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আ�ঃধমর্ ী সংলােপর পিরিিিি   ইসলাম্ দৃি�ভি� 

িব�াীেনর এ যুেগ িবিভ� ধেমরর  ি�� লকণ্ী। সামািজক, 

 থৈনিিক, রাজৈনিিক, সাং�ৃিিক, �াকৃিিক দুেযরাগ েমাকািবলাসহ 

বযবসা-বািণজয, সভা-সমােবশ ইিযািদ েকে্ মানুা পর েরর কােক 

আসেক, একি্ি হে�   একসে� কথাবািরা বলেক। মানুোর 

ৈদনি�ন জ্বন-যাপন েযমন সহজির হেী উঠেক, েিমিন িবিভ� 

জািি, ধমর, বণর, সং�ৃিি ইিযািদর মােে মিপাথরকয ��, সংঘাি   

পরমি  সিহ�ুিা �মশ বৃি� পাে�। এ পিরি�িি  বসানপূবরক 

পার িরক  নুপম পিরেবশ সৃি�র  ননয মাধযম হল সংলাপ; যার 

মাধযেম পর েরর ভুল বুোবুিের  বসান হেী মেন সংক্ণরিা দূর 

কের স�কর সুদৃঢ় করা যাী। ফেল িবিভ� মহেল আ�ঃধমর্ী 

সংলােপর �িি বযাপক উউসাহ লকয করা যাে�। আ�ঃধমর্ী 

সংলাপ (Inter Religion Dialogue)   আ�ঃধমর্ী সস্িি 

(Inter Religion Harmony) সাসিিক িবে�র একিট বহল 

আেলািিি িবাী। পার িরক েসৗহাদরয, সস্িি, িনরাপদ সহাব�ান, 

িব�জন্ন মানিবক মূলযেবাধ �িিতাী আ�ঃধমর্ী সংলাপ   
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সস্িি  িয� িাউপযরপূণর। এখােন আ�ঃধমর্ী সংলাপ পিরিিিি, 

গু�, িাউপযর এবং এ স�েকর আল-কুরআেনর িদক িনেদশরনা 

িুেল ধরা হেীেক।  

�থম পিরে�দ: আ�ঃধমর্ ী সংলােপর সংংা 

সংলাপ এর পিরিী 

িবিভ� ভাাা   সািহেিয ‘সংলাপ’ পদবািযিটর বযবহার লকযণ্ী। 

বাংলা ভাাাী এিট িবেশায িহেসেব বযব্ি হী; যা দুিট শ� 

(সম+লপ+ )-০

1এর সমি�। এর  থর: আলাপ, কেথাপকথন, নাটেকর 

িির্সমূেহর পর েরর সে� কথাবািরা১

2 ইিযািদ। সংলাপ শে�র 

আিভধািনক  থর িবে�াণ করেল েদখা যাী, ‘সং’ শে�র  থর সম বা 

সমান২

3। ইংেরিজেি ‘সংলাপ’ এর �িিশ� ডাীালগ (Dialogue) 

                                                           
1 স�াদকম�লী, বাংলা একােডমী বযববাািক বাংলা অাভধান, পািমাাজর ্ সং�িণ (ঢাকা: চ্ুথর ম�ুণ, 

২০০৩) পৃ.১১০২। 
2 �াগ�ু। 
3 াম.েযােসফ াব�াস, জা্ীয় সংলাপ েসামনাি ১৯৯২-এি সংা�� ািেপাটর , (মাাসক ম�লবা র্ া, ২য় বষর 

২য় সংখযা) পৃ.২৩। 
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বযব্ি হী। এ �সে�: িসলভােনা গােরে� �্ী English-Bengali 

Christian Terminology নামক বইেি এভােব উে�খ কেরন: 

Dialogue: আলাপ-আেলািনা; কেথাপকথন, সংলাপ৩F

4। আরব্েি 

সংলাপ-এর �িিশ� ‘আল-িহ ীার’ ( رالوا ) বযব্ি হী। ‘িহ ীার’ 

 ধািুমূল েথেক উউপি�। এর  থর েকােনা িককু الور শ�িট (حوار)

েথেক �িযাবিরন করা ( ءالرجو  ع  الش ); েকােনা িককু বৃি�র পর 

িা আবার কেম আসা (القصين نعد الز�يدة)  থরযাউ পুনরাী পূেবরর 

 ব�াী েফরি আসা৪F

5। কুরআন মাজ্েদ এ  থরিটর বযবহার লকয 

করা যাী সূরা ইনিশকােক। মহান আ�াহ বেলন: ﴿  ُّه َّ  ۥَِن ن َن
ن
 ََّ أ

ُورن  ]  ١٤: اال�شقيق[ ﴾ ١ �ن  “িন�ী েস মেন কেরেক েয, িার কখনই 

পিরবিরন েনই।” আেলািয আীাি �সে� আ�ামা শা কান্ বেলন: 

                                                           
4 াসলভােনা গােিেল�া ও সে�াষ ম�ল, English-Bengali Christian Terminology, 

পৃ, ১০২। 
5 মবুা�দ শামছু�ীন খাজা, আল াবওয়াি আদাববুু ওয়া মনু্ালাকা্ুবু ওয়া ্ািাবয়া্ুল আবনাই 

আলাইাব, (ািয়াদ: মািকাজলু মাালক আ�লু আযীয ালল াবওয়াি আল ওয়া্ানী, ২য় সং�িণ, 
২০০৮ া�.) পৃ.১৭। 
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‘লাইঁ-ইীাহূরা’ (ل  �ور) এর  থর হল: লান-ইীারিজআ (ل  يرجع) 

“েস কখনই িফের যােব না”।৫F

6  

পািরভািাক িদক েথেক ‘সংলাপ’ এর িবিভ�  থর লকয করা যাী। 

সংলাপ হল িনেজর সিযিা, ধমর্ী মূল িব�াস, নযাযযিা, িথা সমুদী 

মূলযেবাধ বজাী েরেখ  নযানয ধমরাবল্্েদর ধেমরর �িি  �া, 

স�ান   মহানুভবিা �দশরন কের পার িরক েয আলাপ 

সহভািগিা করা হী, িাই সংলাপ।৬F

7 

‘সংলাপ’ হে�,  নযেদরেক বুেবার বাসনাী িােদরেক  বেণর 

সামথরিা৭F

8   িবেবেকর আদান-�দােনর �কাশ৮F

9।  

                                                           
6 আশ-শাওকানী, মবুা�দ আলী, ফা্বুল কাদীি, সূিা ইনাশকােকি ১৪ নং আয়াে্ি ্াফসীি, খ ৭, 

্া াব, পৃ. ৪৫৪। 
7 াম. েযােসফ াব�াস, জা্ীয় সংলাপ েসামনাি ১৯৯২-এি সংা�� ািেপাটর , �াগ�ু, পৃ.২৩। 
8 স�াদকীয়, া�মাাসক ম�লবা র্ া, (যেশাি, জা্ীয় ধম�য় সামাাজক �াশ�ন েক�, ১০ম বষর, 

৬সংখযা, নেভ�ি-াডেস�ি, ২০০৫) পৃ.১। 
9 �াগ�ু। 
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‘সংলাপ’ মােন একজন  নযজেনর সােথ  �র হেি কথা বলা   

িার কথা েশানা। এর  থর পার িরক েদ ীা-েন ীা, পার িরক 

আদান-�দান, ধযান-ধারণা, িব�াস,  িভংিার পার িরক 

সহভািগিা।৯

10 

আ�ঃধমর্ ী সংলাপ পিরিিিি 

সাধারণি িবিভ� ধেমরর  নুসার্েদর মধযকার সংলাপই আ�ঃধমর্ী 

সংলাপ। িভ� িভ� িব�াস্েদর �িি গভ্র  �া, স�ান 

�দশরনপূবরক পার িরক েয ধমর্ী েয আেলািনা করা হী; িাই 

আ�ঃধমর্ী সংলাপ। এ �সে� খািলদ মুহা�দ আল-মুগািমিস বেলন: 

حو حدي� ن� �را� اك ا ح حو  قةة  معةغ ا ادد  مغاي الووو  ىل 

 ششتطعصبا نل نطر�ق  عغمة  ىقغيعة ا كال القةق ا نعةدا ع  اصصوم  كال

 .اور�  نتيئجاةاي الصو  ع 

                                                           
10 স�াদনা পািষদ ক্ৃরক স�াাদ্, অাধেবশন১৪: সংলাপ, া�মাাসক ম�লবা র্ া, (যেশাি, জা্ীয় 

ধম�য় সামাাজক �াশ�ন েক�, ২য় বষর, ৩য় সংখযা, েম-জনু, ১৯৯৭)পৃ৬২। 
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‘েমািলক সেিয েপপকােনার লেকয েকােনা িনিদর� িবােী দু’ বা 

িেিািধক বযিির মােে পার িরক এমন আলাপ-আেলািনা যা 

�ংাপূণর প্াী পিরিািলি এবং েগ া িববাদ   জািি-ধমর-বণর 

�্িিমুি এবং িাউকিণক ফলাফল লােভর আকাংখা িবমুি১০

11।  

ড. মুহা�দ আল্ জা‘লুক আেরা বেলন, 

ل  أالظر اةام حو  مس تحدي� ن� �را� اك ا�را  عدة لعرض كجاي

 .مغيسب  نتةج وول ىل حل مغيسبا اك عغةايا نقصد ال تغيز 

‘সংলাপ’ হল িবেরাধপূণর েকােনা িবােী পিরপূণর  থবা কাকাকািক 

সমাধােন েপপকার লেকয দুই বা িেিািধক বযিির মােে 

কেথাপকথন।১১F

12 

 

                                                           
11 খাালদ মবুা�দ আল-মগুাামাস, আল াবওয়াি আদাববুু ওয়া ্া্াবকা্ুবু ফী্ ্ািাবয়া্ুল 

ইসলাাময়যাব, (ািয়াদ:মািকাজলু মাালক আ�ুল আযীয ালল াবওয়াি আল ওয়া্ানী, ১ম সং�িণ, 
১৪২৫াব.) পৃ ২২। 

12 মবুা�দ শামছু�ীন খাজা, �াগ�ু, পৃ১৭। 
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আ�ঃধমর্ ী সস্িি 

সাসিিককােল আ�ঃধমর্ী সংলােপর নযাী আ�ঃধমর্ী সস্িি 

(Inter Religion Hermony) পিরভাাািট   িয� সুপিরিিি। 

আ�ঃসংলােপর পথপির�মাী িূ া�ভােব  িজরি হী আ�ঃধমর্ী 

সস্িি। িব�াীেনর এ যুেগ আ�ঃধমর্ী সস্িির গু� 

 ন�্কাযর। ‘িহ�ু, েবৗ�, ি��ান, মুসিলম যারাই িনেজর ধেমরর 

পাশাপািশ  নয ধমরেক আ�িরকভােব  ধযীন কেরেকন িােদর �াী 

সবাই আ�ঃধমর্ী সস্িির জনয কাজ কেরেকন এবং করেকন। 

সারা পৃিথব্েি আজ  েনক খযািনামা িুলনামূলক ধমরি্িবদ 

িােদর েলখা   বিৃিার মাধযেম ধমরা্িা, েগাঁ ািম, ভ�ািম ইিযািদ 

দূর করার েি�াী িনেীািজি। এেদর মেধয বাংলােদেশর ড. 

মহানাম�ি ��ািার্, �াম্  করান�, িস�ার ইউিজিনীা,  ধযক 

েদ ীান মুহ�দ আজরফ �মুখ। ঢাকা িব�িবদযালেীর দশরন 

িবভােগর দুইজন  ধযাপক আ�ঃধমর্ী সস্িির েকে্ িকেলন 

পিথকৃউ। এরা হেলন ড. েগািব�ি� েদব   সাইেীদ আ�ুল হাই। 
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ভারেির ড. রাইমু- পািনকর, ড. এমন. এসা. এসা. রমন, 

ইংলযােের ড. িকেনথ �াগ, ড. �াি�স কাকর, জাপােনর নামােমারা 

হািজিম, জামরািন ড. িস. ডিব�উ, �ল, ইিািলর ড. �াি�স জাি�িন, 

আেমিরকার ড. েমাঃ আইীুব, ড. হ�ান িিথ এবং ড. কযাা েীল 

িিেথর নাম িবেশাভােব উে�খেযাগয। এেদর �েিযকই মেন কেরন 

েয, আ�ঃধমর্ী সংলােপর মাধযেমই ধমর্ী সস্িির পথ  েনকটা 

সুগম হী।১২

13 

 

আ�ঃধমর্ ী সংলােপর উেেশয 

আ�ঃধমর্ী সংলােপর উেেশয হেলা পর রেক জানা। এর উেেশয 

 নয ধমরেক জী করা নী।  নয ধেমরর সােথ স�ূণর একমি হেী 

িব�জন্ন ধমর �িিতা  এর উেেশয নী। এর উেেশয হেলা িবিভ� 

ধেমরর মেধয  ংিাজিনি েয িবেরাধ আেক িার মেধয েসিু ব্ন 
                                                           
13 ড.আাজজ�ুাবাি ইসলাম ও ড. কাজী নূিূল ইসলাম, ্ ু লনামূলক ধমর ও অনযানয �স�, (ঢাকা:বাংলা 

একােডমী, )পৃ৬৫-৬৬। 
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রিনা করা এবং পৃিথব্র িবিভ� সাং�ৃিিেক  নুধাবন করা। যার 

ফেল �েিযেকই িার িনেজেদর ভাাাী িনজ� বিবযেক বযি করেি 

পারেব১৩

14। আধুিনক ধমরি্িবদ ড. কাজ্ নুুল ইসলাম �্ী 

গেবাণা �বে্ িুলনামূলক ধমর   আ�ঃধমর্ী সংলােপর উেেশয 

এভােব বযি কেরন, ‘‘িুলনামূলক ধমর   আ�ঃধমর্ী সংলােপর 

উেেশয হে� একা�িা নী বরং ঐকয   উপলিি, কিৃর� বা �ভু� 

নী বরং উ�ীন। সংলােপর মূল লকয হেলা �িিিট বযিি-্দেী 

 নয সকেলর জনয িককু জাীগা সৃি� করা, সহানুভূিির উে�া 

ঘটােনা।১৪

15 

 িএব, বলা যাী েয, িবিভ� ধমরানুসার্র মেধয সংলােপর উেেশয 

েকােনা ধমরেক জী করা নী, কাউেক েহী �িিপ� করা নী,  বা 

সামি�ক িুিি স�াদন বা সবরজন্ন ধমর�িিতা  নী; বরং িবে�র 

িবিভ� সং�ৃিির মধযকার পার িরক  ংানিা    া� ধারণার 

                                                           
14 �াগ�ু। 
15 �াগ�ু। 



 

12 

ফেল সৃ� িবশাল শণযিার েকে্ একটা েসিু িনমরাণ কের িবিভ� 

সং�ৃিির মেধয েযাগােযাগ �াপন করার বযব�া করা। ববি, 

আ�ঃধমর্ী সংলােপর  নযিম �ধান উেেশয হেলা, �েিযকেক িার 

িনেজর কথা বলেি েদ ীা এবং িনজ� উিির মাধযেম � �  �দৃরি� 

বা মমরকথা �কাশ করেি েদ ীা।১৫

16  

 

ি�ি্ী পিরে�দ: আ�ঃধমর্ ী সংলােপর গু�   �েীাজন্ীিা 

িব�াীেনর ফেল েকাট হেী আসেক পৃিথব্। পৃিথব্র এক �াে� িক 

ঘটেক এক িনিমো শধু খবরই পৃিথব্র  নয �াে� েপপেক না, িার 

�ারা �ভািবি  হী। ই�াী- িন�াী িবিভ� বণর, েগা্   ধেমরর 

েলাক আজ একে্ বাস করেি বাধয। পার িরক সস্িি, েসৗহাদরয 

  সহাব�ান িনি�ি সহ িবিভ� কারেণ আজ িবিভ� ধমর িনেী 

আেলািনা এবং এ িবােী গেবাণা  িয� আবশযক হেী পে েক। 

                                                           
16 �াগ�ু। 
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এসব কারেণর মেধয রাজৈনিিক, নৃিাি্ক, সমাজিাি্ক, ধমর্ী   

ধমরিাি্ক কারণ িবেশাভােব গু�পূণর। 

সমােজ শাি� �িিতার েকে্ �কৃি েকােনা  বদান রাখেি িাইেল 

�েিযক ধেমরর  নুসার্েদর মেধয পার িরক সংলাপ এ মুহূেির 

 িয� জুর্। িবিভ� ধেমরর পযরােলািনা, উ�ীন, পিরেশাধন   

সিঠক বযাখযার জনয আ�ঃধমর্ী সংলাপ বা িবিনমী  িযাবশযক্ী। 

আমরা েক এবং ক্ িা জানার জনয আমােদরেক  নয ধমর স�েকর 

জানেি হেব।  নয ধমরেক জানার একটা আবিশযক শির হে� 

আমােদর িনেজেদরেক জানা এবং আমােদর িনেজেদরেক জানার 

একিট আবিশযক শির হে�  নয ধমর স�েকর জানা। ভাাা স�েকর 

েযমন বলা হী, েয শধু একিট ভাাা জােন েস দািব করেি পাের না 

েয ঐ ভাাা স�েকর যথাথর ংান আেক। িঠক েিমিনভােব বলা যাী, 

েয শধু একিট মা্ ধমরেক জােন েস েকােনা ধমরই সিঠকভােব জােন 

না। িাই ‘েযাীািকম  ীাি’ বেলন, ধমর স�েকর যথাথর দৃি�ভি� হে� 

এরপ, যখন সবগিল ধমরেক  �ি িককুটা জানেি সকম হেব 
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একমা্ িখনই আমরা েকােনা একিট ধমরেক যথাথরভােব জািন বেল 

দািব করেি পারেবা। 

আমরা যিদ সিিযকার  েথরই আ�ঃধমর্ী সস্িি িাই িাহেল 

আমােদরেক মেন রাখেি হেব, আমরা একিট বৃহউ স�াী  �ভুরি 

একিট িবশাল পিরবােরর সদসয িহেসেব িবিভ� ধরেনর কাজ করিক 

এবং আমরা সকেলই ভােলাবাসা   সেিযর আি�ক বা�বাীেনর 

িদেক ধাবমান। আ�ঃধমর্ী সংলােপ িব�াস্ েকউ েকউ বেলন, 

জগ�াস্েক নিুন কের আবার আ�ান জানােি হেব: ‘‘িববাদ নী, 

সহাীিা; িবনাশ নী পর েরর ভাব�হণ; মিিবেরাধ নী, সম�ী   

শাি�।’’ 

ইসলােমর দৃি�েি আ�ঃধমর্ ী সংলাপ  

ইসলাম আ�ঃধমর্ী সংলােপর সমথরক। সম� মানবজািির কােক 

ইসলামেক িব�জন্নরেপ �িার, �সার করেি সংলােপর গু� 

 পিরস্ম। ইসলাম মূলি সকল ধেমরর সহাব�ােনর �্কৃিি �দান 
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এবং মানুোর �িি স�ান   মযরাদাপূণর আিরেণর উউসাহ �দান 

কের। 

মানবজ্বেনর পরম কলযাণ   শাি� িনি�িকার্ জ্বনবযব�া 

িহেসেব ইসলাম সুপিরিিি। আল-কুরআেন যা ‘আদ-�্ন’ নােম 

আখযািীি করা হেীেক। জািি, ধমর, বণর, সং�ৃিি িনিবরেশো সকেলর 

মােে শাি� �াপেন এর মূল লকয। পরমি সিহ�ুিা ইসলােমর এক 

 ননয ৈবিশ�য; যা আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  ীাসা�াম-

এর  নুপম জ্বন্েি লকয কির। �াীশই িাঁর কােক আেলািনার 

জনয নাসারা   ইীাহূদ্রা আসি। িিিন িােদর সােথ আেলািনা 

করেিন। িেব েয বণরনািট খুব ঘটা কের বণরনা করা হী েয, 

নাজরান েথেক আগি ি��ান �িিিনিধদলেক িার িনজ মসিজেদর 

 ভয�ের িােদর সা্য-আরাধনা স�াদন করেি  নুমিি �দান 

কেরিকেলন। এ বণরনািট শ� নী। কারণ ইসলাম কখন  িার 

কমরকা�   িনজ� গি�েি  নয েকােনা ধেমরর হ�েকপ েমেন েনী 

না। মসিজদ ইসলােমর িনজ� এলাকা, এখােন  েনযর হ�েকপ 
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কখন  �হণেযাগয হেি পাের না। িনেজর �্েনর েকােনা  ংশ 

িেকরর খািিের েকে  েদ ীার মানিসকিা  েকােনা মুসিলম করেি 

পাের না। যারা এটা করেব িারা মূলি ইসলাম িবে�া্, মুনািফক   

িয�্ক।  

এর িবপর্েি ইসলাম িনেজর �ক্ীিা বজাী েরেখ  নয 

ধমরাবল্্েদর সােথ আেলািনাী িব�াস্, যিদ িা ইসলােমর দা ীাি 

সসসারেনর উেেেশয সংঘিটি হী।  

ইসলাম িব�াস কের, মানুা মানুো   জািিেি জািিেি িবেভদ 

থাকেি পাের; িক� িারা সবাই একই ��ার সৃি�। িােদর মেধয 

সুস�কর �িিতাী ভাাাগি পাথরকয, েভৗগিলক  সংল�িা   

সাং�ৃিিক িবিভ�িার েকােনা  �রাী নী। মানবজািির িব�জন্ন 

ঐকয ব্নেক সুদৃঢ় করেি এবং জািি, ধমর, বণর, সং�ৃিি িনিবরেশো 

পার িরক সদািার, নযাীিবিার, সাবরজন্ন মানব্ী মূলযেবাধ িনি�ি 

কের ইসলাম।  
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িৃি্ী পিরে�দ: আ�ঃধমর্ ী সংলােপর শরী্ িবধান 

আল-কুরআন মহান আ�াহর বাণ্। িবে�র সবরেশা, সবরে ত   

িবশ�িম �্। সংলােপর শর‘ঈ মযরাদা বা িভি�, িবাীবব, লকয-

উেেশয, েকৗশল   প�িিসমূহ, মূলন্িি, কােদর সে� সংলাপ 

 নুিতি হেব ইিযািদ িবােী আল-কুরআন িদক-িনেদরশনা �দান 

কেরেক। আল-কুরআন মুসিলমেদরেক এভােব উউসাহ �দান কের 

মহান আ�াহ বেলন, 

﴿  َۡ من ٓ  �ن ا كن حن َۢ  �نيهن  َّ ا دن �نعۡ  من ٓ  من ا َن  ءنكن َن ُقۡل  من عنلۡ َۡ ٱ من نوۡ  �ن ال ْ �نعن �ۡ  عُ َندۡ  ا
ن
� ٓ  ءنَناننا

 ۡ�
ن
� ٓ ون ٓ  ءنُ�مۡ ننا ا نسن � ٓ  ءنَناون ا نسن � ننا ءنُ�مۡ ون َُفسن

ن
أ ُ�مۡ  ون َُفسن

ن
أ ننجۡ  تنهنۡل َنبۡ  ُُمّ  ون  ننتن َّعۡ  عنل�ن

ن ٱ ن  َّ ٰ َۡ ٱ �ن �ن�ن �ن  ]  ٦١: عمران ا [ ﴾ ٦ ذن

“ঈসা স্ে্ েিামার সােথ েয িকর কের িােক বল, এস আমরা 

আ�ান কির আমােদর পু্গণেক   েিামােদর পু্গণেক, আমােদর 

নার্গণেক   েিামােদর নার্গণেক আমােদর িনেজেদর   
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েিামােদর িনেজেদর িারপর  �র িদেী �াথরনা কির, িবন্ি 

আেবদন কির এবং রািখ িমথযাবাদ্েদর �িি আ�াহর  িভশাপ।১৬

17  

আল-কুরআেনর  নুপম ে�রণাী  উ�্িবি ইসলােম িব�াস্গণ 

িভ� িব�াস্েদর ধমর্ী আেলািনাী  ংশ�হণ উউসািহি কেরেক। 

মুসিলমরা সাধারণি কখেনা কােরার ধমরেক দমন কের রােখ িন বা 

ধমর্ী �াধ্নিাী হ�েকপ কের িন, স�ান েদিখেীেক। ইসলাম্ 

সা�ােজয সব নাগিরেকর ধমর্ী �াধ্নিা  কুক িকল। িবিভ� ধমর্ী 

পিেিেদর উপি�িিেি আ�ঃধমর্ ী আেলািনা  নুিতি হি। ইিিহাস 

সাকয েদী, মুসিলম খিলফা হাুন  র রশ্দ ৮ম শিাি�র েশোর 

িদেক িবিভ� ধেমরর �লার িনেী আেলািনা করেিন ধমরন্িি। 

িবিভ� ধমর   ধমর্ী মুলযেবােধর �িি যথােপাযুি স�ান   মযরাদা 

�দশরেনর মাধযেম বিবয উপ�াপন এবং সংলাপ্ী প�িিেি 

কুরআেনর  বিরণ কুরআনুল কার্েমর এক  ননয ৈবিশ�য।  

                                                           
17 .আল-কিআন, সূিা আেল-ইমিান ৩: ৬১।  
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সংলােপর িভি� বা শরী্ মযরাদা 

জািি, ধমর, বণর, েগা্   সং�ৃিি িনিবরেশো ইসলামেক েগাটা 

মানবজািির কােক সাবরজন্নরেপ িব�বযাপ্ �িার, �সার করেি 

ইসলােম েয সকল আধুিনক   ৈবংািনক প�িি  নুসৃি হেীেক 

সংলাপ বা ‘িহ ীার’ ি�েধয িবেশাভােব উে�খেযাগয।  ইসলাম 

সংলাপেক শধু সমথরনই কের না বরং সংলােপর িভি�, িবাীবব, 

লকয   উেেশয েকৗশল   প�িিসমূহ, মুলন্িি, কােদর সে� 

সংলাপ  নুিতি হেব ইিযািদ িবােী না�িনক েয িদক-িনেদশরনা 

�দান কেরেক িা  িয� গু�পূণর। সংলাপ এর শর‘ঈ মযরাদা 

স�েকর মহান আ�াহ বেলন:  

ٰ  عُ دۡ ٱ ﴿ بنيلن  ِن�ن نكن  سن �ّ ن  رن ةنكۡ ۡ�ن ٱب ۡ ٱون  من وۡ ل ةنمن ننةن� ۡ�ن ٱ عنظن ٰ  سن �ن ۡ ون ل ن  ُهمدن ن  َّ�ن ٱب حۡ  �ن
ن
ۚ أ َُ  سن

ّ�كن  ِننّ  عۡ  ُهون  رن
ن
َ لنمُ أ نمن ّل  ب َ َن بنيلنهن  عن عۡ  ونُهون  ۦسن

ن
ن  لنمُ أ  ٱب

ۡ َن ُمهۡ ل ي : الحل[ ﴾ ١ تندن

١٢٥  [ 
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“আপিন আপনার রেবর পেথ আ�ান কুন ংানগভর কথা   উ�ম 

উপেদশসমূেহর �ারা এবং িােদর সিহি উ�ম প�িিেি িবিরক 

কুন। আপনার রব, িার পথ েকে  েক িবপথগাম্ হী, েস স্ে্ 

িবেশা  বিহি এবং কারা সউপেথ আেক িা  িিিন সিবেশা 

 বগি।” ১৭

18 

উে�িখি আীােি কার্মাী বিণরি আেদশসূিক ি�ীাপদ “জা-

িদলহম” পদবািযিটর উউপি� হেীেক ‘জাদলুন’ ধািুমূল েথেক। এর 

 থর েগ া করা, িববাদ করা, িবিরক করা।  থরাউ আপিন িােদর 

সােথ িবিরক কুন সেবরা�ম প�িিেি। আেদশসূিক এ ি�ীাপদেক 

েকউ েকউ সাধারণ পযরােীর িনেদরশ মেন করেল  এর উপর 

গভ্রভােব িি�া করেল েবাো যাী েয, সংলাপ শধু জােীযই নী 

বরং ফরয এবং সংলােপর বযাপাের আমরা আিদ�। উে�িখি 

আীােি কার্মাী একই সােথ দুিট আেদশসূিক বাকয বযব্ি 

হেীেক, যােি কুরআন মাজ্েদর  িভনব বািনভি�    ল�ািরক 

                                                           
18 . আল-কিআন, সূিা আন-নাবল: ১২৫-১২৬।  
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ৈবিশ�য ফুেট উেঠেক।  আরব্েি আেদশ বুোেনার জনয িফ‘লুল 

আমর (اعل األمر) বা আেদশসূিক ি�ীা বযব্ি হী। উি আীােি 

কার্মােি   নুরপ আেদশ বুোেনার জনয যথা�েম উদ‘উ ( اد)  

এবং জািদলহম جيددم  শ্ারক দুিট আেদশসূিক ি�ীা উে�খ 

হেীেক; যা ফরয হ ীা বা আবশযক হ ীােক বুোী।  

মুসিলম িবে�র �খযাি ইসলাম্ িি�ািবদ ড. ইউসুফ আল-কারযাভ্ 

পিব্ ম�া নগর্েি রােবিা আলম আল ইসলাম্র উেেেশয 

আ�ঃধমর্ী সংলাপ  নুতােন এ �সে� উে�খ কেরন: “সংলােপর 

বযাপাের আমরা আিদ�। েকউ েকউ বেলন, সংলাপ জােীয। আিম 

আেরকটু বাি েী বলেবা সংলাপ ফরয। আমরা সংলােপর বযাপাের 

িনেদরিশি। েকননা এটা দা ীােিরই একিট  ংশ। সূরা আন-নাহেল 

েয আীােি দা ীােির ন্িিমালা বণরনা করা হেীেক, েসখােন বলা 

হেীেক আপিন আপনার রেবর পেথ আ�ান কুন ংানগভর কথা    

উ�ম উপেদশসমূেহর �ারা এবং িােদর সিহি উ�মপ�িিেি 

িবিরক কুন। এখােন উে�খ করা হেীেক উ�ম উপেদশ   



 

22 

ংানগভর কথা এিট মুসিলমেদর জনয যারা �্নেক সমথরন কের; আর 

উ�ম প�িিেি িবিকরিট হল দ্েনর িবেরাধ্েদর জনয। ইসলােমর 

সমথরকেদর জনয উ�ম উপেদশ যেথ�। িক� ইসলামেক যারা 

সমথরন কের না িােদর বযাপাের উ�ম উপেদশ যেথ� নী বরং 

িােদর সােথ িবিরক করেি হেব উ�ম প্াী। িবিেকরর সিঠক 

বযাপার হল উ�ম প্াী।  থরাউ ন� প্াী ভেভািিিভােব, এমন 

ভাাাী যা  �ের দাগ কােট ।  

আ�ঃধমর্ ী সংলােপ আল-কুরআেনর প�িি 

মািজরি সে্াধন 

মািজরি ‘সে্াধন’ সংলােপর �াণ। একিট গু�পূণর উপাদান। 

িবােীর গু� বুোেনা   ে ািাম�ল্র মেনােযাগ আকারণই এর 

 নযিম লকয। আল-কুরআেন বিণরি িবিভ� জািি েগাত্র 

সংলাপগেলােি েয সকল ‘সে্াধন’ িবদযমান েসগেলােি 

মানবজািির জনয রেীেক িাউপযরপূণর িদকিনেদশরনা। এেকে্ 
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েকানরপ পাথরকয কা াই জািি-ধমর-বণর-সং�ৃিি িনিবরেশো সকল 

ে িণর মানুােক মহান আ�াহ িবিভ�ভােব সে্াধন কেরেকন। 

আ�ঃধমর্ী সংলােপ সে্াধেনর েকে্ মহান আ�াহ কখেনা ইীা 

আীুযহান-নাক (ييياي اليس) বা েহ মানবজািি! কখেনা ইীা আীুযহান 

নাক(ييياي اليس)-এর পিরবেির ‘‘ইীা আীুযহাল ইনসান’’ ( ييياي

بييي احل الكت কখেনা বা ইীা আহলাল িকিাব (اإل�سين  বা েহ 

িকিাবধার্! বেল সে্াধন কেরেকন। কুরআন মাজ্েদ ‘ইীা 

আীুযহান-নাক (ييياي اليس) বা েহ মানবজািি! শ্ারক পদবািযিট ৯িট 

সূরার ১৯িট �ােন ইীা আীুযহাল ইনসান’’ (ييياي اإل�سين) শ্ারক 

পদবািযিট ২িট সূরাী ২িট �ােন   ইীা আহলাল িকিাব  يي احل

بتيالك  বা েহ িকিাবধার্! শ্ারক পদবািযিট ৩িট সূরার ১২িট �ােন 

উে�িখি হেীেক। একা া সে্াধন বযিিেরেক শধু  ‘আন-নাক’ 

(মানবজািি) এ শ�িট ৫৪ সূরাী ২৪০ �ােন উে�খ রেীেক।১৮F

19  

                                                           
19 . আল-কিআন, সূিা আেল ইমিান, মােয়দা। 
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আ�ঃধমর্ী সংলােপর ধারাবািহকিাী আল-কুরআেন বিণরি মহান 

আ�াহর  নুপম   ্দী শর্ সে্াধন িনঃসে�েহ িাউপযরপূণর। 

 িব�াস্েদর �িি আল-কুরআেনর মযরাদাপূণর   মািজরি সে্াধন 

মানব ্দীেক  শর কের। কুরআেন কার্েম জািি-ধমর-বণর 

িনিবরেশো কােরা �িি  স�ানজনক আিরণমূলক েকােনা শ�  

খঁুেজ পা ীা যাী না।  

েকৗশল   �ংাপূণর উপ�াপন 

সংলােপর উপাদানসমূেহর সবেিেী গু�পূণর উপাদান িবিকণিা   

�ংার সােথ বিবয উপ�াপন। মহান আ�াহ বেল, 

“েকৗশল   �ংাপূণর উপেদশ �ারা িুিম েিামার রেবর পেথ আ�ান 

কর এবং িােদর সােথ উ�ম প�িিেি িবিকর কর।”১৯

20 

সূরা আন-নাহল-এর উে�িখি আীােি কার্মাী দা ীােির 

গু�পূণর ন্িিমালাসহ মুসিলম এবং  মুসিলমেদর মােে  নুিতিবয 

                                                           
20 . আল-কিআন, সূিা আল-নাবল: ১২৫-১২৬।  
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সংলােপর ন্িিমালা বযি হেীেক; যা  িয� গু�পূণর।  থরাউ 

িােদর সােথ দা ীােির প�িি হে�, ন� প্াী, ভেভািিিভােব, 

এমন ভাাাী যা  �ের দাগ কােট েযমন কুরআন আমােদর 

িশিখেীেক।  

 যািিি িকর-িবিকর বজরন 

 যািিি িকর-িবিকর মানুোর স�কর িবন� কের এবং ্দেীর 

গভ্র েথেক ভালবাসার স�কর   েসৗহাদরয যংস কের। িাই সব 

সমেীই এ ধরেণর িকর-িবিকর পিরিযাজয। আ�ঃধমর্ী সংলাপেক 

ফল�সু করেি হেল  যািিি িকর-িবিকর বজরন আবশযক। সংলােপ 

 ংশ�হণকার্ িাই েস ইীাহূদ্ বা ি��ান েহাক বা িভ� িব�ােসর 

েহাক সকেলর সােথ  যািিি িকর িবিকর পিরহার করেি িনেদরশ 

�দান কের ইসলাম। সূরা আনকাবুেি এ �স�িট এভােব এেসেক:  
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�ن ۞ ﴿ ٰ  ون لُوٓ تُ�ن ْ دن هۡ  ا
ن
ٰ َۡ ٱ لن أ ن  ِنّ�  بن كن�ن ن  َّ�ن ٱب حۡ  �ن

ن
َُ أ َن ٱ ِنّ�  سن ني َّ  ْ لنُموا ْ ونقُولُوٓ  ُهۡمۖ مننۡ  َن  ا

ّنا ن  ءنامن نيٓ ٱب َزنلن  َّ
ُ
ۡ  أ َزنلن  نناِن�ن

ُ
أ ۡ  ون ٰ  ُ�مۡ ِن�ن ٰ  ُهننا��ن ٰ  ُهُ�مۡ ��ن دٞ �ن ۡ  حن �ن ُ  َُ ون  لنُمونن ُمسۡ ۥ �ن

 ]  ٤٦: العغكبوت[ ﴾ ٤

‘‘েিামরা উ�ম প্া বযি্ি িকিাব্েদর সােথ িবিকর করেব না, 

িেব িােদর সােথ করেি পার, যারা িােদর মেধয স্মালংঘনকার্ 

এবং বল, ‘আমােদর �িি   েিামােদর �িি যা  বি্ণর হেীেক, 

িােক আমরা িব�াস কির এবং আমােদর ইলাহ   েিামােদর ইলাহ 

একই এবং আমরা িাঁরই �িি আ�সমপরণকার্।’’20F

21 

উে�িখি আীােি কার্মাী আ�ঃধমর্ী সংলােপর এক গু�পূণর 

িদকিনেদশরনা বযি করা হেীেক। আহেল িকিাব বা ইীাহূদ্ 

ি��ানেদর সােথ  কারেণ জাদল (িকর-িবিকর) করেি িনোধ করা 

হেীেক। ইমাম রায্ �্ী িাফস্র আল-কাব্র-এ উে�খ কেরন: 

আল-িজদাল বা িবিকর দু’�কার: ‘হক’ বা সিয �িিতার লেকয িকর 

িবিকর এবং বািিল িমথযা �িিতার জেনয িকর-িবিকর। সিয �িিতার 
                                                           
21 . সূিা আল আনকাবু্  ২৯:৪৬।  
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লেকয েয িজদাল করা হী িা মূলি: নব্ রাসূলেদর েপশা। আর 

িমথযা �িিতাী েয িকর-িবিকর িা িন�ন্ী।’ িাই িজদাল বা িকর 

করেি হেল  িয� সু�র প�িিেি হক �িিতার জনয করেি হেব, 

শধুমা্ িেকরর জনয িকর েযন না করা হী।  

িবনী-ন�িা  

িবনী-ন�িা সংলােপর এক  নযিম উপাদান। সংলাপেক ফল�সু   

 থরবহ কের িুলেি িবনী-ন�িা   েকামলিার  নুসরণ 

 পিরহাযর। িবেশা কের আ�ঃধমর্ী সংলােপ এর �েীাজন্ীিা 

 ন�্কাযর। এর �সে� আল-কুরআেন বিণরি মূসা আলাইিহস 

সালাম   হাুন আলাইিহস সালাম এবং িফরাউেনর মেধয  নুিতিবয 

সংলাপ িকভােব পিরিািলি হেব িার িনেদরশনা বযি হেীেক সূরা 

�হাী। মহান আ�াহ বেলন: 

ۡب ذۡ ٱ ﴿ َتن  هن
ن
ُخوكن  أ

ن
أ ٰ � ون �ن  �ن �ن بنآ ذۡ ٱ ٤ رنيذنكۡ  �ن  تنننينا ون ٰ  هن وۡ فنرۡ  ِن�ن ّهُ  نن عن ٰ  ۥَِن �ن  طن

ُقو�ن  ٤ ُ  �ن ننٗ  ٗ� قنوۡ  ۥ�ن ّلهُ  اّ�ّ ّكرُ  ۥَّعن تنذن وۡ  َن
ن
ۡ  أ ٰ �ن  ]  ٤٤  ا٤٢: �ه[ ﴾ ٤ �ن
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‘‘িুিম   েিামার  ািা আমার িনেদশরনসহ যা্া কর এবং আমার 

িরেণ ৈশিথলয কির  না। েিামরা উভেী িফর‘আউেনর িনকট যা , 

েস েিা স্মাল�ন কেরেক। েিামরা িার সােথ ন� কথা বলেব, 

হীেিা েস উপেদশ �হণ করেব  থবা ভী করেব।’’22  

েয সকল িবাী ঐকযমি রেীেক েসগিল েথেকই সংলােপর শভ 

সূিনা 

আ�ঃধমর্ী সংলােপর আেরকিট গু�পূণর িদকিনেদশরনা হল, 

সংলােপ  ংশ�হণকার্ পক�েীর কােক েয সকল  িবােী ঐকমিয 

রেীেক েসগেলা েথেকই সংলােপর সূিনা হ ীা। সূরা আশ-শ‘আরা-

এর ﴿  ۡر َذن
ن
أ تنكن  ون �ن شن  ٱ عن

ن
�ن�ن قۡ ۡ� ] ٢١٤: الشعراء[ ﴾ ٢ رن  “এবং আপিন 

আপনার িনকট আ�্ী-�জনেদরেক ভ্িি �দশরন কুন।” শ্ারক 

আীােি কার্মা  বি্ণর হেল রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম এ আীােির ে�িকেি কুরাীশেদর সােথ সাফা পবরেির 

পাদেদেশ িােদরেক আ�ান পূবরক একিট গু�পূণর সংলাপ কেরন; 
                                                           
22 সূিা- �া-বা: ৪২-৪৪।  
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যা মূলি: িদকিনেদরশনাপূণর একিট আ�ঃধমর্ী সংলাপ। এ �স�িট 

ইমাম বুখার্ ইবন আ�াস রা-এর উ�ৃিি এভােব উে�খ কেরন, 

িিিন বেলন:  

مّمي لمْت  ل نِْذرْ {: نمزم
م
تمكم  كمأ ِش�م �ِ�م  عم قْرم

م
ِعدم  ا]٢١٤: الشعراء[} األ ّ  وم ِِ َّ  اّل  اهللاُ  وم

غمةْهِ  غّمم  عم م  كمسم يا عم عملم  الّصفم ِدّي  نمِ�  يمي اِْاٍرا نمِ�  يمي«: ُ�غميِدي امجم شٍْش  ِلُُطونِ  - »عم  قُرم

-  َّ ُعوا حم عملم  اْجتممم ممْ  ىِذما الّرُجُل  امجم مْستمِطعْ  ل نْ  ش
م
ُْرجم  أ رْسم  �م

م
  لم أ

ً
ي ِلمغُْظرم  رمُسوال ا مم  ُحوم

يءم  نُو امجم
م
ٍب  أ مام شٌْشا ل قُرم ي م  كم قم ْ�تمُ�مْ «: �م

م
رمأ
م
موْ  أ تُُ�مْ  ل ْ بم ْْ

م
نّ  أ

م
ةًْال  أ  تُِر�دُ  نِيلوماِدي ْم

نْ 
م
غمةُْ�ْما تُِا�م  أ ُ�غْتُمْ  عم

م
؟ أ ّ ِِ دق ْما: قميلُوا »ُمصم ي �معم ّر�ْغمي مم غمةْكم  جم   عم

ّ
:  م قمي ِوْدقًيا ىِال

ِق « ِ
يْ  �مْ�م  لمُ�مْ  نمِذيرٌ  اِم اٍب  يمدم ذم ِديدٍ  عم  »شم

 থরাউ যখন رۡ  ﴿ َذن
ن
أ تنكن  ون �ن شن  ٱ عن

ن
�ن�ن قۡ ۡ� ]  ٢١٤: الشعراء[ ﴾ ٢ رن  শ্ারক 

আীােি কার্মা নািযল হল, িখন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম সাফা পবেির আেরাহন কের কুরাীশেদর দুই েগা্েক 

এভােব আ�ান করেি থােকন,  েহ বন্ িফহর।  েহ বন্ আদ্! 

 থরাউ  েহ িফহেরর বংশধর!  েহ ‘আদ্র বংশধেররা! এরপর 

উভী েগাে্র েলাকজন আ�ােন সা া িদেী একি্ি হল। যারা 
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উপি�ি হেি পারল না িারা �্ী �িিিনিধ ে�রণ করল যােি 

িারা  আহি িবাীিট স�েকর জানেি পাের। েগা্পিি আবু 

লাহাব  েসখােন উপি�ি হন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম বেলন, যিদ আিম েিামােদরেক এ সংবাদ েদই েয, 

পাহাে র পাদেদেশ এমন এক  �েরাহ্ বািহন্  ব�ান করেক 

যারা েিামােদরেক িনি�ি আ�মন করেব, েিামরা িক আমার এ 

সংবাদিট িব�াস করেব? িারা বলল; হযা,ঁ আমরা সকেলই িব�াস 

করব। েকননা েিামার বযাপাের আমােদর  িভংিা এ েয, িুিম 

সিযবাদ্। এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  ীাসা�াম বেলন: 

আিখরােির কিঠন শাি�র বযাপাের আিম েিামােদর জনয একজন 

ভ্িি �দশরনকার্।’২২

23 

উে�িখি আীােি কার্মার বযাখযাী বিণরি হাদ্েস বন্ ‘আদ্   বন্ 

িফহর   কুরাীশেদর  নযানয �িিিনিধেদর সােথ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  ীাসা�াম েয সংলাপ বিণরি হেীেক িােি 

                                                           
23 বখুািী, বাদীস নং ৪৭৭০।  
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  ীাসা�াম ঐ িবােীর উে�েখর 

মাধযেম সংলাপ আরর কেরেকন েয িবােী সংলােপ 

 ংশ�হণকার্েদর উভী পক ঐকমিয িকেলন। েস িবাীিট িকল 

রাসূলু�াহ সা��াহ আলাইিহ  ীাসা�াম-এর সিযবািদিা।  

কমা-মাজরনা, উদারিা   সিহ�ুিা  বল্ন 

পরমি সিহ�ুিা সংলােপর  ননয ভূাণ। পার িরক কমা, মাজরনা, 

উদারিা ইিযািদ গণাবল্র মাধযেমই পরমি সিহ�ুিা  িজরি হী। 

উি�িখি গণাবিল  জরেন মহান আ�াহ এভােব িনেদরশ কেরেক:  

فۡ َۡ ٱ ُخذن  ﴿   ون عن
ۡ
أ ن  ُمرۡ ون عۡ  فن ُعرۡ َۡ ٱب

ن
أ َن  رنۡض ون ٰ َۡ ٱ عن  ]  ١٩٩: االعرا [ ﴾ ١ هنلن�ن �ن

িুিম কমাপরাীণিা  বল্ন কর, সউকােযরর িনেদরশ দা  এবং 

 ংিদগেক এি েী িল।২৩F

24  

                                                           
24 . আল-কিআন, সূিা আল আিাফ ৭: ১৯৯।  
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পার িরক কমা, মাজরনা, উদারিা   পরমি সিহ�ুিা  জরেন 

ইসলােমর িনেদরশনা সুু�। ইসলােমর �াথিমক যুেগ একদা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  ীাসা�াম মাসিজদুল হারােম  ব�ান 

করিকেলন। এ সমী কিিপী মুশিরক দলব�ভােব ধমর স�েকর 

িজংাসাবাদ করার জনয সমেবি হন এবং িারা নানাভােব 

িকরিবিকর করেি থােকন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম-এর ংানগভর, ৈধযরপূণর   মেনাং আেলািনাী মুয় হেী 

ে��াী ইসলাম �হণ কেরন।  

পরমি  নুসার্র �িি গালম� বা কটাকিা বজরন 

কটাক বা গালম� মানবমযরাদা পিরপ্্। আ�স�ােন আঘাি হােন 

এবং ্দেী গভ্র যখম সৃি� কের। সংলােপর কাংিখি সফলিা 

 জরেন গালম�   কটাকিা পিরিযাজয। মহান আ�াহ বেলন: 
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�ن  ﴿ ْ  ون نُسّبوا َن ٱ َ ني ن ٱ ُدونن  منَ ُعونن يندۡ  َّ َّ  ْ ن ٱ فنَنُسّبوا دۡ  َّ ۢ عن ۡ�ن  �ون نغن ٰ  ٖ�� عنلۡ  ب �ن نكن كن  ل

ّّّنا ن  �ن
ّمةٍ  َنُ�ّ

ُ
لنُهمۡ  أ من ٰ  ُُمّ  �ن نهنم ِن�ن �ّ ُعُهمۡ ّمرۡ  رن نُئُهم َن ُيننّب ا �ن نمن ْ  ب َُوا عۡ  �ن لُونن َن  ﴾ ١ من

 ]  ١٠٨: االنعيم[

আ�াহেক কা া যােদরেক িারা ডােক িােদরেক েিামরা গািল িদ  

না। েকননা িারা স্মাল�ন কের  ংনিাবশি আ�াহেক  গািল 

িদেব।২৪F

25  

ইসলাম  নয ধেমরর মানুোর �িি খারাপ বযবহার পিরহােরর িনেদরশ 

�দান কের।  নয ধমরাবল্্েদর িশকর, কুফর, দুনর্িি ইিযািদ কেজর 

গঠনমূলক সমােলািনা করা হেল  িােদরেক গািল-গালাজ, কটুিি 

বা দুবরযবহার সেবরািভােব বজরেনর েি�া করা হেীেক। 

বুি�বৃি�ক   �ামাণয যুিি উপ�াপন 

সংলােপর কাংিখি সফলিা  জরেন �েীাজন �ামাণয, িনভররেযাগয   

বুি�বৃি�ক যুিি   �ামাণািদ উপ�াপন। এ �সে� আ�াহর বাণ্: 

                                                           
25 . আল-কিআন, সূিা আল আনআম ৬: ১০৮।  
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�نعۡ  قُۡل  ﴿
ن
ن ٱ ُدونن  منَ ُبُدونن � ا َّ مۡ  �ن  من ّٗ  َنُ�مۡ  لنُك َن �ن  ��ن ۚ عٗ �نفۡ  ون ُ ٱون  ا  لّسمنيعُ ٱ ُهون  َّ

لنيمُ َۡ ٱ  ]  ٧٦: دة اليئ[ ﴾ ٧ عن

‘‘বল, েিামরা িক আ�াহ বযি্ি এমন িককুর ইবাদাি কর যারা 

েিামােদর েকােনা কিি বা উপকার করার কমিা েনই? আর আ�াহ 

সবরে ািা, সবরং।’’25F

26  

 িএব, েয ধেমরর সােথ সংলাপ হেব িােক  বশযই েস ধমর 

স�েকর বুি�বৃি�ক ংান রাখেি হেব। শধুমা্ ধমর্ী ংান েসখােন 

যেথ� মেন করার েকােনা উপাী েনই।  

ংােনর গভ্রিা 

িনজ িব�াসসহ িভ� িব�ােসর �িি ংােনর গভ্রিা সংলােপর 

কাংিখি সফলিা  জরেনর জনয  িযাবশযক। আল-কুরআন �স�িট 

এভােব বযি কের: 

                                                           
26 . আল-কিআন, সূিা আল মাায়দা: ৭৬।  
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َن  ﴿  من َ َّاسن ٱ ون ٰ  من ُل يُ�ن ن ٱ �ن  دن ۡ�ن  َّ نغن �ن  �ٖ عنلۡ  ب �ن  ىُهدٗ  ون ٰ  ون  ﴾ ٨ ّمنن�ٖ  بٖ كن�ن

 ]  ٨: الج[

“মানুোর মধয েকউ েকউ আ�াহ স্ে্ িবি�া কের; িােদর না 

আেক ংান, না আেক পথ িনেদরশ, না আেক েকােনা দ্ি�মান 

িকিাব।২৬F

27  

 

িিুথর পিরে�দ: পিব্ কুরআেন আ�ঃধমর্ ী সংলাপ 

কুরআেন কার্ম এমন এক �্ যােি পূবরবির্েদর কািহন্   

পরবির্েদর কথা সি�েবিশি হেীেক। এখােন একিদেক রেীেক 

পূবরবির্ জািিসমূেহর উ ান-পিেনর ইিিহাস  পরিদেক রেীেক 

দ্ন   আক্দার বণরনা। কুরআন একিদেক বণরনা করেক িােদর 

আিার-আিরণ েলন-েদন  পরিদেক িােদর সমসামিীক েনিৃ�   

কিৃর�শ্ল বযিিবেগরর কািহন্  িবধৃি হেীেক।  

                                                           
27 আল-কিআন, সূিা বা� ২২:৮।  
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একা া  পিব্ কুরআেন িবিভ� ধমর   ধমর্ী সসদােীর মেধয 

েয িবেরাধ রেীেক িার  উে�খ রেীেক। এর িবিভ� �ােন ইীাহূদ্, 

ি��ান, সাবাী্, মুশিরক, �কৃিিবাদ্ �ভৃিি মিাদশর   িােদর 

িব�াস স�েকর আেলািনা েদখেি পাই।  নয আীােি বলা হেীেক,  

ٰ  قُۡل  ﴿  َن
ن
ٰ َۡ ٱ لن هۡ أ نوۡ  بن كن�ن ال ْ �نعن ٰ  ا ةٖ  ِن�ن نمن ٓ  �ن ا ون ِ سن َۡ  ء َۡ  ننننابن �ن ّ�  ننُ�مۡ ون

ن
 ِنّ�  ُبدن �نعۡ  �

ن ٱ �ن  َّ نهن  كن �ُۡ�ن  ون ۡ�  ۦب �ن  ا ٔٗ شن ذن  ون ّتخن رۡ  ًضا�نعۡ  ُضننا�نعۡ  َن
ن
نۚ ٱ ُدونن  ّمنَ ا�نا�ٗ أ َّوۡ  فنإنن َّ ْ تنون  ا

 ْ ُقولُوا ْ شۡ ٱ �ن ُدوا َّا هن
ن
َن  ]  ٦٤: عمران ا [ ﴾ ٦ لنُمونن ُمسۡ  ب

‘‘বল, েহ িকিাব্গণ! এস েস কথাী, যা আমােদর   েিামােদর 

মেধয একই; েযন আমরা একমা্ আ�াহ কা া কােরা ইবাদাি না 

কির এবং িার সােথ কাউেক শর্ক না কির। আর আমােদর েকউ 

েযন আ�াহ কা া  নযেক রব িহেসেব �হণ না কের। যিদ িারা মুখ 

িফিরেী েনী িেব বল, েিামরা সাক্ থাক,  বশযই আমরা 

মুসিলম।’’27F

28 

এ আীােি আ�ঃধমর্ী সংলােপর একিট গু�পূণর ন্িি বিণরি 

হেীেক। িাহেলা, িবিভ� ধেমরর মেধয ঐকযসুে্র স্ান। আেলািয 

                                                           
28. আল-কিআন,  সূিা আেল ইমিান: ৬৪।  
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আীােি িকিাব্েদরেক বলা হেীেক েয, যিদ েিামরা এক আ�াহেি 

ঈমান এেন থাক িেব েিামােদর এবং মুসিলমেদর মেধয এই 

ঐেকযর েক�িব�ু েথেকই সংলাপ   আেলািনার সু্পাি হ ীা 

বা�ন্ী।  

 

 

 

প�ম পিরে�দ: সু�ােি নবব্েি আ�ঃধমর্ ী সংলাপ 

রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম ইীাহূদ্, ি��ান   মুশিরকেদর 

সােথ েযসব মুজাদালাহ বা সেবরা�ম প্াী যুিি উপ�াপন কেরেকন 

েসগেলার িককু দৃ�া� িনে� িুেল ধরা হেলা: 

• ইীাহূদ্েদর সােথ রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীা 

সা�ােমর িবিকর:  

মদ্নাী িবিভ� সমেী রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম 

ইীাহূদ্েদর সােথ ধমর্ী িবিেকর িল� হেীিকেলন। কারণ িারা 
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িাঁর আেশ-পােশই থাকি। িারা  িাঁর সােথ ধমর্ী িবােী 

 েনক মিিবিনমী করি এবং িবিভ�  া� ��   সে�েহর 

 বিারণা করি। আর িিিন রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম েসগেলার  িয� যুিিপূণর জ ীাব িদেিন। যার 

িককু নমূনা িনে� উপ�ািপি হেলা:  

1. আ�ু�াহ ইবন সালাম এর সােথ রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ 
 ীা সা�ােমর কেথাপকথেনর ঘটনা উে�খেযাগয। িবিভ� 

বণরনাী এেসেক,  

আনাস রািদীা�াহ ‘আনহ বেলন, আ�ু�াহ ইবন সালাম শনেলন 

েয, রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম মদ্নাী আগমন 

কেরেকন। িিিন িাঁর কােক এেস বলেলন, আিম আপনােক 

িিনিট �� করব যা নব্ বযি্ি েকউ উ�র িদেি পাের না। 

িারপর িিিন বলেলন, িকীামেির �থম আলামি িক? 

জা�াি্রা �থম েকােনা খাবার খােব? স�ান িকভােব িপিার 

মি এবং িকভােব িার মািুলেদর মি হী?িখন রাসূল 

সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন,আমােক এই মা্ 

িজবরাঈল িা জািনেীেক। িখন আ�ু�াহ বলেলন,ইীাহূদ্েদর 
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িনকট এ েফেরশিা িােদর শ�। িারপর রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন,িকীামেির �থম আলামি 

হে�,একিট আগন েবর হেী মানুােক পূবরিদক েথেক পি�ম 

িদেক িনেী যােব। আর জা�াি্েদর �থম খাবার হেব মােকর 

কিলজা। আর স�ান কােরা সাদৃশয হ ীার িপকেন যুিি হেলা, 

যিদ েকউ িার �্র সােথ সহবাস কের িখন যিদ পুুোর ব্যর 

 �ণ্ হী স�ান পুুোর সাদৃশয �হণ কের। পকা�ের যিদ 

�্র ব্যর  �ণ্ হী িখন স�ান �্র মি হী। িখন িিিন 

বলেলন,আিম সাকয িদি� েয,আপিন আ�াহর  রাসূল। িারপর 

িিিন বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! ইীাহূদ্রা িমথুযক জািি, যিদ 

িােদরেক িজংাসা করার আেগ আমার ইসলােমর কথা িারা 

েজেন যাী িেব আমােক িমথুযক বািনেী কা েব। িারপর 

আ�ু�াহ ইীাহূদ্েদর কােক আসেলন এবং িােদর ঘের �েবশ 

করেলন। িখন রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম 

ইীাহূদ্েদরেক িজংাসা করেলন, েিামােদর মেধয আ�ু�াহ 

ইবেন সালাম েকমন েলাক? িারা বলল: আমােদর সবেিেী 

ংান্ বযিি এবং ংান্ বযিির স�ান। আমােদর সবেিেী উ�ম 

বযিি এবং উ�ম বযিির স�ান। রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ 
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 ীাসা�াম বলেলন, যিদ েস ইসলাম �হণ কের? িারা বলল, 

আল�াহ িােক এ ধরেনর কাজ করা েথেক বাঁিিেী রাখুন। 

িখন আ�ু�াহ ইবেন সালাম েবর হেী বলেলন, আিম সাকয 

িদি� েয, আ�াহ বযি্ি হক েকােনা মা‘বুদ েনই, আর  সাকয 

িদি� েয, মুহা�াদ আ�াহর রাসূল। িখন িারা বলল,েস 

আমােদর সবেিেী খারাপ েলাক এবং খারাপ েলােকর স�ান। 

এভােব িারা িার উপর আ�মনা�ক কথা বলেি লাগল২৮F

29।  

2. আ�ু�াহ ইবন উমর রািদীা�াহ ‘আনহমা েথেক 

বিণরি, িিিন বেলন:  

 ‘‘ইীাহূদ্রা রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম কােক এেস 

বলল: িােদর মেধয একজন পুুা   মিহলা িযনা কেরেক। 

রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম িােদরেক বলেলন: 

েিামরা িক িা রােি রজম স�েকর িককু েপেীক?িারা বলল: 

‘‘িােদরেক  পমািনি করব এবং িােদরেক েব্াঘাি করা 

হেব।’’িখন িােদর আ�ু�াহ ইবন সালাম বেলন: েিামরা িমথযা 

বেলক, েসখােন রজেমর কথা রেীেক। িখন িারা িা রাি 

                                                           
29 ইমাম বখুািী, �াগ�ু, বাদীস নং ৩৩২৯, ৩৯১১, ৩৯৩৮, ৪৪৮০। 
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িনেী এেস িা খুেল ধরল।  িঃপর িােদর একজন রজেমর 

আীােির উপর হাি েরেখ আেগর   পেরর বাকযাবল্ পাঠ 

করল। িখন আ�ু�াহ ইবন সালাম বলেলন: িুিম হাি উঠা । 

 িঃপর যখন হাি উঠােনা হেলা িখিন েসখােন রজেমর 

আীাি েদখা েগল। িখন িারা বলল: েহ মুহা�াদ! আপিন সিয 

বেলেকন। এেি রজেমর আীাি রেীেক। িখন রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম  িােদরেক রজম িথা পাথর েমের হিযার 

িনেদরশ িদেলন। আর িােদরেক পাথর মারা হেলা।’’ 29F

30  

3. িাকা া, ধমর্ী আেলািনার জনয রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম �ীং ইহদ্েদর ‘িমদরাস’ 30F

31-এর গমন 

কেরেকন। এ আেলািনাী সাধারণি উলুিহীযাি-ঈ�রি্, 

ধমর্ী �্, রাসূলি্ �ভৃিি িবাী  �ভুরি িকল। এরপ 

পার িরক আেলািনার ফেল আবদু�াহ ইবন 

সালাম,সা‘লাবা ইবন সাঈদ,আসাদ ইবন উসাইদ-এর মি 

�ভাবশাল্ ইহদ্ পিেি   েনিৃবৃ� ইসলাম �হণ কেরন। 

ইবেন আববাস রািদীা�াহ ‘আনহমা েথেক বিণরি, িিিন 

                                                           
30 �াগ�ু, বাদীস নং ৩৩৬৩।  
31 �াগ�ু।  
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বেলন:  

‘‘একবার রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম ইীাহূদ্েদর 

একিট িশকাীিেন �েবশ করেলন েযখােন একদল ইীাহূদ্ 

 ব�ান করিকল। িিিন িােদরেক আ�াহর পেথ আ�ান 

করেলন। িখন নু’মান ইবন আমর এবং হােরস ইবন যাীদ 

বেলন: েহ মুহা�াদ! েিামার িদন েকানিট?িখন রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম বেলন: আিম ইবরাহ্েমর দ্েনর উপর। 

িখন িারা উভেী বলল: ইবরাহ্ম েিা ইীাহূদ্ িকল। িখন 

রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন: িাহেল িা রাি 

িনেী আস, আমােদর   েিামােদর মােে েসটােক ফীসালাকার্ 

িহেসেব �হণ কর। িক� িারা উভেী িা করেি  �্কার 

করল। িখন আ�াহ িা‘আলা পিব্ কুরআেন েঘাাণা কেরন: 

‘‘আপিন িক িােদরেক েদেখনিন যােদরেক িকিােবর  ংশ 

�দান করা হেীিকল?িােদরেক আ�াহর িকিােবর িদেক 

আ�ান করা হেীিকল যােি  টা িােদর মেধয ম্মাংসা কের 

েদী;িারপর িােদর একদল িফের দা ঁাী,আর িারাই 
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পরা�ুখ।’’ 31F

32 

4. এ কা া  ইীাহূদ্েদর িবিভ� �িিিনিধদল রাসূল 

সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�ােমর কােক আসি, িবিভ� �� 

উ াপন করি এবং িবিেকর িল� হি৩২F

33।  

• ি��ানেদর সােথ িােদর ধমর্ী িবােী িবিকর:  

ি��ানেদর সােথ রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম 

ইীাহূদ্েদর িুলনাী �� পিরমাণ ধমর্ী িবিকর কেরেকন। 

কারণ িারা মূলি মদ্না েথেক দূের  ব�ান করি। ফেল 

মুসিলমেদর সােথ িােদর খুব কম সাকাি হেিা। িারপর  

যখিন েকােনা �িিিনিধদল রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীা 

সা�ােমর িনকট আগমন করি িখিন িারা ধমর্ী িবােী রাসূল 

সা�ালাহ আলাইিহ  ীা সা�ােমর সােথ িবিেকর িল� হি। 

এেকে্ হাবশা   নাজরােনর ি��ানেদর দৃ�া� উে�খ করা 

েযেি পাের।  

                                                           
32 ইবন াবশাম, আবদলু মাালক ইবেন াবশাম, আস-সীিা্ুন নবওয়ীয়যাব, ২য় খ- (জদরান: 

মাক্াবা্ুল মানাি, ১ম সং�িণ, ১৪০৯ াব.), পৃ. ২৩০; ্াবািী, �াগ�ু, ষ� খ-, পৃ. ২৭৭, 
আয়া্ি সূিা আেল ইমিােনি ২৩ নং আয়া্।  

33 ইবেন াবশাম, �াগ�ু, ২য় খ-, পৃ.২১৮-২১৯।  
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1. স্রােি ইবন িহশােম এ জাি্ী একিটর ধমর্ী সংলাপ 
এেসেক। যার িবাীবব হেলা: ি��ানগণ রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম এর দরবাের এেস ঈসা ইবন 

মারইীাম স�েকর িবিকর সৃি� করল। িারা রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম  েক ঈসা আলাইিহসসালােমর িপিা 

স�েকর �� করল এবং িারা আ�াহ স�েকর িবিভ� 

�কার  পবাদ   িমথযা বেল েব ােি লাগল। িখন রাসূল 

সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম  িােদরেক উেেশয কের 

বলেলন: ‘েিামরা জান েয, যি স�ানই আেক িারা িােদর 

িপিার সদৃশ হী? িারা বলল:  বশযই । িিিন বলেলন: 

েিামরা িক জান না েয, আমােদর �ভু িির�্ব, িাঁর মৃিুয 

েনই?  থি ঈসার  ি�� িবল্ন হেব?িখন িারা বলল: 

 বশযই। িিিন আর  বলেলন: আমােদর রব সবিককুর 

ধারক-বাহক,িিিন সবিককুর সংরকণ কেরন   িরযক িদেী 

থােকন? িারা বলল: িন�ীই। রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম বলেলন: িাহেল ঈসা ইবন মারঈীাম িক 

এগেলার েকােনা িককু করেি সকম? িখন িারা বলল: 

না। িখন রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন: 

েিামরা িক জান না েয, আসমান   যম্েনর েকােনা সৃি�ই 

িাঁর কােক েগাপন েনই? িারা বলল: িন�ীই। রাসূল 



 

45 

সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম  বলেলন: আমার �ভু 

ঈসােক েযভােব ই�া েসভােব েরেহেমর মেধয আকৃিি দান 

কেরেকন। িিিন আর  বলেলন: আর আমার �িিপালক 

খানা-িপনা কেরন না এবং েকােনা  পিব্ কাজ  ঘটান 

না?িখন িারা বলল: িন�ীই। রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম বলেলন: েিামরা িক জান না েয, নযানয 

মিহলােদর মি ঈসা  মােীর গেভর লািলি-পািলি 

হেীেকন? িারপর  নযানয মিহলারা েযভােব বা�া �সব 

কের িিিন িার মা  িােক েসভােব �সব কেরেকন এবং 

 নযানয বা�ােদর মি িােক  খা ীােনা হেীেক। িারপর 

িিিন খাবার  েখেীেকন,পান  কেরেকন এবং  পিব্  

হেীেকন? িারা বলল:  বশযই। িখন রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন: িাহেল েিামরা যা ধারনা 

করক িা িকভােব সরব হেি পাের? এরপর িােদর সবাই 

িুপ হেী েগল। এ পিরে�িকেিই �থম েথেক আিশর 

 িধক আীাি নািযল হী।৩৩

34  

2.  নয এক বণরনাী এেসেক েয,হাবশা েথেক একদল ি��ান 
রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীা সা�ােমর সােথ ধমর্ী িবােী 

                                                           
34 ওয়ােবদী, আবলু বাসান আলী, আসবাব ুনযুাুলল কিআন (েসৗদী আিব: দািলু াকবলাব, ১৪০৪ াব.), 

পৃ.৯০-৯১।  
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আলাপ-আেলািনার উেেেশয ম�াী আগমণ কের। িারা 

রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীা সা�ােমর সােথ িবিভ� দ্িন 

�� কের দু’ধেমরর মেধয িুলনামূলক িবে�াণ কের ইসলাম 

�হণ কের৩৪

35।  

3.  নয বণরনাী এেসেক, রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম 
আদ্ ইবন হািিেমর সােথ িার দ্ন ি��ধমর স�েকর 

আেলািনা কের িােক যুিিেি পরা� কের আ�াহর দ্ন 

মানেি উ�ু� কেরন। যার ফল িিেিই িিিন ইসলাম �হণ 

কেরন। ‘আদ্ ইবন হািিম বেলন: ‘‘যখন আ�াহ িা‘আলা 

রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম েক নব্ িহেসেব 

ে�রণ কেরন,িখন িাঁেক এমন �িে আকাের ঘৃণা 

করলাম এবং িাঁর েথেক পািলেী যম্েনর এক�া� 

েরােমর পা�� আরবভূিমেি আ ী িনলাম। িারপর আিম 

আমার �থম �ােনর েিেী  েস �ােন  ব�ান করাটা 

 িযিধক  পক� করলাম। িারপর আিম �ীং বললাম, 

আিম যিদ েলাকিটর কােক েযিাম এবং িার কাক েথেক 

িককু শনিাম িাহেল েকমন হী। িারপর আিম মদ্নাী 

আসলাম। মানুোর মেধয এ কথা কি েী প ল। িারা 

বলাবিল করেি লাগল েয,আদ্ ইবন হািিম আি-�াী্ 
                                                           
35 সীিাে্ ইবেন াবশাম, �াগ�ু, ২য় খ- , পৃ.৩৬।  
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এেসেক। িখন রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম 

বলেলন: েহ ‘আদ্! িুিম ইসলাম �হণ কর িাহেল 

িনরাপ�া পােব। আিম বললাম আিম একিট দ্েনর উপর 

আিক। িিিন  সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন: 

েিামার দ্ন স�েকর আিম েিামার েথেক   িধক ংাি। 

আিম বললাম: আপিন িক আমার দ্ন স�েকর আমার 

েথেক   িধক ংাি?িিিন বলেলন: হাঁ। ‘আদ্ ইবন 

হােিম বেলন: রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম এ 

কথািট িিনবার উ�ারণ কেরিকেলন। িিিন বলেলন: িুিম 

িক ‘রেকুি্’ ন ? ( থরাউ এমন সসদাী যারা ি��ান   

সােবী্ এ দু’ধরেনর ধেমরর মধয প্ার  নুসার্) আিম 

বললাম:  বশযই। িিিন বলেলন: িুিম িক েিামার 

সসদােীর েনিৃ� দা  না? আিম বললাম: হাঁ। িিিন 

বলেলন: িুিম িক ‘লুেটর স�েদর িারভােগ এক ভাগ না  

না? আিম বললাম: িন�ীই। িিিন বলেলন: িক� এটা েিা 

েিামার ধমরমেি  ৈবধ। ‘আদ্ ইবন হািিম বেলন: এেি 

আমার মন খারাপ হেী েগল। িারপর রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন: সরবি এটাই সরবি 

েিামােক আমােদর দ্ন েথেক দূের েরেখেক, কারণ িুিম 

েদখেি পা� েয, আমােদর এখােন  ভাব- নটন 
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রেীেক।’’36 

ইবেন কাইেীযম রােহমাহ�াহ এ সম� কুরআেনর আীাি   

হাদ্েসর ভাায এবং স্রােির িবিভ� ঘটনা েযমন নাজরােনর 

ি��ানেদর সােথ রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীা সা�ােমর ধমর্ী 

িবিকর এগেলার িশকা বণরনাী বেলন:  

এ ঘটনা েথেক েয িশকা আমরা পাই ি�েধয  নযিম হে�: 

আহেল িকিাবেদর সােথ ধমর্ী িবােী িবিকর করা জােীয বরং 

মু�াহাব। আবার েক্িবেশো  ীািজব  যখন এটা  � হেব েয,এ 

আেলািনাী ইসলােমর ে ত� �িযক করার মাধযেম িােদর 

 েনেকই ইসলােমর সুমহান আদশর �হেণ উ�ু� হ ীার সমূহ 

সরাবনা থাকেব। আর বুি�িভি�ক   ংান িভি�ক যুিি উপ�াপন 

কের িােদর িবিভ� সে�হ   �ে�র  পেনাদন করা �েীাজন্ীিা 

েদখা েদী৩৬

37। 

িাকা া, মহানব্ সা�ালাহ আলাইিহ  ীা সা�ােমর 

িহজরেির পর আরব-ি��ানেদর �ধান েক�-নাজরান েথেক 

                                                           
36 ইমাম আবমাদ ইবেন বা�ল, �াগ�ু, ৪থর খ-, পৃ. ৩৭৮, ২৫৭-২৫৮।  
37 ইবনলু কাইেয়যম, যাদলু মা‘আদ াফ বাদায় খাইািল ইবাদ, ৩য় খ-, পৃ. ৬৩৯।  
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একদল �িিিনিধ মদ্নাী আেসন। ি��ানেদর এক েনিার েনিৃে� 

েিৗে জন পাভ্সহ াাটজন �িিিনিধ এেি  ংশ�হণ কেরন। িারা 

ইসলাম   ি��ানধমর স�েকর রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীা 

সা�ােমর সােথ িােদর বযাপক আেলািনা   িবিকর  নুিতি হী।৩৭

38 

এই আেলািনার পিরে�িকেি রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম 

এর উপর সূরা আেল-ইমরান  বির্ণ হী। 

 নুরপভােব ইরােনর আিধবাস্ �খযাি সাহাব্ সালমান 

ফারস্ রািদীা�াহ ‘আনহ  সিযদ্ন  নুস্ােনর জনয বহ ক�   

িযাগ �্কার কের মদ্নাী আেসন। িিিন জ�সূে্ িকেলন মাজদাক 

ধেমরর  নুসার্। এ ধমরমি িাঁেক পিরিৃ� কের পােরিন। িাই িিিন 

ি��ানধমর �হণ কেরন। িক� এেি  িিিন িাঁর কািিি সিয লােভ 

 সমথর হন। পিরেশো মদ্নাী রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীা 

সা�ােমর িনকট আগমন কেরন এবং িবেশা পর্কা-িনর্কার 

মাধযেম ইসলােমর সিযিাী ি�রিি� হন এবং ইসলাম �হণ 

                                                           
38 ইবেন াবশাম, �াগ�ু, পৃ. ৫০৮-৫১৭।  
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কেরন।৩৮

39 

• মুশিরকেদর সােথ রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীা সা�ােমর 

ধমর্ ী িবিকর: 

িবিভ� বণরনাী �াীশই েদখা যাী েয, কিিপী মুশিরক 

দলব�ভােব ধমর স�েকর িবিকর-িজংাসাবাদ করার জনয িারঁ পােশ 

সমেবি হী। মহানব্  সা�ালাহ আলাইিহ  ীা সা�ােমর  সােথ 

আেলািনাী িাঁরা স�� হেী ইসলাম �হণ কেরন।৩৯

40 ি�েধয িনে� 

কেীকিট উে�খ করা হেলা:  

1. িুফাইল ইবন আমর আদ-দা স্ িকেলন েঘার েপৗ�িলক। 
েকবল ধমর স�েকর জানার আ�হ িনেী িিিন ম�াী রাসূল 

সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম -এর সে� সাকাউ কেরন। 

দ্ঘর আেলািনা েশো িিিন রাসূল রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম -এর সিযিাী িব�াস �াপন কের কৃিাথর 

হন।৪০

41 এভােব  েনক েপৗ�িলক দলগি   বযিিগিভােব 

                                                           
39 �াগ�ু, পৃ. ২১৭-২২৫। 
40 ড. আবমদ শালাবী, আল-মানাাবজলু ইসলাাময়যা, ১ম খ- (কায়েিা : মাক্াবা্ুন নাবদা্ুল 

ামসািয়যা, ১৯৯৩), পৃ. ১৩৯। 
41 ইবন াবশাম, �াগ�ু, পৃ. ৩৪৭। 
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রাসূেলর সােথ ধমরােলািনাী িমিলি হন। 

2. ইবেন আববাস রািদীা�াহ ‘আনহমা হেি বিণরি, রাসূল 

সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম বেলেকন:  

 ‘‘েহ কুরাইশ সসদাী! িন�ী আ�াহ বযি্ি  নয কার  

ইবাদেি েকােনা কলযাণ েনই। িক� কুরাইশগণ জানি েয, 

ি��ানগণ ঈসা আলাইিহসসালােমর ইবাদি করি। সুিরাং 

মুহা�াদ স�েকর িুিম িক বলেব? িখন িারা মুহা�াদ সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম েক উেেশয কের বলল: েহ মুহা�াদ 

(সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম)! িুিম িক িব�াস করনা েয, ঈসা 

নব্ িকেলন এবং আ�াহর েনক বা�ােদর মেধয একজন িকেলন? 

যিদ িুিম েিামার কথাী সিয হ  িাহেল িােদর ইলাহ  েিা 

েিামােদর বিবযমি হ ীা উিিি। িখন কুরআেন ইরশাদ হেলা, 

যখন মারইীাম-িনেীর দৃ�া� উপি�ি করা হী, িখন আপনার 

সসদাী িােি েশারেগাল আরর কের েদী, এবং বেল, 

‘আমােদর উপাসযগেলা ে ত না ‘ঈসা?’ এরা শধু বাক-িবি�ার 

উেেেশযই আপনােক এ কথা বেল। ববি এরা েিা এক 

িবি�াকার্ সসদাী। িিিন েিা িকেলন আমারই এক বা�া, 

যােক আিম  নু�হ কেরিকলাম এবং কেরিকলাম বন্ ই�াঈেলর 
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জনয দৃ�া�।’’41F

42 

3.  নুরপভােব রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম ইমরান 
ইবন হসাইেনর িপিা হসাইনেক বেলন:  

েহ হসাইন! িুিম আজ কীজেনর ইবাদি কর? হসাইন উ�র 

করেলন: সািজেনর, কীজন যম্েন আর একজন আসমােন। 

িখন রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন: েিামার 

আেবগ   ভ্িির জনয কােক গণয কেরা? উ�ের হসাইন বেলন: 

িযিন আসমােন আেকন। িখন রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ 

 ীাসা�াম বেলন: েহ হসাইন! িুিম যিদ ইসলাম �হণ কেরা 

িেব আিম েিামােক এমন দু’িট কােলমা িশকা েদব যা েিামার 

উপকাের আসেব। িারপর যখন িিিন ইসলাম �হণ কেরন 

িখন রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�ামেক বলেলন: েহ 

আ�াহর রাসূল! আপিন আমােক েয দু’িট কােলমা েশখােনার 

 ীাদা কেরেকন েস দু’িট িশকা িদন। িখন রাসূল সা�ালাহ 

আলাইিহ  ীাসা�াম বলেলন: বল,েহ আ�াহ ! আমােক সিঠক 

পেথর িদশা মেন েঢেল িদন এবং আমােক আমার  �েরর 

                                                           
42 ইমাম আবমাদ ইবেন বা�ল, �াগ�ু, ১/৩১৩, ৬/৩০২। আয়া্ি সূিা আয-যখুিফুঃ ৫৭-৫৯।  
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 কলযাণ েথেক বাঁিান।৪২F

43  

এখােন  আমরা েদখেি পাই েয,মুশিরকেদর দ্েনর বযাপাের 

রাসূল সা�ালাহ আলাইিহ  ীাসা�াম সমযক  বগি হেী 

িােদর সােথ দ্িন িবিকর কের িােদরেক ইসলােমর িদেক 

আ�ান জািনেীেকন।  

4.  নুরপভােব ইবেন আববাস রািদীা�াহ ‘আনহমা েথেক 
বিণরি, িিিন বেলন, যখন  ﴿  ۡم�ُّ ا َِن ن ٱ ُدونن  منَ ُبُدونن �نعۡ  ونمن َّ 

ُب  صن ّنمن  حن هن َُتمۡ  َن
ن
ا أ نهن ٰ  ل ]  ٩٨: االنبةيء[ ﴾ ٩ رنُدونن �ن   ‘‘েিামরা 

এবং আ�াহর পিরবেির েিামরা যােদর ‘ইবাদাি কর 

েসগেলা েিা জাহা�ােমর ই্ন; েিামরা সবাই িােি 

�েবশ করেব।’’[সূরা আল-আি্ীা:৯৮] এ আীাি নািযল 

হেলা, িখন মুশিরকরা বলেি লাগল, েফেরশিা, উযাইর 

এবং ঈসা এর  েিা ইবাদি করা হী, িারা  িক 

জাহা�ােম যােব? িখন আ�াহ নািযল করেলন, 

َن ٱ ِننّ ﴿ ني ۡت  َّ بنقن نُهم سن ٰ سۡ �ُۡ ٱ ّمنّنا ل ٰ  َن َن ْو
ُ
نۡ  �نكن أ ا�ن ُدونن ُمبۡ  هن   ]  ١٠١: االنبةيء[ ﴾ ١ عن

‘‘যােদর জনয আমার কাক েথেক পূবর েথেকই কলযাণ িনধরািরি 

                                                           
43 ইমাম া্িামযী, �াগ�ু, বাদীস নং ৩৪০৫।  
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রেীেক িােদরেক িা েথেক দূের রাখা হেব।’’ [সূরা আল-

আি্ীা:১০১]৪৩

44  

5.  নয বণরনাী এেসেক,কােফর মুশিরকরা রাসূল সা�ালাহ 
আলাইিহ  ীা সা�ােমর  কােক এেস ঈসা আলাইিহস 

সালাম িনেী বাদানুবাদ শু কের িদল। িবেশা কের  ল্দ 

ইবেন মুগ্রাহ। িখন আ�াহ নািযল করেলন, 

نّما۞ ﴿ ل رۡ  َُ �ۡ ٱ ُ�نبن  ون ثنً�  ّنمن من ّدونن  هُ مننۡ  ُمكن قنوۡ  ِنذنا من قنالُوٓ  ٥ ينصن ْ ون ٰ  ا ُتنناءن�ن نهن ۡ�ٌ  ل مۡ  خن
ن
 أ

 ۚ ا ُهون ُ�وهُ  من ن نكن  �ن ۚ  ِنّ�  ل ۢ �ن دن ُمونن  مٌ قنوۡ  ُهمۡ  بنۡل  َن صن بۡ  ِنّ�  ُهون  ِننۡ  ٥ خن �ۡ  دٌ �ن
ن
لنيۡ  نناعنمۡ �  هنعن

لۡ  عن َن ٰ ون ثنٗ�  هُ �ن ٓ  من َن ن ٰ ِنسۡ  ّ�ن نوۡ  ٥ ءنيلن َن ل ٓ  ون ا نشن لۡ  ءُ � نعن ٰ  مننُ�م ننا�ن َن ةٗ ّم  ٱ �ن  �نكن
ن
 ضن �ۡ�

 ۡ ةن مٞ َنعنلۡ  ۥ�َّهُ  ٦ لُُفونن �ن نلّساعن نّ �نمۡ  �ن فن  َّ ُ ا َن نهن ر [ ﴾ ٦  ب    ]  ٦١  ا٥٧: الْز

‘‘যখন মারইীাম-িনেীর দৃ�া� উপি�ি করা হী, িখন আপনার 

সসদাী িােি েশারেগাল আরর কের েদী, এবং বেল, 

‘আমােদর উপাসযগেলা ে ত না ‘ঈসা?’ এরা শধু বাক-িবি�ার 

উেেেশযই আপনােক এ কথা বেল। ববি এরা েিা এক 

িব�াকার্ সসদাী। িিিন েিা িকেলন আমারই এক বা�া, যােক 

                                                           
44 বােফয ইমাদাু�ন ইসমাইল ইবেন কাসীি আদ-দােমশকী, ্াফসীেি ইবেন কাসীি, ৫ম খ-(ৈবিু্ , 

দািলু মা‘ািফাব, ১৪০৭ াব.) পৃ. ৩৮০।  
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আিম  নু�হ কেরিকলাম এবং কেরিকলাম বন্ ই�াঈেলর জনয 

দৃ�া�। আিম ইে� করেল েিামােদর মধয েথেক িফিররা সৃি� 

করেি পারিাম, যারা পৃিথব্েি উ�রািধকার্ হি।‘ঈসা েিা 

িকীামেির িনি�ি িনদশরন; কােজই েিামরা িকীামেি সে�হ 

কেরা না এবং আমােক  নুসরণ কর। এটাই সরল পথ।’’ [সূরা 

আয-যুখুফ: ৫৭-৬১]৪৪

45  

6. ি�প মুশিরকেদর পুনু ান সং�া� সংলাপ িকল  িয� 

গু�পূণর সংলাপ। পিব্ কুরআেন   রাসূেলর হাদ্েস 

িার বণরনা এেসেক,একবার উবাই ইবেন খালাফ রাসূল 

সা�ালাহ আলাইিহ  ীা সা�ােমর কােক আসল। িার হােি 

িকল একিট পুরািন হা ঁ। েস েসটা ভা�েি ভা�েি বলল, 

েহ মুহা�াদ! িুিম িক মেন কর েয, আ�াহ এটার  

পুনু ান ঘটােবন? িিিন বলেলন, হাঁ, েিামােক  আ�াহ 

মৃিুয িদেবন এবং পুনু ান করেবন িারপর েিামােক 

জাহা�ােম �েবশ করােবন। িখন আ�াহ আগি 

আীািসমূহ নািযল কেরন: 

ون  ﴿
ن
نمۡ  أ ٰ ۡ�ن ٱ ينرن  ل َّا َُ ��ن

ن
لنقۡ  � ٰ خن ةٖ ّ�ۡط  منَ هُ �ن يمٞ  ُهون  فنإنذنا فن صن نبن  ٧ ّمبن�ٞ  خن نا ون�ن  َن

                                                           
45 �াগ�ু।  
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ثنٗ�  ن  من ن�ن � لۡ  ون هُ خن َ قنالن  ۥۖ قن ٰ َۡ ٱ يُۡ�ن  من ن  من عن�ن �ن اُ�ۡ  قُۡل  ٧ رنمنيمٞ  ون نيٓ ٱ ينيهن َّ  
ن
أ �شن

ن
ٓ أ ا  هن

ّولن 
ن
ّر�ٖ�  أ نُ�ّلن  ونُهون  من لۡ  ب لنيمٌ  قٍ خن نيٱ ٧ عن عنلن  َّ َن  َنُ�م َن رن ٱ ّمن  ٱ لّشجن

ن
ن خۡ ۡ�  �َنارٗ  �ن

 ٓ َُتم فنإنذنا
ن
   ]  ٨٠  ا٧٧: شس[ ﴾ ٨ تُوقنُدونن  هُ ّمننۡ  أ

‘‘মানুা িক েদেখ না েয, আিম িােক সৃি� কেরিক শ�িব�ু 

েথেক?  থি পের েস হেী পে  �কাশয িবি�াকার্। এবং 

েস আমার স্ে্ উপমা রিনা কের,  থি েস িনেজর সৃি�র 

কথা ভুেল যাী। েস বেল, ‘েক  ি�েি �াণ স�ার করেব 

যখন িা পেি গেল যােব?’ বলুন,‘িােি �াণ স�ার করেবন 

িিিনই িযিন িা �থমবার সৃি� কেরেকন এবং িিিন �েিযকিট 

সৃি� স্ে্ সমযক পিরংাি।’ িিিন েিামােদর জনয সবুজ 

গাক েথেক আগন উউপাদন কেরন এবং েিামরা িা েথেক 

��িলি কর। িযিন আকাশমেল্   পৃিথব্ সৃি� কেরেকন 

িিিন িক িােদর  নুরপ সৃি� করেি সমথর নন? হা,ঁ িন�ীই 

িিিন মহা��া, সবরং।’’ [সূরা ইীাস্ন:৭৭-৮০]৪৫F
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