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উপিার 
 

 

 জনষ্ঠা, ইখলাস ও আন্তজরকর্ার সাথে সর্য 

অনুসন্ধানকারীথদর প্রজর্। 

 সথের্ন জবথবকীথদর প্রজর্। 
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ভূজমকা 
 

পড়ার পূথবত কজর্পয় প্রশ্ন: 

১). এই একই বার্তার উথেিয জক ? 

২). বার্তাজে সম্পথকত বাইথবল জক বথল ? 

৩). বার্তাজে সম্পথকত কুরআন জক বথল ? 

৪). অর্ঃপর বার্তা সম্পথকত আপনার জসদ্ধান্ত জক ? 
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মূল জবষয়: 

আদমথক সৃজষ্টর পর টেথক একজে খাাঁজে বার্তা মানবিাজর্র ইজর্িাস িুথড় 

মানুথষর উপর নযস্ত ও র্াথদর সাথে বাজির্। মানুষথক বার্তাজে স্মরণ কজরথয় 

জদথর্ এবং র্াথদরথক সজিক পথে জফজরথয় আনথর্ সর্য এক ইলাি নবী ও 

রাসূলথদর টপ্ররণ কথরথেন, টযমন আদম, নূি, ইবরাজিম, মুসা, ঈসা ও মুিাম্মদ 

আলাইজিমুস সালারু্ ওয়াসসালাম। একই বার্তা টপৌঁোথনার িথনয র্ারা সবাই 

টপ্রজরর্, বার্তাজে িথে: 

 

 

 

 

 

  

সর্য ইলাি একিন, অর্এব র্ারই ইবাদর্ কর। 

 اإلله الحق واحد فقط فاعبدوه
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এক ইলাি-ই সর্য, জর্জনই স্রষ্টা এবং জর্জনই মাবুদ 

জর্জন পাজিথয়থেন: এই বার্তা টপৌঁোথনার িনয 

   ...   ... নূিথক 
আল্লাি এক, টর্ামরা শুধু র্ার ইবাদর্ 
কর 

   ...   ... ইবরাজিমথক 
আল্লাি এক, টর্ামরা শুধু র্ার ইবাদর্ 
কর 

   ...   ... মুসাথক 
আল্লাি এক, টর্ামরা শুধু র্ার ইবাদর্ 
কর 

   ...   ... ঈসাথক 
আল্লাি এক, টর্ামরা শুধু র্ার ইবাদর্ 
কর 

   ...   ... মুিাম্মদথক 
আল্লাি এক, টর্ামরা শুধু র্ার ইবাদর্ 
কর 
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আল্লাি র্াআলা দৃঢ় সংকথের অজধকারী বার্তাবািক অথনক মিাপুরুষ (রাসূল) 

এবং র্াথদর োড়া আথরা বহু রাসূল ও নবী টপ্ররণ কথরথেন, যাথদর কজর্পয়থক 

আমরা িাজন এবং অথনকথক আমরা িাজন না, কথয়কজে গুরুত্বপূণত দাজয়ত্ব 

আঞ্জাম টদওয়ার লথযয: 

১). আল্লাির ওজি গ্রিণ করা এবং র্া স্ব স্ব কওম ও অনুসারীথদর জনকে টপৌঁথে 

টদওয়া। 

২). মানুষথক র্াওিীদ জিযা টদওয়া ও ইখলাথসর সাথে আল্লাির ইবাদর্ 

আঞ্জাম টদওয়ার পদ্ধজর্ বণতনা করা। 

৩). কো ও কাথি উত্তম আদিত জিথসথব জনথিথক টপি করা, টযন আল্লাির 

জদথক েলার পথে মানুথষরা র্াথদর অনুসরণ করথর্ সযম িয়। 

৪). অনুসারীথদরথক আল্লাির র্াকওয়া, আনুগর্য ও র্ার আথদি মানার দীযা 

প্রদান করা। 

৫). অনুসারীথদরথক দীথনর জবধান ও উত্তম েজরত্র জিযা টদওয়া। 

৬). পাপী, মূজর্তপূিারী মুিজরক ও অনযথদর জিদাথয়র্ ও সজিক জনথদতিনা প্রদান 

করা। 

৭). মানুষথদর িানাথনা টয, মৃরু্যর পর র্াথদরথক অবিযই উিাথনা িথব এবং 

জকয়ামথর্র জদন র্াথদর আমথলর জিসাব গ্রিণ করা িথব, অর্এব টয ঈমান 

এথনথে ও টনক আমল কথরথে র্ার প্রজর্দান িান্নার্ এবং টয আল্লাির সাথে 

িরীক কথরথে ও অবাধয িথয়থে র্ার জিকানা িািান্নাম। 
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জনশ্চয় সকল নবী ও রাসূথলর স্রষ্টা ও টপ্ররণকারী মাত্র এক ইলাি। জবশ্ব িগর্ 

এবং র্ার অন্তগতর্ সকল সৃজষ্টিীব এক স্রষ্টার অজস্তথত্বর ট াষণা ও র্ার 

একথত্বর সাযী প্রদান কথর। এক আল্লাি-ই জবশ্ব িগথর্র স্রষ্টা, িগথর্ 

জবদযমান মানুষ, িীবিন্তু ও কীেপর্থের স্রষ্টাও জর্জন। জর্জনই মৃরু্যর স্রষ্টা এবং 

স্রষ্টা স্থায়ী ও যণস্থায়ী িীবথনর। 

জনঃসথেথি ইয়ািূদী, খৃস্টান ও মুসজলমথদর জনকে সংরজযর্ পজবত্র জকর্াবসমূি 

আল্লাির অজস্তত্ব ও র্ার র্াওজিথদর সাযী প্রদান কথর। 

সজর্যকার সর্যানুসজন্ধৎসু যখন পজবত্র জকর্াব ও কুরআনুল কাজরথম ইলাথির 

র্াৎপযত বাস্তবধজমতর্ার সাথে অধযয়ন করথব, র্খন টস পর-মুখাথপযী জমেযা 

ইলাথির ববজিষ্টয টেথক আল্লাির একক ববজিষ্টযগুথলা আলাদা করথর্ সযম 

িথব, যার সাথে একমাত্র আল্লাি র্াআলাই জবথিজষর্, ধারণাপ্রসূর্ জমেযা 

ইলাথির র্াথর্ টকান অংি টনই, আল্লাির টসসব ববজিষ্টয টেথক কজর্পয় িথে: 

১). সর্য ইলাি স্রষ্টা, জর্জন কাথরা সৃজষ্ট নন। 

২). সর্য ইলাি একিন, র্াাঁর টকাথনা িরীক টনই। জর্জন একাজধক নন। জর্জন 

কাথরা জপর্া বা পুত্র নন। 

৩). আল্লাি র্া‘আলা সৃষ্টিীথবর জেন্তা ও কেনা টেথক পজবত্র ও অথনক ঊথবত, 

দুজনয়ায় টকাথনা টোখ র্াথক আয়ত্ত করথর্ সযম নয়। 
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৪). আল্লাি িাশ্বর্, জেরন্তন ও অজবনশ্বর। জর্জন মৃরু্য বরণ করথবন না। জর্জন 

টকাথনা বস্তুথর্ অন্তরীণ িন না জকংবা অনুপ্রথবি কথরন না। স্বীয় সৃষ্ট িগর্ 

টেথক টকাথনা বস্তুর জর্জন টদিধারণ কথরন না। 

৫). আল্লাি অমুখাথপযী এবং জনি সত্ত্বায় প্রজর্জষ্ঠর্। স্বীয় সৃজষ্টিীব টেথক সমূ্পণত 

অভাবমুক্ত। জর্জন সৃজষ্টিীথবর মুখাথপযী িন না। র্ার জপর্া ও মার্া টনই, আর 

না আথে স্ত্রী ও সন্তান। জর্জন খাদয বা পানীয় বা কাথরা সািাথযযর মুখাথপযী িন 

না, র্থব টযসব মখলুক জর্জন সৃজষ্ট কথরথেন সবাই র্ার মুখাথপযী। 

৬). মিান, পজরপূণত ও টসৌেযতমজির্ গুণাবলীর অজধকারী জিথসথব আল্লাি একক, 

র্ার গুণাবলীথর্ টকাথনা সৃজষ্টিীব র্ার অংিীদার ও সমকয নয় এবং র্ার 

সাদৃিয টকাথনা বস্তু টনই। 

আমাথদর পথয সম্ভব এসব মানদি ও গুণাবলী দ্বারা (এবং আথরা অথনক গুণ, 

যার সাথে একমাত্র আল্লাি র্াআলাই জবথিজষর্) ধারণাপ্রসূর্ টয টকাথনা 

ইলািথক বাজর্ল ও প্রর্যাখযান করা। 

আমাথক সুথযাগ জদন, উথল্লজখর্ বার্তা প্রসথে পুনরায় জফথর যাই এবং বাইথবল 

ও কুরআনুল কাজরম টেথক কর্ক উদৃ্ধজর্ টপি কজর, যা আল্লাির একক সত্ত্বাথক 

প্রমাণ কথর, র্থব র্ার পূথবত জনথের অনুভূজর্থর্ আজম আপনাথদর িরীক করথর্ 

োই: 

 

 

 
পরস্পর প্রশ্নকারী অনুসজন্ধৎসু কর্ক খৃস্টান 

অবাক িয়: আল্লাি এক র্া স্পষ্ট। আমরাও 

এক ইলাথি জবশ্বাস কজর, র্ািথল  েনা জক ? 
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সর্য  েনা িথে, আমার গথবষণা, খৃস্টানথদর সম্পথকত গভীর পড়াশুনা এবং 

র্াথদর সাথে আমার আথলােনা-পযতাথলােনা টেথক অবগর্ িথয়জে: র্াথদর জনকে 

“আল্লাি” (র্াথদর কাথরা ধারণা টমার্াথবক) জনথের সত্তাসমূিথক িাজমল কথর: 

১. আল্লাি জপর্া। 

২. আল্লাি টেথল। 

৩. আল্লাি রুহুল কুদস। 

একজে স্পষ্ট জবষয় ও সরল কো একিন বাস্তবধমতী গথবষকথক প্রলুব্ধ কথর 

এসব আজকদা টপাষণকারী খৃস্টানথদর কথয়কজে প্রথশ্নর উত্তর প্রদাথন বাধয 

করথর্: 

১. টর্ামরা বল “আল্লাি এক” এর অেত জক, কারণ টর্ামরা জর্ন ইলাথির ইজের্ 

দাও ? 

২. আল্লাি জক এমন এক, জযজন জর্থনর টভর্র প্রথবি কথরথেন; না জর্ন যারা 

এথকর টভর্র প্রথবি কথরথে: (১ এর টভর্র ৩, না ৩ এর টভর্র ১) ? 

এসব ববপরীর্যপূণত জবশ্বাসসি খৃস্টানথদর কজর্পয় আজকদা অনুসাথর র্াথদর 

ধারণা: জর্ন ইলাথির জভন্ন জভন্ন দাজয়ত্ব, জভন্ন জভন্ন সত্ত্বা ও জভন্ন জভন্ন আকৃজর্ 

রথয়থে, টযমন: 

১). আল্লাি জপর্া = জর্জনই স্রষ্টা। 

২). আল্লাি টেথল = জর্জনই ত্রাণকর্তা (নািার্দার্া)। 

৩). আল্লাি রুহুল কুদস = জর্জন উপথদষ্টা (সম্মাজনর্)। 
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র্াওরার্ ও ইজঞ্জল জকর্াবদ্বথয় আল্লাি সম্পথকত টয বণতনা টপি করা িথয়থে র্ার 

সাথে মাসীি জনথিই আল্লাির টেথল বা টস-ই ইলাি বা টস ইলাথির অংি 

ইর্যাজদ আজকদা সমূ্পণত সাং জষতক, টযমন ইজঞ্জথল স্পষ্টভাথব আথে, দুজনয়ায় টকউ 

আল্লািথক টদখথব না: 

“টর্ামরা কখথনা র্ার কো শ্রবণ করজন এবং র্ার টেিারা টদখজন”। 

(থযািন 37: 5) বা (ইজঞ্জল ইউিানা: ৫:৩৭) 

“টকউ র্াথক কখথনা টদথখজন এবং টকউ র্াথক টদখথর্ সযম নয়”। 

(জেথমাজের প্রজর্ প্রেমপত্র: ৬:16) 

“এমন টকউ টনই আমাথক টদখথব ও িীজবর্ োকথব”। 

(যাত্রাপুস্তক ৩৩:20) বা (আল-খুরুি ৩৩:২০) 

 

এসব দজলল ও অনযানয দজলথলর উপর জভজত্ত কথর সর্র্া ও আমানর্দারীর 

সাথে কর্ক প্রথশ্নর সমু্মখীন িথয় অবাক িই, র্াথদর কো “ঈসা-ই আল্লাি” 

এর সাথে আমাথদর পথয জকভাথব সম্ভব বাইথবথলর বণতনাথক সমন্বয় করা, যা 

প্রমাণ কথর এমন টকউ টনই টয আল্লািথক টদথখথে ও র্ার আওয়াি শুথনথে?! 

 ঈসার িীবেিায় ইয়ািূদীরা জক র্াথক টদথখ জন, টদথখ জন ঈসাথক ঈসার 

পজরবার ও র্ার অনুসারীগণ, র্ারা জক টদথখজন ঈসা মাসীিথক (র্াথদর 

কাথরা ধারণায় টয আল্লাির টেথল) এবং র্ার আওয়াি শ্রবণ কথর জন? 

 র্াওরার্, ইজঞ্জল কর্ স্পষ্টভাথব সাবযস্ত কথর আল্লািথক টকউ টদখথব না, 

টকউ র্াথক শ্রবণ করথব না, অর্ঃপর আমরা এমন টলাথকরও সন্ধানও 
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লাভ কজর (খৃস্টান িগথর্) যার জবশ্বাস র্ারা টয ঈসার সত্ত্বাথক টদথখথে 

এবং যার িব্দ শ্রবণ কথরথে টস ঈসাই আল্লাি বা আল্লাির টেথল? র্ািথল 

আল্লাির সত্ত্বায় টকাথনা টগাপন রিসয আথে জক, (যা আমাথদর টবাধগময 

নয়)? 

বস্তুর্ র্াওরার্ র্ার জবপরীর্ বণতনাথকই টিারাথলাভাথব প্রমাণ কথর, টযমন 

আল্লাি সম্পথকত বথল: “জনশ্চয় আজমই রব, এ িগথর্ জদ্বর্ীয় টকাথনা রব টনই। 

আজম লুজকথয় কো বজল জন এবং আমার উথেিযথক আজম টগাপন কজর জন। 

জনশ্চয় আজমই আল্লাি এবং আজম সর্য কোই বজল। আজম র্াই প্রকাি কজর যা 

সর্য”। (জযিাইয় ৪৫:১৯) 

 

 

  

অর্এব সর্য জক? 
অনুগ্রিপূবতক পূথবতর টলখা বারবার পড়ুন এবং 

র্াথর্ পূণতভাথব মথনাথযাগ জদন। 
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এবার আমরা বাইথবল ও কুরআনুল কাজরথমর আথলাথক আল্লাির বাস্তবর্া ও 

িাজককর্ অনুসন্ধাথন ব্রর্ী িই সমানভাথব, জবনীর্ অনুথরাধ র্ার আথগ আল্লাি 

সম্পথকত আপনাথদর মর্ামর্ ও জেন্তাগুথলা সেী করুন এবং কুরআথনর আয়ার্ 

ও বাইথবথলর উদৃ্ধজর্গুথলা গভীরভাথব অধযয়ন করুন। অর্ঃপর ইনসাফপূণত 

বাস্তবধমতী ও পযতাথলােনার দৃজষ্টথর্ অত্র জকর্াব পথড় সমাপ্ত করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জবষয়জভজত্তক বাস্তবর্ার টখয়াল 

টরথখ টকাথনা প্রকার েীকা 

সংথযািন োড়াই কর্ক দজলল 

টপি করজে, অনুথরাধ রইল পূবত-

ধারণা ও জসদ্ধান্ত র্যাগ কথর 

বাস্তবধমতী িথয় যথের সাথে র্াথর্ 

জেন্তা করুন। 
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এ িার্ীয় আথরা দজলল আপনার মথন িয় জক? 

 

বাইথবল (ওল্ড টেস্টাথমে)-এ রথয়থে এক আল্লািই িক: 

❖ টি ইসরাইল টিান: টসই রব, জর্জন আমাথদর ইলাি, একই রব। আর্-

র্াসজনয়া: (৬:৪) 

❖ এক আল্লাি জক আমাথদর িীবথনর রূি সৃজষ্ট কথরন জন এবং জর্জন জক 

আমাথদর জরজযক টদন জন? মালাজখ: (২:১৫) 

❖ যাথর্ টর্ামরা িান ও আমার ওপর ঈমান আন এবং ভাথলা কথর আয়ত্ত 

কর টয, আজমই আজম, এবং আজমই টস আল্লাি। আমার পূথবত টকাথনা 

ইলাি জেল না এবং আমার পথরও টকাথনা ইলাি িথব না। আজমই রব, 

আজম বযর্ীর্ টকান মুজক্তদার্া টনই। ইিইয়া: (৪৩:১০-১১) 

❖ আজম টস সত্ত্বা টয সবতপ্রেম ও সবতথিষ, আজম বযর্ীর্ টকাথনা ইলাি টনই। 

আমার সদৃি টক আথে? ইিইয়া: (৪৪:৬) 

❖ আজম জক রব নই এবং আজম বযর্ীর্ টকাথনা ইলাি টনই এমন নয়? 

আজমই সদাোরী ও মুজক্তদার্া, জদ্বর্ীয় টকাথনা ইলাি টনই। ইিইয়া: 

(৪৫:২১) 

 

 

 

 

এক আল্লািই িক বাইথবল (জনউ টেস্টথমণ্ট)-এ: 
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❖ টসোই স্থায়ী সুখী িীবন, যাথর্ র্ারা আপনার পজরেয় লাভ কথরথে টয, 

আপজন একাই সর্য ইলাি এবং (আরও পজরেয় লাভ কথরথে) ইয়াসূ 

(ঈসা) মাসীি এর, যাথক আপজন টপ্ররণ কথরথেন।  

ইজঞ্জল ইউথিান্না: (১৭:৩) 

❖ টর্ামরা আল্লাির ইবাদার্ কর, জযজন টর্ামাথদর ইলাি এবং শুধু র্ার িনয 

টখদমর্ উৎসগত কর। 

ইজঞ্জল মাত্তা: (৪:১০) 

❖ টি ইসরাইল টিান, টসই রব, জর্জনই আমাথদর ইলাি। জর্জনই একমাত্র 

রব। .... কারণ আল্লাি এক, জর্জন বযর্ীর্ জদ্বর্ীয় টকউ টনই।  

ইজঞ্জল মাকত: (১২:২৮-৩৩) 

❖ কারণ আল্লাি এক এবং আল্লাি ও বাোর মাথে মাধযমও এক। জর্জন 

িথলন মানুষ মাসীি ইয়াসূ (ঈসা)। 

জেথমাথসর প্রজর্ প্রেমপত্র: (২:৫) 

❖ র্াথদর টকউ ঈসার জনকে আসল এবং বলল: টি আমার সৎ (সাথলি) 

টনর্া, টস ভাথলা কািজে জক যা আজম করব, টযন স্থায়ী িীবন িাজসল িয়? 

র্াথক (ঈসা) উত্তর জদথলন: রু্জম আমাথক টকন সাথলি বল? একিন 

বযর্ীর্ টকউ সাথলি নয়, জর্জনই িথলন আল্লাি”। 

ইজঞ্জল মাত্তা: (১৯:১৬-১৭) মাজলক টিমথসর কজপথর্ এরূপ রথয়থে। 
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আপজন জক আথরা জকেু দজলল স্মরণ করথর্ 

পাথরন, যা জনজশ্চর্ভাথব প্রমাণ কথর আল্লাি 

এক? (জর্ন নয়!) 

 

বস্তুর্ (র্াওজিথদর) এ বার্তাই কুরআনুল কাজরথমর প্রধান জবষয়। 

 

 

 

 

 

কুরআনুল কাজরথম এক আল্লাি-ই সর্য: 

❖ “বল আল্লাি এক, জর্জন অমুখাথপযী, জর্জন িন্ম টদনজন এবং িন্ম গ্রিণও 

কথরনজন এবং র্ার সমকয টকউ টনই”। সূরা নাম্বার: ১১২: আয়ার্: (১-

৪) 

❖ “টি আমার কারা সেীদ্বয়, বহু জভন্ন জভন্ন রব ভাথলা নাজক মিাপরাক্রমিালী 

এক আল্লাি?!” সূরা নাম্বার: ১২, আয়ার্: (৩৯) 

❖ ‘জনশ্চয় টর্ামাথদর ইলাি এক’। সূরা নাম্বার: (৩৭), আয়ার্: (৪) 

❖ “আল্লাির সাথে জক টকান ইলাি আথে, বল টর্ামরা প্রমাণ জনথয় আস যজদ 

সর্যবাদী িও”। সূরা নাম্বার: ২৭: আয়ার্: (৬৪) 

❖ “র্ারা অবিযই কুফজর কথরথে যারা বথলথে ইলাি িথে জর্ন সত্ত্বার 

রৃ্র্ীয় সত্ত্বা, অেে এক ইলাি বযর্ীর্ টকান ইলাি টনই, র্ারা যা বথল র্া 

টেথক যজদ র্ারা জবরর্ না িয়, অবিযই র্াথদর কাথফরথদর মমতন্তুদ িাজস্ত 

স্পিত করথব”। সূরা নাম্বার: ৫, আয়ার্: (৭২) 
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পজরজিষ্ট 

জনঃসথেথি বাইথবল ও কুরআনুল কাজরথমর এসব দজলল ও অনযানয ির্ ির্ 

দজলল ‘আল্লাি এক জর্জন বযর্ীর্ টকাথনা ইলাি টনই’ এমনভাথব প্রমাণ কথর 

টয, র্াথর্ সথেথির টকাথনা অবকাি োথক না। টযমন বাইথবল বথল: “টি 

ইসরাইল টিান: রব-ই আমাথদর ইলাি, রব একিন। জনশ্চয় আল্লাি এক, জর্জন 

বযর্ীর্ জদ্বর্ীয় টকউ টনই”। ইজঞ্জল মাকত: (১২:৮-৩৩) এ কোই কুরআনুল 

কাজরম বলথে এভাথব: “বল, আল্লাি এক”। সূরা নাম্বার: ১১৩, আয়ার্: ১। 

বাইথবল এর্েুকুন বথলই যান্ত িয় জন টয, আল্লাি এক, বরং টস জনজশ্চর্ 

কথরথে আল্লাি-ই সৃজষ্টকর্তা এবং জর্জন-ই মুজক্তদার্া: “টর্ামরা িান ও আমার 

উপর ঈমান আন, এবং ভাথলাভাথব স্মরণ কর আজমই আজম, আজম আল্লাি। 

আমার পূথবত টকাথনা ইলাি জেল না এবং আমার পথরও টকাথনা ইলাি িথব না। 

আজম রব এবং আজম বযর্ীর্ টকাথনা মুজক্তদার্া টনই”। ইিইয়া: (৪৩:১০-১১) 

এ টেথক স্পষ্ট িয় টয, ঈসার উলুজিয়যাি (ইবাদথর্র িক) বা রুহুল কুদথসর 

উলুজিয়যাি বা আল্লাি বযর্ীর্ র্াথদর কাথরা উলুজিয়যার কোর টকাথনা জভজত্ত ও 

টকাথনা প্রমাণ টনই। র্ারা আল্লাির সৃষ্ট কর্ক মখলুক বযর্ীর্ জকেু নয়, র্াথদর 

টকাথনা করৃ্তত্ব টনই। র্ারা আল্লাি নয়, আল্লাির টিযাজর্ও নয়, অনুরূপ আল্লাির 

িরীর বা প্রজর্কৃজর্ও নয়। র্ার সদৃি টকাথনা বস্তু টনই, টযমন উথল্লখ কথরথে 

বাইথবল ও কুরআনুল কাজরম। 

আল্লাি বযর্ীর্ অনয ইলাথির ইবাদর্ করা ও পেভ্রষ্টর্ার কারথণ আল্লাি 

ইয়ািূদীথদর উপর টগাস্বা কথরথেন: “রথবর টগাস্বা র্াথদর উপর অবধাজরর্ 

িথয়থে”। আল-আদাদ: (২৫:৩), অনুরূপ মূসা আলাইজিস সালাম র্াথদর স্বথণতর 

টগা বৎস বংস কথরথেন। 
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 اإلله الحق واحد فقط فاعبدوه وحده

সর্য ইলাি এক, অর্এব টর্ামরা র্ার ইবাদর্ কর 

 

ইজর্িাস সাযী, একত্ববাথদ জবশ্বাসী এক দল খৃস্টান িাজস্ত ও জবজভন্ন োথপর 

সমু্মখীন িথয়থে, কারণ র্ারা আল্লাির র্াওজিথদর উপর ঈমান এথনজেল ও 

অস্বীকার কথরজেল ঈসার (আল্লাির িনয একজনষ্ঠ) দীথনর জবকৃজর্, পযান্তথর 

পজরিার কথর জেল পল ও র্ার অনুসারীথদর িাথর্ সৃষ্ট জত্রত্ববাথদর জবদ‘আর্। 

টমাোকো: আদম, নূি, ইবরাজিম, মূসা, ঈসা ও মুিাম্মদ আলাইজিমুস সালামথক 

আল্লাি টপ্ররণ কথরথেন, টযন র্ারা মানব িাজর্থক র্ার উপর ঈমান আনার 

দাওয়ার্ টদয় ও র্ার ইবাদথর্র জদথক আহ্বান কথর, যার টকাথনা িরীক ও 

সমকয টনই, জর্জন পজবত্র। র্াথদর সবার বার্তা জেল: 

 

 

 

 

 

নবী ও রাসূলথদর বার্তা টযথিরু্ এক, র্াই র্াথদর দীনও এক জেল, অর্এব 

সকল নবী ও রাসূথলর দীন জক জেল? 

 

সথেি টনই, র্াথদর সবার জরসালাথর্র মূল জভজত্ত জেল “আর্-র্াসজলম” জলল্লাি 

অেতাৎ আল্লাির িনয আত্মসমপতণ, লযণীয় িথে এ র্াসজলম িব্দই “ইসলাম” 

িথব্দর অেত ও র্াৎপযতথক প্রকাি কথর। 
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কুরআনুল কাজরম স্পষ্ট বথলথে টয, সকল নবী ও রাসূথলর সর্য দীন (ধমত) 

ইসলাম, কুরআনুল কাজরথমর এই বাস্তবর্া বাইথবথলও অনুসন্ধান করা টযথর্ 

পাথর। (পরবর্তী পুজস্তকায় এই বাস্তবর্া আমরা বাইথবল অনুসন্ধান করব, 

ইনিাআল্লাি)। 
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উপসংিার: 

মুজক্তর িনয আমাথদর ওপর ওয়াজিব এ বার্তা গ্রিণ করা এবং সর্র্া ও 

ইখলাথসর সাথে র্ার উপর ঈমান আনা, র্থব এর্েুকুন আমল যথেষ্ট নয়! বরং 

সকল নবী ও রাসূথলর উপর ঈমান আনা িরুজর, যার অন্তভুতক্ত িথে নবী 

মুিাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইজি ওয়াসাল্লাথমর উপর ঈমান আনা, র্ার জিদায়ার্ 

অনুসরণ করা ও র্ার উপর আমল করা। জেরস্থায়ী কলযাণময় িীবথনর পে 

এোই। 

 

টি ইখলাথসর সাথে িাজককর্ অথন্বষণকারী ও মুজক্ত টপ্রয়সী, িয়থর্া রু্জম 

জবষয়জে জনথয় জেন্তা করথব এবং গভীরভাথব মথনাথযাগ জদথব এখন টেথকই, র্থব 

অবিযই সময় ফুজরথয় যাওয়ার পূথবত, মৃরু্যর পূথবত, যা অকস্মাৎ েথল আথস! টক 

িাথন মৃরু্য কখন আসথব? 
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 أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن محمداً رسول هللا

আজম সাযয জদজে টয, আল্লাি বযর্ীর্ টকাথনা সর্য ইলাি 

টনই এবং আথরা সাযয জদজে টয, মুিাম্মদ আল্লাির রাসূল। 

 

 

িরুজর ও গুরুত্বপূণত এই জবষথয়র প্রজর্ জেন্তা ও পুনরায় গভীর দৃজষ্ট টদওয়ার 

পর জবথবকী অন্তর ও সর্য হৃদয় ফয়সালা করথর্ সযম িথব টয, আল্লাি এক, 

র্ার টকাথনা িরীক টনই এবং র্ার টকাথনা সন্তানও টনই। অর্ঃপর র্ার উপর 

ঈমান আনথব এবং একমাত্র র্ার ইবাদর্ করথব। আথরা জবশ্বাস করথব টয, 

মুিাম্মদ নবী ও রাসূল টযমন নবী ও রাসূল জেল নূি, ইবরাজিম, মুসা ও ঈসা। 

❖ আপজন যজদ োন এখন বলথর্ পাথরন: 

   

    

   

      

 

এ সাযযই জেরস্থায়ী সুখময় িীবথনর পথে প্রেম পদথযপ, এবং এোই 

িান্নাথর্র দথরািাসমূথির প্রকৃর্ োজব। 

যখন আপজন এ রাস্তা গ্রিণ করার জসদ্ধান্ত জনথয়থেন, র্ািথল আপজন আপনার 

বনু্ধর সািাযয গ্রিণ করুন অেবা মুসজলম প্রজর্থবিীর সািাযয গ্রিণ করুন 

জনকেবর্তী মসজিথদর িনয অেবা ইসলাজমক টসোথরর িনয অেবা আমার 

সাথে টযাগাথযাগ কথর আমাথক ধনয করুন অেবা আমার জনকে জেজি জলখুন, 

(আজম জনথিথক ধনয মথন করব)। 
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ِينََۡۡيَٰعَِبادِيَۡۡقُل ۡ﴿ فُوا ۡۡٱَّلذ َ ۡس 
َ
ۡىۡأ نُفِسِهمۡ ََۡعَ

َ
َنُطوا َۡۡلۡۡأ َةِِۡمنَۡتق  ِهۡۡرذۡح  َۡۡإِنۡذۡٱللذ فِرُۡۡٱللذ نُوَبَۡۡيغ  هۡۡٱَّلُّ ََۡجِيًعا

نِيُبٓوا ٥٣ۡۡۡٱلرذِحيمُۡۡٱل َغُفورُُۡۡهوَۡۡإِنذُهۥ
َ
لُِموا َۡۡرب ُِكمۡ ۡإَِلََٰۡۡوأ س 

َ
نَۡقب لِِۡۡمنََۡلُۥَۡوأ

َ
تَِيُكمُۡۡأ

 
َۡلۡۡثُمۡذۡٱل َعَذاُبۡۡيَأ

ونَۡ َسنََۡۡوٱتذبُِعٓوا ٥٤ۡۡۡتُنََصُ ح 
َ
ٓۡۡأ نزَِلَۡۡما

ُ
ِنۡإََِل ُكمۡأ ب ُِكمۡم  ِنۡرذ نَۡقب لِۡۡم 

َ
تَِيُكمُۡۡأ

 
َتةۡ ۡٱل َعَذاُبۡۡيَأ َۡبغ 

نُتمۡ 
َ
ُعُرونََۡۡلَۡۡوأ  [  ٥٤  ،٥٢: الزمر] ﴾٥٥ۡۡتَش 

“বল, টি আমার বাোগণ, যারা জনথিথদর উপর বাড়াবাজড় কথরথো টর্ামরা 

আল্লাির রিমর্ টেথক জনরাি িথয়া না। অবিযই আল্লাি সকল পাপ যমা কথর 

টদথবন। জনশ্চয় জর্জন যমািীল, পরম দয়ালু। আর টর্ামরা টর্ামাথদর রথবর 

অজভমুখী িও এবং টর্ামাথদর উপর আযাব আসার পূথবতই র্ার কাথে 

আত্মসমপতণ কর। র্ার (আযাব আসার) পথর টর্ামাথদরথক সািাযয করা িথব 

না। আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাজযল করা িথয়থে টর্ামাথদর রথবর পয 

টেথক, টর্ামাথদর উপর অর্জকতর্ভাথব আযাব আসার পূথবত। অেে টর্ামরা 

উপলজব্ধ করথর্ পারথব না”। সূরা আয-যুমার: (৫৩-৫৫) 

  

 

এখাথন আথরকজে জবষয়... 
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জেন্তা ও যথের সাথে বার্তাজে পড়ার পর 

িয়থর্া সজর্যকার অনুসজন্ধৎসু জিথজ্ঞস 

করথব: 

▪ সর্য জক? 
▪ গলদ জক? 
▪ করণীয় জক?  

 

সবতথিষ অনুভূজর্: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আল্লাি োইথল পরবর্তী পুজস্তকায় এ প্রশ্ন ও অনযানয প্রথশ্নর উত্তর অনুসন্ধান 

করব। 
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আথরা িানার িনয অেবা প্রথশ্নর িনয অেবা মন্তথবযর িনয টলখথকর সাথে 

জনথের জিকানায় টযাগাথযাথগর টযথত্র আিা করজে টকান জদ্বধা করথবন না: 

টপাষ্টবক্স নং ৪১৮, আল-হুফুফ, আল-আিসা, ৩১৯৮২, টসৌদী আরব।  

 

 

   

 

(থযথকাথনা পজরবর্তন ও সংথিাধনথক সাধুবাদ িানাই) 
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