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অনু বাদেকর কথা
اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟﻦﻴ واﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﺒﻟ اﻤﻟﺒﻌﻮث رﻤﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻟﻦﻴ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺤﻣﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة
: أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. وﺒﻟ آ و أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم ا ﻳﻦ،وأﺗﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ইসলাম একিট পূ ণর্াঙ্গ জীবন-বয্বস্থার নাম। এিট আল্লাহ রাবব্ু ল আলামীেনর িনকট
একমাতৰ্ গৰ্হণেযাগয্ ধমর্। ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান ধমর্েক আল্লাহ তা‘আলা গৰ্হণ
করেবন না। িতিন বেলন:

ْ َ َ ْ
َ ْ ْ َْ َ ََْ ْ َ َ
ُ ُْ َ ُْ ََ ً
َ اﺨﻟَﺎﺮﺳ
اﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ ﻓﻠ ْﻦ ﻓﻘﺒَﻞ ِﻣﻨﻪ َوﻫ َﻮ ِﻲﻓ اﻵ ِﺧﺮ ِة ِﻣﻦ
(٨٥) ﻳﻦ
ِِ
ِ وﻣﻦ ﻳﺒﺘ ِﻎ ﻟﺮﻴ

অথর্াত্ “আর েয ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান িকছু েক ধমর্ তথা জীবন-বয্বস্থা িহেসেব
গৰ্হণ করেব তা কিস্মনকােলও গৰ্হণেযাগয্ হেব না। আর পরকােল েস হেব
ক্ষিতগৰ্স্তেদর অন্তভুর্ক্ত।” (সু রা আেল ইমরান: ৮৫)
আমরা মুসিলমরা অেনেকই ইসলামেক না েজেন না বুেঝ েসটােক অনয্ানয্ ধেমর্র

মতই একিট গতানু গিতক ধমর্ বেল মেন কির। যখন েকউ ইসলােমর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ
তুেল বেল েয, ইসলাম ১৪০০ বছর আেগর জনয্ যু েগাপেযাগী িছল। এখন তা
যু েগাপেযাগী নয়। আমরা তখন তার কথার েকান জবাব িদেত সক্ষম হই না বরং,
আমােদর কােছ ইসলাম ধেমর্র বয্াপাের মেনর মেধয্ িবিভন্ন খটকার সৃ িষ্ট হয়। এটা
মুসিলমেদর জনয্ খুবই দুভর্াগয্জনক।
আল্লাহ তা‘আলা ইসলামেক সহজ কের িদেয়েছন। েয েকউ তার সমসয্ার সমাধান
একটু কষ্ট কেরই ইসলােমর কাছ েথেক খুঁেজ িনেত পাের। এেত েতমন েবগ েপেত
হয় না।
অেনেক মেন কেরন, আজেকর িবজ্ঞান কুরআেনর সােথ সামঞ্জসয্শীল নয়। িকন্তু,
আসেল িক তাই? না। বরং, আল-কুরআন েথেকই িবজ্ঞানীরা অেনক সময় তােদর
গেবষণার কােজ সহায়তা িনেচ্ছ। তােদর নতুন নতুন আিবষ্কার ও িবজ্ঞােনর
গেবষণাল

ফলাফল কুরআন শরীেফর সােথ হুবহু িমেল যােচ্ছ।

আিম একিদন আমার এক বন্ধুর সােথ “কুরআন ও িবজ্ঞান” িবষেয় কথা
বলিছলাম। িতিন বলেলন: কুরআন ও িবজ্ঞােনর মেধয্ েতা িমল েনই। আিম িজজ্ঞাসা
করলাম েকান জায়গায় িমল েনই? িতিন বলেলন: িবজ্ঞান বলেছ পৃিথবীর সৃ িষ্ট হেয়েছ
িবগ-বয্াং নামক মহা িবেস্ফারেণর মাধয্েম িকন্তু, কুরআন েতা তা বেল না। আিম তােক
বললাম: ভাই! আসেল কুরআন িনেয় পড়াশুনা না করার কারেণ আমরা অেনেকই এ
রকম কথা বেল েফিল। অথচ, কুরআন শরীেফই আল্লাহ তা‘আলা পৃিথবী সৃ িষ্টর
আেলাচনা কেরেছন। আল্লাহ তা‘আলা সু রা আিমব্য়ায় বেলেছন:
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َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ُ َْ ََ ًْ َ َ َ َْ
َّ ﻛ َﻔ ُﺮوا أَ َّن
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﴾ات َواﻷ ْرض ﺎﻛﻏﺘَﺎ َرﻳﻘﺎ ﻓﻔﺘَﻘﻨﺎﻫ َﻤﺎ
ﺎو
﴿أوﻟﻢ ﻳﺮ ا ِ ﻳﻦ
ِ
অথর্াত্ “অিবশব্াসীরা (কািফররা) িক িচন্তা কের না েয, আকাশ ও পৃিথবী একীভূত
িছল (মুখ বন্ধ িছল) অতঃপর আিম তােদরেক আলাদা কেরিছ?” (সু রা আিমব্য়া:৩০)
এই আয়ােতর সােথ েতা িবগ বয্াং এর েকান ৈবপরীতয্ থাকল না। তেব, যখন
েদখা যােব েয, িবজ্ঞােনর সােথ কুরআন শরীেফর েকান িবষয় িমলেছ না তখন বুঝেত
হেব েয, কুরআন শরীফ েযটা বেলেছ েসটাই সতয্; িবজ্ঞানীেদর গেবষণা সিঠকভােব হয়
িন। িবজ্ঞানীেদর গেবষণার আরও পৰ্েয়াজন রেয়েছ। েকননা, িবগত িদেন এমনই
পৰ্মািণত হেয়েছ।
ইসলাম শুধুমাতৰ্ কুরআন বা হাদীেস উিল্লিখত িবষেয়র িভতেরই তার পিরিধ বয্াপ্ত
কের রােখ িন। বরং, েসটা েযন িনতয্-নতুনভােব মানু েষর সামেন আসেত পাের েস
জনয্ নতুন নতুন িবষেয়র েক্ষেতৰ্ িসদ্ধান্ত েদয়ার জনয্ ইসলােমর রেয়েছ িকছু িকছু সূ তৰ্।
নতুন নতুন িবষয় সামেন আসেল েস সূ তৰ্গুেলার আেলােক তােক যাচাই-বাছাই কেরই
িসদ্ধান্ত েদেব স্কলাররা। এ ছাড়া আল্লাহ তা‘আলা চান— তার বান্দারা িনেজেদর
িবেবক-বুিদ্ধ খািটেয় িচন্তা ভাবনা করুক। তাই, েছাট-খাট িবষয়েক তােদর িচন্তাভাবনার উপরই েছেড় েদয়া হেয়েছ।
অেনেক পৰ্শ্ন কেরন— ইসলােম চারটা মাযহাব হল েকন?
এর উত্তর হেচ্ছ— ইসলােমর েমৗিলক িবষয়সমূ েহর েক্ষেতৰ্ উক্ত চার মাযহাবসহ
অনয্ানয্ গৰ্হণেযাগয্ মাযহােবর পৰ্বক্তা ইসলািমক স্কলারেদর মেধয্ েকান মতিবেরাধ
েনই। তােদর মতিবেরাধ শুধু েছাটখােটা িবষেয়র উপের। আর এটা ইসলাম কতৃর্ক
সব্ীকৃত িচন্তা-ভাবনার িবকােশর কারেণই হেয় থােক। উেল্লখয্ েয, উক্ত ইসলামী
স্কলারেদর িচন্তা-ভাবনার ও মতামেতর মােঝ মতিবেরাধ থাকেলও তারা এেক অপরেক
অতয্ন্ত সম্মান করেতন।
ইমাম শােফয়ী রহ. কথায় আসা যাক—
িতিন বেলেছন: েয িফকহ (ইসলািম হুকুম-আহকাম) -এর েক্ষেতৰ্ গভীর জ্ঞান অজর্ন
করেত চায় েস েযন ইমাম আবু হািনফা রহ. এর গৰ্ন্থািদ পড়াশুনা কের। (আশবাহু
ওয়ান নাযােয়র-ইবেন নু জাইম)
এ ছাড়া িতিন বেলেছন: (ভাবােথর্) িফকেহর েক্ষেতৰ্ মানু েষরা ইমাম আবু হািনফা
রহ. -এর মুখােপক্ষী।

http://www.islamhouse.com
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এ বইিট অধয্য়েনর মাধয্েম আমরা ইসলােমর েমৗিলক িবষয়গুেলা সমব্েন্ধ সংেক্ষেপ
জানেত পারব। এ বইেয়র মেধয্ কুরআেনর িকছু িমরাকল ছিবর মাধয্েম উপস্থাপন করা
হেয়েছ। যা মহাগৰ্ন্থ আল কুরআন তথা ইসলােমর সতয্তারই পৰ্মাণ বহন কের।
সবেশেষ, আল্লাহ রাবব্ু ল আলামীন েযন আমােক কুরআন ও হাদীস অনু সাের জািতেক
িকছু উপহার েদয়ার তাওিফক দান কেরন এই েদায়া কামনা কের এখােনই েশষ
করিছ। আল্লাহ হােফজ। েদায়া কামনায়—
তাং- ২৪েশ জুলাই, ২০১০

মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ
আল-আযহার িবশব্িবদয্ালয়
কায়েরা, িমশর

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড

ভূিমকা
“ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড” বইিটেক িতনিট ভােগ ভাগ করা হেয়েছ।
পৰ্থম অধয্ােয়, ইসলােমর সতয্তার পেক্ষ িকছু পৰ্মাণািদ উপস্থাপন করা হেয়েছ।
েসখােন মানু েষর মুেখ সচরাচর পৰ্চিলত িকছু পৰ্েশ্নর উত্তর েদয়া হেয়েছ। পৰ্শ্নসমূ হ হল:
 কুরআন আল্লাহ তা‘আলার বাণী এবং আল্লাহ তা‘আলা কতৃর্ক নািযলকৃত গৰ্ন্থ—
এটা িঠক িকনা?
1
 মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আসেলই আল্লাহ তা‘আলার নবী িকনা?

 ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার মেনানীত ধমর্ এ কথা িক আসেলই সতয্?
এ পৰ্শ্নগুেলার জবােব ছয় ধরেনর পৰ্মাণ উপস্থাপন কের হেয়েছ।
1) এখােন কুরআন শরীেফর িভতরকার িকছু ৈবজ্ঞািনক মু‘িজযা (িমরাকল) বণর্না করা
হেয়েছ। এই িবভােগ ছিবসহ এমন িকছু
ৈবজ্ঞািনক সতয্ িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ যা
আধুিনক িবজ্ঞােনর গেবষণা দব্ারা সতয্ পৰ্মািণত
হেয়েছ। অথচ, েচৗদ্দ শ বছর আেগই কুরআন
শরীেফ তা বলা হেয়েছ।
2) কুরআন শরীেফর সূ রার মত একিট সূ রা এেন
েদওয়ার মত চয্ােলঞ্জ েদয়া হেয়েছ। আল্লাহ
তা‘আলা কুরআন শরীেফ িবশব্বাসীেক চয্ােলঞ্জ
িদেয়েছন কুরআন শরীেফর সু রার মত একিট
সূ রা এেন েদয়ার। িকন্তু, কুরআন নািযেলর পর
েচৗদ্দ শ বছর অিতকৰ্ম করা সেত্তব্ও আজ পযর্ন্ত
েকউ এ চয্ােলঞ্জ েমাকােবলা করেত এিগেয়
আেস িন। এমনিক কুরআন শরীেফর ১০ শ

িবিশষ্ট েছাট্ট সূ রা সূ রাতুল কাউছােরর

মত সূ রা িনেয় আসেতও তারা এিগেয় আেস িন।
1

এ আরিব শ গুেলার অথর্: “আল্লাহ তা‘আলা তাঁর স্মরণেক সমুন্নত করুন এবং তাঁেক অপূ ণর্তা
েথেক রক্ষা করুন।”
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3) বাইেবেল বিণর্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর নবুওয়াত সংকৰ্ান্ত
ভিবষয্দব্াণী। েসখােন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর আগমেনর ভিবষয্দব্াণী
িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।
4) কুরআন শরীেফর িকছু আয়ােত িকছু িকছু ঘটনা ভিবষয্েত ঘটেব এমন ভিবষয্দব্াণী
করা হেয়েছ যা পরবতর্ীেত বাস্তেব ঘেটেছ। উদাহরণ সব্রূপ— কুরআন শরীেফ
পারসয্ সামৰ্ােজয্র উপের েরামানেদর িবজেয়র ভিবষয্দব্াণী উেল্লিখত হেয়েছ।
5) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর হােত অেনকগুেলা মু‘িজযা সংঘিটত
হেয়েছ। অসংখয্ মানু ষ তা চমর্চক্ষু দব্ারা পৰ্তয্ক্ষ কেরেছন।
6) রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর অনাড়মব্র জীবন-যাপন পৰ্মাণ কের েয,
িতিন দুিনয়ার েভাগিবলাস বা ক্ষমতার জনয্ নবুওয়াত দািব কেরন িন।
এই সমস্ত পৰ্মাণািদ উপস্থাপেনর পর সার-সংেক্ষপ দাঁড়ায় েয—


িনশ্চয়ই মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তা‘আলার আক্ষিরক বাণী; এটা িতিন
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর নািযল কেরেছন।



িনশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কতৃর্ক েপৰ্িরত নবী।

 ইসলাম িনিশ্চতপেক্ষই সমস্ত মানু েষর জনয্ আল্লাহ তা‘আলার মেনানীত দব্ীন বা
জীবন বয্বস্থা।
আমরা যিদ েকােনা ধমর্ সমব্েন্ধ িবস্তািরত জানেত েচষ্টা কির তাহেল, আেবগঅনু ভূিতর উপর িভিত্ত কের তা করা িঠক হেব না। বরং, বুিদ্ধ খািটেয় ও িচন্তা গেবষণা
কের তা জানার েচষ্টা করেত হেব। েসজনয্ই আল্লাহ তা‘আলা যখন েকান নবী েপৰ্রণ
কেরেছন তখন তােক মু‘িজযা ও দলীল পৰ্মাণ িদেয়ই সাহাযয্ কেরেছন যা তােক সতয্
নবী বেল পৰ্মাণ করেত সহায়ক হয়।
িদব্তীয় অধয্ােয় ইসলাম গৰ্হেণর উপকারসমূ হ উেল্লখ করা হেয়েছ। েসখােন ইসলাম
পৰ্দত্ত িকছু অিধকারেক িবেশ্লষণ করা হেয়েছ। েযমন:১. িচরন্তন জান্নােতর পথ।
২. জাহান্নাম েথেক মুিক্ত।
৩. আসল সু খ ও আিত্মক শািন্ত।
৪. সিতয্কার তাওবা দব্ারা িবগত জীবেনর গুনাহ ক্ষমা করা।

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড
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তৃতীয় অধয্ােয় ইসলাম সমব্েন্ধ সাধারণ ধারণা পৰ্দান করা হেয়েছ। এখােন মানু েষর
মেধয্ পৰ্চিলত ভুল সংেশাধন করার জনয্ ইসলামসংকৰ্ান্ত িকছু বহুল পৰ্চিলত পৰ্েশ্নর
উত্তর েদয়া হেয়েছ। েযমন: সন্তৰ্াস সমব্েন্ধ ইসলােমর দৃ িষ্টভিঙ্গ কী?
 ইসলােম নারীেদর মযর্াদা কী?
 ইসলােম মানবািধকার ও নয্ায়িবচার।
 ইসলােম পিরবার বয্বস্থা।


মানু েষর পৰ্েয়াজনীয় অনয্ানয্ িবষয়।

http://www.islamhouse.com

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড

পৰ্থম অধয্ায়
ইসলােমর সতয্তার দলীল
আল্লাহ রাবব্ু ল আলামীন তার িপৰ্য়তম ও সবর্েশষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম েক অেনক মু‘িজযা (আশ্চযর্জনক অেলৗিকক কাজ সংঘিটত হওয়া) ও দলীল
পৰ্মাণ িদেয় সাহাযয্ কেরেছন। েস দলীলসমূ হ পৰ্মাণ কের িতিন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ
েথেক সতয্ নবী। েতমিনভােব আল্লাহ তা‘আলা আসমািন িকতাব কুরআন শরীফেক
িবিভন্ন মু‘িজযা দব্ারা সতয্ পৰ্মাণ কেরেছন। উপেরাক্ত দলীলসমূ হ এটাই পৰ্মাণ কের েয,
আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ েথেক নািযলকৃত কুরআন মাজীেদর পৰ্িতিট অক্ষরই মহান
আল্লাহ তা‘আলার বাণী; এটা পৰ্ণয়েনর িপছেন েকান সৃ িষ্ট জীেবর হাত েনই। বক্ষয্মাণ
অধয্ােয় েস ধরেণর িকছু দলীলািদ উপস্থািপত হেব ইনশাআল্লাহ।

১. আল-কুরআেনর ৈবজ্ঞািনক মু‘িজযা
কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা‘আলার িলিখত বাণী। আল্লাহ তা‘আলা িজবরাইল আ.
এর মাধয্েম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর তা অবতীণর্ কেরেছন।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এটােক
তার অন্তের েগঁেথ ও সাহাবীেদর দব্ারা িলিখেয়
িনেয়েছন। সাহাবীরা এটােক মুখস্থ কেরেছন
িলেখেছন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর সােথ সােথ উচ্চারণ কেরেছন। শুধু
এটুকুই েশষ নয় বরং, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম পৰ্িত-বছর িজবরাইল আ. -েক কবার
কের কুরআন মুখস্থ েশানােতন। েয বছর িতিন
মারা যান েস বছর তােক দুইবার কুরআন
শুিনেয়েছন। কুরআন নািযল হওয়ার পর েথেক
আজ পযর্ন্ত পৃিথবীর পৰ্চুর সংখয্ক মুসিলম তা মুখস্থ কের এর পৰ্িতিট শ েক
িনেজেদর অন্তের েগঁেথ িনেয়েছন। এেদর অেনেক মাতৰ্ ১০ বছর বয়েসই কুরআন
মুখস্থ করেত সক্ষম হেয়েছন। কুরআন নািযেলর পর আজ পযর্ন্ত কেয়কিট শতা ী
অিতকৰ্ান্ত হওয়া সেত্তব্ও তার একিট অক্ষেরও পিরবতর্ন হয় িন।
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েচৗদ্দ শ বছর আেগ নািযলকৃত কুরআন শরীেফ এমন িকছু ৈবজ্ঞািনক আেলাচনা
স্থান েপেয়েছ যা বতর্মান িবজ্ঞােনর উত্কষর্তার যু েগ সতয্ বেল পৰ্মািণত হেয়েছ।
এগুেলার সতয্তা পৰ্মাণ কেরেছন িবিশষ্ট িবজ্ঞানীরা। এগুেলা িনঃসেন্দেহ পৰ্মাণ কের
েয, কুরআন আল্লাহ তা‘আলার িলিপবদ্ধকৃত সতয্ বাণী। যা িতিন তার িপৰ্য়নবী মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ অবতীণর্ কেরেছন; এ িকতাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িকংবা অনয্ কােরা রিচত নয়। এটা দব্ারা আরও পৰ্মািণত হয় েয,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সতয্ নবী। েচৗদ্দ শ বছর
আেগকার েকান মানু ষ বতর্মানকােলর অতয্াধুিনক সরঞ্জামািদ দব্ারা পৰ্মািণত িবষয়গুেলা
বেল িদেত পাের— এমন কথা িবশব্াসেযাগয্ নয়। িনেম্ন আপনােদর সামেন এমন িকছু
িবষয়ই তুেল ধরার পৰ্য়াস চালাব ইনশাল্লাহ।

ক. কুরআন মাজীদ ও মানু েষর সৃ িষ্ট পৰ্িকৰ্য়া
কুরআন শরীফ মানু েষর সৃ িষ্ট-পৰ্িকৰ্য়ার িবিভন্ন স্তর িনেয় আেলাচনা কেরেছ। আল্লাহ
তা‘আলা বেলন:
َ ْ ْ ََْ َ ْ َََ
ََْ َ ُ
َ ( ُﻋ َّﻢ َﺟ َﻌﻠْﻨَ ُﺎه ُﻏ ْﻄ َﻔ ًﺔ ﻲﻓ ﻗَ َﺮ١٢) ﺎن ﻣ ْﻦ ُﺳ َﻼﻟَﺔ ﻣ ْﻦ ﻃﻦﻴ
( ﻋ َّﻢ ﺧﻠﻘﻨﺎ١٣) ﻦﻴ
ِ اﻹﻧ َﺴ
ِ ار ﻣ
ِ
ٍ ﻜ
ٍ ِ ِ ٍ
ِ ﴿وﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ
ٍ
ْ
َ
َ ً ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ ُّ
اﺠﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻀﻐﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻤﻀﻐﺔ ِﻋﻈﺎﻣﺎ ﻓﻜﺴﻮﻧﺎ اﻟ ِﻌﻈ
ﺎم ﺤﻟ ْ ًﻤﺎ ﻋ َّﻢ أﻧﺸﺄﻧ ُﺎه ﺧﻠﻘﺎ آﺧ َﺮ
ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ
َ اﺨﻟَﺎﻟﻘ
﴾(١٤) ﻦﻴ
ﻓﺘﺒﺎرك اﺑ أﺣﺴﻦ
ِِ
অথর্াত্ “আর আিম মানু ষেক সৃ িষ্ট কেরিছ মািটর সারাংশ েথেক। অতঃপর আিম
তােক শুকৰ্-িবন্দুরূেপ এক সংরিক্ষত আধাের স্থাপন কেরিছ। এরপর আিম শুকৰ্-িবন্দুেক
জমাট রেক্ত পিরণত কেরিছ, অতঃপর জমাট রক্তেক মাংসিপেণ্ড পিরণত কেরিছ,
এরপর েসই মাংসিপণ্ড েথেক অিস্থ সৃ িষ্ট কেরিছ, অতঃপর অিস্থেক মাংস দব্ারা আবৃ ত
কেরিছ। অবেশেষ তােক একিট নতুন রূেপ দাঁড় কিরেয়িছ। িনপুণতম সৃ িষ্টকতর্া কতই
না কলয্াণময়।” (আল-কুরআন, সূ রা আল-মু‘িমনু ন: ১২-১৪)
َََ ْ
আরিব “( ”اﻟ َﻌﻠﻘﺔআলাকা) শে র িতনিট অথর্ রেয়েছ।
১. েজাক
২. সংযু ক্ত িজিনস
৩. রক্তিপণ্ড
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আমরা যিদ েজাকেক গভর্স্থ সন্তােনর সােথ েমলােত যাই তাহেল, আমরা দু‘িটর
2

মেধয্ সামঞ্জসয্ েদখেত পাই। িনেচর ১ নং ছিবেত েসটা স্পষ্ট। এ অবস্থায় েজাক
েযমন অেনয্র রক্ত খায় েতমিন উক্ত ভৰ্ূণ তার মােয়র রক্ত েখেয় েবেচ থােক।

3

িদব্তীয় অেথর্র আেলােক আমরা যিদ তােক “সংযু ক্ত িজিনস” অেথর্ িনই তাহেল েদখেত
পাই েয, গভর্স্থ ভৰ্ূণ মােয়র গেভর্র সােথ েলপেট আেছ। (২ নং ও ৩ নং িচতৰ্ দৰ্ষ্টবয্)

2

The Developing Human, মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮।

3

Human Development as Described in the Qur’an and Sunnah, মুর ও অনয্ানয্, পৃষ্ঠা-৩৬।

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড
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িচতৰ্-১ : িচেতৰ্ েজাক ও মানব ভৰ্ূণেক একই রকম েদখা যােচ্ছ। (েজােকর ছিবিট Human

Development as Described in the Qur’an and Sunnah, মুর ও অনয্ানয্, গৰ্েন্থর ৩৭
নং পৃষ্ঠা েথেক েনয়া হেয়েছ যা িহকময্ান ও অনয্ানয্েদর পৰ্িণত Integrated Principles of

Zoology গৰ্ন্থ হেত সংেশািধত রূপ এবং মানব েদেহর িচতৰ্িট The Developing Human,
৫ম সংস্করণ, ৭৩ পৃষ্ঠা হেত েনয়া হেয়েছ।)

িচতৰ্-২ : এই িচেতৰ্ েদখা যােচ্ছ
উক্ত ভৰ্ূণিট মােয়র গেভর্র সােথ
েলপেট রেয়েছ। (িচতৰ্িট The

Developing

Human,

৫ম

সংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হেত েনয়া
হেয়েছ।)

িচতৰ্-৩: এ িচেতৰ্ েদখা যােচ্ছ (B িচিহ্নত) ভৰ্ূণিট মাতৃগেভর্
েলপেট আেছ। এর বয়স মাতৰ্ ১৫ িদন। আয়তন-০.৬
িম.িম. (িচতৰ্িট The Developing Human, ৩য়
সংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হেত েনয়া হেয়েছ যা েলসন এন্ড
েলসেনর Histology গৰ্ন্থ েথেক সংকিলত হেয়েছ)
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তৃতীয় অেথর্র আেলােক আমরা উক্ত শে র “রক্তিপণ্ড” অথর্ গৰ্হণ করেল েদখেত
পাব েয, তার বািহয্ক অবস্থা ও তার সংরিক্ষত খাঁচা (আবরণ) রক্তিপেণ্ডর মতই
4
েদখায়। উক্ত অবস্থায় এখােন পৰ্চুর পিরমাণ রক্ত বতর্মান থােক। (৪থর্ িচতৰ্ দৰ্ষ্টবয্)
5

এতদসেত্তব্ও িতন সপ্তাহ পযর্ন্ত এই রক্ত সঞ্চািলত হয় না। সু তরাং, বলা যায়— এ
অবস্থা রক্তিপেণ্ডর মতই।
িচতৰ্-৪ : এই িচেতৰ্
ভৰ্ূণ

ও

তার

আবরণেক

তার

মেধয্ পৰ্চুর পিরমাণ
রক্ত বতর্মান থাকার
কারেণ

রক্তিপেণ্ডর

মতই

েদখােচ্ছ।

The

(িচতৰ্িট

Developing
Human,

৫ম

সংস্করণ, ৬৫ পৃষ্ঠা
হেত েনয়া হেয়েছ)

উক্ত “আলাকা” শে র িতনিট অেথর্র সােথই ভৰ্ূেণর িবিভন্ন স্তেরর গুণাবিল হুবহু িমেল যােচ্ছ।
ًَ ْ ُ
কুরআন শরীেফর আয়ােত উেল্লিখত ভৰ্ূেণর ২য় স্তর হল— “”ﻣﻀﻐﺔ
(মুদগাহ)।

ًَ ْ
 ُﻣﻀﻐﺔহল চিবর্ত দৰ্বয্। যিদ েকউ এক টুকরা চুইংগাম িনেয় দােত চবর্ণ করার পর
তােক ভৰ্ূেণর সােথ তুলনা কের তাহেল, উক্ত দৰ্েবয্র সােথ ভৰ্ূেণর হুবহু িমল েদখেত
6

পােব। (৫ ও ৬ নং িচতৰ্ দৰ্ষ্টবয্)
আজ িবজ্ঞানীরা মাইেকৰ্ােস্কাপসহ অতয্াধুিনক সরঞ্জামািদ বয্বহার এবং অক্লান্ত
পিরশৰ্ম কের এগুেলা আিবষ্কার কেরেছ কুরআন নািযল হওয়ার েদড় হাজার বছর পর।
তাহেল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর পেক্ষ এত িকছু জানা েকমন কের
সম্ভব যখন এ সেবর িকছু ই আিবষ্কৃত হয় িন?
4

কুরআন-হাদীেসর আেলােক মানব েদেহর পৰ্বৃ িদ্ধ, মুর ও অনয্ানয্, পৃষ্ঠা-৩৭ ও ৩৮।

5

মানবেদেহর পৰ্বৃ িদ্ধ, মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬৫।

6

মানবেদেহর পৰ্বৃ িদ্ধ, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮।
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িচতৰ্-৫ : এই িচতৰ্িট ২৮ িদন বয়েসর (মুদগাহ
স্তেরর) ভৰ্ূেণর িচতৰ্। উক্ত িচতৰ্িট দাঁত দব্ারা
চিবর্ত েলাবােনর মতই েদখােচ্ছ। (িচতৰ্িট The

Developing Human, ৫ম সংস্করণ, ৭২ পৃষ্ঠা
হেত েনয়া হেয়েছ)

িচতৰ্-৬ : এখােন চিবর্ত চুইংগাম ও ভৰ্ূেণর
িচতৰ্ উপস্থািপত হেয়েছ। আমরা উভেয়র মেধয্
সামঞ্জসয্ েদখেত পাই। উপেরর িচতৰ্ A েত
আমরা ভৰ্ূেণর গােয় দাঁেতর মত িচহ্ন এবং
িচতৰ্ B েত চিবর্ত েলাবান েদখেত পািচ্ছ।
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১৬৭৭ খৃষ্টাে

হাম ও িলউেয়নেহাক নামক দুই িবজ্ঞানী মাইেকৰ্ােস্কাপ িদেয়

মানু েষর বীেযর্র মেধয্ জীবেনর অিস্ততব্ (Spermatozoma) খুেঁ জ পান রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যু েগর এক সহসৰ্ািধক বছর পর। এ দুইজন িবজ্ঞানীই আেগ
ভুলকৰ্েম িবশব্াস কেরিছেলন েয, মানু েষর বীেযর্র মেধয্ উক্ত েকােষর রেয়েছ অিত
7
সামানয্ পৰ্িকৰ্য়া। নারীর িডমব্াণুেত আসার পর তা ধীের ধীের বৃ িদ্ধ েপেত থােক।

আর পৰ্েফসর েকইথ এল. মুর িবেশব্র একজন পৰ্িসদ্ধ ভৰ্ূণ-িবজ্ঞানী এবং

মানবেদেহর পৰ্বৃ িদ্ধ গৰ্েন্থর েলখক; তার সাড়া-জাগােনা এ বইিট িবেশব্র আটিট ভাষায়
ছাপা হেয়েছ। এটা িবজ্ঞােনর একিট গুরুতব্পূ ণর্ েরফােরন্স বই। বইিট আেমিরকার
িবিশষ্ট একিট গেবষণা েবাডর্ কতৃর্ক েকােনা একক েলখেকর েশৰ্ষ্ঠ বই িহেসেব সব্ীকৃিত
েপেয়েছ। েকইথ এল. মুর হেচ্ছন কানাডার টেরােন্টা িবশব্িবদয্ালেয়র শারীরিবদয্া ও
েকাষ িবভােগর পৰ্েফসর। িতিন েসখােন েমিডকয্াল িডপাটর্েমেন্টর অধীেন েমৗিলক
িবজ্ঞান (Basic science) িবভােগর সহকারী ডীন িহেসেব এবং আট বছর শারীরিবদয্া
িবভােগর িবভাগীয় পৰ্ধান িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরিছেলন। ১৯৮৪ সােল িতিন
কানাডায় শারীরিবদয্া িবভােগর উপর কৃিততব্পূ ণর্ সব্াক্ষর রাখার জনয্ কানাডার
শারীরিবদয্া েবােডর্র পক্ষ েথেক J.C.B. পুরস্কার েপেয়িছেলন। এছাড়া িতিন Canadian
and American Association of Anatomists এবং Council of the Union of
Biological Sciences -সহ বহু আন্তজর্ািতক সংস্থায় দািয়তব্ পালন কেরেছন।
১৯৮১ সােল েসৗিদ আরেবর দাম্মােম অনু িষ্ঠত সপ্তম েমিডকয্াল েসিমনাের িতিন
বেলন: “আমার জনয্ এটা অতয্ন্ত েসৗভােগয্র বয্াপার িছল েয, আিম মানব শরীেরর
পৰ্বৃ িদ্ধর বয্াপাের ভােলাভােব জানেত কুরআন শরীেফর সহায়তা িনতাম। আমার কােছ
এটা এখন স্পষ্ট েয, এ িবষয়গুেলা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ েথেক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর অবতীণর্ হেয়েছ। েকননা, এ সকল িবষেয়র পৰ্ায় সব
িকছু ই তার মৃতুয্র কেয়কশত বছর পর আিবষ্কৃত হেয়েছ। এটা পৰ্মাণ কের েয, মুহাম্মদ
8

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সতয্ নবী।”
7

মানবেদেহর পৰ্বৃ িদ্ধ, মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯।

8

This is the Truth তথা “এটাই সতয্” নামক িভিডও ডকুেমন্টাির েথেক সংগৃহীত। এই িভিডও
ডকুেমন্টািরসহ

পৰ্েফসর

েকইথ

guide.com/truth িভিজট করুন।

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড

মুেরর

মতামতসমূ হ

েদখার

জনয্

www.islam-

17

পৰ্থম অধয্ায় : ইসলােমর সতয্তার দলীল

এ সময় তােক পৰ্শ্ন করা হল: তাহেল িক এর অথর্ দাঁড়ায়— “কুরআন মাজীদ
আল্লাহ তা‘আলার বাণী?” িতিন জবাব িদেলন: “আিম এ কথা েমেন িনেত কুণ্ঠােবাধ
কির না।”
পৰ্েফসর মুর একিট কনফােরেন্স বেলিছেলন: “কুরআন ও হাদীেস মানবভৰ্ূেণর বৃ িদ্ধ
পৰ্িকৰ্য়ার সময়কার িবিভন্ন স্তরেক অতয্ন্ত সু ন্দরভােব িবিভন্ন পিরভাষা বয্বহার কের
আেলাচনা কেরেছ। এ পদ্ধিতগুেলা অতয্ন্ত চমত্কার ও িবস্তৃত অথর্ িনেদর্শ কের থােক,
যা আধুিনক শরীর িবজ্ঞােনর নতুন নতুন আিবষ্কােরর সােথ সংগিতপূ ণর্। িবগত চার
বছের সপ্তম শতা ীেত নািযলকৃত কুরআন ও হাদীেসর আেলােক মানবভৰ্ূণ িনেয়
গেবষণা কের িবস্ময়কর ফলাফল পাওয়া েগেছ। এিরস্টটল ভৰ্ূণিবদয্া জনক হওয়া
সেত্তব্ও িতিন িখৰ্ষ্টপূ বর্ চতুথর্ শতা ীেত মুরিগর িডেমর উপর গেবষণা চািলেয় েদেখন েয,
মুরিগর বাচ্চার সৃ িষ্ট পৰ্িকৰ্য়া সম্পন্ন হয় কেয়কিট স্তের। তেব, িতিন স্তরগুেলা সমব্েন্ধ
িবস্তািরত িকছু ই জানােত পােরন িন। ধের েনয়া যায় েয, কুরআন নািযেলর সময় ভৰ্ূেণর
এ স্তরগুেলা সমব্েন্ধ খুব কমই জানা িছল; যা সপ্তম শতা ীেত িবজ্ঞােনর েকান িকছু র
উপর িনভর্র কের জানার সু েযাগ িছল না। এখােন এেস শুধু একিট মাতৰ্ িনভর্রেযাগয্
ফলাফেল আসা যায় েয, এ সমস্ত জ্ঞান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ
এেসেছ একমাতৰ্ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ েথেক। কারণ, িতিন িছেলন িনরক্ষর তার
এগুেলা জানার কথা িছল না। এছাড়া অনয্ েকাথাও েথেক তার মত িনরক্ষর েলাকেক
েয েটৰ্িনং েদয়া হেব তাও িছল অসম্ভব।

9

খ. মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআন ও পাহাড়
একিট বই, নাম তার Earth (পৃিথবী)। বইিট পৃিথবীর বহু িবশব্িবদয্ালেয়র েমৗিলক
েরফােরন্স িহেসেব সব্ীকৃত। “পৰ্েফসর ফৰ্াঙ্ক েপৰ্স” বইিটর রচিয়তােদর অনয্তম। িতিন
িছেলন আেমিরকার সােবক েপৰ্িসেডন্ট িজিম কাটর্ােরর িবজ্ঞান-িবষয়ক উপেদষ্টা।
পরবতর্ীেত ১২ বছর িতিন িছেলন ওয়ািশংটেনর জাতীয় িবজ্ঞান অয্াকােডিম পৰ্ধােনর
10

দািয়েতব্। এই গৰ্েন্থ উেল্লখ করা হেয়েছ েয, পাহােড়র িনেচ িশকড় রেয়েছ।

9
10

আর

This is the Truth (িভিডও ডকুেমন্টাির)

Earth, Press and Siever, পৃ. ৪৩৫. আরও েদখুন, Earth Science, Tarbuck, and
Lutgens, পৃ. ১৫৭।
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িশকড়গুেলা মািটর অতয্ন্ত গভীর পযর্ন্ত িবস্তৃত। এই িশকড়গুেলা েদখেত অেনকটা
েপেরেকর মতই। (েদখুন: ৭, ৮, ৯ নং িচতৰ্)
এভােবই আল্লাহ তা‘আলা কুরআন শরীেফ পাহােড়র কথা বণর্না কেরেছন। আল্লাহ
বেলন:

ً َ َ َ ْ َ
ً َ َ ْ َ ْ َ َْ ََْ
﴾(٧) اﺠﻟﺒَﺎل أ ْوﺗﺎدا
ِ ( و٦) ﴿أﻟﻢ ﺠﻧﻌ ِﻞ اﻷرض ِﻣﻬﺎدا

অথর্াত্ “আিম িক জিমনেক িবছানা এবং পাহাড়েক েপেরেকর মত কির িন?” (আলকুরআন, সূ রা আন-নাবা: ৬-৭)
িচতৰ্-৭ : এখােন
িচেতৰ্ েদখা যােচ্ছ
মািটর
পাহােড়র

িনেচ
গভীর

িশকড় িবদয্মান।
(Earth, েপৰ্স ও
িসফার:৪১৩ পৃষ্ঠা)

িচতৰ্-৮: িচেতৰ্ পাহাড়েক েপেরেকর মত েদখা যােচ্ছ মািটর গভীের যার রেয়েছ েপৰ্ািথত িশকড়।
(Anatomy of the Earth, ২২০ পৃষ্ঠা)
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িচতৰ্-৯: মািটর িভতর গভীর িশকড় থাকার কারেণ পাহাড় িকভােব েপেরেকর মত রূপ িনেয়েছ িচতৰ্িট
তা বয্াখয্া করেছ। (Earth Science, Tarbuck and Lutgens)

আধুিনক ভূ-তত্তব্ িবজ্ঞান পৰ্মাণ কেরেছ েয, জিমেনর িনেচ পাহােড়র রেয়েছ গভীর
িশকড়। (৯ নং িচতৰ্ েদখুন) েস িশকড়গুেলা সমতল ভূিম েথেক পাহােড়র েয উচ্চতা
তার কেয়কগুণ পযর্ন্ত হেত পাের।

11

তাই, পাহােড়র গুণাবিল বণর্না করেত িগেয় “েপেরক” শ

বয্বহার করাই উত্তম।

কারণ, েপেরেকর পৰ্ায় সবটুকুই জিমেনর িভতর লুিকেয় থােক। িবজ্ঞােনর ইিতহাস
েথেক জানা যায় েয, পাহােড়র এ েপেরক সংকৰ্ান্ত তথয্গুেলা ১৮৬৫ সােল েজয্ািতিবর্দ
12

“সয্ার জজর্ আইির” র মাধয্েম সবর্পৰ্থম জানা েগেছ।

ভূ-পৃষ্ঠেক িস্থর রাখার িপছেন পাহােড়র উেল্লখেযাগয্ অবদান রেয়েছ। পাহাড় ভূ13
কম্পন েরােধ ভূিমকা রােখ। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ََْ
ْ َ ُ َّ َ ً
َ
ُ َ َ َْ َ ََ َْْ
ً ﻜ ْﻢ َوأَ ْﻏ َﻬ
﴾(١٥) ﺎرا َو ُﺳﺒُﻼ ﻟ َﻌﻠﻜ ْﻢ ﻳﻬﺘَ ُﺪون
﴿ َوأﻟﻰﻘ ِﻲﻓ اﻷر ِض روا ِ أن ﺗ ِﻤﻴﺪ ِﺑ

অথর্াত্ “আর িতিন পৃিথবীর উপর সু দৃঢ় পবর্ত স্থাপন কেরেছন েযন কখেনা তা

েতামােদরেক িনেয় েহেল দুেল না পেড় এবং নদী ও পথ ৈতির কেরেছন যােত েতামরা
সিঠক পথ পৰ্দিশর্ত হেত পার।” (আল-কুরআন, সূ রা আন-নাহল: ১৫)
সম্পৰ্িত েটকেটািনক েপ্লট (Tectonic plate) গেবষণায় পৰ্মািণত হেয়েছ েয,
পাহাড় পৃিথবীেক িস্থর রাখার বয্াপাের গুরুতব্পূ ণর্ ভূিমকা রােখ। এই ধারণাটা সম্পৰ্িত

11
12

The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, আল-নাজ্জার, পৃষ্ঠা-৫।
Earth, Press and Siever, p. 435. আরও েদখুন, The Geological Concept of
Mountains in the Qur’an, p. 5.

13

The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, p. 44-45.
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িবংশ শতা ীর ৬০-এর দশেক েটকেটািনক েপ্লেটর (Tectonic plate) উপর
গেবষণার আেগ জানা যায় িন।

14

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যু েগ
েকােনা বয্িক্তর পেক্ষ িক সম্ভব িছল পাহােড়র গঠন
সমব্েন্ধ জানার?! কারও পেক্ষ িক এটা কল্পনা করা
সম্ভব িছল েয, তােদর েচােখর সম্মু খস্থ সু দৃঢ় এ
পাহাড় মািটর গভীর পযর্ন্ত তার িশকড় িবস্তৃত কের
েরেখেছ? পাহােড়র গভীর িশকড় রেয়েছ তা
আজেকর িবজ্ঞানীরা পৰ্মাণ কেরেছ। আজেকর ভূতত্তব্ পৰ্মাণ কেরেছ েয, কুরআেন বিণর্ত উক্ত িবষয় সতয্।

গ. কুরআন ও পৃিথবীর সৃ িষ্ট
বতর্মান িবজ্ঞান পৃিথবীর বািহয্ক ও আভয্ন্তরীণ সৃ িষ্ট িনেয় স্পষ্ট কের বেলেছ েয, পৃিথবী
15

সু দীঘর্কাল েমঘাচ্ছন্ন েধাঁয়া িছল। তা িছল অিধক ঘনতব্িবিশষ্ট এবং উষ্ণ গয্ােসর সমিষ্ট।

এগুেলা পৃিথবী সৃ িষ্টর েমৗিলক উপাদানসমূ েহর মধয্কার একিট বেল আধুিনক িবজ্ঞান িনিশ্চত
কেরেছ। আধুিনক িবজ্ঞানীরা উক্ত েধাঁয়া েথেক সৃ ষ্ট নতুন নতুন তারকা েদখেত পান। (েদখুন
১০ ও ১১ নং িচতৰ্) রােতৰ্ েয তারকা েদখা যায় তা আেগ উক্ত েধাঁয়ার অংশ িছল। অথর্াত্
েধাঁয়া েথেকই এগুেলার উত্পিত্ত হেয়েছ। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ٌ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َّ ُ
﴾ﻲﻫ دﺧﺎن
ِ ﴿ﻋﻢ اﺳﺘﻮى ِإﻰﻟ اﻟﺴﻤﺎ ِء و
অথর্াত্ “অতঃপর িতিন আকােশর িদেক মেনােযাগ িদেলন যা িছল ধুমৰ্কুঞ্জ।” (আলকুরআন, সূ রা হামীম আস-সাজদাহ: ১১)
পৃিথবীর আকােশ সূ যর্, চন্দৰ্, তারকারািজ ও নক্ষতৰ্ েযগুেলােক আমরা েদিখ তার সবিকছু ই
েধাঁয়া েথেক ৈতির হেয়েছ। অতএব, আমােদর এ কথা বলেত িদব্ধা েনই েয, আকাশ ও

14
15

The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, p. 5.
The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe,
Weinberg, p. 94-105.
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পৃিথবীর সবিকছু ই পূ েবর্ একিট মাতৰ্ বস্তু িছল তারপর এগুেলােক সৃ িষ্ট করা হেয়েছ। উক্ত
েধাঁয়ার বাইের একিট অপরিট েথেক পৃথক হেয় েগেছ। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ َْ ََ ًْ َ َ َ َْ
َ َ َّ َّ
َ َ
﴾ات َواﻷ ْرض ﺎﻛﻏﺘَﺎ َرﻳﻘﺎ ﻓﻔﺘَﻘﻨﺎﻫ َﻤﺎ
ِ ﴿أوﻟﻢ ﻳﺮ ا ِ ﻳﻦ ﻛﻔ ُﺮوا أن اﻟﺴﻤﺎو
অথর্াত্ “অিবশব্াসীরা (কািফররা) িক িচন্তা কের না েয, আকাশ ও পৃিথবী একীভূত
িছল (মুখ বন্ধ িছল) অতঃপর আিম তােদরেক আলাদা কেরিছ?” (আল-কুরআন, সূ রা
আল-আিমব্য়া: ৩০)
িবশব্িবখয্াত ভূ-তত্তব্িবদ ও জামর্ািনর েজাহােনস-গুেটনবাগর্ িবশব্িবদয্ালেয়র ভূতত্তব্
িবভােগর িবভাগীয় পৰ্ধান আলেফৰ্ড েকৰ্ানার বেলন: “আমরা িচন্তা কির— মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট েকাথা েথেক এ সব িবষেয়র জ্ঞান এেসেছ?
আিম িনিশ্চত েয, পৃিথবী সৃ িষ্টর এ েমৗিলক িবষেয়র খবর জানা তার পেক্ষ িছল অসম্ভব।
েকননা, অল্প িকছু িদন আেগ অতয্াধুিনক পৰ্যু িক্ত বয্বহােরর মাধয্েমই িবজ্ঞানীরা এগুেলা
সমব্েন্ধ জানেত সক্ষম হেয়েছ।”

16

িতিন আরও বেলন: “েচৗদ্দ শ বছর আেগ েয মানু ষিট

পারমানিবক পদাথর্ সমব্েন্ধ জানত না তার পেক্ষ িনেজর িচন্তােক কােজ লািগেয় এ কথা
17
বলা সম্ভব নয় েয, আকাশ ও পৃিথবী মূ লত একই পদাথর্ েথেক সৃ িষ্ট হেয়েছ।”

িচতৰ্-১০ : িচেতৰ্ গয্াস ও ধু েলাবািল (Nebula)
েথেক উত্পািদত নতুন তারকা েদখা যােচ্ছ যা
আকাশ ও পৃিথবী সৃ িষ্টর উপাদান উক্ত েধাঁয়ার
অংশ। (The Space Atlas, Heather and Henbest,
পৃষ্ঠা-৫০)

16

This is the Truth তথা “এটাই সতয্” নামক িভিডও ডকুেমন্টাির েথেক সংগৃহীত। এই িভিডও
ডকুেমন্টািরসহ পৰ্েফসর আলেফৰ্ড েকৰ্ানােরর মতামতসমূ হ েদখার জনয্ www.islamguide.com/truth িভিজট করুন।

17

This is the Truth (িভিডও ডকুেমন্টাির)।
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িচতৰ্-১১ : েমেঘর েলক (The lagoon nebula); েসটা গয্াস ও ধু লাবািলর েমঘ। এর
বয্াস ৬০ আেলাকবষর্। উচ্চতাপ সম্পন্ন তারকার অিত েবগুনী রংেয়র রিশ্ম িবিকরেণর
ফেল এিট উেত্তিজত হয়। সম্পৰ্িত গেবষণায় তা পৰ্মািণত হেয়েছ। (Horizons,
Exploring The Universe, Seeds, plate 9, from Association of Universities for
Research In Astronomy, Inc )

ঘ. আল-কুরআন ও মানু েষর মগজ
আল্লাহ তা‘আলা কুরআন শরীেফ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সালােত
বাধা দানকারী একজন িনকৃষ্ট মুশিরক সমব্েন্ধ বেলন:
َ َ َ َ َ
َ ﺎﺠ
َّ ً َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
﴾(١٦) ﺎﻃﺌَ ٍﺔ
ِ ﺎﺻﻴ ٍﺔ ﺎﻛ ِذﺑ ٍﺔ ﺧ
ِ ِ﴿ﺎﻠﻛ ﻟ ِﻦﺌ ﻟﻢ ﻳﻨﺘ ِﻪ ﻟﻨﺴﻔﻌﺎ ﺑ
ِ ( ﻧ١٥) ﺎﺻﻴ ِﺔ
অথর্াত্ “...কক্ষেনা নয়। (খবরদার!) েস যিদ িবরত না হয় (রাসূ েলর সালােত বাধা
দান েথেক) তেব, আিম মস্তেকর সামেনর েকশগুচ্ছ ধের েহচড়াবই। িমথয্াচারী পাপী
েকশগুচ্ছ।” (আল-কুরআন, সূ রা আল-আলাক: ১৫-১৬)
َ
“ﺎﺻﻴَ ٍﺔ
ِ  ”ﻧশে র অথর্ হেচ্ছ মাথার কপাল। পৰ্শ্ন উত্থািপত হেত পাের, আল্লাহ
তা‘আলা আয়ােত কপােলর কথা পৰ্সেঙ্গ েকন বলেলন েয, েসই কপাল িমথয্াবাদী ও
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পাপী? েকন বয্িক্তেক সেমব্াধন কের বলেলন না েয, বয্িক্তিট িমথয্াবাদী ও পাপী? মাথার
কপাল, িমথয্া ও পােপর মেধয্ সম্পকর্ িক?
আমরা যিদ কপাল ও মাথার খুিলর িদেক তাকাই তাহেল েদখেত পাব েয, কপােলর
সামেনর িদেকই মগেজর অবস্থান। (১২ নং িচতৰ্ েদখুন) আসু ন! েদিখ শরীর-িবজ্ঞান
মাথার সামেনর িদেকর কাজকমর্ সমব্েন্ধ িক বেল? Essentials of Anatomy &
Physiology তথা “শারীরিবদয্ার েমৗিলক উপাদান” গৰ্েন্থর েলখক এই অংেশর কাজ
সমব্েন্ধ বেলন: “েকান িকছু করার জনয্ পিরকল্পনা, দূ রদৃ িষ্ট ও উত্সাহ-উদ্দীপনা ইতয্ািদ
কপােলর সামেনর এই স্থান েথেকই উত্পন্ন হয়। আর এখােনই বিহরাবরণ সমূ েহর
সিম্মলন ঘেটেছ।...”

18

েলখক আরও বেলন: “েকান িকছু করার পৰ্িত েপৰ্রণা দােন

কপােলর অবদান থাকার কারেণ িতিন িবশব্াস কেরন েয, মাথার কপাল কারও সােথ
19
শতৰ্ুতা করার েমইন পেয়ন্ট বা েকন্দৰ্িবন্দু।”

সু তরাং, মগেজর স্থানটাই পিরকল্পনা, েকানিকছু করেত েপৰ্রণাদান, ভাল ও খারাপ
কােজর িদেক ধািবত করা ইতয্ািদর জনয্ দায়ী। িমথয্া বা সতয্ বলার েক্ষেতৰ্ও তার
অবদান রেয়েছ। তাই, মানু ষ যখন িমথয্া বেল বা পাপকাজ কের তখন িমথয্া ও পাপ
কােজর জনয্ মাথার কপালেক দায়ী করাই েশৰ্য়। েযমনিটই আল্লাহ তা‘আলা উক্ত
َ َ َ َ َ
َ ﺎﺠ
َّ ً َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
আয়ােত উেল্লখ কেরেছন: ﴾(١٦) ﺎﻃﺌَ ٍﺔ
ِ ﺎﺻﻴ ٍﺔ ﺎﻛ ِذﺑ ٍﺔ ﺧ
ِ ِ﴿ﺎﻠﻛ ﻟ ِﻦﺌ ﻟﻢ ﻳﻨﺘ ِﻪ ﻟﻨﺴﻔﻌﺎ ﺑ
ِ ( ﻧ١٥) ﺎﺻﻴ ِﺔ
অথর্াত্ “...কক্ষেনা নয়। (খবরদার!) েস যিদ িবরত না হয় (রাসূ েলর সালােত বাধা
দান েথেক) তেব, আিম মস্তেকর সামেনর েকশগুচ্ছ ধের েহচড়াবই। িমথয্াচারী
পাপী(‘র) েকশগুচ্ছ।” (আল-কুরআন, সূ রা আল-আলাক: ১৫-১৬)

18

Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, p. 211. আরও েদখুন, The
Human Nervous System, Noback and others, p. 410-411.

19

Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, p. 211.
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িচতৰ্-১২ : িচেতৰ্ বাম িদেকর অেধর্কটাই মগজ। আর মগেজর সামেনই রেয়েছ কপাল।
(Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, p. 210.)

মাথার কপােলর এ সমস্ত কাজকেমর্র কথা, েকইথ এল. মুেরর কথানু সাের, িবগত
20

৬০ বছেরর মেধয্ জানা েগেছ।

ঙ. কুরআন ও নদী-সমুদৰ্
আধুিনক িবজ্ঞান পৰ্মাণ কেরেছ েয, েয সব স্থােন িভন্ন দুিট সমুদৰ্ একিতৰ্ত হেয়েছ
েস সমস্ত স্থােন দুিট সমুেদৰ্র মােঝ (অদৃ শয্) অন্তরাল রেয়েছ যা সমুদৰ্দব্েয়র িভতর
পাথর্কয্ সৃ িষ্ট কের এবং উভেয়র মােঝ িনজ িনজ গভীরতা, লবণাক্ততা ও ঘনতব্ বজায়
রাখেত সাহাযয্ কের।

21

উদাহরণসব্রূপ, ভূমধয্সাগর তােরক পাহাড় বা িজবৰ্াল্টার হেয়

আটলািন্টক মহাসাগেরর সােথ িমিলত হেয়েছ। আটলািন্টক মহাসাগেরর িভতের তা
কেয়কশত মাইল পযর্ন্ত বেয় েগেছ পৰ্ায় ১০০০ িমটার গভীরতাসহ। অথচ, তার িভতের
বতর্মান রেয়েছ িনজ িনজ উষ্ণতা, লবণাক্ততা ও ঘনতব্সহ অনয্ সব গুণাবিল। এর পুেরা
22
স্থােনই রেয়েছ ভূমধয্সাগেরর পািন। (১৩ নং িচতৰ্ েদখুন)
20

ই‘জাযু ল ইলমী িফন নািসয়াহ, মুর ও অনয্ানয্, পৃষ্ঠা-৪১

21

Principles of Oceanography, Davis, p. 92-93.

22

Principles of Oceanography, Davis, p. 93.
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িচতৰ্-১৩ : ভূ মধয্সাগেরর পািন তােরক পাহাড় (িজবৰ্াল্টার) হেয় আটলািন্টক মহাসাগের পৰ্েবশ
কেরেছ িনজ গুণাবিল তথা িনজসব্ উষ্ণতা, লবণাক্ততা ও ঘনতব্ সহ। এমনিট হেয়েছ উভেয়র
মধয্কার অন্তরােলর কারেণ। িচেতৰ্র তাপমাতৰ্া েসলিসয়াস িডিগৰ্েত। (Marine Geology,
Kuenen, p.43 সামানয্ উন্নিতসহ)

এ সব সমুেদৰ্ উত্তাল তরঙ্গমালা , পৰ্বল েসৰ্াত ও েজায়ার ভাটা থাকা সেত্তব্ও তােদর
পািন একিতৰ্ত হয় না এবং তােদর মধয্কার অন্তরালেক অিতকৰ্ম কের না।
আল্লাহ তা‘আলা এই অন্তরাল সমব্েন্ধ বেলন, পাশাপািশ বেয় যাওয়া দুই সমুদৰ্
তােদর মধয্কার অন্তরালেক অিতকৰ্ম কের না। েকারআন মাজীেদ এেসেছ:
َ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ
َ ْ َ َ ٌ َ َْ َ ََُْ
﴾(٢٠) ﺎن
ِ ﴿ﻣﺮج اﻛﺤﺮﻳ ِﻦ ﻳﻠﺘ ِﻘﻴ
ِ ( ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮزخ ﻻ ﻓﺒ ِﻐﻴ١٩) ﺎن
অথর্াত্ “িতিন পাশাপািশ দুই সমুদৰ্ পৰ্বািহত কেরেছন। উভেয়র মাঝখােন রেয়েছ

এক অন্তরাল। তারা তােক অিতকৰ্ম কের না।” (আল-কুরআন, সূ রা আর-রহমান: ১৯২০)
তেব, েকারআেন যখন িমিষ্ট ও লবণাক্ত পািনর বয্াপাের আেলাচনা করা হেয়েছ
তখন উভেয়র মধয্কার অন্তরােলর সােথ সােথ ‘পৰ্িতবন্ধক বাধা‘র কথা উেল্লখ করা
হেয়েছ। আল্লাহ বেলন:
َّ ُ
ْ َ ً َ َْ َ ُ ََْ َ َ َ َ ٌ َ ُ ٌ ْ َ َ َ ٌ َُ ٌ ْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ
ُ ْﺠ ًﺮا َﺤﻣ
ً ﺠ
﴾ ﻮرا
﴿ َوﻫ َﻮ ا ِ ي ﻣﺮج اﻛﺤﺮﻳ ِﻦ ﻫﺬا ﻋﺬب ﻓﺮات وﻫﺬا ِﻣﻠﺢ أﺟﺎج وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮزﺧﺎ و ِﺣ
অথর্াত্ “িতিনই সমান্তরােল দুই সমুদৰ্ পৰ্বািহত কেরেছন একিট িমিষ্ট, তৃষ্ণা িনবারক
এবং একিট েলানা, িবসব্াদ; উভেয়র মাঝখােন েরেখেছন একিট অন্তরায় ও দুেভর্দয্
আড়াল।” (আল-কুরআন, সূ রা আল-ফুরকান: ৫৩)
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েকউ পৰ্শ্ন করেত পােরন— “েকন আল্লাহ তা‘আলা িমিষ্ট ও লবণাক্ত পািনর মধয্কার
অবস্থা সমব্েন্ধ অন্তরােলর সােথ পদর্া তথা বাধার কথা উেল্লখ কেরেছন, িকন্তু দুই
সমুেদৰ্র মাঝখােনর অবস্থা সমব্েন্ধ অন্তরােলর সােথ বাধার কথা উেল্লখ কেরন িন?”
আধুিনক িবজ্ঞান পৰ্মাণ কেরেছ েয, নদী সমূ েহর একিতৰ্ত হওয়ার স্থান তথা
েমাহনায় েযখােন িমিষ্ট ও লবণাক্ত পািনর সিম্মলন ঘেট েসখানকার অবস্থা দুই সমুেদৰ্র
সিম্মলন স্থেলর অবস্থা েথেক পুেরাপুির িভন্ন হেয় থােক। পৰ্মািণত হেয়েছ েয,
েমাহনাস্থেল িমিষ্ট পািন ও লবণাক্ত পািনর ঘনেতব্ রেয়েছ আলাদা আলাদা ৈবিশষ্টয্; যা
তােদর দুিট স্তরেক িমেশ যাওয়া েথেক বাধা দান কের। আর এই পাথর্কয্স্থেলর

লবণাক্ততার মাতৰ্া বািক অংেশর িমিষ্ট ও লবণাক্ত পািনর ৈবিশষ্টয্ েথেক িভন্ন হয়।

23

(েদখুন ১৪ নং িচতৰ্)
িচতৰ্-১৪: উপেরর িচতৰ্িট েমাহনাস্থেলর লবণাক্ততার মাতৰ্া েদখােচ্ছ। (হাজার ভােগর এক ভাগ ‰
িহেসেব) আমরা এখান েথেক িমিষ্ট ও লবণাক্ত পািনর পাথর্কয্স্থল েদখেত পাই। (Introductory

Oceanography, Thurman, p. 301, সামানয্ পিরবতর্নসহ)

সাম্পৰ্িতক সমেয় এটা আিবষ্কৃত হেয়েছ অতয্াধুিনক তাপ, লবণ, ঘনতব্ ও
অিক্সেজন-মাপক যন্তৰ্ িদেয় পরীক্ষা চালােনার পর। েকােনা মানু েষর পেক্ষ সম্ভব নয় দুই
সমুেদৰ্র মধয্কার উক্ত বাধা বা পৰ্িতবন্ধকেক খািল েচােখ েদখা। েসগুেলা েদখেল
আমােদর কােছ মেন হেব সমুদৰ্ একিটই দু‘িট নয়। অনু রূপভােবই খািল েচােখ নদী ও
সমুেদৰ্র েমাহনােকও িমিষ্ট পািন, লবণাক্ত পািন ও পৰ্িতবন্ধক এই িতনভােগ ভাগ করা
অসম্ভব।

23

Oceanography, Gross, p. 244, এবং Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300301.
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চ. কুরআন, গভীর সমুদৰ্ ও আভয্ন্তরীণ উিমর্মালা
আল্লাহ রাবব্ু ল আলামীন মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআেন বেলন:
َ
ْ َ َ
ْ ٌ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ ٍّ ِّ ُ ْ َ
َُ ُ َ َْ
ﺤﺎب ﻇﻠ َﻤﺎت َﻧﻌ ُﻀ َﻬﺎ ﻓ ْﻮق َﻧﻌ ٍﺾ إِذا
ﺎت ِﻲﻓ ﺤﺑ ٍﺮ ﻟ ﻓﻐﺸﺎه ﻣﻮج ِﻣﻦ ﻓﻮﻗِ ِﻪ ﻣﻮج ِﻣﻦ ﻓﻮﻗِ ِﻪ ﺳ
ٍ ﴿أوﻛﻈﻠﻤ
ُ ْ ُ َ َ َ ً ُ ُ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
﴾(٤٠) ﻮر
ٍ أﺧﺮج ﻳﺪه ﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﺮاﻫﺎ وﻣﻦ ﻟﻢ ﺠﻳﻌ ِﻞ اﺑ ﻧﻮرا ﻓﻤﺎ ِﻣﻦ ﻧ
অথর্াত্ “অথবা তােদর কমর্ সমুেদৰ্র বুেক গভীর অন্ধকােরর নয্ায়, যােক উেদব্িলত
কের তরেঙ্গর উপর তরঙ্গ, তার উপের ঘন কােলা েমঘ আেছ। এেকর পর এক
অন্ধকার। যখন েস হাত েবর কের তখন তােক এেকবােরই েদখেত পাের না। আল্লাহ
যােক েজয্ািত েদন না তার েকােনাই েজয্ািত েনই। (আল-কুরআন, সূ রা আন-নু র: ৪০)
মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআেনর এই আয়ােত আল্লাহ তা‘আলা সমুদৰ্ ও মহাসাগেরর
মধয্কার অন্ধকােরর বণর্না িদেয়েছন। সমুেদৰ্র তলেদেশ েকান মানু ষ হাত েবর করেল
তার িকছু ই েদখেত পােব না। সমুদৰ্ ও মহাসাগের পৰ্ায় ২০০ িমটােরর িনেচ সাধারণত
েকান আেলাই থােক না। েসখােন থােক শুধুই অন্ধকার। (েদখুন ১৫ নং িচতৰ্) এ ছাড়া
১০০০ িমটােরর িনেচ েকান আেলার িচহ্ন পযর্ন্ত থােক না।

24

তেব, েকান মানু ষ

আধুিনক সরঞ্জামািদ ও সাবেমিরেনর সহায়তা ছাড়া পািনর ৪০ িমটােরর িনেচ েযেত
পাের না।

24

Oceans, Elder and Pernetta, p. 27.
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িচতৰ্-১৫: শতকরা ৩ েথেক ৩০ ভাগ সূ েযর্র আেলা সমুেদৰ্র উপিরভােগ পৰ্িতিবিমব্ত
হয়। তখন এেকর পর এক আেলার সাতিট রঙ শুষেত শুষেত সবুজ রঙ ছাড়া অনয্ানয্
রঙ পৰ্থম ২০০ িমটার গভীর পযর্ন্ত যায়। (মহাসাগর, পৃষ্ঠা-২৭)

িবজ্ঞানীরা আধুিনক পৰ্যু িক্ত ও সাবেমিরেনর সহায়তায় মহাসাগেরর গভীের
অন্ধকারেক পৰ্মাণ কেরেছন।
উপেরাক্ত আয়াত েথেক আমরা আেরকটা িবষয় বুঝেত পাির, েসটা হল— সাগর ও
মহাসাগেরর গভীরস্থ পািন েঢউ দব্ারা ঢাকা থােক তার উপেরও থােক অনয্ েঢউ। এটা
সতয্ েয, উক্ত িদব্তীয় পৰ্কার েঢউ হেচ্ছ সমুেদৰ্র উপিরভােগর েঢউ যা মানু ষ েদখেত
পায়। কারণ, কুরআন মাজীেদ বলা হেয়েছ িদব্তীয় েঢউেয়র উপর রেয়েছ েমঘ। তাহেল,
পৰ্থম েঢউেয়র িবষয়টা িক? সম্পৰ্িত িবজ্ঞানীরা গেবষণা কের েবর কেরেছন েয,
সমুেদৰ্র িভতের আরও েঢউ রেয়েছ; েযগুেলা “িবিভন্ন স্তেরর ঘনেতব্র িভন্নতার কারেণ
25
এর সৃ িষ্ট হয়।” (েদখুন, িচতৰ্-১৬)

25

Oceanography, Gross, p. 205.
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িচতৰ্-১৬: িচেতৰ্ দু ‘স্তেরর িভন্ন ঘনতব্ িবিশষ্ট পািনর আভয্ন্তরীণ েঢউ। একিট েবিশ ঘনতব্
িবিশষ্ট (িনেচ) এবং অপরিট একটু কম ঘনতব্ িবিশষ্ট (উপের)(মহাসাগর জ্ঞান, পৃষ্ঠা২০৪, Oceanography)

িভতেরর েঢউ সাগর ও মহাসাগেরর িনম্নেদেশর পািনেক েঢেক রােখ। কারণ,
িনম্নেদেশর পািনর ঘনতব্ উপরস্থ পািনর ঘনেতব্র েচেয় েবিশ। এবং উপেরর েঢউ েয
কাজ কের িনম্নেদেশর েঢউেয়র কাজ ও তাই। উপেরর েঢউেয়র মত িনম্নেদেশর েঢউ
ও আেশ পােশর স্থাপনা েভেঙ্গ েফলেত সক্ষম। তেব, পাথর্কয্ হেচ্ছ- উপেরর েঢউেয়র
মত িনম্নেদেশর েঢউ মানু েষর েচােখ ধরা পেড় না। এবং এটা শুধুমাতৰ্ তাপ ও
লবণাক্ততা পিরবতর্নকারী িবষেয়র বয্াপাের একিট িনিদর্ষ্ট স্থােন গেবষণার মাধয্েমই
জানা সম্ভব হেব।

26

ছ. কুরআন ও েমঘমালা
িবজ্ঞানীরা িবিভন্ন ধরেণর েমঘমালার উপর গেবষণা কেরেছন। তারা পৰ্মাণ
কেরেছন েয, বৃ িষ্টবাহী েমঘ িনিদর্ষ্ট পদ্ধিত ও পৰ্িকৰ্য়ায় গিঠত হয়। তা গিঠত হয় িনিদর্ষ্ট
পৰ্কােরর বাতাস ও েমঘ দব্ারা। এক পৰ্কার েমেঘর নাম “সাহাবুর রুকাম” তথা
“েমঘপুঞ্জ” “Cumulonimbus”। মহাকাশ িবজ্ঞানীরা উক্ত েমেঘর গঠন, বৃ িষ্ট, িশলা ও
26

Oceanography, Gross, p. 205.
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িবজিল িনেয় গেবষণা কেরেছন। তারা পৰ্মাণ কেরেছন েয, উক্ত েমঘপুঞ্জ বৃ িষ্ট ৈতিরর
জনয্ িনেম্নর পৰ্িকৰ্য়াসমূ হ সম্পন্ন কের থােক:
1) বাতাস কতৃক
র্ েমঘেক ধাক্কা েদয়া: েছাট েমঘখণ্ডেক বাতাস যখন ধাক্কা েদয় তখন
Cumulonimbus বা “বৃ িষ্টবাহী েমঘপুঞ্জ” িনিদর্ষ্ট স্থােন িগেয় ৈতির হেত শুরু
কের। (১৭ ও ১৮ নং িচতৰ্ েদখুন)

িচতৰ্-১৭: সয্ােটলাইট েথেক েনয়া ছিবেত েদখা যােচ্ছ েয, েমঘ B, C ও D এর িমলন স্থেলর িদেক
ঘূ ণর্ায়মান। তীর িচহ্নগুেলা বাতােসর গিতপথ িনেদর্শ করেছ। (The Use of Satellite Pictures

in Weather Analysis and Forecasting, Anderson and others, p.188.)
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িচতৰ্-১৮: েমেঘর েছাট েছাট টুকরা (স্তূপীকৃত েমঘমালা Cumulus) ছু টাছু িট করেছ েশষ
পৰ্ােন্তর বড় েমঘখেণ্ডর উেদ্দেশয্। (Clouds and storms. Ludlam, plate 7.4)

2) েমঘখেণ্ডর িমলন: েছাট েছাট েমঘখণ্ড একসােথ িমিলত হেয় বড় েমঘমালায় পিরণত
27
হয়। (েদখুন ১৮ ও ১৯ নং িচতৰ্)

27

েদখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 268-269, এবং Elements of

Meteorology, Miller and Thompson, p. 141.
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িচতৰ্-১৯: (A) িবিচ্ছন্ন েছাট েছাট েমঘমালা একিতৰ্ত হেয় বড় েমেঘ পিরণত হওয়ার অেপক্ষায়
রেয়েছ। (B) েছাট েছাট েমঘ কণাগুেলা একিতৰ্ত হেয় বড় েমঘমালায় পিরণত হেয়েছ। পািনর
েফাটা (*) িচিহ্নত। (The Atmosphere, Anthes and others, p. 269)

3) স্তূপ কের রাখা: যখন েছাট েছাট েমঘখণ্ড একেতৰ্ িমিলত হয় তখন তা উঁচু হেয়
যায় এবং উড্ডয়মান বাতােসর গিত পাশব্র্বতর্ী স্থােনর তুলনায় েমেঘর মূ ল েকেন্দৰ্র
িনকেট বৃ িদ্ধ েপেয় অতয্ন্ত শিক্তশালী হয়। এই উড্ডয়মান বাতােসর গিত েমেঘর
আকার বৃ িদ্ধ কের েমঘেক স্তূপীকৃত করেত সাহাযয্ কের। (েদখুন-১৯.B, ২০ ও
২১নং িচতৰ্) এই েমেঘর কৰ্মাগত বৃ িদ্ধর ফেল েমঘিট বায়ু মণ্ডেলর অিধকতর ঠাণ্ডা
স্থােনর িদেক িবস্তৃিত লাভ কের
েসখােন পািনর েফাটা ও বরেফর
সৃ িষ্ট কের এবং তা আেস্ত আেস্ত বড়
হেত থােক। এরপর যখনই এগুেলা
অিধক ওজন িবিশষ্ট হেয় যায় তখন
বাতাস আর তােক িনয়ন্তৰ্ণ করেত
পাের না। ফেল, েমঘমালা েথেক তা
বৃ িষ্ট ও িশলা িহেসেব বিষর্ত হয়।

28

28

েদখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 269, এবং Elements of

Meteorology, Miller and Thompson, pp. 141-142.
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িচতৰ্-২০: েছাট েছাট েমঘখণ্ড একিতৰ্ত হেয় গিঠত
“বৃ িষ্টবাহী cumulonimbus েমঘপুঞ্জ” েথেক বৃ িষ্ট বষর্ণ
হেচ্ছ। (Weather and Climate, Bodin, p.123)

আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ
ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ً َ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َّ ُ ً َ َ
َ َّ ﴿أَﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ أَ َّن
اﺑ ﻳُ ْﺰ ِ ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻋﻢ ﻳﺆﻟﻒ ﺑﻴﻨﻪ ﻋﻢ ﺠﻳﻌﻠﻪ رﺎﻛﻣﺎ ﻓ
﴾ ِ ِ ﺮﺘى اﻟ َﻮدق ﺨﻳ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ِﺧﻼ
অথর্াত্ “তুিম িক েদখ না েয, আল্লাহ তা‘আলা েমঘমালােক সঞ্চািলত কেরন?
তারপর তােক পুঞ্জীভূত কেরন, এরপর তােক স্তের স্তের রােখন? অতঃপর তুিম েদখ
েয, তার মধয্ েথেক বািরধারা বিষর্ত হয়।” (আল-কুরআন, সূ রা আন-নূ র: ৪৩)
মহাকাশ িবজ্ঞানীরা অিত সম্পৰ্িত কিম্পউটার, িবমান, সয্ােটলাইট সহ বায়ু র চাপ,
আদৰ্র্তা পিরবতর্ন পৰ্ভৃিত িনেয় গেবষণার যন্তৰ্পািতসহ অতয্াধুিনক যন্তৰ্পািত বয্বহার
কের েমেঘর সৃ িষ্ট, গঠন পৰ্ণালী ও তার কাজ-কমর্ সমব্েন্ধ েজেনেছন।

29

েমঘ ও বৃ িষ্ট িনেয় আেলাচনা করার পর কুরআন বরফ ও িবদুয্ত্ সমব্েন্ধ আেলাচনা
কেরেছ। আল্লাহ বেলন:
َ ُ َ ُ ََ ْ َ ْ َ ُُ ْ ََ ُ ََ ْ َ
َ ْ
َ َّ َ ُ ِّ َ ُ َ
ُ
َُ ََ ْ َ
ﺮﺼﻓﻪ ﻗﻦ ﻣﻦ ﻳﺸ
ﺎء ﻳَﻜﺎد َﺳﻨﺎ
ٍ ﴿وﻳﺰﻨل ِﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎ ِء ِﻣﻦ ِﺟﺒ
ِ ﺎل ِﻓﻴﻬﺎ ِﻣﻦ ﺑﺮ ٍد ﻓﻴ ِﺼﻴﺐ ﺑِ ِﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻳ
َْ ُ َ َْ َْ
َ ْﺎﻷﺑ
﴾(٤٣) ﺎر
ﺼ
ِﺑﺮ ِﻗ ِﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﺑ
ِ
অথর্াত্ “আর িতিন আকাশিস্থত িশলাস্তূপ েথেক িশলা বষর্ণ কেরন। এবং তা দব্ারা

যােক ইচ্ছা আঘাত কেরন এবং যার কাছ েথেক ইচ্ছা সিরেয় েদন। তার িবদুয্ত্ঝলক
েযন তার দৃ িষ্টশিক্তেক িবলীন কের িদেত চায়।” (আল-কুরআন, সূ রা আন-নু র: ৪৩)
মহাকাশ িবজ্ঞানীরা েদেখেছন েয, cumulonimbus তথা বৃ িষ্টবাহী েমঘপুঞ্জ, যা
েথেক িশলা-বৃ িষ্ট বিষর্ত হয়— তার উচ্চতা ২৫০০০ েথেক ৩০০০০ ফুট (৪.৭ েথেক
৫.৭ মাইল) পযর্ন্ত হেয় থােক।

30

তােক পাহােড়র মতই েদখায় েযমনিট আল্লাহ
َ ْ
َ َّ َ ُ ِّ َ ُ َ
তা‘আলা কুরআন শরীেফ বণর্না কেরেছন। আল্লাহ বেলন: ﴾ﺎل
ٍ ﴿وﻳﺰﻨل ِﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎ ِء ِﻣﻦ ِﺟﺒ

অথর্াত্ “আর িতিন আকাশিস্থত পাহাড় (িশলাস্তূপ) েথেক িশলা বষর্ণ কেরন।” (েদখুন

িচতৰ্-২১)

29

ই'জাজুল কুরআিনল কারীম িফ ওয়াসিফ আনওয়া‘ইর িরয়ািহ ওয়াস সাহািব ওয়াল মাতব্ার, ময্ািক ও
অনয্ানয্, পৃষ্ঠা-৫৫।

30

Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141.
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িচতৰ্-২১ : Cumulonimbus Cloud বা বৃ িষ্টবাহী েমঘ। (A Colour Guide to Clouds, Scorer
and Wexler, p. 23)

َ
এই আয়াত িনেয় পৰ্শ্ন হেত পাের— আয়ােত বরেফর িদেক িনেদর্শ কের “” َﺳﻨﺎ ﺑَ ْﺮ ِﻗ ِﻪ
(তার িবদুয্ত্ঝলক) বলা হল েকন? তাহেল িক তার অথর্ দাঁড়ায় েয, িশলাই িবদুয্ত্ঝলক
সৃ িষ্টেত পৰ্ধান ভূিমকা রােখ? আসু ন! আমরা েদিখ Meteorology Today গৰ্ন্থ এ
সমব্েন্ধ িক বেল। উক্ত গৰ্েন্থ বলা হেয়েছ— বরফ পড়ার দব্ারা েমেঘ ৈবদুয্িতক চােজর্র
সৃ িষ্ট হয়। পািন েফাটার সােথ বরেফর সামানয্
সংস্পশর্

েপেয়ই

জমাট

েবেধ

তােত

েগাপন

তাপমাতৰ্ার সৃ িষ্ট হয়। আর বরফ টুকরার কারেণ উক্ত
বরফ পৃেষ্ঠ সমুদৰ্ পৃেষ্ঠর েচেয় েবিশ তাপমাতৰ্ার সৃ িষ্ট
হয়। এ ছাড়া এখােন আেরকটা আশ্চযর্জনক পৰ্িকৰ্য়া
সংঘিটত হয়; তাহেলা— এখােন িবদুয্ত্ অিধক ঠাণ্ডা
েথেক অিধক গরেম পিরণত হেয় েনেগিটভ চােজর্র
সৃ িষ্ট কের। এমনভােব ঠাণ্ডা পািনর েফাটার সােথ
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বরেফর সংস্পেশর্র পর এর েছাট েছাট কণাগুেলা পিজিটভ চাজর্ হেয় ঊধব্র্গামী
বাতােসর মাধয্েম েমেঘর উপের চেল যায় এবং অনয্ িশলাগুেলা েনেগিটভ চাজর্ হেয়
েমেঘর িনেচর িদেক চেল আেস। এখােন েমেঘর িনেচর অংেশও েনেগিটভ চাজর্ হয়।
31
আর এই েনেগিটভ চাজর্ই িবদুয্ত্ হেয় পৰ্জব্িলত হয়। সারকথা হল- িশলাই িবদুয্ত্

সৃ িষ্টর পৰ্ধান উপকরণ।
অিত সম্পৰ্িত িবজ্ঞানীরা িবদুয্ত্ঝলক সমব্েন্ধ এ সমস্ত তথয্ আিবষ্কার কেরেছন। পৰ্ায়
১৬০০ খৃষ্টা

পযর্ন্ত দাশর্িনক এিরস্টটেলর তত্তব্ই সারা পৃিথবীেত পৰ্ভাব িবস্তার কের

েরেখিছল। িতিন বেলিছেলন: বায়ু মণ্ডল দু‘িট িনঃশব্ােসর সিম্মলেনর ফলাফল: আদৰ্র্ ও
শুকেনা। িতিন আরও বেলেছন: বজৰ্ধব্িন হল শুকনা িনঃশব্ােসর সােথ অতয্াচারী েমেঘর
সংঘেষর্র ফল। আর িবদুয্ত্ঝলক হল ভীিতকর আগুেনর মত কের শুকনা িনঃশব্াসেক
32
পুেড় যাওয়া। এগুেলা মহাকাশ সংকৰ্ান্ত তথয্ািদর মধয্কার িকছু তথয্; যা ১৪০০ বছর

আেগ কুরআন নািযেলর সমেয় পৰ্ভাব িবস্তার কেরিছল।

জ. কুরআেনর ৈবজ্ঞািনক মু‘িজযা: িবজ্ঞানীেদর মতামত
কুরআন শরীেফর ৈবজ্ঞািনক মু‘িজযা বা িমরাকল সমব্েন্ধ িবজ্ঞানীেদর িকছু বক্তবয্
িনেম্ন তুেল ধরা হল। এগুেলা This is the Truth নামক িভিডও ডকুেমন্টাির েথেক
সংকিলত হেয়েছ। এই িভিডওেত আপিন ওই সমস্ত িবজ্ঞানীেদর িনেম্নাক্ত মন্তবয্সমূ েহর
েদখেত ও শুনেত পারেবন। (অনলাইেন এই িভিডওেটপিটর কিপ েপেত বা অনলাইেন
তা েদখেত চাইেল www.islam-guide.com/truth বৰ্াউজ করেত পােরন।)
1) ড. িট. িভ. এন. পারসাউড: িতিন মািনেটাবা িবশব্িবদয্ালয়, উইিনেপগ, মািনেটাবা,
কানাডা- এর এনাটিন বা শারীরিবদয্া, িশশু সব্াস্থয্, মিহলা েরাগ, পৰ্সূ িত ও েযৗনেরাগ
িবভােগর অধয্াপক। িতিন ওখােন এনাটিম িবভােগর িবভাগীয় পৰ্ধােনর দািয়তব্ পালন
কেরেছন ১৬ বছর। এ েসক্টের অতয্ন্ত পিরিচত বয্িক্ততব্, িতিন ২২ িট বইেয়র েলখক ও
সম্পাদনা কেরেছন। এছাড়া তার ১৮১ িট গেবষণা পৰ্বন্ধ পৰ্কািশত হেয়েছ। ১৯৯১
31

Meteorology Today, Ahrens, p. 437.

32

The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica, vol. 3, Ross and
others, pp. 369a-369b.
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সােল িতিন কানাডার এনাটিম বা শারীরিবদয্া েবােডর্র পক্ষ েথেক পৰ্দত্ত J.C.B. নামক
িবখয্াত পুরস্কার েপেয়িছেলন।
যখন তােক িজজ্ঞাসা করা হল— তার িনেজর গেবষণায় পৰ্মািণত কুরআন শরীেফর
ৈবজ্ঞািনক মু‘িজযা বা িমরাকল সমব্েন্ধ, তখন িতিন বলেলন: “আমার কােছ এটা
পৰ্মািণত হেয়েছ েয, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িছেলন একজন অিত
সাধারণ পৰ্কৃিতর মানু ষ। িতিন পড়েত বা িলখেত জানেতন না এবং এ কথা সবর্জন
সব্ীকৃত েয, িতিন িছেলন িনরক্ষর। আর আমরা কথা বলিছ বােরা শ বছর (মূ লত
বতর্মান সময় েথেক েচৗদ্দ শ বছর) আেগর কথা। েচৗদ্দিট শতা ী েপিরেয় েগেছ।
আমরা এমন একজন িনরক্ষর েলােকর সামেন রেয়িছ িযিন গভীর ও িবস্তািরত
জ্ঞানসমৃদ্ধ এমন সব কথা বলেছন যা আধুিনক িবজ্ঞােনর সােথ পুেরাপুির িমেল যােচ্ছ।
তা আসেলই িবস্মেয়র বয্াপার। আিম বয্িক্তগতভােব এটােক আকিস্মকতা বেল েমেন
িনেত পাির না। েকমন কের কের আকিস্মকতা হেত পাের? ওখােন (কুরআেন) পৰ্চুর
িবষয় আেছ যা িবজ্ঞােনর সােথ অতয্ন্ত সামঞ্জসয্পূ ণর্। আিম ড. মুেরর মতই বিল েয,
আমার এগুেলােক সতয্ বেল েমেন িনেত িদব্ধা েনই েয, এগুেলা সৰ্ষ্টার পক্ষ েথেকই
অবতীণর্ হেয়েছ। িতিনই এ িবষয়গুেলােক জািনেয় িদেয়েছন।”
ড. পারসাউড তার েলখা িবিভন্ন গৰ্েন্থ কুরআেনর েবশ িকছু আয়াত ও হাদীেসর
উদ্ধৃিত িদেয়েছন। এ ছাড়া িবিভন্ন কনফােরেন্সও তা উেল্লখ কেরেছন।
2) ড. েজা েলই িসম্পসন: িতিন আেমিরকার বায়েলার িবশব্িবদয্ালয়, েহাস্টন, েটক্সাস
এর েমিডকয্াল িবভােগর অধীেন পৰ্সূ িত, মিহলা েরাগ ও জীনতত্তব্ িবভােগর সােবক
অধয্াপক ও িবভাগীয় েচয়ারময্ান এবং েটিনিস িবশব্িবদয্ালয়, েমমিফস, েটিনিস,
যু ক্তরােষ্টৰ্র পৰ্সূ িত ও মিহলা েরাগ িবভােগর িবভাগীয় পৰ্ধােনর দািয়তব্ পালন
কেরিছেলন। এছাড়া িতিন “আেমিরকান ফািটর্িলিট েসাসাইিট” র পৰ্ধান িছেলন।
ড. েজা েলই িসম্পসন অেনকগুেলা পুরস্কার অজর্ন কেরেছন তন্মেধয্ ১৯৯২ সােল
“পৰ্সূ িত ও মিহলা েরাগ িবেশষজ্ঞ িশক্ষক সংস্থা” কতৃর্ক পৰ্দত্ত পুরস্কার উেল্লখেযাগয্।
িতিন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর দু‘িট হাদীেসর উপর গেবষণা
চািলেয়েছন। হাদীস দুিট হল:—
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ক. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:

ُ َ َ َ َّ
َ ﻛ ْﻢ ُﺠﻳْ َﻤ ُﻊ ﻲﻓ َﻧ ْﻄﻦ أُ ِّﻣﻪ أَ ْر َﺑﻌ
« ﻦﻴ ﻳَ ْﻮ ًﻣﺎ
» ِإن أﺣﺪ
ِ ِ ِ
ِ
33

অথর্াত্ “েতামােদর পৰ্েতয্কেক তার মােয়র েপেট চিল্লশ িদন েরেখ েদয়া হয়।”

খ. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ً َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُّ َّ َ َ
ﺮﺼﻫﺎ َو ِﺟ َﺘﻫﺎ
ﺎن وأرﺑﻌﻮن ﻠﺔ ﻧﻌﺚ اﺑ إِ ﻬﺎ ﻣﻠﺎﻜ ﻓﺼﻮرﻫﺎ وﺧﻠﻖ ﺳﻤﻌﻬﺎ وﺑ
ِ » إِذا ﻣﺮ ﺑِﺎﺠﻄﻔ ِﺔ ﺛِﻨﺘ
َ َ
َ ﺤﻟ ْ َﻤ َﻬﺎ َوﻋ َﻈ
« ﺎﻣ َﻬﺎ
و
ِ
অথর্াত্ “যখন বীেযর্র বয়স ৪২ রাত অিতবািহত হয় আল্লাহ তা‘আলা তার কােছ
একজন েফেরশতা পািঠেয় েদন। িতিন তার আকৃিত, শৰ্বণশিক্ত, দৃ িষ্টশিক্ত, চামড়া,
েগাশত ও হািড্ড ৈতির কের েদন।”

34

তার গেবষণায় পৰ্মািণত হয় েয, মাতৃগেভর্র পৰ্থম ৪০ িদেন ভৰ্ূণ একিট িবেশষ
সময় অিতকৰ্ম কের। িতিন এ হাদীস দুিটর সতয্তা ও যথাথর্তা পৰ্মািণত হওয়ার দব্ারা
পৰ্ভাবািনব্ত হন। িতিন একিট কনফােরেন্স এ হাদীস উেল্লখ কের বেলন: মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর এই হািদস দু‘িট আমােক ভৰ্ূেণর পৰ্থম চিল্লশ িদেনর
সময়সূ িচ জানেত সাহাযয্ কেরেছ। আজেক সকােল একই কথা উচ্চারণ কেরেছন
আমােদর আরও দু‘জন বক্তা। এটা যখন েলখা হেয়েছ তখন তা িবজ্ঞােনর গেবষণার
িভিত্তেতই েলখা হেয়েছ— এটা ধারণা করা অমূ লক। ... কারণ, জীনতত্তব্ ও ধেমর্র মেধয্
েকান ৈবপরীতয্ েনই। এ ছাড়াও ধমর্-িবজ্ঞােনর িবিভন্ন গুরুতব্পূ ণর্ পেয়েন্ট সিঠক পথ
পৰ্দশর্ন করেত সক্ষম। কুরআন শরীেফ বহু তথয্ আেছ েসগুেলা িবগত কেয়ক শতা ী
যাবত েঘাষণা ও পৰ্মাণ কের আসেছ েয, কুরআন শরীফ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ েথেক
অবতীণর্ গৰ্ন্থ।”
3) ড. ই. মাশর্াল জনসন: িতিন দীঘর্ ২২ বছর যাবত আেমিরকার থমাস েজফাসর্ন
িবশব্িবদয্ালয়, িফলােডলিফয়া, েপনিসলভািনয়া, যু ক্তরাষ্টৰ্ এর এনাটিম (শারীরিবদয্া) ও
উচ্চতর বােয়ালিজ (জীবিবজ্ঞান) িবভােগর অধয্াপক ও িবভাগীয় পৰ্ধােনর দািয়তব্ পালন
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হাদীসিট সহীহ বুখারী, #৩২০৮ এবং সহীহ মুসিলম, #২৬৪৩ এ বিণর্ত।

িব.দৰ্.: পাদটীকায় বয্বহৃত ‘#’ িচহ্নিট হাদীস এর নামব্ারেক িচিহ্নত কের। হাদীস হেলা মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যা বেলেছন, কেরেছন বা অনু েমাদন কেরেছন, তাঁর সঙ্গীসাহাবীগণ কতৃর্ক তার একিট িনভর্রেযাগয্ বণর্না।
34

সহীহ মুসিলম, #২৬৪৫ এ বিণর্ত।
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কেরেছন। এছাড়া িতিন Daniel Baugh institute এবং Teratology Society এর
পৰ্ধান িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরিছেলন।
ড. জনসেনর রেয়েছ দুই শতািধক পৰ্কাশনা। ১৯৮১ সােল েসৗিদ আরেবর দাম্মােম
অনু িষ্ঠত েমিডকয্াল কনফােরন্স চলাকালীন সমেয় ডক্টর জনসন তার গেবষণা জমাদােনর সময় বেলিছেলন: “সংেক্ষেপ আল-কুরআন ভৰ্ূেণর শুধু বািহয্ক িদেকর উপেরই
আেলাচনা কের িন, বরং আভয্ন্তরীণ স্তরগুেলা িনেয়ও আেলাচনা কেরেছ। আভয্ন্তরীণ
েয স্তরসমূ হ বণর্না কেরেছ তন্মেধয্ তার সৃ িষ্ট পৰ্িকৰ্য়া, বৃ িদ্ধপৰ্াপ্ত হওয়া উেল্লখেযাগয্
েমৗিলক িবষয় যা আধুিনককােলর িবজ্ঞান দব্ারা পৰ্মািণত হেয়েছ।”
িতিন আরও বেলন: “আিম িনেজ িবজ্ঞানী হওয়ার কারেণ আিম আমার সামেনর
িবষয়গুেলা িনেয় নাড়াচাড়া করেত পাির। ফেল, ভৰ্ূণ-িবজ্ঞান, উচ্চতর জীবিবজ্ঞান ও
কুরআন েথেক অনু িদত শ গুেলার অথর্ বুঝার েচষ্টা করেত পাির। আিম আেগই
উদাহরণ িদেয়িছ যিদ আমার পেক্ষ সম্ভব হত আিম বতর্মােন যা জািন ততটুকু জ্ঞান
িনেয় আেগকার ওই যু েগ েযেত পারতাম (আিম হতাম সবেচেয় জ্ঞানী বয্িক্ত) এবং
আমার েযাগয্তা থাকত েকানিকছু েক ভালভােব উপস্থাপনা করার, তবুও আিম কুরআন
েযভােব বণর্না কেরেছ তদৰ্ূপ েকান িবষেয়র িচতৰ্ ফুিটেয় তুলেত অপারগ হতাম। আিম
এ িচন্তােক পৰ্তয্াখয্ান করার েকান যু িক্ত খুঁেজ পাই না েয, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম েযেকােনা স্থান েথেক এ তথয্গুেলা েপেয়েছন। েসজনয্ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) যা িলখেত েপেরেছন35 তােত সৰ্ষ্টার কারসািজ আেছ এ ধারণােত

আিম েকান ৈবপরীতয্ েদিখ না।”
4) ডক্টর উইিলয়াম ডিব্লউ েহ : িতিন একজন িবখয্াত সমুদৰ্-িবজ্ঞানী এবং কেলারােডা
িবশব্িবদয্ালয়, েবাল্ডার, কেলারােডা, যু ক্তরাষ্টৰ্ -এর ভূ-তত্তব্ িবভােগর অধয্াপক। এর
আেগ িতিন েমিরেনর রেজিন্টয়াল স্কুেলর িডন এবং মায়ািম িবশব্িবদয্ালয়, মায়ািম,
েফ্লািরডা, যু ক্তরাষ্টৰ্ -এর বায়ু মণ্ডল িবজ্ঞান িবভােগর ডীন িছেলন। সমুদৰ্-সংকৰ্ান্ত
কুরআেন উেল্লিখত িবষেয়র েযগুেলা আধুিনক িবজ্ঞান কতৃর্ক সতয্ বেল পৰ্মািণত হেয়েছ
তা িনেয় আেলাচনা করার পর িতিন বেলন: “এটা অতয্ন্ত আশ্চেযর্র িবষয় েয, এ
ধরেনর িবষয় পৰ্াচীন গৰ্ন্থ কুরআন শরীেফ রেয়েছ। অথচ, ইেতাপূ েবর্ এর উত্স সমব্েন্ধ
35

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িছেলন িনরক্ষর। িতিন েলখা বা পড়া িকছু ই জানেতন না।
বরং, সাহাবীেদর িদেয় তা েলখােতন এবং তােদরেক িনেদর্শ পৰ্দান করেতন।

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড

পৰ্থম অধয্ায় : ইসলােমর সতয্তার দলীল

39

আমার জানার সু েযাগ হয় িন। আরও উেত্তজনা সৃ িষ্টকারী কথা হল এই তথয্গুেলা
এখােন আেছ। আর এ গেবষণা এবং আিবষ্কারও তার িকছু বােকয্র মমর্াথর্ জানার
দব্ারাই সম্ভব হেয়েছ।” ড. উইিলয়াম েহ েক পৰ্শ্ন করা হল— কুরআেনর উত্স তাহেল
িক হেত পাের? িতিন বেলন: “আচ্ছা; আিম মেন কির অবশয্ই তা সৰ্ষ্টার পক্ষ েথেক
অবতীণর্ গৰ্ন্থ।”
5) ড. েজরাল্ড িস. িজওিরঙ্গার: িতিন একজন বক্তা ও জজর্ টাউন িবশব্িবদয্ালয়,
ওয়ািশংটন, আেমিরকা এর েমিডকয্াল অনু ষেদর অধীেন েসল বােয়ালিজ িবভােগর
ভৰ্ূণ-িচিকত্সািবদয্ার সহেযাগী অধয্াপক িছেলন। েসৗিদ আরেবর িরয়ােদ অনু িষ্ঠত অষ্টম
েমিডকয্াল কনফােরেন্স গেবষণা েপপার জমাদানকােল িতিন বেলিছেলন: “কুরআেনর
িকছু আয়াত বয্াপকভােব বীেযর্র সংিমশৰ্ণকাল েথেক শুরু কের অঙ্গ-পৰ্তয্ঙ্গ সৃ িষ্ট হওয়া
পযর্ন্ত মানব ভৰ্ূেণর সমস্ত বয্াপাের আেলাচনা কেরেছ। এর আেগ গৰ্ন্থ, পিরভাষা ও
গুণাবিলর িদক েথেক মানব ভৰ্ূেণর বৃ িদ্ধ পৰ্াপ্ত হওয়া ইতয্ািদ িবষেয় এত স্পষ্ট ও পূ ণর্াঙ্গ
আেলাচনা আর েকাথাও পাওয়া যায় িন। তেব তা েবিশরভাগ েক্ষেতৰ্ই মানু েষর সন্তান
ও ভৰ্ূণ বৃ িদ্ধর স্তরসমূ হ িবিভন্ন পুরাতন তািত্তব্ক গৰ্েন্থ েবশ কেয়ক শতা ী আেগই যা
িলিখত িছল— তারও অগৰ্গামী হেয়েছ।”
6) ড. ইেয়ািশহাইড েকাযাই: িতিন জাপােনর েটািকও িবশব্িবদয্ালয়, হেঙ্গা, েটািকও এর
অধয্াপক এবং জাতীয় মহাকাশ িনয়ন্তৰ্ণ েকন্দৰ্, িমটাকা, েটািকও, জাপান -এর পৰ্ধান
িছেলন। িতিন বেলন: “আমার কােছ অতয্ন্ত আশ্চেযর্র িবষয় িছল— আিম মহাকােশর
িবিভন্ন পৰ্মািণত সতয্ তথয্ািদ কুরআন শরীেফ েপেয়িছ। আধুিনক মহাকাশ িবজ্ঞানীরা
পৃিথবীর খুব কম িবষয়ই আিবষ্কার করেত েপেরেছ। আমরা আমােদর পিরকল্পনা ও
অক্লান্ত েচষ্টােক কােজ লািগেয় পৃিথবীর খুব কমই জানেত েপেরিছ। কারণ, আমরা
েটিলেস্কাপ ও আধুিনক যন্তৰ্ািদ বয্বহার কের পুেরা েসৗরজগেতর বয্াপাের িচন্তা করা
েতা দুেরর কথা এর অতয্ন্ত সামানয্ অংশ েদখেত পাই। কুরআন অধয্য়ন ও পৰ্শ্নগুেলার
উত্তর েদওয়ার পর আিম আগামীেত িবশব্জগত িনেয় গেবষণার নতুন পেথর সন্ধান
েপেয় যাব।”
7) পৰ্েফসর েটজাটাট েটজােসন: িতিন থাইলয্ােন্ডর িশয়াংমাই িবশব্িবদয্ালেয়র
শারীরিবদয্া িবভােগর পৰ্ধান। পূ েবর্ িতিন উক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র েমিডকয্াল িবভােগর িডন
http://www.islamhouse.com
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িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরিছেলন। েসৗিদ আরেবর িরয়ােদ অনু িষ্ঠত অষ্টম েমিডকয্াল
কনফােরন্স চলাকােল িতিন দাঁিড়েয় বেলন: “গত িতন বছর যাবত আিম কুরআন
শরীফেক গুরুতব্ িদেত লাগলাম। আমার গেবষণা এবং এই কনফােরন্স েথেক যা
িশখলাম তার ফেল আমার মেন এ িবশব্াস জেন্মেছ েয, সমস্ত িবষয়ই মহাগৰ্ন্থ আলকুরআেন আজ েথেক েচৗদ্দ শ বছর আেগই উেল্লিখত হেয়েছ এবং এর সব িবষয়
িবজ্ঞান দব্ারা সতয্ পৰ্মাণ করা সম্ভব। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পড়েত বা
িলখেত জানেতন না। অবশয্ই িতিন আল্লাহ তা‘আলার েপৰ্িরত দূ ত। এগুেলা অন্ধকাের
আেলার িদশা িহেসেব সৃ িষ্টকতর্ার পক্ষ েথেকই তার উপর অবতীণর্ হেয়েছ। আর
িনিশ্চতভােবই েসই সৃ িষ্টকতর্া হেচ্ছন মহান আল্লাহ রাবব্ু ল আলামীন। অতএব, আমােদর
সময় ঘিনেয় এেসেছ “ ”ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲঅথর্াত্ “আল্লাহ ছাড়া আর েকান
সিঠক ইলাহ (উপাসয্) েনই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ
তা‘আলার রাসূ ল”— এ কথা বলার। সবর্েশেষ সু ন্দর এ কনফােরেন্সর আেয়াজন করার
জনয্ ধনয্বাদ জানাই। আিম শুধুমাতৰ্ দব্ীনী ও িবজ্ঞােনর েক্ষেতৰ্ই েয উপকার েপেয়িছ তা
নয়, বরং আমার েসৗভাগয্ হেয়েছ পৰ্িসদ্ধ িবজ্ঞানীেদর সােথ সাক্ষাত করার। কনফােরেন্স
েযাগদানকারীেদর মধয্ েথেক অেনক নতুন নতুন েলাকেক বন্ধু িহেসেব েপেয়িছ। তেব,
এখােন এেস সবচাইেত বড় েয িজিনসটা আিম লাভ করেত েপেরিছ তা হল— “ ﻻ ﻪﻟ
( ”إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূ লুল্লাহ)। এটা পেড় আিম
মুসিলম হেয় েগলাম।”
কুরআন শরীেফ িবজ্ঞােনর পৰ্মািণত সতয্গুেলা বতর্মান থাকার উদাহরণ এবং এ
সমব্েন্ধ িবজ্ঞানীেদর বক্তবয্ উেল্লখ করার পর আমরা িনেজেদরেক কেয়কিট পৰ্শ্ন করব;
পৰ্শ্ন গুেলা হল—
 আধুিনক িবজ্ঞান কতৃর্ক পৰ্মািণত েযসব তথয্ েচৗদ্দ শ বছর আেগ কুরআন
শরীেফ বিণর্ত হেয়েছ তা িক আসেল অপৰ্তয্ািশতভােব িমেল েগেছ?
 এটা িক সম্ভব েয এই কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনেজ
বা অনয্ েকােনা বয্িক্ত িলেখেছন?
একমাতৰ্ সম্ভাবয্ উত্তর হল— মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তা‘আলার আক্ষিরক
বাণী। এিট মহান আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ েথেক নািযল হেয়েছ।
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(আরও িবস্তািরত জানেত www.islam-guide.com/science বৰ্াউজ করেত
পােরন।)

২. একিট সু রা এেন িদেত চয্ােলঞ্জ:
আল্লাহ বেলন:
ْ َّ
ُ ْ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َّ
َْ
ْ ُْ ُ ْ َ
اﺑ إِن
ِ ون
ِ ﺐ ِﻣﻤﺎ ﻧﺰﺠﺎ ﺒﻟ ﻗﺒ ِﺪﻧﺎ ﻓﺄﺗﻮا ﺑِﺴﻮرةٍ ِﻣﻦ ِﻣﺜ ِﻠ ِﻪ وادﻋﻮا ﺷﻬﺪاءﻛﻢ ِﻣﻦ د
ٍ ﴿وإِن ﻛﻨﺘﻢ ِﻲﻓ رﻳ
َُ َْ َْ ْ َ
ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ْ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َّ
َ
َ ْ ُْ ُ
ﺎرة أ ِﻋﺪت
اﺤﻟﺠ
ِ ( ﻓ ِﺈن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا َوﻟﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻓﺎﻳﻘﻮا اﺠﺎر اﻟ ِﻲﺘ وﻗﻮدﻫﺎ اﺠﺎس و٢٣) ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎ ِد ِﻗﻦﻴ
َْ َ َْ ْ
ُ َ
َْ
َّ َ ْ ُ َ َّ َ َ َّ
ُ َ َ َّ ( َوﺑ َ ِّﺮﺸ ا٢٤) ﻳﻦ
ُ اﻷ ْﻏ َﻬ
َ ﻟِﻠْ َﺎﻜ ِﻓﺮ
﴾ﺎر
ﺎت ﺠﺗ ِﺮي ِﻣﻦ ﺤﺗ ِﺘﻬﺎ
ﻨ
ِ ِ
ِ ﻳﻦ آﻣﻨﻮا َوﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
ِ ﺎﺤﻟ
ٍ ﺎت أن ﻟﻬﻢ ﺟ
ِ
অথর্াত্ “আিম আমার বান্দার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর) পৰ্িত যা

নািজল কেরিছ তােত যিদ েতামােদর েকান সেন্দহ থােক তাহেল, এর মত একিট সূ রা
রচনা কের িনেয় আস। আল্লাহ ছাড়া েতামােদর সব সাহাযয্কারীেদর সেঙ্গ নাও যিদ
েতামরা সতয্বাদী হেয় থাক। আর যিদ না পার; অবশয্ তা কখনও পারেব না, তাহেল
েস েদাযেখর আগুন েথেক রক্ষা পাওয়ার েচষ্টা কর যার জব্ালানী হেব মানু ষ আর পাথর,
েসটা পৰ্স্তুত রাখা হেয়েছ কােফরেদর জনয্। আর েহ নবী! সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম , যারা ঈমান এেনেছ এবং সত্কমর্ সম্পাদন কেরেছ আপিন তােদরেক এমন
জান্নােতর সু সংবাদ িদন যার পাদেদেশ নদীসমূ হ পৰ্বহমান থাকেব...” (সূ রা আলবাকারা: ২৩-২৫)
কুরআন নািযেলর পর েথেক েচৗদ্দ শতািধক বছর অিতকৰ্ান্ত হেয়েছ; িকন্তু েকউ
কুরআেনর সূ রার মত েসৗন্দযর্, ভাষার অলংকার ও অনয্ানয্ গুণাবিল-সমৃদ্ধ একিট সূ রা
িনেয় আসেত সক্ষম হয় িন।
উদাহরণসব্রূপ, কুরআন শরীেফর েছাট্ট সু রা “আল কাউসার” (সু রা নং-১০৮) এর
শ

সংখয্া মাতৰ্ ১০। এতদসেত্তব্ও অতীত ও বতর্মান কােলর েকউ এই চয্ােলেঞ্জর

েমাকােবলা করেত এিগেয় আেস িন।

36

36

আল-বুরহান িফ উলু িমল কুরআন, আয-যারকাশী, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-২২৪ দৰ্ষ্টবয্।
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কুরআন মাজীেদর সবেচেয় েছাট্ট সূ রা “আল-কাউসার” (সূ রা নং-১০৮), পিবতৰ্ কুরআেনর
এই সূ রার মেতাও একিট সূ রা েকউ এখেনা রচনা করেত পাের িন।

িকছু মুশিরক (েপৗত্তিলক) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ
শতৰ্ুতাবশত এই চয্ােলঞ্জ গৰ্হণ করেত েচষ্টা কেরিছল। তােদর উেদ্দশয্ িছল মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম নবী নন তা পৰ্মাণ করা। িকন্তু, তােদর িনেজেদর ভাষায়
কুরআন মাজীদ নািজল হওয়া সেত্তব্ও তারা তােত বয্থর্ হয়। অথচ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সময়কার আরবরা আরিব ভাষা ও তার অলঙ্কার শােস্তৰ্ খুবই
পািণ্ডতয্ অজর্ন কেরিছল। তারা কিবতা রচনা করত তােত বয্বহার করত অতয্ন্ত
উচ্চােঙ্গর ভাষালংকার। এখনও েলােকরা তােদর েসই কিবতা আবৃ িত্ত কের রীিতমত
আশ্চযর্ হয়।

৩. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সমব্েন্ধ বাইেবেলর
ভিবষয্দব্াণী:
বাইেবেল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর আিবভর্ােবর ভিবষয্দব্াণী
ইসলােমর সতয্তারই একটা পৰ্মাণ। এ ছাড়া
েসটা

বাইেবেল

সামেনও

িবশব্াসী

মুহাম্মদ

মানু ষেদর

সাল্লাল্লাহু

েচােখর
‘আলাইিহ

ওয়াসাল্লােমর নবুওেতর একটা পৰ্মাণ।
Deutaronomy (িদব্তীয় িববরণ) এর ১৮ েত
বলা হেয়েছ, মুসা আ. বেলন: আল্লাহ তা‘আলা
আমােক বলেলন: “তােদর জনয্ তােদর ভাইেদর
মধয্ েথেক েতামার মত একজন নবীেক েপৰ্রণ করা হেব। আিম তার মুেখ আমার কথা
িদেয় েদব। িতিন আমার িনেদর্িশত বাণী িদেয় কথাবাতর্া বলেবন। আর যারা তার
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মুখিস্থত আমার কথা না শুনেব তােদরেক আিম িজজ্ঞাসাবাদ করব।” (িদব্তীয়
িববরণ, ১৮ : ১৮-১৯)
উক্ত উিক্তর সারাংশ হেলা— আিবভূর্ত বয্িক্তর ৈবিশষ্টয্ হেচ্ছ:
১. িতিন হেবন মুসা আ. এর মত।
২. িতিন ইসরাইলীেদর ভাইেদর তথা ইসমাইিলয় বংশ েথেক আসেবন।
৩. আল্লাহ তা‘আলা িনজ বাণীেক তার মুেখ িদেয় িদেবন। িতিন তার িনেদর্িশত
িবষয়সমূ হ মানু ষেক জািনেয় িদেবন।
এবার আসু ন! আমরা এই ৈবিশষ্টয্গুেলােক একটু গভীরভােব িবেশ্লষণ ও িচন্তা কির।

১. মুসা আ. এর মত নবী:
মুসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মধয্কার েযমন িমল রেয়েছ
অনয্ানয্ নবীেদর মেধয্ েস রকম িমল অনয্ দু‘জন নবীর মেধয্ খুঁেজ পাওয়া খুবই
কষ্টকর। তারা উভেয়ই পূ ণর্াঙ্গ জীবন িবধান িনেয় এেসেছন। তারা পৰ্েতয্েকই শতৰ্ুর
িবরুেদ্ধ লড়াই কের আশ্চযর্জনকভােব িবজয়ী হেয়েছন। তােদর পৰ্েতয্েকই িছেলন নবী
ও রাষ্টৰ্পৰ্ধান। এবং তারা পৰ্েতয্েকই িনেজর মাতৃভূিম েথেক তােদর িবরুেদ্ধ হতয্ার
ষড়যেন্তৰ্র কারেণ িহজরত (যাতৰ্া) কেরেছন।
ঈসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মেধয্ উপেরর মত িমল েনই
এবং অনয্ানয্ েক্ষেতৰ্ও িমল েনই েযমন— সব্াভািবক জন্ম, পািরবািরক জীবন এবং মুসা
আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মত সব্াভািবক মৃতুয্; েযেহতু ঈসা আ.
ইেন্তকালই কেরন িন।
মুসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর পৰ্েতয্েকর উম্মেতরা
তােদরেক েযমন আল্লাহ তা‘আলার নবী মেন কেরন; ঈসা আ. এর অনু সারীরা তােক
েতমন নবী মেন কের না বরং আল্লাহ তা‘আলার পুতৰ্ মেন কের। এ ছাড়া মুসিলমরা
ঈসা আ. েকও আল্লাহ তা‘আলার নবী বেল িবশব্াস কের।
উপেরর আেলাচনা েথেক এ কথা বলা যায় েয, বাইেবেলর ভিবষয্দব্াণী মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ িমেল যায়; ঈসা আ. এর সােথ নয়। কারণ,
মুসা আ. এর সােথ ঈসা আ. এর তুলনায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
সাদৃ শয্ই েবিশ।
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অপরিদেক, “গসেপল অব জন” েথেক জানা যায় েয, ইহুিদরা িতনিট সব্তন্তৰ্
ভিবষয্দব্াণীর অেপক্ষা করিছল। েসগুেলা হল১. ঈসা আ. এর আিবভর্াব
২. ইিলয়ার (Elija) আিবভর্াব।
৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর আিবভর্াব।
জন দয্ বয্ািপ্টস্ট (ইয়ািহয়া আ.) -েক িজজ্ঞাসা করা িতনিট পৰ্শ্ন েথেকই এটা স্পষ্ট
হয় েয, তারা িতনিট ভিবষয্দব্াণীর অেপক্ষা করিছল: “এই হেলা জেনর সাক্ষয্, যখন
েজরুজােলেমর ইহুিদরা পাদৰ্ীেদরেক পাঠাল এই পৰ্শ্ন করেত েয, ‘েক আপিন?‘ িতিন
িনেজর পিরচয় িদেলন, অসব্ীকার কেরন িন। িতিন তােদরেক বলেলন: ‘আিম িখৰ্ষ্ট নই‘।
তারা িজজ্ঞাসা করল: ‘তাহেল আপিন িক ইিলয়‘? উত্তের বলেলন: ‘না।‘ তারা বলল:
‘আপিন িক েসই নবী‘? িতিন বলেলন: ‘না‘।” (জন ১: ১৯-২১)

যিদ আমরা বাইেবেলর পাতার পাশব্র্-টীকার িদেক তাকাই তাহেল েদখেত পাই েয,
েসখােন (জন ১:২১) উেল্লিখত “Prophet” শ িট Deutaronomy (িদব্তীয় বাণী) এর
১৮ : ১৫ এবং ১৮ : ১৮ েত উেল্লিখত ভিবষয্দব্াণীর সােথ সম্পৃ ক্ত। উক্ত আেলাচনার
পর এখন আমরা বলেত পাির েয, Deutaronomy (িদব্তীয় বাণী) এর ১৮ : ১৮ েত
উেল্লিখত নবী বেল ঈসা আ. েক বুঝােনা হয় িন।

২. ইসরাইলীেদর ভৰ্াতৃবগর্ েথেক:
ইবৰ্াহীম আ. এর িছল দুই সন্তান; ইসমাইল ও ইসহাক আ. (Genesis বা
আিদপুস্তক ২১)। ইসমাইল আ. হেলন আরবেদর পূ বর্পুরুষ। আর ইসহাক আ. ইহুিদ
জািতর পূ বর্পুরুষ। আর েয নবীর ভিবষয্দব্াণী করা হেয়েছ িতিন ইহুদীেদর মধয্ েথেক
আসেবন না। বরং িতিন আসেবন তােদর ভৰ্াতৃবগর্েদর মধয্ েথেক, তথা ইসমাইল আ.
এর বংশ েথেক। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামও ইসমাইল আ. এর বংশ
েথেক এেসেছন। সু তরাং, িতিনই বাইেবেল উিল্লিখত আকািঙ্ক্ষত নবী।
বাইেবেলর ইশাঈয়া ৪২ : ১-১৩ েত আেলাচনা করা হেয়েছ একজন আল্লাহর বান্দা
“যােক িনবর্াচন করা হেয়েছ” এবং “রাসূ ল (দূ ত)” সম্পেকর্। বলা হেয়েছ েয, িতিন
শরীয়ত তথা জীবনিবধান িনেয় আসেবন। “িতিন তা পৃিথবীেত পৰ্িতষ্ঠা না করা পযর্ন্ত
ক্ষান্ত বা িপছপা হেবন না। দব্ীেপর অিধবাসীরা তার আিনত জীবনিবধােনর জনয্
অেপক্ষায় থাকেবন।” (ইশাঈয়া ৪২ : ৪) ১১ নং উিক্তেত রাসূ ল বা দূ তেক “েকদােরর”
বংশ েথেক আিবভর্াব হেব বেল বলা হেয়েছ। Genesis (আিদপুস্তক) ২৫:১৩ অনু সাের
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েকদার হেলন— ইসমাইল আ. এর িদব্তীয় পুতৰ্ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর পূ বর্পুরুষ।

৩. আল্লাহ এই নবীর মুেখ তার বাণী রাখেবন:
আল্লাহ তা‘আলা তার বাণী কুরআন মাজীদেক বাস্তিবকই তার মুেখ িদেয় িদেয়েছন।
িতিন িজবরাইল আ. েক পািঠেয়েছন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক তার
বাণী িশক্ষা েদবার জনয্। আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীেদর
িদেয় িজবরাইল আ. এর কাছ েথেক েযমন শুনেতন েতমিন িলিখেয় িনেতন। সু তরাং,
কুরআেনর বাণী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কথা নয়। তার িনেজর
িচন্তা-পৰ্সূ ত নয়। বরং, তা িজবরাইল আ. এর মাধয্েম তার মুেখ রাখা হেয়েছ। আর
মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইিহ

ওয়াসাল্লােমর

জীবদ্দশােতই

এবং

তার

িনেজর

পিরচালনােতই সাহাবীরা কুরআনেক িলিপবদ্ধ ও কণ্ঠস্থ কেরেছন।
লক্ষ করুন, Deutaronomy (িদব্তীয় বণর্না) -এ বলা হেয়েছ, “আর যারা তার
মুখিস্থত আমার কথা না শুনেব আিম তােদরেক আিম িজজ্ঞাসাবাদ করব।” (িদব্তীয় বণর্না
১৮:১৯) এর অথর্ হেচ্ছ েয, েয বয্িক্ত বাইেবেল িবশব্াস করেব, তােক অবশয্ই এই নবীর
কথা িবশব্াস করেত হেব। আর এ নবী হেচ্ছন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম।
(বাইেবেল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সমব্েন্ধ আরও জানেত
www.islam-guide.com/mib বৰ্াউজ করেত পােরন)

৪. কুরআেনর উেল্লিখত ভিবষয্দব্াণী, যা পরবতর্ীেত বাস্তেব ঘেটেছ
কুরআেন উেল্লিখত ভিবষয্দব্াণীসমুেহর মেধয্ যা পরবতর্ীেত হুবহু ঘেটেছ তন্মেধয্
একিট হল, পারসয্েদর কােছ পরাজেয়র পর ৩ েথেক ৯ বছেরর মেধয্ পারসয্েদর
উপর েরামানেদর িবজয়। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীেদ বেলন:
َ ُ َْ َ ْ ََ َْ ْ ْ َُ َْْ ََْ
َ ( ﻲﻓ ﺑ ْﻀﻊ ﺳﻨ٣) ﻮن
ُ اﻟﺮ
ُّ ﴿ ُﻏﻠﺒَﺖ
﴾ﻦﻴ
( ِﻲﻓ أد اﻷر ِض وﻫﻢ ِﻣﻦ ﻧﻌ ِﺪ ﻏﻠ ِﺒ ِﻬﻢ ﺳﻴﻐ ِﻠﺒ٢) وم
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
অথর্াত্ “েরামকরা পরািজত হেয়েছ (আরব উপদব্ীেপর) িনকটবতর্ী এলাকায় এবং
তারা তােদর পরাজেয়র পর অিতশীঘৰ্ই িবজয়ী হেব, কেয়ক বছেরর মেধয্।” (আলকুরআন, সূ রা আর-রুম: ২-৪)
আসু ন! আমরা এই যু েদ্ধর ইিতহাস িনেয় একটু আেলাচনা কির। History of The

Byzantine State গৰ্েন্থ েলখক বেলন: ৬১৩ খৃষ্টাে

েরামান বািহনী এিন্টয়ক

(Antioch) -এ অতয্ন্ত েশাচনীয়ভােব পরািজত হয়। ফেল, পারসয্ সামৰ্াজয্ চারিদেক
http://www.islamhouse.com
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তােদর দখল পাকােপাক্ত কের েনয়।

37

ঐ সময় েকান েলােকর পেক্ষ এটা ধারণা করা

রীিতমত অসম্ভব িছল েয, েরাম সামৰ্াজয্ আবার পারেসয্র উপর িবজয়ী হেব। তেব,
কুরআন মাজীদ ভিবষয্দব্াণী করল েয, আগামী ৩ েথেক ৯ বছেরর মেধয্ েরামানরা
পারেসয্র উপর িবজয়ী হেব। পরাজেয়র ৯ বছর পর, বাস্তিবকই, ৬২২ খৃষ্টাে
েরামানরা পারেসয্র সােথ যু েদ্ধ িলপ্ত হল আরেমিনয়ার ভূিমেত। যু েদ্ধর ফলাফল সব্রূপ
েরামানরা ৬১৩ খৃষ্টাে
িবজয় অজর্ন করল।

38

পরাজেয়র পর পারেসয্র উপর পৰ্থম বােরর মত সু িবশাল
এভােবই কুরআন মাজীেদর ভিবষয্দব্াণী অক্ষের অক্ষের সেতয্

পিরণত হল।
এছাড়াও কুরআন শরীেফ আরও অেনক আয়াত আেছ ভিবষয্দব্াণী িনেয়। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর েবশ িকছু হাদীেসও িকছু িকছু ভিবষয্দব্াণী করা
হেয়েছ যা পরবতর্ীেত সংঘিটত হেয়েছ। এগুেলা সমব্েন্ধ জানেত “কনেভইং ইসলািমক
েমেসজ েসাসাইিট” কতৃর্ক পৰ্কািশত “আল-মু‘িজযাতুল খািলদাহ” বা িচরন্তন মু‘িজযাহ
বইিট েদখা েযেত পাের।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িকছু মু‘িজযা (িমরাকল)
আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর হােত েবশিকছু
মু‘িজযা বা অেলৗিকক কাজ সংঘিটত হেয়েছ। বহু মানু ষ েসগুেলােক সব্চেক্ষ অবেলাকন
কেরেছন। উদাহরণসব্রূপ িকছু মু‘িজযা িনেম্ন বিণর্ত হল—
 যখন মক্কার মুশিরকরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ মু‘িজযা
েদখােত আবদার করল তখন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদরেক
চাঁদ িদব্খিণ্ডত কের েদখােলন।

39

 আেরকিট মু‘িজযা হল, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর হােতর আঙ্গুল
েথেক পািনর ধারা বেয় যাওয়া। জােবর ইবন আ ু ল্লাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক
বিণর্ত, িতিন বেলন: ‘একিদন আসর সালােতর সময় আিম িনেজেক রাসূ ল
37
38

History of the Byzantine State, Ostrogorsky, p. 95.
History of the Byzantine State, Ostrogorsky, pp. 100-101, এবং History of
Persia, Sykes, vol. 1, pp. 483-484. আরও েদখুন, The New Encyclopaedia
Britannica, Micropaedia vol. 4, p. 1036.

39
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ েদখলাম (রাসূ ল সা. এর সােথ িছলাম)।
অথচ, আমােদর সােথ পােতৰ্র মেধয্ খুবই সামানয্ পািন ছাড়া আর েকান পািন
িছল না। পািনটুকুেক একিট পােতৰ্ েরেখ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর কােছ িনেয় আসা হল। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েসই
পািনেত তার হাত ঢুিকেয় আঙ্গুলসমূ হ ছিড়েয় িদেলন। তারপর বলেলন: “েহ
অযু কারীরা (অযু করেত ইচ্ছুক)! আমার িদেক এস। (এিট) আল্লাহ তা‘আলার
পক্ষ েথেক বরকত”। আিম েদখলাম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
আঙ্গুলসমূ েহর মাঝখান েথেক পািন পৰ্বািহত হেচ্ছ। সাহাবীরা সবাই অযু
করেলন এবং পান করেলন। আিম েসটােক বরকত মেন কের তার েথেক মুখ
িফরালাম না যতক্ষণ না আমার েপট পূ ণর্ হয়।‘ জােবর রা. -েক িজজ্ঞাসা করা
হল আপনারা ঐ িদন কত েলাক িছেলন? িতিন বলেলন: ‘এক হাজার চার শ
জন।‘ হুসাইন ও আমর ইবেন মুররা সােলম েথেক জােবর রা. সূ েতৰ্ বেলন:
40

‘এক হাজার পাঁচ শ জন।‘

এ ছাড়া আরও অেনক মু‘িজযা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর হােত
সংঘিটত হেয়েছ। েসগুেলার িকছু জানার জনয্ “কনেভইং ইসলািমক েমেসজ
েসাসাইিট” কতৃর্ক পৰ্কািশত “আল-মু‘িজযাতুল খািলদাহ” বা িচরন্তন মু‘িজযাহ বইিট
েদখা েযেত পাের।

৬. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর অনাড়মব্র জীবনযাপন
আমরা যিদ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর নবুওয়াত পূ বর্বতর্ী জীবেনর
সােথ নবুওয়াত পরবতর্ী জীবেনর তুলনা কির তাহেল েদখেত পাব েয, িতিন সম্মান,
মযর্াদা, েনতৃতব্ বা অনয্ েকােনা িকছু পাওয়ার েলােভ িনেজেক নবী বেল দািব
কেরেছন— এ কথা সু স্থ িবেবকও েমেন েনেব না।
নবুওয়াত পাওয়ার আেগ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর েকান দুিশ্চন্তা বা
সমসয্া িছল না। িতিন সত্, পৰ্িসদ্ধ ও সফল বয্বসায়ী িহেসেব সেন্তাষজনক আয়
করেতন। িকন্তু, নবুওয়াত লােভর পর তা সাধারণ পযর্ােয়র েচেয় আরও িনেচ েনেম
পড়ল। িবষয়টা পিরষ্কার করেত আমরা তাঁর জীবেনর কেয়কিট িচতৰ্ িনেম্ন তুেল ধরব।
 একিট হাদীেস এেসেছ:—
40
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اﺑ ﺻﻰﻠ
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ِ اﻷﻧﺼ
অথর্াত্ ওরওয়া ইবেন যু বাইর রা. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর স্তৰ্ী

আেয়শা রা. হেত বণর্না কেরন েয, িতিন (আেয়শা রা.) তােক বেলেছন: েহ আমার
ভািগনা (েবােনর েছেল)! আমরা নতুন চাঁদ েদখতাম, তারপর আবার চাঁদ েদখতাম,
এভােব দুইমােস িতনবার নতুন চাঁদ েদখতাম; অথচ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর বািড়র চুলায় আগুন জব্েল িন। আিম বললাম: খালা! তাহেল আপনারা
িকভােব জীবন ধারণ করেতন? িতিন বলেলন: দুইিট কােলা দৰ্বয্— পািন ও েখজুর
িদেয়। তেব, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িকছু পৰ্িতেবশীর দুগ্ধবতী ছাগল
বা উট িছল, তারা তার দুধ েদাহন কের রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক
উপহার িদেতন আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তা েথেক আমােদরেক পান
করােতন।41
 অনয্ হাদীেস এেসেছ—
َ َّ َ ً َّ َ ُ ً َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ ْ َ َ َ
َﺤﻟﻖ
 ﻓﻤﺎ أﻋﻠﻢ اﺠ ِﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﺑ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ رأى ر ِﻟﻴﻔﺎ ﻣﺮﻗﻘﺎ ﺣ-اﷲ ﻋﻨﻪ
ِ

ََ َ َ
ﻗﺎل أﻧ َﺲ ْﻧ َﻦ َﻣﺎﻟ ِ ٍﻚ ر
َّ
ﺎﺑ
ِ ِﺑ
অথর্াত্ আনাস রা. বেলন: রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মৃতুয্ পযর্ন্ত েকােনা

েমালােয়ম রুিট েদেখেছন বেল আমার জানা নাই।

42

 অপর হাদীেস এেসেছ—
ْ
َ َ
َ َ َّ
ْ َ ُ َّ َّ َ َّ
َُ
اﺑ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ أدﻣﺎ و َﺣﺸ ُﻮ ُْه ِ ٍﻒ
اﺑ ﺻﻰﻠ
ِ ﻮل
ِ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺎﻛن ﻓﺮاش رﺳ

َ َ
ْ َ َ
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻴﺪة َﺨﺋِﺸﺔ ر

অথর্াত্ মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর স্তৰ্ী আেয়শা রা. বেলন: রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িবছানা িছল েখজুর-গােছর বাকল-ভিতর্ চামড়া দব্ারা
ৈতির।
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আেরক হাদীেস এেসেছ—

41

সহীহ বুখারী, #২৫৬৭ এবং সহীহ মুসিলম, #২৯৭২ -এ বিণর্ত।

42

সহীহ বুখারী, #৫৪১৩ এবং িতরিমযী, #২৩৬৪ -এ বিণর্ত।
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সহীহ বুখারী, #৬৪৫৬ এবং সহীহ মুসিলম, #২০৮২ -এ বিণর্ত।
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 ﻣﺎ ﺗﺮك رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ دﻳﻨﺎرا وﻻ درﻫﻤﺎ وﻻ ﻋﺒﺪا وﻻ أﻣﺔ: ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﺤﻟﺮث ﻗﺎل
إﻻ ﺑﻐﻠﺘﻪ اﻟﺸﻬﺒﺎء اﻟﻲﺘ ﺎﻛن ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ وﺳﻼﺣﻪ وأرﺿﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
অথর্াত্ আমর ইবেন হােরস রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম মৃতুয্র সমেয় েকােনা দীনার, িদরহাম, দাস, দাসী— িকছু ই েরেখ যান িন,
শুধুমাতৰ্ সাদা খচ্চর (যােত িতিন আেরাহণ করেতন), তরবাির ও এক টুকরা জিমন
ছাড়া, যা িতিন আল্লাহর রাস্তায় দান কের িদেয়েছন।

44

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এরকম কেঠারভােব জীবন যাপন কেরেছন,
যিদও বায়তুল মাল তথা রােষ্টৰ্র েকাষাগার তার হােত িছল। আরব উপদব্ীেপর
অিধকাংশ েলাক তার মৃতুয্র আেগই ইসলােম পৰ্েবশ কেরিছল এবং তার নবুওয়াত
পৰ্ািপ্তর ১৮ বছর পর মুসিলমগণ িবজয় লাভ কেরেছন।
তাহেল, ‘রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত দািব কেরেছন
উচ্চািভলািসতা ও েনতৃতব্ পাওয়ার জনয্‘— এটা বলা িক সম্ভব? অথচ, েনতৃতব্ ও
উচ্চািভলািসতার সােথ সব্াভািবকভােবই ভাল ভাল খাবার-দাবার, উন্নত েপাশাক ও
সু উচ্চ অট্টািলকা ও পাহারাদার বতর্মান থাকার কথা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর সােথ এগুেলার েকানিটই বা িছল? এর উত্তের আসু ন, আমরা তার
জীবেনর সু ন্দর একটা িচেতৰ্ দৰ্ুত েচাখ বুিলেয় িনই।
আল্লাহর নবী, িশক্ষক, রাষ্টৰ্নায়ক ও িবচারক হওয়া সেত্তব্ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
45
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বকরীর দুধ েদাহন করেতন। িনেজর েপাশাক িনেজই েসলাই
46
করেতন, িনেজর জুতা িনেজ েমরামত করেতন। বািড়র গৃহস্থািল কােজ সহেযািগতা

করেতন।

47

গিরব-অসু স্থেদরেক েসবা-শুশৰ্ূষা করেতন।

48

এ ছাড়া তার সাহাবীেদরেক

বািল সিরেয় খন্দক বা খাল খনেন সহেযািগতা করেতন।

49

েমাটকথা, তার জীবনটা

িছল িবনয় ও নমৰ্তার একটা উজ্জব্ল আদশর্।
44

সহীহ বুখারী, #২৭৩৯ এবং মুসনাদ আহমাদ, #১৭৯৯০ -এ বিণর্ত।

45

মুসনাদ আহমাদ, #২৫৬৬২ -এ বিণর্ত।

46

সহীহ বুখারী, #৬৭৬ এবং মুসনাদ আহমাদ, #২৫৫১৭ -এ বিণর্ত।

47

সহীহ বুখারী, #৬৭৬ এবং মুসনাদ আহমাদ, #২৩৭০৬ -এ বিণর্ত।

48

মুয়াত্তা মােলক, #৫৩১ -এ বিণর্ত।

49

সহীহ বুখারী, #৩০৩৪; সহীহ মুসিলম, #১৮০৩ এবং মুসনাদ আহমাদ, #১৮০১৭ -এ বিণর্ত।
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রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক সাহাবীগণ অতয্ন্ত ভালবাসেতন, সম্মান
করেতন এবং তার উপর এত আস্থা েপাষণ করেতন েয, রীিতমত আশ্চযর্ হেত হয়।
িকন্তু িতিন সবর্দা গুরুতব্ােরাপ কের বলেতন েয, ইবাদাত পাওয়ার একমাতৰ্ হকদার
আল্লাহ তা‘আলা; িতিন নন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর এক সাহাবী
(সঙ্গী) আনাস রা. বেলন: রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাহাবীরা রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক অনয্ কাউেক েবিশ ভালবাসেতন না। এতদসেত্তব্ও
িতিন যখন তােদর কােছ আসেতন তখন তারা দাঁড়ােতন না। কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
50

‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার জনয্ েকউ দণ্ডায়মান েহাক তা অপছন্দ করেতন , েযমনিট
অনয্ানয্ জািতর েলােকরা বড় ধরেণর েলােকর জনয্ কের থােক।
ইসলােমর উজ্জব্ল েজয্ািত পুেরাপুির পৰ্কািশত হওয়া এবং তার উপর সীমাহীন
অতয্াচার িনযর্াতেনর আেগ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীেদর
কােছ কােফরেদর পক্ষ েথেক “উতবা” নামক একজন পৰ্িতিনিধ এেস তােক বলল:
“...যিদ আপিন সম্পদ চান তাহেল, আমরা আমােদর সম্পদ সম্পিত্ত জমা কের
আপনােক িদেয় েদব; ফেল আপিন আমােদর মধয্কার সবেচেয় ধনী হেয় যােবন। যিদ
আপিন সম্মান কামনা কেরন, তাহেল আমরা আপনােক আমােদর েনতৃতব্ িদেয় েদব;
আপনার িনেদর্শ বয্তীত আমরা েকান কােজর িসদ্ধান্ত গৰ্হণ করব না। আর যিদ রাজতব্
চান তাহেল, আমােদর উপর আপনােক বাদশাহ বািনেয় েদব। …” এতগুেলা িবষেয়র
িবিনমেয় তার কােছ করা হেয়েছ একিটমাতৰ্ দািব। আর তাহেলা— মানু ষেক ইসলাম ও
অংশীদারিবহীন একমাতৰ্ আল্লাহর ইবাদােতর দাওয়াত েদয়া েথেক ক্ষান্ত হওয়া। যারা
দুিনয়ার েভাগ িবলােস থােক লালািয়ত তােদর জনয্ িক এটা েমাক্ষম সু েযাগ িছল না?
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িক মুশিরকেদর এ পৰ্স্তাব গৰ্হণ করার জনয্
টালবাহানা কেরিছেলন? রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িক এর েচেয় আরও
েবিশ লাভ পাওয়ার জনয্ েকৗশেল তা পৰ্তয্াখয্ান কেরিছেলন?

50

মুসনাদ আহমাদ, #১২১১৭ এবং িতরিমযী, #২৭৫৪ -এ বিণর্ত।
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َ ْ َّ َّ ِۢ” অতঃপর উত্বার
َّ
কক্ষেনা নয়। বরং, তার জবাব িছল— “ﻴﻢ
ِ
ِ اﺑ اﻟﺮﻤﺣ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣ
সামেন কুরআেনর সূ রা হা-মীম-আস-সাজদাহ’র পৰ্থম চার আয়াত েতলাওয়াত
51

করেলন... আল্লাহ বেলন:
َ ُ َ ْ َ ْ َ ًّ َ َ ً ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ِّ ُ ٌ َ
َ ْ َّ َ ٌ ْ ( َﻳ١) ﴿ﺣﻢ
ً ( ﺑَﺸ٣) ﻮن
َّ
ﺮﻴا
( ِﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑِﻴﺎ ِﻟﻘﻮمٍ ﻓﻌﻠﻤ٢) ﻴﻢ
ِ
ِ ﺰﻨﻳﻞ ِﻣﻦ اﻟﺮﻤﺣ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣ
ِ
َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َُْ َ َ َ ْ ََ ً ََ
﴾(٤) وﻧ ِﺬﻳﺮا ﻓﺄﻋﺮض أﻛﺮﺜﻫﻢ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن
অথর্াত্ “হা-মীম। এটা অবতীণর্ হেয়েছ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ েথেক। এটা
িকতাব, এর আয়াতসমূ হ আরিব েকারআনরূেপ জ্ঞানী েলাকেদর জনয্ িবশদভােব িববৃ ত
হেয়েছ। এটা নািযল হেয়েছ সু সংবাদদাতা ও সতকর্কারীরূেপ, অতঃপর তােদর
অিধকাংশই মুখ িফিরেয় িনেয়েছ, তারা েশােন না।” (সূ রা হা-মীম আসসাজদাহ: ১-৪)
অনয্স্থােন তার িনজ চাচার আেবদেন িতিন বেলিছেলন: “চাচা! আল্লাহর কসম! তারা
যিদ আমার ডানহােত সূ যর্ ও বাম হােত চন্দৰ্ও এেন েদয় তবুও আিম এ কাজ
(মানু ষেক ইসলােমর িদেক দাওয়াত েদয়া) েথেক িবরত হব না যতক্ষণ না আল্লাহ
এেক িবজয়ী কের অনয্গুেলােক মূ েলাত্পািটত কের েদন।”
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রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীেদর উপর সু দীঘর্ ১৩ বছর
ধের অতয্াচার িনযর্াতন কেরই তারা ক্ষান্ত হয় িন, বরং তারা েবশ কেয়কবার রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক হতয্া করেত উদয্ত হেয়েছ। একবার তারা তােক
উপর েথেক একিট িবশালাকার পাথর িনেক্ষেপ হতয্ার েচষ্টা কেরেছ। যােত তা তার
মাথার উপর পেড় তােক দুিনয়া েথেক িচরিবদায় কের েদয়। আেরকবার তােক হতয্া
করার মানেস দাওয়াত িদেয় তার খােদয্ িবষ িমিশেয় তােক েখেত েদয়া হয়।
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শতৰ্ুেদর উপর চূ ড়ান্ত িবজয় লােভর পরও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
জীবেনর উপর এত অতয্াচার-িনযর্াতন ও তয্াগ-িতিতক্ষা থাকা িক পৰ্মাণ কের?তার
সু উচ্চ সম্মান ও িবজয়লােভর সময়কার িবনয় ও মহেত্তব্র বয্াখয্া িকভােব বণর্না করা
সম্ভব? তার সফলতা অিজর্ত হত একমাতৰ্ আল্লাহ তা‘আলার সাহােযয্;তার িনজসব্
আিভজােতয্র কারেণ নয়। এমন ৈবিশষ্টয্ িক এমন েলােকর িভতর থাকা সম্ভব েয
পদেলাভী ও সব্াথর্পর?!
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সীরােত ইবেন িহশাম, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৩-২৯৪।
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সীরােত ইবেন িহশাম, খণ্ড ১, পৃ. ২৬৫-২৬৬।
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সীরােত ইবেন িহশাম, খণ্ড ১, পৃ. ২৯৮-২৯৯।
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৭. ইসলােমর িবস্ময়কর িবস্তৃিতলাভ
এ অধয্ােয়র েশেষ এমন িকছু িবষেয়র িদেক ইিঙ্গত করাও যু িক্তযু ক্ত যা ইসলােমর
সতয্তার পেক্ষ সাক্ষয্ েদয়। এ কথা পৰ্িসিদ্ধ লাভ কেরেছ েয, আেমিরকাসহ সারা িবেশব্
সবেচেয় েবিশ সম্পৰ্সািরত ধেমর্র নাম ইসলাম। এই আশ্চযর্জনক সংবােদর সামানয্
জরীপ িনেম্ন বিণর্ত হল।
 “ইসলাম আেমিরকায় খুব দৰ্ুত সম্পৰ্সারণকারী ধমর্। েসটা আমােদর েদেশর
অেনক েলােকর পথিনেদর্শক ও িস্থিতশীলতার চািবকািঠ। ...” (িহলাির েরাধাম
িক্লনটন, Los Angeles Times)
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 “মুসিলমরা পৃিথবীর সবেচেয় বৃ িদ্ধপৰ্াপ্ত একিট সম্পৰ্দায়। ...” (পপুেলশন
55
েরফােরন্স বুয্েরা, USA Today)

 “... এই েদেশ ইসলাম অিতদৰ্ুত সম্পৰ্সারণকারী ধমর্।” (েজরািল্ডন বাউম।
Geraldine Baum, Newsday Religion writer, Newsday)
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 “ইসলাম যু ক্তরােষ্টৰ্ দৰ্ুত সম্পৰ্সারণকারী ধমর্। ...” (অয্াির এল. েগাল্ডময্ান - Ari.
L. Goldman, New York Times)
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এই আশ্চযর্জনক সম্পৰ্সারণ ইসলােমর সতয্তারই পৰ্মাণ বহন কের। আেমিরকাসহ
সারা িবেশব্র অসংখয্ েলাক ইসলােমর সু শীতল ছায়াতেল দেল দেল অবস্থান গৰ্হণ
করেছন। তারা িচন্তা-ভাবনা না কেরই ইসলামেক সতয্ এবং আল্লাহর পক্ষ েথেক
েপৰ্িরত দব্ীন বেল েমেন িনেচ্ছন এটা কল্পনাও করা যায় না। এ নও-মুসিলমেদর েদশ,
পিরেবশ, কৃিষ্ট-কালচার ও সামািজক অবস্থা িভন্ন িভন্ন। তােদর মেধয্ রেয়েছন—
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Larry B. Stammer, Times Religion Writer, “First Lady Breaks Ground With
Muslims,” Los Angeles Times, Home Edition, Metro Section, Part B, May 31,
1996, p. 3.
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Timothy Kenny, “Elsewhere in the World,” USA Today, Final Edition, News
Section, February 17, 1989, p. 4A.
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Geraldine Baum, “For Love of Allah,” Newsday, Nassau and Suffolk Edition,
Part II, March 7, 1989, p. 4.

57

Ari L. Goldman, “Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans,”

New York Times, Late City Final Edition, February 21, 1989, p. 1.
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িবজ্ঞানী, িশক্ষক, দাশর্িনক, সাংবািদক, রাজৈনিতক বয্িক্ততব্, অিভেনতা ও েখেলায়াড়
পৰ্ভৃিত।
উপেরাক্ত পৰ্মাণািদ এ িবশব্াসেক পাকােপাক্ত কের েয, কুরআন মাজীদ আল্লাহ
তা‘আলার বাণী, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ েথেক
সতয্ নবী ও রাসূ ল এবং ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার সতয্ দব্ীন বা ধমর্।
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ইসলােম বয্িক্ত ও সমােজর পৰ্চুর কলয্াণ িনিশ্চত করা হেয়েছ। ইসলােমর খািতের
বয্িক্ত েয সমস্ত কলয্াণ ও ফায়দা লাভ কের তা এই অধয্ােয় িবস্তািরত আেলাচনা করা
হেব ইতয্ািদ।

১. িচরন্তন জান্নােতর পথ:
আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীেদ বেলন:
َْ َ َْ ْ
ُ َ
َْ
َّ َ ْ ُ َ َّ َ َ َّ
ُ َ َ َّ َوﺑ َ ِّﺮﺸ ا
ُ اﻷ ْﻏ َﻬ
ﺎر
ﺎت ﺠﺗ ِﺮي ِﻣﻦ ﺤﺗ ِﺘﻬﺎ
ِ ِ
ِ ﻳﻦ آﻣﻨﻮا َوﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
ٍ ﺎت أن ﻟﻬﻢ ﺟﻨ
ِ ﺎﺤﻟ
অথর্াত্ “েহ নবী! যারা ঈমান এেনেছ এবং সত্কাজ কেরেছ তােদরেক আপিন

এমন জান্নােতর সু সংবাদ িদন যার িনচ িদেয় নদী সমূ হ পৰ্বহমান থাকেব।” (সূ রা
আল-বাকারা: ২৫)
আল্লাহ তা‘আলা আরও বেলন:
َْ َ ُ َ
ْ َّ ُ ْ َ ْ
َّ
ُ َ َ َّ ت ﻟ
َ َّ
ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ِّ َ ْ
ﺎﺑ َو ُر ُﺳ ِﻠ ِﻪ
ِ ِ ﺳﺎﺑِﻘﻮا ِإﻰﻟ ﻣﻐ ِﻔ َﺮ ٍة ِﻣﻦ رﺑﻜﻢ َوﺟﻨ ٍﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﻌﺮ ِض اﻟﺴﻤﺎ ِء َواﻷر ِض أ ِﻋﺪ
ِ ِﺜﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑ
অথর্াত্ “েতামরা সামেন ধািবত হও েতামােদর পালনকতর্ার ক্ষমা ও েসই জান্নােতর
িদেক, যা আকাশ ও পৃিথবীর মত পৰ্শস্ত। এটা পৰ্স্তুত করা হেয়েছ আল্লাহ ও তার
রাসূ লগেণর পৰ্িত িবশব্াস স্থাপনকারীেদর জনয্।” (সূ রা আল-হাদীদ: ২১)
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমােদরেক বেলেছন:
ْ َ َ َ َ ْ ً ُ ُ َّ
ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ِّ
َّ ُ ُ َ َ ً ْ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ ٌ ُ َ ً ُ ُ َّ َ ْ
ُاﺑ
ﺎر ﻛﺒﻮا ﻓﻴﻘﻮل
اﺠ
ﻦ
ﻣ
ج
ﺮ
ﺨﻳ
ﻞ
ﺟ
ر
ﻮﻻ
ﺧ
د
ﺔ
ﻨ
اﺠﻟ
ﻞ
ﻫ
أ
ﺮ
آﺧ
و
ﺎ
ﻬ
ﻨ
ﻣ
ﺎ
وﺟ
ﺮ
ﺧ
ﺎر
اﺠ
ﻞ
ﻫ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِإ ﻷﻋﻠﻢ
ِ
ِ ْ ِ آﺧﺮ أ
َِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
َّ
ُ َ
ُ َ ََْ
ُْ
ْ َْ
ِّ
ﺮﻴ ِﺟ ُﻊ ﻓﻴَﻘﻮل ﻳَﺎ َرب َو َﺟﺪﻳ َﻬﺎ َﻣﻸى ﻓﻴَﻘﻮل اذﻫﺐ
ﻴﻬﺎ ﻓﻴُﺨ َّﻴﻞ ِإ ْ ِﻪ ﻛﻏ َﻬﺎ َﻣﻸى ﻓ
اذﻫﺐ ﻓﺎدﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ ﻓﻴﺄ ِﻳ
ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ْ ُ ْ َ
ﻓﺎدﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ ﻓﻴﺄ ِﻳﻴﻬﺎ ﻓﻴﺨﻴﻞ إِ ِﻪ ﻛﻏﻬﺎ ﻣﻸى ﻓﺮﻴ ِﺟﻊ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب وﺟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻸى ﻓﻴﻘﻮل اذﻫﺐ ﻓﺎدﺧﻞ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ
ﺮﺸة أﻣﺜﺎﻟ ِ َﻬﺎ
اﺠﻟﻨﺔ ﻓﺈِن ﻟﻚ ِﻣﺜﻞ ا ﻏﻴﺎ وﻋ
অথর্াত্ “আিম ঐ বয্িক্ত সমব্েন্ধ জািন েয সবর্েশেষ জাহান্নাম েথেক েবর হওয়ার
অনু মিত পােব এবং সবর্েশেষ জান্নােত পৰ্েবশ করেব। ঐ বয্িক্ত জাহান্নাম েথেক মুেখর
উপর ভর করা অবস্থায় (উপুড় হেয়) েবর হেব। আল্লাহ তা‘আলা বলেবন: যাও,
জান্নােত পৰ্েবশ কর। েস জান্নােতর কােছ এেস মেন করেব জান্নাত ভিতর্ হেয় েগেছ।
েস িফের এেস বলেব: েহ আল্লাহ!জান্নাতেক েদখলাম ভিতর্ হেয় েগেছ। আল্লাহ তা‘আলা
পুনরায় বলেবন:যাও, জান্নােত পৰ্েবশ কর। েস আবার জান্নােতর কােছ এেস মেন
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করেব েয, জান্নাত ভিতর্ হেয় েগেছ। িফের এেস পুনরায় বলেব-আল্লাহ! জান্নাতেক
েদখলাম ভরপুর হেয় েগেছ। আল্লাহ তা‘আলা এবার বলেবন: যাও, জান্নােত পৰ্েবশ
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কর। েতামার জনয্ েসখােন রেয়েছ দুিনয়া ও তার দশগুণ পিরমাণ স্থান।”

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন:
َّْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُّ ْ ٌ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َّ
َ َﻏ ْﺪ َو ٌة ﻲﻓ
اﺑ أو روﺣﺔ ﺧﺮﻴ ِﻣﻦ ا ﻏﻴﺎ وﻣﺎ ِﻓﻴﻬﺎ وﻟﻘﺎب ﻗﻮ ِس أﺣ ِﺪﻛﻢ أو ﻣﻮ ِﺿﻊ ﻗﺪمٍ ِﻣﻦ اﺠﻟﻨ ِﺔ
ﺒ
ﺳ
ِ ﻴﻞ
ِ
ِ
ِ
ْ
َْ
َ ﺮﻴ ﻣ ْﻦ ا ُّ ﻏﻴَﺎ َو َﻣﺎ ﻓ
ﻴﻬﺎ
ِ ٌ ﺧ
ِ
অথর্াত্ “আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক সন্ধয্া কাটােনা দুিনয়া ও
তার মেধয্ যা িকছু আেছ তা হেত উত্তম। আর জান্নােতর মধয্কার েতামােদর কােরা
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ধনু ক বা পা রাখার সমপিরমাণ স্থান দুিনয়া ও তার মধয্কার সবিকছু হেত উত্তম।”

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন: আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন:
ََ ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ ٌ ُ ُ ََ ْ ََ ٌ ْ َ َ َ َ
ُ ْ َ ْ َ
َّ ت ﻟﻌﺒَﺎدي
ﺮﺸ
ﺑ
ﺎﺤﻟ
اﻟﺼ
أﻋﺪد
و
ﺖ
ﻌ
ﻤ
ﺳ
ن
ذ
أ
ﻻ
و
ت
أ
ر
ﻦﻴ
ﻗ
ﻻ
ﺎ
ﻣ
ﻦﻴ
ﺐ
ﻠ
ﻗ
ﺒﻟ
ﺮ
ﻄ
ﺧ
ﻻ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
অথর্াত্ “আিম আমার েনককার বান্দােদর জনয্ এমন জান্নাতেক পৰ্স্তুত কের েরেখিছ

যােক েকান েচাখ েদেখিন। েকান কান (যথাথর্) েশােনিন এবং েকান অন্তর কল্পনাও
করেত পাের িন।”
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রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অনয্ বণর্নায় বেলন:
َ
َ
ً َ ْ ُ ْ َ َّ ْ
ْ
َْ
ْ
َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َّ َ ْ
َ ْ آد َم َﻫ ْﻞ َرأﻳ
َّ ﻳُ ْﺆ َﻰﺗ ﺑﺄ َﺷ ِّﺪ
ﺎس ﺑُﺆ ًﺳﺎ ِﻰﻓ ا ُّ ﻏﻴَﺎ ِﻣ ْﻦ أﻫ ِﻞ اﺠﻟَﻨ ِﺔ ﻓﻴُﺼ َﺒﻎ َﺻﺒﻐﺔ ِﻰﻓ اﺠﻟﻨ ِﺔ ﻓﻴﻘﺎل ﻳﺎ اﻧﻦ
ﺖ
ِ اﺠ
ِ
َ َ ُّ َ ٌ ُ ُ َّ َ َ ِّ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ ٌ َّ َ َّ َ ْ َ ُّ َ ً ْ ُ
ُ ْﻻ َرأَﻳ
ُّﺖ ﺷ َّﺪ ًة َﻗﻂ
اﺑ ﻳﺎ رب ﻣﺎ ﻣﺮ ِﻰﺑ ﺑﺆس ﻗﻂ و
ِ
ِ ﺑﺆﺳﺎ ﻗﻂ ﻫﻞ ﻣﺮ ﺑِﻚ ِﺷﺪة ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮل ﻻ و
অথর্াত্ “দুিনয়ার সবেচেয় দুঃখ-দুদর্শাগৰ্স্ত জান্নািত বয্িক্তেক েবেহশত েথেক ঘুিরেয়

এেন িজজ্ঞাসা করা হেব-েহ আদম সন্তান! তুিম িক দুিনয়ােত কখেনা দুঃখ দুদর্শার
সম্মু খীন হেয়িছেল? েতামার উপর িদেয় িক েকান কিঠন পযর্ায় অিতকৰ্ম কেরছ? েস
বলেব: না। েহ আল্লাহ! দুিনয়ােত আমার উপর কখনও দুঃখ-দুদর্শা আেস িন। এবং
আিম েকান কিঠন পযর্ায়েক অবেলাকন কির িন।”
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যখন আপিন জান্নােত পৰ্েবশ করেবন েসখােন অতয্ন্ত সু েখ ও শািন্তেত বসবাস
করেবন। েকান েরাগ-বালাই, যন্তৰ্ণা, িচন্তা অথবা মৃতুয্ েসখােন থাকেব না। আপনার
58

সহীহ বুখারী, #৬৫৭১ এবং সহীহ মুসিলম, #১৮৬; সহীহ মুসিলম, #১৮৮ এবং মুসনাদ আহমাদ,
#১০৮৩২ -এ বিণর্ত।
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সহীহ বুখারী, #৬৫৬৮ এবং মুসনাদ আহমাদ, #১৩৩৬৮।
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সহীহ মুসিলম, #২৮২৫ এবং মুসনাদ আহমাদ, #৮৬০৯।
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সহীহ মুসিলম, #২৮০৭ এবং মুসনাদ আহমাদ, #১২৬৯৯।
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উপের থাকেব আল্লাহ তা‘আলার সন্তুিষ্ট। আপিন েসখােন হেবন িচরস্থায়ী। আল্লাহ
তা‘আলা বেলন:
ُ َ
َْ
َ ُ ََْْ َ َْ ْ
َّ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ
ُ َ َ َّ ﴿ َوا
َ ﻳﻦ ﻓ
َ ﻴﻬﺎ أَﺑَ ًﺪا ﻟ َ ُﻬ ْﻢ ﻓ
َّ
ﻴﻬﺎ
ِ
ِ ﻳﻦ آﻣﻨﻮا َوﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
ِ َ ِ ِ ﺎت ﺠﺗ ِﺮي ِﻣﻦ ﺤﺗ ِﺘﻬﺎ اﻷﻏﻬﺎر ﺧﺎ
ِ
ٍ ﺎت ﺳﻨﺪ ِﺧﻠﻬﻢ ﺟﻨ
ِ َ ﺎﺤﻟ
ً َ ًّ ْ ُ ُ ْ ُ َ ٌ َ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ
﴾(٥٧) أزواج ﻣﻄﻬﺮة وﻧﺪ ِﺧﻠﻬﻢ ِﻇﻼ ﻇ ِﻠﻴﻼ
অথর্াত্ “আর যারা ঈমান আনেব ও েনক আমল করেব আিম তােদরেক এমন
জান্নােত পৰ্েবশ করাব যার িনচ িদেয় নদীসমূ হ পৰ্বহমান থাকেব। তারা েসখােন থাকেব
িচরস্থায়ী। তােদর সােথ থাকেব পিবতৰ্ সিঙ্গনী। আিম তােদরেক সু শীতল ছায়ায় পৰ্েবশ
করােবা।” (সূ রা আন-িনসা: ৫৭)
(জান্নাত ও মৃতুয্র পরবতর্ী জীবন সমব্েন্ধ িবস্তািরত জানেত www.islamguide.com/hereafter বৰ্াউজ করেত পােরন।)

২. জাহান্নাম েথেক মুিক্ত
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َّ ُ ْ ُ ُ َ
َ
َ َ ُ
َ َ َّ َّ
ََْ ََ ًََ
ْ اﻷ
ُ ﻛ َﻔ ُﺮوا َوﻣﺎﺗﻮا َوﻫﻢ ﻛﻔﺎر ﻓﻠﻦ ﻓﻘﺒﻞ ِﻣﻦ أﺣ ِﺪ ِﻫﻢ ِﻣﻞ
ض
ر
ء
وﺤﻚ ﻟ ُﻬ ْﻢ
أ
ﻪ
ﺑ
ى
ﺪ
ﺘ
اﻓ
ﻮ
ﻟ
و
ﺎ
ﺒ
ﻫ
ذ
ِإن ا ِ ﻳﻦ
ِ
ِ ِِ
ِ
ٌ َ َ
َ اب أَ ِ ٌﻢ َو َﻣﺎ ﻟ َ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎﺮﺻ
ﻳﻦ
ﻋﺬ
ِ ِ
অথর্াত্ “িনশ্চয় যারা কুফরী কেরেছ এবং কুফরী অবস্থায় মারা েগেছ তারা যিদ

আযােবর িবিনমেয় সারা পৃিথবী পিরমাণ সব্ণর্ও েদয় তা গৰ্হণ করা হেব না। তােদর
জনয্ রেয়েছ যন্তৰ্ণাদায়ক আযাব। আর তােদর েকান সাহাযয্কারীও েনই।” (সূ রা আেলইমরান: ৯১)
অতএব, জাহান্নাম েথেক মুক্ত হওয়া ও জান্নােত পৰ্েবশ করার এটাই (ইসলাম)
একমাতৰ্ সু েযাগ। কারণ, েকান বয্িক্ত কােফর অবস্থায় মারা েগেল দুিনয়ায় এেস ঈমান
আনার েকান পথ েখালা থাকেব না। িকয়ামেতর িদন কােফেরর িক পিরিস্থিত হেব
আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীেদ তা উেল্লখ কেরেছন। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ََ ُ ُ ْ ََ ََْ
َ ُ َ َ ِّ
َ ﻮن ﻣ َﻦ اﻟ ْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ َ ِّ َ ُ َ َ ُّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ اﺠ
َّ ﺒﻟ
(٢٧) ﻦﻴ
وﻟﻮ ﺗﺮى إِذ وﻗِﻔﻮا
ِ ﺎت َرﺑﻨﺎ َوﻧﻜ
ِِ
ِ ﺎر ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺘﻨﺎ ﻧﺮد وﻻ ﻧﻜﺬب ﺑِﺂﻳ
ِ
অথর্াত্ “আর আপিন যিদ েদেখন, যখন তােদরেক েদাযেখর উপর দাঁড় করােনা

হেব। তারা বলেব: কতই না ভােলা হত, যিদ আমরা পুনঃেপৰ্িরত হতাম; তাহেল,
আমরা সব্ীয় পালনকতর্ার িনদশর্নসমূ েহ িমথয্ােরাপ করতাম না এবং আমরা মুসিলমেদর
অন্তভুর্ক্ত হেয় েযতাম।” (সূ রা আল-আন‘আম: ২৭)
িদব্তীয়বার তােদর কাউেক আর তাওবার জনয্ িফের আসার সু েযাগ েদয়া হেব না।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড
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ْ َ ْ َ ْ ُّ
ْ َ َ َْ َ ُْ
ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ ً َ ْ َ َّ
َ ْآد َم َﻫ ْﻞ َرأَﻳ
اﺠ
ﻰﻓ
ﻎ
ﺒ
ﺼ
ﻴ
ﻓ
ﺔ
ﺎﻣ
ﻴ
ﻘ
اﻟ
م
ﻮ
ﻳ
ﺎر
اﺠ
ﻞ
ﻫ
أ
ﻦ
ﻣ
ﺎ
ﻴ
ﻏ
ا
ﻞ
ﻫ
ﺖ
ﺎر ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻢ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ اﻧﻦ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻳﺆﻰﺗ ﺑِﺄﻏﻌ ِﻢ أ
َّ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ ٌ َ َ َّ َ ْ َ ُّ َ ً ْ َ
ِّ
اﺑ ﻳَﺎ َرب
ِ ﺧﺮﻴا ﻗﻂ ﻫﻞ ﻣﺮ ﺑِﻚ ﻧ ِﻌﻴﻢ ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮل ﻻ و
অথর্াত্ “িকয়ামেতর িদন আল্লাহ তা‘আলা দুিনয়ার সবেচেয় সু খী েদাযখী বয্িক্তেক

েদাযখ েথেক ঘুিরেয় িনেয় এেস িজজ্ঞাসা করেবন: েহ আদম সন্তান! তুিম িক দুিনয়ায়
কখনও সু খ-শািন্তর েদখা েপেয়ছ? েতামার কােছ িক কখনও সু েখর সময় এেসেছ? েস
বলেব: না, েহ আল্লাহ! আিম সু খ সব্াচ্ছেন্দয্র েদখা পাই িন।

62

৩. আসল সু খ ও আিত্মক শািন্ত:
আমরা আল্লাহ তা‘আলার আেদশ িনেষধ েমেন দুিনয়ােত েসৗভাগয্ ও আিত্মক শািন্ত
িনিশ্চত করেত পাির। আল্লাহ তা‘আলা কুরআেন বেলন:
َّ ْ
َ ﻳﻦ
ُّ آﻣﻨُﻮا َو َﻳ ْﻄ َﻤ
ُ ُﻦﺌ ﻗُﻠ
َ ِ َّ ﴿ا
﴾ﻮﺑ ُﻬ ْﻢ ﺑِ ِﺬﻛ ِﺮ اﺑ
ِ
অথর্াত্ “যারা ঈমান আেন তােদর অন্তর আল্লাহর িযিকর দব্ারা পৰ্শািন্ত লাভ কের।”

(সূ রা আর-রা‘দ: ২৮)
অপরিদেক যারা আল্লাহ তা‘আলার কুরআন েথেক মুখ িফিরেয় েনয় দুিনয়ায় তােদর
জীবন কণ্টকময় হেয় পেড়। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ْ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ً ْ َ ً َ َ ُ َ َّ َ
َ َ ْ َ
﴿ َو َﻣ ْﻦ أﻋ َﺮض ﻗ ْﻦ ِذﻛ ِﺮي ﻓ ِﺈن ﻣ ِﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﺎﻜ وﺤﻧﺮﺸه ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
﴾(١٢٤) ﺎﻣ ِﺔ أﻗ َﻰﻤ
অথর্াত্ “আর েয আমার িজিকর (স্মরণ) েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জীবন

িনবর্ােহর পথ সংকীণর্ হেব এবং আিম তােক েকয়ামেতর িদন অন্ধ অবস্থায় উিত্থত
করব।” (সু রা তাহা: ১২৪)
এখান েথেকই আয়ােতর বয্াখয্া স্পষ্ট হেয় যায় েয, েকন িকছু িকছু মানু ষ পৰ্চুর
অথর্-িবেত্তর মািলক হেয়ও পৰ্কৃত শািন্ত না েপেয় আত্মহতয্া কের! উদাহরণসব্রূপ—
“Cat Stevens” মুসিলম হেয় “ইউসু ফ ইসলাম” নাম ধারণ কেরেছন। িতিন িছেলন
িবখয্াত েপাপ-সংগীত-িশল্পী। তার এক রােতৰ্র আেয়র পিরমাণই িছল ১,৫০,০০০
ডলার। িতিন ইসলাম গৰ্হণ করার পর সিতয্কার শািন্তলাভ কেরেছন যা িতিন অেথর্র
পৰ্াচুযর্ সেত্তব্ও লাভ করেত পােরন িন।
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সহীহ মুসিলম, #২৮০৭ এবং মুসনাদ আহমাদ, #১২৬৯৯।

http://www.islamhouse.com
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নও-মুসিলমেদর ঘটনাসমূ হ পড়েত http://www.islam-guide.com/stories
বৰ্াউজ করেত পােরন অথবা, “Why Islam is our Only Choice”
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বইিট পড়েত

পােরন। এই ওেয়বসাইেটর িলংকিটেত ও উক্ত বইেয় আপিন পােবন িবেশব্র িবিভন্ন
েদেশর িবিভন্ন েপশার নও মুসিলমেদর িচন্তা-ভাবনা ও অনু ভূিত; যারা িবিভন্নজন িবিভন্ন
স্তেরর িশিক্ষত বয্িক্ততব্, যােদর কৃিষ্ট-কালচার ও িভন্ন িভন্ন।

৪. সিতয্কার তাওবা দব্ারা িবগত জীবেনর গুনাহ ক্ষমা
েকউ যখন ইসলাম ধমর্ গৰ্হণ কের আল্লাহ তা‘আলা তার িবগত জীবেনর সব গুনাহ
মাফ কের েদন। হাদীেস এেসেছ—
ُ ْ ﻗُﻠ:ﻳﺮوى أن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺟﺎء إﻰﻟ اﺠ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ و ﻗﺎل
ﺖ ﻟﻠﻨ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
َ َ
َْ ُ ْ َ ُ ُْ
َ َ
َ ْ َُ َ َ َ َ ْ ُْ
ْ َ
ُ  ﻓَﺒَ َﺴ َﻂ ﻳَﻤﻴﻨَ ُﻪ َﻓ َﻘﺒَ ْﻀ.ﻚ
ﺖ أ َردت أن
 ﻗﻠ.«  ﻗﺎل » َﻣﺎ ﻟﻚ ﻳَﺎ ﻗﻤ ُﺮو.ﺖ ﻳَ ِﺪى
ﺳﻠﻢ اﺑﺴﻂ ﻳ ِﻤﻴﻨﻚ ﻓﻸﺑﺎﻳِﻌ
ِ
َ
ْ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َْ
ُ  ﻗُﻠ.« ﺎذا
َ ﺖ أ ْن ُﻓ ْﻐ َﻔ
.اﻹﺳﻼم ﻓﻬ ِﺪم ﻣﺎ ﺎﻛن ﻗﺒﻠﻪ
ن
أ
ﺖ
ﻤ
ﻠ
ﻋ
ﺎ
ﻣ
أ
»
ﺎل
ﻗ
.
ﻰﻟ
ﺮ
ﺮﺘط ﺑِﻤ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺮﺘط ﻗﺎل » ﺗﺸ
ِ أﺷ
অথর্াত্ বিণর্ত আেছ, আমর ইবনু ল আস রা. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর

কােছ আসেলন। িতিন বেলন: আিম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক বললাম:
আপনার হাত পৰ্সািরত করুন আিম আপনার হােত বায়‘আত হব। িতিন তার হাত
সম্পৰ্সারণ করেলন। আিম আমার হাত গুিটেয় িনলাম। িতিন িজজ্ঞাসা করেলন:
“েতামার িক হেয়েছ েহ আমর?” আিম বললাম: আিম শতর্ করেত চাই। িতিন বলেলন:
“িক শতর্ করেত চাও?” আিম জবাব িদলাম: আমােক েযন ক্ষমা কের েদয়া হয়। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন: “তুিম িক জােনা না েয, ইসলাম তার পূ েবর্কার
সবিকছু েক (গুনাহ) ধব্ংস কের েদয়?”
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গৰ্ন্থিট রচনা কের আ ু ল্লাহ এইচ. শহীদ। গৰ্ন্থিটর এক কিপ েদখেত িভিজট করেত পােরন:
http://www.islam-guide.com/stories
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সহীহ মুসিলম, #১২১ এবং মুসনাদ আহমাদ, #১৭৩৫৭।
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তৃতীয় অধয্ায়
ইসলাম সংকৰ্ান্ত সাধারণ জ্ঞান
ইসলাম িক?
ইসলাম হল তুিম আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ েথেক েশষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর নািযলকৃত িবধানেক েমেন চলেব।

ইসলােমর েমৗিলক িবশব্াস:
১. আল্লাহর উপর ঈমান
একজন মুসিলম একমাতৰ্ আল্লাহ তা‘আলার উপর িবশব্াস স্থাপন করেব। যার েকান
সন্তান-সন্তিত ও অংশীদার েনই। িতিন ছাড়া অনয্ েকউ ইবাদাত পাওয়ার েযাগয্ নন।
িনশ্চয় িতিনই সতয্ পৰ্ভু। িতিন ছাড়া আর অনয্ যােদরেক মানু ষ ইবাদাত কের সবই
িমথয্া। আল্লাহ তা‘আলার অেনকগুেলা সু ন্দর সু ন্দর নাম ও গুণাবিল রেয়েছ। তার
পৰ্ভুতব্ ও গুণাবলীেত কােরা েকান অংশীদািরতব্ েনই। মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআেন আল্লাহ
তা‘আলা িনেজই িনেজর পিরচয় উপস্থাপন কেরেছন।
আল্লাহ বেলন:
َّ اﺑ
ْ َ ﺘ َوﻟ َ ْﻢ ﻳُﻮ
ْ َ( ﻟ َ ْﻢ ﻳ٢) اﻟﺼ َﻤ ُﺪ
ُ َّ (١) اﺑ أَ َﺣ ٌﺪ
ُ َّ ﴿ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ
ِ
َ
ٌ َ ُُ َ ُ
﴾(٤) ( َوﻟ ْﻢ ﻳَﻜ ْﻦ ُ ﻛﻔ ًﻮا أ َﺣﺪ٣)
অথর্াত্ “আপিন বলুন, আল্লাহ তা‘আলা এক
ও একক। আল্লাহ অমুখােপক্ষী। িতিন কাউেক
জন্ম েদনিন এবং েকউ তােক জন্ম েদয়িন। এবং
তার সমতুলয্ েকউ েনই।” (সু রা আল-ইখলাস)
আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অনয্ কারও কােছ কায়মেনাবােকয্ েদায়া করা বা েকান
ধরেণর উপাসনা করা যােব না। বরং, এ সবিকছু রই হকদার একমাতৰ্ আল্লাহ
তা‘আলা।
আল্লাহ তা‘আলা একচ্ছতৰ্ ক্ষমতার মািলক। িতিন সৃ িষ্টকতর্া, শাসনকতর্া এবং
িচরঞ্জীব। িতিন সব িকছু েক পিরচালনা কেরন। িতিন তার সৃ িষ্টর কারও পৰ্িত মুখােপক্ষী
নন। বরং, তার সৃ িষ্টর সবাই তােদর িনজ িনজ পৰ্েয়াজেন তার উপর িনভর্র কের।
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িতিন সবর্েশৰ্াতা, সবর্দৰ্ষ্টা ও সবর্িবজ্ঞ। েগাপন, পৰ্কাশয্, িবেশষ বা সাধারণ সবিকছু ই
তার িনরবিচ্ছন্ন নজরদািরেত রেয়েছ। আল্লাহ তা‘আলা জােনন যা হেয়েছ, হেব এবং তা
িকভােব হেব। জিমেন েকান িকছু ই তার অনু মিত ছাড়া হয় না। িতিন যা চান তা হয়
আর যা চান না তা হয় না। তার ইচ্ছা সমস্ত সৃ িষ্টর ইচ্ছার উপের। িতিন সব িকছু র
উপর শিক্তমান; সবর্শিক্তমান। িতিন পরম দয়ালু সবর্ািধক উপকারী। একিট হাদীস
েথেক জানা যায় েয, েকান সন্তােনর উপর তার মাতৃেস্নহ েযমন পৰ্বল আল্লাহ তা‘আলা
তার েথেকও অেনক েবিশ ভালবােসন তার বান্দােক।
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আল্লাহ তা‘আলা জুলুম ও

সীমালঙ্ঘন েথেক মুক্ত। িতিন তার সমস্ত কাজ ও িনেদর্েশ অতয্ন্ত পৰ্জ্ঞাবান। েকউ
যখন আল্লাহ তা‘আলার কােছ িকছু চাওয়ার ইচ্ছা কের সরাসির চাইেত পাের কারও
মধয্স্থতার পৰ্েয়াজন হয় না।
আল্লাহ তা‘আলা ঈসা আ. তথা যীশু নন। যীশুও আল্লাহ নন।
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বরং ঈসা আ.

িনেজই িনেজেক সৰ্ষ্টা হওয়ােক পৰ্তয্াখয্ান কেরেছন। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ْ َ َ ْ
ِّ َ َ َّ
َ ْ ََ
َ َّ ﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا إ َّن
ُ ﻴﺢ ْاﻧ ُﻦ َﻣ ْﺮ َﻳ َﻢ َوﻗَ َﺎل اﻟ ْ َﻤﺴ
ُ اﺑ ُﻫ َﻮ اﻟ ْ َﻤﺴ
َ ِ َّ ﻛ َﻔ َﺮ ا
ﻴﺢ ﻳَﺎ ﺑَ ِﻲﻨ ِإ
ﺮﺳا ِﺜﻴﻞ اﻗﺒُ ُﺪوا اﺑ ر
﴿ﻟ ﻘ ﺪ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َ ْ َ َ َّ ْ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ ُ َّ َ َ
َ ْ ْ َ
﴾(٧٢) ﺎر
ِ ِﺮﺸك ﺑ
ِ ورﺑﻜﻢ ِإﻧﻪ ﻣﻦ ﻳ
ٍ ﺎﺑ ﻓﻘﺪ ﺣﺮم اﺑ ﻋﻠﻴ ِﻪ اﺠﻟﻨﺔ وﻣﺄواه اﺠﺎر وﻣﺎ ﻟِﻠﻈﺎﻟ ِ ِﻤﻦﻴ ِﻣﻦ أﻧﺼ
অথর্াত্ “যারা বেল মারইয়াম তনয় ঈসা আ.-ই আল্লাহ, তারা কােফর। অথচ, ঈসা

আ. বেলেছন— েহ বনী ইসরাইল! েতামরা আল্লাহর ইবাদাত কর, িযিন আমার ও
েতামােদর পালনকতর্া। িনশ্চয়ই েয বয্িক্ত আল্লাহ তা‘আলার সােথ অংশীদার স্থাপন
করেব আল্লাহ তা‘আলা তার জনয্ জান্নাতেক হারাম কের িদেবন। তার বাসস্থান হেব
জাহান্নাম। আর অতয্াচারীেদর েকানই সাহাযয্কারী েনই।” (সূ রা আল-মােয়দাহ: ৭২)
আল্লাহ িতনজন নন। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ُ َُ َ
ْ َ ْ ٌ َ ٌ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
اﺣﺪ َوإِن ﻟ ْﻢ ﻳَﻨﺘَ ُﻬﻮا ﻗ َّﻤﺎ ﻓﻘﻮﻟﻮن َ َﻤ َّﺴ َّﻦ
ِ ﴿ﻟﻘﺪ ﻛﻔﺮ ا ِ ﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا إِن اﺑ ﺛﺎ ِﻟﺚ ﺛﻼﺛ ٍﺔ وﻣﺎ ِﻣﻦ إِ ٍ إِﻻ إِ و
َ
َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
ُ َّ اﺑ َوﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻐﻔ ُﺮوﻧَ ُﻪ َو
ٌ اﺑ ﻟ ُﻔ
ٌ ﻮر َرﺣ
ٌ َ ٌ َ َ ْ ُْ
ُ َ َ َ َّ
( َﻣﺎ٧٤) ﻴﻢ
ِ
ِ
ِ ( أﻓﻼ ﻓﺘﻮﺑﻮن إِﻰﻟ٧٣) ا ِ ﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ِﻣﻨﻬﻢ ﻋﺬاب أ ِ ﻢ
َّ
َ ُ ْ َ َ َ ٌ َ ِّ ُ ُّ ُ َ ُ ُ ُّ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
ْ َ َ َْ ٌ
َْ
ُ اﻟ ْ َﻤﺴ
ﻴﺢ ْاﻧ ُﻦ َﻣ ْﺮ َﻳ َﻢ إِﻻ َر ُﺳﻮل ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗﺒ ِﻠ ِﻪ اﻟﺮﺳﻞ وأﻣﻪ ِﺻﺪﻳﻘﺔ ﺎﻛﻧﺎ ﻳﺄﻛﻼ ِن اﻟﻄﻌﺎم اﻏﻈﺮ ﻛﻴﻒ
ِ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ ُ ُ ُ ِّ َ ُ
﴾(٧٥) ﺎت ﻋ َّﻢ اﻏﻈ ْﺮ ﻛ ﻳُﺆﻓﻜﻮن
ِ ﻧﺒﻦﻴ ﻟﻬﻢ اﻵﻳ
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সহীহ বুখারী, #৫৯৯৯ এবং সহীহ মুসিলম, #২৭৫৪।
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১৯৮৪ সােলর ২৫ েশ জুন লন্ডেনর এেসািসেয়শন েপৰ্স সূ েতৰ্ পৰ্কাশ— ইংলয্ােন্ডর অিধকাংশ
িখৰ্ষ্টান িবশপ বেলন: যীশুিখৰ্ষ্টেক সৰ্ষ্টা বেল িবশব্াস করা জরুির নয়। ইংলয্ােন্ডর ৩৯ জন িবশেপর
মধয্কার ৩১ জেনর মতই এটা। আর উক্ত ৩১ জন িবশেপর মেধয্ ১৯ জন বেলন: যীশুিখৰ্ষ্টেক
আল্লাহর সেবর্াচ্চ পৰ্িতিনিধ বেল িবশব্াস করাই যেথষ্ট।
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অথর্াত্ “িনশ্চয় তারা কােফর যারা বেল— আল্লাহ িতেনর এক; অথচ, এক উপাসয্
ছাড়া েকান উপাসয্ েনই। তারা যিদ সব্ীয় উিক্ত েথেক িনবৃ ত্ত না হয়, তেব, তােদর মেধয্
যারা কুফের অটল থাকেব, তােদর উপর যন্তৰ্ণাদায়ক শািস্ত িনপিতত হেব। তারা
আল্লাহর কােছ েকন তাওবা ও ক্ষমা পৰ্াথর্না কের না?! আল্লাহ তা‘আলা েয ক্ষমাশীল ও
পরম দয়ালু। মারইয়াম তনয় ঈসা আ. রাসূ ল ছাড়া আর িকছু নন। তার পূ েবর্ অেনক
রাসূ ল অতীত হেয়েছন আর তার মাতা একজন সতয্বািদনী। তারা উভেয়ই খাদয্
েখেতন। েদখুন, আিম তােদর জনয্ িকরূপ যু িক্ত পৰ্মাণ বণর্না কির। আবার েদখুন, তারা
উলটা েকান িদেক যােচ্ছ।” (সূ রা আল-মােয়দাহ: ৭৩-৭৫)
আল্লাহ তা‘আলা সৃ িষ্টর সপ্তম িদেন িবশৰ্াম িনেয়েছন— একথা িবশব্াস করা ইসলাম
পৰ্তয্াখয্ান কের। িতিন তার েকান িফিরশতার সােথ কুিস্ত কেরেছন, িতিন মানবজািতর
উপর িহংসা কেরেছন বা িতিন েকান মানু েষর িভতের মানু েষর আকৃিতেত আেছন এ
সব ধারণাও ইসলাম কতৃর্ক পৰ্তয্াখয্াত। এ ছাড়া ইসলাম মানু েষর েকান আকৃিতর সােথ
আল্লাহ তা‘আলার সম্পৃ ক্ততােক পৰ্তয্াখয্ান কের। েকননা, এগুেলা সবই কুফরীর
অন্তভুর্ক্ত। আল্লাহ তা‘আলা সবিকছু রই ঊেধব্র্। িতিন েয েকান পৰ্কার অপূ ণর্াঙ্গতা েথেক
মুক্ত ও দূ ের। আল্লাহ তা‘আলা ক্লান্ত হন না এবং তােক িনদৰ্া বা তন্দৰ্া স্পশর্ কের না।
َ َّ
“”اﺑ
(আল্লাহ) -এর অথর্ হেচ্ছ— “পৰ্িতপালক, একক উপাসয্ ও সৰ্ষ্টা,
َ َّ শ িট রব ও উপাসয্ অেথর্ আরব
িযিন িবশব্জগেতর সবিকছু েক সৃ িষ্ট কেরেছন।” ‘’اﺑ
আরিব শ

মুসিলম ও িখৰ্ষ্টানগণ বয্বহার কের থােক। এক ও একক উপাসয্ বয্তীত অনয্ েকােনা
অেথর্ এ শ িট বয্বহৃত হয় না। এ শ িট কুরআন শরীেফ ২১৫০ বােররও েবিশবার
বয্বহার করা হেয়েছ। ঈসা আ. সাধারণত েয ভাষায় কথাবাতর্া বলেতন, আরিব ভাষার
َ
َ َّ অেথর্ বয্বহৃত হেয়েছ।
সােথ গভীর সম্পকর্শীল েসই আরামীয় ভাষায় ٌ  ِإশ িট “”اﺑ

২. েফেরশতােদর উপর ঈমান
মুসিলমরা েফেরশতােদর সমব্েন্ধ িবশব্াস কেরন েয, তারা আল্লাহ তা‘আলার এক
সম্মািনত সৃ িষ্ট। তারা একমাতৰ্ আল্লাহ তা‘আলারই ইবাদাত কেরন। আল্লাহ তা‘আলার
আনু গতয্ কেরন এবং তার আেদশ ছাড়া েকান কাজ কেরন না। েফেরশতােদর মধয্কার
িজবরাইল আ. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ ওহী (কুরআন) িনেয়
আসেতন।

http://www.islamhouse.com
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৩. আসমানী িকতােবর উপর ঈমান
মুসিলমগণ িবশব্াস কেরন েয, আল্লাহ তা‘আলা তার রাসূ লেদর উপর ওহী িহেসেব
আসমানী িকতাব নািযল কেরেছন তােদরেক সিঠক পথ পৰ্দশর্ন ও মানু েষর জনয্ সতয্
দব্ীেনর পৰ্মাণ িহেসেব। এই আসমানী িকতাবসমূ েহর মেধয্ মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআন
অনয্তম যা আমােদর িপৰ্য়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর নািযল
হেয়েছ। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনেক েহফাজেতর দািয়তব্ িনজ কাঁেধ তুেল িনেয়েছন।
েযন এর মােঝ েকান পিরবতর্ন ও িবকৃিত না ঘেট। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ َ َ َّ ْ ِّ ْ َ ْ َ َّ
(٩) ِإﻧﺎ ﺤﻧ ُﻦ ﻧ َّﺰﺠَﺎ ا ﻛ َﺮ َوإِﻧﺎ ُ ﺤﻟَﺎﻓِﻈﻮن
অথর্াত্ “িনশ্চয়ই আিম এই কুরআনেক নািযল কেরিছ আর আিমই এর

েহফাজতকারী।” (সূ রা আল-িহজর: ৯)

৪. নবী-রাসূ লেদর উপর ঈমান
মুসিলমগণ আদম আ. েথেক শুরু কের নূ হ, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক,
ইয়া‘কুব, ও ঈসা আ. পৰ্মুখ নবীেদর উপর িবশব্াস কেরন। তারা িবশব্াস কেরন মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর নািযল হেয়েছ সবর্েশষ িরসালাত িনেয়
এেসেছন, যা পূ বর্বতর্ী িচরন্তন িরসালাতেকই দৃ ঢ় কের। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার েপৰ্িরত েশষ নবী ও রাসূ ল। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َ َ ٌ َّ َ ُ َ َ َ
ُ ُ َّ َ َ َ َ ِّ َّ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ
َ
ًﻜ ِّﻞ َ ْ ٍء َﻋﻠﻴﻤﺎ
ِ
ِ ﴿ﻣﺎ ﺎﻛن ﺤﻣﻤﺪ أﺑﺎ أﺣ ٍﺪ ِﻣﻦ ِرﺟﺎ ِﻟﻜﻢ وﻟ
ِ ﻜﻦ رﺳﻮل
ِاﺑ وﺧﺎﻳﻢ اﺠ ِﺒﻴﻦﻴ وﺎﻛن اﺑ ﺑ
﴾(٤٠)
অথর্াত্ “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েতামােদর েকান (পৰ্াপ্তবয়স্ক)
বয্িক্তর িপতা নন; বরং িতিন আল্লাহর রাসূ ল এবং েশষ নবী। আল্লাহ তা‘আলা
সবর্িবষেয় জ্ঞাত।” (সূ রা আল-আহযাব: ৪০)
মুসিলমগণ িবশব্াস কেরন— সমস্ত নবী আল্লাহর সৃ ষ্ট মানু ষ। এই সমস্ত নবীর কারও
িভতের সৰ্ষ্টা তথা আল্লাহ তা‘আলার েকান ৈবিশষ্টয্ েনই।

৫. েশষ িদবেসর উপর ঈমান
মুসিলমরা িবশব্াস কেরন েয, েশষ িদবেস (পুনরুিত্থত হওয়ার িদন) সকল মানু ষ
পুনরুিত্থত হেব। আল্লাহ তা‘আলা তােদর কমর্কাণ্ড ও িবশব্ােসর িহসাব িনকাশ িনেবন।
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৬. তাকদীেরর উপর ঈমান
মুসিলমরা তাকদীেরর উপর িবশব্াস কের। তেব, এর অথর্ এই নয় েয, মানু ষেদরেক
তােদর কাজ-কেমর্ সব্াধীনতা েদয়া হয় িন। বরং, মুসিলমরা তােদর কােজ আল্লাহ
তা‘আলা সব্াধীনতা িদেয়েছন বেল িবশব্াস কের। অথর্াত্ তােদর সব্াধীনতা আেছ ভাল ও
মন্দ েথেক েবেছ েনয়ার। তারা ভােলা-মন্দ েথেক একিট িনবর্াচন করার দায়-দািয়তব্
বহন করেব। তাকদীেরর উপর িবশব্াস চারিট িবষেয়র উপর িনভর্র কের। েসগুেলা হল:
1. আল্লাহ তা‘আলা সব িকছু ই জােনন। অথর্াত্ িতিন জােনন কী হেয়েছ এবং
আগামীেত কী হেব।
2. আল্লাহ তা‘আলা যা িকছু হেয়েছ বা হেব সবিকছু েক িলিপবদ্ধ কের েরেখেছন।
3. আল্লাহ যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না।
4. আল্লাহ তা‘আলা সবিকছু র সৃ িষ্টকতর্া।
(ইসলােমর

েমৗিলক

িবশব্াস

সমব্েন্ধ

িবস্তািরত

জানেত

www.islam-

guide.com/beliefs বৰ্াউজ করেত পােরন।)

কুরআন বয্তীত ইসলােমর অনয্ েকান উত্স আেছ িক?
হয্াঁ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সু ন্নাহ বা হািদস (রাসূ ল সা. এর কথা,
কাজ ও েমৗন-সম্মিত) ইসলােমর িদব্তীয় উত্স। আর সু ন্নাহ বা হাদীস হল
আমানতদািরতা ও িবশব্স্ত সূ েতৰ্ সাহাবীেদর েথেক সংকিলত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর কথা, কাজ ও েমৗন-সম্মিত। সু ন্নাহ বা হাদীেসর উপর িবশব্াস করা
ইসলােমর েমৗিলক িবশব্ােসর অন্তভুর্ক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িকছু হাদীস:

ْ
ْ َُ
َ َ ََ ْ ُْ َ ْ َ
ُ َ َ َ ْ ِّ َ َ
َ ْ ُْ َُ َ
ُ اﻤﺣﻬ ْﻢ َو َﻳ َﻌ
ﺎﻃ ِﻔ ِﻬ ْﻢ َﻣﺜﻞ اﺠﻟ َ َﺴ ِﺪ ِإذا اﺷﺘَﻰﻜ ِﻣﻨﻪ ُﻋﻀ ٌﻮ ﺗﺪاﻰﻋ ُ َﺳﺎﺋِ ُﺮ اﺠﻟ َ َﺴ ِﺪ
ِ ِ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﻦﻴ ِﻰﻓ ﺗﻮاد ِﻫﻢ وﺗﺮ
ْ
َّ ﺑ
ﺎﻟﺴ َﻬ ِﺮ َواﺤﻟ ُ َّﻰﻤ
ِ
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অথর্াত্ “মুিমনেদর পরস্পিরক দয়া, সহমিমর্তা ও হৃদয্তার দৃ ষ্টান্ত একিট েদেহর
মত। যখন তার মধয্কার েকান অঙ্গ আকৰ্ান্ত হয় তােত সমস্ত শরীর আকৰ্ান্ত ও অসু স্থ
হেয় পেড়।”

67


أﻛﻤﻞ اﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ إﻳﻤﺎﻧﺎ أﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ وﺧﻴﺎرﻛﻢ ﺧﻴﺎرﻛﻢ ﻟﻨﺴﺎﺋﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ
অথর্াত্ “মুিমনেদর মেধয্ েসই েলাকই পূ ণর্াঙ্গ ঈমানদার। যার সব্ভাব-চিরতৰ্ সেবর্াত্তম।
আর েতামােদর মেধয্ উত্তম ঐ বয্িক্ত েয তার স্তৰ্ীেদর িনকট উত্তম।”


68

َ َّ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َ
ْ ُّ ُ َ
ﺤﻳ
ﻻ ﻳﺆ ِﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣ
ﺐ ِﺠَﻔ ِﺴ ِﻪ
ِ ﺤﻳﺐ ِﻷ ِﺧﻴ ِﻪ ﻣﺎ
ِ

অথর্াত্ “েতামােদর েকউ ততক্ষণ পযর্ন্ত (পূ ণর্াঙ্গ) মুিমন হেত পারেব না; যতক্ষণ েস
69
িনেজর জনয্ যা পছন্দ কের তা অপর মুসিলম ভাইেয়র জনয্ পছন্দ না করেব।”


اﻟﺮاﻤﺣﻮن ﻳﺮﻤﺣﻬﻢ اﻟﺮﻤﺣﻦ ارﻤﺣﻮا ﻣﻦ ﻲﻓ اﻷرض ﻳﺮﻤﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻲﻓ اﻟﺴﻤﺎء
অথর্াত্ “যারা দয়া কের পরম দয়ালু আল্লাহ তা‘আলা তােদর পৰ্িত সদয় হন।
েতামরা দুিনয়ায় যারা আেছ তােদর পৰ্িত সদয় হও; িবিনমেয় আসমােন িযিন আেছন
িতিন েতামােদর পৰ্িত সদয় হেবন।”

70


ﺗﺒﺴﻤﻚ ﻲﻓ وﺟﻪ أﺧﻴﻚ ﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ
অথর্াত্ “মুসিলম ভাইেয়র সামেন েতামার মুচিক হািস সাদকাহ িহেসেব গণয্
হেব।”

71

67

সহীহ বুখারী, #৬০১১ এবং সহীহ মুসিলম, #২৫৮৬।

68

মুসনাদ আহমাদ, #৭৩৫৪ এবং িতরিমযী, #১১৬২।

69

সহীহ বুখারী, #১৩ এবং সহীহ মুসিলম, #৪৫।

70

িতরিমযী, #১৯২৪ এবং আবু দাউদ, #৪৯৪১।

71

িতরিমযী, #১৯৫৬ এ বিণর্ত।
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اﻟﻠﻜﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ
অথর্াত্ “উত্তম কথাবাতর্াও সাদকাহ িহেসেব গণয্ হেব।”


72

ْ ُْ َ
َّ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
َ ﺤﺴ ْﻦ إ َﻰﻟ
ْ َ ْ ﺎﺑ َوا
ﺟ
ﻴ
ﻠ
ﻓ
ﺮ
اﻵﺧ
ﻮ
ِم
ِﺎره
ِ
ِ
ِ ِﻣﻦ ﺎﻛن ﻳﺆ ِﻣﻦ ﺑ
ِ
ِ
ِ

অথর্াত্ “েয আল্লাহ ও েশষ িদবেসর পৰ্িত িবশব্াস রােখ েস েযন তার পৰ্িতেবশীর
73

সােথ সদাচরণ কের।”


ُُ َ ُ َُْ ْ ََ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َّ
ُ َ ْ ََ ْ ُ
ْﻜﻢ
َ
ﻜﻦ ﻓﻨﻈﺮ إِﻰﻟ ﻗﻠﻮﺑِﻜﻢ وأﻗﻤﺎ ِﻟ
ِ إِن اﺑ ﻻ ﻓﻨﻈﺮ إِﻰﻟ أﺟﺴﺎ ِدﻛﻢ وﻻ إِﻰﻟ ﺻﻮ ِرﻛﻢ وﻟ

অথর্াত্ “িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা েতামােদর েচহারা-সু রত ও ধন-সম্পেদর িদেক
তাকােবন না। বরং, িতিন েতামােদর অন্তরসমূ হ ও কমর্েক েদখেবন।”

74


أﻋﻄﻮا اﻷﺟﺮﻴ أﺟﺮه ﻗﺒﻞ أن ﺠﻳﻒ ﻋﺮﻗﻪ
অথর্াত্ “েতামরা শৰ্িমকেদরেক তােদর নয্াযয্ পাওনা িদেয় দাও তার শরীেরর ঘাম
শুকােনার আেগই।”

75


ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ ْ
ْ َ ٌ ُ َ َ ََْ
َ
ﺮﺸب ﻋﻢ ﺧﺮج ﻓ ِﺈذا ﻠﻛﺐ ﻳﻠﻬﺚ
ٍ ﺑ ْﻴﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﻓﻤ ِ ﺑِﻄ ِﺮ
ِ ﻳﻖ اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴ ِﻪ اﻟﻌﻄﺶ ﻓﻮﺟﺪ ﺑِﺮﺌا ﻓﺰﻨل ِﻓﻴﻬﺎ ﻓ
َّ ُ ْ
ْ
َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ
َ ْ اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ﻟَ َﻘ ْﺪ ﺑَﻠَ َﻎ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻠﻜ
َّ اﻟﺮﺜى ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﻄﺶ َﻓ َﻘ َﺎل
َ َّ ﻳَﺄ ُﻛ ُﻞ
ﺰﻨل
 ﻓ.ﺐ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻌ َﻄ ِﺶ ِﻣﺜﻞ ا ِ ى ﺎﻛن ﺑﻠﻎ ِﻣﻰﻨ
ِ
َّ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ُ َ َ ْ َ َّ ُ ً َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ ْ
اﺑ
ِ  ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل.« اﻛﺮﺌ ﻓﻤﻸ ﺧﻔﻪ ﻣﺎء ﻋﻢ أﻣﺴﻜﻪ ﺑِ ِﻔﻴ ِﻪ ﺣ ر ِ َ ﻓﺴﻰﻘ اﻟﻠﻜﺐ ﻓﺸﻜﺮ اﺑ ﻓﻐﻔﺮ
ِ
َْ
ََ َّ َ
َ ََ ًْ َ
ٌْ َ َ ْ َ َ ِّ ُ
َ
َ
.وإِن ﺠﺎ ِﻰﻓ ﻫ ِﺬهِ اﻛﻬﺎﺋِ ِﻢ ﻷﺟﺮا ﻓﻘﺎل » ِﻰﻓ ﻞﻛ ﻛ ِﺒ ٍﺪ رﻃﺒ ٍﺔ أﺟﺮ
অথর্াত্ “এক বয্িক্ত রাস্তা িদেয় হাঁটিছল। িপপাসা লাগেল েস একিট কূেপ েনেম
পািন পান কের িপপাসা েমটাল। েসখান েথেক েবর হেয় েদখেত েপল েয, একিট
72

সহীহ বুখারী, #২৯৮৯ এবং সহীহ মুসিলম, #১০০৯।

73

সহীহ বুখারী, #৬০১৯ এবং সহীহ মুসিলম, #৪৮।

74

সহীহ মুসিলম, #২৫৬৪।

75

ইবন মাজা, #২৪৪৩।
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কুকুর হাঁপােচ্ছ এবং িপপাসায় কাতর হেয় কদর্মাক্ত মািট চাটেছ। েলাকিট বলল:
িপপাসায় আমার েয অবস্থা হেয়িছল তারও িঠক একই পিরণিত হেয়েছ। েস কূেপর
িভতের েনেম িনেজর েমাজা ভিতর্ কের পািন তুেল এেন কুকুেরর সামেন ধরল।
কুকুরিট পািন পান কের জীবন িফের েপল। আল্লাহ েলাকিটর কােজর শুকিরয়া আদায়
করেলন এবং তার গুনাহ ক্ষমা কের িদেলন।” সাহাবীরা িজজ্ঞাসা করেলন: েহ আল্লাহর
রাসূ ল! জন্তুেক পািন পান করােনা বা তার সােথ ভাল বয্বহার করায়ও িক সাওয়াব
আেছ? রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন: “পৰ্েতয্ক জীবন্ত পৰ্াণীেতই
76

সাওয়াব আেছ।”

িকয়ামেতর িদন সমব্েন্ধ ইসলােমর দৃ িষ্টভিঙ্গ
মুসিলমগণ িবশব্াস কেরন েয, ইহকালীন জীবন পরকালীন জীবেনর একিট পৰ্স্তুিত।
দুিনয়ার এ জীবন আেখরােতর জীবেনর পরীক্ষােকন্দৰ্। িবশব্জগত ধব্ংেসর পের এই
িদনিট আগমন করেব। মৃত-বয্িক্তেদরেক আল্লাহর সামেন িহসাব-িনকােশর জনয্ উিত্থত
করা হেব। এ িদনিট হেব একিট নতুন জীবেনর শুরু, যার েকান েশষ েনই। এ
িদনেকই বলা হয় িকয়ামেতর িদন।
পৰ্েতয্ক মানু ষ তােদর িনজ িনজ িবশব্াস ও কমর্ফেলর মুেখামুিখ হেব। যারা “ ﻻ ﻪﻟ
( ”إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূ লুল্লাহ) অথর্: “আল্লাহ বয্তীত
েকােনা সতয্ উপাসয্ েনই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর
রাসূ ল”— এেত িবশব্াস কের মারা েগেছ, তারা মুসিলম। তারা তােদর কমর্ফল িহেসেব
জান্নােত পৰ্েবশ করেব। েসখােন তারা হেব িচরস্থায়ী। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ُ َ
َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
َ
ُ َ َ َّ ﴿ َوا
وﺤﻚ أﺻﺤﺎب اﺠﻟﻨ ِﺔ ﻫﻢ ِﻓ
﴾(٨٢) ﻴﻬﺎ ﺧﺎ ِ ُ ون
ِ ﺎت أ
ِ
ِ ﻳﻦ آﻣﻨﻮا َوﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
ِ ﺎﺤﻟ
অথর্াত্ “আর যারা ঈমান এেনেছ ও সত্কমর্ সম্পাদন কেরেছ তারা হেব জান্নািত।
েসখােন তারা িচরস্থায়ী অবস্থান করেব।” (সূ রা আল-বাকারা: ৮২)
আর যারা “( ”ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূ লুল্লাহ)
—েত িবশব্াস স্থাপন না কের মারা যােব তারা মুসিলম বেল গণয্ হেব না। তারা

76

সহীহ বুখারী, #২৪৬৬ এবং সহীহ মুসিলম, #২২৪৪।
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িচরিদেনর জনয্ জান্নাত েথেক বিঞ্চত হেয় জাহান্নােম পৰ্েবশ করেব। আল্লাহ তা‘আলা
বেলন:

ْ َ َ ْ
َ ْ ْ َْ َ ََْ ْ َ َ
ُ ُْ َ ُْ ََ ً
َ اﺨﻟَﺎﺮﺳ
﴾(٨٥) ﻳﻦ
اﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ ﻓﻠ ْﻦ ﻓﻘﺒَﻞ ِﻣﻨﻪ َوﻫ َﻮ ِﻲﻓ اﻵ ِﺧﺮ ِة ِﻣﻦ
ِِ
ِ ﴿وﻣﻦ ﻳﺒﺘ ِﻎ ﻟﺮﻴ

অথর্াত্ “আর েয ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান িকছু েক ধমর্ বা জীবনবয্বস্থা িহেসেব গৰ্হণ

করেব তা কিস্মনকােলও গৰ্হণেযাগয্ হেব না। আর পরকােল েস হেব ক্ষিতগৰ্স্তেদর
অন্তভুর্ক্ত।” (সূ রা আেল-ইমরান: ৮৫)
িতিন আরও বেলন:
َ َ َ َّ َّ
َ َ ُ
ََْ َ ًََ
ْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َّ ُ ْ ُ ُ َ
وﺤﻚ
ِ ﻳﻦ ﻛﻔ ُﺮوا َوﻣﺎﺗﻮا َوﻫﻢ ﻛﻔﺎر ﻓﻠﻦ ﻓﻘﺒﻞ ِﻣﻦ أﺣ ِﺪ ِﻫﻢ ِﻣﻞ ُء اﻷر ِض ذﻫﺒﺎ َوﻟ ِﻮ اﻓﺘﺪى ﺑِ ِﻪ أ
ِ ﴿ ِإن ا
َ
ٌ َ َ ْ َُ
َ اب أ ِ ٌﻢ َو َﻣﺎ ﻟ َ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎﺮﺻ
﴾(٩١) ﻳﻦ
ﻟﻬﻢ ﻋﺬ
ِ ِ
অথর্াত্ “িনশ্চয় যারা কুফরী কেরেছ এবং কুফরী অবস্থায় মারা েগেছ তারা যিদ
আজােবর িবিনমেয় সারা পৃিথবী পিরমাণ সব্ণর্ও েদয় তবুও তা গৰ্হণ করা হেব না।
তােদর জনয্ রেয়েছ যন্তৰ্ণাদায়ক আযাব। আর তােদর েকান সাহাযয্কারীও েনই।” (সূ রা
আেল-ইমরান: ৯১)
েকউ পৰ্শ্ন তুলেত পাের— আিম ধারণা কির েয, ইসলাম উত্তম ধমর্; িকন্তু আিম যিদ
ইসলাম ধমর্ গৰ্হণ কির তাহেল পিরবার-পিরজন, বন্ধুবান্ধব, ও অনয্ানয্ েলােকরা আমার
উপর অতয্াচার-িনযর্াতন ও ঠাট্টা-িবদৰ্ূপ করেব। তাহেল, আিম যিদ ইসলাম গৰ্হণ কির
েদাযখ বা জাহান্নাম েথেক মুিক্ত েপেয় িক জান্নােত পৰ্েবশ করেত পারব?
এ পৰ্েশ্নর উত্তর হেচ্ছ— আমরা পিবতৰ্ কুরআন মাজীেদ েদখেত পাই আল্লাহ
তা‘আলা বেলেছন:

ْ َ َ ْ
َ ْ ْ َْ َ ََْ ْ َ َ
ُ ُْ َ ُْ ََ ً
َ اﺨﻟَﺎﺮﺳ
اﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ ﻓﻠ ْﻦ ﻓﻘﺒَﻞ ِﻣﻨﻪ َوﻫ َﻮ ِﻲﻓ اﻵ ِﺧﺮ ِة ِﻣﻦ
﴾(٨٥) ﻳﻦ
ِِ
ِ ﴿وﻣﻦ ﻳﺒﺘ ِﻎ ﻟﺮﻴ

অথর্াত্ “আর েয ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান িকছু েক ধমর্ বা জীবনবয্বস্থা িহেসেব গৰ্হণ

করেব তা কিস্মনকােলও গৰ্হণেযাগয্ হেব না। আর পরকােল েস হেব ক্ষিতগৰ্স্তেদর
অন্তভুর্ক্ত।” (সূ রা আেল-ইমরান: ৮৫)
আল্লাহ তা‘আলা রাসূ ল িহেসেব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক েপৰ্রণ
করার পের েকউ িনেজেক ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান ধেমর্র সােথ সম্পৃ ক্ততা েদখােল
আল্লাহ তা‘আলা তা গৰ্হণ করেবন না। আল্লাহ তা‘আলা আমােদর সৃ িষ্টকতর্া, ও
অিভভাবক। িতিন দুিনয়ার সবিকছু েক সৃ িষ্ট কেরেছন। আমােদর যতসব কলয্াণ, দয়া-
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মায়া, মমতা সবিকছু ই তার কাছ েথেক এেসেছ। এসেবর পেরও েয বয্িক্ত আল্লাহ ও
তার রাসূ েলর পৰ্িত ঈমান আনেব না এবং তার মেনানীত ধমর্ বা জীবনবয্বস্থা
ইসলামেক েমেন েনেব না তােক পরকােল শািস্ত েদয়াই নয্ায়পরায়ণতার কাজ। তেব,
ইহকােল আমােদরেক সৃ িষ্টর মুল উেদ্দশয্ হেচ্ছ একক সত্তব্া আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত
বা আনু গতয্ করা। আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন:

ْ ُ َْ َ ََ
ُ ُ ْ َ َّ َ ْ ْ اﺠﻟ َّﻦ َو
﴾(٥٦) ون
ِ اﻹﻧﺲ ِإﻻ ِ ﻌﺒﺪ
ِ )وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ
ِ

অথর্াত্ “আিম মানু ষ ও িজব্ন-জািতেক সৃ িষ্ট কেরিছ শুধুমাতৰ্ আমার ইবাদােতর
জনয্।” (সূ রা আয-যািরয়াত: ৫৬)

আমরা েযখােন বসবাস করিছ তা খুবই সংিক্ষপ্ত জীবন। িকয়ামেতর িদেন কােফররা
িবশব্াস করেব েয, তারা দুিনয়ায় বসবাস কেরেছ শুধুমাতৰ্ একিদন বা তার িকছু অংশ।
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َْ
ْ َ َ َ َ
ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ اﻷ ْرض َﻋ َﺪ َد ﺳﻨ
َ ﺎد
﴾(١١٣) ﻳﻦ
( ﻗﺎﻟﻮا ِﻛﺜﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ أو ﻧﻌﺾ ﻳﻮمٍ ﻓﺎﺳﺄ ِل اﻟﻌ١١٢) ﻦﻴ
﴿ﻗﺎل ﻛ ْﻢ ِﻛﺜﺘُ ْﻢ ِﻲﻓ
ِ
ِ ِ
অথর্াত্ “আল্লাহ তা‘আলা বলেবন: েতামরা বছেরর গণনায় পৃিথবীেত কতিদন

অবস্থান কেরিছেল? তারা বলেব— আমরা একিদন বা তার িকছু অংশ পৃিথবীেত
অবস্থান কেরিছলাম। অতএব, গণনাকারীেদরেক িজজ্ঞাসা করুন।” (সূ রা আল-মুিমনূ ন :
১১২-১১৩)
আল্লাহ তা‘আলা অনয্তৰ্ বেলন:
َ
ُ َ َ َ ُ َّ َ ً َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ
َُ َّ َ َ َ ُّ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ
( ﻓﺘﻌﺎﻰﻟ اﺑ اﻟﻤ ِﻠﻚ اﺤﻟﻖ ﻻ ِإ ِإﻻ ﻫﻮ١١٥) ﺤ ِﺴﺒﺘُ ْﻢ ﻛﻏ َﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛ ْﻢ ﻗﺒَﺜﺎ َوﻛﻧﻜ ْﻢ ِإ ْﻨﺎ ﻻ ﺗ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮن
﴿أﻓ
ْ
ْ
َ
ْ َ ُّ َ
﴾(١١٦) ﻳﻢ
ِ رب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻜ ِﺮ
অথর্াত্ “েতামরা িক মেন কেরছ েয, আিম েতামােদরেক অযথাই সৃ িষ্ট কেরিছ এবং

েতামােদরেক আমার দরবাের িফের আসেত হেব না? অতএব, শীষর্ মহীয়ান আল্লাহ
তা‘আলা িতিনই সিতয্কার মািলক, িতিন ছাড়া আর েকান মা‘বুদ েনই। িতিন সম্মািনত
আরেশর মািলক।” (সূ রা আল-মুিমনু ন: ১১৫-১১৬)
পরকােলর জীবনই আসল জীবন। েসটা শুধুমাতৰ্ আত্মার জীবনই নয় বরং, তা
শারীিরক জীবনও। আমরা েসখােন বসবাস করব আমােদর আত্মা ও শরীর উভয়িট
িনেয়ই। দুিনয়ার জীবেনর সােথ আেখরােতর জীবেনর তুলনা করেত িগেয় রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
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َ ُ َْ
ْ
َ
ُ ْ َّ
ْ
َ
َّ َ
ُْ َْ ْ
ُ ْ ُ
اﺑ َﻣﺎ ا ُّ ﻏﻴَﺎ ِﻲﻓ اﻵ ِﺧ َﺮ ِة ِإﻻ ِﻣﺜﻞ َﻣﺎ ﺠﻳ َﻌﻞ أ َﺣ ُﺪﻛ ْﻢ ِإﺻﺒَ َﻌﻪ ِﻲﻓ ا َ ِّﻢ ﻓﻠﻴَﻨﻈ ْﺮ ﺑِ َﻢ ﺗ ْﺮ ِﺟ ُﻊ ِإ ْ ِﻪ
ِ و

অথর্াত্ “আল্লাহর কসম! েকান বয্িক্ত তার আঙ্গুলেক সমুেদৰ্র মেধয্ ডুিবেয় েদয়ার
পর (আঙ্গুল সিরেয় িনেল) তার কােছ সমুেদৰ্র তুলনায় যতটুকু অংশ (পািন) আেস,
77
আেখরােতর তুলনায় দুিনয়া েতমনই।”

এমিনভােব আেখরােতর তুলনায় দুিনয়ার জীবেনর মূ লয্ অৈথ সমুেদৰ্র তুলনায়
কেয়ক েফাটা পািনর সমান ছাড়া আর িকছু ই নয়।

ইসলাম গৰ্হেণর িনয়ম
েকান বয্িক্ত শুধুমাতৰ্ “( ”ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর

রাসূ লুল্লাহ) বলার দব্ারাই অমুসিলম েথেক মুসিলেম পিরণত হেয় ইসলােমর সু শীতল
ছায়াতেল পৰ্েবশ কের। বাকয্িটর অথর্: “আল্লাহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ (উপাসয্) েনই,
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল”।
পৰ্থম অংশ “আল্লাহ ছাড়া আর েকান সতয্ উপাসয্ েনই” এর অথর্ হেচ্ছ— একমাতৰ্
িতিন ছাড়া অনয্ েকউ উপাসনা পাওয়ার অিধকার রােখ না। তার েকান অংশীদার বা
সন্তান-সন্তিত েনই।
মুসিলম হেত হেল বয্িক্তেক আরও অবশয্ই:—
 মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআনেক আল্লাহ তা‘আলা কতৃর্ক অবতীণর্ আক্ষিরক ওহী
িহেসেব িবশব্াস স্থাপন করেত হেব।
 িকয়ামেতর িদন বা পুনরুত্থান িদবসেক সতয্ বেল িবশব্াস করেত হেব। িবশব্াস
করেত হেব েয, কুরআন শরীেফ আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদার ফলশৰ্ুিত িহেসেব
অবশয্ই েস িদন উপিস্থত হেব।
 ইসলামেক দব্ীন বা জীবন বয্বস্থা িহেসেব েপেয় সন্তুষ্ট থাকেব।
 একমাতৰ্ আল্লাহ তা‘আলা বয্তীত অনয্ কােরা ইবাদত বা উপাসনা করেব না।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ْ َْ ُ َُ َ
ُْ ْ ََ َْ َ َ َ
ْ َ َ ْ َ ً َ َ ُّ َ َ ُ َّ َ
ْ
اﺣﻠ ِﺘ ِﻪ ﺑِﺄر ِض ﻓﻼ ٍة ﻓﺎﻏﻔﻠﺘﺖ ِﻣﻨﻪ
ِ ﺑ أﺷﺪ ﻓﺮﺣﺎ ﺑِﺘﻮﺑ ِﺔ ﻗﺒ ِﺪهِ ِﺣﻦﻴ ﻓﺘﻮب إِ ِﻪ ِﻣﻦ أﺣ ِﺪﻛﻢ ﺎﻛن ﺒﻟ ر
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ً َ َ َ َََ َْ َ ََ ُُ َ َ َ ُ ُ َ َ ََْ َ َ
ُ َْ
َ ﺎﺿ َﻄ
َ ﺠ َﻊ ﻰﻓ ﻇﻠِّ َﻬﺎ ﻗَ ْﺪ أَﻳ َﺲ ِﻣ ْﻦ
وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﺮﺷاﺑﻪ ﻓﺄﻳِﺲ ِﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄ ﺷﺠﺮة ﻓ
ر
اﺣﻠ ِﺘ ِﻪ ﻓﺒَﻴﻨﺎ ﻫ َﻮ ﻛﺬﻟِﻚ
ِ ِ
ِ
ِ
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َ ْ َ َ
َ َ ُ
َ َ ََ ُ َ ْ ً َ َ َ َ ُ َ
َ ْ َّ
ََ
ْ َ َ ْ َ َّ ُ َّ
ﺨﺑ َﻄﺎ ِﻣ َﻬﺎ ﻋ َّﻢ ﻗﺎل ِﻣ ْﻦ ِﺷﺪ ِة اﻟﻔ َﺮ ِح اﻟﻠﻬﻢ أﻧ
ﺬ
 أﺧ َﻄﺄ ِﻣ ْﻦ.ﺖ ﻗﺒ ِﺪى َوأﻧﺎ َر ُّﺑﻚ
ِ ِ ِإذا ﻫﻮ ﺑِﻬﺎ ﻗﺎﺋِﻤﺔ ِﻋﻨﺪه ﻓﺄﺧ
َ ْ َّ
ِﺷﺪ ِة اﻟﻔ َﺮ ِح
অথর্াত্ “েকান বান্দা তাওবা করেল আল্লাহ তা‘আলা ঐ বয্িক্তর েচেয় েবিশ খুিশ হন,
েয মরুভূিমেত সফের িছল। অতঃপর বাহন তার িপেঠর উপের রিক্ষত খাদয্ ও পানীয়
িনেয় পািলেয় েগল। েস বয্াপকভােব খুঁজাখুঁিজ কের না েপেয় িনরাশ হেয় গােছর িনেচ
এেস ঘুিমেয় পড়ল। এমতাবস্থায় (ঘুম েথেক েজেগ) েদখল তার সওয়ারী তার কােছই
দাঁিড়েয় আেছ। েস তার লাগাম ধের অতয্ন্ত খুিশ হেয় বলল: েহ আল্লাহ!তুিম আমার
78
বান্দা এবং আিম েতামার রব বা পৰ্িতপালক। অতয্ন্ত খুিশ হেয় েস ভুল কের বসল।”

িবিল্ডংেয়র পৰ্েবশ পেথ েলখা রেয়েছ:  ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ: “আল্লাহ ছাড়া েকােনা সতয্
ইলাহ (উপাসয্) েনই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল”
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কুরআন মাজীেদর আেলাচয্-িবষয়
কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা‘আলা
কতৃর্ক নািযলকৃত সবর্েশষ আসমানী
িকতাব। একজন মুসিলেমর যাবতীয়
িবশব্াস ও কাজকেমর্র উত্স। মানু েষর
পৰ্েয়াজনীয়

সমস্ত

িবষয়ই

তােত

আেলাকপাত করা হেয়েছ। তােত
রেয়েছ িশক্ষা, ইবাদাত, আচার-বয্বহার, িবিভন্ন িবষেয়র িবধানবিল ও িহকমাত
অবলমব্ন সংকৰ্ান্ত িবিভন্ন িবষয়।
তেব এর েমৗিলক িবষয়বস্তু হেচ্ছ আল্লাহ তা‘আলার সােথ সৃ িষ্টর সম্পকর্। তা একই
সমেয় মুসিলমেক সু ষ্ঠু সমাজ গঠন, মানু েষর সািবর্ক পথচলা এবং সব্িনভর্র অথর্ৈনিতক
উন্নয়েনর েক্ষেতৰ্ সিঠক িদক-িনেদর্শনা পৰ্দান কের থােক।
উেল্লখয্ েয, কুরআন মাজীদ শুধুমাতৰ্ আরিব ভাষায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর উপর নািযলকৃত ওহীর নাম। অতএব, ইংেরিজসহ েয েকান ভাষায়
কুরআেনর অনু বাদ “কুরআন” নয় এবং তা পাঠ করাও কুরআন েতলাওয়াত বেল গণয্
হেব না। বরং, েসগুেলা কুরআন মাজীেদর অেথর্র অনু বাদ। আরিব ভাষায় নািযলকৃত
ওহী ছাড়া অনয্ েকান কুরআন েনই।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর পিরচয়
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ৫৭০ িখৰ্ষ্টাে

মক্কা নগরীেত জন্ম গৰ্হণ

কেরন। জেন্মর আেগই তার িপতা এবং েছেলেবলায় মাতা মারা যান। পৰ্িসদ্ধ কুরাইশ
বংেশ তার চাচা তােক েদখােশানা কেরন। রাসূ ল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম িনরক্ষর অবস্থায় েবেড় ওেঠন। িতিন েলখাপড়া জানেতন না। এভােবই
(িনরক্ষর) িতিন জীবন সিন্ধক্ষেণ উপনীত হন। নবুওয়াত লােভর আেগ তার বংেশর
েলােকরা িশক্ষা েথেক দূ ের িছল। তােদর অিধকাংশই িছল িনরক্ষর। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আেস্ত আেস্ত েবেড় উঠেল িতিন সতয্বাদী, একিনষ্ঠ, দয়ালু ও
িবশব্স্ত িহেসেব পৰ্িসিদ্ধ লাভ কেরন। আমানতদািরতায় তার অবস্থান এত উপের উেঠ
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79
েগল েয, েলােকরা তােক “আল-আমীন” তথা িবশব্াসী উপািধেত ভূিষত করল। রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অতয্ন্ত উঁচু মােপর ধািমর্ক িছেলন। বংশীয় েলাকেদর
েপৗত্তিলকতা ও কেঠার মেনাভাবাপন্ন অবস্থােক িতিন অপছন্দ করেতন।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন চিল্লশতম বছের পদাপর্ণ করেলন তখন
িজবরাইল আ. এর মাধয্েম আল্লাহর পক্ষ েথেক পৰ্থম ওহী পৰ্াপ্ত হেলন। এভােব সু দীঘর্
২৩ বছর ধের তার িনকট ওহী আসার মাধয্েম কুরআন নািযল সম্পন্ন হল। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন তার উপর নািযলকৃত কুরআন েতলাওয়াত ও
ইসলােমর দাওয়াত েদয়া শুরু করেলন তখন িতিন এবং তার সােথ থাকা সাহাবীেদর
েছাট্ট একিট গৰ্ুপ কােফর মুশিরকেদর পক্ষ েথেক বয্াপক অতয্াচার-িনযর্াতেনর িশকার
হন। কৰ্মানব্েয় এ অতয্াচােরর মাতৰ্া তীবৰ্ েথেক তীবৰ্তর হেত লাগল। েশষপযর্ন্ত ৬২২
িখৰ্ষ্টাে

আল্লাহ তা‘আলা তােক িহজরত তথা েদশতয্াগ করার িনেদর্শ েদন। মক্কা েথেক

২৬০ মাইল উত্তের মদীনায় তার িহজরত ইসলামী কয্ােলন্ডার বা বষর্পিঞ্জর শুরু িহেসেব
ধতর্বয্ হয়। এর কেয়কবছর পর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার
সাহাবীরা মক্কায় িফের আসেত সক্ষম হন। তারা েসখােন এেস শতৰ্ুেদরেক ক্ষমা কের
েদন। ৬৩ বছর বয়েস রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মৃতুয্র আেগ আরব
উপদব্ীেপর অিধকাংশ েলাক ইসলােমর সু শীতল ছায়াতেল আশৰ্য়গৰ্হণ কের। তার মৃতুয্র
পরবতর্ী মাতৰ্ কেয়কশত বছের পূ বর্িদেক চীন েথেক শুরু কের পিশ্চমিদেকর েস্পন
পযর্ন্ত ইসলাম িদক-িদগেন্ত ছিড়েয় পেড়। দৰ্ুত ইসলােমর এ পৰ্সােরর কারণ হল—
তার িশক্ষা স্পষ্ট এবং সতয্। েকননা, ইসলাম একক সত্তব্া আল্লাহ তা‘আলার িদেক
ডােক, িযিন একমাতৰ্ উপাসনা পাবার হকদার।
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রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মসিজদ, মসিজেদ নববী

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িছেলন সম্মান, নয্ায়-পরায়ণতা, দয়া-মায়া,
সততা ও সাহিসকতার উজ্জব্ল দৃ ষ্টান্ত। এছাড়া িতিন মানু ষ হওয়া সেত্তব্ও সমস্ত পৰ্কার
খারাপ গুণাবিল েথেক িছেলন পিবতৰ্ এবং অেনক দূ ের। তার সংগৰ্াম িছল আেখরােত
পৰ্িতদান পাওয়ার িনিমেত্ত শুধুমাতৰ্ আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায়। এতদসেত্তব্ও িতিন তার
সব কথা, কাজ ও আচার-আচরেণ আল্লাহ তা‘আলােক ভয় করেতন।
(রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সমব্েন্ধ আরও িবস্তািরত তেথয্র জনয্
www.islam-guide.com/muhammad বৰ্াউজ করেত পােরন।)

িবজ্ঞােনর অগৰ্যাতৰ্ায় ইসলােমর ভূিমকা
ইসলাম মানু ষেক তার েবৰ্ন ও িচন্তা-শিক্তেক
কােজ লাগােত িনেদর্শ িদেয়েছ। ইসলােমর পিরিধ
বয্াপকতা লােভর কেয়কবছেরর মেধয্ই উন্নত ও
সু ন্দর সভয্তা িদিগব্িদক ছিড়েয় পেড়েছ। িদেক িদেক
বহু িবশব্িবদয্ালয় ৈতির হেয়েছ। পৰ্াচয্ ও পাশ্চাতয্
িচন্তাধারা ও নতুন এবং পুরাতন িচন্তাধারার সমনব্েয়
িচিকত্সা, গিণত, পদাথর্, েজয্ািতিবর্দয্া, ভূেগাল, স্থাপতয্িবদয্া, সািহতয্ ও ইিতহাস পৰ্ভৃিত
েক্ষেতৰ্ বয্াপকতা লাভ কের। পরবতর্ীেত মুসিলম শাসেনর মাঝামািঝ সমেয় বীজগিণত,
আরিব সংখয্া, এবং শূ নয্তত্তব্ (গিণেত এর গুরুতব্ অপিরসীম) ইউেরােপ স্থানান্তিরত হয়।
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মুসিলমরা এেস্টৰ্ালয্াব, কুয়াডরান্ট (বৃ েত্তর পিরিধ মাপনী) ও নািবকেদর জনয্ চমত্কার
ময্াপ ৈতিরর মত অেনক যন্তৰ্পািত ৈতির কেরন, যা বয্বহার কের আজেকর ইউেরাপ
উন্নয়েনর মুখ েদখেত সক্ষম হেয়েছ।
এেস্টৰ্ালয্াব (Astrolabe) : িবজ্ঞােনর এক অতয্ন্ত
গুরুতব্পূ ণর্

যন্তৰ্।

মুসিলমগণ

এটােক

আিবষ্কার

কেরিছেলন। পাশ্চােতয্ বতর্মান আধু িনক যু েগও এটা
বয্াপকভােব বয্বহৃত হেচ্ছ।

মুসিলম পদাথর্িবজ্ঞানীরা অপােরশেনর কােজ মেনােযাগ িদেয়িছেলন। িচেতৰ্র মত অেনকগুেলা যন্তৰ্
তারা অপােরশেনর জনয্ আিবষ্কার কেরিছেলন।

ঈসা আ. সমব্েন্ধ মুসিলমেদর িবশব্াস
মুসিলমরা ঈসা আ. েক সম্মান কের তােক মেনর মিণেকাঠায় স্থান িদেয় থােক।
তারা তােক অনয্তম েশৰ্ষ্ঠ নবী িহেসেবই মূ লয্ায়ন কের থােক। তারা কেঠারভােব এ

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড

তৃতীয় অধয্ায় : ইসলাম সংকৰ্ান্ত সাধারণ জ্ঞান

75

কথা িবশব্াস কের েয, তার জন্ম হেয়েছ কুমারী মােয়র গেভর্। কুরআন শরীেফ তার
নােম একিট সূ রাও আেছ— সূ রা মারইয়াম। কুরআন শরীেফ ঈসা আ. এর জন্মেক
বণর্না করা হেয়েছ এভােব:—
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َْ
َ َ ْ
َ
ً ﻴﺢ ﻋﻴ َ ْاﻧ ُﻦ َﻣ ْﺮ َﻳ َﻢ َوﺟ
َ َّ ﻜ ُﺔ ﻳَﺎ َﻣ ْﺮ َﻳ ُﻢ إ َّن
ُ َْ ُ ُ ْ ُْ َ َ
ُ ِّ َاﺑ ﻳُﺒ
ﻴﻬﺎ ِﻲﻓ
ِ ﺮﺸ ِك ﺑِﻜ ِﻠﻤ ٍﺔ ِﻣﻨﻪ اﺳﻤﻪ اﻟﻤ ِﺴ
ِﺖ اﻟﻤﻼﺋ
ِ ﴿إِذ ﻗﺎﻟ
ِ
ِ
َّ َ ِّ َ ْ َ َ
َ َُ
َّ ﺎس ﻲﻓ اﻟ ْ َﻤ ْﻬﺪ َو َﻛ ْﻬ ًﻼ َوﻣ َﻦ
َ اﺠ
َ اﻟﺼﺎﺤﻟ
َ ا ُّ ْﻏﻴَﺎ َو ْاﻵﺧ َﺮة َوﻣ َﻦ اﻟ ْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑ
َّ ﻜﻠِّ ُﻢ
( ﻗﺎﻟﺖ رب ﻛ٤٦) ﻦﻴ
( وﻳ٤٥) ﻦﻴ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
ُ ُ َ
َ
ُ
ُ َّ ﺮﺸ ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ
ٌ َ َ ﻮن ﻲﻟ َو َ ٌ َوﻟ ْﻢ ﻓ ْﻤ َﺴ ْﺴﻲﻨ ﺑ
ُ اﺑ ﺨﻳﻠ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸ
ﺎء ِإذا ﻗ أﻣ ًﺮا ﻓ ِﺈﻏ َﻤﺎ ﻓﻘﻮل ُ ﻛ ْﻦ
ِ ِ
ِ ﻳﻜ
ِ
ُ ُ َ
﴾(٤٧) ﻓﻴَﻜﻮن
অথর্াত্ “আর যখন েফেরশতাগণ বলেলন: েহ মারইয়াম! আল্লাহ তা‘আলা েতামােক
তার এক কািলমা‘র (বাণী) সু সংবাদ িদেচ্ছন যার নাম হল মাসীহ; মারইয়াম তনয় ঈসা
আ.। দুিনয়া ও আিখরােত িতিন হেবন মহা সম্মােনর অিধকারী এবং আল্লাহ তা‘আলার
ৈনকটয্পৰ্াপ্তেদর অন্তভুর্ক্ত। যখন িতিন মােয়র েকােল থাকেবন এবং পূ ণর্ বয়স্ক হেবন
তখন মানু েষর সােথ কথা বলেবন। আর িতিন হেবন সত্কমর্শীলেদর অন্তভুর্ক্ত। িতিন
বলেলন: েহ আমার পৰ্িতপালক! েকমন কের আমার সন্তান হেব; আমােক েতা েকান
পুরুষ স্পশর্ই কের িন? আল্লাহ বলেলন: এভােবই আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা সৃ িষ্ট
কেরন। যখন িতিন েকান কাজ করার ইচ্ছা কেরন তখন বেলন: “হও” অমিন তা হেয়
যায়।” (সূ রা আেল-ইমরান : ৪৫-৪৭)
আল্লাহ তা‘আলা আদম আ. েক েযভােব িপতা ছাড়া সৃ িষ্ট কেরেছন িঠক েসভােবই
তাঁরই িনেদর্েশ ঈসা আ. এর জন্ম হেয়েছ। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َ َّ
ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
َ
﴾(٥٩) اب ﻋ َّﻢ ﻗﺎل ُ ﻛ ْﻦ ﻓﻴَﻜﻮن
﴿ ِإن َﻣﺜﻞ ِﻋﻴ
ِ ِﻋﻨﺪ
ٍ اﺑ ﻛﻤﺜ ِﻞ آدم ﺧﻠﻘﻪ ِﻣﻦ ﺗﺮ
অথর্াত্ “িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার কােছ ঈসা আ. এর দৃ ষ্টান্ত হল আদম আ. এর

মত। তােক িতিন মািট েথেক সৃ িষ্ট কেরেছন। তারপর তােক বেলেছন: হও। অতঃপর
তা সেঙ্গ সেঙ্গ হেয় েগেছ।” (সূ রা আেল-ইমরান: ৫৯)
আল্লাহ তা‘আলা নবী িহেসেব ঈসা আ. েক অেনক মু‘িজযা িদেয়িছেলন। এ সমব্েন্ধ
আল্লাহ তা‘আলা িনেজই বণর্না কেরেছন।
আল্লাহ বেলন:
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ُ ُ ََ
ُ ُ ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ
ُ َ ُ ُ ْ َ ِّ َ ْ ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ِّ َ
ِّ ﻜ ْﻢ ﻣ َﻦ
ً ْ ﻮن َﻃ
اﻟﻄ
ﺔ
ﺌ
ﻴ
ﻬ
ﺮﻴا
ﺮﻴ ﻓﺄﻏﻔﺦ ِﻓﻴ ِﻪ ﻓﻴﻜ
ﻛ
ﻦﻴ
اﻟﻄ
﴿ﻛ ﻗﺪ ِﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑِﺂﻳ ٍﺔ ِﻣﻦ رﺑﻜﻢ ﻛ أﺧﻠﻖ ﻟ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ َ ْ َْ
ْ
ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ
َ ُُ َ
َ
َّ
َّ َ
ُ ِّ َ
ن
ذ
ﺈ
ﺑ
ﻰﺗ
ﻮ
ﻤ
اﻟ
ﻲﻴ
ﺣ
أ
و
ص
ﺮ
ﺑ
اﻷ
و
اﺑ َوأﻧﺒﺌُﻜ ْﻢ ﺑِ َﻤﺎ ﺗﺄﻛﻠﻮن َو َﻣﺎ ﺗﺪ ِﺧ ُﺮون ِﻲﻓ
ﻪ
ﻤ
ﻛ
اﻷ
ئ
ﺮ
ﺑ
أ
و
اﺑ
ن
ذ
ﺑِ ِﺈ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
﴾ُﻧﻴُﻮﺗِﻜﻢ
অথর্াত্ “আিম েতামােদর িনকট েতামােদর পৰ্িতপালেকর পক্ষ েথেক িনদশর্নসহ
এেসিছ। আিম েতামােদর জনয্ মািটর দব্ারা পািখর আকৃিত ৈতির কের তােত ফুঁত্কার
িদই অমিন তা আল্লাহর হুকুেম উড়ন্ত পািখেত পিরণত হেয় যায়। আর আিম সু স্থ কের
তুিল জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ েরাগীেক। এবং আিম আল্লাহ তা‘আলার হুকুেম জীিবত কের িদই
মৃতেক। আিম েতামােদরেক বেল িদই যা েতামরা েখেয় আস আর যা ঘের েরেখ
আস।” (সূ রা আেল-ইমরান: ৪৯)
মুসিলমগণ িবশব্াস কেরন েয, ঈসা আ. েক শুেল চড়ােনা হয় িন। বরং, তার
শতৰ্ুেদর ইচ্ছা িছল তােক শুেল চড়ােনার। আল্লাহ তা‘আলা তােক তােদর হাত েথেক
মুক্ত কের ওখান েথেক উিঠেয় িনেয় অনয্ এক বয্িক্তেক তার মত সাদৃ শয্ িদেয়
িদেয়েছন। তারা তােক ঈসা আ. েভেব শুেল চিড়েয়েছ। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ ُ
َّ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ َ
ﻜ ْﻦ ﺷﺒِّﻪ ﻟ ُﻬ ْﻢ َو ِإن
ِ اﺑ وﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮه وﻣﺎ ﺻﻠﺒﻮه وﻟ
ِ ﴿وﻗﻮﻟ ِ ِﻬﻢ ِإﻧﺎ ﻗﺘﻠﻨﺎ اﻟﻤ ِﺴﻴﺢ ِﻋﻴ اﻧﻦ ﻣﺮﻳﻢ رﺳﻮل
َ ُ ْ ٍّ َ َ
ُ َ ْ َ َّ
ً ُ ُ َ َ َ َ ِّ َّ َ َ ِّ َّ ْ ْ
﴾(١٥٧) ﻮه ﻳَ ِﻘﻴﻨﺎ
ﻳﻦ اﺧﺘَﻠﻔﻮا ِﻓﻴ ِﻪ ﻟ ِﻲﻔ ﺷﻚ ِﻣﻨﻪ َﻣﺎ ﻟ ُﻬ ْﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻣﻦ ِﻋﻠ ٍﻢ ِإﻻ اﻳﺒﺎع اﻟﻈﻦ وﻣﺎ ﻗﺘﻠ
ِ ا
অথর্াত্ “আর তােদর এ কথা বলার কারেণ েয, আমরা মারইয়াম পুতৰ্ ঈসা আ.েক
হতয্া কেরিছ িযিন িছেলন আল্লাহর রাসূ ল। অথচ, তারা তােক হতয্াও কেরিন আবার
শুেলও চড়ায় িন। বরং, তারা ধাঁধায় পিতত হেয়িছল। বস্তুত তারা এ বয্াপাের নানা
রকম কথা বেল, তারা এ েক্ষেতৰ্ সেন্দেহর মেধয্ই পেড় আেছ। শুধুমাতৰ্ অনু মান ছাড়া
তারা এ িবষেয় েকান খবরই রােখ না। আর িনিশ্চতভােবই তারা তােক হতয্া কের
িন।” (সূ রা আন-িনসা: ১৫৭)
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ঈসা আ. সহ েকান নবী এক আল্লাহর উপর ঈমান ও পূ বর্বতর্ী নবীেদর আিনত
দব্ীেনর উপর ঈমান আনার মত েমৗিলক িবষেয় পিরবতর্ন আনেত েপৰ্িরত হন িন। বরং,
সমস্ত নবী ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এেসিছেলন পূ বর্বতর্ী নবীগেণর
80
আিনত িবষয়েক শিক্তশালী করা ও নতুনভােব তার িবস্তৃিত ঘটােনার জনয্।

িফিলিস্তেনর মসিজেদ আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)
80

মুসিলমগণ িবশব্াস কেরন েয, আল্লাহ তা‘আলা ঈসা আ. এর উপর ইিঞ্জল নািযল কেরেছন। তার
িকছু অংশ “New Testament” -এ অবিশষ্ট আেছ। িকন্তু, তার অথর্ এই নয় েয, মুসিলমরা
বতর্মােন পৰ্চিলত ইিঞ্জল তথা বাইেবলেক িবশব্াস কের। েকননা, েসটা ঈসা আ. এর উপর
েযভােব নািযল হেয়েছ অিবকল েসভােব বতর্মান েনই। তােত অেনকাংেশ পিরবতর্ন, পিরবধর্ন
ছাড়াও িকছু অংশেক উহয্ করা হেয়েছ। এটা The Holy Bible (Revised Standard

Version) সম্পাদনার দািয়েতব্ িনেয়ািজত কিমিটর-ই বক্তবয্। এই কিমিট গিঠত হেয়িছল ৩২ জন
(গেবষক) পিণ্ডেতর তত্তব্াবধান ও ৫০ জন িখৰ্ষ্টান-ধমর্ীয় িবিশষ্ট বয্িক্তেতব্র সহেযািগতায়। কিমিট

The Holy Bible (Revised Standard Version) -এর ভূ িমকায় (পৃ.iv) স্পষ্টভাষায় িলেখেছ“এই বাইেবল অেনক বার পিরবতর্েনর িশকার হেয়েছ। এর েকান িনভুর্ল কিপ েনই। ফেল,
আমােদর উিচত ঐ সমস্ত কিপেক অনু সরণ করা, যা গেবষক পিণ্ডতগণ সিঠেকর িনকটবতর্ী বেল
মেন কের আমােদর সামেন উপস্থাপন কেরন।” পৃ. Vii এ আরও বলা হেয়েছ: “পিরবতর্ন,
সংেযাজন ও েগাপন করার পৰ্িত ইিঙ্গত িদেয় পাদটীকা সংেযাজন করা হেয়েছ।” বাইেবেলর
পিরবতর্ন সংকৰ্ান্ত আরও িবস্তািরত জানেত www.islam-guide.com/bible িলংকিট বৰ্াউজ
করুন।

http://www.islamhouse.com

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড

78

তৃতীয় অধয্ায় : ইসলাম সংকৰ্ান্ত সাধারণ জ্ঞান

(ঈসা আ. সমব্েন্ধ িবস্তািরত জানেত http://www.islam-guide.com/jesus
বৰ্াউজ করেত পােরন।)

সন্তৰ্াস সমব্েন্ধ ইসলােমর দৃ িষ্টভিঙ্গ িক?
ইসলাম দয়া ও উদারতার ধমর্ তা সন্তৰ্াসেক সােপাটর্ কের না।
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ
ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َّ ُ ُ َ ْ َ َ
ْ ُ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ِّ
ْ ﻮﻛ
ﺎرﻛﻢ أن ﻳ
ا
ﻲﻓ
ﻢ
﴿ﻻ ﻓﻨﻬﺎﻛﻢ اﺑ ﻋ ِﻦ ا ِ ﻳﻦ ﻟﻢ ﻓﻘﺎﺗِﻠ
ﺮﺒوﻫ ْﻢ َوﻳﻘ ِﺴ ُﻄﻮا ِإ ْ ِﻬ ْﻢ
ِ
ِ ﻳﻦ وﻟﻢ ﺨﻳ ِﺮﺟﻮﻛﻢ ِﻣﻦ ِدﻳ
ِ
ُّ اﺑ ُﺤﻳ
َ ﺐ اﻟ ْ ُﻤ ْﻘﺴﻄ
َ َّ إ َّن
﴾ﻦﻴ
ِ
ِ ِ
ِ
অথর্াত্ “ধেমর্র বয্াপাের যারা েতামােদর িবরুেদ্ধ লড়াই কেরিন এবং েতামােদরেক
েদশ েথেক বিহষ্কার কেরিন তােদর পৰ্িত সদাচরণ ও ইনসাফ করেত আল্লাহ তা‘আলা
েতামােদরেক িনেষধ কেরন না। িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ইনসাফকারীেদরেক
ভালবােসন।” (সূ রা আল-মুমতািহনা: ৮)
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যু েদ্ধর ময়দােন িনজ ৈসনয্েদরেক িনেষধ
করেতন েকান মিহলা বা িশশুেক হতয্া করেত।

81

িতিন তােদরেক িনেদর্শ িদেতন:

“আমানেতর েখয়ানত, হতয্ায় বাড়াবািড় এবং িশশুেদরেক হতয্া না করেত।”

82

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন:
َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ
َ ﺮﻴة أَ ْر َﺑﻌ
َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َّ
ﻦﻴ َﺨ ًﻣﺎ
ِ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪا ﻟﻢ ﻳ ِﺮح ر
ِ ِ اﺤﺋﺔ اﺠﻟَﻨ ِﺔ َوإِن ِرﺤﻳﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ِﻣﻦ ﻣ ِﺴ
অথর্াত্ “েয েকান িযিম্মেক (মুসিলম েদেশ বসবােসর অনু মিতপৰ্াপ্ত অমুসিলম) হতয্া
করেব েস েবেহশেতর সু গিন্ধও পােব না। অথচ, তার সু গিন্ধ চিল্লশ বছেরর সমান
দূ রেতব্র রাস্তা পযর্ন্ত পাওয়া যায়।”

83

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আগুেন পুিড়েয় কাউেক শািস্ত িদেত িনেষধ
কেরেছন।

84
85

ইসলাম হতয্াকাণ্ডেক িদব্তীয় বৃ হত্তম অপরাধ িহেসেব গণয্ কেরেছ। এমনিক রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সতকর্ কের িদেয় বেলেছন:
81

সহীহ বুখারী, #৩০১৫ এবং সহীহ মুসিলম, #১৭৪৪।

82

সহীহ মুসিলম, #১৭৩১ এবং িতরিমযী, #১৪০৮।

83

সহীহ বুখারী, #৩১৬৬ এবং ইবন মাজাহ, #২৬৮৬ ।

84

আবু দাউদ, #২৬৭৫।
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َ َاﺠﺎس ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
َ ْ أَ َّو ُل َﻣﺎ ُﻓ ْﻘ َ َﻧ
َّ
{ﺎﻣ ِﺔ ِﻰﻓ ا ِّ َﻣﺎء
ﻦﻴ
ِ
ِ
অথর্াত্ “িকয়ামেতর িদন সবর্পৰ্থম িবচার হেব রক্ত পৰ্বােহর বয্াপাের (অথর্াত্ আঘাত
ও হতয্াকােণ্ডর বয্াপাের)।”

86

শুধু মানু ষ নয়, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পশুেদর সােথও সদাচরেণর
িনেদর্শ িদেয়েছন। তােদরেক কষ্ট েদয়ােক হারাম বা অৈবধ েঘাষণা কেরেছন। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ
َ ْ
ْ َْ َ ْ
ٌ َ ْ ْ َ ِّ ُ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ ﺖﻓ
َ اﺠ
َّ ﻴﻬﺎ
َ ِ ﺎر َﻻ
ﻲﻫ أ ْﻃ َﻌ َﻤﺘ َﻬﺎ َوﻻ َﺳﻘﺘ َﻬﺎ ِإذ َﺣﺒَ َﺴﺘ َﻬﺎ َوﻻ
ِ ﻋﺬﺑﺖ اﻣ َﺮأة ِﻲﻓ ِﻫ َّﺮ ٍة ﺳﺠﻨﺘﻬﺎ ﺣ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﺪﺧﻠ
َْ
َ َ ْ ُ ُ َْ َْ َ َ َ
ﺎش اﻷ ْر ِض
ِ ﻲﻫ ﺗ َﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺄﻛﻞ ِﻣﻦ ﺧﺸ
ِ
অথর্াত্ “একজন মিহলােক শািস্তর িবধান েদওয়া হেয়েছ শুধুমাতৰ্ একিট িবড়াল
ছানােক মৃতুয্ পযর্ন্ত েবঁেধ রাখার কারেণ। এ কারেণই তােক জাহান্নােম পৰ্েবশ করােনা
হেব। েস তােক েবঁেধ রাখত, েখেতও িদত না, পানও করাত না। আবার তােক েছেড়ও
িদত না েয েস জিমেন িবচরণ কের কীট-পতঙ্গ েখেত পাের।”

87

িতিন আরও বেলন:
ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ ْ
ْ َ ٌ ُ َ َ ََْ
َ
ﺮﺸب ﻋﻢ ﺧﺮج ﻓ ِﺈذا ﻠﻛﺐ ﻳﻠﻬﺚ
ِ ﻳﻖ اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴ ِﻪ اﻟﻌﻄﺶ ﻓﻮﺟﺪ ﺑِﺮﺌا ﻓﺰﻨل ِﻓﻴﻬﺎ ﻓ
ٍ ﺑ ْﻴﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﻓﻤ ِ ﺑِﻄ ِﺮ
َّ ُ ْ
ْ
َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ
َ ْ اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ﻟَ َﻘ ْﺪ ﺑَﻠَ َﻎ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻠﻜ
َ َّ ﻳَﺄ ُﻛ ُﻞ
َّ اﻟﺮﺜى ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﻄﺶ َﻓ َﻘ َﺎل
ﺰﻨل
 ﻓ.ﺐ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻌ َﻄ ِﺶ ِﻣﺜﻞ ا ِ ى ﺎﻛن ﺑﻠﻎ ِﻣﻰﻨ
ِ
َّ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ُ َ َ ْ َ َّ ُ ً َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ ْ
اﺑ
ِ  ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل.« اﻛﺮﺌ ﻓﻤﻸ ﺧﻔﻪ ﻣﺎء ﻋﻢ أﻣﺴﻜﻪ ﺑِ ِﻔﻴ ِﻪ ﺣ ر ِ َ ﻓﺴﻰﻘ اﻟﻠﻜﺐ ﻓﺸﻜﺮ اﺑ ﻓﻐﻔﺮ
ِ
ْ َ
َ َّ َ
ِّ ُ
َ ََ ًْ َ
َ
ٌﻞﻛ َﻛﺒ ٍﺪ َر ْﻃﺒَ ٍﺔ أَ ْﺟﺮ
َ
َ
وإِن ﺠﺎ ِﻰﻓ ﻫ ِﺬهِ اﻛﻬﺎﺋِ ِﻢ ﻷﺟﺮا ﻓﻘﺎل » ِﻰﻓ
ِ
অথর্াত্ “এক বয্িক্ত রাস্তা িদেয় হাঁটিছল। িপপাসা লাগেল েস একিট কূেপ েনেম

পািন পান কের িপপাসা েমটাল। েসখান েথেক েবর হেয় েদখেত েপল েয, একিট
কুকুর হাঁপােচ্ছ এবং িপপাসায় কাতর হেয় কদর্মাক্ত মািট চাটেছ। েলাকিট বলল:
িপপাসায় আমার েয অবস্থা হেয়িছল তারও িঠক একই পিরণিত হেয়েছ। েস কূেপর
িভতের েনেম িনেজর েমাজা ভিতর্ কের পািন তুেল এেন কুকুেরর সামেন ধরল।
কুকুরিট পািন পান কের জীবন িফের েপল। আল্লাহর েলাকিটর কােজর শুকিরয়া আদায়
করেলন এবং তার গুনাহ ক্ষমা কের িদেলন।” সাহাবীগণ িজজ্ঞাসা করেলন: েহ
আল্লাহর রাসূ ল! জন্তুেক পািন পান করােনা বা তার সােথ ভাল বয্বহার করায়ও িক
85

সহীহ বুখারী, #৬৮৭১ এবং সহীহ মুসিলম, #৮৮।

86

সহীহ বুখারী, #৬৫৩৩ এবং সহীহ মুসিলম, #১৬৭৮।

87

সহীহ বুখারী, #২৩৬৫ এবং সহীহ মুসিলম, #২৪২২।
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সাওয়াব আেছ? রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন: “পৰ্েতয্ক জীবন্ত
88

পৰ্াণীেতই সাওয়াব আেছ।”

এ ছাড়াও যখন খাওয়ার জনয্ েকান জন্তু জেবহ করা হয় তখন তােক যত কম
সম্ভব ভয়-েদখােনা ও কষ্ট-েদয়ার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন:
ء ﻓﺈذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ وإذا ذﺤﺑﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا ا ﺤﺑﺔ و ﺤﺪ

إن اﷲ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﺒﻟ ﻞﻛ
أﺣﺪﻛﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ وﻟﺮﻴح ذﺑﻴﺤﺘﻪ

অথর্াত্ “িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সব িকছু েতই ইহসান তথা সদয় হেত িনেদর্শ
িদেয়েছন। অতএব, যখন েতামরা হতয্া করেব তখন সদয়ভােব তা করেব। যখন
েতামরা জেবহ করেব তখনও ইহসান তথা সদয়তার সােথ জেবহ করেব। আর
(েতামােদর েকউ যখন জেবহ করেব) েস েযন তার অস্তৰ্েক ভােলাভােব ধার িদেয় েনয়
89

এবং জন্তুেক পৰ্শািন্ত েদয়।”

এ িবধানাবিলসহ ইসলােমর অনয্ানয্ িবধানাবিলর আেলােক বলা যায়— েয-সব কাজ
নাগিরকেদর মেন ভীিতর সঞ্চার কের, ঘর-বািড়-িজিনস-পতৰ্ ধব্ংস কের েদয় এবং
েবামা েমের িনরীহ নারী-পুরুষ ও িশশুেদরেক হতয্া করা ইতয্ািদ কাজ ইসলাম ও
মুসিলমেদর দৃ িষ্টেত হারাম ও অৈবধ। ইসলাম শািন্ত, কলয্াণ ও উদারতার ধমর্। িবিভন্ন
স্থােন িকছু িকছু মুসিলেমর চালােনা হামলার সােথ অিধকাংশ মুসিলেমরই েকান
সম্পৃ ক্ততা েনই। যিদ েকান মুসিলম বয্িক্ত সন্তৰ্াসী কমর্কাণ্ড চালায় তাহেল, েস ইসলামী
শরীয়েতর উপর কলঙ্ক েলপন কেরেছ বেল গণয্ হেব।

ইসলােম মানবািধকার ও নয্ায়িবচার
ইসলাম একজন বয্িক্তর জনয্ বহু অিধকার িনিশ্চত কেরেছ। তন্মেধয্ িকছু অিধকার
িনেয় িনেম্ন আেলাচনা করা হল।
ইসলামী েদেশ ইসলাম পৰ্িতিট মানু েষর জীবন ও সম্পিত্তেক পিবতৰ্ বেল মেন কের,
বয্িক্ত েহাক মুসিলম বা অমুসিলম। ইসলাম মানু েষর মান-সম্মানেক অতয্ন্ত গুরুতব্
িদেয়েছ। এজনয্ এেক অপরেক িনেয় ঠাট্টা-িবদৰ্ূপ করা বা গািল েদয়ােক িনিষদ্ধ েঘাষণা
কেরেছ। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
88

সহীহ বুখারী, #২৪৬৬ এবং সহীহ মুসিলম, #২২৪৪।
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সহীহ মুসিলম, #১৯৫৫ এবং িতরিমযী, #১৪০৯।
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ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ
ٌ ﻜ ْﻢ َﺣ َﺮ
ام
ِإن ِدﻣﺎءﻛﻢ وأﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻋﺮاﺿﻜﻢ ﻋﻠﻴ
অথর্াত্ “িনশ্চয় েতামােদর রক্ত, সম্পদ ও সম্মান এেক অপেরর িনকট পিবতৰ্।”
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সাম্পৰ্দািয়কতা ও বণর্বাদেক ইসলাম সমথর্ন েদয় না। কুরআন কেঠারভােবই
মানু েষর মধয্কার সমতােক িনিশ্চত কেরেছ তার বাণীর মাধয্েম। মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআন
বেলেছ:
َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ
﴿ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ اﺠﺎس إِﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ِﻣﻦ ذﻛ ٍﺮ وأﻏ وﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋِﻞ ِﺤﻛﻌﺎرﻓﻮا إِن أﻛﺮﻣﻜﻢ ِﻋﻨﺪ
ُ َ ْ َ َّ
َ َّ ﺎﻛ ْﻢ إ َّن
ٌ اﺑ َﻋﻠ
ٌ ﻴﻢ َﺧﺒ
﴾(١٣) ﺮﻴ
اﺑ أﻳﻘ
ِ
ِ
ِ
ِ
অথর্াত্ “েহ মানবমণ্ডলী! িনশ্চয় আিম েতামােদরেক একজন নারী ও একজন পুরুষ

েথেক সৃ িষ্ট কেরিছ এবং িবিভন্ন জািত ও েগােতৰ্ িবভক্ত কেরিছ, যােত েতামরা পরস্পের
পিরিচত হও। িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার কােছ েসই সবর্ািধক সম্ভৰ্ান্ত, েয সবর্ািধক
91

তাকওয়ার অিধকারী । িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সবর্জ্ঞ ও সবিকছু র খবর রােখন।”
(সূ রা আল-হুজুরাত: ১৩)
সম্মান, শিক্ত ও বংেশর অহংকারবশত েকান বয্িক্ত বা জািত কতৃর্ক িনেজেদরেক
েশৰ্ষ্ঠ বেল দািব করােক ইসলাম পৰ্তয্াখয্ান কের। আল্লাহ তা‘আলা তােদর সবাইেক
সমান কের সৃ িষ্ট কেরেছন। সু তরাং, তােদর মধয্কার পাথর্কয্ শুধুমাতৰ্ িবশব্াস ও
তাকওয়ার উপর িভিত্ত কেরই িনণর্ীত হওয়া উিচত। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ ٍّ َ َ َ َ ٍّ َ ْ َ َ َ ٍّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ َّ َ ٌ َ ْ ُ َّ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُّ َ َ
ﻲﻤ َﺒﻟ
ِ اﺣﺪ وإِن أﺑﺎﻛﻢ و
ِ ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ اﺠﺎس أﻻ ِإن رﺑﻜﻢ و
ِ اﺣﺪ أﻻ ﻻ ﻓﻀﻞ ِﻟﻌﺮ ِ ﺒﻟ أﻋﺠ ِﻲﻤ وﻻ ِﻟﻌﺠ
َ
َّ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ٍّ َ َ
ْ َّ
َ ْ ﺒﻟ أ
ﺎﺤﻛﻘ َﻮى
ﻤﺣ َﺮ ِإﻻ ِﺑ
ﻋﺮ ِ وﻻ ِﻷﻤﺣﺮ ﺒﻟ أﺳﻮد وﻻ أﺳﻮد
অথর্াত্ “েহ মানবজািত! েতামােদর রবব্ তথা পালনকতর্া একজন। েতামােদর আিদ

িপতা (আদম আ.) একজন। েজেন রাখ! অনারেবর উপর আরেবর েকান েশৰ্ষ্ঠতব্ েনই,
আবার আরেবর উপর অনারেবরও েকান েশৰ্ষ্ঠতব্ েনই; কােলার উপর সাদা িকংবা
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সহীহ বুখারী, #১৭৩৯ এবং মুসনাদ আহমাদ, #২০৩৭।
তাকওয়ার অিধকারী বয্িক্ত হেচ্ছন িযিন যাবতীয় অপরাধ েথেক দূ ের থােকন, আল্লাহর সকল
আেদশ েমেন চেলন, আল্লাহেক ভালবােসন এবং তােক ভয় কেরন।

http://www.islamhouse.com

ইসলােমর সিচতৰ্ গাইড

82

তৃতীয় অধয্ায় : ইসলাম সংকৰ্ান্ত সাধারণ জ্ঞান

সাদার উপর কােলারও েকান েশৰ্ষ্ঠতব্ েনই— একমাতৰ্ তাকওয়ার িভিত্ত ছাড়া (তাকওয়ার
উপর িভিত্ত কেরই েশৰ্ষ্ঠতব্ িনধর্ািরত হেব)।”

92

বতর্মােন িবশব্বাসীর অনয্তম সমসয্া হেচ্ছ বণর্বাদ বা সাম্পৰ্দািয়কতা। উন্নত
েদশগুেলা চাঁেদ মানু ষ েপৰ্রণ করেত সক্ষম,
িকন্তু েকান মানু ষেক অপর েকান মানু ষেক
ঘৃণা করা বা হতয্া করা েথেক েফরােত সক্ষম
নয়। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
যু গ েথেকই মানবতার মুিক্তর সংিবধান
ইসলাম বণর্বাদ ও সাম্পৰ্দািয়কতােক কবর
েদওয়ার জীবন্ত দৃ ষ্টান্ত উপস্থাপন কেরেছ।
পৰ্িত বছর সারা পৃিথবী েথেক পৰ্ায় ২০ লাখ
মুসিলম ফরজ হজ্জ আদায় করেত মক্কায়
আগমন কেরন। তােদর এ মহাসেম্মলন সারা িবেশব্র মুসিলমেদর মেধয্ ভৰ্াতৃেতব্র বীজ
ছিড়েয় েদয়।
ইসলাম নয্ায়নীিতর ধমর্। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َ َ َ َ َْ َ
ُ َْ ْ َ
ْ ْ
َ َ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ
َ ْ ﻜ ْﻤﺘُ ْﻢ َﻧ
َّ
اﺠ
ﻦﻴ
ﺣ
ا
ذ
إ
و
ﺎ
ﻬ
﴾ﺎس أن ﺤﺗﻜ ُﻤﻮا ﺑِﺎﻟ َﻌﺪل
ﻠ
ﻫ
أ
ﻰﻟ
إ
ﺎت
ِ
ِ ِ ﴿ ِإن اﺑ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ أن ﺗﺆدوا اﻷﻣﺎﻧ
ِ ِ

অথর্াত্ িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা েতামােদরেক িনেদর্শ িদেচ্ছন আমানতেক তার

মািলেকর িনকট যথাযথভােব েপঁৗেছ েদবার জনয্ এবং যখন েতামরা মানু েষর মােঝ
ফয়সালা করেব তখন নয্ায়পরায়ণতার সােথ িবচার করার জনয্। (সূ রা আন-িনসা: ৫৮)
আল্লাহ তা‘আলা অনয্তৰ্ বেলন:

ُّ اﺑ ُﺤﻳ
َ ﺐ اﻟ ْ ُﻤ ْﻘﺴﻄ
َ َّ ﴿ َوأَﻗْﺴ ُﻄﻮا إ َّن
﴾(٩) ﻦﻴ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

অথর্াত্ “আর েতামরা নয্ায়ানু গ পন্থায় িবচার কর এবং ইনসাফ কােয়ম কর। আল্লাহ
তা‘আলা নয্ায়িবচারকেদরেক ভালবােসন।” (সূ রা আল-হুজুরাত: ৯)
অতএব, পৰ্েতয্ক মুসিলেমর উিচত তার অপছন্দনীয় বয্িক্তর সােথও নয্ায়িবচার
করা। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:

ْ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ
َ
﴾﴿وﻻ ﺠﻳ ِﺮﻣﻨﻜﻢ ﺷﻨﺂن ﻗﻮمٍ ﺒﻟ ﻛﻻ ﻳﻌ ِﺪﻟﻮا اﻋ ِﺪﻟﻮا ﻫﻮ أﻗﺮب ﻟِﻠﺘﻘﻮى
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মুসনাদ আহমাদ, #২২৯৭৮।
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অথর্াত্ ~েকান সম্পৰ্দােয়র শতৰ্ুতা েযন েতামােদরেক কখনও নয্ায়িবচার না করেত
পৰ্েরািচত না কের। েতামরা নয্ায় িবচার কর। এটাই তাকওয়ার অিধকতর িনকটবতর্ী।”
(সূ রা আল-মােয়দাহ: ৮)
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অেনয্র উপর জুলুম িনযর্াতন ও তার সােথ
খারাপ আচরণ েথেক সতকর্ কের িদেয়েছন। িতিন বেলেছন:
ُ َّ
ٌ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ْ ُّ
َ َﺎت ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ﺎﻣ ِﺔ
اﻳﻘﻮا اﻟﻈﻠﻢ ﻓ ِﺈﻧﻪ ﻇﻠﻤ
ِ
অথর্াত্ “েতামরা জুলুম (অিবচার) করা েথেক েবেচ থাক। েকননা, এই জুলুমই

িকয়ামেতর িদন অন্ধকার হেয় দাঁড়ােব।”

93

আর যারা দুিনয়ায় তােদর অিধকার িনেত পাের িন (েয অিধকার তােদর পৰ্াপয্
িছল), তারা েস অিধকার আিখরােত িকয়ামেতর িদন পৰ্াপ্ত হেব। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:

َ ُ ُ ْ َّ ُّ َ ُ َ
َ َﻮق إ َﻰﻟ أَ ْﻫﻠ َﻬﺎ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ﺎﻣ ِﺔ
ِ
ِ
ِ ﺤﻛﺆدن اﺤﻟﻘ

অথর্াত্ “অবশয্ই পৰ্েতয্ক হকদােরর হক িকয়ামেতর িদন তার িনকট িফিরেয় েদয়া
হেব।”

94

ইসলােম নারীর মযর্াদা কী?
ইসলাম িববািহতা বা অিববািহতা সমস্ত নারীেকই তার পূ ণর্ নয্াযয্ অিধকার েভাগ
করার অিধকািরণী বেল মেন কের। েকান সম্পেদ ৈবধ পন্থায় মািলকানা গৰ্হণ করা ও
মািলকানাধীন সম্পদ বয্বহার করার অিধকার
তার আেছ, সব্ামী, িপতা বা অনয্ কারও কতৃর্ক
তােত বাধাদান ৈবধ নয়। অিধকার আেছ কৰ্য়িবকৰ্য় করার, কাউেক হািদয়া (উপেঢৗকন)ও দান
করার। এক কথায় তার সম্পদ েযখােন খুিশ
েসখােন (ৈবধ পন্থায়) বয্য় করার পূ ণর্ অিধকার
93

সহীহ বুখারী, #২৪৪৭ এবং মুসনাদ আহমাদ, #৫৭৯৮।
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সহীহ মুসিলম, #২৫৮২ এবং মুসনাদ আহমাদ, #৭১৬৩।
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িনিশ্চত কেরেছ ইসলাম। সব্ামী তার স্তৰ্ীেক েয মাহর পৰ্দান কের তােতও তার িনজসব্
এখিতয়ার রেয়েছ। ইসলােম (িববািহতা) মিহলা িনেজর পিরচেয়র জনয্ সব্ামীর নাম
বয্বহার না কের পিরবােরর নাম বয্বহার করাই িনয়ম।
ইসলাম পুরুষেক িনেদর্শ িদেয়েছ স্তৰ্ীেদর সােথ সু ন্দর আচরণ করার। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ًُ ُ ْ ُُ َ ْ َ ً َ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ
ﺎرﻫ ْﻢ ِﻟ ِﻨ َﺴﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ
أﻛﻤﻞ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﻦﻴ ِإﻳﻤﺎﻧﺎ أﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ و ِﺧﻴﺎرﻫﻢ ِﺧﻴ
অথর্াত্ “ঐ বয্িক্ত পূ ণর্াঙ্গ ঈমানদার যার সব্ভাব-চিরতৰ্ সু ন্দর; আর েতামােদর মধয্কার
95

যারা িনজ স্তৰ্ীেদর কােছ উত্তম তারাই উত্তম বয্িক্ত।”

ইসলােম মােয়রা সু উচ্চ মযর্াদার আসেন সমাসীন রেয়েছ। ইসলাম তােদর সােথ
সেবর্াত্তম বয্বহার করার িনেদর্শ িদেয়েছ। এক বয্িক্ত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর কােছ এেস িজজ্ঞাসা করেলন: আমার সদব্য্বহার পাওয়ার সেবর্াত্তম হকদার
েক? িতিন বলেলন: “েতামার মা।” িতিন আবার িজজ্ঞাসা করেলন: তারপর েক? রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন: “েতামার মা।” সাহাবী আবার িজজ্ঞাসা
করেলন: তারপর েক? রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম জবাব িদেলন: “েতামার
মা।” সাহাবী চতুথর্বার পৰ্শ্ন করেলন: তারপর েক? রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এবার জবােব বলেলন: “েতামার িপতা।”

96

(ইসলােম মিহলােদর অবস্থান সমব্েন্ধ আরও িবস্তািরত জানেত www.islamguide.com/women বৰ্াউজ করেত পােরন।)

ইসলােম পিরবার বয্বস্থা
মানবসমােজ পিরবার বয্বস্থা একটা গুরুতব্পূ ণর্ ও েমৗিলক স্থাপনা যা আজ ধব্ংেসর
দব্ারপৰ্ােন্ত। তেব ইসলামী পািরবািরক বয্বস্থা সব্ামী-স্তৰ্ী, িশশু ও িনকটজনেদর
অিধকারেক পারস্পিরক ভারসাময্ বজায় েরেখ অতয্ন্ত চমত্কার ও যথাযথভােব িনিশ্চত
করেছ। চমত্কার পািরবািরক বন্ধন ভােলাবাসা ও মহানু ভবতার সৃ িষ্ট কের। যা শািন্ত ও
িনরাপত্তার মাধয্েম পািরবাের ভারসাময্ বজায় রােখ। এ বয্বস্থােক পিরবােরর সদসয্েদর
আিত্মক সমৃিদ্ধর উপাদান বেল গণয্ করা হয়। সমােজ চমত্কার শৃ ঙ্খলার সােথ েযৗথপিরবার পিরচািলত হয় এবং িশশুরা েসবাযেত্নর সােথ েবেড় ওেঠ।
95

িতরিমযী, #৩৮৯৫ এবং ইবন মাজাহ, #১৯৭৮।
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সহীহ বুখারী, #৫৯৭১ এবং সহীহ মুসিলম, #২৫৪৮।
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বৃদ্ধেদর সােথ মুসিলমেদর বয্বহার:
মুসিলম িবেশব্ “বৃ দ্ধাশৰ্ম” খুঁেজ পাওয়া দুলর্ভ বয্াপার। কারণ, ইসলােম িপতামাতার
সােথ চমত্কার সম্পকর্ রাখার পৰ্িত অতয্ন্ত গুরুতব্ােরাপ করা হেয়েছ। তােদর জীবেনর
কিঠন সমেয় এটােক সম্মান ও বরকত লােভ ধনয্ হওয়ার সু েযাগ িহেসেব গণয্ করা
হয়। ইসলােমর দৃ িষ্টেত আমরা আমােদর িপতামাতার জনয্ শুধু েদায়া করব এেতই
দািয়তব্ েশষ হেয় যায় না। বরং, আমােদর দািয়তব্ হেচ্ছ দয়া-মায়া ও সহৃদয়তার বন্ধেন
আবদ্ধ েথেক তােদর সােথ সদাচরণ কের যাওয়া; আমােদর িশশুকােল যখন আমােদর
েকান শিক্ত িছল না, িকছু ই করার ক্ষমতা িছল না, তখন তারা িনেজেদর জীবনেক তুচ্ছ
কের আমােদর কলয্াণেক পৰ্াধানয্ িদেয়েছন। তােদর এ অসাধারণ ভূিমকা ও তয্াগিতিতক্ষার কথা স্মরণ রাখা উিচত। এ জনয্ই আমরা মােয়র মযর্াদােক উচ্চাসেন আসীন
েদখেত পাই। কােরা িপতামাতা যখন বাধর্েকয্ উপনীত হয় তখন তােদর সােথ উদারতা,
সহানু ভূিত ও িনেজর সু খ দুঃখেক বািজ েরেখ তােদর সু খ সব্াচ্ছন্দয্েক পৰ্াধানয্ েদয়া
উিচত। ইসলােম আল্লাহ তা‘আলার ইবাদােতর পেরই িপতামাতার সােথ সদাচরেণর
িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ। িপতামাতার কিঠন সময় বাধর্কয্ বয়েস তারা অসন্তুষ্ট হন এমন
েয েকান কথাবাতর্া বলা মুসিলমেদর উিচত নয়। কারণ, অকমর্ণয্ হেয় পড়া তােদর
েকােনা অপরাধ নয়। তােদর পৰ্িত সন্তােনর দািয়তব্ পৰ্সেঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُّ َ َ َ َ
ﻜ
ﺮﺒ أ َﺣ ُﺪﻫ َﻤﺎ أ ْو ِﺎﻠﻛﻫ َﻤﺎ ﻓﻼ
ِ ﴿وﻗ رﺑﻚ ﻛﻻ ﻳﻌﺒﺪوا ِإﻻ ِإﻳﺎه وﺑِﺎﻟﻮا ِ ﻳ ِﻦ ِإﺣﺴﺎﻧﺎ ِإﻣﺎ ﻓﺒﻠﻐﻦ ِﻋﻨﺪك اﻟ
ِّ
ُّ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ
ِّ ْ ُ َ ْ َّ َ
ً َﻳ ُﻘ ْﻞ ﻟ َ ُﻬ َﻤﺎ أُ ٍّف َو َﻻ َﻳﻨْ َﻬ ْﺮ ُﻫ َﻤﺎ َوﻗُ ْﻞ ﻟ َ ُﻬ َﻤﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﻛﺮ
ﺎح ا ل ِﻣﻦ اﻟﺮ
( واﺧ ِﻔﺾ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻨ٢٣) ﻳﻤﺎ
ﻤﺣ ِﺔ َوﻗﻞ َرب
ِ
ْ
ً ار َﻤﺣْ ُﻬ َﻤﺎ َﻛ َﻤﺎ َر َّﺑﻴَﺎ َﺻﻐ
﴾(٢٤) ﺮﻴا
ِ
ِ
অথর্াত্ “েতামার পৰ্িতপালক িনেদর্শ িদেচ্ছন েয, িতিন বয্তীত অনয্ কারও উপাসনা
কেরা না এবং িপতামাতার সােথ সদব্য্বহার কর। তােদর একজন বা উভয়ই যিদ
েতামার জীবদ্দশায় বাধর্েকয্ উপনীত হয়; তেব তােদরেক “উহ” শ িটও বেলা না,
তােদরেক ধমক িদও না এবং তােদর সােথ িশষ্টাচারমূ লক কথা বল। তােদর সামেন
ভােলাবাসার সােথ, নমৰ্ভােব মাথা অবনিমত হও এবং বল েহ আমার পালনকতর্া,
তােদর উভেয়র পৰ্িত অনু গৰ্হ কর, েযমিন তারা আমােক ৈশশেব লালনপালন
কেরেছন।” (সূ রা বানী-ইসরাইল: ২৩-২৪)
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ইসলােমর পাঁচিট রুকন কী কী?
ইসলােমর পাঁচিট স্তম্ভ মুসিলম জীবেনর েমৗিলক কাঠােমা সদৃ শ। েসগুেলা হল—
 ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲবা “আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর েকান সতয্ মা‘বুদ বা উপাসয্
েনই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল” এ কথার সাক্ষয্ েদয়া;
সালাত কােয়ম করা; যাকাত পৰ্দান করা; রমজােনর েরাজা রাখা এবং সামথর্বান বয্িক্তর
জনয্ হজ্জ করা।

১. িবশব্ােসর কােলমা বা  ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ-এর সাক্ষয্ েদয়া:
িবশব্ােসর সােথ ( ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ ﺤﻣﻤﺪ رﺳﻮل اﷲলা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর

রাসূ লুল্লাহ) অথর্াত্ “আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর েকান সতয্ মা‘বুদ বা উপাসয্ েনই,
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল” উচ্চারণ করেব। পৰ্থমাংশ
“আল্লাহ তা‘আলা বয্তীত আর েকােনা সতয্ উপাসয্ েনই” এর অথর্ হল—আল্লাহ
তা‘আলা ছাড়া উপাসনা পাওয়ার অিধকারী েকউ েনই, তার েকান অংশীদার বা সন্তান
েনই। এই বাকয্িটেক ‘শাহাদাহ’ বলা হয়। এিট একিট সহজ বাকয্, যা পূ ণর্াঙ্গ
ঈমান/িবশব্ােসর সােথ উচ্চারণ করেল েকােনা বয্িক্ত মুসিলেম রূপান্তিরত হয়, যা পূ েবর্ই
উেল্লিখত হেয়েছ। এ সাক্ষয্ ইসলােমর পঞ্চস্তেম্ভর মেধয্ সবেচেয় গুরুতব্পূ ণর্ ও পৰ্ধান
স্তম্ভ।

২. সালাত কােয়ম করা:
একজন মুসিলম িদেন পাঁচবার সালাত আদায় কের। পৰ্িতিট ওয়ােক্তর সালাত
আদায় করেত কেয়ক িমিনেটর েবিশ সময় লােগ না। সালাত বান্দা ও আল্লাহ
তা‘আলার মধয্কার েযাগােযােগর মাধয্ম। সালােতর সময় বান্দা ও আল্লাহ তা‘আলার
মােঝ েকান মাধয্ম অবিশষ্ট থােক না। সালাত আদায়কারী বয্িক্ত সালােতর মেধয্
আিত্মক পৰ্শািন্ত অনু ভব কের থােক। েস বুঝেত পাের েয, আল্লাহ তা‘আলা তার পৰ্িত
সন্তুষ্ট আেছন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েবলাল রা. েক সালাত সমব্েন্ধ
বেলিছেলন:
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অথর্াত্ “েহ েবলাল! সালাত দব্ারা আমােদরেক পৰ্শান্ত কের দাও।”

97

েবলাল রা.

িছেলন একজন সাহাবী। িতিন সালােতর আযান েদয়ার দািয়েতব্ িনেয়ািজত িছেলন।
ফজর, েজাহর, আসর, মাগিরব ও ইশার সালাত যথাকৰ্েম েভার, দুপুর, িবকাল,
সন্ধয্া ও রােতৰ্র পৰ্থম পৰ্হের আদায় করা হয়। একজন মুসিলম েখালা মাঠ, অিফসআদালত, কল-কারখানা ও িবশব্িবদয্ালয়সহ পৰ্ায় সব স্থােনই সালাত আদায় করেত
পাের।
(ইসলােম

সালাত

সমব্েন্ধ

িবস্তািরত

জানেত

http://www.islam-

guide.com/prayer বৰ্াউজ করেত পােরন। এ ছাড়াও এম. এ. েক. সািকেবর

A Guide to Prayer in Islam বইিট পড়েত পােরন। উপেরর ওেয়বসাইট েথেক এ
বইটা সংগৰ্হ করা যােব।)

৩. যাকাত আদায় করা (অভাবীেদর সাহাযয্ােথর্):
সবিকছু র মূ ল মািলক মহান আল্লাহ তা‘আলা।
মানু েষর িনকট েয সম্পদ রেয়েছ তা তার কােছ
আমানত।

আরিব

“যাকাত”

শ িট

অথর্

একইসেঙ্গ পিবতৰ্ হওয়া ও বৃ িদ্ধ পাওয়া অেথর্
বয্বহৃত হয়। যাকাত আদােয়র (পািরভািষক) অথর্
হল— “িবিভন্ন স্তেরর অভাবীেদর মােঝ িনজ
সম্পেদর শতকরা িনিদর্ষ্ট পিরমাণ (২.৫%) বণ্টন
কের েদয়া”।
সব্ণর্, েরৗপয্ ও নগদ কয্ােশর মূ লয্ ৮৫ গৰ্াম সব্েণর্র সমপিরমাণ হেলই উক্ত পিরমাণ
সম্পদ অভাবীেদর মােঝ বণ্টন করেত হেব। এর জনয্ ১ চন্দৰ্বছর হওয়া শতর্। পৰ্েদয়
পিরমাণ হল ২.৫%। আমরা আমােদর সম্পেদর িকছু অংশ অভাবীেদর জনয্ েছেড়
িদেয় থািক, আর তা আমােদর সম্পদেক পিবতৰ্ কের। আগাছা েছঁেট েফলার সময়ও
এরূপ কের থািক; এিট নতুনভােব ফসল উত্পাদন করেত সাহাযয্ কের।
একজন বয্িক্ত েবিশ-েবিশ, যত-খুিশ সাদকাহ ও দান করেত পাের।

৪. রমযােনর েরাজা:
97

আবু দাউদ, #৪৯৮৫ এবং মুসনাদ আহমাদ, #২২৫৭৮।
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মুসিলমগণ রমযান মােস সু বেহ সািদক েথেক সন্ধয্া পযর্ন্ত খাওয়া-দাওয়া ও স্তৰ্ীর

সােথ ৈদিহক সম্পকর্ স্থাপন করা েথেক দূ ের েথেক
েরাজা পালন কেরন। এ ছাড়া েরাজা সব্ােস্থয্র জনয্
উপকারী; এেক আিত্মক পিবতৰ্তার একিট কািরকুলাম
িহেসেব েদখা হয়। সামানয্ সমেয়র জনয্ হেলও দুিনয়ািব
েভাগয্ িজিনস েথেক দূ ের থাকার মাধয্েম অভাবী
অনাহারীেদর অবস্থা তারা বাস্তেব উপলি

করেত

পােরন। এভােব িতিন আিত্মক জীবেন পৰ্েবশ করেত
পােরন।

৫. মক্কায় হজ্জ করা:
সম্পদ ও সব্ােস্থয্র িদক িদেয় সামথর্য্বান বয্িক্তর জনয্ জীবেন একবার হজ্জ করা
ফরজ। পৰ্িত বছর পৃিথবীর আনােচ-কানােচ েথেক পৰ্ায় ২ িমিলয়ন তথা ২০ লক্ষ েলাক

হজ্জ করেত মক্কায় আেসন। যিদও মক্কা শরীফ সবর্দা িযয়ারতকারীেদর দব্ারা জনাকীণর্
থােক, তেব ইসলামী পিঞ্জকার দব্াদশ মাস িজলহজ্জ মােস হজ্জ আদায় করা হয়।
হাজীরা অতয্ন্ত সাধারণ েপাশাক পিরধান কের থােকন, যা কৃিষ্ট-কালচার ও মানু েষর
মেধয্ সামািজক েভদােভদ সৃ িষ্টেত বাধা সৃ িষ্ট কের; ফেল সবাই আল্লাহ তা‘আলার
সামেন সমানভােব দণ্ডায়মান হয়।

হেজ্জর কমর্কােণ্ডর মেধয্ উেল্লখেযাগয্ হেলা— কা‘বা ঘরেক সাতবার তাওয়াফ
(পৰ্দিক্ষণ) করা; সাতবার সাফা-মারওয়া পাহােড়র মােঝ সায়ী (েদৗড়ােনা) করা; েযমনিট
কেরিছেলন ইসমাইল আ. এর সম্মািনতা মাতা হােজর আ. সন্তােনর জনয্ পািন
তালােশর উেদ্দেশয্। এরপর হাজীগণ একেতৰ্ আরাফােতর ময়দােন

99

সমেবত হন।

েসখােন তারা আল্লাহ তা‘আলার দরবাের পৰ্েয়াজন পূ রেণর েদায়া কের তার কােছ ক্ষমা
চান। আরাফােতর এ িদনিট আমােদরেক িকয়ামেতর িদেনর কথা স্মরণ কিরেয় েদয়।
হেজ্জর েশেষর িদেক িবেশষভােব উেল্লখ করা যায়: ঈদুল আযহা উদযাপন, যা
সালাত আদােয়র মাধয্েম হেয় থােক। এই ঈদ ও রমযান পরবতর্ী ঈদুল িফতর ইসলামী
পিঞ্জকার বাত্সিরক দুিট ঈদ।
98

“রমযান” মাস ইসলামী চান্দৰ্ কয্ােলন্ডার িহজরী সােলর নবম মােসর নাম।

99

মক্কা েথেক ১৫ মাইল দূ রবতর্ী একিট এলাকা।
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(ইসলােমর

পঞ্চস্তম্ভ

সমব্েন্ধ

িবস্তািরত

জানেত

http://www.islam-

guide.com/pillars বৰ্াউজ করেত পােরন।)

এিট মসিজদু ল হারােম হাজীেদর সালাত আদােয়র দৃ শয্। এই মসিজেদই কা‘বা ঘর অবিস্থত।
মুসিলমগণ েসিদেক মুখ কের সালাত আদায় কেরন। কা‘বা মুসিলমেদর ইবাদােতর
িকবলাহ। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ও ইসমাইল আ. -েক এই ঘর ৈতরী করার িনেদর্শ
পৰ্দান কেরিছেলন।
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ইসলাম সম্পেকর্ িবস্তািরত জানার জনয্
ইসলাম সমব্েন্ধ িবস্তািরত জানেত িকংবা ইংেরিজ ভাষায় এই বইেয়র িপৰ্ন্ট কিপ েপেত িভিজট
করেত পােরন:
http://www.islam-guide.com

বই সম্পিকর্ত পরামশর্ ও মন্তেবয্র জনয্
এই বই সমব্েন্ধ পরামশর্ ও মন্তবয্ জানােত গৰ্ন্থকার “আই. এ. ইবরাহীম” এর সােথ
েযাগােযাগ করুন:—
ই-েমইল: ib@i-g.org
েটিলেফান: ০০৯৬৬১৪৫৪১০৬৫
ফয্াক্স: ০০৯৬৬১৪৫৩৬৮৪২
েপাষ্ট বক্স নং: ২১৬৭৯
িরয়াদ-১১৪৫৭
েসৗিদ আরব

ইসলাম সম্পেকর্ আরও িবস্তািরত পড়ার জনয্
ইসলাম সমব্েন্ধ আরও েবিশ জানেত হেল পড়ুন The True Religion, by Bilal Philips.
 This is the Truth, published by Alharamain Islamic Foundation.
 The Qur’an and Modern Science, by Dr. Maurice Bucaille, edited by
Dr. A. B. Philips.
 Towards Understanding Islam, by Abul A’la al-Mawdudi.
 Life After Death (pamphlet), by World Assembly of Muslim Youth.
 The Muslim’s Belief, by Muhammad al-Uthaimin, translated by Dr.
Maneh al-Johani.
 Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’an in the English

Language, by Dr. Muhammad Al-Hilali and Dr. Muhammad Khan.
উক্ত গৰ্ন্থগুেলা িনেচর ওেয়বসাইট েথেক সংগৰ্হ করেত পােরন:
http://www.islam-guide.com
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