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নবী চাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি অছাল্লাম নূৰৰ সৃহি নন? 

 
প্ৰশ্ন: মই দখুন মক াপ  পম়িৱ াোঁ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
অ াল্লাম আল্লাহৰ প্ৰথম সৃমি, আল্লাহ  াআলা ছ ওোঁক স্বীয় 
নূৰৰ পৰা সমৃি কমৰৱ , আৰু ছ ওোঁৰ কাৰৱে আন আন 
মখলুক (সৃমি সমূহ) সৃমি কৰা হহৱ । এই মবষৱয় ছমাৰ 
জ্ঞান মনমি  নহয়, এৱ ৱক ছমাক স্পি মবৱেষন মদয়ক। 
 
উত্তৰ: আলহামদমুলল্লাহ, 
এই ধৰেৰ এটা প্ৰশ্ন ছ ৌমদ আৰবৰ স্থায়ী ফৱ াো কমমটী 
‘লাজনাৱয় দাৱয়মা’ৰ ওচৰ  কৰা হহম ল, আমম ইয়া  
প্ৰশ্নসহ ছসয়া উৱল্লখ কমৰম: “প্ৰশ্ন: বহু মানুহৰ মবশ্বাস, 
সকৱলা বস্তু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ অ াল্লামৰ নূৰৰ 
পৰা সৃমি, আৰু ছ ওোঁৰ নূৰ আল্লাহৰ নূৰৰ পৰা সৃমি। 
মসহোঁৱ  এই মবষৱয় হামদ  বেণনা কৱৰ: “মই আল্লাহৰ নূৰ, 
আৰু প্ৰৱ েক বস্তু ছমাৰ নূৰৰ পৰা সৃমি হহৱ ”। মসহোঁৱ  
আৰু বেণনা কৱৰ: “আল্লাহ  া‘আলা সবণপ্ৰথম মুহাম্মদ 
চাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ অ াল্লামৰ নূৰ সৃমি কমৰৱ ”। এই 
ধৰেৰ হামদ ৰ ছকাৱনা মিমত্ত আৱ ৱন? মসহোঁ ৰ আৰু এটা 
হামদ  মনম্নৰূপ: 

 " أحد أي ميم بال أحمد أنا .رب أي عين بال عرب أنا" 
“মই আৰব আঈন বে ী  অথণাৎ মই رب (ৰব), মই 
আহমদ মীম বে ী  অথণাৎ মই أحد (আহাদ), (একক) 
সত্ত্বা বা আল্লাহ”। এই ধৰেৰ কথাৰ ছকাৱনা মিমত্ত আৱ ৱন?  
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উত্তৰ: আলহামদমুলল্লাহ, ৰা ুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 
অ াল্লামক আল্লাহৰ নূৰ যমদ এই অথণ  ছকাো হয় ছয, 
ছ ৱখ  আল্লাহৰ জাম  ও সত্ত্বাগ  নূৰ, ছ ৱনহৱল ছসইৱটা 
ছকাৰআন মবৱৰাধী, কাৰে ছকাৰআন  ছ ৱখ ক মানহু বুমল 
ছকাো হহৱ । আৰ ু যমদ ছ ৱখ ক এই অথণ  নৰূ বুমল 
ছকাো হয় ছয, ছ ৱখ ৰ ওচৰ  আল্লাহৰ  ৰফৰ পৰা নূৰ 
বা ওহী ছপ্ৰৰে হহৱ , মযৱটা মানুহৰ মহদায় ৰ ও ীলা, যাৰ 
দ্বাৰা আল্লাহ যাক ইচ্ছা  াৱক মহদায়  প্ৰদান কৱৰ, ছ ৱে 
এই অথণ সঠিক। ‘লাজনাৱয় দাৱয়মাহ’ৰ পৰা এই মবষৱয় এটা 
ফৱ াো প্ৰকামশ  হহৱ , ইয়া  ছসইৱটা হুবহু উৱল্লখ কমৰৱ াোঁ: 
[নবী চাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ অ াল্লাম নূৰ অথণ ছ ওোঁৰ মাজ  
থকা মৰ াল  ও মহদায় ৰ নূৰ, ময নূৰৰ দ্বাৰা আল্লাহ 
 াআলা স্বীয় বান্দা সকলৰ পৰা যাক ইচ্ছা মহদায়  প্ৰদান 
কৱৰ। এই নৰূ আল্লাহ প্ৰদত্ত। আল্লাহ  া'আলা হকৱ : 

  ِمن أَۡو  ۡحًياوَ  إَِّل  ٱّلَلُ  ُيَكلَِّمهُ  أَن لَِبَشر   َكانَ  ﴿َوَما
ِ 
 أَۡو  ِحَجاب   َوَرآي

لِكَ  ١٥ َحِكيم   َعلِي   إَِنُهۥ َيَشآُء   َما ِبإِۡذِنِهۦ َفُيوِحيَ  َرُسوّٗل  ُيۡرِسلَ 
 َوَكَذَٰ

ۡن  ُروٗحا إِلَۡيكَ  أَۡوَحۡيَنآ  بُ  َما َتۡدِري ُكنتَ  َما أَۡمِرَنا   مِّ نُ  َوَّل  ٱۡلِكَتَٰ  ٱۡۡلِيَمَٰ
ِكن هُ  َولََٰ  إِلَىَٰ  لََتۡهِديٓ  َوإَِنكَ  ِعَباِدَنا   ِمۡن  َنَشآءُ  َمن ِبِهۦ َنۡهِدي اُنوٗر  َجَعۡلَنَٰ
ط   ۡسَتِقيم   ِصَرَٰ طِ  ١٥ مُّ تِ  ِفي َما لَُهۥ ٱلَِذي ٱّلَلِ  ِصَرَٰ َوَٰ  ِفي َوَما ٱلَسَمَٰ
 ]  ١٥  ،١٥: الشورى[ ﴾ ١٥ ٱۡۡلُُمورُ  َتِصيرُ  ٱّلَلِ  إِلَى أََّلٓ  ٱۡۡلَۡرِض  

“ছকাৱনা মানুহৱৰই এই মযণাদা নাই ছয, আল্লাহ ছ ওোঁৰ লগ  
প্ৰ েক্ষিাৱে কথা কব, ওহীৰ দ্বাৰা, অথবা পদণ াৰ আৰোঁ  
নাইবা ছকাৱনা দ ূ ছপ্ৰৰেৰ বামহৱৰ।  াৰ মপ   আল্লাহৰ 
অনুমম  সাৱপৱক্ষ ছ ওোঁ ময ইচ্ছা ছসইৱটা ওহী ছপ্ৰৰে কৱৰ। 
ছ ওোঁ অম  মহান, প্ৰজ্ঞাময়। ছসইদৱৰ (উপৱৰাক্ত ম মনটা 
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পদ্ধম  ) আমম ছ ামাৰ ওচৰ  আমাৰ মনৱদণশৰ পৰা 
‘ৰহূ’ক ওহী ছযাৱগ ছপ্ৰৰে কমৰৱ াোঁ।  ুমম জনা নাম লা 
মক াব মক আৰু ঈমান মক? মকন্তু আমম ইয়াক নূৰ 
বনাইৱ া, যাৰ দ্বাৰা আমম আমাৰ বান্দাসকলৰ মাজ  যাক 
ইচ্ছা মহদায়  দান কৱৰাোঁ। আৰু মনিয়  ুমম সৰল পথৰ 
মনৱদণশনা মদয়া। ছসই আল্লাহৰ পথ, মযজন আকাশসমহূ আৰু 
পৃমথেী  ময আৱ   াৰ মামলক। সােধান! সকৱলা মবষয় 
আল্লাহৰ ওচৰ  উিম  যাব”।1 
এই নূৰ নবী চাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ অ াল্লামৰ সাধনা  লব্ধ 
নূৰ নহয়, ছযৱন বহুৱ া মজমন্দক ও ছবদইুন সকৱল ধাৰো 
কৱৰ। ছ ৱখ  ছ জ, মাাংস আৰু হাড় সমমি  মানুহ 
আম ল। মচৰাচমৰ  মনয়ম মপ া-মা াৰ দ্বাৰা ছ ৱখ ৰ সৃমি 
হহৱ , ছ ৱখ ৰ জন্মৰ আগ  ছকম য়াও ছ ৱখ ৰ সৃমি 
ছহাো নাই।  
আৰু মক ুমান মানুৱহ কয়: “আল্লাহ  া‘আলা সবণপ্ৰথম নবী 
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অ আল্লামৰ নৰূ সমৃি কমৰৱ ”। অথবা 
মসহোঁৱ  কয়: “আল্লাহ  া‘আলা স্বীয় মূখমণ্ডলৰ পৰা এক 
মুঠি নৰূ গ্রহে কমৰৱল, ছসই মুঠিই হহৱ  মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আলাইমহ অ াল্লাম।  াৰ মপ   আল্লাহ ছ ওোঁৰ ফাৱল 
দমৃিপা  কমৰৱল, ফল   া  বহু নূৰৰ ছজোম  মসচমৰ 
পৱৰ, যাৰ প্ৰৱ েক টুকুৰাৰ পৰা ছ ওোঁ এৱকাজনকক নবী সমৃি 
কমৰৱ । অথবা আল্লাহ  া‘আলা নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ 

                                                           
1  ুৰা আশ্ব-শুৰা: (৫১-৫৩) 



 

6 

অ াল্লামৰ নৰূৰ পৰা সকৱলা মখলুক সৃমি কমৰৱ ” ই োমদ 
কথা। এই হামদ  বা এই ধৰেৰ আন আন হামদ  নবী 
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অ াল্লামৰ পৰা প্ৰমামে  নহয়।] ইয়াৰ 
আগৰ ফৱ াোৰ পৰা স্পি হহৱ  ছয এই ধৰেৰ মবশ্বাস 
বাম ল। 
ইয়াৰ বামহৱৰ আৰু বেণনা কৰা হয় ছয, عين بال عرب أنا   
‘মই আৰব আইন বে ী ’, অথবা ছকাো হয় بال أحمد أنا 
  ميم
‘মই আহমদ মীম বে ী ’ ইয়াৰ ছকাৱনা মিমত্ত নাই। 
আল্লাহৰ ৰুবুমবয়া ৰ ছকাৱনা ম ফা  (গুে), অথবা 
আল্লাহৰ লগ  মবৱশষ ছকাৱনা ম ফা ৰ দ্বাৰা কাৱৰাবাক 
িূমষ  কৰা হবধ নহয়, এই ধৰেৰ ম ফা  একমাত্র 
আল্লাহৰ বাৱবই মবৱশষ, এৱ ৱক কাৱৰাবাক ‘ৰব’ বমুল ছকাো 
বা ‘একক সত্ত্বা’ বুমল ছকাো হবধ নহয়। ছকাৱনা ৰা ুল বা 
ছকাৱনা মখলুক (সৃমি)ক ৰব বা একক সত্ত্বা বুমল 
আখোময়  কৰা ছকম য়াও হবধ নহয়। চাল্লাল্লাহু আলা 
নামবময়েনা মুহাম্মদ ওোমলমহ, ওো াহমবমহ অ াল্লাম”।2 
ফৱ াো সমাপ্ত। 
 
এটা প্ৰশ্ন: চৰীয়ম  দমৃি  এই কথাৰ স ে া মকমান ছয, 
আল্লাহ  া‘আলা নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অ াল্লামক সৃমি 
কমৰৱ  কাৰৱেই আকাশ আৰু পৃমথেী সৃমি কমৰৱ ? ছকাো 

                                                           
2  াওক: ফত োো লোজনোতে দোতেমোহ: (১/৩১০) 
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হয়: “যমদ নবী নহৱলৱহৱ ন ছ ৱে আকাশসমূহ সমৃি কৰা 
নহৱলৱহৱ ন”। এই কথাৰ অথণ মক, হামদ ৱটা  হীহৱন বাৰু? 
মবষয়ৱটা আমাৰ বাৱব স্পি কৰক। 
উত্তৰ: আলহামদমুলল্লাহ, 
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অ াল্লামৰ বাৱব আকাশ আৰ ুপৃমথেী 
সৃমি কৰা ছহাো ছহাো নাই, বৰাং আকাশ আৰু পৃমথেী 
সৃমিৰ কাৰে আল্লাহ  া‘আলা  লৰ এই আয়া   বেণনা 
কমৰৱ : 

ت   َسۡبعَ  َخلَقَ  ٱلَِذي ﴿ٱّلَلُ  َوَٰ  ٱۡۡلَۡمرُ  َيَتَنَزلُ  ِمۡثلَُهَن   ٱۡۡلَۡرِض  َوِمنَ  َسَمَٰ
 ِبُكلِّ  أََحاطَ  َقدۡ  ٱّلَلَ  َوأَنَ  َقِدير   َشۡيء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  ٱّلَلَ  أَنَ  لَِتۡعلَُمٓوا   َبۡيَنُهنَ 
ا َشۡيء    ]  ٥٥:  الطالق[ ﴾٥٥ ِعۡلَمَۢ

“আল্লাহ ছসইজন, মযজৱন সা খন আকাশ আৰ ু অনুৰূপ 
পৃমথেী সৃমি কমৰৱ , ছসইৱবাৰৰ মাজ  ছ ওোঁৰ মনৱদণশ 
অে ীেণ হয় যাৱ  ছ ামাৱলাক জামনব পাৰা ছয, আল্লাহ 
সবণমবষৱয় ক্ষম াবান আৰ ুআল্লাহৰ জ্ঞাৱন সকৱলা বস্তুৱক 
আেমৰ আৱ ”।3 
প্ৰশ্ন  উৱল্লখ কৰা হামদ  নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অ াল্লামৰ 
ওপৰ  মম া অপবাদ,  াৰ ছকাৱনা মিমত্ত নাই। ছহ আল্লাহ 
আমাৰ নবী মুহাম্মদ, ছ ৱখ ৰ পমৰয়ালবগণ আৰ ুছ ৱখ ৰ 
সকৱলা সঙ্গী-সাৰথী সকলৰ ওপৰ  চালা  ও  ালাম 
অে ীেণ কৰা।  
 াওক: ফৱ াো লাজনাৱয় দাৱয়মাহ। 

                                                           
3  ুৰা আ - োলোক: (১২) 


