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কওতাফুর মভাওাদ্দ, াআকির যীপ  াইায়ী ধভম 
 

বূকভওা 

ভস্ত প্রাংা ভান াঅল্লায কনকভত্ত। ারাত  ারাভ তাাঁয 
কপ্রয়তভ ভুাম্মাদুয যাূরুল্লা , তাাঁয কযচন , ঘয, াঅল্লায 
ওর নফী-যাূর  প্রওৃত ানুাযীদদয চনয। 

১৯৭৮ ঔৃস্টাদব্দ াঅদভকযওায ওরযাদডা ( Colorado) যাদেয 
ওরযাদডা স্প্ীাং ( Colorado springs) দয ( north 

American conference on muslim evangelization): 
―ভুকরভদদয ঔৃস্টান ফানাদনা কফলদয় াঈত্তয াঅদভকযওান দম্মরন ‖ 
ানুকিত য়। এ দম্মরদন কভনাকযকণ যফতমী াধমতদওয ভদধয 
ফাাংরাদদ- একয়ায ওদয়ওকি  ভুকরভ মদদও ঔৃস্টান-প্রধান 
মদদ কযণত ওযায কযওল্পনা মনন। তাযা প্রঘায-দ্ধকত 
কযফতমদনয কদ্ধান্ত মনন। কনদচদদযদও ভুকরভ , াইায়ী তযীওায 
ভুকরভ ফদর কযঘয় মদয়া , ধভমান্তকযতদদয নাভাম-মযামা, াইদ-
ভীরাদ ফার যাঔদত ফরা.. াআতযাকদ। এ াঈদদ্দদয ফাাংরাদদদয 
প্রকতকি মচরায় স্রাকধও প্রঘাযও এওকনিবাদফ ওভম ওদয 
ঘদরদঙন। ৫০ ফৎয াঅদক ফাাংরাদদদ ওদয়ও াচায ঔৃস্টান 
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কঙদরন। কওন্তু ফতমভাদন ফাাংরাদদদয প্রায় ৫০ রক্ষ ভুকরভ ঔৃস্টধভম 
গ্রণ ওদযদঙন ফদর চানা মায়।  

প্রদতযদওযাআ াকধওায াঅদঙ কনচ ধভম প্রঘায ওযায। কওন্তু 
ানযদদয ধভমীয় ানুবূকতদত াঅখাত ওযা ফা কনদচয কফশ্বা মকান 
ওদয প্রতাযণা ওযা াঅকত্তওয। ওর ম্প্রদাদয়য নযায় ঔৃস্টান 
ম্প্রদাদয়য ভদধয াদনও বার ভানুল যদয়দঙন , ওুযাঅদন তাাঁদদয 
প্রাংা ওযা দয়দঙ (ভাকয়দা: ৮২)। কওন্তু ঔৃস্টধদভময প্রাণুরুল াধু 
র কভথযায ভাধযদভ ধভমপ্রঘায ূণযওভম ফদর কণয ওদযদঙন। কতকন 
ফদরন: "For if the truth of God hath more abounded 

through my lie unto his glory; why yet am I also 

judged as a sinner?" কওন্তু াঅভায কভথযায় মকদ াইশ্বদযয তয 
তাাঁায মকৌযফাদথম াঈকঘয়া দে, তদফ াঅকভ ফা এঔন াী ফকরয়া 
াঅয কফঘাকযত াআদতকঙ মওন ?‘ (মযাভান ৩/৭)। এচনয কভথযাঘায 
াদনও প্রঘাযদওয ভূরনীকতদত কযণত দয়দঙ।  

ফাাংরাদদদয ফমত্র াইায়ী প্রঘাযওকণ মা ফরদঙন তায ভদধয 
যদয়দঙ: তাযাত-াআকির না ারন ওদয মওাদনা ভুকরভ ভুকি াদফ 
না। াঅভযা নাাযা-ঔৃস্টান নাআ ; াঅভযা ভুকরভ , াঅভযা াইায়ী 
ভুকরভ। াঅভযা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভদও ভানয 
ওকয, ওুযাঅন  ওর ধভমগ্রন্থ ভানয ওকয। শুধু াইায়ী তযীওা 
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গ্রণ ওকয। শুধু বকিয চনয াইাদও াঅল্লায ুত্র ফকর। াঅভযা 
ফাাআদফর ভাকন না ; ফযাং কওতাফুর মভাওাদ্দ ভাকন। ভুাম্মাদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  শুধু াঅযফদদয তওম ওযদত 
এদকঙদরন, াঅয াইা ভাী কফদশ্বয াীদদয ভুকিয চনয চীফন 
কদদয়দঙন। াইা ভাী মমদতু াঅফায াঅদফন ; ওাদচাআ তায 
াঈয াইভান এদন াঅদকাআ প্রস্তুকত মনয়া বার। াইা ভাী চীকফত 
কওন্তু ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  ভৃত ; চীকফদতয 
ওাদঙাআ মমদত দফ। াইা ভাী চীকফতদও ভৃত ওদযদঙন কওন্তু 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ তা ওদযন কন; ওাদচাআ াইা 
ভাীাআ ফে। ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  ভানুল ঔুন 
ওদযদঙন; ওাদচাআ কতকন াকন্তয দুত নন ; াইা ভাী াকন্তয দূত! 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  াী , ওাদচাআ কতকন 
কওয়াভদত াপা ―াঅত ওযদত াযদফন না ; াইা ভাী কনষ্পা , 
কতকনাআ াপা ―াঅত ওযদফন। ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ ফৃদ্ধ ফয়দ কওদাযী মভদয় কফফা ওদযন , ওাদচাআ তাাঁয 
ঘকযত্র বার কঙর না। (নাাউমু কফল্লা!) .... এ চাতীয় াঅদযা াদনও 
মনাাংযা ওথা। 

এ ওর ওথা াম্প্রদাকয়ও ম্প্রীকত কফনষ্ট ওযদঙ এফাং 
ভুকরভদদয াঅত ওযদঙ। কফলয়কিদও ফুকদ্ধফৃকত্তও  তথযকবকত্তও 
াঅদরাঘনায় রূান্তকযত না ওযদর মম মওাদনা ভয় ানাাকনয রূ 
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কনদত াদয। ওাযণ , ফুকদ্ধফৃকত্তও কফতওম ওযদত াক্ষভ দর ভানুল 
াঅদফক তাকেত দয় কিয াঅশ্রয় কনদত াদয। এচনয এ 
ুকস্তওাকিয যঘনা। মমভন ভাদচয াঅকরভ , তাকরফুর াআরভ এফাং 
াধাযণ মম মওাদনা ভুকরভ ওুযাঅন, াদী  তাযাত-াআকির-এয 
াঅদরাদও াইায়ী প্রঘাযওদদয াদথ তথযকবকত্তও  জ্ঞানফৃকত্তও 
াঅদরাঘনা ওযদত াদযন। 

ানয ধভমাফরম্বীদদয প্রকত দফমাচ্চ দ্ব্যফায াআরাদভয ানযতভ 
কক্ষা। াঅল্লা ফদরন: ‗াঅল্লাদও মঙদে মাদদয তাযা ডাদও 
তাদদযদও মতাভযা কাকর কদ না।‘  (াঅন―াঅভ: ১০৮)। ‗মতাভযা 
াঈত্তভ  মৌচনযভয় ন্থা ফযতীত কওতাফীকদণয (াআয়াূদী-
ঔৃস্টানকদণয) াদথ কফতওম ওদযা না , তদফ তাদদয াদথ ওযদত 
ায মাযা তাদদয ভদধয ীভারঙ্ঘন ওদয। ‘ (াঅনওাফূত: ৪৬)। 
াযা কফদশ্ব াইায়ী মা, াদকয  কিতকণ খৃণয কদনভা, ওািুমন, 
প্রঘাযণা  ফাআুস্তও করদঔ এফাং প্রঘাযওকণ ভাদে ভয়দাদন 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয কফরুদদ্ধ মনাাংযা ওথা 
ফদর ভুকরভদদয ানুবূকতদও াঅত ওযদঙন। কওন্তু ওুযাঅদনয 
কনদদমদ াঅভযা াঅভাদদয ভাযাত্মওবাদফ াঅত ানুবূকতদও 
মথাম্ভফ কনয়ন্ত্রণ ওদয ―কওতাফুর মভাওাদ্দ ‖ এফাং ঔৃস্টান 
কিতদদয ফিদফযয াঅদরাদওাআ প্রঘাযওদদয ফিফয মমাদরাঘনা 
ওদযকঙ।  
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ঔৃস্টানকণ এতকদন াইশ্বয , বাফফাদী, মীশু ঔৃস্ট াআতযাকদ ব্দ 
ফযফায ওযদতন। ফতমভাদন াঅল্লা, নফী, াইা ভাী, াআতযাকদ ব্দ 
ফযফায ওদযন। াঅকভ াঈবয় প্রওাদযয কযবালা ফযফায ওদযকঙ। 
ফাাংরা ফাাআদফদরয মওকযয ানুফাদাআ ভূর াআাংদযকচয কনওিফতমী , 
কওন্তু বালা দুদফমাধয। ভুরভানী ানুফাদগুকরদত ভূরত ভুকরভদদয 
ধভমান্তয ওযায কদদওাআ রক্ষয যাঔা দয়দঙ। পদর াদনও স্থাদনাআ 
ভূর াথম কফওৃত দয়দঙ। এচনয াআাংদযকচ ফাাআদফর াভদন মযদঔ 
ভূরত মওকযয ফাাংরা ফাাআদফর এফাং প্রদয়াচদন কওতাফুর মভাওাদ্দ 
 ানযানয ফাাংরা ানুফাদদয াাময গ্রণ ওদযকঙ এফাং প্রদয়াচদন 
তুরনায চনয াআাংদযকচ ফিফয াঈদৃ্ধত ওদযকঙ। 

গ্রীও biblion, রযাকিন biblia  াআাংদযকচ bible ব্দকিয াথম 
গ্রন্থাফকর ফা গ্রন্থভারা। ভূর গ্রীও ফাাআদফর ফা ওযাথকরও ফাাআদফদরয 
ুস্তদওয াংঔযা ৭৩কি। প্রদিস্টযান্ট ঔৃস্টধদভময প্রকতিাতা ভাকিমন 
রুথায: Martin Luther (১৫২৯ ঔৃ) ৭কি ূণম ফাআদও চার ফদর 
ফাকতর ওদযন। ফাকও ফাআগুকর মথদও াদনও াধযায়  াঅয়াত 
চার ফদর ফাকতর ওদযন। এচনয প্রদিস্টযান্ট ফাাআদফদর ফাআদয়য 
াংঔযা ৬৬কি। ওযাথকরও ফাাআদফর ফাাংরায় ―কফত্র ফাাআদফর: চুকফরী 
ফাাআদফর‖ নাদভ ানূকদত এফাং ফাাংরাদদ ওযাথকরও কফ কম্মরনী 
১৯৯৯, ২০০৬ ওতৃমও প্রওাকত। প্রদিস্টযান্ট ফাাআদফরকি ―কফত্র 
ফাাআদফর‖ নাদভ প্রথভ াঈাআকরয়াভ মওকয ওতৃমও ানূকদত  কফকবন্ন 
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ভদয় কযভাকচমত  ফাাংরাদদ ফাাআদফর মাাাআকি (কফ. কফ. এ.) 
ওতৃমও প্রওাকত। ফাাংরাদদ ফাাআদফর মাাাআকি ফমদল 
ফাাআদফরদও াআরাভী কযবালা ফযফায ওদয ―কওতাফুর মভাওাদ্দ‖ 
নাদভ প্রওা ওদযন। এদত ফাাআদফদরয ফাআগুকরয নাভ কযফতমন 
ওযা য়। এচনয এঔাদন ফাাআদফদরয ফাআগুকরয নাদভয তাকরওা এ 
ুকস্তওায মদল মদয়া দরা। 

কত্রত্বফাদী াঅওীদা , ঔৃস্টান প্রঘাযওদদয ীভারঙ্ঘন এফাং 
কওতাফুর মভাওাদ্দদয কফওৃকত ফুছাদত তাদদয াদনও ওুপযী 
াঅওীদা ফা ফিফয াঈদৃ্ধত ওযদত ফাধয দয়কঙ। মরঔায ভয় ভুদঔ 
ফাযফায (নাাঈমূ কফল্লা) ফরদর ফমত্র  করঔদত কযকন। ােও 
এগুকর াদেয ভয় াফযাআ ফাযাংফায নাাঈমূ কফল্লা , 
াঅতাককপরুল্লা ফদর হৃদয়দও কফত্র ওযদফন। 

ফতমভাদন াআন্টাযদনদিয ভাধযদভ কদফলণা চ দয়দঙ। ঔৃস্টধভম 
কফলয়ও কফকবন্ন নাভ  দব্দয াআাংদযকচ ফানান াদনও ভয় 
ফন্ধনীয ভদধয াঈদল্লঔ ওদযকঙ , মমন াঅগ্রী ােও এ ওর ব্দ 
াআাংদযকচদত করদঔ াঘম ওদয ঔৃস্টান মরঔওদদয ফিফয মথদওাআ 
াঅভাদদয াঈস্থাকত তদথযয কফশুদ্ধতা  এ কফলয়ও ানযানয তথয 
চানদত াদযন। 
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াঅল্লায ভান যাূর াইা (াঅ)-এয কফরুদদ্ধ এফাং 
যাভাতুকল্লর াঅরাভীন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয 
কফরুদদ্ধ াদাবন কনন্দাভূরও ( blasphemous) াপ্রঘাদযয 
প্রকতদযাদধ এ াভানয প্রদঘষ্টাদও ভান াঅল্লা াঅভায , াঅভায 
কতাভাতা, স্ত্রী-ন্তান, ওর ােও  দীদনয ওর প্রঘাযদওয 
নাচাদতয াঈওযণ কদদফ ওফুর ওরুন। াঅভীন! 



 

10 

১. াইা ভাীদয ধদভম কভথযায ানুপ্রদফ: ২৫ কডদম্বয 
ফেকদন 

ঔৃস্টধদভম কভথযায ানুপ্রদফদয ফে প্রভাণ ২৫ম কডদম্বযদও 
ফেকদন (কিভা : Christmas) ফা াইা ভাীদয চন্মকদন ফদর 
কফশ্বা, প্রঘায  াঈদমান ওযা। াথঘ াইা ভাী ২৫ কডদম্বয 
চন্মগ্রণ ওদযদঙন- ওথাকি মমভন তবাক াতয , মতভকন এ 
কদফকি ারন ওযা াইা ভাীদয কক্ষা— এ ওথা তবাক 
াতয। এ দুকি ভা াতয-াআ এঔন ‗াইায়ী তযীওা‘-য় কযণত 
দয়দঙ। 

 ঔৃস্টধদভময দফমাচ্চ গুরু মা মফকনকডক্ট ১৬ ( Benedict 

XVI) স্বয়াং ‗Jesus of Nazareth: The Infance 

Narratives‘ নাদভ এওকি ুস্তও যঘনা ওদযদঙন , মাদত কতকন 
ুস্পষ্টবাদফ াঈদল্লঔ ওদযদঙন মম , ২৫ ম কডদম্বয াইা ভাীদয 
চন্মকদন য়ায কফলয়কি মূ্পণম কবকত্তীন  কভথযা। ােও 
াআন্টাযদনদি মাদয নাভ ফা ফাআকিয নাভ কদদয় াঘম ওযদরাআ ফাআকি 
মদয় মাদফন।  

এ কভথযায াদথ াংমুি দয়দঙ ‗কফদ―াঅত‘ ফা াঈদ্ভাফন। াইা 
ভাীদয চন্ম মম কদনাআ মাও না মওন , কদনকি াঈদমান ওযায 



 

11 

মওাদনারূ কনদদমনা াআকিদর মনাআ। ঔৃস্টান কদফলওকণ এওভত মম, 
মীশুয দযয ৩০০ ফৎয মমন্ত মওাদনা ঔৃস্টান ওঔদনাাআ মীশুয 
চন্মকদন ারন ওদযন কন। াইা ভাী কনদচ এফাং যফতমী ৩০০ 
ফৎদযয ঔৃস্টানযা মা ারন ওযদরন না মকিদও ‗াইায়ী তযীওা‘ 
ফা ‗ঔৃস্টধভম‘  নাদভ প্রকতিা ওযা দরা। ভাাআদিাপি এনওািমায় 
কিভা াঅকিমদওদরয ফিফয: 

Historians are unsure exactly when Christians first 

began celebrating the Nativity of Christ. However, 

most scholars believe that Christmas originated in the 

4th century as a Christian substitute for pagan 

celebrations of the winter solstice. ‗কেও ওদফ মথদও মীশুয 
চন্মকদন াঈদমাদনয চনয ঔৃস্টানকণ কিভা ারন শুরু ওদযন 
ম কফলদয় ঐকতাকওকণ কনকিত নন। তদফ াকধওাাং কদফলও 
কফশ্বা ওদযন মম, মৌত্তকরও ীতওারীন াঈত্তযায়ণ াঈৎদফয কফওল্প 
কদদফ ৪থম তদও কিভা ারদনয াঅদয়াচন ওযা য়।‘ 

ােও মম মওাদনা াআনাাআদলাককডয়া ফা াআন্টাযদনদি Origin of 

Christmas ফা কিভাদয াঈৎকত্ত কফলদয় াে ওযদর মদঔদফন 
মম, ভূরত মযাভান-গ্রীওদদয দদর মবোদনায চনযাআ ঔৃস্টান 
ধভমগুরুকণ এ াঈৎফকিয াঈদ্ভাফন ওদযন। গ্রীও-মযাভান মৌত্তকরও 
ধদভময ানুাযীযা কডদম্বদযয মদল পদরয মদফতা Saturn এফাং 
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াঅদরায মদফতা Mithra-এয ূচা াঈরদক্ষয ফযাও াঈৎফ 
ওযত। াদকযকণ মৌত্তকরওদদযদও ধদভম কবোদনায চনয এ ভদয় 
কিভা াঈৎফ ঘারু ওদযন। তাযা ফরদত ঘান , াঅভযা মতা 
মতাভাদদয ভতাআ এওাআ ধদভময ভানুল এফাং এওাআ াঈৎফ ওকয। 
মমভন ভুকরভদদযদও তাযা ফদরন: ―াঅভযা ভুকরভ , াইায়ী 
ভুকরভ!  

ফেকদদনয াঅদযওকি চাকরয়াকত ‗ান্তা লচ‘ (Santa Claus)। 
াযা কফদশ্ব ঔৃস্টানকণ কফশ্বা  প্রঘায ওদযন মম, কিভা-যাকত্রদত 
ান্তা লচ প্রদতযও ঔৃস্টান ফাকেদত মমদয় কিভাদয মদায়া-াঈায 
মযদঔ াঅদন। কফদলত ‗বার‘ মঙদরদভদয়দদয াদয়য মভাচায 
ভদধয াঈায মযদঔ াঅদন! মুকমুক ধদয এ কভথযাকি ঔৃস্টানকণ 
মচদনশুদনাআ ফদরন। এ ুদযা ওাকনীাআ ফাদনায়াি। 

ম্মাকনত ােও , াইায়ী প্রঘাযওদও ফরুন: মম কভথযা ওথাকি 
ফযফা, ভাচ ফা যাচনীকতদত ফরদর মপৌচদাকয াযাধ  াকস্ত 
দতা, তায মঘদয় বয়ঙ্কয কভথযা াঅনাযা ধদভময নাদভ ফরদঙন!! 
াঅকন মম ―কওতাফুর মভাওাদ্দ‖ প্রঘায ওযদঙন ম গ্রদন্থ মতা 
কভথযা কনকলদ্ধ ওযা দয়দঙ। ফরা দয়দঙ: ‗মতাভযা ঘুকয ওকয না 
এফাং াঅন াঅন স্বচাতীয়দও ফঞ্চনা ওকয না ,  কভথযা ফকর 
না।‘ (মরফীয় ১৯/১১)। াঅনায াআকিদরয মল ফাআদয় ফরা দয়দঙ 
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মম, কভথযায াকস্ত ানন্ত চাান্নাভ: ‗কওন্তু জ্বরন্ত াঅগুন  কন্ধদওয 
হ্রদদয ভদধয থাওাাআ দফ বীতু , মফাইভান, খৃণায মমাকয , ঔুনী, 
মচনাওাযী, চাদুওয, ভূকতমূচাওাযী এফাং ফ কভথযাফাদীদদয মল 
দা। এিাাআ র কদ্ব্তীয় ভৃতুয। ‘ (প্রওাকত ফাওয/ওারাভ ২১/৮)। 
াঅুন না াঅভায তয ফকর! 
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২. ―কওতাফুর মভাওাদ্দ‖ ফনাভ ―তযাত-মাফূয-াআকির‖ কওতাফ 

াঅভযা মদদঔকঙ মম, কতনকি দাকফয াঈয াইায়ী প্রঘাযণায কবকত্ত: 
(১) প্রঘকরত কওতাফুর মভাওাদ্দদও ―প্রওৃত তাযাত-াআকির‖ ফদর 
দাকফ ওযা, (২) প্রঘকরত ঔৃস্টধভমদও াইা ভাীদয প্রওৃত ধভম ফদর 
দাকফ ওযা এফাং (৩) ঔৃস্টধভমদও কফশ্বধভম ফদর দাকফ ওযা। প্রথভ 
দাকফয াাযতা ানুধাফন ওযদত কনদেয কফলয়গুকর ানুধাফন ওরুন: 

২. ১. ফাাআদফদরয ―নতুন কনয়ভ‖-মও ―াআকির‖ নাভওযণ 

ফাাংরাদদদ ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ‗াআকির যীপ‘ নাদভয এওকি 
ুস্তও প্রঘায ওদযন। াআকির ব্দকিয াআাংদযকচ াআবানদচর 
(evangel)। ব্দকি প্রাঘীন গ্রীও ( euaggelion/euaggelos) 
মথদও কৃীত। এয াথম ুাংফাদ। াআাংদযকচদত এদও কদর 
(gospel)- ফরা য়। ঔৃস্টান ফাাআদফদরয কদ্ব্তীয় াাং ‗নতুন 
কনয়ভ‘ (the New Testament)-এয ভদধয মভাি ২৭কি ুস্তও 
কফদযভান। এগুকরয ভদধয ভাত্র ৪কি ুস্তওদও ঔৃস্টানকণ ‗াআকির‘ 
ফদর দাকফ ওদযদঙন। এঙাো ফাকও ২৩কি ুস্তওদও কফকত ২ াচায 
ফৎদয মওাদনা এওচন ঔৃস্টান ―াআকির‖ ফদর দাকফ ওদযন কন। 
ভুকরভদদয যর কফশ্বাদও ুকচ ওদয তাদদযদও ধভমান্তয ওযায 
চনয ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ২৭ গ্রদন্থয এ ুস্তওদও ‗াআকির যীপ‘ 
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ফদর ঘারাদেন। মচদন শুদনাআ তাাঁযা এ কভথযায াঅশ্রয় গ্রণ 
ওদযদঙন। কনদেয কফলয়গুকর রক্ষয ওরুন:  

(১) াআাংদযচী বালায় এ গ্রন্থকিয নাভ (the New Testament)। 
াঅযফী বালায় একিয নাভ (امعهد اجلديد), মায াথম নতুন কনয়ভ ফা 

নতুন কন্ধ। কফদশ্বয মওাদনা বালাদতাআ ঔৃস্টানকণ একিয নাভ ―াআকির‖ 
ফদর দাকফ ওদযন কন। শুধু যর ভুকরভদদয প্রতাযণা ওযায চনয 
ফতমভাদন মওাদনা মওাদনা ভুকরভ মদদ এ ফাআকিদও ‗াআকির‘ ফদর 
ঘারাদেন তাাঁযা। াঅগ্রী ােও এওিু ওষ্ট ওদয মম মওাদনা াআাংদযকচ 
াকবধাদন ফা াআন্টাযদনদি evangel করদঔ াঘম ওযদরাআ কফলয়কি 
চানদত াযদফন। 

(২) ২৭কি ফাআদয়য ভদধয ভাত্র ঘাযকি ফাআদও ঔৃস্টানকণ াআকির 
ফদর দাকফ ওদযদঙন। ভূর গ্রীও ফা াআাংদযকচ ফাাআদফদর এগুকরয নাভ 
কনেরূ: 

 (১) The Holy Gospel of Jesus Christ According 

to St. Matthew/ The Gospel According To St. 

Matthew: াধু ভকথয ভতানুাদয াইা ভাীদয াআকির 
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(২) The Holy Gospel of Jesus Christ According to 

St. Mark/ The Gospel According To St. Mark: াধু 
ভাদওময ভতানুাদয াইা ভাীদয াআকির 

(১) The Holy Gospel of Jesus Christ According to 

St. Luke/ The Gospel According To St. Luke: াধু 
রূদওয ভতানুাদয াইা ভাীদয াআকির 

(১) The Holy Gospel of Jesus Christ According to 

St. John/ The Gospel According To St. John: াধু 
মমাদনয ভতানুাদয াইা ভাীদয াআকির 

ােও, নাভ মথদওাআ দচাআ ফুছদত াযদঙন মম , এ ঘাযকি 
ুস্তও ভূরত াআকির নয়, কফকবন্ন ভানুদলয ভদত এগুকর াআকির ফদর 
ওকথত। াইা (াঅ) এওকি াআকির প্রঘায ওদযকঙদরন ফদর ওদরাআ 
চানত। তদফ ওাদযা ওাদঙাআ এয মওাদনা ওক কঙর না। তাাঁয 
কতদযাধাদনয ওদয়ওত ফৎয দয াদনও ভানুল ―াআকির‖ করদঔ 
প্রঘায ওদযন মম, একি াইা (াঅ) এয াআকির। এচনয এগুকরয এরূ 
নাভওযণ ওযা য়: ―াভুদওয ভতানুাদয একি াআকির‖, কেও াআকির 
মওানকি তা মওাঈ চাদনন না।  
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২. ২. ‗ভতানুাদয াআকির‘-মও ‗াইা নফীয প্রওৃত াআকির ‘ 
ফরা  

াঅভযা মদঔরাভ মম , ‗াআকির যীপ‘ নাদভয ুস্তওকি ওঔদনাাআ 
াআকির নয়। ২৭কিয ভদধয ভাত্র ঘাযকি ুস্তও ‗ভতানুাদয াআকির‘ 
ফদর দাকফ ওদযদঙন ঔৃস্টানকণ।  

এ ওর ―ভতানুাদয াআকিদরয‖ াদথ ―াইা ভাীদয াআকিদরয‖ 
ভুর াথমওয াইা (াঅ)-এয াঈয নাকমরওৃত ভূর াআকিরকি কঙর 
াঅল্লায ওারাভ। াঅয প্রঘকরত ―ভতানুাদয াআকির‖ ঘাযকিয ভদধয 
াঅল্লায মওাদনা ওারাভ ঔুাঁদচ ায়া দুষ্কয। এগুকরয ভদধয াইা 
ভাীদয ফিফয ওভ। এগুকর ভূরত তাাঁয চীফনীগ্রন্থ। এগুকরয 
ভদধয াইা ভাী কফলদয় কফকবন্ন ভানুদলয কারকল্প াংওরন ওযা 
দয়দঙ। 

কদ্ব্তীয় গুরুত্বূণম কফলয় দরা , এরূ প্রায় াধমত ‗ভতানুাদয 
াআকির‘ তৃতীয় তদওয ঔৃস্টানদদয ভদধয প্রঘকরত কঙর। এগুকরয 
ভধয মথদও াধু দরয ানুাযী কত্রত্বফাদী ঔৃস্টানকণ মওাদনারূ 
ুস্পষ্ট নদ, কবকত্ত ফা মুকি ঙাো , শুধু কনদচদদয ঙদন্দয াঈয 
কনবময ওদয এ ঘাযকিদও ফাঙাাআ ওদযন।  
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ঔৃস্টান কিতদদয মরঔা এনাাআদলাককডয়া কিিাকনওায 
biblical literature-এয ফিফয: As far as the New 

Testament is concerned, there could be no Bible 

without a church that created it; yet conversely, 

having been nurtured by the content of the writings 

themselves, the church selected the canon. ... Indeed, 

until c. AD 150, Christians could produce writings 

either anonymously or pseudonymously—i.e., using 

the name of some acknowledged important biblical 

or apostolic figure. The practice was not believed to 

be either a trick or fraud. ...  

 ‗নতুন কনয়দভয কফলয়কি দরা মকদ ঘাঘম (ধভমগুরুদদয ভিরী) 
ফাাআদফর ততকয না ওযত তাদর মওাদনা ফাাআদফরাআ থাওদতা না। 
াযকদদও করঔকনগুকরয কফলয়ফস্তুয কবকত্তদত ঘাঘমাআ ফাাআদফদরয 
ফাআগুকর ফাঙাাআ ওদযদঙ। ... প্রওৃত কফলয় দরা , ১৫০ ঔৃস্টাদব্দয 
কদদও মম মওাদনা ঔৃস্টান নাভ প্রওা না ওদয , াথফা মওাদনা 
প্রকদ্ধ ফাাআদফরীয় ফযকিত্ব ফা মীশুয কলযদদয নাদভ ফাআ করঔদত 
াযত। এরূ ওভমদও ঙরঘাতুকয ফা প্রতাযণা ফদর কণয ওযা দতা 
না! ...‘  

কও বয়ঙ্কয ওথা! ১০০/১৫০ ফৎয দয মম মওাদনা ঔৃস্টান 
মূ্পণম কভথযাবাদফ এওকি ফাআ করদঔ প্রঘায ওযদঙ , একি রূও 
করকঔত াআকির , একি কতয করকঔত াআকির... এবাদফ মীশুয 
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কলযদদয ফা াধুদদয নাদভ মম মা াযদঙ করদঔ প্রঘায ওযদঙ। 
এরূ ওভমদও াঈি ধাকভমও মরঔও ফা ভাদচয ানয মওাদনা 
ধাকভমও ঔৃস্টান মওাঈাআ ানযায় ফা া ফদর কণয ওযদঙন না! 
এগুকর ভাদচ এবাদফ াআকির নাদভ প্রকদ্ধ য়ায াঅদযা ১৫০ 
ফৎয য এরূ ধাকভমও ঔৃস্টানকণ ‗মীশুয কলযদদয নাদভ ১৫০ 
ফৎয দয াজ্ঞাত ধাকভমও ভানুলদদয মরঔা ‘ াধমত াআকির 
মথদও শুধু কফলয়ফস্তুয কদদও তাকওদয় , কফলয়ফস্তুগুকর কনদচদদয 
ঙন্দভত কওনা তা মদদঔ , ৪কি াআকির মফদঙ কনদয় ‗নতুন কনয়ভ‘-
এয ান্তবুমি ওযদরন।  

ভাাআদিাপি এনওািমায় Bible াঅকিমদওদরয ফিফয: 
The 27 books of  the New Testament are only a 

fraction of the literary production of the Christian 

communities in their first three centuries. ... As 

many as 50 Gospels were in circulation during this 

time. ‗ঔৃস্টান ম্প্রদায়গুকর প্রথভ কতন তদও মম ওর ধভমগ্রন্থ 
করদঔকঙর তায ভদধয ভাত্র ওদয়ওকি দরা নতুন কনয়দভয ২৭কি 
ফাআ। তঔন ৫০কিয ভত াআকির তাদদয ভদধয প্রঘকরত কঙর।‘ 

২. ৩. কতন াআকির ফনাভ ঘায াআকির 

াঅভযা চানরাভ মম , প্রঘকরত ―ভতানুাদয াআকির ঘাযকি ‖ ২য় 
তদওয ওকতয় ঔৃস্টাদনয যনাদভ (pseudonymously)  মরঔা 
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ফাআ। এগুকরয ভদধয তফকযদতযয মল মনাআ। এ ঘাযকিয ভদধয প্রথভ 
কতনকিদও ঔৃস্টান কিত  ধভমগুরুকণ Synoptic Gospels ফা 
―এওভতীয় াআকির ‖ ফদর াঅঔযাকয়ত ওদযন। ঘতুথম মমান ফা 
াআাঈদান্নায ভতানুাদয াআকিরকিদও ফযকতিভ ফদর কণয ওদযন। প্রথভ 
কতনকিয াদথ ঘতুথমকিয তফযীতয াঅদযা মফক। ঔৃস্টান কদফলওকণ 
প্রায় ওদরাআ এওভত মম, ভকথ, ভাওম  রূদওয ুভাঘাদযয াঈৎ 
ভূর এওকি াংকক্ষপ্ত ―াআকির‖। াকযদয় মায়া এাআ ভূর াআকিরকিদও 
ঔৃস্টান কদফলওকণ ―কওাঈ‖ (Q) ফদর াকবকত ওদযন। চাভমান 
Quelle দব্দয াথম source ফা াঈৎ। মমদতু এদত শুধু মীশুয 
ফঘন াংওরন ওযা দয়কঙর এচনয কদফলওকণ এদও Logia ফদর 
াকবকত ওদযন। (The New Encyclopedia Britannica, 15th 

Ed, V-10, Jesus Christ, p 146) ঘতুথম ―ভতানুাদয াআকিদরয‖ 
াঈৎ, কবকত্ত, মপ্রক্ষাি  গ্রণদমাকযতা কনদয় ঔৃস্টান কদফলওদদয 
ভত  কবন্নভত চানদত মম মওাদনা এনাাআদলাককডয়াদত ‗ফাাআদফর‘ 
কফলয়ও প্রফন্ধ াধযয়ন ওযদত াদযন। 

২. ৪. াইা ভাীদয াআকির মওান্ বালায় নাকমর দয়কঙর? 

াইা ভাীদয াআকির এফাং এ ওর ―ভতানুাদয াআকির‖-এয 
ভদধয ানযতভ াথমওয াইা ভাীদয াআকির কঙর ( Hebrew-

Aramaic) কব্রু-াঅযাকভও বালায়। কওন্তু প্রঘকরত ―ভতানুাদয 
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াআকির‖-গুকর গ্রীও বালায় মরঔা। াধু দরয ানুাযীযা মীশুয দয 
১০০ ফৎদযয ভদধযাআ তাাঁয াঅর কব্রু াআকির গুভ ওদয মদন। 

ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ‗ফাাংরা‘-য় ―াআকির যীপ ‖ প্রঘায ওদযন। 
াঅকন তাদও ফরুন: াঅনায াদতয াআকিরকি মতা ফাাংরায় মরঔা! 
াইা ভাী কও ফাগারী কঙদরন? তা না দর কতকন মওান্ বালায় ওথা 
ফরদতন? ঔৃস্টান প্রঘাযও স্বীওায ওযদত ফাধয দফন মম, াইা ভাী 
কব্রু-াঅযাকভও বালায় ওথা ফরদতন। াঅকন তাদও ফরুন: কব্রু 
াআকির মওাথায়? মীশুয কতদযাধাদনয য মথদও ৫০০ ফৎদযয ভদধয 
মরঔা এওকি কব্রু াআকির মকদ াঅকন মদঔাদত াদযন তদফ াঅনায 
াআকির তয ফদর মভদন মনফ।  

তাযা ফদরন, াআকির গ্রীও বালায় মরঔা দয়কঙর। ওী াঈদ্ভি ওথা! 
মীশু, তাাঁয কলযকণ এফাং কপকরকস্তদনয ভানুদলয ভাতৃবালা এফাং ধভমীয় 
বালা কঙর কব্রু। তদফ ম ভদয় গ্রীওযা কপকরকস্তন দঔর ওদযকঙর। 
াআয়াূদীকণ কফচাতীয় বালা খৃণা ওযদতন এফাং ওদযন। মীশু কও তাাঁয 
কনদচয  চনকদণয ভাতৃবালা  ধভমীয়বালা ফাদ কদদয় দঔরদাযদদয 
াকযকঘত  খৃকণত বালায় াআকির প্রঘায ওযদতন? মীশুয কলযযা কও 
তাদদয ভাতৃবালা  ধভমীয়বালা ফাদ কদদয় দঔরদাযদদয বালায় াআকির 
করঔদফন? মওাঈ মকদ ফদর যফীন্দ্র ফা নচরুর াকতয াআাংদযকচদত 
যকঘত তদফ তাদও াঅকন ওী ফরদফন?  
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ফস্তুত এ ওর মফনাভী াআকিদরয মরঔওকণ া-াআয়াূদী মযাভান 
কঙদরন। তাাঁযা কব্রু বালা চানদতন না। মীশু কব্রু বালায় াআস্রাদয়র 
ফাংদয ভানুলদদয ভদধয াআকির প্রঘায ওদযন। কতকন া-কব্রু ফা া-
াআয়াূদীদদয ওাদঙ ধভম প্রঘায ওযদত কনদলধ ওদযন। াধু র দাকফ 
ওদযন মম, মীশু তাদও য়কম্বয ফাকনদয়দঙন। কপকরকস্তদনয ঔৃস্টানকণ 
তাাঁয দাকফ প্রতযাঔযান ওদযন। তঔন কতকন দাকফ ওদযন মম , মীশু 
তাাঁদও া-াআস্রাদয়রীয়দদয চনয য়কম্বয ফাকনদয়দঙন। এবাদফ কতকন 
গ্রীওবালী ভানুলদদয ভদধয তায ফাদনায়াি ধভম প্রঘায ওযদত থাদওন। 
কতকন ফাযাংফায ফদরন, তাাঁয কনদচয াআকির ঙাো ানয মওাদনা াআকির, 
াথমাৎ মীশুয াআকির মকদ মওাঈ প্রঘায ওদয তদফ ম াকবপ্ত 
(কারাতীয় ১/৬, ৮-৯; ২-ওকযন্থীয় ১১/৪)। এবাদফ িভান্বদয় তাাঁয 
ানুাযী কত্রত্বফাদী ঔৃস্টানকণ ( Pauline Christaians) প্রাধানয 
রাব ওদয এফাং এওত্বফাদী কব্রু ঔৃস্টানকণ ( Judeo 

Christaians) মওাণোা দয় দেন। এ মমাদয় াধু দরয 
ানুাযী গ্রীও-বালী ঔৃস্টানকণ মীশু ঔৃদস্টয ১০০/১৫০ ফৎয দয 
‗কফত্র াধুদদয নাদভ‘ কনদচদদয ভনকো াআকির করঔদত থাদওন। 
তাাঁযা ভাদচ াইা ভাীদয নাদভ প্রঘকরত তয , কভথযা  কনদচয 
ভনকো ওথা করদঔ ―াভুদওয মরঔা াআকির‖ নাদভ প্রঘায ওদযন।  

২. ৫. কফত্র াঅত্মায যঘনা 
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ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ দাকফ ওদযন , কফত্র াঅত্মা ফা াও রুদয 
তত্ত্বাফধাদন ―াআকির‖ মরঔা য়। একি কবকত্তীন দাকফ ঙাো কওঙুাআ 
নয়। নতুন কনয়দভ মীশু ঔৃদস্টয কলযদদয দত্র াঅভযা মদকঔ মম , 
তাযা কফত্র াঅত্মায ভাধযদভ কওঙু চানদত াযদর তা াঈদল্লঔ 
ওযদতন। কওন্তু াআকির যীপগুকরয মওাথা মরঔা মনাআ মম , এগুকর 
কফত্র াঅত্মায ভাধযদভ মরঔা। ফযাং রূও তায াআকিদরয শুরুদত ঔুফ 
স্পষ্ট ওদয করদঔদঙন মম, াদনদওাআ কফশ্বাদয কবকত্তদত াদনও াআকির 
করদঔদঙন এফাং কতকন মানা ওথায াঈয কবকত্ত ওদয কেও 
ওথাগুকর মরঔায মঘষ্টা ওদযদঙন। (রূও ১/১-৪)।  

দফমাকয াআকিরগুকরয ভদধয এত তফযীতয যদয়দঙ মম, াও রূ 
মতা দূদযয ওথা মওাদনা নাাও ভানুল এরূ যস্পয কফদযাধী ওথা 
করঔদত াদয না। ােও মকদ প্রঘকরত ঘাযকি ‗ভতানুাদয াআকির‘ 
তুরনা ওদয াধযয়ন ওদযন তাদর মদঔদফন মম , ঘাযকি াআকিদরাআ 
মীশু ঔৃদস্টয চীফদনয এওাআ খিনা াঅদরাঘনা ওযা দয়দঙ এফাং প্রায় 
প্রকতকি খিনা ঘায াআকিদর যস্পয কফদযাধী  াাংখকলমওবাদফ াঈদল্লঔ 
ওযা দয়দঙ।  

২. ৬. কওতাফুর মভাওাদ্দ  াআকিদরয কফওৃকতয ভচায ভচায 
প্রভাণ 
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এওকি ডওুদভন্ট ফা দকরদরয ভদধয মকদ ুস্পষ্ট স্বকফদযাধী ফা 
ফমচনকফকদত দতযয কফযীত কওঙু তথয থাদও, তদফ ানয মওাদনা 
কফঘায ঙাোাআ কফঘাযও তাদও চার ফদর কণয ওদযন। কওতাফুর 
মভাওাদ্দ-এয ভদধয কফদযভান এরূ কওঙু তথয মদঔুন: 

২. ৬. ১. নফীয কওতাদফ তাাঁযাআ ভৃতুয  ওফদযয কল্প 

াঅভযা চাকন মম, তাযাত ভূা (াঅ)-এয াঈয াফতীণম। াথঘ 
প্রঘকরত তাযাদতয কদ্ব্তীয় কফফযদণয ৩৪ াধযাদয় ভূা (াঅ)-এয 
ভৃতুয, দাপন, ওফয. তায াঈম্মাদতয কত্র কদন মাও ারন এফাং 
মুদকয াঅফতমদনয ভূায ওফযকি াকযদয় মায়ায ফণমনা যদয়দঙ। াঅয 
াআকিদরয কফলয় মতা াঅদযা াদূ্ভত। াঅভযা চাকন মম , ভান াঅল্লা 
াইা (াঅ)-এয াঈয াআকির নাকমর ওদযন। াইা ভাী চীফদ্দায় 
াআকির প্রঘায ওদযদঙন (ভকথ ৪/২৩ , ৯/৩৫, ১১/১৫; ভাওম ১/১৪, 
১৫, ৮/৩৫; ভাওম ১০/২৯; রূও ৯/৬)। কওন্তু প্রঘকরত াআকিরগুকরয 
ফগুকরদতাআ াইা ভাীদয ভৃতুয, ওফয, ওফয মথদও মফয য়া... 
াআতযাকদ কফফযণ কফদযভান। ােও কও ভদন ওদযন , াঅল্লা ভূায 
(াঅ) কওতাদফ তায ভৃতুয  তৎযফতমী খিনাফকর এফাং াইায (াঅ) 
কওতাদফ তায ভৃতুয  তৎযফতমী খিনাফকরয কফফযণ নাকমর 
ওদযকঙদরন?  
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২. ৬. ২. ওায াজ্ঞতায় এ কফভ্রাি? কফত্র াঅত্মায না মফনাকভ 
মরঔদওয? 

(ও) ৩, ৫  ১০-এয কফভ্রাি 

ফনী াআস্রাদয়দরয ভূর কতা াআযাদয়র (াআয়াওুফ াঅ)-এয ১২ 
ুদত্রয এওুত্র কফনযাভীন (কফন্াআয়াভীন)। তাাঁয ুত্রকদণয কফলদয় 
াাংখকলমও ফণমনা রক্ষয ওরুন:  

১-ফাংাফকর  ৭/৬: ‗কফনযাভীদনয ন্তান- মফরা, মফঔয  কমদীদয়র, 
কতন চন।‘  

ক্ষান্তদয ১-ফাংাফকর ৮/১: ‗কফনযাভীদনয মচযি ুত্র মফরা , কদ্ব্তীয় 
াদস্বর, তৃতীয় াম , ঘতুথম মনাা  ঞ্চভ 
যাপা।‘  

কওন্তু াঅকদুস্তও ৪৬/২১: ‗কফনযাভীদনয ুত্র মফরা , মফঔয, াদস্বর, 
মকযা, নাভন, এী, মযা, ভুপ্পীভ, হুপ্পীভ  
াদম।‘ 

কফনযাকভদনয ন্তান াংঔযা প্রথভ ফিদফয কতনচন এফাং কদ্ব্তীয় 
ফিদফয াাঁঘচন। তাদদয নাদভয ফণমনা যস্পয কফদযাধী , শুধু 
মফরায নাভকি াঈবয় মলাদও াঈদল্লঔ ওযা দয়দঙ , ফাকওদদয নাভ 
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মূ্পণম কবন্ন। াঅয তৃতীয় মলাদও কফনযাভীদনয ন্তান াংঔযা 
দচন। নাভগুকর াঅরাদা। তৃতীয় মলাদওয নাভগুকরয াদথ 
প্রথভ মলাদওয াদথ দুচদনয নাদভয এফাং কদ্ব্তীয় মলাদওয দুচদনয 
নাদভয কভর াঅদঙ। াঅয কতনকি মলাদওয কভর াঅদঙ এওভাত্র 
‗মফরা‘ নাভকি াঈদল্লদঔয মক্ষদত্র।  

(ঔ) ভাত্র কতন রদক্ষয মযদপয! 

দায়ূদদয কনদদমদ তাাঁয মনাকত মমায়াফ মরাওাংঔযা কণনা 
ওদযন। এ কফলদয় ভূদয়দরয কদ্ব্তীয় ুস্তদওয ২৪ াধযাদয়য ৯ভ 
মলাওকি কনেরূ: ‗দয মমায়াফ ককণত মরাদওদদয াংঔযা যাচায 
ওাদঙ কদদরন; াআস্রাদয়দর ঔড়্গ-ধাযী াঅি রক্ষ ফরফান মরাও কঙর ; 
াঅয কমূদায াাঁঘ রক্ষ মরাও কঙর।‘  

ায কদদও ফাংাফকর প্রথভ ঔদেয ২১ াধযাদয়য ৫ভ মলাও 
কনেরূ: ‗াঅয মমায়াফ ককণত মরাওদদয াংঔযা দায়ূদদয ওাদঙ 
কদদরন। ভস্ত াআস্রাদয়দরয একায রক্ষ ঔড়্গধাযী মরাও ,  কমূদায 
ঘাকয রক্ষ ত্তয স্র ঔড়্গধাযী মরাও কঙর।‘ 

প্রথভ ফণমনায় াআস্রাদয়দরয মমাদ্ধাাংঔযা ৮ রক্ষ এফাং কমূদায ৫ 
রক্ষ। াঅয কদ্ব্তীয় ফণমনাভদত ১১ রক্ষ  ৪ রক্ষ ৭০ াচায। াঈবয় 
ফণমনায ভদধয তফযীদতযয কযভাণ মদঔুন! াআস্রাদয়দরয চনাংঔযা 
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ফণমনায় ভাত্র ৩ রদক্ষয ওভদফক এফাং কমূদায চনাংঔযায ফণমনায় 
কত্র াচাদযয ওভদফক। কফত্র াঅত্মায ওাযাকচ?! 

(ক) বুরকি ওায? মীশুয? কফত্র াঅত্মায? না মফনাকভ মরঔদওয? 

ভাওম করদঔদঙন ২/২৫-২৬: ‗কতকন (মীশু) তাাকদকদও (াআয়াূদী 
পযীীকণদও) ওকদরন, দায়ূদ  তাাঁায ঙ্গীযা ঔাদদযয াবাদফ 
কু্ষকধত াআদর কতকন মাা ওকযয়াকঙদরন , তাা কও মতাভযা ওঔদনা 
াে ওয নাাআ? কতকন ত াকফয়াথয ভামাচদওয ভদয় াইশ্বদযয কৃদ 
প্রদফ ওকযয়া, মম দমন-রুিী মাচওফকম ফযকতদযদও াঅয ওাায 
মবাচন ওযা কফদধয় নয় , তাাাআ মবাচন ওকযয়াকঙদরন , এফাং 
কঙ্গকণদও কদয়াকঙদরন।‘  

১ ভূদয়র ২১  ২২ াধযায় মথদও প্রভাকণত মম , এ ওথাকি 
বুর। ওাযণ ―দমন-রুিী‖ মবাচন ওযায ভয় দায়ূদ ―এওা‖ কঙদরন, 
তাাঁয াদথ ানয মওাঈ কঙর না। ওাদচাআ ― তাাঁায ঙ্গীযা ‖ এফাং 
―কঙ্গকণদও কদয়াকঙদরন‖ দুকি ওথাাআ বুর। এঙাো এ খিনায াদথ 
াংকলষ্ট ভামাচদওয নাভ কঙর ―াীদভরও‖। ―াকফয়াথয‖ এ ভদয় 
মাচও কঙদরন না। াথমাৎ মীশু াথফা কফত্র াঅত্মা কওতাফুর 
মভাওাদ্দ চানদতন না! 
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ানযত্র াইা ভাী ফদরদঙন: ‗াঅয স্বদকম মও াঈদে নাাআ ; 
মওফর কমকন স্বকম াআদত নাকভয়াদঙন , মাআ ভনুলযুত্র , কমকন স্বদকম 
থাদওন।‘ (মমান ৩/১৩) তাযাদতয বাদলয এ ওথাকি বুর। 
ওাযণ দনাও ( Enoch: াআদযী) এফাং একরয় ( Eli'jah: াঅর-
াআয়াা‖) াঈবদয় স্বদকম কভন ওদযদঙন (াঅকদুস্তও ৫/২৩-২৪ ; ২ 
যাচাফকর ২/১-১১।) াথমাৎ মীশু ফা াআকির মরঔও কফত্র(!) াঅত্মা 
―াঅল্লায ওারাভ‖ ম্পদওম এদওফাদযাআ াজ্ঞ কঙদরন। 

মীশুয কতাভাতা তাাঁদও কনদয় কভয মথদও কপকরকস্তদন কপদয 
নাযৎ নাভও দয ফফা ওযদত থাদওন। এ কফলদয় ভকথ ফদরন: 
‗এফাং নাযৎ নাভও নকদয ককয়া ফকত ওকযদরন ; মমন 
বাফফাকদকদণয দ্ব্াযা ওকথত এাআ ফঘন ূণম য় মম , কতকন নযতীয় 
ফকরয়া াঅঔযাত াআদফন।‘ (ভকথ ২/২৩) াআকিদরয এ ওথাকি াতয; 
মওাদনা বাফফাদীয মওাদনা ুস্তদওাআ এ ওথা মনাআ। কওন্তু কফত্র 
াঅত্মা তা চানদতন না! 

াইষ্ককযদয়াতীয় কমূদা  ৩০ মযৌযভুদ্রায কফকনভদয় মীশুদও 
াআয়াূদীদদয ওাদঙ ধকযদয় মদন। এ প্রদঙ্গ ভকথ ফদরন ২৭/৯: 
‗তঔন কমযকভয় বাফফাদী দ্ব্াযা ওকথত এাআ ফঘন ূণম াআর , ―াঅয 
তাাযা মাআ কত্র মযৌযভুদ্রা রাআর। ‘ ওথাকি াতয। এ ফাওযকি 
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ফা এ াদথম মওাদনা ফাওয কমযকভয় বাফফাদীয ুস্ত মওয মওাথা 
মনাআ। 

মীশুয ফাংাফকর-দত্র রূও করদঔদঙন (৩/২৭): ‗াআকন মমাানায 
ুত্র, াআকন যীলায ুত্র , াআকন রুফফাকফদরয ুত্র , াআকন ল্টীদয়দরয 
ুত্র াআকন মনকযয ুত্র‘।  

ুযাতন কনয়ভ মথদও প্রভাকণত মম এঔাদন কতনকি াতয তথয 
যদয়দঙ: প্রথভত: ‗যীলা রুফফাকফদরয ুত্র ‘ ওথাকি াতয। ভকথ 
করদঔদঙন (১/১২-১৩) ‗রুফফাকফদরয ুত্র াফীূদ।‘ রূও  ভকথ 
দুচদনয ওথাাআ াতয। ওাযণ ১ ফাংাফকর ৩/১৯-এ যদয়দঙ মম , 
রুফফাকফদরয ৫কি ুত্র কঙর , তাদদয ভদধয (যীলা) ফা (াফীূদ) 
নাদভ মওাদনা ুত্র কঙর না। কদ্ব্তীয়ত: রুফফাকফর ল্টীদয়দরয ুত্র 
কঙমরন না। কতকন কঙদরন দাদয়য ুত্র। যাাঁ , কতকন ল্টীদয়দরয 
বাকতচা কঙদরন। ( ১ ফাংাফকর ৩/১৭-১৮) তৃতীয়ত: ল্টীদয়দরয 
কতায নাভ মনকয কঙর না। তায কতায নাভ কঙর কমওকনয় 
(কমদায়াঔীন)। (১ ফাংাফকর ৩/১৭  ভকথ ১/১২) 

(খ) মীশুয কতায দুচন কতা!  

াঅভযা মদদঔকঙ মম , প্রঘকরত াআকির াঅল্লায ওারাভ নয়। এয 
ভদধয াঅল্লায মওাদনা ফাণী ঔুাঁদচ ায়া দুষ্কয। এয ভূর কফলয় মীশু 
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ঔৃস্ট। াথঘ মীশু ঔৃদস্টয কযঘদয় বয়ঙ্কয তফযীতয! এও ফযকিয 
দুচন কতা!! 

ভকথ এফাং রূও াঈবদয় মীশুয ফাং তাকরওা প্রদান ওদযদঙন 
(ভকথ: ১/১-১৬  রূও: ৩/২৩-৩৮)। মকদ মওাঈ াঈবয় তাকরওায 
তুরনা ওদযন তাদর াঈবদয়য ভদধয াদনও তফযীতয  
স্বকফদযাকধতা মদঔদত াদফন, মমগুকরয ভদধয যদয়দঙ: 

1. মীশুয দাদায নাভ: ভকথ ফদরন: মাদওাফ কওন্তু রূও ফদরন: 
একর। দু কতায এওুত্র! 

2. ভকথ মথদও চানা মায় মম , মীশু দায়ূদদয ুত্র দরাভদনয 
ফাংধয। রূও মথদও চানা মায় মম , মীশু দায়ূদদয ুত্র নাথন-এয 
ফাংধয। 

3. ভকথয বাদলয দায়ূদ মথদও ফযকফরদনয কনফমান মমন্ত মীশুয 
ূফমুরুলকণ ওদরাআ ুপ্রকদ্ধ যাচা কঙদরন। রূদওয ফণমনায় দায়ূদ 
 নাথন ফাদদ মীশুয ুফমুরুলকদণয ভদধয মওাঈাআ যাচা ফা মওাদনা 
প্রকদ্ধ ফযকি কঙদরন না। 

4. ভকথয কফফযণ ানুমায়ী দায়ূদ মথদও মীশু মমন্ত াঈবদয়য 
ভাদছ ২৬ প্রচন্ম। াঅয রূদওয ফণমনা ানুমায়ী াঈবদয়য ভাদছ ৪১ 
প্রচন্ম।  

5. ভকথ ফদরন (১/১৭): ‗এবাদফ াআিাকভ মথদও দাাঈদ মমন্ত 
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মঘৌদ্দ ুরুল; দাাঈদ মথদও ফযাকফরদন ফন্দী ওদয কনদয় মাফায ভয় 
মমন্ত মঘৌদ্দ ুরুল ; ফযাকফরদন ফন্দী ফায য মথদও ভীহ্ মমন্ত 
মঘৌদ্দ ুরুল।‘ 

এঔাদন দুকি ুকনকিত  প্রভাকণত াতয তথয কফদযভান:  

প্রথভত, এঔাদন ফরা দরা: মীশুয ফাংতাকরওা কতন াাংদ 
কফবি, প্রদতযও াাংদ ১৪ ুরুল , তাদর মভাি ৪২ ুরুল। এ 
ওথাকি ুস্পষ্ট বুর। ভকথয ১/১-১৭-য ফাং তাকরওায় মীশু মথদও 
াঅফযাাভ মমন্ত ৪২ ুরুল নয়, ফযাং ৪১ ুরুদলয াঈদল্লঔ যদয়দঙ। 
মম মওাদনা ােও কণনা ওযদরাআ তা চানদত াযদফন। 

কদ্ব্তীয়ত, ভকথয ফিফয: ‗দাাঈদ মথদও ফযাকফরদন ফন্দী ওদয 
কনদয় মাফায ভয় মমন্ত মঘৌদ্দ ুরুল ‘- ভাযাত্মও বুর। ১ 
ফাংাফকরয ১ভ াধযায় মথদও স্পষ্ট চানা মায় মম , এ মমাদয় ১৮ 
ুরুল কঙর, ১৪ ুরুল নয়। াঅদযা রক্ষণীয় মম , ফাংাফকর  ভকথ- 
ফাাআদফদরয দু স্থাদনাআ স্পষ্ট াঈদল্লঔ ওযা দয়দঙ মম , ূফমফতমী ফযকি 
যফতমী ফযকিয চনও। ভকথ তাকরওায কফকবন্ন স্থান মথদও ঘায 
ুরুল মপদর মদয়া দত্ত্ব করদঔদঙন মম , ূফমফতী ফযকি দযয 
ফযকিয যাকয চনও। কতকন এদত ক্ষান্ত ন কন। াঈযন্তু 
এদদয ভাদছ মম াঅয মওাঈ কঙর না কনকিত ওযদত এ মমাদয় 
ফমদভাি ১৪ ুরুল কঙর ফদর াঈদল্লঔ ওদযদঙন।  
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এচনয প্রকদ্ধ কিকি ওাকডমনার চন মনযী কনাঈভযান (১৮০১-
১৮৯০) াঅপদা ওদয ফদরন , ‗ঔৃস্টধদভম এওথা কফশ্বা ওযা 
চরুযী মম , কতদন এও য় ফা কতন  এও এওাআ াংঔযা। কওন্তু 
এঔন এওথা কফশ্বা ওযা চরুযী দয় মকর মম , ১৪ এফাং ১৮ 
এওাআ াংঔযা ; ওাযণ কফত্র গ্রদন্থ মওাদনা বুর থাওায ম্ভাফনা 
মনাআ!‘  

াঅভযা তায াদথ ুয কভকরদয় ফরদত াকয , ৪১  ৪২ এওাআ 
াংঔযা!  

২. ৬. ৩. ভান াঅল্লা ম্পদওম াকফত্র ওথাফাতমা 

―কওতাফুর মভাওাদ্দ‖-এ াঅল্লা  তাাঁয কপ্রয় নফীকদণয কফলদয় 
াদনও খৃণয ওথা কফদযভান। ফাাআদফদরয বাদলয স্রষ্টা াদনও কওঙুাআ 
মদঔদত ফা শুনদত াদযন না। মওাঈ কাদঙয াঅোদর মকদর তাদও 
মদঔদত ান না; ফযাং তাদও মডদও প্রশ্ন ওযদত ফাধয ন মম , তুকভ 
মওাথায়? (াঅকদুস্তও ৩/৯)। দূদযয ভানুলদদয াফস্থা মদঔদত তাদও 
কনদঘ মনদভ াঅদত য় (াঅকদুস্তও ১১/৫)। ৃকথফীয ভানুলদদয 
কঘৎওায তাাঁয ওাদন মৌঁঙাদর তাদদয ওভম কতকন মদঔদত ান না 
(াঅকদুস্তও ১৮/২০-২১)। স্রষ্টা না ফুদছ ওাচ ওদযন এফাং দয 
ানুদাঘনা ওদযন। ভানুল ৃকষ্ট ওযায য মঔন ভানুদলযা া 
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ওযদত থাদও তঔন কতকন ভানুল ৃকষ্ট ওদয বুর ওদযদঙন মবদফ 
াঅপদা ওদযন এফাং ভদনয ফযথযায় ওষ্ট মদত থাদওন। 
(াঅকদুস্তও ৬/৬-৭)। কতকনাআ তারূত ফা মৌরদও াআয়াূদীদদয যাচা 
ফানান এফাং তাদও ―ভাী‖ কদদফ াকবকলি ওদযন। যাচা দয় এ 
―ভাী‖ মম ানযায় ওযদফ তা কতকন  ফুছদত াদযন কন! যাচা 
য়ায দয তারূত ানযায় ওযদর মঔাদা ানুদাঘনায় মবদঙ্গ 
দেন! (১ ভূদয়র ১৫/১১, ৩৫) 

কওতাফুর মভাওাদ্দদয বাদলয াঅল্লা কফনা াযাদধ াকস্ত মদন! 
কতকন ভানুদলয াদয াযাদধ কনযযাধ শু-াঔীদও ধ্বাং 
ওদযন (াঅকদুস্তও ৬/৬-৭)। কতকন াআয়াূদীদদযদও কতন কনদদম 
মদন, াআয়াূদীদদয মঘদয় ফে ৭ কি চাকতয ওর নাযী , ুরুল, 
কশু, কওদায রক্ষরক্ষ ভানুলদও কনদময়বাদফ কণতযা ওযদত 
(কদ্ব্তীয় কফফযণ ৭/২-১৬)। ানুরূবাদফ ভযীয়দদয কণতযা 
ওযদত, কফদলবাদফ ―কশুদদযদও াঅঙোাআয়া ঔি ঔি‖ ওযদত এফাং 
―কবমফতী স্ত্রীদরাওদদয াঈদয কফদীণম ‖ ওযদত কনদদম প্রদান ওদযন 
(মাদয় ১৩/১৬)।  

ফাাআদফদরয ফণমনায় মদঔা মায় মম , স্রষ্টা াযাধীয াযাদধয 
চনয কনযযাধদও াকস্ত মদন। কতায াযাদধয ওাযদণ ৪ ুরুল 
মমন্ত ফাংধযকণ াকস্ত াদফ ফদর কফধান কদদয়দঙন। (মাত্রাুস্তও 
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৩৪/৭) এভনকও ৯/১০ ুরুল াঅদকয ূফমুরুদলয াযাদধয 
ওাযদণ ৪০০ ফৎয দযয াঈত্তযুরুলদদয প্রকতকি ভানুলদও এফাং 
ওর ম্পদদও কনদময়বাদফ ধ্বাং ওযদত কনদদম মদন। এভনকও 
‗স্ত্রী  ুরুল , ফারও-ফাকরওা  স্তনযায়ী কশু , করু  মভল , াঈে 
 কদমব ওরদওাআ ফধ ‘ ওযদত কনদদম মদন।  (১ ভূদয়র 
১৫/১-৩)  

ানয কদল্প নূ (াঅ) ভদান ওদয ভাতার দয় াঈরঙ্গ ন (নাাউমু 
কফল্লা)। তাাঁয মঙাি মঙদর াভ োৎ কতাদও াঈরঙ্গ াফস্থায় মদদঔ 
মপদরন। ভাতরাকভ ওািায য কফলয়কি মচদন নূ (াঅ) িুদ্ধ দয় 
াদভয মঙদর ওনানদও াকবা মদন এফাং াইশ্বয ম াকবা 
ফাস্তফায়ন ওদযন!!!! (াঅকদুস্তও ৯/১৮-২৫) 

ভাতার দয় াঈরঙ্গ য়ায় নূদয মওাদনা াযাধ দরা না 
কওন্তু াতওমবাদফ তা মদদঔ মপরায় াদভয াযাধ দরা! বয়ঙ্কয 
কফলয় দরা াযাধ ওযদরা াভ কওন্তু াকবা  াকস্ত মর 
াদভয এও মঙদর ওনান!! াযাধী াদভয ঘাযকি ুত্র কঙর: ওূ , 
কভয, ূি  ওনান। (াঅকদুস্তও ১০/৬) তাদদয ভধয মথদও 
াকস্তয চনয শুধু ওনানদও মফদঙ মনয়ায ওাযণকিাআ ফা ওী? 



 

35 

ানুরূ াঅদযওকি াঈদ্ভি কল্প! াআাও নফীয দুাআ মঙদর: ফে 
মঙদর এদমৌ  মঙাদি মঙদর াআয়াওুফ। াআাও তায ফে মঙদর 
এদমৌদও বারফাদতন। ফৃদ্ধ ফয়দ াআাও ান্ধ দয় মান। কতকন 
াঅল্লায কফধান ভত ফে মঙদর এদমৌদও াঅীফমাদ ওদয 
‗কদ্দীনীন‘ ওযদত ঘান। কওন্তু াআয়াওূফ প্রতাযণা ওদয এদমৌ-এয 
মফ ধদয কতায ওাদঙ এদ াঅীফমাদ প্রাথমনা ওযদর াআাও না 
ফুদছ এদমৌ ভদন ওদয তাদও াঅীফমাদ ওদযন। (াঅকদুস্তও ২৭ 
াধযায়) ভচায ওথা , াআাও ান্ধ য়ায ওাযদণ এদমৌ মবদফ 
াআয়াওুফদও াঅীফমাদ ওযদরন এফাং াইশ্বয াদন্ধয ভতাআ তা ওফুর 
ওদয কনদরন! প্রতাযওদও াকস্ত মদয়া মতা দূদযয ওথা , াইশ্বয 
মখালণা কদদরন , মওাদনা াযাধ ঙাোাআ কতকন এদমৌদও খৃণা 
ওযদরন, াকস্ত কদদরন এফাং াযাধী প্রতাযও াআয়াওূফদও মপ্রভ 
ওযদরন (ভারাকঔ ১ভ াধযায়: ২-৩) 

াঅদযওকি কদল্প াঅল্লা াযা যাত ধদয াআয়াওুদফয (াঅ) াদথ 
মযকরাং ফা ভল্লমুদ্ধ ওদযন!! মল যাদত াআয়াওুফ তাদও মঙদে 
মদন!! এচনয াআয়াওূদফয নাভ দরা ‗াআস্রাদয়র‘ াথমাৎ াঅল্লায 
াদথ ভল্লমুদ্ধওাযী!!! (াঅকদুস্তও ৩২/২৪-৩০) 

২. ৬. ৪. নফীকণ , াইশ্বদযয ুত্র  ভাী-এয ফযকবঘায-ধলমণ 
 তযা! 
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কওতাফুর মভাওাদ্দদয ফণমনায় নফী-যাূরকণ  তাদদয ন্তানকণ 
কঙদরন ফযকবঘাযী  ধলমও ( াঅকদুস্তও: ১৯: ৩৩-৩৮ , ৩৫: ২২ ; 
৩৮: ১৫-১৮ , ২৭-৩০..), ভদয (াঅকদুস্তও ৯/২০ ),  কভথযাফাদী 
(মাত্রাুস্তও ৩/১৭-১৮, ৫/৩, ১১/২, ১২/৩৫; ১ ভূদয়র ১৬/১-
৪), তাাঁযা ভানুদলয ভর  মকাকফিা বক্ষণ ওযদতন (কমকদষ্কর ৪/৪-
১৫), াঈরঙ্গ দয় ঘরাদপযা ওযদতন ( কমাাআয় ২০/২-৪ ), ভদান 
ওদয াঈরঙ্গ দতন ( াঅকদুস্তও ৯/২০ ), ভূকতমূচা ওযদতন 
(মাত্রাুস্তও ৩২ : ১-৩৫; ১ যাচাফকর ১১ : ১-১৩)... .... াআতযাকদ।  

মম াদয ওথা কঘন্তা ওযদর কা কাঈদয াঈদে এফাং মম া 
ওযদত াী যাকচ য় না ম া নফীকণ  তাদদয ন্তানকণ 
ওযদতন ফদর ফাাআদফদর ফরা দয়দঙ। মমভন কনদচয ওনযাদদয াদথ 
ফযকবঘায ওযা (াঅকদুস্তও ১৯/৩৩-৩৮), কতায স্ত্রীদও ধলমণ ওযা 
(াঅকদুস্তও ৩৫/২২ ), কনদচয মফানদও ধলমণ ওযা ( ২ ভূদয়র 
১৩/১১-১৪), ওর ভানুদলয াভদন কনদচয কতায স্ত্রীকণদও 
কণধলমণ ওযা (২ ভুদয়র ১৬/২২), কনদচয ুত্রফধুয াদথ ফযকবঘায 
ওযা (াঅকদুস্তও ৩৮/১৫-১৮, ২৭-৩০) াআতযাকদ।  

এত াাঘাদযয দয াইশ্বয তাদদয াকস্তয ফযফস্থা ওদযন কন। 
ফাাআদফদরয ফণমনা ানুাদয চাযচ ন্তানদদয প্রকত াইশ্বদযয ভায়া 
ভদন য় এওিু মফকাআ। াইশ্বদযয ুত্র  ভাী ―দায়ূদ‖ এফাং 
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াইশ্বদযয ুত্র  ভাী াইা: দুচনাআ চাযচ ন্তাদনয ফাংধয। 
(কদ্ব্তীয় কফফযণ: ২: ১৭-১৯ এফাং ২০: ১৩-১৬, ভকথ: ১: ১-৩)। 

াআয়াূদী-ঔৃস্টানদদয প্রাণুরুল দাাঈদ (াঅ)। দাাঈদদয ফাংধয 
য়া মীশুঔৃদস্টয মশ্রি মকৌযফ। ফাাআদফদরয বাদলয দায়ূদ াইশ্বদযয 
প্রথভুত্র, যচাত ুত্র  াইশ্বদযয ভাী ফা ঔৃস্ট। ‗দাপ্রবু 
াঅভাদও ওকদরন , তুকভ াঅভায ুত্র , াদয াঅকভ মতাভাদও চন্ম 
কদয়াকঙ‘ (মাফুয ২/৭) ‗াঅভায দা দায়ূদদওাআ াাআয়াকঙ , াঅভায 
কফত্র ততদর তাাদও াকবকলি ওকযয়াকঙ ( with my holy oil 

have I anointed him)।...ম াঅভাদও ডাকওয়া ফকরদফ , তুকভ 
াঅভায কতা, াঅভায াইশ্বয। াঅফায াঅকভ তাাদও প্রথভচাত (my 

firstborn) ওকযফ ..।‘ (মাফূয  ৮৯/২০-২৭) 

এ দায়ূদ (াঅ)-মও ফাাআদফদর ফযকবঘাযী  ধলমও ফদর কঘকত্রত 
ওযা দয়দঙ। াঈকযয়া নাদভ দাাঈদদয এও প্রকতদফী কঙদরন। কতকন 
মুদদ্ধয ভয়দাদন মুদ্ধযত কঙদরন। দায়ূদ াঈকযয়ায স্ত্রীদও এও নচয 
মদদঔ ভুগ্ধ দয় তাদও ধলমণ ওদযন। ভকরা এ ধলমদণ কবমফতী দয় 
মান। দায়ূদ মনাকতদও কঘকে করদঔ মওৌদর াঈকযয়াদও তযা ওযান 
এফাং াঈি ভকরাদও কফফা ওদযন। (২ ভূদয়র: ১১/১৪: ১৭) 
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ধলমণ  তযা এওদত্র! এওচন ভাাী এভন ওযদফন না। 
এওচন াী ফয়স্ক ভানুল , মায াধমতাকধও স্ত্রী কফদযভান , কতকন 
এওচন ভকরাদও এওনচয মদদঔাআ তাদও ধলমণ ওযদত ফযস্ত দফন 
এফাং তাাঁয স্বাভীদও তযা ওযদফন?  

তাযাদত কফধান ফযকবঘাযীদও প্রস্তয কনদক্ষ ওদয তযা ওযদত 
দফ। কওন্তু তাযাদতয াইশ্বয াযাধীয মঘাযা মদদঔ কফঘায ওদযন 
ফদর ভদন য়। ম্ভফত দায়ূদ মমদতু াইশ্বদযয ুত্র  ভাী , 
মদতু াইশ্বয দাাঈদদয াযাদধয চনয াকস্ত কদদরন দায়ূদদয তফধ 
স্ত্রীদদযদও। কতকন দায়ূদদও ফদরন, তুকভ মমদতু ফযকবঘায  তযায় 
করপ্ত দর , মদতু মতাভায াভদন মতাভায স্ত্রীদদয কণধলমদণয 
ফযফস্থা ওযফ। ওী াদু্ভত কফঘায ফযফস্থা!! এওকি াদয াকস্ত 
কদদফ াঅদযওকি াদয ফযফস্থা  ধলমদওয াকস্ত কদদফ 
কনযযাধদও ধলমদণয ফযফস্থা ওযা!! (২ ভূদয়র ১২: ১১-১২)। 
াআকিদরয ফণমনা ানুাদয াইা ভাী বয়ঙ্কয ফ া  
াদাবন ওদভম করপ্ত দতন। াঅভযা ‗নফীকদণয া  াীয 
াপা―াঅত‘ প্রদঙ্গ তা াঅদরাঘনা ওযফ। 

এরূ াককণত স্বকফদযাধী এফাং াকফত্র ফিফয দন্দাতীতবাদফ 
প্রভাণ ওদয মম, কওতাফুর মভাওাদ্দ ুদযািাাআ চার াথফা এয ভদধয 
াদনও চাকরয়াকত কফদযভান। ওুযাঅন কদ্ব্তীয় কফলয়কিাআ কনকিত 
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ওদয। ওুযাঅন ফদর মম , াআয়াূদী-ঔৃস্টানকণ কতনবাদফ তাযাত-
াআকির নষ্ট ওদয: (ও) বুদর মায়া (ঔ) কফওৃত ওযা (ভাকয়দা: ১৩ , 
১৪  ৪১),  (ক) চার ওথা  ফাআ াংদমাচন ওযা (ফাওাযা ৭৯ 
াঅর-াআভযান ৭৮)। এ ওর কফওৃকত  চাকরয়াকতয াাাক 
এগুকরয ভদধয কওঙু কওঙু বাদরাওথা কফদযভান। তদফ তয-কভথযা 
মাঘাাআদয়য মওাদনা থ মনাআ। এচনয াঅল্লা ওুযাঅনদও মাঘাাআদয়য 
ভানদি ওদযদঙন এফাং এগুকরয ভূর কক্ষা ওুযাঅদনয ভদধয াঈদৃ্ধত 
 াংযকক্ষত ওদযদঙন। (ূযা ৫-ভাকয়দা: ৪৮)। াঅয কত ২০০ 
ফৎয মাফৎ াআাঈদযা-াঅদভকযওায াআয়াূদী-ঔৃস্টান কদফলওকণ এ 
ওথাযাআ তযতা প্রভাণ ওদযদঙন। 

২. ৭. কফওৃকতয ধাযাফাকওতা 

কফওৃকত  চাকরয়াকতয ধাযা ওুযাঅন নাকমদরয দয াফযাত 
াঅদঙ। াঅকন ফাাংরা বালায় প্রওাকত কফকত ২০০ ফৎদযয 
ফাাআদফরগুকর এওদত্র াধযয়ন ওযদরাআ মদঔদফন মম , প্রদতযও 
াংস্কযদণাআ াদনও কযফতমন। বালায কযফতমন নয় , ফযাং তদথযয 
কযফতমন, কফওৃকত, এভনকও াদনও াঅয়াত ফা মলাও মমন্ত ফাদ 
মদয়া দয়দঙ। াঈদল্লঔয মম , াআাংরযাদেয যাচা প্রথভ মচভ-এয 
ভদয় ১৬১১ ঔৃস্টাদব্দ াআাংদযকচ বালায় ―ফাাআদফদরয‖ কফশুদ্ধ ানুফাদ 
প্রওা ওযা য়। একিাআ ানযানয বালায কওতাফুর মভাওাদ্দদয ভূর 
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কবকত্ত। একি কওাং মচভ বামন ( King James Version: KJV) 
এফাং াদথাযাাআমড বামন ( Authorised Version: AV) নাদভ 
কযকঘত। ১৯৫২ ঔৃস্টাদব্দ াঅদভকযওায ৩২ চন ঔৃস্টান ধভমগুরু 
এওকত্রত দয় কওাং মচভ ফাাআদফদরয বুরভ্রাকন্তদূয ওদয কযবাাআমড 
স্টাোডম বমান (Revised Standerd Version)। এঔাদন এ দুকি 
াংস্কযদণয ভদধয কফদযভান তফযীতয  প্রভাকণত ওদয়ওকি কফওৃকত 
াঈদল্লঔ ওযকঙ। 

২. ৭. ১. াআকির মথদও াআোওৃত কফদয়াচন 

মীশু তায কলযদদযদও কওয়াভত ম্পদওম াঈদদ প্রদান ওদযন 
ফদর ভকথ, ভাওম  রূও াঈদল্লঔ ওদযদঙন। ভকথয ফণমনা ানুাদয এ 
প্রদঙ্গ মীশু ফদরন: (ভকথ ২৪/৩৪-৩৬) ‗(৩৪) াঅকভ মতাভাকদকদও 
তয ওকদতকঙ, এাআ ওাদরয মরাওদদয মরা াআদফ না, মম মমন্ত না 
এ ভস্ত কদ্ধ য়। (৩৫) াঅওাদয  ৃকথফীয মরা াআদফ, কওন্তু 
াঅভায ফাদওযয মরা ওঔন াআদফ না। (৩৬) কওন্তু মাআ কদদনয  
মাআ দদিয ওথা মওাআ চাদন না , স্বদকময দূতকণ চাদনন না , 
মওফর কতা চাদনন।‘ এ দরা াদথাযাাআমড বামন ফা কওাং মচভ 
বামন (AV/ KJV)-এয বালয ( But of that day and hour 

knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my 

Father only.) 
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াঅধুকনও কদফলণা প্রভাণ ওদযদঙ মম , এঔাদন কতনকি ব্দ ফাদ 
মদয়া দয়কঙর। ব্দগুকর কনেরূ ( neither the Son): ‗ুত্র 
চাদনন না ‘। কযবাাআমড স্টাোডম বামন ( RSV)-এ ব্দগুকর 
াংদমাচন ওযা দয়দঙ। াংদমাকচত ফাওযাাংিুওু- মলাওকিয াথম 
দে: ‗কওন্তু মাআ কদদনয ফা মাআ দদিয তত্ত্ব মওাআ চাদন না , 
স্বকমস্থ দূতকণ চাদনন না , ুত্র চাদনন না , মওফর কতা 
চাদনন।‘ 

এ ওথা- এ মলাওকি প্রভাণ ওদয মম , মীশু ফা মীশুয ভদধয 
কফদযভান ‗ুত্র‘ ত্ত্বা াইশ্বয কঙদরন না। এভনকও কওয়াভত ওঔন দফ 
ম জ্ঞান তাাঁয কঙর না। মীশুদও াইশ্বয ফদর মাযা কফশ্বা ওদযন 
তাদদয চনয ওথাকি মভদন মনয়া াম্ভফ। এচনয ফাাআদফর 
মরঔওকণ এ ফাওযাাংিুওু ভুদঙ কদদয়কঙদরন। াঅদযা ভচায ফযাায 
দরা রূদওয ফাাআদফর মথদও এ মলাওকি ুদযাাআ মপদর মদয়া 
দয়দঙ। রূও ২১/৩২-৩৪ কনেরূ: ‗(৩২) াঅকভ মতাভাদদযদও তয 
ফকরদতকঙ, মম মমন্ত ভস্ত কদ্ধ না াআদফ মাআ মমন্ত এাআ ওাদরয 
মরাওদদয মরা াআদফ না। (৩৩) াঅওাদয  ৃকথফীয মরা 
াআদফ, কওন্তু াঅভায ফাদওযয মরা ওঔন াআদফ না। (৩৪) কওন্তু 
াঅনাদদয কফলদয় াফধান থাকও , াদঙ মবাকীোয়  ভত্ততায় 
এফাং চীকফওায কঘন্তায় মতাভাদদয হৃদয় বাযগ্রস্ত য়, াঅয মাআ কদন 
োৎ পাাঁদদয নযায় মতাভাদদয াঈয াঅকয়া দে।‘ 
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২. ৭. ২. াআকিদরয ভদধয াআোওৃত াংদমাচন 

কওাং মচভ বামন ানুাদয মমাদনয প্রথভ দত্রয ৫/৭-৮ 
কনেরূ: ‗ওাযণ স্বদকম কতন চন যকয়াদঙন মাাঁাযা াক্ষয াংযক্ষণ 
ওদযন: কতা , ফাওয  কফত্র াঅত্মা ; এফাং তাাঁাযা কতন এওাআ। 
এফাং ৃকথফীদত কতন চন যকয়াদঙন মাাঁাযা াক্ষয প্রদান ওদযন: 
াঅত্মা, চর  যি, এফাং মাআ কতদনয াক্ষয এওাআ। (For there 

are three that bear record in heaven, the Father, the 

Word, and the Holy Ghost; and the three are one. 

And there are three that bear witness in earth, the 

spirit, and the water, and the blood: and these three 

agree in one.)।‘ 

এবাদফ স্রাকধও ফৎয ফাাআদফর াে ওযা দয়দঙ। এঔন 
ঔৃস্টান কিতকণ এওভত মম , এওথাগুকর কত্রত্বফাদ প্রকতিায চনয 
াংদমাকচত। এঔাদন ভূর ওথা কঙর ‗কতনচন াক্ষী যদয়দঙন: াঅত্মা, 
চর  যি , এফাং এ কতনচদনয াক্ষয এওাআ।‘ কত্রত্বফাদ প্রকতিায 
চনয ফাাআদফর মরঔওকণ াকতকযি ওথাগুকর াংদমাচন ওদযন। 
কযবাাআমড স্টাোডম বামদনয বালয কনেরূ: There are three 

witnesses , the Spirit, the water and the blood; and 

these three agree." ‗ফস্তুত কতদন াক্ষয কদদতদঙন, াঅত্মা, চর, 
 যি, এফাং মাআ কতদনয াক্ষয এওাআ।‘  
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২. ৭. ৩. াআকিদরয ভদধয াআোওৃত কফওৃকত 

 মপ্রকযত ৩/১৩ কওাং মচভ বামদন কনেরূ: ( The God of 

Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of 

our fathers, hath glorified his Son Jesus...) ািাাদভয, 
াআাদওয  মাদওাদফয াইশ্বয , াঅভাদদয কতৃুরুলদদয াইশ্বয 
াঅনায (কনদচয) ুত্র মীশুদও মকৌযফাকন্বত ওকযয়াদঙন...‘ 

কওন্তু কযবাাআমড স্টাোডম বামদন ওথাকি কনেরূ: (.... hath 

glorified his servant Jesus...) ািাাদভয , াআাদওয  
মাদওাদফয াইশ্বয , াঅভাদদয কতৃুরুলদদয াইশ্বয াঅনায ফান্দা 
(কনদচয মকারাভ) মীশুদও মকৌযফাকন্বত ওকযয়াদঙন...‘ 

াথমাৎ াইা ভাী াঅল্লায ফান্দা কঙদরন এ ওথাকি মকান 
ওযদত ―ফান্দা‖ ব্দকি ―ুত্র‖ ফানাদনা দয়কঙর। এওাআরূ চাকরয়াকত 
মদঔুন মপ্রকযত ৪/২৭। মঔাদন ( thy holy servant Jesus: 

RSV) ‗মতাভায কফত্র দা মীশু‘ ওথাকি কফওৃত ওদয (thy holy 

child Jesus: KJV) ‗মতাভায কফত্র ুত্র মীশু" ফানাদনা দয়কঙর। 

২. ৮. ওুযাঅন কদদয় াআকিদরয কফশুদ্ধতা দাকফ 

ঔৃস্টান ধভমগুরুকণ াঈদযয তথযগুকর মকান ওদয ভুকরভদদযদও 
মধাাঁওা কদদত ওুযাঅদনয াঅয়াদতয াঅাংকও কফওৃত াথম কদদয় দাকফ 
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ওদযন মম , প্রঘকরত তাযাত-াআকির কেও। এরূ দুকি কফলয় 
াঈদল্লঔ ওযকঙ।  

 াঅল্লা ফদরন: ‗মচদন যাঔ! াঅল্লাহ্ য ফনু্ধদদয মওাদনা বয় মনাআ 
এফাং তাযা দুাঃকঔত দফ না ; মাযা াইভান াঅদন  তাক্য়া 
াফরম্বন ওদয। তাদদয চনয াঅদঙ ুাংফাদ দুকনয়া  
াঅকঔযাদত, াঅল্লাহ্ য ফাওযাফকরয মওাদনা কযফতমন মনাআ ; িাাআ 
ভাাপরয। (ূযা ১০-াআাঈনূ: ৬২-৬৪)।  
এঔাদন াঅল্লা ফদরদঙন মম , াঅল্লায ফনু্ধদদয ুাংফাদ  

াপদরযয কফলদয় াঅল্লায ফাওয , ফাণী ফা কফধান মওাঈ যদ্দ ফা 
কযফতমন ওযদত ফা াঅল্লায ফনু্ধদদয ফযথম ওযদত াযদফ না। 
ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ওর ওথা ফাদ কদদয় (রা তাফদীরা 
করওাকরভাকতল্লা) ―াঅল্লায ফাওযফাকরয কযফতমন মনাআ ‖ ওথাকি 
কদদয় দাকফ ওদযন মম , তাযাত, াআকির াআতযাকদ াঅল্লায ওারাভ , 
মদতু মওাঈ তা কযফতমন ওযদত াযদফ না। াতএফ প্রঘকরত 
তাযাত-াআকির াঅকদ  াওৃকত্রভ াঅল্লায ওারাভ!  

ােও য়ত প্রতাযণা ধযদত াযদঙন না। কনদেয কফলয়গুকর 
রক্ষয ওরুন: 
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(ও) এঔাদন াঅল্লায ওাদরভা ফা ফাদওযয ওথা ফরা দয়দঙ , 
াঅল্লায কওতাদফয ওথা ফরা য় কন। াঅল্লা মম ওথা ফদরন তা 
াঅল্লায ফাওয ফা ওাদরভা। াঅয াঅল্লায ওারাদভয করকঔত রূ 
―কওতাফ‖। এঔাদন ফরা দয়দঙ, াঅল্লায ফাওয ফা ওথা কযফতমন য় 
না; ওাযণ াঅল্লা য়াদা বঙ্গ ওদযন না। কওন্তু াঅল্লায ওারাদভয 
করকঔত গ্রন্থ কফওৃত য় না তা ওঔদনাাআ াঅল্লা ফদরন কন। ফযাং 
কতকন ফাযাংফায ফদরদঙন মম , াআয়াূদী-ঔৃস্টানকণ াঅল্লায ওারাদভয 
করকঔত রূ কযফতমন ওদযদঙ , াদনও ওারাভ বুদর ককদয়দঙ ফা 
াকযদয় মপদরদঙ এফাং াদনও চার ফাআ করদঔ াঅল্লায নাদভ 
ঘাকরদয়দঙ। (২-ফাওাযা ৭৯, ৪-াঅর াআভযান: ৭৮, ৫-ভাকয়দা ১৩, ১৪, 
৪১) 

(ঔ) কওতাফুর মভাওাদ্দ প্রভাণ ওদয মম , াঅল্লা ওারাদভয 
কযফতমন য় , াকযদয় মায় এফাং চাকরয়াকত ওযা য়। ফতমভান 
প্রঘকরত ―কওতাফুর মভাওাদ্দদয ভদধয ওদয়ও ডচন াঅল্লায 
কওতাদফয নাভ াঅদঙ মমগুকরয াকস্তত্ব দুকনয়াদত মনাআ। মমভন: (১) 
―দাপ্রবুয মুদ্ধুস্তও‖ (কণনা ুস্তও ২১/১৪),  (২) ―মাদয ুস্তও 
(কমদাূয় ১০/১৩), (৩) দরাভন যকঘত ―এও াচায াাঁঘকি কীত‖, 
(৪) দরাভন যকঘত ―প্রাণী চকদতয াআকতফৃত্ত‖, (৫) দরাভন যকঘত 
―কতন াচায প্রফাদ ফাওয ‖ (১ যাচাফকর ৪/৩২-৩৩), (৬) ভূদয়র 
বাফফাদীয যাচনীকতয ুস্তও (১ ভদয়র ১০/২৫) , (৭) ভূদয়র 
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দমদওয ুস্তও , (৮) নাথন বাফফাদীয ুস্তও , (৯) কাদ দমদওয 
ুস্তও (১ যাচাফকর ২৯/২৩), (১০) ভকয়য় বাফফাদীয ুস্তও, (১১) 
াআদদ্দা দমদওয ুস্তও (২ ফাংাফকর ১২/১৫), (১২) াীয় বাফফাদীয 
বাফফানী, (১৩) াআদদ্দা দমদওয দমন (২ ফাংাফকর ৯/২৯) , (১৪) 
নাকনয ুত্র মমহুয ুস্তও (২ ফাংাফকর ২০/৩৪) , (১৫) কমাাআয় 
বাফফাদী যকঘত াঈকলয় যাচায াঅদদযাান্ত াআকতা (২ ফাংাফকর 
২৬/২২), (১৬) কমাাআয় বাফফাদীয দমন-ুস্তও ককষ্কয় যাচায 
াআকতা ম্বকরত (২ ফাংাফকর ৩২/৩২) , (১৭) কমযকভয় বাফফাদী 
যকঘত মমাকয় যাচায কফরাকীত (২ ফাংাফকর ৩৫/ ২৫) , (১৮) 
ফাংাফকর ুস্তও (নককভয় ১২/২৩) , (১৯) মভাকয ―কনয়ভুস্তও‖ 
(মাত্রাুস্তও ২৪/৭) এফাং (২০) দরাভদনয ফৃত্তান্ত-ুস্তও (১ 
যাচাফকর ১১/৭)।   

কওতাফুর মভাওাদ্দ ফরদঙ মম , এগুকর ফাআ াঅল্লায কওতাফ। 
াআয়াূদী-ঔৃস্টানকণ স্বীওায ওযদত ফাধয মম, কওতাফগুকর তাদদয ওাদঙ 
মনাআ। াঅকন ঔৃস্টান প্রঘাযওদও ফরুন: ২০কি াঅস্ত কওতাফ মকদ 
াকযদয় মমদত াদয তাদর কফদযভান কওতাফগুকরয ওদয়ও াচায 
াঅয়াত াযাদনা ফা কফওৃত য়া াম্ভফ দফ মওন? 

(ক) কওতাফুর মভাওাদ্দ প্রভাণ ওদয মম াঅল্লায কওতাদফয 
চাকরয়াকত য়। ওযাথকরওদদয কওতাফুর মভাওাদ্দদ ফাআদয়য াংঔযা 
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৭৩; কওন্তু প্রদিস্টযান্টদদয কওতাফুর মভাওাদ্দদ ফাআদয়য াংঔযা ৬৬। 
৭কি ফাআ-াআ মফক ওভ। াঈবদয়য ভদধয কফদযভান ফাআগুকরয ভদধয 
াঅয়াত  াধযাদয় াদনও তফযীতয। াঅফায প্রদিস্টযান্ট ফাাআদফদরয 
কওাং মচভ বামন  কযবাাআমফড স্টাোডম বামদনয ভদধয তত 
াঅয়াত  াচায াচায দব্দয াথমওয। এওকি কেও দর 
ানযকিদও চার। াথফা ফগুকরাআ চার। 

(খ) কওতাফুর মভাওাদ্দদ ফাযাংফায াঅল্লায কওতাদফয 
চাকরয়াকতয ওথা ফরা দয়দঙ। ফরা দয়দঙ মম, বি নফীকণ ফা বি 
কলযকণ াঅল্লায ফা ভাীদয নাদভ চার ওথা প্রঘায ওযদফ (ভকথ 
৭/১৫, ২৪/১১, ২৪/২৪, ভাওম ১৩/২২)। াধু র করদঔদঙন: 
‗াঅভায াঅিমম মফাধ াআদতদঙ মম , ঔৃদস্টয ানুগ্রদ কমকন 
মতাভাকদকদও াঅহ্বান ওকযয়াদঙন , মতাভযা এত ীঘ্র তাাঁা াআদত 
ানযকফধ াআকিদরয ( unto another gospel) কদদও কপকযয়া 
মাাআদতঙ।‘ (কারাতীয় ১/৬। াঅদযা মদঔুন: ২ ওকযন্থীয় ১১/৪ , 
কারাতীয় ১/৮-৯) ঔৃস্টান প্রঘাযওদও ফরুন, াঅল্লায নাদভ মকদ চার 
ওথা ফরা  চার াআকির মরঔা াম্ভফ য় তাদর বি নফী , বি 
ঔৃস্ট  চার াআকির কওবাদফ দরা?  

(গ) ঔৃস্টান প্রঘাযওদও ফরুন , তযাআ মতা কযফতমন  
তফযীতয মতা াঅল্লায কফশুদ্ধ ওারাদভয ভদধয থাদও না। তদফ 
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াঅল্লায নাদভ চার ওযা য়তানী ওারাদভয ভদধয কযফতমন  
স্বকফদযাকধতা থাদও। প্রঘকরত কওতাফুর মভাওাদ্দদয ভদধয কফদযভান 
স্বকফদযাকধতাাআ প্রভাণ ওদয মম, তা াঅল্লায ওারাভ নয়। 

 ানযত্র াঅল্লা ফদরন: ‗াঅকভ ফনী াআস্রাাইরদও াঈৎওৃষ্ট 
াঅফাবূকভদত ফফা ওযারাভ এফাং াঅকভ দদযদও াঈত্তভ 
চীফদনাওযণ কদরাভ, তাযয দদয ওাদঙ জ্ঞান াঅদর যা 
কফদবদ ৃকষ্ট ওযর। যা মম কফলদয় কফদবদ ৃকষ্ট ওদযকঙর 
াঅনায প্রকতারও াফযাআ তাদদয ভদধয কওয়াভদতয কদদন 
িায পয়ারা ওদয মদদফন। াঅকভ াঅনায প্রকত মা নাকমর 
ওদযকঙ তাদত মকদ াঅনায দন্দ থাদও তদফ াঅনায াঅদকয 
কওতাফ মাযা াে ওদয তাদদযদও কচদজ্ঞ ওরুন ; াঅনায 
প্রকতারদওয ওাঙ মথদও াঅনায ওাদঙ তয এদদঙ। াঅকন 
ওঔদনা দন্দপ্রফণদদয ান্তবুমি দফন না, এফাং মাযা াঅল্লাহ্ য 
কনদমন প্রতযাঔযান ওদযদঙ াঅকন ওঔদনা তাদদয ান্তবুমি দফন 
না, তাদর াঅকন ক্ষকতগ্রস্তদদয ান্তবুমি দফন। ‘ (ূযা ১০-
াআাঈনু ৯৩-৯৫) 
কভনাকযকণ প্রথভ  মল ফাদ কদদয় ভাদছয াাংিুওু াঈদল্লঔ 

ওদয ফদরন, ওুযাঅদনয কফলদয় দন্দ দর ফাাআদফর মথদও তয 
চানদত াঅল্লা কনদদম কদদয়দঙন। এদত প্রভাকণত য় মম, কওতাফুর 
মভাওাদ্দ তয এফাং তা ারন ওযা চরুযী! 
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ম্মাকনত ােও , এঔাদন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয ভাধযদভ াঅল্লা প্রদতযও ওুযাঅন ােওাযীদও 
দম্বাধন ওদয ফরদরন মম, ফনী াআযাাইর কফলয়ও তথযগুকরয কফলদয় 
ওাদযা দন্দ দর ূফমফতমী গ্রন্থগুকর মথদও মাঘাাআ ওযদত ায। 
ভান াঅল্লা মওাদনা চাকতদও ানুগ্রকি ওযায দয মকদ তাযা 
াফাধয য় এফাং ভতদবদ  ানাাকন ওদয তদফ তাদদয কওরূ 
াকস্ত দফ তা ভুকরভদদয চানা প্রদয়াচন , মমন তাযা াঅল্লায 
ানুগ্র  কনয়াভত ায়ায দয াফাধযতা  ানাাকনদত করপ্ত না 
য়। াঅয এ কফলদয় ―কওতাফুর মভাওাদ্দ‖ এওকি কফশ্বদওাল! াঅল্লা 
ফনী াআযাাইরদও ওত প্রওাদযয কনয়াভত কদদয়দঙন , কনয়াভত 
ায়ায দয ওতবাদফ তাযা াঅল্লায কওতাদফ াকফশ্বা, কওতাফ 
প্রতযাঔযান, দন্দ, কওম, ওুপয, ভুকতমূচা, াাঘায  ানাাকনদত 
করপ্ত দয়দঙ এফাং এয াকস্তদত ওত প্রওাদযয কমফ াঅল্লা তাদদয 
কদদয়দঙন তা কফস্তাকযত এ গ্রদন্থ াংওকরত। এচনয াঅল্লা ফরদরন 
মম, ম ওুযাঅদনয ােও , মকদ মতাভায ভদন ূফমফতমী চাকতদদয 
কযণকতয কফলদয় মওাদনা দন্দ াঅকভন ওদয তদফ তুকভ ূফমফতমী 
কওতাফগুকর মাযা াে ওদয তাদদযদও প্রশ্ন ওযদরাআ চানদফ মম , এ 
কফলদয় ওুযাঅদনয তথয কনবুমর। 

ম্মাকনত ােও , মম মওাদনা কদফলও মকদ কফশ্বৃকষ্ট , ূফমফতমী 
চাকতকদণয াআকতা  কযণকত ম্পদওম ওুযাঅন ভাচীদ াধযয়ন 
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ওদযন এফাং ফাাআদফদরয াদথ তা তুরনা ওদযন তদফ কনকিত দফন 
মম, ওুযাঅন দন্দাতীতবাদফ াঅল্লায কওতাফ। ডা. ভকয ফুওাাআকর 
(Dr. Maurice Bucaile) যকঘত ( The Bible, the Qur'an 

and the Science ) ফাাআদফর, ওুযাঅন  কফজ্ঞান‖ ফাআকি েদরাআ 
তা চানা মায়। 

 

২.৯. ওুযাঅন াকফওৃত াথঘ তাযাত-াআকির কফওৃত কওবাদফ? 

ঔৃস্টীয় প্রঘাযওকণ ফদরন, ওুযাঅন মমভন রাঔরাঔ ভানুল দে, 
কফওৃত ওযা মায় না , মতভকন তাযাত-াআকির কফওৃত ওযা ম্ভফ 
কঙর না। ওথাগুকর এদওফাদয কবকত্তীন। ওাযণ ফমদল ী 
কদদফ াঅল্লা ওুযাঅদনয াংযক্ষদণয ফযফস্থা ওদযদঙন, মা ূফমফতমী 
গ্রন্থগুকরয মক্ষদত্র ওদযন কন। কনদেয কফলয়গুকর রক্ষয ওরুন: 

(ও) ওুযাঅন ভূরতাআ করকঔত ফাআ নয় ফযাং াককণত ভানুদলয 
ভুঔস্থ ফাআ। াফতযদণয শুরু মথদও ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ  াাফীকণ তা ভুঔস্থ ওদযদঙন। প্রকত প্তাদ, ভাদ  
ফৎদয তাাজু্জদদ , তাযাফীদ  কতরায়াদত াককণতফায ঔতভ 
ওদযদঙন। ওর মুদকাআ এওাআ াফস্থা। ওুযাঅদনয করকঔতরূ শুধু 
ায়ও ভাত্র। ক্ষান্তদয তাযাত-াআকির ওঔদনাাআ ভুঔস্থ ওযা য়কন 
এফাং ভুঔস্থ ওযা ম্ভফ নয়। 
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(ঔ) ওুযাঅন প্রথভ াফতযণ মথদওাআ প্রকতকি ভুকভদনয 
প্রকতকদদনয ােয ফাআ। প্রকতকদন কনদচয নাভাদম, চাভাদত নাভাদম  
াধাযণবাদফ প্রদতযও ভুকভন তা কতরায়াত ওদযন ফা শুদনন। 
ক্ষান্তদয তাযাত-াআকির ওঔদনাাআ াধাযণ ভানুদলয ােয ফাআ কঙর 
না। ফযাং ওকতয় ‗ধভমগুরু‘ ফা ‗ুদযাকত‘ ফঙদয দু-এওকি 
ানুিাদন ফা প্রদয়াচদন তা েদতন। াধাযণ ভানুদলয চনয ফাাআদফর 
াে কনকলদ্ধ কঙর। ওদয়ওত ফৎয াঅদক ‗ফাাআদফর‘ াে ওযদর 
াঅগুদন ুকেদয় ভাযা দতা।  

(ক) ভূা (াঅ) তাযাদতয এওকি ভাত্র ওক ―কনয়ভ কনু্দদওয‘ 
ভদধয মযদঔ ককদয়দঙন , প্রকত াত ফৎয যয তা োয চনয। 
কওন্তু তাাঁয ভৃতুযয তফৎদযয ভদধযাআ াআয়াূদীযা তাাঁয ধভম তযাক 
ওদয কওম ওুপদয করপ্ত য়। এবাদফ তাযাদতয ািুকরককি 
াকযদয় মায়। তত ফৎয দয মরাওভুদঔয প্রঘরদন তা মরঔা 
য়।  

(খ) মীশুয কলযকণ তাাঁয াআকির করদঔন কন। ওাযণ কতকন 
তাাঁদদযদও ফদরকঙদরন মম , তাাঁযা চীকফত থাওদতাআ কওয়াভত দফ 
(১৬/২৭-২৮)। কলযকণ এ ওথাাআ কফশ্বা  প্রঘায ওযদতন মম , 
তাাঁযা চীকফত থাওদতাআ কওয়াভত দফ (১ কথলরনীওীয় ৪/১৫-১৭; ১ 
ওকযন্থীয় ১৫/৫১-৫২) এচনয াঅল্লায ওারাভ করঔদত কনদলধ ওযা 
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দয়দঙ: ‗াঅয কতকন াঅভাদও ওকদরন , তুকভ এ গ্রদন্থয বাফফাণীয 
ফঘন ওর ভুদ্রাকঙ্কত ওকয না (করকঔ না); মওননা ভয় কন্নওি।‘ 
(প্রওাকত ফাওয ২২/১০-১১)  

(গ) ঔৃস্টান কদফলওকণ এওভত মম , মীশুয কতদযাধাদনয দয 
দুাআত ফৎদযয ভদধয প্রঘকরত াআকিরগুকরয মওাদনা নাভ মওাথা 
ায়া মায় না। এ ভদয় ঔৃস্টানকণ াদনও ওষ্ট  তযাক স্বীওায 
ওদয কফকবন্ন মদদ ঔৃস্টধভম প্রঘায ওদযদঙন , কওন্তু মওাঈাআ মীশুয 
াআকিদরয মওাদনা করকঔত রূ াংযক্ষণ ওদযন কন। প্রথভ তাব্দীয 
ভদধযাআ একয়া , াঅকিওা  াআাঈদযাদয কফকবন্ন স্থাদন ঔৃস্টান ঘাঘম 
প্রকতকিত দয়দঙ, কফ কনমুি দয়দঙ। এ ওর কফদয াদনও 
কঘকে  ফাআ এঔদনা াংযকক্ষত াঅদঙ। কওন্তু মগুদরাদত প্রঘকরত 
াআকিরগুকরয মওাদনা নাভ াঈদল্লঔ মনাআ। ২০০ ফৎয মমন্ত মওাদনা 
ঘাদঘম মওাদনা াআকির যীপ াংযকক্ষত যাঔা ফা কেত য়া মতা 
দূদযয ওথা এগুকরয মওাদনা াঈদল্লঔাআ ায়া মায় না। াথমাৎ ভকথ , 
ভাওম, রূও  মমাদনয মরঔা াআকির নাদভ মওাদনা ুস্তও মম 
ৃকথফীদত কফদযভান এ ওথাকিাআ ২০০ ফঙয মমন্ত মওাঈ চানত না। 
একি মওাদনা কফতকওমত তথয নয় , ফযাং ওর ঔৃস্টান ওতৃমও স্বীওৃত 
তয। 
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(ঘ) এযয ভাদচ াককণত াআকির প্রওা মদত থাদও। 
মাচওকণ এ ওর াআকিদরয ভধয মথদও তাাঁদদয ঙন্দাআ 
াআকিরগুদরাদও ―কেও‖ (canonical) এফাং ফাকও াআকিরগুদরাদও 
‗দন্দচনও‘ (non-canonical/ Apocryphal) ফদর দাফী 
ওদযন। মওানকি কেও এফাং মওানকি দন্দচনও তা কনদয় 
তাদদয ভতদবদদয ান্ত মনাআ। াঅফায ‗কেও‘ াআকিরগুকরয 
ািুকরকগুকরয ভদধয াককণত তফযীতয কফদযভান। 

(ঙ) ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ফরদত ঘান মম , ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয পাদতয ৩০ ফৎয দয াঈভান (যা) 
ওুযাঅন াংওরন ওদযন। কত্র ফৎদয কফওৃকতয ম্ভাফনা কঙর! 
মাদদয ধভমগ্রন্থ ৩০০ ফৎয দয াংওকরত তাযা কত্র ফৎয কনদয় 
কঘন্তা ওদযন! তাদদয এ ওথা ুদযািাাআ কভথযা। াঅভযা াঅদকাআ 
ফদরকঙ, ওুযাঅন ভূরত ভুঔস্থ ফাআ। প্রায় ওর ভুকরভ তা ভুঔস্থ 
যাঔদতন। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয ভদয়াআ 
াাফীকণ তা করদঔ যাঔদতন। ১১ কচযীদত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয াআদন্তওাদরয দযয ফৎয ১২ কচযীদত 
াঅফূ ফওয (যা) ওুযাঅদনয করকঔত ািুকরক াংওরন ওদয 
যাদঔন। মঔন াআযান, াআযাও, ককযয়া, কভয কফকবন্ন মদদয াককণত 
ভানুল দদর দদর াআরাভ গ্রণ ওযদত রাকদরন তঔন নতুন 
ভুকরভদদয চনয করকঔত ওুযাঅদনয প্রদয়াচন দতা। াদনদও 
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কনদচয াআোভত ওাদযা ভুদঔ শুদন ওুযাঅন করঔদত শুরু ওদযন। 
এদত বুর োয ম্ভাফনা মদঔা মদয়। এচনয ২৩ কচযী াদর , 
াথমাৎ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয পাদতয ১২ 
ফৎদযয ভাথায় াঈভান (যা) ঔরীপা য়ায দয াঅফূ ফওয 
(যা)-এয ািুকরককিদও ওদয়ওকি ওক ওদয ভুকরভ কফদশ্বয ফমত্র 
মপ্রযণ ওদযন।  

(চ) ঔৃস্টানকণ ফদরন , াঈভাদনয (যা) ভদয় ওুযাঅদনয এও 
ওক মযদঔ ানযানয ওক ুকেদয় মপরা য় ; ওাদচাআ ওুযাঅদনয 
কফওৃকতয ম্ভাফনা াঅদঙ। াঅকন ফরুন , ফতমভাদন মকদ ওুযাঅদনয 
ফওক ুকেদয় মপরা য় তাদর কও ওুযাঅন কফওৃত দফ ? না 
াকপমকণ াকফওৃতবাদফাআ তা কতরায়াত ওযদফন? ফতমভান ভদয়য 
মঘদয় াাফীদদয মুদক ওুযাঅন ভুঔস্থ ওযায াঅগ্র াদনও মফক 
কঙর। াচায াচায াকপম াাফী-তাকফয়ী ভুকরভ কফদশ্ব ঙকেদয় 
কঙদরন। াঅযফী করঔনদ্ধকতয বুদর মমন করকঔত ওুযাঅদনয ভদধয 
মওাদনা বুর ঢুদও না দে এচনয াঈভান (যা) াঅফূ ফওয (যা)-এয 
াংওকরত ািুকরককিয ওদয়ওকি ওক ফমত্র মপ্রযণ ওদযন এফাং 
কনদদম মদন মম , এ ািুকরকয াদথ মম ওর করকঔত ওুযাঅদনয 
কভর দফ না , মগুদরা ুকেদয় মপরদত , মমন া-াকপম াধাযণ 
ভুকরভ বুর ো মথদও যক্ষা ান।  
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৩. প্রঘকরত ―কওতাফুর মভাওাদ্দ ‖-এয াঅদরাদও প্রঘকরত 
―াইায়ীধভম‖ 

ম্মাকনত ােও , াইায়ী প্রঘাযওদদয কদ্ব্তীয় দাকফ কবকত্তীন 
াতয ঙাো কওঙুাআ নয়। প্রঘকরত তাযাত-াআকির প্রভাণ ওদয মম , 
াইায়ী ফা ঔৃস্টধভম াইা ভাীদয ধভম নয় , ফযাং তা াধু দরয 
াঈদ্ভাকফত এওকি ধভম। কনদেয কফলয়গুকর ানুধাফন ওরুন। 

৩. ১. াধু দরয াঈদ্ভাকফত ধভমদও ―াইায়ীধভম‖ ফরা 

ােও, াঅকন য়ত চাদনন না! কফদশ্বয ফদঘদয় ফে প্রকতকিত 
াতয াধু র-এয ফানাদনা ধভমদও ‗াইায়ী‘ ধভম ফা ‗ঔৃস্টধভম‘ 
নাভওযণ। প্রঘকরত ঔৃস্টধদভময াদথ প্রঘকরত ―ভতানুাদয াআকিদরয‖ 
ভদধয কফদযভান াইা ভাীদয ওথা  ওদভময াদথ মওাদনা কভর 
মনাআ। াধু দরয াঈদ্ভাকফত াইায়ী ধদভময ভূর কবকত্ত (১) কত্রত্বফাদ , 
(২) মীশুয াইশ্বযত্ব , (৩) াঅদদভয াদ ওর ভানুদলয চাান্নাভী 
য়া, (৪) তাফা দত্ত্ব ভানুলদদয ক্ষভা ওযায় াঅল্লায াক্ষভতা, 
(৫) ভানুলদদয ভুকিয চনয াঅল্লায কনচ ুত্রদও ওুযফানী ওযদত 
ফাধয য়া , (৬) মীশুয িুদ ভদয াকবপ্ত য়া , (৭) মীশুয 
নযওদবাক ওযা, (৮) যীয়দতয কফকধকফধান ফাকতর য়া।... প্রঘকরত 
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াআকিদরয ভদধয এ ওর কফলদয় াইা ভাীদয মওাদনা ুস্পষ্ট 
ফিফয মনাআ ফযাং কফযীত ফিফয যদয়দঙ।  

৩. ২. াধু র  তাাঁয য়কম্বয য়ায ওাকনী 

াধু দরয ( Paul) ভূর নাভ মৌর ( Saul)। কতকন ফতমভান 
তুযদস্কয তাযূ (Tarsus) ফা াাআদরকয়ায় ( Cilicia) চন্মগ্রণ 
ওদযন (মপ্রকযত ২১/৩৯, ২২/৩)। কতকন চাকতদত মযাভান (মপ্রকযত: 
২২/২৮, ১৬/৩৭-৩৮, ২৩/২৭), ভাতৃবালা গ্রীও (মপ্রকযত: ৯/২৯) 
এফাং ধদভম াআয়াূদী কঙদরন। (মযাভীয় ১১/১-২ ; ওকযন্থীয় ১১/২২ ; 
কপকরীয় ৩/৫)। ধদভম াআয়াূদী দর াআয়াূদী ধভম  ধভমাদস্ত্রয 
াদথ তাাঁয কযঘয় কঙর াভানযাআ (মযাভীয় ৭/৯ ; কারাতীয় ১৫/১); 
তদফ কতকন গ্রীও-মযাভান ধভম  দমদন ফযাও াকবজ্ঞ কঙদরন 
(এনওািমা: র)। াধু র মীশুয ভাভকয়ও কঙদরন , তদফ মীশুয 
চীফদ্দায় কতকন তাাঁদও ওঔদনা মদদঔন কন (১ ওকযন্থীয় ৯/১ , 
১৫/৮)। 

মীশুয কতদযাধাদনয য কতকন তাাঁয ানুাযীদদয তযা  কনমমাতন 
ওযদতন (মপ্রকযত: ৭/৫৮, ৮/৩, ৯/১-২; (২২/৪-৫  ২৬/৯-১১); 
কারাতীয়: ১/১৩)। এযয কতকন মীশুয ানুাযী য়ায মখালণা 
মদন। কতকন দাকফ ওদযন মীশু তাদও াক্ষাৎ প্রদান ওদযন এফাং 
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তাদও কলযত্ব প্রদান ওদযন। এরূ োৎ ধভমান্তদযয দাকফ কঙর মম , 
াধু র দ্রুত কপকরকস্তদন এদ ায়াকযদদয াদথ াক্ষাৎ ওযদফন 
এফাং তাাঁদদয কনওি মথদও াইা ভাীদয াআকির যীপ শ্রফণ  
াধযয়ন ওযদফন। কওন্তু কতকন তা না ওদয তাদদয মথদও দূদয 
থাদওন (কারাতীয় ১/১৬-১৭)। কতকন াআকির যীপ ম্পদওম কওঙুাআ 
কক্ষা না ওদযাআ শুধু এওফায এওিু াঅদরা মদঔা  ওথা মানাদওাআ 
তায য়কম্বযীয চনয মদথষ্ট ফদর কণয ওদযন। কতকন ধভম, যীয়ত  
াআকির ম্পদওম ায়াকযদদয াদথ মওাদনারূ যাভম না ওদয 
কনদচদও তাদদয মঘদয় ফে  যাকয াইা ভাীদয াক্ষাৎপ্রাপ্ত 
কলয ফদর দাকফ ওযদত থাদওন। ায়াযীদদয ওাদযা ভদতযাআ 
মওাদনা দাভ মনাআ ফদর মখালণা ওযদত থাদওন (কারাতীয় ১/১১-১২, 
১৫, ২/৬, ১-ওকযন্থীয় ৩/১০, ৪/১৫, ৯/১, ১১/৫-৬)।  

াইা ভাী চীফদ্দায় াআকির প্রঘায ওদযদঙন (ভকথ ৪/২৩ , 
৯/৩৫, ১১/১৫; ভাওম ১/১৪ , ১৫, ৮/৩৫; ভাওম ১০/২৯ ; রূও 
৯/৬...)। াধু র ওঔদনাাআ তাাঁয ফা কলযদদয মথদও াআকির শুদনন 
কন ফা কক্ষা ওদযন কন। াথঘ কতকন কনদচাআ াআকিদরয যঘকয়তা ফদর 
প্রঘায ওযদতন এফাং ফরদতন: ( my gospel) ‗াঅভায াআকির ‘ 
(মযাভীয় ২/১৬, ১৬/২৫; ২ কতভথীয় ২/৮)। কতকন ফাযাংফায মখালণা 
মদন মম, তাাঁয কনদচয াআকির ঙাো ানয মওাদনা াআকির, াথমাৎ াইা 
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ভাীদয ভূর াআকির মকদ মওাঈ প্রঘায ওদয তদফ ম াকবপ্ত 
(কারাতীয় ১/৬, ৮-৯; ২-ওকযন্থীয় ১১/৪)।  

ফমাফস্থায় তাাঁয মীশুয কলয য়ায ওাকনীকি ‗মপ্রকযত‘ নাভও 
ুস্তদও  ৯, ২২  ২৬ াধযাদয় কতন স্থাদন কতনবাদফ মদয়া দয়দঙ। 
৯/৩-৭-এয ফিফয: ‗তঔন োৎ াঅওা াআদত াঅদরাও তাাঁায 
ঘাকযকদদও ঘভকওয়া াঈকের। তাাদত কতকন বূকভদত কেয়া শুকনদরন , 
তাাঁায প্রকত এাআ ফাণী াআদতদঙ: মৌর, মৌর, মওন াঅভাদও তােনা 
ওকযদতঙ? ... কওন্তু াঈে, নকদয প্রদফ ওয , মতাভাদও কও ওকযদত 
াআদফ, তাা ফরা মাাআদফ। াঅয তাায কথদওযা াফাও াআয়া 
দাাঁোাআয়া যকর, তাাযা ঐ ফাণী শুকনর ফদি, কওন্তু ওাাদও মদকঔদত 
াাআর না (hearing a voice, but seeing no man)। 

ক্ষান্তদয ২২/৬-১০-এয বালয: ‗োৎ াঅওা াআদত ভা 
াঅদরা াঅভায ঘাকযকদদও  ঘভকওয়া াঈকের। তাাদত াঅকভ বূকভদত 
কেয়া মকরাভ  শুকনরাভ , এও ফাণী াঅভাদও ফকরদতদঙ , মৌর, 
মৌর, মওন াঅভাদও তােনা ওকযদতঙ?... াঅয মাাযা াঅভায দঙ্গ 
কঙর, তাাযা মাআ াঅদরা মদকঔদত াাআর ফদি , কওন্তু কমকন াঅভায 
কত ওথা ওকদতকঙদরন , তাাঁায ফাণী শুকনদত াাআর না ( And 

they that were with me saw indeed the light, and 

were afraid; but they heard not the voice of him that 

spake to me) প্রবু াঅভাদও ওকদরন , াঈকেয়া দাদভদও মা , 
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মতাভাদও মাা মাা ওকযদত াআদফ ফকরয়া কনরূকত াঅদঙ, ম ভস্ত 
মঔাদনাআ মতাভাদও ফরা মাাআদফ।‘ 

চীফদনয ফদঘদয় গুরুত্বূণম খিনা ফণমনায় কও মওাদনা াধাযণ 
ুস্থ ভানুল এত স্বকফদযাধী ওথা ফরদত াদয ? প্রথভ ফণমনায় -
কথওযা ওথা শুনদরা কওন্তু াঅদরা মদঔর না ; াঅয কদ্ব্তীয় ফণমনায় 
কেও তায াঈদল্টা ওথা: তাযা াঅদরা মদঔর কওন্তু ওথা শুনদরা না!!! 
এ কও াধু দরয স্বকফদযাধী ওথা? না ―াও রুদয‖ াজ্ঞতায পর?! 

াঅদযওকি কফলয় মদঔুন! াঈদযয দুস্থাদন ফরা দয়দঙ মম, দরয 
ওী ওযণীয় ম কফলদয় মীশু তাদও মওাদনা কনদদম কদদরন না ; শুধু 
ফরদরন, দাদভদও মা , মঔাদনাআ ফ ফরা দফ। াথঘ ২৬ 
াধযাদয়য ১৬-১৮ মলাদও ফরা দয়দঙ মম , াধু দরয দাকয়ত্ব  
ওযণীয় কফস্তাকযত মঔাদনাআ তাদও চানাদনা দয়কঙর?   

এ ওর স্বকফদযাধী ফিদফযয ভদধয মওানকি তয ? নাকও ফাআ 
কভথযা? াঅভযা চাকন না। তদফ াঅভযা মদদঔকঙ মম , াধু র 
স্বস্বীওৃত কভথযাফাদী। কতকন মচায করায় ফদরদঙন মম, াইশ্বদযয ভমমাদা 
ফৃকদ্ধয চনয কভথযা ফরদর াুকফধা মনাআ। কতকন মম ফহুরূী তা কতকন 
ানযত্র স্বীওায ওদযদঙন (মদঔুন: ১ ওকযন্থীয় ১৯-২১)।  
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তায এ ওর ওথা ফাআ য়ত কভথযা। াইা ভাীদয কক্ষা 
কফনষ্ট ওযাদওাআ কতকন াইশ্বদযয ভমমাদা ফৃকদ্ধ ফদর কফশ্বা ওযদতন। 
এচনযাআ কতকন তাাঁয ানুাযীদদয তযা  কনমমাতন ওযদতন (মপ্রকযত 
২৬/৯-১১)। কতকন মদঔদরন মম, তযা  কনমমাতন ওদয মীশুয কক্ষায 
কফস্তায মযাধ ওযা মাদে না ; ওাদচাআ কলয মদচ তা কফনষ্ট ওযদত 
দফ। 

রক্ষণীয় মম, াধু র দাকফ ওদযন মম , মীশু তাাঁদও ফদরকঙদরন: 
‗মতাভায কনদচয মরাওদদয (াআহুদীদদয) এফাং া-াআয়াূদীদদয াত 
মথদও াঅকভ মতাভাদও যক্ষা ওযফ।‘ (মপ্রকযত ২৬/১৭)। কওন্তু ফাস্তদফ 
এ য়াদা ওামমওয য় কন। াধু রদও মীশু যক্ষা ওদযন কন ; ফযাং 
কতকন কনত দয়দঙন। ৬২  ঔৃস্টাদব্দয কদদও মযাভান যওায তাদও 
ফন্দী ওদয এফাং ভৃতুযদি প্রদান ওদয। (Microsoft® Encarta® 

2008: Paul) এ কফলয়কি প্রভাণ ওদয মম , কতকন কভথযাফাদী  বি 
নফী কঙদরন। ওাযণ, াঅভযা মদঔফ মম, বি নফীয কযণকত তযা ফা 
াভৃতুয ফদর কওতাফুর মভাওাদ্দদ ফরা দয়দঙ। 

ফাযত াধু র  তাাঁয ানুাযীদদয ম্পদওমাআ াইা ভাী 
ফদরন: ‗বি নফীদদয কফলদয় াফধান । তাযা মতাভাদদয ওাদঙ 
মবোয মঘাযায় াঅদ , াথঘ কবতদয তাযা যাকু্ষদ মনওদে 
ফাদখয ভত। তাদদয চীফদন মম পর মদঔা মায় তা কদদয়াআ মতাভযা 
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তাদদয কঘনদত াযদফ। ... মাযা াঅভাদও ―প্রবু প্রবু ‖ ফদর তাযা 
প্রদতযদও মম মফদতী যাদচয ঢুওদত াযদফ তা নয়। কওন্তু াঅভায 
মফদতী কতায াআো মম ারন ওদয ম-াআ ঢুওদত াযদফ। মাআ 
কদন াদনদও াঅভাদও ফরদফ , ―প্রবু প্রবু, মতাভায নাদভ কও াঅভযা 
নফী কাদফ ওথা ফকর কন ? মতাভায নাদভ কও বূত ঙাোাআ কন ? 
মতাভায নাদভ কও াদনও াদরৌকওও ওাচ ওকয কন ? তঔন াঅকভ 
মাচাুকচাআ তাদদয ফরফ ―াঅকভ মতাভাদদয কঘকন না। দুদষ্টয দর! 
াঅভায ওাঙ মথদও মতাভযা দূয । ‖ (ভকথ ৭/১৫-২৩)। কতকন 
াঅদযা ফদরন: ‗াদনও বি ভীহ্  বি নফী াঅদফ এফাং ―ফে 
ফে াঅিমম  কঘন্থ-ওাচ ওযদফ মাদত ম্ভফ দর াঅল্লাহ্ য ফাঙাাআ 
ওযা ফান্দাদদয তাাঁযা েওাদত াদয। ‘ (ভকথ ২৪/২৪) মীশুদও 
প্রবু প্রবু ফদরদঙন , তাাঁয নাদভ াদরৌকওও ওাচ  কঘন্থ-ওাচ 
ওদযদঙন এফাং ―াঅল্লায ফাঙাাআওযা ফান্দাদদয ‖ াথমাৎ মীশুয 
াাফী-কলযদদযদও বুরাদত মদযদঙন এভন ফযকি াধু র 
ঙাো াঅয ওাাঈদও াঅভযা মদকঔ না। 

মওাঈ মকদ াআকিদরয ―মপ্রকযত‖ ুস্তওকি  যফতমী ত্রগুকর 
বাদরাবাদফ াধযয়ন ওদযন তদফ ড. ভকয ফুওাাআকরয কনদেয 
ফিদফযয াদথ াফযাআ এওভত দফন:  

Paul is the most controversial figure of 

Christianity, He was considered to be a traitor to 
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Jesus’ thought by the latter’s family and by apostles 

who had stayed in Jerusalem in the circle around 

James. Paul created Christianity at the expense of 

those whom Jesus had gathered around him to 

spread his teachings”.  

‗র ঔৃস্টধদভময ফদঘদয় মফক কফতকওমত ফযকিত্ব। াইা 
ভাীদয কযফায এফাং কলযকণ মমরুচাদরদভ (াইা ভাীদয 
বাাআ) মচভদয (মাদওাদফয) ঘাকযাদ চভাদয়ত কঙদরন এফাং 
তাযা রদও ভাীদয কঘন্তা-মঘতনায কফশ্বাখাতও ফদর ভদন 
ওযদতন। াইা ভাী তাাঁয কক্ষা প্রঘাদযয চনয মাদদযদও 
চভাদয়ত ওদযকঙদরন াধু র তাদদয কফযীদত এওকি ঔৃস্টধভম 
ততকয ওদযন। ‘ (Dr. Maurice Bucaile, The Bible, the 

Qur'an and the Science, page 52)  
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৪. াইা ভাীদয ধভম  াধু দরয ধদভময ভদধয তুরনা 

৪. ১. যীয়ত ারন াথফা যীয়ত রঙ্ঘন 

াইায়ী ধভম  রীয় ধদভময ভদধয মভৌকরও াথমওয যীয়ত 
ারন। াইা ভাী ওদোযবাদফ যীয়ত ারন ওযদতন , ওযদত 
কনদদম কদদয়দঙন এফাং যীয়ত ারন ঙাো ভুকি ায়া মাদফ না 
ফদর প্রঘায ওদযদঙন। ক্ষান্তদয দ্রুত াকধও াংঔযও ভুকযদ মমাকাে 
ওযায রদক্ষয াধু র যীয়ত ফচমন ওযদত াঈৎা মদন এফাং 
যীয়ত ারদনয কফরুদদ্ধ কফদলাদ্গায ওদয ওর াাঘাদযয থ 
াঈনু্মি ওদয মদন। যীয়দতয কফরুদদ্ধ তাাঁয াদনও খৃণয ফিফয 
যদয়দঙ। াআকিদরয ভদধয কফদযভান মপ্রকযত ুস্তওকি এফাং যফতমী 
ত্রগুকর াে ওযদর ােও মদঔদফন মম , তাাঁয এ ওর ফিফয 
ায়াযী  প্রওৃত ঔৃস্টানদদয ( Judio Christians) ভদধয তীি 
প্রকতকিয়া  প্রকতদযাধ ততকয ওদয। তাাঁযা তায কফরুদদ্ধ ওদোয 
াফস্থান মনন। কতকন ায়াযীদদয কফরুদদ্ধ কফদলাদ্গায  াপ্রঘায 
ওযদত থাদওন। কপকরকস্তন  ামফতী এরাওায ককক্ষত ভানুলদদয 
ভদধয বার পর না মদয় কতকন দ্রুত একয়া ভাাআনয  াআাঈদযাদয 
গ্রীও-মযাভান মৌত্তকরওদদয ভদধয তাাঁয যীয়তভুি ভাযপতী ধদভময 
দায়াত কদদত থাদওন। ায়াযী  যীয়ত ারনওাযী ঔৃস্টানদদয 
কফরুদদ্ধ ি াফস্থান গ্রদণয চনয কতকন াকতবকিভূরও াদনও 
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নতুন নতুন াঅওীদা াঅকফষ্কায ওদযন। মমদতু নতুন াঅওীদা 
তাদদয ুযাতন মৌত্তকরও াঅওীদায ভতাআ এফাং নতুন মওাদনা 
কফকধকফধান ভানদত দফ না, শুধু কফশ্বাাআ মদথষ্ট, মদতু দদর দদর 
ভুঔম  া-মপ্রকভও ভানুদলযা তায ভুকযদ দত রাকদরন।  

―ফযফস্থা‖ ফা ―যীয়দতয‖ কফরুদদ্ধ াধু দরয দামকনও  
―ভাযপতী‘ ফিফয াদনও। ভন শুদ্ধ দরাআ দরা। নাভাম ফা যীয়ত 
মতা কফশ্বা কেও ওযায চনয; কফশ্বা কেও দর াঅয কওঙুাআ রাদক না। 
যীয়তাআ া ওদযা না ফদর াদয ওথা ভদন ওকযদয় মদয় ; 
যীয়ত তুদর কদদর াঅয া থাওদফ না!!! াআতযাকদ। াধুয ওদয়ওকি 
ফঘন শুনুন:   

‗যীয়ত ারদনয চনয াঅল্লাহ্ ভানুলদও ধাকভমও ফদর গ্রণ 
ওদযন না, ফযাং াইা ভীদয াঈয াইভাদনয চনযাআ তা ওদযন। ... 
যীয়ত ারন ওযফায পদর ওাাঈদওাআ ধাকভমও ফদর গ্রণ ওযা দফ 
না।‘ (কারাতীয় ২/১৬) ‗ফযফস্থায ওামম ফযকতদযদও কফশ্বা দ্ব্াযাাআ 
ভনুলয ধাকভমও ককণত য়‘ (মযাভীয় ৩/২৮। ুনি মযাভীয় ১০/১০)। 
‗ফযফস্থা ঔৃদস্টয ওাদঙ াঅকনফায চনয াঅভাদদয সু্কর ভাস্টায ( our 

schoolmaster) মমন াঅভযা কফশ্বা মতু ধাকভমও ককণত াআ। ‘ 
(কারাতীয় ৩/২৪)। ‗াস্ত্র ওরাআ াদয াধীনতায় রুদ্ধ ( the 

scripture hath concluded all under sin) (কারাতীয় 
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৩/২২)। ‗ফযফস্থায ওামম দ্ব্াযা মওান প্রাণী তাাঁায াক্ষাদত ধাকভমও 
ককণত াআদফ না; মওননা ফযফস্থা দ্ব্াযা াদয জ্ঞান চদন্ম‘ (মযাভীয় 
৩/২০)। ‗ফাস্তকফও মাাযা ফযফস্থায (যীয়দতয) কিয়াফরম্বী, তাাযা 
ওদর াদয াধীন।‘ (কারাতীয় ৩/১০-১৩)।  

তাদর শুধু ভদনয কফশ্বা  ভুদঔয স্বীওাদযাকি ভুকিয চনয 
মদথষ্ট, যীয়ত শুধু কফশ্বা মমন্ত মৌঁঙাদনায চনয। যীয়ত ওরদও 
াদয ভদধয াঅফদ্ধ ওদয , যীয়তাআ াদয াঈৎ, যীয়ত ারন 
ওদয মওাঈ ধাকভমও দত াদয না; ফযাং াী  াকবপ্ত য়। াথমাৎ 
াইা ভাী - ওর নফী  তাাঁদদয ানুাযীযা াী  াকবপ্ত! 

কতকন দাকফ ওদযন মম , যীয়তাআ ওর ত্রুতা  ানাাকনয 
ওাযণ এফাং মীশু যীয়ত কফদরা ওযদত এদকঙদরন: ‗ত্রুতাদও, 
াথমাৎ কফকধফদ্ধ াঅজ্ঞাওরারূ ফযফস্থাদও , কনচ ভাাংদ রুপ্ত 
ওকযয়াদঙন (abolished in his flesh the enmity, even the 

law of commandments contained in ordinances)।‘ 
(াআকপলীয় ২/১৫) 

কফকধফদ্ধ াঅজ্ঞা ফা যীয়ত ওী ? কওম ওকয না , ফযকবঘায  
ওকয না, তযা ওকয না... । রীয় ঔৃস্টধদভম এগুকর ভানয ওযা 
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া  াকবা! তাদর কওম ওযা , ফযকবঘায ওযা, তযা ওযা... 
াআতযাকদাআ া  াকবা মথদও ভুকিয াঈায়! 

ভাীদয ফিফয াধুয ফঘদনয াদথ াাংখকলমও। শুধু কফশ্বাদ 
ভুকি কভরদফ তা ওঔদনাাআ ভাী ফদরন কন। ত কফশ্বা থাওদর 
াভানযতভ যীয়ত রঙ্ঘন ওযদর চান্নাত কভরদফ না ফদর কতকন 
প্রঘায ওদযদঙন। কতকন ফদরন: ‗ভদন ওদযা না াঅকভ মতৌযাত কওতাফ 
াঅয নফীদদয কওতাফ ফাকতর ওযদত এদকঙ। াঅকভ মগুদরা ফাকতর 
ওযদত াঅক কন ফযাং ূণম ওযদত এদকঙ। ... ভূায যীয়দতয 
ভদধয মঙাি এওিা হুওুভ মম মওাঈ াভানয ওদয এফাং মরাওদও তা 
াভানয ওযদত কক্ষা মদয় তাদও মফদতী যাদচয ফদঘদয় মঙাি 
ফরা দফ। কওন্তু মম মওাঈ যীয়দতয হুওুভগুদরা ারন ওদয  
কক্ষা মদয় তাদও মফদতী যাদচয ফে ফরা দফ। াঅকভ মতাভাদদয 
ফরকঙ, াঅদরভ  পযীীদদয ধাকভমওতায মঘদয় মতাভাদদয মকদ মফী 
কওঙু না থাদও তদফ মতাভযা মওানভদতাআ মফদতী যাদচয ঢুওদত 
াযদফ না।‘ (ভকথ ৫/১৭-২০) 

াধু দরয দাকফ: মীশু যীয়ত মরা ওযদত এদকঙদরন। কওন্তু 
মীশু ফরদরন কতকন মরা ওযদত নয়, ূণম ওযদত এদকঙদরন। াধু 
র ফরদরন , যীয়ত ারনওাযী াী  াকবপ্ত। াঅয মীশু 
ফরদরন যীয়দতয কু্ষদ্রতভ কফধান রঙ্ঘনওাযী াী  াকবপ্ত। 
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ঔৃস্টান বাাআকদণয প্রকত কফনয় প্রশ্ন: াঅকন ওাদও কফশ্বা  ভানয 
ওযদফন?  

ভাী ফদরন: ‗মাযা াঅভাদও ―প্রবু প্রবু‖ ফদর তাযা প্রদতযদও 
মম মফদতী যাদচয ঢুওদত াযদফ তা নয়। কওন্তু াঅভায 
মফদতী কতায াআো মম ারন ওদয ম-াআ ঢুওদত াযদফ। মাআ 
কদন াদনদও াঅভাদও ফরদফ , ―প্রবু প্রবু, মতাভায নাদভ কও াঅভযা 
নফী কাদফ ওথা ফকর কন ? মতাভায নাদভ কও বূত ঙাোাআ কন ? 
মতাভায নাদভ কও াদনও াদরৌকওও ওাচ ওকয কন ? তঔন াঅকভ 
মাচাুকচাআ তাদদয ফরফ ―াঅকভ মতাভাদদয কঘকন না। দুদষ্টয দর! 
(ম াধভমঘাযীযা: ye that work iniquity) াঅভায ওাঙ মথদও 
মতাভযা দূয ।‖ (ভকথ ৭/২১-২৩)।  

মাযা তাদও ―ম প্রবু ম প্রবু‖ ফদরন তাযা াফযাআ তাদও ান্তদয 
কফশ্বা ওদযদঙন এফাং ভুদঔ এবাদফ স্বীওাদযাকি কদদয়দঙন। াঈযন্তু 
তায নাদভ কফত্রাঅত্মায মপ্রযণা রাদবয দাকফ ওদযদঙন , ধভমপ্রঘায 
ওদযদঙন এফাং ওাযাভকত মদকঔদয়দঙন। কওন্তু তাযয তাযা চান্নাত 
রাব ওযদফন না ; ওাযণ ত কফশ্বা  াকতবকি দত্ত্ব মকদ 
াঅল্লায যীয়ত ারন ফা ‗ধভমাঘাযণ‘ না থাদও তাদর ভুকি 
কভরদফ না। 
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াইা ভাী ফাযাংফায ফদরদঙন মম , াঅজ্ঞা, কফধান ফা যীয়ত 
ারনাআ চান্নাদতয এওভাত্র থ। ‗মম মও াঅভায এাআ ওর ফাওয 
শুকনয়া ারন ওদয... ফুকদ্ধভান..। াঅয মম মও াঅভায এাআ ওর 
ফাওয শুকনয়া ারন না ওদয.. কনদফমাধ (ভকথ ৭/২৪, ২৬)। ‗এও ফযকি 
াঅকয়া তাাঁাদও ফকরর , ... ানন্ত (াঅদঔযী) চীফন াাআফায চনয 
াঅকভ কওরূ ৎওভম ওকযফ? কতকন তাাদও ওকদরন: ... তুকভ মকদ 
(াঅদঔযী) চীফদন প্রদফ ওকযদত াআো ওয তদফ াঅজ্ঞা ওর ারন 
ওয (ভকথ ১৯/১৬-১৭; রূও ১৮/১৮-১৯) 

াধু র মীশুয এ ওর ফিফয প্রঘাযওাযীদদযদও াকবপ্ত ফদর 
মখালণা ওদযদঙন; ওাযণ তাযা তায াআকিদরয কফযীত াআকির প্রঘায 
ওদযন (কারাতীয় ১/৮-৯)। এযয মীশুয াদনও ফিফয ভানুলদদয 
ওাদঙ মৌঁঙাত। এচনয কতকন  তাাঁয ানুাযীযা াফযাঔযায াঅশ্রয় 
মনন। মমভন, কতকন াআয়াূদীদদয বদয় ফা ভানুদল ফুছদফ না ফদর 
এগুকর ফদরকঙদরন। এবাদফাআ তাাঁযা াইা ভাীদও ফুছাদত াক্ষভ ফা 
ভুনাকপও কদদফ কঘকত্রত ওদযন (নাাঈমূ কফল্লা)। এভনকও াধু র 
মীশুয কক্ষাদও প্রাথকভও, াঅকদভ  ূণমতায কযন্থী ফদর মখালণা 
ওদযদঙন। কতকন ফদরন: ‗(RSV: let us leave the elementrary 

doctrine (teachings) of Christ and go on to maturity): 
াতএফ াঅাআ, াঅভযা ঔৃদস্টয াঅকদভ-প্রাথকভও নীকতভারা (কক্ষা) 
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িাদত মপকরয়া কযক্কতায কদদও ধাকফত াআ।‘ (াআিীয় ৬/১, ফাাংরা 
ানুফাদদ ওাযাকচ কফদযভান) 

াইা ভাীদয কক্ষা প্রাথকভও  াকযক্ক! তাাঁয কক্ষা প্রাাআভাকয 
াঅয দরয কক্ষা াাআসু্কর! াফয কত্রত্বফাদীদদয চনয ভাীদয 
কক্ষাদও াকযক্ক ফরা ঙাো াঈায় মনাআ। তাদদয ধদভময এওকি 
াঅওীদা ভাীদয কক্ষায ভদধয ুস্পষ্ট মনাআ। ওাদচাআ তাদও াূণম 
এফাং াধু রদও ূণম ফরা ঙাো তাদদয াঈায় মনাআ।  

৪.২. এওত্বফাদ ফনাভ কত্রত্বফাদ 

াঅদকাআ ফদরকঙ মম, মপ্রকযত ুস্তওকি  যফতমী ত্রগুকর মথদও 
চানা মায় মম , াধু দরয এ ভতফাদ ায়াযী এফাং যীয়ত 
ারনওাযী ঔৃস্টানদদয প্রঘি প্রকতদযাদধয ভুদঔ দে। াঅত্মযক্ষায 
চনয কতকন াকতবকিয াঅশ্রয় গ্রণ ওদযন। এতওার ওদরাআ চানত 
মম কফশ্বা  যীয়ত ারদনয ভাধযদভাআ ভানুল নাচাত ায়। এঔন 
কতকন ফরদঙন যীয়ত ারন ভুকিয দথ প্রকতফন্ধও। একি প্রভাদণয 
চনয কতকন ফরদরন: মীশু মতা াঅয াধাযণ মওাদনা নফী নন ; মম 
তাদও তযা ওযাদত শুধু তযাওাযীদদয া দয়দঙ। ফযাং কতকন 
াইশ্বয; কতকন িুদ ভদয ওদরয া মভাঘন ওদযদঙন। ওাদচাআ 
যীয়ত ারদনয াঅয প্রদয়াচন মনাআ। কতকন প্রঘায ওযদত থাদওন: 
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‗ফযফস্থা (যীয়ত) দ্ব্াযা মকদ ধাকভমওতা য় , তাা াআদর ঔৃস্ট 
াওাযদণ ভকযদরন‘ (কারাতীয় ২/২১)। কতকন ফদরন: ‗ঔৃস্ট মীশুদত 
চীফদনয াঅত্মায মম ফযফস্থা , তাা াঅভাদদযদও াদয  ভৃতুযয 
ফযফস্থা (যীয়ত) াআদত ভুি ওকযয়াদঙ (মযাভীয় ৮/২) াথমাৎ যীয়ত 
াঅদঙ ফদরাআ া এফাং া াঅদঙ ফদরাআ ানন্ত ভৃতুয ফা নযওফা। 
মীশুদত কফশ্বা ওযদর াঅয যীয়ত থাদও না ; াঅয যীয়ত না 
থাওদর মতা মওাদনা কওঙুাআ াঅয া ফদর কণয দফ না। 

াধু দরয এ াঈদ্ভাফন পর দয়কঙর। এ াকতবকিয াঅওীদা 
তাদও  তাাঁয ভতফাদদও কঘযস্থায়ী ওদয ; নাআদর ায়াযী  
যীয়তন্থীদদয প্রকতদযাদধ তায ভতফাদ কফরুপ্ত দয় মমত। মমবাদফ 
াঅভাদদয ভাদচ যীয়ত-ভুি তকযওত-ভাকযপত ন্থীকণ ফমদা 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  রীকদণয প্রকত 
াকতবকি প্রওা ওদযন এফাং যীয়ত-ন্থীদদযদও মফয়াদফ ফাকনদয় 
াধাযণ ভানুলদদয ভথমন রাব ওদযন  কিদও থাদওন।  

াধু দরয াঈদ্ভাকফত ―াকতবকিয‖ ভূর কফলয় কত্রত্বফাদ। ভাী 
াঅল্লায এওদত্ব কফশ্বা এফাং প্রঘায ওযদতন। কতকন কব্রু বালায 
যীকতদত াআয়াূদী নফীকণ  ওর াআয়াূদীয ভতাআ ―যব্ব‖ াদথম 
াঅল্লাদও কতা ফরদতন। কতকন ফমদা ফদরদঙন , কতাাআ এওভাত্র 
াইশ্বয। কতায াাাক ুত্র  কফত্র াঅত্মা াইশ্বয-এ ওথা 
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খুণাক্ষদয কতকন ফদরন কন। ক্ষান্তদয াধু দরয ধদভময ভূর 
কফশ্বা মম, াঅল্লা কতনচন মূ্পণম ৃথও ফযকি। এরূ চখনয ওথা 
াইা ভাী ওঔদনাাআ ফদরন কন। 

ভাওম ১২/২৮-৩৪: ‗এওচন াঅদরভ কচজ্ঞাা ওযদরন, ―মতৌযাত 
যীদপয ভদধয ফদঘদয় দযওাযী হুওুভ মওানিা ‖? চফাদফ াইা 
ফরদরন, ―ফদঘদয় দযওাযী হুওুভ র , ফকন-াআস্রাাআরযা, মান, 
াঅভাদদয ভাফুদ াঅল্লাহ্ এও। মতাভযা প্রদতযদও মতাভাদদয ভস্ত 
কদর, ভস্ত প্রাণ, ভস্ত ভন এফাং ভস্ত কি কদদয় মতাভাদদয ভাফুদ 
াঅল্লাদও ভব্বত ওযদফ। তায দযয দযওাযী হুওুভ র এাআ , 
―মতাভায প্রকতদফীদও কনদচয ভত ভব্বত ওযদফ ‖। এাআ দু ―িা 
হুওুদভয মঘদয় ফে হুওুভ াঅয কওঙুাআ মনাআ ‘। তঔন মাআ াঅদরভ 
ফরদরন, ‗... াঅকন কতয ওথাাআ ফদরদঙন মম , াঅল্লাহ্ এও এফাং 
কতকন ঙাো াঅয মওান ভাফুদ মনাআ। াঅয ভস্ত কদর , ভস্ত ফুকদ্ধ  
ভস্ত কি কদদয় তাাঁদও ভফফত ওযা এফাং প্রকতদফীদও কনদচয ভত 
ভফফত ওযা শু  ানয ফ মওাযফানীয মঘদয় াদনও মফী 
দযওাযী‘। াইা মঔন মদঔদরন মাআ াঅদরভকি ঔুফ ফুকদ্ধভাদনয ভত 
চফাফ কদদয়দঙন তঔন কতকন তাাঁদও ফরদরন ‗াঅল্লায যাচয মথদও 
াঅকন মফী দূদয নন‘।  
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াধু দরয ানুাযীযা ফদরন , াঅল্লাদও এওভাত্র ভাফূদ ফদর 
কফশ্বা ওযদর নাচাত দফ না ; ফযাং কত্রদত্ব , মীশুয াইশ্বযদত্ব  
মীশুয যদিয ভাধযদভ াদভাঘদন কফশ্বা ওযদত দফ। মকদ 
কত্রত্বফাদী এ াঅওীদা কেও দতা, তদফ কনিয়াআ বাফফাদীকদণয গ্রদন্থ 
প্রথভ াঅজ্ঞা কদদফ ুস্পষ্টরূদ তা াঈদল্লঔ ওযা দতা এফাং মীশু 
ফরদতন: ―প্রথভ াঅজ্ঞাকি এাআ, ―াইশ্বয প্রবু এও, কমকন কতনকি প্রওৃত 
 মূ্পণম ৃথও ত্তায ভন্বয় এফাং াঅকভাআ াইশ্বদযয কদ্ব্তীয় ফযকি  
াইশ্বদযয ুত্র।‖ মমদতু মীশু তা ফদরন কন এফাং মওাদনা নফীয ুস্তদও 
ফা াআকিদর তা ফরা য় কন, মদতু াঅভযা ুকনকিতরূদ চানদত 
াযকঙ মম, াধু দরয ঔৃস্টধভম এওকি ভ্রান্ত ভতফাদ।  

াঅদযা রক্ষণীয় মম , এ াধযাও কত্রদত্ব কফশ্বা ওযদতন না। 
াঈযন্তু মওাঈ কত্রদত্বয ওথা ফরদর ফা মীশু কনদচদও াইশ্বদযয এও 
াাং ফদর দাকফ ওযদর তাদও কনকদ্ব্মধায় তযা ওযদতন। াথঘ মীশু 
ুস্পষ্ট াঈি াধযাওদও চান্নাতী ফরদরন। 

াধু দরয ানুাযীযা ফদরন , াআয়াূদীদদয বদয় ফা ভানুদলযা 
ফুছদফ না ফদর মীশু কভথযা ফদরকঙদরন! তাাঁযা কনদচদদয কভথযাঘায তফধ 
ওযদত তাাঁদও াাযক  ভুনাকপও রূদ কঘকত্রত ওদযন। তয 
ফুছাদনায ক্ষভতা  া দরয কঙর কওন্তু মীশুয কঙর না! 
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াঅল্লায ওাদঙ ভুনাচাদত মীশু ফদরন: ‗াঅয াআাাআ ানন্ত চীফন 
মম, তাাযা মতাভাদও, এওভাত্র তযভয় াইশ্বযদও এফাং তুকভ মাাঁাদও 
াোাআয়াঙ, তাাঁাদও, মীশু খ্রীষ্টদও, চাকনদত ায়। (And this is life 

eternal, that they might know thee the only true God, 

and Jesus Christ, whom thou hast sent.)‘ (মমান ১৭/৩)  

এ ওথাকি কতকন এওাদন্ত াঅল্লায াদথ ফদরদঙন ; ওাদচাআ 
াআয়াূদীদদয বদয় ফা মওাঈ ফুছদফ না ফদর দাকফ ওযায ুদমাক মনাআ। 
এঔাদন কতকন ফরদঙন মম, চান্নাত রাব ওযদত কফশ্বা ওযদত দফ 
মম, াঅল্লা ঙাো মওাদনা ভাফূদ মনাআ এফাং াইা ভাী তাাঁয মপ্রকযত 
াথমাৎ যাূর। াইশ্বদযয কত্রদত্ব কফশ্বা ওযা , াঅকদ া ফা া 
মভাঘদন কফশ্বা ওযা ... াআতযাকদ কওঙুাআ চান্নাত রাদবয তম নয়। 
এওকিফাদযয চনয মকান ভুনাচাদত কতকন ফরদরন না মম, ―াআাাআ 
ানন্ত চীফন মম, তাাযা চাকনদফ মতাভায ত্ত্বা কতনকি মূ্পণম ৃথও 
ত্ত্বায ভন্বয় এফাং াইা ভাী ভনুলয  াইশ্বয ফা ভাাংদ প্রওাকত 
াইশ্বয।‖ ক্ষান্তদয রীয় ধদভময কফশ্বা দরা মওাঈ মকদ মীশুয 
াঈদযয ওথাকি ফমান্তওযদণ  াঅক্ষকযওবাদফ কফশ্বা ওযায ওথা 
এও মওাকি ফায মখালণা ওদয, কওন্তু স্পষ্টবাদফ কত্রত্বফাদদয মখালণা না 
মদয় তদফ ওাকপয ( heretic)। তাদও চীফন্ত াঅগুদন ুকেদয় ভাযা 
(Inquisition) ঔৃস্টধদভময ুকযকঘত কফধান। 
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৪. ৩. াইা ভাী াঅল্লায যাূর াথফা াঅল্লায াফতায 

াঈদযয ফিদফয াইা ভাী ফরদরন মম, কতকন াঅল্লায মপ্রকযত, 
াথমাৎ যাূর। ানযত্র কতকন ফদরন: ‗াঅয ৃকথফীদত ওাাদও 
―কতা‖ ফকরয়া দম্বাধন ওকয না, ওাযণ মতাভাদদয কতা এও চন, 
কতকন মাআ স্বকমীয়। মতাভযা ―াঅঘামম‖ ফকরয়া ম্ভাকলত াআ না, ওাযণ 
মতাভাদদয াঅঘামম এও চন, কতকন খ্রীষ্ট।‘ (ভকথ ২৩/৯-১০) 

এ ওথায এওাআ াথম: াঅল্লা ঙাো মওাদনা ভাফূদ মনাআ এফাং 
াইা তাাঁয যাূর , মাদও এওভাত্র াঅঘামম ফা কক্ষও কদদফ গ্রণ 
ওযদত দফ। াথঘ রীয় ধদভম তাাঁদও াঅঘামম , াঈস্তাদ ফা যাূর 
ভানদর নাচাত মতা দূদযয ওথা ানন্ত চাান্নাভ ঙাো কওঙুাআ কভরদফ 
না। নাচাত রাব ওযদত তাাঁদও াইশ্বদযয াফতায  ভানফদদধাযী 
াইশ্বয ফদর কফশ্বা ওযদত দফ (মমান ১/১, ১৪: ১ কতভথীয় 
৩/১৬)। 

াঈদল্লঔয মম , প্রঘকরত াআকিদরয ভদধয াইা ভাী ফাযাংফায 
কনদচদও াঅল্লায নফী (prophet) ফদর মখালণা ওদযদঙন। (ভাওম 
৬/৩-৬; রূও ১৩/৩৩) 
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৪. ৪. াঅল্লাাআ এওভাত্র কতা? না াধু র এওভাত্র কতা? 

াইা ভাী াঈদযয ফিদফয ফদরদঙন মম, াঅল্লা ঙাো ওাাঈদও 
কতা ফরা মাদফ না। কওন্তু াধু র ফদরন , কতকনাআ াঈম্মাদতয 
এওভাত্র কতা: ‗ভীদয কফলদয় কক্ষা কদফায মরাও য়ত 
মতাভাদদয াদনও াআদত াদয, কওন্তু কতা মতাভাদদয াদনও নাাআ; 
াঅকভাআ ুঔফদযয ভধয কদয়া ভাীী চীফদন মতাভাদদয কতা 
াআয়াকঙ। ( have ye not many fathers: for in Christ 

Jesus I have  begotten you through the gospel) (১-
ওকযন্থীয় ৪/১৫) 

৪. ৫. মীশু াঅল্লায ফান্দা ুত্র? না াইশ্বযদত্ব াঅল্লায ভওক্ষ 
ুত্র? 

াঅল্লাদও কতা ফরা এফাং ফান্দাদও ―াআফনুল্লা‖ ফা ―াঅল্লায ুত্র‖ 
ফরা কব্রু বালায যীকত। কতা াথম চকৎকতা ফা প্রকতারও। াঅয 
―াআফন‖ ফা ুত্র (son) াথম ফান্দা। এচনয কওতাফুর মভাওাদ্দদ ওর 
াঅদভ-ন্তানদও ―াআফনুল্লা‖ ফা ‗াঅল্লায ুত্র ‘ ফরা দয়দঙ। 
(াঅকদুস্তও ৬/২-৪; াআদয়াফ ৩৮/৭; কীতাংকতা ৬৮/৫)। াঅফায 
াদনও স্থাদন কফদল ফান্দা কদদফ ওর াআস্রাদয়র-ন্তানদও 
‗াঅল্লায ুত্র‘ ফদর াঅঔযাকয়ত ওযা দয়দঙ। (কদ্ব্তীয় কফফযণ ১৪/১, 
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৩২/১৯; কমাাআয় ১/২, ৩০/১, ৬৩/৮; মাদয় ১/১০)। কফদল ওদয 
াঅল্লায ানুকত ফান্দাদদযদও ―াআফনুল্লা‖ ফা ―াঅল্লায ুত্র ‖ ফরা 
দয়দঙ: ‗মত মরাও াইশ্বদযয াঅজ্ঞা দ্ব্াযা ঘাকরত য় , তাাযাাআ 
াইশ্বদযয ুত্র। ‘ (মযাভীয় ৮/১৪)। কফযীদত াী মরাওদদযদও 
য়তাদনয ুত্র ফরা দয়দঙ। (ভকথ ৫/৯, ৪৪, ৪৫; মমান ৩/৮-১০, 
৮/৪১-৪৪)। াঅফায ঔা ফান্দা কদদফ াআয়াওূফ (াঅ) এফাং তাাঁয 
মৌত্র াআকিকভয়দও াঅল্লায প্রথভচাত ুত্র ফা ফে মঙদর ফরা 
দয়দঙ। (মাত্রাুস্তও ৪/২২ এফাং কমযকভয় ৩১/৯)। দায়ূদ (াঅ)-মও 
াঅল্লায ুত্র, প্রথভচাত ুত্র  ―চন্ম-মদয়া‖ ফা ―যচাত‖ ুত্র 
ফরা দয়দঙ (কীতাংকতা ২/৭)।  

কব্রুবালী াআয়াূদীকণ চানদতন মম , াআফনুল্লা: ―াঅল্লায ুত্র ‖ 
াথম াঅল্লায ফান্দা এফাং মম মত মফক াঅল্লায ানুকত তাদও তত 
কপ্রয় ফান্দা কদদফ এওভাত্র ুত্র , যচাত ুত্র াআতযাকদ ফরা 
দয়দঙ। এচনযাআ তাযা দাাউদ (াঅ)-মও ―াআফনুল্লা‖, াঅল্লা ুত্র , 
ভাীহুল্লা: াঅল্লায ভাী  চন্মদদয়া ুত্র ফরায ওাযদণ তাদও 
াদরৌকওও ত্তা ফদর দাকফ ওদযন কন। ফযাং তাদও ―াঅল্লায ফান্দা 
দায়ূদ (Servant David) ফদরাআ াঅঔযাকয়ত ওদযদঙন (২-যভুদয়র 
৩/১৮, ৭/৫, ৭/৮, ৭/২৬, ১-যাচাফকর ৩/৬ , ৮/২৪, ৮/২৫, 
৮/২৬, ১১/৩২, ১৪/৮, ২-যাচাফকর ১৯/৩৪, ২০/৬, ১-ফাংাফকর 
১৭/৭, ২-ফাংাফকর ৬/১৫, ৬/১৬, ৬/১৭; কীতাংকতা ১৩২/১০; 
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কমাাআয় ৩৭/৩৫; কমকদষ্কর ৩৪/২৩, ৩৪/২৪, ৩৭/২৫; রূও ১/৬৯; 
মপ্রকযত ৪/২৫)।  

াআয়াূদীদদয াদথ ওদথাওথদন মীশু ফদরন: ‗মতাভাদদয কতায 
ওামম মতাভযা ওকযদতঙ। তাাযা তাাঁাদও ওকর , াঅভযা 
ফযকবঘাযচাত নক; াঅভাদদয এওভাত্র কতা াঅদঙন , কতকন াইশ্বয। 
মীশু তাাকদকদও ওকদরন , াইশ্বয মকদ মতাভাদদয কতা াআদতন , 
তদফ মতাভযা াঅভাদও মপ্রভ ওকযদত ... মতাভযা মতাভাদদয কতা 
কদয়াফদরয, এফাং মতাভাদদয কতায াকবরাল ওর ারন ওযাাআ 
মতাভাদদয াআো; ... মওননা ম কভথযাফাদী  তাায (কভথযাফাদীয) 
কতা।‘ (মমান ৮/৪১-৪২)  

প্রঘকরত াআকিদর াইা ভাী কেও এ াদথমাআ কনদচদও াঅল্লায 
ুত্র এফাং াঅল্লাদও কতা ফরদতন। াাাক প্রঘকরত ঘাযকি 
াআকিদরয ভদধয ততফায কতকন কনদচদও ভনুলযুত্র (son of man) 
ফদর াঅঔযাকয়ত ওদযদঙন। কওতাফুর মভাওাদ্দদ ভনুলযুত্র ফরদত 
―ভযণীর ভানুল‖  ―াঅল্লায ফান্দা‖ ফুছাদনা দয়দঙ। নফীকণদও 
কফদলবাদফ ভানুদলয ুত্র ফদর াঅঔযাকয়ত ওযা দয়দঙ মমন মওাঈ 
াদরৌকওও ওামমাকদ মদদঔ তাদদযদও াইশ্বদযয াদথ মৃ্পি ভদন না 
ওদয। কফকবন্ন স্থাদন ফরা দয়দঙ মম , াইশ্বয ওঔদনাাআ ভনুলযুত্র নন, 
ভনুলযুত্র ওঔদনা াইশ্বয দত াদয না এফাং মওাদনা ভনুলযুদত্রয 
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মওাদনা ক্ষভতা মনাআ; ওর ক্ষভতা এওভাত্র াঅল্লায। (কণনাুস্তও 
২৩/১৯; াআদয়াফ ২৫/৬; কীতাংকতা ১৪৬/২-৫; কমাাআয় ৫১/১২-
১৩)। 

ফাাআদফদরয ফণমনানুাদয ওফয মথদও মফকযদয় ভগ্দরীনী 
ভকযয়ভদও ভাী ফদরন: ‗তুকভ াঅভায ভ্রাতৃকদণয ওাদঙ ককয়া 
তাাকদকদও ফর , কমকন াঅভায কতা  মতাভাদদয কতা  এফাং 
াঅভায াইশ্বয  মতাভাদদয াইশ্বয , তাাঁায কনওদি াঅকভ াউদধ্বম 
মাাআদতকঙ (I ascend unto my Father, and your Father; 

and to my God, and your God)।‘ (মমান ২০/১৭) 
তাদর কলযকণ মম াদথম াআফনুল্লা ফা াঅল্লায ুত্র মীশু কেও ম 
াদথমাআ াআফনুল্লা ফা াঅল্লায ুত্র। াঅফায াঅল্লা মম াদথম ানয 
ওর ভানুদলয ভাফুদ , াকফওর ম াদথমাআ কতকন াইা ভাীদয 
ভাফুদ। এ তাাঁয চীফদনয মল কক্ষা। ওুযাঅন চানায় মম , াইা 
ভাী ফদরন: ‗কনিয় াঅল্লা াঅভায প্রবু  মতাভাদদয প্রবু (াঅর-
াআভযান ৫১) , ‗মতাভযা াঅভায প্রবু  মতাভাদদয প্রবু াঅল্লায 
াআফাদত ওয... (ভাকয়দা ৭২  ১১৭), ‗কনিয় াঅল্লা াঅভায প্রবু  
মতাভাদদয প্রবু, াতএফ মতাভযা তায াআফাদত ওয ‘ (ভকযয়ভ ৩৬ 
এফাং মুঔরুপ ৬৪)। এবাদফাআ ওুযাঅন প্রওৃত াআকির াংযক্ষণ 
ওদযদঙ। 
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াঅভযা মদদঔকঙ মম , কতকন কনদচদও এওচন যাূর  কক্ষও 
কদদফ প্রঘায ওদযদঙন। াইশ্বযদত্ব াঅল্লায ভওক্ষ ফদর কনদচদও 
দাকফ ওযা মতা দূদযয ওথা মওাদনা ঐশ্বকযও ক্ষভতা-াআ তাাঁয মনাআ 
ফদর কতকন প্রঘায ওদযদঙন। কওয়াভত কফলদয় কতকন ফদরন: ‗কওন্তু 
মাআ কদদনয ফা মাআ দদিয তত্ত্ব মওাআ চাদন না ; স্বকমস্থ দূতকণ 
চাদনন না , ুত্র চাদনন না , মওফর কতা চাদনন। ‘ (ভাওম 
১৩/৩২) াথমাৎ াদরৌকওও ঐশ্বকযও ক্ষভতা মতা দূদযয ওথা , 
াদরৌকওও জ্ঞান তায মনাআ। 

কতায ভওক্ষ াইশ্বযত্ব দাকফ ওযা মতা দূদযয ওথা কনদচদও 
বাদরা ফরদত কতকন যাকচ ন কন। এও ফযকি তাাঁদও প্রশ্ন ওদয , 
‗ম ৎ গুরু (Good Master), ানন্ত চীফন াাআফায চনয াঅকভ 
কওরূ ৎওভম ওকযফ ? কতকন তাাদও ওকদরন , (Why callest 

thou me good? there is none good but one, that is, 

God: KJV/AV) াঅভাদও মওন ৎ (good) ওকদতঙ? এওচন 
ফযতীত াঅয মওাঈাআ ৎ নন , কতকন াইশ্বয। ‘ (ভকথ ১৯/১৬-১৭: 
ফাাংরা ফাাআদফদরয ানুফাদ াস্পষ্ট) 

ভাীদয কলযকণ াঅল্লায ুত্র ফা ―চাত ( begotten 
চন্মদদয়া) ুত্র‖ ফরদত াঅল্লায মনওওায ফান্দা ফুকছদয়দঙন। মমান 
ফদরন: ‗মম মও কফশ্বা ওদয মম, মীশুাআ মাআ খ্রীষ্ট, ম াইশ্বয াআদত 
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চাত (born of God); এফাং মম মও চন্মদাতাদও মপ্রভ ওদয; ম 
তাাঁা াআদত চাত ফযকিদও মপ্রভ ওদয (every one that loveth 

him that begat loveth him also that is begotten of him) 
াআাদত াঅভযা চাকনদত াকয মম , াইশ্বদযয ন্তানকণদও মপ্রভ ওকয, 
মঔন াইশ্বযদও মপ্রভ ওকয  তাাঁায াঅজ্ঞা ওর ারন ওকয। ... 
াঅভযা চাকন, মম মও াইশ্বয াআদত চাত, ম া ওদয না; কওন্তু মম 
াইশ্বয াআদত চাত ম কনদচদও (াঅনাদও) যক্ষা ওদয (he that is 

begotten of God keepeth himself) এফাং মাআ াাত্মা 
(য়তান) তাাদও স্পম ওদয না।‘ (১- মমান ৫/১-২  ১৮) 

এ াদথমাআ তাাঁযা ভাীদও াঅল্লায ুত্র ফদরদঙন। ভাওম ১৫/৩৯: 
‗তযাআ এ ভানুলকি াইশ্বদযয ুত্র কঙদরন ( this man was the 

Son of God)‘ এফাং রূও ২৩/৪৭: তয , এাআ ফযকি ধাকভমও 
কঙদরন (this was a righteous man)।‘ 

 মম াদথম তাাঁযা তাাঁদও াঅল্লায ুত্র ফদরদঙন , ম াদথমাআ তাাঁযা 
তাাঁদও াঅল্লায ফান্দা ফদরদঙন। কতয ফদরন: ‗ািাাদভয, 
াআাদওয  মাদওাদফয াইশ্বয , াঅভাদদয কতৃুরুলদদয াইশ্বয 
াঅনায ফান্দা মীশুদও মকৌযফাকন্বত ওকযয়াদঙন ( glorified his 

servant Jesus)।‘ (মপ্রকযত ৩/১৩) 
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ানযত্র কলযকণ াঅল্লায ওাদঙ প্রাথমনায় ফদরন: ‗তুকভ মতাভায 
দা (thy servant David) াঅভাদদয কতা দায়ূদদয ভুঔ কদয়া... 
মওননা তযাআ মতাভায কফত্র দা মীশু ( thy servant 

Jesus)..।‘ (মপ্রকযত ৪/২৪-২৭)। 

এয কফযীদত াধু র ―াঅল্লায ুত্র ‖ ওথাদও গ্রীও-মযাভান 
মৌত্তকরওদদয কযবালায় ফযফায ওদয াঅক্ষকযও াদথম তাাঁদও 
‗াঅল্লায ুত্র‘ ফদর দাকফ ওদযন। কতকন  তাাঁয ানুাযীযা মীশুদও 
াঅক্ষকযও াদথম াঅল্লায এওচাত ফা এওভাত্র যচাত ুত্র (only 

begotten Son), কতা াঅল্লায ভতাআ কযূণম াঅল্লা , াঅল্লায 
াফতায ফা ভানফরূী াঅল্লা (God incarnate/ God in flesh) 
এফাং াঅল্লায মাদতয াাং (of the same substance) ফদর প্রঘায 
ওদযন। (মমান ১/১, ১৪, ১৮ ৩/১৬, ৩/১৮; াআিীয় ১১/১৭, ওরীয় 
১/১৬, ২/৯; কপকরীয় ২/৬, ১-কতভথীয় ৩/১৬)। 

এবাদফ াধু র  তাাঁয ানুাকযকণ াইা ভাীদয তাীদী 
দীনদও কত্রত্বফাদী কওমী ধদভম কযণত ওদযন। এ ওথা ভুকরভদদয 
ফানাদনা ওথা নয়। মম মওাদনা এনাাআদলাককডয়া ফা াআন্টাযদনদি 
ঔৃস্টান কদফলওদদয মরঔা েদরাআ াঅকন এ তয চানদত 
াযদফন। ভাাআদিাপি এনওািমা ( Microsoft ® Encarta ® 

2008, article (God)) মথদও এওকি ভাত্র াঈদৃ্ধকত কদকে: 
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Christianity began as a Jewish sect and thus took 

over the Hebrew God, the Jewish Scriptures 

eventually becoming, for Christians, the Old 

Testament. During his ministry, Jesus Christ was 

probably understood as a prophet of God, but by the 

end of the 1st century Christians had come to view 

him as a divine being in his own right, and this 

created tension with the monotheistic tradition of 

Judaism. The solution of the problem was the 

development of the doctrine of the triune God, or 

Trinity, which, although it is suggested in the New 

Testament, was not fully formulated until the 4th 

century.  

‗ঔৃস্টধভম াআয়াূদী ধদভময এওকি কপওমা কদদফাআ মাত্রা শুরু 
ওদয। ওাদচাআ াইশ্বয ফা াঅল্লায কফলদয় াআয়াূদীদদয কফশ্বা কনদয়াআ 
তায শুরু। িভান্বদয় াআয়াূদীদদয ধভমগ্রন্থ ঔৃস্টানদদয কনওি ―ুযাতন 
কনয়ভ‖ ফদর কণয য়। মীশু ঔৃস্ট তায চীফদ্দাদত াঅল্লায এওচন 
নফী ফদরাআ স্বীওৃত ফা কৃীত দয়কঙদরন ফদর প্রতীয়ভান য়। কওন্তু 
প্রথভ তাব্দীয মল প্রাদন্ত এদ ঔৃস্টানকণ তাাঁয কফলদয় ভদন ওযদত 
রাকদরন মম , কতকন কনদচাআ এওচন ঐশ্বকযও ত্ত্বা। এ ধাযণা 
াআয়াূদী ধদভময এওত্বফাদ-এয াদথ াংখাত ৃকষ্ট ওদয। এ ভযায 
ভাধাদনয চনয কত্রত্বফাদ ফা কতন ফযকিয াইশ্বয ভতফাদদয াঈৎকত্ত 
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খদি। মকদ নতুন কনয়দভয ভদধয এ ভদতয কওঙু ধাযণা াঅদঙ, তদফ 
কত্রত্বফাদ ভতকি ৪থম ঔৃস্টীয় তদওয াঅদক ূণমরূ রাব ওদয কন।‘ 

এবাদফ াইা ভাীদয এওত্বফাদী ধভম এওত ফৎদযয ভাথায় 
কত্রত্বফাদী কওমী ধদভম কযণত দরা , শুধু াইা ভাীদয ‗ঐশ্বকযও 
ফযকিত্ব‘ ওল্পনা ওযায ওাযদণ। াঅয এ ওল্পনায ভূর ওাযণ কঙর 
কব্রু বালায ম্মানূঘও ‗াইশ্বদযয ুত্র‘ কযবালাকিয াথম গ্রীও 
বালায় ―াঅক্ষকযও‖ াদথম ফযফায ওযা। 

এ ভা ধ্বাংদয চনয দায়ী কঙদরন াধু র  তাাঁয ানুাযীযা। 
মীশু ফদরদঙন মম, কতকন শুধু াআস্রাদয়র ফাংদয নফী কদদফ মপ্রকযত। 
তাদদয চনয ‗াইশ্বদযয ুত্র‘ কযবালাকিয ফযফাদয মওাদনা াুকফধা 
কঙর না। এচনয কতকন া-াআস্রাদয়রীদদয ওাদঙ তাাঁয ধভম প্রঘায ওযদত 
ওকেনবাদফ কনদলধ ওদযন। (ভকথ ৭/৬, ১০/৫-৮; ১৫/২২-২৮) কওন্তু 
াধু র  তাাঁয ানুাযীযা কনদচযা গ্রীও দমন দ্ব্াযা প্রবাকফত দয় 
মীশুয াইশ্বযত্ব দাকফ ওযদত থাদওন এফাং এ ধভমদও একয়া ভাাআনয  
াআাঈদযাদয মযাভান াঞ্চদর প্রঘায ওদযন। এ ওর এরাওায 
ভানুদলযা াইশ্বদযয ুত্র কযবালাদও াঅক্ষকযও াদথমাআ ফুছদতা এফাং 
তাদদয মদফদদফীদদযদও াইশ্বদযয ুত্র ফা ওনযা কদদফাআ ূচা 
ওযত। তাযা াইা ভাীদও এ াদথমাআ ফুদছ। এবাদফ ১০০ 
ফৎদযয ভদধয াইা ভাীদয ধভম নষ্ট দয় মায়। এচনয কফশ্বধভম 
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াআরাদভ ‗াঅল্লায কপ্রয়াত্র ‘ কদদফ ওাাঈদও ―াআফনুল্লা‖ ফা 
―াঅল্লায ুত্র‖ ফরদত কনদলধ ওযা দয়দঙ। (৫-ভাকয়দা ১৮ াঅয়াত)।  

৪. ৬. চাকরয়াকত  াফযাঔযা 

াধু র  তাাঁয ানুাযীযা এ কওমী কফশ্বা প্রভা মণয চনয 
চাকরয়াকত  াফযাঔযায াঅশ্রয় মনন। াঅভযা মদদঔকঙ , কওবাদফ 
তাাঁযা ফান্দায স্থাদন ুত্র করদঔ, কওঙু ওথা ভুদঙ এফাং কওঙু ওথা মমাক 
ওদয কত্রত্ব  মীশুয াইশ্বযত্ব প্রভাদণয মঘষ্টা ওদযদঙন। 

াঅভযা মচদনকঙ মম , ―ভতানুাদয াআকিরগুকর ‖ রীয় ধদভময 
প্রাধানয রাদবয য তাাঁয ানুাযীদদয দ্ব্াযা গ্রীও বালায় াংওকরত 
―মফনাভী‖ াআকির। এযয এ ওর াআকিদরয ভদধয াইা ভাীদয 
াঅল্লায যাূর  াঅল্লায ফান্দা য়ায দক্ষ , াইশ্বয ফা াইশ্বদযয 
ভতুরয না য়ায দক্ষ াককণত প্রভাণ কফদযভান। াঈদয াঅভযা 
াভানয কওঙু াঈদল্লঔ ওযরাভ। এয কফযীদত প্রঘকরত ―ভতানুাদয 
াআকিরগুকর‖-য ভদধয মীশুয  াইশ্বযদত্বয দক্ষ তাাঁয এওকি ুস্পষ্ট 
ফিফয মনাআ। তদফ ঘতুথম াআকিদরয ভদধয কফদযভান তাাঁয কওঙু 
ওথাদও কত্রত্বফাদীযা তায াইশ্বযদত্বয প্রকত ―াআকঙ্গত‖ ফদর প্রঘায 
ওদযন। এদক্ষদত্র কনদেয কফলয়গুকর রক্ষয ওরুন: 
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প্রথভত: ভান াঅল্লা ওর ভানুদলয মপ্রভভয় স্রষ্টা। দুকনয়ায় 
মম মমভনাআ মাও না মওন ওদরাআ মমন দচ ভুকিয থ ফুছদত 
 ভানদত াদয এচনয কতকন নফী-যাূর মপ্রযণ ওদযন। মম 
কফশ্বাদয াঈয ভানুদলয ভুকি কনবময ওদয ম কফশ্বা মকদ ধভম 
প্রঘাযও ফুকদ্ধভান-কনদফমাধ প্রদতযও ভানুদলয দচ ফুছায ভত 
চদফাধয  দ্ব্যথমীনবাদফ না ফদরন তাদর ফুছদত দফ মম, কতকন 
বি প্রঘাযও। কতকন ভানুলদও দতযয ন্ধান মদন কন ; ফযাং তযদও 
াস্পষ্ট  দুদফমাধয ওদযদঙন। াইভান  নাচাদতয কফলয় ঙাো 
ানযানয াঈদদদয মক্ষদত্র য়ত মওাদনা নফী-যাূর ারঙ্কায-এয 
াঅশ্রয় কনদত াদযন ; কওন্তু ভুকিয কদাদও কতকন াস্পষ্ট ওযদত 
াদযন না। 

কদ্ব্তীয়ত: মওাদনা ভাুরুদলয মওাদনা ওথা মকদ তায ুস্পষ্ট 
ফিদফযয কফযীত য় তাদর তা চার ফদর কণয দফ াথফা তাাঁয 
ুস্পষ্ট ফিদফযয াঅদরাদও ফযাঔযা ওযদত দফ। প্রঘকরত াআকিদরয 
ভদধয ভাী ভানুদলয ভুকিয মম ভূরভন্ত্র ফাযাংফায াঈদল্লঔ ওদযদঙন , 
তা দরা ―াঅল্লায প্রওৃত  ফযাঔযাকফীন এওদত্ব কফশ্বা ওযা ‖। 
কওতাফুর মভাওাদ্দদ তাাআ ফরা দয়দঙ। ওাদচাআ এ ওথায াঈল্টা 
মওাদনা ওথা মকদ ায়া মায় তদফ তাদও এ ুস্পষ্ট ভূরনীকতয 
কবকত্তদতাআ ফযাঔযা ওযদত দফ। 
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তৃতীয়ত: ঘতুথম াআকির ফা মমাদনয াআকিদরয কফলদয় াঅভযা 
মদদঔকঙ মম , গ্রন্থকি ভূরতাআ চার। এয গ্রণদমাকযতায কফলদয় 
ঔৃস্টান কিতদদয ভদধয ভতদবদ যদয়দঙ। তদফ তাযা ওদরাআ 
এওভত মম , এ গ্রন্থকি াঅরঙ্কাকযও গ্রীওবালায় মরঔা এফাং এদত 
ফযাওবাদফ রূও ফযফায ওযা দয়দঙ। ওাদচাআ এগুকরয ফযাঔযা 
ানয কতন াআকিদরয ুস্পষ্ট ফিদফযয াঅদরাদও ওযদত দফ। 

ঘতুথমত: ফদঘদয় ফে ওথা , রীয় ঔৃস্টানকণ মীশুয মম 
ফিফযগুকর তাাঁয ―াইশ্বযদত্বয াআকঙ্গত‖ ফদর প্রঘায ওদযন , াআকিদরয 
ভদধয কফদযভান মীশুয ানযানয ফিফয প্রভাণ ওদয মম , মগুদরা ানয 
কফলদয়য াআকঙ্গত। কত্রত্বফাদীদদয প্রভাণগুকর মদঔুন: 

(১) ‗কতকন তাাকদকদও ওকদরন , মতাভযা াধাঃস্থাদনয , াঅকভ 
াউধ্বমস্থাদনয; মতাভযা এ চকদতয , াঅকভ এ চকদতয নক। ‘ 
(মমান ৮/২৩)। রীয়কণ প্রঘায ওদযন মম , এঔাদন মীশু তাাঁয 
াইশ্বযদত্বয প্রকত ‗াআকঙ্গত‘ ওদযদঙন। াথঘ মীশু কেও এওাআ ওথা 
কলযদদযদও ফদরদঙন: ‗মতাভযা মকদ চকদতয াআদত, তদফ চকৎ 
াঅনায কনচস্ব ফকরয়া বাদরাফাকত ; কওন্তু মতাভযা ত চকদতয 
ন..‘ (মমান ১৫/১৯)। ‗াঅকভ তাাকদকদও মতাভায ফাওয কদয়াকঙ; 
াঅয চকৎ তাাকদকদও মদ্ব্ল ওকযয়াদঙ, ওাযণ তাাযা চকদতয নয়, 
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মমভন াঅকভ চকদতয নাআ। ... তাাযা চকদতয নয়, মমভন াঅকভ 
চকদতয নাআ।‘ (মমান ১৭/১৪-১৬)  

প্রথভ ফিফয মকদ মীশুয াইশ্বযদত্বয প্রভাণ য় তদফ দযয দুকি 
ফিফয প্রভাণ ওদয মম , াইশ্বয দুাআ ফা কতনচন নন ; ফযাং ান্তত 
১৪/১৫ চন! 

(২) মীশু ফদরন: ‗াঅকভ  কতা , াঅভযা এও ( I and my 

Father are one)।‘ (মমান ১০/৩০)। ঔৃস্টানকণ দাকফ ওদযন, এ 
ওথাকি তাাঁয াইশ্বযত্ব প্রভাণ ওদয। াথঘ মীশু কেও এওাআ ওথা 
ফদরদঙন কলযদদয কফলদয়। কতকন ফদরন: ‗মমন তাাযা ওদর এও 
য়; কতাঃ, মমভন তুকভ াঅভাদত  াঅকভ মতাভাদত, মতভকন তাাযা 
মমন াঅভাদদয ভদধয এও থাদও (That they all may be one; as 

thou, Father, art in me, and I in thee, that they also 

may be one  in us)... াঅয তুকভ াঅভাদও মম ভকভা কদয়াঙ, তাা 
াঅকভ তাাকদকদও কদয়াকঙ; মমন তাাযা এও য়, মমভন াঅভযা এও 
(that they may be one, even as we are one); াঅকভ 
তাাদদয ভদধয  তুকভ াঅভাদত , মমন তাাযা এদওয ভদধয 
কযূণমতা রাব ওদয ( মমন তাাযা কদ্ধ াআয়া এও য় ) ( I in 

them, and thou in me, that they may be made perfect 

in one)।‘ (মমান: ১৭/২১-২৩) 
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তাদর কও প্রভাকণত দরা মম , মীশুদও মম াইশ্বযত্ব প্রদান 
ওদযকঙদরন কতা াইশ্বয ম াইশ্বযত্ব কতকন কলযদদযদও প্রদান 
ওযদরন এফাং কতা াইশ্বয , ুত্র াইশ্বয  কলয াইশ্বযকণ ওদর 
কভদর ১৫ াইশ্বয! 

(৩) মীশু ফদরন: ‗মম াঅভাদও মদকঔয়াদঙ , ম কতাদও 
মদকঔয়াদঙ; তুকভ মওভন ওকযয়া ফকরদতঙ , কতাদও াঅভাদদয 
মদঔাাঈন? ... াঅকভ কতাদত াঅকঙ এফাং কতা াঅভাদত াঅদঙন াঅকভ 
মতাভাকদকদও মম ওর ওথা ফকর , তাা াঅনা াআদত ফকর না ; 
কওন্তু কতা াঅভাদত থাকওয়া াঅনায ওামম ওর াধন 
ওদযন।‘ (মমান ১৪/৯-১০)। রীয় ঔৃস্টানকণ দাকফ ওদযন মম , 
একি তাাঁয াইশ্বযদত্বয প্রভাণ ; ওাযণ কতকন ফদরদঙন মম , তাাঁদও 
মদঔদরাআ কতাদও মদঔা য় এফাং কতা তায ভদধয যদয়দঙন। ভচা 
দরা, কতকন কলযদদয মক্ষদত্র এওাআ ওথা ফদরদঙন। কতকন ফদরন: 
‗মাআ কদন মতাভযা চাকনদফ মম , াঅকভ াঅভায কতাদত াঅকঙ ,  
মতাভযা াঅভাদত াঅঙ, এফাং াঅকভ মতাভাদদয ভদধয াঅকঙ।‘ (মমান 
১৪/২০)। াঅদযা ফদরন: ‗কতাঃ, মমভন তুকভ াঅভাদত  াঅকভ 
মতাভাদত, মতভকন তাাযা মমন াঅভাদদয ভদধয থাদও ( that 

they also may be one in us)।‘ (মমান ১৭/২১) 



 

90 

তাদর কও প্রভাকণত দরা মম , কলযকণ াইশ্বয কঙদরন ? 
াঈযন্তু প্রঘকরত াআকিদর ফরা দয়দঙ , ওদরয ভদধযাআ াইশ্বয ফত 
ওদযন (১-ওকযন্থীয় ৬/১৯-২০ ; ২-ওকযন্থীয় ৬/১৬ ; াআকপলীয় 
৪/৬)। তাদর কও ওদরাআ াইশ্বয? 

ফাাআদফদর ভানুলদদযদও god ফরা দয়দঙ। মাত্রাুস্তও ৭/১: 
‗দাপ্রবু মভাকদও ওকদরন , মদঔ, াঅকভ পদযৌদনয (মপযাাঈদনয) 
ওাদঙ মতাভাদও এওচন াঅল্লা ওকযয়া ( I have made thee a 

god to Pharaoh: ফাাংরায় ‗াইশ্বয স্বরূ ‘, ‗াঅল্লায ভত ‘) 
কনমুি ওকযরাভ ; াঅয মতাভায ভ্রাতা াদযাণ (ারুন) মতাভায 
বাফফাদী (নফী) াআদফ ‘। (কীতাংকতা/মাফূয ৮২/৬: ( I have 

said, Ye are gods; and all of you are children of the 

Most High): াঅকভ ফদরকঙরাভ: মতাভযা াঅল্লা , মতাভযা ফাাআ 
াঅল্লা তা ―াঅরায ন্তান ‘ (কওতাফুর মভাওাদ্দদ: মতাভযা মমন 
াঅল্লা‖: ―মমন‖ ব্দকি াংদমাকচত) । শুধু াঅল্লায ুত্র নয় ,  ভূা 
(াঅ) এফাং ওর ভানুলাআ াঅল্লা! এগুকর কও াঅক্ষকযও াদথম 
ফুছদত দফ? না কওতাফুর মভাওাদ্দদয ানযানয ফিদফযয াঅদরাদও 
ফুছদত দফ? 

াইা ভাীদয াঈদযয ওথা তাাঁয  নফীকদণয ুস্পষ্ট ওথায 
াঅদরাদওাআ ফযাঔযা ওযদত দফ। কওতাফুর মভাওাদ্দ ফাযাংফায 
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ফদরদঙ মম , াইশ্বযদও মদঔা মায় না ; মা মদঔা মায় তা াইশ্বয নয় ; 
কতকন ওাদযা ভদধয থাদওন না ; কতকন ওাদযা ভত নয় ; কতকন এও , 
াকদ্ব্তীয়  াতুরনীয়। ওাদচাআ াঈদযয ওথাগুকর এ ভূরনীকতয 
াঅদরাদওাআ ফযাঔযা ওযদত দফ। ফস্তুত , ওাদযা ভদধয াঅল্লায 
াফস্থান, ওাদযা াদথ াঅল্লায এও য়া , ওাাঈদও মদঔদর 
াঅল্লাদও মদঔা াআতযাকদয াথম তায াদথ াঅল্লায খকনিতা , মপ্রভ, 
তাাঁয ওভমওাদিয ভদধয াঅল্লয কনদমন প্রতযক্ষ ওযা াআতযাকদ। 

ভচায কফলয় দরা কত্রত্বফাদী রীয় ঔৃস্টানকণ এগুকর ফাকযও 
াদথম কফশ্বা ওদযন না। তাযা ওঔদনাাআ কফশ্বা ওদযন না মম কতা 
াইশ্বয  ুত্র াইশ্বয এও ফা মীশুয মদ মদঔদর প্রওৃতাআ কতা 
াইশ্বযদও মদঔা য়। ফযাং তাযা কফশ্বা ওদযন কতা ুত্র নন এফাং 
ুত্র কতা নন ; তাযা াঈবদয় মূ্পণম কবন্ন দুচন ফযকি। এযয 
তাাঁযা এ ওর ওথাদও দরীর কদদফ ম ওদযন।  

৪. ৭. াদরৌকওও ওভম 

রীয়কণ মীশুয াদরৌকওও ওভমগুদরাদও তাাঁয াদরৌকওও ক্ষভতা 
ফা াইশ্বযদত্বয প্রভাণ কদদফ ম ওদযন। মমভন, কতা ফযকতদযদও 
চন্ম  ভৃতদও চীকফত ওযা। ফাাআদফদরয াঅদরাদও এগুকর াদরৌকওও 
ক্ষভ 
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তা ফা াইশ্বযদত্বয প্রভাণ নয়। াঅদভ কতাভাতা ফযকতদযদও 
চন্মগ্রণ ওদযন। াআফযাীভ (াঅ)-এয ভাভকয়ও মাচও ভরৃীদলদও 
(Melchisedec) কতাভাতা ফযকতদযদওাআ চন্ম গ্রণ ওদযন (াআিীয় 
৭/১-৩)। ভৃতদও চীকফত ওযা মীশুয মওাদনা কফদলত্ব নয়। 
াআকিদরয ফণমনানুাদয মীশু ভাত্র কতন ফযকিদও চীকফত ওদযকঙদরন। 
ক্ষান্তদয কমকদষ্কর বাফফাদী াচায াচায ভৃত ভানুলদও চীকফত 
ওদযন (কমকদষ্কর ৩৭/১-১৪)। ভৃতদও চীকফত ওযা মকদ াইশ্বযদত্বয 
প্রভাণ য় তদফ কমকদষ্কর বাফফাদীাআ াইশ্বয য়ায াকধওতয 
মমাকযতা যাদঔন। এঙাো একরয় ( Elijah) এওকি ভৃত কশুদও 
ুনচমীকফত ওদযন (১ যাচাফকর ১৭/১৭-২৪)। াআরীায় ( Elisha) 
এওচন ভৃত ফারওদও ুনচমীকফত ওদযন (২ যাচাফকর ৪/৮-৩৭)। 
াআরীায় ওুিদযাকীদও াঅদযাকয ওদযন (২ যাচাফকরয ৫/১-১৪)। 
ভূায (াঅ) াদরৌকওও ওামমাকদ প্রকদ্ধ। াদরৌকওও ওামম াইশ্বযদত্বয 
প্রভাণ দর এযা ওদরাআ াইশ্বয ফদর কণয দতন। 

৪. ৮. কতা-ুত্র কযবালা 

ঔৃস্টানকণ দাকফ ওদযন মম, াইা ভাী াঅল্লাদও কতা ফদরদঙন 
এফাং কনদচদও াঅল্লায ুত্র ফদরদঙন , ওাদচাআ কতকন প্রওৃতাআ 
াঅল্লায ুত্র। াঅল্লাদও কতা ফরা এফাং ভানুলদও ুত্র ফরায প্রওৃত 
াথম াঅভযা াঈদয াঅদরাঘনা ওদযকঙ। াঅভযা মদদঔকঙ মম, াঅল্লাদও 
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কতা ফরদর ফা ওাাঈদও ―াআফনুল্লা‖ ফা াঅল্লায ুত্র ফরদর মকদ তায 
াইশ্বযত্ব প্রভাকণত য় তাদর ায়াযীকণ, ওর ধাকভমও ভানুল, ফযাং 
কফদশ্বয ওর ভানুলাআ ―াআফনুল্লা‖  ―াঅল্লা‖ ফদর প্রভাকণত দফ!! 
এঔাদন াঅদযা ওদয়ওকি কফলয় রক্ষণীয়: 

প্রথভত: কওতাফুর মভাওাদ্দ প্রভাণ ওদয মম , ুত্র কদদফ াইা 
ভাী াকত াধাযণ ুত্র। তায মওাদনা কফদলদত্বয ওথা ফরা য় 
কন। ক্ষান্তদয াআয়াওূফ (াঅ), তাাঁয মৌত্র াআিকভয়  দায়ূদ (াঅ)-মও 
‗াঅল্লায প্রথভচাত ুত্র ‘ (firstborn) ফরা দয়দঙ (মাত্রাুস্তও 
৪/২২, কমযকভয় ৩১/৯, কীতাংকতা ৮৯/২৭) তাদর ওী াআয়াওূফ 
(াঅ), াআকিকভয়  দায়ূদ (াঅ) াইা ভাীদয মঘদয় ফে াইশ্বয! 

কদ্ব্তীয়ত: দায়ূদদও (াঅ) াঅল্লা ফদরন: ‗(Thou art my Son; 

this day have I begotten thee) তুকভ াঅভায ুত্র , াদয াঅকভ 
মতাভাদও চন্ম কদয়াকঙ। ‘ (কীতাংকতা ২/৭)। াআাংদযকচ ( beget) 
াথম কতা ওতৃমও ন্তান চন্ম মদয়া , াথমাৎ যদ চন্ম মদয়া। 
ফাাআদফদর াাংঔযফায ব্দকি ফযফায ওযা দয়দঙ। মমভন 
(Abraham begat Isaac) াআফযাীভ াআাওদও চন্ম কদদরন। 
দায়ূদ নফীদও াঅল্লা তায ুত্র ফাকনদয়াআ ক্ষান্ত ন কন; াঈযন্তু কতকন 
চানাদরন মম, দায়ূদ তায চন্ম মদয়া ফা যচাত ( begotten) 
ন্তান। দায়ূদ ভানফন্তান দয় চন্মরাদবয প্রায় ৫০ ফৎয দয 
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াইশ্বদযয ন্তান কদদফ চন্মরাব ওযদরন! এরূ মওাদনা তফকষ্টয 
মীশুয কফলদয় ফরা য় কন। তাদর প্রভাণ দরা মম , দায়ূদ মীশুয 
মঘদয় াদনও ফে াইশ্বয! 

তৃতীয়ত: রীয়কণ মীশুদও াঅল্লায এওভাত্র ―চন্মদদয়া‖ ফা 
যচাত: ―এওচাত‖ ুত্র (only begotten Son of God) ফদর 
প্রঘায ওদযন। াধু র  তায ানুাযীযা ঘতুথম াআকিদর  এওকি 
দত্র এ কযবালা ফযফায ওদযদঙন , তদফ মীশুয ফিদফয ঢুওাদত 
াদযন কন ( মমান ১/১৮, ৩/১৬, ৩/১৮; ১-মমান ৪/৯)।  

ওথাকি াতয। ফাাআদফর ানুাদয মীশু নন ; ফযাং দায়ূদাআ 
াঅল্লায ―এওচাত‖ ফা এওভাত্র চন্ম মদয়া ুত্র। প্রঘকরত াআকিদরয 
ভদধয ভাী মওাথা ফদরন কন মম, কতকন ―াঅল্লায চন্ম মদয়া ুত্র 
(begotten Son)‖। মকদ তা থাওদতা তদফ াঅভযা ফরতাভ: দায়ূদ 
াঅল্লায প্রথভ এফাং মীশু কদ্ব্তীয় ―চন্ম-মদয়া‖ ুত্র। কওন্তু তা মনাআ! 

ঘতুথমত: তাাঁযা দাকফ ওদযন, াঅল্লা মঔন দায়ূদ (াঅ)-মও ফদরন: 
―াদয াঅকভ মতাভাদও চন্ম কদয়াকঙ‘ তঔন কতকন দায়ূদদও ফুছান কন, 
াইা ভাীদও ফুকছদয়দঙন, ওাযণ কতকন দায়ূদদয ন্তান ফা দায়ূদদয 
ফাংধয!!!  
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ওী াঈদ্ভি ওথা! াআকিদর াঅল্লা মীশুদও মম ভমমাদায ওথা 
ফদরদঙন মওাঈ মকদ ফদরন মম , ওথাকি মীশুয চনয নয় ; ফযাং 
াআস্রাাআদরয প্রধানভন্ত্রী মফিাকভন মনতাকনয়াহুয চনয , ওাযণ কতকন 
মীশুয ফাংদয , াথফা ফাযাও ফাভায চনয , ওাযণ কতকন মীশুয 
ানুাযী- তাদর াঅকন তাদও ওী ফরদফন ? াকদরয াদথ কও 
কফতওম য়? 

াঅয মীশু দায়ূদদয ন্তানাআ ফা কওবাদফ? কতায কদও মথদও? না 
ভাতায কদও মথদও ? ভকযয়দভয স্বাভী াআাঈূপ দায়ূদদয ফাংধয 
কঙদরন। তদফ াআকির স্পষ্টত ফদরদঙ মম , মীশু মওাদনাবাদফাআ 
াআাঈুদপয ন্তান নন। তায মদদ াআাঈুদপয যি মনাআ। াঅয তায 
ভাতা ভকযয়ভ দায়ূদদয ফাংধয কঙদরন ফদর মওাদনা প্রভাণ মনাআ। 
ফযাং ঘতুথম তদওয মশ্রি ঔৃস্টান ধভমগুরু াকাকস্টন ( St. 

Augustine: 354-430) করদঔদঙন মম, তায মুদক প্রঘকরত মওাদনা 
মওাদনা গ্রদন্থ স্পষ্টত াঈদল্লঔ ওযা দয়দঙ মম , ভকযয়ভ মরকফয 
ফাংধয। (াআমারুর ক্ক: ফঙ্গানুফাদ ১/১৬৪) াআয়াওূফ (াঅ)-এয ১২ 
মঙদরয এওচন মরকফ এফাং ানযচন কমূদা। দায়ূদ কমূদায 
ফাংধয। াঅয ভকযয়ভ মরকফয ফাংধয। ওাদচাআ মীশুয দায়ূদ-ফাংদয 
য়ায মওাদনা ম্ভাফনাাআ মনাআ। 
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ঞ্চভত: ―াঅচ াঅকভ মতাভাদও চন্ম কদরাভ ‖ ওথাকিয াঈদদ্দয 
মকদ ভাী ন তাদর কত্রত্বফাদী ঔৃস্টধভম ফাকতর দয় মায়। ওাযণ 
এদত প্রভাকণত য় মম, দায়ূদদয ানাভদর ঔৃস্টূফম ১০০০ াদরয 
কদদও ুত্র াইশ্বদযয চন্ম! াথঘ কত্রত্বফাদীদদয কফশ্বা রক্ষ মওাকি 
ফৎয ূদফম ুত্র াইশ্বদযয চন্ম! কতকন কতাযাআ ভত ানাকদ। 

লিত: ম্মাকনত ােও , এ ানুদেদদয শুরুদত াঅভযা ফদরকঙ 
মম, াইা ভাীদয াইশ্বযত্ব প্রভাণ ওযদত দরয ানুাকযকণ 
চাকরয়াকতয াঅশ্রয় কনদতন। এরূ চাকরয়াকতয এওকি প্রভাণ , 
কফকত প্রায় দু াচায ফৎয মাফৎ নতুন কনয়দভয মত স্থাদন 
(only begotten Son) মরঔা কঙর ১৯৫২ ঔৃস্টাদব্দ প্রওাকত 
কযবাাআমড স্টাোডম বামদন ওর স্থান মথদও ( begotten) ব্দকি 
মপদর কদদয় ( only Son) মরঔা দয়দঙ ; ওাযণ নতুন কনয়দভয 
প্রাঘীন ািুকরকগুকরদত এ ব্দকি মনাআ। াআাংদযকচ KJV  RSV 

দুকি াংস্কযদণ মমান ১/১৮, ৩/১৬, ৩/১৮; ১-মমান ৪/৯ কভকরদয় 
মদঔদরাআ ােও তা চানদত াযদফন। 

প্তভত: াইা ভাী াঅল্লায এওভাত্র ুত্র ( only Son) 
এওথা কফশ্বা ওযদত দর ুদযা কওতাফুর মভাওাদ্দ  াইা 
ভাীদও কভথযাফাদী ফদর কফশ্বা ওযা চরুযী। ওাযণ াঅভযা 
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মদদঔকঙ মম, কওতাফুর মভাওাদ্দদ  াআকির যীদপ াঅল্লায াঅদযা 
রক্ষ মওাকি ুত্র  ওনযায ওথা ুস্পষ্টবাদফ ফরা দয়দঙ। 

৪. ৯. কফত্র াঅত্মায াইশ্বযত্ব 

কফত্র াঅত্মা: াও রূ ( Holy Spirit), কফত্র বূত ( Holy 

Ghost), াইশ্বদযয াঅত্মা ( Spirit of God/ Spirit of the 

LORD) ব্দগুকর ফাাআদফদরয ুযাতন  নতুন কনয়দভ াদনও 
স্থাদন ফযফহৃত দয়দঙ। মওাথা এদও ―াইশ্বয‖ ফা ―াইশ্বদযয কতন 
ফযকিয এও ফযকি‖ ফদর াঈদল্লঔ ওযা য় কন। ফযাং ওঔদনা ভানুল , 
ওঔদনা নফী , ওঔদনা কপকযতা এফাং ওঔদনা াঅল্লায মপ্রযণা 
ফুছাদনা দয়দঙ। মমভন: ‗দাপ্রবু ওকদরন, াঅভায াঅত্মা ভনুলযদদয 
ভদধয কনতয াকধিান ওকযদফ না ; ওাযণ ম মতা ভাাং ভাত্র ( My 

Spirit shall not always strive with man, for that he also 

is flesh) যন্তু তাাদদয ভয় এও ত কফাংকত ফৎয াআদফ। 
(াঅকদুস্তও ৬/৩) এঔাদন াঅল্লায াঅত্মা ফরদত ুস্পষ্টত াঅল্লায 
ৃষ্ট ভানফাত্মা ফুছাদনা দয়দঙ। াথমাৎ াঅল্লায রূ ফা ভানফাত্মা 
াভয দফ না ; ফযাং ীকভত ফৎয- ১২০ ফৎয!- াঅয়ু রাব 
ওযদফ। 

ানযত্র াঅল্লা ভৃতদদযদও চীফন দান প্রদঙ্গ ফদরন: ‗াঅয াঅকভ 
মতাভাদদয ভদধয াঅন াঅত্মা কদফ (And shall put my spirit in 
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you)।‘ (কমকদষ্কর ৩৭/১৪)। এঔাদন ‗াঅল্লায রূ ‘ ফরদত 
―ভানফীয় াঅত্মা‖ ফা চীফন ফুছাদনা দয়দঙ। 

প্রঘকরত াআকিরগুকরয ভদধয কফদযভান াইা ভাীদয ফিদফয 
কফত্র াঅত্মা  কফত্র বূদতয ওথা ওদয়ওফায এদদঙ। মওাথা 
কতকন তাদও াঅল্লা ফা াঅল্লায কতন ফযকিয এওফযকি ফদর 
াঈদল্লঔ ওদযন কন। ফযাং ফাযত কতকন তাাঁদও াঅল্লায ীয ফাও 
কদদফাআ াঈদল্লঔ ওদযদঙন। কতকন ফদরন: ‗াঅকভ মতাভাকদকদও 
ফকরদতকঙ, ভনুলযদদয ওর া  কনন্দায ক্ষভা াআদফ , কওন্তু 
কফত্র াঅত্মায কনন্দায ক্ষভা াআদফ না। াঅয মম মও ভনুলযুদত্রয 
(াইা ভাীদয) কফরুদদ্ধ মওাদনা ওথা ওদ ম ক্ষভা াাআদফ , কওন্তু 
মম মও কফত্র াঅত্মায কফরুদদ্ধ ওথা ওদ ম ক্ষভা াাআদফ না , 
াআওাদর নয়, যওাদর নয়।‘ (ভকথ ১২/৩১-৩২) 

এঔাদন কফত্র াঅত্মা াথম ীয ফাও। কফত্র াঅত্মায ভাধযদভাআ 
নফীকণ ী রাব ওদযন। এচনয মীশু ফরদরন, মকদ মওাঈ তয নফীয 
ী রাদবয দাকফ াকফশ্বা ওদয াথফা ীয নাদভ কভথযা ফদর তদফ 
দুকনয়া  াঅকঔযাদত তাদও াকস্ত মদত দফ। এচনযাআ ফাাআদফদরয 
কফধান: ীয নাদভ কভথযা ফরদর দুকনয়াদতাআ কনত দত দফ। 
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াধু রাআ ফমপ্রথভ কফত্র াঅত্মা ফা াইশ্বদযয াঅত্মা ফরদত 
ৃথও ঐশ্বকযও ত্ত্বা  স্বয়াং মূ্পণম াইশ্বয ফদর দাকফ ওদযন। 
(মযাভীয় ৮/২)  

৪. ১০. াঅকদা  প্রায়কি ত্তফাদ ( Original Sin & 

Atonement) 

াধু র াঈদ্ভাকফত ধদভময ানযতভ কফশ্বা াঅকদা  প্রায়কিত্ত, 
মায ভূর ওথা:  

‗াঅদভ কনকলদ্ধ পর বক্ষণ ওদয ভাা ওদযন। এচনয কওয়াভত 
মমন্ত ওর াঅদভন্তাদনয াকস্ত  ানন্ত ভৃতুয ানা য়। ―কতায 
াযাদধ ওর ন্তাদনয নযও-কভদনয ‖ এ ‗দয়াভয়‘ ফযফস্থায় 
দয়াভয় স্রষ্টা াতযন্ত ফযকথত দয় দেন। কফনা যিাদত ভানুলদও 
ক্ষভা ওযদত াক্ষভ দয় কতকন কনদচয ুত্রদও ওুযফাকন ওযায কদ্ধান্ত 
মনন। ওাযণ , াদয চনয াী কনদচয ফা াীয ন্তানকণ 
যিাত ওযদর দফ না! ফযাং কনযযাধ-কনষ্পা ওাাঈদও ধদয 
ওুযফাকন কদদত দফ। এচনয স্রষ্টা কনদচয াঅন ুত্রদও ওুযফাকন 
কদদফ ৃকথফীদত াোন। কতকন িুদ ভদয াকবপ্ত দয় নযদও 
প্রদফ ওদযন। কতনকদন নযও মবাক ওদযন এফাং য়তাদনয াত 
মথদও নযদওয ঘাকফ মওদে কনদয় ভানুলদদযদও কঘযতদয ভুি ওদয 
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মদন। এঔন ভানুল মত াাআ ওরুও না মওন মীশুয াইশ্বযদত্ব  
ওুযফানীদত কফশ্বা ওযদরাআ নযও মথদও কঘযভুকি!‘ 

কঘন্তা ওরুন! াঅল্লা এদওয াযাদধ ানযদও াকস্ত কদদফন! াী 
ক্ষভা ঘাাআদর ক্ষভা ওযদত াযদফন না! াী ফা তায ন্তানকণ 
ওাফ পাযা-ওুযফানী কদদর দফ না , াীয াযাদধ কনষ্পাদও 
ওুযফানী কদদত দফ! এওচন ঔৃস্টান মরঔও করদঔদঙন: 

"No heathen tribe has conceived so grotesque an 

idea, involving as it does the assumption, that man 

was born with a hereditary stain uopn him, and that 

this stain (for wihch he was not personally 

responsible) was to be atoned for, and that the 

creator of all things had to sacrifice His only begotten 

son to neutralise this mysterious curse." 

‗মওাদনা নাকস্তও চাংরী াঈচাকত এরূ াঈদ্ভি কফশ্বা মালণ 
ওদয না মম, ভানুল ফাংকতবাদফ াদয ওরঙ্ক কনদয় চন্মগ্রণ ওদয 
এফাং এ ওরঙ্ক, মায চনয ম কনদচ মওাদনারূ দায়ী নয়, তায চনয 
ওাফ পাযা কদদত দফ এফাং এ যযভয় াকবাদও াওামমওয 
ওযদত ওর কওঙুয স্রষ্টা কনদচয এওভাত্র যচাত ন্তানদও 
ওুযফানী কদদত ফাধয দরন।‘ (Ahmed Deedat, The Choice, 

Volume 2, page 165.) 
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াআকিদরয ভাী ভৃতুযয াত মথদও যক্ষা ায়ায চনয 
মগ্রপতাদযয াঅদকয যাদত ভাকিদত ভাথা েুদও মওাঁদদকঙদরন  প্রাথমনা 
ওদযকঙদরন। ভৃতুযয ভয় কতকন কঘৎওায ওদয ফদরন: ‗াঅল্লা তুকভ 
মওন াঅভাদও কযতযাক ওযদর! ‘ (ভকথ ২৬/৩৬-৪৬, ২৭/৪৬)। 
াযাধীয ভুকিয চনয এওচন াকনেুও কনযাযাধীদও মচায ওদয 
তযা ওযদত দফ! 

এ াঅওীদায ফদঘদয় ফে কদও াইশ্বদযয ভানুবফতা! াকস্তয 
মক্ষদত্র াওৃণ  ভানুবফ দর ভুকিয মক্ষদত্র ওৃণ! (নাাউমু 
কফল্লা) াঅদদভয াদয ওায মণ াকস্ত মদত মওাদনা ভানুদলয 
মওাদনা কফশ্বা ফা স্বীওাদযাকিয প্রদয়াচন মনাআ। কি াকস্ত! তদফ 
মীশুয তযাদকয ওাযদণ ভুকিিা কি নয়! ফযাং কফশ্বা  স্বীওাদযাকি 
রাকদফ! 

াধু দরয বালায়: ‗এওিা াদয ভধয কদয়া মমভন ভস্ত 
ভানুলদওাআ াঅচাফ াাআফায মমাকয ফকরয়া ধযা াআয়াদঙ, মতভকন এওকি 
নযাময ওাদচয ভধয কদয়া ভস্ত ভানুলদওাআ কনদদমাল ফকরয়া গ্রণ 
ওকযফায ফযফস্থা ওযা াআয়াদঙ। মমভন এওচন ভানুদলয াফাধযতায 
ভধয কদয়া াদনদওাআ াী াআয়াকঙর , মতভকন এওচন ভানুদলয 
ফাধযতায ভধয কদয়া াদনদওাআ কনদদমাল ফকরয়া গ্রণ ওযা মাাআদফ। ‘ 
(মযাভীয় ৫/১৭-১৮)... ‗যিদঘন (যিাত) না াআদর াদভাঘন 
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য় না।‘ (াআিীয়: ৯/২২) ুনি: (মযাভীয় ৪/২৫, ৫/১২, ১৪, ১০/৯; 
কারাতীয় ৩/১০-১৩; াআকপলীয় ১/৭; ওকযন্থীয় ১৫/২১-২২)। 

এ াঈদ্ভি াঅওীদায দুকি কফলয়াআ কবকত্তীন াতয (১) এদওয 
াদ াদনযয াকস্ত  এদওয তযাদক াদনযয ভুকি এফাং  (২) 
যিাত ঙাো াভুকি য় না। 

কওতাফুর মভাওাদ্দদয কফধান: ‗প্রদতযও চন াঅন াঅন 
াযাধ প্রমুি ভকযদফ‘ (কমযকভয় ৩১/৩০)। ‗মম প্রাণী া ওদয 
ম-াআ ভকযদফ। ‘ (কমকদষ্কর ১৮/৪)। ুনি: কদ্ব্তীয় কফফযণ 
২৪/১৬, ২-যাচাফকর ১৪/৬; ২-ফাংাফকর ২৫/৪। 

কমকদস্কর ১৮/১৯-২৩: ‗তফু মতাভযা ফরঙ , ―ফাফায মদাদলয 
চনয মওন মঙদর াকস্ত াদফ না ?‖ মাআ মঙদর মতা নযায়  কেও 
ওাচ ওদযদঙ এফাং াঅভায ভস্ত কনয়ভ ওানুন মদেয াংদক ারন 
ওদযদঙ, তাাআ ম কনিয়াআ ফাাঁঘদফ। মম গুনা ওযদফ ম-াআ ভযদফ। 
মঙদর ফাফায মদাদলয চনয াকস্ত াদফ না াঅয ফাফা মঙদরয 
মদাদলয চনয াকস্ত াদফ না। ৎ মরাও তায ততায পর াদফ 
এফাং দুষ্ট মরাও তায দুষ্টতায পর াদফ। কওন্তু এওচন দুষ্ট মরাও 
তায ফ গুনা মথদও কপদয াঅভায ফ কনয়ভ-ওানুন ারন ওদয 
াঅয নযায়  কেও ওাচ ওদয তদফ ম কনিয়াআ ফাাঁঘদফ , ভযদফ না। 
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ম মমফ ানযায় ওদযদঙ তা াঅকভ াঅয ভদন যাঔফ না। ম মমফ 
ৎ ওাচ ওদযদঙ তায চনযাআ ম ফাাঁঘদফ। দুষ্ট মরাদওয ভযদণ কও 
াঅকভ ঔুী াআ ? ফযাং ম মঔন ওুথ মথদও কপদয ফাাঁদঘ তঔনাআ 
াঅকভ ঔুী াআ।  

এদত প্রভাণ য় (১) এদওয াদ মমভন াদনযয াকস্ত এফাং 
এদওয তযাদক াদনযয ভুকিয দাকফ তবাক কভথযা এফাং াঅল্লায 
নাদভ মফ-াআনাকপয াফাদ, (২) াীয ভুকিয চনয ওাফ পাযা ফা 
যিাত কনষ্প্রদয়াচন ; তাফা  ধভমারনাআ মদথি। াঅয একিাআ 
মতা াঅল্লায াআনাপ, দয়া  ভভতায প্রওা।  

এবাদফ ফাাআদফদর াঅল্লা ফাযাংফায ফদরদঙন মম , াীয ভুকিয 
চনয কতকন ওাফ পাযা ফা ওুযফানী ঘান না ; ফযাং াীয াইভান , 
তফা  মনও ওভম ঘান: ‗াঅকভ কফশ্বস্ততা ঘাাআ, শু-মওাযফানী নয়: 
মাোদনা-মওাযফানীয মঘদয় াঅকভ ঘাাআ মমন ভানুল কতযওাযবাদফ 
াঅল্লাহ্ দও মঘদন। (মাদয় ৬/৬। ভকথ ৯/১৩  ১২/৭) 

াআকিদর ফরা দয়দঙ মম, াঅল্লায এওদত্ব কফশ্বা, ওর ভনপ্রাণ 
কদদয় তাাঁদও বারফাা এফাং প্রকতদফীদও কনদচয ভত বারফাা- 
ওর ওাফ পাযায মঘদয় াকধও কিারী এফাং এরূ কফশ্বা  
ওভম থাওদরাআ ম চান্নাতী (ভাওম ১২/৩২-৩৪) 
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মীশু ফদরন: ‗ভনুলযদদয ওর া  কনন্দায ক্ষভা াআদফ , 
কওন্তু কফত্র াঅত্মায কনন্দায ক্ষভা াআদফ না। াঅয মম মও 
ভনুলযুদত্রয (মীশুয) কফরুদদ্ধ মওাদনা ওথা ওদ ম ক্ষভা াাআদফ , 
কওন্তু মম মও কফত্র াঅত্মায কফরুদদ্ধ ওথা ওদ ম ক্ষভা াাআদফ 
না, াআওাদর নয়, যওাদর নয়।‘ (ভকথ ১২/৩১-৩৩)। 

াধু দরয ভতফাদ তয দর াইা ভাীদয ওথা কভথযা 
ফরদতাআ দফ!  ওাযণ ভাী ফরদঙন মম , া  ক্ষভায চনয ানয 
মওাদনা কফলয় ধতমফয নয় , শুধু াদয ফেত্ব  বয়ঙ্কযত্বাআ কফদফঘয ; 
এচনয কফত্র াঅত্মায কফরুদদ্ধ াযাধ , াথমাৎ ীয নাদভ 
চাকরয়াকত, মওাদনা তয নফীয প্রকত াকফশ্বা ফা কওম-ওুপয-এয 
া ক্ষভা ওযা দফ না , ানযানয া ক্ষভা ওযা দফ। এয 
কফযীদত াধু র ফরদঙন , াদয কবীযতা ফা ফেত্ব কফদফঘয 
নয়; ফযাং ওাফ পাযা তদত্ব াীয কফশ্বাাআ কফদফঘয। ওাফ পাযা 
ঙাো মওাদনা াাআ ক্ষভা দফ না। াঅয মীশুয যদি ওাফ পাযা 
তদত্ত্ব কফশ্বা ওযদর কফত্র াঅত্মায কনন্দা- ওর াাআ ক্ষভা 
দফ।  

াআকিদর াঈদল্লঔ ওযা দয়দঙ মম , ভানুদলযা ওদয়ওচন কশুদও 
াইা ভাীদয কনওি মদা ―াঅয চনয কনদয় াঅদ। কওন্তু কশুদদয 
তাাঁয কনওি াঅনয়নদও ানযায় ভদন ওদয কলযকণ মরাওগুকরয 
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াঈয যাক ওদযন। এদত ভাী ান্তুষ্ট দয় ফদরন: ‗কশুদদযদও 
াঅভায কনওি াঅকদত মদ , ফাযণ ওকয না ; মওননা াইশ্বদযয 
যাচয এাআ ভত মরাওদদযাআ ( for of such is the kingdom of 

God/ kingdom of heaven.। (ভাওম ১০/১৪) াঅদযা মদঔুন: 
ভকথ ১৯/১৪; রূও ১৮/১৬ 

তাদর াইায়ী াঅওীদায় াঅকদা ফদর কওঙুাআ মনাআ। মওাদনা 
ভানুলাআ া কনদয় চন্মায় না ফযাং কনষ্পা চন্মগ্রণ ওদয। ফে দয় 
ভানুল া ওদয। ওাদচাআ মওাঈ মকদ ফে দয় ওযা াগুকর ফচমন 
ওদয কশুদদয ভত দত াদয তদফ চান্নাত াদফ। ক্ষান্তদয রীয় 
াঅওীদায় প্রদতযও ভানুলাআ াঅকদা কনদয় চন্মায় ; শুধু কতা-ুত্র-
কফত্র কফশ্বাদয ভাধযদভ ভুকি ায়। এ কফশ্বা ঙাো া ফচমন 
ওদয কশুয ভত দর মওাদনা রাব মনাআ ; াঅয এ কফশ্বা থাওদর 
া ওযদর মতভন াুকফধা মনাআ! 

৪. ১১. ভধযস্থ না যাকয 

কফদশ্বয ওর ভুকযও ম্প্রদাদয়য ক মওময ভূর কবকত্ত াঅল্লায 
দয়া ফা ক্ষভা রাব ওযদত ভধযস্থ গ্রণ প্রদয়াচন ফদর কফশ্বা ওযা। 
তাযা কফশ্বা ওদযন মম, াঅল্লা তাাঁয কপ্রয়তভ কওঙু ফান্দাদও কফদল 
ক্ষভতা ফা ভধযস্থতায ক্ষভতা কদদয়দঙন। এদদয ভাধযভ ঙাো াঅল্লায 
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যভত ায়া মায় না। মমভন যাচায কনওি মমদত প্রচাদদয যাচায 
কপ্রয়বাচন ঔাকদভদদয ভধযস্থতায প্রদয়াচন য়। াঅয এ কফশ্বাদয 
কবকত্তদতাআ তাযা মদফতা , ভুকতম, মন্ট াআতযাকদয ূচা ওদযন ফা 
তাদদয ওাদঙ ধণমা মদন।  

াঅভানী গ্রন্থগুকরয কক্ষা: াঅল্লায দীন , াআফাদত  ওরযাণ 
রাদবয দ্ধকত চানদত নফী-যাূর  াঅকরভকদণয ায়তা রাদক। 
তদফ তাাঁদও ডাওদত, প্রাথমনা ওযদত, তাাঁয ওরুণা, াকন্নধয ফা ভুকি 
রাব ওযদত মওাদনা ভধযস্থতা রাদক না। ওাযণ কতকন ভাযাচায ভত 
প্রচা মথদও দূদয নন , প্রচা কফলদয় াজ্ঞ নন এফাং প্রচায প্রকত 
ওদোয নন। ফযাং কতকন ভভতাভয় , ফমজ্ঞ এফাং ফান্দায ফদঘদয় 
কনওিফতমী। এ কফলদয় ভাী ফদরন: ‗মতাভাদদয কতায ওাদঙ 
ঘাাআফায াঅদকাআ কতকন চাদনন মতাভাদদয কও দযওায ‘ (ভকথ ৬/৮) 
‗ঘা, মতাভাদদয মদয়া দফ , মঔাাঁচ ওয , াদফ, দযচায় াঅখাত 
দা, মতাভাদদয চনয মঔারা দফ।‘ (ভকথ ৭/৭) 

কওতাফুর মভাওাদ্দদয নফীদদয গ্রন্থগুকরদত এফাং প্রঘকরত 
াআকিদরয ভদধয কফদযভান াইা ভাীদয ফাণীদত মওাথা এ 
ভধযস্থতায াঅওীদায কফনু্দভাত্র স্থান মনাআ। ভধযস্থ ( mediator) 
ব্দকি াঅকন াধু দরয ত্র ঙাো কওতাফুর মভাওাদ্দদয 
মওাথা াদফন না। াধু র গ্রীও-মযাভান মৌত্তকরওদদয 
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‗ভধযস্থ‘ কফশ্বাদও কবকত্ত ওদয াইা ভাীদও ভধযস্থ ফদর প্রঘায 
ওদযন। কতকন ফদরন: ‗ওাযণ এওভাত্র াইশ্বয াঅদঙন ; াইশ্বদযয  
ভনুলযদদয ভদধয এওভাত্র ভধযস্থ াঅদঙন; কতকন ভনুলয ঔৃস্ট মীশু।‘ 
(১-কতভথীয় ২/৫-৬) এবাদফ কতকন ফমত্র ভধযস্থ (mediator)-এয 
প্রদয়াচনীয়তা এফাং মীশুাআ ভধযস্থ ফদর প্রঘায ওযদত থাদওন। 
মদঔুন: কারাতীয় ৩/১৯, ২০; াআিীয় ৮/৬, ৯/১৫, ১২/২৪)  



 

108 

৫. রীয় কত্রত্বফাদ (Trinity)-এয প্রওৃকত 

৫. ১. াইায়ী ধদভময ওাদরভা ওী? 

াঅভযা মদঔরাভ , রীয় ঔৃস্টধদভম যীয়ত , াআফাদত াআতযাকদয 
গুরুত্ব মনাআ। মাচওকণ ধভমওদভময ফ কওঙুদতাআ ঙাে কদদত প্রস্তুত। 
তদফ এওকি কফলদয় তাাঁযা কফনু্দ ভাত্র ঙাে কদদত যাকচ ন কন ; তা 
দরা কত্রত্বফাদদয কফশ্বা। এ কফশ্বাদয এওকি ব্দ কনদয় াভানয 
কদ্ব্ধা ওযদরাআ তাদও াকবা মদয়া মথদও চীফন্ত াঅগুদন ুকেদয় 
ভাযা! এ কফশ্বাকি এত াদমৌকিও  াঈদ্ভি মম , ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ 
নতুন ঔৃস্টানদদযদও তা ঔুদর ফদরন না। এঔাদন াঅকভ ঔৃস্টধদভময 
ভূর ওাদরভা, কফশ্বাদয াক্ষয ফা নাাআীন িীড (Nicene creed) 
হুফহুু্ াঈদল্লঔ ওযকঙ:  

We believe in one God, the Father Almighty, 

Maker of all thing, visible and invisible; and in one 

Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten 

of the Father, that is, of the substance of the Father; 

God of God, light of light, true God of true God; 

begotten, not made, consubstantial with  the Father, 

by whom all things were made, both in heaven and 

in earth; who for us men, and for our salvation, 

descended, was incarnate, and was made man, and 

suffered, and rose again the third day: he ascended 

into heaven, and shall come to judge the living and 
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the dead; And in the Holy Spirit. But the holy 

catholic and apostolic Church of God anathematizes 

those who affirm that there was a time when the Son 

was not, or that he was not before he was begotten, 

or that he was made of things not existing: or who 

say, that the Son of God was of any other substance 

or essence, or created, or liable to change or 

conversion. 

‗াঅভযা কফশ্বা ওকয এও াইশ্বদয , ফমকিভান কতা , ওর 
কওঙুয স্রষ্টা, দৃয  াদৃয; এফাং এওচন প্রবু মীশু ঔৃদস্ট, াইশ্বদযয 
ুত্র & কতায এওভাত্র চন্ম-মদয়া (যচাত) ুত্র (only 

begotten Son), াথমাৎ কতাযাআ মাত ফা ত্ত্বা মথদও, াইশ্বয মথদও 
াইশ্বয, াঅদরা মথদও াঅদরা , তয াইশ্বয মথদও তয াইশ্বয , চন্ম 
মদয়া (begotten: যচাত), ৃস্ট নয় ; কতায াদথ ভূরকত-
াযফস্তুদত এও; মায দ্ব্াযা ওর কওঙু ৃষ্ট; াঅভাদন  মকভদন, কমকন 
াঅভাদদয ভানুলদদয চনয এফাং াঅভাদদয কযত্রাদনয চনয াফতযণ 
ওদযন, মদ ধাযণ ওদযন, তাদও ভানুল ফানাদনা য়, কতকন দুাঃঔদবাক 
ওদযন, এফাং তৃতীয় কদদন ুনযায় াঈত্থান ওদযন। কতকন স্বদকম াঈদেন, 
এফাং চীকফত  ভৃতদদয কফঘায ওযদত াঅফায াঅকভন ওযদফন। 
এফাং কফত্র াঅত্মায়। কওন্তু কফত্র ভাদম্মরন  কলযদদয ানুাযী 
ভিরী াকবা কদদে তাদদযদও মাযা দাকফ ওদয মম , ুত্র ানাকদ 
নন- এও ভয় কঙর মঔন ুত্র কফদযভান কঙদরন না , াথফা তাাঁদও 
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চন্ম মদমায াঅদক তাাঁয াকস্তত্ব কঙর না , াথফা তাদও ৃকষ্ট ওযা 
দয়দঙ ানাকদ মওাদনা ফস্তু দ্ব্াযা; াথফা মাযা ফদর মম াইশ্বদযয ুত্র 
ানয মওাদনা ফস্তু ফা াযফস্তুয ; াথফা কতকন ৃষ্ট , াথফা কতকন 
কযফতমন ফা রূান্তয মমাকয।" ( A Historical View of the 

Council of Nice, p 44) ােও, প্রদয়াচদন the creed করদঔ 
াআন্টাযদনদি াঘম ওরুন। 

ম্মাকনত ােও, কনদেয কফলয়গুকর রক্ষয ওরুন: 

(ও) এওকি ধদভময ভূরকফশ্বা ম ধদভময ধভমগ্রদন্থয মওাথা মনাআ! 
াঅভাদদয াইভাদনয ওাকরভা ওুযাঅদন এফাং াদীদ ততফায ফরা 
দয়দঙ। াঅয ঔৃস্টধদভময াইভাদনয এ ুফৃৎ ওাকরভাকিয মওাদনা 
াকস্তত্ব ―কওতাফুর মভাওাদ্দদ‖ মনাআ। া , ুনয  যীয়ত ারন 
ম্পদওম ভাী ওত ওথা ফদরদঙন! কলযকণ না ফুছদর াঅফায 
ফুকছদয়দঙন। ফতমভান াইায়ী ধদভম এফ ওথা এদওফাদযাআ 
াপ্রদয়াচনীয়! ফযাং া  াকবাদয াঈৎ! াথঘ মম কফশ্বাদয 
াঈয ভুকি কনবময ওযদঙ তা কতকন ফুছাদরন না! 

(ঔ) এ কফশ্বাদয ভূর কফলয় াঅল্লা ফা কতা নন; ুত্র ফা মীশু। 
কতায প্রকত াইভাদনয কফলয়কি ওদয়ও দব্দ মল! ফাকও ফ ওথা 
শুধু ুত্রদও কনদয়! ুত্রদও  চন্ম-মদয়া ( begotten)  ―কতায 
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মাত ফা ত্ত্বা ( substance of the Father) মথদও‖ ফদর কফশ্বা 
ওযদতাআ দফ; না-দর াকবা মথদও াঅগুদন ভৃতুয! াইা (াঅ)-মও 
াঅল্লায ুত্র, তদফ চন্ম-মদয়া (begotten) ফা ―মাত মথদও‖ নয়; 
ফযাং ―ভাঔরূও (made) ুত্র ‖ ফদর কফশ্বা ওযায ওাযদণ ৩য়-৪থম 
তদওয প্রকদ্ধ ঔৃস্টান ধভমগুরু াঅকযয়ূ ( Arius) এফাং তাাঁয 
ানুাযীকণ (Arians) কও বয়ঙ্কয কনমমাতদনয কওায দয়কঙদরন তা 
চানদত ােও াঈদযয ব্দ দুকি কদদয় াআন্টাযদনদি াঘম ওযদত 
াদযন। 

(ক) াঅভযা মদঔরাভ মম , এ খৃণয কওমী ব্দকি প্রঘকরত াআকির 
মথদও াঈদেদ ওযা দয়দঙ। ঔৃস্টান ধভমগুরু  ফাাআদফর 
কফদলজ্ঞকণ ফাাআদফদরয প্রাঘীন ািুকরকদত এ খৃণয ব্দকিয াকস্তত্ব 
না মদয় তা মপদর কদদত ফাধয দয়দঙন। এ ব্দকিয াঈদেদদয 
াদথ াদথ কত্রত্বফাদদয াঈদেদ চরুযী কঙর ; কওন্তু ধভমগুরুকণ তা 
ওদযন কন। ওাযণ াআকিদর কও াঅদঙ ফা মনাআ তা তাদদয কফদফঘয 
নয়; তাদদয কত্রত্বফাদী গুরুকণ কও ফদরদঙন , মকিাআ ফে কফলয়। 
এচনযাআ াঅল্লা ফদরন: ‗ফরুন, ―ম কওতাফীকণ! মতাভযা মতাভাদদয 
দ্ব্ীন ম্বদন্ধ ানযায় ফাোফাকে ওদযা না ; এফাং মম ম্প্রদায় 
াআদতাূদফম থভ্রষ্ট দয়দঙ, াদনওদও থভ্রষ্ট ওদযদঙ  যর থ 
মথদও কফঘুযত দয়দঙ , তাদদয মঔয়ার-ঔুীয ানুযণ ওদযা না। ‘‖ 
(৫-ভাকয়দা: ৭৭) 
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৫. ২. কত্রত্বফাদদয ফযাঔযা 

কত্রত্বফাদ ফা ( Trinity) াথম (the unity of Father, Son, 

and Holy Spirit as three persons in one Godhead): 
এও াইশ্বযদত্বয ভদধয কতা , ুত্র  কফত্র াঅত্মা এাআ কতন ফযকিয 
কভরন। এয ফযাঔযায় াইায়ী ধভমগুরুকণ ফদরন:  

There is exactly one God. There are three really 

distinct Persons - Father, Son, and Holy Spirit. Each 

of the Persons is God. The Father is God. The Son is 

God. The Holy Spirit is God. The Father is not the 

Son. The Son is not the Holy Spirit. The Father is 

not the Holy Spirit  

(http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity

/beliefs/trinity_1.shtml) 

‗এওচন াইশ্বয কফদযভান, মূ্পণম ৃথও কতনচন কবন্ন কবন্ন ফযকি 
কফদযভান: কতা, ুত্র  কফত্র াঅত্মা। কতনচদনয প্রদতযও ফযকিাআ 
াইশ্বয: কতা াইশ্বয, ুত্র াইশ্বয, কফত্রাঅত্মা াইশ্বয। কতা ুত্র নন , 
ুত্র কফত্র াঅত্মা নন, কতা কফত্র াঅত্মা নন।‘ 

কওবাদফ মূ্পণম কতনচন ৃথও ফযকি এওচন দরন তা 
ওঔদনাাআ কত্রত্বফাদীযা ফুছদত ফা ফুছাদত াদযন কন। য়ত ঔৃস্টান 
প্রঘাযও াঅনাদও ফরদফন , মমভন ভাাং , াকস্থ  যি কতন ফস্তু 
কদদয় ভানফ মদ ; মতভকন কতা-ুত্র-কফত্রাঅত্মায ভন্বদয় াঅল্লা! 
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ম্ভফত কতকন চাদনন না মম, এ ওথা ফরায াদথ াদথ কত্রত্বফাদী 
কফশ্বা ানুাদয কতকন ওাকপয দয় ককদয়দঙন! ওাযণ কত্রত্বফাদদ 
কতা-ুত্র-কফত্র াঅত্মা এও াইশ্বদযয কতন াঙ্গ ফা াাং নন ; ফযাং 
প্রদতযদও ৃথও াইশ্বয! াঅো ফরুন মতা ভাাং , াকস্থ  যিদও কও 
ফরা মায় প্রদতযদওাআ ৃথও ভানুল! মূ্পণম ৃথও ত্ত্বা?! 

কত্রত্বফাদ কফলদয় কফকফকয ঔৃস্টধভম কফলয়ও দয়ফাাআদিয বালয:  

The Trinity is a controversial doctrine; many 

Christians admit they don't understand it, while 

many more Christians don't understand it but think 

they do. .... The doctrine of the Trinity is one of the 

most difficult ideas in Christianity, but it's 

fundamental to Christians ... This idea that three 

persons add up to one individual seems like 

nonsense. And logically, it is. 

(www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/belief

s/trinity_1.shtml) 

‗কত্রত্বফাদ এওকি কফতকওমত ভতফাদ ; াদনও ঔৃস্টানাআ স্বীওায 
ওদযন মম , তাযা তা ফুদছন না। ানযানয াকধওাাং ঔৃস্টান তা 
ফুদছন ফদর ধাযণা ওদযন , তদফ প্রওৃতদক্ষ তাযা তা ফুদছন না। 
.. কত্রত্বফাদী কফশ্বা ঔৃস্টধদভময ফদঘদয় ওকেন কফশ্বাগুকরয 
ানযতভ; মকদ ঔৃস্টানদদয চনয একি ভূর কফলয়। কতনচন ফযকি 
এওকত্রত দয় এওও ফযকিত্ব ততকয ওদযদঙন-এরূ ধাযণা 



 

114 

ননদন্স ফা কনদফমাধ প্ররা ফদরাআ প্রতীয়ভান য়। াঅয মুকিয 
কফঘাদয তা কনদফমাধ প্ররাাআ ফদি।‘ 

াঅয এ ―ননদন্স‖ কনদয়াআ কফকত দু াচায ফৎয ধদয 
ঔৃস্টানদদয মত দরাদকর  ঔুদনাঔুকন। ―াফতাযফাদ‖ ফা ভানুলরূদ 
াইশ্বদযয (God incarnate) কফশ্বা কনু্দধদভম যদয়দঙ। কনু্দযা 
ঔুফাআ চবাদফ ওৃষ্ণদও াইশ্বদযয াফতায (God incarnate) ফদর 
কফশ্বা ওদযন। এয ফযাঔযা ঘাাআদর তাযা াকত দচ ফরদফন মম , 
াইশ্বয ভানুল রূদ এদকঙদরন.... াআতযাকদ। ঔৃস্টানকণ মীশুদও 
াইশ্বদযয াফতায ( God incarnate) ফদর কফশ্বা ওদযন। কওন্তু 
াঅল্লায এওত্ব , াইা ভাীদয মপ্রকযতত্ব (যাূরত্ব)  ভনুলযত্ব 
কফলয়ও কওতাফুর মভাওাদ্দদয এফাং াইা ভাীদয াককণত ুস্পষ্ট 
ফিফয ফাকতর ওদয ―কত্রত্বফাদ‖ প্রভাণ ওযদত মমদয় তাযা করদখভম 
দয় দেন। 

―কতদন এও‖-এয ―ননদন্স‖ ঙাো াঅদযা ভযা াঅদঙ। রীয় 
ধদভম মম নতুন দুচন াইশ্বয াঅকফষ্কায ওযা দরা তাদদয প্রওৃকত কনদয় 
তাাঁদদয ভযায ান্ত মনাআ। ুত্র াইশ্বদযয প্রওৃকত: ভানুল মীশুয াদথ 
ুত্র াইশ্বদযয ভন্বয় কওবাদফ ? ভানুল মীশু কওবাদফ এফাং ওঔন 
মথদও াইশ্বয  াইশ্বদযয ুত্র ? চন্ম মথদও না যফতমী মওাদনা 
ভদয়? তাাঁয ভদধয ওয়কি ত্ত্বা কফদযভান কঙর ? এওকি? না দুকি ? 
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তৃতীয় াইশ্বয ―কফত্র াঅত্মা‖য াঈৎ ওী ? প্রথভ াইশ্বয না প্রথভ  
কদ্ব্তীয় াঈবয় াইশ্বয? প্রওৃতদক্ষ মওাঈ এয ফযাঔযা কদদত াদযন না। 
পদর এওচদনয ফযাঔযায াদথ ানযচদনয ফযাঔযা কভদর না। 
ঔৃস্টধদভময াককণত দর াঈদর  মুদ্ধ কফগ্র ভূরত এ কফলয়কিদও 
মওন্দ্র ওদযাআ। াঅগ্রী ােও মম মওাদনা এনাাআদলাককডয়া ফা 
াআন্টাযদনদি কনদেয কফলয়গুকর মদঔুন: 

Chalcedon, Council of; Syrian Orthodox 

Patriarchate of Antioch, Nestorius; Nestorian, 

Monarchianism; Paul Of  Samosata, Trinitarian 

heresies, Modalism, Tritheism, Partialism, 

Adoptionism, Arianism, The Filioque fracas, Schism...  

মওাদনাবাদফ এ ওর ―ননদন্স াঅওীদা‖ ফুছাদত না মদয তাযা 
এঔন ফদরন: (the Trinity of Persons being conceived as 

an irrational truth found in revelation) কতন ফযকিয ঐওয 
াঅল্লায কওতাদফ কফদযভান এওকি াদমৌকিও তয। াথমাৎ কফলয়কি 
াদমৌকিও, তদফ মমদতু াঅল্লায কওতাদফ কফদযভান তাাআ কফশ্বা 
ওকয। 

তাদদয এ ওথাকি াতয। ঔৃস্টানকণ এওফাদওয স্বীওায ওদযন 
মম, কত্রত্বফাদদয ওথা ফাাআদফদর মওাথা ফরা য় কন। ( Trinity) 
ব্দকিদতা দূদযয ওথা, এ াঅওীদায় মা ফরা য় ম কফলদয় কওতাফুর 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p0054921
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মভাওাদ্দদ, াআকির যীদপ, কলযদদয দত্র মওাথা কযষ্কায কওঙু 
মনাআ। কনদচযাাআ ফরদঙন, এ কফলদয় কওতাফুর মভাওাদ্দদ স্পষ্ট কওঙুাআ 
মনাআ। াঅফায ফরদঙন, কওতাদফ াঅদঙ ফদর ফাধয দয় কফশ্বা ওকয! 

তাাঁযা ফদরন, এ কফলয়ও কওঙু াআকঙ্গত ফাাআদফদর কফদযভান। াঅভযা 
াঅদকাআ ফদরকঙ মম , ফুকদ্ধভান-কনদফমাধ ওর ভানুদলয চনয কফশ্বাদয 
কফলয়কি কযষ্কায ওযদতাআ নফী-যাূরকণ াঅকভন ওদযন। ওাদচাআ মম 
কফশ্বাদয াঈয ভুকি কনবময ওদয ম কফশ্বা ওঔদনা াআকঙ্গত দত 
াদয না। দফমাকয , কওতাফুর মভাওাদ্দদয ুস্পষ্ট  ফযাঔযাতীত 
ফিদফযয কফযীদত াআকঙ্গত নাদভয াফযাঔযাদও কওতাদফয কক্ষা ফরা 
মায় না। 

৫. ৩. কত্রত্বফাদদয াঈওাকযতা 

এ কফশ্বাদয রাব ওী ? এ কফলদয় কফকফকয ঔৃস্টধভম কফলয়ও 
দয়ফাাআদিয বালয: 

Absolutely nothing worthwhile for the practical life 

can be made out of the doctrine of the Trinity taken 

literally. (Immanuel Kant, Der Streit der 

Fakultätencite) ...the doctrine of the Trinity so easily 

appears to be an intellectual puzzle with no relevance 

to the faith of most Christians. Karen Kilby. Until 

quite recently, many theologians thought that the 
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doctrine of the Trinity was pretty pointless. And the 

churches themselves disagree about the content of the 

doctrine... And yet somehow it remains at the heart of 

the Christian faith ..... 

(www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/t

rinity_1.shtml) 

‗াআম্মানুদর ওান্ট ফদরন: ―ফাস্তফ চীফদনয ওরযাণওয াভানয 
মওাদনা কওঙুাআ কত্রত্বফাদী াঅওীদা মথদও াচমন ওযা মায় না। ‖ 
ওাদযন কওরকফ ফদরন: ―ঔুফ দচাআ ফুছা মায় মম , কত্রত্বফাদী 
াঅওীদাকি এওকি ফুকদ্ধয মকারওধাাঁধা , াকধওাাং ঔৃস্টাদনয ফাস্তফ 
চীফদন এয মওাদনা ওামমওকযতা মনাআ। ‖ এদওফাদয ফতমভান ভয় 
মমন্ত াদনও ঔৃস্টান ধভমতত্ত্বকফদ কফশ্বা ওদযন মম , কত্রত্বফাদী 
াঅওীদা এদওফাদয ান্তাযূণয। াঅয ঔৃস্টান ঘাঘমগুকর এ 
কফশ্বাদয কফলয়ফস্তুগুকরয কফলদয় এওভত নয়।... এযয এ 
াঅওীদাকিাআ ঔৃস্টধদভময ভূর কফলয়।‘ 



 

118 

৬. ঔৃস্টধভম ফাংীয়-মকাত্রীয় ধভম না ফমচনীন ধভম 

াঅভযা মদঔরাভ মম , প্রঘকরত কওতাফুর মভাওাদ্দদয কফশুদ্ধতা 
মনাআ। াঅয এ কফওৃকতূণম কওতাফ প্রভাণ ওদয মম , প্রঘকরত াইায়ী 
ধভম াইা ভাীদয ধভম নয়। এযয মকদ প্রওৃত ―কওতাফুর 
মভাওাদ্দ‖ কফদযভান থাওত এফাং ভাীদয ধভম াকফওর কফদযভান 
থাওত তফু মওাদনা ফাগারী-বাযতীয় এ ধভম গ্রণ ওদয ভুকি মত 
না। 

এওকি ধভম মম শুধু মওাদনা ফাংদয চনয দত াদয তা 
ফাাংরাদদদয ভুকরভকণ ফুছদত াদযন না। এচনয ঔৃস্টান 
প্রঘাযওকণ তাদদয ফদরন , মাযা ঔৃস্টধভম গ্রণ ওদযন ওদরাআ 
াআস্রাদয়র ফাং! এত ফে কভথযা ওথা তাযা কনকফমওাদযাআ ফদরন। 
ফাাআদফদরয বালায় কফদশ্বয ভানুল দু বাদক কফবি: (১) াআস্রাদয়র 
(াআয়াওূফ াঅ)-এয ১২ ুদত্রয ফাংধয। এদদযদও াঅল্লায ন্তান , 
াঅল্লায প্রচা,  াঅল্লায ফাঙাাআওৃত প্রচা ( children, people, 

chosen people of God) ফদর াঅঔযাকয়ত ওযা দয়দঙ। (২) 
ানযানয ওর ফাং , যি, ফণম  মদদয ওর াঅদভ ন্তান। 
এদদযদও যচাকত ( nations)- ―া-াআয়াূদী‖, াঅযফীদত াঈম্মী , 
াঈভাভী, মাদদয ওাদঙ নফী াঅদ কন- ফদর াঅঔযাকয়ত ওযা দয়দঙ। 
ফাগারী, বাযতীয়, াঅযফ, ঘীনা... ওদরাআ যচাকত। 
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কওতাফুর মভাওাদ্দ ুস্পষ্টবাদফ মখালণা ওদযদঙ মম , তা মওফর 
াআস্রাদয়র ফাংীয়দদয ভুকি  কযত্রাদণয চনয। এঔাদন ভুকি , 
যভত, ফযওত, াইভান, ততা ফা মনওওদভময কফলদয় মত ফিফয 
যদয়দঙ তা শুধু াআস্রাদয়র ফাংীয়দদয চনয। ানয মওাদনা ফাংদয 
ভানুলদদয চনয এ দায়াত নয়। াআকিদরয ফিফয: ‗এাআ ফাদযা 
চনদও মীশু মপ্রযণ ওকযদরন, াঅয তাাঁাকদকদও এাআ াঅদদ কদদরন- 
মতাভযা যচাকতকদণয ( Gentiles) দথ মাাআ না  এফাং 
ভযীয়দদয মওান নকদয প্রদফ ওকয না ; ফযাং াআস্রাদয়র-ওুদরয 
াযাদনা মভলকদণয ওাদঙ মা। াঅয মতাভযা মাাআদত মাাআদত এাআ 
ওথা প্রঘায ওয, ―স্বকম-যাচয কন্নওি াআর‘‖ (ভকথ ১০/৫-৮) 

এঔাদন াতযন্ত স্পষ্টবালায় াইা ভাী ফদরদঙন মম , তায ধভম 
াফমচনীন নয়। ―যচাকত‖ াথমাৎ া-াআস্রাদয়রীয় মওাদনা ভানুলদও 
তায ধদভম দীক্ষা মদয়া মাদফ না। এভনকও ভযীয়কণ মাযা ভূরত 
াআস্রাদয়রীয়, কওন্তু া-াআস্রাদয়রীয়দদয াদথ কফফা-াদী ওদয 
ানযফাংদ কভদ কঙর তাদদযদও তাাঁয ধদভম দীক্ষা প্রদান ওযা 
মাদফ না। মওফর ‗কফশুদ্ধ াআস্রাদয়র ফাংীয়দদয‘ ভদধযাআ তায ধদভময 
প্রঘায ীভাফদ্ধ থাওদফ। ঔৃস্টধদভময স্বকমযাদচযয ওর ুাংফাদ 
মওফরভাত্র তাাঁদদয চনয। 
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াইা ভাী ওাযণ ফযাঔযা ওদয ফদরন: ‗কফত্র ফস্তু 
ওুওুযকদকদও কদ না , এফাং মতাভাদদয ভুিা ূওযদদয মু্মদঔ 
মপকর না ; াদঙ তাাযা া কদয়া তাা দরায়  এফাং কপকযয়া 
মতাভাকদকদও াঅিভণ ওদয।‘ (ভকথ ৭/৬।) 

াথমাৎ াআস্রাদয়দরয ১২ মকাদত্রয ভানুল ঙাো ওদরাআ ওুওুয  
ূওয-তূরয। ওাদচাআ মওাদনা কফত্র ফস্তু তাদদযদও মদয়া মাদফ না। 
ধদভময দীক্ষা মতা দূদযয ওথা , কঘকওৎা ফা ছাে-পুাঁও তাদদয 
মদয়া মাদফ না। এ কফলদয় াআকির যীদপয ফিফয: ‗াঅয মদঔ, ঐ 
াঞ্চদরয এও চন ওনানীয় স্ত্রীদরাও াঅকয়া এাআ ফকরয়া মঘাঁঘাাআদত 
রাককর, ম প্রবু , দায়ূদ-ন্তান, াঅভায প্রকত দয়া ওরুন , াঅভায 
ওনযাকি বূতকস্ত াআয়া াতযন্ত মল াাআদতদঙ। কওন্তু কতকন তাাদও 
কওঙুাআ াঈত্তয কদদরন না। তঔন তাাঁায কদলযযা কনওদি াঅকয়া 
তাাঁাদও কনদফদন ওকযদরন , াআাদও কফদায় ওরুন , মওননা এ 
াঅভাদদয কঙদন কঙদন মঘাঁঘাাআদতদঙ। কতকন াঈত্তয ওকযয়া ওকদরন, 
াআস্রাদয়র-ওুদরয াযাদনা মভল ঙাো াঅয ওাায কনওদি াঅকভ 
মপ্রকযত াআ নাাআ (I am not sent but unto the lost sheep of 

the house of Israel)। কওন্তু স্ত্রীদরাওকি াঅকয়া তাাঁাদও প্রণাভ 
ওকযয়া ফকরর , প্রবু, াঅভায াঈওায ওরুন। কতকন াঈত্তয ওকযয়া 
ওকদরন, ন্তানদদয ঔাদয রাআয়া ওুওুযদদয ওাদঙ মপকরয়া মদয়া 
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বার নয় (It is not meet to take the children's bread and 

to cast it to dogs)।‘ (ভকথ ১৫/২২-২৮) 

ানযত্র ফরা দয়দঙ: ‗তঔনাআ এওচন স্ত্রীদরাও , মাায এওকি 
মভদয় কঙর, াঅয তাাদও াশুকঘ াঅত্মায় াাআয়াকঙর , তাাঁায কফলয় 
শুকনদত াাআয়া াঅকয়া তাাঁায ঘযদণ কের। স্ত্রীদরাওকি গ্রীও , 
চাকতদত ুয-তপনীওী। ম তাাঁাদও কফনকত ওকযদত রাককর , মমন 
কতকন তাায ওনযায বূত ঙাোাআয়া মদন। কতকন তাাদও ওকদরন , 
প্রথদভ ন্তানযা তৃপ্ত াঈও , মওননা ন্তানদদয ঔাদয রাআয়া 
ওুওুযদদয ওাদঙ মপকরয়া মদয়া বার নয়। কওন্তু স্ত্রীদরাওকি াঈত্তয 
ওকযয়া তাাঁাদও ওকর , াাঁ, প্রবু, াঅয ওুওুদযযা মভদচয কনদঘ 
মঙদরদদয ঔাদদযয গুাঁোকাাঁো ঔায়। তঔন কতকন তাাদও ফকরদরন , 
এাআ ফাওয প্রমুি ঘকরয়া মা, মতাভায ওনযায বূত ঙাকেয়া ককয়াদঙ।‘ 
(ভাওম ৭/২৫-২৯) 

এঔাদন াইা ভাী দ্ব্যথমীন বালায় দুকি কফলয় চাকনদয়দঙন: 

প্রথভত: তাাঁদও ৃকথফীয ওর ভানুদলয ভুকিয চনয মপ্রযণ 
ওযা য় কন। তাাঁদও মওফর াআস্রাদয়র ফাংদয ভুকিয দূত কদদফ 
মপ্রযণ ওযা দয়দঙ। তাাঁয াআকিদর কযত্রাণ , ভুকি, স্বকম-যাচয 
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াআতযাকদ কফলদয় মা কওঙু ফরা দয়দঙ তা ফাআ শুধু াআস্রাদয়র ফাংদয 
ভানুলদদয চনয। ানয মওাদনা ফাংদয ভানুদলয চনয নয়। 

কদ্ব্তীয়ত: াআস্রাদয়র ফাংদয ন্তানকণ াইশ্বদযয ন্তান। া-
াআস্রাদয়রীয় ভানুল ওুওুয তফ কওঙুাআ নয়। ন্তাদনয ঔাদয মমভন 
ওুওুযদও মদয়া কেও নয় , মতভকন া-াআস্রাদয়রীয় মওাদনা ভানুলদও 
াইা ভাীদয মদা―াঅ মদয়া কেও নয়। 

ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ফদরন: মীশু ওফয মথদও ুনরুত্থাদনয য 
কলযদদযদও ফদরন: ‗মতাভাযা ভুদয় চকদত মা , ভস্ত ৃকষ্টয 
কনওদি ুভাঘায প্রঘায ওয। ‘ (ভাওম ১৬/১৫-১৬)। ‗াতএফ 
মতাভযা ককয়া ভুদয় চাকতদও কলয ওয; কতায  ুদত্রয  কফত্র 
াঅত্মায নাদভ তাাকদকদও ফাপ্তাাআচ (স্নান ওযা: দীক্ষা দা) ওয। 
াঅকভ মতাভাকদকদও মাা মাা াঅজ্ঞা ওকযয়াকঙ মাআ ভস্ত ারন 
ওকযদত তাাকদকদও কক্ষা মদ।‘ (ভকথ ২৮/১৯)। এ মথদও প্রভাণ 
য় মম, ঔৃস্টধভম কফশ্বধভম।  

ফাাআদফদরয প্রাঘীন ািুকরক  ানযানয ফিফয মথদও কনকিত 
য়া মায় মম, এ ওথাগুকর াইা ভাী ফদরন কন, ফযাং তাাঁয নাদভ 
যফতমীওাদর াংদমাকচত। ওাযণ: 
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(ও) ফাাআদফদরয প্রাঘীন ািুকরকগুকরদত ভাদওময াআকিদরয ১৬ 
াধযাদয়য মদল এ ওথাগুকর মনাআ। কযবাাআমড স্টাোডম বামদনয 
ভকথয াআকিদরয মদল কনদেয িীওা মরঔা দয়দঙ: ( some of the 

most ancient authorities bring the book to a close at 

the end of verse 8) ‗ফদঘদয় প্রাঘীন াআকিরগুকরয ওদয়ওকিদত 
এ াআকিরকিয ১৬ াধযাদয়য ৮ াঅয়াদতাআ ভাপ্ত দয়দঙ। ‘ এদত 
প্রভাণ য় মম , ওর চাকতয ওাদঙ প্রঘাদযয কনদদমনাফকর ফাআ 
যফতমী াংদমাচন।  

(ঔ) ভাী মপ্রকযতদদযদও ফদরন: ‗মওননা াঅকভ মতাভাকদকদও 
তয ফকরদতকঙ , াআস্রাদয়দরয ওর নকদয মতাভাদদয ওামম মল 
াআদফ না, মম মমন্ত ভনুলযুত্র না াঅাআদন (Ye shall not have 

gone over the  cities of Israel, till the Son of man be 

come.) (ভকথ ১০/২৩) তাদর াআস্রাদয়রীয়দদয ভদধয প্রঘায ওামম 
মল য়ায াঅদকাআ কওয়াভত দফ এফাং তাাঁয ুনযাকভন দফ। 
ওাদচাআ াআস্রাদয়রীয়কণ ঙাো ানযানয চাকতদও দায়াত মদয়ায 
মওাদনা প্রশ্নাআ াঈদে না। 

(ক) াইা ভাীদয স্বকমাদযাদনয াদনও দয া-াআস্রাদয়রী 
ভানুলদদয এও চভাদয়দত াইা ভাীদয প্রধান ঔরীপা ―কতয‖ 
ফদরন: াঅনাযা ত চাদনন মম , এওচন াআয়াূদীয দক্ষ এওচন 
া-াআয়াূদীয াংদক কভরাকভা ওযা ফা তাায াংদক মদঔা ওযা 
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াঅভাদদয যীয়দতয কফরুদদ্ধ। কওন্তু মঔাদা াঅভাদও মদঔাাআয়া 
কদয়াদঙন, ওাাদও নাাও ফা াকফত্র ফরা াঅভায াঈকঘত 
নয়।..‘ (মপ্রকযত ১০/২৮) 

এ ওথা মথদও কনকিত য়া মায় মম , মীশুয কলযকণ 
কনদচদদযদও াআয়াূদী যীয়দতয ানুাযী ফদরাআ কফশ্বা ওযদতন 
এফাং া-াআয়াূদীদদয দায়াত মদয়া মতা দূদযয ওথা, তাদদয াদথ 
মভরাদভা  ওথাফাতমাদও যীয়ত কফদযাধী ফদর কফশ্বা ওযদতন। 
কতকন ফরদরন, াঅল্লা তাদও ফুকছদয়দঙন মম, ওাাঈদও াকফত্র ভদন 
ওযদত য় না; ভাী ফা াঅল্লা তাদও ানযদদয ওাদঙ কভন ওযদত 
কনদদম কদদয়দঙন- মওথা কতকন ফদরন কন। ওাদচাআ ওর চাকতয 
ওাদঙ মায়া কনদদমকি চার। 

(খ) াধু র ভাীদয নতুন কনয়ভ ম্পদওম করদঔদঙন: ‗প্রবু 
ওদন, এভন ভয় াঅকদতদঙ, মঔন াঅকভ াআস্রাদয়র-ওুদরয কত 
এফাং কমূদা-ওুদরয কত এও নূতন কনয়ভ ম্পন্ন ওকযফ... কওন্তু 
মাআ ভদয়য দয াঅকভ াআস্রাদয়র ওুদরয কত এাআ কনয়ভ কস্থয 
ওকযফ..।‘ (াআিীয় ৮/৮)। এদত প্রভাণ য় মম , াধু র 
চানদতন মম, নতুন কনয়ভ ফা াআকির যীপ শুধু াআস্রাদয়র ফাং  
াআয়াূদীদদয চনয। 
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(গ) াধু র ―কলয‖ য়ায ওদয়ও ফৎয য াইা ভাীদয 
কলযদদয ফা ায়াকযদদয াদথ াক্ষাত ওদযন। তাদদয কফলদয় 
কতকন করদঔদঙন: ‗তাাযা মদকঔদরন াআয়াূদীদদয কনওি ুঔফয প্রঘায 
ওকযফায বায মমভন কতদযয াঈয মদয়া াআয়াকঙর , মতভকন া-
াআয়াূদীদদয কনওি ুঔফয প্রঘায ওকযফায বায মঔাদা াঅভায াঈয 
কদয়াদঙন।‘ (কারাতীয় ২/৭) এ ওথাকি কনকিত ওদয মম , াইা 
ভাী কতয- তাাঁয ১১ কলযদও াআয়াূদী ঙাো াঅয ওাদযা ওাদঙ 
প্রঘাদযয দাকয়ত্ব মদন কন। াধু রাআ ফমপ্রথভ দাকফ ওদযন মম , 
তাাঁদও া-াআয়াূদীদদয ওাদঙ প্রঘাদযয দাকয়ত্ব মদয়া দয়দঙ। 

এবাদফ াঅভযা মদঔকঙ মম, াইায়ী ধভম ওর চাকতয ওাদঙ প্রঘায 
ওযায কনদদমকি চার। এযয মকদ াঅভযা ধদয কনাআ মম, কতকন তা 
ফদরদঙন তদফ এয াথম দফ ‗মতাভযা াআস্রাদয়র ফাংদয ১২ চাকতয 
ওর ভানুদলয ওাদঙ প্রঘায ওযদত মা‘।  

ানয ওাদযা ওাদঙ প্রঘায ওযদফ ফা ওযদফ না- তা াঈদল্লঔ না ওদয 
কতকন মকদ ফরদতন: ―মতাভযা াআস্রাদয়র ফাংদয ওাদঙ প্রঘায ওয ‖ 
তাদর াঅভযা ধাযণা ওযতাভ মম, কতকন প্রথদভ াআস্রাদয়রীদদয এফাং 
দয ভস্ত কফশ্বদও দায়াত কদদত ফদরন। কওন্তু ফদরদঙন: ‗াঅকভ 
াআস্রাাআর ফাং ঙাো ওাদযা চনযাআ মপ্রকযত াআ কন‘, ‗মতাভযা াআস্রাাআর 
ফাং ঙাো ওাদযা ওাদঙাআ মম না ‘। এযয মকদ াঅভযা ফকর মম , 



 

126 

কফদশ্বয ওরদও দায়াত কদদত ফদরদঙন- তাদর তাাঁদও 
স্বকফদযাকধতায় াকবমুি ওযা দফ। 

তাাঁয এ ওথায াঅদযওকি াথম দত াদয। কতকন ফদরদঙন , 
াঅকভ মতাভাদদযদও কক্ষা কদদয়কঙ মম , া-াআস্রাদয়রীকণ ূওয  
ওুওুয, তাদদযদও দীক্ষা ফা মদা ―াঅ মদয়া মাদফ না , তদফ মকদ 
মওাদনা া-াআস্রাদয়রীয় কনদচদও ‗াঈকেষ্ট-মঔদওা ওুওুয ‘ ফদর 
স্বীওায  কফশ্বা ওদয তাদও মদা ―াঅ  দীক্ষা মদয়া মাদফ। এ 
ওর কক্ষা মতাভযা কফদশ্বয ওর ভানুদলয ওাদঙ ফরদফ। মওাদনা 
া-াআস্রাদয়রীয় মকদ কনদচদও ―াঈকেষ্ট-মঔদওা ওুওুয‖ ফদর কফশ্বা  
স্বীওায ওদয এফাং তাীদ  যীয়ত ারন কফলয়ও াঅভায 
ওর াঅজ্ঞা ারন ওদয তদফ ম ভুকি াদফ। 

ফস্তুত, াআরাভাআ এওভাত্র কফশ্বধভম এফাং এওভাত্র ধভম মা ওঔদনাাআ 
ফাং, যি, বালা ফা ফণম কদদয় ভানুলদও কফঘায ওদযকন। াঅভযা দয 
তা াঅদরাঘনা ওযফ, াআন-াাঅল্লা। 
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৭. ঔৃস্টান প্রঘাযওদদয ওদয়ওকি াতযওথন 

৭. ১. াইায়ী ভুকরভ , াইায়ী তযীওা , ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ  ওুযাঅন ভানয ওযা 

ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ফদরন: াঅভযা ভুকরভ , াইায়ী ভুকরভ। 
াঅভযা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ এফাং াইা (াঅ) 
ওরদও ভানয ওকয। াঅভযা ওুযাঅন ভাকন াআকির ফা কওতাফুর 
মভাওাদ্দ ভাকন। াঅভযা ওর নফীদওাআ বকি ওকয। তদফ াঅভযা 
তযীওািা শুধু াইা ভাী মথদও গ্রণ ওকয। মাযা কফওৃত কওতাফুর 
মভাওাদ্দাদয ফণমনাভত ওর নফীদও াী, ফযকবঘাযী, ধলমও, ভদয 
ফা ঔুকন ফদর কফশ্বা ওদযন, মাযা ওুযাঅন িয়দরদি মপদরন, াঅগুদন 
ুোন, কণতাকন্ত্রও মদদ ওুযাঅন কনকলদ্ধ ওযায চনয যাচনীকত 
ওদযন, ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয কফরুদদ্ধ খৃণয 
কভথযা ওািুমন  কদনভা ততকয ওদয প্রঘায ওদযন, তাাঁযাাআ ফদরন মম, 
াঅভযা ওর নফীদও বকি ওকয াথফা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ  ওুযাঅন ভাকন! তাাঁযা ভুকরভদদয ফদরন , মাযা 
ওুযাঅন মাোয়, নফীদও কনদয় কদনভা ফানায় াঅভযা ম ঔৃস্টান 
নাআ; াঅভযা াইায়ী ভুকরভ! এওচন ভানুল এত বয়ঙ্কয কভথযাফাদী-
প্রতাযও দত াদয! াঅকন ফরুন: ―ঐ ফ ঔৃস্টান এফাং াঅনাদদয 
ভদধয াথমওয ওী ? াঅওীদায াথওয? ওদভময াথমওয ? ধভমগ্রদন্থয 
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াথমওয? াআাংদযকচদত াঅনাদদয কযঘয় কও করদঔন: (Jesuit 

Muslim) না (Christian)? 

দীখম কদফলণা ওদয তাাঁযা মদদঔদঙন মম, ফাাংরাদদদয ভুকরভ ধভম 
কযফতমন ওদযন না ; তদফ দচাআ ‗তযীওা‘ কযফতমন ওদযন। 
এচনয প্রতাযণাভূরওবাদফ তাাঁযা ঔৃস্টধভমদও ধভম না ফদর তযীওা 
ফরদত এফাং ধভমগ্রণদও ‗তযীওাফন্দী‖ ফরদত শুরু ওদযদঙন। তাাঁযা 
ফদরন, ভুকরভ এত প্রওাদযয তযীওা গ্রণ ওযদত াদয , তাদত 
ভুকরভযা াঅকত্ত ওদয না, তাদর াইায়ী তযীওা কনদর ভযা ওী? 

তাদদয ওথাগুকর মম ভাকভথযা তা মম মওাদনা দঘতন ভুকরভ 
চাদনন। কওন্তু গ্রাভকদিয যর ভুকরভকণ প্রতাকযত ন। এচনয 
কনদেয কফলয়গুকর ফুছদত দফ: 

(ও) াঅভযা মদঔরাভ , ―াইায়ীকণ‖ াইা ভাীদয াঅওীদা ফা 
াঅভর কওঙুাআ ভাদনন না।  াঅভযা মদঔফ মম , তাাঁযা কওতাফুর 
মভাওাদ্দদয এওকি কফধান ভাদনন না। 

(ঔ) কমকন এওাকধও নফী ভানায দাকফ ওদযন কতকন কভথযাফাদী 
াথফা াকর এফাং তায ধভম চাযচ ধভম। ওর নফীদও ম্মান 
ওযদত য়; কওন্তু দুচনদও এওদত্র ভানয ওযা মায় না। এওাদথ 
দুচন নফীয াঈম্মাত য়া মূ্পণম কভথযা ওথা। এওাকধও নফী ভানায 
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দাকফ ওযায াথম ওাাঈদও না ভানা। ওাযণ প্রদতযও নফীযাআ কওঙু না 
কওঙু কনয়ভ যদয়দঙ মা ানয নফীয কনওি মনাআ ফা ানয নফীয ওাদঙ 
তায কফযীত কওঙু যীয়ত যদয়দঙ। ওাযণ প্রকত মুদকয চনয ম 
মুদকয াঈদমাকী কওঙু কফদলত্ব ওাদয যীয়ত মদয়া য়।  

(ক) াঅভযা মদদঔকঙ, াইা ভাী ফদরদঙন, াঅল্লা ঙাো ওাাঈদও 
কতা এফাং াইা ঙাো ওাাঈদও াঅঘামম ভানা মাদফ না। ওাদচাআ মম 
ফযকি ফদরন , কতকন াইা এফাং ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ াঈবয়দওাআ াঅঘামম ভাদনন কতকন ভাীদয এ ওথা 
াকফশ্বা ওযদরন।  

(খ) রা াআরাা াআল্লাল্লাহু ভুাম্মাদুয যাূরুল্লা াথম এওাআ: 
াঅল্লা ঙাো মওাদনা ভাফূদ মনাআ এফাং তাাঁয াআফাদদতয তযীওা 
এওভাত্র ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ মথদও গ্রণ ওযদত 
দফ। ভুকরভযা াঅদরভমদয ওাদঙ ককদয় ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয তযীওা কদঔন।  

(গ) াঅল্লা ফদরন: ‗ফর, ‖মতাভযা মকদ াঅল্লাদও বারফা তদফ 
াঅভাদও ানুযণ ওয , াঅল্লাহ্ মতাভাদদযদও বারফাদফন এফাং 
মতাভাদদয াযাধ ক্ষভা ওযদফন। াঅল্লাহ্ াতযন্ত ক্ষভাীর , যভ 
দয়ারু।‖ (াঅর-াআভযান: ৩১)। াথমাৎ াঅল্লায বারফাা  নাচাত 
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মদত ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয তযীওায় ঘরদত 
দফ। তাাঁয তযীওায ফাাআদয ানয মওাদনা নফীয তযীওায় নাচাত 
থাওদত াদয ফদর ভদন ওযা ওুপযী। 

(ঘ) াঅল্লা ফদরন: ‗কওন্তু না, াঅনায যদফয থ! তাযা ভুকভন 
দফ না , মতক্ষন মমন্ত তাযা তাদদয কনদচদদয ভধযওায ওর 
কফতওম-ভযায কফঘায-কদ্ধাদন্তয বায াঅনায াঈয ামণ না 
ওদয; তাযয াঅনায কদ্ধান্ত ম্বদন্ধ তাদদয ভদন মওান কদ্ব্ধা না 
থাদও এফাং াঅন্তকযওবাদফ তা মভদন মনয়।‘ (ূযা াঅন-কনা ৬৫)। 
ওাদচাআ তাাঁয কনদদম ভানায দয মকদ ানয মওাদনা াঅঘাদমময কক্ষা 
গ্রণ ওযা প্রদয়াচন, াঈকঘত ফা ম্ভফ ফদর কফশ্বা থাদও তাদর 
ম ভুকরভ ফদর কণয দফ না।  

(ঙ) এওাআ াদথ দুচনদও ভানায এওভাত্র থ যফতমীদও ভানা। 
ূফমফতমী ওর মপ্রকদডন্ট , প্রধানভন্ত্রী ফা এভকদও ম্মান ওযদত 
য়, কওন্তু  দুচনদও এওদত্র ভানা মায় না। মওফর ফমদলদওাআ ভানয 
ওযদত য়। এচনয দুচনদও ভানদত ঘাাআদর াফযাআ াইা ভাীদয 
প্রকত শ্রদ্ধা  বারফাা  ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভদওাআ ভানদত দফ।  
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(চ) াঅকন মকদ মীশু- ওর নফী-যাূরদও বারফাদত ঘান 
তাদর কওতাফুর ভুওাদ্দাদও কযতযাক ওযদত দফ। ওাযণ 
―কওতাফুর ভুওাদ্দা‖ নফীকণদও ভাাী ফদর কঘকত্রত ওদযদঙ এফাং 
মঘায-ডাওাত ফদর খৃণা ওযদত কক্ষা মদয়। কওতাফুর ভুওাদ্দাদয 
বালায় াইা ভাী ূফমফতমী নফী-যাূরকণদও মঘায-ডাওাত এফাং 
কনদচদও দযচা ফদর াঅঔযাকয়ত ওদয ফদরন: ‗াঅকভাআ মভলদদয দ্ব্ায। 
মাাযা াঅভায ূদফম াঅকয়াকঙর তাায ওদর মঘায  দুয ; কওন্তু 
মভদলযা তাাদদয যফ শুদন নাাআ। ‘ (মমান ১০/৭-৮) এওভাত্র 
ওুযাঅদনাআ ওর নফীদও ম্মান ওযা দয়দঙ এফাং তাাঁদদয কেও 
কফত্র চীফন তুদর ধযা দয়দঙ। াঅয এচনযাআ ঔৃস্টানকণ নফীদদয 
নাদভ াারীন কদনভা ওািুমন প্রওা ওদযন ; ওঔদনাাআ ভুকরভকণ 
তা ওদযন না। 

৭. ২. ওুযাঅন ভাকন, াদী ভাকন না 

াইায়ী প্রঘাযওকণ ফদরন, াঅভযা ওুযাঅন ভাকন, াদী ভাকন না। 
াঅভযা মদঔরাভ মম , াঅল্লায মপ্রভ  ভুকিরাদবয চনয ভুাম্মাদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয ―ানুযণ ওযদত দফ (াঅদর-
াআভযান: ৩১), াথমাৎ াআফাদত-ফদন্দকক  ওর কফলদয় তাাঁয দ্ধকত 
ভানদত দফ। ওুযাঅদন ভূর কনদদম থাওদর যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ কওবাদফ এগুদরা ারন ওযদতন তা াদীদ 
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কফদযভান। ওাদচাআ াদী ফাদ কদদয় মওাঈ ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ হুফহু ানুযণ ওযায এ ওুযাঅনী কনদদম 
ভানদত াদয না। ভানফতাদও নাচাদতয থ মথদও কফভ্রান্ত ওযায 
চনযাআ ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ াদী না ভানায ওথা ফদরন। াঅকন 
তাাঁদও ফরুন: 

(ও) ওুযাঅন ভানদর াঅনাদও কনদেয কফলয়গুকর কফশ্বা ওযদত 
দফ: 

(১) প্রঘকরত তাযাত-াআকিদরয ভদধয াককণত চাকরয়াকত 
কফদযভান (ফাওাযা ৭৯, াঅর-াআভযান ৭৮, ভাকয়দা: ১৩, ১৪  ৪১)।  

(২) প্রঘকরত ঔৃস্টধদভময কফশ্বাগুকর প্রঘকরত াআকিদরয ভদধয 
মনাআ; ফযাং তা ওকতয় ধভমগুরুয াঈদ্ভাকফত কফদ ―াঅত  কওম 
(ভাকয়দা: ৭৭)।  

(৩) মাযা াইাদও (াঅ) ভানুলরূী াঅল্লা ফা াঅল্লায কতযওায 
ুত্র ফদর কফশ্বা ওদযন এফাং  কত্রদত্ব কফশ্বা ওদয তাযা ওাকপয 
(ভাকয়দা ১৭, ৭২, ৭৩)। 

(৪) াইা ভাী িুদ কফদ্ধ দয় প্রাণ মদন কন। (কনা: ১৫৭)।  
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(৫) মওাঈ াদনযয াদয চনয দায়ী য় না এফাং মওাঈ াদনযয 
া ফন ওযদত াদয না ; ফযাং প্রদতযদওাআ কনদচয াদয চনয 
দায়ী (াঅন―াঅভ: ১৬৪, ফনী াআযাাইর: ১৫, পাকতয: ১৮, মুভায: ৭, 
নাচভ: ৩৮)  

(৬) াইা ভাী ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয 
াঅকভদনয ুাংফাদ কদদয়দঙন (াফ্প: ৬)।  

(ঔ) মম ফযকি ওুযাঅন ভানায দাকফ ওদয াঅফায ফদর মম, াদী 
ভাকন না কতকন ভূরতাআ ওুযাঅন ভাদনন না। ভান াঅল্লা ফাযাংফায 
ফদরদঙন মম, কতকন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-মও শুধু 
ওুযাঅন প্রদান ওদযন কন; ফযাং কওতাফ এফাং প্রজ্ঞা দুকি কফলয় তাাঁয 
াঈয নাকমর ওদযন। ( ফাওাযা ১২৯ , ১৫১, ২৩১; াঅর-াআভযান 
১৬৪, কনা, ১১৩; াঅমাফ ৩৪ ; চুভুাঅ ২ াঅয়াত ) কওতাফ 
াঅক্ষকযওবাদফ ওুযাঅন কদদফ াংওকরত। াঅয কওভা ফা প্রজ্ঞা 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  কনদচয বালায় াঈম্মাতদও 
চানান, মা াদী কদদফ াংওকরত। ওাদচাআ কমকন ওুযাঅন 
কনদদমকত কওভা ফা াদী ভাদনন না তায ওুযাঅন ভানায দাকফ 
াতয। 
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(ক) প্রঘকরত াআকিদরয ভদধয াঅল্লায ওারাভ ঔুাঁদচ ায়া দুষ্কয। 
এদত াইা ভাীদয কওঙু ওথা, তাাঁয ওদয়ওচন কলয, কদলযয কলয 
 ানযানয ভানুলদদয ওথাফাতমা াংওকরত। াথমাৎ ―াআকির‖ নাভও 
গ্রন্থকি মীশু, তাাঁয ওদয়ওচন াাফী  তাকফয়ীয াদীদয াংওরন। 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয াদী  াইায (াঅ) 
াদীদয ভদধয াথমওয দরা , ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয প্রকতকি াদীদয নদ কফদযভান এফাং াদীগুকর 
প্রথভ মথদওাআ মরঔা শুরু দয় যফতমী ২০০ ফৎদযয ভদধয 
গ্রন্থাওাদয াংওকরত। ক্ষান্তদয াআকির নাভও ভাীী াদী-এয 
মওাদনারূ মওাদনা নদ মনাআ এফাং ৩০০ ফৎদযয দয াংওকরত। 
াতএফ, মম ফযকি ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  াইা 
(াঅ) াঈবয়দও ভানায দাকফ ওদযন, াথঘ াইায (াঅ) াদী ভাদনন 
কওন্তু ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয াদী ভাদনন না- 
তায দাকফকি াফযাআ কভথযা। 

(খ) তাাঁযা ফদরন: ‗াদী মকদ ী য় তা দর াদীদয এত 
প্রওায মওন? তাদত চার  ভচু মওন?‘ াঅকন ফরুন: কওতাফুর 
মভাওাদ্দা মকদ ী য় তাদর এত প্রওায কওতাফুর ভুওাদ্দা 
মওন? ওযাথকরও কওতাদফ ফাআদয়য াংঔযা ৭৩ ; কওন্তু প্রদিস্টযান্ট 
কওতাফুর মভাওাদ্দদ ফাআদয়য াংঔযা ৬৬। াঈবদয়য ভদধয কফদযভান 
ফাআগুকরয ভদধয াঅয়াত  াধযাদয় াদনও তফযীতয। চার-ভামু 
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মাঘাাআ ওযা মকদ ঔাযা য় তাদর ঔৃস্টানদদয কওতাফুর ভুওাদ্দাদয 
এত তত চার (non-canonical/ Apocryphal) াআকির 
মওন? াআন্টাযদনদি কদর (াআকির) এফাং ( Apocrypha) করদঔ 
াঘম কদদরাআ মদঔদফন কওতাফুর মভাওাদ্দদয চার-ভাাঈমূ ওাদও ফদর! 
াআাংদযকচ না চানদর ফাাংরা চুকফরী ফাাআদফর , মওকয ফাাআদফর , 
কওতাফুর মভাওাদ্দা  াআকির যীপ কভকরদয় মদঔদরাআ ফুছদফন 
তফযীতয ওাদও ফদর! 

[(গ) তাঙাো াইা াঅরাাআক ারাদভয াদীদয শুদ্ধ  
াশুদ্ধতা মাঘাাআদয়য মওাদনা ুকনকদমষ্ট ভাওাকে ঔৃস্টানদদয ওাদঙ 
মনাআ। মঔাদন মগুদরায ফণমনাওাযীদদয মনাআ মওাদনা গ্রণদমাকয 
চীফন-ঘকযত; মা মদদঔ গ্রণদমাকয ফণমনাওাযী  াগ্রণদমাকয 
ফণমনাওাযী কনধমাযণ ওযা মাদফ, ক্ষান্তদয ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাদভয াদীভূদয শুদ্ধাশুদ্ধ মাঘাাআদয়য যদয়দঙ 
ুকনকদমষ্ট ভাওাকে। মগুদরায ফণমনাওাযীদদয ূণমাঙ্গ চীফন-ফৃত্তান্ত 
ুন্দযবাদফ করকফদ্ধ যদয়দঙ। মগুদরায াঈয কবকত্ত ওদয তযকনি 
কফজ্ঞ াঅদরভকণ ঔুফ দচাআ গ্রণদমাকয ফণমনাদও াগ্রণদমাকয 
ফণমনা মথদও ৃথও ওযদত াদযন। এ কফলয়কিদও াদনও াআনাদপয 
াকধওাযী প্রাঘযকফদ স্বীওায ওযদত ফাধয দয়দঙন। ুতযাাং াদী 
না ভানায মওাদনা মমৌকিও ওাযণ মওাঈ মদঔাদত াযদফ না। ওাযণ 
মওাদনা কফলদয় চার  দুফমর ফণমনা থাওদরাআ মঔানওায কফশুদ্ধ 
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ফণমনা মনয়া মাদফ না এভন ওথা দুকনয়ায মওাদনা কফদফওফান 
ফরদফ না। মকদ এিা ফরা য় তদফ দুকনয়ায মওাদনা ওভমওািাআ 
কেওবাদফ কযঘাকরত দফ না। ওাযণ ওর কওঙুযাআ দক্ষ-কফদক্ষ 
ওথা াঅদঙ, তাযয ভানুল কফশুদ্ধতাদও মাঘাাআ ওদয দুকনয়ায কফকধ-
কফধান কযঘারনা ওযদঙ।1] 

  

 

                                                           
1 দু িাদওদিয ভাছঔাদনয াাং ম্পাদও ওতৃমও াংদমাকচত।   
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৮. ওুযাঅদন তাযাত াআকির প্রকতিায কনদদম  

াইায়ী প্রঘাযওকণ ফদরন: ওুযাঅন ফদরদঙ ওর কওতাফ কফশ্বা 
ওযদত দফ, ওাদচাআ ওর কওতাদফয কফধান ভানদত দফ। াঅকন 
তাদও ফরুন, কফশ্বা ওযায াথম কফধান ারন নয়। ূফমফতমী নফীকণ 
এফাং গ্রন্থগুদরা মম তযাআ াঅল্লায ক্ষ মথদও কঙর তা কফশ্বা 
ওযদত ওুযাঅন কনদদম কদদয়দঙ। ওুযাঅন মগুদরাদও ারন ওযদত 
কনদদম মদয় কন ; ফযাং ফাযাংফায াঈদল্লঔ ওদযদঙ মম , মগুদরাদও 
তাদদয ানুাকযকণ কফওৃত ওদযদঙ ; এচনয াঅল্লা তাযাত-
াআকিদরয প্রদয়াচনীয় কফধানগুকর ওুযাঅদনয ভদধয কন্নদফকত ওদয 
ওুযাঅনদও াংযক্ষও ফাকনদয়দঙন (ভাকয়দা ৪৮)। এঔন ওুযাঅন 
ারদনয ভাধযদভাআ শুধু তাযাত-াআকির ারন-প্রকতিা ওযা ম্ভফ। 
াঅভযা ূফমফতমী যােপ্রধানদদয কফলদয় কফশ্বা ওকয মম, তাযা মদদয 
তফধ যাষ্টপ্রধান কঙদরন , কওন্তু তাদদয কনদদম ভানয ওকয না ; ফযাং 
ফমদল যােপ্রধাদনয কনদদম ভানয ওকয। ূফমফতমী াংকফধানগুদরাদও 
তফধ াংকফধান কঙর ফদর কফশ্বা ওকয, কওন্তু ফমদল াংকফধান ারন 
ওকয; ওাযণ ূফমফতমী াংকফধানগুকর মভৌকরও কফলয় ফমদল 
াংকফধাদন াংযকক্ষত। 

াআয়াূদী-ঔৃস্টানকণ দাকফ ওযদতন মম, তাযা তাযাত-াআকির ারন 
ওদযন। াঅল্লা তাদদযদও ফদরন, াঅল্লা ফমদল মম কওতাফ তাদদয 
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চনয নাকমর ওদযদঙন তা ারন না ওযা মমন্ত তাদদয ভুকি মনাআ। 
াঅল্লা ফদরন: ‗ফরুন, ―ম কওতাফীকণ! (১) তাযাত, (২) াআন্চীর  
(৩) ―মা মতাভাদদয প্রকতারদওয ওাঙ মথদও মতাভাদদয প্রকত 
াফতীণম দয়দঙ মতাভযা তা‖ প্রকতিা না ওযা মমন্ত মতাভাদদয মওান 
কবকত্তাআ মনাআ...‘ (৫-ভাকয়দা ৬৮)। াঅল্লা চানাদরন মম , াআয়াূদী-
ঔৃস্টানদদযদও নাচাদতয চনয ওুযাঅন প্রকতিা ওযদত দফ। াঅয এ 
াঅয়াতদও কফওৃতবাদফ াঈস্থান ওদয ঔৃস্টানকণ ফদরন মম , 
ভুকরভদদযদও নাচাদতয চনয তাযাত-াআকির প্রকতিা ওযদত দফ! 
তাযা াঅয়াদতয প্রথভ (াঅকন ফরুন, ম কওতাফীকণ) ওথািুওু এফাং 
মল ( মা মতাভাদদয প্রকতারদওয ওাঙ মথদও মতাভাদদয প্রকত 
াফতীণম) ওথাগুকর মকান ওদযন। 

ঔৃস্টান প্রঘাযওদও ফরুন: াঅল্লা এ কনদদম ওাদদযদও কদদত 
ফরদরন। কতকন য়ত ফরদফন: ওুযাঅদনয কনদদম মতা ওর 
ভুকরদভয চনয। ওথাকি ডাা কভথযা! ওুযাঅদন াঅল্লা ওাকপযদদযদও 
কনদদমনা কদদয় ফদরদঙন (ফরুন, ম ওাকপযকণ...)। ওঔদনা াআয়াূদী-
ঔৃস্টানদদযদও কনদদমনা কদদয় ফদরদঙন: (ফরুন, ম কওতাফীকণ...)। এ 
ওর মক্ষদত্র াঅল্লা তাাঁয ভান যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-মও মম কনদদম কদদয়দঙন তা ভুকরভদদয চনয প্রদমাচয ; 
কওন্তু ওাকপয, াআয়াূদী, ঔৃস্টান ফা ওাকপযদদযদও মা ফদরদঙন তা 
ভুকরভদদয চনয প্রদমাচয নয়। াথমাৎ ভুকরভদদয দাকয়ত্ব াআয়াূদী-
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ঔৃস্টানদদযদও ফরা: মতাভযা তাযাত, াআকির  ওুযাঅন ওাদয়ভ না 
ওযা মমন্ত নাচাত াদফ না।  
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৯. ম কওতাফীকণ, তাযাত  াআকির ওাদয়ভ ওরুন 

াঅভযা মদদঔকঙ মম , ফহুকফধ কফওৃকত ফাাআদফদরয ভদধয ভূর 
ীয কওঙু কফলয় কফদযভান, মমভন: (ও) াঅল্লায এওত্বফাদ  ১০ 
াঅজ্ঞা, (ঔ)  যীয়দতয কফকধকফধান, (ক) ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয নুফুয়াত কফলয়ও বকফলযদ্ব্াণী। ওদয়ওকি কফধান 
মদঔুন:  

৯. ১. ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয নুফুয়াদতয 
কফশ্বা 

াদনও কফওৃকতয দয তাযাত-াআকিদর ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ কফলয়ও ুস্পষ্ট বকফলযদ্ব্াণী কফদযভান। তাযাত 
 াআকির মথদও এওকি ওদয বকফলযদ্ব্াণী াঈদল্লঔ ওযকঙ।  

৯. ১. ১. তাযাদতয এওকি বকফলযদ্ব্াণী 

‗তঔন দাপ্রবু াঅভাদও ওকদরন , াঈাযা বারাআ ফকরয়াদঙ। 
াঅকভ াঈাদদয চনয াঈাদদয ভ্রাতৃকদণয ভধয াআদত মতাভায দৃ 
এও বাফফাদী ( Prophet) াঈৎন্ন ওকযফ ,  তাাঁায ভুদঔ াঅভায 
ফাওয কদফ; াঅয াঅকভ তাাঁাদও মাা মাা াঅজ্ঞা ওকযফ, তাা কতকন 
াঈাকদকদও ফকরদফন। াঅয াঅভায নাদভ কতকন াঅভায মম ওর 
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ফাওয ফকরদফন, তাাদত মম মও ওণমাত না ওকযদফ , তাায ওাদঙ 
াঅকভ প্রকতদাধ রাআফ। কওন্তু াঅকভ মম ফাওয ফকরদত াঅজ্ঞা ওকয নাাআ, 
াঅভায নাদভ মম মওান বাফফাদী দুাঃাূফমও তাা ফদর , কওভফা 
ানয মদফতাদদয নাদভ মম মও ওথা ফদর, মাআ বাফফাদীদও ভকযদত 
াআদফ। াঅয তুকভ মকদ ভদন ভদন ফর, দাপ্রবু মম ফাওয ফদরন নাাআ, 
তাা াঅভযা কও প্রওাদয চাকনফ ? [তদফ শুন ,] মওান বাফফাদী 
দাপ্রবুয নাদভ ওথা ওকদর মকদ মাআ ফাওয দয কদ্ধ না য় ,  
তাায পর াঈকস্থত না য় , তদফ মাআ ফাওয দাপ্রবু ফদরন নাাআ ; 
ঐ বাফফাদী দুাঃাূফমও তাা ফকরয়াদঙ, তুকভ তাা াআদত াঈকদ্ব্গ্ন 
াআ না।‘ (কদ্ব্তীয় কফফযণ ১৮/১৭-২২) 

এ বকফলযদ্ব্াণীকি ুকনকিতবাদফাআ ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয কফলদয় ফরা দয়দঙ। ওাযণ কতকন কঙদরন ফনী 
াআযাাইদরয ভ্রাতৃকণ ফনী াআভাাইর ফা াআভাাইদরয ফাংধয। কতকন 
ভূা (াঅ)-এয ভতাআ নফী কঙদরন। াঅল্লা তাাঁয ভুদঔ তাাঁয ওারাভ 
াথমাৎ ওুযাঅন প্রদান ওদযন। মাযা ওুযাঅন ভানয ওযদফ না 
তাদদয চনয াকস্তয ফযফস্থা ওদযন। ওর কদও মথদও 
বকফলযদ্ব্াণীকি এওভাত্র তাাঁয চনযাআ প্রদমাচয। 

ঔৃস্টানকণ দাকফ ওদযন মম , ওথাকি মীশুয কফলদয় ফরা দয়দঙ। 
ফে াদু্ভৎ  াঈদ্ভি দাকফ! মীশুাআ াইশ্বয এফাং কতকনাআ ‗াইশ্বদযয মপ্রকযত 
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নফী‘। এওাআ ফযকি কনদচাআ াঅল্লা এফাং কনদচাআ কনদচয ওাদঙ ী 
াোন!!! দফমাকয , কওতাফু মভাওাদ্দা প্রভাণ ওদয মম , মীশু 
ওঔদনাাআ এ ―প্রকতশ্রুত নফী‖ ফা বাফফাদী দত াদযন না, ওাযণ: 

(ও) প্রকতশ্রুত নফী  প্রকতশ্রুত ভাী দুচন কবন্ন ভানুল 
দফন। মমাদনয ুভাঘাদযয ১ভ াধযাদয় যদয়দঙ: ‗১৯ াঅয 
মমাদনয াক্ষয এাআ , মঔন কমূকদকণ ওদয়ও চন মাচও  
মরফীয়দও কদয়া কমরূাদরভ াআদত তাাঁায ওাদঙ এাআ ওথা কচজ্ঞাা 
ওকযয়া াোাআর , াঅকন মও ? ২০ তঔন কতকন স্বীওায ওকযদরন , 
াস্বীওায ওকযদরন না ; কতকন স্বীওায ওকযদরন মম , াঅকভ মাআ খ্রীষ্ট 
নাআ। ২১  তাাযা তাাঁাদও কচজ্ঞাা ওকযর , তদফ কও ? াঅকন কও 
একরয় (Elias)? কতকন ফকরদরন, াঅকভ নাআ। াঅকন কও মাআ নফী 
(that prophet)? কতকন াঈত্তয ওকযদরন , না।... ২৫ াঅয তাাযা 
তাাঁাদও কচজ্ঞাা ওকযর , াঅকন মকদ মাআ খ্রীষ্ট নদন , একরয় 
নদন, মাআ বাফফাদী নদন, তদফ ফাপ্তাাআচ ওকযদতদঙন মওন?‘ 

এঔাদন াঅভযা মদঔকঙ মম, াআস্রাদয়রীয়কণ চানদতন মম, প্রকতশ্রুত 
ভাী  প্রকতশ্রুত নফী দু ফযকি দফন। মমান মওান্ ফযকি তা 
তাযা চানদত ঘান। াআকিদর ানযত্র যদয়দঙ: ‗মাআ ওর ওথা শুকনয়া 
মরাওভূদয ভদধয মও মও ফকরর , াআকন তযাআ মাআ বাফফাদী 
(this is the Prophet)। াঅয মও মও ফকরর , াআকন মাআ খ্রীষ্ট 
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(This is the Christ)।‘ মমান ৭/৪০-৪১। এ মথদও ুস্পষ্টবাদফ 
চানা মায় , তাাঁযা মীশুয াঅকভদনয ভদয় প্রকতশ্রুত ―নফীয‖ 
াঅকভদনয াদক্ষায় কঙদরন এফাং তাযা চানদতন মম, প্রকতশ্রুত নফী 
াঅদফন এফাং কতকন প্রকতশ্রুত ভী নন; ফযাং কবন্ন ভানুল।  

 (ঔ) প্রকতশ্রুত নফী ভূা (াঅ)-এয দৃ দফন।  এঔাদন ফরা 
দয়দঙ ‗মতাভায দৃ ( like unto thee)‘। মীশু ওঔদনাাআ ভূা 
(াঅ)-এয ভত কঙদরন না। ভুাম্মাদ কনাঃদন্দদ াভকগ্রওবাদফ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ ভূা (াঅ)-এয দৃ। এঔাদন াভানয 
ওদয়ওকি কদও াঈদল্লঔ ওযকঙ: (১) তাাঁযা াঈবদয় াঅল্লায ফান্দা  
যাূর, (২) কতা  ভাতায ন্তান, (৩) কফফাকত  ন্তান-ন্তকতয 
কতা, (৪) াঈবদয়য ফযফস্থায় যােীয়  াভাকচও কফকধকফধান যদয়দঙ, 
(৫) কচাদ ফা মুদ্ধ ওযায কনদদম মদয়া দয়দঙ , (৬) াআফাদদতয 
ভয় কফত্রতা াচমদনয কফধান যদয়দঙ, (৭) ারার-াযাভ  াও-
নাাদওয ফযফস্থা াঈবদয়য যীয়দত এওাআবাদফ কফদযভান, (৮) কফঘায, 
াকস্ত, ফযকবঘাদযয াকস্ত াআতযাকদ াঈবদয়য যীয়দত কফদযভান , (৯) 
াঈবদয়াআ এগুকর প্রদয়াক  ওযদত ক্ষভ কঙদরন , (১০) াঈবদয়াআ 
কত্রত্বফাদ ভুি কফশুদ্ধ তাীদ ফা এওত্বফাদদয কক্ষা  কনদদম 
কদদয়দঙন,  (১১) তাাঁযা াঈবদয়াআ তাাঁদদয াঈম্মাতদও কনদদম কদদয়দঙন 
তাাঁদদযদও াঅল্লায ফান্দা  যাূর (াইশ্বদযয বাফফাদী  াইশ্বদযয 
দা) ফরদত। তাাঁদদযদও াইশ্বদযয ুত্র ফা াইশ্বয (নাাউমু কফল্লা!) 
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ফরদত কনদদম মদন কন; (১২) াঈবদয়াআ স্বাবাকফও ভৃতুযফযণ ওদযদঙন, 
(১৩) তাাঁযা মওাঈ ানুাযীদদয চনয াগ্রস্ত ন কন ; (১৪) তাাঁযা 
াঈবদয়াআ ভত কনচ চাকতয ভদধয ম্মাকনত মনতা কঙদরন , মাদও 
ওদরাআ ভানয ওদযদঙন এফাং তাাঁয াঅদদ  কনদলধ ারন 
ওদযদঙন। 

তাাঁদদয াঈবদয়য চীফন  ধভম-ফযফস্থা (যীয়ত) তুরনা ওযদর 
এরূ াঅদযা াদনও াদৃয  কভর াঅভযা মদঔদত াাআ। এ ওর 
মওাদনা কফলদয়াআ াইা ভাীদয াদথ ভূায (াঅ) মওাদনা কভর মনাআ। 
কতকন মওাদনাবাদফাআ ভূায দৃ কঙদরন না। ফাকযওবাদফ তাদও 
এওচন ভানুল এফাং াআয়াূদী ফাংদয ভানুল কদদফ ভূায দৃ 
ফরা মমদত াদয। তদফ এরূ দৃ মতা াআস্রাদয়র ফাংদয ওর 
ভানুলাআ কঙদরন। এরূ কফলয়দও দৃ ফদর কণয ওযদর ুদযা 
বকফলযদ্ব্াণীাআ ফাকতর দয় মায়। দফমাকয ঔৃস্টানদদয কফশ্বা 
ানুাদয কতকন ভানুদলয মদ ধাযণ ওযদর কতকন প্রওৃতদক্ষ ভানুল 
কঙদরন না , ফযাং াইশ্বয কঙদরন ; ওাদচাআ এ দুকি কফলদয়য কভর 
প্রওৃত কভর নয়; ওাদচাআ মওাদনাবাদফাআ াইা ভাী ভূা (াঅ)-এয 
দৃ নফী দত াদযন না। 

(ক) তাাঁয ভুদঔ াঅল্লায ওারাদভয াঅক্ষকযও প্রওা দফ।  এ 
বকফলযদ্ব্াণীদত ফরা দয়দঙ: ‗তাাঁায ভুদঔ াঅভায ফাওয কদফ ; াঅয 
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াঅকভ তাাঁাদও মাা মাা াঅজ্ঞা ওকযফ , তাা কতকন াঈাকদকদও 
ফকরদফন।‘ এ ওথাকি এওভাত্র ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয মক্ষদত্রাআ প্রদমাচয। ওাযণ এওভাত্র ওুযাঅনাআ 
াঅক্ষকযও াঅল্লায ফাওয; াঅল্লা মা ফদরদঙন তাাআ এয ভদধয াঅদঙ। 
এয ভদধয াঅল্লায ফাওয ঙাো ানয কওঙুাআ মনাআ। কফদশ্ব ওুযাঅন 
ঙাো মওাদনা াঅক্ষকযও ীয গ্রন্থ মনাআ। প্রঘকরত াআকিদরয ভদধয 
‗াঅল্লায ফাওয‘ মনাআ ফরদরাআ ঘদর। এভনকও এয ভদধয ভাীদয 
ফাওয াভানয।  

(খ) তাাঁয াভৃতুয দফ না , ফযাং স্বাবাকফও ভৃতুয দফ।  এ 
বকফলযদ্ব্াণীদত ফরা দয়দঙ, াঅল্লা মম ওথা ফদরন কন, ম ওথা মকদ 
মওাদনা নফী-দাকফদায াঅল্লায নাদভ ফদর তদফ তাদও ভযদত দফ , 
াথমাৎ কতকন কনত দফন ফা তায াভৃতুয দফ। ভুাম্মাদ () মকদ 
তয নফী না দতন তদফ কতকন াফযাআ কনত দতন। কওন্তু কতকন 
কনত ন কন। তাাঁদও তযা ফা গুপ্ত তযা ওযদত ওাকপযকণ প্রানান্ত 
মঘষ্টা ওদযদঙন। াঈযন্তু  কতকন কনদচ ফহুফায মুদদ্ধয ভয়দাদন মুদ্ধ 
ওদযদঙন, এওাওী মুদদ্ধয ভয়দাদন দৃঢ়তায াদথ দাাঁকেদয় মথদওদঙন, 
কওন্তু তাাঁয ত্রুযা তাাঁদও তযা ওযদত ক্ষভ য় কন। ক্ষান্তদয 
ঔৃস্টানদদয কফশ্বা ানুাদয মীশু িুকফদ্ধ দয় কনত দয়দঙন। 
এচনয মকদ মওাঈ দাকফ ওদযন মম , এ বকফলযদ্ব্াণীকি মীশুয কফলদয় 



 

146 

ওকথত, তদফ তাদত প্রভাকণত দফ মম , কতকন াঅল্লায নাদভ কভথযা 
ফদরকঙদরন। নাাউমু কফল্লা! 

(গ) তাাঁয বকফলযদ্ব্াণী পর দফ। এঔাদন ফরা দয়দঙ মম , মকদ 
মওাদনা নফী াঅল্লায নাদভ ভনকো কওঙু ফদরন , তদফ তায 
বকফলযদ্ব্াণী কভথযা ফদর প্রভাকণত দফ। ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয বকফলযদ্ব্াণী তয ফদর প্রভাকণত দয়দঙ। ভাত্র দুকি 
কফলয় মদঔুন:  

(১) ঘাকযকদদও ত্রু কযদফকিত াফস্থাদতাআ কতকন বকফলযদ্ব্াণী 
ওযদরন মম , কতকন কনত দফন না। াঅল্লা ফদরদঙন: ‗াঅল্লা 
মতাভাদও ভানুল দত যক্ষা ওযদফন‘ (৫- ভাকয়দা, ৬৭ াঅয়াত)। এ 
বকফলযদ্ব্াণী াঅক্ষকযওবাদফ তয দয়দঙ।  

(২) ওুযাঅদনয ভাধযদভ কতকন বকফলযদ্ব্াণী ওদযন মম , ওুযাঅদনয 
ভত এওকি গ্রন্থ মওাঈ ওঔদনা যঘনা ওযদত ক্ষভ দফ না। এ 
বকফলযদ্ব্াণী পর দয়দঙ। এ ঘযাদরি াঈনু্মি। ঔৃস্টানকণ দাকফ 
ওদযন ওুযাঅদনয ভত এওকি ফাআ মরঔা ম্ভফ। াঅভাদদয দাকফ , 
াঅনাযা এওকি ফাআ করদঔ কদন। াথম  তথয কফঘায দয দফ। 
মকদ মওাঈ ম ফাআকিয বালা  াথম না মচদন ওুযাঅদনয ভত 
দু/কতন ফঙদয তা ভুঔস্থ ওযদত াদয তদফ প্রভাকণত দফ মম , াথম 
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 তথয মাাআ মাও না মওন , ব্দ  ফাদওয তা ওুযাঅদনয ভত 
দয়দঙ। ঔৃস্টানকণ কও এ ঘযাদরি গ্রণ ওযদফন?  

ক্ষান্তদয াআকিদরয বালয ানুাদয মীশুয বকফলযদ্ব্াণী কভথযা 
প্রভাকণত দয়দঙ। কতকন বকফলযদ্ব্াণী ওদযকঙদরন মম , কতকন াআাঈনু 
নফীয ভত কতনকদন কতনযাকত্র ভাকিয কদবম থাওদফন (ভকথ ১২/৩৯-
৪০), কওন্তু তা থাদওন কন। কতকন কতনকদন কতনযাত নয় ; ফযাং এও 
কদন দুাআ যাত কঙদরন। াঈযন্তু াআাঈনু নফীয ভত থাওদত াদযন 
কন। াআাঈনু নফী চীকফত াফস্থায় ভাদঙয মদি কঙদরন , কওন্তু 
াআকিদরয মীশু ভৃত াফস্থায় কঙদরন। (ভকথ ২৭/৪৫-৬১ ; ভাওম 
১৫/৩৩-৪৭; রূও ২৩/৪৪-৫৬; মমান ১৯/২৫-৪২;  ২০/১-১৮। 
াঅদযা মদঔুন: ভকথ ২৮/১-১০; ভাওম ১৬/১-১১; রূও ২৪/১-১২।) 

এঙাো কতকন ফদরকঙদরন মম , তায কওঙু কদলযয চীফদ্দাদতাআ 
কওয়াভত দফ এফাং কতকন কপদয াঅদফন। এওথা কভথযা প্রভাকণত 
দয়দঙ। (ভকথ ১৬/২৭-২৮, ১ কথলরনীওীয় ৪/১৫-১৭, ১ ওকযন্থীয় 
১৫/৫১-৫২, প্রওাকত ফাওয ২২/১০-১১) 

৯. ১. ২. াআকিদরয এওকি বকফলযদ্ব্াণী 

‗তথাক াঅকভ মতাভাকদকদও তয ফকরদতকঙ , াঅভায মায়া 
মতাভাদদয দক্ষ বার , ওাযণ াঅকভ না মকদর , মাআ ায় 
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(পাযালীত/ the Comforter/the Counselor) মতাভাদদয কনওদি 
াঅকদফন না 2; কওনতু াঅকভ মকদ মাাআ , তদফ মতাভাদদয কনওদি 
তাাঁাদও াোাআয়া কদফ। .... যন্তু কতকন, দতযয াঅত্মা (the Spirit 

of truth), মঔন াঅকদফন, তঔন থ মদঔাাআয়া মতাভাকদকদও ভস্ত 
দতয রাআয়া মাাআদফন; ওাযণ কতকন াঅনা াআদত কওঙু ফকরদফন না, 
কওনতু মাা মাা শুদনন , তাাাআ ফকরদফন , এফাং াঅকাভী খিনা 
মতাভাকদকদও চানাাআদফন।...‘ (মমান ১৬/৭-১৩) 

এঔাদন মীশু ুস্পষ্টত ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-
এয াঅকভদনয ওথা চানাদরন। ঔৃস্টানকণ দাকফ ওদযন মম, এঔাদন 
―াও রূদয ‖ ওথা ফরা দয়দঙ। াথঘ াঅভযা প্রঘকরত াআকিদর 
মদঔকঙ মম , মীশুয ৃকথফীদত থাওা াফস্থাদতাআ াও রু ফাযফায 

                                                           
2 এ ব্দকি যফতমীদত ানুফাদ ওদয ফরা দয়দঙ। ূফমফতমী মওাদনা মওাদনা 
াঅযফী াংস্কযদণ এয কযফদতম ―ভাদভাদ‖ ব্দকি মরঔা দয়দঙ। তা ভুাম্মাদ 
দব্দয মফক ওাঙাওাকঙ ব্দ। তাযা মিাদও তঔকন কফওৃত ওদযকঙর। তাযয 
মঔন তাযা ফুছদত াযর, এিা দ্ব্াযা াকঘদযাআ তাদদয কফরুদদ্ধ প্রভাণ াঈস্থাকত 
দফ মম এিা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাদভয বকফলযদ্ব্াণী, তঔন তাযা 
ব্দকিদও কফকবন্ন বালায় ানুফাদ ওদয মনয়। এ ফযাাদয াঅয চানায চনয 
মদঔুন, ড. কময়াাঈয যভান াঅর-াঅ―মাভী প্রণীত কদযাাতুন কপর াআয়াূকদয়যা 
য়ার ভাীীয়যা,  ড. াাঈদ াআফন াঅফদুর াঅমীম াঅর-ঔারাপ প্রণীত 
কদযাাতুন কপর াআয়াূকদয়যা য়ান নাযাকনয়যা [ম্পাদও] 



 

149 

এদদঙন। ওাদচাআ মীশু না মকদর কতকন াঅদফন না ওথাকি 
ওঔদনাাআ াও রুদয চনয প্রদমাচয নয়। াঅয ঔৃস্টানদদয কফশ্বাদ 
াও রু মতা কনদচাআ াঅল্লা ; ওাদচাআ ―কতকন কনদচয মথদও কওঙুাআ 
ফরদফন না; মা শুনদফন তা-াআ ফরদফন‖ ফরায মওাদনাাআ াথম মনাআ। 
াঈযন্তু মীশু ফদরদঙন মম , তায াঈাকধ দফ দতযয াঅত্মা াথমাৎ 
াঅর-াঅভীন  াঅ-াকদও। এচনয এ বকফলযদ্ব্াণী কনাঃদন্দদ 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ ম্পদওম। ফানমাফা করকঔত 
াআকিদর কতকন ফাযাংফায ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয 
নাভ াঈদল্লঔ ওদযদঙন। ( ফানমাফাদয াআকির ( The Gospel of 

Barnabas) ১১২, ১৩৬, ১৬৩  ২২০ াধযায়।) 

প্রঘকরত কওতাফুর মভাওাদ্দদয ভদধয ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ  ম্পদওম এরূ াঅদযা াদনও ুস্পষ্ট 
বকফলযদ্ব্াণী এঔদনা কফদযভান। াআয়াূদী-ঔৃস্টানকণ মকদ এগুকর 
প্রকতিা ওযদতন তদফ তাাঁযা এফাং ভানফ বযতা যক্ষা মত। 

৯. ২. কওম-ওুপয-এয াকস্ত  

কওতাফুর মভাওাদ্দদ কওম-ওুপয-এয াকস্ত ভৃতুযদি। মকদ মওাদনা 
ফযকি মওাদনাবাদফ ভূকতম, ঙকফ ফা প্রকতওৃকত প্রকতিা ওদয, কওম ওদয 
ফা কদওময প্রদযাঘনা মদয় তাদর তাদও প্রস্তযাখাদত তযা ওযদত 
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দফ। মওাদনা নফী াদনও ভু―কচমা মদঔাদনায য মওাদনাবাদফ 
কদওময প্রদযাঘনা কদদর তাদও প্রস্তযাখাদত তযা ওযদত দফ। 
মওাদনারূ ওরুণা মদঔাদনা মাদফ না। মকদ মওাদনা চনদফাী 
মওাদনারূ কদওম কনকতত দর ম গ্রাদভয ফা নকদযয ওর 
ভানুলদও াফযাআ তযা ওযদত দফ এফাং ম গ্রাদভয ওর চীফ-
চাদনায়ায শু তযা ওযদত দফ। গ্রাদভয ওর ম্পদ  দ্রফযাকদ 
ুকেদয় মপরদত দফ। এদক্ষদত্র তাফায মওাদনা ুদমাক মনাআ। 
(মাত্রাুস্তও ২২/২০, ৩২/২৮, কদ্ব্তীয় কফফযণ ১৩/১-১৬, ১৭/২-৭, ১ 
যাচাফরী ১৮/৪০) 

৯. ৩. ফযকবঘাদযয াকস্ত 

ফাাআদফদর ফযকবঘাদযয াকস্ত ভৃতুযদি। (মরফীয়: ২০/১০-১৭) 
এভনকও যনাযীয প্রকত দৃকষ্টাতদও াইা ভাী ফযকবঘায ফদর 
কণয ওদযদঙন এফাং াঈি ফযকিদও তায মঘাঔ তুদর মপদর কদদত 
ফদরদঙন। কতকন ফদরন: ‗মম মও মওাদনা স্ত্রীদরাদওয প্রকত ওাভবাদফ 
দৃকষ্টাত ওদয, ম তঔনাআ ভদন ভদন তাায কত ফযকবঘায ওকযর। 
াঅয মতাভায দকক্ষণ ঘকু্ষ মকদ মতাভায কফঘ্ন চন্মায় তদফ তাা 
াঈোাআয়া দূদয মপকরয়া মদ ; মওননা ভস্ত যীয নযদও কনকক্ষপ্ত 
য়া াদক্ষা ফযাং এওকি াদঙ্গয না য়া মতাভায দক্ষ বার।‘ 
(ভকথ ৫/২৮-২৯) 
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মকদ ঔৃস্টান কফশ্ব তাীদ  যীয়ত প্রকতিা ওযদতা , কওম-
ফযকবঘাদযয াকস্ত প্রকতিা ওযদতা তাদর ভানফ বযতা ফতমভাদনয 
বয়ঙ্কয াফক্ষদয়য ভদধয েদতা না। 

মকদ মওাঈ াঅনাদও ফদর মম , ওুযাঅন তাযাত-াআকির প্রকতিা 
ওযায কনদদম কদদয়দঙ, াঅকন তাদও ফরুন: যা , ওুযাঅন াআয়াূদী-
ঔৃস্টানদদযদও তাযাত-াআকির এফাং ওুযাঅদনয কফকধকফধান প্রকতিায 
কনদদম কদদয়দঙ। ‗াইা ভাী া ফন ওযদফন‘ ফদর মধাাঁওা কদদয় 
কওম  ফযকবঘায প্রকতিা ওযায কনদদম মদয় কন। াঅনাদদয 
মদগুকরদত মকদ না- াদযন তদফ ান্তত ঘাঘমগুকরদত তাযাত-
াআকির প্রকতিা ওরুন। ঔৃস্টান ঘাঘমগুকরদত াদকযকণ মত ফযকবঘায  
ধলমণ ওদযন তা কফদশ্বয াঅয মওাদনা ধদভময ধভমারদয় খদি না। 
(াআন্টাযদনদি মদঔুন: Catholic sex abuse cases)। এ ওর 
াদকযদও তাযাত কনদদমকত াকস্ত প্রদান ওরুন। ওর ঔৃস্টান 
ঘাদঘম াইা ভাী , তাাঁয ভাতা ভকযয়ভ  ানযানয াককণত ভানুদলয 
প্রকতভা কফদযভান। এগুকর ধ্বাং ওরুন , মাযা এগুকর ফাকনদয়দঙ ফা 
এগুকরদত বকি ভানত-াঈৎকম ওযদত াঈৎা কদদয়দঙ তাদদয 
ওরদও ভৃতুযদি প্রদান ওরুন। এযয াঅভাদদয ওাদঙ তাযাত-
াআকির কনদয় াঅুন। 

৯. ৪. কওতাফুর মভাওাদ্দদয এওকি চ কনদদম প্রকতিা ওরুন 
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ম্মাকনত ােও, াইায়ীকণ মওতাফুর মভাওাদ্দদয এওকি কফধান 
ভাদনন না। শুধু দু-ঘাযকি ওথাদও কফওৃত ওদয াধু দরয কত্রত্বফাদী 
াঅওীদা প্রভাণ ওযদত মঘষ্টা ওদযন। াইাী প্রঘাযওদও মতৌযাত 
যীদপয মরফীয় ুস্তদওয ১৫ াধযায়কি েদত ফরুন। ুরুল  
নাযীয নাাকওয াদু্ভৎ ফ কফধান! াঅকন ফরুন: াঅকন ফা মওাদনা 
ঔৃস্টান কও এ কফধানগুকর ভাদনন ? মতৌযাদতয মওান্ কফধানকি 
াঅনাযা প্রকতিা ওদযন?  

মতৌযাদতয চ এওকি মভৌকঔও কফধান প্রকতিায চনয তাাঁদও 
দায়াত কদন। তাযাত ফদর: ‗মম ফযকি মওাদনা মক্ষাকদত ফা ঙাাঁদঘ 
ঢারা প্রকতভা- দাপ্রবুয খৃকণত ফস্তু- কল্পওদযয স্ত কনকভমত ফস্তু 
কনভমাণ ওকযয়া মকাদন স্থান ওদয ম াগ্রস্ত (াকবপ্ত)। তঔন 
ভস্ত মরাও াঈত্তয ওকযয়া ফকরদফ: াঅদভন ‘ ওর ফযকবঘাযী 
াগ্রস্ত... ‗মম মও এাআ ফযফস্থায ওথাওর ারন ওকযফায চনয 
মাআ ওর াির না যাদঔ, ম াগ্রস্ত। তঔন ভস্ত মরাও ফকরদফ: 
াঅদভন। (কদ্ব্তীয় কফফযণ ২৭/১৫, ২০-২৩, ২৬) 

ঔৃস্টান প্রঘাযওদও ফরুন, াঅুন এ কফধানকি ওাদয়ভ ওদয মদা―াঅ 
ওকয: মম ওর াদকয , মা  কফ মীশু , মভকয  ানযানয 
ভানুদলয মক্ষাকদত, ঙাাঁদঘ ঢারা ফা কল্পীয াঅাঁওা ভূকতম , প্রকতওৃকত ফা 
ঙকফ ততকয ওদয ঘাদঘম  ভাদচ প্রকতিা ওদযদঙন , তাযাদতয 
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কফধান প্রকতিায় াির থাদওন কন  ফযাং াইা ভাী া ফন 
ওযদফন ফদর প্রতাযণা ওদয ওর প্রওাদযয াাঘায  ফযকবঘায 
প্রশ্রয় কদদয়দঙন , ভানফ ভাচদও এফাং ঘাঘমগুদরাদও ফযকবঘাদযয 
াঅঔো ফাকনদয়দঙন , তাযা ওদরাআ াঅল্লায ানন্ত রা ―নত  
াকবাদ াকবপ্ত মাও! াঅভীন!! ঔৃস্টান প্রঘাযও মকদ ―াঅভীন‖ 
ফরদত কদ্ব্ধা ওদযন তাদর ফুছদফন মম , কতকন কওতাফুর মভাওাদ্দদ 
কফশ্বা ওদযন না। 
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১০. ানাাকনয ধভম ফনাভ বারফাায ধভম 

ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ফদরন , াআরাভ ানাাকনয ধভম  ঔৃস্টধভম 
বারফাায ধভম! কও বয়ঙ্কয কভথযা! মম ধদভময মা-াদকযকণ প্রায় ২ 
াচায ফঙদয ধদভময নাদভ ওদয়ও মওাকি ভানুলদও মচদর কদদয় , 
চফাাআ ওদয ফা াঅগুদন ুকেদয় তযা ওদযদঙন তাযা তাদদয ধভমদও 
াকন্তয ধভম ফদর দাকফ ওদযন! ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ফাাংরাদদদ এদ 
ঔুফাআ বার ফযফায ওদযন। াঅয একিাআ স্বাবাকফও। ন্তান মঔন 
ঘওদরি মঔদত ঘায় তঔন ফাফা-ভা াঅকত্ত ফা যাক ওদযন। াঅয 
মঙদরধযা ঔুফাআ াঅদয ওদয তাদও ঘওদরি মঔদত মদয়। ফাফা-ভায 
মঘদয় মফক দযদ মঙদরধযায! কেও এভনাআ দযদ কভনাকযদদয! 
ঔৃস্টান ধভমগুরুদদয কনমমাতন , কণতযা,  মচাযূফমও ধভমান্তদযয 
প্রওৃত ঘকযত্র চানদত মম মওাদনা এনাাআদলাককডয়া ফা াআন্টাযদনদি 
কনদেয কফলয়গুকর মদঔুন:  

Christian Persecutions, DEMOLISH THEM, 

Theodosian Code, Christian advocacy of persecution, 

heresy, heretics, The Protestant theory of persecution, 

Moriscos, Relegious War, Crusade, Christian 

terrorism, Religious discrimination against 

Neopagans, European colonization of the Americas, 

Persecution of Ancient Greek religion, History of the 

Jews in Spain, Christianization of Scandinavia, 

Baptism of Poland, Christianization of Kievan Rus', 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodosian_Code
http://en.wikipedia.org/wiki/Crusades
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_terrorism
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_terrorism
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_terrorism
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_discrimination_against_Neopagans
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_discrimination_against_Neopagans
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_discrimination_against_Neopagans
http://en.wikipedia.org/wiki/European_colonization_of_the_Americas
http://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Ancient_Greek_religion
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Christianization_of_Scandinavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Baptism_of_Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Christianization_of_Kievan_Rus%27
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Persecution of Muslims, Persecution of Atheists, 

Christianization, Conquistador, Santería,  Inquisition, 

Waldensians, Lollardy, Cathari, Ku Klux Klan, New 

Christian Public Worship Regulation Act 1874, 

genocide, holocaust, Massacre of Saint Bartholomew's 

Day,..। ঔৃস্টান মরঔওদদয মরঔা মথদও াঅকন চানদফন , কও 
বয়ঙ্কয কভথযাঘায, াতযাঘায  তযামদজ্ঞয ভাধযদভ ঔৃস্টধভম প্রঘায  
প্রকতিা ওযা দয়দঙ।  

http://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Muslims
http://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Atheists
http://en.wikipedia.org/wiki/Christianization
http://en.wikipedia.org/wiki/Conquistador
http://en.wikipedia.org/wiki/Santer%C3%ADa
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Inquisition
http://en.wikipedia.org/wiki/Waldensians
http://en.wikipedia.org/wiki/Lollardy
http://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Christian
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Christian
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Christian
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Worship_Regulation_Act_1874
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১১. াআরাদভয কচাদ ফনাভ ঔৃস্টধদভময কচাদ 

ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ াঅভাদদয ফুছাদত ঘান মম , াআরাদভাআ শুধু 
কচাদ াঅদঙ! াথঘ ফাাআদফর, মফদ, কীতা  ওর ধভমগ্রদন্থাআ কচাদ 
ফা মুদ্ধ কফদযভান। াআরাদভ যাে  নাককযও  ধদভময কনযাত্তা  
াফমদবৌভত্ব যক্ষায চনযাআ কচাদদয কফধান। কওতার ফা কচাদ তফধ 
য়ায প্রথভ তম  যাদেয াকস্তত্ব  যােপ্রধাদনয ানুদভাদন। 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ ফদরন: ‗যাষ্টপ্রধান ঢার, 
মাদও াভদন মযদঔ মুদ্ধ কযঘাকরত দফ ‘ (ফুঔাযী  ভুকরভ)। 
কদ্ব্তীয় তম যাে ফা ভুকরদভয কনযাত্তা। াঅল্লা ফদরন: ‗মুদদ্ধয 
ানুভকত মদয়া দরা তাদদযদও মাযা াঅিান্ত দয়দঙ ; ওাযণ 
তাদদয প্রকত াতযাঘায ওযা দয়দঙ ‘ (ূযা ২২-জ্জ ৩৯ )। তৃতীয় 
তম কন্ধ  াকন্তয ুদমাক গ্রণ। াঅল্লা ফদরন: ‗াঅয মকদ তাযা 
কন্ধয প্রকত ছুাঁদও দে , তদফ তুকভ তায প্রকত ছুাঁদও ে , াঅয 
াঅল্লায াঈয কনবময ওয, কনিয় কতকন ফমদশ্রাতা, ফমজ্ঞ‘ (ূযা ৮-
াঅনপার: ৬২)। ঘতুথম তম: শুধু মমাদ্ধা রক্ষযফস্তুদত াঅখাত। াঅল্লা 
ফদরন: ‗মতাভযা াঅল্লায যাস্তায় মুদ্ধ ওয তাদদয াদথ মাযা 
মতাভাদদয াদথ মুদ্ধ ওযদঙ। কওন্তু ীভারঙ্ঘন ওযদফ না , াঅল্লা 
ীভারঙ্ঘনওাযীদদযদও বারফাদন না‘ (ূযা ২-ফাওাযা: ১৯০)।  
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মুদদ্ধয ভয়দাদন ধভমমাচও, নাযী, কশু ফা মওাদনা াদমাদ্ধাদও 
াঅিভণ কনদলধ ওদয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  
ফদরন: ‗মুদদ্ধ মতাভযা প্রতাযণা ফা মধাাঁওায াঅশ্রয় মনদফ না, ঘুকিবঙ্গ 
ওযদফ না, মওাদনা ভানুল ফা প্রাণীয ভৃতদদ কফওৃত ওযদফ না ফা 
াম্মান ওযদফ না, মওাদনা কশু-কওদাযদও তযা ওযদফ না, মওাদনা 
ভকরাদও তযা ওযদফ না , মওাদনা কীচমাফাী , ন্নযাী ফা 
ধভমমাচওদও তযা ওযদফ না, মওাদনা ফৃদ্ধদও তযা ওযদফ না, মওাদনা 
াুস্থ ভানুলদও তযা ওযদফ না , মওাদনা ফাকেখয ধ্বাং ওযদফ না , 
ঔাদদযয প্রদয়াচন ঙাো করু , াঈি ফা মওাদনা প্রাণী ফধ ওযদফ না , 
মুদদ্ধয প্রদয়াচন ঙাো মওাদনা কাঙ ওািদফ না...। মতাভযা দয়া  
ওরযাণ ওযদফ , ওাযণ াঅল্লা দয়াওাযী- ওরযাণওাযীদদযদও 
বারফাদন‘ (ফাাআাওী, াঅ-ুনানুর ওুফযা ৯/৯০)। 

কওতাফুর মভাওাদ্দদয কচাদদয কঘত্র কবন্ন। শুধু মুদদ্ধয ভয়দাদনাআ 
নয়, মুদ্ধফন্দী, কনযস্ত্র নাযী, ুরুল, কশু  াফরা প্রাণী কনকফমঘাদয 
তযা ওযদত (কণনা ুস্তও ৩১/১৭-১৮; কদ্ব্তীয় কফফযণ ২০/১৩-১৬; 
১ ভূদয়র ২৭/৮-৯) , কফধভমীদদয াঈানারয় মবদঙ্গ মপরদত 
(মাত্রাুস্তও ২৩/২৩-২৪ ; মাত্রুস্তও ৩৪/১২-১৩) , যরপ্রাণ 
কফধভমীদদযদও ঔানাকনায নাদভ মডদও কনদয় তযা ওযদত (১ 
যাচাফকর ১৮/৪০; ২ যাচাফকর ১০/১৮-২৮) , কনযস্ত্র ফন্দীদদযদও 
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চফাাআ ওযদত ফা ুকেদয় ভাযদত (২ ভূদয়র ১২/২৯-৩১) কনদদমনা 
প্রদান ওদযদঙ ―কওতাফুর মভাওাদ্দ‖।  

াদমাদ্ধা  মুদ্ধফন্দী নাযী , ুরুল  কশুদদয কনকফমঘাদয  
কণাদয তযায কফলদয় কওতাফুর মভাওাদ্দদয কফদলবাদফ রক্ষণীয়। 
মুদ্ধফন্দীদদয ওত মফক ওষ্ট কদদয় তযা ওযা মায় ম কফলদয় াঅগ্র 
রক্ষণীয়। মরাায ভাআদয়য কনদঘ মযদঔ, মরাায ওুোকরয কনদঘ মযদঔ 
এফাং াআদিয াাঁচায ভদধয ঢুকওদয় ফা ানুরূবাদফ ফণমনাতীত মন্ত্রণা 
কদদয় কনযস্ত্র ভানুলদদযদও তযায কনদদমনা ফাাআদফদর প্রঘুয। এগুকর 
মথদও ভদন য় , ফাাআদফদরয কচাদ ফা মুদ্ধ যােীয় কনযাত্তায চনয 
নয়, এভনকও াদনযয মদ দঔদরয চনয মুদ্ধ নয়, মুদ্ধ ভূরত তযা 
 ধ্বাংদয ভাধযদভ াঅনন্দরাদবয চনয। াআকির যীদপ এ ওর 
ওদভময কফদলবাদফ প্রাংা ওযা দয়দঙ (নতুন কনয়ভ , াআিীয় 
১১/৩২-৩৪)। 

ফাাআদফদর মুদ্ধ , তযা  প্রকতদাদধয মক্ষদত্র মওাদনারূ 
তনকতওায প্রকত রক্ষয যাঔা য় কন। াআরাদভ মুদদ্ধয চনয 
মকানীয়তা  ত্রুক্ষদও মফাওা ফানাদনায চনয মওৌর াফরম্বন 
তফধ ওদযদঙ। কওন্তু ঘুকিবঙ্গ ওযা, প্রফঞ্চনা ওযা, কনযস্ত্রদও াঅিভন 
ওযা, াদমাদ্ধা রক্ষযফস্তুদত াঅখাত ওযা , াঅতদদয তযা ওযা , 
ভৃতদদ াভান ওযা াআতযাকদ ওদোযবাদফ কনদলধ ওযা দয়দঙ। 
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ক্ষান্তদয এরূ ওর ওভমাআ ফাাআদফরীয় কচাদদয ভদধয াঅভযা 
মদঔদত াাআ।  

াইায়ী প্রঘাযওকণ ফদরন: াঅভযাাআ াকন্ত ঘাাআ  প্রকতিা ওকয ? 
মওননা াইা মওাদনা মুদ্ধ ওদযকন। াঅয ভুাম্মাদ (া) াদনও মুদ্ধ 
ওদয ভানুল তযা ওদযদঙ, তাাআ কতকন াকন্ত  বারফাায নফী দত 
াদযন না। (নাাউমু কফল্লা!) 

ম্মাকনত ােও, ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ াকন্ত 
 বারফাা প্রকতিায চনযাআ কচাদ ওদযদঙন। যাে থাওদরাআ মুদদ্ধয 
ফযফস্থা থাওদত দফ। তদফ মুদ্ধদও মথাম্ভফ ওভ ধ্বাংাত্মও ওযদত 
দফ এফাং াদমাদ্ধা রক্ষয মথদও দূদয যাঔদত দফ। াআরাদভ এ 
ওাচকি দফমাত্তভবাদফ ওযা দয়দঙ তা কত্ত্বওবাদফ এফাং 
প্রাদয়াককওবাদফ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ ফমাত্মও 
মঘষ্টা ওদযদঙন মথাম্ভফ ওভ প্রাণাকন খিাদত। শুধু চুরুভ ফা 
াঅগ্রান প্রকতদযাদধয চনয ফাধয দয় তাাঁদও মুদ্ধ ওযদত দয়দঙ এফাং 
তায াযাচীফদনয ওর মুদদ্ধ ভুকরভ  ওাকপয কভদর ফমদভাি 
প্রায় এও াচায ভানুল কনত দয়দঙ। মম মদদ প্রকত ভাদাআ 
তত ভানুল ঔুন দতা , ম মদদ ভাত্র স্র ভানুদলয চীফদনয 
কফকনভদয় ওর ানাাকন মযাধ ওদয কতকন কফশ্বফযাী কঘযস্থায়ী াকন্তয 
ফযফস্থা প্রকতিা ওদযন। ক্ষান্তদয ফাাআদফদরয এদওও মুদদ্ধাআ াচায 
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াচায ‗ওাকপয‘ তযায মকৌযফভয় কফফযণ মরঔা দয়দঙ। ভাবাযত, 
কীতা ফা যাভায়দণয মুদদ্ধয ওাঙাওাকঙ াফস্থা।  

াঅভযা ভুকরভকণ কফশ্বা ওকয মম, ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয ভত াইা (াঅ)- াকন্তয নফী কঙদরন। কওন্তু াআকির 
যীপ প্রভাণ ওদয কতকন াাকন্তয নফী কঙদরন। াআকিদর কতকন 
ফদরন: ‗ভদন ওকয না মম, াঅকভ ৃকথফীদত াকন্ত কদদত াঅকয়াকঙ; 
াকন্ত কদদত াঅক নাাআ, কওন্তু ঔড়্গ কদদত াঅকয়াকঙ (I came not 

to send peace but a sword)। মওননা াঅকভ কতায কত 
ুদত্রয, ভাতায কত ওনযায এফাং শ্বাশুকেয কত ফধূয কফদেদ 
চন্মাাআদত াঅকয়াকঙ।‘ (ভকথ ১০/৩৪-৩৫) 

াআকিদরয মীশু মুদ্ধ ওযায ুদমাক ান কন , তদফ তাাঁয যাচদত্বয 
কফদযাধীদদয কণতযা ওযদত তাাঁয কনদদম মদঔুন: "But those 

mine enemies, which would not that I should reign 

over them, bring hither, and slay them before me", 
‗যন্তু াঅভায এাআ মম ত্রুকণ াআো ওদয নাাআ মম, াঅকভ তাাদদয 
াঈদয যাচত্ব ওকয , তাাকদকদও এাআ স্থাদন াঅন , াঅয াঅভায 
াক্ষাদত ফধ ওয।‘ (রূও ১৯/২৭) 

শুধু যাচত্ব াঙন্দ ওযায ওাযদণ ধদয এদন চফাাআ!! তা 
াঅফায কনদচয াভদন! চফাাআ-এয ভয় কওবাদফ ভানুল ঙিপি ওদয 
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তা মদঔদত? ভানুদলয যি মদদঔ ভন োো ওযদত ? এরূ বয়ঙ্কয 
কনদদম ওী মওাদনা ভানুল প্রদান ওযদত াদযন?  

াইায়ী প্রঘাযওকণ ভুকরভদদযদও ফদরন: ‗াআরাভ মকদ কেও 
য় তাদর ভুকরভদদয ভদধয এত দর মওন ?‘ যর ভুকরভকণ 
না চানদর , ঔৃস্টানকণ বারবাদফাআ চাদনন মম , ঔৃস্টানদদয 
দরাদকরয ওাদঙ ভুকরভদদয দরাদকর কওঙুাআ নয়। ােও 
‗কত্রত্বফাদদয ফযাঔযা‘ ানুদেদদ এফাং াঈদযয ানুদেদদ াঈদল্লকঔত 
াঅকিমদওরগুকর াআন্টাযদনদি েদরাআ ফুছদত াযদফন মম , ভুকরভ, 
াআয়াূদী, কফধভমী  ঔৃু্স্টধভম গ্রণ ওযদত াস্বীওাযওাযীদদয কফরুদদ্ধ 
কচাদ (Crusades)  াঅগুদন ুকেদয় তযা ( Inquisition)-াআ 
নয়, ঔৃস্টানকণ কনদচদদয ভদধয ধভম কনদয় মুদ্ধ-ভাযাভাকয ওদয ান্তত 
ওদয়ও মওাকি ঔৃস্টান কনত দয়দঙন। াককণত ওকফ , াককতযও, 
দামকনও  তফজ্ঞাকনওদও াভানয ভতদবদদয ওাযদণ তযা 
ওদযদঙন। কওতাফুর মভাওাদ্দ  াআকিদরয কচাদ  ত্রু তযা 
কফলয়ও াঈদযয কনদদমনাগুকরয তাাঁযা কেওভতাআ ারন ওদযদঙন। 
এচনযাআ মনাদফর কফচয়ী প্রকদ্ধ দামকনও ফার্ট্মাে যাদর 
(Bertrand Russell: ১৮৭২-১৯৭০) ফদরন:  

"You find as you look around the world that every 

single bit of progress in human feeling, every 

improvement in the criminal law, every step towards 

http://en.wikipedia.org/wiki/Crusades
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Inquisition
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the diminution of war, every step towards better 

treatment of coloured races, or every mitigation of 

slavery, every moral progress that there has been in 

the world, has been consistently opposed by the 

organized Churches of the world. I say quite 

deliberately that the Christian religion, as organized in 

the churches, has been and still is the principal enemy 

of moral progress in the world." (Bertrand Russell, 

Why I am not a Christian, pp 20-21, quoted from Dr. 

Abdul Hamid Qadri, Dimensions of Christianity, pp 

40-41.) 

‗কফদশ্বয ঘাকযকদদও তাওাদর াঅকন মদঔদফন মম , কফদশ্বয 
মমঔাদনাআ ভানফীয় ানুবদফয মম মওাদনা কু্ষদ্রতভ াগ্রককত, াযাধ-
াঅাআদনয মম মওাদনা াঈন্নয়ন, মুদ্ধ হ্রাদ মম মওাদনা দদক্ষ, ওার ফা 
া-াদা ফদণময ভানুলদদয াদথ াঈন্নততয াঅঘযদণয মক্ষদত্র মম 
মওাদনা দদক্ষ, দাপ্রথা কফরুকপ্তয মম মওাদনা প্রদঘষ্টা এফাং তনকতও 
াঈন্নয়ন মম মওাদনা াগ্রককত াকধত দয়দঙ তাযাআ কফদযাকধতা ওদযদঙ 
ঔৃস্টীয় ঘাঘম কনযকফকেন্নবাদফ। াঅকভ কযূণম তওমতা  
ুকঘকন্ততবাদফ ফরকঙ মম , ঘাঘম কযঘাকরত ঔৃস্টধভমাআ কফদশ্বয তনকতও 
াঈন্নয়দনয প্রধান ত্রু কঙর এফাং এঔদনা াঅদঙ।‘  

ফতমভাদন াঈচ্চককক্ষত ―ধভমকনযদক্ষ‖  ―াঈদায‖ ঔৃস্টানদদয 
ভদধয াঅভযা মম াম্প্রদাকয়ওতা মদঔদত াাআ মরূ 
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াম্প্রদাকয়ওতা াঅভযা ভুঔম মওাদনা ভুকরভ চকঙ্গয ভদধয মদঔদত 
াাআ না। াকন্ত  বারফাায প্রঘাযও ঔৃস্টানকণ , ানয ধদভময 
কফত্র ফযকি ফা গ্রদন্থয াফভাননা , তযা  মচাযূফমও ধভমান্তয 
ঙাো কওঙুাআ ফুদছন না। ওুযাঅন মাোদনা , িয়দরদি মপরা , 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয কফরুদদ্ধ খৃণয কদনভা-
ওািুমন ফানাদনা াআতযাকদ ঔৃস্টান াদকয  কিতদদয ুকযকঘত 
ওভম।  

াঅদভকযওায প্রকদ্ধ  প্রবাফারী াাংফাকদও   মরকঔওা াযান 
ওারিায (Ann Coulter) চকঙ্গফাদ দভদনয চনয ওর ভুকরভ 
মদ দঔর ওদয ভুকরভদদযদও মচাযূফমও ঔৃস্টধদভম দীকক্ষত ওযায 
দাকফ চাকনদয় করদঔন: "we should invade their countries, 

kill their leaders and convert them to Christianity." 
‗াঅভাদদয াঈকঘত তাদদয মদগুকর াঅিভন ওযা , তাদদয 
মনতাদদযদও তযা ওযা এফাং ধভমান্তকযত ওদয তাদদযদও ঔৃস্টান 
ফানাদনা।‘ (The Wisdom of Ann Coulter, The 

Independent (Dhaka), 8/9/2006, p 12.) এরূ দাফী ঔৃস্টান 
কিতকণ ািাদতযয কভকডয়ায় প্রকতকদন ওযদঙন। 

াথঘ ভুকরভ ানয ভানুদলয ধভমীয় ানুবূকতদত াঅখাত ওযায ফা 
ওাাঈদও মচায ূফমও ধভমান্তকযত ওযায ওথা কঘন্তা ওদযন না। 
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াঅভযা মদঔকঙ মম, ফদঘদয় কাং ভুকরভ ন্ত্রাী াদনযয ধভমদও 
াফভাননা ওযায মঘষ্টা ওযদঙ না ফা ানয ধদভময ভানুলদও চফযদকস্ত 
ওদয ভুকরভ ফানাদনায াঅফান ওযদঙ না। াকন্ত  বারফাায 
প্রঘাযও! াইায়ী াদকযকণ ওুযাঅন মাোদেন, িয়দরদি মপরদঙন! 
ভুকরভদদয নফীদও () কনদয় খৃণয ওািুমন  কদনভা ততকয ওযদঙন। 
াযা কফদশ্বয ভুকরভকণ এ খৃণয ফফমযতায প্রকতফাদ ওদযদঙন। তাাঁযা 
ভাকওমন ফা মডকন তাওায় াথফা এ ফ মদদয যাচনীকতকফদদদয 
ওুুত্তকরওায় াকগ্নাংদমাক ওদযদঙন। কওন্তু ওঔদনাাআ মওাদনা ভুকরভ 
ঔৃস্টানদদয কফত্র ফযকি ফা গ্রদন্থয াফভাননা ওদযন কন ফা ওযদত 
ফদরন কন।  
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১২. চ ধভম ফনাভ ওকেন ধভম 

াইায়ী প্রঘাযওকণ ফদরন: াআরাভ ওকেন এফাং ঔৃস্টধভম চ। 
রক্ষয ওরুন: 

(ও) যর ভানুলদও প্রতাযণা ওযায একি ফে াস্ত্র। এ াস্ত্র 
কদদয় াধু র াইা ভাীদয ধভম নষ্ট ওদযন। শুধু কফশ্বাদাআ ভুকি, 
মওাদনা ওভমাআ চরুযী নয়। ফযকবঘায , নযতযা, দুনমীকত, ভাদওতা 
াআতযাকদ মত াাআ ওয না মওন মীশু মতাভাদও ত্রাণ ওযদফন। কফশ্ব 
ভানফতাদও ধ্বাং ওযায চনয এয মঘদয় ফে প্রতাযণা ওী দত 
াদয? ফতমভান কফদশ্ব ভানফতায াধাঃতন , তনকতও াফক্ষয় , 
দুনমীকত, স্বাথমযতা, ভাদওতা  কাংস্রতায প্রাদযয ভূর ওাযণ 
াধু দরয এ ধভম। এচনয ঔৃস্টান ভাদচয ভানুল হৃদদয়য 
কফত্রতা াকযদয় াফক্ষদয়য কবীদয কনভকজ্জত দয়দঙন। ঔৃস্টান 
াদযীকণ ওতৃমও ঔৃস্টান ঘাঘমগুকরয ভদধয মম কযভাণ ফযকবঘায, ধলমণ, 
কশুধলমণ াআতযাকদ বয়ঙ্কয া াংখকিত য় , কফদশ্বয ানয মওাদনা 
ধদভময ধভমকৃদ এয তবাদকয এওবাক াাঘাদযয নকময মনাআ। 
াঅগ্রী ােও াআন্টাযদনদি sex abuse, sex abuse of catholic 

church, catholic celibacy াআতযাকদ াঘম ওরুন। 
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 (ঔ) ািাদতযয াদনও াঈচ্চককক্ষত ঔৃস্টান ―চধভম‖ তযাক 
ওদয াআরাভ গ্রণ ওযদঙন , ওাযণ, ঔৃস্টান ধদভম াঅল্লায কমওয , 
গুণকান, াঅকঔযাত-ভুকঔতা াআতযাকদ কওঙুাআ মনাআ। ওাদরবদদ্র ঘাদঘম 
ককদয় মম প্রাথমনা ওযা য় তা দুকনয়া ভুকঔ। াঅয াঅল্লায ভমমাদা  
গুণকান  াঅল্লায কমওয ঙাো ওঔদনাাআ ভানুদলয হৃদয় প্রাকন্ত 
ায় না। ােও াআন্টাযদনদি revertmuslims.com কবকমি ওরুন।  

(ক) প্রঘকরত াইায়ী ধভম চ নয়। ভানুদলয ফানাদনা ধভম মা 
য়। এওকদও চ ওযদত মমদয় ানযকদও ওকেন দয় মকদঙ। এ 
ধদভম াযাভদও ারার ওযা দয়দঙ কওন্তু ারারদও াযাভ ফানাদনা 
দয়দঙ। এ ধদভময কনদদম দরা া ওযদর যাকয াঅল্লায 
ওাদঙ ক্ষভা ঘায়া মাদফ না , ফযাং াদয ওথা াদকযয ওাদঙ 
ফরদত দফ। কনদচ কফফা না ওদয কঘযওুভায ফা কঘযওুভাযী থাওা 
এফাং মভদয়দদযদও কফফা না কদদয় কঘযওুভাযী যাঔাাআ াঈত্তভ ( ভকথ 
১৯/৯-১২, ১ ওকযন্থীয় ৭/১-৪০)। াইশ্বদযয চনয কতাভাতা , স্ত্রী-
কযচন তযাক ওযা প্রদয়াচন ; তাদত তগুণ কতাভাতা স্ত্রীকযচন 
ায়া মাদফ! (ভকথ ১৯/২৯, ভাওম ১০/২৯-৩০, রুও ১৮/২৯-৩০)। 
এ ধদভময কফধাদন মওাদনা ধনী চান্নাদত মমদত াযদফ না। (ভকথ 
১৯/২৩-২৪)। 
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(খ) এ ধদভময ফদঘদয় ওকেন দরা কফশ্বা। প্রঘাযওকণ ফদরন: 
শুধু মীশুদও কফশ্বা ওযদরাআ ভুকি। তদফ কওবাদফ তাাঁদও কফশ্বা 
ওযদত দফ তা কতযওায াদথম মওাঈ ফরদত াদয না। াঅভযা 
মদদঔকঙ, ঔৃস্টান কিতকণ স্বীওায ওদযদঙন মম , কত্রত্বফাদ এওকি 
ননদন্স ফা কনদফমাধ প্ররা ; মওাঈাআ তা ফুদছন না। কত্রদত্বয স্বরূ 
ওী? কতায াদথ ুদত্রয ম্পওম ওী? মীশু কওবাদফ  ওঔন মথদও 
াইশ্বয? চন্ম মথদও না ভানুল কদদফ চদন্ময দয ? তায ভদধয 
এওকি ফযকিত্ব ফা দুকি ফযকিত্ব? তৃতীয় াইশ্বদযয াঈৎ ওী? াআতযাকদ 
কফলয় কনদয় কফকত ২ াচায ফঙদয ান্তত দু মওাকি ঔৃস্টান 
ভাযাভাকয ওদয ঔুন দয়দঙন। কত্রত্বফাদ কফলয়ও  ঔৃস্টধদভময 
ানাাকন কফলয়ও াঅদরাঘনায় মম াঅকিমদওরগুকর াঈদল্লঔ ওদযকঙ 
াআন্টাযদনদি মগুদরা াধযয়ন ওযদরাআ ােও ফুছদফন , ঔৃস্টধদভময 
‗াইভান‘ ওত বয়ানও দুদফমাধয  ওকেন। 

(গ) ঔৃস্টধদভময চ াইভানিুওু মওাঈ াচমন ওযদত াদয না। 
মীশু ফদরন: ‗মাাযা কফশ্বা ওদয, এাআ কঘহ্নগুকর তাাদদয ানুফতমী 
াআদফ; তাাযা াঅভায নাদভ বূত ঙাোাআদফ , তাাযা নূতন নূতন 
বালায় ওথা ওকদফ, তাাযা ম তুকরদফ এফাং প্রাণনাও কওঙু ান 
ওকযদর তাাদত মওান ভদত তাাদদয াকন াআদফ না ; তাাযা 
ীকেতদদয াঈদয স্তামণ ওকযদফ, াঅয তাাযা ুস্থ াআদফ‘ (ভাওম 
১৬/১৭-১৮)। কতকন ফদরন: ‗াঅকভ মতাভাকদকদও তয ওকদতকঙ, মকদ 
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মতাভাদদয এওকি কযলা-দানায নযায় কফশ্বা থাদও, তদফ মতাভযা এাআ 
ফমতদও ফকরদফ ―এঔান াআদত ঐঔাদন কযয়া মা, াঅয াআা কযয়া 
মাাআদফ; এফাং মতাভাদদয াাধয কওঙুাআ থাকওদফ না।‘ (ভকথ ১৭/২০-
২১)  

াইায়ী প্রঘাযওদও প্রশ্ন ওরুন: াঅনায চ ধদভময চ 
াইভানিুওু কও াঅকন াচমন ওযদত মদযদঙন ? তাদর কফলান 
ওরুন। কযলা কযভাণ াইভান কও াচমন ওযদত মদযদঙন? তদফ 
াাে নয় াঅনায মিকফরকিদও দয মমদত ফরুন! মকদ তা না দয 
তদফ াঅনাদও স্বীওায ওযদত দফ মম , াঅনায ―কযলা-দানায 
কযভাণ‖ াইভান মনাআ। াঅকন মাদও াইভান ফদর ভদন ওযদঙন তা 
াইভানাআ নয়; এদত ভুকি কভরদফ না। 
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১৩. াীদদয নাচাত কওবাদফ? 

―ফাাআদও বকি ওযায‖ ওথা ভুদঔ ফরদর, াইায়ী প্রঘাযওকদণয 
প্রথভ রক্ষয ―ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয প্রকত খৃণা 
 াবকি ‖ প্রঘায  প্রকতিা। তাাঁযা ওঔদনা ফদরন:  ভুাম্মাদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ াীদদয ভুকিয চনয াঅকভন ওদযন 
কন, ফযাং ভানুলদদযদও তওম ওযদত এদকঙদরন (নাাঈমূ কফল্লা)। 
ওঔদনা ফদরন, ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয াঈম্মাত 
দয় চান্নাত মদত ভুত্তাওী দত য়। ক্ষান্তদয মীশুয াঈম্মাত দর 
ভাাী দর ক্ষকত মনাআ। 

প্রথভত: াঅভযা কফশ্বা ওকয মম , ওর নফী-যাূরাআ াীদদয 
ভুকিয চনয াঅকভন ওদযন। তদফ প্রঘকরত াআকির মথদও প্রভাকণত 
য় মম , মীশু ভানুলদদয চাান্নাভী ওযদত এদকঙদরন (নাাউমু 
কফল্লা)। কনদেয কফলয়গুকর মদঔুন: 

(ও) মীশুয মগ্রপতাদযয য িুকফদ্ধ য়ায াঅদকয খিনা 
প্রদঙ্গ রূও ফদরন: াইাদও মদদঔ মদযাদ (কপকরকস্তদনয যাচা 
Herod Antipas) ঔুফ ঔুক দরন। কতকন াইায ভদন্ধ াদনও 
ওথা শুদনকঙদরন , তাাআ কতকন াদনও কদন ধদয তাাঁদও মদঔদত 
ঘাাআকঙদরন। মদযাদ াঅা ওদযকঙদরন াইা তাদও মওাদনা 
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মওযাভতী ওাচ ওদয মদঔাদফন। কতকন াইাদও াদনও প্রশ্ন 
ওযদরন, কওন্তু াইা মওান ওথাযাআ চফাফ কদদরন না। প্রধান 
াআভাদভযা এফাং াঅদরদভযা মঔাদন দাাঁকেদয় কঘৎওায ওদয াইাদও 
মদাল কদদত রাকদরন। তঔন মদযাদ াইাদও াভান  োর্ট্া 
ওযদরন, াঅয তাাঁয তনযযা তাাআ ওযর। ,,,(রুও ২৩/৮-১১) 

এঔাদন মীশু যাচা মদযাদদয াঅন্তকযও াঅগ্র প্রওা দত্ত্ব 
মওাদনা ভু ―কচমা মদঔাদরন না। াআদতাূদফম মদকঔদয়দঙন াথফা 
বকফলযদত মদঔাদফন- তা ফরদরন না। কতকন মকদ এরূ কওঙু 
ওযদতন তাদর যাচা মদযাদ- ওর াআয়াূদী  ওর ভানুল 
কফশ্বা াচমন ওদয নাচাত রাব ওযত। এযয কতকন প্রদয়াচদন 
িুদ াঈদে ভৃতুযফযণ ওযদতন। কওন্তু কতকন কওঙুাআ ওযদরন না; পদর 
এ ওর ভানুল এফাং কওয়াভত মমন্ত াআয়াূদী চাকত ওদরাআ 
াকফশ্বাদয ওাযদণ নযওফাী দয় মকর। 

(ঔ) িুাদযাণ প্রদঙ্গ ভকথ ফদরন: ‗মম ফ মরাও মাআ থ 
কদদয় মাকের তাযা ভাথা মনদে াইাদও োর্ট্া ওদয ফরর , ‗তুকভ না 
ফায়তুর-মভাওাদ্দ মবাংদক াঅফায কতন কদদনয ভদধয ততযী ওযদত 
ায! তাদর এঔন কনদচদও যক্ষা ওয। মকদ তুকভ াআফনুল্লা  
তদফ িু মথদও মনদভ এ ‘। প্রধান াআভাদভযা  াঅদরদভযা এফাং 
ফৃদ্ধ মনতাযা তাাঁদও োর্ট্া ওদয ফরদরন, ― ানযদদয যক্ষা ওযত , 
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কনদচদও যক্ষা ওযদত াদয না।  মতা াআযাাআদরয ফাদাহ্! & 
এঔন িু মথদও  মনদভ াঅুও। তাদর াঅভযা য াঈয 
াইভান াঅনফ।  াঅল্লায াঈয বযা ওদয , এঔন াঅল্লা মকদ 
য াঈয ঔুক থাদওন তদফ দও কতকন াঈদ্ধায ওরুন।  মতা 
কনদচদও াআফনুল্লা ফরত। মম ডাওাদতয তাাঁয াংদক িুদ মদয়া 
দয়কঙর তাযা মাআ এওাআ ওথা ফদর তাাঁদও কিট্ওাকয কদর। (ভকথ 
২৭/৩৯-৪৩) 

এ ভদয় মতা তাাঁয দাকয়ত্ব কঙর মম , কফশ্বফাীদও চান্নাদতয 
প্রওৃত কফশ্বা চাকনদয় কদদত ান্তত এওফায িু মথদও মনদভ 
াঅদফন। এযয াঅফায িুদ াঈদে চীফনতযাক ওযদফন। তাদর 
এওর ভানুল  ওর াআয়াূদী ভুকি মত! 

(ক) ভকথ ১২/৩৮-৪০: ‗ওদয়ওচন াঅদরভ  পযীী াইাদও 
ফরদরন, ‗হুচুয, াঅভযা াঅনায ওাঙ মথদও এওিা কঘহ্ন মদঔদত 
ঘাাআ।‘ াইা তাাঁদদয ফরদরন, ‗এাআ ওাদরয দুষ্ট  মফাইভান মরাদওযা 
কঘদহ্নয মঔাাঁচ ওদয, কওন্তু াআাঈনু নফীয কঘহ্ন ঙাো াঅয মওান কঘহ্নাআ 
তাদদয মদঔাদনা দফ না। াআাঈনু মমভন মাআ ভাদঙয মদি কতন কদন 
 কতন যাত কঙদরন াআফদন াঅদভ মতভকন কতন কদন  কতন যাত 
ভাকিয নীদঘ থাওদফন।‘  
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মীশু তাাঁদদযদও এওকি কঘহ্ন মদঔাদনায প্রকতশ্রুকত কদদরন মা কতকন 
তাদদযদও মদঔান কন। কতকন ভাকিয কনদঘ কতন কদন কতন যাত থাদওন 
কন, ফযাং দুাআ যাত  এও কদন কঙদরন (মমান ২০/১-১৮ ; ভকথ 
২৮/১-১০; ভাওম ১৬/১-১১; রূও ২৪/১-১২)। দফমাকয, মীশু তাাঁয 
প্রকতশ্রুকত ভত ৃকথফীয কবম মথদও ুনরুত্থাদনয কঘহ্নকি াধযাও  
পযীীদদযদও মদঔান কন। মীশু ুনরুত্থাদনয য কনদচদও এদদয 
াভদন ফা ানয মওাদনা াআয়াূদীয াভদন এওকিফাদযয চনয প্রওা 
ওদযন কন। এচনযাআ াআয়াূদীযা মীশুয ুনরুত্থাদন কফশ্বা ওদযন না। 
মকদ মীশু াীদদয ভুকিয চনযাআ এদ থাওদতন তাদর মতা কতকন 
ুনরুত্থাদনয দয াধযাও  পযীীদদযদও মদঔা কদদয় তাদদয 
ওদরয, ওর াআয়াূদী এফাং কফদশ্বয ওর ভানুদলয ভুকিয ফযফস্থা 
ওযদতন। কওন্তু কতকন মতা তা ওযদরন না। 

কদ্ব্তীয়ত: ওর নফী-যাূরাআ াীদদয চনয াঅকভন ওদযন। 
তদফ াঅভযা মদদঔকঙ মম , াইা ভাী শুধু াআযাদয়র ফাংদয 
াীদদয নাচাদতয থ মদঔাদফন। ানয মওাদনা মদদয , ফদণময, 
ফাংদয ফা ধদভময ভানুল তাাঁয াঈম্মাত দয় ফা তাাঁয ভত ানুযণ 
ওদয নাচাত াদফ না। (ভকথ ৭/৬ , ১০/৫-৮; ১৫/২২-২৮) 
ক্ষান্তদয ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ াযা কফদশ্বয 
ওর মুদকয ওর ভানুদলয চনয মপ্রকযত দয়দঙন। কফদশ্বয মম 
মওাদনা মুক , মদ, চাকত, ফণম ফা ধদভময াী ভানুল তাাঁয কক্ষা 
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ানুযণ ওযদর ভুকি, নাচাত  পরতা রাব ওযদফন। ওুযাঅন 
ওাযীদভয এ ওথা ফাযাংফায মখালণা ওযা দয়দঙ। (াঅ ―যাপ: ১৫৮; 
পুযওান: ১, াঅকম্বয়া: ১০৭, াফা: ২৮) 

তৃতীয়ত: াঅভযা মদদঔকঙ , াইা ভাীদয ভাধযদভ াদভাঘন 
তত্ত্বকি কবকত্তীন কভথযা। মীশু াীদদয া ফন ওযদফন না ‗মম 
প্রাণী া ওদয, মাআ ভকযদফ; কতায াযাধ ুত্র ফন ওকযদফ না, 
 ুদত্রয াযাধ কতা ফন ওকযদফ না; ধাকভমদওয ধাকভমওতা তাায 
াঈয ফকতমদফ  দুদষ্টয দুষ্টতা তাায াঈয ফকতমদফ। ‘ (কমকদষ্কর 
১৮/২০) ‗কওন্তু জ্বরন্ত াঅগুন  কন্ধদওয হ্রদদয ভদধয থাওাাআ দফ 
বীতু, মফাইভান, খৃণায মমাকয , ঔুনী, মচনাওাযী, চাদুওয, 
ভূকতমূচাওাযী এফাং ফ কভথযাফাদীদদয মল দা। এিাাআ র কদ্ব্তীয় 
ভৃতুয।‘ (প্রওাকত ফাওয/ওারাভ ২১/৮) 

মকদ ভাী া ফন ওযদফন তদফ মঙাি ফে ওর াদয চনয 
কঘযস্থায়ী নযও মওন ? কতকন াঅদযা ফদরন: ‗মম মওাঈ মওান 
স্ত্রীদরাদওয কদদও ওাভনায মঘাদঔ তাওায় ম তঔনাআ ভদন ভদন তায 
াংদক মচনা ওযর। মতাভায ডান মঘাঔ মকদ মতাভাদও গুনাদয দথ 
িাদন তদফ তা াঈদে দূদয মপদর দা। মতাভায ভস্ত যীয 
মদাচদঔ মায়ায মঘদয় ফযাং তায এওিা াাং নষ্ট য়া মতাভায 
দক্ষ বার। (ভকথ ৫/২৮-২৯) 
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কতকন ুস্পষ্ট ফরদরন মম , ঘকু্ষ না তুরদর ুদযা মদ চাান্নাদভ 
ুেদফ। কতকন মকদ যনাযীয প্রকত দৃকষ্টাদতয া ফন ওযদত 
না াদযন তাদর মওান্ া ফন ওযদফন? ঔৃস্টান প্রঘাযও য়ত 
ফরদফন মম , কতকন ভানুলদদযদও ফুছাদনায চনয এ ফ ওথা 
ফদরদঙন, ভূরত কতকন ওর া ফন ওযদফন। তাাঁযা কনদচদদয 
কফভ্রাকন্ত প্রঘায ওযদত মীশুদও তয ফুছাদত াক্ষভ ফা ভুনাকপও ফদর 
কঘকত্রত ওদযন। ফস্তুত, কতকন মওাদনা াীয াাআ ফন ওযদফন না; 
তদফ াআযাদয়র ফাংদয কওমভুি াইভানদায াীদদয া ক্ষভায 
চনয কতকন ুাকয ওযদফন। (ূযা ভাকয়দা: ৭২) 

ঘতুথমত: াদভাঘন কথকযয কবকত্তদত প্রদিস্টযান্ট ঔৃস্টধদভময 
প্রকতিাতা ভাকিমন রুথায: Martin Luther (১৪৮২-১৫২৯ ঔৃ) ফদরন: 
‗মতাভযা শুধু কফশ্বা ওয। াঅয ুকনকিতরূদ মচদন যাঔ মম, এদতাআ 
মতাভাদদয ভুকি রাব দফ। ভুকিয চনয মওাদনা াঈফাদয ওষ্ট 
ওযদত দফ না , ৎ থাওায ওষ্ট ওযদত দফ না, াদয 
স্বীওাদযাকিয ওষ্ট ওযদত দফ না, মওাদনারূ ৎওভম ারদনয ওষ্ট 
ওযদত দফ না। ঔৃদস্টয চনয মমভন ুকনকিত ভুকি , মতাভাদদয 
চনয কেও মতভকন ুকনকিত ভুকি, মাদত মওাদনারূ দন্দ মনাআ। 
মতাভযা া ওয। কযূণম াকওতায াদথ া ওযদত থাও 
এফাং শুধু কফশ্বা ওয। শুধু কফশ্বাাআ মতাভাদদযদও ভুকি প্রদান 
ওযদফ, মকদ মতাভযা প্রকতকদন এও াচায ফায ফযকবঘায ফা তযায 
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ভত াদ করপ্ত । মতাভযা শুধু কফশ্বা ওয। াঅকভ মতাভাদদযদও 
ফরকঙ, শুধু কফশ্বাাআ মতাভাদদযদও ভুকি কদদফ।‘ (ওযাথকরও মযাল্ড, 
বকরাঈভ ৯, ৃিা ২৭৭) এচনযাআ াঅভযা মদকঔ মম, কভথযা, দুনমীকত, ুদ, 
খুল, ভদান, ফযকবঘায, ধলমণ াআতযাকদ া ঔৃস্টান ঘাঘম  াদকযদদয 
কনয়কভত ওভম। এভনকও কিরাদযয ভত োো ভাথায় কযা মঘম্বাদয 
ওদয়ও রক্ষ ভানুল তযা ওযদর মওাদনা ভযা মনাআ। মীশু ওদরয 
চনয চান্নাদতয দযচা ঔুদর ফদ যদয়দঙন! াধু দরয এ কফশ্বা 
াীদও া ভুি ওদয না , ফযাং াীদও ভাাীদত কযণত 
ওদয। 

ক্ষান্তদয ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ চকদতয 
প্রকতকি াীদও াকত দচ া ভুি দয় দুকনয়ায় াঅল্লায 
কপ্রয়বাচন ফা রী য়ায এফাং াঅকঔযাদত চা ন্নাত ায়ায 
চ থ কক্ষা কদদয়দঙন। কতকন তাফায কক্ষা কদদয়দঙন। া 
মত ভাাাআ মাও না মওন , মম মওাদনা াী ফান্দা এওান্তাআ 
কনদচয ভদনয ভদধয ানুদাঘনা  ক্ষভাপ্রাথমনায ভাধযদভ কযূণম 
ক্ষভা  নাচাত রাব ওযদত াদযন।  

ম্মাকনত ােও, ভদন ওরুন, এওকি মঙদর প্রায়াআ ভাদয়য াফাধয 
য়। এযয মঔনাআ ভনিা নযভ য় ভাদয়য ওাদঙ মমদয় ভাদও 
চাকেদয় ধদয, ক্ষভা ঘায়। তঔন ভা াঅদয ওদযন  মদাাঅ ওদযন। 
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প্রায়াআ এভন খদি। ভাদয়য াঅদযও মঙদর। প্রায়াআ ভাদয়য াফাধযতা 
ওদয। ম চাদন তায ফেবাাআ তায চনয ভাদয়য ওাদঙ ুাকয 
ওযদফন। ওাদচাআ ম ভাদয়য াকন্নদধয ওঔদনাাআ মায় না , াথফা 
মঔনাআ ভনিা নযভ য় তঔন ফেবাাআদও ভাদয়য ওাদঙ তায চনয 
ুাকয ওযদত ানুদযাধ ওদয। ফরুন মতা মওান্ ন্তান কতযওায 
ভাতৃদপ্রভ  ভাদয়য মস্ন রাব ওযদফ? 

ম্মাকনত ােও, প্রকত ভুূদতমাআ াঅভযা া ওকয। মঔনাআ ভনিা 
এওিু নযভ য় তঔনাআ াঅল্লায ওাদঙ ক্ষভা ঘায়াাআ দরা া 
মভাঘদনয কেও থ। াদয ভাধযদভ াঅল্লায মথদও াঅভযা 
মতিুওু দূদয মাাআ , াঅল্লায কমওয  তাফায ভাধযদভ াঅভযা 
াঅল্লায াদনও মফক বাদরাফাা  তনওিয রাব ওকয। াআরাদভয 
কক্ষা দরা , ভান াঅল্লা ভাদয়য মঘদয় াদনও কপ্রয় , াদনও 
াঅন। প্রকতকি ভানুলদও কতকন ন্তাদনয মঘদয় াদনও মফক 
বারফাদন। দীন কক্ষায চনয ভানুদলয াঈস্তাদ ফা াঅকরদভয 
প্রদয়াচন। কওন্তু ভান াঅল্লায ওাদঙ মদা ―াঅ ওযদত ফা তাফা 
ওযদত াীদও ওাদযা ওাদঙ মমদত দফ না।  মওাদনা ভকচদ , 
ভাদ্রাা ফা াঅকরভ-াআভাদভয ওাদঙ তাদও মমদত দফ না। কনদচয 
স্থাদন মথদও কনদচয ভদনয াঅদফক  ানুদাঘনা কদদয় প্রকতকি 
ভানুল যাকয ভান াঅল্লাদও ডাওদফ , া ওযদর তাাঁয ওাদঙ 
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ক্ষভা ঘাাআদফ। এবাদফাআ িভান্বদয় াী ফান্দা াঅল্লায কপ্রয়ভত 
রীদত কযণত য়।  

ক্ষান্তদয মম ফযকি মীশু ফা ানয ওাাঈদও াঅল্লা  তায ভাদছ 
ভধযস্থ ফদর ভদন ওদয, াথফা মওাঈ তাদও ত্রাণ ওযদফ ফদর কফশ্বা 
ওদয ম াঈি ভধযদস্থয াঈয কনবমযতায ওাযদণ া তযাক ওযদত 
াদয না, ওঔদনা প্রাথমনায াঅদফক দর ভূরত াঈি ভধযদস্থয ওথাাআ 
তায হৃদদয় চাদক। এবাদফ তায হৃদয় াঅল্লায কমওয মথদও ফকঞ্চত 
য়, িভান্বদয় া তায হৃদয়দও ান্ধওায ওদয তাদও কঘয 
চাান্নাভী ওদয।  



 

178 

১৪. তাযাত-াআকিদরয কফধান যকত য়া প্রঙ্গ 

াইায়ী প্রঘাযওকণ ফদরন, াঅল্লায কফধান মতা যকত য় না। 
ওাযণ াঅল্লায কফধান যকত য়ায াথম াঅদকয কফধানকি াঅল্লা না 
ফুদছ কদদয়কঙদরন। এরূ মতা কঘন্তা ওযা মায় না। এচনয তাযাত-
াআকির ভানদত দফ। কনদেয কফলয়গুকর রক্ষয ওরুন: 

প্রথভত, মাযা কওতাফুর মভাওাদ্দদও াঅল্লায কওতাফ ফদর 
কফশ্বা ওদয তাদদয এ ওথা ফরায ুদমাক মনাআ। ওাযণ , াঅভযা 
মদদঔকঙ মম, কওতাফুর মভাওাদ্দদয ―মঔাদা‖ াদনও ওাচাআ না ফুদছ 
ওদযন এফাং দয াঅপদা ওদযন3।  

কদ্ব্তীয়ত, তাযাত-াআকির ায়া মকদর মতা তা ভানদত দফ। 
াঅভযা কনকিত দয়কঙ মম , প্রঘকরত কওতাফুর মভাওাদ্দ মথদও 
াদনও গ্রন্থ াকযদয় ককদয়দঙ , াদনও কওঙু াংদমাকচত দয়দঙ এফাং 
কফওৃত দয়দঙ। এগুকরয ভূর কক্ষা  কফধান ওুযাঅদন াংযকক্ষত। 

তৃতীয়ত, াঅল্লায কফধান মম যকত য় তায াককণত নভুনা 
কওতাফুর মভাওাদ্দদ কফদযভান। এ গ্রদন্থয ফণমনানুাদয াভানয 
ওদয়ওকি নভুনা মদঔুন:  
                                                           
3 এগুদরা তাদদয গ্রদন্থয ওথা কদদফ তুদর ধযা দয়দঙ। মরঔও ফা মওাদনা 
ভুকরভাআ এ ধযদণয কফশ্বা মালণ ওদয না। [ম্পাদও] 
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(ও) াঅদভ (াঅ)-এয যীয়দত বাাআ-মফাদনয কফফা তফধ কঙর। 
াআফযাীভ (াঅ)-এয স্ত্রী াযা তায তফভাদত্রয় মফান কঙদরন। 
(াঅকদুস্তও ২০/১২)। কওন্তু ভূা (াঅ)-এয যীয়দত াঅন বকগ্ন , 
তফভাদত্রয় বকগ্ন  তফকদত্রয় বকগ্ন ওর প্রওাদযয বকগ্নদও কফফা 
ওযা কনকলদ্ধ। এাআরূ কফফা ফন্ধদন াঅফদ্ধ স্বাভী-স্ত্রী াঈবয়দও তযা 
ওযা াতযাফযও। (মরফীয় ১৮/৯ , ২০/১৭, কদ্ব্তীয় কফফযণ 
২৭/২২)। 

(ঔ) নূ (াঅ)-এয যীয়দত ওর প্রাণী বক্ষণ তফধ কঙর 
(াঅকদুস্তও ৯/৩)। কওন্তু ভূা (াঅ)-এয যীয়দত এ তফধতা 
যকত ওদয াকধওাাং প্রাণী াযাভ ওযা য় (মরফীয় ১১/৪-৮ ; 
কদ্ব্তীয় কফফযণ১৪/৭-৮) 

(ক) াআফযাীভ (াঅ)-এয যীয়দত দু মফানদও এওদত্র কফফা তফধ 
কঙর। াআয়াওূফ (াঅ) মরয়া  যাদর দু মফানদও কফফা ওদযন 
(াঅকদুস্তও ২৯/১৫-৩৫)। ভূা (াঅ)-এয যীয়দত দু মফানদও 
এওদত্র কফফাদয তফধতা ‗যকত‘ য়। (মরফীয় ১৮/১৮) 

(খ) ভূা (াঅ)-এয যীয়দত মম মওাদনা ওাযদণ স্বা ভীয চনয 
স্ত্রীদও তারাও মদয়া তফধ কঙর এফাং তারাওপ্রাপ্ত স্ত্রীদও কফফা 
ওযা ানয ুরুদলয চনয তফধ কঙর (কদ্ব্তীয় কফফযণ ২৪/১-২)। 
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কওন্তু াইা (াঅ)-এয যীয়দত এওভাত্র ফযকবঘাদযয াযাধ ঙাো 
মওাদনা স্বাভী তাাঁয স্ত্রীদও তারাও কদদত াদয না এফাং ানয মওাদনা 
ফযকি ম কযতযািা স্ত্রীদও কফফা ওযদত াযদফ না। এাআরূ 
কফফা ফযকবঘায ফদর কণয দফ। (ভকথ ৫/৩১-৩২  ১৯/৩-৯) 

ঘতুথমত: যফতমী কফধান ফা কওতাদফয ওাযদণ ূফমফতমী কফধান 
কযফকতমত, যকত ফা ফাকতর য়ায কফলদয় ঔৃস্টধদভময প্রকতিাতা 
াধু র করদঔদঙন: ‗মঔন াআভাদভয দ ফদরাদনা য় তঔন 
যীয়ত ফদরাফায দযওায য় ((াআিীয়/াআফযানী ৭/১২) এবাদফ 
ফাযাংফায াধু র করদঔদঙন মম , নতুন কওতাফ  নতুন াআভাভ 
মঔন াঅকভন ওদযন তঔন ুযাতন যীয়ত রুপ্ত  যকত য়। 
(াআিীয়/াআফযানী ৭/১৮ , ৮/৭, ১৩, ১০/৯)  এ ওর ফিফয 
প্রভাণ ওদয মম, যফতমী কফধান দ্ব্াযা ূফমফতমী কফধান যকত য়াাআ 
কনয়ভ। াধু দরয মনতৃদত্ব ঔৃস্টানকণ ভূায যীয়দতয ফ কওঙুাআ 
যকত ওদয মদন। ওাদচাআ দরয ধদভময ানুাযীদদয চনয 
াঅল্লায কফধান যকত য়া াস্বীওায ওযা প্রতাযণা ঙাো কওঙুাআ 
নয়। 
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১৫. ভৃতদও চীকফত ওযা  াদরৌকওও ওভমওাি  

কভনাকযকণ ফদরন: মীশু ভৃতদও চীকফত ওদযদঙন ওাদচাআ তাাঁয 
ভমমাদা মফক। 

প্রথভত: ঔৃস্টান প্রঘাযওদও ফরুন , াঅকন কও াঅনায নফীয 
ভু―কচমা প্রভাণ ওযদত াযদফন? াঅকভ াঅভায নফীয ভু―কচমা প্রভাণ 
ওযদত াযফ। াইা ভাী শুধু তায মুদকয নফী কঙদরন। এচনয 
াঅল্লা তাাঁদও ক্ষণস্থায়ী ভু―কচমা প্রদান ওদযন। কতকন ভৃতদও চীকফত 
ওদযকঙদরন এ ওথা কফশ্বা ওযা য় , প্রভাণ ওযা মায় না। মওাদনা 
ঔৃস্টান ভৃতদও চীকফত ওদয মদঔাদত াদযন না। ক্ষান্তদয 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ মমদতু ওর মুদকয চনয 
কফশ্বনফী; মচনয াঅল্লা তাদও ানযানয াককণত ভান ভু ―কচমায 
াাাক তাাঁয মশ্রু্ি ভু ―কচমা কদদয়দঙন ওুযাঅন। ওর মুদকাআ 
ওুযাঅদনয ভু ―কচমা প্রওাকত। মম মওাদনা ভুকরদভয চনয তা 
প্রভাণ ওযা ম্ভফ। জ্ঞান-কফজ্ঞাদনয ওথা ফাদ কদদর মম মওাদনা 
ভুকরভ দু-কতন ফৎদয ওুযাঅন ভুঔস্থ ওদয এয াদরৌকওওত্ব 
প্রভাণ ওযদত াযদফন ; কওন্তু মওাদনা ঔৃস্টান কও ২০ ফা ২০০ 
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ফঙদয াআকির যীপ ভুঔস্থ ওযদত 4 ফা ওুযাঅদনয ভত এওকি গ্রন্থ 
করদঔ কদদত াযদফন? 

কদ্ব্তীয়ত, ভৃতদও চীকফত ওযা মকদ ভমমাদায ভাওাকে য় 
তাদর ঔৃস্টানদদযদও কফশ্বা ওযদত দফ মম , কমকদষ্কর নফী াইা 
ভাীদয মঘদয় াচাযগুণ মফক ভমমাদাফান। ওাযণ , াআকিদরয 
াঈদল্টাাল্টা ফণমনা তয ধযদর মীশু ভাত্র কতনচন ভৃতদও চীকফত 
ওদযন। াথঘ কমকদষ্কর বাফফাদী াচায াচায ভৃত ভানুলদও 
চীকফত ওদযন (কমকদষ্কর ৩৭/১-১৪)। এঙাো একরয় নফী 
(Elijah) এওকি ভৃত কশুদও ুনচমীকফত ওদযন (১ যাচাফকরয 
১৭/১৭-২৪)। াআরীায় ( Elisha) নফী এওচন ভৃত ফারওদও 
ুনচমীকফত ওদযন (২ যাচাফকরয ৪/৮-৩৭)। তাদর ঔৃস্টান 
প্রঘাযওদদয স্বীওায ওযদত দফ মম , একরয় এফাং াআরীায় নফীয 
ভমমাদা াআফযাীভ, ভূা, দায়ূদ  মীশুয ১২ কদলযয মঘদয় াদনও 
মফক কঙর।  

তৃতীয়ত: ফস্তুত, নফীকণ দুঘাযচন ভৃতদও চীকফত ওযদত াঅদন 
না। তাাঁযা াঅদন ভৃত হৃদয়দও াইভান দ্ব্াযা চীকফত ওযদত। 
ফাাআদফদরয বালযানুাদয মীশু ২/৩ চন ভৃতদও চীকফত ওযদর 
                                                           
4 ভুঔস্থ ওযা মতা দূদয থাও, মিায ভূর ওকাআ মতা প্রভাণ ওযদত াযদফ না। 
[ম্পাদও] 
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কতকন ভানুলদদযদও াইভানদায ফানাদত াদযন কন। ঔৃস্টানকণ কফশ্বা 
ওদযন মম, মীশুয ফাদযা চন মপ্রকযত কদলযয ভমমাদা মভাক  ানয 
ওর াআস্রাদয়রীয় নফী-যাূদরয মঘদয় মফক। মীশু তাদদযদও 
নুফুয়াত প্রদান ওদযন, ভৃতদও চীকফত ওযা  ওর াদরৌকওও 
ক্ষভতা প্রদান ওদযন এফাং তাযা াও রূ ফা কফত্র াঅত্মায় কযূণম 
ন। াআকিদরয ফণমনানুাদয এ ভান নফীকণদও াইা ভাী াইভান 
কক্ষা কদদত াদযন কন। তাাঁদদয াইভাদনয ার-াওীওত মদঔুন! 

(ও) ুকরদয াদত ধযা োয াঅদকয যাদত মীশু াতযন্ত বীত, 
দুাঃঔাতম  ফযাওুর কঙদরন। কতকন কলযদদযদও ফদরন: াঅভায প্রাণ 
ভাযাত্মও (ভযণ মমন্ত) দুাঃঔাতম, মতাভযা এঔাদন থাও এফাং াঅভায 
াদথ মচদক থাও। দয কতকন কওকঞ্চত াগ্রয দয় াঈফুে দয় 
(াচদা ওদয) প্রাথমনা ওদযন (ারাত াঅদায় ওদযন)। দয কতকন 
কলযদদয কনওদি এদ মদদঔন মম , তাাঁযা খুকভদয় দেদঙন। তঔন 
কতকন কতযদও ফরদরন, এ কও? এও খণ্টা কও াঅভায দঙ্গ মচদক 
থাওদত মতাভাদদয কি র না ? মচদক থাও  প্রাথমনা ওয। 
এযয কতকন কদ্ব্তীয় ফায ককদয় াঅফায প্রাথমনা ওযদরন। দয কতকন 
াঅফায এদ মদদঔন মম , তাাঁযা খুকভদয় দেদঙন। (ভকথ ২৬/৩৬-
৪৬)।  
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াইভাদনয মওাদনা নভুনা কও এঔাদন মদঔা মায় ? ৃকথফীয 
াধাযণ াী ভানুলদদয কদদও তাওান। মকদ তাদদয মওাদনা মনতা 
ফা মওাদনা াঅনচন াতযন্ত দুাঃঔাতম  াকস্থয থাদওন , াথফা 
াুস্থ থাদওন তদফ তাযা ম যাদত খুভাদত াদযন না। চকদতয 
ফদঘদয় াী ভানুলকি এরূ াফস্থায় খুভাদত াযদফন না। 

(ঔ) এযয মঔন াআয়াূদীযা মীশুদও মগ্রপতায ওযর তঔন এ 
ভা-ভমমাদাফান কলযকণ মীশুদও ত্রুয াদত মঙদে কদদয় 
াকরদয়কঙদরন (ভকথ ২৬/৫৬)।  

(ক) ১২ কদলযয এ ওচন াইষ্ককযদয়াতীয় কমূদা ( Judas 

Iscar'i-ot)। াওরূদ কযূণম (ভকথ ১০/১-৮) এ কদলযয কফলদয় 
মমান াঈদল্লঔ ওদযদঙন মম , কতকন মঘায কঙদরন (মমান ১২/৪-৬)। 
দফমাকয কতকন ৩০ িাওায কফকনভদয় মীশুদও তযায চনয 
াআয়াূদীদদয াদত তুদর মদন। (ভকথ ২৬  ২৭ াধযায়) 

(খ) কদ্ব্তীয় কলয কতয। াইায়ীকদণয কফশ্বা ানুাদয কতকনাআ 
কঙদরন মীশুয স্থরাকবকলি  মপ্রকযতকদণয প্রধান। ানয কলযদদয 
ভতাআ কতকন মীশুদও দুাঃঔাতম  ফযাওুর মদদঔ াকন্তদত খুকভদয় 
দেন এফাং তাাঁদও ত্রুয াদত মঙদে কদদয় াকরদয় মান। তদফ 
ানযদদয মঘদয় াকতকযি এওকি ওভম ওদয কতকন াকতকযি ভমমাদা 
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রাব ওদযন। মঔন াঈকস্থত চনতায মওাঈ মওাঈ কতযদও কঘনদত 
মদয ফদর মম , এ ফযকি মগ্রপতাযওৃত মীশুয াথীদদয এওচন , 
তঔন কতকন মীশুদও কাকর কদদয় ফাযাংফায থ ওদয ফরদত থাদওন 
মম, কতকন মীশুদও কঘদননাআ না! (ভকথ ২৬/৬৯-৭৫; ভাওম ১৪/৬৬-৭২; 
রূও ২২/৫৫-৬২; মমান ১৮/১৬-১৮  ২৫-২৭)। 

াআকিদরয ফণমনায় এ দরা মীশুয াইভান মঔাদনায াফস্থা। 
ক্ষান্তদয ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ াঅযদফয 
রক্ষাকধও ফফময ভৃত হৃদদয়য ভানুদলয ভৃত হৃদয়দও চীকফত ওদয 
ানন্ত চীফন দান ওদযন , মাযা াধাযণ এওচন ভানুদলয চীফন 
যক্ষায চনয কনদচদদয চীফন কদদত প্রস্তুত কঙদরন।  

ঘতুথমত: াদরৌকওও ওাদমম ভমমাদা ফৃকদ্ধ য় না। াআকিদর ফরা 
দয়দঙ মম, বিকণ  দাজ্জার এবাদফ ভা-াদরৌকওও ওাচ ওযদফ 
(ভকথ ২৪/২৪, ২ কথলরনীওীয় ২/৯)। নফীকদণয প্রওৃত ভমমাদা ভানফ 
ভাচদও াফক্ষয় মথদও যক্ষা ওযায়। ফাাআদফদরয মীশু এ কফলদয় 
কওঙুাআ ওদযন কন। কতকন ভানুলদদযদও মদায়াত ওযদত াদযন কন। 
ভাচ মথদও চুরুভ , কনীেন, ানাঘায ফা দুনমীকত াঈোদত াদযন 
কন। নতুন মওাদনা কফশ্বা ফা তনকতওতায প্রায কতকন ওযদত াদযন 
কন।  
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ঔৃস্টানদদয কফশ্বা ানুাদয কতকন শুধু এদদঙন , িুদ চীফন 
কদদয় ভানুলদদয াক্ষয় ওদয ঘদর ককদয়দঙন। াঈযন্তু ভানুলদদয 
চাান্নাভী ওযায ফযফস্থা ওদযদঙন। ওাযণ, ঔৃস্টানদদয দাকফ ানুমায়ী, 
ভানুলদও চান্নাতী দত দর তাাঁয াইশ্বযদত্ব, প্রায়কিদত্ব  ুনরুত্থাদন 
কফশ্বা ওযদত দফ। কওন্তু ফগুকর কফলয়াআ কতকন মকান ওদয 
ককদয়দঙন। তায  াইশ্বযদত্বয ওথা স্পষ্ট ওদয ফদরন কন। প্রওাদয 
ভু―কচমা না মদকঔদয় মকান ওদযদঙন। ান্তত ওফয মথদও মফদযাদনায 
দয মমরুচাদরদভ এওিু মদঔা কদদর ওদরাআ কফশ্বা ওদয চান্নাতী 
দত াযত। তভুদঔ প্রঘাকযত দর কফদশ্বয ওর ভানুল কফশ্বা 
ওযত। কতকন তা ওদযন কন। মকাদনাআ ঘদর মকদঙন। াঅভযা 
মদদঔকঙ মম, এচনযাআ ঔৃস্টানকণ াঅচ মমন্ত তাদদয ―াইভান‖ ওী তা 
কেও ওযদত াদযন কন। পদর এদও াযদও চাান্নাভী ফদরদঙন  
মওাকি মওাকি ঔৃস্টান ভাযাভাকয ওদয ভদযদঙন। 

ক্ষান্তদয ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ ভানফতায 
িাকন্তরদগ্ন এদদঙন , নতুন কফশ্বা  তনকতওতায় ভানফ চাকতদও 
াঈজ্জীকফত ওদযদঙন , ভাচ মথদও চুরুভ , দুনমীকত, ভাদওতা, 
ানাঘায  াকফঘায াঈৎঔাত ওদযদঙন এফাং কফশ্ব ভানফতায ভুকিয 
চনয কঘযস্থায়ী ফযফস্থা প্রদান ওদযদঙন। 
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১৬. াইা (াঅ) চীকফত  ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ ভৃত? 

ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ফদরন: মীশু চীকফত কওন্তু ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ ভৃত , ওাদচাআ মীশুয ভমমাদা মফক। এদক্ষদত্র 
ঔৃস্টানদদয ভানদত দফ মম , মীশুয মঘদয় মফক ভমমাদা াআদকয  
একরয় নফীয; ওাযণ, ফাাআদফদরয ফণমনানুাদয তাযা স্বযীদয াভয 
দয় চান্নাদত ককদয়দঙন। (াঅকদুস্তও ৫/২৩-২৪; ২ যাচাফকর ২/১-
১১) ক্ষান্তদয াইা ভাীদও িুদ ভদয াকবপ্ত দয় কতন কদন 
নযওদবাদকয য চান্নাদত মমদত দয়দঙ। দফমাচ্চ ভমমাদা ভুাম্মাদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয , ওাযণ াঅল্লা তাাঁদও চাগ্রত 
াফস্থায় স্বযীদয াঅল্লায এওান্ত াকন্নদধয কনদয় মান কভ ―যাদচয 
ভাধযদভ। াঅভযা কফশ্বা ওকয মম, াইা (াঅ)-মও াঅল্লা িুদ ভৃতুযয 
রাঞ্ছনা মথদও যক্ষা ওদয চীকফত তুদর মনন। কওন্তু াআকিদরয ফণমনায় 
 ঔৃস্টানদদয কফশ্বাদ কতকন ভৃত। ভৃতুযয দয কতকন চীফন 
মদয়দঙন। ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ- ভৃতুযয দয 
ফাযমাঔী চীফন মদয়দঙন। াথমওয দরা , ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ ‗দফমাচ্চ বাদরাফাায াত্র কপ্রয় ফনু্ধয াকন্নধয 
ঘাাআ‘ ফরদত ফরদত বাদরাফাায াঅদফদক ভৃতুযদও াঅকরঙ্গন 
ওদযদঙন। াঅয মীশু াাদয়য ভত কঘৎওায ওদয ওাাঁদদত ওাাঁদদত 
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ভদযদঙন। তাাঁয াদথ িুকফদ্ধ ডাওাতগুকর ভযায ভয় এবাদফ 
ওাাঁদদ কন। (ভকথ ২৭/৩৮-৫১; ভাওম ১৫/২৭-৩৮) 
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১৭. নফীকদণয া  াীয াপা―াঅত 

ফাাআদও ভাকন ফদর প্রতাযণা ওদয দদর মবোদনায য াইায়ী 
প্রঘাযওদদয প্রথভ ওভম ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয 
প্রকত াবকি তায হৃদদয় মযাণ ওদযন। এ ওর খৃণয ওথাগুকরয 
ভদধয তাযা ফদরন: ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ াী 
(নাাউমু কফল্লা!) কতকন াপা ―াঅত ওযদত াযদফন না ; ভাী 
কনষ্পা ওাদচাআ কতকন াপা―াঅত ওযদফন। রক্ষয ওরুন: 

প্রথভত: এও াী ানয াীয াপা―াঅত ওযদত াযদফন না- 
ওথাকি ভা কভথযা। ঔৃস্টানকণ কফশ্বা ওদযন মম , ভূা, ারূন  
ানযানয ওর নফী াী (নাাউমু কফল্লা) ; কওন্তু াঅল্লা তাদদয 
ুাকয গ্রণ ওদযন। াআস্রাদয়রীয়কণ মকাফৎ ূচা ওযদর াঅল্লা 
তাদদয ওরদওাআ ধ্বাং ওযায কদ্ধান্ত মনন। তঔন ভূা (াঅ) 
তাদদয চনয ুাকয ওদযন এফাং াঅল্লা ুাকয গ্রণ ওদযন। 
(মাত্রাুস্তও ৩২/৭-১৪) াঅদযা ওদয়ওফায াআস্রাদয়রীয়কণ ভাাদ 
করপ্ত দর াঅল্লা ওরদও ধ্বাং ওযায কদ্ধান্ত মনন। দয ভূা 
(াঅ)  ারূন (াঅ)-এয াপাাঅদত তাদদয ক্ষভা ওদয মদন (কণনা 
ুস্তও ১৬ এফাং ২১ াধযায়: ১৬/২০-২৪  ৪১-৫০; ২১/৪-৯)। 
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কদ্ব্তীয়ত: াইা ভাী কনষ্পা ওথাকি াআকিদরয াঅদরাদও 
াতয। াঅভযা ভুকরভযা কফশ্বা ওকয মম , ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ , াইা ভাী  ানযানয ওর নফী-যাূর 
কনষ্পা কঙদরন। কওন্তু কওতাফুর মভাওাদ্দ ফা প্রঘকরত াআকিরদও 
াঅল্লায ওারাভ ফদর কফশ্বা ওযদর কফশ্বা ওযদত দফ মম , াইা 
ভাী ভাাী কঙদরন। ওাযণ , কতকন ভানুলদদযদও কাকরকারাচ 
ওযদতন ( ভকথ ১৬/২৩ , ২৩/১৩-৩৩), ানয ফাং ফা ধদভময 
ভানুলদদযদও ূওয  ওুওুয ফদর কফশ্বা ওযদতন  এরূ 
াম্প্রদাকয়ওতা কক্ষা কদদয়দঙন (ভকথ ৭/৬ ; ১৫/২২-২৮, ভাওম 
৭/২৫-২৯), ূফমফতমী নফী-যাূরদদযদও মঘায-ডাওাত ফরদতন 
(মমান ১০/৭-৮), কনযযাধ ভানুলদদযদও াকবা কদদতন (ভকথ 
২৩/৩৫-৩৬), াওাযদণ তযা ওযদতন (ভকথ ২১/১৮-২১ , ভাওম 
৫/১০-১৪; ১১/১২-২২), াকফশ্বাীদদযদও কনকফমঘাদয ধদয ধদয তাাঁয 
াভদন চফাাআ ওযায কনদদম কদদতন (রূও ১৯/২৭), কভথযা য়াদা  
বকফলযদ্ব্াণী ওযদতন (ভকথ ১৬/২৭-২৮: ১৯/২৮: ভাওম ২/২৫-২৬ , 
১১/২৩, ১৬/১৭-১৮: রূও ১৮/২৯-৩০, মমান ৩/১৩), ভদ ান 
ওদয ভাতার দতন ( রূও ৭/৩৪-৫০ , মমান ১৩/৪-৫), মফযা 
মভদয়দদযদও তাাঁদও স্পম ওযদত  ঘুম্বন ওযদত কদদতন (রূও 
৭/৩৪-৫০, ৮/১-৩, মমান ১১/১-৫)। কতকন কনদচয ভাদয়য াদথ 
বয়ঙ্কয মফয়াদকফ ওদযদঙন। এওকদন তাাঁয ভা তাাঁদও ফদরন মম , 
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তাদদয দ্রাক্ষায (ভদ) মনাআ। তঔন ‗মীশু তাাদও ওকদরন , ম 
নাকয, াঅভায দঙ্গ মতাভায কফলয় ওী?  (Woman, what have I 

to do with thee?) (মমান ২/৪) এবাদফ ফাযাংফায কতকন ভাদও 
‗দ নাকয‘ (Woman) ফদর দম্বাধন ওদযদঙন (মমান ১৯/২৬); 
তাাঁদও াক্ষাৎ দাদন াস্বীওায ওদযদঙন  তুে ওদযদঙন। (ভকথ 
১২/৪৬-৫০; ভাওম ৩/৩১-৩৫; রূও ৮/১৯-২১)। এগুকর া না দর 
া ওী? 

তৃতীয়ত: ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ াী ওথাকি 
ওুযাঅন, াদী  ফাস্তফতায াঅদরাদও ভা কভথযা ওথা। ঔৃস্টান 
প্রঘাযওকণ ওুযাঅন ফা াদী মথদও এওকি তথয ম ওযদত 
াযদফন না মম , ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ াভুও 
ভদয় াভুও া ওদযকঙদরন। মওাদনা কওঙু না মদয় তাযা ফদরন: 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ ৫৫ ফৎয ফয়দয় ১০ 
ফৎদযয কওদাযীদও কফফা ওদযকঙদরন, ওাদচাআ তাাঁয ঘকযত্র বার 
কঙর না! (নাাঈমূ কফল্লা) এ দরা তাদদয ―ফ নফীদও বকি ওযায‖ 
কঘত্র! াঅকন ফরুন: মস্বোয় দুচদনয তফধ কফফা কও া? না মফযা 
মভদয়দদয াদথ চোচকে, তাাঁদদয কনদয় এওদত্র ভ্রভন  যাকত্রমান, 
ভদ মঔদয় ওাে মঔারা াআতযাকদ া ? াঅভাদদয কফশ্বাদ নফীকণ 
কনষ্পা, তদফ াঅনাদদয াআকির ানুাদয াইা ভাী এগুকর 
ওদযদঙন। 
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ঘতুথমত: ওুযাঅদন ফরা দয়দঙ মম , াঅল্লা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয ূফমফতমী  যফতমী ওর মকানা ক্ষভা 
ওদযদঙন। (ূযা পাত ১-২ াঅয়াত) াঅদযা ফরা দয়দঙ মম, ম নফী 
াঅকন াঅনায  ভুকভন নাযী-ুরুলদদয চনয ক্ষভা প্রাথমনা ওরুন। 
(ূযা ভুকভন ৫৫ াঅয়াত  ূযা ভুাম্মাদ ১৯ াঅয়াত)। এঙাো 
কফকবন্ন াদীদ ফকণমত দয়দঙ মম , ভুাম্মাদ () াঅল্লায ওাদঙ 
কনদচয াদয চনয ক্ষভা ঘাাআদতন। এ মথদও তাযা ফরদত ঘান মম 
কতকন াী কঙদরন (নাাউমূ কফল্লা)।  

‗ক্ষভা‘ াথম াদ করপ্ত য়ায দয ক্ষভা ওযাাআ শুধু নয়। 
ওাাঈদও া মথদও যক্ষা ওযাদও ক্ষভা ওযা ফরা য়। ওুযাঅন-
াদী মথদও প্রভাকণত মম ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ 
ওঔদনা মওাদনা াদ করপ্ত ন কন। কফদযাধীযা প্রভাণ ওযদত 
াযদফন না মম , কতকন াভুও ভদয় াভুও ওভম ওদযদঙন মা তাাঁয 
চনয া ফদর কণয। এদত প্রভাকণত য় মম , ‗মতাভায ূফমফতমী  
যফতমী া ক্ষভা ওযা দয়দঙ ‘ াথম মতাভাদও ূদফম  দয 
াদয ওরদঙ্ক কনকতত য়া মথদও যক্ষা ওদযদঙন।  

ঞ্চভত: মদা―াঅয শুরুদত ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয নাভ াঈদল্লঔ ওযদর মদা ―াঅ ওফুর য়ায কনিয়তা 
ফাদে। এচনযাআ ভান াঅল্লা তাাঁদও াঈম্মাদতয চনয ক্ষভা ঘায়ায 
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াঅদক তায কনদচয নাভ াঈদল্লঔ ওযদত ককঔদয়দঙন। মমন াঈম্মাদতয 
ওদরাআ ক্ষভা রাব ওযদত াদযন। 

লিত: াঅল্লায কপ্রয় ভানুদলযা াধাযণ ত্রুকিকফঘুযকতদও া 
ফদর কণয ওদযন। াঅল্লায কমওয মথদও কফযত থাওা , ভদনয ভদধয 
াভানযতভ ভানফীয় কঘন্তায াঈদদ্রও, ওাদযা াঈয াভানয যাক ওযা , 
দুকি তফধ কফলদয়য ভদধয াঈত্তভকিদও ফাদ কদদয় ানুত্তভ তফধ কফলয় 
গ্রণ ওযা াআতযাকদ কফলয়দও তাযা া ফদর কণয ওদয ক্ষভা 
প্রাথমনায় ফযস্ত ন। প্রওৃতদক্ষ এগুকর মওাদনা াাআ নয়। ভুাম্মাদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ এ মমাদয়য ক্ষভা প্রাথমনা ওযদতন 
এফাং াঈম্মাতদও এবাদফ ক্ষভা প্রাথমনা কক্ষা কদদয়দঙন। ওাযণ ক্ষভা 
প্রাথমনা ভান াঅল্লায ানযতভ কমওয। ভুকভন মঔন াভানযতভ 
াভদনাদমাককতায চনয াঅল্লায ওাদঙ কফনয়ী দয় ক্ষভা প্রাথমনা 
ওদযন তঔন তাাঁয হৃদয় াঅল্লায যভত , ফযওত  প্রাকন্তদত 
কযূণম য় এফাং কফত্র মথদও কফত্রতয য়। এদও প্রওৃত াদয 
স্বীওাদযাকি ফদর দাকফ ওযদর াইা ভাীদও কদ্ব্তীয়ফায াঅফায 
ভাাী ফরদত দফ: 

(ও) এও ফযকি াইা ভাীদও ৎ গুরু ফা বার কক্ষও (Good 

Master) ফদর দম্বাধন ওদয। কতকন ফদরন: ‗Why callest thou 

me good? there is none good but one, that is, God‘ 
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াথমাৎ: াঅভাদও ৎ মওন ফকরদতঙ? এও চন ফযকতদযদও ৎ াঅয 
মও নাাআ, কতকন াইশ্বয। (ভাওম ১০/১৭-১৮  রূও ১৮/১৮-১৯)। এ 
ওথাদও াঅক্ষকযও গ্রণ ওদয কও াঅভযা ফরফ মম , ভাী াৎ 
কঙদরন? 

(ঔ) াআয়াাআয়া (াঅ) াদভাঘদনয চনয তাফায ফাপ্তাাআচ ওদযন। 
মীশু তাাঁয ওাদঙ ফাপ্তাাআচ ন। (ভাওম ১/৪-৯, রূও ৩/৩) এদত কও 
মীশু াী কঙদরন প্রভাণ য়? 

(ক) াইা ভাী মফক মফক প্রাথমনা ওযদতন (ভকথ ৪/২ , ভাওম 
১/৩৫, রূও ৫/১৬ , ৬/১২)। তাাঁয মঔাদনা প্রাথমনা: ‗াঅয 
াঅভাদদয াযাধ ওর ক্ষভা ওয , মমভন াঅভযা াঅন াঅন 
াযাধীকদকদও ক্ষভা ওকযয়াকঙ ( forgive us our debts, as we 

forgive our debtors)(ভকথ ৬/১২-১৩)। এ মথদও কও াঅভযা 
প্রভাণ ওযফ মম , কতকন াদনও া ওযদতন ফদর মফক মফক 
প্রাথমনা ওযদতন?  

(খ) াআকিদরয বাদলয মীশু ফদরন: ‗াইশ্বয াঅভায, াইশ্বয াঅভায, 
তুকভ মওন াঅভায় কযতযাক ওকযয়াঙ ? (My God, my God, 

why hast thou forsaken me?)‘ (ভকথ ২৭/৪৬)। এদত কও 
প্রভাণ য় মম, কতকন াঅল্লা কযতযি ভাাী কঙদরন? 
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৭০ ফায ক্ষভা ঘায়া প্রঙ্গ: ভুনাকপওদদয প্রদঙ্গ াঅল্লা ফদরন: 
‗াঅকন দদয চনয ক্ষভা প্রাথমনা ওরুন াথফা দদয চনয ক্ষভা 
প্রাথমনা না ওরুন এওাআ ওথা ; াঅকন ত্তয ফায দদয চনয ক্ষভা 
প্রাথমনা ওযদর াঅল্লাহ্ দদযদও ওঔনাআ ক্ষভা ওযদফন না। এিা এ 
চদনয মম , যা াঅল্লাহ্  তাাঁয যাূদরয াদথ ওুপযী ওদযদঙ। 
াঅল্লাহ্ াাঘাযী ম্প্রদায়দও থ প্রদমন ওদযন না। ‘ (ূযা ৯-
তাফা: ৮০) 

এ াঅয়াদত াঅল্লা ুস্পষ্ট ফদরদঙন মম , মাযা াঅল্লা  তাাঁয 
যাূদরয াঈয কফশ্বা াঅদনকন , ওুপুকয ওদযদঙ, তাদদয চনয মমন 
যাূরুল্লা ক্ষভা না ঘান। াইায়ী প্রঘাযওকণ ফিুওু না ফদর শুধু 
ফদরন: ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  ৭০ ফায ক্ষভা 
ঘাাআদর াঅল্লা ক্ষভা ওযদফন না। াঅকন তাাঁদও কনদেয কফলয়গুকর 
ফরুন: 

(ও) এ াঅয়াত মথদও চানা মায় , ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ মফাইভানদদয চনয মদা ―াঅ ওযদফন না। তদফ াইভানদায 
াীদদয চনয মদা―াঅ ওযদফন এফাং ম মদা ―াঅ তাাঁদদয ভুকি কদদফ 
(৪-কনা: ৬৪; ৯-তাফা: ৯৯, ১০৩) কওন্তু াআকির মথদও চানা মায় 
মম, মীশু তাাঁয াইভানদায  ওাযাভতধাযী াদকয  প্রঘাযওদদয 
চনয াপায়াত ওযদত াযদফন না। কতকন ফদরন: ‗মাযা াঅভাদও 
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―প্রবু প্রবু‖ ফদর তাযা প্রদতযদও মম মফদতী যাদচয ঢুওদত াযদফ 
তা নয়। কওন্তু াঅভায মফদতী কতায াআো মম ারন ওদয ম-াআ 
ঢুওদত াযদফ। মাআ কদন াদনদও াঅভাদও ফরদফ , ―প্রবু প্রবু , 
মতাভায নাদভ কও াঅভযা নফী কাদফ ওথা ফকর কন ? মতাভায নাদভ 
কও বূত ঙাোাআ কন? মতাভায নাদভ কও াদনও াদরৌকওও ওাচ ওকয 
কন? তঔন াঅকভ মাচাুকচাআ তাদদয ফরফ ―াঅকভ মতাভাদদয কঘকন 
না। দুদষ্টয দর! াঅভায ওাঙ মথদও মতাভযা দূয ।‖ (ভকথ ৭/১৫-
২৩) 

(ঔ) তাাঁয দু কদলযয ভা তাাঁয ওাদঙ দাকফ ওদযন মম , তায দুাআ 
মঙদর মমন তাাঁয যাদচয তাাঁয দুাদ ফায াকধওায ায়। কতকন 
াঈত্তদয ফদরন মম , তাাঁয াদ ফাদনায ক্ষভতা তাাঁয মনাআ ; ফযাং 
ওর ক্ষভতা াঅল্লায কতকন মাদও ফাদফন মাআ ফদফ: ‗মাাদদয 
চনয াঅভায কতা ওতৃমও স্থান প্রস্তুত ওযা াআয়াদঙ , তাাদদয কবন্ন 
াঅয ওাাদও াঅভায দকক্ষণ াদশ্বম  ফাভ াদশ্বম ফকদত কদদত 
াঅভায াকধওায নাাআ।‘ (ভকথ ২০/২০-২৩) এবাদফ প্রঘকরত াআকির 
যীপ প্রভাণ ওদয মম , ওাদযা চনয মওাদনা ুাকয , মদা―াঅ ফা 
াপা―াঅত ওযায াকধওায-াআ াইা ভাীদয মনাআ। 

(ক) াঅভযা কফশ্বা ওকয মম , ানযানয নফী-যাূরদদয ভত াইা 
(াঅ) াআস্রাদয়র ফাংদয াী াইভানদাযদদয চনয ুাকয ওযদফন ; 
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ুাকয ওফুর ওযা এওান্তাআ াঅল্লায াআো। তদফ াধু র 
প্রকতকিত ধদভম াইা ভাীদয ুাকয ক্ষভতা ঔুফাআ ীকভত! 
মওাদনা ফযকিয ঔাৎনা ফা ভুরভাকন দর ভাী াঅয তায মওাদনা 
াঈওাযাআ ওযদত াযদফন না! ফযাং তায চনয তঔন যীয়ত 
ুদযাুকয ভানা চরুযী দয় মাদফ। াঅয যীয়ত ারন াথমাআ 
া, াকবা  চাান্নাভ। পদর ঔাতনাওৃত ফযকিয চনয মীশুয 
প্রকত কফশ্বা াথমীন! াধু র ফদরন ( if ye be circumcised, 

Christ shall profit you nothing) মকদ মতাভাদদয ঔাৎনা  
ওযাদনা য় তদফ ঔৃস্ট মতাভাদদয মওাদনাাআ াঈওায ওযদফন না। ‘ 
(কারাতীয় ৫/২) 

ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ ফদরন: ওুযাঅদন মওাথা মনাআ মম , ভুাম্মাদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ াীদদয াপায়াত ওযদফন। ওী 
বয়ঙ্কয কভথযা! াঅল্লা ফদরন: ‗মঔন তাযা কনদচদদয প্রকত মুরুভ 
ওদয তঔন তাযা াঅনায ওাদঙ াঅদর  াঅল্লাহ্ য কনওি ক্ষভা 
প্রাথমনা ওযদর এফাং যাুর তাদদয চনয ক্ষভা ঘাাআদর তাযা 
াফযাআ াঅল্লাদও যভ ক্ষভাীর  যভ দয়ারুরূদ াদফ। ‘ 
(ূযা ৩-কনা: ৬৪) ওাদচাআ দুকনয়াদত মম মওাদনা াী মকদ 
ক্ষভাপ্রাথমনায মঘতনা- ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ -
এয াপাাঅাত প্রাথমনা ওদয এফাং কতকন াপা ―াঅত ওদযন তদফ 
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াঅল্লা তাদও ক্ষভা ওযদফন। াঅয াঅদঔযাদত তায ুাকযদয 
কফলয়কি ফহু াদী দ্ব্াযা প্রভাকণত5।   

                                                           
5 াথমাৎ দুকনয়াদত যাূদরয চীফদ্দায় াযাধ ওদয যাূদরয ওাদঙ াঅদর 
কতকন তাদদয চনয ুাকয ওযদতন, এিা ওুযাঅন দ্ব্াযা প্রভাকণত। াঅয 
াঅদঔযাদত কতকন মম ুাকয ওযদফন এ ফযাাযকি মওাদনা ভুকরভ াস্বীওায 
ওযদত াদয না। তদফ াঅদঔযাদত ওর ুাকযদয াকধওাযী দেন াঅল্লা 
তা―াঅরা। কতকন ুাকয ওযায চনয মায চনয  মাদও াআরাভ ওযদফন তঔন 
মওফর কতকনাআ ুাকয ওযদফন। [ম্পাদও]  
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১৮. কফশ্বনফী  কফশ্বধভম 

াইায়ী প্রঘাযওকণ ফদরন: াআকির াথম ুাংফাদ। াইা ভাী 
ভানফওুদরয চনয ুাংফাদ প্রঘায ওদযদঙন। াঅয ভুাম্মাদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ  শুধু াঅযফদদয বয় প্রদমনওাযী! 
কতকন ভক্কা  ামফতমী এরাওায চনয এফাং মাদদয 
কতৃুরুলকণদও তওম ওযা য় কন তাদদয তওম ওযদত 
মপ্রকযত। (নাাঈমূ কফল্লা!) কভথযাঘাযগুকর রক্ষয ওরুন: 

(১) নফীকদণয দাকয়ত্ব ুাংফাদ মদয়া  বয় প্রদমন। ওাদচাআ 
মওাঈ মকদ শুধু ুাংফাদ প্রঘায ওদযন তদফ কতকন নুফুয়াদতয 
াদধমও দাকয়ত্ব ারন ওদযদঙন। মম সু্কদর ঙাত্রদদযদও শুধুাআ া 
ওযায ুাংফাদ মানাদনা য় , মপর ওযায বয় প্রদমন ওযা না 
য় ম সু্কদর মওাঈ ন্তান বকতম ওযদফন না। মম মদ ফা ভাদচ 
াঅাআদনয াদনয বয় না মদকঔদয় ফাাআদও শুধু ফমপ্রওায াকস্ত 
থদও কযত্রাদনয ুাংফাদ মানাদনা য় ম মদদ মওাদনা ভানুল 
ফা ওযদত াদযন না। 

(২) বয়প্রদমন ুাংফাদ। এচনয াআকিদর ভাী বয় 
প্রদমন ওদযদঙন। মওাদনা ধনী ফযকি চান্নাদত ঢুওদফ না , 
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যনাযীয কদদও তাওাদর ঘকু্ষ তুরদত দফ াআতযাকদ ফদরদঙন। 
তদফ তাাঁয ুাংফাদ  বয় প্রদমন ফাআ াআস্রাদয়রীয়দদয চনয। 

(৩) াঅল্লা ফদরদঙন: ‗াঅকভ এ ওরযাণভয় কওতাফ নাকমর 
ওদযকঙ মা তায াঅদকয ফ কওতাদফয ভথমও এফাং মা দ্ব্াযা 
াঅকন ভক্কা  তায ঘাযাদয ভানুলদদযদও তওম ওদযন। ‘ (৬-
াঅন―াঅভ ৯২। ৪২-ূযা: ৭)। াঅল্লা াঅদযা ফদরন: ‗মমন াঅকন 
তওম ওদযন মফ ম্প্রদায়দও মাদদয ওাদঙ াঅনায াঅদক 
মওান তওমওাযী াঅদকন ‘ (২৮-ওাা: ৪৬ ; ৩২-াচদা: ৩। 
৩৬-াআয়াীন: ৬)। াইায়ী প্রঘাযওকণ ফদরন , এদত প্রভাকণত য় 
মম, ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ কফশ্বনফী কঙদরন না। 
াথঘ শুধু এ ওথাগুকরাআ প্রভাণ ওদয মম , কতকন াাম্প্রদাকয়ও 
কফশ্বনফী কঙদরন।  

(৪) াঅভযা মদদঔকঙ মম , ভাী ফদরদঙন: কতকন াআযাদয়র 
ফাংদয ন্তানকণ ঙাো ওাদযা চনযাআ মপ্রকযত ন কন, ানযানয ফাংদয 
 চাকতয ভানুদলযা ূওয  ওুওুয ; ওাদচাআ তাদদযদও তাাঁয দীন 
প্রদান ওযা মাদফ না ; মদা―াঅ ওযা মাদফ না। ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআক য়াাল্লাভ প্রথভ এ াম্প্রদাকয়ওতায াআকত িানদরন। 
ম্প্রদায় ফা ফাংদয ওাযদণ ওাাঈদও ূওয-ওুওুয ফরা মতা দূদযয 
ওথা াঅল্লা এওথা ফদরন কন মম , তুকভ ―াইভাাইর ফাং ‖ ফা 
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―াঅযফ‖ ঙাো ওাাঈদও দীক্ষা কদদফ না। ফযাং ফরদরন , মওাদনারূ 
মকাত্র, ফাং ফা ম্প্রদায় কফদফঘনা না ওদয মাযাাআ ‗তওমওাযী‘ ফা 
তয নফীয কেও দীন মথদও ফকঞ্চত ওরদওাআ চান্নাদতয থ 
মদঔাদফ। ভক্কা  তৎামফতমী াঞ্চদরয ওর ধদভময, ফদণময, ফাংদয 
 মকাদত্রয ভানুলদও চান্নাদতয দথয দায়াত কদদফ।‖  

(৫) ভক্কা  তৎামফতমী এরাওা মথদও কফশ্বধভম শুরু ওযায 
ওাযণ কফদশ্বয এওভাত্র এ াঞ্চদরাআ ওর ধভম, যি  ফদণময ভানুল 
ফা ওযদতন। তৎওারীন ভদয় ঘীন, বাযত, াঅকিওা, াআাঈদযা  
ানযানয মদদ ভূরত এওাআ ফাং ফা ফদণময ভানুল ফা ওযত। 
মওাদনা ফমচনীন দায়াত এ ওর মদদ শুরু ওযদর তা 
াম্প্রদাকয়ও ফা াঅঞ্চকরও য়ায বয় কঙর। ােও ভানকঘদত্র দৃকষ্ট 
কদদর মদঔদফন মম , ভক্কা ৃকথফীয মওন্দ্র। এওভাত্র এঔান মথদওাআ 
ৃকথফীয স্থরবাদকয ওর াাং প্রায় ভান। াঈযন্তু ম ভদয়াআ 
ভক্কা  তৎাশ্বমফতমী ককযয়া, াআয়াভান, াযয, মযাভ, কভয াআতযাকদ 
মদদ ওর ফাংদয, ফদণময  ধদভময ভানুল ফফা ওযত। এচনয 
াআরাভদও কতযওায কফশ্বচনীন ওযায  চনয াঅল্লা এ কফশ্বচনীন 
দায়াতদও ভক্কা মথদও শুরু ওদযন।  

(৬) এ কফশ্বচনীনতা ফাযাংফায কনকিত ওযা দয়দঙ ওুযাঅদন। 
াঅল্লা ফদরন: ‗াঅকভ মতা াঅনাদও ভগ্র ভানফচাকতয চনয 
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ুাংফাদ প্রদানওাযী  বয়প্রদমনওাযী কাদফ মপ্রযণ ওদযকঙ ‘ 
(৩৪-াফা: ২৮) ; ‗ফর: ম ভানফচাকত , কনিয় াঅকভ মতাভাদদয 
ওদরয প্রকত াঅল্লায ক্ষ মথদও মপ্রকযত যাূর ‘ (৭-াঅ‖যাপ: 
১৫৮); ‗কতকনাআ ভকভাভয় কমকন তাাঁয ফান্দায াঈদয পুযওান নাকমর 
ওদযদঙন, মমন কতকন ভস্ত ৃকষ্ট চকদতয চনয বয় প্রদমনওাযী 
ন‘ (২৫- পুযওান: ১) ; ‗কনিয় াঅকভ াঅনাদও ভস্ত ৃকষ্ট 
চকদতয চনয যভত-স্বরূ মপ্রযণ ওদযকঙ।‘ (২১-াঅকম্বয়া: ১০৭)। 
কওতাফুর মভাওাদ্দদ ভানফচাকতদও দুবাদক বাক ওযা দয়কঙর: (১) 
াআযাদয়র ফাং এফাং (২) ানযানয ফাং ফা ―যচাকত‖   াঈম্মী। 
কফবকিয মদয়ার মম বাঙ্গা দরা তা ফুছাদত ভাদছ ভাদছ দু াাংদয 
চনযাআ মম াআরাভী কফধান এও াঅল্লা তা স্পষ্ট ওদযদঙন। এওস্থাদন 
াঅল্লা ফদরন: ‗মাদদযদও কওতাফ মদয়া দয়দঙ তাদদযদও  
―াঈম্মী‖কণদও ফরুন, ―মতাভযা কও াঅত্মভমণ ওদযঙ?‖...‘ (৩-াঅর-
াআভযান ২০)। 

(৭) দফমাকয এওভাত্র ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-
এয ভদধযাআ ওর ভানুদলয চীফন্ত াঅদম কফদযভান এফাং তাাঁয াঅদম 
াংযকক্ষত। ফযকিকত , দাম্পতয, াকযফাকযও, াভাকচও, যােীয়, 
ফাকণকচযও ওর প্রওাদযয ভযায়  াফস্থায় কফদশ্বয মম মওাদনা 
ভানুল ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয চীফদন 
প্রাদয়াককও াঅদম মদঔদত ান। কওন্তু াইা ভাীদয াঅদম 
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াংযকক্ষত য় কন। তাাঁয াধাযণ কওঙু কক্ষা কফদযভান ; কওন্তু 
প্রাদয়াককও মওাদনা াঅদম াংযকক্ষত নয়। ঔৃস্টান প্রঘাযওকণ তাদও 
তযাদকয াঅদম ফদর প্রঘায ওদযন। তাাঁযা দাকফ ওদযন মম , কতকন 
ভানফতায ভুকিয চনয চীফন কদদয়দঙন। কওন্তু াআকির যীদপ তায 
চীফনদাদনয মম কফফযণ মরঔা দয়দঙ তাদও মওাদনাবাদফাআ ―াঅদম 
াঅত্মতযাক‖ ফদর কফদফঘনা ওযা মায় না। চীফন দাদনয বদয় াাঈভাাঈ 
ওদয ভাথা েুদও িন্দন , ভৃতুযয ূদফম ভদফত ভানুলদদযদও ভুকিয 
থ এফাং াদরৌকওও কঘহ্ন না মদকঔদয় নীযফ থাওা , িুদয াঈয 
কঘৎওায ওদয াঅল্লাদও মদালাদযা ওযা াআতযাকদ ওভম মকদ মওাদনা 
ভানুল ওদযন তদফ াঅভযা তাদও াঅদম াঅত্মতযাকী ফরদত াকয না।  

ানুরূবাদফ াকফফাকত চীফন মান ওযা , কফফাদও 
কনরুৎাকত ওযা , কতাভাতা-স্ত্রীুত্র কযতযাক ওযদত াঈৎা 
মদয়া, ওথাফাতমায় কাকরকারাচ ওযা , াকবা মদয়া , কনদচয 
ভা-মও ―দ ভকরা‖ ফরা, ভাদও ―মও াঅভায ভা?‖ ফরা, তাাঁয াদথ 
াক্ষাৎ ওযদত াস্বীওায ওযা , মফযা ভকরাদদযদও ঘুভু ঔায়ায 
ুদমাক মদয়া াআতযাকদদও মওাদনাবাদফাআ াঅদম ফদর কফদফঘনা ওযা 
মায় না। ানয মওাদনা ভানুল মকদ এরূ ওদযন তদফ মওাঈ তাদও 
াঅদমস্থানীয় ফদর কফদফঘনা ওযদফন না। 



 

204 

(৮) াঅভযা ভুকরভযা কফশ্বা ওকয , াইা (াঅ) এওর ওভম 
ওদযন কন। তদফ প্রঘকরত াআকিদর এযওভাআ যদয়দঙ। এচনয াঅভযা 
কফশ্বা ওকয, তাাঁয াঅদম াংযকক্ষত য় কন। কতকন কফশ্বনফী কঙদরন 
না, শুধু াআস্রাদয়র ফাংদয ভানুলদদযদও দতযয কদা কদদত াঅকভন 
ওদযকঙদরন। তাাঁয ানুাযীযা তাাঁয াঅদম াংযক্ষণ ওযদত ফযথম 
য়। কফদশ্বয ওর ভানুলাআ ―তওমওাযী‖য ফা তযনফীয তয াঅদম 
মথদও ফকঞ্চত দয় মায়। এচনয াঅল্লা ওদরয চনয ভুাম্মাদ 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-মও মপ্রযণ ওদযন। 
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১৯. াইা ভাীদয ুনযাকভন 

ভুকরভকণ কফশ্বা ওদযন মম , কওয়াভদতয ূদফম াইা ভাী 
ুনযায় াঅকভন ওযদফন। াইায়ী প্রঘাযওকণ এ কফশ্বাদয ুদমাক 
কনদয় তাদদয ধভমান্তয ওযায চনয ফদরন: কতকন মমদতু াঅদফন , 
ওাদচাআ তায প্রকত কফশ্বা এদন প্রস্তুত য়াাআ বার! 

ুকপ্রয় ােও , াঅকন ঔৃস্টান প্রঘাযওদও ফরুন , কতকন মতা 
াঅদফন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয াঈম্মাত 
য়ায মৌবাকয রাব ওযদত এফাং তাাঁয কফরুদদ্ধ মতাভাদদয 
কভথযাঘাযগুকর ফাকতর ওযদত। ওাদচাআ মতাভাদদয াঈকঘৎ তাাঁয কফরুদদ্ধ 
কভথযাঘায মথদও তাফা ওদয ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয াঈম্মাত য়া। কতকন য়ত ফরদফন: এ ওথা মওাথায় 
াঅদঙ? াঅকন ফরুন , মমঔাদন তায ুনযাকভদনয ওথা াঅদঙ 
মঔাদনাআ এওথা াঅদঙ।  

াঅকন াইায়ী প্রঘাযওদও কচজ্ঞাা ওরুন: াঅকন মওান্ 
ুনযাকভদন কফশ্বা ওদযন? াদীদ াঈদল্লকঔত না াআকিদর াঈদল্লকঔত 
ুনযাকভদন? মকদ াদীদ ফকণমত ুনযাকভদন কফশ্বা ওদযন তদফ 
াঈদযয কফলয়গুকর কফশ্বা ওযদত দফ। াঅয মকদ াআকিদর াঈদল্লকঔত 
ুনযাকভদন কফশ্বা ওদযন তদফ াঅনাদও স্বীওায ওযদত দফ মম , 
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াঅনায কফশ্বা কভথযা। ওাযণ াআকিদর ফাযাংফায ফরা দয়দঙ মম , 
মীশুয মুদকয ভানুলদদয এফাং তায মওাদনা মওাদনা কদলযয ভৃতুযয 
াঅদকাআ কতকন ুনযাকভন ওযদফন। (ভকথ ১০/২৩, ১৬/২৭-২৮; ১ 
কথলরনীওীয় ৪/১৫-১৭: ১ ওকযন্থীয় ১৫/৫১-৫২: প্রওাকত ফাওয 
২২/১০-১১)। াঅয এ বকফলযদ্ব্াণী কনকিতরূদ কভথযা প্রভাকণত 
দয়দঙ। 

াঅল্লা ফদরন: ‗তাযা তাদও তযা ওদযকন , িুকফদ্ধ ওদযকন; 
কওন্তু তাদদয এরূ কফভ্রভ দয়কঙর। .... এিা কনকিত মম , তাযা 
তাাঁদও তযা ওদযকন, ফযাং াঅল্লাহ্ তাদও তাাঁয কনওি তুদর কনদয়দঙন 
এফাং াঅল্লাহ্ যািভারী , প্রজ্ঞাভয়। কওতাফীদদয ভদধয প্রদতযদও 
তাাঁয ভৃতুযয ূদফম তাাঁয াঈয াইভান াঅনদফ এফাং কওয়াভদতয কদন 
কতকন তাদদয কফরুদদ্ধ াক্ষয মদদফন। ‘ (৩-কনা: ১৫৯)। তাদর 
প্রদতযও মওতাফী: াআয়াূদী-ঔৃস্টানাআ তায ভৃতুযয ূদফম াইা ভাীদয 
িকফদ্ধ দয় াকবপ্ত য়ায ভ্রান্ত কফশ্বাদয কফভ্রাকন্ত চানদত 
াযদফ। াঅয এচনযাআ াইা ভাী াঅফায াঅদফন।  
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২০. এওকি াঅদফদন 

াইায়ী প্রঘাযওকদণয কভথযাঘায াফযাআ কনন্দনীয়। কওন্তু ধভম 
প্রঘাদয তাাঁদদয কনযর প্রদঘষ্টায প্রাংা ওযদত দফ। াঅভযা কও 
ওুযাঅন-াদীদয কনদদম ভত দায়াদতয দাকয়ত্ব ারন ওযকঙ ? 
াঅল্লায দীন চ , কওন্তু না মচদন াঅভযা তাদও ওকেন ওদয 
মপদরকঙ। পদর াধাযণ ভানুল াআরাভ মথদও কফভুঔ দেন , 
তাাঁদদয াইভান দুফমর দে এফাং দচাআ তাাঁযা ভুযতাদ দয় 
মাদেন। প্রদতযও দীনদায ােদওয প্রকত াঅদফদন , াঅড্ডায়  
ঘাদয়য মদাওাদন মদীয়  াঅন্তচমাকতও যাচনীকতয চাফয না 
মওদি প্রকতকদন ফা ান্তত প্রকত প্তাদ াদি , ফাচাদয, ঘাদয়য 
মদাওাদন, মঔরায ভাদে ধভমকফভুঔ ভুকরভদদয াদথ ২০/২৫ কভকনি 
ফদ দীদনয ওথা ফরুন। মতিুওু চাদনন ততিুওুাআ ফরুন। তাদর 
াঅল্লা াঅনায ভদধয াইভান , ভব্বত  জ্ঞান ফাকেদয় কদদফন। 
াঅল্লায দীন মম ওর ভানুদলয চনযাআ চ তা প্রঘায ওরুন। 

 ওুযাঅন-াদী মথদও াঅভযা চাকন , ভানুদলয চনয ফদঘদয় 
চ ওভম াঅল্লায কপ্রয় য়া। ওাযণ:  

(১) ওর ওাদচ পরতায চনয মমাকযতায প্রদয়াচন। াঅল্লায 
রী দত মওাদনা মমাকযতা রাদক না। কতকন মাদও মতিুওু 
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কদদয়দঙন মিুওুয কবতদয তাাঁদও ডাওদরাআ কতকন ন্তুষ্ট ন। ওাযী 
াদদফয ুন্দয কতরায়াদত কতকন মমভন ঔুক , এওচন ভুঔম ফা 
মফাফা ভানুদলয াস্পষ্ট মদা ―াঅ-কতরায়াদত কতকন মতভকন ঔুক 
ন।  

(২) ভানুলদও ঔুক ওযা ওকেন , ভান াঅল্লাদও ঔুক ওযা 
ঔুফাআ চ ; ফান্দা তাাঁয কদদও মাঁদি এদকাদর কতকন তায কদদও 
মদৌদে াঅদন।  

(৩) দুকনয়ায ভানুলদও ঔুক যাঔা ওকেন , কওন্তু ভান াঅল্লাদও 
ন্তুষ্ট যাঔা ঔুফাআ চ। কতকন ত া  াফাধযতায দয 
ফান্দায তাফায চনয াদক্ষা ওদযন। াযাদনা াঈদিয ভাকরও াঈি 
কপদয মদয় মত ঔুক ন ভান াঅল্লা াী ফান্দায তাফায় 
তায মঘদয় মফক ঔুক ন।  

(৪) ভানুল ভদনয ওথা চাদন না , তাাআ কপ্রয়তভ ভানুল দন্দ 
ওদযন। কওন্তু ভান াঅল্লা ভদনয ওথা চাদনন , ওাদচাআ ফান্দা 
াধযভত মতিুওু াঅভর ওদয তাদতাআ াঅল্লা ঔুক ন।  

 াঅল্লায রী দত শুধু াইভান  তাওয়া চরুযী (ূযা ১০- 
াআাঈনু: ৬২ াঅয়াত)। াথমাৎ এওভাত্র ভান াঅল্লায াআফাদত 
ওযফ এফাং এওভাত্র ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ -
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এয তযীওাদতাআ তা ওযফ। াঅভাদদয াঈকঘত একফশ্বাদও 
ান্তদযয কবীদয াকফঘরবাদফ মকাঁদথ কনদয় াধযভত াঅল্লায 
হুওুভ ভানায মঘষ্টা ওযা এফাং বুর-ভ্রাকন্ত  াদয চনয ফমদা 
এওান্ত মকাদন াঅল্লায ওাদঙ কনদচয বালায় াঅন্তকযওবাদফ 
ক্ষভা ঘায়া। 

 নাভাম াঅল্লায কপ্রয়তভ এফাং ভানুদলয চনয চতভ াআফাদত। 
াদধযয ভদধয মু ফা তায়ামু্মভ ওদয , দাাঁকেদয় ফা ফদ , ূযা-
মদা―াঅ না চানদর দাাঁকেদয় , ফদ  রুওু-াচদায় ওদয়ওফায 
―াঅল্লাহু াঅওফায ‖ ফরদর ভুকভদনয ারাত াঅদায় দফ এফাং 
ারাদতয ভদধয  দয মদা ―াঅ ওযদর াঅল্লা তা ওফুর 
ওযদফন।  

 ারাত াঅদায়  াধযভত াঅল্লায হুওুভ ারদনয াাাক 
ফমদা কতাভাতায মঔদভত , ভানুলদও াাময ওযা এফাং ফমদা 
াঅল্লায তাফী-তারীর  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ-এয চনয দরুদ-ারাভ াে ওদয ভানুল দচাআ 
াঅল্লায রী য়ায ভমমাদা রাব ওযদত াদযন। 

 দায়াদতয াাাক ওরদও ফরুন , াঅচওার কওঙু ভানুল 
াঅভাদদয নফীয কফরুদদ্ধ ওথা ফরদঙ। কতকন াপা―াঅত ওযদফন 
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না, কতকন মকানাকাদযয নাচাদতয চনয নন ... াআতযাকদ ওথা 
তাযা ফরদঙ। াঅনাযা মওাঈ তাদদয এ ওথা শুদন মওাঈ নীযফ 
থাওদর বয়ঙ্কয াী দফন এফাং াইভান নষ্ট দত াদয। 
এচনয তাদও াঅদফ  বদ্রতায াদথ দীদনয দায়াত কদদফন 
এফাং াঅদরভদদয ওাদঙ কনদয় মাদফন।  

 মওাদনা ভুকরভ বাাআ ফা মফান মকদ ভুযতাদ ফা ‗াইায়ী‘ দয় 
মায় তাদর তাদও বারদফদ াত-া ধদয াআরাদভয দায়াত 
কদন। তাদও ফরুন , তুকভ মওন াআরাভ তযাক ওযঙ তা 
াঅভাদদযদও ফর। তুকভ মওন যাভাতুকল্লর াঅরাভীনদও মঙদে 
াকযকঘত প্রতাযওদদয ওাদঙ মাে ? তুকভ াঅভাদদয বাাআ। 
াঅভযা াঅকরভদদয াংফাদ কদকে, াঅভাদদযদও ফুকছদয় যাকচত 
ওদয ধভমতযাক ওয। ফাাআ কভদর াকফযত তাদও দায়াত কদদত 
থাওুন। মতক্ষণ না মওাদনা ধভমতযাকী ভুযতাদ তাফা ওদয 
কপদয াঅদন ততক্ষণ তায াদথ ওর প্রওায াভাকচও  
াকযফাকযও ম্পওম কঙন্ন যাঔুন। তাদদয াদথ মওাদনা যওভ 
ম্পওম যাঔদর তাদদয াদ াী দত দফ।  

 াইায়ী প্রঘাযওদদয ঘযাদরি ওরুন। াঅভযা মওানা ভাযাভাকয-
ানাাকন ঘাাআ না। াঅভযা তাদদয াদথ াঅন্তকযও কযদফদ 
ওর প্রওায কফতওম ফা াঅদরাঘনা ওযদত প্রস্তুত। তাাঁদদযদও 
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কভথযাঘায কযতযাক ওদয াআরাভ গ্রদণয দায়াত প্রদান 
ওরুন।   

 ভুকরভদদয াবযন্তযীণ মওান্দর ঔৃস্টান প্রঘাযওদদয চনয 
ধভমান্তওযণদও াতযন্ত চ ওদযদঙ। ভুকরভকণ মঙািঔাি 
ভতদবদ কনদয় এভন বয়ঙ্কয দরাদকর  ত্রুতায় করপ্ত মম , 
মঘাদঔয াভদন ভুকরভ বাাআদফানকণ ভুযতাদ দয় মাদেন কওন্তু 
মওাঈ গুরুত্ব কদদেন না। াদনও ভয় াফস্থা এরূ মম , 
ভুকরভ ঔৃস্টান য় মাও , তদফ াঅভায ভত ফা াঅভায দদরয 
মওাদনা ক্ষকত না দরাআ দরা! ভুকরভ ঔৃস্টান দর ওষ্ট রাদক 
না, কওন্তু ানয মওাদনা ভুকরভ দর ফা ভদতয ানুযণ ওযদর 
ওষ্ট রাদক!! কনদচয দদরয মওাঈ ানয দদর ঘদর মকদর ওষ্ট 
রাদক। কওন্তু ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয 
াঈম্মাত ভুযতাদ দয় ানয ধদভম ঘদর মকদর এফাং তাাঁয কফরুদদ্ধ 
ওথা ফরদত শুরু ওযদর ওষ্ট রাকদঙ না! একি কও াইভাদনয 
দুফমরতায রক্ষণ নয় ? কওয়াভদতয কদন ভান াঅল্লা  তাাঁয 
ভান নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআক য়াাল্লাভ-এয ওাদঙ কওবাদফ 
ভুঔ মদঔাফ ? কও চফাফ মদফ ? এওিু কও বাফদত দফ না ? 
ভতদবদ  দরাদকর মতা থাওদফাআ। তদফ াইভান যক্ষায মক্ষদত্র 
াঅভাদদয ওরদওাআ দঘতন  এওকত্রত দত দফ।  
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 মওাদনা ভুকরভ াইায়ী দয়দঙন , াথফা াআকির যীপ কফতযণ 
ওযদঙন, ফদর মওাদনাবাদফ চানদত াযদর তাদও দায়াত 
কদন। ান্তত ভাদচয াঅকরভ  াআভাভকণদও তা চানান। 
ভান াঅল্লা াআরাদভয এ ভফফদতয চনয াঅনাদও 
ুযস্কায কদদফন। 

ভান াঅল্লায ভান যাূর ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআক 
য়াাল্লাভ, তাাঁয কযফায-কযচন , াাফী  ানুাযীদদয াঈয 
ারাত  ারাভ। প্রথদভ  মদল ফমদা  ফমত্র ওর প্রাংা 
াঅল্লাযাআ কনকভত্ত। 

 


