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নবী ও রাসুলগণ

নবী ও রাসুলগণ

মানুক্র জন্য হি নবী রাসুকলর 

প্রকয়াজনীয়িা আকছ?

নবুয়াি ও হরসালাকির িাহক্িি

নবী রাসুকলর আলামি ও লষেণসমূিঃ

রাসুলকির িাওয়াকির মূলনীহিঃ

উচ্চ সািসী নবী রাসুলগকণর ইহিিাস

সূহচপরে 
নব ী ও রাসলুগণ
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িাই নবী রাসুল পপ্ররণ মানুক্র জন্য আল্াি 

িায়া’লার অকনি বি পনয়ামি। যাকি িারা মানু্কি 

হশষো হিকি পাকরন পসসব হজহনস যা িাকির উপিারী 

ও িাকিরকি নানা পহঙ্লিা পথকি পহবরে িকরন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি ঈমানিারকির উপর অনুগ্রি 

িকরকছন পয, িাকির মাকে িাকির হনকজকির মধ্য পথকি 

নবী পাহিকয়কছন। হিহন িাকির জন্য িাঁর আয়ািসমূি 

পাি িকরন। িাকিরকি পহরকশাধন িকরন এবং িাকিরকি 

হিিাব ও িাকজর িথা হশষো পিন। বস্তুিঃ িারা হছল পূবষি 

পথকিই পথভ্টি।}[আকল ইমরানঃ ১৬৪]

আল্াির  বি পনয়ামি িকলা হিহন মানুক্র মকধ্য নবী 

রাসুল {পাহিকয়কছন আবার নবী-রাসূলকিরকি িাকির 

হনকজকির মধ্য পথকিই হনবষিাচন িকরকছন।} মানুক্র 

জন্য নবী রাসুল পপ্ররকণর এ হনয়ামি আকরা পবশী স্পটি 

িয় পযকিিু িারা আল্াির ভা্ায় মানু্কি সকম্বাধন 

িকরকছন। িারা আল্াির অহস্তবে, গুনাবলী িাকিরকি 

বণষিনা িকরকছন। উলুহিয়্যাকির মূল ও ইিার নবহশটি্যাবলী 

মানু্কি জাহনকয়কছন। অিঃপর িারা এ ষেুদ্র নগণ্য 

মানুক্র মযষিািা, িাকির জীবন, চলাকফরা ও বসবাস 

ইি্যাহি সম্পকিষি  জাহনকয়কছন। িাকির জীবন ধারকণর 

প্রকয়াজনীয় হজহনস, িল্যাণ অিল্যাণ ইি্যাহির হিকি 

আিবান িকরকছন। আসমান ও জহমকনর পচকয় হবস্তৃি 

জান্নাকির হিকি পডকিকছন। এসব হিছুই আল্াির িরফ 

পথকি বান্দাির জন্য বিমান হনয়ামি, ইি িাঁর অনুগ্রি 

ও িান। বরং নবী রাসুলগণ মানু্কি পহবরে িকরকছন, 

িাকির মযষিািা বুলন্দ িকরকছন, িাকির অতির, ধ্যান 

ধারণা ও অনুভূহিকি পহবরে িকরকছন, িারা িাকির ঘর 

বাহি, সম্ান, ধন সম্পি ইি্যাহি পহবরে িকরকছন। িাকির জীবন, সমাজ জীবন ব্যবস্াকিও 

পহবরে িকরকছন। হশরি, কপৌহত্তিিা, িল্পিাহিনী ও পপৌরাহণি গল্প ইি্যাহির অপহবহরেিা পথকি 

মানু্কি পহবরে িকরকছন। জীবন যাপকনর জন্য আকরা যা হিছু আকছ পযমনঃ আচার অনুষ্ান, 

ধমষিানুষ্ান, রীহিনীহি, ঐহিি্য এিিথায় সব ধরকণর মানবিাকবাধ হশষো হিকয়কছন। িারা জাকিলী 

যুকগর অপহবরেিা যা মানুক্র অনুভূহি, অনুষ্ান, ধমষিানুষ্ান, রীহিনীহি, ঐহিি্য, মূল্যকবাধ ও 

আল্াি িায়া’লা মানু্কি সুস্ স্বভাব হিকয় সৃহটি িকরকছন। িাকিরকি সি্য হমথ্যা হনরুপন 

িরকি হবকবি িান িকরকছন। কযকিিু মানুক্র হবকবিবুহদ্ধ ভুল ত্রুহট, অপূনষিাঙ্িা, প্রবৃহত্ত ও 

স্বাথষিপরায়নিা  ইি্যাহি নানা সমস্যার সম্ুখীন িয়; বরং একি হভন্নিা ও নবপরীিও পিখা যায়। 

পিউ এিটা হজহনসকি ভাল মকন িকরন অন্যহিকি আকরিজন পসটাকি খারাপ মকন িকরন। বরং 

এিই ব্যহতি স্ান, িাল পারেকভকি িার মি পহরবিষিন িকর িকর থাকিন। অপর হিকি পযকিিু 

মানুক্র হবকবি অিৃশ্য হজহনস বুেকি এভাকব হভন্ন িকয় থাকি িখন অিৃশ্য হব্য় যা অকনি 

সময় জ্ান বুেকি অষেম বুেকি িিটা পবগ পাকব?! কস সৃহটিিিষিা, িাঁর সৃহটির উকদেশ্য, আকিশ 

হনক্ধ বুেকি আকরা পবশী অষেম। কিননা মানু্ আল্ািকি পিা সরাসহর পিখকিও পায়না। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {পিান মানুক্র জন্য এমন িওয়ার নয় পয, আল্াি িার সাকথ িথা বলকবন। 

হিন্তু ওিীর মাধ্যকম অথবা পিষিার অতিরাল পথকি অথবা হিহন পিান িূি পপ্ররণ িরকবন, অিঃপর 

আল্াি যা চান, কস িা িাঁর অনুমহিক্কম পপৌঁকছ পিকব। হনশ্য় হিহন সকবষিাচ্চ প্রজ্াময়।}[শুরাঃ ৫১]

এজন্যই আল্াি িায়া’লা িাঁর ও বান্দাির মাকে িূি হিকসকব িাঁর সৃহটির সকবষিাত্তম বান্দািকির 

পথকি নবী রাসুল পপ্ররণ িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি পফকরশিা ও মানুক্র মধ্য 

পথকি রাসূল মকনানীি িকরন। আল্াি সবষিকশ্রািা, সবষি দ্রটিা।}[িাজ্ঃ ৭৫]

িারা মানু্কিরকি িাকির সৃহটিিিষিার পথ পিখান। িাকিরকি অন্ধিার পথকি পিিাকয়কির 

আকলার হিকি হনকয় আকসন। যাকি িকর নবী রাসুলকির পকর আল্াির িাকছ মানুক্র পিান 

অজুিাি বা প্রমাণ  না থাকি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {সুসংবািিািা ও ভীহি-প্রিশষিনিারী 

রসূলগণকি পপ্ররণ িকরহছ, যাকি রসূলগকণর পকর আল্াির প্রহি অপবাি আকরাপ িরার মি 

পিান অবিাশ মানুক্র জন্য না থাকি। আল্াি প্রবল পরাক্মশীল, প্রাজ্।}[হনসাঃ ১৬৫]

মানুক্র জন্য হি নবী রাসুকলর প্রকয়াজনীয়িা আকছ?

সািামাটা পিান

“মুিাম্াি যখন মযষিািার চূিায় িখনও হিহন 

সািামাটা অবস্া বজায় পরকখহছকলন। িাই 

যখন হিহন পিান িকষে পিান সমাকবকশ 

উপহস্ি িকিন িখন িার সম্াকন িাঁিাকল 

হিংবা পবহশ স্বাগি জানাকল হিহন িা অপছন্দ 

িরকিন। “ 

ওয়াহশংটন আইরায়হভং

আকমহরিান িূটনীহিি ও পলখি

নব ী ও রাসলুগণ
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পমৌহলিধারণাকি িলুহ্ি িকরকছ িা পথকি মানু্কি পহবরে িকরকছন। জাকিহলয়াি পিা 

জাকিহলয়ািই, সব জাকিলী যুকগই রকয়কছ অন্ধিার ও অপহবরেিা, যা পিান সময় ও স্াকনর সাকথ 

হনহিষিটি নয়, যখনই মানুক্র অতির এি আল্াির হববোস পথকি িূকর সকর পগকছ, িখনই িাকির 

জীবন জাকিলী যুকগর ধ্যান ধারণা দ্ারা পহরচাহলি িকয়কছ। িখন মানু্কি এ অন্ধিার পথকি 

মুতি িরা জরুরী িকয় পকিকছ। জাকিলী যুগ বলকি সব জাকিলীয়ািকি বুোয় যা আকগর যমানায় 

পিাি বা বিষিমান যমানায় পিাি। কযখাকনই আখলাি চহররে, সমাজ ব্যবস্া, মানুক্র জীবকনর লষে্য 

উকদেশ্য ভ্টি িকয়কছ িাই জাকিলী যুগ, চাই পসখাকন আধুহনি হবজ্াকনর চরম উৎি্ষি পিাি, হশল্প 

উৎপািন পিাি,বা সাংস্কৃহির  সমৃহদ্ধ পিাি। কিননা আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {ইহিপূকবষি িারা হছল 

পঘার পথভ্টিিায় হলপ্ত।}[জুমআঃ ২]

এখাকন পথ ভ্টিিা বলকি মানুক্র ধ্যান ধারণা ও হববোকসর ভ্টিিাকি বুোকনা িকয়কছ। 

জীবকনর সব ধরকণর অকথষির ভ্টিিা, লষে্য উকদেকশ্যর ভ্টিিা, অভ্যাস ও আচার আচরকণর ভ্টিিা, 

জীবন ব্যবস্া ও অবস্াকনর ভ্টিিা, সমাজ ও আখলাকির ভ্টিিা ইি্যাহি বুোকনা িকয়কছ।

মানু্ হিংস্র,  ধমষি যহি িাকি হনরস্ত না িকর

পডহভড বাটষিন

আকমহরিান পলখি

পডহভড বাটষিন রহচি [আকমহরিা প্রাথষিনা িকর বা না িকর]গ্রকন্থ প্রিাহশি 

আকমহরিার এিহট হববেহবি্যালকয়র চালাকনা পহরসংখ্যান পমািাকবি 

- ৮০% মাহিষিন নারী হমকন্ম এিবার জীবকন ধ্ষিকণর হশিার িয়। 

- নিহনি ১৯০০ জন নারী ধহ্ষিি িয়। যার ফকল ৩০% জন মাহিষিন যুবিী 

পচৌদে বছর বয়কস গভষি হিংবা গভষিপাি হিংবা প্রসকবর মুকখামুখী িয়। 

- ৬১% ধ্ষিণ ঘকট আিার বছকরর িম বয়সী পমকয়কির পষেকরে। 

- ২৯%  ধ্ষিন িয় ১১ বছকরর িম হশশুকির পষেকরে।

নবুয়াি ও হরসালাকির িাহক্িি
আল্াি িায়া’লার হবকশ্ পনয়ামকির মকধ্য অন্যিম পনয়ামি িকলা হিহন নবী রাসুলগণকি 

মানুক্র মধ্য পথকিই পাহিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপনার পূকবষিও আহম প্রি্যাকিশসি 

মানবকিই িাকির প্রহি পপ্ররণ িকরহছলাম।}[নািলঃ ৪৩]

িারা স্বজাহির ভা্ায় িথা বকলকছন, যাকি িাকির ভা্া স্বীয় সম্প্রিাকয়র পবাধগাম্য িয়, 

িাকির িথার অথষি বুেকি পাকরন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম সব পয়গম্বরকিই িাকির 

স্বজাহির ভা্াভা্ী িকরই পপ্ররণ িকরহছ, যাকি িাকিরকি পহরষ্ার পবাোকি পাকর। অিঃপর 

আল্াি যাকি ইছিা, পথঃভ্টি িকরন এবং যাকি ইছিা সৎপথ প্রিশষিন িকরন। হিহন পরাক্াতি, 

প্রজ্াময়।}[ইবারািীমঃ ৪]

আহম্বয়া ও রাসুলগণ পূণষি জ্ান ও সুস্ স্বভাব, সি্যবাহিিা, আমানিিারীিা ও মানহবি সব 

ধরকণর ভ্রুহট পথকি মুতি ইি্যাহি গুকন গুণাহবেি হছকলন। কস সব শারীহরি পিা্ত্রুহট পথকি মুতি 

হছকলন যা মানুক্র পচাকখ পকি ও সুরুহচর পহরপন্থী। আল্াি িায়া’লা হনকজই িাকিরকি পহবরে ও 

পশ্রটি  চহররেবান িকরকছন। চাহরহরেি হিি পথকি িারা সবকচকয় পহরপূণষি, অতিকরর হিকি সবকচকয় 

পহবরে ও সবকচকয় সম্াহনি। আল্াি িায়া’লা িাকির মকধ্য উত্তম চহরকরের সব গুন িান িকরকছন। 

dicegah oleh agama
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উত্তম গুকনর যা হিছু আকছ সবই হিকয়কছন, হিহন িাকির মাকে িান িকরকছন নধর্ষি, জ্ান, উিারিা, 

সম্ান, িানশীলিা, বীরবে ও ন্যায়পরায়ণিা। যাকি এসব আখলাকির িারকণ িারা হনজ জাহির 

িাকছ আলািা নবহশকটি্য পহরহচি িন। রাসুলগণ িকলন আল্াি িায়া’লার সকবষিাত্তম সৃহটি, হিহন 

িাকিরকি হনবষিাহচি িকরকছন িার হরসালাি ও আমানি মানুক্র িাকছ পপৌঁকছ পিয়ার জন্য। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি এ হব্কয় সুপাহরজ্াি পয, কিাথায় স্বীয় পয়গাম পপ্ররণ িরকি 

িকব।}[আন’আমঃ ১২৪]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনঃসকন্দকি আল্াি আিম [আঃ] নূি [আঃ]¬ ও ইব্রািীম [আঃ] এর 

বংশধর এবং এমরাকনর খান্দানকি হনবষিাহচি িকরকছন।}[আকল ইমরানঃ ৩৩]

আল্াি িায়া’লা ঈসা [আঃ] সম্পকিষি বকলনঃ {যখন পফকরশিাগণ বলকলা, কি মারইয়াম 

আল্াি পিামাকি িাঁর এি বানীর সুসংবাি হিকছিন, যার নাম িকলা মসীি-মারইয়াম-িনয় ঈসা, 

দুহনয়া ও আকখরাকি হিহন মিাসম্াকনর অহধিারী এবং আল্াির ঘহনষ্কির অতিভূষিতি। যখন হিহন 

মাকয়র পিাকল থািকবন এবং পূণষি বয়স্ক িকবন িখন হিহন মানুক্র সাকথ িথা বলকবন। আর হিহন 

সৎিমষিশীলকির অতিভুষিতি িকবন।}[আকল ইমরানঃ ৪৫-৪৬]

মুিাম্ি [সাঃ] নবুয়্যাি প্রাহপ্তর আকগ হনজ জাহির হনিট “আল আহমন” উপাহধকি পহরহচি 

হছকলন, আল্াি িায়া’লা িার গুন বণষিনা িকর বকলনঃ {আপহন অবশ্যই মিান চহরকরের অহধিারী।}
[িালমঃ ৪]

এসব নবী রাসুলগণ যহিও সকবষিাত্তম গুকনর অহধিারী হছকলন হিন্তু িারা সিকলই মানু্ হছকলন, 

মানুক্র সব ধরকণর স্বভাব ও নবহশটি্য িাকির মাকে হবি্যমান হছল। িারা ষেুধািষি িকিন, করাগাক্াতি 

িকিন, কখকিন ও ঘুমাকিন, হববাি িরকিন ও মৃিু্যবরণ িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আপনার পূকবষি আহম অকনি রসূল পপ্ররণ িকরহছ এবং িাঁকিরকি পত্ী ও সতিান-সতিহি হিকয়হছ।} 
[রা’িঃ ৩৮]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ হনশ্য় পিামারও মৃিু্য িকব এবং িাকিরও মৃিু্য িকব।} 
[যুমারঃ ৩০]

আল্াি িায়া’লা িাঁর রাসুল মুিাম্ি [সাঃ] সম্পকিষি বকলনঃ {আপহন অতিকর এমন হব্য় 

পগাপন িরহছকলন, যা আল্াি পাি প্রিাশ িকর পিকবন।}[আিযাবঃ ৩৭]

এজন্যই িারা হনযষিাহিি িকয়কছন, শিীি িকয়কছন এমনহি হনজ পিশ পথকিও হবিাহিি 

িকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর িাকফকররা যখন প্রিারণা িরি আপনাকি বন্দী অথবা 

িি্যা িরার উকদেকশ্য হিংবা আপনাকি পবর িকর পিয়ার জন্য িখন িারা পযমন ছলনা িরি 

পিমহন, আল্ািও ছলনা িরকিন। বস্তুিঃ আল্াির ছলনা সবকচকয় উত্তম।}[আনফালঃ ৩০]

হিন্তু দুহনয়া ও আকখরাকির পশ্ পহরণাম, সািায্য ও হবজয় িাকিরই িকয়কছ। আলাি িায়া’লা 

যাকিরকি বান্দািকির িাকছ নবী রাসুল িকর পাহিকয়কছন িাকিরকি পচনা ও িাকির সি্যিা 

প্রমাকণর জন্য অবশ্যই হিছু িহলল-প্রমাণ ও লষেণ থািকি িকব। এগুকলা প্রমাণ িরকব পয, িারা 

আল্াির হনিট পথকি পপ্রহরি, যাকি িারা মানুক্র হবপকষে হিয়ামকির হিকন সাষে্য হিকি পাকরন। 

আর িাকিরকি সি্যায়ণ ও হববোকসর পষেকরে পযন মানুক্র পিান ওযর না থাকি। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আহম আমার রসূলগণকি সুস্পটি হনিশষিনসি পপ্ররণ িকরহছ।}[িািীিঃ ২৫]

নবী রাসুকলর সি্যিা প্রমাকণ অকনি িহলল প্রমাণ ও আলামি রকয়কছ, িন্মকধ্য গুরুবেপূণষিগুকলা 

িকলাঃ

১- আল্াি িায়া’লা নবী রাসুলকিরকি মুহজযা ও হনিশষিন হিকয় শহতিশালী িকরন। মুহজযা 

িকলা, আল্াি িায়া’লা নবী রাসুলকির মাধ্যকম এমন সব অকলৌহিি ঘটনা ঘটান যা হবকবের 

সাধারণ হনয়কমর বহিভূষিি ও মানুক্র পকষে িরা সম্ভব নয়। কযমনঃ মূছা  [আঃ] এর লাহি, যা 

নবী রাসুকলর আলামি ও লষেণসমূিঃ
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সাকপ পহরণি িি।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পি মূসা, কিামার ডানিাকি 

ওটা হি? হিহন বলকলনঃ এটা আমার 

লাহি, আহম এর উপর ভর পিই এবং 

এর দ্ারা আমার ছাগপাকলর জকন্য 

বৃষেপরে পেকি পফহল এবং একি 

আমার অন্যান্য িাজ ও চকল। আল্াি 

বলকলনঃ পি মূসা, িুহম ওটা হনকষেপ 

ির। অিঃপর হিহন িা হনকষেপ 

িরকলন, অমহন িা সাপ িকয় ছুটাছুহট 

িরকি লাগল। আল্াি বলকলনঃ িুহম 

িাকি ধর এবং ভয় িকরা না, আহম 

এখহন একি পূবষিাবস্ায় হফহরকয় 

পিব। কিামার িাি বগকল রাখ, 

িা পবর িকয় আসকব হনমষিল উজ্জ্বল 

িকয় অন্য এি হনিশষিন রূকপ; কিান 

পিা্ ছািাই। এটা এজকন্য পয, আহম 

আমার হবরাট হনিশষিনাবলীর হিছু 

পিামাকি পিখাই।}[বেিাঃ ১৭-২৩]

ঈসা [আঃ] এর মু’হজযা হছল হিহন িুষ্ ও পবেি পরাগীকি আল্াির ইছিায় সুস্ িরকিন। 

আল্াি িায়া’লা মাহরয়াকমর [আঃ] ভা্ায় ঈসা [আঃ] এর জকন্মর সুসংবাি সম্পকিষি এভাকব 

বকলনঃ  {হিহন বলকলন, পরওয়ারকিগার! কিমন িকর আমার সতিান িকব; আমাকি পিা পিান 

মানু্ স্পশষি িকরহন। বলকলন এ ভাকবই আল্াি যা ইছিা সৃহটি 

িকরন। যখন পিান িাজ িরার জন্য ইছিা িকরন িখন বকলন পয, 

‘িকয় যাও’ অমহন িা িকয় যায়। আর িাকি হিহন হশহখকয় পিকবন 

হিিাব, হিিমি, িওরাি, ইহঞ্ল। আর বণী ইসরাঈলকির জকন্য 

রসূল হিকসকব িাকি মকনানীি িরকবন। হিহন বলকলন হনশ্য়ই 

আহম পিামাকির হনিট পিামাকির পালনিিষিার পষে পথকি একসহছ 

হনিশষিনসমূি হনকয়। আহম পিামাকির জন্য মাহটর 

দ্ারা পাখীর আিৃহি নিরী িকর পিই। িারপর িাকি 

যখন ফুৎিার প্রিান িহর, িখন িা উিতি পাখীকি 

পহরণি িকয় যায় আল্াির হুিুকম। আর আহম সুস্ 

িকর িুহল জন্মান্ধকি এবং পবেি িুষ্ পরাগীকি। আর 

আহম জীহবি িকর পিই মৃিকি আল্াির হুিুকম। আর 

আহম পিামাকিরকি বকল পিই যা পিামরা পখকয় আস 

এবং যা পিামরা ঘকর পরকখ আস। একি প্রিৃটি হনিশষিন 

রকয়কছ, যহি পিামরা হববোসী িও। আর এহট পূবষিবিষিী 

হিিাব সমুিকি সি্যায়ন িকর, কযমন িওরাি। আর 

িা এজন্য যাকি পিামাকির জন্য িালাল িকর পিই 

পিান পিান বস্তু যা পিামাকির জন্য িারাম হছল। 

আর আহম পিামাকির হনিট একসহছ পিামাকির 

পালনিিষিার হনিশষিনসি। িাকজই আল্ািকি ভয় 

ির এবং আমার অনুসরণ ির। হনশ্য়ই আল্াি 

আমার পালনিিষিা এবং পিামাকিরও পালনিিষিা-

িাঁর এবািি ির, এটাই িকলা সরল পথ। } 
[আকল ইমরানঃ ৪৭-৫১]

মুিাম্কির সঃ এর আকগর নবীকির মুহজযাগুকলা 

বাস্তকব হছল সামহয়ি। পষোতিকর আমরা পিারানকি 

বলকি পাহর হচরতিন মুহজযা। িারণ িার প্রভাব 

সাবষিষেহণি ও হবরামিীন। কয পিান মুহমন সিকজই 

আল্াির হিিাব শুধু পিলাওয়াি িকরই পস মুহজযা 

অনুধাবন িরকি পারকব। এ মুহজযাকিই আমরা 

খুঁকজ পাই ইসলাম পয হবপুল প্রসার লাভ িকরকছ 

এর গ্রিণকযাগ্য িারণ। যার িারণ ইউকরাপীরা জাকন 

না। িারণ িারা পিারআন জাকন না। হিংবা িারা 

প্রাণিীন হিছু িজষিমা পথকি পিারআন হশকখ। িা ছািা 

অনুবাকি সুক্ষ্মিার অভাব পিা আকছই।  

হচরতিন অকলৌহিি ঘটনা

এহটন পডন

ফরাহস হচরেহশল্পী এবং হচতিাহবি
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আর মুিাম্ি [সাঃ] এর সবকচকয় বি মুহজযা িকলা মিাগ্রন্থ আল পিারআন। যহিও হিহন 

আষেহরি অকথষি হনরষের হছকলন, কলখাপিা জানকিননা। অথচ পিারআকনর মি মিাগ্রন্থ হিহন 

আল্াির িরফ পথকি হনকয় আকসন, এটাই িার সবকচকয় বি মুহজযা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{বলুনঃ যহি মানব ও হজ্ন এই পিারআকনর অনুরূপ রচনা িকর আনয়কনর জকন্য জকিা িয়, এবং 

িারা পরস্পকরর সািায্যিারী িয়; িবুও িারা িখনও এর অনুরূপ রচনা িকর আনকি পারকব না। 

আহম এই পিারআকন মানু্কি হবহভন্ন উপিার দ্ারা সব রিম হব্য়বস্তু বুহেকয়হছ। হিন্তু অহধিাংশ 

পলাি অস্বীিার না িকর থাকিহন।}[বনী ইস্রাইলঃ ৮৮-৮৯]

এছািাও নবী রাসুলকির অসংখ্য মু’হজযা রকয়কছ। নবী রাসুলকিরকি আল্াি প্রিত্ত 

মু’হজযাগুকলা পযষিাকলাচনা িরকল পিখা যায় পয, হিহন হিন ধরকণর মু’হজযা িান িকরকছনঃ জ্ান, 

িুিরি ও সম্পি। ইলম ও জ্াকনর মকধ্য রকয়কছঃ পূবষিবিষিী ও পরবিষিী অিৃশ্য সম্পকিষি সংবাি 

পিয়া, কযমনঃ ঈসা [আঃ] এর জাহিরা হি পখকয়কছ ও হি ঘকর জমা িকর পরকখকছ িা হিহন বকল 

হিকি পারকিন। আমাকির রাসুল [সাঃ] পূবষিবিষিী উম্কির সম্পকিষি নানা সংবাি হিকয়কছন। হিহন 

হিয়ামকির আলামি ও হফিনা সম্পকিষি পয সব সংবাি হিকয়কছন। িুিরকির মকধ্য রকয়কছঃ লাহি 

সাকপ পহরণি িওয়া, িুষ্ ও পবেি পরাগীকি আকরাগ্য িরা, মৃিু্যকি জীহবি িরা, রাসুল [সাঃ] কি 

মানুক্র সব ধরকণর ্িযন্ত পথকি রষো িরা ইি্যাহি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি রসূল, কপৌকছ 

হিন আপনার প্রহিপালকির পষে পথকি আপনার প্রহি যা অবিীণষি িকয়কছ। আর যহি আপহন এরূপ 

না িকরন, িকব আপহন িাঁর পয়গাম হিছুই পপৌছাকলন না। আল্াি আপনাকি মানুক্র িাছ পথকি 

রষো িরকবন। হনশ্য় আল্াি িাকফরকিরকি পথ প্রিশষিন িকরন না।}[মাকয়িাঃ ৬৭]

উতি হিন ধরকণর মু’হজযা – ইলম, িুিরি ও 

সম্পি- কিানাটাই আল্াির হুিুম ছািা সংঘহটি 

িিনা।

২-পূবষিবিষিী নবীগণ িিৃষিি পরবিষিী নবীগকণর 

আগমকনর সুসংবাি পিওয়াঃ 

নবীকির নবুয়্যাকির সি্যিার অন্যিম প্রমাণ 

িকলা, পূবষিবিষিী নবীগণ িিৃষিি পরবিষিী নবীগকণর 

আগমকনর সুসংবাি পিওয়া। আল্াি িায়া’লা 

প্রকি্যি নবী রাসুকলর পথকি অহঙ্িার হনকয়কছন 

পয, মুিাম্ি [সাঃ] যহি িাকির জীবদেশায় পপ্রহরি 

িয় িকব িার উপর ঈমান আনকবন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আর আল্াি যখন নবীগকনর 

িাছ পথকি অঙ্ীিার গ্রিন িরকলন পয, আহম যা 

হিছু পিামাকির িান িকরহছ হিিাব ও জ্ান এবং 

অিঃপর পিামাকির হনিট পিান রসূল আকসন 

পিামাকির হিিাবকি সি্য বকল পিয়ার জন্য, িখন 

পস রসূকলর প্রহি ঈমান আনকব এবং িার সািায্য 

িরকব। হিহন বলকলন, ‘কিামার হি অঙ্ীিার 

িরকছা এবং এই শকিষি আমার ওয়ািা গ্রিণ িকর 

হনকয়ছ? িারা বলকলা, ‘আমরা অঙ্ীিার িকরহছ’। 

হিহন বলকলন, িািকল এবার সাষেী থাি। আর 

আহমও পিামাকির সাকথ সাষেী রইলাম।} 
[আকল ইমরানঃ ৮১]

৩- নবী রাসুলকির আচরণহবহধ ও িৃহটিভহঙ্ঃ

নবী রাসুলগণ স্বজাহির সাকথ পমলাকমশা 

ও পলনকিন িরকিন। এভাকব িারা মানু্কি 

িাকির জীবনচহরি হশষো হিকিন। িাকির সিিা 

িারা বুেকি পারি। যখন পলািজন পূিঃপহবরে 

মাহরয়াম ও িার পুরে ঈসা [আঃ] সম্পকিষি অপবাি 

হিকি লাগল িখন আল্াি িায়া’লা িাকির সিিা 

প্রিাশ িকরন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অিঃপর 

হিহন সতিানকি হনকয় িার সম্প্রিাকয়র িাকছ 

যীশুর অগ্রসুসংবাি পমািাকবি মুিাম্ি সঃ খৃটিান 

ধমষিকি এর পয আসল হবশুদ্ধ রূকপ পুনস্াপন িরকি 

পচকয়হছকলন, িা পপালকসর ছিাকনা পগাপন িীষো ও 

হবহভন্ন খৃটিান পষেপািী িিৃষিি অনুপ্রকবশ ঘটাকনা জঘন্য 

অকনি ভুল ভ্াহতির পহরপন্থী। মুিাম্কির পরম ইছিা 

ও আিাংখা হছল ইব্রািীমী ধকমষির বরিি শুধু িার 

িাওকমর জন্যই পযন সীহমি না িয়, বরং এ বরিি 

পযন সব মানু্কি শাহমল িকর। িার ধকমষির মাধ্যকমই 

হমহলয়ন হমহলয়ন মানু্ সুপকথ আকস এবং সভ্য িয়। 

এ ধকমষির আহবভষিাব না িকল িারা অসভ্যিা ও মুখষিিার 

মাকেই হনমহজ্ি থািি। ইসলাম ধকমষি আচহরি এই 

ভ্ািৃবেও িাকির মাকে সৃহটি িি না।    

সি্য হরিস্টান ধমষি

পলইটকন

ইংকরজ প্রাচ্যহবকশ্জ্
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উপহস্ি িকলন। িারা বললঃ পি মারইয়াম, িুহম এিহট অঘটন ঘহটকয় বকসছ। কি িারূণ-ভাহগনী, 

পিামার হপিা অসৎ ব্যহতি হছকলন না এবং পিামার মািাও হছল না ব্যহভচাহরনী। অিঃপর হিহন 

িাকি সতিাকনর হিকি ইহঙ্ি িরকলন। িারা বললঃ পয পিাকলর হশশু িার সাকথ আমরা পিমন 

িকর িথা বলব? সতিান বললঃ আহম পিা আল্াির িাস। হিহন আমাকি হিিাব হিকয়কছন এবং 

আমাকি নবী িকরকছন। আহম পযখাকনই থাহি, হিহন আমাকি বরিিময় িকরকছন। হিহন আমাকি 

হনকিষিশ হিকয়কছন, যিহিন জীহবি থাহি, িিহিন নামায ও যািাি আিায় িরকি। এবং জননীর 

অনুগি থািকি এবং আমাকি হিহন উদ্ধি ও িিভাগ্য িকরনহন। আমার প্রহি সালাম পযহিন 

আহম জন্মগ্রিণ িকরহছ, কযহিন মৃিু্যবরণ িরব এবং পযহিন পুনরুজ্ীহবি িকয় উহথিি িব।} 
[মারইয়ামঃ ২৭-৩৩]

এভাকবই ঈসা [আঃ] কিালনায় িথা বকলকছন। িুরাইশরা নবুয়াকির পূকবষি মুিাম্ি [সাঃ] কি 

িার সিিা ও আমানিিারীিার জন্য  “আল আহমন” বকল ডািি, আল পিারআন রাসুকলর 

সি্যিা প্রমাকণ এহিকি ইহঙ্ি হিকয়কছ। কিননা রাসুকলর [সাঃ] জীবন চহররেই িকলা সবকচকয় বি 

মু’হজযা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বকল িাও, যহি আল্াি চাইকিন, িকব আহম এহট পিামাকির 

সামকন পিিাম না, আর নাইবা হিহন 

পিামাকিকরকি অবহিি িরকিন এ 

সম্পকিষি। িারণ আহম পিামাকির 

মাকে ইহিপূকবষিও এিটা বয়স 

অহিবাহিি িকরহছ। িারপকরও 

হি পিামরা হচতিা িরকব না?} 
[ইউনুসঃ ১৬]

৪- রাসুলকির িাওয়াি 

পযষিকবষেণঃ[ 

]নবীকির সি্যিার আকরিহট 

প্রমাণ িকলা সব নবী রাসুকলর 

িাওয়াকির মূল হছল এিই। সব 

নবী রাসুলগণ িাওিীকির হিকি 

পডকিকছন। কিননা ইিাই মানব 

সৃহটির মূল লষে্য, রাসুলকির 

পপ্ররকণর উকদেশ্য ইিাই।  আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ

মুিাম্াি পিান হিন পিান ঐবেহরি হবকশ্ণ হিংবা অকলৌহিি 

শহতি হনকজর সম্বকন্ধ যুতি িকরনহন। হবপহরকি হিহন উৎসািী 

হছকলন এ বতিকব্য পয, হিহন শুধু রাসুল, আল্াি িায়ালা িাকি 

পহরগহিি িকরকছন মানুক্র িাকছ িার অিী পপৌঁছাকনার জন্য। 

সকি্যর সাষে্য

ইংকরহজ প্রস্তর হশল্পী ও 

সমাকলাচি

রম লান্ড

{আপনার পূকবষি আহম পয রাসূলই 

পপ্ররণ িকরহছ, িাকি এ আকিশই 

পপ্ররণ িকরহছ পয, আহম ব্যিীি 

অন্য পিান উপাস্য পনই। 

সুিরাং আমারই এবািি ির।} 
[আহম্বয়াঃ ২৫]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আপনার পূকবষি আহম পযসব 

রসূল পপ্ররণ িকরহছ, িাকিরকি 

হজকজ্স িরুন, িয়াময় আল্াি 

ব্যিীি আহম হি পিান উপাস্য 

হস্র িকরহছলাম এবািকির 

জকন্য?}[যুখরুফঃ ৪৫]

আল্াি িায়া’লা আকরা 

বকলনঃ{আহম প্রকি্যি উম্কির 

মকধ্যই রাসূল পপ্ররণ িকরহছ 

এই মকমষি পয, কিামরা আল্াির 

এবািি ির এবং িাগুি পথকি হনরাপি 

থাি। অিঃপর িাকির মকধ্য হিছু 

সংখ্যিকি আল্াি পিিাকয়ি িকরকছন এবং 

হিছু সংখ্যকির জকন্য হবপথগাহমিা অবধাহরি িকয় পগল। সুিরাং পিামরা পৃহথবীকি ভ্মণ ির 

এবং পিখ হমথ্যাকরাপিারীকির হিরূপ পহরণহি িকয়কছ।}[নািলঃ ৩৬]

এহিকিই মুিাম্ি [সাঃ] িার উম্িকি পডকিকছন, রাসুলগণ মানুক্র মিই মানু্, িকব 

িাকিরকি ওিীর মাধ্যকম সম্াহনি ও মযষিািাবান িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুনঃ আহম 

ও পিামাকির মিই এিজন মানু্, আমার প্রহি প্রি্যাকিশ িয় পয, কিামাকির ইলািই এিমারে 

ইলাি। অিএব, কয ব্যহতি িার পালনিিষিার সাষোি িামনা িকর, কস পযন, সৎিমষি সম্পািন িকর 

এবং িার পালনিিষিার এবািকি িাউকি শরীি না িকর।}[িািফঃ ১১০]

অিএব, িারা ষেমিা বা পকির জন্য পলািকিরকি ডািকিননা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

আপহন বলুনঃ {আহম পিামাকিরকি বহল না পয, আমার িাকছ আল্াির ভান্ডার রকয়কছ। িাছািা 

আহম অিৃশ্য হব্য় অবগিও নই। আহম এমন বহল না পয, আহম পফকরশিা। আহম পিা শুধু ঐ 

ওিীর অনুসরণ িহর, যা আমার িাকছ আকস। আপহন বকল হিনঃ অন্ধ ও চষেুমান হি সমান িকি 

পাকর? কিামরা হি হচতিা ির না?}[আন’আমঃ ৫০]

মুিাম্ি আরব দ্ীকপর পনিা িকয়ও পিান লিব ধারকণর হচতিা 

িকরনহন। কিান লিব দ্ারা ফাকয়িা িাহসকলর পচটিা  িকরনহন। 

বরং হিহন আল্াির রাসুল এবং মুসহলমকির খাকিম একিই 

পহরিৃপ্ত হছকলন। হিহন হনকজর ঘর হনকজই সাফ িরকিন। 

হনজ িাকিই জুিা পমরামি িরকিন। প্রবাহিি বািাকসর 

মি মিিপ্রাণ সৎিমষিশীল হছকলন হিহন। কিান িি িহরদ্র 

িার িারস্ িকল হনকজর িাকছ যা থািি িাই িাকিরকি িান 

িরকিন। অথচ িার  িাকছ যা থািি িা অহধিাংশ সময় 

হনকজর জন্যও পযষিাপ্ত িকিানা। 

শুধু আল্াির জন্য

ইভলান পিাবল্ড
ইংকরজ নাবীলা
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িারা িাওয়াকির হবহনমকয় পলািকির পথকি হিছুই প্রি্যাশা িরকিননা। আল্াি িায়া’লা িার নবী 

নুি, হুি, সাকলি, লুি ও পশায়াইব [আঃ] সম্পকিষি বকলন, িারা িাকির জাহিকি বকলহছকলনঃ [আহম 

পিামাকির িাকছ এর জন্য পিান প্রহিিান চাই না, আমার প্রহিিান পিা হববে-পালনিিষিাই পিকবন।} 
[শুয়ারাঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০]

মুিাম্ি [সাঃ] িার জাহিকি বকলহছকলনঃ {বলুন, আহম পিামাকির িাকছ পিান প্রহিিান চাই 

না আর আহম পলৌহিিিািারীও নই।}[কছায়ািঃ ৮৬]

৫- আল্াির সািায্য ও হবজয়ঃ[ 

]নবী রাসুলকির সি্যিার আকরিহট প্রমাণ িল, আল্াি িায়া’লা িাকিরকি সািায্য িকরন ও 

হিহন হনকজই িাকিরকি হিফাযি িকরন। কিননা এিজন যহি িাবী িকর পয, কস আল্াির নবী 

বা রাসুল আর আল্াি পাি যহি িাকি সািায্য ও পিফাযি না িকর িািকল এটা হিভাকব সম্ভব! 

বরং িাকির প্রকয়াজকন আল্াি িায়া’লা িার আযাব ও শাহস্তও পপ্ররণ িকরন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পিামাকির মুখ পথকি সাধারনিঃ পযসব হমথ্যা পবর িকয় আকস পিমহন িকর পিামরা 

আল্াির হবরুকদ্ধ হমথ্যা অপবাি আকরাপ িকর বল না পয, এটা িালাল এবং ওটা িারাম। হনশ্য় 

যারা আল্াির হবরুকদ্ধ হমথ্যা আকরাপ িকর, িাকির মঙ্ল িকব না।}[নািলঃ ১১৬]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পস যহি আমার নাকম পিান িথা রচনা িরি, িকব আহম িার 

িহষেণ িস্ত ধকর পফলিাম, অিঃপর পিকট হিিাম িার গ্রীবা।}[আল িাক্কাঃ ৪৪-৪৬]

মুিাম্ি আসকল এি জন ঐহিিাহসি ব্যহতিবে। হিহন না িকল ইসলাম ব্যপি হবস্তৃহি লাভ িরি 

না। হিহন হনঃসকঙ্াকচ পঘা্ণা িকরকছন হিহন অন্যকির মি মানু্। িার পশ্ িল মৃিু্য। হিহন 

আল্াি িায়ালার িাকছ ষেমা ও মাজষিনা প্রাথষিণা িকরন। মৃিু্যর আকগ হিহন পয পিান হবচু্যহি িকয় 

থািকল িা পথকি হনকজকি পহবরে িরার জন্য হমম্বকর িাঁহিকয় বতিব্য হিকলনঃ পি মানব সিল, 

আহম যহি িাউকি প্রিার িকর থাহি িািকল এই আমার হপি, প্রহিকশাধ হনকয় নাও, আর যহি 

িাকরা মাল হছহনকয় থাহি িািকল আমার মাল িার মাহলিানাধীন।   

আহম পিামাকির মিই এি জন মানু্ মারে

পিনহর হসকরায়া

ফরাহস প্রাচ্যহবকশ্জ্

মূলনীহির হিকি হবকবচনায় সব নবী রাসুলগকণর িাওয়াি এিই হছল। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{হিহন পিামাকির জকন্য দ্ীকনর পষেকরে পস পথই হনধাহরি িকরকছন, যার আকিশ হিকয়হছকলন 

নূিকি, যা আহম প্রি্যাকিশ িকরহছ আপনার প্রহি এবং যার আকিশ হিকয়হছলাম ইব্রািীম, মূসা ও 

ঈসাকি এই মকমষি পয, কিামরা দ্ীনকি প্রহিহষ্ি ির এবং িাকি অননি্য সৃহটি িকরা না।}[শুরাঃ ১৩]

এজন্যই সব আহম্বয়াকির ধমষি এি হছল। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি রসূলগণ, পহবরে বস্তু 

আিার িরুন এবং সৎিাজ িরুন। আপনারা যা িকরন পস হব্কয় আহম পহরজ্াি। আপনাকির 

এই উম্ি সব পিা এিই ধকমষির অনুসারী এবং আহম আপনাকির পালনিিষিা; অিএব আমাকি 

ভয় িরুন।}[মু’হমনুনঃ ৫১-৫২]

যহিও িাকির শহরয়ি হভন্ন হছল। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম পিামাকির প্রকি্যিকি 

এিহট আইন ও পথ হিকয়হছ।}[মাকয়িাঃ ৪৮]

যহি িাকির শহরয়ি মূলনীহির হবপরীি িি িািকল আল্াির হিিমি, উকদেশ্য ও িার িয়া 

পথকি পবহরকয় পযি, িাই এি নবী পয উসুল হনকয় একসকছন অন্য নবী আকরি উসুল হনকয় আসা 

অসম্ভব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {সি্য যহি িাকির িাকছ িামনা-বাসনার অনুসারী িি, িকব 

নকভামন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুকলার মধ্যবিষিী সবহিছুই হবশৃঙ্খল িকয় পিি।}[মু’হমনুনঃ ৭১]

পয সব হব্কয় সব নবী রাসুলগণ এিমি হছকলন িা িকলাঃ 

আল্াির প্রহি ঈমান, িার পফকরশিা, হিিাব, নবী রাসুলগণ, আকখরাি, িািিীকরর ভাল 

মকন্দর উপর ঈমান আনা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {রসূল হববোস রাকখন ঐ সমস্ত হব্য় সম্পকিষি 

যা িাঁর পালনিিষিার পষে পথকি িাঁর িাকছ অবিীণষি িকয়কছ এবং মুসলমানরাও সবাই হববোস রাকখ 

আল্াির প্রহি, িাঁর পফকরশিাকির প্রহি, িাঁর গ্রন্থসমুকির প্রহি এবং িাঁর পয়গম্বরগকণর প্রহি। 

িারা বকল আমরা িাঁর পয়গম্বরকির মকধ্য পিান িারিম্য িহরনা। িারা বকল, আমরা শুকনহছ এবং 

িবুল িকরহছ। আমরা পিামার ষেমা চাই, কি আমাকির পালনিিষিা। কিামারই হিকি 

প্রি্যাবিষিন িরকি িকব।}[বািারাঃ ২৮৫]

রাসুলকির িাওয়াকির মূলনীহিঃ
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এি আল্াির ইবািকির হনকিষিশ যার পিান শহরি পনই, স্তী, কছকল সতিান, অংশীিার, সমিষে, 

মূহিষিপূজাঁ, কিবকিবীর পূজাঁ আচষিণা পথকি িাঁকি পুিঃপহবরে মকন িরা  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আপনার পূকবষি আহম পয রাসূলই পপ্ররণ িকরহছ, িাকি এ আকিশই পপ্ররণ িকরহছ পয, আহম 

ব্যিীি অন্য পিান উপাস্য পনই। সুিরাং আমারই এবািি ির। }[আহম্বয়াঃ ২৫]

এমহনভাকব িার পিয়া সরল সহিি পকথ চলার হনকিষিশ, হভন্ন ও বক্ পকথ না চলা, অহঙ্িার 

পূরণ, ওজন ও হিকসকব সহিিভাকব পিয়া, হপিামািার সাকথ সদ্্যবিার িরা, মানুক্র মাকে ন্যায় 

হবচার িরা, িথা ও িাকজ সিিা বজায় রাখা, প্রিাশ্য ও অপ্রিাশ্য সব ধরকণর অলিীল িাজ 

বজষিন, সতিানকিরকি িি্যা না িরা, অহধিার ছািা িাউকি িি্যা না িরা, সুি ও ইয়াহিকমর 

সম্পি ভষেণ না িরা, অপচায় না িরা, অিংিার না িরা, অসৎভাকব মানুক্র সম্পি গ্রাস না 

িরা। 

পরিাকলর প্রহি ঈমান আনা, প্রকি্যি মানু্ই অহনবাযষিভাকব জাকন পয, কিান এিহিন পস মৃিু্য 

বরণ িরকব, হিন্তু মরকণর পকর িার গতিব্য পিাথায়? কস হি সুখী িকব নাহি িিভাগা িকব? সব 

আহম্বয়া ও রাসুলগণ িার জাহিকি এিথা বকলকছন পয, িারা মৃিু্যর পকর আবার পুনঃজীহবি িকব, 

সবাই হনজ িকমষির প্রহিফল পভাগ িরকব। ভাল িাকজর ভাল প্রহিিান আর খারাপ িাকজর খারাপ 

প্রহিিান পাকব। মৃিু্যর পকর পুনরুথিান ও হিকসকবর ব্যাপারটা সুস্ মহস্তষ্ ও হবকবি স্বীিার িকর। 

এ ব্যাপারটা আসমানী শহরয়ি শুধু পজািাকলাভাকব সমথষিন িকর। সবষিশহতিমান, সবষিজ্ ও মিাহবজ্ 

সৃহটিিিষিা পিান হিছুই অনথষিি সৃহটি িকর খামাখা পছকি পিনহন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম 

আসমান-যমীন ও এিদুভকয়র মধ্যবিষিী পিান হিছু অযথা সৃহটি িহরহন। এটা িাকফরকির ধারণা। 

অিএব, িাকফরকির জকন্য রকয়কছ িূকভষিাগ অথষিাৎ জািান্নাম।}[কছায়ািঃ ২৭]

বরং িাকিরকি এিটা মিান উকদেকশ্য সৃহটি িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আমার 

এবািি িরার জন্যই আহম মানব ও হজন জাহি সৃহটি িকরহছ।}[যাহরয়ািঃ ৫৬]

িাই এ মিাহবজ্ স্রটিার জন্য এটা হিি িকবনা পয, যারা িার অনুগি আর যারা িার অবাধ্য 

সিলকি সমানভাকব পছকি হিকবন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম হি হববোসী ও সৎিমষিীকিরকি 

পৃহথবীকি হবপযষিয় সৃহটিিারী িাকফরকির সমিুল্য িকর পিব? না পখািাভীরুকিরকি পাপাচারীকির 

সম্ান িকর পিব।}[কছায়ািঃ ২৮]

এজন্যই িার পূণষি হিিমি ও মিািুিকির বহিঃপ্রিাশ িকলা হিয়ামকির হিকন সব সৃহটিিুলকি 

পুনঃরায় জীহবি িরকবন, যাকি প্রকি্যকি যার যার িকমষির প্রহিফল পভাগ িরকি পাকর, ফকল 

সৎিমষিশীল পুরুষ্ার ও অন্যায়িারী আযাব পভাগ িরকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {[িাঁর িাকছই 

হফকর পযকি িকব পিামাকির সবাইকি, আল্াির ওয়ািা সি্য, হিহনই সৃহটি িকরন প্রথমবার আবার 

পুনবষিার নিরী িরকবন] িাকিরকি বিলা পিয়ার জন্য যারা ঈমান একনকছ এবং পনি িাজ িকরকছ 

ইনসাকফর সাকথ। আর যারা িাকফর িকয়কছ, িাকির পান িরকি িকব ফুটতি পাহন এবং পভাগ 

িরকি িকব যন্তনািায়ি আযাব এ জকন্য পয, িারা িুফরী িরহছল।}[ইউনুসঃ ৪]

এজন্যই মৃিু্যর পকর হিকসব হনিাকশর জন্য আবার জীহবি িরা আল্াির পকষে আকরা সিজির, 

হিহন হি আসমান জহমন সৃহটি িকরনহন?! হিহন যখন সৃহটিিূল পিান নমুনা ছািা প্রথকম সৃহটি 

িকরকছন, পুনঃরায় সৃহটি িরা হি িার পকষে সম্ভব নয়?! আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িারা হি জাকন 

না পয, আল্াি হযহন নকভামন্ডল ও ভূমন্ডল সৃহটি িকরকছন এবং এগুকলার সৃহটিকি পিান লিাহতিকবাধ 

িকরনহন, হিহন মৃিকি জীহবি িরকি সষেম? কিন নয়, হনশ্য় হিহন সবষি হব্কয় সবষিশহতিমান।} 
[আিক্াফঃ ৩৩]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {হযহন 

নকভামন্ডল ও ভূমন্ডল সৃহটি িকরকছন, হিহনই হি 

িাকির অনুরূপ সৃহটি িরকি সষেম নন? ি্যাঁ হিহন 

মিাস্রটিা,সবষিজ্।}[ইয়াহছনঃ ৮১]

প্রথম সৃহটিিারীর পকষে পুনঃরায় সৃহটি িরা 

অহধিির সিজ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হিহনই 

প্রথমবার সৃহটিকি অহস্তকবে আনয়ন িকরন, অিঃপর 

হিহন সৃহটি িরকবন। এটা িাঁর জকন্য সিজ। আিাশ 

ও পৃহথবীকি সকবষিাচ্চ মযষিািা িাঁরই এবং হিহনই 

পরাক্মশালী, প্রজ্াময়।}[রূমঃ ২৭]

বরং আল্াির আকিকশ ইবরাহিম [আঃ] এর 

সামকন মৃিু্য ব্যহতি  দুহনয়াকিই জীহবি িকয়কছ। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর মিরণ ির, যখন 

ইব্রািীম বলল, কি আমার পালনিিষিা আমাকি 

পিখাও, কিমন িকর িুহম মৃিকি জীহবি িরকব। 

বলকলন; িুহম হি হববোস ির না? বলল, অবশ্যই 

হববোস িহর, হিন্তু পিখকি এজকন্য চাইহছ যাকি 

অতিকর প্রশাহতি লাভ িরকি পাহর। বলকলন, িািকল 

চারহট পাখী ধকর নাও। পকর পসগুকলাকি হনকজর 

পপা্ মাহনকয় নাও, অিঃপর পসগুকলার পিকির 

একিিহট অংশ হবহভন্ন পািাকির উপর পরকখ িাও। 

িারপর পসগুকলাকি ডাি; কিামার হনিট পিৌকড় 

চকল আসকব। আর পজকন রাকখা, হনশ্য়ই আল্াি পরাক্মশালী, অহি জ্ান সম্পন্ন।}[বািারাঃ ২৬০]

বরং ঈসা [আঃ] এর দ্ারা আল্াির আকিকশ এিাজ সংঘহটি িকর পিহখকয়কছন, আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ যখন আল্াি বলকবনঃ 

পডকবারা পটার

আকমহরিান মহিলা সাংবাহিি

আসল হনকভষিজাল

ইসলাম মুিাম্কির হনকজর পষে পথকি আগি পিান 

নিুন ধমষি নয়। বরং যখন যীশুর আিাকশ উকত্তালকনর 

ছয়শ বছর পর জহমকন পস দ্ীন প্রচার িল, িখন 

িা পস অহি প্রচার িকরকছ যা সাকবি সব আসমানী 

ধকমষির মাকে হছল। হিহন িাকি িার হনকভষিজাল আসল 

রূকপ হফহরকয় হিকয়হছকলন। সুিরাং আল্াি যি নবী 

পাহিকয়কছন সবাই মুসহলম হছকলন এবং িাকির 

বািষিাও সবষিিা এি হছল।
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{কি ঈসা ইবকন মহরয়ম, কিামার প্রহি ও পিামার মািার প্রহি আমার অনুগ্রি মিরণ ির, 

যখন আহম পিামাকি পহবরে আত্ার দ্ারা সািায্য িকরহছ। িুহম মানুক্র সাকথ িথা বলকি পিাকল 

থািকিও এবং পহরণি বয়কসও এবং যখন আহম পিামাকি গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ান, িওরাি ও ইহঞ্ল 

হশষো হিকয়হছ এবং যখন িুহম িািামাহট হিকয় পাখীর প্রহিিৃহির মি প্রহিিৃহি হনমষিাণ িরকি 

আমার আকিকশ, অিঃপর িুহম িাকি ফুঁ হিকি; ফকল িা আমার আকিকশ পাখী িকয় পযি এবং 

িুহম আমার আকিকশ জন্মান্ধ ও িুটিকরাগীকি হনরাময় িকর হিকি এবং যখন আহম বনী-ইসরাঈলকি 

পিামা পথকি হনবৃত্ত পরকখহছলাম, যখন িুহম িাকির িাকছ প্রমাণাহি হনকয় একসহছকল, অিঃপর 

িাকির মকধ্য যারা িাকফর হছল, িারা বললঃ এটা প্রিাশ্য জাদু ছািা হিছুই নয়।}[মাকয়িাঃ ১১০]

রাসুকল আরাবী মুিাম্ি সঃ িার রকবর সাকথ হনকজর 

গভীর সম্পকিষির ফকল উদেীপি িকঠে আিবান িকরহছকলন 

মুহিষি পূজি ও হবিৃি ধকমষির অনুসারী ইহুহি নাসারাকিরকি 

হবশুদ্ধিম এিবে বাকির আহিিার হিকি। সৃহটি িিষিার 

সাকথ অন্য উপাকস্যর অংহশিাহরকবের হিকি ধাহবি িকর  

মানুক্র এমন হিছু পশ্ািমুহখিার সাকথ উম্ুতি লিাইকয় 

পনকমহছকলন। 

সি্য িাওিীি

পলারা হভহসয়া ভাকলেরী 
ইিাহলয়ান মহিলা প্রাচ্যহবি

মানু্ প্রথকম পিিাকিকির উপরই হছল, অিপর িারা পরস্পকর হবকরাধ িকর, ফকল িাকিরকি 

হশষোিীষো ও আকখরাকির ভয় প্রিশষিকনর জন্য আল্াি িায়া’লা নবী রাসুল পপ্ররণ িকরন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হিহনই হনরষেরকির মধ্য পথকি এিজন রসূল পপ্ররণ িকরকছন, হযহন িাকির 

িাকছ পাি িকরন িার আয়ািসমূি, িাকিরকি পহবরে িকরন এবং হশষো পিন হিিাব ও হিিমি। 

ইহিপূকবষি িারা হছল পঘার পথভ্টিিায় হলপ্ত।}[জুম’আঃ ২]

হিন্তু পলািজন রাসুলকির িাওয়াকি দু’ভাগ িকয় যায়, এিিল রাসুলকিরকি হববোস িকরন, 

িাকির উপর ঈমান আকনন, অন্যিল িাকিরকি হমথ্যাকরাপ িকরন, িাকির পপ্রহরি হব্কয় অস্বীিার 

িকরন। িারা সীমালঙ্ঘন িকর নবী রাসুলকিরকি হমথ্যাকরাপ িকরন।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{সিল মানু্ এিই জাহি সত্তার অতিভুষিতি হছল। অিঃপর আল্াি িা’আলা পয়গম্বর পািাকলন 

সুসংবািিািা ও ভীহি প্রিশষিনিরী হিসাকব। আর িাঁকির সাকথ অবিষিীণ িরকলন সি্য হিিাব, যাকি 

মানুক্র মাকে হবিিষিমূলি হব্কয় মীমাংসা িরকি পাকরন। বস্তুিঃ হিিাকবর ব্যাপাকর অন্য পিউ 

মিকভি িকরহন; হিন্তু পহরষ্ার হনকিষিশ একস যাবার পর হনকজকির পারস্পহরি পজিবশিঃ িারাই 

িকরকছ, যারা হিিাব প্রাপ্ত িকয়হছল। অিঃপর আল্াি ঈমানিারকিরকি পিিাকয়ি িকরকছন পসই 

সি্য হব্কয়, কয ব্যাপাকর িারা মিকভি হলপ্ত িকয়হছল। আল্াি যাকি ইছিা, সরল পথ বািকল পিন।} 
[বািারাঃ ২১৩]

িারা অিংিারবশি ও নফকসর িুপ্রবৃহত্তর অনুসাকর িাকিরকি হমথ্যা প্রহিপন্ন িকর, আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {অিঃপর যখনই পিান রসূল এমন হনকিষিশ হনকয় পিামাকির িাকছ একসকছ, যা 

পিামাকির মকন ভাল লাকগহন, িখনই পিামরা অিংিার িকরছ। কশ্ পযষিতি পিামরা এিিলকি 

হমথ্যাবািী বকলছ এবং এিিলকি িি্যা িকরছ।}[বািারাঃ ৮৭]

উচ্চ সািসী নবী রাসুলগকণর ইহিিাস
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আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যখনই িাকির িাকছ পিান রসূল আগমন িকরকছন, িখনই িারা 

িাঁর সাকথ িাট্া-হবদ্রুপ িকরকছ।}[যুখরুফঃ ৭]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য়ই আপনার পূবষিবিষিী পয়গম্বরগকণর সাকথও উপিাস িরা 

িকয়কছ। অিঃপর যারা িাঁকির সাকথ উপিাস িকরহছল, িাকিরকি ঐ শাহস্ত পবটিন িকর হনল, যা 

হনকয় িারা উপিাস িরি।}[আন’আমঃ ১০]

িারা নবীকিরকি পিশ পথকি ি্যাগ বা ধমষি ি্যাকগর  হুমহি হিকয়কছ, আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{িাকফররা পয়গম্বরগণকি বকলহছলঃ আমরা পিামাকিরকি পিশ পথকি পবর িকর পিব অথবা 

পিামরা আমাকির ধকমষি হফকর আসকব। িখন িাকির িাকছ িাকির পালনিিষিা ওিী পপ্ররণ িরকলন 

পয, আহম জাহলমকিরকি অবশ্যই ধ্ংস িকর পিব।}[ইবরািীমঃ ১৩]

এমনহি িাকির হুমহি িি্যা পযষিতি পপৌঁকছকছ, আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  

{প্রকি্যি সম্প্রিায় হনজ হনজ পয়গম্বরকি আক্মণ িরার ইছিা িকরহছল} 
[সূরা আল-মু’হমনঃ ৫]

অথষিাৎ িাকিরকি িি্যার পচটিা িকর, এমনহি িহিপয় আহম্বয়াকি িি্যাও িরা িকয়কছ। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ{অিঃপর যখনই পিান রসূল এমন 

হনকিষিশ হনকয় পিামাকির িাকছ একসকছ, যা পিামাকির মকন 

ভাল লাকগহন, িখনই পিামরা অিংিার িকরছ। কশ্ পযষিতি 

পিামরা এিিলকি হমথ্যাবািী বকলছ এবং এিিলকি িি্যা 

িকরছ।}[বািারাঃ ৮৭]

আল্াি িায়া’লা হমথ্যাবািীকিরকি ধ্ংস িকরকছন, হিহন 

নবীকির ধমষিকি হবজয়ী িকরকছন, কযমন আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আল্াি হলকখ হিকয়কছনঃ আহম এবং আমার রসূলগণ 

অবশ্যই হবজয়ী িব। হনশ্য় আল্াি শহতিধর, 

পরাক্মশালী।}[মুজাহিলাঃ ২১]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আমার রাসূল 

ও বান্দাগকণর ব্যাপাকর আমার এই বাি্য সি্য 

িকয়কছ পয, অবশ্যই িারা সািায্য প্রাপ্ত িয়।}
[ছফফািঃ ১৭১-১৭২]

হিহন নবী রাসুলকিরকি রষো িকরকছন, আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {যারা হববোস স্াপন িকরহছল 

এবং পরকিযগার হছল, িাকিরকি আহম উদ্ধার 

িকরহছ।}[নামলঃ ৫৩]

আকগর সব আসমাহন ধমষি বাহিল িরা মিাম্ি সঃ এর 

ধকমষির হব্য় হছলনা। বরং িা  আসমানী গ্রন্থ সমূকি পয 

হবিৃহি ও লঙ্ঘন যুতি িকয়কছ িা শুদ্ধ িকর পস সব গ্রন্থকি 

স্বীিৃহি পিয়। সাকবি সব রাসুকলর হশষোকি সব ধরকণর 

অসামাঞ্স্যিা পথকি পহরশুদ্ধ িরা এবং একি সম্প্রসারণ 

ও পুণষিিা িান িরা িার িাহয়বে। যাকি িা স্ান িাল 

হনহবষিকশক্ সব মানুক্র জন্য উপযুতি িকয় ওকি।

এিই প্রিীপ পথকি...
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অথচ আল্াি িায়া’লা িাকির সিকলর উপর 

ঈমান আনকি হনকিষিশ হিকয়কছন, আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {[পিামরা বল, আমরা ঈমান একনহছ 

আল্াির উপর এবং যা অবিীণষি িকয়কছ আমাকির 

প্রহি এবং যা অবিীণষি িকয়কছ ইব্রািীম, ইসমাঈল, 

ইসিাি, ইয়ািুব এবং িিীয় বংশধকরর প্রহি এবং 

মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকি পালনিিষিার পষে 

পথকি যা িান িরা িকয়কছ, িৎসমুিকয়র উপর। 

আমরা িাকির মকধ্য পাথষিি্য িহর না। আমরা 

িাঁরই আনুগি্যিারী।}[বািারাঃ ১৩৬]

হিহন অহঙ্িার িকরকছন, যারাই রাসুলকির 

উপর ঈমান আনকব িারাই দুহনয়া ও আকখরাকির 

শাহতি ও সফলিা পাকব। আর যারা িাকিরকি 

অস্বীিার িরকব, িাকির পথকি মুখ হফহরকয় হনকব 

িারাই দুহনয়া ও আকখরাকি ষেহিগ্রস্ ও  দুভষিাগা 

িকব। যারা ঈমান একনকছ িাকির সম্পকিষি আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আর যারা আল্াি িাঁর রসূল 

এবং হববোসীকিরকি বন্ধুরূকপ গ্রিণ িকর, িারাই 

আল্াির িল এবং িারাই হবজয়ী।}[মাকয়িাঃ ৫৬]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {যারা হববোস স্াপন িকর এবং িাকির অতির আল্াির 

হযহির দ্ারা শাহতি লাভ িকর; কজকন রাখ, আল্াির হযহির দ্ারাই অতির সমূি শাহতি পায়। যারা 

হববোস স্াপন িকর এবং সৎিমষি সম্পািন িকর, িাকির জকন্য রকয়কছ সুসংবাি এবং মকনারম 

প্রি্যাবিষিণস্ল।}[রা’িঃ ২৮-২৯]

আর যারা িুফুরী িকরকছ িাকির সম্পকিষি আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিামরা িাকফরকিরকি 

পৃহথবীকি পরাক্মশালী মকন িকরা না। িাকির হিিানা অহগ্ন। িিই না হনিৃটি এই প্রি্যাবিষিনস্ল।}
[নূরঃ ৫৭]

প্রকি্যি নবীরই শত্রু হছল। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এমহনভাকব আহম প্রকি্যি নবীর জকন্য 

শত্রু িকরহছ শয়িান, মানব ও হজনকি। িারা পধাঁিা পিয়ার জকন্য একি অপরকি িারুিাযষিখহচি 

িথাবািষিা হশষো পিয়। যহি আপনার পালনিিষিা চাইকিন, িকব িারা এ িাজ িরি না।} 
[আন’আমঃ ১১২]

হমথ্যাবািীরা নবীকিরকি অিকিলা, শত্রুিা, অবজ্া, ব্যঙ্ ও উপিাস িকরকছ, আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {ওকির িাকছ এমন পিান রসূল আকসনহন, যাকির সাকথ ওরা িাট্াহবদ্রূপ িরকি থাকিহন।} 

[হিজরঃ ১১]

মাকসষিল বয়যাডষি
ফরাহস হচতিাহবি
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আমরা আল্াি িায়া’লার মানব সৃহটির ইহিিাস পথকি 

শুরু  িকর আিম [আঃ] কি জান্নাি পথকি পবর িকর 

জহমকন পািাকনা পযষিতি আকলাচনা িরব। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ আর পিামার পালনিিষিা যখন পফকরশিাহিগকি 

বলকলনঃ {আহম পৃহথবীকি এিজন প্রহিহনহধ বানাকি 

যাহছি, িখন পফকরশিাগণ বলল, িুহম হি পৃহথবীকি এমন 

িাউকি সৃহটি িরকব পয িাঙ্া-িাঙ্ামার সৃহটি িরকব এবং 

রতিপাি ঘটাকব? অথচ আমরা হনয়ি পিামার গুণিীিষিন 

িরহছ এবং পিামার পহবরে সত্তাকি মিরণ িরহছ। হিহন 

বলকলন, হনঃসকন্দকি আহম জাহন, যা পিামরা জান না। 

আর আল্াি িা’আলা হশখাকলন আিমকি সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। 

িারপর পস সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকি পফকরশিাকির সামকন উপস্াপন 

িরকলন। অিঃপর বলকলন, আমাকি পিামরা এগুকলার নাম বকল িাও, 

যহি পিামরা সি্য িকয় থাি। িারা বলল, িুহম পহবরে! আমরা পিান 

হিছুই জাহন না, িকব িুহম যা আমাহিগকি হশহখকয়ছ [পসগুকলা ব্যিীি] 

হনশ্য় িুহমই প্রিৃি জ্ানসম্পন্ন, কিিমিওয়ালা। হিহন বলকলন, কি 

আিম, কফকরশিাকিরকি বকল িাও এসকবর নাম। িারপর যখন হিহন 

বকল হিকলন পস সকবর নাম, িখন হিহন বলকলন, আহম হি পিামাকিরকি 

বহলহন পয, আহম আসমান ও যমীকনর যাবিীয় পগাপন হব্য় সম্পকিষি 

খুব ভাল িকরই অবগি রকয়হছ? এবং পসসব হব্য়ও জাহন যা পিামরা 

প্রিাশ ির, আর যা পিামরা পগাপন ির! এবং যখন আহম িযরি আিম 

[আঃ]-কি পসজিা িরার জন্য পফকরশিাগণকি হনকিষিশ হিলাম, িখনই 

ইবলীস ব্যিীি সবাই হসজিা িরকলা। কস [হনকিষিশ] পালন িরকি 

অস্বীিার িরল এবং অিংিার প্রিশষিন িরল। ফকল পস িাকফরকির 

আমরা িাকির িাকরা মাকে পিান 

পাথষিি্য িহরনা

আল পিারআনই এি মারে গ্রন্থ যা অন্য সব 

আসমানী হিিাকবর স্বীিৃহি পিয়। পষোতিকর 

পিখকি পাই অন্য সব গ্রন্থ একি অপরকি 

অস্বীিার িকর।

বহশর চাঁি

ভারিীয় ধমষিপ্রচারি

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {যারা হববোস স্াপন িকরহছল ও সাবধাকন চলি, আহম 

িাকিরকি উদ্ধার িরলাম।}[ফুসহসলািঃ ১৮]

প্রকি্যি নবী িার স্বীয় সম্প্রিাকয়র হনিট এিহট হনহিষিটি সমকয়র জন্য একসকছন, িাকির যা 

উপকযাগী িা হনকয় ও িাকিরকি পহবরে িরকি। কয ব্যহতি পিান এিজন রাসুলকি অস্বীিার িরল 

পস পযন সব রাসুলকিই অস্বীিার িরল, অিঃএব পয ঈসা [আঃ] এর উপর ঈমান আনলনা, কস 

মূলি মূছা  [আঃ] এর উপরও ঈমান আকনহন, আর মুিাম্ি [সাঃ] একসকছন ঈসা ও মূছা  [আঃ] এর 

শহরয়িকি রহিি িরকি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম আপনার প্রহি অবিীণষি িকরহছ সি্যগ্রন্থ, 

যা পূবষিবিী গ্রন্থ সমূকির সি্যায়নিারী এবং পসগুকলার হব্য়বস্তুর রষেণাকবষেণিারী। অিএব, 

আপহন িাকির পারস্পাহরি ব্যাপারাহিকি আল্াি যা অবিীণষি িকরকছন, িিনুযায়ী ফয়সালা 

িরুন এবং আপনার িাকছ পয সৎপথ একসকছ, িা পছকি িাকির প্রবৃহত্তর অনুসরণ িরকবন না।} 
[মাকয়িাঃ ৪৮]

আর পয ব্যহতি মুিাম্ি [সাঃ] এর উপর ঈমান আনলনা পস মূলি ঈসা [আঃ] এর উপরও 

ঈমান আকনহন। 

খাকিমুন্নাবীয়্যীন ও মুরসালীন সব জাহি ও সবযুকগর নবী িওয়া জরুরী, হিহন পিান সময় 

বা জাহির জন্য হনহিষিটি নয়, িা না িকল মানবজাহি অিীর মযষিািা িারাকব, মুিাম্ি [সাঃ] হছকলন 

খাকিমুন্নাবীয়্যীন ও মুরসালীন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {মুিাম্ি পিামাকির পিান ব্যহতির হপিা 

নন; বরং হিহন আল্াির রাসূল এবং পশ্ নবী। আল্াি সব হব্কয় জ্াি।}[আিযাবঃ ৪০]

মানব ইহিিাসই িকলা নবী রাসুলকির ইহিিাস!
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অতিভূষিতি িকয় পগল। এবং আহম আিমকি হুিুম িরলাম পয, িুহম ও পিামার স্তী জান্নাকি বসবাস 

িরকি থাি এবং ওখাকন যা চাও, কযখান পথকি চাও, পহরিৃহপ্তসি পখকি থাি, হিন্তু এ গাকছর 

হনিটবিষিী িকয়া না। অন্যথায় পিামরা যাহলমকির অতিভূষিতি িকয় পিকব। অনতির শয়িান িাকির 

উভয়কি ওখান পথকি পিস্খহলি িকরহছল। পকর িারা পয সুখ-স্বাছিকন্দ্য হছল িা পথকি িাকিরকি 

পবর িকর হিল এবং আহম বললাম, কিামরা পনকম যাও। কিামরা পরস্পর একি অপকরর শক্ 

িকব এবং পিামাকিরকি পসখাকন হিছুিাল অবস্ান িরকি িকব ও লাভ সংগ্রি িরকি িকব। 

অিঃপর িযরি আিম [আঃ] স্বীয় পালনিিষিার িাছ 

পথকি িকয়িহট িথা হশকখ হনকলন, অিঃপর আল্াি পাি 

িাঁর প্রহি [িরুণাভকর] লষে্য িরকলন। হনশ্য়ই হিহন 

মিা-ষেমাশীল ও অসীম িয়ালু। আহম হুিুম িরলাম, 

পিামরা সবাই নীকচ পনকম যাও। অিঃপর যহি পিামাকির 

হনিট আমার পষে পথকি পিান পিিাকয়ি পপৌঁকছ, িকব পয 

ব্যহতি আমার পস পিিাকয়ি অনুসাকর চলকব, িার উপর 

না পিান ভয় আসকব, না [পিান িারকণ] িারা হচতিাগ্রস্ত 

ও সতিপ্ত িকব। আর পয পলাি িা অস্বীিার িরকব এবং 

আমার হনিশষিনগুকলাকি হমথ্যা প্রহিপন্ন িরার প্রয়াস 

পাকব, িারাই িকব জািান্নামবাসী; অতিিাল পসখাকন 

থািকব।}[বািারাঃ ৩০-৩৯]

িন্মকধ্যঃ

অিঃপর মানু্ যখন পরস্পকর হবকরাধ িরকি 

শুরু িরল, সি্য ও পিিাকয়ি পথকি িূকর সকর পযকি 

লাগল, িখনই আল্াি িায়া’লা ধারাবাহিিভাকব নবী 

রাসুলকিরকি িার শহরয়ি হনকয় পাহিকয়কছন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হিহন পিামাকির জকন্য দ্ীকনর পষেকরে 

পস পথই হনধাহরি িকরকছন, যার আকিশ হিকয়হছকলন 

নূিকি, যা আহম প্রি্যাকিশ িকরহছ আপনার প্রহি এবং 

যার আকিশ হিকয়হছলাম ইব্রািীম, মূসা ও ঈসাকি এই 

মকমষি পয, কিামরা দ্ীনকি প্রহিহষ্ি ির এবং িাকি 

অননি্য সৃহটি িকরা না।}[শুরাঃ ১৩]

িযরি ইহদ্রস [আঃ] কথকি শুরু িকর নুি, ইব্রাহিম, 

ইসমাইল, মূছা , ঈসা ও মুিাম্ি [সালাওয়ািুল্াহি 

আলাহিম আজমাইন] পযষিতি আল্াির সব নবী রাসুলরা 

একির পর এি ধারাবাহিিভাকব একসকছন। 

আল্াি িায়া’লা িাকির িাহিনী আমাকিরকি বণষিনা িকরকছন। এখাকন হিছু িাহিনী উকল্খ 

িরব, কিননা িাকির িাহিনীগুকলাকি জ্ানীকির জন্য অকনি উপকিশ  রকয়কছ। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {িাকির িাহিনীকি বুহদ্ধমানকির জন্য রকয়কছ প্রচুর হশষেণীয় হব্য়, এটা পিান মনগিা 

িথা নয়, হিন্তু যারা হববোস স্াপন িকর িাকির জকন্য পূকবষিিার িালাকমর সমথষিন এবং প্রকি্যি 

বস্তুর হববরণ রিমি ও পিিাকয়ি।}[ইউসুফঃ ১১১]

১- নূিআলাহিস সালামঃ 
িার সম্প্রিাকয়র পলাকিরা ইহিপূকবষি ঈমানিার হছকলন, এি আল্াির ইবািি িরি, পরিাকল 

হববোসী হছকলন, িারা ভাল িাজ িরকিন,  কস সব পলাি মারা পগকলন। কলািজন িাকির সিিা 

ও আখলাকির িারকণ হচহতিি িকলন। িারা পস সব পলাকির মূহিষি বানাকলা, িারা িাকির নামিরণ 

িরলঃ ওয়াি, সুয়া’ি, ইয়াগুছ, ইয়াউি, নসর ইি্যাহি। কলািজন এ সব মূহিষির িথা ভুকল পগল, 

িারা এগুকলাকি পস সব মৃিু্য সৎ পলাকির হচহ্ন হিকসকব গণ্য িরকি লাগল। শিকরর পলািজন ঐ 

সব মৃিু্য ব্যহতিকির সম্াকন এসব হচরেগুকলাকি সম্ান িরকি লাগল। এভাকব যুকগর পর যুগ চলকি 

লাগল, এি সময় হপিাকির মৃিু্য িকলা ও সতিাকনরা বৃদ্ধ িকলা, িারা এসব মূহিষিগুকলাকি আকরা 

সম্ান িকর হনকজকির িাকছ হনকয় একলা, িাকির সামকন রাখল, এভাকব মূহিষিগুকলা ঐ সম্প্রিাকয়র 

হনিট অকনি সম্াকনর পাকরে পহরণি িল। এরপর পরবিষিী প্রজন্ম একলা, িারা এসকবর ইবািি 

িরা শুরু িরল, বলকি লাগল পয, এসব ইলািকির হসজিা িরকি িয়, িাকির সামকন নিজানু 

িকি িয়, ফকল িারা পস সকবর ইবািি িরি। এভাকবই িাকির অকনকি পথভ্টি িকলা। 

এমিাবস্ায় িাকির হনিট িযরি নূি[আঃ] কি পািাকলন, হিহন িাকিরকি সহিি পকথর সন্ধান 

হিকয়কছন, মূহিষির পূজাঁ িরকি হনক্ধ িরকলন, িাকিরকি এি আল্াির হিকি আিবান িরকলন, 

নূি[আঃ] জাহির িাকছ একস বলকলনঃ {পস বকলহছলঃ পি আমার সম্প্রিায়, কিামরা আল্াির 

বকন্দগী ির। হিহন ব্যিীি পিামাকির পিান মাবুি পনই।}[মু’হমনুনঃ ২৩]

পলাকিরা িাঁকি হমথ্যাকরাপ িরল, হিহন িাকিরকি আল্াির আযব পথকি সিিষি িরকলন, 

হিহন বলকলনঃ {আহম পিামাকির জকন্য মিাহিবকসর শাহস্ত আশংিা িহর।}[শুয়ারাঃ ১৩৫]

িারা জবাকব বললঃ {িার সম্প্রিাকয়র সিষিাররা বললঃ আমরা পিামাকি প্রিাশ্য পথভ্টিিার 

মাকে পিখকি পাহছি।}[আ’রাফঃ ৬০]

নূি[আঃ] িাকিরকি প্রহিউত্তকর বললকনঃ {পস বললঃ পি আমার সম্প্রিায়, আহম িখনও 

ভ্াতি নই; হিন্তু আহম হববেপ্রহিপালকির রসূল। কিামাকিরকি প্রহিপালকির পয়গাম পপৌঁছাই এবং 

পিামাকিরকি সদুপকিশ পিই। আহম আল্াির পষে পথকি এমনসব হব্য় জাহন, কযগুকলা পিামরা 

জান না।}[আ’রাফঃ ৬১-৬২]

নূি[আঃ] এর িথা শুকন পলািজন আশ্যষি িকলা, িারা বলকি লাগলঃ িুহম পিা আমাকির 

মিই মানু্, হিভাকব িুহম আল্াি হনিট িকি পপ্রহরি িকল? আর পয সব পলাি পিামার অনুসরণ 
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িাকিরকি সম্ভাব্য সব ধরকণর পদ্ধহিকি 

ডািকলনঃ {অিঃপর আহম পঘা্ণা সিিাকর প্রচার 

িকরহছ এবং পগাপকন চুহপসাকর বকলহছ। অিঃপর 

বকলহছঃ পিামরা পিামাকির পালনিিষিার ষেমা 

প্রাথষিনা ির। হিহন অি্যতি ষেমাশীল।}[নূিঃ ৯-১০]

পিউ পিউ িুছি ওযরও পপশ িরকি লাগল, 

িারা বললঃ িারা বলল, আমরা হি পিামাকি পমকন 

পনব যখন পিামার অনুসরণ িরকছ ইিরজকনরা?}
[শুয়ারাঃ ১১১]

একির জবাকব নূি[আঃ] উিার ও উপকিকশর 

ভা্ায় বলকলনঃ {নূি বলকলন, িারা হি িাজ িরকছ, 

িা জানা আমার হি িরিার?}[শুয়ারাঃ ১১২]

িাকিরকি বলকলনঃ {িাকির হিসাব পনয়া আমার 

পালনিিষিারই িাজ; যহি পিামরা বুেকি!}[শুয়ারাঃ ১১৩]

নূি [আঃ] আকরা বলকলনঃ {আহম মুহমনগণকি 

িাহিকয় পিয়ার পলাি নই। [শুয়ারাঃ ১১৪] আহম হিন্তু 

ঈমানিারকির িাহিকয় হিকি পাহর না}[হুিঃ ২৯]

আহম হিভাকব পস সব পলািকিরকি িাহিকয় হিব যারা আমার উপর ঈমান আনল, আমাকি 

সািায্য িরল, আমার িাওয়াহি িাজ প্রসাকর সিকযাগীিা িরল। হিহন িাকিরকি বলকলনঃ {আর 

পি আমার জাহি! আহম যহি িাকির িাহিকয় পিই িািকল আমাকি আল্াি িকি পরিাই পিকব পি? 

পিামরা হি হচতিা িকর পিখ না?}[হুিঃ ৩০]{

{আহম পিা শুধু এিজন সুস্পটি সিিষিিারী।}[শুয়ারাঃ ১১৫]

হিহন ধনী গহরব, সম্ানীি হনন্মকশ্রণী, কছাট বি, সািা িাকলা পিান পভিাকভি না 

িকর  সব মানু্কি সিিষি িরকলন... িার জাহি যখন িার আহনি সব িহলল প্রি্যাখ্যান 

িরল,  িারা জবাব হিকি ব্যথষি িকয় িাঁকি পাথর পমকর িি্যা িরার হুমহি হিল। {িারা 

বলল, কি নূি যহি িুহম হবরি না িও, িকব িুহম হনহশ্িই প্রস্তরাঘাকি হনিি িকব।} 
[শুয়ারাঃ ১১৬]

পশ্ পরসালাি

মুিাম্ি পিা পসই রাসুল হযহন ইসলাম হনকয় 

একসকছন। এর মাধ্যকম হিহন িন মিা বািষিা 

বিনিারীকির ধারাবাহিিিার পশ্ পবষি। 

উলফ হপয়ার ব্যারন

অহ্রিয়ান হববেহবি্যালকয়র অধ্যাপি

িকর িারা অহধিাংশই হনম্ন পশ্রণীর পলাি, আমাকির উপর িাকির পিান মযষিািা পনই, িুহম 

আমাকির পথকি পবহশ মাল ও সম্াকনর অহধিারীও নও, আমরা মকন িহর পিামরা যা িাবী ির 

িা হমথ্যা। সম্প্রিাকয়র পিউ পিউ বলকি লাগলঃ {এ পিা পিামাকির মিই এিজন মানু্ নব 

নয়। কস পিামাকির উপর পনিৃবে িরকি চায়। আল্াি ইছিা িরকল পফকরশিাই নাহযল িরকিন। 

আমরা আমাকির পূবষিপুরু্কির মকধ্য এরূপ িথা শুহনহন। কস পিা এি উম্াি ব্যহতি নব নয়।} 
[মু’হমনুনঃ ২৪-২৫]

সম্প্রিাকয়র পলািজন একি অন্যকি মূহিষি পূজাঁ িরকি উৎসাহিি িরলঃ {িারা বলকছঃ 

পিামরা পিামাকির উপাস্যকিরকি ি্যাগ িকরা না এবং ি্যাগ িকরা না ওয়াি, সূয়া, ইয়াগুছ, 

ইয়াউি ও নসরকি।}[নূিঃ ২৩]

নূি[আঃ] িাকিরকি বলকলনঃ {পিামরা হি আশ্যষিকবাধ িরছ পয, কিামাকির িাকছ পিামাকির 

প্রহিপালকির পষে পথকি পিামাকির মধ্য পথকিই এিজকনর বাচহনি উপকিশ একসকছ যাকি পস 

পিামাকিরকি ভীহি প্রিশষিন িকর।}[আ’রাফঃ ৬৩]

নূি[আঃ] নম্র ও উিারভাকব বলকি লাগকলন, হিন্তু একি সম্প্রিাকয়র পলািকির অিংিারই 

বৃহদ্ধ পপল, হিন্তু হিহন িাকিরকি সব সময় ডািকি লাগকলন, হিহন বলকলনঃ {পস বললঃ পি 

আমার পালনিিষিা! আহম আমার সম্প্রিায়কি হিবারাহরে িাওয়াি হিকয়হছ, হিন্তু আমার িাওয়াি 

িাকির পলায়নকিই বৃহদ্ধ িকরকছ। আহম যিবারই িাকিরকি িাওয়াি হিকয়হছ, যাকি আপহন 

িাকিরকি ষেমা িকরন, িিবারই িারা িাকন অঙ্ুহল হিকয়কছ, মুখমন্ডল বস্তাবৃি িকরকছ, কজি 

িকরকছ এবং খুব ঔদ্ধি্য প্রিশষিন িকরকছ।}[নূিঃ ৫-৭]
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যখন নূি [আঃ] হনহশ্ি িকলন পয, িার জাহি যুহতিসংগি িাওয়াি গ্রিণ িকরকবনা, িারা 

পিিাকয়কির পকথ চলকবনা, িখন হিহন সীমালংঘনিারীকির পথকি হনকজকি রষো িরকি আল্াির 

িাকছ হবনীিভাকব পিায়া িরকি লাগকলন। {নূি বলকলন, কি আমার পালনিিষিা, আমার সম্প্রিায় 

পিা আমাকি হমথ্যাবািী বলকছ। [শুয়ারাঃ ১১৭] 

অিএব, আমার ও িাকির মকধ্য পিান ফয়সালা 

িকর হিন এবং আমাকি ও আমার সংগী মুহমনগণকি 

রষো িরুন।}[শুয়ারাঃ ১১৮]

হিহন স্বজাহিকি আল্াির আযাকবর ভয় 

পিখাকলন, হিন্তু একি িাকির িুফুরীই পবকি চলল। 

িারা পরস্পর বলকল লাগলঃ {এখন আপনার 

পসই আযাব হনকয় আসুন, কয সম্পকিষি আপহন 

আমাহিগকি সিিষি িকরকছন, যহি আপহন সি্যবািী 

িকয় থাকিন।}[হুিঃ ৩২]

নূি [আঃ] িাকিরকি বলকলন, আযাকবর 

ব্যাপারটা আমার িাকি নয়। {হিহন বকলন, উিা 

পিামাকির িাকছ আল্ািই আনকবন, যহি হিহন ইছিা 

িকরন।}[হুিঃ ৩৩] {আর আহম পিামাকির নসীিি 

িরকি চাইকলও িা পিামাকির জন্য ফলপ্রসূ িকব 

না।}[হুিঃ ৩৪]

িখন আল্াি িায়া’লা অিী নাহযল িকরন, 

{যারা ইহিমকধ্যই ঈমান একনকছ িাকির ছািা 

আপনার জাহির অন্য পিউ ঈমান আনকবনা 

এিএব িাকির িাযষিিলাকপ হবম্ষি িকবন না।} 
[হুিঃ ৩৬]

সব ধরকনর িহলল িাকির হনিট পপশ িরা 

িকলা, িখন আর পিান ওযর বািী রইলনা। 

িাওয়ািী িাজ প্রায় িশ শিাব্ী পযষিতি চলল, নূি[আঃ] িাকির পথকি হনরশ িকয় পগকলন, িখন 

হিহন আল্াির িাকছ পিায়া িরকলনঃ {নূি আরও বললঃ পি আমার পালনিিষিা, আপহন পৃহথবীকি 

পিান িাকফর গৃিবাসীকি পরিাই হিকবন না। যহি আপহন িাকিরকি পরিাই পিন, িকব িারা 

আপনার বান্দাকিরকি পথভ্টি িরকব এবং জন্ম হিকি থািকব পিবল পাপাচারী, িাকফর।} 
[নূিঃ ২৬-২৭]
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িখন আল্াি িায়া’লা িাকি হিহস্ত নিহর িরকি বলকলন। {অিঃপর আহম িার িাকছ আকিশ 

পপ্ররণ িরলাম পয, িুহম আমার িৃহটির সামকন এবং আমার হনকিষিকশ পনৌিা নিরী ির।}[মু’হমনুনঃ ২৭]

হিহন হিহস্ত নিহর শুরু িরকলনঃ {হিহন পনৌিা নিরী িরকি লাগকলন, আর িাঁর িওকমর 

পনিৃস্ানীয় ব্যহতিরা যখন পাবেষি হিকয় পযি, িখন িাঁকি হবদ্রুপ িরি।}[হুিঃ ৩৮]

নূি [আঃ] িাকিরকি হশটিাচার ও নরম্ভাভা্ায় জবাব হিকয়কছন। {হিহন বলকলন, কিামরা 

যহি আমাকির উপিাস িকর থাি, িকব পিামরা পযমন উপিাস িরছ আমরাও িদ্রুপ পিামাকির 

উপিাস িরহছ।}[হুিঃ ৩৮]

পকর হিহন িাকিরকি আল্াির আযাকবর ভয় ও হুমহি হিকলন, {অিঃপর অহচকরই জানকি 

পারকব-লাছিনাজনি আযাব িার উপর আকস এবং হচরস্ায়ী আযাব িার উপর অবিরণ িকর।}
[হুিঃ ৩৯]

িাজ দ্রুি এহগকয় চল, হিহস্ত নিহর পশ্ িকলা, অিঃপর আল্াি িায়া’লা নূি [আঃ] কি 

ঈমানিার ও প্রকি্যি প্রাণী পথকি এিকজািা িকর হিহস্তকি উিাকি হনকিষিশ হিকলন। {অবকশক্ 

যখন আমার হুিুম একস পপৌঁছাল এবং ভুপৃষ্ উছিহসি িকয় উিল, আহম বললামঃ সবষিপ্রিার 

পজািার দুহট িকর এবং যাকির উপকর পূবষিকহ্নই হুিুম িকয় পগকছ িাকির বাহি হিকয়, আপনার 

পহরজনবগষি ও সিল ঈমানিারগণকি পনৌিায় িুকল হনন। বলাবাহুল্য অহি অল্পসংখ্যি পলািই 

িাঁর সাকথ ঈমান একনহছল।}[হুিঃ ৪০]

হিহন ঈমানিার ও প্রকি্যি প্রাণী পথকি এিকজািা িকর হিহস্তকি উিাকলন। {আর হিহন 

বলকলন, কিামরা একি আকরািন ির। আল্াির নাকমই এর গহি ও হস্হি। আমার পালনিিষিা অহি 

ষেমাপরায়ন, কমকিরবান।}[হুিঃ ৪১]

নূি [আঃ] যখন ঈমানিার ও প্রকি্যি প্রাণী পথকি এিকজািা িকর হিহস্তকি আকরািণ িরকলন 

িখন আিাশ পথকি মুশল ধাকর বৃহটি েিকি শুরু িরল, জহমন পথকি পাহন হনগষিি িকি লাগল। 

{িখন আহম খুকল হিলাম আিাকশর দ্ার প্রবল বাহরব্ষিকণর মাধ্যকম। এবং ভুহম পথকি প্রবাহিি 

িরলাম প্রস্রবণ। অিঃপর সব পাহন হমহলি িল এি পহরিহম্পি িাকজ। আহম নূিকি আকরািণ 

িরালাম এি িাষ্ ও পপকরি হনহমষিি জলযাকন। যা চলি আমার িৃহটি সামকন। এটা িার পষে 

পথকি প্রহিকশাধ হছল, যাকি প্রি্যখ্যান িরা িকয়হছল।}[িামারঃ ১১-১৪]

নূি [আঃ] িার পবঈমান পছকলকি পিখল পাহনকি ডুবা পথকি ভাগার পচটিা িরকছ, হিহন িাকি 

ডািকলনঃ  {হিহন বলকলন, হপ্রয় বৎস! আমাকির সাকথ আকরািন ির এবং িাকফরকির সাকথ 

পথকিা না।}[হুিঃ ৪২]

হিহন পছকল ঈমান আনকি অস্বীিৃহি জানাল, বাবার নহসিি শুনলনা, কস নূি [আঃ] কি এ 

বকল জবাব হিলঃ {পস বলল, আহম অহচকরই পিান পািাকি আশ্রয় পনব, যা আমাকি পাহন িকি 

রষো িরকব।}[হুিঃ ৪৩]

মধ্যযুকগ খৃটিাকনরা মানবজাহির মাকে উচ্চ-হনম্ন 

পশ্রণীকি পশ্রণীহবন্যাস িরি। হসফকর িািবীকন এ 

ধরকণর পশ্রণী হবন্যাকসর িথা উকল্খ আকছ। িারা 

ইিাকি নিুন স্তকর ভাগ িরি। িারা হববোস িরি 

পয, ধমষিযাজকিরা নূি [আঃ] এর সতিান সাকমর 

বংশধর পথকি, কসনাবাহিনী ও বীকররা ইয়াকফকসর 

বংশধর পথকি ও গরীব হমসহিকনরা িাকমর বংশধর 

পথকি। এমনহি ১৯৬৪ সাকল  আকমহরিার পহশ্ম 

ভাহজষিহনয়ার হসকনটর বাডষি রবাটষি আকমহরিার 

রাজনীহিকি পশ্রণী হবন্যাকস নূি [আঃ] এর উতি 

ঘটনাকি িাকির িহলল হিকসকব ব্যবিার িরল।

িাহম্ভিিা এবং   ইহিিাস হবিৃহি
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নবীকিরকি িাহছিল্য িরা

নূি [আঃ] িৃহ্িাজ িরকিন। হিহন আঙ্ুকরর চা্ 

িরকিন। আঙ্ুর পথকি মািি নিহর িরকিন, হিহন 

মি পখকিন ও মািাল িকিন। িাঁর পছাট পছকল 

িাম িাঁকি ভৎসণা িরি। এিিা মািাল িকল 

হিহন উলঙ্ িকয় যায়, িখন িাকমর অন্য দুই ভাই 

হপিার গাকয় চাির হিকয় পিন। যখন িাঁর জ্ান 

হফকর আকস িখন িাম যা িকরকছ িা জানকি 

পপকলন, হিহন িাকমর সতিান হিন’আনকি লা’নাি 

পিন ও বিকিায়া িকরন, হিহন বলকলনঃ িাঁর 

বংশধকররা িাস িকব। হিহন সাম ও ইয়াকফসকি 

পিায়া িকরন। [িশম হসিাি] 

এ ঘটনার ব্যাখ্যায় িালমূি বাকবলীকি হসনিাদ্রীন 

অধ্যকয়র ৭০ পৃষ্ায় বলা িকয়কছ, হিনান বা িাম 

নূি [আঃ] কি খাসী িকর িাঁর সাকথ খারাপ িাজ 

িরি। আল্াির নবীকির ব্যাপাকর এ ধরকণর জঘন্য 

িাকজর অপবাি পিয়া পথকি আমরা আল্াির িাকছ 

পানাি চাই। 

িখন নূি [আঃ] িার হিকি িয়ার িৃহটিকি িািাকলন, বলকলনঃ {নূি [আঃ] বকল্ন আজকির 

হিকন আল্াির হুিুম পথকি পিান রষোিারী পনই। এিমারে হিহন যাকি িয়া িরকবন।}[হুিঃ ৪৩]

এরপকর হি িকলা? {এমন সময় উভকয়র মাকে িরঙ্ আিাল িকয় িাঁিাল, ফকল পস হনমহজ্ি িল।} 
[হুিঃ ৪৩]

নূি [আঃ] কছকলর প্রহি আসতি িকয় আল্াির িাকছ হবনীিভাকব িাকি রষোর জন্য পিায়া 

িরকি লাগকলন, কযকিিু আল্াি িায়া’লা িার পহরবার পহরজনকি পিফাযি িরার ওয়ািা 

িকরকছন। অিঃপর নূি[আঃ] বলকলনঃ {আর নূি [আঃ] িাঁর পালনিিষিাকি পডকি বলকলন-

পি পরওয়ারকিগার, আমার পুরে পিা আমার পহরজনকির অতিভুষিতি; আর আপনার ওয়ািাও 

হনঃসকন্দকি সি্য আর আপহনই সবষিাকপষো হবজ্ ফয়সালািারী।}[হুিঃ ৪৫]

িখন আল্াি িায়া’লা জবাকব বলকলন, হিহন পয পহরবাকরর ব্যাপাকর ওয়ািা িকরকছন িারা িকলন 

ঈমানিারগণ। {আল্াি বকলন, কি নূি! হনশ্য় পস আপনার পহরবারভুতি নয়। হনশ্ই পস দুরাচার!} 
[হুিঃ ৪৬]

িাই দ্ীকনর মকধ্য পিান মধ্যস্িা পনই পয পস পিামার পহরবাকরর অতিভুষিতি িকব, এি আল্াির 

উপর ঈমান না আনকল সতিান িকলও পিান লাভ পনই। 

জহমন যখন পাহনকি একিবাকরই ডুকব পগল, িখন সব িাহফর ধ্ংস িকলা।  {আর হনকিষিশ 

পিয়া িল-কি পৃহথবী! কিামার পাহন হগকল পফল।}[হুিঃ ৪৪]

এরপকর জহমন িার পাহন শুহিকয় হনল, আসমানকি বলা িকলাঃ {আর পি আিাশ,ষোতি িও।}
[হুিঃ ৪৪]

বৃহটি ব্ষিণ থামাও, বৃহটি থামল। {আর পাহন হ্াস িরা িল এবং িাজ পশ্ িকয় পগল, আর জুিী 

পবষিকি পনৌিা হভিল।}[হুিঃ ৪৪]

পয পািাকি হিহস্ত হভিল, িখন নূি [আঃ] কি আল্াি বলকলনঃ {হুিুম িল-কি নূি [আঃ]! 

আমার পষে িকি হনরাপত্তা এবং আপনার হনকজর ও সঙ্ীয় সম্প্রিায়গুহলর উপর বরিি সিিাকর 

অবিরণ িরুণ।}[হুিঃ ৪৮]

নূি[আঃ] ও ঈমানিাকররা হিহস্ত পথকি নামল, িারা শির গকি িুলল, গাছপালা পরাপণ িরল, 

পযসব পশুপাহখ িাকির সাকথ হছল পসগুকলা পছকি হিল, এভাকব জহমন আবাি িরা শুরু িরল, 

পলািজন সতিান সন্তুহি জন্ম পিয়া শুরু িরল।
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২- ইবরািীম [আঃ] 
ইবরািীম [আঃ] িাওিীকির নবী, িাঁর পুরা জীবনীকি ইিাই স্পটি িকয় উকি। এজন্যই 

আল্াি িায়া’লা িাঁর গুন বণষিনা িকর বকলনঃ {হনশ্য় ইব্রািীম হছকলন এি সম্প্রিাকয়র 

প্রিীি, সবহিছু পথকি মুখ হফহরকয় এি আল্ািরই অনুগি এবং হিহন পশরিিারীকির 

অতিভুষিতি হছকলন না।}[নািলঃ ১২০]

হিহন মুশহরি সম্প্রিাকয়র মকধ্য লাহলি পাহলি িন, এমনহি িাঁর হপিা হছকলন 

এিজন মূহিষিপূজঁি, হনমষিািা ও রষেণাকবষেণিারী। ইবরািীম [আঃ] িাঁর হপিা ও জাহির 

সাকথ সংলাপ িকরনঃ {মিরণ ির, যখন ইব্রািীম হপিা আযরকি বলকলনঃ িুহম হি প্রহিমা 

সমূিকি উপাস্য মকন ির? আহম পিখকি পাহছি পয, িুহম ও পিামার সম্প্রিায় প্রিাশ্য 

পথভ্টি।}[আন’আমঃ ৭৪]

হিহন িাঁর জাহির হশরিীর সব ধরকণর িহলল প্রমাণ অস্বীিার িকরন ও খন্ডণ িকরন, 

হিহন আল্াির হনিশষিকনর হিকি িাহিকয় বলকিনঃ {অনতির যখন রজনীর অন্ধিার িার 

উপর সমাছিন্ন িল, িখন পস এিহট িারিা পিখকি পপল, বললঃ ইিা আমার প্রহিপালি। 

অিঃপর যখন িা অস্তহমি িল।}[আন’আমঃ ৭৬]

অথষিাৎ ডুকব যাওয়া  {িখন বললঃ আহম অস্তগামীকিরকি ভালবাহস না। অিঃপর যখন 

চন্দ্রকি েলমল িরকি পিখল।}[আন’আমঃ ৭৬-৭৭]

সুযষি যখন হিগকতি উহিি িি িখন িহিপয় পলাি িার ইবািি িরি। {বললঃ এহট 

আমার প্রহিপালি।}[আন’আমঃ ৭৭]

হিহন িাকির এ িাজ অস্বীিার িকরন, ইিার পূজা িরায় হিহন  আশ্যষি িকিন, 

হিকশিারা িকয় হিহন সুকযাগ খুঁজকি থািকিন, {অনতির যখন িা অিৃশ্য িকয় পগল।}
[আন’আমঃ ৭৭]

যখন হিগকতি অস্ত পযি, িখন হিহন জাহির িাকছ হগকয় বলকলনঃ {িখন বলল যহি 

আমার প্রহিপালি আমাকি পথ-প্রিশষিন না িকরন, িকব অবশ্যই আহম হবভ্াতি সম্প্রিাকয়র 

অতিভুষিতি িকয় যাব। অিঃপর যখন সূযষিকি চিচি িরকি পিখল।}[আন’আমঃ ৭৭-৭৮]

হিহন পিখকলন, সম্প্রিাকয়র পলাকিরা সুকযষির সামকন হসজিায় নি িকয় থািিঃ {বললঃ 

এহট আমার পালনিিষিা, এহট বৃিত্তর।}[আন’আমঃ ৭৮]

হিহন িাকির এ িাজ অস্বীিার িকরন, ইিার পূজা িরায় হিহন  আশ্যষি িকয় বলকিন, 

হিভাকব মানু্ সুযষিকি ইলাি মাকন?!! {অিপর যখন িা ডুকব পগল,}[আন’আমঃ ৭৮]

যখন পচাকখর সামকন পথকি অস্ত িকয় পযি, িখন পস সব মূহিষিপুজিকির িাকছ হগকয় 
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বলকলনঃ {িখন বলল পি আমার সম্প্রিায়, 

পিামরা পযসব হব্য়কি শরীি ির, আহম 

ওসব পথকি মুতি। আহম এি মুখী িকয় 

স্বীয় আনন ঐ সত্তার হিকি িকরহছ, হযহন 

নকভামন্ডল ও ভুমন্ডল সৃহটি িকরকছন এবং 

আহম মুশকরি নই।}[আন’আমঃ ৭৮-৭৯]

হিহন নম্র, ভদ্র, উিার ও যুহতির সাকথ 

িার হপিাকি অকনি বুোকলন, হশরি পথকি 

হবরি থািকি বলকলন, {কি আমার হপিা, 

আমার িাকছ এমন জ্ান একসকছ; যা পিামার 

িাকছ আকসহন, সুিরাং আমার অনুসরণ 

ির, আহম পিামাকি সরল পথ পিখাব। 

পি আমার হপিা, শয়িাকনর এবািি িকরা 

না। হনশ্য় শয়িান িয়ামকয়র অবাধ্য। কি 

আমার হপিা,আহম আশঙ্া িহর,িয়ামকয়র এিহট আযাব পিামাকি স্পশষি িরকব।}[মাহরয়ামঃ ৪২-৪৫]

হিন্তু দুঃকখর হব্য় িকলা িার হপিার জবাব হছল খুবই রূঢ়ঃ {হপিা বললঃ পয ইব্রািীম, 

িুহম হি আমার উপাস্যকির পথকি মুখ হফহরকয় হনছি? যহি িুহম হবরি না িও, আহম অবশ্যই 

প্রস্তরাঘাকি পিামার প্রাণনাশ িরব। িুহম হচরিকর আমার িাছ পথকি িূর িকয় যাও।}[মারইয়ামঃ ৪৬]

হপিার সাকথ ইবরািীম [আঃ] এর জবাব হছল খুবই আিব, িয়া ও নম্রভাকব।  {ইব্রািীম 

বলকলনঃ পিামার উপর শাহতি পিাি, আহম আমার পালনিিষিার িাকছ পিামার জকন্য ষেমা প্রাথষিনা 

িরব। হনশ্য় হিহন আমার প্রহি পমকিরবান। আহম পহরি্যাগ িরহছ পিামাকিরকি এবং পিামরা 

আল্াি ব্যিীি যাকির এবািি ির িাকিরকি; আহম আমার পালনিিষিার এবািি িরব। আশা 

িহর, আমার পালনিিষিার এবািি িকর আহম বহচিি িব না।}[মারইয়ামঃ ৪৭-৪৮]

ইবরািীম [আঃ] িার হপিা ও জাহিকি িাওিীকির িাওয়াি হিকি থািকলন, হশরি পথকি 

হবরি থািকি বলকলন, হিন্তু জাহির পলাকিরা ইবরািীম [আঃ] এর িাওয়াকি জবাব পিনহন, 

িারা হশরকিই পকি রইল। {িাঁর সাকথ িার সম্প্রিায় হবিিষি িরল। কস বললঃ পিামরা হি 

আমার সাকথ আল্াির এিবেবাি সম্পকিষি হবিিষি িরছ; অথচ হিহন আমাকি পথ প্রিশষিন িকরকছন। 

পিামরা যাকিরকি শরীি ির, আহম িাকিরকি ভয় িহর না িকব আমার পালিিষিাই যহি পিান 

িটি হিকি চান। আমার পালনিিষিাই প্রকি্যি বস্তুকি স্বীয় জ্ান দ্ারা পবটিন িকর আকছন। কিামরা 

হি হচতিা ির না? যাকিরকি পিামরা আল্াির সাকথ শরীি িকর পরকখছ, িাকিরকি হিরূকপ 

ভয় ির,অথচ পিামরা ভয় ির না পয, কিামরা আল্াির সাকথ এমন বস্তুকি শরীি িরছ।} 
[আন’আমঃ ৮০-৮১]

এিবার হিহন িাকিরকি বলকলনঃ 

{যখন িাঁর হপিাকি এবং িাঁর সম্প্রিায়কি 

বলকলন, কিামরা হিকসর এবািি ির?}  }
[শুয়ারাঃ ৭০]

িারা জবাব হিলঃ {িারা বলল, 

আমরা প্রহিমার পূজা িহর এবং সারাহিন 

একিরকিই হনষ্ার সাকথ আঁিকি থাহি।}

[শুয়ারাঃ ৭১] {ইব্রািীম [আঃ] বলকলন, কিামরা 

যখন আিবান ির, িখন িারা পশাকন হি? 

অথবা িারা হি পিামাকির উপিার হিংবা 

ষেহি িরকি পাকর?}[শুয়ারাঃ ৭২-৭৩]

িারা জ্ানিীন, যুহতিিীন ও শুধু অন্ধ 

অনুসরকণর ব্যাপাকর পবািামী জবাব 

হিল। {িারা বললঃ না, িকব আমরা 

আমাকির হপিৃপুরু্কিরকি পপকয়হছ, 

িারা এরূপই িরি।}[শুয়ারাঃ ৭৪]

হিহন িাকিরকি িহলল প্রমাণ, যুহতিসিিাকর এিছিরে িাওিীকির জবাব হিকলন, {ইব্রািীম 

বলকলন, কিামরা হি িাকির সম্পকিষি পভকব পিকখছ, যাকির পূজা িকর আসছ। কিামরা এবং 

পিামাকির পূবষিবিষিী হপিৃপুরুক্রা? হববেপালনিিষিা ব্যিীি িারা সবাই আমার শত্রু। হযহন আমাকি 

সৃহটি িকরকছন, অিঃপর হিহনই আমাকি পথপ্রিশষিন িকরন, হযহন আমাকি আিার এবং পানীয় িান 

িকরন, যখন আহম পরাগাক্াতি িই, িখন হিহনই আকরাগ্য িান িকরন। হযহন আমার মৃিু্য ঘটাকবন, 

অিঃপর পুনজষিীবন িান িরকবন। আহম আশা িহর হিহনই হবচাকরর হিকন আমার ক্হট-হবচু্যহি 

মাফ িরকবন। কি আমার পালনিিষিা, আমাকি প্রজ্া িান ির এবং আমাকি সৎিমষিশীলকির 

অতিভুষিতি ির। এবং আমাকি পরবিষিীকির মকধ্য সি্যভা্ী ির। এবং আমাকি পনয়ামি উি্যাকনর 

অহধিারীকির অতিভূষিতি ির। এবং আমার হপিাকি ষেমা ির। কস পিা পথভ্টিকির অন্যিম।}
[শুয়ারাঃ ৭৫-৮৬]

ঈকির হিকন ঈকির রীহিনীহি পালন িরকি সম্প্রিাকয়র পলািজন, িাকির রাজা ও শিকরর 

সবাই ময়িাকন উপহস্ি িল, হিন্তু ইবরািীম [আঃ] িাকির সাকথ পবর িনহন, যখন িারা চকল 

পগলঃ {অিঃপর িারা িার প্রহি হপি হফহরকয় চকল পগল। অিঃপর পস িাকির পিবালকয়, হগকয় 

েুিল এবং বললঃ পিামরা খাছি না পিন? কিামাকির হি িল পয, িথা বলছ না? অিঃপর পস 

প্রবল আঘাকি িাকির উপর োঁহপকয় পিল।}[ছফফািঃ ৯০-৯৩]
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িারা হফকর একস পিখল, িাকির মূহিষিগুকলা ভঙ্ুর, হিভাকব এগুকলা ইলাি িকবন পয হনকজ 

হনকজকিই পিফাযি িরকি পাকরনা! িারা দ্রুি একস বললঃ িারা বললঃ {আমাকির উপাস্যকির 

সাকথ এরূপ ব্যবিার পি িরল? কস পিা হনশ্য়ই পিান জাহলম। িিি পলাকি বললঃ আমরা এি 

যুবিকি িাকির সম্পকিষি হবরূপ আকলাচনা িরকি শুকনহছ; িাকি ইব্রািীম বলা িয়। িারা বললঃ 

িাকি জনসমকষে উপহস্ি ির, যাকি িারা পিকখ। িারা বললঃ পি ইব্রািীম িুহমই হি আমাকির 

উপাস্যকির সাকথ এরূপ ব্যবিার িকরছ?}[আহম্বয়াঃ ৫৯-৬২]

হিহন িাকিরকি অিাট্য িহলকলর মাধ্যকম জবাব হিকলনঃ {হিহন বলকলনঃ না একির এই 

প্রধানই পিা এিাজ িকরকছ। অিএব িাকিরকি হজকজ্স ির, যহি িারা িথা বলকি পাকর।}
[আহম্বয়াঃ ৬৩]

িারা িার িহলকলর সামকন হনকজকিরকি নগণ্য মকন িরল, {অিঃপর মকন মকন হচতিা িরল 

এবং বললঃ পলাি সিল; কিামরাই পব ইনসাফ। অিঃপর িারা েুঁকি পগল মস্তি নি িকর, িুহম 

পিা জান পয, এরা িথা বকলনা।}[আহম্বয়াঃ ৬৪-৬৫]

হিহন আকরা শহতিশালী অিাট্য িহলল পপশ িরকলনঃ {হিহন বলকলনঃ পিামরা হি আল্াির 

পহরবকিষি এমন হিছুর এবািি ির, যা পিামাকির পিান উপিার ও িরকি পাকর না এবং ষেহিও 

িরকি পাকর না? হধি পিামাকির জকন্য এবং পিামরা আল্াি ব্যিীি যাকিরই এবািি ির, ওকির 

জকন্য। কিামরা হি পবাে না?}[আহম্বয়াঃ ৬৬-৬৭]

িারা হবকবি, িহলল, যুহতি প্রমাণ সব হিছুকি পরকি হগকয় িার পথকি প্রহিকশাধ হনকি চাইল। 

{িারা বললঃ একি পুহিকয় িাও এবং পিামাকির উপাস্যকির সািায্য ির, যহি পিামরা হিছু 

িরকি চাও।}[আহম্বয়াঃ ৬৮]

আল্াি িায়া’লা িাঁকি রষো িরকলন। {আহম বললামঃ পি অহগ্ন, িুহম ইব্রািীকমর উপর শীিল 

ও হনরাপি িকয় যাও। িারা ইব্রািীকমর হবরুকদ্ধ ফহন্দ আঁটকি চাইল, অিঃপর আহম িাকিরকিই 

সবষিাহধি ষেহিগ্রস্ িকর হিলাম।}[আহম্বয়াঃ ৭০]

ইব্রািীম খলীল আঃ এর পসজিার স্ান হফহলহস্তকনর খলীল নগরীর মসহজকি ইব্রািীকম অবহস্ি

আল্াি িায়া’লা িাঁকি রষো িরার পকর হিহন আকলাচনা িরকি িাকির সম্রাকটর হনিট 

পগকলনঃ  {িুহম হি পস পলািকি পিখহন, কয পালনিিষিার ব্যাপাকর বািানুবাি িকরহছল ইব্রািীকমর 

সাকথ এ িারকণ পয, আল্াি পস ব্যাহতিকি রাজ্য িান িকরহছকলন? ইব্রািীম যখন বলকলন, আমার 

পালনিিষিা িকলন হিহন, হযহন জীবন িান িকরন এবং মৃিু্য ঘটান।}[বািারাঃ ২৫৮]

িার অিাট্য িহলল প্রমাকণর সামকন মূখষি পবািা রাজা জবাব হিলঃ {পস বলল, আহম জীবন 

িান িহর এবং মৃিু্য ঘহটকয় থাহি।}[বািারাঃ ২৫৮]

এিজনকি িি্যা িরা ও অন্য এিজনকি পছকি পিয়ার মাধ্যকম যুহতিিীন জীবন মৃিু্য িাকনর 

ব্যাপাকর ইবরািীম [আঃ] যুহতি িিষি িরকি আকসনহন, িাই হিহন বলকলনঃ  {ইব্রািীম বলকলন, 

হনশ্য়ই হিহন সুযষিকি উহিি িকরন পূবষি হিি পথকি এবার িুহম িাকি পহশ্ম হিি পথকি উহিি 

ির। িখন পস িাকফর িিভম্ব িকয় পগল। আর আল্াি সীমালংঘণিারী সম্প্রিায়কি সরল পথ 

প্রিশষিন িকরন না।}[বািারাঃ ২৫৮]

এবার িার িহলল প্রমাকণর সামকন িারা পিকর পগল। এরপকর ইবরািীম [আঃ] স্বকচাকষে 

আল্াির িুিরি মৃিু্যকি জীহবি িকর পিখকি চাইকলনঃ {আর মিরণ ির, যখন ইব্রািীম বলল, 

পি আমার পালনিিষিা আমাকি পিখাও, কিমন িকর িুহম মৃিকি জীহবি িরকব। বলকলন; িুহম 

হি হববোস ির না? বলল, অবশ্যই হববোস িহর, হিন্তু পিখকি এজকন্য চাইহছ যাকি অতিকর প্রশাহতি 

লাভ িরকি পাহর। বলকলন, িািকল চারহট পাখী ধকর নাও। পকর পসগুকলাকি হনকজর পপা্ 

মাহনকয় নাও, অিঃপর পসগুকলার পিকির একিিহট অংশ হবহভন্ন পািাকির উপর পরকখ িাও। 

িারপর পসগুকলাকি ডাি; কিামার হনিট পিৌকড় চকল আসকব। আর পজকন রাকখা, হনশ্য়ই আল্াি 

পরাক্মশালী, অহি জ্ান সম্পন্ন।}[বািারাঃ ২৬০]

৩- মূছা [আঃ]
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আল্াি িায়া’লা ইবরািীম [আঃ] ও িিীয় পুরে ইসমাইল [আঃ] কি মক্কার 

িা’বা গৃিকি হশরি ও পপৌত্তহলিিা পথকি পহবরে িরকি হনকিষিশ পিনঃ  {এবং আহম 

ইব্রািীম ও ইসমাঈলকি আকিশ িরলাম, কিামরা আমার গৃিকি িওয়াফিারী, 

অবস্ানিারী ও রুিু-কসজিািারীকির জন্য পহবরে রাখ। যখন ইব্রািীম বলকলন, 

পরওয়ারকিগার! এ স্ানকি িুহম শাহতিধান ির এবং এর অহধবাসীকির মকধ্য 

যারা অল্াি ও হিয়ামকি হববোস িকর, িাকিরকি ফকলর দ্ারা হরহযি িান ির। 

বলকলনঃ যারা অহববোস িকর, আহম িাকিরও হিছুহিন ফায়িা পভাগ িরার 

সুকযাগ পিব, অিঃপর িাকিরকি বলপ্রকয়াকগ পিাযকখর আযাকব পিকল পিকবা; 

পসটা হনিৃটি বাসস্ান। মিরণ ির, যখন ইব্রািীম ও ইসমাঈল িা’বাগৃকির হভহত্ত 

স্াপন িরহছল। িারা পিায়া িকরহছলঃ পরওয়ারকিগার! আমাকির পথকি িবুল 

ির। হনশ্য়ই িুহম শ্রবণিারী, সবষিজ্। পরওয়ারকিগার! আমাকির উভয়কি 

পিামার আজ্াবি ির এবং আমাকির 

বংশধর পথকিও এিহট অনুগি িল 

সৃহটি ির, আমাকির িকজ্র রীহিনীহি 

বকল িাও এবং আমাকির ষেমা ির। 

হনশ্য় িুহম িওবা িবুলিারী। িয়ালু।} 

[বািারাঃ ১২৫-১২৮]

বনী ইসরাইল হনকজরা হিিাব পাি 

জানকি পারল পয, ইবরািীকমর [আঃ] 

বংশধর পথকি এিজন বালকির আহবভষিাব 

িকবন যার িাকি হমশকরর সম্রাকটর ধ্ংস 

িকব। বনী ইসরাইকলর মাকে এ সুসংবাি 

সিকলরই জ্াি হছল। এ খবর িহিপয় 

পলািকির মাধ্যকম পফরাউকনর িাকন 

পগল। কস িখন বনী ইসরাইকলর সব পুরে সতিান িি্যার হনকিষিশ হিল, যাকি 

িকর পস সতিাকনর আহবভষিাব না িকি পাকর। ফকল বনী ইসরাইলরা পফরাউকনর সময় অকনি 

জুলুম, অি্যাচার ও হনযষিািকনর মাকে বসবাস িরি। {কফরাউন িার পিকশ উদ্ধি িকয়হছল এবং 

পস পিশবাসীকি হবহভন্ন িকল হবভতি িকর িাকির এিহট িলকি িূবষিল িকর হিকয়হছল। কস িাকির 

পুরে-সতিানকিরকি িি্যা িরি এবং নারীকিরকি জীহবি রাখি। হনশ্য় পস হছল অনথষি সৃহটিিারী।}
[িাসাসঃ ৪]

আল্াি িায়া’লা অসিায় বনী ইসরাইলকিরকি িয়া ও রিমি িরকি চাইকলনঃ {পিকশ 

যাকিরকি িূবষিল িরা িকয়হছল, আমার ইছিা িল িাকির প্রহি অনুগ্রি িরার, িাকিরকি পনিা 

িরার এবং িাকিরকি পিকশর উত্তরাহধিারী িরার। এবং িাকিরকি পিকশর ষেমিায় আসীন 

িরার এবং পফরাউন, িামান ও িাকির নসন্য-বাহিনীকি িা পিহখকয় পিয়ার, যা িারা পসই িূবষিল 

িকলর িরফ পথকি আশংিা িরি।}[িাসাসঃ ৫-৬]

যহিও মূছা  [আঃ] এর আহবভষিাব যাকি না িকি পাকর পস জন্য পফরাউন সব ধরকণর সিিষিিা 

অবলম্বন িরল, এমনহি িার পলাকিরা গভষিবিষিীকির িাকছ হগকয় প্রসকবর সময় সম্পকিষি খবর 

হনি, অিঃপর যখনই পিান পুরে সতিান জন্মগ্রিণ িরি িখনই িাকি িি্যা িরা িি। হিন্তু আল্াি 

িায়া’লা পফরাউন, িামান ও িাকির নসন্যবাহিনীকি িার িুিরি পিখাকি চাইকলন, িারা পয 

িারকণ ভয় িরি িাই হিহন বাস্তবায়ন িকর পিখাকলন। 

মূছা  [আঃ] এর জননী যখন িাকি জন্ম হিকলনঃ  আহম মূসা-জননীকি আকিশ পািালাম পয, 

িাকি স্তন্য িান িরকি থাি। অিঃপর যখন িুহম িার সম্পকিষি হবপকির আশংিা ির, িখন িাকি 

িহরয়ায় হনকষেপ ির এবং ভয় িকরা না, দুঃখও িকরা না। আহম অবশ্যই িাকি পিামার িাকছ 

হফহরকয় পিব এবং িাকি পয়গম্বরগকণর এিজন িরব।} [িাসাসঃ ৭]

হিহন িার সতিাকনর ব্যাপাকর ভীি িকলন, হিহন িাকি এিহট িাকির বাকক্স িকর সমুকদ্র 

ভাহসকয় হিকলন। {অিঃপর পফরাউন পহরবার মূসাকি িুহিকয় হনল, যাকি হিহন িাকির শত্রু ও 

দুঃকখর িারণ িকয় যান। হনশ্য় পফরাউন, িামান, ও িাকির নসন্যবাহিনী অপরাধী হছল।}[িাসাসঃ 

৮]

পফরাউকনর স্তীর মকন মূছা [আঃ] এর প্রহি ভালবাসা  জাহগকয় পিয়া িকলা। {কফরাউকনর স্তী 

বলল,এ হশশু আমার ও পিামার নয়নমহণ, িাকি িি্যা িকরা না। এ আমাকির উপিাকর আসকি 

পাকর অথবা আমরা িাকি পুরে িকর হনকি পাহর। প্রিৃিপকষে পহরণাম সম্পকিষি িাকির পিান খবর 

হছল না।}[িাসাসঃ ৯]
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আর মূছা  [আঃ] এর মাঃ {সিাকল মূসা জননীর অতির 

অহস্র িকয় পিল। যহি আহম িাঁর হৃিয়কি িৃঢ় িকর না 

হিিাম, িকব হিহন মূসাজহনি অহস্রিা প্রিাশ িকরই 

হিকিন। িৃঢ় িরলাম, যাকি হিহন থাকিন হববেবাসীগকণর 

মকধ্য। হিহন মূসার ভহগণীকি বলকলন, িার পপছন পপছন 

যাও। কস িাকির অজ্ািসাকর অপহরহচিা িকয় িাকি 

পিকখ পযকি লাগল।}[িাসাসঃ ১০-১১]  {পূবষি পথকিই আহম 

ধারেীকিরকি মূসা পথকি হবরি পরকখহছলাম। মূসার ভহগনী 

বলল, আহম পিামাকিরকি এমন এি পহরবাকরর িথা বলব 

হি, যারা পিামাকির জকন্য একি লালন-পালন িরকব এবং 

িারা িকব িার হিিািাঙ্কী? অিঃপর আহম িাকি জননীর 

িাকছ হফহরকয় হিলাম, যাকি িার চষেু জুিায় এবং হিহন 

দুঃখ না িকরন এবং যাকি হিহন জাকনন পয, আল্াির ওয়ািা 

সি্য, হিন্তু অকনি মানু্ িা জাকন না।}[িাসাসঃ ১২-১৩]

মূছা  [আঃ] অি্যাচারী সীমালঙ্ঘনিারী পফরাউকনর গৃকি 

বি িকি লাগকলনঃ {যখন মূসা পযৌবকন পিাপষিন িরকলন 

এবং পহরণি বয়স্ক িকয় পগকলন, িখন আহম িাঁকি প্রজ্া 

ও জ্ানিান িরলাম। এমহনভাকব আহম সৎিমষিীকিরকি 

প্রহিিান হিকয় থাহি। হিহন শিকর প্রকবশ িরকলন, যখন 

িার অহধবাসীরা হছল পবখবর। িথায় হিহন দুই ব্যহতিকি 

লিাইরি পিখকলন। একির এিজন হছল িাঁর হনজ িকলর 

এবং অন্য জন িাঁর শত্রু িকলর। অিঃপর পয িাঁর হনজ 

িকলর পস িাঁর শত্রু িকলর পলািহটর হবরুকদ্ধ িাঁর িাকছ 

সািায্য প্রাথষিনা িরল। িখন মূসা িাকি ঘুহ্ মারকলন এবং 

একিই িার মৃিু্য িকয় পগল। মূসা বলকলন, এটা শয়িাকনর 

িাজ। হনশ্য় পস প্রিাশ্য শত্রু, হবভ্াতিিারী। হিহন বলকলন, 

পি আমার পালনিিষিা, আহম পিা হনকজর উপর জুলুম িকর 

পফকলহছ। অিএব, আমাকি ষেমা িরুন। আল্াি িাকি ষেমা 

িরকলন। হনশ্য় হিহন ষেমাশীল, িয়ালু। হিহন বলকলন, 

পি আমার পালনিিষিা, আপহন আমার প্রহি পয অনুগ্রি 

িকরকছন, এরপর আহম িখনও অপরাধীকির সািায্যিারী 

িব না।}[িাসাসঃ ১৪-১৭]

হিন্তু যখন হিহন িার ও বনী ইসরাইলকির শত্রুকি িি্যা িরকলনঃ {অিঃপর হিহন প্রভাকি 

উিকলন পস শিকর ভীি-শংহিি অবস্ায়। িিাৎ হিহন পিখকলন, গিিল্য পয ব্যহতি িাঁর সািায্য 

পচকয়হছল, কস হচৎিার িকর িাঁর সািায্য প্রাথষিনা িরকছ। মূসা িাকি বলকলন, িুহম পিা এিজন 

প্রিাশ্য পথভ্টি ব্যহতি। অিঃপর মূসা যখন উভকয়র শত্রুকি শাকয়স্তা িরকি চাইকলন, িখন পস 

বলল, গিিল্য িুহম পযমন এি ব্যহতিকি িি্যা িকরহছকল, কস রিম আমাকিও হি িি্যা িরকি 

চাও? িুহম পিা পৃহথবীকি নস্বরাচারী িকি চাছি এবং সহন্ধ স্াপনিারী িকি চাও না। এসময় শিকরর 

প্রাতি পথকি এিব্যহতি ছুকট আসল এবং বলল, কি মূসা, রাকজ্যর পহর্িবগষি পিামাকি িি্যা িরার 

পরমশষি িরকছ। অিএব, িুহম পবর িকয় যাও। আহম পিামার হিিািাঙ্কী। অিঃপর হিহন পসখান 

পথকি ভীি অবস্ায় পবর িকয় পিকলন পথ পিখকি পিখকি। হিহন বলকলন, কি আমার পালনিিষিা, 

আমাকি জাকলম সম্প্রিাকয়র িবল পথকি রষো ির।}[িাসাসঃ ১৮-২১]

িখন হিহন হমশর পথকি মািাকয়কনর হিকি রওয়ানা িকলন। {যখন হিহন মািইয়ান অহভমুকখ 

রওয়ানা িকলন িখন বলকলন, আশা িরা যায় আমার পালনিিষিা আমাকি সরল পথ পিখাকবন। 

যখন হিহন মািইয়াকনর িূকপর ধাকর পপৌছকলন, িখন িূকপর িাকছ এিিল পলািকি পপকলন িারা 

জন্তুকিরকি পাহন পান িরাকনার িাকজ রি। এবং িাকির পশ্াকি িূ’জন স্তীকলািকি পিখকলন 

িারা িাকির জন্তুকিরকি আগহলকয় রাখকছ। হিহন বলকলন, কিামাকির হি ব্যাপার? িারা বলল, 

আমরা আমাকির জন্তুকিরকি পাহন পান িরাকি পাহর না, কয পযষিতি রাখালরা িাকির জন্তুকিরকি 

হনকয় সকর না যায়। আমাকির হপিা খুবই বৃদ্ধ। অিঃপর মূসা িাকির জন্তুকিরকি পাহন পান 

িরাকলন। অিঃপর হিহন ছায়ার হিকি সকর পগকলন এবং বলকলন, কি আমার পালনিিষিা, িুহম 

আমার প্রহি পয অনুগ্রি নাহযল িরকব, আহম িার মুখাকপষেী।}[িাসাসঃ ২২-২৪]
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দু’িন্যা িাকির হপিা – আল্াির নবী পশায়াইব [আঃ]- কি 

িার িাজ সম্পকিষি অবহিি িরকলন, কশায়াইব [আঃ] এি িন্যাকি 

মূছা [আঃ] এর হনিট পািাকলন। {অিঃপর বাহলিাদ্কয়র এিজন 

লজ্াজহিি পিকষেকপ িাঁর িাকছ আগমন িরল। বলল, আমার 

হপিা আপনাকি ডািকছন, যাকি আপহন পয আমাকিরকি পাহন 

পান িহরকয়কছন,িার হবহনমকয় পুরস্কার প্রিান িকরন।}[িাসাসঃ ২৫]

মূছা  [আঃ] কশায়াইব [আঃ] হনিট একলন। {অিঃপর মূসা 

যখন িাঁর িাকছ পগকলন এবং সমস্ত বৃত্তাতি বণষিনা িরকলন, িখন 

হিহন বলকলন, ভয় িকরা না, িুহম জাকলম সম্প্রিাকয়র িবল পথকি 

রষো পপকয়ছ।}[িাসাসঃ ২৫]

িার আমানিিাহরিা পিকখ িন্যাকির এিজন বললঃ 

{বাহলিাদ্কয়র এিজন বলল হপিাঃ িাকি চাির হনযুতি িরুন। 

পিননা,আপনার চাির হিকসকব পস-ই উত্তম িকব,কয শহতিশালী ও 

হববেস্ত।}[িাসাসঃ ২৬]

পশায়াইব [আঃ] মূছা [আঃ] এর িাকছ এি িন্যাকি হববাি 

িরকি অনুকরাধ িরকলনঃ {হপিা মূসাকি বলকলন, আহম আমার 

এই িন্যাদ্কয়র এিজনকি পিামার সাকথ হববাকি হিকি চাই এই 

শকিষি পয, িুহম আট বছর আমার চািুরী িরকব, যহি িুহম িশ 

বছর পূণষি ির, িা পিামার ইছিা। আহম পিামাকি িটি হিকি চাই 

না। আল্াি চাকিন পিা িুহম আমাকি সৎিমষিপরায়ণ পাকব। মূসা 

বলকলন, আমার ও আপনার মকধ্য এই চুহতি হস্র িল। দু’হট 

পময়াকির মধ্য পথকি পয পিান এিহট পূণষি িরকল আমার হবরুকদ্ধ 

পিান অহভকযাগ থািকব না। আমরা যা বলহছ, িাকি আল্াির 

উপর ভরসা।}[িাসাসঃ ২৭-২৮]

মূছা [আঃ] কসখাকন চুহতিিৃি হনধষিাহরি হিন িাহটকয় পহরবার 

হনকয় পিকশ রওয়ানা িকলনঃ {অিঃপর মূসা [আঃ] যখন পসই 

পময়াি পূণষি িরল এবং সপহরবাকর যারো িরল, িখন পস িুর 

পবষিকির হিি পথকি আগুন পিখকি পপল। কস িার পহরবারবগষিকি 

বলল, কিামরা অকপষো ির, আহম আগুন পিকখহছ। সম্ভবিঃ আহম 

পসখান পথকি পিামাকির িাকছ পিান খবর হনকয় আসকি পাহর 

অথবা পিান জ্লতি িাষ্খন্ড আনকি পাহর, যাকি পিামরা আগুন 

পপািাকি পার।}[িাসাসঃ ২৯]

িখন আল্াি িায়া’লা িাঁর িাকছ ওিী পািাকলনঃ {যখন 

পস িার িাকছ পপৌছল, িখন পহবরে ভূহমকি অবহস্ি উপি্যিার 

ডান প্রাকতির বৃষে পথকি িাকি আওয়াজ পিয়া িল, কি মূসা! 

আহম আল্াি, হববে পালনিিষিা। আরও বলা িল, িুহম পিামার 

লাহি হনকষেপ ির। অিঃপর যখন পস লাহিকি সকপষির ন্যায় 

পিৌড়াকিৌহড় িরকি পিখল, িখন পস মুখ হফহরকয় হবপরীি 

হিকি পালাকি লাগল এবং পপছন হফকর পিখল না। কি মূসা, 

সামকন এস এবং ভয় িকরা না। কিামার পিান আশংিা পনই। 

পিামার িাি বগকল রাখ। িা পবর িকয় আসকব হনরাময় উজ্জ্বল 

িকয় এবং ভয় পিিু পিামার িাি পিামার উপর পচকপ ধর। এই 

দু’হট পফরাউন ও িার পহর্িবকগষির প্রহি পিামার পালনিিষিার 

িরফ পথকি প্রমাণ। হনশ্য় িারা পাপাচারী সম্প্রিায়।} 
[িাসাসঃ ৩০-৩২]

হিন্তু মূছা [আঃ] ইহিপূকবষি িার শত্রুকি িি্যার িারকণ 

পফরাউকনর ভয় পাহছিকলন, এছািাও িার হজহ্ার জিিার 

িারকণওঃ {মূসা বলল, কি আমার পালনিিষিা, আহম িাকির 

এি ব্যহতিকি িি্যা িকরহছ। িাকজই আহম ভয় িরহছ পয, িারা 

আমাকি িি্যা িরকব। আমার ভাই িারুণ, কস আমা অকপষো 

প্রাঞ্লভা্ী। অিএব, িাকি আমার সাকথ সািাকয্যর জকন্য 

পপ্ররণ িরুন। কস আমাকি সমথষিন জানাকব। আহম আশংিা িহর 

পয, িারা আমাকি হমথ্যাবািী বলকব।}[িাসাসঃ ৩৩-৩৪]

হিহন আল্াির িাকছ িার ভাই িারুন [আঃ] কি সিকযাগী 

হিকসকব চাইকলনঃ {এবং আমার পহরবারবকগষির মধ্য পথকি আমার 

এিজন সািায্যিারী িকর হিন। আমার ভাই িারুনকি। িার 

মাধ্যকম আমার পিামর মজবুি িরুন। এবং িাকি আমার িাকজ 

অংশীিার িরুন। যাকি আমরা পবশী িকর আপনার পহবরেিা 

ও মহিমা পঘা্না িরকি পাহর। এবং পবশী পহরমাকণ আপনাকি 

মিরণ িরকি পাহর। আপহন পিা আমাকির অবস্া সবই পিখকছন। 

আল্াি বলকলনঃ পি মূসা, িুহম যা পচকয়ছ িা পিামাকি পিয়া িল।} 
[বেিাঃ ২৯-৩৬]

িারা দু’জন যখন পফরাউকনর হনিট হগকয় , িাকি এি 

আল্াির িাওিীকির হিকি ডািকলন, যার পিান শহরি পনই, 

এবং বন্দী বনী ইসরাইলকিরকি মুতি িকর হিকি বলকলন, 
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িাকিরকি পছকি হিকি বলকলন 

পযন িারা হনকজকির ইছিামি 

প্রভুর ইবািি িরকি পাকর, 

িারা পযন িাওিীকির উপর 

চলকি পাকর ও এি আল্াির 

িাকছই নি হশিার িকর, িখন 

একি পফরাউন িম্ভ ও অিংিার 

িরল। কস মূছা [আঃ] এর হিকি 

অবমাননা ও প্রহিকশাকধর িৃহটিকি 

িাহিকয়বললঃ {পফরাউন 

বলল, আমরা হি পিামাকি 

হশশু অবস্ায় আমাকির মকধ্য 

লালন-পালন িহরহন? এবং 

িুহম আমাকির মকধ্য জীবকনর 

বহু বছর িাহটকয়ছ। িুহম পসই-

পিামরা অপরাধ যা িরবার িকরছ। িুহম িকল িৃিঘ্ন।}[শুয়ারাঃ ১৮-১৯]

মূছা  [আঃ] িাকি জবাব হিকলনঃ {মূসা বলল, আহম পস অপরাধ িখন িকরহছ, যখন আহম 

ভ্াতি হছলাম।}[শুয়ারাঃ ২০]

অথষিাৎ আমার উপর অিী নাহযকলর আকগ। {অিঃপর আহম ভীি িকয় পিামাকির িাছ পথকি 

পলায়ন িরলাম। এরপর আমার পালনিিষিা আমাকি প্রজ্া িান িকরকছন এবং আমাকি পয়গম্বর 

িকরকছন।}[শুয়ারাঃ ২১]

এরপকর পফরাউন িাকি  [আঃ] লালন পালকন িকরকছ বকল পয সব িয়ার িথা বলকলন িার 

উত্তকর হিহন বলকলনঃ {আমার প্রহি পিামার পয অনুগ্রকির িথা বলছ, িা এই পয, িুহম বনী-

ইসলাঈলকি পগালাম বাহনকয় পরকখছ।}[শুয়ারাঃ ২২]

অথষিাৎ আমাকি লালন পালকনর পস সব অনুগ্রকির িথা িুহম বলকল , আর আহম হনকজ বনী 

ইসরাইকলর এিজন যাকিরকি িুহম পগালাম িকর পরকখছ, িারা পিামার সব পখিমি িরকিকছ। 

অিঃপর পফরাউন মূছা  [আঃ] য রকবর হিকি ডাকিন পস রকবর ব্যাপাকর বলকি বললঃ {পফরাউন 

বলল, হববেজগকির পালনিিষিা আবার হি?}[শুয়ারাঃ ২৩]

মূছা  [আঃ] যথাযথভাকব জবাব হিকলনঃ {মূসা বলল, হিহন নকভামন্ডল, 

ভূমন্ডল ও এিদুভকয়র মধ্যবিষিী সবহিছুর পালনিিষিা যহি পিামরা হববোসী িও।} 
[শুয়ারাঃ ২৪]

একি পফরাউন উপিাস িরকি লাগলঃ {পফরাউন িার পহর্িবগষিকি বলল, কিামরা হি শুনছ না?} 
[শুয়ারাঃ ২৫]

হিন্তু মূছা [আঃ] িাঁর িাওয়াি চাহলকয় পগকলনঃ 

{মূসা বলল, হিহন পিামাকির পালনিিষিা এবং পিামাকির 

পূবষিবিষিীকিরও পালনিিষিা।}[শুয়ারাঃ ২৬]

হিন্তু পফরাউকনর িম্ভ ও অিংিার পবকিই চললঃ 

{পফরাউন বলল, কিামাকির প্রহি পপ্রহরি পিামাকির 

রসূলহট হনশ্য়ই বদ্ধ পাগল।}[শুয়ারাঃ ২৭]

হিন্তু আল্াির নবী মূছা  [আঃ] িার িাওয়াহি িাজ 

পথকি ষোতি িনহন। {মূসা বলল, হিহন পূবষি, পহশ্ম ও 

এিদুভকয়র মধ্যবিষিী সব হিছুর পালনিিষিা, যহি পিামরা 

পবাে।}[শুয়ারাঃ ২৮]

অি্যাচারী, অিংিারী িাহম্ভি রাজা পফরাউন যুহতি 

িিষি, হবকবি বুহদ্ধ বাি হিকয় হুমহি ধমহি হিকি লাগল। 

{কফরাউন বলল, িুহম যহি আমার পহরবকিষি অন্যকি 

উপাস্যরূকপ গ্রিণ ির িকব আহম অবশ্যই পিামাকি 

িারাগাকর হনকষেপ িরব।}[শুয়ারাঃ ২৯]

মূছা  [আঃ] কি পযভাকব অবমাননা ও উপিাস িাওয়ািী িাজ পথকি হবরি রাখকি পাকরহন, 

পিমহনভাকব পফরাউকনর হুমহি ধমহিও িাকি পস িাজ পথকি হবরি রাখকি পাকরহন। {মূসা বলল, 

আহম পিামার িাকছ পিান স্পটি হব্য় হনকয় আগমন িরকলও হি? কফরাউন বলল, িুহম সি্যবািী 

িকল িা উপহস্ি ির। অিঃপর হিহন লাহি হনকষেপ িরকল মুিূকিষির মকধ্য িা সুস্পটি অজগর িকয় 

পগল। আর হিহন িার িাি পবর িরকলন, িৎষেণাৎ িা িশষিিকির িাকছ সুশুভ্ প্রহিভাি িকলা। } 
[শুয়ারাঃ ৩০-৩৩]

পফরাউন সাধারণ পলািজকনর ঈমান আনার ভয় িরহছল। {কফরাউন িার পহর্িবগষিকি 

বলল, হনশ্য় এ এিজন সুিষে জাদুির। কস িার জাদু বকল পিামাকিরকি পিামাকির পিশ পথকি 

বহিস্কার িরকি চায়। অিএব পিামাকির মি হি? িারা বলল, িাকি ও িার ভাইকি হিছু অবিাশ 

হিন এবং শিকর শিকর পঘা্ি পপ্ররণ িরুন। িারা পযন আপনার িাকছ প্রকি্যিহট িষে জাদুির 

পি উপহস্ি িকর।}[শুয়ারাঃ ৩৪-৩৭]

পফরাউন সব ধরকণর িহলল প্রমাণ ও যুহতি পিকখও অিংিার ও হমথ্যাকরাপ িরকি লাগল, 
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পস মূছা  [আঃ] কি নবী হিকসকব অস্বীিার িরলঃ {আহম পফরাউনকি 

আমার সব হনিশষিন পিহখকয় হিকয়হছ, অিঃপর পস হমথ্যা আকরাপ 

িকরকছ এবং অমান্য িকরকছ। কস বললঃ পি মূসা, িুহম হি যাদুর 

পজাকর আমাকিরকি পিশ পথকি বহিষ্ার িরার জকন্য আগমন িকরছ? 

অিএব, আমরাও পিামার পমািাকবলায় পিামার হনিট অনুরূপ যাদু 

উপহস্ি িরব। সুিরাং আমাকির ও পিামার মকধ্য এিহট ওয়ািার 

হিন হিি ির, যার পখলাফ আমরাও িরব না এবং িুহমও িরকব না 

এিহট পহরষ্ার প্রাতিকর। মূসা বললঃ পিামাকির ওয়ািার হিন উৎসকবর 

হিন এবং পূবষিাকহ্ন পলািজন সমকবি িকব। অিঃপর পফরাউন প্রস্ান 

িরল এবং িার সব িলাকিৌশল জমা িরল অিঃপর উপহস্ি িল।} 
[বেিাঃ ৫৬-৬০][

মূছা  [আঃ] িাকির উপর আল্াির গযকবর আশঙ্া িকরন। {মূসা 

[আঃ] িাকিরকি বলকলনঃ দুভষিাগ্য পিামাকির; কিামরা আল্াির প্রহি 

হমথ্যা আকরাপ িকরা না। িািকল হিহন পিামাকিরকি আযাব দ্ারা ধবংস 

িকর পিকবন। কয হমথ্যা উিভাবন িকর, কসই হবফল মকনারথ িকয়কছ।} 
[বেিাঃ ৬১]

িারা পরস্পকর মিহবকরাধ িরকি লাগল, কিি পিি বলল, ইিা 

পিান যাদুিকরর িথা নয়ঃ {অিঃপর িারা িাকির িাকজ হনকজকির 

মকধ্য হবিিষি িরল এবং পগাপকন পরামশষি িরল।}[বেিাঃ ৬২]

হিন্তু পহরকশক্ িারা  হফকর একলা, অহধিাংশ পলাি বললঃ 

{িারা বললঃ এই দুইজন হনহশ্িই যাদুির, িারা িাকির যাদু 

দ্ারা পিামাকিরকি পিামাকির পিশ পথকি বহিস্কার িরকি চায় এবং 

পিামাকির উৎিৃটি জীবন ব্যবস্া রহিি িরকি চায়। অিএব, কিামরা 

পিামাকির িলাকিৌশল সুসংিি ির, অিঃপর সাহরবদ্ধ িকয় আস। 

আজ পয জয়ী িকব, কসই সফলিাম িকব।}[বেিাঃ ৬৩-৬৪]

{িারা বললঃ পি মূসা, িয় িুহম হনকষেপ ির, না িয় আমরা 

প্রথকম হনকষেপ িহর। মূসা বলকলনঃ বরং পিামরাই হনকষেপ ির। 

িাকির যাদুর প্রভাকব িিাৎ িাঁর মকন িল, কযন িাকির রহশগুকলা ও 

লাহিগুকলা চুটাছুহট িরকছ।}[বেিাঃ ৬৬]

সাধারণ পলািজন যাদুিকরর দ্ারা হফিনায় পিকি পাকর এ 

আশঙ্া মূছা  [আঃ] িরহছকলন। {অিঃপর মূসা মকন মকন হিছুটা 

ভীহি অনুভব িরকলন।}[বেিাঃ ৬৭]

আল্াির পষে পথকি িাকি হনকিষিশ পিয়া িকলাঃ {আহম বললামঃ ভয় িকরা না, িুহম হবজয়ী 

িকব। কিামার ডান িাকি যা আকছ িুহম িা হনকষেপ ির। এটা যা হিছু িারা িকরকছ িা গ্রাস িকর 

পফলকব। িারা যা িকরকছ িা পিা পিবল যাদুিকরর িলাকিৌশল। যাদুির পযখাকনই থািুি, 

সফল িকব না।}[বেিাঃ ৬৮-৬৯]

{িারপর আহম ওিীকযাকগ মূসাকি বললাম, এবার হনকষেপ ির পিামার লাহিখানা। অিএব 

সকঙ্ সকঙ্ িা পস সমুিয়কি হগলকি লাগল, যা িারা বাহনকয়হছল যাদু বকল। সুিরাং এভাকব 

প্রিাশ িকয় পগল সি্য হব্য় এবং ভুল প্রহিপন্ন িকয় পগল যা হিছু িারা িকরহছল।}[আ’রাফঃ 

১১৭-১১৮]

মজার ব্যাপার িকলাঃ {সুিরাং িারা পসখাকনই পরাহজি িকয় পগল এবং অিীব লাহছিি িল। 

এবং যাদুিররা পসজিায় পকি পগল। বলল, আমরা ঈমান আনহছ মিা হবকবের পরওয়ারকিগাকরর 

প্রহি। হযহন মূসা ও িারুকনর পরওয়ারকিগার।}[আ’রাফঃ ১১৯-১২২] {অিঃপর যাদুিররা পসজিায় 

পকি পগল। িারা বললঃ আমরা িারুন ও মূসার পালনিিষিার প্রহি হববোস স্াপন িরলাম।}
[বেিাঃ ৭০]

ফকল পফরাউন পবািার মি আবাকরা হুমহি ধমহি হিলঃ {পফরাউন বললঃ আমার অনুমহি 

িাকনর পূকবষিই? কিামরা হি িার প্রহি হববোস স্াপন িরকল; কিখহছ পসই পিামাকির প্রধান, কস 

পিামাকিরকি যাদু হশষো হিকয়কছ। অিএব আহম অবশ্যই পিামাকির িস্তপি হবপরীি হিি পথকি 

িিষিন িরব এবং আহম পিামাকিরকি খজুষির বৃকষের িাকন্ড শূকল চিাব।}[বেিাঃ ৭১]

িাকির জবাব হছল পফরাউকনর জন্য আকরি হবমিয় এবং ঈমান হিভাকব ব্যহতিকি রুপাতিহরি 

িকর িারই এি বণষিনাঃ {িারা বলল, কিান ষেহি পনই। আমরা আমাকির পালনিিষিার িাকছ 

প্রি্যাবিষিন িরব। আমরা আশা িহর, আমাকির পালনিিষিা আমাকির ক্হট-হবচু্যহি মাজষিনা 

িরকবন। িারণ, আমরা হববোস স্াপনিারীকির মকধ্য অগ্রণী।}[শুয়ারাঃ ৫০-৫১]

পফরাউন মু’হমনকিরকি হনযষিািন িরকি লাগল। ফকল আল্াি িায়া’লা িাকি ও িার 

পলািজনকিরকি শাহস্ত হিকলনঃ {িারপর আহম পািিাও িকরহছ-কফরাউকনর অনুসারীকিরকি 

দুহভষিকষের মাধ্যকম এবং ফল ফসকলর ষেয়-ষেহির মাধ্যকম যাকি িকর িারা উপকিশ গ্রিণ িকর। 

অিঃপর যখন শুভহিন হফকর আকস, িখন িারা বলকি আরম্ভ িকর পয, এটাই আমাকির জন্য 

উপকযাগী। আর যহি অিল্যাণ একস উপহস্ি িয় িকব িাকি মূসার এবং িাঁর সঙ্ীকির অলষেণ 

বকল অহভহিি িকর। শুকন রাখ িাকির অলষেণ পয, আল্ািরই একলকম রকয়কছ, অথচ এরা জাকন 

না।}[আ’রাফঃ ১৩০-১৩১]

িারা ঈমান আকনহন, িাওবাও িকরহনঃ {িারা আরও বলকি লাগল, আমাকির উপর জাদু 

িরার জন্য িুহম পয হনিশষিনই হনকয় আস না পিন আমরা হিন্তু পিামার উপর ঈমান আনহছ না। 

সুিরাং আহম িাকির উপর পাহিকয় হিলাম িুফান, পঙ্পাল, উিুন, ব্যাঙ ও রতি প্রভৃহি বহুহবধ 

হনিশষিন একির পর এি। িারপকরও িারা গবষি িরকি থািল। বস্তুিঃ িারা হছল অপরাধপ্রবণ।}
[আ’রাফঃ ১৩২-১৩৩]
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যখন িাকির উপর আযাব আকসঃ {আর িাকির উপর যখন পিান আযাব পকি িখন বকল, 

পি মূসা আমাকির জন্য পিামার পরওয়ারকিগাকরর হনিট পস হব্কয় পিায়া ির যা হিহন পিামার 

সাকথ ওয়ািা িকর পরকখকছন। যহি িুহম আমাকির উপর পথকি এ আযাব সহরকয় িাও, িকব 

অবশ্যই আমরা ঈমান আনব পিামার উপর এবং পিামার সাকথ বনী-ইসরাঈলকিরকি পযকি 

পিব। অিঃপর যখন আহম িাকির উপর পথকি আযাব িুকল হনিাম হনধষিাহরি এিহট সময় পযষিতি-

পযখান পযষিতি িাকিরকি পপৌছাকনার উকদেশ্য হছল, িখন িহিঘহি িারা প্রহিশ্রুহি ভঙ্ িরি।} 
[আ’রাফঃ ১৩৪-১৩৫]

িারা যখন অহঙ্িারিৃি হিছুই পালন িকরহন, বরং ওয়ািা ভঙ্ িকরকছঃ {সুিরাং আহম 

িাকির িাকছ পথকি বিলা হনকয় হনলাম-বস্তুিঃ িাকিরকি সাগকর ডুহবকয় হিলাম। িারণ, 

িারা হমথ্যা প্রহিপন্ন িকরহছল আমার হনিশষিনসমূিকি এবং িৎপ্রহি অনীিা প্রিশষিন িকরহছল।} 
[আ’রাফঃ ১৩৬]

হমসরবাসীরা িাকির রাজা পফরাউকনর অনুসরকণ যখন িুফুরী, িৃটিিা ও অিহমিায় পবকিই 

চলল, িারা আল্াির নবী মুসা [আঃ] এর হবকরাহধিা িরকি লাগল; অথচ আল্াি িায়া’লা 

হমসরবাসীর হনিট অিাট্য িহলল প্রমাণ পপশ িকরন, িাকিরকি এমন মু’হজযা পিখাকলন যাকি 

চষেু চমকি  যায়, আিল হিকশিারা িকয় যায়, এিিসকি্যও িারা িুফুরী পথকি হফকরহন, আল্াির 

পকথ আকসহন। কফরাউকনর িকলর অল্প সংখ্যি পলাি, যাদুিকররা ও বনী ইসরাইকলর সবাই 

ঈমান আকন। কফরাউকনর অি্যাচার ও হনযষিািকনর ভকয় িাকির ঈমান হছল পগাপকন। আল্াি 

িায়া’লা মুসা ও িারুন [আঃ] কি িাকির জাহির জন্য আলািা নবহশটি্য সম্পন্ন বাহি বানাকনার 

হনকিষিশ হিকলন, যাকি িাকির বাহিগুকলা পফরাউকনর অনুসারীকির বাহি পথকি আলািা পিখায়, 

পযন িারা হনকজরা হনকজকিরকি হচনকি পাকরন ও আল্াির আকিকশ পিশ পছকি যাবার জন্য প্রস্তুি 

থািকি পাকরন এবং পযন পস ঘকর আল্াির ইবািি িরকি পাকরনঃ {আর আহম হনকিষিশ পািালাম 

মূসা এবং িার ভাইকয়র প্রহি পয, কিামরা পিামাকির জাহির জন্য হমসকরর মাহটকি বাস স্ান 

হনধষিারণ ির। আর পিামাকির ঘরগুকলা বানাকব পিবলামুখী িকর এবং নামায িাকয়ম ির আর 

যারা ঈমানিার িাকিরকি সুসংবাি িান ির।}[ইউনুসঃ ৮৭]

অিঃপর আল্াি িায়া’লা িার বান্দাি মুসা [আঃ] কি অিীর মাধ্যকম হনকিষিশ হিকলনঃ {আহম 

মূসাকি আকিশ িরলাম পয, আমার বান্দাকিরকি হনকয় রাহরেকযাকগ পবর িকয় যাও, হনশ্য় 

পিামাকির পশ্াদ্ধাবন িরা িকব।}[শুয়ারাঃ ৫২]

িখন পফরাউকনর প্রহিহক্য়া হছল এরূপঃ অিঃপর পফরাউন শিকর শিকর সংগ্রািিকিরকি 

পপ্ররণ িরল, হনশ্য় এরা [বনী-ইসরাঈলরা] ষেুদ্র এিহট িল। এবং িারা আমাকির পক্াকধর 

উকদ্রি িকরকছ। এবং আমরা সবাই সিা শংহিি।}[শুয়ারাঃ ৫৩-৫৬]
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আর আল্াি িায়া’লা চাইকলনঃ {অিঃপর আহম পফরআউকনর 

িলকি িাকির বাগ-বাহগচা ও েণষিাসমূি পথকি বহিষ্ার িরলাম। এবং 

ধন-ভান্ডার ও মকনারম স্ানসমূি পথকি। এরূপই িকয়হছল এবং বনী-

ইসলাঈলকি িকর হিলাম এসকবর মাহলি।}[শুয়ারাঃ ৫৭-৫৯]

িারা বনী ইসরাইলকিরকি ধাওয়া িরকি লাগলঃ {অিঃপর 

সুকযষিািকয়র সময় িারা িাকির পশ্াদ্ধাবন িরল।}[শুয়ারাঃ ৬০]

যখন িারা বনী ইসরাইলকি পপলঃ {যখন উভয় িল পরস্পরকি 

পিখল, িখন মূসার সঙ্ীরা বলল, আমরা পয ধরা পকি পগলাম।}
[শুয়ারাঃ ৬১]

হিন্তু আল্াির নবী মুসা [আঃ] এর আল্াির উপর ভরসা, িাকি 

জানা ও িার উপর িাওক্কুকল ভরপূর জবাব হছল এরূপঃ {মূসা বলল, 

িখনই নয়, আমার সাকথ আকছন আমার পালনিিষিা। হিহন আমাকি 

পথ বকল পিকবন।}[শুয়ারাঃ ৬২]

িখন আল্াির পিিাকয়ি ও রিমি নাহযল িকলাঃ {অিঃপর আহম 

মূসাকি আকিশ িরলাম, কিামার লাহি দ্ারা সমূদ্রকি আঘাি ির। 

ফকল, িা হবিীণষি িকয় পগল এবং প্রকি্যি ভাগ হবশাল পবষিিসিৃশ িকয় 

পগল। আহম পসথায় অপর িলকি পপৌঁহছকয় হিলাম। এবং মূসা ও িাঁর 

সংগীকির সবাইকি বাঁহচকয় হিলাম। অিঃপর অপর িলহটকি হনমজ্ি 

িললাম। হনশ্য় একি এিহট হনিশষিন আকছ এবং িাকির অহধিাংশই 

হববোসী হছল না। আপনার পালনিিষিা অবশ্যই পরাক্মশালী, পরম 

িয়ালু।}[শুয়ারাঃ ৬৩-৬৮]

এ ভয়ানি অবস্ায়ঃ {আর বনী-ইসরাঈলকি আহম পার িকর হিকয়হছ নিী। িারপর িাকির 

পশ্াদ্ধাবন িকরকছ পফরাউন ও িার পসনাবাহিনী, দুরাচার ও বািাবাহির উকদেকশ।।}[ইউনুসঃ ৯০]

পফরাউন িখন মৃিু্য ও ডুকব যাওয়ার ব্যাপাকর হনহশ্ি িকলাঃ {এমনহি যখন িারা ডুবকি 

আরম্ভ িরল, িখন বলল, এবার হববোস িকর হনহছি পয, কিান মা’বুি পনই িাঁকি ছািা যাঁর উপর 

ঈমান একনকছ বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুিঃ আহমও িাঁরই অনুগিকির অতিভুষিতি।}[ইউনুসঃ ৯০]

হিন্তু পস হবলম্ব িকর পফকলকছ; ফকল মৃিু্যর িবকল পহিি িকলা। {এখন এিথা বলছ! অথচ 

িুহম ইহিপূকবষি না-ফরমানী িরহছকল। এবং পথভ্টিকিরই অতিভুষিতি হছকল।}[ইউনুসঃ ৯১]

শত্রুকি ডুকব মারার দ্ারা আল্াি পাি বনী ইসরাইকলর উপর িার হনয়ামি পূণষি িরকলন, 
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এ সংবাি মুসা [আঃ] কি খুবই হবচহলি িরলঃ {িারপর যখন মূসা হনজ সম্প্রিাকয় হফকর 

একলন রাগাহম্বি ও অনুিপ্ত অবস্ায়, িখন বলকলন, আমার অনুপহস্হিকি পিামরা আমার হি 

হনিৃটি প্রহিহনহধবেটাই না িকরছ। কিামরা হনজ পরওয়ারকিগাকরর হুিুম পথকি হি িািাহুিা িকর 

পফলকল এবং পস িখিীগুকলা ছুঁকি পফকল হিকলন এবং হনকজর ভাইকয়র মাথার চুল পচকপ ধকর 

হনকজর হিকি টানকি লাগকলন। ভাই বলকলন, কি আমার মাকয়র পুরে, কলািগুকলা পয আমাকি 

দুবষিল মকন িরল এবং আমাকি পয পমকর পফলার উপক্ম িকরহছল। সুিরাং আমার উপর আর 

শত্রুকির িাহসও না। আর আমাকি জাহলমকির সাহরকি গন্য িকরা না। মূসা বলকলন, কি আমার 

পরওয়ারকিগার, ষেমা ির আমাকি আর আমার ভাইকি এবং আমাকিরকি পিামার রিমকির 

অতিভুষিতি ির। িুহম পয সবষিাহধি িরুণাময়।}[আ’রাফঃ ১৫০-১৫১]

পগা বাছুর নিহরিারী সাকমরীকি হিহন হজকজ্স িরকলন, বলকলনঃ {মূসা বলকলন পি সাকমরী, 

এখন পিামার ব্যাপার হি?}[বেিাঃ ৯৫]

পস জবাব হিলঃ {পস বললঃ আহম পিখলাম যা অকন্যরা পিকখহন। অিঃপর আহম পসই পপ্রহরি 

ব্যহতির পিহচকহ্নর নীচ পথকি এি মুহি মাহট হনকয় হনলাম। অিঃপর আহম িা হনকষেপ িরলাম। 

আমাকি আমার মন এই মন্তণাই হিল।}[বেিাঃ ৯৬]

মুসা [আঃ] এর জবাব হছল খুবই শহতিশালী ও হশরি হবকরাধী। {মূসা বলকলনঃ িূর ি, কিার 

জন্য সারা জীবন এ শাহস্তই রইল পয, িুই বলহব; আমাকি স্পশষি িকরা না, এবং পিার জন্য এিহট 

হনহিষিটি ওয়ািা আকছ, যার ব্যহিক্ম িকব না। িুই পিার পসই ইলাকির প্রহি লষে্য ির, যাকি িুই 

হঘকর থািহি। আমরা পসহট জাহলকয় পিবই। অিঃপর একি হবহষেপ্ত িকর সাগকর ছহিকয় পিবই। 

পিামাকির ইলাি পিা পিবল আল্ািই, হযহন ব্যিীি অন্য পিান ইলাি পনই। সব হব্য় িাঁর 

জ্াকনর পহরহধভুতি।}[বেিাঃ ৯৭-৯৮]

িাওরাকির খন্ডসমূি িুকল পনয়ার পর মুসা [আঃ] িাকির হনকয় বাইিুল মুিাদোকসর হিকি 

রওয়ানা িকলনঃ {িারপর যখন মূসার রাগ পকি পগল, িখন হিহন িখিীগুকলা িুকল হনকলন। আর 

যা হিছু িাকি পলখা হছল, িা হছল পস সমস্ত পলাকির জন্য পিিাকয়ি ও রিমি যারা হনকজকির 

পরওয়ারকিগারকি ভয় িকর।}[আ’রাফঃ ১৫৪]

বনী ইসরাইকলর পিউ পিউ িাওরাি গ্রিণ িরকি চায়হন, ফকল আল্াি িায়া’লা িাকির 

মাথার উপর পািাি িুকল ধরকলনঃ {আর যখন আহম িুকল ধরলাম পািািকি িাকির উপকর 

সাহময়ানার মি এবং িারা ভয় িরকি লাগল পয, কসহট িাকির উপর পিকব, িখন আহম বললাম, 

ধর, যা আহম পিামাকির হিকয়হছ, িৃঢ়ভাকব এবং মিরণ পরকখা যা িাকি রকয়কছ, কযন পিামরা 

বাঁচকি পার।}[আ’রাফঃ ১৭১]

িাওরাকির পিিাকয়ি ও রিমি স্বকবেও িারা পািাি পকি যাওয়ার ভকয় উিা গ্রিণ িরল। 

আল্াির নবী মুসা [আঃ] এর সাকথ বনী ইসরাইকলর িিিাহরিা চলকি থািল। এিিা িারা 

এি পলািকি িি্যা িরল, কস বনী ইসরাইকলর মকধ্য ধনাে্য ব্যহতি হছল। এিরাকি িার চাচাকিা 

হিন্তু িারা যখন সমুদ্র পার িকয় ওপাকি পগলঃ {বস্তুিঃ আহম সাগর পার িকর হিকয়হছ বনী-

ইসরাঈলহিগকি। িখন িারা এমন এি সম্প্রিাকয়র িাকছ হগকয় পপৌছাল, যারা স্বিস্তহনহমষিি 

মূহিষিপুজায় হনকয়াহজি হছল। িারা বলকি লাগল, কি মূসা; আমাকির উপাসনার জন্যও িাকির 

মূহিষির মিই এিহট মূহিষি হনমষিাণ িকর হিন। হিহন বলকলন, কিামাকির মকধ্য বিই অজ্িা রকয়কছ।}
[আ’রাফঃ ১৩৮]

অথষিাৎ পফরাউন ও িার িল পথকি রষো িকর আল্াি পয অনুগ্রি িকরকছন িা ভুকল হগকয় িারা 

এমন অদ্ুি হজহনস চাইলঃ {হিহন বলকলন, কিামাকির মকধ্য বিই অজ্িা রকয়কছ। এরা পয, 

িাকজ হনকয়াহজি রকয়কছ িা ধ্ংস িকব এবং যা হিছু িারা িকরকছ িা পয ভুল!}[আ’রাফঃ ১৩৮-১৩৯]

অিঃপর মুসা [আঃ] িার প্রভুর পিয়া প্রহিশ্রুহি পালকন পগকলনঃ {আর আহম মূসাকি প্রহিশ্রুহি 

হিকয়হছ হরেশ রাহরের এবং পসগুকলাকি পূনষি িকরহছ আকরা িশ দ্ারা। বস্তুিঃ এভাকব চহল্শ রাকির 

পময়াি পূণষি িকয় পগকছ। আর মূসা িাঁর ভাই িারুনকি বলকলন, আমার সম্প্রিাকয় িুহম আমার 

প্রহিহনহধ হিসাকব থাি। িাকির সংকশাধন িরকি থাি এবং িাঙ্ামা সৃহটিিারীকির পকথ চকলা না।}
[আ’রাফঃ ১৪২]

আল্াি িায়া’লা মুসা [আঃ] এর সাকথ িথা বলকলন, িাকি আল্াির িালাম ও হরসালাকির 

মাধ্যকম খাছ িরকলন। {[পরওয়ারকিগার] বলকলন, কি মূসা, আহম পিামাকি আমার বািষিা 

পািাকনার এবং িথা বলার মাধ্যকম পলািকির উপর হবহশটিিা িান িকরহছ। সুিরাং যা হিছু আহম 

পিামাকি িান িরলাম, গ্রিণ ির এবং িৃিজ্ থাি।}[আ’রাফঃ ১৪৪]

িাকি িহিপয় উপকিশ ও আল্াির আিিাম সম্বহলি িাওরাি িান িকরকছন। {আর আহম 

পিামাকি পকট হলকখ হিকয়হছ সবষিপ্রিার উপকিশ ও হবস্তাহরি সব হব্য়। অিএব, এগুকলাকি 

িৃঢ়ভাকব ধারণ ির এবং স্বজাহিকি এর িল্যাণির হব্য়সমূি িৃঢ়িার সাকথ পালকনর হনকিষিশ িাও।} 
[আ’রাফঃ ১৪৫]

যখন মুসা [আঃ] আল্াির হনধষিাহরি প্রহিশ্রুহি পূণষি িরকলন এবং আল্াি িায়া’লা িাকি 

িাওরাি িান িরকলন, িখন হিহন জাহির িাকছ হফকর পগকলন, হিন্তু হিহন িাকিরকি পিখকি 

পপকলনঃ[ {]{আর বাহনকয় হনল মূসার সম্প্রিায় িার অনুপহস্হিকি হনকজকির অলংিারাহির 

দ্ারা এিহট বাছুর িা পথকি পবরুহছিল ‘িাম্বা িাম্বা’ শব্। িারা হি এিথাও লষে্য িরল না 

পয, কসহট িাকির সাকথ িথাও বলকছ না এবং িাকিরকি পিান পথও বািকল হিকছি না! িারা 

পসহটকি উপাস্য বাহনকয় হনল। বস্তুিঃ িারা হছল জাকলম। অিঃপর যখন িারা অনুিপ্ত িল 

এবং বুেকি পারল পয, আমরা হনহশ্িই পগামরাি িকয় পকিহছ, িখন বলকি লাগল, আমাকির 

প্রহি যহি আমাকির পরওয়ারকিগার িরুণা না িকরন, িকব অবশ্যই আমরা ধবংস িকয় যাব।} 
[আ’রাফঃ ১৪৮-১৪৯]
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ভাইকয়র পছকল িাকি িি্যা িকর। িি্যািারীকি হচহহ্নি িরকি িাকির মকধ্য হবকরাধ পিখা পিয়, 

িারা একি অকন্যর ঘাকি পিা্ চাপাকি থাকি, আল্াির নবী মুসা [আঃ] এর িাকছ হবচার চাইল। 

িারা অিহমিা ও পবয়ািবীবকশ বললঃ পি মুসা [আঃ] আপহন যহি আল্াির নবী িন িািকল 

আপনার রবকি হজকজ্স িরুন পি িি্যািান্ড ঘহটকয়কছ? িখন আল্াি িায়া’লা মুসা [আঃ] কি 

হনকিষিশ হিকলনঃ পি মুসা িুহম বনী ইসরাইলকি বল এিটা গাভী জবাই িরকি, এরপর পস গাভীর 

এিটা অংশ হিকয় মৃিু্য ব্যহতিকি আঘাি িরকল আহম আমার িুিরকি িাকি জীহবি িকর হিব, 

পস িথা বলকব ও বকল হিকব পি িাকি িি্যা িকরকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যখন পিামরা 

এিজনকি িি্যা িকর পকর পস সম্পকিষি একি অপরকি অহভযুতি িকরহছকল। যা পিামরা পগাপন 

িরহছকল, িা প্রিাশ িকর পিয়া হছল আল্াির অহভপ্রায়। অিঃপর আহম বললামঃ গরুর এিহট খন্ড 

দ্ারা মৃিকি আঘাি ির। এভাকব আল্াি মৃিকি 

জীহবি িকরন এবং পিামাকিরকি িাঁর হনিশষিণ 

সমূি প্রিশষিন িকরন-যাকি পিামরা হচতিা ির।} 
[বািারাঃ ৭২-৭৩]

িখন মুসা [আঃ] এিহট গাভী জবাই িরকি 

বলকলন, িারা যহি গরুর পাল পথকি পয পিান 

এিহট গাভী জবাই িরি িা যকথটি িি, হিন্তু 

িারা পগাঁিাহম ও অিহমিা িরল, িখন আল্াি 

িায়া’লা মুসা [আঃ] এর জবাকন বলকলনঃ 

{আল্াি পিামাকির এিহট গরু জবাই িরকি 

বকলকছন। িারা বলল,িুহম হি আমাকির সাকথ 

উপিাস িরছ? মূসা [আঃ] বলকলন,মূখষিকির 

অতিভুষিতি িওয়া পথকি আহম আল্াির আশ্রয় 

প্রাথষিনা িরহছ।}[বািারাঃ ৬৭]

িার জাহি বললঃ {িারা বলল,িুহম পিামার 

পালনিিষিার িাকছ আমাকির জন্য প্রাথষিনা ির,কযন 

পসহটর রূপ হবকলি্ণ িরা িয়।}[বািারাঃ ৬৮]
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িারা হনকজরা হনকজকির জন্য িকিারিা িরল, ফকল আল্াি িায়া’লাও িাকির জন্য িহিন িকর 

হিকলন। {মূসা [আঃ] বলকলন,হিহন বলকছন, কসটা িকব এিটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং িুমারীও নয়।}
[বািারাঃ ৬৮]

যা পবহশ বয়ষ্ ও না, আবার অল্প বয়ষ্ ও না। মাোহর বয়কসর। {মূসা [আঃ] বলকলন,হিহন 

বলকছন,কসটা িকব এিটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং িুমারীও নয়-বাধষিি্য ও পযৌবকনর মাোমাহে 

বয়কসর। এখন আহিটি িাজ িকর পফল।}[বািারাঃ ৬৮]

িারা হনকজকির উপর পহরহধ সঙ্ুহচি িরল। {িারা বলল,কিামার পালনিিষিার িাকছ আমাকির 

জন্য প্রাথষিনা ির পয,িার রঙ হিরূপ িকব?}[বািারাঃ ৬৯]

অথচ আল্াি িায়া’লা িাকিরকি পিান রঙকয়র ব্যাপাকর বকলনহন, কিান রঙ হনহিষিটি িকরনহন। 

{মূসা [আঃ] বলকলন, হিহন বকলকছন পয, গাঢ় পীিবকণষির গাভী-যা িশষিিকির চমৎিৃি িরকব। }
[বািারাঃ ৬৯]

িারা রুদ্ধদ্ার নবিি িরল, এরপর একস বললঃ {িারা বলল,আপহন প্রভুর িাকছ প্রাথষিনা িরুন-

হিহন বকল হিন পয,কসটা হিরূপ? কিননা,গরু আমাকির িাকছ সািৃশ্যশীল মকন িয়। ইনশাআল্াি 

এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত িব।}[বািারাঃ ৭০]

িাকির উত্তকর মুসা [আঃ] বলকলনঃ {মূসা [আঃ] বলকলন,হিহন বকলন পয,এ গাভী ভূি্ষিণ ও জল 

পসচকনর শ্রকম অভ্যস্ত নয়-িকব হনষ্লঙ্,হনখুঁি। িারা বলল, এবার সহিি িথ্য একনছ। অিঃপর িারা 

পসটা জবাই িরল, অথচ জবাই িরকব বকল মকন িহছিল না।}[বািারাঃ ৭১]

িারা বনী ইসরাইকলর সব শির গ্রাম ঘুকর অকনি িকটি ও উচ্চ মূল্য হিকয় পস গাভী পপল। 

িারা উিা জবাই িরল, যহিও িারা জবাই িরকি আগ্রিী হছলনা। অিঃপর এর এিহট অংশ হিকয় 

উতি মৃিু্য ব্যহতিকি আঘাি িরায় পস আল্াির ইছিায় িবর পথকি জীহবি পবর িকয় িাকির সামকন 

িাঁিায়। িখন মুসা [আঃ] িাকি হজকজ্স িরকলনঃ পি পিামাকি িি্যা িকরকছ? কস বললঃ এই ব্যহতিঃ 

{অিঃপর আহম বললামঃ গরুর এিহট খন্ড দ্ারা মৃিকি আঘাি ির। এভাকব আল্াি মৃিকি জীহবি 

িকরন এবং পিামাকিরকি িাঁর হনিশষিণ সমূি প্রিশষিন িকরন-যাকি পিামরা হচতিা ির।}[বািারাঃ ৭৩]

৪-ঈসা ইবকন মারইয়াম [আঃ]

বাছুর নিরীিিষিা সাকমরী

আল্াির নবী িারুন আঃ পগাবৎস হনমষিািা ও হশরকির 

আহ্ায়ি িকি পাকরন না। নবী রাসুল গন পিা আল্াির 

এিবেবাকির প্রহি  আহ্ায়ি। কয এর ব্যহিক্ম বণষিনা 

িরকব পস অবশ্যই হবিৃিিাহর।  এমহন এিহট বনষিনা 

িলঃ {িারুন িাকিরকি বলল, কিামাকির 

স্তী, কছকল পমকয়কির িাকন পয সব 

স্বণষিালংিার আকছ পসগুকলা খুকল আমার 

িাকছ হনকয় আস, কগাটা জািী স্বনষিালংিার 

খুকল িারুকনর িাকছ হনকয় আসল। হিহন 

িাকির পথকি এসব হনকয়গহলকয় এিহট 

পগাবৎস নিহর িরকলন। িখন িারা 

বলল, ইসরাইল এটাই পিামার উপাস্য 

হযহন হমসকরর জহমন পথকি পিামাকি 

িুকল একনছন।} [আল খুরুজ ২-৪/৩২]
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িথা সুন্দর, উজ্জ্বল পচিারা ও পসৌভাগ্যবান পনিিারকির পথ প্রিান িরকলন। {আর 

িাঁকি যািাহরয়ার িত্তাবধাকন সমপষিন িরকলন।}[আকল ইমরানঃ ৩৭]

আল্াি িায়া’লা িাকি মহিমাহবেি িকরন, হিহন 

এিজন নবীর িত্তাবধাকন বি িন। কিউ পিউ 

বকলনঃ যািাহরয়া [আঃ] িার খালু বা পবানজামাই 

হছকলন। {যখনই যািাহরয়া পমিরাকবর মকধ্য িার 

িকছ আসকিন িখনই হিছু খাবার পিখকি পপকিন। 

হজকজ্স িরকিন “মারইয়াম! কিাথা পথকি এসব 

পিামার িাকছ একলা?” হিহন বলকিন, “এসব 

আল্াির হনিট পথকি আকস। আল্াি যাকি ইছিা 

পবহিসাব হরহযি িান িকরন।}[আকল ইমরানঃ ৩৭]

আল্াির পষে পথকি সম্ান ও রষেনাকবষেণ 

পান। আল্াি িায়া’লা িাকি সম্াহনি িকরন, 

িাকি মিানকির মকধ্য হনবষিাহচি িকরন, িাকি 

পুিঃপহবরে িকরন, িার সাকথ িথা বকলন, িাকি 

িার ইবািি িরকি হনকিষিশ পিনঃ {আর যখন 

পফকরশিা বলল পি মারইয়াম!, আল্াি পিামাকি 

পছন্দ িকরকছন এবং পিামাকি পহবরে পহরছিন্ন িকর হিকয়কছন। আর পিামাকি হববে নারী সমাকজর 

উকধ্ষি মকনানীি িকরকছন। কি মারইয়াম! কিামার পালনিিষিার উপাসনা ির এবং রুিুিারীকির 

সাকথ পসজিা ও রুিু ির।}[আকল ইমরানঃ ৪২-৪৩]

অিঃপর আল্াি িায়া’লা যখন ঈসা [আঃ] কি এ ধরায় ভুহমটি িরাকি চাইকলন, িখন 

মারইয়াম [আঃ] পহরবার পহরজন পথকি িূকর পগকলন। {এই হিিাকব মারইয়াকমর িথা বণষিনা 

িরুন, যখন পস িার পহরবাকরর পলািজন পথকি পৃথি িকয় পূবষিহিকি এি স্াকন আশ্রয় হনল। 

অিঃপর িাকির পথকি হনকজকি আিাল িরার জকন্য পস পিষিা িরকলা। অিঃপর আহম িার িাকছ 

আমার রূি পপ্ররণ িরলাম, কস িার হনিট পুণষি মানবািৃহিকি আত্প্রিাশ িরল।}[মারইয়ামঃ ১৬-১৭]

হজব্রাইল [আঃ] কি পিকখ মারইয়াম [আঃ] ভীি িকলন, হিহন পভকবহছকলন, হজব্রাইল [আঃ] 

িার সাকথ খারাপ হিছু িরকি চাইকছনঃ {মারইয়াম বললঃ আহম পিামা পথকি িয়ামকয়র আশ্রয় 

প্রাথষিনা িহর যহি িুহম আল্ািভীরু িও। কস বললঃ আহম পিা শুধু পিামার পালনিিষিা পপ্রহরি, 

যাকি পিামাকি এি পহবরে পুরে িান িকর যাব।}[মারইয়ামঃ ১৮-১৯]

হচরিুমারী মারইয়াম [আঃ] একি আশ্যষিাহবেি িন। {মহরইয়াম বললঃ হিরূকপ আমার পুরে 

িকব, যখন পিান মানব আমাকি স্পশষি িকরহন এবং আহম ব্যহভচাহরণীও িখনও হছলাম না?}
[মারইয়ামঃ ২০]

নবী গন পশ্রষ্ মানব

নবী রাসুলকির ব্যপাকর হিছু হবিৃহি িল, িারা পনশা 

িকরকছন, ব্যহভচার িকরকছন, হিংবা নর িি্যার হুিুম 

হিকয়কছন। এসব এমন হবিৃহি যা সাধারণ নীহিবান 

মানুক্র পষেকরে অনুপযুতি। আর মিা মানবকির 

পবলায় পিা বলাই বাহুল্য।

িারা িকলন আল্াির নবী। িাউি আঃ এর ব্যাপাকর 

িওরাকি হববৃি িরা িয়, [স্যামুকয়ল [2] 11 / 2-26], 

এবং নূকনর পুরে ইউশার আঃ ব্যপাকর [হযকিাশূয় 6/24] 

], এবং মুসা আঃ ব্যপাকর [18 হট ইসু্য 31/14] ইি্যাহি 

যা  আল্াির রাসুলকির জন্য উপযুতি িয়না. “

যখন িারা বাইিুল মুিাদোকস পগল, কসখাকন এি পরাক্মশালী এি জাহিকি পপলঃ {যখন 

মূসা স্বীয় সম্প্রিায়কি বলকলনঃ পি আমার সম্প্রিায়, কিামাকির প্রহি আল্াির পনয়ামি মিরণ 

ির, যখন হিহন পিামাকির মকধ্য পয়গম্বর সৃহটি িকরকছন, কিামাকিরকি রাজ্যাহধপহি িকরকছন 

এবং পিামাকিরকি এমন হজহনস হিকয়কছন, যা হববেজগকির িাউকি পিনহন। কি আমার সম্প্রিায়, 

পহবরে ভুহমকি প্রকবশ ির, যা আল্াি পিামাকির জকন্য হনধষিাহরি িকর হিকয়কছন এবং পপছন হিকি 

প্রি্যাবিষিন িকরা না। অন্যথায় পিামরা ষেহিগ্রস্ত িকয় পিকব। িারা বললঃ পি মূসা, কসখাকন এিহট 

প্রবল পরাক্াতি জাহি রকয়কছ। আমরা িখনও পসখাকন যাব না, কয পযষিতি না িারা পসখান পথকি 

পবর িকয় যায়। িারা যহি পসখান পথকি পবর িকয় যায় িকব হনহশ্িই আমরা প্রকবশ িরব।}[মাকয়িাঃ 

২০-২২]

{িারা বললঃ পি মূসা, আমরা জীবকনও িখকনা পসখাকন যাব না, যিষেণ িারা পসখাকন থািকব। 

অিএব, আপহন ও আপনার পালনিিষিাই যান এবং উভকয় যুদ্ধ িকর হনন। আমরা পিা এখাকনই 

বসলাম।}[মাকয়িাঃ ২৪]

আল্াি িায়া’লা িাকির এ হসদ্ধাকনর িারকন ভৎসণা  িরকলন, হজিাি ও রাসুকলর হবকরাহধিা 

িরার ফকল িাকিরকি হিকশিারা িকয় ময়িান-প্রাতিকর ঘুকর পবিাকনার শাহস্ত হিকলন। মুসা [আঃ] 

বলকলনঃ {মূসা বললঃ পি আমার পালনিিষিা, আহম শুধু হনকজর উপর ও হনকজর ভাইকয়র উপর 

ষেমিা রাহখ। অিএব, আপহন আমাকির মকধ্য ও এ অবাধ্য সম্প্রিাকয়র মকধ্য সম্পিষিকছিি িরুন।} 
[মাকয়িাঃ ২৫]

আল্াি িায়া’লা িার পিায়া িবুল িরকলনঃ {বলকলনঃ এ পিশ চহল্শ বছর পযষিতি িাকির জকন্য 

িারাম িরা িল। িারা ভুপৃকষ্ উিভ্াতি িকয় হফরকব। অিএব, আপহন অবাধ্য সম্প্রিাকয়র জকন্য 

দুঃখ িরকবন না।}[মাকয়িাঃ ২৬]

িারা হিবা রাহরে, সিাল সন্ধ্যা উকদেশ্যিীনভাকব জহমকন ঘুরকিা।

িযরি মারইয়াকমর হপিা ইমরান বনী ইসরাইকলর এিজন বুজুগষি পলাি হছকলন। হিহন িাউি 

[আঃ] এর পহবরে বংশধকরর এিজন হছকলন। মাহরয়াকমর মািার গভষিধারণ িহছিলনা। হিন্তু হিহন 

এিহট সতিাকনর জন্য খুবই ব্যািুল হছকলন। িখন হিহন আল্াির িাকছ মানি িকরন পয, আল্াি 

পাি যহি িাকি এিহট সতিান িান িকরন িকব িাকি বাইিুল মুিাদোকসর পখিমকি িান িরকবন। 

{এমরাকনর স্তী যখন বলকলা-কি আমার পালনিিষিা! আমার গকভষি যা রকয়কছ আহম িাকি পিামার 

নাকম উৎসগষি িরলাম সবার িাছ পথকি মুতি পরকখ। আমার পষে পথকি িুহম িাকি িবুল িকর 

নাও, হনশ্য়ই িুহম শ্রবণিারী, সবষিজ্াি। অিঃপর যখন িাকি প্রসব িরকলা বলল, কি আমার 

পালনিিষিা! আহম একি িন্যা প্রসব িকরহছ। বস্তুিঃ হি পস প্রসব িকরকছ আল্াি িা ভালই 

জাকনন। কসই িন্যার মি পিান পুরেই পয পনই। আর আহম িার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আহম 

িাকি ও িার সতিানকিরকি পিামার আশ্রকয় সমপষিণ িরহছ। অহভশপ্ত শয়িাকনর িবল পথকি।} 
[আকল ইমরানঃ ৩৫-৩৬]

আল্াি িায়া’লা িার মাকয়র মানি িবুল িকরন। {অিঃপর িাঁর পালনিিষিা িাঁকি উত্তম ভাকব 

গ্রিণ িকর হনকলন এবং িাঁকি প্রবৃহদ্ধ িান িরকলন-অি্যতি সুন্দর প্রবৃহদ্ধ।}[আকল ইমরানঃ ৩৭]
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হিহন পিান উত্তর পিনহন, বরং হিহন ইশারা িরকলনঃ {অিঃপর হিহন িাকি সতিাকনর হিকি 

ইহঙ্ি িরকলন।}[মারইয়ামঃ ২৯]

িারা ইিা অস্বীিার িরল, সিকল বলকি লাগলঃ {িারা বললঃ পয পিাকলর হশশু িার সাকথ 

আমরা পিমন িকর িথা বলব?}[মারইয়ামঃ ২৯]

{সতিান বললঃ আহম পিা আল্াির িাস। হিহন আমাকি হিিাব হিকয়কছন এবং আমাকি 

নবী িকরকছন। আহম পযখাকনই থাহি, হিহন আমাকি বরিিময় িকরকছন। হিহন আমাকি হনকিষিশ 

হিকয়কছন, যিহিন জীহবি থাহি, িিহিন নামায ও যািাি আিায় িরকি। এবং জননীর অনুগি 

থািকি এবং আমাকি হিহন উদ্ধি ও িিভাগ্য িকরনহন। আমার প্রহি সালাম পযহিন আহম জন্মগ্রিণ 

িকরহছ, কযহিন মৃিু্যবরণ িরব এবং পযহিন পুনরুজ্ীহবি িকয় উহথিি িব।}[মারইয়ামঃ ৩০-৩১]

হিন্তু িহিপয় ইহুহিরা এিথা হববোস িরলনা, িারা পুিঃপহবরে মারইয়াকমর  উপর অপবাি 

হিলঃ {আর িাকির িুফরী এবং মহরয়কমর প্রহি মিা অপবাি আকরাপ িরার িারকণ।} 
[হনসাঃ ১৫৬]

িারা পহবরে মারইয়ামকি হযনার অপবাি হিল। িখন আল্াি িায়া’লা িার পহবরেিা 

পঘা্ণা িকরন, আল্াি িায়া’লা িার সম্পকিষি বলকলনঃ আর িার জননী এিজন ওলী।} 
[মাকয়িাঃ ৭৫]

হিহন ঈসা [আঃ] এর নবুয়্যাি ও পরসালাকির উপর হববোসী ও উিার সি্যায়ণিারী। আল্াি 

িায়া’লা িার বান্দা ও রাসুল ঈসা [আঃ] ও িার জননীকি মহিমাহবেি ও পনয়ামি িান িকরকছন। 

{যখন আল্াি বলকবনঃ পি ঈসা ইবকন মহরয়ম, কিামার প্রহি ও পিামার মািার প্রহি আমার 

অনুগ্রি মিরণ ির, যখন আহম পিামাকি পহবরে আত্ার দ্ারা সািায্য িকরহছ। িুহম মানুক্র সাকথ 

িথা বলকি পিাকল থািকিও এবং পহরণি বয়কসও এবং যখন আহম পিামাকি গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ান, 

িওরাি ও ইহঞ্ল হশষো হিকয়হছ।}[মাকয়িাঃ ১১০]

হিহন িাকি মু’হজযা ও হনিশষিন হিকয় সািায্য ও শহতিশালী িকরকছনঃ {এবং যখন িুহম 

িািামাহট হিকয় পাখীর প্রহিিৃহির মি প্রহিিৃহি হনমষিাণ িরকি আমার আকিকশ, অিঃপর িুহম 

িাকি ফুঁ হিকি; ফকল িা আমার আকিকশ পাখী িকয় পযি এবং িুহম আমার আকিকশ জন্মান্ধ 

ও িুটিকরাগীকি হনরাময় িকর হিকি এবং যখন আহম বনী-ইসরাঈলকি পিামা পথকি হনবৃত্ত 

পরকখহছলাম, যখন িুহম িাকির িাকছ প্রমাণাহি হনকয় একসহছকল, অিঃপর িাকির মকধ্য যারা 

িাকফর হছল, িারা বললঃ এটা প্রিাশ্য জাদু ছািা হিছুই নয়। আর যখন আহম িাওয়ারীকির 

মকন জাগ্রি িরলাম পয, আমার প্রহি এবং আমার রসূকলর প্রহি হববোস স্াপন ির, িখন িারা 

বলকি লাগল, আমরা হববোস স্াপন িরলাম এবং আপহন সাষেী থািুন পয, আমরা অনুগি্যশীল।}
[মাকয়িাঃ ১১১]
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িখন আল্াির িূি হজব্রাইল [আঃ] িাকি সুসংবাি হিকয় বলকলন, ইিা আল্াি িায়া’লার ইছিা, 

হিহন একি িার এিহট হনিশষিন িরকবন, যহিও ইিা আল্াির জন্য সামান্য এিহট ব্যাপার মারে। {কস 

বললঃ এমহনকিই িকব। কিামার পালনিিষিা বকলকছন, এটা 

আমার জকন্য সিজ সাধ্য এবং আহম িাকি মানুক্র জকন্য 

এিহট হনিশষিন ও আমার পষে পথকি অনুগ্রি স্বরূপ িরকি 

চাই। এটা পিা এি হস্রীিৃি ব্যাপার।}[মারইয়ামঃ ২১]

অিঃপর ঈসার [আঃ] জকন্মর মাধ্যকম আল্াি িায়া’লার 

ইছিা হনিশষিনরুকপ বাস্তবায়ন িকলা এভাকব পয, হিহনহপিা 

ছািা এিজন পহবরে জননী পথকি ভুহমটি িকয়কছন, হযহন 

হযনায় হলপ্ত িনহন, অথবা পিান অন্যায় িাজও িকরনহন,– ইিা 

বান্দাির জন্য আল্াির এি রিমি, হিহন যা ফয়সালা িকরন 

িার বাস্তবায়ন- সুিরাং ঈসা [আঃ] এর জন্ম এিহট মু’হজযা, 

আল্াির সৃহটির এি মিান হনিশষিন, কযমহনভাকব হিহন আিম 

[আঃ] কি হপিা ছািা সৃহটি িকরকছন।  {হনঃসকন্দকি আল্াির 

হনিট ঈসার িৃটিাতি িকছি আিকমরই মকিা। িাকি মাহট হিকয় 

নিরী িকরহছকলন এবং িারপর িাকি বকলহছকলন িকয় যাও, 

সকঙ্ সকঙ্ িকয় পগকলন। যা পিামার পালিিষিা বকলন িাই িকছি যথাথষি সি্য। িাকজই পিামরা 

সংশয়বািী িকয়া না।}[আকল ইমরানঃ ৫৯-৬০]

হিহন গভষিবিী িকল সম্প্রিাকয়র পলািকির পথকি িূকর চকল পগকলনঃ {অিঃপর হিহন গকভষি সতিান 

ধারণ িরকলন এবং িৎসি এি িূরবিষিী স্াকন চকল পগকলন।}[মারইয়ামঃ ২২]

প্রসব পবিনা শুরু িকলাঃ {্ররসব পবিনা িাঁকি এি পখজুর বৃষে-মূকল আশ্রয় হনকি বাধ্য িরল। 

হিহন বলকলনঃ িায়, আহম যহি পিানরূকপ এর পূকবষি মকর পযিাম এবং মানুক্র মিৃহি পথকি হবলুপ্ত 

িকয় পযিাম!}[মারইয়ামঃ ২৩]

িখন ঈসা [আঃ] এর আকরিহট মু’হজযা সংঘহটি িয়ঃ {অিঃপর পফকরশিা িাকি হনম্নহিি 

পথকি আওয়ায হিকলন পয, িুহম দুঃখ িকরা না। কিামার পালনিিষিা পিামার পাকয়র িলায় এিহট 

নির জাহর িকরকছন। আর িুহম হনকজর হিকি পখজুর গাকছর িাকন্ড নািা িাও, িা পথকি পিামার 

উপর সুপক্ক পখজুর পহিি িকব। যখন আিার ির, পান ির এবং চষেু শীিল ির। যহি মানুক্র 

মকধ্য িাউকি িুহম পিখ, িকব বকল হিওঃ আহম আল্াির উকদেকশ পরাযা মানি িরহছ। সুিরাং আজ 

আহম হিছুকিই পিান মানুক্র সাকথ িথা বলব না।}[মারইয়ামঃ ২৪-২৬]

এরপর যখন সম্প্রিাকয়র পলািকির িাকছ একলন িখন পুিঃপহবরে স্বিীসাধ্ী মারইয়াকমর জন্য 

এ সাষোৎ হছল খুবই িহিনিম ব্যাপার। {অিঃপর হিহন সতিানকি হনকয় িার সম্প্রিাকয়র িাকছ 

উপহস্ি িকলন। িারা বললঃ পি মারইয়াম, িুহম এিহট অঘটন ঘহটকয় বকসছ। কি িারূণ-ভাহগনী, 

পিামার হপিা অসৎ ব্যহতি হছকলন না এবং পিামার মািাও হছল না ব্যহভচাহরনী।}[মারইয়ামঃ ২৭-২৮]

িার িাকছ এিজন পলখি এল, ইহিপূকবষি 

হিহন িাকিরকি বাি হবহনময় িরকি 

শুকনকছন, কিখকি পপকয়কছন পয, কস সুন্দর 

ভাকব িাকির জবাব পিকয়কছ। আসার পর 

িাকি হজজ্াস িরকলন, কিান উপকিশ 

সবকচকয় উত্তম? যীশু িাকি উত্তকর বলকলন, 

পি ইস্রাইল পশান, সকবষিাত্তম উপকিশ িল, 

আমাকির উপাস্য রব এিি রব। িাই পূণষি 

হৃিকয়, পূণষি স্ববোয়, পূণষি হচতিায় পূণষি শহতিকি 

িাকি ভালবাস, এটাই প্রথম উপকিশ, [মািষি 

12/28-35]

বাইকবকল যীশু িাহব িকরন পয 

প্রভু এি

https://www.path-2-happiness.com/bn
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/b
n



142 143

িাওয়ারীরা ঈসা [আঃ] কি আসমান পথকি খাি্য নাহযল 

িওয়ার জন্য আল্াির িাকছ পিায়া িরকি বলকলনঃ আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {যখন িাওয়ারীরা বললঃ পি মহরয়ম িনয় 

ঈসা, আপনার পালনিিষিা হি এরূপ িরকি পাকরন পয, 

আমাকির জকন্য আিাশ পথকি খাি্যভহিষি খাচিা অবিরণ িকর 

পিকবন?}[মাকয়িাঃ ১১২]

অিঃপর হিহন িাকির ব্যাপাকর অিৃিজ্িার আশংিা 

িরকলনঃ {হিহন বলকলনঃ যহি পিামরা ঈমানিার িও, িকব 

আল্ািকি ভয় ির। িারা বললঃ আমরা িা পথকি পখকি 

চাই; আমাকির অতির পহরিৃপ্ত িকব; আমরা পজকন পনব পয, 

আপহন সি্য বকলকছন এবং আমরা সাষে্যিািা িকয় যাব।} 
[মাকয়িাঃ ১১২-১১৩]

হিহন আল্াির িাকছ পিায়া িরকলনঃ {ঈসা ইবকন 

মহরয়ম বলকলনঃ পি আল্াি আমাকির পালনিিষিা আমাকির 

প্রহি আিাশ পথকি খাি্যভহিষি খাচিা অবিরণ িরুন। 

িা আমাকির জকন্য অথষিাৎ, আমাকির প্রথম ও পরবিষিী 

সবার জকন্য আনকন্দাৎসব িকব এবং আপনার পষে পথকি 

এিহট হনিশষিন িকব। আপহন আমাকির রুযী হিন। আপহনই পশ্রটি রুযীিািা। আল্াি বলকলনঃ 

হনশ্য় আহম পস খাচিা পিামাকির প্রহি অবিরণ িরব। অিঃপর পয ব্যাহতি এর পকরও 

অিৃিজ্ িকব, আহম িাকি এমন শাহস্ত পিব, কয শাহস্ত হববেজগকির অপর িাউকি পিব না।} 
[মাকয়িাঃ ১১৪-১১৫]

যখন মাকয়িা নাহযল িকলা িখন িাকির িহিপয় পলাি িুফুরী িরলঃ 

আর বনী ইসরাইকলর ইহুিীরা আল্াির নবী ঈসা [আঃ] কি অস্বীিার িরল, িারা িাকির 

িুফুরী ও হমথ্যাচাকরই হছল, এমনহি িারা ঈসা [আঃ] এর হবরুকদ্ধ ্িযন্ত িরকল লাগলঃ {এবং 

িাকফকররা চক্াতি িকরকছ আর আল্ািও পিৌশল অবলম্বন িকরকছন। বস্তুিঃ আল্াি িকছিন 

সকবষিাত্তম িুশলী।}[আকল ইমরানঃ ৫৪]

আল্াি িায়া’লা িাকি িাকির ্িযকন্তর িথা জাহনকয় হিকলন, আকরা জানাকলন পয, হিভাকব 

হিহন িাকি রষো িরকবন। {আর মিরণ ির, যখন আল্াি বলকবন, কি ঈসা! আহম পিামাকি হনকয় 

পনকবা এবং পিামাকি হনকজর হিকি িুকল হনকবা-িাকফরকির পথকি পিামাকি পহবরে িকর পিকবা। 

আর যারা পিামার অনুগি রকয়কছ িাকিরকি হিয়ামকির হিন পযষিতি যারা অস্বীিৃহি জ্াপন িকর 

িাকির উপর জয়ী িকর রাখকবা। বস্তুিঃ পিামাকির সবাইকি আমার িাকছই হফকর আসকি িকব। 

িখন পয হব্কয় পিামরা হববাি িরকি, আহম পিামাকির মকধ্য িার ফয়সালা িকর পিকবা।} 
[আকল ইমরানঃ ৫৫]

এভাকব যখন িাকির অঙ্ীিার ভঙ্, ্িযন্ত, িুফুরী, আল্াির নবীকিরকি িি্যার পচটিা ও 

পুিঃপহবরে মারইয়াম [আঃ] কি অপবাি পিয়া চলকি থািল, িখন আল্াি িায়া’লা বলকলনঃ 

{অিএব, িারা পয শাহস্তপ্রাপ্ত িকয়হছল, িা হছল িাকিরই অঙ্ীিার ভঙ্র জন্য এবং অন্যায়ভাকব 

রসূলগণকি িি্যা িরার িারকণ এবং িাকির এই উহতির িরুন পয, আমাকির হৃিয় আছিন্ন। 

অবশ্য িা নয়, বরং িুফরীর িারকণ স্বয়ং আল্াি িাকির অতিকরর উপর পমাির এঁকট হিকয়কছন। 

ফকল এরা ঈমান আকন না হিন্তু অহি অল্পসংখ্যি। আর িাকির িুফরী এবং মহরয়কমর প্রহি মিা 

অপবাি আকরাপ িরার িারকণ। আর িাকির এিথা বলার িারকণ পয, আমরা মহরয়ম পুরে ঈসা 

মসীিকি িি্যা িকরহছ হযহন হছকলন আল্াির রসূল।}[হনসাঃ ১৫৫-১৫৭]

হিন্তু আল্াি িায়া’লা িাকি িাকির ্িযন্ত পথকি রষো িরকলনঃ {অথচ িারা না িাঁকি িি্যা 

িকরকছ, আর না শুলীকি চহিকয়কছ।}[হনসাঃ ১৫৭]

যখন আহম ইসলাম হনকয় পিলাম 

িখন ইসা আঃ এর সম্পুণষি এি হভন্ন 

হচরে পিখকি পপলাম, যা আমার মাকে 

গভীর প্রভাব পফকল।

ইসলাকম যীশু

পজািাকনসবাগষি এর হবশপকির মাকে 

ঊধ্ষিিন যাজি 

পফ্কডহরি পডালামািষি,

বাইকবল ক্ুশকি অস্বীিার িকর এবং আিাকশ উহিকয় পনয়াকি সাব্যস্ত িকর

“িারা পাথর হনল িাকি হনকষেপ িরকি। িকব যীশু 

িাকির হভির হিকয়ই উপাসনালয় পথকি পবহরকয় আত্ 

পগাপন িকর এহিি চকল পগকলন।” [ইউকিন্না ৮/৫৯]

“এর পরও িাকর িাকি খুঁজল ধরার জন্য িখনও হিহন 

পবহরকয় পগকলন।”[ইউকিন্না১০/১৯]

এটা ঘটল যাকি বাইকবকলর এ িথা বাস্তবাহয়ি িয় পযঃ 

“িার পিান িাি ভাংকবনা।” [ইউকিন্না ৩৬/১৯]

“যীশু ইহন পয পিামাকির পথকি আিাকশ উত্তহলি 

িকয়কছন।”[িূি গকনর ঘটনা গ্রন্থ ১/১১] 
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বরং িারা িার অনুরূপ পচিারার এিজনকি 

িি্যা িকরকছঃ {বরং িারা এরূপ ধাঁধায় পহিি 

িকয়হছল। বস্তুিঃ িারা এ ব্যাপাকর নানা রিম 

িথা বকল, িারা একষেকরে সকন্দকির মাকে 

পকি আকছ, শুধুমারে অনুমান িরা ছািা িারা 

এ হব্কয় পিান খবরই রাকখ না। আর হনশ্য়ই 

িাঁকি িারা িি্যা িকরহন। বরং িাঁকি উহিকয় 

হনকয়কছন আল্াি িা’আলা হনকজর িাকছ। আর 

আল্াি িকছিন মিাপরাক্মশালী, প্রজ্াময়।} 
[ হনসাঃ ১৫৭-১৫৮]

আল্াি িায়া’লা িার বান্দা ও রাসুল ঈসা 

[আঃ] কি রষো িকর আসমাকন িুকল পননঃ {আর 

আিকল-হিিাবকির মকধ্য যি পশ্রণী রকয়কছ 

িারা সবাই ঈমান আনকব ঈসার উপর িাকির 

মৃিু্যর পূকবষি। আর পিয়ামকির হিন িাকির 

জন্য সাষেীর উপর সাষেী উপহস্ি িকব।} 
[হনসাঃ ১৫৯]

আর ইিাই িকলা ঈসা ইবকন মারইয়াকমর 

[আঃ] প্রিৃি ঘটনা। {এই মারইয়াকমর পুরে 

ঈসা। সি্যিথা, কয সম্পকিষি পলাকিরা হবিিষি িকর। আল্াি এমন নন পয, সতিান গ্রিণ িরকবন, 

হিহন পহবরে ও মহিমাময় সত্তা, হিহন যখন পিান িাজ িরা হসদ্ধাতি িকরন, িখন এিথাই বকলনঃ 

িও এবং িা িকয় যায়।}[মারইয়ামঃ ৩৪-৩৫]

আল্াি িায়া’লা স্পটিভাকব বকলকছন িার পিান সতিান পনই, কিননা হিহন সব হিছুর স্রটিা ও 

মাহলি। সব হিছুই িার মুখাকপষেী, অবনি ও অনুগি। আসমান জহমকন যা হিছু আকছ সবই িার 

ইবািি িকর, হিহন সব হিছুর পালনিিষিা, হিহন ছািা পিান ইলাি পনই, কিান প্রহিপালি পনই। 

৫- মুিাম্ি [সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম]
নবী মুিাম্ি [সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম] খাকিমুন নাহবয়্যীন ওয়াল মুরসাহলন [সবষিকশ্ 

নবী ও রাসুল] । ঈসা [আঃ] বনী ইসরাইলকি পশ্ নবীর সুসংবাি হিকয়কছন। {মিরণ ির, যখন 

মহরয়ম-িনয় ঈসা [আঃ] বললঃ পি বনী ইসরাইল! আহম পিামাকির িাকছ আল্াির পপ্রহরি রসূল, 

আমার পূবষিবিষিী িওরাকির আহম সি্যায়নিারী এবং আহম এমন এিজন রসূকলর সুসংবািিািা, 

হযহন আমার পকর আগমন িরকবন। িাঁর নাম আিমি। অিঃপর যখন পস স্পটি প্রমাণাহি হনকয় 

আগমন িরল, িখন িারা বললঃ এ পিা এি প্রিাশ্য যাদু।}[ছফঃ ৬]

মুিাম্ি [সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম] এর 

আগমকনর সুসংবাি িাওরাি ও ইহঞ্কল হছল। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {পসসমস্ত পলাি, যারা আনুগি্য 

অবলম্বন িকর এ রসূকলর, হযহন উম্ী নবী, যাঁর সম্পকিষি 

িারা হনকজকির িাকছ রহষেি িওরাি ও ইহঞ্কল পলখা 

পিখকি পায়, হিহন িাকিরকি হনকিষিশ পিন সৎিকমষির, 

বারণ িকরন অসৎিমষি পথকি; িাকির জন্য যাবিীয় 

পহবরে বস্তু িালাল পঘা্না িকরন ও হনহ্দ্ধ িকরন 

িারাম বস্তুসমূি এবং িাকির উপর পথকি পস পবাো 

নাহমকয় পিন এবং বন্দীবে অপসারণ িকরন যা িাকির 

উপর হবি্যমান হছল। সুিরাং পযসব পলাি িাঁর উপর 

ঈমান একনকছ, িাঁর সািচযষি অবলম্বন িকরকছ, িাঁকি 

সািায্য িকরকছ এবং পস নূকরর অনুসরণ িকরকছ যা 

িার সাকথ অবিীণষি িরা িকয়কছ, শুধুমারে িারাই 

হনকজকির উকদেশ্য সফলিা অজষিন িরকি পপকরকছ।}
[আ’রাফঃ ১৫৭]

এমনহি আল্াি িায়া’লা সিল নবী রাসুলকির 

পথকি মুিাম্ি [সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম] এর 

ব্যাপাকর এ অহঙ্িার হনকয়কছন পয, হিহন যহি িাকির 

জীবদেশায় পপ্রহরি িন িািকল িারা িার উপর ঈমান 

আনকবন, িাকি সািায্য িরকবন। সিল নবীরা িাকির 

উম্িকি এ খবর পপৌঁকছ হিকয়কছন, যাকি সব জাহির 

মাকে এ খবর ছহিকয় পকি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আর আল্াি যখন নবীগকনর িাছ পথকি অঙ্ীিার 

গ্রিন িরকলন পয, আহম যা হিছু পিামাকির িান 

িকরহছ হিিাব ও জ্ান এবং অিঃপর পিামাকির হনিট 

পিান রসূল আকসন পিামাকির হিিাবকি সি্য বকল 

পিয়ার জন্য, িখন পস রসূকলর প্রহি ঈমান আনকব 

এবং িার সািায্য িরকব। হিহন বলকলন, ‘কিামার 

হি অঙ্ীিার িরকছা এবং এই শকিষি আমার ওয়ািা 

গ্রিণ িকর হনকয়ছ? িারা বলকলা, ‘আমরা অঙ্ীিার 

িকরহছ’। হিহন বলকলন, িািকল এবার সাষেী থাি। 

আর আহমও পিামাকির সাকথ সাষেী রইলাম।}{ 

 }[আকল ইমরানঃ ৮১]
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মিাগ্রন্থ আল পিারআন পস সুসংবাকির হিকি 

ইশারা হিকয়কছ, মুিাম্ি [সাল্াল্াহু আলাইহিস 

সালাম] এর নবুয়্যাকির সি্যিা প্রমাকণ ইিা িহলল 

হিকসকব পপশ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{িাকফররা বকলঃ আপহন পপ্রহরি ব্যহতি নন। বকল 

হিন, আমার ও পিামাকির মকধ্য প্রিৃটি সাষেী িকছিন 

আল্াি এবং ঐ ব্যহতি, যার িাকছ গ্রকন্থর জ্ান 

আকছ।}[রা’িঃ ৪৩]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য় এর উকল্খ 

আকছ পূবষিবিষিী হিিাবসমূকি। িাকির জকন্য এটা হি 

হনিশষিন নয় পয, বনী-ইসরাঈকলর আকলমগণ এটা 

অবগি আকছ?}[শুয়ারাঃ ১৯৬-১৯৭]

আিকল হিিাবরা আশা িরি িারা িকব মুিাম্ি 

[সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম] এর উপর প্রথম ঈমান 

আনায়নিারী, কযকিিু িারা িাকি এমনভাকব জানি 

ও হচনি পযভাকব িারা হনকজকির সতিানকিরকি 

জানি ও হচনি। আল্াি িায়া’লা িাকির সম্পকিষি 

বকলনঃ {{আহম যাকিরকি হিিাব িান িকরহছ, 

িারা িাকি পচকন, কযমন িকর পচকন হনকজকির 

পুরেকিরকি। আর হনশ্য়ই িাকির এিহট সম্প্রিায় 

পজকন শুকন সি্যকি পগাপন িকর।}[বািারাঃ ১৪৬]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যখন িাকির িাকছ 

আল্াির পষে পথকি এিজন রসূল আগমন িরকলন-

হযহন ঐ হিিাকবর সি্যায়ন িকরন, যা িাকির িাকছ 

রকয়কছ, িখন আিকল পিিাবকির এিিল আল্াির 

গ্রন্থকি পশ্াকি হনকষেপ িরল-কযন িারা জাকনই না।} 
[বািারাঃ ১০১]

পূবষিবিষিী নবীকির এ সুসংবাি মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাহিস সালাকমর উপর প্রকযাজ্য। হিহন পস 

রাসুল যার আগমকনর বািষিা পূবষিবিষিীরা হিকয়কছন। 

হিন্তু িাকির িহিপয় এ সি্য পগাপন িকরকছ, 

িাকির পহবরে গ্রকন্থ যা হছল িা অস্বীিার িরল, 

ইিাকি িারা পশ্াকি হনকষেপ িরল, কযন িারা 

জাকনই না।

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম এি 

আল্াির িাওিীি হনকয় একসকছন, যার পিান 

শহরি পনই, কযমহনভাকব অন্যান্য নবী রাসুলগণ এ 

িাওয়াি হনকয় একসকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আপনার পূকবষি আহম পয রাসূলই পপ্ররণ িকরহছ, 

িাকি এ আকিশই পপ্ররণ িকরহছ পয, আহম ব্যিীি 

অন্য পিান উপাস্য পনই। সুিরাং আমারই এবািি 

ির।}[ আহম্বয়াঃ ২৫]

এমহনভাকব ইহন িাঁর পূবষিবিষিী সব নবী 

রাসুলগকণর সি্যায়নিারী, িাকির সিকলর উপর 

পিান পাথষিি্য ছািা ঈমান আনয়নিারী। {আমরা 

িাকির মকধ্য পাথষিি্য িহর না।}[বািারাঃ ১৩৬]

বরং পয ব্যহতি মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাহি ওয়া 

সাল্াকমর উপর ঈমান আনল, হিন্তু পিারআকন 

বহণষিি অন্যান্য পয পিান এিজন নবী বা রাসুকলর 

উপর ঈমান আনলনা, কস পযন মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাহিস সালাকমর উপরই ঈমান আনলনা। {হিহন 

পিামাকির জকন্য দ্ীকনর পষেকরে পস পথই হনধাহরি 

িকরকছন, যার আকিশ হিকয়হছকলন নূিকি, যা আহম প্রি্যাকিশ িকরহছ আপনার প্রহি এবং যার 

আকিশ হিকয়হছলাম ইব্রািীম, মূসা ও ঈসাকি এই মকমষি পয, কিামরা দ্ীনকি প্রহিহষ্ি ির এবং 

িাকি অননি্য সৃহটি িকরা না।}[শুরাঃ ১৩]

আল্াি িায়া’লা স্পটি িকর বকলকছন পয, হিহন আল্াির বান্দািঃ {বলুনঃ আহম ও পিামাকির 

মিই এিজন মানু্, আমার প্রহি প্রি্যাকিশ িয় পয, কিামাকির ইলািই এিমারে ইলাি। অিএব, 

পয ব্যহতি িার পালনিিষিার সাষোি িামনা িকর, কস পযন, সৎিমষি সম্পািন িকর এবং িার 

পালনিিষিার এবািকি িাউকি শরীি না িকর।}[িািাফঃ ১১০]

িারণ আল্াি িায়ালা আমাকি জহমন পথকি 

উকত্তালন িরকবন এবং প্রিারকির রূপ পাকটে 

হিকবন ফকল সবাই িাকি মকন িরকব আহম। িকব 

পস যখন হবশ্রী রিকম মারা যাকব িখন এ িাহলমার 

মাকে আহম হিছু িাল থািব, হিন্তু যখন আলাির 

পহবরে রাসুল মুিম্ি সঃ আসকবন িখন আমার এ 

িাহলমা িূরীভূি িকব।  

মুিাম্ি সাঃ পশ্ নবী

বানষিাবাকসর বাইকবল
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রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম হনরষের হছকলন, 

হলখকি বা পিকি পারকিননা। পূবষিবিষিী আসমানী 

হিিাকব িাঁর গুনাবলী এভাকবই বহণষিি িকয়কছ; কযন 

আিকল হিিাবগন িাঁর গুনাবলী পিকখ িাঁকি হচনকি 

পাকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পসসমস্ত পলাি, যারা 

আনুগি্য অবলম্বন িকর এ রসূকলর, হযহন উম্ী নবী, 

যাঁর সম্পকিষি িারা হনকজকির িাকছ রহষেি িওরাি ও 

ইহঞ্কল পলখা পিখকি পায়, হিহন িাকিরকি হনকিষিশ 

পিন সৎিকমষির, বারণ িকরন অসৎিমষি পথকি; িাকির 

জন্য যাবিীয় পহবরে বস্তু িালাল পঘা্না িকরন ও 

হনহ্দ্ধ িকরন িারাম বস্তুসমূি এবং িাকির উপর 

পথকি পস পবাো নাহমকয় পিন এবং বন্দীবে অপসারণ 

িকরন যা িাকির উপর হবি্যমান হছল। সুিরাং 

পযসব পলাি িাঁর উপর ঈমান একনকছ, িাঁর সািচযষি 

অবলম্বন িকরকছ, িাঁকি সািায্য িকরকছ এবং পস 

নূকরর অনুসরণ িকরকছ যা িার সাকথ অবিীণষি িরা 

িকয়কছ, শুধুমারে িারাই হনকজকির উকদেশ্য সফলিা 

অজষিন িরকি পপকরকছ।}[আ’রাফঃ ১৫৭]

আল্াি িায়া’লা িাঁর দ্ারা অকনি িৃশ্যমান 

মুহজযা সংঘহটি িকরকছন পযমহনভাকব হিহন অন্যান্য 

নবী রাসুলকির দ্ারা িহরকয়কছন। িকব িাঁর সবকচকয় 

বি মুহজযা িকছি মিাগ্রন্থ আল পিারআন, যাকি পূবষি ও 

পরবিষিীকির অকনি ঘটনা, বণষিনা, কিিাকয়ি, রিমি 

ও সুসংবাি রকয়কছ। {আহম আপনার প্রহি গ্রন্থ নাহযল 

িকরহছ পযহট এমন পয িা প্রকি্যি বস্তুর সুস্পটি 

বণষিনা, কিিাকয়ি, রিমি এবং মুসলমানকির জকন্য 

সুসংবাি।}[নািলঃ ৮৯]

আর রকয়কছ, মু’হমনকির জন্য গভীর জ্ান। {এটা 

মানুক্র জকন্য জ্াকনর িথা এবং হববোসী সম্প্রিাকয়র 

জন্য পিিাকয়ি ও রিমি।}[জাহসয়াঃ ২০]

আল্াির রাসুল মুিাম্ি সঃ আসা পযষিতি িা অবহশটি 

থািকব। হযহন একস এই পধািা পহরষ্ার িকর হিকবন 

আল্াির শহরয়কি হববোসী মানুক্র জন্য।

ইশাইয়ার গ্রকন্থ একসকছ, আহম আপনার নাম পরকখহছ 

মুিাম্ি। কি মুিাম্ি, কি রকবর স্তুহিিারি, আপনার 

নাম আহিিাল পথকি হবি্যমান।

িাবাক্কুি [Habakkuk] গ্রকন্থ একসকছ, আল্াি 

একসকছন হিমান  পথকি আর িুদেুস [নবী] একসকছন 

ফারান পবষিি পথকি। িখন মুিাম্কির দু্যহিকি 

আিাশ উজ্ল িকয়হছল আর জহমন পুণষি িকয়হছল 

িার প্রশংসায়।

ইশাইয়ার গ্রকন্থ একসকছ, আহম িাকি যা হিকয়হছ 

আর িাউকি িা হিবনা, আিমাি আল্াির অহভনব 

প্রশংসা িরকব যা আর পিউ িরকবনা , উত্তম ভুহম 

পথকি হিহন আগমন িরকবন, সৃহটি জগি িাকি পপকয় 

আনহন্দি িকব,চিুহিষিকি িারা এিবেবাি স্বীিার 

িরকব এবং িামাম পৃহথবীকি িাকি িারা সম্ান  

িরকব

বাইকবকল মুিাম্ি সাঃ এর সুসংবাি

বানষিাবাস এর বাইকবল

মানু্ পযসব হব্কয় মিপাথষিি্য িকরকছ পস 

সব হব্কয় এই হনরষের নবী পিারআকনর দ্ারা 

মীমাংসা িকরকছন। {আহম আপনার প্রহি এ 

জকন্যই গ্রন্থ নাহযল িকরহছ, যাকি আপহন সরল 

পথ প্রিশষিকনর জকন্য িাকির পি পহরষ্ার বণষিনা 

িকর পিন, কয হব্কয় িারা মিহবকরাধ িরকছ।} 
[নািলঃ ৬৪]

িুরাইশরা িাঁর সি্যিা ও আমানিিারীিা 

পজকন িাঁকি আল আহমন উপাহধকি ভূহ্ি িরা 

সকবেও িাঁকি হমথ্যাকরাপ িকরকছ। িাই আল্াি 

িায়া’লা িাকিরকি চ্যাকলঞ্ িকর বকলকছন িারা 

সিকল হমকল বরং জীন ইনসান সবাই হমকল 

পিারআকনর অনুরূপ এিহট গ্রন্থ রচনা িরকি। 

{বলুনঃ যহি মানব ও হজ্ন এই পিারআকনর অনুরূপ 

রচনা িকর আনয়কনর জকন্য জকিা িয়,এবং িারা 

পরস্পকরর সািায্যিারী িয়; িবুও িারা িখনও 

এর অনুরূপ রচনা িকর আনকি পারকব না।} 
[বনী ইসরাইলঃ ৮৮]

িারা িাঁকি হমথ্যাকরাপ িকরকছ অথচ িারা 

এর অনুরূপ হিছুই আনকি পাকরহন, যহিও িাকির 

ভা্াগি অকনি িষেিা ও পাহন্ডি্য হছল। অিঃপর 

িাকিরকি চ্যাকলঞ্ িরা িকলা পয, সিকল হমকল 

পিারআকনর অনুরূপ িশহট সূরা রচনা িকর আনকিঃ 

িারা হি বকল? কিারআন িুহম নিরী িকরছ? িুহম 

বল, িকব পিামরাও অনুরূপ িশহট সূরা নিরী িকর 

হনকয় আস এবং আল্াি ছািা যাকি পার পডকি নাও, 

যহি পিামাকির িথা সি্য িকয় থাকি। }[হুিঃ ১৩]

একিও িারা  অষেম িকলা। অিঃপর চ্যাকলঞ্ 

িরা িকলা পয  কিারআকনর অনুরূপ এিহট মারে 

সূরা আনয়ন িরকিঃ এিিসম্পকিষি যহি পিামাকির 

পিান সকন্দি থাকি যা আহম আমার বান্দার প্রহি 

অবিীণষি িকরহছ,িািকল এর মি এিহট সূরা রচনা 

িকর হনকয় এস। }[বািারাঃ ২৩]

ইহিিাকস এই মানুক্র উত্তম আিশষি খুঁকজহছ। িা 

পপকয়হছ আরাহব নবী মুিাম্াকির মাকে।

উচ্চির আিশষি

গ্যাকট
জামষিান িহব জামষিান িহব

পিারান অধ্যয়ন িকর একি জীবকনর সব 

হজজ্াসার জবাব পপকয়হছ।

মাইকিল িাটষি
আকমহরিান পলখি

হজজ্াসা িরুন .. পিারান উত্তর হিকব
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একিও িারা অষেম িকলা, যহিও িারা বাহমিিা ও 

সাহিি্য রচনানশহলকি অকনি পারিশষিী হছল।  

িুরাইশ িাকফকররা িাঁকি হমথ্যাকরাপ িরকিই 

লাগল। আল্াি িায়া’লা িাঁকি নধযষিধারণ িরকি 

বলকলন, কযভাকব িাঁর পূবষিবিষিী অন্যান্য উচ্চ সািসী 

পয়গম্বরগণ পযমনঃ ইবরািীম, নুি, মূছা  ও ঈসা 

আলাহিস সালামকি নধযষিধারণ িরকি বকলহছকলন। 

{অিএব, আপহন সবর িরুন, কযমন উচ্চ সািসী 

পয়গম্বরগণ সবর িকরকছন।}[আিিাফঃ ৩৫]

হিহন সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম নধযষি ধারণ 

িরকলন, িার িাওয়ািী হমশন চাহলকয় পগকলন, হিহন 

পলািকিরকি আল্াির পকথ ডািকলন, িাঁর িথা 

ও চহরকরের মাধ্যকম পলািকিরকি হশষো হিকয়কছন, 

ফকল আল্াি িায়া’লা িাঁর পিফাযকির জন্য যকথটি 

হছকলন, বস্তুি হিহন িাকি পিফাযি িকরকছন। কি 

নবী,আপনার জন্য এবং পযসব মুসলমান আপনার 

সাকথ রকয়কছ িাকির সবার জন্য আল্াি যকথটি। }

[আনফালঃ ৬৪] আল্াি হি িাঁর বান্দার পকষে যকথটি নন? 

}[যুমারঃ ৩৬]

হিহন িাঁকি সািায্য িকরকছন, কযমহনভাকব হিহন 

অন্যান্য নবী রাসুলগণকি সািায্য িকরকছন। আল্াি 

হলকখ হিকয়কছনঃ আহম এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই 

হবজয়ী িব। হনশ্য় আল্াি শহতিধর, পরাক্মশালী।}
[মুজািালাঃ ২১]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ আমার রাসূল 

ও বান্দাগকণর ব্যাপাকর আমার এই বাি্য 

সি্য িকয়কছ পয, অবশ্যই িারা সািায্য প্রাপ্ত 

িয়। আর আমার বাহিনীই িয় হবজয়ী।}[ 

সূরা সাফফািঃ ১৭১-১৭৩]

{আহম সািায্য িরব রসূলগণকি ও মুহমনগণকি 

পাহথষিব জীবকন ও সাষেীকির িন্ডায়মান িওয়ার 

হিবকস। }[সূরা আল-মু’হমনঃ৫]

িাকফকররা িাঁর হরসালািকি প্রহিকরাধ িরকি 

পচকয়হছল, িারা এ আকলাকি হনহভকয় হিকি পচকয়হছল, হিন্তু আল্াি িায়া’লা িাঁর পনয়ামি পূণষি 

িরকলনঃ {িারা মুকখর ফুঁৎিাকর আল্াির আকলা হনহভকয় হিকি চায়। আল্াি িাঁর আকলাকি 

পূণষিরূকপ হবিহশি িরকবন যহিও িাকফররা িা অপছন্দ িকর। হিহন িাঁর রসূলকি পথ হনকিষিশ ও 

সি্যধমষি হনকয় পপ্ররণ িকরকছন, যাকি একি সবধকমষির উপর প্রবল িকর পিন যহিও মুশহরিরা িা 

অপছন্দ িকর। }[ছফঃ ৮-৯]

হিহন িাঁর পনয়ামি পূণষি িরকলন, ইসলামকি হবজয়ী িরকলন, সব ধকমষির মকধ্য আল্াির 

িাওিীিকি সুিৃঢ় িরকলন, মানবজাহির উপর এই হরসালাি ও দ্ীকনর মাধ্যকম িাঁর পনয়ামি 

পহরপূণষি িরকলন। আজ আহম পিামাকির জকন্য পিামাকির দ্ীনকি পূনষিাঙ্ িকর হিলাম, কিামাকির 

প্রহি আমার অবিান সম্পূণষি িকর হিলাম এবং ইসলামকি পিামাকির জকন্য দ্ীন হিকসকব পছন্দ 

িরলাম।}[মাকয়িাঃ ৩]

বরং হিহন হনকজই এই ধমষিকি পিফাযি িকরকছন, হিয়ামি পযষিতি এ হরসালাি অবহশটি থািকবঃ 

{আহম স্বয়ং এ উপকিশ গ্রন্থ অবিারণ িকরহছ এবং আহম হনকজই এর সংরষেি। }[হিজরঃ ৯]

ইিা িকলা হরসালাকির ধারাবাহিিিায় সবষিকশ্ হরসালািঃ {মুিাম্ি পিামাকির পিান ব্যহতির 

হপিা নন; বরং হিহন আল্াির রাসূল এবং পশ্ নবী। আল্াি সব হব্কয় জ্াি।}[আিযাবঃ ৪০]

এ জহমন ও িার মধ্যিার যা হিছু আকছ িা যিহিন হটকি থািকব এ হরসালািও িিহিন 

হটকি থািকব। 

িািকল এটা পিান হরসালাি যা হিয়ামি পযষিতি আল্াি িায়া’লার সংরষেকণ হটকি থািকব?!

বরং হিহন হনকজই এই ধমষিকি পিফাযি িকরকছন, হিয়ামি পযষিতি এ হরসালাি অবহশটি থািকবঃ 

{আহম স্বয়ং এ উপকিশ গ্রন্থ অবিারণ িকরহছ এবং আহম হনকজই এর সংরষেি। }[হিজরঃ ৯]

ইিা িকলা হরসালাকির ধারাবাহিিিায় সবষিকশ্ হরসালািঃ {মুিাম্ি পিামাকির পিান ব্যহতির 

হপিা নন; বরং হিহন আল্াির রাসূল এবং পশ্ নবী। আল্াি সব হব্কয় জ্াি।}[আিযাবঃ ৪০]

এ জহমন ও িার মধ্যিার যা হিছু আকছ িা যিহিন হটকি থািকব এ হরসালািও িিহিন 

হটকি থািকব। 

িািকল এটা পিান হরসালাি যা হিয়ামি পযষিতি আল্াি িায়া’লার সংরষেকণ হটকি থািকব?!

আল পিারান হচতিার উপর প্রভাব প্রহিষ্া িকর, হৃিয় পিকি পনয়। মুিাম্ি সঃ এর উপর 

নাহজল িয় িার সি্যিার প্রমান স্বরূপ।

অকলৌহিি িুরআন

ফরাহস সাকবি পসনা অহফসার

পিনহর হড িহ্রি

খৃটিান সম্পকিষি প্রবাি িল, উধষি জগকি 

আল্াির মহিমা, পৃহথবীকি শাহতি আর 

মানুক্র আনন্দ। বরং হছল এমনঃ উধষি 

জগকি আল্াির মহিমা, পৃহথবীকি ইসলাম 

আর মানুক্র জন্য আিমাি।

মানুক্র জন্য িল আিমি

পডহভড পবঞ্াহমন
মাওকসকলর সাকবি হবশপ
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