমােদর pিত মেহরবািন কrন।’ িতিন ঘের 
pেবশ করার পর সi aেnরা তঁার কােছ eেলা; তখন ঈসা তােদরেক বলেলন,’ তামরা িক 
িব াস কেরা য, আিম eটা করেত পাির? তারা তঁােক বলেলা,’ হঁ া, pভু।’ িতিন তখন তােদর 
চাখ ছঁুেলন, -তখন তােদর চাখ খুেল গল। (মিথ ৯:38-3৯ক, 41ক)  

 2  ঘর পূণ?=20জন ?100*2 =200 

18. eর পরপেরi eকজন ভেূত ধরা লাকেক সsু করার িববরণ               eকi gাম 

“তারা বাiের যােc, আর দেখা, লােকরা eকজন ভূেতধরা বাবা লাকেক তঁার কােছ 
আনেলা। ভূত ছাড়ােনা হ’ ল সi বাবা কথা বলেত লাগেলা; তখন সমs লাক আ য হেয় 
বলেলা, ‘isােয়েলর মেধ  eমন কখনo দখা যায়িন।’” (মিথ 9:32-33) 

1   জনতা?=100 গাটা gামবাসী =500 

19. dেটা মাছ আর পাঁচিট rিট িদেয় 5000  
লাকেক খাoয়ােনা                                         জদােনর কােছ বথসাiদা gাম 

 “পের ঈসা গালীল সাগেরর- aপর পাের চেল গেলন। - আর ঈসা চাখ তুেল 
দখেলন, aেনক লাক তঁার কােছ আসেছ, িতিন িফিলপেক বলেলন, ‘oেদরেক খাবার দবার 

জন  আমরা কাথায় rিট িকনেত পারেবা?’  

িফিলপ তঁােক বলেলন,’ oেদর জন  dেশা িদনােরর (8 মােসর মুজুরী) rিটo erপ যেথ  
নয় য, pেত েক িকছু িকছু পেত পাের।’  

তঁার eকজন সাহাবী-বলেলন,’ eখােন eকিট বালক আেছ, তার কােছ যেবর পঁাচিট rিট 
eবং dিট মাছ আেছ;-ঈসা মসীh  বলেলন, ‘ লাকেদরেক বিসেয় দাo।’ সখােন aেনক ঘাস 
িছল। তােত পুrষরা, সংখ ায় aনমুান পাঁচ হাজার লাক, বেস গল। তখন ঈসা মসীh  সi rিট 
কয়টা িনেলন o কিরয়া আদায় করেলন eবং যারা বেসিছল, তােদরেক ভাগ কের িদেলন; 
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সভােব িতিন মাছo িদেলন, - তখন umেতরা জেড়া করেলন, - বােরা টুকরী পূণ 
করেলন।- সi লােকরা ঈসার ei িনশানা কাজ দেখ বলেত লাগেলা,’ uিন সত i সi 
নবী, যার dিনয়ােত আসার কথা িছল।’” (iuেহাnা 6:1, 5, 7-10, 13-14) 

ঈসা তােদরেক বলেলন, ‘আিমi সi জীবন খাদ ।- কারণ, আমার icা পূরণ করার জন  
আিম বেহশত থেক নেম আিসিন; িকnt িযিন আমােক পািঠেয়েছন, তঁারi icা পূরণ করার 
জন ’ (iuেহাnা 6:35, 38)। 

5000 লাক ei মােজজা দেখিছেলন o aেলৗিকক খাবার খেয়িছেলন। 

 

20. ঈসা মসীh  মসীh  পািনর oপর িদেয় হেঁটিছেলন                              গালীল সাগর 

 “সn া হ’ ল তঁার সাহাবীরা সাগর পাের নেম গেলন, eবং eকিট নৗকায় uেঠা সাগর 
পাের কফরনাহূেমর িদেক যেত লাগেলন। - eভােব পঁাচ থেক ছয় িকেলািমটার যাoয়ার পর 
তঁারা ঈসােক দখেত পেলন, িতিন সাগেরর oপর িদেয় হঁেট নৗকার কােছ আসেছন; eেত তঁারা 
ভয় পেলন।  

িকnt িতিন তঁােদরেক বলেলন,’e আিম, ভয় কেরা না।’ 

তখন তঁারা তঁােক নৗকায় তুলেত চাiেলন;- (iuেহাnা 6:16, 19-21ক) 

তঁার সাহাবীরা 

 

গ .যারা ঈসা মসীহেক ছুেঁয়িছল , তারা সবাi সsু হেয়িছল                  িগেনষরত eলাকা 

“পের সাগর পার হেয় তঁারা িগেনষরত pেদেশ eেলন। - সখানকার লােকরা তঁােক িচনেত 
পের সi দেশর চারিদেক খবর পাঠােলা eবং যত aসুs লাক িছল, সবাiেক তঁার কােছ 

আনােলা; আর তঁােক িমনিত করেলা,’ যন oরা তঁার চাদেরর ঝালর ছুঁ’ ত পাের; আর যত লাক 
ছুঁ’ল, সবাi সুs হেলা। (মিথ 14:34-37) 

10জেনর 1 জন? =400 ?= 20িট gােমর 4000 
লাক 

400*100 বnু  
=40, 000 

 

21. eকজন gীক মিহলার মেয়েক ঈসা মসীh  ভােলা কেরন।  সার eলাকার eকিট বািড় 

“পের িতিন (ঈসা) uেঠ সi জায়গা থেক সার o িসেদান eলাকায় গেলন। আর িতিন 
eকিট বািড়েত ঢুকেলন, icা করেলন, যন কu জানেত না-পাের; িকnt লুিকেয় থাকেত 
পারেলন না। কারণ, তখনi eকজন মিহলা, যার eকিট মেয় িছল, আর তােক নাপাক আtায় 
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আছর কেরিছল, মিহলািট gীক, জািতেত সুর- ফনীকী িছল। স তঁাহােক িমনিত করেত লাগেলা, 
যন িতিন তার মেয়র ভূত ছািড়েয় দন। - তখন িতিন তােক বলেলন, ‘ei কথার জন  চেল 

যাo, তামার মেয়র ভূত ছেড় িগেয়েছ।’ পের স বািড় িগেয় দখেত পল, মেয়িট িবছানায় 
েয় আেছ eবং ভূত ছেড় িগেয়েছ। (মাক 7:24-26, 29-30) 

1জন ঘরপূণ=20 জন  ?200 

22. eকজন বাবা o কালা লাকেক সsু করা-          দকাপিল-জদােনর বৃহtর eলাকা 
 “পের িতিন সার eলাকা হiেত বর হ’ লন eবং িসেদান হেয় িদকাপিল eলাকার মধ  িদেয় 

গালীল সাগেরর কােছ eেলন। তখন লােকরা eকজন কালা- বাবা লাকেক তঁার কােছ eেন 
তঁােক তার oপের হাত রাখেত aনুেরাধ করেলা। - eক পােশ eেন তার di কােন িনেজর 
আ লু িদেলন, থুথু ফলেলন o তার িজhা ছুঁেলন। আর িতিন বেহেsর িদেক তািকেয় 
দীঘিন াস ছেড় তােক বলেলন, ‘ip ফাথা,’ aথাৎ খুেল যাক। তােত তার কান খুেল গল, 
িজhার জড়তা দূর হেলা, আর স s -কথা বলেত লাগেলা। (মাক 7:31-32ক, 33-35) 

1জন ?=200 

 

ঘ. গালীল সাগেরর পবূিদেক মহাজনতা                                             দকাপিলস 

 “পের ঈসা সi জায়গা থেক রoনা হেয় গালীল সাগেরর তীের হািজর হ’ লন eবং পাহােড় 
uেঠ সখােন বসেলন। আর pচরু লাক তঁার কােছ আসেত লাগেলা, তারা িনেজেদর সে  খঁাড়া, 
an, বাবা, নুলা eবং আরo aেনক লাকেক িনেয় তঁার পােয়র কােছ ফেল রাখেলা; আর িতিন 
তােদরেক সুs করেলন-। আর তঁারা isােয়েলর আlাh র গৗরব করেলা।                    
(মিথ 1:29, 30, 31খ) 

10জেনর 
1 জন=200 

 “pচুর লাক?=2000 pেত কজন* 100? =20, 000 

23. 4000 লাকেক খাoয়ােনা                                               দকাপিলস 

 “- যখন আবার aেনক লােকর িভড় হেলা, - পের িতিন লাকেদরেক মািটেত বসেত 
hকুম িদেলন eবং সi সাতিট rিট িনেয় বরকত দান কের িছঁেড় লাকেদর সামেন রাখার জন  
সাহাবীেদরেক িদেত লাগেলন; তঁারা লাকেদর সামেন রাখেলন। -তঁােদর কােছ কেয়কিট 
ছাট- ছাট মাছo িছল- তােত লােকরা খেয় তৃp হেলা; eবং তঁারা aবিশ  g ঁড়াগঁাড়া সাত 

ঝুিড় তুেল িনেলন। সখােন কমেবশ চার হাজার লাক িছল-” (মাক 8:1ক, 6-7ক, 8-9) 

                          “4000 লােকর eক “মহাজনতা” 
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24. eকজন an রাগী সsু হoয়া                                         বদসাiদা gাম,  

“- লােকরা eকজন anেক তঁার কােছ eেন তঁােক িমনিত করেলা, - তখন িতিন সi 
aেnর হাত ধের তােক gােমর বাiের িনেয় গেলন; eবং তার চােখ থুথু িদেয় o তার oপের 
হাত রেখ তােক িজেjস করেলন, ‘িকছু দখেত পােcা?’ স চাখ তুেল চেয় বলেলা, ‘মানুষ 
দখিছ, গােছর মেতা দখিছ, বড়ােc।’ তখন িতিন তার চােখর oপের আবার হাত রাখেলন, 

তােত তার চাখ খুেল গল, s rেপ সবi দখেত পল।” (মাক 8:22, 23খ, 25) 

1 জন ‘ লােকরা’?=10 100 

25. eকজন ভেূত-ধরা লাকেক সsু করা            দােমেsর িদেক িসেসরা-িফিলিপ eলাকা 

 “তােদর (সাহাবী) চারপােশ aেনক লাক জমােয়ত হেয়েছ। - তঁারা তােক (বালকেক) 
ঈসার কােছ িনেয় eেলা; তঁােক দখার সােথ-সােথ সi আtা তােক ভীষণভােব মুচেড় ধরেলা, 
আর তার মুখ থেক ফনা বর হেলা, স মািটেত পেড় গড়াগিড় িদেত লাগেলা। - ঈসা সi 
নাপাক আtােক ধমক িদেয় বলেলন,’ হ বিধর, বাবা-আtা, আিমi তামােক hকুম িদিc, eর 
মধ  থেক বর হo, আর কখনo eর মেধ  pেবশ করo না।’ 

 তখন স িচৎকার কের তােক ভীষণভােব মুচেড় বর হেয় গল; - িকnt ঈসা তার হাত ধের 
তােক তুলেল স uঠেলা।” (মাক 9:20, 25খ, -26ক, 27) 

1 জন “aেনক লাক”? 500-10000 200 

26. eকিট িবেশষ মাছ ধরা                                                    কফুরনাhম 

 “পের তঁারা কফুরনাhেম eেল, কর-আদায়কারীরা িপতেরর কােছ eেস বলেলা,’ তামােদর 
মুরিশদ িক কর দন না?’ িতিন বলেলন, হঁ া, িতিন তা কর দন।’ - ঈসা আেগi তঁােক 
বলেলন, - ‘তুিম সাগের িগেয় বড়শী ফেলা, তােত pথম য মাছিট uঠেব, oটা ধের oর মুখ 
খুলেল eকিট টাকা পােব; oটা িনেয় আমার eবং তামার পেk oেদরেক দাo।                    
(মিথ 17:24ক-25ক, 27) 

1জন 

27. জnাn লাকেক সsু করা                                                        জrসােলম 

 “আর িতিন যেত - যেত eকজন লাক দখেলন, স জn থেক an িছল। (িতিন 
বলেলন,) ‘আিম যখন dিনয়ােত আিছ, তখন আিমi dিনয়ার নূর।’ ei কথা বেল িতিন মািটেত 
থুথু ফেল সi থুথু িদেয় কাদা করেলন; পের ঐ লােকর চােখ সi কাদা লেপ িদেলন o 
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তােক বলেলন, ‘শীেলাh  পুকুের িগেয় ধুেয় ফল-’ তখন স িগেয় ধুেয় ফলল eবং চােখ 
দখেত পেয় িফের eল।  

 তখন ঈসা বলেলন, ‘িবচার করার জন  আিম ei dিনয়ােত eেসিছ, যন যারা দেখ না তারা 
দখেত পায় -’ (iuেহাnা 9:1, 5-7, 39ক)। 

1জন বnু + যােদর কােছ স িভkা চাiত?=300 

72জন সাহাবী জাড়ায় জাড়ায় pচার কােজ                                      সারােদেশ 
যাoয়ার সমেয় মােজজা কেরিছেলন  

“eর পর pভু আরo সtরজনেক িনযkু করেলন, আর িনেজ যখােন যেত আgহী িছেলন, 
সi সব শহের o sােন িনেজর আেগ diজন-diজন কের তােদরেক পাঠােলন। 

পের সi সtরজন আনেn িফের eেস বলেলা, ‘pভু, আপনার নােম ভূেতরাo আমােদর কথা 
েন’ (লূক 10:1, 17)। 

36 জাড়া * 2 মােজজা=72 ? 72100=7200 

28. eকজন বাবা লাকেক সsু করা                                                ehদা eলাকা 

আর িতিন eকটা ভূত ছািড়েয়িছেলন, স বাবা িছল। ভূত বর হেল সi বাবা কথা বলেত 
লাগেলা; তােত লােকরা আ য হেলা (লূক 11:14)। 

1জন “ লােকরা”?=100 200 

29. কজুা মিহলা সsু হoয়ার িববরণ                     ehদা eলাকা  

কােনা eক িব ামবাের ঈসা জামাতখানায় িহদােয়ত করিছেলন। আর দেখা, eকজন মিহলা, 
যােক আঠােরা বৎসর ধের ভুেত ধেরিছল, স কঁুজা িছল, কােনামেতi সাজা হ’ ত পারেতা না।  

-পের িতিন তার oপর হাত রাখেলন; তােত স তখনi সাজা হেয় দঁাড়াল, আর আlাh র 
গৗরব করেত লাগেলা” (লূক 13:11, 13)। 

1জন জামাতখানা পূণ?=1000 200 
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30. শাথ রাগীেক ভােলা করার িববরণ                             মধ  জদােনর পেরয়া eলাকা  

িতিন eক িব াম বাের ফিরশীেদর eকজন pধান নতার বািড়েত দাoয়াত খেত গেলন, - 
eকজন শাথেরাগী তঁার সামেন িছল। - তখন িতিন তােক ধের সুs করেলন, পের িবদায় 
িদেলন। 

1জন pধান নতার পিরবােরর লােকরা?=20 200 

31. 4 িদেনর মতৃ লাসারেক জীিবত করা                        জrসােলেমর কােছ 
বেথিনয়া gাম 

 “মাথা (লাসােরর বান) যখন নেলন, ঈসা আসেছন, িতিন িগেয় তঁার সােথ দখা করেলন, 
- মাথা ঈসােক বলেলন, ‘pভু, আপিন যিদ eখােন থাকেতন, তা হ’ ল আমার ভাi মারা যত 
না। - 

 ঈসা তঁােক বলেলন, ‘ তামার ভাi আবার জীিবত হেয় uঠেব।’ মাথা তঁােক বলেলন,’ আিম 
জািন, আেখরােতর িদন পুনrtােনর সমেয় স uঠেব।’ ঈসা তঁােক বলেলন, ‘আিমi পুনrtান 
o জীবন; য আমার oপর ঈমান আেন, স মরেলo জীিবত হ’ ব; ‘- তখন ঈসা পুনরায় 
anের aিsর হেয় কবেরর কােছ eেলন। - ঈসা বলেলন, ‘ তামরা পাথরিট সিরেয় ফেলা। মৃত 
লােকর বান মাথা তঁােক বলেলন, ‘pভু, eখন oেত dগn হেয়েছ, কারণ, আজ চার িদন হেলা 
স মারা িগেয়েছ।’ 

- পের ঈসা oপেরর িদেক চাখ তুেল বলেলন, ‘িপতা, তামার কিরয়া আদায় কির য, 
তুিম আমার কথা েনেছা। আর আিম জানতাম, তুিম সবসমেয় আমার কথা েন থােকা; িকnt 
ei লাকgিল চারিদেক দাঁিড়েয় আেছ, eেদর জন  ei কথা বললাম, যন eরা ঈমান আেন য, 
তুিমi আমােক পািঠেয়ছ। ei কথা বেল িতিন িচৎকার কের ডেক বলেলন,’ লাসার, বাiের 
eেসা!’ তখনi সi মৃত লাক বাiের eেলন; তঁার পা o হাত কাফেনর কাপেড় বঁাধা িছল eবং 
মুখ গামছায় বঁাধা িছল।” (iuেহাnা 11:20-25, 38ক, 39, 41খ-44) 

1জন দঁাড়ােনা লােকর সংখ া? =50 200 

32. ঈসা মসীh  দশজন কু েরাগীেক ভােলা কেরন                           শমিরয়া  

“িতিন কােনা gােম pেবশ করেছন, eমন সমেয় দশজন কু েরাগী তঁার সামেন পড়ল, তারা 
দূের দঁাড়াল, আর তারা িচৎকার কের বলেত লাগেলা, ‘ঈসা, pভু, আমােদরেক দয়া কrন।’ 
তােদরেক দেখ িতিন বলেলন,’ যাo, ঈমামেদর কােছ িগেয় িনেজেদরেক দখাo।’ যেত যেত 
তারা পাকসাফ হেলা। (লক ূ 28:23-25) 

10 জন সাহাবীরা 10*?100=1000 
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33. diজন an রাগীর ভােলা হoয়ার িববরণ                                             িযিরেহা 

 “পের িযিরেহা হ’ ত তঁােদর বর হoয়ার সমেয় aেনক লাক তঁার পছেন- পছেন গল। 
আর diজন an পেথর পােশ বেসিছল; - তারা িচৎকার কের বলেলা,’pভু, দাuদ-সnান, 
আমােদর pিত রহম কrন।’ তােত সব লােকরা চুp - চুp  বেল তােদরেক ধমক িদল; িকnt তারা 
আরo বশী জাের- জাের িচৎকার কের বলেলা, ‘pভু, দাuদ-সnান, আমােদর pিত রহম 
কrন!’’ 

তখন ঈসা দয়া কের তােদর চাখ ছুঁ’ লন, আর তখনi তারা দখেত পল o তঁার পছেন-
পছেন চলল। (মিথ 20:29-30, 34) 

2জন         “aেনক লাক?=500 2জন লাক*?100 =200 

34. ডমুুরগােছর িকেয় যাoয়া eকিট pতীক                                       জrসােলম 

“পরিদন যখন তঁারা বথািনয়া থেক বর হেয় eেলন, তখন িতিন kুধাত িছেলন; eবং দূর 
থেক পাতাসহ eক ডুমুরগাছ দেখ, হয়েতা তা থেক িকছু ফল পােবন ভেব কােছ গেলন; িকnt 

কােছ গেল পাতা ছাড়া আর িকছুi দখেত পেলন না; কারণ, তখন ডুমুর ফেলর সময় িছল না। 
িতিন গাছিটেক বলেলন,’ eখন থেক কu কখনo তামার ফল আহার না কrক।’ ei কথা 
তঁার সাহাবীরা নেত পেলন। - ভাের তঁারা যেত যেত দখেলন, সi ডুমুরগাছিট িশকড় d 

িকেয় গেছ (মাক 11:12-14, 20)। 

সাহাবীরা  

35. ঈসা মসীh  ভিবষ dাণী কেরিছেলন য,                                        জrসােলম 
     হজরত িপতর িতনবার তঁােক Asীকার করেবন।    

 “িপতর তঁােক বলেলন, ‘যিদo সকেল িব  পায়, তবু আিম পাব না।’ ঈসা তঁােক বলেলন,’ 
আিম তামােক সত  বলিছ, তুিমi আজ, ei রােত, মারগ d’বার ডাকার আেগ, িতনবার 
আমােক Asীকার করেব।’ িকছু সময় পের, যারা কােছ দঁািড়েয়িছল, তারা আবার িপতরেক 
বলেলা,’ সিত  তুিম তােদর eকজন; কারণ, তুিম গালীেলর লাক।’ িকnt িতিন িনেজেক 
aিভশাপ িদেয় কসম খেয় বলেত লাগেলন, ‘ তামরা য লােকর কথা বলেছা, তােক আিম িচিন 
না।’তখিন িdতীয়বার মারগ ডেক uঠেলা; তােত িপতেরর মেন পড়েলা; eবং িতিন সi িবষয় 
িচnা কের কঁাদেত লাগেলন। (মাক 14:29-30, 70খ-72)  

সাহাবীরা  
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36. ঈসা মসীহেক gফতার করেত আসা    জrসােলম 

লাকেদর মেধ  ঈসা মসীh  eকজন লাক- মালিকেক সুs কেরিছেলন। “িতিন কথা বলেছন, 
eমন সমেয় দেখা, aেনক লাক eবং যার নাম iহূদা, - সi বােরাজেনর মেধ  eকজন- স 
তােদর আেগ আেগ আসেছ- িকnt ঈসা তােক বলেলন, ‘iহূদা, চুমু িদেয় িক iবেন আদমেক 
ধিরেয় িদc?’ আর তঁােদর মেধ  eকজন লাক পশ-ঈমােমর গালামেক আঘাত কের তার ডান 
কান কেট ফলেলন। িকnt ঈসা জবাব িদেলন, ‘ei পযn থােমা! পের িতিন তার কান ছঁুেয় 
তােক সুs করেলন। (লূক 22:47-48, 50-51) 

1জন সাহাবী o “aেনক লাক”?=50 

37. ঈসা মসীh  aেলৗিকক ভােব মাছ ধরার মধ  িদেয়                         গালীল সাগর 
     মতৃু  থেক জীিবত হoয়ার পের িনেজেক pকাশ কেরিছেলন।  

 “aতঃপর ঈসা িতিবিরয়া সাগেরর তীের আবার সাহাবীেদর কােছ িনেজেক eভােব pকাশ 
করেলন। িসমাuন িপতর তঁােদরেক (aন  6 জন সাহাবী) বলেলন,’ আিম মাছ ধরেত যািc।’ 
তঁারা তঁােক বলেলন,’আমরাo তামার সােথ যােবা।’  

তঁারা বাiের িগেয় নৗকায় uঠেলন, আর সi রােত িকছুi ধরেত পারেলন না। পের সকাল 
হেয় আসেছ, eমন সময় ঈসা তীের দঁাড়ােলন, তবু সাহাবীরা তঁােক িচনেত পারেলন না য, িতিন 
ঈসা। ঈসা তঁােদরেক বলেলন, ‘বাছারা, তামােদর কােছ িকছু খাবার আেছ?’ তঁারা জবাব 
িদেলন, ‘না।’ তখন িতিন তঁােদরেক বলেলন,’ নৗকার ডান পােশ জাল ফল, পােব।’ তখন তঁারা 
জাল ফলেলন eবং eেতা মাছ পড়ল য, তঁারা আর তা টেন তুলেত পারেলন না। তখন ঈসা 
যঁােক ভােলাবাসেতন, সi সাহাবী িপতরেক বলেলন,’ uিন pভু!’ 

 তঁােদর খাoয়ার পের ঈসা িসমাuন িপতরেক বলেলন, ‘ হ iuেহাnার পুt িসমাuন, egিলর 
চেয় তুিম িক আমােক বশী ভােলাবাস? িতিন বলেলন,’ হঁ া, pভু; আপিন জােনন, আিম 

আপনােক ভােলাবািস।’ িতিন তঁােক বলেলন, ‘আমার মষেদরেক (িব াসীেদরেক) চরাo।] - 
ei কথা বলার পর িতিন তঁােক বলেলন, ‘আমার পছেন eেসা।’ (iuেহাnা 21:1, 3-7ক, 15, 
19খ)  

7জন সাহাবী 

 

oপেরর আেলাচনায় 37িট মােজজার মধ  িদেয় িবশদভােব 39জন িভn-িভnেরাগী সুs 
হoয়ার িববরণ রেয়েছ। 4িট aংশ আর eর সােথ 5000 লাকেক খাoয়ােনার ঘটনা eকসােথ 
িবেবচনা করেল আমরা দিখ য, যারা ঈসা মসীেহর কােছ eেসিছল, তােদর সবাiেক িতিন সুs 
কেরিছেলন। খসড়া িহসাব aনুসাের, ei কথা বলা যায় য, কমপেk 1000 লাক ei গণসুs 
হoয়ার aনু ােনর মধ  িদেয় সুs হেয়িছল। 
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 eর সােথ আেরা যাগ করা য, aবশ i 14500- 15000 লাক ei সুs হoয়ার ঘটনাgেলা 
দেখিছল, eর মেধ  তারাo রেয়েছন, eকবার 5000 o আেরকবার 4000 লাক- যঁারা ei 

aেলৗিকক খাবার খেয়িছেলন, তঁারা ei মােজজা িনেজর চােখi দেখিছেলন। eমনিক যিদ 
aেধক সাkীo dেটা মােজজা দেখিছেলন, তবু বলা যায় য, 11000 লাক pায় 10000 
মােজজার সাkী হেয়িছেলন। 

তৃতীয়তঃ সmবতঃ আেরা 86000 লাক রেয়েছন, যঁারা eসব aসুs রাগীেদর-পুrষ o 
মিহলােক িচনেতন, তারা যখন ভূেত পাoয়া রাগী িছল, aথবা তারা aবশেরাগী িছল। যিদo তঁারা 
সখােন uপিsত িছেলন না. িকnt eসর রাগী ভােলা হoয়ায় তঁারা বুঝেত পেরিছেলন য, eকিট 
মােজজা ঘেটেছ। যিদ সi সমেয় 20 লk লাক প ােল াiেন বাস করেতন, তেব eর aথ হেc 

ei য, pিত 20 জন লােকর মেধ  19জন লাক ei মােজজা দেখিছেলন বা রাগ থেক ভােলা 
হেয়েছ, eমন লােকর কথা তঁারা জানেতন।  

eভােব ঈসা মসীেহর সমেয় খঁািট িব াসীরা pচুর মােজজা দেখিছেলন, egেলা pমাণ করেছ 
য, আসেলi সৃি কতা আlাh iয়াoেয়হ eেলািহম ঈসা মসীহেক পািঠেয়িছেলন। 
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 পিরিশ  খ 

মসীেহর মতৃু র িবশদ িববরণ o eর পণূতা সmেক ভিবষ dাণী 
 

ঈসার িনেজর ভিবষ dাণী iশাiয়া 53 (750 ী পূবাb) iি ল শরীফ 
" দখ, আমরা জrজােলেম 

যািc। সখােন ib ন-আদমেক 
pধান iমামেদর o আেলমেদর 
হােত ধিরেয় দoয়া হেব। তঁারা 
তঁার িবচার কের তঁােক মৃতু র 
uপযুk বেল িsর করেবন 
eবং a-ihদীেদর হােত 
দেবন। " a-ihদীরা তাঁেক 

ঠা া-িবdrপ করেব, তরঁ গােয় 
থুথ ু দেব, তাঁেক ভীষণভােব 
চাবকু মারেব eবং হত া 
করেব। িতন িদেনর িদন আবার 
িতিন জীিবত হেয় uঠেবন।"  

(মাক 10:33-34) 

 

 

 

 
 
 
 

িতিন aত াচািরত হেলন o ক  
ভাগ করেলন, িকnt তবoু িতিন 

মখু খলুেলন না...  

(7 আয়াত) 

"রােতর বলায় আমার সi sেpর মেধ  আিম তািকেয় ib ন-
আদেমর মত eকজনেক আকােশর মেঘর মেধ  আসেত দখলাম। 
িতিন সi বdৃ জেনর কােছ eিগেয় গেল পর তাঁেক তাঁর সামেন িনেয় 
যাoয়া হল। সi iবেন আদমেক কতৃt, সmান o রাজt করবার 
kমতা দoয়া হল যন সমs জািতর, দেশর o ভাষার লােকরা তাঁর 
সবা কের। তাঁর রাজt িচরsায়ী; তা শষ হেব না আর তাঁর রাজ  

কখনo ংস হেব না।         (দািনয়াল 7:13-14, 600 ী পূবাb)

 

 জুলুম o aন ায় িবচার কের 
তাঁেক হত া করা হেয়িছল ... 
যিদo িতিন কান aিন  কেরন িন 
িকংবা তঁার মুেখ কান ছলনার 
কথা িছল না।     (8-9 আয়াত) 
 

 

তখন মহা-iমাম সকেলর সামেন
দঁািড়েয় ঈসােক িজjাসা করেলন, 
"তুিম িক কান জবাবi দেব না? 
তামার িবrেd ei লােকরা ei

সব িক সাk  িদেc?"  
ঈসা িকnt জবাব না িদেয় চপু

কেরi রiেলন।  
মহা-iমাম আবার তঁােক িজjাসা

করেলন, "তিুম িক গৗরবময়
আlাh র পুt মসীh?"  
ঈসা বলেলন, "আিমi সi।

আপনারা সবশিkমান আlাhর ডান
িদেক ib ন-আদমেক বেস থাকেত
দখেবন eবং আসমােনর মেঘর

সংেগ আসেত দখেবন।"  
eেত মহা-iমাম তঁার কাপড় িছঁেড়

বলেলন, "আর সাkীর আমােদর িক
দরকার? আপনারা তা নেলনi
য, o কুফরী করল। আপনারা িক

মেন কেরন?"  
তাঁরা সবাi ঈসােক মেৃত র শািs

পাবার uপযkু বেল িsর করেলন।
তখন কেয়কজন তঁার গােয় থুথু
িদেলন eবং তঁার মুখ ঢেক তঁােক
ঘুিষ মের বলেলন, "তুi না নবী? 
িকছু বl দিখ!" তারপর রkীরা
তঁােক িনেয় িগেয় চড় মারেত
লাগল।     (মাক 14:60-65) 
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জবরু শরীফ 2 (1000 ী পূবাb) iশাiয়া 53 (750 ী পূবাb) iি ল শরীফ 

কন aিsর হেয় চঁচােমিচ 
করেছ সমs জািতর লাক? 
কন লােকরা িমছািমিছ 

ষড়যnt করেছ? মাবুদ o 
তঁার মসীেহর িবrেd 
dিনয়ার বাদশাhরা 
eকসংেগ দঁাড়ােc আর 
শাসনকতারা করেছ গাপন 
বঠক।  
(জবুর 2:1-2, (1000 ী পূবাb)  

 তখন সi সভার সকেল uেঠ ঈসােক
রামীয় pধান শাসনকতা পীলােতর কােছ

িনেয় গেলন...শাসনকতা হেরােদর
শাসেনর aধীেন য pেদশ আেছ, ঈসা
সi জায়গার লাক জানেত পের পীলাত

তাঁেক হেরােদর কােছ পািঠেয় িদেলন...
তখন হেরাদ ঈসােক aপমান o ঠা া
করেলন, আর তাঁর সেন রাo তা-i
করল। তার পের ঈসােক জমকােলা
eকটা পাশাক পিরেয় িতিন তাঁেক
পীলােতর কােছ পািঠেয় িদেলন।      

(লূক 23:1,7ক,11)
 লােক তঁােক ঘৃণা কেরেছ o 

agাহ  কেরেছ; িতিন যntণা 
ভাগ কেরেছন...  (3 আয়াত) 

তারা ঈসােক গlগথা, aথাৎ মাথার
খুিলর sান নােম eকটা জায়গায় িনেয়
গল। পের তারা ঈসােক গnরস িমশােনা

িসরকা খেত িদল, িকnt িতিন তা খেলন
না।  

 আমােদর gনােহর জন i 
তাঁেক িবd করা হেয়েছ;  

আমােদর aন ােয়র জন  
তঁােক চুরমার করা হেয়েছ 

(5 আয়াত) 

eর পের তারা ঈসােক kুেশ িদল।  

সেন রা তাঁর কাপড়- চাপড় ভাগ
করবার জন  gিলবঁাট কের দখেত চাiল
কার ভােগ  িক পেড়। 

(মাক 15:22-24)

জবরু শরীফ 22 (1000 
ী পূবাb) 

িকnt আিম তা কবল 
eকটা পাকা, মানুষ নi; 
লােক আমােক িট  কাির 
দয় আর মানুষ আমােক 

তুc কের। যারা আমােক 
দেখ তারা সবাi আমােক 

ঠা া কের। তারা আমােক 
মুখ ভংগায়, আর মাথা 
নেড় ...  

(6-7 আয়াত) 

কারণ িতিন িনেজর icায় pাণ 
িদেয়িছেলন।  

তাঁেক gনাh গারেদর সংেগ 
গাণা হেয়িছল;        

(12 আয়াত) 

তারা d'জন ডাকাতেকo ঈসার সংেগ kেুশ 
িদল, eকজনেক ডান িদেক o aন জনেক 
বাঁ িদেক। তােত পাক-িকতােবর ei কথা 
পণূ হল: "তাঁেক aন ায়কারীেদর সংেগ 
গাণা হল।"  

যারা সi পথ িদেয় যািcল তারা মাথা
নেড় ঈসােক ঠা া কের বলল, "oেহ, তুিম

না বায়তুল- মাকাdস ভংেগ আবার িতন
িদেনর মেধ  তা তরী করেত পার!" eখন
kুশ থেক নেম eেস িনেজেক রkা কর!" 
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আসেল মাবদু তাঁর icা aনসুাের 

তাঁেক চরুমার কেরিছেলন  
আর তঁােক ক  ভাগ 

কিরেয়িছেলন  (10 আয়াত) 

" pধান iমােমরা o আেলেমরাo 
ঈসােক ঠা া করবার uেdেশ  
িনেজেদর মেধ  বলাবিল করেত 
লাগেলন, "o aন েদর রkা করত, 
িনেজেক রkা করেত পাের না। " ঐ 
য মসীh, বিন-iসরাiলেদর 

বাদশাh ! kুশ থেক o নেম 
আসুক যন আমরা দেখ ঈমান 
আনেত পাির।"  
ঈসার সংেগ যােদর kুেশ দoয়া 
হেয়িছল তারাo তঁােক িট কাির 
িদল।  
পের dপরু বােরাটা থেক বলা 
িতনটা পযn সারা দশ anকার 
হেয় রiল। বলা িতনটার সময় ঈসা 
জাের িচৎকার কের বলেলন, 

"eেলাi, eেলাi, লামা শবkানী," 
aথাৎ "আlাh আমার, আlাh 
আমার, কন তিুম আমােক ত াগ 
কেরছ?"  
যারা কােছ দঁািড়েয় িছল তােদর 
কেয়কজন ei কথা েন বলল, 
" শান, শান, o নবী iিলয়াসেক 
ডাকেছ।"     

(মাক 15:27-35)
 

 
 
"o তা মাবুেদর uপর ভরসা 

কের, তাহেল িতিনi 
oেক রkা কrন;  

িতিনi oেক udার কrন, 
কারণ oর uপর িতিন সnt ।" 

(8 আয়াত) 

 

 

 

 
আlাh আমার, আlাh 

আমার, কন তিুম আমােক 
ত াগ কেরছ? আমােক রkা না 
কের, আমার কাnা-ভরা 
মুনাজাত না েন, কন তুিম 
দূের সের রেয়ছ? (1 আয়াত) 

 
আমােক পািনর মত কের 

ঢেল ফলা হেয়েছ, আমার 
সমs হােড়র জাড়া খুেল 
গেছ... মািটর পােtর কনা 

টুকরার মত আমার শিk 
িকেয় eেসেছ, আর আমার 

িজ  তালেুত লেগ যােc... 
(14ক-15 আয়াত) 

"...আর িপপাসার সময় 
িদেয়িছল িসরকা" 

(জবুর 69:21) 

  
ঈসা বলেলন, "আমার িপপাসা 

পেয়েছ।"       (iuেহাnা 
19:28) 

 
তখন eকজন লাক দৗেড় িগেয় 

eকটা  িসরকায় িভজাল eবং 
eকটা লািঠর মাথায় লািগেয় তা 
ঈসােক খেত িদল... 
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তিুম [আlাh ] আমােক কবের 
iেয় রেখছ... 

(15 আয়াত) 

জুলুম o aন ায় িবচার কের 
তঁােক হত া করা হেয়িছল। সi 
সময়কার লাকেদর মেধ  ক 
খয়াল কেরিছল য, আমার 
লাকেদর gনােহর জন  তঁােক 

জীিবতেদর দশ থেক শষ কের 
ফলা হেয়েছ?  

িতিন aেনেকর gনাh বহন 
কেরিছেলন আর gনাh গারেদর 
জন  aনুেরাধ কেরিছেলন 

(8ক o 12খ আয়াত)

eর পের ঈসা জাের িচৎকার 
কের pাণত াগ করেলন।  
তখন বায়তুল- মাকাdেসর 

পদাটা uপর থেক নীচ পযn 
িচের d'ভাগ হেয় গল। 

(মাক 15:36-38) 

  

 

 

 

 

তবুo d েদর সংেগ তঁােক 
দাফন করা হেয়িছল আর মৃতু র 
dারা িতিন ধনীর সংগী হেয়িছেলন। 

(9 আয়াত) 

যখন সn া হেয় আসল তখন 
aিরমািথয়া gােমর iuসফু সাহস 
কের পীলােতর কােছ িগেয় ঈসার 
লাশিট চাiেলন। িতিন মহাসভার 
eকজন নাম-করা সেদ  িছেলন eবং
িতিন িনেজ আlাhর রােজ র জন  
aেপkা করিছেলন। পীলাত আ য 
হেলন য, ঈসা eত তাড়াতািড় মারা 
গেছ...  যখন সনাপিতর কাছ 
থেক িতিন জানেত পারেলন য, 

সিত i তঁার মৃতু  হেয়েছ তখন 
লাশিট iuসুফেক িদেলন। 
iuসফু... ঈসার লাশিট নািমেয় 
সi কাপেড় জড়ােলন, আর পাহাড় 
কেট তরী করা eকটা কবের সi 

লাশিট রাখেলন। তারপর িতিন 
কবেরর মুেখ eকটা পাথর গিড়েয় 
িদেলন। ঈসার লাশিট কাথায় রাখা 
হল তা মgদলীনী মিরয়ম o 
iuসুেফর মা মিরয়ম দখেলন।  

(মাক 15:43-47)
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ভাiেদর কােছ আিম তামার 
িবষয় pচার করব আর 
সমােজর মেধ  তামার gণগান 
করব।        

               (22 আয়াত) 

 
 
 
মাবুেদর গালাম যখন তঁার 

pাণেক দােষর কারবানী 
িহসােব দেবন  

 
তখন িতিন তাঁর সnানেদর 

দখেত পােবন আর তাঁর আয়ু 
বাড়ােনা হেব, 

(10 আয়াত) 

আিম িনেজ যা পেয়িছ তা সব 
চেয় দরকারী িবষয় িহসােব 
তামােদরo িদেয়িছ। সi িবষয় হল

ei- পাক-িকতােবর কথামত মসীh 
আমােদর gনােহর জন  মেরিছেলন, 
তঁােক দাফন করা হেয়িছল, 
িকতােবর কথামত িতন িদেনর িদন 
তঁােক মৃিত  থেক জীিবত করা 
হেয়েছ, আর  
1)  িতিন িপতরেক o  
2)  পের তাঁর সাহাবীেদর দখা 

িদেয়িছেলন।  
3)  eর পের িতিন eকi সমেয় 

পাঁচেশারo বশী ভাiেদর দখা 
িদয়িছেলন। তাঁেদর মেধ  কu 
কu মারা গেলo বশীর ভাগ 
লাক eখনo বেঁচ আেছন।  

4)  তার পের িতিন iয়াকবুেক  
5)  o পের সব সাহাবীেদর দখা 

িদেয়িছেলন।  
(1 কিরnীয় 15:3-7)

 

 oপেরর বিণত ঈসা মসীেহর সাkাত ছাড়াo, ঈসা মসীh  িনেজেক (6) মgিলিন মিরয়মেক 
দখা িদেয়িছেলন। (iuেহাnা 20:10-18) (7) মিরয়েমর সংগী আেরকজন মিহলােক দখা 

িদেয়িছেলন (মিথ 28:8-10) (8) imায়ু যাবার পেথ diজন সাহাবীেক (লূক 24:13-32) (9) 
মৃতু  থেক জীিবত হoয়ার 1 সpাহ পের হজরত থামােক দখা িদেয়িছেলন। (iuেহাnা 20:24-
29) eর িকছু সময় পের (10) যসব সাহাবীরা মাছ ধরেত িগেয়িছেলন ঈসা মসীh  মসীh  eমন 
সাতজন সাহাবীেকo দখা িদেয়িছেলন (iuেহাnা 21)।  

eখান থেক আমরা দখেত পাi 10িট িলিখত িববরণী থেক জানা যায য, মৃতু  থেক জীিবত 
হoয়ার পর 40 িদন সময় ধের ঈসা মসীh  5000 eরo বশী লাকেক দখা িদেয়িছেলন। 
( pিরত 1:3)। 


