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স ূচ ীষ �  

সংেকষেহরলষূবরহরন 

ভূ্মহা: হ্িষয়লজররীল ািবয 

�রমলঅধযায়: বাইেবুলষ্র্চ্ি 

 �রমলষ্রে�দ: বাইেবেুরলষু�হগ্ুরলনামলওলসংখযা 

  ১. ১. ১. ষুরািনল্নয়েমরল��াব্ু 

  ১. ১. ২. নিুনল্নয়েমরল��াব্ু 

  ১. ১. ৩. ��গ্ুরলসংখযায়লেহরেরেররলই্িহাস 

 ্�িীয়লষ্রে�দ: বাইেবেুরলষু�হগ্ুরলঅ�ামাাযিা 

  ১. ২. ১. েিারাহলবালিাওরােিরলঅব�া 

  ১. ২. ২. ্যেহাশূেয়রলষু�েহরলঅব�া 

  ১. ২. ৩. ই্�ুলবালসুসমাচারগ্ুরলসূ�লষযরােুাচনা 

   ১. ২. ৩. ১. ম্র্ু্খিলসুসমাচার 

   ১. ২. ৩. ২. মাহর্ু্খিলসুসমাচার 

   ১. ২. ৩. ৩. েযাহন্ু্খিলসুসমাচার 

  ১. ২. ৪. ষ্ব�লবাইেবেুরলষু�হগ্ুল শীলনয় 

  ১. ২. ৫. ষ্ব�লবাইেবুল্বষেয়লমুস্ুমল্ব�াস 

 িৃিীয়লষ্রে�দ: বাইেবেুরলৈবষরীিয, ভুু�া্�লওল্বহৃ্ি 

  ১. ৩. ১. ৈবষরীিযলওলষরররল্বেরা্ধিা 

  ১. ৩. ২. ভুু�া্� 
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  ১. ৩. ৩. বাইেবেুরল্বহৃ্িরলআেুাচনা 

  ১. ৩. ৪. ্বহৃ্িল্বষেয়লষাদ্রগোরল্ব�া্�হরল�চারাা 

   ১. ৩. ৪. ১. শধুলমুস্ুমরাইল্বহৃ্িরলহরালবেু 

   ১. ৩. ৪. ২. ্বহৃ্িল্বষেয়লঅমুস্ুমগোরলসাকয 

   ১. ৩. ৪. ৩. বাইেবেুরল্বহৃ্িরলহারাা্দ 

   ১. ৩. ৪. ৪. যীশলখৃে�রলসাকয 

   ১. ৩. ৪. ৫. যীশরলবববযলবনামলবাইেবেুরল�ামাাযিা 

   ১. ৩. ৪. ৬. বাইেবেুরল্বহৃ্িল্হলঅস�বল্ছু 

   ১. ৩. ৪. ৭. বাইেবেুরলই্িহাসলওল্বহৃ্িরলে�কাষা 

 চিুররলষ্রে�দ: নিুনলওলষুরািনল্নয়েমলর্হিল্বধান 

  ১. ৪. ১. ইসুামীলষ্রভাষায়লর্হিহরা 

   ১. ৪. ১. ১. নাসখলবালর্হিহরোরলঅরর 

   ১. ৪. ১. ২. ইসুামীলষ্রভাষায়লর্হিহরোরলেক� 

   ১. ৪. ১. ৩. র্হিহরালবনামলমি-ষা�ােনা 

   ১. ৪. ১. ৪. হা্হনীলওল ্িহা্সহল্ববরালর্হিলহয়লনা 

   ১. ৪. ১. ৫. যাবূরল �ারালিাওরািলওলই্�ু �ারাল যাবূরল

র্হিলহয়ল্ন 

  ১. ৪. ২. বাইেবেুরলষ্রব্িরিলওলঅষ্রব্িরিল্বধানা্দ 

  ১. ৪. ৩. বাইেবেুল্বদযমানলর্হিহরোরল�হারেভদ 

   ১. ৪. ৩. ১. ষরবিরীলবযব�ায়লষূবরবিরীলবযব�ারলর্হিহরা 
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   ১. ৪. ৩. ২. এহইলভাববাদীরলবযব�ায়লর্হিহরা 

্�িীয়লঅধযায়:্��বাদলখ�ন 

 ভূ্মহা: হ্িষয়ল�েয়াজনীয়লমূুনী্িলওলিরয 

 �রমলষ্রে�দ: বু্�বৃ্�হল�মাাা্দল�ারাল্��বাদলখ�ন 

 ্�িীয়লষ্রে�দ: যীশরলবববযল�ারাল্��বাদলখ�ন 

 িৃিীয়লষ্রে�দ: যীশরল �রে�রল�মাাা্দরলঅসারিা 

িৃিীয়লঅধযায়: আু-হুরআনলওলআু-হাদীস 

 �রমলষ্রে�দ: আু-হুরআেনরলঅেুৗ্হহ�ল 

  ৩. ১. ১. আুলহুরআেনরলঅেুৗ্হহ� 

   ৩. ১. ১. ১. অেুৗ্হহলভাষাৈশুী 

   ৩. ১. ১. ২. অিযাাাযরলহা্বযহলগদযলওল্বনযাস 

   ৩. ১. ১. ৩. ভ্বষযেিরলসংবাদ 

   ৩. ১. ১. ৪. অিীেিরলসংবাদ 

   ৩. ১. ১. ৫. মুনা্রহেদরলেগাষনলখবর 

   ৩. ১. ১. ৬.  ান-্ব ােনরলঅজানালিরয 

   ৩. ১. ১. ৭. ৈবষরীিযলওল ্বেরা্ধিাল্বমু্ব 

   ৩. ১. ১. ৮. ্চর�নলঅেুৗ্হহ� 

   ৩. ১. ১. ৯. �া্�হীনলে�েমরল�ায়ীলউৎস 

   ৩. ১. ১. ১০. হদয়�মলওলমুখ�লহরালসহজ 
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  ৩. ১. ২. হুরআনল্বষয়হল্িন্াল�� 

   ৩. ১. ২. ১. সা্হ্িযহলঅেুৗ্হহ� 

   ৩. ১. ২. ২. �মা�েয়লঅবিরা 

   ৩. ১. ২. ৩. ্বষব�রলষুনরাবৃ্� 

  ৩. ১. ৩. হুরআনল�সে�লষাদ্রগোরলদু্ালআষ্� 

  ৩. ১. ৩. ১. ভাষারলউ�া�িালঅেুৗ্হহে�রলঅহাাযল�মাাল

নয় 

   ৩. ১. ৩. ২. বাইেবুলওলহুরআেনরলৈবষরীিযল 

 ্�িীয়ল ষ্রে�দ: হাদীসল ্বষেয়ল ষাদ্রগোরল আষ্�ল

ষযরােুাচনা 

  ৩. ২. ১. হাদীসলবারনাহারীগালস�েহরল্ব�া্� 

   ৩. ২. ১. ১. হাদীেসরল বারনাহারীগাল বনামল ই্�েুরল

বারনাহারীগা 

   ৩. ২. ১. ২. ্শয়াগোরল ্ব�া্�ল বনামল খৃ�ীয়ল ্ব�া�ল

স�দায় 

   ৩. ২. ১. ৩. সাহাবীগোরল্বষেয়লহুরআেনরলসাকয 

   ৩. ২. ১. ৪. সাহাবীগোরল্বষেয়ল্শয়ালইমামগোরলবববয 

  ৩. ২. ২. হাদীসলসংহুনলস�েহরল্ব�া্� 

   ৩. ২. ২. ১. ইয়াহূদী ধেমরলহাদীসলবালেমৗ্খহলবারনা 

   ৩. ২. ২. ২. খৃ�ধেমরলহাদীসলবালেমৗ্খহলবারনা 
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   ৩. ২. ২. ৩. ইসুামীলশরীয়েিলহাদীস 

চিুররল অধযায়: মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল

নুবুওয়াি 

 �রমলষ্রে�দ: মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

নুবুওয়ােিরল�মাা 

  ৪. ১. ১. মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল

অেুৗ্হহল্চ�-হাযর 

   ৪. ১. ১. ১. অিীিলওলভ্বষযেিরলঅজানালসংবাদ 

   ৪. ১. ১. ২. মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম �ারাল

স�া্দিলঅেুৗ্হহলহমরসমূহ 

  ৪. ১. ২. বয্ব�, ্বধানলওলমানবিারল�েয়াজন 

   ৪. ১. ২. ১. িাঁরলমেহা�মলচ্র�লওলআচরা 

   ৪. ১. ২. ২. িাঁরলধমরবযব�ারলৈব্শ�য 

   ৪. ১. ২. ৩. িাঁরলআগমনলওল্বজেয়রলঅব�া 

   ৪. ১. ২. ৪. মানবিারল�েয়াজেনরলসমেয়ইলিাঁরলআগমন 

 ্�িীয়লষ্রে�দ: ষূবরবিরীলনবীগোরলভ্বষয�াাী 

  ৪. ২. ১. বাইেবুীয়লভ্বষয�াাীরল�হৃ্ি 

   ৪. ২. ১. ১. ভ্বষয�াাীরল্বদযমানিা 

   ৪. ২. ১. ২. ভ্বষয�াাীরলঅর�িা 

   ৪. ২. ১. ৩. ভাববাদীরলঅেষকায়লই�ােয়ুীয়লজা্ি 



 

9 

   ৪. ২. ১. ৪. বাইেবুীয়লনামসূেহরলঅনুবাদ, সংেযাজনলওল

ষ্রবিরন 

  ৪. ২. ২. বাইেবেুরলচার্ালভ্বষয�াাী 

   ৪. ২. ২. ১. মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�াম 

্বষয়হল�রমলভ্বষয�াাী 

   ৪. ২. ২. ২. মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�াম 

্বষয়হল্�িীয়লভ্বষয�াাী 

   ৪. ২. ২. ৩. মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�াম 

্বষয়হলিৃিীয়লভ্বষয�াাী 

   ৪. ২. ২. ৪. মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�াম 

্বষয়হলচিুররলভ্বষয�াাী 

উষসংহার 
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স ং েক ষ েহ র ল ষ ূব রহ র ন  

�শংসালআ�াহরল ্ন্ম�।লআরল সাুািল ওল সাুামল উ�ীল নবীল

মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল উষরল এবংল িাঁরল

ষ্রবার-অনুসারীলওলসহচরগোরলউষর।ল 

মহানলআ�াহরলিাওরীেহলআ্মলআ�ামালশাইখলরাহমািু�াহলইবনুল

খাুীুুরলরাহমানল ্হরানবীলউসমানীল ্হ�ীল র্চিল ‘ইযহারুলহ�’ 

��্ালস�াদনালহ্র।লস�াদনার েকে�লআ্মল��হােররল্নেজরল

হ�্ু্খিলওলিাঁরলসামেনলষ্ঠিলদু্ালসুবারলষা�ু্ু্ষরলউষরল্নভররল

হ্র।ল আমারল স�া্দিল ইযহারুল হ�ল ��্াল চারল খে� �রমল

�হা্শিল হয়ল ১৪১০ল ্হজরীল অে�ল /১৯৮৯ল খৃ�াে�।ল েসৗদীল

সরহােররল্রয়াদ�লইুমীলগেবষাা, রািওয়া, দাওয়ািলওলইরশাদ 

্বষয়হলেহ�ীয়লহাযরাুয়লিাল�হাশলহের।ল 

অেনহলসহহমরীলআমােহলউ�ু�লহেরনলেয, আ্মলেযনল‘‘ইযহারুল

হ�’’ ��্ােহলসহজেবাধযলসরুলভাষায়লসংেকষলহেরলএহলখে� 

�হাশলহ্র; যােিল��্ালঅনযানযলভাষায়লঅনুবাদলহরালসহজলহয়।ল

্ব�বযাষীল খৃ�ানল ্মশনা্রল ওল�চারহগাল ইসুােমরল ্বরে�ল েযল

সহুল অষ�চারল চাুাে�নল িারল �্িেরােধল সংেক্ষিল ��্াল

হাযরহরলভূ্মহালষাুনলহরেবলবেুলিারালআশালহেরন।ল্হকলআমারল
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হেয়হ্াল��ল মু�োরল ্বষেয়লআমারলবয�িালিােদরলএলঅনুেরাধল

বা�বায়েনরলষেরলবাঁধালহেয়লদাঁড়ায়।ল 

এমিাব�ায়লেসৗ্দলসরহােররলইসুামীলহমরহা�, ওয়াকর, দাওয়াল

ওলইরশাদল্বষয়হলম�াাুেয়রলমু�ালওল�হাশনাল ্বভােগরলউষ-

স্চবল ড. আ�ু�াহল ইবনুল আহমদল আু-যাইদ-এরল ষরামশরল ওল

্নেদরশনালআমারলসহহমরীেদরলঅনুে�রাারলসােরলসংযুবলহেয়লএেহল

গ্িশীুলহের।ল ্ি্নলআমােহলএলহমর্াল িলস�াদেনরলগর�ল

স�েহরলসেচিনলহেরন।ল্বেশষিলনিুনলষ্র্�্িেিল�ুেসডারগাল

্ব�বযষীলইসুােমরল্বরে�লৈব্রিারল�হাশযলে্াষাাল্দে�লএবংল

 �লসমেয়রলমেধযলমুস্ুমল্ ব�েহলধমরা�্রিলহেরলখৃ�ানলবানােনারল

্বষেয়লিােদরলআ�হলসেগৗরেবল�হাশলহরেছ।ল 

এলে�কাষোলআ্মলএলসংেক্ষিল��্াল�হােশরলজনযলস্�য়ল

হই।লয্দলেহউলএল��্ালঅনযলেহােনালভাষায়লঅনুবাদলহরেিলচানল

িেবলিারলজনযলআমারলঅনুেরাধলেয, বাইেবেুরলনিুনলওলষুরািনল

্নয়েমরলেযলসহুলউ�ৃ্িলএল�ে�ল�দানলহরালহেয়েছলেসগ্ুলেযনল

্ি্নলিারল্নেজরলমিলহেরলঅনুবাদলনালহেরন; বরংলিারলভাষায়ল

�চা্রিল‘‘বাইেবু’’ েরেহলউ�ৃিলহেরন।ল 

এলসংেক্ষিল�ে�রলমেধযলআ্মলমূুল�ে�রলবববযলসুর�লহরারল

জনযলঅ্ি্রবল্হছুলিরযলসংেযাজনলহের্ছ।লেযমন, েহােনালেহােনাল

্ানারলসন-িা্রখ, েহােনালেহােনালবয্বরলমৃিুয-সনলউে�খলহের্ছ।ল
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য্দলেহােনালনামলদুভােবলেুখারল�চুনলরােহলবালেহােনালশহেররল

�াচীনলওলআধু্নহলদু্ালনামলরােহলিাহেুলআ্মলদু্ালনামইল্ুেখ্ছ।ল

েযেকে�লএহইলনােমলদু্ালশহরল্বদযমানলেসেকে�লউ্ে�লশহরেহল

্চ্�িল হের্ছ।ল ্হছুল ষ্রভাষাল বযাখযাল হের্ছ।ল ্বষয়ব�রল

সহজেবাধযিারলজনযলখৃ�ীয়লওলইসুামীল ্িহা্সহল্হছুল্ানারল

েকে�ল ্হছুলিরযল সংেযাজনলহের্ছ।লঅর�িাল দূরলহেরল ্বশ�ল

উ�ারাল ্ন্ািল হরেিল ্হছুল শে�ল হরহিল বাল েজর-জবর-েষশল

বযবহারলহের্ছ।ল মূুল �ে�ল েুখেহরল নামল উে�খল নাল হেরল ্হছুল

�ে�রলনামলউে�খলহরালহেয়েছ।লআ্মলএলসহুল�ে�রলেুখহেদরল

নামলওলিােদরলমৃিুযলিা্রখলউে�খলহের্ছ।লবাইেবেুরলষুরািনলওল

নিুনল্নয়েমরল্হছুলউ�ৃ্িরলেকে�লআ্মল্ব্ভিলসংসরোরলভাষযল

উে�খলহের্ছ।লএছাড়ালমূুল�ে�রল্হছুলিরযলআ্মলআেগল্ষেছলহেরল

নিুনলহেরলসা্জেয়্ছ; েযনলষাঠেহরলজনযলঅ্ধহলসহজলওলউষেযাগীল

হয়লএবংলিারল্চ�াধারাল্ব্ক্লনালহয়।ল 

মূুল‘‘ইযহারুলহ�’’ �ে�রল�রমল্িন্ালঅধযায়লআ্মলএহ্াল

অধযােয়রল মেধযল স্িেব্শিল হের্ছ।ল রেুল অধযায়্াল ইয়াহূদী-

খৃ�ানেদরলধমর��গ্ুরলষ্রচেয়লএহ্াল য়ংস�ূারলঅধযােয়লষ্রািল

হেয়েছ।লএরলমেধযলিােদরল��গ্ুরলনাম, ্বহৃ্িলওলর্হিলহওয়াল

্বষয়হলবারনালরেয়েছ।লআমারলউেেশয, েযনলএলসংেক্ষিল��্ালমূুল
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�ে�রল ্বষয়ব� অকুষল রাখারল ষাশাষা্শল ষাঠেহরল জনযল সেবরা�ল

হুযাালবেয়লআেন। 

সবেশেষলমহানলআ�াহরলিাওরীেহরলউষরল্নভররলহেরলবু্ছ, 

আ�ামালশাইখলরাহমািু�াহলইবনুলখাুীুুরলরাহমানলহীরানবীলিাঁরল

মহামূুযবানল��ল‘‘ইযহারুলহ�’’ এহ্ালভূ্মহালওলছয়্ালঅধযােয়ল

্বনয�লহেরেছন।ল্নেেলএল�ে�রলসার-সংেকষল�দ�লহেুা। 
 
ড. মুহা�াদলআহমদলআ�ুুলহা্দরলমাুহাবী 

সহহারীলঅধযাষহ 

্হংলসাউদল্ব�্বদযাুয়, ্রয়াদ 

০১/০১/১৪১৫ল্হ./ ১০/০৬/১৯৯৪লখৃ. 
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ভূ্মহা 
হ্িষয়লজররীল ািবয 
(১) �ো�া�০

1 ষ্�িগোরল��লেরেহলেযলসহুলউ�ৃ্িল�দানল

হরালহেয়েছলিালঅেনহলেকে�লশধুলিােদরলহরাল�ারালিােদরল্ব�া্�ল

�মাোরলজনয, আমােদরল্ব�াসল�হােশরলজনযলনয়।ল 

(২) �ো�া�লষ্�িগালসবরদালিােদরল্ু্খিল��গ্ুল্ বষয়ব� 

ষ্রবিরন, ষ্রবধরন, সংেযাজন, ্বেয়াজনলইিযা্দরলমাধযেমলষাে�ল

                                                           
1 েগাড়াল েরেহইল খৃ�ানগাল ্ব্ভিল দু-উষদেু ্বভব।ল মধযযুেগল ইউেরােষল

ভযা্াহােনরল েষােষরল ্নয়্�িল ‘েরামানল হযর্ুহ’ মিবাদল �্ি্�িল ্ছু।ল

বিরমানলযুেগওলখৃ�ানেদরলমেধযলএইলমিইলসবরা্ধহল�চ্ুি।লষ�দশলশিেহল

মা্ারনল ুুরার: Martin Luther (১৪৮২-১৫২৯ল খৃ) েষােষরল আ্ধষিয, 

অিযাচারলওলধমরীয়লঅনাচােররল্ বরে�ল্বে�াহলহেরন।ল�মা�েয়লিাঁরলঅনুসারীরল

সংখযালবাড়েিলরােহ।লএরাল�ো�া�লনােমলষ্র্চি।লধমর্ব�াসল�ায়লএহই, 

িেবলএরালরা�, বয্বলবালধেমররলউষরলেষােষরলহিৃ�লমােননলনা।লরাজৈন্িহল

হারোইলইংুযাে�রলরাজারা �ো�া�লমিল�হালহেরন।লউন্বংশলশিেহরল

শরেিল মূুিল ইংুযাে�রল �ো�া�ল খৃ�ানেদরল ্মশনারীরাইল ভারেিল হাজল

হর্ছু।ল এজনযল ��হারল এেদরল ্ব�া্�ল �মাোরল জনযল িােদরল ষ্�িেদরল

�ে�রলউ�ৃ্িল ্দেয়েছন।ল (অনুবাদহ।লএখােনল উে�খযল েয, এল�ে�রল সহুল

ষাদাীহালঅনুবাদেহরলষকলেরেহলসংেযা্জি।) 
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েরেুন। রেুলআেগরলসংসরালওলষেররলসংসরোরলমেধযলঅেনহল

ষাররহযলেদখালযায়।লষাঠহেহলএল্বষেয়লসিহরলহেিলহেব। 
(৩) ‘‘বাইেবু’’-এরলমেধযল্বদযমানল্ব্ভিলহা্হনীেহল্মরযালবাল

ভুুলবুায়ল েহােনালঅসু্বধাল েনই।লহারালএগ্ুলনবীগোরলনােমল

বানােনালজাুলওল্ভ্�হীনলগ�লএবংলআসমানীল্হিােবরল্বহৃ্িরল

অংশ।লএলসহুলহা্হনীলেহােনা্াইলআ�াহরলহাুামলনয়।লআরলএল

সহুলজাুলহা্হনীেহল্মরযালবালভুুলবুেুল‘‘আসমানীল্হিােবর’’ 

�্িলেব-আদবীলহয়লনা।লবরংলএলসহুলআসমানীল�ে�লেযলসহুল

্বহৃ্িলওল্মরযারলঅনু�েবশল্ োেছলেসগ্ুল�হাশলহরালওলেসগ্ুরল

্ন�ালহরালমুস্ুেমরলআবশযহীয়লদা্য়�। 

(৪) খৃ�ানলষ্�িগোরলরী্িলওলঅভযাসলহেুা, িারালমুস্ুমল

আ্ুমগোরল্ুখ্নরলমেধযল্বদযমানলসামানযলদু-এহ্ালদুবরুলবববযল

খঁুেজলেবরলহেরলিােদরল�ে�লেসগ্ুরলউে�খলহেরনলএবংলেসগ্ুরল

�্িবাদলহেরন।লএভােবলিারালষাঠহেহলবুঝােিলচানলেয, মুস্ুমল

ষ্�িেদরল বইগ্ুলএএষল দুবরুলহরায়লভরা।লআরল�হৃিল ্বষয়ল

হেুা, মুস্ুমলআ্ুমগোরল�ে�রলমেধযল্ বদযমানলঅগ্ািলশ্বশাুীল

বববযগ্ুলিারালএ্ড়েয়লযানলএবংলেসগ্ুরলেহােনাএষলউে�খলিারাল

হেরনলনা।লয্দলহখেনালএএষলেহােনালবববযলিারালউে�খলহেরনল

িেবলষ্রষূারলঅ্ব��িারলসােরলবা্ড়েয়লহ্মেয়লবাল্বহৃিলহেরলেসল

বববযলউষ�াষনলহেরন।লএলিােদরলসবেচেয়ল্ন�নীয়লঅভযাসগ্ুরল
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অনযিম।ল ানবৃ্�হল ্বিেহররল মূুনী্িলহেুাল�্িষেকরলবববযল

ষ্রষূারল্ব��িারলসােরল্বশ�ভােবলউষ�াষনলহরা; ্হকলিারালএল

মূুনী্িল ু�নল হেরন।ল ষাদ্রল হাুরল েগাাােুবল রা�ারল (Carl 

Gottaleb Pfander) এএষল হেরেছনল আ�ামাল রাহমািু�াহল

্হরানবীরলসােরলিারল�হাশযল্বিেহররল্ববরো।ল১২৭০ল্হ,/১৮৫৪ল

খৃলভারেিরলআ�ায়লিােদরলমেধযলএল্বিহরলঅনু্�িলহয়।ল্ম. রা�ারল

এল্বিেহররল্ববরালস�ূারল্বহৃিভােবলইংের্জলভাষায়ল�হাশলহেরন।ল

এেিল ্ি্নল�হৃিল ্ানাল স�ূারল ্বহৃিলহেরল উভয়ষেকরল বববযল

্বহৃিভােবলউষ�াষনলহেরন।ল্ম. রা�ারলিারল্ব্ভিলষু�েহলহুরআনল

হারীেমরল ্ব্ভিল ে�াহল ্নেজরল মনম্জরল মিল অনুবাদল ওল বযাখযাল

হরেিন।লএরষরলদা্বলহরেিনলেয, িারলঅনুবাদলওলবযাখযায়লস্ঠহল

এবংলমুস্ুমলমুরাসল্সরগোরলবযাখযালভুু।লঅরচল�হৃিলওল�মা্ািল

্বষয়লেয, ্ি্নলআরবীলভাষায়লঅিয�লদুবরুল্ছেুন।লএছাড়ালহুরআনল

্বষয়হল�াস্�হল ানওলিারল্ছুলনা।লএরষরওল্ি্নলদা্বলহরেিনল

িারলভাষা ান-্বহীনলঅশ�লঅনুবাদলওলবযাখযােহলস্ঠহলবেুলমানেিল

হেবলএবংলমুস্ুমলউ�াহরলসহুলমুরাসল্সেররলবযাখযােহলভুুলবুেিল

হেব! 

েহল আ�াহ, আমােদরেহল সিযেহল সিযএেষল বুঝারল এবংল িারল

অনুসরোরলিাওরীহলদানলহরন।লআরলবা্িুলওলঅসেিযরলঅসার�ল
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আমােদরলসামেনল�্িভািলহরনলএবংলিালষ্রহারলহরারলিাওরীহল

আমােদরেহলদানলহরন। 
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�রমলঅধযায় 

বাইেবুলষ্র্চ্ি 
 

নিুনলওলষুরািনল্নয়েমরল��াব্ুরলবারনালও 

েসগ্ুরল্বহৃ্িলওলর্হিলহওয়ারল�মাা 
 
 
এইলঅধযায়্ালচার্ালষ্রে�েদল্বভব: 
 
�রমলষ্রে�দ: বাইেবেুরলষু�হগ্ুরলনামলওলষ্রচয় 

্�িীয়লষ্রে�দ: বাইেবেুরলষু�হগ্ুরলসনদ-হীনিা 

িৃিীয়লষ্রে�দ: বাইেবেুরললঅগ্ািলৈবষরীিযলওলভুু�া্� 

চিুররলষ্রে�দ: বাইেবেুরলর্হিলহওয়ারল�মাা 
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�রমলষ্রে�দ: 

বাইেবেুরলষু�হগ্ুরলনামলওলসংখযা 
খৃ�ানগাল িােঁদরল ধমরীয়ল ��গ্ুেহল দুভােগল ভাগল হেরন।ল

�রমভােগরল��াব্ুলস�েহরলিারালদা্বলহেরনলেয, যীশরল( সালআ) 

ষূেবরলআগিল নবীগোরল মাধযেমল েসগ্ুল িােদরল ্নহাল েষ েছেছ।ল

্�িীয়লভােগরল��গ্ুরল্বষেয়লিারালদা্বলহেরনলেয, যীশরল( সাল

আ.) -এরলষেরল �্রহলঅনুে�রাাল(Divine Inspiration)-এরল

মাধযেমল েসগ্ুল ্ু্খিল হেয়েছ।ল �রমভােগরল ��গ্ুরল সম্�েহল

‘ষুরািনল্নয়ম’ এবংল্�িীয়ভােগরল��গ্ুরলসম্�েহল‘নিুনল্নয়ম’ 

বেুলঅ্ভ্হিলহরালহয়।লউভয়ল্নয়েমরলসম্�েহলবুালহয়ল‘বাইেবু’।ল

এ্ালএহ্াল�ীহলশ�।লএরলঅররল ‘��’।ল ষুরািনলওলনিুনল ্নয়মল

এহে�লছাষােনালবই্ারলউষেরলেুখালহয়: ‘‘ষ্ব�লবাইেবু’’। 
১. ১. ১. ষুরািনল্নয়েমরল��াব্ু 

�ো�া�লখৃ�ানগোরল্নহাল ীহৃিল‘‘�ো�া�লবাইেবু’’ বাল

্হংল েজমসল ভাসরনল অনুসােরল ষ্ব�ল বাইেবেুরল �রমল অংশল বাল

ষুরািনল্নয়েমরলমেধযলবিরমােনল৩৯্ালষু�হল্বদযমান১

2। েসগ্ুরল
্ববরাল্নেএষ: 

                                                           
2 �রমলখৃ�ীয়লশিা�ীরল(৩৭-৯৫লখৃ) �্স�িমলইহূদীল ্িহা্সহলেযােসরাসল

(Flavius Josephus) বাইেবেুরলষুরািনল্নয়মলবালইহূদীলবাইেবেুরল�ে�রল

বারনায়লবেুন: আমােদরলষ্ব�ল �্রহল��াবুীরলসংখযাল২২্া।লি�েধযল৫্াল
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1. আ্দলষু�হল(Genesis) 

2. যা�ালষু�হল(Exodus) 
3. েুবীয়লষু�হল(Leviticus) 

4. গানালষু�হল(Numbers) 

5. ্�িীয়ল্ববরাল(Deuteronomy) 

এলষাঁচ্াল��লএহে�ল ‘িাওরাহ’ (Torah or Pentateuch) 

নােমলঅ্ভ্হি।ল ‘িাওরাহ’ এহ্াল্হ�লশ�।লএরলঅররল ‘্শকালওল

্ব্ধ্বধান’।লহখেনাল হখেনাল এষহভােবল ষুরািনল ্নয়েমরল সহুল

�ে�রলসম্�েহ, অররাৎলউষযুরবল৫্াল��লওল্নেেরল৩৪্াল�ে�রল

সম্�েহল‘িাওরাি’ বাল‘েিারাহ’ বেুলঅ্ভ্হিলহরালহয়: 

6. ্যেহাশূেয়র ষু�হল(The Book of Joshua)২

3 

7. ্বচারহ�ৃরগোরল্ববরাল(The Book of Judges) 
8. এেিরল্ববরাল(The Book of Ruth) 

9. শমুেয়েুরল�রমলষু�হল(The First Book of Samuel) 

10. শমুেয়েুরল ্�িীয়ল ষু�হল (The Second Book of 

Samuel) 

                                                                                                            
েমা্শর।লষরবিরীলনবীগোরলেুখাল��ল১৩্া।লবা্হলচার্াল��ল �েররলব�নায়ল

গীিল স�ীিল ওল অনুএষল ্বষেয়রল সংহুন।ল েযােসরাস-এরল বববযল েদখুন: 
Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97, 244-245. 

3
 ্ি্ন স�বিলইউশা‘ ইবনলনূন।লযারলহরালহাদীেসলব্ারিলহেয়েছ।ল 
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11. রাজাব্ুরল�রমলখ� (The First Book of Kings) 

12. রাজাব্ুরল্�িীয়লখ� (The Second Book of Kings) 
13. বংশাব্ুরল �রমল খ� (The First Book of The 

Chronicles) 

14. বংশাব্ুরল ্�িীয়লখ� (The Second Book of The 

Chronicles) 

15. ই�ারলষু�হল(The Book of Ezra) 

16. ন্হ্মেয়রলষু�হল(ই�ারল্�িীয়লষু�হ) (The Book of 

Nehemiah) 

17. ইে�েররল্ববরাল(The Book of Esther) 

18. ইেয়ােবর৩

4 ্ববরাল(The Book of Job) 

19. গীিসং্হিাল(যাবূর) (The Book of Psalms) 
20. ্হেিাষেদশল(সুুাইমােনরল�বাদাবুী) (The Proverbs) 

21. উষেদশহল(Ecclesiastes or, the Preacher) 

22. শেুামেনরলষরমগীিল(The Song of Solomon) 

23. ্যশাইয়লভাববাদীরলষু�হল(The Book of The Prophet 

Isaiah) 

24. ্যর্ময়লভাববাদীরলষু�হল(The Book of The Prophet 
                                                           
4 (Job) বালইেয়াবলআরবীেিলআইঊব।লএইল��্ালআইঊবল (আর) এরলনােমল

�চা্রি। 
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Jeremiah) 

25. ্যর্মেয়রল্বুাষল(The Lamentations of Jeremiah) 
26. ্য্হে�ুল ভাববাদীরল ষু�হল (The Book of The 

Prophet Ezekiel) 

27. দা্নেয়েুরলষু�হল(The Book of Daniel) 

28. েহােশয়লভাববাদীরলষু�হল(Hosea) 

29. েযােয়ুলভাববাদীরলষু�হল(Joel) 

30. আেমাষলভাববাদীরলষু�হল(Amos) 

31. ওব্দয়লভাববাদীরলষু�হল(Obadiah) 

32. েযানা৪

5 ভাববাদীরলষু�হল(Jonah) 

33. মীখালভাববাদীরলষু�হল(Micah) 

34. নহূমলভাববাদীরলষু�হল(Nahum) 
35. হব�ূহলভাববাদীরলষু�হল(Habakkuk) 

36. সর্নয়লভাববাদীরলষু�হল(Zephaniah) 

37. হগয়লভাববাদীরলষু�হল(Haggai) 

38. সখ্রয়৫

6 ভাববাদীরলষু�হল(Zechariah) 

39. মাুা্খলভাববাদীরলষু�হল(Malachi) 

                                                           
5 ইউনূসল(আ)। 
6 আরবীেিলযাহা্রয়া। 
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 সা-মসীহলআুাই্হসলসাুাম এরলজে�রল�ায়ল২৪০লবৎসরলষূেবরল

মাুা্খলনবীল্হেসেব৬

7 ইহদীেদরলমেধযল্বরাজমানল্ছেুন। 
শমরীয়ল(Samaritans) ইয়াহূদীগালএগ্ুরলমধযলেরেহলশধুল�রমল

সাি্াল��ল্বশ�লওলষাুনীয়লবেুল ীহারলহের, মূসালআুাই্হসল

সাুাম এরল��লবেুলহ্রিল৫ল্াল��, ্যেহাশূেয়রলষু�হল (The 

Book of Joshua) ওল ্বচারহ�ৃরগোরল ্ববরাল (The Book of 

Judges)। শমরীয়েদরলমেধযল�চ্ুিল‘িাওরাি’-এরলএল৭্ালষু�েহরল

বববযলসাধারালইয়াহূদীেদর মেধযল�চ্ুিলিাওরেিরলএল৭্ালষু�েহরল

বববযল েরেহল ্ভি।লআবারল িাওরােিরল শমরীয়ল সংসরাল ওল ্হ�ল

সংসরেনরল সােরল এরল �ীহল সংসরোরল ববেবযরল অেনহল ষাররহযল

রেয়েছ।লিাওরােিরল �ীহল সংসরোরল মেধযল উষযুরবল ৩৯্াল ষু�হল

ছাড়াওলঅ্ি্রবল৭্ালষু�হলরেয়েছ, েযগ্ুেহল�ো�া�গালজাুলবাল

সে�হজনহল ষু�হল (Apocrypha) বেুলআখযা্য়িল হেরন।৭

8 এল

সাি্াল�ে�রলনাম:  

                                                           
7 অররাৎলিােদরলমেি।ল[স�াদহ] 
8 এখােনলউে�খযলেয, খৃ�ানেদরল�ধানলদুলেরামানলহযার্ুহলখৃ�ানেদরল্নহাল

এইলসে�হযুবল��গ্ুওল্বশ�লবেুলগৃহীি।লএজনযলেরামানলহযর্ুহলবাইেবেুল

(RCV: Roman Catholic Version/ Douay) ষুরািনল্নয়েমরল��লসংখযাল

৪৬।লবাইেবেুরল�াচীনলসংসরোলএসহুল��ল্বদযমানল্ছু।লে�াো�যা�রাল

১৭শল শিা�ীেিরল এগ্ুল মুেছল ্দেয়ল িােদরল বাইেবুল মু�াল হের।ল এজনযল



 

24 

1. বারেখরলষু�হল(The Book of Baruch) 

2. েিা্বয়ােসরলষু�হল(The Book of Tobias/Tobit) 
3. যু্ডেররলষু�হল(The Book of Judith) 

4. উইসডমল বাল  ানল ষু�হল (The Book of 

Wisdom/Wisdom of Solomon) 

5. যাজহগা বালEcclesiasticus (The Wisdom of Jesus 
the Son of Sirach) 

6. মাহা্বেজর �রমল ষু�হল (The First Book of 

Maccabees) 

7. মাহা্বেজরল ্�িীয়ল ষু�হল (The Second Book of 
Maccabees) 

এভােবল আমরাল েদখ্ছল েয, �ীহল িাওরািল বাল হযার্ুহল

িাওরােিরলষু�হলসংখযা ৪৬। 

১. ১. ২. নিুনল্নয়েমরল��াব্ু 
                                                                                                            
ে�াো�যা�েদরল বাইেবেুল (AV: Authorised Version/ KJV: King 

James Version) ষুরািনল ্নয়েমরল ��াবুীরল সংখযাল ৩৯।ল েরামানল

হযার্ুহগাল য্দওল মেনল হেরনল েয, ে�াো�যা�গাল ‘ই�েররল বাাী’ বাদল

্দেয়েছ, ্হকলিারালবিরমােনল�ো�া�লবাইেবুইল�চারলহেরন।লএখােনলআেরাল

উে�খযল েয, বাইেবেুরলনিুনল ্নয়েমরল��াবুীরল মেধযলএসহুল মুেছল েরুাল

��গ্ুরলষেরাকলউ�ৃ্িলষাওয়ালযায়।লেদখুন: (The New Encyclopedia 
Britannica, 15th Edition, Vol-2, Biblical Literature, pp883, 932-
935). 
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আমরালবেু্ছলেয, খৃ�ধেমররলধমর��লষ্ব�লবাইেবেুরল্�িীয়ল

অংশেহল ‘‘নিুনল ্নয়ম’’ বেুলআখযা্য়িল হরাল হয়।ল বিরমােনল এল

অংেশরলমেধযল্নেেরল২৭্ালষু�হল্বদযমান: 

1. ম্রল্ু্খিলসুসমাচার৮

9 (The Gospel According To St. 

Matthew) 

2. মাহর ্ু্খিলসুসমাচারল(The Gospel According To St. 

Mark) 

                                                           
9 এভােবল�ো�া�েদরল�চা্রিলইংেরজীলঅররাইযডল‘বাইেবেু’ এরলনামল(The 

Gospel According To St. Matthew)। ষকা�েরলেরামানলহযার্ুহলবাইেবেুল
এরল নামল (The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. 

Matthew)। ্হকলবাংুায়লএরলঅনুবাদলহরালহেয়েছল‘ম্র্ু্খিলসুসমাচার’।ল
আবারলবাইেবুলেসাসাই্াল�চা্রিল‘ই্�ুলশরীর’-এলএরলঅনুবাদলহরালহেয়েছল

‘�রমলখ�: ম্র’।লএ দুইলঅনুবাদইলেধাঁহাষূার।ললমূুলনােমরলঅনুবাদলহেবল‘ম্ররল

মিানুসােরল যীশল সুসমাচার’।ল  সাল (আ) এহ্াল সুসমাচারল বাল ই্�ুল �চারল

হের্ছেুনলবেুলসহেুইলজানি।লিেবলহােরালহােছইলএরলেহােনালহ্ষল্ছুল

না।লিাঁরল ্িেরাধােনরল�ায়লশিবৎসরলষেরলঅেনহলমানুষল ‘সুসমাচার’ ্ুেখল

�চারলহেরনল েয, এ্া  সাল (আ) এরল সুসমাচার।লএজনযলএগ্ুরলএইএষল

নামহরালহরালহয়।লঅররাৎলনামলহরালহয়ল ‘অমুেহরলমিানুসােরলএ-ইলহেুাল

সুসমাচার’, স্ঠহলসুসমাচারলেহান্ালিালেহউলজােনলনা।লএইল্বষয়্ালচাষাল

েদওয়ারলজনযইলিারাল স্ঠহলঅনুবাদল নালহেরলজা্ুয়া্িলহেরেছন।ল ল বাহীল

সুসমাচারগ্ুরওলএহইলঅব�া।লআমরালঅনুবােদলিােদরলবযবহিলষ্রভাষাইল

বযবহারলহের্ছ। 
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3. ুূহল্ু্খিলসুসমাচারল(The Gospel According To St. 

Luke) 
4. েযাহনল্ু্খিলসুসমাচারল(The Gospel According To St. 

John) 

এইলচার্াল��েহল‘ই্�ুলচিু�য়’ বুালহয়।ল‘ই্�ু’ শ�্ালএইল

চার্াল�ে�রলজনযলশধুল�েযাজয। ই্�ুলশ�্াল মূুিল�ীহলভাষাল

েরেহল আরবীহৃিল শ�।ল �ীহল (eu) অররল ভাুল (good) এবংল

(aggelein) অররলে্াষাাল(announce), এহে�ল(euaggelos) অররল

সুসংবাদলে্াষাাল(bringing good news)। �ীহল(euaggelion) 

শে�রলঅররল (good news)। এলশ�্ালেরেহলআরবীলই্�ুলশ�ল
এবংলইংেরজীলইভাে�ুল(evangel ) শ�্ারলউৎষ্�।লআরলই্�ুল

বালইভাে�ুল(evangel) বুেিলএলচার্ালষু�হলবুঝােনালহয়।লিেবল
অেনহল সময়ল এষহভােবল নিুনল ্নয়েমরল সহুল ��েহল এহে�ল

‘ই্�ু’ বুালহয়।লঅররাৎলএলচার্ালষু�হলওল্নেেরল২৩্ালষু�েহরল

সম্�েহলএষহভােবলই্�ুলবুালহয়: 

5. ে�্রিেদরলহাযরয-্ববরাল(The Acts of the Apostles) 

6. েরামীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরলষ�ল(The Letter of Paul 
to the Romans/ The Epistle of Paul The Apostle to 
the Romans) 

7. হ্র�ীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরল�রমলষ�ল (The First 
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Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians) 

8. হ্র�ীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরল্�িীয়লষ�ল(The Second 
Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians) 

9. গাুািীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরলষ�ল(The Epistle of 

Paul The Apostle to the Galatians) 

10. ই্রযীয়েদরল�্িল ে�্রিল েষৗেুরলষ�ল (The Epistle of 

Paul The Apostle to the Ephesians) 

11. ্র্ুষীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরলষ�ল(The Epistle of 

Paul The Apostle to the Philippians) 

12. হুসীয়েদরল�্িল ে�্রিল েষৗেুরলষ�ল (The Epistle of 

Paul The Apostle to the Colossians) 

13. ্রষুনীহীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরল�রমলষ�ল(The First 
Epistle of Paul The Apostle to the Thessalonians) 

14. ্রষুনীহীয়েদরল �্িল ে�্রিল েষৗেুরল ্�িীয়ল ষ�ল (The 
Second Epistle of Paul The Apostle to the 
Thessalonians) 

15. িীম্রেয়রল �্িল ে�্রিল েষৗেুরল �রমল ষ�ল (The First 

Epistle of Paul The Apostle to the Timothy) 

16. িীম্রেয়রল�্িলে�্রিলেষৗেুরল্�িীয়লষ�ল(The Second 

Epistle of Paul The Apostle to Timothy) 



 

28 

17. িীেিরল�্িলে�্রিলেষৗেুরলষ�ল(The Epistle of Paul to 

Titus) 
18. ্রুীমেনরল �্িল ে�্রিল েষৗেুরল ষ�ল (The Epistle of 

Paul to Philemon) 

19. ই�ীয়েদরল�্িলেষৗেুরলষ� (The Letter of Paul  to the 

Hebrews) ষ�্ালেষৗেুরল্ু্খিলবেুলহ্রি। 

20. যােহােবরলষ�ল (The Letter of James/The General 

Epistle of James) 

21. ্ষিেররল �রমল ষ�ল (The First Epistle General of 

Peter) 

22. ্ষিেররল্�িীয়লষ�ল(The Second Epistle General of 

Peter) 
23. েযাহেনরল �রম ষ�ল (The First Epistle General of 

John) 

24. েযাহেনরল্�িীয়লষ�ল(The Second Epistle General of 

John) 

25. েযাহেনরলিৃিীয়লষ�ল(The Third Epistle of John) 

26. ্যহূদারলষ�ল(The General Epistle of Jude) 

27. েযাহেনরল্নহাল�হা্শিলবাহযল(The Revelation of St. 
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John The Divine)৯

10 

এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, ষুরািনল্নয়েমরল্হ�লসংসরালবাল

�ো�া�লবাইেবুল(AV: Authorised Version/ KJV: King 

James Version) অনুসােরল ষ্ব�ল বাইেবেুরল ষু�হল সংখযাল

৩৯+২৭= ৬৬।লআরল ষুরািনল ্নয়েমরল�ীহলসংসরালবাল েরামানল

হযার্ুহল বাইেবুল (RCV: Roman Catholic Version/ 

Douay) অনুসােরলষ্ব�লবাইেবেুরলষু�হলসংখযাল৪৬+২৭=৭৩। 

 
 
১. ১. ৩. ��গ্ুরলসংখযায়লেহরেরেররলই্িহাস 

৩২৫ল খৃ�াে�ল েরামানল সা�ােজযরল েষৗ�্ুহল স�াাল

হ�াা�াইেনর১০

11 (রাজ�: ৩২৩-৩৩৭লখৃ) সমেয়ল্ নহীয়া (Nicaea) 
                                                           
10 নিুনল্ নয়েমরলসে�হজনহল��াবুীলস�েহরলেদখুন, (The New Encyclopedia 

Britannica, 15th Edition,Vol-2, Biblical Literature, New Testament 
Apocrypha, p 973). 

11 (Constantine the Great) ২৮৮লখৃ�াে�লজ��হালহেরন।ল৩১২লখৃ�াে�ল

েরােমরলএহ��লশাসেহলষ্রািলহন।ল খৃ�ধেমররলশরলেরেহল৩১২ল খৃ�া�ল

ষযর�লেরােমরলস�াাগালখৃ�ানধমরেহলরা�ল ্বেরাধীলবেুলগাযলহরেিনলএবংল

খৃ�ানেদরল উষরল অিযাচারল হরেিন।ল ৩১৩ল খৃ�াে�ল হ�াা�াইনল ‘্মুানল

ে্াষাা’ (Edict of Milan) এরলমাধযেম খৃ�ধমরেহল ীহৃ্িল�দানলহেরন।ল

এি্দনলখৃ�ধমরলএহ্াল‘েগাষন’ ধমরলবেুলগাযল্ছু।লএখনলখৃ�ানগাল�হােশযল

ধমরমিল�হাশলওলষাুনলহরেিলশরলহেরন।লএখনলিােদরলমধযহারলএি্দেনরল
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শহেরল খৃ�ানল ্বশষ-যাজহেদরল �রমল সাধারাল মহা-সে�ুনল

(ecumenical council) অনু্�িল হয়।লএলসে�ুেনরলঅনযিমল
আেুাচযল্বষয়ল্ছুলবাইেবেুরলসে�হভাজনল��াব্ুলবালবাইেবুল

নােমল �চ্ুিল ‘‘জাু’’ ষু�হগ্ুল স�েহরল ষরামশর, মি্ব্নময়, 

গেবষাালওল্স�া�ল�হালহরা।লসে�ুেনলউষ্�িল(্িনশিা্ধহ) 

্বশষলওলমহাযাজহগালএলসহুল�ে�রল্বষেয়লগেবষাা, আেুাচনাল

ওল্বে�ষোরলষেরল্স�া�ল�হালহেরনলেয, ‘যু্ডেররলষু�হ’ (The 

Book of Judith) ্বশ�ল��ল্হেসেবল�হালহরেিলহেব।লআরল

্নেেরল ১৪্াল ��ল জাুল বাল সে�হজনহল (Apocrypha) বেুল

্বেব্চিলহেব, েযগ্ুেহলবাইেবেুরলষু�হলবাল শীল ষু�হলবেুল

েহােনালঅব�ােিইল�হালহরালযােবলনা।লএলজাুলবালসে�হজনহল

ষু�হগ্ুল্নেএষ: 
1. ইে�েররল্ববরাল(The Book of Esther) 

2. যােহােবরলষ�ল(The Letter of Jame) 

                                                                                                            
্বেরা্ধিাগ্ুল �হাশল ষায়।ল ্বেশষি, এহ�বাদ, ্��বাদ, যীশরল  �র�, 

বাইেবেুরল�� বালযীশরলসুসমাচারল্ হসােবল�চা্রিল্ব্ভিল�ে�রল�হােযাগযিাল

ইিযা্দল্বষেয়লিােদরলমধযহারলমিেভদল�হালহেয়লেদখালেদয়।লিখনলেষৗ�্ুহল

স�াালহ�াা�াইেনরল্নেদরেশলওলিারলবয্বগিলি াবধােনলখৃ�ানলধমরগরগাল

৩২৫লসােুল ্ন্সয়ালসে�ুনলসমেবিলহন।ল৩৩৭লখৃ�াে�লমৃিুযরল ্হছুলষূেবরল

স�াালহ�াযা�াইনলখৃ�ধমরল�হালহেরন। 
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3. ্ষিেররল্�িীয়লষ�ল(The Second Epistle General of 

Peter) 
4. েযাহেনরল্�িীয়লষ�ল(The Second Epistle General of 

John) 

5. েযাহেনরলিৃিীয়লষ�ল(The Third Epistle of John) 

6. ্যহূদারলষ�ল(The General Epistle of Jude) 

7. ই�ীয়েদরল �্িল ষ�ল (The Letter of Paul  to the 

Hebrews) 

8. উইসডমল বাল  ানল ষু�হল (The Book of 

Wisdom/Wisdom of Solomon) 

9. েিা্বয়ােসরলষু�হল(The Book of Tobias/Tobit) 

10. বারেখরলষু�হল(The Book of Baruch) 
11. যাজহগালবালEcclesiasticus (The Wisdom of Jesus 

the Son of Sirach) 
12. মাহা্বেজরল �রমল ষু�হল (The First Book of 

Maccabees) 

13. মাহা্বেজরল ্�িীয়ল ষু�হল (The Second Book of 
Maccabees) 

14. েযাহেনরল্নহাল�হা্শিলবাহযল(The Revelation of St. 

John The Divine) 
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‘যু্ডেররলষু�হ’ (The Book of Judith)-এরলভূ্মহায়লেস�ল

জীেরামল (St. Jerome: ৩৪২-৪২০লখৃ)-এরলবববযলেরেহলঅিয�ল
সুর�ভােবল্বষয়্ালজানালযায়। 

এরলমা�ল৩৯লবৎসরলষেরল৩৬৪লখৃ�াে�লেুােড্সয়ায়লআেরহ্াল

সে�ুনলঅনু্�িলহয়।লএইলসে�ুেনলউষ্�িলধমরগরগালউষযুরবল

১৪্াল ‘জাু’ ষু�েহরলমেধযল�রমল৭্ােহল (১-৭লনং) ্বশ�লবেুল

�হালহরারল্স�া�ল�হালহেরন, েযগ্ুেহল্নহীয়লমহাসে�ুেনল

‘জাু’ বেুলে্াষাালহরালহেয়্ছু।লএলসে�ুেনল্স�া�লেনওয়ালহয়ল

েযলএগ্ুলজাুলনয়, বরংল্ বশ�।লঅব্শ�ল৭্ালষু�হেহল(৮-১৪লনং) 

এলসে�ুেনওলজাুলওলবা্িুলবেুল ে্াষাালহরালহয়।লিারালএল

্স�া�লএহ্ালসাধারালষে�রলমাধযেমল� াষনলহেরন।ল 

এরল৩৩লবৎসরলষরল৩৯৭লখৃ�াে�লআেরহ্ালসে�ুনলঅনু্�িল

হয়।লএইলসে�ুনল‘হােররজ’ সে�ুনলনােমলষ্র্চি।লউষেররলউভয়ল

সে�ুেনলেযল৭্ালষু�হেহল(৮-১৪লনং) জাুলওলসে�হজনহলবেুল

গাযল হরাল হয়ল এল সে�ুেনল উষ্�িল ধমরগরগাল েসগ্ুেহওল

আইনস�িলওল�হােযাগযলবেুলগাযলহেরন।লএভােবলউষেররল১৪্াল

জাুলষু�েহরলসবগ্ুেহইলিারাল্বশ�লওল্নভররেযাগযল �্রহল��ল

এবংলখৃ�ানেদরলজনযলঅবশযলমানযলওলষাুনীয়লবেুলে্াষাালহেরন।ল 
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এভােবলএল১৪্ালষু�হলসহলেমাাল৭৩্াল��ল‘‘ষ্ব�লবাইেবেুর’’ 

অ্বে�দযলঅংশ,  �্রহলওলঅবশযলষাুনীয়লওলঅবশযলমানযলধমর��ল

্হেসেবল্বেব্চিলহয়লসুদী্রল�ায়ল১২০০লবৎসরলযাবি।১১

12 

এরষরলখৃ�ীয়ল১৬শলশিেহরলমাঝামা্ঝল�ো�া�লস�দােয়রল

উ�বল্ো।লিারাল্নেেরল��গ্ুেহ বা্িুলবেুল�িযাখযানলহেরন:  

1. বারেখরলষু�হল(The Book of Baruch) 

2. েিা্বয়ােসরলষু�হল(The Book of Tobias) 

3. যু্ডেররলষু�হল(The Book of Judith) 

4. উইসডমলবাল ানলষু�হল(The Book of Wisdom) 

5. যাজহগালবালEcclesiasticus (The Wisdom of Jesus 

the Son of Sirach) 

6. মাহা্বেজরল �রমল ষু�হল (The First Book of 
Maccabees) 

7. মাহা্বেজরল ্�িীয়ল ষু�হল (The Second Book of 

Maccabees)  

                                                           
12  েহউলএগ্ুরলএহ্ালশ�লবালবাহযলস�েহরলসে�হলহরেুলবালএরলেহােনাল

অেররল্বষরীিলহরালসা্হিয, দশরন, ্ব ানলবালভূেগােুরলনােমলবুেুলিােহল

জীব�লআগেনলষু্ড়েয়লহিযালহরালহেিালবালঅনুএষলহ্ঠনলশা্�ল�দানলহরাল

হেিা। 
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িারালবেুনলেয, এইল��গ্ুলজাু, অ�হােযাগযলএবংলবা্িু।ল

এগ্ুেহলেহােনাভােবইলবাইেবেুরলঅংশল্হেসেবল ীহৃ্িলেদওয়াল

যায়ল না।ল এছাড়াল িারাল ‘ইে�েররল ্ববরা’ (The Book of 

Esther)-এরল্হছুলঅংশলবা্িুলবেুলগাযলহেরনলএবংল্হছুলঅংশল

�হালহেরন।লএইল�ে�ল১৬্ালঅধযায়ল্ ছু।লিারালবেুনলেয, �রমল৯ল

্ালঅধযায়লএবংলদশমলঅধযােয়রল্িন্ালে�াহলস্ঠহলবেুল ীহৃি।ল

দশমলঅধযােয়রলঅব্শ�ল ১০ল ে�াহলওল বাহীল ৬্ালঅধযায়ল বা্িুল

্হেসেবল�িযাখযাি।লউষেররল��গ্ুলবা্িুলওলবােনায়াালবেুলগাযল

হরারলেকে�লিারাল৬ল�হােররলযু্বলেষশলহেরন: 

1. এইল��গ্ুলমূুিল্হ�, হযা্ু্ডয়লইিযা্দলভাষায়লেুখাল্ছু।ল

েসসবল ভাষায়ল ্ু্খিল এল সহুল �ে�রল মূুল উৎসগ্ুল হা্রেয়ল

্গেয়েছ। 
2. ইয়াহূদীগালএলসহুল��েহল শীলবাল �্রহলবেুলমােননলনা। 
3. সহু খৃ�ানল��গ্ুলেমেনলেননল্ন। 
4. জীেরাম (St. Jerome) বেুেছনলেয, ধেমররল্ ব্ধ্বধানলবারনালওল

�মাালহরারলজনযলএইল��গ্ুলযের�লনয়। 

5. �াউস বেুেছনলেয, এল��গ্ুলসবর�লষ্ঠিলহয়লনা।ল 
6. ৩য়-৪ররলশিা�ীরলঅনযিমল ে �ল খৃ�ানল ্বশষলওল ্িহা্সহল
ইউেস্বয়াসল (Eusebius Pamphilus) িারল Ecclesisatical 

History �ে�লর�ভােবলউে�খলহেরেছনলেয, এইল��গ্ু, ্বেশষল
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হেরলমাহা্বেজরল্�িীয়লষু�হল্বহৃিলওলষ্রব্িরিলহেয়েছ। 

এখােনলুকযলহরন।লিারাল্নেজরাইল্নেজেদরলধেমররলষূবরবিরীল

�জ�েদরল অধা্মরহিারল  ীহৃ্িল �দানল হরেছ।ল িারাল ্নেজরাইল

 ীহারলহরেছলেয, েযলসহুল�ে�রলমূুলউৎসলহা্রেয়ল্গেয়েছলএবংল

শধুল অনুবাদগ্ুল রেয়েছ, েযগ্ুেহল ইয়াহূদীগাল িােদরল ধমর��ল

্হেসেবলমােননলনা, েযগ্ুরল �্রহলবালে�রাাুললহওয়ারলেহােনাল

�মাাল েনইল এবংল এল সহুল হারোল েযল সহুল ষু�হেহল �রমল

�জে�রলখৃ�ানগালজাুলবালসে�হজনহলবেুলে্াষাালহেরেছন, 

েসগ্ুেহইলআবারলষরবিরীল�জে�রলখৃ�ানগাল শীলবালআসমানীল

��ল্হেসেবলঅবশযলমানযলওলঅবশযলষাুনীয়লবেুলে্াষাালহেরেছন।ল

হযার্ুহগালহােররজলসে�ুেনরল্স�া�লঅনুসােরলএখনলষযর�লএইল

��গ্ুেহল শীলওল �্রহল্হেসেবলেমেনলরােহন; েযগ্ুরলমেধযল

ষুরািনল্নয়েমরলওলনিুনল্নয়েমরলজাুলবালসে�হজনহলষু�হগ্ুল

রেয়েছ। 

 েযল ষু�হেহল ষূবরবিরীরাল জাুল বেুেছনল িারল �হােযাগযিারল

্বষেয়লষরবিরীেদরল্স�াে�রলহীইলবালমূুযলরাহেিলষাের? বরংলএল

সহুলসে�ুেনরল্স�া�ল�মাালহেরলেয, খৃ�ানেদরলধমর��গ্ুরল

অশ�িাল ওল অ্নভররেযাগযিারল ্বষেয়ল ্বর�বা্দেদরল মিামিইল

স্ঠহ। 
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্�িীয়লষ্রে�দ 

বাইেবেুরলষু�হগ্ুরলঅ�ামাাযিা 
ষুরািনলএবংলনিুনল্নয়েমরলেহােনালএহ্াল�ে�রওলঅ্ব্�িল

সূ�ল (chain of authorities) ইয়াহূদী ওল খৃ�ানগোরল ্নহাল

সংর্কিলেনই।লআরলএলসহুলষু�হল �্রহলে�রাালবাল�িযােদশল

�ারাল ্ু্খিল হেয়েছল বেুল দা্বল হরারল েহােনাল সুেযাগল ইয়াহূদী-

খৃ�ানগোরলেনই। 

েহােনাল��েহলওহীল(Divine Inspiration)-এরলমাধযেমল�া্ল

 শী,  �্রহলবালআসমানীল��ল ্হেসেবল ীহারলহরারলষূবরলশিরল

হেুা: 

�রমি, সে�হািীিভােব �মা্ািলহেিলহেবলেয, ��্ালঅমুহল

নবীলবালভাববাদীরলমাধযেমল্ু্খিলহেয়েছ। 
্�িীয়ি, সে�হািীিভােবল�মা্ািলহেিলহেবল েয, উবলনবীল

েযভােবল��্ালেরেখল্গেয়েছনলহবহলেসভােবলেহােনাএষলষ্রবিরন, 

ষ্রবধরনলবাল্ বহৃ্িলবযিীেরেহইল‘অ্ব্�িলসূে�’13 ��্ালআমােদরল

্নহালেষ েছেছ। 

                                                           
13 অররাৎলভাববাদীলেরেহল��্ালেহলবালহারাল্ু্খিলষা�ু্ু্ষলওলেমৗ্খহল�্িরল

মাধযেমল্শকাল�হালহেরেছন, িােদরলেরেহল��্ালেহলবালহারাল্শকাল�হাল

হেরেছনলিারলর�লবারনালরাহেবলএবংলসূে�লউ্�্খিলবয্ববগরলসুষ্র্চিলধমরীয়ল
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শধুল ধারাাল বাল অনুমােনরল উষরল ্নভররল হেরল েহােনাল ��েহল

েহােনালওহীলবালে�রাাল(Inspiration)-�া্লবয্বরলনােমলচাুােনাল

হেুলবাল্ুেখল্দেুইলিালেসলবয্বরলেুখাল��লবেুল�মা্ািলবাল

 ীহৃিল হেিল ষােরল না।ল অনুএষভােবল েহােনাল এহল বাল এহা্ধহল

স�দায়লবালেগা্�লএহ্াল��েহলএএষলেহােনালনবীলবালভাববাদীরল

েুখাল��লবেুলদা্বলহরেুইলিালিারলেুখালবেুল�মা্ািলহয়লনা।ল 

এএষলঅেনহল��ইলঅেনহলনবীরলনােমল�চা্রি, েযগ্ুলইয়াহূদী 

খৃ�ানগাওল েসল সহুল নবীরল ��ল বেুল  ীহারলহেরনল না।ল মূসাল

আুাই্হসল সাুাম, ই�া, ্যশাইয়, ্যর্ময়, হব�ুহ, সুুাইমানল

আুাই্হসলসাুাম �মুখলনবীরলনােমলঅেনহলষু�হলষুরািনল্ নয়েমরল

অংশল ্হেসেবল ্ু্খিল ওল �চ্ুিল হেয়েছল েযগ্ুেহল ইয়াহূদী ওল

খৃ�ানগালএলসহুলনবীরলেুখালষু�হলবেুল ীহারলহেরনলনা; হারাল

এগ্ুরলেহােনালঅ্ব্�িলসনদলেনইলএবংলেহােনাভােবল�মা্ািলহয়ল

্নলেয, এগ্ুলএলসহুলনবীরলেুখা।লইয়াহূদী-খৃ�ানগাইলএগ্ুেহল

জাুল(Pseudepigrapha) বেুলগাযলহেরন। 

নিুনল ্নয়েমরলউষযুরবল২৭্াল��লছাড়াওল৭০্ারলঅ্ধহল��ল

খৃ�ানেদরল মেধযল �চ্ুিল ্ছু, েযগ্ুল যীশ, েম্র, ্শষযগাল বাল

িােদরল্শষযেদরলনােমল�চা্রিলওল�চ্ুিল্ছু।লআজহাুলসহুল

                                                                                                            
বয্ব�ল্হসােবল�্স�লহেবন, যােদরলবু্�, ্ব��িা, সিিালওলধা্মরহিালহেবল

��ািীি। 
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খৃ�ানল স�দায়ল এহমিল েয, এগ্ুল সবইল বােনায়াাল ওল জাুল

(Pseudepigrapha/ Apocrypha)।  
ষাঠহল েদেখেছনল েয, ‘সে�হজনহ’ (Apocrypha) ��গ্ুল

হযার্ুহেদরল ্নহাল অবশযল মানযল ধমর��, ্হকল ইয়াহূদী ওল

�ো�া�েদরল্নহালঅবশযলষ্রিযাজযলজাু��। 

অব�ালযখনলএএষলিখনলেহােনালএহ্াল��েহলেহােনালএহজনল

নবীলবাল্শেষযরলনােমল�চারলহরেুইলআমরাল��্ােহলেসইলনবীলবাল

্শেষযরল েুখালবালসংহ্ুিল��লবেুল েমেনল ্নেিলষা্রলনা।লশধুল

এইএষলদা্বরল্ভ্�েিলেহােনাল��েহল শীলবাল �্রহলবেুল ীহারল

হরালযায়লনা। 

এজনযল ��হারলআ�ামাল শাইখল রাহমািু�াহল ্হরানবীল খৃ�ানল

স�দােয়রল�া লজাঁদেরুলষ্�িেদরল্নহালবারংবারলদা্বলহেরেছনল

েয, বাইেবেুরলেযলেহােনালএহ্াল�ে�রলঅ্ব্�িলসনদলবাল সূ�ল

েষশলহরন।লিারালসূ�লউে�খলহরেিলবযররলহেয়েছন।লষাদ্রগোরল

েহউলেহউলএহরালবেুলওজরখা্হলেষশলহেরনলেয, এলসহুল�ে�রল

সূ�লবালসনদলআমরালহা্রেয়লেরেু্ছ।লখৃ�ধেমররলশরলেরেহল৩১৩ল

বৎসরলষযর�লআমােদরলউষরলেযলজুুুম-অিযাচারলহেয়্ছুলিারলরেুল

এইল��গ্ুরলসনদল বাল সূ�লষর�রারল ্ববরালআমােদরল ্নহাল

েরেহলহা্রেয়ল্গেয়েছ। 
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এভােবল�মা্ািলেয, খৃ�ানলষ্�িগালিােদরলধমরীয়লষু�হগ্ুরল

সনদলবা উৎসলওলসূ�ল্বষেয়লযাল্হছুলবেুনলসবইলধারাালওলঅনুমানল

মা�।ল এল ল ছাড়াল িােদরল েহােনাল �হারল সূ�ল (chain of 

authorities) েনই।ল এভােবল ্ন্ািভােবল �মা্ািল েয, িােদরল

��গ্ুরল েহােনাল অ্ব্�িল সনদল িােদরল েনই।ল এখােনল িােদরল

হেয়হ্ালবইেয়রলঅব�ালআেুাচনালহর্ছ। 

১. ২. ১. েিারাহল বাল িাওরািল (Torah or 

Pentateuch) 

েমা্শল(মূসালআ.)-এরলনােমল�চা্রিলিাওরাহলবালেিারাহ-এরল

��গ্ুলেমা্শরল্নেজরল্ু্খিলবালসংহ্ুিলনয়।ল্নেেরল্বষয়গ্ুল

িাল�মাালহের: 

�রমল ্বষয়: দাউদল বংেশরল শাসহল েযা্শয়াল ্বনল আেমানল

(Josiah, son of Amon) খৃ�ষূবরল৬৪১লসােুরলহাছাহা্ছলসমেয়ল

ইয়াহূদী রােজযরল (যুডাহল�েদেশর) শাসনভারল�হালহেরন।লিারল

রাজ�ল�হোরল ষূেবরইলিাওরািল ্বুীনলওল ্বুু্লহেয়ল ্গেয়্ছু।ল

িাওরােিরলেহােনাএষলবযবহারলবাল�চুনল্ছুলনা।লিারলরাজে�রল

�রমল১৭লবৎসেরলেহউলেমা্শরলেিারাহ-এরলেহােনালষা�ু্ু্ষরল্ চ�ল

েদেখনল্নলবালএরলেহােনালহরাওলেহউলশেননল্ন।লিারল্সংহাসেনল

আেরাহোরল১৮লবৎসরলষেরলিাওরােিরলেযলহ্ষ্ালষাওয়াল্ গেয়্ছুল

িাল েমাোওল ্নভররেযাগযল ্ছুলনা।ল েযা্শয়লরাজারলরাজে�রল১৮শল
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বৎসেরল(খৃ. ষূ. ৬২০/৬২১লসােু) ্হ্�য়লমহাযাজহল(Hilki'ah 

the high priest) দা্বলহেরনলেয, ্ি্নল‘সদা�ভুরলগৃেহ’, অররাৎল
্যএশােুেমরলধমরধামলবালশেুামেনরলম্�েররলমেধযলেমা্শরলেিারাহল

বালবযব�াষু�হখা্নল(the book of the law) েষেয়েছন।লএলসহুল

্বষয়ল২লরাজাব্ুরল২২লঅধযােয়লএবংল২লবংশাব্ুরল৩৪লঅধযােয়ল

্ব�া্রিলবারনালহরালহেয়েছ।১৩

14 

েিারাহল বাল ‘বযব�াল ষু�হ’ বেুল হ্রিল এল ষা�ু্ু্ষ্ারল

্নভররেযাগযিাল ওল ্বশ�িাল  ীহৃিল নয়।ল যাজহল ্হ্�েয়রল দা্বওল

�হােযাগযলনয়।লবরংলসাম্�হল্বচােরলসে�হািীিভােবল�মা্ািলেয, 

এল ষু�হ্াল বাল ‘েিারাহ’-এরল এইল ষা�ু্ু্ষ্াল ষুেরা্াইল ্হ্�য়ল

মহাযাজেহরল উ�াবনাল ওল রচনাল ছাড়াল ্হছুইল নয়।ল এইল �হৃিল

সিয্ােহলষাশলহা্ােয়লআমরাল য্দল ধেরল ্নইল েয, ্হ্�েয়রল এল

ষা�ু্ু্ষ্াল সিযইল িাওরািইল ্ছুল িাহেুওল হেয়হল বছরল ষেরল

খৃ�ষূবরল৫৮৮লবাল৫৮৬লঅে�১৪

15 যখনলবয্বুনলস�াালেনবুহাদেনজারল

(Nebuchadnezzar) বালবখিলনসরলেযরযােুমলনগরীলওলইয়াহূদী 

রাজযল ংসলহেরলসহুলইয়াহূদীেহলব�ীলহেরলবয্বুেনল্নেয়লযানল

িখনল এইল অ্নভররেযাগযল ওল সূ�্বহীনল হ্ষ্ারল �ায়ল ষুেরাাুহুইল

                                                           
14 ২লরাজাব্ুল২২/৩-১১; ২লবংশাব্ুল৩৪/১৪-১৯। 
15 ্ব�া্রিল েদখুন,  ্িহা্সহলঅ্ভধান, ষৃ�াল ১০-১১, James Hastings, 

Encyclopedia of Religion and Ethics, Volume 7, page 449. 
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হা্রেয়লযায়।লেনবুহাদেনজােররলএল্ানারলমধযল ্দেয়লেিারাহলওল

ষুরািনল ্নয়েমরল ষূেবরহারল সহুল ��ল ভূষৃ�ল েরেহল এেহবােরইল

্বুীনলহেয়লযায়।ল 

ইয়াহূদীরালদা্বলহেরনলেয, �ায়লএহলশিা�ীলষেরলই�ালষুনরায়ল

ষুরািনল্নয়েমরলএলসহুল��ল্নেজরলষকলেরেহল্ুেখন।ল�ায়ল

৩০০ল বৎসরল ষেরল ্স্রয়ারল �ীহল শাসহল চিুররল এ্�য়হল

(Antiochus Epiphanes)-এরলআ�মেনরলসময়লই�ারলেুখালএল

ষা�ু্ু্ষওল্বন�লহেয়লযায়।ল 

চিুররলএ্�য়হলখৃ. ষূ. ১৭৫-১৬৩লসােুরলমেধযল্স্রয়ারলশাসহল

্ছেুন।ল্ি্নলইয়াহূদী ধমরলস�ূারল্নমূরুলওলউে�দলহেরল্র্ু্�েনল

�ীহল েহেুনীয়ল ধমরল �্ি�াল হরারল ্স�া�ল েনন।ল ্ি্নল অেরররল

্ব্নমেয়লইয়াহূদী ধমরযাজহেদরলষদল�য়লহেরলেনন।ল্ি্নল�ায়ল৮০ল

হাজারলইয়াহূদী হিযালহেরন, েযরজােুমলধমরাুেয়রলসহুলস�দল

ুু�নলহেরনলএবংলইয়াহূদীেদরলেব্দেিলশূহরলজবাইলহেরন।ল্ি্নল

২০ল হাজারল ৈসনযেহল েযরজােুমলঅবেরাধল হরেিল ্নেদরশল েদন।ল

শ্নবারলইয়াহূদীরালযখনলধমরাুেয়ল�াররনারলজনযলজমােয়িলহয়লিখনল

িারল ৈসনযরাল িােদরল উষরলআ�মনল চাুায়, নারী, ষুরষ, ্শশল

্ন্বরেশেষল সহুেহল হিযাল হের, সহুল বা্ড়্রল  ংসল হেরল

অ্�সংেযাগল হের।ল ষাহােড়-গহায়ল ষুািহল ্হছুল ইয়াহূদী ছাড়াল
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েহউইলএলহিযায লেরেহলরকালষায়লনা।ল(এল�ে�রল---- ষৃ�ায়ল(খ) 

্বষয়্ালেদখুন।) 
্�িীয়ল্বষয়: ইয়াহূদী ওলখৃ�ানলস�দােয়রল�ায়লসহেুইলবেুনল

েয, ই�াল হগয়ল ভাববাদীল ওল ইেোরল ষু�ল সখ্রয়, এইল দুইজনল

ভাবাবদীরলসহায়িায়ল‘বংশাব্ুরল�রমলখ�’ (The First Book of 

The Chronicles) ওল ‘বংশাব্ুরল ্�িীয়লখ�’ (The Second 

Book of The Chronicles) ���য়লরচনালহেরন।লএইল���য়ল

মূুিলএল্িনলভাববাদীরলেুখা।লঅরচলএলদুইল�ে�রলসােরলেিারাহ-

এরল্ববরোরলবযাষহলৈবষরীিযলরেয়েছ।লইয়াহূদী-খৃ�ানলষ্�িগাল

এহমিল েয, ই�ালিাওরােিরলঅস�ূারল ওলআং্শহলহাগজষে�রল

উষরল্নভররলহের্ছেুনলএজনযলষু�লওলেষৗে�রলমেধযলষাররহযলহরেিল

ষােরনল ্ন।লএহরাল েিালর�লেয, এইল ্িনজনলভাববাদীলিােদরল

্নহাল�চ্ুিল‘েিারাহ’ এরলবারনালঅনুসরালহেরলিােদরল��লরচনাল

হের্ছেুন।লয্দল েমা্শরল (মূসালআ. এর) েযল েিারাহ-এরলউষরল

িাঁরাল্ নভররলহের্ছেুনলআজেহরল�চ্ুিলেিারাহলয্দলেসইলেমা্শরল

‘েিারাহ’ইলহেিা, িাহেুলেহােনালমেিইলএল্িনলভাববাদীরলবারনারল

সােরল েিারাহ-এরল বারনারল ৈবষরীিযল েদখাল ্দিল নাল বাল িারাল

েহােনাভােবইলেিারাহ-এরল্বেরা্ধিালহরেিনলনা।লআরলয্দলই�ারল

সমেয়ল েমা্শরল েিারাহ-এরল েহােনাল অ্��ল রাহিল িাহেুল ্ি্নল
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হখেনাইলেিারাহলবাদল্দেয়ল ‘অস�ূারলবংশিা্ুহা’রলউষরল্নভররল

হরেিনলনা।ল 
ইয়াহূদী-খৃ�ানগাল দা্বল হেরনল েয, ই�াল ওহীল বাল ইুহােমরল

(Divine Inspiration) মাধযেমলেিারাহলনিুনলহেরল্ুেখ্ছেুন।ল

য্দলবিরমানল�চ্ুিলেিারাহ-ইলই�াল্ু্খিলেিারাহলহেিালিাহেুল

হখেনাইল ই�ারল ্ু্খিল ্ববরোর সােরল েিারাহ-এরল ্ববরোল

ৈবষরীিযলরাহেিালনা। 

উষেররলআেুাচনালেরেহল�মা্ািলহেুালেয, বিরমােনলবাইেবেুরল

অ�ভুরবলেিারাহল(ষুরািনল্নয়েমরল�রমল৫্াল��) েমা্শলবালমূসাল

আুাই্হসলসাুাম �দ�লেিারাহলনয়লএবংলিালই�াল্ু্খিলেিারাহ-

ওলনয়।লসিযলহরালহেুা, েিারাহল(Torah or Pentateuch) নােমল

�চ্ুিলএইল��গ্ুলিৎহােুল�চ্ুিল্ব্ভিলগ�, হা্হনী, বারনাল

ইিযা্দরলসংহুনলমা�।লইয়াহূদী ধমরগরগালএলসহুল�চ্ুিলগ�ল

হা্হনীলইিযা্দলেহােনালরহমলবাছ্বচারলওলবাছাইলছাড়াইলসংহুনল

হেরেছনলএবংল‘‘ষুরািনল্নয়ম’’ নামহলষু�হলসংহুেনরলমেধযলিাল

সংহুনলহেরেছন।লিাওরািলওলষুরািনল্নয়েমরল্বষেয়লএলমি্াল

ইউেরােষলএবংল্বেশষিলজামরানলষ্�িেদরলমেধযলঅিয�ল�্স�। 

িৃিীয়ল্বষয়: য্দলেহউল্য্হে�ুলভাববাদীরলষু�েহরল৪৫শলওল

৪৬শলঅধযায়�েয়রলসােরলগানালষু�েহরল২৮শলওল২৯শলঅধযায়�েয়রল

িুুনালহেরনলিাহেুলেদখেিলষােবনলেয, উভেয়রলমেধয  �্রহল
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্বধানা্দলবারনারলেকে�লর�লৈবষরীিযলরেয়েছ।লএহরালর�লেয, 

্য্হে�ুল ভাববাদীল ্নজল �ে�ল ্ু্খিল  �্রহল ্বধানা্দল বারনারল

েকে�লিারলযুেগল�চ্ুিল‘েিারাহ’-এরলউষরল্নভররলহের্ছেুন।ল

য্দল বিরমানল যুেগল�চ্ুিল েিারাহ-ইলিারল যুেগরল েিারাহল হেিাল

িাহেুল হখেনাইল ্ি্নল  �্রহল ্বধােনরল বারনায়ল েিারাহ-এরল

্বেরা্ধিালহরেিনলনা। 

চিুররল ্বষয়: �চ্ুিল ‘েিারাহ’ বাল িাওরােিরল এহ্াল �ানল

েরেহওলবুঝালযায়লনালেযলেমা্শল(মূসা) ্নেজলএইল�ে�রলহরাগ্ুল

্ুেখেছন।লবরংলেিারাহ-এরলভাষালওলভাবলর�এেষল�মা্ািলহেরল

েয, ‘অনযল েহােনাল বয্বল এইল ��গ্ুল �ায়নল হেরেছন।ল এইল

‘অনযবয্ব’ ইয়াহূদীেদরল মেধযল �চ্ুিল ্ব্ভিল গ�-হা্হনীল ওল

বারনাগ্ুলসংহুনলহেরেছন।লসংহুহলেযলহরা্ােহল‘ �েররলহরা’ 

বেুলমেনলহেরেছনল েসলহরারল ্বষেয়লবেুেছনল ‘ �র/ সদা�ভুল

বেুন’।লআরল েযলহরােহল েমা্শরলহরাল বেুল মেনলহেরেছনল েসল

হরারল্বষেয়লবেুেছন: ‘েমা্শলবেুন’।লসহুলেকে�ল‘েমা্শর’ জনযল

‘নামলষুরষ’ বাল‘িৃিীয়লষুরষ’ বযবহারলহেরেছন।লয্দলএলসহুল��ল

েমা্শরল্ নেজরল�াীিলহেিালিাহেুল্ি্নলিারল্ নেজরলেকে�ল‘উ�মল

ষুরষ’ বযবহারলহরেিন।ল্হছুলনালহেুওলঅ�িলএহ্াল�ােনল্ নেজরল

জনযল‘উ�মলষুরষ’ বযবহারলহরেিন।লহারাল‘উ�মলষুরষ’ বযবহারল

ষাঠহলবালে ািারলঅ্ি্রবলমেনােযাগলআহষরালহের। 
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এভােবলেিারাহ-এরল��াবুীলেরেহলএলহরা্াইলর�লেয, এগ্ুল

েমা্শলহিৃহলসংহ্ুিলবাল�দ�লনয়; বরংলষরবিরীল যুেগরল েহউল

এগ্ুলসংহুনলহেরেছন।লএরল্বষরীেিলেহােনালশ্বশাুীল�মাাল

উষ�া্ষিলনালহওয়া ষযর�লএইলহরা্াইল ীহৃিলসিযলবেুলগৃহীিল

হেব।লেহউলয্দলএরল্বষরীিলেহােনালদা্বলহেরনলিাহেুলিােহল

িারলদা্বল�মাালহরেিলহেব। 

ষ�মল্বষয়: �খযািল্নভররেযাগযলখৃ�ানলষ্�ি আেুহজা�ারল

হীরলনিুনলবাইেবেুরলভূ্মহায়ল্ ুেখেছন: ‘‘্ব্ভিল�মাোরলমাধযেমল

্িন্াল্বষয়ল্ন্ািএেষল�মা্ািলহেয়েছ:  

(হ) �চ্ুিলেিারাহলেমা্শরলর্চিলনয়।ল 

(খ) েিারাহ-এরল ��গ্ুল ইয়াহূদীেদরল েহনােনল (্স্রয়ায়) 

আগমেনরলষেরল বাল েযরজােুেমলআগমোরলষেরল েুখাল হেয়েছ।ল

অররাৎলেমা্শরলসমেয়, যখনলই�া ুলস�ানগালমরভূ্মেিলঅব�ানল

হর্ছেুনলিখনলেুখালহয়্ন।ল 

(গ) �চ্ুিলিাওরািলসুুাইমানলআুাই্হসলসাুাম-এরলযুেগ, 

অররাৎল খৃ. ষূ. ১০ল শিা�ীেি, অরবাল এরল ষেরল খৃ�ষূবরল অ�মল

শিা�ীরল্দেহল্ু্খিলহেয়েছ।লমূুলহরালহেুা, �চ্ুিলেিারাহ-এরল

��গ্ুলেমা্শরলমৃিুযরল৫০০লবৎসেররওলেব্শলষেরলেুখালহেয়েছ। 

ষ�ল্বষয়: বা�বলঅ্ভ িারলআেুােহলএলহরালঅ্বসংবা্দিল

সিযলেয, এহইলভাষারলশ�ভা�ারলওলবাচনভ্�েিলযুেগরলআবিরেনল
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ষ্রবিরনল ্ো।ল ৪০০ল বৎসরল আেগরল ইংের্জরল সােরল বিরমানল

সমেয়রলইংের্জরল িুুনালহরেুইলউভয়লইংের্জরলমেধযল বযাষহল

ষাররহযলধরালষড়েব।লএল্বষেয়ল�্স�লখৃ�ানলষ্�ি নারনলবেুন: 

‘‘েিারাহলবালষুরািনল্ নয়েমরল�রমলষাঁচ্াল�ে�রলভাষারলবযবহারলবাল

বাচনভ্�লএবংলষুরািনল্নয়েমরলঅব্শ�ল��গ্ু, েযগ্ুলই�া ুল

স�ানেদরলবয্বুেনরলব্�দশালেরেহলমু্বরলষেরলেুখালেসগ্ুরল

ভাষারলবযবহারলবালবাচনভ্�রলমেধযলেহােনাল�হােযাগযলষাররহযলেনই।ল

অরচলেমা্শরলযুগলএবংলমু্বলষরবিরীলযুগলএইলদুইলযুেগরলমেধযল৯০০ল

বৎসেররলবযবধান।লেযেহিুলেিারাহ-এরলভাষালওলষরবিরীল��গ্ুরল

ভাষারল মেধযল েহােনাল ষাররহযল েনইল েসেহিুল ্হ�ল ভাষায়ল ষ্রষূারল

বুৎষ্�লস�িল ে�য়লষ্�ি ্ুউস্ডনলমেনলহেরনলেয, এলসহুল

��লসবইলএহইলযুেগলেুখালহেয়েছ। 
স্মল্বষয়: ্�িীয়ল্ববরোরল২৭লঅধযােয়রল৫, ৮লে�ােহলবুাল

হেয়েছ: ‘‘৫লআরলেসল�ােনলিু্মলআষনল �রলসদা�ভুরলউেেেশযল

এহলয েব্দ, ��েররলএহলেব্দলগাঁ্ রেব, িাহারলউষেরলেুৗহা�ল

িু্ুেবলনা।... ৮লআরলেসইল��েররলউষেরলএইলবযব�ারলসম�লবাহযল

অ্িলর�এেষল্ু্খেব।’’  

্যেহাশূেয়রল ষু�েহরল অ�মল অধযােয়রল ৩০, ৩৩ল ে�ােহল বুাল

হেয়েছল েয, েমা্শল েযভােবলআেদশলহের্ছেুনল েসভােবল ্যেহাশূয়ল

য েব্দল ্নমরাালহেরনলএবংল েসইল েব্দরলউষেরলিাওরািল ্ুেখল
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রােখন: ‘‘িৎহােুল ্যেহাশূয়ল এবুল ষবরেিল ই�ােয়েুরল  �রল

সদা�ভুরলউেেেশযলএহলয েব্দল্নমরাালহ্রেুন।লসদা�ভুরলদাসল

েমা্শল ই�ােয়ু-স�ানেদরেহল েযমনলআ ালহ্রয়া্ছেুন, েিম্নল

িাহারালেমা্শরলবযব�া�ে�ল্ু্খিলআেদশানুসােরলঅি্কিল��ের, 

যাহারলউষেরল েহহল েুৗহলউঠায়ল নাই, এমনল��েরল ল য েব্দল

্নমরাাল হ্রু।...।ল আরল িরায়ল ��রগ্ুরল উষেরল ই�ােয়ু-

স�ানগোরলস�ুেখল ্ি্নল েমা্শরল ্ু্খিলবযব�ারলএহলঅনু্ু্ষল

্ু্খেুন।’’16  

উষেররল্ববরালেরেহলজানালেগুলেয, েমা্শরলউষরলঅবিীারলবাল

েমা্শল্ু্খিলিাওরািলবালেিারাহ-এরলআহৃ্িলওলষ্রমাালএমনল

্ছুলেয, এহ্ালয েব্দরলষারেরলিালষুেরাষু্রল্ুেখলরাখালেযি।ল

েিারাহলবুেিলয্দলবিরমােনল�চ্ুিল্বশাুাহৃ্িরল৫্াল��লবুঝােনা 

হেিালিাহেুলেহােনালঅব�ােিইলিালস�বলহেিালনা।ল 

অ�মল ্বষয়: �চ্ুিলেিারাহ-এরলমেধযলঅেনহলভুুলরেয়েছ।ল

আবারলেিারাহ-এরলষু�হগ্ুরলএহ্ারলসােরলআেরহ্ারলবারনারল

ৈবষরীিযলরেয়েছ।লএ�ারাল�মা্ািলহয়লেয, এগ্ুলহখেনাইলমূসাল

আুাই্হসলসাুাম-এরলিাওরািলনয়।লওহীরলমাধযেমলষাওয়ালেমা্শরল

(মূসালআ.) হরায়লএইলধরেনরলভুুলরাহেিলষােরলনা।ল 

                                                           
16 ্যেহাশূেয়রলষু�হল৮/৩০-৩২। 
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১. ২. ২. ্যেহাশূেয়রলষু�হল(The Book of Joshua) 

উষেররল আেুাচনাল েরেহল ষাঠহল ই�ােয়ুীল ধেমররল মূুল ্ভ্�ল

িাওরািল (Torah or Pentateuch) -এরল অব�াল জানেিল

ষারেুন।লএখনলআমরালিাওরােিরলষেরইল েযল�ে�রল�ানল েসইল

‘্যেহাশূেয়রলষু�হ’-এরলঅব�ালআেুাচনালহরব।ল�রেমইলেযলহরাল

উে�খল হরাল দরহারল িাল হেুা, এখনল ষযর�ল ইয়াহূদী-খৃ�ানগাল

্ন্ািএেষলজােননলনালেয, ��্ারলেুখহলেহলএবংলেহানলযুেগলিাল

েুখালহেয়েছ।লএইল��্ারল্বষেয়লিােদরলষাঁচ্ালমিলরেয়েছ: 

1. েহউলেহউলবেুন, ��্াল(েমা্শরল্শষয) ্যেহাশূেয়রল্ু্খি। 

2. েহউল েহউলবেুন, ��্াল (হােরাোরল েষৗ�) ষীনহসলহিৃরহল

্ু্খি। 

3. েহউলেহউলবেুন, ��্াল (হােরাোরলষু�, ষীনহেসরল ্ষিা) 

ই্ুয়াসরলহিৃরহল�াীি।১৬

17 

4. েহউলেহউলবেুন, ��্ালশমূেয়ুলহিৃরহলর্চি। 

5. েহউলেহউলবেুন, ��্াল্যর্ময়লহিৃরহলর্চি।ল 

উে�খযলেয, ্যেহাশূয়লএবং ্যর্ময়রলমেধযলসমেয়রলবযবধানলহেুাল

হমেব্শল �ায়ল ৮৫০ল বৎসর।১৭

18 িােদরল ্নেজেদরল ধেমররল মূুল

                                                           
17 ষীনহসলওলই্ুয়াসেররলষ্রচয়লেদখুন: ১লবংশাবুীল৬/৩-৪। 
18 ্যর্ময়লভাববাদীলখৃ�ষূবরল৬�লশিেহরলমানুষ।লআরলেমা্শরল্শষযল্যেহাশূেয়রল

সময়হাুল্নেয়লইহূদী-খৃ�ানলষ্�িেদরলমেধযলমিেভদলরেয়েছ।লেমা্শরলমৃিুযরল
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ধমর�ে�রলেুখেহরল্বষেয়লএলবযাষহলমিেভদলষূারএেষল�মাালহেরল

েয, ��্ারল েুখহল স�েহরল িােদরল ্নহাল েহােনাল সূ�ল েনই।ল

�েিযহলগেবষহলিারল্ নেজরলধারাালওলঅনুমােনরলউষরল্ নভররলহের 

মিামিল�হাশলহেরেছন।ল�েিযেহলষা্রষা্�রহল ্হছুল ্নেদরশনারল

উষরল্নভররলহেরলস�ূারলআ�ােজল্ ুলছুেড়লবেুেছনলেয, অমুহইল

েবাধহয়লএইল�ে�রলেুখহ।লএলআ�াজইলিােদরলএহমা�লসনদলবাল

সূ�। 

্যেহাশূেয়রলষু�েহরলমেধযল্হছুলে�াহলওলঅনুে�দলরেয়েছলেযগ্ুল

হখেনাইল্যেহাশূেয়রলবববযলবালিাঁরল্নেজরলেুখালহেিলষােরলনা।ল

অনুএষভােবলএলষু�েহরলমেধযলএমনল্হছুলঅনুে�দল্বদযমানলেযগ্ুল

দাউদলআুাই্হসলসাুাম-এরলসমসাম্য়হলেহােনালবয্বরলেুখালবেুল

�মা্াি।লএলসহুলঅনুে�দল সু্ন্ািভােবল�মাালহেরল েয, এল

��্ালহখেনাইল্যেহাশূেয়রলেুখালনয়। 

�চ্ুিলিাওরােিরল্হছুলবারনালওল্বধােনরলসােরল্যেহাশূেয়রল

ষু�েহরল্হছুলবারনালওল্বধােনরলসুর�লৈবষরীিযলওলসং্ষরলরেয়েছ।ল

ইয়াহূদী-খৃ�ানেদরল দা্বল অনুসােরল য্দল �চ্ুিল েিারাহল েমা্শরল

র্চিলহেিালঅরবাল ্যেহাশূেয়রলষু�হ্ালিারল ্নেজরলরচনালহেিাল

িাহেুল হখেনাইল েমা্শরল ্শষযল ্যেহাশূয়ল েমা্শর িাওরােিরল

                                                                                                            
ষেরল খৃ�ষূবরল ১৬শ, ১৫শল বাল ১৩শল শিেহল ্ি্নল ইহূদীেদরল েনিৃ�ল �দানল

হেরন।লউভেয়রলমেধযল৭, ৮লবাল৯লশিেহরলবযবধান। 
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্বেরা্ধিালহরেিনলনালএবংলিারল ্নেজরলউষ্�্িেিল েমা্শল েযল

্স�া�ল�দানলহেরেছনলিালষাে�ল্দেিনলনা।ল 
উষেররলআেুাচনালেরেহলষাঠহলষুরািনল্নয়েমরলমূুল৬্াল��- 

িাওরািলওল্যেহাশূেয়রলষ্ু�েহরলঅব�ালজানেিলেষেরেছন।লষুরািনল

্নয়েমরলঅব্শ�ল৩৩্ালবাল৪০্ালষু�েহরলঅব�ালএলছয়্ালষু�েহরল

েচেয়ল েমাোওল ভাুল নয়।ল এগ্ুরল েুখহেদরল নাম, ষ্রচয়ল ওল

সংহুেনরলসময়হােুরল্বষেয়লইয়াহূদী-খৃ�ানলগেবষহেদরলমিেভদল

আেরালেব্শলবযাষহ।লঅেনহলগেবষহলষুরািনল্নয়েমরলঅেনহগ্ুল

ষু�হল ষুরািনল ্নয়েমরল অংশল নয়ল বেুল উে�খল হেরেছনল এবংল

এগ্ুেহলএেহবােরইলবা্িুলওলহ�হা্হনীলবেুলগাযলহেরেছন।ল

িারালদা্বলহেরেছনলেয, �াচীনলইয়াহূদীগালঅেনহলজাুলহা্হনীলওল

জাুলষু�হলধমর�ে�রলমেধযলসংযুবলহেরেছন, েযগ্ুলমূুিলবা্িুল

ওল�িযাখযাি। 

এগ্ুলসবইলসু্ন্ািভােবল�মাালহেরলেয, ইয়াহূদী-খৃ�ানগোরল

্নহালবাইেবেুরল েহােনাল�ে�রইলঅ্ব্�িল সূ�লষর�রাল েনই।ল

িারালযাল ্হছুলবেুনলসবইলআ�াজলওলহ�নালমা�।লআরলেহােনাল

��েহলেহােনালনবী, ভাববাদীলবালইুহাম�া্লবয্বরলনােমল�চারল

হরেুইলিাল �্রহলবাল শীল��এেষল ীহৃিলহয়লনা, বরংল��্াল

সিযইলউবলবয্বল্ুেখেছনলবেুলসে�হািীিভােবল�মাালহরেি 

হয়। 
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১. ২. ৩. ই্�ুল বাল সুসমাচারগ্ুরল সূ�ল

ষযরােুাচনা 
১. ২. ৩. ১. ম্র্ু্খিলসুসমাচার 

সহুল�াচীনলখৃ�ানলধমরেব�ালষ্�ি ওলঅগ্ািলআধু্নহলখৃ�ানল

ষ্�ি এহমিলেয, ম্র্ু্খিলসুসমাচার্ালমূুিল্হ�লভাষায়লেুখাল

্ছু।ল খৃ�ানল স�দায়গ্ুরল ্বহৃ্িরল হারোল এবংল �রম ্িনল

শিা�ীরল সমসযা্দরল হারোল মূুল ্হ�ল ��্াল হা্রেয়ল ্গেয়েছ।ল

বিরমােনল�চ্ুিল্হ�লসংসরাল��্ারল�ীহলঅনুবােদরলঅনুবাদ।ল

ব�িলসুসমাচার্ারল�ীহলঅনুবাদইল��্ারল�াচীনিমলসূ�ল্হেসেবল

্বদযমান।ল এইল �ীহলঅনুবাদ্ারওল েহােনাল সূ�ল ষর�রাল িােদরল

্নহালেনই।লএমন্হ, এখনলষযর�ল্ন্ািএেষলজানালযায়্নলেয, এইল

�ীহলঅনুবাদ্ারল অনুবাদহল েহ? �াচীনল খৃ�ানল ধমরেব�াল ষ্�ি 

জীেরামল (St. Jerome: ৩৪২-৪২০ল খৃ) িাল  ীহারল হেরেছন।ল

অনুবাদেহরলনামইলযখনলজানালযায়্ন, িখনলঅনুবাদেহরলসিিা, 

্ব��িালইিযা্দলঅব�ালজানারলআরলসুেযাগলেহারায়!? 

খৃ�ানলধমরগরলষ্�িগালস�ূারলআ�ােজল্ ুলছুেড়লবেুনলেয, 

স�বিল অমুহল বাল িমুহল হয়িল অনুবাদল হের্ছেুন।ল এএষল

�মাা্বহীনল আ�াজল ওল অনুমােনরল উষরল ্নভররল হেরল েহােনাল

ষু�েহরলেুখেহরলনামওল্নধরারালহরালযায়লনা। 
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ম্ররলনােমল�চ্ুিলই্�ুইল�রমলএবংল�াচীনিনলই্�ু।লএল

ই্�ু্ারল ্বষেয়ল ষ�ােশরওল অ্ধহল খৃ�ানল গেবষহল ষ্�ি 

সুর�ভােবলউে�খলহেরেছনলেয, যীশরল্শষযলম্রলএরলেুখহলনন।ল

নিুনল ্নয়েমরলসহুল ষু�হলওলষ�ল�ীহলভাষায়ল েুখাল হেয়েছ।ল

েহবুমা�লম্ররলই্�ুলওলই�ীয়েদরল�্িলষ�।লঅগ্ািলঅহাাযলওল

�যররহীনল�মাোরলআেুােহলসু্ন্ািভােবল�মা্ািলেযলএলদু্ালষু�হল

্হ�লভাষায়লেুখালহেয়েছ।লসুসমাচারলেুখহগোরলমেধযলএহমা�ল

ম্রইলিারলসুসমাচারল্হ�লভাষায়ল্ুেখন।ল্র্ু্�েনরল্হ�ভাষীল

ইয়াহূদীেদরলউেেেশযলএল সুসমাচার্াল েুখালহয়, যারালই�াহীমলওল

দাউেদরলবংেশরলএহজনল�ানহিরারলঅেষকালহর্ছেুন।লএরষরল

্ব্ভিল অনুবাদহল �েিযেহল ্নজল ্নজল বুঝল ওল সাধযল অনুসােররল

সুসমাচার্াল অনুবাদল হেরন।ল ম্রল ্নেজল িারল সুসমাচার্াল �ীহল

ভাষায়লঅনুবাদলহেরনল্ন।ল�চ্ুিল�ীহলসুসমাচার্ারলঅনুবাদহলেহল

বালিারলষ্রচয়ল্হলিালেহউইলজােননলনা।লঅনযানযলসুসমাচারল�ীহল

ভাষায়লেুখালহেয়েছ।লেহউলয্দলবেুনলেয, ম্রলিারলসুসমাচার্াল

�ীহলভাষায়ল্ুেখ্ছেুনলিাহেুল্ি্নলভুুলওলঅসিযলবুেবন। 

ষ্�ি ওলগেবষহলনারনলএহ্ালবৃহদাহারলষু�হলরচনালহেরেছন।ল

এলষু�েহল্ি্নল�মাালহেরেছনলেয, �চ্ুিলেিারাহল্নঃসে�েহলওল

্ন্ািএেষলজাুলওলবােনায়াা।লএগ্ুলহখেনাইলেমা্শরলরচনালনয়।ল

্ি্নলনিুনল্নয়মলবালসুসমাচােররলষু�হগ্ুরলমূুলঅ্��ল ীহারল
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হেরেছন।লিেবলেসগ্ুরলমেধযলঅেনহল্বহৃ্িলরেয়েছলবেুল্ি্নল

উে�খলহেরেছন।ল 
্ি্নলএলষু�েহল্ুেখেছন, ্ি্নল্ব�াসলহেরনলেয, ম্রলিাঁরল

সুসমাচার্াল্হ�লভাষায়ল্ুেখ্ছেুন।লহারাল�াচীনলেযলসহুলষ্�ি 

্বষয়্ালআেুাচনালহেরেছনলিাঁেদরলসহেুইল হমেিযরলসােরলএইল

এহইলহরালবেুেছন।লসহেুইলএহবােহযল ীহারলহেরেছনলেয, ম্রল

্হ�ল ভাষায়ল সুসমাচারল ্ুেখন।ল েহেনাল এহজনল �াচীনল ষ্�িওল

িাঁেদরল ্বষরীিল ্হছুল বেুনল ্ন।ল িাঁেদরল এল সােকযরল ্বষরীেিল

এহ্াল আষ্�ওল ষাওয়াল যায়ল ্ন েযল হারোল এল ্বষেয় েহােনাল

গেবষাালবালষযরােুাচনারল�েয়াজনলহেিলষাের।লএ্ালঅিয�লবড়ল

সাকযলওলশ্বশাুীল�মাা।লউষরকল�াচীনলধমরগরলওলষ্�িগাল

সাকযল্ দেয়েছনলেয, েস�ল্জেরােমরলযুগলষযর�ল(মৃিুযল৪২০লখৃ) ম্ররল

্ু্খিল্ হ�লসুসমাচার্ালই�ীয়লখৃ�ানলবালইয়াহূদী ধমরলেরেহলআগি 

খৃ�ানেদরল মেধযল�চ্ুিল ্ছু।ল�চ্ুিলম্র্ু্খিল সুসমাচার্াল

হা্রেয়লযাওয়ালমূুল্হ�লসুসমাচার্ারলঅনুবাদ, িেবলঅনুবাদেহরল

নাম, ষ্রচয়লবালঅনযলেহােনাল্হছুইল্ন্ািভােবলজানালযায়লনা। 

�চ্ুিলম্র্ু্খিলসুসমাচােররলবারনাভ্�লওলউষ�াষনাল�াচীনল

ষ্�িগোরল বববযল �মাাল হের।ল ষু�হ্ারল উষ�াষনাল ওল বারনাল

ষ�্িলেরেহলবুঝালযায়লেয, ষু�হ্ালম্ররল্ নেজরলর্চিলনয়।লহারাল

ম্রলযীশরলে�্রিল১২ল্শেষযরলএহজনল্ছেুন।লখৃে�রলঅ্ধহাংশল
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অব�ালওল্ানাল্ি্নল্নেজল�িযকলহেরেছন।ল্ি্নল্নেজলয্দলএইল

সুসমাচার্াল ্ুখেিনল িেবল ষু�হ্ারল েহারাওল নাল েহারাওল িাঁরল

উষ�াষনালেরেহল�হাশলেষিলেয, ্ি্নলিাঁরল্নেজলেদখাল্ানাগ্ুল

্ুখেছন।লএছাড়াল্ি্নল্নেজরলহরালবুেিলঅবশযইলউ�মলষুরেষরল

সবরনামলবযবহারলহরেিন।ল�াচীনলযুগলেরেহলআজলষযর�লেুখহগাল

এভােবইল্ুেখন।লএভােবল�চ্ুিলম্র্ু্খিলসুসমাচােররলভাষালওল

বারনাভ্�ল্ন্ািএেষ �মাালহেরলেয, ��্ালম্ররল্নেজরলেুখাল

নয়। 

মা্নহীযল (Manichees) স�দােয়রল চিুররল শিা�ীরল অঅীয়ল

ষ্�ি রা্�সলবেুন, ম্ররলনােমল�চ্ুিলসুসমাচার্ালিারঁলর্চিল

নয়। 

মার্সওেনরল (Marcion) অনুসা্রগাল এবংল এেবানাইাল

(Ebionites) স�দােয়রলমেিল�চ্ুিল��্ারল�রমলদু্ালঅধযায়ল

জাুলওলসংেযা্জি।লইউ্নাযা্রয়ানল(এহ�বাদী) খৃ�ানলস�দায়ল

এবংলষা�ীলউই্ুয়ামসওলঅধযায় দু্াল�িযাখযানলহেরেছন।লনারনলএল

দু্ালঅধযায়লএবংলএলসুসমাচােররলঅ্ধহাংশলবববযলঅ্নভররেযাগযল

বেুল�িযাখযানলহেরেছন। 

১. ২. ৩. ২. মাহর্ু্খিলসুসমাচার 

৪রর-৫মল শিা�ীরল �্স�িমল খৃ�ানল ষ্�ি েস�ল জীেরামল

্ুেখেছনল েয, েহােনাল েহােনাল �াচীনল ধমরগরল ষ্�ি মাহর্ু্খিল
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সুসমাচােররলেশষলঅধযােয়রল(১৬লঅধযােয়র) ্বষেয়লসে�হলেষাষাল

হরেিন।ল েহােনাল েহােনাল �াচীনল ষ্�ি ধমরগরল ুূহ্ু্খিল

সুসমাচােররল২২লঅধযােয়রল ্হছুল ে�ােহরলবযাষােরলসে�হল েষাষাল

হরেিন।লহ্িষয়ল�াচীনলধমরগরলষ্�ি এইলসুসমাচােররল�রমল

দুই্াল অধযােয়রল ্বষেয়ল সে�হল েষাষাল হরেিন।ল মার্সওনীয়ল

স�দােয়রল খৃ�ানগোর ্নহাল সংর্কিল বাইেবেু ুুহ্ু্খিল

সুসমাচােরলএইলঅধযায় দু্ালেনই। 

গেবষহলষ্�ি নারনলমাহর্ু্খিলসুসমাচােররল্বষেয়ল্ুেখেছনল

েয, এলসুসমাচােররল১৬শলঅধযােয়রল৯লে�াহলেরেহলেশষল(২০লে�াহ) 

ষযর�লঅংশাুহুলজাুলওলষরবিরীহােুলসংেযা্জি।১৮

19 ্ি্নলআেরাল

উে�খলহেরেছনলেয, বাইেবুলেুখহলওল্ু্ষহারগালেহােনালহরােহল

��লেরেহলেবরলহরারলেচেয়ল্ভিেরল ু্হেয়ল্দেিইলেব্শলষার�মলওল

অ্ধহলআ�হীল্ছেুন। 

১. ২. ৩. ৩. েযাহন্ু্খিলসুসমাচার 

                                                           
19 ১৯৫২লখৃ�ে�লমু্�িলবাইেবেুরল(RSV) -এলমাহর্ু্খিলসুসমাচােররলএইল

েশষলবাল১৬িমলঅধযায়্ারল১-৮লে�াহলরাখালহেয়েছলএবংলঅব্শ�ল৯-২০লে�াহল

বাদল েদওয়াল হেয়্ছুল ষরবিরীেিল আবারল েসগ্ুল সংেযা্জিল হরাল হেয়েছ।ল

্ব�া্রিলেদখুন, Ahmed Deedat, The Choice, Vol-2 (Is The Bible 
God's Word?) page 80-97. 
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েহােনাল ষূারল সূ�ল ষর�রারল মাধযেমল�মা্ািল হয়্নল েয, এইল

সুসমাচার্ালযীশরল ্শষযলেযাহনলহিৃরহলর্চি।লবরংল ্ব্ভিল ্বষয়ল

�মাালহেরলেয, এলসুসমাচার্ালযীশরল্শষযলেযাহেনরলেুখালনয়: 

�রমল্বষয়: েযাহন্ু্খিলসুসমাচারলষাঠলহেরলেমাোওলবুঝালযায়ল

নাল েযল যীশরল ্শষযল েযাহনল ্নেজরল েচােখল েদেখল েসলসহুল ্বষয়ল

্ুখেছন।লবরংলবাহযিলবুঝালযায়লেয, ষরবিরীলেহােনালবয্বলএগ্ুরল

বারনাল হরেছন।ল উষরকলএল সুসমাচােররল বববযল �মাালহেরল েয, 

��্াল্নঃসে�েহলঅনযলেহউ, যীশল্শষযলেযাহনলনন।লেযাহন্ু্খিল

সুসমাচােররলেশেষ, ২১লঅধযােয়রল২৪লে�াহ্াল্ নেএষ: ‘‘েসইল্শষযইল

এইল সহুল ্বষেয়ল সাকযল ্দেিেছন এবংল এইল সহুল ্বষয়ল

্ু্খয়ােছন; আরলআমরালজা্ন, িাঁহারলসাকযলসিয।’’ 

এখােনলআমরালেদখ্ছলেয, সুসমাচােররলেুখহল্শষযলেযাহেনরল

্বষেয়লবুেছন: ‘েসইল্শষযইলএইলসহুল্বষেয়লসাকযল্দেিেছন’, 

‘িাঁহারলসাকয’, ইিযা্দ।লএভােবল্ি্নলেযাহেনরলজনযলনামলষুরেষল

সবরনামলবযবহারলহরেছন।লষকা�েরলেুখহলিারল্নেজরলজনযলউ�মল

ষুরেষরলসবরনাম বযবহারলহেরলবুেছন: ‘আমরালজা্ন’20। এেরেহল

                                                           
20 এরল ষেররল ে�াহ্াল (েযাহনল ২১/২৫) ্নেএষ: ‘‘যীশলআরওল অেনহল হমরল

হ্রয়ােছন।লেসলসহুলয্দলএহলএহলহ্রয়ালেুখালযায়, িেবলআমারলেবাধলহয়, 

্ু্খেিল ্ু্খেিলএিল��লহইয়ালউেঠল েয, জগেিওলিাহালধেরলনা।’’ এল দুল

ে�ােহরলমাধযেমলএলসুসমাচােররলই্িলাানালহেয়েছ।লএখােনলএলে�ােহরল‘আমার’ 
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র�িইলজানালযায়লেয, এইলসুসমাচােররলেুখহলেযাহনলছাড়ালঅনযল

েহউ।ল 
্�িীয়ল ্বষয়: ্�িীয়ল খৃ�ীয়ল শিেহল অেনেহইল এইল

‘সুসমাচার্ােহ’ অ ীহারলহেরনলএবংলবেুনল েয, এ্াল েযাহেনরল

্ু্খিলনয়।লএলসমেয়লআ্রনূসল(১৩০-২০০খৃ)২০

21 জী্বিল্ছেুন।ল

                                                                                                            
(I) ওল উষেররল ে�ােহরল ‘আমরা’ (We) এরল সােরল েসইল ্শষয... িাহার.. 

ইিযা্দরলিুুনালহরেুলআমরালবুঝেিলষা্রলেয, েসইল্শষযলবুেিলেযাহনেহল

বুঝােনালহেয়েছ।লেযাহেনরলহরারল্ভ্�েিলঅনযলেহউলএলগসেষুলবালসুসমাচার্াল

রচনাল হেরেছনল এবংল সুসমাচােররল েশেষল ্বষয়্াল বারনাল হেরল এরল ই্িল

োেনেছন। 
21 (Irenaeus) ্�িীয়ল খৃ�ীয়ল শিেহরল �খযািল খৃ�ান।ল ্ি্নইল সবর�রমল

খৃ�ানধমরেহলএহ্ালেহিাবীলধমরল্হসােবলএষল�দােনরলেচ�ালহেরন।লএরষূেবরল

খৃ�ানলধমর�চারহলওলধমগরগালমূুিলইহূদীেদরলধমর��লবালষুরািনল্নয়েমরল

��গ্ুেহইল ্নেজেদরলধমরীয়ল��এেষল েমেনলচুেিন।লযীশরল ্শকাল েমৗ্খহল

�চারলহরালহেিা, য্দওল্হছুল্হছুল্শকা, গসেষু, ্চ্ঠলইিযা্দলিােদরলমেধযল

্ব্ক্ভােবল�চ্ুিল্ছু।ল্ি্নইল�রমল২০০লখৃ�াে�রল্দেহল�রমল্িন্াল

গসেষেুরল(ম্র, মাহরলওলু ূহ) হরালউে�খলহেরন।লসবর�রমলিারলহরালেরেহইল

এইল্িন্ালগসেষেুরলঅ্�ে�রলহরালজানালযায়।লএরষরল২১৬লখৃ�াে�ল্ �েম�ল

ইসহা্�য়ানূসল(Clement of Alexandira) এইল্িন্ালগসেষেুরলহরালউে�খল

হেরেছন।লেদখুন: Oxford Illustrated History of Christianity, New 

York, Oxford University Press, 1990, page 30-31. িা্রখলহানীসা্িুল

মাসীহ, ষৃ�াল৪৫। 
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আ্রনূসল ্ছেুনল েষা্ুহােষররল (St. Polycarp, Bishop of 

Smyrna c. 69-155) ্শষয।লআরলেষা্ুহাষরল ্ছেুনলযীশ-্শষযল
েযাহেনরল ্শষয।ল যখনল মানুেষরাল েযাহেনরল নােমল �চা্রিল এই 

সুসমাচার্ালঅ ীহারলহর্ছেুনলিখনল ্ি্নলএহ্াবােররলজনযওল

বেুনল্নলেয, আ্মলআমারলগরলেষা্ুহাষরেহলবুেিলশেন্ছলেয, 

এইলসুসমাচার্ালিারলগরলেযাহেনরলর্চি। 

এহরাল্নঃসে�েহলবুালযায়লেয, যীশল্শষযলেযাহনলয্দলেহােনাল

‘সুসমাচার’ ্ুেখল রাহেিনল িাহেুল িারল ্শষযল েষা্ুহাষরল িাল

জানেিনলএবংলআ্রনূসেহলবুেিন।ল 

আ্রনূসল েমৗ্খহলবারনাল মুখ�লহরেিলঅিীবলআ�হীল ্ছেুন।ল

্ি্নল েষা্ুহাষরল েরেহল অেনহল গর�হীনল ্বষয়ল মুখ�ল ওল বারনাল

হেরেছন।ল এহরাল হ�নাল হরাল যায়ল নাল েয, আ্রনূসল িারল গরল

েষা্ুহাষরলেরেহল্ ব্ভিলঅ্িলসাধারাল্ বষয়লবারংবারলশনেবনলএবংল

উ�ৃিল হরেবন, অরচল সুসমাচার-এরল মিল এি গর�ষূারল ্বষয়ল

এহ্াবারওলশনেবনলনালবালশনেুওলিালবুেবনলনা, এমন্হল্বিহরল

ওলসং্ােিরলমেধযওলেসল্বষেয়ল্হছুলবুেবনলনা। 

সেবরাষ্রলআ্রনূসইলসবর�রমল২০০লখৃ�াে�রল্দেহল�রমল্িন্াল

সুসমাচার: ম্র, মাহরলওলুূেহরলসুসমাচােররলহরালউে�খলহেরন।ল

িারলবববযল েরেহইলসবর�রমলএল ্িন্াল ষু�েহরলঅ্�ে�রলহরাল

জানালযায়।ল্হকল্ি্নলেযাহেনরলসুসমাচােররলহরালউে�খলহেরনল্ন।ল



 

59 

এরষরল ২১৬ল খৃ�াে�ল ্�েম�ল ইসহা্�য়ানূসল (Clement of 

Alexandira) এল্িন্ালগসেষেুরলহরালউে�খলহেরেছন।ল্ি্নইল
�রমলেযাহনল্ু্খিলসুসমাচােররলহরালউে�খলহেরন।লযারাল্ব�াসলবাল

দা্বলহেরনলেয, এল��্ালযীশল্শষযলেযাহেনরলেুখালিারালিােদরল

মেিরল ষেকল এহ্াওল �মাাল েষশল হরেিল ষােরনল ্ন, এমন্হল

আ্রনূেসরলববেবযলিােদরলমেিরলসমররনলষাওয়ালযায়ল্ন। 

িৃিীয়ল্বষয়: শধুলমুস্ুমলষ্�িগাইলনয়, �াচীনহাুলেরেহইল

অেনহল খৃ�ানল ওল অখৃ�ানল ষ্�ি বেুেছনল েয, এল সুসমাচার্াল

েযাহেনরল্ু্খিলনয়।লহেয়হ্ালনমুনালেদখুন: 

(১) ্�িীয়ল খৃ�ীয়লশিেহরলএহজনল�্স�লেষৗ�্ুহলষ্�ি 

্ছেুনলেসুসাসল(Celsus)।२१

22 ্ি্নলেসইলসমেয়ইল্চৎহারলহেরল

বুেিনলেয, খৃ�ানগালিােদরলই্�ুগ্ুল্িনবারলবালচারবারলবাল

িারওল েব্শবারলহ্ঠনভােবলষ্রবিরনলহেরেছ, এমন্হল েসগ্ুরল

্বষয়ব�ওলষ্রব্িরিলহেয়ল্গেয়েছ।ল 

(২) ‘মানীহীয’ (Manichees/Manichaeism) স�দােয়রল

অঅীয়লষ্�ি রা্�সলচিুররলশিেহল্চৎহারলহেরলে্াষাালহেরেছন: 

‘‘এহরালসে�হািীিভােবল�মা্ািলেয, নিুনল্নয়মলযীশলখৃ�ল্ুেখনল

                                                           
22 Philosopher Celsus, an influential 2nd-century Platonist of 

Alexandria and perhaps the first serious critic of Christianity. 
Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007. Article Origen, 
Contra Celsum (Against Celsus) 



 

60 

্নলএবংলিারল্শষযগাওল্ুেখনল্ন।লবরংলেহােনালঅ ািনামালবয্বল

িাল্ুেখেছলএবংলেসগ্ুেহলযীশরল্শষযগালএবংলিােদরলসহচরেদরল

নােমল চা্ুেয়েছ।ল হারাল েসল ভয়ল েষেয়্ছুল েয, েযেহিুল যীশল

সময়হাুীনলেযলসহুল্ানালেসল্ুেখেছলেসগ্ুলেসল�িযকলহের্নল

এজনযলমানুেষরালিারলেুখাল��ল�হালহরেবলনা।লএইলজা্ুয়া্িল

হেমররলমাধযেমলেসলযীশরলঅনুসারীেদরেহলঅিয�লহ্ঠনভােবলহ�ল

্দেয়েছ।ল হারাল েসল অগ্ািল ভুুল ওল ৈবষরীেিযল ভরাল ্হছুল বইল

্ুেখেছ।’’  

(৩) ই�াড্ুনল্ুেখেছনলেয, ‘‘এেিলেহােনালসে�হলেনইলেয, 

আেুহেজ�ীয়ল সুেুরল এহজনল ছা�ল েযাহন্ু্খিল সুসমাচার্াল

্ুেখেছ।’’ 

(৪) ষ্�ি ্�্াশ্নডারলবেুেছন: ‘‘এইলসুসমাচার্ারলেহােনাল

্হছুলএবংলেযাহেনরলনােমল�চ্ুিলষ�গ্ুলেযাহেনরল্নেজরলর্চিল

নয়; বরংল ্�িীয়ল শিেহরল শরেিল েহােনাল এহজনল িাল রচনাল

হেরেছ।’’ 

(৫) �্স�লষ্�ি ে�া্াসলবেুেছন: ‘‘এইলসুসমাচার্াল্ ছুল২০ল

অধযায়।লেযাহেনরলমৃিুযরলষেরলঅর্সসলচােচররলষকলেরেহলএেিল২১ল

অধযায়্ালসংযুবলহরালহয়।’’ 
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(৬) ্�িীয়লশিেহল্বদযমানল‘এযেুা্গন’ নামহলখৃ�ীয়লস�দায়ল

এইলসুসমাচার্ালএবংলেযাহেনরলনােমল�চা্ুিলষ�গ্ুলমানেিনলনাল

এবংলএগ্ুেহলবাইেবেুরলঅংশলমেনলহরেিনলনা। 

বাইেবুল্বেশষ লষ্�ি হার-এরলবববযল্দেয়লএলআেুাচনালেশষল

হর্ছ।ল্ি্নলিারলর্চিলবাইেবেুরলবযাখযা�ে�ল্ুেখেছনলেয, �াচীনল

চােচররলবালখৃ�ধেমররল ্িহা্সহগোরলষকলেরেহলসুসমাচারগ্ুরল

রচনারলসময়লওলঅব�ালস�েহরল েসলসহুলিরযলআমরাল েষেয়্ছল

েসগ্ুল অ্নধরা্রিল ওল অস�ূার।ল এল সহুল মিামিল ওল বববযল

আমােদরেহলেহােনালএহ্াল ্নধরা্রিল্স�াে�লেষ ছােিলেদয়লনা।ল

�রমল যুেগরল ধমরগরল ষ্�িগাল বােনায়াা, বািুুল বাল দুবরুল

বারনাগ্ুেহইলসিযল বেুল�হালহেরেছনলএবংল ্ুেখল েরেখেছন।ল

িােদরলষেরলযারালএেসেছনলিারালষূবরবিরীেদরল�্িলভ্বরলহারোল

এসহুলবািুুল্ ববরাগ্ুেহইলসিযলবেুলেমেনল্নেয়েছন।লএলসহুল

সিয ওল ্মরযাল ্ববরাল এহল েুখহল েরেহল অনযল েুখহল �হাল

হেরেছন।লএখনলবিরমানলযুেগলএগ্ুরলমধযলেরেহলস্ঠহলিরযলবাছাইল

হরারলেহােনালসুেযাগলআরলেনই। 

অিঃষরল হনরল উে�খল হেরেছনল েয, সুসমাচারগ্ুরল �ায়েনরল

সময়হাুলস�েহরল্নেএষলমিেভদলউে�খলহেরেছন: 
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হ. ম্র্ু্খিলসুসমাচার।লএলষু�হ্া ৩৭লঅরবাল৩৮লঅরবাল৪১ল

অরবাল৪৩লঅরবাল৪৮লঅরবাল৬১লঅরবাল৬২লঅরবাল৬৩লঅরবাল৬৪ল

খৃ�াে�লর্চিলহেয়েছ।ল 

খ. মাহর্ু্খিলসুসমাচার।লএলষু�হ্াল৫৬লঅরবালিারলষেরল৬৫ল

খৃ�াে�রল মেধযল েহােনাল সমেয়ল র্চিল হেয়েছ।ল যিদূরল মেনল হয়, 

��্াল৬০লখৃ�াে�লঅরবাল৬৩লখৃ�াে�লরচনালহরালহেয়েছ। 

গ. ুূহ্ু্খিলসুসমাচার।লএলষু�হ্াল৫৩লঅরবাল৬৩লঅরবাল৬৪ল

খৃ�াে�লর্চিলহেয়েছ।ল 

্. েযাহন্ু্খিল সুসমাচার।লএ্াল৬৮লঅরবাল৬৯লঅরবাল৭০ল

অরবাল৯৭লঅরবাল৯৮লখৃ�াে�লর্চিলহেয়েছ। 

উষেররলআেুাচনালেরেহলষাঠহলখৃ�ধেমররলমূুলচার্াল‘ই্�ু’ বাল

সুসমাচােররলঅব�ালজানেিলেষেরেছন।লনিুনল্নয়েমরলঅব্শ�লষু�হল

বালষ�গ্ুরলঅব�ারলএগ্ুরলেচেয়লেমাোওলভাুলনয়।ল 

১. ২. ৪. ষ্ব�লবাইেবেুরলষু�হগ্ুল শীলনয় 

উষেররলআেুাচনালেরেহল ানীলষাঠেহরল্নহালএলহরালর�ল

হেয়েছলেয, খৃ�ানগোরল্নহালবাইেবেুরলষুরািনল্নয়মলওলনিুনল

্নয়েমরল��গ্ুরলেহােনা্ারইলেহােনালমূুলউৎসলবালসূ�লষর�রাল

সংর্কিলেনই।লএজনযলইয়াহূদী-খৃ�ানগোরলএলহরালদা্বলহরারল

সুেযাগলেনইলেয, ‘‘ষ্ব�লবাইেবু’’ নােমল�চা্রিলষু�হসংহুেনরল

ষ্ু�হগ্ুলআসমানী,  �্রহলবাল শীলষু�হলবালওহী, ইুহামলবাল
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 �্রহলে�রাারল(Divine Inspiration, Revelation) ্ভ্�েি 

েুখালষু�হ।লয্দলেহউলিালদা্বলহেরনলিেবলিাল্ ভ্�হীনলওলবা্িুল

বেুল�মা্ািলহেব।লউষেররলআেুাচনারলষাশাষা্শল্নেেরল্বষয়গ্ুল

ুকযলহরন: 

(১) নিুনলওলষুরািনল্নয়েমরলষু�হগ্ুেিলউ্�্খিলিরযলওল

্ববরোরলমেধযলঅগ্ািলঅররগিলৈবষরীিযলরেয়েছ।লইয়াহূদী-খৃ�ানল

গেবষহ, ষ্�ি ওল ভাষযহারগাল এল সহুল ৈবষরীেিযরল েহােনাল

েহােনা্ারল েকে�ল  ীহারল হরেিল বাধযল হেয়েছনল েয, দুইল বাল

িেিা্ধহলষররর-্বেরাধীল ্ববরোরলএহ্াল সিযলওলঅনয্াল বাল

অনযগ্ুল্ মরযালওলজাু।লই�াহৃিল্ বহৃ্িলঅরবালঅ্ন�াহৃিলভুেুরল

হারোলএইল্ মরযালিরয্ালষ্রেব্শিলহেয়েছ।লেহােনালেহােনালেকে�ল

িারালএলসহুলৈবষরীিযলওলষররর্বেরা্ধিালসম�েয়রলজনযলএমনল

অবা�বলওলরাুিুলহরালবেুেছনলযালেহােনাল াভা্বহল্বচারবু্�ল

স�িল ্বেবহল �হাল হরেিল ষােরল না।ল ‘ �্রহল ে�রাা’ বাল

�িযােদশল (Divine Inspiration/ Revelation)-ুলল হরায়ল

হখেনালএএষলঅররগিলৈবষরীিযলওলভুুলরাহেিলষােরলনা।ল শীল

হরালভুেুরলশিলেযাজনলদূেরলরাহেব।ল 

বাইেবুলভাষযহারলহনরলিারলবাইেবেুরলবযাখযা�ে�ল্ুেখেছনলেয, 

বাইেবেুরলেুখহগালবালবাইেবেুরল্ব্ভিলষু�েহরলরচ্য়িােদরল

�েহযেহরল্নজল্নজল�হৃ্ি, অভযাসলওল ানবু্�লঅনুসােরল্ুখারল
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অনুম্িল ্ছু।ল �্রহল�িযােদেশরলমাধযেমল�া্ল ানেহলিারাল

�চ্ুিল ােনরলনযায়লবযবহারলহরেিন।লএহরালহ�নালহরালযায়লনাল

েয, িারালেযলসহুল্বষয়ল্ুেখেছনলবালেযলসহুল্ব্ধ্বধানল�দানল

হেরেছনলেসগ্ুলসবইলিারাল �্রহল�িযােদশলবালে�রাারলমাধযেমল

ুাভলহের্ছেুন। 

েহনরীলওলসা-এরলবযাখযা�ে�রলসংহুহগাল্ুেখেছনলেয, এল

হরালেমাোওলজররীলনয়লেয, এহজনলভাববাদীল(িারলষু�েহ) যাল

্হছুল ্ুেখেছনল িাল সবইল  শীল ে�রাাল বাল �িযােদশল হেবল বাল

বাইেবেুরল(canonical text) অংশলহেব। 

‘এনসাইে�াষী্ডয়াল্�াা্নহা’-য়লউে�খলহরালহেয়েছলেয, অেনহল

খৃ�ানলষ্�িইলমেনলহেরন, বাইেবেুরলষু�হাব্ুরলসহুলহরাল

এবংলসহুলবারনাললইুহামলবালল �্রহলে�রাাল(Inspiration)-

ুললনয়।লযারালবেুনলেয, বাইেবেুরলষু�হাব্ুরলমেধযলউ্�্খিল

সহুলহরাইল �্রহলে�রাাুল, িােদরলজনযলএলদা্বল�মাালহরাল

সহজলহেবলনা। 

আ�াহামলরীসল (Abraham Rees) অেনহলগেবষহলষ্�েিরল

সম�েয়লদী্র্দেনরলগেবষাায়ল(১৮০২-১৮২০লসােু) ৪৫লখে� এহ্াল

্ব�েহাষল �হাশল হেরন, যাল রীসল এনসাইে�াষী্ডয়াল (New 
Cyclopaedia; or, Universal Dictionary of Arts and 
Sciences) নােমলষ্র্চি।লএল্ব�েহােষলেুখালহেয়েছ:  
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বাইেবেুরলএলসহুলষু�েহরলরচ্য়িােদরলহেমরলওলহরায় অেনহল

ভুু�া্�ল ওল ৈবষরীিযল রেয়েছ।ল �াচীনল খৃ�ানগাল ে�্রিেদরেহল

ভুু�া্�রলঊে রলবাল �্রহলে�রাায়লভুু�া্�লেরেহলসংর্কিল

বেুল ্ব�াসল হরেিনল না; হারা, হখেনাল হখেনাল িারাল িােদরল

হমরহাে�রলসমােুাচনালহেরেছন। 

অনুএষভােবলমাহর, ু ূহলওলঅনুএষলবয্ববগর, যারালযীশরলে�্রিল

্শষযগোরল ্শষযল ্ছেুন, িােদরল র্চিল ষ্ু�হগ্ুরল ্বষেয়ওল

অেনেহইল মিল �হাশল হেরেছনল েয, এগ্ুল  �্রহল ে�রাাল বাল

ইুহামল�ারাল্ু্খিলষু�হলনয়, এগ্ুল্নিা�ইলমান্বহলরচনা।ল

এজনযল �ো�য�লস�দােয়রল�্স�ল ধমরগরগাল মাহরল ওল ুূেহরল

েুখালই্�ুলওলু ূেহরলেুখালে�্রিগোরলহাযর্ ববরােহলইুহামলবাল

 �্রহলে�রাা্নভররলনয় বরংলমানবীয়লহমরলবেুলগাযলহেরেছন। 
(২) �্স�লবাইেবুল্বশারদলওলখৃ�ধমরলগেবষহলখৃ�ানলষ্�ি 

মহা�ালনরানলষ্�ি এহহানরলেরেহলউ�ৃিলহেরেছন: খৃ�ানলধেমররল

�রমলঅব�ায়লযীশরলঅব�া্দলবারনারলজনযলএহ্ালসং্ক্লষু্�হাল

্ছু।লএহরালবুালযায়লেয, এইলষু্�হা্াইল্ ছুল‘মূুলসুসমাচার’।লেযল

সহুলনিুনলখৃ�ানলখৃে�রলহরাবািরাল্নেজরলহােনলশেননল্নলএবংল

িাঁরলঅব�া্দল চেকলেদেখনল্ ন, স�বিলিােদরলজনযলএইলষু্�হা্াল

রচনাল হরাল হেয়্ছু।ল এইল সুসমাচার্াল এহ্াল অ্িল সাধারাল
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সংহুেনরল আহৃ্িেিল ্ছু।ল এেিল যীশরল ্ানাব্ুল সুশৃৃুল

ষর�রায়ল্ু্খিল্ছুলনা।২২

23  
এলসুসমাচার্াইল্ছুল�রমলওল্�িীয়লশিা�ীেিল�চ্ুিলসহুল

‘সুসমাচােরর’ মূুলউৎস।লম্র, মাহরলওলুূেহরলউৎসওল ্ছুলএইল

সুসমাচার্া।লএল ্িন্ালছাড়ালআেরালঅেনহল সুসমাচারলএলসমেয়ল

েুখালহয়।লএলসহুলসুসমাচারলষরবিরীলমানুষেদরলহােিলষেড়।লিারাল

এগ্ুরলমেধযলঅষূারিালঅনুভবলহেরনলএবংল ্ব্ভিলসংেযাজনলওল

্বেয়াজেনরলমাধযেমলঅষূারিালষূারলহরেিলরােহন।লএভােবলসংেযাজনল

ওলসং্ম োরলরেুলসুসমাচারগ্ুেিলসিযলএবংল ্মরযালসং্ম্ িল

হেয়ল ্গেয়েছ।ল অনুএষভােবল সিযল ্ানারল সােরল দী্রল বােনায়াাল

হা্হনীগ্ুল সং্ম্ িল হেয়ল এহ্াল অিয�ল হদযরল ্চ�ল রু্ােয়ল

িুেুেছ।ল এইল হা্হনীগ্ুল যিবারইল এহল মুখল েরেহল অনযল মুেখল

                                                           
23 খৃ�ানলগেবষহগাল�ায়লসহেুইলএহমিলেয, ম্র, মাহরলওলু ূেহরলসুসমাচােররল

উৎসলমূুলএহ্ালসং্ক্ল‘সুসমাচার’।লযােিল্ব�া্রিল্ ানাব্ুল্হছুইল্ছুলনা।ল

শধুল যীশরল বববযসমূহল িােিল সংহ্ুিল ্ছু।ল হা্রেয়ল যাওয়াল এইল মূুল

সুসমাচার্ােহলখৃ�ানলগেবষহগাল‘্হউ’ (Q) বেুলঅ্ভ্হিলহেরন।লজামরানল

(Quelle) শ�লেরেহলএইল‘্হউ’ অকর্ালেনওয়ালহেয়েছ।লএরলঅররল(source) 

বালউৎস।লএেিলই�ার, ষযাশনলইিযা্দল্হছুইল্ ছুলনা।লেযেহিুলএেিলশধুলযীশরল

বচনলসংহুনলহরালহেয়্ছুলএজনযলগেবষহগালএেহল(Logia) বেুলঅ্ভ্হিল

হেরন।লেদখুন: The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition, 
Vol-10, Jesus Christ, p 146. 
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্গেয়েছ, িিবারইলিােিলনিুনলঅষছ�নীয়লসংেযাজনলযুবলহেয়েছ।ল

আবিরেনরলষ্রমাোলঅসংু�লসংেযাজনলেবেড়েছ।ল 
এহারোল্�িীয়লশিা�ীরলেশেষলঅরবালিৃিীয়লশিা�ীরলশরেিল

খৃ�ীয়লচাচরলসিযলসুসমাচারলসংরকোরলজনযলসেচ�লহয়।লেসলসমেয়ল

�চ্ুিল৭০্ারওলঅ্ধহলই্�ুলবালসুসমাচােররলমধযলরেহলএলচার্াল

ই্�ুল বাছাইল হের।ল খৃ�ীয়ল চাচরল চায়ল েয, মানুেষরাল অনযল সহুল

�চ্ুিলসুসমাচারলবাদল্দেয়লশধুলএইলচার্াইলেমেনলচেু।ল�াচীনল

�চারহেদরল�চারহােযররলসিযিাল�মাোরলজনযলেযলমূুলসুসমাচার্াল

সংহুনল হরাল হেয়্ছু, য্দল চাচরল েসইল মূুল সুসমাচার্াল সহুল

সংেযাজনলওল বৃ্�ল েরেহল মুবলহেরল�হাশলহরিলিেবলষরবিরীল

�জ�গ্ুলিােদরল�্িলঅিয�লহৃি লরাহেিা।ল্হকলএলহাজ্াল

িােদরল জনযল হ্ঠনল ্ছু।ল হারাল ই্�েুরল ষা�ু্ু্ষগ্ুরল মেধযল

এএষলসংেযাজনল্ছুলখুবইলেব্শলএবংলএহ্ালষা�ু্ু্ষওলএইএষল

বৃ্�লওলসংেযাজনলেরেহলমুবল্ছুলনা।লরেুলসংেযাজনলেরেহলমূুল

বববযলষৃরহলহরালিােদরলজনযলঅস�বলহেয়লযায়। 

�াচীনল যুেগরল অ্ধহাংশল ধমরেব�াল ষ্�িইল �চ্ুিল এল

সুসমাচারগ্ুরলঅেনহলঅংশলস�েহরলস্�হানল্ছেুন।ল্হকলিারাল

িালবারনালওলবযাখযালহরেিলষােরনল্ন।লেসলযুেগলে�সলবালমু�া-য�ল

্ছুলনা।লএহ্ালষা�ু্ু্ষলএহজনলমানুেষরলমা্ুহানাধীন।ল�েিযহল

মা্ুহলিারলষা�ু্ু্ষ্ারলমেধযলিারল্নেজরলষকলেরেহলই�ামিল
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্হছুল বববযল বাল গ�হা্হনীল সংেযাজনল হরেিনল বাল ষু�েহরল মূুল

ষােঠরলনীেচলবালষাে�রল্ুেখলরাখেিন।লএরষরলযখনলএলষা�ু্ু্ষল

েরেহলঅেনহলহ্ষলহরালহেিা, িখনলএলহ্ষগ্ুলশধুলমূুলেুখেহরল

হরাইলহ্ষলহরেছ, নালসংেযা্জিলবাহযগ্ুওলহ্ষলহরেছলিালখুবল

গর�ল ্দেয়ল েদখাল হেিাল না।ল অেনহল ধমরগরল ষ্�ি হ্ঠনভােবল

অ্ভেযাগলহেরেছনল েয, িােদরল েুখালবইগ্ুল ্হছু্দেনরলমেধযইল

্ু্ষহারল ওলষা�ু্ু্ষরল মা্ুেহরাল ্বহৃিলহেরল েরেুেছ।লিারাল

অ্ভেযাগলহরেিনলেয, শয়িােনরল্শষযরালএগ্ুরলমেধযলঅষ্ব�ল

হরালসংেযাজনলহেরেছ, ্হছুল্বষয়লেবরলহেরল্দেয়েছলএবংলিােদরল

্নেজেদরলষকলেরেহলল্হছুল্বষয়লসংেযাজনলহের।লএভােবলষ্ব�ল

ষু�হগ্ুরলমূুলএষওলসংর্কিলরােহল্ন।লরেুলএগ্ুল‘‘ �্রহ’’, 

‘‘ শী’’ বাল �্রহলে�রাা্ভ্�হল��লবেুলগাযলহওয়ারলেযাগযিাল

হারায়। 

িৎহাুীনলমানুষেদরলমেধযলএএষলসংেযাজেনরলঅভযােসরলবড়ল

�মাালেয, েসলযুেগরলখৃ�ানলেুখহগোরলরী্িল্ছু, িােদরল্ুখ্নরল

মেধযল েহউলেযনলেহােনাল ্বহৃ্িলনালহেরলেসল ্বষেয়লিারালহ্ঠনল

�্ি ালওলঅ্ভশােষরলে্াষাাল্দেিন। 

যীশরল ই্িহােসরল েকে�ওলএল ্বষয়ইল্োেছ।লএল ্বহৃ্িলওল

সংেযাজনলএএষল�্স্�লুাভলহেরল েয, েরামানলষ্�ি ্সুসূসল
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অ্ভেযাগলহেরন, িারাল ্িনবারল বাল চারবারল বাল িারল েব্শল বারল

িােদরলসুসমাচারগ্ুেহলষ্রবিরনলহেরেছ।ল  
এেিলঅবাহলহওয়ারল্হছুলেনই।লিৎহাুীনলমানুষেদরলগেবষাালওল

চুুেচরাল্বে�ষোরলেহােনালআ�হলওলমান্সহিাল্ছুলনা।লখৃ�ীয়ল

ই্িহােসরলশরলেরেহইলমানুেষরালিােদরলহােছলসংর্কিলওয়াজ-

উষেদেশরল বাহযাব্ুল এবংল যীশরল ্ব্ভিল ্ানাব্ুল ্নেজেদরল

 ানানুসােরল ষ্রবিরনল ষ্রবধরনল হরেিন।ল �রমল �জে�রল

খৃ�ানগাইলএলঅভযাসলচাুুলহেরন।ল্�িীয়লওলিৃিীয়ল�জে�ওলিাল

অবযাহিলরােহ।ল্�িীয়লশিা�ীেিলএইলঅভযাসলঅিয�ল�্স�ল্ছু।ল

রেুল খৃ�ধেমররল ্বেরাধীরাওল ্বষয়্াল অবগিল ্ছেুন।ল ্�িীয়ল

শিেহরল েশেষল �ীেম�ল (Clement of Alexandira)  উে�খল

হেরেছনলেয, ্হছুলমানুেষরলহমরইল্ছুলসুসমাচারগ্ুল্বহৃিলহরা।ল 
এহহােনররলববযেবরলউষরলম�বযলহেরলনারনলবেুন: েহউলেযনল

মেনল নাল হেরল েয, এল মি্াল এহহােনররল এহারল মি।ল অেনহল

সমসাম্য়হলজামরানলগেবষহইলএহহােনররলসােরলএহমি।লএলসাি্াল

�ানল সংেযা্জিল ওল  �্রহল ে�রাা-ুলল নয়ল বেুল ্ি্নল উে�খল

হেরেছন। 

এছাড়াল ্ি্নলউে�খলহেরেছনলেয, যীশরলঅেুৗ্হহল্চ�সমূহল

উে�খলহরারলেকে�ল্মরযালহরালসংেযাজনলহরালহেয়েছ।ল্ি্নলআেরাল
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বেুনল েয, সিযেহল ্মরযাল েরেহল বাছাইলহরাল বিরমানল যুেগল খুবইল

হ্ঠন। 
্�য়লষাঠহ, েযলষু�েহরলমেধযলসেিযরলসােরল্মরযাল্ম্ িলহেয়ল

্গেয়েছল িােহল ্হল ‘ �্রহ’ বাল ইুহাম-�া্ল ষ্ু�হল (Divine 

Scripture) বুালযায়? ইয়াহূদী-খৃ�ানলহােরাল্হলএলঅ্ধহারলআেছল

েয, বাইেবেুরলসহুলষু�হেহল �্রহ, ইুহাম-�া্লবালআসমানীল

্হিাবলবেুলদা্বলহরেবন? অরবালএলসহুলষু�েহরলসহুলিরযলওল

বারনােহলআ�াহরলষকলেরেহল�া্লবেুলদা্বলহরেবন?24  
                                                           
24 খৃ�ানলষ্�িগালঅেনহলসময়লসুসমচারগ্ুরল্ বশ�িারল�মাাল্ হেসেবলবেুনল

েয, ১০৪লখৃ�াে�লমৃিলেরােমরল্বশষল�ীেম�ল(Clement) ওল১০৭লখৃ�াে�ল

্নহিলএ্�য়েহরল্ �িীয়ল্ বশষলইগনা্ায়াসল(Ignatius)-এরল্ চ্ঠষে�রলমেধযল

দু-এহ্ালবাহযলরেয়েছ, েযলবাহযগ্ুলএলসহুলসুসমাচােররলমেধযল ্বদযমান।ল

এেিল�মা্ািলহয়লেয, এলসহুলসুসমাচারলিােদরলমেধযল্বদযমানল্ছু।লবড়ল

উ�াল�মাা! িারালহখেনাইলএলসহুল সুসমাচােররল নামলউে�খলহেরনল ্ন, 

এগ্ুলেরেহলউ�ৃ্িল্দেয়েছনলিাওলবেুনল্ন।লসবর�রমলএলসহুলসুসমাচােররল

‘‘নাম’’ শনালযায়ল্ �িীয়লশিা�ীরলেশেষ।লআ্রনূসল(১৩০-২০০খৃ)-এরল্ুখ্নেিল

সবর�রমল �রমল ্িনল সুসমাচােররল উে�খল ষাওয়াল যায়।ল ্হকল এল ‘‘উে�খ’’ 

বিরমােনল্বদযমানলসুসমাচােররল্বশ�িারল�মাালনয়।লিারলএবংলষরবিরীেদরল

হরা েরেহল বুঝাল যায়ল েয, ্�িীয়ল শিেহরল েশেষলএলনােমলহেয়হ্াল ষু�হল

�চা্রিল্ছু।লএমনলএহজনলবয্বরলঅ্��ওলষাওয়ালযায়লনাল্য্নলবেুেছনলেয, 

ম্র, মাহর, ুূহ, েযাহন, ্ষির, যােহাবলবালঅমুহ... এলসুসমাচার্ালবালষ�্াল

্ুেখেছন, অমুহলবয্বলিারল্ নহালেরেহলষূারলসুসমাচার্ালবালষ�্ালশেন্ছেুনল
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বালষেড়ল্নেয়্ছেুন, িাঁরল্নহালেরেহলঅমুহলবয্বলিালষেড়্ছেুন, শেন্ছেুনল

বালঅনু্ু্ষলৈি্রলহের্ছেুন... িারল্ নহালেরেহলআ্মলিালশেন্ছলবালঅনু্ু্ষল

ৈি্রলহের্ছ।ল�ায়ল২০০লবৎসরলষযর�লএএষল েহােনাল সূ�লষর�রালনিুনল

্নয়েমরলেহােনালএহ্ালষু�হলবালষে�রওলেনই। �ায়লদুইলশিা�ীলষেরলএেসল

বুালহে�লেয, এইলসুসমাচার্ালম্ররলেুখা, এইলসুসমাচার্ালমােহররলেুখা.... 

ইিযা্দ।ল্ি্নলআেদৗল্ুেখেছনল্হনা, ্ুখেুলহিাুহুল্ুেখ্ছেুন িাল্হছুইল

জানালযাে�লনা।লবড়লঅবাহলু ােগলেয, �রমলযুেগরলখৃ�ানগালসবেচেয়লঅবেহুাল

হেরেছনলিােদরলধমর�ে�রল�্ি।ল�রমলদুইলশিা�ীেিল�রমলদুইল্িনল�জে�রল

খৃ�ানগালঅেনহলহ�লওলিযাগল ীহারলহেরল্ব্ভিলেদেশলযীশরলবাাীলওল্ব�াসল

�চারলহেরেছন, ্হকলেহউইলযীশরল্শকালবালসুসমাচােররলেহােনাল্ু্খিলএষল

সংরকালহেরনল্নলবালসােরলরােখনল্ন।লসবাইলযালশেনেছনলবালবুেঝেছনলিাইল

্নেজরলমনমিল�চারলহেরেছন।ল�রমলশিা�ীরলমেধযইল ্যরশােুম, েরাম, 

আেুহেজ্�য়া, এ্�য়হলইিযা্দলএ্শয়া, আ্�হালওলইউেরােষরল্ব্ভিল�ােনল

খৃ�ানলচাচরল�্ি্�িলহেয়েছ, ্বশষল্নযুবলহেয়েছ।ল ভাবিইল�েিযহলচােচরল

অ�িলহেয়হলহ্ষল‘সুসমাচার’ রাহারলহরাল্ছু, �েিযহলখৃ�ােনরল্নহালনাল

হেুওলহাজারলহাজারলখৃ�ােনরলমেধযলঅেনেহরলহােছইলধমর��লরাহারলহরাল

্ছু।ল্হকল�হৃিল্বষয়ল্ ছুলস�ূারল্ভি।লএলসহুল্বশেষরলঅেনেহরলঅেনহল

্চ্ঠলবালবইলএখেনালসংর্কিলআেছ।লিােিলঅেনহলউষেদশলরেয়েছ।ল ্হকল

িােিলএলসহুলসুসমাচােররলেহােনালউে�খলেনই।ল২০০লবৎসরলষযর�লেহােনাল

চােচরলেহােনালসুসমাচারলসংর্কিলরাখালবালষ্ঠিলহওয়ালেিালদূেররলহরালএগ্ুরল

েহােনাল উে�খইলষাওয়াল যায়ল না।ল এলসমেয়রল মেধযলঅেনেহইলঅেনহলহরাল

বেুেছন, অেনহলহরাল্ুেখেছন, সবইলবয্বগিলষযরােয়ল্ছু।লেহউইলিােহল

 �্রহলে�রাাল্নভররলবেুলমেনলহেরনল্ন। নইেুল�রমলশিেহরলেশষভােগল
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১. ২. ৫. ষ্ব�লবাইেবুল্বষেয়লমুস্ুমল্ব�াস 

হ. মূুল িাওরািল ওল ই্�ুল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলষূেবরইলহা্রেয়ল্গেয়েছ।  

আমরালমুস্ুমগাল্ব�াসলহ্রলেয, মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরল

উষরলঅবিীারলমূুলিাওরািলএবংল সালআুাই্হসলসাুাম-এরলউষরল

অবিীারল মূুলই্�ুল মুহা�াদলসা�া�াহল ‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

আগমেনরলষূেবরইলহা্রেয়ল্গেয়েছ।লবিরমােনলবাইেবেুরলষুরািনলওল

নিুনল্নয়েমরলনােমল�চ্ুিলবইলদুই্ালমূুিলেহােনালআ�াহ�দ� 

��লনয়।লবরংলএইলবইলদুই্ালহে�লজীবনীলওলই্িহাসমূুহলদুই্াল

সংহুন, যােিলসিযলওল্মরযলসহুল�হারলহরালওলহা্হনীলসংহুনল

হরালহেয়েছ। 

আমরালহখেনাইলব্ুলনালেয, আমােদরলনবীলমুহা�াদলসা�া�াহল

‘আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল যুেগল িাওরািল ওল ই্�ুল স্ঠহএেষল

্বদযমানল ্ছুল এবংল িারষেরল িাল ্বহৃিল হরাল হেয়েছ।ল আমরাল

                                                                                                            
ম্র, মাহর, ুূহলবালেযাহনলিারলসুসমাচারল্ুেখলসহুল্বশেষরল্নহালষা্ঠেয়ল

্দেিলষারেিনলএইলবেুলেয, ই�েররলে�রাায়লআ্মলএইলসুসামাচরল্ুখুাম।ল

এেহলমানযলহরেিলহেব।... হখেনাইলিারালিালহেরনল্ন।ল৩০০লবৎসরলষেরলএল

সবলঅগ্ািলষু�েহরলমধযলেরেহলিৎহাুীালধমরগরগাল্নেজেদরলম্জরলমা্রহল

্হছুলষু�হলষছ�লহেরলিােহল্ বশ�লবালহযান্নহযাুলবেুলমযরাদালেদওয়ারলেচ�াল

হেরেছন। 
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হখেনাইলিালব্ুলনা।লেহােনালএহজনলমুস্ুমওলএএষলহরালবেুনল

নালবাল্ব�াসলহেরনলনা। 
খ. েষৗুলভাবলবালভ�লভাববাদী, িারলবববযল�হােযাগযলনয় 

েষৗেুরল্বষেয়লআমােদরল্ব�াসলেয, খৃ�ানলধেমররল�রমল�জে�ল

খৃ�ধমরেহল ্বহৃিল ওল ন�ল হরেিল েযল সহুল ্মরযাবাদীল ভাবল

ভাববাদীরল আ্বভরাবল ্ো্ছু, েষৗুল ্ছেুনল িােদরল অনযিম।ল

হােজইলনিুনল্নয়েমলসংহ্ুিলেষৗেুরলষ�াব্ুলওলবববযসমূহলয্দল

�হৃিষেকল িারল বেুল �মা্ািল হয়ল িাহেুওল আমােদরল ্নহাল

েসগ্ুরলেহােনাল�হােযাগযিালেনই।ল 

গ. ে�্রিগালসৎলওলধা্মরহল্ছেুন, ভাববাদীল্ছেুনলনা 

যীশখৃে�রলে�্রিল্শষযগোরলস�েহরলআমােদরল্ব�াসলহেুাল

েয, িারাল যীশরলঊ রােরাহোরলষেরলসিিালওলধা্মরহিারলমেধযল

জীবনলহা্ােয়েছন।লিেবলআমরালিােদরেহলভাববাদীলবালনবীলবেুল

্ব�াসলহ্রলনা।লআমােদরলদৃ্�েিলিােদরলবববযলওলমিামিলঅনযানযল

সাধারালসৎলওলধা্মরহলধমর্বদলষ্�েিরলমিামেিরলমিই, ভুেুরল

ঊে রলনয়।ল 

যীশলওলিারল্শষযেদরলযুগলেরেহলশরলহেরল্ �িীয়লশিা�ীরলেশষল

ষযর�লনিুনল্নয়েমরলেহােনালষু�হলবালষে�রলেহােনালঅ্ব্�িলসূ�ল

ষর�রালষাওয়ালযায়লনা।লমূুলই্�ুওলহা্রেয়ল্গেয়েছ।লএহারোল

নিুনল ্নয়েমরল মেধযল ্বদযমানল যীশ্শষযল ম্রল ওল েযাহেনরল
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সুসমাচার�য়লএবংলঅনযানযল ে�্রেিরলষ�গ্ুরল বববযলআসেুইল

িােদরল ্হনাল েসল ্বষেয়ল ্ন্ািল জানারল েহােনাল উষায়ল েনই।ল

সেবরাষ্রল�চ্ুিলনিুনল্নয়েমরল্ব্ভিলবববযলেরেহল্ন্ািএেষল

�মা্ািলেয, ে�্রিগা, যীশরল্শষযগালবাল�রমলযুেগরলখৃ�ানগাল

যীশরলহরারলমমরওলস্ঠহভােবলবুঝেিলষারেিনলনা।লঅষর্দেহলমাহরল

ওলু ূহলযীশরল্শষযল্ ছেুন না।লিারালইুহামলবাল �্রহলে�রাা�া্ল

্ছেুনল বেুল েহােনাভােবইল �মা্ািল নয়।ল উষরকল িারাল জীবেনল

এহ্াবারওলযীশেহলেদখারলেসৗভাগযলুাভলহেরনল্ন। 

্. মুস্ুমল্ব�ােসলিাওরািলওলই্�ু 

আমােদরল্ ব�াসলঅনুসােরলমূসালআুাই্হসলসাুাম-েহল�িযােদশল

বাল ওহীরল (Revelation) মাধযেম যাল �দানল হরাল হেয়েছল িাইল

িাওরাি।লআরল সালআুাই্হসল সাুাম �িযােদেশরল মাধযেমল যাল

�দানলহরাল হেয়েছলিাইলহেুাল ই্�ু।লএরলমেধযলযাল ্ছুলসবইল

আ�াহরলষকলেরেহলওহীলবাল�িযােদশ।লএগ্ুরলমেধযলসংেযাজন, 

্বেয়াজন, ষ্রবিরলবালস�াদেনরলমাধযেমলসামানযিমলষ্রবিরনলবাল

্বহৃ্িওলৈবধলনয়। 

সূুালবাহারা-৮৭, সূরালহূদ-১১০, সূরালমু্মনূন-৪৯, সূরালরুরহান-

৩৫, সূরালহাসাস-৪৩, সূরালসাজদা-২৩, সূরালরুস্সুাি-৪৫লআয়ােি 

আ�াহল বেুন: ‘‘এবংল আ্মল মূসােহল ��ল �দানল হের্ছ।’’ সূরাল

মা্য়দার-৪৬লওলসূরালহাদীদ-২৭লআয়ােিল সালআ. (যীশ) স�েহরল
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আ�াহলবেুেছন: ‘‘এবংলআ্মলিােহলই্�ুল�দানলহের্ছ’’।লসূরাল

ম্রয়ম-৩০লআয়ােিল সালআুাই্হসলসাুাম-এরলজবানীেিল বুাল

হেয়েছ: ‘‘আমােহল্ি্নল��ল�দানলহেরেছন।’’ সূরালবাহারা-২৩৬ল

এবংলসূরালআু-এমরান-৮৪লআয়ােিলবুালহেয়েছ: ‘‘এবংলমূসালওল

 সােহলযাল�দানলহরালহেয়েছ।’’, অররাৎলিাওরািলওলই্�ু। 

হােজইল‘‘ষ্ব�লবাইেবু’’ নােমল�চা্রিলষু�হলসংহুেনরলমেধযল

নিুনলওলষুরািনল্নয়েমরলঅ�ভুরবলএলসহুল ্িহা্সহলষু�হা্দল

এবংলষ�াব্ুলহুরআেনলউ্�্খিলিাওরািলওলই্�ুলনয়।লহােজইল

এগ্ুল্ব�াসলবালমানযলহরালজররীলনয়।লএলসহুলষু�হ, ষ�াব্ুল

এবংল নিুনল ওল ষুরািনল ্নয়েমরল সহুল ষু�েহরল েকে�ল মুস্ুমল

্ব�াসল্নেএষ:  

এলসহুলষু�েহরলেযলসহুলহরালওলহা্হনীেহলহুরআনলসিযল

বেুেছলেসগ্ুলসে�হািীিভােবল�হােযাগয।লআমরালেহােনাল্ �ধালওল

আষ্�লছাড়ালেসগ্ুেহলসিযলবেুল�হালহ্র।লেযগ্ুেহলহুরআনল

্মরযালবেুলে্াষাালহেরেছলেসগ্ুল্নঃসে�েহল্মরযা ওল�িযাখযাি।ল

আমরালেহােনাল্ �ধালছাড়াইলেসগ্ুেহল্মরযালবেুলে্াষাালহ্র।লআরল

েযগ্ুল্ বষেয়লহুরআনলসিযলওল্ মরযালেহােনাল�হােররল্হছুলনালবেুল

চুষলেরেহেছ, েসগ্ুরল্বষেয়লআমরাওলচুষলরা্হ।লআমরালেসগ্ুেহল

সিযলবেুওল�হালহ্রলনা, আবারলসরাস্রল্মরযাওলব্ুলনা। 
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মহানলআ�াহলসূরা মােয়দারল৪৮লআয়ােিলবেুন: ‘‘এবংলআষনারল

উষরলসিযসহল��লঅবিীারলহের্ছ, িারলষূেবরলঅবিীারল��সমূেহরল

সমররহলওলসংরকহ-্নয়�হলএেষ।’’ 

আু-হুরআনুুলহারীমইলষূবরবিরীল��সমূেহরল্নয়�হ, সংরকহল

বাল ্বশ�িালওলঅশ�িারলমাষহা্ঠ।ল হুরআনল ষূবরবিরীল ��গ্ুরল

মেধযলযাল্হছুলসিযলরেয়েছলিাল�হাশলওলসমররনলহেরলএবংলএগ্ুরল

মেধযল্বদযমানল্মরযাল�হাশলহেরলেদয়লএবংলিারল�্িবাদলহের। 

েযলসহুলমুস্ুমলআ্ুমল�চ্ুিলিাওরািলওলই্�েুরল্বরে�ল

��লরচনালহেরেছনলএবংলএগ্ুরলমেধযল ্বদযমানল্মরযালওল ্বহৃ্িল

�হাশলহেরেছন, িারা আ�াহরলষকলেরেহলমূসালআুাই্হসলসাুাম ওল

 সালআুাই্হসল সাুাম-এরল উষরলঅবিীারল িাওরািল ওল ই্�েুরল

্বরে�লহুমলধেরনল্নলবালেসগ্ুেহলউেেশযলহেরল��লরচনালহেরনল

্ন।লবরংলিারা ‘‘ষ্ব�লবাইেবেুর’’ ষুরািনলওলনিুনল্নয়েমরলমেধযল

্বদযমানলএলসহুল ্িহা্সহলওলজীবনীমূুহলষু�হগ্ুরল্বরে�ল

হুমলধেরেছন, েযগ্ুলহেয়হলশিা�ীলধেরলেুখালওলসংহুনলহরাল

হেয়েছলএবংলএরষরলদা্বলহরালহেয়েছলেয, এগ্ুলওহীলবালইুহােমরল

মাধযেমলবাললআ�াহরলষকলেরেহল�া্লষু�হ।লএগ্ুরল্বষেয়ইলআ�াহল

সূরালবাহারারল৭৮৯লআয়ােি/ ে�ােহলবেুেছন: ‘‘দুেভরাগলিােদরলজনযল

যারাল্নজলহােিল��লরচনালহেরলএবংলএরষরলবেু: এ্ালআ�াহরলষকল

েরেহ; েযনলিারালএগ্ুরল�ারাললসামানযল ্ব্নময়মূুযলুাভলহরেিল
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ষাের।লহােজইলযালিােদরলহািগ্ুল্ুেখেছলিারলজনযলিােদরলদুেভরাগল

এবংলযালিারালউষাজরনলহেরলিারলজনযওলিােদরলদুেভরাগ।” 
মুস্ুমলউ�াহরলসহেুইলএহমিলেয, আ�াহরল্নহালেরেহলওহীরল

মাধযেমল �হাল হেরল মূসাল আুাই্হসল সাুাম যাল মুেখল উ�ারাল

হের্ছেুনলিাইল�হৃিলিাওরাহ।লআরলআ�াহরল্নহালেরেহলওহীরল

মাধযেমল �হাল হেরল  সাল আুাই্হসল সাুাম যাল মুেখল উ�ারাল

হের্ছেুনলিাইল�হৃিলই্�ু।লআরল‘‘ষ্ব�লবাইেবু’’-এরলষুরািনল

ওলনিুনল ্নয়মলবাল ‘‘িাওরািলশরীর’’, ‘‘ই্�ুলশরীর’’ বাল ‘‘যাবূরল

শরীর’’ নােমল�চ্ুিলষু�হগ্ুলহখেনাইলেসইলিাওরাি, ই্�ুলবাল

যাবূরলনয়।ল 

ইয়াহূদী-খৃ�ানগোরল ্নহালসংর্কিলিাওরােিরল মূুল ্িন্াল

সংসরাল রেয়েছল বাল ্িনল �হােররল ‘‘িাওরাি’’ রেয়েছ।ল আরল

‘‘ই্�ু’’ বাল সুসমাচারল রেয়েছল চার্া।ল এগ্ুরল মেধযল রেয়েছল

ৈবষরীিযল ওল সং্াি।ল অরচল মূসাল আুাই্হসল সাুাম-এরল উষরল

এহ্াইল িাওরািল না্যুল হেয়্ছুল এবংল  সালআুাই্হসল সাুাম 

এহ্াইলই্�ুলেষেয়্ছেুন।ল 

হুরআেনলউ্�্খিলমূসালআুাই্হসলসাুাম ওল সালআুাই্হসল

সাুাম-এরল উষরল অবিীারল মূুল িাওরািল ওল ই্�ুল য্দল েহউল

অ ীহারলহেরনলিেবলিারল মানলন�লহেব।লআরল‘‘ষ্ব�লবাইেবু’’ 

নােমলবালিাওরািলবালই্�ুলনােমলবিরমােনল�চ্ুি, আ�াহরলবাাীল
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নামল্দেয়লবালনবী-রাসূুগোরলেুখালবেুল�চা্রিলজাুলওল্মরযালএল

সহুল ্মরযালগ�, হা্হনীলওল ্ববরালঅ ীহারলহরেুল মানলন�ল

হওয়াল েিাল দূেররলহরা, বরংলিােিল মানীলদা্য়�লষা্ুিলহেব।ল

হারালমহানলআ�াহরলমযরাদারলসােরলসাম�সযষূারলনয়লএবংলনবী-

রাসূুগোরলষ্ব�িালওল্ন�াষে�রলসােরলসাং্্ষরহলএলসহুল্মরযাল

ওলজাুলগ�, হা্হনীলওল্ববরাগ্ুরল্মরযাচারলওলজা্ুয়া্িল�হাশল

হরালমু্মেনরল মানীলদা্য়�। 

িাওরােিরল�চ্ুিল্িন্ালসংসরালবালভাসরেনরলমেধযলরেয়েছল

ষারর্রহলৈবষরীিয।লএগ্ুেিলরেয়েছলঅেনহলভুুলওলষরররল

্বেরাধীল বববয।ল এেিল মূসাল আুাই্হসল সাুাম-এরল মৃিুযল এবংল

মাওআবলঅ�েুলিারলহবরলেদওয়ারল্ববরা।লআমরাল্ন্ািলেয, 

এগ্ুলহখেনাইলমূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলউষরলঅবিীারল্বশ�ল

িাওরািলনয়। 

�চ্ুিলচার্ালই্�ুলবালসুসমাচােররলমেধযওলরেয়েছলষরররল

্বেরাধীল বববয।ল এগ্ুরল মেধযল অেনহল ভুু-�া্�, ৈবষরীিযল ওল

ষরররল সাং্্ষরহল বববযল রেয়েছ।ল এেিল যীশরল �ুশােরাহাল

(খৃ�ানগোরল ্ব�াসল অনুসাের), �ুেশল মৃিুয, িারল হবর�লহরাল

ইিযা্দল্ববরালরেয়েছ।লআমরালসু্ন্ািলেয, এগ্ুলহখেনাইল সাল

আুাই্হসলসাুাম-এরলউষরলঅবিীারলই্�ুলনয়। 
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িৃিীয়লষ্রে�দ 

বাইেবেুরলৈবষরীিয, ভুু�া্�লওল্বহৃ্ি 
ষ্ব�ল বাইেবুল নােমল �চ্ুিল এল ��-সংহুেনরল ষু�হগ্ুল

অগ্ািলৈবষরীিয, ভুু�া্�২৪

25 ওল ্বহৃ্িেিলভরা।লএলষ্রে�েদল

আমরালিারলসামানযল্হছুলনমুনালআেুাচনালহরব। 

১. ৩. ১. ৈবষরীিযলওলষরররল্বেরা্ধিা 

১- ্বনযামীেনরলস�ানেদরলনামলওলসংখযায়লৈবষরীিয: 

                                                           
25 ৈবষরীিযলবুেিলেুখহলবুঝাে�নলষররর-্বেরা্ধিা।লবাইেবেুরলএহল�ে�ল

ব্ারিল্বধানলবালিেরযরলসােরলঅনযলেহােনাল�ে�লব্ারিল্বধানলবালিেরযরলমেধযল

অেনহল ৈবষরীিযলওলষররর্বেরা্ধিালষাওয়াল যায়।লএমন্হলএহইল�ে�রল

্ব্ভিলঅধযােয়রলমেধযলবালএহইল�ে�রলএহইলঅধযােয়রলমেধযল্ু্খিলিরযওল

অেনহলসময়লষরররল্বেরাধী।লএছাড়ালবাইেবেুরল্ব্ভিলসংসরা, অনুবাদল

ইিযা্দরলমেধযওলৈবষরীিযলওলষরররল্বেরা্ধিালেদখেিলষাওয়ালযায়।লমূু �ে�ল

��হারলউদাহরাল্হসােবল১২৫্ালৈবষরীিযলউে�খলহেরেছন।ল�দ�লিেরযরলবাল

্বধােনরল শ�িাল বাল ্বশ�িাল এখােনল ্বচারল হরাল হয়ল ্ন।ল শধুল বাইেবেুরল

এহা্ধহল�ােন, সংসরোলবালঅনুবােদল�দ�লিেরযরলিুুনালহেরলষররর-

্বেরা্ধিালওলৈবষরীিযল�মাালহরালহেয়েছ।ল  

অষর্দেহলভুু�া্�লবুেিলেুখহলবুঝাে�নলেযলবাইেবেুল�দ�লঅগ্ািলিরযল

ই্িহাস, বা�বিালবাল্নরীকারলমাধযেমলভুুলবেুল�মা্ািলহেয়েছ।লমূুলগে�ল

��হারলবাইেবেুরলমেধযল�দ�লএইএষলভুু�া্�রল১১০্ালউদাহরালউে�খল

হেরেছন। 
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১লবংশাব্ুরল(বংশাব্ুল১মলখ�) ৭মলঅধযােয়রল৬লে�ােহলবুাল

হেয়েছ: ‘‘্বনযামীেনরলস�ান- েবুা, েবখরলওল্যদীেয়ু, ্িনলজন।’’  
ষকা�েরল১লবংশাব্ুরইল৮মলঅধযােয়রল১লে�ােহলবুালহেয়েছ: 

‘‘্বনযামীেনরলেজয�লষু�লেবুা, ্�িীয়লঅে ু, িৃিীয়লঅহহর, চিুররল

েনাহালওলষ�মলরারা।’’ 

্হকল আ্দষু�হল ৪৬ল অধযােয়রল ২১ল ে�ােহল বুাল হেয়েছ: 

‘‘্বনযামীেনরলষু�লেবুা, েবখর, অে ু, েগরা, নামন, এহী, েরাশ, 

মু�ীম, হ�ীমলওলঅদর।’’ 

িাহেুল্বনযা্মেনরলস�ানলসংখযাল�রমলববেবযল্িনলজনলএবংল

্�িীয়লববেবযল৫লজন।লিােদরলনােমরলবারনাওলষরররল্বেরাধী, শধুল

েবুারল নাম্াল উভয়ল ে�ােহল উে�খল হরাল হেয়েছ, বা্হেদরল নামল

স�ূারল্ ভি।লআরলিৃিীয়লে�ােহল্ বনযামীেনরলস�ানলসংখযাল১০লজন।ল

নামগ্ুওলআুাদা।লিৃিীয়লে�ােহরলনামগ্ুরলসাের �রমলে�ােহরল

সােরল দুজেনরলনােমরলএবংল ্�িীয়লে�ােহরল দুজেনরলনােমরল ্মুল

আেছ।লআরল ্িন্াল ে�ােহরল ্মুলআেছলএহমা�ল ‘‘েবুা’’ নাম্াল

উে�েখরলেকে�। 

�রমলওল্ �িীয়লে�াহ�য়লএহইলষু�েহর।লউভয়লষু�েহরলেুখহল

ই�ালভাববাদী।লএভােবলএহইলেুখেহরলেুখালএহইলষু�েহরলদু্াল

বববযলষরররল্বেরাধীলবেুল�মা্ািলহেুা।লআবারলিাওরােিরল
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আ্দষু�েহরলববেবযরলসােরলই�ারলদু্ালববেবযরলৈবষরীিযল�মা্ািল

হেুা। 
এল সুর�ল ষরররল ্বেরাধীল বববযল ইয়াহূদী ওল খৃ�ানল

ষ্�িগােহল হিবাহল হেরল ্দেয়েছ।ল িারাল  ীহারল হরেিল বাধযল

হেয়েছনলেয, ই�াইলভুুলহেরেছন।লএলভুেুরলহারাল্হেসেবলিারল

উে�খলহেরনলেয, ই�ালষু�লওলেষৗে�রলমেধযলষাররহযলহরেিলষােরনল

্নল এবংল েযল বংশিা্ুহাল েদেখল ্ি্নল বংশাবুীরল এইল িা্ুহাল

্ুেখ্ছেুনলেসইলমূুলবংশিা্ুহা্াল্ছুলঅস�ূার। 

২- ই�ােয়ুলওল্যহূদালরােজযরলৈস্নহেদরলসংখযারলৈবষরীিয 

শমূেয়েুরল্�িীয়লষু�েহরল২৪লঅধযােয়রল৯মলে�াহ্াল্নেএষ: 

‘‘ষেরল েযায়াবল গ্ািল েুাহেদরল সংখযাল রাজারল হােছল ্দেুন; 

ই�ােয়েুলখ�-ধারীলআালু কলবুবানলেুাহল্ছু; আরল্যহূদারলষাঁচল

ুকলেুাহল্ছু।’’26 

                                                           
26 দায়ূেদরল্নেদরেশলিারলেসনাষ্িলেযায়াব েুাহসংখযালগানালহেরন।লদায়ূদলওল

শেুামেনরল ষেরল ষযােু�াইেনল ইহূদীেদরল রাজযল ্বভবল হেয়ল যায়।ল উ�রল

ষযােু�াইেনরলরাজযেহলশােমরালবালই�াইুলরাজযলবুালহেিা।লএরলরাজধানীল

্ছুলনাবুুস।লআরলদ্কালষযােু�াইেনরলরাজযেহল‘্যহূদালরাজয’ বুালহেিা।ল

এরলরাজধানীল্ছুল্যরশােুম।লএখােনলউভয়লঅংেশরলেুাহগানারলহরালবুাল

হেয়েছ। 



 

82 

অষরল ্দেহল বংশাব্ুল�রমল খে�রল ২১লঅধযােয়রল ৫মল ে�াহল

্নেএষ: ‘‘আরল েযায়াবল গ্ািল েুাহেদরল সংখযাল দায়ূেদরল হােছল

্দেুন।লসম�লই�ােয়েুরলএগারলুকলখ�ধারীলেুাহ, ওল্যহূদারল

চা্রলুকলস�রলসহ�লখ�ধারীলেুাহল্ছু।’’ 

িাহেুল �রমল বারনামেিল ই�ােয়েুরল েযা�াসংখযাল ৮,০০,০০০ল

এবংল্যহূদারল৫,০০,০০০।লআরল্�িীয়লবারনামেিলিােদরলসংখযা: 

১১,০০,০০০ল ওল ৪,৭০,০০০।ল উভয়ল বারনারল মেধযল ৈবষরীেিযরল

ষ্রমাালেদখুন! ই�ােয়েুরলজনসংখযালবারনায়ল৩লুেকরলহমেব্শল

এবংল্যহূদারলজনসংখযারলবারনায়ল্�শলহাজােররলহমেব্শ। 

বাইেবুলভাষযহারলআদমল�াহরলিারলবযাখযা�ে�ল ীহারলহেরেছনল

েয, ষরররল্বেরাধীলববেবযরলমেধযলেহান্া স্ঠহলিাল্নারয়লহরা 

খুবইল হ্ঠন।ল ব�িল বাইেবেুরল ই্িহাসল ্বষয়হল ষু�হগ্ুেিল

বযাষহল ্বহৃ্িল ্োেছল এবংল এ্বষেয়ল সম�েয়রল েচ�াল অবা�র।ল

্বহৃ্িল েমেনল েনওয়াইলউ�ম; হারালিালঅ ীহারলহরারল েহােনাল

উষায়লেনইলএবংলবাইেবেুরলবারনাহারীলওল্ু্ষহারগালইুহাম-�া্ল

বাল শীলে�রাাল�া্ল্ছেুনলনা। 

৩. গাদলদশরেহরলসংবােদরলৈবষরীিয 

শমূেয়েুরল্�িীয়লষু�েহরল২৪লঅধযােয়রল১৩লে�াহ্াল্নেএষ: 

‘‘ষেরল গাদল দায়ূেদরল ্নহোল আ্সয়াল িাঁহােহল  ািল হ্রেুন, 

হ্হেুন, আষনারলেদেশলসািলবৎসরলবয্ষয়াল্হলদু্ভরকলহইেব? নাল
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আষনারল ্বষকগাল যাবৎলআষনারলষাােিলষাােিলিাড়ালহের, 

িাবৎ আষ্নল ্িনল মাসল ষযর�ল িাহােদরল অে�ল অে�ল ষুায়নল

হ্রেবন?...’’ 

অষরল ্দেহল বংশাব্ুল �রমল খে�রল ২১ল অধযােয়রল ১২ল ে�াহল

্নেএষ: ষেরলগাদলদায়ূেদরল্নহোলআ্সলিাঁহােহলব্ুেুন, সদা�ভুল

এইলহরাল হেহন, িু্মল েযাাল ই�া, �হালহর: হয়ল ্িনল বৎসরল

দু্ভরক, নয়ল্িনলমাসলষযর�লশ�েদরলখ�লেিামােহলষাইয়ালব্সেুল

েিামারল্বষকলেুাহেদরলস�ুেখলসংহার...।’’ 

উভয়লববেবযরলমেধযলদু্ভরেকরলসময়লবারনায়লৈবষরীিযলরেয়েছ।ল

�রমল ে�ােহল৭ল বৎসরলওল ্�িীয়ল ে�ােহল৩ল বৎসর! বাইেবেুরল

বযাখযাহারগাল ীহারলহেরেছনলেয, �রমলে�ােহরলিরযলভুু।লআদমল

�াহরলবেুন: ্নঃসে�েহলবংশাব্ুরলবববযইলস্ঠহ, �ীহলবাইেবেুরল

ভােষযরলসােরলিালসাম�সযষূার। 

৪- অহ্সয়লরাজারলরাজয�হাহাুীনলবয়সলবারনায়লৈবষরীিয: 

রাজাব্ুল ্�িীয়ল খে�রল ৮মল অধযােয়রল ২৬ল ে�াহল ্নেএষ: 

‘‘অহ্সয়ল বাইশল বৎসরল বয়েসল রাজ�ল হ্রেিল আর�ল হ্রয়াল

্যরশােুেমলএহলবৎসরলরাজ�লহ্রেুন।’’  

আরলবংশাব্ুল্�িীয়লখে�রল২২লঅধযােয়রল্ �িীয়লে�াহল্নেএষ: 

‘‘অহ্সয়লেবয়া্�শলবৎসরলবয়েসলরাজ�লহ্রেিলআর�লহেরনলএবংল

্যএশােুেমলএহলবৎসরহাুলরাজ�লহেরন।’’ 
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উভয়লবারনারলমেধযলমা�ল২০লবৎসেররলৈবষরীিয! ্�িীয়লিরয্াল

সে�হািীি-ভােবলভুু; হারা, বংশাব্ুল্ �িীয়লখে�রল২১লঅধযােয়রল

২০লে�াহলএবংল২২লঅধযােয়রল১-২লে�ােহলউে�খলহরালহেয়েছলেয, 

অহ্সেয়রল্ষিাল্যেহারামল৪০লবৎসরলবয়েসলমৃিুযলবরালহেরনলএবংল

িারল মৃিুযরলষরষরইলঅহ্সয়লরাজ-্সংহাসেনলবেসন।লএখনলয্দল

্�িীয়লিরয্ালয্দল্নভুরুলহয়লিাহেুল�মা্ািলহয়লেয, অহ্সয়লিারল

্ষিারলেচেয়ওলদুইলবছেররলবড়ল্ছেুন!! আরলএলেযলঅস�বলিাল

বুারলঅেষকালরােখলনা।লএজনযলআদমল�াহর, হনর, েহন্রলওলসাল

িােদরল বযাখযা��সমূেহল  ীহারল হেরেছনল েয, বাইেবুল েুখেহরল

ভুেুরলহারোলএলৈবষরীিযলেদখাল্দেয়েছ। 

৫- ্যেহায়াখীেনরলরাজ�ল�হাহাুীনলবয়েসরলবারনায়লৈবষরীিয: 

২ল রাজাবুীরল ২৪ল অধযােয়রল ৮-৯ল ে�াহল ্নেএষ: ‘‘(৮) 

্যেহায়াখীনলআঠারলবৎসরলবয়েসলরাজ�লহ্রেিলআর�লহেরন, এবংল

্যএশােুেমল্িনলমাসলরাজ�লহেরন... (৯) সদা�ভুরলদৃ্�েিলযাহাল

ম�লিাহাইলহ্রেিন।’’  

২লবংশাব্ুরল৩৬লঅধযােয়রল৯মলে�াহল্নেএষ: ‘‘্যেহায়াখীনল

আালবৎসরলবয়েসলরাজ�লহ্রেিলআর�লহেরন এবংল্যএশােুেমল

্িনলমাসলদশল্দনলরাজ�লহেরন; সদা�ভুরলদৃ্�েিলযাহালম�লিাহাইল

্ি্নলহ্রেিন।’’ 
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উভয়লিেরযরল মেধযল দশল বৎসেররল ৈবষরীিয।ল ইয়াহূদী-খৃ�ানল

ভাষযহারগাল ীহারলহেরেছনলেয, ্�িীয়লে�াহ্াল্নঃসে�েহলভুু।ল

হারালবাইেবেুরলবারনালঅনুসােরল্যেহায়াখীনলমা�ল্িনলমাসলরাজ�ল

হেরন।লএরষরলবযা্বুেনলব্�এেষলনীিলহন।লব্�ে�রলসমেয়লিারল

সােরলিারল�ীগাওল্ছেুন।ল ভাবিইল৮লবাল৯লবৎসেররলেহােনাল

মানুেষরলঅেনহগ্ুল�ীলরােহলনা।লআরলএএষল৮লবাল৯লবৎসেররল

এহজনল্শশরলেকে�লএহরাওলবুালহয়লনালেয, েসল �েররলদৃ্�েিল

যালম�লওলষাষলিালহের্ছু।লএজনযলবাইেবুল্ বেশষ লআদমল�াহরল

বেুন, এলষু�েহরলএল�ান্াল্বহৃি। 

৬- দায়ূদ আুাই্হসলসাুােমর েযা�ালহিৃরহল্নহিগোরলসংখযায়ল

ৈবষরীিয: 

২লশমূেয়ুল২৩লঅধযােয়রল৮লে�ােহলদায়ূেদরলবীরলেযা�াগোরল

বারনায়লবুালহেয়েছ: ‘‘্ি্নলআাশেিরল ্বরে�লিারলবশরালউঠান, 

যােদরেহল্ি্নলএহহােুলবধলহ্রয়া্ছেুনল(he lift up his spear 

against eight hundred, whom he slew at one time)২৬F

27 

্হকল ১ল বংশাব্ুল ১১ল অধযােয়রল ১১ল ষঙ্বল ্নেএষ: ‘‘্ি্নল

্িনশেিরল্বরে�লিারলবশরালউঠান, যােদরেহল্ি্নলএহহােুলবধল

                                                           
27 েহ্ররলবাংুালবাইেবেুলএলষঙ্বরলঅনুবাদল্নেএষ: ্ি্নলএহহােুল্নহিল

আাশিলেুােহরল্বরে�লযু�লহ্রেি্ছেুন। 
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হ্রয়া্ছেুনল (he lifted up his spear against three 

hundred slain by him at one time)।२७F

28 
উভয়লববেবযরলমেধযল্িনলশেিরলৈবষরীিয! আদমল�াহরলওলড. 

েহ্নহাল (Benjamin Kennicott) উে�খল হেরেছনল েয, এল

ে�াহ্ােিল্িন্ালমারা�হল্বহৃ্িলরেয়েছ। 

৭- নূেহরলআুাই্হসলসাুাম েনৗহায় উঠােনাল�াাীেদরলবারনায়ল

ৈবষরীিয: 

আ্দষু�েহরল৬�লঅধযােয়রল১৯-২০লষ্ঙবল্নেএষ: (১৯) আরল

মাংস্ব্শ�লসম�লজীব-জকরল�ীষুরষলেজাড়ালেজাড়ালু ইয়ালিাহােদরল

�াারকােররলআষনারলস্হিলেসইলজাহােজল�েবশলহরাইেব; (২০) 

সবরজািীয়ল ষকীল ওল সবরজািীয়ল ষশলওলসবরজািীয়ল ভূচরল সরীসৃষল

েজাড়ালেজাড়াল�াারকােররলেিামারল্নহোল�েবশলহ্রেব।’’ 
এলষু�েহরল৭মলঅধযােয়রল৮-৯লষঙ্বল্নেএষ: ‘‘(৮) েনােহরল

�্িল �েররলআ ানুসােরলশ্চলঅশ্চলষশর, এবংলষকীরলওলভূ্মেিল

গমনশীুল যাবিীয়ল জীেবরল (৯) �ীষুরষল েজাড়াল েজাড়াল জাহােজল

েনােহরল্নহাল�েবশ হ্রু।’’ 

এলষু�েহরইল৭মলঅধযােয়রল২-৩লষঙ্বল ্নেএষ: ‘‘িু্মলশ্চল

(ষ্ব�) ষশরল�ীষুরষলু ইয়াল�েিযহলজা্িরলসািলসািলেজাড়ালএবংল

                                                           
28  েহ্ররলবাংুালবাইেবেুরলঅনুবাদল্নেএষ: ‘‘্ি্নল্িনলশিলেুােহরলউষরল

আষনলবড়শালচাুাইয়ালিাহা্দগেহলএহহােুলবধলহ্রয়া্ছেুন।’’ 
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অশ্চল(অষ্ব�) ষশরল�ীষুরষলুইয়াল�েিযহলজা্িরলএহলএহল

েজাড়ালএবংলআহােশরলষকী্দেগরওল�ীষুরষলু ইয়াল�েিযহলজা্িরল

সািলসািলেজাড়ালসম�লভূম�েুলিাহােদরলবংশলরকােররলআষনারল

সে�লরাখ।’’ 

এগ্ুলএহইলষু�েহরল্িন্ালবববয।ল�রমলওল্�িীয়লবববযল

েরেহলজানালযায়লেয, আ�াহলনূহেহল্নেদরশলেদন, সবরজািীয়লষশ, 

সবরজািীয়লষকীলওলসবরজািীয়লভূচরলসরীসৃষল�ীষুরষলেজাড়ালেজাড়াল

সােরল্নেিলএবংলনূহলএল্নেদরশলএভােবলষাুনলহের্ছেুন।ল 

্হকলিৃিীয়লবববযলেরেহলজানালযায়, ্ি্নলিােহলসহুলষ্ব�ল

ষশলএবংলসহুলষা্খলসািলেজাড়ালহেরলসােরল্নেিল্নেদরশলেদন।ল

আরলঅষ্ব�লষশলেজাড়াল েজাড়ালহেরলসােরল ্নেিল ্নেদরশল েদন।ল

�রমলদুইলববেবযল ‘‘সািলেজাড়ার’’ েহােনাএষলউে�খলেনই; বরংল

ষ্ব�লওলঅষ্ব�লসহুলষশলওলষাখীলএহলেজাড়ালহেরলেনওয়ারল

্নেদরশলরেয়েছ।লষকা�েরল িৃিীয়লববেবযলশধুলঅষ্ব�লষশলএহল

েজাড়ালহেরলেনওয়ারল্নেদরশলেদওয়ালহেয়েছ।লএভােবলএখােনলউভয়ল

ববেবযরলমেধযলবড়লরহেমরলৈবষরীিযল্বদযমান। 

৮- দায়ূদল আুাই্হসল সাুাম-এরল ব�ীেদরল সংখযাল বারনায়ল

ৈবষরীিয 
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২ল শমূেয়েুরল ৮লঅধযােয়রল ৪ল ষ্ঙবল ্নেএষ: ‘‘দায়ূদল িাঁহারল

্নহালহইেিলসেিরলশিলঅ�ােরাহীলওল্বশলসহ�লষদা্িহলৈসনযল

হ�গিলহ্রেুন।’’ 

এহইল্ানারলবারনায়ল১লবংশাব্ুরল১৮লঅধযােয়রল৪লষঙ্বেিল

বুালহেয়েছ: ‘‘দায়ূদলিাহারল্ নহালহইেিলএহলসহ�লরর, সািলসহ�ল

অ�ােরাহীলওল্বশলসহ�লষদা্িহলৈসনযলহ�গিলহ্রেুন।’’ 

এখােনলএহইল্ানারলবারনায়লউভয়লববেবযরলমেধযল ৈবষরীিযল

সুর�।ল্�িীয়লে�ােহল১,০০০লররলএবংল৫,৩০০লষদা্িহলৈসেনযরল

হরালেব্শলবুালহেয়েছ। 

৯- দায়ূদল হিৃরহল ্নহিল অরামীয়ল ৈসনযেদরল সংখযাল বারনায়ল

ৈবষরীিয: 

২ল শমূেয়ুল ১০ল অধযােয়র ১৮ল ষঙ্বল ্নেএষ: ‘‘আরল দায়ূদল

অরামীয়েদরলসািলশিলররােরাহীলওলচ্�শলসহ�লঅ�ােরাহীলৈসনযলবধল

হ্রেুন।’’ 

ষকা�েরল১লবংশাব্ুল১৯লঅধযােয়রল১৮লষঙ্বল্নেএষ: ‘‘আরল

দায়ূদলঅরামীয়েদরলসািলসহ�লররােরাহীলওলচ্�শলসহ�লষদা্িহল

ৈসনযলবধলহ্রেুন।’’ 

এখােনলররােরাহীেদরলবারনায়ল৬,৩০০লজেনরলষাররহয।লঅব্শ�ল

৪০ল হাজারল ্নহিল ৈসনযল ষদা্িহল নাল অ�ােরাহীল েসল ্বষেয়ওল

ৈবষরীিযলরেয়েছ। 
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১০- সুুাইমানলআুাই্হসলসাুাম-এরলঅ�শাুারলসংখযালবারনায়ল

ৈবষরীিয: 
১লরাজাব্ুরল৪ররলঅধযােয়রল২৬লে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘শেুামেনরল

রেররল্ন্ম�লচ্�শলসহ�লঅ�শাুালওলবােরালসহ�লঅ�ােরাহীল্ছু।ল

(And Solomon had forty thousand stalls of horses for 

his chariots, and twelve thousand horsemen)’’ 

২লবংশাব্ুরল৯মলঅধযােয়রল২৫লে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘শেুামেনরল

চা্রল সহ�ল অ�শাুা২৮

29 ওল �াদশল সহ�ল অ�ােরাহীল ্ছু।ল (And 
Solomon had four thousand stalls for horses and 
chariots, and twelve thousand horsemen)’’ 

এখােনলউভয়লববেবযরলমেধযল ৈবষরীিযল সুর�।ল�রমল ে�ােহল

্�িীয়লে�ােহরলেচেয়ল৩৬,০০০লেব্শলঅ�শাুারলহরালবুালহেয়েছ। 

বাইেবুলভাষযহারলআদমল�াহরলবেুন: সংখযা্ারলউে�েখরলেকে�ল

্বহৃ্িল্োেছলবেুল ীহারলহেরলেনওয়াইলআমােদরলজনযলউ�ম। 

১১- যীশরলবংশাব্ুলবারনায়লৈবষরীিয: 

য্দলেহউলম্র্ু্খিলসুসমাচােররল১মলঅধযােয়রল১-১৭লষঙ্বেিলল

�দ�লযীশখৃে�রলবংশিা্ুহালবালবংশাব্ু-ষে�রলসােরলু ূহ্ু্খিল

সুসমাচােররল৩য়লঅধযােয়রল২৩-৩৮লষঙ্বেিলউ্�্খিলযীশলখৃে�রল

                                                           
29  েহ্ররলঅনুবােদল�রম ে�ােহলঅ�শাুালওল্�িীয়লে�ােহল্রলেুখালহেয়েছ, 

য্দওলউভয়লে�ােহইলইংেরজীেিল(stalls of horses) বুালহেয়েছ। 
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বংশাব্ু-ষে�রলিুুনালহেরনলিাহেুলউভেয়রলমেধযল্নেএষল৬্াল

মারা�হলৈবষরীিযলেদখেিলষােবন: 
1. ম্রল েরেহলজানাল যায়ল েয, ম্রয়েমরল ামীল েযােশর-এরল

্ষিারলনামল‘যােহাব’।লআরলুূহলেরেহলজানালযায়লেয, েযােশর-এরল

্ষিালএ্ু। 

2. ম্রলেরেহলজানালযায়লেয, যীশলদায়ূেদরলষু�লশেুামেনরল

বংশধর।লুূহলেরেহলজানালযায়লেয, যীশলদায়ূেদরলষু�লনারন-এরল

বংশধর। 

3. ম্রলেরেহলজানালযায়লেয, দায়ূদলেরেহলবয্বুেনরল্নবরাসনল

ষযর�ল যীশরল ষূবরষুরষগাল সহেুইল সু�্স�ল রাজাল ্ছেুন।ল ুূহল

েরেহলজানালযায়লেয, দায়ূদলওলনারনলবােদলযীশরলষুবরষুরষগোরল

মেধযলেহউইলরাজাল্ছেুনলনালবালেহােনা �্স�লবয্বল্ছেুনলনা। 
4. ম্রল েরেহল জানাল যায়ল েয, শ�ীেয়ু-এরল ্ষিারল নামল

্য্হ্নয়।লআরলু ূহলেরেহলজানালযায়লেয, শ�ীেয়েুর২৯

30 ্ষিারলনামল

                                                           
30 যীশরলসুদী্রলবংশিা্ুহারলএহ্ালসােরলআেরহ্ারলেহােনাল্মুলেনই।ল�রেমল

েযােশরলওলেশেষলদায়ূদলএইলদুই্ালনােমল্মুলআেছ।লআরলমধয�ােনলসরববা্বুল

ওলশ�ীেয়েুরলনামলউভয়লিা্ুহােিইলআেছ।লিেবলনােমরলঅব�ানলস�ূারল

্ভি।লম্ররলবারনায়লশ�ীেয়ুলযীশরল১৩িমলঊ রষুরষ।লআরলুূেহরলবারনায়ল

শ�ীেয়ুলযীশরল২২িমলঊ রষুরষ।ল১লবংশাব্ুল৩/১৫-১৯লেরেহলজানালযায়লেয, 

দায়ূেদরল বংশধরল রাজাল েযা্শেয়রল ষু�ল ্যেহায়াহীম, িারল ষু�ল ্যহ্নয়।ল
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েন্র। 

5. ম্রল েরেহল জানাল যায়ল েয, সরববা্বেুরল ষুে�রল নামল

অবীহূদ।লআরলুূহলেরেহলজানালযায়লেয, সরববা্বেুরলষুে�রলনামল

রীষা।লমজারলহরালহেুা, ১লবংশাব্ুরল৩য়লঅধযােয়লসরববা্বেুরল

স�ানগোরলনামলেুখালআেছ, েসখােনলঅবীহূদলবালরীষালেহােনালনামইল

েুখালেনই।লএজনযল�হৃিলসিযলহরালহেুালম্রলওলুূহলউভেয়রল

বারনায়লভুু। 

6. ম্ররল ্ববরালঅনুযায়ীলদায়ূদল েরেহলযীশলষযর�লউভেয়রল

মােঝল২৬ল�জ�।লআরলুূেহরলবারনালঅনুযায়ীলউভেয়রলমােঝল৪১ল

�জ�।ল দায়ূদল ওল যীশরল মেধযল ১০০০ল বৎসেররল বযবধান।ল এেিল

�েিযহল�জে�রলসময়হাুলম্ররল্ ববরালঅনুসােরল৪০লবৎসরলএবংল

ুূেহরলবারনালঅনুসােরল২৫লবৎসর। 

                                                                                                            
্যহ্নেয়রল ৭ল ষুে�রল মেধযল এহষু�লশ�ীেয়ুলএবংলঅনযল ষু�লষদায়।লএইল

ষদােয়রলষু�লসরববা্বু, িারলদুইলষু�লমশ�মলওলহনা্নয়, আরলএহলহনযাল

শােুামীৎ।লিাহেুলশ�ীেয়ুলসরববা্বেুরলচাচা।লম্রলেরেহলজানালযায়লেয, 

রাজাল ্যহ্নয়ল ওল িারল ভাইগাল রাজাল েযা্শেয়রল ষু�।ল ্যহ্নয়-এরল ষু�ল

শ�ীেয়ু, িারলষু�লসরববা্বু, িারলষু�লঅবীহূদ।লুূহলেরেহলজানালযায়লেয, 

ম্�রলষু�লেন্র, িারলষু�লশ�ীেয়ু, িারলষু�লসরববা্বু, িারলষু�লরীষা।ল

এখােনলজানালেগুলেয, শ�ীেয়েুরলেযা্শয়লবাল ্যেহায়াহীেমরলবংশধরলনন।ল

্ি্নলেন্ররলষু�, ্ি্নলম্�রলষু�....।ল 
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িৃিীয়লশিা�ীেিল সুসমাচার দু্ারল�্স্� ুােভরল যুগল েরেহল

আজলষযর�লসহুলযুেগরলখৃ�ানলধমরগরলওলষ্�িগালএলমারা�হল

ৈবষরীিযলওলসাং্্ষরহলবারনারলহারোল ্ব�িলওল ্বমূবলহেয়েছন।ল

্ব্ভিলঅ�াস্�হলবযাখযারলমাধযেমলএরলসম�েয়রলেচ�ালহেরেছনলযাল

সবইল বযররল েচ�া।ল িারাল আশাল হেরেছন, যুেগরল আবিরেনল এল

ৈবষরীেিযরলসমাধানল�হা্শিলহেব, ্হকলিােদরলআশাল ্নরাশায়ল

ষযরব্সিলহেয়েছ। এলদুইলবংশিা্ুহারলৈবষরীিযলঅিীেিরলমিল

এহইলভােবলবিরমানলযুেগরলষ্�িেদরেহলহিবাহলহরেছ। 

১২- যীশলহিৃরহলআেরাগযহৃিেদরলবারনায়লৈবষরীিয: 

ম্ররলসুসমাচােররল২০লঅধযােয়রল২৯-৩৪লে�ােহলদুইলঅ�লবয্বরল

হা্হনীলব্ারিলহেয়েছ।লিােিলবুালহেয়েছ: ‘‘(২৯) ষেরল ্যরীেহাল

হইেিলিাঁহােদরলবা্হরলহইবারলসমেয়ল্ব�রলেুাহলিাঁহারলষাাৎল

ষাাৎলগমনলহ্রু।ল(৩০) আরলেদখ, দুইলজনলঅ�লষেররলষােশল

ব্সয়া্ছু।ল .... (৩৪) িখনলযীশলহরাা্ব�লহইয়ালিাহােদরলচকুল

রশরলহ্রেুন, আরলিখনইলিাহারালেদ্খেিলষাইুলওলিাহারলষাাৎল

ষাাৎলচ্ুু।’’ 

ম্ররলসুসমাচােররল৮লঅধযােয়রল২৮-৩৪লে�ােহলদুজনলভুি-��ল

েুােহরল গ�ল বুাল হেয়েছ।ল এখােনল বুাল হেয়েছ: ‘‘ষেরল ্ি্নল

ষরষােরলগাদারীয়েদরলেদেশলেগেুলদুইলজনলভূি��লেুাহলহবর�ানল
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হইেিলবা্হরলহইয়ালিাঁহারলস�ুেখলউষ্�িলহইু; িাহারালএিলবড়ল

দুদরা�ল্ছুলেয,  লষরল্দয়ালেহহইলযাইেিলষ্রিলনা।...’’ 
দু্াল ্ানাই মাহরল উে�খল হেরেছন।ল �রমল ্ানাল মােহররল

সুসমাচােররল ১০লঅধযােয়রল ৪৬-৫২ল ে�ােহল উে�খলহরাল হেয়েছ।ল

এখােনলউে�খলহরালহেয়েছলেয, ্যরীেহালহেিলেবরলহওয়ারলষেরলযীশল

ষেরল‘্িমেয়রলষু�লবর্িময়’ নামহলএহজনলঅ�েহলেদখেিলষানল

এবংল িােহল সু�ল হেরন।ল অররাৎল মােহররল বারনানুসােরল যীশল মা�ল

এহজনল অ�েহল েদখেিল ষানল ওল সু�ল হেরন।ল আরল ম্ররল

বারনানুসােরল্ি্নলদুজনলঅ�েহলেদেখনলওলসু�লহেরন। 

্�িীয়ল ্ানাল মােহররল ৫লঅধযােয়রল ১-২০ল ে�ােহলউে�খলহরাল

হেয়েছ।লএখােনলমা�লএহজনলভূি�ে�রলহরালবুালহেয়েছ।লিাহেুল

ম্ররলবারনালঅনুসােরলযীশলদুজনলষাগুেহলেদেখনলওলসু�লহেরন।ল

আরলমােহররলবারনালঅনুসােরল্ি্নলমা�লএহজনলষাগুেহলেদেখনলওল

সু�লহেরন। 

১৩- ে�্রিেদরল�্িলযীশরলআ ায়লুা্ঠরলউে�েখলৈবষরীিয: 

যীশলিাঁরল১২লজনল্শষযেহলে�রালহরারলসময়লেযলআ াল�দানল

হেরনলিালম্র, মাহরলওলুূহলউে�খলহেরেছন।ল্হকলিােদরলবারনারল

মেধযল্হছুল্হছুলৈবষরীিযলরেয়েছ।লেসগ্ুরলমেধযলএহ্ালে�্রিেদরল

সােরল য্�ল বাল ুা্ঠল রাখারল ্বষয়।ল ম্ররল ১০ল অধযােয়রল ৯-১০ল

ষঙ্বেিলে�্রিেদরেহলসােরলুা্ঠলরাখেিল্নেষধলহেরন।ল্ি্নল
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বেুন: ‘‘(৯)  েিামােদরলেগঁ্জয়ায়ল ারল্হলেরৗষযল্হল্ষ�ু,  (১০) 

এবংলযা�ারলজনযলর্ু ্হলদুই্ালআ�াখাল্হলষাদুহাল্হলয্�, এল

সহেুরলআেয়াজনলহ্রওলনা।’’ 

ুূেহরলবারনােিওলেদখালযায়লেয, যীশলুা্ঠলসােরলরাখেিল্নেষধল

হেরেছন।লু ূেহরল৯লঅধযােয়রল৩লষঙ্বল্নেএষ: ‘‘্ি্নলিাহা্দগেহল

হ্হেুন, ষেররলজনযল্হছুইলুইওলনা, য্�ওলনা...।’’ 

্হকলমােহররলবারনালেরেহলজানালযায়লেয, ্ি্নলে�্রিেদরেহল

ুা্ঠল সােরল রাখারল ্নেদরশল েদন।ল মাহর্ু্খিল সুসমাচােররল ৬�ল

অধযােয়রল৮-৯লষঙ্বল্নেএষ: ‘‘(৮) আরলআ ালহ্রেুন, েিামরাল

যা�ারলজনযলএহলএহলয্�লবয্িেরেহলআরল্হছুলুইওলনা।, রাীওল

না, ঝু্ুওলনা, েগঁ্জয়ায়লষয়সাওলনা; (৯) ্হকলষােয়লষাদুহালেদও, 

আরলদুইাালআঙরাখালষ্রওলনা।’’ 
এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, যীশরলআ ালবারনায়লসুসমাচার�েয়রল

বারনারলমেধযলসুর�লৈবষরীিযল্বদযমান।ল�রমলবববয�য়লঅনুসােরল

যীশলে�্রিেদরেহলুা্ঠল্নেিল্নেষধলহেরন।ল্হকলিৃিীয়লবববযল

অনুসােরল্ি্নলিােদরেহলুা্ঠল্নেিলআেদশ হেরন। 

১৪- ্নেজরল্বষেয়লযীশরলসােকযরলসিযিারল্বষেয়লৈবষরীিয: 

েযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল৫মলঅধযােয়রল৩১লে�ােহলযীশলবেুন: 

‘‘আ্মলয্দলআষনারল্বষেয়লআষ্নল(্নেজরল্বষেয়ল্নেজ) সাকযল

্দইলিেবলআমারলসাকযলসিযলনয়।’’  
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আরলএলষু�েহরইল৮মলঅধযােয়রল১৪লে�ােহলযীশলবেুন: ‘‘য্দওল

আ্মলআষনারল ্বষেয়লআষ্নল (্নেজরল ্বষেয়ল ্নেজ) সাকযল ্দইল

িরা্ষলআমারলসাকযলসিয।’’ 

�রমলবববযলঅনুসােরলযীশরল্নেজরল্বষেয়ল�দ�লিারল্নেজরল

সাকযল�হােযাগযলনয়।ল্হকল্�িীয়লবববযলঅনুসােরলিাল�হােযাগয। 

১৫- বধযভূ্মেিলযীশরল�ুশবহনহারীরলবারনায়লৈবষরীিয 

�ুেশলচড়ােনারলজনযলযীশেহলবধযভূ্মেিল্নেয়লযাওয়ারলবারনায়ল

ম্রল২৭/৩২লএরলবববয: ‘‘আরলবা্হরলহইয়ালিাহারাল্শেমানলনােমল

এহলজনলহুরীাীয়লেুােহরলেদখালষাইু; িাহােহইলিাঁহারল�ুশলবহনল

হ্রবারলজনযলেবগারলধ্রুল(িােহলযীশরল�ুশ্ালবহনলহরেিলবাধযল

হরু: him they compelled to bear his cross)।’’ 
ুূহ্ু্খিলসুসমাচােররল২৩লঅধযােয়রল২৬লে�ােহলবুালহেয়েছ: 

‘‘ষেরলিাহারালিাঁহােহলু ইয়ালযাইেিেছ, ই্িমেধযল্শেমানলনােমলএহল

জনলহুরীাীয়লেুাহলষ�ী�ামলহইেিলআ্সেি্ছু, িাহারালিাহােহল

ধ্রয়ালিাহারলসে�ল�ুশলর্খু, েযনলেসলযীশরলষাাৎলষাাৎলিাহাল

বহনলহের।’’31 

ষকা�েরলএল্বষেয়লেযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল১৯লঅধযােয়রল১৭ল

ে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘িখনলিাহারালযীশেহলু ইু; এবংল্ি্নলআষ্নল

                                                           
31 ুূহল২৩/২৬। 
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�ুশলবহনলহ্রেিলহ্রেিলবা্হরলহইয়ালমারারলখু্ুরল�ানলনামহল

�ােনলেগেুন।’’ 
এখােনলএহইল্ানারলবারনায়ল সুসমাচার�েয়রলমেধযল ৈবষরীিযল

সুর�।লম্রলওলুূেহরলবারনালঅনুসােরলযীশরল�ুশ্ালবহনলহেরনল

্শেমানলনােমরলএলহুরীাীয়লেুাহ।লআরলেযাহেনরলবারনালঅনুসােরল

�ুশ্ালবহনলহেরনলযীশল্নেজই। 

১৬- যীশলআগমনলশা্�লনালঅশা্�রলজনয? 

ম্রল৫/৯ল্নেএষ: ‘‘ধনযলযাহারাল্মুনলহ্রয়ালেদয়ল(Blessed 

are the peacemakers), হারাল িাহারাল  �েররল ষু�ল ব্ুয়াল

আখযািলহইেব।’’ 

ুূহল ৯/৫৬ল ্নেএষ: ‘‘হারাল মনুষযষু�ল মনুষযেদরল �াানাশল

হ্রেিলআইেসনলনাই; ্হকলরকালহ্রেিলআ্সয়ােছন।’’ 
ম্রল১০/৩৪ল্ নেএষ: ‘‘মেনলহ্রওলনালেয, আ্মলষৃ্রবীেিলশা্�ল

্দেিল আ্সয়া্ছ; শা্�ল ্দেিল আ্সল নাই, ্হকল খড়গল ্দেিল

আ্সয়া্ছ।’’ 

ুূহল১২/৪৯লওল৫১ল্নেএষ: ‘‘(৪৯) আ্মলষৃ্রবীেিলঅ্�ল্নেকষল

হ্রেিলআ্সয়া্ছ; আরলএখনলয্দলিাহাল��্ুিলহইয়ালরােহ, িেবল

আরলচাইল্হ? ... (৫১) েিামরাল্হলমেনলহ্রেিছ, আ্মলষৃ্রবীেিল

শা্�ল ্দেিলআ্সয়া্ছ? েিামা্দগেহল ব্ুেি্ছ, িাহাল নয়, বরংল

্বেভদ।’’ 
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উষেররলবববযগ্ুরলমেধযলৈবষরীিযলসুর�।ল�রমলদু্ালববেবযল

শা্�,  হযলওল্মুনলসৃ্�হারীেদরল�শংসালহরালহেয়েছলএবংলবুাল

হেয়েছল েয, যীশল ্নেজওল ংসল নয়, বরংল রকাল হরেিলআগমনল

হেরন।ল্হকলেশষলদু্ালববেবযলস�ূারল্বষরীিলহরালবুালহেয়েছ।ল

এখােনলবুাল হেয়েছল েয, ্ি্নলখ�, হানাহা্ন,  ংসলওল ্বেভদল

সৃ্�রলজনযলআগমনলহেরন।লএলেরেহলবুঝালযায়লেয, ্ি্নলমু্ব, 

শা্�, ্মুনলওলরকারলজনযলআগমনলহেরনল্ন; হােজইলযােদরেহল

ধনযলবুালহেবলএবংল �েররলষু�লবুালহেবল্ি্নলিােদরলঅ�ভুরবল

নন। 

১. ৩. ২. ভুু�া্� 
ষূেবরাবল ৈবষরীিযল ওল অনুএষল অগ্ািল ৈবষরীিযল ছাড়াওল

বাইেবেুরলষু�হগ্ুরলমেধযলরেয়েছলঅগ্ািলভুু�া্�।লৈবষরীিযলওল

ভুু�া্�রলমেধযলষাররহযলহেুা, বাইেবেুরল্ব্ভিলষু�হ, ষা�ু্ু্ষল

বালসংসরোরলমেধযলিুুনালহেরলৈবষরীিযলজানালযায়।লআরলভুুল

জানাল যায়ল ান, বু্�, ্বেবহ, মানবীয়ল রী্ি,  ্িহা্সহলিরয, 

গ্ািল ্বদযাল বাল অনযল েহােনাল ােনরলআেুােহল বাইেবেুরলিরযল

্বচারলহরারলমাধযেম।লগেবষহলষ্�িগালবাইেবেুরলমেধযলএএষল

অেনহল ভুু�া্�রলহরালউে�খলহেরেছন।লএখােনলঅ�লহেয়হ্াল

েদখুন: 

১- ই�ােয়ুলস�ানেদরল্মসেরলঅব�ানহারলস�েহরলভুুলিরয: 
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যা�াষু�েহরল১২লঅধযােয়রল৪০লে�ােহলউে�খলহরালহেয়েছলেয, 

‘ই�ােয়ু-স�ােনরাল চা্রল শিল ্�শল বৎসরল হাুল ্মসেরল �বাসল

হ্রয়া্ছু।’  

এলিরয্ালভুু।লই�ােয়ু-স�ানগাল৪৩০লবৎসরলনয়, বরংল২১৫ল

বৎসরহাুল্মশেরলঅব�ানলহের্ছু।লিেবলহনানলেদেশলওল্মসেরল

উভয়ল �ােনল ই�ােয়ুল স�ানগোরল ষূবরষুরষল ওল িােদরল েমাাল

অব�ানহাুল্ছুল৪৩০লবৎসর।লহারালইবরাহীমলআুাই্হসলসাুাম-

এরলহনানলেদেশল�েবশলেরেহলিাঁরলষু�লইসহাহলআুাই্হসলসাুাম-

এরল জ�ল ষযর�ল ২৫ল বৎসর।ল ইসহােহরল জ�ল েরেহল ইয়াহূবল

আুাই্হসলসাুাম বালই�ােয়ু-এরলজ�লষযর�ল৬০লবৎসর।লইয়াহূবল

আুাই্হসলসাুাম-এরলঅষরলনামলবাল�্স�লউষা্ধল ‘‘ই�ােয়ু’’ 

এবংলিাঁরলবংশধররাইলবনীলইসরা ুলবালই�ােয়ুলস�ানগালবেুল

ষ্র্চি। 

ইয়াহূবলবালই�ােয়ুলআুাই্হসলসাুাম যখনলিাঁরলবংশধরেদরল

্নেয়ল ্মসেরল�েবশলহেরনলিখনলিাঁরলবয়সল ্ছুল১৩০লবৎসর।ল

এভােবলআমরাল েদখ্ছল েয, ই�াহীেমরলআুাই্হসলসাুাম ্মসেরল

�েবশল েরেহলিাঁরল েষৗ�ল ইয়াহূবল (ই�ােয়ু)-এরল ্মসেরল�েবশল

ষযর�লসময়হাুল(২৫+৬০+১৩০=) ২১৫। 

ই�ােয়ুল আুাই্হসল সাুাম-এরল ্মসেরল �েবশল েরেহল মূসাল

আুাই্হসলসাুাম-এরলসােরলিাঁরলবংশধরেদরল্মসরলিযাগলষযর�ল



 

99 

সময়হাুল২১৫লবৎসর।লএভােবলহানােনলওল ্মসেরলিােদরল েমাাল

অব�ানহাুল(২১৫+২১৫=) ৪৩০লবৎসর।ল 
ইয়াহূদী-খৃ�ানলষ্�িগালএহবােহযল ীহারলহেরেছনলেয, ্হ�ল

বাইেবেুরলএলিরয্ালভুু।লিারালবেুন: শমরীয়লিাওরােিলএখােনল

উভয়ল�ােনরলঅব�ানলএহে�লবুাল হেয়েছলএবংলএখােনলশমরীয়ল

িাওরােিরলবববযইলস্ঠহ। 

শমরীয়ল িাওরািল বাল িাওরােিরল শমরীয়ল সংসরাল অনুসােরল

যা�াষু�েহরল১২লঅধযােয়রল৪০লষঙ্বল্নেএষ: ‘‘ই�ােয়ু-স�ােনরালওল

িােদরল্ষিৃগালহনানলেদেশলওল্মসেরলচা্রলশিল্�শলবৎসরলহাুল

অব�ানলহ্রয়া্ছু।’ 

এখােনল �ীহল িাওরািল বাল িাওরােিল �ীহল সংসরোরল ভাষযল

্নেএষ: ‘‘হনানল েদেশল ওল ্মসেরল ই�ােয়ু-স�ানগাল ওল িােদরল

্ষিা-্ষিামহগোরলেমাালঅব�ানহাুলচা্রলশিল্�শলবৎসর।’’ 

খৃ�ানল গেবষহল ওল ষ্�িগোরল ্নহাল ্নভররেযাগযল ষু�হল

‘‘মুর্শদুিলিা্ুবীনলইুাুল্হিা্বুলমুহাো্সসলসামীন’’ (মহামূুযল

ষ্ব�লবাইেবেুরলছা�গোরলষরল ্নেদরশহ) নামহল�ে�লএভােবইল

ই�ােয়ুলস�ানগোরলই্িহাসলউে�খলহরালহেয়েছ।লএল�ে�রলেুখহল

উে�খলহেরেছনলেয, ইয়াহূবলআুাই্হসলসাুাম-এরল্মসেরলআগমনল

েরেহল  সালআুাই্হসল সাুাম-এরল জ�ল ষযর�ল সময়হাুল ১৭০৬ল

বৎসর।লআরল ই�ােয়ুল স�ানেদরল ্মসরলষ্রিযাগল ওল ্ররাউেনরল
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স্ুুলসমা্ধলেরেহলইসালআুাই্হসলসাুাম-এরলজ�লষযর�লসময়হাুল

১৪৯১লবৎসর।ল১৭০৬লেরেহল১৪০৯লবাদল্দেুল২১৫লবৎসরলরােহ, 

এ্াইলহেুালইয়াহূবলআুাই্হসলসাুাম-এরল্মসরলআগমনলেরেহল

ই�ােয়ুলস�ানেদরল্মসরলষ্রিযাগলষযর�লসময়।ল 

এখােনল অনযল এহ্াল ্বষয়ল এল সময়হাুল ্ন্ািল হের।ল মূসাল

আুাই্হসলসাুাম ্ছেুনলইয়াহূবল(ই�ােয়ুলআ.)-এরলঅধ�নল৪ররল

ষুরষ।লইয়াহূেবরল ষু�ল েু্ব, িারল ষু�লহহাৎ, িারল ষু�লঅ�ামল

(Amram: ইমরান), িারলষু�লমূসালআুাই্হসলসাুাম।লএেিলবুঝাল

যায়লেয, ্মসেরলই�ােয়ুলস�ানগোরলঅব�ানল২১৫লবৎসেররলেব্শল

হওয়াল অস�ব।ল আরল ইয়াহূদী-খৃ�ানল  ্িহা্সহ, বযাখযাহারল ওল

গেবষহগালএহমিলেষাষালহেরেছনলেয, ই�ােয়ুীয়গাল২১৫লবৎসরল

্মসেরলঅব�ানলহেরন।লিােদরল্মসেরল৪৩০লবৎসরলঅব�ােনরলেযল

িরযলবাইেবেুরল্হ�লসংসরোলেদওয়ালহেয়েছলিালভুুলবেুলিারাল

এহমিলহেয়েছন।লএজনযলআদমল�াহরলবেুন, ‘‘সহেুইলএহমিলেয, 

্হ�লসংসরোলযালবুালহেয়েছলিারলঅররলঅিয�লসমসযাস্ুু।লআরল

মূসাল আুাই্হসল সাুাম-এরল ষাঁচল ষু�হল বাল েিারাহ-এরল ্বষেয়ল

শমরীয়লসংসরালঅনযানযলসংসরাল েরেহলঅ্ধহিরল ্বশ�।লআরল

ই্িহাসলশমরীয়লিাওরােিরলবববযলস্ঠহলবেুল�মাালহের। 
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েহন্রল ওল সোরল বযাখযা�ে�রল সংহুহগাল বেুন: শমরীয়ল

েিারাহ-এরলএইলবববযইলসিয।লএরল�ারাল্ হ�লেিারাহ-এরলষােঠলেযল

সমসযালসৃ্�লহেয়েছলিালদূরীভুিলহয়। 

এলেরেহলজানালেগুলেয, ্হ�লবাইেবেুলযা�াষু�েহরল১২/৪০-এল

েযলিরযলেদওয়ালহেয়েছলিালভুুলবেুল ীহারলহরালছাড়ালইয়াহূদী-

খৃ�ানলষ্�িেদরলেহােনালউষায়লেনই। 

২- ্মসরলষ্রিযােগরলসময়লই�ােয়ুীয়েদরলসংখযালবারনায়লভুু: 

গানাষু�েহরল�রমলঅধযােয়রল৪৪-৪৭লে�ােহলউে�খলহরা হেয়েছ: 

‘‘(৪৪) এইলসহুলেুাহলেমা্শলওলহােরাাল... হিৃরহলগ্ািলহইু।ল

(৪৫)  ল ল্ষিৃহুুানুসােরলই�ােয়ু-স�ানগা, অররাৎল্বংশ্িলবৎসরল

ওলিেিা্ধহলবয়সলই�ােয়েুরলমেধযলযুে�লগমনেযাগযল(৪৬) সম�ল

ষুরষলগ্ািলহইেুলগ্ািলেুাহেদরলসংখযালছয়লুকল্িনলসহ�লষাঁচল

শিলষ�াশল হইু।ল (৪৭) আরল েুবীেয়রালআষনল ্ষিৃবংশানুসােরল

িাহা্দেগরলমেধযলগ্ািলহইুলনা।’’32 

এল ে�াহগ্ুল েরেহল জানাল যায়ল েয, ই�ােয়ু-স�ানগাল যখনল

েমা্শরলসােরল্মশরলিযাগলহেরলিখনলিােদরল২০লবৎসেররলঅ্ধহল

বয়েসরল যুে�সকমল ষুরষেদরল সংখযাল ্ছুল ছয়ল ুেকরল অ্ধহল

(৬,০৩,৫৫০)।লেুবীরলবংেশরলসহুলনারী, েুবীয়লবংেশরলসহুল

                                                           
32 গানাষু�হল১/৪৫-৪৭। 
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ষুরষ, অনযানযলসহুলবংেশরলসহুলনারীলএবংলসহুলবংেশরল২০ল

বৎসেররলহমলবয়সলসহুলযুবহলওল্হেশারলষুরষলবাদল্দেয়ইল্ছুল

এইলসংখযা।ল 

চারল ে াীরল মানুষলএইল গানাল েরেহল বাদল েদওয়াল হেয়েছ: ১. 

েুবীরলবংেশরলসহুলনারী, ২. েুবীয়লবংেশরলসহুল ষুরষ, ৩. 

অনযানযল সহুল বংেশরল সহুল নারীল এবংল ৪. সহুল বংেশরল ২০ল

বৎসেররলহমলবয়সলসহুলযুবহলওল্হেশারলষুরষলবাদল্দেয়ইল্ছুল

এইলসংখযা।ল 

িাহেুলয্দলএইলচারল�হােররলনারী, ষুরষলওলযুবহ-্হেশারেদরল

গানায়লধরালহয়লিাহেুল ্মশরলিযাগহােুলিােদরলসংখযালদাঁড়ােবল

হমষেকল২৫লুক।লআরলএইলিরযলেহেনামেিইলস্ঠহলহেিলষাের 

না।লহারা: 
�রমি, আ্দষু�হল৪৬/২৭, যা�াষু�হল১/৫, ্�িীয়ল ্ববরাল

১০/২২ল-এলর�ভােবলউে�খলহরালহেয়েছলেয, ই�ােয়ু-স�ানগাল

যখনল্মশেরল�েবশলহেরলিখনলিােদরলসংখযাল্ছুল৭০লজন।ল 

্�িীয়ি, ই�া্েয়ু-স�ানগাল্মশেরলঅব�ানলহের্ছেুনলসবরেমাাল

২১৫লবৎসর।লএরলেব্শলিারালঅব�ানলহেরনল্ন।ল 

িৃিীয়ি, যা�াষু�েহরল�রমলঅধযােয়রল১৫-২২লে�ােহলউে�খল

হরালহেয়েছলেয, িােদরল্মশরলিযােগরল৮০লবৎসরলষূবরলেরেহলিােদরল
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সহুলষু�লস�ানেহলহিযালহরালহিলরােহলএবংলহনযালস�ানেদরেহল

জী্বিলরাখালহি। 
এল্িন্াল্বষেয়রলআেুােহলেযলেহােনালসাধারাল ানলস�িল

মানুষল্ ন্ািলহেবনলেয, ্মসরলিযােগরলসময়লই�ােয়ুলস�ানেদরলেযল

সংখযাল(৬,০৩,৫৫০) উে�খলহরালহেয়েছলিাল্নঃসে�েহলভুু। 

আমরালয্দলষু�লস�ানলহিযারল্বষয়্ালএেহবােরলবাদল্দইলএবংল

মেনল হ্রল েয, ই�ােয়ুল স�ানগাল ্মশেরল অব�ানহােুল িােদরল

জনসংখযালএিলেব্শলবৃ্�লেষিলেয, �্িল২৫লবৎসেরলিােদরলসংখযাল

্�গালহেয়লেযি, িাহেুওলিােদরলসবরেমাালজনসংখযাল২১৫লবৎসেরল

৭০ল েরেহল ৩৬০০০ল (ছ্�শল হাজার)-ওল হেিল ষােরল না।ল িাহেুল

সবরেমাালজনসংখযাল২৫লুকলহওয়ালবালেুবীয়গালবােদলেমাালষুরষল

েযা�ারলসংখযালছয়লুকলহওয়াল্হভােবলস�ব! এরলসােরলয্দলেশষ 

৮০ল বছেররল ষুরষল স�ানল হিযারল ্বষয়ল েযাগল হরাল হয়ল িাহেুল

্বষয়্ালআেরালঅস�বলওলঅেযৗ্বহলবেুল�মা্ািলহয়। 

�্স�ল  ্িহা্সহল ওল সমাজ্ব ানীল ইবনুল খুদূনল (৮০৮ল

্হ/১৪০৫খৃ) িারলই্িহােসরলভূ্মহায়লবাইেবেুলউে�্খিলএলসংখযাল

অবা�বল বেুল মি�হাশল হেরেছন।ল হারাল মূসাল ওল ই�ােয়ুল

(ইয়াহূব)-এরলমেধযলমা�ল্িন্াল�রলবালচার্াল�জ�।লযা�াষু�হল

৬/১৬-২০, গানাষু�হল৩/১৭-১৯লওল১লবংশাবুীল৬/১৮-এরলবারনাল

অনুসাের: েমা্শরল্ষিালঅ�ামল(ইমরান), িারল্ষিালহহাৎ, িারল
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্ষিাল েু্ব, িারল ্ষিাল যােহাব।ল যােহাবলওল েমা্শরলমেধযল ্িনল

ষুরষলমা�।লআরলমানবীয়ল ানলও বু্�-্বেবহলহখেনাইলমানেিল

ষােরলনালেয, মা�লচারলষুরেষল৭০লজেনরলবংশধরল২০-২৫লু কলহেিল

ষাের। 

্নেেরল্বষয়দু্ালএলভুুেহলআেরাল্ন্ািলহের:  

(১) যা�াষু�েহরল১২লঅধযােয়রল৩৮-৪২লে�াহলেরেহলজানালযায়ল

েয, ই�ােয়ু-স�ানগালযখনল ্মশরলষ্রিযাগলহেরলিখনলিােদরল

সােরল ্ছুলগৃহষা্ুিলষশরল্বশাুলবা্হনী।লসহুলমানুষলওলষশল

এহরােিরলমেধযলসমূ�লষারলহেয়্ছেুন।লিারাল�্ি্দনলষরলচুেিনল

এবংলিােদরলযা�ারলজনযলেমা্শরল্নেজরলমুেখরলসরাস্রল্নেদরশইল

যের�ল্ছু।লিারা সমূ�লঅ্ি�মলহরারলষেরল্সনাইলষবরেিরলষােশরল

১২্ালঝারারলষাে�রলঅব�ানল�হালহেরন।লয্দলই�ােয়ুলস�ানগোরল

সংখযালএলসমেয়ল২০/২৫লুকইলহেিালিাহেুলহখেনাইলএহরােিল

িারালসহুলমানুষলওলষশরল্বশাুলবা্হনীলসমূ�লঅ্ি�মলহরেিল

ষারেিনলনা, �্ি্দনলষরলচুেিলষারেিনলনা, মূসালআুাই্হসল

সাুাম-এরলমুেখরলহরালশেনইলসহেুলযা�ালশরলহরেিলষারেিনলনাল

এবংল্সনাইল�া�েররলসী্মিল�ােনলমা�ল১২্ালঝারায়লিােদরলএিল

মানুষলওলষশরল্বশাুলবা্হনীরল�ানলসংহুুানলহেিালনা। 

(২) যা�াষু�েহরল�রমলঅধযােয়রল১৫-২২লে�ােহলউে�খলহরাল

হেয়েছল েয, ই�ােয়ুল স�ানেদরল মেধযল মা�ল দুজনল ধা�ীল ্ছু: 
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এহজেনরল নামল ্শ�াল ওল অনযজেনরল নামল ষূয়া।ল ্মশেররল রাজাল

রেরৗালএলদুইলই�ীয়ালধা�ীেহল ্নেদরশ �দানলহেরনলেয, েিামরাল

ই�ীয়ল(ই�ােয়ুী) ম্হুােদরলস�ানল�সবলহরােনারলসময়লিােদরল

ষু�লস�ানলহেুলহিযালহরেবলএবংলহনযালস�ানলহেুলিােহলজী্বিল

রাখেব।লয্দলই�ােয়ুীগোরলসংখযালএিলেব্শলহেিালিাহেুলেহােনাল

অব�ােিইলমা�লদুইজনলধা�ীলিােদরলসহেুরলজনযলধা�ীহমরলহরেিল

ষারেিালনা।লবরংলিােদরলমেধযলশিশিলধা�ীলরাহেিা। 

উষেররলআেুাচনালেরেহলএরালর�লেয, ্মশরলিযােগরলসময়ল

ই�ােয়ু-স�ানেদরলসংখযাল্ছু, ৭০লজনলেরেহল াভা্বহলজনসংখযাল

বৃ্�েিল২১৫লবৎসেরলেযমনলহেিলষের, যােদরলম্হুােদরলধা�ী-হমর 

হরারলজনযলদুইজনলধা�ীইলযের�ল্ছু, এহ্ালরািইলযােদরলসমূ�ল

ষারাষােররলজনযলযের�ল্ছু, এহ্দেনলেমৗ্খহলআেদশল�দানলহেরইল

েমা্শলযােদরেহল্নেয়লসমূ�লষারলহেিলেষেরেছন, ্সনাইলষবরেিরল

ষাদেদেশলএবংলইুেমরলসংহীারল�ােনলসােররলগৃহষা্ুিলষশলসহল

যােদরল�ানলসংহুুানলহেয়্ছু। সামানযিমলসে�হলছাড়াইলআমরাল

সু্ন্ািলেযল ্মসরলিযােগরলসময়লই�ােয়ুীয়েদরলসংখযারল ্বষেয়ল

যা�াষু�েহরল১/৪৪-৪৭-এরলবারনালভুুলওলঅসিয। 

৩- েযলভুেুরলজনযলদায়ূদ আুাই্হসলসাুােমর নুবুওয়ািলবা্িুল

হয়! 
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্�িীয়ল্বববরাল২৩/২: ‘‘জারজলবয্বলসদা�ভুরলসমােজল�েবশল

হ্রেবলনা; িাহারলদশমলষুরষলষযর�ওলসদা�ভুরলসমােজল�েবশল

হ্রেিলষা্রেবলনা।’’ এলবববয্ালভুু।লহারালএ্ালসিযলহেুলদায়ূদল

আুাই্হসলসাুাম সদা�ভুরলসমােজল�েবশলহরেিলষারেবনলনা; নবীল

বালভাববাদীলহওয়ালেিালদূেররলহরা।লহারালদায়ূেদরলদশমলষূবরষুরষল

েষরসলিারাল দাদাল ্যহূদারলজারজলস�ানল ্ছেুন।৩২

33 ্যহূদালিারল

ষু�বধুল-মৃিষুে�রল�ী- িামেররলসােরলবয্ভচােরল্ু্লহনলএবংলএল

বয্ভচােররলরেুল েষরেসরলজ�ল হয়।লআ্দষু�েহরল ৩৮/১২-৩০ল

ে�ােহলিালসুর�িলব্ারিলহেয়েছ। 

েষরসলেরেহলশরলহরেুলদায়ূদলদশমলষুরষলহন।লম্র্ু্খিল

সুসমাচােররল ১/১-৬লএবংল ুূহ্ু্খিল সুসমাচােররল ৩/৩১-৩৩-এল

ব্ারিলদায়ূেদরলবংশিা্ুহাল্নেএষ: (১) দায়ূদল্বনল(২) ্যশয়ল্বনল

(৩) ওেবদল্বনল(৪) েবায়সল্বনল(৫) সে�ানল্বনল(৬) নহেশানল্বনল

(৭) অ�ীনাদবল্বনল(৮) রামল্বনল(৯) ্হে�ানল্বনল(১০) েষরস।ল

ম্রল ১/৩-৬: ‘‘্যহূদারল ষু�ল েষরস... েষরেসরল ষু�ল ্হে�ান, 

্হে�াোরল ষু�ল রাম, রােমরল ষু�ল অ�ীনাদব, অ�ীনাদেবরল ষু�ল

সুেমান, সুেমােনরল ষু�ল েবায়সল ... েবায়েসরল ষু�ল ওেবদল ... 

ওেবেদরলষু�ল্যশয়, ্যশেয়রলষু�লদায়ূদ।’’ 

                                                           
33 অররাৎলবিরমানলেিারাহলএরলভাষযমেি।ল[স�াদহ] 
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্�িীয়ল্ববরোরল৩২লঅধযােয়রল্�িীয়লে�াহলস্ঠহলহেুলদায়ূদল

হখেনাইলনবীল হেিলষােরনলনা।লঅরচলদায়ূদলআুাই্হসলসাুাম- 

সদা�ভুরলসমােজরল েনিালওল েগৗরব।লিারইলষ্রচেয়লযীশখৃে�রল

ষ্রচয়।ল 

গীিসং্হিারল৮৯লগীেিরল২৬-২৭লে�ােহরলবারনালঅনুসােরল্ি্নল

সদা�ভুরল�রমজািল(firstborn) স�ানলবালৈজয�লষু�লএবংলসহুল

রাজারলেসরালওলসেবরা�লরাজা।লহােজইল্�িীয়ল্ববরোরলএলে�াহ্াল

্নঃসে�েহলভুুলও অসিয। 

এখােনলএহ্ালজা্ুয়া্িরলঅব�ালেদখুন।লু�েনল১৮২৫লসােুল

মু্�িলরজাডরলওয়াাস-এরলবাইেবেুলএবংল১৮২৬লসােুলহুহািায়ল

মু্�িলবাইেবেুল(উই্ুয়ামলেহ্ররলব�ানুবাদলবাইেবেু) ুূহ্ু্খিল

সুসমাচােররল িৃিীয়ল অধযােয়ল যীশরল বংশিা্ুহায়ল দায়ূেদরল অ�মল

ষূবরষুরষল ‘‘রাম’’ ওলনবমল ষূবরষুরষল ‘‘্হে�ান’’-এরলমেধযল ‘‘অ্নর’’ 

নাম্ালসংেযাজনলহেরলবুালহেয়েছল‘‘রামল্বনলঅ্ারল্ বনল্হে�ানল্বনল

েষরস’’ (েহ্ররলবাংুালবাইেবেু: ই্নলঅদমােনরলষু�, ই্নলঅ্নররল

ষু�, ই্নল্হে�ােনরলষু�, ই্নলেষরেসরলষু�)। 

এলসংেযাজেনরলউেেশযলদায়ূদেহলবাঁচােনা, েযনল্ি্নলেষরেসরল

দশমল ষুরষল নাল হেয়ল এহাদশল ষুরষল হন।ল ্হকল ্বহৃ্িহারীগাল

এখােনলসংেযাজেনরলসময়লম্ররলেুখালবংশিা্ুহায়ল‘‘অ্নর’’ নাম্াল

সংেযাজনলহরেিলভুেুল্গেয়েছন।লরেুলউবলদু্ালসংসরোইলম্ররল
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বংশিা্ুহালঅনুসােরলদায়ূদলেষরেসরলদশমলষুরষইলরেয়ল্ গেয়েছন।ল

রেুল িােদরল সংসরোইল ম্ররল ববেবযর সােরল ুূেহরল ববেবযরল

ৈবষরীিযলেদখাল্দেয়েছলএবংলিােদরলজা্ুয়া্িলধরালষেড়ল্গেয়েছ।ল

আরল সবরাব�ায়ল দায়ূেদরল জারজল স�ােনরল দশমল ষুরষল হওয়ারল

্বষয়্ালেরেহইলযাে�। 

অনুএষভােবল ১৮৪৪ল সােুরল সংসরোল ওল ১৮৬৫ল সােুরল

সংসরোওল ‘‘অ্নর’’ নাম্ালসংেযাজনলহরাল হয়ল ্ন, ম্রেিওলনা, 

ুূেহও না, বরংল উভয়ল সুসমাচােরইল ‘‘রামল ্বনল ্হে�ান’’ েুখাল

হেয়েছ।৩৩

34 

�হৃিলসিযলহরাল হেুা, আ্দষু�েহরল৩৮লঅধযােয়রল ১২-৩০ল

ে�ােহলষু�বধুলিামেররলসােরল্যহূদারলবয্ভচােররলেযল্ৃাযলহা্হনীল

েুখালহেয়েছলিালস�ূারলজাুলওলবােনায়াালহা্হনী।লষাশাষা্শল্�িীয়ল

্ববরোরল২৩লঅধযােয়রল২লে�াহ্াল(জারজলস�ােনরলদশমলষুরষল

ষযর�লজািােিলযােবলনা) ভুু।লহারালএএষল্বধানলহখেনালআ�াহরল

ষকলেরেহলআসেিলষােরলনা।লমূসালআুাই্হসলসাুাম হখেনালএএষল

হরাল ্ুখেিলষােরনলনা।লহারালএেহরলষােষরলভারলঅেনযলবহনল

                                                           
34 ইংের্জল্হংলেজমসলভাসরনল(অেরারাইযডলভাসরন)-উভয়ল�ােনইল‘‘্হে�ােনরলষু�ল

রাম’’ বুাল হেয়েছ।ল ষকা�েরল ্রভাইযডল�া�াডরল ভাসরেনল ম্ররল সুসমাচােরল

‘্হে�ােনরলষু�লরাম’ এবংলুূেহরলসুসমাচােরল‘্হে�ােনরলষু�লঅ্নর, অ্নররলষু�ল

রাম’ েুখালহেয়েছ। 



 

109 

হরেবলিালহেিলষােরলনা।লএজনযলবাইেবুলভাষযহারলহাসর্ুলবেুন: 

‘‘(দশমলষরষলষযর�লসদা�ভুরলসমােজল {জািােি} �েবশলহরেিল

ষারেবলনা) হরা্ালসংেযা্জিল(জাুলওলবােনায়াা)।’’ 

৪- ৈবি-েশমসল�ােমরল্নহিেদরলসংখযালবারনায়লভুু 

১লশমূেয়ু-এরল৬লঅধযােয়রল১৯লে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘ষ�াশল

সহ�লজনেহ’’35। এইলহরা্াল ্নেভরজাুল ভুুলওলঅসিয।ল ্�িীয়ল
অধযােয়রল্�িীয়লআেুােচযলষাঠহলিাল্ব�া্রিলজানেিলষারেবন। 

শমূেয়ুলভাববাদীরল১মলষু�েহরল৪-৬লঅধযােয়লই�ােয়ুলস�ানেদরল

্নয়ম-্স�ুহলবাল �রীয়ল্স�ুহলষেু�ীয়েদরলহ�গিলহওয়ালওলিাল

ষুনর�ােররল্ানালব্ারিলহেয়েছ।লসদা�ভুর-্স�ুহলেররিলআনারল

সমেয়লৈবৎ-েশমশল�ােমরলবা্স�ারালমােঠলগমলহাা্ছু।লিাঁরালেচাখল

িুেুল্স�ুহ্ালেদখেিলষানলএবংলআন্�িলহন।লএজনযলসদা�ভুল �রল

িােদরেহল শা্�ল �দানল হেরন।ল শা্�রল ্ববরোল ১ল শমূেয়েুরল ৬ল

অধযােয়রল১৩লওল১৯লে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘(১৩)  লসমেয়লৈবৎ-েশমনল

্নবাসীরালিুভূ্মেিলেগামলহা্ােি্ছু; িাহারালচুকুলিু্ুয়াল্স�ুহাাল

েদ্খু, েদ্খয়ালআ�া্দিলহইু।ল... (১৯) ষেরল্ি্নলৈবৎ-েশমেশরল

েুাহেদরলমেধযলহাহােহলহাহােহলআ্ািলহ্রেুন, হারালিাহারাল

সদা�ভুরল্স�ুেহলদৃ্�ষািলহ্রয়া্ছু, রুিল্ি্নলেুাহেদরলমেধযল

                                                           
35 ‘‘রুিঃল্ি্নলেুােহেদরলমেধযলস�রলজনেহ এবংলষ�াশলসহ�লজনেহলআ্ািল

হ্রেুন।’’ 
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স�রলজনেহলএবংলষ�াশলসহ�লজনেহলআ্ািলহ্রেুনল(he smote 
of the people fifty thousand and threescore and ten 
men)। িাহােিলেুােহরল্বুাষলহ্রু, েহননালসদা�ভুলমহালআ্ােিল
েুাহ্দগেহলআ্ািলহ্রয়ােছন।’’ 

এল হরা্াল ্নঃসে�েহল ভুুল ওল ্বহৃি।ল আদমল �াহরল িাঁরল

বযখযা�ে�রলএলহরাগ্ুরল�্ালবারনালহরারলষেরলবেুন: বাহযিলবুঝাল

যায়লেয, ্হ�লষাঠলএখােনল্বহৃি।লস�বিলএখােনলমূুলষাঠলেরেহল

্হছুলশ�লছুোল্গেয়েছ, অরবালঅ িারলহারোলবালই�াহৃিভােবল

এরলমেধযল্হছুলশ�লবৃ্�লহরালহেয়েছ।লহারা, এহরাল ানিলঅস�বল

েয, েসইল েছা�লএহ্াল�ােমলএিলষ্রমাালমানুষল বসবাসলহরেবল

অরবালএিলঅ্ধহলসংখযহলমানুষলএহে�লমােঠরলমেধযলগমলহাাায়ল

রিলরাহেব।লসবেচেয়লঅস�বল্বষয়লহেুা, েযলউোরল্ষেঠলরাখাল

এহ্াল েছা�ল ্স�েহরল ্দেহলবাল মেধযলষ�াশলহাজারলস�রলজনল

মানুষলএহে�লবালএহসােরলদৃ্�ষািলহরেবনলবালেদখেিলষােবন। 

অিঃষরল ্ি্নল বেুন: ‘‘ুযা্ানলঅনুবােদল রেয়েছ: ‘স�রলজনল

েনিালওল৫০লহাজারলসাধারালমানুষ’, ্সরীয়লঅনুবােদলরেয়েছ: ‘ষাঁচল

হাজারল৭০লজনলমানুষ’, অনুএষভােবল�াচীনলআরবীলঅনুবােদলরেয়েছ: 

‘ষাঁচলহাজারল৭০লজনলমানুষ’।ল ্িহা্সহলেজােসরাসল (Flavius 

Josephus) শধুল ‘৭০ল জনল মানুষ’ ্ুেখেছন।ল ইয়াহূদী ষ্�ি 

শেুামনলগা্গরলওলঅনযানযলরা্� ্ব্ভিলসংখযাল্ুেখেছন।লএলসহুল
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ষররর্বেরাধীল িরযল এবংল বাইেবেুরল ষােঠল উ্�্খিল সংখযারল

অবা�বিারল্ভ্�েিলআমরাল্ন্ািলেয, ্নঃসে�েহলএল�ােনল্ বহৃ্িল

সা্ধিলহেয়েছ।লহয়িবাল্হছুলহরালবৃ্�লহরালহেয়েছলঅরবাল্হছুল

হরালষেড়ল্গেয়েছ।’’ 

 েহন্রলওলসোরলবযাখযা�ে�লবুালহেয়েছ: মূুল ্হ�লবাইেবেুল

্নহিেদরল সংখযাল (৫০,০৭০) বুাল হেয়েছল উ�াভােবল (৭০ল ওল ৫০ল

হাজার)।লএলছাড়াওলএহ্ালেছা�ল�ােমরলমেধযলএিলঅ্ধহলসংখযহল

মানুেষরলষােষল্ু্লহওয়ালওল্নহিলহওয়ারল্বষয়্ালঅ াভা্বহলওল

অ্ব�াসয।ল হােজইল এইল ্ানারল সিযিারল ্বষেয়ল সে�হল রেয়েছ।ল

েজােসরাসল্নহিেদরলসংখযালশধুল‘৭০’ ্ুেখেছন। 

িাহেুলেদখুন, ্হভােবলএলসহুলষ্�ি এল্ানালঅবা�বলবেুল

উ্ড়েয়ল ্দেুন, এলবারনােহল ্মরযালবেুল�িযাখযানলহরেুনলএবংল

এখােনলই�াহৃিল্বহৃ্িল্োেছলবেুল ীহারলহরেুন। 

৫- সুুাইমানলআুাই্হসলসাুাম-এরলবারা�ারলউ�িালবারনায়ল

ভুু 

২লবংশাব্ুরল৩য়লঅধযােয়রল৪ররল ে�ােহলসুুাইমানলআুাই্হসল

সাুাম এরল মস্জদল বাল আু-মাস্জদুুল আহসারল (বাইেবেুরল

ভাষায়: শেুামেনরল ম্�েরর) বারনায়ল বুাল হেয়েছ: ‘‘আরল গৃেহরল

স�ুখ�লবারা�ালগৃেহরল��ানুসােরল্বংশ্িলহ�লদী্রলওলএহলশিল

্বংশ্িলহ�লউ�লহইু।’’ 
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‘‘১২০লহািলউ�’’ হরা্াল্নখাদলভুু।ল১লরাজাব্ুরল৬লঅধযােয়রল

২ল ল ে�ােহল র�ল উে�খল হরাল হেয়েছল েয, শেুামেনরল ্ন্মরিল

ম্�র্ারলউ�িাল্ ছুল্ �শলহ�।লিাহেুলবারা�াল্ হভােবল১২০লহািল

উচুলহেব?  

আদমল�াহরল িারল ভাষয�ে�ল ২ল বংশাব্ুরল ৩য়লঅধযােয়রল ৪ররল

ে�ােহরলভুুল ীহারলহেরেছন।লএজনযল্স্রয়ল(সু্রয়ানী) ভাষায়লওল

আরবীল ভাষায়ল অনুবােদল অনুবাদহগাল ১২০ল সংখযােহল ্বহৃিল

হেরেছন।লিারাল ‘‘এহলশি’’ হরা্ালেরেুল্দেয়লবেুেছন: ‘‘্বশল

হািলউ�’’। 

১৮৪৪লসােুরলআরবীলঅনুবােদল মূুল ্হ�লবাইেবেুরলএল ভুুল

‘‘সংেশাধন’’ (!) হেরলেুখালহেয়েছ: ‘‘আরলগৃেহরলস�ুখ�লবারা�াল

গৃেহরল��ানুসােরল্বংশ্িলহ�লদী্রলওল্বংশ্িলহ�লউ�লহইু।’’ 
৬- অ্বয়লওলযার্বয়ােমরলৈসনযসংখযালবারনায়লভুু 

২লবংশাব্ুরল১৩লঅধযােয়ল৩লওল১৭লে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘(৩) 

অ্বয়লচা্রলুকলমেনা্নিলযু�বীেররলস্হিলযুে�লগমনলহ্রেুন, 

এবংলযার্বয়ামলআালুকলমেনানীিলবুবানলবীেররলস্হিলিাঁহারল

্বরে�ল ৈসনযল রচনাল হ্রেুন।ল ... (১৭) আরল অ্বয়ল ওল িাঁহারল

েুােহরালমহাসংহােরলউহা্দগেহলসংহারলহ্রেুন; ব�িলই�ােয়েুরল

ষাঁচলুকলমেনানীিলেুাহলমারালষ্ড়ু।’’ 
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উষেররল ে�াহ�েয়ল উ্�্খিল সংখযাগ্ুল সবইল ভুু।ল বাইেবুল

বযাখাহারগালিাল ীহারলহেরেছন।লেসলযুেগরলেছা�লদু্াল‘েগা�লরাজয’ 

্যহূদালওলই�ােয়েররলজনযলউষেররলসংখযাগ্ুলঅ াভা্বহলওলঅবা�ব।ল

এলহারোলুযা্ানলঅনুবােদরলঅ্ধহাংশলহ্ষেিল‘ুক’-েহলহাজােরল

না্মেয়লআনালহেয়েছ, অররাৎল�রমল�ােনল‘চা্রলুক’ ষা্�েয়ল‘চ্�শল

হাজার’, ্�িীয়ল�ােনল‘আালুক’ ষা্�েয়ল‘আ্শলহাজার’ ওলিৃিীয়ল

�ােনল ‘ষাঁচলুক’ ষা্�েয়ল ‘৫০লহাজার’ হরাল হেয়েছ।লবাইেবেুরল

বযাখযাহারগালএইল্বহৃ্িলওলষ্রবিরনেহলেমেনল্নেয়েছন।লহনরলওল

আদমল �াহরল এল ‘‘সংেশাধন’’ (!) সমররনল হেরেছন।লআদমল �াহরল

অেনহল �ােনইল বারংবারল সুর�িল উে�খল হেরেছনল এবংল ে্াষাাল

হেরেছনলেয, বাইেবেুরলই্িহাসল্ বষয়হলষু�গ্ুেিল্ বহৃ্িলসা্ধিল

হেয়েছ। 
৭- রুলেভাজনলওলমানুেষরলআয়ুল্বষয়হলভুু 

আ্দষু�েহরল২য়লঅধযােয়রল১৭লে�াহ্াল্ নেএষ: ‘‘্হকলসদসদ-

 ানদায়হলেযলবৃক, িাহারলরুলেভাজনলহ্রওলনা, েহননালেযল্দনল

িাহারলরুলখাইেব, েসইল্দনলম্রেবইলম্রেবল(for in the day 

that thou eatest thereof thou shalt surely die)।’’ 
এলহরা্ালভুু।লহারালআদমলআুাই্হসলসাুাম এইলবৃেকরলরুল

েভাজনলহেরেছনলএবংলেযল্দনলএইলবৃেকরলরুলেভাজনলহেরেছন, 
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েসল্দনল্ি্নলমেরনল্ন।লবরংলএরলষেরওল৯০০লবৎসেররওলেব্শল

সময়ল্ি্নলজী্বিল্ছেুন। 
আ্দষু�েহরল৬লঅধযােয়রল৩লে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘িাহােিলসদা�ভুল

হ্হেুন, আমার আ�ালমানুেষরলমেধযলসবরদালঅব�ানলহ্রেবলনা; 

হারাল েসওল েিাল মাংসমা�; ষরকলিারল সময়লএহলশিল ্বংশ্িল

বৎসরলহইেব।’’36 

‘‘মানুেষরলআয়ুল ১২০ল বৎসরল হেব’’ এইল হরা্াল ভুু।ল হারাল

ষূবরবিরীল যুেগরল মানুষেদরল বয়সল আেরাল অেনহল দী্রল ্ছু।ল

আ্দষু�েহরল৫লঅধযােয়রল ১-৩১ল ে�ােহরলবারনালঅনুসােরলআদমল

৯৩০ল বৎসরল জী্বিল ্ছেুন।ল অনুএষভােবল ্শসল (েশর)  ৯১২ল

বৎসর, ইেনাশল৯০৫লবৎসর, ৈহননল৯১০লবৎসর, মহুেুুল৮৯৫ল

বৎসর, েযরদল৯৬২, হােনাহল(ইদরীসলআ.) ৩৬৫লবৎসর, মরূেশুহল

৯৬৯লবৎসর, েুমহল৭৭৭লবৎসরলষৃ্রবীেিলজী্বিল্ছেুন।লেনাহল

                                                           
36 এইলে�াহ্ারলইংেরজীলষাঠল্নেএষ: (And the Lord said, My Spirit 

shall not always strive with man, for that he also is flesh; yet his 
days shall be a hundred and twenty years) এইল ইংেরজীল ষােঠরল

্ভ্�েিলওল��হােররল�দ�লআরবীলষােঠরল্ভ্�েিলউষেররলবাংুালঅনুবাদ্াল

হরালহেয়েছ।লএখােনল�চ্ুিলবাংুালবাইেবেুরলভাষাল্ নেএষ: ‘‘িাহােিলসদা�ভুল

হ্হেুন, আমারলআ�ালমনুষযেদরলমেধযল ্নিযলঅ্ধ�ানলহ্রেবলনা; িাহােদরল

্বষরগমেনলিাহারালমাংসমা�।লষরকলিাহােদরলসময়লএহলশিল্বংশ্িলবৎসরল

হইেব।’’ 
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(নূহ) ৯৫০লবৎসরলজী্বিল ্ছেুন।৩৬

37 েশমল (সাম) ৬০০ল বৎসরল

জী্বিল ্ছেুন।৩৭

38 অররকদল ৩৩৮ল বৎসরল আয়ুল ুাভল হেরন।৩৮

39 

এভােবলঅনযানযরালদী্রলজীবনলুাভলহের্ছেুন।লআরলবিরমানলযুেগল

৭০লবাল৮০লবৎসরলআয়ুলষাওয়ারল্ ানাওলহমল্ ো।লএভােবল�মা্ািল

েয, মানুেষরলআয়ুল১২০লবৎসরলবেুল্নধরারালহরালভুু। 

৮- যীশরলবংশিা্ুহায়লষুরষলগানায়লভুু 

ম্র্ু্খিল সুসমাচােররল ১মল অধযােয়রল ১-১৭ল ে�ােহল যীশরল

বংশিা্ুহালবারনালহরালহেয়েছ।ল১৭লে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘এইএেষল

আ�াহামল অব্ধল দায়ূদল ষযর�ল সবরশ�ল েচৗেল ষুরষ; দায়ূদল অব্ধল

বা্বেুল্নবরাসনলষযর�লেচৗেলষুরষ; এবংলবা্বেুল্নবরাসনলঅব্ধল

�ী�লষযর�লেচৗেলষুরষ।’’ 

এখােনলর�িলবুালহেয়েছলেয, যীশরলবংশিা্ুহাল্িনলঅংেশল

্বভব, �েিযহলঅংেশল১৪লষুরষলরেয়েছলএবংলযীশলেরেহলআ�াহামল

ষযর�ল৪২লষুরষ।লএলহরা্ালসুর�লভুু।লম্ররল১/১-১৭-রলবংশল

িা্ুহায়ল যীশল েরেহলআবরাহামলষযর�ল ৪২ল ষুরষলনয়, বরংল ৪১ল

ষুরেষরলউে�খলরেয়েছ।ল�রমলঅংশ: ইবরাহীমলআুাই্হসলসাুাম 

েরেহল দায়ূদল আুাই্হসল সাুাম ষযর�ল ১৪ল ষুরষ, ্�িীয়ল অংশল

                                                           
37 আ্দষু�হল৯/২৯। 
38 আ্দষু�হল১১/১০-১১। 
39 আ্দষু�হল৯/১২-১৩। 
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সুুাইমানলআুাই্হসলসাুাম েরেহল্যহ্নয়লষযর�লেচৗেলষুরষলএবংল

িৃিীয়ল অংশল শ�ীেয়ুল েরেহল এবংল যীশল ষযর�ল মা�ল ১৩ল ষুরষল

রেয়েছন।ল 

িৃিীয়লখৃ�ীয়লশিেহলেবারেররীলএইল্বষয়্ালস�েহরলআষ্�ল

উ�াষনলহেরন, ্হকলএরলেহােনালস্ঠহলসমাধানলেহউল্ দেিলষােরনল

্ন।৩৯

40 

                                                           
40 এখােনলআেরালু কাীয়লেয, ম্রল্ুেখেছন: ‘‘দায়ূদলঅব্ধলবা্বেুল্নবরাসনলষযর�ল

েচৗেল ষুরষ।’’ বাইেবেুরল বারনাল অনুসােরল এল হরা্াল মারা�হল ভুু।ল ১ল

বংশাব্ুরল১মলঅধযায়লেরেহলর�লজানালযায়লেয, এইলষযরােয়ল১৮লষুরষল্ছু, 

১৪লষুরষলনয়।লম্ররল্ববরালঅনুসােরলশেুামনলেরেহল্যহ্নয়লষযর�লবংশধারাল

্নেএষ: ১. শেুামন, ২. রহ্বয়াম, ৩. অ্বয়, ৪. আসা, ৫. ্যেহাশারা, ৬. 

েযারাম, ৭. উ্ষয়, ৮. েযারাম, ৯. আহস, ১০. ্হ্�য়, ১১. মনঃ্শ, ১২. আেমান, 

১৩. েযা্শয়লওল১৪. ্ যহ্নয়।লঅষর্দেহল১লবংশাব্ুরল্ ববরালঅনুসােরলশেুামনল

েরেহল্যহ্নয়লষযর�লবংশধারাল্নেএষ: ১. শেুামন, ২. রহ্বয়াম, ৩. অ্বয়, ৪. 

আসা, ৫. ্যেহাশারা, ৬. েযারাম, ৭. অহ্সয়, ৮. েযায়াশ, ৯. অমৎ্সয়, ১০. 

অস্রয়ল(৭. উ্ষয়,) ১১. (৮) েযারাম, ১২. (৯) আহস, ১৩. (১০) ্হ্�য়, ১৪. (১১) 

মনঃ্শ, ১৫. (১২) আেমান, ১৬. (১৩) েযা্শয়, ১৭. ্যেহায়াহীম ওল১৮. (১৪) 

্যহ্নয়।লএখােনলবাইেবেুরলদুইল�ােনইলর�লউে�খলহরালহেয়েছলেয, ষূবরবিরীল

বয্বলষরবিরীলবয্বেহলজ�ল্দেয়েছনলবালষরবিরীলবয্বলষূবরবিরীলবয্বরলষু�।লম্রল

েযারামলওলউ্ষয়ল(অস্রয়) এরলমেধযল্ িনলষুরষলেরেুল্ দেয়েছনলএবংলেযা্শয়লওল

্যহ্নয়রলমােঝলএহলষুরষলেরেুল্দেয়েছন।ল্ি্নলশধুলেরেুল্দেয়ইলকা�লহনল

্ন, উষরকলএখােনলেযলআরলেহউল্ছুলনাল্ ন্ািলহরেিলএইলষযরােয়লসবরেমাাল১৪ল
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৯- দায়ূদলহিৃরহলমহাযাজেহরলর্ালখাওয়ারলবারনায়লভুু 

ম্র্ু্খিলসুসমাচােররল১২লঅধযােয়রল৩-৪লে�াহল্নেএষ: ‘‘(৩) 

্ি্নল(যীশ) িাহা্দগেহল(ইয়াহূদী ররীশীগােহ) হ্হেুন, দায়ূদলওল

িাঁহারল স�ীরালক্ধিল হইেুল ্ি্নল যাহাল হ্রয়া্ছেুন, িাহাল ্হল

েিামরালষাঠলহরলনাই? (৪) ্ি্নলিল �েরলগৃেহল�েবশলহ্রেুন, 

এবংলিাঁহারলদশরন-রাীলেভাজনলহ্রেুন, যাহালিাঁহারলওলিাঁহারল

স�ীেদরলেভাজনলহরাল্বেধয়ল্ছুলনা, েহবুলযাজহবেগররইল্বেধয়ল

্ছু।’’ 

মাহর্ু্খিল সুসমাচােররল ২লঅধযােয়রল ২৫-২৬ল ে�াহল ্নেএষ: 

‘‘(২৫) ্ি্ন িাহা্দগেহলহ্হেুন, দায়ূদলওলিাঁহারলস�ীরালখােদযরল

অভােবলকু্ধিলহইেুল্ি্নলযাহালহ্রয়া্ছেুন, িাহাল্হলেিামরাল

হখেনাল ষাঠলহরলনাই? (২৬) ্ি্নল লিলঅ্বয়াররল মহাযাজেহরল

সমেয়ল  �েররল গৃেহল �েবশল হ্রয়া, েযল দশরন-রাীল যাজহবগরল

বয্িেরেহলআরলহাহারওলেভাজনলহরাল্বেধয়লনয়, িাহাইলেভাজনল

হ্রয়া্ছেুন, এবংলস্�গােহওল্দয়া্ছেুন।’’ 

                                                                                                            
ষুরষল্ছুলবেুলউে�খলহেরেছন।লএজনযল�্স�ল্�্াশলহা্ডরনাুলজনলেহনরীল

্নউমযানল(১৮০১-১৮৯০) আরেসাসলহেরলবেুন, খৃ�ানলধেমরলএহরাল্ব�াসল

হরালজররীলেয, ্িেনলএহলহয়লবাল ্িনলওলএহলএহইলসংখযা।ল ্হকলএখনল

এহরাওল্ব�াসলহরালজররীলহেয়লেগুলেয, ১৪লএবংল১৮লএহইলসংখযা; হারাল

ষ্ব�ল�ে�লেহােনালভুুলরাহারলস�াবনালেনই। 
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এখােনল‘ওলিাঁহারলস�ীরা’, ‘িাঁহারলস�ীেদর’ এবংল‘‘স�ীেদরেহওল

্দয়া্ছেুন’’ হরাগ্ুলসবইলভুু।লহারাল‘দশরন-রাী’ েভাজনলহরারল

সময়লদায়ূদল‘এহা’ ্ছেুন, িাঁরলসােরলঅনযলেহউল্ছুলনা। 

এছাড়াল‘্ি্নললিলঅ্বয়াররলমহাযাজেহরলসমেয়ল �েররলগৃেহল

�েবশলহ্রয়া’ হরাগ্ুওল ভুু।লহারালএল্ানারলসােরলসং্��ল

মহাযাজেহরলনামল্ছুল‘অহীেমুহ’।ল‘অ্বয়ারর’ এলসমেয়লযাজহল

্ছেুনলনা।লঅ্বয়াররল্ছেুনলঅহীেমুেহরলষু�।লএলহরাগ্ুলেযল

ভুুলিাল১লশমূেয়ু-এরল২১লঅধযােয়রল১-৯লে�াহলওল২২লঅধযােয়রল৯-

২৩লে�ােহলমূুল্ ানালষাঠলহরেুইলজানালযায়।ল্ম. জুেয়ুলিারল�ে�ল

্ুেখেছনলেয, এলহরাগ্ুলভুু।লঅনযানযলঅেনহলষ্�ি িাল ীহারল

হেরেছন।লিােদরলমেিলএলহরাগ্ুলষরবিরীহােুলসংেযাজনলহরাল

হেয়েছ, যালই�াহৃিল্বহৃ্িরল�মাা। 
১০- �ুেশরল্ানারলবারনায়লভুু 

ম্র্ু্খিলসুসমাচােররল২৭লঅধযােয়রল৫০-৫৩লে�াহল্নেএষ: 

‘‘(৫০) ষেরল যীশলউ�লরেবল ্চৎহারলহ্রয়াল ্নজলআ�ালসমষরনল

হ্রেুন।ল(৫১) আরলেদখ, ম্�েররল্িরস্রাীল(veil) উষরলহইেিল

নীচলষযর�ল ্চ্রয়াল দুইখানলহইু, ভূ্মহ�লহইু, ওলৈশুলসহুল

্বদীারল হইু, (৫২) এবংলহবরলসহুল খু্ুয়াল েগু, আরলঅেনহল

্ন�াগিলষ্ব�লেুােহরলেদহলউ�া্ষিলহইু; (৫৩) এবংলিাঁহারল
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ষুনর�ােনরলষরলিাঁহারালহবরলহইেিলবা্হরলহইয়ালষ্ব�লনগেরল

�েবশলহ্রেুন, আরলঅেনহলেুাহেহলেদখাল্দেুন।’’ 
ম্�েররল্িরস্রাীল(ষদরা) ্বদীারলহওয়ারলহরালমােহররল১৫/৩৮ল

ওলুূেহরল২৩/৪৫-এলউে�খলহরালহেয়েছ।ল্হকলবা্হল্বষয়গ্ু, 

অররাৎল ষাররগ্ুল েরোল যাওয়া, হবরগ্ুল খুেুল যাওয়া, মৃিল

ুাশগ্ুরল েব্রেয়ল আসা, েযরশােুেমল �েবশল হরা, িরাহারল

অ্ধবাসীেদরলসােরলমৃিুাশগ্ুরলেদখা-সাকািলহওয়ালইিযা্দল্বষয়ল

িারালউে�খলহেরনল্ন।ল 

এগ্ুলঅিয�লবড়ল ্বষয়।লম্ররলদা্বলঅনুসােরলএল ্বষয়গ্ুল

�হােশযলসহেুইলঅবেুাহনলহের্ছেুন।লঅরচলএহমা�লম্রলছাড়াল

েসলসমেয়রলঅনযলেহােনাল ্িহা্সহলএইল্ানাগ্ুল্ুখেুনলনা! 

এমন্হলএরলষেররল যুেগরল েহােনাল ্িহা্সহওলএল ্বষেয়ল ্হছুল

্ুেখনল্ন।লিারালভুেুল্গেয়্ছেুনলবেুলদ্বলহরারলেহােনালসুেযাগল

েনই; হারালমানুষলসবল্হছুলভুুেুওলএএষলঅ াভা্বহলঅিযাাযরল

্ানালহখেনাল ভুুেিলষােরলনা।ল ্বেশষি ুূহল ্ছেুনলআাযরলওল

অেুৗ্হহল্ানাব্ুরলসংহুেনলঅিয�লআ�হী।লএলহরাল্হভােবল

হ�নাল হরাল যায়ল েয, সুসমাচারল েুখহগাল সহেুইল অরবাল

অ্ধহাংশইলসাধারালেুৗ্হহল্ ানালওলঅব�া্দল্ুখেবন, অরচলম্রল

ছাড়ালেহউইলএইলঅসাধারালঅেুৗ্হহল্ানাগ্ুল্ুখেবনলনা?  
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এলহা্হনী্াল ্মরযা।ল ষ্�ি নারনলষ্ব�ল বাইেবেুরল ্বশ�িাল

�মাোরলজনযলসদালসেচ�ল ্ছেুন।ল ্হকল ্ি্নওলিারল ষু�েহলএল

হা্হনী্াল্মরযালবেুল্ব্ভিল�মাালেষশলহেরেছন।লএরষরল্ি্নল

বেুন, এইলহা্হনী্াল ্মরযা।লস�বিল্যএশােুেমরল ংেসরলষরল

েরেহলএইল ধরেনরল ্হছুল গ�-হা্হনীল ইয়াহূদীেদরল মেধযল �চ্ুিল

্ছু। স�বিলেহউলএহজনলম্র্ু্খিলসুসমাচােররল্হ�লষা�ু্ু্ষরল

াীহায়লিাল ্ুেখ্ছেুনলএবংলঅনু্ু্ষল েুখহল (copier) েুখারল

সময়লিালমূুলষােঠরলমেধযল ু্হেয়ল্দেয়েছন।লএরষরলেসইলহ্ষ্াইল

অনুবাদেহরলহােিলষেড়লএবংলেসভােবইল্ি্নলঅনুবাদলহেরন। 

ষ্�ি নারেনরলবববযলেরেহলজানালযায়লেয, ম্রর সুসমাচােররল

(মূুল ্হ�লেরেহল�রমল�ীহ) অনুবাদহল ্ছেুনল ‘রােিরলআঁধােরল

হাঠ-সং�হহারীরলমি’ ্বেবচনালওল্বচারলশ্ব্বহীন।লশখেনালওল

্ভেজরলমেধযলষাররহযলহরারলকমিালিারল্ছুলনা।লএল�ে�রলমেধযল

শ�লওলঅশ�লযাল্হছুলেষেয়েছনলসবইলঅনুবাদলহেরেছন।লএইএষল

এহজেনরল অনুবাদল ওল স�াদনারল উষেরল ্হল ্নভররল হরাল যায়? 

হখেনাইলনা। 

১১- েশুেহরল্ষিারলনামলবারনায়লভুু: 
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ুূহলিারলসুসমাচােররল৩য়লঅধযােয়ল ্ুেখেছন: ‘‘ই্নলেশুেহরল

ষু�, ই্নলৈহনেনরলষু�, ই্নলঅররহষেদরলষু�’’41 
এলহরা্ালভুু।লহারা, েশুহল্নেজইলঅররহষেদরলষু�ল্ছেুন, 

্ি্নলঅররহষেদরলেষৗ�ল্ছেুনলনা।লআ্দষু�হল১০/২৪ল্নেএষ: 

‘‘আরল অররকদল েশুেহরল জ�ল ্দেুন।’’ আ্দষু�হল ১/১২-১৩ল

্নেএষ: ‘‘অররকদলষঁয়্�শলবৎসরলবয়েসলেশুেহরলজ�ল ্দেুন।ল

েশুেহরল জ�ল ্দেুল ষরল অররকদল চা্রল শিল ্িনল বৎসরল জীবৎল

রা্হয়ালআরওলষু�হনযারলজ�ল্দেুন।’’ ্হ�লিাওরািলওলশমরীয়ল

িাওরািলউভয়ইল সুর�ভােবলএলসহুল�ােনলউে�খলহেরেছল েয, 

অররকদলেশুেহরল্ষিালএবংলেশুহলঅররকেদরল্ রষজািলস�ান।ল১ল

বংশাব্ুল ১/১৮-েিওলএলহরাল সুর�ভােবলউে�খলহরাল হেয়েছ।ল

েহারাওলঅররহষদলওলেশুেহরলমেধযলৈহনেনরলনামলউে�খলহরালহয়ল

্ন।লএেিল�মা্ািলহয়লেয, ুূেহরলসুসমাচােররলউষযুর&বলহরা্াল

ভুু।ল এখােনল উে�খযল েযল িাওরােিরল �ীহল অনুবােদরল (the 

Septuagint: LXX) েশুেহরল ্ষিাল ্হেসেবল ‘‘ৈহনেনর’’ নামল

উে�খল হরাল হেয়েছ।ল বাহযিল খৃ�ানগাল ্নেজেদরল সুসমাচােররল

বারনােহলস্ঠহলবেুল�মাালহরারলজনযলঅনুবােদরলমেধযল্বহৃ্িরল

আ য়ল্নেয়েছন। 

                                                           
41 ুূহল৩/৩৬। 
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১. ৩. ৩. বাইেবেুরল্বহৃ্িরলআেুাচনা 

এলঅনুে�েদলআমরালশ�লবালবােহযরলষ্রবিরন, সংেযাজনলবাল

্বেয়াজেনরলমাধযেমলবাইেবেুলমেধযলেযলসহুল্বহৃ্িলসাধনলহরাল

হেয়েছলিারলসামানযল্হছুলনমুনালআেুাচনালহরেিলচাই।ল 

১- �াবনলষূবরলমহাষুরষেদরলবয়সলবারনায়ল্বহৃ্ি: 

আ্দষু�েহরল৫মলঅধযােয়রল১-৩২লে�ােহলআদেমরলআুাই্হসল

সাুাম সৃ্�লেরেহলনূহলআুাই্হসলসাুাম-এরল�াবনলষযর�লসময়হাুল

বারনালহরালহেয়েছ।লএখােনলআদমলআুাই্হসলসাুাম েরেহল নূহল

আুাই্হসল সাুাম ষযর�ল মহাষুরষেদরল বয়সহাুওল উে�খল হরাল

হেয়েছ।ল্হকলবাইেবেুরল্িনলসংসরো৪১

42 এলসময়হারল্ িনল�হারল

েুখালহেয়েছ।ল 

                                                           
42 ইহূদী-খৃ�ানগোরল্নহালসংর্কিলষুরািনল্নয়েমরলষু�হাব্ুরল্িন্ালমূুল

সংসরালওলষা�ু্ু্ষলরেয়েছ।ল(১) ্হ�লসংসরালবাল্হ�লষা�ু্ু্ষল(২) �ীহল

সংসরালবাল�ীহলষা�ু্ু্ষলওল(৩) শমরীয়ল(Samaritan) সংসরালবালশমরীয়ল

ষা�ু্ু্ষ।ল 

 ইহূদীগোরলধমরীয়লওলবযবহা্রহলভাষাল্হ�লভাষা।লএলভাষােিইলিােদরলসহুল

ধমর��ল্ু্খিলহয়।ল ভাবিইলষুরািনল্নয়েমরলসহুল��ইল্হ�লভাষায়ল্ু্খিল

্ছু।লখৃ�ষূবরল৩৩২লসােুলআেুহজা�ারলষযােু�াইনলদখুলহেরনলএবংলিাল

�ীহলসা�ােজযলঅ�ভুরবলহেয়লযায়।লইহূদীগাল�ীহলরােজযরলনাগ্রেহলষ্রািলহয়ল

এবংলিােদরলমেধযল�ীহলভাষারল ্হছুল�চুনল�মা�েয়লশরলহয়।ল�ায়লএহল

শিা�ীলষের, খৃ�ষূবরল২৮৫-২৪৫লসােুরল্দেহলবাইেবেুরলষুরািনল্নয়মলনােমল
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শমরীয়লসংসরালঅনুসােরলআদমলেরেহল�াবনলষযর�লসময়হাুল

এহললহাজারল্িনশিলসািল(১৩০৭) বৎসর।ল্হ�লসংসরোলএলসময়ল

এহলহাজারলছয়শিলছা�ািল(১৬৫৬) বছর।ল�ীহলসংসরালঅনুসােরল

এলসময়লদুইলহাজারলদুইলশিলবাষ্�ল(২২৬২) বছর।লএভােবলআমরাল

েদখ্ছলেয, ্িন্ালসংসরোরলমেধযলসমেয়রল্ববরোল্বরাালষাররহযল

ওল ্ব�ল ৈবষরীিযলরেয়েছ।লএল ৈবষরীিযলওলষাররহযলসম�য়লহরাল

                                                                                                            
ষ্র্চিলইহূদীলধমর��গ্ুল�ীহলভাষায়লঅনুবাদলহরালহয়। হ্রিলআেছলেয, 

্মসেররল শাসহল ২য়ল ােু্ম: ােু্মল ্রুােডুরাসল (Ptolemy 

Philadelphus)- এরলরাজ�হােুল(খৃ. ষূ. ২৮৫-২৪৬) িাঁরল্নেদেশরল্নেদরেশল

৭০/৭২লজনলষ্�িলিাল‘আেুহেজ�ীয়ল�ীহলভাষায়’ অনুবাদলহেরন।লএইল�ীহল

অনুবাদ্াইল the Septuagint (LXX) বাল ‘স�েরর’ অনুবাদলবেুল�্স�।ল

যীশখৃে�রলসমেয়লএলঅনুবাদ্াল�চ্ুিল্ ছুলবেুলমেনলহরালহয়।ল১৫শলশিা�ীল

ষযর�লখৃ�ানগাল�ীহলঅনুবাদেহইলষুরািনল্নয়েমরল্বশ�লসংসরালবেুলদা্বল

হরেিন।ল�ীহলঅনুবাদলেরেহলিারালুযা্ানলঅনুবাদলহেরন।লিারালদা্বলহেরনল

েয, �ীহলঅনুবােদরলঅশ�িাল�মাালহরার জনযল১৩০লখৃ�াে�রল্ দেহলইহূদীগাল

্হ�লবাইেবেুরলমেধযলই�াষূবরহল্বহৃ্িলসাধনলহের।ল�ো�া�লস�দােয়রল

খৃ�ানগালদা্বলহেরনল েয, মূুল ্হ�লবাইেবেুইল ্বশ�লএবংল�ীহলঅনুবাদল

অসংখযলভুেুলভরা।ল 

 সুুাইমানল(আ)-এরলষেরইলইহূদীগাল্ বভবলহেয়লযায়।লিােদরলএহলস�দায়েহল

শমরীয়ল (Samaritans) বুাল হয়, যারাল �াচীনল ্র্ু্�েনরল শােমরাল বাল

শামা্রয়াল (Samaria) রােজযল বসবাসল হরি।ল এেদরল ্নহাল সংর্কিল

িাওরােিরল�াচীনলসংসরােহলশমরীয়লিাওরািলবুালহয়। 
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স�বল নয়।ল (্নঃসে�েহল দু্াল বাল সবগ্ুল সংসরোল ষ্রবিরেনরল

মাধযেমল্বহৃ্িলসাধনলহরালহেয়েছ।) 
্িন্ালসংসরাইলএহমিলেয, আদম আুাই্হসলসাুােমর মৃিুযরল

সময়লিাঁরলবয়সল্ছুল৯৩০লবৎসরল(আ্দষু�হল৫/৫) এবংল্িনল

সংসরাইলএহমিলেয, �াবেনরলসময়লনূহলআুাই্হসলসাুাম-এরল

বয়সল্ছুল৬০০লবৎসরল(আ্দষু�হল৭/৬)। 

এেিলশমরীয়লসংসরোরলবারনালঅনুসােরল�াবেনরলমা�ল৩৭৭ল

বৎসরলষূেবরল(১৩০৭-৯৩০) আদেমরলমৃিুযলহয়।লআরলেযেহিু �াবেনরল

৬০০লবৎসরলষূেবরলনূহ আুাই্হসলসাুােমর জ�, েসেহিুলআদেমরল

মৃিুযরল সময়ল েনােহরল বয়সল ্ছুল ল ২২৩ল বৎসরল (৬০০-৩৭৭)।ল

 ্িহা্সহগালএহমিলেযল্বষয়্ালবা্িু।ল্হ�লওল�ীহলবাইেবুল

িাল ্মরযাল �মাালহের।লআদেমরল বয়সলওল�াবেনরল সময়ল নূেহরল

বয়েসরলসম্�ল(৯৩০+৬০০=) ১৫৩০লবৎসর।ল্হ�লবাইেবেুরলিরযল

অনুযায়ীল(১৬৫৬-১৫৩০) আদেমরলমৃিুযরল১২৬লবৎসরলষেরললেনােহরল

জ�।লআরল�ীহলবাইেবেুরলিরযলঅনুসােরল(২২৬২-১৫৩০) আদেমরল

মৃিুযরল৭৩২লবৎসরলষেরলেনােহরলজ�। 

�রমলখৃ�ীয়লশিা�ীরল�্স�িমলইয়াহূদী  ্িহা্সহলেজােসরাসল

(Flavius Josephus) খৃ�ানেদরল্নহাওল্নভররেযাগযলবেুলগায।ল

এইল্ব�লৈবষরীিযলও ষাররেহযরলহারোল্ি্নল ‘ষুরািনল্নয়েমর’ 

এইল্িনলসংসরোরলেহােনা্ারল্ববরাইল�হালহেরনল্ন।ল্ি্নল
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্ুেখেছনলেয, আদেমরলসৃ্�লেরেহলেনােহরল�াবনলষযর�লসময়হাুল

্ছুলদুইলহাজারলদুইশিলছা�ািল(২২৫৬) বৎসর।ল 
২- �াবনলষরবিরীলমহাষুরষেদরলবয়সলবারনায়ল্বহৃ্ি: 

আ্দষু�েহরল ১১ল অধযােয়রল ১০-২৬ল ে�ােহল নূহল আুাই্হসল

সাুাম-এরল �াবনল েরেহল ইবরাহীমল আুাই্হসল সাুাম ষযর�ল

সময়হাুলবারনালহরালহেয়েছ।লএখােনলনূহলআুাই্হসলসাুাম েরেহল

ইবরাহীমলআুাই্হসলসাুাম ষযর�লমহাষুরষেদরলবয়সহাুওলউে�খল

হরালহেয়েছ।লবাইেবেুরল্িনলসংসরোলএলসময়হারল্িনল�হারল

েুখালহেয়েছ।ল 

নূেহরল�াবনলেরেহলইবরাহীমলআুাই্হসলসাুাম-এরলজ�লষযর�ল

সময়হাুল্হ�লসংসরালঅনুসােরলদুইশিল্বরানববইল(২৯২) বৎসর, 

শমরীয়লসংসরালঅনুসােরলনয়শিল্বয়া্�শল(৯৪২) বৎসরলএবংল�ীহল

সংসরালঅনুসােরলএহহাজারলবাহা�রল(১০৭২) বৎসর।লএখােনওল

্িনলসংসরোরলমেধযল্ব�লরহেমরলৈবষরীিযলরেয়েছ, যারলমেধযল

সম�য়লস�বলনয়।লযালসবগ্ুলবালদু্ালসংসরোলষ্রবিরনলওল্ বহৃ্িল

�মাালহের।ল 

্িনলসংসরাইলএহমিলেয, �াবেনরলষেরলনূহলআুাই্হসলসাুাম 

৩৫০লবৎসরলজী্বিল্ছেুনল(আ্দষু�হল৯/২৮)।ল৩৫০লেরেহল২৯২ল

বৎসরলবাদল্দেুল৫৮লবৎসরলরােহ।লএেিল্হ�লবাইেবুলঅনুসােরল

�মা্ািলহয়লেয, েনােহরলমৃিুযরলসময়লঅবরাহােমরলবয়সল্ছুল৫৮ল
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বৎসর।ল ্িহা্সহগালএহমিলেযলহরা্ালবা্িু।ল�ীহলওলশমরীয়ল

সংসরাওলিাল্মরযাল�মাালহের।লশমরীয়লসংসরোরলভাষযলঅনুযায়ীল

ইবরাহীেমরলআুাই্হসলসাুাম জ�লনূেহরলআুাই্হসলসাুাম মৃিুযরল

ষাঁচশিল্বরানববইল(৫৯২) বৎসরলষেরল(৯৪২-৩৫০=৫৯২)।লআরল

�ীহলসংসরোরলভাষযলঅনুযায়ীলিাঁরলজ�লনূেহরলআুাই্হসলসাুাম 

মৃিুযরলসািশিলবাইশল(৭২২) বৎসরলষেরল(১০৭২-৩৫০=৭২২)।ল 

বাইেবেুরল ্িনল সংসরোরল মধযহারল এইল ্বরাাল ওল ্ব�ল

ৈবষরীেিযরলহারোলখৃ�ানগাল্নেজেদরলমেধযলমিেভদলহেরেছন।ল

 ্িহা্সহগা এইল্িনল্ববরাইলবা্িুলহেরল্দেয়লবেুেছন, নূহল

আুাই্হসল সাুাম েরেহল ইবরাহীমল আুাই্হসল সাুাম-এরল জ�ল

ষযর�লসময়লহেুাল্িনশিলবাহািল(৩৫২) বৎসর।ল 

১মল খৃ�ীয়ল শিেহরল �্স�ল ইয়াহূদী  ্িহা্সহল েজােসরাসল

(Flavius Josephus) এলসহুল্ ববরোরলেহােনা্াইল�হালহেরনল

্ন; বরংল ্ি্নলবেুেছন: এইলসময়হাুল ্ছুলনয়শিল ্িরানববইল

(৯৯৩) বৎসর।লেহনরীলওলসোরলবযাখযা�ে�লেজােসরােসরলমি্াল

উ�ৃিলহরালহেয়েছ। 

েহনরীলওলসোরলবযাখযা�ে�লিারালচিুররলশিেহরলে �লখৃ�ানল

ষ্�ি ওল ধমরগরল (যাজহ) েস�ল অগা্�নল (St. Augustine, 

Bishop of Hippo: 354–430)-এরলমিামিলউে�খলহেরেছনলেয, 

�াবেনরলআেগরলওলষেররলযুেগরলমানুষেদরলবারনারলেকে�লইয়াহূদীরাল
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্হ�লসংসরাল্বহৃিলহেরেছ।ল�ীহলসংসরালযােিলঅ্নভররেযাগযল

বেুল�মা্ািলহয়লেসজনযলএবংলখৃ�ধেমররল্বেরা্ধিারলজনযলিারাল

এইল্বহৃ্িলহেরেছ।ল১৩০লখৃ�াে�লইয়াহূদীরালএইল্বহৃ্ি সাধনল

হের।ল হনরল িাঁরল বযাখযা�ে�ল বেুেছন, গেবষহল েহুসল শ্বশাুীল

�মাাা্দরল�ারাল�মাালহেরেছনলেয, ইয়াহূদীরালিােদরলধমর��ল্বহৃিল

হের্ছু।ল�্স�লষ্�ি েহ্নহাওল�মাালহেরেছনলেয, ইয়াহূদীরাল

ই�াহৃিভােবলষুরািনল্নয়েমরল্হ�লসংসরাল্বহৃিলহের। 

্বেবহবানলষাঠহল ্নায়লুকযলহরেছনল েয, এলসহুল খৃ�ানল

গেবষহলষ্�ি ওলবযাখযাহারগোরলেশষলগ্িল্বহৃ্িরলহরাল ীহারল

হরা।লিারাল ীহারলহরেছনলেয, ধমরীয়ল্বে�ষলওলশ�িারলহারোল

িারালই�াহৃিভােবলহমেব্শলহেরলিােদরল ্িহা্সহল্ববরাগ্ুল

্বহৃিলহেরেছন। 
৩-��রল�াষেনরলজনযল্নধরা্রিলষবরেিরলনােমল্বহৃ্ি: 

্�িীয়ল ্ববরাল ষু�েহরল ২৭ল অধযােয়রল ৪ররল ে�াহ্াল ্নেএষ: 

‘‘আরল আ্মল অদযল েযল ��রগ্ুরল ্বষেয়ল েিামা্দগেহল আেদশল

হ্রুাম, েিামরালযদরনলষারলহইেুলষরলএবুলষবরেিলেসইলসহুল

��রল�াষনলহ্রেব, ওলিাহালচুনল্দয়ালেুষনলহ্রেব।’’  

এল ে�াহ্াল শমরীয়ল সংসরোল ্নেএষ: ‘‘আরল আ্মল অদযল েযল

��রগ্ুরল্বষেয়লেিামা্দগেহলআেদশলহ্রুাম.... গ্রষীমলষবরেিল

েসইলসহুল��রল�াষনলহ্রেব, ওলিাহালচুনল্দয়ালেুষনলহ্রেব।’’  
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্�িীয়ল্ববরোরল২৭/১২-১৩লএবংলএলষু�েহরল১১/২৯লে�াহল

েরেহলজানালযায়লেয, এবুলওলগ্রষীম(Mount Ebal & Mount 
Ger'izim) ্র্ু্�েনরলনাবুুসলশহেররলদ্কাল�াে�লঅব্�িলদু্াল

ষাশাষা্শলষাহাড়।ল্�িীয়ল্ববরাল১১/২৯লে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘আরল

িু্মলেযলেদশলঅ্ধহারলহ্রেিলযাইেিছ, েসইলেদেশলেিামারল �রল

সদা�ভুল যখনল েিামােহল �েবশল হরাইেবন, িখনল িু্মল গ্রষীমল

ষবরেিল  ল আশীবরাদ, এবং এবুল ষবরেিল  ল অ্ভশাষল �াষনল

হ্রেব।’’ 

 ্হ�লসংসরালেরেহলজানালযায়লেয, েমা্শলএবুলষাহােড়লধমরধামল

বালমস্জদল্নমরাোরল্নেদরশলেদন।লআরলশমরীয়লসংসরালেরেহলজানাল

যায়ল েয, েমা্শল গ্রষীমল ষাহােড়ল ধমরধামল ্নমরাোরল ্নেদরশল েদন।ল

�াচীনলহাুলেরেহলআজলষযর�লইয়াহূদী ওলশমরীয়েদরলমেধযলএল্বষেয়ল

্বিরহলখুবইল�্স�।ল�েিযহলস�দায়লদা্বলহেরনলেয, অনযলস�দায়ল

এ�েুল েিারােহরল বববযল ্বহৃিলহেরেছ।ল�ো�া�লষ্�িগোরল

মেধযওলএল্বষেয়লমিেভদলরেয়েছ।লেহউল্হ�লসংসরোরল্বশ�িাল

দা্বল হেরেছনল এবংল েহউল শমরীয়ল সংসরোরল ্বশ�িাল দা্ব 

হেরেছন।ল�্স�লবাইেবুলবযাখযাহারলআদমল�াহর, �্স�লগেবষহল

েহ্নহাল (Benjamin Kennicott) ওল অনযানযল ষ্�ি শমরীয়ল

সংসরোরল ্বশ�িারল ষেকল মিল �হাশল হেরেছন।ল িারাল �মাাল

হেরনলেয,  শমরীয়েদরলসােরলশ�িারলহারোলইয়াহূদীরালএখােনল
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েিারাহ-এরলবববযল্বহৃিলহেরেছ।লআরলএহরালেিালসহেুইলজােননল

েয, গ্রষীমল ষাহাড়্াল অেনহল ঝারা, বা্গচা, বৃকুিায়ল ষ্রষূার।ল

ষকা�েরল এবুল এহ্াল শ�ল ষাহাড়।ল িােিল এসবল ্হছুইল েনই।ল

এমিাব�ায়ল ভাবিইল�রমলষাহাড়্ালেদায়ালওলবরহেিরলজনযলএবংল

্�িীয়লষাহাড়্ালঅ্ভশাষল�দােনরলজনযলেশাভনীয়। 

এভােবলআমরালেদখ্ছ েয, খৃ�ানলস�দােয়রল�্স�লষ্�িগাল

এখােনল্হ�লবাইেবেুরল্বহৃ্িরলহরাল ীহারলহরেছন। 

৪- রােজযরলনােমল্বহৃ্ি: 

্হ�ল বাইেবেুল ২ল বংশাব্ুরল ২৮লঅধযােয়রল ১৯ল ে�ােহল বুাল

হেয়েছ: ‘‘েহননালই�ােয়ুলরাজলআহেসরলজনযলসদা�ভুল্যহূদােহলনিল

হ্রেুন...।’’ 

এখােনল ‘ই�ােয়ু’ হরা্াল ্ন্ািএেষল ্বহৃিলওল ভুু; হারাল

আহসলহখেনাইল‘ই�ােয়ু’ রােজযরলরাজাল্ছেুনলনা, ্ি্নল্ছেুনল

‘্যহূদা’ রােজযরলরাজা।৪২

43 �ীহলওলুযা্ানলঅনুবােদল ‘্যহূদা’ শ�ল

রেয়েছ।লহােজইল্বহৃ্ি্াল্োেছল্হ�লসংসরোরলমেধয। 

                                                           
43 সুুাইমানল(আ)-এরলমৃিুযরলষেরলিারলষু�লরহ্বয়ােমরলরাজ�হােুল(খৃ. ষূল

৯২২লঅে�) ইহূদীেদরলমেধযলগৃহযু�লশরলহয়লএবংলিােদরলরাজযলদু্ালরােজযল

্বভবল হেয়ল যায়।ল উ�রল ষযােু�াইেনরল রাজযেহল ই�াইুল রাজযল (the 

Kingdom of Israel) বুালহেিা।লএরলরাজধানীল্ছুলনাবুুস।লআরলদ্কাল

ষযােু�াইেনরল রাজযেহল ‘্যহূদাল রাজয’ (the Kingdom of Judea, also 
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৫- নালবনামলহযাঁ: 

গীিসং্হিারল১০৫লনংলগীেিরল২৮লে�ােহল্হ�লসংসরোলবুাল

হেয়েছ: ‘‘িাঁহারালিাঁহারলবােহযরল্বর�াচরালহ্রেুনলনা।’’ এখােনল

�ীহলসংসরোলবুালহেয়েছ: ‘‘িাঁহারালিাঁহারলবােহযরল্বর�াচরাল

হ্রেুন।’’  

্হ�লবাইেবেুলবাহয্ালনা-বাচহল্হকল�ীহলবাইেবেুলবাহয্ালহাঁ-

বাচহ।লদু্ালবােহযরলএহ্াল্নঃসে�েহল্বহৃিলওলভুু।ল 

এখােনওলখৃ�ানলষ্�িগাল্�ধা��লহেয়েছন।লেহনরীলওলসোরল

বযাখযা�ে�ল বুাল হেয়েছ, এল দুইল সংসরোরল মেধযল ্বরাজমানল এল

ষাররেহযরলহারোলঅেনহলদী্রলআেুাচনালওল্বিহরলহেয়েছ।লবাহযিল

েহােনালএহ্ালসংসরোল ‘না’ হরা্ালবাদল েদওয়ালহেয়েছ, অরবাল

বাড়ােনাল হেয়েছ।ল এভােবল িারাল এখােনল ্বহৃ্িরল হরাল  ীহারল

হরেুন, ্হকলিারালেহানলসংসরোল্বহৃ্ি্াল্োেছলিাল্নধরারাল

হরেিলষারেুনলনা। 

৬. �চ্ুিলিাওরািল মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলষেরল েুখাল

হেয়েছ: 

                                                                                                            
Judaea or Judah) বুালহেিা।লএরলরাজধানীল্ছুল্যএশােুম।লউ�েররল

ই�ােয়ুল রাজযেহল অেনহল সময়ল ল শােমরাল (Samaria) বাল ই�্ময়ল

(Ephraimites) বুালহেিা।লবাইেবেুরলএহ্ালবড়লঅংশলএল দুইলরােজযরল

মধযহারলহানাহা্ন, গাহিযা, যু�্ব�হ, মু্িরষূজা, অনাচারলইিযা্দরলবারনা। 
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আ্দষু�হল৩৬/৩১লে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘ই�ােয়ু-স�ানেদরলউষেরল

েহানল রাজাল রাজ�ল হ্রবার ষূেবরল ইঁহারাল ইেদামল েদেশরল রাজাল

্ছেুন।’’ এরষরলষরবিরীল ে�াহগ্ুেিলই�ােয়ু-স�ানেদরল�রমল

রাজাল িাুূিল (েশৗু)-এরল রাজ�ল ুােভরল ষূবরল ষযর�ল ইেদােমরল

রাজােদরল নাম-ষ্রচয়ল উে�খল হরাল হেয়েছ।৪৩

44 িাুূেিরল ষেরল

ই�ােয়ুীয়েদরলরাজাল হনলদায়ূদলআুাই্হসলসাুাম।লিাঁেদরল ষূেবরল

ই�ােয়ুীয়গাল্বচারহগালহিৃরহলশা্সিলওলষ্রচা্ুিলহেিন।ল 

এখােনলআেরালউে�খযলেয, আ্দষু�েহরল৩৬লঅধযােয়রল৩১-৩৯ল

ে�াহগ্ুল অ্বহুল ১ল বংশাব্ুরল ১মল অধযােয়রল ৪৩-৫০ল ে�াহ।ল

রাজাব্ুরলমেধযলএল্বষয়গ্ুলআেুা্চিলহওয়ালখুবইল াভা্বহ; এল

ে�াহগ্ুল্ন্ািল�মাালহেরলেয, এগ্ুরলেুখহলমূসা আুাই্হসল

                                                           
44 েমা্শরলমৃিুযরলষেরলদী্রল�ায়ল্িনলশিা�ীলযাবৎলই�ােয়ুলস�ানগোরলমেধযল

েহােনালরাজালবালরাজ�ল্ছুলনা।লনবীল(ভাববাদী) বাল্বচারহিৃরগালিােদরেহল

ষ্রচাুনাল হরেিন।ল সবরেশষল ্বচারহিরাল শমূেয়ুল ভাববাদীরল সমেয়ল

ই�ােয়ুীয়গালিাঁরল্ নহালএহজনলরাজাল্নেয়ােগরলজনযলআেবদনলহেরন।লিখনল

হীেশরলষু�লেশৗুল(িাুুি) নামহলএহলবয্বলরাজালমেনা্নিলহন।লআনুমা্নহল

খৃ. ষূ. ১০১৫/১০০০লঅে�লঅমা্ুহালস�দােয়রলরাজালজাুূিল(Golieth)-েহল

ষরা্জিল হেরল িাুুিল �রমল ই�ােয়ুীয়ল রাজ�ল �্ি�াল হেরনল ওল �রমল

ই�ােয়ুীয়ল রাজাল বেুল গাযল হন।ল িাহেুল মূসারল (আ) ্ু্খিল বেুল হ্রিল

‘‘িাওরােির’’ ষাঁচলষু�েহরল�রমলষু�েহলমূসারল(আ) মৃিুযরল�ায়লসােড়ল্িনল

শিলবৎসরলষেররল্ানাব্ুলেুখালহে�। 
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সাুাম-এরলমৃিুযরল৩৫৬লবৎসরলষেরলিাুূিল(েশৗু)-এরলরাজযভারল

�হোরল মাধযেমল ্র্ু্�েনল বাীল ই�ােয়ুল বাল ই�ােয়ু-স�ানেদরল

রাজ�ল�্ি�ালহওয়ারলষেররলযুেগরলমানুষ।লআরলবংশাব্ুলিাুূেদরল

যুেগরলঅেনহলষেরলেুখালেসল্বষেয়লমিেভদলেনই। 

িেবল‘আ্দষু�হ’-এলহরাগ্ুরলরাহারলেহােনাএষলেহােনালবযাখযাল

েনই।লেযলষু�হলিাুুেিরলযুেগরলসােড়ল্িনলশিলবৎসরলষূেবরলমূসাল

আুাই্হসলসাুাম-এরলেুখালিাওরােিরল�রমলষু�হলিারলমেধযলএল

হরাল্হভােবলেুখালহেুা? 

আদমল�াহরলিাঁরলবযাখযা�ে�ল্ুেখেছন, আমারলদৃবলধারাালহেুাল

এল ে�াহগ্ুল হখেনাইল েমা্শল ্ুেখনল ্ন।ল বরং এগ্ুল স�বিল

আ্দষু�েহরলেহােনালষা�ু্ু্ষরলাীহায়লেুখাল্ছু।লঅনু্ু্ষহারল

এেহলমূুলষােঠরলঅংশলমেনলহেরলমূুলষােঠরলমেধযল ু্হেয়লেদন। 
এভােবলএলবযাখযাহারলবাইেবেুরলমেধযল্বহৃ্িলওলসংেযাজেনরল

হরাল ীহারলহরেুন।লিাঁরল ীহােরা্বলেরেহলবুঝালযায়লেয, িাঁেদরল

ধমর��গ্ুল্বহৃ্িলেযাগযলওল্বহৃ্িরলউে রলনয়।লহারালএলনয়্াল

ে�াহলেিারাহ-এরলঅংশলনালহওয়ালসে ওলিালেিারােহরলমেধযল�েবশল

হেরেছলএবংলএরষরলসহুলষা�ু্ু্ষেিলিাল�চা্রিলহেয়েছ। 

৭- ‘‘অদযলষযর�’’ সংেযাজেনরল্বহৃ্ি: 

্�িীয়ল্ববরোরলিৃিীয়লঅধযােয়রল১৪লে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘মনঃ্শরল

স�ানলযায়ীরলগশূরীয়েদরলওলমাখারীয়েদরলসীমাল ষযর�লঅেগরােবরল
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সম�লঅ�ুলুইয়ালআষনলনামানুসােরলবাশনলেদেশরলেসইলসহুল

�ােনরলনামলহেববাৎ-যায়ীরলরা্খু; অদযলষযর�ল (েসইলনামলচ্ুিল

আেছ)।’’ 

মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরল্ু্খিলবেুল�চা্রিলিাওরােিরল

৫মলষু�হল‘্�িীয়ল্ববরোর’-এরলএলহরা্ালহখেনাইলেমা্শরলহরাল

হেিলষােরল নাল (য্দওলিাল েমা্শরল ববেবযরল মেধযইল উে�খলহরাল

হেয়েছ)।লউষেররলে�াহ্ােিল‘অদযলষযর�’ হরা্ালেরেহলঅিয�লর�ল

েয, এলহরা্াল্য্নলবেুেছনলবাল্ুেখেছনল্ি্নলঅবশযইলমনঃ্শরল

স�ানল যায়ীেররল যুেগরল অেনহল ষেররল মানুষ।ল ইয়াহূদী-খৃ�ানল

ষ্�িগাল্ব�া্রিলগেবষাালহেরলেদ্খেয়েছনলেয, অেনহলষেররল

মানুেষরালছাড়ালেহউলএইল�হােররলশ�াব্ুলবযবহারলহেরলনা।ল 

৬লনংল্বহৃ্িলওল৭লনংল্বহৃ্িরল্বষেয়ল�্স�লগেবষহলষ্�ি 

হনরলিাঁরলবযাখযা�ে�লবেুন: এলদুই্ালবববযলবালঅনুে�দলেহােনাল

�হােরইলেমা্শরলহরালহেিলষােরলনা।লহারাল�রমলবববযল�মাাল

হেরলেয, এলষু�েহরলেুখহলই�ােয়ু-স�ানগোরলরাজ�ল�্ি�ারল

ষেররলযুেগরলমানুষল্ছেুন।লআরল্�িীয়লবববযল�মাালহেরলেয, এল

ষু�েহরলেুখহলইয়াহূদীেদরলষযােু�াইেনলবস্িল�াষেনরলষেররল

যুেগরলমানুষল্ছেুন।লএলদু্ালঅনুে�দলশধুলঅররহীনই নয়; বরংলমুুল

ষােঠরল মেধযল ্বর্বহরল সংেযাজনল বেুল গায।ল ্বেশষিল ্�িীয়ল

অনুে�দ্া।লহারালএ্ালেমা্শইল্ুখুনলআরলঅনযলেযইল্ুখুনল্ি্নল
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‘অদযলষযর�’ হরা্ালবুেবনলনা।লএজনযলযিদূরলমেনলহয়, এলহরা্াল

্ছুল্নেএষ: ‘‘মনঃ্শরলস�ানলযায়ীরলগশূরীয়েদরলওলমাখারীয়েদরল

সীমালষযর�লঅেগরােবরলসম�লঅ�ুলুইয়ালআষনলনামানুসােরলবাশনল

েদেশরলেসইলসহুল�ােনরলনামলহেববাৎ-যায়ীরলরা্খু।’’ এরষরল

অেনহলশিা�ীলষেরল‘অদযলষযর�’ হরা্ালষাদাীহায়লেুখালহয়, েযনল

জানালযায়লেযলযায়ীরলেযলনামলেরেখ্ছেুনলিালঅদযাব্ধলচাুুলরেয়েছ।ল

এরষরল এইল হরা্াল ষরবিরীল হ্ষগ্ুেিল ষাদাীহাল েরেহল মূুল

ববেবযরলমেধযল�ানা�্রিলহয়।লয্দলহােরালএল্বষেয়লসে�হলহয়ল

িেবল�ীহলহ্ষগ্ুল েদখেিলষােরন।ল ্ি্নল েদখেবনল েয, েহােনাল

েহােনালষা�ু্ু্ষেিল্হছুলহরালমূুলষােঠরলমেধযলসংেযা্জিলরেয়েছ; 

আরলেহােনালেহােনালষা�ু্ু্ষেিলিালষাদাীহায়লরেয়েছ। 

িাঁরলএলহরাল�মাালহেরলেয, এলষ্ব�লওল �্রহলষু�হগ্ুল

্ু্খিল হওয়ারল শিল শিল বৎসরল ষেরওল এগ্ুেিল সংেযাজন, 

্বেয়াজনলবাল্বহৃ্িরলসুেযাগলওলস�াবনাল্ছু।লহারাল্ি্নল্নেজইল

 ীহারলহেরেছনলেয, ষু�হ্াল্ু্খিলহওয়ারলঅেনহলশিা�ীলষেরলএল

হরা্ােহলসংেযাজনলহরালহেয়েছ।লএিলষেরলসংেযা্জিলহরা্াওল

ষ্ব�লষু�েহরলঅংেশলষ্রািলহেয়েছলএবংলষরবিরীলসহুলহ্ষলওল

সংসরোল�চা্রিলহেয়েছ! 

উষেররল ে�াহ্ারল মিইলআেরহ্াল ে�াহল গানাষু�েহরল ৩২ল

অধযােয়রল৪১ল ে�াহল (েহােনাল েহােনাল মু�োল ৪০ল ে�াহ) ্নেএষ: 
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‘‘আরলমনঃ্শরলস�ানলযায়ীরল ্গয়ালিরাহারল�ামলসহুলহ�গিল

হ্রু, এবংল িাহােদরল নামল হেববাৎ-যায়ীরল (যায়ীেররল �ামসমূহ) 

রা্খু।’’ 

এখােনলআেরাল এহ্াল ভুুল রেয়েছ।ল এখােনল বুাল হেয়েছল েয, 

‘মনঃ্শরলস�ানলযায়ীর’।লহরা্ালভুু।লযায়ীেররল্ষিারলনামল‘সগূব’।ল

১লবংশাব্ুরল২য়লঅধযােয়রল২২লে�াহল্নেএষ: ‘‘সগেবরলষু�লযায়ীর, 

্গ্ুয়দলেদেশলিাঁহারলেিইশ্ালনগরল্ছু।’’45 

এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, ্�িীয়ল্ ববরালওলগানালষু�েহরলমেধযল

ষরবিরীল যুেগরল সংেযাজনল �মা্ািল হেয়েছল এবংল ভুুল িরযল

                                                           
45 ১লবংশাব্ুরল২য়লওল৬�লঅধযােয়ল�দ�লিরযলেরেহলর�িলজানালযায়লেয, 

যায়ীরলনামহলএলবয্বলেমা্শরলষূবরবিরীলবালসমসাম্য়হলমানুষল্ছেুনলনালবরংল

্ি্নলেমা্শরলষেররল�জে�রলমানুষল্ছেুন।লযােহােবরলষু�লেু্ব, িারলষু�ল

হহাৎ, িাঁরলষু�লঅ�ান, িাঁরলষু�লেমা্শ।লআরলযােহােবরলঅনযলষু�ল্ যহূদা, িাঁরল

ষু�লেষরস, িাঁরলষু�ল্হে�াা, িাঁরলষু�লসগূব, িাঁরলষু�লযায়ীর।লএভােবলআমরাল

েদখেিলষাইল েয, সগূবল ্ছেুনল েমা্শরল সমসাম্য়হলএবংলিাঁরল ষু�ল যায়ীরল

েমা্শরলষেররল�জে�রলমানুষ।লহােজইলএহরাল্ন্ািএেষলবুালযায়লেয, এইল

বববয্ারলষুেরা্াইলঅেনহলষেররলসংেযাজন।লসংেযাজনহারীলযায়ীেররলনামলওল

িাঁরল মা্ুহানাধীনল �ামগ্ুরল নােমরল ্বষেয়ল জন�্িরল উষরল ্নভররল হেরল

হরা্াল্ুেখেছন।লএজনযল্ি্নলযায়ীেররল্ষিারলনামওল্ঠহমিল্ুখেিলষােরনল

্ন।লেদখুনল১লবংশাব্ুল২/১-২৩লওল৬/১-৩। 
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সংেযাজনওল�মা্ািলহেয়েছ।লআরলবংশাব্ুরলমেধযওল্ষিারলনামল

ভুুলেুখালহেয়েছলবেুল�মা্ািলহেয়েছ। 
‘বাইেবুল্ড�নারী’ ��্ালআেম্রহা, ইংুযা� ওলভারেিলমু্�িল

হেয়েছ।লএল�ে�রলেুখহগালবেুন: েমা্শরলষু�েহলএমনল্হছুলহরাল

ষাওয়াল যায়ল যালর�িল �মাাল হেরল েয, িাল েমা্শরল হরাল নয়।ল

অনুএষভােবল্হছুল্হছুলবববযলেরেহলেদখালযায়লেয, েসগ্ুলেমা্শরল

বাচনভ্�রলসােরলসাম�সযষূারলনয়।লেহানলবয্বলএইলসহুলবাহযলওল

অনুে�দলসংেযাজনলহেরেছনলিালআমরাল্ন্ািএেষলবুেি ষা্রল

না।ল 

েহন্রলওলসোরলবযাখযা�ে�রলসংহুহগালবেুন: ‘অদযা্ষ’, ‘অদযল

ষযর�’ (unto this day) জািীয়ল বাহযাংশল ষুরািনল ্নয়েমরল

অ্ধহাংশল �ােনল বযবহিল হেয়েছ।ল যিদূরল বুঝাল যায়, এগ্ুল

ষরবিরীহােুলসংেযা্জি।লিাঁেদরল ীহৃ্িলঅনুসােরলশধুল‘্যেহাশূেয়রল

ষু�েহর’ মেধযইলআেরাল৮্াল�ােনলষরবিরীলযুেগলএইএষলবাহযা্দল

সংেযাজেনরলমাধযেমল্বহৃ্িল্াােনালহেয়েছ।লয্দলষুরািনল্নয়েমরল

অনযানযল �ােনল এইএষল সংেযাজনল ওল ্বহৃ্িরল হরাল উে�খল হ্রল

িাহেুলিা্ুহালঅিয�লুলালহেয়লযােব।ল 

৮- ্ব্ভিলষু�েহলভূ্মহালওলঅধযায়লসংেযাজন: 

্�িীয়ল্ববরোরল�রম অধযােয়রল১-৫লে�াহলষাঠলহরেুলষাঠহল

্ন্ািলহেবনলেয, এগ্ুলহখেনাইলমূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলহরাল
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নয়।লএখােনলেুখহলমূসালআুাই্হসলসাুাম স�েহরলনামল ষুরষল

(3rd person) বযবহারলহেরলবেুেছন: ‘‘(১) যদরেনরলষুবরষার্�িল

�া�েরল.... েমা্শলসম�লই�ােয়ুেহলএইলসহুলহরালহ্হেুন।ল... 

(৩) সদা�ভুলেযলেযলহরালই�ােয়ু-স�ানগােহলব্ুেিলেমা্শেহল

আ াল্ দয়া্ছেুন, িদনুসােরলেমা্শলচ্�শলবৎসেররলএহাদশলমােস, 

মােসরল�রমল্দেনলিাহা্দগেহলহ্হেিলুা্গেুন।ল.... (৫) যদরেনরল

ষূবরষােরল েমায়াবল েদেশল েমা্শল এইল বযব�াল বযাখযাল হ্রেিল

ুা্গেুন...।’’ 

বাইেবুলভাষযহারলআদমল�াহরলিাঁরলবযাখযা�ে�ল্�িীয়ল্ববরোরল

�রমলঅধযােয়রলবযাখযারলশরেিলবেুন: এলঅধযােয়রলশরেিল�রমল

৫্ালে�াহলএলষু�েহরলভূ্মহা এষ।লএইলে�াহগ্ুলেমা্শরলহরাল

নয়।ল ্ি্নলআেরালবেুনলেয, এলষু�েহরল (্�িীয়ল ্ববরোর) ৩৪ল

অধযায়্াওলেমা্শরলহরালনয়।লেমা্শরলবববযলষূবরবিরীল(৩৩) অধযােয়রল

সমা্্রলসােরলসােরলেশষলহেয়েছ।লএলহরালবুালস�বলনয়লেয, েমা্শল

 �েররলঅনুে�রাালুাভলহেরলএইলঅধযায়্াওল্ুেখেছন।লহারালএল

স�াবনালসিযিালওল�হােযাগযিালেরেহলঅেনহলদূের।৪৫

46 আদমল�াহরল

দা্বলহেরেছনলেয, এলঅধযায়্াল্যেহাশূেয়রলষু�েহরল�রমলঅধযায়ল

                                                           
46 এইলঅধযােয়লেমা্শরলমৃিুয, মৃিুযরলষেরল্�শল্দনলযাবৎলইহূদীেদরলেশাহষাুন, 

যুেগরলআবিরেনরল েমা্শরল হবরল হা্রেয়ল যাওয়াল ইিযা্দল ্বষয়ল উে�খল হরাল

হেয়েছ।ল 
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্ছু।লষকা�েরলঅেনহলবযাখযাহারলদা্বলহেরেছনলেয, েমা্শরলমৃিুযরল

অেনহলষেরল ‘৭০ল েগা�ষ্ি’47 এইল৩৪লঅধযায়্াল রচনালহেরন।ল

                                                           
47 েমা্শল৭০লেগা�ষ্িরলএহ্াল‘হাউ্�ু’ গঠনলহেরনল্বচারহিৃরগােহলসাহাযয 

হরারলজনয।লষরবিরীলহােুলসহুলযুেগলই�ােয়ুীয়েদরলমেধযলএইএষল‘হাউ্�ু’ 

্ছু।ল 
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িখনলএলঅধযায়্াল্যেহাশূেয়রলষু�েহরল�রমলঅধযায়ল্ছু।৪৭

48 ্হকল

িাল�ানা�্রিলহেয়লএল�ােনলচেুলএেসেছ।৪৮

49 
এভােবলিারাল সহেুইলএহবােহযল  ীহারলহরেছনল েয, মূসারল

িাওরােিরলএলসহুলহরালমূসারলহরালনয়।লএরষরলদা্বলহরেুনল

েয, ৭০লেগা�ষ্িলিালরচনালহেরেছন।লিােদরলএলদা্বলএেহবােরইল

�মাা্বহীনলআ�াযলদা্ব।লএরলবড়ল�মাালহেুা, এল্বষেয়লিােদরল

                                                           
48 আদমল �াহর, জৈনহল ইহূদীল ষ্�িল ওল অনযানযেদরল এইল দা্বল এেহবােরইল

্ভ্�হীন।ল ্�িীয়ল ্ববরোরল৩৪লঅধযােয়রল৫-৬লে�াহল�মাালহেরলেয, এইল

অধযায়্াল্যেহাশূেয়রলঅেনহলশিা�ীলষেরলেুখালহেয়েছ।লএইলে�াহ�েয়লবুাল

হেয়েছ: ‘‘িখনলসদা�ভুরলদাসলেমা্শলসদা�ভুরলবাহযানুসােরলেসইল�ােনলেমায়াবল

েদেশলম্রেুন।লআরল্ি্নলেমায়াবলেদেশলৈবৎ্ষেয়ােররলস�ুখ�লউষিযহােিল

িাঁহােহলহবরল্দেুন।ল্হকলিাঁহারলহবর�ানলঅদযা্ষলেহহলজােনলনা।ল(but no 

man knoweth of his sepulchre unto this day.)’’ েমা্শরলমৃিুযরলমা�ল

১৫/১৬লবৎসরলষেরল্যেহাশূয়লমৃিুযবরালহেরন।লগানালষু�েহরলশরেিলউে�খল

হরাল হেয়েছল েয, ৭ল ুকা্ধহল ই�ােয়ুল স�ানল েমা্শরল সােরল ্মশরল েরেহল

আগমনলহেরন।লএহরাল্হলহ�নালহরালস�বলেয, ১৫/১৬লবৎসেররলমেধযলএইল

৭লু কলই�ােয়ুলস�ানলিাঁেদরল�াা্�য়লেনিা, ভাববাদীলওলমু্বদািারলহবেররল

�ান্ালভুেুলেগেুন? এমন্হলেমা্শরল্নহািমলষ্রচারহল্যেহাশূয়ওলহবর্ারল

�ানলষযর�লভুেুলেগেুন?! শধুলিাইলনয়, উষরকল্ি্নলিাঁরলষু�েহল্ন্বরহারল

্চে�লহরা্াল্ু্ষব�লহরেুন!!! 
49 হিলসহজল্বষয়! এহ্ালধমর�ে�রল্ব্ভিলঅধযায়লই�ামিলএহলষু�হলেরেহলঅনযল

ষু�েহল ুেহলষেড়!!  
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নানামু্নরলনানাল মি।ল েহনরীলওলসোরলবযাখযা�ে�রলসংহুহগাল

বেুন, েমা্শরলহরালষূবরবিরীলঅধযােয়ইলেশষলহেয়েছ।লএলঅধযায়্াল

ষরবিরীহােুলসংেযা্জি।লসংেযাজনহারীলস�বিল্যেহাশূয়লঅরবাল

শমূেয়ুল অরবাল ই�াল অরবাল িাঁেদরল ষেররল যুেগরল অনযল েহােনাল

ভাববাদীল(নবী)।৪৯

50 এল্বষেয়ল্ন্ািএেষল্হছুইলজানালযায়লনা।লেশষল

ে�াহগ্ুলস�বিলই�ােয়ু-স�ানেদরলবযা্বুেনরলব্�দশালেরেহল

মু্বলষাওয়ারলষেরলসংেযাজনলহরালহেয়েছ।’’  

ষাঠহলএখােনলএলসহুলষ্�েিরলহরাগ্ুলএহাুল্চ�ালহরন! 

িাঁরালবুেুন: ‘‘সংেযাজনহারীলস�বিল্যেহাশূয়, অরবাল... অরবাল... 

                                                           
50 ... অরবালেহােনাল ্ু্ষহার, অরবালেহােনালধমরিযাগীলমু্িরষূজহলরাজা, অরবাল

েহােনালশয়িানল....।লএলহরাগ্ুলেরেহলমেনলষেড়লেমা�ালেদােষয়াজীরলওলবাদশাহল

আহবেররলমধযহারলসংুাষ।লবাদশাহলবুেুন, এেদেশলেমাালহােহরলসংখযালহি? 

েমা�ালেদােষয়াজীলএহ্ালহা�্নহলসংখযালবুেুন: এিলু ক... এিলহাজারলএি... 

।লআষনারলসে�হলহেুলগোলেদখুন।লয্দলেব্শলহয়লিাহেুলবুঝেিলহেবলবাইেররল

েহােনালহাহলএেদেশলেবড়ােিলএেসেছ।লআরলয্দলহমলহয়লিাহেুলবুঝেিলহেবল

এেদেশরলেহােনালহাহলবাইেরলেবড়ােিল্গেয়েছ।লএলসহুলষ্�িেদরল্ভ্�হীনল

হা�্নহলস�াবনাগ্ুরলসােরলেমা�ালেদােষয়াজীরলহরারল্হলেহােনালষাররহযলখুঁেজল

ষাওয়ালযায়? 
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অরবাল... অরবালিাঁেদরলষেররলযুেগরলঅনযলেহােনালভাববদী।লসবইল

্ভ্�হীনল�মাা্বহীনলহা�্নহলদা্বলমা�।৫০

51 
এখােনল্�িীয়ল্ববরোরল৩৪লঅধযােয়রলহেয়হ্ালে�াহলউে�খল

হর্ছ, েযনলষাঠহলঅব�ালভাুভােবলঅনুধাবনলহরেিলষােরন: 

                                                           
51 সবেচেয়ল মজারল বযাষারল হেুা, িাঁরাল য্দল েহােনাল সংেযাজন, ্বেয়াজনল বাল

ষ্রবিরেনরলেহােনাএষলওজরলবালবযাখযালেষশলহরেিলনালষােরন, িেবলিােহল

্বহৃ্িলবেুল ীহারলহেরল ভুু্াল ‘অনু্ু্ষহােরর’ ্ােড়লচা্ষেয়ল েদন।লআরল

েযখােনলএএষলসংেযাজন, ্বেয়াজনলবাল্বহৃ্িরলমেধযলসুর�লেহােনালভুুলধরাল

ষেড়লনালেসখােনলিাঁরালএইলসংেযাজেনরলদা্য়�ল্ন্দর�লবালঅ্ন্দর�লভাববাদীলবাল

েহােনালএহজনল‘ �্রহলে�রাা�া্’ বয্বরল্ােড়লচা্ষেয়লেদন।লএরলউে�াল

েহনল হেুাল নাল িালআমরাল বু্ঝল না।ল েহউল য্দল দা্বল হেরনল েয, সবগ্ুইল

্ু্ষহারেদরলবালসবগ্ুইলভাববা্দগোরলহমর, িেবলিালভুুল�মাালহরালহেবল

্হভােব? আরলভাববা্দগোরলবাল‘ �্রহলে�রাা�া্লবয্বগোর’ ্নভুরুিারইল

বাল�মাালেহারায়? েযলই�ারলনামলিাঁরালবারংবারলবেুনল্ি্নলআেরালদুইজনল

ভাববাদীরলসহেযা্গিায়লেযল‘বংশাব্ু’ ষু�হলরচনালহেরেছনলিারলমেধযওলঅেনহল

ভুুল রেয়েছল বেুলআমরাল েদেখ্ছ।লএছাড়াল েিারাহল বালষ্ব�ল ষু�হগ্ুল ্হল

ভাববা্দগাল বাল যাজহগাল ছাড়াল েহউল ্ুখেিনল বাল অনু্ু্ষলহরেিন? আরল

েহােনালঅনু্ু্ষহারলয্দল ভুুলহেরইলেরেুলিাহেুলষরবিরীলভাববা্দগালওল

যাজহগালিালসংেশাধনলহরেুনলনালেহন? ভাববা্দগালষূবরবিরীলবযব�াষু�েহরল

মেধযলএভােবল্ ব্ভিলহরালসংেযাজনলহরেিলষারেুন, ্হকলষ্ব�লষু�েহরলমেধযল

অনু্ু্ষহারেদরলএিলসবল্বহৃ্িলসংেশাধনলহরেিলষারেুনলনা? 
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‘‘(১) ষেরল েমা্শ েমায়ােবরল িুভূ্মল হইেিল নেবাল ষবরেি.. 

উ্ঠেুন।লআরলসদা�ভুলিাঁহােহলসম�লেদশ, দানলষযর�ল্গ্ুয়দ... 

েদখাইেুনল (৪) আরল সদা�ভুল িাঁহােহল হা্হেুন.... (৫) িখনল

সদা�ভুরল দাসল েমা্সলসদা�ভুরল বাহযানুসােরল েসইল�ােনল েমায়াবল

েদেশলম্রেুন।ল(৬) আরল্ি্নলেমায়াবলেদেশলৈবৎ্ষেয়ােররলস�ুখ�ল

উষিযাহােিলিাঁহােহলহবরল্দেুন; ্হকলিাঁহারলহবর�ানলঅদযা্ষল

েহহলজােনলনা।ল (৭) মরাহােুল েমা্শরলবয়সলএহলশিল ্বংশ্িল

বৎসরলহইয়া্ছু....।ল(৮)  ষেরলই�ােয়ুলস�ানগালেমা্শরল্ন্ম�ল

েমায়ােবরলিুভূ্মেিল ্�শল ্দনলেরাদনলহ্রু।ল ... (১০) েমা্শরল

িুুযলেহানলভাববাদীলই�ােয়েুরলমেধযলআরলউৎষিলহয়লনাই।’’ 

মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলউষরলঅবিরীারল ্হিােবল্হলমূসারল

মৃিুয, েশষহৃিয, হবর, অনুসারীেদরলহািাহা্া, িারলহবরল্ন্া�ল

হওয়া, িাঁরলষেরলিাঁরলমিলআরলেহােনালনবীরলআ্বভরাবলনালহওয়াল

ইিযা্দল্বষয়লব্ারিলরাহেব?  

আমরালমুস্ুমগাল্ন্ািএেষল্ব�াসলহ্রলেয, মূসারলিাওরািল

বেুলহা্রিল ৫ল ষু�েহরল সবরেশষল অধযায়, ্�িীয়ল ্ববরোরল ৩৪ল

অধযায়্াল মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলর্চিলনয়।লশধুলিাইলনয়, 

আমরা আেরাল্ব�াসলহ্রলেয, মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলনােমল

�চ্ুিলএলষাঁচ্ালষু�হলহখেনাইলিারঁলেুখালনয়।লএগ্ুেহলিারল

েুখালবালিারল�দ�লিাওরািলবেুলদা্বলহরালৈবধলনয়।লএগ্ুরল
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মেধযল্বদযমানলঅগ্ািল্বহৃ্ি, সংেযাজন, ভুু�া্�লআমােদরলএল

্ব�ােসরল অহাাযল �মাা।ল েহােনাল নবীরল উষের ওহীরল মাধযেমল

অবিীারল েহােনালআসমানীল �ে�লএএষল েহােনাল ভুু�া্�ল রাহেিল

ষােরলনা।লএএষলভুু�া্�ময়লএহ্াল��েহল েহােনালনবীরলনােমল

চাুােনারলঅররলউবলনবীেহলঅষবাদলেদওয়া।লঅেনহলইয়াহূদী-খৃ�ানল

ষ্�িওলঅ্বহুলমুস্ুমেদরলমিইলএলসহুল�মাাা্দরল্ভ্�েিল

দা্বলহেরেছনলেয, এলসহুলষু�েহরলেহােনা্াইলেমা্শরলেুখালবাল

েমা্শরলেদওয়ালিাওরািলনয়। 

৯- ্��বাদল�্ি�ারলজনযলই্�েুরল্বহৃ্ি: 

েযাহেনরল�রমলষে�রল৫মলঅধযােয়রল৭-৮লে�াহল্নেএষ: ‘‘(৭) 

হারাল  েগরল ্িনলজনল র্হয়ােছনল যাঁহারাল সাকযল সংরকালহেরন: 

্ষিা, বাহযলওলষ্ব�লআ�া; এবংলিাঁহারাল্িনলএহই।ল৮. এবংল

ষৃ্রবীেিল্িনলজনলর্হয়ােছনলযাঁহারলসাকযল�দানলহেরন: আ�া, 

জুলওলরব, এবংলেসইল্িেনরলসাকযলএহই।ল(For there are 
three that bear record in heaven, the Father, the 
Word, and the Holy Ghost; and the three are one. 8. 
And there are three that bear witness in earth, the 
spirit, and the water, and the blood: and these three 
agree in one.)৫১

52’’ 

                                                           
52 বাংুালবাইেবেুলওলই্�ুলশরীেরলএইলবাহযগ্ুলেনই।লইংের্জলওলআরবীল

বাইেবেুরলঅনুসরোলঅনুবাদলহরালহেয়েছ। 
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খৃ�ানল ষ্�িগাল উে�খল হেরেছনল েয, উষেররল ে�াহ�েয়রল

এিসবলহরারলমেধযলমূুলবাহযগ্ুল্ ছুল্নেএষ: ‘‘ব�িল্িেনলসাকযল

্দেিেছন, আ�া, ওল জু, ওল রব, এবংল েসইল ্িেনরল সাকযল

এহই।’’53  

এরষরল্�ে�ল্ব�া্সগালমূুলষােঠরলমেধযলঅ্ি্রবলসংেযাজনল

হেরন: ‘‘ েগরল্িনলজনলর্হয়ােছনলযাঁহারালসাকযলসংরকালহেরন: 

্ষিা, বাহযলওলষ্ব�লআ�া; এবংলিাঁহারা ্িনলএহই।ল৮. এবংল

ষৃ্রবীেিল ্িনলজনলর্হয়ােছন...।’’ ্��বাদীল খৃ�ানেদরল ্��বাদল

�মাোরলজনযলএহরাগ্ুইল মূুলদ্ুু।লআরলএগ্ুল েযলজাুলওল

অ্ি্রবলসংেযাজনলেসল্বষেয়লেহােনাএষলসে�হলেনই।ল্��বাদীল

েগাঁড়াল খৃ�ানল ষ্�িগাওল  ীহারল হেরেছনল েয, এল বাহযগ্ুল

অ্ি্রবলসংেযাজনলএবংলএগ্ুেহলমুেছলেদওয়ালআবশযহ।লেহন্রল

ওলসোরলবযাখযা�ে�রলসংহুহগালহেনররলএইলহরােহলস্ঠহলবেুল

�হালহেরেছন।লআদমল�াহরওলএইলবাহযগ্ুেহলসংেযা্জিলবেুল

গাযলহরারলষেকলমি�হাশলহেরেছন।ল�ীসবাখলওলেশাুশ, হনর, 

আদমল�াহ, েহন্রলওলসোরলবযাখযা�ে�রলসংহুহগালওলআেরাল

অেনেহইলএলবাহযগ্ুেহলজাুলবেুলএগ্ুলবাইেবুল েরেহলবাদল

েদওয়ারলদা্বলহেরেছন। 

                                                           
53 বাংুালবাইেবেুলএিাুহইলউে�খলহরালহেয়েছ। 
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চিুরর-ষ�মল খৃ�ীয়ল শিা�ীরল ্��বাদীল খৃ�ানগোরল মেধযল

সেবেচেয়লেব্শলঅ্ভ লওল�া লষ্�ি ্ছেুনলেস�লঅগা�াইনল

(St. Augustine)। এখনলষযর�ল্��বাদীলখৃ�ানগালিাঁরলমেিরল
উষেরইল্ নভররলহেরন।ল্ি্নলেযাহেনরলএলষ�্ারলআেুাচনায়লদশ্াল

ষ� ্ুেখেছন।লএলদশ্ালষে�রলএহ্ালষে�ওল্ি্নলএলবাহযগ্ুরল

হরাল উে�খল হেরনল ্ন।ল ্ি্নল ্ছেুনল ্�ে�ল ্ব�াসী।ল

আেুহেজ্�য়ারল �্স�ল খৃ�ানল ধমরগরল আ্রয়ােসরল (Arius) 

অনুসা্রগালযাঁরাল্�ে�ল্ব�াসলহরেিনলনালবালএেহ�রবাদীল্ছেুনল

িাঁেদরল ্বরে�ল অগা�াইনল ্বিহরল হরেিন।ল িাঁরল সমেয়ল য্দল

উষেররলএইলে�াহ�য়লএভােবলেযাহেনরলষে�রলমেধযলরাহিলিেবল

্নায়ল্��বাদল(trinity) �মাালহরারলজনযল্ি্নলেসগ্ুরলউ�ৃ্িল

্দেিনলওলেসগ্ুেহল�মাাল্হেসেবলেষশলহরেিন।ল 
শধুলিাইল নয়, অগা�াইনল ্��বাদল�মাালহরারলজনযল উষেরল

উ্�্খিল৮মলে�াহ্া: ‘‘ব�িঃল্িেনলসাকযল্দেিেছন, আ�া, ওলজু, 

ওলরব, এবংলেসইল্িেনরলসাকযলএহই’’ এইলহরা্ারলঅ�ুিলএহ্াল

বযাখযাল্দেয়েছন।ল্ি্নলবেুেছন: এখােনলজুল�ারাল্ষিােহলবুঝােনাল

হেয়েছ, রবল�ারালষু�েহলবুঝােনালহেয়েছলএবংলআ�াল�ারালষ্ব�-

আ�ােহল বুঝােনাল হেয়েছ।ল এইল বযাখযা্াল খুবইল দুবরুল ওল অবা�বল

বযাখযা।লএহরালর�লেয, উষেরলউ্�্খিল৭মলে�াহ্ালয্দলেযাহেনরল

ষে�লস্িযইলরাহিলিাহেুল্ি্নলএইএষলঅবা�বলওলদুবরুলবযাখযারল
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�রাাষিলহেিনলনা।লআমারলমেনলহয়, যখনল্��বাদীরালেদখেুনলেয, 

এইলবযাখযা্ালঅিয�লদুবরু- যা ্দেয়ল ্��বাদল�মাালহরালহ্ঠন- 

িখনলিারালউষেররলবাহযগ্ুলৈি্রলহেরলেসগ্ুেহলএইলষে�রলমেধযল

সংেযাজনলহেরলেদন, যােিলেসগ্ুল্দেয়লিাঁেদরল্��ল�মাালহরাল

সহজলহয়। 

১২৭০ল্হজরীলসােুল(১৮৫৪লখৃ�াে�) ইযহারুলহে�রল�োিাল

আ�ামালশাইখলরাহমািু�াহরলসােরলড. রা�ারল(Carl Gottaleb 

Pfander) ওলিারলসহেযাগীলষা�ীল্ ম. ে��ল(T. V. French)-এরল

েযলল�হাশযল্বিহরলঅনু্�িলহয়, েসল্বিেহররলসময়লউষ্�িলসহুল

মানুেষরলসামেনলষা�ী�য়ল ীহারলহেরনলেয, এইলবাহযগ্ুল্বহৃি।ল

িাঁরালআেরাল ীহারলহেরনলেয, বাইেবেুরলমেধযল৭/৮ল�ােনল্বহৃ্িল

্োেছ। 
এইলবাহয্ারলআেুাচনায়লষ্�ি হনরল১২লষৃ�াল্ুেখেছন।লেহন্রল

ওলসোরলবযাখযা�ে�রলসংহুহলহেনররলসার-সংেকষেহলসংেকেষল

উে�খলহেরেছন।লআ্মলএখােনলিাঁেদরলসার-সংেকেষরলসার-সংেকষল

উ�ৃিলহর্ছ।লেহন্রলওলসোরলষু�েহরলসংহুহগালবেুন: 

‘‘হনরলউভয়লষেকরলদ্ুুল�মাাা্দলআেুাচনালহেরেছন।লএরষরল

্ি্নলষুনরায়লিারলআেুাচনারলসার-সংেকষলউে�খলহেরেছন।লিারল

আেুাচনারল সার-সংেকষল েরেহল জানাল যায়ল েয, যারাল এইল
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বাহযগ্ুেহল ্মরযাল ওল জাুল বেুল �মাাল হেরনল িাঁরাল ্নেেরল

্বষয়গ্ুরলউষরল্নভররলহেরন: 
(১) ১৬শলশিা�ীরলষূেবরল্ু্খিলেহােনাল�ীহলষা�ু্ু্ষেিলএইল

বাহযগ্ুরলঅ্��লেনই। 

(২) �রমল যুেগলষ্রষূারল যযলওলগেবষাাল সহহােরল েযলসহুল

বাইেবুল মু�াল হরাল হেয়েছল েসগ্ুেিওল এইল বাহযগ্ুরল অ্��ল

েনই। 

(৩) এহমা�লুযা্ানলঅনুবাদলছাড়ালঅনযলেহােনাল�াচীনলঅনুবােদল

এইলবাহযগ্ুরলঅ্��লেনই। 

(৪) অ্ধহাংশল�াচীনলু যা্ানলষা�ু্ু্ষেিওলএইলহরাগ্ুলেনই। 

(৫) েহােনাল�াচীনল খৃ�ানলষ্�ি বালচােচররল ্িহা্সহলএইল

হরাগ্ুেহল�মাাল্হেসেবলউ�ৃিলহেরনল্ন। 
(৭) �ো�া�লস�দােয়রলেনিাগালওলধেমররলসংসারহগালএইল

হরাগ্ুেহলেরেুল্ দেয়েছনলঅরবালিারলউষেরলসে�েহরল্ চ�ল্ দেয়ল

েরেখেছন। 

এভােবল আমরাল েদখ্ছল েয, খৃ�ানগাল যখনইল �েয়াজনল মেনল

হরেিনলিখনইলিােদরলধমর�ে�রলমেধযলসংেযাজন-্বেয়াজনলহেরল

্বহৃ্িলসাধনলহরেিন।লমু�া-য�লআ্ব�ৃিলহওয়ারলষূেবরলবাইেবেুরল

মেধযল ্বহৃ্িরল দরজাল ্ছুলউ�ুব।ল ্ু্ষহারগালওল ্ব্ভিল দু-

উষদেুরলখৃ�ানগালঅ্িলসহেজইলসংেযাজন, ্বেয়াজনলবালষ্রবিরনল
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হরেিল ষারেিন।ল মজারল হরাল হেুাল মু�ায�ল আ্ব�ারল হওয়ারল

ষেরওলএল্বহৃ্িরলধারালরােমল্ন। 
�ো�া�লস�দােয়রল�রমলগরলওলখৃ�ধমরলসংসােররলমূুলেনিাল

্ম. ুুরারলযখনলএলধেমররলসংসােররলজনযল�েচ�ালশরলহরেুন, 

িখনল ্ি্নলজামরানলভাষায়ল বাইেবেুরলঅনুবাদলহেরনল েযনলিাঁরল

অনুসা্রগালিালেরেহলউষহৃিলহেিলষােরন।ল ্ি্নলিাঁরলঅনূ্দি 

বাইেবেুরলমেধযলেযাহেনরলষে�রলএ বাহযগ্ুলউে�খলহেরনল্ন।ল

িাঁরলজীবেশােিইলহেয়হবারলিাঁরলঅনুবাদলমু্�িলহয়।লযখনল্ি্নল

বৃ�লহেুনলএবংলবুঝেিলষারেুনলেযলিাঁরলআয়ূলেশষলহেয়লআসেছ, 

িখনল ্ি্নল১৫৪৬লসােুলষুনরায়লঅনুবাদ্ারল মু�ালশরলহেরন।ল

ধমর�ে�রল ্বহৃ্িরল ্বষেয়লইয়াহূদী-খৃ�ানগোরলঅভযাস, ্বেশষিল

খৃ�ানগোরলঅভযােসরলসােরল্ি্নলষ্র্চিল্ছেুন।লএজনযল্ি্নল

এইলঅনুবােদরলভূ্মহায়লিাঁরলঅ্�মল্নেদরশনাল�দানলহেরন: ‘‘েহউল

েযনলআমারলএইলঅনুবাদ্া ্বহৃিলনালহেরন।’’ 

্হকলএলঅ্�মল্নেদরশনা্াল্ছুলখৃ�ানলস�দােয়রল্চরাচ্রিল

অভযােসরল্বষরীি, এজনযলিারঁালিালরকালহেরনল্ন; বরংলুুরােররল

মৃিুযরলষেরল্�শলবৎসরলষারলনালহেিইলিাঁরালএইলজাুলওলবােনায়াাল

বাহয্ােহলিাঁরলঅনুবােদরলমেধযল ু্হেয়লেদন।লুূরােররলঅনুবােদরল

এইল্বহৃ্িলসবর�রমলসা্ধিলহয়ল�া্রুারবাসীেদরল�ারা।ল১৫৭৪লসােুল

যখনল িাঁরাল এইল অনুবাদ্াল মু�াল হেরনল িখনল িাঁরাল এইল জাুল
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বাহয্ােহল িারল মেধযল  ু্হেয়ল েদন।ল ্হকল এরষরল িাঁরাল আবারল

মানুেষরল্ ন�ারলভেয়লষরবিরীলমু�াগ্ুেিলএলবাহযগ্ুলেরেুলেদন। 
্��বাদীেররলজনযলএইলবাহযগ্ুলবাদলেদওয়ালখুবইলহ্ঠনল্ছু।ল

এজনযলও্ানবুেগররলবা্স�ারাল১৫৯৬লওল১৫৯৯লসােুলমু্�িলু ুরােররল

এইল অনুবােদরল মেধযল এইল বাহযগ্ুল  ু্হেয়ল েদন।ল অনুএষভােবল

হামবুগরবা্সগাল ১৫৯৬ল সােুল এহইল হাজল হেরন।ল এরষরল

ও্ানবুগরবা্সগাল�া্রুারবা্সগোরলমিলমানুেষরল্ন�ারলভয় ষান।ল

রেুলষরবিরীলমু�োরলসময়লবাহযগ্ুলেরেুলেদন।ল 

ুূরােররলঅনুসারীল ্��বাদীল�ো�া�ল খৃ�ানগোরলজনযলএইল

বাহয্ােহলবাদলেদওয়ালহ�হরলহেয়লদাঁড়ায়।লিখনলুূরােররল্নেজরল

অ্�মল্ নেদরশনালু �নলহেরলঅ্ধহাংশলেকে�লিাঁরলঅনুবােদরলমেধযল

এলবাহয্ালউে�খলহরালহয়।ল 
এলয্দলহয়লআধু্নহলযুেগরলঅব�া, িাহেুলমু�ায�লআ্ব�ৃিল

হওয়ারলষূেবর, যখনলবাইেবেুরলহ্ষলওলষা�ু্ু্ষরলসংখযাল্ছুলখুবইল

হম৫৩

54, িখনলিাঁরাল্হলহেরেছনলিালসহেজইলঅনুেময়।ল 

�্স�লদাশর্নহলআইজযাহল ্নউানল৫০ল ষৃ�ারলএহ্াল ষু্�হাল

্ুেখেছন।ল এইল ষু্�হােিল ্ি্নল �মাাল হেরেছনল েয, েযাহেনরল

ষে�রলউষেররলবাহযগ্ুল্বহৃিলওলসংেযা্জি।ল 
                                                           
54 বাইেবেুরলষঠনলওলষাঠনলসাধারালখৃ�ানেদরলজনযলমূুিল্ন্ষ�ল্ছু।লএরল

ষা�ু্ু্ষরলসংখযাওল্ছুলখুবইলহম। 
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এখােনলউে�খযল েয, আধু্নহলঅেনহলসংসরোলউষযুরবলজাুল

বাহযগ্ুলবাদলেদওয়ালহেয়েছ।লবাংুালবাইেবুগ্ুেিওলএলবাহযগ্ুল

বাদলেদওয়ালহেয়েছ।লবালাীহায়লউে�খলহরালহেয়েছ। 

১০- যীশেহল �েররলষু�লবানােনারলজনযল্বহৃ্ি: 

ে�্রিগোরলহাযর্ ববরোরল৮মলঅধযােয়রল৩৭লে�াহ্াল্নেএষ: 

‘‘্র্ুষলহ্হেুন, সম�লঅ�ঃহরোরলস্হিলয্দল্ব�াসলহেরন, 

িেবলহইেিলষােরন।লিাহােিল্ি্নলউ�রলহ্রয়ালহ্হেুন, যীশলখৃ�ল

েযল �েররল ষু�ল ইহালআ্মল ্ব�াসলহ্রেি্ছল (I believe that 

Jesus Christ is the Son of God)।’’55 

এলবাহযগ্ুলষরবিরীহােুলসংেযা্জি।লেহােনালএহজনল্��বাদীল

‘যীশলখৃ�লেযল �েররলষু�লইহালআ্মল্ব�াসলহ্রেি্ছ’ এলহরারল

�ারালখৃে�রল �র�ল�মাালহরারলজনযলএইলবাহয্ালবাইেবেুরলমেধযল

সংেযাজনল হেরেছন।ল �ীসবাখল ওল েশাুযল এহমিল েয, বাহয্াল

ষরবিরী সংেযাজন।লুকাীয়লেয, ইংের্জল্রভাইযডল�া�াডরলভাসরনল

(Revised Standard Version: RVS)-এলএলে�াহ্ালমূুলষাঠল

েরেহল েরেুল েদওয়াল হেয়েছল এবংল াীহায়ল ম�বযল হরাল হেয়েছ।ল

                                                           
55 ইংের্জলওলআরবীলবাইেবেুলএইলে�াহ্ালমূুলষােঠরলমেধযলরেয়েছ।লবাংুাল

‘ই্�ুলশরীের’ এলহরাগ্ুলএেহবােরল েরেুল েদওয়াল হেয়েছ।লআরল বাংুাল

বাইেবেুলহরাগ্ুলষাদাীহায়লেুখালহেয়েছলএবংলবুালহেয়েছ: ‘‘েহােনালেহােনাল

�াচীনলষা�ু্ু্ষেিলএখােনলএইলহরাগ্ুলষাওয়ালযায়।’’ 
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উই্ুয়ামলেহ্রলঅনূ্দিলবাংুালবাইেবেুওলএভােবল৩৭লে�াহ্ালবাদল

েদওয়ালহেয়েছলএবংলাীহায়লবুালহেয়েছ: ‘‘েহােনালেহােনাল�াচীনল

অনু্ু্ষেিলএখােনলএইলহরাগ্ুলষাওয়ালযায়’’ ... এলহরালবেুল

উষেররলজাুলে�াহ্ালউে�খলহরালহেয়েছ। 

১১-যােহােবরলষু�লরেবেনরলবয্ভচােররলহা্হনীেিল্বহৃ্ি: 

আ্দষু�েহরল৩৫লঅধযােয়রল২২লে�াহ্াল্ হ�লসংসরোল্নেএষ: 

‘‘েসইল েদেশল ই�ােয়েুরল (যােহােবর) অব্�্িল হােুল এেবনল

(যােহােবরল�রমলষু�)  ্গয়ালআষনল্ষিারল্বলহালনা�ীলউষষযীরল

স্হিল শয়নল হ্রু, এবংল ই�ােয়ুল (যােহাব) িাহাল শ্নেিল

ষাইেুন।’’ 

এখােনল ্হছুল হরাল ্বেয়াজেনরল মাধযেমল ্বহৃ্িল সাধানল হরাল

হেয়েছ।লেহন্রলওলসোরলভাষয�ে�রলসংহুহগালবেুন: ইয়াহূদীগাল

 ীহারলহেরনলেয, এলে�াহলেরেহল্হছুলহরালবাদলষেড়ল্গেয়েছ।ল

�ীহলঅনুবােদলএলঅষূারিাল্নেএেষলষুরালহরালহেয়েছ: ‘‘এবংলিাঁহারল

দৃ্�েিলিালঅনযায়লহইু।’’ 

িাহেুলইয়াহূদীরাওল ীহারলহেরল ্নে�নল েয, ্হছুলহরালবাদল

ষেড়েছ।ল্হ�লেিারাহলেরেহলএহ্ালষুারলবাহযলবাদলষেড়লযাওয়ালবাল

্বুু্লহেয়লযাওয়াওলইয়াহূদী-খৃ�ানগোরল্নহালেহােনালআােযররল

্বষয়লনয়।লিাহেুলদুইলএহ্ালশে�রল্বষেয়লআরল্হলহরালরাহেিল

ষাের।লআরলেযেহিুল‘‘ �েররল�ে�রলমেধয’’ এএষলরদবদুলিােদরল
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হােছলখুবইল াভা্বহলহােজইলেহনলিারালএখােনলএএষল্বেয়াজনল

হরেুনলিাল��লহেরলআরলহীলুাভ? 
১২- ইউসূর-ভািৃগোরলচু্ররল্ানালবারনায়ল্বেয়াজন: 

ইউসূরলআুাই্হসলসাুাম-এরলভাইেয়রলছাুারলমেধযলিাঁরলবা্াল

রাখাল ওল ষেরল িাল েবরল হরাল ্ানারল বারনায়ল আ্দষু�েহরল ৪৪ল

অধযােয়রল৫মলে�াহল্নেএষ: ‘‘আমারল�ভুলযাহােিলষানলহেরনলওল

য�ারালগানালহেরন, এল্হলেসইলবা্ালনয়? এলহমরলহরায়লেিামরাল

েদাষলহ্রয়াছ।’’ 

এখােনল্হছুলহরাল্বেয়াজনলহরালহেয়েছলবালবাদলষেড়ল্গেয়েছ।ল

বাইেবুল বযাখযাহারল হাসর্ুল বেুন: ‘‘এল ে�ােহরল শরেিল ্নেেরল

বাহয্ালসংেযা্জিলহরেিলহেব: ‘‘েিামরালেহনলআমারলবা্াল চু্রল

হ্রেু?’’ �ীহলঅনুবাদলেরেহলএইলবাহয্াল্নেয়ল্হ�লষােঠলেযাগল

হরেিলহেব।’’ 

১৩- মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলমািালওলভ্�রলনাম-ষ্রচয়ল

্বহৃ্ি: 

যা�াষু�েহরল ৬ল অধযােয়রল ২০ল ে�ােহল রেয়েছ: ‘‘অ�মল

(Amram) আষনল্ষ্সলেযােহবদেহল্ববাহলহ্রেুন, আরলই্নল

িাঁহারলজনযললহােরাােহলওলেমা্শেহল�সবলহ্রেুন।’’ 

্নঃসে�েহলএখােনল্বেয়াজন-জ্নিল্বহৃ্িল্োেছ।লএলেকে�ল

ষুরািনল্নয়েমরল্নয়মলসহুলস�ােনরলনামলউে�খলহরা।লএলে�াহল
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েরেহল বুঝাল যায়ল েয, অ�েমরল মা�ল দু্াল ষু�স�ানইল ্ছু; অরচল

�হৃিষেকলিােদরলএহজনলহনযাস�ানওল ্ছু।লশমরীয়লসংসরাল

েরেহলএল্বহৃ্িলবুঝালযায়।লশমরীয়লসংসরোলএবংল�ীহলঅনুবােদল

রেয়েছ: ‘‘আরলই্নলিাঁহারলজনযললহােরাােহ, েমা্শেহ ওলিাঁহােদরল

ভ্গনীলম্রয়মেহল�সবলহ্রেুন।’’ 

িাহেুল‘‘ওলিাঁহােদরলভ্গনীলম্রয়মেহ’’ হরাগ্ুল্হ�লেিারাহল

েরেহলবাদলষেড়ল্গেয়েছ।লআদমল�াহরলশমরীয়লওল�ীহলসংসরাল

েরেহলউষযুরবলহরাগ্ুলউ�ৃিলহরারলষেরলবেুন: ‘‘েহােনালেহােনাল

শীষর�ানীয়ল গেবষহল ষ্�ি মেনল হেরনল েয, ্হ�ল ষােঠওল এইল

হরাগ্ুল্ছু।’’ 

এলেরেহল�মা্ািলহেুালেয, ইয়াহূদীগালএহা�ইলধমরীয়ল্ বে�েষরল

হারোল িােদরল িাওরািল েরেহল হেয়হ্াল শ�ল বাদল ্দেয়েছন।ল

শমরীয়েদরলিাওরােিরল ্বহৃ্িল�মাালহরেিলঅরবাল খৃ�ানেদরল

�ীহলঅনুবােদরল্বহৃ্িল�মাালহরেিলিারালএএষলহেরেছন। 

এখােনলআেরালএহ্াল্বষয় ুকাীয়।লএলে�াহলেরেহল্ন্ািল

জানালযায়লেয, মূসালআুাই্হসলসাুােমরল্ ষিা আষনলরুরুেহল্ ববাহল

হের্ছেুন।লমূসারল্ষিালঅ�মল(ইমরান)।লঅ�েমরল্ষিালহহাৎ।ল

হহােিরল্ষিালেুবী।লআরলমূসারল্ষিালঅ�মল্ববাহলহেরনলিারল

্ষিালহহােিরলভ্�লেযাহােবদল্বনিলেুবীেহ।লউষেররলে�ােহলিাল
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সুর�িলবুালহেয়েছ।৫৫

56 এলে�ােহরলইংের্জ, আরবী, রারসী, উদুর, 

বাংুাল্ব্ভিলভাষারলঅনুবােদওলর�িলিালউে�খলহরালহেয়েছ।ল 
 মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলশরীয়িলবালবযব�ালমেিলরুরুেহল

্ববাহলহরাল্ন্ষ�।লেুবীয়লষু�েহরল১৮/১২লওল২০/১৯লে�ােহলিাল

বুালহেয়েছ।লএজনযলখৃ�ানগালএলষ্রচয়লেগাষনলহরেিল্বহৃ্িরল

আ য়ল েনন।ল ভযা্াহােনরল েষাষল অ�মল উবরানল (Urban)৫৬

57-এরল

সমেয়ল অিয�ল যযল সহহােরল বাইেবেুরল েযল আরবীল সংসরা্ারল

অনুবাদল ওল স�াদনাল হরাল হয়ল এবংল ১৬২৫ল খৃ�াে�ল মু্�িল ওল

�হা্শিলহয়লেসলসংসরোলএলে�াহ্াল্ নেএষলেুখালহেয়েছ: ‘‘অ�মল

আষনল্ষ্সরলহনযা েযােহবদেহল্ববাহলহ্রেুন।’’  

                                                           
56 এছাড়ালগানাষু�েহরল২৬লঅধযােয়রল৫৯লে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘ লহহােিরলষু�ল

অ�াম।লঅ�ােমরল�ীরলনামলেযাহােবদ, ্ি্নলেু্বরলহনযা, ্মসেরলেু্বরল্ রেসল

িাহারলজ�।’’ এখােনওলঅ্িলর�এেষলবুালহেয়েছল েয, েযােহবদল েুবীরল

্রসজািলহনযা।লআরলহহাৎলেু্বরলষু�।লহােজইল্ি্নলঅ�ােমরলআষনলরুরু। 
57 ১৫৬৮লসােুলইাা্ুেিলজ��হালহেরন।ল১৬২৩লসােুলেষােষরলদা্য়�ভারল�হা 

হেরনলএবংল১৬৪৩/১৬৪৪লসােুলমৃিুযবরালহেরন।লিাঁরলসমেয় ইউেরাষবযাষীল

হযার্ুহল ওল�ো�া�েদরল মেধযল অেনহল যু�্ব�হল হয়।ল েডনমাহর, ইংুযা�, 

েনদারুযা�, সুইেডনল�ভৃ্িলেদেশরলরাজাগাল�ো�া�েদরলসাহােযযলবড়লবড়ল

ৈসনযবা্হনীল ে�রালহেরন।লেদখুন, ম্িওরলরহমান,  ্িহা্সহলঅ্ভধান, ষৃ. 

১৭২-১৭৫। 
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এখােনল‘‘্ষ্স’’ বাল‘‘রুরু’’ শ�্ােহল্বহৃিলহেরল‘‘্ষ্সরলহনযা’’ 

(রুরােিালেবান) বানােনালহেয়েছ।লষরবিরীল্ব্ভিলআরবীলসংসরোল

এএষল ্ষ্সরল বদেুল ্ষ্সরল হনযাল েুখাল হেয়েছ।ল এভােবল িারাল

্নেজেদরলমনম্জরলমিল্হছুলরদবদুলবালষ্রবিরেনরলমাধযেমলেহােনাল

েহােনালসংসরাল্বহৃিলহেরেছন। 

১৪- গীিসং্হিায়ল্বেয়াজনলবালসংেযাজনলহেরল্বহৃ্ি: 

গীিসং্হিারল১৪লগীেিরল৩য়লে�ােহরলষের- ৩লওল৪লে�ােহরল

মাঝখােন- ু যা্ান, ই্রও্ষয়, আরবীলঅনুবােদলএবংল�ীহলঅনুবােদরল

ভযা্াহােনরলষা�ু্ু্ষেিল্নেেরলবাহযগ্ুলরেয়েছ: ‘‘িাহােদরলহ�ল

অনাবৃিলহবর এষ; িাহারাল্জহবােিলছুনালহ্রেিেছ; িাহােদরল

ও�াধেররল্নেেলহাুসেষরবল্বষলরােহ; িাহােদরলমুখলঅ্ভশাষলওল

হাুহাােবযলষূার; িাহােদরলচরালরবষােিরলজনযল�রা্�ি।লিাহােদরল

ষেরলষেরল ংসলওল্বনাশ; এবংলশা্�রলষরলিাহারালজােনলনাই; 

 �র-ভয়লিাহােদরলচকুরলঅেগাচর।’’ 

এ বাহযগ্ুল্হ�লবাইেবেুলেনই।ল্হকলএলহরাগ্ুলেরামীয়েদরল

�্িল ে�্রিল েষৗেুরল ষে�রল ৩/১৩-১৮ল ে�ােহল রেয়েছ।ল েষৗুল

ষুরািনল্নয়েমরলবববযল্হেসেবলএলহরাগ্ুেহলউ�ৃিলহেরেছন।ল

এখােনলদু্াল্ বষেয়রলএহ্ালঅবশযইল্ োেছ।লহয়িবালইয়াহূদীরালমূুল

্হ�লবাইেবুলেরেহলএলে�াহগ্ুলেরেুল্দেয়েছন।লনিুবালখৃ�ানগাল

িাঁেদরলমহাষুরষলেষৗেুরলবববযেহল�মা্ািলহরারলজনযলিাঁেদরল
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অনুবােদরলমেধযলএইলহরাগ্ুলসংেযাজনলহেরেছন।ল�রমলস�াবনাল

 ীহারলহরেুলবাইেবেুল্বেয়াজেনরলমাধযেমল্বহৃ্িল�মা্ািলহয়।ল

আরল্�িীয়লস�াবনাল ীহারলহরেুলবাইেবেুলসংেযাজনলওলবৃ্�রল

মাধযেমল জা্ুয়া্িল �মা্ািল হয়।ল সবরাব�ায়ল এখােনল দুল �হােররল

জা্ুয়া্িরলএহল�হারলমানেিইলহেব। 

১৫- ুূহ্ু্খিলসুসমাচােরল্বেয়াজন-জ্নিল্বহৃ্ি 

যীশল খৃ�লিারল ্শষযেদরেহল ্হয়ামিলবালমহা�ুেয়রলআগমনল

স�েহরলওলেসজনযল��্িল�হালস�েহরল্হছুলউষেদশল�দানলহেরনল

বেু ম্র, মাহরলওলুূহলউে�খলহেরেছন।লুূেহরলবারনায়ল্হছুলহরাল

বাদল েদওয়াল হেয়েছ।ল ুূহ্ু্খিল সুসমাচােররল ২১/৩২-৩৪ল ে�াহল

্নেএষ: ‘‘(৩২) আ্মলেিামােদরেহলসিযলব্ুেি্ছ, েযলষযর�লসম�ল

্স�লনালহইেবলেসইলষযর�লএইলহােুরলেুাহেদরলেুাষলহইেবলনা।ল

(৩৩) আহােশরলওলষৃ্রবীরলেুাষলহইেব, ্হকলআমারলবােহযরলেুাষল

হখনওলহইেবলনা।ল(৩৪) ্হকলআষনােদরল্বষেয়লসাবধানলরা্হও, 

ষােছলেভাগষীড়ায়লওলম�িায়লএবংলজী্বহারল্ চ�ায়লেিামােদরলহদয়ল

ভার��লহয়, আরলেসইল্দনলহঠাৎলরাঁেদরলনযায়লেিামােদরলউষরল

আ্সয়লষেড়।’’ 

হনরলিাঁরলবযাখযা�ে�লবেুন: ‘‘ুূহ্ু্খিলসুসমচােরর ২১লঅধযােয়রল

৩৩লওল৩৪ল ে�ােহরলমাঝখােনলএহ্াল ষূারল ে�াহলষেড়ল ্গেয়েছ।ল

ম্র্ু্খিলসুসমাচােররল২৪লঅধযােয়রল৩৬লে�াহলঅরবালমাহরল্ু্খিল
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সুসমাচােররল১৩লঅধযােয়রল৩২ল ে�াহল েরেহলহরা্াল ্নেয়ল ুূেহরল

সুসমাচেররলউষযুরবলে�াহ�েয়রলমােঝলসংেযাজনলহরেিলহেব।’’ 
এরষরলাীহায়লবেুন: ‘‘এখােনলেযলবড়লরহেমরল ্বেয়াজনলওল

্বহৃ্িল্োেছল েসল ্বষয়্ালসহুলগেবষহলওলবযাখযাহারলএ্ড়েয়ল

্গেয়েছন।লসবর�রমলেহুস-ইল্বষয়্ারল�্িলদৃ্�লআহষরালহেরন।’’ 

এল ্ানাল বারনায়ল ম্ররল ্ববরাল (ম্রল ২৪/৩৪-৩৬) ্নেএষ: 

‘‘(৩৪) আ্মলেিামা্দগেহলসিযলহ্হেি্ছ, এইলহােুরলেুাহেদরল

েুাষলহইেবলনা, েয ষযর�লনালএলসম�ল্ স�লহয়।ল(৩৫) আহােশরলওল

ষৃ্রবীরলেুাষলহইেব, ্হকলআমারলবােহযরলেুাষলহখনওলহইবলনা।ল

(৩৬) ্হকলেসইল্ দেনরলওলেসইলদে�রলহরালেহহইলজােনলনা,  েগররল

দূিগাওলজােননলনা, ষু�ওলজােননলনা, েহবুল্ষিালজােনন।’’ 

এহইল্ানালবারনায়লমাহরলবেুনল (মাহরল ১৩/৩০-৩২): ‘‘(৩০) 

আ্মল েিামা্দগেহলসিযলহ্হেি্ছ, েযলষযর�লএলসম�ল ্স�লনাল

হইেব, েসল ষযর�ল এল হােুরল েুাহেদরল েুাষল হইেবল না।ল (৩১) 

আহােশরল ওল ষৃ্রবীরল েুাষল হইেব, ্হকলআমারল বােহযরল েুাষল

হখনওলহইেবলনা।ল (৩২) ্হকল েসইল ্দেনরলবাল েসইলদে�রলি ল

েহহইলজােনল না,  গর�ল দূিগাওলজােননল না, ষু�ওলজােননল না, 

েহবুল্ষিালজােনন।’’ 

িাহেুলহনর-এরল ীহৃ্িলঅনুযায়ীলুূেহরলসুসমাচারলেরেহলএহ্াল

ষূারল ে�াহল বাদল ষেড়ল ্গেয়েছ, েযল ে�াহ্াল ষুনঃসংেযাজনল
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অিযাবশযহ।লআরলেসলে�াহ্ালহেুা: ‘‘্হকলেসইল্দেনরলবালেসইল

দে�রলি ল েহহইলজােনল না,  গর�ল দূিগাওলজােননল না, ষু�ওল

জােননলনা, েহবুল্ষিালজােনন।’’58 

১৬- ইয়াহূদী ওলখৃ�ানগোরল্বে�ষ�সূিল্বহৃ্ি: 

ম্র্ু্খিল সুসমাচােররল ২য়ল অধযােয়রল ২৩ল ে�াহ্াল ্নেএষ: 

‘‘এবংল নাসরৎল নামহল নগেরল ্গয়াল বস্িল হ্রেুন; েযনল

ভাবব্দগোরল�ারালহ্রিলএইলবচনলষূারলহয়লেয, ্ি্নলনসরিীয়ল

ব্ুয়ালআখযািলহইেবন।’’ 

‘‘েযনলভাববা্দগোরল�ারালহ্রিলএইলবচনলষূারলহয়লেয, ্ি্নল

নসরিীয়লব্ুয়ালআখযািলহইেবন’’- এইলহরাগ্ুলম্ররলসুসমাচােররল

অনযিমল ভুু।ল হারাল ভাববা্দগোরল নােমল �চ্ুিল ওল ষ্র্চিল

ষুরািনল ্নয়েমরল েহােনাল ষু�েহইলএলহরা্াল েনই।লএখােনল দু্াল

                                                           
58 বাহযিলই�াহৃিভােবইলএলে�াহ্ালু ূেহরলসুসমাচারলেরেহলবাদলেদওয়ালহেয়েছ।ল

হারালএলে�াহ্াল�যররহীনভােবল�মাালহেরলেয, যীশখৃ�ল �রল্ছেুনলনালবাল

 �েররলস ারলঅংশল্ছেুনলনা।লআরলএজনযইলএহইএষলজা্ুয়া্িলহরালহেয়েছল

ম্ররলবারনারলেকে�।ল‘‘ষু�ওলজােননলনা’’ হরাাুহুলেরেুলেদওয়ালহেয়েছ; েযনল

যীশরল  �র�ল দা্বল হরারল েহােনাল বাধাল নাল রােহ।ল ্হংল েজমসল ভাসরনল বাল

অররাইজডলভাসরনল(KJV/AV)-এলএলে�াহ্াল্নেএষ: (But of that day 
and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my 
Father only)। এখােনল ‘‘ষু�ওল নাল (neither the Son)’’ হরা্াল েরেুল

েদওয়ালহেয়েছ।ল্রভাইযডল�া�াডরলভাসরেনলহরা্ালসংেযাজনলহরালহেয়েচ। 
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্বষেয়রলএহ্াল ীহারলহরেিইলহেব।লহয়লখৃ�ানগালইয়াহূদীেদরল

�্িল ্বেরা্ধিাল ওল ্বে�েষরল হারোল এল বাহযগ্ুল িােদরল

সুসমাচােররলমেধযলসংেযাজনলহেরেছনলইয়াহূদীেদরল্বহৃ্িল�মাাল

হরেি।লিাহেুলিালসংেযাজনজ্নিল্ বহৃ্িলবেুলগাযলহেব।ললঅরবাল

ইয়াহূদীগালিােদরলভাববা্দগোরলষু�হলেরেহলএলহরাগ্ুলমুেছল

্দেয়েছনলখৃ�ানেদরেহল্ব�া�ল�মাালহরেি।লএেকে�লিাল্বেয়াজনল

জ্নিল্বহৃ্িলবেুলগাযলহেব। 

এখােনল �াচীনল খৃ�ানল ধমরগরল ওল ষ্�ি ‘‘�ীয�মল (John 

Chrysostom: 347–407) ওল অনযানযল খৃ�ানল ষ্�িগাল দা্বল

হেরেছনলেয, ম্ররলউ�ৃিলএলহরা্ালেযলসহুলষু�েহল্ বদযমানল্ ছুল

েসলসহুলষু�হলসবল ্বন�লহেয়ল ্গেয়েছ।লভাববা্দগোরলঅেনহল

ষু�হলহা্রেয়লওল্বন�লহেয়ল ্গেয়েছ।লহারা, ইয়াহূদীগালিাঁেদরল

অবেহুারলহারো- বরংলিাঁেদরলধমরহীনিালওলঅসিিারলহারো- 

অেনহলষু�হলহা্রেয়লেরেুেছ।ল্হছুলষু�হলিাঁরাল্ছেড়লেরেুেছল

এবংল্হছুলষু�হলিাঁরালষু্ড়েয়লেরেুেছ।লিাঁরালযখনলেদখেুনলেয, 

যীশরল ে�্রিল ্শষযগালএলসহুল ষু�েহরলহরাল ্দেয়ল খৃ�ধেমররল

্ব্ভিল্বষয়ল�মাালহরেছন, িখনলিাঁরালযীশরলষেকরল�মাাল্বন�ল

হরেিলএলহাজলহেরন।লএলেরেহলজানালযায়লেয, ম্রলেযলসহুল

ষু�হলেরেহলএলহরা্ালউ�ৃিলহেরেছনলইয়াহূদীরালেসলষু�হগ্ুল

্বন�লহেরলেরেুেছ।  
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‘‘এজনযল্িেরােনরল(Tryphon) সােরল্বিেহররলসময়লজা্�নল

(Justin)৫৮

59 বেুন: ‘ইয়াহূদীরালষুরািনল্নয়মলেরেহলঅেনহলষু�হল

বাদল্দেয়েছ, েযনল�হাশলষায়লেয, নিুনল্নয়েমরলহরাবািরালষুরািনল

্নয়েমরলসােরলষুেরাষু্রলসাম�সযষূারলনয়।’  

খৃ�ানল গেবষহগোরল এল সহুল বববযল েরেহলজানাল যায়ল েয, 

এএষল ্বহৃ্িল েসযুেগল খুবইল সহজল ্ছু।ল শধুল ধমরীয়ল শ�িাল ওল

মিষাররেহযরলহারোল ্হভােবলইয়াহূদীরালএলসহুলধমর��ল ্ছেড়, 

ষু্ড়েয়লবালন�লহেরলেরুুলএবংলষু�হগ্ুেহল্বন�লহরারলরেুল

্হভােবল েসগ্ুল ষৃ্রবীরল বুহল েরেহল ্চরিেরল হা্রেয়ল েগু! 

্বেয়াজেনরলমাধযেমল্বহৃ্িরলএর েচেয়লবড়লউদাহরালআরলহীলহেিল

ষাের? এহ্ালধমরীয়লস�দায়লিাঁেদরল�বৃ্�রলিাড়নায়লঅরবালঅনযল

এহ্ালধেমররল্বেরা্ধিারলজনযল �েররলবাাীলওল �্রহলে�রাা-ুলল

্হছুলষু�হলএেহবােরলগমলহেরল্দেুন! এিলবড়ল্বহৃ্িল্হলআরল

হেিলষাের? 

ইয়াহূদীরাল য্দল খৃ�ধেমররল অসারিাল �মাোরল জনযল ্নেজেদরল

ধমর��ল্বহৃ্িলহরেিলবালগমলহেরল্দেিলষােরলএবংলখৃ�ানরালয্দল

ইয়াহূদীেদরল ্বেরা্ধিারল জনযল ্নেজেদরল ধমর�ে�ল ্বহৃ্িল হরেিল

                                                           
59 ্�িীয়লখৃ�ীয়লশিা�ীরলএহজনল�্স�লধমরগরলওলদাশর্নহ।লইহূদীল্িেরানল

খৃ�ানলধমর্ব�ােসরল্বরে�লহেঠারল্ছেুন।লজা্�নলিােহলষ�ল্ুেখন।লেদখুন: 
Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, p 135, 150-155. 
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ষােরলিাহেুলমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলনুবুওয়ািল

্বষয়হল ভ্বষয�াাীগ্ুল ্বন�ল বাল ্বহৃিল হরাল ্হল িােদরল জনয 

অস�বল ্বষয়? বরংল ইসুাম, মুস্ুমল ওল মুহা�াদল সা�া�াহল

‘আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল ্বেরা্ধিায়ল িােদরল েযল উ�িাল িােিল

আমরালেজারল্দেয়ইলদা্বলহরেিলষা্রলেয, মুস্ুমেদরলষেকলেযল

সহুলষু�হলবালহরাবািরাল ্ছুলেসগ্ুওলিাঁরালএভােবল ্বন�লবাল

্বহৃিলহেরেছন।ল েহােনাল যু্ব, ্বেবহলবা ্ু্খিল�মাাল ্হলএল

দা্বরল্বেরা্ধিায়লেষশলহরালযােব?? 

১. ৩. ৪. ্বহৃ্িল্বষেয়লষাদ্রগোরল্ব�া্�হরল

�চারাা 

খৃ�ানল�চারহগালবাইেবেুরলমেধযল্ বদযমানলৈবষরীিয, ভুু�া্�ল

ওল্বহৃ্িরলহরালএ্ড়েয়ল্ব্ভিলহরালবেুলসাধারালমুস্ুমেদরেহল

বুঝােিলচানলেয, বাইেবেুরলমেধযলেহােনাএষল্বহৃ্িলেনই।লিােদরল

এলজািীয়লহেয়হ্াল্ব�া্�হরলঅষ�চারলআমরালএখােনলআেুাচনাল

হরেিলচাই। 

১. ৩. ৪. ১. শধুলমুস্ুমরাইল্বহৃ্িরলহরালবেু 

�ো�া�লষ্�িগোরলেুখ্নলবালআেুাচনালেরেহলঅেনহলসময়ল

�হাশল ষায়ল েয, এহমা�ল মুস্ুমরাইল বাইেবেুরল মেধযল ্বহৃ্িল

্োেছলবেুলদা্বলহেরন।লিােদরলআেগলেহউলএএষলদা্বলহেরনল

্ন।লসাধারালমুস্ুম, ্বেশষিলখৃ�ানলষ্�িেদরলবইষু�হলযারাল
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ষাঠলহেরনল ্নলিােদরেহল ্ব�া�লহরারলজনযলিাঁরালএলসবলহরাল

বেুন।ল�হৃিলসিযলহরালহেুা, অ-খৃ�ানলষ্�িগা, ্ভিমিাবুলীল

খৃ�ানগাল এবংল ধা্মরহল খৃ�ানগাল সহেুইল �াচীনল যুগল েরেহল

বাইেবেুরল্বহৃ্িরলহরালবেুলআসেছন।ল্নেেলআমরালিােদরল্হছুল

মিামিলউে�খলহর্ছ: 

১. ৩. ৪. ২. ্বহৃ্িল্বষেয়লঅমুস্ুমগোরলসাকয 

�রমি: অ-খৃ�ানগোরলমিামি 

(১) ২য়লশিা�ীরলেরামানলষ্�ি েসুসােসরলমি 

্�িীয়ল খৃ�ীয়ল শিেহরল এহজনল েষৗ�্ুহল ষ্�ি ্ছেুনল

েসুসাসল(Celsus Epicurean)। ্ি্নলখৃ�ধেমররল�্িবােদলএহ্াল
��ল রচনাল হেরন।ল �্স�ল জামরানল খৃ�ান-ষ্�ি এহহনরল এল

েষৗ�্ুহল ষ্�েিরল ষু�হল েরেহল িাঁরল ্নেেরল বববয্াল উ�ৃিল

হেরেছন: ‘‘খৃ�ানগালিােদরলসুসমাচারগ্ুল্িনবারলবালচারবারলবাল

িারওল েব্শবারলহ্ঠনভােবলষ্রবিরন হেরেছ, এমন্হল েসগ্ুরল

্বষয়ব�ওলষ্রব্িরিলহেয়ল্গেয়েছ।’’ 

স�া্নিলষাঠহ, িাহেুল ুকযলহরন, এইল েষৗ�্ুহল ষ্�ি 

জানাে�নল েয, িাঁরল যুেগইল খৃ�ানগাল চারল বােররওল েব্শল ্বহৃিল

হেরেছনলিােঁদরলসুসমাচারগ্ুেহ। 

(২) আধু্নহলষ্�ি ষাহরােররলমি: 
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ঊন্বংশল শিেহরল �্স�ল আেম্রহানল সংসারহল ওল ষাদরীল

্রেয়ােডারলষাহরারল(Theodore Parker: ১৮৬০)।লচাচরল্নয়্�িল
খৃ�ানেদরল দৃ্�েিল ্ি্নল ধমরে�াহীল (Heretic)। ্ি্নল বেুন: 
‘‘বাইেবেুরলমেধযল্বদযমানলভুুলওল্বহৃ্ি- যােহলখৃ�ানলষ্�িগাল

ভুু, ষােঠরল্ ব্ভিিাল(erratum, Various readings/Variety 

of reading) ইিযা্দলবেুলঅ্ভ্হিলহেরন- এএষলভুেুরলসংখযাল

্মেুরল্হসাবলঅনুযায়ীল্�শলহাজার।ল 

(৩) �ায়লএহশিলজাুলই্�ু 

এহজনলচাচর্বেরাধীল খৃ�ানলষ্�ি বাইেবেুরলনিুনল ্নয়েমরল

অ�ভুরবল ষু�হল ওল ষ�াব্ুল ছাড়াওল �াচীনল খৃ�ানল ধমরগরগাল

যীশখৃ�, িাঁরল মািাল েম্রল বাল িাঁরল ে�্রিল ্শষযগাল বাল িােদরল

অনুসা্রগোরলনােমল�চা্রিল ষু�হলওলষে�রলনামলউে�খলহেরল

িা্ুহাল ৈি্রলহেরন।লিােিল ্ি্নলএএষল৭৪্ালজাুলই্�ু বাল

ষে�রলনামলউে�খলহেরেছন। 

এরষরল ্ি্নল বেুন, এভােবলআমরাল ল ‘সুসমাচার’, ‘�হা্শিল

বাহয’ ওলষ�াব্ুরলএহল সু্বশাুলভা�ারল েদখেিলষা্�।লএখনল

ষযর�ল অ্ধহাংশল খৃ�ানল মেনল হেরনল েয, এল সহুল ষু�েহরল

অ্ধহাংশইল স্িযহােরইল উ্�্খিল েুখহেদরল রচনা।ল িাহেুল

�ো�া�ল স�দায়ল েযল ষু�হল বাল ষ�গ্ুেহল েমেনল ্নেয়েছনল

েসগ্ুইল েযল স্িযহােররল  �্রহল ে�রাাুলল ষু�হল িালআমরাল
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্হভােবলজানব? এছাড়ালআমারলজা্নলেযলমু�ায�লআ্ব�ৃিলহওয়ারল

আেগলএলসহুল‘ ীহৃি’ ষু�হওল্বহৃ্ি, ষ্রবিরনলওলসংেযাজেনরল

জনযলউ�ুবল্ছু।লএেিলসমসযালআেরাল্নীভুিলহয়। 

্�িীয়ি: অ-েগাঁড়াল(heretic) খৃ�ানগোরলমিামি 

(১). �রমলশিা�ীলেরেহলএেবানাইালখৃ�ানগোরলমি 

�রমলযুেগরলঅিয�ল�্স�লখৃ�ানলস�দায়লএেবানাইালস�দায়ল

(Ebionites)। িাঁরলেষৗেুরলসমসাম্য়হল্ছেুনলএবংলেষৗেুরলে্ারল
্বেরাধীল ্ছেুন।ল িাঁরাল বুেিনল েয, েষৗুল ধমরিযাগী।৫৯

60 এইল

স�দােয়রল খৃ�ানগাল ম্ররল সুসমাচার্াল ্ব�াসলহরেিন।ল ্হকল

িাঁেদরল ্নহালসংর্কিলম্র্ু্খিল সুসমাচার্ারলসােরলবিরমােনল

েষৗেুরল অনুসারীল খৃ�ানগোরল ্নহাল �চ্ুিল ‘ম্র্ু্খিল

সুসমাচােরর’ অেনহল�ােনইল্মুলেনই।ল�চ্ুিল‘ম্র’-রল�রমলওল

্�িীয়লঅধযায়�য়লিাঁেদরল‘ম্র’রলমেধযল্ ছুলনা।লএেবানাইােদরলমেিল

এল দুল অধযায়ল ওল অনযানযল অেনহল �ােনল অেনহল হরাল জাুল ওল

                                                           
60 এেবানাইালখৃ�ানগালযীশরল �র�লঅ ীহারলহরেিন।লিাঁরালযীশেহলঅনযল
দশজনলমানুেষরলমিইলএহজনলমানুষলওলভাববাদীলবেুল্ ব�াসলহরেিন।লিাঁেদরল
মেিল যীশরল ্নেদরশলঅনুসােরল খৃ�ানেদরলজনযওল ‘েমা্শরল বযব�া’ বাল মূসারল
শরীয়িলষাুনলহরালআবশযহীয়।লেষৗুইলসবর�রমলেমা্শরলবযব�ালর্হিলহেরল
েদন।ল্ি্নলদা্বলহেরনলেয, শধুল্ব�ােসইলমু্ব; হােজইলবযব�ালবালশরীয়িল
ষাুনলহরালউ্চিলনয়।লেযলশরীয়িলবালবযব�ালষাুনলহরেবলেসলযীশরলে�মলবাল
দয়ালুাভলহরেিলষারেবলনা... ইিযা্দ।লএজনযলএেবানাইালখৃ�ানগালেষৗুেহল
ধমরিযাগীলবেুলগাযলহেরন।ল্হকলসাধারালমানুেষরলহােছলহমরহীনলভ্বরলমূুযল
েবশী।লএজনযলেশষলষযর�লেষৗুীয়লধমরইল�সারলুাভলহের। 
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বােনায়াা।লিারালযীশরল �রে�ল্ব�াসলহরিলনা; বরংলিাঁেহলমানুষল

ওলরাসূুলবেুল্ব�াসলহরি।ল 
(২). ্�িীয়লশিা�ীলেরেহলমার্সওনীয়লখৃ�ানগোরলমি 

্�িীয়লখৃ�ীয়লশিেহরল�্স�লআধযা�বাদীল(Gnostic) খৃ�ানল

স�দায়ল ‘মার্সওনীয়লস�দায়৬০

61’। িাঁরালষুরািনল্নয়েমরলেহােনাল
ষু�হইলমানেিনলনা।লিাঁরালবুেিনলেয, এগ্ুলেহােনা্াইল �্রহল

ে�রাা-ুলল ষু�হলনয়। অনুএষভােবলিারঁাল নিুনল ্নয়েমরলসহুল

ষু�হলঅ ীহারলহরেিন।লেহবুলু ূহ্ু্খিলসুসমাচারলএবংলেষৗেুরল

ষ�াব্ুল েরেহল ১০্াল ষ�ল িাঁরাল  �্রহল বেুল মানেিন।ল আরল

িাঁেদরল  ীহৃিল এল সুসমাচারল ওল ষ�াব্ুওল বিরমােনল �চ্ুিল

সুসমাচারলওলষ�াব্ুলেরেহল্ভি।লুূেহরলসুসমাচােররল�রমলদু্াল

অধযায়েহলিারালজাুলবেুলগাযলহরি।লএছাড়াওলএলসুসমাচােররল

আেরালঅেনহল্ বষয়লিারালঅ ীহারলহরি।লু াডরনারলিাঁরলবযাখযা�ে�ল

এএষল১৪্াল�ােনরলহরালউে�খলহেরেছন।লেবুলউে�খলহেরেছনল

েয, এলখৃ�ানলস�দায়লদু্াল �েরল্ব�াসলহরি: এহজনলম�েুরল

 �রল ওল অনযজনল অম�েুরল  �র।ল িারাল ্ব�াসল হরিল েয,  

িাওরািলওলষুরািনল্নয়েমরলসহুলষু�হলঅম�েুরল �েররল�দ�; 

হারালিালনিুনল্নয়েমরল্বষরীি। 

                                                           
61 আধযা�বা্দলগরলমার্সওেনরল(Marcion) অনুসারী। 
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(৩) িৃিীয়-চিুররলশিা�ীলেরেহলমা্নহীযলস�দােয়রলমি 

িৃিীয়ল খৃ�ীয়ল শিেহরল �্স�ল ধমরল �চারহল মানীল

(Manes/Mani) ওল িাঁরল অনুসারীল মা্নহীযল স�দায়ল

(Manichees/ Manichaen/ Manichean) ্নেজেদরেহলখৃে�রল

অনুসারীলওল খৃ�ানলবেুলদা্বলহরেিন।লএলস�দােয়রলএহজনল

�্স�লঅঅীয়লষ্�ি রা্�স।ল্ি্নলচিুররলশিা�ীরলমানুষ।ল্ি্নল

ই্�ুগ্ুরল ্বহৃ্িরল ্বষেয়ল েসা�ারল ্ছেুন।ল ুাডরনারল িাঁরল

বযাখযা�ে�ল চিুররল শিেহরল �্স�িমল খৃ�ানল ষ্�ি েস�ল

অগা�াইেনরলউ�ৃ্িল্দেয়ল্ুেখেছন, রা্�সলবেুন: আষনােদরল

্ষিালওল্ষিামহগালষড়য�লহেরলনিুনল্নয়েমরলষু�হাব্ুরলমেধযল

েযলসহুল্বষয়লসংেযাজনলহেরেছনলআ্মলেসগ্ুরল্ন�ালহ্র ওল

�িযাখযানলহ্র।লএএষলজা্ুয়া্িরলমাধযেমলিাঁরালনিুনল ্নয়েমরল

সু�রলঅব�ােহলদু্ষিলওল�্াময়লহেরেছনলএবংলিাঁরলে ��লন�ল

হেরেছন।লআরলএলহরালেিালসু্ন্ািলেয, খৃ�লবালিাঁরলে�্রিল

্শষযগোরল েহউইল নিুনল ্নয়মল রচনাল হেরনল ্নল বরংল এহজনল

অ ািনামাল বয্বল িাল রচনা হেরল ে�্রিগাল ওল ে�্রিগোরল

স�ীেদরল নােমল চা্ুেয়েছ।ল হারাল এইল অ ািনামাল েুখহল ভয়ল

েষেয়্ছুলেয, সাধারালমানুেষরালিাঁরলেুখালষু�হল�হালহরেবনলনা।ল

িারালভাবেবনল েয, এল েুখহলযীশরল েযলসহুল ্ববরাল ্ুেখেছনল

েসগ্ুল�িযকলহেরলবালভাুভােবল েজেনল ্ুেখল ্ন।লএলভেয়ল েসল
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বইগ্ুল্ুেখলে�্রিগালবালিাঁেদরল্শষযগোরলনােমলচা্ুেয়েছ।লএল

অষহেমররলমাধযেমলেুাহ্ালযীশরলঅনুসারীলওলে�্মহগােহলঅিয�ল

হ্ঠনলহ�ল্দেয়েছ।লহারালেসলঅগ্ািলভুুলওলৈবষরীেিযলভরাল্হছুল

বইল্ুেখেছ। 

এলহেুালনিুনল্নয়মলস�েহরলএইলস�দােয়রল্ব�াস।লিাঁেদরল

এইলষ্�ি েযল্বষয়গ্ুলউে�খলহেরেছনলেসগ্ুরলঅনযিম: 

(১) ্��বাদীল খৃ�ানগাল নিুনল ্নয়েমরল মেধযল অেনহল ্হছুল

সংেযাজনলওলজা্ুয়া্িলহেরেছন। 

(২) এলষু�হগ্ুলে�্রিগালবালিােদরলস�ীেদরলর্চিলনয়লবরংল

এহজনলঅ ািনামালবয্বলেসগ্ুলরচনালহেরেছন। 

(৩) এগ্ুলঅগ্ািলভুুলওলৈবষরীেিযলষূার।ল 

ুাডরনারলিারলবাইেবু-বযাখযা�ে�ল্ুেখেছনলেয,  ্িহা্সহগাল

এহমিলেয, মা্নহীযলস�দায়লষুরািনল্নয়েমরলেহােনালষু�হেহইল

 ীহারলহরিল না; উষরকলিারাল ্ব�াসলহরিল েয, শয়িানল মূসাল

আুাই্হসলসাুাম-এরলসােরলহরালবেু্ছুলএবংলইয়াহূদী নবীগােহল

�ব�নালহের্ছু।লিারাল ইয়াহূদী নবীগােহ েচারল ওল দসুযল বেুল

আখযা্য়িলহরি।৬১

62 

                                                           
62 েযাহন্ু্খ্িল সুসমাচােররল ১০লঅধযােয়রল৮মল ে�ােহল যীশল বেুন: ‘‘যাহারাল

আমারলষূেবরলআ্সয়া্ছু, িাহারালসহেু েচারলওলদসুয, ্হকলেমেষরালিাহােদরল

রবল শেনল নাই।’’ খৃে�রল এইল হরারল ্ভ্�েিইল িাঁরাল এভােবল ষূবরবিরীল
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উষেররলদুই্ালঅনুে�দলেরেহলএহরাল�মা্ািলহেুালেয, অ-

খৃ�ানগালএবংলএবংলখৃ�ানগোরলমেধযলঅেনহলস�দায়, যােদরেহল

েগাঁড়ালখৃ�ানগালঅ-ধা্মরহলবাল্ব�া�লবেুলমেনলহেরনলিাঁরালেসইল

�রমল শিা�ীল েরেহল আজল ষযর�ল উ�রেবল ে্াষাাল ্দে�নল েয, 

বাইেবেুরলমেধযল্বহৃ্িলওলজা্ুয়া্িল্োেছ। 

িৃিীয়ি: �্স�লেগাঁড়ালখৃ�ানগোরলমিামি 

িৃিীয়ল ষযরােয়ল আমরাল বাইেবেুরল ্বহৃ্িরল ্বষেয়ল মূুধারারল

েগাঁড়াল খৃ�ানল স�দােয়রল ্নহাল �হােযাগযল ওল �্স�ল বাইেবুল

বযাখযাহারলওল ্িহা্সহেদরলবববযলউ�ৃিলহরব।লব�িলবাইেবেুরল

্বহৃ্িরল্বষেয়ল�ায়লসহুলখৃ�ানলগেবষহইলএহমি।ল্হকলখৃ�ধমরল

�চারহগাল এগ্ুল েগাষনল হরারল েচ�াল হেরন।ল এখােনল সামানযল

হেয়হ্ালনমুনালউে�খলহরালহে�: 
(হ) আদমল �াহরল িাঁরল বযাখযা�ে�রল ৫মল খে�রল ৩৬৯ল ষৃ�ায়ল

বেুন: ‘‘�াচীনলহাুলেরেহইল�চ্ুিলরী্িলহেুা, অেনেহইলমহানল

বয্বেদরলই্িহাসলরচনালহেরন।ল�ভুলযীশরলেকে�ওলএহইলঅব�াল

্ছুল (অেনেহইল িাঁরল ই্িহাসল রচনাল হেরেছন।) ্হকল িাঁেদরল

অ্ধহাংশলবারনাল ্ছুলঅসিয।লঅেনহল ্বষয়লযালহখেনাইল্ো্নল

েসগ্ুল্ন্ািল্োেছলবেুলিাঁরালউে�খলহেরেছন।লঅনযলঅেনহল

                                                                                                            
ভাববা্দগােহল ‘েচারলওলদসুয’ বালশয়িানলহিৃরহল�িা্রিলওল�ব্�িলবেুল

্ব�াসলহরি। 
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্ানালওলঅব�ারলবারনায়লিাঁরা ই�াহৃিভােবলবালঅ্ন�াহৃিভােবল

ভুুলহেরেছন।লএলহরালসু�মা্ািলওলসু্ন্ািলেয, �রমলখৃ�ীয়ল

শিা�ীেিলঅেনহল্মরযালসুসমাচারল�চ্ুিল্ছু।লস�েররওলেব্শল

এএষল্ মরযালসুসমাচােররলউে�খলষাওয়ালযায়।লএলসহুলসুসমাচােররল

অেনহলঅংশলএখেনালঅব্শ�লরেয়েছ।লরযাবা্র্সয়াসলএসহুল্মরযাল

সুসমাচারলএহে�লসংহুনলহেরল্িনলখে� মু�ালহেরেছন।ল 

(খ) ষুরািনল্নয়েমরল�রমলষাঁচ্ালষু�হলেমা্শরলর্চিলবেুল

বিরমােনল�্স�।লএছাড়াওলআেরাল ছয়্াল ষু�হলিাঁরল র্চিল বেুল

�চা্রিলওলষ্র্চিল্ছু।লষু�হগ্ুরলনামল্নেএষ: 

1. েমা্শরল্নহাল�হা্শিলবাহয। 

2. কু�লআ্দষু�হল(Genesis Apocryphon)। 

3. উ রােরাহালষু�হল(The Assumption of Moses)। 
4. রহসযলষু�হ। 

5. �্ি ালবাল্নয়মলষু�হল(Testament)। 

6.  ীহৃ্িলষু�হ। 

 হনরলবেুন: ‘‘ধারাালহরালহয়লেয, খৃ�ধেমররলশররল্দেহ, 

অররাৎলখৃ�ীয়ল�রমলশিা�ীেিলএলসহুলজাুলষু�হগ্ুলরচনালহরাল

হেয়েছ।’’  

(গ)  ্িহা্সহলেমা্শমলবেুন: �াচীনল�ীহলদাশর্নহেদরলমেধযল

এহ্ালহরাল�্স�ল ্ছু।লহরা্াল হেুা: ‘সেিযরল বৃ্�রলজনযলওল



 

170 

 �েররলউষাসনারলজনযল্ মরযালএবংল�ব�নালশধুলৈবধ-ইলনয়লউষরকল

িাল�শংসনীয়লবেুলগাযলহওয়ারলেযাগয।’ খৃে�রলআগমেনরলষূেবরইল

এইল হরা্াল িাঁেদরল েরেহল �রেমল ্মসেররল ইয়াহূদীরাল ্শকাুাভল

হের।লঅেনহল�াচীনলষু�হলেরেহলএলহরাল্ন্ািএেষলজানালযায়।ল

এরষরলএল্ৃ্ািলমহামারীলখৃ�ানগোরলমেধযল�ভাবলেরেু।লমহানল

ধমরগরেদরলনােমলজা্ুয়া্িলহেরল�চা্রিল ্বষুুলসংখযহল ষু�হল

েরেহলএলহরালর�এেষলবুঝালযায়।’’ 

 িাহেুল আমরাল জানেিল ষার্ছল েয, খৃে�রল ষূেবরইল

ইয়াহূদীেদরল ্নহাল্মরযালওল�ব�নালধমরীয়ভােবল�সংশনীয়লহেমরল

ষ্রািলহয়।লএরষরল্�িীয়লখৃ�ীয়লশিা�ীেিলখৃ�ানেদরল্নহোওল

এভােবল ্মরযালওল�ব�নাল�শংসনীয়লধমরীয়লহােজলষ্রািলহয়।ল

অিএবলজা্ুয়া্ি, ্বহৃ্িলওল ্মরযারল েহােনালসীমােরখাল েহারাওল

্ছুলনা।লিাঁরালযালহরারলসবইলহেরেছন।৬২

63 

                                                           
63 এখােনলউে�খযলেয, �চ্ুিল্��বাদীলখৃ�ধেমররল�্ি�ািালসাধুলষুল(Paul) এল

মেিরলএহ্ন�লঅনুসারীলওল�চারহল্ছেুন।ল্ি্নলসেগৗরেবল ীহারলহেরেছনল

েয, ্ি্নল �েররলেগৗরবােররলওলসেিযরলবৃ্�রলজনযল্মরযালবেুনলএবংলএএষল

্মরযাল বুােিল েহােনাল ষাষল হয়ল না।ল বাইেবেুরল নিুনল ্নয়েমরল অ�ভুরবল

েরামীয়েদরল�্িলে�্রিলষে�ল্ি্নল্ুেখেছন: "For if the truth of God 
hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I 
also judged as a sinner? ্হকলআমারল্মরযায়লয্দল �েররলসিযলিাঁহারল

েগৗরবােররল উষ্চয়াল ষেড়, িেবলআ্মওল বালএখনলষাষীল ব্ুয়ালআরল ্বচা্রিল
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(্) ুাডরনারলিাঁরলবযাখযা�ে�লবেুন: ‘‘(৬�লশিা�ীেি) েরামানল

স�াাল আনাসেি্সয়াসল (Anastasius I:491-518)-এরল যুেগ, 
অ ািষ্রচয়ল েুখেহরল র্চিল হওয়ারল হারোল ষ্ব�ল

সুসমাচারগ্ুেহলঅশ�লবেুলস�াোরলষকলেরেহ ে্াষাালেদওয়াল

হয়।লিখনলএগ্ুেহলষুনরায়লসংেশাধনলহরালহয়।’’ 

 সুসমাচারগ্ুলয্দল�হৃিইল �্রহলে�রাাুললহেিালএবংল

উবলস�াোরলযুেগল্ বদযমানল�াচীনলখৃ�ানলষ্�িগোরল্নহাল্বশ�ল

সুে�ল�মা্ািলহেিালেযলষু�হগ্ুলঅমুহ, অমুহলে�্রিলবালিাঁেদরল

অমুহলঅনুগামীরলর্চি, িেবল‘অ ািলষ্রচয়লেুখেহরলরচনা’ বেুল

েসগ্ুেহলঅশ�লে্াষাালহরারলেহােনালঅররলরাহেিালনা।লএলেরেহল

�মা্ািলহেুালেয, েসলযুেগরলখৃ�ানগোরল্ নহালেসগ্ুরলেুখেহরল

্বষেয়লেহােনাল�মা্ািলিরযল্ছুলনা।লএলছাড়ালিাঁরালষু�হগ্ুেহল

 �্রহলে�রাাুললবেুওলমেনলহরেিনলনা।লএজনযলিাঁরালযরাসাধযল

েসগ্ুরল সংেশাধনল হেরেছনল এবংল ভুু�া্�ল ওল ৈবষরীিযল দূরল

হেরেছন।ল এভােবল ্বহৃ্িরল েষাুহুাল ষূারল হেয়েছ।ল এখােনল

বাইেবেুরল্ বহৃ্িলেযমনল�মা্ািলহেুা, েিম্নল�মা্ািলহেুালেয, 

                                                                                                            
হইেি্ছলেহন?’’ (েরামানল৩/৭)।লএলনী্িরল্ভ্�েিইল‘সিযল�্ি�ারলজনয’ বাল

‘ �েররলেগৗরবল�হােশরলজনয’ ষুল্ নেজল্মরযাচােররলমাধযেমলখৃ�ধমরেহল্ বহৃিল

হেরেছন।লএলনী্িরলঅনুসরোইলবাইেবুল্বহৃিলহরােহলভাুলহাজলবেুলগাযল

হরেিনলষূবরবিরীলখৃ�ানলষ্�িগা। 
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েসগ্ুরল�হােযাগযিারলেহােনাল�মাালবালসূ�লষর�রালেনই।লসহুল

�শংসাইলআ�াহরল্ন্ম�। 
(ঙ) চিুররলশিেহরলে �লখৃ�ানলষ্�ি ওলধমরগরলঅগা�াইনল

(St. Augustine) এবংল অনযানযল �াচীনল খৃ�ানল ধমর ল ষ্�ি 

বেুেছনলেয, �ীহলঅনুবাদেহলঅ�হােযাগযলহরারলউেেেশযলইয়াহূদীরাল

্হ�লবাইেবুেহল্বহৃিলহের।ল১৩০লখৃ�াে�লইয়াহূদীরালএল্বহৃ্িল

সাধনলহের। েহুয, েহ্নহালওলঅনযানযলআধু্নহলগেবষহল�াচীাল

ধমরগরগোরল সােরল এহমিল েষাষাল হেরেছন।ল েহ্নহালঅহাাযল

�মাাা্দল্দেয়ল�্ি্�িলহেরেছনলেয, ইয়াহূদীগালশমরীয়েদরলসােরল

শ�িারলহারোলিােদরল্নেজেদরলিাওরােিল্বহৃ্িলসাধনলহের; 

যােিলশমরীয়েদরল্নহালসংর্কিলিাওরািলভুুলবেুল�মা্ািলহয়। 

(চ) হাসর্ুলিাঁরলবাইেবু-বযাখযা�ে�লবেুন, ‘বাইেবেুরলষাঠল

্বহৃিল হেয়েছ’ এেিল েহােনাল সে�হল েনই।ল ্ব্ভিল সংসরাল ওল

ষা�ু্ু্ষরলৈবষরীিযলেরেহওলএলহরালর�িলজানালযায়।লবাইেবেুরল

্ব্ভিল�ােনলেযলসহুলঅিয�লআষ্�হরলওলখারাষলহরাল্বদযমানল

েসগ্ুলেরেহল্বহৃ্িরলএল্বষয়্ালসুদৃবল্ব�ােসরলহাছাহা্ছলচেুল

যায়।লএহরাল্নঃসে�েহলসিযলেয, েনবুহাদেনজােররল্ানারলষের, 

বরংল িারল সামানযল ্হছুল আেগল েরেহইল মানুষেদরল ্নহাল ্হ�ল

বাইেবেুরলেযলউ�ৃ্িলওলঅংশগ্ুল ্ছুলিাল ্ছুল ্বহৃ্িরলচূড়া�ল

ষযরােয়। 
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(ছ) ওয়াাসনল বেুন, অেনহল যুগলআেগইল ও্রগনলএল সহুল

ৈবষরীেিযরল্বষেয়লঅ্ভেযাগ- আষ্�ল�হাশলহরেিন।লিারঁলমেিল

এলসহুলৈবষরীেিযরল্ ব্ভিলহারাল্ছু।লেযমনলেুখহেদরলঅবেহুল

ওলঅমেনােযাগ, িাঁেদরলঅসিিালওলঅসেদ�া, িােদরলেবষেরায়াল

ভাবলইিযা্দ।ল্জেরামল(Jerome) বেুন, আ্মলযখনলনিুনল্ নয়েমরল

অনুবাদলহরারলই�ালহরুাম, িখনলআ্মলআমার ্নহালসংর্কিল

ষা�ু্ু্ষ্াল্ ম্ুেয়লেদখুাম।লএেিলআ্মলভয়ানহলৈবষরীিযলেদখেিল

েষুাম।লআদমল�াহরলবেুন, ‘‘্জেরােমরল(Jerome) যুেগরল(৫মল

শিেহর) ষূবরলেরেহইলবাইেবেুরলঅেনহলুযা্ানলঅনুবাদল�চ্ুিল

্ছু।ল্ ব্ভিলঅনুবাদহলএগ্ুল্ ুেখ্ছেুন।লেহােনালেহােনালঅনুবাদল

্ছুল্বহৃ্িরলচূড়া� ষযরােয়।লএগ্ুরলএহ�ােনরলবববযলঅনযল�ােনরল

্বষরীিল্ছু।ল্জেরামলএলসহুল্বষয়লউে�খলহেরেছন।’’ 
(জ) খৃ�ানলসনযাসীল(monk) ্র্ুষসলেহায়াডনুসল‘খায়াুাি’ 

(েখয়াুগ্ু) নােমল এহ্াল বইল ্ুেখন।ল ১৬৪৯ল খৃ�াে�ল বই্াল

(েরােম) মু্�িলহেয়েছ।লএইলষু�েহল্ি্নলবেুন: ‘‘ষুরািনল্নয়েমরল

ষু�হগ্ুরল্বহৃ্িরলসংখযালখুবইলেব্শ।লইয়াহূদীেদরল্বহৃ্িল�মাাল

হরারলজনযইলআমরালখৃ�ানগালএলসহুলষু�েহরলসংরকালহের্ছ, 

আমরালিাঁেদরলজা্ুয়া্িরল ীহৃ্িল�দানলহ্রলনা।’’ 
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(ঝ) �ো�া�লস�দােয়রলষকলেরেহলইংুযাে�রলরাজাল�রমল

েজমসল(James)৬৩

64-এরল্নহালএ মেমরলদরখা�লেষশলহরালহয়লেয, 

‘‘আমােদরল�াররনাল�ে�রলমেধযলযাবূেররলেযলষং্বগ্ুলউ�ৃিলহরাল

রেয়েছলেসগ্ুরলসােরল ্হ�লযাবুেররলঅেনহলষাররহয।লসংেযাজন, 

্বেয়াজনলওলষ্রবিরেনরলমাধযেমলহমেব্শল২০০ল�ােনলএইলষাররহযল

হরালহেয়েছ।’’ 

(ঞ) ইংেরজল ্িহা্সহল ্ম. ামাসলহাুরাইুল (১৭৯৫-১৮৮১) 

বেুন: ‘‘ইংের্জলঅনুবাদহগালবাইেবেুরলমূুলবববযলন�লহেরেছন, 

সিযল েগাষনলহেরেছন, অ েদরেহল েধাঁহাল ্দেয়েছনলএবংল নিুনল

্নয়েমরলষু�হাব্ুরলসহজলসরুলঅররেহলব�লহেরেছন।লিাঁেদরল

হােছল আেুারল েচেয়ল অ�হারল এবংল সেিযরল েচেয়ল ্মরযাইল েব্শল

্�য়।’’ 

                                                           
64 ইংুযাে�রল�ো�য�লরাজা।লিাঁরলমািালেম্রল্ছেুনলসাুযাে�রলরাাী।লিাঁরলমািাল

্সংহাসনলিযাগলহরেুল্ি্নলসাুযাে�রলরাজালহন।লএরষরল্ি্নলইংুযাে�রলরাজাল

হন।লিাঁরলমািালহযার্ুহল্ছেুন।লএজনযল্ি্নলিাঁরলমািােহলমৃিুযদ�ল�দানল

হেরন।ল িাঁরইল সমেয়ল �ো�া�ল ধমরমেিরল ্ভ্�েিল বাইেবেুরল ‘সংেশা্ধি’ 

ইংের্জলঅনুবাদল�হা্শিলহয়, যালAuthorised Version ((AV) বালKing 

James Version (KJV) নােমলষ্র্চি।লেজমসল১৬০৩লেরেহল১৬২৫লসােুল

মৃিুযলষযর�লইংুযাে�রলরাজাল্ছেুন। 
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(া) নিুনল অনুবাদল হাউ্�েুরল অনযিমল সদসযল ্ম. ে�াানল

বেুন: ইংুযে�লবিরমােনল�চ্ুিলঅনুবাদ্ালভুু�া্�েিলভরা।ল্ি্নল

ষাদরীেদরেহল বেুন: ‘‘আষনােদরল �্স�ল ইংের্জল অনুবাদ্ােিল

ষুরািনল ্নয়েমরল বববযল ৮৪৮ল �ােনল ্বহৃিল হরাল হেয়েছ।ল এল

্বহৃ্িগ্ুইল্ছুলঅেনহলমানুেষরলবাইেবুলঅ ীহােরর হারা। 

বাইেবেুরল মেধযল ্বদযমানল ৈবষরীিয, ভুু, ওল ্বহৃ্িরল

আেুাচনায়লআমরালআেরালঅেনহল�্স�লেগাঁড়ালখৃ�ানলষ্�েিরলএল

্বষয়হলআেরালঅেনহলমিামিলেদেখ্ছ।লব�িলবাইেবেুরল্বহৃ্িরল

্বষয়্ালসহুলগেবষহইল ীহারলহেরন।লঅেনেহল েগাঁড়া্মলহেরল

সাধারালমূুনী্িল্হেসেবল্বহৃ্িরলহরালঅ ীহারলহরেুওলবা�েবল

যখনলবাইেবেুরলএলসহুলৈবষরীিযলওলভুুলিেরযরলস�ু্খনলহনল

িখনল্বহৃ্িরল্বষয়্ালেমেনলেনন। 
উষেররলআেুাচনালেরেহলআমরালবুঝেিলষার্ছলেয, মুসুমানগাল

ছাড়াওল খৃ�ানল ওলঅখৃ�ানল ল সহেুইল বাইেবেুরল ্বহৃ্িরলহরাল

বেুেছন।লএখনলআমরালখৃ�ানলষ্�িগাল্বহৃ্িরলেযলসহুলহারাল

উে�খলহেরেছনলিালষযরােুাচনালহরব।ল 

১. ৩. ৪. ৩. বাইেবেুল্বহৃ্িরলহারাা্দ 

হনরল িাঁরল বাইেবুল বযাখযা�ে�ল Various readings বাল

বাইেবেুরলমেধযল্বদযমানলষােঠরল্ব্ভিিারলচার্ালহারালউে�খল

হেরেছন: 
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�রমলহারা: ‘‘্ু্ষহােরর৬৪

65 অসিহরিালওলভুু’’ 

্ব্ভিলভােবলিাল্ােিলষাের।  
�রমি, ্ু্ষহারেহল ্য্নল বেু্ছেুনল ্ি্নল এভােবইল

বেু্ছেুন, অরবাল্ু্ষহারলিাঁরলহরাল্ঠহমিলবুঝেিলষােরনল্ন, 

রেুলভুুল্ুেখেছন। 

্�িীয়ি, ্হ�লওল�ীহলবারগ্ুলঅেনহাালএহইএষল্ছু।লএজনযল

্ু্ষহারলএহ্ারল�ােনলআেরহ্াল্ুেখেছন। 

িৃিীয়ি, ্ু্ষহারলহয়িলেভেবেছনলেয, ্বভ্ব-্চ�লবাল র্চ�ল

 াষহলআং্শহলবারলবযবহােরলভুুলহেয়েছ, অরবাল্ি্নলমূুলবববযল

বুঝেিলষােরনল্ ন, রেুল্ি্নলসংেশাধনলহরারলউেেেশযলভুেুরলমেধযল

্নষ্িিলহেয়েছন। 

চিুররি, েুখহল্ুখেিলেযেয়লভুেুলএহ�ানলেরেহলঅনযল�ােনল

চেুল ্গেয়েছন।লযখনল ্বষয়্ালুকযলহেরেছনলিখনলআরল ্ু্খিল

হরাগ্ুলমুছেিলরা্জলহনল্নলবরংলযালেুখালহেয়ল্গেয়্ছুলিাল্ঠহল

েসভােবইলেরেখল্দেয়লেযল�ানলেরেহলবাদলষেড়ল্গেয়্ছুলেসইল�ানল

েরেহল্ুখেিলশরলহেরেছন। 

                                                           
65 েযলেহােনালবয্বরলজনযলবাইেবুলবালষ্ব�লষু�হলেুখারলেহােনালসুেযাগল্ছুল

না।ল শধুমল ্বেশষভােবল ধমর্শকা�া্ল ধমরগরল ষ্�িগাইল এগ্ুল ্ুখেিন।ল

িাঁেদরেহল ‘্ু্ষহারগা’ বাল ‘scribes’ ্হ�েিল ‘েসাের্রমল(soferim) বুাল

হেিা। 
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ষ�মি, েুখহল্ুখেিল্ুখেিল্হছুলহরালবাদল্দেয়লেরেুন।ল

এরষরলঅনযল্হছুলেুখারলষেরলষূবরবিরীল�ােনলবাদলেদওয়ারল্বষয়্াল

িাঁরলহােছলধরালষেড়।লিখনল্ি্নলষরবিরীলেযলহরাগ্ুলেুখালহেয়েছল

িারলষেরলবাদলষড়ালহরাগ্ুল্ুেখন।লএেিলএহল�ােনরলহরালঅনযল

�ােনলচেুলযায়। 

ষ�ি, েুখেহরলদৃ্�লএহলুাইনলেরেহলঅনযলুাইেনলসেরলযায়, 

রেুল্হছুলহরালবাদলষেড়লযায়। 

স্মি, েুখহলসংেক্ষিলশ�গ্ুরলঅররলবুঝেিলভুুলহেরন, 

রেুল্ি্নলিাঁরল্নেজরলবুঝলঅনুসােরলিালষুেরাষু্রল্ ুেখন।লএভােবল

ভুেুরলমেধযল্নষ্িিলহন। 

অ�মি, েুখহলবাল্ু্ষহােররলঅ িালওলঅবেহুাল্ছুলষােঠরল

্ব্ভিিাল(Various readings) সৃ্�রলঅনযিমলবড়লহারা।লিাঁরাল
াীহারলবববযলবালবযাখযােহলমূুলষু�েহরলঅংশলমেনলহেরলিারলমেধযল

 ু্হেয়ল্দেিন। 

্�িীয়লহারা: ‘‘মূুলহ্ষরলঅস�ূারিা’’ 

েযল হ্ষল েরেহল ্ু্ষহারল অনু্ু্ষল হেরেছনল েসইল হ্ষরল

অস�ূারিারলরেুল্ব্ভিভােবল‘ষােঠরল্ব্ভিিা’ ্ােিলষােরলবেুল

বুঝালযায়: 

�রমি, অকেররল্বভ্ব-্চ�লবাল র্চ�লমুেছলযাওয়া। 
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্�িীয়ি, এহলষৃ�ারল্বভ্ব-্চ�লবাল র্চ�লষৃ�ারলউে�াল্ষেঠল

রুোলউেঠেছলএবংলউে�ালষৃ�ারলঅকেররলসােরল্ম্ িলহেয়ল্গেয়েছ।ল

রেুলএইল্চ�গ্ুেহলএলষৃ�ারলঅংশলমেনলহরালহেয়েছ।ল্ু্ষহারল

এেহলএলষৃ�ারল্চ�লমেনলহেরলিারলবুঝলমিলিাল্ুেখেছন। 

িৃিীয়ি, ষ্রিযবলঅনুে�দ্ালেহােনাএষল্চ�লছাড়াইলাীহায়ল

েুখাল্ছু।লেুখহলবুঝেিলষােরনল্নলেয, অনুে�দ্ালেহারায়ল্ুখেিল

হেব।লএেিল্ি্নলভুুলহেরেছন। 

িৃিীয়লহারা: ‘‘হা�্নহলসংেশাধনলওলষ্রমাজরন’’ 

্ব্ভিভােবলএএষলআ�াজ-অনুমানল্ভ্�হলসংেশাধনল্োেছ: 

�রমি, এহ্াল ্বশ�লওলস্ঠহলবববযেহল্ু্ষহারলঅস�ূারল

বেুলমেনলহেরেছনলঅরবালিারলঅররলহদয়�েমলভুুলহেরেছন।লঅরবাল

্ি্নলমেনলহেরেছনলেয, বাহয্ালভুু, অরচলবাহয্ালমূুিলভুুলনয়।ল

এজনযলএইল্ু্ষহােররলসংেশাধনইলমূুিলভুেুরলসৃ্�লহের। 

্�িীয়ি, েহােনালেহােনালগেবষহলষা�ু্ু্ষলসংেশাধেনরলেকে�ল

�চ্ুিল্নয়মলনী্িরলেিায়া�ালহেরনল্ন।লিারালভুুলসংেশাধনেহইল

যের�লমেনলহেরনল্ন।লবরংলিাঁরালমূুলষা�ু্ু্ষরলদুবরুলবাহযলমুেছল

েরেুল ্দেয়ল েসখােনলসবুলওল ্বশ�লবাহযল ্ুেখেছন।লঅ্ি্রবল

হরাগ্ুলেরেুল্দেয়েছন।লএহা্ধহলসমাররহলশে�রলমেধযলেহােনাল

ষাররহযলবুঝেিলনালষারেুলঅ্ি্রবলশ�গ্ুলেরেুল্দেয়েছন।ল 
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িৃিীয়ি, ষরররলস�্হরিলবববযসমূেহরলমেধযলসম�য়লসাধন।ল

এহল�ােনরলববেবযরলসােরলঅনযল�ােনরলববেবযরলেযনলঅ্মুলনাল

রােহলএজনযলিাঁরালববেবযরলহাাছাালহেরলউভেয়রলমেধযলঅররগিল

সম�য়লসাধনলহরেিন।লষােঠরল্ব্ভিিাল্াারলএ্াইলসবেচেয়লবড়ল

হারা।ল নিুনল ্নয়েমরল ষু�হাব্ুেিলএইএষলহাযরল েব্শল সা্ধিল

হেয়েছ।লএজনযলেষৗেুরলষ�াব্ুরলমেধযলষরবিরীলসংেযাজনলেব্শল

্োেছ।ল�ীহলঅনুবােদরলসােরলেষৗেুরলববেবযরলঅররগিলসম�য়ল

সৃ্�রলজনযলিাঁরালএইএষলহেরেছন। 

চিুররি, েহােনালেহােনালগেবষহলষ্�ি নিুনল্নয়মেহলুযা্ানল

অনুবােদরলসােরল্ম্ুেয়ল্দেয়েছন। 

চিুররলহারা: ‘‘ই�াহৃিল্বহৃ্ি’’ 

ষ্�ি হনরলবেুন, ্নেজরলবয্বগিলউেেশযলচ্রিাররলহরারলজনযল

েহউলেহউলই�াহৃিভােবলবাইেবেুরল্ বহৃ্িলহেরেছন, রেুলষােঠরল

্ব্ভিিাল েদখাল ্দেয়েছ।ল এল সহুল ই�াহৃিল ্বহৃ্িহারীেদরল

অেনেহইল্ছেুনল্ব�া�ল(heretic) স�দােয়রলঅ�ভুরবলএবংলেহউল

্ছেুনলমূুধারারলধমর�াালেগাঁড়ালখৃ�ান।লিােদরল্বরে�লউ�া্ষিল

আষ্�গ্ুল্নরসনলহরেিলমূুধারারলঅেনহলেগাঁড়ালধমর�াালওলসৎল

খৃ�ানল বাইেবেুরল মেধযল ্হছুল �ােনল ই�াহৃিল ্বহৃ্িল সাধনল

হেরেছন।ল ষরবিরীহােুল অেনেহইল এল সহুল ধা্মরহল খৃ�ানেদরল

ই�াহৃিল ্বহৃ্িগ্ুেহল সমররনল হরেিনল ওল অ�া্ধহারল �দানল
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হরেিন।লহারালএগ্ুল্দেয়লেহােনালস্ঠহল্বষয়েহলসমররনলহরাল

হেিালঅরবালেসল্ বষয়হলেহােনালআষ্�েহলখ�নলহরালহেিা।লষ্�ি 

হনরল ধা্মরহল েগাঁড়াল খৃ�ানেদরল ্বহৃ্িরল অেনহল উদাহরাল উে�খল

হেরেছন। 

হেনররলসংেক্ষিলবববযলএখােনইলেশষ।ল 

িাঁরলহরাল েরেহল�মা্ািলহেুাল েয, ্ু্ষহারেদরলঅ িালওল

অবেহুারলহারোলাীহারলবববযলমূুলষােঠল�েবশলহেরেছ, �মা্ািল

হেুালেয, সংেশাধনহা্রগালিাঁেদরলধারাামিলেযলসহুলহরালভুুল

মেনলহেরেছনলেসগ্ুলসংেশাধনলহেরেছন, েসগ্ুল�হৃিষেকলভুুল

েহাহলবালনাইলেহাহ, �মা্ািলহেুালেয, িাঁরালদুবরুলবাহযগ্ুলবাদল

্দেয়লিদ�েুল ্বশ�লবাহযল ্ুেখেছনলএবংলসমাররহলওলঅ্ি্রবল

হরালেরেুল্দেয়েছন, �মা্ািলহেুালেয, ্বেশষিলনিুনল্নয়েমরল

মেধযল িাঁরাল ্ব্ভিল�ােনরল ববেবযরল মেধযল সম�য়ল সাধেনরলজনযল

ষ্রবিরনলহেরেছন, আরলএজনযইলেষৗেুরলষ�াব্ুেিলসংেযাজনল

বৃ্�লেষেয়েছ, �মা্ািলহেুালেয, েহােনালেহােনালগেবষহলষ্�ি 

নিুনল্নয়মেহলুযা্ানলঅনুবােদরলসােরলেমুােনারলজনযলষ্রবিরনল

হেরেছন, �মা্ািল হেুাল েয, ্ব�া�ল স�দায়গাল ই�াহৃিভােবল

্বহৃ্িলসাধনলহেরেছন, �মা্ািলহেুালেয, ধা্মরহলওলসৎলখৃ�ানগাল

্ব্ভিলমিলসমররনলবালআষ্�লখ�েনরলজনযলই�াহৃিভােবল্বহৃ্িল

সাধনল হরেিনল এবংল ষরবিরীল যুেগল িাঁেদরল এল সহুল ্বহৃ্িেহল
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সমররনলহরালহেিা.... এলসবল্হছুল�মা্ািলহওয়ারলষেরল্বহৃ্িরল

আরলেহােনালসু�লষ�্িলওল�্�য়াল্হলবা্হলরাহু?  
এখনলএহরালদা্বলহরাল্হলঅনযায়লওলঅেযৗ্বহলহেবলেয, �ুেশরল

ষূজারীলখৃ�ানগালযারাল�ুেশরলউষাসনালএবংলএরলমাধযেমলঅ্জরিল

মযরাদালওলকমিালষ্রিযাগলহরেিলেমাোওলরা্জল্ছেুনলনা, িাঁরাল

ইসুােমরলআ্বভরােবরল ষেরল ইসুামীল ধমর্ব�ােসরল  ষেকল েযেিল

ষােরলএএষলআেরাল ্হছুলহরাল ্বহৃিলহেরেছন? এরষরলিাঁেদরল

ষরবিরীল যুেগলিাঁেদরলএলসহুল্বহৃ্িলসমররনলহরালহেয়েছলএবংল

অ�া্ধহারল �দানল হরাল হেয়েছ, েযমনভােবল ্ব্ভিল খৃ�ানল

স�দােয়রল ্বরে�লিােঁদরল ্বহৃ্িেহলসমররনলহরাল হেয়েছল বরংল

্ব্ভিল খৃ�ানল স�দােয়রল �্িেরােধরল জনযল ্বহৃ্িরল েচেয়ল

ইসুােমরল�্িেরােধরলজনযলল্বহৃ্িরলগর�লওল�েয়াজনীয়িাল্ছুল

অেনহলেব্শ।লহােজইলএইল্বহৃ্িরলসমররনওলঅেনহলেব্শলহওয়াইল

্ছুল াভা্বহ। 

১. ৩. ৪. ৪. যীশলখৃে�রলসাকয 

্বহৃ্িলঅ�মা্ািলহরেিলওলবাইেবেুরল্বশ�িাল�মাালহরেিল

ষাদ্রগোরল ্�িীয়ল ্ব�া্�হরল�চারাালএইলেয,  য়ংলযীশল খৃ�ল

ষুরািনল্নয়েমরলসিযিারলসাকযল্দেয়েছন।৬৫

66 েসগ্ুলয্দল্বহৃিল

                                                           
66 যীশলবেুন: ‘‘েহননালআ্মলেিামা্দগেহলসিযলহ্হেি্ছ, েযলষযর�লআহাশলওল

ষৃ্রবীলুু্লনালহইেব, েসলষযর�লবযব�ারলএহলমা�ালবালএহল্ব�ুওলুু্লহইেবল
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হেিালিেবল্নায়ল্ি্নলিালবুেিনলবরংলেসেকে�লিাঁরলদা্য়�ল্ছুল

ইয়াহূদীেদরলসামেনল্বহৃ্িল�মাালহেরলিােদরেহলিাল ীহােরলবাধযল

হরা। 

্নেেরল্বষয়গ্ুলএইল্ব�া্�রলঅষেনাদনলহরেব: 

১. ৩. ৪. ৫. যীশরলবববযলবনামলবাইেবেুরল�ামাাযিা 

(হ) যীশরলসাকযলেমাোওল�মা্ািলনয় 

�রমলষযরােয়লআমরাল বুবল েয, বাইেবেুরল ষুরািনল ্নয়মলওল

নিুনল ্নয়েমরল েহােনাল ষু�েহরল েুখেহরল যুগল েরেহল সু�্স�লওল

সু�চ্ুিলহওয়ারলহরাল�মা্ািলনয়।লএগ্ুরলমেধযলএমনলেহােনাল

ষু�হল েনইল েযল ষু�হ্াল েুখেহরল যুগল েরেহল বহুল �চারল ুাভল

হেরেছ, যােিলআমরাল্ন্ািলহেিলষা্রলেয, স্িযইলউবলেুখহইল

এইল�চ্ুিলবই্ালষুেরাষু্রল্ুেখেছন।লঅনুএষভােবলেহােনালএহ্াল

বইেয়রওল েুখহলষযর�লঅ্ব্�িল সূ�ল ষর�রাল সংর্কিল েনই।ল

নিুনলওল ষুরািনল ্নয়েমরলসহুলষু�েহলসহুল�হােররল ্বহৃ্িল

                                                                                                            
না, সম�ইলসরুলহইেব।’’ (ম্রল৫/১৮) এেিলবুঝালযায়লেয, ষুরািনল্নয়মল

মহা�ুয়ল ষযর�ল অ্বহৃিল রাহেব।ল এছাড়াল যীশল বারংবারল ষুরািনল ্নয়েমরল

্ানাব্ুরল উে�খল হেরেছন, ্ব্ভিল উ�ৃ্িল ্দেয়েছন, ষুরািনল ্নয়েমরল

ষু�হা্দরলবববযল�ারালিাঁরল্নেজরলমিামিলসমররনলহেরেছন।লে�্রিগাওল

এভােবলবারংবারলষুরািনল্নয়েমরলষু�হা্দরলউ�ৃ্িল্দেয়ল্নেজেদরল ষেকল

�মাালেষশলহেরেছন। 
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্োেছলবেুলএহাুলআেগলআমরালেজেন্ছ।লআমরালআেরালেজেন্ছল

েয, ধা্মরহ, েগাঁড়ালওলসৎলখৃ�ানগাল্ব্ভিলধমরীয়ল্ বষয়েহলল�মা্ািল

হরারলজনযলবালেসল্ বষয়হলআষ্�লদূরীহরোরলজনযল্ বহৃ্িরলআ য়ল

্নেয়েছনলএলসহুলহারোলবাইেবেুরলষু�হগ্ুরল�হােযাগযিালওল

্বশ�িারল ্বষেয়ল আমােদরল সে�হল রেয়েছ।ল এল সহুল ষু�েহরল

েহােনালহরালআমােদরল্নহালেহােনালসুদৃবল�মাালনয়।লএগ্ুেহল

�মাাল্হেসেবল�হালহরেিলআমরাল্�ধা্�ি।লহারা, এমনওলেিাল

হেিলষােরলেয, যীশলখৃ�লষুরািনল্নয়েমরলষু�হাব্ুরল্বশ�িারল

সাকযল্দেয়েছনলমেমরলেযলে�াহ্ােহল�মাাল্হেসেবলেষশলহরালহে�, 

েসইলে�াহ্ালষরবিরীহােুলসংেযাজনলহরালহেয়েছ।লধা্মরহলওলসৎল

খৃ�ানগাল ্�িীয়ল শিেহরল েশেষল বাল িৃিীয়ল শিেহল এেবানাইাল

(Ebionites) স�দায়লবালমার্সওনীয়ল(Marcion) স�দায়লবাল

মা্নহীযল(Manichees/ Manichaen/ Manichean) স�দােয়রল

্বেরা্ধিারল মানেসল ে�াহ্ােহল বাইেবেুরল মেধযল সংেযাজনল

হের্ছেুন।লখৃ�ধেমররলএহ্াল�হােযাগযলওলস্ঠহল্বষয়েহলসমররনল

হরারলউেেেশযলিােঁদরলএল্বহৃ্িলষরবিরী যুেগলসমররনলহরালহেয়েছল

ওল েমেনল েনওয়াল হেয়েছ।ল এেবানাইা, মার্সওনীয়ল ওল মা্নহীযল

স�দায়ল ষুরািনল ্নয়েমরল সহুল ষু�হল বাল অ্ধহাংশল ষু�হল

অ ীহারলহরি।লএজনযলহয়িলিােদরেহল্ােয়ুলহরেিলএলসহুল

ে�াহল বাল বববযল যীশরল নােমল জা্ুয়া্িল হেরল েুখাল হেয়েছ।ল
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েযএষভােবলিাঁরালআ্রয়ানলস�দায়ল(Arians)৬৬

67 ওলইউ্া্হয়ানল

(Eutychian) স�দােয়র৬৭

68 ্বেরা্ধিারলজনযল বাইেবেুরলমেধযল

্বহৃ্িলসাধনলহেরনলএবংলিাঁেদরল্ বহৃ্িলষরবিরীহােুলসমররনলহরাল

হয়।ল 

(খ) যীশরলসাকযল�চ্ুিলষু�হগ্ুরলজনযল�মা্ািলনয় 

্�িীয়লষযরােয়লআমরালবুবলেয, যীশলষুরািনল্ নয়েমরল্ বশ�িারল

সাকযল ্দেয়েছনল মেমরল েযল সহুল হরাল উে�খল হরাল হয়, েসগ্ুল

ষরবিরীহােুলসংেযা্জিলেহাহলবাল�হৃিলষেকলযীশরলহরাইলেহাহ, 

েহােনালঅব�ােিইলিাঁরলএইলবববযল�ারালষুরািনল্নয়েমরল�চ্ুিল

সহুলষু�েহরল্বশ�িাল�মা্ািলহয়লনা।লহারালএসহুলহরারল

মেধযলষুরািনল্ নয়েমরলষু�হগ্ুরলনামলবালসংখযালউে�খলহরালেনই।ল

িাহেুলআমরাল্হভােবলবুঝেিলষারবলেয, যীশলেযলষুরািনল্নয়েমরল

্বশ�িারলসাকযল্দেয়েছনলেসলষুরািনল্নয়েমরলমেধযল৩৯্ালষু�হল

                                                           
67 ৩য়-৪ররলশিেহরল�্স�লখৃ�ানলধমরগরলআ্রয়ূেসল(Arius) অনুসা্রগা, যারাল

যীশল খৃ�েহল ই�েররল স�ারল অংশল নয়, বরংল িারল সৃ�ল ‘ষু�’ বেুল ্ব�াসল

হরেিন।লসাধারাভােবলএরালএেহ�রবাদীলখৃ�ানলবেুলষ্র্চি। 
68 ৪রর-৫মল শিা�ীরল খৃ�ানল সাধুল ইউ্াশাসল (Eutyches 375-454)-এরল

অনুসা্রগা।লএরাল‘এহস�াবাদী’ (Monophysites)। িাঁরাল্ ব�াসলহেরনলেয, 
খৃে�রলমেধযলএহ্ামা�ল �্রহলস�াল ্বরাজমানল ্ছু।লিাঁরলমেধযল েহােনাল

মানবীয়ল স�ারল অ্��ল ্ছুল না।ল ্ব�া্রিল েদখুনল Encyclopaedia 
Britannica, artciles: Eutychian; Eutyches; Monophysite. 
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্ছু? (�ো�া�লস�দােয়রলমানুেষরালএলষু�হগ্ুলমােনন), নাল

েসইলষুরািনল্নয়েমরলমেধযল৪৬্ালষু�হল্ছু? (হযার্ুহগালএল

ষু�হগ্ুেহলমােনন।) 

 ্িহা্সহলেজােসরাসল (Flavius Josephus) অিয�লেগাঁড়াল

ইয়াহূদী ্ছেুনল এবংল খৃ�ানগাওল িাঁেহল ্নভররেযাগযল বেুল মানযল

হেরন।ল্ি্নলিাঁরলই্িহােসলশধুল্নেেরলহরাাুহুল ীহারলহেরেছন: 

‘‘আমােদরল্নহালষরররল্বেরাধীলহাজারলহাজারলষু�হলেনইলবরং 

আমােদরল ্নহালমা�ল২২্ালষু�হলরেয়েছ।লএগ্ুরলমেধযলষাঁচ্াল

ষু�হলেমা্শর।’’ 

েজােসরাসলেিারাহলছাড়াল ষুরািনল ্নয়েমরলমেধযলআরওল১৭্াল

ষু�হল আেছল বেুল উে�খল হেরেছন।ল অরচল বিরমােনল �চ্ুিল

‘বাইেবেুর’ মেধযল�ো�া�েদরলমেিলেিারাহলছাড়াওল৩৪্ালষু�হল

ওলহযার্ুহেদরলমেিল৪১্া ষু�হলরেয়েছ।লু কযাীয়লেয, েজােসরাসল

ষু�হগ্ুরলসংখযালবেুেছন, ্হকলনামলউে�খলহেরনল্ ন।৬৮

69 হােজইল

                                                           
69 এখােনলউে�খযলেয, িৃিীয়লখৃ�ীয়লশিেহরল�্স�িমলখৃ�ানলধমরগরলঅ্রগনল

(Origen)-ওল ষুরািনল ্নয়েমরল মেধযল ২২্াল ষু�হল ্বদযমানল বেুল উে�খল

হেরেছন।ল ্ি্নল ষু�হগ্ুরলনামওলউে�খলহেরেছন।ল নােমরল বারনায়ল ্ি্নল

�চ্ুিল্হছুলষু�হেহলএহ্�িলহেরলউে�খলহেরেছন: িাঁরলবারনামেিলেমা্শরল

ষাঁচ্ালষু�হলছাড়ালঅব্শ�ল১৭্ালষু�হল্নেএষ: (১) ্যেহাশূেয়রলষু�হ, (২) 

্বচারহ�ৃরগোরল ্ববরালওলএেিরল ্ববরালএহে�, (৩) শমুেয়েুরল�রমলওল
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্�িীয়ল ষু�হল এহে�, (৪) রাজাব্ুরল �রমল ওল ্�িীয়ল খ�ল এহে�, (৫) 

বংশাব্ুরল�রমলওল্�িীয়লখ�লএহে�, (৬) ই�ারল�রমলওল্�িীয়ল(ন্হ্মেয়র) 

ষু�হল এহে�, (৭) গীিসং্হিা, (৮) ্হেিাষেদশ, (৯) উষেদশহ, (১০) 

ষরমগীি, (১১) ্যশাইয়লভাববাদীরল ষু�হ, (১২) ্যর্ময়লভাববাদীরল ষু�হ, 

্যর্মেয়র ্বুাষলওল্যর্মেয়রলষ�লএহে�, (১৩) দা্নেয়েুরলষু�হ, (১৪) 

্য্হে�ুলভাববাদীরলষু�হ, (১৫) ইেয়ােবরল্ববরা, (১৬) ইে�েররল্ববরালওল

(১৭) মাহা্বেজরলষু�হ।ল১মলখৃ�ীয়লশিেহরল�্স�িমলইহূদীলধমরগরলওল৩য়ল

শিেহরল�্স�িলখৃ�ানলধমরগরলউভেয়রল্ববরালঅনুসােরল্নেেরলষু�হগ্ুল

জাু, বােনায়াাল ওল অ্ি্রবল সংেযা্জিল এবংল েহােনাল অব�ােিইল ষুরািনল

্নয়েমরল অংশল নয়।: (১)েহােশয়ল ভাববাদীরল ষু�হল (Hosea), (২) েযােয়ুল

ভাববাদীরলষু�হল(Joel), (৩) আেমাষলভাববাদীরলষু�হল(Amos), (৪) ওব্দয়ল

ভাববাদীরলষু�হল(Obadiah), (৫) েযানালভাববাদীরলষু�হল(Jonah), (৬) 

মীখালভাববাদীরলষু�হল(Micah), (৭) নহূমলভাববাদীরলষু�হল(Nahum), (৮) 

হব�ূহল ভাববাদীরল ষু�হল (Habakkuk), (৯) সর্নয়ল ভাববাদীরল ষু�হল

(Zephaniah), (১০) হগয়ল ভাববাদীরল ষু�হল (Haggai), (১১) সখ্রয়ল

ভাববাদীরলষু�হল(Zechariah), (১২) মাুা্খলভাববাদীরলষু�হল(Malachi)। 
এইল১২্ালষু�হেহল�ো�া�লওলহযার্ুহলউভয়লস�দায়ইলষুরািনল্নয়েমরল

ষু�হলবেুল্ব�াসলহেরন।লএছাড়ালহযার্ুহেদরলঅ্ি্রবলষু�হগ্ুরলমেধযল

মযাহা্বজল ছাড়াল বা্হল ৫্াল ষু�হওল জাুল বেুল জানাল যায়।ল এখােনলআেরাল

ুকযাীয়লেয, ্যর্মেয়রলষ�ল(Epistle of Jeremiah) নােমলএহ্ালষু�েহরল

হরালও্রগনলউে�খলহেরেছন, যালবিরমানল�চ্ুিলবাইেবেুরলমেধযল েনই।ল

েদখুন, Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97, 
244-245. 
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�চ্ুিল ৩৪ল বাল ৪১্াল ষু�েহরল মেধযল েহানল েহানল ষু�হল ১৭্াল

ষু�েহরলষেরলঅ্ি্রবলসংযুবলিাওলজানারলউষায়লেনই।লএহরাল

বুারল েহােনাল উষায়ল েনইল েয, অমুহল ১৭্াল ষু�হল েজােসরাসল

উ্�্খিল্বশ�লষু�হ।ল 

ইেিাষূেবরল ষাঠহল েদেখেছনল েয, ষ্�ি �ীয�মল (John  

Chrysostom: 347-407) ওল অনযানযল হযার্ুহল ষ্�ি  ীহারল

হেরেছনলেয, ইয়াহূদীগালিাঁেদরলঅবেহুারলহারো- বরংলিাঁেদরল

ধমরহীনিালওলঅসিিারলহারো- অেনহল �্রহলষু�হলবালধমর��ল

হা্রেয়লেরেুেছ।ল্হছুলষু�হলিাঁরাল্ছেড়লেরেুেছলএবংল্হছুলষু�হল

িারাল ষু্ড়েয়ল েরেুেছ।ল হয়িল েজােসরাসল উ্�্খিল এইল ১৭্াল

ষু�েহরলমধযলেরেহল্হছুলষু�হওলএইলহারােনা, েছড়ালওলষু্ড়েয়ল

েরুাল ষু�েহরল মেধযল চেুল ্গেয়েছ।ল খৃ�ানল ষ্�িগাল  ীহারল

হেরেছনল েয, বাইেবেুরল ্ব্ভিল ষু�েহরলমেধয ২০্ারওলঅ্ধহল

ধমর�ে�রলনামলউে�খলহরালহেয়েছলেযগ্ুরলেহােনালঅ্��লএখনল

েনই।ল�্স�লহযার্ুহলষ্�ি ামাসলএে�ুসলবেুন: ‘‘ষ্�িগাল

এহমিল েয, বাইেবেুরলমধযল েরেহল ্বন�হৃিলবাল হা্রেয়ল যাওয়াল

ষ্ব�লষু�হা্দরলসংখযাল২০লএরলহমলনয়।’’ 

েজােসরােসরল বববযল েরেহল জানা যায়ল েয, েমা্শরল ষু�েহরল

সংখযালষাঁচ্া।ল্হকল্ি্নলএলষাঁচ্ালষু�েহরলনামলউে�খলহেরনল্ ন।ল

আমরালজা্নলনালেয, এলষাঁচ্ালষু�হলবুেিলবিরমােনল�চ্ুিল৫্াল
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ষু�হলবু্ঝেয়েছন, নালঅনযলেহােনালষু�হলবু্ঝেয়েছন।লবাহযিলবুঝাল

যায়লেয, ্ি্নলএইলষাঁচ্ালষু�েহরলহরালবেুনল্ন।লহারাল্ি্নল

বিরমােনলেমা্শরলনােমল�চ্ুিলেিারাহ-এরলষাঁচ্ালষু�েহল�দ�ল

িেরযরল ্বষরীিল অেনহল হরাল বেুেছন।ল ইেিাষূেবরল ৈবষরীিযল ওল

ভুু�া্�রলআেুাচনায়লষাঠহলিালেদেখেছন।ল 

(গ) যীশলঅ্�ে�রলসাকযল্দেয়েছন, ্বশ�িারলনয় 

িৃিীয়লষযরােয়লআমরালবুবলেয, আমরালয্দলঅনুমােনরলউষরলধেরল

্নইলেয, বিরমােনল�চ্ুিলষু�হগ্ুইলযীশখৃে�রলযুেগল�চ্ুিল্ছুল

এবংল্ি্নলওলিাঁরলে�্রিগালএলষু�হগ্ুইলেমেনল্নেয়েছনলএবংল

এগ্ুরলষেকলসাকযল�দানলহেরেছন, িবুওলিাঁেদরলসাকযল �ারাল

�চ্ুিলষু�হগ্ুরল্বশ�িাল�মা্ািলহয়লনা, শধুলঅ্��ল�মা্ািল

হয়।ল 
এেকে�লখৃ�লওলিাঁরলে�্রিগোরলসাকযল�ারালশধুল�মা্ািলহয়ল

েয, এলষ্ু�হগ্ুলিাঁেদরলযুেগলইয়াহূদীেদরলমেধযল�চ্ুিল্ছুলবেুল

িাঁরাল ীহারলহেরেছন।লএইলষু�হগ্ুলযােদরলনােমল�চ্ুিলসিযইল

েসগ্ুলিাঁেদরলরচনাল্হলনা, এগ্ুরলমেধযলউ্�্খিলসহুল্বষয়ইল

সিয, নালসহুল্বষয়ইল্মরযা, নাল্হছুলসিযলওল্হছুল্মরযালেসগ্ুল

্হছুইলিাঁরাল্ন্ািলহেরনল্ন। 

খৃ�লওল ে�্রিগালহিৃরহল এলসহুল ষু�েহরলঅ্��ল  ীহারল

হরারলঅররলএইলনয়লেয, িাঁরালসাকযল্দেয়েছন, এগ্ুলসিযইলহ্রিল
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ভাববা্দগোরলর্চিলঅরবালএগ্ুরলমেধযলউ্�্খিলসহুল্ববরাল

সে�হািীভােবলসিয।লউষরক, খৃ�লবাল ে�্রিগালয্দলএলসহুল

ষু�হলেরেহল্হছুলউ�ৃিলহেরন, িেবলিাঁেদরলউ�ৃ্িল�ারালএহরাল

�মা্ািলহয়লনালেয, েযলষু�হলেরেহল্ি্নলউ�ৃ্িল�দানলহরেছনলেসল

ষু�হ্াল্ বশ�লবালিারলসহুলহরাল্ বশ�লবেুল্বনালগেবষাায়লেমেনল

্নেিলহেব। 

হযাঁ, য্দল সালআুাই্হসলসাুাম সুর�ভােবলবেুনলেয, অমুহল

ষু�েহরলসহুল্বষয়, সহুল্বধানলবালসহুলবববযলআ�াহরলষকল

েরেহল�া্লএবংলিাঁরলএল বববযল সরাস্রলিাঁরল মুখল েরেহলশেনল

অগ্ািলমানুষল বারনালহেরনলএবংলসে�হািীিলঅগ্ািল মানুেষরল

বারনারলমাধযেমলিাল�মা্ািলহয়লিাহেুইল্ ন্ািএেষলআসমানীল��ল

বেুল �মা্ািল হেব।ল অব্শ�ল সহুল বববযল বাল সহুল ষু�হইল

সে�হযুবলরাহেব।লএগ্ুরল ্বশ�িাল ্নারেয়রলজনযল গেবষাালওল

অনুস�ানলহরেিলহেব।লষুরািনল্নয়েমরলেহােনালষু�েহরল্বষেয়ল

 সালআুাই্হসলসাুাম েরেহলএএষলেহােনালসাকযল�মা্ািলহয়ল্ন। 

�ো�া�লগেবষহলষ্�ি েব্ুলিাঁরলষু�েহলউে�খলবেুন, যীশল

বেুেছনলেয, েিারাহল �েররলষকলেরেহল�দ�।ল্হকলিারলহরারল

অররলএলনয়লেয, ষুরািনল্নয়েমরলসবল্হছুলবাল�্ি্ালে�াহল্বশ�, 

অরবালএরলসহুলষু�হইলস্ঠহলঅরবাল�্ি্ালষু�েহরলেুখেহরল

্বষেয়ল গেবষাা ওল অনুস�ানল �েয়াজনীয়।ল ে�্রিগাল ওল যীশরল
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সমসাম্য়হলইয়াহূদীগালএলসহুলষু�েহরলউষরল্নভররলহরেিন, 

এগ্ুলষাঠলহরেিনলএবংলএগ্ুলেসলযুেগল�্স�লওলধমর��ল্হেসেবল

 ীহৃিল্ ছু।লএগ্ুলেরেহল্হছুলহরালনিুনল্ নয়েমলউ�ৃিলহরারলঅররল

এলনয়লেয, হরা্ােহলগেবষাালছাড়াইলসিযলবা স্ঠহলবেুল�হাল

হরেিলহেব। 

(্) খৃে�রলষেরওল্বহৃ্িল্োেছ 

চিুররলষযরােয়লআমরালয্দলিেহররলখা্িেরলেমেনল্নইলেয, খৃ�লওল

িাঁরল ে�্রিগাল ষুরািনল ্নয়েমরলসহুল ষু�েহরলসহুলঅংেশরল

সহুলহরারল ্বশ�িারল সাকযল ্দেয়েছন, িেবলএেিল বাইেবেুরল

্বহৃ্িল�মাোরলেকে�লআমােদরলেহােনা অসু্বধালহয়লনা।লহারাল

�ায়লসহুল খৃ�ানলষ্�ি  ীহারলওলদা্বলহেরেছনল েয, খৃে�রল

ষেররলযুেগল১৩০লখৃ�াে�লখৃ�ানেদরলসােরল্বেরা্ধিালওলশ�িারল

েজরল ্হেসেবল ইয়াহূদীগাল ষুরািনল ্নয়েমরল ষু�হগ্ুেহল ্বহৃিল

হের।লহােজইলযীশলয্দলসাকযল্দেয়ওলরােহনলিােিলিারলষেররল

যুেগলষুরািনল্নয়মগ্ুরল্বহৃিলহওয়ারলস�াবনালর্হিলহয়লনা। 

১. ৩. ৪. ৬. বাইেবেুরল্বহৃ্িল্হলঅস�বল্ছু? 

বাইেবেুরল্বহৃ্িলঅস�বল�মাালহরেিলখৃ�ানল�চারহগালদা্বল

হেরনলেয, বাইেবেুরলঅগ্ািলহ্ষলষূবরলেরেহলষ্ামলষযর�লসবর�ল

ছ্ড়েয়ল্ছু।লহােজইলহােরালজনযইলএেিলেহােনাল্ বৃহ্িলসাধনলস�বল

্ছুলনা। 
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এলদা্ব্ালেযলস�ূারল্ভ্�হীনল�ষাগা�ালিালষূবরবিরীলআেুাচনাল

েরেহইল সুর�।ল ইয়াহূদী-খৃ�ানল ধমরগরল ওল ষ্�িগাল সহেুইল

 ীহারল হরেছনল েয, ্বহৃ্িল সং্্ািল হেয়েছ।ল হােজইল ্বহৃ্িল

্াােনালস�বল্ছুলনালবেুলদা্বলহরালঅররহীনল�ুাষলমা�।লিদুষ্রল

এখােনলআমরালবাইেবেুল্বহৃ্িরল ্িহা্সহলষাভূ্মলষযরােুাচনাল

হরব, েযন, ষাঠহলবুঝেিলষােরনলেয, বাইেবেুরল্বহৃ্িল্হভােবল

এিলসহজলহেয়্ছু। 

১. ৩. ৪. ৭. বাইেবেুরলই্িহাসলওল্বহৃ্িরলে�কাষা 

(হ) মূসালআুাই্হসলসাুাম েরেহলেনবুহাদেনজারলষযর�লষুরািনল

্নয়ম 

মূসাল আুাই্হসল সাুাম-এরল সময়হাুল স�েহরল বাইেবুল

বযাখযাহারলওল ্িহা্সহেদরলমেধযল্ হছুলমিেভদলরেয়েছ।লেমাাামু্াল

বুালচেুলেয, খৃ�ষূবরল১৩৫০লসােুরল্দেহলমূসালআুাই্হসলসাুাম 

জ��হালহেরনলএবংলখৃ. ষূবরল১২৩০/৩১লসােুরল্দেহলইে�হাুল

হেরন।ল িাঁরল ইে�হাুল েরেহল খৃ�ষূবরল ৫৮৭/৫৮৬ল সােুল

েনবুহাদেনজােররলহােিলইয়াহূদী রাে�রল ংসলষযর�ল�ায়লসেড়লছয়ল

শিলবৎসেরলইয়াহূদী জা্িরলই্িহাসলষযরােুাচনালহরেুইলআমরাল

বাইেবেুরল্বহৃ্িরলেষকাষালঅনুধাবনলহরেিলষারব। 

মূসালআুাই্হসলসাুাম েিারাহল্ুেখলেসইলষা�ু্ু্ষ্ালই�ােয়ুল

স�ানগোরলযাজহলওলেগা�ষ্িগোরল্নহালসমষরালহের্ছেুন।ল
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্ি্নল িাঁেদরেহল ্নেদরশল �দানল হেরনল েয, িাঁরাল েযনল েসইল

ষা�ু্ু্ষ্ােহল সংরকালহেরনল এবংল ‘সদা�ভুরল ্নয়ম-্স�ুেহর’ 

মেধযলিালেরেখলেদন।ল্ি্নলিাঁেদরেহল�্িলসািলবৎসরলষরলষরল

সহুলই�ােয়েুরলসামেনলিালষাঠলহরারল্নেদরশল্দেয়লবেুন: ‘‘সািল

সািলবৎসেররলষের, েমাচনলবৎসেররলহােু, হুাীেরাৎসবলষেবর, যখনল

সম�ল ই�ােয়ুল েিামারল  �রল সদা�ভুরল মেনানীিল �ােনল িাঁহারল

স�ুেখলউষ্�িলহইেব, িৎহােুলিু্মলসম�লই�ােয়েুরলসাকােিল

িাহােদরলহারেগাচেরলএইলবযব�ালষাঠলহ্রেব।’’70 

ই�ােয়ুলস�ানগোরল�রমল�জ�লেমা্শরলএইল ্নেদরশল েমেনল

চেুন।লএইল�জে�রলগিলহওয়ারলষেরলই�ােয়ুলস�ানেদরলঅব�াল

ষ্রব্িরিল হেয়ল যায়।ল িাঁেদরল মেধযল ষাষাচা্রিা, অবাধযিাল ওল

ধমরে�া্হিাল বযাষহহােরল ছ্ড়েয়ল ষেড়।ল হখেনাল িাঁরাল ধমরিযাগল

হরেিন।লআবারলহখেনালষুনরায়লধমরলমানেিলশরলহরেিন।লদায়ূদ-

এরলরাজে�রলশরলষযর�ল(�ায়ল্িনশিলবৎসরলযাবৎ) িােঁদরলঅব�াল

এইএষল্ছু।ল 

দায়ূেদরল রাজ�হােুল ই�ােয়ুল স�ানগোরল ধমরীয়ল ওল ৈন্িহল

অব�ারলউি্িল্ো।লদায়ূেদরলরাজ�হােুলওলশেুামেনরলরাজে�রল

�রমাংেশল ই�ােয়ুল স�ানগাল ধমরে�াহল ষ্রিযাগল হেরল ধমরীয়ল

                                                           
70 ্�িীয়ল্ববরাল৩১/১০-১১। 
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অনুশাসনা্দল ষাুনল হেরল চেুন।ল ্হকল ্বগিল শিা�ীগ্ুরল

ধমরে�া্হিা, অ্�রিালওলঅরাজহিারলমেধযলেমা্শরল�দ�ল‘সদা�ভুরল

্নয়ম-্স�ুেহলর্কি’ েিারাহ্ালহা্রেয়লযায়।লহখনলিালহা্রেয়লযায়ল

িালস্ঠহভােবলজানালযায়লনা।লএিাুহুইলজানালযায়লেয, শেুামােনরল

রাজে�রল ষূেবরইলিালহা্রেয়লযায়।লহারালশেুামেনরলরাজ�হােুল

যখনল্ি্নল‘সদা�ভুরল্নয়ম-্স�ুহ’-্ালউে�াচনলহেরনলিখনলিারল

মেধযলেিারােহরলেহােনালঅ্��লষানল্ন।ল্স�ুহ্ারলমেধযলশধুলদুই্াল

‘েিারাহ-ব্হভূরি’ �াচীনল��ররুহইলঅব্শ�ল্ছু।ল১লরাজাব্ুরল

৮মলঅধযােয়রল৯মলে�ােহলএল্বষেয়লবুালহেয়েছ: ‘‘্স�ুেহরলমেধযল

আরল ্হছুল ্ছুলনা, েহবুল েসইল দুইখানাল��ররুহল ্ছু, যাহাল

েমা্শলেহােরেবলিাহারলমেধযলরা্খয়া্ছেুন; েসইলসমেয়, ্মসরলহইেিল

ই�ােয়ু-স�ানগোরলবা্হরলহইয়ালআ্সবারলষর, সদা�ভুলই�ােয়ু-

স�ানগোরলস্হিল্নয়মলহ্রয়া্ছেুন।’’ 

বাইেবেুরল্ববরালঅনুসােরলশেুামেনরলরাজে�রলেশষভাগলেরেহল

ই�ােয়ুীয়গোরলমেধযলজ্নযল্বষযরয়লেনেমলআেস।ল য়ংলশেুামনল

িাঁরল েশষল জীবেনল ধমরিযাগল হেরনল (নাঊযুল ্ব�াহ!)।ল ্ি্নল িাঁরল

�ীগোরলষরামেশরলমু্িরষূজালশরলহেরনলমু্িরষূজারল্ন্ম�লম্�রা্দল

্নমরাালহেরন।লএভােবল্ি্নলযখনলধমরিযাগীল(মুিরাদ) ওলেষৗ�্ুেহল

ষ্রািলহেুনল(নাঊযুল্ব�াহ!!) িখনলেিারাহ-এরল�্িলিাঁরলআরল

েহােনালআ�হলরােহলনা।ল 
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িাঁরল মৃিুযরলষেরলআেরালহ্ঠনিরল ্বষযরয়লশরলহয়।ল খৃ�ষূবরল

৯৩১ল সােুরল ্দেহল ই�ােয়ু-স�ানগাল অভয�রীনল েহা�ুল ওল

দুাদ্ুরলরেুল দুলভােগল ্বভবলহেয়লযান।লইয়াহূদীগোরলএহ্াল

রাজযল দুই্াল রােজযল ্বভবল হেয়ল যায়।ল ই�ােয়ু-স�ানগোরল ১২ল

েগাে�র মেধযল১০্ালেগা�লএহলষেকলএবংলবা্হলদুই্ালবংশলএহল

ষেকলরােহন।লনবাোরলষু�লযার্বয়ােমরল(Jeroboam I) েনিৃে�ল

্বে�াহীল১০্ালেগা�লষযােু�াইেনরলউ�রলঅংেশলষৃরহলরাজযলে্াষাাল

হেরন।লিাঁেদরলরােজযরলনামলহয়ল ‘ই�ােয়ু’ (the kingdom of 

Israel)। ই�ােয়ুলরাজযেহলঅেনহ সময়ললশােমরাল(Samaria) বাল

ই�্ময়ল(Ephraimites) বুালহেিা।লএরলরাজধানীল্ছুলনাবুুস।ল

অব্শ�ল দুই্াল েগা�: ্যহূদাল ওল ্বনযা্মনল বংেশরল রাজাল হনল

শেুামেনরলষু�লরহ্বয়ামল(Rehoboam)। এইলরােজযরলনামলহয়ল
জু্ডয়ালবালজুডাইলরাজযল(the Kingdom of Judea, also Judaea 

or Judah)। এর রাজধানীল্ছুল্যএশােুম। 
উভয়লরােজযইল ধমরে�া্হিা, মু্িরষুজালওলঅনাচারল বযাষহভােবল

ছ্ড়েয়লষেড়।লউ�েররলই�ােয়ুলবালশমরীয়লরােজযরলরাজালযার্বয়ামল

রাজযভারল�হালহরারলষরষরইলেমা্শরলধমরলিযাগলহেরন।লিারঁলসােরল

ই�ােয়ুীয়েদরল১০্ালেগাে�রলমানুেষরালেমা্শরলধমরলিযাগলহেরন।ল

িাঁরালমু্িরষুজালশরলহেরন।লএেদরলমেধযলযাঁরালেিারাহ-এরলঅনুসারীল
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্ছেুনলিাঁরাল্নেজেদরলরাজযলষ্রিযাগলহেরলযুডাহল(্যহূদা) রােজযল

্হজরিলহেরন।ল 
এভােবলএলরাজযলবালই�ােয়ুলস�ানেদরলমূুলঅংশলএলসময়লেরেহল

মূসারলআুাই্হসলসাুাম ধমরলিযাগলহেরলমুরিাদলহেয়লযানলএবংল

হুরর, মু্িরষুজালওলঅনাচােররলমেধযলঅ্িবা্হিলহেরন।লষরবিরীল

�ায়ল২০০লবৎসরলএলরাজে�রলঅ্��ল্ছু।লসন-িা্রেখরল্বষেয়ল

েবশল মিেভদল রেয়েছ।ল আধু্নহল গেবষহগোরল মেিল ই�ােয়ুল

রােজযরলঅ্��ল্ছুলখৃ. ষু. ৯২২লসাুলেরেহল৭২২/৭২১লসাুলষযর�ল

হমেব্শল২০০লবৎসর।লএলসমেয়ল১৯লজনলরাজালএইলরােজযলরাজ�ল

হেরন।লএরষরলআ�াহলিাঁেদরেহল ংসলহেরন।লঅশরীয়েদরল(the 

Neo-Assyrian Empire) আ�মোলিারালষরা্জিলহয়।লখৃ�ষূবরল

৭২৪ল সােুল অয্স্রয়ানল (অশূরীয়) স�াাল চিুররল শাুমােনসারল বাল

শ�েনষরল (Shalmaneser iv) ই�ােয়ুলরাজযলআ�মনলহেরন।ল

িারলমৃিুযরলষরলিারলেসনাষ্ি ্�িীয়লসাগরনল(Sargon II: ruled 

722-705 bc) উষা্ধলধারালহেরলরাজযভারল�হালহেরন।লিারল

েনিৃে�লআ্স্রয়যানগালই�ােয়ুীয়েদরেহলেশাচনীয়ভােবলষরা্জিল

হরেিলসকমলহয়।ল ্বজয়ীলঅশরীয়গালষরা্জিলই�ােয়ুীয়গােহল

ব্�ল হেরল অশরীয়ল রােজযরল ্ব্ভিল �ােনল ্নবরা্সিল হের।ল এল

এুাহায়লঅ�সংখযহলই�ােয়ুীয়লঅব্শ�লরােহ।ল 
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আশরীয়গালই�ােয়ুীয়েদরেহলএলসহুলঅ�ুলেরেহল্নবরা্সিল

হরারল ষেরল েসখােনল অশরীয়ল রােজযরল ্ব্ভিল �ানল েরেহল

েষৗ�্ুহগােহলএেনলবস্িল�াষনলহরায়।লেসখােনলঅব্শ�লঅ�ল

সংখযহল ই�ােয়ুীয়ল এল সহুল েষৗ�্ুহেদরল সােরল সামা্জহল ওল

ধমরীয়ভােবলওিে�ািভােবল ্মেশলযায়।লিাঁরাল েষৗ�্ুহগোরল ষু�ল

হনযােদরেহল্ববাহলহেরনলএবংলিােদরলসােরলএহ�লষ্রবারলগঠনল

হেরন।ল এল সহুল ‘ই�ােয়ুীয়’ ইয়াহূদীেদরেহল ‘শমরীয়’ 

(Samaritans) বুালহয়।৭ ০

71 

এভােবল আমরাল েদখ্ছল েয, বাইেবেুরল বারনাল অনুসােরইল

ইয়াহূদীেদরল বৃহৎল অংশল বাল ১২ল বংেশরল দশল বংশ উ�রল রােজযরল

ই�ােয়ুীয়লবালশমরীয়লইয়াহূদীগালশেুামেনরলষরলেরেহইলধমরচুযিলহনল

এবংলেশেষলেষৗ�্ুহেদরলমেধযল্বুীনলহেয়লযান।লমূসারলআুাই্হসল
                                                           
71 ইহূদীরালএেদরেহল�চ�ভােবল্ৃাালহরি।লযীশখৃ�লযখনলিাঁরল�াদশল্শষযেহ 

িাঁরল সুসমাচারল�চােররলজনযল ে�রালহেরনলিখনল ্বেশষলহেরলশমরীয়েদরল

হােছলনালযাওয়ারলওলিােদরহলিাঁরলধেমরলদীকালনালেদওয়ারল্নেদরশলেদন।লম্রল

বেুন: ‘‘These twelve Jesus sent forth, and commanded them, 
saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of 
the Samaritans enter ye not: But go rather to the lost sheep of 
the house of Israel: এইল বারল জনেহল যীশল ে�রাল হ্রেুন, আরল

িাঁহা্দগেহলএইলআেদশল্দেুন- েিামরালষরজা্িগোরল(অ-ইহূদীলজা্িগোর) 

ষেরলযাইওলনা, এবংলশমরীয়েদরলেহানলনগেরল�েবশলহ্রওলনা; বরংলই�ােয়ু-

হুেুরলহারানলেমষগোরলহােছলযাও।ল(ম্রল১০/৫-৬) 
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সাুাম ধমরলওলধমর�ে�রলসােরলিাঁেদরলস�হরলশধুলনােমইলঅব্শ�ল

রােহ।ল রেুল এেদরল মেধযল মূসাল আুাই্হসল সাুাম-এরল ধমর��ল

‘েিারাহ’-এরলেহােনালষা�ু্ু্ষরলঅ্��ল‘আনহা’ (গরড়) ষকীরলনযায়ল

হা�্নহল্বষেয়লষ্রািলহয়। 

অষর্দেহলশেুামেনরলমৃিুযলষরলেরেহলষরবিরীল৩৭২লবৎসর৭১

72 

যাবৎলশেুামেনরলবংেশরল২০লজনলরাজাল্যহূদালরােজযলরাজ�লহেরন।ল

এলসহুলরাজারলমেধযল্ ব�াসীলওলধমরষরায়ালরাজারলসংখযাল্ ছুলহম।ল

অ্ধহাংশ রাজাইল ্ছেুনল ধমরিযাগীল ওল মু্িরষুজহ।ল �রমল রাজাল

রহ্বয়ােমরলযুগলেরেহইলমু্িরষূজারলবযাষহল�চুনল্ো।ল�্ি্াল

বৃেকরল্নেচলমু্িরল�াষনলহরালহয়লএবংলষূজালহরালহয়।লরহ্বয়ােমরল

রাজ�হােুইলযু্ডয়ালরােজযরলউষরলগযবলেনেমলআেস।লিারলসমেয়ইল

খৃ�ল ষূবরল ৯২৫ল অে�ল ্মশেররল ্ররাউনল ১মল েশশা্ল বাল শীশহল

(Shashanq I) যুডাহলরাজযলআ�মনলহেরল ্যএশােুমলনগরলওল

                                                           
72 আমরালইেিাষূেবরলবেু্ছলেয, েমা্শ, দায়ূদ, শেুামনল�মুখলভাববাদীলওলরাজারল

সময়হােুরল্বষেয়লষাাািযলধমর্বদলওল ্িহা্সহেদরল�দ�লিা্রখগ্ুরলমেধযল

ৈবষরীিযলআেছ।লেুখহলিৎহােুলখৃ�ানলষ্�িেদরলমেধযল�চ্ুিলসনলিা্রখল

বযবহারলহেরেছন।লেমাাামু্াল ্িহা্সহগালএহমিলেয, খৃ. ষূ. ৫৮৭লবাল৫৮৬ল

সােুল ্যহূদাল রােজযরল ষিনল হয়।ল েুখেহরল �দ�ল িা্রখল অনুসােরল

৫৮৭+৩৭২=খৃ.ষূ. ৯৫৯লসােুলশেুামেনরলমৃিুযলহয়।লবিরমােনল�্স�লমিলহেুা, 

খৃ. ষূ.  ৯৩১/৯৩০লসােুলশেুামনলমৃিুযলবরালহেরন। 
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ধমরধামলুুুনলহেরন।ল্ি্নলধমরধােমরলসহুলআসবাবষ�লওলরাজল

�াসােদরলসহুলমাুামাুলুু�নলহেরল্নেয়লযান।।৭২

73 
্হছু্দনল ষেরল ্যহূদাল রােজযরল িৃিীয়ল রাজাল আসারল (Asa) 

রাজ�হােুলই�ােয়ুলরােজযরলধমরিযাগীলওল মু্িরষূজহলরাজালবাশাল

(Baasha) ্যএশােুমল আ�মনল হেরল ধমরধামল ওল রাজল �াসাদল

বযাষহভােবলুু�নলহেরন।৭৩

74 

্যহূদালবাল যু্ডয়ালরােজযরলষ�লরাজালঅহ্সয়ল (Ahaziah)-এরল

সমেয়লবাু-�্িমারলষূজালওলিারলউেেেশযলষশ-উৎসগরলহরারলজনযল

্যএশােুেমরলঅ্ুেিলগ্ুেিলওলসহুল�ােনলেব্দল�াষনলহরালহয়।ল

শেুামেনরলম্�রলবালধমরধােমরলদরজালব�লহেরলেদওয়ালহয়।ল 

্যহূদাল বাল যু্ডয়াল রােজযল ধমরে�াহ, মু্িরষুজাল ওল অনাচােররল

বযাষহিমল�সারলওল�্ি�াল্োলরাজালমনঃ্শল(Manasseh)-এরল

শাসনামেুল(খৃ. ষূল৬৯৩-৬৩৯লঅ�)।লএলসমেয়লএইলরােজযল�ায়ল

সহুলঅ্ধবাসীইলেমা্শরলধমরলষ্রিযাগলহেরলমু্িরষূজালওলেষৗ�্ুহল

ধমরল�হালহেরন।লশেুামেনরলধমরধামলবালসদা�ভুরলম্�েররলমেধযইল

মু্িরষূজালওল�্িমারলজনযলষশ-উৎসগরলহরারল্ন্ম�লেব্দল্নমরাাল

হরালহয়।লরাজালমনঃ্শলেযল�্িমারলষূজালহরেিনল্ি্নলসদা�ভুরল

ম্�েররল মেধযল েসইল �্িমা �াষনল হেরন।ল িাঁরল ষু�ল আেমানল

                                                           
73 ১লরাজাব্ু১৪/২৫-২৬; ম্িওরলরহমান,  ্িহা্সহলঅ্ভধান, ষৃ. ৬। 
74 ১লরাজাবা্ুল১৫/১৬-২২। 
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(Amon)-এরলশাসনামেুওল(খৃ. ষূ. ৬৩৯-৬৩৮লঅ�) ধমরিযাগলওল

েষৗ�্ুহিারলঅব�ালএহইএষলরােহ। 
আেমােনরল মৃিুযরল ষেরল খৃ.ষূ. ৬৩৮ল সােুল িাঁরল ষু�ল েযা্শয়ল

(Josiah) আালবৎসরলবয়েসল ্যহূদাল রােজযরল ্সংহাসেনলবেসন।ল

্ি্নলধমরে�া্হিালওলঅনাচারলেরেহল্বশ�ভােবলিাওবালহেরন।ল্ি্নল

ওলিাঁরলরােজযরলহারধারগালধমরে�া্হিা, েষৗ�্ুহিালওলঅনাচারেহল

সমূেুল্বনাশলহেরলেমা্শরলবযব�ালবালশরীয়িলষুনঃ�্ি�ালহরারল

জনযলসবরা�হলেচ�ালশরলহেরন।লমহাযাজহল্হ্�য়ল(Hilki'ah the 

high priest) ্ছেুনলিারলদীকাগর।ল্ি্নলসুুাইমােনরলধমরধামলবাল

মস্জদলসংসারলওলচাুুলহরারল লজনযলজনগাল েরেহলহরলসং�হল

হরেিলধমরীয়ল ্ু্ষহারলশারনেহল (Shaphan the scribe)-েহল

দা্য়�ল েদেন।ল এল সহুল সংসারল হােজরল জনযল ‘‘িাওরাি’’-এরল

�েয়াজনীয়িালিারাল্বেশষলহেরলঅনুভবলহেরন।লিালসে ওলিাঁরল

রাজে�রল ১৭শল বৎসরলষযর�ল বা খৃ�ষূবরল ৬২১লসাুলষযর�ল েহউল

েমা্শরল েিারাহ-এরল েহােনাল ষা�ু্ু্ষরল ্চ�ল েদেখনল ্নল বালএরল

েহােনালহরাওলেহউলশেননল্ন। 

 েযা্শয়ল রাজারল রাজে�রল ১৮শল বৎসেরল (খৃ. ষূ. ৬২০/৬২১ল

সােু) রাজালেযা্শেয়রলগরলমহাযাজহল্হ্�য়ল (Hilki'ah) দা্বল

হেরনলেয, ্ি্নল‘সদা�ভুরলগৃেহ’, অররাৎল্যএশােুেমরলধমরধামলবাল

শেুামেনরলম্�েররলমেধযল েরৗেষযরল ্হসাবলহরেিল েযেয়ল েমা্শরল
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েিারাহলবালসদা�ভুরলবযব�াষু�হখা্নল(the book of the law) 

েষেয়েছন।ল ্ি্নল ষু�হ্াল শারনল েুখহেহল (Shaphan the 
scribe) �দানলহেরন।লশারনলেুখহলরাজালেযা্শয়েহলষু�হ্ালষাঠল

হেরল েশানান।ল রাজাল এই ষু�হ্ারল বাহযা্দল শেনল এিল েব্শল

্বেমা্হিলওলউে�্ুিল হনল েযল ্ি্নল ্নেজরলষ্রেধয়ল ব�ল ্ছেড়ল

েরেুন।লই�ােয়ুীয়েদরলঅবাধযিারলহরাল�রালহেরল্ি্নলএভােবল

দুঃখল�হাশলহেরন।লএলসহুল্বষয়ল২লরাজাব্ুরল২২লঅধযােয়লএবংল

২লবংশাব্ুরল৩৪লঅধযােয়ল্ব�া্রিলবারনালহরালহেয়েছ।৭৪

75 

েিারাহল বাল বযব�াল ষু�হ’ বেুল হ্রিল এইল ষা�ু্ু্ষ্ারল

্নভররেযাগযিাল ওল ্বশ�িাল  ীহৃিল নয়।ল যাজহল ্হ্�েয়রল দা্বওল

�হােযাগযলনয়।লহারালরাজালঅহ্সেয়রলষূেবরইল‘সদা�ভুরলগৃহ’ বাল

ধমরধাম্ালইেিাষূেবরলদুইবারল্বজয়ীলশ�েদরল�ারালুু্�িলহেয়েছ।ল

এরষরল এইল গৃহ্ােহল �্িমাল ষূজারল েহে�ল ষ্রািল হরাল হয়।ল

�্িমাষুজা্রগাল �্ি্দনল এইল গৃেহল �েবশল হরেিন।ল এভােবল

অহ্সয়ল (Ahaziah) রাজারল রাজ�হাুল েরেহল েয্শেয়রল

রাজ�হােুরল১৭শলবৎসরলষযর�লখৃ�ষূবরল৮৪৩লেরেহল৬২১লসাুল

ষযর�ল দুল শিা�ীরওল অ্ধহল সময়ল েহউল েহােনাভােবল েিারাহল বাল

বযব�াষু�েহরলনামওলশেননল্ন, েচােখলেদখালেিালদূেররলহরা।ল 

                                                           
75 ২লরাজাব্ুল২২/১-১১; ২লবংশাব্ুল৩৪/১-১৯। 
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েযা্শেয়রলরাজে�রল�রমল১৭্ালবৎসরলঅ্িবা্হিলহেয়লেগু।লএল

দী্রল সমেয়ল রাজাল  য়ংল ওল রােজযরল েনিৃবগরল ওল সাধারাল �জাগাল

সহেুইলেমা্শরলবযব�ারলষাুনলওলষুন-�্ি�ায়ল�ানা�ল�েচ�ায়ল

্নরিল্ ছেুন।লএিল্হছুলসে ওলএলদী্রলসমেয়লেহউলবযব�াষু�েহরল

নাম্ালষযর�লশনেিলেষেুনলনা।লএইলদী্রলসমেয়ল‘সদা�ভুরলগৃেহরল

রকহলওলযাজহগাল�্ি্দনলএইলগৃেহরলমেধযলযািায়ািলহরেিন।ল

বড়লঅবাহলহরালেয, এলদী্রলসময়লষু�হ্ালসদা�ভুরলগৃেহলরাহেব, 

অরচলএিলমানুষলেহউলিারলেদখালষােবলনা! 

�হৃিলহরালহেুা, এইলষু�হ্ালবা ‘েিারাহ’-এরলএইলষা�ু্ু্ষ্াল

ষুেরা্াইল্হ্�য়লমহাযাজেহরলউ�াবনালওলরচনালছাড়াল্হছুইলনয়।ল

্ি্নলযখনলেদখেুনলেয, রাজালেযা্শয়লএবংলিাঁরলঅমািযবগরলসহেুইল

েমা্শরলবযব�ারল�্িষাুনলওলষুন�্ি�ায়লআ�হী, িখনল্ি্নলিাঁরল

যুেগলেুাহমুেখল�চ্ুিলসিযলওল্মরযালসহুল�হােররলেমৗ্খহলবারনাল

এহ্�িল হেরল এইল ষু�হ্াল রচনাল হেরন।ল এগ্ুল সংহুনল ওল

্ু্ষব�ল হরেিইল িাঁরল এইল দী্রল সময়ল বযয়ল হয়।ল যখনল িাল

সংহুেনরল হাজল ্ি্নল সমা্ল হেরন, িখনল ্ি্নল ষু�হ্ােহল

সরাস্রলেমা্শরলনােমইলচা্ুেয়লেদন।লষাঠহলইেিাষূেবরলেজেনেছনল

েয, ধা্মরহিারল�চারল�সারলওলসেিযরল�্ি�ারলজনযলএইলধরেনরল

্মরযাচারলওলজা্ুয়া্িলেশষলশিা�ীগ্ুরলইয়াহূদীগালএবংল�রমল

যুগগ্ুরলখৃ�ানগোরল্নহালধমরীয়লষুাযহমরলবেুলগাযল্ছু। 
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এল�হৃিলসিয্ােহলষাশলহা্ােয়ল�চ্ুিলহা্হনীরল ্ভ্�েিল

আমরালধেরল্ ন্�লেয, ্হ্�য়লেিারাহ-এরলষা�ু্ু্ষ্ালেষেয়্ছেুন।ল

রাজালেযা্শেয়রলরাজে�রল১৮শলবৎসেরলষা�ু্ু্ষ্ালষাওয়ালযায়।ল

ষরবিরীল১৩লবৎসর, যি্দনলরাজালেযা্শয়লজী্বিল্ছেুন, িি্দনল

্যহূদালবালজুডাহলরােজযরলইয়াহূদীগালএলেিারাহলঅনুসােরল্নেজেদরল

ধমরহমরলষ্রচাুনালহেরন। 

েযা্শেয়রলমৃিুযরলষেরল (খৃ. ষূ. ৬০৮/৬০৯লসােু) িদীয়লষু�ল

্যেহায়াহসল(Jeho'ahaz) রাজ�লুাভলহেরন।ল্ি্নলরাজ�লুাভল

হেরলেমা্শরলধমরলষ্রিযাগলহেরনলএবংলরােজযলঅ্ব�াস, ধমরে�া্হিাল

ওলেষৗ�্ুহিারল�সারল্ াান।ল্মশেররলস�াালরেরৗা-নেখালবালেনহুল

(Neku) ্যেহায়াহসেহল ব্�ল হেরল ্নেয়ল যানল এবংল িারল �ািাল

ই্ুয়াহীমেহল ্যেহায়াহীমল (Jehoiakim/Joakim) নামল �দানল

ষূবরহল্সংহাসেনলবসান।ল্যেহায়াহীমওলিারলভাইেয়রলমিলধমরে�াহীল

ওলেষৗ�্ুহল্ছেুন।ল 

্যেহায়াহীেমরলমৃিুযরলষেরল(খৃ. ষূ. ৫৯৮/৫৯৭লঅে�) িারলষু�ল

্যেহায়াখীনল(Jehoiachin/Joachin) রাজ�লুাভলহেরন।ল্ি্নওল

িাঁরল্ষিালওলচাচারলমিইলধমরিযাগীলওলেষৗ�্ুহল্ছেুন।লএলসমেয়ল

বযা্বুেনরল স�াাল বখিল নসরল বাল েনবুহাদেনজারল

(Nebuchadrezzar II) জুডাহলবাল্ যহূদালরাজযলদখুলহেরন।ল্ি্নল

্যএশােুমলশহর, রাজল�াসাদ, ওল ‘সদা�ভুরল গৃহ’ বালধমরধােমরল
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সম�লধন-স�দলওল�বযা্দল ুু�নলহেরল ্নেয়ল যান।ল ্ি্নল রাজাল

্যেহায়াখীনেহলব্�লহেরলবযা্বুেনল্নেয়লযানলএবং িারঁলষ্রবেিরল

িাঁরল চাচাল ্সদ্হয়েহল (Zedekiah) রাজ�ল �দানল হেরন।ল

েনবুহাদেনজারল্বষুুলসংখযহলইয়াহূদীেহলব্�লহেরলবযা্বুেনল্নেয়ল

যান।৭৫

76  

হা্ররলেষৗ�্ুহলরাজাল্সদ্হয়ল(Zedekiah) �ায়ল১১লবৎসরল

েনবুহাদেনজােররল অধীেনল ুা্�িল অব�ায়ল ্যহূদাল রােজযরল রাজ�ল

হেরন।লএরষরল ্ি্নল ্বে�াহলহেরন।ল খৃ. ষূ. ৫৮৭/৫৮৬লসােুল

েনবুহাদেনজারল ্�িীয়বারল ্যএশােুমলআ�মনলওল দখুলহেরন।ল

্ি্নলরাজাল ্সদ্হয়েহলব্�লহেরলিাঁরইলসামেনলিাঁরল ষু�গােহল

জবাইলহেরন।লএরষরল্ি্নল্সদ্হেয়রলচকুলউৎষাানলহেরনলএবংল

িােহলশৃৃুাব�লহেরলবযা্বুনলে�রালহেরন।লেনবুহাদেনজার-এরল

বা্হনীল এবারল ্যএশােুমেহল স�ূারএেষল  ংসল হের।ল িারাল

্যএশােুেমরল ধমরধামল বাল ‘সদা�ভুরল গৃহ’, রাজ-�াসাদসমূহ, 

্যএশােুেমরল সহুল বা্ড়্রল ওল অ�া্ুহায়ল অ্�সংেযাগল হেরল

ভ্�ভুিলহের, ্যএশােুমলনগরীরলচা্র্দেহরল�াচীরলেভে�লেদয়ল

                                                           
76 বাইেবেুরলভাষায়: ্ি্নল্যএশােুেমরলসম�লেুাহ, সম�ল�ধানলেুাহলওলসম�ল

বুবানলবীর, অররাৎলদশলসহ�লব্�লএবংলসম�ল্শ�হারলওলহমরহারেহলুইয়াল

েগেুন; েদেশরলদীনলদ্র�লেুাহলবয্িেরেহলআরলেহহলঅব্শ�লরা্হুলনা।ল২ল

রাজাব্ুল২৪/১৪ 



 

204 

এবংল ্যহূদাল (Judah) রােজযল অব�ানহারীল অব্শ�ল ই�ােয়ুল

স�ানেহলব্�লহেরলবযা্বুেনল্নেয়লযায়।লএভােবল্ি্নল্যহূদালরাজযল

স�ূারএেষল্বন�লহেরন।৭৬

77  

আমরাল েদেখ্ছল েয, ইয়াহূদীেদরল ১২ল েগাে�রল দশল েগাে�রল

্নয়�াাধীনলউ�েররলই�ােয়ুলরাজযলখৃ�ষূবরল৭২২লসােুলরাজাল্ �িীয়ল

সাগরনল (Sargon II) হিৃরহল ্চরিেরল ্বন�লহয়।লএরলমা�ল১৩৫ল

বৎসরলষেরলখৃ. ষূ. ৫৮৭লসােুলইয়াহূদীেদরলঅব্শ�লদুইলেগাে�রল

্নয়�াাধীনল দ্কোরল যুডাইল রাজযওল েনবুহাদেনজারল হিৃরহল

স�ূারএেষল্বন�লহয়।ল্বেশষিল্যরশােুমলওলধমরধামল(মস্জেদল

আহসা) স�ূারএেষল ংসলহরালহয়।ল ভাবিইলএল্ানায়লেিারাহল

এবংলষুরািনল্নয়েমরলঅনযানযলসহুলষু�হলেযগ্ুলএইল্ ানারলষূেবরল

্ু্খিলহেয়্ছুলসবইল্চরিেরলষৃ্রবীরলবুহলেরেহল্বুীনলহেয়লযায়।ল

ইয়াহূদী-খৃ�ানলষ্�িগাওলএহরালএহবােহযল ীহারলহেরন।৭৭

78 

এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, রাজালেযা্শেয়রল(রাজ�হাুলখৃ�ষূবরল

৬৩৮-৬০৮) ষূেবরইলিাওরাি-এরলধারাবা্হহিালন�লহেয়লযায়।লিারল

                                                           
77 ২লরাজাব্ুল২৪লঅধযােয়লএলসহুল্ানারল্ব�া্রিল্ববরালরেয়েছ। 
78 েিারাহলবালইহূদীেদরলধমর��লগালষু�হল্ছুলনা।লএহমা�লধমরগরগালছাড়াল

েহউলিালষাঠলহরিলনা।লধমরধামলছাড়ালঅনয�লিারলেহােনালহ্ষওলরাহিলনা।ল

েহােনালধমরগরলবালঅনযলেহউলহখেনালিালমুখ�লহরিলনা।লরেুল্বন�লহওয়ারল

ষেরলষুনরায়লহবহলিাল্ুেখলেরুারলেহােনালসুেযাগল্ছুলনা। 
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সমেয়রলষূেবরইলেিারাহ-এরল�চুনলওলবযবহারলব�লহেয়ল্গেয়্ছু।ল

এলসমেয়লেিারাহ-এরলেহােনাল�হােররলঅ্�ে�রলহরাইলজানালযায়ল

না।লেযা্শেয়রলসমেয়লেযলষা�ু্ু্ষ্ালষাওয়ালযায়লিাল ্নভররেযাগযল

নয়।ল্বেশষিলএহ্ামা�লষা�ু্ু্ষরল�ারালধারাবা্হহলবহুল�চুনল

�মা্ািলহয়লনা।লেিারাহ-এরলএল ‘ষূনজর�’ওলকা�ায়ী।লমা�ল১৩ল

বৎসেররল(খৃ. ষূল৬২০-৬০৮লসাু) েব্শলিালবযবহিলহয়ল্ন।লএরষরল

আরল িারল েহােনাল খবরল জানাল যায়ল না।ল বাহযিল বুঝাল যায়ল েয, 

েযা্শেয়রল ষু�-েষৗ�গোরল মেধযল ধমরে�া্হিাল ওল েষৗ�্ুহিারল

ষুনরা্বভরােবরল হারোল েযা্শেয়রল মৃিুযরল ষেরল েনবুহাদেনজােররল

আ�মেনরলষূেবরইলিাল্বন�লহেয়লযায়।লআরলয্দলিােদরল�ারালিাল

ন�ল না-ওল হয়ল িাহেুল সু্ন্ািভােবইল িাল েনবুহাদেনজােররল

আ�মেনরলসমেয়ল ্বন�লহেয়লযায়।লইয়াহূদী-খৃ�ানগালএহবােহযল

 ীহারলহেরনলেয, এলআ�মেনরলষূেবরলেুখালওল্বদযমানলষুরািনল

্নয়েমরলসহুলষু�হলএলসমেয়লষৃ্রবীরলবুহলেরেহল্চরিেরল্বুীনল

হেয়লযায়।লএজনযলিারালদা্বলহেরনলেয, বযা্বুনলেরেহলেররারলষরল

ই�ালেসগ্ুলনিুনলহেরল্ুেখন। 

আরবীল ভাষায়ল ্ু্খিল বাইেবুল ্ডহশনারীেিল িারাল উে�খল

হেরেছনলেয, ইয়াহূদীেদরলধমরিযাগ, অ্ব�াস, অনাচার, মূ্িরষূজা, 

হানাহা্নলওলজুুুম-অিযাচােররলসুদী্রলসমেয়, ্বেশষিলরাজালমনঃ্শল

(Manasseh)-এরলশাসনামেুরল৫৫লবৎসেরল (খৃ. ষূল৬৯৩-৬৩৯ল
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অ�) ষুরািনল্নয়েমরল��গ্ুলন�লহরালহয়লবালহা্রেয়লযায়।লরাজাল

েযা্শেয়রলসমেয়লমহাযাজহল্হ্�য়লবযব�াষু�েহরলেযলষা�ু্ু্ষ্াল

েষেয়্ছেুনল ধমরধােমরল অবমাননারল সমেয়ল িারল মেধযল ্বহৃ্িল ওল

জা্ুয়া্িলহওয়ারলমি্ােহলিারালঅ্ধহিরল�হােযাগযলবেুলগাযল

হেরেছন। 

(খ) বযা্বুনলেরেহল�রমলশিা�ীলষযর�লষুরািনল্নয়ম 

 েনবুহাদেনজােররলএল্ানাল(খৃ. ষূ. ৫৮৭/৫৮৬) েরেহল�রমল

খৃ�ীয়লশিা�ীলষযর�লষরবিরীল�ায়ল৬০০লবৎসেররলই্িহাসলষূবরবিরীল

অধযােয়রলেচেয়লেমাোওলভাুলনয়।লইয়াহূদী-খৃ�ানগোরলধারাালওল

দা্বলঅনুযায়ীলেনবুহাদেনজােররলএল্ানারল�ায়লএহলশিা�ীলষেরল

ই�াল(Ezra) ষুনরায়লষুরািনল্নয়েমরলএলসহুল��ল্নেজরলষকল

েরেহল্ুেখন।লএলষুনজর�লওলষুন্ুরখেনরল�ায়ল্িনলশিা�ীলষেরল

আবারলএহ্ালভয়্রল্বষযরয়লওল ংসল�াসলহেরল্হ�লজা্িেহ।ল

বাইেবেুরল‘সে�হজনহলষু�হ’ (Apocrypha) মাহা্বেজরল�রমল

ষু�হল (The First Book of Maccabees) ওল খৃ�ীয়ল �রমল

শিা�ীরল �্স�ল ইয়াহূদী  ্িহা্সহল েজােসরাসল (Flavius 

Josephus)-এরলষু�েহলএলসহুল্ানাল্ব�া্রিল্ু্ষব�লহরাল

হেয়েছ। 
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এল ্ানারল সার-সংেকষল হেুা, খৃ. ষূ. ১৬১ল সােুরল ্দেহ৭৮

79 

্স্রয়ারল �ীহল শাসহল চিুররল এ্�য়হল (Antiochus IV 
Epiphanes c. 215-164 BC) ্যরশােুমলঅ্ধহারলহেরনলএবংল

ইয়াহূদী ধমরল ্চরিেরল ্নমূরুলহরারল ্স�া�ল েনন।ল ্ি্নল ষুরািনল

্নয়েমরলষু�হা্দরলহ্ষ-ষা�ু্ু্ষলেযখােনলযা ষানলিালসবইল্ছেড়ল

াুহেরালহরারলষেরলঅ্�সংেযাগলহেরলষু্ড়েয়লেদন।ল্ি্নল্নেদরশল

�দানলহেরনলেয, েহােনালবয্বরল্নহালষুরািনল্নয়েমরলেহােনাল

ষু�েহরল ষা�ু্ু্ষল বাল হ্ষল ষাওয়াল েগেু, অরবাল েহােনাল বয্বল

েমা্শরলবযব�ারল (শরীয়েির) েহােনাল ্বধানলষাুনলহরেুলিােহল

হিযালহরেিলহেব।ল�্ি মােসলঅনুস�ানলহরালহেিা।লহােরাল্নহাল

ষুরািনল্নয়েমরলেহােনালষু�েহরলষা�ু্ু্ষলবালহ্ষলষাওয়ালেগেু, 

অরবাল েহউলেমা্শরলবযব�ারলেহােনাল ্বধানলষাুনলহরেুলিােহল

হিযালহরালহেিা।লআরলেসইলষা�ু্ু্ষলবালহ্ষ্াল্বন�লহরালহেিা।ল

সােড়ল্িনলবৎসরলষযর�লএইল্নধনলওল্বনােশরলহমরলঅবযাহিলরােহ।ল 

এল্ানায়লঅগ্ািলইয়াহূদী ্নহিলহনলএবংলই�ারলেুখালেিারাহল

বালষুরািনল্নয়মলএবংলএরলসহুলহ্ষল্বন�লহয়।৭৯

80 

                                                           
79 অেনেহল্ানা্ালখৃ. ষূ. ১৬৮-১৬৪লসােুল্ো্ছুলবেুলউে�খলহেরেছন। 
80 িাওরািলহখনইলসহেুরলষাঠলবইল্ছুলনা।লশধরলধমরধােমলিালর্কিলরাহিলওল

্বেশষল অনু�ােনল িারল ্হছুল অংশল ষাঠল হরাল হেিা।ল এজনযল েসল যুেগল ষূারল

িাওরােিরলবাল ষুরািনল ্নয়েমরলেব্শলহ্ষল ্ছুলনালবেুইল�িীয়মানলহয়।ল
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হযার্ুহলষ্�ি জনল্মুনারল ্ুেখন: ষ্�িগালএহমিলেয, 

েিারাহ-এরলমূুলহ্ষলএবংলষুরািনল্নয়েমরলঅনযানযলষু�হাব্ুরল

হ্ষগ্ুলেনবুহাদেনজােররলেসনাবা্হনীরলহােিল্ন্া�লহেয়লযায়।ল

এরষরল ই�ারল মাধযেমল এল সহুল ষু�েহরল উ�ৃ্িল �হাশল ষায়।ল

এ্�য়হল(Antiochus Epiphanes)-এরল্ানায়ল(খৃ�ষূবরল১৬৮ল

অে�রল্দেহ) েসগ্ুওলআবারল্ন্া�লওল্বুু্লহেয়লযায়। 

এরলষরলআবারলইয়াহূদীরাল�ীহলওলেরামানলসা�ােজযরলঅধীেনল

যুডাইল রােজযল বসবাসলহরেিল রােহন।লিেবলিােদরলঅবাধযিাল ওল

অনাচােররলরেুল বারংবারলিারাল রা�ীয়ল ্নষীড়েনরল মেধযল ষেড়ন।লল

এভােবলিারালআেরালঅেনহলহ্ঠনল্বষদলওলরা�ীয়লহিযাযে রলমেধযল

্নষ্িিলহেয়েছন, ই�াল্ু্খিলেিারাহ-এরল্বহৃিলবালঅ্বহৃ্িলযাল

্হছুলষা�ু্ু্ষলিােদরল্নহাল্বদযমানল্ছুলএলসহুল্ানায়লেসগ্ু 

্বন�লহেয়লযায়।লএসহুলহিযাযে রলঅনযিমলহেুালেরামানলযুবরাজল

্াাাসল (Titus) এরল ্ানা।ল েরামানল স�া্াল েভসষা্সয়ানল

(Vespasian) িাঁরল ষু�ল (ষরবিরীল স�াা) ্াাাসেহল ইয়াহূদীেদরল

দমেনরলজনযল ে�রালহেরন।ল ্ি্নলবযাষহল ংসয লচাুানলএবংল

‘সদা�ভুরলগৃহ’ বালধমরধামলস�ূারলগ্ড়েয়লমা্ােিল্ম্শেয়লেদন।লএইল

্ানা্াল্োলখৃে�রলউ রােরাহোরল৩৭লবৎসরলষেরল(৭০লখৃ�াে�)।ল

                                                                                                            
সাধারালইহূদীরালহয়িল�েয়াজনীয়ল্হছুল্বষয়লহ্ষলহেরলরাখি।লষূারা লহ্ষরল

সােরলএলসহুলআং্শহলঅনু্ু্ষওলএলসময়ল্বন�লহেয়লযায়। 
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েজােসরােসরলই্িহােসলওলঅনযানযলই্িহােসলএইল্ানারল্ব�া্রিল

্ববরাল্ু্ষব�লরেয়েছ।লএইল্ানায়লহিযা, �ুশ, অ্�সংেযাগলওল

অনাহােরল্যএশােুমলওলিারলষাশরবিরীলঅ�েুরল১১লুক ইয়াহূদী 

মৃিুযবরালহের।ল ৯৭ল হাজারল ইয়াহূদীেহল ব্�লহেরল ্ব্ভিল েদেশল

�ীিদাসল ্হেসেবল ্ব�য়ল হেরল েদওয়াল হয়।ল এছাড়াল অনযানযল

এুাহােিওলঅেনহলইয়াহূদী এইল্ানারলসমেয়ল্নহিলহনলবালমৃিুযল

বরালহেরন।লএলহরাল্ন্ািলেয, এ্�য়েহরল্ানারলষেরওলয্দল

ষুরািনল্নয়েমরলেহােনাল্হছুলঅব্শ�লেরেহলরােহলিাহেুলএলসহুল

্ানায়লিাওলহা্রেয়লওল্বন�লহেয়ল্গেয়েছ।ল(এল�ে�রল২৪-২৫লষৃ�ায়ল

‘�রমল্বষয়’ েদখুন।) 

(গ) ্হ�লিাওরািলবনামল�ীহলঅনুবাদ 

আমরালআেগইলবেু্ছলেয, ইয়াহূদীেদরলধমরীয়লওলজাগ্িহলভাষাল

্হ�লভাষা।লএলভাষােিইল ষুরািনল ্নয়েমরলসহুল ষু�হলর্চি।ল

খৃ�ষূবরল৩৩২লসােুলআেুহজা�ারলযুডাইলরাজযলদখুলহেরনলএবংলিাল

�ীহল সা�ােজযরল অংেশল ষ্রািল হয়।ল ইয়াহূদীেদরল মেধযল রা�ভাষাল

্হেসেবল�ীহলভাষারল ্হছুল�চুনল�মা�েয়লশরলহয়।ল�ায়লএহল

শিা�ীলষের, খৃ�ষূবরল২৮৫-২৪৫লসােুরল্দেহলবাইেবেুরলষুরািনল

্নয়েমরল�ীহলঅনুবাদল�হা্শিলহয়।ল�মা�েয়লএলঅনুবাদইলমূুল

�ে�রল�ানলদখুলহের। 
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�াচীনলখৃ�ানগালষুরািনল্নয়েমরল্হ�লসংসরোরল�্িল�েকষল

হরেিনল না।ল বরংল িাঁরাল ্হ�ল বাইেবুেহল ্বহৃিল বেুল ্ব�াসল

হরেিন।লিাঁরাল�ীহলঅনুবাদ্ােহইল্নভররেযাগযলবেুলগাযলহরেিন।ল

্বেশষিল্�িীয়লখৃ�ীয়লশিা�ীরলেশষলষযর�লেহােনালখৃ�ানল্হ�ল

বাইেবেুরল�্িল�েকষওলহেরনল্ন।লউষরকল১মলখৃ�ীয়লশিা�ীরল

েশষলষযর�লসহুলইয়াহূদী উষাসনাুেয়ওল�ীহলঅনুবাদইলবযবহিল

হেিা।লএলহারোল্হ�লবাইেবেুরলষা�ু্ু্ষরলসংখযাল্ছুলখুবইলহম।ল

এল সামানযল সংখযহল ষা�ু্ু্ষওল শধুল ইয়াহূদীেদরল ্নহোইল ্ছু।ল

ইয়াহূদীরাল৭মলওল৮মলখৃ�ীয়লশিেহল্ু্খিলসহুলষা�ু্ু্ষলন�ল

হেরল েদন।ল হারাল িাঁেদরল ্নহাল �হােযাগযল ষা�ু্ু্ষরল সােরল

এগ্ুরলঅেনহলঅ্মুলওলৈবষরীিযল্ছু।লএজনযলএলসমেয়ল্ু্খিল

েহােনাল ষা�ু্ু্ষল আধু্নহল যুেগরল বাইেবু-গেবষহগোরল ্নহাল

েষ ছায়ল্ন।লএ সহুলষা�ু্ু্ষল্বন�লহরারলষেরলিাঁেদরলষছ�নীয়ল

ষা�ু্ু্ষগ্ুইলশধুলঅব্শ�লরােহ।লএভােবল্বহৃ্িরল্বেশষলসুেযাগল

িােদরলসামেনলউষ্�িলহয়।ল 

(্) �রমল্িনলশিা�ীেিলখৃ�ানগালওলনিুনল্নয়ম 

�রমল�জ�গ্ুেিলখৃ�ানেদরলঅব�াওল্ছুলেশাচনীয়।লরেুল

িাঁেদরলমেধযল বাইেবেুর ষা�ু্ু্ষরলসংখযাল ্ছুল খুবইলহমলএবংল

্বহৃ্ি-ই�ুহেদরলজনযলেসগ্ুরলমেধযল্বহৃ্িলহরারলসুেযাগল্ছুল

অেনহ।ল খৃ�ধেমররলই্িহাসলসাকযল েদয়ল েয, ৩০০ল খৃ�া�লষযর�ল
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খৃ�ানগালহ্ঠনল্বষদাষদলওলরা�ীয়লঅিযাচার-্নষীড়েনরলমধযল্দেয়ল

অ্িবা্হিলহেরেছন।লিাঁরালদশ্ালরা�ীয়লহিযাযে রলস�ুখীনলহন: 
�রমবার: েরামানলস�াাল্নেরাল(Nero)-এরলসমেয়ল৬৪লখৃ�াে�।ল

এলসমেয়লখৃে�রলে�্রিল্শষযল্ষিরলওলিাঁরল�ীল্নহিলহন।৮০

81 এল

সমেয়লরাজধানীলেরােমলওলঅনযানযলসহুল�েদেশলহিযায লচাুােনাল

হয়।ল৬৮লখৃ�াে�ল ্নেরারল মৃিুযলষযর�লএইলঅব�ালচুেি রােহ।ল

খৃ�ধেমররল  ীহৃ্িইল খৃ�ানগোরলজনযলহ্ঠনলঅষরাধল বেুল গাযল

্ছু। 

্�িীয়বার: েরামানল স�াাল েডা্ম্শয়ানল (Domitian)-এরল

রাজ�হােুল৮১লসােুলএলহিযাযে রলশর।৮১

82 এলস�াাওল্নেরারল

নযায়লখৃ�ধেমররলশ�ল্ছেুন।ল্ি্নলখৃ�ানেদরেহলহিযারল্নেদরশল

েদন।লরেুলসবর� খৃ�ানেদরেহলষাইহারীভােবলহিযালহরালশরলহয়।ল

এমন্হলষৃ্রবীলেরেহলসবরেশষলখৃ�ানেহওল্ন্া�লহরারলেচ�ালহরাল

হয়।লএলসমেয়লে�্রিলেযাহনেহল্নবরা্সিলহরালহয়লএবংল া্বয়াসল

্�েম�েহলহিযালহরালহয়।ল৯৬লসােুলএলস�াোরলমৃিুযলষযর�লএল

অব�ালচুেিলরােহ। 

                                                           
81 আধু্নহলখৃ�ধেমররল�বিরহলসাধুলেষৗুও এলসমেয়ল্নহিলহন। 
82 েডা্ম্শয়ানল ্ছেুনল স�াাল ্াোারলভাই, ্য্নল ৭০ল খৃ�াে�ল ্যরশােুমলওল

যু্ডয়ায়লইহূদীেদরলমেধযলগালহিযায লচাুান। 
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িৃিীয়বার: েরামানলস�াালিাজানল(Trajan)-এরলরাজ�হােু।ল

১০১লখৃ�াে�লএইলহিযায লশরলহয়।ল১০৮লসােুলিালভয়্রিমল

এষল�হালহের।লএমন্হলদায়ূদলবংেশরলসবরেশষলবয্বেহলষযর�ল

হিযাল হরারল ্নেদরশল েদনল ্ি্ন।ল িারল ্নেদরেশল ৈস্নেহরল এএষল

সহুেহলষাইহারীভােবলহিযালহরেিলরােহ।ল�হারলহের, �ুেশল্ব�ল

হের, ষা্নেিলডু্বেয়লওল্ব্ভিভােবলঅেনহলখৃ�ানলষাদরী, ্বশষল

ওলধমরগরেহলহিযালহরালহয়।ল১১৭লসােুলএলস�াোরলমৃিুযলষযর�ল

এভােবলচুেিলরােহ। 

চিুররবার: েরামানল স�াাল মারহাসল এে�া্নয়াসল (Marcus 

Aurelius Antoninus)-এরলরাজ�হােু।ল ্ি্নল ১৬১ল খৃ�াে�ল

রাজ�ল�হালহেরন।লএলস�াালদাশর্নহল্হেসেবল�্স�ল্ছেুনলএবংল

েষৗ�্ুহলেরামানলধেমররলেগাঁড়ালঅনুসারীল্ছেুন।ল১৬১লখৃ�াে�ল্ি্নল

সবরা�হল্নষীড়নলওলহিযায লশরলহেরন।ল১০লবৎসেররওলেব্শল

সময়লিালঅবযাহিলরােহ।লষূবর-ষ্ামলসবর�লএহভােবলখৃ�ানেদরেহল

হিযালহরালহয়।ল্ি্নলখৃ�ানলষাদ্রলওল্বশষেদরেহলমূ্িরষূজালওল

ম্�েররলষুেরা্হিলহেিলবুেিন।লযারালঅ ীহারলহরিলিােদরেহল

েুাহারলেচয়ােরলব্সেয়ল্নেচলআগনল�াুােনালহেিা।লএরষরলেুাহারল

আংাাল্দেয়লিারল��্ুিলেদেহরলমাংসল্ছি্ভিলহরালহেিা।ল 

ষ�মবার: েরামানলস�াাল্সেভরাসল(Septimius Severus)-এরল

শাসনামেুল(১৯৩-২১১খৃ.)।ল২০২লখৃ�া�লেরেহলএইলহিযায লশরল
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হয়।লএলসমেয়ল্মসের, �াে�লওলহােররেজলহাজারলহাজারলখৃ�ানেহল

হিযাল হরাল হয়।ল এইল ষাইহারীল হিযাযে রল ্নমরমিাল ্ছুল এিল

ভয়ানহলেয, িখনহারলখৃ�ানগালমেনলহেরনলেয, খৃ�া্রল(দা�াু)  

বালষাষলষুরষল(Antichrist, Man of Sin)-এরলযুগলএেসলেগেছল

বাল্হয়ামিলস্িহো। 

ষ�বার: েরামানলস�াালমযা্�্মেনরল(Maximin) এরলসমেয়।ল

২৩৫লখৃ�াে�ল্ি্নলরাজ�ল�হালহেরন।ল২৩৭লখৃ�াে�লএলহিযায ল

শরলহয়।ল্ি্নলধমরগরলওলষ্�িেদরলগাহােরলহিযারল্নেদরশলেদন।ল

হারালিাঁরলধারাাল্ছুলেয, ধমরগরলওলষ্�িগােহলহিযালহরেুল

সাধারালমানুেষরালঅ্িলসহেজইলিাঁরলআনুগিযলহরেব।লএরষরল্ি্নল

্ন্বরচােরল সহুল খৃ�ানেহল হিযারল ্নেদরশল েদন।ল িাঁরল ্নেদরেশল

গাহিযালচুেিলরােহ।লঅেনহলসময়লএহ্ালগেিরল৫০/৬০্ালেদহল

েরুালহেিা।লএরষরল্ি্নলেরােমরলসহুলবা্স�ােহলহিযারল্স�া�ল

েনন।লএলসময়ল২৩৮লসােুলিারইলএহলৈস্নহলিােহলহিযালহের। 

স্মবার: েরামানলস�াালেড্সয়াসল(Decius)-এরলসমেয়।ল২৫৩ল

খৃ�াে�লএইলষাইহারীলহিযায লশরলহয়।লএলস�াাল্স�া�লেননলেয, 

সহুলখৃ�ানেহলহিযালহেরল্ি্নলখৃ�ধমরেহলসমূেুল্বনাশলহরেবন।ল

এলজনযল্ি্নলিাঁরলরােজযরলসহুলআ�্ুহল�শাসহেহলএইলমেমরল

্নেদরশল �দানল হেরন।ল এল সমেয়ল ্হছুল খৃ�ানল ধমরিযাগল হেরন।ল
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্মসর, আ্�হা, ইাা্ু, মধয�াচযলওলএ্শয়ালমাইনরল্ছুলিাঁরলএইল

ষাইহারীল্নধনযে রলেহ�্ব�ু।ল 
অ�মবার: েরামানল স�াাল ভযেু্রয়ানল (Valerian/ 

Valerianus)-এরলসমেয়ল২৫৭লখৃ�াে�।লএলসমেয়লহাজারলহাজারল

খৃ�ানেহলহিযালহরালহয়।লএরষরল্ি্নলঅিয�লহেঠারভােবল্নেদরশল

�দানলহেরনলেয, সহুল্বশষলওলধমরযাজহেহলহিযালহরেিলহেব।ল

সহুলস�ানীয়লখৃ�ানেহলুা্�িলহরেিলহেবলএবংলিাঁেদরলধন-

স�দলবােজয়া্লহরেিলহেব।লএরষরওলিাঁরালখৃ�ধমরলষ্রিযাগলনাল

হরেুলিাঁেদরেহলহিযালহরেিলহেব।লস�ানীয়লম্হুােদরলধন-স�দল

বােজয়া্লহরেিলহেবলএবংলিাঁেদরেহলেদশলেরেহলিা্ড়েয়ল্দেিল

হেব।লএরষরলযারালখৃ�ানল্ছুলিােদরলমেধযলযারালেরামানলেদবিাল

জু্ষাােররলষূজালহরেিলঅ ীহারলহরিলিােদরেহলহিযালহরালহেিাল

বালআগেনলষু্ড়েয়লমারালহেিালবাল্হং�লষশরলখাদযল্হেসেবলেছেড়ল

েদওয়ালহেিা।লঅনযানযেদরলব্�লহেরল�ীিদাসলবা্নেয়লষােয়লেব্ড়ল

ষ্রেয়লরাে�রলহােজলবযবহারলহরালহেিা। 

নবমবার: েরামানল স�াাল আের্ুয়ানল (Aurelian 
/Aurelianus)-এরলসমেয়।ল২৭৪লখৃ�াে�লএইল্নধনয লশরলহয়।ল

স�াাল এল মেমরল ররমানল জা্র হেরন।ল িেবল এবােররল ্নধনয ল

েব্শ্দনল�ায়ীলহয়ল ্ন।লহারালবৎসরখােনহলষেরলস�াাল ্নেজইল

্নহিলহন। 
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দশমবার: েরামানল স�াাল ্ডওে�্শয়ানল (Diocletian/ 
Diocleti-anus)-এরলশাসনামেু।ল্ি্নল২৮৪লখৃ�াে�লরাজ�ল�হাল
হেরন।ল২৮৬লসাুলেরেহল্ি্নলখৃ�ানেদরল্নষীড়নলশরলহেরন।ল

৩০২লখৃ�াে�লিালমহা-্নধনযে লষ্রািলহয়লএবল৩১৩লসাুলষযর�ল

অবযাহিল রােহ।ল েরামানল রােজযরল ষূবরল েরেহলষ্ামলষযর�ল সবর�ল

ষাইহারীল হােরল খৃ�ানেদরলহিযালহরাল হয়।ল৩০২লসােুল ্�্জয়াল

শহরেহল এহবােরল এমনভােবল ষু্ড়েয়ল েদওয়াল হয়ল েয, েসখােনল

এহজনলখৃ�ানওলঅব্শ�লরােহনল্ন। 

স�াাল্ডওে�্শয়ানল্স�া�ল�হালহেরনলেয, ষৃ্রবীরলবুহলেরেহল

বাইেবেুরলঅ্��লমুেছল ্দেবন।লএলজনযল ্ি্নলঅিয�লদৃব�্ি ল

হেয়ল েচ�াল হেরন।ল ৩০৩ল খৃ�াে�ল ্ি্নল সহুল চাচর-গীজরাল েভে�ল

েরুারলওলসহুলধমর��লষু্ড়েয়লেরুারল্ নেদরশল�দানলহেরন।ল্ি্নল

খৃ�ানেদরলউষাসনারলজনযলএহ্�িলহওয়াল্ন্ষ�লহেরলেদন।লিাঁরল

্নেদরশানুসােরল সহুল গীজরাল েভে�ল েরুাল হয়ল এবংল বযাষহল

অনুস�ােনরলমাধযেমলযিল�হােররলধমরীয়লষু�হলষাওয়ালযায়লিালসবইল

ষু্ড়েয়লেরুালহয়।লেযলবয্বলএইল্ নেদরশলষাুেনলঅ ীহৃ্িলজানায়লবাল

েযলবয্বলেহােনালধমরীয়লষু�হলেগাষনলহেরলেরেখেছলবেুলসে�হল

হরাল হয়ল িােহল ্নমরমভােবল শা্�ল �দানল হরাল হয়।ল খৃ�ানগাল

উষাসনারল জনযল সমেবিল হওয়াল ব�ল হেরল েদন।ল ইউেস্বয়াসল

(Eusebius) ্ুেখেছনল েয, ্ি্নল ্নেজল চেকলগীজরাগ্ুল েভে�ল
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েরুেিল এবংল বাইেবুল বাল ষ্ব�ল ষু�হগ্ুেহল বাজােররল মেধযল

ষু্ড়েয়লেরুেি েদেখেছন। 
এল স�াাল ্মসেররল শাসহেহল ্নেদরশল েদনল ্মসেররল হ্িহল

খৃ�ানেদরেহলেরামানল�্িমালষূজালহরেিলবাধযলহরেি।লযারালএল

আেদশলমানেবলনালিােদরেহলহিযালহরারল্নেদরশলেদন।লএল্নেদরেশল

৮,০০,০০০ল(আালুক) হ্িহলখৃ�ানেহলহিযালহরালহয়।লএজনযল

িারলযুগেহল‘‘শহীদেদরলযুগ’’ বুা হয়।ল্ি্নল�্ি্দনল৩০লেরেহল

৮০লজনলখৃ�ানলহিযালহরেিন।লিারলহিযায ল১০লবৎসরল�ায়ীলহয়ল

এবংল ষুেরাল েরামানল রােজযরল সবর�ল হিযায ল চুেিল রােহ।ল এল

হিযায লষূবরবিরীল্ানাগ্ুরলেচেয়লঅ্ধহল্হং�লওলঅ্ধহলসময়ল

�ায়ীলহয়। 

খৃ�ানগাল ্ানাগ্ুরল েযএষল ্ববরাল ্দেয়েছনল িাল য্দ 

আং্শহওলসিযলহয়লিেবলহখেনাইলহ�নালহরালযায়লনালেয, এলসমেয়ল

খৃ�ানেদরলমেধযলবাইেবেুরলঅেনহলহ্ষল্বদযমানলবাল�চ্ুিল্ছু।ল

এহরাওল্ চ�ালহরালযায়লনালেয, িাঁরালিাঁেদরলধমর��েহলযরাযরভােবল

সংরকালহরেি, ্বশ�লরাখেিলওলএল্বষেয়লগেবষাালষযরােুাচনাল

হরেিলেষেরেছন।লবরংলএলসময়ল্ ছুল্ বহৃ্িহারীেদরলজনযলবাইেবুল

্বহৃিলহরারল সুবারল সুেযাগ।লিারালই�ামিল ্বহৃ্িলওলজা্ুয়া্িল

হরারলঅেনহলসুেযাগলেষেয়্ছু।লষাঠহলেজেনেছনলেয, খৃ�ীয়ল�রমল
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শিেহলখৃ�ানেদরলমেধযল্ব�া�লদুলউষদেুরলসংখযাল্ছুলঅেনহল

এবংলিারালসহেুইলবাইেবুল্বহৃিলহরেিন।৮২

83 

                                                           
83 এখােনলআেরালহেয়হ্াল্বষয়লুকাীয়:  

 (১) �রমলহেয়হলশিা�ীরল খৃ�ানগা, ্বেশষিলযীশরল যুগলওলিারলষরবিরীল

�জে�রলখৃ�ানগালহখেনাইলধমর��লসংরকোরলহরাল্চ�ালহেরনল্ন।লউষরকল

িারালধমর��লবালসুসমাচারল্ুেখলরাখালবালসংরকালহরারল্বেরা্ধিালহরেিনল

এবংলএেহলষাগুা্মলবেুলমেনলহরেিন।লহারা, িাঁরালসু্ন্ািএেষল্ব�াসল

হরেিনলেয, অ্চেরই- িােদরলজীবেশােিই- ্হয়ামিলবালমহা�ুয়, ষুনর�ানল

ওলমহা্বচারলসং্্ািলহেব।লজী্বিরালএষা�্রিলহেবলএবংলমৃিরালউ্�িলহেব।ল

যীশল গরলেরেহলেনেমলআসেবনলএবংলখৃ�ানেদরেহল েগরল্নেয়লযােবন।লিােদরল

মেধযল�চ্ুিলযীশলওল ে�্রিেদরল ্ব্ভিলবাাীলওলবববযল েরেহইলিারালিাল

্ব�াসলহরেিন।লযীশরলএলসহুলবাাীলওলবববযল ্ব্ভিলসুসমাচারলওলষে�ল

এখেনাল্বদযমান।লএলঅেররলঅেনহলবববযলনিুনল্নয়েমরলষ�াব্ুেিল্বদযমান।ল 

 ্রষুনীহীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরল১মলষে�রলচিুররলঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘১৫ল

েহননালআমরাল�ভুরলবাহযল�ারালেিামা্দগেহলইহালব্ুেি্ছলেয, আমরালযাহারাল

জী্বিলআ্ছ, যাহারাল�ভুরলআগমনলষযর�লঅব্শ�লরা্হব, আমরালেহানল�েমইল

েসইল্ন�াগিলেুাহেদরলঅ�গামীলহইবলনা।ল১৬লহারাল�ভুল য়ংলআন� ্নল

সহ, �ধানল দূেিরলরবলসহ, এবংল �েররলিূরীবাদযলসহল গরলহইেিলনা্ময়াল

আ্সেবন, আরলযাহারাল�ীে�লম্রয়ােছলিাহারাল�রেমলউ্ঠেব।ল১৭লষেরলআমরাল

যাহারালজী্বিলআ্ছ, যাহারালঅব্শ�লরা্হব, আমরালআহােশল�ভুরলস্হিল

সাকাৎলহ্রবারল্ন্ম�লএহসে�লিাহােদরলস্হিলেম্েযােগলনীিলহইব; আরল

এইএেষলসিিল�ভুরলসে�লরা্হব।’’ হ্র�ীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরল�রমল

ষে�রল১৫লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘৫১লেদখ, আ্মলেিামা্দগেহলএহল্নগূবি লব্ু; 
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আমরালসহেুল্ন�াগিলহইবলনা, ্হকলসহেুলএষা�রীহৃিলহইব; ৫২লএহল

মুহূেিররলমেধয, চকুরলষুেহ, েশষলিূরী ্নেিলহইেব; েহননালিূরীলবা্জেব, 

িাহােিলমৃেিরালঅকয়লহইয়ালউ�া্ষিলহইেব, এবংলআমরালএষা�রীহৃিলহইব।’’  

 এভােবলিাঁরাল্ব�াসলহরেিনলেয, িারালমরেবনলনা, বরংলিােদরলজীবেশােিইল

্হয়ামিলশরলহেবলএবংলিারালশধুলএষা�্রিলহেয়ল েগরলযােব।ল 

 যীশল েযাহেনরল ্বষেয়ল ্ষিরেহল বেুন: ‘‘আ্মল য্দল ই�াল হ্র, এলআমারল

আগমনলষযর�লরােহ, িাহােিলেিামারল্হ?’’ (েযাহনল২১/২২) এলহরালেরেহল

্শষযরালবুেঝনলেয, যীশরলষুনরাগমোরলষূেবরলেযাহনলমরেবনলনা।লআরল্ ানা�েমল

েযাহনলদী্রলআয়ুলুাভলহেরন।ল(অরবালেযাহেনরলদী্রায়ুরলহারোইলএলহরা্াল

যীশরলনােমলজা্ুয়া্িলহেরল�চারলহরালহেয়্ছু।) যীশরলষেরওল্ি্নল�ায়ল

শিবৎসরলেবঁেচল্ছেুন।লরেুলিাঁেদরল্ব�াসলআেরালেজারােুালহয়।ল�্ি্দনইল

িাঁরাল্হয়ামেিরলঅেষকালহরেিন।ল 

 এল্ব�ােসরল্ভ্�েিলিাঁরা সুসমাচারলবালধমরষু্�হল্ুখেিল্নেষধলহরেিন।ল

�হা্শিলবােহযরল২২লঅধযােয়লযীশরলহরাগ্ুল্নেএষ: ‘‘৭লআরলেদখ, আ্মল

শী�ইলআ্সেি্ছ।... ১০লিু্মলএইল�ে�রলভাববাাীরলবচনলসহুলমু�া্্িলহ্রওল

না; েহননালসময়লস্িহা।... ২০লআ্মলশী�লআ্সেি্ছ।’’  

 (২) উষেররল্ব�ােসরলসােরল্�িীয়লএহ্াল�গাবল্ব�াসলিােদরলমেধযল্ছু, িাল

হেুা, যীশলমূসারলশরীয়িলষূারলহরেিলএেস্ছেুন।লহােজইলষুরািনল্নয়মেহইল

িারালিােদরলধমর��লবেুল্ব�াসলহরেিনলএবংলষাঠলহরেিন, যীশরলসুসমাচারল

বাল্শকালসংহুনলবালসংরকরোরলেহােনাএষল্নয়মিা্�হলেচ�াইলিাঁরালহেরনল

্ন।ল ্�িীয়ল শিা�ীরল শরল েরেহল যীশরল ্শকা, সুসমাচার, ে�্রিেদরল ষ�ল

ইিযা্দলনােমল্ব্ক্ভােবলঅেনহল্হছুলেমৗ্খহলবাল্ু্খিভােবল�চা্রিলহয়।ল

্হকলএগ্ুরলেহােনালগর�লেদয়ল ্নল খৃ�ানলচাচর।লসাধুলআ্রয়ানুসল (Saint 
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উষেররল্বষয়গ্ুরলআেুােহলআমরালবুঝেিলষা্রলেয, ইয়াহূদী-

খৃ�ানগোরল ্নহাল েরেহল িাঁেদরল ধমর��গ্ুরল অ্ব্�িল সূ�ল

ষর�রালবাল্বশ�িারল�মাাল্বুু্লহেয়ল্গেয়েছ।লষুরািনল্নয়মল

এবংলনিুনল্নয়েমরলেহােনালএহ্ালষু�েহরওলেুখহলেরেহলেহেনাল

অ্ব্�িলসূ�লষর�রালিাঁেদরল্নহালসংর্কিলেনই।লইয়াহূদীগোরল

্নহোওলেনইলএবংলখৃ�ানগোরল্নহোওলেনই।লইযহারুলহে�রল

�োিালআ�ামাল রাহমািু�াহল িাঁরল সােরল �হাশযল ্বিেহররল সময়ল

(১৮৫৪লখৃ�াে�) ষা�ীল্ম. রানডারলওল্ম. ে��-এরল্নহালএএষল

সূ�লদা্বলহেরন।লিাঁরালএহরালবেুলওজরখা্হলেষশলহেরনলেয, এল

সহুল�ে�রলসূ�লআমরালহা্রেয়লেরেু্ছ।লখৃ�ধেমররলশরলেরেহল

৩১৩লবৎসরলষযর�লআমােদরলউষরলেযলজুুুম-অিযাচারলহেয়্ছুলিারল

                                                                                                            
Irenaeus/Irenaeus) ২০০ল খৃ�াে�রল ্দেহল সবর�রমল খৃ�ধমরেহল এহ্াল

েহিাবীল ধমরল ্হসােবল এষল �দােনরল েচ�াল শরল হেরন।ল েদখুন: Oxford 
Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University 
Press, 1990, page 30-31. িা্রখলহানীসা্িুলমাসীহ, ষৃ�াল৪৫।ল 

 (৩) খৃ�ধেমররল�রমল২০০লবৎসেররলই্িহােসলগসেষুলবালসুসমাচােররলেহােনাল

উে�খইলষাওয়ালযায়লনা।লেহারাওলষাওয়ালযায়লনালেয, েহােনালম�ুীেিলবালচােচরল

‘‘গসেষু’’ ষাঠলহরালহেিা, সংরকালহরালহেিালবালএগ্ুরল�চারলবাল্শকারল

েহােনাএষল েচ�াল হরাল হেিা।ল এিল অিযাচােররল মেধযওল ্ব্ভিল ধমরগরেদরল

্চ্ঠষ�ল যযল সহহােরল ্ব্ভিল চােচরল সংরকাল হরাল হেয়েছ, ্হকল েহারাওল

‘‘গসেষু’’ বালসুসমাচােররলসংরকোরলসামানযিমলউে�খলেনই। 
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রেুলএল��গ্ুরলসূ�লষর�রারল্ববরালআমােদরল্নহালেরেহল

হা্রেয়ল্গেয়েছ। 
এভােবল�মা্ািলহয়লেয, ধারাালওলঅনুমানলছাড়ালেহােনাল�হারল

সূ�ল(chain of authorities) ইয়াহূদী-খৃ�ানগোরলহােছলেনই।ল

িােদরল ্নহাল অ্ি�াচীনল েহােনাল ষা�ু্ু্ষল েনই।ল েযল সহুল

ষা�ু্ু্ষলিারাল‘‘�াচীন’’ বেুলদা্বলহেরনলেসগ্ুলখৃ�ীয়ল৪রর/৫মল

শিেহরলবালিারলষেররলবেুলিারাইলদা্বলহেরন।লআরললএসহুল

�াচীনলবেুলহ্রিলষা�ু্ু্ষগ্ুল�হৃিষেকলহেব, হখনলবা েহারায়ল

েুখালহেয়েছলিারলেহােনালসুর�ল�মাালেনই।ল 

মুস্ুমল েুখহগাল সাধারািল িাঁেদরল েুখাল বই-ষু�হল বাল

ষা�ু্ু্ষরলেশেষল্ুেখনলেয, অমুহলসােুরলঅমুহলিা্রেখলষু�হ্ারল

রচনাল বাল অনু্ু্ষল হরাল েশষল হেুা।ল অনু্ু্ষরল েকে�ল

অনু্ু্ষহােররল নামওল িাঁরাল ্ুেখন।ল এধরেনরল েহােনাল হরাল

বাইেবুীয়ল ষা�ু্ু্ষরল েহারাওল েুখাল েনই।ল েহল এইল অনু্ু্ষল

হেরেছন, হেব, হখনলবালেহারায়লিালহেরেছনল্হছুইলিােিলউে�খল

হরালহয়ল্ ন।লখৃ�ানলষ্�িগাল্হছুল্হছুল�াস্�হল্ বষেয়রল্ভ্�েিল

অ�হােরল ্ ুল ছুঁেড়ল বেুনল েয, স�বিলঅমুহলশিেহলবালঅমুহল

শিেহলিালেুখালহেয়্ছু।লএইল�হােররলধারাালওলঅনুমানল্বিেহররল

েকে�ল্বষেকরল্বরে�ল�মাাল্হেসেবলেষশলহরালযায়লনা। 
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খৃ�ানল�চারহগাল্ব�া্�মূুহভােবল�চারলহেরনলেয, হুরআেনল

েযেহিুলইয়াহূদী-খৃ�ানগােহল ‘‘আহুল ্হিাব’’ বুালহেয়েছলএবংল

িােদরল্নহাল্হিাবলআেছ, ্হিােবরলমেধযলআ�াহরল্বধানলআেছল

ইিযা্দলহরালবুালহেয়েছ, েসেহিুল হুরআনল েরেহল বুঝালযায়ল েয, 

মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম ষযর�লবাইেবুল্বশ�ল্ছু।ল 

িােদরল এল সহুল হরাল জ্নযল ্মরযাচারল ছাড়াল ্হছুইল নয়।ল

হুরআেনলসুর�লবুালহেয়েছলেয, ইয়াহূদী-খৃ�ানগালিােদরল্হিাবল

্বহৃিলহেরেছ, ্নেজলহােিলষু�হলরচনালহেরলিাল‘‘আ�াহরল্হিাব’’ 

বেুলচা্ুেয়েছ, িােদরলউষরলঅবিীারলঅেনহল্হিাবলওল্বধানলিারাল

ভুেুল্ গেয়েছলবালহা্রেয়লেরেুেছ।লএজনযলআমরালমুস্ুমগাল্ ব�াসল

ওল�মাালহ্রল েয, হুরআনলঅবিীারল হওয়ারলআেগইল বাইেবেুরল

ষু�হগ্ুল্বহৃিলহেয়েছ।ল 
আমরালহখেনাইলদা্বলহ্রলনালেয, মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলযুগলষযর�লবাইেবুলঅ্বহৃিল্ছুলএবংলএরষরলিাল

্বহৃিলহেয়েছ।লবরংলহুরআেনরল্নেদরশনারলআেুােহলমুস্ুমলউ�াহল

এহমিলেয, রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরলষূেবরইলএল

সহুল ষু�হল ্বহৃিলহেয়েছলএবংলএগ্ুরল সূ�লহা্রেয়ল ্গেয়েছ।ল

এছাড়ালিাঁরলযুেগরলষেরওলএএষল্বহৃ্িরলধারালঅবযাহিলেরেহেছ। 

খৃ�ানগালদা্বলহেরনলেয, িােদরল্নহাল৪রর-৫মলশিেহলেুখাল

বাইেবেুরল ্হছুল ষা�ু্ু্ষল রেয়েছ, যাল �মাালহেরল েয, বাইেবুল
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্বহৃিলনয়।ল�হৃিষেকলএলসহুলষা�ু্ু্ষল�মাালহেরলেয, বাইেবুল

্বহৃি।ল হারাল এল সহুল ষা�ু্ু্ষরল এহ্ারল সােরল আেরহ্ারল

বযাষহলঅ্মুলওলৈবষরীিযলরেয়েছ।লএগ্ুরলমেধযলজাুলওল্ ভ্�হীনল

ষু�হা্দলরেয়েছলবেুলিারাইল ীহারলহেরন।লএলসহুল ‘‘�াচীন’’ 

ষা�্ু্ষল �মাাল হের, িােদরল ষূবরসূরীরাল িােদরল ধমর��গ্ুেহল

্হভােবল ্বহৃিল হরেিনল এবংল এগ্ুরল মেধযল জাুল ওল বােনায়াাল

ষু�হা্দল ুহােিন। 

উষেররলআেুাচনালেরেহলসে�হািীিভােবল�মা্ািলহেয়েছলেয, 

বাইেবেুরলউভয়ল্নয়েমরলষু�হগ্ুেিলবযাষহলৈবষরীিয, ভুু�া্�ল

ওলসবর�হােররল্বহৃ্িল্ বদযমান।লআরলএসহুলষু�েহরলেহােনালসূ�ল

বালউৎসলিােদরল্নহালসংর্কিলেনই।লিাঁরালযাল্হছুলবেুনলসবইল

আ�ায-অনুমানলমা�।লআরলআ�ায-অনুমানল্দেয়লসিযেহলষাওয়াল

যায়লনা। 
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চিুররলষ্রে�দ: 

নিুনলওলষুরািনল্নয়েমলর্হিল্বধান 
মুস্ুমেদরলসােরলইয়াহূদী ওল খৃ�ানগোরল ্বিেহররলঅনযিমল

্বষয়লর্হিহরাল্বষয়।লমুস্ুমগাল্ব�াসলহেরনলেয, মহানলআ�াহল

িারলেহােনাল্ বধানলই�ালহরেুলর্হিলহরেিলষােরন।লএলষ্রে�েদ 

্বষয়্াল আেুাচনাল হরাল হেব।ল ইয়াহূদী-খৃ�ানগাল অিয�ল

আষ্�সহহােরলএল্ব�ােসরল�্িবাদলহেরন।লিাঁরাল্ব�াসলহেরনল

েয, মহানলআ�াহরলেহােনাল্ বধানলেহােনাভােবলর্হিলহেিলষােরলনা।ল

এলষ্রে�েদলষুরািনলওলনিুনল্ নয়েমরলআেুােহলআ�াহরল্ বধােনরল

র্হিলহওয়ারল্বষয়্ালআেুাচনালহরালহেব। 

১. ৪. ১. ইসুামীলষ্রভাষায়লর্হিহরা 

১. ৪. ১. ১. নাসখলবালর্হিহরোরলঅরর 
‘নাসলখ’ (سخ�) শে�রলসাধারালঅররলর্হিলহরা, স্রেয়লেদওয়া, 

বা্িুলহরা, �্গিলহরা, েুাষলহরা, ষ্রবিরনলহরাল(abrogate, 
abolish, invalidate, repeal, withdraw, annulment)।  
আরবীলভাষায়লনাসখলশ�্ালমূুিলদু্ালঅেররলবযবহিলহয়: 

১. বা্িুলহরালবালঅষসা্রিলহরা।লবুালহয়: সূযরলছায়াল‘নাসখ’ 

হেরেছল এবংল ঝড়ল ষদ্চ�ল ‘না্সখ’ হেরেছ, অররাৎল অষসা্রিল

হেরেছ।লএলঅেররলআ�াহলবেুন: ‘‘আ্মলয্দলেহােনালআয়ািলনাসখল
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(অষসা্রি) হ্রলবালভু্ুেয়ল্দইলিেবলিালেরেহলউ�মলঅরবালিারইল

অনুএষলআনয়নলহ্র।’’84  
অনয�ল্ি্নলবেুন: ‘‘শয়িানলযাল্নেকষলহেরলআ�াহলিালনাসখল

(বা্িুলবালঅষসা্রি) হেরন, অিঃষরলআ�াহলিাঁরলআয়ািসমূহল

সু�্ি্�িলহেরন।’’85 

২. �ানা�রলওলষ্রবিরন।লএলঅেররলবুালহয়: ্হিাব্ালনাসখল

হেরেছ, অররাৎলঅনু্ু্ষলৈি্ররলমাধযেমলষু�হ্ারল্বষয়ব� �ানা�রল

হেরেছ।লবুালহয়: েমৗমা্ছলমধুল‘নাসখ’ হেরেছ, অররাৎলএহল�ানল

েরেহলঅনয�ল�ানা�্রিলহেরেছ।লএলঅেররলহুরআনলহারীেমলবুাল

হেয়েছ:  

‘‘েিামরালযালহমরলহরেিলআ্মলিালনাসখল(্ু্ষব�) হরিাম।’’86 

ইসুামীলষ্রভাষায়ল‘নাসখ’ বাল‘র্হিহরা’ (abrogation) অররল

হেুাল‘সহুলশিরলষূরালহেরেছ এমনলেহােনালহমরল্বষয়হল্বধােনরল

ষাুনীয়িারলসময়সীমারলসমা্্লে্াষাালহরা।’ 

১. ৪. ১. ২. ইসুামীলষ্রভাষায়লর্হিহরোরলেক� 

ইসুামীল ্ব�াসল অনুসােরল এইল �হােররল র্হিহরাল বাল

‘হাযরহা্রিারলসমা্্লে্াষাা’ শধুল‘হমরল্বষয়হল্বধােনর’ েকে�ইল

                                                           
84 সূরাল(২) বাহারা: ১০৬লআয়াি। 
85 সূরাল(২২) হ�: ৫২লআয়াি। 
86 সূরাল(৪৫) জা্সয়াহ: ২৯লআয়াি। 
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্ােিলষাের, েহােনাল িঃ্স�লসিয,  ান্ভ্�হলিরয, গ�-হা্হনীল

বাল ্ানারল বারনায়লএইল�হােররল র্হিলহরাল্ােিলষােরল না।ল

েযমন, ‘এইল্বে�রলএহজনল��ালআেছন’ এইলিরয্ারলসিযিালওল

ষাুনীয়িাল্চর�ন। 

অনুএষভােবলই্�য়�াহযলেহােনাল্ বষয়েহল‘র্হি’ বাল‘হাযরহ্রিাল

সমা্’ হরালযায়লনা।লেযমনল্দেনরলআেুালএবংলরােিরলঅ◌া◌ঁধার।ল

অনুএষভােবল ‘�াররনা’ ্বষয়হলবাহযল র্হিল হয়ল নালএবংল ্চর�নল

সিযওল‘র্হি’ হয়লনা।লেযমনল‘ �েররল�্িল্ ব�াসীলহওলএবংল �রল

ছাড়ালঅনযলহােরালউষাসনালহ্রওলনা’।লএইল�হােররল্চর�নলসিযল

র্হিলহয়লনা। 

েযলসহুল্বধানল�দােনরলসমেয়ইলিাল্চর�ায়ীলবেুলউে�খলহরাল

হেয়েছলেসলসহুল্ বধানওলর্হিলবাল�্গিলহয়লনা।লেযমনল্ নরষরাধল

নারীেদরেহল ্মরযাল অষবাদল �দানহারীল বয্বেদরল ্বষেয়ল ষ্ব�ল

হুরআেনলবুালহেয়েছ: ‘‘এবংলহখেনাইলেিামরালিােদরলসাকযল�হাল

হরেবলনা।’’87 আবারলেযলসহুল্বধানল�দানলহরারলসমেয়ইলিােহল

অ�ায়ীলবালসম্য়হলবেুলউে�খ হরালহেয়েছলেসগ্ুরল্নধরা্রিলসময়ল

েশষলহওয়ারলষূেবরলর্হিলহরালযায়লনা।লঅনুএষভােবলদুআলবাল�াররনাল

র্হিলহয়লনা। 

                                                           
87 সূরালনূর: ৪লআয়াি। 



 

226 

ইসুামীলষ্রভাষায়লর্হিহরালবাল�্গিহরালশধুল েসলসহুল

্বধােনরল ্বষেয়ল্ােিলষাের, েযগ্ুলহমরল ্বষয়হ, ্চর�ায়ীলনয়ল

এবংলসাম্য়হওলনয়লএবংল েযগ্ুরলবা�বায়নলরাহালও নালরাহাল

উভেয়রইলস�াবনাল্বরাজমান।লএইল�হােররল্বধানগ্ুেহল‘উ�ুবল

্বধান’ বুালহয়। 

১. ৪. ১. ৩. র্হিহরালবনামলমি-ষা�ােনা 

ইয়াহূদী ধেমরলএহ্াল্ব�াসলআেছলযােহল‘‘আু-বাদা’’ বুালহয়।ল

এরল অররল েহােনাল অ�হা্শিল ্বষয়ল �হা্শিল হওয়া।ল এরল �ারাল

বুঝােনালহয়লেয, মহানলআ�াহলেহােনালএহ্াল্বষেয়রলষ্রাামলওল

ষ্রা্িলনালেজেনলবালনালবুেঝইলেসল্বষেয়লআেদশলবাল্নেষধল�দানল

হেরন।লএরষরলনিুনলএহ্ালমিলিারলহােছল�হা্শিলহয়।লিখনল

্ি্নলষূেবরল ্বধানলর্হিলহেরলনিুনল্বধানল�দানলহেরন।লএএষল

্ব�ােসরল�ারালমহানলআ�াহেহলঅ লবালঅষ্রাামদশরীলবেুলদা্বল

হরালহয়, নাউযূল্ব�াহ! ্ি্নলএএষল্ব�া্�হরল্ব�াসলেরেহলঅ্িল

ষ্ব�লওলঅেনহলঊে র। 

ইসুামীলষ্রভাষায়ল‘র্হিহরা’ বাল‘�্গিহরা’ এএষল্হছুইল

নয়।লইসুামীলষ্রভাষায়লএরলঅররলহেুা, মহানলআ�াহলজানেিনলেয, 

এল্বধান্ালঅমুহলসময়লষযর�লিাঁরলবা�ােদরলমেধযল�চ্ুিলরাহেবল

এবংলএরষরলিাল�্গিলহেব।লযখনলিাঁরলজানালেসইলসময়্ালএেসল

েগুলিখনল্ি্নলনিুনল্বধানলে�রালহরেুন।লএলনিুনল্বধােনরল
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মাধযেমলেসলষূবরিনল্বধান্ারলআং্শহলবালসাম্�হলষ্রবিরনলসাধনল

হরেিন।ল �হৃিল ষেকল এল হেুাল ষূবরিনল ্বধােনরল হাযরহ্রিারল

সময়সীমালজা্নেয়লেদওয়া।লিেবলেযেহিুলষূবরিনল্বধান্াল�দােনরল

সময়লএরলসময়সীমালউে�খলহরালহয়ল্ন, েসেহিু, নিুনল্বধান্ারল

আগমনেহলআমরালআমােদরল ােনরলসীমাব�িারলহারোলবাহযিল

‘ষ্রবিরন’ বেুলমেনলহ্র।লএএষল‘র্হিহরা’ যু্বলবাল্বেবেহরল

দৃ্�েিলঅস�বলনয়।ল মহানলআ�াহরল েকে�ওলিালিাঁরল মহ�ল বাল

মযরাদারলষ্রষ�ী নয়।লএএষলর্হিহরোরলমেধযলমানবলজা্িরলজনযল

হুযাাল ্ন্হিল রেয়েছ।ল মানুষল অেনহল সময়ল এএষল ষ্রবিরেনরল

হুযাালবুঝেিলষাের, অেনহলসময়লিালষােরলনা।লিেবলসবরাব�ায়ল

মহানলআ�াহরলসহুল্নেদরশলওল্বধানইলমানুেষরলম�ুলঅজরেনরল

জনযলঅরবালঅম�ুলবজরনলবাল্নয়�ালহরারলজনয।ল 
মহানলআ�াহইলশধুলমানুেষরলহুযাা-অহুযাালওলম�ু-অম�েুরল

েগাষনল্বষয়লঅবগিলআেছন।ল্ি্নইলজােননলহখনলেহানল্বধােনরল

হাযরহ্রিালেশষলহওয়ালমানুেষরলজনযলহুযাাহর।লএজনযলএহমা�ল

্ি্নইলেহােনাল ্বধানলর্হিলবাল�্গিলহরেিলষােরন।লষকা�েরল

‘‘�হাশলষাওয়া’’, ‘‘মিলষা�ােনা’’ বালনিুনল্স�া�ল�হালহরালমহানল

আ�াহরল েকে�ল অস�ব।ল হারাল ্ি্নল অনা্দ, অন�ল ওল অসীমল

 ােনরলঅ্ধহারী।লহখনল্হল্ ােবলিালসবইল্ি্নলজােনন।লরুারুল
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েদেখলমিষা�েনা, বালনিুনল ্স�া�ল�হালমানুেষরলেকে�লস�ব, 

হারালমানুেষরল ানলঅ্িলসী্মি। 
১. ৪. ১. ৪. হা্হনীলওল ্িহা্সহল্ববরালর্হিলহয়লনা 

উষেররল আেুাচনারল ে�কাষোল ষাঠহল বুঝেিল ষারেছনল েয, 

েহােনাল গ�, হা্হনীল বাল  ্িহা্সহল ্ানারল ্ববরাল ‘র্হি’ বাল

‘�্গি’ হয়ল না।ল হােজইল বাইেবেুরল ষুরািনল ওল নিুনল ্নয়েমরল

েহােনালগ�-হা্হনীলআমােদরলমেিলর্হিলনয়।লিেবলেসগ্ুরলমেধযল

অেনহল্মরযালহা্হনীলআেছ।লেযমন: 

(১) েুাালবালুূিলআুাই্হসলসাুাম মদলেখেয়লমািাুলহনলএবংল

িারল দুইল হনযারল সােরল বয্ভচােরল ্ু্ল হন।ল িাঁরল হনযা�য়ল এইল

বয্ভচােররলমাধযেমল্ষিাহিৃরহলগভরধারালহেরন।লআ্দষু�েহরল১৯ল

অধযােয়লএইল‘হা্হনী’্ালউে�খলহরালহেয়েছ।৮৭

88  
(২) যযােহাবল(ইয়াহূবলআ)-এরলষু�ল্যহূদালিাঁরলষু�বধুলিামর-

এরলসােরলবয্ভচােরল্ু্লহন।লবয্ভচােররলরেুলিামরলগভরবিীলহনল

এবংল েষরসল ওল েসরহল নােমল যমজল ষু��য়ল �সবল হেরন।ল

আ্দষু�েহরল৩৮লঅধযােয়লএইল ‘হা্হনী’ উে�খলহরাল হেয়েছ।৮৮

89 

দায়ূদ, শেুামনল ওল যীশখৃ�ল সহেুইল েষরসল নােমরল এল জারজল

                                                           
88 আ্দষু�হল১৯/৩০-৩৮। 
89 আ্দষু�হল৩৮/১২-৩০। 
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স�ােনরলবংশধর।লম্র্ু্খিলসুসমাচােররল�রমলঅধযােয়লিালউে�খল

হরালহেয়েছ।৮৯

90 
(৩) দায়ূদলআুাই্হসলসাুাম ঊ্রয়রল�ীরলসােরলবয্ভচােরল্ু্ল

হনলএবংলএইলবয্ভচােররলরেুল�ীেুাহ্ালগভরবিীলহন।লিখনলদায়ূদল

েসনাষ্িেহলষরামশরলেদনলেহৗশেুলযুে�রলমােঠলঊ্রয়ােহলবধলহরারল

জনয।ল এভােবল ঊ্রয়াল ্নহিল হয়ল এবংল দায়ূদল িারল �ীেহল েভাগল

হেরন।ল ২ল শমূেয়েুরল ১১শল অধযােয়ল ‘হা্হনী্া’ উে�খল হরাল

হেয়েছ।৯০

91 

(৪) শেুামনল(সুুাইমানলআ.) েশষলবয়েসলধমরিযাগলহেরলমুরিাদল

হেয়লযান।ল্ি্নলমূ্িরষূজালশরলহেরনলএবংলমূ্িররলজনযলউষাসনাুয়ল

ৈি্রলহেরন।ল১লরাজাব্ুরল১১লঅধযােয়লএইল‘হা্হনী্া’ উে�খলহরাল

হেয়েছ।৯১

92 
(৫) হােরাালআুাই্হসলসাুাম এহ্ালেগা-বৎেসরলমু্িরলৈি্রল

হেরনলএবংলিারলষূজালহেরন।লউষরকল্ি্নলই�ােয়ুলস�ানগােহল

িাল ষূজাল হরেিল ্নেদরশল েদন।ল যা�াষু�েহরল ৩২ল অধযােয়ল এইল

‘হা্হনী্া’ উে�খলহরালহেয়েছ।৯২

93 

                                                           
90 ম্রল১/৩-১৬। 
91 ২লশমূেয়ুল১১/১-২৭। 
92 ১লরাজাব্ুল১১/১-১৩। 
93 যা�াষু�হল৩২/১-৩৫। 
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এসহুল‘হা্হনী’ এবংলঅনুএষলআেরালঅেনহলহা্হনীলআমােদরল

মেিল্মরযালওলবা্িু।লআমরালব্ুলনালেয, এগ্ুলর্হিলবাল�্গি। 
১. ৪. ১. ৫. যাবূরল�ারালিাওরািলওলই্�ুল�ারালযাবূরলর্হিলহয়ল

্ন 

্চর�নলওল িঃ্স�ল্চর�ায়ীলসিয,  ানলওলই্�য়লুললিরযা্দ, 

সবরজনীনল ্বধানা্দ, ্চর�ায়ীল ্বধানা্দ, সাম্য়হল ্বধানা্দরল

সময়হাুলেশষলহওয়ারলষূেবরলএবংলসাধারালবালউ�ুবল্বধােনরল�ানল

হাুলওলষা�লএহইলহেুলিালর্হিলহেিলষােরলনা।লহারালএইএষল

র্হিহরালআষ্�হর। 

অনুএষভােবল�াররনারলবাহযাব্ুওলর্হিলহয়লনা।লএজনযলযাবূরলবাল

‘গীিসং্হিা’ আমােদরলদৃ্�েিলষার্ভা্ষহভােবলর্হিলবাল�্গিল

নয়।লআমরালহখেনাইলব্ুলনাল েয, গীিসং্হিালবা যাবূেররল�ারাল

েিারাহল র্হিল হেয়েছল এবংল ই্�ুল বাল নিুনল ্নয়েমরলআগমেনল

‘যাবূর’ র্হিলহেয়েছ।লহারালযাবূরলমূুিল�াররনালবালদুআরলসম্�, 

যালর্হিলহেরলনালবালর্হিলহয়লনা।ল 

ইসুােমলযাবূরসহলষুরািনলওলনিুনল্নয়েমরলষু�হাব্ুলবযবহারল

হরেিলবালেসগ্ুরলউষরল্নভররলহরেিল্নেষধলবালআষ্�লহরারল

হারালএলনয়লেয, এগ্ুেিলব্ারিলসহুল�াররনা, হা্হনী... ইিযা্দল

সব্হছুলর্হিলহেয়ল্গেয়েছ।লবাইেবেুরলনিুনলওলষুরািনল্নয়েমরল

ষু�হা্দলবযবহােরলআষ্�রলহারালহেুা, এগ্ুলসিযইলেমা্শ, দায়ূদ, 
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যীশল�মুখলভাববাদীরল�দ�লস্ঠহলষু�হল্হনালেসল্বষেয়লযের�ল

সে�হ রেয়েছ।লএলসহুলষু�েহরলেহােনালঅ্ব্�িলসূ�লষর�রাল

সংর্কিলেনইলএবংলএগ্ুেিলসহুল�হােররল্বহৃ্িল্োেছলবেুল

�মা্ািলহেয়েছ।ল 

১. ৪. ২. বাইেবেুরলষ্রব্িরিলওলঅষ্রব্িরিল

্বধানা্দ 

উষযুরবল্বষয়গ্ুলছাড়ালসাধারালউ�ুবলহমর্বষয়হল্বধানাব্ুল

র্হিলহেিলষাের।লআমরাল ীহারলহ্রলেয, েিারাহলওলই্�ুলবাল

ষুরািনলওলনিুনল্নয়েমরল্হছুল্হছুলউ�ুবলসাধারালর্হিলহওয়ারল

েযাগযল্ বধানলইসুামীলশরীয়েিলবালইসুামীলবযব�ায়লর্হিলওল�্গিল

হরালহেয়েছ।লআমরালব্ুলনালেয, ষুরািনলওলনিুনল্নয়েমরলসহুল

্বধানইলর্হিলহেয়েছ।লবরংলআমরালব্ুলেয, িাওরািলওলই্�েুর 

অেনহল্বধানল্ ন্ািএেষইলঅষ্রব্িরিলওলহাযরহরলরেয়েছ।লেযমনল

এহমা�লআ�াহরলইবাদিলহরা, ্শরহ, মূ্িরষূজালইিযা্দলবজরনলহরা, 

্মরযাল শষর, হিযা, বয্ভচার, সমহা্মিা, চু্র, ্মরযাল সাকয, 

�্িেব্শরলস�দলবালস�ােনরলক্িলহরারল ্বষেয়ল েিারাহলএরল

্নেষধা ালএখনওলঅষ্রব্িরিলওলহাযরহরল রেয়েছ।ল ্ষিামািারল

স�ানলওলেসবারলআবশযহিা, ্ষিা, ষু�, মািা, হনযা, চাচা, রুরু, 

মামা, খাুােহল্ববাহলহরারল্নেষধা া, দুইলেবানেহলএহে�ল্ববাহল
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হরারল্নেষধা ালওলঅনুএষলআেরালঅেনহল্বধানলঅষ্রব্িরিলওল

হাযরহরলরেয়েছ। 
১. ৪. ৩. বাইেবেুল ্বদযমানল র্হিহরোরল

�হারেভদ 

র্হিহরালশধুলইসুােমরল্বষয়লনয়।লষূবরবিরীলসহুলবযব�ায়লওল

সহুলধেমরইল‘র্হিহরোর’ অেনহল্ানাল্োেছ।লর্হিহরালদুইল

�হােরর: �রমি, ষরবিরীলভাববাদীরলবযব�ায়লষূবরবিরীলভাববাদীরল

েহােনাল বযব�াল র্হিল বাল �্গিল হরাল হেব।ল ্�িীয়ি, এহইল

ভাববাদীরল বযব�ারল মেধযল এহ্াল ্বধানল র্হিলহেরলঅনযল ্বধানল

েদওয়ালহেব।লউভয়ল�হােররল‘র্হিহরা’ইলষূবরবিরীলভাববা্দগোরল

বযব�ায়ল্োেছলবেুলবাইেবেুরলষুরািনলওলনিুনল্নয়েমরলমেধযল

আমরালেদখেিলষাই।লেযেহিুলইয়াহূদী-খৃ�ানগালদা্বলহেরনলেয, 

 �েররল ্বধানল হখেনাইল র্হিল হেিল ষােরল না, েসেহিুল এখােনল

িােদরলদা্বরলঅসারিাল�মাোরলজনযল্হছুলউদাহরালেষশলহর্ছ। 

১. ৪. ৩. ১. ষরবিরীলবযব�ায়লষূবরবিরীলবযব�ারলর্হিহরা 

�রেমলষরবিরীলনবীরলশরীয়িলবালবযব�ায়লষূবরবিরীলনবীরলশরীয়িল

বালবযব�ারলনাসখলবালর্হিহরোরল্হছুলউদাহরালেষশলহর্ছ: 

১. ভাই-েবােনরল্ববােহরলৈবধিালর্হি 

আদমলআুাই্হসলসাুাম-এরলশরীয়েিলবালবযব�ায়লভাই-েবােনরল

মেধযল ্ববাহল ৈবধল ্ছু।ল িাঁরল স�ানগাল এভােবল ্ববাহ-শা্দল
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হরেিন।৯৩

94 ষেরলেমা্শরলবযব�ায়লভ্�েহল্ববাহলহরালহ্ঠনভােবল

্ন্ষ�লহরালহয়।লআষনলভ্�, ৈবমাে�য়লভ্�লওল ৈব্ষে�য়লভ্�ল

সহুল�হােররলভ্�েহল্ববাহলহরাইল্ন্ষ�।লএএষল্ববাহলবয্ভচারল

বেুলগাযলএবংলএএষল্ববাহহারীলঅ্ভশ্।লএএষল্ববাহলব�েনল

আব�ল ামী-�ীলউভয়েহলহিযালহরালঅিযাবশযহ।লেুবীয়লষু�েহরল

১৮ল অধযােয়রল ৯ল ে�ােহল বুাল হেয়েছ: ‘‘েিামারল ভ্গনী, েিামারল

্ষিৃহনযাল্হলালেিামারলমািৃহনযা, গৃহজািালহউহল্হলা অনয�লজািাল

হউহ, িাহােদরলআবরাীয়লঅনাবৃিলহ্রওলনা।’’  

েুবীয়ল ২০/১৭ল ে�াহ্াল ্নেএষ: ‘‘আরল য্দল েহহল আষনল

ভ্গনীেহ, ্ষিৃহনযােহল ্হলালমািৃহনযােহল�হালহের, ওলউভেয়ল

উভেয়রলআবরাীয়লেদেখ, িেবলিাহালু�াহরল্বষয়; িাহারালআষনল

জা্িরল স�ানেদরল সাকােিল হিযাহৃি৯৪

95 হইেব; আষন ভ্গনীরল

আবরাীয়লঅনাবৃিলহরােিলেসলআষনলঅষরাধলবহনলহ্রেব।’’ 

্�িীয়ল্ববরাল২৭/২২: ‘‘েযলেহহলআষনলভ্গনীরলস্হি, অররাৎল

্ষিৃহনযারল্হলালমািৃহনযারলস্হিলশয়নলহের, েসলশাষ��।’’ 

                                                           
94 বাইেবেুরলবারনালঅনুযায়ীলঅবরাহােমরল�ীলসারালআবরাহােমরলৈবমাে�য়লভ্�ল

্ছেুন।লআ্দষু�হল২০/১২। 
95 বাংুাল বাইেবেুল এখােনল ‘হিযাহৃি’-এরল ষ্রবেিরল ‘‘উ্�ি’’ বুাল হেয়েছ।ল

আরবীেিল ‘হিযাহৃি’ বুালহেয়েছ।লইংের্জলবাইেবেুরলষাঠল ্নেএষ: (and 

they shall be cut off in the sight of their people)।  
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এেরেহল �মা্ািল হেুাল েয, আদমল আুাই্হসল সাুাম-এরল

বযব�ায়ল (শরীয়েি) ভ্গনীেহল ্ববাহলহরাল ৈবধল ্ছু। িালনাহেুল

�মা্ািল হেবল েয, সহুলআদম-স�ানল ‘বয্ভচার-িুুযল ্ববােহর’ 

জারজল স�ানল এবংল আদেমরল স�ানগাল যারাল এএষল ্ববাহল

হের্ছেুনলিাঁরালসহেুইলবয্ভচারীল ্ছেুন, হিযােযাগযলঅষরােধল

অষরাধীল্ছেুনলএবংলঅ্ভশ্ল্ছেুন।লস্ঠহলহরালহেুা, এএষল

্ববাহল ষূবরিনলভাববা্দগোরলবযব�ায় ৈবধল ্ছু, এরষরল েমা্শরল

বযব�ায়লএইলৈবধিাল‘র্হি’ হরালহয়। 

২. সহুল�াাীলভকোরলজনযলৈবধল্ছুলষেরলিালর্হিলহরালহয় 

আ্দষু�েহরল ৯মল অধযােয়রল ৩ল ে�ােহল েনােহরল স�ানেদরেহল

উেেশযলহেরল �রলবেুন: ‘‘�েিযহলগমনশীুল�াাীলেিামােদরলখাদযল

হইেবল(Every moving thing that liveth shall be meat for 
you); আ্মল হ্রৎল ওষ্ধরল (green herb) নযায়ল েসল সহুল

েিামা্দগেহল্দুাম।’’ 

এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, েনাহ-এরলবযব�ায়লসহুল�াাীইলসবুজল

শাহশ্�-রুমুেুরলমিলৈবধলবালহাুাুল্ ছু।লষরবিরীহােুলেমা্শরল

বযব�ায়লঅেনহল�াাীরলৈবধিাল‘‘র্হি’’ হেরলেসগ্ুলভকালহরাল

্ন্ষ�ল হরাল হেয়েছ।ল েুবীয়ল ষু�েহরল ১১/৪-৮ল এবংল ্�িীয়ল

্ববরোরল১৪/৭-৮-এললেযল্বষেয়ল্ব�া্রিলবুালহেয়েছ।লএখােনল

্�িীয়ল্ববরোরল১৪/৭-৮লউ�ৃিলহর্ছ: ‘‘(৭) ্হকলযাহারালজাওরল
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হাা, ্হলাল্ �খ� খুর্ব্শ�, িাহােদরলমেধযলএইগ্ুলেভাজনলহ্রেবল

না: উ�, শশহল (hare: খরেগাশ) ওলশারনল (coney: খরেগাশ); 
েহননালিাহারালজাওরলহাোলবো, ্হকল্ �খ� খুর্ব্শ�লনয়, িাহারাল

েিামােদরলষেকলঅশ্চ; (৮) আরলশূহরল্�খ� খুর্ব্শ�লবো, ্হকল

জাওরলহাোলনা, েসলেিামােদরলষেকলঅশ্চ; েিামরালিাহােদরলমাংসল

েভাজনলহ্রেবলনা, িাহােদরলশবলরশরওলহ্রেবলনা।’’ 

৩. দুেবানেহলএহে�ল্ববাহলহরালৈবধল্ছুলষেরলর্হিলহরালহয় 

যােহাবল(ইয়াহূবলআ) েুয়ালওলরােহুলনামহলদুলেবানেহল্ববাহল

হেরন।লএলদুইজনইল্ছেুনলিাঁরলমামােিালেবান।লআ্দষু�েহরল২৯ল

অধযােয়রল ১৫-৩৫ল ে�ােহল ্বষয়্াল র�ল বুাল হেয়েছ।ল েমা্শরল

বযব�ায়লদুলেবানেহলএহে�ল্ববাহলহরারলৈবধিাল‘‘র্হি’’ হরালহয়।ল

েুবীয়ল ষু�েহরল১৮/১৮ল ে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘আরল�ীরলসষযীল

হইবারলজনযলিাহারলজীবৎহােুলআবরাীয়লঅনাবৃিলহরাােররলিাহারল

ভ্গনীেহল্ববাহলহ্রওলনা।’’ 

য্দলযােহােবরলবযব�ায়লদুইলেবানেহলএহে�ল্ববাহলহরালৈবধলনাল

হেিালিালনাহেুল�মা্ািলহেবলেয, যােহােবরলএল্ববাহদুই্ালঅৈবধল

্ছুলএবংলএল দুইল�ীরলস�ানগালসহেুইল বয্ভচার-জািলজারজল

স�ান, নাঊযুল্ ব�াহ! অ্ধহাংশলই�ােয়ুীয়লভাববাদীইলযােহােবরলএল

দুইল�ীরলস�ান। 

৪. �ীেহলিাুাহলেদওয়ালওলঅনয�ল্ববাহ 
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েমা্শরলবযব�ায়লবালশরীয়েিলেযলেহােনালহারোলএহজনল ামীল

িারল�ীেহলিাুাহল্দেিলষােরনলবাল্ববাহল্বে�দলহরেিলষােরন।ল

িাুাহ�া্ালবালষ্রিযবাল�ীলিাুাহদািাল ামীরলগৃহলেরেহলেব্রেয়ল

েগেুলঅনযলেযলেহােনালষুরষলিােহল্ববাহলহরেিলষােরন।ল্�িীয়ল

্ববরোরল২৪লঅধযােয়রল১-২লে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘(১) েহানলষুরষল

েহানল�ীেহল�হাহ্রয়াল ্ববাহলহ্রবারলষরলয্দলিাহােিল েহানল

�হারলঅনুষযুবল বযবহারল েদ্খেিলষায়, আরল েসইলজনযল েসল �ীল

িাহারলদৃ্�েিল�ী্িষা�লনালহয়, িেবলেসইলষুরষলিাহারলজনযলএহল

িযাগষ�ল ্ু্খয়াল িাহারল হে�ল ্দয়ালআষনল বাাীল হইেিল িাহােহল

্বদায়লহ্রেিলষা্রেব।ল(২) আরলেসল�ীলিাহারলবাাীলহইেিলবা্হরল

হইবারলষরল্গয়ালঅনযলষুরেষরলভাযরালহইেিলষাের।’’ 

ষকা�েরল যীশরল বযব�ায়ল এহমা�ল বয্ভচােররল অষরাধল ছাড়াল

েহােনাল ামীলিাঁরল�ীেহলিাুাহল্দেিলষােরলনালবালষ্রিযাগলহরেিল

ষােরল না।লঅনুএষভােবলঅনযল েহােনাল বয্বল েসল ষ্রিযবাল �ীেহল

্ববাহলহরেিলষারেবলনা। এইএষল্ববাহলবয্ভচারলবেুলগাযলহেব।ল

ম্র্ু্খিলসুসমাচােররল৫মলঅধযােয়রল৩১-৩২লে�ােহলএবংলল১৯ল

অধযােয়রল৩-৯লে�ােহলিালর�লউে�খলহরালহেয়েছ।লেমা্শরলবযব�ারল

েগাঁড়ালঅনুসারীলররীশীগালযীশরল্নহালএল্বষেয়লআষ্�লউ�াষনল

হেরলবেুনলেয, েমা্শলেযখােনলিযাগষ�লবালিাুাহনামা ্দেয়ল�ীল

ষ্রিযােগরল্বধানল্দেয়েছন, েসখােনলআষ্নলিাল্নেষধলহরেছনল
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েহন? উ�েরল যীশল বেুন: ‘‘েিামােদরল অ�ঃহরাল হ্ঠনল ব্ুয়াল

েমা্শলেিামা্দগেহলআষনলআষনল�ীেহলষ্রিযাগলহ্রবারলঅনুম্িল

্দয়া্ছেুন, ্হকল আ্দল হইেিল এএষল হয়ল নাই।ল আরল আ্মল

েিামা্দগেহলহ্হেি্ছ, বয্ভচারলেদাষলবয্িেরেহলেযলেহহলআষনল

�ীেহলষ্রিযাগলহ্রয়ালঅনযােহল ্ববাহলহের, েসলবয্ভচারলহের; 

এবংলেযলবয্বলেসইলষ্রিযাবাল�ীেহল্ববাহলহের, েসওলবয্ভচারল

হের।’’ (ম্রল১৯/৮-৯) 

যীশরলএলউ�রলেরেহলজানালেগুলেয, এল্বধােনরলেকে�লদুবারল

‘র্হিহরা’ ্োেছ।ল�রমলযুেগলএইএষল�ী-ষ্রিযাগলঅৈবধল্ছু।ল

েমা্শরল বযব�ায়ল েসইলঅৈবধিাল র্হিলহেরলিাল ৈবধলহরাল হয়।ল

ষুনরায়ল যীশরল বযব�ায়ল েমা্শরল েদওয়াল ৈবধিাল র্হিলহরাল হয়।ল

মূসারলআুাই্হসলসাুাম শরীয়েিলৈবধল্বষয়্াল সারলআুাই্হসল

সাুাম শরীয়েিলবয্ভচােররলমিলষাষলবেুলগাযলহয়। 

৫. মূসারলআুাই্হসলসাুাম বযব�ারলসহুল্বধানলর্হিহরা! 

ই�ােয়ুীগোরল সহুল ্ব্ধ্বধানলিাওরােিরল মেধযল ্বদযমান।ল

ই�ােয়ু-বংেশরলসহুলনবীলবালভাববাদীলএলসহুল্বধানলষাুেনরল

জনযলআ্দ�ল্ছেুন।লএলসহুল্বধােনরলমেধযলরেয়েছলৈবধলওলঅৈবধল

বালশ্চলওলঅশ্চল�াাী, খাদযলওলষানীেয়রল্বধান।ল সালআুাই্হসল

সাুাম ই�ােয়ুলবংেশরলএহজনলনবীল বালভাববাদী।ল ্ি্নল মূসারল

আুাই্হসল সাুাম শরীয়িল র্হিল হেরনল ্ন, বরংল ্ি্নল িারল
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অনুসারীল্ছেুন।লম্র্ু্খিলসুসমাচােররল৫/১৭-১৮লে�ােহরলবারনায়ল

্ি্নলবেুন: ‘‘(১৭) মেনলহ্রওলনালেয, আ্মলবযব�াল্হলভাববা্দ��ল

েুাষলহ্রেিলআ্সয়া্ছ; আ্মলেুাষলহ্রেিলআসলনাই, ্হকলষূারল

হ্রেিলআ্সয়া্ছ।ল (১৮) আ্মল েিামা্দগেহলসিযলহ্হেি্ছ, েযল

ষযরনিলআহাশলওল ষৃ্রবীল ুু্ল নাল হইেব, েসইলষযরনিল বযব�ারল

(িাওরািলবালষুরািনল্নয়েমরল্ব্ধ্বধান) এহলমা�াল্হলএহল্ব�ুওল

ুু্লহইেবলনা, সম�ইলসরুলহইেব।’’ 

ড. রা�ারল(Carl Gottaleb Pfander) িারলেুখাল‘‘মীযানুুল

হ�’’ (Scale of Truth) �ে�ল যীশরল এল বববযেহল ্ভ্�ল হেরল

বেুেছনলেয, িাওরােিরলেহােনাল্বধানলনাসখলবালর্হিলহেিলষােরল

না।ল্ি্নলবেুনলেয, যীশলিাওরােিরলেহােনাল্বধানলর্হিলহেরনল

্ন; হারাল্ি্নলর্হিলহরেিলবালেুাষলহরেিলআগমনলহেরনল্ন, 

বরংলষূারলহরেিলএেস্ছেুন। 

্হকল�হৃিলসিযলহরালএইল েয, মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরল

বযব�ারলসহুলহারামলওল্ ন্ষ�ল্ বষয়লসাধুলষেুরল(Paul)-এরলএহল

রেিায়ায়লৈবধলওলহাুােুলষ্রািলহেয়েছ।লসাধুলষেুরলধেমরলেহােনাল

হারামল বালঅৈবধল ্হছুল েনই।লশধুল যারাল ্নেজরালঅষ্ব�লিােদরল

জনযইল হাুাু-হারামল বাল শ্চ-অশ্চরল বযব�া।ল অশ্চল বাল খারাষল

মানুষেদরলজনযলহাুাুলবালশ্চলওলষ্ব�লখাদযওলঅষ্ব�।লআরলশ্চল

বালষ্ব�লমানুষেদরলজনযলসহুল�হারলহারাম, অষ্ব�লওলঅশ্চল
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্বষয়ইল হাুাুল ওল ষ্ব�।ল সাধুল ষেুরল এল এহল মহা-্ব�য়হরল

রেিায়া!  
েরামীয়েদরল �্িল ে�্রিল েষৗেুরল ষে�রল ১৪ল অধযােয়রল ১৪ল

ে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘আ্মলজা্ন, এবংল�ভুলযীশেিল্নায়লবু্ঝয়া্ছ, 

েহানলব�ইল ভাবিলঅষ্ব�লনয়; ্হকলেযলযাহালঅষ্ব�ল ানলহের, 

িাহারইলষেকলিাহালঅষ্ব�।’’ িীেিরল�্িলে�্রিলষে�রল১মল

অধযােয়রল১৫লে�ােহলেষৗুল্ুেখেছন: ‘‘শ্চগোরলষেকলসহুইলশ্চল

(Unto the pure all things are pure); ্হকল হুু্ষিল ওল

অ্ব�াসীেদরলষেকল্হছুইলশ্চলনয়; বরংলিাহােদরলমনলওলসংেবদল

(্বেবহ) উভয়ইলহুু্ষিলহইয়ালষ্ড়য়ােছ।’’ 

সাধুলষেুরলএলরেিায়ালেরেহল�মা্ািলহয়লেয, মূসালআুাই্হসল

সাুাম েরেহল সালআুাই্হসলসাুাম ষযর�লই�া্েয়ুলবংেশরলসহুল

নবী-ভাববাদীল ওল  য়ংল যীশল েহউইল ষ্ব�ল ্ছেুনল না, এহারোল

িাঁেদরলভােগযলএইএষল াুাওলৈবধিালেজাোল্ন।লষকা�েরলখৃ�ানগাল

েযেহিুল‘ষ্ব�’ েসেহিুলিাঁরালএইএষল াুাওলৈবধিালুাভলহরেুন।ল

িাঁেদরলজনযলসবল্হছুইলৈবধলওলষ্ব�লহেয়লেগু।ল য়ংলযীশলখৃ�ওল

মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলবযব�ালর্হিলহেরলসবল ্হছু হাুাুল

হরেিলষারেুনলনা; হারাল্ি্নলওলিারল্শষযরালেিালষ্ব�লবালশ্চল

হেিলষােরনল্ন।লেযেহিুলসাধুলষুলওলিারলঅনুসারীরালশ্চিালঅজরনল

হেরনলেসেহিুলিােদরলজনযলসহুলহারামলওলঅষ্ব�লখাদযলওলষানীয়ল



 

240 

ৈবধলওলষ্ব�লহেয়লেগু।লএভােবলমহাম্িলসাধুলষুলেমা্শরলবযব�াল

ষুেরাষু্রলর্হিলহরেি সকমলহেুন! 
খৃ�ধেমররল�্ি�ািালসাধুলষুলএল‘ াুাওলৈবধিা’ �চােররলেকে�ল

খুবইলসেচ�ল্ছেুন।ল্ি্নলসবরদাল�াাষেনলিারঁলঅনুসারীেদরলবুঝােিল

েচ�ালহরেিনলেয, েমা্শরলবযব�ালষুেরাষু্রলর্হিলওলবা্িুলহেয়ল

্গেয়েছ।লএজনযল্ি্নলিীম্রেয়রল�্িলে�্রিল�রমলষে�রল৪ররল

অধযােয়রল১-৭লে�ােহল্ুেখেছন: ‘‘(১) ... উ�রহােুলহিহলেুাহল

�া্�জনহলআ�া্দেগেিলওলশয়িানেদর৯৫F

96 ্শকামাুায়লমনল ্দয়াল

(giving heed to seducing spirits, and doctrines of 

devils) ্ব�াসল হইেিলস্রয়াল ষ্ড়েব।ল ... (৩) ... এবংল ্ব্ভিল

খােদযরল বযবহারল ্নেষধল হের, যাহা  �রল এইল অ্ভ�ােয়ল সৃ্�ল

হ্রয়ােছন, েযন, যাহারাল ্ব�াসীল ওল সেিযরলি লজােন, িাহারাল

ধনযবাদ-ষূবরল েভাজনল হেরল (and commanding to abstain 
from meats, which God hath created to be received 
with thanksgiving of them which believe and know the 
truth)। (৪) বা�্বহল �েরল সৃ�লসম�লব�ইলভাু; ধনযবাদসহল
�হালহ্রেুল ্হছুইল অ�াহযল নয়, (৫) েহননাল  �েররল বাহযল ওল

�াররনাল�ারালিাহালষ্ব�ীহৃিলহয়।ল(৬) এইলসহুলহরাল�ািৃগােহল

                                                           
96 এখােনলেহ্ররলব�ানুবােদল‘‘ভুিগোর’’ েুখালহেয়েছ।লমূুলইংেরজীল(devil)-

এরলসু�্স�লঅররলশয়িান। 
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মেনলহরাইয়াল ্দেুলিু্মলখৃ�লযীশরলউ�মলষ্রচারহলহইেব; েযল

্ব�ােসরলওলউ�মল্শকারলঅনুসরালহ্রয়ালআ্সেিছলিাহারলবােহযল

েষা্ষিলরা্হেব।ল(৭) আরলধমর্ বএষহলওলজরািুরল�ীেুােহরলেযাগযল

গ�সহুলঅ�াহযলহরল(But refuse profane and old wives' 

fables)।’’97 

৬- মূসারলআুাই্হসলসাুাম শরীয়েিরলসহুলষবরলওল ্দবসল

র্হিহরা 

েুবীয়ল ষু�েহরল২৩লঅধযােয়ল েযলসহুলসা্া্হহ, মা্সহ ওল

বাৎস্রহল ষবরল ষাুেনরল ্ব্ধ্বধানল �দানল হরাল হেয়েছ, েমা্শরল

বযব�ালঅনুসােরলেসগ্ুলসবইল্চর�নলওল্চর�ায়ী।লএইলঅধযােয়রল

                                                           
97 সাধুলষেুরলএলবববযলেরেহলহেয়হ্াল্ বষয়লজানালযায়: (১) যীশখৃ�লওলঅনযানযল

ভাববা্দগালযারাল ্ব্ভিলখােদযরলবযবহারল ্নেষধলহেরেছনলিারাল�া্�জনহল

আ�া্দেগরলশয়িানেদরল্শকামাুাল�চারলহেরেছন, (২) ্ব�াসলওলসিয ানল

রাহেুলসহুলহারামলখাদযইলহাুাুলহেয়লযায়।ল(৩) সহুলহারামল�বযল �েররল

নামল্নেয়লখাওয়ালযােবলএলহরালযিলেব্শল�চারলহরালযােবলিিেব্শলযীশরল

উ�মল্শষযলহওয়ালযােব।ল(৪) অষ্ব�লখাদযলবজরেনরল্বষেয়লযীশলওলঅনযানযল

ভাববাদীরল ্শকালধমর্বে�ষীয়লহরা।লআরলযীশখৃ�লএএষলধমর্বে�ষীলহরাইল

বেুেছন, হারাল ্ি্নল বেুেছন: ‘‘েহননাল আ্মল েিামা্দগেহল হ্হেি্ছ, 

অধযাষহলওলররীশীেদরলঅেষকালেিামােদরলধা্মরহিালয্দলঅ্ধহলনালহয়লিেবল

েিামরালেহানলমেিল গর-রােজযল�েবশলহ্রেিলষা্রেবলনা।’’ ম্রল৫/১৭-২০। 
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১৪, ২১, ৩১লওল৪১লে�ােহলসুর�িইলউে�খলহরালহেয়েছলেয, এইল

ষবর্বষয়হল্বধানগ্ুলসবর�লওলসবরদালষাুনীয়ল্চর�ায়ীল্বধান।৯৭

98 
শ্নবারল(the sabbath of the LORD)-েহলস�ানলহরালএবংল

এল্দেনলসহুল�হারলহাজহমরলব�লরাখালেমা্শরলবযব�ালঅনুসােরল

এহ্ালঅু�নীয়ল্চর�ায়ীল্বধান।লেহউলএল্দেনলসামানযিমলহমরওল

হরেিলষারেবনলনা।লেহউলয্দলএল্দেনলেহােনাল�হােররলহমরলহেরনল

িেবলিােহলহিযালহরালঅিযাবশযহ।ল ষুরািনল ্নয়েমরল ষু�হা্দরল

্ব্ভিল�ােনল বারংবারলএইল ্বধানল বারনালহরাল হেয়েছলএবংলএরল

গর�ল বারনাল হরাল হেয়েছ।ল েযমন: আ্দষু�হল ২/৩; যা�াষু�হল

২০/৮-১১, ২৩/১২লওল৩৪/২১; েুবীয়ল১৯/৩লওল২৩/৩; ্�িীয়ল

্ববরাল ৫/১২-১৫; ্যর্ময়ল ১৭/১৯-২৭; ্যশাইয়ল ৫৬/১-৮ল ওল

৫৮/১৩-১৪; ন্হ্ময়ল৯/১৪; ্য্হে�ুল২০/১২-২৪। 
এল ্দেনলসামানযিমলহমরলহরেুইলিােহল হিযালহরারল ্নেদরশল

েদওয়ালহেয়েছলযা�াষু�েহরল৩১/১২-১৭লওল৩৫/১-৩লে�ােহ।লমূসারল

আুাই্হসলসাুাম সমেয়ল ই�ােয়ু-স�ানগালএহলশ্নবােরলএহল

বয্বেহল হা�ল সং�হল হরেিল েদেখন।ল িখনল িারাল েসইল

হা�সং�হহারীেহল আাহল হেরল এবংল সদা�ভুর ্নেদরেশল িােহল

                                                           
98 এল সহুল ে�ােহল বারংবারল বুাল হেয়েছ: ‘‘ইহাল েিামােদরল সহুল ্নবােসল

ষুরষানু�েমলষাুনীয়ল্চর�ায়ীল্ব্ধ।’’ 
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আবা্সহলএুাহারলবাইেরল ্নেয়লষাররল েমেরলহিযালহের।লগানাল

ষু�েহরল১৫লঅধযােয়রল৩২-৩৬লে�ােহলএল্ ানালউে�খলহরালহেয়েছ। 
খৃ�ধেমররল �্ি�ািাল মহাষুরষল সাধুল ষুল (েষৗু) মহাশয়ল

শ্নবার-সহলিাওরােিরলসহুলষবরলওল্দবসলর্হিলওলবা্িুলহেরল

্দেয়েছন।ল্ি্নলউে�খলহেরেছনলেয, এলসহুল্বধানলসবইল্ছুল

এহল �হােররল ই্�িল ওল ছায়াল মা�।ল হুসীয়েদরল �্িল ে�্রিল

েষৗেুরল ষে�রল ্�িীয়ল অধযােয়রল ১৬ল ে�ােহল ্ি্নল ্ুেখেছন: 

‘‘অিএবলেভাজনল্হলষান, ্হলউৎসব, ্হলঅমাবসযা, ্হল্ব ামবার, 

এইলসহেুরলস�ে�লেহহলেিামােদরল্বচারলনালহরহ।’’ 

ডাওয়া্ুলওলরজারেম�ল (G. D'Oyley and R. Mant)-এরল

বযাখযা�ে�ল(Notes, Practical and Explanatory to the Holy 

Bible) হ্িষয়ল খৃ�ানলষ্�েিরলবববযলউ�ৃিলহরালহেয়েছল েয, 
ইয়াহূদীেদরলমেধযল্িনল�হােররলষবরল�চ্ুিল্ছু: �্িলবছরলবছরল

ষা্ুিলষবর, �্িলমােসলমােসলষা্ুিলষবরলওল�্িলস্ােহলস্ােহল

ষা্ুিল ষবর।ল এল সহুল ষবরল সবইল র্হিল হেয়ল ্গেয়েছ।ল এমন্হল

শ্নবারলসাবারলবাল ্ব াম্দনলষাুনওলর্হিলহেয়লযায়।লিদ�েুল

খৃ�ানেদরলসাবারল(র্ববার) ষাুেনরলবযব�ালহরালহয়।’’ 

৭- খািনালবাল�হে�দল্বধানলর্হিহরা 

খিনালবাল�েকছদলহরাল(circumcision) ইবরাহীমলআুাই্হসল

সাুাম-এরল শরীয়েিরল এহ্াল অু�নীয়ল ্চর�ায়ীল ্বধান।ল
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আ্দষু�েহরল১৭লঅধযােয়রল৯-১৪লে�ােহলিালর�এেষলবুালহেয়েছ।ল

হেয়হ্াল ে�াহল েদখুন: ‘‘(১২) ষুরষানু�েমল েিামােদরল �েিযহল

ষু�স�ােনরল আাল ্দনল বয়েসল �হে�দল হইেব।ল (১৩) ... আরল

েিামােদরলমাংেস-্বদযমানলআমারল ্নয়মল ্চরহােুরল ্নয়মলহইেবল

(my covenant shall be in your flesh for an everlasting 

covenant)।’’ 
এজনযল ইবরাহীমল আুাই্হসল সাুাম-এরল দুইল ষু�ল ইসমা ুল

আুাই্হসলসাুাম ওলইসহাহলআুাই্হসলসাুাম-এরলবংশধরেদরল

মেধযলএল্ বধানল�চ্ুিলরােহ।লমূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলশরীয়িল

বাল বযব�ায়ওল এল ্বধানল হাযরহরল রােহ।ল েুবীয়ল ষু�েহরল ১২ল

অধযােয়রল ৩ল ে�াহ্াল ্নেএষ: ‘‘ষেরল অ�মল ্দেনল বাুহ্ারল

ষুরষাে�রল�েকছদলহইেব।’’  
যীশরওল �েকছদল হরাল হেয়্ছু।ল ুূহ্ু্খিল সুসমাচােররল ২ল

অধযােয়রল ২১ল ে�ােহলিাল উে�খলহেরল বুাল হেয়েছ: ‘‘আরল যখনল

বাুহ্ারল�হে�দেনরলজনযলআাল্ দনলষূারলহইু, িখনলিাঁহারলনামল

যীশল রাখাল েগু।’’ খৃ�ানল স�দােয়রল মেধযল এখনল ষযর�ল যীশরল

�েকছদল ্দবসল উষুেকল ্নধরা্রিল �াররনাল রেয়েছ, যাল িারঁাল এইল

্দবেসরল�রোলষাুনলহেরন।ল 
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যীশরলঊ রােরাহালষযর�লি�ে�দলবালখািনারলএল্বধানলহাযরহরল

্ছু।ল যীশল এল ্বধানল র্হিল হেরনল ্ন।ল ্হকল ষরবিরীহােুল

ে�্রিগোরলযুেগলিাঁরালএইল‘্চর�ন’ ্বধান্ালর্হিলহেরন।৯৮

99 

খৃ�ধেমররল�্ি�ািালসাধুলষুলএল্বধান্ালর্হিলহরারল্বষেয়ল

অিয�ল দৃবিালওলহেঠারিালঅবুলনলহেরেছন।লগাুািীয়ল২/৩-৫, 

৫/১-৬, ৬/১১-১৬; ্রুী্ষয়ল৩/৩; হুসীয়ল২/১১লইিযা্দ �ােনল্ি্নল

বারংবারলখািনালবালি�ে�দলহরেিলহেঠারভােবল্নেষধলহেরেছনল

এবংলখািনালহরেুলআরলযীশরলঅনু�হলষাওয়ালযােবলনালবেুলউে�খল

হেরেছন।লএখােনলশধুলগাুািীয়ল৫/২লওল৬লে�াহলউ�ৃিলহর্ছ।ল্ি্নল

বেুন: ‘‘(২) েদখ, আ্মলেষৗুলেিামা্দগেহলহ্হেি্ছ, য্দলেিামরাল

�েকছদল�া্লহও, িেবলখৃ�লহইেিলেিামােদরল্হছুইলু াভলহইেবলনা।ল

... (৬) হারাল খৃ�ল যীশেিল �েকছেদরল েহানল শ্বল নাই, 

অ�হে�েদরওল নাই; ্হকল ে�মল �ারাল হাযরসাধহল ্ব�াসইল

শ্বযুব।’’100 

                                                           
99 ে�্রিগোরলহাযর্ববরাল১৫লঅধযায়লেদখুন। 
100 অররাৎ, অষ্ব�লখাদযভকা, বয্ভচারলইিযা্দরলেচেয়ওলহ্ঠনলঅষরাধলহেুাল

�হেছদলহরা।লএলসহুলঅষরাধলহরেুলেহউলঅনু�হলেরেহলষ্িিলহেবলনা।ল

্হকল�হেছদলহরেুলেসলঅনু�হলেরেহলষ্িিলহেবলএবংলখৃ�লেরেহল্ব্�িল

হেব। 
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খৃ�ানগালিােদরলধমর�ে�রলএল্চর�ায়ীল্বধান, যাল য়ংলযীশওল

ষাুনলহেরেছনলএবংল্নেষধলবা র্হিলহেরনল্ন, েসল্বধানেহলসাধুল

ষেুরল্নেদরেশলবা্িুলহেরলেদনলএবংলর্হিলবেুলগাযলহেরন।ল 

৮- সাধুলষেুরলদৃ্�েিলিাওরািলবালষুরািনল্নয়েমরলমূুয: 

সাধুল ষুল বারংবারল বেুেছনল েয, িাওরািল বাল ষুরািনল ্নয়মল

বা্িু, অচু, দুবরুল ওল ্ননু।ল ই�ীয়েদরল �্িল ষে�রল ৭মল

অধযােয়রইল১৮লে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘হারালএহলষেকলষূবরহারল্ব্ধরল

দুবরুিালওল ্ননুিাল�যুবলিাহারল েুাষল (র্হিহরা) হইেিেছল

(For there is verily a disannulling of the 
commandment going before for the weakness and 
unprofitanleness thereof)।’’ 
বাইেবেুরল আরবীল অনুবােদরল ্ব্ভিল সংসরোরল এখােনল

disannulling বালেুাষ-এরলঅনুবােদল‘‘নাসখ’’ শ�লবযবহারলহরাল

হেয়েছ।ল ১৮২৫, ১৮২৬ল সােুরল আরবীল বাইেবেুল এল ে�ােহরল

অনুবােদলবুালহেয়ছ: ‘‘ষূবরবিীল্বধােনরল(ষুরািনল্নয়েমর) দুবরুিাল

ওল্ননুিারলহারোলিালনাসখলবালর্হিলহরালহেয়েছ।’’ 

১৬৭১, ১৮২৩ল ওল ১৮৪৪ল সােুরল আরবীল বাইেবেুল ে�াহ্াল

্নেএষ: ‘‘ষূবরবিরীল্নয়মলবা্িুলওলঅচুলহেয়েছলহারালিারলদুবরুল

ওলিারলমেধযলেহােনালরােয়দালবালউষহারলেনই।’’ ১৮৮২লসােুরল

আরবীলসংসরোলবুালহেয়েছ: ‘‘ষূবরবিরীল্ নয়মলআমরাল�িযাখযানলহ্রল
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হারালিারল দুবরুিালওলিারলমেধযল েহােনালরায়দাল বালহুযাালনাল

রাহা।’’ 
ই�ীয়েদরল�্িলে�্রিলেষৗেুরলষে�রল৮মলঅধযােয়রল৭লওল১৩ল

ে�াহ: ‘‘(৭) হারাল ল�রমল্নয়মলয্দল্নেদরাষলহইি, িেবল্�িীয়ল

এহল ্নয়েমরলজনযল�ােনরল েচ�ালহরালযাইিলনা।... (১৩) ‘নূিন’ 

বুােিল্ি্নল�রম্ালষুরািনলহ্রয়ােছন; ্হকলযাহালষুরািনলওলজীারল

হইেিেছ, িাহাল অ�্হরিল হইেিল উদযিল (ready to vanish 

away)।’’ 
ই�ীয়েদরলষে�রল১০লঅধযােয়রল৯লে�ােহলসাধুলষুলবেুন: ‘‘্ি্নল

�রমল ্বষয়ল েুাষল (নাসখ) হ্রেিেছন, েযনল ্�িীয়ল ্বষয়ল ্�রল

হেরন।’’ 

আরবীলবাইেবেুরল েহােনাল েহােনালসংসরোলএখােনল ‘‘নাসখ’’ 

(র্হি) শ�্ালবযবহারলহরালহেয়েছ। 

এলসহুলববেবয সাধুলষুলবারংবারলবেুেছনলেয, িাওরািলদুবরু, 

্ননু, হুযাা্বহীন, অচু, �্াযুব, ষুরািন, জরাজীার, ��ান-

উদযি, ্বুু্-�ায়, �ায়-অচু, �িযাখযািলএবংলর্হি।ল 

ডাওয়া্ুলওলরজারেম�-এরলবযাখযা�ে�লষােবু-এরল্নে্ু্খিল

বববয্ালউ�ৃিলহরালহেয়েছ: এহরা অিয�লর�লেয,  �রলনিুনল

উ�মল্বধােনরলমাধযেমলষুরািনলঅস�ূারল ্বধানেহলর্হিলহরেিল

চান।লএজনযইলইয়াহূদীয়লআচার-অনু�ােনরল্বধানাব্ুল্বেুাষলহেরল
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েসখােনল খৃ�ধমরেহল �্ি�াল হরাল হেয়েছ।ল এগ্ুরল মেধযল ই্�িল

রেয়েছলেয, ইয়াহূদীেদরলয লওলৈনেবদযলমু্বলওল �র ে�েমরলজনযল

যের�ল্ছুলনা।লএজনযলযীশল্নেজলমৃিুযল�হালহেরলেসইলঅষূারিালষূারল

হেরেছন।ল্ি্নলএহ্ালহেমররলমাধযেমলঅষর্ালর্হিলহেরেছন। 

উষেররল আেুাচনাল েরেহল আমরাল ্নেেরল ্বষয়গ্ুল বুঝেিল

েষের্ছ: 

১-  ষরবিরীল বযব�াল বাল ধেমরল ষূবরবিরীল বযব�াল বাল ধেমররল ্হছুল

্ব্ধ্বধানলর্হিলহওয়ালশধুলমুসুমানেদরলদা্বলনয়লবালইসুােমরল

সােরল্বেশষভােবলসং্��লেহােনাল ্বষয়লনয়লবরংলষূবরবিরীলধমরলওল

বযব�াগ্ুেিওলিালেদখেিলষাওয়ালযায়। 

২-  েিারাহলবালষুরািনল্ নয়েমরলসহুল্ বধানইলখৃ�ধেমরলর্হিল

হরালহেয়েছ।লষুরািনল্নয়েমলেযলসহুল্বধানল‘্চর�ায়ী’ ওল‘্চর�ন’ 

বেুলে্াষাালহরালহেয়েছলেসগ্ুসহলসহুলররযলদা্য়�, ইবাদি, 

শ্চ-অশ্চলবালহাুাু-হারােমরল্বধানলইিযা্দলসবইলসাধুলষুলর্হিল

হেরেছন।লিারলঅনুসা্রগোরলজনযলএলসহুল্বধানলষাুনীয়লনয়ল

বেুল্ি্নলে্াষাালহেরেছন।১০০

101 

                                                           
101 উষরকলএলসহুল্ বধানলষাুনলহরেুলযীশরলদয়ালেরেহলব্�িলহেিলহেবলবেুল

ভী্িল�দশরনলহেরেছন।লমহাষােষরলেচেয়ওলবড়লমহাষাষলমূসাল(আ)-এরলবযব�াল

েমেনলচুা। 
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৩-  খৃ�ধেমররল�্ি�ািালসাধুলষেুরলববেবযরলমেধযলিাওরােিরল

্বধানাব্ুরল েকে�ল ‘নাসখ’ বাল ল ‘র্হিলহরা’ বাল ‘্বেুাষলহরা’ 

শ�্ালবযবহিলহেয়েছ।লষরবিরীল খৃ�ানলগেবষহলওলধমরগরগাওল

এেকে�লএলসহুলশ�লবযবহারলহেরেছন। 

৪- সাধুলষুলদা্বলহেরেছনলেয, ষুরািনলবযব�ালদুবরু, ্ননু, 

হুযাা্বহীন, অচু, �্াযুব, ষুরািন, জরাজীার, ��ান-উদযি, 

্বুু্-�ায়, �ায়-অচু, �িযাখযািলএবংলর্হি।লএলেরেহলবুঝালযায়ল

েয, ইসুামীলশরীয়িলবালইসুােমরলবযব�াল�ারালইয়াহূদী-খৃ�ানগোরল

বযব�াল র্হিলওল ্বুু্ল হওয়াল খুবইল  াভা্বহল ্বষয়।ল বরংল সাধুল

ষেুরলবববযলঅনুসােরলএএষল্বেুাষলসাধনলজররী।লহারা যীশরল

বযব�া্ালমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলবযব�ারলেকে�ল

�াচীনলওলজীার।লসেবরাষ্রলখৃ�ানেদরল�াাষুরষলষুলমহাশয়লএবংল

খৃ�ানলবযাখযাহারলষ্�িগালিাওরািলস�েহরলঅেনহলঅশাুীনলওল

অেশাভনীয়লম�বযলহেরেছন, য্দওলিাঁরালিােহল �েররলবাাীলবেুল

্ব�াসলহেরন। 

উষেররলআেুাচনালেরেহলআমরালসু্ন্ািএেষলজানেিলষার্ছল

েয, হুরআেনরল্বধানলওলবযব�াল�ারালিাওরািলওলই্�েুরল্হছুল

্বধানলওলবযব�ালর্হিলহওয়ালেহােনালঅ াভা্বহল্হছুলনয়।লএএষল

র্হিহরা, �্গিহরালবালষ্রবিরনলষূবরবিরীলভাববা্দগোরলবযব�ায়ল

্োেছল বেুল আমরাল বাইেবেুরল আেুােহল জানেিল ষারুাম।ল
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হুরআেনরল ্বধানলষাুেনরল মাধযেমলিাওরািলওলই্�েুরল ্বধানল

র্হিহরালহাযরহরলহয়। 
১. ৪. ৩. ২. এহইলভাববাদীরলবযব�ায়লর্হিহরা 

র্হিহরোরল্�িীয়ল�হারলহেুা, এহইলনবীরলবযব�ারলমেধযল

এহ্াল ্বধানল র্হিল হেরল অনযল ্বধানল েদওয়া।ল এরল হ্িষয়ল

উদাহরালেদখুন: 

১. জবাইলবালব্ুদােনরল্নেদরশলর্হিলহরা 

আ্দষু�েহরল২২/১-১৪ল ে�ােহল বুাল হেয়েছ,  �রলঅ�াহামেহল

্নেদরশলেদনল‘ইসহাহ’েহ১০১

102 ব্ুদানলহরেি।লিাঁরালউভেয়লযখনলএল

্নেদরশলষাুনলহরেিল��িলহেুনলিখনল্নেদরশলহাযরহরলহরারলআেগইল

্ি্নলিালর্হিলহেরন। 

২. ্য্হে�ুলভাববাদীেহলেদওয়াল্বধানলর্হিলহরা: 

                                                           
102 বাইেবেুলউে�খলহরালহেয়েছলেয,  �রলইসহাহ'েহলব্ুদানলহরারল্নেদরশল

েদন।ল িেবল বাইেবেুরল বববযল েরেহল র�ল েয, এখােনল ‘ইসহাহ’ শ�্াল

ষ্রব্িরি।লহারালএখােনলবারংবারলবুালহেয়েছলেয, েিামারলএহমা�লষু�, 

েিামারলঅ্�িীয়লষু�।লএইল্বেশষা্ালশধুলইইােয়েুরলেকে�ইল�েযাজয।লহারাল

ইইােয়েুরলজে�রল ১৪ল বৎসরলষেরল ইসহােহরলজ�ল হয়।লহােজইল ইসহাহল

হখেনাইলঅবরাহােমরলঅ্�িীয়লষু�ল্ছেুনলনা, বরংল্ি্নলজ�লেরেহইলিাঁরল

্�িীয়লষু�ল্ছেুন।লআ্দষু�হল২২/২-১২। 
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্য্হে�ুলভাববাদীরলষু�েহরল৪ররলঅধযােয়রল১০, ১২, ১৪লওল১৫ল

ে�াহল্নেএষ: ‘‘(১০) েিামারলখাদযলষ্রমাাষূবরহ, অররাৎল্দনল্দনল

্বংশ্িলেিাুালহ্রয়ালেভাজনলহ্রেিলহইেব।লিু্মল্বেশষল্বেশষল

সমেয়ল িাহাল েভাজনল হ্রেব।ল ... (১২) আরল  ল খাদয�বযল যেবরল

্ষ�েহরলনযায়লহ্রয়ালেভাজনলহ্রেব, এবংলিাহােদরলদৃ্�েিলমনুেষযরল

্ব�াল্দয়ালিাহালষাহলহ্রেব।ল... (১৪) িখনলআ্মলহ্হুাম, আহা, 

�ভুলসদা�ভু, েদখ, আমারল�াালঅশ্চলহয়লনাই; আ্মলবাুযহাুল

অব্ধলঅদযলষযর�ল য়ং-মৃিল্হলালষশল�ারাল্বদীারল্হছুইলখাইলনাই, 

্ৃাাহরলমাংসলহখনওলআমারলমুেখল�্ব�লহয়লনাই।ল(১৫) িখনল্ি্নল

আমােহলহ্হেুন, েদখ, আ্মলমনুেষযরল ্ব�ারলষ্রবেিরল েিামােহল

েগাময়ল্দুাম, িু্মলিাহাল্দয়ালআষনলর্ালষাহলহ্রেব।’’ 

এখােনল �রল�রেমলমনুেষযরল্ ব�াল্ দেয়লর্ালষাহলহরেিলআ াল

হেরন।ল্য্হে�ুলভাববাদীলঅষারগিাল�হাশলহরেু ষাুনলহরারল

ষূেবরইলিালর্হিলহেরলমনুেষযরল্ব�ারলষ্রবেিরলগররলেগাবরল্দেয়ল

র্ালষাহলহেরলেখেিল্নেদরশল্দেুন। 

৩. ্নধরা্রিলেব্দেিলউৎসেগররল্নেদরশলর্হিলহরা: 

েুবীয়লষু�েহরল১৭/১-৬লে�ােহলমহানলআ�াহলমূসালআুাই্হসল

সাুাম ওল ই�ােয়ু-স�ানেদরেহল ্নেদরশল েদনল েয, সহুল�হারল

জবাই-হুরবানীলহেবল‘‘সমাগম-িালুরল�াের’ ্নধরা্রিল�ােন।লেযলবয্বল
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অনযলেহােনাল�ােনলজবাইলহরেবলিােহলউ্�িলঅররাৎলহিযালহরেিল

হেব।১০২

103 
এরষরল ্�িীয়ল ্ববরোরল এল ্নেদরশল র্হিল হরাল হয়ল এবংল

িােদরেহলেযলেহােনাল�ােনলজবাই-হুরবানীলহরারলঅনুম্িল�দানল

হরালহয়।১০৩

104 

                                                           
103 ‘‘ই�ােয়ু-হুুজািলেযলেহহল্শ্বেররলমেধযল্হলাল্শ্বেররলবা্হেরলেগারল্হলাল

েমষল্হলালছাগলহননলহের, ্হকলসদা�ভুরলআবােসরলস�ুেখলসদা�ভুরলউেেেশল

উষহারলউৎসগরলহ্রেিলসমাগম-িালরল�ারসমীেষলিাহালনালআেন, িাহারলউষরল

রবষােিরল ষাষল গ্ািল হইেব; েসল রবষািল হ্রয়ােছ, েস বয্বল আষনল

েুাহেদরলমধযলহইেিলউ্�িলহইেব।’’ েুবীয়ল১৭/৩-৪। 
104 ‘‘১৫লিরা্ষলযখনলেিামারল�াোরলঅ্ভুাষলহইেব, িখনলিু্মলআষনল �রল

সদা�ভুরলদ�লআশীবরাদানুসােরলআষনারলসম�লনগর-�ােররল্ভিেরলষশলবধল

হ্রয়াল মাংসল েভাজনলহ্রেিল ষা্রেব... ২০ল েিামারল  �রল সদা�ভুল েযমনল

অ�ীহারলহ্রয়ােছন, িদনুসােরলযখনলেিামারলসীমাল্ ব�ারলহ্রেবন, এবংলমাংসল

ভকোলেিামারল�াোরলঅ্ভুাষলহইেুলিু্মলব্ুেব, মাংসলভকালহ্রব, িখনল

িু্মল�াোরলঅ্ভুাষানুসােরল মাংসলভকালহ্রেব।ল ২১লআরল েিামারল �রল

সদা�ভুলআষনলনামল�াষনােররলেযল�ানলমেনানীিলহ্রেবন, িাহালয্দলেিামাল

হইেিলবহলদূরলহয়, িেবলআ্মলেযমনলব্ুয়া্ছ, িদনুসােরলিু্মলসদা�ভুরলদ�ল

েগােমষা্দলষাুলহইেিলষশলু ইয়ালবধলহ্রেব, ওলআষনল�াোরলঅ্ভুাষানুসােরল

নগর-�ােররল্ভিেরলেভাজনলহ্রেিলষা্রেব।লেযমনলহৃ�সারলওলহ্রালভকাল

হরালযায়, েিম্নলিাহালভকালহ্রেব; অশ্চল্হলশ্চলেুাহ, সহেুইলিাহাল

ভকালহ্রেব।’’ ্�িীয়ল্ববরোরল১২/১৫-২১। 
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হনর িারলবযাখযা�ে�লউষযুরবলে�াহগ্ুলউ�ৃিলহরারলষরলবেুন: এল

দুইল�ােনরলমেধযলবাহযিলৈবষরীিযলরেয়েছ।ল্হকলয্দলএলহরালুকযল

হরালহয়ল েয, েমা্শরলবযব�ালঅষরীবিরনীয়লওল ্�রল ্ছুলনা; বরংল

ই�ােয়ুল স�ানগোরল অব�াল অনুসােরল িারল মেধযল সংেযাজনল ওল

্বেয়াজনলহরালহেিা, িেবলএইলৈবষরীেিযরলসমাধানলেদওয়ালখুবইল

সহজলহেব।ল্মসরলিযােগরল৪০িমলবৎসেরলষযােু�াইেনল�েবেশরল

ষূেবরল েমা্শল ষূেবরাবল ্বধান্া, অররাৎল েুবীয়ল ষু�েহরল ্বধান্াল

সুর�এেষলর্হিলহেরন।ল্ি্নলিাঁেদরেহল্নেদরশলেদনলেয, িাঁরাল

েযখােনলই�াল েগার, েমষলইিযা্দলবধলহরেিলষারেবলএবংলভকাল

হরেিলষারেব। 

এভােবল্ি্নলমূসারলআুাই্হসলসাুাম বযব�ায়লনাসখলবালর্হিল

হওয়ারল্বষয়্াল্বদযমানলরাহারলহরাল ীহারলহরেুন।ল্ি্নলআেরাল

 ীহারলহরেুনল েয, েমা্শরলবযব�ারলমেধযলই�ােয়ুলস�ানগোরল

অব�ালঅনুসােরলসংেযাজনলওল্বেয়াজনলহরালহেিা।লইয়াহূদী-খৃ�ানল

ষ্�িগোরলঅব�ালেদখেুলবড়লঅবাহলুােগ! এএষলসংেযাজনলওল

্বেয়াজনলয্দলঅনযলেহােনালবযব�ালবালধেমরল্োলিেবলিাঁরালিালখুবল

আষ্�হরল বেুল মেনল হেরনল এবংল দা্বল হেরনল েয, এইএষল

সংেযাজনলওল্বেয়াজনল�ারাল �েররলঅ িাল�মা্ািলহয়।১০৪

105 আরল

                                                           
105 ইহূদী-খৃ�ানল ধমরগরগাল এবংল �াচয্বদগাল �ায়শল মুহা�াদল (সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম)-এরল্ববিরনলওল্ব্ভিল্বধােনরল�মা�য়লষ্রবিরনেহল
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�হৃিলসিযলহেুা, মুস্ুমগালেযল ‘নাসখ’ বালর্হিহরোল ্ব�াসল

হেরনলিালমহানলআ�াহরলএহহলঅ্ধহারলওলিাঁরলমযরাদারলসােরল

স�্িষূার।ল ষকা�েরল ইয়াহূদী-খৃ�ানগাল েযল ‘‘�হাশল ষাওয়া’’ 

মিবােদল্ব�াসলহেরনলিারল�ারাল �েররলঅ িাল�মা্ািলহয়।ল

ইয়াহূদী-খৃ�ানলষ্�িগালএবংলসাধুলষুলবাইেবেুরল্ব্ভিল�ােনল

এএষলআ�াহরল েকে�ল ‘‘�হাশল ষাওয়া’’, অররাৎল �রমল ্বধােনরল

রুারুলজানারলষেরলমিলষা�ােনারলহরালউে�খলহেরেছন। 

৪- েুবীয়েদরলেসবাদােনরলবয়সসীমারলষ্রবিরন 

গানাষু�েহরল৪ররলঅধযােয়রল৩, ২৩, ৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৩, ওল৪৬ল

ে�ােহলউে�খলহরালহেয়েছলেয, সমাগমলিালুরল(tabernacle of the 

congregation) হমরচারীরলবয়সলেহােনালমেিইল্�েশরলহমলএবংল

ষ�ােশরলেব্শলহেবলনাল(্�শলবৎসরলবয়সলঅব্ধলষ�াশলবৎসরল

ষযর�)।ল 

                                                                                                            
্নেয়ল অেনহল উষহাসল হেরন।ল িারাল দা্বল হেরনল েয, মুহা�াদল (সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম) ্নেজরলসু্বধামিল্ ব্ভিল্ বধানলষ্রবিরনলহরেিনলএবংল

এেহল ‘নাসখ’ বেুলবুঝােিনল(নাউযূল্ব�াহ)।লঅরচলআমরালেদখ্ছলেয, মূসা, 

 সাল ওল অনযানযল বাইেবুীয়ল ভাববা্দগোরল শরীয়েিওল এহইএষল ্ববিরন, 

ষ্রবিরনলবালনাসখল্ বদযমান।লিাহেুলিােদরেহল ীহারলহরেিলহেবলেয, িােদরল

ভাববা্দগালবাল‘‘�ভুলযীশ’’-ওলসু্বধামিলিােদরল্বধানলষ্রবিরনলহরেিন। 
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ষকা�েরলএইলষু�েহরইল৮মলঅধযােয়রল২৪লওল২৫লে�ােহলবুাল

হেয়েছল েয, িােদরল বয়সল ২৫ল বৎসেররলহমল হেবল নাল এবংল ৫০ল

বৎসেররল েব্শলহেবলনাল ( েুবীয়েদরল ্বষেয়লএই বযব�া: ষঁ্চশল

বৎসরল ওল িেিা্ধহল বয়সল েুবীেয়রাল সমাগমল িাবুেিল েসবাহমরল

হ্রবারলজনযলে াীভুবলহইেব..)। 

এহইলষু�েহলদুল�হােররল্বধান।লএখােনলইয়াহূদী-খৃ�ানগােহল

দু্াল ্বষেয়রল এহ্াল  ীহারল হরেিইল হেব।ল হয়ল এেহল ভুুল ওল

ৈবষরীিযল েমেনল ্নেয়ল  ীহারল হরেিল হেবল েয, বাইেবেুরল মেধযল

্বহৃ্িল্োেছ।লঅরবালএেহল ‘‘নাসখ’’ বালর্হিহরালবেুলেমেনল

্নেয়ল ীহারলহরেিলহেবলেয, এহইলভাববাদীরলবযব�ায়ল্ববিরনলওল

র্হিহরাল্ােিলষাের। 

৫- ্হ্�েয়রলবয়সল্বষয়হল্স�া�লষ্রবিরনলওলর্হিহরা 
২লরাজাব্ুরল২০/১-৬লে�ােহলবুালহেয়েছলেয, মহানলআ�াহল

্যশাইয়লভাববাদীেহল ্নেদরশল েদনল েয, ্ি্নল ্যহূদালরােজযরলরাজাল

্হ্�য়েহলিারলআয়ুলেশষলহেয়লযাওয়ারল্ বষয়্ালজা্নেয়ল্ দেবন, েযনল

রাজালিারলষ্রবারেহলমৃিুযহাুীনলওসীয়িলহরেিলষােরন।লআয়ুলেশষল

হওয়ারলখবরলেষেয়লরাজাল্হ্�য়লঅেনহলহাঁদাহা্ালওল�াররনালহেরন।ল

এেিলআ�াহলিারলআয়ুরল্ বষেয়ল্স�া�লষাে�লিারলআয়ুলবৃ্�লহরারল

্স�া�ল েননল এবংল ্যশাইয়ল ভাববাদীল ্রেরল নগেররল মধয�ােনল

েষ ছােনারলআেগইলিােহল্নেদরশলেদনল্বষয়্ালরাজােহলজা্নেয়ল্দেয়ল
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্ি্নলেযনলরাজােহলবেুন, আ�াহলবেুেছন: ‘‘আ্মলেিামারল�াররনাল

শ্নুাম, আ্মলেিামারলেন�জুলেদ্খুাম; েদখ, আ্মলেিামােহলসু�ল

হ্রব; িৃিীয়ল ্দবেসল িু্মল সদা�ভুরল গৃেহল উ্ঠেব।ল আরল আ্মল

েিামারলআয়ূলষেনরলবৎসরলবৃ্�লহ্রব...।’’ 

এখােনল �রল্যশাইয়লভাববাদীরলমুেখল্হ্�য়লরাজােহল্নেদরশল

্দেুন, িু্মলআষনলবাাীরলবযব�ালহর; হারাল িু্মলমারালযা�।ল

এরষরল ্যশাইয়লভাববাদীলএইলআ ালযরা�ােনলেষ েছল ্দেয়লিাঁরল

্নজলবা্ড়লেষ ছােনারলআেগইল্ি্নলিাঁরলএইলআ ালর্হিলহরেুনল

এবংল্হ্�েয়রলআয়ুলষেনরলবৎসরলবৃ্�লহরেুন।লর্হিল্বধানলওল

র্হিহারীলনিুনল্বধানলউভয়ইলএহইলভাববাদীরল�ারাল�চারলহরাল

হেুা। 

৬- যীশরলধমরলশধুলই�ােয়ুীেদরলজনযলনালসহেুরলজনয 
ম্র্ু্খিলসুসমাচােররলদশমলঅধযােয়লবুালহেয়েছ: ‘‘(৫) এইল

বােরালজনেহলযীশলে�রালহ্রেুন, আরলিাঁহা্দগেহলএইলআেদশল

্দেুন- (৬) েিামরাল ষরজা্িগোরল ষেরল যাইওল না, এবংল

শমরীয়েদরলেহানলনগেরল�েবশলহ্রওলনা; বরংলই�ােয়ু-হুেুরল

হারানলেমষগোরলহােছলযাও।’’ 

ম্র্ু্খিল সুসমাচােররল ১৫ল অধযােয়রল ২৪ল ে�ােহল যীশল িাঁরল

্নেজরল্বষেয়লবেুেছন: ‘‘ই�ােয়ু-হুেুরলহারানলেমষলছাড়ালআরল

হাহারওল্নহোলআ্মলে�্রিলহইলনাই।’’ 
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এলসহুলে�ােহরল্নেদরশনালঅনুসােরলযীশলখৃে�রল্মশনল্ছুলশধুল

ই�ােয়ুলস�ানেদরলজনযই, আরলহােরালজনযল নয়।ল ্হকলমােহররল

সুসমাচােররল১৬লঅধযােয়রল১৫লে�ােহলযীশরল্নেোবলবববযলউ�ৃি 

হরালহেয়েছ: ‘‘েিামরালসমুদয়লজগেিলযাও, সম�ল সৃ্�রল ্নহোল

সুসমাচারল�চারলহর।’’ 

এখােনল হয়ল ৈবষরীিয, নয়ল র্হিহরাল  ীহারল হরেিল হেব।ল

খৃ�ানল�চারহগালদা্বলহেরনলেয, ্�িীয়লবববয্ালযীশরলধেমররল

সাবরজনীনিাল�মাালহের।লিাহেুলমানেিলহেবলেয, �রমল্নেদরশ্াল

‘নাসখ’ বাল র্হিল হেয়ল ্গেয়েছ।ল �রেমল যীশল িারল ধমরেহল শধুল

ই�ােয়ু-স�ানেদরলজনযল্ন্দর�লহরেুনলএবংলঅনযলহাউেহলদীকাল

্দেিল্নেষধলহরেুন।লএরষরলএল্নেদরশলর্হিলহেরলসবাইেহলদীকাল

্দেিল্নেদরশল্দেুন।ল 
এখনলিাঁরালয্দলআ�াহরল্নেদরেশরলষ্রবিরনলওলর্হিলহওয়ারল

্বষয়্াল  ীহারল হেরনল িাহেুল আমােদরল দা্বল �মা্ািল হেুা।ল

আমরাল�মাালহরেিলসকমলহুামলেয, িােদরলধমর��গ্ুরলঅেনহল

্বধানলর্হিলহেয়েছলএবংলিােদরলধেমররল্বধানলবালধমর�ে�রল্বধানল

র্হিলহওয়ালেহােনালঅবা�বলবালঅস�বল্বষয়লনয়।লআরলিারালয্দল

‘‘র্হিহরা’’ বালষ্রবিরনলমানেিলরা্জলনালহনলিাহেুলিােদরেহল

 ীহারলহরেিলহেবল েয, িােদরলই্�ুলবাল সুসামাচারগ্ুরলমেধযল

্বহৃ্িল্োেছলএবংল্বহৃ্িরলহারোলৈবষরীিযলবালষরররল্বেরাধীল



 

258 

বববযলএেিল�ানলেষেয়েছ।লএখােনল�হৃিলসিযহরালহেুা, মােহররল

সুসমাচােররলএলবববয্াল সালআুাই্হসলসাুাম-এরলনয়। 
উষেররলআেুাচনালেরেহলআমরা ্ন্ািএেষলজানেিলেষের্ছল

েয, উভয়ল�হােররল‘র্হিহরা’ইলষুরািনলওলনিুনল্নয়েমরলমেধযল

্বদযমান।লএল্বষেয়লআরলেহােনালসে�েহরলঅবহাশলরাহেিলষােরল

না।ল �েররলধমরীয়ল্ বধানলবালবযব�ায়লেহােনাএষলষ্রবিরন, ্বেুাষল

বালর্হিহরালস�বলনয়লবেুলইয়াহূদী-খৃ�ানলষ্�িগালেযলদা্বল

হেরন িাল েযল এেহবােরল ্ভ্�হীন, বা্িুল ওল অসিযল দা্বল িাল

উষেররলআেুাচনালেরেহল�হাশলেষেয়েছ।ল 

আরলষ্রবিরনলবালর্হিহরা-এরল্বদযমানিাইলেিাল্বেবহলওল

যু্বরলদা্ব।লষ্রবিরনলছাড়াল্হভােবলস�ব? �ানলওলহাুলওলষাে�ল

ষ্রবিরেনরল হারোল মানুেষরল �েয়াজেনরল ষ্রবিরনল হয়।ল েহােনাল

েহােনাল্ বধানলবালআ াল্ বেশষলসমেয়ল্ বেশষলমানুষেদরলষেকলষাুনল

হরালস�বলএবংলঅনযলসমেয়লঅনযলমানুষেদরলজনযলঅস�বলহেিল

ষাের।ল েহােনাল েহােনালআ াল ্হছুল মানুেষরলজনযলষাুনেযাগযল ওল

অনযেদরলজনযলষাুেনরলঅেযাগযলহেিলষাের।লমানুেষরল�হৃিলহুযাাল

্হেসলিালমানুষলঅেনহলসময়লষুেরাষু্রলঅনুধাবনলহরেি ষােরলনা, 

বরংলমহানলআ�াহইলিালভাুলজােনন।ল 

ইয়াহূদী-খৃ�ানগাল আ�াহরল ্বধােনরল নাসখ, র্হিহরাল বাল

ষ্রবিরনল অস�বল বেুল েযল দা্বল হেরনল িাল িােদরল ধমর�ে�রল
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আেুােহইল্ভ্�হীনলওলসেিযরল্বষরীিলবেুলআমরালসহেজইলবুঝেিল

ষার্ছ। 
 
 
 

্� ি ীয় ল অ ধ য ায় : 

্� � ব াদ ল খ � ন  
 
 
এলঅধযােয় এহ্ালভূ্মহালওল্িন্ালষ্রে�দলরেয়েছ: 
 
 
ভূ্মহা : হ্িষয়ল�েয়াজনীয়লমূুনী্িলওলিরয 

�রমলষ্রে�দ : বু্�বৃ্�হল�মাাল�ারাল্��বাদলখ�ন 

্�িীয়লষ্রে�দ : যীশখৃে�রলবববযল�ারাল্��বাদলখ�ন 

িৃিীয়লষ্রে�দ : যীশরল �রে�রল�মাাা্দলখ�ন 
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ভূ ্ম হ া : 

হ ্ি ষ য় ল � ে য় াজ ন ীয় ল ম ূু ন ী ্ি ল ও ল ি র য 
মানবীয়ল  ান, ্বেবহল ওল বাইেবেুরল আেুােহল ্��বাদ১০৫

106 

আেুাচনারল ষূেবরল ভু্মহায়ল হেয়হ্াল ্বষয়ল উে�খল হের্ছ।ল এল

                                                           
106 (Trinity) বাল্��বাদ-এরলসাধারালঅররল‘্িন�’, ্িেনরলসমাহারলবাল্িেনরল

সম্�ল(a group of three closely related persons or things)। খৃ�ধেমরল
ষ্রভাষায়লএরলঅররল(the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three 

persons in one Godhead): এহল �রে�রলমেধযল্ ষিা, ষু�লওলষ্ব�লআ�াল

এইল্িনলবয্বরল্মুন।ল 

 খৃ�ানলষ্�িগালসহেুইলএহমিলেয, (Trinity) শ�্ালবাইেবেুরলষুরািনলবাল

নিুনল্নয়েমরলেহারাওলেনই।লখৃে�রলেহােনালবােহযলহখেনালএলশ�্ালবা এল

অেরররলেহােনালশ�লবযবহিলহয়ল্ন।লএমন্হলখৃে�রলে�্রিগা, ্শষযগালবাল

িােদরল ্শষযগাওলএলষ্রভাষা্ালহখেনালবযবহারলহেরনল ্ন।ল মূুিল ্�িীয়-

িৃিীয়লশিা�ীেিলএলষ্রভাষা্ারলজ�।লেহলএইলষ্রভাষা্াল�রমলবযবহারল

হের্ছেুনলিাওল্ন্ািএেষলজানালযায়লনা।লখৃ�ানলধমরগরগালমেনলহেরনলেয, 

্�িীয়-িৃিীয়ল খৃ�ীয়ল শিা�ীরল �্স�ল ধমরগরল হােররেজরল ে�স্বাারল

(Presbyter) াাোরা্ুনল(Tertullian), ্য্নল২২০লখৃ�াে�রলষেরলমৃিুযবরাল

হেরন, ্ি্নইলসবর�রমলএলষ্রভাষা্ালবযবহারলহেরন।লিখেনালএলষ্রভাষা্ারল

অররলওলবযবহারলর�ল্ ছুলনা।লস্িযহারলঅেররল্ বগিল২০০০লবৎসেরলহখেনালএল

ষ্রভাষা্ারলঅররলর�ল হয়ল ্ন।ল খৃ�ধেমররল মেধযলঅগ্ািল দু, উষদুলওল

মিেভদলমূুিলএল্ব�াস্ারলবযাখযাল্নেয়।ল�রমলখৃ�ীয়লশিহগ্ুেিলঅেনহল

খৃ�ানলস�দায়ইলএেহ�রবাদীল ্ছেুন।লমানুষল �রলহেিলষাের, বাল �রল
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মানুেষরলেদহল�হালহরেিলষােরনলএএষল্ব�াসলহখেনাইলইহূদীেদরলমেধযল্ছুল

না।লিেবলেষৗ�্ুহলেরামানগোরলমেধযলএএষল্ব�াসলঅ্ি-�চ্ুিল্ছু।লিাঁরাল

স�াােহওল  �রল বাল  �েররল �্িভুল ্হসােবল ষূজাল হরেিন।ল এছাড়াল �ীহল

দশরন্ভ্�হলেরামানলধেমরল ‘� া’ (Logos)-েহল �েররল�হাশলবেুল্ব�াসল

হরালহেিা।লেষৗুলওল�রমলযুেগরল্হছুলখৃ�ানলগরলএলসহুল্ব�াসেহল্ভ্�ল

হেরল�রেমল‘যীশর’  �র�ল�মাোরলেচ�ালহেরন।লএরষরলএল্ব�ােসরলসােরল

‘এহ�বােদ’রলসম�য়লএবংল ্যশরল �রে�রলসােরলমানবে�রলসম�য়লহরারল

�মাগিল �েচ�ারল চূড়া�ল এষল হেুাল এইল ্��বাদ।ল এখােনল ষাঠেহরল জনযল

‘এনসাইে�াষী্ডয়াল্�াা্নহায়’ ্��বাদ’ স�েহরলযালেুখালহেয়েছলিালেরেহল

্হছুলহরালউে�খলহর্ছ: 
Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New 

Testament, nor did  Jesus and his followers intend to contradict the 
Shema in the Old Testament: "Hear, OIsrael: The Lord our God is 
one Lord" (Deuteronomy 6:4). The earliest Christians, however, had 
to cope with the implications of the coming of Jesus Christ and of the 
presumed presence and power of God among them, i.e, the  Holy 
Spirit, whose coming was connected with the celebration of the 
Pentecost. The Father, Son, and Holy Spirit were associated in such  
New Testament passages as the Great Commission: "Go therefore 
and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the 
Father and of the Son and of the Holy Spirit" (Matthew 28:19); and 
in the apostolic benediction: "The grace of the Lord Jesus Christ and 
the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all" 
(2 Corinthians 13:14). Thus, the New Testament established the 
basis for the doctrine of the Trinity. The doctrine developed 
gradually over several centuries and through many controversies. 
Initially, both the requirements of monotheism inherited from the 
Old Testament and the implications of the need to interpret the 
biblical teaching to Greco-Roman religions seemed to demand that 
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্বষয়গ্ুল ষাঠহেহল ষরবিরীল ষ্রে�দগ্ুরল আেুাচনাল হদয়�মল

হরেিলসাহাযযলহরেব। 

১মল্বষয়: ষুরািনল্নয়েমরলষু�হগ্ুলবারংবারলে্াষাালহরেছল

েয, আ�াহল বাল  �রলএহ, এহহ, অনা্দ, অন�, ্চর�ন, �ী-

স�ান�হালেরেহলষ্ব�, অমরাশীু, সবরময়লকমিারলঅ্ধহারী, 

্ি্নলযালই�ালহেরনলিাইলহেরন।লেহােনাল্হছুইলিাঁরলসােরলিুুনীয়ল

নয়, িাঁরলস ােিওলনয়লএবংলিাঁরলগাাব্ুেিওলনয়।ল্ি্নলেদহলওল

আহৃ্িলেরেহলষ্ব�।লএইল্বষয়গ্ুলষুরািনল্নয়েমরলষু�হাব্ুেিল

এিলেব্শলবুালহেয়েছলএবংলএিলেব্শল�্স�লেযলএগ্ুরলজনযল

উ�ৃ্িলবালসাকয-�মাালেষশলহরাল্ন�েয়াজন। 

২য়ল্বষয়: আ�াহলবাল �রলছাড়ালঅনযলহাউেহলউষাসনালবালষূজাল

হরাল্ন্ষ�।লেিারাহলবালষুরািনল্নয়েমরল্ব্ভিল�ােনলএল্বষেয়ল

                                                                                                            
the divine in Christ as the Word, or Logos, be interpreted as 
subordinate to the Supreme Being. An alternative solution was to 
interpret Father, Son, and Holy Spirit as three modes of the self-
disclosure of the one God but not as distinct within the being of God 
itself. The first tendency recognized the distinctness among the three, 
but at the cost of their equality and hence of their unity 
(subordinationism); the second came to terms with their unity, but at 
the cost of their distinctness as "persons" (modalism). It was not until 
the 4th century that the distinctness ofthe three and their unity were 
brought together in a single orthodox doctrine of one essence and 
three persons..... 
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বারংবারল বুাল হেয়েছ।ল েযমন, যা�াষু�েহরল২০/৩, ৪, ৫, ২৩; 

৩৪/১৪, ১৭; ্�িীয়ল্ববরাল১৩/১-১১, ১৭/২-৭লইিযা্দ। 

িাওরােিলসুর�লবুালহেয়েছলেয, য্দলেহউলআ�াহলছাড়ালঅনযল

হােরালইবাদি, উষাসনা, ষূজালবালআরাধনারলহরাল�চারলহেরলবাল

এএষলহরেিলআহবানলহেরলিেবলিােহলহিযালহরেিলহেব, ্ি্নল

য্দলমহালমহালঅেুৗ্হহল্চ�লবাল মু্জযারলঅ্ধহারীলনবীওলহন।ল

অনুএষভােবলিাওরােিলসুর�িলবুালহেয়েছলেয, য্দলেহােনালবয্বল

আ�াহলছাড়ালঅনযলহােরালইবাদি, উষাসনালবালষূজালহেরলবালএএষল

হরেিলহাউেহলউ�ু�লহেরলবালঅনুে�রাালেদয়লিেবলিােহলষাররল

েমেরলহিযালহরেিলহেব।লএএষলবয্বলনারীলেহাহলআরলষুরষলেহাহ, 

আ�ীয়লেহাহ, অনা�ীয়লেহাহলবালব�ুলেহাহলসবরাব�ায়লিােহলএভােবল

��রা্ােিলহিযালহরেিলহেব।১০৬

107 

িৃিীয়ল ্বষয়: েিারাহ-এরল ্ব্ভিল ে�াহল েরেহল বুঝালযায়ল েয, 

আ�াহরলেহােনালিুুনীয়লেনইলএবংল্ি্নলেহােনালসৃ্�রলমিলনন।ল

্�িীয়ল্ববরোরল৪রর অধযােয়রল১২লওল১৫লে�াহল্নেএষ: ‘‘(১২) 

িখনলঅ্�রলমধযলহইেিলসদা�ভুলেিামােদরলহােছলহরালহ্হেুন; 

েিামরালবােহযরলরবলশ্নেি্ছেু, ্হকলেহােনালমু্িরলেদ্খেিলষাইেুল

না, েহবুলরবলহইেি্ছু।ল... (১৫) েযল্ দনলসদা�ভুলেহােরেবলঅ্�রল

                                                           
107 ্�িীয়ল্ববরাল১৩/১-১১, ১৭/২-৭।ল 
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মধযলহইেিলেিামােদরলস্হিলহরালহ্হেি্ছেুন, েসইল্দনলেিামরাল

েহানলমু্িরলেদখলনাই; অিএবলআষনলআষনল�াোরল্বষেয়লঅ্িশয়ল

সাবধানলহও।’’ 

নিুনল্নয়েমরলঅেনহল�ােনইলউে�খলহরালহেয়েছলেয, ষৃ্রবীেিল

 �রেহলেদখালযায়লনা।লেযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল১মলঅধযােয়রল১৮ল

ে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘ �রেহলেহহলহখেনালেদেখলনাই।’’ 

িীম্রেয়রল �্িল ে�্রিল েষৗেুরল �রমল ষ�ল ৬/১৬ল ে�াহ: 

‘‘যাঁহােহলমনুষযেদরলমেধযলেহহলহখনওলেদ্খেিলষায়লনাই, েদ্খেিল

ষােরওলনা।’’ 

েযাহেনরল�রমলষ�ল৪/১২: ‘‘ �রেহলেহহলহখনওলেদেখলনাই।’’ 

এলসহুলে�াহল�ারাল�মা্ািলহেুালেয,  �েররলেহােনালিুুনাল

বালনমুনালেনই।লসৃ্�রলেহােনাল্হছুইলিারলসােরলিুুনীয়লনয়।লিােহল

ষৃ্রবীেিলেদখালযায়লনা।লযােহলেদখালযায়ল্ি্নলহখেনাইল �রলহেিল

ষােরনল না, য্দওল  �েররল বােহয, ভাববা্দগোরল বােহযল বাল

ে�্রিগোরলবােহযলিাঁরল্বষেয়ল‘ �র’, ‘�ভু’ বালঅনুএষলেহােনাল

শ�লবযবহারলহরালহয়।লহােজইলহােরাল্বষেয়লশধুল‘ �র’ (God), 

সদা�ভু (Lord), উষাসযল(god) বালঅনুএষলেহােনালশে�রল�েয়াগল

েদেখইলেধাহঁা��লহেয়লিাঁেহল �রলবেুলষূজালহরালযায়লনা।লহারাল

 ান, বু্�, ্বেবহলওলবাইেবেুরল�যররহীনলববেবযরলসােরলসাং্্ষরহল

�েয়াগেহলএষহলঅেররল�হালহরালজররী। 
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বাইেবেুরল্ব্ভিলষু�েহলঅগ্ািল�ােনল্র্রশিা,  �েররলদূি, 

মূসালআুাই্হসলসাুাম, ভাববাদী, ই�ােয়ু-বংশীয়ল ্বচারহিৃরগা, 

ভাুলমানুষ, সাধারালমানুষ, এমন্হলশয়িানেহল‘‘ �র’’ বালউষাসযল

বুালহেয়েছ।১০৭

108   �রলছাড়ালঅনযলহােরালেকে�লযখনল �রলশে�রল

�েয়াগলহরালহয়লিখনলএএষলবযবহােররল্ষছেনল্নধরা্রিলেহােনাল

হারাল বাল সূ�ল রােহ।ল মূুল বববযল স�ূারভােবল উষ�াষনলহরেুল

ে ািালবালষাঠহলেসলসূ�লঅনুধাবনলহরেিলষােরন।লহােজইল �রল

ছাড়ালঅনযলহােরালেকে�ল‘‘ �র’’ বালঅনুএষলশে�রল�েয়াগলেদেখল
                                                           
108 সামানযলহেয়হ্ালনমুনাল েদখুন: যা�াষু�হল৭/১ল ‘‘িখনলসদা�ভুল েমা্শেহল

হ্হেুন, েদখ, আ্মলরেরৗোরলহােছলেিামােহল �রলহ্রয়াল(I have made 

thee a god to Pharaoh) (বাংুালবাইেবেু: ‘‘ �রল এষলহ্রয়া’’, আসেুল

‘‘ এষ’’ শ�্ালঅ্ি্রব) ্নযুবলহ্রুাম; আরলেিামারল�ািালহােরাালেিামারল

ভাববাদীলহইেব।’’ এখােনলেমা্শেহল �রলবুালহেয়েছ।লগীিসং্হিাল৮২/৬: 

‘আ্মইলব্ুয়া্ছ, েিামরাল �র, েিামরালসহেুলষরাৎষেররল(মহানল �েরর) 

স�ানল(I have said, Ye are gods; and all of you are children of the 
Most High)।’’ এখােনল শধুল ্বেশষল মানুষেদরেহইল নয়ল গড়ভােবল সাধারাল

মানুষেদরেহল‘‘ �র’’ ওল‘‘ �েররলষু�’’ বেুলউে�খলহরালহেয়েছ।ল২লহ্র�ীয়ল

৪/৪ল‘‘িাহােদরলমেধযলএইলযুেগরল �রল(god of this world: এখােনলবাংুাল

বাইেবেুলওল‘ই্�েুল(god) অররল‘েদব’ বাল‘েদবিা’ বুালহেয়েছ; অরচলঅনযানযল

�ােনলGod ওলgod : আ�াহলএবংলইুাহলউভেয়রলঅররইল‘ �র’ েুখালহেয়েছ)  

অ্ব�াসীেদরল মনল অ�ল হ্রয়ােছ, েযনল  �েররল �্িমূ্িরল েযল খৃ�ল িাঁহারল

েগৗরেবরলসুসমাচােররলদী্্লিাহােদরল�্িলউদয়লনালহয়।’’ 
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বাইেবেুরল�যররহীনল্নেদরশনালওলমানবীয়ল ান-্বেবহল্বসজরনল্দেয়ল

িােহল�হৃিল �র,  �েররলষু�,  �েররলঅংশলবালউষাসযলবেুল

দা্বলহরালেহােনাল্বেবহবানলস ানলমানুেষরলজনযলস�বলনয়। 

চিুররল্বষয়: েহােনালনবীলবালভাববাদীলহখেনাল‘‘্��বাদ’’ �চারল

হেরনল্ন, ্��বােদরলষেকল্হছুলবেুনল্নলএবংলেহােনালআসমানীল

�ে�লএল ্বষয়হল েহােনাল ্নেদরশনাল েদওয়াল হয়ল ্ন।লিাওরািল বাল

েমা্শরল বযব�াল ওল ধমর্ব�ােসল এবংল িাঁরল অনুসারীেদরল মেধযল েযল

্�ি বােদরলঅ্��লেনইলিালসহেুইলজােনন।লএজনযলেহােনালষৃরহল

�মাাল েষেশরল �েয়াজনল েনই।ল েযল েহউল �চ্ুিল েিারাহল ষাঠল

হরেুইলেদখেবনলেয, এরলমেধযলসুর�ভােব, অর�ভােব, ইশারা-

ই্�েিলবালেহােনাভােবল্��বােদরলহরালউে�খলহরালহয়ল্ন।লমূসাল

আুাই্হসল সাুাম-এরল যুগল েরেহল আজল ষযর�ল েহােনাল ইয়াহূদী 

আ্ুম, ষ্�ি বালধমরগরল্��বাদীল্ব�াসল ীহারলহরেিলবালএএষল

্ব�ােসরলেহােনাল�মাালিােদরলধমর�ে�লআেছলবেুলহখেনাইল ীহারল

হরেবনলনা। 

য্দল্ ��বাদলসিযলহেিা িাহেুলঅবশযইলমূসালআুাই্হসলসাুাম 

েরেহল সালআুাই্হসলসাুাম ষযর�লই�ােয়ুীয়লভাববাদীগালসহেুইল

এল্ বষয়্ালসুর�লওলেবাধগমযভােবলবযাখযালহরেিনলএবংল �েররলএল

গা্াল সহেুরল েবাধগমযল হেরল বযাখযাল হরাইল িােদরল মূুল দা্য়�ল
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হেিা।ল হারাল িােদরল দা্য়�ল ্ছুল মূসারল শরীয়েিরল বাল বযব�ারল

্ব�াসলওলহমরলউভয়ল্দেহরলসহুল্নেদরশলষাুনলহরা।ল 

্��বাদীগাল্ব�াসলহেরনলেয, ্�ে�ল্ব�াসলহরা, অররাৎল্ষিা, 

ষু�লওলষ্ব�লআ�ালএল্ি্ন্াল য়ংস�ূার,  াধীনলওলষৃরহল্িন্াল

স ারলসম�েয়ল �েররলস ালগ্ঠিলএবংলএল্িন্ালস�ূারল াধীন, 

ষৃরহলওলষ্রষূারল �রল্মেুলএহল �র- এলহরাল্ব�াসলহরাইল

মু্বরলএহমা�লষর।ল েহােনাল মানুষ, এমন্হল েহােনালভাববাদীওল

্�ে�ল্ ব�াসলনালহরেুল্ি্নলষরহােুলমু্বলষােবনলনালবাল‘‘ �েররল

রােজয’’ �েবশলহরেিলষারেবনলনা। 

বড়ল অবাহল ুােগল েয,  �েররল েযল গা্াল ্ব�াসল নাল হরেুল

ভাববাদীলওলঅ-ভাববাদীলেহােনালমানুেষরইলমু্বলেনই, েসলগা্ারল

হরালেমা্শলেরেহলযীশলষযর�লএহজনলভাববাদীওলর�ভােবলসহেুরল

জনযলেবাধগমযলহেরলবযাখযালহরেুনলনা।লেহউইল্বষয়্ারলআেুাচনাল

হেরল এল ্বষয়হল সহুল সে�হল ্নরসনলহরেুনল না।ল খৃ�ধেমররল

�্ি�ািালসাধুলষেুরলমেিলেযল ্বষয়গ্ুলএেহবােরইলগর�হীন, 

দূবরুল ওল অষূার, েসইল ্বষয়গ্ুল েমা্শল ওল সহুল ভাববাদীল হিল

্ব�া্রিভােবল বযাখযাল হরেুন, এহবারল বেুল আবারল বুেুন, 

বারংবারল্ব্ভিলভােবলবুঝােুন, েসগ্ুলেমেনলচুারলজনযলঅিয�ল

গর�ল ্দেুন, েসগ্ুল অমানযহারীেহল মৃিুযদ�ল �দােনরল ্বধানল
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্দেুন.... অরচলসবেচেয়লগর�ষূারলমু্বরলউৎস্ারল্বষেয়ল্হছুইল

বুেুনলনা!! 

এরলেচেয়ওলঅবাহল্বষয়লহেুা,  য়ংলযীশলিাঁরলঊ রােরাহালষযর�ল

হখেনাইলএইল‘্ব�াস’্ােহলষ্রসারভােবলবু্ঝেয়লবুেুনলনা।ল্ ি্নল

হখেনাইল বুেুনল নাল েয, ‘‘ �রল ্িন্াল  ি�ল বয্ব�ল ওল স�াল

(three hypostases or three concrete realities): ্ষিা, ষু�লওল

ষ্ব�লআ�া।লি�েধযলষু�লস�ালআমারলেদেহরলসােরলঅমুহভােবল

স�্হরিলওললস্�্ুিলহেয়েছ।লঅরবালষু�লস�া্ালআমারলেদেহরল

সােরলএমনলএহভােবলস�্হরিলওললস্�্ুিলহেয়েছলযারল্ নগূবলি ল

েিামােদরল ােনরলধারালকমিারলবাইের।লহােজইলেিামরালেজেনল

রাখলেয, উবলস�েহররল্ভ্�েিলআ্মইল �র।’’ অরবালএইলঅেররল

এমনলেহােনালহরালবুেুনলনালযােিলঅ�িলএল্ব�াস্ালর�এেষল

জানালেযি।ল্��বাদীলখৃ�ানগাল্�ে�রলষেকরলিাঁরলেহােনালর�ল

বাহযল েষশলহরেিলষােরনলনা।লশধুলহেয়হ্াল �যররেবাধহলঅর�ল

বাহযইলিাঁেদরলসলু। 

‘মীযানুুল হ�’ (Scale of Truth) �ে�রল�োিাল ড. রা�ারল

(Carl Gottaleb Pfander) িাঁরল ‘্মরিাহুলআসরার’ (রহেসযরল

চা্ব) নামহলষু�েহলবেুন: ‘‘আষ্নলয্দলবেুনলেয, িাহেুলেহনল

যীশলিাঁরল �ে�রলহরালআেরালষ্রসারভােবলবুেুনলনা? ্ি্নলেহনল

র�ভােবলওলএহহরায়লবুেুনলনালেয, ‘আ্মইল �র’?’’... 
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এল �ে�রল উ�েরল ্ি্নল বেুন: ‘‘হারা, িাঁরল ষুনর�ানল ওল

ঊ রােরাহোরলষূেবরলেহউলএলস�হরলএবংলএহ�বাদলবুঝেিলসকমল

্ছেুনলনা।ল্ি্নলয্দলএলহরালবুেিনলিেবলিাঁরালবুঝেিনলেয, ্ি্নল

িাঁরল মানবীয়ল েদহল অনুসােরল  �র।ল আরল এইল হরা্াল ্নায়ইল

বা্িু।লএইলহরা্াল হদয়�মলহরাওল েসল সহুল ্বষেয়লঅ�ভুরবল

েযগ্ুরল্বষেয়ল্ি্নলবেুন: ‘‘েিামা্দগেহলব্ুবারলআমারলআরওল

অেনহলহরালআেছ, ্হকলেিামরালএখনলেসলসহুলসহযলহ্রেিলষারল

না।লষরকল্ি্ন, সেিযরলআ�াল(the Spirit of truth : আু-আমীন, 

আস-সা্দহ) যখনলআ্সেবন, িখনল ষরল েদখাইয়াল েিামা্দগেহল

সম�ল সেিযল ুইয়াল যাইেবন; হারাল ্ি্নল আষনাল হইেিল ্হছুল

ব্ুেবনলনা, ্হকলযাহালযাহালশেননলিাহাইলব্ুেবন, এবংলআগামীল

্ানাওলেিামা্দগেহলজানাইেবন।’’109 

এরষরল্ি্নলবেুন: ‘‘ইয়াহূদী ধেমররলেনিৃবৃ�লঅেনহবারইলিােঁহল

ে�রিারলহরেিলওল��রা্ােিলহিযালহরেিলেচেয়েছন, অরচল্ি্নল

িাঁরল �রে�রলহরালিােঁদরলসামেনলএহা�ইলধাঁধারলআহােরলেষশল

হের্ছেুন।’’ 

                                                           
109 েযাহনল ১৬/১২-১৩।ল এখােনল সুর�িইল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম)-এরল আগমেনরল সুসংবাদল �দানল হরাল হেয়েছ।ল এইল গাাব্ুরল

সবগ্ুইল িাঁরল েকে�ল �েযাজযল এবংল েহােনাভােবইল ‘ষ্ব�লআ�ার’ েকে�ল

�েযাজযলনয়।... 
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ষাদরীলসােহেবরলবববযলেরেহলজানালেগুলেয, দুই্ালহারোলযীশল

িাঁরল �রে�রলহরালর�লহেরলজানানল্ন: 

�রমি, িাঁরলঊ রােরাহোরলষূেবরলেহউলিালবুঝেিলসকমল্ছুল

না। 

্�িীয়ি, ইয়াহূদীেদরলভয়। 

দুই্ালওজরইলঅিয�লদুবরুলওলএহা�ইলঅবা�বলবযাখযা। 

�রমল্বষয়্ালএেহবােরইলবা্িু।লহারালএেকে�লিাঁরলএিাুহুল

হরাইলযের�ল্ছুলেয, ‘‘আমারলেদেহরলসােরল �েররল্�িীয়লস াল

(ষুে�রল স�ার) স্�ুনল ওল সং্ম োরল ্বষয়্াল বুঝা েিামােদরল

সােধযরল বাইের।লহােজইল েিামরালএল ্বষেয়ল গেবষাাল বাদল েদও।ল

েিামরালশধুল্ব�াসলহরলেয, আ্মলএলমানবীয়লেদেহরল্হসােবল �রল

নই; বরংল উষযুরবল স্�ুেনরল ওল সং্ম োরল ্ভ্�েিল আ্মল

 �র।’’110  

                                                           
110 এলহরাগ্ুল্ি্নল্ নেজলমুেখলবুেুলিাঁরল �রে�রল্ বষয়্ালবুঝালহিইলনালসহজল

হেিা! হাজারলবছরলধেরলিাঁরলঅনুসারীেদরলআরলঝগড়ালওলদুাদ্ুলহরেিলহেিাল

না!! ্ি্নলহিলহরালবুেুন! হিলঅ�েয়াজনীয়ল(!) হরালবুেুন, েযগ্ুলসবল

িাঁরল্শষযরাল‘র্হি’ হেরল্দেুন! ধা্মরহিারল্বষেয়লহিলহরালবুেুন, েযগ্ুল

মূুিলষাষেমাচনলওলমু্বরলজনযলঅ�েয়াজনীয়।লহিলহরাল ্ি্নলবুেুন, যাল

্শষযগালনালবুঝেুলআবারলবু্ঝেয়ল্দেুন।ল... অরচলেযল্বষয়্ারলউষরলষাষেমাচনল

ওল মু্বল ্নভররলহরেছ, েসইল ্বষয়্াল ্ি্নলএেহবােরইল বুঝােুনলনা।... ্ি্নল
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এছাড়াল িাঁরল সােরল  �রে�রল স�হরল বুঝারল অকমিাল িাঁরল

ঊ রােরাহোরলষেরলদূরীভূিলহেয়েছলবেুলেযলদা্বল্ি্নলহেরেছনলিাল

এেহবােরইল ্ভ্�হীন।ল এল ্বষয়্াল বুঝারল অকমিাল এরল ষেরওল

এহইভােবল্বদযমান।লআজলষযর�লএহজনলখৃ�ানলষ্�িওলএলস�হরল

ওলএহ�বােদরলসােরলএরলস�হরলস্ঠহভােবলবুঝেিলষােরনল্ ন।লেযল

যালবেুেছনলসবইলআ�ােযল্ ুলছুঁেড়েছন।ল�েিযেহরলহরারলমেধযইল

হ্ঠনলসমসযালওল্ ব�া্�লরেয়েছ।লসবরদালিাঁরালএেহলঅষরেহল্ ব�া�ল

বেুলঅ্ভেযাগলহেরেছন।লএজনযইল�ো�া�লষ্�িগালএলস�হরল

বযাখযাল হরাল এেহবােরইল েছেড়ল ্দেয়েছন।ল ্ম. রা�ারওল িাঁরল

ষু�হা্দেিল্ব্ভিল�ােনল ীহারলহেরেছনলেয, এল্বষয়্ালএহ্ালগূবল

রহসযলযাল ানল�ারালবুঝালস�বলনয়।১১০

111 

                                                                                                            
্নেজরল�াালউৎসগরলহরেুনল্বে�রলষাষলেমাচেনরলজনয, অরচলেযল্ব�াসল্দেয়ল

ষাষলেমাচনলহেবলেসল্ব�ােসরলহরা্ালবুঝােুনলনা! 
111 ্�ে�রলসােরলএহে�রলসম�য় ওলখৃে�রল �রে�রলসােরলমনুষযে�রলসম�েয়রল

দা্ব্ালএহ্ালঅেযৗ্বহলওলবু্�্বেরাধীল্বষয়।লরেুলখৃ�ানগালহখেনাইলএল

্বষেয়লএহমিলহেিলষােরনল্ ন।লখৃ�ানেদরলধমরীয়লই্িহাসলওলঅগ্ািলযাজহীয়ল

সে�ুেনরল(ecumenical council) ্ববরালষাঠলহরেুইলষাঠহলিালজানেিল

ষারেবন।ল এখােনল উে�খযল েয, ‘অবিারবাদ’ বাল মানুষএেষল  �েররল (God 

incarnate) আগমনল্বষয়হলধমর্ব�াসল্ব্ভিল�াচীনলধেমররলমেধযলেদখালযায়।ল

্হ�ুধেমরওল এইল ্ব�াসল রেয়েছ।ল ্হকল এইল ্ব�াস্ারল বযাখযাল হরেিল েযেয়ল

খৃ�ানেদরল মিল ্বষেদল েহউল ষেড়নল ্ন।ল ্হ�ুরাল খুবইল সহজভােবল হৃ�েহল
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 �েররলঅবিারল(God incarnate) বেুল্ব�াসলহেরন।লএরলবযাখযালচাইেুলিারাল

অ্িলসহেজলবুেবনল েয,  �রলমানুষলএেষলএেস্ছেুন.... ইিযা্দ।লআবারল

খৃ�ানরালখৃ�েহল �েররলঅবিারল(God incarnate) বেুল্ ব�াসলহেরন।ল্হকল

এরল বযাখযাল ্দেিল িাঁেদরল খুবইল েবগল েষেিল হয়।ল মূুিল ষুরািনল ্নয়েমরল

এেহ�রবাদীলধমর্ব�ােসরলসােরলএইলঅবিারলবােদরলসম�য়লহরেিলেযেয়ইলএইল

্বষদ।লএরলষাশাষা্শলনিুনল্নয়েমরল্হছুলহরাওলিাঁেদরেহল্বষেদলেরেুেছ।ল

৪্াল্বষয়লিাঁেদরেহল্বষদ��লহেরেছ: (১)  �রেহল্িন্ালষ্রষূারল াি�ময়ল

স�ায়ল্বভবলহরা, (২) আবারলএইল্িন্াল ি�লস�ােহলএহলবেুলদা্বলহরা, 

(৩) এইল্িেনরলএহজনলখৃে�রলমেধযলআবারলষৃরহলদুই্ালস�ারলঅ্��লদা্বল

হরালএবংল(৪) এইল �রলমানবলজা্িরলষােষরলজনযল�াাল্দেয়েছনলবেুলদা্বল

হরা।লএইল৪্াল্বষেয়রলসম্�িলবযাখযালিাঁেদরলজনযলএিলহ্ঠনলেয, �হৃিষেকল

েহউলএরলবযাখযাল্দেিলষােরনলনা।লরেুলএহজেনরলবযাখযারলসােরলঅনযজেনরল

বযাখযাল্ মেুলনা।ল�াচীনলযুগলেরেহলঅগ্ািলখৃ�ানলধমরগরলওলষ্�েিরলমিামিল

ষাঠলহরেুইলষাঠহলিালবুঝেিলষারেবন।লখৃ�ধেমররলঅগ্ািলদুলউষদুওলমূুিল

এইল্বষয়্ােহলেহ�লহেরইলজে�্ছু।লেহােনালখৃ�ানইলএইল্িন্াল্বষেয়রল

সে�াষজনহল বযাখযাল ্দেিল ষােরনল না।ল এল ্বষয়হল ্হছুল মিামিল েদখুন: 
Encyclopaedia Britannica, articles: Chalcedon, Council of; Syrian 
Orthodox Patriarchate of Antioch, Nestorius; Nestorian, 
Monarchianism; Paul Of  Samosata, etc. 

 বিরমােনলঅেনেহইলএলবেুলষারলেষেিলচানলেয, ্��বাদলএহ্ালঅেযৗ্বহলওল

অবা�বল ্বষয়, িেবল েযেহিুল ধমর�ে�ল রেয়েছলিাইলআমরাল ্ব�াসলহ্রল (an 
irrational truth found in revelation)। িােদরলএলহরা্াল�িারাালমা�।ল

�রমি, হখেনাইলেহােনালধমর�ে�ল্��বােদরলএলহরাগ্ুলেনই।ল�চ্ুিল্বহৃিল

বাইেবেুরলমেধযওলেহারাওল্��বাদল(Trinity) শ�্াইলেনই, এরলসং ালবাল
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্�িীয়ল ওযর্াওল এহইভােবল বা্িু।ল েহনল যীশল খৃ�ল ধাধঁারল

আহােরলিারল �রে�রলহরালবুেবন? েহনল্ি্নলইয়াহূদীেদরেহল

ভয়ল ষােবন? খৃ�ানেদরল ্ব�াসল অনুসােরল িাঁরল আগমেনরল েিাল

এহ্াইলউেেশয, িালহেুাল�ুেশলচেড়ল�াাল্ দেয়লসৃ্�রলষাষলেমাচন।ল

ইয়াহূদীেদরলহােিল �ুশ্ব�ল হেিইল েিাল ্ি্নলএেস্ছেুন।ল ্ি্নল

্ন্ািএেষলজানেিনল েয, ইয়াহূদীরালিাঁেহল �ুশ্ব�লহেরল হিযাল

হরেব।লহখনলিাঁরালিাঁেহল�শ্ব�লহরেবলিাওল্ি্নলজানেিন।ল

হােজইল্ি্নলস্ঠহল্ব�াস্ালবযাখযালহরেিলভয়লষােবনলেহন?  

বড়লঅবাহলহা�! আহাশম�ুীলওলষৃ্রবীরল��া, সবরশ্বমানল

 �রলিাঁরল সৃ�েদরলেরেহলভয়লষাে�ন! িাঁরল সৃ্�রলমেধযলএহ্াল

দুবরুল লজা্িেহল ্ি্নলএিল ভয়লষাে�নল েয, ভেয়রল েচাোল েসইল

হরা্াওলবুেিলষারেছনলনা, েযলহরা্াল্ব�াসলহরারলউষেরলমু্বল

ওল ষূারিাল ্নভররলহরেছ।লঅরচল েসইল �েররইল সৃ�লভাববা্দগা, 

েযমন ্যর্ময়, ্যশাইয়, েযাহন, এরালিাঁেদরলসামেনলসিযলবুেিল

                                                                                                            
বযাখযাল েিালঅেনহলদূেররলহরা।ল ্�িীয়ি, য্দলেহােনালধমর�ে�লএএষলহরাল

রােহলিেবলিাল�মাালহরেবলেয, িালমহানলআ�াহরলেদওয়ালওহীলনয়; হারাল

ওহীলওলমানবীয়ল ানলউভয়ইলএহইলউৎসলেরেহলআগি, হােজইলউভেয়রলমেধযল

বয্ি�মলরাহেি ষাের, িেবলসং্ষরলরাহেিলষােরলনা।ল্ব�া্রিলেদখুন: ড. 

েখা�হারলআ�ু�াহলজাহা�ীর, হুরআনলসুিাহরলআেুােহলইসুামীলআহীদা, ষৃ. 

৭০-৭৩। 
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ভয়লষাে�নলনা।লিাঁেদরেহলহ্ঠনলভােবলয�াালওলশা্�ল�দানলহরাল

হে�।লহাউেহলআবারলহিযাওলহরালহে�! ্হকলিাঁরালসিযল�হাশল

হরেিলভয়লষাে�নলনা। 

এরল েচেয়ওলঅবাহল ্বষয়ল হেুা, খৃ�লসবেচেয়ল গর�ষূারল এল

্ব�াস্াল স্ঠহভােবল বুারল েকে�ল ইয়াহূদীেদরেহল ভয়ল ষাে�ন।ল

অরচল সৎহােযরল আেদশল ওল অনযায়ল েরেহল ্নেষধল হরারল ্বষেয়ল

িাঁেদরেহলহেঠারিারলসােরলসিযলহরালবুেুন।লএমন্হলেসল্বষেয়ল

িাঁেদরেহল গাুাগা্ুল হরেুন।ল ্ি্নল ইয়াহূদী অধযাষহল ওল

ররীশীগােহলমুেখামু্খলসেলাধনলহেরলঅিয�লহেঠারলভাষায়লিােদরল

গা্ুল্দেয়েছনলওলিােদরলঅনাচারলমানুষেদরলসামেনল�হাশলহেরল

েদন।লএমন্হলিাঁেদরলএহজনলিাঁেহলঅ্ভেযাগলহেরলবেুনলেয, ‘‘েহল

গর, এলহরালব্ুয়ালআষ্নলআমােদরওলঅষমানলহ্রেিেছন।’’ ম্রল

২৩/১৩-৩৭লওলুূহল১১/৩৭-৫৪-এলসহুল্বষয়ল্ব�া্রিলউে�খল

হরালহেয়েছ।১১১

112  

এরলষেরওল্হভােবলমেনলহরালযায়লেয, খৃ�লইয়াহূদীেদরলভেয়ল

সবেচেয়ল�েয়াজনীয়লএল্ ব�াস্ালর�লহেরলবেুনল্ ন? হখেনাইলিাল

িাঁরলমহানলবয্বে�রলেকে�ল্ােিলষােরলনা, হখেনাইলনা। 
 

                                                           
112 ম্রল২৩/১৩-৩৭; ুূহল১১/৩৭-৫২। 
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� র ম ল ষ ্র ে� দ : 

ব ু ্� ব ৃ ্� হ ল � ম াা া ্দ ল � ার া ল ্� � ব াদ ল খ � ন  
খৃ�ানগাল ্ব�াসল হেরনল েয, এহ�বাদল ওল ্��বাদল উভয়ইল

�হৃি, বা�বলওলআক্রহলসিয, েহােনা্াইলএষহলবালআেষ্কহল

নয়।লআরলমানবীয়লবু্�, ্বেবহ, যু্বলওল্ব ানলহখেনাইল�হৃিল

‘এহ�’ ওল�হৃিল‘বহ�’েহলএহ্�িলবেুল ীহারলহরেিলষােরলনা।ল

েহােনাল্হছুল�হৃিলওলআক্রহলঅেররল‘‘্িন’’ বেুল�মা্ািলহওয়ারল

অররলিাল�হৃিলওলআক্রহভােবল‘‘এহা্ধহ’’ বেুল�মা্াি।লআরল

যাল�হৃিল‘‘এহা্ধহ’’ িালহখেনাইল�হৃিল‘‘এহ’’ হেিলষােরলনা।ল

এহইল্বষেয়ল�হৃিল‘এহা্ধহয’-এরলসােরল�হৃিল‘এহ�’ এহ্�িল

হওয়ারলদা্বলহরেুল‘দুই্াল�হৃিলসাং্্ষহল্বষয়’ এহ্�িলহওয়ারল

দা্বলহরালহেব।লযালএেহবােররইলঅস�বলওলঅবা�র।ল 

হােজইল্য্নল্�ে�ল্ব�াসলহেরন, অররাৎল �রেহল�হৃিলঅেররইল

স�ূারলষৃরহলওল য়ংস�ূারল্িন্ালবয্বলবালস াল(three persons) 

বেুল ্ব�াসলহেরন, ্ি্নলহখেনাইল�হৃিলএহে�- অররাৎল �রল

�হৃিইলএহলবয্বলবালস ালবেুল্ব�াসলহরেিলষােরনলনা।ল 

যাল �হৃিল ‘এহ’ িারল ষ্রষূারল ্বশ�লএহ-িৃিীয়াংশল রাহেিল

ষােরলনা।ল ্হকল ‘্িন’-এরলএহ্ালষ্রষূারল ্বশ�লএহ-িৃিীয়াংশল

রেয়েছ, িাল হেুাল ‘এহ’।ল ্িনল হেুাল ‘্িন্াল এহ’-এরল সম্�।ল

‘�হৃিলএহ’ হখেনালএহা্ধহল‘এহ’ এরলসম্�লহেিলষােরলনা। 
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�হৃিল ‘এহ’ ্িন-এরল এহ্াল অংশ।ল য্দল এহইল ব�ল এহইল

সমেয়ল‘্িন’ ওল‘এহ’ হয়লিেবলবুঝেিলহেবলেয, ব�্ালএহইলসমেয়ল

্নেজইলষূারলএবংল্নেজইল্নেজরলঅংশ।লএহ�লওল্�ে�রলএহ্�িল

হওয়ারলঅররলহেুাল‘এহ’ ্নেজইল্নেজরলএহ-িৃিীয়াংশলএবংল্িনল

‘এহ’-এরলএহলিৃিীয়াংশ।লআবারল্িনল্নেজইল্নেজরল্িনগালএবংল

এহল্নেজইল্নেজরল্িনগা।লমানবীয়লবু্�-্বেবহলএএষল্চ�ােহল

ষাগেুরল�ুাষলবেুলগাযলহরেব।১১২

113 

                                                           
113 খৃ�ানগালদা্বলহেরনলেয, িাঁেদরলধমরলষুরািনল্নয়েমরলধেমররল্শকালেরেহল

গৃহীি।ল্হকলএইলদা্ব্ালএহ্ালঅ�ঃসারশূাযল্মরযালছাড়াল্হছুইলনয়।লষুরািনল

্নয়েমরল‘‘মাসীহ’’, ‘‘বাহয’’ ইিযা্দলহেয়হ্ালশে�রল্বহৃিলঅররলছাড়ালষুরািনল

্নয়েমরল েহােনাল ধমরল ্ব�াসল বাল ধমরীয়ল আচারইল �চ্ুিল খৃ�ধেমরল েনই।ল

খৃ�ধেমররল্ভ্�লহেুাল�ীহলদশরনল্ভ্�হলেরামানলষযাগানলধমর।লইসুামলধমরল

ভারেিলআগমোরলষেরলস�াালআহবরল্হ�ুলধমরলওলদশরেনরল্ভ্�েিল‘ইসুাম’ 

ধমরেহল ‘সাইজ’ হেরলনিুনলধমরলৈি্ররলেচ�ালহেরন।ল্ি্নলবযররলহেয়্ছেুন।ল

্হকলএহইলেচ�ায়লেষৗুলওলিাঁরলসহহ্মরগালসরুলহেয়্ছেুন।ল�ীহলুগসল

(logos) শ�্ারলঅররল ‘ ান’, ‘্বেবহ’, ‘ষ্রহ�না’ ‘বাহয’ ইিযা্দল(word, 
reason, plan)। �ীহলদশরেনলওলেরামানলেষৗ�্ুহলধেমরলএইল‘ুগস’ শ�্ােহল
 �েররল্বেশষলগালএবংলসৃ্�রলউৎসলমেনলহরালহেিা।লএছাড়ালমানুেষরলমেধযল

‘্বেবহ’ বাল‘ ান’-েহওল �্রহলশ্বলবেুল্ ব�াসলহরালহেিা।লএরলেষৗ�্ুহল

বযবহারওল্ছু।লশ�্ারল�্ি এইলেষৗ�্ুহলভ্বলওল�ীহলদশরেনরলবযাখযােহল

্ভ্�লহেরল‘খৃ�েহ’ মু্িরমানলু গসলবেুল�চারলহরালহয়।লবুালহয়ল‘বাহযলমাংসল

হেুন’।ল্ব�া্রিলেদখুন: Encyclopaedia Britannica, articles: Logos; 
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এভােবলআমরালবুঝেিলষা্রলেয, মহানলআ�াহরলেকে�ল‘‘�হৃিল

্��’’ হখেনাইল স�বল নয়।ল এজনযল য্দল খৃ�ানগোরল ধমর�ে�ল

আ�াহরল্ ��েবাধহলেহােনালহরালষাওয়ালযায়লিাহেুলিালএমনভােবল

বযাখযালহরেিলহেবলেযনলিালবাইেবেুর অনযানযলবববযলওলমানবীয়ল

 ান-বু্�রলসােরলসাম�সযষূারলহয়। 

জজরলেসুল(George Sale) অ�াদশলশিেহরলএহজনলখৃ�ানল

ষ্�ি।ল ্ি্নল ইংের্জলভাষায়ল হুরআনলহারীেমরলঅনুবাদলহেরনল

১৭৩৪লসােুল�রমল�হা্শিলএবংল১৮৩৬লখৃ�াে�লষুনমুর্�িলহয়।ল

্ি্নল খৃ�ানল �চারহল ওল ষাদ্রেদরেহল মুস্ুমেদরল ্বষেয়ল ্হছুল

উষেদশলওলষরামশরল দানলহেরন।লএেিল ্ি্নল বেুন: ‘‘আষনারাল

মুসুমানেদরেহল ানবু্�-্বেরাধীলধমরীয়ল্বষয়গ্ুলেশখােবনলনা।ল

হারালিারালএমনল েবাহালনয়ল েয, এলসহুল ানল ্বেরাধীল ্বষয়ল

আমরাল িােদরেহল েগুােিল ষারব।ল েযমনল মু্িরল বাল �্িহৃ্িরল

উষাসনা১১৩

114, �ভুরলৈনশেভাজল(Eucharist/Holy Communion/ 

                                                                                                            
Incarnation. বােহযরলেদহল�হালয্দল্জন, ভুিলবাল্র্রশিারলেদহল�হোরল

মি ্হছুলবেুলিাঁরালদা্বলহরেিন, িেবলিাঁেদরলসমসযালহমলহেিা।লিাঁরালদা্বল

হেরনলেয, যীশরলমানবীয়লস�ারলসােরলবােহযরল �রীয়লস�াল্ম্ িলহয়।লএল

্ম োরল�হােযাগযলবযাখযালিাঁরালেহােনাল্দনইল্দেিলষােরনল্ন।ল 
114 খৃ�ানগালউষাসনায়লবাল�াররনায়লযীশ, েম্র, �শলইিযা্দরল�্িমু্িরল(icon) 

ষুজালহেরন, এগ্ুরলউেেেশযল�া্িলজানানলওল�াররনালহেরন, য্দওলবাইেবেুরল
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Lord's Supper)১১৪

115 ইিযা্দল্বষয়।লএলসহুল্বষয়ল�হালহরেিল

িােদরলখুবইলঅসু্বধালহয়।লেযলসহুলচােচরলবালধমরমেিলএলধরেনরল

্বষয়লরেয়েছলেসগ্ুলহখেনালমুসুমানেদরেহলআহষরালহরেিলষােরল

না।’’ 

এখােনলএলখৃ�ানলষ্�ি  ীহারলহরেছনলেয, �্িহৃ্িলউষাসনাল

এবংল�ভুরলৈনশেভাজলজািীয়লঅনু�ানগ্ুল‘ ানল্বেরাধী’।১১৫

116 �হৃিল

সিযল হরাল হেুা, এইল সহুল ্বষয়ল যারাল ্ব�াসল হেরনল িারাল

্নঃসে�েহলএহ�বােদরলছায়ালেরেহলব্�িলএবংলবহ- �রবােদরল

অ�হােরল ্নম্�ি।ল ম্হমাময়ল আ�াহল িাঁেদরেহল স্ঠহল ষেরল

                                                                                                            
ষুরািনলওলনিুনল ্নয়েমল মু্ির, �্িমালওল�্িহৃ্িরলষূজা-অচরনালহ্ঠনভােবল

্নেষধলহরালহেয়েছ। 
115 খৃ�ধেমররলমূুল‘ইবাদি’ বালধমরীয়লঅনু�ান।লএলঅনু�ােনলখৃ�ানগালর্ালওলমদল

�হালহেরনলএবংল্ব�াসলহেরনলেযলষাদ্রল�াররনারলসােরলসােরল�েিযেহরল

হােিরলর্ারলাুহরালওলমদল�হৃিলঅেররলযীশলখৃে�রলেদহলওলরেবলএষা�্রিল

হয়।লিারালআক্রহভােবলওল�হৃিলঅেররলযীশরলমাংসলভকালহেরনলওলরবলষানল

হেরন।লএভােবলযীশরলরব-মাংসলষানাহােররলমাধযেমলিারালঅন�লজীবনলুাভল

হেরন। 
116 ্ি্নলআেরাল ীহারলহরেুনলেয, ধমরীয়ল্বষেয়লইসুামীলধমর্ব�াসলএিল �, 

েযৗ্বহলওলবু্�বৃ্�হলেয, মুসুমানেদরলমেধযলএএষল ান-্বেরাধীলহুসংসােররল

ওল্ব�ােসরল�্িল ভাবজািল্ৃাালসৃ্�লহয়।লএজনযলিাঁরালএল�হােররল্বষয়ল

মানেিলষােরন না। 
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ষ্রচা্ুিলহরন।ল�হৃিলসিযলহরালহেুা, ষৃ্রবীেিলএিলেব্শল

অবা�র, অবা�বলওলবু্�্বেবহল্বেরাধীলধমরল্ব�াসলআরল্�িীয়্াল

খঁুেজলষাওয়ালযায়লনা।লিাঁরালধমর্ব�াসল্হেসেবলওলিাঁরল�মাোলেযল

সহুলহরালবেুনলএগ্ুলবু্�বৃ্�হলঅস�িলওলমানবীয়ল ােনরল

সােররলসাং্্ষরহিালেযলেহােনাল্ বেবহবানলমানুেষরলহােছলসুর�।১১৬

117 

                                                           
117 খৃ�ধেমররলমূুল্বষয়ল : ্��বাদল(Trinity), মূুলষাষল(Original Sin) ওল

�ায়্ািবাদল (Atonement), ৈনশেভাজ, ইিযা্দ।ল ্��বাদলওল ৈনশেভােজরল

হরালষাঠহলজনেুন।লমূুষাষলওল�ায়্ািবােদরলমূুলহরালহেুা, আদেমরলরুল

ভকোরলহারোলসহুলমানুষলজ�গিভােবলষাষী।লএলষােষরলজনযলসহুলমানবল

স�ানেহলজাহািােমলেযেিইলহেব।ল�ায়্া�ল্হেসেবলহুরবানীল্দেিলহেব।ল্হকল

ষাষীল্নেজলবালষাষীরলস�ানগাল�ায়্ািলহরেুলবালহুরবানীল্দেুলহেবলনা।ল

্ন�াষেহল ষাষীরল জনযল হুরবানীল ্দেিল হেব।ল  �রল মানুেষরল এল ষিেনল

েবদনািুরলহন।লমানুষেহলজাহািামলেরেহলরকারলআরলেহােনালষরলনালেষেয়ল

্ি্নল ্নেজরল ষু�ল স ােহল মানুষএেষল ষৃ্রবীেিল ষাঠান।ল মানুষএষীল  �রল

মানবজা্িরলষােষরল�ায়্ািল্হেসেবল্নেজল�ুশ্ব�লহেয়লমৃিুযবরালহেরন।ল

জাহািামলবালনরেহরলচাবীলশয়িােনরলহােিলরােহ।লমৃিুযরলদরজালষারলনালহেয়ল

েসখােনলযাওয়ালযায়লনা।ল �রল য়ংলমৃিুযরল াদল�হালহেরলমৃিুযরলদরজালষারল

হেয়লনরেহলগমনলহেরনলএবংল্িনল্দনলনরহ-শা্�লেভাগলহরারলষরলনরেহরল

চা্বল্নেয়লচেুলআেসন।লএভােবল্ি্নলআদেমরলষােষরল�ায়্ািলহেরনলওল

মানবজ্িেহলনরহলেরেহলরকারলবযব�ালহেরন।লএখনলমানুেষরলদা্য়�লশধুল

এহরাল ্ব�াসল হরাল েয,  �রল ্িন্াল  �েররল সম্�।ল ্িনজনইল ষ্রষূার, 

 য়ংস�ূারলওল�হৃিল �র।লিেবল্িনল্মেুল্িনল �রলনন, এহল �র।লআরল
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্� ি ীয় ল ষ ্র ে� দ : 

য ীশ র ল ব ব ব যল � ার া ল ্� � ব াদ ল খ � ন  
�রমলবাহয: েযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল১৭লঅধযােয়রল৩লে�ােহল

যীশখৃ�ল �রেহলসেলাধনলহেরলবেুেছন: ‘‘আরলইহাইলঅন�লজীবনল

েয, িাহারালেিামােহ, এহমা�লসিযময়ল �রেহ, এবংলিু্মলযাঁহােহল

ষাঠাইয়াছ, িাঁহােহ, যীশল�ী�েহ, জা্নেিলষায়।ল(And this is life 
eternal, that they might know thee the only true God, and 
Jesus Christ, whom thou hast sent.)’’ 

এখােনল যীশল অন�ল জীবনল হীল িাল অ্িল সুর�এেষল উে�খল

হেরেছন।ল ্ি্নল জা্নেয়েছনল েয, অন�ল জীবনল হেুাল আ�াহেহল
                                                                                                            
এল �েররলএহল �রলষু�ল �রলষৃ্রবীেিলএেসলম্রয়ম-িনয়লযীশরলেদেহরল

মেধযল ্মেশল�ুশ্ব�লহেয়ল মৃিুযবরালহেরন, ্িন্দনলনরহবাসলহেরনলএবংল

ষু্নর্�িলহেয়ল েগরল্ষিারল্নহালগমনলহেরন।লএল্ব�াসলহরেুইলমানুেষরল

জািািলুাভলসু্ন্াি।লএল্ব�াসলযারলআেছলেসলযিলষাষইলহরহলনালেহনল

িারলজনযলজািািলসু্ন্াি।লেহােনালহমরইলিারলজনযলজররীলনয়।লবরংলহমরল

হেরলবালশরীয়িলেমেনলজািােিলযাওয়ারলেচ�ালহরারলঅররইলযীশরলবরহেিল

অ্ব�াসল হরা।ল খৃ�ধেমররল মূুষাষল ওল �ায়্ািবাদল ্বষেয়ল জৈনহল খৃ�ানল

েুখহলবেুন: "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." Major Yeats-Brown, Life of a Bengal Lancer. 
From Ahmed Deedat, The Choice Vo.-2, p165. 
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এহমা�লসিযল �রলবালউষাসযলবেুলজানালএবংলযীশখৃ�েহলিাঁরল

ে�্রিল(রাসূু) বেুলজানা।ল 

্ি্নলবেুনল ্নল েয, ‘ইহাইলঅন�লজীবনল েয, িাহারালজা্নেবল

েিামারলস াল্িন্ালস�ূারলষৃরহলস ারলসম�য়লএবংলযীশলমনুষযলওল

 �র, অরবালযীশলমাংেশল�হা্শিল �রল(God manifested in the 
flesh/ God in the flesh/ God incarnate)।’ 

যীশরলএলহরালবেু্ছেুনল �রেহলসেলাধনলহেরল�াররনারলমেধয।ল

হােজইলইয়াহূদীেদরলভেয়ল�হৃিলসিযলএ্ড়েয়ল্গেয়্ছেুনলবেুল্চ�াল

হরারলেহােনালসুেযাগলএখােনলেনই।লয্দলসিযইল‘ �েররল্�ে�’ ওল

‘যীশরল �রে�’ ্ব�ােসর’ উষরলঅন�লজীবেনরল্ভ্�লহেিালিেবল

্নায়ইল্ি্নলএখােনলিালউে�খলহরেিন।ল্ি্নলিালজানানল্ ন, বরংল

জা্নেয়েছনল েয, ‘ �েররল �হৃিল (true) এহে�’ ওল ‘যীশরল

ে�্রিে�’ ্ব�াসইলঅন�লজীবন।লএেরেহল্ নঃসে�েহল�মা্ািলহয়ল

েয, এরল্বষরীিলেহােনাল্ব�াসলেষাষালহরালঅন�ল ংসলবালঅন� 

মৃিুয।লহােজইল �েররলএহে�রল্বষরিীেিল �েররল্�ে�ল্ব�াসল

হরালএবংলযীশরলে�্রিে�রল্বষরীেিলযীশরল �রে�ল্ব�াসলহরাল

অন�ল  ংসল ওল অন�ল মৃিুয।ল এখােনল যীশল ্নেজেহল ে�্রিল ওল

আ�াহেহল ে�রাহারীল বেুল সুর�ভােবল উে�খলহেরেছন।ল যীশরল

ে�্রিল হওয়াল িাঁরল  �রল হওয়ারল সােরল সাং্্ষরহ।ল ে�্রিল ওল
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ে�রাহারীলহখেনাইলএহলহেিলষােরনলনা; িারালঅবশযইলষৃরহ।ল

নইেুলএলহরারলেহােনালঅররলরােহলনা। 

্�িীয়লবাহয: মাহর্ু্খিলসুসমাচােররল১২/২৮-৩৪: ‘‘(২৮) আরল

অধযাষহেদরলএহলজনল ্নহোলআ্সয়াল িাঁহা্দগেহলিহরল ্বিহরল

হ্রেিল শ্নয়া, এবংল যীশ িাঁহা্দগেহল ্বুকাল উ�রল ্দয়ােছনল

জা্নয়া, িাঁহােহল্জ াসালহ্রু, সহুলআ ারলমেধযলেহা্�ল�রম? 

(২৯) যীশলউ�রলহ্রেুন, �রম্ালএই, ‘েহলই�ােয়ু, শন; আমােদরল

 �রল�ভুলএহইল�ভু; (৩০) আরলিু্মলেিামারলসম�লঅ�ঃহরা, 

েিামারলসম�ল�াা, েিামারলসম�লমনলওলেিামারলসম�লশ্বল্দয়াল

েিামারল �রল�ভুেহলে�মলহ্রেব।ল(৩১) ্�িীয়্ালএই, ‘েিামারল

�্িবাসীেহলআষনারলমিলে�মলহ্রেব।লএইলদুইলআ ালহইেিলবড়ল

আরলেহানলআ ালনাই।ল(৩২) অধযাষহলিাঁহােহলহ্হু, েবশ, গর, 

আষ্নলসিযলব্ুয়ােছনলেয, ্ি্নলএহ, এবংল্ি্নলবযিীিলঅনযলনাই; 

(৩৩) আরলসম�লঅ�ঃহরা, সম�লবু্�লওলসম�লশ্বল্দয়ালিাঁহােহল

ে�মলহরালএবংল�্িবাসীেহলআষনারলমিলে�মলহরালসম�লেহামলওল

ব্ুদানল হইেিল ে �।ল (৩৪) িখনল েসল বু্�ষূবরহল উ�রল ্দয়ােছল

েদ্খয়ালযীশলিাহােহলহ্হেুন,  �েররলরাজযলহইেিলিু্মলদূরবিরীল

নও।’’ 

ম্র্ু্খিলসুসমাচােরর ২২লঅধযােয়রল৩৪-৪০লে�ােহওলযীশরলএল

বববযলউ�ৃিলহরালহেয়েছ।লএখােনল্ি্নলউষযুর&বলদু্ালআ ারলহরাল
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উে�খল হেরল বেুন: ‘‘এইল দুই্াল আ ােিইল সম�ল বযব�াল এবংল

ভাববাদী��ওলঝু্ুেিেছ।’’118 

এলেরেহলএহ্ালবা�বলমহাসিযলজানালেগু।লিালহেুা, �রমলেযল

আ া্ালেিারাহলওলসহু ভাববাদীরল�ে�ইলসুর�ভােবলউে�খলহরাল

হেয়েছল এবংল যাল  �েররল রােজযরল ৈনহোযরল মূুল হারাল িাল হেুাল

এহ�বাদ, অররাৎলএহরাল্ব�াসলহরালেয, আ�াহইলএহমা�ল �রলবাল

উষাসযলএবংল্ি্নলবযিীিলঅনযলেহােনালউষাসযলেনই।লয্দল্��বােদরল

উষেরলমু্বল্নভররলহরেিা, িেবল্নায়ইলিালেিারাহলওলঅনযলসহুল

ভাববাদীরল�ে�ল�রমলআ াল্হেসেবলসুর�এেষলউে�খলহরালহেিা।ল

আরলিাহেুলযীশলবুেিন: ‘�রমলআ া্ালএই, ‘ �রল�ভুলএহ, ্য্নল

্িন্াল�হৃিলওলস�ূারলষৃরহলস�ারলঅ্ধহারীলএবংলআ্মইল্�িীয়ল

 �রলবাল �েররল্�িীয়লবয্বলওল �েররলষু�।’  

 েযেহিুল যীশল িাল বেুনল ্নল এবংল ষুরািনল ্নয়েমরল েহােনাল

ষু�েহইলিাল বুাল হয়ল ্ন, েসেহিুলআমরাল সু্ন্ািএেষলজানেিল

ষার্ছল েয,  �েররল �হৃিল এহে�ল ্ব�াসল হরাইল মু্বরল ষর।ল

 �েররল ্�ে�ল ্ব�াসল �েররলএহে�ল্ব�ােসরলসােরলসাং্্ষরহ, 

হােজইলিালমু্বরলষরলনয়, বরংল ংেসরলষর।১১৮

119 

                                                           
118 ম্রল২২/৪০। 
119 এখােনলুকাীয়লেয, এলঅধযাষহল্�ে�ল্ব�াসলহরেিনলনা।লউষরকলেহউল

্�ে�রলহরালবুেুলবালযীশল ্নেজেহল �েররলএহলঅংশলবেুলদা্বলহরেুল
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ষুরািনল্নয়েমরলষু�হগ্ুল �েররল�হৃিলএহে�রল্নেদরশনায়ল

ভরষুর।লনমুনাল ্হেসেবলষাঠহল ্নেেরলহেয়হ্ালঅনুে�দলেদখেিল

ষােরন: ্�িীয়ল্ববরাল৪/৩৫লওল৩৯; ৬/৪-৫; ্যশাইয়ল৪৫/৫-৬; 

৪৬/৯। 

িৃিীয়লবাহয: মাহর্ু্খিলসুসমাচােররল১৩লঅধযােয়রল৩২লে�ােহল

বুালহেয়েছ: ‘‘্হনিুলেসইল্দেনরলবালেসইলদে�রলি লেহহইলজােনল

না;  গর�ল দূিগাওলজােননল না, ষু�ওলজােননল না, েহবুল ্ষিাল

জােনন।’’ 

এলবাহয্ালসে�হািীিভােবল্��বােদরলবািুুিালে্াষাালহরেছ।ল

হারালযীশলএখােনল সুর�ভােবলউে�খলহরেছনল েয, ্হয়ামিলবাল

্বনাশল ্দবেসরল ানলএহমা�ল �েরইলআেছ, আরলহােরাল েনই।ল

অনযল সহুল সৃ্�রল সােরলিাঁরল ্নেজেহওল ্ি্নলএইল ানল েরেহল

ব্�িলবেুলউে�খলহেরেছন।লএলেকে�ল্ি্নওলঅনযলসহুলসৃ্�রল

                                                                                                            
িােহল্ন্�রধায়লহিযালহরেিন।লঅরচলযীশলসুর�লউবলঅধযাষহেহল �েররল

রােজযরল্নহাবিরীলবেুলউে�খলহেরেছন।লএেিলসে�হািীিভােবল�মা্ািলেয, 

 �েররলরােজযল বালজািােিল�েবেশরলজনযল ্�ে�ল ্ব�াসলওলযীশরল �রে�ল

্ব�াসল�েয়াজনীয়লনয়; বরংল্��মুবল�হৃিলএহে�ল্ব�াসইলজািােিরলজনযল

যের�। 
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সমানলবেুল্ি্নলউে�খলহেরেছন।লিাঁেহল �রলহ�নালহরেুলিাল

হখেনাইলস�বলনয়।১১৯

120 

চিুররল বাহয: ম্র্ু্খিল সুসমাচােররল ২৭/৪৬ ওল ৫০ল ে�াহ: 

‘‘(৪৬) আরল নয়ল ্্াহারল সমেয়ল যীশল উ�ল রেবল ্চৎহারল হ্রয়াল

ডা্হয়ালহ্হেুন, এুীলএুীলুামালশববানী, অররাৎল �রলআমার, 

                                                           
120 ্বেশষি, আমােদরলমেনলরাখেিলহেবলেয, খৃ�ধেমররল�চ্ুিল্ ব�াসলঅনুসােরল

‘বাহয’ এবংল  �েররল ‘ষু�স া’ বুেিল  �েররল  ানেহইল বুঝােনাল হয়।ল

খৃ�ানগাল্ব�াসলহেরনলেয,  �েররল ান,  �েররলবাহযলবাল �েররলষু�স াল

যীশরলস ারলসােরলএহাহারলহেয়ল্ছু।লএলসং্ম োরল�হৃ্িল্নেয়লিােদরল

মেধযলমিেভদলরেয়েছ।লেযভােবইলেহাহ, িারাল্ব�াসলহেরনলেয, যীশল্ছেুনল

 �েররলজীব�ল ান।লআরলেসেকে�ল্ষিাল �েররলেচেয়লষু�ল �েররলমেধযল

 ানলেব্শলরাহালউ্চি।লিালনালহেুলঅ�িলষুে�রল ানল্ষিারলেচেয়লেহােনাল

অংেশইলহমলহেিলষােরলনা।লখৃ�ানলষ্�িগালযীশরলএলজািীয়লবােহযরলবযাখযায়ল

অেনহলসময়লবেুনলেয, যীশলিারলেদেহরল্দেহলুকযলহেরল �র�লঅ ীহারল

হরেিন।ল্হকলএেকে�লএলবযাখযারলেহােনালউষায়লেনই।লহারাল‘ ান’ েহােনাল

ৈদ্হহল্বষয়লনয়লবালেদহলস�ৃবলগালনয়।লএেিল�মা্ািলহয়লেয, েদহ, �াা, 

স ালবালআ�ায়লেহােনাল্ দহলেরেহইলযীশল �রল্ছেুনলনা।লএছাড়ালএখােনলযীশ 

সুর�লষুে�রলহরালবেুেছন।লঅররাৎল �েররলষু�ল্হেসেবওল্ি্নলএল্দবেসরল

হরাল জােননল না।ল এেিল �মা্ািল েয,  �েররল ষু�ল বুেিল ্ি্নল হখেনাইল

্নেজেহল �েররলস ারলঅংশলবেুলদা্বলহেরনল্ন; বরংলই�ােয়ুীয়গালঅনযানযল

েনহহারলমানুষলবালভাববা্দগােহলেযভােবল �েররলষু�লবুি, েসভােবইল্ি্নল

্নেজেহল �েররলষু�লবুেিন। 
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 �রলআমার, িু্মলেহনলআমায়লষ্রিযাগলহ্রয়াছ? (৫০) ষেরলযীশল

আবারলউ�লরেবল্চৎহারলহ্রয়াল্নজলআ�ােহলসমষরালহ্রেুন।’’   

ুূহ্ু্খিলসুসমাচােরর ২৩লঅধযােয়রল৪৬লে�ােহলবুালহেয়েছ: 

‘‘আরলযীশলউ�লরেবল্চৎহারলহ্রয়ালহ্হেুন, ্ষি, েিামারলহে�ল

আমারলআ�ালসমষরালহ্র; আরলএইলব্ুয়াল�াািযাগলহ্রেুন।’’ 

খৃ�ানগোরল্ব�াসলঅনুসােরলএলহেুালযীশরলজীবেনরলসবরেশষল

হরা।লআরলএলহরাগ্ুলিাঁরল �রে�রল ্বষেয়ল খৃ�ানেদরলদা্ব 

সেবরািভােবল্মরযালওলবা্িুলবেুল�মাালহের।ল্ি্নলয্দল �রইল

হেিনলিাহেুলঅনযলেহােনাল �েররল ্নহাল্ি্নল�াালবালসাহাযযল

�াররনালহরেিনলনা।ল �রলএএষলঅসহায়লহেিলষােরনলনালবাল �রল

এভােবলমৃিুযবরালহরেিলষােরনলনা।লঅবসাদ, দুবরুিা, অসহায়�, 

 া্�, �া্�লইিযা্দরলদুবরুিালহখেনাল �রেহলরশরলহরেিলষােরল

না।ল্যশাইয়ল৪০/২৮: ‘‘িু্মল্হল ািলহওলনাই? িু্মল্হলশনলনাই? 

অনা্দলঅননিল �র, সদা�ভু, ষৃ্রবীরল�া�লসহেুরল সৃ্�হিরাল

�া�লহনলনা,  া�লহনলনা; িাহঁারলবু্�রলঅনুস�ানলহরালযায়লনা।’’ 

এভােবল ষুরািনল ওল নিুনল ্নয়েমরল মেধযল অগ্ািল ে�াহল ওল

অনুে�দল ্বদযমানল েযগ্ুেিল সুর�ভােবল বুাল হেয়েছল েযলএএষল

মানবীয়লদবরুিালহখেনাল �রেহলরশরলহরেিলষােরলনা।লনমুনাল

্হেসেবলষাঠহল ্যশাইয়ল৪৪/৬; ্যর্ময়ল ১০/১০; হব�ুহল ১/১২; 

্িমরীয়ল১/১৭লইিযা্দলেদখেিলষােরন।লএলসহুলে�ােহলবারংবারল
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বুাল হেয়েছল েয, �হৃিল  �রল অনা্দ, অন�, জীব�, অমরল

(everlasnting), অকয়লওলমৃিুযরলঊে রল(immortal)। 
েযল �রলঅনা্দ, অন�, যােহলেহােনাল�া্�,  া্�লবালদুবরুিাল

রশরলহরেিলষােরলনা, ্য্নলজীব�-্চর�ীব, অমরলওলঅকয়ল্ি্নল

্হভােবলঅসহায়লহেয়ল�াা�াররনালহরেিলহরেিলমৃিুযবরালহরেবন?  

মরাশীুলকয়শীুলঅসহায়লঅকমল্হল �রলহেিলষাের? হখেনাইল

নয়! েহােনাভােবইলনয়!! বরংলিােদরলধারাালওলবারনালঅনুসােরলএইল

অ্�মলসমেয়লযীশলযারলহােছল�াাল�াররনালহেরল্চৎহারলহের্ছেুনল

্ি্নইলহেুনল�হৃিলওলসিযল �র। 

এখােনলুকাীয়লেয,  �রেহলবাইেবেুরল্ব্ভিল�ােনলঅমরলবাল

মৃিুহীনলবুালহেয়েছ।লএরলমেধযলহব�ুহল১/১২।লআরবীলঅনুবােদরল

�াচীনলসংসরাগ্ুেিলএলে�াহ্াল্নেএষ: ‘‘েহলসদা�ভু, আমারল

 �র, আমারল ষ্ব�িমল ..... িু্মল ম্রেবল নাল ।’’ ্হকল(ال تموت)

ষরবিরীলআরবীলসংসরাগ্ুেিলেুখালহেয়েছ: ‘‘... আমরালম্রবলনাল

 ’’।(ال نموت)

েহ্ররল ব�ানুবােদলআয়াি্াল ্নেএষ: ‘‘ েহল সদা�ভু, আমারল

 �র, আমারলষ্ব�িম, িু্মল্হলঅনা্দহাুলহইেিলনহ? আমরাল

মারালষ্ড়বলনা; েহলআমারলসদা�ভু, িু্মল্বচারােররলউহােহল্নএষনল

হ্রয়াছ...।’’ ‘আমরালমারালষ্ড়বলনা’ হরা্ারলাীহায়লেুখালহেয়েছল

‘‘(বা) িু্ম ম্রেবলনা।’’ 
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 েযলেহােনালষাঠহলএলে�াহ্ালষাঠলহরেুলবুঝেবনলেয, ‘‘আমরাল

মারালষ্ড়বলনা’’ হরা্ালএখােনলঅররহীন।লএলবাহযলস�ূারল �েররল

�শংসায়লবুালহেয়েছ, আেগলওলষেরলসবইল �রেহলসেলাধনলহেরল

িারলগাাব্ুলবারনালহরা।লএখােনলমাঝখােনল ‘‘আমরালম্রবলনা’’ 

হরা্ালঅররহীন।লএহরালসুর�লেয, ‘‘িু্মলম্রেবলনা’’ হরা্ালেহােনাল

ধা্মরহলখৃ�ানল্ু্ষহারল্বহৃিলহেরল ‘‘আমরালম্রবলনা’’ বা্নেয়ল

েদন; েযনলযীশরলমৃিুযলদা্বরলৈবধিালষাওয়ালযায়।লআরলআরবী, ্হ�ল

ইিযা্দলভাষায়লএএষল্বহৃ্িলখুবইলসহজ, এহ্ালবাল দু্াল নুহিাল

ষ্রবিরনলহরেুইলহয়। 

ষ�মলবাহয: েযাহনল২০/১৭ ে�ােহলম�ুীনীলম্রয়মেহলসেলাধনল

হেরলযীশলবেুন: ‘‘আমােহলরশরলহ্রওলনা, েহননালএখনওলআ্মল

ঊে রল্ ষিারল্ নহোলযাইলনাই; ্হনিুলিু্মলআমারল�ািৃগোরলহােছল

্গয়ালিাহা্দগেহলবু, ্য্নলআমারল্ষিালওলেিামােদরল্ষিা, এবংল

আমারল  �রল ওল েিামােদরল  �র, িাঁহারল ্নহোল আ্মল ঊে রল

যাইেি্ছল(I ascend unto my Father, and your Father; and to 
my God, and your God)।’’ 

এখােনলযীশল �েররলসােরলস�েহররলেকে�লিারঁল্নেজেহলঅনযল

সহুলমানুেষরলসমানলবেুলউে�খলহেরেছন।ল্ি্নলবেুেছন: ‘‘্য্নল

আমারল্ষিালওলেিামােদরল্ষিা, এবংলআমারল �রলওলেিামােদরল

 �র’’।লিাঁরলএহরালবুারলউেেশইলহেুা, েযনলমানুষল্ মরযালঅবষাদল
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্দেয়ল িাঁেহল  �রল বাল  �েররল ষু�ল বুেিল নাল ষাের।ল ্ি্নল

সুর�ভােবলবুেুনলেয, িারল্শষযরাওলিারইলমিল �েররলষু�।ল

অররাৎলিারাওল েযমনল �েররল�হৃিল ষু�লনয়, বরংলএষহলঅেররল

‘আ�াহরলবা�া’ অেররল �েররলষু�, ্ি্নওল্ ঠহলেিম্নলএষহলঅেররল

‘আ�াহরলবা�া’ অেররল �েররলষু�, �হৃিলঅেররলনন।ল �রলেযমনল

িােদরলসহেুরল �র, ্ঠহলেিম্নভােবল্ি্নলিাঁরওল �রলএবংল

সহেুইল �েররলদাসলঅেররল �েররলষু�। 

এখােনল ুকাীয়ল েয, খৃ�ানেদরল বারনাল অনুসােরল যীশল এহরাল

বেুেছনলমৃিেদরলমধযলেরেহলষুনর্�িলহওয়ারলষেরল গরােরাহোরল

্হছুলআেগ।ল এেরেহল�মা্ািল হয়ল েয,  গরােরাহোরল ষূবরল ষযর�ল

আজীবনইল্ি্নল্নেজেহল‘আ�াহরলবা�া’ বাল‘ �েররলদাস’ বেুল

উে�খলহেরেছনলএবংল‘ �েররলষু�’ ষ্রভাষা্ালএলঅেররইলবযবহারল

হেরেছন।ল এরল সােরল হুরআেনরল বারনা ্মেুল যায়।ল সূরাল আু-

ইমরােনরল ৫১লআয়ােিরল বারনায়ল  সালআুাই্হসল সাুাম বেুন: 

‘‘্নায়লআ�াহলআমারল�ভুলওলেিামােদরল�ভু।’’ সূরালমা্য়দারল৭২ল

ওল১১৭লআয়ােিরলবারনায়ল্ি্নলবেুন: ‘‘েিামরালআমারল�ভুললওল

েিামােদরল �ভুল আ�াহরল ইবাদিল হর...।’’ সূরাল ম্রয়েমরল ৩৬ল

আয়ােিরল বারনায়ল ্ি্ন বেুন: ‘‘্নায়ল আ�াহল আমারল �ভুল ওল

েিামােদরল�ভু, অিএবলেিামরালিারলইবাদিলহর।’’ সূরালযুখরেররল
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৬৪লআয়ােিরলবারনায়ল্ি্নলবেুন: ‘‘্নায়লআ�াহলআমারল�ভুলওল

েিামােদরল�ভু, অিএবলেিামরালিারলইবাদিলহর।’’ 

এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, যীশলসবরেশষলেযলহরাগ্ুলবেুেছনল

এবংলিারলঊ রােরাহোরলষূবরমুহূেিরল্শষযেদরেহলেযল্শকাল্দেয়েছনল

িারলসােরল্��বাদলএবংলযীশরল �রে�রলদা্বলসাং্্ষরহ।ল্ি্নল

েসইলসবরেশষলমুহূিরলষযর�লিাঁরল্ শষযেদরেহলআ�াহরলএহ�বাদলএবংল

্ি্নল্নেজওলেযলিাঁেদরইলমিলআ�াহরলবা�ালিাল্শকাল্দেয়েছন।ল 

ষ�লবাহয: সুসমাচারগ্ুেিলঅগ্ািল�ােনলযীশলবেুেছনলেয, ্ি্নল

মানুেষরলস�ানলবাল‘মনুষযষু�’ (son of man)।१२०

121 ্ি্নলেযলমানুষল

মা�লিালবুঝােিইল্ি্নলিালবেুেছন; হারালমনুষযলষু�লমানুষলছাড়াল

আরল্হছুইলহেিলষােরনলনা।লএছাড়াল্ি্নলবারংবারলবেুেছনলেয, 

্ি্নলআচাযরলবাল্ শকহ, ্ি্নলে�্রি-রাসূু, ্ি্নলনবীলবালভাববাদী।ল

নমুনাল্ হেসেবলষাঠহল্ নেেরলে�াহগ্ুলেদখেিলষােরন: ম্রল১০/৪০, 

                                                           
121 ্হ�লবালেস্ম্াহলস�দােয়রলমেধযল�ভুলঅেররল �রেহল‘্ষিা’ বুারল�চুনল

্ছু।লেিম্নভােবলমানুষেদরেহলবাল �েররল্�য়লমানুষেদরেহল‘ �েররলষু�’ 

বুারল�চুনল্ছু।লএইলঅেররলযীশওল �রেহল্ষিালবুেিন।লিেবলমানুষলেযনল

অ্িভ্বরল হারোল িােহল �হৃিল অেররল ‘ �েররল ষু�’ বেুল ্শহরল বাল

অংশীবা্দিায়ল্নষ্িিলনালহেিলষাের, এজনযল্ি্নল্নেজেহলসবরদাল‘মনুষযলষু�’ 

বেুলআখযা্য়িলহরেিন।লহারা, বাইেবেুলবারংবারল‘‘মনুষযষু�’’ বালমানুেষরল

ষু�লবুেিলমানুষলবুঝােনালহেয়েছ।লউষরকলবুালহেয়েছলেয,  �রলমানুষলননল

এবংলমনুষযষু�ওলনন।লেদখুনলগানালষু�হল২৩/১৯। 
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১১/১৯, ১৩/৫৭, ১৫/২৪, ১৭/১২, ২২, ১৯/১৬, ২১/১১, ৪৬, 

২৩/৮, ১০, ২৬/১৮; মাহরল৯/৩৭, ৩৮, ১০/৩৫; ুূহল৪/৪৩, ৫/৫, 

৭/১৬, ৩৯, ৪০, ৮/২৪, ৪৫, ৯/৩৩, ৩৮, ৫৬, ১০/১৬, ১২/১৩, 

১৩/৩৩, ৩৪, ১৭/১৩, ২৩/৪৭, ২৪/১৯; েযাহনল১/৩৮, ৪/১৯, ৩১, 

৩৪, ৫/২৩, ২৪, ৩৬, ৩৭, ৬/১৪, ২৫, ৭/১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৫২, 

৮/১৬, ১৮, ২৬, ২৮, ২৯, ৪০, ৪২, ৯/১১, ১৫, ১৭, ১১/৪২, 

১২/৪৪, ৪৯, ৫০, ১৩/১৩, ১৪, ১৪/২৪, ১৭/৩, ৮, ১৮, ২৫, 

২০/১৬, ২১। 

এখােনলসামানযলহেয়হ্ালে�াহলউ�ৃিলহর্ছ।লম্রল১০/৪০: ‘‘েযল

েিামা্দগেহল�হালহের, েসলআমােহইল�হালহের; আরলেযলআমােহল

�হাল হের, েসল ্য্নল আমােহল ে�রাল হেরেছনল িােহল (আমারল

ে�রাহিরােহ) �হালহেরল(he that receiveth me receiveth him 
that sent me)।’’ 

ম্রল ১৫/২৪: ‘‘্ি্নলউ�রলহ্রয়ালহ্হেুন, ই�ােয়ু-হুেুরল

হারানলেমষলছাড়ালআরলহাহােরাল্ নহোলআ্মলে�্রিলহইলনাইল(I am 
not sent but unto the lost sheep of the house of Israel)।’’ 

ম্রল২১/১১: ‘‘িাহােিলেুাহসমূহলহ্হু, উ্নলেসইলভাববাদী, 

গাুীেুরলনাসরািীয়লযীশ।’’ 

ম্রল২৩/৮লওল১০: ‘‘েিামােদরলগরল(আচাযর) এহজনল্ি্নলখৃ�ল

(one is your Master, even Christ)।’’ 
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ুূহল ৪/৪৩: ‘‘্হকল ্ি্নল িাহা্দগেহল হ্হেুন, অনযল অনযল

নগেরওলআমােহল �েররলরােজযরলসুসমাচারল�চারলহ্রেিলহইেব; 

েহননালেসইলজনযইলআ্মলে�্রিলহইয়া্ছ।’’ 

ুূহল৭/১৬: ‘‘িখনলসহেুলভয়��লহইু, এবংল �েররলেগৗরবল

হ্রয়ালব্ুেিলু া্গু, ‘আমােদরলমেধযলএহজনলমহানলভাববাদীরল(a 

great prophet) উদয়ল হইয়ােছ, আরল ‘ �রল আষনল �জােদরল

ি াবধানলহ্রয়ােছন।’’ 

ুূহল১০/১৬: ‘‘ েযলেিামা্দগেহলমােন, েসলআমােহইলমােন, এবংল

েযলেিামা্দগেহলঅ�াহযলহের, েসলআমােহইলঅ�াহযলহের, আরলেযল

আমােহলঅ�াহযলহের, েসলিাঁহােহইলঅ�াহযলহের, ্য্নলআমােহল

ে�রালহ্রয়ােছন।’’ 

েযাহনল৫/৩৬, ৩৭: ‘‘(৩৬) ... েযলসহুলহাযরলআ্মলহ্রেি্ছ, 

েসইলসহুলআমারল্বষেয়লএইলসাকযল্দেিেছলেয, ্ষিালআমােহল

ে�রালহ্রয়ােছন।ল(৩৭) আরল্ষিাল ্য্নলআমােহলষাঠাইয়ােছন, 

্ি্নইলআমারল্বষেয়লসাকযল্দয়ােছন; িাঁহারলরবলেিামরালহখনওল

শনলনাই, িাহারলআহারওলেদখলনাই।’’ 

েযাহনল৬/১৪ল ে�ােহলযীশরলঅ�লখাদযল ্দেয়লঅেনহলমানুষেহল

খাওয়ােনারলঅেুৗ্হহল ্চে�রলহরাল উে�েখরলষেরল বুাল হেয়েছ: 

‘‘অিএবল েসইল েুােহরল িাঁহারল হৃিল ্চ�-হাযরল েদ্খয়াল ব্ুেিল

ুা্গু, উ্নলসিযইলেসইলভাববাদীল্য্নলজগেিলআ্সেিেছনল(This 
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is of a truth that prophet that should come into the 
world)।’’ 
েযাহনল৭/১৫-১৭: ‘‘(১৫) িাহােিল্যহূদীরালআাযরল ানলহ্রয়াল

হ্হু, এলবয্বল্শকালনালহ্রয়াল্হল�হােরলশা� লহইয়ালউ্ঠু? 

(১৬) যীশল িাহা্দগেহল উ�রল হ্রয়াল হ্হেুন, আমারল উষেদশল

আমারলনেহ, ্হকল্য্নলআমােহলষাঠাইয়ােছন, িাহার।ল(১৭) য্দল

েহহ িাঁহারলই�ালষাুনলহ্রেিলই�ালহের, েসলএইলউষেদেশরল

্বষেয়লজা্নেিলষা্রেব, ইহাল �রলইহেিলহইয়ােছ, নালআ্মলআষনাল

হইেিলব্ু।’’ 

েযাহনল ৮/১৮, ২৬, ২৯, ৪০, ৪২: ‘‘(১৮) আরল ্ষিা, ্য্নল

আমােহলষাঠাইয়ােছন, ্ি্নলআমারল্বষেয়লসাকযলেদন।ল(২৬) ্য্নল

আমােহলষাঠাইয়ােছন, ্ি্নলসিয, এবংলআ্মলিাঁহারল্নহোলযাহাল

যাহালশ্নয়া্ছ, িাহাইলজগৎেহলব্ুেি্ছ।ল(২৯) আরল্য্নলআমােহল

ষাঠাইয়ােছন, ্ি্নলআমারলসে�লসে�লআেছন, ্ি্নলআমােহলএহাল

ছা্ড়য়াল েদনল নাই...।ল (৪০) ্হকল  �েররল হােছল সিযল শ্নয়াল

েিামা্দগেহলজানাইয়া্ছল েয, আ্ম, আমােহইল বধলহ্রেিল েচ�াল

হ্রেিছ...।ল(৪২) আ্মলেিালআষনালহইেিলআ্সলনাই, ্হকল্ি্নইল

আমােহলে�রালহ্রয়ােছন।’’ 

 েযাহনল৯/১০, ১১, ১৭লে�ােহলজ�া�েহলচকুলদানল�সে�লবুাল

হেয়েছ: ‘‘িখনলিাহারালিাহােহল(জ�া�েহ) ব্ুু, িেবল্হল�হােরল
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েিামারল চকুল খু্ুয়াল েগু? (১১) েসল উ�রল হ্রু, যীশল নােমরল

এহজনলমানুষল(A man that is called Jesus)১২১

122 হাদালহ্রয়াল

আমারলচকুেিলেুষনলহ্রেুন...।ল(১৭) ষেরলিাহারালষুনরায়লেসইল

অ�েহলহ্হু, িু্মলিাহারল্ বষেয়ল্হলবু? হারালেসলেিামারইলচকুল

খু্ুয়াল্দয়ােছ।লেসলহ্হুল্ি্নলভাববাদী।’’ 

 েযাহনল১৩/১৩: ‘‘েিামরালআমােহলগরলওল�ভুলব্ুয়ালসেলাধনল

হ্রয়ালরাহ; আর িাহালভাুইলবু, েহননালআ্মলেসই।’’ 

েযাহনল১৪/২৪: ‘‘আরলেিামরালেযলবাহযলশ্নেিলষাইেিছ, িাহাল

আমারলনয়, ্হকল্ষিার, ্য্নলআমােহলষাঠাইয়ােছন।’’ 

এলসহুলববেবযলএবংলঅনুএষলঅগ্ািলববেবযলযীশলঅিয�ল

সুর�লওল�যররহীনভােবলবেুেছনলেয, ্ি্নলএহজনলমানুষ, ্শকাদািাল

গর, এহজনলভাববাদীলওলআ�াহরলষকলেরেহলে�্রিল (রাসূু), 

্ি্নলআ�াহরলষকলেরেহল�া্লবাাী, হরালবাল�িযােদশল্ব��িারল

সােরল্শষযেদরেহল্শকালেদন, েহােনাল্হছুলেগাষনলহেরনলনা, ্ি্নল

েযভােবলআ�াহরল ্নহাল েরেহলশেননল েসভােবইলিাল ্শষযেদরেহল

্শকালেদনলএবংলআ�াহলিাঁরলহােিলেযলসহুলঅেুৗ্হহল্চ�-হাযরল

স�িলহরানলিালসবইলএহজনলমানুষলওলে�্রিলনবীলবালভাববাদীল

                                                           
122  েহ্ররলবাংুালবাইেবেু: যীশলনােমরলেসইলবয্ব। 
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্হেসেব, ্ি্নলএগ্ুল �রলবাল �েররল�হৃিলষু�ল্ হেসেবলএলসহুল

্চ�-হাযরলহেরনল্ন। 

স্মল বাহয: ম্রল ২৬/৩৬-৪৬: ‘‘(৩৬) িখনল যীশল িাঁহােদরল

স্হিলেগৎ্শমানীলনামহলএহল�ােনলেগেুন, আরলআষনল্শষয্দগেহল

হ্হেুন, আ্মলযিকাল খােনল্গয়াল�াররনালহ্র, িিকালেিামরাল

এইখােনলব্সয়ালরাহ।ল(৩৭) ষেরল্ি্নল্ষিরেহলএবংল্সব্দেয়রল

দুইল ষু�েহলসে�ল ুইয়াল েগেুন, আরল দুঃখািরল ওল বযাহুুল হইেিল

ুা্গেুন।ল (৩৮) িখনল ্ি্নলিাহা্দগেহলহ্হেুন, আমারল�াাল

মরালষযরনিলদুঃখািরলহইয়ােছ; েিামরালএখােনলরাহ, আমারলসে�ল

জা্গয়াল রাহ।ল (৩৯) ষেরল ্ি্নল ্হ্�ৎলঅে�ল ্গয়াল উবুড়ল হইয়াল

ষ্ড়য়াল(fell on his face: সাজদালহ্রয়া) �াররনালহ্রয়ালহ্হেুন, 

েহলআমারল ্ষিঃ, য্দল হইেিলষাের, িেবলএইলষানষা�লআমারল

্নহালহইেিলদূেরলযাউহ; িরা্ষলআমারলই�ামিলনালহউহ, েিামারল

ই�ামিলহউহ।ল (৪০) ষেরল ্ি্নল েসইল ্শষযেদরল ্নহোলআ্সয়াল

েদ্খেুন, িাঁহারাল ্ুমাইয়াল ষ্ড়য়ােছন, আরল ্ি্নল ্ষিেরহল

হ্হেুন, এল ্হ? এহল্�াওল ্হলআমারলসে�লজা্গয়াল রা্হেিল

েিামােদরলশ্বলহইুলনা? (৪১) জা্গয়ালরাহ, ওল�াররনালহর, েযনল

ষরীকায়লনালষড়; আ�ালই�ুহলবো, ্হকলমাংসলদুবরু।ল(৪২) ষুনরায়ল

্ি্নল্�িীয়লবারল্গয়ালএইল�াররনালহ্রেুন, েহলআমারল্ষিঃলআ্মল

ষানলনালহ্রেুলয্দলইহালদূেরলযাইেিলনালষাের, িেবলেিামারলই�াল
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্স�ল হউহ।ল (৪৩) ষেরল ্ি্নলআবারলআ্সয়াল েদ্খেুন, িাঁহারাল

্ুমাইয়ালষ্ড়য়ােছন, েহননালিাঁহােদরলচকুলভারীলহইয়ালষ্ড়য়া্ছু। 

(৪৪) আরল ্ি্নল ষুনরায়ল িাহা্দগেহল ছা্ড়য়াল ্গয়াল িৃিীয়ল বারল

ষূবরমিলহরালব্ুয়াল�াররনালহ্রেুন।ল(৪৫) িখনল্ি্নল্শষযেদরল

হােছলআ্সয়ালহ্হেুন, এখনলেিামরাল্ন�ালযাও, ্ব ামলহর, েদখ, 

সময়লউষ্�ি, মনুষযষু�লষাষীেদরলহে�লসম্ষরিলহন।ল(৪৬) উঠ, 

আমরালযাই; এইলেদখ, েযলবয্বলআমােহলসমষরনলহ্রেিেছ, েসল

্নহোলআ্সয়ােছ।’’ 

এল ্বষয়্াল ুূহ্ু্খিল সুসমাচােররল ২২/৩৯-৪৬ল ে�ােহল

আেুাচনালহরালহেয়েছ।লউষেররলউ�ৃ্িেিলব্ারিলযীশরলঅব�ালওল

হরাবািরালসে�হািীিভােবল�মাালহেরলেয, ্ি্নল �রল্ছেুনলনা, 

বরংল  �েররল দাসল ওল মানুষল ্ছেুন।ল  �রল ্হলহখেনাল দুঃখাির, 

েবদনািরলওলআহুুলহেিলষােরন?  �রল্হলমৃিুযলবরালহেরনলএবংল

অনযল �েররলহােছল�াররনালহেরন?  �রল্হলঅনযল �েররলহােছল

এভােবলআহুুলআেবগলওলহািরিাল্নেয়ল�াররনালহেরন? হখেনাইল

নয়।১২২

123 

                                                           
123 খৃ�ানেদরল্ব�াসলঅনুসােরলযীশল �রল্ছেুন, িাঁরলরবল্দেয়ল্ব�বাসীেহল

নরহলেরেহলবাঁচােনারলউেেেশযইল্ি্নলেদহল�হালহেরলএইল্বে�লএেস্ছেুন।ল

িাহেুলএইলদুঃখ, েবদনালওলআহাজা্ররলঅররলহী? আরলস�বলহেুলএইলষানষা�ল

দূরীভুিলহরারলজনযল �েররলহােছল�াররনারইলবালঅররলহী?! 
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ি ৃ ি ীয় ল ষ ্র ে� দ : 

য ীশ র ল  � র ে� র ল � ম াা া ্দ র ল অ স ার ি া 
সুসমাচারগ্ুরল ্হছুল বববযেহ, ্বেশষিল েযাহন্ু্খিল

সুসমাচােররল্হছুলবববযেহলখৃ�ানলধমরগরগালযীশরল �রে�রলষেকল

�মাাল ্হেসেবলেষশলহেরন।১২৩

124 এলষ্রে�েদলআমরালিােদরলএল

সহুল�মাাগ্ুলউে�খলহেরলিারলঅসারিাল�মাালহরব। 

�রমল �মাা: যীশরল  �রে�রল ষেকল খৃ�ানল ধমরগরগোরল

েষশহৃিল�রমল�মাা, বাইেবেুল্ ব্ভিল�ােনলযীশরলেকে�ল‘ �েররল

ষু�’ (Son  of God) হরা্ারল�েয়াগ। 

দু্ালহারোলএল�মাা্ালবা্িু: 

                                                           
124 যীশল িারল  গরােরাহাল ষযর�ল সমেয়রল মেধযল হখেনাইল িারল  �রে�রলহরাল

�যররহীনলসে�হমুবভােবলউে�খলহেরনল্ন।ল্ি্নলএমনল্হছুইলবেুনল্নলযা 

েরেহলিারল �রে�রল্বষয়্ালসে�হািীিভােবলজানালযায়।লএল্বষেয়লখৃ�ানগাল

েযলসহুলবাহযলউ�ৃিলহেরনলিালমূুিলেযাহেনরলেুখালেরেহলগৃহীিল�যররেবাধহল

অর�ল ্হছুলহরা।লসহুল খৃ�ানলগেবষহলএহমিলেয, েযাহেনরলবাহযাব্ুল

এষহিায়লষ্রষূার।লবযাখযারল�েয়াজনলেনইলএমনলঅনুে�দলিারলষু�েহলহমইল

ষাওয়ালযায়।লএছাড়ালসুসমাচারগ্ুলেরেহলেদখালযায়লেয, খৃে�রলহরারলমেধযল

অেনহলঅর�িালরাহি, েযলহারোলিারলসমসাম্য়হলমানুেষরালএবংলিারল

্নহািমল্শষযরাওলঅেনহলসময়ল্ি্নলবু্ঝেয়লনাল্দেুলিারলহরারলমমরলবুঝেিল

ষারেিনলনা। 
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�রমি, ‘ �েররল ষু�’ হরা্ারল ্বষরীেিলবাইেবেুলবারংবারল

যীশেহল ‘মনুষযল ষু�’ (son of man) বুালহেয়েছ।লএছাড়ালিােহল

বারংবারল‘দাঊেদরলষু�’ বাল‘দাউদলস�ান’ (son of David) বেুওল

অ্ভ্হিলহরালহেয়েছ।লযীশেহলমানুেষরলষু�লবালমানুেষরলস�ানলবেুল

আখযা্য়িল হরারল ্বষেয়ল নমুনাল  এষল ষাঠহল ম্ররল সুসমাচােররল

্নেেরল ে�াহগ্ুল েদখেিল ষােরন: ৮/২০, ৯/৬, ১৬/১৩, ২৭, 

১৭/৯, ১২, ২২, ১৮/১১, ১৯/২৮, ২০/১৮, ২৮, ২৪/২৭, ২৬/২৪, 

৪৫, ৬৪।লআরলযীশেহলদায়ূেদরল ষু�লবুারল ্বষেয়লষাঠহলনমুনাল

্হেসেবল ্নেেরল ে�াহগ্ুল েদখেিল ষােরন: ম্রল ১/১, ৯/২৭, 

১২/২৩, ১৫/২২, ২০/৩০, ৩১, ২১/৯, ১৫ল২২/৪২; মাহরল১০/৪৭, 

৪৮; ুূহল১৮/৩৮, ৩৯। 

এছাড়াল ম্ররল ১/১-১৭ল ওল ুূেহরল ৩/২৩-৩৪ল ে�ােহল যীশরল

বংশিা্ুহালউে�খলহরালহেয়েছ, যােিলিােহলদায়ূেদরলবংশধরলওল

দায়ূেদরলমাধযেমলইয়াহূব, ইসহাহলওলই�াহীেমরলবংশধরলবেুলউে�খল

হরালহেয়েছ।লএলসহুলভাববাদীলসহেুইলআদমলস�ানলবালমানবল

স�ানলওলমানুষল ্ছেুন।লিাঁেদরলবংশধরলযীশল ্নঃসে�েহলমানবল

স�ানল্ছেুন।লআরলএজনযইলিাঁেহলবারংবারল‘‘মানুেষরলষু�ল(son of 

man) বুালহেয়েছ।লআরলমানুেষরলষু�লেিালমানুষইলহেবন, ্ি্নল



 

299 

 �রলহেিলষােরনলনালবালআক্রহলঅেররল �েররলষু�লহেিলষােরনল

না।১২৪

125 

                                                           
125 বাইেবেু, ্বেশষলহেরলষুরািনল্নয়েমরলষু�হগ্ুেিলবারংবারল‘‘মনুষযষু�’’ 

বাল মানুেষরল ষু�ল বুেিল মানুষল বুঝােনাল হেয়েছ।ল ষুরািনল ্নয়েমল মনুষযষু�ল

শিা্ধহল�ােনল ‘‘মনুষযষু�’’ বাল ‘‘মানুেষরলবযাাা’’ (Son of man) ষ্রভাষাল

বযবহারলহরালহেয়েছ।লসবর�লএহমা�লউেেশযল‘‘মরাশীুলমানুষ’’ বুঝােনা।লনবীল

বালভাববাদীেহল্ বেশষভােবল‘‘মানুেষরলষু�লবালমানবলস�ানলবেুলআখযা্য়িলহরাল

হেয়েছলএহইলউেেেশযলেযনলেহউলঅেুৗ্হহলহাযরা্দলেদেখলিােদরেহল �েররল

সােরলস�ৃবলমেনলনালহের।লনমুনাল্হেসেবলষাঠহল্নেেরলে�াহগ্ুলেদখেিল

ষােরন: গানাল ষু�হল ২৩/১৯; ইেয়াবল ২৫/৬, ৩৫/৮; গীিসং্হিাল ৮/৪, 

৮০/১৭, ১৪৪/৩, ১৪৬/৩; ্যশাইয়ল৫১/১২, ৫৬/২; ্যর্ময়ল৪৯/১৮, ৪৯/৩৩, 

৫০/৪০, ৫১/৪৩; ্য্হে�ুল২/১, ৩, ৬, ৮, ৩/১, ৩, ৪, ১০, ১৭, ২৫, ৪/১, 

১৬, ৫/১, ৬/২, ৭/২, ৮/৫, ৬, ৮, ১২, ১৫, ১৭, ১১/২, ৪, ১৫, ১২/২, ৩, ৯, 

১৮, ২২, ২৭, ১৩/২, ১৭, ১৪/৩, ১৩, ১৫/২, ১৬/২, ১৭/২, ২০/৩, ৪, ৭, 

৪৬, ২১/২, ৬, ৯, ১২, ১৪, ১৯, ২৮, ২২/২, ১৮, ২৪, ২৩/২, ৩৬, ২৪/২, 

১৬, ২৫, ২৫/২, ২৬/২, ২৭/২, ২৮/২, ১২, ২১, ২৯/২, ১৮, ৩০/২, ২১, 

৩১/২, ৩২/২, ১৮, ৩৩/২, ৭, ১০, ১২, ২৪, ৩০, ৩৪/২, ৩৫/২, ৩৬/১, ১৭, 

৩৭/৩, ৯, ১১, ১৬, ৩৮/২, ১৪, ৩৯/১, ১৭, ৪০/৪, ৪৩/৭, ১০, ১৮, ৪৪/৫, 

৪৭/৬, ১৩, দা্নেয়ুল৮/১৭।লএগ্ুলষাঠলহরেুলষাঠহলসে�হািীিভােবল

সু্ন্ািলহেবনলেয, বাইেবেুরলষ্রভাষায়লমানুষযষু�লঅররলমানুেষরলবযাাালমানুষল

মা�।ল 

 এরলষাশাষা্শল্ ব্ভিল�ােনলবারংবারলবুালহেয়েছলেয,  �রলহখেনাইলমনুষযষু�ল

নন, এবংলেহােনালমনুষযষু�লহখেনাল �রলহেিলষােরলনা। ্নেেরলহেয়হ্াল
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অনুে�দলেদখুন: গানালষু�হল২৩/১৯: ‘‘God is not a man, that he should 

lie; neither the son of man, that he should repent:  �রলমনুষযলনেহনল

েয, ্মরযালব্ুেবন; ্ি্নলমনুষযষু�ল(েহ্ররলব�ানুবােদ: মনুষয-স�ান) নেহনলেযল

অনুেশাচনালহ্রেবন।’’  

 ইেয়াবল২৫/৬: (How much less man, that is a worm? and the son of 

man, which is a worm؟) মানুেষরলমূুযলহিলহম, যালএহ্ালহীোরলিুুয? 

মনূষযষুে�রলমূুযলহিলহম, যালএহ্ালহীোরলিুুযল(েহ্ররলব�ানুবােদ: িেবল

হীাসদৃশলম�যল্হ? হৃ্মসদৃশলমনুষয-স�ানল্হ?)  

 গীিসং্হিা ১৪৬/২-৫লে�ােহলরাজা-বাদশালওলমনুষযষুে�রলউষরল্নভররলনালহেরল

এহমা�লআ�াহরলউষরল্নভররলহরেিলওলিারইলহােছলসাহাযযলচাইেিলউৎসাহল

েদওয়ালহেয়েছ।লএরলমেধযলবুালহেয়েছ: (Put not your trust in princes, nor 
in the son of man, in whom there is no help.  His breath goeth 
forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish. 
Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is 
in the LORD his God) ‘‘(৩) েিামরাল ্নভররলহ্রওলনালরাজনযগো, বাল

মনুষযষুে�ল (েহ্ররলঅনুবােদ: মানুষয-স�ােন), যাহারল ্নহাল�াালনাই।ল (৪) 

িাহারল াসল্নগরিলহয়, েসল্নজলমৃ্�হায়ল�্িগমনলহের; েসইল্দেনইলিাহারল

স্�লসহুলন�লহইেব।ল(৫) ধনযলেসই, যাহারলসহায়লযােহােবরল �র, যাহারল

আশাভূ্মলসদা�ভু, িাহারল �র।’’  

 ্যশাইয়ল৫১/১২-১৩লেিওলএহইলহরালবুালহেয়েছ: ‘‘(I, even I, am he that 
comforteth you: who art thou, that thou shouldest be afraid of a 
man that shall die, and of the son of man which shall be made as 
grass؛   And forgettest the LORD thy maker) আ্ম, আ্মইলেিামােদরল

সা�নাহিরা।ল িু্মল ্হল েয, মানুষেহল (মিরেহ) ভয়লহ্রেিছ, েসলিল ম্রয়া 

যাইেব; এবংলমনুষযষু�েহল(মনুষয-স�ানেহ) ভয়লহ্রেিছ, েসলিলিৃোরলনযায়ল
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্�িীয়ি, ‘ �েররলষু�’ (son of God) হরা্ারলমেধযল ‘ষু�’ 

শ�্ালহখেনাইলিারল�হৃিলওলআ্ভধা্নহলঅেররলবযবহিলহেিলষােরল

না।লহারালসহুল ানীলএহমিলেয, আ্ভধা্নহলওল�হৃিলঅেররলষু�ল

বুেিল বুঝােনাল হয়ল ্ষিামািাল উভেয়রল ৈদ্হহল ৈজ্বহল ্ম োরল

মাধযেমলযারলজ�।লএলঅররল‘ �েররলষু�’ (son of God)-এরলেকে�ল

েহােনাভােবইল�েযাজযলহেিলষােরলনা।লহােজইলএেকে�লএমনলএহ্াল

এষহল অররল �হাল হরেিল হেবল যাল খৃে�রল মযরাদারল সােরল

সাম�সযিাষূার।ল আরল ই্�ুল বাল নিুনল ্নয়েমরল বযবহারল েরেহল

্ন্ািএেষল জানাল যায়ল েয, ‘ �েররল ষু�’ হরা্াল যীশরল েকে�ল

‘ধা্মরহ’ অেররলবযবহিলহেয়েছ। 

এরল�মাা, মাহর্ু্খিলসুসমাচােররল১৫লঅধযােয়রল৩৯লে�ােহল

যীশরল �ুস্ব�লহেয়ল�াািযােগরল্ানালবারনালহেরলবুালহেয়েছ: 

‘‘আরল েযল শিষ্িল িাঁহারল স�ুেখল দাঁড়াইয়া্ছেুন, ্ি্নল যখনল

েদ্খেুনলেয, যীশলএইল�হােরল�াািযাগলহ্রেুন, িখনলহ্হেুন, 

                                                                                                            
হইয়ালষ্ড়েব; আরল েিামারল ্নমরািালসদা�ভুেহল ভু্ুয়াল ্গয়াছ?...’’ এভােবল

বারংবারলউে�খলহরালহেয়েছলেয, মনুষযষু�লঅসহায়, িারল্নহালেহােনাল�াাল

েনই, িারলহােছল্হছুলআশালহরালযােবলনা, েসলমরাশীু, েস িৃোরলনযায়, েসল

হীোরল নযায়।ল এরষরওল ্হলআমরাল মেনল হরবল েয, বাইেবেুরল ষ্রভাষায়ল

মনুষযষু�লবুেিলমানুষলছাড়ালঅনযলেহােনাল্হছুলবুঝােনালহেিলষাের? 
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সিযইলএলমানুষ্াল(ই্ন)  �েররলষু�ল্ছেুনল(Truly this man 
was the Son of God)।’’ 
এহইল ্ানায়ল উবল শিষ্িরল উষযুরবল বববযল ুূহ িারল

সুসমাচােররল২৩লঅধযােয়রল৪৭লে�ােহলউ�ৃিলহেরেছন।লু ূেহরলভাষা: 

‘‘যাহাল ্্াু, িাহাল েদ্খয়াল শিষ্িল  �েররল েগৗরবল হ্রয়াল

হ্হেুন, সিয, এইলবয্বলধা্মরহল্ছেুনল(Certainly this was a 
righteous man)।’’ 

এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, মাহরলেযখােনল ‘ �েররলষু�’ শ�্াল

বযবহারলহেরেছনলেসখােনলুূহল‘ �েররলষু�’-রলষ্রবেিরল‘ধা্মরহ’ 

শ�্ালবযবহারলহেরেছন।লএলেরেহলসু্ন্ািএেষলজানালযায়লেয, যীশল

ওলযীশরলযুেগরলমানুষেদরলভাষায়ল‘ �েররলষু�’ হরা্ারলঅররল্ছুল

‘‘ধা্মরহলমানুষল(righteous man)’’।  

আমরাল েদেখ্ছল েয, যীশরল  �র�ল �মাোর জনযল খৃ�ানল

ধমরগরগাল সুসামাচরগ্ুরল মেধযল ্ব্ভিল �হােররল ষ্রবিরনল ওল

্বহৃ্িলসাধনলহেরেছন, েযলহারোলসুসমাচারগ্ুরলমেধযলৈবষরীিযল

সৃ্�ল হেয়েছল এবংল এগ্ুল ্নভররেযাগযিাল হা্রেয়েছ।ল িারষরওল

খৃ�ানগোরলদা্বমিলএগ্ুল্বশ�লএবংলিাঁেদরলদা্বমিইলএহরাল

�মা্ািলহেুালেয, সুসমাচােররলষ্রভাষায়ল �েররলষু�লঅররলধা্মরহল

মানুষল(righteous man)। ্বেশষিলমাহরলওলু ূহলউভেয়রলবারনােিইল

শিষ্িলযীশেহলমানুষল(man) বেুলউে�খলহেরেছন। 
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সুসমাচারগ্ুরল্ ব্ভিল�ােনলযীশলছাড়ালঅনযানযলধা্মরহলবয্বেদরল

েকে�ওল ‘ �েররল ষু�’ হরা্াল বযবহারলহরাল হেয়েছ, েযমনভােবল

‘ষাষী’রলেকে�ল‘্দয়াবেুরলষু�’ হরা্ালবযবহারলহরালহেয়েছ। 

ম্র্ু্খিলসুসমাচােররল৫লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘৯ ধনযলযাহারাল্মুনল

হ্রয়ালেদয়, হারালিাহারাল �েররলষু�লব্ুয়ালআখযািলহইেব।... 

৪৪ল ্হনিুলআ্মল েিামা্দগেহল ব্ুেি্ছ, েিামরালআষনলআষনল

শ�্দগেহলে�মলহ্রও, এবংলযাহারালেিামা্দগেহলিাড়নালহের, 

িাহােদরলজনযল�াররনালহ্রও; ৪৫ েযনলেিামরালআষনােদরল গর�ল

্ষিারলসনিানলহও...।’’ 

এখােনলযীশলযারালশা্�ল�্ি�ালহেরনলওলমানুষেদরলমেধযল্মুল

হেরল েদনল িােদরেহল এবংল যারাল এভােবল শ�্ম�ল সহুেহইল

ভাুবােসনলিােদরেহল‘ �েররলষু�’ বেুলঅ্ভ্হিলহেরেছনলএবংল

‘ �র’-েহলিােদরল্ষিালবেুলউে�খলহেরেছন। 

েযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল৮মলঅধযােয়লউে�খলহরালহেয়েছলেয,  

ইয়াহূদীগাল ওল খৃে�রল মেধযল ্নেএষল হেরাষহরনল হয়: 

‘‘(৪১) েিামােদরল্ষিারলহাযরলেিামরালহ্রেিছ।লিাহারালিাঁহােহল

হ্হু, আমরালবয্ভচারজািলন্হ; আমােদরলএহমা�ল্ষিালআেছন, 

্ি্নল �র।ল(৪২) যীশলিাহা্দগেহলহ্হেুন,  �রলয্দলেিামােদরল

্ষিালহইেিন, িেবলেিামরালআমােহলে�মলহ্রেিল... (৪৪) েিামরাল

েিামােদরল্ ষিাল্ দয়াবেুর, এবংলেিামােদরল্ ষিারলঅ্ভুাষলসহুল
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ষাুনলহরাইলেিামােদরলই�া; ... েহননালেসল্মরযাবাদীলওলিাহারল

(্মরযাবাদীর) ্ষিা।’’ 

এখােনলআমরাল েদখ্ছল েয, ইয়াহূদীগালদা্বলহেরনল েয, িারাল

 �েররলষু�, এহমা�লএহজনইলিােদরল্ষিা, ্ি্নলহে�নল �র।ল

যীশল িােদরেহল বুেুন, না, বরংল েিামােদরল ্ষিাল ্দয়াবুল বাল

শয়িান।লহারালিারাল ্মরযাবাদীলওলশয়িােনরলঅনুগি।লশয়িানল

্মরযাবাদীলএবংল ্মরযাবাদীগোরল ্ষিা।লএলহরাল েিাল সুর�ল েয, 

আ�াহলঅরবাল্দয়াবুলিােদরল�হৃিল্ষিালনয়।লষু�লশ�্ালএখােনল

শা্�হলবাল�হৃিলঅেররল�হালহরালস�বলনয়।লহােজইলএষহলঅররল

�হালহরালঅিযাবশযহ।লইয়াহূদীেদরলববেবযরলঅররলহেুা, আমরাল

ধা্মরহলওল �েররলআেদশলষাুনলহারী।লআরলযীশরলহরারলঅররল

হেুা, েিামরাল ধা্মরহল ওল  �েররলআেদশলষাুনহারীল নও, বরংল

েিামরালঅধা্মরহলওল্দয়াবেুরলআেদশলষাুনহারী। 

সুসমাচােররলআেরালঅেনহল�ােনল ্ষিালবাল ষু�লশে�রলএএষল

বযাখযলছাড়ালগিয�রলেনই।লেযাহেনরল�রমলষে�রল৩লঅধযােয়লরেয়েছ: 

‘‘(৮) েযল ষাষাচরালহেরল েসল ্দয়াবেুর; েহননাল ্দয়াবুলআ্দল

হইেিলষাষলহ্রেিেছ।... (৯) েযল েহহল  �রল হইেিলজাি, েসল

ষাষাচরালহেরলনা, হারালিাহঁারলবীযরলিাহারলঅনিেরলরােহ; এবংল

েসল ষাষল হ্রেিল ষােরল না, হারাল েসল  �রল হইেিল জাি।ল

(১০) ইহােিল �েররলসনিানগালএবংল্দয়াবেুরলসনিানগাল�হাশল
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হইয়াল ষেড়ল (the children of God are manifest, and the 
children of the devil)।’’ 
উবলষে�রল৪লঅধযােয়রল৭লে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘েযলেহহলে�মল

হের, েসল �রলহইেিলজািল(born of God) ওল �রেহলজােন’’। 

উবলষে�রল৫লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘(১) েযলেহহল্ব�াসলহেরলেয, 

যীশইলেসইল�ী�, েসল �রলহইেিলজািল(born of God); এবংলেযল

েহহলজ�দািােহলে�মলহের; েসলিাঁহালহইেিলজািলবয্বেহওলে�মল

হেরল(every one that loveth him that begat loveth him also 

that is begotten of him) (২) ইহােিলআমরালজা্নেিলষা্রলেয, 

 �েররল সনিানগােহল ে�মল হ্র, যখনল  �রেহল ে�মল হ্রল ওল

িাঁহারলআ ালসহুলষাুনলহ্র।’’ 

 েরামীয়ল৮লঅধযােয়রল১৪লে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘েহননালযিলেুাহল

 �েররলআ ালল�ারালচা্ুিলহয়, িাহারাইল �েররলষু�।’’ 

্র্ুষীয়ল২/১৪-১৫: ‘‘(১৪) েিামরালবচসালওলিহর্বিহরল্বনাল

সম�লহাযরলহর, (১৫) েযনলেিামরালঅ্ন�নীয়লওলঅমা্য়হলহও, এইল

হােুরলেসইলহু্াুলওল্বষরগামীলেুাহেদরলমেধযল �েররল্ন�ু্ল

স�ানলহও।’’ 

উষেররলউ�ৃ্িগ্ুলসুর�এেষলআমােদরলদা্বল�মাালহের।লএল

সহুলে�ােহলযােদরেহল‘‘ �েররলষু�’’ ওল‘‘ �েররলজাি’’  বুাল

হেয়েছলিারালেহউইলআক্রহলঅেররল‘‘ �েররলজাি’’ বাল‘‘ �েররল
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ষু�’’ নন; বরংলউষেরলউে�্খিলএষহলঅেররলিােদরেহল‘‘ �েররল

ষু�’’ বুালহেয়েছ। 

এছাড়ালআেরালএহ্াল ্বষয়ল ুকাীয়।ল বাইেবেুরল ষুরািনলওল

নিুনল ্নয়েমরল ষু�হগ্ুেিল ‘্ষিা’ ওল ‘ষু�’ শ��য়েহলঅসংখযল

অগ্ািল�ােনলএষহলঅেররলবযবহারলহরালহেয়েছ।লএখােনলউদাহরাল

্হেসেবলহেয়হ্ালউ�ৃ্িল�দানলহর্ছ। 

(১) ুূহলিারলসুসমাচােররল৩লঅধযােয়লখৃে�রলবংশাব্ুলবারনাল

হরেিলেযেয়ল৩৮লে�ােহলবেুেছন: আদমল �েররলষু�। 

(২) যা�াষু�হল৪লঅধযােয়লউে�খলহরালহেয়েছলেয,  �রলসদা�ভুল

েমা্শেহল্নেএষল্নেদরশল�দানলহেরন: ‘‘২২ আরলিু্মলরেরৗােহল

হ্হেব, সদা�ভুলএইলহরালহেহন, ই�ােয়ুলআমারল ষু�, আমারল

�রমজািল (my son, even my firstborn)। ২৩ আরল আ্মল

েিামােহলব্ুয়া্ছ, আমারলেসবালহরাােররলআমারলষু�েহলছা্ড়য়াল

েদও; ্হনিুলিু্মলিাহােহলছা্ড়য়াল্ দেিলঅস�িলহইেু; েদখ, আ্মল

েিামারলষু�েহ, েিামারল�রমজািেহ, বধলহ্রব।’’ 

এখােনল দুইল �ােনল ‘ই�ােয়ু’-েহল  �েররল ষু�ল বুাল হেয়েছ, 

উষরকলিােহল�রমজািলষু�লঅররাৎলবড়লেছেুলবেুলআখযা্য়িলহরাল

হেয়েছ। 

(৩) গীিসং্হিারল৮৯লগীেিলদায়ূদলসদা�ভুল �রেহলসেলাধনল

হেরল বেুেছন: ‘‘(২০) আমারল দাসল দায়ূদেহইল ষাইয়া্ছ, আমারল
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ষ্ব�লৈিেুলিাহােহলঅ্ভ্ষবলহ্রয়া্ছল(with my holy oil have 
I anointed him)।... (২৬) েসলআমােহলডা্হয়াল ব্ুেব, িু্মল
আমারল্ষিা, আমারল �রল(Thou art my father, my God)...। 
(২৭) আবারলআ্মলিাহােহল�রমজািলহ্রবল...।’’ 

এখােনলদায়ূদেহলঅ্ভ্ষবলঅররাৎলমসীহল (The Messiah) বাল

খৃ�ল(The Christ, The Anointed) ওল �েররল�রমজািলষু�ল

(firstborn) বেুলঅ্ভ্হিলহরালহেয়েছ। 

(৪) ্যর্ময়ল৩১/৯-এল �েররল্নেোবলবাহযলউ�ৃিলহরালহেয়েছ: 

‘‘েযেহিুলআ্মলই�ােয়েুরল্ষিা, এবংলই�্য়মলআমারল�রমজািল

ষু�।’’ 

(৫) ২লশমূেয়ুল৭লঅধযােয়লশেুামেনরল্বষেয়ল �েররল্নেোবল

উ্বলউ�ৃিলহরালহেয়েছ: ‘‘আ্মলিাহারল্ষিালহইব, ও েসলআমারল

ষু�লহইেব’’। 

য্দল যীশেহল  �েররল ষু�ল বুায়ল িাঁরল  �র�ল �মা্ািল হয়, 

িাহেুলআদম, ই�ােয়ু, ই�্য়মলদায়ূদলওলসুুাইমানল �রে�রলেব্শল

অ্ধহারীলবেুল�মা্ািলহেব; হারালিাঁরালযীশরলষূেবরইলএলষদলুাভল

হেরেছন, িাঁরালিাঁরলষূবরষুরষলএবংল্বেশষিলই�াৈয়ু, ই�্য়মলওল

দায়ূদেহল ‘ �েররল�রমজািলষু�’ বুালহেয়েছ।লআরলআবরাহাম, 

েমা্শলওলঅনযানযলষূবরবিরীলভাববাদীেদরলবযব�ালঅনুসােরল�রমজািল
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ষু�ইলস�ান-মযরাদারলসবরা্ধহলঅ্ধহারলেভাগলহেরন।লসাধারাভােবল

সহুলমানুেষরলমেধযইলএরল�চুনলরেয়েছ।১২৫

126 

                                                           
126 এখােনলখৃ�ানগালবুেিলষােরনলেয, যীশেহলনিুনল্নয়েমরলেহারাওলেহারাওল

‘ �েররলএহজািলষু�লবাল‘ �েররলজ�েদওয়ালএহমা�লষু�’ (only begotten 

son)’ বেুলউে�খলহেরেছন।লএেিলিারল্বেশষ�লবুঝালযায়।লিােদরলএলদা্বল

বাইেবেুরলআেুােহলবা্িুলবেুল�মা্াি।লএেকে�ল‘এহজাি’ বাল‘এহমা�ল

জ�েদওয়া’ শ�্ালহখেনাইলিারল�হৃিলঅেররলগৃহীিলহেিলষােরলনা।লহারাল

 �রল ্নেজইলএল ‘এহমা�লজ�েদওয়াল ষুে�র’ আেরালঅেনহলভাইেয়রলহরাল

উে�খলহেরেছন, িােদরলমেধযল্িনজনেিল‘�রমজাি’ বেুলউে�খলহেরেছন।ল

হােজইল‘ষু�’ বাল‘�রমজাি’ শে�রলনযায়ল‘এহজাি’ শে�রওলএষহলঅররল�হাল

হরালছাড়ালেহােনালগিয�রলেনই।লই�ােয়ু, ই�্ময়লওলদায়ূদ-এরলেকে�ল �রল

 য়ংলবেুেছনলেযলিাঁরালিাঁরল�রমজাি।লআরলযীশরলেকে�ল �রল্নেজলএএষল

্হছুলবেুেছনলবেুল�চ্ুিলসুসমাচারগ্ুেিওলেনই।লযীশরলঅর�লববেবযরল

মেধযলবালসুসমাচারলেুখহেদরলহরারলমেধযলএএষলবববযলষাওয়ালযায়।লসেবরাষ্রল

(only begotten son) বাল ‘‘এহমা�লজ�েদওয়াল ষু�’’ হরা্ােহল�হৃিলওল

আক্রহলঅেরযল�হালহরেুলবাইেবেররলআেুােহলিাল্মরযালবেুলগাযলহেব।ল

হারাল বাইেবেুইল  �রলআেরাল অেনহল ষু�লজ�ল েদওয়ারল হরাল বেুেছন।ল

গীিসং্হিাল২/৭: ‘‘(the LORD hath said unto me, Thou art my Son; 

this day have I begotten thee) সদা�ভুলআমােহলহ্হেুন, িু্মলআমারল

ষু�, অদযল আ্ম েিামােহল জ�ল ্দয়া্ছ।’’ হােজইল  �েররল জ�েদওয়াল

(begotten) ষু�লমা�লএহজনলএহরালবাইেবেুরলআেুােহল্মরযা। 
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(৬) বাইেবেুরলঅেনহল�ােনলসহুলই�ােয়ু-স�ানেহল‘‘ �েররল

ষু�’’ বাল‘‘ �েররলস�ান’’ বেুলআখযা্য়িলহরালহেয়েছ।লএগ্ুরল

মেধযলরেয়েছল্�িীয়ল্ববরাল১৪/১, ৩২/১৯; ্যশাইয়ল১/২, ৩০/১, 

৬৩/৮; েহােশয়ল১/১০। 

(৭) আ্দষু�েহরল৬লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘(২) িখনল �েররলষুে�রাল

মনুষযেদরল হনযাগােহল সু�রীল েদ্খয়াল যাহারল যাহােহল ই�া, েসল

িাহােহল্ববাহলহ্রেিলুা্গু।ল(৪) িৎহােুলষৃ্রবীেিলমহাবীরগাল

্ছু, এবংলিৎষেরওল �েররলষুে�রা মনুষযেদরলহনযােদরল্নহোল

গমনলহ্রেুলিাহােদরলগেভরলসনিানলজ্�ু, িাহারাইলেসহােুরল

�্স�লবীর।’’ 

এখােনলআদমলস�ানেদরেহল ‘ �েররল ষু�’ বেুলউে�খলহরাল

হেয়েছ। 

(৮) ্যশাইয়ল ৬৩/১৬ল ওল ৬৪/৮ল ে�ােহল  �রেহল ই�ােয়ু-

স�ানেদরলসহেুরল্ষিালবেুলউে�খলহরালহেয়েছ।ল 

(৯) ইেয়াবল ৩৮/৭: ‘‘িৎহােুল �ভািীয়ল নক�গাল এহসে�ল

আন�রবলহ্রু,  �েররলষু�গা সহেুলজয় ্নলহ্রু।’’ 

(১০) গীিসং্হিারল ৬৮/৫: ‘‘ �রল আষনল ষ্ব�ল বাস�ােনল

্ষিৃহীনেদরল্ষিালওল্বধবােদরল্বচারহিরা।’’ 

এখােনল �রেহল্ষিৃহীনেদরল্ষিালবেুলউে�খলহরালহেয়েছ। 
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এলসহুল�ােনল ‘‘ �েররলষু�’’ ষ্রভাষােহলঅবশযইল ‘‘এষহ’’ 

অেররলবযবহারলহরেিলহেব।লেহােনালএহজনলখৃ�ানওলবুেবনলনালেয, 

এলসহুল�ােনল �েররলষু�লবুেিলবাল �রেহল্ষিালবুেি �হৃিল

ওলআক্রহলঅররলবুঝােনালহেয়েছ।লেযভােবলআদম, আদম-ষু�গা, 

ই�ােয়ুল (ইয়াহুব), ই�্য়ম, দায়ূদ, সুুাইমান, সহুলই�ােয়ুীয়ল

মানুষলএবংলসহুলএ্িম-্ষিৃহীন-েহল �েররলষু�লবালঅনুএষল্হছুল

বুারলহারোল �র,  �েররলস ারলঅংশলবাল�হৃিলঅেররল �েররল

ষু�লবেুলহ�নালহরালস�বলনয়, ্ঠহলেিম্নলযীশখৃে�রলেকে�ওল

িােহল �েররল ষু�লবালঅনুএষল ্হছুলবুারলহারোলিােহল �র, 

 �েররলস ারলঅংশলবাল�হৃিলঅেররল �েররলষু�লবেুলহ�নালহরাল

স�বল নয়।ল এএষল হ�নাল বাইেবু, সহুল ভাববাদীরল ্শকাল ওল

মানবীয়ল ান-্বেবেহরলসােরলসাং্্ষরহ। 

্�িীয়ল �মাা: যীশরল  শবরে�রল ষেকল খৃ�ানগোরল ্�িীয়ল

�মাা, নিুনল ্নয়েমরল ্হছুলে�ােহলযীশেহলএলজগেিরলননলবেুল

উে�খলহরালহেয়েছ।লেযাহনল৮/২৩: ‘‘্ি্নলিাহা্দগেহলহ্হেুন, 

েিামরালঅধঃ�ােনর, আ্মলঊ র�ােনরল(Ye are from beneath; I 

am from above); েিামরালএলজগেির, আ্মলএলজগেিরলন্হ।’’ 

খৃ�ানগালধারাালহেরনলেয, এখােনলযীশলিাঁরল �রে�রল�্িল

‘‘ই্�ি’’ হেরেছনলএবংলবুঝােিলেচেয়েছনলেয, ্ি্নল্ষিাল �েররল
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্নহালেরেহলআগমনলহেরেছনলএবংল্ি্নলএলজগেিরলনন।ল্ি্নল

মানুষএষীলহেুওলমানুষলনন, বরংল েগররলবালঊ রজগেিরল �র। 

িােদরলএল বযাখযাল েমাোওলস্ঠহলনয়।লহারাল যীশল বাহযিলওল

�হৃিলঅেররল এলজগেিরইল ্ছেুন।লিােদরল বযাখযা্াল দুইলহারোল

বা্িু: 

�রমি, এলবযাখযাল যু্ব,  ানলওল ্বেবেহরলসােরলসাং্্ষরহ।ল

েিম্নলভােবলিালনিুনলওলষুরািনল্নয়েমরলঅগ্ািলবােহযরলসােরল

সাং্্ষরহ। 

্�িীয়ি, যীশলিাঁরল ্শষযেদরল েকে�ওলএএষলহরালবেুেছন।ল

েযাহেনরল সুসমাচােররল ১৫ল অধযােয়রল ১৯ল ে�ােহল যীশল িাঁরল

্শষযেদরেহলবেুেছন: ‘‘েিামরালয্দলজগেিরলহইেি, িেবলজগৎল

আষনারল্ নজ লব্ুয়ালভাুলবা্সি; ্হনিুলেিামরালিলজগেিরলনহ, 

বরংলআ্মলেিামা্দগেহলজগেিরলমধযলহইেিলমেনানীিলহ্রয়া্ছ, 

এইলজনযলজগৎলেিামা্দগেহলে�ষলহের।’’ 

েযাহেনরলসুসমাচােররল১৭লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘১৪ আ্মলিাহা্দগেহল

েিামারলবাহযল্দয়া্ছ; আরলজগৎলিাহা্দগেহলে�ষলহ্রয়ােছ, হারাল

িাহারালজগেিরলনয়, েযমনলআ্মওলজগেিরলনই।ল... ১৬ িাহারাল

জগেিরলনয়, েযমনলআ্মওলজগেিরলনই।’’ 

এভােবল যীশল িাঁরল ্শষযেদরল স�েহরল বুেুনল েয, িাঁরাল এল

জগেিরলনন।লউষরকল্ি্নলর�ভােবইলএল্বষেয়লিােঁদরেহলিাঁরইল
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মিলএহইলষযরােয়রলবেুলউে�খলহরেুন।ল্ি্নলেযমনলএলজগেিরল

নন, িাঁরল্শষযরাওল্ঠহলেিম্নলএলজগেিরলনন।লখৃ�ানেদরলদা্বল

অনুসাের, য্দলএলজগেিরলনালহওয়ারলহারোল �রিল�মা্ািলহয়, 

িেবলযীশরল্শষযগালসহেুইল �রল্ছেুনলবেুল�মা্ািলহেব।লআরল

েযেহিুলখৃ�ানগালযীশরল্শষযেদরল �র�লঅ ীহারলহেরন, েসেহিুল

িােদরেহল ীহারলহরেিলহেবল েয, ঊ রজগেিরলহওয়া,  �েররল

্নহালেরেহলআগমনলহরালবালএলজগেিরলনালহওয়ালঅেরররলবাহযা্দল

্দেয়লযীশরল �র�ল�মাালহরারলেহােনালউষায়লেনই। 

যীশরলএলবােহযরলস্ঠহলঅররল হেুা, েিামরালষা্ররবলজগেিরল

েুাভলুাুসারলঅনুসারীলওলজাগ্িহল াররাে�ষীলআরলআ্মলি ষল

নই, বরংলআ্মলওলআমারল্শষযগালঊ রজগেিরলবাল েগররলমযরাদারল

অ্ভুাসীলএবংল �েররল ে�মলঅনুস�ানী।লএএষলএষহলবযবহারল

সহুল ভাষােিইল ্বদযমান।ল ধা্মরহল ওল সংসার্বমুখল মানুষেদরেহল

সহুলেদেশলএবংলসহুলভাষােিইলবুালহয়ল‘এরালএলজগেিরলমানুষল

না।’ 

িৃিীয়ল�মাা: যীশরল �রে�রলষেকলখৃ�ানেদরলিৃিীয়লদ্ুু, 

যীশল ্নেজেহল  �েররল সােরল এহল বেুল উে�খল হেরেছন।ল

েযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল১০লঅধযােয়লযীশরল্নেোবলবাহযলউ�ৃিল

হরালহেয়েছ: ‘‘আ্মলওল্ষিা, আমরালএহল(I and my Father are 
one)।’’ 
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খৃ�ানগালদা্বলহেরনলেয, এইলবাহযলযীশরল �র�ল�মাালহের।ল

দুলহারোলিাঁেদরলএইলদা্বলবা্িু:  

�রমলহারা: �হৃিলঅেররলখৃ�লএবংল �রলহখেনাইলএহলহেিল

ষােরনলনা।লখৃ�ানেদরল্ব�াসলঅনুসােরওল্ি্নলওল �রলএহল্ছেুনল

না।লহারালখৃে�রলএহ্ালমানবীয়লআ�ালওলেদহল্ছু, খৃ�ানগাল

্ব�াসলহেরনলেয, এল্দহলেরেহল্ি্নল �রলেরেহলষৃরহল্ছেুন।ল

িাঁরালবেুনলেয, ‘আ্মলওল্ষিালএহ’ হরা্ালবা্হযহলঅেররল�হাল

হরালযােবলনালবরংলএরলবযাখযালহরেিলহেব।লিােদরলমেিলএরলবযাখযাল

হেুা,  �রে�রল্দহলেরেহল ্ি্ন ওল �রলএহ।লমানুষল ্হেসেবল

্ি্নলএহজনলষ্রষূারলমানুষল্ছেুন।লআবারল �রে�রল্দহলেরেহল

্ি্নলষ্রষূারল �রল্ছেুন।লিারলমেধযলদু্ালষৃরহলস াল্বদযমানল

্ছু।লিারলমধযহারলষু�লস ারল্দহল্ি্নলওল্ষিালএহল্ছেুন।ল 

িাঁেদরলএলবযাখযালঅ�সারশূনযলবাগাড়লরলমা�।লহারাল খৃে�রল

বাহযলহয়লিারল�হৃিলওলবা্হযহলঅেররল�হালহরেিলহেব।লঅরবাল

যীশরল অনযানযল বাহয, অনযানযল  �্রহল �ে�রল বাহযল এবংল যু্ব, 

্বেবহলওল ােনরলদা্বরলসােরলসাম�সযলেরেখলবযাখযালহরেিলহেব।ল

িােদরলবযাখযা্াল�হৃিলওলবা্হযহলঅেরররলসােরলসাং্্ষরহ, আবার 

 ান, যু্বলএবংলবাইেবেুরলঅনযানযলবাাীরলসােরওলসাং্্ষরহ। 

্�িীয়লহারা: এএষলহরালযীশরল্শষযেদরলেকে�ওলবুালহেয়েছ।ল

েযাহন্ু্খিল সুসমাচােররল ১৭ল অধযােয়ল রেয়েছল েয, যীশল িাঁরল
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্শষযেদরল্বষেয়লবেুন: ‘‘২১লেযনলিাহারালসহেুলএহলহয়ল(they 

all may be one); ২১ ্ষিঃ, েযমনল িু্মল আমােিল ওল আ্মল

েিামােি, েিম্নলিাহারাওলেযনলআমােদরলমেধযল (এহ)১২৬

127 রােহল

(that they also may be one in us); েযনলজগৎল্ব�াসলহেরলেয, 

িু্মলআমােহলে�রালহ্রয়াছ।ল২২ আরলিু্মলআমােহলেযলম্হমাল

্দয়াছ, িাহালআ্মলিাহা্দগেহল্ দয়া্ছ; েযনলিাহারালএহলহয়, েযমনল

আমরালএহল(that they may be one, even as we are one); 

২৩ আ্মলিাহােদরলমেধযলওলিু্মলআমােি, েযনলিাহারালএেহরলমেধযল

ষ্রষূারিালু াভলহের১২৭

128 (I in them, and thou in me, that they 
may be made perfect in one)।’’ 

এখােনলযীশলবেুেছন: ‘‘েযনলিাহারালসহেুলএহলহয়’’, ‘‘েযনল

িাহারালএহলহয়লেযমনলআমরালএহ’’ এবংল ‘‘েযনলিাহারালএেহরল

মেধযলষ্রষূারিালু াভলহের’’।লএলবাহযগ্ুলেরেহলবুঝালযায়লেয, িাঁরাল

সহেুল এহল ্ছেুন।ল ্�িীয়ল বােহযল যীশল উে�খল হেরেছনল েয, 

‘ �েররলসােরলিাঁরলএহ�’ েযএষল‘িােদরলমধযহারলএহ�’-ওল্ঠহল

ি�ষ। 

                                                           
127 (এহ) শ�্ালবাংুালবাইেবেুলউে�খলহরালহয়ল্ন, িেবলইংের্জেিলরেয়েছ। 
128 বাংুালবাইেবেুরলভাষয: েযনলিাহারাল্স�লহইয়ালএহলহয়। 
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এলহরাল সুর�ল েয, যীশরল ে�্রিগাল�হৃিলঅেররল ‘এহস া’ 

্ছেুনল না, ্ঠহল েিম্নল যীশওল �হৃিল অেররল ‘ �েরর’ সােরল

‘এহস া’ ্ছেুনলনা।ল 

ব�ি, ‘ �েররলসােরলএহ’ হওয়ারলঅররলহেুা,  �েররলই�ালওল

্নেদরেশরল সােরল ্নেজরল ই�াল ওল হমরল এহল হেরল েদওয়া।ল িাঁরল

ষ্রষূারলআনুগিযলহরালওলধা্মরহলজীবনলযাষনলহরা।লএইল েহযরল

মূুলষযরােয়লখৃ�, ে�্রিগালওলসহুল্ব�াসীলসমান।লষাররহযলহেুাল

 েহযরল শ্বল ওল দুবরুিায়।ল  �েররল সােরল এএষল  েহযল খৃ�ল

অনযেদরলেচেয়লঅ্ধহলশ্বশাুীলওলিাঁরল হযলষূারির। 

িাহেুলএলসহুলববেবযল ‘এহ�’,  হযলবালএহলহওয়ারলঅররল

আ�াহরল ই�ারল সােরল ্নেজরল ই�ােহল এহ হেরল েদওয়া, িারল

আনুগেিযলওলেসবায়ল হযব�লহওয়া।লএহ�লঅররলসহেুলস ালএহল

হেয়লযাওয়ালনয়।লে�্রিলওল্শষযগোরলএহলহওয়ারলঅররলিােদরল

সহেুরলস ালএহলহওয়ালনয়।ললঅনুএষভােবলযীশলওল �েররলএহল

হওয়ারলঅররলউভেয়রলস ালএহলহওয়ালনয়। 

চিুররল �মাা: যীশরল �রে�রলষেকল খৃ�ানেদরল চিুররল �মাাল

যীশেহল েদখেুইল  �রেহল েদখাল হেবল বেুল যীশরল বববয।ল

েযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল১৪লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘(৯)...েযলআমােহল

েদ্খয়ােছ, েসল ্ষিােহল েদ্খয়ােছ; িু্মল েহমনলহ্রয়ালব্ুেিছ, 

্ষিােহলআমােদরলেদখাউন? (১০) িু্মল্হল্ ব�াসলহরলনালেয, আ্মল
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্ষিােিলআ্ছ এবংল্ষিালআমােিলআেছন? আ্মলেিামা্দগেহলেযল

সহুলহরালব্ু, িাহালআষনালহইেিলব্ুলনা; ্হনিুল্ষিালআমােিল

রা্হয়ালআষনারলহাযরলসহুলসাধনলহেরন।’’  

খৃ�ানগালদা্বলহেরনলেয, খৃে�রলএইলহরাগ্ু: ‘‘েযলআমােহল

েদ্খয়ােছ, েসল্ষিােহলেদ্খয়ােছল(he that hath seen me hath 

seen the Father)’’, ‘‘আ্মল ্ষিােিলআ্ছলএবংল ্ষিালআমােিল

আেছনল(I am in the Father, and the Father in me)’’ এবংল

‘‘্ষিাল আমােিল রা্হয়াল (the Father that dwelleth in me) 

আষনারলহাযরলসহুলসাধনলহেরন’’ এগ্ুল�মাালহেরলেয, খৃ�লওল

 �রল এহইল স াল ্ছেুনল বাল  �েররল স াল যীশরল স ারল মেধযল

অবিরালওলঅব�ানলহের্ছু। 

িাঁেদরলএইলদা্বলদু্ালহারোলঅ�হােযাগয। 

�রমি, বাইেবেুল�মাালহেরলেয, এলষৃ্রবীেিল �রেহলেদখাল

যায়লনা।লহােজইলযীশরলহরালিােদরলমেিইল�হৃিলঅেররল�হালহরাল

স�বলনয়।লএজনযলিাঁরালবযাখযালহেরনলেয, এখােনল �রেহলেদখাল

বুেিল  �রেহল জানাল বুঝােনাল হেয়েছ।ল আরল খৃ�েহল িারল

ৈদ্হহএেষলেদখেুলবালিারলেদহেহলজানেুল �রেহলেদখালবালজানাল

হয়লনা।লএলববেবযরলস্ঠহলঅররলহেুা, েযলবয্বলযীশরলহমরহা�ল

েদখেবলেসলেযনল �েররলহমরইলেদখু; হারাল �েররলই�া, আেদশল

ওলশ্বেিইল্ি্নলএলসহুলহমরলহেরেছন। 
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্�িীয়ি, যীশরল ্শষযেদরল েকে�ওলএএষলহরাল বুাল হেয়েছ।ল

উষযুরবলেযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল১৪লঅধযােয়রল২০লে�ােহলযীশল

বেুেছন: ‘‘েসইল ্দনল েিামরালজা্নেবল েয, আ্মলআমারল ্ষিােিল

আ্ছ, ওলেিামরালআমােিলআছ, এবংলআ্মলেিামােদরলমেধযলআ্ছ।’’ 

 েযাহনল ১৭/২১ল ে�ােহল যীশল িাঁরল ্শষযেদরল ্বষেয়ল বেুন: 

‘‘্ষিঃ, েযমনলিু্মলআমােিলওলআ্মলেিামােি, েিম্নলিাহারাওল

েযনলআমােদরলমেধযলরােহল(that they also may be one in us)।’’ 

হ্র�ীয়েদরল�্িলে�্রিল১মলষে�রল৬/১৯লে�ােহ১২৮

129 �ােহল

সাধুলষুলবেুন: ‘‘অরবালেিামরাল্হলজানলেয, েিামােদরলেদহলষ্ব�ল

আ�ারলম্�র, ্য্নলেিামােদরলঅনিেরলরােহন, যাঁহােহলেিামরাল

 �রলহইেিল�া্লহইয়াছ? আরলেিামরাল্নেজরলনও।’’ 

২লহ্র�ীয়ল৬/১৬: ‘‘আমরাইলিলজীবনিল �েররলম্�র, েযমনল

 �রলব্ুয়ােছন, আ্মলিাহােদরলমেধযলবস্িলহ্রবল(I will dwell 
in them)। 

ই্রষীয়ল৪/৬: ‘‘সহেুরল �রলওল ্ষিালএহ, ্ি্নলসহেুরল

উষের, সহেুরল ্নহোলওল (েিামােদর) সহেুরলমেধযল (in you 

all)১২৯

130 আেছন।’’ 

                                                           
129 বাংুায়লেশষলবাহয্াল২০লে�ােহরলঅংশল্হেসেবলউে�খলহরালহেয়েছ। 
130 বাংুালবাইেবেুল‘‘সহেুরলঅ�ের’’। 
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খৃ�ানেদরলবযাখযালঅনুসােরলএলবাহযগ্ুল�ারালযীশরল্শষযেদরল

 �র�ল�মা্ািলহয়! হারালএহরাল িঃ্স�লেয, যারলমেধযলেহউল

অব�ানলহরেছনল ্ি্নল য্দল েহারাওলঅব�ানলহেরন, িেবলিারল

মেধযরলস াওলিরায়লঅব�ানলহরেবন।লআরলযীশলওল �রলএহলএবংল

যীশরল মেধযল  �রল রেয়েছন।ল েসইল যীশল ওল ্শষযগাল এহল এবংল

্শষযগোরল মেধযল যীশল অব�ানল ওল অবিরাল হেরেছন।ল হােজইল

্শষযেদরলমেধযওল �রলঅবিরালওলঅব�ানলহরেছন।লহােরালমেধযল

 �েররল অব�ানল হরাল য্দল উবল বয্বরল সােরল  �েররল এহ�লল

(union) বাল উবল বয্বরল  �র�ল�মাালহের, িেবল বাইেবেুরল

উষযুরবলবববযগ্ুল�ারাল�মা্ািলহেুালেয, যীশরলে�্রিল্শষযগাল

সহেুইল  �র, বরংল হ্রে�রল বা্স�াগাল সহেুইল  �রল এবংল

ইেরসাসল (Ephesus) অ�েুরল সহুল বা্স�াইল  �র! েহােনাল

খৃ�ানল্হলিালমানেবন! 

ব�িলহােরালমেধযল �েররলঅব�ান, হােরালসােরল �েররলএহল

হওয়া, হােরালমেধযলযীশরলঅব�ানলবালহােরালসােরলযীশরলএহলহওয়াল

ইিযা্দল�ারালআনুগিযলওলমযরাদারলহরালবুালহেয়েছ।লযীশেহলজানালওল

িারলআনুগিযলহরারলঅররলিাঁরলে�রাহারীলমহানলআ�াহেহলজানালওল

িাঁরলআনুগিযলহরা।লহারালিাঁরলআেদেশরলমেধযইলরেয়েছলআ�াহরল

আেদশ।ল অনুএষভােবল ্শষযেদরল আনুগিযল হরারল অররল িাঁেদরল

ে�রাহারীলযীশরলআনুগিযলহরা; হারালিাঁেদরল ্নেদরেশরলমেধযইল
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িাঁরল ্নেদরশল ্ন্হি।ল  হযল ওল মেধযল রাহারল এল হেুাল স্ঠহল

বযাখযা।১৩০

131 

                                                           
131 য্দওলযীশরল �র�ল�চ্ুিলখৃ�ধেমররলমূুল্ভ্�, ্হকলবাইেবেুরলবববযল

্দেয়লিালসমররনলহরালখুবইলহ্ঠন।লেহারাওলযীশলর�লহেরলিালবেুনল্ন।লিারল

্বষরীেিল  �েররল এহে�রল হরাল ওল িাঁরল ্নেজরল মানবে�রল হরাল ওল অ-

 �রে�রলহরাল্ি্নলবারংবারলবেুেছন।লিারষরওলিাঁরালবাইেবেুরল্ব্ভিল

বববযল ্দেয়লিাল�মাালহরারল েচ�ালহেরন।লিােদরল মূুলদুীুগ্ুল উষেরল

আেুা্চিলহেয়েছ।লএগ্ুরলষাশাষা্শলঅেনহলসময়লিারালেযলসহুল্বষয়েহল

যীশরল �রে�রল�মাাল্হেসেবলেষশলহরেিলেচ�ালহেরনলেসগ্ুরলঅনযিমল

হেুা: (১) যীশরল্ষিালবয্িেরেহলজ�লওল(২) যীশলহিৃরহলঅেুৗ্হহলহাযরা্দ, 

্বেশষিলমৃিেহলজী্বিলহরা।লবাইেবেুরলআেুােহলএলদু্াল্বষেয়রলএহ্াওল

 �রে�রল�মাাল নয়।ল বাইেবেুলউে�খলহরাল হেয়েছল েয, আদমল ্ষিামািাল

বয্িেরেহল জ��হাল হেরন।ল এছাড়াল বাইেবেুরল উে�খল হরাল হেয়েছল েয, 

অবরাহােমরল সমসাম্য়হল যাজহল ম�ীেষদহল (Melchisedec)-ওল ্ষিামািাল

বয্িেরেহইলজ�ল�হালহেরন।লই�ীয়ল৭/১-৩লে�ােহলসাধুলষুল্ুেখেছন: ‘‘েসইল

েযল ম�ীেষদহ... িাঁহারল ্ষিাল নাই, মািাল নাই, ষূবরষুরষাব্ুল নাই, ... ’’।ল

অেুৗ্হহলহাযরলবালমৃিেহলজী্বিলহরাওলযীশরলেহােনাল্বেশষ�লনয়।লয্দল

আমরাল�চ্ুিলসুসমাচারগ্ুরলএল্বষয়হলবারনাগ্ুলস্ঠহলবেুলেমেনল�হাল

হ্র, িেবল িাল েরেহল �মা্ািল হেবল েয, যীশল মা�ল ্িনল বয্বেহল জী্বিল

হের্ছেুন।লষকা�েরল্য্হে�ুলভাববাদীলহাজারলহাজারলমৃিলমানুষেহলজী্বিল

হেরনল (্য্হে�ুল৩৭/১-১৪)।লহােজইল মৃিেহলজী্বিলহরাল য্দল �রে�রল

�মাালহয়লিেবল্য্হে�ুলভাববাদীইল �রলহওয়ারলঅ্ধহিরলেযাগযিালরােখন।ল

এছাড়ালএ্ুয়ল(Elijah) এহ্ালমৃিল্শশেহলষুনজরী্বিলহেরনল(১লরাজাব্ুরল
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্�য়লষাঠহ, এখােনলখৃে�রল �রে�রলষেকলেষশহৃিলখৃে�রলবাল

ে�্রিেদরলবাাীগ্ুলউে�খলহেরলেসগ্ুরল�হৃিলঅররলবযাখযালহের্ছল

খৃ�ানল�চারহেদরলদা্বরলঅসারিাল্ন্ািলহরারলজনয।লঅনযরায়ল

আমােদরল ্ব�াস, নিুনল ্নয়েমল উ�ৃিলএলসহুল বববযল বাল বাাীল

খৃে�রলবালিারলে�্রিেদরলবেুল�মা্ািলনয়।ল�চ্ুিলএলসহুল

ষু�েহরল েহােনা্ারইল অ্ব্�িল সূ�ল ষর�রাল সংর্কিল েনই।ল

এছাড়ালএসহুলষু�েহরলমেধযলসাধারাভােবলষ্রবিরন, ষ্রবিরন, 

সংেযাজনলওল্বেয়াজেনরলমাধযেমলঅগ্ািল্বহৃ্িলসা্ধিলহেয়েছ।ল

খৃে�রল �রিলবাল্�ে�রল্বষেয়ল্বেশষভােবল্বহৃ্িলসাধনলহরাল

হেয়েছ।লএলসহুল্বষেয়ল্বহৃ্িলসাধনলহরালবাল্মরযালবুালখৃ�ানল

ষ্�িেদরলএহ্ালসুষ্র্চিলঅভযাস।১৩১

132 

                                                                                                            
১৭/১৭-২৪)।লইুীশায়ল(Elisha) এহজনলমৃিলবাুহেহলষুনজরী্বিলহেরনল(২ল

রাজাব্ুরল৪/৮-৩৭)।লএছাড়ালইুীশায়লভাববাদীলহু�েরাগীেহলিারলহু�েরাগল

েরেহলআেরাগযলহের্ছেুনল(২লরাজাব্ুরল৫/১-১৪)।লমূসাল(আ)-এরলঅেুৗ্হহল

হাযরা্দল�্স�।লঅেুৗ্হহলহাযরল �রে�রল�মাালহেুলএরালসহেুইল �রলবেুল

গাযলহেিন। 
132  �েররলেগৗরবল�মাোরলজনযলেষৗুল্মরযালহরালবুেিনলবেুল্নেজইল ীহারল

হেরেছন।ল্ি্নলবেুেছন: "For if the truth of God hath more abounded 
through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a 
sinner? ্হনিুলআমারল্মরযায়লয্দল �েররলসিযলিাঁহারলেগৗরবােররলউষ্চয়াল

ষেড়, িেবলআ্মওলবালএখনলষাষীল ব্ুয়ালআরল ্বচা্রিল হইেি্ছল েহন?’’ 
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আমরাল ্ব�াসল হ্রল েয, ্নঃসে�েহল যীশল খৃ�ল এবংল িাঁরল

ে�্রিগালএলসবলহুররীলবাল �রল্বেরাধীল(blasphemous) ্ব�াসল

েরেহল্ বমুবলওলষ্ব�ল্ ছেুন।লআমরালসাকযল্ দ্�লেয, আ�াহলছাড়াল

েহােনালউষাসযলেনইলএবংলমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামল

িাঁরলবা�াল (দাস) ওলরাসূুল (ে�্রিলভাববাদী) এবংল সাল (যীশ) 

আ�াহরল বা�াল (দাস) ওল রাসূুল (ে�্রিল ভাববাদী) এবংল যীশরল

ে�্রিগালআ�াহলে�্রেিরলে�্রি। 
 

                                                                                                            
(েরামানল৩/৭) এলেরেহলজানা যায়লেয, ্ি্নলেযল্বষয়েহল ‘ �েররলেগৗরব’ 

�হাশহলবেুলহ�নালহেরেছন, েসল্বষেয়ল �র, যীশলবালষ্ব�-আ�ারলনােমল

বােনায়াালওল্মরযালহরালবুেিলেমাোওল্ �ধালহরেিনলনা।লিাঁরলঅনুসারীলখৃ�ানল

ধমরগরগাওলএলমূুনী্িেিল্ব�াসীলওলষাুনহারী। 



 

322 

িৃিীয়লঅধযায়: 

আু-হুরআনলওলআু-হাদীস 
 

আু-হুরআনলআ�াহরলবাাীল হওয়ারল�মাা, িারলঅেুৗ্হহ�, 

হুরআেনরল্বষেয়লষাদ্রগোরলআষ্�রলষযরােুাচনা, আু-হাদীেসরল

্বশ�িারল�মাালওলএল্বষেয়লষাদ্রগোরলআষ্�রলষযরােুাচনা 
 
 
এলঅধযােয়লদু্ালষ্রে�দলরেয়েছ: 
 
 
 
�রমলষ্রে�দ : আু-হুরআেনরলঅেুৗ্হহ�লওলএল্বষেয়ল

ষাদ্রগোরলআষ্�রলষযরােুাচনা 

্�িীয়লষ্রে�দ : হাদীসল ্বষেয়ল ষাদ্রগোরল

আষ্�রলষযরােুাচনা 
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�রমলষ্রে�দ: 

আু-হুরআেনরলঅেুৗ্হহ� 
এল ষ্রে�েদল আু-হুরআেনরল অেুৗ্হহ�ল ওল এল ্বষেয়ল

ষাদ্রগোরলআষ্�রলষযরােুাচনালহরালহেব।ল�রেমলআমরালহুরআনল

হারীেমরলঅেুৗ্হহে�রল্ব্ভিল্দহলআেুাচনালহরব।লএরষরলএল

্বষেয়লষাদ্রগোরলআষ্�গ্ুরলষযরােুাচনালহরব, ইনশালআ�াহ। 

৩. ১. ১. আুলহুরআেনরলঅেুৗ্হহ� 

অগ্ািল্ বষয়ল�মাালহেরলেয, হুরআনলহারীমলসে�হািীিভােবল

আ�াহরলবাাীল(God's Word)১৩২

133। এবংলিালএহ্ালঅেুৗ্হহল

                                                           
133 মহানলআ�াহলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-েহলঅেনহলঅেুৗ্হহল

্চ�ল�দানলহেরন।লেসগ্ুরলঅনযিমলহেুালমহা��লআু-হুরআন।ল��হারল

এখােনল হুরআেনরল অেুৗ্হহে�রল ্ব্ভিল ্দহলআেুাচনাল হেরেছন।ল িেবল

হুরআেনরল অেুৗ্হহ�ল এগ্ুরল মেধযইল সীমাব�ল নয়।ল ব �ি, হুরআেনরল

অেুৗ্হহ�ল্চর�ন।ল�েিযহলযুেগরলমানুেষরালহুরআেনরলমেধযলনিুনলনিুনল

অেুৗ্হহে�রল স�ানল ুাভল হেরেছন।ল বিরমানল যুেগল ্ব ানীগাল মানবেদহ, 

ষৃ্রবী, মহাহাশলইিযা্দরল্ বষেয়লঅেনহলসিযলউদ্াানলহেরেছন।লিাঁরালঅবাহল

্ব�েয়লুকযলহরেছনলেয, হুরআেনলএসহুল্বষেয়লঅেনহলিরযলরেয়েছলযালনবল

আ্বসৃিলৈব া্নহলসিযা্দরলসােরলশিভাগলসাম�সযষূার।লিাঁরাল ীহারলহরেছনল

েয, হুরআেনরলঅেুৗ্হহে�রলএ্ালএহ্ালবড়ল�মাা।লএভােবলআগিলসহুল

যুেগইলমানুষলহুরআেনরলমেধযলনিুনলনিুনলঅেুৗ্হহে�রলস�ানলুাভলহরেব।ল
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��।লএখােনলহেয়হ্াল্বষয়লআেুাচনালহরালহেব, েযগ্ুল্বষয়্াল

�মাালহের। 
৩. ১. ১. ১. অেুৗ্হহলভাষাৈশুী 

হুরআেনরল অেুৗ্হহ�ল ল ওল আ�াহরল বাাীে�রল (Divinity, 

Divine Authority) এহ্াল�মাালহেুা, হুরআেনলসবর�লভাষালওল

বারনারলেকে�লসেবরা�লসা্হিযলমানলরকালহরালহেয়েছ।১৩৩

134 আরবীেিল

এইলসেবরা�লসা্হিযলমানেহল‘বাুাগাি’ বুালহয়।লএরলঅররলহেুা, 

আহষরাীয়লসেবরা�মলশে�রলমাধযেমল�েয়াজীনয়লঅেরররল�হাশল্ াােনাল

                                                                                                            
েহউলেসগ্ুল্বেবচনালহেরলহদয়েহলআেুা্হিলহরেবন।লেহউলিালেজেনওল

অবেহুালহরেবনলবালএ্ড়েয়লযাওয়ারলেচ�ালহরেবন। 
134 মানুেষরলহদয়েহলআে�া্ুিলহরারল�ধানলমাধযমলহেুালহরা।লহরালযিলসু�রল

হয়ল মানুেষরল হদেয়ল িারল �ভাবওল িিল গভীরল হয়।ল হুরআনল হারীমল শধুল

ধমরগরেদরলজনযল‘্নয়মলষু�হ’ নয়।লবরংল�েিযহল্ব�াসীলওল�েিযহলমানুেষরল

ষােঠর,  বোরলওলঅনুধাবেনরলজনযলএইল��।লএজনযলহুরআনলহারীেমলসহুল

্বষেয়লভাবলওলভাষারলেকে�লসেবরা�লসা্হিযমানলরকালহরালহেয়েছ।লএ্াইল

হুরআনলহারীেমরলএহমা�লঅেুৗ্হহ�লনয়, িেবলিারলঅেুৗ্হহে�রলএহ্াল

্দহ।ল ুকাীয়ল েয, এ্াল হুরআনল হারীেমরল এহহল ৈব্শ�য।ল অনযল েহােনাল

ধমর�ে�লএইলৈব্শ�লষাওয়ালযায়লনা।লসহুলধমর�ে�ইলভাুভাুল্বষয়লআেু্চিল

হেয়েছ, েযগ্ুলষাঠলহরেুল্বষয়লওলঅররলমানুেষরলমনলনাড়াল্দেিলষাের।লিেবল

অেরররলষাশাষা্শলশ�, বাহযলওলভাষাৈশুীরলমাধুযরলওলহদয়�া্হিালহুরআেনরল

ৈব্শ�য। 
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এবংল�েিযহল্বষেয়রলজনযলিারলসােরলসাম�সযষূারলশ�লওলবাহযল

বযবহারলহরা।লএভােবলশে�রলেসৗ�যর, অেরররলমহ�লওল্বষেয়রলসােরল

সাম�সযলযিলগভীরলওলষ্রষূারলহয়ল‘বাুাগাি’-এরলমানওলিিলষূারিাল

ষায়।ল্ব্ভিভােবলহুরআেনরলএইলসেবরা�লসা্হিযমান জানালযায়: 

(হ) �রমল্দহ: ্বষয়ব�রলনিুন�লওলসা্হ্িযহলউ�া�িা 

আরবলওলঅনারবলহ্ব-সা্হ্িযহগোরলসা্হ্িযহলষার�মিালবাল

বাুাগািল সবেচেয়ল েব্শল �হা্শিল হেয়েছল বারনারল েকে�।ল উা, 

ে্াড়া, নারী, রাজা, িরবারীরল আ্াি, িীরল ্নেকষ, যু�েক�, 

আ�মনল ইিযা্দরল বারনায়ল আরবগাল সবেচেয়ল েব্শল ষার�মিাল

েদ্খেয়েছন।লএল্বষেয়লসা্হিযলওলঅু্ােররলেক�লখুবইল�শ�।ল

হারালঅ্ধহাংশলমানুেষরল�হৃ্িলএএষলবারনালষছ�লহের।ল�াচীনল

হাুলেরেহল্ব্ভিলযুেগলওল্ব্ভিলেদেশলহ্বলওলসা্হ্িযহগালএল

সহুল ্বষেয়ল নিুনল নিুনল অররল উ�াবনল হেরেছন।ল ষরবিরীল হ্বল

সা্হ্িযহগালসাধারািলএল্বষেয়লষূবরবিরীলসা্হ্িযহেদরলেরেহলভাবল

ওলভাষাল�হালহেরন।লয্দলেহােনালবু্�মানলওলেমধাবীলমানুষলেহােনাল

এহ্াল্বষেয়লসা্হ্িযহলেযাগযিালঅজরনলহরারলমানেসলদী্র্দনলধেরল

এল্বষেয়লষূবরবিরীলহ্বলসা্হ্িযহেদরলরচনালষাঠলওলচচরালহেরনলিেবল

�মা�েয়ল্ি্নলএল্বষেয়লেযাগযিালঅজরনলহেরন।ল 

হুরআনলমূুিলএলসহুলহা্বযহলবালসা্হ্িযহলেহােনাল্বষেয়রল

বারনায়লর্চিলনয়, েসেহিুলএল�ে�লসা্হ্িযহলমানলর্কিলনালহওয়াইল
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্ছুল াভা্বহ।লঅরচলবা�েবলহুরআেনলসেবরা�লসা্হিযমানলরকালহরাল

হেয়েছ।লএেিলবুঝালযায়, েহােনালমানবীয়লচচরালবা েচ�ারলরেুলনয়, বরংল

আ�াহরলষকলেরেহলঅেুৗ্হহভােবইলএরলসা্হ্িযহলওলআু্া্রহল

মানলরকালহরালহেয়েছ। 

(খ) ্�িীয়ল্দহ: সিয্ন�ালওলসা্হ্িযহলউ�া�িা 

সা্হেিযরল উ�া�িারল সােরল হ�নাল ওল ্মরযাল অ্বে�দযভােবল

জ্ড়ি।লেযলেহােনালহ্বলবালসা্হ্িযহলয্দল্মরযালবজরনলহের শধুল

সেিযরল মেধযল ্নেজরল সা্হিযহমরল আব�ল রােখনল িেবল িারল

সা্হিযমােনরলঅবন্িল্ ো।লএএষলসা্হিযলউিিলসা্হিযলবেুলগাযল

হয়লনা।লএজনযলআরবীলসা্হেিযলবুালহয়: ‘সবেচেয়লসু�রলহাবযলযাল

সবেচেয়লেব্শল্মরযা।’ ্হকলহুরআনলএরলস�ুারলবয্ি�ম।লমহানল

আ�াহলহুরআেনলসহু েকে�লসিয্ন�ালবজায়লেরেখেছনলএবংল্মরযাল

সেবরািভােবলষ্রহারলহেরেছন।লসহুল�হারল্মরযা, অ্ির�নলওল

বা্ড়েয়ল বুাল েরেহল ্বমুবল রাহাল সে ওল হুরআেনরল সেবরা�ল

সা্হিযমানলঅকুিলরেয়েছ। 

(গ) িৃিীয়ল্দহ: সবরবযা্ষিা 

মানবীয়লউ�া�লসা্হিযলহেমররলেকে�লুকাীয়লেয, এহ্ালবৃহৎল

হােবযরলমেধযলহয়িলএহ্ালদুই্ালষং্বলউ�মােনরলসা্হিযহমরলবেুল

গাযলহয়।লবা্হলষং্বগ্ুলসাধারালমােনরলহয়।লষকা�েরলহুরআেনরল

েকে�লু কাীয়লেয, যিলবৃহৎলবালদী্রলহা্হনীলবালবারনাইলেহাহ, �রমল
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েরেহলেশষলষযর�লসেবরা�লসা্হিযমানলরকালহরালহেয়েছ, যালেহােনাল

মানুেষরলষেকইলস�বলনয়।লেহউলয্দলসূরালইউসূরল্ নেয়লএহাুল্ চ�াল

হেরনলিেবলেদখেিলষােবনলেয, এইলদী্রলসূরা্ারল�রমলেরেহলেশষল

ষযর�ল এহইল ষযরােয়রল সা্হ্িযহল ওলআু্া্রহল মানল রকাল হরাল

হেয়েছ। 

(্) চিুররল্দহ: ষুনরাবৃ্�রলউ�া�িা 

 েহােনালহ্বলবালসা্হ্িযহলয্দলেহােনাল্বষয়লবালগ�লষুনরাবৃ্�ল

হেরনলিেবল�রমলবারনালওল ্�িীয়লবারনারলমেধযলসা্হিযলমােনরল

েকে�লষাররহযল েদখাল যায়।লষকা�েরল হুরআনলহারীেমল নবীগোরল

হা্হনী, সৃ্�লওলষুনর�ােনরলহা্হনী, ধমরীয়ল্ব্ধ্বধান, আ�াহরল

গাাব্ুরল্ববরাল্ব্ভিল�ােনলষুনরাবৃ্�লহরালহেয়েছ।লেহারাওলদী্রল

এবংল েহারাওল সংেকষলহরাল হেয়েছ।ল ্ব্ভিল�ােনল বারনারল শ�, 

বাহয, ভাষালওলবারনাভ্�রলেকে�লৈব্চ�যলআনয়নলহরালহেয়েছ।লিাল

সে ওলআমরালেদ্খলেয, সহুলবারনায়লচূড়া�লসা্হিযমানলরকালহরাল

হেয়েছ।ল ্ব্ভিল �ােনরল বারনারল মেধযল সা্হ্িযহল মােনরল েহােনাল

হমেব্শলুকযলহরালযায়লনা। 

(ঙ) ষ�মল্দহ: অসা্হ্িযহল্বষেয়রলসা্হ্িযহিা 

হুরআেনরলআেুাচযল্বষয়লমূুিলউষাসনা-আরাধনালবালইবাদিল

বে�্গরল্ নেদরশলেদওয়া, অ�ীু, অনযায়লওলগ্হরিলহাজল্ ন্ষ�লহরা, 

উ�মলআচরা, েুাভমুবলজীবনলওলআ্খরািমু্খিারলউৎসাহল�দান।ল
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এলধরেনরল ্বষেয়লসা্হ্িযেহরলসা্হ্িযহলষার�মিালষ্রদশরেনরল

সুেযাগল খুবইল সী্মি।ল েহােনাল সু�্স�ল ভাষারল যাদুহরল হ্বল বাল

সা্হ্িযহেহল য্দল বুাল হয়, িু্মল উ�াে�রল উষমা, উৎে�কাল ওল

ভাষারলঅু্ারল্দেয়লদশ্াল্রকহীল্বষেয়লঅরবালধমর্ব�ােসরল্বষেয়ল

�ব�ল ্ুখ, িাহেুল ্ি্ন িােিল ষুেরাষু্রল সকমল হেবনল না।ল

ষকা�েরল হুরআনল এইল অসা্হ্িযহল ্বষয়গ্ুেিইল সেবরা�ল

সা্হিযমানলরকালহেরেছ। 

(চ) ষ�ল্দহ: ্বষয়ব�রলৈব্চ�ময়িালওলসা্হ্িযহলউ�া�িা 

েহােনাল হ্বল বাল সা্হ্িযহল এহাইল সা্হেিযরল সহুল ্বষেয়ল

ষার�মিালেদখােিলষােরনলনা।ল�েিযেহইলএহ্া ্বেশষল্বষেয়লভাুল

হেরন, বা্হল্বষয়গ্ুেিলঅিলভাুলহরেিলষােরনলনা।লষকা�েরল

হুরআেনল সহুল ্বষেয়ইল সেবরা�ল সা্হিযমানল র্কিল হেয়েছ।ল

উেীষনাল�দান, ভয়ল�দশরন, উষেদশ, শাসনলইিযা্দলসহুল্বষেয়ইল

আমরালিাল েদখেিলষাই।লএখােনলনমুনাল ্হেসেবলহেয়হ্াল ্বষয়ল

সংেকেষলউে�খলহর্ছ।১৩৪

135 

                                                           
135  ভাবিইলআরবীলষােঠরলসা্হ্িযহলমান, শ�ল�েয়াগলওলভাষাৈশুীরল�ভাবল

অনুবােদরলমেধযলরকালহরালযায়লনা।লএখােনলুকাীয়ল েয, �েিযহল ্বষেয়রল

আুাদালছ�লআেছ।লউেীষনারলছ�লেরেহলভেয়রলছ�লআুাদা।লঅেনহলসময়ল

ভাষালভাুলনালবুঝেুওলএইলছে�রল�ভাবলহদেয়লঅনুভবলহরালযায়। 



 

329 

ষারৈুŠ্হহলজীবেনরল�্িলআ�হল�দানলহেরলহুরআেনলবুাল

হেয়েছ: ‘‘েহউইলজােনলনালিােদরলজনযলনয়ন-�ী্িহরলহীলুু�া্য়িল

রাখালহেয়েছ।’’136 

ভয়ল�দশরেনরল েকে�লএহল �ােনল বুাল হেয়েছ: ‘‘িারাল ্বজয়ল

হামনালহরুলএবংল�েিযহলউ�িল ৈ রাচারীল বযররল মেনাররল হু।ল

িােদরল�েিযেহর ্ষছেনলরেয়েছলজাহািামলএবংল�েিযহেহলষানল

হরানলহেবলগ্ুিলষঁুজ।লযালেসলঅ্িলহে�লগুাধঃহরালহরেবল্হকল

িালগুাধঃহরাল�ায়লঅস�বলহেয়লষড়েব।লসব্দহলেরেহলিারলহােছল

মৃিুযলআসেব, ্হকলিারলমৃিুযল্ােবললনালএবংলেসলহেঠারলশা্�লেভাগল

হরেিইলরাহেব।’’137 

শাসনল ওল ্ন�াবােদরল অেরর এহ�ােনল বুাল হেয়েছ: ‘‘িােদরল

�েিযহেহইলআ্মলিারলঅষরােধরলজনযলশা্�ল্দেয়্ছুাম।লিােদরল

হােরাল�্িল ে�রালহের্ছেুামল��রসহল�চ�লঝ্াহা, হাউেহল

আ্ািলহের্ছুলমহানাদ, হাউেহলআ্মলে�া্রিলহের্ছুামলভূগেভরল

এবংলহাউেহলহের্ছুামল্নম্�ি।লআ�াহলিােদরল�্িলেহােনাল

যুুুমল হেরনল ্ন; ্হকল িারাল ্নেজরাইল ্নেজেদরল উষরল যুুুমল

হের্ছু।’’138 

                                                           
136 সূরাল: ৩২লসাজদা, ১৭লআয়াি। 
137 সূরাল: ১৪লইবরাহীম, ১৫-১৭লআয়াি। 
138 সূরা: ২৯লআনহাবূি, ৪০লআয়াি। 
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ওয়ায-উষেদশল�সে�লবুালহেয়েছ: ‘‘িু্মলবুলেিা, য্দলআ্মল

িােদরেহলদী্রহাুলেভাগ-্বুাসলহরেিলেদই, এবংলষেরলিােদরেহল

েযল্ বষেয়লসাবধানলহরালহেয়্ছুলিালিােদরল্নহালএেসলষেড়, িখনল

িােদরলেভাগল্বুাসলিােদরলেহােনালহােজলআসেব ্হ?’’139 

আ�াহরল গাবারনায়ল বুাল হেয়েছ: ‘‘আ�াহল অবগিল আেছনল

�েিযহলনারীলযালগেভরলধারালহেরলএবংলজরায়ূেিলযাল্হছুলহেমলওল

বােড়লএবংলিাঁরল্বধােনল�েিযহলব �ুরইলএহল্ন্দর�লষ্রমাালআেছ।ল

যালঅদৃশযলওলযালদৃশযমানল্ি্নলিালঅবগি।ল্ি্নলমহান, সেবরা�ল

মযরাদাবান।’’140 

(ছ) স্মল্দহ: ্বষয়লষ্রবিরনলওলসা্হ্িযহিা 

মানবীয়লহরায়, গে�, হােবযলবালআেুাচনায়লযখনল্বষয়লষ্রবিরনল

হরালহয়লবালঅেনহল্বষয়লআেুাচনালহরালহয়লিখনল্ব্ভিল্বষেয়রল

মেধযল সুস�হরল রকালহ্ঠনল হয়।লএহল ্বষয়ল েরেহলঅনযল ্বষেয়ল

গমেনরলেকে�লভাষারলগ্িশীুিালবালহােবযরলধারাবা্হহিা ন�লহয়।ল

এেিলসা্হিযহেমররলসা্হ্িযহলওলআু্া্রহলমানলকুষলহয়। 

হুরআেনল অ্িল সী্মিল ষ্রসেরল বহল ্বষয়ল আেুাচনাল হরাল

হেয়েছ।লএহলহা্হনীলেরেহলঅনযলহা্হনীলবালএহল্বষয়লেরেহলঅনযল

্বষেয়লযাওয়ালহেয়েছ।লআেদশ, ্নেষধ, সংবাদ, ্জ াসা, সুসংবাদ, 

                                                           
139 সূরা: ২৬লশ‘আরা, ২০৫-২০৭লআয়াি। 
140 সূরা: ১৩লরা’দ, ৮-৯লআয়াি। 
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শা্�রল সংবাদ, নবুয়িল �মাা, আ�াহরল এহ�ল �মাা, আ�াহরল

গাাব্ুরলএহ�লআেুাচনা, উেীষনাল�দান, ভয়ল�দশরন, উদাহরাল

উে�খ, হা্হনীলবারনালইিযা্দলঅেনহল্বষয়লআেুাচনালহরালহেয়েছ।ল

িাল সে ওল এগ্ুরল মেধযল ভাষাৈশুীরল ধারাবা্হহিাল ওল সেবরা�ল

সা্হিযলওলআু্া্রহলমানলরকালহরালহেয়েছ।লআরবীলভাষারলে �ল

সা্হ্িযহগালযালেদেখলহিবাহলহেয়লযায়। 

(জ) অ�মল্দহ: সংেকষা্য়িলবযাষহিা 

অ্ধহাংশল�ােনল হুরআেনরল বাহযাব্ুলঅ�লশে�ল বযাষহলঅররল

�হাশলহের।ল�্িমধুরলসু�রলহেয়হ্ালশে�রলমাধযেমলবযাষহলঅররল

ওলভােবরলআবহল ৈি্রলহরাল হয়।লনমুনাল ্হেসেবলআ্মলষাঠহেহল

হুরআেনরল৩৮লনংলসূরা, সূরাল‘সাদ’ ষাঠলহরেিলঅনুেরাধলহর্ছ।ল

সূরা্ারল শরেিইল অ্ব�াসীেদরল সংবাদ, িােদরল চ্র�, আচরা, 

অ্ব�ােসরলহারোলষূবরবিরীলজা্িগ্ুরল ংেসরলসংবাদ, আরেবরল

হা্ররগাল হিৃরহল মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�াম-েহল

অ্ব�াসল হরারল হরা, িাঁরল �চা্রিল এহ�বােদরল ্বষেয়ল িােদরল

্ব�য়ল�হাশ, অ্ব�ােসরল্বষেয়লিােদরল হমেিযরলহরা, িােদরল

হরায়ল্ হংসারল�হাশ, িােদরলঅসহায়�লওলদুবরুিারলহরা, ষৃ্রবীেিল

ওল ষুনর�ােনরল ষেরল িােদরল ুা�নারল আগামল সংবাদ, ষূবরবিরীল

জা্িসমূেহরলমেধযলঅ্ব�ােসরল�বািা, আ�াহলহিৃরহলঅ্ব�াসীেদরল

শা্�ল �দান, হুরাইশল ওল অনযানযল অ্ব�াসীল স�দায়েহল অনুএষল
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ষ্রা্িরলভী্িল�দশরন, রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-

েহল ৈধযরলধারোলউৎসাহল�দান, ষূেবররল ্বষয়গ্ুরলমাধযেমলিাঁেহল

সা�নাল �দান... ইিযা্দলঅেনহল ্বষয়লঅিয�ল ্চ�াহষরাীয়ল সু�রল

হেয়হ্াল মা�ল বােহযল ্ব�ৃিল হেয়েছ।ল এরষরল দাঊদ, সুুাইমানল

(শেুামন), ইবরাহীমল (অবরাহাম), ইয়াহূবল (যােহাব) ওল অনযানযল

ষূবরবিরীলনবীরলজীবেনরল্ব্ভিল্দহলআেুাচনালহরালহেয়েছ।লআরল

সব্হছুইল স�িল হরাল হেয়েছল বযাষহল অররেবাধহল সং্ক্ল ্হছুল

বােহযরলমাধযেম। 

হুরআেনরলএহ্ালবাহযলুকযলহরন: ‘‘্হসােসরলমেধযল(হিযারল

অষরােধলমৃিুযদে�রল্বধােন) েিামােদরলজনযলজীবনলরেয়েছ।’’141 

এলবাহয্ারলমেধযলসামানযলহেয়হ্ালশ�লরেয়েছ।ল্হকলএরলঅররল

বযাষহ।লবযাষহলঅররেবাধহলওলসা্হ্িযহলমানস�িলহওয়ারলসােরল

সােরলএইলবােহযলরেয়েছলশা্�হলঅু্রা, যােিলমৃিুযলওলজীবনেহল

এহ্ালেছা�লবােহযলষররেররলমুেখামু্খলরাখালহেয়েছ।লশধুলিাইলনয়, 

েযলমৃিুযলহেুালজীবেনরলষ্রসমা্্, েসইলমৃিুযরলমেধযলজীবনল্ন্হিল

রাহারলহরালবেুলএরলঅেরররলমেধযলআহষরাীিালওলনিুন�লসৃ্�লহরাল

হেয়েছ। 

                                                           
141 সূরা: ২লবাহারা, ১৭৯লআয়াি। 
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আরবেদরল মেধযল এইলঅেররল অেনহল বাহযল �বাদএেষল�চ্ুিল

্ছু।লহুরআেনরলএইলবাহয্ালশে�লওলঅেররলেসগ্ুরলেচেয়লঅেনহল

সু�রলওলউিি।লএইলঅেররলআরবরালবুি: ‘‘্হছুলমানুেষরলহিযাল

সহুলমানুেষরলজীবনদান’’, ‘‘েব্শলহেরলহিযালহরলেযনলহিযালহেমল

যায়’’, ‘‘হিযালহিযালেরােধলঅ্ধহলহাযরহর’’ ইিযা্দ।লআরবেদরলমেধযল

�চ্ুিলএইল্িন্ালবােহযরলমেধযলেশষলবাহয্াইলঅররল�হােশরল্ দহল

েরেহলসবেচেয়লসু�র।লআরলহুরআেনলবাহয্ালএইলবাহয্ারলেচেয়ওল

অেনহলষ্রশী্ুিলওলঅ্ধহিরলঅরর াষহ।ল ্নেেরল ছয়্াল ্দহল

েরেহলআমরালদুই্ালবােহযরলিুুনালবুঝেিলষারব: 

(১) উষেররল চার্াল বােহযরল মেধযল হুরআেনরল বাহয্াইল

সং্ক্িম।লবােহযরলশরেিল(েিামােদরলজনয) হরা্ালরাহেুও, মূুল

অররল মা�ল ্িন্াল শে�ল �হাশল হরাল হেয়েছ: ‘‘মৃিুযদে�রল মেধযল

জীবন’’।ল‘‘েিামােদরলজনয’’ হরা্ালঅনযানযলবােহযরলমেধযওলঅেরররল

্দহল েরেহল সংযুবল ওল উহযল রেয়েছ।ল এল ছাড়াওল অনযানযল বােহযল

হুরআেনরলবােহযরলেচেয়লএহলবালএহা্ধহলশ�লেব্শলরেয়েছ। 

(২) ‘হিযালহিযালেরােধলঅ্ধহলহাযরহর’ বাহয্াল�ারালবাহযিলবুঝাল

যায়লেয, উভয়লহিযাইলসমানলবালেযলেহােনালহিযাইলহিযালেরাধলহরেিল

সকম।লষকা�েরল হুরআেনরলবােহযল েরাধহারীলহিযালওল েরাধহৃিল

হিযারল মেধযল সুর�ল ষাররহযল ্নেদরশল হরাল হেয়েছ।ল শধুল ্বেশষল
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�হােররলহিযা, অররাৎল্বচারল�্�য়ারলমাধযেমলমৃিুযদ�ল�দানইলহিযাল

েরাধলহের। 
(৩) আরবেদরলমেধযল�চ্ুিলবাহযল্িন্ারলমেধযলসেবরা�মলবােহযল

‘হিযা’ শ�্ালষুনরাবৃ্�লহরালহেয়েছ।লষকা�েরলহুরআেনলিালহরাল

হয়ল্ন।লরেু শ�লবযবহােরলআু্া্রহলমানলবৃ্�লেষেয়েছ। 

(৪) আরবেদরলবাহয্াল েরেহল বুঝালযায়ল েয, হিযালশধুলহিযাইল

েরাধল হের।ল ষকা�েরল হুরআেনরল বাহয্াল েরেহল বুঝাল যায়ল েয, 

্হসাসলহিযা, আ্ািলইিযা্দলজীবেনরলজনযলক্িহরলসহুলহমরইল

েরাধলহের।লএভােবলআমরালেদখ্ছলেয, হুরআেনরলবাহয্ার অররল

বযাষহির। 

(৫) হিযাল েরােধরল েকে�ল উেেশযল হেুা, জীবনল রকাল হরা।ল

আরবীয়লবাহয্ালেরেহলজীবনলরকারল্বষয়্ালসরাস্রলবুঝালযায়লনা, 

বরংল শধুল হিযাল েরাধল হরারল ্বষয়্াইল বুঝাল যায়।ল ষকা�েরল

হুরআেনরলবাহয্ালেরেহলজীবনলরকারল্বষয়্ালসরাস্রলবুঝালযায়। 

(৬) আরবীয়লবাহয্ারলঅররল্ ব�া্�হর।লবাহয্ালেরেহলমেনলহেিল

ষােরলেয, েযলেহােনালহিযালহিযালেরাধলহের।লযুুূম, অনযায়লবাল্বনাল

্বচােরলহিযােহওল‘হিযা’ বুালহয়।লএএষলহিযালহখেনাইলহিযালেরাধল

হেরলনা, বরংলহিযারল�সারল্াায়।লআরবীয়লবাহয্ালভাুলঅেররলবুাল

হেুওল বাহয্াল েরেহল ভুুল বুঝারল বাল ভুুলঅেররল বযবহােররল সমূহল
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স�াবনালরেয়েছ।লষকা�েরলহুরআেনরলবাহয্ালষ্রষূারল ্নভুরুলওল

স্ঠহলঅররল াষহ। 
(ঝ) নবমল্দহ: গা�ীযর, �্িমধুরিালওল্বন�িারলসম�য় 

শে�রলগা�ীযর-দৃবিালএবংলিারল�্িমধুরিালওল্বন�িালমূুিল

দু্ালষরররল্বেরাধীলগা।লমানবীয়লসা্হিযহেমরলদু্াল্দহলএহ্�িল

হরালহ�হর।ল্বেশষিলহরালুলালহেুলিােিলবযবহিলসহুলশে�রল

েকে�লএইল দু্াগাল সবরদাল রকালহরাল মানবীয়লঅভযােসরলঊে র।ল

হুরআেনরল সহুল েকে�ল এল দু্াল গাল সমানভােবল সংরকাল হরাল

হেয়েছ।লএেিল�মা্ািলহয়লেয, হুরআেনলসা্হিযলমানলঅেুৗ্হহ। 

(ঞ) দশমল্দহ: আরবীলভাষাু্ােররলসাম্�হল�েয়াগ 

হুরআেনলঅু্ারশাে�রলসহুল্শ�ল�েয়াগলহরালহেয়েছ।ল্ব্ভিল

ধরেনরল গর�ায়ন, এষহ, িুুনা, উৎে�কা, এষাু্ার, শররল

েসৗ�যর, সমা্্রল েসৗ�যর, বাহযেশেষরল েসৗ�যর, অ�বিরীহরা, 

�ানা�রহরা, �েয়াজনলঅনুসােরলবাহযসমূেহরলসংেযাজন, ্বভাজনল

ইিযা্দলসহুলআু্া্রহল্শ�লহুরআেনরলমেধযলষূারমা�ায়লরেয়েছ।ল

দুবরু , �্িহাু, অ�চ্ুি, বযবহােররল অনুষযুবল বাল বােজল শ�ল

েরেহলিালষ্রষূারলমুব।লেহােনালভাষারলযাদুহরলআরবলসা্হ্িযহওল

সবগ্ুল্ বষয়লএহ্�িলহরেিলষারেবনলনা।লবরংলিারলসা্হিযলহেমরল

হয়িলদুএহ্াল্শ�ল্ি্নল�েয়াগলহরেিলষারেবন।লেহউলয্দলেহােনাল

বড়লসা্হ্িযেহরলসা্হিযহেমরলএগ্ুরলস�ানলহেরনলিেবলসামানযল
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্হছুল ৈশ্�হল ্বষয়ল ্ি্নল খঁুেজলষােবন।লষকা�েরল হুরআেনলসবল

্বষয়ইলরেয়েছ। 
উষেরলদশ্াল্বষয়লউে�খলহরুাম।লএল্বষয়গ্ুল�মাালহেরল

েয, হুরআনলসেবরা�লষযরােয়রলৈশ্�হলওলসা্হ্িযহলমানলসংরকাল

হেরেছ, যাল মানুেষরল জনযল অ াভা্বহল ওল অেুৗ্হহ।ল আরবীল

সা্হ্িযহগালিােদরল ভাবজািল্বচারবু্�ল্দেয়লিালবুঝেিলষােরন।ল

অনযানযল ধেমররল ষ্�িগাওল ভাষারল অু্ারল ওল সা্হেিযল িােদরল

েযাগযিাল ওল অ্ভ িারলআেুােহল িাল অনুধাবনল হরেি ষােরন।ল

আরবীল ভাষা, সা্হিয, অু্ারশা�ল ইিযা্দল ্বষেয়ল যারল ানল ওল

অ্ভ িালযিলেব্শলহেব, ্ি্নলিিলেব্শলহুরআেনরলঅেুৗ্হহল

ভাষালৈশুীলঅনুধাবনলহরেিলসকমলহেবন। 

৩. ১. ১. ২. অিযাাাযরলহা্বযহলগদযলওল্বনযাস 
হুরআনলেহােনালমানুেষরলর্চিলবাাীলনয়, বরংলিালআ�াহরলবাাীল

এহরারল্�িীয়ল�মাালহেুাল্বনযাস।লএল্বষয়্াওলভাষালেহ্�হ।ল

হুরআেনলভাষারলসেবরা�লসা্হিযমানলওলঅু্ারলসংরকালছাড়াওলএরল

‘হা্বযহলগদয’ আরবীলভাষায়লএহলঅিযাাাযরলওলঅিুুনীয়ল্বষয়।ল

এরলবাহযল্ বনযাস, �্িলবােহযরলেশেষরল্মুলওলছ�, অভয�রীালঅররল

ওল অেরররল আবহল ইিযা্দল ্বষয়ল আরেবরল ভাষা্বদল হা্ব-

সা্হ্িযহেদরলহিবাহলহেরল্দেয়েছ।লএইলঅননযলৈব্শে�যরলহারাল

হেুা, েহােনালহুরআনল্ বেরাধীলগােয়রলেজােরওলেযনলবুেিলনালষােরল
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েয, অমুহলবালিমুহলসা্হ্িযহ, হ্বলবালেুখেহরলেুখালেরেহলএল

হরাগ্ুলবালএল্বনযাসলচু্রলহরালহেয়েছ।লএভােবলহুরআনলসহুল

মানবীয়লহাবযলওলসা্হেিযরলউষেরল্নেজরল�ানল্ন্ািলহেরেছ। 

এহজনলহ্বলবালসা্হ্িযহলিারলগদযলবালষেদযলযিলেচ�াইলহরন, 

সমােুাচনারলঊে রলউঠেিলষােরনলনালএবংলিারলষুেরালসা্হিযহমরেহল

্নভুরুলহরেিলষারেবনল না।লএজনযলহ্ব-সা্হ্িযহগােহলিােদরল

সা্হেিযরলজনযলেযমনল�শংসালহরালহেয়েছ, েিম্নলিােদরলভুু�া্�ল

বালদুবরুিারলজনযলিােদরল্ন�াওলহরালহেয়েছ।লসহুলজাঁদেরুলহ্বল

ওল সা্হ্িযেহরল সা্হিযল হেমররল মেধযল ভুু�া্�ল ধরাল ষেড়েছ।ল

আরেবরলস�া�লেগা�ষ্িগালআরবীলভাষায়লিােদরলষ্রষূারলদখুল

এবংল ইসুােমরল �্িল িােদরল হ্ঠনিমল শ�িাল সে ওল িারাল

হুরআেনরলসা্হ্িযহ, আু্া্রহলওল্বনযােসরলমােনরলেকে�লেহােনাল

সমােুাচনারলসুেযাগলষানল্ন।লিারালএল্বষেয়লহুরআেনরলেহােনাল

সমােুাচনালহরেিলসকমলহনল্ন।ল 

িারাল ীহারলহেরনল েয, হুরআনলআরবীয়লসা্হ্িযহেদরলগদযল

সা্হিযলবালহ্বেদরলহ্বিালেহােনা্ারলসােরইলিুুনীয়লনয়।লএরল

যাদুহরীলআহষরাীিায়লঅবাহলহেয়লহখেনালিারালএেহল ‘যাদু’ বেুল



 

338 

অ্ভ্হিলহেরেছন।১৪১

142 হখেনালিারালবেুেছন, এগ্ুলষূবরবিরীলযুেগরল

গ�-হা্হনী১৪২

143 এবংলবােনায়াালহরাল মুহা�াদলসা�া�াহল ‘আুাই্হল

ওয়াসা�ামলিাল বা্নেয়েছন১৪৩

144। হখেনালিারালিােদরলঅনুসারীলওল

সারীেদরেহলবেুেছন: ‘‘েিামরালএইলহুরআনল বালহেরালনালএবংলিাল

আবৃ্�হােুলেশারেগাুলসৃ্�লহর, যােিলেিামরালজয়ীলহেিলষার।’’145 

এগ্ুলসবইলহরারলযুে�লষরা্জিলহিবাহলশ�রলআচরা।লএেিল

�মা্ািল হয়ল েয, হুরআনলিারলঅু্ার, সেবরা�লসা্হিযমানলওল

সেবরা�মল্বনযাসলষ�্িেিলঅননুহরাীয়লওলঅেুৗ্হহ। 

আরলএহরাল্হভােবলহ�নালহরালযায়লেয, ভাষারলযাদুহরল ভাব-

হ্বলআরবগালযারালসংখযায়লমরভূ্মরলবাুুহালওলষাহা্ড়ল�া�েররল

হাঁহেররলমিলঅগ্াি, যােদরলজা্হুীলঅ�্িেরাধযলউ�লধমরা�িালওল

উৎহাল জািযা্ভমান, �্িষেকরল ্বেরা্ধিায়ল ওল মযরাদাল রকারল

�্িেযা্গিায়লিােদরলআ�িযােগরলচূড়া�লঅনুভু্িলসু�্স�, িারা 
                                                           
142 ্নেেরলআয়ািগ্ুলেদখুন: সূরালআনআম: ৭, ইউনূস: ২, হূদ: ৭, ্হজর: ১৫, 

ইসরা: ৪৭, আন্বয়া: ৩, রুরহান: ৮, সাবা: ৪৩, সাফরাি: ১৫, সাদ: ৪, 

যুখরর: ৩০, আহহার: ৭, হামার: ২, মুো্সসর: ২৪লআয়াি। 
143 ্নেেরলআয়ািগ্ুল েদখুন: সূরালআনআম: ২৫, আনরাু: ৩১, নাহু: ২৪, 

মু্মনূন: ৮৩, রুরহান: ৫, নামু: ৬৮, আহহার: ১৭, হাুাম: ১৫, মুিা্ফররীন: 

১৩লআয়াি। 
144 ্নেেরলআয়ািগ্ুলেদখুন: সূরালরুরহান; ৪, সাবা: ৪৩, আহহারল১১লআয়াি। 
145 সূরাল: ৪১লরুস্সুািল(হা-মীম-আ সাজদা): ২৬লআয়াি। 
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জ�ভূ্মলষ্রিযাগ, রবষাি, জীবনলিযাগলহরারলষরলেবেছল ্নু, 

িােদরল স�ানস�্িল ওল ষ্রবারল ষ্রজনল যু�ব�ীল হেুা, িােদরল

ধনস�দল ুু্�িল হেুা।ল অরচল িােদরল �্িষকল সহুল মানুেষরল

সামেনলিােদরেহলএহ্ামা�লচযােু�লছুেড়ল্দে�ন।ল 

্ি্নলআ�াহরলষকলেরেহলে্াষাালহরেছন: ‘‘আ্মলআমারলবা�ারল

�্িলযালঅবিীারলহের্ছলিােিল েিামােদরল েহােনালসে�হলরাহেুল

েিামরালিারলঅনুএষলএহ্াল সূরালআনয়নলহরলএবংল েিামরাল য্দল

সিযবাদীলহওলিেবলআ�াহলবযিীিলেিামােদরলসহুলসাহাযযহারীেহলল

আহবানলহর।লয্দলেিামরালিালহরেিলনালষার- আরলহখেনাইলিাল

হরেিলেিামরালষারেবলনা- িেবলেসইলনরহা্�েহলভয়লহর, মানুষলএবংল

ষাররলযারলই�ন, অ্ব�াসীেদরলজনযলযাল��িলরেয়েছ।’’146 

আেরাল বেুেছন: ‘‘িেবল েিামরাল এরল অনুএষল এহ্াল সূরাইল

আনয়নলহরলএবংলআ�াহলবযিীিলঅষরলযােহলষারলআহবানলহর, 

য্দলেিামরালসিযবাদীলহও।’’147  

অনয�ল বুেছন: ‘‘বু, য্দল এইল হুরআেনরলঅনুএষল হুরআনল

আনয়েনরলজনযলমানুষলওল্জনলসমেবিলহয়লএবংলিারালষরররেহল

                                                           
146 সূরা: ২লবাহারা, ২৩-২৪লআয়াি। 
147 সূরাল: ১০লইউনূস, ৩৮লআয়াি। 
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সাহাযযলহেরলিবুওলিারালএরলঅনুএষল্হছুলআনয়নলহরেিলষারেবল

না।’’148 
িারাল য্দল মেনল হরিল েয, মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল

ওয়াসা�ামলঅনযলহােরালসহেযা্গিায়লহুরআনলরচনালহেরেছন, িেবল

িােদরল জনযওল অনুএষল সহেযা্গিাল �হাল খুবইল সহজল ্ছু।ল

ভাষা ােনলএবংলঅনযলহােরালসহেযা্গিাল�হোরলসুেযােগরলেকে�ল

মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামলেিালিােদরলমিইল্ছেুন।ল

এেকে�ল িাঁরল েহােনাল ্বেশষল সু্বধাল ্ছুল না।ল িাল সে ওল িারাল

�্িেযা্গিারল ষ্রবেিরল যু�েহইল েবেছল ্নেয়্ছু।ল হরারল যুে�রল

ষ্রবেিরলিরবারীরল যু�ল�হালহের্ছু।লএেিল�মা্ািলহয়ল েয, 

হুরআেনরলসেবরা�লসা্হিযলওলআু্া্রহলমানলিারাল ীহারলহেরল

্নেয়্ছু।ল এরল চযােু�ল �হাল হরারল বাল এরল ্বষরীেিল েহােনাল

সা্হিযহমরলেষশলহরারলকমিালিােদরল্ছুলনা।১৪৮

149 
                                                           
148 সূরা: ১৭লইসরাল(বানীলইসরা ু), ৮৮লআয়াি। 
149 নবুয়েিরলশরলেরেহলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম বারংবারলএইল

এহ্াল চযােু�ল িােদরল সামেনল ছুঁেড়ল ্দেয়েছন।ল আমরাল বুঝেিল ষা্রল েয, 

অ্ব�াসীলআরবেদরলয্দলকমিালরাহিলিেবলসহেজইলহাজারলহাজারলমানুষেহল

জমােয়িলহেরলহুরআেনরলেছা�লসূরারলঅনুএষলএহ্ালসূরালৈি্রলহেরলশ্নেয়ল

মুহা�ােদরলসহুলবববযল�ললহেরল্দেিলষারি।লহা্বযহলযু�লওলসা্হ্িযহল

�্িেযা্গিালিােদরলমেধযলসুষ্র্চিল্ছু।লিালসে ওলিারালহুরআেনরলেকে�ল

এএষল�্িেযা্গিারলআেয়াজনলহরেিলসাহসলষায়ল্ ন।লহারালিারালহুরআেনরল
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এজনযলিােদরলেহউলহুরআেনরলসিযিালওলঅেুৗ্হহ�লেমেনল

্নেয়েছলএবংল হুরআনলওলিারল ে�রাহারীরল�্িল ্ব�াসল �াষনল

হেরেছ।ল েহউল িারল অেুৗ্হহল সা্হ্িযহল মানল েদেখল হিবাহল

হেয়েছ।ল্হকলেহউইলএরলসা্হিযলমানলঅ ীহারলহরেিলষাের্ন।লএল

্বষেয়লওয়াুীদলইবনুুলমুগীরা, উিবালইবনুলরাবীয়াহল�মুখলআরবীয়ল

                                                                                                            
অেুৗ্হহ�লখুবলভাুভােবইলবুঝেিলেষের্ছু।লিারালবুেঝ্ছুলেয, য্দলএএষল

েহােনালবড়লজমােয়িলহেরলেসখােনলিােদরলৈি্রলেহােনালহাবযলবালসা্হিযহমরেহল

হুরআেনরল্বষরীেিলচযােুে�রলজবাবল্হেসেব েষশলহরালহয়লিেবলউষ্�িল

আরবগাল িােদরল  ভাবজািল ভাষাল  ানল ওল র্চরল মাধযেমল হুরআেনরল

অেুৗ্হহ�ইল�হালহরেবলএবংলিােদরলহমরেহল�িযাখযানলহরেব।লএেিলিােদরল

ষরাজয়লওলইসুােমরল�সারল্ন্ািলহেব।লএজনযইলিারালএএষলেহােনাল�হাশযল

�্িেযা্গিারলষেরলনালেযেয়লহ্ঠনলষরইলেবেছল্নেয়্ছু।লআমরালজা্নলেয, 

সা্হ্িযহলবালহরারল�্িেযা্গিায়লজয়লষরাজয়ল্হছুাালঅর�লরােহ।লদু্াল

সা্হিযহমরলয্দলহাছাহা্ছলহয়লিেবলউভয়লষেকরলমানুষইলজয়ুােভরলদা্বল

হরেিলষাের।ল্বিহরলবালবহেসলঅহরহলএএষল্ো।ল্হকল্ন্ািলষরাজয়েহল

েহউল্বজয়লদা্বলহরেিলষােরলনা।লআরেবরলহা্ররলেনিৃবৃ�লয্দলহুরআেনরল

হাছাহা্ছল্হছুলেষশলহরারলআশালহরেিলষারিলিেবলিারালঅবশযইলিালেষশল

হরিলএবংলিােদরলঅনুসারীরালিােদরল্বজয়লদা্বলহরি।ল্হকলিারালষরাজেয়রল

্বষেয়লএিইল্ন্ািল্ছুলেয, এলষেরলযাওয়ারলসাহসলিােদরলহয়ল্ন।লরেুল

যাদু, ্মরযালহা্হনী, অনযরালিােহলবা্নেয়ল্দেয়েছলইিযা্দলবেুলজনগােহলিাল

েরেহলদূেরলরাখারলেচ�ালহরি। 
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হা্ররলেনিারল ীহােরা্বলওলম�বযলই্িহােসল�্স�, যাল্বষয়্াল

্ন্ািলহের। 
৩. ১. ১. ৩. ভ্বষযেিরলসংবাদ 

িৃিীয়লেযল্বষয়্াল�মাালহেরলেয, হুরআনলআ�াহরলবাাীলিাল

হেুালহুরআেনরলভ্বষয�াাীসমূহ।লহুরআেনরলমেধযলঅেনহলআগামল

খবরলেদওয়ালহেয়েছ, েযগ্ুলষরবিরীহােুল্ঠহলসংবাদলঅনুযায়ীইল

সং্্ািলহেয়েছ।লএলসহুলআগামলখবেররলমেধযলরেয়েছ: 

(১) মহানলআ�াহলবেুেছন: ‘‘আ�াহরলই�ায়লেিামরালঅবশযইল

মা্ জদুুলহারােমল�েবশলহরেবল্নরাষেদ, েহউলেহউলম�হলমু্�িল

হরেবলএবংলেহউলেহউলেহশলহিরনলহরেব।লেিামােদরলেহােনালভয়ল

রাহেবলনা।’’150 

(২) মহানলআ�াহলবেুেছন: ‘‘েিামােদরলমেধযলযারাল মানলএেনেছল

এবংলসৎহমরল হেরেছলআ�াহলিােদরেহল�্ি�্িল ্দেয়েছনল েয, 

্ি্নলিােদরেহলষৃ্রবীেিল�ুা্ভ্ষব-কমিাধরলহরেবন, েযভােবল

্ি্নলকমিাল্দেয়্ছেুনলিােদরলষূবরবিরীেদরেহ, এবংলঅবযশইল্ি্নল

িােদরলজনযল সুদৃব-সু�্ি্�িলহরেবনল িােদরল দীনেহ, যাল ্ি্নল

িােদরলজনযলমেনানীিলহেরেছনলিােদরলভয়-ভী্িরলষ্রবেিরলঅবশযল

                                                           
150 সূরা: ৪৮লরাৎহ, ২৭লআয়াি।ল হদাই্বয়ারল স্�রল সমেয়লএইল ভ্বষয�াাীলল

ে্াষাালহরালহয়লষেরলিালবা�বা্য়িলহয়। 
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িােদরেহল ্নরাষ�াল দানলহরেবন।লিারালআমারল ইবাদিলহরেব, 

আমারলেহােনালশরীহলহরেবলনা...’’।১৫০

151 
এখােনল আ�াহল ওয়াদাল হরেুনল মু্মনেদরেহল েয, িােদরেহল

ষৃ্রবীেিলকমিাধরলহরেবন, খুীরালবালশাসহলিােদরলমধযলেরেহইল

হেবন, িােদরলমেনানীিলদীনলসু�্ি্�িলহরেবন, িােদরলভয়-ভী্িরল

অব�ালষ্রবিরনলহেরল্নরাষ�াল�দানলহরেবন।লঅ�লসমেয়রলমেধযইল

আ�াহলিাঁরলওয়াদাল ষুরালহেরন।লরাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলজীবেশােিইলআ�াহলিাঁেদরেহলকমিালওল�্ি�াল

দানলহেরন।লআবূলবা�ল্সেীেহরল(রা) সমেয়লএইল্বজয়, কমিা, 

�্ি�ালওল্নরাষ�ারলঅবয়বলবৃ্�লেষেিলরােহ।লউমারলরাএেহরল

(রা) সমেয়লিালআেরাল�সা্রিলহয়।লউসমানলইবনুলআফরােনরল(রা) 

সমেয়লকমিালওল ্নরাষ�ারলচাদরলআেরাল�সা্রিলহয়।লএভােবল

রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলওরােিরলমা�ল২৫ল

বৎসেররলমেধযলমুস্ুমগালিৎহাুীনলষ্র্চিল্বে�রল�াােহ�ল�ায়ল

ষুেরাাুহুইল অ্ধহারল হেরন।ল এভােবলআ�াহরল মেনানীিল দীনল এল

সহুল েদেশরল সহুল দীেনরল উষরল ্বজয়ল ুাভল হের।ল রেুল

মুস্ুমগাল্নরাষেদলভয়-ভী্িলেরেহলমুবলেরেহলআ�াহরলইবাদিল

হরেিলষােরন।ল 

                                                           
151 সূরাল: ২৪লনূর, ৫৫লআয়াি। 
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(৩) মহানলআ�াহলবেুেছন: ‘‘অ্চেরইলেিামরালআহূিলহেবলএহল

�বুলষরা�া�লজা্িরলসােরলযু�লহরেি; েিামরালিােদরলসােরলযু�ল

হরেবলযিকালনালিারালআ�সমষরনলহের’’।১৫১

152  

এলভ্বষয�াাীওলযরাযরভােবলসং্্ািলহেয়েছ।১৫২

153  

(৪) মহানলআ�াহলবেুন: ‘‘যখনলআসেবলআ�াহরলসাহাযযলওল

্বজয়।লএবংলিু্মলমানুষেহলদেুলদেুলআ�াহরলদীেনল�েবশলহরেিল

েদখেব।’’154 

                                                           
152 সূরা: ৪৮লরাৎহ, ১৬লআয়াি। 
153 ৬�ল ্হজরীলসেনলউমরালষাুেনরলউেেেশযলরাসূুু�াহল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম) ম�ায়লরাওয়ানালেদন।লমদীনারলমুনা্রহগালএেিলঅংশ�হালেরেহল

্বরিল রােহল এবংল মেনল হেরল েয, ম�ারল হা্ররগাল মুস্ুমেদরেহল ্নমুরুল

হরেব।লিােদরলধারাাল ্মরযাল�মা্ািলহয়।লরাসূুু�াহল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম) ওল মুস্ুমগাল হদাই্বয়ারলস্�ল েশেষল ্নরাষেদলমদীনায়ল ্রেরল

আেসন।লিখনলমহানলআ�াহলসূরালরািেহল্নেদরশলেদন, েযলসহুলমুনা্রহলএল

যা�ালেরেহল্বরিল্ছুলিারালষরবিরীলযুে�ওলঅংশ�হোরলঅনুম্িলষােবলনা।ল

িেবলরাসূুু�াহল (সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলষেরল�বুলষরা�া�ল

জা্িরলসােরলযুে�রলজনযলিােদরেহলআহবানলহরালহেব।লখুুারােয়লরােশদীেনরল

যুেগল িৎহাুীনল ্বে�রল সবেচেয়ল শ্বশাুীল েরামানল ওল ষার্সয়ানল রােজযরল

্বরে�লযুে�রলমাধযেমলএলভ্বষয�াাীলআক্রহভােবলহাযরহরলহেয়েছ।ল 
154 সূরাল: ১১০লনা�, ১-২লআয়াি। 
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ম�াল ্বজেয়রল মাধযেমল এইল ওয়াদাওল যরাযরভােবল বা�বা্য়িল

হেয়েছ।লএবংলম�াল্বজেয়রলষেরলমানুষলদেুলদেুলআ�াহরলদীেনল

�েবশলহেরেছ। 

(৫) আ�াহল বেুন: ‘‘আ�াহল আষনােহল মানুষল েরেহল রকাল

হরেবন।’’155 

এলভ্বষয�াাীওলযরাযরভােবলবা�বা্য়িলহেয়েছ।লঅগ্ািলমানুষল

িাঁেহলহিযালহরারলওলিােঁহলধরারলবুহলেরেমলমুেছলেদওয়ারলজনযল

�াাষনলেচ�ালহরালসে ওলেহউইলিারলক্িলহরেিলসকমলহয়ল্ন।ল

্ি্নলআ�াহরলেহরাযেিলেরেহলষ্রষূারল্বজয়লুাভলহেরলষৃ্রবীরল

আবাস�ুল ষ্রিযাগল হেরল ষরহাুীনল মহানল আবাস�েুল গমনল

হেরন। 

(৬) আ�াহলবেুন: ‘‘আ্ুর-ুাম-মীম।লেরামহগাল(বাইজা�াইনল

সা�ােজযর েসনাবা্হনী) ষরা্জিলহেয়েছ।ল্নহাবিরীলঅ�েুল(আরবল

েদেশরলসীমানায়)।ল্হকলিারাল(েরামহগা) িােদরলএইলষরাজেয়রল

ষরলশী�ইল্বজয়ীলহেব।লহেয়হল(্িনলেরেহলদশ) বৎসেররলমেধযই।ল

ষূেবররলওলষেররল্স�া�লআ�াহরই।লআরলেসল্দনলমু্মনগালআন্�িল

হেব।লআ�াহরলসাহােযয।ল্ ি্নলযােহলই�া সাহাযযলহেরনলএবংল্ ি্নল

ষরা�মশাুী, ষরমলদয়াুু।লএলআ�াহরইল�্ি�্ি।লআ�াহলিাঁরল

                                                           
155 সূরা: ৫লমা্য়দা, ৬৭লআয়াি। 
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�্ি�্িলবয্ি�মলহেরনলনা, ্হকলঅ্ধহাংশলমানুষলজােনলনা।ল

িারালষা্ররবলজীবেনরলবাহযল্দহলসলে�লঅবগি, আরলষারেুৗ্হহল

জীবনলসলে�লিারালঅমেনােযাগী।’’156 

ষারসযলসা�ােজযরলঅ্ধবাসীরাল্ছুলঅ্�লউষাসহলআরলেরামানল

সা�ােজযরলঅ্ধবাসীরাল্ছুলখৃ�ান।লএইলদুইলসা�ােজযরলমেধযলযু�ল

্ব�হলআেগলেরেহইলচু্ছু।ল৬১৮/৬১৯লখৃ�াে�রল্দেহল(নবুয়েিরল

৮/৯মল বৎসেররল ্দেহ, ্হজরেিরল ৩/৪ল বৎসরল ষূেবর) ষারসয-

বা্হনীরল্ নহালেরামানলবা্হনীলেশাচনীয়ভােবলষরা্জিলহয়।১৫৬

157 ্হছুল

সমেয়রল মেধযল এইল ষরাজেয়রল সংবাদল ম�ােিওল েষ েছল যায়।ল

েরামহেদরলউষরলষারসযবাসীেদরল্বজেয়রলসংবাদলম�ায়লেষ ছােুল

ম�ারলহা্ররগালআন্�িলহন।লিারালবেু, েিামরাল মুস্ুমগাল

এবংলখৃ�ানগাল �্রহল��লবালআসমানীল্হিােবরলঅনুসারীলবেুল

দা্বলহর।লআরলষারসযবাসীগালআমােদরইলমিলেহােনাল্হিাবলমােনল

                                                           
156 সূরাল: ৩০, এম, ১-৭লআয়াি। 
157 ষারসযল স�াোরল েসনাদুল ্মসরল অ্ধহারল ষূবরহল উ�রলআ্�হারল ্বখযািল

হােররজলনগরলআ�মনলহের।লঅষরলএহদুলষার্সহলেসনালএ্সয়ালমাইনরল

ষুেরাাাইলেরামানেদরলেরেহল্ছ্নেয়ল্ নেয়ল্বজয়ীলেবেশলবে�ারাসল�াাুীরলিীেরল

উষনীিলহয়।লদুদরা�ল াভলজা্িরলআ�মেনলরাজধানীলহ�াা্�েনাষুলআ�া�ল

হওয়ারলআশ্ায়লবয্িবয�লরাহারলহারোলেরামহলস�াালষার্সহলেসনাদেুরল

গ্িেরাধলহরেিলঅকমলহন।লম্িওরলরহমান,  ্িহা্সহলঅ্ভধান, ষৃ. ৪১। 
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না।লআমােদরল�ািাগাল েিামােদরল�ািাগোরলউষরল ্বজয়লুাভল

হেরেছন।লএভােবলআমরাওলশী�ইল েিামােদরলউষেরল ্বজয়লুাভল

হরবল এবংল েিামােদরেহল ্ন্া�ল হরেিল সকমল হব।ল িখনল এল

আয়ািলঅবিীারলহয়।ল 

হুরআেনরলভ্বষয�াাীলযরাসমেয়লবা�বা্য়িলহয়।লষরাজেয়রল�ায়ল

৭লবৎসরলষেরল৬২৭লখৃ�াে�ল(৬ল্হ) েরামানলস�াাল্হরা্�য়ােসরল

ষারসযল স�াোরল বা্হনীেহল েশাচনীয়ভােবল ষরা্জিল হেরল হিল

এুাহাসমূহলষুনর�ারলহরেিলসকমলহন।১৫৭

158 

(৭) মহানলআ�াহলবেুেছন, ‘‘আ্মইলহুরআনলঅবিীারলহের্ছল

এবংলআ্মইলিালসংরকালহরব।’’159 

এভােবলআ�াহলহুরআনলনা্যেুরলশরেিইলভ্বষয�াাীলহেরেছনল

েয, ্ি্নল এইল হুরআনেহল সহুল �হারল ্বহৃ্ি, সংেযাজনল ওল

্বেয়াজনল েরেহল সংরকাল হরেবন।ল আরল বা�েবওল িাল �মা্ািল

হেয়েছ।ল্ বে�রলসহুলষ্�ি িালজােনন।লএলমহানলেনয়ামেিরলজনযল

�শংসালমহানলআ�াহর। 

(৮) ইয়াহূদীেদরল স�েহরল আ�াহল বেুেছন, ‘‘বু, (েহল

ইয়াহূদীগা,) ‘য্দলআ�াহরল্নহালষরহােুরলবাস�ানলঅনযলেুাহল

বযিীিল ্বেশষভােবলশধুলেিামােদরলজনযইলহয়লিেবলেিামরাল মৃিুযল

                                                           
158 ম্িওরলরহমান,  ্িহা্সহলঅ্ভধান, ষৃ. ৪৭। 
159 সূরাল: ১৫ল্হ�, ৯লআয়াি। 
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হামনালহর- য্দলেিামরালসিযবাদীলহও।ল্হকলিােদরলহৃিহেমররল

হারোলহখেনাইল(যিকালজীবনলআেছ) িারালিালহামনালহরেবলনা।ল

এবংলআ�াহলযা্ুমেদরল্বষেয়লঅবা্হি।’’160 

এল্বষেয়লসূরালজুমুআয়লআবােরালবেুেছন: ‘‘বু, েহলইয়াহূদীগা, 

েিামরালয্দল্ব�াসলহেরলরাহলেয, েিামরালআ�াহরল্�য়জন, অনযল

েহােনালমানবেগা�ীলনয়, িেবলেিামরালমৃিুযলহামনালহর- য্দলেিামরাল

সিযবাদীল হও।ল ্হকলিােদরল হৃিহেমররলহারোলিারালিালহামনাল

হরেবলনা।লএবংলআ�াহলযা্ুমেদরল্বষেয়লঅব্হি।’’161 

এলভ্বষয�াাীলআক্রহভেবলষ্রষূারলহেয়েছ।লইয়াহূদীগালিাঁরল

হ্ঠনিমলশ�ল্ছেুন।লিােহল্মরযাবাদীলবেুল�মাালহরারল্বষেয়ল

িােদরলআ�হল্ ছুলসবরা্ধহ।লইয়াহূদীরালিাঁরলসােরলশ�িারলহারোল

যু�লওলেদশা�রলেবেছল্নেয়েছন, ্হকলহখেনালেহােনালইয়াহূদী িাঁরল

এলদা্বরলঅসারিাল�মাালহরেিলজনসমেকলমৃিুযলহামনালহরেিল

এ্গেয়লআেসনল্ন। 

(৯) আ�াহলবেুেছন, ‘‘আ্মলআমারলবা�ারল�্িলযালঅবিীারল

হের্ছল িােিল েিামােদরল েহােনাল সে�হল রাহেুল েিামরাল িারল

অনুএষলেহােনালসূরালআনয়নলহরলএবংলয্দলেিামরালসিযবাদীলহওল

িেবলআ�াহলবযিীিলেিামােদরলসহুলসাহাযযহারীেহলআহবানলহর।ল

                                                           
160 সূরা: ২লবাহারা, ৯৪-৯৫লআয়াি। 
161 সূরা: (৬২) জুমু‘আল৬-৭লআয়াি। 
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য্দ েিামরালিালআনয়নলহরেিলনালষার- এবংলহখেনাইলিালহরেিল

ষারেবলনা- িেবলেসইলআগনেহলভয়লহর, মানুষলএবংলষাররলযারল

ই�ন, হা্ররেদরলজনযলযাল��িলরেয়েছ।’’162 

এল ভ্বষয�াাীল যরাযরভােবইল বা�বা্য়িল হেয়েছ।ল রাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলযুগলেরেহলবিরমানলযুগলষযর�ল

সময়হােুল সহুল সমেয়ল ওল যুেগইল ইসুামল ওল মুস্ুমল উ�াহরল

শ�গালস্�য়ল্ ছেুনলওলরেয়েছন।লইসুােমরলদুারামলহরেিলিােদরল

আ�হলওলউেীষনায়লহখেনালভাাালষেড়ল্ নলবাল�চারা্ভযানওলহখেনাল

কা�লহয়ল্ন।লিালসে ওলএখনলষযর�লহখেনাইলহুরআেনরলমুহা্বুাল

হরারল্ানাল্োল্ন। 

উষেরলউ্�্খিল্ব্ভিলভ্বষয�াাীলওলহুরআেনরলমেধযল্বদযমানল

অনযানযলভ্বষয�াাীল�মাালহেরলেয, হুরআনলআ�াহরলষকলেরেহল

ে�্রিলবাাী।লহারালআ�াহরলরী্িলহেুা, েহউলয্দলনবূয়িলদা্বল

হেরলএবংলআ�াহরলনােমল্মরযালেহােনালভ্বষয�াাীলহের, িেবলেসল

হরালসিযলহয়লনা।ল 

৩. ১. ১. ৪. অিীেিরলসংবাদ 

চিুররলেযল্বষয়্াল�মাালহেরলেয, হুরআনলআ�াহরলঅেুৗ্হহল

বাাী, িালহেুাললহুরআেনরলমেধযল্বদযমানলষূবরবিরীলজা্িলসমূেহরল

                                                           
162 সূরাল: ২লবাহারা, ২৩-২৪লআয়াি। 
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সংবাদা্দ।লহুরআেনলষূবরবিরীল�জ�গ্ুলওল ংস�া্লজা্িলসমূেহরল

্ব্ভিলসংবাদলউে�খলহরালহেয়েছ।লএলহরালসবরজনলষ্র ািলেয, 

রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম এহজনল্নরকরলমানুষল

্ছেুন।ল ্ি্নল হখেনাল েুখাষড়াল হেরনল ্ন।ল আ্ুমেদরল সােরল

উঠাবসালবাল ানীেদেরলেরেহল্শকাুাভলহরারলসুেযাগওলিারলহয়ল

্ন।লবরংল্ি্নলএমনলএহ্ালজা্িরলমেধযলেবেড়লউেঠনলেযলজা্িল

মূ্িরষূজালহরিলএবংলেুখাষড়ালজানিলনা।লবু্�বৃ্�হল ান-্ব ানল

েরেহওলিারালদূেরল্ছু।ল্ি্নলহখেনালদী্রলসমেয়রলজনযলিারল্নজল

জা্িেহলেছেড়লদূেরলগমনলহেরনল্ন, েযলসমেয়ল্ি্নলঅনযলেদেশরল

ষ্�িেদরলেরেহলএলসহুল্বষয়ল ্শকালুাভলহরেিলষােরন।১৬২

163  

এএষলএহজনলমানুষলহিৃরহলষূবরবিরীলজা্ি, ধমরলওলই্িহাসলেরেহল

্ব্ভিল খঁু্ানা্া িরযল�দানলহরাল�মাালহেরল েয, আ�াহরলষকল

েরেহলওহীরলমাধযেমইল্ি্নলিালুাভলহেরন।১৬৩

164 
                                                           
163 নবুয়েিরল ষূেবরল ষূবরবিরীল ধমর, ধমর��ল বাল ষূবরবিরীল জা্িেদরল স�েহরল িাঁরল

েহােনাএষলআ�হল্ছুলবেুলেহউলদা্বলহরেিলষারেবনলনা।ল্ি্নলহখেনালঅনযল

ধেমররলষ্�িেদরল্নহালেযেয়লএলসহুল্বষেয়লিােদরেহলেহােনাল��লহেরনল্নল

বালআেুাচনালহেরনল্ন।লচু্িলষেরলেহােনালবয্বলিােহল্হছুলবুেুওলিাল্নেয়ল

ষেরল্চ�ালগেবষাাওলহেরনল্ন। 
164 যীশখৃ�ল�া্ি�া্নহলশা�ষাঠলহেরেছনলবেুলজানালযায়লনা, িেবল্ি্নলইহূদীল

সমােজল ইহূদীল ষ্�িেদরল মেধযল বড়ল হেয়েছন,  ভাবিইল ইহূদীল ধেমররল ওল

ধমর�ে�রল্বষয়গ্ুল্ি্নলসমাজলওলষ্�িেদরলেরেহলেজেনেছন।ললিারষরওল
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এেকে�লসবেচেয়লবড়লুকাীয়ল ্বষয়লহেুা, ষূবরবিরীলজা্িলবাল

্ানাসমূেহরলসংবাদলদােনরলেকে�লহুরআেনলইয়াহূদী ওলখৃ�ানেদরল

মেধযল�চ্ুিলঅেনহল্বষেয়রল্বেরা্ধিালহরালহেয়েছ।ল্ি্নলয্দলিারল

িরযলসং�েহলইয়াহূদী ওলখৃ�ানেদরলমেধযল�চ্ুিলগাুগে�রলউষরল

্নভররলহরেিন, িেবলএলসহুল্বষেয়লিােদরল ্বেরা্ধিালহরেিনল

না।১৬৪

165 খৃে�রল�ুেস্ব�লহেয়লমৃিুযবরালওলঅনযানযল্বষেয়লহুরআনল

                                                                                                            
যখনল্ি্নলশরীয়িল্বষেয়লহরালবুেিলশরলহরেুনলিখনলইহূদীরালআাাযরল

হয়।লবাইেবেুলএেহলযীশরলঅেুৗ্হহ�ল্হেসেবলউে�খলহরালহেয়েছ।লেযাহনল

৭/১৫-১৬: ‘‘িাহােিল্যহূদীরালআাযরল ানলহ্রয়ালহ্হু, এলবয্বল্শকালনাল

হ্রয়াল ্হল �হােরল শা� ল হইয়াল উ্ঠু? যীশল িাহা্দগেহল উ�রল হ্রয়াল

হ্হেুন, আমারল উষেদশল আমারল নেহ, ্হকল ্য্নল আমােহল ষাঠাইয়ােছন, 

িাহার।ল... 
165 �্স�লররাসীল্চ্হৎসহলওলগেবষহলড. ম্রসলবুহাই্ুলর্চিল‘The Bible, 

The Qur'an and Science’ (বাইেবু, হুরআনলওল্ব ান) ষু�হ্ালষাঠলহরেুল

ষাঠহলেদখেবনলেয, বাইেবেুরলঅগ্ািলঅৈব া্নহ, আজগ্বলওলঅবা�বলগ�-

হা্হনীলহুরআেনলসিহরিারলসােরলষ্রহারলহরালহেয়েছ।ল্ব্ভিল্ানালবারনায়ল

বাইেবেুরলঅ্ির�নওলহুরআেনলষ্রহারলহরালহেয়েছ।ল্ ব�লসৃ্�রলসন, িা্রখ, 

্বে�রলবয়সলইিযা্দল্বষেয়লবাইেবেুরল�্স�লিরযা্দলসেবরািভােবলষ্রিযাগল

হরালহেয়েছ।ল্ি্নলয্দলইহূদীলখৃ�ানেদরলেরেহইলএলসহুলগ�লহা্হনীল�হাল

হরেিনলিেবল্ি্নলএগ্ুলবাদল্দেুনলেহন? ্বেশষি, েযলযুেগলমানুষলএলসবল

সন, িা্রখ, ইি্হাসল ওল অবা�বল হা্হনীগ্ুল েশানারল জনযল ষাগুল ্ছু, 

এগ্ুেহইলঅেুৗ্হহ�লমেনলহরি, এবংলএলসহুলগ�ল্দেয়লসহেজইলমানুেষরল
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�চ্ুিল বাইেবেুরল ্বেরা্ধিাল হেরেছ।ল এল ্বেরা্ধিাল ই�াহৃি।ল

হারাল�চ্ুিলবাইেবেুরলএ সহুল ষু�হল ্বশ�লনয়, অরবালিাল

 �্রহল ে�রাা-্নভররল নয়।ল হুরআেনরল বাাীইল �মাাল হেরল েয, 

হুরআনলই�াহৃিভােবলিােদরলমেধযল�চ্ুিলভুু�া্�লঅষেনাদেনরল

জনযলিালহেরেছ।লহুরআেনলবুালহেয়েছ: ‘‘ই�ােয়ুলস�ানগালেযলসহুল

্বষেয়লমিেভদলহেরলএইলহুরআনলেসগ্ুরলঅ্ধহাংশলিােদরল্নহাল

্ববৃিলহের।’’166 

৩. ১. ১. ৫. মুনা্রহেদরলেগাষনলখবর 

হুরআেনরল অেুৗ্হহে�রল ষ�মল ্বষয়ল হেুা, হুরআেনল

মুনা্রহেদরল েগাষনল ্চ�াভাবনাল ওল হাযরহুাষগ্ুল �হাশল হেরল

েদওয়াল হেয়েছ।ল িারাল েগাষেনল ্ব্ভিল রহেমরল ষড়য�ল ওল র্�ল

আাঁেিা।লআ�াহলিাঁরলমহানলরাসূুলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-

েহল যরাসমেয়ল এেহরল ষরল এহল েসল সহুল েগাষনল ষড়য�ল ওল

সুাষরামেশররলহরালজা্নেয়ল্দেিন।ল�েিযহল্ ানায়ল্ ব�া্রিভােবল

িােদরল হরাবািরা, ষ্রহ�নাল ওল হেমররল হরাল জানােনাল হেয়েছ।ল

                                                                                                            
হদয়ল �ভা্বিল হরাল েযি, েসল যুেগল ্ি্নল এগ্ুল ষ্রহারল হরেুনল েহন? 

আধু্নহলগেবষাাল�মাালহেরেছলেয, ষূবরবিরীলজা্িসমূেহরলই্িহাসলওল্ব্ভিল

 ্িহা্সহল্ানারলবারনায়লহুরআেনরলবারনাইলস্ঠহলএবংলবাইেবেুরলবারনাল

অ্ির�ন, ্মরযালবালঅৈব া্নহলিেরযলষ্রষূার। 
166 সূরাল: ২৭লনা�, ৭৬লআয়াি। 
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�েিযহল বােরইল িাল সিযল বেুল ষাওয়াল ্গেয়েছ।ল অনুএষভােবল

ইয়াহূদীেদরলঅব�া, িােদরলমেনরলহরালওলষড়য�ওলহুরআেনল্ ববৃিল

হরালহেয়েছ। 

৩. ১. ১. ৬.  ান-্ব ােনরলঅজানালিরয 

হুরআেনরলঅেুৗ্হে�রলষ�ল্বষয়লহেুা, হুরআেনলএমনলসবল

 ান, ্ব ানলওল্ বষয়াব্ুল্ ব�া্রিলআেুাচনালহরালহেয়েছ, েযগ্ুল

বয্বগিভােবলমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামলজানেিনলনাল

এবংল সাধারাভােবল আরবগাওল জানিল না।ল ্বেশষি, শরীয়েিরল

্ব্ধ্বধান, বু্�বৃ্�হল�মাাল ওল যু্ব, ই্িহাস, উষেদশ-ওয়ায, 

� াময়লবাাী, ষরহাুীনলজগেিরলসংবাদ, উিিলআচরালওলমহানল

চ্রে�রল�শংসাল ইিযা্দ।ল হুরআনলহারীমল েরেহল ান-্ব ােনরল

্ব্ভিল শাখাল �সা্রিল হেয়েছ, এগ্ুরল মেধয রেয়েছ, ধমরল ওল

ধমর্ব�াসল্বষয়হল ান-শা�, ্রহহলওল্ব্ধ্বধানল্বষয়হল ান-

শা�, আচরা, চ্র�লওলআধযা্�হল ান-শা�লইিযা্দ।১৬৬

167 

৩. ১. ১. ৭. ৈবষরীিযলওল ্বেরা্ধিাল্বমু্ব 

                                                           
167 আধু্নহলৈব া্নহলআ্ব�ারল�মাালহেরেছলেয, হুরআনলএমনলসবলৈব া্নহল

িরযল�দানলহেরেছলযালশিবষরলষূেবরওলেহােনালৈব া্নহলজানেিনলনা।ল্ব�া্রিল

জানেিলেদখুন: Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science; 
A. Ibrahim & others, A Brief Guide To Understanding Islam. 
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হুরআেনরলঅেুৗ্হহ�লওলআ�াহরলবাাীলহওয়ারল(Divinity) 

স্মল�মাাল ্বেরা্ধিালও ৈবষরীিযলেরেহল্বমু্ব।১৬৭

168 হুরআনল

এহ্াল বৃহৎল ��ল যােিলঅেনহল ােনরলআেুাচনাল হরাল হেয়েছ।ল

্বেশষি, এহবােরলিাল�দ�লহয়ল্ন; বরংলসুদী্রল২৩লবৎসরলযাবৎল

্ব্ভিলউষুেকযলওলষ্র্�্িেিলএরল্ব্ভিলঅংশলঅবিরালহরালহয়ল

এবংল ্ব্ভিল সূরারল মেধযল সংযুবল হয়।ল এএষল এহ্াল ��ল য্দল

আ�াহরলবাাীলনালহেয়লেহােনালমানুেষরলর্চিলহেিা, িেবল্নঃসে�েহল

িােিল্ব্ভিল ্বেরা্ধিালওলৈবষরীিযলেদখালেযি।লসুদী্রলসমেয়ল

অবিীারলএএষলএহ্াল বৃহদাহারল��ল ৈবষরীিযল েরেহল মুবলহেিল

ষােরলনা।লহুরআেনলএএষল ্বেরা্ধিা, ৈবষরীিযলওলঅসংগ্িলনাল

রাহাল�মাালহেরলেয, িা আ�াহরলবাাী।লএল্বষেয়লমহানলআ�াহল

বেুেছন: ‘‘িেবল্হলিারালহুরআনল্ নেয়ল্ চ�া-গেবষাালহেরলনা? িাল

                                                           
168 বাইেবেুলেহারাওলআমরালেদখেিলষাইলেয, যীশলঅিয�লকমাশীুলওলৈধযরশীুল

মানুষ।লআবারলেহারাওলেদখেিলষাইলেয, িােহলঅ াভা্বহলবদরা্গলওলহেঠারল

মানুষএেষল ্চ্�িলহরালহেয়েছ।লএমন্হলঅ াভা্বহল ে�ােধল ্ি্নল ্নরষরাধল

বৃকেহলঅ্ভশাষল ্দেয়ল েমেরল েরুেছন, ্নেজরল ্�য়িমল ্শষযেহলগা্ুগাুাজল

হরেছন।ল্ নঃসে�েহলএইল্চ�ায়াল ্বেরাধী।লষকা�েরল২৩লবৎসেররলদী্রলসমেয়ল

অবিীারলহুরআেনলএেকে�লঅেুৗ্হহলসুসাম�সযিালেদখেিলষাই।ল সাল(আ)-েহল

সবরদাল সংেবদনশীু, কমাশীুল ওল দয়াুুল এেষল েদখেিল ষাই।ল মূসাল (আ)-েহল

দৃবেচিা,  িলউে�্জিলওল িলসংযিলেদখেিলষাই। 
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য্দলআ�াহলবযিীিলঅনযলহােরাল ্নহাল েরেহলআসিলিেবলিারাল

িােিলঅেনহলঅসংগ্িলেষি।’’169 
উষযুরবল৭্াল্বষেয়রল্দেহলই্�িলহেরলমহানলআ�াহলবেুন: ‘‘এল

��ল্ি্নইলঅবিীারলহেরেছন, ্য্নলআহাশম�ুীলওলষৃ্রবীরলসমুদয়ল

রহসযলঅবগিলআেছন, ্ি্নলকমাশীুলষরমলদয়াুু।’’170 

অররাৎলআহােরলএিলবড়লহওয়ালসে ওলসবর�লএএষলঅিযাাাযরল

উ�াে�রলসা্হিযমান, অু্ারলওলরচনাৈশুীলসংরকালহরা, এভােবল

ভ্বষয�াাী, অদৃশযল্ বষেয়লসংবাদল�দানলহরা, ্ব্ভিল ােনরলসম�য়ল

হরালএবংল ্বেরা্ধিালেরেহল্বমুবলরাহালেহােনালমানুেষরলর্চিল

�ে�লহেিলষােরলনা।লআসমান-য্মেনরলঅাু◌ু-ষরমাাুলষযর�লসহুল

রহসযল্য্নল ািলআেছনলিারলঅবিীারল��ইলএএষলহেিলষাের। 

৩. ১. ১. ৮. ্চর�নলঅেুৗ্হহ� 
হুরআেনরল অেুৗ্হহে�রল অ�মল ্দহল হেুা, িাল িারল

অেুৗ্হহএেষইল সংর্কিল ল রেয়েছ, েসভােবইল িাল সবর�ল ষ্ঠিল

হে�।লঅনযল েহােনালনবী-ভাববাদীরলঅেুৗ্হহল ্চ�ল েসএষলনয়।ল

িােদরল্িেরাধােনরলসােরলসােরলেসগ্ুলচেুল্গেয়েছলএবংলঅিীিল

সংবােদলষ্রািলহেয়েছ।লষকা�েরলহুরআনলিারলঅবিারোরলসময়ল

েরেহলআজলষযর�লঅ্বহুলিারলঅেুৗ্হহলস ায়লসংর্কিলরেয়েছ।ল

                                                           
169 সূরাল: ৪ল্নসা, ৮২লআয়াি। 
170 সূরাল: ২৫লরুরহান, ৬লআয়াি। 
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সহুলযুেগলসহুলেদেশলওলজনষেদলভাষা্বদলওলহ্বসা্হ্িযহগাল

্বদযমানল্ছেুনলওলআেছন।লিােদরলমেধযলইসুামল্বেরাধীলমানুেষরওল

অভাবলেনই।লইসুােমরল্বষেকলহেঠারলঅব�ানল�হাহারীরলসংখযাওল

হমলনয়।ল্হকলেহউইলএখনলষযর�লহুরআেনরলঅেুৗ্হহ�লখ�নল

হরেিল বালএরল মুহা্বুালহরেি সকমলহনল ্ন।ল ্হয়ামিলষযর�ল

এভােইলিারলঅেুৗ্হহ�ল্চর�ীবলরাহেব।১৭০

171 

৩. ১. ১. ৯. �া্�হীনলে�েমরল�ায়ীলউৎস 

হুরআেনরলঅেুৗ্হে�রলনবমল্দহলহেুা, এরলষাঠহল্বরবলহনল

নালএবংলে ািাল�া�লহনলনা।লবারংবারলষােঠরলবাল বোরলরেুল

�া্�রলষ্রবেিরলভাুবাসাইলবৃ্�লষায়।লঅনযানযল��লবালরচনালযিল

উ�াে�রলসা্হ্িযহলমােনরইলেহাহলনালেহন, বারংবারলষড়েিলষড়েিল

বালশনেিলশনেিল�া্�লওল্বর্বলএেসলযায়।ল্হকলহুরআনলএহল

অষা্ররবল�শা্�লএেনলেদয়লষাঠহলওলে ািারলহদেয়।লএমন্হলেযল

                                                           
171 রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরলযুেগলেযমনলহুরআনলশেনলবাল

ষেড়লসহেুইলহিবাহলহেয়েছন, েহউল্জদলবাল ােরররলহারোল্ব্ভিলবযাখযাল

হেরলসিযেহলএ্ড়েয়ল্গেয়েছনলএবংলেহউলসিযেহল ীহারলহেরল মানল�হাল

হেরেছন, বিরমানলযুেগওল্ঠহলএহইলঅব�াল্বদযমান।লহুরআনলষেড়ল মানল

�হাহারীল বাল অ�িল এরল অেুৗ্হহ�ল  ীহারহারীল ৈব া্নহ, ডাবার, 

সমাজ্বদ,  ্িহা্সহ, ধমরগর, ষাদ্রলওলসাধারালমানুেষরলসংখযালবিরমানল

যুেগওলঅগ্াি।লশিল্বেরা্ধিালওলঅষ�চােররলষেরওল�্িলবৎসরইলহাজারল

হাজারলমানুষলহুরআেনরলঅেুৗ্হহে�লইসুামল�হালহরেছন। 
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ষাঠহলবালে ািালএরলঅররলবুঝেিলষারেছনলনাল্ি্নওলয্দলএহাু 

আেবগলওলমেনােযাগল্ দেয়লিালষাঠলবাল বালহেরনলিেবল্ি্নলহদেয়ল

এহলঅষূবর-অষা্ররবলিৃ্্লওল�শা্�লঅনুভবলহেরন। 

৩. ১. ১. ১০. হদয়�মলওলমুখ�লহরালসহজ 

হুরআেনরলঅেুৗ্হহে�রলঅনযিমল্দহলহেুা, ্শকাররীরলজনযলিাল

অ্িলসহজলহেয়ল যায়।লসহেজইলিাল মুখ�লহরাল যায়।লএল ্বষেয়ল

আ�াহলবেুন: ‘‘হুরআনলআ্মলসহজলহেরল্দেয়্ছলউষেদশল�হোরল

জনয, েহলআেছলউষেদশল�হোরলজনয?’’172 এমন্হল েছা�ল েছা�ল

্শশরাওলঅ�লসমেয়রলমেধযলসহেজইলএল বৃহৎল��্াল মুখ�লহেরল

েরেু।ল 

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরলযুগলেরেহলসহুল

যুেগ, এবংলবিরমানলযুেগল�্ি্ালমুস্ুমলসমাজলবালজনষেদলঅগ্ািল

হা্রেযল হুরআনল ্বদযমান, যারাল ষূারল হুরআনল মুখ�ল েরেখেছন।ল

যােদরল েযল েহােনালএহজেনরল �ৃ্িরলউষরল ্নভররলহেরল হুরআনল

হারীমল�রমলেরেহলেশষলষযর�লষ্রষূারল ্বশ�ভােবল্ুেখলেনওয়াল

যায়।লশে�রলষ্রবিরনলবালভুুলেিালদূেররলহরা,  র্চ�, ্বভ্ব্চ�ল

বালেযর-যবর-েষশলইিযা্দলহারাহােিওলসামানযিমলভুুলহেবলনা। 

                                                           
172 সূরা: ৫৪লহামার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০লআয়াি। 
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ষকা�েরল্বে�রলেহারাওলএহজনলখৃ�ানওলষাওয়ালযােবলনাল্ য্নল

ষুেরালবাইেবুলমুখ�লেরেখেছন।লষুেরালবাইেবুলবালষুরািনলওলনিুনল

্নয়েমরলসহুলষু�হলমুখ�লহরালেিালঅেনহলদূেররলহরা, শধুলনিুনল

্নয়মলবালসুসমাচারগ্ু মুখ�লহেরেছনলএমনলএহজনেহওলষাওয়াল

যােবলনা।লএ্ালইয়াহূদী-খৃ�ানেদরলধমর��লওলইসুােমরলধমর�ে�রল

মেধযল এহ্াল সহজেবাধগমযল ষাররহযল ওল হুরআনল হারীেমরল

অেুৗ্হহে�রল ��ািীিল এহ্াল �মাা, েযল েহােনাল ্বেবহ-বু্�ল

স�িলসাধারালমানুষওলিালঅনুভবলহরেিলষােরন। 

৩. ১. ২. হুরআনল্বষয়হল্িন্াল�� 

৩. ১. ২. ১. সা্হ্িযহলঅেুৗ্হহিব 

�রমল��লহেুা, সা্হিযলওলআু্া্রহল ৈব্শ�যেহলআমােদরল

নবীরল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম) অেুৗ্হহল্চে�রলঅ�ভুরবল

হরালহেুালেহন? 

্ব্ভিল যুেগল নবীেদরেহল িােদরল যুেগরল চা্হদাল অনুসােরল

অেুৗ্হহল্চ�া্দল�দানলহরালহয়।লযুেগরলমানুেষরলমেধযলেযল্বষেয়ল

�্িেযা্গিাল ওল উি্িল েব্শল েসল যুেগরল নবীেহল েসইল জািীয়ল

অেুৗ্হহল্নদশরনল�দানলহরালহয়।লমানুেষরালিােদরলমানবীয়লবু্�ল

ওলেযাগযিাল্দেয়লউবল্বষেয়রলচূড়া�লষযরােয়লেষ েছলঅনুভবলহরেিল

ষােরলেয, িােদরলবু্�লওল ানলঅনুসােরলেহােনা মানুেষরলষেকলউবল

ষযরায়লঅ্ি�মলহরালস�বলনয়।লযখনলেসইলষযরায়লওলসীমালঅ্ি�া�ল
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েহােনাল ্বষয়ল িারাল েদখেিল ষানল িখনল সহেজইল েসল ্বষেয়রল

অেুৗ্হহ�লহদয়�মলহরেিলসকমলহন।লিারালবুঝেিলষােরনলেয, 

্বষয়্ালমানবীয়লনয়, বরংলআ�াহরলষকলেরেহল�দ�। 

মূসালআুাই্হসলসাুাম-এরলসমেয় ্মশরীয়েদরলমেধযলযাদুরলচচরাল

্ছুলখুবইলেব্শ।লএল্বদযায়লিারাল্বেশষলঅ�গ্িলওলষূারিালুাভল

হের।লএলসহুলশীষর�ানীয়লযাদুহরলযখনলেদখেুনলেয, মূসারলুা্ঠরল

�হৃ্িলষ্রব্িরিলহেয়লস্িযহােরলসােষলষ্রািলহেুালএবংলিােদরল

ুা্ঠগ্ুল�হৃিষেকইলগুাধঃহরালহরুলিখনলিারালবুঝেিলষারুল

েয, মূসারলহমরলযাদুলনয়, বরংলযাদুরলসেবরা�লসীমারলউে�রলআ�াহরল

ষকলেরেহল�দ�লঅেুৗ্হহলএহ্াল্বষয়।লএহারোলিারাল মানল

�হালহের।ল 

 সালআুাই্হসলসাুাম-এরলযুেগল্চ্হৎসাল্বদযারলউি্িল্ো।ল

মানুষলএেিলআেগরলেচেয়লঅ্ধহলেযাগযিালঅজরনলহের।লিারালযখনল

েদখুলেয, ্ি্নলমৃিেহলজী্বিলহরেছন, জ�া�েহলওলহু�েরাগীেহল

সু�লহরেছন, িখনলিারালবুঝেিলষারুলেয, মানবীয়ল্চ্হৎসাল্বদযাল

্দেয়লিালহখেনাইলস�বলনয়, হােজইলিালমানবীয়লনয়, বরংলআ�াহরল

ষকলেরেহলআগিলঅেুৗ্হহল্চ�। 

রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলযুেগরলমানুেষরাল

হাবয, সা্হিযল ওল সা্হ্িযহল অু্ােররল েকে�ল উি্িরল শীেষরল

আেরাহালহের।লএলসহুল্বষেয়লঅহ্ারলওল�্িেযা্গিালিােদরল
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মেধযলবযাষহভােবলছ্ড়েয়লষেড়।লযখনলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম িােদরলমেধযলিাঁরলঅেুৗ্হহল্চ�ল্হেসেবলহুরআনেহল

উষ�াষনল হরেুনল এবংল হ্ব-সা্হ্িযহগাল এরল মুহা্বুাল ওল

�্িেযা্গিালহরেিলঅকমলহেুন, িখনলসহেুইলবুঝেিলষারেুনল

েয, িাল্ন্ািএেষইলআ�াহরলবাাী।১৭২

173 

                                                           
173 সা্হিযলওলঅু্া্রহলৈব্শ�যষূারলহুরআনেহলেহনলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলঅনযিমলঅেুৗ্হহল ্চ�ল ্হেসেবল েদওয়াল হেুা, এরল বযাখযায়ল

��হারল যাল বেুেছনল িাল িৎহাুীনল ল যুেগরল ে�কাষোল খুবইল বা�বল হরা।ল

ষাশাষা্শল আমরাল এহরাওল অনুভবল হ্রল েয, রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরল্ ব�নবীলওলসবরহােুরলসহুলমানুেষরলজনযলে�্রিলরাসূুলহওয়ারল

জনযলএ্াল্ ছুলঅিয�লজররীল্ বষয়।লএেকে�লষাঁচ্াল্ বষেয়রল�্িলষাঠেহরলদৃ্�ল

আহষরালহর্ছ।ল�রমি, ষূবরবিরীলসহুলনবী-রাসূেুরলঅেুৗ্হহল্চ�ল(miracle) 

্ছুলিােদরলসমসাম্য়হেদরলজনয।লিারালেযমনলশধুলিােদরলযুেগরলমানুষেদরলজনযল

ে�্রিলহেয়্ছেুন, েিম্নলিােদরলঅেুৗ্হহল ্চ�ওল্ছুলশধুলিােদরল যুেগরল

মানুষেদরলজনয।লিােদরল্িেরাধােনরলষেরলিাল‘সংবােদ’ ষ্রািলহেয়েছ।লএহজনল

খৃ�ানলদা্বলহরেিলষােরনলেয, যীশলমৃিেহলজী্বিলহরেিন।ল্হকলখৃ�লস�েহরল

আ�হীলবয্বেহল্ি্নলিালেদখােিলষারেবনলনা।লশধুলিারলবাইেবেুরলউ�ৃ্িল্ দেয়ল

্হছুল‘সংবাদ’ বুেবন।লএমন্হলএলসহুলঅেুৗ্হহে�রলষেকলই্িহাসলেরেহওল

্হছুলিরযল্ দেিলষারেবনলনা।ল ্িহা্সহভােবলযীশরলঅ্��ইল�মা্ািলনয়।লযীশল

নােমলেহােনালবয্বল্যএশােুেমলধমর�চারলহেরেছনলএএষলেহােনালিরযইলিাঁরল

সমসাম্য়হলেহােনাল ্িহা্সহলউে�খলহেরনল্ন, িাঁরলঅেুৗ্হহে�রল ীহৃ্িল

েিালঅেনহলদূেররলহরা।লঅনযানযলনবীেদরলঅেুৗ্হে�রলঅব�াওলএহই।লষকা�েরল
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৩. ১. ২. ২. �মা�েয়লঅবিরা 

                                                                                                            
হুরআনলজীব�লওলঅন�লঅেুৗ্হহল্চ�।লেযলেহােনালযুেগলেযলেহােনালমুস্ুমল

ইসুামল স�েহরল জানেিলআ�হীল বয্বরলসামেনল হুরআনেহলঅেুৗ্হহল ্চ�ল

্হেসেবল েষশলহরেিলষারেবন।ল ্�িীয়ি, নবী-রাসূুেদরলঅেুৗ্হহল ্চ�লবাল

মু্জযারলউেেশযলহেুালআ�হীলবয্বেহল্ব�ােসরলষেরলঅনু�া্ািলহরা।লযীশরল

মৃিেহলজী্বিলহরা, েমা্শরলু া্ঠেহলসাষলবানােনালইিযা্দলহমরলিৎহাুীনলেহােনাল

েহােনালমানুষেহল্ব�ােসরলষেরলঅনু�া্ািলহরেুওলিােদরল্িেরাধােনরলষেরল

েহউলআরলিালেদেখল্ ব�াসীলহনলনা।লষকা�েরলহুরআেনরলঅেুৗ্হহ�ল্ চর�ায়ী।ল

সহুলযুেগইলএমনলঅেনহলমানুষ ষাওয়ালযায়লযারালেহােনাএষল�চারলছাড়াইলশধুল

হুরআনলষাঠলহেরলিারলঅেুৗ্হহ�লঅনুধাবনলহেরলইসুামল�হালহেরেছন।ল

অেনেহলইসুামল�হালনালহরেুওলহুরআেনরলমেধযল্বদযমানলৈব া্নহলিরযা্দল

ষযরােুাচনালহেরলহুরআেনরলঅেুৗ্হহ�ল ীহারলহেরেছন।লিৃিীয়ি, ষূবরবিরীল

নবী-রাসূুগােহলেযলসহুলঅেুৗ্হহ�লবালমু্জযাল�দানলহরালহেয়্ছুলেসগ্ুল

্ছুলমূিরলওলই্�য়�াহয।লষকা�েরলহুরআেনরলঅেুৗ্হহ�ল��্ভ্�হলহওয়ােিল

িাল্বমূিরলওল ানবু্�বৃ্�হ।ল ান-্ব ােনলউিিশীুল্বে�রলসবরজনীনলধমর��ল

হওয়ারলৈব্শ�যলিারলমেধযল্ বদযমান।লচিুররি, সহুলধেমররল্ভ্�ইলহেুাল‘আ�াহরল

বাাী’ বালধমর��।ল্ ব�জনীনলধেমররলধমর�ে�রলসংরকািালঅিযাবশযহ।লহুরআেনরল

সা্হ্িযহলঅেুৗ্হহে�রলরেুলিালহখেনাল্বহৃিলহরালস�বলহয়ল্ন।লএহ্দেহল

েযমনলঅগ্ািলমানুষল সহেজইলিাল মুখ�লরাখেিল েষেরেছ।লঅনয্দেহল েহউইল

এরমেধযল েহােনালসংেযাগলহরেিলসকমলহয়্ন।লষ�মি, হুরআেনরলভাষালওল

সা্হিযগিল অেুৗ্হহে�রল হারোল সহুল মানুেষরল হােছল িাল সহজষাঠযল ওল

সহজেবাধয।লএলহেুালিারল্ব�জনীনিারল্বেশষল্দহ। 
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্�িীয়ল��লহেুা, হুরআনলএহবােরলএহে�লঅবিরীালনালহেয়ল

অ�লঅ�লহেরল্ব্ভিলসমেয়লঅবিীারলহেুালেহন? 
এরল্ব্ভিলহারালরেয়েছলবেু বুঝালযায়:  

(১) রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম ্নেজলওলিারল

যুেগরলঅ্ধহাংশলমানুষল্ছেুনলউ�ীলবাল্নরকর।লএহবােরলষুেরাল

হুরআনল অবিীারল হেুল েসল যুেগরল মানুষেদরল জনযল এহবােরল িাল

্নভুরুভােবলমুখ�লহরালহ�হরলহেয়লেযি।লহয়িবালিারালমুখ�লওল

হ��লহরারলবযাষােরল্  েু্মলহেরল্ু্খিলষা�ু্ু্ষরলউষেরইলেব্শল

্নভররলহরেিন।লএেিলহুরআেনরল্নভুরুলসংরকালবযাহিলহেিা।লঅ�ল

অ�লহেরলঅবিীারল হওয়ারলহারোলসাহাবীগালঅ্িলসহেজল ষুেরাল

হুরআনল �মা�েয়ল মুখ�ল হেরেছন।ল ষাশাষা্শল িাঁরাল িাল ্ুেখল

রাখেুওলেসইল�রমলযুগলেরেহইলহুরআনলহদেয়লধারালওলমুখ�ল

হরারলরী্িলমুস্ুমলজা্িরলমেধযল�া্য়�লুাভলহেরেছ। 

(২) হুরআেনরল অেনহল আয়ািল অবিীারল হেয়েছল ্বেশষল

ে�কাষো, ্বেশষল সমসযারল সমাধােন, ্বেশষল �ে�রল উ�েরল বাল

্বেশষল্বধানলবারনায়।লয্দলিালএহবােরলঅবিীারলহেিালিাহেুলএল

সহুল্বষেয়রলসােরলসং্��লআয়ােিরলস�ৃ্ব বালসং্��িালঅিল

সহেজলেবাধগমযলহেিালনা।ল�মা�েয়লঅবিরীালহওয়ােিলএরল�ভাবল

েব্শলহেয়েছলএবংলঅনুধাবনলসহজিরলহেয়েছ। 



 

363 

(৩) হুরআনলএহবােরলঅবিীারলহেুলইসুােমরলসহুল্বধানইল

এহে�ল অবিীারল হেিা, এেিল ইসুােমরল ্ব্ধ্বধানল ষাুনল হরাল

িৎহাুীনলসমােজরলনওমুস্ুমেদরলজনযলহ�হরলহেয়লেযি।লঅ�ল

অ�লহেরলঅবিীারলহওয়ারলরেু, ্বেশষিলআেদশল্নেষধলওলহমরল

জািীয়ল্ বধানাব্ুলঅ�লঅ�লহেরল�মা�েয়লঅবিীারলহওয়ারলহারোল

িালষাুনলহরালসহজলহয়।ল 

(৪) এভােবল ্ব্ভিলসমেয়লঅবিীারলহওয়ারলহারোলরাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম মােঝলমােঝইল্জবরীুলআুাই্হসল

সাুাম-েহলেদখেিলেষেিন।লএেিলিাঁরলঅ�হরালিৃ্্লওল দৃবিাল

ুাভলহরি।ল নবুয়েিরল দা্য়�লষাুেনল ৈধযরধারোরলওল মানুষেদরল

েদওয়ালহ�লেমেনলেনওয়ারলে�রাালনবা্য়িলহেিা। 

(৫) হুরআনলএভােবলঅ�লঅ�লহেরলঅবিীারলহওয়ায়লহুরআেনরল

অেুৗ্হহে�রল�মাালআেরালেব্শলেজারদারলহেয়েছ।লহুরআনলঅ�ল

অ�লহেরলঅবিীারলহেয়েছলএবংল�রমলেরেহইলরাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হল ওয়াসা�াম িােদরেহল চযােু�ল হেরেছন।ল �্িবােরল

অবিীারল হুরআনইল িােদরল �্িল নিুনল চযােু�ল ছুেড়ল ্দেয়েছ।ল

�্িবােরইল িারাল অষারগল হেয়েছ।ল এভােবল িােদরল অসহায়�ল ওল

ষরাজয়ল বারংবারল �মা্ািল হেয়েছ।লআেরাল �মা্ািল হেয়েছল েয, 
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�্িবােররলেছা�লঅংেশরলঅনুহরোলযখনলিারালঅকমলহেয়েছ, িখনল

ষূারলহুরআেনরলঅনুহরালিােদরলষেকলহখেনাইলস�বলনয়। ১৭৩

174 
৩. ১. ২. ৩. ্বষব�রলষুনরাবৃ্� 

িৃিীয়ল��, িাওহীদলবালএহ�বাদ, আ্খরািলবালষরজগেিরল

হরা, নবীগোরলহা্হনীলইিযা্দল ্বষয়ল হুরআেনলবারংবারলউে�খল

হরালহেুালেহন?  

(১)  ষুনরাবৃ্�ল্বষেয়রলগর�লবুঝায়।ল্ব�াসী-অ্ব�াসীলসহেুরল

জনযইলএলসহুল্বষেয়রলগর�লঅনুধাবেনলষুনরাবৃ্�রল�ভাবলখুবইল

শ্বশাুী। 

(২) হুরআেনরলঅেুৗ্হহে�রলএহ্াল্দহলহেুালসা্হ্িযহলমান।ল

এল সা্হ্িযহল মােনরল ্ভ্�েিল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম হা্ররেদরেহলহুরআেনরলঅনুএষলেহােনালবাাীলবালবববযল

েষশলহরারলচযােু�ল�দানলহেরন।লএ্দহলেরেহলহা্হনীসমূেহরল

ষুনরাবৃ্�ল হুরআেনরলঅেুৗ্হহ�ল সু্ন্ািলহের।লহারালএহইল

হা্হনীলহুরআেনলহখেনাইলএহইলশে�লওলবােহযলষুনরাবৃ্�লহরালহয়ল

                                                           
174 এহবােরলেুখালএহ্ালবইেয়রলসা্হ্িযহলমানলওলিেরযরলসম�য়লরকালহরাল

েযভােবলস�ব, দী্রলসমেয়ল্ব্ক্ভােবলেুখালএহ্ালবইেয়লিালস�নলনয়।ল্হকল

হুরআনলএভােবলঅবিীারলহওয়ালসে ওলিারলঅেুৗ্হহলভাষাৈশুীলওলিেরযরল

সম�য়লর্কিলহেয়েছ।ল্বষয়্ালিারলঅেুৗ্হহ�লআেরালেজারােুাভােবল�মাাল

হের।ল 
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্ন।লসাধারািলমানুষলএহইল্বষয়ল্ব্ভিলভােবলবুেুলসহুলেকে�ল

সেবরা�লমানলরকালহরেিলষােরলনা, ্হকলহুরআেনলিালরকালহরাল

হেয়েছ। 

(৩) এএষলষুনরাবৃ্�রলমাধযেমলহা্ররেদরলওযরখা্হরলষরলেরাধল

হরালহেয়েছ।লিারালবুেিলষারিলেয, েযল্বষেয়লহুরআনলআেুাচনাল

হেরেছলেসল্বষেয়রলসবেচেয়লউিিলশ�লওলৈশুীলহুরআনলবযবহারল

হেরলেরেুেছ।লএখনলআমরাল েসল ্বষয়লঅনযলশে�লবুেুলএহইল

মােনরলহেবলনা।লঅরবালিারালবুেিলষারিলেয, এহলএহলসা্হ্িযহল

এেহহলরচনাৈশুীেিলঅভয�।লেহউলদী্রলবারনায়লঅভয�, েহউবাল

সং্ক্ল বারনায়ল অভয�।ল হুরআনল েযল ষ�্িল �হাল হেরেছল েসল

ষ�্িেিলআমরালঅভয�লনই, বরংলআমরালঅনযলষ�্িেিলঅভয�।ল

অরবালিারাল বুেিলষারিল েয, গ�-হা্হনীলউে�খলহরারল েকে�ল

ভাষাৈশুীল ওল আু্া্রহল ৈব্শ�যল �দশরেনরল সুেযাগল সী্মি।ল

েসৗভাগয�েমলএহবারলহুরআনলিালহরেিলেষেরেছ।ল্হকলহুরআেনল

এহইল্বষয়ল্ব্ভিলশে�, ্ব্ভিলরচনাৈশুীেিল্ব্ভিল�ােনলউে�খল

হরারলহারোলিােদরলএলসহুলওযরখা্হরলষরলর�লহেয়ল্গেয়েছ। 

(৩) হা্ররল ওল মুনা্রহগাল সদাসবরদাল রাসূুু�াহল সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম-েহলহ�লওলযািনাল�দানলহরি।লএেিল্ি্নল

েবদনালঅনুভবলহরেিনলওলিারঁলঅ�রলসংহু্চিলহেিা।লএলস�েহরল

আ�াহলবেুেছন: ‘‘আ্মলেিালজা্ন, িারালযালবেুলিােিলেিামারল
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অ�রলসংহু্চিলহয়।’’175 এজনযলআ�াহলিাঁরলঅব�ারলসােরলসাম�সযল

েরেখল ্ব্ভিলসমেয়লনবী-রাসূুেদরলহা্হনীল ্ব্ভিলআ্�েহলিাঁরল

্নহালওহীরলমাধযেমলে�রালহরেিন।লএেিল্ি্নল�শা্�লওলে�রাাল

ুাভলহরেিন।লএল্ বষেয়লমহানলআ�াহলবেুন: ‘‘রাসূুেদরলএলসহুল

বৃ�া�লেিামারল্নহালবারনালহর্ছ, য�ারালআ্মলেিামারল্চ�েহলদৃবল

হ্র, এরলমাধযেমলেিামারল্নহালএেসেছলসিযলএবংলমু্মনেদরলজনযল

এেসেছলউষেদশলওলসাবধান-বাাী।’’ 

(৫) মুস্ুমগাওলএভােবলহা্ররলওলমুনা্রহগালহিৃরহলযািনালওল

হ�লেষেিন।লএছাড়ালঅেনেহলনিুনলইসুামল�হালহরেিন।লঅেনহল

সময়লহা্ররেদরেহলসিহরলহরারলদরহারলহেিা।লএলসহুলহারোল

্ব্ভিলসমেয়লএহইল্বষয়ল্ ব্ভিলআ্�েহলনা্যুলহরালহেয়েছ।লএহইল

গে�রলমেধযলঅেনহল্বষয়লরােহ।লহুরআেনলএহইলহা্হনীলযখনল্ব্ভিল

�ােনলউে�খলহরালহেয়েছ, িখনল্ব্ভিল�ােনল্ব্ভিল্বষেয়রলউষরল

গর�ােরাষ হরালহেয়েছ।লএভােবল�েিযহল�ােনরলআেুাচনায়লনিুনল

্শকালরেয়েছ।১৭ ৫

176 

                                                           
175 সূরাল: ১৫ল্হজর, ৯৭লআয়াি। 
176 হুরআনলশধুল ধমরগরল বাল িা্ হেদরলজনযল ‘্নয়মষু�হ’ নয়।ল উষরকলিাল

�েিযহল্ব�াসীরলজনযলসহজুভযলআ্�হলে�রাারলমূুলউৎস।ল�েিযহল্ব�াসীইল

িাল ্নয়্মিলষাঠলহরেবন।লসাুােিরলমেধয, সাুােিরলবাইের, মুখ�লঅরবাল

েদেখল েদেখল ্ি্নল ষাঠলহরেবন।ল েযখানল েরেহইল ্হছুাাল ্ি্নল ষাঠল হেরনল
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৩. ১. ৩. হুরআনল �সে�ল ষাদ্রগোরল দু্াল

আষ্� 
৩. ১. ৩. ১. ভাষারলউ�া�িালঅেুৗ্হহে�রলঅহাাযল�মাালনয় 

হুরআনল�সে�লখৃ�ানলষাদ্রলওল�চারহগালেযলসহুলআষ্�লওল

্ব�া্�ল�চারলহেরনলি�েধযলঅনযিমলদু্াল ্বষয়।ল�রম্ালহেুাল

হুরআেনরল সা্হ্িযহল উ�া�িােহলঅেুৗ্হহিারল�মাাল ্হেসেবল

 ীহারলনালহরা। 

িাঁরালবেুন: আমরালএহরাল ীহারলহ্রলনালেয, হুরআেনরলভাষাল

সেবরা�লষযরােয়রলসা্হিযলওলআু্া্রহলসুষমায়লম্�িলযাল াভা্বহল

সা্হিযল মােনরল উে�র।ল য্দল িালআমরাল  ীহারওল হ্র, িেবল িাল

হুরআেনরলঅেুৗ্হহে�রলজনযলষ্রষূারল�মাালবেুলগাযলহেবলনা, 

বরংলঅস�ূারল�মাালবেুলগাযলহেব।লহারালআরবীলভাষায়লযােদরল

ষ্রষূারলদখুলআেছলশধুলিারাইলএলঅেুৗ্হহ�লবুঝেিলষারেবন।ল

                                                                                                            
েসখােনইল্ি্নল্ব্ভিল�হােররলআ্�হলে�রাালওল্শকালুাভলহেরন।লয্দল

�েিযহল্ানালবাল ্বষয়লএহবারলমা�লএহল�ােনল ্ব�া্রিলআেুাচনালহরাল

হেিা, িেবলসহুল্ব�াসীরলষেকলএভােবল্ব্ভিল�হারলে�রাালু াভলহরালসহজল

হেিালনা।লআরলহুরআেনলএহইল্ বষেয়লএহা্ধহবারলবুালহেুলদুইল�ােনলএহইল

হরালবুালহয়ল্ন, বরংলশ�, বাহযলওলঅেরররল্ভিিারলমধযল্দেয়লনিুনলে�রাারল

সৃ্�লহরালহেয়েছ।লএজনযল্য্নলষুেরালহুরআনলষাঠলহেরনল্ি্নওলহদেয়লনিুনল

নিুনলে�রাালঅনুভবলহেরন। 
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এছাড়ালএেিল�মা্ািলহেবল েয, �ীহ, ুযা্ানলওলঅনযানযলভাষায়ল

সেবরা� সা্হিযমােনরল��গ্ুলসবইলআ�াহলবাাী।লসেবরাষ্রলঅেনহল

সময়ল বা্িু, অনযায়ল ওল ্ৃ্ািল অররওল সেবরা�ল সা্হ্িযহল ওল

আু্া্রহলভাষারলমাধযেমল�হাশলহরালযায়। 

আষ্�রলষযরােুাচনালওল্ব�া্�রলঅষেনাদন: 

�রমি: ষাদ্রেদরল�রমলহরাল‘‘আমরালএহরাল ীহারলহ্রলনাল

েয, হুরআেনরলভাষালসেবরা�লষযরােয়রলসা্হিযলওলআু্া্রহলসুষমায়ল

ম্�িলযাল াভা্বহলসা্হিযলমােনরলউে�র’’ ্ভ্�হীনলগুাবা্জলওল

সুর�লসিযেহলবুঝারলষেরওলগােয়রলেজােরলঅ ীহারলহরারলেচ�াল

ছাড়াল ্হছুইল নয়।ল ষূেবররল আেুাচনাল েরেহল ষাঠহল িাল জানেিল

েষেরেছন।১৭৬

177 

                                                           
177 খৃ�ানগা, ্বেশষি, আরবল খৃ�ানগা, যােদরল সংখযাল �ায়ল দুইল েহা্া, 

হুরআেনরলভাষারলঅভাবনীয়লযাদুহ্রল�ভােবরলহরালখুবলভাুভােবইলউষু্লল

হেরন।লশধু ভাষারলেসৗ�যরলঅজরনলওলহদেয়রল�শা্�রলজনযলঅেনহলআরবল

খৃ�ানলহুরআনলষাঠলহেরন।লঅেনেহলহুরআেনরলঅেনহলঅংশলমুখ�ওলহেরন।ল

এজনযলআরবীয়লখৃ�ানলষ্�িগালদী্রলহেয়হলযুগলেচ�ালহেরলহুরআেনরলশ�, 

শ�্বনযাস, আয়ািল ্বনযাসলসবল ্হছুল চু্রলহেরলঅ্বহুল হুরআনীল ৈশুীেিল

এহ্াল আরবীল বাইেবুল ্ুেখেছন।ল এমন্হল �েিযহল ‘অধযােয়র’ ষূেবরল

‘্বস্ম�া্হরলরাহমা্নরলরাহীম’ ্ুেখেছন।ল্ব্ভিলখৃ�ানলেবিারলেহ�লেরেহল

এইলবাইেবুলহুরআেনরলষ�্িেিল ‘হা্রয়ানা’ ্িুাওয়ািলহরালহয়।ল লএিল

্হছুরলষেরওলেযলেহােনালসাধারালআরবলখৃ�ানওলবুঝেিলষােরনলেযলহুরআেনরল
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্�িীয়ি: িােদরল ্�িীয়লহরাল ‘‘আরবীলভাষায়লযােদরলষ্রষূারল

দখুলআেছলশধুলিারাইলএইলঅেুৗ্হহ�লবুঝেিলষারেবন’’- হরা্াল

্ঠহলহেুওলএেিল�মা্ািলহয়লনালেয, িালহুরআেনরলঅেুৗ্হহে�রল

অস�ূারল�মাা।ল 

ব�ি, হুরআেনরলসা্হ্িযহলওলঅু্া্রহলঅেুৗ্হহ�লভাষা্বদল

ওল সা্হ্িযহেদরল ্নহোইল সেবরা�ল ষযরােয়ল উ�া্সি।ল হুরআেনরল

মুহা্বুায়লিােদরলঅকমিা, অষারগিালওলিােদরল ীহােরা্বলিাল

�মাালহেরেছ।লআরবীলভাষাভাষীল মানুেষরাল ্নেজেদরল ভাবজািল

র্চল ্দেয়ল হুরআেনরল অেুৗ্হহল ভাষাৈশুীল অনুভবল হেরন।ল

অনযভাষারল ষ্�িগাওলআরবীল ভাষারল সা্হিযল ওলঅু্ারল শাে�ল

ষা্�িযলঅজরনলহরেুলিা বুঝেিলষােরন।লআরলসহুলজা্িলওল

ধেমররলসাধারালমানুেষরালহাজারলহাজারলআরবীলভাষীলমানুষলওলঅনযানযল

 ানী, গাীলওলষ্�েিরলসাকযলেরেহলিালজানেিলষােরন।লএভােবল

�মা্ািল হয়ল েয, এল ভাষাৈশুীল হুরআেনরল অেুৗ্হহল ৈব্শে�রল

অস�ূারল�মাালনয়, বরংলএহ্ালষ্রষূারল�মাা।লঅেনহল ্হছুইল

                                                                                                            
যাদুহ্রল�ভাবলএরলমেধযলেনই।লেহােনালআরবলখৃ�ানলআরবীলভাষারলেযাগযিাল

অজরেনরলজনযলএলবাইেবুলষাঠলহেরনলনা, ষেড়লমজাওলষাওয়ালযায়লনা।লবরংল

এেিলসে�হািীিভােবল�মা্ািলহেয়েছলেয, হুরআনলসিযইলঅেুৗ্হহলএবংল

এরলভাষালওলৈশুীলঅননুহরাীয়।লেদখুন, Ahmed Deedat, The Choice: 
Islam and Christiaanity, Vol-1, page 227-228. 
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�মাালহেরল েয, হুরআনলআ�াহরলবাাী।ল ল েসগ্ুরলমেধযলএ্াওল

এহ্া। 
মুস্ুমগাল দা্বলহেরনল নাল েয, শধুল সা্হিযমানইল হুরআেনরল

অেুৗ্হহে�রলএহমা�ল�মাা।লঅনুএষভােবলিাঁরালদা্বলহেরনলনাল

েয, শধুলহুরআনইলরাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

এহমা�লঅেুৗ্হহল ্চ�।লবরংল মুস্ুমগালদা্বলহেরনল েয, বহল

্বষয়লহুরআেনরলঅেুৗ্হহ�ল�মাালহের, েযগ্ুরলএহ্াল্বষয়ল

হেুাল অেুৗ্হহল সা্হিযমান।ল অনুএষভােবল রাসূুু�াহল সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম-েহলআ�াহলবহসংখযহলঅেুৗ্হহল্চ�ল�দানল

হের্ছেুন, হুরআনলেসগ্ুরলএহ্া।লএলঅেুৗ্হহ�লবিরমানলযুগল

ষযর�ল �হা্শিল ওল�্ি্�ি।ল ্বেরাধীেদরল অকমিাওল �মা্াি।ল

হুরআনলঅবিীারলহওয়ালেরেহলশরলহেরলআজলষযর�লেহউইলএরল

মুহা্বুায়লএহ্ালেছা�লসূরাওলেষশলহরেিলষােরনল্ন।ল 

িৃিীয়ি: ষাদ্রগালবেুেছন: ‘‘এেিল�মা্ািলহেবলেয, �ীহ, 

ুযা্ানল ওল অনযানযল ভাষায়ল সেবরা�ল সা্হিযমােনরল ��গ্ুল সবইল

আ�াহল বাাী।’’ িােদরল এল হরা্ারল মেধযল অেনহল রাঁহল রেয়েছ।ল

হারা: 

(১) ষূবরবিরীলআেুাচনায়লহুরআেনরলমেধযলভাষালওলসা্হিযমােনরল

েযল্ব্ভিল্দহলআমরালেদেখ্ছলএএষল্ব্ভিমু্খলসা্হিযমানল�ীহ, 
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ুযা্ানলবালঅনযানযলভাষারলেহােনালষু�েহরলেকে�লআমরালেদখেিল

ষাইলনা। 
(২) এলসহুলষু�েহরলেুখহগালিােদরল্নেজেদরলভাববা্দ�লবাল

িােদরলষু�েহরলঅেুৗ্হহ�লদা্বলহেরনল্ন। 

(৩) এলসহুলভাষারলঅনযানযল েুখহলওলসা্হ্িযহল েসলসহুল

ষু�েহরল অনুএষল ষু�হল রচনাল হরেিল অকমল হেয়েছনল বেুওল

�মা্ািলহয়ল্ন। 

য্দলেহউলএলসহুলষু�েহরলেকে�লউষযুরবল্বষয়ল্িন্ালদা্বল

হেরনলিেবলিােহলিাল�মাালহরেিলহেব।লিােহল�ীহ, ুযা্ানলবাল

অনযলেহােনালভাষারলেহােনালএহ্ালষু�হলস�েহরল�মাালহরেিলহেবল

েয, উবলষু�হ্ােিল্ব্ভিমু্খলঅেুৗ্হহলসা্হিযমানলরেয়েছ, উবল

ষু�েহরলেুখহলিারলঅেুৗ্হহ�লদা্বলহের্ছেুনলএবংলেসলভাষারল

সা্হ্িযহগালিারলচযােু�লমুহা্বুায়লঅকমলহেয়্ছেুন।ললআরলএল

্বষয়গ্ুল �মাাল হরেিল নাল ষারেুল ষাদ্রল সােহবেদরল উষযুরবল

হরা্াল্ভ্�হীনলওলঅ�সারশূনযলবা্িুলহরালবেুলগাযলহেব। 

আরলএএষল্বষয়লদা্বলওল�মাালহরেিলহেুলিােহলঅবশযইল

হুরআেনরলভাষায়লওল্�িীয়লেযলভাষায়লঅনুএষল��ল্বদযমানলবেুল

দা্বলহরেছনলউভয়লভাষায়ল সুগভীরলষা্�িযলঅজরনলহরেিলহেব।ল

আরল�হৃিষেকলএরালেহউল্নেজরলভাষালছাড়ালঅনযলভাষারলেিমনল

্হছুইল জােননল না।ল অনযল ভাষারল ষুং্ু�, �ী্ু�, এহবচনল ওল
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বহবচেনরলমেধযওলষাররহযলহরেিলষােরনলনা।লঅনযলভাষারল্বভ্বল

্চে�রলষাররহযওলহরেিলষােরনলনা।লহােজইল েহান্ালউ�মােনরল

সা্হিযহমর, েহান্ালউ�িরলিালিারাল্হভােবলবুঝেবন! 

িাঁেদরলভাষাগিল দুবরু িারলএহ্াল নমুনাল েদখুন।লভযা্াহােনরল

েষাষলঅ�মলউবরােনরল (Urban)১৭৭

178-এরল ্নেদরেশল ্স্রয়ারল�ধানল

্বশষলসা্হরসলহাএনীলআরবী, �ীহ, ্হ�লওলঅনযানযলভাষায়লঅ্ভ ল

বহসংখযহলষাদ্র, সনযাসী, ষ্�ি ওলভাষা্বদেহলএহ্�িলহেরন।ল

্ি্নলিােদরেহলবাইেবেুরলআরবীলঅনুবাদ্ােহলষ্রমা্জরিলহরেিল

দা্য়�ল েদন; হারালআরবীল অনুবাদ্াল অগ্ািল ভুেুল ভরাল ্ছু।ল

েষােষরল্নেদরেশলওল্বশেষরলি াবধােনলএলসহুলষ্�ি �াাষনল

ষ্র মল হেরল ১৬২৫ল খৃ�াে�ল বাইেবেুরল আরবীল অনুবাদ্াল

ষ্রমাজরনলওলসংেশাধনলহেরল�হাশলহেরন।ল্হকলএভােবলষ্রষূারল

সংেশাধনল ওল ষ্রমাজরেনরল ষেরওলএইল অনুবােদরল মেধযল অগ্ািল

ভুু�া্�ল েরেহল যায়; হারাল ভুু�া্�ল খৃ�ীয়ল �হৃ্িরল সােরল

ওিে�ািলজ্ড়ি।ল 

এজনযলিারালউষযুরবলঅনুবাদ্ারলভূ্মহায়লএল্বষেয় ওযরখা্হল

েষশলহেরন।লিারাল ্ুেখেছন: ‘‘অিঃষরলআষ্নলএইলঅনুবােদরল

মেধযল ্হছুলহরালএমনল েদখেবনল যাল ভাষারল ্নয়েমরল বাইেরল বরংল

                                                           
178 েষাষলঅ�মলউবরানল১৫৬৮লখৃ�াে�লজ��হালহেরন।ল১৬২৩লখৃ�াে�লেষাষল

ষেদলঅ্ধ্�িলহন।ল১৬৪৩/১৬৪৪লখৃ�াে�লমৃিুযবরালহেরন। 
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ভাষারল্নয়মনী্িরলউে�া।লেহারাওল�ী্ুে�রল�েুলষুং্ু�লবযবহারল

হরালহেয়েছ, েহারাওলবহবচেনরল�েুলএহবচনলবযবহারলহরালহেয়েছল

এবংলেহারাওল্ �বচেনরল�েুলরেয়েছলবহবচন।লেহারাওলভুুল্বভ্বল

্চ�লবযবহারলহরালহেয়েছ: ইসেমরলমেধযলেযরলবালযবেররল�ােনলএবংল

্র'েুরলমেধযলজােযমরল�েুলেষশলবযবহারলহরালহেয়েছ।লেহারাওল

 র্চে�রল �েুল অ্ি্রবল বারল বযবহারল হরাল হেয়েছ।ল এল ছাড়াল

অনুএষলঅনযানযল্বষয়লেদখেবন।লএরলহারালহেুালখৃ�ানেদরলভাষাল

সাদা্সেদ।লএজনযলএএষলভুু�া্�লভরালভাষালিােদরলৈব্শ�য।লএল

্বষয়্ালশধুলআরবীলভাষারলেকে�ইলনয়, বরংলুযা্ান, �ীহলওল্হ�ল

ভাষারলেকে�ওল�েযাজয।লএলসহুলভাষােিওলভাববাদীলওলে�্রিগাল

এবংলষূবরবিরীলধমরগরগালভাষারল্নয়মনী্িলবজরনলহরেিন।লহারা, 

ষ্ব�লআ�াল �্রহলশে�রল�শ�িােহলভাষারলবযাহরোরলসংহীারল

সীমােরখারলমেধযলসীমাব�লহরেিলচানল্ন।লএজনযলভাষারল্বশ�িা, 

সা্হিযমানলওলঅু্ারলছাড়াইল্ি্নল �্রহলরহসযাব্ুলআমােদরেহল

�দানলহেরেছন।’’179 

                                                           
179 মানবলর্চিলজাুল��গ্ুরলদুবরুিালওলঅকমিাল াহেিল্হলঅ�ুিলযু্ব!! 

হরা্ারলঅররলহেুা, ষ্ব�লআ�াল �রলসৃ�লখােদযরল�শ�িােহলসু াদুলরািারল

মেধযল সংহীারলহরেিল চানল ্ন।লিাইল ্ি্নলহাঁচাল খাদযল েগাবরল ্ম্ষেয়ল েষশল

হেরেছন!! েযনলখােদযরলষু্�লষাওয়ালযায়ল্হকল ােদরলিৃ্্লনালেমেু!! খােদযরল

 াদলেযমনলষু্�হরলখাদযলসহেজলওলিৃ্্রলসােরল�হালহরেিলসাহাযযলহের, 
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চিুররি: ষাদ্রগালবেুেছন, ‘‘অেনহলসময়লবা্িু, অনযায়লওল

্ন�নীয়লঅররওলসেবরা�লসা্হ্িযহলওলআু্া্রহলভাষায়ল�হাশলহরাল

যায়’’। 

িােদরলএলহর্ালএখােনলএেহবােরইলঅ�াস্�হ।লহুরআেনরল

েকে�লএএষলস�াবনারলেহােনালঅবহাশইলেনই।লহুরআেনরল�রমল

েরেহল েশষল ষযর�ল হুযাাময়ল ওল �শংসনীয়ল হরায়ল ষ্রষূার।ল

হুরআেনরলআেুাচযল্ বষয়গ্ুলসবইল�শং্সিলওলহুযাাময়।লেযমন:  

(১) আ�াহরলমহানলগাাব্ুলবারনালহরালএবংলঅকমিা, অ িা, 

অিযাচারলইিযা্দলসহুল�্ালওলদুবরুিালেরেহলআ�াহরলষ্ব�িাল

বারনা। 

(২) ্বশ�লএহ�বােদরল�চারলএবংলসহুল�হােররল্শরহ, বহল

উষাসযলউষাসনাল ্নেষধলহরা, এবংল ্বেশষলহেরল ্��বাদল ্নেষধল

হরা, যাল্শরহলওলবহ-ই�রবা্দিারলএহ্াল�হাশ। 

(৩)  নবীগোরলবালভাববাদীগোরলআেুাচনালহরালএবংলমু্িরষূজা, 

অ্ব�াসলওলঅনযানযলষাষ-অনযায়লেরেহলিাঁেদরলষ্ব�িালবারনালহরা।ল

নবীগোরল�্িল ্ব�াসল�াষনহারীেদরল�শংসালহরা।লনবীেদরেহল

যারাল অ্ব�াসল হেরেছল িােদর ্ন�াল হরা।ল সাধারাভােবল সহুল

নবীেহল্ব�াসলহরারলএবংল্বেশষলহেরলযীশলখৃ�লএবংলমুহা�াদল

                                                                                                            
ভাষারল্বশ�িালওলউ�া�িালেিম্নল �্রহলসিযেহলহদয়ল্দেয়ল�হালহরেিল

সাহাযযলহের।লষ্ব�লআ�াল্হলসিযেহলদুঃসাধযলহরেিলচান?  
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(সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলউষরল ্ব�াসলহরারলগর�ল

বারনালহরা। 
(৪)  চূড়া�লষ্রা্িেিল্ব�াসীগালঅ্ব�াসীেদরলউষরল্বজয়ীল

হেবনলেসলস�েহরলওয়াদালহরা। 

(৫)  ষুনর�ান,  ষরহাু, ষারেুৗ্হহলজীবন, ষুনর�ানল্দবেসল

ধা্মরহলওলঅধা্মরহেদরলহেমররলরুারুল�দান, জািাি- জাহািামলবাল

 গরলওলনরেহরলহরালউে�খলহরা।লষা্ররবলজগেিরলঅ�া্য়�লে্াষাাল

হরালএবংলজগৎমু্খিারল্ন�ালহরা।লষারেুৗ্হহলজীবেনরল�শংসাল

হরালওলিারল�া্য়�লবারনালহরা। 

(৬)  ধমরবযব�ারল ৈবধলওলঅৈবধ, আেদশল ্নেষধলওলষানাহার, 

ইবাদি-বে�্গ, বয্বগিলওলঅনযানযলসহুল্ব্ধ্বধানলবারনালহরা। 

(৭)  আ�াহরল ে�মলওলআ�াহরল ্�য়ল মানুষেদরল ে�মলঅজরেনল

উৎসাহল�দান।লষাষীলওলঅধা্মরহেদরলসাহচযরল�হালেরেহল্নেষধল

হরা। 

(৮)  সহুলেকে�লঅ�েররল্বশ�িালওলশধুলআ�াহরলসক্�লওল

দয়ালুােভরলজনযলহমরলহরারলগর�লবারনালহরা।লেুাহলেদখােনালবাল

েুাহলেশানােনালহমরলবালমানুেষরল�শংসালুােভরলজনযলহমরলহরারল

্ন�া। 
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(৯)  উ�মলআচরালঅজরেনরলজনযলসাধারাভােবলওল্ ব�া্রিভােবল

উৎসাহল�দানলহরা, সদাচারালওলউ�মলচা্র্�হলগাাব্ুরল�শংসাল

হরা।লঅসদাচারালওলঅসৎ ভােবরল্ন�ালহরা। 

(১০)  আ�াহরলভয়, আ�াহরল্যহর-�রালওলইবাদেিরল

জনযলউৎসাহলবয�হলউষেদশলওলআ াল�দান। 

্নঃসে�েহল ান, ্বেবহ, যু্বলওলসহুলধেমররলধমরীয়লমূুযেবােধরল

আেুােহলএল্বষয়গ্ুল�শং্সি।লএলসহুল্বষেয়রলগর�লবুঝােনারল

জনযলএবংলষাঠেহরলমেনরলগভীেরলিােহল�ায়ীলআসনলেদওয়ারলজনযল

হুরআেনলএগ্ুলবারংবারল্ব্ভিলআ্�েহলআেুাচনালহরালহেয়েছ।ল

এলসহুল্বষয়লয্দল্ন�নীয়লহয়, িেবল�শংসনীয়ল্বষয়লহীলহেব?  

িেবলু কাীয়লেয, ইয়াহূদী-খৃ�ানগোরলধমর��লষ্ব�লবাইেবেুরল

মেধযলবহুলআেুা্চিলওলবারংবারল্ব্ভিলআ্�েহলষুনরাবৃ�ল্নেোবল

্বষয়গ্ুলহুরআেনরলমেধযলষাওয়ালযায়লনা: 

(১) বাইেবেুলউে�খলরেয়েছলেয, ভাববাদীলেুাাল(ুূ◌ুিলআ) মদল

ষানলহেরলমািাুলহেয়লিারলহনযা�েয়রলসােরলবয্ভচােরল্ু্লহন।ল

েদখুন: আ্দষু�হল১৯/৩০-৩৮। 

(২) বাইেবেুলউে�খলহরা হেয়েছলেয,  �েররল�রমজািলষু�লবাল

বড়ল েছেুল দায়ূদল উ্রেয়রল �ীরল সােরল বয্ভচােরল ্ু্ল হনল এবংল

উ্রয়েহলেহৗশেুলহিযালহেরন।লএরষরলউবল�ীেহল্ববাহলহেরন।ল

েদখুন: ২লশমূেয়ুল১১/১-২৭। 
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(৩) বাইেবেুলআেছলেয, হােরাালেগাবৎেসরল�্িমালৈি্রলহেরল

িারলষুজালহেরন।লেদখুন: যা�াষু�হল৩২/১-৬। 
(৪) বাইেবেুল উে�খলহরাল হেয়েছল েয, সুুাইমানলআুাই্হসল

সাুাম েশষলজীবেনলধমরিযাগলহেরল মুরিাে-মুশ্রহলহেয়ল�্িমাল

ষূজাল হরেিল শরলহেরনল এবংল মু্িরষূজারল �চারল �সােররল জনযল

ম্�রা্দল্নমরাালহেরন।লেদখুন: ১লরাজাব্ুল১১/১-১৩। 

(৫) বাইেবেুলউে�খলহরালহেয়েছ েয, এহজনলভাববাদীলএহা�ইল

্হংসাবশিলঅনযলএহজনলভাববাদীেহল �েররলভাববানীলবালওহীরল

নােমল্ মরযালহরালবেুলেধাঁহালেদনলএবংলিারলহরাল্ ব�াসলহেরল�রমল

ভাববাদীল �েররলে�ােধরলমেধযল্ নষ্িিলহেয়ল্ নহিলহন।লেদখুন: ১ল

রাজাব্ুল১৩/১-৩০। 

(৬) ই�ােয়ুলবালযােহাবেহল (ইয়াহূবলআ.) বাইেবেুল �েররল

�রমজািল (firstborn) ষু�ল বাল বড়ল েছেুল বেুল উে�খল হরাল

হেয়েছ।লবাইেবেুরলসহুলভাববাদীলবালসহুল্হ�লভাববাদীরলমূুল

্ষিাল ্ি্নই।ল বাইেবেুল উে�খল হরাল হেয়েছল েয,  �েররল এল

�রমজািলষু�লবালবড়লেছেুলই�ােয়ুল(ইয়াহূবলআ)-এরলষু�ল্যহূদাল

আষনলষু�বধুলিামর-এরলসাের বয্ভচারলহেরনলএবংলএলবয্ভচােররল

রেুলঅৈবধলজারজলস�ানল‘েষরস’ এরলজ�লহয়।লদায়ূদ, শেুামনলওল
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যীশ-  �েররলএল্িনলষু�১৭৯

180 সহেুইলএলযারজলস�ােনরলবংশধরল

্ছেুন।লেদখুন: আ্দষু�হল৩৮/১২-৩০। 
(৭) বাইেবেুল আেরাল উে�খল হরাল হেয়েছল েয,  �েররল এল

�রমজািল ষু�লবালবড়ল েছেুলই�ােয়েুরল�রমজািল ষু�লবালবড়ল

েছেুল ষু�ল এেবনল িারল ্ষিারল ‘্বুহা’ নােমরল উষষযীরল সােরল

বয্ভচােরল্ু্লহন।ল �েররল�রমজািলষু�লই�ােয়ুলিারল�রমজািল

ষুে�রল ্নজল্বমািারলসােরলবয্ভচারলএবংলচিুররল ষুে�রলষু�বধুরল

সােরলবয্ভচােররলসংবাদলজানারলষরওলিােদরেহল �েরর ্বধানল

অনুসােরলশা্�ল�দানলহেরনল্ন।লউষরকলবয্ভচারীল্ যহূদােহলষ্রষূারল

বরহিলওল্চর�ায়ীলহুযাোরলজনযলআশীবরাদলবালদুআলহেরন।ল্ি্নল

িাঁরলষু�গোরলমেধযলএল্যহূদারলজনযলসবেচেয়লেব্শলদুআলহেরন।ল

যা�াষু�হল৪/২২-২৩; আ্দষু�হল৩৫/২২, ৪৯/১-২৮। 
(৮) আমরাল েদেখ্ছল েয, বাইেবেুরল বারনানুসােরল  �েররল

আেরহজনল �রমজািল ষু�ল বাল বড়ল েছেুল (firstborn) এবংল

জ�েদওয়াল ষু�ল (begotten son) দায়ূদল আুাই্হসল সাুাম।ল

                                                           
180 ইেিাষূেবরলআমরাল েদেখ্ছল েয, বাইেবেুরল বারনালঅনুসােরলএরাল ্িনজনইল

 �েররলষু�, �রমলজনল �েররলবড়লেছেুল(firstborn) এবংল য়ংলজ�েদওয়াল

(begotten) েছেু, ্�িীয়লজনল �েররলেছেুলএবংলিৃিীয়জনল �েররলএহমা�ল
জ�েদওয়াল েছেুল (only begotten son)।  �েররল এল ্িনল ষু�ইল জারজল
স�ােনরলবংশধর। 
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বাইেবেুরল বারনানুসােরল ্ি্নল ্নেজইল ষর�ীরল সােরল বয্ভচারল

হরেিন।লএলছাড়াওলবাইেবেুলউে�খলহরালহেয়েছলেয,  �েররলএল

বড়লেছেুরল(দায়ূেদর) ্�য়লষু�লিারইল্�য়লহনযারলসােরলবয্ভচােরল

্ু্লহয়।ল �েররলএল�রমজািলষু�লিারলষু�লওলহনযারলবয্ভচােররল

সংবাদলজানেিলষােরন।লেমা্শরলবযব�ালঅনুসােরলবয্ভচারীরলেযলশা্�ল

ষাওনালেসলশা্�ল্ি্নলিারলষু�-হনযােহল�দানলহেরনল্ন।লেদখুন: 

গীিসং্হিাল২/৭, ৮৯/২৭, ২লশমূেয়ুল১৩/১-৩৯। 

(৯) খৃ�ানগোরল্ব�াসলঅনুসােরলযীশলখৃে�রল১২লজনলে�্রেিরল

মযরাদালেমা্শলওলঅনযলসহুলই�ােয়ুীয়লভাববাদীরলেচেয়ওলেব্শ।লএল

মহানল মযরাদারল অ্ধহারীল ে�্রিল ্শষযেদরল এহজনল ্ছেুনল

 �্রেয়ািীয়ল্যহূদাল(Judas Iscariot), ্য্নলঅেুৗ্হহল্চ�া্দরল
অ্ধহারীলে�্রিলরাসূুল্ ছেুন১৮০

181। এলমহানলে�্রিলএহজনলেচারল
্ছেুন।লিারলহােছলাাহারলর্ুলরাহিলএবংলিােিলযালরাখালহেিাল

্ি্নলিাল চু্রলহরেিন।১৮১

182 এল মহানল ে�্রিল ্শষযল মা�ল ্�শ্াল

েরৗষযমু�ারল্ ব্নমেয়লিারলধমরলল্ ব�য়লহেরলেদন।লএলসামানযলঅেরররল

                                                           
181 ম্রল১০/১-৮; মাহরল৩/১৪-১৫; ুূহল৬/১৩। 
182  েযাহনল১২/৬। 
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জনযল্ি্নলিারল �রেহলইয়াহূদীেদর হােিলিুেুল্দেিলরা্যলহেয়ল

যান।লইয়াহূদীরালিারল �রেহলধেরল্নেয়ল�ুেশল্ব�লহের।১৮২

183 
(১০) ইয়াহূদী মহাযাজহলহায়ারাল(Caiaphas)  �েররলএহজনল

ভাববাদীল(prophet) বালনবীল্ছেুনলবেুলসুসমাচারলেুখহলেযাহনল
সাকযল ্দেয়েছন১৮৩

184। এলভাববাদীলযীশেহল ্মরযাবাদীলওলঅ্ব�াসীল

(হা্রর) বেুল ে্াষাালহেরন, িাঁেহলুা্�িলহেরনলএবংলিােহল

হিযালহরারলরায়ল�দানলহেরন।১৮৪

185 খৃ�ানেদরল্ব�াসানুসােরলযীশইল

 �রল(God Incarnate)। িাহেুলহায়ারাল্ছেুনলযীশরইলএহজনল

ভাববাদী।লআরলএলভাববাদীল য়ংলিারল �রেহল্মরযবাদীলওলহা্ররল

বেুল ে্াষাালহরেুন, িােহলুা্�িলহরেুনলএবংলিােহ হিযাল

হরারলরায়ল্দেুন! 

এলধরেনরলআেরালঅেনহলেনাংরালওল্ৃ্ািল্বষয়লবাইেবেুরলমেধযল

রেয়েছ।ল খৃ�ানল ধমরগর, ষ্�ি ওল ধমর�চারহেদরল হােছল এগ্ুল

সুষ্র্চি।লিাঁরালএলসহুলহরালস্ঠহ, ্নভুরুলওলধমর�ে�রলবাাীলবেুল

্ব�াসলহেরন।লএলসহুল্বষয়েহলিারালউ�াে�রলভাবস�ি, সু�র, 

মহান, আ�ারল েখারাহল ওল সুর্চস�িল ্বষয়ল বেুল গাযল হেরন।ল

                                                           
183 ম্রল২৬/১৪-১৬, ২৭/৩-৯; মাহরল১৪/১০-১১; ুূহল২২/৩-৬; েযাহনল১৮/১-

৫। 
184 েযাহনল১১/৪৯-৫১। 
185 ম্রল২৬/৫৭-৬৮; মাহরল১৪/৫৩-৬৫; ুূহল২২/৫৪-৭১; েযাহনল১৮/১২-২৪। 
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স�বিল এল সহুল ‘‘উ�াে�রল ভাবস�ি, সু�রল ওল মহানল ্বষয়ল

(বয্ভচার, অনাচার, অগময-গমন, ্মরযা,  �রল ওল ভাববাদীগোরল

্ন�া াষহল হরা, মূ্িরষূজা, বু্�ল ্বেরাধীল হরাল ইিযা্দ)  য্দল

হুরআেনরল মেধযল ্বদযমানল রাহিল িেবল হয়িল খৃ�ানল ষাদ্রল ওল

যাজহগালহুরআনেহল ‘ �েররলবাাী’ (God's Word) বেুলেমেনল

্নেিন।ল ্হকলেযেহিুলহুরআেনরলমেধযলএলসহুল ‘মহান’ ্বষয়লওল

অনুএষল্বষয়া্দলআেুা্চিলহয়ল্ন, েসেহিুলিারালহুরআনেহল �েররল

বাাীলবেুলমানেিলষারেছনলনা। 

৩. ১. ৩. ২. বাইেবুলওলহুরআেনরলৈবষরীিযল 

ষাদ্রগালউ�া্ষিল্�িীয়লআষ্�েিলিাঁরালবেুন: ‘‘অেনহল�ােনল

হুরআেনরল বববযল ষুরািনল ওল নিুনল ্নয়েমরল ববেবযরল ্বেরাধী, 

হােজইলহুরআনল �েররলবাাীলহেিলষােরলনা।’’ 
আষ্�রলষযরােুাচনালওল্ব�া্�রলঅষেনাদন: 

(হ) ইেিাষূেবরলআমরাল্ন্ািএেষলেজেন্ছলেয, ষুরািনলওলনিুনল

্নয়েমরলএলসহুল ষু�হল েযলসহুলভাববাদীল বাল েুখেহরলনােমল

�চ্ুিল েসল সহুল ভাববাদীল বাল েুখহল েরেহল অ্ব্�িল সূ�ল

ষর�রায়লষু�হগ্ুলব্ারিলওল�চা্রিলহয়ল্ন।লহােজইলএলসহুল

ভাববাদীলবালেুখহলেযলস্িযইলএগ্ুলরচনালহেরেছনলিারলেহােনাল

�মাালেনই।লএলসহুলষু�েহরলমেধযলঅেনহলঅেনহল�ােনলৈবষরীিযল

ওল ্বেরা্ধিালরেয়েছলএবংলএগ্ুলঅগ্ািলভুু�া্�েিলষ্রষূার।লএল
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হারোলবাইেবুল্দেয়লহুরআনলযাচাইলহরারলেহােনালউষায়লেনই।ল

হুরআেনলয্দলএলসহুলষু�েহরল্বষরীিলবালঅ্ি্রবলেহােনালিরযল

রােহলিােিলহুরআেনরলঅ�হােযাগযিাল�মা্ািলহয়লনা, বরংলএেিল

�মা্ািলহয়লেয বাইেবেুরল��া্দেিলএল্বষেয়লহুরআনল্বেরাধীলেযল

িরযল রেয়েছল িাল ্মরযা, ভুুল বাল ্বহৃি।ল বাইেবেুরল ষু�হা্দেিল

উ্�্খিলবালইয়াহূদী-খৃ�ানেদরলমেধযল�চ্ুিলিরযলওল ্ব�ােসরল

্ব�া্�লধ্রেয়লেদওয়ারলউেেেশযইলহুরআেনলএলসহুলিরযলউে�খল

হরালহেয়েছ।ল 

এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, হুরআেনরলমেধযল্বদযমানলবাইেবুল

্বেরাধীলিরযা্দলেদেখলেহােনাভােবইলহ�নালহরারলঅবহাশলেনইলেয, 

ভুু�েমল বু্ঝলএইলিরযল হুরআেনলউে�খলহরাল হেয়েছ।লবরংলএল

সহুলিরযলহুরআেনলউে�খলহরালহেয়েছলবাইেবেুরল্ব�া্�ল�মাাল

হরারলজনয। 

(খ) ষাদ্রগোরল দা্বলঅনুসােরল হুরআেনরল সােরল বাইেবেুরল

ষু�হা্দরলৈবষরীিযল্িনল�হােররল(১) র্হিল্বধানাব্ুলস�্হরি, 

(২) এমনল্হছুল্বষয়লেযগ্ুলহুরআেনলউে�খলহরালহেয়েছল্হকল

বাইেবেুরলষুরািনলবালনিুনল্ নয়েমরলেহােনালষু�েহলেনইলএবংল(৩) 

এমনল্হছুল্বষয়লযালহুরআেনলওলবাইেবেুলরেয়েছ, ্হকলএগ্ুরল

্বষেয়লহুরআেনরলবারনালবাইেবেুরলবারনারল্বষরীি।লএল্িনল�হারল

ৈবষরীিযইল ষুরািনল ওল নিুনল ্নয়েমরল মেধযল ্বদযমান।ল হােজইল
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এগ্ুরল েহােনা্ােহইল হুরআেনরল �্াল ্হেসেবল ্নেদরশল হরারল

অ্ধহারলষাদ্রগোরলেনই। 
�রমি, �রমলঅধযােয়রলচিুররলষ্রে�েদলষাঠহলেদেখেছনলেয, 

র্হিহরালশধুলহুরআেনরলৈব্শ�যলনয়, বরংলবাইেবেুরলমেধযওলিাল

্বদযমান।লহােজইলহুরআনলয্দলষূবরবিরীলধেমররল ্হছুল ্বধানলর্হিল

হেরলিােিলঅবাহলহওয়ারল্হছুইলেনই।লষাঠহলেদেখেছনলেয, ষুরািনল

্নয়েমরলঅেনহল ্বধানলনিুনল ্নয়েমলর্হিলহরালহেয়েছ।লহােজইল

েহােনাল বু্�মানল খৃ�ানলনিুনলবাল ষুরািনল ্নয়েমরল েহােনাল ্বধানল

র্হিলহরারলহারোলহুরআনেহলেদাষল্দেিলষােরনলনা।লিাহেুলেিাল

�মা্ািলহেবলেয, নিুনল্নয়েমরলষু�হাব্ুল‘ �েররলবাাী’ নয়; হারাল

িালষুরািনল্নয়েমরল্বধানাব্ুলর্হিলহেরেছ।লইযহারুলহ�ল�ে�রল

�োিালআ�ামালশাইখলরাহমািু�াহরলসােরল�হাশযল্ বিেহরলষাদ্রলড. 

রা�ারল  ীহারলহেরনল েয, িাওরািলওল ই্�েুরল মেধযল নাসখল বাল

র্হিহরাল্বদযমান।ল্হকল্বিেহররলআেগল্ি্নলিাওরািলওলই্�েুরল

মেধযল নাসখল বাল র্হিহরোরল ্বদযমানিাল হ্ঠনভােবল অ ীহারল

হরেিন।ল 

্�িীয়ি, বাইেবেুল উে�খল হরাল েনইল এএষল েহােনাল িরযল

হুরআেনল্বদযমানলরাহেুলিালহুরআেনরলেহােনাল�্ালবেুলগায 

হরালখৃ�ানেদরলষেকলস�বলনয়।লষূবরবিরীলধমর�ে�লেনইলএএষলিরযল

ষরবিরীলধমর�ে�লউে�খলহরালয্দলষরবিরীল�ে�রল�্ালবেুলগাযল
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হরালহয়লিেবলিােিলনিুনল্নয়মল�্াষূারলবেুলগাযলহেব; হারাল

বাইেবেুরল ষুরািনল ্নয়েমরল ষু�হা্দেিলউে�খলহরাল েনইলএএষল

অেনহলিরযলনিুনল্নয়েমরলষু�হা্দেিল্বদযমানলরেয়েছ।১৮ ৫

186 এখােনল

সামানযলহেয়হ্ালনমুনালেষশলহরালহে�:  

(১) ্যহূদারলষে�রল৯লআয়ােিলবুালহেয়েছ: ‘‘্হকল�ধানল গরদূিল

মীখােয়ুলযখনলেমা্শরলেদেহরল্বষেয়ল্দয়াবেুরলস্হিলবাদানুবাদল

হ্রেুন, িখনল্ন�াযুবল্ন�্�লহ্রেিলসাহসলহ্রেুনলনা, ্হকল

হ্হেুন, �ভুলেিামােহলভৎসরনালহরন।’’ 

 েমা্শরলেদেহরল্বষেয়লমীখােয়েুরলসােরল্দয়াবেুরলএইল

বাদানুবােদরলহরালষুরািনল্নয়েমরলেহােনালষু�েহইলউে�খলেনই। 

(২) ই�ীয়ল১২/২১ল ে�াহ্াল ্নেএষ: ‘‘এবংল েসইলদশরনলএমনল

ভয়্রল্ছুলেয, েমা্শলহ্হেুন, ‘আ্মল্নিানিইলভীিলওলহ্�িল

হইেি্ছ’’। 

 এখােনল েষৗুল েমা্শ, িাঁরল ্সনয়ল ষবরেিল গমনলওল িরায়ল

েম্গজরন, ্বদুযৎলইিযা্দলদশরেনরল ্বষেয়লআেুাচনালহেরেছন।লএল

                                                           
186 বাইেবেুরলষুরািনল্নয়েমরলষু�হা্দেিলউে�খলহরালেনইলএএষলঅেনহলিরযল

নিুনল্নয়েমরলষু�হা্দেিল্বদযমানলরেয়েছ।লআবারলষুরািনল্নয়েমরলষূববিরীল

ষু�েহলউে�খলেনইলএমনলঅেনহলিরযলষরবিরীল ষু�েহলউে�খলহরালহেয়েছ।ল

আবারল নিুনল ্নয়েমরল সুসমাচারগ্ুেিল উে�খল েনইল এমনল অেনহল িরযল

ে�্রিগোরলষে�লউে�খলহরালহেয়েছ। 
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্বষয়ল্ব�া্রিলআেুাচনালহরালহেয়েছলযা�াষু�েহরল১৯লঅধযেয়১৮৬

187। 
্হ�লেসখােনলবালষুরািনল্নয়েমরলেহারাওলেমা্শরলএলহরালউে�খল

হরালহয়ল্ন।ল ‘‘েমা্শলহ্হেুন, ‘আ্মল্নিানিইলভীিলওলহ্�িল

হইেি্ছ’’-এলহরালেহারাওলেনই। 

(৩) ২ল ্িমরীয়ল ৩/৮: ‘‘আরল যা্িল ওল যা্ম�ল েযমনল েমা্শরল

�্িেরাধলহ্রয়া্ছু, ি�ষলইহারালসেিযরল�্িেরাধলহ্রেিেছ।’’ 

 রেরৗোরল ম�েব�াগাল হিৃরহল েমা্শরল �্িেরােধরল ্ানাল

্ব�া্রিলযা�াষু�েহরল৭মলঅধযােয়লআেুাচনা হরালহেয়েছ।ল্হকলএইল

দু্ালনােমরলউে�খলেসখােনলেনই।লযা�ালষু�েহরলঅনযলেহােনালঅধযােয়ল

বালষুরািনল্নয়েমরলঅনযলেহােনালষু�েহরলেহারাওলএইলনামলদু্ারল

অ্��লেনই। 
(৪) ১লহ্র�ীয়ল১৫/৬লে�ােহলযীশরলহবরলেরেহলষুনর�ােনরল

ষেরল্ব্ভিল্শষযেহলসাকািলদােনরল্বষেয়লবুালহেয়েছ: ‘‘িাহারল

ষেরলএেহবােরলষাঁচলশেিরলঅ্ধহল�ািােহলেদখাল্দেুন, িাহােদরল

অ্ধহাংশলেুাহলঅদযা্ষলবিরমানলর্হয়ােছ, ্হকলেহহলেহহল্ন�াগিল

হইয়ােছ।’’ 

 সুসমাচারলচিু�েয়লএবংলে�্রিেদরলহাযর্ববরোরলেহারাওল

এলষাঁচশিা্ধহল্শষযেহলেদখালেদওয়ারল্বষেয়রলউে�খলেনই।ললএল

                                                           
187 যা�াষু�হল১৯/১৪-২৫। 
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সহুল ্বষয়ল ্ব�া্রিল ্ু্ষব�ল হরারল ্বষেয়ল ুূেহরলআ�হল ওল

উেীষনাল্ ছুলসবেচেয়লেব্শ।লঅরচল্ি্নওলএল্ বষেয়ল্হছুইল্ুেখনল

্ন। 

(৫) নিুনল ্নয়েমরল সুসমাচারগ্ুেিল  গর, নরহ, ষুনর�ান, 

্বচার, হেমররল�্িদানলইিযা্দরলহরালসংেকেষলহেুওলউে�খলহরাল

হেয়েছ১৮৭

188। ্হকল েমা্শরল ষাঁচ্াল ষু�েহল (Torah or 

Pentateuch) এলসহুল্বষেয়রলেহােনাএষলউে�খলষাওয়ালযায়লনা।ল

বরংল েসগ্ুেিল শধুল জাগ্িহল ুাভক্িরল ্বষয়ইল উে�খল হরাল

হেয়েছ, ষরহাুলবাল গর-নরেহরলহরাল্হছুইলেনই।ল �রলসদা�ভুরল

্নেদরশলযারালষাুনলহরেবলিােদরলষৃ্রবীেিলহিল�হােররলসুেযাগল

সু্বধাল�দানলহরালহেব এবংলযারাল �েররল্ নেদরশলনালমানেবলষা্ররবল

জীবেনলিােদরল ্হল ্হলশা্�ল বালহ�ল েদওয়াল হেবল েসগ্ুইলশধুল

উে�খলহরালহেয়েছ। 

(৬) ম্র্ু্খিলসুসমাচােররল১মলঅধযােয়লযীশলখৃে�রলবংশাব্ুল

ষে�লসরববা্বেুরলষের- সরববা্বুলওলেযােষর-এরলমেধয- নয়ল

                                                           
188 ম্রল৫/২২, ১০/২৮, ২৩/১৫, ২৫/৪৬; মাহরল৯/৪৩-৪৪; ুূহল২৩/৪৩...। 
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বয্বরলনামলউে�খলহরালহেয়ছ; যােদরলহােরালেহােনাএষলউে�খল

ষুরািনল্নয়েমরলেহারাওলেনই।১৮৮

189 
এএষলআেরালঅগ্ািলউদাহরালবাইেবেুরলষু�হা্দেিলরেয়েছ।ল

এলেরেহল�মা্ািলহয়লেয, ষূবরবিরীলধমর�ে�লেনইলএমনলেহােনালিরযল

ষরবিরীল ধমর�ে�ল উে�খল হরাল হেুল িাল হখেনাইল ষরবিরীল �ে�রল

 �্রহে�রলদা্বল্মরযালবেু �মাালহেরলনা।লিাইলয্দলহয়, িেবল

�মা্ািল হেবল েয, ই্�ুল বাল সুসমাচারগ্ুল ্মরযা, হারাল এেিল

অেনহলহরালআেছলযাল েিারাহলবাল ষুরািনল ্নয়েমরলঅনযল েহােনাল

ষু�েহলেনই।লব�ি, ষূবরবিরীলধমর�ে�লসব্হছুইলউে�খলরাহালজররীল

নয়।ল 

িৃিীয়ি, হুরআেনরলমেধযল বাইেবেুরল ষু�হাব্ুেি উ্�্খিল

িরযা্দরল্বষরীিলবাল্বেরাধীলিরযলউে�খলহরারলহারোলহুরআেনরল

�ামাাযিালঅ ীহারলহরারলেহােনালসুেযাগলখৃ�ানেদরলেনই; হারালএল

জািীয়লৈবষরীিযলওল্বেরা্ধিালবাইেবেুরলমেধযইল্বদযমান।লএএষল

ৈবষরীিযলওল্বেরা্ধিাল্বদযমানলরেয়েছলবাইেবেুরলষুরািনল্নয়েমরল

এহলষু�েহরলসােরলঅনযল ষু�েহর, নিুনল ্নয়েমরলএহলষু�েহরল

সােরলঅনযলষু�েহরলএবংলনিুনল্নয়েমরলসােরলষুরািনল্নয়েমর।ল

                                                           
189 সরববা্বুলওলেযােষর-এরলমেধযলনয়লবয্বরলনামলউে�খলহরালহেয়ছ।লিারাল

হেুন: অবীহূদ, ইুীয়াহীম, আেসার, সােদাহ, আখীম, ইুীহূদ, ই্ুয়াসর, ম�নল

ওলযােহাব।লএেদরলহােরালেহােনাএষলউে�খলষুরািনল্নয়েমরলেহারাওলেনই। 
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�রমল অধযােয়ল ষাঠহল ্হছুল নমুনাল েদেখেছন।ল েিারাহ-এরল ্িনল

সংসরাল বাল ষা�ু্ু্ষ, অররাৎল ্হ�, �ীহলওলশমরীয়ল সংসরোরল

মেধযওলঅনুএষলহ্ঠনলৈবষরীিযলওল্ বেরা্ধিালরেয়েছ। অনুএষভােবল

নিুনল্নয়েমরলচারলসুসমাচার: ম্র, মাহর, ুূহলওলেযাহেনরলবারাারল

মেধযলরেয়েছলবযাষহলৈবষরীিয।লসামানযলেছা�লেছা�ল্বষেয়রলবারনায়ল

এেহহজনলএেহহল রহমল বারনাল ্দেয়েছন, েযগ্ুল অেনহল সময়ল

সাং্্ষরহ।ল 

খৃ�ানলধমরগরলওল�চারহগাল্নেজেদরলধমর�ে�রলমেধযল্ বদযমানল

অগ্ািলবযাখযািীিলৈবষরীি, অসাম�সয, ভুু�া্�লেদেখওলেদেখনল

না, ্হকলসাধারাল মুস্ুমেদরল ্ব�া�লহরেিল হুরআনলহারীেমরল

্বষেয়ল এল আষ্�ল উ�াষনল হেরন।ল আরল �হৃিল সিযল হেুা, 

বাইেবেুরল ষুরািনল বাল নিুনল ্নয়েমরল েহােনাল িেরযরল সােরল

হুরআেনরল েহােনাল িেরযরল ৈবষরীেিযরল হারো হুরআেনরল

 �্রহিবলঅ ীহারলহরারল েহােনালউষায়ল েনই; হারাল হুরআনল

স�ূারলষৃরহল য়ংস�ূারলআসমানীলষু�হলযালমহানলআ�াহরলষকল

েরেহল ওহীরল মাধযেমল ে�রাল হরাল হেয়েছ।ল উষরকল বাইেবেুরল

্বষরীেিল হুরআনল েযলসহুলিরযল�দানলহেরেছলিাল হুরআেনরল

সিযিালওলবাইেবেুরলমেধযল্বদযমানল্বহৃ্িরলঅনযিমল�মাা। 
  



 

389 

্�িীয়লষ্রে�দ:  

হাদীসল ্বষেয়ল ষাদ্রগোরল আষ্�ল

ষযরােুাচনা 

৩. ২. ১. হাদীসলবারনাহারীগালস�েহরল্ব�া্� 

হাদীসল ্বষেয়ল ষাদ্রগাল েযল সহুল ্ব�া্�ল ছড়ানল েসগ্ুরল

অনযিমলহাদীেসরলবারনাহারীগালস�েহরল্ ব�া্�হরল্মরযাচার।িারাল

বেুন: হাদীেসরলবারনাহারীলমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-

এরল�ীগা, িাঁরলআ�ীয়গালএবংলসহচরগা।লিাঁরলষেকলএেদরলসাকযল

�হােযাগযলনয়। 

আষ্�রলষযরােুাচনালওল্ব�া্�রলঅষেনাদন: 

৩. ২. ১. ১. হাদীেসরল বারনাহারীগাল বনামল ই্�েুরল

বারনাহারীগা 
হাদীেসরল ্বরে� িােদরল এল বববযল সামানযল এহাুল ষ্রবিরনল

হরেুইল িােদরল ্বরে�ইল ুাগেব।ল এেকে�ল আমরাল বুবল েয, 

সুসমাচারগ্ুরলমেধযলযীশখৃে�রল েযলসহুলহরা, হমরলবালঅব�াল

সংহ্ুিলহেয়েছলেসগ্ুলবারনালহেরেছনলিাঁরলমািা, িাঁরলহ্�িল

্ষিাল েযােষরল এবংল িাঁরল ্শষযগা।ল যীশরল ষেকল এেদরল সাকযল

�হােযাগযলনয়!! 

এখােনল আেরাল ুকাীয়ল েয, মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম)-এরলসহচরগালেযলব�্ন�ারলসােরলিারলবাাীলওলজীবনীল
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বারনালহেরেছনলযীশরলসহচরগালিালহেরনল্ন।লিাঁরালঅ্িহরনলওল

অ্ির�েনরলআ য়লেনন।লেযমনলচিুররলসুসমাচােররলেুখহলেযাহনল

বেুেছন: ‘‘যীশলআরওলঅেনহলহমরলহ্রয়া্ছেুন; েসইলসহুলয্দল

এহলএহলহ্রয়ালেুখালযায়, িেবলআমারলেবাধলহয়, ্ু্খেিল্ু্খেিল

এিল��লহইয়ালউ্ঠিলেয, জগেিওলিাহালধ্রিলনা।’’190 

্নঃসে�েহল হরা্াল এহা�ইল ্মরযাল এবংল আষ্�হরল হা্বযহল

অ্ির�ন।ল এএষল হরাল  ানীেহল �ভা্বিল নাল হরেুওল সাধারাল

মানুষেহল�িা্রিলহের। 

৩. ২. ১. ২. ্শয়াগোরল্ব�া্�লবনামলখৃ�ীয়ল্ব�া�লস�দায় 

হাদীেসরল �হােযাগযিায়ল সে�হল সৃ্�রল জনযল ষাদ্রগাল

সাহাবীগোরল্বষেয়ল�াদশলইমামলষ�ীল্শয়ােদরলআষ্�হরলহরাবািরাল

উ�ৃিলহেরলসাধারালমানুষেদরেহল্ব�া�লহরেিলেচ�ালহেরন।লএরল

উ�ের �রমিলআমরাল বুবল েয, ্শয়ােদরল ্ভ্�হীনল�মাা্বহীনল

হরাবািরালয্দলসাধারালমুস্ুমেদরলজনযলমানযলহরালবাধযিামূুহলহয়, 

িেবলখৃ�ানলধেমররল্ব্ভিল্ব�া�লস�দােয়রলহরাবািরাওলসাধারাল

খৃ�ানেদরল মানযলহরাল বাধযিামূুহল হেব।লআরল েসেকে�লিাঁেদরল

ধেমররল্ভ্�ইলবা্িুলবেুল�মা্ািলহেব।ল 

                                                           
190 েযাহনল২১/২৫। 
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�রমল খৃ�ীয়ল শিহল েরেহল খৃ�ানেদরল মেধযল অগ্ািল দুল

�হা্শিলহেয়েছলযারালএমনলসবলহরালবেুেছনলওলধমর্ব�াসল�চারল

হেরেছনলযাল মূুধারারলখৃ�ানগালহুররীলওল ্ব�া্�লবেুলে্াষাাল

হেরেছন।লেযমনলেহােনালেহােনালস�দায়লদুজনল �েররলঅ্�ে�ল

্ব�াসলহরি; এহজনলহুযাোরল��ালএবংলঅনযজনলঅহুযাোরল

��া।ল িারাল ্ব�াসল ওল �চারল হরিল েয, েিারাহল এবংল ষুরািনল

্নয়েমরলঅনযলসহুলষু�হলঅহুযাোরল��াল ্�িীয়ল �েররলষকল

েরেহল�া্।লমৃিুযরলষেরলযীশখৃ�লনরেহলগমনলহেরন।ল্ি্নলনরহল

েরেহল (ভািৃহ�াল আদমষু�) হ্য়নেহ এবংল (সমহামী) 

সেদামবাসীেদরেহলমুবলহেরনলএবংল(্নহিলআদমষু�) েহবু, েনাহ, 

আবরাহামলওলঅনযলসহুল�াচীনলভাববাদীলওলসৎলমানুষেহলনরেহরল

মেধযলেরেখলআেসন।লেমা্শেহল্য্নলেিারাহল্দেয়েছনলএবংলঅনযানযল

ই�ােয়ুীয়লভাববাদীেদরলসােরল্য্নলহরালবেুেছনল্ি্নল �রলনন, 

বরংল ্ি্নল শয়িানল বাল ্দয়াবু।ল  সারল ষূেবরল যিল নবী-রাসূুল বাল

ভাববাদীলআগমনলহেরনলিাঁরালসবাইলেচারলওলদসুযল্ছেুন।১৯০

191 

অনুএষল অেনহল স�দােয়রল অেনহল �হােররল ্ব�াসল ্ছু।ল

্নঃসে�েহলখৃ�ানগালবুেবনলেয, এগ্ুলসবইলবা্িুলওলহুররীল

                                                           
191 েযাহন্ু্খ্িলসুসমাচােররল১০/৮লে�ােহলযীশলবেুন: ‘‘যাহারালআমারলষূেবরল

আ্সয়া্ছু, িাহারা সহেুলেচারলওলদসুয।’’ খৃে�রলএইলহরারল্ভ্�েিইলিাঁরাল

এএষলবুি। 
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্ব�াসলওল্ভ্�হীনলহরা; মূুধারারলখৃ�ানেদরল্বরে�লএলসহুল

হরােহ দুীুল্হেসেবলেষশলহরালযায়লনা।লঅনুএষভােবলআমরাওল

বুবলেয, এলসহুলখৃ�ানলস�দােয়রলহরালয্দলআষনােদরল্ বরে�ল

�মাাল্হেসেবলেষশলহরালনালযায়লিাহেুলমূুলধারারলমুস্ুমেদরল

্বরে�ল্ব�া�লমুস্ুমলস�দায়গ্ুরলবববযেহল�মাাল্হেসেবলেষশল

হরালযায়লনা। 

্বেশষিলসাহাবীেদরল্বরে�লিােদরলএলসহুলহরালহুরআেনরল

সুর�ল ্নেদরশাব্ুরল ্বেরাধীল এবংল ্শয়ােদরল ষ্ব�ল ইমামগোরল

ববেবযরওল্বেরাধী।লহুরআনলবারংবারলসুর�ভােবলউে�খলহেরেছল

েয, সাহবীরালহখেনাইল মানলবালইসুােমরলষ্রষ�ীলেহােনালহাজল

হেরনল্ন।লএখােনলআ্মলএল্বষয়হল্হছুলআয়ািলউে�খলহর্ছ। 

৩. ২. ১. ৩. সাহাবীগোরল্বষেয়লহুরআেনরলসাকয 
(১) সূরাল িাওবায়ল মহানল আ�াহল বেুন: ‘‘মুহা্জরল ওল

আনসারগোরলমেধযলযারাল�রমলঅ�গামীলএবংলযারাল ্ন�ারলসােরল

িােদরলঅনুসরালহেরলআ�াহলিােদরল�্িল�সিলএবংলিারাওলিাঁরল

�্িলসক�লএবংল্ি্নলিােদরলজনযল��িলহেরেছনলজািাি, যারল

্নেেদেশল নদীল �বা্হি, েযরায়লিারাল ্চর�ায়ীল হেব।লএইল মহা-

সারুয।’’192 

                                                           
192 সূরালিাওবা, ১০০লআয়াি। 
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এখােনলআ�াহল�রমলঅ�গামীলমুহা্জরলওলআনসারেদরলস�েহরল

িাঁরলসক্�লওলজািােিরলসুসংবাদল�দানলহেরেছন।ল্ নঃসে�েহলআবূল

বা�ল্সেীহ, উমারলরাএহ, উসমানলযুিুরাইন- রা্দয়া�াহলআনহমল

সহেুইল�রমলঅ�গামীলমুহা্জরেদরলঅ�ভুরবল্ছেুন।লঅনুএষভােবল

আুীল(রা)-ওল�রমলঅ�গামীলমুহা্জরেদরলঅ�ভুরবল্ছেুন।লএেিল

�মা্ািল হেুাল েয, িাঁরাল চারজনইলআ�াহরলসক্�লওলজািােিরল

সুসংবাদ�া্লএবংলিােদরল ্খুারেিরল ৈবধিাওল�মা্ািল হেুা।ল

হােজইল চিুররজেনরল ্বরে�ল ্ন�াল বাল আষ্�ল েযমনল বা্িু, 

েিম্নভােবল�রমল্িনজেনরল্বরে�ল্ন�ালবালআষ্�হরলহরালএল

আয়ােিরল্ভ্�েিলবা্িুলওল�িযাখযািলহেব।লঅনুএষভােবলঅনযানযল

সাহাবীরল্ বষেয়ওলআষ্�লবাল্ ন�ালবা্িুলওল�িযাখযািলহেব; হারাল

িাঁরালঅ�গামীলমুহা্জর-আনসারলবালিাঁেদরল্ন�াবানলঅনুসারী। 
(২) সূরালিাওবারলমেধযলঅনয�লআ�াহলবেুেছন: ‘‘যারাল মানল

আেন, ্হজরিলহেরলএবংলস�দলওলজীবনল�ারালআ�াহরলষেরল

্জহাদল হেরল িারাল আ�াহল ্নহাল মযরাদায়ল ে �, আরল িারাইল

সরুহাম।লিােদরল�্িষাুহলিােদরেহলসুসংবাদল্দে�ন,  ীয়লদয়াল

ওলসে�ােষরলএবংলজািােির, েযখােনলআেছলিােদরলজনযল�ায়ীলসুখ-
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শা্�।লেসরায়লিারালঅন�হাুল্চর�ায়ীলহেব।লআ�াহরল ্নহোইল

আেছলমহা-ষুরসার।’’193 
এখােনলআ�াহল্হজরিহারীলএবংলআ�াহরলরা�ায়ল্জহাদহারীল

মু্মনেদরলজনযলচার্াল ্বষয়লউে�খলহেরেছন: (১) িােদরলমযরাদাল

অ্ধহির, (২) িারালসরুহাম, (৩) িােদরলজনযলআ�াহরলদয়া, 

সে�াষল ওল জািােিরল সুসংবাদল ওল (৪) ্চর�ায়ীভােবল অন�হাুল

িােদরলজািােিলঅব�ােনরলসুসংবাদ।লএইল�া্য়ে�রল্বষয়্ারলগর�ল

বুঝােিলসমাররহল্িন্ালশ�লবযবহারলহরালহেয়েছ: ‘�ায়ীলসুখ-শা্�’, 

‘্চর�ায়ী’ ওল‘অন�হাু’। 

্নঃসে�েহল�রমলচারলখুীরাল্ হজরিহারীলএবংলআ�াহরলরা�ায়ল

জীবনল ওল স�দল ্দেয়ল ্জহাদহারীল মু্মনেদরল অ�ভুরবল ্ছেুন।ল

হােজইল িােদরল মযরাদা, সরুিা, অন�ল জািােিরল সুসংবাদল ওল

িাঁেদরল্খুারেিরলৈবধিাল�মা্ািলহেুা।লহােজইলিােঁদরল্বরে�ল

এবংল অনযানযল ল মুহা্জরল মুজা্হদল সাহাবীরল ্বরে�ল আষ্�ল বাল

্ন�াচােররলেহােনালসুেযাগলেনই। 

 (৩) সূরালিাওবারলঅনযল�ােনলআ�াহলবেুেছন: ‘‘্হকলরাসূুল

এবংলযারালিারলসােরল মানলএেনেছলিারাল ্নজলস�দলওলজীবনল

্দেয়লআ�াহরলষেরল ্জহাদলহেরেছ; িােদরলজনযইলহুযাালআেছল

                                                           
193 সূরালিাওবা, ২০-২২লআয়াি। 
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এবংল িারাইল সরুহাম।ল আ�াহল িােদরল জনযল ��িল হেরেছনল

জািাি, যারল্নেলেদেশলনদীল�বা্হি, েযরায়লিারাল�ায়ীলহেব, এইল

মহা-সারুয।’’194 

এখােনল আ�াহল মু্মনল মুজা্হদল সাহাবীগা, যাঁরাল রাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল সােরল ্ছেুনল িাঁেদরল জনযল

হুযাা, সরুিালওলঅন�লজািােিরলসুসংবাদল্দেয়েছন।ল্নঃসে�েহল

চারলখ্ুরালমু্মনলমুজা্হদেদরলঅনযিমল্ছেুন।লহােজইলিাঁেদরল

জনযলহুযাা, সরুিালওলঅন�লজািািলএবংলিােদরল্খুারেিরল

ৈবধিাওল �মা্ািল হেুা।ল িাঁেদরল ্বরে�ল এবংল অনযানযল মু্মনল

মুজা্হদলসাহাবীরল ্বরে�লআষ্�লবাল ্ন�াচােররল েহােনাল সুেযাগল

েনই। 

(৪) আ�াহল বেুন: ‘‘িােদরেহল িােদরল ্র-বাড়ীল েরেহল

অনযায়ভােবলব্হ�ৃিলহরালহেয়েছল ....।লআ্মলিােদরেহলষৃ্রবীেিল

�্ি�াল দানল হরেুল িারাল সাুািলহােয়মলহরেব, যাহািল �দানল

হরেব, সৎহােযররল ্নেদরশল ্দেবলএবংলঅসৎহােযরল ্নেষধলহরেব।ল

সহুলহেমররলষ্রাামলআ�াহরল্নয়�ো।’’195 

এখােনল্ র-বাড়ীলেরেহলঅনযায়ভােবলব্হ�ৃিলমুহা্জরেদরলস�েহরল

বুালহেয়েছলেয, িাঁেদরেহল�্ি�াল�দানলহরেুলিারালচার্ালহাজল

                                                           
194 সূরালিাওবা, ৮৮-৮৯লআয়াি। 
195 সূরালহা�, ৪১লআয়াি। 
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হরেবন: সাুািল�্ি�ালহরা, যাহািল�দানলহরা, সৎহােযরলআেদশল

হরাল এবংল অসৎহােযরল ্নেষধল হরা।ল আ�াহল খুীরাল চিু�য়েহল

ষৃ্রবীেিল�্ি�ালদানলহের্ছেুনলএবংলিাঁেদরলসমেয়লইসুামল্ বে�ল

�সা্রিলহেয়েছ।লএেিলবুঝালযায়লেয, িাঁরালএইলচার্ালহমরলআ�ামল

্দেয়েছন।লআরলএেিল�মা্ািলহেয়েছলেয, িাঁরালসিযষ�ীলওলস্ঠহল

্ছেুন।ল 

(৫) সূরালনূেরলআ�াহলবেুন, ‘‘েিামােদরলমেধযলযারাল মানলআেনল

ওল সৎহমরল হেরলআ�াহল িােদরেহল �্ি�্িল ্দে�নল েয, ্ি্নল

িােদরেহল ষৃ্রবীেিল �্ি্ন্ধ�ল দানল হরেবনই, েযমনল ্ি্নল

�্ি্ন্ধ�ল দানল হের্ছেুনল িােদরল ষূবরবিরীেদরেহল এেবংল ্ি্নল

অবশযইলিােদরলজনযলসুদৃবলহরেবনলিােদরলদীনেহলযাল্ি্নলিােদরল

জনযল মেনানীিল হেরেছনল এবংল িােদরল ভয়-ভী্িরল ষ্রবেিরল

িােদরেহল অবশযল ্নরাষ�াল দানল হরেবন।ল িারাল আমারল ইবাদিল

হরেব, আমারলেহােনালশরীহলহরেবলনা, অিঃষরলযারালঅহৃি ল

হেবলিারালেিালসিযিযাগী।’’196 

এখােনল ‘েিামােদরল মধযল েরেহ’ হরাল েরেহল বুঝাল যায়ল েয, 

রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল যুেগল এইলআয়ািল

অবিীারলহওয়ারলসমেয়লেযলসহুলমু্মনলজী্বিলওল্বদযমানল্ছেুনল

                                                           
196 সূরালনূর, ৫৫লআয়াি। 
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িােদরল মধযল েরেহল ্হছুল মানুষেহলআ�াহল এইল �্ি�্িল �দানল

হরেছন।ল িাঁরাল সবাইল নয়, বরংল িােদরল মধযল েরেহল ্হছুল মানুষল

‘�্ি্ন্ধ�’ বাল‘�ুা্ভ্ষব�’ ুাভলহরেবন। 

এখােনল আ�াহল বুেুন, ্ি্নল এেদরেহল ‘খুীরা’ অররাৎল

‘�্ি্ন্ধ’ বাল‘�ুা্ভ্ষব’ বানােবন।লএেরেহলজানালযায়লেয, এইল

�্ি�্িলষূারলহরালহেবলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-

এরলষের; হারালিারলষেরইল েিালিাঁরল�্ি্ন্ধলবাল�ুা্ভ্ষবল

্নেয়ােগরল��লআেস।লআরলএলহরাল েিাল সুর�ল েয, িাঁরলষেরল

েহােনালনবীলআসেবনলনা, হােজইলিাঁরল�্ি্ন্ধ�লবুেিলএখােনল

‘নবুয়ি’ বুঝােনালহয়ল ্ন, বরং ‘ইমামি’ বুঝােনালহেয়েছ।লএখােনল

‘িােদরেহল�্ি্ন্ধ�লদানলহরেবন’ েরেহল... ‘িারালআমারলেহােনাল

শ্রহল হরেবল না’ ষযর�ল সবগ্ুল সবরনামল বহবচনল বযবহারল হরাল

হেয়েছ।লএলেরেহল�মা্ািলহয়লেয, আ�াহলিাঁরলনবীরলসা�া�াহল

‘আুাই্হলওয়াসা�ামলষেরলযােদরেহলএভােবলইমামিলবাল্খুারি 

�দানলহরেবনলিারাল ্িনজেনরলহমলহেবনলনা; হারালআরবীেিল

্িেনরলহমেহলবহবচনলহরালহয়লনা। 

আ�াহলবেুেছন, ‘ ্ি্নলঅবশযইলিােদরলজনযল সুদৃবলহরেবনল

িােদরলদীনেহ....’ এখােনলআ�াহল�্ি�্িল্দেুনলেয, িােদরেহল

শ্ব, কমিালওল্ ব�বযাষীল�ভাবল�্িষ্�ল�দানলহরেবন।লএেরেহ 
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জানালযায়লেয, এলসহুলইমামলবালখুীরালশ্ব, কমিালওল্ব�বযাষীল

�্িষ্�লঅজরনলহরেবন। 
আ�াহলবেুেছন, ‘‘িােদরলদীনেহলযাল্ি্নলিােদরলজনযলমেনানীিল

হেরেছন’।লএলহরাল�ারাল�মা্ািলহয়লেয, এলসহুলইমােমরলযুেগল

েযলদীনল�্ি্�িলওলআচ্রিলহেবলেসলদীনলআ�াহরলমেনা্নিলদীন।ল 

আ�াহলবেুেছন: ‘‘িােদরলভয়-ভী্িরলষ্রবেিরলিােদরেহলঅবশযল

্নরাষ�ালদানলহরেবন’’।লএলহরালেরেহল�মা্ািলহয়লেয, িাঁেদরল

ইমামি, ্খুারিলবালশাসনামেুলিাঁরালশা্�লওল্নরাষ�ারলমেধযল

রাহেবন, িাঁরাল েহােনাল ভয়-ভী্িরল মেধযল রাহেবনল নাল এবংল

‘িা্হয়যাহ’ আ�রকামূুহল ্মরযাল হরাল বুারওল েহােনাল �েয়াজনল

িাঁেদরলযুেগলরাহেবলনা। 

আ�াহলবেুেছন: ‘‘িারালআমারলইবাদিলহরেব, আমারলেহােনাল

শরীহলহরেবলনা’’।লএলহরাল�ারাল�মা্ািলহয়লেয, িাঁেদরল্খুারিল

বালশাসনামেুলিাঁরালমু্মনলরাহেবন, মুশ্রহলহেবনলনা। 

এভােবল এইল আয়ািল �ারাল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলষেররলচারলখ্ুরারলইমামিলবাল�্ি্ন্ধ�ল�মা্ািল

হয়।ল ্বেশষভােবল �রমল ্িনল খুীরা: আবূল বা�ল ্সেীহ, উমারল

রাএহলএবংলউসমানলযুিুরাইনল(রা্দয়�াহলআনহম)-এরলইমামিলওল

শাসনল�মা্ািলহয়।লেহননালএইলআয়ােিল�্ি�িল‘সুদৃবলহরা’ 

িাঁেদরলসমেয়ল েব্শল�হা্শিল হেয়েছ। বড়ল বড়ল ্বজয়, ষ্রষূারল
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কমিালওল�িাষ, দীেনরল্বজয়লওল�হাশলএবংলশা্�লওল্নরাষ�াল

িাঁেদরলযুেগলেযভােবল্ছুল৪ররলখুীরালআুীল(রা)-এরলযুেগলেসভােবল

্ছুলনা।লিাঁরলষ্ব�লযুেগল্ি্নল্ বে�াহীলমুস্ুমেদরলসােরলযু�্ব�হল

হরেিলবাধযলহন।লরেুল্বজয়লওল্নরাষ�ারলধারালবযাহিলহয়।ল 

এভােবলএলআয়ািল�ারালখুীরালচুি�েয়রলইমামিল�মা্ািলহয়।ল

হােজইল�রমল্িনলখুীরালওলঅনযানযলসাহাবীেদরল্বরে�ল্শয়ােদরল

্ভ্�হীনলহরাবািরালএবংলেশষলদুইলখুীরালউসমানল (রা) ওলআুীল

(রা)-এরল্ বরে�লখা্রজীলস�দােয়রল্ভ্�হীনলহরাবািরালহুরআেনরল

আেুােহলবা্িুলবেুল�মা্ািলহেুা।লিােদরলএলসহুল্ভ্�হীনল

হরাল�ারালমূুধারালমুস্ুমেদরল্বরে�ল�মাালেষশলহরালযায়লনা। 

(৬) হদাই্বয়ারল স্�রল সময়ল েযল সহুল সাহাবীল রাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলসােরল ্ছেুন, িাঁেদরল ্বষেয়ল

সূরালরািেহলআ�াহলবেুন: ‘‘যখনলহা্রররালিােদরলঅ�ের েষাষাল

হরিলেগা�ীয়লঅহ্মহা, অ িালযুেগরলঅহ্মহা, িখনলআ�াহলিাঁরল

রাসূুলওলমু্মনেদরেহল ীয়ল�শা্�লদানলহরেুন, আরলিােদরেহল

িাহওয়ারল বােহযল সুদৃব-�ায়ীল হরেুন, এবংল িারাইল ্ছুল এরল

অ্ধহিরল েযাগযল ওল উষযুব।লআ�াহল সম�ল ্বষেয়ল সমযহল ানল

রােখন।’’197 

                                                           
197 সূরালরাৎহ, ২৬লআয়াি। 
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সূরালরািেহরলমেধযলঅনয�লআ�াহলবেুন: ‘‘মুহা�াদলআ�াহরল

রাসূু; িারল সহচরগাল হা্ররেদরল �্িল হেঠারল এবংল ্নেজেদরল

ষররেররল�্িলসহানুভূ্িশীু; আ�াহরলঅনু�হলওলসক্�লহামনায়ল

িু্মলিােদরেহলরহুলওলসাজদায়লঅবনিলেদখেব।লিােদরলষ্র্চ্িল

্চ�লরেয়েছলিােদরলমুখম�েুলসাজদারল�ভােব।’’198 

এভােবলআ�াহলসাহাবীগোরল ্বষেয়লবুেুনলেয, িাঁরাল মু্মন, 

আ�াহরলষকলেরেহল�শা্�লুােভলিাঁরাল য়ংলরাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলসােরলশ্রহ, িাহওয়ারল বাহযল িােদরল

সােরল্চর�ায়ীভােবলস�ৃবলএবংলএরলজনযলিাঁরাল্ছেুনলঅ্ধহিরল

েযাগযল ওল উষযুব।ল আ�াহল িাঁেদরল �শংসাল হেরেছনল েয, িাঁরাল

হা্ররেদরল ্বষেয়লহেঠারলএবংল ্নেজরেদরল মেধযল সহানুভূ্িশীুল

এবংলিাঁরালআ�াহরলঅনু�হলওলসক্�লহামনায়লরহু-সাজদায়লরিল

রােহন।ল 

্নঃসে�েহল অনযানযল সাহাবীেদরল সােরল চারল খ্ুরাল মুহা�াদল

(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলসহচরল্ছেুন এবংলএলসহুল

্বেশষাল সবইলিাঁেদরলজনযল�েযাজয।ল িােঁদরল ্বষেয়ল বাল েহােনাল

সাহাবীরল্বষেয়লেহউলয্দলএরল্বষরীিলেহােনাল্ব�াসলেষাষালহেরল

িেবলিারল্ব�াসলবা্িুলওলহুরআেনরলসােরলসাং্্ষরহ। 

                                                           
198 সূরালরাৎহ, ২৯লআয়াি। 
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(৭) সূরালহজুরােিলআ�াহলবেুন, ‘‘্হকলআ�াহলেিামােদরল্নহাল

 মানেহল্�য়লহেরেছনলএবংলিােহলেিামােদরলহদয়�াহীলহেরেছন; 

হুররী, ষাষাচারলওলঅবাধযিােহলহেরেছনলেিামােদরল্ নহালঅ্�য়।ল

িারাইলসৎষরলঅবুলনহারী।’’199 

এলআয়ািলেরেহলজানালযায়লেয, সাহাবীগালল মানলভাুবাসেিনল

এবংলহুররী, ষাষাচারলওলঅবাধযিাল্ৃাালহরেিনলএবংলিারঁালসৎষরল

অবুলনহারীল ্ছেুন।ল সাহাবীেদরল ্বষেয়ল এরল ্বষরীিল েহােনাল

্ব�াসলেষাষালহরালহুরআেনরলসুর�লআয়ািল�ারাল ্ব�া্�লবেুল

�মা্ািলহেুা। 

(৮) সূরালহাশেরলআ�াহলবেুন: ‘‘অভাব��লমুহা্জরগোরলজনয, 

যারাল ্নেজেদরল ্রবাড়ীল ওল স�্�ল হেিল উৎখািল হেয়েছ।ল িারাল

আ�াহরলঅনু�হলওলসক্�লহামনালহেরলএবংলআ�াহলওলিাঁরলরাসূেুরল

সাহাযযলহের।লিারাইলেিালসিযষরায়া।লমুহা্জরেদরলআগমেনরলষূেবরল

যারাল এইল নগরীেিল বসবাসল হেরেছল এবংল  মানল এেনেছল িারাল

মুহা্জদরেদেহলভাুবােসলএবংলমুহা্জরেদরেহলযালেদওয়ালহেয়েছলিারল

জনযলিারালঅ�েরলআহাাালেষাষালহেরলনা।ললআরলিারালিােদরেহল

্নেজেদরলউষেরলঅ�া্ধহারলেদয়, ্নেজরালঅভাগ��লহেুও; যারাল

হাষরাযলহেিল্নেজেদরেহলমুবলহেরেছলিারাইলসরুহাম।’’200 
                                                           
199 সূরালহজুরাি, ৭লআয়াি। 
200 সূরালহাশর, ৮-৯লআয়াি। 
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এইলআয়ােিলআ�াহলমুহা্জরেদরল�শংসায়লবেুেছনলেয, িাঁেদরল

্হজরিলবালেদশিযাগলজাগ্িহলেহােনাল ােররলবালউেেেশযল্ছুলনা, 

বরংলআ�াহরলঅনু�হলওলসক্�লহামনােিইলিাঁরাল্হজরিলহেরন, 

িাঁরা আ�াহরলদীনলওলিাঁরলরাসূেুরলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামল

সাহাযযহারীল্ছেুনলএবংলিাঁরালহরা-হেমরলসিযষরায়ালওলসিযবাদীল

্ছেুন।ল আরল আনসারগোরল �শংসায়ল আ�াহল বেুেছনল েয, 

আনসারগালমুহা্জরেদরলভাুবাসেিন; মুহা্জরগালেহােনাল্হছুলু াভল

হরেুলআনসারগালখু্শলহেিনলএবংলআনসারগাল্নেজেদরলঅভাবল

রাহালসে ওলমুহা্জরেদরেহল্নেজেদরলেচেয়ওলঅ�া্ধহারল�দানল

হরেিন। 

্নঃসে�েহলএলসহুলগাল মােনরলষূারিারলসাকযলেদয়।লএলসহুল

দ্র�লমুহা্জরলআবূলবা�ল(রা)-েহলবুেিন, েহলআ�াহরলরাসূেুরল

খুীরা।লআ�াহলসাকযল ্দেয়েছনলেয, এলসহুলমুহা্জরলসিযবাদীল

্ছেুন। হােজইলআবূলবাহেররলএইলউষা্ধওলসিযলহওয়ালজররী।ল

আরলএমিাব�ায়লআবূলবাে�রলইমামেিলসে�হলেষাষোরলেহােনাল

সুেযাগলরােহলনা।লমুহা্জরলওলআনসারগোরল্বষেয়লএরলবয্ি�মলবাল

্বষরীিলেহােনালআহীদালবালধারাালেষাষাহারীল্নঃসে�েহলহুরআনল

অমানযহারী। 

(৯) সূরালআু-ইমরােনলআ�াহলবেুন: ‘‘েিামরাইলে �লউ�ি, 

মানবজা্িরলজনযলেিামােদরলআ্বভরাবলহেয়েছ; েিামরালসৎহােযররল
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্নেদরশল দানল হর, অসৎহােযরল ্নেষধল হরল এবংল আ�ােহল ্ব�াসল

হর।’’201 
এখােনলআ�াহলসাহাবীগোরল�শংসায়লবেুেছনলেয, িাঁরালে �ল

উ�াি, িাঁরাল সৎহােযররল ্নেদরশল দানল হরেিনল এবংল অসৎহােযরল

্নেষধলহরেিনলএবংলিাঁরালমু্মনল্ছেুন।ল্নঃসে�েহলচারলখ্ুরালএল

�শং্সিলউ�ােিরলঅনযিমল্ছেুন।লিাঁেদরল্বষেয়লএরলবয্ি�মল

ধারাালবাল্ব�াসলহুরআেনরলসােরলসাং্্ষরহলওলবা্িু। 

৩. ২. ১. ৪. সাহাবীগোরল্বষেয়ল্শয়ালইমামগোরলবববয 

্শয়ালস�দােয়রলমানুেষরালআুীল(রা) ওলিাঁরলবংেশরলেযলসহুল

মহানলবয্বেহলইমামলবেুল্ব�াসলহেরনলিাঁরালসহেুইলসাহাবীগোরল

সিিালওলধা্মরহিারলসাকযল্দেয়েছন।লএখনলআ্মল-্শয়ােদরল‘ষাঁচ-

ষ্ব�’-রলসংখযানুসােরল্ শয়ালস�দােয়রলইমামগালেরেহল৫্ালবববযল

উ�ৃিলহরব। 

(১) ‘নাহজুুল বাুাগা’ নামহল ��্াল ্শয়াল স�দােয়রল ্নহাল

্নভররেযাগযলষু�হ।২০১

202 এলষু�েহলআুীরল(রা) ্নেোবলবববযলউ�ৃিল

                                                           
201 সূরালআু-ইমরান, ১১০লআয়াি। 
202 ্হজরীলষ�মলশিেহল‘আুীরল(রা) ববৃিা-সংহুন’-এেষলএইলষু�হ্াল�হাশল

ষায়।লবই্ারলসংহুহলেহলিালস্ঠহভােবলজানালযায়লনা।লিেবলমেনলহরালহয়ল

েয, বাগদােদরল�্স�ল্শয়ালেনিালআুীলইবনুুলহসাইনলশরীরলমুরিাযাল(৩৫৫-

৪৩৬্হ) আুীরল(রা) ববৃিারলসংহুনল্হেসেবলবই্াল�ায়নলওল�হাশলহেরন।ল
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হরাল হেয়েছ: ‘‘আ�াহল ষুরসৃিল হরনল ‘অমুহেহ’।ল ্ি্নল (১) 

ব�িােহল েসাজাল হেরেছন, (২) মেনরল েরাগবযা্ধরল ্চ্হৎসাল

হেরেছন, (৩) সুিািল(রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

্বশ�লরী্ি) �্ি�ালহেরেছন, (৪) ্বদ‘আিল(ইসুােমরলমেধযলনব-

উ�া্বিল্ব�া্�হরলমিলবালহমর) ষাােিলেরেখেছন, (৫) ষ্র�িল

েষাশােহল ��ানল হেরেছন, (৬) অ্িল অ�ল ভুু�্ােিল আ�া�ল

হেয়েছন, (৭) হুযাালঅজরনলহেরেছন, (৮) অহুযাালেরেহল্বমুবল

েরেহেছন, (৯) আ�াহরল আনুগিযল আদায়ল হেরেছন, (১০) 

স্িযহারভােবলআ�াহেহলভয়লহেরেছনলএবংল্ি্নল��ানলহেরেছনল

জা্িেহলবহমু্খলষেররলসামেনলেরেখ, েযখােনল্ব�া�লষরলষায়লনাল

্হকলসুষর�া্ল্ন্ািলহেিলষাের।’’ 

�্স�ল ্শয়াল ষ্�ি ওল ‘নাহজুুল বাুাগা’ �ে�রল বযাখযাহারল

মাইসামলইবনুলআুীলআু-বাহরানীল(৬৮১্হ/১২৮২খৃ) এবংল‘নাহজুুল

বাুাগা’ �ে�রলঅনযানযলঅ্ধহাংশলবযাখযাহােররলমেিলএখােনল‘অমুহ’ 

বুেিলআবূলবা�ল (রা)-েহল বুঝােনালহেয়েছ।লআরলেহােনালেহােনাল

বযাখযাহারলমেনলহেরনলেয, ‘অমুহ’ বুেিলএখােনল‘উমার’ (রা)-েহল

                                                                                                            
েহউলেহউলমেনলহেরনলেয, মুরিাযারলভাইলমুহা�াদলইবনুুলহসাইনলশরীরলরাযীল

(৩৫৯-৪০৬্হ) বই্ালসংহুনলহেরন। 
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বুঝােনালহেয়েছ।২০২

203 এখােনলআুীল(রা) আবূলবা�ল(রা) বালউমােররল

(রা) ১০্ালগালউে�খলহেরেছন।লএগ্ুলঅবশযইলিাঁরলমেধযল্ বদযমানল

্ছু।লআবূলবা�ল(রা) বালউমােররল(রা) মৃিুযরলষেরইলআুীল(রা) এল

সহুলগোরলহরালবেুেছন।লএেরেহল�মা্ািলহয়লেয, মৃিুযলষযর�ল

িাঁরাল এএষইল ্ছেুনল এবংল আুীরল  ীহৃ্িল অনুসােরল িাঁরাল

সে�হািীিভােবলসিযষরায়া ওলস্ঠহলইমামলওলখুীরাল্ছেুন। 

‘নাহজুুলবাুাগা’ �ে�রলবযাখযাহারগালউে�খলহেরেছনলেয, আুীল

(রা) এহলষে�লআবূলবাহরল(রা) ওলউমারল(রা) স�েহরল্ুেখেছন, 

‘‘আ�াহরলশষর, ইসুােমলিােঁদরলদুজেনরলমযরাদালঅিয�লমহান।ল

িােদরলস�েহরলআষ্�হরলহরালবুালইসুােমরলজনযলবড়লহ্ঠনল

আ্াি।ল আ�াহল িাঁেদরল উভয়েহল িাঁেদরল মহানল হমরগ্ুরল জনযল

ষুরসারল�দানলহরন।’’ 
(২) আুীল ইবনুল  সাল আু-আরদাবীুীল (৬৯২্হ/১২৯৩খৃ) 

এহজনল�্স�ল�াদশইমাম-ষ�ীল ্শয়ালধমরগরলওলষ্�ি ্ছেুন।ল

�াদশ-ইমামষ�ীল্শয়াগালিােহলএহজনল্নভররেযাগযলষ্�ি বেুলগাযল

                                                           
203 আবূলবাহরল(রা) ওলউমােররল(রা) ্বরে�লষরবিরীলযুেগরল্শয়ােদরল্ৃাালএিল

েব্শল্ছুলেয, িাঁেদরলনামলেনওয়ােহওলিাঁরা ষাষলওলঅষ্ব�লহাজলবেুলমেনল

হরি।লএজনযলআুীরল (রা) এইলবববযলেরেহলমূুলনাম্ালিারাল মুেছল েরেুল

েসখােনল ‘অমুহ’ শ�লউে�খলহেরেছ।লএভােবইলসংহুহলববৃিা্ালসংহুনল

হেরেছন।লএজনযলশ�্ারলবযাখযালহরেিলহেয়েছ। 
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হেরন।ল িাঁর র্চিল �্স�ল এহ্াল ��ল ‘‘হাশরুুল গ�াহল রীল

মা’্ররা্িুলআই�াহ’’ (ইমামেদরলষ্রচেয়লঅ�হােররলঅষসারা)।ল

এল ষু�েহল ্ি্নলউে�খলহেরেছন: ‘‘ইমামলআবূলজা’ররল মুহা�াদল

আু-বা্হর২০৩

204-েহলিরবারীেিলহারহাযরলহরালস�েহরল��লহরাল

হয়।ল ্ি্নলবেুন, হযা,ঁ িালহরালযায়; হারালআবূলবাহরল ্সেীহল

্নেজরল িরবারীল হারহাযরল হরােিন।ল িখনল বারনাহারীল বেুন, 

আষ্নলএভােবলআবূলবাহরেহল‘্সেীহ’ (মহা-সিযষরায়ালওলসেবরা�ল

ধা্মরহ) উষা্ধেিলভূ্ষিলহরেছন? িখনলইমামলবা্হরল্নজলআসনল

েরেহলউেঠলদাঁড়ানলএবংলবেুন, হযা,ঁ অবশযইল্ি্নল্সেীহ, অবশযইল

্ি্নল্সেীহ, অবশযইল্ি্নল্সেীহ।লেযলবয্বলিাঁেহল্সেীহলবুেবল

নালআ�াহলদু্নয়ালওলআ্খরােিলিারলেহােনালহরাইলসিযলবেুল�হাল

হরেবনলনা।’’ 
মুহা�াদল ইবনুুল হাসানল আু-হররল আু-আ্মুীল

(১১০৪্হ/১৬৯৩খৃ) ্হজরীলএহাদশলশিেহরল�্স�িমল�াদশ-ইমামল

                                                           
204 রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরলেদৗ্হ�লইমামলহসাইেনরলেষৗ�ল

মুহা�াদল আু-বা্হরল ইবনুল আুীল যাইনুুল আেবদীনল (৫৭-১১৪ল ্হ/৬৭৬-

৭৩২খৃ)।ল্শয়ালস�দােয়রল্ব�াসলঅনুসােরল্ি্নল্ছেুনল্ন�াষলইমামগোরল

ষ�মলইমাম।লষূবরবিরীলচারলজন: (১) আুীল(রা), (২) আুীরলষু�লহাসানল(রা), 

(৩) আুীরলষু�লহসাইনল(রা) এবংল(৪) হসাইেনর ষু�ল(বা্হেররল্ষিা) আুীল

যাইনুুলআেবদীনল(রাহ)। 
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ষ�ীল্শয়ালষ্�ি ্ছেুন।লিাঁরলর্চিল�্স�ল��ল‘‘আু-রুসূুলআু-

মু্হ�াহল রীল উসূ্ুুল আই�াহ’’ (ইমামগোরল মূুনী্িরল ্বষেয়ল

গর�ষূারলঅধযায়সমূহ)।লএল�ে�ল্ি্নলউে�খলহেরেছনলেয, ইমামল

মুহা�াদলবা্হরল(১১৪্হ) ্হছুলমানুষেহলেদখেিলষানলেয, িারালআবূল

বাহরল উমারল ওল উসমােনরল () সমােুাচনাল হরেছন।ল ্ি্নল

িােদরেহলবেুন, (হুরআেনলমু্মনেদরেহল্িনলদেুল্বভবলহরাল

হেয়েছ, মুহা্জর, আনসারল ওল ষরবিরীল মু্মনল যারাল মুহা্জরল ওল

আনসারেদরলজনযলদু‘আলহেরনলওলিাঁেদরলভাুবােসন) েিামরাল(এল

্িনলদেুর) েহানলদেুরলিালআমােহলবু।লেিামরাল্ হলমুহা্জরেদরল

অ�ভুরবল যােদরল ্বষেয়ল আ�াহল বেুেছন: ‘‘মুহা্জরগাল যারা 

্নেজেদরল্রবাড়ীলওলস�্�লহেিলউৎখািলহেয়েছ, িারালআ�াহরল

অনু�হলওলসক্�লহামনালহেরলএবংলআ�াহলওলিাঁরলরাসূেুরলসাহাযযল

হের’’205? িারালবেুন: না, আমরালিালনই।ল 

িখনল ্ি্নলবেুন, িাহেুলেিামরাল ্হলআনসারেদরলঅ�ভুরবল

যােদরল্বষেয়লআ�াহলবেুেছন: ‘‘মুহা্জরেদরলআগমেনরলষূেবরলযারাল

এইল নগরীেিল বসবাসল হেরেছল এবংল  মানল এেনেছল িারাল

মুহা্জদরেদেহলভাুবােস’’206? িারালবেু, নালআমারলিাওলনই। 

                                                           
205 সূরালহাশর, ৮লআয়াি। 
206 সূরালহাশর, ৯লআয়াি। 
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িখনল্ি্নলবেুন, েিামরাল্নেজরাইলসাকযল্দেুলেয, হুরআেনল

উ্�্খিলএইলদুইলদেুরলসােরলেিামােদরলেহােনাএষলস�হরলেনই।ল

আরলআ্মলেিামােদরল ্বষেয়লসাকযল ্দ্�লেয, হুরআেনলউ্�্খিল

িৃিীয়লদেুরলসােরওলেিামােদরলস�হরলেনই, যােদরল্বষেয়লআ�াহল

বেুেছন: ‘‘যারাল িােদরল ষেরল এেসেছল িারাল বেু, েহলআমােদরল

�্িষাুহ, আষ্নলআমােদরেহলকমালহরনলএবংল মােনরলেকে�ল

অ�াীলআমােদরলভাইেদরেহলকমালহরন।লআরলআষ্নলআমােদরল

অ�েরলমু্মনগোরল্বরে�লেহােনা ্হংসা, ্বে�ষলবালঅম�ুলই�াল

রাখেবনলনা।লেহলআমােদরল�্িষাুহ, ্নায়লআষ্নলষরমলদয়া�রলওল

মহালহরাাময়।’’207 
 
এখােনলইমামলমুহা�াদলবা্হেররলসাকযল�ারাল�মা্ািলহেুালেয, 

আবূলবা�ল্সেীহল(রা) স্িযহারল‘্সেীহ’ বালমহা-সিযষরায়ালওল

সেবরা�লধা্মরহল্ছেুন।লেয বয্বলিালঅ ীহারলহরেবলেসলদু্নয়ােিল

ওলআ্খরােিল্মরযাবাদী।লেযলবয্বলআবূলবাহরল্সেীহল(রা), উমারল

রাএহল(রা) বালউসমানলযুিুরাইনল(রা)-এরল্বষেয়লসমােুাচনালবাল

আষ্�হরলহরালবুেবলেসলহুরআনল�শং্সিল্িনলদেুরলব্হভুরিল

্ব�া�লবেুলগাযলহেব। 

                                                           
207 সূরালহাশর, ১০লআয়াি। 
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আ�াহলআমােদরেহলসাহাবীগোরল() ্বষেয়লহুধারাালেষাষাল

েরেহলরকালহরনলএবংলিাঁেদরল�্িলভাুবাসারলউষরলআমােদরল

মৃিুযলদানলহরন। 

৩. ২. ২. হাদীসলসংহুনলস�েহরল্ব�া্� 

ষাদ্রগাল বেুন: হাদীেসরল সংহুহগাল মুহা�াদল সা�া�াহল

‘আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরলঅব�াল ওলঅেুৗ্হহলহাযরাব্ুল  চেকল

েদেখনল ্ন এবংল িাঁরল হরাবািরাওল সরাস্রল শেননল ্ন।ল বরংল

মুহা�ােদরলসা�া�াহল ‘আুাই্হলওয়াসা�ামল মৃিুযরল ১০০লবাল২০০ল

বৎসরলষেরলবহমুেখলেুাহষর�রায়লব্ারিলএলসহুলহরাল বাল

হেরেছনলএবংলসংহুনলহেরেছনলএবংলিারালএএষলবারনারলঅেধরহইল

অ�হােযাগযিারলহারোলবা্িুলহেরল্দেয়েছন। 

আষ্�রলষযরােুাচনালওল্ব�া্�রলঅষেনাদন 
এল আষ্�রল ষযরােুাচনায়ল আমরাল �রেমল ইয়াহূদী ওল খৃ�ানল

স�দােয়রলেমৗ্খহলবারনারলউষরল্নভররিারল্বষয়লআেুাচনালহরব।ল

এরষরলহাদীসলসংহুেনলমুস্ুমলউ�াহরলমূুনী্িলআেুাচনালহরব।ল

অিীিহাুল েরেহল আধু্নহল যুগল ষযর�ল সহুল যুেগল �ায়ল সহুল

ইয়াহূদী ওলখৃ�ানল্ু্খিলধমর�ে�রল(বাইেবেুর) মিইলঅ্ু্খিল

েমৗ্খহল বারনারল (tradition) উষরল ্নভররল হেরেছন।ল উষরকল

ইয়াহূদীরাল ্ু্খিলধমর��লবালবাইেবেুরলেচেয়ওলঅ্ধহিরল্নভররল

হেরনলঅ্ু্খিলেমৗ্খহলবারনারলউষর।লহযার্ুহলখৃ�ানগাল্ু্খিল
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ধমর��লবালবাইেবুলওলঅ্ু্খিল েমৗ্খহলবারনালউভয়েহইলসমানল

�হােযাগযল বেুল ্ব�াসল হেরন।ল িারাল ্ব�াসল হেরনল েয, উভয়ল

�হােররলবারনাইলসমানভােবল�হালহরেিলহেবলএবংলধমর্ব�ােসরল

েকে�লউভেয়রলউষেরইলসমানভােবল্নভররলহরেিলহেব।ল 

৩. ২. ২. ১. ইয়াহূদী ধেমরলহাদীসলবালেমৗ্খহলবারনা 

ইয়াহূদীগালিােদরলধমরীয়ল্বধানলবালশরীয়িল(Law) দুইলভােগল

্বভবলহেরন।ল�রমলভাগল্ু্খিলশরীয়িলল(scriptural laws), 

যােহলিারালেিারাহলবুিলএবংল্�িীয়লভাগলেমৗ্খহলশরীয়িল(oral 

laws), েযগ্ুলধমরগরলওলধমরীয়লেনিৃবৃে�রল(elders) মাধযেমলযুগল

ষর�রায়লিােদরল্নহালেষ েছেছ।লিারালদা্বলহেরনলেয, সদা�ভু 

 �রলেমা্শেহল্সনাইলষবরেিলএলদুল�হারল্বধানইল�দানলহেরন।ল

আমােদরল্নহালএহল�হােররল্বধানল্ু্খিভােবলেষ েছেছলএবংল

্�িীয়ল�হােররল্বধানলধমরগরেদরলমাধযেমলেমৗ্খহভােবলেষ েছেছ।ল

এজনযল িারাল ্ব�াসল হেরনল েয, উভয়ল �হােররল ্বধানইল সমানল

গর�ষূার, উভয়ইল �েররলষকলেরেহলএবংলউভয়েহইল�হালহরেিল

হেব।লবরংলিারাল ্�িীয়ল�হারল ্বধানলবালঅ্ু্খিলেমৗ্খহভােবল

ব্ারিল্বধানেহইলঅ্ধহিরলগর�লওলঅ�া্ধহারল�দানলহেরন।ল

িারালবেুন, ্ু্খিল ্বধানল (scriptural laws) অেনহল�ােনইল

অস�ূারলওলঅেবাধগময।লহােজইলেমৗ্খহলবারনারলউষরল্নভররলনাল

হেরলেহবুমা�ল্ু্খিল্ বধানলষ্রষূারভােবলধমর্ব�ােসরল্ভ্�লহেিল
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ষােরলনা।ল েমৗ্খহলবারনাগ্ুল সুর�লওল ষূারির।ল েসগ্ুল ্ু্খিল

্বধােনরলবযাখযালহেরলএবংলষূারিাল�দানলহের।লএহারোল ্ু্খিল

্বধােনরল বাল িাওরােিরল েহােনাল অররল েমৗ্খহল ্বধান, অররাৎল

tradition বালহাদীেসরল ্বষরীিলহেু ইয়াহূদীগালিাল�িযাখযানল

হেরন। 

ইয়াহূদীেদরল মেধযল �্স�ল েয, ইয়াহূদীেদরল েরেহল  �রল েযল

�্ি াল�হালহেরেছন, িাল্ু্খিল্বধানলষাুেনরলজনযলনয়, বরংল

এলসহুলেমৗ্খহলেুাখমুেখল�চা্রিল্ব্ধ্বধােনরলজনয।লএভােবল

িারাল�হৃিষেকল্ু্খিল্ বধানলবালেিারাহেহলবা্িুলবেুলষ্রিযাগল

হেরনল এবংল অ্ু্খিল বাল েমৗ্খহভােবল �চ্ুিল ্বধানগ্ুেহইল

িােদরলধেমররলওল্ব�ােসরল্ভ্�ল্হেসেবল�হালহেরন।লএলসহুল

েমৗ্খহলবারনারল্ভ্�েিইলইয়াহূদীগাল �েররলবাাীরলবযাখযালহেরন, 

য্দওলঅেনহল�ােনইলএলসহুলেমৗ্খহলবারনারলঅররল্ু্খিল্হিাবল

বালিাওরােিরলসােরলসাং্্ষরহ।  

যীশলখৃে�রলসমেয়লএল্বষেয়লিােদরলঅব�ালসীমাু�েনরলষযরােয়ল

েষ ছায়।লএলসমেয়লিারাল্ু্খিলিাওরােিরলেচেয়লেমৗ্খহলবারনালওল

জন�্িেহলঅেনহলেব্শলমযরাদাল্দেিন।লযীশলিােদরেহলেমৗ্খহল

বারনারল ্ভ্�েিল �েররলবাাীলবা্িুলহরারলঅ্ভেযােগলঅ্ভযুবল

হেরন।লযীশরলযুেগরলষেরলিারালেমৗ্খহলবারনারল্ বষেয়লআেরালেব্শল

গর�লআেরাষলহরেিলরােহন।লইয়াহূদীেদরল��াব্ুেিলিারালউে�খল
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হেরনল েয, েমৗ্খহল বারনারল মাধযেমল �া্ল ধমরগরগোরল বাল

আ্ুমগোরলবাাীলেিারাহ-এরলবাাীরলেচেয়ওলেব্শল্�য়।লেিারাহ-

এরলবাাীলেহােনা্ালসু�রলওলেহােনা্ালঅসু�র।লআরলষ্�িগালবাল

ধমরগরেদরলবাাীলসবইলসু�র।লধমরগরগোরলবাাীলভাববাদীগোরল

বাাীরলেচেয়ওলসু�রির।ল 

এএষলআেরালঅেনহলহরালিােদরলষু�হা্দেিলরেয়েছ, েযগ্ুল

েরেহল জানাল যায়ল েয, িারাল ্ু্খিল েিারাহ-এরল েচেয়ল অ্ু্খিল

েমৗ্খহলবারনাগ্ুেহলেব্শলমযরাদাল�দানলহেরন।লএলসহুলেমৗ্খহল

বারনালেযভােবলবযাখযালহের, িারালেসভােবইল �েররলবাাীরলবযাখযাল

হেরন।ল এভােবল মেনল হয়ল েয, িােদরল ্ব�ােসল ্ু্খিল েিারাহল

�াাহীনলেদেহরলমি, আরলেমৗ্খহলবারনাসমূহলআ�ারলমি, য�ারাল

েিারাহল�াাুাভলহের। 
ইয়াহূদীরালবেুন, সদা�ভুল �রলযখনলেমা্শেহলেিারাহল�দানল

হেরন, িখনল েিারাহ-এরল অররওল িাঁেহ �দানল হেরন।ল ্ি্নল

�রম্ােহল্ুেখলরাখেিল্নেদরশলেদন।লআরল্�িীয়্ারল্বষেয়ল্নেদরশল

েদনল েয, িাল মুখ�ল রাখেিল হেবল এবংল এহমা�ল েমৗ্খহল বারনারল

মাধযেমইলিালসবাইেহলজানােিলহেব।ল 

েমা্শলউভয়ল�হােররল্বধানল্নেয়লষবরিলেরেহল্রেরলআেসন।ল

ই�ােয়ুলস�ানগােহলিালেষ েছলেদওয়ারলজনযল্ি্নলষবরিলেরেহল

্রেরলএেসলহােরাালওলিারলষু��য়লইুীয়াসরল(Eleazar) ওল রামরল
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(Ithamar) ওল৭০লজনলধমরগরলবালেগা�ষ্িেহলউভয়ল�হােররল

্বধানল ্শকাল েদন।ল িারাল সহুল ই�ােয়ুল স�ানেহল এল ্বষেয়ল

জানান।ল এভােবল িারাল ্ু্খিল ্বধানেহল ্ু্খিভােবল ওল েমৗ্খহল

্বধানেহল েমৗ্খহভােবল ষরবিরীল �জ�েহল ্শকাল েদন।ল এভােবল

ষরবিরীল�ায়লেদড়লহাজারলবৎসরলযাবৎলিালেমৗ্খহভােবল�চা্রিল

হয়।লঅবেশেষল১৫০লখৃ�াে�রল্দেহলষ্ব�ল্যহূদালবাল্যহূদালহা-

হােদাশল(Judah ha-Nasi/ Judah ha-qadosh: 135-220AD) 

এলসহুলেমৗ্খহলবারনাল��াহােরলসংহুনলহরেিলশরলহেরন।ল�ায়ল

৪০ল বৎসরল যাবৎল অ�া�ল ষ্র মল হেরল ্ি্নল এগ্ুল ��াহােরল

সংহুনলহেরনলএবংল�ে�রলনামহরালহেরনল‘্মশনা’ (Mishna)।’’ 

মূসালআুাই্হসলসাুাম েরেহল�ায়ল১৭০০লবৎসরলযাবৎলশধুমা�ল

েুাহমুেখল�চ্ুিলওল�চা্রিলএলসহুলেমৗ্খহলবারনারলসম্�লএল

্মশনাল(Mishna) ��। 

এইলষু�হ্াল‘্মশনা’ র্চিলহওয়ারলষরলেরেহলইয়াহূদীেদরলমেধযল

িালঅিয�ল�্স্�লওল�চুনলুাভলহের।লিারালঅিয�লগরে�রল

সােরলিাল ্শকা�হাললওল ্শকাদানলহরেিলরােহন।লিাঁরাল ্ব�াসল

হরেিনলেয, এরলমেধযলযাল্হছুলআেছলসবইল্ু্খিলিাওরােিরলমিইল

আ�াহরল্নহালেরেহলষাওয়ালএবংলিালমানযলহরালঅিযাবশযহ।ল 

বড়ল বড়ল ইয়াহূদী ষ্�ি এইল ষু�হ্ারল দু্াল বযাখযা��ল রচনাল

হেরন।লএহ্ালিৃিীয়ল খৃ�ীয়লশিেহল (অনযলমেিলষ�মলশিেহ) 
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্যএশােুেমল র্চি।ল ্�িীয়ল বযাখযা��্াল খৃ�ীয়ল ষ�ল শিা�ীেিল

বযা্বুেনল র্চিল হয়।ল �েিযহল বযাখযা��েহইল ল ‘েজমারা’ 

(Gemara)। েজমারারলআ্ভধা্নহলঅররল‘ষূারিা’।লিােদরলধারাায়ল

এইলদুইলবযাখযারলমাধযেমল‘্মশনা’ ��্ারলঅররলষ্রষূারভােবল�হা্শিল

হয়।লএজনযলএগ্ুেহল ‘েজমারা’ বুালহয়।ল ্মশনারল মূুলষাঠলওল

বযাখযােহলএহে�ল‘িাুমূদ’ (study or learning) বুালহয়।লউভয়ল

বযাখযােহল ষৃরহল হরারল জনযল �রম্ােহল বুাল হয়ল ‘্যএশােুমীয়ল

িাুমূদ’ বাল ‘্র্ু্�নীল িাুমূদ’ (Palestinian 

Talmud/Talmud Yerushalmi) এবংল ্�িীয়্ােহল বুাল হয়ল
‘বযা্বুনীয়লিাুমূদল(Babylonian Talmud/Talmud Bavli)।  

্মশনারল বযাখযাল েজমারাগ্ুল অবা�বল ্ভ্�হীনল হা্হনীেিল

ষ্রষূার।লিেবলইয়াহূদীেদরল্নহালিালঅিয�ল্নভররেযাগযলওলষ্ব�।ল

এগ্ুরলষঠনলওলষাঠনলিােদরলমেধযলঅ্িল�চ্ুি।লসহুলসমসযায়ল

িারালএগ্ুরল�রাাষিলহন।লিাঁরালদৃবভােবল্ব�াসলহেরনলেয, এইল

ষু�হইলিােদরলষেররল্দশারী।ল 

বিরমােনলইয়াহূদীেদরলধমর্ব�াসলওলধমরাচােররল্ভ্�লমূুিলএলদুইল

িাুমূেদর উষের, েযগ্ুলিাওরািলওল ষুরািনল ্নয়েমরলঅনযানযল

ষু�হলেরেহলঅেনহলদূরবিরী।লিারাল্যরশােুেমরলিাুমূেদরলেচেয়ল

বযােবুনীয়লিাুমূদেহলঅ্ধহল�হােযাগযলবেুলমেনলহেরন। 
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এভােবল আমরাল েদখ্ছল েয, ইয়াহূদীগাল ১৭০০ল বৎসরল যাবৎল

শধুমা�ল েমৗ্খহভােবল�চ্ুিলওল�চা্রিল বারনারল উষেরল ্নভররল

হেরনলএবংল্ু্খিলিাওরািলওলষুরািনল্নয়েমরলষু�হগ্ুরলেচেয়ল

এগ্ুেহলঅ্ধহল�হােযাগযলবেুল্ব�াসলহেরন।লআমরালেদেখ্ছলেয, 

এল ১৭০০ল বৎসেররল মেধযল িারাল অেনহবারল ভয়্রল  ংসয , 

গাহিযা, গাব�ীদশাল ওল গা্বিাড়োরল ্শহারল হন।ল েযল সহুল

্ানায়লিােদরল্ু্খিলধমর��ইল্বুু্লহেয়লযায়, হােজইলেমৗ্খহল

বারনারলসূ�লআরলরােহলেহারায়? আরলএএষলেমৗ্খহলবারনারলউষরল

্নভররহ্রগাল্হভােবলমুস্ুমেদরলেমৗ্খহলবারনারল্বষেয়লআষ্�ল

হেরন? মুস্ুমরালেিালরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-

এরলইে�হােুরলমা�লদুইলশিা�ীরলমেধযলেমৗ্খহলবারনাগ্ুলসংহুনল

হেরেছন।লএল দুশলবৎসরওলিারালঅ্ধহাংশল েকে�লএগ্ুল ্ুেখল

েরেখেছন, এগ্ুরল সূ�ল রকাল হেরেছনল এবংল এগ্ুরল ্বশ�িাল

্বচােরলৈব া্নহল্নরীকাষ�্িলঅনুসরালহেরেছন। 

৩. ২. ২. ২. খৃ�ধেমরলহাদীসলবালেমৗ্খহলবারনা 

অ্ু্খিলেমৗ্খহলবারনালবাল�্িরলউষেরল্নভররলহরারলেকে� 

ইয়াহূদীেদরলঅব�ালআমরালজানেিলষারুাম।লএবারলআসুনলএল্বষেয়ল

�াচীনল খৃ�ানেদরলঅব�াল ষযরােুাচনাল হ্র।ল খৃ�ীয়ল িৃিীয়-চিুররল

শিেহরল�্স�িমলখৃ�ানলধমরযাজহলওল ্িহা্সহলইউ্স্বয়াসল

ষযা্িুাসল(Eusebius Pamphilus) (২৬৩-৩৩৯খৃ)।লিারঁলর্চিল
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‘যাজহীয়ল ই্িহাস’ (Ecclesisatical History) �রমল ্িনল

শিেহরলখৃ�ানলধেমররলই্িহাসলজানারলজনযলএহ্ালেমৗ্ুহল��।ল

হযার্ুহলওল�ো�া�লউভয়লস�দােয়রলমানুেষরাইল ষু�হ্ােহল

্নভররেযাগযলওল্ব��লবেুল�হালহেরেছন।লইউ্স্বসলিারলএল�ে�ল

্ব্ভিল�ােনল্ব্ভিভােবলউে�খলহেরেছনলেয, �রমল্িনলশিা�ীরল

খৃ�ানলধমরগরগালমূুিলেমৗ্খহলবারনারলউষেরইল্নভররলহরেিন।ল

িাঁরাল খৃ�ীয়ল ধমরল ্ব�াস, ধমরীয়লআচার-অনু�ান, ধমরীয়ল ্শকাল ওল

নসীহেিরল েকে�ল ্ু্খিল ��, সুসমাচার, ষ�ল ইিযা্দরল েচেয়ল

েমৗ্খহলবারনালবাল�্িরলউষেরইলেব্শল্নভররলহরেিন।লএল্বষেয়ল

্ি্নল অেনহল উ�ৃ্িল �দানল হেরেছন।ল এখােনল সামানযল হেয়হ্াল

উে�খলহর্ছ। 

িৃিীয়লশিেহরল�্স�িমলধমরগরল ্�েমে�রল (Clement of 
Alexadria) আেুাচনাল�সে�লইউ্স্বসলবেুন, যীশরল ে�্রিল

্শষযলযােহাবল(James)-এরলবারনায়ল্�েম�ল্ষিা-্ষিামহেদরলবাল

ষূবরবিরীেদরলমাধযেম �া্লেমৗ্খহলবারনাল(tradition)-এরল্নভররল

হেরলঅেনহলিরযল্ুেখেছন।ল্ি্নলবেুেছনলেয, ্ি্নলএলসহুলিরযল

যােদরলেরেহল্শেখেছনলিােদরলএহজনল্ছেুনল্স্রয়, ্য্নল�ীেসল

বসবাসলহরেিন।লআেরহজনল্ছেুনলআ্স্রয়।লআেরহজনল্ছেুনল

্র্ু্�েনল বসবাসরিল ্হ�ল ষ্�ি।ল িেবল সবেচেয়ল েব্শল ্নভররল

হেরেছনল্ি্নলএহজনলগররলউষরল্য্নল্মসেরলআ�েগাষনলহেরল
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্ছেুন।ল্ি্নইল্ছেুনলিারল্শকহেদরলমেধযলসবরে �।লিারঁলষেরল

্ি্নল আরল েহােনাল ্শকহল স�ানল হেরনল ্ন।ল ্ষিরল (Peter), 
যােহাবল(James), েযাহনল(John) এবংলেষৗুল(Paul) েরেহলেযল

সহুল্শকালএহল�জ�লেরেহলঅনযল�জে�লেমৗ্খহলবারনারলমাধযেমল

�চা্রিলহেয়লিােদরল্নহালেষ েছেছ, েসলসহুলবারনালিাঁরালমুখ�ল

হেরেছন। 

্�িীয়লশিা�ীরল�খযািলখৃ�ানলধমরগরলআ্রনাউসল(Irenaeus) 

েরেহলইউ্স্বসলউ�ৃিলহেরেছনলেয, ্ি্নলমূুিলেমৗ্খহলবারনারল

উষরল্নভররলহরেিন।ল্ি্নলিারলেমৗ্খহলবারনালেষা্ুহােষররল(St. 

Polycarp, Bishop of Smyrna c. 69-155) ওলঅনযানযেদরলমুখল

েরেহলসং�হলহেরন।লআ্রয়ানুসলেগৗরবলহেরলবুেিনলেয, েহােনাল

্হছুলহাগেজল্ুেখলরাখারলবদ-অভযাসলিারল্ছুলনা।ল�রমলেরেহইল

িারলঅভযাসল্ছুলসবল্হছুলশেনলহদেয়ল্ু্ষব�লহেরলরাখা।ল্ি্নল

উে�খল হেরেছনল েয, এ্�য়েহর ্�িীয়ল ্বশষল ইগনা্ায়াসল

(Ignatius)২০৭

208 এ্শয়াল মাইনেররল ্ব্ভিল চাচরম�ুীেহলউ�ী্বিল

হেরনলএবংলিােদরেহলেমৗ্খহলবারনাগ্ুলঅিয�লসুদৃবভােবল�হাল

হরেিলওলেসগ্ুরলউষরল্নভররলহরেিলউষেদশলেদন। 

                                                           
208 এ্�য়েহরল(Antioch) ্�িীয়ল্বশষ।ল১০৭লখৃ�াে�ল্নহিলহন।লEusebius 

Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 104, 476. 
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ইউ্স্বসল ্ুেখেছনল েয, ষযা্ষয়াসল (Papias)২০৮

209 িারল

ষু�েহর২০৯

210 ভূ্মহায়ল্ুেখেছনলেয, ষূবরবিরীলগরগাল(elders) েরেহল
িারল্নহালযাল্হছুলেষ েছেছলিালসব্হছুল্ি্নলমুখ�লওলসংহুনল

হেরেছন।ল্ি্নলআেরাল্ুেখেছনলেয, মানুষেদরলমুখলেরেহল�িলবাল

েমৗ্খহলবারনালেরেহল্ি্নলেযলহুযাালুাভলহেরেছনলেসএষলহুযাাল

্ু্খিলষু�হল(সুসমাচারগ্ু) েরেহলুাভলহরেিলষােরনল্ন। 

ইউ্স্বসলআেরাল্ুেখেছনলেয, েহ্জ্সষাসল(Hegesippus)২১০

211 

চােচররলই্িহাসলরচনায়লএহজনল�্স�ল ্িহা্সহল্ছেুন।লিারল

রচনাব্ুল েরেহলঅেনহলিরযইলষরবিরীরাল �হালহেরেছন।ল ্ি্নল

এগ্ুল েমৗ্খহলবারনারলমাধযেমল�হালহেরেছন।ল েমৗ্খহলবারনারল

মাধযেমলে�্রিগোরলেযলসহুলনী্িমাুাল(Apostolic Doctrine) 

্ি্নল েষেয়্ছেুন, েসগ্ুেহল সহজল ভাষায়ল ্ি্নল ষাচঁ্াল ষু�েহল

সংহ্ুিলহেরেছন। 

অনয�ল ্ি্নল ্ুেখেছনল েয, ্ব্ভিল চােচররল ্বশষগাল সহেুইল

্ন�ারষবরল(Passover) ্বষেয়ল্ব্ভিলমানুেষরলমাধযেমল�া্লেমৗ্খহল
                                                           
209 ্�িীয়ল খৃ�ীয়ল শিেহরল �্স�ল খৃ�ানল ধমরগরল ওল েহরােষা্ুেসরল

(Hierapolis) ্বশষ। 
210 Explanation of the Sayings of the Lord/ Interpretation of our 

Lord's Declarations. 
211 ্�িীয়লখৃ�ীয়লশিেহরল�্স�লখৃ�ানলধমরগরলওল ্িহা্সহ, ১৮০লখৃ�াে�রল

্দেহলমৃিুযবরালহেরন। 
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বারনারল উষেরইল ্নভররল হেরেছন।ল আেুহেজ�ীয়ল ্�েম�ল

(Clement of Alexadria), ্য্নল ্ছেুনল ে�্িগোরল ্শষযেদরল
্শষয, ্ি্নল্ন�ারষবরল(Passover) ্বষেয়লেযলষু্�হালরচনালহেরনল

িােিল্ি্নলউে�খলহেরেছনলেয, িাঁরলব�ুগালিাঁেহলঅনুেরাধলহেরনল

েয, ্ি্নলেমৗ্খহলেযলসহুলবারনালষাদ্রলওল্বশষগালেরেহল বাল

হেরেছনলেসগ্ুল্ু্ষব�লহরেি, েযনলষরবিরীল�জে�রলমানুেষরাল

িালেরেহলউষহৃিলহেিলষাের। 

হযার্ুহলজনল ্মুনারল১৮৪৩লসােুল�হা্শিলিারল ষু�েহরল

১০মলষে�- েযলষ�্াল্ি্নলেজমসল�াউেনরলহােছল্ুেখ্ছেুন- েসইল

ষে�ল বেুনল েয, হযার্ুহল ধমর্ব�াসল শধুল  �েররল ্ু্খিল বাাীল

(Scripture)-এরল মেধযল সীমাব� নয়, বরংল িাল আেরাল �শ�।ল

্ু্খিলওলঅ্ু্খিলসহুলবাাী, অররাৎলবাইেবেুরলষু�হা্দলএবংল

েমৗ্খহলবারনারলমাধযেমল�া্লবাাীগ্ুেহলহযার্ুহলচাচরল েযভােবল

বযাখযাল হেরেছল েসগ্ুলহযার্ুহল ধমর্ব�ােসরল ্ভ্�।লআ্রনাউসল

্ুেখেছনলেয, সেিযরলস�ানীেদরলজনযলএরলেচেয়লসহজিরলেহােনা 

্বষয়লআরলেনইলেয, িারালসহুলচােচরলেমৗ্খহলবারনাগ্ুরলঅনুস�ানল

হরেবন, ্ব্ভিলজা্িরলভাষালয্দওল্ভি, িেবলঅ্ু্খিলেমৗ্খহল

বারনালওলরী্িলসহুল�ােনইলএহইএষ।লহারালে�্রিগালএগ্ুল

মানুষেদরল ্শকাল ্দেয়্ছেুনলএবংল মানুেষরাল এগ্ুেহলহযার্ুহল

চাচরেহল�দানলহের। 
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জনল ্মুনারল উবল ষে�ল আেরাল বেুন, াাাুর্ুয়ানল

(Tertullian)২১১

212 ্ুেখেছনলেয, ধেমররলমেধযলনব-উ�া্বিল্ব�া্�ল

(heresy) সৃ্�হারীল ্ব�া�েদরল (heretics) অভযাসইল েয, িারাল

ষ্ব�লষু�হলবাইেবুলআঁহেড়লধেরলএবংলবাইেবুলেরেহল�মাাা্দল

েষশলহের।লিারালবেু, ষ্ব�লষু�হলবালবাইেবুলছাড়ালঅনযলেহােনাল

্হছুেহইলধমর্ব�ােসরল্ভ্�ল্হেসেবল�হালহরালযােবলনালবালিারল

্ভ্�েিল্হছুলবুালযােবলনা।লএভােবলিারালশ্বমানেদরেহলদুবরুল

বা্নেয়লেরেু, দুবরুেদরেহলিােদরলজােুরলমেধযলআােহলেরেুলএবংল

মধযবিরীেদরল অ�েররল মেধযল সে�েহরল বীজল বষনল হের।ল এজনযল

আমরালবু্ছলেয, এেদরেহলবাইেবুল্দেয়ল ্বিহরলহরেিলসুেযাগল

্দেবনলনা।লহারা, মগজলওলেষালবযারালহরালছাড়ালবাইেবুল্দেয়ল

্বিহরল হেরল েহােনাল রায়দাল হেবল না।ল এজনযল ষ্ব�ল ষু�হল বাল

বাইেবেুরলউষরল্ নভররলহরারলষ�ালভুু; হারালবাইেবেুরলষু�হা্দল

েরেহল্হছুলেবরলহরালযায়লনা।লয্দল্হছুলষাওয়ালযায়ও িেবলিাল

অস�ূার।লব�ি, খৃ�ধেমররল্ব্ধ্বধান, ধমর্ব�াস, েযগ্ুরল্ভ্�েিল

আমরালখৃ�ানলহেয়্ছলএবংলখৃ�ানলধেমররলসহুল্ববরালেহবুমা�ল

েমৗ্খহলবারনারলমেধযইলষাওয়ালযায়। 

                                                           
212 খৃ�ীয়লিৃিীয়লশিেহরলঅনযিমল�্স�লখৃ�ানলধমরি ্বদলআ্�হারলহােররেজল

১৫৫লখৃ�ে�রল্দেহলজ��হালহেরনলএবংলেসখােনইল২২০লখৃ�াে�রলষেরল

মৃিুযবরালহেরন। 
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্মুনারলআেরালবেুন, ও্রেগনল(Origen)২১২

213 বেুেছন, যারাল

বাইেবুলেরেহলউ�ৃ্িলেদয়লএলসহুলমানুষেহল�হালহরালবালমূুযায়নল

হরালআমােদরলউ্চিলনয়লএবংল �েররলচাচরম�ুীগ্ুলযুগ-ষর�রারল

বারনাধারারল মাধযেমলআমােদরেহল েযল বারনাল�দানলহেরেছনলিারল

বাইেরল েহােনাল ্হছুল ্ব�াসল হরাল আমােদরল উ্চিল নয়।ল আরল

বযা্সুাসল্ুেখেছনলেয, চােচররলমেধযলঅেনহল্বষয়লরেয়েছলেযগ্ুল

আেুাচনা-উষেদেশ বযবহারলহরালহয়।লএগ্ুরল্হছুলষ্ব�লবাইেবুল

েরেহল�হালহরালহেয়েছ।লআরল্হছুলেমৗ্খহলবারনালেরেহলেনওয়াল

হেয়েছ।ল ধেমররল মেধযল উভয়ল ্বষেয়রল গর�ল ওল শ্বল সমান।ল

্ব�া�েদরল(heretics) ্বরে�লএ্ষরা�লেযলষু�হলরচনালহেরনল

িারলমেধযল্ি্নলবেুন, আমােদরেহলঅবশযইলেমৗ্খহলবারনারলউষরল

্নভররলহরেিলহেব; হারালবাইেবেুরলমেধযলসবল্হছুলষাওয়ালযায়ল

না। 

্মুনারল বেুন, �ীযা�মল (John  Chrysostom) বেুেছন, 

ে�্রিগালসবল্হছুল্ ু্খিভােবল�চারলহেরনল্ ন।লবরংলঅেনহল্ বষয়ল

িারালঅ্ু্খিভােবলবালশধুলেমৗ্খহভােবল�চারলহেরেছন।ল্ু্খিলওল

অ্ু্খিল উভয়ল �হােরর ্শকাইল সমানল �হােযাগয।ল এজনযল

আমােদরেহলু কযলরাখেিলহেবলেয, চােচররলবারনাইলধমর্ব�ােসরল্ভ্�।ল

                                                           
213 িৃিীয়লশিা�ীরলআেুহেজ�ীয়ারলখৃ�ীয়লস�দােয়রল�ধান।ল 
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েহােনাল ্বষয়লয্দলেমৗ্খহলবারনারলমাধযেমল�মা্ািলহয়, িেবলেসল

্বষেয়ল আমরাল আরল ্হছুল দা্বল হ্রল না।ল আরল অগা�াইন (St. 
Augustine) ্ুেখেছন, অেনহল ধমরীয়ল ্বষেয়রল ্ু্খিল েহােনাল

�মাালেনই, এলসহুল্বষেয়লেহবুলেমৗ্খহলবারনারলউষেরইল্নভররল

হরেিলহয়।লসাধারালচাচরলঅেনহল্ বষেয়ল ীহৃ্িল্ দেয়েছলেয, েসগ্ুল

ে�্রিগোরল্শকা, য্দওলিাল্ু্খিলনয়। 

ইয়াহূদী ষ্�ি রাববীল েমা্শল েহাদসীল অেনহল �মাাল উে�খল

হেরেছনলেয, েমৗ্খহলবারনারলসহেযা্গিাল�হালছাড়ালবাইেবেুরল

বববযলবুঝালস�বলনয়।লহযার্ুহলস�দােয়রলগরগালসবরদালএলনী্িল

অনুসরালহেরেছন। 

ব�িল খৃ�ধেমররল েমৗ্ুহল ধমর্ব�ােসরল অ্ধহাংশল ্বষয়ইল

সুসমাচারলেরেহলষাওয়ালযায়লনা, বরংলএহা�ভােবইলেমৗ্খহলবারনারল

উষরল্নভররলহেরলএলসহুল্ব�াসলেষাষালহরালহয়।লেযমন, সারব�ল

ওল মূেু (Substance and essence) ষু�ল (যীশখৃ�) ্ষিারল

( �েরর) সমান, ষ্ব�লআ�াল্ষিালওলষু�লউভেয়রলেরেহল্নগরি, 

খৃে�রলএহ্ালঅ্��লএবংল দু্াল�হৃ্ি, খৃে�রলদু্ালই�াল ্ছু: 

মানবীয়লওল �্রহ, খৃ�লমৃিুযরলষেরলনরেহল�েবশলহেরনলইিযা্দ।ল

অনুএষল অেনহলহা�্নহল ‘ধমর্ব�াস’ িােদরল রেয়েছ।ল এল সহুল

্ব�াসলএএষলবােহযলবালশে�লর�িলনিুনল্নয়েমরলেহারাওলেনই।ল
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েমৗ্খহল ্ববরাল বাল চাচরীয়ল�চুনইলএলসহুল ্ব�ােসরলএহমা�ল

্ভ্�।২১৩

214 
ড. ে�ালবেুন, মু্বরলজনযলযাল্হছুল�েয়াজনলিালসব্হছুল্ু্খিল

হয়ল্ন।লবরংলে�্রিগাল্হছুল্বষয়ল্ু্খিল�চারলহেরেছনলএবংল

্হছুল ্বষয়ল েমৗ্খহল�চারলহেরেছন।লযারালউভয়ল�হােররলবাাীল

সংরকালনালহেরলিারালদুভরাগা।লধমর্ব�ােসরলেকে�লেমৗ্খহলবারনাওল

                                                           
214 এলছাড়ালেমৗ্খহলবারনালঅ ীহারলহরেুলিােদরেহলবাইেবেুরলঅেনহলঅংশল

অ ীহারলহরেিলহেব।লেযমনলু ূহ্ু্খিলসুসমাচার, মাহর্ু্খিলসুসমাচারলএবংল

ে�্রিেদরলহাযর-্ববরা-এরল�রমলেরেহল১৯্ালঅধযায়লবা্িুলবেুলগাযলহরেিল

হেব।লমাহরলওলুূহলখৃে�রল্শষযল্ছেুনলনালএবংলএলসহুল্ানালিারাল�িযকল

হেরনল্ন।লঅষর্দেহলিারালভাববাদীলবা ে�্রিল্ছেুনলনা, হােজইল �্রহল

ে�রাারলমাধযেমলিারাল্ুেখনল্ন।লএহা�ইলেমৗ্খহলবারনারলউষরল্নভররলহেরল

িাঁরালএগ্ুল্ুেখেছন।লঅনুএষভােবলশেুামেনরল্হেিাষেদশল(The Proverbs) 

ষু�েহরল২৫লঅধযায়লেরেহল২৯লঅধযায়লষযর�লষাঁচ্ালঅধযায়লিােহলবা্িুলবেুল

�িযাখযানলহরেিলহেব।লহারাল্যহূদালরােজযরলরাজাল্হ্�য়ল(Hezekiah)-এরল

যুেগল সমােজল �চ্ুিল েমৗ্খহল বারনারল উষরল ্নভররল হেরল এইল অধযায়গ্ুল

সংহুনলহরালহয়।লশেুামেনরলমৃিুযরল২৭০লবৎসরলষেরলএভােবলেমৗ্খহলবারনারল

উষেরল্নভররলহেরলএগ্ুলসংহুনলহরালহয়।লএলষু�েহরল২৫লঅধযােয়রল১মল

আয়াি্াল ্নেএষ: ‘‘্নে্ু্খিল ্হেিাষেদশগ্ুওল শেুামেনর; ্যহূদা-রাজল

্হ্�েয়রলেুােহরাল (men of Hezekiah) এইগ্ুল ্ু্খয়ালুন।’’ এলেরেহল

জানালেগুলেযলসুুাইমানল(আ) েরেহল্হ্�য়লরাজালষযর�লহেয়হলশিলবৎসরল

এগ্ুলেুাহমুেখল�চ্ুিল্ছু। 



 

424 

্ু্খিলবাাীরলমিল�ামাায।ল ্বশষল েমােনহলবেুন: ে�্রিগোরল

েমৗ্খহলবববযলিােদরল্ু্খিলববেবযরলেচেয়লেব্শলগর�ষূার।ল্রনহল

্ভরেিল বেুন, েহানল সুসমাচারল �হােযাগযল এবংল েহান্াল

অ�হােযাগযলেসল্বষয়হল্বিহরলএহমা�লেমৗ্খহলবারনারলমাধযেমইল

্ন�্�লহয়।লেমৗ্খহলবারনাইলসহুল্বিেহরলসমাধােনরল্ভ্�। 

্বশষলমা্ন্সহলসাকযল ্দেয়েছনলেয,  �রলধেমররলমেধযল৬০০ল

্বষেয়রল্নেদরশল্দেয়েছনলএবংলচাচরগ্ুেিলিালষা্ুিলহয়।লএগ্ুরল

এহ্াল ্বষেয়ওলবাইেবেুরলেহারাওলেহােনালবারনালবাল ্শকালেনইল

বেুল  ীহারল হরেিল হেব।ল এগ্ুরল ্বষেয়ল েহবুমা�ল েমৗ্খহল

বারনারলউষরইল্নভররলহরালহেয়েছ। 

উই্ুয়ামলমূরলবেুেছন: �াচীনলখৃ�ানেদরল্নহালধমর্ব�ােসরল

মূুনী্িসমূেহরল েহােনাল ্ু্খিএষল ্ছুল না। মু্বরল জনযল েযল

্ব�ােসরল�েয়াজনলিারলেহােনাল ্ু্খিএষল্ছুলনা।ল্শশেদরেহল

এবংলযারালখৃ�ানলধেমরল্ দ্কিলহেিনলিােদরেহলেমৗ্খহভােবলএগ্ুল

্শকালেদওয়ালহেিা।ল 

৩. ২. ২. ৩. ইসুামীলশরীয়েিলহাদীস 

উষেররল আেুাচনায়ল আমরাল ইয়াহূদী ওল খৃ�ানগোরল হাদীসল

্নভররিালবালেমৗ্খহলবারনারল(tradition) উষরল্নভররিারল্বষেয়ল

জানেিলষারুাম।লএখনলষাঠহল ্চ�ালহরন! যারাল১৭০০লবৎসরল

যাবৎল েমৗ্খহভােবল �চা্রিল ্বষয়েহল ্ু্খিল িাওরােিরল েচেয়ল
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অ্ধহলগর�ষূারলবেুল্ব�াসলহেরনলএবংলযারাল্িন-চারলশিলবৎসরল

যাবৎলমুেখলমুেখল�চা্রিলওলব্ারিল্বষয়াব্ুেহল্ু্খিলই্�েুরল

েচেয় অ্ধহলগর�ষূারলবেুল্ব�াসলহেরনলএবংলযারালিােদরলধমরীয়ল

্ব�ােসরলমূুল্ভ্�লএএষলবারনারলউষরল�াষনলহেরনলিােদরলষেকল

্হলমুস্ুমেদরলহাদীেসরল্ বষেয়লেহােনালআষ্�লউ�াষনলহরালচেু?  

্বেশষিলসাহাবীগোরলযুগলেরেহলমুস্ুমলউ�াহলহাদীসলবারনা, 

মুখ�হরা, ্ু্ষব�হরালও সংরকোল্বেশষলসিহরিালওলৈব া্নহল

্নরীকালঅবুলনলহেরেছন।লএল্বষেয়লমুস্ুমগালঅিয�লহড়াহ্ড়ল

আেরাষলহেরন।লরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম বেুেছন: 

‘‘েিামরালআমারলহাদীসলবারনালহরালেরেহলসিহরলওলসাবধানলরাহেব, 

শধুমা�লযাল েিামরাল ্ন্ািএেষলজানলিাল ছাড়াল ্হছুল বুেবলনা।ল

হারা, েযল বয্বল আমারল নােমল ই�াষূবরহল ্মরযাল বুেবল িারল

আবাস�ুলহেবলজাহািাম।’’  

এইলহাদীস্ালইসুামীলষ্রভাষায়ল ‘মুিাওয়া্ির’ ষযরােয়র।লেযল

হাদীসলবহসংখযহলসাহাবীলেরেহলবহসংখযহলিা্বয়ীলবারনালহেরেছনল

এবংলএভােবলঅগ্ািলসূে�লব্ারিলহেয়েছলিােহল‘মুিাওয়া্ির’ বুাল

হয়।লএইলহাদীস্াল৬২লজনলসাহাবীলেরেহলব্ারি।লএেদরলমেধযল১০ল

জনল �্স�ল সাহাবীল রেয়েছনল যাঁেদরল ্বষেয়ল রাসূুু�াহল সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম জািােিরল্বেশষলসুসংবাদল�দানলহেরেছন। 
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এলহারোল�রমল�জ�লেরেহইলল‘হাদীস’ বালরাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলবাাীলওল্শকাল�হালওলমুখ�লহরারল্ বষেয়ল

মুস্ুমগালঅিয�লআ�হলওলসিহরিালঅবুলনলহেরেছন।লসহুল

যুেগইল হুরআেনরল ্বষেয়ল মুস্ুমেদরল আ�হ-উেীষনাল েযমনল

বাইেবেুরল্বষেয়লখৃ�ানেদরলআ�হ-উেীষনালেচেয়লঅেনহলেব্শ, 

্ঠহলেিম্নলসহুলযুেগইলহাদীেসরল ্বষেয়ওলমুস্ুমেদরলআ�হ-

উেীষনাল খৃ�ধমরীয়লহাদীেসরল ্বষেয়ল খৃ�ানেদরলআ�হ-উেীষনারল

েচেয়লঅেনহলেব্শ। 

সাহাবীগাল বাল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল

সহচরগালিাঁরলেমৗ্খহল্নেদরশাব্ু, ্শকা, আচরালওলউষেদশাব্ুল

্বশ�ভােবল মুখ�লহেরেছনলওল�চারলহেরেছন, েহউল েহউ ্হছুল

্বষয়ল্ুেখওলেরেখেছন, িেবলিাঁরালিাঁেদরলযুেগলেসগ্ুল��াহােরল

্ু্ষব�লহেরনল ্ন।লএরলঅনযিমলহারাল ্ছুল হুরআেনরল ্বশ�ল

সংরকা; েযনল্ু্খিলেহােনালহাদীসেহলেহউলভুু�েমলহুরআেনরল

অংশলমেনলহেরল্ব�া�লনালহয়। 

িা্বয়ীগা, অররাৎল সাহাবীগোরল ্শষযগাল বাল ্�িীয়ল �জে�রল

মুস্ুমগাল হাদীসসমূহল ��াহােরল সংহুনল শরল হেরন।ল িাঁরাল

�ার্মহভােবল িরযসূ�ল ওল বারনাহারীরল ষ্রচয়সহল িাঁেদরল

সমসাম্য়হলসাহাবীগালওল্ �িীয়ল�জে�রলিা্বয়ীগালেরেহল‘হাদীস’ 

সং�হলওলসংহুনলহেরন।ল্হকলিারালসংহ্ুিলহাদীসলেহােনাএষল
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্বষয়ল্বনযাসলহেরলসাজানল্ন।লিৃিীয়ল�জে�রলমানুেষরালএলসহুল

হাদীসল্বষয়্ভ্�হল্বনযােসরলমাধযেমলসংহুনলহেরন।ল 
হাদীসলসংহুন, যাচাইলওল্বশ�িাল্নারেয়লমুহা্েসগালঅিয�ল

হেঠারল ষ্র মল হেরন।ল ‘আসমাউরল ্রজাু’ বাল বারনাহারীগোরল

নাম-ষ্রচয়’ নােমলহাদীস-্ব ােনরলষৃরহলশাখায়ল(�ায়লঅধরশিা্ধহল

�ে�) িারাল সহুল বারনাহারীরল ষ্রচয়, িারল ধা্মরহিা, হাদীসল

বারনায়লিারল্নভুরুিারলঅব�ালইিযা্দলস�েহরলসহুলিরযলসংহুনল

হেরেছন।২১৪

215 ‘সহীহ’ হাদীেসরলসংহুনগাল�েিযহ্ালহাদীসলসনদল

                                                           
215 ্�িীয়ল�জ�লবালিা্বয়গোরলযুগলেরেহলহাদীসল্শকালওলসংহুেনলমুস্ুমল

আ্ুমগালবালমুহা্েসগালযাচাইলওল্ নরীকালষ�্িলঅবুলনলহরেিন।লএেকে�ল

িাঁেদরলহাযরষ�্িল্ ছুল্ নেএষ: (১) সং�হ, (২) বয্বলযাচাই, (৩) িরযলযাচাইল

ওল (৪) সংহুন।ল�রমলষযরােয়লিাঁরাল মুস্ুমল ্বে�রলসহুলশহরলওল�ােমল

ষ্র�মনলহেরলিারালবারনাহারীল বয্বলওলিারল ্শকহেদরলনামসহল ‘হাদীস’ 

সং�হলহরেিন।লবারনাহারীলবয্বলওলিারল্শকহেদরল্বষেয়ল�ার্মহলিরযল

সং�হলহেরলিােদরল্ব��িালযাচাইলহরেিন।লএরষরলসংগৃহীিলসহুল‘হাদীস’ 

িুুনামূুহল্নরীকারলমাধযেমলিরযলযাচাইলহরেিন।লেযমনলহুরারলএহবয্বল

এহ্ালহাদীসলবেুেছনলএবংলদােমশেহরলএহবয্বলএহ্ালহাদীসলবেুেছন।ল

িারালউভয়লবারনারল িুুনারলমাধযেমলবারনারল ্নভুরুিালযাচাইলহরেিন, ্ঠহল

েযভােবল�স-এহজা্মেনরলমাধযেমলেহাোরল�দ�লিরযলওলসাকযলযাচাইলহেরনল

আইনজী্বলওল ্বচারহগা।লএইল�্�য়ারলসংগৃহীিলসহুলহাদীসলওল বয্বল

স�হরীয়লিরযা্দলিারাল��াহােরলসংহুনলহেরেছন।লঅেনেহলসংগৃহীিলসহুল

হাদীসলসনদলবালবারনাহারীগোরলষ্রচয়-সহলসংহুনলহেরেছন।লঅেনেহলযাচাইল
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বালবারনাহারীেদরলনামধাম-সহলসংহুনলহেরেছন।ল��হারলেরেহল

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম ষযর�লহিজনলবারনাহারীরল

মাধযেমল ্ি্নলহাদীস্ালসং�হলহেরেছনলিালউে�খলহরালহেয়েছ।ল

বুখারীলসংহ্ুিলহাদীসল�ে�রলঅেনহলহাদীসইল‘্িনবয্বরলব্ারি’, 

অররাৎলইমামলবুখারীলওলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

মােঝলমা�ল্িনলবয্বলরেয়েছন।২১৫

216 

                                                                                                            
বাছাইেয়ল্বশ�লবেুল�মা্ািলহাদীসগ্ুইলসংহুনলহেরেছন।লএছাড়ালষৃরহল

�ে�লবারনাহারীেদরলষ্রচয়লএবংলিােদরলেদওয়ালিেরযরলসােরলঅনযেদরলেদওয়াল

িেরযরলিুুনারলমাধযেমল�হা্শিলিরযা্দলসংহুনলহেরেছন।লএভােবল্রজাুল

্বষয়হল��া্দেিল�ায়ল৩০লহাজারলমানুেষরলজ�, মৃিুয, জীবন, হমর, িােদরল

ব্ারিলহাদীেসরলষ্রসংখযান, িােদরলবারনারল্নভুরুিারলমানলইিযা্দল্বষয়হল

িরযা্দল সংহুনলহরাল হেয়েছ।লঅনযল েহােনাল ধেমররলঅনুসারীরা ধমরীয়ল িরযল

যাচাইেয়রল েকে�লএরলশিভােগরলএহভাগলসিহরিা, ব �্ন�ালওল ্নরীকারল

�মাালেদখােিলষােরনল্ন। 
216 িা্বয়ীগালবাল্�িীয়ল�জ�লেরেহইলমুহা্েসগাল্ু্খিলষা�ু্ু্ষরল্বষেয়ল

গর�লআেরাষলহরেিন।লিারালহাদীসলশনেিনলএবংল্ুখেিন।ল্শকাদােনরল

সময়ল্ু্খিলষা�ু্ু্ষলওলেমৗ্খহলষাঠলউভেয়রলসম�েয়ল্শকাল্দেিন।লশধুল

্ু্খিলষা�ু্ু্ষলসং�হলহেরলিালেরেহলহাদীসল্শকালিারালঅনুেমাদনলহরেিনল

না।লহারালএেিলই�াহৃিলবালঅ্ন�াহৃিভােবলষা�ু্ু্ষরলঅনু্ু্ষহরোলবাল

ষেঠল ভুুলহেিলষাের।লএলহারোলিারালহাদীসলবারনারলসময়ল ‘হাোসানা’ বাল

আমােদরেহলবেুেছনলহরা্ালবুেিন।লহাোসানালঅররলশধুলেমৗ্খহলবারনালনয়, 

বরংলষা�ু্ু্ষলসামেনলেরেখলেমৗ্খহলষাঠল বা।ল ্ব�া্রিল�মাাা্দরলজনযল
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্বশ�ল বাল সহীহল হাদীস২১৬

217 ্িনল �হােরর: (১) মুিাওয়া্িরল

(অ্িল �্স�), (২) মাশহূরল (�্স�) ওল (৩) খাবারুল ওয়া্হদল

(এহহলবারনা)।২১৭

218 

                                                                                                            
েদখুন. ড. আ�ু�াহলজাহা�ীর, হাদীেসরলনােমলজা্ুয়া্িল(্ঝনাইদহ, আস-সুিাহল

ষাব্ুেহশ�, ২য়ল�হাশ, ২০০৬) ষৃ. ৮৪-৯৬। 
217 মুহা্েসগোরলষ্রভাষায়লেযলহাদীেসরলমেধযল৫্ালশিরলষূরালহেয়েছলিােহল

সহীহল হাদীসল বুাল হয়: (১) ‘আদাুি’: হাদীেসরল সহুল রাবীল (বারনাহারী) 

ষ্রষূারলসৎলওল্ ব��লবেুল�মা্াি, (২) ‘যাবি’: িুুনামূুহল্নরীকারলমাধযেমল

সহুল রাবীরল ‘্নভুরুল বারনারল কমিা’ ষূারএেষল ্বদযমানল বেুল �মা্াি, 

(৩)‘ই্�সাু’: সনেদরল�েিযহলরাবীলিাঁরলঊ রিনলরাবীলেরেহল হোরলহাদীস্াল

শেনেছনলবেুল�মা্াি, (৪) ‘শযূযলমু্ব’: হাদীস্ালঅনযানযল�ামাাযলবারনারল

্বষরীিলনয়ল বেুল�মা্ািলএবংল (৫) ‘ই�ািল মু্ব’: হাদীস্ারলমেধযল সু�ল

েহােনালসনদগিলবালঅররগিল�্ালেনইলবেুল�মা্াি।ল�রমল্িন্ালশিরলসনদল

েহ্�হলওলেশেষরলদুই্ালশিরলমূুিলঅররলেহ্�হ।লসাধারাভােবলবুালযায়লেয, 

�দ�লসাকয-�মাাা্দরল্বষেয়লযিাুহুল্নায়িালঅনুভবলহরেুলএহজনল্বচারহল

মৃিুযদ�লবালযাব�ীবনলহারাদ�ল্দেিলষােরন, ব্ারিলহাদীস্ালস্িযইলরাসূুু�াহল

(সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম) বেুেছনল বেুল অনুএষভােবল

্ন্ািলহেিলষারেুলমুহা্েসগালিােহল ‘‘সহীহ’’ বাল্বশ�লহাদীসলবেুলগাযল

হেরন।ল্ব�া্রিলেদখুন: ইরাহী, আি-িাহয়ীদ, ষৃ: ২৩-২৫; রািহুলমুগীস, 

ষৃ: ৭-৮; সাখাবী, রািহুলমুগীসল১/২৫-৩১; সুয়ূিী, িাদরীবুরলরাবীল১/৬৩-৭৪; 

মাহমূদলিাহহান, িাইসীরল মুসিাুা্হুল হাদীস, ষৃ. ৩৪-৩৬, ড. েখা�হারল

আ�ু�াহলজাহা�ীর, হাদীেসরলনােমলজা্ুয়া্ি, ষৃ. ৫৬-১২৩। 
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218 �হৃিলসিযলহেুা, মুস্ুমলউ�াহরল্ নহালসংর্কিল‘হাদীস’ ইহূদীলখৃ�ানেদরল

্নহাল সংর্কিল বাইেবেুরল সােরইল িুুনীয়।ল বরংল ‘হাদীেসর’ ্বশ�িা’ 

বাইেবেুরল্বশ�িারলেচেয়ওলঅ্ধহল�মা্ািলওলসুর�।লশধুলনিুনল্নয়েমরল

সােরলিুুনালহরেুলেযলেহােনালখৃ�ানলগেবষহেহওল ীহারলহরেিলহেবলেয, 

মাহ্ু্খিল সুসমাচারল ওল ুূহ্ু্খিল সুসমাচােররল ্বশ�িাল  ীহারল হরেুল

হাদীেসরল ্বশ�িাল ীহারলহরালছাড়ালউষায়লরােহ না।লএইল দুইলসমাচােররল

েুখহলযীশরলে�্রিেদরলঅ�ভুরবল্ছেুনলনা।লিারালষরবিরীল�জে�রলমানুষ।ল

যীশরল ্িেরাধােনরল �ায়ল শিবৎসরল ষেরল েমৗ্খহল বারনারল ্ভ্�েিল এগ্ুল

সংহুনলহেরেছন।ল হাদীসওল মুহা�াদল (সা�া�াহলআুাই্হল ওয়াসা�াম)-এরল

মৃিুযরলশিবষরলষেরল ্�িীয়লওলিৃিীয়ল�জে�রলমানুেষরাল��াহােরলসংহুনল

হেরেছন।লিেবল্বশ�িালওল্নভররেযাগযিারলমাষহা্ঠেিলএইলদুইলসুসমাচােররল

সােরলহাদীেসরল্হছুলষাররহযলরেয়েছ:   

�রমি, মাহরলওলুূহলহারল্নহালেরেহলশেনলিালসংহুনলহেরেছনলিালউে�খল

হেরনল্ন।লিারালসবলহরালেযলযীশরল্শষযেদরলেরেহলশেনেছনলিালমেনলহরারল

েহােনালহারালেনই।লিােদরলমিল্�িীয়ল�জে�রলঅেনেহরল্নহালেরেহওলিারাল

িরযলসং�হলহেরেছন।লবাহযিলবুঝালযায়লেয, েুাহমুেখলযাল্হছুল�চ্ুিলহেয়েছ, 

্ন্বরচােরল বাল ্বেবহবু্�রল ্বচােররল মাধযেমল িারাল িাল �হাল হেরেছন।ল

বারনাহারীরলবারনারলসিযিা, ্বশ�িালবা ্ব��িালযাচাইলহেরনল্ন।লষকা�েরল

হাদীেসরলেকে�ল�্ি্ালহাদীসলষৃরহভােবলহারল্নহালেরেহল বালহরালিাল

উে�খলহরালহেয়েছ।লএখেনালেযলেহােনালগেবষহলযাচাইলহরেিলষারেবনলেয, 

েহানল্ানালহিলজনলসাহাবীলহিৃরহলব্ারিলহিগ্ুলসূে�লব্ারিলহেয়েছ...।ল 

্�িীয়ি, মাহরলওলু ূহলিােদরল���য়লসংহুনলহরারলষেরলএগ্ুরল্হলঅব�াল্ ছুল

িালেমাোওলজানালযায়লনা।ল�ায়ল২০০লবৎসরলএগ্ুরলহাুহ্হহিল্হছুইলজানাল
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যায়লনা।লিাঁেদরল্নহালেরেহলেহলবালহারাল��দু্াল�হালহের্ছু? িারাল্হল

্ু্খিলষু�হল্নেয়ল্গেয়্ছুলনালষুেরালবইলেুখেহরল্নহালষেড়লবুেঝল্নেয়ল

্গেয়্ছু? িােদরল্নহালেরেহলেহলবালহারালষু�হগ্ুল�হালহের্ছু? ্হছুইল

জানালযায়লনা।লষকা�েরলহাদীেসরলেকে�ল্বষয়্ালঅিয�ল�মা্ািলওলসুর�।ল 

িৃিীয়ি, খৃ�ানগালিােদরলধমর�ে�রলঅনু্ু্ষহরোলশধুল্ু্খিলষা�ু্ু্ষরলউষরল

্নভররলহেরেছন।লএেিলই�াহৃিলওলঅ্ন�হৃিলভুু�া্�রলঅনু�েবশল্োেছ, 

েযগ্ুেহলিারালerratum ওলVarious readings বেুলঅ্ভ্হিলহেরনললবেুল

আমরালেদেখ্ছ।লষকা�েরলমুহা্েসগালহখেনাইলশধুল্ু্খিলষা�ু্ু্ষরলউষরল

্নভররলহেরনল্ন।লসবরদাল্ু্খিলষা�ু্ু্ষলমূুলেুখেহরল্নহালষেড়লঅরবালিারল

মুখলেরেহলশেনলেনওয়ালছাড়ালেহােনা হাদীেসরলবারনালিারাল�হালহরেিনলনা।ল 

ইহূদীলওলখৃ�ানলধেমররলেমৗ্খহলবারনালবালহাদীেসরলসােরলইসুামলধেমররল‘হাদীেস’-

রলেমৗ্ুহলষাররহযলরেয়েছ।লইহূদী-খৃ�ানলধেমররলেি্ডশনলবালেমৗ্খহলবারনাল

হাজারলবছরলধেরল মুেখল মুেখলব্ারিলহেয়েছ।লষকা�েরল মুসুমানেদরলহাদীসল

মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরল্িেরাধােনরলদুইলশিা�ীরলমেধযল

সংহ্ুিলহেয়েছ।লইহূদী-খৃ�ানগোরলেমৗ্খহলবারনারলেহােনাএষলসূ�, বালিরযল

্নেদরশনাল েনই।ল েহ, হেব, হখন, হারল ্নহাল েরেহলহরা্ালশেনেছন, েহল

বেুেছন, ্ি্নল েহমনলমানুষল ্ছেুনলইিযা্দল ্হছুইলজানাল যায়লনা।লএজনযল

্ভ্�হীনল্মরযা, হা�্নহলহা্হনীলওলধমরীয়ল্নেদরশনালসবল্মেুল্মেশলএহাহারল

হেয়ল্গেয়েছ।লেহা্�ল্বশ�লওলেহা্�লবােনায়াালিাল্বচারলহরারলেহােনালষরল

েনই।লষকা�েরলইসুামলধেমরল�্ি্ালহাদীেসরলিরযলসূ�লসংর্কিলরেয়েছ।ল

�েিযহলষযরােয়লহজনলবয্বলিালবারনালহেরেছন, িালমুিাওয়া্ির, মাশহূরলনাল

এহহলবারনালিাল্ নধরারালহরালহেয়েছ।লসেবরাষ্রলসব্হছইলডহুেম�ারী, েহােনাল

্হছুইলেহােনালধমরগরলবালষ্�েিরলবয্বগিলর্চলবালমেিরলউষরল্নভররশীুল
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ষাদ্রগালবেুন: ‘‘হাদীসলসংহুহগালএএষলবারনারলঅেধরহইল

অ�হােযাগযিারলহারোলবা্িুলহেরল্দেয়েছন।’’ 
িােদরলএলহরাল ভুু।লহারালহাদীসলসংহুহলবাল মুহা্েসগাল

েহােনাল্নভররেযাগযলহাদীসলবা্িুলহেরনল্ন।লিেবলিারালসূ�ল্বহীনল

দুবরু ল বাল অ্নভররেযাগযল হাদীসল�িযাখযানলহেরেছন।লআরল ‘দুবরু’ 

বারনাল�িযাখযানলহরালখুবইল াভা্বহল্বষয়।২১৮

219 

                                                                                                            
নয়।।লইহূদী-খৃ�ানলধেমরলমূুলধমর��েহলেহােনালগর�লেদওয়ালহয়ল্ন, বরংল

েি্ডশনলবালহাদীসেহইলধেমররলমূুল্ভ্�ল্হেসেবল�হালহরালহেয়েছ।লমু্বরলমূুল

ম�্াওলনা্হলধমর�ে�লেনই।লষকা�েরলইসুােমলহুরআনেহইলধমর্ব�ােসরলমূুল

্হেসেবল�হালহরালহেয়েছ।লধমরীয়লআচার-আচরালওলরী্ি-নী্িরলবযাবহা্রহল

বযাখযারলজনযলহাদীস। 
219 খৃ�ানলধমরগরগাওল ্ু্খিলসুসমাচারলওলষ�লএবংলেমৗ্খহলবারনারলমেধযল

যাচাইেয়রলেচ�ালহেরেছনলএবংলঅ্নভররেযাগযলবেুলঅেনহল্হছুলবাদল্দেয়েছন।ল

মুস্ুমল উ�াহরল হাদীেসরল ্বশ�িাল ওল �হােযাগযিাল ্বচারল ষ�্িল এবংল

খৃ�ানেদরলসুসমাচারলওলষ�াব্ুরল্বশ�িালওল�হােযাগযিাল্বচারলষ�্িরল

মেধযলেমৗ্ুহলষাররহযলরেয়েছ।ল�রমি, খৃ�ানলষ্�িগালএহা�ইলমন-ম্জররল

উষেরল্নভররলহেরলেহােনা্ালস্ঠহলবেুল�হালহেরেছনলএবংলেহােনা্ালবা্িুল

বাল্মরযালবেুলগাযলহেরেছন।লএেহলিারাল‘অররল্বচার’ বাল‘অররগিলসমােুাচনা’ 

বেুলদা্বলহেরন।লঅমুহল‘সুসমাচার’, ‘ষু্�হ্া’ বাল‘ষ�্া’রলঅররল�হােযাগয 

নয়, অররাৎলআমারলষছ�লবালমেিরলসােরল্মেুলনা, হােজইলিালবা্িুলএবংল

অমুহলসুসমাচার, ষু�হলবালষ�্ালঅররলস্ঠহলহােজইলিালস্ঠহ।লষকা�েরল

মুস্ুমল মুহা্েসগাল�্ি্াল ‘হাদীস’ �রেমল সূ�গিল ্নরীকালহেরেছনলএবংল
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এরষরল অররগিল ্নরীকাল হেরেছন।ল �রেমইল িাঁরাল স�ূারল ্নরেষকল ওল

ব �্ন�ভােবল‘বববয’্ারলসূ�ল্বচারলহেরেছন।লবববয্ালেহলবারনালহেরেছন? 

্ি্নলহারল্নহালেরেহলশেনেছন? অনযলেহউলঅনুএষলবারনালহেরেছনল্হনা? 

বারনাহারীরলসহুলবারনারলিুুনামূুহল্নরীকায়লিারল�হােযাগযিাল�মা্ািল

হেয়েছল ্হনা? ইিযা্দল ্বষয়ল িারাল �রেম যাচাইল হেরেছন।ল যাচাইেয়ল য্দল

বববয্ারল্বশ�িাল�মা্ািলনালহয়, িেবলিারলঅররলযিলসু�রলবালষছ�সইল

েহাহলিারালিাল�হালহেরনল্ন।লআরলযাচাইেয়লয্দলিারল্বশ�িাল�মা্ািলহয়ল

িেবল ্�িীয়লষযরােয়লিারালিারলঅররল ্বচারলহেরেছন।ল ্�িীয়ি, মুহা্েসগাল

্বশ�, দুবরুলবাল্মরযালেহােনালবারনাইলমুেছলেরেুনল্ন।লসহুলবারনাইলিারাল

সনদসহল সংহুনল ওল সংরকাল হেরেছন।ল েহউল েহউল শধুল ্বশ�ল হাদীসল

ষৃরহভােবলসংহুনলহেরেছন, িেবলেহউইলদুবরুলবাল্মরযালবারনারল‘অ্�ে�রল

অ্ধহার’ অ ীহারলহেরনল্ন।লষকা�েরলখৃ�ানলধমরগরগালিােদরলমন-ম্জরলবাল

মিামেিরলবাইেরলসহুলবারনারলঅ্�ে�রলঅ্ধহারলঅ ীহারলহেরেছন।লসব্হছুল

ষু্ড়েয়ল েরেুেছনল এবংল ্ভিমিাবুলীেদরল ষু্ড়েয়েছন, হিযাল হেরেছনল বাল

অবারনীয়ল অিযাচারল হেরেছন।ল িৃিীয়ি, মুহা্েসগাল �াস্�হল সহুল িরযল

সংরকাল হেরেছন।ল রেুল বিরমানল যুেগওল েযল েহােনাল হাদীেসরল ্বষেয়ল

মুহা্েসেদরল মিামিল ষুনরােুাচনারল সুেযাগল রেয়েছ।ল ষকা�েরল খৃ�ানল

ধমরগরগাল�াস্�হলসহুলিরযওল ্বন�লহেরেছন।লরেুল বিরমােনল িােদরল

্স�া�গ্ুলষুন্বরেবচনারলেহােনালসুেযাগলেনই।ল্হেসরল্ভ্�েিলিারালনিুনল

্নয়েমরলষু�হলওলষ�গ্ুল�হালহরেুনলএবংলঅনযানযলঅগ্ািলসুসমাচারলবাল

ষ�লবা্িুলহরেুনলিারলেহােনালিরযলসংর্কিলেনই। 
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উষেররলআেুাচনালেরেহলআমরালেদখ্ছলেয, মুস্ুমলউ�াহরল

মেধযল ্বশ�লসনেদলসংর্কিলসহীহলহাদীেসরল ্বষেয়ল েযলআষ্�ল

ষাদ্রগালউ�াষনলহেরনলিালএেহবােরইল্ভ্�হীনলঅষ�চারলমা�। 

খৃ�ানল স�দােয়রলঅব�াল বযাখযায়লএখােনল�স�িলআেরহ্াল

্ানালউে�খলহরালযায়।লজনল্মুনারল১৮৩৮লখৃ�াে�লমু্�িলিারল

ষু�েহল ্ুেখেছন: ‘‘বিরমানল সমেয়রল ্হছুল ্দনল আেগ, েজায়ানাল

সুয়ািহূা২১৯

220 নামহলএহলম্হুালদা্বলহেরনলেয, আ্মইলেসইলনারীল

যারল ্বষেয়ল আ্দষু�েহরল ৩য়ল অধযােয়রল ১৫ল আয়ােিল  �রলল

বেুেছন: ‘‘েসলেিামারলম�হলচূারলহ্রেবল(it shall bruise thy 

head)’’, আমারল ্বষেয়ইল �হা্শিল বােহযরল ১২ল অধযােয়ল বুাল

হেয়েছ: ‘‘১লআরল গরমেধযলএহলমহৎল ্চ � েদখা েগু। এহ জন 

�ীেুাহ ্ছু, সূযরলিাহারলষ্র�দ, ওলচ�লিাহারলষদিেু, এবংল

িাহারলম�েহরলউষেরল�াদশলিারারলএহলমুহুা।ল২লেসলগভরবিী, 

                                                           
220 আ�ামালরাহমািু�াহল্হরানবীরলমূুল‘‘ইযহারুলহ�’’ �ে�লএলম্হুারলনামল

এভােবইলেুখালহেয়েছ।ল‘‘মুখিাসারলইযহা্রুলহা�’’-এরল�োিাল�েরসরলড. 

মাুহাবীল্ ুেখেছনলেয, এলম্হুারলনামলেজায়ানল্ ডলআহরল(Jeanne d’Arc) বাল

ইংের্জেিল (Joan of Arc), ্য্নল ওর্ু�-এরল হুমারীল (the Maid of 

Orléans) বেুল ষ্র্চিল ্ছেুন।ল ্ি্নল ১৪১২ল খৃ�াে�ল জ��হাল হেরন।ল

েজায়ানল্ডলআহরলঅ্ি�্স�লবয্ব�।ল্ি্নল�া�-ইংুযা�লযুে�ল�াে�রলজািীয়ল

বীেরলষ্রািলহন।লইউেরােষরল�চ্ুিলই্িহােসলিাঁরল্বষেয় এল্ানালষাওয়াল

যায়লনা। 
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আরল বয্রিল হইয়াল েচঁচাইেিেছ, সনিানল �সেবরল জনযল বযরাল

খাইেিেছ’’, এবংলআ্মল য়ংলযীশরল�ারালগভরবিীলহেয়্ছ।লঅেনহল

খৃ�ানলএইলম্হুার অনুগামীলহন।লউবলনারীরলযীশহিৃরহলগভরবিীল

হওয়ারলহারোলিাঁরলঅনুগামীলখৃ�ানগালঅিয�লআন্�িলওলউ�্সিল

হন।ল এল  গরীয়ল ্শশেহল অভযররনাল হরেিল িারাল  ারল ওল েরৗেষযরল

অু্ারলওলউষহারা্দলৈি্রলহেরন। 

আ�ামাল রাহমািু�াহল ্হরানবীলএল্ানারল ্বষেয়ল ম�বযলহেরল

বেুন, জন ্মুনােররল বারনাল েরেহলআমরাল ্হছুল ্বষয়ল জানেিল

ষারুামলনা।লউবলষ্ব�লমহােসৗভাগযবানল ষু�ওল ্হল ্ষিারলমিল

 �রে�রলমযরাদালুাভলহের্ছেুনল্হলনা? য্দলিালহেরলরােহন, 

িেবলএেিলিারলঅনুসারীেদরলধমরল্ব�াসল্হল‘্��’ েরেহল‘চারে�’ 

এষা�্রিল হেয়্ছুল ্হল না? এছাড়াল ‘্ষিা  �র’ (God the 
Father) এরলউষা্ধলষ্রবিরনলহেরল‘দাদাল �র’ হরালহেয়্ছুল্হল

না?  

িাহেুল ষাদ্রল মেহাদয়েদরল সমেগা�ীয়ল ওল  -স�দােয়রল

মানুষেদরলহুসংসােররলমা�ালেদখুন! যােদরল ান-বু্�রলএলঅব�াল

িােদরল ্হল অ্ধহারল আেছল ইসুাম, ইসুােমরল ষ্ব�-ষু�হল ওল

ইসুােমরল মহানল রাসূুল (সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম)-এরল

্বরে�লহাু্বলহরার?  
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েহলআ�াহ, আষ্নলআমােদরেহল মানলওললসুষেরলষ্রচা্ুিল

হরনলএবংল্ব�া্�লওল ংসলেরেহলরকালহরন। 
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চ ি ু র রল অ ধ য ায় : 

ম ুহ া� াদ ল (সা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম) -এ র ল ন ুব ুও য় াি  
 
 
এলঅধযােয়লদু্ালষ্রে�দলরেয়েছ: 
 
 
�রমলষ্রে�দ: মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরল

নুবুওয়ােিরলসিযিারল�মাা 

্�িীয়ল ষ্রে�দ: মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম) 

স�েহরলষূবরবিরীলনবীগোরলভ্বষয�াাী 
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� র ম ল ষ ্র ে� দ : 

ম ুহ া� াদ ল (সা�া�াহলআুাই্হ 

ওয়াসা�াম) -এ র ল ন ুব ুও য় া ে ি র ল � ম াা  

মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম)-এরল নুবুওয়ােিরল

সিযিারলবড়ল�মাালহুরআনলহারীম।লএরলঅেুৗ্হহ�, ভ্বষয�াাী, 

ৈব া্নহলিরযা্দলসবইলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-

এরল নুবুওয়ােিরল অহাাযল �মাা।ল এল ছাড়াওল িারঁল জীবনইল িাঁরল

নুবুওয়ােিরলঅহাাযল�মাা।লেযলেহােনাল্নরেষকলগেবষহলিারঁলমহানল

জীবনল ্বশ�ল সূ�ল েরেহলষাঠলহরেুলএলগেবষেহরলসামেনলিাঁরল

নুবুওয়ােিরল সিযিাল �্িভািল হেবই।ল খৃ�ধমরীয়ল ষাদ্রল ওল

�চারহেদরলঅষ�চােররলে�কাষোলআ�ামালরাহমািু�াহল্হরানবীল

মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলনুবুওয়ােিরলসিযিারল

ষেকল্ ব্ভিল�মাালেষশলহেরেছন।লএখােনলঅ�ল্হছুল্ বষেয়রলসার-

সংেকষলআেুাচনালহরালহেুা:  

৪ . ১ . ১ . ম ুহ া� াদ ল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম) -এ র লঅ েু ৗ্হ হ ল ্চ� -হ ায র 

ষূবরবিরীল নবীগোরল নযায়ল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম)-েহওলমহানলআ�াহলঅেনহলমু্জযালবালঅেুৗ্হহল্নদশরনল

ওল্ চ�-হাযরল�দানলহেরেছন।লহুরআনলছাড়ালবা্হলমু্জযােহলদুভােগল

ভাগলহরালযায়: 
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৪. ১. ১. ১. অিীিলওলভ্বষযেিরলঅজানালসংবাদ 

মুহা�াদলসা�া�াহল ‘আুাই্হলওয়াসা�ামলঅিীিলওলভ্বষযেিরল

অেনহলঅজানা ্বষয়লবেুেছন।লঅিীিল্বষয়াব্ুরলমেধযলঅনযিমল

ষূবরবিীলনবীগালওল ংস�া্লজা্িগাল ্বষয়হলসংবাদা্দ।ল ্ি্নল

হােরাল্ নহালেরেহলএগ্ুল বালহেরনল্ ন।লেহােনাল��লেরেহল্ি্নল

এগ্ুল ষাঠল হেরনল ্ন।ল এল ্দেহল ই্�িলহেরল হুরআেনলআ�াহল

বেুেছন: ‘‘এলসম�লঅদৃশযেুােহরলসংবাদলআ্মলেিামােহলওহীল�ারাল

অব্হিল হর্ছ, যাল এরল আেগল িু্মল জানেিল নাল এবংল েিামারল

স�দায়ওলজানিলনা।’’221 

অিীিলনবীগালওলজা্িগোরলবারনায়লবাইেবেুরল্ববরোরলসােরল

হুরআেনরল ্ববরোরল ্হছুলষাররহযলরেয়েছ।লমহানলআ�াহলসেিযরল

�হাশলওলবাইেবেুরল্ বহৃ্িলউ�াােনরলজনযইলএল্ বষয়গ্ুল�হাশল

হেরেছন।২২১

222 এল্বষেয়লমহানলআ�াহলহুরআেনলবেুন: ‘‘ই�ােয়ু-

                                                           
221 সূরালহূদ, ৪৯লআয়াি। 
222 হুরআনল ওল বাইেবেুরল এল ষাররহযল সু্ন্ািএেষল হুরআেনরল ওল মুহা�াদল

সা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলঅেুৗ্হহ�লওলসিযিাল�মাালহের।লআমরাল

েদেখ্ছ, আধু্নহলগেবষাারলমাধযেমল�মা্ািলহেয়েছলেয, এলসহুলষাররেহযরল

েকে�লহুরআেনরলবারনাইলস্ঠহলওলবাইেবেুরলবারনালভুু।লডা. ম্রসলবুহাই্ুল

এল্বষেয়ল্ব�া্রিলআেুাচনালহেরেছন। 
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স�ানগালেযলসহুল্বষেয়লমিেভদলহেরলএলহুরআনলিারলঅ্ধহাংশল

িােদরল্নহাল্ববৃিলহের।’’223  

ভ্বষযেিরল ্বষেয়ল মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�ামল

অেনহলসংবাদল�দানলহেরেছন, েযগ্ুলষরবিরীলসমেয়লযরাযরভােবল

সং্্ািলহেয়লিারলভ্বষয�াাীরলসিযিাল�মা্ািলহেরেছ।লএলসহুল

ভ্বষয�াাীরলমেধযলরেয়েছ: 

(১) ্ি্নলসাহাবীগােহলম�া, ্যএশােুম, ইেয়মন, ্স্রয়ালওল

ইরাহল্ বজেয়রলসুসংবাদল�দানলহেরন।ল্ি্নলভ্বষয�াাীলহেরনলেয, 

্নরাষ�াহীনিালওল্বশৃৃুালদূরীভূিলহেয়ল্নরাষ�াল�্ি্�িলহেব, 

এমন্হলএহজনলএহাহীলনারীলউ�র-ষূবরলআরেবরলহীরালশহর২২৩

224 

েরেহলম�ালষযর�লদী্রলষরল�মনলহরেিলআ�াহলছাড়ালহাউেহলভয়ল

ষােবলনা।লখাইবারল ্বজেয়রলআেগরল ্দনল ্ি্নলসংবাদল েদনল েয, 

আগামীহাুল আুীরল (রা) হােিল খাইবােররল ষিনল ্ােব।ল ্ি্নল

সাহাবীগােহল জানানল েয, িারাল ষারসযল স�াাল ওল েরামানল

(বাইজা�াইন) স�াোরলধনভা�ারলব�নলহরেবনলএবংলষারসীয়েদরল

েমেয়রালিাঁেদরলেখদমিলহরেব।ল 

                                                           
223 সূরাল(২৭) নামু: ৭৬লআয়াি। 
224 বিরমানলইরােহরলহূরালশহেররল�ায়ল৫লমাইুলউ�েরলঅব্�িলএহ্াল�াচীনল

আরবীয়লরাজয। 
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্ি্নলআেরালবেুন, ষারসযলসা�াজযলএহ্ালবালদু্ালধা�া, এরষরল

আরলষারসযলসা�াজযলরাহেবলনা।লআরলেরামলঅেনহল্শঙল ্ব্শ�, 

এহ্াল্শঙল ংসলহেুলঅনযল্শঙলিারল�ানলদখুলহরেব।লবহদূরল

েশষলযুগলষযর�লিারালষাররলওলসমূে�রলঅ্ধবাসী।লএলহাদীেসলষারসযল

বুেিলসাসানীয়লসা�াজযলওললেরামলবুেিলইউেরাষীয়গােহলবালষূবরলওল

ষ্ামলেরামানলসা�াজযেহল(Byzantine Empire & Holy Roman 

Empire) বুঝােনাল হেয়েছ।ল আরল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম যালবেু্ছেুনলিাইল্োেছ।ল 

(২) ্ি্নল বেুনল েয, উমারল (রা) যি্দনল জী্বিল রাহেবন, 

িি্দনলঅশা্�-্বশৃৃুাল�হা্শিলহেবলনা।লঅব�ালিাইলহেয়্ছু।ল

উমােররল(রা) জীবেশায়লমুস্ুমলসমােজলঅশা্�ল�হা্শিলহয়ল্ন।ল

্ি্নলঅশা্�-্বশৃৃুারলদরজালউে�াচেনরলষেরলবাঁধাল্ছেুন। 

(৩) ্ি্নলবেুন, উসমানল(রা) হুরআনলষাঠরিলঅব�ায়ল্নহিল

হেবন।লআুীরল(রা) দা্ড়েহলিাঁরলমারারলরবল্দেয়লর্�িলহরেবলেযল

বয্ব- অররাৎলআুীেহল(রা) েযলহিযালহরেব- েসইলসবেচেয়লদুভরাগা।ল

উসমানল (রা) ওল আুীল (রা) উভেয়ই- ্ি্নল েযভােবল বেুেছনল

েসভােবই- শহীদলহন। 

(৪) ্ি্নলবেুন, সাহীরলেগাে�রলমেধযলএহজনল্মরযাবাদী ওল

এহজনল ংসহারীলখু্নরলআ্বভরাবলহেব।লমুহা্েসলওল ্িহা্সহগাল

উে�খলহেরেছনল েয, এইল ্মরযাবাদীল বয্বল ্ছুল সাহীরল েগাে�রল
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মুখিারলইবনুলআবূলউবাইদল(মৃিুযল৬৭্হ/৬৮৭খৃ), েযল্নেজেহলনবীল

বেুলদা্বলহেরলএবংলবসরারলআমীরল মুসআবলইবনুল যুবাইরলিারল

্বরে�লযু�লহেরলিােহলহিযালহেরন।লআরল ংসহারীলখু্নল্ছুল

হা�াজলইবনলইউসূরল(মৃিুযল৯৫্হ/৭১৪খৃ)। 

(৫) ্র্ু্�নল বাল ্যএশােুমল ্বজেয়রল ষেরল মহামারীল েদখাল

েদেব।ল্ি্নলেযভােবলবেু্ছেুনলেসভােবইলিাল্ো।লউমােররল(রা) 

শাসনামেুল্র্ু্�নল্বজেয়রল্িনলবৎসরলষেরল্যরশােুমলেরেহল

�ায়ল২০ল্হেুা্মাারলদূেরলইমওয়াসলশহেরলএলমহামারীরলআ্বভরাবল

্ো।লএখােনলমুস্ুমলবা্হনীরলেসনালহযা�ল্ছু।লএল্ছুলইসুােমরল

আগমেনরলষেরলমুস্ুমলসমােজরল�রমলমহামারী।লএেিল্িনল্দেনরল

মেধযল্র্ু্�নলওল্স্রয়ায়ল�ায়ল৭০লহাজারলমানুেষরলমৃিুযল্ো।২২৪

225 

(৬) ্ি্নলম্হুালসাহাবীলউ�ুলহারামল ্বনিুল ্মুহানল (রা)-েহল

বেুনলেয, ্ি্নলএহদুলমুস্ুেমরলসােরলসমূ�লষেরলযুে�লযা�াল

হরেবন।ল ২৭ল ্হ/৬৪৭ল খৃল উসমানল (রা)-এরল শাসনামেুল যখনল

মু‘আ্বয়াল্স্রয়ারলগভনররল্ছেুন, িখনলউ�ুলহারামলওলিাঁরল ামীল

্স্রয়ালেরেহলমুস্ুমলেযা�ােদরলসােরলসাই�াসলঅ্ভযােনলেবরলহন।ল

সমূ�লষারলহেয়লসাই�ােসরলউষহূেু অবিরোরলষেরলিাঁরলবাহনল

েরেহলষেড়ল্ি্নলিরায়ল্নহিলওলসমা্ধ�লহন। 
                                                           
225 অনযলবারনায়ল২৫লহাজারলমানুষলএইলমহামারীেিলমৃিুযবরালহেরন, যােদরলমেধযল

্র্ু্�নলওল্স্রয়ায়লঅব�ানরিলঅেনহলমুস্ুমলেযা�াওল্ছেুন। 
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(৭) ্ি্নল ইে�হােুরলআেগল জানানল েয, িাঁরল বংেশরল মেধযল

সবর�রমলরা্িমাইল(রা) িাঁরলহােছলগমনলহরেবন।ললহাযরিলিাইল

হয়।লিাঁরলমৃিুযরল৬লমাসলষেরল১১ল্হজরীরলরামাদানলমােসলরা্িমাল

(রা) মৃিুযবরালহেরন। 

(৮) ্ি্ন বেুনলেয, আমারলএইলস�ান- অররাৎলহাসানলইবনুল

আুীল(রা)- এহজনলমহানলেনিা; আ�াহলিারল�ারালআমারলউ�েিরল

দু্ালবৃহৎলদেুরলমেধযলশা্�লওলস্�ল�াষনলহরেবন।লহাযরিলিাইল

হেয়্ছু।ল৪০ল্হজরীরলরামাদানলমােসলআুীল(রা)-এরলশাহাদােিরল

ষেরল ্ি্নলখুীরাল ্হেসেবলবাইয়ািল�হালহেরন।ল৬লমাসল ্ি্নল

দা্য়�ল ষাুনল হেরন।ল এরষরল মু‘আ্বয়াল (রা)-এরল েনিৃ�াধীনল

্স্রয়ারল মুস্ুমগালএবংলহাসােনরল েনিৃ�াধীনলঅনযানযলএুাহারল

মুস্ুমগোরলমেধযলগৃহযু�ল্াারলউষ�মলহয়।ল্ি্নলমুস্ুমেদরল

ষারর্রহল যু�লঅষছ�লহরেিন।লএজনযল৪১ল ্হজরীরল জুমাদাুল

উুালমােসল্ি্নলমুআ্বয়াল(রা)-এরলষেকল্খুারিলিযাগলহেরন।ল

এেিলমুস্ুমলউ�াহলগৃহযু�লেরেহলরকালষায়।লএলজনযলএলবৎসরেহল

‘আমুুলজামাআি’ বাল েহযরলবৎসরলবুালহয়। 

(৯) ্ি্নল বেুনল েয, িাঁরল েদৗ্হ�ল হসাইনল ইবনুলআুীল (রা) 

িাফরল নামহল �ােনল শহীদল হেবন।ল রুরািল নদীরল িীেরল হুরারল

্নহাবিরীলএহ্ালএুাহারলনামলিাফর।লষরবিরীহােুলিালহারবাুাল
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নােমলখযাি।লষরবিরীহােুল৬১ল্হজরীেিল(৬৮০লখৃ�াে�) হসাইনল

িরায়লশহীদলহন। 

(১০) ্ি্নলসুরাহালইবনুলজাশ‘আমেহল(রা) বেুন, ্ি্নল্হসরারল

বাুাগ্ুলষ্রধানলহরেবন।লষারসযল ্বজেয়রলষেরলযখনল্হসরারল

মহামূুযবানলম্নমুবখ্চিলবাুাগ্ুলউমােররল (রা) ্নহালআনয়নল

হরালহয়লিখনল ্ি্নলিাল সুরাহােহলষ্রধানলহরানলএবংলবেুন, 

�শংসালআ�াহর, ্য্নল এগ্ুেহল ্হসরারল ্নহাল েরেহল ্ছ্নেয়ল

্নেয়েছনলএবংলসুরাহােহলষ্রধানলহ্রেয়েছন। 

(১১) উ�রলআরেবরলদাওমািুুলজা�ােুরলশাসহলউহাই্দেররল

্নহালখা্ুদলইবনুুলওয়াুীদেহল(রা) ে�রালহরারলসময়লরাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম খা্ুদেহলবেুন, িু্মলেযেয়লেদখেিল

ষােবল েয, েসল মরভূ্মেিল বনযগরল ্শহােরল বয�ল রেয়েছ।ল খা্ুদল

িরায়লেযেয়লিােহলেসলঅব�ােিইলষান। 

(১২) ্ি্নলবেুনলেয, ভ্বষযেিল্হজাজলেরেহলএহ্ালঅ্�ল্নগরিল

হেবলযারলআভায়ল্স্রয়ারলবুসরালশহেররলউাগ্ুরল্াড়লআেুা্হিল

হেয়লযােব।ল৬৫৪ল্হজরীরলজুমাদাুলউুালমােসল(১২৫৬খৃ) মদীনারল

্নাহবিরীল�া�রলেরেহলএহ্াল্বশাুলআগনল�হা্শিলহয়।২২৫

226  

                                                           
226 সমসাম্য়হলসু�্স�ল্স্রয়ল ্িহা্সহলআ�ুরলরাহমানলইবনুলইসমা ুলআবূল

শামাল(৫৯৯-৬৬৫ল্হ/ ১২০২-১২৬৭লখৃ) এল্বষেয়লঅসংখযলঅগ্ািল�িযকদশরীল

সাকীরলসাকযলওল ্ু্খিল ্ববরালসংহুনলহেরন।লসমসাম্য়হলঅনযল�্স�ল
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�মা�েয়লঅ্�রল�হ�নলওলআে�াুনলবযাষহিালুাভলহের।ল

বারংবারল ভূহ�নলহয়।লেুাহজনলভীিস��লহেয়লআ�াহরলহােছল

হাঁদাহাাাল হরেিল রােহ।ল অ্�রল আে�াুনল অবযাহিল রােহ।ল

মদীনাবাসীগাল ্ন্ািলহনলেয, িােদরল ংসলস্িহো।লআগেনরল

্শখালউষেরলউঠেিলউঠেিলএমনলিী�িালধারালহেরলেয, মানুেষরল

দৃ্�লআবৃিলহেরলেরেু।লম�ালেরেহলএবংল্স্রয়ারলবুসরালেরেহওল

এইলঅ্�ল দৃ�ল হয়।ল �ায়ল ্িনমাসল ��্ুিল রাহারল ষেরল রজবল

মােসরল২৭ িা্রেখ, েমরােজরলরা্�েিলআগনল্নেভলযায়। 

ই্িহােসরল��গ্ুেিলএলঅ্�রল ্ববরালরেয়েছ।লএছাড়ালএরল

্ববরোলষৃরহলষু�হলরচনালহরালহেয়েছ।লএলঅ্�ল�হা্শিলহওয়ারল

৪০০লবৎসরলষূেবরলইমামলবুখারীলিাঁরলসংহ্ুিলহাদীস�ে�লহাদীস্াল

সংহুনলহেরেছন।ল 

৪. ১. ১. ২. মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম) �ারাল

স�া্দিলঅেুৗ্হহলহমরসমূহ 

মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামলেরেহলঅেনহলঅেুৗ্হহল

হমরল �হা্শিল হেয়েছ।ল এগ্ুরল সংখযাল এহল হাজােররওল েব্শ।ল

এগ্ুরলমেধযলরেয়েছ: 

                                                                                                            
মুহা্েসলওল ্িহা্সহলইয়াহইয়াল ইবনুলশারারলনববীল (৬৩১-৬৭৬্হ) এবংল

অনযানযলসমসাম্য়হল ্িহা্সহলওলআ্ুমলএল্বষেয়ল্ুেখন।ল��হারলিােদরল

বারনারলসারসংেকষলএখােনলউ�ৃিলহেরেছন। 
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(১) ইসরালওল্ম’রাজ: অেুৗ্হহভােবলরা্��মনলওলঊ রগমন 

মহানলআ�াহলহুরআেনলবেুন: ‘‘ষ্ব�লওলম্হমাময়ল্ি্নল্য্নল

িাঁরলবা�ােহলরজনীেযােগল�মনলহ্রেয়েছনলমস্জদুুলহারামল(ম�ারল

মস্জদ) েরেহলমস্জদুুলআহসাল(্যএশােুেমরলমস্জদ) ষযর�, 

যারলষ্রেবশলআ্মলহের্ছুামলবরহিময়, িােহলআমারল্নদশরনল

েদখাবারলজনয।’’227 

এল আয়ািল এবংল বহসংখযহল সহীহল হাদীস �মাাল হেরল েয, 

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম জা�িলঅব�ায়লসশরীেরল

্মরােজলগমনলহেরন।ল্ব্ভিলসহীহলহাদীসলেরেহলিালসুর�ভােবইল

�মা্াি।লউষরকলএইলআয়াি্াওলিাল�মাালহের।লহারাল‘বা�া’ 

বুেিলহুরআেনলসবর�লআ�ালওলেদেহরলসম্�িলমানুষেহইলবুঝােনাল

হেয়েছ।ল এছাড়াল আমরাল জা্নল েয, হা্ররগাল ইসরাল ওল ্ম’রাজল

(ৈনশ�মনলওলঊ রােরাহ) অ ীহারলহেরলএবংলএেহলঅস�বলবেুল

দা্বলহের।লএছাড়ালরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম যখনল

্মরােজরলহরালবুেুনলিখনলহ্িষয়লদুবরুল মানলমুস্ুমলএেহল

অস�বলমেনলহেরলরাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

নবুয়েিরল্বষেয়লস�ীহানলহেয়লইসুামলষ্রিযাগলহের।লএলেরেহল

্ন্ািএেষলজানালযায়লেয, রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম 

                                                           
227 সূরালইসরাল(বনীলইসরা ু), ১লআয়াি। 
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জা�িল অব�ায়ল ৈদ্হহভােবল ্মরাজল সং্্ািল হওয়ারল হরাইল

বেু্ছেুন।ল নইেুল হা্ররেদরল অ ীহারল হরারল ওল দুবরুল  মানল

মুস্ুমেদরল মানলহারােনারলেহােনালহারাইলরােহলনা।ল ে�লএএষল

ৈনশ�মনলবাল গরােরাহালেহােনালঅস�বলবালঅবা�বল্বষয়লনয়লএবংল

এএষল �লেদখারলদা্বলহরেুলিােিলঅবাহলহওয়ারলমিল্হছুলরােহল

না।লয্দল েহউলদা্বলহেরল েয, ্ুেমরলমেধযল েসলএহবারলষৃ্রবীরল

ষূবর�াে�লএবংলএহবারলষৃ্রবীরলষ্ামল�াে�লচেুল্গেয়েছ, িেবল

িারলেদহল �ােনইলরেয়েছলএবংলৈদ্হহলঅব�ারলষ্রবিরনলহয়ল্ন, 

িেবলেহউলিারলএএষল �লেদখারলস�াবনালঅ ীহারলহরেবলনালবাল

এেিলঅবাহওলহেবলনা। 

 ান, ্বেবহল বাল মানবীয়ল বু্�রল দৃ্�েিল এবংল ধমর��াব্ুরল

্নেদরশনারলআেুােহলজা�িলঅব�ায়লসশরীেররলএএষলঅেুৗ্হহল

ৈনশ�মনলওলঊ রােরাহালঅস�বলনয়। 

 ান, যু্বলওল্বেবেহরলদৃ্�েিলিালঅস�বলনয়লএজনযলেয, এইল

মহা্বে�রল��ালসহুলেযৗ্বহলওল্বেবহ�াহযলহাজলহরেিলসকম।ল

অ্ি িগ্িেিলেহােনাল�াাীলবালজড়লষদাররেহল�ানা�রলহরাল ান-

্বেবেহরল দৃ্�েিল অস�বল নয়।ল মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল

ওয়াসা�াম-েহলঅিয�ল িগ্িেিল�ানা�রলহরালএহ্ালেযৗ্বহলওল
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স�বল্ বষয়লযালআ�াহলহরেিলষােরন।২২৭

228 শধুলএিাুহুলবুালযায়লেয, 

্বষয়্ালঅস�বলনয়, িেবলঅ াভা্বহলবালসাধারাল্নয়েমরলবাইের।ল

সহুলঅেুৗ্হহলহমরইলঅ াভা্বহলএবংলঅ াভা্বহলবেুইল েিাল

অেুৗ্হহল্চ�লবেুলগাযলহরালহয়। 

ধমর��া্দরল ্নেদরশনারলআেুােহওলিালঅস�বলনয়।লইয়াহূদী-

খৃ�ানগাল্ব�াসলহেরনলেয, মানুেষরলজনযলসশরীেরলবালজড়লেদহল

সহলঊ রেুােহলবাল েগরলগমনলস�ব।ল 

(হ) আ্দষু�হল ৫/২৪: ‘‘হেনাহল (Enoch)  �েররল স্হিল

গমনাগমনলহ্রেিন।লষেরল্ি্নলআরলর্হেুনলনা, েহননাল �রল

িাঁহােহল�হালহ্রেুনল(And Enoch walked with God: and he 
was not; for God took him)।’’ এভােবলবাইেবুলসুর�ভােবল

বুেছলেয, হেনাহলভাববাদীলবালইদরীসলআুাই্হসলসাুাম-েহলজী্বিল

অব�ায়লসশরীেরলআসমােনলউ্ঠেয়লেনন। 

(খ) ২লরাজাব্ুরল২লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘১ ষেরলযখনলসদা�ভুল

এ্ুয়েহল(Elijah) ্ূারবায়ুেিল েগরলিু্ুয়ালুইেিলউদযিলহইেুন, 

িখনলএ্ুয়লওলইুীশায়ল(Elisha) ্গ�ুলহইেিলযা�ালহ্রেুন।ল... 

১১ ষেরলএইএষল্্াু; িাঁহারালযাইেিলযাইেিলহরালহ্হেিেছন, 

                                                           
228 ��হােররল যুেগল আেুারল গ্ি, সময়ল ওল �ানল স�েহরল আধু্নহল িরযা্দল

আ্ব�ৃিল নাল হওয়ায়ল িােহল শধুল স�াবনারল হরাইল বুেিল হেয়েছ।ল ষরবিরীল

ৈব া্নহলগেবষাালওলআ্ব�ারল্মরােজরলসিযিাল�মা্ািলহেরেছ। 
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ই্িমেধযল েদখ, অ্�ময়ল এহল ররল ওল অ্�ময়ল অ�গাল আ্সয়াল

িাঁহা্দগেহল ষৃরহল হ্রু, এবংল এ্ুয়ল ্ূারবায়ুেিল  েগরল উ্ঠয়াল

েগেুন।’’ এখােনওলবাইেবুলসুর�ভােবলবুেছলেয, এ্ুয়লজী্বিল

অব�ায়ল েগরলউ্�িলহেয়েছন। 

এলদু্ালবববযলখৃ�ানলষাদরীগোরল্নহাল �েররলবাাীলওলঅ�া�ল

সিযল ্হেসেবল ীহৃি।লএছাড়ালিাঁরাল ্ব�াসলহেরনলেয, যীশল খৃ�ল

�ুেশল্ব�লহেয়লমৃিুযবরালহরারল্িন্দনলষেরলষুনর্�িলহনলএবংল

সশরীেরল  েগরল গমনল হেরনল এবংল িারল ্ষিারল দ্কোল বেসন।ল

হােজইল  ান, ্বেবহ, যু্বল বাল ধেমররল েদাহাইল ্দেয়ল রাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্ম’রাজলঅ ীহারলহরারলেহােনাল

সুেযাগলষাদ্রগোরলেনই। 

(২) চ�লখ্�িলহরা 
মহানলআ�াহলহুরআেনলবেুেছন: ‘‘্হয়ামিল্নহাবিরীলহেয়েছল

এবংলচ�ল্বদীারলহেয়েছ।লিারালেহােনাল্নদশরনল(অেুৗ্হহল্চ�) 

েদখেুলমুখল্র্রেয়লেনয়লএবংলবেু, এলেিাল্চরাচ্রিলযাদু।’’229 

্ব্ভিলসহীহলহাদীেসলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-

এরলই্�েিলচ�ল্বদীারলওলখ্�িলহওয়ারল্ ানালউে�খলহরালহেয়েছ।ল

                                                           
229 সূরালহামার, ১-২লআয়াি। 
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এল্বষয়হলহাদীসগ্ুল‘মুিাওয়া্ির’ বালঅ্ি-�্স�লভােবলব্ারি।ল

বুখারী, মুস্ুমলওলঅনযানযল�ে�লহাদীসগ্ুলসংহ্ুি।২২৯

230 

হুরআেনলউ্�্খিলওলমুিাওয়া্িরলহাদীসল�ারাল�মা্ািলএইল

অেুৗ্হহল্চ�লষাদ্রগালঅ ীহারলহরেিলেচ�ালহেরন।লএেকে�ল

িােদরলসবেচেয়লবড়লওলশ্বশাুীল্ ব�া্�লহেুা, চ�ল্ বদীারলহওয়ারল

্ানা্ালসিযইল্ােিা, িেবল ষৃ্রবীরলহােরালহােছইলিালঅ ািল

রাহিলনালএবংল্বে�রল ্িহা্সহগালিালউে�খলহরেিন। 

এল্ব�া্�রলঅষেনাদেনলআমােদরলবববযলএইলেয, ষাদ্রগোরল

এলমহাযু্বলএবংলসবেচেয়লশ্বশাুীল�মাা্ালধমর��া্দরল্নেদরশনারল

আেুােহলঅিয�ল দুবরুল এবংল ান-্বেবহল ওল যু্বরলআেুােহওল

অিয�লদুবরু।ল্নেেরল্বষয়গ্ুলুকযলহরন: 

(হ) বাইেবেুরলবারনালঅনুসােরলেনােহরলজু�াবনল্ছুল্ব�বযাষীল

এবংলঅিয�লবড়ল্ ানা।লআ্দষু�েহরল৭মলওল৮মলঅধযােয়লিালউে�খল

                                                           
230 বুখারী, মুস্ুমলওলঅনযানযলসহীহলহাদীেসরল�ে�লআ�ু�াহলইবনুলমাসঊদল(রা), 

আ�ু�াহলইবনুলউমারল(রা), আ�ু�াহলইবনুলআববাসল(রা), আনাসলইবনুলমা্ুহল

(রা), জুবাইরলইবনুলমুি্য়মল(রা) ওলহযাইরালইবনুুলইয়ামানলএইল৬লজনলসাহাবীল

েরেহল�ায়ল২০্ালষৃরহলসনেদলএল্বষয়হলহাদীসলব্ারিলহেয়েছ। 
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হরালহেয়েছ।২৩০

231 অরচলভারিী, ষারসীয়, হাুদীয়ল(Chaldeans) ওল

চীনাল  ্িহা্সহল ওল গেবষহগাল এল ্ানাল হ্ঠনভােবল অ ীহারল

হেরন; হারালিােদরলই্িহাস�ে�লএরলেহােনাএষলউে�খলেনই।ল

ষাদ্রগোরল জা্িলইউেরাষীয়লনা্�হগালএইলমহাজু�াবেনরলহরাল

অ ীহারলহেরনলএবং এল্বষয়হলবাইেবুীয়লবারনাল ্নেয়লউষহাসল

হেরন।ল 

খৃ�ানলষাদ্রগাল ্হলএসহুলেদেশরলষ্�িেদরলঅ ীহারলবাল

ইউেরাষীয়ল না্�হেদরল উষহােসরলহারোল েনােহরল �াবেনরলহরাল

অ ীহারলহরেবনলবালএেহলঅবা�বলওলঅস�বলবেুলেমেনল ্নেিল

রা্জলহেবন? 

(খ) ্যেহাশূেয়রলষু�েহরল১০লঅধযােয়রল১২-১৩লে�ােহল্যেহাশূয়ল

(Joshua) ভাববাদীরলযু�লজেয়রলজনযলষূারলএহ্দনলসূযরেহলমধযগগোল

আােহলরাখারল্ানালবারনালহরালহেয়েছ।ল(আরলআহােশরলমধয�ােনল

সূযরল্ �রলরা্হু, অ�লগমনলহ্রেিল�ায়লস�ূারলএহল্ দবসলঅেষকাল

হ্রুল(So the sun stood still in the midst of heaven, and 
hasted not to go down about a whole day)। ইয়াহূদী-খৃ�ানল

ষ্�ি ওলবাইেবুলবযাখযাহারগালউে�খলহেরেছনলেয, ষূারল২৪ল্�াল

                                                           
231 বাইেবেুরল্ববরালঅনুসােরলইহূদী-খৃ�ানগাল্ব�াসলহেরনলেয, এলমহা�াবন 

এখনল(২০০৯লসাু) েরেহলমা�ল৪লেরেহলসােড়ল৪লহাজারলবৎসরলষূেবরলসং্্ািল

হয়। 
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সূযরলমধযগগোলেরেমলরােহ।লএল্ানা্ালখুবইলবড়ল্ানা।লখৃ�ানগাল

্ব�াসলহেরনলেয, খৃে�রলজে�রল১,৪৫০লবৎসরলষূেবরলএইল্ানাল

্ো।লয্দলিালস্িযইল্ো রাহি, িেবল্বে�রলসহেুরলজনযইলিাল

�হাশলেষি।লএলহরালেিালর�লেয, গভীরলেম্লরাহেুওলএইল্ ানাল

হােরালঅ ািলরােহলনা।লআবারলদূরে�রলহারোওলিালনালজানারল

েহােনালসুেযাগলেনই।লএলসমেয়লেযলসহুলেদেশলরািল্ছুলেসলসহুল

েদেশরলমানুেষরাওল্বষয়্াল্ন্ািলজানেিন; হারালেহারাওলয্দল

২৪ল ্�া রািল দী্রা্য়িল হয়লিেবলিালিােদরল মেধযলআি্ল সৃ্�ল

হরেবলএবংলিারালসহেুইলিালজানেবন।লঅরচলএিলবড়ল্ানা্াল

ভারেিরল্হ�ুেদরলেহােনাল�ে�ল্ু্খিলহয়ল্ন।লচীনলওলষারেসযরল

মানুেষরাওলিালজানেিলষােরল্ন।লআ্মলভারিীয়ল্হ�ুলষ্�িেদরেহল

এইল ্বষয়্ালঅ ীহারলহরেিলশেন্ছ।লিারাল বেুন েয, ্ানা্াল

্নঃসে�েহল ্ভ্�হীনল ওল বািুু।ল ষাদ্রগোরল  জা্িল ইউেরাষীয়ল

না্�হগালএইল্ ানালঅ ীহারলহেরনলএবংলএল্নেয়লউষহাসলহেরন।ল

িারালএল্বষয়হলবাইেবুীয়লবারনারল্বষেয়ল্ব্ভিলআষ্�লউ�াষনল

হেরন। 

এখনল��ল হেুা, েহােনাল ই্িহােসল উে�খল নাল রাহা, ্বে�রল

েহােনাল মানুেষরল না জানা, ্বে�রল ্ব্ভিল েদেশরল ষ্�িেদরল এল

্ানা্াল অ ীহারল হরাল এবংল ষাাািযল না্�হেদরল উষহাসল ওল
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আষ্�রলহারোল ্হলএল্ানােহলঅবা�ব, ্মরযালওলবািুুলবেুল

মানেিলখৃ�ানলষাদ্রগালরা্জলহেবন? 

(গ) ম্র্ু্খিলসুসমাচােররল২৭লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘৫১ আরলেদখ, 

ম্�েররল্িরস্রাীল(veil) উষরলহইেিল্নচলষযরনিল্চ্রয়ালদুইখানল

হইু, ভূ্মহ�লহইু, ওলৈশুলসহুল্বদীারলহইু, ৫২ এবংলহবরল

সহুল খু্ুয়াল েগু, আরল অেনহল ্ন�াগিল ষ্ব�ল েুােহরল েদহল

উ�া্ষিল হইুল (many bodies of the saints which slept 

arose), ৫৩লএবংলিাঁহারল ষুনর�ােনরলষরলিাঁহারালহবরলহইেিল

বা্হর হইয়ালষ্ব�লনগেরল�েবশলহ্রেুন, আরলঅেনহলেুাহেহল

েদখাল ্দেুনল (And came out of the graves after his 
resurrection, and went into the holy city, and appeared 
unto many) 232। 
এখােনল ম্�েররল ্গুারল বাল ষদরাল আগােগাড়াল ্ছেড়ল যাওয়া, 

ভূ্মহ�লহওয়া, ষাররল্বদীারলহওয়া, হবরলখুেুলযাওয়া, অেনহলমৃিল

বুজুেগররলহবরলেরেহলজী্বিলউেঠলআসা, িােদরল্ যএশােুেমল�েবশল

হরালইিযা্দলঅেনহলমহালআাযরহরলমহানল্ানারলহরালউে�খলহরাল

                                                           
232 এলহরালেরেহলবুঝালযায়লেয, হবরলেরেহলউ্�িলহওয়ারলষেরল্িনল্দবসলিারাল

হবেররল ্নহোইল বেসল ্ছেুন।ল যীশরল ষুনর�ােনরল ষেরল িারাল দুল েবঁেধল

্যএশােুেমল�েবশলহেরলমানুষেদরেহলেদখালেদন।লআরলযীশলেগাষেনলশধুলিারল

্শষযেদরেহলসাকািলেদন! 
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হেয়েছ।ল্নঃসে�েহলম্ররলএলবারনাল্মরযা।লিেবলআমরালশধুলবুেিল

চাইলেয, এলসহুল্ ানাল্ হছুইলইয়াহূদীেদরলই্িহােসলওলেরামানেদরল

ই্িহােসলউে�খলহরালহয়ল্ন।লেযাহন্ু্খ্িলসুসমাচােরওলএগ্ুরল

েহােনালউে�খল েনই।লমাহলওল ুূহলশধুলষদরাল েছড়ারলহরালউে�খল

হেরেছন।লবা্হলএিলবড়লঅেুৗ্হহল্ বষয়ল্হছুইলউে�খলহেরনল্ ন।ল

অরচলিারাল�ুশ্ব�লযীশরলহািাহা্ালওল্চৎহােররলহরালওলঅেনহল

গর�হীনলহরালউে�খলহেরেছন।লঅরচল মৃিেদরলদুলধেরলহবরল

েরেহলউেঠলআসা, ্যরশােুেমলেযেয়লজনগোরলসােরলেদখাসাকািল

হরালইিযা্দল্বষয়লঅেনহলেব্শলগর�ষূারল্ছু।লআরলষাররলেরঁোল

যাওয়া, হবরল েরঁোল যাওয়াল ইিযা্দল ্বষয়ল্াারলষেরলিারল ্চ�ল

েরেহলযায়। 

অবাহল ্বষয়ল েয, এলসহুল মৃিলসাধুলহবরল েরেহল ষুনর্�িল

হওয়ারলষেরল্হলহরেুনলিাল্হছুইলম্রল্ুখেুনলনা! 233 এলসহুল

                                                           
233 খৃ�ানগোরলদা্বলঅনুসােরলষারেুৗ্হহলমু্বরলজনযলেহােনালহমর, সিিালবাল

ধমরষাুনলজররীলনয়, বরংলএহ্ামা�ল্ব�াসলজররী, েযলযীশল �েররলষু�, 

্ি্নল মানুেষরল ষােষরল জনযল ্নেজরল জীবনল উৎসগরল হেরেছন।ল আরল যীশরল

আগমেনরলউেেশযওল্ছুলএইলউৎসগর।লমুুিলযীশলেহােনালআদশরলবালহমরল্শকাল

্দেিলআেসনল্ন, বরংল্নেজেহলউৎসগরলহেরলমানবলজা্িেহলমু্বলেদওয়াইলিারল

উেেশযল ্ছু।ল য্দল যীশলএহাুলহ�লহেরল ষুনর�ােনরলষেরলএলসহুল মৃিল

সাধুেদরলসােরল্যএশােুেমরলসহুেহ, ্বেশষিলষীুািলওলইহূদীগোরলসােরল

সাকািলহরেিনলিাহেুলিার উৎসেগররল্বষয়্ালিারাল্ন্ািএেষলজানেিনল
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সাধুলবালষ্ব�লমানুষল্ যএশােুেমরলমানুষেদরেহলেদখালেদওয়ারলষেরল

্হলহরেুনলিালম্রল্ুেখনল্ন।লিারাল্হলষুনরায়লিােদরলহবেরল

্রেরল্গেয়্ছেুন? নাল্হলিারালজী্বিইলরেয়ল্গেয়্ছেুন? েহােনাল

েহােনালর্সহলবয্বলবেুন, স�বিলম্রলএহাইলএলসহুল্ানাল

�িযকলহের্ছেুনল্ুম�লঅব�ায়!  

উে�খযল েয, ুূেহরল বববযল েরেহল বুঝাল যায়ল েয, ম্�েররল

্িরস্রাীল(veil) ্চেরল্ গেয়্ছুলযীশরলমৃিুযরলষূেবর।লষকা�েরলম্রল

ওলমােহররল ্ববরালএরল ্বষরীি।লএখনল��লহেুা, ষাদ্রগালএল

্বষয়গ্ুরল্হলউ�রল্দেবন? 

(্) মাহরল ১/১০-১১, ম্রল ৩/১৬-১৭ল ওল ুূহল ৩/২১-২২-এরল

েযাহনলবা্াইজেহরল্নহালযীশরলবা্াই্জিলহওয়ারল্ববরোল্নেেরল

হা্হনী্ালরেয়েছ: ‘‘আরলিৎকাাৎলজেুরলমধযলহইেিলউ্ঠবারলসমেয়ল

েদ্খেুন, আহাশলদুইভাগলহইু, এবংলআ�ালহেষােিরলনযায়লিাঁহারল

উষেরলনা্ময়ালআ্সেিেছন।লআরল গরলহইেিলএইলবাাীলহইু, িু্মইল

আমারল্�য়লষু�, েিামােিইলআ্মল�ীি।’’ এলমােহররলভাষা, অনযেদরল

ভাষাওল�ায়লএহই। 

                                                                                                            
এবংলেহােনাএষলসে�হলছাড়াইল্ বে�রলসহেুইলিালজানেিলষারেিন।লমানুেষরল

মু্বল ্ন্ািল হেিা! ্হকল িাল নাল হেরল িাঁরাল হােদরল সােরল েদখাল সাকািল

হরেুন?  
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এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, �হাশযল্দবােুােহলআহাশলদুভাগলহেয়ল

েগু! হােজইল্বষয়্াল্বে�রলঅ্ধহাংশলমানুেষরলহােছইলঅজানাল

রাহারলহরালনয়।লঅনুএষভােবলহেষােিরলেনেমলআসাল�িযকলহরাল

এবংলঊ াহাশল েরেহলআগিল বাাীল বাল শ�ল বালহরাওলহােরাল

এহহল্বষয়লনয়।লঅ�িলউষ্�িলসহেুইলিালেদখেবনলওলশনেবন।ল

অরচলসুসমাচারলেুখহগালছাড়াল্ বে�রলআরলেহউইলএলসহুল্ বষেয়ল

্হছইল ্ুেখনল ্ন! আরলএজনযইলষাাােিযরলনা্�হগালএল্ানাল

স�েহরলউষহাসলহেরলবেুন: ম্রলআমােদরেহলঅিয�লবড়লসংবাদল

েরেহলব্�িলহেরেছন।লযখনলআহােশরলদরজালখুেুলেগু, িখনল্হল

আহােশরলবড়লদরজাগ্ুলখুেু্ছু? নালমাঝা্রলদরজাগ্ু? নালেছাাল

দরজাগ্ু? আরলএইলদরজাগ্ুলসূেযররলএ্দেহল্ছুলনালও্দেহ? 

ম্ররলএইলভুেুরলহারোলআমােদরলষাদ্রগাল্দহল্নারেয়রলেকে�ল

্হংহিরবয্বমূবল হেয়ল মারাল নাড়ােিল রােহন।ল ম্রলআমােদরল এইল

হেষােিরলসংবাদওল্দেুনলনা! হেষাি্ােহল্হলেহউলধেরলখাঁচায়ল

ভের্ছু? না্হল েস্ােহল িারাল আবারল আহােশল ্রেরল েযেিল

&&দেখ্ছেুন? য্দল ্রেরল েযেিল েদেখন, িেবল বুঝেিলহেবল েয, 

আহােশরলদরজাগ্ুলএইলদী্রলসময়লউ�ুবইল্ ছু।লিাহেুল্হলিারাল

এল সমেয়লআহােশরলঅভয�রভাগল ভাুল হেরল েদেখল ্নেয়্ছেুন? 

ষাদ্রগালএলসহুল�ে�রল্হলউ�রল্দেবন?  
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উষেররলআেুাচনাল �ারাল�মা্ািল হয়ল েয, চ�ল ্বদীারল হরারল

্বষেয়লষাদ্রগোরলআষ্�ল্ভ্�হীনলওলবা্িু। 

(৩) অেুৗ্হহভােবলষা্নলবৃ্�লহরা 

্ব্ভিল সমেয়ল ওল ্ব্ভিল �ােনল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলষ্ব�লআঙুুগ্ুরলমধযলেরেহলষা্নরলঝারাল�বা্হিল

হেয়েছ।লআনাসলইবনুলমা্ুহল(রা) বেুন, ‘‘আসেররলসাুােিরলসময়ল

্্নেয়লআসু।লেুাহজনলঅনুস�ানলহেরওলওযূরলজনযলেহােনালষা্নল

েযাগাড়লহরেিলষারেুনলনা।লিখনলআ্মলেদখুামলেয, রাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্নহালএহ্ালষাে�লঅ�ল্হছুল

ওযূরলষা্নলআনয়নলহরালহেুা।ল্ি্নলিারলষ্ব�লহ�লেসইলষাে�রল

মেধযলরােখনলএবংলসহুলমানুষেহল্নেদরশলেদনলেসখানলেরেহলওযূল

হরার।ল িখনলআ্মল েদখুামল েয, রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলআ�ুুগ্ুরলমধযল ্দেয়লঝারারলমিলষা্নল�বা্হিল

হে�।ল উষ্�িল মানুেষরাল েসইল ষা্নল ্দেয়ল ওযূল হরু।ল এমন্হল

সবরেশষলমানুষ্াওলিাল্দেয়লওযূলহেরল্নেুন।লএইলমু্জযা্ালসং্্ািল

হেয়্ছুলমদীনারলবাজােররল্নহালযাওরালনামহল�ােন। 

জা্বরল(রা) বেুন, হদাই্বয়ারল্দেনলমানুষজনল্ষষাসািরলহেয়ল

ষেড়ন।লরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্নহালএহ্াল

েছা�লষাে�লসামানযল ্হছুলষা্নল ্ছু।ল ্ি্নল েসইলষা্নল ্দেয়লওযূল

হরেুন।লিখনল েুাহজনলিাঁরল ্নহালএেসলবেুন, আষনারলএইল
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ষাে�রলষা্নাুহুলছাড়ালআমােদরল্নহালআরলেহােনালষা্নলেনই।লিখনল

রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম িাঁরলহ�লষা�্ারলমেধযল

রােখন।ল এেিল িাঁরল আঙুুগ্ুরল রাঁহল ্দেয়ল ঝারারল মিল ষা্নরল

েরায়ারালেব্রেয়লআসেিলুাগু।লিখনলউষ্�িলসহেুইলেসইলষা্নল

ষানলহরেুনলএবংলিাল্ দেয়লওযূলহরেুন।লউষ্�িলমানুষেদরলসংখযাল

্ছুল১৪০০। 

জা্বরল (রা) বেুন, রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম 

বেুন, জা্বর, িু্মলওযূরলজনযলে্াষাালদাও।ল্ি্নলবেুনল্শ্বেরল

হােরালহােছলেহােনালষা্নল্ছুলনা।লঅনুস�ানলহেরলএহ্ালচামড়ারল

ষাে�লিুা্নেিলএহলেরাঁাালষা্নলষাওয়ালেগু।লএহলেরাঁাালষা্নলসহল

েসইলষা�্ালরাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল ্নহাল

আনয়নলহরালহয়।ল্ি্নলষাে�রলউষরলহািলরাখেুনলএবংল্হছুলহরাল

বুেুন, যাল আ্মল বুঝেিল ষারুামল না।ল এরষরল ্ি্নল বুেুন, 

হােরুারলবড়লষা�্াল্নেয়লএস।লিখনলষা�্ালএেনলিাঁরলসামেনল

রাখাল হেুা।ল ্ি্নল িাঁরল হাি্াল ষা�্ারল মেধযল রাখেুনল এবংল

আঙুুগ্ুলরাঁহলহরেুন।লজােবরলিাঁরল ্নেদরেশলএহলেরাাঁালষা্নল

িাঁরল হােিরল উষরল  াুেুন।ল ্ি্নল বুেুন, ্বস্ম�াহ।ল জা্বরল

বেুন, িখনলআ্মলেদখুামলেয, িাঁরলআঙুেুরলমধযল ্দেয়লষা্নরল

েরায়ারালেবরলহেয়লআসেছ।লষা�্ালষা্নেিলভেরলেগুলএবংলষা্নল

ষাে�রলবাইেরল�বা্হিলহেিলুাগু।লরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হল
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ওয়াসা�াম সহুলমানুষেহল্নেদরশল্দেুনলষা্নলষানলহরেি।লিখনল

সহেুইলিৃ্্রলসােরলষা্নলষানলহরেুন।লযখন ্ি্নল্ন্ািলহেুনল

েয, ্শ্বেরলআরলহােরারইলেহােনালষা্নরল�েয়াজনলেনইলিখনল্ি্নল

ষা�্ারল মধযল ল েরেহল িারল হািল উ্ঠেয়ল ্নেুন।ল ষা�্াল িখনওল

ষ্রষূারল্ছু।লএলমু্জযা্ালবুওয়ািলযুে�রলসময়ল্ো্ছু। 

িাবূহলযুে�রল্ববরোলমু‘আযলইবনুলজাবাুল(রা) বেুন, ষা্নরল

জনযলিাঁরাল িাবূেহরলএহ্া ে�াি্ নীল বাল মরভূ্মরল েছা�লঝারারল

(spring) ্নহালগমনলহেরন।লঝারা্ালমৃি�ায়লহেয়ল্গেয়্ছুলএবংল

এরলিুায়লষােয়রলেগাড়া্ুলষ্রমাালসামানযলষা্নরল�বাহল্ছু।লিখনল

িাঁরালহািল্ দেয়লঅ�লঅ�লহেরল্হছুলষা্নলএহ্ালষাে�লজমালহেরন।ল

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম েসইলষা্নল্দেয়লিাঁরলহািল

ওলমুখলেধৗিলহেরলআবারলিালউবলঝারারলমেধযলেররিলেদন।লিখনল

ঝারা্ালষা্নেিলভেরলযায়।ল্শ্বেররলসহুলমানুষলেসইলষা্নলষানল

হেরন।লইবনুলইসহােহরলবারনায়, ষা্নরলগ্িলএমনলবৃ্�লেষুলেয, 

ষা্নরলমধযলেরেহলেম্গজরেনরলনযায়লগজরনলেশানালেগু।লঅিঃষরল

রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম বেুন, মু‘আয, েিামারল

আয়ুলদী্রলহেুলহয়িলিু্মলেদখেিলেষেিলেয, এইল�ােনরলসবল্হছুল

গাছষাুালওলরু-রসেুরলসবুেজলভেরল্গেয়েছ।২৩৩

234 
                                                           
234 এলহাদীেসলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম ভ্বষয�াাীলহেরেছনলেয 

িাবুেহরলএলসহুলঅ�ুলভ্বষযেিলসবুেজলভেরলযােব।লেদড়লহাজারলবৎসরলষেরল
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উমারল(রা) বেুন, িাবূেহরলযুে�লযা�ারলসমেয়লষ্রমেধযলিাঁরাল

ষা্নস্োল্ নষ্িিলহন।লদী্রলহেয়হ্দনলযাবৎলিাঁরালষা্নরলেহােনাল

স�ানলনালষাওয়ােিলএমনলঅব�ারলসৃ্�লহয়লেয, েহউলেহউলিারল

্নেজরলউালজবাইলহেরলিারলেষোরলনা্ড়লওলেগাবরল্চেষলিালষানল

হর্ছেুন।ল এইল হ্ঠনল ্বষেদরল হরাল জা্নেয়ল আবূল বা�ল (রা) 

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-েহলঅনুেরাধলহেরনল�াররনাল

হরারলজনয।লিখনল ্ি্নলিাঁরল দুহািল িুেুল�াররনাল হেরন।লিাঁরল

হ��য়লনামােনারলষূেবরইলআহাশলেমে্লভেরলেগু।লএরষরলবৃ্�লহেুাল

এবংল মানুেষরাল ্নেজেদরলষা�গ্ুেিলষা্নলভেরল ্নু।লএইল বৃ্�ল

মুস্ুমলৈসনযেদরল্শ্বরলঅ্ি�মলহেরল্ন। 

ইমরানলইবনুলহসাই্য়নল(রা) বেুন, রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম এহলসরেরল্ছেুন।লিাঁরলস�ীগালষা্নলস্োল্নষ্িিল

হনল ওল ্ষষাসায়ল হ�ল েষেিল রােহন।ল িখনল রাসূুু�াহল সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম িারলদুজনলসাহাবীেহলবেুন, েিামরালঅমুহল

�ােনলগমনলহর।লেসখােনলেদখেবলেয, এহজনলম্হুারলসােরলএহ্াল

                                                                                                            
বিরমােনলিারলভ্বষয�াাীরলসিযিাল�মা্ািলহেয়েছ।লসহীহলমুস্ুেমলসংহ্ুিল

অনযলহাদীেসলআবূলহরাইরাল(রা) বেুন, রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম 

বেুেছন, ্হয়ামেিরলআেগলআরবেদরলেদশলরু-রসুলওলনদী-ঝারায়লভেরলযােব।ল

বিরমােনলআমরালিালেদখেিলষা্�।ল�মা�েয়লআরবেদেশলহৃ্ষেকিলওলরু-

রসেুরলবাগােনলভেরলযাে�। 
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উালআেছলএবংলিারলউষরলদু্ালষা্নরলমশহল(চামড়ারলষা�) রেয়েছ।ল

েিামরালিােহলঅনুেরাধলহেরলএখােনল ্নেয়লআসেব।লিাঁরাল দুজনল

িরায়লগমনলহেরলবারনানুসােরলম্হুােহলেদখেিলষান।লিাঁরালিােহল

অেনহলঅনুেরাধলহেরলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

্নহাল্নেয়লআেসন।ল্ি্নলিারলমশহ�য়লেরেহল্হছুলষা্নলএহ্াল

ষাে�ল ােুন।লএরষরলআ�াহরলই�ানুসােরলেসইলষা্নেিল্হছুলদু‘আল

ষাঠলহেরন।লএরষরলষা্নাুহুলষুনরায়লমশেহলে েুলেদন।লএরষরল

মশহলেরেহলষা্নল াুারলমুখলখুেুলমানুষেদরেহল্নেদরশলেদনলেয, যারল

হােছলযিলমশহলবালষা�লআেছলসবাইলেযনলিালভেরলেনয়।লমানুেষরাল

উবলমশহ�য়লেরেহলষা্নল্নেয়লিােদরলসহেুর মশহলওলষা�লভেরল

্নেুন।ল এমন্হল এহ্াল ষা�ওল খা্ুল রাহুল না।ল ইমরানল ইবনুল

হসাইনল(রা) বেুন, মানুেষরালযখনলিােদরলমশহলওলষা�গ্ুলউবল

মশহ�য়লেরেহলষা্নল্নেয়লভর্ছু, িখনলআমারলমেনলহ্�ুলেয, 

উবলমশহ�য়লেযনল�েমইলষা্নেিলভেরলউঠেছ।লএরষরলরাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হ ওয়াসা�াম-এরল ্নেদরেশল উবল ম্হুারল জনযল

উষহারল্হেসেবলখাদযলসং�হলহরালহেুা।লএমন্হলসংগৃহীিলখােদযল

িারল হাষড়ল ভেরল েগু।ল িখনল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম িােহলবুেুন, িু্মলএখনলেযেিলষার।লআমরালেিামারল

মশহ�য়ল েরেহলএহলেরাঁাালষা্নওল�হালহ্রল ্ন, ্হকলআ�াহইল

আমােদরেহলষা্নলদানলহেরেছন।’’ 
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(৪) অেুৗ্হহভােবলখাদযলবৃ্�লহরা 

অেুৗ্হহভােবল খাদযবৃ্�রল ্ানাওল িাঁরল জীবেনল অেনহবারল

্োেছ।লহেয়হ্ালএখােনলউে�খলহর্ছ।লজা্বরল(রা) বেুন, এহল

বয্বলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্নহালআগমনল

হেরলখাদযল�াররনালহের।ল্ি্নলিােহল�ায়লঅধরলওয়াসাহল(�ায়লেদড়ল

মা) যবল�দানলহেরন।লেুাহ্ালযবল্ নেয়লবা্ড়েিলরােখলএবংল্ নেজরল

ষ্রবারলওলআ�ীয়-েমহমান-সহলিালভকালহরেিলরােহ।লঅেনহল্দনল

যাবৎলএভােবলচুারলষেরলেুাহ্ালহঠাৎলএহ্দনলঅব্শ�লযবলওজনল

হের।লেসলএেসলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-েহলসংবাদল

েদয়ল(েয, এি্দনলখাওয়ারলষেরওলিারলযবলআেগরলমিইলরেয়েছ।) 

্ি্নলিখনলবেুন, িু্মলয্দলিালওজনলনালহরেিলিেবলআজীবনইলিাল

েরেহলেিামরালআহারলহরেিলষারেিলএবংলেিামােদরলমৃিুযরলষেরওল

িালেরেহলেযি। 

অনযলহাদীেসলজা্বরল(রা) বেুন, খ�েহরলযুে�রলসময়লএহ্াল

ছাগুলছানালএবংলএহলসা (�ায়লআড়াইলেহ্জ) যবল্দেয়লরাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম ১,০০০লমানুষেহলখাওয়ান।লজা্বরল

বেুন, আ�াহরলহসমলহেরলবু্ছ, িারালসহেুইলষ্রিৃ্্রলসােরল

েখেয়লিালেরেখলচেুলেগেুন, অরচলআমােদরলহাঁ্ড়লচুুারলউষেরইল

্ছুলএবংলর্ালবানােনারলজনযলমাখােনালআাালিখেনালেশষলহয়্ন, বরংল

র্াল বানােনারল হাজল চু্ছু।ল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল
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ওয়াসা�াম আাালএবংলহাঁ্ ড়েিলরুিুল্ দেয়্ছেুনলএবংলবরহেিরলজনযল

দু‘আলহের্ছেুন। 

অনযলহাদীেসলজা্বরলইবনুলআ�ু�াহল(রা) বেুন, িাঁরল্ষিালমৃিুযরল

সময়লঅেনহলঋাল েরেখলযান।লিাঁেদরল েযলষ্রমাালরুলওলরসুল

উৎষিলহয়লহেয়হলবছরলধেরলিাল�দানলহরেুওলিােিলিােদরলঋাল

েশাধলহয়লনা।ল্ি্নলমূুলস�্িইলষাওনাদারেদরল্দেিলচান, ্হকল

ষাওনাদারগাল িােিল র্জল হনল না।ল ্বষয়্াল রাসূুু�াহল সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম-েহলঅবগিলহরােুল্ি্নলিােহলেখজুরলবাগােনল

েখজুরলহিরেনরল্নেদরশলেদন।লএরষরলহেয়হ্ালেখজুরগােছরল্নেচল

েসগ্ুলজমালহেরন।ল্ি্নলিরায়লগমনলহেরনলএবংলদু‘আলহেরন।ল

িখনলজা্বরলেসইলেখজুরল্দেয়লষাওনাদারেদরলসহুলষাওনালষ্রেশাধল

হরারলষেরওল�্িলবৎসরলিারালেযলষ্রমাালেখজুরলহিরনলহরেিনল

েসইলষ্রমাালেখজুরইলঅব্শ�লরােহ। 

আনাসল(রা) বেুন, রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-েহল

কুধািরল েদেখল ্ি্নল িারল বা্ড়ল েরেহলহেয়হ্াল যেবরলর্াল িারল

বগেুরলমেধযলহেরলএেনলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-

েহলখাওয়ারলজনযল�দানলহেরন।ল্ি্নলেসলর্াগ্ুল্দেয়লউষ্�িল

৮০লজনলসাহাবীেহলষ্রিৃ্্রলসােরলআহারলহরান। 

অনযলহাদীেসলআনাসলইবনুলমা্ুহল (রা) বেুন, যাইনাবল ্বনিুল

জাহশল(রা)-এরলসােরল্ববােহরলসময়লরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হল
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ওয়াসা�াম অেনহলমানুেষরলনামলবেুলিাঁেদরেহলদাওয়ািলহরেিল

িাঁেহল্নেদরশলেদন।লএিলমানুষেহল্ি্নলদাওয়ািলেদনলেয, ্নম্�িল

অ্ি্রগালআগমনলহরেুলিারলবা্ড়লওল্ব াম�ুলভেরলযায়।লিখনল

্ি্নলিােদরলসামেনলএহ্ালমগলএ্গেয়লেদন, েযলমেগরলমেধযলষ্নরল

্ম্ িলএহলমুেল (�ায়লঅধরল েহ্জ) ষ্রমাালেখজুেররলছািুল ্ছু।ল

্ি্নলমগ্ালঅভযাগিেদরলসামেনলেরেখলিারলমেধযল ্নেজরল ্িন্াল

আঙুুলডু্বেয়লেদন।লএরষরল্নম্�িলঅ্ি্রগালেসইলছািুলভকাল

হেরল ��ানল হেরন।ল সহেুরল খাওয়ারল ষেরওল মেগরল মেধযল �ায়ল

আেগরলমিইলছািুলঅব্শ�লরােহ। 

আবূলআইউবলআনসারীল (রা) বেুন, (্হজরিলহেরলরাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম ওলআবূলবাহেররলমদীনায়লআগমেনরল

ষের) ্ি্নলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম ওলআবূলবাহরল

(রা)-েহলদাওয়ািলেদনলএবংলিাঁেদরলদুজেনরলষ্রমাালখাদযল��িল

হেরন।লিখনলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম িােঁহলবেুন, 

আষ্নলআনসারেদরলেনিৃ�ানীয়ল(অধযকগা) বয্বেদরলমধযলেরেহল

৩০ল জনেহল েডেহল আনুন।ল ্ি্নল ্নেদরশল মিল ্�শজনল আনসারল

েনিােহলেডেহলআেনন।লিারালিৃ্্রলসােরলখাদযল�হালহের অব্শ�ল

খাদযল েরেখল চেুলযান।লঅিঃষরল ্ি্নলবেুন, এবারল৬০লজনেহল

ডাহুন।ল ্ি্নল এবারল ৬০ল জনেহল েডেহল অেননল এবংল িারাওল

অনুএষভােবলখাদযল�হালহেরন।লএরষরল ্ি্নলবেুন, এবারল৭০ল
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জনেহলডাহুন।লিারাওলএভােবলখাদযল�হালহেরনলএবংলবা্হলখাবারল

েরেখলচেুলযান।লযারালেসইলখাদযলভকালহেরলচেু যানলিারালসহেুইল

ইসুামল�হালহেরলএবংলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-

এরলহােিলবাইয়ািল�হালহেরলেব্রেয়লযান।লআবূলআইউবলআনসারীল

বেুন, এভােবলআমারলেসইলখাদযল১৮০লবয্বলভকালহেরন। 

সামুরালইবনুলজুনদুবল(রা) বেুন, রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরল্নহালএহলবা্াল(bowl) মাংসলআনয়নলহরালহয়।ল

সাহাবীগাল সহাুল েরেহল রািল ষযর�ল দেুল দেুল িাল েরেহল ভকাল

হেরন।লএহলদুলউঠেুলঅনযলদুলআহারলহরেিলবেসন। 

আ�ুরলরাহমানলইবনুলআবূলবা�ল(রা) বেুন, রাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল ্নহাল আমরাল ১৩০ল বয্বল ্ছুাম।ল

এমিাব�ায়ল্ি্নল্জ াসালহরেুন, হােরালহােছল্হলেহােনালখাবারল

আেছ? িখনলএহলবয্বল�ায়লএহলসা’ (�ায়লআড়াইল ্হেুা�াম) 

যেবরল আাাল ্নেয়ল আেসনল এবংল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম এহ্ালেমশল�য়লহেরলিালরািারলজনযল��িলহেরন।ল

আাাল্দেয়লর্ালবানােনালহয়লএবংলেমষ্ােহলেসঁহাল(েরা�লহরা) হয়।ল

আ�াহরলহসম, এহশিল্�শলজেনরল�েিযহেহইলেসঁহালমাংসলেরেহল

অংশল�দানলহরালহয়।লএরষরলঅব্শ�লখাদযলদু্ালবড়লখা�ায়লরাখাল

হয়।লআমরালসহেুইলেসইলখাদযলভকালহ্র।লএরষরওলখা�ালদু্ােিল

খাদযলঅব্শ�লরােহ।লআ্মলিালউোরল্ষেঠলহেরল্নেয়লযাই। 
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সাুামা ইবনুুলআহওয়াল (রা), আবূলহরাইরাল (রা) এবংলউমারল

ইবনুুলখা�াবল(রা) বেুন, এহলযুে�রলসরেরলিাঁরালখােদযরলস্োল

্নষ্িিলহন।লসহেুরলখাদযল ্নঃেশষলহেয়লযায়।লিখনলরাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম ্নেদরশলেদনলযারলহােছলযাল্হছুলখাদযল

অব্শ�লআেছলিালিারল্নহালজমা হরেি।লিখনলসবাইলএহমু্�লবাল

িারলেচেয়লসামানযলেব্শলখাবারলএেসলজমালহেরন।লেহউলেহউলএহল

সা’ (�ায়লআড়াইল েহ্জ) ষ্রমানল েখজুরলজমাল ্দেুন, যাল ্ছেুাল

সেবরা�লষ্রমাা।লিখনলসহুলখাদযলএহ্ালচামড়ারলষা্ারলউষেরল

রাখাল হেুা।ল সাুামাল ইবনুুলআহওয়াল বেুন, আ্মল েদখুামল েযল

এহ্ালছাগীলমা্ােিলশয়নলহরেুলেযল�ানলদখুলহেরলজমাহৃিলসহুল

খাদযলআনুমা্নহলেসইলষ্রমানল�ানলদখুলহরু।লিখনলরাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম সবাইেহলেসইলখাদযলেরেহল্নজল্নজল

ষা�লভেরল্ নেয়লযাওয়ারল্ নেদরশল্ দেুন।লষুেরাল্ শ্বেরলএহ্ালষা�ওল

আরলঅষূারলরাহুলনা।লএরষরওলেসখােনলখাদযলঅব্শ�লরেয়লেগু। 

(৫) বৃকলওলষারেররলআনুগিয, হরালবুালওলসাকযলেদওয়া 

ইবনুলউমারল(রা) বেুন, আমরালএহলসরেরলরাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম এরলসােরল্ছুাম।লএহলেবদু নলচুারলষেরল

আমােদরল হােছল আেস।ল িখনল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম িােহল মােনরলদাওয়ািলেদন।লেবদু নলবেু, িু্মলযাল

বুছলিারলষেকলেহলসাকযল্দেব? ্ি্নলবেুন, মরভূ্মরল লসবুজল
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গাছ্ালআমারলহরারলসিযিারলসাকযল্দেব।লগাছ্াল্ছুল্নেভূ্মরল

অষরল�াে�।লিখনলগাছ্ালমা্ারলমধযল ্দেয়ল্নেজেহলোেনল্নেয়ল

েবদু নলেুাহ্ারলসামেনলএেসলদাঁড়ায়।লেুাহ্াল্িনবারলগাছ্ােহল

��লহেরলএবংল্িনবারইলগাছ্ালসাকযল�দানলহের।লএরষরলগাছ্াল

িারলষূবর�ােনল্রেরলযায়। 

জা্বরল ইবনুল আ�ু�াহল (রা) বেুন, এহল সরেরল রাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম �হৃ্িরলডােহলসাড়ালেদওয়ারলজনযল

েবরলহন।ল্ি্নলময়দােনলআড়াুলহরারলমিল্হছুইলেদখেিলেষেুনল

না।লএমনলসময়ল্ি্নলুকযলহরেুনলেয, ্নেভূ্মরল�াে�লদু্ালগাছল

রেয়েছ।ল্ি্নলএহ্ালগােছরল্নহালেযেয়লগাছ্ারলএহ্ালডাুলধেরল

াানল্দেয়লবুেুন, আ�াহরলঅনুম্িেিলআমারলঅনুগিলহও।লিখনল

গাছ্ালনােহলর্শলষরােনালউোরলনযায়লিাঁরল্ষেছল্ষেছলচেুলএু।ল

িখনল্ি্নলঅনযলবৃক্ারলহােছলেযেয়লিােহওলঅনুএষভােবলবুেুন, 

আ�াহরলঅনুম্িেিলআমারলঅনুগিলহও।লঅিঃষরল্ি্নলবৃকলদু্াল

হাছাহা্ছল হওয়ারল ষেরল িােদরেহল বুেুন, আ�াহরল অনুম্িেিল

েিামরালউভেয়লএহ্�িলহেয়লআমােহলআড়াুলহর।লিখনলগাছলদু্াল

এেহল অষেররল সােরল এহ্�িল হেয়ল েগু।ল রাসূুু�াহল সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম িােদরলআড়ােুলবসেুন।লরাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল�েয়াজনলেমাােনারলষরলগাছলদু্াল্ব্�িল

হেয়ল্নজল্নজল�ােনল্গেয়ল াভা্বহভােবলদাঁ্ড়েয়লযায়। 



 

468 

ইবনুল আববাসল (রা) বেুন, রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম এহজনল েবদু নেহলবেুন, িু্মল বুি, আ্মলয্দল ল

েখজুরগাছলেরেহলিারলহাঁ্দ্ােহলেডেহল্ নেয়লআ্স, িাহেুল্হলিু্মল

্ব�াসলহরেবলেয, আ্মলআ�াহরলরাসূু? েুাহ্ালবেু, হযাঁ।লিখনল

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম েখজুেররলহাঁ্দ্ােহলডাহল

্দেুন।লহাঁ্দ্ালুারােিলুারােিলিাঁরল্নহালউষ্�িলহেুা।ল্ি্নল

বুেুন, ্রেরলযাও।লিখনলহাঁ্দ্ালআবারলিারল ্নেজরলজায়গায়ল

্রেরলেগু। 

বুরাইদালইবনুুলহসাইবল(রা) বেুন, এহজনলেবদু নলরাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্নহালিাঁরলনুবুওয়ােিরলসিযিারল

�মাালদা্বলহেরন।ল্ি্নলউবলেবদু নেহলবেুন,  লগাছ্ােহলেযেয়ল

বু, আ�াহরলরাসূুলেিামােহলডাহেছন।লেুাহ্ালগাছ্ারলহােছলেযেয়ল

এলহরালবেু।লিখনলগাছ্ালডােনলওলবােমলঝুেহলিারল্শহড়গ্ুলমা্াল

েরেহলিুেুলেনয়।লএরষরলমা্ারলউষরল্ দেয়লগ্ড়-্শহড়লোেনল্ নেয়ল

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরলসামেনলএেসলদাঁ্ ড়েয়ল

বেু: আস-সাুামুলআুাইহালইয়ালরাসূুা�াহ।লিখনল্ি্নলেবদু নেহল

বেুন, এেহলবুল �ােনল্রেরলেযেি।লিখনলগাছ্াল �ােনল্রেরল

যায়।লেবদু নলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-েহলবেুন, 

আমােহল অনুম্িল ্দনল েযল আ্মলআষনােহল সাজদাল হরব।ল ্ি্নল

বেুন, না, আ�াহলছাড়ালহাউেহলসাজদালহরালৈবধলনয়।লিখনলেবদু নল
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বেুন, আমােহলঅনুম্িল্দনলআ্ম আষনারলহ��য়লওলষদ�য়লচুলনল

হরব।লিখনল্ি্নলিােহলঅনুম্িল�দানলহেরন। 

�ায়ল২০লজনলসাহাবীলেরেহলষৃরহলষৃরহলসূে�লব্ারিলহাদীেসল

িাঁরাল বেুন, েখজুরল গােছরল গ্ড়ল েহোল খঁু্াল বা্নেয়ল িারল উষরল

মস্জেদলনববীরলছাউ্নলেদওয়াল্ছু।লরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম যখনলখুিবাল্দেিনলিখনলএএষলএহ্ালগ্ড়েিলেহুানল

্দেয়লদাঁড়ােিন।লযখনলিাঁরলখুিবালেদওয়ারলজনযল্মলারলবানােনালহেুাল

এবংল্ি্নল্মলােরলউেঠলখুিবাল ্দেিলশরলহরেুন, িখনলআমরাল

শনুামলেয, নবজািহলবা�ালহারােনালউোরলমিলগ্ড়্ালহাঁদেছ।ল

হাঁদেিলহাঁদেিলগ্ড়্ালেরোলযায়।লিারল��েনরলআওয়ােজলমস্জদল

হ্�িলহ্�ু।লএলদৃশযলেদেখলসমেবিলমানুেষরালহাঁদেিলুাগেুন।ল

িখনলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম গ্ড়্ারলহােছলএেসল

িারলউষেরল্নেজরলহািলরােখন।লএেিলগ্ড়্ালশা�লহেয়লযায়।ল্ি্নল

বেুন, এেিল েহুানল ্দেয়ল আ�াহরল ্যহরল হরিাম, এল ্যহরল

হারােনারলহারো গ্ড়্াল��নলহের।লআ�াহরলশষর, য্দলআ্মল

িােহলরশরলনালহরিামলিাহেুল্হয়ামিলষযর�লেসলএভােবইলহাঁদেিল

রাহি।ল এরষরল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল

্নেদরেশলগ্ড়্ােহল্মলােররল্নেচলদারনলহরালহয়। 
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েখজুেররলগ্ড়রল��েনরলএইলসংবাদলঅিয�ল�্স�লসংবাদ।ল

সাহাবীেদরলযুগলেরেহলশরলহেরলষরবিরীলসহুলযুেগইলিাল�্স�ল

্ছু।লঅেরররল্দহলেরেহলিালমুিাওয়া্িরলবালঅ্িল�্স�লহাদীস। 

ইবনুল মাসঊদল (রা) বেুন, রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম যখনলআহারলহরেিনলিখনলিাঁরলসােরলআহাযরযলখােদযরল

িাসবীহলষাঠলআমরালশনেিলেষিাম। 

(৬) ই্�েিল�্িমাসমূেহরলষিন 

ইবনুলআববাসল(রা) বেুন, হাবাল্েররলচিুষরাে�রল৩৬০্াল�্িমাল

�্ি্�িল্ছু।লএলসহুলষারেররলমু্িররলষাগ্ুলসীসাল্দেয়লষারুেরল

েমেঝরল সােরল আাহােনাল ্ছু।ল ম�াল ্বজেয়রল সময়ল রাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম মস্জেদলহারােমল�েবশলহেরন।ল্ি্নল

িারলহােিরলেখজুেররলডাু্াল্দেয়লএলসহুল�্িমালরশরলনালহের, 

শধুলেসগ্ুরল্দেহলইশারালহরেুনলএবংলবুেুনল‘‘সিযলএেসেছলএবংল

্মরযাল্বুু্লহেয়েছ, ্মরযালেিাল্বুু্লহওয়ারই।’’235 ্ি্নলযখনইল

েহােনাল�্িমারলমুেখরল্দেহলইশারালহরেুনলিখনইল�্িমা্াল্চিল

হেয়লমা্ােিলষেড়লেগু।লআরলযখনইল্ি্নলেহােনাল�্িমারল্ষেঠরল

্দেহল ইশারাল হরেুন, িখনইল�্িমা্াল উষুড়ল হেয়ল ষেড়ল েগু।ল

এভােবলসহুল�্িমালমা্ােিলুু্ােয়লষড়ু। 

                                                           
235 সূরালবানীলইসরা ুল(ইসরা), ৮১লআয়াি। 
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(৭) িারঁলষ্ব�লহ�, রুহঁলবালরুরুেিলেরাগমু্বলওলসু�িা 

সা’দল ইবনুল আবীল ওয়া�াসল (রা) বেুন, উহেদরল যুে�রল ্দনল

হািাদালইবনুলনু’মানল(রা) নামহলসাহাবীরলেচােখলআ্ািলেুেগলেচাখ্াল

েব্রেয়লিারলহেষােুরলউষরলএেসলষেড়।লিখনলরাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম েচাখ্ােহলযরা�ােনল ু্হেয়লেদন।লেচাখ্ালিখ্নল

সু�লহেয়লযায়লএবংলষরবিরীহােুলিারলদুলেচােখরলমেধযলএ্াইলঅ্ধহল

সু�লওলভাুল্ছু। 

উসমানল ইবনুল হানীরল (রা) বেুন, এহলঅ�ল বয্বল রাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম-েহল বেু, আ�াহরল হােছল �াররনাল

হরন, েযনল্ি্নলআমােহলদৃ্�শ্বলদানলহেরন।ল্ি্নলিােহলএহ্াল

দুআল্শ্খেয়লেদন।লঅ�লবয্বলএভােবলদুআলহরেুলআ�াহলিােহল

দৃ্�শ্বলদানলহেরনলএবংলেসলসু�লদৃ্�শ্বল্নেয়ল্রেরলআেস। 

মুুা্য়বুুলআ্সিারলষু�লবেুন, ্ি্নলজুাি্লেরােগলআ�া�ল

হন।ল িখনল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল ্নহাল

এহজনলদূিলে�রালহেরন।লরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম 

এহাুলমা্াল্নেয়লিােিলরুিুল ্নেকষলহেরলিালউবলদূিেহল�দানল

হেরন।লেসলযখনলমা্াল্নেয়লমুুা্য়েবরল্নহালেষ ছায়লিখনল্ি্নল

মৃিুযষরযা�ী।লিােহলমা্াাুহুলখাওয়ােনালহেুলআ�াহলিােহলসু�লহেরল

েদন। 
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হাবীবলইবনুলরুদাইহলবেুন, িারল্ষিারলচকুলসাদালহেয়লযায়লএবংল

্ি্নলদৃ্�শ্বলহা্রেয়লেরেুন।লিখনলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হ 

ওয়াসা�াম িারলেচােখলরুঁহলেদন।লএেিল্ি্নলদৃ্�শ্বল্রেরলষান।ল

আ্মল েদেখ্ছল েয, ৮০ল বৎসরল বয়েসওল ্ি্নল সূেচরল মেধযল সূিাল

 ুহােিন। 

খাইবারল যুে�রল সময়ল আুীল (রা) চকু�দােহল আ�া�ল হন।ল

রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম আুীরল (রা) েচােখলরুিুল

েদন।লএেিলআুীলএমনভােবলআেরাগযলু াভলহেরনলেযনলহখেনাইলিাঁরল

েচােখলেহােনালঅসুখলহয়ল্ন। 

সাুামালইবনুুলআহওয়ালখাইবােররলযুে�লিারলঊরেিলআ্ািল

ষান।লরাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম আহিল�ােনলরুিুল

েদনলএবংলসাুামালিৎকনাৎলসু�লহেয়লযান। 

খাস‘আমলেগাে�রলএহজনলম্হুারলষু�ল্নেবরাধলওলবাহশ্বহীনল

্ছু।ল রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম ্হছুল ষা্নল ্নেয়ল

ষা্নরলমেধযলহু্ুলহেরনলএবংল্নেজরলহ��য়লেধৗিলহেরন।লএরষরল

্ি্নলষা্নাুহুলউবলবাুহেহল�দানলহেরলিােহলিালষানলহরােিল

এবংলিাল্ দেয়লিারলেদহলমুেছল্ দেিল্ নেদরশলেদন।লএেিলবাুহ্ালসু�ল

হেয়লযায়লএবংলসাধারালমানুষেদরলেচেয়ওলঅ্ধহলবু্�রলঅ্ধহারীল

হয়। 
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ইবনুলআববাসল(রা) বেুন, এহলম্হুালিারলএহলষাগুলষু�ল্নেয়ল

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্নহালআগমনলহেরন।ল

্ি্নলেছেু্ারলবুেহলহািলবু্ুেয়লেদন।লএেিলেছেু্ালব্মলহেরলএবংল

িারল েষাল েরেহলহাুল হুহুরলছানারলমিল ্হছুল েবরলহয়।লএরষরল

েছেু্ালসু�লহেয়লযায়। 

্হেশারলমুহা�াদলইবনুলহা্িেবরলবাহরলউষরলএহ্ালগরমলহাঁ্ড়ল

উে�লষেড়।লিখনলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম েসখােনল

হািলবু্ুেয়লেদনলএবংলেসখােনলরুিুলেদন।লএেিলেসলিৎকাাৎলসু�ল

হেয়লযায়। 

শরাহবীুল আু-জু’রীরল (রা) হােির িাুুেিল এহ্াল আবল

(tumour) ্ছু, েযলহারোল্ি্নলে্াড়ারলুাগাম, িরবারীলইিযা্দল

ধরেিলষারেিনলনা।ল্ি্নল্বষয়্ালরাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-েহল বেুল িারল সহানুভু্িল হামনাল হেরন।ল রাসূুু�াহল

সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম িারল ্াউমার্াল ডুেিল রােহন।ল

এভােবল্াউমার্াল্ম্ুেয়লযায়লএবংলিারলেহােনাল্চ�ইলিারলহােিল

আরলরােহলনা। 

(৮) িারঁলদুআরলঅেুৗ্হহলরু 

আনাসলইবনুলমা্ুহল(রা) বেুন, আমারলমাল(উ�ুলসুুাইম) বেুন, 

েহলআ�াহরলরাসূু, আষনারলখােদমলআনােসরলজনযল�াররনালহরন।ল

্ি্নলবেুন, ‘েহলআ�াহ, িু্মলিারলস�দলওলস�ানলেব্শলহেরলদাওল
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এবংলিােহলযাল্হছুল�দানলহরলসবল্হছুেিলবরহিল�দানলহর।’ 

আনাসলবেুন, আ�াহরলশষর, আমারলস�দলঅেনহ।লআরলআমারল

্নেজরলস�ানলওলস�ানেদরলস�ানগোরলসংখযাল�ায়লএহলশি। 

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম ইসুােমরল�্িলআহবানল

জা্নেয়ল ষারসয-স�াাল েহসরারল (Khosrau) ্নহাল ষ�ল ্ুেখন।ল

ষারসযলস�াালঅিয�লঅভ�িারলসােরলষ�্াল্ছঁেড়লেরেুন।লিখনল

রাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম বেুন, েসলেযমনলআমারল

ষ�ল্ছঁেড়লেরেুেছ, আ�াহলিারলসা�াজযল্ছঁেড়ল্বন�লহরেবন।লরেুল

অ্চেরইলষারসযলসা�ােজযরল ্বনাশল্ো।লষৃ্রবীরল েহারাওলষারসযল

সা�ােজযরলবালষার্সহলআ্ধষেিযরলেহােনালঅ্��লরােহলনা। 

�্স�লআরবীলহ্বলনা্বগালজা’দীলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম- এরল সামেনল ্হছুল হ্বিাল ষাঠল হেরন।ল িখনল ্ি্নল

বেুন: আ�াহলেিামারলমুখলব�লনালহেরন।লনা্বগাল১২০লবৎসরলআয়ূল

ুাভলহেরন, ্হকলিাঁরলএহ্ালদাঁিওলষেড়্ছুলনালএবংলঅ্িবৃ�ল

বয়েসওলিারলমুখ্ালঅিয�লসু�রল্ছু।লহ্রিলআেছলেয, বৃ�হােুল

িারলেহােনালদািঁলষেড়লেগেুলেসখােনলনিুনলদাঁিলউঠি। 

আনাসল(রা) বেুন, রাসূুু�াহলসা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম 

জুমুআরল ্দেনল ্মলােরল দাঁ্ড়েয়ল খুিবাল ্দ্�েুন।ল এমিাব�ায়ল

এহজনলেবদু নলমস্জেদল�েবশলহেরলঅনাবৃ্�রলজনযলহ�ল�হাশল

হের।লিখনল্ি্নলবৃ্�রলজনযলদুআলহেরন।লরেুলিখনইলবৃ্�ষািল
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শরলহয়লএবংলষরবিরীলশ�বারলষযর�লমদীনারলমানুেষরলসুেযররলমুখল

েদখেিলষায়ল্ন।লষেররলজুমুআয়লউবলেবদু নলঅ্িবৃ্�রলজনযলহ�ল

�হাশলহের।লিখনল ্ি্নলআবারল দুআলহেরন, রেুল েম্ল েহোল

যায়। 

আবূল ুাহােবরল ষু�ল উিবাল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-েহলগা্ুগাুাজলহরিলএবংলঅিয�লহ��দানলহরি।ল

্ি্নলআ�াহরল হােছল বদ-দুআল হেরন, েযনলআ�াহল িাঁরল এহ্াল

হুহুরেহলিারল ্ষছেনলুা্গেয়ল েদন।লউিবালবা্া্জযহলহােরুারল

সােরল ্স্রয়াল অ্ভমুেখল যা�াল হের।ল হা্রুাল রা্�েিল এহ�ােনল

অব�ানল হের।ল উিবাল বেু, মুহা�ােদরল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম) বদ-দুআরলহারোলআমারলভয়লুাগেছ।লিখনলহা্রুারল

সারীরাল িােদরল মাুষ�লউিবারল চা্র্দেহল েরেখল উৎবােহল ্্েরল

ষাহারাল্দেিলরােহ।লএমিাব�ায়লএহ্াল্সংহ এেসলউিবােহলিারল

সারীেদরলমধযলেরেহলিুেুল্নেয়লযায়। 

এএষলআেরহলঅিযাচারীলঅষরাধীলমুহা্�মলইবনুলজুসামােহল্ি্নল

বদ-দুআল হেরন।ল েুাহ্াল মৃিুযমুেখল ষ্িিল হয়।ল িারলআ�ীয়রাল

িােহলহবর�লহের।ল্হকলু াশ্ালমা্ালেরেহলেব্রেয়লআেস।লএভােবল

যিবারইল িারাল িােহল হবরল েদয়ল িিবারইল ুাশ্াল মা্া েরেহল

েব্রেয়লআেস।লেশেষলিারালুাশ্ালমা্ারলউষেরলেরেুলেরেখলচেুল

আেস। 
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এহবয্বলবামলহািলবযবহারলহেরলখা্�ু।লরাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম িােহলডানলহািল্দেয়লেখেিলঅনুেরাধলহেরন।ল

েুাহ্ালঅহ্ারলহেরলবেু, আ্মলডানলহােিলেখেিলষা্রলনা।ল্ি্নল

বেুন, িু্মলনালষার! এরষরলআরলহখেনাল লবয্বলিারলডানলহািল

মুেখলিুুেিলষারিলনা। 

এল্বষয়হলবারনালএখােনইলেশষলহর্ছ।লএএষলআেরালঅগ্ািল

্ানালসহীহলসনেদলহাদীসল��সমূেহলসংহ্ুিলহেয়েছ।লএলসহুল

মু্জযালবালঅেুৗ্হহল্চ�ল�েিযহ্ালষৃরহভােবলমুিাওয়া্িরলএেষল

ব্ারিলহয়্ন।লিেবলএলঅেররলশিশিলসাহাবীলেরেহ শিশিলষৃরহল

সনেদলহাদীসলব্ারিলহেয়েছ।ল�েিযহলহাদীসলষৃরহভােবলমুিাওয়া্িরল

নালহেুওল্ নঃসে�েহলসাম্�হভােবলিালমুিাওয়া্ির।লেযমনলআুীরল

(রা) বীর�ল বাল হা্িমলিা রল দানশীুিাল ্বষয়হল বারনা্দ।লআরল

সাম্�হভােবল মুিাওয়া্িরল অররইল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলনুবুওয়ােিরলসিযিাল�মাোরলজনযলযের�।২৩৫
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236 মাহরলওলুূহলিােদরলসুসমাচােরলেযলসহুল্বষয়ল্ু্ষব�লহেরেছনলেসগ্ুরল

েচেয়লএহহলসূে�লব্ারিলসহীহলহাদীসলঅেনহলেব্শল�হােযাগয।লমাহরলওলুূহল

েুাহমুেখল েশানাল হরাল ্ু্ষব�ল হেরেছন।ল ্হকল িাঁরাল হারল হাছল েরেহল

শেন্ছেুন, িাঁরল�হােযাগযিালহিাুহু, িােদরল েুখাল ষু�হলিােদরল ্নহাল

েরেহলেহউল�হা, ষাঠলবাল বালহেরেছনল্হনা, হরেুলহিাুহুলহেরেছন, না্হল

অনযল েহউলিােদরলনােমল ্ুেখলচা্ুেয়েছনলইিযা্দল েহােনালিরযইলসংর্কিল
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৪ . ১ . ২ . ব য্ব � , ্ব ধ ান লও লম ান বি ার ল� েয় াজ ন  

৪. ১. ২. ১. িারঁলমেহা�মলচ্র�লওলআচরা 
্�িীয়লেযল্বষয়্ালমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

নবুয়িল�মাালহেরলিালিাঁরলমহানলচ্র�লওলঅিুুনীয়লসদাচারা।ল

িাঁরল মেধযল সহুল মহানল চা্র্�হল ৈব্শ�যল ওল সেবরা�মল মানবীয়ল

গাাব্ুরলসম�য়ল্ো্ছু।ল ান, হমর, বংশমযরাদা, েদেশরলমযরাদা, 

ৈদ্হহলগাাব্ুলওলমান্সহলগাাব্ুরলচরমলউৎহষরিালওলষূারিাল

্ি্নলুাভলহেরন।লিাঁরলগাাব্ুল্বচারলহরেুলেযলেহােনাল ানীল

বয্বল ীহারলহরেিলবাধযলহেবনলেয, সহুলগোরলএএষলসম�য়ল

এহজনলনবীলবালভাববাদীল্ভিলহােরালমেধযলহেিলষােরলনা।লহারা, 

এলসহুলগাাব্ুরলেহােনালএহ্াল্দহলহয়িলঅনযলমানুষেদরলমেধযওল

ষাওয়ালেযেিলষাের, ্হকলসহুলগোরলএএষলসম�য়লনবীগালছাড়াল

অনযেদরল মেধযল স�বল নয়।ল এজনযল এএষল সহুল ষূারিারল গোরল

সম�য়লিারলনবুয়েিরলঅনযিমল�মাা।লমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হল

                                                                                                            
েনই।লম্রলওলেযাহেনরলেুখালসুসমাচারলয্দলস্িযইল্শষযলম্রলওলেযাহেনরল

েুখালহয়লিাহেুওলিারলেহােনালসূ�লেনই।লিােদরলেুখালবইলেহলিােদরলেরেহল

শেনেছনলিারওল�মাালেনই।লষকা�েরলএহহলবারনায়লব্ারিলহাদীসগ্ুরলসনদল

বাল অ্ব্�িল সূ�ল ষর�রাল সংর্কিল রেয়েছ।ল চার্াল সুসমাচােররল েুখহল

সহেুইলেযল্ানাব্ুল্ুেখেছনলেসগ্ুওলএহহলসূে�লব্ারি।লএগ্ুরলমূুযওল

‘খাবারুলওয়া্হদ’ বালএহহলসূে�লব্ারিলহাদীেসরলেচেয়লেব্শল্হছুইলনয়। 
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ওয়াসা�াম-এরল চরমল ্বেরাধীরাওল িাঁরল মেধযল এল সহুল গোরল

অ্ধহাংশইল্বদযমানল্ছুলবেুল ীহারলহেরেছন। 

৪. ১. ২. ২. িারঁলধমরবযব�ারলৈব্শ�য 

িৃিীয়লেযল্বষয়্ালমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

নবুয়ি �মানল হেরল িাল িাঁরল ধমরবযব�াল বাল শরীয়েিরল ৈব্শ�য।ল

্ব�াস, ইবাদি-উষাসনা, জাগ্িহলওলসামা্জহলদা্য়�লওলহমরহা�, 

রা�, ্বচারলওল�শাসন, বয্বগিলওলসামা্জহল্শ�াচার,  ান, � াল

ইিযা্দলসহুল ্দেহলইসুােমরল েযল ৈব্শ�যলওল ষূারিালরেয়েছলিাল

্নরেষকভােব ্বে�ষালহরেুল্ন্ািল্ব�াসলজ�ােবলেয, এগ্ুল

অবশযইলআ�াহরল�দ�লওলওহীরলমাধযেমল�া্লএবংল্য্নলএগ্ুল

্নেয়ল আগমনল হেরেছনল ্ি্নল ্নঃসে�েহল আ�াহরল ষকল েরেহল

দা্য়��া্লনবীলবালভাববাদী।লষ�মলঅধযােয়লষাঠহলেজেনেছনলেয, 

মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলশরীয়িলবালহুরআনলওল

ইসুামল ধেমররল ্বরে�ল ষাদ্রগোরল আষ্�ল অিয�ল দুবরুল ওল

্ভ্�হীন।লএহা�ইল্বে�ষ, অেযৗ্বহলষকষািলএবংল্বেরা্ধিারল

জনযল্বেরা্ধিারলহারোইলিারালএলসহুলহরালবেু। 

৪. ১. ২. ৩. িারঁলআগমনলওল্বজেয়রলঅব�া 

চিুররলেযল্বষয়্ালমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

নবুয়িল�মাালহের, িালিাঁরল�হাশলওল্ বজেয়রলঅব�া।ল্ ি্নলএমনল

এহলসমােজলনবুয়িলদা্বলহেরন, েযলসমােজরলমানুষেদরলেহােনাল
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ধমর��লবালধমরীয়ল� াল্ছুলনা।লিােদরলমেধযলআ্বভুরিলহেয়ল্ি্নল

ে্াষাালেদনলেয, আ্মলআ�াহরল্নহালেরেহলআেুাহময়ল�� ওল

মহানল� াল্নেয়লআগমনলহের্ছ।লআ্মলসম�ল্ব�েহল্ব�াসলওল

সিিারল আেুােহল আেুা্হিল হরব।ল ্ি্নল ্ছেুনল সামা্জহল

শ্বেিলদুবরুলএবংলিাঁরলসাহাযযহারীগালওলঅনুসারীগাওল্ছেুনল

নগাযলওলদুবরু।লিালসে ওল্ি্নলজগেিরলসহুলমানুেষরল্বরে�ল

সুদৃবভােবলদ�ায়মানলহন।লবয্ব, সমাজ, রা�, শ্বধরলরা��ধান, 

সমাজষ্িলসহেুরল্বরে�ল্ি্নলঅব�ানলেনন।লিােদরলমিামিল

�া�, িােদরল বু্�ল অষ্রষ�ল ওল িােদরল ধমরল বা্িুল বেুল ্ি্নল

ে্াষাালহেরন।ল্ি্নলিােদরলরা�গ্ুেহলষরা্জিলহেরনলএবংলঅ্িল

অ�লসমেয়রলমেধযলষূবরলেরেহলষ্ামলষযর�লিাঁরলধমরলসহুলধেমররল

উষরল�হাশলওল্বজয়লুাভলহের।লসমেয়রলআবিরেনরলসােরলসােরল

সহুলেদেশলিােদরলসংখযালবাড়েিলরােহ।ল 

 িাঁরলশ�গাল্ ছুলসংখযায়, অে�লওলশ্বেিলঅেনহলেব্শ।লিাঁরল

ধমরলইসুােমরলআেুাল্ন্ভেয়লেদওয়ারলজনযলএবংলিাঁরলধেমররলসহুল

্চ�লমুেছলেরুারলজনযলিােদরলআ�হ, উেীষনা, দৃবিা, েগাঁড়া্ম, 

অ�লআেবগলওলউ�াদনাল্ছুলসীমাহীনলওলঅ�্িেরাধয।লিালসে ওল

িারাল সরুল হেিল ষােরনল ্ন।ল আ�াহরল সাহাযযল ওল আসমানীল

সহেযা্গিালছাড়াল্হলিালস�বল্ছু?  
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ইয়াহূদী-খৃ�ানগোরলধমর�ে�রলবববযলিাঁরলনুবুওয়ােিরলসিযিাল

�মাাল হের।ল গীিসং্হিাল ১/৬ল ্নেএষ: ‘‘হারাল সদা�ভুল

ধা্মরহগোরলষরলজােনন, ্হনিুলদুে�রলষরল্বন�লহইেবল(For the 
LORD knoweth the way of the righteous: but the way of 
the ungodly shall perish)।’’ 

গীিসং্হিাল৫/৬: ‘‘িু্মল্মরযাবাদী্দগেহল্বন�লহ্রেব, সদা�ভুল

রবষািীেহলওলছু্�য়েহল্ ৃাালহেরনল(Thou shalt destroy them 
that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and 
deceitful man)।’’ 

গীিসং্হিাল৩৪/১৬: ‘‘সদা�ভুরলমুখলদুরাচারেদরল�্িহূু; ্ি্নল

ভূিুলহইেিলিাহােদরল�রালউে�দলহ্রেবন।’’ 

গীিসং্হিাল ৩৭/১৭ল ওল ২০: ‘‘(১৭) হারাল দু�েদরল বাহল ভ�ল

হইেব; ্হনিুল সদা�ভুল ধা্মরহ্দগেহল (the righteous) ধ্রয়াল

রােখন।... (২০) ্হনিুল দু�গাল ্বন�ল হইেব, সদা�ভুরল শ�গাল

মােঠরল িৃােশাভারল সমানল হইেব; িাহারাল অনি্হরি, ধূেমরল নযায়ল

অনি্হরিলহইেব।’’ 

  ে�্রিল ৫/৩৫-৩৯ল ে�ােহল ইয়াহূদীেদরল বযব�া-গরল

গমুীেয়েুরল (Gamaliel) ্নেোবল বববযল উ�ৃিল হরাল হেয়েছ: 

‘‘(৩৫) েহলই�ােয়ু-েুােহরা, েসইলেুাহেদরল ্বষেয়লেিামরাল ্হল

হ্রেিল উদযিল হইয়াছ, ি্�ষেয়ল সাবধানল হও।ল (৩৬) েহননাল

ই্িষূেবরল রুদাল (Theudas) উ্ঠয়াল আষনােহল মহাষুরষল হ্রয়াল
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ব্ুয়া্ছু, এবংলহমেবশলচা্রলশিলজনলিাহারলসে�লেযাগল্ দয়া্ছু; 

েসলহিলহইু, এবংলযিলেুাহলিাহারলঅনুগিলহইয়া্ছুলসহেুল

্ছি্ভিলহইয়ালষ্ড়ু, েহহইলর্হুলনা।ল(৩৭) েসইলবয্বরলষেরলনামল

্ু্খয়াল্দবারলসমেয়লগাুীুীয়ল্যহূদাল(Judas of Galilee) উ্ঠয়াল

হিহগ্ুলেুাহেহলআষনারলষাাৎলাা্নয়ালুইয়া্ছু; েসওল্বন�ল

হইু, এবংলযিলেুাহলিাহারলঅনুগিলহইয়া্ছু, সহেুলছড়াইয়াল

ষ্ড়ু।ল (৩৮) একোলআ্মল েিামা্দগেহলব্ুেি্ছ, েিামরালএইল

েুাহেদরলহইেিলকানিলহও, িাহা্দগেহলরা্হেিলেদও; েহননালএইল

ম�াাল্হমবালএইলবযাষারলয্দলমনুষযলহইেিলহইয়ালরােহ, িেবলেুাষল

ষাইেব; (৩৯) ্হনিুল য্দল  �রল হইেিল হইয়াল রােহ, িেবল

িাহা্দগেহলেুাষলহরালেিামােদরলসাধযলনয়, ্হলজা্ন, েদখালযাইেবল

েয, েিামরাল �েররলস্হিলযু�লহ্রেিছল(if this counsel or this 
work be of men, it will come to nought: But if it be of 
God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even 
to fight against God)।’’ 

উষেররলবববযগ্ুরলআেুােহলআমরালবুঝেিলষা্রলেয, মুহা�াদল

সা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামলয্দলধা্মরহল(righteous) নালহেিনল

িেবলসদা�ভুলিারলষরল্ বন�লহরেিন, ুা্�িলহরেিনলএবংলভূিুল

হইেিলিাঁরল�রালউে�দলহরেিন, বাহলভ�লহরেিন, ধূেমরলনযায়ল

অ�্হরিলহরেিন, িাঁরলঅনুসারীরালছ্ড়েয়লষড়ি, িারলহরালওলহমরল

্বন�লহরেিন।ল্হকল্ি্নলেসলসবল্হছুইলহেরনল্ন।লএেিল�মা্ািল
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েয, মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামলধা্মরহ।লএেিলসে�হল

েনই, েযল সহুল ইয়াহূদী-খৃ�ানল মুহা�ােদরল সা�া�াহল ‘আুাই্হল

ওয়াসা�ামল ধেমররল �্িল অ্ব�াসল হেরেছনল বাইেবেুরল উষযুরবল

ববেবযরলআেুােহলিারাল�হৃিষেকল �েররলসােরইলযু�লহরেছন।ল

িেবলসময়ল্নহাবিরীলএবংলঅ্চেরইলিারালজানেিলষারেবন।লমহানল

আ�াহল বেুন: ‘‘অিযাচারীরাল শী�ইল জানেবল িােদরল গ�বয�ুল

েহারায়।’’237 

িারালহখেনাইলইসুামেহলমুেছলেরুেিলষারেবনলনা।লআ�াহইল

েিাল�্ি�্িল্দেয়েছন: ‘‘িারালআ�ারলআেুাল(Allah's Light) 

রুৎহােরল ্ন্ভেয়ল ্দেিল চায়, ্হকলআ�াহল িাঁরলআেুাল ষূারএেষল

উ�া্সিলহরেবন, য্দওলহা্রররালিালঅষস�লহের।’’238 

৪. ১. ২. ৪. মানবিারল�েয়াজেনরলসমেয়ইলিারঁলআগমন 
ষ�মলেযল্দহ্াল�মা্ািলহেরলেয, মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হল

ওয়াসা�ামলস্িযইলআ�াহরলে�্রিলনবীলবালভাববাদীল্ ছেুনলিালিারল

আগমেনরলসময়লওলমানবিারল�েয়াজনল্বেবচনালহরা।ল্ি্নলএমনল

এহল সমেয়ল আ্বভুরিল হেুন, যখনল ্বে�রল মানবল জা্িরল জনযল

এহজনলষরল�দশরেহরল�েয়াজনল্ছুল্য্নলস্ঠহলষেররল্নেদরশনাল

্দেবনল এবংল িােদরেহল সিযল ধেমররল ্দেহল আহবানল হরেবন।ল

                                                           
237 সূরালশ‘আরা, ২২৭লআয়াি। 
238 সূরালসাফর, ৮লআয়াি। 
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আরবগাল্ছুলেষৗ�্ুহিালওলহনযাস�ানেহলজীব�লহবরলেদওয়ারল

মিল্ৃাযলহেমরল্ু্।লষারসযবাসীরাল্ছুলদুইল �র-বাদলওলমািালওল

হনযােহল্ববাহলহরারলমিল্ৃাযলহেমরল্ু্।লিুহরী-মে�াুলজা্িল্ছুল

জনষদল ংসলওলমানবসভযিারল্বনােশল্ু্।লভারেিরলমানুষল্ছুল

গর, গাছষাুালওলষারর-মু্িরর ষূজা-অচরনায়ল্ু্।লইয়াহূদী জা্িল

্ছুল ধেমররল ্বহৃ্ি,  �েররল �্িল মানবীয়ল গাােরাষ, সেিযরল

অ ীহারলওল্মরযারল�চােরল্ু্।লখৃ�ানলজা্িল্ছুল্��বাদ, �ুশ-

ষূজালএবংলসাধুলওলসা ীেদরলমু্িররলউষাসনায়ল্ু্।লঅনুএষভােবল

ষৃ্রবীরলসহুলজা্িলওলধেমররলঅনুসারীগাল্ব�া্�লওলহুসংসােররল

েচারাবা্ুেিলডুেবল্ছু।লসিযেহলভুেুলিারালঅসিযলওলঅস�বেহল

্নেয়লেমেিল্ছু।ল 

মহানলম্হমা্�িল� াময়লআ�াহল্হলএমিাব�ায়লিাঁরল্�য়লসৃ্�ল

মানুষেহল ষ্রিযাগল হরেবন? ্ব�বাসীরল �্িল হরাারল �িীহল

হাউেহল্ি্নলষাঠােবনলনা? িালেিালহেিলষােরলনা!  

আরলমানবিারলএইলহ্ঠনলসমেয়লএহমা�ল মুহা�াদলসা�া�াহল

‘আুাই্হলওয়াসা�ামলছাড়ালআরলেহউইলআ্বভুরিলহনল্ন।ল্ি্নইল

এইলমহানলধমরলওলবযব�াল্দেয়লযানলএবংলএইলসুমহানলেসৗধল�্ি�াল

হেরন।ল ্ি্নলসহুল ্ব�া�লআচার-রী্িলএবংলবা্িুলধমর্ ব�াসল

অষসা্রিল হেরন।ল এহ�বােদরল সূযরল উ্দিল হয়ল এবংল আ�াহরল

ষ্ব�িারল েজযা্িল উ�া্সিল হয়।ল বহ- �রবা্দিা, ্��বাদ, 
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্��বাদ,  �েররল�্িলমানবীয়লগাাব্ুলআেরাষল ইিযা্দল সহুল

্ব�া্�রলঅ�হারলঅষসা্রিলহয়।লিাঁরলউষরলআ�াহরলঅগ্ািল

সাুািল ওল সাুামল ব্ষরিল েহাহল এবংল ্ি্নল ুাভল হরাল ষ্রষূারল

মযরাদা। 

এল্বষেয়রল�্িলই্�িলহেরইলআ�াহলবেুন: ‘‘েহল��ানুগা্ম-

ইয়াহূদী-খৃ�ানগা, রাসূুল ে�রোল ্বর্িরল ষরল আমারল রাসূুল

েিামােদরল্নহালএেসেছ, েসলেিামােদরল্নহালর�লবযাখযালহরেছ, 

যােিলেিামরালবুেিলনালষার, ‘েহােনালসুসংবাদবাহীলওলসাবধানহারীল

আমােদরল ্নহালআেসল ্ন’; এখনলেিাল েিামােদরল ্নহালএহজনল

সুসংবাদবাহীল ওল সাবধানহারীল এেসেছ।ল আ�াহল সবরল ্বষেয়ল

সবরশ্বমান।’’239 
 

                                                           
239 সূরালমা্য়দা, ১৯লআয়াি। 
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্� ি ীয় ল ষ ্র ে� দ :   

ষ ূব রব ি রী ল ন ব ীগ ে া র ল ভ ্ব ষ য� াা ী 
৪ . ২ . ১ . ব াই েব ু ীয় লভ ্ব ষ য� াা ীর ল� হৃ ্ি  

ষ�ল েযল ্বষয়ল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম)-এরল

নুবুওয়ােিরলসিযিাল�মাালহেরলিালিাঁরলআগমেনরল্বষেয়লষূবরবিরীল

নবীগাল বাল ভাববাদীগোরল ভ্বষয�াাী, যাল ষূবরবিরীল আসমানীল

��গ্ুেিল্বদযমান।লএল্বষয়হলভ্বষয�াাীগ্ুলষযরােুাচনারলষূেবরল

হেয়হ্াল্বষয়ল�্াধানেযাগয:  

৪. ২. ১. ১. ভ্বষয�াাীরল্বদযমানিা 

বাইেবুীয়লবালই�ােয়ুীয়লনবী বালভাববা্দগালআগামীল ্দেনরল

অেনহল ্বষেয়ল ভ্বষয�াাীল হেরেছন।ল িাঁরাল নবূখ্িৎসরল

(েনবুহাদেনজার, Nebuchadnezzar), েহারসল(সাইরাস: Cyrus), 

আেুহজা�ারলএবংলিারলউ�রা্ধহারীগা, ইেদাম, ্মসর, নীনবী, 

বা্বুল�ভৃ্িলেদশলওলঅনযানযল্বষেয়লঅেনহলভ্বষয�াাীলহেরেছন।ল

হােজইল িারঁা মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�ামল স�েহরল

েহােনাল ভ্বষয�াাীল হরেবনল নাল এএষল ্চ�াল হরাল অবা�বল ওল

অেযৗ্বহ।ল 

মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামল্ছেুনলিাঁরল�হােশরল

সমেয়ল‘এহ্ালস্রষা-দানারলিুুয’, ‘অ্িলকু�লবীজ’, ্হকলষেরল্ি্নল

এমনল বৃকলহেয়লউঠেুনল েয, ‘আহােশরলষ্কগালআ্সয়ালিাহারল
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শাখায়ল বাসল হরু’।২৩৯

240 ্ি্নল �িাষশাুীল ষরা�া�ল কমিাধরল

অ্ধষ্িলওলস�াােদরলকমিালচূারলহেরেছন।লষূবরবিরীলভাববাদীগোরল

মূুল আবাস�ুল ্স্রয়া, ্র্ু্�নল ওল ্যএশােুেমল িারল ধমরল

ষ্রষূারএেষল্বহ্শিলওল�্ি্�িলহেয়েছ।লষূবরলেরেহলষ্ামলষযর�ল

িাল�সা্রিলওল�চা্রিলহেয়েছ।লসহুলধেমররলউষেরলিাল�াধানযল

ুাভলহেরেছ।লযুেগরলষরলযুগলিাল�্ি্�িলরাহু।লএলষযর�লিাল

�্ি্�িলরেয়েছলএবংল�মা�েয়লিারলআেুাল�সা্রিলহে�।লএল

সহুল্ানালঅনযানযল্ানারলেচেয়লঅেনহলবড়লওলঅেনহলগর�ষূার।ল

ইেদাম, নীনবীলওলঅনযানযলেদেশরল্ানারলেচেয়লষ্রমাোলওলগরে�ল

এগ্ুলেহােনালঅংেশইলহমলনয়।লএজনযলসু�ল ানলএহরাল ীহারল

হরেিলষােরল নাল েয, এলসহুলভাববাদীল কু�ল ওলহমলগর�ষূারল

্বষয়া্দলস�েহরলভ্বষয�াাীলহরেবন, অরচলেসগ্ুরলেচেয়লঅ্ধহল

গর�ষূারলএিলবড়ল্বষয়লস�েহরল্হছুইলবুেবনলনা। 

৪. ২. ১. ২. ভ্বষয�াাীরলঅর�িা 

 ভ্বষয�াাীল সাধারািল ই্�িময়ল হয়, ষূারল বযাখযািল হয়ল না।ল

ষূবরবিরীলভাববাদীলষরবিরীলভাববাদীলস�েহরলেযলভ্বষয�াাীলহেরন, 

সাধারািলেসইলভ্বষয�াাীল্ি্নল্ব�া্রিলবযাখযাল্দেয়লবেুনলনা।ল

সাধারািলভ্বষয�াাীেিলবুালহয়লনালেয, অমুহলসােু, অমুহলেদেশ, 

                                                           
240 ম্রল১৩/৩১-৩২লে�ােহলযীশরলবাহযলেরেহলগৃহীি। 
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অমুহল েগাে�, অমুহলআহৃ্িলওল�হৃ্িরলঅ্ধহারীলঅমুহলনােমল

এহজনল ভাববাদীল আগমনল হরেবন।ল অ্ধহাংশল েকে�ল সাধারাল

মানুষেদরল জনযল ভ্বষয�াাীগ্ুল অর�ল ওল দুেবরাধযল রােহ।ল িেবল

্বেশষভােবল ানীল ওল ধমরষু�হল স�েহরল গভীরল অ্ভ ল মানুেষরাল

ষা্রষা্�রহল ই্�িল ওল সূ�া্দরল মাধযেমল িাল সুর�ভােবল বুঝেিল

ষােরন।লঅেনহলসময়লভ্বষয�াাীলএিলঅর�লওলদুেবরাধযলহয়লেয, 

সেবরা�ল ানীলওলধমর লমানুেষরাওলিালবুঝেিলষােরনলনা।লষরবিরীল

ভাববাদীলআ্বভুরিলহেয়, ্নেজলযখনলদা্বলহেরনলেয, আ্মইলেসইল

ভাববাদীলযারল্বষেয়লষূবরবিরীলভাববাদীলঅমুহলভ্বষয�াাীলহেরেছনল

এবংলিারলএইলদা্বল্ব্ভিলঅেুৗ্হহল্চে�রলমাধযেমল�মা্ািলহয়, 

িখনইলেহবুলিারালবুঝেিলষােরনলেযলউবলভ্বষয�াাীেিলএেহইল

বুঝােনালহেয়্ছু।লএএষলভাববাদীরলআ্বভরাব, দা্বলেষশলওলদা্বল

�মাোরলআেগলিারাল ্হছুইলবুঝেি ষােরনলনা।লএজনযলএলসহুল

ধমর লওলঅ্ভ লমানুষেদরেহল্িরসারওলহরালহয়। 

এলহারোইল যীশল ইয়াহূদী ষ্�ি ওল ধমরগরেদরেহল ্িরসারল

হেরেছন।ল্ি্নলিােদরেহল্িরসারলহেরলবেুন, ‘‘হালবযব�ােব�ারা, 

্ধকল েিামা্দগেহ, েহননাল েিামরাল  ােনরল চা্বল হরাল হ্রয়াল

ুইয়াছ; আষনারাল �েবশল হ্রেুল না, এবংল যাহারাল �েবশল

হ্রেি্ছু, িাহা্দগেহওলবাধাল্দেু।’’ ু ূ েহরলসুসমাচােররল১১/৫২ল

ে�ােহলএলহরালউে�খলহরালহেয়েছ। 
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মুস্ুমলআ্ুমগালবেুেছন, সহুলআসমানীল্হিােবইলেহােনাল

নালেহােনাভােবলরাসূুু�াহলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামলস�্হরিল

সংবাদ, ষূবরাভাসলবালভ্বষয�াাীল্বদযমান।ল্হকলএগ্ুলই্�িময়।ল

য্দলএগ্ুলসাধারােদরলহােছলসুর�লহেিালিেবলিােদরলআ্ুম-

ষ্�িগালএগ্ুল েগাষনলহরারল অ্ভেযােগল অ্ভযুবল হেিনল না।ল

এরষরলভাষা�েররলরেুলঅর�িালওলদুেবরাধযিালবৃ্�লষায়।ল্হ�ল

েরেহল্ সরীয়লভাষায়, ্সরীয়লেরেহলআরবীলভাষায়, এভােবলএহ ভাষাল

েরেহলঅনযলভাষায়লঅনুবােদরলসােরলসােরলএলসহুলভ্বষয�াাীলআেরাল

েব্শলদুেবরাধযলহেয়লযায়।ল 

৪. ২. ১. ৩. ভাববাদীরলঅেষকায়লই�ােয়ুীয়লজা্ি 

বাইেবুইল �মাাল হেরল েয, ই�ােয়ুীয়ল জা্িল খৃ�লওলএ্ুয়ল

ছাড়াওল অনযল এহজনল ভাববাদীরল আগমেনরল অেষকায়ল ্ছেুন।ল

েযাহেনরলসুসমাচােররল১মলঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘১৯ আরলেযাহেনরলসাকযল

এই, যখনল ্যহূ্দগাল হেয়হল জনল যাজহল ওল েুবীয়েহল ্দয়াল

্যএশােুমলহইেিলিাঁহারলহােছলএইলহরাল্জ াসালহ্রয়ালষাঠাইু, 

আষ্নলেহ? ২০লিখনল্ি্নল ীহারলহ্রেুন, অ ীহারলহ্রেুনলনা; 

্ি্নল  ীহারল হ্রেুনল েয, আ্মল েসইল �ী�ল (the Christ/the 

Messiah/the annointed) নই।ল ২১ িাহারাল িাঁহােহল ্জ াসাল

হ্রু, িেবল্হ? আষ্নল্হলএ্ুয়ল(Elias)? ্ি্নলব্ুেুন, আ্মল

নই।ল আষ্নল ্হল েসইল ভাববাদীল (that prophet)? ্ি্নল উ�রল
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হ্রেুন, না।ল... ২৫ আরলিাহারালিাঁহােহল্জ াসালহ্রু, আষ্নল

য্দলেসইল�ী�লনেহন, এ্ুয়ওলনেহন, েসইলভাববাদীওলনেহন, িেবল

বা্াইজলহ্রেিেছনলেহন?’’ 

এখােনল ‘‘েসইলভাববাদী’’ বুেিলেসইল�্ি�িলওলআহা্ৃিল

ভাববাদীেহল বুঝােনাল হেয়েছ, যাবল ্বষেয়ল ্�িীয়ল ্ববরোরল ১৮ল

অধযােয়লেমা্শলভ্বষয�াাীলহেরেছন২৪০

241। 

এভােবলআমরালেদখ্ছলেয, ই�ােয়ুীয়গালমাসীহলবালখৃ�লছাড়াওল

অনযল আেরহজনল �্ি�ি নবীরল জনযল অেষকাল হর্ছু।ল িাঁরল

্বষয়্াল িােদরল মেধযল এিল �্স�ল ওল সুষ্র ািল ্ছুল েয, িাঁরল

েহােনালনাম-ষ্রচয়লবুারল�েয়াজনলহেিালনা, শধুল‘েসইলভাববাদী’ 

বুেুইলসহেুইলবুঝেিলষারেিন। 

েযাহনল ৭/৪০-৪১ল ্নেএষ: ‘‘(৪০) েসইল সহুল হরাল শ্নয়াল

েুাহসমূেহরলমেধযলেহহলেহহলব্ুু, ই্নলসিযইলেসইলভাববাদী।ল

(৪১) আরলেহহলেহহলব্ুু, ই্নলেসইল�ী�।’’ 

এলহরালেরেহলসুর�ভােবলজানালযায়, িাঁেদরল্ব�াসল্ছুলেয, 

খৃ�ল এবংল েসল ভাববাদীল দুজনল দুল বয্বল হেবন।ল এজনযইল িারাল

এহজেনরল্বষরীেিলঅেনযরলহরালবেুেছন।লআরলএলসহুলবববযল

েরেহলসে�হািীিভােবল�মা্ািলহয়লেযলউবল�্ি�িলভাববাদীল

                                                           
241 ্�িীয়ল্ববরাল১৮/১৫-২২। 
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যীশখৃে�রলআেগলআগমনলহেরনল্ন।লিাহেুল্ন্ািভােবইলজানাল

যাে�লেয, ্ি্নলিাঁরলষেরলআগমনলহরেবন।লআরলআমরালজা্নলেয, 

যীশরলষেরল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম) ছাড়ালআরল

েহােনালমহানলভাববাদীলআেসনল্ন।লহােজইলআমরালবুঝেিলষা্রলেয, 

ই�ােয়ুীয়গালেযল�্ি�িলভাববাদীরলঅেষকালহরিল্ি্নলমুহা�াদল

(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)। 

যীশল ্ব্ভিল সমেয়ল ভ�লভাববাদীগাল েরেহলসিহরল হেরেছন।ল

েযমনলম্রল৭/১৫লে�ােহলযীশরল্নেোবলবাাীলউ�ৃিলহরালহেয়েছ: 

‘‘ভাবল ভাববা্দগাল (false prophets) হইেিল সাবধান; িাহারাল

েমেষরলেবেশলেিামােদরল্নহোলআইেস, ্হনিুলঅনিেরল�াসহারীল

েহ�ুয়াল(ravening wolves)।’’ এএষলবববযেহলমুহা�াদল(সা�া�াহল
আুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলনুবুওয়ােিরলসিযিারল্ বরে�লবযবহােররল

েহােনালসুেযাগলেনই।লহারালযীশলএখােনলভাবলভাববাদীলবালভ�লনবীল

েরেহলসাবধানলহেরেছন, সিযলভাববাদীলেরেহলনয়।২৪১

242 এজনযল্ ি্নল

‘ভাব’ হরা্ালউে�খলহেরেছন।লহযা,ঁ য্দল্ি্নলবুেিন, ‘আমারল

ষেরলযিলভাববাদীলআগমনলহরেবলসহেুরলেরেহলসাবধানলরাহেব’ 

                                                           
242 বরংলউষযুরবলআয়ােিরলষরবিরীলআয়ািগ্ুেিলযীশলর�িইলবেুেছনলেয, িারল

ষেরলঅেনহলভাববাদীলআগমনলহরেবন, েহউলভাবলএবংলেহউলস্ঠহলযারাল গরল

রােজযল�েবশলহরেবলএবংলেহউলভাব।লরেুরলমাধযেমইলসিযলভাববাদীলেরেহল

ভ�েহলষৃরহলহরালযােব। 
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িেবলেসলহরালবাহযিলিােদরলদা্বরলষেকল�মাালহেিলষারি।ল্হকল

যীশলএএষলেহােনালহরালবুেুও, ষাদ্রগালেসলহরালবযাখযালহরেিল

বাধযলহেিন; হারালযীশরলষেরলঅেনহলভাববাদীরলভাববা্দ�লিারাল

্ব�াসলহেরনলবেুলনিুনল্নয়েমরলষু�হা্দলেরেহল�মা্াি।২৪২

243 

যীশখৃে�রলঊ রােরাহোরলষেরল�রমলশিা�ীেিলঅেনহলভাবল

ভাববাদীরলআ্বভরাবলহয়লবেুলআমরালনিুনল ্নয়মলেরেহলজানেিল

ষা্র।২৪৩

244 যীশলমূুিলএলসহুলভাবলভাববাদীলওলভাবলখৃ�লেরেহল

সাবধানলহেরেছন।ল ্ি্নলসিযলভাববাদীলেরেহলসিহরলহেরনল ্ন।ল

আরলএজনযইল্ি্নলউষযুরবলববেবযলভাবলভাববাদীগালেরেহলসাবধানল

হরারলষেরলম্রল৭/১৬, ১৭লওল২০লে�ােহল্ি্নলবেুেছন: ‘‘(১৬) 

েিামরাল িাহােদরল রুল �ারাইল িাহা্দগেহল ্চ্নেিল ষা্রেবল (Ye 
shall know them by their fruits)। েুােহল্হলহাঁাালগাছলহইেিল
�াকারু, ্হমবাল্শয়াুহাঁাালহইেিলডুমুরলরুলসং�হলহের? (১৭) 

েসইল�হােরল�েিযহলভাুলগােছলভাুলরুলধের, ্হকলম�লগােছলম�ল

রুলধের।... (২০) অিএবলেিামরালউহােদরলরুল�ারাইলউহা্দগেহল

্চ্নেিলষা্রেব।’’  

                                                           
243 বাইেবেুরলনিুনল্নয়েমলবারংবারল ীহারলহরালহেয়েছলেয, যীশখৃে�রলষেরওল

অেনহলভাববাদীলএেসেছন।লে�্রিল১১/২৭-২৮; ২১/১০-১১। 
244 ২লহ্র�ীয়ল১১/১২-১৩; ১লেযাহনল৪/১; ে�্রিল৮/৯-১০; ১৩/৬। 
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্নঃসে�েহলমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামল্ ছেুনলসিযল

ভাববাদী।লিাঁরলরুইলিাল�মাালহের।ল্বেরা্ধগালমুহা�াদলসা�া�াহল

‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্বষেয়লেযলসহুলঅষবাদলওল্ব�া্�ল�চারল

হেরন, েসগ্ুল্ভ্�হীনলওলমূুযহীন।লএছাড়াল্বেরাধীেদরলঅষবাদল

েনইলহারল্বরে�? সহেুইলজােননলেয, ইয়াহূদীগালম্রয়েমরলষু�ল

যীশেহলঅ্ব�াসলহেরনলএবংলিােহল্মরযাবাদীলওলভ�লবেুল্ব�াসল

হেরন।লিােদরল্ব�াসলঅনুসােরল্বে�রলশরলেরেহলিাঁরলআ্বভরাবল

ষযর�লিাঁরলেচেয়লখারাষলআরলেহােনালমানুষলষৃ্রবীেিলজ�লেনয়ল্ন।ল

অনুএষভােবলষাদ্রগোরল েদশীয়লইউেষারীয়লহাজারলহাজারলষ্�ি, 

ৈব া্নহলওল গেবষহল যীশরল ্ন�ালহেরন।লিারাল �রেমল খৃ�ানল

্ছেুন।লষেরলিারালখৃ�ধমরেহল্ ৃাালহেরলিালষ্রিযাগলহেরন।লিারাল

িাঁেহলঅ্ব�াসলহেরনলএবংলিাঁেহলওলিাঁরলধমরেহল ্নেয়লউষহাসল

হেরন।ল িােদরল মিামেিরল ষেকল িারাল অেনহল বইষু�হল রচনাল

হেরেছন।লএলসহুলবইষু�হল্বে�রলসবর�ল�্স্�লুাভলহেরেছ।ল

ইউেরােষল�্ি্দনলএেদরলসংখযালবাড়েছ।লযীশরল্বরে�লইয়াহূদীেদরল

্ন�াল এবংল ইউেরাষীয়ল না্�হল ষ্�িেদরল ্ন�াল েযমনল খৃ�ানল

ষাদ্রগোরল ্নহাল �হােযাগযল নয়, েিম্নল মুহা�াদল সা�া�াহল

‘আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল ্বরে�ল ্��বাদীল খৃ�ানল ষাদ্রল ওল

ষ্�িগোরলঅষবাদলআমােদরল্নহাল�হােযাগযলনয়। 
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৪. ২. ১. ৪. বাইেবুীয়ল নামসূেহরল অনুবাদ, সংেযাজনল ওল

ষ্রবিরন 
অিীেিল ওল বিরমােনল সহুল যুেগল ইয়াহূদী-খৃ�ানল ধমরগরল ওল

ষ্�িগোরল অ্িল ষ্র্চিল এহ্াল অভযাসল েয, িাঁরাল ধমর�ে�রল

অনুবােদলঅ্ধহাংশলসমেয়লনামগ্ুরলঅনুবাদলহেরনলএবংলনােমরল

ষ্রবেিরলনােমরলঅররলউে�খলহেরন।লএল্বষয়্ালঅিয�লবড়লঅনযায়ল

ওল্ব�া্�হর।লএছাড়ালএলসহুলষু�েহরলেযলবাাীেহলিারাল �েররল

বাাীলবেুল্ব�াসলহেরনলেসগ্ুরলসােরলহখেনালহখেনাল্নেজেদরল

ষকল েরেহল বযাখযাল সংেযাগল হেরন, অরচল মূুল �্রহল বাহযল ওল

বযাখযারলমেধযলষাররহযল্নেদরশলহেরনলনা।লএলদু্াল্বষয়লিােদরলহােছল

অিয�লসহজলওলঅ্িলষ্র্চিলঅভয�লহমর।ল 

য্দলেহউল্ব্ভিলভাষায়লঅনুবা্দিলবাইেবেুরল্ব্ভিলসংসরাল

ষাঠলওল িুুনালহেরনলিেবলএলজািীয়লঅেনহলউদাহরাল েদখেিল

ষারেবন।ল বাইেবেুরল মেধযল ্বদযমানল নামসমূেহরল অনুবাদল হরা, 

নােমরলষ্রবেিরলঅেরররল্ভ্�েিলঅনযলশ�লবযবহারলহরালএবংলিােদরল

ষকলেরেহল্ ব্ভিলবযাখযালসংেযাজনলহরালঅিীি-বিরমানলসহুলযুেগল

বাইেবুল েুখহল ওলঅনুবাদহগেনরল ্চরচা্রিল  ভাবজািল রী্ি।ল

হােজইলিাঁেদরলষেকলেমাোওলঅ াভা্বহলনয়লেয, িাঁরালবাইেবেুরল

মেধযল ্বদযমানল মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল ওয়াসা�ামল ্বষয়হল

ভ্বষয�াাীগ্ুরল মেধযল িাঁরল েহােনাল নামল অনুবাদল হেরল নােমরল
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ষ্রবেিরলঅররল্ুখেবন, বালএহলশে�রলষ্রবেিরলঅনযলশ�ল্ুখেবন, 

বালবযাখযাল্হেসেবলবালবযাখযালছাড়াইলেহােনালহরালসংেযাগলহরেবন।ল

আরলএএষলষ্রবিরেনরলরেুলএসহুলভ্বষয�াাীলঅররলষ্রবিরনল

হেয়ল ্গেয়েছল এবংল বাহযিল এগ্ুরল সােরল ল মুহা�াদল সা�া�াহল

‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলস�ৃবিালঅনুধাবনলহরালঅসু্বধাজনহল

হেয়ল্গেয়েছ। 

এছাড়ালষাঠহলইেিাষূেবরলেদেখেছনলেয, িাঁেদরলঅভয�রীালদু-

উষদেুরলষেকরল�মাাল্বহৃিলবাল্বন�লহরারলউেেেশযলবাইেবেুল

্বহৃ্িলহরারল েকে�লিাঁরালহখেনাইল েহােনাল দুবরুিালবালঅবসাদল

�দশরনল হেরনল ্ন।ল ্নঃসে�েহল মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল

ওয়াসা�ামল্বষেয়ল�েযাজযলহেিলষােরলএমনলসহুলভ্বষয�াাীেহল

এভােবলষ্রবিরনলহরারল ্বষেয়লিাঁেদরলআ�হল ্ছুল খুবইল েব্শ।ল

িাঁেদরলঅভয�রীালদুলউষদেুরলমিামেিরলষেকরল�মাাল্বহৃিল

হরারলেযলআ�হলিাঁেদরল্ছুলিারলেচেয়লঅেনহলেব্শলআ�হল্ছুল

মুস্ুমেদরলষেকরল�মাাল্বহৃিলহরার।লহােজইলিারালয্দলমুহা�াদল

সা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামল্বষয়হলভ্বষয�াাীগ্ুেিলঅনুবাদ, 

বযাখযা, সংেযাজনলওল্ বেয়াজেনরলমাধযেমল্ বহৃ্ি সাধনলহেরলরােহনল

বাল িালঅর�ল লওলঅেবাধগমযলহেরল রােহনলিেবলিােিলঅবাহল

হওয়ারল্হছুইলেনই। 
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এহারোইলআমরালেদ্খলেয, মুস্ুমলউ�াহরলষূবরবিরীলেুখহগাল

মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম) ্বষয়হল ভ্বষয�াাীল

স�েহরলবাইেবুলেরেহলেযলসহুলউ�ৃ্িলউে�খলহেরেছন, েসগ্ুরল

সােরলবিরমানলযুেগল�চ্ুিলঅনুবাদগ্ুরলঅেনহল�ােনল্মুলষাওয়াল

যায়লনা।লবাহযিলএরলহারালএএষলষ্রবিরনলওল্বহৃ্ি।লএলসহুল

মুস্ুমলআ্ুমলিাঁেদরলযুেগল�চ্ুিলআরবীলঅনুবাদলেরেহলউ�ৃ্িল

�দানল হেরেছন।ল ষরবিরীল যুেগল অনুবােদরল মেধযল ষ্রবিরনল ওল

সংেশাধেনরলধারালঅবযাহিলেরেহেছ।লঅনুবােদরলষাররেহযরলহারোওল

এএষল হেিল ষাের।ল িেবল ষ্রবিরেনরল ্বষয়্াইল অনযিমল হারা; 

হারালআমরালেদখ্ছলেয, খৃ�ানলধমরগরগোরলেুখ্নলওলঅনুবােদরল

মেধযলষ্রবিরন, সংেযাজনলওলসংেশাধেনরলএইলঅভযাসলএখনলষযর�ল

অবযাহিলরেয়েছ। 

উষেররল্বষয়গ্ুলঅনুধাবনলহরারলষেরলআমরালবাইেবেুরলমেধযল

্বদযমানলমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামল্বষয়হলসুসমাচারল

ওল ভ্বষয�াাীগ্ুরল মধযল েরেহল সামানযল হেয়হ্াল ভ্বষয�াাীল

আেুাচনালহরব।লবাইেবেুরলষু�হগ্ুেিলবহ্বধল্বহৃ্িলসা্ধিল

হওয়ারলষেরওলবাইেবেুরলষু�হসমূেহরলমেধযল মুহা�াদলসা�া�াহল
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‘আুাই্হল ওয়াসা�ামল ্বষয়হল অেনহল সুসংবাদল ওল ভ্বষয�াাীল

্বদযমানলরেয়েছ।২৪৪

245 

৪ . ২ . ২ . ব াই েব েু র লচ ার ্া লভ ্ব ষ য� াা ী 

আ�ামাল রাহমািু�াহল ্হরানবীল মূুল �ে�ল বাইেবেুরল মেধযল

্বদযমানলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম) ্বষয়হল১৮্াল

সুর�লভ্বষয�াাীলআেুাচনালহেরেছন।লএখােনলমা�ল৪্ালভ্বষয�াাীল

আেুাচনালহরালহেুা:  

৪. ২. ২. ১. মুহা�াদলসা�া�াহল ‘আুাই্হলওয়াসা�ামল ্বষয়হল

�রমলভ্বষয�াাী 

্�িীয়ল ্ববরাল ১৮/১৭-২২: ‘‘(১৭) িখনল সদা�ভুল আমােহল

হ্হেুন, উহারালভাুইলব্ুয়ােছ।ল(১৮) আ্মলউহােদরলজনযলউহােদরল

�ািৃগোরলমধযলহইেিলেিামারলসদৃশলএহলভাববাদীল(a Prophet from 

among their brethren, like unto thee) উৎষিলহ্রব, ওলিাঁহারল

                                                           
245 ভ্বষয�াাীগ্ুল ভাবিইলঅর�লহয়।লএছাড়াল্বহৃ্িলওলঅনুবােদরলহারোল

আেরালঅর�লহেয়েছ।লসুসমাচারলেুখহগালষুরািনল্নয়েমরলঅেনহলবববযল

উ�ৃিলহেরলদা্বলহেরেছনলেয, এগ্ুলযীশরল্বষেয়লভ্বষয�াাী, অরচলযীশরল

েকে�লেসগ্ুরল�েয়াগেযাগযিালবালযীশরলসােরলেসগ্ুরলসং্��িালখুবইলঅর�ল

ওলদুবরু ।লএল ্দহলেরেহলমুহা�াদল (সা�া�াহ আুাই্হলওয়াসা�াম) ্বষয়হল

ভ্বষয�াাীগ্ুলষযরােুাচনালহরেুলষাঠহল্ন্ািলহেবনলেয, মুহা�াদল(সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম) ্বষয়হলভ্বষয�াাীগ্ুলঅিয�লর�লওলেজারােুা। 
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মুেখলআমারলবাহযল্দব; আরলআ্মলিাঁহােহলযাহালযাহালআ ালহ্রব, 

িাহাল্ি্নলউহা্দগেহলব্ুেবন।ল(১৯) আরলআমারলনােমল্ি্নলআমারল

েযলসহুলবাহযলব্ুেবন, িাহােিলেযলেহহলহারষািলনালহ্রেব, িাহারল

হােছলআ্মল�্িেশাধলু ইব।ল(২০) ্হকলআ্মলেযলবাহযলব্ুেিলআ াল

হ্রলনাই, আমারলনােমলেযলেহানলভাববাদীলদুঃসাহসষূবরহলিাহালবেু, 

্হমবালঅনযলেদবিােদরলনােমলেযলেহহলহরালবেু, েসইলভাববাদীেহল

্নহিলহইেিলহইেব।২ ৪৫

246 (২১) আরলিু্মলয্দলমেনলমেনলবু, সদা�ভুল

েযলবাহযলবেুনলনাই, িাহালআমরাল্হল�হােরলজা্নব? ২২ [িেবলশন,] 

েহানলভাববাদীলসদা�ভুরলনােমলহরালহ্হেুলয্দলেসইলবাহযলষেরল্স�ল

নালহয়, ওলিাহারলরুলউষ্�িলনালহয়, িেবলেসইলবাহযলসদা�ভুল

বেুনলনাই;  লভাববাদীল দুঃসাহসষূবরহলিাহালব্ুয়ােছ, িু্মলিাহাল

হইেিলউ্��লহইওলনা।’’ 

ইয়াহূদীগাল দা্বল হেরনল েয, এইল ভ্বষয�াাীল ওল সুসংবাদ্াল

্যেহাশূেয়রল ্বষেয়লবুালহেয়েছ।লআরলখৃ�ানগালদা্বলহেরনলেয, 

হরা্াল যীশর২৪৬

247 ্বষেয়ল বুাল হেয়েছ।ল উভয়ল দা্বইল ্ভ্�হীন।ল

্নঃসে�েহলএলহরাগ্ুলমুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরল

                                                           
246 ��হােররল�দ�লআরবীলষাঠলঅনুসােরলএলঅনুবাদ।লবাংুালবাইেবেুল‘‘ম্রেিল

হইেব’’।ল 
247 এহইলবয্বল য়ংল �রলএবংল্ি্নইলআবারল �েররলভাববাদী! 
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আগমনল্বষয়হলসুসংবাদলছাড়াল্হছুইলনয়।ল্নেোবল্বষয়গ্ুলিাল

�মাালহের: 

(১) বাইেবেুরল্ব্ভিলবববযলেরেহল্ন্ািলজানালযায়লেয, যীশরল

সমসাম্য়হলইয়াহূদীগালএলভ্বষয�াাীলঅনুসােরল�্ি�িলএহজনল

ভাববাদীরল আগমেনরল অেষকায়ল ্ছেুনল এবংল িারাল ্ন্ািএেষল

্ব�াসলহরেিনলেয, �্ি�িলএইলভাববাদীলমসীহলবালখৃ�লনন, বরংল

অনযল এহজনল হেবন।ল হােজইল এখােনল েযল ভাববাদীরল আগমেনরল

সুসংবাদল�দানলহরালহেয়েছল্ ি্নলহখেনাইল্ যেহাশূয়লহেিলষােরনলনাল

বালযীশওলহেিলষােরনলনা।২ ৪৭

248 

(২) এলভ্বষয�াাীেিলবুালহেয়েছল ‘‘েিামারলসদৃশল(like unto 

thee)’’। ্ যেহাশূয়লওলযীশলেহউইলেমা্শরলসদৃশলবালেমা্শরলিুুযলহেিল
ষােরনলনা।ল 

হারাল্যেহাশূয়লওলযীশলউভেয়ইলই�ােয়ুলস�ানগোরলঅ�ভুরবল

্ছেুন।লআরলই�ােয়ুলস�ানগোরলমেধযলেহউলেমা্শরলিুুযলবালসদৃশল

হেিলষােরনলনা।ল্�িীয়ল্ববরাল৩৪/১০-এলবুালহেয়েছ: ‘‘েমা্শরল

                                                           
248 যীশেহলএইলভ্বষয�াাীরল�্ি�িলভাববাদীলবেুলদা্বলহরেুলখৃ�ানেদরেহল

 ীহারলহরেিলহেবলেয, ্ি্নল‘খৃ�’ ্ছেুনলনা; হারাল�্ি�িলমসীহল(খৃ�) 

ওল �্ি�িল ভাববাদীল দুইল বয্বল হেবন, এহল বয্বল নন।ল আরল এখােনল

্যেহাশূয়েহলবুঝােনালহেুলেিালআরলইহূদীগালহাজারলহাজারলবছরলধেরল‘েসইল

ভাববাদী’-রলআগমেনরলঅেষকায়লরাহেিনলনা। 
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িুুযলেহানলভাববাদীলই�ােয়েুরলমেধযলআরলউৎষিলহয়লনাইল(there 

arose not a prophet since in Israel like unto Moses)।’’ 
এছাড়ালেমা্শরলসােরল্যেহাশূয়লওলযীশরলেহােনালসাদৃশযলেনই।ল

হারালেমা্শল্ছেুনল �্রহল��লওল্ব্ধ্নেষধময়লনিুনলবযব�াল�া্ল

এহজনলভাববাদী।লষকা�েরল ্যেহাশূয়লওলযীশলএএষল্হছুইলুাভল

হেরনল ্ন।লবরংলিাঁরাল েমা্শরলবযব�ারলঅনুসারীল ্ছেুন।লএছাড়াল

েমা্শরলবযব�ায়লশা্�, দ�, েগাসেুরল্বধান, ষ্ব�িালওলশ্চিারল

্বধান, শ্চল ওল অশ্চল খাদযল ওল ষানীয়ল ইিযা্দরল ্বধানল রেয়েছ।ল

�চ্ুিলনিুনল্নয়মলেরেহল�মা্ািলহয়লেয, যীশরলবযব�ায়লএলসবল

্হছুইলেনই।লেমা্শলিারলজা্িরলমানুেষরলহােছলস�া্নিলমযরাদাময়ল

েনিাল্ছেুন, সহেুইলযারলআনুগিযলহরিলএবংলিারলআেদশলওল

্নেষধল হাযরহরল হরাল হেিা।ল যীশল এএষল ্ছেুনল না।ল এছাড়াল

খৃ�ানগোরল ্ব�াসল অনুসােরল যীশল �ুশ্ব�ল হেয়েছনল িারল

অনুসারীেদরলষাষমু্বরলজনয।লেমা্শলিারলঅনুসারীেদরলষাষমু্বরল

জনযল�ুেশলআেরাহালহেরনল্ন। 

(৩) এলভ্বষয�াাীেিল বুাল হেয়েছ: ‘‘উহােদরল�ািৃগোরল মধযল

হইেিল(from among their brethren)’’। আমরাল্ন্ািভােবলজা্নল
েয, ই�ােয়ুলস�ানেদরল�াদশলবংশলসহেুইলিখনলেমা্শরল্নহাল

উষ্�িল্ ছেুন।লয্দলএলভ্বষয�াাীরলউেেশযলহেিালেয, এল�্ি�িল

ভাববাদীলই�ােয়েুরল�াদশলবংেশরলেহােনালবংেশলজ��হনলহরেবন, 



 

500 

িেবল এখােনল  �রল ‘‘উহােদরল মধযল হইেি’’ বুেিন, ‘‘উহােদরল

�ািৃগোরলমধযলহইেি’’ বুেিনলনা।ল‘�ািৃগা’ হরা্ালেরেহলর�িইল

বুঝালযায়লেয, �্ি�িলভাববাদীলই�ােয়ুীেদরল�াদশলবংেশরলেহােনাল

বংেশরলঅ�ভুরবলহেবনলনা, বরংল�াদশলবংেশরলসহেুরল‘�ািৃগোর’ 

মেধযল্ি্নলজ��হালহরেবন।লেযেহিুল্যেহাশূয়লওল সালআুাই্হসল

সাুাম উভেয়ইলইয়াহূবলআুাই্হসলসাুাম বালই�ােয়েুরলস�ান, 

েসেহিুলিাঁরালউভেয়ইলই�ােয়ু-স�ানেদরলঅ�ভুরব, হােজইলিাঁরালএল

ভ্বষয�াাীরলউেেশযলহেিলষােরনলনা।ল 

�হৃিল সিযল হেুা, এখােনল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম)-েহল বুঝােনাল হেয়েছ, হারাল ্ি্নল ই�ােয়েুরল �াদশল

বংেশরল �ািৃগাল অররাৎল ইসমা ুলআুাই্হসল সাুাম-এরল বংশধরল

্ছেুন।লআরলবাইেবেুলইসমা ুলআুাই্হসলসাুাম-েহলই�ােয়ু-

স�ানেদরলইসমা ুলওলিাঁরলবংশধেররল ‘‘�ািৃগা’’ বেুলঅ্ভ্হিল

হরাল হেয়েছ।ল আ�াহল হাগারল (Hagar) বাল হােজরােহল িাঁরল ষু�ল

ইসমা েুরল ্বষেয়ল েযল �্ি�্িল ্দেয়্ছেুনল েসল �্ি�্িেিল

‘�ািৃগাল(brethren) শ�্ালএলঅেররলবযবহিলহেয়েছ।লআ্দষু�হল

১৬/১২লে�ােহলবুালহেয়েছ: ‘‘েসলিাহারল�ািৃগোরলস�ুেখল(সহুল

�ািারলস�ুেখ) বস্িল�াষনলহ্রেব।’’ (he shall dwell in the 

presence of all his brethren)।’’ 
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অনুএষভােবল আ্দষু�হল ২৫/১৮ল ে�ােহল ইসমা েুরল ্বষেয়ল

‘�ািৃগা’ শ�্ালএলঅেররইলবযবহারলহরালহেয়েছ।ল‘‘্ি্নলিাহারলসহুল

�ািারল(all his brethren) স�ুেখলবস্ি�ানলষাইেুন।’’ 

মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম) ই�ােয়ু-স�ানগোরল

�ািৃগালইসমােয়ুলস�ানগোরলবংশধর, এজনযলএলভ্বষয�াাীলিাঁরল

েকে�ইলস্ঠহভােবল�েযাজয। 

(৪) উষযুরবলভ্বষয�াাীেিলবুালহেয়েছলেয, ‘আ্মলউৎষিলহ্রবল

(আরবীলবাইেবেুরলভাষযলঅনুসাের: আগামীেিলউৎষিলহ্রব)’।লআরল

এলহরালবুারলসময়ল্যেহাশূয়লই�ােয়ুলস�ানগোরলসােরলেমা্শরল

্নহালউষ্�িল ্ছেুনলএবংল েমা্শরল�ুা্ভ্ষবলভাববাদীল ্ি্ন।ল

হােজইলএইলভ্বষয�াাীলিাঁরলেকে�ল্হভােবল�েযাজযলহেব? 

(৫) এলভ্বষয�াাীেিলবুালহেয়েছ: ‘‘ িাঁহারলমুেখলআমারলবাহযল

্দব’’।ল এহরাল েরেহল বুঝাল যায়ল েয, এইল ভাববাদীরল উষরল ষৃরহল

‘আসমানীল্হিাব’ অবিীারলহেব এবংল্নরকরলহওয়ারলহারোল্ি্নল

িাল্ু্খিভােবলষাঠলহরেিলষারেবনলনা, বরংলমুখ�লেরেখলমুেখলষাঠল

হরেবন।লএলদু্াল ্বষেয়রলেহােনা্াইল ্যেহাশূেয়রলেকে�ল�েযাজযল

নয়।লিাঁরলউষরলেহােনালষৃরহল‘‘বাহয’’ না্যুলহয়ল্ন, এবংল্ি্নওল

মুেখরলবাহযলনয়, বরংল্ু্খিলিাওরািলেরেহলষাঠলহরেিন। 

(৬) এ ভ্বষয�াাীেিলবুালহেয়েছ: ‘‘ আরলআমারলনােমল ্ি্নল

আমারল েযল সহুল বাহযল ব্ুেবন, িাহােিল েযল েহহল হারষািল নাল
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হ্রেব, িাহারলহােছলআ্মল�্িেশাধলুইব’’।লএলভাববাদীরলৈব্শ�যল

বুঝােনারল জনযল এহরাল বুাল হেয়েছ।ল এেিল বুঝাল যায়ল েয, এইল

�্িেশাধল ্বেশষল ধরেনরল শা্�, যাল সাধারাল ভাববাদীগোরলহরাল

অমানযল হরেুল �েযাজযল নয়।ল হেজইল এল �্িেশাধল বুেিল শধুল

ষারেুৗ্হহলজাহািােমরলশা্�লবাল�াহৃ্িহলদুেযরাগলবালশা্�লহেিল

ষােরলনা।লহারালেযলেহােনালভাববাদীরলহরায়লহারষািলনালহরেুইল

এএষল�্িেশাধলবালশা্�লআ�াহল�দানলহেরন।লএভােবলবুঝালযায়ল

েয, এখােনল�্িেশাধলবুেিল ‘বযব�া’ ্নধরা্রিল�্িেশাধলবুঝােনাল

হেয়েছ।লএলভাববাদীলআ�াহরলষকলেরেহল্নেদর্শিলহেবনলিাঁরলহরায়ল

হারষািলনালহরেুলিােহলশা্�ল�দােনর।লএল্বষয়্ালযীশরলেকে�ল

েহােনাভােবইল�েয়াজযলনয়; হারালিাঁরলবযব�ায়লিাঁরলহরায়লহারষািল

নালহরেুলবালবযব�ালষাুনলনালহরেুলেহােনা শা্�, দ�লবালযুে�রল

্বধানলেনই।লএজনযলএল্বষয়্ালশধুলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম)-এরলেকে�ইল�েযাজয।লিাঁরলমাধযেমল�দ�লআ�াহরল্বধানল

অমানযল হরেুল শা্�ল�দােনরল বযব�াল এবংল�েয়াজেনল শ�রাে�রল

্বরে�লযু�লবাল্জহােদরলবযব�ালমহানলআ�াহলিাঁেহইল্দেয়্ছেুন। 

(৭) উষযুরবলভ্বষয�াাীেিলর�িইলউে�খলহরালহেয়েছ,  �রলেযল

হরালবেুনল্ন, েসলহরালয্দলেহােনালভাববাদীল �েররলনােমলবেুল

িেবল িােহল ্নহিল হেিল হেব।ল মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল

ওয়াসা�ামলয্দলসিযলভাববাদীলনালহেিনলিেবল্ি্নলঅবশযইল্নহিল
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হেিন।ল ষ্ব�ল হুরআেনওলআ�াহলএল ্বষেয়ল বেুেছন: ‘‘েসল য্দল

আমারলনােমল্হছুলরচনালহেরলচাুােিলেচ�ালহরি, আ্মলঅবশযইলিারল

দ্কালহ�লধেরলেরুিাম, এবংলেহোল্দিামলিারলজীবন-ধমনী।’’249 

্হকল্ি্নল্নহিলহনল্নলবাল্বন�লহনল্ন।লিাঁেহলহিযারলবালগ্ল

হিযারলজনযলহা্ররেদরল�ানা�ল�েচ�ালছাড়াওল্ি্নল্নেজলবহবারল

যুে�রলময়দােনলযু�লহেরেছন, এহাহীলযুে�রলময়দােনলদৃবিারলসােরল

দাঁ্ড়েয়লেরেহেছন, ্হকলিাঁরলশ�রালিাঁেহলহিযালহরেিলসকমলহয়ল

্ন।লিাঁরল্বষেয়লআ�াহলবেুেছন: ‘‘আ�াহলেিামােহলমানুষলহেিলরকাল

হরেবন।’’250 আরলআ�াহলিাঁর এল�্ি�্িলরকালহেরেছন।লেহউল

িাঁেহলহিযালহরেিলসকমলহয়ল ্ন।ল াভা্বহভােবল মৃিুযবরালহেরল

্ি্নলসেবরা�লস�ীরলসােরল্ম্ুিলহেয়েছন।২৫০

251 ষকা�েরলখৃ�ানেদরল

                                                           
249 সূরালহা�া, ৪৪-৪৬লআয়াি। 
250 সূরালমা্য়দা, ৬৭লআয়াি। 
251 এল ্বষয়্াল রাসূুু�াহল সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল অেুৗ্হহল

্চ�সমূেহরলঅনযিম।লখৃ�ানগাল্ ব�াস হেরনলেয, যীশলিারলমৃিুযরলভ্বষয�াাীল

হের্ছেুনল এবংল েসভােবইল ্ি্নল মৃিুযবরাল হেরন।ল ষকা�েরল চা্র্দেহল

শ�ষ্রেব্�িল অব�ােিইলআ�াহল ে্াষাাল হরেুনল েয, ্ি্নল িাঁেহল রকাল

হরেবন, েহউলিাঁেহলহিযালহরেিলষারেবলনা।লএহমা�লআ�াহরলষকলেরেহল

সু্ন্ািলনালহেুলেহউলএএষল্নায়িাল্দেিলষােরনলনা।লআরলআমরালেদখ্ছল

েয, এইলভ্বষয�াাীলযরাযরভােবলবা�বা্য়িলহেয়েছলএবংলেহউলিােহলহিযাল

হরেিলসকমলহয়ল্ন। 
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্ব�াসলঅনুসােরলযীশল্নহিলহেয়েছনলএবংল�ুশ্ব�লহেয়েছন।লএজনযল

য্দলেহউলদা্বলহেরনলেয, এইলভ্বষয�াাী্ালযীশরল্বষেয়লহ্রি, 

িেবলিােিল�মা্ািলহেবলেয, ্ি্নল্মরযাবাদীলভাববাদীল্ছেুনলবাল

 �েররলনােমল্ি্নল্মরযালবেু্ছেুন।লইয়াহূদীরালিাঁরল্বষেয়লএএষল

্ব�াসইলেষাষালহের।লনাঊযুল্ব�াহ! 

্বেশষল��বয: মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম) ্নহিল

হনল ্ন, বরংল  াভা্বহল মৃিুযবরাল হেরেছন, হােজইল উষযুরবল

ভ্বষয�াাী্ালিাঁরলেকে�লষ্রষূারভােবল�েযাজয।লএল্বষয়্ালঅনুধাবনল

হরারলষরল খৃ�ানলধমরগরগালিােদরলবাইেবুলষ্রবিরনলহেরন।ল

�াচীনলআরবীলঅনুবাদগ্ুেিল্�িীয়ল্ববরাল১৮/২০লে�াহল্নেএষল

্ছু: ‘‘্হকলআ্মলেযলবাহযলব্ুেিলআ ালহ্রলনাই, আমারলনােমলেযল

েহানলভাববাদীল দুঃসাহসষূবরহলিাহালবেু, ্হমবালঅনযল েদবিােদরল

নােমলেযলেহহলহরালবেু, েসইলভাববাদীেহল্নহিলহইেিলহইেব।’’ 

্হকল খৃ�ানধমরগরগাল এেহল ষ্রবিরনল হেরল ১৮৬৫ল খৃ�াে�রল

অনুবােদল্ুেখেছন: ‘‘.... েসইলভাববাদীেহলম্রেিলহইেব।’’ এভােবল

িারা ্নহিলহওয়ারলষ্রবেিরলমরারলহরাল্ুখেুন।লিােদরলউেেশযল

মুহা�াদল সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম-এরল নুবুওয়ােিরল সিযিাল

অ ীহারলহরারলষরলৈি্রলহরা।ল্নহিলহওয়ালওলমরারলমেধযলষাররহযল

সুর�।লসিযলওলভ�লউভয়ল�হােররলভাববাদীইল মৃিুযবরালহরেব, 

এেিলসিযলওল্মরযারলমেধযলষাররহযলহরারলসুেযাগলরােহলনা।লিেবলএল
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্বহৃ্িরল মাধযেমলিারলসিযল ষুেরাষু্রল েগাষনলহরেিলষােরনল ্ন।ল

্নেেরল্বষয়লুকযলহরন: 

(৮) উষেররলভ্বষয�াাীরল২২লে�ােহলউে�খলহরালহেয়েছলেয, য্দল

েহােনালভাববাদীলসদা�ভুরলনােমলমনগড়াল্হছুলবেুন, িেবল্ি্নলিাল

হখেনাল্ স�লহেিলেদনলনা, বরংলিারলভ্বষয�াাীল্ মরযালবেুল�মা্ািল

হয়।ল �রমল অনুে�েদল ষাঠহল েদেখেছনল েয, মুহা�াদল সা�া�াহল

‘আুাই্হলওয়াসা�ামলঅেনহল্বষেয়রলভ্বষয�াাীলহেরেছনলএবংলএল

সহুলভ্বষয�াাীলসিযলবেুল�মা্ািলহেয়েছ।লএেিল�মা্ািলহয়লেয, 

্ি্নলসিযলনবীল্ছেুন। 

(৯) ইয়াহূদী ষ্�িগাল  ীহারল হেরেছনল েয, েিারাহ-এল েযল

ভাববাদীল আগমেনরল ভ্বষয�াাীল হরাল হেয়েছল মুহা�াদল সা�া�াহল

‘আুাই্হলওয়াসা�াম-ইলেসইল�্ি�িলভাববাদী।লিেবলিােদরলেহউল

িারল�্িল মানলআনয়নলহেরেছন, েযমনলমুখাই্রহ, আ�ু�াহলইবনুল

সা�াম, হা’বলআু-আহবার।লঅনযলঅেনহলইয়াহূদী িাঁেহল�্ি�িল

ভাববাদীল বুঝেিল েষেরওল অ্ব�ােসরল মেধযইল েরেহেছন, েযমনল

আ�ু�াহলইবনুলসূরবা, হয়াইলইবনুলআখিাব, িারলভাইলআবূলইয়া্সরল

ইবনুলআখিাব।লআরলএএষলঅ্ব�াসলেিালখুবইল াভা্বহ।লবাইেবুল

েরেহলজানালযায়লেয, যীশরলসমসাম্য়হলঅেনহলইয়াহূদী ষ্�ি িাঁরল

নুবুওয়ািলও মু্জযালস্ঠহলবেুল ীহারলহেরন, ্হকলিারাল মানল

�হাল হেরনল ্ন।ল সুসমাচারল েুখহল েযাহেনরল সাকযল অনুসােরল
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মহাযাজহলহায়ারাল(Caiaphas) এহজনলভাববাদীল ্ছেুন।ল ্ি্নল

জানেিলেষের্ছেুনলেয, যীশইল�্ি�িলমসীহলবালখৃ�।ল্হকল্ি্নল

িাঁরল �্িল  মানল আেননল ্ন।ল বরংল িােঁহল ‘ �র-্ন�া’রল

(blasphemy) অ্ভেযােগলঅ্ভযুবলহেরলিােহলমৃিুযদ�ল�দােনরল

্নেদরশলেদন।লেযাহন্ু্খিলসুসমাচােররল১১লওল১৮লঅধযােয়লিালবুাল

হেয়েছ।২৫১

252  

�রমল আষ্�: এখােনল েহউল বুেিল ষােরনল েয, ‘ই�ােয়ুল

স�ানগোরল�ািৃগা’ বুেিলশধুলইসমা ুলস�ানগােহইলবুঝােনাল

হেবলএমনলেিালনয়।লবরংলইসমা ুলস�ানগালছাড়াওলএেষৗ২৫২

253-এরল

বংশধরলএবংল অ�াহােমরল অনযল �ীল হাুরারল ষু�েদরল বংশধরগাওল

‘ই�ােয়ুলস�ানগোরল�ািৃগা’ বেুলগায।ল(হােজইলএইল�্ি�িল

ভাববাদীলেিালএেদরলমধযলেরেহওলআসেিলষােরন।) 

এেকে�লআমারল বববযল েয, হযাঁ, িারাওল ই�ােয়ুলস�ানগোরল

�ািৃগা’ বেুলগায।লিেবলিােদরলমধযলেরেহলএলসহুলৈব্শ�যলসহল

েহােনালভাববাদীলআ্বভুরিলহনল্ন।লএছাড়ালইইােয়েুরলবংশধরেদরল

জনযলআ�াহল েযভােবলহুযাোরল�্ি�্িল ্দেয়েছন, িােদরলজনযল

েসএষল েহােনাল �্ি�্িল েদনল ্ন।ল ষকা�েরল ইইােয়েুরল

                                                           
252 েযাহনল১১/৪৯-৫৭, ১৮/১-২৪। 
253 ইসহােহরলেজয�লষু�লএবংলযােহাবলবালই�ােয়ুলেজয�ল�ািা। 
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বংশধরেদরেহলমহালমযরাদালদােনরল্বষেয়লহাগারল(Hagar)২৫৩

254 এবংল

অবরাহামেহলসুর�ল�্ি�্িল্দেয়েছন।২৫৪

255 

এলছাড়ালইসহাহলযােহাবেহলেযলআশীবরাদলহেরনলএবংলএরষরল

এেষৗেহলেযলআশীবরাদলহেরনলিালেরেহলজানালযায়লেয, এেষৗ-এরল

বংশধরেদরল মেধযল এইল �্ি�িল ভাববাদীরল আগমনল স�বল নয়।ল

আ্দষু�েহরল২৭লঅধযােয়লিালউে�খলহরালহেয়েছ।২৫৫

256 

                                                           
254 ্ব্বলহােজরা 
255 আ্দষু�েহরল১৭লঅধযােয়রল২০লআয়ােিল �রলঅবরাহামেহলবেুন: ‘‘আরল

ইইােয়েুরল্বষেয়ওলেিামারল�াররনালশ্নুাম; েদখ, আ্মলিাহােহলআশীবরাদল

হ্রুাম, এবংলিাহােহলরুবানলহ্রয়ালিাহারলঅ্িশয়লবংশবৃ্�লহ্রব; িাহাল

হইেিল�াদশলরাজালউৎষিলহইেব, ওলআ্মলিাহােহলবড়লজা্িলহ্রবল(I will 
make him a great nation)। 

256 বাইেবুলেরেহলজানালযায়লেয,  �রেহল�িারাালহরালওলেধাঁহালেদওয়ালখুবইল

সহজ! েশষলবয়েসলইসহাহলঅ�লহেয়লযান।ল্ি্নলিাঁরলেজয�লষু�লএেষৗেহলবেুন, 

আমােহল�া�রলেরেহলমৃগল্শহারলহেরলসু াদুলখাদযল� �িলহেরলখাওয়াও, েযনল

আমারল�াালেিামােহলআশীবরাদলহের।লএেষৗল�া�েরলগমনলহরেুলেছাালভাইল

যােহাবলবড়লভাইেয়রলেষাশাহলষের, ্নেজেহলএেষৗলবেুলদা্বলহেরল ্ষিারল

্নহালআশীবরাদল�াররনালহেরন।ল্ষিালবারংবারলিােহল্জ াসালহেরনলেযলেসইল

এেষৗল্হনা।লবারংবারল্নায়িাল�দােনরলষেরল্ষিালিােহলআশীবরাদলহেরন।ল

্ি্নলমূুিলএেষৗেহইলআশীবরাদলহেরন।লএরষরল�হাশলষায়লেয, সবইল্ছুল

�ব�নালওলেধাঁহা।ল্হকল �রলএইলেধাঁহায়ল�ব্�িলহেয়ল�ব�হলযােহাবেহইল

দুধ, মধুলওলসহুলহিৃর�ল্দেিলবাধযলহন! আরলসহজ, সরু, সিযবাদীলওল্ষিারল
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্�িীয়লআষ্�: ্�িীয়ল্ববরোরল১৮লঅধযােয়রল১৫লে�ােহলেমা্শল

বেুেছন: ‘‘েিামারল  �রল সদা�ভুল েিামারল মধযল হইেি, েিামারল

�ািৃগোরলমধযলহইেি, েিামারলজনযলআমারলসদৃশলএহলভাববাদীল(a 

Prophet from the midst of thee, of thy brethren) উৎষিল

হ্রেবন...।’’ এখােনল‘‘েিামারলমধযলহইেি’’ হরা্াল�ারালসুর�এেষল

�মা্ািলহয়লেয, এইল�্ি�িলভাববাদীলই�ােয়ুলস�ানগোরলমধযল

েরেহলআ্বভুরিলহেবন, ইইােয়ুলস�ানগোরলমধযলেরেহলনয়। 

এলআষ্�রল ্বষেয়লআমােদরলবববযলএইল েয, আরবীলওল ্হ�ল

বযাহরালঅনুসােরল(েিামারল�ািৃগোরলমধযলহইেি) হরা্া (েিামারল

মধযলহইেি) হরা্ারল‘‘বদু’’, অররাৎলআং্শহলবালসংেশাধনলমূুহল

�্িহ�ল বাহযাংশ।ল আরবীল বযাহরোরল ষ্রভাষায়ল িাল ‘বদুল

ইশ্িমাু’ বাল ‘আং্শহল ষ্রবিরন’ অরবাল ‘বদুল ইদরাব’ বাল

‘সংেশাধনমূুহলষ্রবিরন’ বেুলগায।লআরলউভয়লেকে�ইল�রমলশ�ল

                                                                                                            
্নেদরশলযরাযরলষাুনহারীলএেষৗ-এরলভােগযলেজাোলসহুলঅ্ভশাষ।লআরল �রল

সদা�ভুলেসইলঅ্ভশাষলবা�বায়নলহরেিলবাধযলহেুন!!! যাইেহাহলযােহােবরলজনযল

ইসহাহলআশীবরাদলহেরন: ‘‘িু্মলআষনল া্িেদরলহিরালহও, েিামারলমািৃষুে�রাল

েিামারলহােছল�্াষািলহরহ।’’ আরলএেষৗেহল্ি্নলআশীবরাদলহেরলবেুন: 

‘‘িু্মলখ�জীবীলএবংলআষনল�ািারলদাসলহইেব’’।লএেরেহলবুঝালযায়লেয, এেষৗ-

এরলবংেশলেহােনালমহানলভাববাদীলজ�ল্নেিলষােরনলনা। 
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বালবাহযাংশ্ালববারলউেেশযলব্হভুরিলবেুলগায।২ ৫৬

257 এেকে�ল্�িীয়ল

বাহযাংশইল মূুলউেেশয, �রমলবাহযাংশলসং্��লমা�।লআরলসহুল

অব�ায়লএলবববযলমূুিলআমােদরলববেবযরল্বেরাধীলনয়।২ ৫৭

258 হারাল

মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�ামলমদীনায়লআগমনলহেরনলএবংল

েসখােনইলিাঁরল�্ি�িলঅব�ালষূারিালুাভলহের।লমদীনারলমেধযলওল

ষা�রবিরীল এুাহায়ল ইয়াহূদীগাল বসবাসল হরেিন।ল খাইবার, বনূল

হাইনূহা, বনূল ল নাযীরল ওল অনযানযল ইয়াহূদী েগা�ল িরায়ল বসবাসল

হরেিন।লিােদরলঅভয�েরলবালিােদরলমেধযইলরাসূুু�াহলসা�া�াহল

                                                           
257 আরবী-্হ�লবালেস্ম্াহলভাষায়লএবংলঅনযানযলভাষায়লএভােবলএহ্ালশ�লবাল

বাহযাংশলবেুলিারষরলঅনয্ালবুেুলিােহলবদুলবাল্বহ�লবুালহয়।লএেকে�ল

্�িীয়্াইলউেেশয।লেযমনলআ্মলেিামােহ- েিামারলভাইেহলেদেখ্ছ, আ্মলবই্া- 

বই্ারলঅেধরহলষেড়্ছলইিযা্দ। 
258 ‘‘েিামারলমধযলহইেি, েিামারল�ািৃগোরলমধযলহইেি’’ বববয্ারলদু্ালঅংশল

বাহযিলষরররল্বেরাধী।লহয়লএহ্ালবাহযাংশলষরবিরীলহােুলসংেযা্জি, অরবাল

দু্ারলএহ্ালএষহ।লষরবিরীলহােুলসংেযা্জিলহেুল�রমলবাহযাংশ্াইল(েিামারল

মধযলহইেি) সংেযা্জিলবেুলগাযলহেব, হারালষরবিরীল১৮লআয়ােিল �েররল

্নেজরল ভাষায়ল েযল বববযল রেয়েছল িােিল এল হরাাুহুল েনই।ল আরল য্দল দু্াল

বাহযাংশইলস্ঠহলবেুলগাযলহয়লিেবলএহ্ালএষহলবাল�শ�লঅেররল�হালহরেিল

হেব।লেসলেকে�ওল�রমলবাহযাংশ্াইলএষহলবেুলগাযলহেব।লহারালষরবিরীল

আয়ােিলএইলহরাাুহুলেনইলএবংলবযাহারালওলভাষারল্দহলেরেহলষরবিরীলশ�লবাল

বাহযাংশইলমূুলবেুলগাযলহরালহয়।ল��হারলিালবযাখযালহেরেছন। 
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আুাই্হলওয়াসা�াম �্ি্�িলহন।লএভােবল্ি্নলএহ্দেহলই�ােয়ুল

স�ানেদরলমেধযলআ্বভুরিলহেুনলএবংলঅনয্দেহলই�ােয়ুলস�ানেদরল

�ািৃগোরলমধযলেরেহলআ্বভুরিলহেুন।লএছাড়াল�ািৃগোরলঅ�ভুরবল

হওয়ারলঅররইল্নেজেদরলঅ�ভুরবলহওয়া।২৫৮

259 

বাইেবেুরল উষযুরবল ভ্বষয�াাীেিল �্ি�িল নবীল ‘‘মূসাল

আুাই্হসল সাুাম-এরল সদৃশল বাল িারল অনুএষল হেবনল বেুল বুাল

হেয়েছ।ল ্নেেল মূসাল আুাই্হসল সাুাম ওল মুহা�াদল (সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলমেধযল্বদযমানলসাদৃেশযরলহেয়হ্াল্দহল

েদখুন:  

                                                           
259 ্�িীয়ল্ববরোরল১৮/১৫লে�ােহল�রমলবাহযাংশাুহুল(েিামারলমধযলহইেি) েযল

ষরবিরীলসংেযাজনলিারলসুর�ল�মাালএইলেয, েমা্শলষরবিরীল১৮লআয়ােিলযখনল

এইল�্ি�্িল �েররলভাষায়লষুনরাবৃ্� হেরনলিখনলেসখােনলএইলহরাাুহুল

উে�খলহেরনল্ ন।লঅনুএষভােবলযীশরলে�্রিল্শষযল্ ষিরলএইল�্ি�্িলউ�ৃিল

হেরেছন, ্হকলিাঁরলউ�ৃ্িরলমেধযল(েিামারলমধযলহইেি) হরাাুহুলউে�খলহেরনল

্ন।ল (ে�্রিল ৩/২২) আবারল ্�রানওল (Stephen) এইল �্ি�্িল উ�ৃিল

হেরেছন।লিারলউ�ৃ্িেিওললএইলহরাাুহুলেনই।ল(ে�্রিল৭/৩৭)।লসেবরাষ্রল

শমরীয়লেিারাহ-এল্�িীয়ল্ ববরাল১৮/১৫ললে�ােহল‘েিামারলমধযলহইেি’ হরাাুহুল

েনই।লশমরীয়লআয়ােিরলষাঠল্নেএষ: ‘‘েিামারলসহুল�ািৃগোরলমধযলহইেিল

আমারলসদৃশলএহলভাববাদীলউৎষিলহ্রেবন, িাঁহারইলহরায়লেিামরালহারষািল

হ্রেব।’’ এল ্বষয়্াল সু্ন্ািভােবল�মাালহেরল েয, ্হ�লবাইেবেুল ্�িীয়ল

্ববরোরল১৮/১৫লে�ােহলএলহরা্ালঅ্ি্রবলসংেযাজনলহরালহেয়েছ। 
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(১) েমা্শরল মিল ্ি্নওল আ�াহরল বা�াল ওল রাসূুল (দাসল ওল

ভাববাদী)।২৫৯

260 

(২) ্ষিালওলমািারলস�ান। 

(৩) ্ববা্হিলওলস�ান-স�্িরল্ষিা। 

(৪) উভয়েহইল ্জহাদল বাল যু�ল হরারল ওল অ্ব�াসীল ওল

েষৗ�্ুহেদরল্বরে�লঅ�ধারোরল্নেদরশলেদওয়ালহেয়েছ। 

(৫) উভেয়রলবযব�ায়লবয্ভচারলওলঅনযানযলঅষরােধরলশা্�লওলদ�ল

�দােনরল্নেদরশলরেয়েছ। 

(৬) উভেয়ইলবযব�াল ্নধরা্রিলশা্�ল�দানলওল�েয়ােগলসকম 

্ছেুন। 

(৭) উভেয়ইল্নজলজা্িরলমেধযলস�া্নিলেনিাল্ছেুন, যােহল

সহেুইল মানযল হেরেছনল এবংল িাঁরল আেদশল ওল ্নেষধল ষাুনল

হেরেছন। 

(৮) উভেয়রলশরীয়িলবালবযব�ায়ল�াররনালবালইবাদেিরলসময়লেদহল

ওল ষ্র�েদরল ষ্ব�িাল অজরেনরল ্বধানল রেয়েছ, অষ্ব�িা, 

ম্হুােদরলমা্সহলবাল�সেবা�রলঅষ্ব�িালেরেহলেগাসুলহরারল

্নেদরশলরেয়েছ। 

                                                           
260 বাইেবেুলবারংবারলেমা্শেহলআ�াহরলদাসলওলরাসূুলবুালহেয়েছ। 
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(৯) উভয়লশরীয়েিলমৃিল�াাী, জবাইলনালহরাল�াাীলওল�্িমারল

জনযলউৎসগরীিল�াাীলঅৈবধলহরালহেয়েছ। 

(১০) উভয়লবযব�ায়লঅষরাধ-আইনলওল ্ব্ভিলশা্�রল বযব�াল

রেয়েছ। 

(১১) উভয়লবযব�ায়লসুদল্ন্ষ�। 

(১২) উভেয়ইল াভা্বহলমৃিুযবরালহেরেছনলএবংল াভা্বহভােবল

হবর�লহেয়েছন। 

এএষলআেরালঅেনহল্বষয়লরেয়েছলেযগ্ুল�ারালসে�হািীিভােবল

�মা্ািলহয়লেয, মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম) মূসাল

আুাই্হসলসাুাম-এরলসদৃশলবালিুুযল(like unto thee/Moses) 

্ছেুন।লএজনযইলমহানলআ�াহলবেুেছন: ‘‘আ্মলেিামােদরল্নহাল

ষা্ঠেয়্ছলএহলরাসূুলেিামােদরলজনযলসাকীল এষ, েযএষলরাসূুল

ষা্ঠেয়্ছুামল্ররাউেনরল্নহা।’’261 

৪. ২. ২. ২. মুহা�াদলসা�া�াহল ‘আুাই্হলওয়াসা�ামল্বষয়হল

্�িীয়লভ্বষয�াাী 

্�িীয়ল্ববরোরল৩৩/১-২: ‘‘(১) আরল �েররলেুাহলেমা্শলমৃিুযরল

ষূেবরলই�ােয়ু-স�ানগােহলেযলআশীবরােদলআশীবরাদলহ্রেুনলিাহাল

এই।ল(২) ্ি্নলহ্হেুন: সদা�ভুলসীনয়লহইেিলআ্সেুন, েসয়ীরল

                                                           
261 সূরালমুযযা্�ু, ১৫লআয়াি। 
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হইেিলিাহােদরল�্িলউ্দিলহইেুন; ষারালষবরিলহইেিলআষনল

েিজল�হাশলহ্রেুন, দশলসহ�ল(অযুিলঅযুি)২৬১

262 ষ্বে�রলস্হিল

(্নহাল হইেি)২৬২

263 আ্সেুন; িাহােদরলজনযল িাঁহারল দ্কাল হে� 

অ্�ময়লবযব�াল্ ছু।ল(The LORD came from Sinai, and rose 
up from Seir unto them; he shined forth from mount 
Paran, and he came with ten thousands of saints: from his 
right hand went a fiery law for them)২৬৩

264 

এখােনল‘সীনয়লহইেিলসদা�ভুরলআগমেনর’ অররলেমা্শেহলেিারাহল

�দানলহরালএবংল‘েসয়ীরলহইেিলউ্দিলহওয়ার’ অররলযীশেহলইনজীুল

�দানলহরা।লআরলষারালষবরিলহইেিলআষনলেিজল�হাশলহরারলঅররল

মুহা�াদলসা�া�াহল‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলউষরলহুরআনলঅবিীারল

হরা।লহারাল‘ষারালষবরি’ ম�ারলএহ্ালষবরি।লআ্দষু�হল২১/২০-

২১ল ে�ােহল ইইােয়েুরল বারনায়ল বুাল হেয়েছ: ‘‘(২০) ষেরল  �রল

বাুহ্ারলসহবিরীলহইেুন, আরলেসলবড়লহইয়ালউ্ঠু, এবংল�ানিেরল

রা্হয়ালধনুধররলহইু।ল(২১) েসলষারাল�ানিেরলবস্িলহ্রুল(he 

dwelt in the wilderness of Paran)। আরলিাহারলমািালিাহারল
্ববাহােররল্মসরলেদশলহইেিলএহলহনযালআ্নু।’’ 
                                                           
262 বাংুালবাইেবেুল‘‘অযুিলঅযুি’’, ইংের্জেিল(ten thousands)। 
263 বাংুালবাইেবেুল ‘্নহালহইেি’ েুখালহেয়েছ।লিেবলইংের্জল (with) এরল

অনুবাদল‘স্হি’ হওয়ালবা�নীয়। 
264 ্�িীয়ল্বরাল৩৩/২। 
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্নঃসে�েহলইইােয়েুরলঅব�ানলম�ায়ল্ছু।লয�ারালজানালযায়লেয, 

ষারাল�া�রলবুেিলম�ােহইল বুঝােনালহেয়েছলএবংলষারালম�ারল

এহ্াল ষবরেিরল নাম।২৬৪

265 উষরকল শমরীয়ল িাওরােিল সুর�িল

ষারানেহল ্হজাজলবেুলউে�খলহরাল হেয়েছ।ল ১৮৫১লসােুল মু্�িল

শমরীয়লিাওরােিলইইােয়েুরলবারনায়লআ্দষু�েহরল২১/২১লে�াহ্াল

্নেএষ: ‘‘েসল্হজােজলঅব্�িলষারাল�ানিেরলবস্িলহ্রু।’’ 

এলষারাল�া�েরল বাল ্হজােজলওলম�ায়ল ইসমা ুলআুাই্হসল

সাুাম-এরলবংেশলমুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হলওয়াসা�াম) ছাড়াল

অনযলেহােনালনবী-ভাববাদীরলআ্বভরাবল্োল্ন।লএেিল্ন্ািলহওয়াল

যায়লেয, ‘ষারালষবরিলহইেিলআষনলেিজল�হাশলহরার’ অররলম�ায়ল

মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলউষরলহুরআনলঅবিীারল

হরা।লহারালেহােনাল�ােনলআ�াহরলওহীলবাল�িযােদশলঅবিীারলহেুল

বাল‘ �্রহল�িাষ’ �হাশলেষেুইলবুালচেুলেয, আ�াহলঅমুহল�ানল

েরেহলআগমনলহরেুন, অররাৎলআ�াহরল্নেদরশনালবাল্বধানলেসখানল

েরেহলআগমনলহরু। 
                                                           
265 এল্বষেয়লহব�ূহলভাববাদীরলষু�েহরল৩লঅধযােয়রল্িনলআয়ােিলবুালহেয়েছ: 

‘‘ �রলৈিমনলহইেিলআ্সেিেছন, ষারালষবরিলহইেিলষ্ব�িমলআ্সেিেছন।ল

[েসুা] আহাশম�ুলিাঁহারল�ভায়লসমা�ি, ষৃ্রবীলিাঁহারল�শংসায়লষ্রষূারল

(God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. 
Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his 
praise)। মুহা�াদলঅররইল�শং্সি: praised। 
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ইয়াহূদী-খৃ�ানগাল ীহারলহেরনলেয, ্সনাই-এলিাওরািলঅবিীারল

হেয়েছ।লঅনুএষভােবলেসয়ীরলবাল্র্ু্�েনলই্�ুলবালসুসমাচােররল

আগমনল্ো্ছু।লহােজইলষারালেরেহলেিজল�হােশরলঅররলম�ায়ল

হুরআনলহারীমলঅবিীারলহওয়া।লআরলহুরআেনরল�রমলঅবিরালশরল

হেয়্ছুলষারালষবরেিরলসেবরা�লঅংেশ, েহরালষাহােড়রলগহায়। 

এখােনলআেরালু কাীয়লেয, দশলসহ�লষ্ব�লবয্বসহল(with ten 

thousands of saints) আগমনলএবংলদ্কালহে�লঅ্�ময়লবযব�াল

(from his right hand went a fiery law for them) েমা্শলবাল

যীশরল েকে�ল �েযাজযল নয়, বরংল মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলেকে�ইল�েযাজয।লঅযুিলঅযুিলবালদশলসহ�লষ্ব�ল

বয্বল বুেিল সাহাবীগােহল বুঝােনাল হেয়েছ২৬৫

266 যারাল িাঁরল

সহেযা্গিায়লরিল্ছেুন, িাঁরলঅনুসরালহেরলওলিাঁরলসােরলশ�েদরল

মুহা্বুালহেরলদীনেহল্বজয়ীলহেরন। 

ব�িলেযলেহােনাল্বেবহবানলবয্বলসাধযমিল্নরেষকিারলসােরল

য্দলযাচাইলহেরনলেযলষারালষবরিলহইেিলআষনলেিজল�হাশহারী, 

অযুিলঅযুিলষ্বে�রল সােরলআগমনলহারী, দ্কাল হে�লঅ্�ময়ল

্বধান-সহলআগমনহারীলনবীলেহ?  িাহেুল্ি্নলসু্ন্ািলবুঝেিল

                                                           
266 ম�াল্বজেয়রলসময়ল্ি্নলদশ সহ�লসারীলসহলম�ায়লআগমনলহেরন। 
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ষারেবনলেয, ্ি্নলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম) ছাড়াল

েহউলনন। 

েযেহিুলএলভ্বষয�াাী্ালঅিয�লসুর�ভােবলমুহা�াদল(সা�া�াহল

আুাই্হল ওয়াসা�াম)-এরল নুবুওয়ািল �মাাল হের, এজনযল খৃ�ানল

ধমরগরগালবাইেবেুরলেহােনালেহােনালআধু্নহলঅনুবােদল‘‘দশলসহ�ল

(অযুিল অযুি) ষ্বে�রল স্হিলআ্সেুন (he came with ten 

thousands of saints)’’ এবংল‘‘িাহােদরলজনযলিাঁহারলদ্কালহে�ল

অ্�ময়লবযব�াল্ ছুল(from his right hand went a fiery law for 

them)’’-এলদু্ালবাহযলউে�খলহরেছনলনালবালষ্রবিরনলহরেছন। 

বাইেবেুরলএলবাাী্ালঅিয�লসুর�ভােবল্িনজনলনবীর- মূসাল

আুাই্হসলসাুাম,  সালআুাই্হসলসাুাম ওলমুহা�াদল(সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলনুবুওয়ােিরলএবংলিাঁেদরলউষরল্িন্াল

আসমানীল��লঅবিীারলহওয়ারল�ানলে্াষাালহরেছ।লবাইেবেুরলএল

বববয্ালহুরআেনরলসূরালিীন-এরল১-৩লআয়ােিরলববেবযরলসােরযল

সাম�সযষূার।লএলআয়ািগ্ুেি মহানলআ�াহলবেুন: ‘‘(১) শষরলিীনল

ওল যাইিুন-এরল (২) শষরল ্সনাইল ষবরেিরল (৩) এবংল শষরলএইল

্নরাষদলনগরীর।’’ 

এল্িনলআয়ােিলউষযুরবল্িনজনলনবীরলে�রোরল�ােনরলউে�খল

হরালহেয়েছ।ল�রেমল‘‘িীনলওলযায়িূন’’ বেুল্র্ু্�েনরলহরালউে�খল
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হরাল হেয়েছ, হারাল েসখােনইল এল দু্াল রেুরল উৎষাদনল বযাষহ।ল

এরষরল্সনাইলষবরিলওলম�ারলহরালউে�খলহরালহেয়েছ।ল 

হুরআনলওলবাইেবেুরলবারনারলষাররহযলহেুা, হুরআেনলগরে�রল

ষযরায়�্মহিায়ল�মবৃ্�লএবংলবাইেবেুল ্িহা্সহলধারাবা্হহিাল

ুকযলহরালহেয়েছ।লগরে�রল্দহলেরেহল্সনাইলষবরেিল�া্লমূসাল

আুাই্হসলসাুাম-এরল�িযােদশল ্র্ু্�েনল (েসয়ীের) �া্ল সাল

আুাই্হসলসাুাম-এরল�িযােদেশরলেচেয়লঅ্ধহলগর�ষূার২৬৬ 267 এবংল

মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরল�া্ল�িযােদশলিােঁদরল

উভেয়রল েচেয়লঅ্ধহল গর�ষূার।ল অনুএষভােবল ম�াল ্র্ু্�নলওল

্সনাইলেরেহলঅ্ধহলমযরাদালস�ি।ল 

ষকা�েরলবাইেবেুরলববেবযল ্িহা্সহল�মলওলধারাবা্হহিাল

বারনাল উেেশয।ল এজনযল �রেমল ্সনাই, এরষরল ্র্ু্�নল এবংল

সবেশেষলম�ালবালষারালষবরেিরলহরালবুালহেয়েছ।লএখােনলমূসাল

আুাই্হসলসাুাম-এরলনুবুওয়ািেহল�ভােিরলআগমেনরলসােরলিুুনাল

হরালহেয়েছ,  সালআুাই্হসলসাুাম-এরলনুবুওয়ািেহলসূেযরাদেয়রল

সােরল িুুনাল হরাল হেয়েছল এবংল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম)-এরলনুবুওয়ািেহল্দবেসরলসবর�াসীল�হাশলওলশ্বময়ল

                                                           
267 বাইেবেুরলবারনালঅনুসােরলযীশলবারংবারলে্াষাালহেরেছনলেয, ্ি্নলমূসারল

(আ) ্বধানলওল�িযােদেশরলঅধীনলএবংলেস্ালষাুনলওলষূারিালদােনরলজনযইল

্ি্নলএেসেছন। 
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আেুারল ্বহীরোরল সােরল িুুনাল হরাল হেয়েছ।ল  ভাবিইল িৃিীয়ল

ষযরায়্াল�রমলদু্ালষযরােয়রলেচেয়লঅ্ধহলশ্বশাুীলওলবযাষহির।লএল

সমেয়ইলসূযরলিারলষ্রষূারলেিজল�হাশলহেরলএবংলসহুলসৃ্�লআেুা, 

িাষলওলশ্বলু াভলহের।লমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-

এরলউষরলঅবিীারলদীনলওল��লেযভােবলআষনলেিেজল্শরহ, হুরর, 

মু্িরষূজা, ষাষলওলঅনাচােররলঅ�হারলঅষসারালহেরেছলষৃ্রবীরল

বুেহলআরলেহােনালধমরইলেসভােবলেিজল�হাশলহেরল্ন। 

৪. ২. ২. ৩. মুহা�াদলসা�া�াহল ‘আুাই্হলওয়াসা�ামল্বষয়হল

িৃিীয়লভ্বষয�াাী 

আ্দষু�েহরল ১৭ল অধযােয়রল ২০ল আয়ােিল  �রল অবরাহামেহল

ইইােয়েুরল ্বষেয়ল �্ি�্িল ্দেয়ল বেুন: ‘‘আরল ইইােয়েুরল

্বষেয়ওল েিামারল�াররনাল শ্নুাম; েদখ, আ্মলিাহােহলআশীবরাদল

হ্রুাম, এবংলিাহােহলরুবানলহ্রয়ালিাহারলঅ্িশয়লবংশবৃ্�ল

হ্রব; িাহালহইেিল�াদশলরাজালউৎষিলহইেব, ওলআ্মলিাহােহলবড়ল

জা্িলহ্রবল(And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, 
I have blessed him, and will make him fruitful, and will 
multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, 
and I will make him a great nation) 

‘‘আ্মল িাহারল অ্িশয়ল বংশবৃ্�ল হ্রবল (multiply him 

exceedingly) হরা্াল েহােনাল েহােনাল �াচীনল আরবীল অনুবােদল

্নেএষ: ‘‘আমরালিাহােহলবৃ্�লহ্রবলমাদমাদ �ারা।’’ 
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৫মল ্হজরীলশিেহরল (খৃ�ীয় �াদশলশিেহর) �্স�লআ্ুমল

হাযীল ইয়াযল (৫৪৪ল ্হ/১১৪৯খৃ) িারল ‘আশ-্শরা’ �ে�ল ্বষয়্াল

উে�খল হেরেছনল েযল ‘মাদমাদ’ মুহা�াদল সা�া�াহল ‘আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরলএহ্ালনাম।লএখােনল‘‘আ্মলিাহারলঅ্িশয়লবংশবৃ্�ল

হ্রব’’ এবংল ‘‘আ্মলিাহােহলবড়লজা্িলহ্রব’’ বাহয�য়লমুহা�াদল

(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলনুবুওয়ােিরলভ্বষয�াাী।লহারাল

ইইােয়েুরলবংেশল্ি্নলছাড়ালআরলেহােনালবয্বে�রলআ্বভরাবল্ ো্নল

্য্নলএলজা্িেহলবড়লজা্িল(great nation) হেরেছন।লইইােয়ুল

বংেশল্ি্নইলএহমা�লনবীলযাঁরলআগমেনরলমধযল্দেয়ইলইইােয়ুলবংশল

বড়লজা্িেিলষ্রািলহয়।লমহানলআ�াহলহুরআেনলমুহা�াদলসা�া�াহল

‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলজনযলইবরাহীমলওলইসমা ুলআুাই্হসল

সাুাম-এরল�াররনালউ�ৃিলহেরেছন।লহুরআেনরলভাষায়লিাঁরালবেুন: 

‘‘েহলআমােদরল�্িষাুহ, িােদরল মধযল হেিলিােদরল ্নহালএহল

রাসূুলে�রালহেরা, েযলেিামারলআয়ািসমূহলিােদরল্নহালআবৃ্�ল

হরেব, িােদরেহল��লওল� াল্শকাল্দেবলএবংলিােদরেহলষ্ব�ল

হরেব।লিু্মলষরা�মশাুী, � াময়।’’268 

ইমামলমুহা�াদলইবনুলআহমদলহুরিুবীল(১২৭৩লখৃ) িারল‘আু-

ই’ুামল ্বমাল রীল দী্ননল নাসারাল ্মনাুল রাসা্দল ওয়াুলআওহাম’ 

                                                           
268 সূরালবাহারা, ১২৯লআয়াি। 
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(খৃ�ধেমররলঅ�ভুরবল্ব�া্�লওলহ�হা্হনীরল্ববরা) নামহল�ে�ল

উে�খলহেরেছনলেয, ্হ�লষােঠলএখােনলদুল�ােনলমুহা�াদল(সা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলনােমরলসাং্খযহলমানল েদওয়ালহেয়েছ।ল

ইয়াহূদীেদরলমেধযলসংখযারলএহ্াল ্হসাবল�চ্ুি।ল�েিযহলবোররল

এহ্ালসাং্খযহলমানলরেয়েছলএবংলশে�রলমেধয বযবহিলঅকরগ্ুরল

সাং্খযহলমানল্হসাবলহেরলিারাল্ব্ভিলঅররল�হালহেরন।লএল্হসাবল

অনুসােরল এল ে�ােহল সংখযারল ভাষায়ল দুইবারল মুহা�াদল সা�া�াহল

‘আুাই্হলওয়াসা�াম-এরলনামলউে�খলহরালহেয়েছ।ল 

�রমবার: ‘অ্িশয়’ বাল‘অেনহলঅেনহ’ (exceedingly)। ্হ�ল
ভাষায়ল শ�্াল ‘্বমাদমাদ’।ল ্হ�ল ওল আরবীল বারমাুারল সংখযাি ল

অনুসােরলএলশ�্ারলসংখযাল৯২: বা=২, মীম=৪০, আ্ুর=১, দাু=৪, 

্�িীয়ল মীম=৪০, আ্ুর=১, দাু=৪, েমাাল ৯২।ল মুহা�াদল শে�রল

অকরগ্ুরলগানারুওল৯২: মীম=৪০, হা=৮, মীম=৪০, দাু=৪। 

্�িীয়বার: ‘বড়লজা্ি’ (great nation)। ্হ�লভাষায়লএখােনলবুাল
হেয়েছ: ‘‘ুুগাইলগাদূু’’।ল্ হ�লভাষায়লজীমলওলসাদলেনই।লএজনযল্ হ�ল

ভাষায়ল গাইনইল জীেমরল �ুা্ভ্ষব।ল ্হ�ল ভাষায়ল ুাম=৩০ল ওল

গাইন=৩, ওয়াও=৬, ইয়া=১০, গাইন=৩, দাু=৪, ওয়াও=৬, ু াম=৩০।ল

এখােনওলেমাাল৯২। 

আ�ুসল সাুামল ্ছেুনল দশমল ্হজরীল শিা�ীল বাল ১৬শল খৃ�ীয়ল

শিেহরলএহজনলইয়াহূদী ধমরগরলওলষ্�ি।ল্ি্নলইসুামল�হোরল
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ষেরল‘আর-্রসাুালআু-হাদীয়া’ (ষর্নেদরশহলষু্�হা) নােমলএহ্াল

েছা�লষু্�হালরচনালহেরন।লএইলষু্�হায়ল্ ি্নলউে�খলহেরেছনলেয, 

ইয়াহূদী ধমরগরেদরল অ্ধহাংশল দ্ুু�মাোরল ্ভ্�ল বারমাুারল

বারগ্ুরল সংখযািা্ হল মােনরল উষর।ল এল ে�ােহল ্বদযমানল

‘‘্বমাদমাদ’’ শ�েহল‘‘মুহা�াদ’’ শে�রল�্িলই্�িল্হেসেবল�হাল

হরারল ্বষেয়ল ইয়াহূদী ষ্�িেদরল আষ্�ল ্ি্নল ্ব্ভিল ইয়াহূদী 

বযবহােররল্ভ্�েিলখ�নলহেরেছন। 

উষেররল্বষয়্ালবাদল্দেুওলআক্রহভােবইলবাইেবেুরলউষযুরবল

বববযল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম)-এরল আগমেনরল

সুসংবাদ।লহারালএখােনলইসমা েুরলআুাই্হসলসাুাম �শংসালওল

মযরাদালবৃ্�রলসুসংবাদল্দেয়লবুালহেয়েছলেয, আ�াহলিােহলঅ্িশয়ল

বৃ্�লহরেবনলএবংলবড়লজা্িলহরেবন।লএ�ারালহখেনাইল াভা্বহল

বংশবৃ্�লবুঝােনালহয়ল্ন।লহারাল াভা্বহলবংশবৃ্�েিলেহােনালমযরাদাল

েনই।ল হারাল সহুল মানুেষরইল বংশবৃ্�ল হয়।ল ্নঃসে�েহল এখােনল

্বেশষল মযরাদাময়ল বৃ্�রলহরাল বুাল হেয়েছ।ল ইসমা ুলআুাই্হসল

সাুাম-এরলউ�রষুরষলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরল

আেগল ইসমা েুরল বংশধরল ই্িহােসল বাল মানবল সভযিায়ল েহােনা 

্বেশষলবৃ্�লবাল‘‘বড়লজা্ি’’ ্হেসেবল�হাশলু াভলহেরনল্ন।লমুহা�াদল

(সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম)-এরল মাধযেমইল এল �্ি�্িল

বা�বা্য়িলহেয়েছ।লিাঁরলমাধযেমইলইসমা েুরলআুাই্হসলসাুাম 
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বংশলওলবংেশরলঅনুসারীল‘‘অ্িশয়লবৃ্�’’ েষেয়েছলএবংল্ব�লসভযিায়ল

‘‘বড়লজা্ি’’ ্হেসেবলআ��হাশলহেরেছ।লয্দলেহউলিালঅ ীহারল

হেরনলিাহেুলিােহল বুেিল হেব, মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম) ছাড়ালহখনলওল্হভােবলইসমা ুেহলআুাই্হসলসাুাম 

বড়লজা্িেিলষ্রািলহরারলএল�্ি�্িলআ�াহলষুরালহেরেছন?  

৪. ২. ২. ৪. মুহা�াদলসা�া�াহল ‘আুাই্হলওয়াসা�ামল্বষয়হল

চিুররলভ্বষয�াাী 

্�িীয়ল্ববরোরল৩২লঅধযােয়রল২১লআয়ােিলই�ােয়ু-স�ানেদরল

অ্ব�াস, মু্িরষূজা, অনাচারলইিযা্দরল�্িলই্�িলহেরলবুালহেয়েছ: 

‘‘উহারালঅনী�রল�ারাল (with that which is not God) আমারল

অনি�রাুালজ�াইু,  ল লঅসারলব�ল(অসারলউষাসয: idols)২৬৮

269 �ারাল

আমােহলঅসক�লহ্রু; আ্মওলনজা্িল�ারাল(with those which 

are not a people) উহােদরলঅনিজ^র◌াুালজ�াইব, মূবলজা্িল(a 

foolish nation) �ারালউহা্দগেহলঅসক�লহ্রব।’’ 

এলভ্বষয�াাীরলমমরলআেরালসুর�লহয়ল্যশাইয়ল৬৫/১-৬লে�াহল

�ারা: ‘‘(১) যাহারাল ্জ াসালহেরল নাই, আ্মলিাহা্দগেহলআমারল

অনুস�ানলহ্রেিল্দয়া্ছ; যাহারালআমারলঅে�ষালহেরলনাই, আ্মল

                                                           
269 ইংের্জল্হংলেজমসলভাসরনলবালঅররাইজডলভাসরেনল(with their vanities) 

এবংল ্রভাইযডল�া�াডরলভাসরেনল (with their idols) েুখালহেয়েছ।লআরবীল

বাইেবেুল(িােদরলঅসারলউষাসযগাল�ারা) েুখালহেয়েছ। 
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িাহা্দগেহলআমারলউেেশলষাইেিল্দয়া্ছ; েযলজা্িলআমারলনােমল

আখযািলহয়লনাই, িাহােহলআ্মলহ্হুাম, ‘েদখ, এইলআ্ম, েদখল

এইলআ্ম।’।ল(২) আ্মলসম�ল্দনল্বে�াহীল�জাবৃে�রল�্িলআষনল

অ�্ুল্ব�ারলহ্রয়ালআ্ছ; িাহারালআষনলআষনলহ�নারলঅনুসরাল

হ্রয়ালহুষেরলগমনলহের।ল(৩) েসইল�জারালআমারলসাকােিল্নিযল

্নিযলআমােহলঅসক�লহের, উদযােনরলমেধযলব্ুদানলহের, ই�েহরল

উষেরল সুগ্��বযল�াুায়।ল৪লিাহারালহবর-�ােনলবেস, গ্�ােন 

রা্�ল যাষনলহেরল (Which remain among the graves, and 

lodge in the monuments); {মু্ির-�্িমারলম্�েরলরা্�যাষনল

হের}270 িাহারালশূহেররলমাংসলেভাজনলহের, ওলিাহােদরলষাে�ল

্ৃাাহরলমাংেসরলেঝাুলরােহ; ৫ িাহারালবেু,  �ােনলরাহ, আমারল

্নহোলআ্সওল না, েহননাল েিামাল অেষকালআ্মল ষ্ব�।ল ইহারাল

আমারলনা্সহারল ধূম, সম�ল ্দনল��্ুিলঅ্�।ল৬ েদখ, আমারল

স�ুেখলইহাল ্ু্খিলআেছ; আ্মলনীরবলরা্হবলনা, �্িরুল্দব; 

ইহােদরলেহােুইল�্িরুল্দব।’’ 

এখােনলমূবল(আরবীলবাইেবেু: জা্হু) জা্িলবুেিলআরবেদরেহল

বুঝােনালহেয়েছ।লহারালিারাল্ছুলমূবিা, মুখরিা, ওল্ব�া্�রলচূড়া�ল

ষযরােয়।লিােদরল্নহালেহােনাল ান-্ব ানল্ছুলনা।লধমরীয়ল ানলবাল

                                                           
270 ১৮৪৪লসােুরলআরবীলবাইেবুলেরেহ। 
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বু্�বৃ্�হলদশরন-্ব ানল্হছুইলিােদরল্ছুলনা।লিারালমু্িরলবালজড়-

ষূজালছাড়াল্হছুইলজানিলনা।ল ‘যাহারাল্জ াসালহেরলনাই’ এবংল ‘ 

যাহারালআমারলঅে�ষালহেরলনাই’ বুেিওলআরবেদরেহইলবুঝােনাল

হেয়েছ।লহারালআ�াহরলস া, গাাব্ুলওলবযব�ালস�েহরলিারালঅ ল

্ছু।লিারালআ�াহরলস�েহরল্জ াসালহরিলনালএবংলঅনুস�ানওল

হরিল না।ল এল ্বষেয়ল হুরআনল হারীেমল বুাল হেয়েছ: ‘‘আ�াহল

মু্মনেদরল�্িলঅবশযলঅনু�হলহেরেছন, িােদরল্নেজেদরলমধযলহেিল

িােদরলজনযলরাসূুল ে�রালহের, েসলিাঁরলআয়ািলিােদরল ্নহাল

আবৃ্�লহের, িােদরেহলষ্রেশাধনলহেরলএবংল ্হিাবল (��) ওল

্হহমাহল (� া) ্শকাল েদয়, য্দওলিারাল ষূেবরলর�ল ্ব�া্�েিইল

্ছু।’’271  

অনয�লআ�াহলবেুন: ‘‘্ি্নইলে�রালহেরেছনলঅ -্নরকরেদরল

মেধযল এহজনল রাসূুল িােদরল মধযল েরেহ, ্য্নল িােদরেহল িাঁরল

আয়ািসমূহল ষাঠল হেরল শনান, িােদরেহল ষ্ব�ল হেরনল এবংল

িােদরেহল��লওল� াল ্শকালদানলহেরন, য্দলিারালএরলআেগল

সুর�ল্ব�া্�রলমেধযল্ছু।’’272 

দাসীলহাগােররল(হােজরার) ষু�লইইাইেুরলবংশধরলহওয়ারলহারোল

এবংলধমর্বষয়হলঅ িারলহারোলইয়াহূদীগা িােদরেহল্ৃাালহরি।ল

                                                           
271 সূরালআু-ইমরান, ১৬৪লআয়াি। 
272 সূরালজুমুআ: ২লআয়াি। 
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ইয়াহূদীরালইবরাহীেমরল াধীনল�ীরলস�ান, আ�াহরলআশীবরাদ-�া্, 

নবীগোরলবংশধর, আসমানীল ্হিাবলওলবযব�ারলঅনুসারীল ্হেসেবল

্নেজেদরেহলউিিলওলৈব্শ�যষূারলজা্িলবেুলমেনলহরি।ল 

্হকলিারালআ�াহরলঅবাধযিায়ল ্ু্ল হয়।লঅ্ন�রল বাল মু্ি-

�্িমারলষূজা, ্ব্ভিলঅনাচারলওলষাষলিােদরলমেধযলবযাষহভােবল

�সারলুাভলহের।লউষেররলবববয�েয়লিােদরলএলসহুলঅনাচােররল

্ববরাল েদওয়াল হেয়েছ।ল এল সহুল হারোল মহানল �্িষাুহল এল

্বে�াহীল জা্িেহল ষ্রিযাগল হেরল উ�ােিল মুহা�াদীেহল েবেছল

্নেয়েছন। 

িাহেুলএলআয়ােিরলঅরর, ই�ােয়ুীয়গা িােদরল ল লঅসারল

েদবেদবীরলষূজা-অচরনালহেরলআমােহলঅসক�লহের।লএজনযলিােদরইল

্নহাল্ৃ্ািলএহ্ালমুখরলওলমূবলজা্িরল�ারালআ্মলিােদরেহলঅসক�ল

হরব।২৭২

273 ্ি্নলিাঁরলএইল�্ি�্িলরকালহেরেছন।ল্ি্নলইয়াহূদীগাল

                                                           
273 এখােনলঅনযলএহ্াল্বষয়লুকাীয়।লইহূদীগালএহ�বাদল্বন�লহেরলআ�াহেহল

অসক�লহের।লএরল ্বষরীেিলএহ্াল মুবলজা্িেহল�হৃিলওলসিযলএহ�বাদল

�দানল হেরল িােদরল মাধযেমলআ�াহল ই�ােয়ুীয়গােহল অসক�ল হেরন।লআরল

এজনযইলমুস্ুমেদরল�্িলইহূদীেদরলঅ��রাুালওলঅসক্�ল্ চর�ন।লিা্ হভােবল

িারাল ীহারলহরেিলবাধযলেয, খৃ�ানলধমর, ্হ�ুলধমরলইিযা্দলঅিয�ল্বহৃি, ্ৃাযল

ওল  �েররল অবমাননাহরল ্ব�ােসরল উষরল �্ি্�ি।ল ষকা�েরল ইসুামীল

এহ�বাদ, মু্িরষূজারল্বেরা্ধিা, ইবাদি-বে�্গ, শ্চিা-অশ্চিালইিযা্দলসবইল

্বশ�লএহ�বােদরল উষরল�্ি্�িল ওল ইহূদীল ধমর-বযব�ারল হাছাহা্ছ।ল ্হকল
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হিৃরহল ্ৃ্ািলএইলমূবলজা্িরলমেধযল মুহা�াদলসা�া�াহ ‘আুাই্হল

ওয়াসা�াম-েহল ে�রালহেরন।লিাঁরলমাধযেমল ্ি্নলিােদরেহলসিযল

ষেররল ্নেদরশনালদানলহেরন।লইয়াহূদীরালেযলজা্িেহলঅিয�ল্ৃাাল

হরিলেসলজা্িরলমেধযলেশষলনবীেহলে�রালহের, িােহল্হিাবলওল

্হহমািল�দানলহেরলএবংলিাঁরলমাধযেমলিােদরেহলসুষেরলষ্রচা্ুিল

হেরলই�ােয়ু-স�ানেদরেহলচূড়া�ভােবলঅসক�লহেরেছনলওলিােদরল

অ��রাুালজ্�েয়েছন। 

ইয়াহূদীেদরলই্িহাসলষযরােুাচনালহরেুলআমরালেদখেিলষাইলেয, 

মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলনুবুওয়ািলষাওয়ারলষেরল

আরবলওলমুস্ুমলজা্িলইয়াহূদীেদরেহলেযভােবলঅসক�লহেরেছলএবংল

অ��রাুাল্দেয়েছলআরলেহােনালজা্িলেসভােবলইয়াহূদীেদরেহলঅসক�ল

হরেিল বাল অ��রাুাল ্দেিল ষােরল ্ন।ল য্দওল ষার্সহগাল এবংল

েরামানগালএহা্ধহবারল্র্ু্�েনলইয়াহূদীেদরলরাজযল্বন�লহেরেছল

এবংল িােদরেহল ব�ীল হেরল ্নেয়ল ্গেয়েছ, ্হকল মূসাল আুাই্হসল

সাুাম-এরল নুবুওয়ািল ওল �ে�রল �্ি��ীল হেয়ল ইয়াহূদীেদরল �ায়ীল

অ��রাুালওলঅসক্�লসৃ্�লহরারলমিলেহােনালনবীলবালআসমানীল��ল

িােদরলমেধযল�হাশলষায়ল ্ন।ল ্হকলমুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

                                                                                                            
�হৃিষেকলমুস্ুমেদরল�্িলিােদরলঅসক্�লএিইলেব্শলওল্চর�ায়ীলেয, এেদরল

 ংসলহরারলজনযলিারালেযলেহােনালঅষ্ব�, মু্িরষূজহলওলবহ- �রবাদীলজা্িরল

সােরলসহুল�হারলসহেযা্গিালহরেিল� �ি। 
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ওয়াসা�াম)-এরল উ�ািল ইয়াহূদীেদরেহল সাম্রহল ভােবল ষরা্জিল

হেরেছলেিালবোই, উষরকলইয়াহূদীেদরলমেধয নুবুওয়ােিরলধারালেরেমল

যাওয়ারলষেরলমহানলআ�াহলিাঁরলনুবুওয়ািলওল্হিাবলএলউ�ািেহল

�দানল হেরন।ল রেুল ইয়াহূদীরাল আরবেদরল সােরল হষািাল ওল

চাাুহা্রিারলআ য়ল�হালহেরলএবংলিােদরেহলভয়লেষেিলরােহ।ল

্নঃসে�েহলইয়াহূদীেদরলজনযলঅ��রাুালওলঅসক্�রলএলহেুালচূড়া�ল

ষযরায়।২৭ ৩

274  

                                                           
274 েযলসহুলজা্িল�ারাল �রলই�ােয়ুীয়গােহলঅসক�লহেরেছনলিােদরলঅনযিমল

বযা্বুনীয়লজা্ি, �ীহ-েরামানলজা্িলওলআরবলজা্ি।লএেদরলমেধযলআরবগাইল

্ছুলমূবলবালজা্হুল্হেসেবলসু�্স�।লঅনযানযরাল্শকা, সভযিালওল ান-দশরেনল

ই�ােয়ুীগোরলসমষযরােয়রলবালিারলেচেয়ওলঅ্ধহলউিিল্ছু।লবাইেবেুরলএল

আয়ােিরলবযাখযালছাড়ালঅনযল েহারাওল েহােনালইউেরাষীয়লগেবষহ, ষ্�িলবাল

ষাদ্রল ীহারলহরেবনলনালেয, বযা্বুনীয়গালবাল�ীহগালমুখরলজা্িলবালিারাল

আরবগালবালইহূদীগোরলিুুনায়লমুখরল্ ছু।লএছাড়ালআমরালেদেখ্ছলেয, অসক্�রল

মূুল্বষয়- অসারলেদবেদবীরলউষাসনালবনামল�হৃিলএহ�বাদলুাভ।লএল্দহল

েরেহলআরবগালছাড়ালঅনযলেহােনালজা্িলিােদরেহলঅসক�লহেরল্ন।লসেবরাষ্রল

এএষল ্চরকনলঅসক্�লআরল েহােনাল জা্িরল �্িল িােদরল েনই।ল খৃ�ানগাল

দী্র্দনলিােদরেহলঅসক�লহেরনলবো, িেবলখৃ�ানগালেিালই�ােয়ুীয়েদরইল

অকভুরব, িােদরল�ারাইল�্ি্�িলওলষ্রচা্ুি।লহােজইলিােদরেহল্ভিলজা্িল

বালমূবলজা্িলবেুলগাযলহরারলেহােনালউষায়লেনই।লএছাড়ালইহূদীেদরলঅ��রাুারল

সবেচেয়ল বড়ল ্বষয়ল ্র্ু্�নল ওল েযরজােুেমরল অ্ধহার।ল এখােনওল

আরবজা্িেহলিােদরল�ায়ীলঅ��রাুারলউৎসলবা্নেয়েছনলআ�াহ।লই্িহােসরলেযল
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য্দলেহউলবেুনলেয, এলভ্বষয�াাীেিল‘‘নজা্িল(which are not 

a people)’’, ‘‘মূবলজা্িল(a foolish nation)’’ বুেিলবাল‘যাহারাল

্জ াসালহেরল নাইল (that asked not for me)’, ‘যাহারালআমারল

অে�ষালহেরলনাইল(that sought me not)’, ‘েযলজা্িলআমারলনােমল

আখযািলহয়লনাইল(a nation that was not called by my name)’ 

বুেিলযীশল খৃে�রলভ্বষয�াাীলহরাল হেয়েছলিাহেুলিালএহা�ইল

্ভ্�হীন, অবা�বলওলঅ�হােযাগযলবযাখযালবেুলগাযলহেব।লহারা, 

যীশখৃ�লেিালই�ােয়ুলজা্িরলসদসযলওলই�ােয়ুলজা্িরলমেধযলওল

িাঁেদরইলজনযল (unto the lost sheep of the house of Israel) 

ে�্রিলহেয়্ছেুন।লসামানযলবু্�-্বেবেহরলঅ্ধহারীলেহােনালবয্বওল

দা্বলহরেিলষােরনলনালেয, েহােনালজা্িরলমানুষলেসলজা্িরলমেধযল

এহজনল মহানল ভাববাদীরলআ্বভরাবল বাল �্স্�ুােভল মেনাহ�ল ওল

অ��রাুালুাভলহরেব।লবরংলঅনযলেহােনালজা্িলবাল‘‘ষরজা্িল(the 

Gentiles)’’-েদরলমেধয, ্বেশষলহেরলইয়াহূদীরালযােদরেহল ‘‘বাঁদীরল

স�ান’’ ওল মুখরল জা্িল ্হেসেবল অিয�ল ্ৃাাল হরিল িােদরল মেধযল

                                                                                                            
েহােনালষাঠহলজােননলেয, ্বগিলেদড়লহাজারলবৎসরলধেরলইহূদীগালইউেরােষ ওল

সবর�ল অিযাচা্রিল হেয়েছনল এবংল এহমা�ল আরবল ওল মুস্ুমল েদশগ্ুেিইল

ষ্রষূারল্নরাষ�ালওলশা্�েিলঅব�ানলহেরেছন।ল্হকলইহূদীেদরেহল��লহরেুল

েদখেবন, িােদরল অ��রাুাল অিযাচারীেদরল �্িল িিল নয়, যিাাল আরবল ওল

মুস্ুমেদরল�্ি। 
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ভাববাদীরল আ্বভরােবল ওল িােদরল উি্িল ওল �্স্�েিইল িােদরল

অ��রাুালওলমেনাহ�লহেিলষাের।ল 

এছাড়াল খৃ�ীয়ল ৬�ল শিেহল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম)-এরলআ্বভরাবলষযর�লআরবগালছাড়ালঅনযলেহােনালজা্িল

আরবেদরলমিলমূবলবালমুখরলজা্িলবেুল�্স্�লুাভলহেরল্ন।লআরবল

জা্িলছাড়ালঅনযানযলজা্িরলমেধয, ্বেশষিল�ীহ, েরামানলওলষার্সহল

জা্িরলমেধযলসাধারাভােবলেুখাষড়ালওল্বেশষভােবল ান, ্ব ানলওল

দশরেনরল্ ব্ভিলশাখায় গেবষাাল্ বদযমানল্ ছু।লএভােবলআমরালেদখেিল

ষাইলেয, এলভ্বষয�াাী্ালআক্রহভােবলআরবলজা্িরলমেধযলএহল

মহানল নবীর- মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল ওয়াসা�াম)-এর- 

আ্বভরােবরলহরালবেুেছ, যারলআ্বভরাবলেষৗ�্ুহিা, �্িমাষূজা, 

শূহেররল মাংসল ভকাল ওলঅনযানযল অনাচার-ষাষাচােরল ্ু্ল ইয়াহূদী 

জা্িরল�ায়ীলমেনাহ�লওলঅ��রাুালসৃ্�লহরেব।ল 

ব�িলইয়াহূদী-খৃ�ানেদরলধমর�ে�লমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম)-এরল আ্বভরাবল ্বষয়হল অেনহল ভ্বষয�াাীল ্বদযমান।ল

েহারাওলিাঁরলহরা, েহারাওলিাঁরলউ�ােিরলহরা, েহারাওলিাঁরলউষরল

অবিীারলওহীরলহরা, েহারাওলিাঁরল ্জহােদরলহরা, েহারাওলিাঁরল

আযানলওলিাসবীেহরলহরা, েহারাওলম�ালমুহাররামারলহরা, েহারাওল

ইসুােমরল বযাষহল �সারিারল হরাল বুাল হেয়েছ।ল অনযানযল �ােনল
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যীশখৃ�লউদাহরালওলনমুনারলমাধযেমলিাঁরলওলিাঁরলউ�ােিরলহরাল

বেুেছন, েযগ্ুলসুসমাচারগ্ুেিল্ু্ষব�লরেয়েছ।২৭৪

275 

                                                           
275 মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম) ্হছুলভ্বষয�াাীলঅিয�লসুর�লওল

�যররহীন।ল ্যশাইয়রল ষু�েহরল ২১ল অধযােয়ল বুাল হেয়েছ: ‘‘১৩ আররল েদেশরল

উষেরলদা্য়�লThe burden upon Arabia (বাংুালবাইেবেু: আরবল্বষয়হল

ভারবাাী)।লেহলদদানীয়ল(Dedanim) ষ্রহলদুসমূহ, েিামরালআরেবলবেনরল

মেধযলরা্�লযাষনলহ্রেব।ল১৪ েিামরালিৃ্ষেিরলহােছলজুলআন; েহলোমা-

েদশবাসীরাল (Tema), েিামরালঅিলুইয়ালষুািহেদরলস্হিলসাকাৎলহর।ল

১৫ েহননালিাহারালখে�রলস�ুখলহইেি, ্নে�া্ষিলখে�র, আহ্ষরিলধনুরলওল

ভারীলযুে�রলস�ুখলহইেিলষুায়নলহ্রু।ল১৬ ব�িঃল�ভুলআমােহলএইলহরাল

হ্হেুন, েবিনজীবীরলবৎসেররলনযায়লআরলএহলবৎসরলহাুলমেধযলেহদেররল

(Kedar) সম�ল�িাষলু ু্লহইেব; ১৭ আরলেহদর-বংশীয়লবীরগোরলমেধযলঅ�ল

ধনুধররলমা�লঅব্শ�লরা্হেব, হারালসদা�ভু, ই�ােয়েুরল �র, এইলহরাল

ব্ুয়ােছন।’’ 

এহ্ালভ্বষয�াাীলযিাুহুলর�লহেিলষােরলিারলেচেয়ওলর�িরলএইলভ্বষয�াাী।ল

এখােনলর�ভােবইলরাসূুু�াহলসা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্হজরিলওল

বদেররলযুে�লহুরাইশেদরলষরাজেয়রলহরালবুালহেয়েছ।লরাসূুু�াহলসা�া�াহল

আুাই্হলওয়াসা�াম উ�ুবল্নে�া্ষিলিরবারীরলস�ুখলেরেহলষুায়নলহেরন।ল

ষ্রমেধযলিাইমা/্িহামারলউ�ুলমা’বােদরল্নহালেরেহলষা্ন, দু�লইিযা্দল�হাল

হেরন।লষরবিরীলএহলবৎসেররলমেধযলবদেররলযুে�লেহদােররলবালআরেবরল�িাষল

ুু্লহয়।লিােদরলঅ্ধহাংশল�্স�ল েযা�ালএইল যুে�ল ্নহিলহয়।লরাসূুু�াহল

সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম-এরল্হজরিলওলবদেররলযু�লছাড়ালঅনযলেহােনাল

েকে�লএইলভ্বষয�াাীরল�েয়াগলস�বলনয়। 
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্যশাইয়রলষু�েহরল৬০লঅধযােয়লরেয়েছ: ‘‘১ উঠ, দী্্মিীলহও, েহননালেিামারল

দী্্লউষ্�ি।লসদা�ভুরল�িাষলেিামারলউষেরলউ্দিলহইু।ল.... ৬ েিামােহল

আবৃিলহ্রেবলউ�যূর, ্ম্দয়েনরলওল রারল িগামীলউ�গা; ্শবালেদশলহইেিল

সহেুইলআ্সেব; িাহারালসুবারলওলহু�ুরলআ্নেব, এবংলসদা�ভুরল�শংসারল

সুসমাচারল�চারলহ্রেব।ল৭ েহদেররলসম�লেমষষাুলেিামারল্নহোলএহ�ীহৃিল

হইেব, নবােয়ােিরলেমষগালেিামারলষ্রচযরালহ্রেব;  িাহারালআমারলয েব্দরল

উষেরলউৎসৃ�লহইয়াল�াহযলহইেব, আরলআ্মলআষনারলভূষা এষলগৃহল্বভূ্ষিল

হ্রব।ল(All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, 
the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up 
with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my 
glory) 

এখােনওলর�িলম�ােহলসেলাধনলহরালহেয়েছলএবংলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হল

ওয়াসা�াম)-এরলমাধযেমলম�ারলষ্ব�ল্েররল্ব�বযাষীলমযরাদালুাভলওল্বে�রল

সবর�ল েরেহল মানুেষরল হে�লআগমেনরলহরাল বুাল হেয়েছ।ল এহমা�ল ম�ারল

‘আষনারলভূষা এষল�হ’ (the house of my glory) ষ্ব�লহাবা্রলছাড়াল

অনযল েহারাওল েহদেররল সম�ল েমষষাুল এহ�ীহৃিল হয়ল ্ন।ল ্যএশােুেমরল

ধমরধােমওলনা, খৃ�ানেদরলমহাচাচর, ভযা্াহানলবালঅনযলেহারাওলনয়।লসবেচেয়ল

মজারলবযাষারলেয, এহমা�লেহদেররলসম�লেমষষাুইলস�ূারভেবলখৃ�ীয়লচােচররল

�ভাবলেরেহলমুবলেরেহেছ। 

হব�ূেহরলষু�েহরলিৃিীয়লঅধযােয়রলবববয: ‘‘৩  �রলৈিমনলহইেিলআ্সেিেছন, 

ষারাল ষবরিল হইেিল ষ্ব�িমল আ্সেিেছন।ল আহাশম�ুল িাঁহারল �ভায়ল

সমা�ি, ষৃ্রবীল িাঁহারল �শংসায়ল (হা�) ষ্রষূার।ল (God came from 
Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory 
covered the heavens, and the earth was full of his praise) 
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আমরালেদেখ্ছলেয, ষারালষবরিলওলষারাল�া�রলম�ারল�া�র, েযখােনলইসমা ুল

(আ) ওলিাঁরলবংশধরলবস্িলহেরন।লএখােনলষারোরলষ্ব�িমলবুেিলর�িইল

মুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-েহলবুঝােনালহেয়েছ।ল্বেশষিলষেররল

বােহযল‘ষৃ্রবীলিাঁহারল�শংসায়লষ্রষূার’ বেুলর�িইলিাঁরলনামল‘মুহা�াদ’ বাল

�শং্সিলিালবুঝােনালহেয়েছ। 

গীিসং্হিারল৭২লগীেিলবুালহেয়েছ: ‘‘৮ ্ি্নলএহলসমু�লঅব্ধলঅষরলসমু�ল

ষযরনি,  লনদীলঅব্ধল ষৃ্রবীরল�ানিলষযরনিলহিৃর�লহ্রেবন।ল ৯ িাঁহারল

স�ুেখলমর্নবাসীরালনিলহইেব, িাঁহারলশ�গালধুুালচা্ােব।ল১০ িশরীশলওল

�ীষগোরলরাজগালৈনেবদযলআ্নেবন; ্শবালওলসবারলরাজগালউষহারল্দেবন।ল

১১ হাঁ, সমুদয়লরাজালিাঁহারলহােছল�্াষািলহ্রেবন; সমুদয়লজা্িলিাঁহারলদাসল

হইেব।ল১২ েহননাল্ি্নলআিরনাদহারীলদ্র�েহ, এবংলদুঃখীলওল্নঃসহায়েহল

উ�ারল হ্রেবন।ল ১৩ ্ি্নল দীনহীনল ওল দ্রে�রল �্িল দয়াল হ্রেবন, ্ি্নল

দ্র�গোরল�াাল্ ন�ারলহ্রেবন।ল১৪ ্ি্নলচািুরীলওলেদৗরা�লহইেিলিাহােদরল

�াাল মুবলহ্রেবন, িাঁহারল দৃ্�েিলিাহােদরল রবল বহমূুযল হইেব; ১৫ আরল

িাহারালজী্বিলরা্হেব; ওলিাঁহােহল ্শবারল সুবারলদানলহরালযাইেব, েুােহল

িাঁহারল ্ন্ম�ল ্নরনিরল�াররনালহ্রেব, সম�ল ্দনলিাঁহারল ধনযবাদলহ্রেবল

(prayer also shall be made for him continually; and daily shall he 
be praised)।’’  

এলহরাগ্ুওলর�িলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরল্বষেয়লবুাল

হেয়েছ।ল্ি্নলওলিাঁরলউ�ািইলসমু�লেরেহলসমু�লষযর�লওলষৃ্রবীরল�া�লষযর�ল

রাজ�লুাভলহেরন।লএহমা�লিাঁরলসামেনইলমর্নবাসীরালনিলহয়লএবংল্ব্ভিল

রােজযরলরাজারলবশযিাল ীহারলহের।ল্ি্নইলদ্র�লওলঅসহায়েদরলরকারলজনযল

সবরজনীনলআইনল�দানলহেরনলওলহুযাামু্খলরা�ল�্ি�ালহেরন।লেহবুমা�ল
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ইসুামলধেমরইল্নয়্মিলও আনু�া্নহভােবলিাঁরলউষরলসাুাি-সাুামলষােঠরল

বযব�ালরেয়েছ।লসেবরাষ্রলএহমা�ল্ি্নইলসব�ল‘�শং্সি’ (মুহা�াদ)। 

্যশাইয়রলষু�েহরল৫লঅধযােয়রল২৬লআয়ােিলরেয়েছ: ‘‘্ি্নলদূর�লজা্িগোরল

�্িলষিাহালিু্ুেবন, ষৃ্রবীরল�ানিবাসীেদরলজনযল্শসল্দেবন; আরলেদখ, 

িাহারাল িগমেনলস�রলআ্সেব।’’ বাহযিলএখােনলহে�রল্ বষেয়লবুালহেয়েছ। 

্যশাইয়রল ষু�েহরল ২১ল অধযােয়ল রেয়েছ: ‘‘৬ ব�িঃল �ভুল আমােহল এইল হরাল

হ্হেুন, যাও, এহলজনল�হরীল ্নযুবলহর; েসলযাহালযাহালেদ্খেব, িাহারল

সংবাদল্দউহ।ল৭ এবংলেসলেদ্খুলদুইলজনলহ্রয়ালঅ�ােরাহীসহলএহ্ালরর, 

গদরেভরল এহ্াল ররল এবংল উে�রল এহ্াল রর, এবংল েসল যরাসাধযল সাবধােনল

হারষািলহ্রু: And he saw a chariot with a couple of horsemen, a 
chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened 
diligently with much heed (বাংুালবাইেবেু: ‘‘যখনলেসলদুলেদেখ, দুইলদুইল

জনলহ্রয়া অ�ােরাহী্দগেহ, গদরেভরলদু, উে�রলদুলেদেখলিখনলেসলযরাসাধযল

সাবধােনল হারষািল হ্রেব।’’) ... ৯ল আরল েদখ, এহল দুল েুাহল আ্সু; 

অ�ােরাহীরাল দুইলদুইলজনলহ্রয়ালআ্সু।লআরলেসল�িুয�রলহ্রয়ালহ্হু, 

‘ষ্ড়ু, বা্বুলষ্ড়ু, এবংলিাহারলেদবগোরলসম�লেকা্দিল�্িমালভা্�য়াল

ভূ্মসাৎলহইু।ল(Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images 
of her gods he hath broken unto the ground)। এখােনওলবাহযিলগদরেভরল

ররল বুেিল যীশেহল এবংল উোরল ররল বুেিল মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম)-েহলবুঝােনালহেয়েছ।লমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরল

আগমেনরলষেরলিাঁরইলসাহাবীেদরলহােিলবা্বেুরলষিনল্োলএবংলিরাহারল

�্িমাগ্ুলভূ্মসাৎলহয়। 

হগয়লভাববাদীরল ষু�েহরল২লঅধযােয়রল৭লআয়ােিল বুাল হেয়েছ: ৭ আরলআ্মল

সবরজা্িেহলহ�া্�িলহ্রব; এবংলসবরজা্িরলমেনার�নলব�লসহুলআ্সেবল
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(And I will shake all nations, and the desire of all nations shall 
come)।  

েরভাের�ল�েরসরলেড্ভডলেব�া্মনলআরেমনীয়ারলএহজনল্বশষল্ছেুন।ল্ি্নল

খৃ�ধেমররল উষেরল সেবরা�ল েুখাষড়াল হেরনল এবংল �ীহ, ুযা্ান, ্স্রয়ান, 

আরামাইহ, ্হ�, হাুডীয়ানলইিযা্দলভাষায়লসুষ্�িল্ছেুনল১৯০০লসােুরল

্দেহল্ি্নলইসুামলধমরল�হালহেরন।লিাঁরলর্চিলঅেনহগ্ুলমূুযবানলষু�েহরল

এহ্াল(Muhammad in the Bibble)। এইলষু�েহল্ি্নল্হ�, আরামাইহলওল

অনযানযল ভাষারল ষা�্ু্ষল েরেহল�মাাল হেরেছনল েয, এখােনল (desire) বাল

মেনার�নলশে�রল�েুলমূুিল‘হামদা’ বাল‘আহমদ’ শ�লরেয়েছ।ল্ি্নল�াচীনল

ষা�ু্ু্ষলওলভাষািা্ হলআেুাচনারলমাধযেমলআেরালঅেনহলভ্বষয�াাীল�মাাল

হেরেছন। 

গীিসং্হিারল৯৬লগীেিরল৪লআয়ােিলবুালহেয়েছ: ‘‘েহননালসদা�ভুলমহানলওলঅ্িল

হীিরনীয়ল(For the LORD is great, and greatly to be praised)।’’ এইল

আয়ােিরল�াচীনলআরবীলঅনুবােদল‘মুহা�াদ’ শ�্ালর�িলউে�খলহরালহেয়েছল

বেুল্হজরীলঅ�মলশিেহরল�্স�লআ্ুমলইবনুলিাই্ময়াল(৭২৮্হ/১৩২৮খৃ) 

উে�খলহেরেছন।লুকাীয়লেয, িৎহাুীনলসমেয়ল১৪শলখৃ�ীয়লশিেহল্স্রয়ানল

ওলহাুদীয়লখৃ�ানেদরলমেধযলেযলবাইেবুল�চ্ুিল্ছুল্ি্নলএবংলিৎহাুীনল

মুস্ুমলআ্ুমগালেসগ্ুরলউষেরইল্নভররলহরেিন।লিােদরলআেুাচনালেরেহল

�িীয়মানলহয়লেয, েসলসমেয়লবাইেবেুরলষু�হগ্ুেহলঅধযায়লওলষং্বেিলভাগল

হরারল্নয়মল�চ্ুিলহয়ল্ন।লএজনযল্ি্নলশধুলষু�েহরলনামলউে�খলহেরেছন, 

অধযায়লওলষং্বরলনলরলউে�খলহেরনল্ন।লএছাড়াল্ি্নলবাইেবুলেরেহলআেরাল

হেয়হ্াল উ�্িল �দানল হেরেছন, েযগ্ুেিল মুহা�াদল সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম-এরল ্বষেয়ল ভ্বষয�াাীল হরাল হেয়েছ, ্হকল উ�ৃ্িগ্ুল বিরমানল
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উ ষ স ং হ ার : 

আ্মলমহানলআ�াহরল�শংসাল াষনলহর্ছ, ্য্নলআমােহলএল

সংেক্ষিল��্ালসমা্লহরারলিাওরীহল�দানলহেরেছন।লআমারল

অেনহলভাইল‘‘ইযহারুলহ�’’ �ে�রলসংেকষল�হােশরলমহানলদা্য়�ল

ষাুেনরলজনযলআমােহলঅনুেরাধলহের্ছেুন।লআ্মলমহানলআ�াহরল

দরবােরল�াররনলহর্ছ, এল�ে�রলমাধযেমলিারালেযলআশালহের্ছেুনল

িালেযনলমহানলআ�াহলষূরালহেরন।লআ্মলমহানলআ�াহরলদরবােরল

আেরাল �াররনাল হ্রল েয, ্ি্নল েযনল ��্ারল �ারাল সিয-স�ানীল

ষাঠহেহলউষহৃিলহেরন। 

স�া্নিলষাঠহ, এল��ল েরেহলআষ্নল ‘‘ষ্ব�লবাইেবু’’ বাল

‘‘্হিাবুুলমুহাোস’’-এরলষুরািনলওলনিুনল্নয়েমরল��গ্ুরল�হৃিল

                                                                                                            
�চ্ুিলবাইেবেুরলমেধযলষাওয়ালযায়লনা।ল্ি্নলউে�খলহেরেছনলেয, ্যশাইয়ল

ভাববাদীরলষু�েহরলএহ্ালআয়ােিলবুালহেয়েছ: ‘‘েহল �েররলষ্ব�, মুহা�াদ, 

েিামারল নামল ্চর�ায়ী।’’ এইল ষু�েহরলঅনযলআয়ােিলরেয়েছ: ‘‘েহল �েররল

ষ্ব�িম, মুহা�াদ, আ্মলেিামারল্বষয়লজা্নেয়্ছ।’’ অনযলআয়ােিলরেয়েছ: 

‘‘আমারল্�য়লওলআমারলষু�লআহমদ।’’ অনযলআয়ােিলরেয়েছ: ‘‘আমরালষৃ্রবীরল

�া�লেরেহলমুহা�ােদরলরবলশ্নুাম।’’ ্ি্নলয্হে�ুলভাববাদীরলষু�হলেরেহল

এহ্াল উ�ৃ্িল ্দেয়েছনল যােিল উে�খল হরাল হেয়েছল েয, আ�াহল েহদােররল

স�ানগােহলএহ্ালষু�হলদানলহরেবনলএবংলিােদরেহলইহূদীেদরলউষরল�াধানযল

দানলহরেবন।ললবিরমানল�চ্ুিলবাইেবেুরলমেধযল্ বদযমানল্যশাইয়লওল্য্হে�ুল

ভাববাদীরলষু�হ�েয়লএইলআয়ািগ্ুলষাওয়া যায়লনা। 
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অব�াল জানেিল েষেরেছন।ল এল ��ল �মাাল হেরেছল েয, ইয়াহূদী-

খৃ�ানগোরল ্নহাল ষুরািনল ওল নিুনল ্নয়েমরল েহােনাল এহ্াল

ষু�েহরওলেহােনালঅ্ব্�িলবারনা-সূ�লেনই।লআসমানীল্হিাবলবাল

ওহীুলল ��ল হওয়ারল েহােনাল ৈব্শ�যল এল ��গ্ুরল মেধযল েনই।ল

উষরকল ��গ্ুরল ৈবষরীিয, ষরররল ্বেরাধীল সাং্্ষরহল বববয, 

ভুু�া্�লওল্বহৃ্িেিলষ্রষূার। 

এছাড়ালএল��ল�মাালহেরেছল েয, ্��বাদলএবংল যীশখৃে�রল

 �রে�রলমিবাদলবা্িুলওল ্ভ্�হীন।লএল��লসে�হািীিভােবল

�মাালহেরেছলেয, যীশখৃ�লআ�াহরলসৃ�লএহজনলমানুষল্ছেুনলএবংল

্ি্নলআ�াহরলদাসল(বা�া) ওলে�্রিল(রাসূু) ্ছেুন। 

খৃ�ানল ্মশনা্র, �চারহলওল�াচয্বদগাল হুরআনলহারীমল ওল

হাদীসলশরীেররল্বরে�লেযলসহুলঅষ�চারলওল্ব�া্�লউ�াষনলওল

�চারল হেরনল েসগ্ুল এল �ে�ল  ানবৃ্�হল ষযরােুাচনারল মাধযেমল

বা্িুল ওল ্ভ্�হীনল �মাালহরাল হেয়েছ।ল অসংখযল অহাাযল দ্ুুল

�মাালহেরলেয, হুরআনলহারীমলমহানলআ�াহরলবাাী, যাল্ি্নলিাঁরল

বা�ালওলরাসূুলমুহা�াদল(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরলউষরল

অবিীারলহেরন।ল 

আমরাল েদেখ্ছলেয, ইয়াহূদী-খৃ�ানগোরলধমর��গ্ু মুহা�াদল

(সা�া�াহলআুাই্হলওয়াসা�াম)-এরল্বষেয়লভ্বষয�াাীলহেরেছ।লএল

সহুল �ে�রল ্বহৃ্িল সে ওল এখেনাল ষযর�ল অেনহল ভ্বষয�াাীল
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এগ্ুরল মেধযল ্বদযমান, েসগ্ুরল সিযিাল মুহা�াদল (সা�া�াহল

আুাই্হল ওয়াসা�াম)-এরল নুবুওয়ািল ছাড়াল অনযল েহােনাভােবল

বা�বা্য়িল হয়ল না।ল ‘‘বাইেবেুর’’ অেনহল বববযইল অিয�ল

সুর�ভােবল ্নেদরশল হেরল েয, মুহা�াদল (সা�া�াহল আুাই্হল

ওয়াসা�াম) সিযলনবীল্ছেুনলএবংল্ি্নলজগৎসমূেহরলজনযলে�্রিল

রাসূুল্ছেুন। 

সু্�য়ল্ব লষাঠহ, আসুনলআমরালহাহা্রিা, ্জদলওলেগাঁড়া্মল

ষ্রিযাগলহেরল্নেজেদরলমু্বরললজনযলেসইল�ীনেহলবাছাইলহ্র, যাল

মহানলআ�াহলসহুলমানুেষরলজনযলষছ�লহেরেছন।ল্ি্নলবেুেছন: 

‘‘্নায়লইসুামইলআ�াহরল্নহালমেনানীিল�ীন।’’ 

েহলআ�াহ, আমােদরেহল্ব�া�ল্ব�াসলেরেহলরকালহরন।লআরল

আমােদরল েশষল বববযল এইল েয, সহুল �শংসাল সৃ্�হুেুরল রবল

আ�াহরল্ন্ম�। 

 


