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ক োনট ো ধৰ্ম উত্তৰ্- হিন্দুধৰ্ম কন ইছলোৰ্ ধৰ্ম?

আৰু হ য়?
] অসমীয়া – Assamese – [ آسامي

ইছলোৰ্ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ

অনু বোদঃ ড. আৰফোন আলী
সম্পোদনোঃ ৰহফ ু ল ইছলোৰ্ হবন িোহববুৰ ৰিৰ্োন দৰঙী
ইছলোৰ্ী হবশ্বহবদযোলয় ৰ্দীনো কছৌহদ আৰব

1

القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب


مراجعة :رفيق االسالم بن حبيب الرمحن

2

بسم هللا الرحمن الرحيم
এজন হিন্দু ৰ্োনু টি সু হধটছঃ ক োনট ো ধৰ্ম উত্তৰ্- হিন্দুধৰ্ম কন ইছলোৰ্ ধৰ্ম?
আৰু হ য়?
প্ৰশ্নঃ
বোৰু, কৰ্োৰ নোৰ্ হবজয়, ৰ্ই ভোৰত ৰ্িো সোগৰত অৱহিত ৰ্হৰছোছৰ বোহসন্দো।
অনু গ্ৰি

হৰ কৰ্ো

জনোওঁ

ক োনট ো ধৰ্ম আ োইতক

উত্তৰ্- হিন্দুধৰ্ম কন

ইছলোৰ্ ধৰ্ম? আৰু হ য়? ৰ্ই এজন হিন্দু।
উত্তৰঃ
স টলো প্ৰসংশো এ ৰ্োত্ৰ আল্লোিৰ বোটব।
সতয ধৰ্ম ি’ল কসই ধৰ্ম হি ধৰ্মত এই

থোৰ প্ৰৰ্োণ আটছ কি তোৰ ওপৰত

সৃ হি তমো (সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন) সন্তুি, আৰু হিট ো

কতওঁ ৰ্োনৱ জোহতৰ বোটব

কজযোহত হিচোটপ অৱতীণম হৰটছ হিটয় কতওঁটলো ৰ পোহথমৱ জীৱনত সূ খ হ়িয়োই
আহনব আৰু পৰ োলত হনৰোপত্তো প্ৰদোন

হৰব। সতয ধৰ্মৰ দলীল প্ৰৰ্োণ অহত

স্পি ি’ব লোটগ িোটত ইয়োৰ হবষটয় ৰ্োনু িৰ ক োটনো সটন্দি নোথোট

বো ধৰ্মৰ

ক োটনো হবধোন িোটত প্ৰতযোহ্বোন হৰব কনোৱোটৰ। সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন আল্লোটি
জোটন কি হৰ্ছলীয়ো আৰু ঠগবোজ স টল কতওঁটলো ৰ হৰ্ছোৰ সৰ্থমনৰ বোটব
ক টন ধৰণৰ ঘূ নীয়ো প্ৰৰ্োণ উপিোপন
দূ ত আৰু ৰ্টনোনীত বযহিস ল

হৰব পোটৰ; কসই োৰটণ কতওঁ কতওঁৰ

সৰ্থমনৰ বোটব বহুটতো আটলৌহ

তো আৰু

সু স্পি হনদশমন হদয়োৰ হসদ্ধোন্ত ল’কল হিটবোটৰ ৰ্োনু িৰ সন্মূ খত এইজন ৰ্োনু িৰ
সতযতো প্ৰহতপন্ন

হৰহছল হিজটন কতওঁৰ প্ৰহতপোল ৰ পৰো প্ৰতযোটদশ (অহি)
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লোভ

হৰহছল িোটত ৰ্োনু িটবোটৰ কতওঁ

হবশ্বোস

টৰ আৰু কতওঁ

অনু সৰণ

টৰ।
এইদটৰ ইছলোৰ্ ধৰ্মৰ বোতমোবোি

নবী ৰ্ুিোম্মোদ (টতওঁৰ ওপৰত দৰূদ বহষমত

িওঁ ) কয় বহুটতো হবস্ময় ৰ ধৰণৰ হনদশমন লল আহিহছল, হিটবোৰৰ ওপৰত বহু
ডোঙৰ ডোঙৰ হ তোপ ৰচনো

ৰো লিটছ। হ ন্তু এই আ োইটবোৰতক

পহৱত্ৰ কবোৰআন, হিটয় আৰবীয়োন স ল
হনখূত ইয়োৰ দটৰ এহ হ তোপ ৰচনো

উত্তৰ্ ি’ল

প্ৰতযোহ্বোন জনোইহছল সবমটেত্ৰত

হৰ আহনবকল।

োৰণ এই কবোৰআনত

আটছ ভোষোগত চৰ্ত্ োৰ; ইহতিোসহবদস লৰ ঐ যৰ্তত আৰবৰ বুৰোইশ্বস লৰ
সু ন্দৰতৰ্ আৰু প্ৰভোৱশোলী বিোস টলওঁ হিট োৰ দটৰ ক োটনো ৰচনোকশলী
আগব়িোব পৰো নোই। ইয়োত আৰু আটছ লবজ্ঞোহন

হনদশমন, হিটিতু পহৱত্ৰ

কবোৰআন আৰু আল্লোিৰ দূ ত (টতওঁৰ ওপৰত শোহন্ত বহষমত িওঁ ) ৰ বোণীটয়
(এ প্ৰ োৰৰ ছূ ন্নোি; ৰীহত) ৰ্োনু টি অনু ধোৱন ৰোৰ আগটত হ ছূ ৰ্োন লবজ্ঞোহন
পহৰঘ নোৰ প্ৰতযে

টৰ হিটবোৰ কসই সৰ্য়ত লদৱ অনু টপ্ৰৰণো অহবিটন ৰ্োনু টি

জনোট ো সম্ভৱ নোহছল। এই কবোৰআনত আৰু আটছ অহত প্ৰোচীন

োলত

সংঘহ ত কিোৱো ঘ নো প্ৰবোিৰ আৰু ভহৱষযতৰ পহৰঘ নো সৰ্ূ িৰ বণমনো, ইফোটল
ৰ্ুিোম্মোদ (টতওঁৰ ওপৰত শোহন্ত বহষমত িওঁ )ৰ পূ বমৰ ইহতিোসৰ ক োটনো জ্ঞোন
নোহছল, আৰু এইটবোৰ হবষটয় জ্ঞোন থ ো অইন ক োটনো বযহিওঁ কসই কদশত
নোহছল এ ৰ্োত্ৰ অৱহশি হ ছূ ৰ্োন হ তোপধোৰী (ইহুদী আৰু খৃিোন) কলো ৰ
বোহিটৰ। ইয়োত (টবোৰআনত) আৰু আটছ হবহধগত হনদশমন সৰ্ূ ি, হিটবোৰ
সোবমজনীন কেত্ৰত লেয

ৰো িোয় কিটন বযহিগত আচোৰ-বযৱিোৰ, বযহি আৰু

পহৰয়োল হনয়ন্ত্ৰ হবধোনত, আন্তজমোহত সম্বন্ধীয় আইনত আৰু সোৰ্োহজ নীহতহনয়ৰ্টবোৰত; ই ৰ্োনু িৰ ৰ্োজত সৰ্হবচোৰ আৰু স্বোধীনতোৰ নীহতৰ হভহত্ত িোপন
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টৰ; ই এই পৃহথৱীৰ, অদৃ শয আৰু পৰজগতৰ সোথম ধোৰণো প্ৰদোন টৰ, আৰু
অনন্ত সূ খ বো দূ গমহতৰ ধোৰণো হদটয়। এই স টলোটবোৰ আহিটছ এজন হনৰেৰ
ৰ্োনু িৰ পৰো হিজটন পহ়িবওঁ নোজোহনহছল আৰু হলহখবওঁ নোজোহনহছল, হ ন্তু
কতওঁৰ বন্ধু বো শুভো োঙ্খীস লৰ পূ টবম কতওঁৰ শত্ৰুস টলওঁ কতওঁৰ সততোৰ
আৰু হবশ্বোসটিোগযতোৰ সোেযদোন
এ

হৰহছল। কতহতয়োই এই ইছলোৰ্ লি পহৰহছল

দৃ ়ি হভহত্ত িোৰ ওপৰত ৰ্ুছহলৰ্স টল কগৌৰটৱোজ্জ্বল ইছলোৰ্ীয় সভযতো

গহ়িহছল হিট ো লচধযশ বছৰতক ওঁ অহধ
আৰ্োৰ দৃ হিত আ োইতক
শহিৰ লগত িু ি

োলৰ পৰো প্ৰহতহিত।

উত্তৰ্ ধৰ্ম ি’ল কসই ধৰ্ম হিটয় আটপোনো

টৰ, হি শহিটয় আটপোনো

সৃ হি

এটন এ

হৰটছ আৰু দয়ো বো

আশীবমোদ হৰটছ আৰু আ োশৰ্ণ্ডল আৰু পৃহথৱীৰ ওপৰত পূ ণম হনয়ন্ত্ৰণ ৰোটখ।
এটয়ই ি’ল কসই শহি হিটয় আটপোনোৰ ওপৰত ৃ পো ৰোহখব আৰু পৰ োলত
আটপোনোৰ লগত থোহ ব, িহদ আপুহন ইয়োৰ ওপৰত হবশ্বোস ৰোটখ আৰু সত্ ৰ্ম
টৰ। এইজন ি’ল আল্লোি, সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন, এ

আৰু এ

, স্ব-

প্ৰবিৰ্োন আৰু সবম-প্ৰবিৰ্োন (the One, the Unique, the SelfSustaining and All-Sustaining)।
উত্তৰ্ ধৰ্মই আটপোনো

কতওঁৰ বোহিটৰ আনৰ লগত িু ি ন টৰ

োৰণ কতওঁৰ

বোহিটৰ আন স টলোটবোটৰই সৃ ি আৰু দূ বমল, আৰু কতওঁৰ (সু উচ্চ) ৰ্ূ খোটপেী।
এটনদটৰ ৰ্োনু টি এ ৰ্োত্ৰ সতয উপোসয আল্লোিৰ বোহিটৰ আনৰ দোসত্বৰ বন্ধনৰ
পৰো হনজট

ৰ্ুি

হৰব পোটৰ আৰু পোহথমৱ কভোগ-হবলোসৰ পৰো হনৰোসি ি’ব

পোটৰ হিটবোটৰ ৰ্োনৱতোৰ অৱেয় ঘ োয়, অকবধ ৰ্ম আৰু অতযচোৰীতো, হিটবোৰৰ
আ োইটবোটৰই হৰ্ছো ধৰ্মৰ নোৰ্ত

ৰো িয় হিটয় জোহতটভদ প্ৰথোৰ উত্সোি

কিোগোয় [ড০ আল আ’জহৰ্ৰ ‘হদৰোছো’ত নোৰ্ৰ হ তোপৰ (পৃঃ ৫৬৫) আত

5

তোবোবোত হফল ৰ্ুজতোৰ্ো’ আল হিন্দুহছ (হিন্দু সৰ্োজত জোহতটভদ প্ৰথো) নোৰ্ৰ
গটৱষণো পত্ৰ চোওঁ ], সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন আল্লোিৰ বোহিটৰ আন উপোসযৰ
দোসত্ব

লবধ

টৰ, বৰং জন্তুৰ উপোসনোট ো লবধ

জন্তুৰ। ৰ্োনৱ জোহত, িো
কেিত্ব প্ৰদোন

টৰ, কিটন গৰু বো অনযনয

আল্লোটি কতওঁৰ সৃ ি হবটব

হৰটছ আৰু সন্মোন আৰু কসৌিৱ দোন

আৰু আত্মো প্ৰদোন

হৰ

হৰটছ িহদওঁ কতওঁটলোট

কতওঁৰ ক োটনো উপ োৰ সোহধব কনোৱোটৰ বো ক োটনো অহনিওঁ দূ ৰ হৰব কনোৱোটৰ;
প্ৰ ৃ তোথমত আনৰ উপ োৰ বোটদই কতওঁটলোট

হনজৰ

োৰটণওঁ এট ো

হৰব

কনোৱোটৰ।
আ োইতক উত্তৰ্ ধৰ্ম ি’ল কসই ধৰ্ম হিটয় এই পৃহথৱীত আৰু পৰ োলৰ শোহন্তৰ
পথকল প্ৰদশমন ৰোৰ বোটব প্ৰদোন টৰ এ সৰ্হিত পদ্ধহত, োৰণ ধৰ্মৰ লেয
ি’ল শোহন্ত অজমন
কনোটিোৱোক
লোভ

ৰো, আৰু কসয়ো সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন আল্লোিৰ হনটদমশনো

অজমন

টৰো হদ

ৰোট ো সম্ভৱ নিয়। ইছলোৰ্ত আহৰ্ জীৱনৰ সবমটেত্ৰত

হনটদমশনোঃ অথমকনহত , ৰোজকনহত , সোৰ্োহজ

আৰু দশমন

বযৱিোত, িোটত সোহবম কেত্ৰত শোহন্ত লোভ হৰব পৰো িোয়। ইছলোৰ্ৰ প্ৰোথহৰ্
িু গত কিহতয়ো ৰ্ুছহলৰ্স টল এই হশেোটবোৰত খোৰ্ূ হচ ধহৰ ৰোহখহছল কতওঁটলোট
নযোয় আৰু সু ন্দৰ ৰ্নষ্কতোৰ ওপৰত হনভমৰ হৰ উন্নত ৰ্োনৰ জীৱন ধোৰণ হৰব
পোহৰহছল। কিহতয়ো কতওঁটলোট

এই ৰ্ূ লযটবোধটবোৰৰ প্ৰহত অৰ্টনোটিোগী লি

পহৰল, জীৱন ধোৰণৰ উন্নয়ন কিৰোই কপলোটল হিট ো আল্লোটি কতওঁটলো
হৰহছল। আ োইতক

প্ৰদোন

উত্তৰ্ ধৰ্ম ি’ল কসই ধৰ্ম হিট ো আহবভমোৱৰ ক্ৰৰ্ত

আ োইতক কশষত, হিটয় তোৰ আগটত আহবভমোৱ কিোৱো সহঠ ধৰ্মহবশ্বোসটবোৰ
সতযোয়ন
হনয়ৰ্

টৰ, হিটয় পূ বমৰ ক োটনো সৰ্য়ৰ বহুল প্ৰচহলত আৰু
(বতমৰ্োনত অনু পটিোগী কিোৱো বোটব) নো চ বো বোহতল

োটলোপটিোগী
টৰ, আৰু কসই
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পূ বমৰ ধৰ্মগ্ৰন্থটবোৰত থ ো ভহৱষযতবোণীটবোৰৰ পূ ণত
ম োৰ সোেী প্ৰদোন টৰ, হিটবোৰ
গ্ৰন্থই অহন্তৰ্ সৰ্য়ত আহিবলগীয়ো বোতমোবোি
কতওঁৰ হনদশমন আৰু চোহৰহত্ৰ

বো দূ তজনৰ

থো ল টছ আৰু

লবহশিৰ হবষটয় বণমনো হদটছ।

পহৱত্ৰ কবোৰআটন আৰ্ো জনোয় কি পূ বমৰ প্ৰহতজন বোতমোবোি আৰু দূ তস টল
এজন দূ তৰ হবষটয় জোহনহছল হিজন

অহন্তৰ্ সৰ্য়ত পটঠোৱো ি’ব, িোৰ নোৰ্

ি’ব ৰ্ুিোম্মোদ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ) িোৰ আহবভমোৱৰ
লটগ লটগ সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন আল্লোটি দূ ত পটঠোৱোৰ পৰম্পৰো কশষ হৰ হদব।
সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন আল্লোটি ল টছঃ

َ ٌ ِّ َ ُ ٌ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ه ُ َ َ ه ِّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ه
اءك ْم َرسول مصدق ل ِما
اب وحِكم ٍة ثم ج
ٍ ( وإِذ أخذ اَّلل مِيثاق انلبِيني لما آتيتكم مِن ك ِت
َ
َ َ َََْْ ُ َ
َ
ُ
ُ
ُ ََ
َ ْ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ُ َ ََْ ُ ُ ه
ْ ْ
ك ْم ََلُ ْؤم ُ ه
ْصي قالوا أقررنا قال
إ
م
ِك
ل
ذ
لَع
ُِن ب ِ ِه وَلنُصنه قال أأقررتم وأخذتم
مع
ِ ِ
َ
َ ْ َ ُ َ َ ََ ُ ْ َ ه
َ الشاهد
}81 :ِين ) (آل عمران
فاشهدوا وأنا معكم مِن
ِ

"আৰু স্মৰণ

ৰো! আল্লোটি নবীস লৰ ৰ্োধযৰ্ত অঙ্গী োৰ

''হনঃসটন্দটি ৰ্ই কতোৰ্োটলো

হ তোপ আৰু জ্ঞোন প্ৰদোন

হৰহছল --

হৰটছো, তোৰহপছত

কতোৰ্োটলো ৰ ওচৰকল এজন ৰোছূ ল (দূ ত) আহিব হিজটন কতোটৰ্োোটলো ৰ ওচৰত
হি হ তোপ আটছ কসয়ো সতযোয়ন হৰব। কতোৰ্োটলোট হনশ্চয় কতওঁৰ প্ৰহত ঈৰ্োন
আহনবো আৰু হনশ্চয় কতওঁ
স্বী োৰ

সোিোিয

হৰবো।’’ কতওঁ ল হছল -- ''কতোৰ্োটলোট

হৰলোটন? আৰু এই কেত্ৰত কৰ্োৰ চতম গ্ৰিণ

হৰলোটন?’’ কতওঁটলোট

ল হছল -- ''আহৰ্ স্বী োৰ হৰটলো।’’ কতওঁ ’কল -- ''কতটন্ত কতোৰ্োটলোট সোেী
থো ো, আৰু ৰ্ইটয়ো কতোৰ্োটলো ৰ লগত সোেযদোতোস লৰ অনযতৰ্।’’ (ছূ ৰো
আল-ইৰ্োৰোণ ৩:৮১)।
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কসই োৰটণ আহৰ্ পূ বমৱতমী ধৰ্ম সৰ্ূ িত অহব ৃ ত অৱহশি হ ছূ ৰ্োন ভহৱষযতবোণী
পোওঁ হিটবোটৰ প্ৰশংহসত ৰ্ুিোম্মদ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ )
ৰ হবৱৰণী হদটয়। কতৌৰোি (The Torah) আৰু গছটপল (the Gospel) এটন
ভহৱষযতবোণীটৰ ভৰপূ ৰ, হ ন্তু কসইটবোৰৰ পৰো ইয়োত উদ্ধৃহত হদয়োৰ ক োটনো
প্ৰটয়োজন নোই। তোতক

ইয়োত আৰ্োৰ কবহছ প্ৰটয়োজন ি’ল হিন্দু ধৰ্মৰ পহৱত্ৰ

গ্ৰন্থসৰ্ূ িত স্পিভোটৱ থ ো ভহৱষযতবোণীসৰ্ূ ি হিটবোটৰ আৰ্োৰ নোবী ৰ্ুিোম্মদ
(টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ) ৰ হবষটয় বণমনো ৰো লিটছ। হ ন্তু
এই ভহৱষযতবোণীটবোটৰ এইট ো প্ৰৰ্োণ ন টৰ কি এই গ্ৰন্থটবোৰ হনভূ মল বো সতয;
এইটবোটৰ ক ৱল ইয়োত অৱহশি থ ো হ ছূ ৰ্োন সতযবোণীকলটি উনু হ য়োয় হিটবোৰ
বহু প্ৰোচীন

োলত কপ্ৰহৰত কিোৱো নবী স লৰ প্ৰদত্ত বোতমোসৰ্ূ িৰ পৰো কলোৱো

লিহছল।
উপটৰোি

থোহখহন ড০ ৰ্ুিোম্মদ হজয়োউৰ ৰিৰ্োন আল আ’জহৰ্ৰ ৰ্ূ লযবোন

হ তোপ ‘হদৰোছোত হফল ইয়োহুহদয়যোি ৱোল ৰ্োহছহিয়যোি ৱো আহদয়োন আল হিন্দ’
(ইহুদী, খৃিোন আৰু ভোৰতীয় ধৰ্মসৰ্ূ িৰ অধযয়ন), পৃঃ ৭০৩-৭৪৬ ৰ পৰো উদ্ধৃত
ৰো লিটছ। হবটশষক , হিটিতু কলখ জন এজন ভোৰতীয়, আৰু ডক্টটৰ হডগ্ৰী
অজমন োৰী হিজটন কসই হ তোপটবোৰ পহ়িবকল সেৰ্ হিটবোৰ আৰ্োৰ জনোৰ্টত
আৰবী ভোষোকল অনু বোদ

ৰো কিোৱো নোই।

১. "টসই সৰ্য়ত চোম্ভোলো নগৰত (অথমোত্ হনৰোপদ িোন বো শোহন্তৰ নগৰী), এজন
ৰ্োনু িৰ ঘৰত হিজনৰ নোৰ্ ি’ব হবষ্ণু ভগত (অথমোত্ আব্দু ল্লোি বো ঈশ্বৰৰ দোস),
হিজন হবশুদ্ধ হৃদয় সম্পন্ন, কতওঁৰ ঘৰত জন্ম ি’ব

ল্কী (অথমোত্ হিজন হবশুদ্ধ,

আৰু পোপ আৰু অনযোয়পৰোয়ণতোৰ পৰো পহৱত্ৰ)।" (ভোগৱত পুৰোণ ২/১৮)।
এই

থো সবমজন হবহধত কি নবী ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত
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বষমণ িওঁ ) হপতো ৰ নোৰ্ আহছল আব্দু ল্লোি (আল্লোিৰ দোস বো ঈশ্বৰৰ দোস),
আৰু কবোৰআনত ৰ্ক্কো নগৰ
২. " ল্কী জন্ম গ্ৰিণ

হনৰোপদ িোন বুহল ক োৱো লিটছ।

হৰব হবষ্ণু ভগতৰ ঘৰত, কতওঁৰ পত্নী সু ৰ্হতৰ গভমত,

িোৰ নোৰ্ৰ অথম ি’ল শোন্ত আৰু হনৰোপদ নোৰী, হিট ো আহৰ্নোি নোৰ্ৰ অথম।"
( ল্কী পুৰোণ ২/১১)। এই

থোওঁ সবমজন জ্ঞোত কি আৰ্োৰ নোবী ৰ্ুিোম্মদৰ

(টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ) ৰ্ো ৰ নোৰ্ আহছল আহৰ্নোি,
ৱোিবৰ জীটয় । ( ল্কী পুৰোণ ২/১১)।
৩. "টতওঁ ৰ্োধৱ নোৰ্ৰ ৰ্োিৰ ১২ তোহৰটখ জন্ম গ্ৰিণ

হৰব (িো

লচত্ৰ, বসন্ত

ৰ্োি হিচোটপওঁ জনো িোয়) [িোৰ অথম ি’ল কসই ৰ্োিট ো ৰ্োনু িৰ হপ্ৰয় ি’ব,
হিট োৰ্োিৰ নোৰ্ ি’ল আৰ-ৰোহব (বসন্ত)]।" (কল্কী পুৰাণ ২/১৫)। নবীজনৰ
জীৱনী গ্ৰন্থসৰ্ূ িত কতওঁৰ জন্ম ৰোহব আল আউৱোল ৰ্োিৰ ১২ তোহৰখ বুহল
স্পিক উটল্লখ ৰো লিটছ, িহদওঁ হবদ্বোনস লৰ ৰ্োজত এই হবষয়কল ৰ্তপোথম য
আটছ।
৪. " ল্কীৰ আঠ ো চোহৰহত্ৰ

লবহশিয থোহ ব, কসইটবোৰ ি’লঃ

প্ৰজ্ঞো (ভহৱষযতৰ অগ্ৰীৰ্ জোননী),
ু হলনো ো (টলো ৰ ৰ্োজত আ োইতক

উন্নত চহৰত্ৰৰ, উদোৰ, অহভজোত)

ইহিদৰ্ন (আত্ম-হনয়ন্ত্ৰন বো আত্ম সংিৰ্)
শ্ৰুত (প্ৰতযোটদশ বোণী লোভ
প্ৰোক্ৰৰ্ (কদহি

বল)

ৰো)
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আবু ভোহষতো (অল্প ভোষী)
দোন (দোন োৰী)
ৃ তজ্ঞতো (উপ োৰৰ ৃ তজ্ঞতো জ্ঞোপন)"
এই আ োইটবোটৰই আৰ্োৰ নবী ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ
িওঁ ) গুণসৰ্ূ িৰ হভতৰত ক ই োৰ্োন গুণ হিটবোৰৰ সতযতো স টলো
আৰববোসীটয় স্বী োৰ
গ্ৰিণ

োৰীটয়ই িওঁ

হৰটছ হিস টল কতওঁ

জোহনহছল, কতওঁটলো

ইছলোৰ্

বো অহবশ্বোসীটয়ই িওঁ ।

৫. "কতওঁ অশ্বোটৰোিন োৰী ি’ব ি’ৰ পৰো কজযোহত হনগমত ি’ব, আৰু কতওঁৰ সম্ভ্ৰৰ্
আৰু কসৌন্দিমযত অপ্ৰহতদ্বন্দী ি’ব; কতওঁ

খোতনো

আৰু কতওঁ লোখ লোখ অপৰোধ োৰী আৰু অহবশ্বোসী

ৰো ি’ব (circumcised);
ধ্বংস

হৰব।" (ভোগৱত

পুৰোণ, ১২-২-২০)। হিন্দুস টল খোতনো (Circumcision) ন টৰ; বৰঞ্চ এইট ো
এ ো ইছলোৰ্ীয় বোধয বোধ তো, হিট ো নবী ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু
শোহন্ত বষমণ িওঁ ) অনু সৰণ োৰীস লৰ হভতৰত পুৰুষস লৰ ওপৰত জৰুৰী।
৬. "টতওঁৰ সঙ্গীস লৰ চোহৰজনৰ সোিোিযত কতওঁ চয়তোন ধ্বংস হৰব, আৰু
হফহৰশ্তো (টদৱদূ ত বো স্বগমদূত) স ল কতওঁৰ এই িু দ্ধ বো সংগ্ৰোৰ্টবোৰত সিোয়
হৰবকল পৃহথৱীকল অৱতৰণ

হৰব।" (কল্কী পুৰাণ, ২/৫-৭)।

নবী ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ) সঙ্গীস লৰ
চোহৰজন ি’ল সহঠ ভোটৱ হনটদমহশত খহলফো (প্ৰহতহনহধ) স ল হিস টল কতওঁৰ
হপছত শোসন

হৰহছল। ইছলোৰ্ীয় হবদ্বোনস টল সবমসন্মহতক্ৰটৰ্ ঐ যৰ্ত কি
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কতওঁটলোট ই লিটছ নবী ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ )
হপছত ৰ্োনৱ জোহতৰ হভতৰত সটবমোত্ ৃ ি।
৭. "টতওঁৰ জন্মৰ হপছত, কতওঁ পৰশুৰোৰ্ৰ (ৰ্িো হশেোগুৰু) পৰো হশেো লোভ
ৰোৰ বোটব পবমতকল িোব, তোৰ হপছত কতওঁ উত্তৰ হদশকল গৰ্ণ

হৰব, তোৰ

হপছত পুনৰ জন্মিোনকল উভহত আহিব।" ( ল্কী পুৰোণ)।
এটনটবোৰ গুণ সহন্নহৱি বযহিটয়ই আহছল নবী ৰ্ুিোম্মদ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো
আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ):

কতওঁ হনজট

হনজমনতোত হিৰো পোিোৰৰ গুিোত উপোসনো

জনসৰ্োজৰ পৰো হনলগত ৰোহখ
হৰহছল আৰু তোটতই হজব্ৰীটল

(টতওঁৰ ওপৰত শোহন্ত বষমণ িওঁ ) আল্লোি কপ্ৰহৰত বোণী অথমোত্ কবোৰআনৰ বোণী
লল অৱতৰণ

হৰহছল। তোৰ হপছত কতওঁ উত্তৰ হদশত থ ো কজযোহতৰ্ময় নগৰী

(ৰ্হদনো কৰ্োনোওৱোৰোি) লল িোনোন্তহৰত িয়, তোৰ হপছত পুণৰ এজন হবজয়ী
হিচোটপ ৰ্ক্কো নগৰীকল প্ৰতযোৱতমন

টৰ।

৮. "টতওঁৰ কদিৰ পৰো ওটলোৱো সু গহন্ধত ৰ্োনু ি ৰ্ুগ্ধ ি’ব,
কদিৰ সু বোস বতোিৰ লগত হৰ্হেত ি’ব আৰু ৰ্োনু ি

োৰণ কতওঁৰ পহৱত্ৰ

পুলহ ত

হৰ তুহলব।"

(ভোগৱত পুৰোণ ২/২/২১)।
৯. "প্ৰথৰ্ হিজটন পশুবধ

হৰব আৰু বহলদোন হদব কসইজন ি’ব আিৰ্োদ

আৰু কতওঁ ৰহবসদৃ শ ি’ব।" (সোৰ্টবদ, ৩/৬/৮)।
১০. "চোহৰজন উন্নত চহৰত্ৰ হবহশি সঙ্গীৰ লসটত এজন আধযহত্ম

গুৰুৰ

আহবভমোৱ ি’ব আৰু ৰ্োনু িৰ ৰ্োজত হবখযোত ি’ব িোৰ নোৰ্ ি’ব ৰ্োিোহৰ্দ। শোস
বো ৰজো কতওঁৰ ওচৰকল আহিব আৰু
ধ্বংস োৰী! কি আটলৌহ

’বঃ কি ৰ্ৰুবোসী! কি চয়তোনৰ

ঘ নো সম্পোদন োৰী! সবমপ্ৰ োৰৰ অসত্

ৰ্মৰ পৰো
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হনষ্পোপ, সতযৰ ধোৰণ োৰী, ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত সংবোদৰ কঘোষনো োৰী আৰু ঈশ্বৰ
অনু ৰোগী, আটপোনোৰ ওপৰত শোহন্ত বষমণ িওঁ , ৰ্ই আটপোনোৰ দোস আৰু
আটপোনোৰ চৰণৰ তলত জীৱন অহতবোহিত

হৰৰ্।" (ভহৱষয পুৰোণ ৩/৩/৫-

৮)।
১১. "এই পিমযোয় সৰ্ূ িত, কিহতয়ো ৰ্োনু িৰ ৰ্ঙ্গলৰ আহবভমোৱ োল আহিব কতহতয়ো
সতয প্ৰহতহিত ি’ব আৰু ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ
িওঁ ) আহবভমোৱৰ লটগ লটগ অন্ধ োৰৰ সৰ্োহি ঘহ ব আৰু কবোধশহি আৰু
প্ৰজ্ঞোৰ কজযোহত উজহল উহঠব।" (ভোগৱত পুৰোণ, ২/৭৬)।
উদ্ধৃত পোঠযসৰ্ূ িত ৰ্ুিোম্মদ বো আিৰ্দ নোৰ্ স্পিক

উটল্লহখত লিটছ, আৰু

দু টয়ো োই নবী ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ) নোৰ্।
সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন আল্লোটি ল টছ,

َْ ُ
َْ ْ
ََُْ ُُ ْ
َ ً ِّ َ ُ َ
}6 :ول يأ ِِت مِن بعدِي اسمه أمحد ) {الصف
ٍ ( ومبِّشا بِرس

"...আৰু সু সংবোদদোতো এটন এজন ৰোছূ ল সিটন্ধ হিজন কৰ্োৰ (িীশুৰ) হপছত
আহিব, কতওঁৰ নোৰ্ ‘আহৰ্দ’।" (ছূ ৰো ছফফ ৬১:৬)।
১২. "অহি কদৱী, উজ্জ্বল হবহধৰ বোি , আহৰ্ কতোৰ্ো
অহধহিত

হৰটলো তযোগ

পৃহথৱীৰ ৰ্ধযিোনত

ৰোৰ বোটব।" (ঋগটবদ, ৩/২৯/৪)।

১৩. কিোতোৰ কবদত (ঋগটবদ) ক বো োওঁ হবচ্ছূ হৰত পৃিোত, নৰশংস (প্ৰশংহসত
বযহি) ৰ নোৰ্ত
আ োইতক
ঘৰত প্ৰটৱশ

ৰো ভহৱষযত বোণীৰ উটল্লখ আটছ। কতওঁ

সু দশমন বযহি হিচোটপ বণমনো
হৰব, কতওঁ ৰ্োনু ি

পৃহথৱীৰ

ৰো লিটছ; কতওঁৰ কজযোহত প্ৰহতট ো

পোপ আৰু অপৰোধৰ্ুি

হৰব; কতওঁ উ ৰ
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ওপৰত আটৰোিণ হৰব; কতওঁৰ বোৰজনী পত্নী থোহ ব....."শুনো, কি ৰ্োনৱস ল!
নৰশংস উচ্চ সন্মোনত অহধহিত ি’ব....নৰশংস প্ৰশংসনীয় ি’ব, কতওঁ ষোঁহঠ
িোজোৰ নকৈজন ৰ্োনু িৰ ৰ্োজৰ পৰো প্ৰব্ৰজন
ৰ্ুদ্ৰো প্ৰদোন

হৰব...ৰ্ই ৰ্োৰ্োিো

এশ কসোণৰ

হৰটছো, দি ো ৰ্োলো আৰু হতহনশ কঘোৰো।"

ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ) জীৱনী গ্ৰন্থত কতওঁৰ
পত্নীস লৰ নোৰ্সৰ্ূ ি হলহপবদ্ধ আটছ আৰু কসইটবোৰ গণনো

হৰটল উটল্লহখত

সংখযোৰ লগত হৰ্হল িোয়।
১৪. "এজন ৰ্োনু ি হিজটন ধৰ্মহনি জীৱন হনবমোি

হৰহছল কতওঁ হসন্ধৰ শোস

ৰজো কভোজৰ ওচৰকল ৰোহতৰ অন্ধ োৰত আহিহছল, আৰু কতওঁ

ল হছলঃ কি

নৃ পহত! আটপোনোৰ ধৰ্মই (আিময ধৰ্ম) ভোৰতত আন স টলো ধৰ্ম

কচৰ কপলোব,

হ ন্তু সবমটেি ঈশ্বৰৰ আটদশত এজন ৰ্োনু িৰ ধৰ্মৰ প্ৰোদূ ভমোৱ ঘ োৰ্ হিজটন
স টলো ধৰণৰ পহৱত্ৰ বস্তু ভেন

হৰব; খোতনো

ৰো ি’ব (circumcised)

আৰু ৰ্ূ ৰত ক োটনো কবনী (braid, plait) নোথোহ ব হিট ো তলৰফোটল ওলহৰ্
থোট

বো লোহগ থোট , আৰু কতওঁৰ দীঘল দোহ়ি থোহ ব। কতওঁ এ

অভুযত্থোন আহনব আৰু ৰ্োনু ি

উচ্চস্বৰত আহ্বোন

বোহিটৰ স টলো ধৰণৰ পহৱত্ৰ বস্তু ভেন
ধৰ্ম

বোহতল

হৰব। আহৰ্ কতওঁটলো

ৰ্িো

হৰব। কতওঁ গোিহৰ ৰ্োংসৰ

হৰব। কতওঁৰ ধৰ্মই আন স টলো

ৰ্ুছোটল বুহল

ওঁ। সবমটেি ঈশ্বৰ ি’ল

কসইজন হিজটন কতওঁ কসই ধৰ্ম প্ৰদোন হৰটছ। (ভহৱষয পুৰোণ, ৩/৩/৩/২৩২৭)।
আহৰ্ ওঁ কি প্ৰোথমনোৰ বোটব জটনোৱো আহ্বোন (আিোন) আৰু গোিহৰ ৰ্োংস বজমন
ৰো ইছলোৰ্ ধৰ্ম

আন ধৰ্মৰ পৰো পোথম য োৰী লবহশিযসৰ্ূ িৰ হভতৰত
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আ োইতক

লেনীয়। ইয়োৰ অনু সৰণ োৰীস ল

ৰ্ুছোটল নিয় হ ন্তু দু টয়ো ো এট
আহৰ্ আৰু

ৰ্ুছহলৰ্ বুহল ক োৱো িয়,

ধৰণটৰ শব্দ আৰু ৰ্ূ লও এট ।

ওঁ কি হিন্দু পহণ্ডতস টল চহৰতোথম

ৰো বো যৰ হনহিতোথমটয়ো

আটপোনো ইছলোৰ্ৰ হশেোত হবশ্বোস হৰবকল অনু টৰ্োদন টৰ হি ধৰ্ম ৰ্ুিোম্মটদ
(টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ) আহনহছল।
পহণ্ডতস লৰ ৰ্টত হিন্দু ধৰ্ম

পেপোতপূ ণম আসহিৰ আৰু ইয়োৰ

সতযোনু সন্ধোনৰ অভোৱৰ দ্বোৰো লবহশিৰ্হণ্ডত। গহতট
ৰ

োৰণ হিন্দু ধৰ্মৰ

আপুহন ঈশ্বৰত হবশ্বোস

আটপোনোৰ হিন্দু ধৰ্ম প্ৰভোহৱত নিয়; ৰ্ূ ল হবষয় ি’ল আপুহন

বো ন ৰ

সতযৰ অনু সন্ধোনত ব্ৰতী থো

।

ভোৰতীয় কনতো গোন্ধীটয় ল হছল:
"হিন্দু ধৰ্মৰ এহ সু হবধো ি’ল কি, ইয়োৰ ক োটনো সু স্পি ৰ্তবোদ বো তত্ব নোই।
িহদ কৰ্ো

এই হবষটয় কসোধো ি’লটিোঁটতন ৰ্ই

পেপোতৰ্ূ ল

আৰু সতয অটিষন

টলোটিঁটতন কি ইয়োৰ ৰ্তবোদ

ৰোৰ বোটব নিয়। সৃ হি তমোৰ অহিত্বৰ

ধোৰণোৰ হবষটয় হবশ্বোস অহবশ্বোস ৰ্ূ লত এট ই। ক োটনো হিন্দুটয় সৃ হি তমোৰ
ওপৰত হবশ্বোস ৰোট ো বোধযতোৰ্ূ ল নিয়; কতওঁ হবশ্বোস ৰ বো ন ৰ কতওঁ
হিন্দু।"
কতওঁ আৰু ল হছল:
""হিন্দু ধৰ্মৰ এহ সু হবধো ি’ল কি, ই স টলো ধৰণৰ হবশ্বোস বো প্ৰতযয় পহৰতযোগ
হৰটছ, হ ন্তু ই স টলো বৃ িত্তৰ ধৰ্মৰ্ত আৰু অনয ধৰ্মসৰ্ূ িৰ ৰ্ূ খয নীহতসৰ্ূ ি
পহৰটবিন টৰ।"

থোহখহন কতওঁৰ হ তোপ ‘হিন্দু ধৰ্ম’ ৰ পৰো কলোৱো লিটছ; ড০

আল আ’জহৰ্ৰ হ তোপ ‘হদৰোছোত হফল ইয়োহুহদয়যোি ৱোল ৰ্োহছহিয়যোি ৱোল
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আহদয়োন আল হিন্দ’ (ইহুদী, খৃিোন আৰু ভোৰতীয় ধৰ্মসৰ্ূ িৰ অধযয়ন), পৃঃ
৫২৯-৫৩০-৭৪৬ ৰ পৰো উদ্ধৃত
অহধ

তথযৰ বোটব অনু গ্ৰি

আপুহন ইয়ো

ৰো লিটছ।

হৰ ১২৬৪৭২ নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চোওঁ ।

ইছলোৰ্ অধযয়ন

ৰোৰ পোতহন হিচোটপ হ য় সু টিোগ কলোৱো নোই,

ইয়োৰ িথোথম লবহশিসৰ্ূ ি আৰু গুণোৱলীটবোৰ লেয

ৰ

আৰু অনয স টলো

ধৰ্মৰ পৰো পোথম য োৰী লবহশিসৰ্ূ ি হবচোহৰ উহলয়োবকল কচিো

ৰ

োৰণ

এইট োটৱ ি’ল কসই ধৰ্ম হিটয় ইয়োৰ আগত অিো স টলো ধৰ্মৰ্ত

বোহতল

টৰ। নবী ৰ্ুিোম্মদৰ (টতওঁৰ ওপৰত দয়ো আৰু শোহন্ত বষমণ িওঁ ) থো কতওঁৰ
পূ বমৰ প্ৰহতজন নোবীটয় ভহৱষযতবোণী হৰ লথ লগটছ। হবষয়ট ো অতযন্ত গুৰুত্বপূ ণম
োৰণ পহৱত্ৰ কবোৰআনত আৰ্ো

জটনোৱো লিটছ কি ৰ্ুহি বো েৰ্োৰ এ ৰ্োত্ৰ

পথ ইছলোৰ্ হিট ো ‘তোওিীদ’ বো এট শ্বৰবোদৰ ধৰ্ম (আল্লোিৰ এ ো ী ত্বৰ
সোেয প্ৰদোন

ৰো)। সু উচ্চ আৰু সু ৰ্িোন আল্লোটি ল টছ,

ْ
َ ْ ْ َْ َ ََْ ْ َ َ
ُ ُْ ََُْ ْ ََ ً
َْ َ
َ اْلاِس
ين ) {آل
اإلسال ِم دِينا فلن يقبل مِنه َوه َو ِِف اْلخ َِرة ِ مِن
ِ ( ومن يبتغِ غْي
ِ ِ
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(অথম) “আৰু হিজটন ইছলোৰ্ পহৰতযোগ
তোৰ পৰো ক হতয়োও কসয়ো

বুল

হৰ অনয ক োটনো ধৰ্ম অনু সৰণ

ৰো নি’ব। আৰু আহখৰোতত (পৰ োলত)

কতওঁ ি’ব েহতগ্ৰস্তস লৰ অন্তভুমি।” (আল ইৰ্ৰোন ৩:৮৫)
অহধ

জনোৰ বোটব অনু গ্ৰি

আল্লোি সবমজ্ঞোত।

হৰব

হৰ ১৭৫৩৩৯ নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চোওঁ ।

