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ি�তীয় পিরে�দ: পূ বর্বতর্ী নবীগেণর ভিবষয্�
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স ং ে ক ্ষপেকর পূব র ্
�শংসা আ�াহর িনিম�। আর সালাত  ও সালাম উ�ী নবী
মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর এবং তাঁর
পিরবার-অনু সারী ও সহচরগেণর উপর।
মহান আ�াহর তাওফীেক আিম আ�ামা শাইখ রাহমাতু�াহ ইবনু
খালীলু র রাহমান িকরানবী উসমানী িহ�ী রিচত  ‘ইযহারুল  হ’
��িট স�াদনা কির। স�াদনার েক্ষে� আিম ��কােরর িনেজ
হ�িলিখত ও তাঁর সামেন পিঠত দু িট সু বণর্ প�ুিলিপর উপর িনভর্র
কির। আমার স�ািদত  ইযহারুল  হ� ��িট চার ে� �থম
�কািশত  হয় ১৪১০ িহজরী অে� /১৯৮৯ খৃ�াে�। েসৗদী
সরকােরর িরয়াদ� ইলমী গেবষণা, ফাতওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ
িবষয়ক েক�ীয় কাযর্ালয় তা �কাশ কের।
অেনক সহকমর্ী আমােক উ�ু� কেরন ে, আিম েযন ‘‘ইযহারুল
হ�’’ ��িটেক সহজেবাধয্ সরল ভাষায় সংেক্ষপ কের খে�
�কাশ কির; যােত ��িট অনয্ানয্ ভাষায় অনুবাদ করা সহজ হয়
িব�বয্াপী খৃ�ান িমশনাির ও �চারকগণ সলােমর িবরুে� েয
সকল  অপ�চার চালাে�ন তার �িতেরােধ সংেক্ষিপত ��ি
কাযর্কর ভূিমকা পালন করেব বেল তারা আশা কেরন। িক� আমার
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কেয়কিট  �� মু�েণর িবষেয় আমার বয্�তা তােদর এ অনুেরাধ
বা�বায়েনর পেথ বাঁধা হেয় দাঁড়ায়।
এমতাব�ায় েসৗিদ সরকােরর ইসলামী কমর্কা, ওয়াক্, দাওয়া
ও ইরশাদ িবষয়ক ম�ণালেয়র মু�ণ ও �কাশনা িবভােগর উপসিচব ড. আ�ু �াহ ইবনু আহমদ আল-যাইদ-এর পরামশর্ ও
িনেদর্শনা আমার সহকমর্ীেদর অনুে�রণার সােথ সংযু� হেয় এে
গিতশীল কের। িতিন আমােক এ কমর্িট �ত স�াদেনর গুর
স�েকর্ সেতন কেরন। িবেশষত নতুন পিরি�িতেত �ুেসডারগণ 
িব�বয্পী ইসলােমর িবরুে� ৈবিরতার �কাশয্ েঘাষণা িদে� এ
�� সমেয়র মেধয্ মুসিলম িব�েক ধমর্া�িরত কের খৃ�ান বানােনা
িবষেয় তােদর আ�হ সেগৗরেব �কাশ করেছ।
এ ে�ক্ষাপেট আিম এ সংেক্ষিপত ��িটেশর জনয্ সি�য়
হই। যিদ েকউ এ ��িট অনয্ েকােনা ভাষায় অনুবাদ করেত চান
তেব তার জনয্ আমার অনুেরাধ ে, বাইেবেলর নতুন ও পুরাতন
িনয়েমর েয সকল উ�ৃ িত এ �ে� �দান করা হেয়েছ েসগুিল েযন
িতিন তার িনেজর মত কের অনু বাদ না কেরন; বরং তার ভাষায়
�চািরত ‘‘বাইেবল’’ েথেক উ�ৃ ত কেরন।
এ সংেক্ষিপত �ে�র মেধয্ আিম মূল �ে�র ব�বয্ সু�� ক
জনয্ অিতির� িকছু তথয্ সংেযাজন কেরিছ। েয, েকােনা েকােনা
ঘটনার সন-তািরখ, েকােনা েকােনা বয্ি�র মৃতু-সন উে�খ কেরিছ।
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যিদ েকােনা নাম দু ভােব েলখার �চলন থােক বা েকােনা শহেরর
�াচীন ও আধু িনক দু িট নাম থােক তাহেল আিম দু িট নামই িলেখিছ।
েযেক্ষে� একই নােম দুিট শহর িবদয্মান েসেক্ষে� উি�� শ
িচি�ত কেরিছ। িকছু  পিরভাষা বয্াখয্া কেরিছ। িবষ�র
সহজেবাধয্তার জনয্ খৃ�ীয় ও ইসলামী ঐিতহািসক িকছু ঘটনা
েক্ষে� িকছু তথয্ সংেযাজন কে। অ��তা দূ র কের িবশু�
উ�ারণ িনি�ত করেত িকছু শে� হরকত  বা েজর-জবর-েপশ
বয্বহার কেরিছ। মূল  �ে� েলখেকর নাম উে�খ না কের িকছু
�ে�র নাম উে�খ করা হেয়েছ। আিম এ সকল �ে�র েলখকেদর
নাম ও তােদর মৃতুয্ তািরখ উে�খ কেরিছ। বাইেবেলর পুরাতন ও
নতুন িনয়েমর িকছু উ�ৃ িতর েক্ষে� আিম িবিভ� সং�রেণর ভাষ
উে�খ কেরিছ। এছাড়া মূ ল �ে�র িকছু  তথয্ আিম আেগ িপেছ কের
নতুন কের সািজেয়িছ; েযন পাঠেকর জনয্ অিধক সহজ ও উপেযাগী
হয় এবং তার িচ�াধারা িবিক্ষ� না হয়
মূ ল  ‘‘ইযহারুল হ’’ �ে�র �থম িতনিট অধয্ায় আিম একিট
অধয্ােয়র মেধয্ সি�েবিশত কেরিছ। ফেল অধয্ায় ইয়াহূ দীখৃ�ানেদর ধমর্��গুিলর পিরচেয় একিট �য়ংস�ূণর্ অধয্ােয় পি
হেয়েছ। এর মেধয্ তােদর ��গুিলর ন, িবকৃিত ও রিহত হওয়া
িবষয়ক বণর্না রেয়েছ। আমার উে�শ, েযন এ সংেক্ষিপত ��িট ল 
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�ে�র িবষয়ব� অক্ষু� রাখার পাশাপািশ পাঠেকর জনয্ সেবর
কলয্াণ বেয় আেন
সবেশেষ মহান আ�াহর তাওফীেকর উপর িনভর্র কের বলি,
আ�ামা শাইখ রাহমাতু�াহ ইবনু খালীলু র রাহমান কীরানবী তাঁর
মহামূ লয্বান ��‘‘ইযহারুল হ’’ একিট ভূ িমকা ও ছয়িট অধয্ােয়
িবনয্� কেরেছন। িনে� এ �ে�র সা-সংেক্ষপ �দ� হেল
ড. মুহা�াদ আহমদ আ�ু ল কািদর মালকাবী
সহকারী অধয্াপ
িকং সাউদ িব�িবদয্াল, িরয়াদ
০১/০১/১৪১৫ িহ./ ১০/০৬/১৯৯৪ খৃ.
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ভূিমকা
কিতপয় জরুরী

জ্ঞা

(১) �েট�া� 1 পি�তগেণর �� েথেক েয সকল উ�ৃ িত �দান
০

করা হেয়েছ তা অেনক েক্ষে� শুধু তােদর কথা �ারা তােদর িব�া
�মােণর জনয, আমােদর িব�াস �কােশর জনয্ নয়।
(২) �েট�া� পি�তগণ সবর্দা তােদর িলিখত ��গুিল িবষ�
পিরবতর্, পিরবধর্, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতয্ািদর মাধয্েম পাে

1

েগাড়া েথেকই খৃ�ানগণ িবিভ�  দল-উপদেল িবভ�। মধয্যুেগ ইউেরােপ
ভয্ািটকােনর েপােপর িনয়ি�ত ‘েরামান কয্থিল’ মতবাদ �িতি�ত িছল।
বতর্মান যুেগও খৃ�ানেদর মেধয্ এই মতই সবর্ািধক �চিলত। ষ�দশ শত
মািটর্ন লুথা: Martin Luther (১৪৮২-১৫২৯ খৃ) েপােপর আিধপতয,
অতয্াচার ও ধমর্ীয় অনাচােরর িবরুে� িবে�াহ কেরন। �মা�েয় তাঁর অনুসার
সংখয্া বাড়েত থােক। এরা �েট�া� নােম পিরিচত। ধমর্িব�াস �ায় এ,
তেব এরা রা�, বয্ি� বা ধেমর্র উপর েপােপর কতৃ� মােনন না। রাজৈনিত
কারেণই ইংলয্াে�র রাজার �েট�া� মত �হণ কেরন। উনিবংশ শতেকর
শুরুেত মূল ত ইংলয্াে �র �েট�া� খৃ�ানেদর িমশনারীরাই ভারেত ক
করিছল। এজনয্ ��কার এেদর িব�াি� �মােণর জনয্ তােদর পি�তেদ
�ে�র উ�ৃ িত িদেয়েছন। (অনু বাদক। এখােন উে�খয্ ে, এ �ে�র সকল 
পাদটীকা অনু বাদেকর পক্ষ েথেক সংেযািজ)
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েফেলন। ফেল আেগর সং�রণ ও পেরর সং�রেণর মেধয্ অেনক
পাথর্কয্ েদখা যায়। পাঠকেক এ িবষেয় সতকর্ হেত হ
(৩) ‘‘বাইেবল’’-এর মেধয্ িবদয্মান িবিভ� কািহনীেক িমথয্া
ভুল  বলায় েকােনা অসু িবধা েনই। কারণ  এগুিল  নবীগেণর নােম
বানােনা জাল ও িভি�হীন গ� এবং আসমানী িকতােবর িবকৃিতর
অংশ। এ সকল কািহনী েকােনািটই আ�াহর কালাম নয়। আর এ
সকল জাল কািহনীেক িমথয্া বা ভ ুল বলেল‘‘আসমানী িকতােবর’’
�িত েব-আদবী হয় না। বরং এ সকল আসমানী �ে� েয সকল 
িবকৃিত ও িমথয্ার অনু�েবশ ঘেটেছ েসগুিল �কাশ করা ও েসগুি
িন�া করা মুসিলেমর আবশয্কীয় দাি�।
(৪) খৃ�ান পি�তগেণর রীিত ও অভয্াস হেল, তারা মুসিলম
আিলমগেণর িলখিনর মেধয্ িবদয্মান সামানয্-একিট দু বর্ল ব�বয
খুঁেজ েবর কের তােদর �ে� েসগুিলর উে�খ কেরন এবং েসগুিল
�িতবাদ কেরন। এভােব তারা পাঠকেক বুঝােত চান েয, মুসিলম
পি�তেদর বইগুিল এপ  দু ব্
র ল  কথায় ভরা। আর �কৃত িবষয়
হেলা, মুসিলম আিলমগেণর �ে�র মেধয্ িবদয্মান অগিণত শি�শাল
ব�বয্গুিল তারা এিড়েয় যান এবং েসগুিলর েকােনারূপ উে�খ ত
কেরন না। যিদ কখেনা এরূপ েকােনা ব�বয্ তারা উে�খ কের
তেব পিরপূ ণর্ অিব��তার সােথ বািড়েয় কিমেয় বা িকৃত কের েস
ব�বয্ উপ�াপন কেরন। এ তােদর সবেচেয় িন�নীয় অভয্াসগুি
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অনয্তম। জ্ঞানবৃি�ক িবতেকর্র মূলনীিত হেলা �িতপেক্ষর
পিরপূ ণর্ িব��তার সােথ িবশু�ভােব উপ�াপন ক; িক� তারা এ
মূ লনীিত ল�ন কেরন। পাদির কালর্ েগাটােলব ফা�ার (Carl
Gottaleb Pfander) এরূপ কেরেছন আ�ামা রাহমাতু�াহ
িকরানবীর সােথ তার �কাশয্ িবতেকর্র িববরেণ১২৭০ িহ,/১৮৫৪
খৃ ভারেতর আ�ায় তােদর মেধয্ এ িবতকর্ অনুি�ত হয়। . ফা�ার
এ িবতেকর্র িববরণ স�ূণর্ িবকৃতভােব ইংেরিজ ভাষায় �কাশ কেরন
এেত িতিন �কৃত ঘটনা স�ূ ণর্ িবকৃত কের উভয়পেক্ষর ব�
িবকৃতভােব উপ�াপন কেরন। িম. ফা�ার তার িবিভ� পু�েক কুরআন
কারীেমর িবিভ�  ে�াক িনেজর মনমিজর্ মত অনুবাদ ও বয্াখয
করেতন। এরপর দািব করেতন েয, তার অনু বাদ ও বয্াখয্ায় সিঠ
এবং মুসিলম মুফাস্িসরগেণর বয্াখয্া ভুল। অথচ � ত ও �মািণত 
িবষয় েয, িতিন আরবী ভাষায় অতয্� দুবর্ল িছেলন। এছাড়া কুরআ
িবষয়ক �াসি�ক জ্ঞানও তার িছল না। এরপরও িতিন দািব করেত
তার ভাষাজ্ঞ-িবহীন অশু� অনুবাদ ও বয্াখয্ােক সিঠক বেল মান
হেব এবং মুসিলম উ�াহর সকল মুফাস্িসেরর বয্াখয্ােক ভুল বলে
হেব!
েহ আ�াহ, আমােদরেক  সতয্েক সতয্রূেপ বুঝার এবং ত
অনু সরেণর তাওফীক দান করুন। আর বািতল ও অসেতয্র অসার
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আমােদর সামেন �িতভাত করুন এবং তা পিরহার করার তাওফীক
আমােদরেক দান করুন
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�থম অধয্া
বাইেবল পিরিচিত
নতুন ও পুরাতন িনয়েমর ��াবিলর বণর্না 
েসগিলর িবকৃিত ও রিহত হওয়ার �মাণ

এই অধয্ায়িট চারিট পিরে�েদ িবভ:
�থম পিরে�দ: বাইেবেলর পু�কগুিলর নাম ও পিরচ
ি�তীয় পিরে�দ: বাইেবেলর পু�কগুিলর সন-হীনতা
তৃতীয় পিরে�দ: বাইেবেলর  অগিণত ৈবপরীতয্ ও ভ ুল�াি
চতুথর্ পিরে�: বাইেবেলর রিহত হওয়ার �মাণ
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�থম পিরে�দ:
বাইেবেলর পু�কগুিলর নাম ও সংখয
খৃ�ানগণ তাঁেদর ধমর্ীয় ��গুিলেক দুভােগ ভাগ কেরন
�থমভােগর ��াবিল স�েকর্ তারা দািব কেরন ে, যীশুর(ঈসা আ)
পূ েবর্ আগত নবীগেণর মাধয্েম েসগু িল তােদর িনকট েপৗঁেছ
ি�তীয় ভােগর ��গুিলর িবষেয় তারা দািব কেরন ে, যীশুর(ঈসা
আ.) -এর পের ঐ�িরক অনু ে�রণা (Divine Inspiration)-এর
মাধয্েম েসগুিল িলিখত হেয়েছ। �থমভােগর ��গুিলর সমি�
‘পুরাতন িনয়ম’ এবং ি�তীয়ভােগর ��গুিলর সমি�েক‘নতুন িনয়ম’
বেল অিভিহত করা হয়। উভয় িনয়েমর সমি�েক বলা হয় ‘বাইেবল’।
এিট  একিট  �ীক  শ�। এর অথর্ ‘��’। পুরাতন ও নতুন িনয়ম
একে� ছাপােনা বইিটর উপের েলখা হয়: ‘‘পিব� বাইেবল’’।
১. ১. ১. পুরাতন িনয়েমর ��াবিল
�েট�া� খৃ�ানগেণর িনকট �ীকৃত ‘‘�েট�া� বাইেবল’’ বা
িকং েজমস ভাসর্ন অনুসাের িব� বাইেবেলর �থম অংশ বা
পুরাতন িনয়েমর মেধয্ বতর্মাে৩৯িট পু�ক িবদয্মা 2। েসগুিলর
১

িববরণ িন�রূ:
2

�থম খৃ�ীয় শতা�ীর (৩৭-৯৫ খৃ) �িস�তম ইহূ দী ঐিতহািসক েযােসফাস
(Flavius Josephus) বাইেবেলর পুরাতন িনয়ম বা ইহূ দী বাইেবেলর �ে�র
বণর্নায় বেল: আমােদর পিব� ঐ�িরক ��াবলীর সংখয্া২২িট। ত�েধয্৫িট 
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1.

আিদ পু�ক (Genesis)

2.

যা�া পু�ক (Exodus)

3.

েলবীয় পু�ক (Leviticus)

4.

গণনা পু�ক (Numbers)

5.

ি�তীয় িববরণ (Deuteronomy)

এ পাঁচিট �� একে� ‘তাওরাহ’ (Torah or Pentateuch)
নােম অিভিহত। ‘তাওরাহ’ একিট িহ� শ�। এর অথর্ ‘িশক্ষা 
িবিধিবধান’। কখেনা কখেনা রূপকভােব পুরাতন িনয়েমর সকল
�ে�র সমি�েক, অথর্াৎ উপযুর্ ৫িট �� ও িনে�র ৩৪িট �ে�র
সমি�েক ‘তাওরাত’ বা ‘েতারাহ’ বেল অিভিহত করা হয়:
6.

িযেহাশূ েয়র পু�ক (The Book of Joshua) 3

7.

িবচারক�ৃ র্গেণর িববরণ(The Book of Judges)

8.

রূেতর িববরণ(The Book of Ruth)

9.

শমুেয়েলর �থম পু�ক (The First Book of Samuel)

২

10. শমুেয়েলর ি�তীয় পু�ক  (The Second Book of
Samuel)

েমািশর। পরবতর্ নবীগেণর েলখা �� ১৩িট। বািক চারিট �� ঈ�েরর ব�নায়
গীত  স�ীত  ও অনু রূপ িবষেয়র সংকলন। েযােসফা-এর ব�বয্ েদখু:
Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97, 244-245.
3
িতিন স�বত ইউশা‘ ইবন নূ ন। যার কথা হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ।
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11. রাজাবিলর �থম খ� (The First Book of Kings)
12. রাজাবিলর ি�তীয় খ� (The Second Book of Kings)
13. বংশাবিলর �থম খ� (The First Book of The
Chronicles)
14. বংশাবিলর ি�তীয় খ� (The Second Book of The
Chronicles)
15. ই�ার পু�ক (The Book of Ezra)
16. নিহিমেয়র পু�ক (ই�ার ি�তীয় পু�ক) (The Book of
Nehemiah)
17. ইে�েরর িববরণ (The Book of Esther)
18. ইেয়ােবর 4 িববরণ (The Book of Job)
৩

19. গীতসংিহতা (যাবূ র) (The Book of Psalms)
20. িহেতাপেদশ (সু লাইমােনর �বাদাবলী) (The Proverbs)
21. উপেদশক (Ecclesiastes or, the Preacher)
22. শেলামেনর পরমগীত (The Song of Solomon)
23. িযশাইয় ভাববাদীর পু�ক (The Book of The Prophet
Isaiah)
24. িযরিময় ভাববাদীর পু�ক (The Book of The Prophet
4

(Job) বা ইেয়াব আরবীেত  আইঊব। এই ��িট  আইঊব (আর) এর নােম
�চািরত।
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Jeremiah)
25. িযরিমেয়র িবলাপ (The Lamentations of Jeremiah)
26. িযিহে�ল  ভাববাদীর পু�ক  (The Book of The
Prophet Ezekiel)
27. দািনেয়েলর পু�ক (The Book of Daniel)
28. েহােশয় ভাববাদীর পু�ক (Hosea)
29. েযােয়ল ভাববাদীর পু�ক (Joel)
30. আেমাষ ভাববাদীর পু�ক (Amos)
31. ওবিদয় ভাববাদীর পু�ক (Obadiah)
32. েযানা 5 ভাববাদীর পু�ক (Jonah)
৪

33. মীখা ভাববাদীর পু�ক (Micah)
34. নহূ ম ভাববাদীর পু�ক (Nahum)
35. হব�ূক ভাববাদীর পু�ক (Habakkuk)
36. সফিনয় ভাববাদীর পু�ক (Zephaniah)
37. হগয় ভাববাদীর পু�ক (Haggai)
38. সখিরয় 6 ভাববাদীর পু�ক (Zechariah)
৫

39. মালািখ ভাববাদীর পু�ক (Malachi)

5

ইউনূ স (আ)।

6

আরবীেত যাকািরয়া।
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ঈসা-মসীহ আলাইিহস সালাম এর জে�র �ায় ২৪০ বৎসর পূ েবর্
মালািখ নবী িহেসেব 7 ইহুদীেদর মেধয্ িবরাজমান িছেল
৬

শমরীয় (Samaritans) ইয়াহূ দীগণ এগুিলর মধয্ েথেক শুধু �
সাতিট �� িবশু� ও পালনীয় বেল �ীকার কে, মূ সা আলাইিহস
সালাম এর �� বেল কিথত  ৫ িট  ��, িযেহাশূ েয়র পু�ক (The
Book of Joshua) ও িবচারক�ৃ র্গেণর িববরণ (The Book of
Judges)। শমরীয়েদর মেধয্ �চিলত‘তাওরাত’-এর এ ৭িট পু�েকর
ব�বয্ সাধারণইয়াহূ দীেদর মেধয্ �চিলত তাওরেতর এ৭িট পু�েকর
ব�বয্ েথেক িভ�। আবার তাওরােতর শমরীয় সং�রণ ও িহ�
সং�রেনর সােথ  এর �ীক  সং�রেণর ব�েবয্র অেনক পাথর্ক
রেয়েছ। তাওরােতর �ীক  সং�রেণর মেধয্ উপযুর্ ৩৯িট পু�ক 
ছাড়াও অিতির� ৭িট পু�ক রেয়েছ, েযগুিলেক েট�া�গণ জাল বা
সে�হজনক পু�ক  (Apocrypha) বেল  আখয্ািয়ত কেরন 8 এ
৭

সাতিট �ে�র নাম:

7

অথর্াৎ তােদর মেত।[স�াদক]

8

এখােন উে�খয্ ে, খৃ�ানেদর �ধান দল েরামান কয্াথিলক খৃ�ানেদর িনকট
এই সে�হযু � ��গুিলও িবশু� বেল গৃহীত। এজনয্ েরামানথিলক বাইেবেল 
(RCV: Roman Catholic Version/ Douay) পুরাতন িনয়েমর �� সংখয্া
৪৬। বাইেবেলর �াচীন সং�রেণ এসকল �� িবদয্মান িছল। ে�ােট�য্া�র
১৭শ শতা�ীেতর এগুিল  মুেছ িদেয় তােদর বাইেবল  মু�ণ কের। এজনয
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1.

বারুেখর পু�ক(The Book of Baruch)

2.

েতািবয়ােসর পু�ক (The Book of Tobias/Tobit)

3.

যু িডেথর পু�ক (The Book of Judith)

4.

উইসডম

বা জ্ঞান পু� (The

Book

of

Wisdom/Wisdom of Solomon)
5.
6.

যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus
the Son of Sirach)
মাকািবেজর �থম পু�ক  (The First Book of
Maccabees)

মাকািবেজর ি�তীয় পু�ক  (The Second Book of
Maccabees)
এভােব আমরা েদখিছ েয, �ীক তাওরাত  বা কয্াথিলক
7.

তাওরােতর পু�ক সংখয্ ৪৬।
১. ১. ২. নতুন িনয়েমর ��াবিল
ে�ােট�য্া�েদর বাইেবেল (AV: Authorised Version/ KJV: King
James Version) পুরাতন িনয়েমর ��াবলীর সংখয্া ৩৯। েরামান
কয্াথিলকগণ যিদও মেন কেরন ে, ে�ােট�য্া�গণ ‘ই�েরর বাণী’ বাদ
িদেয়েছ, িক� তারা বতর্মােন �েট�া� বাইেবলই �চার কেরন। এখােন আেরা
উে�খয্ ে, বাইেবেলর নতুন িনয়েমর ��াবলীর মেধয্ এসকল  মুেছ েফলা
��গুিলর পেরাক্ষ উ�ৃিত পাওয়া যায়। েদ: (The New Encyclopedia
Britannica, 15th Edition, Vol-2, Biblical Literature, pp883, 932935).
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আমরা বেলিছ েয, খৃ�ধেমর্র ধমর্�� পিব� বাইেবেলর ি�তী
অংশেক  ‘‘নতুন িনয়ম’’ বেল  আখয্ািয়ত করা হয়। বতর্মােন 
অংেশর মেধয্ িনে�র২৭িট পু�ক িবদয্মা:
1.

মিথ িলিখত সু সমাচার 9 (The Gospel According To St.
৮

Matthew)
2.

মাকর িলিখত সু সমাচার (The Gospel According To St.
Mark)

9

এভােব �েট�া�েদর �চািরত ইংেরজী অথরাইযড ‘বাইেবেল’ এর নাম (The
Gospel According To St. Matthew)। পক্ষা�ের েরামান কয্াথিলক বাইেব
এর নাম (The Holy Gospel of Jesus Christ According to St.
Matthew)। িক� বাংলায় এর অনু বাদ করা হেয়েছ ‘মিথিলিখত সু সমাচার’।
আবার বাইেবল েসাসাইিট �চািরত ‘ইি�ল শরীফ’-এ এর অনু বাদ করা হেয়েছ
‘�থম খ�: মিথ’। এ দু ই অনু বাদই েধাঁকাপূ ণর্।  মূল নােমর অনুবাদ হেব‘মিথর
মতানু সাের যীশু সুসমাচা’। ঈসা (আ) একিট  সু সমাচার বা ইি�ল  �চার
কেরিছেলন বেল সকেলই জানত। তেব কােরা কােছই এর েকােনা কিপ িছল 
না। তাঁর িতেরাধােনর �ায় শতবৎসর পের অেনক মানু ষ ‘সু সমাচার’ িলেখ
�চার কেরন েয, এিট ঈসা (আ) এর সু সমাচার। এজনয্ এগুিল র এইর
নামকরণ করা হয়। অথর্াৎ নাম করা হয় ‘অমুেকর মতানু সাের এ-ই হেলা
সু সমাচার’, সিঠক সু সমাচার েকানিট তা েকউ জােন না। এই িবষয়িট চাপা
েদওয়ার জনয্ই তারা সিঠক অনুবাদ না কের জািলয়ািত কেরেছন।  বাকী
সু সমাচারগুিলরও একই অব�া। আমরা অনবােদ তােদর বয্বহৃত পিরভাষা
বয্বহার কেরিছ
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3.

লূ ক িলিখত সু সমাচার (The Gospel According To St.
Luke)

4.

েযাহন িলিখত সু সমাচার (The Gospel According To St.
John)
এই চারিট ��েক ‘ইি�ল চতু�য়’ বলা হয়। ‘ইি�ল’ শ�িট এই

চারিট  �ে�র জনয্ শু ধু �েযাজ ইি�ল  শ�িট  মূ লত  �ীক  ভাষা
েথেক  আরবীকৃত  শ�। �ীক  (eu) অথর্ ভাল (good) এবং
(aggelein) অথর্ েঘাষণা(announce), একে� (euaggelos) অথর্
সু সংবাদ েঘাষণা (bringing good news)। �ীক (euaggelion)
শে�র অথর্ (good news)। এ শ�িট  েথেক  আরবী ইি�ল  শ�
এবং ইংেরজী ইভাে�ল (evangel ) শ�িটর উৎপি�। আর ইি�ল 
বা ইভাে�ল (evangel) বলেত এ চারিট পু�ক বুঝােনা হয়। তেব
অেনক  সময় রূপকভােব নতুন িনয়েমর সকল ��েক একে�
‘ইি�ল’ বলা হয়। অথর্াৎ এ চারিট পু�ক ও িনে�র২৩িট পু�েকর
সমি�েক রূপকভােব ইি�ল বলা হ:
5.

ে�িরতেদর কাযর্-িববরণ (The Acts of the Apostles)

6.

েরামীয়েদর �িত ে�িরত েপৗেলর প� (The Letter of Paul
to the Romans/ The Epistle of Paul The Apostle to
the Romans)

7.

কির�ীয়েদর �িত  ে�িরত  েপৗেলর �থম প� (The First
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Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians)
8.

কির�ীয়েদর �িত ে�িরত েপৗেলর ি�তীয় প� (The Second
Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians)

9.

গালাতীয়েদর �িত ে�িরত েপৗেলর প� (The Epistle of
Paul The Apostle to the Galatians)

10. ইিফযীয়েদর �িত  ে�িরত  েপৗেলর প� (The Epistle of
Paul The Apostle to the Ephesians)
11. িফিলপীয়েদর �িত ে�িরত েপৗেলর প� (The Epistle of
Paul The Apostle to the Philippians)
12. কলসীয়েদর �িত  ে�িরত  েপৗেলর প� (The Epistle of
Paul The Apostle to the Colossians)
13. িথষলনীকীয়েদর �িত ে�িরত েপৗেলর �থম প� (The First
Epistle of Paul The Apostle to the Thessalonians)
14. িথষলনীকীয়েদর �িত  ে�িরত  েপৗেলর ি�তীয় প� (The
Second Epistle of Paul The Apostle to the
Thessalonians)
15. তীমিথেয়র �িত  ে�িরত  েপৗেলর �থম প� (The First
Epistle of Paul The Apostle to the Timothy)
16. তীমিথেয়র �িত ে�িরত েপৗেলর ি�তীয় প� (The Second
Epistle of Paul The Apostle to Timothy)
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17. তীেতর �িত ে�িরত েপৗেলর প� (The Epistle of Paul to
Titus)
18. িফলীমেনর �িত  ে�িরত  েপৗেলর প� (The Epistle of
Paul to Philemon)
19. ই�ীয়েদর �িত েপৗেলর প� (The Letter of Paul to the
Hebrews) প�িট েপৗেলর িলিখত বেল কিথত।
20. যােকােবর প� (The Letter of James/The General
Epistle of James)
21. িপতেরর �থম প� (The First Epistle General of
Peter)
22. িপতেরর ি�তীয় প� (The Second Epistle General of
Peter)
23. েযাহেনর �থম প� (The First Epistle General of
John)
24. েযাহেনর ি�তীয় প� (The Second Epistle General of
John)
25. েযাহেনর তৃতীয় প� (The Third Epistle of John)
26. িযহূ দার প� (The General Epistle of Jude)
27. েযাহেনর িনকট �কািশত বাকয্(The Revelation of St.
28

John The Divine) 10
৯

এভােব আমরা েদখিছ েয, পুরাতন িনয়েমর িহ� সং�রণ বা
�েট�া� বাইেবল (AV: Authorised Version/ KJV: King
James Version) অনু সাের পিব� বাইেবেলর পু�ক  সংখয্া
৩৯+২৭= ৬৬। আর পুরাতন িনয়েমর �ীক  সং�রণ  বা েরামান
কয্াথিলক বাইেবল (RCV: Roman Catholic Version/
Douay) অনু সাের পিব� বাইেবেলর পু�ক সংখয্া৪৬+২৭=৭৩।

১. ১. ৩. ��গুিলর সংখয্ায় েহরেফেরর ইিতহ
৩২৫

খৃ�াে�

ক�টা�াইেনর

11
১০

েরামান

সা�ােজয্র েপৗ�িলক স�াট

(রাজ�: ৩২৩-৩৩৭ খৃ) সমেয় িনকীয়া (Nicaea)

10

নতুন িনয়েমর সে�হজনক ��াবলী স�েকর্ েদখু, (The New Encyclopedia
Britannica, 15th Edition,Vol-2, Biblical Literature, New Testament
Apocrypha, p 973).

11

(Constantine the Great) ২৮৮ খৃ�াে� জ��হণ কেরন। ৩১২ খৃ�াে�
েরােমর এক�� শাসেক পিরণত  হন। খৃ�ধেমর্র শুরু েথ ৩১২ খৃ�া�
পযর্� েরােমর স�াটগণ খৃ�ানধমর্েক রা� িবেরাধী বেল গণয্ করেতন এ
খৃ�ানেদর উপর অতয্াচার করেতন। ৩১৩ খৃ�াে� ক�টা�াইন ‘িমলান
েঘাষণা’ (Edict of Milan) এর মাধয্ে খৃ�ধমর্েক �ীকৃিত �দান কেরন।
এতিদন খৃ�ধমর্ একিট‘েগাপন’ ধমর্ বেল গণয্ িছল। এখন খৃ�ানগণ �কােশ
ধমর্মত �কাশ ও পালন করেত শুরু কেরন। এখন তােদর মধয্কার এতিদ
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শহের খৃ�ান িবশপ-যাজকেদর �থম সাধারণ  মহা-সে�লন
(ecumenical council) অনু ি�ত  হয়। এ সে�লেনর অনয্তম
আেলাচয্ িবষয় িছল বাইেবেলর সে�হভাজন ��াবিল বা বাইেবল
নােম �চিলত  ‘‘জাল’’ পু�কগুিল  স�েকর্ পরাম, মতিবিনময়,
গেবষণা ও িস�া� �হণ করা। সে�লেন উপি�ত (িতনশতািধক)
িবশপ ও মহাযাজকগণ এ সকল �ে�র িবষেয় গেবষণা, আেলাচনা
ও িবে�ষেণর পের িস�া� �হণ কেরন েয, ‘যু িডেথর পু�ক’ (The
Book of Judith) িবশু� �� িহেসেব �হণ করেত হেব। আর
িনে�র ১৪িট  �� জাল  বা সে�হজনক  (Apocrypha) বেল 
িবেবিচত  হেব, েযগুিলেক বাইেবেলর পু�ক বা ঐশী পুক  বেল 
েকােনা অব�ােতই �হণ করা যােব না। এ জাল বা সে�হজনক 
পু�কগুিল িন�র:
1.

ইে�েরর িববরণ (The Book of Esther)

2.

যােকােবর প� (The Letter of Jame)

িবেরািধতাগুিল  �কাশ পায়। িবেশষ, এক�বাদ, ি��বাদ, যীশুর ঈ�র,
বাইেবেলর �� বা যীশুর সুসমাচার িহসােব �চািরত িবিভ� �ে�র �হণেযাগয্ত
ইতয্ািদ িবষেয় তােদর মধয্কার মতেভদ �কট হেয় েদখা েদয়। তখন েপৗ�িল
স�াট ক�টা�াইেনর িনেদর্েশ ও তার বয্ি�গত ত�াবধােন খৃ�ান ধমর্গু
৩২৫ সােল িনিসয়া সে�লন সমেবত হন। ৩৩৭ খৃ�াে� মৃ তুয্র িকছু পূেবর
স�াট ক�টয্া�াইন খৃ�ধমর্ �হণ কের
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3.

িপতেরর ি�তীয় প� (The Second Epistle General of
Peter)

4.

েযাহেনর ি�তীয় প� (The Second Epistle General of
John)

5.

েযাহেনর তৃতীয় প� (The Third Epistle of John)

6.

িযহূ দার প� (The General Epistle of Jude)

7.

ই�ীয়েদর �িত প� (The Letter of Paul

to the

Hebrews)
8.

উইসডম

বা জ্ঞান পু�

(The

Book

of

Wisdom/Wisdom of Solomon)
9.

েতািবয়ােসর পু�ক (The Book of Tobias/Tobit)

10. বারুেখর পু�ক(The Book of Baruch)
11. যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus
the Son of Sirach)
12. মাকািবেজর �থম পু�ক  (The First Book of
Maccabees)
13. মাকািবেজর ি�তীয় পু�ক  (The Second Book of
Maccabees)
14. েযাহেনর িনকট �কািশত বাকয্(The Revelation of St.
John The Divine)
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‘যু িডেথর পু�ক’ (The Book of Judith)-এর ভূ িমকায় েস�
জীেরাম (St. Jerome: ৩৪২-৪২০ খৃ)-এর ব�বয্ েথেক অতয্
সু ��ভােব িবষয়িট জানা যায়।
এর মা� ৩৯ বৎসর পের ৩৬৪ খৃ�াে� েলােডিসয়ায় আেরকিট 
সে�লন অনু ি�ত হয়। এই সে�লেন উপি�ত ধমর্গুরুগণ উপযু
১৪িট  ‘জাল’ পু�েকর মেধয্ �থম ৭িটেক  (১-৭ নং) িবশু� বেল
�হণ করার িস�া� �হণ কেরন, েযগুিলেক িকীয় মহাসে�লেন
‘জাল’ বেল েঘাষণা করা হেয়িছল। এ সে�লেন িস�া� েনওয়া হয়
েয এগুিল জাল ন, বরং িবশু�। অবিশ�৭িট পু�কেক (৮-১৪ নং)
এ সে�লেনও জাল  ও বািতল  বেল  েঘাষণা করা হয়। তারা এ
িস�া� একিট সাধারণ পে�র মাধয্েম �জ্ঞাপন কের
এর ৩৩ বৎসর পর ৩৯৭ খৃ�াে� আেরকিট সে�লন অনু ি�ত 
হয়। এই সে�লন ‘কােথর্’ সে�লন নােম পিরিচত। উপেরর উভয়
সে�লেন েয ৭িট পু�কেক (৮-১৪ নং) জাল ও সে�হজনক বেল 
গণয্ করা হয় এ সে�লেন উপি�ত ধমর্গুরুগণ েসগুি
আইনস�ত ও �হণেযাগয্ বেল গণয্ কেরন। এভােব উপের১৪িট 
জাল পু�েকর সবগুিলেকই তারা িবশু� ও িনভর্রেযাগয্ ঐ�িরক
এবং খৃ�ানেদর জনয্ অবশয্ মানয্ ও পালনীয় বেল েঘাষণা কের
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এভােব এ ১৪িট পু�ক সহ েমাট ৭৩িট �� ‘‘পিব� বাইেবেলর’’
অিবে�দয্ অং, ঐ�িরক ও অবশয্ পালনীয় ও অবশয্ মানয্ ধমর
িহেসেব িবেবিচত হয় সু দীঘর্ �ায়১২০০ বৎসর যাবত। 12
১১

এরপর খৃ�ীয় ১৬শ শতেকর মাঝামািঝ �েট�া� স�দােয়র
উ�ব ঘেট। তারা িনে�র ��গুিলে বািতল বেল �তয্াখয্ান কে:
1.

বারুেখর পু�ক(The Book of Baruch)

2.

েতািবয়ােসর পু�ক (The Book of Tobias)

3.

যু িডেথর পু�ক (The Book of Judith)

4.

উইসডম বা জ্ঞান পু�(The Book of Wisdom)

5.

যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus
the Son of Sirach)

6.

মাকািবেজর

�থম পু�ক  (The First Book of

Maccabees)
7.

মাকািবেজর ি�তীয় পু�ক  (The Second Book of
Maccabees)

12

েকউ এগুিলর একিট শ� বা বাকয্ স�েকর্ সে�হ করেল বা এর েকাে
অেথর্ িবপরীত কথা সািহত, দশর্, িবজ্ঞান বা ভূেগােলর নােম বলেল তাে
জীব� আগুেন পুিড়েয় হতয্া করা হেতা বা অনুরূপ কিঠন শা�দান করা
হেতা।
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তারা বেলন েয, এই ��গুিল জা, অ�হণেযাগয্ এবং বািতল।
এগুিলেক েকােনাভােবই বাইেবেলর অংশ িহেসেব �ীকৃিত েদওয়া
যায় না। এছাড়া তারা ‘ইে�েরর িববরণ’ (The Book of
Esther)-এর িকছু অংশ বািতল বেল গণয্ কেরন এবং িকছু অংশ
�হণ কেরন। এই �ে� ১৬িট অধয্ায় িছল। তারা বেলন ে, �থম ৯
িট অধয্ায় এবং দশম অধয্ােয়র িতনিট ে�াক সিঠক বেল �ীকৃত
দশম অধয্ােয়র অবিশ� ১০ ে�াক  ও বাকী ৬িট  অধয্ায় বািতল
িহেসেব �তয্াখয্াত। উপর ��গুিল বািতল ও বােনায়াট বেল গণয
করার েক্ষে� তার৬ �কােরর যু ি� েপশ কেরন:
1. এই ��গুিল মূলত িহ, কয্ািলিডয় ইতয্ািদ ভাষায় েলখা িছল
েসসব ভাষায় িলিখত  এ সকল  �ে�র মূ ল  উৎসগুিল  হািরেয়
িগেয়েছ।
2. ইয়াহূ দীগণ এ সকল ��েক ঐশী বা ঐ�িরক বেল মােনন না।
3. সকল খৃ�ান ��গুিল েমেন েনন িন
4. জীেরাম (St. Jerome) বেলেছন েয, ধেমর্র িবিধিবধান বণর্না 
�মাণ করার জনয্ এই ��গুিল যেথ� ন
5. �াউস বেলেছন েয, এ ��গুিল সবর্� পিঠত হয় না
6. ৩য়-৪থর্ শতা�ীর অনয্তম ে�� খৃ�ান িবশপ ও ঐিতহািস
ইউেসিবয়াস (Eusebius Pamphilus) তার Ecclesisatical
History �ে� ��ভােব উে�খ কেরেছন েয, এই ��গুি, িবেশষ
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কের মাকািবেজর ি�তীয় পু�ক িবকৃত ও পিরবিতর্ত হেয়েছ
এখােন লক্ষয্ করুন। তারা িনেজরাই িনেজেদর ধেমর্র পূবর
�জ�েদর অধািমর্কতার �ীকৃিত �দান করেছ। তারা িনেজরাই
�ীকার করেছ েয, েয সকল �ে�র মূ ল উৎস হািরেয় িগেয়েছ এবং
শুধু অনুবাদগুিল রেয়, েযগুিলেক ইয়াহূ দীগণ তােদর ধমর্��
িহেসেব মােনন না, েযগুিলর ঐ�িরক বা ে�রণাল� হওয়ার েকােনা
�মাণ  েনই এবং এ সকল কারেণ  েয সকল পু�কেক  �থম
�জে�র খৃ�ানগণ জাল বা সে�হজনক বেল েঘাষণা কেরেছন,
েসগুিলেকই আবার পরবতর্ী �জে�র খৃ�ানগণ ঐশী বা আসমান
�� িহেসেব অবশয্ মানয্ ও অবশয্ পালনীয় বেল েঘাষণা কেরেছ
কয্াথিলকগণ কােথর্জ সে�লেনর িস�া� অনুসাের এখন পযর্� 
��গুিলেক ঐশী ও ঐ�িরক িহেসেবেমেন থােকন; েযগুিলর মেধয
পুরাতন িনয়েমর ও নতুন িনয়েমর জাল বা সে�হজনক পু�কগুিল
রেয়েছ।
েয পু�কেক পূ বর্বতর্ীরা জাল বেলেছন তার �হণেযাগয্ত
িবষেয় পরবতর্ীেদর িস�াে�র কীই বা মূলয্ থাকেত পা? বরং এ
সকল সে�লেনর িস�া� �মাণ কের েয, খৃ�ানেদর ধমর��গুিলর
অশু�তা ও অিনভর্রেযাগয্তার িবষেয় িবরু�বািদেদর মতা
সিঠক।
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ি�তীয় পিরে�দ
বাইেবেলর পু�কগুিলর অ�ামাণয্
পুরাতন এবং নতুন িনয়েমর েকােনা একিট �ে�রও অিবি�� 
সূ � (chain of authorities) ইয়াহূ দী ও খৃ�ানগেণর িনকট 
সংরিক্ষত েনই। আর সকল পু�ক ঐ�িরক ে�রণা বা �তয্ােদশ
�ারা িলিখত  হেয়েছ বেল  দািব করার েকােনা সু েযাগ ইয়াহূ দীখৃ�ানগেণর েনই।
েকােনা ��েক ওহী (Divine Inspiration)-এর মাধয্েম �া�
ঐশী, ঐ�িরক  বা আসমানী �� িহেসেব �ীকার করার পূ বর্ শতর
হেলা:
�থমত, সে�হাতীতভােব �মািণত হেত হেব েয, ��িট অমুক 
নবী বা ভাববাদীর মাধয্েম িলিখত হেয়েছ
ি�তীয়ত, সে�হাতীতভােব �মািণত  হেত  হেব েয, উ�  নবী
েযভােব ��িট েরেখ িগেয়েছন হুবহু েসভােব েকােনারূপ পিরব,
পিরবধর্ন বা িবকৃিত বয্তীেরেক‘অিবি�� সূ ে�’ 13 ��িট আমােদর
িনকট েপৗঁেছেছ

13

অথর্াৎ ভাববাদী েথেক ��িট েক বা কারা িলিখত প�ুিলিপ ও েমৗিখক �িতর
মাধয্েম িশক্ষা �হণ কের, তােদর েথেক ��িট েক বা কারা িশক্ষা �হ
কেরেছন তার �� বণর্না থাকেব এবং সূে� উি�িখত বয্ি�বগর্ সুপিরিচত ধমর
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শুধু ধারণা বা অনুমােনর উপর িনভর্র কের েকােনা ��ে
েকােনা ওহী বা ে�রণা (Inspiration)-�া� বয্ি�র নােম চালােনা
হেল বা িলেখ িদেলই তা েস বয্ি�র েলখা �� বেল �মািণত বা
�ীকৃত  হেত পাের না। অনু রূপভােব েকােনা এক বা একািধক
স�দায় বা েগাি� একিট ��েক এরূপ েকােনা নবী বা ভাববাদীর
েলখা �� বেল দািব করেলই তা তার েলখা বেল �মািণত হয় না।
এরূপ অেনক ��ই অেনক নবীর নােম �চাির, েযগুিলইয়াহূ দী
খৃ�ানগণও েস সকল  নবীর �� বেল �ীকার কেরন না। মূ সা
আলাইিহস সালাম, ই�া, িযশাইয়, িযরিময়, হব�ুক, সু লাইমান
আলাইিহস সালাম �মুখ নবীর নােম অেনক পু�ক পুরাতন িনয়েমর
অংশ িহেসেব িলিখত  ও �চিলত  হেয়েছ েযগুিলেক ইয়াহূ দী ও
খৃ�ানগণ এ সকল নবীর েলখা পু�ক বেল �ীকার কেরন না; কারণ 
এগুিলর েকােনা অিবি�� সনদ েনই এবং েকােনাভােব �মািণত হয়
িন েয, এগুিল এসকল নবীর েলখা। ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণই এগুিলেক
জাল (Pseudepigrapha) বেল গণয্ কেরন
নতুন িনয়েমর উপযু র�  ২৭িট  �� ছাড়াও ৭০িটর অিধক  ��
খৃ�ানেদর মেধয্ �চিলত িছ, েযগুিল  যী, েমির, িশষয্গণ বা
তােদর িশষয্েদর নােম �চািরত ও �চিলত িছল। আজকাল সকল
বয্ি�� িসােব �িস� হেবন, যােদর বু ি�, িব��তা, সততা ও ধািমর্কতা হেব
��াতীত।
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খৃ�ান স�দায় একমত  েয, এগুিল  সবই বােনায়াট ও জাল
(Pseudepigrapha/ Apocrypha)।
পাঠক  েদেখেছন েয, ‘সে�হজনক’ (Apocrypha) ��গুিল
কয্াথিলকেদর িনকট অবশয্ মানয্ ধম, িক�  ইয়াহূ দী ও
�েট�া�েদর িনকট অবশয্ পিরতয্াজয্ জাল
অব�া যখন এরূপ তখন েকেনা একিট ��েক েকােনা একজন
নবী বা িশেষয্র নােম �চার করেলই আমরা ��িটেক েসই নবী বা
িশেষয্র েলখা বা সংকিলত �� বেল  েমেন িনেত পাির না। শু ধ
এইরূপ দািবর িভি�েত েকােনা ��েক ঐশী বা ঐ�িরক বেল �ীকার
করা যায় না।
এজনয্ ��কার আ�ামা শাইখ রাহমাতু�হ িকরানবী খৃ�ান
স�দােয়র �াজ্ঞ জাঁদেরপি�তেদর িনকট বারংবার দািব কেরেছন
েয, বাইেবেলর েয েকােনা একিট  �ে�র অিবি��  সনদ বা সূ �
েপশ করুন। তারা সূ� উে�খ করেত বয্থর্ হেয়েছন। পাদিরগে
েকউ েকউ একথা বেল ওজরখািহ েপশ কেরন েয, এ সকল �ে�র
সূ � বা সনদ আমরা হািরেয় েফেলিছ। খৃ�ধেমর্র শুরু েথ৩১৩
বৎসর পযর্� আমােদর উপর েয জ ুলু-অতয্াচার হেয়িছল তার ফেল
এই ��গুিলর সনদ বা সূ� পর�রার িববরণ আমােদর িনকট
েথেক হািরেয় িগেয়েছ।
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এভােব �মািণত েয, খৃ�ান পি�তগণ তােদর ধমর্ীয় পু�কগুিল
সনদ বা উৎস ও সূ � িবষেয় যা িকছু বেলন সবই ধারণা ও অনু মান
মা�। এ   ছাড়া তােদর েকােনা �কার সূ � (chain of
authorities) েনই। এভােব িনি�তভােব �মািণত  েয, তােদর
��গুিলর েকােনা অিবি�� সনদ তােদর েনই। এখােন তােদর
কেয়কিট বইেয়র অব�া আেলাচনা করিছ।
১.

২.

১.

েতারাহ বা তাওরাত  (Torah or

Pentateuch)
েমািশ (মূ সা আ.)-এর নােম �চািরত তাওরাহ বা েতারাহ-এর
��গুিল েমািশর িনেজর িলিখত বা সংকিলত নয়। িনে�র িবষয়গুি
তা �মাণ কের:
�থম িবষয়: দাউদ বংেশর শাসক  েযািশয়া িবন আেমান
(Josiah, son of Amon) খৃ�পূ ব্র ৬৪১ সােলর কাছাকািছ সমেয়
ইয়াহূ দী রােজয্র (যু ডাহ �েদেশর) শাসনভার �হণ কেরন। তার
রাজ� �হেণর পূ েবর্ই তাওরাত িবলীন ও িবলু� হেয় িগেয়িছল।
তাওরােতর েকােনারূপ বয্বহার বা �চলন িছল না। তার রাজে�
�থম ১৭ বৎসের েকউ েমািশর েতারাহ-এর েকােনা পা�ুিলিপর িচ�
েদেখন িন বা এর েকােনা কথাও েকউ শুেনন িন। তার িসংহাসেন
আেরাহেণর ১৮ বৎসর পের তাওরােতর েয কিপিট পাওয়া িগেয়িছল 
তা েমােটও িনভর্রেযাগয ্ িছল না। েযািশয় রাজা র রাজে� ১৮শ
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বৎসের (খৃ. পূ . ৬২০/৬২১ সােল) িহি�য় মহাযাজক (Hilki'ah
the high priest) দািব কেরন েয, িতিন ‘সদা�ভুর গৃেহ’, অথর্াৎ
িযরশােলেমর ধমর্ধাম বা শেলামেনর মি�েরর মেধয্ েমািশর েতারা
বা বয্ব�াপু�কখািন(the book of the law) েপেয়েছন। এ সকল 
িবষয় ২ রাজাবিলর ২২ অধয্ােয় এবং২ বংশাবিলর ৩৪ অধয্ােয়
িব�ািরত বণর্না করা হেয়েছ 14
১৩

েতারাহ বা ‘বয্ব�া পু�’ বেল কিথত  এ পা�ুিলিপিটর
িনভর্রেযাগতা ও িবশু�তা �ীকৃত নয়। যাজক িহি�েয়র দািবও
�হণেযাগয্ নয়। বরং সামি�ক িবচাের সে�হাতীতভােব �মািণত ে,
এ পু�কিট  বা ‘েতারাহ’-এর এই পা�ুিলিপিট পুেরািটই িহি�য়
মহাযাজেকর উ�াবনা ও রচনা ছাড়া িকছু ই নয়। এই �কৃত 
সতয্িটেক পাশ কািটেয় আমরা যিদ ধের িই েয, িহি�েয়র এ
পা�ুিলিপিট  সতয্ই তাওরাতই িছল  তাহেলও কেয়ক বছর পের
খৃ�পূ বর্৫৮৮ বা ৫৮৬ অে� 15 যখন বয্িবলন স�াট েনবুকাদেনজার
১৪

(Nebuchadnezzar) বা বখত নসর েযরুযােলম নগরী ওইয়াহূ দী
রাজয্ �ংস কের সকলইয়াহূ দীেক ব�ী কের বয্িবলেন িনেয় যান
তখন এই অিনভর্রেযগয্ ও সূ�িবহীন কিপিটর �ায় পুেরাটুকুই
14
15

২ রাজাবিল ২২/৩-১১; ২ বংশাবিল ৩৪/১৪-১৯।
িব�ািরত  েদখুন, ঐিতহািসক  অিভধান, পৃ �া ১০-১১, James Hastings,
Encyclopedia of Religion and Ethics, Volume 7, page 449.
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হািরেয় যায়। েনবুকাদেনজােরর এ ঘটনার মধয্ িদেয় েতারাহ ও
পুরাতন িনয়েমর পূ েবর্কার সকল �� ভূপৃ� েথেক এেকবােরই
িবলীন হেয় যায়।
ইয়াহূ দীরা দািব কেরন েয, �ায় এক শতা�ী পের ই�া পুনরায়
পুরাতন িনয়েমর এ সকল �� িনেজর পক্ষ েথেক িলেখন। �া
৩০০ বৎসর পের িসিরয়ার �ীক  শাসক  চতুথর্ এি�য়ক
(Antiochus Epiphanes)-এর আ�মেনর সময় ই�ার েলখা এ
পা�ুিলিপও িবন� হেয় যায়।
চতুথর্ এি�য়ক খ. পূ . ১৭৫-১৬৩ সােলর মেধয্ িসিরয়ার শাসক
িছেলন। িতিন ইয়াহূ দী ধমর্ স�ূণর্ িনমূর্ল ও দ কের িফিলি�েন
�ীক  েহেলনীয় ধমর্ �িত�া করার িস�া� েনন। িতিন অেথর্
িবিনমেয় ইয়াহূ দী ধমর্যাজকেদর পদ �য় কের েনন। িতিন �ায়৮০
হাজার ইয়াহূ দী হতয্া কের, েযরুজােলম ধমর্ালেয়র সকল স�
লু �ন কেরন এবং ইয়াহূ দীেদর েবিদেত শূ কর জবাই কেরন। িতিন
২০ হাজার ৈসনয্েক েযরুজােল ম অবেরাধ করেত িনেদর্শ েদ
শিনবার ইয়াহূ দীরা যখন ধমর্ালেয় �াথর্নার জনয্ জমােয়ত হয় ত
তার ৈসনয্রা তােদর উপর আ�মন চালায়, নারী, পুরু, িশশু
িনিবর্েশেষ সকলেক হতয্া ক, সকল  বািড়ঘর �ংস কের
অি�সংেযাগ কের। পাহােড়-গুহায় পলাতক িকছু ইয়াহূ দী ছাড়া
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েকউই এ হতয্াযজ্ঞ েথেক রক্ষা পায়(এ �ে�র ---- পৃ�ায় (খ)
িবষয়িট েদখুন।)
ি�তীয় িবষয়: ইয়াহূ দী ও খৃ�ান স�দােয়র �ায় সকেলই বেলন
েয, ই�া হগয় ভাববাদী ও ইে�ার পু� সখিরয়, এই দু ইজন
ভাবাবদীর সহায়তায় ‘বংশাবিলর �থম খ�’ (The First Book of
The Chronicles) ও ‘বংশাবিলর ি�তীয় খ�’ (The Second
Book of The Chronicles) ���য় রচনা কেরন। এই ���য়
মূ লত এ িতন ভাববাদীর েলখা। অথচ এ দু ই �ে�র সােথ েতারাহএর িববরেণর বয্াপক ৈবপরীতয্ রেয়েছইয়াহূ দী-খৃ�ান পি�তগণ 
একমত  েয, ই�া তাওরােতর অস�ূ ণর্ ও আংিশক কাগজপে�র
উপর িনভর্র কেরিছেলন এজনয্ পু� ও েপৗে�র মেধয্ পাথর্কয্ 
পােরন িন। একথা েতা �� েয, এই িতনজন ভাববাদী তােদর
িনকট �চিলত ‘েতারাহ’ এর বণর্না অনুসরণ কের তােদর �� রচনা
কেরিছেলন। যিদ েমািশর (মূ সা আ. এর) েয েতারাহ-এর উপর
তাঁরা িনভর্র কেরিছেলন আজেকর �চিলত েতারাহ যিদ েসই েমািশর
‘েতারাহ’ই হেতা, তাহেল েকােনা মেতই এ িতন ভাববাদীর বণর্নার
সােথ  েতারাহ-এর বণর্নার ৈবপরীতয্ েদখা িদত না বা তার
েকােনাভােবই েতারাহ-এর িবেরািধতা করেতন না। আর যিদ ই�ার
সমেয় েমািশর েতারাহ-এর েকােনা অি�� থাকত তাহেল িতিন
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কখেনাই েতারাহ বাদ িদেয় ‘অস�ূ ণর্ বংশতািলক’র উপর িনভর্র
করেতন না।
ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ  দািব কেরন েয, ই�া ওহী বা ইলহােমর
(Divine Inspiration) মাধয্েম েতারাহ নতুন কের িলেখিছেলন।
যিদ বতর্মান �চিলত েতারা-ই ই�া িলিখত েতারাহ হেতা তাহেল 
কখেনাই ই�ার িলিখত িববরেণর সােথ  েতারাহ-এর িববরেণ 
ৈবপরীতয্ থাকেতা না
উপেরর আেলাচনা েথেক �মািণত হেলা েয, বতর্মােন বাইেবেলর
অ�ভুর্� েতারাহ(পুরাতন িনয়েমর �থম ৫িট ��) েমািশ বা মূ সা
আলাইিহস সালাম �দ� েতারাহ নয় এবং তা ই�া িলিখত েতারাহও নয়। সতয্ কথা হেল, েতারাহ (Torah or Pentateuch) নােম
�চিলত এই ��গুিল তৎকােল �চিলত িবিভ� গ, কািহনী, বণর্না
ইতয্ািদর সংকলন মা�।ইয়াহূ দী ধমর্গুরুগণ এ সকল �চিলত 
কািহনী ইতয্ািদ েকােনা রকম বাছিবচার ও বাছাই ছাড়াই সংকলন
কেরেছন এবং ‘‘পুরাতন িনয়ম’’ নামক পু�ক সংকলেনর মেধয্ তা
সংকলন কেরেছন। তাওরাত ও পুরাতন িনয়েমর িবষেয় এ মতিট 
ইউেরােপ এবং িবেশষত জামর্ানপি�তেদর মেধয্ অতয্� �িস
তৃতীয় িবষয়: যিদ েকউ িযিহে�ল ভাববাদীর পু�েকর ৪৫শ ও
৪৬শ অধয্ায়�েয়র সােথ গণনা পু�েকর২৮শ ও ২৯শ অধয্ায়�েয়র
তুলনা কেরন তাহেল েদখেত পােবন েয, উভেয়র মেধয ঐ�িরক 
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িবধানািদ বণর্নার েক্ষে� �� ৈবপরীতয্ রেয়েছ। একথা �,
িযিহে�ল  ভাববাদী িনজ �ে� িলিখত ঐ�িরক িবধানািদ বণর্নার
েক্ষে� তার যুেগ �চিল‘েতারাহ’-এর উপর িনভর্র কেরিছেলন।
যিদ বতর্মান যুেগ �চিলত েতারা-ই তার যু েগর েতারাহ হেতা
তাহেল কখেনাই িতিন ঐ�িরক িবধােনর বণর্নায় েতারা-এর
িবেরািধতা করেতন না।
চতুথর্ িবষ: �চিলত  ‘েতারাহ’ বা তাওরােতর একিট  �ান
েথেকও বুঝা যায় না েয েমািশ (মূ সা) িনেজ এই �ে�র কথাগুিল
িলেখেছন। বরং েতারাহ-এর ভাষা ও ভাব ��রূেপ �মািণত কের
েয, ‘অনয্ েকােনা বয্ি� এই�গুিল  �ণয়ন কেরেছন। এই
‘অনয্বয্’ ইয়াহূ দীেদর মেধয্ �চিলত িবিভ� গ-কািহনী ও
বণর্নাগুিল সংকলন কেরেছন। সংকলক েয কথািটে‘ঈ�েরর কথা’
বেল  মেন কেরেছন েস কথার িবষেয় বেলেছন ‘ঈ�র/ সদা�ভু
বেলন’। আর েয কথােক  েমািশর কথা বেল  মেন কেরেছন েস
কথার িবষেয় বেলেছন: ‘েমািশ বেলন’। সকল েক্ষে‘েমািশর’ জনয্
‘নাম পুরু’ বা ‘তৃতীয় পুরু’ বয্বহার কেরেছন। যিদ এ সকল ��
েমািশর িনেজর �ণীত হেতা তাহেল িতিন তার িনেজর েক্ষে‘উ�ম
পুরু’ বয্বহার করেতন। িকছু না হেলও অ�ত একিট �ােন িনেজর
জনয্‘উ�ম পুরু’ বয্বহার করেন। কারণ ‘উ�ম পুরু’ বয্বহার
পাঠক বা ে�াতার অিতির� মেনােযাগ আকষর্ণ কের
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এভােব েতারাহ-এর ��াবলী েথেক এ কথািটই �� েয, এগুিল
েমািশ কতৃক  সংকিলত  বা �দ� নয়; বরং পরবতর্ী যুেগর েকউ
এগুিল সংকলন কেরেছন। এর িবপরীেত েকােনা শি�শালী �মাণ
উপ�ািপত না হওয়া পযর্� এই কথািটই �ীকৃত সতয্ বেল গৃহী
হেব। েকউ যিদ এর িবপরীত েকােনা দািব কেরন তাহেল তােক 
তার দািব �মাণ করেত হেব।
প�ম িবষয়: �খয্াত িনভর্রেযাগয্ খৃ�পি�ত আেলকজা�ার
কীথ নতুন বাইেবেলর ভূ িমকায় িলেখেছন: ‘‘িবিভ� �মােণর মাধয্েম
িতনিট িবষয় িনি�তরূেপ �মািণত হেয়ে:
(ক) �চিলত েতারাহ েমািশর রিচত নয়।
(খ) েতারাহ-এর ��গুিল ইয়াহূ দীেদর েকনােন (িসিরয়ায়)
আগমেনর পের বা েযরুজােলেম আগমেণর পের েলখা হেয়েছ।
অথর্াৎ েমািশর সমে, যখন ই�াঈল স�ানগণ মরুভূিমেত অব�ান
করিছেলন তখন েলখা হয়িন।
(গ) �চিলত তাওরাত সু লাইমান আলাইিহস সালাম-এর যু েগ,
অথর্াৎ খ. পূ . ১০ শতা�ীেত, অথবা এর পের খৃ�পূ বর্ অ�ম
শতা�ীর িদেক িলিখত হেয়েছ। মূ ল কথা হেলা, �চিলত েতারাহ-এর
��গুিল েমািশর মৃতুয্৫০০ বৎসেররও েবিশ পের েলখা হেয়েছ।
ষ� িবষয়: বা�ব অিভজ্ঞতার আেলােক এ কথা অিবসংবাত 
সতয্ ে, একই ভাষার শ�ভা�ার ও বাচনভি�েত যু েগর আবতর্েন
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পিরবতর্ন ঘেট। ৪০০ বৎসর আেগর ইংেরিজর সােথ  বতর্মান
সমেয়র ইংেরিজর তুলনা করেলই উভয় ইংেরিজর মেধয্ বয্াপ
পাথর্কয্ ধরা পড়েব। এ িবষেয় �িস� খৃ�া পি�ত নটর্ন বেল:
‘‘েতারাহ বা পুরাতন িনয়েমর �থম পাঁচিট �ে�র ভাষার বয্বহার বা
বাচনভি� এবং পুরাতন িনয়েমর অবিশ� ��গুি, েযগুিল ই�াঈল
স�ানেদর বয্িবলেনর বি�দশা েথেক মুি�র পের েলখা েসগুিল
ভাষার বয্বহার বা বাচনভি�র মেধয্ েকােনা �হণেযাগয্ পাথর্কয্ 
অথচ েমািশর যু গ এবং মুি� পরবতর্ী যুগ ই দু ই যু েগর মেধয্৯০০
বৎসেরর বয্বধান। েযেহতু েতারা-এর ভাষা ও পরবতর্ী ��গুিল
ভাষার মেধয্ েকােনা পাথর্কয্ েনই েসেহতু িহ� ভাষায় পিরপূ
বুৎপি� স�� �ে�য় পি�ত িলউসিডন মেন কেরন েয, এ সকল 
�� সবই একই যু েগ েলখা হেয়েছ।
স�ম িবষয়: ি�তীয় িববরেণর ২৭ অধয্ােয়র৫, ৮ ে�ােক বলা
হেয়েছ: ‘‘৫ আর েস �ােন তুিম আপন ঈ�র সদা�ভুর উে�েশয্
এক যজ্ঞেব, ��েরর এক েবিদ গাঁিথেব, তাহার উপের েলৗহা�
তুিলেব না।... ৮ আর েসই ��েরর উপের এই বয্ব�ার সম� বাকয
অিত ��রূেপ িলিখেব’’
িযেহাশূ েয়র পু�েকর অ�ম অধয্ােয়র ৩০, ৩৩ ে�ােক  বলা
হেয়েছ েয, েমািশ েযভােব আেদশ কেরিছেলন েসভােব িযেহাশূ য়
যজ্ঞেবিদ িনমর্াণ কেরন এবং েসই েবিদর উপের তাওরাত িল
46

রােখন: ‘‘তৎকােল িযেহাশূ য় এবল পবর্েত ই�ােয়েলর ঈ�র
সদা�ভুর উে�েশয্ এক যজ্ঞেবিদ িনমর্াণ কিরেলন। সদা�ভুর 
েমািশ ই�ােয়ল-স�ানেদরেক  েযমন আজ্ঞা কিরয়ািছে, েতমিন
তাহারা েমািশর বয্ব�া�ে� িলিখত আেদশানুসাের অতিক্ষত �,
যাহার উপের েকহ েলৗহ উঠায় নাই, এমন ��ের ঐ  যজ্ঞেবি
িনমর্াণ কিরল...। আর তথায় ��রগুিলর উপের ই�ােয়স�ানগেণর স�ু েখ িতিন েমািশর িলিখত  বয্ব�ার এক অনুিলিপ
িলিখেলন।’’ 16
উপেরর িববরণ েথেক জানা েগল েয, েমািশর উপর অবতীণর্ বা
েমািশ িলিখত তাওরাত বা েতারাহ-এর আকৃিত ও পিরমাণ এমন
িছল েয, একিট যজ্ঞেবিদর পাথের তা পুেরাপুির িলেখ রাখা েযত
েতারাহ বলেত যিদ বতর্মােন �চিলত িবশালাকৃিতর৫িট �� বুঝােনা
হেতা তাহেল েকােনা অব�ােতই তা স�ব হেতা না।
অ�ম িবষয়: �চিলত  েতারাহ-এর মেধয্ অেনক ভ ুল  রেয়েছ।
আবার েতারাহ-এর পু�কগুিলর একিটর সােথ আেরকিটর বণর্না
ৈবপরীতয্ রেয়েছ। এ�ারা �মািণত হয় ে, এগুিল কখেনাই মূসা
আলাইিহস সালাম-এর তাওরাত নয়। ওহীর মাধয্েম পাওয়া েমাির
(মূ সা আ.) কথায় এই ধরেনর ভুল থাকেত পাের না।

16

িযেহাশূ েয়র পু�ক ৮/৩০-৩২।
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১. ২. ২. িযেহাশূ েয়র পু�ক (The Book of Joshua)
উপেরর আেলাচনা েথেক পাঠক  ই�ােয়লী ধেমর্র মূল  িভি�
তাওরাত  (Torah or Pentateuch) -এর অব�া জানেত 
পারেলন। এখন আমরা তাওরােতর পেরই েয �ে�র �ান েসই
‘িযেহাশূ েয়র পু�ক’-এর অব�া আেলাচনা করব। �থেমই েয কথা
উে�খ করা দরকার তা হেলা, এখন পযর্� ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ 
িনি�তরূেপ জােনন না ে, ��িটর েলখক েক এবং েকান্ যুেগ তা
েলখা হেয়েছ। এই ��িটর িবষেয় তােদর পাঁচিট মত রেয়েছ:
1.

েকউ েকউ বেলন, ��িট (েমািশর িশষয) িযেহাশূ েয়র িলিখত।

2.

েকউ েকউ বেলন, ��িট  (হােরােণর েপৗ�) পীনহস কতৃ্ক
র

িলিখত।
3.

েকউ েকউ বেলন, ��িট  (হােরােণর পু�, পীনহেসর িপতা)
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4.

েকউ েকউ বেলন, ��িট শমূ েয়ল কতৃর্ক রিচত

5.

েকউ েকউ বেলন, ��িট িযরিময় কতৃর্ক রিচত।
উে�খয্ ে, িযেহাশূ য় এবং িযরিময়র মেধয্ সমেয়র বয্বধান হেল

কমেবিশ �ায় ৮৫০ বৎসর। 18 তােদর িনেজেদর ধেমর্র মূল
১৭
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িযরিময় ভাববাদী খৃ�পূ বর্৬� শতেকর মানু ষ। আর েমািশর িশষয্ িযেহাশূেয়র
সময়কাল িনেয় ইহূ দী-খৃ�ান পি�তেদর মেধয্ মতেভদ রেয়েছ। েমািশর মৃতুয্
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ধমর্�ে�র েলখেকর িবষেয় এ বয্াপক মতেভদ পূণর্রূেপ �মাণ 
েয, ��িটর েলখক  স�েকর্ তােদর িনকট েকােনা সূ� েনই।
�েতয্ক গেবষক তার িনেজর ধারণা ও অনুমােনর উপর িনভর্র ক
মতামত �কাশ কেরেছন। �েতয্েক পািরপি�রক িকছু  িনেদর্শনার
উপর িনভর্র কের স�ূণর্ আ�ােজ িঢল ছুেড় বেলেছন , অমুকই
েবাধহয় এই �ে�র েলখক। এ আ�াজই তােদর একমা� সনদ বা
সূ �।
িযেহাশূ েয়র পু�েকর মেধয্ িকছু ে�াক ও অনুে�দ রেয়েছ েযগুি
কখেনাই িযেহাশূ েয়র ব�বয্ বা তাঁর িনেজর েলখা হেত পাের না।
অনু রূপভােব এ পু�েকর মেধয্ এমন িকছু অনুে�দ িবদয্মান েযগ
দাউদ আলাইিহস সালাম-এর সমসামিয়ক েকােনা বয্ি�র েলখা বেল
�মািণত। এ সকল  অনু ে�দ সু িনি�তভােব �মাণ কের েয, এ
��িট কখেনাই িযেহাশূ েয়র েলখা নয়।
�চিলত তাওরােতর িকছু বণর্না ও িবধােনর সােথ িযেহাশূেয়র
পু�েকর িকছু বণর্না ও িবধােনর সু�� ৈবপরীতয্ ও সংঘষর্ রেয়ে
ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদর দািব অনু সাের যিদ �চিলত  েতারাহ েমািশর
রিচত  হেতা অথবা িযেহাশূ েয়র পু�কিট তার িনেজর রচনা হেতা
তাহেল কখেনাই েমািশর িশষয্ িযেহাশূয় েমািশ তাওরােতর
পের খৃ�পূ বর্ ১৬শ, ১৫শ বা ১৩শ শতেক িতিন ইহূ দীেদর েনতৃ� �দান
কেরন। উভেয়র মেধয্৭, ৮ বা ৯ শতেকর বয্বধান
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িবেরািধতা করেতন না এবং তার িনেজর উপি�িতেত  েমািশ েয
িস�া� �দান কেরেছন তা পাে� িদেতন না।
উপেরর আেলাচনা েথেক পাঠক পুরাতন িনয়েমর মূ ল ৬িট ��তাওরাত ও িযেহাশূ েয়র পু্�েকর অব�া জানেত েপেরেছন। পুরাতন
িনয়েমর অবিশ� ৩৩িট বা ৪০িট পু�েকর অব�া এ ছয়িট পু�েকর
েচেয় েমােটও ভাল  নয়। এগুিলর েলখকেদর না, পিরচয় ও
সংকলেনর সময়কােলর িবষেয় ইয়াহূ দী-খৃ�ান গেবষকেদর মতেভদ
আেরা েবিশ বয্াপক। অেনক গেবষক পুরাতন িনয়েমর অেনকগুি
পু�ক পুরাতন িনয়েমর অংশ নয় বেল  উে�খ কেরেছন এবং
এগুিলেক এেকবােরই বািতল ও ক�কািনী বেল গণয্ কেরেছন।
তারা দািব কেরেছন েয, �াচীন ইয়াহূ দীগণ অেনক জাল কািহনী ও
জাল পু�ক ধমর্�ে�র মেধয্ সংযু� কেরে, েযগুিল মূলত বািতল
ও �তয্াখয্া
এগুিল সবই সুিনি�তভােব �মাণ কের ে, ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর
িনকট  বাইেবেলর েকােনা �ে�রই অিবি��  সূ � পর�রা েনই।
তারা যা িকছু বেলন সবই আ�াজ ও ক�না মা�। আর েকােনা
��েক েকােনা নবী, ভাববাদী বা ইলহাম�া� বয্ি�র নােম �চার
করেলই তা ঐ�িরক বা ঐশী ��রূেপ �ীকৃত হয় ন, বরং ��িট 
সতয্ই উ� বয্ি� িলেখেছন বেল সে�হাতীতভােব �মাণ কর
হয়।
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১.

২.

৩.

ইি�ল  বা

সু সমাচারগুিলর সূ�

পযর্ােলাচন
১. ২. ৩. ১. মিথিলিখত সু সমাচার
সকল �াচীন খৃ�ান ধমর্েব�াপি�ত ও অগিণত আধু িনক খৃ�ান
পি�ত একমত েয, মিথিলিখত সু সমাচারিট মূ লত িহ� ভাষায় েলখা
িছল। খৃ�ান স�দায়গুিলর িবকৃিতর কারেণ এবং �থ িতন
শতা�ীর সমসয্ািদর কারেণ মূল  িহ� ��িট হািরেয় িগেয়েছ।
বতর্মােন �চিলত িহ� সং�রণ ��িটর �ীক অনুবােদর অনুবাদ।
ব�ত সু সমাচারিটর �ীক অনু বাদই ��িটর �াচীনতম সূ � িহেসেব
িবদয্মান। এই �ীক অনুবাদিটরও েকােনা সূ� পর�রা তােদর
িনকট েনই। এমনিক, এখন পযর্� িনি�তরূেপ জানা যায়িন , এই
�ীক  অনু বাদিটর অনু বাদক  েক? �াচীন খৃ�ান ধমর্েব�া পি�ত
জীেরাম (St. Jerome: ৩৪২-৪২০ খৃ) তা �ীকার কেরেছন।
অনু বাদেকর নামই যখন জানা যায়িন, তখন অনু বাদেকর সততা,
িব��তা ইতয্ািদ অব�া জানার আর সুেযগ েকাথায়!?
খৃ�ান ধমর্গুপি�তগণ স�ূ ণর্ আ�ােজ িঢল ছুেড় বেলন ে,
স�বত  অমুক  বা তমুক  হয়ত  অনু বাদ কেরিছেলন। এরূপ
�মাণিবহীন আ�াজ ও অনু মােনর উপর িনভর্র কের েকােনা
পু�েকর েলখেকর নামও িনধর্ারণ করা যায় না
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মিথর নােম �চিলত ইি�লই �থম এবং �াচীনতন ইি�ল। এ
ইি�লিটর িবষেয় প�ােশরও অিধক  খৃ�ান গেবষক  পি�ত
সু ��ভােব উে�খ কেরেছন েয, যীশুর িশষয্ মিথ এর েলখক নন
নতুন িনয়েমর সকল পু�ক  ও প� �ীক  ভাষায় েলখা হেয়েছ।
েকবলমা� মিথর ইি�ল ও ই�ীয়েদর �িত প�। অগিণত অকাটয্ ও
�য্থর্হীন �মােণআেলােক সু িনি�তভােব �মািণত েয এ দু িট পু�ক 
িহ� ভাষায় েলখা হেয়েছ। সু সমাচার েলখকগেণর মেধয্ একমা�
মিথই তার সু সমাচার িহ� ভাষায় িলেখন। িফিলি�েনর িহ�ভাষী
ইয়াহূ দীেদর উে�েশয্ এ সুসমাচারিট েলখা হ, যারা ই�াহীম ও
দাউেদর বংেশর একজন �ানকতর্ার অেক্ষা করিছেলন। এরপ
িবিভ�  অনু বাদক  �েতয্েক িনজ িনজ বুঝ ও সাধয্ অনুসাের
সু সমাচারিট  অনু বাদ কেরন। মিথ িনেজ তার সু সমাচারিট  �ীক 
ভাষায় অনু বাদ কেরন িন। �চিলত �ীক সু সমাচারিটর অনু বাদক েক 
বা তার পিরচয় িক তা েকউই জােনন না। অনয্ানয্ সুসমাচার �ী
ভাষায় েলখা হেয়েছ। েকউ যিদ বেলন েয, মিথ তার সু সমাচারিট 
�ীক ভাষায় িলেখিছেলন তাহেল িতিন ভুল ও অসতয্ বলেবন
পি�ত ও গেবষক নটর্ন একিট বৃহদাকার পু�ক রচনা কেরেছন।
এ পু�েক িতিন �মাণ কেরেছন েয, �চিলত েতারাহ িনঃসে�েহ ও
িনি�তরূেপ জাল ও বােনায়াট। এগুিল কখেনাই েমািশরচনা নয়।
িতিন নতুন িনয়ম বা সু সমাচােরর পু�কগুিলর মূল অি�� �ীকার
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কেরেছন। তেব েসগুিলর মেধয্ অেনক িবকৃিত রেয়েছ বেল িতি
উে�খ কেরেছন।
িতিন এ পু�েক িলেখেছন, িতিন িব�াস কেরন েয, মিথ তাঁর
সু সমাচারিট িহ� ভাষায় িলেখিছেলন। কারণ �াচীন েয সকল পি�ত
িবষয়িট আেলাচনা কেরেছন তাঁেদর সকেলই ঐকমেতয্র সােথ এই
একই কথা বেলেছন। সকেলই একবােকয্ �ীকার কেরেছন ে, মিথ 
িহ� ভাষায় সু সমাচার িলেখন। েকেনা একজন �াচীন পি�তও
তাঁেদর িবপরীত িকছু বেলন িন। তাঁেদর এ সােক্ষয ্র িবপরী
একিট  আপি�ও পাওয়া যায় িন েয কারেণ  এ িবষেয় েকােনা
গেবষণা বা পযর্ােলাচনার �েয়াজন হেত পাের। এিট অতয্� ব
সাক্ষয্ ও শি�শালী �মাণ। উপর� �াচীন ধমর্গ পি�তগণ 
সাক্ষয্ িদেয়েছন, েস� িজেরােমর যু গ পযর্�(মৃতুয্৪২০ খৃ) মিথর
িলিখত িহ� সু সমাচারিট ই�ীয় খৃ�ান বা ইয়াহূ দী ধমর্ েথেক আগ
খৃ�ানেদর মেধয্ �চিলত িছল। �চিলত মিথিলিখত সুসমাচারিট
হািরেয় যাওয়া মূ ল িহ� সু সমাচারিটর অনু বাদ, তেব অনু বাদেকর
নাম, পিরচয় বা অনয্ েকােনা িকছুই িনি�তভােব জানা যায় না
�চিলত মিথিলিখত সু সমাচােরর বণর্নাভি� ও উপ�াপনা �াচীন
পি�তগেণর ব�বয্ �মণ কের। পু�কিটর উপ�াপনা ও বণর্না
প�িত েথেক বুঝা যায় েয, পু�কিট মিথর িনেজর রিচত নয়। কারণ 
মিথ যীশুর ে�িরত১২ িশেষয্র একজন িছেলন। খৃে�র অিধকাংশ
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অব�া ও ঘটনা িতিন িনেজ �তয্ক্ষ কেরেছন। িতিন িনেজ যিদ 
সু সমাচারিট িলখেতন তেব পু�কিটর েকাথাও না েকাথাও তাঁর
উপ�াপনা েথেক �কাশ েপত েয, িতিন তাঁর িনেজ েদখা ঘটনাগুিল
িলখেছন। এছাড়া িতিন িনেজর কথা বলেত অবশয্ই উ�ম পুরুেষ
সবর্নাম বয্বহার করেতন। �াচীন যুগ েথেক আজ পযর্� েলখক
এভােবই িলেখন। এভােব �চিলত মিথিলিখত সু সমাচােরর ভাষা ও
বণর্নাভি� িনি�তরূ �মাণ কের েয, ��িট মিথর িনেজর েলখা
নয়।
মািনকীয (Manichees) স�দােয়র চতুথর্ শতা�ীর অ�ীয়
পি�ত ফাি�স বেলন, মিথর নােম �চিলত সু সমাচারিট তাঁর রিচত 
নয়।
মারিসওেনর

(Marcion)

অনু সািরগণ  এবং

এেবানাইট 

(Ebionites) স�দােয়র মেত �চিলত ��িটর �থম দু িট অধয্ায়
জাল ও সংেযািজত। ইউিনটয্ািরয়ান(এক�বাদী) খৃ�ান স�দায়
এবং পা�ী উইিলয়ামসও অধয্া দু িট �তয্াখয্ান কেরেছন। নটর্ন
দু িট  অধয্ায় এবং এ সুসমাচােরর অিধকাংশ ব�বয্ অিনভর্রেযা
বেল �তয্াখয্ান কেরেছ
১. ২. ৩. ২. মাকর্িলিখত সুসমাচা
৪থর-৫ম শতা�ীর �িস�তম খৃ�ান পি�ত েস� জীেরাম
িলেখেছন েয, েকােনা েকােনা �াচীন ধমর্গু পি�ত মাকর্িলিখত
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সু সমাচােরর েশষ অধয্ােয়র(১৬ অধয্ােয়) িবষেয় সে�হ েপাষণ 
করেতন। েকােনা েকােনা �াচীন পি�ত ধমর্গুরু লূকিলি
সু সমাচােরর ২২ অধয্ােয়র িকছু ে�ােকর বয্াের সে�হ েপাষণ 
করেতন। কিতপয় �াচীন ধমর্গু পি�ত এই সু সমাচােরর �থম
দু ইিট  অধয্ােয়র িবষেয় সে�হ েপাষণ করেতন। মারিসওনীয়
স�দােয়র খৃ�ানগেণর িনকট  সংরিক্ষত বাইেব লু কিলিখত 
সু সমাচাের এই অধয্া দু িট েনই।
গেবষক পি�ত নটর্ন মাকর্িলিখত সুসমাচােরর িবষেয় েখেছন
েয, এ সু সমাচােরর ১৬শ অধয্ােয়র৯ ে�াক েথেক েশষ (২০ ে�াক)
পযর্� অংশটুকু জাল ও পরবতর্ীকােল সংেযািজ 19 িতিন আেরা
১৮

উে�খ কেরেছন েয, বাইেবল েলখক ও িলিপকারগণ েকােনা কথােক 
�� েথেক েবর করার েচেয় িভতের ঢুিকেয় িদেতই েবিশ পার�ম ও
অিধক আ�হী িছেলন।
১. ২. ৩. ৩. েযাহনিলিখত সু সমাচার

19

১৯৫২ খৃ�ে� মুি�ত বাইেবেলর (RSV) -এ মাকর্িলিখত সুসমাচােরর এই
েশষ বা ১৬তম অধয্ায়িটর১-৮ ে�াক রাখা হেয়েছ এবং অবিশ� ৯-২০ ে�াক 
বাদ েদওয়া হেয়িছল পরবতর্ীেত আবার েসগুিল সংেযািজত করা হেয়েছ
িব�ািরত েদখুন, Ahmed Deedat, The Choice, Vol-2 (Is The Bible
God's Word?) page 80-97.
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েকােনা পূ ণর্ সূ� পর�রার মাধয্েম �মািণত হয়িন , এই
সু সমাচারিট যীশুর িশষয্ েযাহন কতৃর্ক রিচত। বরং িবিভ� িব
�মাণ কের েয, এ সু সমাচারিট যীশুর িশষয্ েযাহেনর েলখা :
�থম িবষয়: েযাহনিলিখত সু সমাচার পাঠ কের েমােটও বুঝা যায়
না েয যীশুর িশষয্ েযাহন িনেজর েচােখ েদেখ ে স সকল িবষ
িলখেছন। বরং বাহয্ত বুঝা যায় ে, পরবতর্ী েকােনা বয্ি� এগুি
বণর্না করেছন। উপর� এ সুসমাচােরর ব�বয্ �মাণ কের ,
��িট িনঃসে�েহ অনয্ েক, যীশু িশষয্ েযাহন নন। েযাহনিলিখ
সু সমাচােরর েশেষ, ২১ অধয্ােয়র২৪ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘েসই িশষয্ই
এই সকল িবষেয় সাক্ষয্ িদেত এবং এই সকল িবষয়
িলিখয়ােছন; আর আমরা জািন, তাঁহার সাক্ষয্ স’’
এখােন আমরা েদখিছ েয, সু সমাচােরর েলখক িশষয্ েযাহেনর
িবষেয় বলেছন: ‘েসই িশষয্ই এই সকল িবষেয় সাক্ষয্ িদে’,
‘তাঁহার সাক্’, ইতয্ািদ। এভেব িতিন েযাহেনর জনয্ নাম পুরুে
সবর্নাম বয্বহার করেছন। পক্ষা�ের েলখক তার িনেজর জনয্
পুরেষর সবর্নম বয্বহার কের বলেছ: ‘আমরা জািন’ 20। এেথেক 
20

এর পেরর ে�াকিট  (েযাহন ২১/২৫) িন�রূ: ‘‘যীশু আরও অেনক কমর
কিরয়ােছন। েস সকল যিদ এক এক কিরয়া েলখা যায়, তেব আমার েবাধ হয়,
িলিখেত িলিখেত  এত  �� হইয়া উেঠ েয, জগেতও তাহা ধের না।’’ এ দু
ে�ােকর মাধয্েম এ সুসমাচােরর ইিত টানা হেয়েছ। এখােন এ ে�ােকর‘আমার’
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��তই জানা যায় েয, এই সু সমাচােরর েলখক েযাহন ছাড়া অনয্
েকউ।
ি�তীয় িবষয়:

ি�তীয়

খৃ�ীয়

শতেক  অেনেকই

এই

‘সু সমাচারিটেক’ অ�ীকার কেরন এবং বেলন েয, এিট  েযাহেনর
িলিখত নয়। এ সমেয় আিরনূ স (১৩০-২০০খৃ) 21 জীিবত িছেলন।
২০

(I) ও উপেরর ে�ােকর ‘আমরা’ (We) এর সােথ  েসই িশষয... তাহার..
ইতয্ািদর ত ুলনা করেল আমরা বুঝেত পাির ে, েসই িশষয্ বলেত েযাহনেক
বু ঝােনা হেয়েছ। েযাহেনর কথার িভি�েত অনয্ েকউ এ গসেপল বাসু সমাচারিট 
রচনা কেরেছন এবং সু সমাচােরর েশেষ িবষয়িট  বণর্না কের এর ইিত
েটেনেছন।
21

(Irenaeus) ি�তীয় খৃ�ীয় শতেকর �খয্াত খৃ�ান। িতিনই সবর্�থ
খৃ�ানধমর্েক একিট েকতাবী ধমর্ িহসােব রূপ �দােনর েচ�া কেরন। এরপূে
খৃ�ান ধমর্�চারক ও ধমগুরুগণ মূলহূ দীেদর ধমর্�� বা পুরাতন িনয়েমর
��গুিলেকই িনেজেদর ধমর্ীয় ��রূ েপ েমেন চলেতন। যীশুর িশক্ষা ে
�চার করা হেতা, যিদও িকছু  িকছু  িশক্, গসেপল, িচিঠ ইতয্ািদ তােদর মেধয
িবিক্ষ�ভােব �চিলত িছল। িতিনই �থ২০০ খৃ�াে�র িদেক �থম িতনিট 
গসেপেলর (মিথ, মাকর্ ও লূ) কথা উে�খ কেরন। সবর্�থম তার কথা েথেকই
এই িতনিট গসেপেলর অি�ে�র কথা জানা যায়। এরপর ২১৬ খৃ�াে� ি�েম�
ইসকাি�য়ানূ স (Clement of Alexandira) এই িতনিট গসেপেলর কথা উে�খ
কেরেছন। েদখুন: Oxford Illustrated History of Christianity, New
York, Oxford University Press, 1990, page 30-31. তািরখ কানীসািতল 
মাসীহ, পৃ �া ৪৫।
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আিরনূ স িছেলন েপািলকােপর্র (St. Polycarp, Bishop of
Smyrna c. 69-155) িশষয্। আর েপািলকাপর ্ িছেল ন য-িশষয্
েযাহেনর িশষয্। যখন মানুেষরা েযাহেনর নােম �চািরত এ
সু সমাচারিট  অ�ীকার করিছেলন তখন িতিন একিটবােরর জনয্ও
বেলন িন েয, আিম আমার গুরু েপািলকাপর্েক বলেত শুেনি,
এই সু সমাচারিট তার গুরু েযাহেনর রিচ
একথা িনঃসে�েহ বলা যায় েয, যীশু িশষয্ েযাহন যিদ েকােন
‘সু সমাচার’ িলেখ থাকেতন তাহেল তার িশষয্ েপািলকাপর্ ত
জানেতন এবং আিরনূ সেক বলেতন।
আিরনূ স েমৗিখক  বণর্না মুখ� করেত অতীব আ�হী িছেলন।
িতিন েপািলকাপর্ েথেক অেনক গুরু�হীন িবষয় মুখ� ও বণর
কেরেছন। একথা ক�না করা যায় না েয, আিরনূ স তার গুর
েপািলকাপর্ েথেক িবিভ� অিত সাধারণ িবষয় বারংবার শুনেবন এব
উ�ৃ ত করেবন, অথচ সু সমাচার-এর মত  এত গুরু�পূণর্ িব
একিটবারও শুনেবন না বা শুনেলও তা বলেবন , এমনিক িবতকর্
ও সংঘােতর মেধয্ও েস িবষেয় িকছু বলেবন না
সেবর্াপির আিরনূসই সবর্�থ২০০ খৃ�াে�র িদেক �থম িতনিট 
সু সমাচার: মিথ, মাকর্ ও লূেকর সুসমাচােরর কথা উে�খ কেরন।
তার ব�বয্ েথেকই সবর্�থম এ িতনিট পু�েকর অি�ে�র কথ
জানা যায়। িক� িতিন েযাহেনর সু সমাচােরর কথা উে�খ কেরন িন।
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এরপর ২১৬ খৃ�াে� ি�েম� ইসকাি�য়ানূ স (Clement of
Alexandira) এ িতনিট গসেপেলর কথা উে�খ কেরেছন। িতিনই
�থম েযাহন িলিখত সু সমাচােরর কথা উে�খ কেরন। যারা িব�াস বা
দািব কেরন েয, এ ��িট যীশু িশষয্ েযাহেনর েলখা তারা তােদ
মেতর পেক্ষ একিটও �মাণ েপশ করেত পােরন , এমনিক 
আিরনূ েসর ব�েবয্ তােদর মেতর সমথর্ন পাওয়া যায় ি
তৃতীয় িবষয়: শুধু মুসিলমপি�তগণই নয়, �াচীনকাল েথেকই
অেনক  খৃ�ান ও অখৃ�ান পি�ত বেলেছন েয, এ সু সমাচারিট 
েযাহেনর িলিখত নয়। কেয়কিট নমুনা েদখুন:
(১) ি�তীয় খৃ�ীয় শতেকর একজন �িস� েপৗ�িলক  পি�ত
িছেলন েসলসাস (Celsus)। 22 িতিন েসই সমেয়ই িচৎকার কের
२१

বলেতন েয, খৃ�ানগণ তােদর ইি�লগুিল িতনবার বা চারবার বা
তারও েবিশবার কিঠনভােব পিরবতর্ন কেরে, এমনিক  েসগুিলর
িবষয়ব�ও পিরবিতর্ত হেয় িগেয়েছ।
(২) ‘মানীকীয’ (Manichees/Manichaeism) স�দােয়র
অ�ীয় পি�ত ফাি�স চতুথর্ শতেক িচৎকার কের েঘাষণা কেরেছ:
‘‘একথা সে�হাতীতভােব �মািণত েয, নতুন িনয়ম যীশু খৃ� িলেখন
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)
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িন এবং তার িশষযগণও িলেখন িন। বরং েকােনা অজ্ঞাতনামা বয্
তা িলেখেছ এবং েসগুিলেক যীশুর িশষয্গণ এবং তােদর সহচরে
নােম চািলেয়েছ। কারণ  েস ভয় েপেয়িছল  েয, েযেহতু যীশু
সময়কালীন েয সকল ঘটনা েস িলেখেছ েসগুিল েস �তয্ক্ষ কে
এজনয্ মানুেষরা তার েলখা �� �হণ করেব না। এই জিলয়ািত 
কেমর্র মাধয্েম েস যীশুর অনুসারীেদরেক অতয্� কিঠনভােব
িদেয়েছ। কারণ  েস অগিণত  ভুল  ও ৈবপরীেতয্ ভরা িকছু বই
িলেখেছ।’’
(৩) ই�াডিলন িলেখেছন েয, ‘‘এেত েকােনা সে�হ েনই েয,
আেলকেজ�ীয় �ুেলর একজন ছা� েযাহনিলিখত  সু সমাচারিট 
িলেখেছ।’’
(৪) পি�ত ি�িটশিনডার বেলেছন: ‘‘এই সু সমাচারিটর েকােনা
িকছু এবং েযাহেনর নােম �চিলত প�গুিল েযাহেনর িনেজর রিচত
নয়; বরং ি�তীয় শতেকর শুরুেত েকােনা একজন তা রচন
কেরেছ।’’
(৫) �িস� পি�ত ে�ািটস বেলেছন: ‘‘এই সু সমাচারিট িছল ২০
অধয্ায়। েযাহেনর মৃতুয্র পের অফিসস চােচর্র েথেক এেত ২১
অধয্য়িট সংযু � করা হয়।’’
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(৬) ি�তীয় শতেক িবদয্মান‘এয্েলািগ’ নামক খৃ�ীয় স�দায়
এই সু সমাচারিট এবং েযাহেনর নােম �চািলত প�গুিল মানেতন না
এবং এগুিলেক বাইেবেলর অংশ মেন করেতন না
বাইেবল িবেশষজ্পি�ত হণর-এর ব�বয্ িদেয় এ আেলাচনা েশষ
করিছ। িতিন তার রিচত বাইেবেলর বয্াখয্া�ে� িলেখেছন , �াচীন
চােচর্র বা খৃ�ধেমর্র ঐিতহািসকগেণর পক্ষ েথেক সুসমাচারগ
রচনার সময় ও অব�া স�েকর্ েস সকল  তথয্ আমরা েপেয়ি
েসগুিল  অিনধর্ািরত ও অস�ূণর্। এ সকল মতামত ও ব�
আমােদরেক েকােনা একিট িনধর্ািত িস�াে� েপৗঁছােত েদয় না।
�থম যু েগর ধমর্গু পি�তগণ  বােনায়াট, বাতুল  বা দু বর্ল
বণর্নাগুিলেকই সতয্ বেল � হণ কেরেছন এবং িল েখ েরেখেছ
তােদর পের যারা এেসেছন তারা পূ ব্বতর্ীেদর �িত ভি�র কারে
র
এসকল বাতুল িববরণগুিলেকই সতয্ বেল েমেন িনেয়েছন। এ সক
সতয ও িমথয্া িববরণ এক েলখক েথেক অনয্ েলখক �হ
কেরেছন। এখন বতর্মান যুেগ এগুিলর মধয্ েথেক সিঠক তথয্ বা
করার েকােনা সু েযাগ আর েনই।
অতঃপর হনর্ উে�খ কেরেছন ে, সু সমাচারগুিলর �ণয়েনর
সময়কাল স�েকর্ িন�রূপ মতেভদ উে�খ কেরে:
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ক. মিথিলিখত সু সমাচার। এ পু�কিট ৩৭ অথবা ৩৮ অথবা ৪১
অথবা ৪৩ অথবা ৪৮ অথবা ৬১ অথবা ৬২ অথবা ৬৩ অথবা ৬৪
খৃ�াে� রিচত হেয়েছ।
খ. মাকর্িলিখত সুসমাচার। এ পু�কিট৫৬ অথবা তার পের ৬৫
খৃ�াে�র মেধয্ েকােনা সমেয় রিচত হেয়েছ। যতদূর মেন হ,
��িট ৬০ খৃ�াে� অথবা ৬৩ খৃ�াে� রচনা করা হেয়েছ।
গ. লূ কিলিখত সু সমাচার। এ পু�কিট ৫৩ অথবা ৬৩ অথবা ৬৪
খৃ�াে� রিচত হেয়েছ।
ঘ. েযাহনিলিখত  সু সমাচার। এিট  ৬৮ অথবা ৬৯ অথবা ৭০
অথবা ৯৭ অথবা ৯৮ খৃ�াে� রিচত হেয়েছ।
উপেরর আেলাচনা েথেক পাঠক খৃ�ধেমর্র মূল চারিট‘ইি�ল’ বা
সু সমাচােরর অব�া জানেত েপেরেছন। নতুন িনয়েমর অবিশ� পু�ক 
বা প�গুিলর অব�ার এগুিলর েচেয় েমােটও ভাল নয়
১. ২. ৪. পিব� বাইেবেলর পু�কগুিল ঐশী ন
উপেরর আেলাচনা েথেক জ্ঞানী পাঠেকর িনকট এ কথা �
হেয়েছ েয, খৃ�ানগেণর িনকট বাইেবেলর পুরাতন িনয়ম ও নতুন
িনয়েমর ��গুিলর েকােনািটরই েকােনা মল উৎস বা সূ � পর�রা
সংরিক্ষত েনই। এজনইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর এ কথা দািব করার
সু েযাগ েনই েয, ‘‘পিব� বাইেবল’’ নােম �চািরত পু�কসংকলেনর
পু্�কগুিল আসমান, ঐ�িরক বা ঐশী পু�ক বা ওহী, ইলহাম বা
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ঐ�িরক ে�রণার (Divine Inspiration, Revelation) িভি�েত
েলখা পু�ক। যিদ েকউ তা দািব কেরন তেব তা িভি�হীন ও বািতল 
বেল �মািণত হেব। উপেরর আেলাচনার পাশাপািশ িনে�র িবষয়গুিল
লক্ষয্ :
(১) নতুন ও পুরাতন িনয়েমর পু�কগুিলেত উি�িখত তথয্ 
িববরেণর মেধয্ অগিণত অথর্গত ৈবপরীতয্ রেয়েইয়াহূ দী-খৃ�ান
গেবষক, পি�ত ও ভাষয্কারগণ এ সকল  ৈবপরীেতয্র েকােন
েকােনািটর েক্ষে� �ীকার করেত বাধয্ হেয়েছন, দু ই বা
তেতািধক পর�র-িবেরাধী িববরেণর একিট  সতয্ ও অনয্িট ব
অনয্গুিল িমথয্া ও জাল। ই�াকৃত িবকৃিত অথবা অিন�াকৃত ভুে
কারেণ এই িমথয্া তথয্িট পিরেবিশত হেয়েছ। েকােনা েকােনা ে�
তারা এ সকল ৈবপরীতয্ ও পর�রিবেরািধতা সম�েয়র জনয্ এম
অবা�ব ও ফালতু কথা বেলেছন যা েকােনা �াভািবক িবচারবুি�
স�� িবেবক  �হণ করেত পাের না। ‘ঐ�িরক  ে�রণা’ বা
�তয্ােদশ (Divine Inspiration/ Revelation)-ল� কথায়
কখেনা এরূপ অথর্গত ৈবপরীতয্ ও ল থাকেত পাের না। ঐশী
কথা ভুেলর শত েযাজন দূ ের থাকেব।
বাইেবল ভাষয্কার হনর্ তার বাইেবেলর বয্াখয্া�ে� িলেখেছ,
বাইেবেলর েলখকগণ বা বাইেবেলর িবিভ� পু�েকর রচিয়তােদর
�েকয্েকর িনজ িনজ �কৃি, অভয্াস ও জ্ঞানবুি� অনুসাের িলখ
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অনু মিত িছল। ঐ�িরক  �তয্েদেশর মাধয্েম �া� জ্ঞানেক তা
�চিলত জ্ঞােনর নয্ায় বয্বহার করেতন। একথা ক�না করা যায়
েয, তারা েয সকল িবষয় িলেখেছন বা েয সকল িবিধিবধান �দান
কেরেছন েসগুিল সবই তারা ঐ�িরক �তয্ােদশ বা ে�রণার মাধয্
লাভ কেরিছেলন।
েহনরী ও �ট-এর বয্াখয্ে�র সংকলকগণ িলেখেছন েয, এ
কথা েমােটও জরুরী নয় ে, একজন ভাববাদী (তার পু�েক) যা
িকছু  িলেখেছন তা সবই ঐশী ে�রণা বা �তয্ােদশ হেব বা
বাইেবেলর (canonical text) অংশ হেব।
‘এনসাইে�াপীিডয়া ি�টািনকা’-য় উে�খ করা হেয়েছ েয, অেনক 
খৃ�ান পি�তই মেন কেরন, বাইেবেলর পু�কাবিলর সকল কথা
এবং সকল বণর্না  ইলহাম বা  ঐ�িরক ে�রণা(Inspiration)ল� নয়। যারা বেলন েয, বাইেবেলর পু�কাবিলর মেধয্ উি�িখত
সকল কথাই ঐ�িরক ে�রণাল�, তােদর জনয্ এ দািব �মাণ করা
সহজ হেব না।
আ�াহাম রীস (Abraham Rees) অেনক গেবষক পি�েতর
সম�েয় দীঘর্িদেনর গেবষণায়(১৮০২-১৮২০ সােল) ৪৫ খে� একিট 
িব�েকাষ �কাশ কেরন, যা রীস এনসাইে�াপীিডয়া (New
Cyclopaedia; or, Universal Dictionary of Arts and
Sciences) নােম পিরিচত। এ িব�েকােষ েলখা হেয়েছ:
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বাইেবেলর এ সকল পু�েকর রচিয়তােদর কেমর্ ও কথা অেনক 
ভুল�াি� ও ৈবপরীতয্ রেয়েছ। �াচীন খৃ�ানগণ ে�িরতেদরেক
ভুল�াি�র ঊে�র্ বা ঐ�িরক ে�রণায় ভ ুল�াি� েথেক সংরিক্
বেল িব�াস করেতন না; কারণ, কখেনা কখেনা তারা তােদর
কমর্কে�র সমােলাচনা কেরেছন।
অনু রূপভােব মাক, লূ ক ও অনু রূপ বয্ি�ব, যারা যীশুর ে�িরত
িশষয্গেণর িশষয ্ িছে, তােদর রিচত পু্�কগুিলর িবষেয়ও
অেনেকই মত  �কাশ কেরেছন েয, এগুিল ঐ�িরক ে�রণা বা
ইলহাম �ারা িলিখত পু�ক নয়, এগুিল িনতা�ই মানিবক রচনা।
এজনয্ �েট�য্� স�দােয়র �িস� ধমর্গুরুগণ মাকর্ ও 
েলখা ইি�ল ও লূ েকর েলখা ে�িরতগেণর কাযর্িববরণেক ইলহাম বা
ঐ�িরক ে�রণািনভর্র ন বরং মানবীয় কমর্ বেল গণয্ কেরেছ
(২) �িস� বাইেবল িবশারদ ও খৃ�ধমর্ গেবষক খৃ�ানপি�ত
মহা�া নরটন পি�ত একহানর্ েথেক উ�ৃত কেরেছ: খৃ�ান ধেমর্র
�থম অব�ায় যীশুর অ�ািদ বণর্নার জনয্ একিট সংিক্ষ� পুি
িছল। একথা বলা যায় েয, এই পুি�কািটই িছল ‘মূ ল সু সমাচার’। েয
সকল নতুন খৃ�ান খৃে�র কথাবাতর্া িনেজর কােন শুেনন িন এব
তাঁর অব�ািদ �চেক্ষ েদেখন , স�বত তােদর জনয্ এই পুি�কািট
রচনা করা হেয়িছল। এই সু সমাচারিট  একিট  অিত  সাধারণ 
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সংকলেনর আকৃিতেত িছল। এেত  যীশুর ঘটনাবিল  সুশৃ�ল
পর�রায় িলিখত িছল না। 23
২২

এ সু সমাচারিটই িছল �থম ও ি�তীয় শতা�ীেত �চিলত সকল 
‘সু সমাচােরর’ মূ ল  উৎস। মিথ, মাকর্ ও লূেকর উৎসও িছল  এই
সু সমাচারিট। এ িতনিট  ছাড়া আেরা অেনক  সু সমাচার এ সমেয়
েলখা হয়। এ সকল সু সমাচার পরবতর্ী মানুষেদর হােত পেড়। তারা
এগুিলর মেধয্ অপূণর্তা অনুভব কেরন এবং িবিভ� সংেযাজন
িবেয়াজেনর মাধয্েম অপূণর্তা পূণর্ করেত থােকন। এভােব সংেযা
ও সংিম�েণর ফেল সু সমাচারগুিলেত সতয্ এবং িমথয্া সংিমি
হেয় িগেয়েছ। অনু রূপভােব সতয ্ ঘটনার েথ  দীঘর্ বােনায়াট
কািহনীগুিল  সংিমি�ত হেয় একিট অতয্� কদযর্ িচ� ফুিট
তুেলেছ। এই কািহনীগুিল  যতবারই এক মুখ েথেক অনয্ মুে
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খৃ�ান গেবষকগণ �ায় সকেলই একমত েয, মিথ, মাকর্ ও লূেকর সুসমাচােরর
উৎস মূ ল একিট সংিক্ষ‘সু সমাচার’। যােত িব�ািরত ঘটনাবিল িকছু ই িছল না।
শুধু যীশুর ব�বয্সমূহ তােত সংকিলত িছল। হািরেয় যাওয়া এই ম
সু সমাচারিটেক খৃ�ান গেবষকগণ ‘িকউ’ (Q) বেল অিভিহত কেরন। জামর্ান
(Quelle) শ� েথেক এই ‘িকউ’ অক্ষরিট েনওয়া হেয়েছ। এর অথ(source)
বা উৎস। এেত ই�ার, পয্াশন ইতয্ািদ িকছুই িছল না। েযেহতু এেত শুধু যী
বচন সংকলন করা হেয়িছল এজনয্ গেবষকগণ এেক(Logia) বেল অিভিহত 
কেরন। েদখুন: The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition,
Vol-10, Jesus Christ, p 146.
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িগেয়েছ, ততবারই তােত নতুন অপছ�নীয় সংেযাজন যু � হেয়েছ।
আবতর্েনর পিরমােণ অসংল� সংেযাজন েবেড়েছ।
একারেণ ি�তীয় শতা�ীর েশেষ অথবা তৃতীয় শতা�ীর শুরুে
খৃ�ীয় চাচর্ সতয্  সুসমাচার সংরক্ষেণর জনয্ সেচ� হয়। েস 
�চিলত ৭০িটরও অিধক ইি�ল বা সু সমাচােরর মধয্ থেক এ চারিট
ইি�ল  বাছাই কের। খৃ�ীয় চাচর্ চায় ে, মানু েষরা অনয্ সকল
�চিলত সু সমাচার বাদ িদেয় শুধু এই চারিটই েমেন চেল। �াচন
�চারকেদর �চারকােযর্র সতয্তা �মােণর জনয্ েয মূল সুসমাচার
সংকলন করা হেয়িছল, যিদ চাচর্ েসই মূল  সুসমাচারিট সকল
সংেযাজন ও বৃ ি� েথেক  মু� কের �কাশ করত তেব পরবতর্ী
�জ�গুিল তােদর �িত অতয্� কৃতজ্ঞ থাকেতা। িক� এ কা
তােদর জনয্ কিঠন িছল। কাণ  ইি�েলর পা�ুিলিপগুিলর মেধয
এরূপ সংেযাজন িছল খুবই েবিশ এবং একিট প�ুিলিপও এইরূপ
বৃ ি� ও সংেযাজন েথেক মু� িছল না। ফেল সংেযাজন েথেক মূ ল 
ব�বয্ পৃথক করা তােদর জনয্ অস�ব হেয় যা
�াচীন যু েগর অিধকাংশ ধমর্েব�া পি�তই �চিলত  এ
সু সমাচারগুিলর অেনক অশ স�েকর্ সিহান িছেলন। িক� তারা
তা বণর্না ও বয্াখয্া করেত পােরন িন। েস যুেগ ে�স বা ম-য�
িছল না। একিট পা�ুিলিপ একজন মানু েষর মািলকানাধীন। �েতয্ক
মািলক তার পা�ুিলিপিটর মেধয্ তার িনেজর পক্ষ েথেক ই�া
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িকছু ব�বয্ বা গ�কািহনী সংেযান করেতন বা পু�েকর মূ ল 
পােঠর নীেচ বা পাে�র্ িলেখ রাখেতন। এরপর যখন এ প�ুিলিপ 
েথেক অেনক কিপ করা হেতা, তখন এ কিপগুিল শু ধু মূল েলখেক
কথাই কিপ করেছ, না সংেযািজত বাকয্গুিলও কিপ করেছ তা খু
গুরু� িদেয় েদখা হেতা না। অেনক ধমর্ পি�ত কিঠনভােব
অিভেযাগ কেরেছন েয, তােদর েলখা বইগুিল  িকছুিদেনর মেধয্
িলিপকার ও পা�ুিলিপর মািলেকরা িবকৃত কের েফেলেছ। তারা
অিভেযাগ করেতন েয, শয়তােনর িশষয্রা এগুিলর মেধয্ অপি
কথা সংেযাজন কেরেছ, িকছু  িবষয় েবর কের িদেয়েছ এবং তােদর
িনেজেদর পক্ষ েথেক  িকছু িবষয় সংেযাজন কের। এভােব পিব
পু�কগুিলর মূল রূপও সংরিক্ষত থােক িন। ফেল এ‘‘ঐ�িরক’’,
‘‘ঐশী’’ বা ঐ�িরক ে�রণািভি�ক �� বেল গণয্ হওয়ার েযাগয্ত
হারায়।
তৎকালীন মানু ষেদর মেধয্ এরূপ সংেযাজেনর অভয্ােসর 
�মাণ েয, েস যু েগর খৃ�ান েলখকগেণর রীিত িছল, তােদর িলখিনর
মেধয্ েকউ েযন েকােনা িবকৃিত  না কের েস িবষেয় তারা কিঠন
�িতজ্ঞা ও অিভশােপর েঘাষণা িদেত
যীশুর ইিতহােসর েক্ষে�ও এ িবষয়ই ঘেটেছ। এ িবকৃিত
সংেযাজন এরূপ �িসি� লাভ কের ে, েরামান পি�ত িসলসূ স
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অিভেযাগ কেরন, তারা িতনবার বা চারবার বা তার েবিশ বার
তােদর সু সমাচারগুিলেক পিরবতন কেরেছ।
এেত অবাক হওয়ার িকছু েনই। তৎকালীন মানু ষেদর গেবষণা ও
চুলেচরা িবে�ষেণর েকােনা আ�হ ও মানিসকতা িছল না। খৃ�ীয়
ইিতহােসর শুরু েথেকই মানুেষরা তােদর কােছ সংরিক্ষত উপেদেশর বাকয্াবিল  এবং যীশুর িবিভ� ঘটনাবিল িনেজেদ
জ্ঞানানুসাের পিরবতর্ন পিরবধ করেতন। �থম �জে�র
খৃ�ানগণই এ অভয্াস চালু কেরন। ি�তীয় ও তৃতীয় �জে�ও তা
অবয্াহত থােক। ি�তীয় শতা�ীেত এই অভয্াস অতয্� �িস� িছ
ফেল  খৃ�ধেমর্র িবেরাধীরাও িবষয়িট অবগত িছেলন। ি�তীয়
শতেকর েশেষ �ীেম� (Clement of Alexandira)

উে�খ

কেরেছন েয, িকছু মানু েষর কমর্ই িছল সুসমাচারগুিল িবকৃত করা
একহােনর্র ব�য্েবর উপর ম�বয্ কের নটর্ন : েকউ েযন
মেন না কের েয, এ মতিট  একহােনর্র একার মত। অেনক
সমসামিয়ক জামর্ান গেবষকই একহােনর্র সােথ একমত। এ সাতি
�ান সংেযািজত  ও ঐ�িরক  ে�রণা-ল�  নয় বেল িতিন উে�খ
কেরেছন।
এছাড়া িতিন উে�খ কেরেছন েয, যীশুর অেলৗিকক িচ�সমূহ
উে�খ করার েক্ষে� িমথয্া কথা সংেযাজন করা হেয়েছ। িতিন আে
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বেলন েয, সতয্েক িমথয্া েথেক বাছাই করা বতর্মান যুেগ খু
কিঠন।
ি�য় পাঠক, েয পু�েকর মেধয্ সেতয্র সােথ িমথয্া িমি�ত হ
িগেয়েছ তােক িক  ‘ঐ�িরক’ বা ইলহাম-�া� পু্�ক  (Divine
Scripture) বলা যায়? ইয়াহূ দী-খৃ�ান কােরা িক এ অিধকার আেছ
েয, বাইেবেলর সকল পু�কেক ঐ�িরক, ইলহাম-�া� বা আসমানী
িকতাব বেল দািব করেবন? অথবা এ সকল পু�েকর সকল তথয্ ও
বণর্নােক আ�াহর পক্ষ েথেক  বেল দািব করেবন? 24
24

খৃ�ান পি�তগণ অেনক সময় সু সমচারগুিলর িবশু�তার �মাণ িহেসেব বেল
েয, ১০৪ খৃ�াে� মৃ ত  েরােমর িবশপ �ীেম� (Clement) ও ১০৭ খৃ�াে�
িনহত এি�য়েকর ি�তীয় িবশপ ইগনািটয়াস (Ignatius)-এর িচিঠপে�র মেধয্
দু -একিট বাকয্ রেয়ে, েয বাকয্গুিল এ সকল সুসমাচােরর মেধয্ িবদয্ম
এেত �মািণত হয় েয, এ সকল সু সমাচার তােদর মেধয্ িবদয্মান িছল। ব
উ�ট  �মাণ! তারা কখেনাই এ সকল  সু সমাচােরর নাম উে�খ কেরন িন,
এগুিল েথেক উ�ৃিত িদেেছন তাও বেলন িন। সবর্�থম এ সকল সুসমাচােরর
‘‘নাম’’ শুনা যায় ি�তীয় শতা�ীর েশেষ। আিরনূস(১৩০-২০০খৃ)-এর িলখিনেত 
সবর্�থম �থম িতন সুসমাচােরর উে�খ পাওয়া যায়। িক� এ ‘‘উে�খ’’
বতর্মােন িবদয্মান  সুসমাচােরর িবশু�তার �মাণ নয়। তার এবং পরবতর্ী
কথা েথেক  বু ঝা যায় েয, ি�তীয় শতেকর েশেষ এ নােম কেয়কিট পু�ক 
�চািরত িছল। এমন একজন বয্ি�র অি��ও পাওয়া যায় না িযিন বেলেছন ে,
মিথ, মাকর, লূ ক, েযাহন, িপতর, যােকাব বা অমুক... এ সু সমাচারিট বা প�িট 
িলেখেছন, অমুক বয্ি� তার িনকট েথেক পূণর্ সুসমাচারিট বপ�িট শুেনিছেলন
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বা পেড় িনেয়িছেলন, তাঁর িনকট েথেক অমুক বয্ি� তা পেড়িছেল, শুেনিছেলন
বা অনু িলিপ ৈতির কেরিছেলন... তার িনকট েথেক আিম তা শুেনিছ বা অনুিলিপ
ৈতির কেরিছ। �ায় ২০০ বৎসর পযর্� এরূপ েকােনা সূ� পর�রা নতু
িনয়েমর েকােনা একিট পু�ক বা পে�রও েনই। �ায় দু ই শতা�ী পের এেস
বলা হে� েয, এই সু সমাচারিট মিথর েলখা, এই সু সমাচারিট মােকর্র েলখ....
ইতয্ািদ। িতিন আেদৗ িলেখেছন িকন, িলখেল কতটুকু িলেখিছেলন তা িকছু ই
জানা যাে� না। বড় অবাক লােগ েয, �থম যু েগর খৃ�ানগণ সবেচেয় অবেহলা
কেরেছন তােদর ধমর্�ে�র�িত। �থম দু ই শতা�ীেত �থম দু ই িতন �জে�র
খৃ�ানগণ অেনক ক� ও তয্াগ �ীকার কের িবিভ� েদেশ যীশুর বাণী ও িব�া
�চার কেরেছন, িক� েকউই যীশুর িশক্ষা বা সুসমাচােরর েকােনা িলিখত 
সংরক্ষণ কেরন িন বা সােথ রােখন িন। সবাই যা শুেনেছন বা বুেঝেছনই
িনেজর মনমত  �চার কেরেছন। �থম শতা�ীর মেধয্ই িযরুশাে, েরাম,
আেলকেজি�য়া, এি�য়ক ইতয্ািদ এিশয়, আি�কা ও ইউেরােপর িবিভ� �ােন
খৃ�ান চাচর্ �িতি�ত হেয়ে, িবশপ িনযু �  হেয়েছ। �ভাবতই �েতয্ক চােচর
অ�ত কেয়ক কিপ ‘সু সমাচার’ থাকার কথা িছল, �েতয্ক খৃ�ােনর িনকট না
হেলও হাজার হাজার খৃ�ােনর মেধয্ অেনেকর কােছই ধমর্�� থাকার কথ
িছল। িক� �কৃত িবষয় িছল স�ূ ণর্ িভ�। এ সকল িবশেপর অেনেকর অেনক
িচিঠ বা বই এখেনা সংরিক্ষত আেছ। তােত অেনক উপেদশ রেয়েছ। িক
তােত এ সকল সু সমাচােরর েকােনা উে�খ েনই। ২০০ বৎসর পযর্� েকােনা
চােচর্ েকােনা সুসমাচার সংরিক্ষত রাখা বা পিঠত হওয়া েতা দূেরর কথা এগু
েকােনা উে�খই পাওয়া যায় না। এ সমেয়র মেধয্ অেনেকই অেনক কথা
বেলেছন, অেনক কথা িলেখেছন, সবই বয্ি�গত পযর্ােয় িছল। েকউই তাে
ঐ�িরক ে�রণা িনভর্র বেল মেন কেরন িন নইেল �থম শতেকর েশষভােগ
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১. ২. ৫. পিব� বাইেবল িবষেয় মুসিলম িব�াস
ক. মূ ল তাওরাত  ও ইি�ল  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর পূ েবর্ই হািরেয় িগেয়েছ
আমরা মুসিলমগণ িব�াস কির েয, মূ সা আলাইিহস সালাম-এর
উপর অবতীণর্ মূল তাওরাত এবং ঈসাআলাইিহস সালাম-এর উপর
অবতীণর্ মূল  ইি�ল  মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
আগমেনর পূ েবর্ই হািরেয় িগেয়েছ। বতর্মােন বাইেবেলর পুরাতন 
নতুন িনয়েমর নােম �চিলত বই দু ইিট মূ লত েকােনা আ�াহ�দ�
�� নয়। বরং এই বই দু ইিট হে� জীবনী ও ইিতহাসমূ লক দু ইিট 
সংকলন, যােত সতয্ ও িমথয্ সকল �কার কথা ও কািহনী সংকল
করা হেয়েছ।
আমরা কখেনাই বিল না েয, আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যু েগ তাওরাত  ও ইি�ল  সিঠকরূেপ
িবদয্মান িছল  এবং তারপের তা িবকৃত করা হেয়েছ। আমরা

মিথ, মাকর, লূ ক বা েযাহন তার সু সমাচার িলেখ সকল িবশেপর িনকট পািঠেয়
িদেত পারেতন এই বেল েয, ই�েরর ে�রণায় আিম এই সু সামাচর িলখলাম।
এেক মানয্ করেত হেব... কখেনাই তারা তা কেরন িন। ৩০০ বৎসর পের এ
সব অগিণত পু�েকর মধয্ েথেক তৎকালীণ ধমগুরুগণ িনেজেদর মিজর্ মাি
িকছু  পু�ক পছ� কের তােক িবশু� বা কয্ানিনকয্াল বেল মযর্াদা েদওয়ার ে
কেরেছন।
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কখেনাই তা বিল না। েকােনা একজন মুসিলমও এরূপ কথা েলন
না বা িব�াস কেরন না।
খ. েপৗল ভা� বা ভ� ভাববাদী, তার ব�বয্ �হণেযাগয্ 
েপৗেলর িবষেয় আমােদর িব�াস েয, খৃ�ান ধেমর্র �থম �জে�
খৃ�ধমর্েক িবকৃত ও ন� করেত েয সকল  িমথয্াবাদী ভা
ভাববাদীর আিবভর্াব ঘেটিছ, েপৗল িছেলন তােদর অনয্তম।
কােজই নতুন িনয়েম সংকিলত েপৗেলর প�াবিল ও ব�বয্সমূহ যিদ
�কৃতপেক্ষ তার বেল �মািণত হয় তাহেল ও আমােদর িনক
েসগুিলর েকােনা �হণেযাগয্তা েনই
গ. ে�িরতগণ সৎ ও ধািমর্ক িছেল, ভাববাদী িছেলন না
যীশুখৃে�র ে�িরত িশষয্গেণর স�েকর্ আমােদর িব�াস হে
েয, তারা যীশুর �র্ােরাহেণর পের সততা ও ধিমর্তার মেধয্
জীবন কািটেয়েছন। তেব আমরা তােদরেক ভাববাদী বা নবী বেল 
িব�াস কির না। আমােদর দৃ ি�েত তােদর ব�বয্ ও মতামত অনয্ান
সাধারণ সৎ ও ধািমর্ক ধমর্িব পি�েতর মতামেতর মতই, ভুেলর
ঊে�র্ নয়।
যীশু ও তার িশষয্েদর যুগ েথেকরু কের ি�তীয় শতা�ীর েশষ
পযর্� নতুন িনয়েমর েকােনা পু�ক বা পে�র েকােনা অিবি�� সূ�
পর�রা পাওয়া যায় না। মূ ল  ইি�লও হািরেয় িগেয়েছ। একারেণ 
নতুন িনয়েমর মেধয্ িবদয্মান যীশুিশষয্ মিথ ও েযাহ
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সু সমাচার�য় এবং অনয্ানয্ ে�িরেতর প�গুিলর ব�বয্ ই
তােদর িকনা েস িবষেয় িনি�ত  জানার েকােনা উপায় েনই।
সেবর্াপির �চিলত নতুন িনয়েমর িবিভ� ব�বয্ েথেক িনি�তরূ
�মািণত েয, ে�িরতগণ, যীশুর িশষয্গণ বা �থম যুেগর খৃ�ানগ
যীশুর কথার মমর্ও সিঠকভােব বুঝেত পারেতন না। অপরিদেক মাক
ও লূ ক যীশুর িশষয্ িছে না। তারা ইলহাম বা ঐ�িরক ে�রণা�া� 
িছেলন বেল  েকােনাভােবই �মািণত  নয়। উপর� তারা জীবেন
একিটবারও যীশুেক েদখার েসৗভাগয্ লাভ কেরন ি
ঘ. মুসিলম িব�ােস তাওরাত ও ইি�ল
আমােদর িব�াস অনু সাের মূ সা আলাইিহস সালাম-েক �তয্ােদশ
বা ওহীর (Revelation) মাধয্ে যা �দান করা হেয়েছ তাই
তাওরাত। আর ঈসা আলাইিহস সালাম �তয্ােদেশর মাধয্েম য
�দান করা হেয়েছ তাই হেলা ইি�ল। এর মেধয্ যা িছল  সবই
আ�াহর পক্ষ েথেক ওহী বা �তয্ােদশ। এগুিলর মেধয্ সং,
িবেয়াজন, পিরবতর্ বা স�াদেনর মাধয্েম সামানয্তম পিরবতর্ন
িবকৃিতও ৈবধ নয়।
সূ লা বাকারা-৮৭, সূ রা হূ দ-১১০, সূ রা মুিমনূ ন-৪৯, সূ রা ফুরকান৩৫, সূ রা কাসাস-৪৩, সূ রা সাজদা-২৩, সূ রা ফুসিসলাত-৪৫ আয়ােত
আ�াহ বেলন: ‘‘এবং আিম মূ সােক  �� �দান কেরিছ।’’ সূ রা
মািয়দার-৪৬ ও সূ রা হাদীদ-২৭ আয়ােত ঈসা আ. (যীশ) স�েকর্
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আ�াহ বেলেছন: ‘‘এবং আিম তােক ইি�ল �দান কেরিছ’’। সূ রা
মিরয়ম-৩০ আয়ােত ঈসা আলাইিহস সালাম-এর জবানীেত  বলা
হেয়েছ: ‘‘আমােক িতিন �� �দান কেরেছন।’’ সূ রা বাকারা-২৩৬
এবং সূ রা আল-এমরান-৮৪ আয়ােত বলা হেয়েছ: ‘‘এবং মূ সা ও
ঈসােক যা �দান করা হেয়েছ।’’, অথর্াৎ তাওরাত ও ইি�ল
কােজই ‘‘পিব� বাইেবল’’ নােম �চািরত পু�ক সংকলেনর মেধয্
নতুন ও পুরাতন িনয়েমর অ�ভুর্� এ সকল ঐিতহািসক পু�কািদ
এবং প�াবিল কুরআেন উি�িখত তাওরাত ও ইি�ল নয়। কােজই
এগুিল িব�াস বা মানয্ করা জরুরী নয়। এ সকল প, প�াবিল 
এবং নতুন ও পুরাতন িনয়েমর সকল পু�েকর েক্ষে� মুসিল
িব�াস িন�রূ:
এ সকল পু�েকর েয সকল কথা ও কািহনীেক কুরআন সতয্
বেলেছ েসগুিল সে�হাতীতভােব �হণেযাগয্। আমরা েকােনা ি�ধা 
আপি� ছাড়া েসগুিলেক সতয্ বেল �হণ কির। েযগুিলেক কুর
িমথয্া বেল েঘাষণা কেরেছ েসগুিল িনঃসে�েহ িমথ ও �তয্াখয্াত
আমরা েকােনা ি�ধা ছাড়াই েসগুিলেক িমথয্া বেল েঘাষণা কির। আ
েযগুিল িবষেয় কুরআন সতয্ ও িমথয্া েকােনা �কােরর িকছু না ব
চুপ েথেকেছ, েসগুিলর িবষেয় আমরাও চুপ থািক। আমরা েসগুিলে
সতয্ বেলও �হণ কির ন, আবার সরাসির িমথয্াও বিল না
75

মহান আ�াহ সূ রা মােয়দার ৪৮ আয়ােত বেলন: ‘‘এবং আপনার
উপর সতয্সহ �� অবতীণর্ কের, তার পূ েবর্ অবতীণর্ ��সমূেহ
সমথর্ক ও সংরক-িনয়�ক রূেপ’’
আল-কুরআনু ল কারীমই পূ বর্বতর্ী ��সমূেহর িনয়, সংরক্ষ
বা িবশু�তা ও অশু�তার মাপকািঠ। কুরআন পূবর্বতর্ীিলর
মেধয্ যা িকছু সতয্ রেয়েছ তা �কাশ ও সমথর্ন কের এবং এগু
মেধয্ িবদয্মান িমথয্া �কাশ কের েদয় এবং তার �িতবাদ ক
েয সকল মুসিলম আিলম �চিলত তাওরাত ও ইি�েলর িবরুে�
�� রচনা কেরেছন এবং এগুিলর মেধয্ িবদযন িমথয্া ও িবকৃিত
�কাশ কেরেছন, তারা আ�াহর পক্ষ েথেক মূসআলাইিহস সালাম ও
ঈসা আলাইিহস সালাম-এর উপর অবতীণর্ তাওরাত ও ইি�েলর
িবরুে� কলম ধেরন িন বা েসগুিলেক উে�শয্ কের �� রচনা কে
িন। বরং তারা ‘‘পিব� বাইেবেলর’’ পুরাতন ও নতুন িনয়েমর মেধয্
িবদয্মান এ সকল ঐিতহািসক ও জীবনীমূলক পুকগুিলর িবরুে
কলম ধেরেছন, েযগুিল কেয়ক শতা�ী ধের েলখা ও সংকলন করা
হেয়েছ এবং এরপর দািব করা হেয়েছ েয, এগুিল ওহী বা ইলহােমর
মাধয্েম বা  আ�াহর পক্ষ েথেক �া� পু�ক। এগুিলর িবষেয়ই আ
সূ রা বাকারার ৭৮৯ আয়ােত/ ে�ােক বেলেছন: ‘‘দু েভর্াগ তােদর জনয
যারা িনজ হােত �� রচনা কের এবং এরপর বেল: এিট আ�াহর পক্
েথেক; েযন তারা এগুিলর �ারা  সামানয্ িবিনময়মূলয্ লাভ কর
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পাের। কােজই যা তােদর হাতগুিল িলেখেছ তার জনয্ তােদর দুেভর্
এবং যা তারা উপাজর্ন কের তার জনয্ও তােদর দুেভর্”
মুসিলম উ�াহর সকেলই একমত েয, আ�াহর িনকট েথেক ওহীর
মাধয্েম �হণ কের মূসা আলাইিহস সালাম যা মুেখ উ�ারণ 
কেরিছেলন তাই �কৃত তাওরাহ। আর আ�াহর িনকট েথেক ওহীর
মাধয্েম �হণ কের ঈসা আলাইিহস সালাম যা মুেখ উ�ারণ 
কেরিছেলন তাই �কৃত ইি�ল। আর ‘‘পিব� বাইেবল’’-এর পুরাতন
ও নতুন িনয়ম বা ‘‘তাওরাত  শরীফ’’, ‘‘ইি�ল  শরীফ’’ বা ‘‘যাবূ র
শরীফ’’ নােম �চিলত পু�কগুিল কখেনাই েসই তাওরা, ইি�ল বা
যাবূ র নয়।
ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর িনকট  সংরিক্ষত তাওরােতর মূল িতনি
সং�রণ  রেয়েছ বা িতন �কােরর ‘‘তাওরাত’’ রেয়েছ। আর
‘‘ইি�ল’’ বা সু সমাচার রেয়েছ চারিট। এগুির মেধয্ রেয়েছ
ৈবপরীতয্ ও সংঘাত। অথচ মূসা আলাইিহস সালাম-এর উপর
একিটই তাওরাত  নািযল  হেয়িছল  এবং ঈসা আলাইিহস সালাম
একিটই ইি�ল েপেয়িছেলন।
কুরআেন উি�িখত মূ সা আলাইিহস সালাম ও ঈসা আলাইিহস
সালাম-এর উপর অবতীণর্ মূল  তাওরাত ও ইি�ল  যিদ েকউ
অ�ীকার কেরন তেব তার ঈমান ন� হেব। আর ‘‘পিব� বাইেবল’’
নােম বা তাওরাত বা ইি�ল নােম বতর্মােন �চিল, আ�াহর বাণী
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নাম িদেয় বা নবী-রাসূ লগেণর েলখা বেল �চািরত জাল ও িমথয্া এ
সকল িমথয্া গ, কািহনী ও িববরণ  অ�ীকার করেল ঈমান ন�
হওয়া েতা দূ েরর কথা, বরং তােত ঈমানী দািয়� পািলত  হেব।
কারণ  মহান আ�াহর মযর্াদার সােথ সাম�সয্পূণর্ নয় এবং রাসূ লগেণর পিব�তা ও িন�াপে�র সােথ সাংঘিষর্ক এ সকল িমথয্
ও জাল গ�, কািহনী ও িববরণগুিলর িমথয্াচার ও জািলয়ািত �কা
করা মুিমেনর ঈমানী দািয়�।
তাওরােতর �চিলত িতনিট সং�রণ বা ভাসর্ের মেধয্ রেয়েছ
পার�িরক ৈবপরীতয্। এগুিলেত রেয়েছ অেনক ভুল ও পর�
িবেরাধী ব�বয্। এেত মূসা আলাইিহস সালাম-এর মৃতুয্ এবং
মাওআব অ�েল তার কবর েদওয়ার িববরণ। আমরা িনি�ত েয,
এগুিল কখেনাই মূসাআলাইিহস সালাম-এর উপর অবতীণর্ িবশু
তাওরাত নয়।
�চিলত চারিট ইি�ল বা সু সমাচােরর মেধয্ও রেয়েছ পর�র
িবেরাধী ব�বয্। এগুিল র মেধয্ অেনক -�াি�, ৈবপরীতয্ ও
পর�র সাংঘিষর্ক ব�বয্ রেয়েছ। এেত যীশুর �ুশােরা
(খৃ�ানগেণর িব�াস অনু সাের), �ুেশ মৃতুয, তার কবর� করণ 
ইতয্ািদ িববরণ রেয়েছ। আমরা সুিনি�ত ে, এগুিল খেনাই ঈসা
আলাইিহস সালাম-এর উপর অবতীণর্ ইি�ল নয়
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তৃতীয় পিরে�দ
বাইেবেলর ৈবপরীতয, ভুল�াি� ও িবকৃিত
পিব� বাইেবল  নােম �চিলত  এ ��-সংকলেনর পু�কগুিল
অগিণত  ৈবপরীতয, ভুল�াি� 25 ও িবকৃিতেত  ভরা। এ পিরে�েদ
২৪

আমরা তার সামানয্ িকছু নমুনা আেলাচনা করব
১. ৩. ১. ৈবপরীতয্ ও পর�র িবেরািধত
১- িবনয্ামীেনর স�ানেদর নাম ও সংখয্ায় ৈবপরী:

25

ৈবপরীতয্ বলেত েলখক বুঝাে�ন পর�-িবেরািধতা। বাইেবেলর এক �ে�
বিণর্ত িবধান বা তেথয্র সােথ অনয্ েকােনা �ে� বিণর্ত িবধান বা তেথয্র 
অেনক  ৈবপরীতয্ ও পর�রিবেরািধতা পাওয়া যায়। এমনিক একই �ে�র
িবিভ� অধয্ােয়র মেধয্ বা একই �ে�র একই অধয্ােয়র মেধয্ িলিখত ত
অেনক সময় পর�র িবেরাধী। এছাড়া বাইেবেলর িবিভ� সং�রণ, অনু বাদ
ইতয্ািদর মেধয্ও ৈবপরীতয্ ও পর�র িবেরািধতা েদখেত পাওয়া যায়।  �ে�
��কার উদাহরণ িহসােব ১২৫িট ৈবপরীতয্ উে�খ কেরেছন। �দ� তেথয্র ব
িবধােনর শু�তা বা িবশু�তা এখােন িবচার করা হয় িন। শুধু বাইেবে
একািধক  �ােন, সং�রেণ  বা অনু বােদ �দ� তেথয্র ত ুলনা কের পর�িবেরািধতা ও ৈবপরীতয্ �মাণ করা হেয়েছ।
অপরিদেক ভুল�াি� বলেত েলখক বু ঝাে�ন েয বাইেবেল �দ� অগিণত তথয্
ইিতহাস, বা�বতা বা িনরীক্ষার মাধয্েম ভুল বেল �মািণত হেয়েছ। মূল গ
��কার বাইেবেলর মেধয্ �দ� এইরূপ ভুল�াি� ১১০িট  উদাহরণ  উে�খ
কেরেছন।
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১ বংশাবিলর (বংশাবিল ১ম খ�) ৭ম অধয্ােয়র৬ ে�ােক বলা
হেয়েছ: ‘‘িবনয্ামীেনর স�া- েবলা, েবখর ও িযদীেয়ল, িতন জন।’’
পক্ষা�ে১ বংশাবিলরই ৮ম অধয্ােয়র১ ে�ােক বলা হেয়েছ:
‘‘িবনয্ামীেনর েজয্� পু� েব, ি�তীয় অে�ল, তৃতীয় অহহর, চতুথর্
েনাহা ও প�ম রাফা।’’
িক�  আিদপু�ক  ৪৬ অধয্ােয়র ২১ ে�ােক  বলা হেয়েছ:
‘‘িবনয্ামীেনর পু� েবল, েবখর, অে�ল, েগরা, নামন, এহী, েরাশ,
মু�ীম, হু�ীম ও অদর’’
তাহেল িবনয্ািমেনর স�ানসংখয্া �থম ব�েবয্ িতন জন এব
ি�তীয় ব�েবয্৫ জন। তােদর নােমর বণর্নাও পর�র িবেরাধ, শুধু
েবলার নামিট  উভয় ে�ােক  উে�খ করা হেয়েছ, বািকেদর নাম
স�ূ ণর্ িভ�। আর তৃতীয় ে�ােক িবনয্ামীেনর স�ান সংখয১০ জন।
নামগুিলও আলাদা। তৃতীয় ে�ােকর নামগুিলর সা �থম ে�ােকর
সােথ  দু জেনর নােমর এবং ি�তীয় ে�ােকর দু জেনর নােমর িমল 
আেছ। আর িতনিট  ে�ােকর িমল  আেছ একমা� ‘‘েবলা’’ নামিট 
উে�েখর েক্ষে
�থম ও ি�তীয় ে�াক�য় একই পু�েকর। উভয় পু�েকর েলখক 
ই�া ভাববাদী। এভােব একই েলখেকর েলখা একই পু�েকর দু িট 
ব�বয্ পর�র িবেরাধী বেল �মািণত হেলা। আবার তাওরােতর
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আিদপু�েকর ব�েবয্র সােথ ই�ার দুিট ব�েবয্র ৈবপরীতয্ �মাি
হেলা।
এ সু �� পর�র িবেরাধী ব�বয্ ইয়াহূ দী ও খৃ�ান
পি�তগণেক  হতবাক কের িদেয়েছ। তারা �ীকার করেত  বাধয্
হেয়েছন েয, ই�াই ভুল কেরেছন। এ ভুেলর কারণ িহেসেব তার
উে�খ কেরন েয, ই�া পু� ও েপৗে�র মেধয্ পাথর্কয্ করেত পাে
িন এবং েয বংশতািলকা েদেখ িতিন বংশাবলীর এই তািলকা
িলেখিছেলন েসই মূ ল বংশতািলকািট িছল অস�ূ ণর্
২- ই�ােয়ল ও িযহূ দা রােজয্র ৈসিনকেদর সংখয্ার ৈবপরী
শমূ েয়েলর ি�তীয় পু�েকর ২৪ অধয্ােয়র৯ম ে�াকিট িন�রূ:
‘‘পের েযায়াব গিণত  েলাকেদর সংখয্া রাজার কােছ িদেল;
ই�ােয়েল খ�-ধারী আট লক্ষ বলবান েলাক ি; আর িযহূ দার পাঁচ
লক্ষ েলাক িছ’’ 26

26

দায়ূ েদর িনেদর্েশ তার েসনাপিত েযায়া েলাকসংখয্া গণনা কেরন। দায়ূদ ও
শেলামেনর পের পয্ােল�াইেন ইহূদীেদর রাজয ্ িবভ� হেয় যায়। উ�
পয্ােল�াইেনর রাজয্েক শােমরা বা ই�াইল রাজয্ বলা হেতা। এর রাজধা
িছল নাবলু স। আর দিক্ষণ পয্ােল�াইেনর রাজয‘িযহূ দা রাজয’ বলা হেতা।
এর রাজধানী িছল িযরুশােলম। খােন উভয় অংেশর েলাকগণনার কথা বলা
হেয়েছ।
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অপর িদেক  বংশাবিল  �থম খে�র ২১ অধয্ােয়র ৫ম ে�াক 
িন�রূ: ‘‘আর েযায়াব গিণত  েলাকেদর সংখয্ দায়ূ েদর কােছ
িদেলন। সম� ই�ােয়েলর এগার লক্ষ খ�ধারী েক, ও িযহূ দার
চাির লক্ষ স�র সহ� খ�ধারী েলাক িছ’’
তাহেল  �থম বণর্নামেত ই�ােয়েলর েযা�াসংখয্ ৮,০০,০০০
এবং িযহূ দার ৫,০০,০০০। আর ি�তীয় বণর্নামেত তােদর সংখয:
১১,০০,০০০ ও ৪,৭০,০০০। উভয় বণর্নার মেধয্ ৈবপরীেতয
পিরমাণ েদখুন! ই�ােয়েলর জনসংখয্া বণর্না৩ লেক্ষর কমেবি
এবং িযহূ দার জনসংখয্ার বণর্নায় ি�শ হাজােরর কমেবি
বাইেবল ভাষয্কার আদম �াকর্ তার বয্াখয্া�ে� �ীকার কের
েয, পর�র িবেরাধী ব�েবয্র মেধয্ েনিট সিঠক তা িনণর্য় কর
খুবই কিঠন। ব�ত  বাইেবেলর ইিতহাস িবষয়ক পু�কগুিলেত
বয্াপক িবকৃিত ঘেটেছ এবং এিবষেয় সম�েয়র েচ�া অবা�র।
িবকৃিত  েমেন েনওয়াই উ�ম; কারণ তা অ�ীকার করার েকােনা
উপায় েনই এবং বাইেবেলর বণর্নাকারী ও িলিপকারগণ ইলহা-�া� 
বা ঐশী ে�রণা �া� িছেলন না।
৩. গাদ দশর্েকর সংবােদর ৈবপরীত
শমূ েয়েলর ি�তীয় পু�েকর ২৪ অধয্ােয়র১৩ ে�াকিট িন�রূ:
‘‘পের গাদ দায়ূ েদর িনকেট  আিসয়া তাঁহােক জ্ঞাত কিরে,
কিহেলন, আপনার েদেশ সাত বৎসর বয্িপয়া িক দুিভর্ক্ষ ? না
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আপনার িবপক্ষগণ যাবৎ আপনার প�ােত প�ােত তাড়া ক,
তাবৎ আপিন িতন মাস পযর্� তাহােদর অে� অে� পলায়ন
কিরেবন?...’’
অপর িদেক  বংশাবিল  �থম খে�র ২১ অধয্ােয়র ১২ ে�াক 
িন�রূ: পের গাদ দায়ূ েদর িনকেট আিস তাঁহােক বিলেলন, সদা�ভু
এই কথা কেহন, তুিম েযটা ই�া, �হণ কর: হয় িতন বৎসর
দু িভর্, নয় িতন মাস পযর্� �েদর খ� েতামােক পাইয়া বিসেল 
েতামার িবপক্ষ েলাকেদর স�ুেখ সংহ...।’’
উভয় ব�েবয্র মেধয্ দুিভর্েক্ষর সময় বণর্নায় ৈবপরীতয্ 
�থম ে�ােক  ৭ বৎসর ও ি�তীয় ে�ােক  ৩ বৎসর! বাইেবেলর
বয্াখয্াকারগণ �ীকার কেরেছন , �থম ে�ােকর তথয্ ভ ুল। আদম
�াকর্ েলন: িনঃসে�েহ বংশাবিলর ব�বয্ই সিঠ, �ীক বাইেবেলর
ভােষয্র সােথ তা সাম�সয্পূণ
৪- অহিসয় রাজার রাজয্�হণকালীন বয়স বণর্নায় ৈবপরী:
রাজাবিল ি�তীয় খে�র ৮ম অধয্ােয়র ২৬ ে�াক িন�রূ:
‘‘অহিসয় বাইশ বৎসর বয়েস রাজ� কিরেত  আর� কিরয়া
িযরুশােলেম একবৎসর রাজ� কিরেলন।’’
আর বংশাবিল ি�তীয় খে�র ২২ অধয্ােয়র ি�তীয় ে�াক িন�র:
‘‘অহিসয় েবয়াি�শ বৎসর বয়েস রাজ� কিরেত আর� কেরন এবং
িযরূশােলেম এক বৎসরকাল রাজ� কেরন’’
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উভয় বণর্নার মেধয্ মা২০ বৎসেরর ৈবপরীতয! ি�তীয় তথয্িট
সে�হাতীত-ভােব ভুল; কারণ, বংশাবিল ি�তীয় খে�র ২১ অধয্ােয়র
২০ ে�াক এবং ২২ অধয্ােয়র১-২ ে�ােক উে�খ করা হেয়েছ েয,
অহিসেয়র িপতা িযেহারাম ৪০ বৎসর বয়েস মৃতুয্ বরণ কেরন এবং
তার মৃতুয্র পরপরই অহিসয় রা-িসংহাসেন বেসন। এখন যিদ
ি�তীয় তথয্িট যিদ িনভুর্ল হয় তাহেল �মািণত হয় , অহিসয় তার
িপতার েচেয়ও দু ই বছেরর বড় িছেলন!! আর এ েয অস�ব তা
বলার অেপক্ষা রােখ না। এজনয্ আদম �, হনর, েহনির ও �ট 
তােদর বয্াখয্া��সমূেহ �ীকার কেরেছন , বাইেবল  েলখেকর
ভুেলর কারেণ এ ৈবপরীতয্ েদখা িদেয়েছ
৫- িযেহায়াখীেনর রাজ� �হণকালীন বয়েসর বণর্নায় ৈবপরীত:
২ রাজাবলীর ২৪ অধয্ােয়র ৮-৯ ে�াক িন�রূ: ‘‘(৮)
িযেহায়াখীন আঠার বৎসর বয়েস রাজ� কিরেত আর� কেরন, এবং
িযরূশােলেম িতন মাস রাজ� কের... (৯) সদা�ভুর দৃ ি�েত যাহা
ম� তাহাই কিরেতন।’’
২ বংশাবিলর ৩৬ অধয্ােয়র৯ম ে�াক িন�রূ: ‘‘িযেহায়াখীন
আট বৎসর বয়েস রাজ� কিরেত আর� কেরন এবং িযরূশােলেম
িতন মাস দশ িদন রাজ� কেরন; সদা�ভুর দৃ ি�েত যাহা ম� তাহাই
িতিন কিরেতন।’’
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উভয় তেথয্র মেধয্ দশ বৎসেরর ৈবপরীতয ইয়াহূ দী-খৃ�ান
ভাষয্কারগণ �ীকার কেরেছন ে, ি�তীয় ে�াকিট িনঃসে�েহ ভুল।
কারণ বাইেবেলর বণর্না অনুসাের িযেহায়াখীন মা� িতন মাস রাজ�
কেরন। এরপর বয্ািবলেন বি�রূেপ নীত হন। বি�ে�র সমেয় তা
সােথ তার �ীগণও িছেলন। �ভাবতই ৮ বা ৯ বৎসেরর েকােনা
মানু েষর অেনকগুিল �ী থােক না। আর এরূ৮ বা ৯ বৎসেরর
একজন িশশুর েক্ষে� একথাও বলা হয় েয, েস ঈ�েরর দৃ ি�েত 
যা ম� ও পাপ তা কেরিছল। এজনয্ বাইেবল িবেশষজ্ঞ আদম �া
বেলন, এ পু�েকর এ �ানিট িবকৃত।
৬- দায়ূ দ আলাইিহস সালােমর েযা�া কতৃর্ক িনহতগেণর সংখয্া
ৈবপরীতয:
২ শমূ েয়ল ২৩ অধয্ােয়র৮ ে�ােক দায়ূ েদর বীর েযা�াগেণর
বণর্নায় বলা হেয়ে: ‘‘িতিন আটশেতর িবরুে� তার বশর্া উঠ,
যােদরেক িতিন এককােল বধ কিরয়ািছেলন (he lift up his spear
against eight hundred, whom he slew at one time) 27
২৬F

িক�  ১ বংশাবিল  ১১ অধয্ােয়র ১১ পঙি� িন�রূ: ‘‘িতিন
িতনশেতর িবরুে� তার বশর্া উঠ, যােদরেক িতিন এককােল বধ

27

েকিরর বাংলা বাইেবেল এ পঙি�র অনু বাদ িন�রূ: িতিন এককােল িনহত 
আটশত েলােকর িবরুে� যু� কিরেতিছেলন
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কিরয়ািছেলন (he lifted up his spear against three
hundred slain by him at one time)। 28
२७F

উভয় ব�েবয্র মেধয্ িতন শেতর ৈবপরী! আদম �াকর্ ও .
েকিনকট  (Benjamin Kennicott) উে�খ কেরেছন েয, এ
ে�াকিটেত িতনিট মারা�ক িবকৃিত রেয়েছ।
৭- নূ েহর আলাইিহস সালাম েনৗকায় উঠােনা �াণীেদর বণর্নায়
ৈবপরীতয:
আিদপু�েকর ৬� অধয্ােয়র১৯-২০ পিঙ্� িন�র: (১৯) আর
মাংসিবিশ� সম� জীব-জ�র �ীপুরুষ েজাড়া েজাড়া লইয়া তাহােদর
�াণরক্ষােথর্ আপনার সিহত েসই জাহােজ �েবশ করা; (২০)
সবর্জাতীয় পক্ষী ও সবর্জাতীয় পশু ও সবয় ভূ চর সরীসৃ প 
েজাড়া েজাড়া �াণরক্ষােথর্ েতামার িনকেট �েবশ কির’’
এ পু�েকর ৭ম অধয্ােয়র৮-৯ পঙি� িন�রূ: ‘‘(৮) েনােহর
�িত ঈ�েরর আজ্ঞানুসাের শুিচ অশুিচ, এবং পক্ষীর ও ভূিমে
গমনশীল  যাবতীয় জীেবর (৯) �ীপুরুষ েজাড়া েজাড়া জাহােজ
েনােহর িনকট �েবশ কিরল।’’
এ পু�েকরই ৭ম অধয্ােয়র ২-৩ পঙি� িন�রূ: ‘‘তুিম শুিচ
(পিব�) পশুর �ীপুরুষ লইয়া �েতয্ক জািতর সাত সাত েজাড়া এ
28

েকিরর বাংলা বাইেবেলর অনু বাদ িন�রূ: ‘‘িতিন িতন শত েলােকর উপর
আপন বড়শা চালাইয়া তাহািদগেক এককােল বধ কিরয়ািছেলন।’’
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অশুিচ(অপিব�) পশুর �ীপুরুষ লইয়া �েতয্ক জািতর এক 
েজাড়া এবং আকােশর পক্ষীিদেগরও �ীপুরুষ লইয়া �েতয্ক জা
সাত সাত েজাড়া সম� ভূ ম�েল তাহােদর বংশ রক্ষােথর্ আপন
সে� রাখ।’’
এগুিল একই পু�েকর িতনিট ব�বয্। �থম ও ি�তীয় ব�ব
েথেক জানা যায় েয, আ�াহ নূ হেক িনেদর্শ েদ, সবর্জাতীয় প,
সবর্জাতীয় পক্ষী ও সবর্জাতীয় ভূচর সরীসৃপ �ীপুরুষ েজাড়া ে
সােথ িনেত এবং নূ হ এ িনেদর্শ এভােব পালন কেরিছেলন।
িক� তৃতীয় ব�বয্ েথেক জানা যা, িতিন তােক সকল পিব�
পশু এবং সকল পািখ সাত েজাড়া কের সােথ িনেত িনেদর্শ েদন
আর অপিব� পশু েজাড়া েজাড়া কের সােথ িনেত িনেদর্শ েদন
�থম দু ই ব�েবয্ ‘‘সাত  েজাড়ার’’ েকােনারূপ উে�খ েন; বরং
পিব� ও অপিব� সকল পশু ও পাখী এক েজাড়া কের েনওয়ার
িনেদর্শ রেয়েছ। পক্ষা�ের তৃতীয় ব�েবয্ শুধু অপিব� প
েজাড়া কের েনওয়ার িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ। এভােব এখােন উভয়
ব�েবয্র মেধয্ বড় রকেমর ৈবপরীতয্ িবদয্
৮- দায়ূ দ আলাইিহস সালাম-এর ব�ীেদর সংখয্া বণর্না
ৈবপরীতয
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২ শমূ েয়েলর ৮ অধয্ােয়র ৪ পিঙ্ িন�রূ: ‘‘দায়ূ দ তাঁহার
িনকট হইেত সেতর শত অ�ােরাহী ও িবশ সহ� পদািতক ৈসনয্
হ�গত কিরেলন।’’
একই ঘটনার বণর্নায় ১ বংশাবিলর ১৮ অধয্ােয়র৪ পঙি�েত 
বলা হেয়েছ: ‘‘দায়ূ দ তাহার িনকট হইেত এক সহ� রথ, সাত সহ�
অ�ােরাহী ও িবশ সহ� পদািতক ৈসনয্ হ�গত কিরেলন’’
এখােন একই ঘটনার বণর্নায় উভয় ব�েবয্র মেধয্ ৈবপরী
সু ��। ি�তীয় ে�ােক ১,০০০ রথ এবং ৫,৩০০ পদািতক ৈসেনয্র
কথা েবিশ বলা হেয়েছ।
৯- দায়ূ দ কতৃর্ক িনহত অরামীয় ৈসনয্েদর সংখয্া বণর্
ৈবপরীতয:
২ শমূ েয়ল  ১০ অধয্ােয় ১৮ পঙি� িন�রূ: ‘‘আর দায়ূ দ
অরামীয়েদর সাত শত রথােরাহী ও চি�শ সহ� অ�ােরাহী ৈসনয্ বধ
কিরেলন।’’
পক্ষা�ে১ বংশাবিল ১৯ অধয্ােয়র১৮ পঙি� িন�রূ: ‘‘আর
দায়ূ দ অরামীয়েদর সাত সহ� রথােরাহী ও চি�শ সহ� পদািতক 
ৈসনয্ বধ কিরেলন’’
এখােন রথােরাহীেদর বণর্নয় ৬,৩০০ জেনর পাথর্কয্। অবিশ
৪০ হাজার িনহত  ৈসনয্ পদািতক না অ�ােরাহী েস িবষেয়ও
ৈবপরীতয্ রেয়েছ
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১০- সু লাইমান আলাইিহস সালাম-এর অ�শালার সংখয্া বণর্না
ৈবপরীতয:
১ রাজাবিলর ৪থর্ অধয্ােয় ২৬ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘শেলামেনর
রেথর িনিম� চি�শ সহ� অ�শালা ও বােরা সহ� অ�ােরাহী িছল।
(And Solomon had forty thousand stalls of horses for
his chariots, and twelve thousand horsemen)’’
২ বংশাবিলর ৯ম অধয্ােয়র২৫ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘শেলামেনর
চাির সহ� অ�শালা 29 ও �াদশ সহ� অ�ােরাহী িছল। (And
Solomon had four thousand stalls for horses and
chariots, and twelve thousand horsemen)’’
২৮

এখােন উভয় ব�েবয্র মেধয্ ৈবপরীতয্ সু� �। �থম ে�া
ি�তীয় ে�ােকর েচেয় ৩৬,০০০ েবিশ অ�শালার কথা বলা হেয়েছ।
বাইেবল ভাষয্কার আদম �াকর্ বে: সংখয্ািটর উে�েখর েক্ষ
িবকৃিত ঘেটেছ বেল �ীকার কের েনওয়াই আমােদর জনয্ উ�ম
১১- যীশুর বংশাবিল বণর্নায় ৈবপরী:
যিদ েকউ মিথিলিখত সু সমাচােরর ১ম অধয্ােয়র১-১৭ পঙি�েত  
�দ� যীশুখৃে�র বংশতািলকা বা বংশাবি-পে�র সােথ লূ কিলিখত 
সু সমাচােরর ৩য় অধয্ােয়র২৩-৩৮ পঙি�েত উি�িখত যীশু খৃের
29

েকিরর অনু বােদ �থম ে�ােক অ�শালা ও ি�তীয় ে�ােক ঘর েলখা হেয়েছ,
যিদও উভয় ে�ােকই ইংেরজীেত (stalls of horses) বলা হেয়েছ।
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বংশাবিল-পে�র তুলনা কেরন তাহেল উভেয়র মেধয্ িন�রূ৬িট 
মারা�ক ৈবপরীতয্ েদখেত পােব:
1.

মিথ  েথেক  জানা যায় েয, মিরয়েমর �ামী েযােশফ-এর

িপতার নাম ‘যােকাব’। আর লূ ক েথেক জানা যায় েয, েযােশফ-এর
িপতা এিল।
2.

মিথ েথেক জানা যায় েয, যীশু দায়ূেদর পু� শেলামেনর

বংশধর। লূ ক  েথেক জানা যায় েয, যীশু দায়ূেদর পু� নাথ-এর
বংশধর।
3.

মিথ েথেক জানা যায় েয, দায়ূ দ েথেক বয্িবলেনর িনবর্াস

পযর্� যীশুর পূবর্পুরুষগণ সকেলই সু�িস� রাজা িছেলন। 
েথেক জানা যায় েয, দায়ূ দ ও নাথন বােদ যীশুর পুবর্পুরুষগে
মেধয্ েকউই রাজা িছেলন না বা েকােন �িস� বয্ি� িছেলন না
4.

মিথ  েথেক  জানা যায় েয, শ�ীেয়ল-এর িপতার নাম

িযিকিনয়। আর লূ ক েথেক জানা যায় েয, শ�ীেয়েলর 30 িপতার নাম
২৯

30

যীশুর সুদীঘর্ বংশতািলকার একিট সােথ আেরকিটর েকােনা িমল েনই। �থে
েযােশফ ও েশেষ দায়ূ দ এই দু ইিট নােম িমল আেছ। আর মধয্�ােন সরবািবল 
ও শ�ীেয়েলর নাম উভয় তািলকােতই আেছ। তেব নােমর অব�ান স�ূ ণর্
িভ�। মিথর বণর্নায় শ�ীেয়ল যীশু১৩তম ঊ�র্পুরুষ। আর লূেকর বণর্ন
শ�ীেয়ল যীশুর২২তম ঊ�র্পুরুষ১ বংশাবিল ৩/১৫-১৯ েথেক জানা যায় েয,
দায়ূ েদর বংশধর রাজা েযািশেয়র পু� িযেহায়াকীম, তার পু� িযকিনয়।
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েনির।
5.

মিথ  েথেক  জানা যায় েয, সরুববািবেলর পুে�র নাম

অবীহূ দ। আর লূ ক েথেক জানা যায় েয, সরুববািবেলর পুে�র নাম
রীষা। মজার কথা হেলা, ১ বংশাবিলর ৩য় অধয্ােয় সরুববািবেল
স�ানগেণর নাম েলখা আেছ, েসখােন অবীহূ দ বা রীষা েকােনা নামই
েলখা েনই। এজনয্ �কৃত সতয্ কথা হেলা মিথ ও লূক উভেয়
বণর্নায় ভ ুল
6.

মিথর িববরণ  অনু যায়ী দায়ূ দ েথেক  যীশু পযর্� উভেয়

মােঝ ২৬ �জ�। আর লূ েকর বণর্না অনুযায়ী উভেয়র মেঝ ৪১
�জ�। দায়ূ দ ও যীশুর মেধয ১০০০ বৎসেরর বয্বধান। এেত
�েতয্ক �জে�র সময়কাল মিথর িববরণ অনুসাের৪০ বৎসর এবং
লূ েকর বণর্না অনুসাের২৫ বৎসর।

িযকিনেয়র ৭ পুে�র মেধয্ একপু� শ�ীেয়ল  এবং অনয্ পু� পদায়। এ
পদােয়র পু� সরুববািব, তার দু ই পু� মশু�ম ও হনািন, আর এক কনয্া
শােলামীৎ। তাহেল শ�ীেয়ল সরুববািবেলর চাচা। মিথ েথেক জানা যায় ে,
রাজা িযকিনয় ও তার ভাইগণ  রাজা েযািশেয়র পু�। িযকিনয়-এর পু�
শ�ীেয়ল, তার পু� সরুববািব, তার পু� অবীহূ দ। লূ ক েথেক জানা যায় েয,
মি�র পু� েনির, তার পু� শ�ীেয়ল, তার পু� সরুববািব, তার পু� রীষা।
এখােন জানা েগল েয, শ�ীেয়েলর েযািশয় বা িযেহায়াকীেমর বংশধর নন।
িতিন েনিরর পু�, িতিন মি�র পু�....।
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তৃতীয় শতা�ীেত  সু সমাচার দু িটর �িসি� লােভর যু গ েথেক 
আজ পযর্� সকল যুেগর খৃ�ান ধমর্গুরপি�তগণ এ মারা�ক 
ৈবপরীতয্ ও সাংঘিষর্ক বণর্নার কারেণ িব�ত ও িবমূঢ় হেয়েছ
িবিভ� অ�াসি�ক বয্াখয্ার মাধয্েম এর সম�েয়র েচ�া কেরেছন 
সবই বয্থর্ েচ�া। তারা আশা কেরে, যু েগর আবতর্েন এ
ৈবপরীেতয্র সমাধান �কািশত হে, িক� তােদর আশা িনরাশায়
পযর্বিসত হেয়েছ এ দু ই বংশতািলকার ৈবপরীতয্ অতীেতর মত
একই ভােব বতর্মান যুেগরপি�তেদরেক হতবাক করেছ।
১২- যীশু কতৃর্ক আেরাগয্কৃতেদর বণর্নায় ৈবপ:
মিথর সু সমাচােরর ২০ অধয্ােয়র২৯-৩৪ ে�ােক দু ই অ� বয্ি�র
কািহনী বিণর্ত হেয়েছ। তােত বলা হেয়ে: ‘‘(২৯) পের িযরীেহা
হইেত তাঁহােদর বািহর হইবার সমেয় িব�র েলাক তাঁহার প�াৎ
প�াৎ গমন কিরল। (৩০) আর েদখ, দু ই জন অ� পেথর পােশ
বিসয়ািছল। .... (৩৪) তখন যীশু করুণািব� হইয়া তাহােদর চক
�শর্ কিরেল, আর তখনই তাহারা েদিখেত পাইল ও তাহার প�াৎ
প�াৎ চিলল।’’
মিথর সু সমাচােরর ৮ অধয্ােয়র২৮-৩৪ ে�ােক দু জন ভুত-��
েলােকর গ� বলা হেয়েছ। এখােন বলা হেয়েছ: ‘‘পের িতিন
পরপাের গাদারীয়েদর েদেশ েগেল দু ই জন ভূ ত�� েলাক কবর�ান
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হইেত বািহর হইয়া তাঁহার স�ু েখ উপি�ত হইল; তাহারা এত বড়
দু দর্া� িছল ে, ঐ পথ িদয়া েকহই যাইেত পিরত না।...’’
দু িট ঘটনাই মাকর্ উে�খ কেরেছন। �থম ঘটনা মােকর্
সু সমাচােরর ১০ অধয্ােয়র ৪৬-৫২ ে�ােক  উে�খ করা হেয়েছ।
এখােন উে�খ করা হেয়েছ েয, িযরীেহা হেত েবর হওয়ার পের যীশু
পেথ ‘িতমেয়র পু� বরিতময়’ নামক একজন অ�েক েদখেত পান
এবং তােক  সু � কেরন। অথর্াৎ মােকর্র বণর্নানুসােরশু মা�
একজন অ�েক  েদখেত পান ও সু � কেরন। আর মিথর
বণর্নানুসাের িতিন দুজন অ�েক েদেখন ও সু� কেরন
ি�তীয় ঘটনা মােকর্র ৫ অধয্ােয়র ১-২০ ে�ােক  উে�খ করা
হেয়েছ। এখােন মা� একজন ভূ ত�ে�র কথা বলা হেয়েছ। তাহেল 
মিথর বণর্না অনুসাের যীশু দুজন পাগলেক েদন ও সু � কেরন।
আর মােকর্র বণর্না অনুসাের িতিন মা� একজন পাগলেক েদেখন 
সু � কেরন।
১৩- ে�িরতেদর �িত যীশুর আজ্ঞায় লািঠর উে�েখ ৈবপর:
যীশু তাঁর১২ জন িশষয্েক ে�রণ করার সময় েয আজ্ঞা �দ
কেরন তা মিথ, মাকর্ ও লূক উে�খ কেরেছন। িক� তােদর বণনার
মেধয্ িকছু িকছু ৈবপরীতয্ রেয়েছ। েসগুিলর মেধয্ একিট ে�িরত
সােথ  যি� বা লািঠ রাখার িবষয়। মিথর ১০ অধয্ােয়র ৯-১০
পঙি�েত ে�িরতেদরেক সােথ লািঠ রাখেত িনেষধ কেরন। িতিন
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বেলন: ‘‘(৯) েতামােদর েগঁিজয়ায় �ণর্ িক েরৗপয্ িক িপ, (১০)
এবং যা�ার জনয্ থি িক দু ইিট আ�াখা িক পাদু কা িক যি�, এ
সকেলর আেয়াজন কিরও না।’’
লূ েকর বণর্নােতও েদখা যায় ে, যীশু লািঠ সােথ রাখেত িনেষধ
কেরেছন। লূ েকর ৯ অধয্ােয়র৩ পঙি� িন�রূ: ‘‘িতিন তাহািদগেক 
কিহেলন, পেথর জনয্ িকছুই লইও ন, যি�ও না...।’’
িক� মােকর্র বণর্না েথেজানা যায় েয, িতিন ে�িরতেদরেক 
লািঠ সােথ  রাখার িনেদর্শ েদন। মাকর্িলিখত সুসমাচাের ৬�
অধয্ােয়র৮-৯ পঙি� িন�রূ: ‘‘(৮) আর আজ্ঞা কিরে, েতামরা
যা�ার জনয্ এক এক যি� বয্িতেরেক আর িকছু লইও ন, রুটীও
না, ঝুিলও না, েগঁিজয়ায় পয়সাও না; (৯) িক� পােয় পাদু কা েদও,
আর দু ইটা আঙরাখা পিরও না।’’
এভােব আমরা েদখিছ েয, যীশুর আজ্ঞা বণর্নায় সুসমাচার�
বণর্নার মেধয্ সু�� ৈবপরীতয্ িবদয্মান। �থম ব�বয্�য় অনু
যীশু ে�িরতেদরেক লািঠ িনেত িনেষধ কেরন। িক� তৃতীয় ব�বয
অনু সাের িতিন তােদরেক লািঠ িনেত আেদশ কেরন।
১৪- িনেজর িবষেয় যীশুর সােক্ষয্র সতয্তার িবষেয় ৈব:
েযাহনিলিখত সু সমাচােরর ৫ম অধয্ােয়র৩১ ে�ােক যীশু বেল:
‘‘আিম যিদ আপনার িবষেয় আপিন (িনেজর িবষেয় িনেজ) সাক্ষ
িদই তেব আমার সাক্ষয্ সতয্’’
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আর এ পু�েকরই ৮ম অধয্ােয়র১৪ ে�ােক যীশু বেল: ‘‘যিদও
আিম আপনার িবষেয় আপিন (িনেজর িবষেয় িনেজ) সাক্ষয্ ি
তথািপ আমার সাক্ষয্ স’’
�থম ব�বয্ অনুসাের যীশুর িনেজর িবষেয় �দ� তার িনেজ
সাক্ষয্ �হণেযাগয্ নয়। িক� ি�তীয় ব�বয্ অনুসাের তা �হণে
১৫- বধয্ভূিমেত যীশুর �ুশবহনকারীর বণর্নায় ৈবতয
�ুেশ চড়ােনার জনয্ যীশুেক বধয ্ভূিমেত িনেয় যাওয়ার বণর্
মিথ ২৭/৩২ এর ব�বয: ‘‘আর বািহর হইয়া তাহারা িশেমান নােম
এক জন কুরীণীয় েলােকর েদখা পাইল; তাহােকই তাঁহার �ুশ বহন
কিরবার জনয্ েবগার ধিরল(তােক যীশুর �ুশিট বহন করেত বাধয
করল: him they compelled to bear his cross)।’’
লূ কিলিখত সু সমাচােরর ২৩ অধয্ােয়র২৬ ে�ােক বলা হেয়েছ:
‘‘পের তাহারা তাঁহােক লইয়া যাইেতেছ, ইিতমেধয্ িশেমান নােম এক
জন কুরীণীয় েলাক প�ী�াম হইেত আিসেতিছল, তাহারা তাহােক 
ধিরয়া তাহার �ে� �ুশ রিখল, েযন েস যীশুর প�াৎ প�াৎ তাহা
বহন কের।’’ 31
পক্ষা�ের এ িবষেয় েযাহনিলিখত সুসমাচাের১৯ অধয্ােয়র১৭
ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘তখন তাহারা যীশুেক লই; এবং িতিন আপিন

31

লূ ক ২৩/২৬।
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�ুশ বহন কিরেত কিরেত বািহর হইয়া মাথার খুিলর �ান নামক 
�ােন েগেলন।’’
এখােন একই ঘটনার বণর্নায় সুসমাচার�েয়র মেধয্ ৈবপরীত
সু ��। মিথ ও লূ েকর বণর্না অনুসাের যীশুর �ুশিট বহন কের
িশেমান নােমর এ কুরীণীয় েলাক। আর েযাহেনর বণর্না অনুসাের
�ুশিট বহন কেরন যীশু িনেজই
১৬- যীশু আগমন শাি� না অশাি�র জন?
মিথ ৫/৯ িন�রূ: ‘‘ধনয্ যাহারা িমলন কিরয়া েদয়(Blessed
are the peacemakers), কারণ তাহারা ঈ�েরর পু� বিলয়া
আখয্াত হইেব’’
লূ ক  ৯/৫৬ িন�রূ: ‘‘কারণ  মনু ষয্পু� মনুষয্েদর �াণনা
কিরেত আইেসন নাই; িক� রক্ষা কিরেত আিসয়ােছ’’
মিথ ১০/৩৪ িন�রূ: ‘‘মেন কিরও না েয, আিম পৃিথবীেত শাি�
িদেত  আিসয়ািছ; শাি� িদেত  আিস নাই, িক�  খড়গ িদেত 
আিসয়ািছ।’’
লূ ক ১২/৪৯ ও ৫১ িন�রূ: ‘‘(৪৯) আিম পৃিথবীেত অি� িনেক্ষ
কিরেত আিসয়ািছ; আর এখন যিদ তাহা ��িলত হইয়া থােক, তেব
আর চাই িক? ... (৫১) েতামরা িক মেন কিরেতছ, আিম পৃিথবীেত 
শাি� িদেত  আিসয়ািছ? েতামািদগেক  বিলেতিছ, তাহা নয়, বরং
িবেভদ।’’
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উপেরর ব�বয্গুর মেধয্ ৈবপরীতয্ সু��। �থম দুিট ব�েব
শাি�, ঐকয্ ও িমলন সৃি�কারীেদর �শংসা করা হেয়েছ এবং বলা
হেয়েছ েয, যীশু িনেজও

�ংস ন, বরং রক্ষা করেত আগম

কেরন। িক� েশষ দু িট ব�েবয্ স�ূণর্ িবপরীত কথা বলা হেয়েছ
এখােন বলা হেয়েছ েয, িতিন খ�, হানাহািন, �ংস ও িবেভদ
সৃ ি�র জনয্ আগমন কেরন। এ েথেক বুঝা যায় ে, িতিন মুি�,
শাি�, িমলন ও রক্ষার জনয্ আগমন কেরন; কােজই যােদরেক 
ধনয্ বলা হেব এবং ঈ�েরর পু� বলা হেব িতিন তােদর অ�ভুর্
নন।
১. ৩. ২. ভুল�াি�
পূ েবর্া� ৈবপরীতয্ ও অনুরূপ অগিণত ৈবতয্ ছাড়াও
বাইেবেলর পু�কগুিলর মেধয্ রেয়েছ অগিণত ভুল�াি�। ৈবপরীতয্
ভুল�াি�র মেধয্ পাথর্কয্ হ, বাইেবেলর িবিভ� পু�ক, পা�ুিলিপ 
বা সং�রেণর মেধয্ ত ুলনা কের ৈবপরীতয্ জানা যায়। আর ভু
জানা যায় জ্ঞ, বুি�, িবেবক, মানবীয় রীিত, ঐিতহািসক তথয,
গিণত িবদয্া বা অনয্ েকােনা জ্ঞােনর আেল ােক বাইেবেলর 
িবচার করার মাধয্েম। গেবষকপি�তগণ বাইেবেলর মেধয্ এরূ
অেনক  ভুল�াি�র কথা উে�খ কেরেছন। এখােন অ� কেয়কিট 
েদখুন:
১- ই�ােয়ল স�ানেদর িমসের অব�ানকার স�েকর্ ভ ুল তথ:
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যা�াপু�েকর ১২ অধয্ােয়র৪০ ে�ােক উে�খ করা হেয়েছ েয,
‘ই�ােয়ল-স�ােনরা চাির শত ি�শ বৎসর কাল িমসের �বাস
কিরয়ািছল।’
এ তথয্িট ভ ুল। ই�ােয়-স�ানগণ ৪৩০ বৎসর নয়, বরং ২১৫
বৎসরকাল িমশের অব�ান কেরিছল। তেব কনান েদেশ ও িমসের
উভয় �ােন ই�ােয়ল  স�ানগেণর পূ বর্পুরুষ ও তােদর েট 
অব�ানকাল িছল ৪৩০ বৎসর। কারণ ইবরাহীম আলাইিহস সালামএর কনান েদেশ �েবশ েথেক তাঁর পু� ইসহাক আলাইিহস সালামএর জ� পযর্� ২৫ বৎসর। ইসহােকর জ� েথেক  ইয়াকূব
আলাইিহস সালাম বা ই�ােয়ল-এর জ� পযর্�৬০ বৎসর। ইয়াকূব
আলাইিহস সালাম-এর অপর নাম বা �িস� উপািধ ‘‘ই�ােয়ল’’
এবং তাঁর বংশধররাই বনী ইসরাঈল বা ই�ােয়ল স�ানগণ বেল 
পিরিচত।
ইয়াকূব বা ই�ােয়ল আলাইিহস সালাম যখন তাঁর বংশধরেদর
িনেয় িমসের �েবশ কেরন তখন তাঁর বয়স িছল  ১৩০ বৎসর।
এভােব আমরা েদখিছ েয, ই�াহীেমর আলাইিহস সালাম িমসের
�েবশ েথেক তাঁর েপৗ� ইয়াকূব (ই�ােয়ল)-এর িমসের �েবশ
পযর্� সময়কাল(২৫+৬০+১৩০=) ২১৫।
ই�ােয়ল  আলাইিহস সালাম-এর িমসের �েবশ েথেক  মূ সা
আলাইিহস সালাম-এর সােথ তাঁর বংশধরেদর িমসর তয্াগ পযর্
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সময়কাল  ২১৫ বৎসর। এভােব কানােন ও িমসের তােদর েমাট 
অব�ানকাল (২১৫+২১৫=) ৪৩০ বৎসর।
ইয়াহূ দী-খৃ�ান পি�তগণ একবােকয্ �ীকার কেরেছন ে, িহ�
বাইেবেলর এ তথয্িট ভ ুল। তারা বেল: শমরীয় তাওরােত এখােন
উভয় �ােনর অব�ান একে� বলা হেয়েছ এবং এখােন শমরীয়
তাওরােতর ব�বয্ই সিঠক
শমরীয় তাওরাত  বা তাওরােতর শমরীয় সং�রণ  অনু সাের
যা�াপু�েকর ১২ অধয্েয়র ৪০ পঙি� িন�রূ: ‘‘ই�ােয়ল-স�ােনরা ও
তােদর িপতৃগণ কনান েদেশ ও িমসের চাির শত ি�শ বৎসর কাল 
অব�ান কিরয়ািছল।’
এখােন �ীক তাওরাত  বা তাওরােত  �ীক  সং�রেণর ভাষয্
িন�রূ: ‘‘কনান েদেশ ও িমসের ই�ােয়ল-স�ানগণ  ও তােদর
িপতা-িপতামহগেণর েমাট অব�ানকাল চাির শত ি�শ বৎসর।’’
খৃ�ান গেবষক  ও পি�তগেণর িনকট িনভর্রেযাগয্ পু�
‘‘মুরিশদু ত তািলবীন ইলাল িকতািবল মুকা�ািসস সামীন’’ (মহামূ লয্
পিব� বাইেবেলর ছা�গেণর পথ িনেদর্শ) নামক  �ে� এভােবই
ই�ােয়ল স�ানগেণর ইিতহাস উে�খ করা হেয়েছ। এ �ে�র েলখক 
উে�খ কেরেছন েয, ইয়াকূব আলাইিহস সালাম-এর িমসের আগমন
েথেক ঈসা আলাইিহস সালাম-এর জ� পযর্� সময়কাল ১৭০৬
বৎসর। আর ই�ােয়ল  স�ানেদর িমসর পিরতয্াগ ও িফরাউেনর
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সিলল সমািধ েথেক ইসা আলাইিহস সালাম-এর জ� পযর্� সময়কাল
১৪৯১ বৎসর। ১৭০৬ েথেক ১৪০৯ বাদ িদেল ২১৫ বৎসর থােক,
এিটই হেলা ইয়াকূব আলাইিহস সালাম-এর িমসর আগমন েথেক 
ই�ােয়ল স�ানেদর িমসর পিরতয্াগ পযর্� সময়
এখােন অনয্ একিট িবষয় এ সময়কাল  িনি�ত কের। মূসা
আলাইিহস সালাম িছেলন ইয়াকূব (ই�ােয়ল আ.)-এর অধ�ন ৪থর্
পুরুষ। ইয়াকূেবর পু� েলি, তার পু� কহাৎ, তার পু� অ�াম
(Amram: ইমরান), তার পু� মূ সা আলাইিহস সালাম। এেত বুঝা
যায় েয, িমসের ই�ােয়ল স�ানগেণর অব�ান ২১৫ বৎসেরর েবিশ
হওয়া অস�ব। আর ইয়াহূ দী-খৃ�ান ঐিতহািসক, বয্াখয্াকার 
গেবষকগণ একমত েপাষণ কেরেছন েয, ই�ােয়লীয়গণ ২১৫ বৎসর
িমসের অব�ান কেরন। তােদর িমসের ৪৩০ বৎসর অব�ােনর েয
তথয্ বাইেবেলর িহ� সং�রেণ েদওয়া হেয়েছ তা ভ ুল বেল তারা
একমত হেয়েছন। এজনয্ আদম �াকর্ বে, ‘‘সকেলই একমত েয,
িহ� সং�রেণ যা বলা হেয়েছ তার অথর্ অতয্� সমসয্াস�ুল। 
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর পাঁচ পু�ক  বা েতারাহ-এর িবষেয়
শমরীয় সং�রণ  অনয্ানয্ সং�রণ েথেক অিধকতর িবশু�। 
ইিতহাস শমরীয় তাওরােতর ব�বয্ সিঠক বেল �মাণ কের
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েহনির ও �েটর বয্াখয্া�ে�র সংকলকগণ বে: শমরীয়
েতারাহ-এর এই ব�বয্ই সতয্। এর �ারা িহ� েতার-এর পােঠ েয
সমসয্া সৃি� হেয়েছ তা দূরীভুত হ।
এ েথেক জানা েগল েয, িহ� বাইেবেল যা�াপু�েকর ১২/৪০-এ
েয তথয্ েদওয়া হেয়েছ তা ভ ুল বেল �ীকার করা ছাড়াইয়াহূ দীখৃ�ান পি�তেদর েকােনা উপায় েনই।
২- িমসর পিরতয্ােগর সময় ই�ােয়লীয়েদর সংখয্া বণর্নায় :
গণনাপু�েকর �থম অধয্ােয়র৪৪-৪৭ ে�ােক উে�খ করা হেয়েছ:
‘‘(৪৪) এই সকল েলাক েমািশ ও হােরাণ ... কতৃর্ক গিণত হইল।
(৪৫) � � িপতৃকুলানু সাের ই�ােয়ল-স�ানগণ, অথর্াৎ িবংশিত বৎসর
ও তেতািধক বয়� ই�ােয়েলর মেধয্ যুে� গমনেযাগয(৪৬) সম�
পুরুষ গিণত হইেল গিণত েলাকেদর সংখয্া ছয় লক্ষ িতন সহ� প
শত প�াশ হইল। (৪৭) আর েলবীেয়রা আপন িপতৃবংশানু সাের
তাহািদেগর মেধয্ গিণত হইল না’’ 32
এ ে�াকগুিল  েথেক জানা যায় ে, ই�ােয়ল-স�ানগণ  যখন
েমািশর সােথ িমশর তয্াগ কের তখন তােদর২০ বৎসেরর অিধক 
বয়েসর যু ে�সক্ষম পুরুষেদর সংখয্া িছল  ছয় ল েক্ষর
(৬,০৩,৫৫০)। েলবীর বংেশর সকল নারী, েলবীয় বংেশর সকল 

32

গণনাপু�ক ১/৪৫-৪৭।
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পুরু, অনয্ানয্ সকল বংেশর সকল নারী এবং সকল বংেশ২০
বৎসেরর কম বয়� সকল যু বক ও িকেশার পুরুষ বাদ িদেয়ই িছল
এই সংখয্া।
চার ে�ণীর মানু ষ এই গণনা েথেক  বাদ েদওয়া হেয়েছ: ১.
েলবীর বংেশর সকল  নারী, ২. েলবীয় বংেশর সকল পুরু, ৩.
অনয্ানয্ সকল বংর সকল  নারী এবং ৪. সকল  বংেশর ২০
বৎসেরর কম বয়� সকল যু বক ও িকেশার পুরুষ বাদ িদেয়ই িছল
এই সংখয্া।
তাহেল যিদ এই চার �কােরর নারী, পুরুষ ও যুব-িকেশারেদর
গণনায় ধরা হয় তাহেল িমশর তয্াগকােল  তােদর সংখয্া দাঁড়াে
কমপেক্২৫ লক্ষ। আর এই তথয্ েকেনামেতই সিঠক হেত প
না। কারণ:
�থমত, আিদপু�ক ৪৬/২৭, যা�াপু�ক ১/৫, ি�তীয় িববরণ 
১০/২২ -এ ��ভােব উে�খ করা হেয়েছ েয, ই�ােয়ল-স�ানগণ 
যখন িমশের �েবশ কের তখন তােদর সংখয্া িছল৭০ জন।
ি�তীয়ত, ই�া্েয়ল-স�ানগণ িমশের অব�ান কেরিছেলন সবর্েমাট
২১৫ বৎসর। এর েবিশ তারা অব�ান কেরন িন।
তৃতীয়ত, যা�াপু�েকর �থম অধয্ােয়র১৫-২২ ে�ােক উে�খ
করা হেয়েছ েয, তােদর িমশর তয্ােগর৮০ বৎসর পূ বর্ েথেক তােদর
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সকল পু� স�ানেক হতয্া করা হত থােক এবং কনয্া স�ানেদরে
জীিবত রাখা হত।
এ িতনিট িবষেয়র আেলােক েয েকােনা সাধারণ জ্ঞান � 
মানু ষ িনি�ত হেবন েয, িমসর তয্ােগর সময় ই�ােয়ল স�ানেদর েয
সংখয্া(৬,০৩,৫৫০) উে�খ করা হেয়েছ তা িনঃসে�েহ ভুল।
আমরা যিদ পু� স�ান হতয্ার িবষয়িট এেকবাের বাদ িদই এবং
মেন কির েয, ই�ােয়ল  স�ানগণ িমশের অব�ানকােল তােদর
জনসংখয্া এত েবিশ বৃি�েপত েয, �িত ২৫ বৎসের তােদর সংখয্া
ি�গুণ হেয় েয, তাহেলও তােদর সবর্েমাট জনসংখয্২১৫ বৎসের
৭০ েথেক  ৩৬০০০ (ছি�শ হাজার)-ও হেত পাের না। তাহেল 
সবর্েমাট জনসংখয্২৫ লক্ষ হওয়া বা েলবীয়গণ বােদ েমাট পুর
েযা�ার সংখয্া ছয় লক্ষ হওয়া িকভােব ! এর সােথ যিদ েশষ
৮০ বছেরর পুরুষ স�ান হতয্ার িবষয় েযাগ করা হয় তাহে
িবষয়িট আেরা অস�ব ও অেযৗি�ক বেল �মািণত হয়।
�িস� ঐিতহািসক  ও সমাজিবজ্নী ইবনু খলদূ ন (৮০৮
িহ/১৪০৫খৃ) তার ইিতহােসর ভূ িমকায় বাইেবেল উে�িখত এ সংখয্া
অবা�ব বেল  মত�কাশ কেরেছন। কারণ  মূ সা ও ই�ােয়ল 
(ইয়াকূব)-এর মেধয্ মা� িতনিট �র বা চারিট �জ�। যা�াপু�ক
৬/১৬-২০, গণনাপু�ক ৩/১৭-১৯ ও ১ বংশাবলী ৬/১৮-এর বণর্না
অনু সাের: েমািশর িপতা অ�াম (ইমরান), তার িপতা কহাৎ, তার
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িপতা েলিব, তার িপতা যােকাব। যােকাব ও েমািশর মেধয্ িতন
পুরুষ মা�। আর মানবীয় জ্ঞা বুি�-িবেবক কখেনাই মানেত 
পাের না েয, মা� চার পুরুেষ৭০ জেনর বংশধর ২০-২৫ লক্ষ হে
পাের।
িনে�র িবষয়দু িট এ ভুলেক আেরা িনি�ত কের:
(১) যা�াপু�েকর ১২ অধয্ােয়র৩৮-৪২ ে�াক েথেক জানা যায়
েয, ই�ােয়ল-স�ানগণ  যখন িমশর পিরতয্াগ কের তখন তােদর
সােথ িছল গৃহপািলত পশুর িবশাল বািহনী। সকল মানুষ ও পশ
একরােতর মেধয্ সমূ� পার হেয়িছেলন। তারা �িতিদন পথ চলেতন
এবং তােদর যা�ার জনয্ েমািশর িনেজর মুেখর সরাসির িনেদর্শ
যেথ� িছল। তারা সমূ � অিত�ম করার পের িসনাই পবর্েতর পােশর
১২িট ঝণর্ার পাে�র্ অব�ান �হণ কন। যিদ ই�ােয়ল স�ানগেণর
সংখয্া এ সমেয়২০/২৫ লক্ষই হেতা তাহেল কখেনাই একরাে
তারা সকল মানু ষ ও পশুর িবশাল বািহনী সমূ� অিত�ম করেত
পারেতন না, �িতিদন পথ  চলেত পারেতন না, মূ সা আলাইিহস
সালাম-এর মুেখর কথা শুেনই সকেল যা�া শুরু করেত পারেতন 
এবং িসনাই �া�েরর সীিমত �ােন মা� ১২িট ঝণর্য় তােদর এত 
মানু ষ ও পশুর িবশাল বািহনীর �ান সংক ুলান হেতা না
(২) যা�াপু�েকর �থম অধয্ােয়র১৫-২২ ে�ােক উে�খ করা
হেয়েছ েয, ই�ােয়ল  স�ানেদর মেধয্ মা� দুজন ধা�ী িছ:
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একজেনর নাম িশ�া ও অনয্জেনর নাম পূয়া। িমশেরর রাজা
ফেরৗণ  এ দু ই ই�ীয়া ধা�ীেক িনেদর্ �দান কেরন েয, েতামরা
ই�ীয় (ই�ােয়লী) মিহলােদর স�ান �সব করােনার সময় তােদর
পু� স�ান হেল হতয্া করেব এবং কনয্া স�ান হেল তােক জীিব
রাখেব। যিদ ই�ােয়লীগেণর সংখয্া এত েবিশ হেতা তাহেল েকােনা
অব�ােতই মা� দু ইজন ধা�ী তােদর সকেলর জনয্ ধা�ীকমর্ করে
পারেতা না। বরং তােদর মেধয্ শতশত ধা�ী থাকেতা
উপেরর আেলাচনা েথেক এথা �� েয, িমশর তয্ােগর সময়
ই�ােয়ল-স�ানেদর সংখয্া িছ, ৭০ জন েথেক �াভািবক জনসংখয্া
বৃ ি�েত ২১৫ বৎসের েযমন হেত পের, যােদর মিহলােদর ধা�ী-কমর
করার জনয্ দুইজন ধা�ীই যেথ� িছ, একিট রাতই যােদর সমূ �
পারাপােরর জনয্ যেথ� িছ, একিদেন েমৗিখক আেদশ �দান কেরই
েমািশ যােদরেক িনেয় সমূ � পার হেত েপেরেছন, িসনাই পবর্েতর
পাদেদেশ এবং ইলেমর সংকীণর্ �ােন সােথর গৃহপািলত পশু স
যােদর �ান সংকুলান হেয়িছল। সামানয্তম সে�হ ছাড়াই আমরা
সু িনি�ত  েয িমসর তয্ােগর সময় ই�ােয়লীয়েদর সংখয্ার িবষে
যা�াপু�েকর ১/৪৪-৪৭-এর বণর্না ভ ুল ও অসতয
৩- েয ভুেলর জনয্ দায়ূ আলাইিহস সালােমর নু বুওয়াত বািতল 
হয়!
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ি�তীয় িবববরণ ২৩/২: ‘‘জারজ বয্ি� সদা�ভুর সমােজ �েবশ
কিরেব না; তাহার দশম পুরুষ পযর্�ও সদা�ভুর সমােজ �েব
কিরেত পািরেব না।’’ এ ব�বয্িট ভ ুল। কারণ এিট সতয্ হেল দায়ূ
আলাইিহস সালাম সদা�ভুর সমােজ �েবশ করেত পারেবন না; নবী
বা ভাববাদী হওয়া েতা দূ েরর কথা। কারণ দায়ূ েদর দশম পূ বর্পুরু
েপরস তারা দাদা িযহূ দার জারজ স�ান িছেলন। 33 িযহূ দা তার
৩২

পু�বধু -মৃতপুে�র �ী- তামেরর সােথ বয্িভচাের িল� হন এবং এ
বয্িভচােরর ফেল  েপরেসর জ� হয়। আিদপু�েকর ৩৮/১২-৩০
ে�ােক তা সু ��ত বিণর্ত হেয়েছ
েপরস েথেক শুরু করেল দায়ূদ দশম পুরুষ হন। মিথিলি
সু সমাচােরর ১/১-৬ এবং লূ কিলিখত  সু সমাচােরর ৩/৩১-৩৩-এ
বিণর্ত দায়ূেদর বংশতািলকা িন�র: (১) দায়ূ দ িবন (২) িযশয় িবন
(৩) ওেবদ িবন (৪) েবায়স িবন (৫) সে�ান িবন (৬) নহেশান িবন
(৭) অ�ীনাদব িবন (৮) রাম িবন (৯) িহে�ান িবন (১০) েপরস।
মিথ  ১/৩-৬: ‘‘িযহূ দার পু� েপরস... েপরেসর পু� িহে�ান,
িহে�ােণর পু� রাম, রােমর পু� অ�ীনাদব, অ�ীনাদেবর পু�
সলেমান, সলেমােনর পু� েবায়স ... েবায়েসর পু� ওেবদ ...
ওেবেদর পু� িযশয়, িযশেয়র পু� দায়ূ দ।’’

33

অথর্াৎ বতর্মান েতারাহ এর ভাষয্মে[স�াদক]
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ি�তীয় িববরেণর ৩২ অধয্ােয়র ি�তীয় ে�াক সিঠক হেল দায়ূদ
কখেনাই নবী হেত পােরন না। অথচ দায়ূ দ আলাইিহস সালামসদা�ভুর সমােজর েনতা ও েগৗরব। তারই পিরচেয় যীশুখৃে�র
পিরচয়।
গীতসংিহতার ৮৯ গীেতর ২৬-২৭ ে�ােকর বণর্না অনুসাের িতিন
সদা�ভুর �থমজাত (firstborn) স�ান বা ৈজয্� পু� এবং সকল
রাজার েসরা ও সেবর্া� রাজা। কােজই ি�তীয় িববরেণর এ ে�াকিট
িনঃসে�েহ ভুল ও অসতয্
এখােন একিট জািলয়ািতর অব�া েদখুন। ল�েন ১৮২৫ সােল 
মুি�ত রজাডর্ ওয়াট-এর বাইেবেল এবং ১৮২৬ সােল কলকাতায়
মুি�ত বাইেবেল (উইিলয়াম েকিরর ব�ানু বাদ বাইেবেল) লূ কিলিখত 
সু সমাচােরর তৃতীয় অধয্ােয় যীশুর বংশতািলকায় দায়ূেদর অ�
পূ বর্পুরু ‘‘রাম’’ ও নবম পূ বর্পুরু ‘‘িহে�ান’’-এর মেধয্ ‘‘অিনর’’
নামিট সংেযাজন কের বলা হেয়েছ ‘‘রাম িবন অিণর্ িবন িহে�ান িবন
েপরস’’ (েকিরর বাংলা বাইেবেল: ইিন অদমােনর পু�, ইিন অিনর্র
পু�, ইিন িহে�ােনর পু�, ইিন েপরেসর পু�)।
এ সংেযাজেনর উে�শয্ দায়ূদেক বাঁচােন, েযন িতিন েপরেসর
দশম পুরুষ না হেয় একাদশ পুরুষ হন। িক� িবকৃিতকারীগ
এখােন সংেযাজেনর সময় মিথর েলখা বংশতািলকায় ‘‘অিনর’’ নামিট 
সংেযাজন করেত ভুেল িগেয়েছন। ফেল উ� দু িট সং�রেণই মিথর
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বংশতািলকা অনু সাের দায়ূ দ েপরেসর দশম পুরুষই রেয় িগেয়েছন।
ফেল তােদর সং�রেণই মিথর ব�েবয্ সােথ লূ েকর ব�েবয্র
ৈবপরীতয্ েদখা িদেয়েছ এবং তােদর জািলয়ািত ধরা পেড় িগেয়েছ।
আর সবর্াব�ায় দায়ূেদর জারজ স�ােনর দশম পুরুষ হওয়া
িবষয়িট েথেকই যাে�।
অনু রূপভােব ১৮৪৪ সােলর সং�রেণ  ও ১৮৬৫ সােলর
সং�রেণও ‘‘অিনর’’ নামিট  সংেযাজন করা হয় িন, মিথেতও না,
লূ েকও না, বরং উভয় সু সমাচােরই ‘‘রাম িবন িহে�ান’’ েলখা
হেয়েছ। 34
৩৩

�কৃত  সতয্ কথা হেল, আিদপু�েকর ৩৮ অধয্ােয়র ১২-৩০
ে�ােক পু�বধু  তামেরর সােথ িযহূ দার বয্িভচােরর েয ঘৃণয্ কািহন
েলখা হেয়েছ তা স�ূ ণর্ জাল ও বােনায়াট কািহনী। পাশাপািশ ি�তীয়
িববরেণর ২৩ অধয্ােয়র২ ে�াকিট (জারজ স�ােনর দশম পুরুষ
পযর্� জা�ােত যােব ন) ভুল। কারণ এরূপ িবধান কখেনা আ�াহর
পক্ষ েথেক আসেত পাের না। মূসআলাইিহস সালাম কখেনা এরূপ
কথা িলখেত পােরন না। কারণ  এেকর পােপর ভার অেনয্ বহন
34

ইংেরিজ িকং েজমস ভাসর্ন(অেথারাইযড ভাসর্)-উভয় �ােনই ‘‘িহে�ােনর পু�
রাম’’ বলা হেয়েছ। পক্ষা�ের িরভাইযড �া�াডর্ ভাসর্েন মিথর সুসমাচ
‘িহে�ােনর পু� রাম’ এবং লূ েকর সু সমাচাের ‘িহে�ােনর পু� অিনর, অিনর্র পু�
রাম’ েলখা হেয়েছ।
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করেব তা হেত পাের না। এজনয্ বাইেবল ভাষয্কার হাসর্িল ব:
‘‘(দশম পরুষ পযর্� সদা�ভুর সমাে {জা�ােত} �েবশ করেত 
পারেব না) কথািট সংেযািজত (জাল ও বােনায়াট)।’’
৪- ৈবত-েশমস �ােমর িনহতেদর সংখয্া বণর্নায় ভ
১ শমূ েয়ল-এর ৬ অধয্ােয়র১৯ ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘প�াশ
সহ� জনেক’’ 35। এই কথািট িনেভর্জাল  ভ ুল  ও অসতয্। ি�তী
অধয্েয়র ি�তীয় আেলােচয্ পাঠক তা িব�ািরত জানেত পারেবন
শমূ েয়ল ভাববাদীর ১ম পু�েকর ৪-৬ অধয্ােয় ই�ােয়ল স�ানেদর
িনয়ম-িস�ুক  বা ঈ�রীয় িস�ুক পেল�ীয়েদর হ�গত হওয়া ও তা
পুনরু�ােরর ঘটনা বিণর্ত হেয়েছ। সদা�ভ-িস�ুক  েফরত আনার
সমেয় ৈবৎ-েশমশ �ােমর বািস�ারা মােঠ গম কাটিছল। তাঁরা েচাখ
তুেল িস�ুকিট েদখেত পান এবং আনি�ত হন। এজনয্ সদা�ভু ঈ�র
তােদরেক  শাি� �দান কেরন। শাি�র িববরেণ  ১ শমূ েয়েলর ৬
অধয্ােয়র১৩ ও ১৯ ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘(১৩) ঐ সমেয় ৈবৎ-েশমন
িনবাসীরা তলভূ িমেত েগাম কািটেতিছল; তাহারা চুক্ তুিলয়া িস�ুকটা
েদিখল, েদিখয়া আ�ািদত হইল। ... (১৯) পের িতিন ৈবৎ-েশমেশর
েলাকেদর মেধয্ কাহােক কাহােক আঘাত কিরেল, কারণ তাহারা
সদা�ভুর িস�ুেক দৃ ি�পাত কিরয়ািছল, ফলত িতিন েলাকেদর মেধয্
35

‘‘ফলতঃ িতিন েলােকেদর মেধয্ স�র জনে এবং প�াশ সহ� জনেক আঘাত 
কিরেলন।’’
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স�র জনেক এবং প�াশ সহ� জনেক আঘাত কিরেলন (he smote
of the people fifty thousand and threescore and ten
men)। তাহােত েলােকর িবলাপ কিরল, েকননা সদা�ভু মহা আঘােত 
েলাকিদগেক আঘাত কিরয়ােছন।’’
এ কথািট িনঃসে�েহ ভুল  ও িবকৃত। আদম �াকর্ তাঁর
বয্খয্া�ে�র এ কথাগুিলর �িট বণর্না করার পের : বাহয্ত বুঝা
যায় েয, িহ� পাঠ এখােন িবকৃত। স�বত এখােন মূ ল পাঠ েথেক 
িকছু শ� ছু েট িগেয়েছ, অথবা অজ্ঞতার কারেণ বা ই�াকৃতভাে
এর মেধয্ িকছু শ� বৃি� করা হেয়েছ। কার, একথা জ্ঞানত অস�
েয, েসই েছা� একিট  �ােম এত পিরমাণ  মানু ষ বসবাস করেব
অথবা এত অিধক সংখয্ক মানুষ একে� মােঠর েধয্ গম কাটায়
রত থাকেব। সবেচেয় অস�ব িবষয় হেলা, েয উেটর িপেঠ রাখা
একিট  েছা� িস�েকর িদেক  বা মেধয্ প�াশ হাজার স�র জন
মানু ষ একে� বা একসােথ দৃ ি�পাত করেবন বা েদখেত পােবন।
অতঃপর িতিন বেলন: ‘‘লয্ািটন অনুবােদ রেয়ে: ‘স�র জন
েনতা ও ৫০ হাজার সাধারণ মানু ষ’, িসরীয় অনু বােদ রেয়েছ: ‘পাঁচ
হাজার ৭০ জন মানু ষ’, অনু রূপভােব �াচীন আরবী অনুবােদ রেয়ে:
‘পাঁচ হাজার ৭০ জন মানু ষ’। ঐিতহািসক  েজােসফাস (Flavius
Josephus) শুধু ‘৭০ জন মানু ষ’ িলেখেছন। ইয়াহূ দী পি�ত
শেলামন গািগর্ ও অনয্ানয্ি� িবিভ� সংখয্া িলেখেছন। এ সকল
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পর�রিবেরাধী তথয্ এবং বাইেবেলর পােঠ উি�িখত সংখয্া
অবা�বতার িভি�েত আমরা িনি�ত েয, িনঃসে�েহ এ �ােন িবকৃিত 
সািধত হেয়েছ। হয়তবা িকছু  কথা বৃ ি� করা হেয়েছ অথবা িকছু
কথা পেড় িগেয়েছ।’’
েহনির ও �েটর বয্াখয্া�ে� বল া হেয়: মূ ল িহ� বাইেবেল 
িনহতেদর সংখয্া (৫০,০৭০) বলা হেয়েছ উ�াভােব (৭০ ও ৫০
হাজার)। এ ছাড়াও একিট েছা� �ােমর মেধয্ এত অিধক সংখয্
মানু েষর পােপ িল� হওয়া ও িনহত হওয়ার িবষয়িট অ�াভািবক ও
অিব�াসয্। কােজই এই ঘটনার সতয্তার িবষেয় সে�হ রেয়েছ
েজােসফাস িনহতেদর সংখয্া শু ধ‘৭০’ িলেখেছন।
তাহেল েদখুন, িকভােব এ সকল পি�ত এ ঘটনা অবা�ব বেল 
উিড়েয় িদেলন, এ বণর্নােক িমথয্া বেল �তয্াখয্ান করেলন 
এখােন ই�াকৃত িবকৃিত ঘেটেছ বেল �ীকার করেলন।
৫- সু লাইমান আলাইিহস সালাম-এর বারা�ার উ�তা বণর্নায়
ভুল
২ বংশাবিলর ৩য় অধয্ােয়র৪থর্ ে�ােক স ুলইমান আলাইিহস
সালাম এর মসিজদ বা আল-মাসিজদু ল  আকসার (বাইেবেলর
ভাষায়: শেলামেনর মি�েরর) বণর্নায় বলা হেয়ে: ‘‘আর গৃেহর
স�ু খ� বারা�া গৃেহর ��ানু সাের িবংশিত হ� দীঘর্ ও এক শত
িবংশিত হ� উ� হইল।’’
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‘‘১২০ হাত উ�’’ কথািট িনখাদ ভুল। ১ রাজাবিলর ৬ অধয্েয়র
২   ে�ােক �� উে�খ করা হেয়েছ েয, শেলামেনর িনিমর্ত
মি�রিটর উ�তা িছল ি�শ হ�। তাহেল বারা�া িকভােব ১২০ হাত 
উচু হেব?
আদম �াকর্ তার ভাষয্�ে ২ বংশাবিলর ৩য় অধয্ােয়র ৪থর্
ে�ােকর ভুল �ীকার কেরেছন। এজনয্ িসিরয়(সু িরয়ানী) ভাষায় ও
আরবী ভাষায় অনু বােদ অনু বাদকগণ  ১২০ সংখয্ােক িবকৃত
কেরেছন। তারা ‘‘এক শত’’ কথািট েফেল িদেয় বেলেছন: ‘‘িবশ
হাত উ�’’।
১৮৪৪ সােলর আরবী অনু বােদ মূ ল িহ� বাইেবেলর এ ভুল 
‘‘সংেশাধন’’ (!) কের েলখা হেয়েছ: ‘‘আর গৃেহর স�ু খ� বারা�া
গৃেহর ��ানু সাের িবংশিত হ� দীঘর্ ও িবশিত হ� উ� হইল।’’
৬- অিবয় ও যারিবয়ােমর ৈসনয্সংখয্া বণর্নায় 
২ বংশাবিলর ১৩ অধয্ােয়৩ ও ১৭ ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘(৩)
অিবয় চাির লক্ষ মেনািনত যু�বীেরর সিহত যুে� গমন কিরে,
এবং যারিবয়াম আট লক্ষ মেনানীত বলবান বীেরর সিহত তাঁহা
িবরুে� ৈসনয্ রচনা কিরে। ... (১৭) আর অিবয় ও তাঁহার
েলােকরা মহাসংহাের উহািদগেক সংহার কিরেলন; ব�ত ই�ােয়েলর
পাঁচ লক্ষ মেনানীত েলাক মারা পিড়’’
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উপেরর ে�াক�েয় উি�িখত  সংখয্াগুিল সবই ভুল । বাইেব
বয্াখাকারগণ তা �ীকার কেরেছন। েস যুেগর েছা� দুিট‘েগা� রাজয’
িযহূ দা ও ই�ােয়েরর জনয্ উপেরর সংখয্াগুিল অ�াভািবক ও অবা�
এ কারেণ লয্ািটন অনুবােদর অিধকাংশ কিপেত‘লক’-েক হাজাের
নািমেয় আনা হেয়েছ, অথর্াৎ �থম �ােন‘চাির লক’ পাি�েয় ‘চি�শ
হাজার’, ি�তীয় �ােন ‘আট লক’ পাি�েয় ‘আিশ হাজার’ ও তৃতীয়
�ােন ‘পাঁচ লক’ পাি�েয় ‘৫০ হাজার’ করা হেয়েছ। বাইেবেলর
বয্াখয্াকারগণ এই িবকৃিত ও পিরবতর্নেক েমেন িনেয়েছন। হনর
আদম �াকর্ এ ‘‘সংেশাধন’’ (!) সমথর্ন কেরেছন। আদম �াকর
অেনক  �ােনই বারংবার সু ��ত  উে�খ কেরেছন এবং েঘাষণা
কেরেছন েয, বাইেবেলর ইিতহাস িবষয়ক পু�গুিলেত িবকৃিত সিধত 
হেয়েছ।
৭- ফল েভাজন ও মানু েষর আয়ু  িবষয়ক ভুল
আিদপু�েকর ২য় অধয্ােয়র১৭ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘িক� সদসদজ্ঞানদায়ক েয ব, তাহার ফল েভাজন কিরও না, েকননা েয িদন
তাহার ফল খাইেব, েসই িদন মিরেবই মিরেব (for in the day
that thou eatest thereof thou shalt surely die)।’’
এ কথািট ভুল। কারণ আদম আলাইিহস সালাম এই বৃ েক্ষর ফ
েভাজন কেরেছন এবং েয িদন এই বৃ েক্ষর ফল েভাজন কেরে,
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েস িদন িতিন মেরন িন। বরং এর পেরও ৯০০ বৎসেররও েবিশ
সময় িতিন জীিবত িছেলন।
আিদপু�েকর ৬ অধয্ােয়র৩ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘তাহােত সদা�ভু
কিহেলন, আমার আ�া মানু েষর মেধয্ সবর্দা অব�ান কিরেব ;
কারণ  েসও েতা মাংসমা�; পর� তার সময় এক  শত িবংশিত 
বৎসর হইেব।’’ 36
‘‘মানু েষর আয়ু ১২০ বৎসর হেব’’ এই কথািট  ভুল। কারণ 
পূ বর্বতর্ী যুেগর মানুষেদর বয়স আেরা অেনক দীঘর্ িছ
আিদপু�েকর ৫ অধয্ােয়র ১-৩১ ে�ােকর বণর্না অনুসের আদম
৯৩০ বৎসর জীিবত িছেলন। অনু রূপভােব িশস (েশথ)

৯১২

বৎসর, ইেনাশ ৯০৫ বৎসর, ৈকনন ৯১০ বৎসর, মহলেলল ৮৯৫
বৎসর, েযরদ ৯৬২, হােনাক (ইদরীস আ.) ৩৬৫ বৎসর, মথূ েশলহ
৯৬৯ বৎসর, েলমক ৭৭৭ বৎসর পৃিথবীেত জীিবত িছেলন। েনাহ
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এই ে�াকিটর ইংেরজী পাঠ িন�রূ: (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) এই ইংেরজী পােঠর
িভি�েত ও ��কােরর �দ� আরবী পােঠর িভি�েত উপেরর বাংলা অনু বাদিট 
করা হেয়েছ। এখােন �চিলত বাংলা বাইেবেলর ভাষা িন�রূ: ‘‘তাহােত সদা�ভু
কিহেলন, আমার আ�া মনু ষযেদর মেধয্ িনতয্ অিধ�ান কিরেব ; তাহােদর
িবপথগমেন তাহারা মাংসমা�। পর� তাহােদর সময় এক শত িবংশিত বৎসর
হইেব।’’
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(নূ হ) ৯৫০ বৎসর জীিবত িছেলন। 37 েশম (সাম) ৬০০ বৎসর
৩৬

জীিবত িছেলন।

38
৩৭

অফর্ক্ ৩৩৮ বৎসর আয়ু  লাভ কেরন। 39
৩৮

এভােব অনয্ানয্রা দীঘর্ জীবন লাভ কেরিছেলন। আর বতর্মান য
৭০ বা ৮০ বৎসর আয়ু  পাওয়ার ঘটনাও কম ঘেট। এভােব �মািণত 
েয, মানু েষর আয়ু ১২০ বৎসর বেল িনধর্ারণ করা ভ ুল
৮- যীশুর বংশতািলকায় পুরুষ গণনায় ভ
মিথিলিখত  সু সমাচােরর ১ম অধয্ােয়র ১-১৭ ে�ােক  যীশুর
বংশতািলকা বণর্না করা হেয়েছ। ১৭ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘এইরূেপ
আ�াহাম অবিধ দায়ূ দ পযর্� সবর্শু� েচৗ� প; দায়ূ দ অবিধ
বািবেল িনবর্াসন পযর্ েচৗ� পুরু; এবং বািবেল িনবর্াসন অবিধ
�ী� পযর্� েচৗ� পুরু’’
এখােন ��ত বলা হেয়েছ েয, যীশুর বংশতািলকা িতন অংেশ
িবভ�, �েতয্ক অংেশ১৪ পুরুষ রেয়েছ এবং যীশু েথেক আ�াহা
পযর্� ৪২ পুরুষ। এ কথািট সু�� ভ ুল। মিথর১/১-১৭-র বংশ
তািলকায় যীশু েথেক আবরাহাম পযর্ ৪২ পুরুষ ন, বরং ৪১
পুরুেষর উে�খ রেয়েছ। �থম অং: ইবরাহীম আলাইিহস সালাম
েথেক  দায়ূ দ আলাইিহস সালাম পযর্� ১৪ পুরু, ি�তীয় অংশ
37

আিদপু�ক ৯/২৯।

38

আিদপু�ক ১১/১০-১১।

39

আিদপু�ক ৯/১২-১৩।
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সু লাইমান আলাইিহস সালাম েথেক িযকিনয় পযর্� েচৗ� পুরুষ এব
তৃতীয় অংশ শ�ীেয়ল  েথেক  এবং যীশু পযর্� মা ১৩ পুরুষ
রেয়েছন।
তৃতীয় খৃ�ীয় শতেক েবারেফরী এই িবষয়িট স�েকর্ আপি�
উ�াপন কেরন, িক� এর েকােনা সিঠক সমাধান েকউ িদেত পােরন
িন। 40
৩৯

40

এখােন আেরা লক্ষণীয় , মিথ িলেখেছন: ‘‘দায়ূ দ অবিধ বািবেল িনবর্াসন পযর্
েচৗ� পুরুষ’’ বাইেবেলর বণর্না অনুসাের এ কথািট মারা�ক ভ ুল। ১
বংশাবিলর ১ম অধয্ায় েথেক �� জানা যায় ে, এই পযর্ােয়১৮ পুরুষ িছ,
১৪ পুরুষ নয়।মিথর িববরণ অনু সাের শেলামন েথেক িযকিনয় পযর্� বংশধারা
িন�রূ: ১. শেলামন, ২. রহিবয়াম, ৩. অিবয়, ৪. আসা, ৫. িযেহাশাফট, ৬.
েযারাম, ৭. উিষয়, ৮. েযাথাম, ৯. আহস, ১০. িহি�য়, ১১. মনঃিশ, ১২. আেমান,
১৩. েযািশয় ও ১৪. িযকিনয়। অপরিদেক ১ বংশাবিলর িববরণ অনু সাের শেলামন
েথেক িযকিনয় পযর্� বংশধারা িন�র: ১. শেলামন, ২. রহিবয়াম, ৩. অিবয়, ৪.
আসা, ৫. িযেহাশাফট, ৬. েযারাম, ৭. অহিসয়, ৮. েযায়াশ, ৯. অমৎিসয়, ১০.
অসিরয় (৭. উিষয়,) ১১. (৮) েযাথাম, ১২. (৯) আহস, ১৩. (১০) িহি�য়, ১৪. (১১)
মনঃিশ, ১৫. (১২) আেমান, ১৬. (১৩) েযািশয়, ১৭. িযেহায়াকীম ও ১৮. (১৪)
িযকিনয়। এখােন বাইেবেলর দু ই �ােনই �� উে�খ করা হেয়েছ েয, পূ বর্বতর্
বয্ি� পরবতর্ী বয্ি�েক জ� িেছন বা পরবতর্ী বয্ি� পূবর্বতর্ী বয্ি�র পু�।
েযারাম ও উিষয় (অসিরয়) এর মেধয্ িতন পুরুষ েফেল িদেয়েছন এবং েযািশয় 
িযকিনয়র মােঝ এক পুরুষ েফেল িদেয়েছন। িতিন শু ধু েফেল িদেয়ই ক্ষা�
িন, উপর� এখােন েয আর েকউ িছল না িনি�ত করেত এই পযর্ােয় সবর্েমা১৪
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৯- দায়ূ দ কতৃর্ক মহাযাজেকর রুিট খাওয়ার বণর্নায় 
মিথিলিখত সু সমাচােরর ১২ অধয্ােয়র৩-৪ ে�াক িন�রূ: ‘‘(৩)
িতিন (যীশ) তাহািদগেক (ইয়াহূ দী ফরীশীগণেক) কিহেলন, দায়ূ দ ও
তাঁহার স�ীরা ক্ষিধত হইেল িতিন যাহা কয়ািছেলন, তাহা িক 
েতামরা পাঠ কর নাই? (৪) িতিন ত ঈ�ের গৃেহ �েবশ কিরেলন,
এবং তাঁহার দশর্-রুটী েভাজন কিরেল, যাহা তাঁহার ও তাঁহার
স�ীেদর েভাজন করা িবেধয় িছল না, েকবল যাজকবেগর্রই িবেধয়
িছল।’’
মাকর্িলিখত সুসমাচােরর ২ অধয্ােয়র ২৫-২৬ ে�াক িন�রূ:
‘‘(২৫) িতিন তাহািদগেক কিহেলন, দায়ূ দ ও তাঁহার স�ীরা খােদয্র
অভােব ক্ষুিধত হইেল িতিন যাহা কিরয়ািছে, তাহা িক েতামরা
কখেনা পাঠ কর নাই? (২৬) িতিন  ত  অিবয়াথর মহাযাজেকর
সমেয় ঈ�েরর গৃেহ �েবশ কিরয়া, েয দশর্-রুটী যাজকবগর
বয্িতেরেক আর কাহারও েভাজন করা িবেধয় ন, তাহাই েভাজন
কিরয়ািছেলন, এবং সি�গণেকও িদয়ািছেলন।’’
পুরুষ িছল বেল উে�খ কেরেছন।এজনয্ �িস� ি�িটশ কািডর্নাল জন েহনর
িনউময্ান(১৮০১-১৮৯০) আফেসাস কের বেলন, খৃ�ান ধেমর্ একথা িব�াস
করা জরুরী ে, িতেন এক হয় বা িতন ও এক একই সংখয্া। িক� এখন
একথাও িব�াস করা জরুরী হেয় েগল ে, ১৪ এবং ১৮ একই সংখয্; কারণ 
পিব� �ে� েকােনা ভুল থাকার স�াবনা েনই।
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এখােন ‘ও তাঁহার স�ীরা’, ‘তাঁহার স�ীেদর’ এবং ‘‘স�ীেদরেকও
িদয়ািছেলন’’ কথাগুিল সবই ভ ুল। কারণ‘দশর্-রুট’ েভাজন করার
সময় দায়ূ দ ‘একা’ িছেলন, তাঁর সােথ অনয্ েকউ িছল না
এছাড়া ‘িতিন  ত অিবয়াথর মহাযাজেকর সমেয় ঈ�েরর গৃেহ
�েবশ কিরয়া’ কথাগুিলও ভ ুল। কারণ এ ঘটনার সােথ সংি��
মহাযাজেকর নাম িছল ‘অহীেমলক’। ‘অিবয়াথর’ এ সমেয় যাজক 
িছেলন না। অিবয়াথর িছেলন অহীেমলেকর পু�। এ কথাগুিল েয
ভুল তা ১ শমূ েয়ল-এর ২১ অধয্ােয়র১-৯ ে�াক ও ২২ অধয্ােয়র৯২৩ ে�ােক মূ ল ঘটনা পাঠ করেলই জানা যায়। িম. জুেয়ল তার �ে�
িলেখেছন েয, এ কথাগুিল ভ ুল। অনয্ানয্ অেপি�ত তা �ীকার
কেরেছন। তােদর মেত এ কথাগুিল পরবতর্ীকােল সংেযাজন কর
হেয়েছ, যা ই�াকৃত িবকৃিতর �মাণ।
১০- �ুেশর ঘটনার বণর্নায় ভ ু
মিথিলিখত সু সমাচােরর ২৭ অধয্ােয়র৫০-৫৩ ে�াক িন�রপ:
‘‘(৫০) পের যীশু উ� রেব িচৎকার কিরয়া িনজ আ�া সমপর্
কিরেলন। (৫১) আর েদখ, মি�েরর িতর�িরণী (veil) উপর হইেত 
নীচ পযর্� িচিরয়া দুইখান হই, ভূ িমক� হইল, ও ৈশল  সকল 
িবদীণর্ হই, (৫২) এবং কবর সকল  খুিলয়া েগল, আর অেনক 
িন�াগত পিব� েলােকর েদহ উ�ািপত হইল; (৫৩) এবং তাঁহার
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পুনরু�ােনর পর তাঁহারা কবর হইেত বািহর হইয়া পিব� নগের
�েবশ কিরেলন, আর অেনক েলাকেক েদখা িদেলন।’’
মি�েরর িতর�িরণী (পদর্) িবদীণর্ হওয়ার কথা মােকর্১৫/৩৮
ও লূ েকর ২৩/৪৫-এ উে�খ করা হেয়েছ। িক� বািক িবষয়গুি,
অথর্াৎ পাথরগুিল েফে যাওয়া, কবরগুিল  খুেল  যাওয়, মৃত 
লাশগুিলর েবিরেয় আস, েযরুশােলেম �েবশ কর, তথাকার
অিধবাসীেদর সােথ মৃতলাশগুিলর েদখ-সাক্ষাত হওয়া ইতয্ািদ িব
তারা উে�খ কেরন িন।
এগুিল  অতয্� বড় িবষয়। মিথর দািব অনুসাের এ িবষয়গু
�কােশয্ সকেলই অবেলাকন কেরিছেলন। অথচ একম� মিথ ছাড়া
েস সমেয়র অনয্ েকােনা ঐিতহািসক এই ঘটনাগুিল িলখেলন !
এমনিক  এর পেরর যু েগর েকােনা ঐিতহািসকও এ িবষেয় িকছু
িলেখন িন। তারা ভুেল িগেয়িছেলন বেল দিব করার েকােনা সু েযাগ
েনই; কারণ মানু ষ সব িকছু ভুলেলও এরূপ অ�াভািবক অতয্া�য
ঘটনা কখেনা ভুলেত পাের না। িবেশষত লূ ক িছেলন আ�যর্ ও
অেলৗিকক ঘটনাবিলর সংকলেন অতয্� আ�হী। এ কথা িকভােব
ক�না করা যায় েয, সু সমাচার েলখকগণ  সকেলই অথবা
অিধকাংশই সাধারণ েলৗিকক ঘটনা ও অব�ািদ িলখেবন, অথচ মিথ 
ছাড়া েকউই এই অসাধারণ অেলৗিকক ঘটনাগুিল িলখেবন ন?
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এ কািহনীিট িমথয্া। পি�ত নটর্ন পি� বাইেবেলর িবশু�তা
�মােণর জনয্ সদা সেচ� িছেলন। িক� িতিনও তার পু�েক এ
কািহনীিট িমথয্া বেল িবিভ� �মাণ েপশ কেরেছন। এরপর িতিন
বেলন, এই কািহনীিট িমথয্া। স�বত িযরূশােলেমর �ংেসর প
েথেক  এই ধরেনর িকছু গ�-কািহনী ইয়াহূ দীেদর মেধয্ �চিলত
িছল। স�বত েকউ একজন মিথিলিখত সু সমাচােরর িহ� পা�ুিলিপর
টীকায় তা িলেখিছেলন এবং অনু িলিপ  েলখক  (copier) েলখার
সময় তা মূ ল পােঠর মেধয্ ঢুিকেয় িদেয়েছন। এরপর েসই কিপিটই
অনু বাদেকর হােত পেড় এবং েসভােবই িতিন অনু বাদ কেরন।
পি�ত নটর্েনর ব�বয্ েথেক জানা যায় , মিথর সু সমাচােরর
(মূ ল িহ� েথেক  �থম �ীক) অনু বাদক িছেলন ‘রােতর আঁধাের
কাঠ-সং�হকারীর মত’ িবেবচনা ও িবচার শি�িবহীন। শুখেনা ও
িভেজর মেধয্ পাথর্কয্ করার ক্ষমতা তার িছল না। এ �ে�র 
শু� ও অশু� যা িকছু েপেয়েছন সবই অনুবাদ কেরেছন। এইর
একজেনর অনু বাদ ও স�াদনার উপের িক িনভর্র করা যা?
কখেনাই না।
১১- েশলেহর িপতার নাম বণর্নায় ভ ু:
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লূ ক তার সু সমাচােরর ৩য় অধয্ােয় িলেখেছ: ‘‘ইিন েশলেহর
পু�, ইিন ৈকনেনর পু�, ইিন অফর্কষেদর পু’’ 41
এ কথািট ভুল। কারণ, েশলহ িনেজই অফর্কষেদর পু� িছেল,
িতিন অফর্কষেদর েপৗ� িছেলন না। আিদপু�ক ১০/২৪ িন�রূ:
‘‘আর অফর্ক্ষদ েশলেহর জ� িদে’’ আিদপু�ক  ১/১২-১৩
িন�রূ: ‘‘অফর্ক্ ষদ পঁয়ি�শ বৎসর বয়েস েশলেহর জ� িদেল
েশলেহর জ� িদেল পর অফর্ক্ষদ চাির শত িতন বৎসর জী
থািকয়া আরও পু�কনয্ার জ� িদেলন’’ িহ� তাওরাত ও শমরীয়
তাওরাত  উভয়ই সু ��ভােব এ সকল  �ােন উে�খ কেরেছ েয,
অফর্ক্ষদ েশলেহর িপতা এবং েশলহ অফর্ক্ষেদর ঔরষজাত ১
বংশাবিল  ১/১৮-েতও এ কথা সু ��ভােব উে�খ করা হেয়েছ।
েকাথাও অফর্কষদ ও েশলেহর মেধয্ ৈকনেনর নাম উে�খ করা হ
র � কথািট 
িন। এেত �মািণত হয় েয, লূ েকর সু সমাচােরর উপযু &
ভুল। এখােন উে�খয্ েয তাওরােতর �ীক অনুবােদর (the
Septuagint: LXX) েশলেহর িপতা িহেসেব ‘‘ৈকনেনর’’ নাম
উে�খ করা হেয়েছ। বাহয্ত খৃ�ানগণ িনেজেদর সুসমাচােরর
বণর্নােক সিঠক বেল �মাণ করার জনয্ অনুবােদর মেধয্ িবকৃি
আ�য় িনেয়েছন।

41

লূ ক ৩/৩৬।
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১. ৩. ৩. বাইেবেলর িবকৃিতর আেলাচনা
এ অনু ে�েদ আমরা শ� বা বােকয্র পিরবতর, সংেযাজন বা
িবেয়াজেনর মাধয্েম বাইেবেল মেধয্ েয সকল িবকৃিত সাধন কর
হেয়েছ তার সামানয্ িকছু নমুনা আেলাচনা করেত চাই।
১- �াবন পূ ব্ মহাপুরুষেদর বয়স বণর্নায় িবক
র
:
আিদপু�েকর ৫ম অধয্াের ১-৩২ ে�ােক আদেমর আলাইিহস
সালাম সৃ ি� েথেক নূ হ আলাইিহস সালাম-এর �াবন পযর্� সময়কাল
বণর্না করা হেয়েছ। এখােন আদম আলাইিহস সালাম েথেক  নূ হ
আলাইিহস সালাম পযর্� মহাপুরুষেদর বয়সকাল ও উে�খ কর
হেয়েছ। িক� বাইেবেলর িতন সং�রেণ 42 এ সময়কার িতন �কার
৪১

েলখা হেয়েছ।
42

ইহূ দী-খৃ�ানগেণর িনকট সংরিক্ষত পুরাতন িনয়েমর পু�কাবিলর িতনিট মূ
সং�রণ ও পা�ুিলিপ রেয়েছ। (১) িহ� সং�রণ বা িহ� পা�ুিলিপ (২) �ীক 
সং�রণ বা �ীক পা�ুিলিপ ও (৩) শমরীয় (Samaritan) সং�রণ বা শমরীয়
পা�ুিলিপ।
ইহূ দীগেণর ধমর্ীয় ও বয্বহািরক ভাষা িহ� ভাষা। এ ভাষােতই তােদর সক
ধমর্�� িলিখত হয়। �ভাবতই পুরাতন িনয়েমর সকল ��ই িহ� ভাষায় িলিখত
িছল। খৃ�পূ বর্৩৩২ সােল আেলকজা�ার পয্ােল�াইন দখল কেরন এবং তা
�ীক সা�ােজয অ�ভুর্� হেয় যায়। ইহূদীগণ �ীক রােজয্র নাগিরেক পিরণত হ
এবং তােদর মেধয্ �ীক ভাষার িকছু �চলন �মা�েয় শুরু হয়। �ায় 
শতা�ী পের, খৃ�পূ বর্২৮৫-২৪৫ সােলর িদেক বাইেবেলর পুরাতন িনয়ম নােম
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শমরীয় সং�রণ অনু সাের আদম েথেক �াবন পযর্� সময়কাল
এক  হাজার িতনশত সাত (১৩০৭) বৎসর। িহ� সং�রেণ এ সময়
এক হাজার ছয়শত ছা�া� (১৬৫৬) বছর। �ীক সং�রণ অনু সাের
এ সময় দু ই হাজার দু ই শত বাষি� (২২৬২) বছর। এভােব আমরা
েদখিছ েয, িতনিট সং�রেণর মেধয সমেয়র িববরেণ িবরাট পাথর্কয
ও িব� ৈবপরীতয্ রেয়েছ। এ ৈবপরীতয্ ও পাথর্কয্ সম�য় 
পিরিচত ইহূ দী ধমর্��গুিল �ীক ভাষায় অনুবাদ করা হ কিথত আেছ েয,
িমসেরর

শাসক  ২য় টেলিম:

টেলিম িফলােডলফাস

(Ptolemy

Philadelphus)- এর রাজ�কােল (খৃ. পূ . ২৮৫-২৪৬) তাঁর িনেদেশর্ িনেদর্ে
৭০/৭২ জন পি�ত তা ‘আেলকেজ�ীয় �ীক ভাষায়’ অনু বাদ কেরন। এই �ীক 
অনু বাদিটই the Septuagint (LXX) বা ‘স�েরর’ অনু বাদ বেল  �িস�।
যীশুখৃে�র সমেয় এ অনুবাদিট �চিলত িছল বেল মেন করা হয়।১৫শ শতা�ী
পযর্� খৃ�ানগণ �ীক অনুবাদেকই পুরাতন িনয়েমর িবশু� সং�রণ বেল দাি
করেতন। �ীক অনু বাদ েথেক তারা লয্ািটন অনুবাদ কেরন। তারা দািব কেরন
েয, �ীক অনু বােদর অশু�তা �মাণ করা জনয্১৩০ খৃ�াে�র িদেক ইহূ দীগণ 
িহ� বাইেবেলর মেধয্ ই�াপূবর্ক িবকৃিত সাধন কের। �েট�া� স�দােয়
খৃ�ানগণ  দািব কেরন েয, মূ ল িহ� বাইেবেলই িবশু� এবং �ীক অনুবাদ
অসংখয্ ভুেল ভরা।
সু লাইমান (আ)-এর পেরই ইহূ দীগণ িবভ� হেয় যায়। তােদর এক স�দায়েক 
শমরীয় (Samaritans) বলা হয়, যারা �াচীন িফিলি�েনর শােমরা বা
শামািরয়া (Samaria) রােজয্ বসবাস করত। এেদর িনকট সংরিক্
তাওরােতর �াচীন সং�রণেক শমরীয় তাওরাত বলা হয়।
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স�ব নয়। (িনঃসে�েহ দু িট  বা সবগুিল  সং�রেণ পিরবতর্েন
মাধয্েম িবকৃিত সাধন করা হেয়েছ)
িতনিট সং�রণই একমত েয, আদম আলাইিহস সালােমর মৃতুয্র
সময় তাঁর বয়স িছল ৯৩০ বৎসর (আিদপু�ক ৫/৫) এবং িতন
সং�রণই একমত েয, �াবেনর সময় নূ হ আলাইিহস সালাম-এর
বয়স িছল ৬০০ বৎসর (আিদপু�ক ৭/৬)।
এেত  শমরীয় সং�রেণর বণর্না অনুসাের �াবেনর মা� ৩৭৭
বৎসর পূ েবর্(১৩০৭-৯৩০) আদেমর মৃতুয্ হয়। আর েযেহত �াবেনর
৬০০ বৎসর পূ েবর্ নূ আলাইিহস সালােমর জ�, েসেহতু আদেমর
মৃতুয্র সময় েনােহর বয়স িছল ২২৩ বৎসর (৬০০-৩৭৭)।
ঐিতহািসকগণ একমত েয িবষয়িট বািতল। িহ� ও �ীক বাইেবল 
তা িমথয্া �মাণ কের। আদেমর বয়স ও �াবেনর সময় নূেহর
বয়েসর সমি� (৯৩০+৬০০=) ১৫৩০ বৎসর। িহ� বাইেবেলর তথয্
অনু যায়ী (১৬৫৬-১৫৩০) আদেমর মৃতুয্র১২৬ বৎসর পের  েনােহর
জ�। আর �ীক বাইেবেলর তথয্ অনুসাের(২২৬২-১৫৩০) আদেমর
মৃতুয্র৭৩২ বৎসর পের েনােহর জ�।
�থম খৃ�ীয় শতা�ীর �িস�তম ইয়াহূ দী ঐিতহািসক েজােসফাস
(Flavius Josephus) খৃ�ানেদর িনকটও িনভর্রেযাগয্ বেল গণয
এই িব� ৈবপরীতয্  পাথর্েকয্র কারেণ িতি ‘পুরাতন িনয়েমর’
এই িতন সং�রেণর েকােনািটর িববরণই �হণ কেরন িন। িতিন
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িলেখেছন েয, আদেমর সৃ ি� েথেক েনােহর �াবন পযর্� সময়কাল
িছল দু ই হাজার দু ইশত ছা�া� (২২৫৬) বৎসর।
২- �াবন পরবতর্ী মহাপুরুষেদর বয়স বণর্নায় িবক:
আিদপু�েকর ১১ অধয্ােয়র ১০-২৬ ে�ােক  নূ হ আলাইিহস
সালাম-এর �াবন েথেক  ইবরাহীম আলাইিহস সালাম পযর্�
সময়কাল বণর্না করা হেয়েছ। এখােন নূহআলাইিহস সালাম েথেক 
ইবরাহীম আলাইিহস সালাম পযর্� মহাপুরুষেদর বয়সকালও উে�
করা হেয়েছ। বাইেবেলর িতন সং�রেণ এ সময়কার িতন �কার
েলখা হেয়েছ।
নূ েহর �াবন েথেক ইবরাহীম আলাইিহস সালাম-এর জ� পযর্�
সময়কাল িহ� সং�রণ অনু সাের দু ইশত িবরানববই (২৯২) বৎসর,
শমরীয় সং�রণ অনু সাের নয়শত িবয়াি�শ (৯৪২) বৎসর এবং �ীক 
সং�রণ অনু সাের একহাজার বাহা�র (১০৭২) বৎসর। এখােনও
িতন সং�রেণর মেধয্ িব রকেমর ৈবপরীতয্ রেয়ে, যার মেধয্
সম�য় স�ব নয়। যা সবগুিল বা দুিট সং�রেণ পিরবতর্ন ও িবকৃি
�মাণ কের।
িতন সং�রণই একমত েয, �াবেনর পের নূ হ আলাইিহস সালাম
৩৫০ বৎসর জীিবত িছেলন (আিদপু�ক ৯/২৮)। ৩৫০ েথেক ২৯২
বৎসর বাদ িদেল ৫৮ বৎসর থােক। এেত িহ� বাইেবল অনু সাের
�মািণত হয় েয, েনােহর মৃতুয্র সময় অবরাহােমর বয়স িছল৫৮
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বৎসর। ঐিতহািসকগণ একমত েয কথািট বািতল। �ীক ও শমরীয়
সং�রণও তা িমথয্া �মাণ কের। শমরীয় সং�রেণর ভাষয্ অনুযায়
ইবরাহীেমর আলাইিহস সালাম জ� নূ েহর আলাইিহস সালাম মৃতুয্র
পাঁচশত িবরানববই (৫৯২) বৎসর পের (৯৪২-৩৫০=৫৯২)। আর
�ীক সং�রেণর ভাষয্ অনুযায়ী তাঁর জ� নূেহরআলাইিহস সালাম
মৃতুয্র সাতশত বাইশ(৭২২) বৎসর পের (১০৭২-৩৫০=৭২২)।
বাইেবেলর িতন সং�রেণর মধয্কার এই িবরাট ও িব�
ৈবপরীেতয্র কারেণ খৃ�ানগণ িনেজেদর মেধয্ মতেভদ কেরেছন
ঐিতহািসকগণ এই িতন িববরণই বািতল কের িদেয় বেলেছন, নূ হ
আলাইিহস সালাম েথেক  ইবরাহীম আলাইিহস সালাম-এর জ�
পযর্� সময় হেলা িতনশত বাহা�(৩৫২) বৎসর।
১ম খৃ�ীয় শতেকর �িস� ইয়াহূ দী ঐিতহািসক  েজােসফাস
(Flavius Josephus) এ সকল িববরেণর েকােনািটই �হণ কেরন
িন; বরং িতিন বেলেছন: এই সময়কাল িছল  নয়শত িতরানববই
(৯৯৩) বৎসর। েহনরী ও �েটর বয্াখয্া�ে� েজােসফােসর মতি
উ�ৃ ত করা হেয়েছ।
েহনরী ও �েটর বয্াখয্া�ে� তারা চতুথর্ শতেকর ে�� খৃ�
পি�ত ও ধমর্গু (যাজক) েস� অগাি�ন (St. Augustine,
Bishop of Hippo: 354–430)-এর মতামত উে�খ কেরেছন েয,
�াবেনর আেগর ও পেরর যু েগর মানু ষেদর বণর্নার েক্ষইয়াহূ দীরা
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িহ� সং�রণ িবকৃত কেরেছ। �ীক সং�রণ যােত অিনভর্রেযাগয
বেল �মািণত হয় েসজনয্ এবং খৃ�ধেমর্র িবেরািধতার জনয্ তা
এই িবকৃিত কেরেছ। ১৩০ খৃ�াে� ইয়াহূ দীরা এই িবকৃিত সাধন
কের। হনর্ তাঁর বয্াখয্া�ে� বেল, গেবষক  েহলস শি�শালী
�মাণািদর �ারা �মাণ কেরেছন েয, ইয়াহূ দীরা তােদর ধমর্�� িবকৃত
কেরিছল। �িস� পি�ত েকিনকটও �মাণ কেরেছন েয, ইয়াহূ দীরা
ই�াকৃতভােব পুরাতন িনয়েমর িহ� সং�রণ িবকৃত কের।
িবেবকবান পাঠক িন�য় লক্ষয্ করেছন, এ সকল  খৃ�ান
গেবষক পি�ত ও বয্াখয্াকারগেণর েশষ গিত িবকৃিতর কথা �ীকা
করা। তারা �ীকার করেছন েয, ধমর্ীয় িবে�ষ ও শ�তার কারেণ
তারা ই�াকৃতভােব কমেবিশ কের তােদর ঐিতহািসক িববরণগুিল
িবকৃত কেরেছন।
৩-��র �াপেনর জনয্িনধর্ািরত পবর্েতর নােম িবকৃ:
ি�তীয় িববরণ পু�েকর ২৭ অধয্ােয়র ৪থর্ ে�াকিট িন�র:
‘‘আর আিম অদয্ েয ��রগুিল র িবষেয় েতামািদগেক আেদ
কিরলাম, েতামরা যদর্ন পার হইেল পর এবল পবর্েত েসই সক
��র �াপন কিরেব, ও তাহা চুন িদয়া েলপন কিরেব।’’
এ ে�াকিট  শমরীয় সং�রেণ িন�রূ: ‘‘আর আিম অদয্ েয
��রগুিলর িবষেয় েতামািদগেক আেদশ কিরলা.... গিরষীম পবর্েত
েসই সকল ��র �াপন কিরেব, ও তাহা চুন িদয়া েলপন কিরেব।’’
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ি�তীয় িববরেণর ২৭/১২-১৩ এবং এ পু�েকর ১১/২৯ ে�াক 
েথেক জানা যায় েয, এবল ও গিরষীম(Mount Ebal & Mount
Ger'izim) িফিলি�েনর নাবলু স শহেরর দিক্ষণ �াে� অবি�ত দুি
পাশাপািশ পাহাড়। ি�তীয় িববরণ ১১/২৯ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘আর
তুিম েয েদশ অিধকার কিরেত যাইেতছ, েসই েদেশ েতামার ঈ�র
সদা�ভু যখন েতামােক  �েবশ করাইেবন, তখন তুিম গিরষীম
পবর্েত

ঐ আশীবর্, এবং এবল পবর্েত

ঐ অিভশাপ �াপন

কিরেব।’’
িহ� সং�রণ েথেক জানা যায় েয, েমািশ এবল পাহােড় ধমর্ধাম
বা মসিজদ িনমর্ােণর িনেদর্শ েদন। আর শমরীয় সং�রণ েথেক জান
যায় েয, েমািশ গিরষীম পাহােড় ধমর্ধাম িনমর্ােণর িনেদর্শ েদ
�াচীন কাল েথেক আজ পযর্�ইয়াহূ দী ও শমরীয়েদর মেধয্ এ িবষেয়
িবতর্ক খুবই �িস�। �েতয্ক স�দায় দািব কেরন , অনয্ স�দায়
এ�েল  েতারােহর ব�বয্ িবকৃত কেরেছ। �েট�া� পি�তগেণর
মেধয্ও এ িবষেয় মতেভদ রেয়েছ। েকউ িহ� সং�রেণর িবশু�ত
দািব কেরেছন এবং েকউ শমরীয় সং�রেণর িবশু�তা দাি
কেরেছন। �িস� বাইেবল বয্াখয্াকার আদম �া, �িস� গেবষক 
েকিনকট  (Benjamin Kennicott) ও অনয্ানয পি�ত শমরীয়
সং�রেণর িবশু�তার পেক্ষ মত �কাশ কেরেছন। তারা �ম
কেরন েয, শমরীয়েদর সােথ শ�তার কারেণ ইয়াহূ দীরা এখােন
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েতারাহ-এর ব�বয্ িবকৃত কেেছ। আর একথা েতা সকেলই জােনন
েয, গিরষীম পাহাড়িট  অেনক  ঝণর্, বািগচা, বৃ ক্ষলতায় পিরপূণর
পক্ষা�ের এবল একিট শু� পাহাড়। তােত এসব িকছুই েন
এমতাব�ায় �ভাবতই �থম পাহাড়িট েদায়া ও বরকেতর জনয্ এবং
ি�তীয় পাহাড়িট অিভশাপ �দােনর জনয্ েশাভনীয়
এভােব আমরা েদখিছ েয, খৃ�ান স�দােয়র �িস� পি�তগণ 
এখােন িহ� বাইেবেলর িবকৃিতর কথা �ীকার করেছন।
৪- রােজয্র নােম িবকৃি:
িহ� বাইেবেল  ২ বংশাবিলর ২৮ অধয্ােয়র ১৯ ে�ােক  বলা
হেয়েছ: ‘‘েকননা ই�ােয়ল রাজ আহেসর জনয্ সদা�ভু িযহূদােক নত
কিরেলন...।’’
এখােন ‘ই�ােয়ল’ কথািট িনি�তরূেপ িবকৃত ও ভ ু; কারণ 
আহস কখেনাই ‘ই�ােয়ল’ রােজয্র রাজা িছেলন ন, িতিন িছেলন
‘িযহূ দা’ রােজয্র রাজা 43 �ীক  ও লয্ািটন অনুবােদ ‘িযহূ দা’ শ�
৪২

রেয়েছ। কােজই িবকৃিতিট ঘেটেছ িহ� সং�রেণর মেধয্
43

সু লাইমান (আ)-এর মৃ তুয্র পের তার পু� রুহিবয়ােমর রাজ�কাে(খৃ. পূ
৯২২ অে�) ইহূ দীেদর মেধয্ গৃহযু� শুরু হয় এবং তােদর রাজয্ দুিট রা
িবভ�  হেয় যায়। উ�র পয্ােল�াইেনর রাজয্েক ই�াইল রাজ (the
Kingdom of Israel) বলা হেতা। এর রাজধানী িছল নাবলু স। আর দিক্ষ
পয্ােল�াইেনর রাজয্ে ‘িযহূ দা রাজয’ (the Kingdom of Judea, also
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৫- না বনাম হয্া:
গীতসংিহতার ১০৫ নং গীেতর ২৮ ে�ােক িহ� সং�রেণ বলা
হেয়েছ: ‘‘তাঁহারা তাঁহার বােকয্র িবরু�াচরণ কিরেলন ন’’ এখােন
�ীক সং�রেণ বলা হেয়েছ: ‘‘তাঁহারা তাঁহার বােকয্র িবরু�াচর
কিরেলন।’’
িহ� বাইেবেল বাকয্িট ন-বাচক িক� �ীক বাইেবেল বাকয্িট হাবাচক। দু িট বােকয্র একিট িনঃসেেহ িবকৃত ও ভুল।
এখােনও খৃ�ান পি�তগণ ি�ধা�� হেয়েছন। েহনরী ও �েটর
বয্াখয্া�ে� বল া হেয়, এ দু ই সং�রেণর মেধয্ িবরাজমান এ
পাথর্েকয্র কারেণ অেনক দীঘর্ আেলাচনা ও িবতকর্ হেয়েছ। বা
েকােনা একিট  সং�রেণ  ‘না’ কথািট  বাদ েদওয়া হেয়েছ, অথবা
বাড়ােনা হেয়েছ। এভােব তারা এখােন িবকৃিতর কথা �ীকার
করেলন, িক� তারা েকান সং�রেণ িবকৃিতিট ঘেটেছ তা িনধর্ারণ
করেত পারেলন না।
৬. �চিলত তাওরাত  মূ সা আলাইিহস সালাম-এর পের েলখা
হেয়েছ:
Judaea or Judah) বলা হেতা। এর রাজধানী িছল িযরূশােলম। উ�েরর
ই�ােয়ল  রাজয্েক অেনক সময়  শােমরা (Samaria) বা ই�িময়
(Ephraimites) বলা হেতা। বাইেবেলর একিট  বড় অংশ এ দু ই রােজয্র
মধয্কার হানাহাি, গণহতয্, যু �িব�হ, মুিতর্পূজ, অনাচার ইতয্ািদর বণর্ন
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আিদপু�ক ৩৬/৩১ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘ই�ােয়ল-স�ানেদর উপের
েকান রাজা রাজ� কিরবার পূ েবর্ ইঁহারা ইেদাম েদেশর রাজা
িছেলন।’’ এরপর পরবতর্ী ে�াকগুিলেত ই�াে-স�ানেদর �থম
রাজা তালূ ত  (েশৗল)-এর রাজ� লােভর পূ বর্ পযর্� ইেদােম
রাজােদর নাম-পিরচয় উে�খ করা হেয়েছ। 44 তালূ েতর পের
৪৩

ই�ােয়লীয়েদর রাজা হন দায়ূ দ আলাইিহস সালাম। তাঁেদর পূ েবর্
ই�ােয়লীয়গণ িবচারকগণ কতৃর্ক শািসত ও পিরচািলত হেতন।
এখােন আেরা উে�খয্ ে, আিদপু�েকর ৩৬ অধয্ােয়র৩১-৩৯
ে�াকগুিল  অিবকল ১ বংশাবিলর ১ম অধয্ােয়র ৪৩-৫০ ে�াক।
রাজাবিলর মেধয্ এ িবষয়গুিল আেলািচত হওয়া খুবই �াভাি; এ
ে�াকগুিল িনি�ত �মাণ কের ে, এগুিলর েলখক মূস আলাইিহস
44

েমািশর মৃ তুযর পের দীঘর্ �ায় িতন শতা�ী যাবৎ ই�ােয়ল স�ানগেণর মেধয
েকােনা রাজা বা রাজ� িছল না। নবী (ভাববাদী) বা িবচারকতৃর্গণ তােদরেক
পিরচালনা করেতন। সবর্েশষ িবচারকতর্া শমূেয়ল ভাববাদীর সমে
ই�ােয়লীয়গণ তাঁর িনকট একজন রাজা িনেয়ােগর জনয্ আেবদন কেরন। তখন
কীেশর পু� েশৗল (তালু ত) নামক এক বয্ি� রাজা মেনািনত হন। আনুমািনক
খৃ. পূ . ১০১৫/১০০০ অে� অমািলকা স�দােয়র রাজা জালূ ত (Golieth)-েক 
পরািজত কের তালু ত  �থম ই�ােয়লীয় রাজ� �িত�া কেরন ও �থম
ই�ােয়লীয় রাজা বেল  গণয্ হন। তাহেল  মূসার (আ) িলিখত  বেল কিথত 
‘‘তাওরােতর’’ পাঁচ পু�েকর �থম পু�েক মূ সার (আ) মৃ তুয্র �ায় সােড় িতন
শত বৎসর পেরর ঘটনাবিল েলখা হে�।
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সালাম-এর মৃতুয্র৩৫৬ বৎসর পের তালূ ত (েশৗল)-এর রাজয্ভার
�হেণর মাধয্েম িফিলি�েন বণী ই�ােয়ল  বা ই�ােয়-স�ানেদর
রাজ� �িত�া হওয়ার পেরর যু েগর মানু ষ। আর বংশাবিল তালূ েদর
যু েগর অেনক পের েলখা েস িবষেয় মতেভদ েনই।
তেব ‘আিদপু�ক’-এ কথাগুিলর থাকর েকােনারূপ েকােনা বয্াখয
েনই। েয পু�ক তালু েতর যু েগর সােড় িতন শত বৎসর পূ েবর্ মূসা
আলাইিহস সালাম-এর েলখা তাওরােতর �থম পু�ক তার মেধয্ এ
কথা িকভােব েলখা হেলা?
আদম �াকর্ তাঁর বয্াখয্া�ে� িলেখ, আমার দৃ ঢ় ধারণা হেলা
এ ে�াকগুিল  কখেনাই েমািশ িলেখন িন। বর এগুিল  স�বত
আিদপু�েকর েকােনা পা�ুিলিপর টীকায় েলখা িছল। অনু িলিপকার
এেক মূ ল পােঠর অংশ মেন কের মূ ল পােঠর মেধয্ ঢুিকেয় েদন
এভােব এ বয্াখয্াকার বাইেবেলর মেধয্ িবকৃিত ও সংেযাজে
কথা �ীকার করেলন। তাঁর �ীকােরাি� েথেক বুঝা যায় েয, তাঁেদর
ধমর্��গুিল কৃিত েযাগয্ ও িবকৃিতর উে�র্ নয়। কারণ এ নয়ি
ে�াক েতারাহ-এর অংশ না হওয়া সে�ও তা েতারােহর মেধয্ �েবশ
কেরেছ এবং এরপর সকল পা�ুিলিপেত তা �চািরত হেয়েছ।
৭- ‘‘অদয্ পযর’’ সংেযাজেনর িবকৃিত:
ি�তীয় িববরেণর তৃতীয় অধয্ােয়র১৪ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘মনঃিশর
স�ান যায়ীর গশূ রীয়েদর ও মাখাথীয়েদর সীমা পযর্� অেগর্ােব
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সম� অ�ল লইয়া আপন নামানু সাের বাশন েদেশর েসই সকল 
�ােনর নাম হেববাৎ-যায়ীর রািখল; অদয্ পযর্(েসই নাম চিলত 
আেছ)।’’
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর িলিখত বেল �চািরত তাওরােতর
৫ম পু�ক ‘ি�তীয় িববরেণর’-এর এ কথািট কখেনাই েমািশর কথা
হেত পাের না (যিদও তা েমািশর ব�েবয্র মেধয্ই উে�খ কর
হেয়েছ)। উপেরর ে�াকিটেত ‘অদয্ পযর’ কথািট েথেক অতয্� ��
েয, এ কথািট িযিন বেলেছন বা িলেখেছন িতিন অবশয্ই মনঃিশর
স�ান যায়ীেরর যু েগর অেনক পেরর মানু ষ। ইয়াহূ দী-খৃ�ান
পি�তগণ িব�ািরত গেবষণা কের েদিখেয়েছন েয, অেনক পেরর
মানু েষরা ছাড়া েকউ এই �কােরর শ�াবিল বয্বহার কের না।
৬ নং িবকৃিত ও ৭ নং িবকৃিতর িবষেয় �িস� গেবষক পি�ত
হনর্ তাঁর বয্াখয্া�ে� ব: এ দু ইিট  ব�বয্ বা অনুে�দ েকােনা
�কােরই েমািশর কথা হেত পাের না। কারণ �থম ব�বয্ �মাণ
কের েয, এ পু�েকর েলখক ই�ােয়ল-স�ানগেণর রাজ� �িত�ার
পেরর যু েগর মানু ষ িছেলন। আর ি�তীয় ব�বয্ �মাণ কের ে, এ
পু�েকর েলখক ইয়াহূ দীেদর পয্ােল�াইেন বসিত �াপেনর পেরর
যু েগর মানু ষ িছেলন। এ দু িট অনু ে�দ শুধু অথর্হী নয়; বরং মুল 
পােঠর মেধয্ িবরি�কর সংেযাজন বেল  গণয্। িবেশষত ি�তী
অনু ে�দিট। কারণ এিট েমািশই িলখুন আর অনয্ েযই িলখুন িতিন
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‘অদয্ পযর’ কথািট বলেবন না। এজনয্ যতদূর মেন হ, এ কথািট 
িছল িন�রূ: ‘‘মনঃিশর স�ান যায়ীর গশূ রীয়েদর ও মাখাথীয়েদর
সীমা পযর্� অেগরেবর সম� অ�ল লইয়া আপন নামানু সাের বাশন
েদেশর েসই সকল  �ােনর নাম হেববাৎ-যায়ীর রািখল।’’ এরপর
অেনক শতা�ী পের ‘অদয্ পযর’ কথািট পাদটীকায় েলখা হয়, েযন
জানা যায় েয যায়ীর েয নাম েরেখিছেলন তা অদয্াবিধ চালু রেয়েছ।
এরপর এই কথািট পরবতর্ী কিপগুিলেত পাদটীক েথেক  মূ ল 
ব�েবয্র মেধয্ �ানা�িরত হয়। যিদ কােরা এ িবষেয় সে�হ হ
তেব �ীক কিপগুিল  েদখেত পােরন। িতিন েদখেবন ে, েকােনা
েকােনা পা�ুিলিপেত িকছু  কথা মূ ল পােঠর মেধয্ সংেযািজত রেয়ে;
আর েকােনা েকােনা পা�ুিলিপেত তা পাদটীকায় রেয়েছ।
তাঁর এ কথা �মাণ কের েয, এ পিব� ও ঐ�িরক পু�কগুিল
িলিখত  হওয়ার শত  শত  বৎসর পেরও এগুিলেত সংেযাজ,
িবেয়াজন বা িবকৃিতর সু েযাগ ও স�াবনা িছল। কারণ িতিন িনেজই
�ীকার কেরেছন েয, পু�কিট িলিখত হওয়ার অেনক শতা�ী পের এ
কথািটেক সংেযাজন করা হেয়েছ। এত পের সংেযািজত কথািটও
পিব� পু�েকর অংেশ পিরণত হেয়েছ এবং পরবতর্ী সকল কিপ ও
সং�রেণ �চািরত হেয়েছ!
উপেরর ে�াকিটর মতই আেরকিট  ে�াক  গণনাপু�েকর ৩২
অধয্ােয়র ৪১ ে�াক  (েকােনা েকােনা মু�েণ  ৪০ ে�াক) িন�রূ:
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‘‘আর মনঃিশর স�ান যায়ীর িগয়া তথাকার �াম সকল  হ�গত 
কিরল, এবং তাহােদর নাম হেববাৎ-যায়ীর (যায়ীেরর �ামসমূ হ)
রািখল।’’
এখােন আেরা একিট  ভুল  রেয়েছ। এখােন বলা হেয়েছ েয,
‘মনঃিশর স�ান যায়ীর’। কথািট ভুল। যায়ীেরর িপতার নাম ‘সগূ ব’।
১ বংশাবিলর ২য় অধয্ােয়র২২ ে�াক িন�রূ: ‘‘সগুেবর পু� যায়ী,
িগিলয়দ েদেশ তাঁহার েতইশিট নগর িছল।’’ 45
এভােব আমরা েদখিছ েয, ি�তীয় িববরণ ও গণনা পু�েকর মেধয্
পরবতর্ী যুেগর সংেযাজন �মািণত হেয়েছ এবং ভ ুল  তথয

45

১ বংশাবিলর ২য় ও ৬� অধয্ােয় �দ� তথয্ েথেক ��ত জানা যায় ,
যায়ীর নামক এ বয্ি� েমািশর পূবর্বতর্ী বা সমসামিয়ক মানুষ িছেলন না ব
িতিন েমািশর পেরর �জে�র মানু ষ িছেলন। যােকােবর পু� েলিব, তার পু�
কহাৎ, তাঁর পু� অ�ান, তাঁর পু� েমািশ। আর যােকােবর অনয্ পু� িযহূদ, তাঁর
পু� েপরস, তাঁর পু� িহে�াণ, তাঁর পু� সগূ ব, তাঁর পু� যায়ীর। এভােব আমরা
েদখেত পাই েয, সগূ ব িছেলন েমািশর সমসামিয়ক  এবং তাঁর পু� যায়ীর
েমািশর পেরর �জে�র মানু ষ। কােজই একথা িনি�তরূেপ বলা যায় ে, এই
ব�বয্িটর পুেরািটই অেনক পেরর সংেযাজন। সংেযাজনকারী যায়ীেরর নাম ও
তাঁর মািলকানাধীন �ামগুিলর নােমর িবষেয় জন�িতর উপর িনভর্র কে
কথািট িলেখেছন। এজনয্ িতিন যায়ীেরর িপতার নামও িঠকমত িখেত পােরন
িন। েদখুন ১ বংশাবিল ২/১-২৩ ও ৬/১-৩।
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সংেযাজনও �মািণত হেয়েছ। আর বংশাবিলর মেধয্ও িপতার নাম
ভুল েলখা হেয়েছ বেল �মািণত হেয়েছ।
‘বাইেবল িড�নারী’ ��িট আেমিরকা, ইংলয্� ও ভারেত মুি�ত 
হেয়েছ। এ �ে�র েলখকগণ বেলন: েমািশর পু�েক এমন িকছু  কথা
পাওয়া যায় যা ��ত  �মাণ কের েয, তা েমািশর কথা নয়।
অনু রূপভােব িকছু িকছু ব�বয্ েথেক েদখা যায় , েসগুিল েমািশর
বাচনভি�র সােথ সাম�সয্পূণর্ নয়। েকান্ বয্ি� এই সকল বাক
অনু ে�দ সংেযাজন কেরেছন তা আমরা িনি�তরূেপ বলে পাির
না।
েহনির ও �েটর বয্াখয্া�ে�র সংকলকগণ বে: ‘অদয্াি’, ‘অদয্
পযর্’ (unto this day) জাতীয় বাকয্াংশ পুরাতন িনয়েমর
অিধকাংশ �ােন বয্বহৃত হেয়েছ। যতদূর বুঝা য, এগুিল
পরবতর্ীকােল সংেযািজত। তাঁেদর �ীকৃিত অনুসাের শু ধ‘িযেহাশূ েয়র
পু�েকর’ মেধযই আেরা ৮িট �ােন পরবতর্ী যুেগ এইরূপ বাকয্া
সংেযাজেনর মাধয্েম িবকৃিত ঘটােনা হেয়েছ। যিদ পুরাতন িনয়েমর
অনয্ানয্ �ােন এইরূপ সংেযাজন ও িবকৃিতর কথা উে�খ ক
তাহেল তািলকা অতয্� ল�া হেয় যােব।
৮- িবিভ� পু�েক ভূ িমকা ও অধয্ায় সংেযাজ:
ি�তীয় িববরেণর �থম অধয্ােয়র১-৫ ে�াক পাঠ করেল পাঠক 
িনি�ত হেবন েয, এগুিল কখেনাই মূসাআলাইিহস সালাম-এর কথা
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নয়। এখােন েলখক  মূ সা আলাইিহস সালাম স�েকর্ নাম পুরু
(3rd person) বয্বহার কের বেলেছ: ‘‘(১) যদর্েনর পুবর্পারি�
�া�ের .... েমািশ সম� ই�ােয়লেক এই সকল কথা কিহেলন। ...
(৩) সদা�ভু েয েয কথা ই�ােয়ল-স�ানগণেক বিলেত েমািশেক 
আজ্ঞা িদয়ািছে, তদনু সাের েমািশ চি�শ বৎসেরর একাদশ মােস,
মােসর �থম িদেন তাহািদগেক কিহেত লািগেলন। .... (৫) যদর্েনর
পূ বর্পাের েমায়াব েদেশ েমািশ এই বয্ব�া বয্াখয্া কি
লািগেলন...।’’
বাইেবল ভাষযকার আদম �াকর্ তাঁর বয্াখয্া�ে� ি�তীয় িববরে
�থম অধয্ােয়র বয্াখয্ার শুরুেত: এ অধয্ােয়র শুরুেথম
৫িট ে�াক এ পু�েকর ভূ িমকা�রূপ। এই ে�াকগুিল েমািশর কথ
নয়। িতিন আেরা বেলন েয, এ পু�েকর (ি�তীয় িববরেণর) ৩৪
অধয্ায়িটও েমািশর কথা নয়। েমাির ব�বয্ পূবর্বতর(৩৩) অধয্ােয়র
সমাি�র সােথ সােথ েশষ হেয়েছ। এ কথা বলা স�ব নয় েয, েমািশ
ঈ�েরর অনু ে�রণা লাভ কের এই অধয্ায়িটও িলেখেছন। কারণ এ
স�াবনা সতয্তা ও �হণেযাগয্তা েথেক অেনক দূে 46 আদম �াকর্
৪৫

দািব কেরেছন েয, এ অধয্ায়িট িযেহাশূেয়র পু�েকর�থম অধয্ায়
46

এই অধয্ােয় েমািশর মৃতু, মৃ তুয্র পের ি�শ িদন যাবৎ ইহূদীেদর েশাকপাল,
যু েগর আবতর্েনর েমািশর কবর হািরেয় যাওয়া ইতয্ািদ িবষয় উে�খ কর
হেয়েছ।
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িছল। পক্ষা�ের অেনক বয্াখয্াকার দািব কেরেছ, েমািশর মৃতুয্র
অেনক পের ‘৭০ েগা�পিত’ 47 এই ৩৪ অধয্ায়িট রচনা কেরন।

47

েমািশ ৭০ েগা�পিতর একিট ‘কাউি�ল’ গঠন কেরন িবচারকতৃর্গণেক সাহায
করার জনয্। পরবতর্ী কােল সকল যুেগ ই�ােয়লীয়েদর মেধয্ এই‘কাউি�ল’
িছল।
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তখন এ অধয্ায়িট িযেহাশূেয়র পু�েকর �থম অধয্ায় িছ 48 িক� 
৪৭

তা �ানা�িরত হেয় এ �ােন চেল এেসেছ।

49

৪৮

এভােব তারা সকেলই একবােকয্ �কার করেছন েয, মূ সার
তাওরােতর এ সকল কথা মূ সার কথা নয়। এরপর দািব করেলন
েয, ৭০ েগা�পিত তা রচনা কেরেছন। তােদর এ দািব এেকবােরই
�মাণিবহীন আ�ায দািব। এর বড় �মাণ হেলা, এ িবষেয় তােদর
48

আদম �াকর, জৈনক  ইহূ দী পি�ত  ও অনয্ানয্েদর এই দািব এেকবাের
িভি�হীন। ি�তীয় িববরেণর ৩৪ অধয্ােয়র৫-৬ ে�াক �মাণ কের েয, এই
অধয্ায়িট িযেহাশূেয়র অেনক শতা�ী পের েলখা হেয়েছ।এই ে�াক�েয় বলা
হেয়েছ: ‘‘তখন সদা�ভুর দাস েমািশ সদা�ভুর বাকয্ানুসাের েসই �ােন েমায়াব
েদেশ মিরেলন। আর িতিন েমায়াব েদেশ ৈবৎিপেয়ােরর স�ু খ� উপতয্কােত
তাঁহােক কবর িদেলন। িক� তাঁহার কবর�ান অদয্ািপ েকহ জােন না।(but no
man knoweth of his sepulchre unto this day.)’’ েমািশর মৃ তুয্র মা�
১৫/১৬ বৎসর পের িযেহাশূ য় মৃ তুয্বরণ কেরন। গণনা পু�েকর শুরুেত উে
করা হেয়েছ েয, ৭ লক্ষািধক ই�ােয়ল স�ান েমািশর সােথ িমশর েথে
আগমন কেরন। একথা িক ক�না করা স�ব েয, ১৫/১৬ বৎসেরর মেধয্ এই
৭ লক্ষ ই�ােয়ল স�ান তাঁেদ�াণি�য় েনতা, ভাববাদী ও মুি�দাতার কবেরর
�ানিট ভুেল েগেলন? এমনিক েমািশর িনকটতম পিরচারক িযেহাশূ য়ও কবরিটর
�ান পযর্� ভুেল েগেল?! শুধু তাই ন, উপর� িতিন তাঁর পু�েক িনিবর্কার
িচে� কথািট িলিপব� করেলন!!!

49

কত সহজ িবষয়! একিট ধমর্�ে�র িবিভ�অধয্ায় ই�ামত এক পু�ক েথেক অনয
পু�েক ঢুেক পেড়!!

139

নানামুিনর নানা মত। েহনরী ও �েটর বয্াখয্া�ে�র সংকলকগ
বেলন, েমািশর কথা পূ বর্বতর্ী অধয্ােয়ই েশষ হেয়েছ। এ অধয্া
পরবতর্ীকােল সংেযািজত। সংেযাজনকারী স�বত িযেহাশূয় অথবা
শমূ েয়ল  অথবা ই�া অথবা তাঁেদর পেরর যু েগর অনয্ েকােনা
ভাববাদী (নবী)। 50 এ িবষেয় িনি�তরূেপ িকছুই জানা যায় না। েশষ
৪৯

ে�াকগুিল স�বত ই�ােয়-স�ানেদর বয্ািবলেনর বিদশা েথেক 
মুি� পাওয়ার পের সংেযাজন করা হেয়েছ।’’
পাঠক এখােন এ সকল পি�েতর কথাগুিল একটু িচ�া কর!
তাঁরা বলেলন: ‘‘সংেযাজনকারী স�বত িযেহাশূ য়, অথবা ... অথবা ...

50

... অথবা েকােনা িলিপকার, অথবা েকােনা ধমর্তয্াগী মুিতর্পূজক র, অথবা
েকােনা শয়তান ....। এ কথাগুিল েথেক মেন পেড় েমা�া েদােপয়াজীর ও বাদশাহ
আকবেরর মধয্কার সংলাপ। বাদশাহ বলেল, এেদেশ েমাট কােকর সংখয্া ক?
েমা�া েদােপয়াজী একিট কা�িনক সংখয্া বলেল: এত লক... এত হাজার এত...
। আপনার সে�হ হেল গুেণ েদখুন। যিদ েবিশ হয় তাহেল বুঝেত হেব বাইেরর
েকােনা কাক এেদেশ েবড়ােত এেসেছ। আর যিদ কম হয় তাহেল বু ঝেত হেব
এেদেশর েকােনা কাক বাইের েবড়ােত িগেয়েছ। এ সকল পি�তেদর িভি�হীন
কা�িনক স�াবনাগুিলর সােথ েমা�া েদােপয়াজীর কথার িক েকােনা পাথর্কয্ খুঁ
পাওয়া যায়?
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অথবা ... অথবা তাঁেদর পেরর যু েগর অনয্ েকােনা ভাববদী। সবই
িভি�হীন �মাণিবহীন কা�িনক দািব মা�। 51
৫০

এখােন ি�তীয় িববরেণর ৩৪ অধয্ােয়র কেয়কিট ে�াক উে�খ
করিছ, েযন পাঠক অব�া ভালভােব অনু ধাবন করেত পােরন:

51

সবেচেয় মজার বয্াপার হেল, তাঁরা যিদ েকােনা সংেযাজন, িবেয়াজন বা
পিরবতর্েনর েকােনারূপ ওজর বা বয্াখয্া েপশ করেত না প, তেব তােক 
িবকৃিত  বেল �ীকার কের ভুলিট  ‘অনু িলিপকােরর’ ঘােড় চািপেয় েদন। আর
েযখােন এরূপ সংেযাজ, িবেয়াজন বা িবকৃিতর মেধয্ সু�� েকােনা ভ ুল ধরা
পেড় না েসখােন তাঁরা এই সংেযাজেনর দািয়� িনিদর্� বা অিনিদর্� ভাববাদী ব
েকােনা একজন ‘ঐ�িরক ে�রণা�া�’ বয্ি�র ঘােড় চািপেয় েদন। এর উে�া
েকন হেলা না তা আমরা বু িঝ না। েকউ যিদ দািব কেরন েয, সবগুিলই
িলিপকারেদর বা সবগুিলই ভাববািদগেণর কম, তেব তা ভুল �মাণ করা হেব
িকভােব? আর ভাববািদগেণর বা ‘ঐ�িরক ে�রণা�া� বয্ি�গেণ’ িনভুর্লতারই
বা �মাণ েকাথায়? েয ই�ার নাম তাঁরা বারংবার বেলন িতিন আেরা দু ইজন
ভাববাদীর সহেযািগতায় েয ‘বংশাবিল’ পু�ক রচনা কেরেছন তার মেধয্ও অেনক
ভুল  রেয়েছ বেল  আমরা েদেখিছ। এছাড়া েতারাহ বা পিব� পু�কগুিল  িক
ভাববািদগণ  বা যাজকগণ  ছাড়া েকউ িলখেতন বা অনু িলিপ করেতন? আর
েকােনা অনু িলিপকার যিদ ভুল কেরই েফেল তাহেল পরবতর্ী ভাববািদগণ ও
যাজকগণ তা সংেশাধন করেলন না েকন? ভাববািদগণ পূ বর্বতর্ী বয্ব�াপু�ে
মেধয্ এভােব িবিভ� কথা সংেযাজন করেত পারেল, িক� পিব� পু�েকর মেধয্
অনু িলিপকারেদর এত সব িবকৃিত সংেশাধন করেত পারেলন না?
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‘‘(১) পের েমািশ েমায়ােবর তলভূ িম হইেত  নেবা পবর্ে..
উিঠেলন। আর সদা�ভু তাঁহােক সম� েদশ, দান পযর্� িগিলয়...
েদখাইেলন (৪) আর সদা�ভু তাঁহােক কািহেলন.... (৫) তখন
সদা�ভুর দাস েমািস সদা�ভুর বাকয্ানুসাের েসই �ােন েমায়াব
েদেশ মিরেলন। (৬) আর িতিন েমায়াব েদেশ ৈবৎিপেয়ােরর স�ু খ�
উপতয্াকােত তাঁহােক কবর িদেল; িক� তাঁহার কবর�ান অদয্ািপ
েকহ জােন না। (৭) মরণকােল  েমািশর বয়স এক  শত িবংশিত 
বৎসর হইয়ািছল....। (৮) পের ই�ােয়ল স�ানগণ েমািশর িনিম�
েমায়ােবর তলভূ িমেত ি�শ িদন েরাদন কিরল। ... (১০) েমািশর
তুলয্ েকান ভাববাদী ই�ােয়েলর মেধয্ আর উৎপ� হয় না’’
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর উপর অবতর্ীণর ্ িকতােব িক মূসা
মৃতুয, েশষকৃতয, কবর, অনু সারীেদর কা�াকািট, তার কবর িনি��
হওয়া, তাঁর পের তাঁর মত আর েকােনা নবীর আিবভর্াব না হওয়া
ইতয্ািদ িবষয় বিণর্ত থাক?
আমরা মুসিলমগণ িনি�তরূেপ িব�াস কির ে, মূ সার তাওরাত 
বেল কািথত  ৫ পু�েকর সবর্েশষ অধয্, ি�তীয় িববরেণর ৩৪
অধয্ায়িট মূসা আলাইিহস সালাম-এর রিচত  নয়। শুধু তাই ন,
আমরা আেরা িব�াস কির েয, মূ সা আলাইিহস সালাম-এর নােম
�চিলত এ পাঁচিট পু�ক কখেনাই তাঁর েলখা নয়। এগুিলেক তার
েলখা বা তার �দ� তাওরাত বেল দািব করা ৈবধ নয়। এগুিলর
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মেধয্ িবদয্মান অগিণত িবকৃ, সংেযাজন, ভুল�াি� আমােদর এ
িব�ােসর অকাটয্ �মাণ। েকােনা নবীর উপে ওহীর মাধয্েম
অবতীণর্ েকােনা আসমানী �ে� এরূপ েকােনা ভুল�াি� থাকে
পাের না। এরূপ ভ ুল�াি�ময় একিট ��েক েকােনা নবীর নােম
চালােনার অথর্ উ� নবীেক অপবাদ েদওয়া। অেনকইয়াহূ দী-খৃ�ান
পি�তও অিবকল মুসিলমেদর মতই এ সকল �মাণািদর িভি�েত 
দািব কেরেছন েয, এ সকল পু�েকর েকােনািটই েমািশর েলখা বা
েমািশর েদওয়া তাওরাত নয়।
৯- ি��বাদ �িত�ার জনয্ ইি�েলর িবকৃি:
েযাহেনর �থম পে�র ৫ম অধয্ােয়র৭-৮ ে�াক িন�রূ: ‘‘(৭)
কারণ �েগর্ িতন জন রিহয়ােছন যাঁহারা সাক্ষয্ সংরক্ষ:
িপতা, বাকয্ ও পিব� আ�; এবং তাঁহারা িতন একই। ৮. এবং
পৃিথবীেত িতন জন রিহয়ােছন যাঁহার সাক্ষয্ �দান ক: আ�া,
জল ও র�, এবং েসই িতেনর সাক্ষয্ এক(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.) 52’’
৫১

52

বাংলা বাইেবেল  ও ইি�ল  শরীেফ  এই বাকয্গুিল েনই। ইংেরিজ ও আরব
বাইেবেলর অনু সরেণ অনু বাদ করা হেয়েছ।
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খৃ�ান পি�তগণ  উে�খ কেরেছন েয, উপেরর ে�াক�েয়র
এতসব কথার মেধয্ মূল বাকয্গুিল িছল িন: ‘‘ব�ত িতেন সাক্ষ
িদেতেছন, আ�া, ও জল, ও র�, এবং েসই িতেনর সাক্ষ
একই।’’ 53
এরপর ি�ে� িব�ািসগণ মূ ল পােঠর মেধয্ অিতির� সংেযাজন
কেরন: ‘‘�েগর্ িতন জন রিহয়ােছন যাঁহারা সাক্ষয্ সংরক্ষ:
িপতা, বাকয্ ও পিব� আ�; এবং তাঁহারা িতন একই। ৮. এবং
পৃিথবীেত িতন জন রিহয়ােছন...।’’ ি��বাদী খৃ�ানেদর ি��বাদ
�মােণর জনয্ একথাগুিল ই মূল দিলল । আর এগুিল েয জাল
অিতির� সংেযাজন েস িবষেয় েকােনারূপ সে�হ েনই। ি��বাদী
েগাঁড়া খৃ�ান পি�তগণও �ীকার কেরেছন েয, এ বাকয্গুি
অিতির� সংেযাজন এবং এগুিলেক মুেছ েদওয়া আবশয্ক। েহনি
ও �েটর বয্াখয্া�র সংকলকগণ হেনর্র এই কথােক সিঠক বেল
�হণ কেরেছন। আদম �াকর্ও এই বাকয্গুিলেক সংেযািজত ব
গণয্ করার পেক্ষ মত�কাশ কেরেছন। �ীসবাখ ও েশ, হনর,
আদম �াক, েহনির ও �েটর বয্াখয্া�ে�র সংকলকগণ ও আের
অেনেকই এ বাকয্গুিলেক জাল বেল এগুিল বাইেবল েথেক ব
েদওয়ার দািব কেরেছন।

53

বাংলা বাইেবেল এতটুকই উে�খ করা হেয়েছ।
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চতুথর-প�ম খৃ�ীয় শতা�ীর ি��বাদী খৃ�ানগেণর মেধয্
সেবেচেয় েবিশ অিভজ্ঞ ও �া পি�ত িছেলন েস� অগা�াইন
(St. Augustine)। এখন পযর্� ি��বাদী খৃ�ানগণ তাঁর মেতর
উপেরই িনভর্র কেরন। িতিন েযাহেনর এ প�িটর আেলাচনায় দশিট
প� িলেখেছন। এ দশিট পে�র একিট পে�ও িতিন এ বাকয্গুিল
কথা

উে�খ কেরন িন। িতিন িছেলন ি�ে� িব�াসী।

আেলকেজি�য়ার �িস� খৃ�ান ধমর্গুরু আিরয়াে (Arius)
অনু সািরগণ যাঁরা ি�ে� িব�াস করেতন না বা এেক�রবাদী িছেলন
তাঁেদর িবরুে� অগা�াইন িবতক করেতন। তাঁর সমেয় যিদ
উপেরর এই ে�াক�য় এভােব েযাহেনর পে�র মেধয্ থাকত তেব
িন�য় ি��বাদ (trinity) �মাণ করার জনয্ িতিন েসগুিলর উ�ৃি
িদেতন ও েসগুিলেক �মাণ িহেসেব েপশ করেতন।
শুধু তাই ন, অগা�াইন ি��বাদ �মাণ করার জনয্ উপের
উি�িখত ৮ম ে�াকিট: ‘‘ব�তঃ িতেন সাক্ষয্ িদেত, আ�া, ও জল,
ও র�, এবং েসই িতেনর সাক্ষয্ ’’ এই কথািটর অ�ু ত একিট 
বয্াখয্া িদেয়েছন। িতিন বেলে: এখােন জল �ারা িপতােক বুঝােনা
হেয়েছ, র� �ারা পু�েক বুঝােনা হেয়েছ এবং আ�া �ারা পিব�আ�ােক  বুঝােনা হেয়েছ। এই বয্াখয্ািট খুবই দুবর্ল  ও অবা
বয্াখয্া। একথা �� , উপের উি�িখত ৭ম ে�াকিট যিদ েযাহেনর
পে� সিতয্ই থাকত তাহেল িতিন এইরূপ অবা�ব ও দুবর্ল বয্াখ
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�রণাপ� হেতন না। আমার মেন হয়, যখন ি��বাদীরা েদখেলন েয,
এই বয্াখয্ািট অতয্� দু- যা িদেয় ি��বাদ �মাণ করা কিঠনতখন তারা উপেরর বাকয্গুিল ৈতির কের েসগুিলেক এই পে�র মে
সংেযাজন কের েদন, যােত েসগুিল িদেয় তাঁেদর ি�� �মাণ করা
সহজ হয়।
১২৭০ িহজরী সােল (১৮৫৪ খৃ�াে�) ইযহারুল হে�র �েণতা
আ�ামা শাইখ রাহমাতু�াহর সােথ ড. ফা�ার (Carl Gottaleb
Pfander) ও তার সহেযাগী পা�ী িম. ে�� (T. V. French)-এর
েয  �কাশয্ িবতকর্ অনুি�ত , েস িবতেকর্র সময় উপি�ত সকল
মানু েষর সামেন পা�ী�য় �ীকার কেরন েয, এই বাকয্গুিল িবকৃত
তাঁরা আেরা �ীকার কেরন েয, বাইেবেলর মেধয্৭/৮ �ােন িবকৃিত 
ঘেটেছ।
এই বাকয্িটর আেলাচনায়পি�ত হনর্১২ পৃ�া িলেখেছন। েহনির
ও �েটর বয্াখয্া�ে�র সংকল ক হেনর্র -সংেক্ষপেক সংেক্
উে�খ কেরেছন। আিম এখােন তাঁেদর সার-সংেক্ষেপর স-সংেক্ষ
উ�ৃ ত করিছ। েহনির ও �েটর পু�েকর সংকলকগণ বেলন:
‘‘হনর্ উভয় পের দিলল �মাণািদ আেলাচনা কেরেছন। এরপর
িতিন পুনরায় তার আেলাচনার সার-সংেক্ষপ উে�খ কেরেছন। তা
আেলাচনার সার-সংেক্ষপ েথেক জানা যায় , যারা এই
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বাকয্গুিলেক িমথয্া ও জাল বেল �মাণ কেরন তাঁরা িনে
িবষয়গুিলর উপর িনভর্র কে:
(১) ১৬শ শতা�ীর পূ েবর্ িলিখত েকােনা �ক পা�ুিলিপেত এই
বাকয্গুিলর অি�� েন
(২) �থম যু েগ পিরপূ ণর্ য� ও গেবষণা সহকাের েয সকল
বাইেবল  মু�ণ করা হেয়েছ েসগুিলেতও এই বাকয্গুিলর অি
েনই।
(৩) একমা� লয্ািটন অনুবাদ ছাড়া অনয্ েকােনা �াচীন অনুবাে
এই বাকয্গুিলর অি�� েন
(৪) অিধকাংশ �াচীন লয্ািটন প�ুিলিপেতও এই কথাগুিল েনই
(৫) েকােনা �াচীন খৃ�ান পি�ত বা চােচর্র ঐিতহািসক এই
কথাগুিলেক �মাণ িহেসেব উ�ৃত কেরন িন
(৭) �েট�া� স�দােয়র েনতাগণ ও ধেমর্র সং�ারকগণ এই
কথাগুিলেক েফেল িদেয়েছন অথবা তার উপের সে�েহর িচ� িেয়
েরেখেছন।
এভােব আমরা েদখিছ েয, খৃ�ানগণ  যখনই �েয়াজন মেন
করেতন তখনই তােদর ধমর্�ে�র মেধয্ সংেযা-িবেয়াজন কের
িবকৃিত সাধন করেতন। মু�ণ-য� আিব�ৃ ত হওয়ার পূ েবর্ বাইেবেলর
মেধয্ িবকৃিতর দরজা িছল  উ�ু�। িলিপকারগণ ও িবিভ� দউপদেলর খৃ�ানগণ অিত সহেজই সংেযাজন, িবেয়াজন বা পিরবতর্ন
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করেত পারেতন। মজার কথা হেলা মু�ণয� আিব�ার হওয়ার
পেরও এ িবকৃিতর ধারা থােম িন।
�েট�া� স�দােয়র �থম গুরু ও খৃ�ধমর্ সং�ােরর মূল েন
িম. লু থার যখন এ ধেমর্র সং�ােরর জনয্ �েচ�া শুরু ক,
তখন িতিন জামর্ন ভাষায় বাইেবেলর অনু বাদ কেরন েযন তাঁর
অনু সািরগণ তা েথেক উপকৃত হেত পােরন। িতিন তাঁর অনূ িদত
বাইেবেলর মেধয্ েযাহেনর পে�র  বাকয্গুিল উে�খ কেরন িন
তাঁর জীব�শােতই কেয়কবার তাঁর অনু বাদ মুি�ত হয়। যখন িতিন
বৃ � হেলন এবং বুঝেত পারেলন েয তাঁর আয়ূ েশষ হেয় আসেছ,
তখন িতিন ১৫৪৬ সােল পুনরায় অনু বাদিটর মু�ণ  শুরু কেরন
ধমর্�ে�র িবকৃিতর িবষেয়ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর অভয্া, িবেশষত 
খৃ�ানগেণর অভয্ােসর সােথ িতিন পিরিচত িছেলন। এজনয্ িতি
এই অনু বােদর ভূ িমকায় তাঁর অি�ম িনেদর্শনা �দান কের: ‘‘েকউ
েযন আমার এই অনু বাদিট িবকৃত না কেরন।’’
িক� এ অি�ম িনেদর্শনািট িছল খৃ�ান স�দােয়র িচরচিরত 
অভয্ােসর িবপরী, এজনয্ তাঁরা তা রক্ষা কেরন; বরং লু থােরর
মৃতুয্র পের ি�শ বৎসর পার না হেতই তাঁরা এই জাল ও বােনায়াট
বাকয্িটেক তাঁর অনুবােদর মেধয্ ঢুিকেয় েদন। লূথােরর অনুবােদ
এই িবকৃিত সবর্�থম সািধত হয় �া�ফুটর্বাসীেদর �ারা১৫৭৪ সােল 
যখন তাঁরা এই অনু বাদিট  মু�ণ কেরন তখন তাঁরা এই জাল 
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বাকয্িটেক তার মেধয্ ঢুিকেয় েদন। িক� এরপর তাঁরা আবা
মানু েষর িন�ার ভেয় পরবতর্ী মু�ণগুিলেত এ বাকয্গুিল েফেল 
ি��বাদীেরর জনয্এই বাকয্গুিল বাদ েদওয়া খুবই কিঠন িছল
এজনয্ ওিটনবুেগর্র বািস�ার১৫৯৬ ও ১৫৯৯ সােল মুি�ত লু থােরর
এই অনু বােদর মেধয্ এই বাকয্গুিল ঢুিক েয় েদন। অনুরূপভ
হামবুগর্বািসগণ ১৫৯৬ সােল  একই কাজ কেরন। এরপর
ওিটনবুগর্বািসগণ �া�ফুটর্বািসগেণর মত মানুেষর িন�ার  পান।
ফেল পরবতর্ী মু�েণর সময় বাকয্গুিল েফেল েদ
লূ থােরর অনু সারী ি��বাদী �েট�া� খৃ�ানগেণর জনয্ এই
বাকয্িটেক বাদ েদওয়া ক�কর হেয় দাঁড়ায়। তখন লূথােরর িনেজর
অি�ম িনেদর্শনা ল�ন কের অিধকাংশ েক্ষে� তাঁর অনুবােদর মে
এ বাকয্িট উে�খ করা য়।
এ যিদ হয় আধু িনক যু েগর অব�া, তাহেল মু�ণয� আিব�ৃ ত 
হওয়ার পূ েবর, যখন বাইেবেলর কিপ ও পা�ুিলিপর সংখয্া িছল খুবই
কম 54, তখন তাঁরা িক কেরেছন তা সহেজই অনু েময়।
৫৩

�িস� দাশর্িনক আইজয্াক িনউট ৫০ পৃ�ার একিট পুি�কা
িলেখেছন। এই পুি�কােত িতিন �মাণ কেরেছন েয, েযাহেনর
পে�র উপেরর বাকয্গুিল িবকৃত ও সংেযািজত
54

বাইেবেলর পঠন ও পাঠন সাধারণ খৃ�ানেদর জনয্ মূলত িনিষ� িছল। এর
পা�ুিলিপর সংখয্াও িছল খুবই কম
149

এখােন উে�খয্ ে, আধু িনক  অেনক  সং�রেণ  উপযু র্� জাল
বাকয্গুিল বাদ েদওয়া হেয়েছ। বাংলা বাইেবলগুিলেতও এ বাকয্
বাদ েদওয়া হেয়েছ। বা টীকায় উে�খ করা হেয়েছ।
১০- যীশুেক ঈ�েরর পু� বানােনার জনযিবকৃিত:
ে�িরতগেণর কাযর্িববরেণর৮ম অধয্ােয়র৩৭ ে�াকিট িন�রূ:
‘‘িফিলপ কিহেলন, সম� অ�ঃকরেণর সিহত যিদ িব�াস কেরন,
তেব হইেত পােরন। তাহােত িতিন উ�র কিরয়া কিহেলন, যীশু খৃ�
েয ঈ�েরর পু� ইহা আিম িব�াস কিরেতিছ (I believe that
Jesus Christ is the Son of God)।’’ 55
এ বাকয্গুিল পরবতর্ীকােল সংেযািজত। েকােনা একজন ি��বা
‘যীশু খৃ� েয ঈ�েরর পু� ইহা আিম িব�াস কিরেতি’ এ কথার
�ারা খৃে�র ঈ�র� �মাণ করার জনয্ এই বাকয্িট বাইেবেলর মেধ
সংেযাজন কেরেছন। �ীসবাখ ও েশালয একমত  েয, বাকয্িট
পরবতর্ সংেযাজন। লক্ষণীয় , ইংেরিজ িরভাইয্ড �া�াডর্ ভাসর
(Revised Standard Version: RVS)-এ এ ে�াকিট মূ ল পাঠ
েথেক  েফেল  েদওয়া হেয়েছ এবং টীকায় ম�বয্ করা হেয়েছ।
55

ইংেরিজ ও আরবী বাইেবেল এই ে�াকিট মূ ল পােঠর মেধয্ রেয়েছ। বাংলা
‘ইি�ল  শরীেফ’ এ কথাগুিল  এেকবাের েফেল  েদওয়া হেয়েছ। র বাংলা
বাইেবেল কথাগুিল পাদটীকায় েলখা হেয়েছ এবং বলা হেয়ে: ‘‘েকােনা েকােনা
�াচীন পা�ুিলিপেত এখােন এই কথাগুিল পাওয়া যায়’’
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উইিলয়াম েকির অনূ িদত বাংলা বাইেবেলও এভােব ৩৭ ে�াকিট বাদ
েদওয়া হেয়েছ এবং টীকায় বলা হেয়েছ: ‘‘েকােনা েকােনা �াচীন
অনু িলিপেত  এখােন এই কথাগুিল  পাওয়া যা’’ ... এ কথা বেল 
উপেরর জাল ে�াকিট উে�খ করা হেয়েছ।
১১-যােকােবর পু� রুেবেনর বয্িভচােরর কািহনীেত িবকৃ:
আিদপু�েকর ৩৫ অধয্ােয়র২২ ে�াকিট িহ� সং�রেণ িন�রূ:
‘‘েসই েদেশ ই�ােয়েলর (যােকােবর) অবি�িত  কােল রূেবন
(যােকােবর �থম পু�) িগয়া আপন িপতার িবল্হা না�ী উপপ�ীর
সিহত  শয়ন কিরল, এবং ই�ােয়ল  (যােকাব) তাহা শুিনেত
পাইেলন।’’
এখােন িকছু  কথা িবেয়াজেনর মাধয্েম িবকৃিত সাধান করা
হেয়েছ। েহনির ও �েটর ভাষয্�ে�র সংকলকগণ বেল: ইয়াহূ দীগণ 
�ীকার কেরন েয, এ ে�াক েথেক িকছু  কথা বাদ পেড় িগেয়েছ।
�ীক অনু বােদ এ অপূ ণর্তা িন�রূেপ পুরণ করা হেয়: ‘‘এবং তাঁহার
দৃ ি�েত তা অনয্ায় হইল’’
তাহেল  ইয়াহূ দীরাও �ীকার কের িনে�ন েয, িকছু  কথা বাদ
পেড়েছ। িহ� েতারাহ েথেক একিট পুণর্ বাকয্ বাদ পেড় যাওয়া ব
িবলু �  হেয় যাওয়াও ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর িনকট েকােনা আ�েযর্র
িবষয় নয়। তাহেল দু ই একিট শে�র িবষেয় আর িক কথা থাকেত 
পাের। আর েযেহতু ‘‘ঈ�েরর �ে�র মেধয’’ এরূপ রদবদল তােদর
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কােছ খুবই �াভািবক কােজই েকন তারা এখােন এরূপ িবেয়াজন
করেলন তা �� কের আর কী লাভ?
১২- ইউসূ ফ-ভাতৃগেণর চুিরর ঘটনা বণর্নায় িবেয়াজ:
ইউসূ ফ আলাইিহস সালাম-এর ভাইেয়র ছালার মেধয্ তাঁর বািট
রাখা ও পের তা েবর করা ঘটনার বণর্নায় আিদপু�েকর ৪৪
অধয্ােয়র৫ম ে�াক িন�রূ: ‘‘আমার �ভু যাহােত পান কেরন ও
য�ারা গণনা কেরন, এ িক েসই বািট নয়? এ কমর্ করায় েতামরা
েদাষ কিরয়াছ।’’
এখােন িকছু  কথা িবেয়াজন করা হেয়েছ বা বাদ পেড় িগেয়েছ।
বাইেবল  বয্াখয্াকার হাসর্িল ব: ‘‘এ ে�ােকর শুরুেত িনে�
বাকয্িট সংেযািজত করেত হে: ‘‘েতামরা েকন আমার বািট চুির
কিরেল?’’ �ীক অনু বাদ েথেক এই বাকয্িট িনেয় িহ� পােঠ েযাগ
করেত হেব।’’
১৩- মূ সা আলাইিহস সালাম-এর মাতা ও ভি�র নাম-পিরচয়
িবকৃিত:
যা�াপু�েকর ৬ অধয্ােয়র ২০ ে�ােক  রেয়েছ: ‘‘অ�ম
(Amram) আপন িপিস েযােকবদেক িববাহ কিরেলন, আর ইিন
তাঁহার জনয্  হােরাণেক ও েমািশেক �সব কিরেলন’’
িনঃসে�েহ এখােন িবেয়াজন-জিনত িবকৃিত ঘেটেছ। এ েক্ষে
পুরাতন িনয়েমর িনয়ম সকল স�ােনর নাম উে�খ করা। এ ে�াক 
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েথেক  বুঝা যায় েয, অ�েমর মা� দু িট পু�স�ানই িছল; অথচ
�কৃতপেক্ষ তােদর একজন কনয্াস�ানও িছল। শমরীয় সং�
েথেক এ িবকৃিত বুঝা যায়। শমরীয় সং�রেণ এবং �ীক অনু বােদ
রেয়েছ: ‘‘আর ইিন তাঁহার জনয্  হােরাণে, েমািশেক ও তাঁহােদর
ভিগনী মিরয়মেক �সব কিরেলন।’’
তাহেল ‘‘ও তাঁহােদর ভিগনী মিরয়মেক’’ কথাগুিল িহ� েতারাহ
েথেক বাদ পেড় িগেয়েছ। আদম �াকর্ শমরীয় ও �ীক সং�রণ
েথেক উপযু র্� কথাগুিল উ�ৃত করার পের বে: ‘‘েকােনা েকােনা
শীষর্�ানীয় গেবষক পি�ত মেন কেরন েয, িহ� পােঠও এই
কথাগুিল িছল’’
এ েথেক �মািণত হেলা েয, ইয়াহূ দীগণ একা�ই ধমর্ীয় িবে�েষর
কারেণ তােদর তাওরাত  েথেক কেয়কিট  শ� বাদ িদেয়েছন।
শমরীয়েদর তাওরােতর িবকৃিত  �মাণ করেত  অথবা খৃ�ানেদর
�ীক অনু বােদর িবকৃিত �মাণ করেত তারা এরূপ কেরেছন
এখােন আেরা একিট িবষয় লক্ষণীয়। এ ে�াক েথেক িনি�
জানা যায় েয, মূ সা আলাইিহস সালােমর িপতা আপন ফুফুেক িববাহ
কেরিছেলন। মূ সার িপতা অ�ম (ইমরান)। অ�েমর িপতা কহাৎ।
কহােতর িপতা েলবী। আর মূ সার িপতা অ�ম িববাহ কেরন তার
িপতা কহােতর ভি� েযাকােবদ িবনত েলবীেক। উপেরর ে�ােক তা
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সু ��ত বলা হেয়েছ। 56 এ ে�ােকর ইংেরিজ, আরবী, ফারসী, উদু র,
৫৫

বাংলা িবিভ� ভাষার অনু বােদও ��ত তা উে�খ করা হেয়েছ।
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর শরীয়ত বা বয্ব�া মেত ফুফুেক
িববাহ করা িনিষ�। েলবীয় পু�েকর ১৮/১২ ও ২০/১৯ ে�ােক তা
বলা হেয়েছ। এজনয্ খৃ�ানগণ এ পিরয় েগাপন করেত িবকৃিতর
আ�য় েনন। ভয্ািটকােনর েপাপ অ�ম উবর্া (Urban) 57-এর
৫৬

সমেয় অতয্� য� সহকাের বাইেবেলর েয আরবী সং�রণিটর
অনু বাদ ও স�াদনা করা হয় এবং ১৬২৫ খৃ�াে� মুি�ত  ও
�কািশত হয় েস সং�রেণ এ ে�াকিট িন�রূপ েলখা হেয়ে: ‘‘অ�ম
আপন িপিসর কনয্ েযােকবদেক িববাহ কিরেলন।’’

56

এছাড়া গণনাপু�েকর ২৬ অধয্ােয়র৫৯ ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘ঐ কহােতর পু�
অ�াম। অ�ােমর �ীর নাম েযাকােবদ, িতিন েলিবর কনয্, িমসের েলিবর ঔরেস
তাহার জ�।’’ এখােনও অিত ��রূেপ বলা হেয়েছ ে, েযােকবদ েলবীর
ঔরসজাত কনয্া। আর কহাৎ েলিবর পু�। কােজই িতিন অ�ােমর আপন ফুফু

57

১৫৬৮ সােল ইটািলেত জ��হণ কেরন। ১৬২৩ সােল েপােপর দািয়�ভার �হণ
কেরন এবং ১৬৪৩/১৬৪৪ সােল মৃ তুযবরণ কেরন। তাঁর সমেয় ইউেরাপবয্াপী
কয্াথিলক ও �েট�া�েদর মেধয্ অেনক যু�িব� হ হয়। েডনমা, ইংলয্া,
েনদারলয্া, সু ইেডন �ভৃিত েদেশর রাজাগণ  �েট�া�েদর সাহােযয্ বড় বড়
ৈসনয্বািহনী ে�রণ কেরন। েদখু, মিতওর রহমান, ঐিতহািসক  অিভধান, পৃ .
১৭২-১৭৫।
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এখােন ‘‘িপিস’’ বা ‘‘ফুফু’’ শ�িটেক িবকৃত কের ‘‘িপিসর কনয্’’
(ফুফােতা েবান) বানােনা হেয়েছ। পরবতর্ী িবিভ� আরবী সং�রেণ
এরূপ িপিসর বদেল  িপিসর কনয্া েলখা হেয়েছ। এভােব তার
িনেজেদর মনমিজর্ মত িকছু রদবদল বা পিরবতর্েনর মাধয্েম েকাে
েকােনা সং�রণ িবকৃত কেরেছন।
১৪- গীতসংিহতায় িবেয়াজন বা সংেযাজন কের িবকৃিত:
গীতসংিহতার ১৪ গীেতর ৩য় ে�ােকর পের- ৩ ও ৪ ে�ােকর
মাঝখােন- লয্ািট, ইিথওিপয়, আরবী অনু বােদ এবং �ীক অনু বােদর
ভয্ািটকােনর প�ুিলিপেত িনে�র বাকয্গুিল রেয়: ‘‘তাহােদর ক�
অনাবৃ ত কবর�রূ; তাহারা িজহবােত ছলনা কিরেতেছ; তাহােদর
ও�াধেরর িনে� কালসেপর্ব িবষ থাে; তাহােদর মুখ অিভশাপ ও
কটুকাটেবয্ পূণ; তাহােদর চরণ র�পােতর জনয্ �রাি�ত। তাহােদর
পেথ পেথ �ংস ও িবনাশ; এবং শাি�র পথ তাহারা জােন নাই;
ঈ�র-ভয় তাহােদর চক্ষুর অেগাচ’’
এ বাকয্গুিল িহ� বাইেবেল েনই। িক� এ কথাগুিল েরামীয়ে
�িত  ে�িরত  েপৗেলর পে�র ৩/১৩-১৮ ে�ােক  রেয়েছ। েপৗল 
পুরাতন িনয়েমর ব�বয্ িহেসেব এ কথাগুিলেক উ�ৃত কেরেছন
এখােন দু িট িবষেয়র একিট অবশয্ই ঘেটেছ। হয়তবাইয়াহূ দীরা মূ ল 
িহ� বাইেবল েথেক এ ে�াকগুিল েেল িদেয়েছন। নতুবা খৃ�ানগণ 
তাঁেদর মহাপুরুষ েপৗেলর ব�বয্েক �মািণত করার জনয্ তাঁে
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অনু বােদর মেধয্ এই কথাগুিল সংেযাজন কেরেছন। �থম স�াবন
�ীকার করেল বাইেবেল িবেয়াজেনর মাধয্েম িবকৃিত �মািণত হয়।
আর ি�তীয় স�াবনা �ীকার করেল বাইেবেল সংেযাজন ও বৃ ি�র
মাধয্েম জািলয়ািত �মািণত হয়। সবর্াব�ায় এখােন দু �কাের
জািলয়ািতর এক �কার মানেতই হেব।
১৫- লূ কিলিখত সু সমাচাের িবেয়াজন-জিনত িবকৃিত
যীশু খৃ� তার িশষয্েদরেক িকয়ামত বা মহা�লেয়র আগম
স�েকর্ ও েসজনয্�িত �হণ স�েকর্ িকছু উপেদশ �দান কেরন
বেল মিথ, মাকর্ ও লূক উে�খ কেরেছন। লূেকর বণর্নায় িকছু কথ
বাদ েদওয়া হেয়েছ। লূ কিলিখত  সু সমাচােরর ২১/৩২-৩৪ ে�াক 
িন�রূ: ‘‘(৩২) আিম েতামােদরেক সতয্ বিলেতি, েয পযর্� সম�
িস� না হইেব েসই পযর্� এই কােলর েলাকেদর েলাপ হইেব না।
(৩৩) আকােশর ও পৃিথবীর েলাপ হইেব, িক� আমার বােকয্র েলাপ
কখনও হইেব না। (৩৪) িক� আপনােদর িবষেয় সাবধান থািকও,
পােছ েভাগপীড়ায় ও ম�তায় এবং জীিবকার িচ�ায় েতামােদর হৃদয়
ভার�� হয়, আর েসই িদন হঠাৎ ফাঁেদর নয্ায় েতামােদর উপর
আিসয় পেড়।’’
হনর্ তাঁর বয্াখয্া�ে� ব: ‘‘লূ কিলিখত সু সমচােরর ২১ অধয্ােয়র
৩৩ ও ৩৪ ে�ােকর মাঝখােন একিট পূ ণর্ ে�াক পেড় িগেয়েছ।
মিথিলিখত সু সমাচােরর ২৪ অধয্ােয়র৩৬ ে�াক অথবা মাকর্ িলিখত
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সু সমাচােরর ১৩ অধয্ােয়র ৩২ ে�াক  েথেক কথািট িনেয় লূ েকর
সু সমাচেরর উপযু র্� ে�াক�েয়র মােঝ সংেযাজন করেত হেব’’
এরপর টীকায় বেলন: ‘‘এখােন েয বড় রকেমর িবেয়াজন ও
িবকৃিত ঘেটেছ েস িবষয়িট  সকল  গেবষক  ও বয্াখয্াকার এিড়ে
িগেয়েছন। সবর্�থম েহল-ই িবষয়িটর �িত দৃ ি� আকষর্ণ কেরন’’
এ ঘটনা বণর্নায় মিথর িববরণ (মিথ  ২৪/৩৪-৩৬) িন�রূ:
‘‘(৩৪) আিম েতামািদগেক সতয্ কিহেতি, এই কােলর েলাকেদর
েলাপ হইেব না, েয পযর্� না এ সম� িস� হয়।(৩৫) আকােশর ও
পৃিথবীর েলাপ হইেব, িক� আমার বােকয্র েলাপ কখনও হইব না।
(৩৬) িক� েসই িদেনর ও েসই দে�র কথা েকহই জােন না, �েগর্র
দূ তগণও জােনন না, পু�ও জােনন না, েকবল িপতা জােনন।’’
একই ঘটনা বণর্নায় মাকর্ বেল (মাকর্ ১৩/৩০-৩২): ‘‘(৩০)
আিম েতামািদগেক  সতয্ কিহেতি, েয পযর্� এ সম� িস� না
হইেব, েস পযর্� এ কােলর েলাকেদর েলাপ হইেব না। (৩১)
আকােশর ও পৃিথবীর েলাপ  হইেব, িক�  আমার বােকয্র েলাপ
কখনও হইেব না। (৩২) িক�  েসই িদেনর বা েসই দে�র ত� 
েকহই জােন না, �গর্� দূতগণও জােনন না, পু�ও জােনন না,
েকবল িপতা জােনন।’’
তাহেল হনর-এর �ীকৃিত অনু যায়ী লূ েকর সু সমাচার েথেক একিট 
পূ ণর্ ে�াক বাদ পেড় িগেয়ে, েয ে�াকিট পুনঃসংেযাজন
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অতয্াবশয্ক। আর েস ে�াকিট হে: ‘‘িক� েসই িদেনর বা েসই
দে�র ত�  েকহই জােন না, �গর্� দূতগণও জেনন না, পু�ও
জােনন না, েকবল িপতা জােনন।’’ 58
১৬- ইয়াহূ দী ও খৃ�ানগেণর িবে�ষ�সূ ত িবকৃিত:
মিথিলিখত  সু সমাচােরর ২য় অধয্ােয়র ২৩ ে�াকিট িন�রূ:
‘‘এবং নাসরৎ নামক  নগের িগয়া বসিত কিরেলন; েযন
ভাববিদগেণর �ারা কিথত এই বচন পূ ণর্ হয় ে, িতিন নসরতীয়
বিলয়া আখয্ত হইেবন।’’
‘‘েযন ভাববািদগেণর �ারা কিথত এই বচন পূ ণর্ হয় ে, িতিন
নসরতীয় বিলয়া আখয্াত হইেব’’- এই কথাগুিল মিথর সুসমাচােরর
অনয্তম ভ ুল। কারণ ভাববািদগেণর নােম �চিলত ও পিরিচত
পুরাতন িনয়েমর েকােনা পু�েকই এ কথািট  েনই। এখােন দু িট 
58

বাহয্ত ই�াকৃতভােই এ ে�াকিট লূ েকর সু সমাচার েথেক বাদ েদওয়া হেয়েছ।
কারণ এ ে�াকিট �য্থর্হীনভােব �মাণ কের , যীশুখৃ� ঈ�র িছেলন না বা
ঈ�েরর স�ার অংশ িছেলন না। আর এজনয্ই একইরূপ জািলয়ািত করা হেয়ে
মিথর বণর্নার েক্ষে‘‘পু�ও জােনন না’’ কথাটুকু েফেল েদওয়া হেয়েছ; েযন
যীশুর ঈ�র� দািব করার েকােনা বাধা না থােক। িকং েজমস ভাসর্ন ব
অথরাইজড ভাসর্ন(KJV/AV)-এ এ ে�াকিট িন�রূ: (But of that day
and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my
Father only)। এখােন ‘‘পু�ও না (neither the Son)’’ কথািট  েফেল 
েদওয়া হেয়েছ। িরভাইযড �া�াডর্ ভাসর্েন কথািট সংেযাজন করা হেয়ে
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িবষেয়র একিট �ীকার করেতই হেব। হয় খৃ�ানগণ ইয়াহূ দীেদর
�িত িবেরািধতা ও িবে�েষর কারেণ  এ বাকয্গুিল তােদ
সু সমাচােরর মেধয্ সংেযাজন কেরেছনইয়াহূ দীেদর িবকৃিত �মাণ 
করেত। তাহেল তা সংেযাজনজিনত িবকৃিত বেল গণয্ হেব।  অথবা
ইয়াহূ দীগণ তােদর ভাববািদগেণর পু�ক েথেক এ কথাগুিল মুেছ
িদেয়েছন খৃ�ানেদরেক িব�া� �মাণ করেত। এেক্ষে� তা িবেয়াজ
জিনত িবকৃিত বেল গণয্ হেব
এখােন �াচীন খৃ�ান ধমর্গুরু পি�ত ‘‘�ীয�ম (John
Chrysostom: 347–407) ও অনয্ানয্ খৃ�া পি�তগণ  দািব
কেরেছন েয, মিথর উ�ৃ ত এ কথািট েয সকল পু�েক িবদয্মান িছল
েস সকল পু�ক  সব িবন� হেয় িগেয়েছ। ভাববািদগেণর অেনক 
পু�ক হািরেয় ও িবন� হেয় িগেয়েছ। কারণ, ইয়াহূ দীগণ তাঁেদর
অবেহলার কারেণ- বরং তাঁেদর ধমর্হীনতা ও অসততার কারেঅেনক পু�ক হািরেয় েফেলেছ। িকছু  পু�ক তাঁরা িছেড় েফেলেছ
এবং িকছু  পু�ক তাঁরা পুিড়েয় েফেলেছ। তাঁরা যখন েদখেলন েয,
যীশুর ে�িরত িশষয্গণ এ সকল পু�েকর কথা িদেয় খৃ�ধেমর
িবিভ� িবষয় �মাণ করেছন, তখন তাঁরা যীশুর পেক্ষর �মাণ িব
করেত এ কাজ কেরন। এ েথেক জানা যায় েয, মিথ েয সকল 
পু�ক েথেক এ কথািট উ�ৃ ত কেরেছন ইয়াহূ দীরা েস পু�কগুিল
িবন� কের েফেলেছ।
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‘‘এজনয্ ি�েফােনর(Tryphon) সােথ িবতেকর্র সময় জাি�ন
(Justin) 59 বেলন: ‘ইয়াহূ দীরা পুরাতন িনয়ম েথেক অেনক পু�ক 
৫৮

বাদ িদেয়েছ, েযন �কাশ পায় েয, নতুন িনয়েমর কথাবাতর্া পুরাতন
িনয়েমর সােথ পুেরাপুির সাম�সয্পূণর্ ন’
খৃ�ান গেবষকগেণর এ সকল  ব�বয্ েথেক জানা যায় েয,
এরূপ িবকৃিত েসযুেগ খুবই সহজ িছল। শু ধু ধমর্ীয় শ�তা
মতপাথর্েকয্র কারেণ িকভাে ইয়াহূ দীরা এ সকল  ধমর্�� িছে,
পুিড়েয় বা ন� কের েফলল এবং পু�কগুিলেক িবন� করার ফেল
িকভােব েসগুিল  পৃিথবীর বুক েথেক িচরতের হািরেয় েগ!
িবেয়াজেনর মাধয্েম িবকৃিতর এ েচেয় বড় উদাহরণ আর কী হেত 
পাের? একিট ধমর্ীয় স�দায় তাঁেদর �বৃি�র তাড়নায় অথবা অনয
একিট ধেমর্র িবেরািধতার জনয্ ঈ�েরর বাণী ও ঐ�িরক ে�র-ল� 
িকছু  পু�ক এেকবাের গুম কের িদেল! এত বড় িবকৃিত িক আর
হেত পাের?
ইয়াহূ দীরা যিদ খৃ�ধেমরর অসারতা �মােণর জনয্ িনেজেদর
ধমর্�� িবকৃিত করেত বা গুম কের িদেত পাের এবং খৃ�ানরা যি
ইয়াহূ দীেদর িবেরািধতার জনয্ িনেজেদর ধমর্�ে� িবকৃিত করে
59

ি�তীয় খৃ�ীয় শতা�ীর একজন �িস� ধমর্গুরু ও দাশর্িনক। ইহূদী ি�ে
খৃ�ান ধমর্িব�ােসর িবরুে� কেঠার িছেলন। জাি�ন তােক প� িলেখন। েদখ:
Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, p 135, 150-155.
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পাের তাহেল মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নু বুওয়াত 
িবষয়ক  ভিবষয্�াণীগুিল িবন� বা িবকৃত করা িক তােদর জ
অস�ব িবষয়? বরং ইসলাম, মুসিলম ও মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িবেরািধতায় তােদর েয উ�তা তােত 
আমরা েজার িদেয়ই দািব করেত পাির েয, মুসিলমেদর পেক্ষ ে
সকল পু�ক  বা কথাবাতর্া িছল  েসগুিল ও তাঁরা এভােব িবন� ব
িবকৃত কেরেছন। েকােনা যু ি�, িবেবক  বা িলিখত  �মাণ িক  এ
দািবর িবেরািধতায় েপশ করা যােব??
১. ৩. ৪. িবকৃিত িবষেয় পাদিরগেণর িব�াি�কর
�চারণা
খৃ�ান �চারকগণ বাইেবেলর মেধয্ িবদয্মান ৈবপরী, ভুল�াি�
ও িবকৃিতর কথা এিড়েয় িবিভ� কথা বেল সাধারণ মুসিলমেদরেক 
বুঝােত চান েয, বাইেবেলর মেধয্ েকােনরূপ িবকৃিত েনই। তােদর
এ জাতীয় কেয়কিট িব�াি�কর অপ�চার আমরা এখােন আেলাচনা
করেত চাই।
১. ৩. ৪. ১. শুধু মুসিমরাই িবকৃিতর কথা বেল
�েট�া� পি�তগেণর েলখিন বা আেলাচনা েথেক অেনক সময়
�কাশ পায় েয, একমা� মুসিলমরাই বাইেবেলর মেধয্ িবকৃিত
ঘেটেছ বেল দািব কেরন। তােদর আেগ েকউ এরূপ দািব কেরন
িন। সাধারণ মুসিলম, িবেশষত খৃ�ান পি�তেদর বইপু�ক যারা
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পাঠ কেরন িন তােদরেক িব�া� করার জনয্ তাঁরা এ সব কথা
বেলন। �কৃত সতয্ কথা হেল, অ-খৃ�ান পি�তগণ, িভ�মতাবল�ী
খৃ�ানগণ  এবং ধািমর্ক খৃ�ানগণ সকেলই �াচীন য গ েথেক 
বাইেবেলর িবকৃিতর কথা বেল আসেছন। িনে� আমরা তােদর িকছু
মতামত উে�খ করিছ:
১. ৩. ৪. ২. িবকৃিত িবষেয় অমুসিলমগেণর সাক্
�থমত: অ-খৃ�ানগেণর মতামত
(১) ২য় শতা�ীর েরামান পি�ত েসলসােসর মত
ি�তীয় খৃ�ীয় শতেকর একজন েপৗ�িলক  পি�ত িছেলন
েসলসাস (Celsus Epicurean)। িতিন খৃ�ধেমর্র �িতবােদ একিট
�� রচনা কেরন। �িস� জামর্ান খৃ�া-পি�ত একহনর্ এ
েপৗ�িলক  পি�েতর পু�ক  েথেক তাঁর িনে�র ব�বয্িট উ�ৃত
কেরেছন: ‘‘খৃ�ানগণ তােদর সু সমাচারগুিল িতনবার বা চারবার বা
তারও েবিশবার কিঠনভােব পিরবতর্ কেরেছ, এমনিক  েসগুিলর
িবষয়ব�ও পিরবিতর্ত হেয় িগেয়েছ’’
স�ািনত পাঠক, তাহেল লক্ষয্ , এই েপৗ�িলক  পি�ত
জানাে�ন েয, তাঁর যু েগই খৃ�ানগণ  চার বােররও েবিশ িবকৃত 
কেরেছন তাঁেদর সু সমাচারগুিলেক
(২) আধু িনক পি�ত পাকর্ােরর ম:
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ঊনিবংশ শতেকর �িস� আেমিরকান সং�ারক  ও পাদরী
িথেয়ােডার পাকর্ার(Theodore Parker: ১৮৬০)। চাচর্ িনয়ি�ত
খৃ�ানেদর দৃ ি�েত িতিন ধমর্ে�াহী (Heretic)। িতিন বেলন:
‘‘বাইেবেলর মেধয্ িবদয্মান ভুল ও িবকৃ- যােক খৃ�ান পি�তগণ 
ভুল, পােঠর িবিভ�তা (erratum, Various readings/Variety
of reading) ইতয্ািদ বেল অিভিহত কের- এরূপ ভুেলর সংখয্
িমেলর িহসাব অনু যায়ী ি�শ হাজার।
(৩) �ায় একশত জাল ইি�ল
একজন চাচর্িবেরাধী খৃ�ান পি�ত বাইেবেলর নতুন িনয়েমর
অ�ভুর্� পু�ক ও প�াবিল  ছাড়াও �াচীন খৃ�ান ধমর্গুর
যীশুখৃ, তাঁর মাতা েমির বা তাঁর ে�িরত িশষয্গণ বা তােদর
অনু সািরগেণর নােম �চািরত পু�ক  ও পে�র নাম উে�খ কের
তািলকা ৈতির কেরন। তােত িতিন এরূপ ৭৪িট  জাল  ইি�ল বা
পে�র নাম উে�খ কেরেছন।
এরপর িতিন বেলন, এভােব আমরা   ‘সু সমাচার’, ‘�কািশত 
বাকয’ ও প�াবিলর এক  সু িবশাল  ভা�ার েদখেত পাি�। এখন
পযর্� অিধকাংশ খৃ�ান মেন কেরন ে, এ সকল পু�েকর
অিধকাংশই সিতয্কােরই উি�িখত েলখকেদর রচনা। তাহেল
�েট�া� স�দায় েয পু�ক  বা প�গুিলেক েমেন িনেয়েছন
েসগুিলই েয সিতয্কােরর ঐ�িরক ে�রণাল � পু�ক তা আমর
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িকভােব জানব? এছাড়া আমার জািন েয মু�ণয� আিব�ৃ ত হওয়ার
আেগ এ সকল ‘�ীকৃত’ পু�কও িবকৃিত, পিরবতর্ন ও সংেযাজেনর
জনয্ উ�ু� িছল। এেত সমসয্া আেরা ঘনীভুত হ
ি�তীয়ত: অ-েগাঁড়া (heretic) খৃ�ানগেণর মতামত
(১). �থম শতা�ী েথেক এেবানাইট খৃ�ানগেণর মত
�থম যু েগর অতয্� িস� খৃ�ান স�দায় এেবানাইট স�দায়
(Ebionites)। তাঁর েপৗেলর সমসামিয়ক িছেলন এবং েপৗেলর েঘার
িবেরাধী িছেলন। তাঁরা বলেতন েয, েপৗল  ধমর্তয্াগ 60 এই
৫৯

স�দােয়র খৃ�ানগণ  মিথর সু সমাচারিট িব�াস করেতন। িক� 
তাঁেদর িনকট  সংরিক্ষত মিথিলিখত সুসমাচারিটর সােথ বমােন
েপৗেলর অনু সারী খৃ�ানগেণর িনকট  �চিলত  ‘মিথিলিখত 
সু সমাচােরর’ অেনক �ােনই িমল েনই। �চিলত ‘মিথ’-র �থম ও
ি�তীয় অধয্ায়�য় তাঁেদর‘মিথ’র মেধয্ িছল না। এেবানাইটেদর মেত
এ দু অধয্ায় ও অনয্ানয্ অেনক �ােন অেনক কথা জাল
60

এেবানাইট খৃ�ানগণ যীশুর ঈ�র� অ�ীকার করেতন। তাঁরা যীশুেক অন
দশজন মানু েষর মতই একজন মানু ষ ও ভাববাদী বেল িব�াস করেতন। তাঁেদর
মেত  যীশুর িনেদর্শ অনুসাের খৃ�ানেদর জনয ‘েমািশর বয্ব�’ বা মূ সার
শরীয়ত পালন করা আবশয্কীয়। েপলই সবর্�থম েমািশর বয্ব�া রিহত কে
েদন। িতিন দািব কেরন েয, শুধু িব�ােসই মুি; কােজই বয্ব�া বা শরীয়ত
পালন করা উিচত নয়। েয শরীয়ত বা বয্ব�া পালন করেব েস যীশুর ে�ম ব
দয়া লাভ করেত পারেব না... ইতয্ািদ। এজনয্ এেবানাইট খৃ�ানগণ েপৗলে
ধমর্তয্াগী বেল গ কেরন। িক� সাধারণ মানু েষর কােছ কমর্হীন ভি�র মূলয
েবশী। এজনয্ েশষ পযর্� েপৗলীয় ধমর্ই �সার লাভ ক
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বােনায়াট। তারা যীশুর ঈ�রে� ি�াস করত না; বরং তাঁেক মানু ষ
ও রাসূ ল বেল িব�াস করত।
(২). ি�তীয় শতা�ী েথেক মারিসওনীয় খৃ�ানগেণর মত
ি�তীয় খৃ�ীয় শতেকর �িস� আধয্া�বাদী(Gnostic) খৃ�ান
স�দায় ‘মারিসওনীয় স�দায় 61’। তাঁরা পুরাতন িনয়েমর েকােনা
৬০

পু�কই মানেতন না। তাঁরা বলেতন েয, এগুিল েকােনািটই ঐ�িরক
ে�রণা-ল� পু�ক  নয়। অনু রূপভােব তাঁরা নতুন িনয়েমর সকল
পু�ক অ�ীকার করেতন। েকবল লূ কিলিখত সু সমাচার এবং েপৗেলর
প�াবিল  েথেক  ১০িট প� তাঁরা ঐ�িরক  বেল  মানেতন। আর
তাঁেদর �ীকৃত  এ সু সমাচার ও প�াবিলও বতর্মােন �চিলত
সু সমাচার ও প�াবিল েথেক িভ�। লূ েকর সু সমাচােরর �থম দু িট 
অধয্ায়েক তারা জাল  বেল  গণয্ করত। এছাড়াও এ সুসমাচাের
আেরা অেনক িবষয় তারা অ�ীকার করত। লাডর্নার তাঁর বয্াখয্া�
এরূপ১৪িট �ােনর কথা উে�খ কেরেছন। েবল উে�খ কেরেছন
েয, এ খৃ�ান স�দায় দু িট ঈ�ের িব�াস করত: একজন ম�েলর
ঈ�র ও অনয্জন অম�েলর ঈ�র। তারা িব�াস করত ে,
তাওরাত ও পুরাতন িনয়েমর সকল পু�ক অম�েলর ঈ�েরর �দ�;
কারণ তা নতুন িনয়েমর িবপরীত।

61

আধয্া�বািদ গুরু মারিসওে(Marcion) অনু সারী।
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(৩) তৃতীয়-চতুথর্ শতা�ী েথেক মািনকীয স�দােয়র ম
তৃতীয়

খৃ�ীয়

(Manes/Mani)

শতেকর
ও তাঁর

�িস�
অনু সারী

ধমর

�চারক  মানী

মািনকীয

স�দায়

(Manichees/ Manichaen/ Manichean) িনেজেদরেক খৃে�র
অনু সারী ও খৃ�ান বেল  দািব করেতন। এ স�দােয়র একজন
�িস� অ�ীয় পি�ত ফাি�স। িতিন চতুথর্ শতা�ীর মানুষ। িতিন
ইি�লগুিলর িবকৃিতর িষেয় েসা�ার িছেলন। লাডর্নার তাঁর
বয্াখয্া�ে� চতুথর্ শতেকর �িস�তম খৃ� পি�ত েস�
অগা�াইেনর উ�ৃ িত িদেয় িলেখেছন, ফাি�স বেলন: আপনােদর
িপতা ও িপতামহগণ ষড়য� কের নতুন িনয়েমর পু�কাবিলর মেধয্
েয সকল িবষয় সংেযাজন কেরেছন আিম েসগুিলর িন�া কি ও
�তয্াখয্ান কির। এরূপ জািলয়ািতর মাধয্েম তাঁরা নতুন িনয়
সু �র অব�ােক দু িষত ও �িটময় কেরেছন এবং তাঁর ে��� ন�
কেরেছন। আর এ কথা েতা সু িনি�ত েয, খৃ� বা তাঁর ে�িরত 
িশষয্গেণর েকউই নতুন িনয়ম রচনা কেরন িন বরং একজন
অজ্ঞাতনামা বয্ ি� তা র কের ে�িরতগণ  ও ে�িরতগেণর
স�ীেদর নােম চািলেয়েছ। কারণ  এই অজ্ঞাতনামা েলখক ভ
েপেয়িছল েয, সাধারণ মানু েষরা তাঁর েলখা পু�ক �হণ করেবন না।
তারা ভাবেবন েয, এ েলখক  যীশুর েয সকল  িববরণ িলেখেছন
েসগুিল  �তয্ক্ষ কের বা ভালভােব েজেন িলেখ িন। এ ভেয়
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বইগুিল িেখ ে�িরতগণ বা তাঁেদর িশষয্গেণর নােম চািলেয়েছ। এ
অপকেমর্র মাধয্েম েলাকিট যীশুর অনুসারী ও ে�িমকগণেক অত
কিঠন ক� িদেয়েছ। কারণ েস অগিণত ভুল ও ৈবপরীেতয্ ভরা িকছু
বই িলেখেছ।
এ হেলা নতুন িনয়ম স�েকর্ এই স�দােয়র িব�াস। তাঁেদর
এই পি�ত েয িবষয়গুিল ে�খ কেরেছন েসগুিলর অনয্:
(১) ি��বাদী খৃ�ানগণ  নতুন িনয়েমর মেধয্ অেনক িকছু
সংেযাজন ও জািলয়ািত কেরেছন।
(২) এ পু�কগুিল ে�িরতগণ বা তােদর স�ীেদর রিচত নয় বরং
একজন অজ্ঞাতনামা বয্ি� েসগুিল রচনা কের
(৩) এগুিল অগিণত ভ ুল ও ৈবপরীেতয্ পূণর
লাডর্নর তার বাইেবল-বয্াখয্া�ে� িলেখেছন , ঐিতহািসকগণ 
একমত েয, মািনকীয স�দায় পুরাতন িনয়েমর েকােনা পু�কেকই
�ীকার করত  না; উপর� তারা িব�াস করত  েয, শয়তান মূ সা
আলাইিহস সালাম-এর সােথ কথা বেলিছল এবং ইয়াহূ দী নবীগণেক 
�ব�না কেরিছল। তারা ইয়াহূ দী নবীগণেক েচার ও দসু য্ বেল
আখয্ািয়ত করত 62
৬১

62

েযাহনিলিখিত  সু সমাচােরর ১০ অধয্ােয়র ৮ম ে�ােক  যীশু বেল: ‘‘যাহারা
আমার পূ েবর্ আিসয়ািছ, তাহারা সকেল েচার ও দসু য, িক� েমেষরা তাহােদর
রব শুেন নাই’’ খৃে�র এই কথার িভি�েতই তাঁরা এভােব পূ বর্বতর্
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উপেরর দু ইিট অনু ে�দ েথেক একথা �মািণত হেলা েয, অখৃ�ানগণ এবং এবং খৃ�ানগেণর মেধয্ অেনক স�দা, যােদরেক 
েগাঁড়া খৃ�ানগণ অ-ধািমর্ক বা িব�া� বেল মেন কেরন তাঁরা েসই
�থম শতা�ী েথেক  আজ পযর্� উ�রেব েঘাষণা িদে�ন েয,
বাইেবেলর মেধয্ িবকৃিত ও জািলয়ািত ঘেটেছ
তৃতীয়ত: �িস� েগাঁড়া খৃ�ানগেণর মতামত
তৃতীয় পযর্ােয় আমরা বাইেবেলর িবকৃিতর িবষেয় মূলধারার
েগাঁড়া খৃ�ান স�দােয়র িনকট  �হণেযাগয্ ও �িস� বাইেবল
বয্াখয্াকার ও ঐিতহািসকেদর ব�বয্ উ�ৃত করব�ত বাইেবেলর
িবকৃিতর িবষেয় �ায় সকল খৃ�ান গেবষকই একমত। িক� খৃ�ধমর্
�চারকগণ  এগুিল  েগাপন করার েচ�া কেরন। এখােন সামানয
কেয়কিট নমুনা উে�খ করা হে�:
(ক) আদম �াকর্ তাঁর বয্াখয্া�ে ৫ম খে�র ৩৬৯ পৃ�ায়
বেলন: ‘‘�াচীন কাল েথেকই �চিলত রীিত হেলা, অেনেকই মহান
বয্ি�েদর ইিতহাস রচনা কেরন। �ভু যীশুর েক্ষে�ও একই অ
িছল  (অেনেকই তাঁর ইিতহাস রচনা কেরেছন।) িক� তাঁেদর
অিধকাংশ বণর্না িছল  অসতয্। অেনক িবষয় যা কখেনাই ঘেটি
েসগুিল িনি�ত ঘেটেছ বেল তাঁরা উে�খ কেরেছন। অনয্ অেন
ভাববািদগণেক ‘েচার ও দসু য’ বা শয়তান কতৃর্ক �তািরত ও �বি�ত বেল
িব�াস করত।
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ঘটনা ও অব�ার বণর্নায় তাঁর ই�াকৃতভােব বা অিন�াকৃতভােব
ভুল কেরেছন। এ কথা সু �মািণত ও সু িনি�ত েয, �থম খৃ�ীয়
শতা�ীেত অেনক িমথয্া সুসমাচার �চিলত িছল। স�েররও েবিশ
এরূপ িমথয্া সুসমাচােরর উে�খ পাওয়া যায়। এ সকল সুসমাচাের
অেনক অংশ এখেনা অবিশ� রেয়েছ। ফয্াবািরিসয়াস এসকলিমথয্া
সু সমাচার একে� সংকলন কের িতন খে� মু�ণ কেরেছন।
(খ) পুরাতন িনয়েমর �থম পাঁচিট পু�ক েমািশর রিচত বেল 
বতর্মােন �িস�। এছাড়াও আেরা ছয়িট পু�ক তাঁর রিচত বেল
�চািরত ও পিরিচত িছল। পু�কগুিলর নাম িন�র:
1.

েমািশর িনকট �কািশত বাকয্

2.

ক্ষু� আিদ �ক (Genesis Apocryphon)।

3.

উ�র্ােরাহণ পু�ক(The Assumption of Moses)।

4.

রহসয্ পু�ক

5.

�িতজ্ঞা বা িনয়ম পু�(Testament)।

6.

�ীকৃিত পু�ক।
হনর্ বেল: ‘‘ধারণা করা হয় েয, খৃ�ধেমর্র শুরুর ি,

অথর্াৎ খৃ�ীয় �থম শতা�ীেত এ সকল জাল পু�কগুিল রচনারা
হেয়েছ।’’
(গ) ঐিতহািসক েমািশম বেলন: �াচীন �ীক দাশর্িনকেদর মেধয
একিট কথা �িস� িছল। কথািট  হেলা: ‘সেতয্র বৃি�র জনয্ 
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ঈ�েরর উপাসনার জনয্ িমথয্া এবং �ব�না শুধু -ই নয় উপর� 
তা �শংসনীয় বেল গণয্ হওয়ার েযাগয’ খৃে�র আগমেনর পূ েবর্ই
এই কথািট তাঁেদর েথেক  �থেম িমসেরর ইয়াহূ দীরা িশক্ষালা
কের। অেনক �াচীন পু�ক েথেক এ কথা িনি�তরূেপ জানা যায়।
এরপর এ ঘৃ িণত মহামারী খৃ�ানগেণর মেধয্ �ভাব েফেল। মহান
ধমর্গুরুেদর নােম জািলয়ািত কের �চািরত িবপুল সংখয্ক প
েথেক এ কথা ��রূেপ বুঝা যায়’’
তাহেল  আমরা জানেত পারিছ েয, খৃে�র পূ েবর্ই
ইয়াহূ দীেদর িনকট িমথয্া ও �ব�না ধমর্ীয়ভােব �সংশনীয় কেম
পিরণত হয়। এরপর ি�তীয় খৃ�ীয় শতা�ীেত খৃ�ানেদর িনকেটও
এভােব িমথয্া ও �ব�না �শংসনীয় ধমর্ীয় কােজ পিরণত হয়
অতএব জািলয়ািত, িবকৃিত  ও িমথয্ার েকেনা সীমােরখা েকাথাও
িছল না। তাঁরা যা করার সবই কেরেছন। 63
৬২

63

এখােন উে�খয্ ে, �চিলত ি��বাদী খৃ�ধেমর্র �িত�াতা সাধু পল(Paul) এ
মেতর একিন� অনু সারী ও �চারক িছেলন। িতিন সেগৗরেব �ীকার কেরেছন
েয, িতিন ঈ�েরর েগৗরবােথর্ ও সেতয্র বৃি�র জনয্ িমথয্া বেলন  এবং 
িমথয্া বলােত েকােনা পাপ হয় না। বাইেবেলর নতুন িনয়েমর অ�ভুর্
েরামীয়েদর �িত ে�িরত পে� িতিন িলেখেছন: "For if the truth of God
hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I
also judged as a sinner? িক� আমার িমথয্ায় যিদ ঈ�েরর সতয্ তাঁহা
েগৗরবােথর্ উপিচয়া পে, তেব আিমও বা এখন পাপী বিলয়া আর িবচািরত 
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(ঘ) লাডর্নার তাঁর বয্াখয্া�ে� ব: ‘‘(৬� শতা�ীেত) েরামান
স�াট  আনাসেতিসয়াস (Anastasius I:491-518)-এর যু েগ,
অজ্ঞাতপিরচয় েলখেক র রিচত হওয়ার কারেণ পিব
সু সমাচারগুিলেক অশু� বেল স�ােটর পক্ষ  েঘাষণা েদওয়া
হয়। তখন এগুিলেক পুনরায় সংেশাধন করা হয়’’
সু সমাচারগুিল যিদ �কৃতই ঐ�িরক ে�রণাল� হেতা এবং
উ� স�ােটর যু েগ িবদয্মান �াচীন খৃ�ানপি�তগেণর িনকট িবশু�
সু ে� �মািণত হেতা েয পু�কগুিল অমু, অমুক ে�িরত বা তাঁেদর
অমুক অনু গামীর রিচত, তেব ‘অজ্ঞাত পিরচয় েলখেকর রচ’ বেল 
েসগুিলেক অশু� েঘাষণা করার েকােনা অথর্ থাকেতা না। এ েথ
�মািণত হেলা েয, েস যু েগর খৃ�ানগেণর িনকট েসগুিলর েলখেকর
িবষেয় েকােনা �মািণত তথয্ িছল না। এ ছাড়া তাঁরা পু�কগুিলে
ঐ�িরক ে�রণাল� বেলও মেন করেতন না। এজনয্ তারা যথাসাধয্
েসগুিলর সংেশাধন কেরেছন এবং ভ ুল�াি� ও ৈবপরীতয্ দূ
কেরেছন। এভােব িবকৃিতর েষালকলা পূ ণর্ হেয়েছ। এখােন
বাইেবেলর িবকৃিত েযমন �মািণত হেলা, েতমিন �মািণত হেলা েয,
হইেতিছ েকন?’’ (েরামান ৩/৭)। এ নীিতর িভি�েতই ‘সতয �িত�ার জনয’ বা
‘ঈ�েরর েগৗরব �কােশর জনয’ পল িনেজ িমথয্াচােরর মাধয্েম খৃ�ধমর্েক িবক
কেরেছন। এ নীিতর অনু সরেণই বাইেবল িবকৃত করােক ভাল কাজ বেল গণয্
করেতন পূ বর্বতর্ী খৃ�ান পি�তগ

171

েসগুিলর �হণেযাগয্তার েকােনা �মাণ বা সূ� পর�রা েনই। সক
�শংসাই আ�াহর িনিম�।
(ঙ) চতুথর্ শতেকর ে�� খৃ�ানপি�ত ও ধমর্গুরু অগা�া
(St. Augustine) এবং অনয্ানয্ �াচীন খৃ�ান ধমর পি�ত
বেলেছন েয, �ীক অনু বাদেক অ�হণেযাগয্ করার উে�েশযইয়াহূ দীরা
িহ� বাইেবলেক িবকৃত কের। ১৩০ খৃ�াে� ইয়াহূ দীরা এ িবকৃিত 
সাধন কের। েহলয, েকিনকট ও অনয্ানয্ আধুিনক গেবষক �াচী
ধমর্গুরুগেণর সােথ একমত েপাষণ কেরেছন। েকিনকট অকা
�মাণািদ িদেয় �িতি�ত কেরেছন েয, ইয়াহূ দীগণ শমরীয়েদর সােথ 
শ�তার কারেণ তােদর িনেজেদর তাওরােত িবকৃিত সাধন কের;
যােত শমরীয়েদর িনকট সংরিক্ষত তাওরাত ভুল বেলমািণত হয়।
(চ) হাসর্িল  তাঁর বাইেব-বয্াখয্া�ে� বে, ‘বাইেবেলর পাঠ
িবকৃত  হেয়েছ’ এেত  েকােনা সে�হ েনই। িবিভ�  সং�রণ  ও
পা�ুিলিপর ৈবপরীতয্ েথেকও এ কথা ��ত জানা যায়। বাইেবেলর
িবিভ� �ােন েয সকল অতয্� আপি�কর ও খারাপ কথা িবদয্মা
েসগুিল েথেক িকৃিতর এ িবষয়িট সু দৃঢ় িব�ােসর কাছাকািছ চেল 
যায়। একথা িনঃসে�েহ সতয্ ে, েনবুকাদেনজােরর ঘটনার পের,
বরং তার সামানয্ িকছু আেগ েথেকই মানুষেদর িনকট িহ�
বাইেবেলর েয উ�ৃ িত ও অংশগুিল িছল তা িছল িবকৃিতর চূড়া�
পযর্ােয়
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(ছ) ওয়াটসন বেলন, অেনক  যু গ আেগই ওিরগন এ সকল 
ৈবপরীেতয্র িবষেয় অিভেযা- আপি� �কাশ করেতন। তাঁর মেত 
এ সকল ৈবপরীেতয্র িবিভ� কারণ িছল। েযমন েলখকেদর অবেহল
ও অমেনােযাগ, তাঁেদর অসততা ও অসেদ�া, তােদর েবপেরায়া
ভাব ইতয্ািদ। িজেরাম(Jerome) বেলন, আিম যখন নতুন িনয়েমর
অনু বাদ করার ই�া করলাম, তখন আিম আমার িনকট সংরিক্ষ
পা�ুিলিপিট িমিলেয় েদখলাম। এেত আিম ভয়ানক ৈবপরীতয্ েদখেত
েপলাম। আদম �াকর্ বেল, ‘‘িজেরােমর (Jerome) যু েগর (৫ম
শতেকর) পূ ব্ েথেকই বাইেবেলর অেনক লয
র
্ািটন অনুবাদ �চিল
িছল। িবিভ� অনু বাদক এগুিল িলেখিছেলন। েকােনা েকােনা অনুবাদ
িছল িবকৃিতর চূ ড়া� পযর্ােয়। এগুিলর এক�ােনর ব�বয্ অনয্ �া
িবপরীত িছল। িজেরাম এ সকল িবষয় উে�খ কেরেছন।’’
(জ) খৃ�ান সনয্াসী(monk) িফিলপস েকায়াডনলস ‘খায়ালাত’
(েখয়ালগুি) নােম একিট  বই িলেখন। ১৬৪৯ খৃ�াে� বইিট 
(েরােম) মুি�ত হেয়েছ। এই পু�েক িতিন বেলন: ‘‘পুরাতন িনয়েমর
পু�কগুিলর িবকৃিতর সংখয্া খুবই েবিশইয়াহূ দীেদর িবকৃিত �মাণ 
করার জনয্ই আমরা খৃ�ানগণ এ সকল পু�েকর সংরক্ষণ কে,
আমরা তাঁেদর জািলয়ািতর �ীকৃিত �দান কির না।’’
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(ঝ) �েট�া� স�দােয়র পক্ষ েথেক ইংলয্াে�র রাজা �
েজমস (James) 64-এর িনকট এ মেমর্ দরখা� েপশ করা হয় ে,
৬৩

‘‘আমােদর �াথর্না �ে�র মেধয্ যাবূেরর েয পংি�গুিল উ�ৃত ক
রেয়েছ েসগুিলর সােথ িহ� যাবুেরর অেনক পাথর্কয্। সংেয,
িবেয়াজন ও পিরবতর্েনর মাধয্েম কমেবি২০০ �ােন এই পাথর্কয
করা হেয়েছ।’’
(ঞ) ইংেরজ ঐিতহািসক িম. টমাস কালর্ইল  (১৭৯৫-১৮৮১)
বেলন: ‘‘ইংেরিজ অনু বাদকগণ বাইেবেলর মূ ল ব�বয্ ন� কেরেছ,
সতয্ েগাপন কেরেছ, অজ্ঞেদরেক েধাঁকা িদেয়েছন এবং নতু
িনয়েমর পু�কাবিলর সহজ সরল অথর্েক ব� কেরেছন। তাঁেদর
কােছ আেলার েচেয় অ�কার এবং সেতয্র েচেয় িমথয্াই েবি
ি�য়।’’

64

ইংলয্াে�র �েট�য্� রাজা। তাঁর মাতা েমির িছেলন �টলে�র রাণী। তাঁর মাতা
িসংহাসন তয্াগ করেল িতিন �টলয্াে�র রাজা হন। এরপর িতিন ইংলয্াে�র রা
হন। তাঁর মাতা কয্াথিলক িছেলন। এজনয্ িতিন তাঁর মাতােক মৃতুয্দ� �দ
কেরন। তাঁরই সমেয় �েট�া� ধমর্মেতর িভি�েত বাইেবেলর ‘সংেশািধত’
ইংেরিজ অনু বাদ �কািশত হয়, যা Authorised Version ((AV) বা King
James Version (KJV) নােম পিরিচত। েজমস ১৬০৩ েথেক ১৬২৫ সােল 
মৃ তুয্ পযর্� ইংলয্াে�র রাজা িছে
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(ট) নতুন অনু বাদ কাউি�েলর অনয্তম সদসয ্ . ে�াটন
বেলন: ইংলয্ে� বতর্মােন �চিলত অনুবাদিট ভুল�াি�েত ভরা। িতি
পাদরীেদরেক  বেলন: ‘‘আপনােদর �িস� ইংেরিজ অনু বাদিটেত 
পুরাতন িনয়েমর ব�বয্ ৮৪৮ �ােন িবকৃত করা হেয়েছ। এ
িবকৃিতগুিলই িছল অেনক মানুেষর বাইেবল অ�ীকাের কারণ।
বাইেবেলর মেধয্ িবদয্মান ৈবপরী, ভুল, ও িবকৃিতর
আেলাচনায় আমরা আেরা অেনক �িস� েগাঁড়া খৃ�ান পি�েতর এ
িবষয়ক আেরা অেনক মতামত েদেখিছ। ব�ত বাইেবেলর িবকৃিতর
িবষয়িট  সকল  গেবষকই �ীকার কেরন। অেনেক  েগাঁড়ািম কের
সাধারণ মূ লনীিত িহেসেব িবকৃিতর কথা অ�ীকার করেলও বা�েব
যখন বাইেবেলর এ সকল ৈবপরীতয্ ও ভ ুল তেথয্র স�ুিখন হ
তখন িবকৃিতর িবষয়িট েমেন েনন।
উপেরর আেলাচনা েথেক আমরা বুঝেত পারিছ েয, মুসলমানগণ 
ছাড়াও খৃ�ান ও অখৃ�ান   সকেলই বাইেবেলর িবকৃিতর কথা
বেলেছন। এখন আমরা খৃ�ান পি�তগণ িবকৃিতর েয সকল কারণ 
উে�খ কেরেছন তা পযর্ােলাচনা করব।
১. ৩. ৪. ৩. বাইেবেল িবকৃিতর কারণািদ
হনর্ তাঁর বাইেবল  বয্াখয্া� Various readings বা
বাইেবেলর মেধয্ িবদয্মান পােঠর িবিভ�তার চারিট কারণ উে�
কেরেছন:
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�থম কারণ: ‘‘িলিপকােরর 65 অসতকর্তা ও ভ ু’’
৬৪

িবিভ� ভােব তা ঘটেত পাের।
�থমত,

িলিপকারেক িযিন

বেলিছেলন িতিন

এভােবই

বেলিছেলন, অথবা িলিপকার তাঁর কথা িঠকমত বুঝেত পােরন িন,
ফেল ভুল িলেখেছন।
ি�তীয়ত, িহ� ও �ীক বণর্গুিল অেনকটা একইরূপ িছল। এজ
িলিপকার একিটর �ােন আেরকিট িলেখেছন।
তৃতীয়ত, িলিপকার হয়ত েভেবেছন েয, িবভি�-িচ� বা �রিচ�
জ্ঞাপক আংিশক বণর্ বয্বহাের ভুল হ, অথবা িতিন মূ ল ব�বয্
বুঝেত পােরন িন, ফেল িতিন সংেশাধন করার উে�েশয্ ভুেলর মেধয
িনপিতত হেয়েছন।
চতুথর্, েলখক িলখেত েযেয় ভুেল এক�ান েথেক অনয্ �ােন
চেল িগেয়েছন। যখন িবষয়িট লক্ষয্ কেরেছন তখন আর িলি
কথাগুিল মুছেত রািজ হন িন বরং যা েলখা হেয় িগেয়িছল তা িঠক
েসভােবই েরেখ িদেয় েয �ান েথেক বাদ পেড় িগেয়িছল েসই �ান
েথেক িলখেত শুরু কেরেছ
65

েয েকােনা বয্ি�র জনয্ বাইেবল বা পিব� পু�ক েলখার েকােনা সুেযাগ িছ
না। শুধুম িবেশষভােব ধমর্িশক্ষা�া� ধমরি�তগণই এগুিল  িলখেতন।
তাঁেদরেক ‘িলিপকারগণ’ বা ‘scribes’ িহ�েত ‘েসােফিরম (soferim) বলা
হেতা।
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প�মত, েলখক িলখেত িলখেত িকছু  কথা বাদ িদেয় েফেলন।
এরপর অনয্ িকছু েলখার পের পূবর্বতর্ী �ােন বাদ েদওয়ার িবষয়
তাঁর কােছ ধরা পেড়। তখন িতিন পরবতর্ী েয কথাগুিল েলখা হেয়ে
তার পের বাদ পড়া কথাগুিল িলেখন। এেত এক �ােনর কথা অনয
�ােন চেল যায়।
ষ�ত, েলখেকর দৃ ি� এক লাইন েথেক অনয্ লাইেন সের যা,
ফেল িকছু  কথা বাদ পেড় যায়।
স�মত, েলখক সংেক্ষিপত শ�গুিলর অথর্ বুঝেত ভুল ,
ফেল িতিন তাঁর িনেজর বুঝ অনু সাের তা পুেরাপুির িলেখন। এভােব
ভুেলর মেধয্ িনপিতত হন
অ�মত, েলখক বা িলিপকােরর অজ্ঞতা ও অবেহলা িছল পােঠ
িবিভ�তা (Various readings) সৃ ি�র অনয্তম বড় কারণ। তাঁরা
টীকার ব�বয্ বা বয্াখয্ােক মূল পু�েকর অংশ মেন কের তার মে
ঢুিকেয় িদেতন।
ি�তীয় কারণ: ‘‘মূ ল কিপর অস�ূ ণর্ত’’
েয কিপ  েথেক িলিপকার অনু িলিপ কেরেছন েসই কিপর
অস�ূ ণর্তার ফেল িবিভ�ভােব‘পােঠর িবিভ�তা’ ঘটেত পাের বেল 
বুঝা যায়:
�থমত, অক্ষেরর িবভ-িচ� বা �রিচ� মুেছ যাওয়া।
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ি�তীয়ত, এক পৃ�ার িবভি�-িচ� বা �রিচ� পৃ�ার উে�া িপেঠ
ফুেট উেঠেছ এবং উে�া পৃ�ার অক্ষেরর সােথ িমি�ত হেয় িগেয়েছ
ফেল এই িচ�গুিলেক এ পৃ�ার অংশ মেন করা হেয়েছ। িলিপকার
এেক এ পৃ�ার িচ� মেন কের তার বুঝ মত তা িলেখেছন।
তৃতীয়ত, পিরতয্� অনুে�দিট েকােনারূপ িচ� ছাড়াই টীকা
েলখা িছল। েলখক বুঝেত পােরন িন েয, অনু ে�দিট েকাথায় িলখেত 
হেব। এেত িতিন ভুল কেরেছন।
তৃতীয় কারণ: ‘‘কা�িনক সংেশাধন ও পিরমাজর্’’
িবিভ�ভােব এরূপ আ�া-অনু মান িভি�ক সংেশাধন ঘেটেছ:
�থমত, একিট িবশু� ও সিঠক ব�বয্েক িলিপকার অস�ূণ
বেল মেন কেরেছন অথবা তার অথর্ হৃদয়�েম ভুল কেরেছন। অথব
িতিন মেন কেরেছন েয, বাকয্িট ভ ু, অথচ বাকয্িট মূলত ভ ুল নয়।
এজনয্ এই িলিপকােরর সংেশাধনই মূলত ভুেলর সৃি� কের
ি�তীয়ত, েকােনা েকােনা গেবষক পা�ুিলিপ সংেশাধেনর েক্ষে
�চিলত িনয়ম নীিতর েতায়া�া কেরন িন। তারা ভুল সংেশাধনেকই
যেথ� মেন কেরন িন। বরং তাঁরা মূ ল পা�ুিলিপর দু বর্ল বাকয্ মুে
েফেল িদেয় েসখােন সবল  ও িবশু� বাকয ্ িলেখেছন। অিতির
কথাগুিল েফেল িদেয়েছন। একািধক সমাথর্ক শে�র মেধয্ েকাে
পাথর্কয্ বুঝেত না পারেল অিতির� শ�গুিল েফেল িদেয়েছ
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তৃতীয়ত, পর�র স�িকর্ত �বয্সমূেহর মেধয্ সম�য় সাধন
এক �ােনর ব�েবয্র সােথ অনয্ �ােনর ব�েবয্র েযন অিমল 
থােক এজনয্ তাঁরা ব�েবয্র কাটছাট কের উভেয়র মেধয্ অথর
সম�য় সাধন করেতন। পােঠর িবিভ�তা ঘটার এিটই সবেচেয় বড়
কারণ। নতুন িনয়েমর পু�কাবিলেত  এইরূপ কাযর্ েবিশ সাত 
হেয়েছ। এজনয্ েপৗেলর প�াবিলর মেধয্ পরবতর্ী সংেযাজন েব
ঘেটেছ। �ীক অনু বােদর সােথ েপৗেলর ব�েবয্র অথর্গত সম�
সৃ ি�র জনয্ তাঁরা এইরূপ কেরেছ
চতুথর্, েকােনা েকােনা গেবষক পি�ত নতুন িনয়মেক লয্ািটন
অনু বােদর সােথ িমিলেয় িদেয়েছন।
চতুথর্ কার: ‘‘ই�াকৃত িবকৃিত’’
পি�ত হনর্ বেল, িনেজর বয্ি�গত উে�শয্ চিরতাথর্ করার জ
েকউ েকউ ই�াকৃতভােব বাইেবেলর িবকৃিত কেরেছন, ফেল পােঠর
িবিভ�তা েদখা িদেয়েছ। এ সকল  ই�াকৃত িবকৃিতকারীেদর
অেনেকই িছেলন িব�া� (heretic) স�দােয়র অ�ভুর্� এবং েকউ
িছেলন মূ লধারার ধমর্�াণ েগাঁড়া খৃ�ান। তােদর িবরুে� উ�ািপ
আপি�গুিল িনরসন করেত মূলধারার অেনক েগাঁড়া ধমর্�াণ ও স
খৃ�ান বাইেবেলর মেধয্ িকছু �ােন ই�াকৃত িবকৃিত সাধন
কেরেছন। পরবতর্ীকােল  অেনেকই এ সকল  ধািমর্ক খৃ�ানেদ
ই�াকৃত িবকৃিতগুিলেক সমথর্ন করেতন ও অিধকার �দান
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করেতন। কারণ এগুিল িদেয় েকােনা সিঠক িবষয়েক সমথর্ন কর
হেতা অথবা েস িবষয়ক েকােনা আপি�েক খ�ন করা হেতা। পি�ত
হনর্ ধািমর্ক েগাঁড়া খৃ�ানেদর িবকৃিতর অেনক উদাহরণ উে�
কেরেছন।
হেনর্র সংেক্ষিপত ব�বয্ এখােনই ে
তাঁর কথা েথেক  �মািণত  হেলা েয, িলিপকারেদর অজ্ঞতা 
অবেহলার কারেণ টীকার ব�বয্ মূল পােঠ �েবশ কেরে, �মািণত 
হেলা েয, সংেশাধনকািরগণ তাঁেদর ধারণামত েয সকল কথা ভুল 
মেন কেরেছন েসগুিল সংেশাধন কেরেছ, েসগুিল �কৃতপেক্ষ ভ
েহাক বা নাই েহাক, �মািণত হেলা েয, তাঁরা দু বর্ল বাকয্গুিল ব
িদেয় তদ�েল  িবশু� বাকয ্ িলেখেছন এবং সমাথর্ক ও অিতি
কথা েফেল িদেয়েছন, �মািণত হেলা েয, িবেশষত নতুন িনয়েমর
মেধয্ তাঁরা িবিভ� �ােনর ব�েবয্র মেধয্ সম�য় সাধেনর জ
পিরবতর্ন কেরেছ, আর এজনয্ই েপৗেলর প�াবিলেত সংেযাজন
বৃ ি� েপেয়েছ, �মািণত হেলা েয, েকােনা েকােনা গেবষক পি�ত
নতুন িনয়মেক লয্ািটন অনুবােদর সােথ েমলােনার জনয্ পিরবতর
কেরেছন, �মািণত  হেলা েয, িব�া� স�দায়গণ  ই�াকৃতভােব
িবকৃিত সাধন কেরেছন, �মািণত হেলা েয, ধািমর্ক ও সৎ খৃ�ানগণ
িবিভ� মত সমথর্ন বা আপি� খ�েনর জনয্ ই�াকৃতভােব িবকৃিত
সাধন করেতন এবং পরবতর্ী যুেগ তাঁেদর এ সকল  িবকৃিতেক
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সমথর্ন করা হেত.... এ সব িকছু �মািণত হওয়ার পের িবকৃিতর
আর েকােনা সু � প�িত ও �ি�য়া িক বািক থাকল?
এখন একথা দািব করা িক অনয্ায় ও অেযৗি�ক হেব ে, �ুেশর
পূ জারী খৃ�ানগণ যারা �ুেশর উপাসনা এবং এর মাধয্েমঅিজর্ত
মযর্াদা ও ক্ষমতা পিরতয্াগ করেত েমােটও রািজ িছেল, তাঁরা
ইসলােমর আিবভর্ােবর পের ইসলামী ধমর্িব�ােসর �পেক্ষ ে
পাের এরূপ আেরা িকছু কথা িবকৃত কেরেছ? এরপর তাঁেদর
পরবতর্ী যুেগ তাঁেদর এ সকল িবকৃিত সমথর্ন করা হেয়েছ এব
অ�ািধকার �দান করা হেয়েছ, েযমনভােব িবিভ�  খৃ�ান
স�দােয়র িবরুে� তাঁেদর িবকৃিতেক সমথর্ন করা হেয়েছ বর
িবিভ�  খৃ�ান স�দােয়র �িতেরােধর জনয্ িবকৃিতর েচেয়
ইসলােমর �িতেরােধর জনয্  িবকৃিতর গুরু� ও �েয়াজনীয়তা ি
অেনক েবিশ। কােজই এই িবকৃিতর সমথর্নও অেনক েবিশ হওয়াই
িছল �াভািবক।
১. ৩. ৪. ৪. যীশু খৃে�র সাক
িবকৃিত অ�মািণত করেত ও বাইেবেলর িবশু�তা �মাণ করেত
পাদিরগেণর ি�তীয় িব�াি�কর �চারণা এই েয, �য়ং যীশু খৃ�
পুরাতন িনয়েমর সতয্তার সাক্ষয্ িদেয় 66 েসগুিল যিদ িবকৃত
৬৫

66

যীশু বেল: ‘‘েকননা আিম েতামািদগেক সতয্ কিহেতি, েয পযর্� আকাশ ও
পৃ িথবী লু � না হইেব, েস পযর্� বয্ব�ার এক মা�া বা এক িব�ুও লু� হইে
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হেতা তেব িন�য় িতিন তা বলেতন বরং েসেকে� তাঁর দািয়� িছল 
ইয়াহূ দীেদর সামেন িবকৃিত �মাণ কের তােদরেক তা �ীকাের বাধয্
করা।
িনে�র িবষয়গুিল এই িব�াি�র অপেনাদন করে:
১. ৩. ৪. ৫. যীশুর ব�বয্ বনাম বাইেবেলর �ামাণয
(ক) যীশুর সাক্ষয্ েমােটও �মািণ
�থম পযর্ােয় আমরা বলব ে, বাইেবেলর পুরাতন িনয়ম ও
নতুন িনয়েমর েকােনা পু�েকর েলখেকর যু গ েথেক  সু �িস� ও
সু �চিলত হওয়ার কথা �মািণত নয়। এগুিলর মেধয্ এমন েকােন
পু�ক  েনই েয পু�কিট  েলখেকর যু গ েথেক  বহুল  �চার লাভ
কেরেছ, যােত আমরা িনি�ত হেত পাির েয, সিতয্ই উ� েলখকই
এই �চিলত বইিট পুেরাপুির িলেখেছন। অনু রূপভােব েকােনা একিট
বইেয়রও েলখক পযর্� অিবি�� সূ� পর�রা সংরিক্ষত েন
নতুন ও পুরাতন িনয়েমর সকল পু�েক  সকল  �কােরর িবকৃিত 

না, সম�ই সফল হইেব।’’ (মিথ ৫/১৮) এেত বু ঝা যায় েয, পুরাতন িনয়ম
মহা�লয় পযর্� অিবকৃত থাকেব। এছাড়া যীশু বারংবার পুরাতন িনয়েম
ঘটনাবিলর উে�খ কেরেছন, িবিভ�  উ�ৃ িত িদেয়েছন, পুরাতন িনয়েমর
পু�কািদর ব�বয্ �ারা তাঁর িনেজর মতামত সমথর্ন কেরেছন। ে�িরতগণ
এভােব বারংবার পুরাতন িনয়েমর পু�কািদর উ�ৃ িত িদেয় িনেজেদর �পেক্
�মাণ েপশ কেরেছন।
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ঘেটেছ বেল একটু আেগ আমরা েজেনিছ। আমরা আেরা েজেনিছ
েয, ধািমর্, েগাঁড়া ও সৎ খৃ�ানগণ িবিভ� ধমর্ীয় িবষয়েক  মািণত 
করার জনয্ বা েস িবষয়ক আপি� দূরীকরেণর জনয্ িবকৃিতর আ�
িনেয়েছন এ সকল কারেণ বাইেবেলর পু�কগুিলর �হণেযাগয্তা 
িবশু�তার িবষেয় আমােদর সে�হ রেয়েছ। এ সকল  পু�েকর
েকােনা কথা আমােদর িনকট েকােনা সু দৃঢ়  �মাণ নয়। এগুিলেক
�মাণ িহেসেব �হণ করেত আমরা ি�ধাি�ত। কারণ, এমনও েতা
হেত পাের েয, যীশু খৃ� পুরাতন িনয়েমর পু�কাবিলর িবশু�তা
সাক্ষয্ িদেয়েছন মেমর্ েয ে�াকিটেক �মাণ িহেসেব েপশ করা,
েসই ে�াকিট পরবতর্ীকােল সংেযাজন করা হেয়েছ। ধািমর্ক ও স
খৃ�ানগণ ি�তীয় শতেকর েশেষ বা তৃতীয় শতেক  এেবানাইট 
(Ebionites) স�দায় বা মারিসওনীয় (Marcion) স�দায় বা
মািনকীয (Manichees/ Manichaen/ Manichean) স�দােয়র
িবেরািধতার মানেস ে�াকিটেক  বাইেবেলর মেধয্ সংেযাজন
কেরিছেলন। খৃ�ধেমর্র একিট �হণেযাগয্ ও সিঠক িবষয়েক সমথর
করার উে�েশয্ তাঁেদর এ িবকৃিত পরবতর যু েগ সমথর্ন করা হেয়েছ
ও েমেন েনওয়া হেয়েছ। এেবানাইট, মারিসওনীয় ও মািনকীয
স�দায় পুরাতন িনয়েমর সকল পু�ক  বা অিধকাংশ পু�ক 
অ�ীকার করত। এজনয্ হয়ত তােদরেক ঘােয়ল করেত এ সকল
ে�াক  বা ব�বয্ যীশুর নােম জািলয়ািত কের েলখা হেয়েছ
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েযরূপভােব তাঁরা আিরয়ান সদায় (Arians) 67 ও ইউিটিকয়ান
৬৬

(Eutychian) স�দােয়র

68
৬৭

িবেরািধতার জনয্ বাইেবেলর মেধয

িবকৃিত সাধন কেরন এবং তাঁেদর িবকৃিত পরবতর্ীকােল সমথর্ন কর
হয়।
(খ) যীশুর সাক্ষয্ �চিলত পু�কগুিলর জনয্ �মা
ি�তীয় পযর্ােয় আমরা বলব ে, যীশু পুরাতন িনয়েমর িবশু�র
সাক্ষয্ িদেয়েছন মেমর্ েয সকল কথা উে�খ কর, েসগুিল
পরবতর্ীকােল সংেযািজত েহাক বা �কৃত পেক্ষ যীশুর কথাই ,
েকােনা অব�ােতই তাঁর এই ব�বয্ �ারা পুরাতন িনয়েমর �চিলত
সকল পু�েকর িবশু�তা �মািণত হয় না। কারণ এসকল কথার
মেধয্ পুরাতন িনয়েমর পু�কিলর নাম বা সংখয্া উে�খ করা েনই।
তাহেল আমরা িকভােব বুঝেত পারব েয, যীশু েয পুরাতন িনয়েমর
িবশু�তার সাক্ষয্ িদেয়েছন েস পুরাতন িনয়েমর ম৩৯িট পু�ক 
67

৩য়-৪থর্ শতেকর �িস� খৃ�ান ধমর্গুরু আিরয়(Arius) অনু সািরগণ, যারা
যীশু খৃ�েক ই�েরর স�ার অংশ ন, বরং তার সৃ � ‘পু�’ বেল িব�াস
করেতন। সাধারণভােব এরা এেক�রবাদী খৃ�ান বেল পিরিচত।

68

৪থর-৫ম শতা�ীর খৃ�ান সাধু ইউিটশাস (Eutyches 375-454)-এর
অনু সািরগণ। এরা ‘একস�াবাদী’ (Monophysites)। তাঁরা িব�াস কেরন েয,
খৃে�র মেধয্ একিটমা� ঐ�িরক স�া িবরাজমান িছল। তাঁর মেধয্ েকােন
মানবীয় স�ার অি�� িছল  না। িব�ািরত  েদখুন Encyclopaedia
Britannica, artciles: Eutychian; Eutyches; Monophysite.
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িছল? (�েট�া� স�দােয়র মানু েষরা এ পু�কগুিল মােন), না
েসই পুরাতন িনয়েমর মেধয্৪৬িট পু�ক িছল? (কয্াথিলকগণ এ
পু�কগুিলেক মােনন)
ঐিতহািসক  েজােসফাস (Flavius Josephus) অতয্� েগাঁড়া
ইয়াহূ দী িছেলন এবং খৃ�ানগণও তাঁেক িনভর্রেযাগয্ বেল মান
কেরন। িতিন তাঁর ইিতহােস শুধু িনে�র কথাটুকু �ীকার কেরেছ:
‘‘আমােদর িনকট পর�র িবেরাধী হাজার হাজার পু�ক েনই বরং
আমােদর িনকট মা� ২২িট পু�ক রেয়েছ। এগুিলর মেধয্ পাঁচি
পু�ক েমািশর।’’
েজােসফাস েতারাহ ছাড়া পুরাতন িনয়েমর মেধয্ আরও ১৭িট 
পু�ক  আেছ বেল  উে�খ কেরেছন। অথচ বতর্মােন �চিলত
‘বাইেবেলর’ মেধয্ �েট�া�েদর মেত েতারাহ ছাড়াও৩৪িট পু�ক 
ও কয্াথিলকেদর মেত৪১িট পু�ক রেয়েছ। লক্ষয্ণীয়, েজােসফাস
পু�কগুিলর সংখয্া বেলে, িক� নাম উে�খ কেরন িন। 69 কােজই
৬৮
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এখােন উে�খয্ ে, তৃতীয় খৃ�ীয় শতেকর �িস�তম খৃ�ান ধমর্গুরু অির
(Origen)-ও পুরাতন িনয়েমর মেধয্ ২২িট পু�ক িবদয্মান বেল  উে�খ
কেরেছন। িতিন পু�কগুিলর নামও উে�খ কেরেছ। নােমর বণর্নায় িতিন
�চিলত িকছু  পু�কেক একি�ত কের উে�খ কেরেছন: তাঁর বণর্নামেত েমািশর
পাঁচিট পু�ক ছাড়া অবিশ� ১৭িট পু�ক িন�রূ: (১) িযেহাশূ েয়র পু�ক, (২)
িবচারক�ৃ র্গেণর িববরণ ও রূেতর িববরণ এক, (৩) শমুেয়েলর �থম ও
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ি�তীয় পু�ক  একে�, (৪) রাজাবিলর �থম ও ি�তীয় খ� একে�, (৫)
বংশাবিলর �থম ও ি�তীয় খ� একে�, (৬) ই�ার �থম ও ি�তীয় (নিহিমেয়র)
পু�ক  একে�, (৭) গীতসংিহতা, (৮) িহেতাপেদশ, (৯) উপেদশক, (১০)
পরমগীত, (১১) িযশাইয় ভাববাদীর পু�ক, (১২) িযরিময় ভাববাদীর পু�ক,
িযরিমেয়র িবলাপ ও িযরিমেয়র প� একে�, (১৩) দািনেয়েলর পু�ক, (১৪)
িযিহে�ল ভাববাদীর পু�ক, (১৫) ইেয়ােবর িববরণ, (১৬) ইে�েরর িববরণ ও
(১৭) মাকািবেজর পু�ক। ১ম খৃ�ীয় শতেকর �িস�তম ইহূ দী ধমর্গুরু৩য়
শতেকর �িস�ত খৃ�ান ধমর্গুরু উভেয়র িববরণ অনুসাের ির পু�কগুিল
জাল, বােনায়াট  ও অিতির�  সংেযািজত  এবং েকােনা অব�ােতই পুরাতন
িনয়েমর অংশ নয়।: (১)েহােশয় ভাববাদীর পু�ক  (Hosea), (২) েযােয়ল 
ভাববাদীর পু�ক (Joel), (৩) আেমাষ ভাববাদীর পু�ক (Amos), (৪) ওবিদয়
ভাববাদীর পু�ক (Obadiah), (৫) েযানা ভাববাদীর পু�ক (Jonah), (৬)
মীখা ভাববাদীর পু�ক (Micah), (৭) নহূ ম ভাববাদীর পু�ক (Nahum), (৮)
হব�ূক  ভাববাদীর পু�ক  (Habakkuk), (৯) সফিনয় ভাববাদীর পু�ক 
(Zephaniah), (১০) হগয় ভাববাদীর পু�ক  (Haggai), (১১) সখিরয়
ভাববাদীর পু�ক (Zechariah), (১২) মালািখ ভাববাদীর পু�ক (Malachi)।
এই ১২িট পু�কেক �েট�া� ও কয্াথিলক উভয় স�দায়ই পুরাতন িনয়েমর
পু�ক বেল িব�াস কেরন। এছাড়া কয্াথিলকেদর অিতির� পু�কগুিলর মেধ
ময্াকািবজ ছাড়া বািক ৫িট পু�কও জাল  বেল  জানা যায়। এখােন আেরা
লক্ষয্ণীয়, িযরিমেয়র প� (Epistle of Jeremiah) নােম একিট পু�েকর
কথা ওিরগন উে�খ কেরেছন, যা বতর্মান �চিলত বাইেবেলর মেধয্ েনই
েদখুন, Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97,
244-245.
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�চিলত  ৩৪ বা ৪১িট পু�েকর মেধয্ েকান্ েকান্ পু ১৭িট 
পু�েকর পের অিতির� সংযু � তাও জানার উপায় েনই। একথা
বলার েকােনা উপায় েনই েয, অমুক  ১৭িট পু�ক  েজােসফাস
উি�িখত িবশু� পু�ক।
ইেতাপূ েবর্ পাঠক েদেখেছন ে, পি�ত �ীয�ম (John
Chrysostom: 347-407) ও অনয্ানয্ কয্াথি পি�ত �ীকার
কেরেছন েয, ইয়াহূ দীগণ তাঁেদর অবেহলার কারেণ- বরং তাঁেদর
ধমর্হীনতা ও অসততার কারে- অেনক ঐ�িরক পু�ক বা ধমর্��
হািরেয় েফেলেছ। িকছু  পু�ক তাঁরা িছেড় েফেলেছ এবং িকছু  পু�ক 
তারা পুিড়েয় েফেলেছ। হয়ত  েজােসফাস উি�িখত  এই ১৭িট 
পু�েকর মধয্ েথেক িকছু পু�কও এই হারােন, েছড়া ও পুিড়েয়
েফলা পু�েকর মেধয্ চেল  িগেয়েছ। খৃ�ান পি�তগণ �ীকার
কেরেছন েয, বাইেবেলর িবিভ� পু�েকর মেধয ২০িটরও অিধক 
ধমর্�ে�র নাম উে�খ করা হেয়েছ েযগুিলর েকােনা অি�� এখ
েনই। �িস� কয্াথিলকপি�ত টমাস এে�লস বেলন: ‘‘পি�তগণ 
একমত  েয, বাইেবেলর মধয্ েথেক িবন�কৃত বা হািরেয় যাওয়া
পিব� পু�কািদর সংখয্া২০ এর কম নয়।’’
েজােসফােসর ব�বয্ েথেক জান যায় েয, েমািশর পু�েকর
সংখয্া পাঁচিট। িক� িতিন এ পাঁচিট পু�েকর নাম উে�খ কেরন িন।
আমরা জািন না েয, এ পাঁচিট পু�ক বলেত বতর্মােন �চিলত৫িট 
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পু�ক বুিঝেয়েছন, না অনয্ েকােনা পু�ক বুিঝেয়েছন। বাহয্ত বুঝ
যায় েয, িতিন এই পাঁচিট পু�েকর কথা বেলন িন। কারণ িতিন
বতর্মােন েমািশর নােম �চিলত েতারা-এর পাঁচিট পু�েক �দ�
তেথয্র িবপরীত অেনক কথা বেলেছন। ইেতাপূেবর্ ৈবপরীতয্
ভুল�াি�র আেলাচনায় পাঠক তা েদেখেছন।
(গ) যীশু অি�ে�র সাক্ষয্ িদে, িবশু�তার ন
তৃতীয় পযর্ােয় আমরা বলব ে, আমরা যিদ অনু মােনর উপর ধের
িনই েয, বতর্মােন �চিলত পু�কগুিলই যীশুখৃে�র যুেগ �চিলত ি
এবং িতিন ও তাঁর ে�িরতগণ এ পু�কগুিলই েমেন িনেয়েছন এবং
এগুিলর পেক্ষ সাক্ষয্ �দান , তবুও তাঁেদর সাক্ষয্ �া
�চিলত পু�কগুিলর িবশু�তা �মািণত হয় , শুধু অি�� মািণত 
হয়।
এেক্ষে� খৃ� ও তাঁর ে�িরতগেণর সাক্ষয্ �ারা শুধু �মাি
েয, এ পু্�কগুিল তাঁেদর যুেগইয়াহূ দীেদর মেধয্ �চিলত িছল বেল
তাঁরা �ীকার কেরেছন। এই পু�কগুিল যােদর নােম �চিলত সতয্
েসগুিল তাঁেদর রচনা িক ন, এগুিলর মেধয্ উি�িখত সকল ষয়ই
সতয, না সকল িবষয়ই িমথয্, না িকছু সতয্ ও িকছু িমথয্া েসগু
িকছু ই তাঁরা িনি�ত কেরন িন।
খৃ� ও ে�িরতগণ কতৃর্ক এ সকল  পু�েকর অি�� �ীকার
করার অথর্ এই নয় ে, তাঁরা সাক্ষয্ িদেয়, এগুিল সতয্ই কিথ
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ভাববািদগেণর রিচত অথবা এগুিলর মেধয্ উি�িখসকল িববরণ 
সে�হাতীভােব সতয্। উপর, খৃ� বা ে�িরতগণ  যিদ এ সকল 
পু�ক েথেক িকছু উ�ৃ ত কেরন, তেব তাঁেদর উ�ৃ িত �ারা একথা
�মািণত হয় না েয, েয পু�ক েথেক িতিন উ�ৃ িত �দান করেছন েস
পু�কিট িবশু� বা তার সকল কথা িবশু� বেল িবনা গেবষণায় েমে
িনেত হেব।
হয্া, যিদ ঈসা আলাইিহস সালাম সু ��ভােব বেলন েয, অমুক 
পু�েকর সকল িবষয়, সকল িবধান বা সকল ব�বয্ আ�াহর পক
েথেক  �া�  এবং তাঁর এ ব�বয্ সরাসির তাঁর মুখ েথেক শুে
অগিণত  মানু ষ বণর্না কেরন এবং সে�হাতীত অগিণত মানুেষর
বণর্নার মাধয্েম তা �িণত হয় তাহেলই িনি�তরূেপ আসমানী ��
বেল  �মািণত  হেব। অবিশ� সকল  ব�বয্ বা সকল  পু�কই
সে�হযু � থাকেব। এগুিলর িবশু�তা িনণর্েয়র জনয্ গেবষণ
অনু স�ান করেত হেব। পুরাতন িনয়েমর েকােনা পু�েকর িবষেয়
ঈসা আলাইিহস সালাম েথেক এরূপ েকােনা সাক্ষয্ �মাহয় িন।
�েট�া� গেবষক পি�ত েবিল তাঁর পু�েক উে�খ বেলন, যীশু
বেলেছন েয, েতারাহ ঈ�েরর পক্ষ েথেক �দ�। িক� তার কথা
অথর্ এ নয় ে, পুরাতন িনয়েমর সব িকছু বা �িতিট ে�াক িবশু,
অথবা এর সকল পু�কই সিঠক অথবা �িতিট পু�েকর েলখেকর
িবষেয় গেবষণা ও অনু স�ান �েয়াজনীয়। ে�িরতগণ  ও যীশুর
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সমসামিয়ক ইয়াহূ দীগণ এ সকল পু�েকর উপর িনভর্র করেত,
এগুিল পাঠ করেতন এবং এগুিল েস যুেগ �িস� ও ধমর্�� িহেস
�ীকৃত িছল। এগুিল েথেক িকছু কথা নতুন িনয়েম উ�ৃত করার অথর
এ নয় েয, কথািটেক  গেবষণা ছাড়াই সতয্ ব সিঠক  বেল  �হণ 
করেত হেব।
(ঘ) খৃে�র পেরও িবকৃিত ঘেটেছ
চতুথর্ পযর্ােয় আমরা যিদ তেকর্র খািতের েমেন িনই, খৃ� ও
তাঁর ে�িরতগণ পুরাতন িনয়েমর সকল পু�েকর সকল  অংেশর
সকল কথার িবশু�তার সাক্ষয্ িদে, তেব এেত  বাইেবেলর
িবকৃিত �মােণর েক্ষে� আমােদর েকাে অসু িবধা হয় না। কারণ 
�ায় সকল  খৃ�ান পি�ত �ীকার ও দািব কেরেছন েয, খৃে�র
পেরর যু েগ ১৩০ খৃ�াে� খৃ�ানেদর সােথ িবেরািধতা ও শ�তার
েজর িহেসেব ইয়াহূ দীগণ পুরাতন িনয়েমর পু�কগুিলেক িবকৃত
কের। কােজই যীশু যিদ সাক্ষয্ িদেয়ও থােকন তােত তার প
যু েগ পুরাতন িনয়মগুিলর িবকৃত হওয়ার স�াবনা রিহত হয় না
১. ৩. ৪. ৬. বাইেবেলর িবকৃিত িক অস�ব িছল?
বাইেবেলর িবকৃিত অস�ব �মাণ করেত খৃ�ান �চারকগণ দািব
কেরন েয, বাইেবেলর অগিণত কিপ পূ বর্ েথেক পি�ম পযর্� সবর
ছিড়েয় িছল। কােজই কােরা জনয্ই এেত েকােনা িবৃকিতসাধন স�ব
িছল না।
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এ দািবিট েয স�ূ ণর্ িভি�হীন �পাগা�া তা পূবর্বতর্ী আেলাচ
েথেকই সু ��। ইয়াহূ দী-খৃ�ান ধমর্গুরু পি�তগণ  সকেলই
�ীকার করেছন েয, িবকৃিত  সংঘিটত  হেয়েছ। কােজই িবকৃিত 
ঘটােনা স�ব িছল না বেল দািব করা অথর্হীন �লাপ মা�। তদুপির
এখােন আমরা বাইেবেল িবকৃিতর ঐিতহািসক পটভূ িম পযর্ােলাচনা
করব, েযন, পাঠক বুঝেত পােরন েয, বাইেবেলর িবকৃিত িকভােব
এত সহজ হেয়িছল।
১. ৩. ৪. ৭. বাইেবেলর ইিতহাস ও িবকৃিতর ে�ক্ষা
(ক) মূ সা আলাইিহস সালাম েথেক েনবুকাদেনজার পযর্� পুরাতন
িনয়ম
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর সময়কাল  স�েকর্ বাইেবল
বয্াখয্াকার ও ঐিতহািসকেদর মেধয্ িকছু মতেভদ রেয়েছ। েমাটামু
বলা চেল েয, খৃ�পূ বর্১৩৫০ সােলর িদেক মূ সা আলাইিহস সালাম
জ��হণ কেরন এবং খৃ. পূ বর্ ১২৩০/৩১ সােলর িদেক ইে�কাল 
কেরন। তাঁর ইে�কাল  েথেক  খৃ�পূ বর্ ৫৮৭/৫৮৬ সােল 
েনবুকাদেনজােরর হােত ইয়াহূ দী রাে�র �ংস পযর্� �ায় সেড় ছয়
শত বৎসের ইয়াহূ দী জািতর ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেলই আমরা
বাইেবেলর িবকৃিতর েপক্ষাপট অনুধাবন করেত পার
মূ সা আলাইিহস সালাম েতারাহ িলেখ েসই পা�ুিলিপিট ই�ােয়ল 
স�ানগেণর যাজক ও েগা�পিতগেণর িনকট সমপর্ণ কেরিছেল।
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িতিন তাঁেদরেক িনেদর্শ �দান কেরন ে, তাঁরা েযন েসই
পা�ুিলিপিটেক  সংরক্ষণ কেরন এব ‘সদা�ভুর িনয়ম-িস�ুেকর’
মেধয্ তা েরেখ েদন। িতিন তাঁেদরেক �িত সাত বৎসর পর পর
সকল ই�ােয়েলর সামেন তা পাঠ করার িনেদর্শ িদেয় বেল: ‘‘সাত 
সাত বৎসেরর পের, েমাচন বৎসেরর কােল, কুটীেরাৎসব পেবর, যখন
সম� ই�ােয়ল  েতামার ঈ�র সদা�ভুর মেনানীত  �ােন তাঁহার
স�ু েখ উপি�ত হইেব, তৎকােল তুিম সম� ই�ােয়েলর সাক্ষাে
তাহােদর কণর্েগাচের এই বয্ব�া পাঠ কিরে’’ 70
ই�ােয়ল  স�ানগেণর �থম �জ� েমািশর এই িনেদর্শ েমেন
চেলন। এই �জে�র গত হওয়ার পের ই�ােয়ল স�ানেদর অব�া
পিরবিতর্ত হেয় যায়। তাঁেদর মেধয্ পাপাচাির, অবাধয্তা ও
ধমর্ে�ািহতা বয্াপকহাের ছিড়েয় পেড়। কখেনা তাঁরা ধমর্তয
করেতন। আবার কখেনা পুনরায় ধমর্ মানেত শুরু করেতন। দাএর রাজে�র শুরু পযর(�ায় িতনশত বৎসর যাবৎ) তাঁেদর অব�া
এইরূপ িছল।
দায়ূ েদর রাজ�কােল  ই�ােয়ল  স�ানগেণর ধমর্ীয় ও ৈনিতক
অব�ার উ�িত ঘেট। দায়ূ েদর রাজ�কােল ও শেলামেনর রাজে�র
�থমাংেশ ই�ােয়ল  স�ানগণ  ধমর্ে�াহ পিরতয্াগ কের ধমর্

70

ি�তীয় িববরণ ৩১/১০-১১।
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অনু শাসনািদ পালন কের চেলন। িক� িবগত  শতা�ীগুিলর
ধমর্ে�িহতা, অি�রতা ও অরাজকতার মেধয্ েমািশর �দ�‘সদা�ভুর
িনয়ম-িস�ুেক রিক্’ েতারাহিট হািরেয় যায়। কখন তা হািরেয় যায়
তা সিঠকভােব জানা যায় না। এতটুকুই জানা যায় েয, শেলামােনর
রাজে�র পূ েবর্ই তা হািরেয় যায়। কারণ শেলামেনর রাজ�কােল
যখন িতিন ‘সদা�ভুর িনয়ম-িস�ুক’-িট উে�াচন কেরন তখন তার
মেধয্ েতারােহর েকােনা অি�� পান িন। িস�ুকিটর মেধয্ শুধু  দুই
‘েতারাহ-বিহভূ র্’ �াচীন ��রফলকই অবিশ� িছল। ১ রাজাবিলর
৮ম অধয্ােয়র৯ম ে�ােক এ িবষেয় বলা হেয়েছ: ‘‘িস�ুেকর মেধয্
আর িকছু  িছল  না, েকবল  েসই দু ইখানা ��রফলক িছল, যাহা
েমািশ েহােরেব তাহার মেধয্ রািখয়ািছেল; েসই সমেয়, িমসর হইেত 
ই�ােয়ল-স�ানগেণর বািহর হইয়া আিসবার পর, সদা�ভু ই�ােয়লস�ানগেণর সিহত িনয়ম কিরয়ািছেলন।’’
বাইেবেলর িববরণ অনু সাের শেলামেনর রাজে�র েশষভাগ েথেক 
ই�ােয়লীয়গেণর মেধয্ জঘনয্ িবপযর্য় েনআেস। �য়ং শেলামন
তাঁর েশষ জীবেন ধমর্তয্াগ কের (নাঊযু  িব�াহ!)। িতিন তাঁর
�ীগেণর পরামেশর্ মুিতর্পূজা শুরু কেরন মুিতর্পূজার িনিম� মি�
িনমর্াণ কেরন। এভােব িতিন যখন ধমর্তয্া(মুতর্া) ও েপৗ�িলেক 
পিরণত হেলন (নাঊযু  িব�াহ!!) তখন েতারাহ-এর �িত তাঁর আর
েকােনা আ�হ থােক না।
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তাঁর মৃতুয্র পের আেরা কিঠনতর িবপযর্য় শুরু হয়। খৃ�প
৯৩১ সােলর িদেক  ই�ােয়ল-স�ানগণ  অভয্�রীন েকা�ল  ও
দলাদিলর ফেল  দু ভােগ িবভ�  হেয় যান। ইয়াহূ দীগেণর একিট 
রাজয্ দুইিট রােজয ্ িবভ� হেয় যায়। ই�াে-স�ানগেণর ১২
েগাে�র মেধয্১০িট েগা� এক পেক্ষ এবং বািক দুইিট বংশ এ
পেক্ষ থােকন। নবােটর পু� যারিবয়ােম(Jeroboam I) েনতৃে�
িবে�াহী ১০িট েগা� পয্ােল�াইেনর উ�র অংেশ পৃথক রাজয্ েঘাষণ
কেরন। তাঁেদর রােজয্র নাম হয় ‘ই�ােয়ল’ (the kingdom of
Israel)। ই�ােয়ল রাজয্েক অেন সময়  শােমরা (Samaria) বা
ই�িময় (Ephraimites) বলা হেতা। এর রাজধানী িছল নাবলু স।
অবিশ� দু ইিট  েগা�: িযহূ দা ও িবনয্ািমন বংেশর রাজা হন
শেলামেনর পু� রহিবয়াম (Rehoboam)। এই রােজয্র নাম হয়
জুিডয়া বা জুডাই রাজয্(the Kingdom of Judea, also Judaea
or Judah)। এর রাজধানী িছল িযরূশােলম
উভয় রােজয্ই ধমর্ে�ািহ, মুিতর্পুজা ও অনাচার বয্াপকভাে
ছিড়েয় পেড়। উ�েরর ই�ােয়ল বা শমরীয় রােজয্র রাজা যারিবয়াম
রাজয্ভার �হণ করার পরপরই েমািশর ধমর্ তয্াগ কেরন। তাঁর সা
ই�ােয়লীয়েদর ১০িট েগাে�র মানু েষরা েমািশর ধমর্ তয্াগ কে।
তাঁরা মুিতর্পুজা শুরু কেরন। এেদর মেধয্ যাঁরা েত-এর অনু সারী
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িছেলন তাঁরা িনেজেদর রাজয্ পিরতয্াগ কের যুডা(িযহূ দা) রােজয্
িহজরত কেরন।
এভােব এ রাজয্ বা ই�ােয়ল স�ানেদর মূল অংশ এ সময় েথেক
মূ সার আলাইিহস সালাম ধমর্ তয্াগ কের মুরতাদ হেয় যান এব
কুফর, মুিতরপুজা ও অনাচােরর মেধয্ অিতবািহত কেরন। পরবতর্
�ায় ২০০ বৎসর এ রাজে�র অি�� িছল। সন-তািরেখর িবষেয়
েবশ মতেভদ রেয়েছ। আধু িনক  গেবষকগেণর মেত  ই�ােয়ল 
রােজয্র অি�� িছল খ. পু. ৯২২ সাল েথেক ৭২২/৭২১ সাল পযর্�
কমেবিশ ২০০ বৎসর। এ সমেয় ১৯ জন রাজা এই রােজয রাজ�
কেরন। এরপর আ�াহ তাঁেদরেক �ংস কেরন। অশুরীয়েদর(the
Neo-Assyrian Empire) আ�মেণ তারা পরািজত হয়। খৃ�পূ বর্
৭২৪ সােল  অয্িসিরয়ান (অশূ রীয়) স�াট  চতুথর্ শালমােনসার বা
শ�েনষর (Shalmaneser iv) ই�ােয়ল রাজয্ আ�মন কেরন।
তার মৃতুয্র পর তার েসনাপি ি�তীয় সাগর্ন(Sargon II: ruled
722-705 bc) উপািধ ধারণ কের রাজয্ভার �হণ কেরন। তার
েনতৃে� আিসিরয়য্ানগণ ই�ােয়লীয়েদরেক েশাচনীয়ভােব পরািজত
করেত সক্ষম হয়। িবজয়ী অশুরীয়গণ পরািজত ই�ােয়লীয়গণ
বি� কের অশুরীয় রােজয্র িবিভ � �ােন িনবর্ািসত কের।
এলাকায় অ�সংখয্ক ই�ােয়লীয় অবিশ� থােক।
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আশুরীয়গণ ই�ােয়লীয়েদরেক এ সকল অ�ল েথেক িনবর্ািস
করার পের েসখােন অশুরীয় রােজয্র িবিভ � �ান েথে
েপৗ�িলকগণেক এেন বসিত �াপন করায়। েসখােন অবিশ� অ�
সংখয্ক ই�ােয়লীয় এ সকল  েপৗ�িলকেদর সােথ সামািজক ও
ধমর্ীয়ভেব ওতে�াতভােব িমেশ যায়। তাঁরা েপৗ�িলকগেণর পু�
কনয্ােদরেক িববাহ কেরন এবং তােদর সােথ এক� পিরবার গঠন
কেরন।

এ

সকল  ‘ই�ােয়লীয়’

ইয়াহূ দীেদরেক  ‘শমরীয়’

(Samaritans) বলা হয়। 71
৭০

এভােব আমরা েদখিছ েয, বাইেবেলর বণর্না অনুসােরই
ইয়াহূ দীেদর বৃ হৎ অংশ বা ১২ বংেশর দশ বংশ উ�র রােজয্র
ই�ােয়লীয় বা শমরীয় ইয়াহূ দীগণ শেলামেনর পর েথেকই ধমর্চুয্ত হ
এবং েশেষ েপৗ�িলকেদর মেধয্ িবলীন হেয় যান। মূসারআলাইিহস
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ইহূ দীরা এেদরেক �চ�ভােব ঘৃ ণা করত। যীশুখৃ� যখন তাঁর �াদশ িশষয্
তাঁর সু সমাচার �চােরর জনয্ ে�রণ কেরন তখন িবেশষ কের শমরীয়েদর
কােছ না যাওয়ার ও তােদরক তাঁর ধেমর্ দীক্ষা না েদওয়ার িনেদর্শ েদন। 
বেলন: ‘‘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: এই বার জনেক  যীশু ে�রণ কিরেল, আর
তাঁহািদগেক এই আেদশ িদেলন- েতামরা পরজািতগেণর (অ-ইহূ দী জািতগেণর)
পেথ যাইও না, এবং শমরীয়েদর েকান নগের �েবশ কিরও না; বরং ই�ােয়লকুেলর হারান েমষগেণর কােছ যাও। (মিথ ১০/৫-৬)
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সালাম ধমর্ ও ধমর্�ে�র সােথ তাঁেদর স�কর্ শুধু নােমই অব
থােক। ফেল  এেদর মেধয্ মূসা আলাইিহস সালাম-এর ধমর্��
‘েতারাহ’-এর েকােনা পা�ুিলিপর অি�� ‘আনকা’ (গরু) পক্ষীর নয্
কা�িনক িবষেয় পিরণত হয়।
অপরিদেক শেলামেনর মৃতুয্ পর েথেক পরবতর্৩৭২ বৎসর 72
৭১

যাবৎ শেলামেনর বংেশর ২০ জন রাজা িযহূ দা রােজয্ রাজ� কেরন।
এ সকল রাজার মেধয্ িব�াসী ও ধমর্পরায়ণ রাজার সংখয্া িছল ক
অিধকাংশ রাজাই িছেলন ধমর্তয্াগী ও মুিতর্পুজক। �থম রা
রহিবয়ােমর যু গ েথেকই মুিতর্পূজার বয্াপক �চলন ঘেট। �িতি
বৃ েক্ষর িনেচ মুিতর্ �াপন করা হয় এবং পূজা করা হয়। রহিবয়াে
রাজ�কােলই যু িডয়া রােজয্র উপর গযব েনেম আেস। তার সমেয়ই
খৃ� পূ বর্ ৯২৫ অে� িমশেরর িফরাউন ১ম েশশা�  বা শীশক 
(Shashanq I) যু ডাহ রাজয্ আ�মন কের িযরূশােলম নগর 
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আমরা ইেতাপূ েবর্ বেলিছ ে, েমািশ, দায়ূ দ, শেলামন �মুখ ভাববাদী ও রাজার
সময়কােলর িবষেয় পা�াতয্ ধমর্িবদ ও ঐিতহািসকেদর �দ� তািরখগুিলর মে
ৈবপরীতয্ আেছ। েলখক তৎকােল খৃ�ান পি�তেদর মেধয্ �চিলত সন তাির
বয্বহার কেরেন। েমাটামুিট ঐিতহািসকগণ একমত েয, খৃ. পূ . ৫৮৭ বা ৫৮৬
সােল িযহূ দা রােজয্র পতন হয়। েলখেকর �দ� তািরখ অনুসাের
৫৮৭+৩৭২=খৃ.পূ . ৯৫৯ সােল শেলামেনর মৃ তুয্ হয়। বতর্মােন �িস� মত হে,
খৃ. পূ . ৯৩১/৯৩০ সােল শেলামন মৃ তুয্ বরণ কেরন
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ধমর্ধাম ল ু�ন কেরন। িতিন ধমর্ধােমর সকল আসবাবপ� ও রা
�াসােদর সকল মালামাল লু �ন কের িনেয় যান।। 73
৭২

িকছু িদন পের িযহূ দা রােজয্র তৃতীয় রাজা আসার (Asa)
রাজ�কােল  ই�ােয়ল  রােজয্র ধমতয্াগী ও মুিতর্পূজক রাজা বাশ
(Baasha) িযরূশােলম আ�মন কের ধমর্ধাম ও রাজ �াসা
বয্াপকভােব লু�ন কেরন 74
৭৩

িযহূ দা বা যু িডয়া রােজয্র ষ� রাজা অহিসয়(Ahaziah)-এর
সমেয় বাল-�িতমার পূ জা ও তার উে�েশয্ প-উৎসগর্ করার জনয
িযরূশােলেমর অিলেত গিলেত ও সকল �েন েবিদ �াপন করা হয়।
শেলামেনর মি�র বা ধমর্ধােমর দরজা ব� কের েদওয়া হয়।
িযহূ দা বা যু িডয়া রােজয্ ধমর্ে�, মুিতর্পুজা ও অনাচােরর
বয্াপকতম �সার ও �িত�া ঘেট রাজা মনঃিশ(Manasseh)-এর
শাসনামেল (খৃ. পূ ৬৯৩-৬৩৯ অ�)। এ সমেয় এই রােজয্ �ায়
সকল অিধবাসীই েমািশর ধমর্ পিরতয্াগ কের মুিতর্পূজা ও েপৗ�ি
ধমর্ �হণ কেরন। শেলামেনর ধমর্ধাম বা সদা�ভুর মি�েরর মেধয
মুিতর্পূজা ও �িতমার জনয্ -উৎসগর্ করার িনিম� েবিদ িনমর্া
করা হয়। রাজা মনঃিশ েয �িতমার পূ জা করেতন িতিন সদা�ভুর
মি�েরর মেধয্ েসই �িতম �াপন কেরন। তাঁর পু� আেমান
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১ রাজাবিল১৪/২৫-২৬; মিতওর রহমান, ঐিতহািসক অিভধান, পৃ . ৬।
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১ রাজাবািল ১৫/১৬-২২।
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(Amon)-এর শাসনামেলও (খৃ. পূ . ৬৩৯-৬৩৮ অ�) ধমর্তয্াগ 
েপৗ�িলকতার অব�া একইরূপ থােক
আেমােনর মৃতুয্র পের খ.পূ . ৬৩৮ সােল তাঁর পু� েযািশয়
(Josiah) আট  বৎসর বয়েস িযহূ দা রােজয্র িসংহাসেন বেসন।
িতিন ধমর্ে�ািহতা ও অনাচার েথেক িশু�ভােব তাওবা কেরন। িতিন
ও তাঁর রােজয্র কণর্ধারগণ ধমর্ে�াি, েপৗ�িলকতা ও অনাচারেক 
সমূ েল িবনাশ কের েমািশর বয্ব�া বা শরীয়ত পুনঃ�িত�া করার
জনয্ সবর্া�ক েচ�া শুরু কেরন। মহাযাজক িহ(Hilki'ah the
high priest) িছেলন তার দীক্ষাগুরু। িতিন সুলেনর ধমর্ধাম বা
মসিজদ সং�ার ও চালু  করার   জনয্ জনগণ েথেক কর সং�হ
করেত  ধমর্ীয় িলিপকার শাফনেক (Shaphan the scribe)-েক 
দািয়� েদেন। এ সকল  সং�ার কােজর জনয্ ‘‘তাওরাত’’-এর
�েয়াজনীয়তা তারা িবেশষ কের অনু ভব কেরন। তা সে�ও তাঁর
রাজে�র ১৭শ বৎসর পযর্� ব খৃ�পূ বর্ ৬২১ সাল পযর্� েকউ
েমািশর েতারাহ-এর েকােনা পা�ুিলিপর িচ� েদেখন িন বা এর
েকােনা কথাও েকউ শুেনন িন
েযািশয় রাজার রাজে�র ১৮শ বৎসের (খৃ. পূ . ৬২০/৬২১
সােল) রাজা েযািশেয়র গুরু মহাযাজক িহি�(Hilki'ah) দািব
কেরন েয, িতিন ‘সদা�ভুর গৃেহ’, অথর্াৎ িযশােলেমর ধমর্ধাম বা
শেলামেনর মি�েরর মেধয্ েরৗেপয্র িহসাব করেত েযেয় েমািশ
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েতারাহ বা সদা�ভুর বয্ব�াপু�কখািন(the book of the law)
েপেয়েছন। িতিন পু�কিট  শাফন েলখকেক  (Shaphan the
scribe) �দান কেরন। শাফন েলখক রাজা েযািশয়েক পু�কিট পাঠ
কের েশানান। রাজা এই পু�কিটর বাকয্ািদ শুেন এত েবি
িবেমািহত  ও উে�িলত  হন েয িতিন িনেজর পিরেধয় ব� িছেড়
েফেলন। ই�ােয়লীয়েদর অবাধয্তার কথা �রণ কের িতিন এভােব
দু ঃখ �কাশ কেরন। এ সকল িবষয় ২ রাজাবিলর ২২ অধয্ােয় এবং
২ বংশাবিলর ৩৪ অধয্ােয় িব�ািরত বণর্না করা হেয়ে 75
৭৪

েতারাহ বা বয্ব�া পু�’ বেল কিথত  এই পা�ুিলিপিটর
িনভর্রেযাগয্তা ও িবশু�তা �ীকৃত নয়। যাজক িহি�েয়র দাি
�হণেযাগয্ নয়। কারণ রাজা অহিসেয়র পূেবর্‘সদা�ভুর গৃহ’ বা
ধমর্ধামিট ইেতাপূেবর্ দুইবার িবজয়ী শ�েদর �ারা লুি�ত হেয়েছ
এরপর এই গৃহিটেক  �িতমা পূ জার েকে� পিরণত করা হয়।
�িতমাপুজািরগণ  �িতিদন এই গৃেহ �েবশ করেতন। এভােব
অহিসয়

(Ahaziah)

রাজার

রাজ�কাল  েথেক  েযিশেয়র

রাজ�কােলর ১৭শ বৎসর পযর্� খৃ�পূবর ৮৪৩ েথেক ৬২১ সাল 
পযর্� দু শতা�ীরও অিধক সময় েকউ েকােনাভােব েতারাহ বা
বয্ব�াপু�েকর নামও েনন িন, েচােখ েদখা েতা দূ েরর কথা।
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২ রাজাবিল ২২/১-১১; ২ বংশাবিল ৩৪/১-১৯।
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েযািশেয়র রাজে�র �থম ১৭িট বৎসর অিতবািহত হেয় েগল। এ
দীঘর্ সমেয় রাজা �য়ং ও রােজয্র েনতৃবগর্ ও সাধারণ �জা
সকেলই েমািশর বয্ব�ার পালন ও পু-�িত�ায় �ানা� �েচ�ায়
িনরত িছেলন। এত িকছু সে�ও এ দীঘর্ সমেয় েকউবয্ব�াপু�েকর
নামিট পযর্� শুনেত েপেলন না। এই দীঘর্ সম‘সদা�ভুর গৃেহর
রক্ষক ও যাজকগণ �িতিদন এই গৃেহর মেধয্ যাতায়াত করেত
বড় অবাক কথা েয, এ দীঘর্ সময় পু�কিট সদা�ভুর গৃেহ থাকে,
অথচ এত মানু ষ েকউ তার েদখা পােব না!
�কৃত কথা হেলা, এই পু�কিট বা ‘েতারাহ’-এর এই পা�ুিলিপিট 
পুেরািটই িহি�য় মহাযাজেকর উ�াবনা ও রচনা ছাড়া িকছু ই নয়।
িতিন যখন েদখেলন েয, রাজা েযািশয় এবং তাঁর অমাতয্বগর্ সকেল
েমািশর বয্ব�ার �িতপালন ও পুন�িত�ায় আ�হ, তখন িতিন তাঁর
যু েগ েলাকমুেখ �চিলত সতয্ ও িমথয্া সকল �কােরর েিখক বণর্না
একি�ত কের এই পু�কিট  রচনা কেরন। এগুিল  সংকলন ও
িলিপব� করেতই তাঁর এই দীঘর্ সময় বয্য় হয়। যখন ত
সংকলেনর কাজ িতিন সমা� কেরন, তখন িতিন পু�কিটেক 
সরাসির েমািশর নােমই চািলেয় েদন। পাঠক ইেতাপূ েবর্ েজেনেছন
েয, ধািমর্কতার �চার �সার ও সেতয্র ��ার জনয্ এই ধরেনর
িমথয্াচার ও জািলয়ািত েশষ শতা�ীগুিলইয়াহূ দীগণ এবং �থম
যু গগুিলর খৃ�ানগেণর িনকট ধমর্ীয় পুণয্কমর্ বেল গণয্
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এ �কৃত  সতয্িটেক পাশ কািটেয় �চিলত কািহনীর িভি�েত
আমরা ধের িনি� েয, িহি�য় েতারাহ-এর পা�ুিলিপিট েপেয়িছেলন।
রাজা েযািশেয়র রাজে�র ১৮শ বৎসের পা�ুিলিপিট পাওয়া যায়।
পরবতর্ী১৩ বৎসর, যতিদন রাজা েযািশয় জীিবত িছেলন, ততিদন
িযহূ দা বা জুডাহ রােজয্রইয়াহূ দীগণ এ েতারাহ অনু সাের িনেজেদর
ধমর্কমর্ পিরচালনা কের
েযািশেয়র মৃতুয্র পের(খৃ. পূ . ৬০৮/৬০৯ সােল) তদীয় পু�
িযেহায়াহস (Jeho'ahaz) রাজ� লাভ কেরন। িতিন রাজ� লাভ
কের েমািশর ধমর্ পিরতয্াগ কেরন এবং রােজয্ অিব, ধমর্ে�ািহতা
ও েপৗ�িলকতার �সার ঘটান। িমশেরর স�াট ফেরৗণ-নেখা বা েনকু
(Neku) িযেহায়াহসেক  বি� কের িনেয় যান এবং তার �াতা
ইিলয়াকীমেক িযেহায়াকীম (Jehoiakim/Joakim) নাম �দান
পূ বর্ক িসংহাসেন বসান। িযেহায়াকীমও তার ভাইেয়র মত ধমর্ে�াহ
ও েপৗ�িলক িছেলন।
িযেহায়াকীেমর মৃতুয্র পের(খৃ. পূ . ৫৯৮/৫৯৭ অে�) তার পু�
িযেহায়াখীন (Jehoiachin/Joachin) রাজ� লাভ কেরন। িতিনও
তাঁর িপতা ও চাচার মতই ধমর্তয্াগী ও েপৗ�িলক িছেলন। এ সমে
বয্িবলেনর

স�াট 

বখত 

নসর

বা

েনবুকাদেনজার

(Nebuchadrezzar II) জুডাহ বা িযহূ দা রাজয্ দখল কেরন। িতিন
িযরূশােলম শহ, রাজ �াসাদ, ও ‘সদা�ভুর গৃহ’ বা ধমর্ধােমর
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সম� ধন-স�দ ও �বয্ািদ লু�ন কের িনেয় যান। িতিন রাজা
িযেহায়াখীনেক বি� কের বয্ািবলেন িনেয় যান এব তাঁর পিরবেতর্
তাঁর চাচা িসদিকয়েক  (Zedekiah) রাজ� �দান কেরন।
েনবুকাদেনজার িবপুল সংখয্কইয়াহূ দীেক বি� কের বয্ািবলেন িনেয়
যান। 76
৭৫

কািফর েপৗ�িলক রাজা িসদিকয় (Zedekiah) �ায় ১১ বৎসর
েনবুকাদেনজােরর অধীেন লাি�ত  অব�ায় িযহূ দা রােজয্র রাজ�
কেরন। এরপর িতিন িবে�াহ কেরন। খৃ. পূ . ৫৮৭/৫৮৬ সােল 
েনবুকাদেনজার ি�তীয়বার িযরূশােলম আ�মন ও দখল  কেরন।
িতিন রাজা িসদিকয়েক  বি� কের তাঁরই সামেন তাঁর পু�গণেক 
জবাই কেরন। এরপর িতিন িসদিকেয়র চক্ষু উৎপাটন কেরন এব
তােক শৃ �লাব� কের বয্ািবলন ে�রণ কেরন। েনবুকাদেনজা-এর
বািহনী এবার িযরূশােলমেক স�ূণর্রূেপ �ংস কের। তা
িযরূশােলেমর ধমর্ধাম ব ‘সদা�ভুর গৃহ’, রাজ-�াসাদসমূ হ,
িযরূশােলেমর সকল  বািড়ঘর ও অ�ািলকায় অি�সংেযাগ কের
ভি�ভুত কের, িযরূশােলম নগরীর চািরিদেকর �াচীর েভে� েদয়
76

বাইেবেলর ভাষায়: িতিন িযরূশােলেমর সম� েলা, সম� �ধান েলাক ও সম�
বলবান বীর, অথর্াৎ দশ সহ� বি� এবং সম� িশ�কার ও কমর্কারেক লইয়
েগেলন; েদেশর দীন দির� েলাক বয্িতেরেক আর েকহ অবিশ� থািকল না।২
রাজাবিল ২৪/১৪
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এবং িযহূ দা (Judah) রােজয্ অব�াকারী অবিশ� ই�ােয়ল 
স�ানেক বি� কের বয্ািবলেন িনেয় যায়। এভােব িতিন িযহূদা রাজয
স�ূ ণর্রূেপ িবন� কের 77
৭৬

আমরা েদেখিছ েয, ইয়াহূ দীেদর ১২ েগাে�র দশ েগাে�র
িনয়�ণাধীন উ�েরর ই�ােয়ল রাজয্ খৃ�পূবর৭২২ সােল রাজা ি�তীয়
সাগর্ন (Sargon II) কতৃরক িচরতের িবন� হয়। এর মা� ১৩৫
বৎসর পের খৃ. পূ . ৫৮৭ সােল ইয়াহূ দীেদর অবিশ� দু ই েগাে�র
িনয়�ণাধীন দিক্ষেণর যুডাই রাজয্ও েনবুকাদেনজার কতৃ
স�ূ ণর্রূেপ িবন� হয়। িবেশষত িযরুশােলম ও ধমর্(মসিজেদ
আকসা) স�ূ ণর্রূেপ �ংস করা হয়। �ভাবতই এ ঘটনায় েরাহ
এবং পুরাতন িনয়েমর অনয্ানয্ সকল পু�ক েযগুিল এই ঘটনার পূে
িলিখত হেয়িছল সবই িচরতের পৃিথবীর বুক েথেক িবলীন হেয় যায়।
ইয়াহূ দী-খৃ�ান পি�তগণও একথা একবােকয্ �ীকার কেরন 78
৭৭

এভােব আমরা েদখিছ েয, রাজা েযািশেয়র (রাজ�কাল খৃ�পূ বর্
৬৩৮-৬০৮) পূ েবর্ই তাওরা-এর ধারাবািহকতা ন� হেয় যায়। তার
77

২ রাজাবিল ২৪ অধয্ােয় এ সকল ঘটনার িব�ািরত িববরণ রেয়েছ

78

েতারাহ বা ইহূ দীেদর ধমর্�� গণ পু�ক িছল না। একমা� ধমর্গুরুগণ ছ
েকউ তা পাঠ করত না। ধমর্ধাম ছাড়া অনয্� তার েকােনা কিপও থাকত না
েকােনা ধমর্রু বা অনয্ েকউ কখেনা তা মুখ� করত না। ফেল িবন� হওয়া
পের পুনরায় হুবহু তা িলেখ েফলার েকােনা সুেযাগ িছল ন
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সমেয়র পূ েবর্ই েতারা-এর �চলন ও বয্বহার ব� হেয় িগেয়িছল।
এ সমেয় েতারাহ-এর েকােনা �কােরর অি�ে�র কথাই জানা যায়
না। েযািশেয়র সমেয় েয পা�ুিলিপিট পাওয়া যায় তা িনভর্রেযাগয
নয়। িবেশষত একিটমা� পা�ুিলিপর �ারা ধারাবািহক বহুল �চলন
�মািণত হয় না। েতারাহ-এর এ ‘পূ নজর্’ও ক্ষণ�ায়ী। মা১৩
বৎসেরর (খৃ. পূ ৬২০-৬০৮ সাল) েবিশ তা বয্বহৃত হয় িন। এরপ
আর তার েকােনা খবর জানা যায় না। বাহয্ত বুঝা যায় ে,
েযািশেয়র পু�-েপৗ�গেণর মেধয্ ধমর্ে�ািহতা ও েপৗ�িলকতা
পুনরািবভর্ােবর কারেণ েযিশেয়র মৃতুয্র পের েনবুকাদেনজােরর
আ�মেনর পূ েবর্ই তা িবন� হেয় যায়। আর যিদ তােদর �ারা তা
ন� না-ও হয় তাহেল  সু িনি�তভােবই তা েনবুকাদেনজােরর
আ�মেনর সমেয় িবন� হেয় যায়। ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ একবােকয্
�ীকার কেরন েয, এ আ�মেনর পূ েবর্ েলখা ও িবদয্মান পুতন
িনয়েমর সকল পু�ক এ সমেয় পৃিথবীর বুক েথেক িচরতের িবলীন
হেয় যায়। এজনয্ তারা দািব কেরন ে, বয্ািবলন েথেক েফরার পর
ই�া েসগুিল নতুন কের িলেখন
আরবী ভাষায় িলিখত  বাইেবল িডকশনারীেত তারা উে�খ
কেরেছন েয, ইয়াহূ দীেদর ধমর্তয্, অিব�াস, অনাচার, মূ িতর্পূজ,
হানাহািন ও জুলুম-অতয্াচােরর সুদীঘর্ সম, িবেশষত রাজা মনঃিশ
(Manasseh)-এর শাসনামেলর ৫৫ বৎসের (খৃ. পূ ৬৯৩-৬৩৯
205

অ�) পুরাতন িনয়েমর ��গুিল ন� করা হয় বা হািরেয় যায়। রাজা
েযািশেয়র সমেয় মহাযাজক িহি�য় বয্ব�াপু�েকর েয প�ুিলিপিট 
েপেয়িছেলন ধমর্ধােমর অবমননার সমেয় তার মেধয্ িবকৃিত ও
জািলয়ািত হওয়ার মতিটেক তারা অিধকতর �হণেযাগয্ বেল গণয
কেরেছন।
(খ) বয্ািবলন েথেক �থম শতা�ী পযর্� পুরাতন িন
েনবুকাদেনজােরর এ ঘটনা (খৃ. পূ . ৫৮৭/৫৮৬) েথেক �থম
খৃ�ীয় শতা�ী পযর্� পরবতর্ী �া৬০০ বৎসেরর ইিতহাস পূ বরবতর্ী
অধয্ােয়র েচেয় েমােটও ভাল নয়।ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর ধারণা ও
দািব অনু যায়ী েনবুকাদেনজােরর এ ঘটনার �ায় এক শতা�ী পের
ই�া (Ezra) পুনরায় পুরাতন িনয়েমর এ সকল �� িনেজর পক্
েথেক িলেখন। এ পুনজর্� ও পুনিলর্খেনর �ায় িতন শতা�ী পে
আবার একিট ভয়�র িবপযর্য় ও �ংস �াস কের িহ� জািতেক।
বাইেবেলর ‘সে�হজনক পু�ক’ (Apocrypha) মাকািবেজর �থম
পু�ক  (The First Book of Maccabees) ও খৃ�ীয় �থম
শতা�ীর �িস� ইয়াহূ দী ঐিতহািসক  েজােসফাস (Flavius
Josephus)-এর পু�েক এ সকল ঘটনা িব�ািরত িলিপব� করা
হেয়েছ।
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এ ঘটনার সার-সংেক্ষপ হে, খৃ. পূ . ১৬১ সােলর িদেক 79
৭৮

িসিরয়ার

�ীক  শাসক  চতুথর্ এি�য়ক (Antiochus IV

Epiphanes c. 215-164 BC) িযরুশােলম অিধকার কেরন এবং
ইয়াহূ দী ধমর্ িচরতের িনমূর্ল করার িস�া� েনন। িতিন পুরাত
িনয়েমর পু�কািদর কিপ-পা�ুিলিপ েযখােন যা পান তা সবই িছেড়
টুকেরা করার পের অি�সংেযাগ কের পুিড়েয় েদন। িতিন িনেদর্শ
�দান কেরন েয, েকােনা বয্ি�র িনকট পুরাতন িনয়েমর েকােনা
পু�েকর পা�ুিলিপ  বা কিপ পাওয়া েগেল, অথবা েকােনা বয্ি�
েমািশর বয্ব�ার (শরীয়েতর) েকােনা িবধান পালন করেল তােক 
হতয্া করেত হেব। �ি মােস অনু স�ান করা হেতা। কােরা িনকট 
পুরাতন িনয়েমর েকােনা পু�েকর পা�ুিলিপ বা কিপ পাওয়া েগেল,
অথবা েকউ েমািশর বয্ব�ার েকােনা িবধান পালন করেল  তােক
হতয্া করা হেতা। আর েসই প�ুিলিপ বা কিপিট িবন� করা হেতা।
সােড় িতন বৎসর পযর্� এই িনধন ও িবনােশর কমর্ অবয্াথােক।
এ ঘটনায় অগিণত ইয়াহূ দী িনহত হন এবং ই�ার েলখা েতারাহ
বা পুরাতন িনয়ম এবং এর সকল কিপ িবন� হয়। 80
৭৯

79

অেনেক ঘটনািট খৃ. পূ . ১৬৮-১৬৪ সােল ঘেটিছল বেল উে�খ কেরেছন।

80

তাওরাত কখনই সকেলর পাঠ বই িছল না। শুধর্ ধমর্ধােম তা রিক্ষত থা
িবেশষ অনু �ােন তার িকছু অংশ পাঠ করা হেতা। এজনয্ েস যুেগ পূণর
তাওরােতর বা পুরাতন িনয়েমর েবিশ কিপ িছল  না বেলই �তীয়মান হয়।
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কয্াথিলকপি�ত জন িমলনার িলেখন: পি�তগণ একমত েয,
েতারাহ-এর মূ ল কিপ  এবং পুরাতন িনয়েমর অনয্ানয্ পু�কাবিল
কিপগুিল েনবুকাদেনজােরর েসনাবািহনীর হােত িনি� হেয় যায়।
এরপর ই�ার মাধয্েম এ সকল  পু�েকর উ�ৃিত �কাশ পায়।
এি�য়ক (Antiochus Epiphanes)-এর ঘটনায় (খৃ�পূ বর্ ১৬৮
অে�র িদেক) েসগুিলও আবার িনি�� ও িবলু� হেয় যায়
এর পর আবার ইয়াহূ দীরা �ীক  ও েরামান সা�ােজয্র অধীেন
যু ডাই রােজয্ বসবাস করেত থােন। তেব তােদর অবাধয্তা ও
অনাচােরর ফেল  বারংবার তারা রা�ীয় িনপীড়েনর মেধয্ পেড়ন। 
এভােব তারা আেরা অেনক কিঠন িবপদ ও রা�ীয় হতয্াযেজ্ঞর মে
িনপিতত হেয়েছন, ই�া িলিখত েতারাহ-এর িবকৃত বা অিবকৃিত যা
িকছু  পা�ুিলিপ তােদর িনকট িবদয্মান িছল এ সকল ঘটনায় েসগু
িবন� হেয় যায়। এসকল হতয্াযেজ্ঞর অনয্তম হেলা েরামান যুব
িটটাস (Titus) এর ঘটনা। েরামান স�া্ট  েভসপািসয়ান
(Vespasian) তাঁর পু� (পরবতর্ী স�া) িটটাসেক  ইয়াহূ দীেদর
দমেনর জনয্ ে�রণ কেরন। িতিন বয্াপক �ংসযজ্ঞ চালান 
‘সদা�ভুর গৃহ’ বা ধমর্ধাম স�ূণ গুিড়েয় মািটেত িমিশেয় েদন। এই
ঘটনািট ঘেট খৃে�র উ�র্ােরাহেণর৩৭ বৎসর পের (৭০ খৃ�াে�)।
সাধারণ ইহূ দীরা হয়ত �েয়াজনীয় িকছু  িবষয় কিপ কের রাখত। পূ ণর্াজ্ঞ কি
সােথ এ সকল আংিশক অনু িলিপও এ সময় িবন� হেয় যায়।
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েজােসফােসর ইিতহােস ও অনয্ানয্ ইিতহােস এই ঘটনার িব�াির
িববরণ িলিপব� রেয়েছ। এই ঘটনায় হতয্, �ুশ, অি�সংেযাগ ও
অনাহাের িযরূশােলম ও তার পাশর্বতর্ী অ�ে১১ লক ইয়াহূ দী
মৃতুয্বরণ কের। ৯৭ হাজার ইয়াহূ দীেক  বি� কের িবিভ�  েদেশ
�ীতদাস িহেসেব িব�য় কের েদওয়া হয়। এছাড়া অনয্ানয
এলাকােতও অেনক ইয়াহূ দী এই ঘটনার সমেয় িনহত হন বা মৃতুয্
বরণ কেরন। এ কথা িনি�ত েয, এি�য়েকর ঘটনার পেরও যিদ
পুরাতন িনয়েমর েকােনা িকছু অবিশ� েথেক থােক তাহেল এ সকল 
ঘটনায় তাও হািরেয় ও িবন� হেয় িগেয়েছ। (এ �ে�র ২৪-২৫ পৃ�ায়
‘�থম িবষয়’ েদখুন।)
(গ) িহ� তাওরাত বনাম �ীক অনু বাদ
আমরা আেগই বেলিছ েয, ইয়াহূ দীেদর ধমর্ীয় ও জাগিতক ভাষা
িহ� ভাষা। এ ভাষােতই পুরাতন িনয়েমর সকল পু�ক  রিচত।
খৃ�পূ বর্৩৩২ সােল আেলকজা�ার যু ডাই রাজয্ দখল কেরন এবং তা
�ীক  সা�ােজয্র অংেশ পিরণত হয়। ইয়াহূ দীেদর মেধয্ রা�ভাষা
িহেসেব �ীক  ভাষার িকছু �চলন �মা�েয় শুরু হয়। �ায় এ
শতা�ী পের, খৃ�পূ বর্২৮৫-২৪৫ সােলর িদেক বাইেবেলর পুরাতন
িনয়েমর �ীক অনু বাদ �কািশত হয়। �মা�েয় এ অনু বাদই মূ ল 
�ে�র �ান দখল কের।
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�াচীন খৃ�ানগণ পুরাতন িনয়েমর িহ� সং�রেণর �িত �েক্ষ
করেতন না। বরং তাঁরা িহ� বাইেবলেক িবকৃত  বেল িব�াস
করেতন। তাঁরা �ীক অনু বাদিটেকই িনভর্রেযাগয্ বেল গণয্ করেত
িবেশষত ি�তীয় খৃ�ীয় শতা�ীর েশষ পযর্� েকােনা খৃ�ান িহ�
বাইেবেলর �িত �েক্ষপও কেরন িন। উপর১ম খৃ�ীয় শতা�ীর
েশষ পযর্� সকলইয়াহূ দী উপাসনালেয়ও �ীক অনু বাদই বয্বহৃ
হেতা। এ কারেণ িহ� বাইেবেলর পা�ুিলিপর সংখয্া িছল খুবই কম।
এ সামানয্ সংখয্ক �ুিলিপও শুধু ইয়াহূ দীেদর িনকেটই িছল।
ইয়াহূ দীরা ৭ম ও ৮ম খৃ�ীয় শতেক িলিখত সকল পা�ুিলিপ  ন�
কের েদন। কারণ তাঁেদর িনকট  �হণেযাগয্ প�ুিলিপর সােথ 
এগুিলর অেনক অিমল ও ৈবপরীতয্ িছল। এজনয্ এ সমেয় িলি
েকােনা পা�ুিলিপ  আধু িনক  যু েগর বাইেবল-গেবষকগেণর িনকট 
েপৗঁছায় িন।  সকল পা�ুিলিপ িবন� করার পের তাঁেদর পছ�নীয়
পা�ুিলিপগুিলই শু ধু অবিশ� থােক। এভােব িবকৃিতর িবেশষ সুেযা
তােদর সামেন উপি�ত হয়।
(ঘ) �থম িতন শতা�ীেত খৃ�ানগণ ও নতুন িনয়ম
�থম �জ�গুিলেত খৃ�ানেদর অব�াও িছল েশাচনীয়। ফেল
তাঁেদর মেধয্ বাইেবেল পা�ুিলিপর সংখয্া িছল  খুবই কম এবং
িবকৃিত-ই�ুকেদর জনয্ েসগুিলর মেধয্ িবকৃিত করার সুেযাগ ি
অেনক। খৃ�ধেমর্র ইিতহাস সাক্ষয্  েদ, ৩০০ খৃ�া� পযর্�
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খৃ�ানগণ কিঠন িবপদাপদ ও রা�ীয় অতয্াচা-িনপীড়েনর মধয্ িদেয়
অিতবািহত কেরেছন। তাঁরা দশিট রা�ীয় হতয্াযেজ্ঞর স�ুখীন:
�থমবার: েরামান স�াট িনেরা (Nero)-এর সমেয় ৬৪ খৃ�াে�।
এ সমেয় খৃে�র ে�িরত িশষয্ িপতর ও তাঁর �ী িনহত হন 81 এ
৮০

সমেয় রাজধানী েরােম ও অনয্ানয্ সকল �েদেশ হতয্াযজ্ঞ চাল
হয়। ৬৮ খৃ�াে� িনেরার মৃতুয্ পযর্� এই অব�া চল থােক।
খৃ�ধেমর্র �ীকৃিতই খৃ�ানগেণর জনয্ কিঠন অপরাধ বেল গণ
িছল।
ি�তীয়বার: েরামান স�াট  েডািমিশয়ান (Domitian)-এর
রাজ�কােল ৮১ সােল এ হতয্াযেজ্ঞর

82
৮১

এ স�াটও িনেরার

নয্ায় খৃ�ধেমর্র শ� িছেলন। িতিন খৃ�ানেদরেক হতয্ার িনেদ
েদন। ফেল সবর্ খৃ�ানেদরেক পাইকারীভােব হতয্া করা শুরু হ
এমনিক পৃিথবী েথেক সবর্েশষ খৃ�ানেকও িনি�� করার েচ�া করা
হয়। এ সমেয় ে�িরত েযাহনেক িনবর্ািসত করা হয় এবং �ািবয়াস
ি�েম�েক হতয্া করা হয়।৯৬ সােল এ স�ােটর মৃতুয্ পযর্� 
অব�া চলেত থােক।

81

আধু িনক খৃ�ধেমর্র �বতর্ক সাধু েপৗ এ সমেয় িনহত হন।

82

েডািমিশয়ান িছেলন স�াট িটেটার ভাই, িযিন ৭০ খৃ�াে� িযরুশােলম ও
যু িডয়ায় ইহূ দীেদর মেধয্ গণ হতয্াযজ্ঞ চা
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তৃতীয়বার: েরামান স�াট �াজান (Trajan)-এর রাজ�কােল।
১০১ খৃ�াে� এই হতয্াযজ্ঞ শুরু১০৮ সােল তা ভয়�রতম
রূপ �হণ কের। এমনিক দায়ূদ বংেশর সবর্েশষ বয্ি�েক পয
হতয্া করার িনেদর্শ েদন িতিন। তার িনেদর্েশ ৈসিনেকর এ
সকলেক পাইকারীভােব হতয্া করেত থােক। �হর কের, �ুেশ িব�
কের, পািনেত ডুিবেয় ও িবিভ�ভােব অেনক খৃ�ান পাদরী, িবশপ 
ও ধমর্গুরুেক হতয্া করা ১১৭ সােল এ স�ােটর মৃতুয্ পযর্
এভােব চলেত থােক।
চতুথর্বা: েরামান স�াট  মারকাস এে�ািনয়াস (Marcus
Aurelius Antoninus)-এর রাজ�কােল। িতিন ১৬১ খৃ�াে�
রাজ� �হণ কেরন। এ স�াট দাশর্িনক িহেসেব �িস� িছেলন এবং
েপৗ�িলক েরামান ধেমর্র েগাঁড়া অনুসারী িছেলন।১৬১ খৃ�াে� িতিন
সবর্া�ক িনপীড়ন ও হতয্াযজ্ঞ শুরু  ১০ বৎসেররও েবিশ
সময় তা অবয্াহত থােক। পূব-পি�ম সবর্� একভােব খৃ�ানেদরেক
হতয্াকরা হয়। িতিন খৃ�ান পাদির ও িবশপেদরেক মূ িতর্পূজা ও
মি�েরর পুেরািহত হেত বলেতন। যারা অ�ীকার করত তােদরেক 
েলাহার েচয়াের বিসেয় িনেচ আগুন �ালােনা হেতা। এরপর েলাহার
আংটা িদেয় তার ��িলত েদেহর মাংস িছ�িভ� করা হেতা।
প�মবার: েরামান স�াট িসেভরাস (Septimius Severus)-এর
শাসনামেল (১৯৩-২১১খৃ.)। ২০২ খৃ�া� েথেক এই হতয্াযজ্ঞ 
212

হয়। এ সমেয় িমসের, �াে� ও কােথর্েজ হাজার হাজার খৃ�ানেক
হতয্া করা হয়। এই পাইকারী হতয্াযেজ ্ঞর িনমর ্মতা িছ
ভয়ানক েয, তখনকার খৃ�ানগণ মেন কেরন েয, খৃ�াির (দা�াল)
বা পাপ পুরুষ(Antichrist, Man of Sin)-এর যু গ এেস েগেছ
বা িকয়ামত সি�কেট।
ষ�বার: েরামান স�াট ময্াি�িমেনর(Maximin) এর সমেয়।
২৩৫ খৃ�াে� িতিন রাজ� �হণ কেরন। ২৩৭ খৃ�াে� এ হতয্াযজ
শুরু হয়। িতিন ধমর্গুপি�তেদর গণহাের হতয্ার িনেদর্শ েদন
কারণ তাঁর ধারণা িছল েয, ধমর্গুরু পি�তগণেক হতয্া করেল
সাধারণ মানু েষরা অিত সহেজই তাঁর আনু গতয্ করেব। এরপর িতিন
িনিবর্চাের সকল  খৃ�ানেক হতয্ার িনেদর্শ েদন। তাঁর িনেদর
গণহতয্া চলেত থােক। অেনক সময় একিট গেতর৫০/৬০িট েদহ
েফলা হেতা। এরপর িতিন েরােমর সকল বািস�ােক হতয্ার িস�া�
েনন। এ সময় ২৩৮ সােল তারই এক ৈসিনক তােক হতয্া কের
স�মবার: েরামান স�াট েডিসয়াস (Decius)-এর সমেয়। ২৫৩
খৃ�াে� এই পাইকারী হতয্াযজ্ঞ শুরু হয়। এ স�াট িস�া� ে,
সকল খৃ�ানেক হতয্া কের িতিন খৃ�ধমর্েক সমূেল িবনাশ করেবন
এ জনয্ িিন তাঁর রােজয্র সকল আ�িলক �শাসকেক এই মেমর
িনেদর্শ �দান কেরন। এ সমেয় িকছু খৃ�ান ধমর্তয্াগ কের
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িমসর, আি�কা, ইটািল, মধয্�াচয্ ও এিশয়া মাইনর িছল তাঁর এ
পাইকারী িনধনযেজ্ঞর েক�িব�ু
অ�মবার:

েরামান

স�াট 

ভয্েলিরয়ান

(Valerian/

Valerianus)-এর সমেয় ২৫৭ খৃ�াে�। এ সমেয় হাজার হাজার
খৃ�ানেক হতয্া করা হয়। এরপর িতিন অতয্� কেঠারভােব িনেদর
�দান কেরন েয, সকল িবশপ ও ধমর্যাজকেক হতয্া করেত হেব
সকল স�ানীয় খৃ�ানেক লাি�ত করেত হেব এবং তাঁেদর ধনস�দ বােজয়া� করেত হেব। এরপরও তাঁরা খৃ�ধমর পিরতয্াগ না
করেল তাঁেদরেক হতয্া করেত হেব। স�ানীয় মিহলােদর ধ-স�দ
বােজয়া� করেত হেব এবং তাঁেদরেক েদশ েথেক তািড়েয় িদেত 
হেব। এরপর যারা খৃ�ান িছল তােদর মেধয্ যারা েরামান েদবতা
জুিপটােরর পূ জা করেত অ�ীকার করত তােদরেক হতয্া করা হেতা
বা আগুেন পুিড়েয় মারাহেতা বা িহং� পশুর খাদয্ িহেসেব েছে
েদওয়া হেতা। অনয্ানয্েদর বি� কের �ীতদাস বািনেয় পােয় েবি
পিরেয় রাে�র কােজ বয্বহার করা হেতা
নবমবার:

েরামান

স�াট 

আেরিলয়ান

(Aurelian

/Aurelianus)-এর সমেয়। ২৭৪ খৃ�াে� এই িনধনযজ্ঞ শুরু 
স�াট  এ মেমর্ ফরমান জাি কেরন। তেব এবােরর িনধনযজ্
েবিশিদন �ায়ী হয় িন। কারণ  বৎসরখােনক পের স�াট িনেজই
িনহত হন।
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দশমবার:

েরামান

স�াট িডওে�িশয়ান

(Diocletian/

Diocleti-anus)-এর শাসনামেল। িতিন ২৮৪ খৃ�াে� রাজ� �হণ 
কেরন। ২৮৬ সাল েথেক িতিন খৃ�ানেদর িনপীড়ন শুরু কেরন
৩০২ খৃ�াে� তা মহা-িনধনযেজ্ঞ পিরণত হয় এ৩১৩ সাল পযর্�
অবয্াহত থােক। েরামান রােজয্র পূবর্ েথেক পি�ম পযর্� স
পাইকারী হাের খৃ�ানেদর হতয্া করা হয়। ৩০২ সােল ি�িজয়া
শহরেক  একবাের এমনভােব পুিড়েয় েদওয়া হয় েয, েসখােন
একজন খৃ�ানও অবিশ� থােকন িন।
স�াট িডওে�িশয়ান িস�া� �হণ কেরন েয, পৃিথবীর বুক েথেক 
বাইেবেলর অি�� মুেছ িদেবন। এ জনয্ িতিন অতয্� দৃঢ়�িত
হেয় েচ�া কেরন। ৩০৩ খৃ�াে� িতিন সকল  চাচর-গীজর্া েভে�
েফলার ও সকল ধমর্�� পুিড়েয় েফলার িনেদর্শ �দান কেরন। িতি
খৃ�ানেদর উপাসনার জনয্ একি�ত হওয়া িনিষ� কের েদন। তাঁর
িনেদর্শানুসাের সকল  গীজর্া েভে� েফল া হয় এবং বয্া
অনু স�ােনর মাধয্েম যত �কােরর ধমর্ীয় পু�ক পাওয়া যায় তা সব
পুিড়েয় েফলা হয়। েয বয্ি� এই িনেদর্শ পালেন অ�ীকৃিত জানায় ব
েয বয্ি� েকােনা ধমর্ীয় পু�েগাপন কের েরেখেছ বেল সে�হ
করা হয় তােক িনমর্মভােব শাি� �দান করা হয়। খৃ�ানগণ
উপাসনার জনয্ সমেবত হওয়া ব� কের েদন। ইউেসিবয়াস
(Eusebius) িলেখেছন েয, িতিন িনেজ �চেক্ষ গীজর্াগুিল ে
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েফলেত  এবং বাইেবল  বা পিব� পু�কগুিলেক বাজােরর মেধয
পুিড়েয় েফলেত েদেখেছন।
এ স�াট িমসেরর শাসকেক িনেদর্শ েদন িমসেরর কি�ক
খৃ�ানেদরেক েরামান �িতমা পূ জা করেত বাধয্ করেত। যারা এ
আেদশ মানেব না তােদরেক হতয্া করার িনেদর্শ েদন। এ িনেদর্
৮,০০,০০০ (আট লক) কি�ক খৃ�ানেক হতয্া করা হয়। এজনয
তার যু গেক ‘‘শহীদেদর যু গ’’ বলা হয়। িতিন �িতিদন ৩০ েথেক 
৮০ জন খৃ�ান হতয্া করেতন। তার হতয্ায১০ বৎসর �ায়ী হয়
এবং পুেরা েরামান রােজয্র সবর্� হতয্াযজ্ঞ চলেত থাে
হতয্াযজ্ঞ পূবর্বতর্ী ঘটনাগুিলর েচেয় অিধক িহং� ও অিধ
�ায়ী হয়।
খৃ�ানগণ ঘটনাগুিলর েযরূপ িববরণ িদেয়েছন তা য
আংিশকও সতয্ হয় তেব কখেনাই ক�না করা যায় না ে, এ সমেয়
খৃ�ানেদর মেধয্ বাইেবেলর অেনক কিপ িবদয্মান বা �চিলত িছল
একথাও িচ�া করা যায় না েয, তাঁরা তাঁেদর ধমর্��েক যথাযথভােব
সংরক্ষণ কর, িবশু� রাখেত ও এ িবষেয় গেবষণা পযর্ােলাচন
করেত েপেরেছন। বরং এ সময় িছল িবকৃিতকারীেদর জনয্ বাইেবল
িবকৃত করার সু বণর্ সুেযাগ। তারা ই�ামত িবকৃিত ও জািলয়ািত
করার অেনক সু েযাগ েপেয়িছল। পাঠক েজেনেছন েয, খৃ�ীয় �থম
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শতেক খৃ�ানেদর মেধয্ িব�া� দল উপদেলর সংখয্া িছল অেন
এবং তারা সকেলই বাইেবল িবকৃত করেতন। 83
৮২

83

এখােন আেরা কেয়কিট িবষয় লক্ষণ:
(১) �থম কেয়ক  শতা�ীর খৃ�ানগণ, িবেশষত  যীশুর যুগ ও তার পরবতর্
�জে�র খৃ�ানগণ কখেনাই ধমর�� সংরক্ষেণর কথা িচ�া কেরন িন। উপর
তারা ধমর্�� বা সুসমাচার িলেখ রাখা বা সংরক্ষণ করার িবেরািধতা করে
এবং এেক পাগলািম বেল মেন করেতন। কারণ, তাঁরা সু িনি�তরূেপ িব�াস
করেতন েয, অিচেরই- তােদর জীব�শােতই- িকয়ামত বা মহা�লয়, পুনরু�ান
ও মহািবচার সংঘিটত হেব। জীিবতরা রূপা�িরত হেব এবং মৃতরা উি�ত হেব।
যীশু �গর্ েথেক েনেম আসেবন এবং খৃ�ানেদরেক �েগর্ িনেয় যােবন। তাে
মেধয্ �চিলত যীশু ও ে�িরতেদর িবিভ� বাণী ও ব�বয্ েথেকই তারা
িব�াস করেতন। যীশুর এ সকল  বাণী ও ব�বয ্ িবিভ� সুসচার ও পে�
এখেনা িবদয্মান। এ অেথর্ অেনক ব�বয্  নতুন িনয়েমর প�াবিলেত িবদয্ম
িথষলনীকীয়েদর �িত ে�িরত েপৗেলর ১ম পে�র চতুথর্ অধয্ােয় রেয়: ‘‘১৫
েকননা আমরা �ভুর বাকয্ �ারা েতামািদগেক ইহা বিলেতিছ ে, আমরা যাহারা
জীিবত আিছ, যাহারা �ভুর আগমন পযর� অবিশ� থািকব, আমরা েকান �েমই
েসই িন�াগত েলাকেদর অ�গামী হইব না। ১৬ কারণ �ভু �য়ং আন��িন
সহ, �ধান দূ েতর রব সহ, এবং ঈ�েরর তূ রীবাদয্ সহ �গর্ হইেত নািময়
আিসেবন, আর যাহারা �ীে� মিরয়ােছ তাহারা �থেম উিঠেব। ১৭ পের আমরা
যাহারা জীিবত  আিছ, যাহারা অবিশ� থািকব, আমরা আকােশ �ভুর সিহত 
সাক্ষাৎ কিরবার িনিম� একসে� তাহােদর সিহত েমঘেযােগ নীত হ; আর
এইরূেপ সতত �ভুর সে� থািকব’’ কির�ীয়েদর �িত ে�িরত েপৗেলর �থম
পে�র ১৫ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘৫১ েদখ, আিম েতামািদগেক এক িনগূ ঢ়ত� বিল;
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আমরা সকেল িন�াগত হইব না, িক� সকেল রূপা�রীকৃত হই; ৫২ এক 
মুহূেতর্র মেধ, চক্ষুর পল, েশষ তূ রী�িনেত হইেব; েকননা তূ রী বািজেব,
তাহােত মৃ েতরা অক্ষয় হইয়া উ�ািপত হই, এবং আমরা রূপা�রীকৃত হইব’’
এভােব তাঁরা িব�াস করেতন েয, তারা মরেবন না, বরং তােদর জীব�শােতই
িকয়ামত শুরু হেব এবং তারা শুধু রূপা�িরত হেয় �েগর্ য
যীশু েযাহেনর িবষেয় িপতরেক বেল: ‘‘আিম যিদ ই�া কির, এ আমার
আগমন পযর্� থাে, তাহােত েতামার িক?’’ (েযাহন ২১/২২) এ কথা েথেক 
িশষয্রা বুেঝন ে, যীশুর পুনরাগমেণর পূেবর্ েযাহন মরেবন না। আর ঘট�েম
েযাহন দীঘর্ আয়ু লাভ কেরন। (অথবা েযাহেনর দীঘর্ায়ুর কারেণই এ কথািট
যীশুর নােম জািলয়ািত কের �চার করা হেয়িছল) যীশুর পেরও িতিন �ায়
শতবৎসর েবঁেচ িছেলন। ফেল তাঁেদর িব�াস আেরা েজারােলা হয়। �িতিদনই
তাঁরা িকয়ামেতর অেপক্ষা করেতন
এ িব�ােসর িভি�েত তাঁরা সু সমাচার বা ধমর্পু্�ক িলখেত িনেষধ করেতন।
�কািশত বােকয্র২২ অধয্ােয় যীশুর কথাগুিল িন: ‘‘৭ আর েদখ, আিম
শী�ই আিসেতিছ।... ১০ তুিম এই �ে�র ভাববাণীর বচন সকল মু�াি�ত কিরও
না; েকননা সময় সি�কট।... ২০ আিম শী� আিসেতিছ।’’
(২) উপেরর িব�ােসর সােথ ি�তীয় একিট �গাঢ় িব�াস তােদর মেধয্ িছ, তা
হেলা, যীশু মূসার শরীয়ত পূণর্ করেত এেসিছেলন। কােজই পুরাতন িনয়মেক
তারা তােদর ধমর্�� বেল িব�াস করেতন এবং পাঠ করেত, যীশুর সুসমাচার
বা িশক্ষা সংকলন বা সংরক্ষরেণর েকােনারূপ িনয়মতাি�ক েচ�াই তােরন
িন। ি�তীয় শতা�ীর শুরু েথেক যীশুর ি, সু সমাচার, ে�িরতেদর প�
ইতয্ািদ নােম িবিক্ষ�ভােব অেনক িকছু েমৗিখক বা িলিখতভােব �চািরত হ
িক�  এগুিলর েকােনা গুরু� েদয় িন খৃ�ান চাচর্। সাধু আিরয়া (Saint
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উপেরর িবষয়গুিলরআেলােক আমরা বুঝেত পাির েয, ইয়াহূ দীখৃ�ানগেণর িনকট  েথেক তাঁেদর ধমর্��গুিল র অিবি�� সূ
পর�রা বা িবশু�তার �মাণ িবলু� হেয় িগেয়েছ। পুরাতন িনয়ম
এবং নতুন িনয়েমর েকােনা একিট পু�েকরও েলখক েথেক েকেনা
অিবি�� সূ � পর�রা তাঁেদর িনকট সংরিক্ষত ই। ইয়াহূ দীগেণর
িনকেটও েনই এবং খৃ�ানগেণর িনকেটও েনই। ইযহারুল হে�র
�েণতা আ�ামা রাহমাতু�াহ তাঁর সােথ  �কাশয্ িবতেকর্র সম
(১৮৫৪ খৃ�াে�) পা�ী িম. ফানডার ও িম. ে��-এর িনকট এরূপ
সূ � দািব কেরন। তাঁরা একথা বেল ওজরখািহ েপশ কেরন েয, এ
সকল �ে�র সূ � আমরা হািরেয় েফেলিছ। খৃ�ধেমর্র শুরু েথ
৩১৩ বৎসর পযর্� আমােদর উপর েয জ ুলু-অতয্াচার হেয়িছল তার

Irenaeus/Irenaeus) ২০০ খৃ�াে�র িদেক  সবর�থম খৃ�ধমর্েক একিট
েকতাবী ধমর্ িহসােব রূপ �দােনর েচ�া শুরু কেরন। ে: Oxford
Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University
Press, 1990, page 30-31. তািরখ কানীসািতল মাসীহ, পৃ �া ৪৫।
(৩) খৃ�ধেমর্র �থম২০০ বৎসেরর ইিতহােস গসেপল বা সু সমাচােরর েকােনা
উে�খই পাওয়া যায় না। েকাথাও পাওয়া যায় না েয, েকােনা ম�লীেত বা চােচর্
‘‘গসেপল’’ পাঠ করা হেতা, সংরক্ষণ করা হেতা বা এগুিলর �চার বা িশক
েকােনারূপ েচ�া করা হেতা। এত অতয্াচােরর মেধয ্ও িবিভ� ধমর্গু
িচিঠপ� য�  সহকাের িবিভ�  চােচর্ সংরক্ষণ করা হে, িক�  েকাথাও
‘‘গসেপল’’ বা সু সমাচােরর সংরক্ষেণর সামানয্তম উে�খ ে
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ফেল এ ��গুিলর সূ� পর�রার িববরণ আমােদর িনকট েথেক
হািরেয় িগেয়েছ।
এভােব �মািণত হয় েয, ধারণা ও অনু মান ছাড়া েকােনা �কার
সূ � (chain of authorities) ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর কােছ েনই।
তােদর িনকট  অিত�াচীন েকােনা পা�ুিলিপ  েনই। েয সকল 
পা�ুিলিপ তারা ‘‘�াচীন’’ বেল দািব কেরন েসগুিল খৃ�ীয়৪থর/৫ম
শতেকর বা তার পেরর বেল তারাই দািব কেরন। আর  এসকল 
�াচীন বেল কিথত পা�ুিলিপগুিল �কৃতপেক্ষ , কখন বা েকাথায়
েলখা হেয়েছ তার েকােনা সু �� �মাণ েনই।
মুসিলম েলখকগণ  সাধারণত তাঁেদর েলখা বই-পু�ক  বা
পা�ুিলিপর েশেষ িলেখন েয, অমুক সােলর অমুক তািরেখ পু�কিটর
রচনা বা অনু িলিপ করা েশষ হেলা। অনু িলিপর েক্ষে
অনু িলিপকােরর নামও তাঁরা িলেখন। এধরেনর েকােনা কথা
বাইেবলীয় পা�ুিলিপর েকাথাও েলখা েনই। েক  এই অনু িলিপ 
কেরেছন, কেব, কখন বা েকাথায় তা কেরেছন িকছু ই তােত উে�খ
করা হয় িন। খৃ�ান পি�তগণ িকছু  িকছু �াসি�ক িবষেয়র িভি�েত 
অ�কাের িঢল  ছু ঁেড় বেলন েয, স�বত  অমুক  শতেক  বা অমুক 
শতেক তা েলখা হেয়িছল। এই �কােরর ধারণা ও অনু মান িবতেকর্র
েক্ষে� িবপেক্ষর িবরুে� �মাণ িহেসেব েপশ করা যা
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খৃ�ান �চারকগণ িব�াি�মূ লকভােব �চার কেরন েয, কুরআেন
েযেহতু ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণেক  ‘‘আহল িকতাব’’ বলা হেয়েছ এবং
তােদর িনকট িকতাব আেছ, িকতােবর মেধয্ আ�াহর িবধান আেছ
ইতয্ািদ কথা বলা হেয়েছ, েসেহতু কুরআন েথেক  বুঝা যায় েয,
মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পযর্� বাইেবল িবশু� িছল
তােদর এ সকল কথা জঘনয্ িমথয্াচার ছাড়া িকছুই নয়
কুরআেন সু �� বলা হেয়েছ েয, ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ তােদর িকতাব
িবকৃত কেরেছ, িনেজ হােত পু�ক রচনা কের তা ‘‘আ�াহর িকতাব’’
বেল চািলেয়েছ, তােদর উপর অবতীণর্ অেনক িকতাব ও িবধান তারা
ভুেল িগেয়েছ বা হািরেয় েফেলেছ। এজনয্ আমরা মুসিলমগণ িব�াস
ও �মাণ কির েয, কুরআন অবতীণর্ হওয়ার আেগই বাইেবেলর
পু�কগুিল িবকৃত হেয়েছ।
আমরা কখেনাই দািব কির না েয, মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর যু গ পযর্� বাইেবল অিবকৃত িছল এবং এরপর তা
িবকৃত হেয়েছ। বরং কুরআেনর িনেদর্শনার আেলােক মুসিলম উ�াহ
একমত েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পূ েবর্ই এ
সকল পু�ক িবকৃত  হেয়েছ এবং এগুিলর সূ� হািরেয় িগেয়েছ।
এছাড়া তাঁর যু েগর পেরও এরূপ িবকৃিতর ধারা অবয্াহত েথেকে
খৃ�ানগণ দািব কেরন েয, তােদর িনকট ৪থর-৫ম শতেক েলখা
বাইেবেলর িকছু  পা�ুিলিপ  রেয়েছ, যা �মাণ কের েয, বাইেবল 
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িবকৃত নয়। �কৃতপেক্ষ এ সকল �ুিলিপ �মাণ কের েয, বাইেবল 
িবকৃত। কারণ  এ সকল পা�ুিলিপর একিটর সােথ  আেরকিটর
বয্াপক অিমল ও ৈবপরীতয্ রেয়েছ। এগুিলর মেধয্ জাল ও িভি�
পু�কািদ রেয়েছ বেল তারাই �ীকার কেরন। এ সকল ‘‘�াচীন’’
পা�িলিপ  �মাণ কের, তােদর পূ বর্সূরীরা তােদর ধমর্��গুিল
িকভােব িবকৃত করেতন এবং এগুিলর মেধয্ জাল ও বােনায়া
পু�কািদ ঢুকােতন।
উপেরর আেলাচনা েথেক সে�হাতীতভােব �মািণত হেয়েছ েয,
বাইেবেলর উভয় িনয়েমর পু�কগুিলেত বয্াপক ৈবপরী, ভুল�াি�
ও সবর্�কােরর িবকৃিত িবদয্মান। আর এসকল পু�েকর েকােনা সূ
বা উৎস তােদর িনকট সংরিক্ষত েনই। তাঁরা যা িকছু বেলন সব
আ�ায-অনু মান মা�। আর আ�ায-অনু মান িদেয় সতয্েক পাওয়া
যায় না।
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চতুথর্ পিরে�:
নতুন ও পুরাতন িনয়েম রিহত িবধান
মুসিলমেদর সােথ  ইয়াহূ দী ও খৃ�ানগেণর িবতেকর্র অনয্ত
িবষয় রিহতকরণ িবষয়। মুসিলমগণ িব�াস কেরন েয, মহান আ�াহ
তার েকােনা িবধান ই�া করেল রিহত করেত পােরন। এ পিরে�েদ
িবষয়িট  আেলাচনা করা

হেব।

ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ  অতয্�

আপি�সহকাের এ িব�ােসর �িতবাদ কেরন। তাঁরা িব�াস কেরন
েয, মহান আ�াহর েকােনা িবধান েকােনাভােব রিহত হেত পাের না।
এ পিরে�েদ পুরাতন ও নতুন িনয়েমর আেলােক আ�াহর িবধােনর
রিহত হওয়ার িবষয়িট আেলাচনা করা হেব।
১. ৪. ১. ইসলামী পিরভাষায় রিহতকরণ
১. ৪. ১. ১. নাসখ বা রিহতকরেণর অথর
‘নাস্খ’ ( )�ﺴﺦশে�র সাধারণ অথর্ রিহত কর, সিরেয় েদওয়া,
বািতল করা, �িগত করা, েলাপ করা, পিরবতর্ন করা(abrogate,
abolish, invalidate, repeal, withdraw, annulment)।
আরবী ভাষায় নাসখ শ�িট মূ লত দু িট অেথর্ বয্বহৃত:
১. বািতল করা বা অপসািরত করা। বলা হয়: সূ যর্ ছায়া‘নাসখ’
কেরেছ এবং ঝড় পদিচ� ‘না্সখ’ কেরেছ, অথর্াৎ অপসািরত
কেরেছ। এ অেথর্ আ�াহ বেল: ‘‘আিম যিদ েকােনা আয়াত নাসখ
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(অপসািরত) কির বা ভুিলেয় িদই তেব তা েথেক উ�ম অথবা তারই
অনু রূপ আনয়ন কির’’ 84
অনয্� িতিন বেল: ‘‘শয়তান যা িনেক্ষপ কের আ�াহ তা নাস
(বািতল বা অপসািরত) কেরন, অতঃপর আ�াহ তাঁর আয়াতসমূ হ
সু �িতি�ত কেরন।’’ 85
২. �ানা�র ও পিরবতর্ন। এ অেথর্ বলা : িকতাবিট নাসখ
কেরেছ, অথর্াৎ অনুিলিপ ৈতিরর মাধয্েম পু�কিটর িবষ� �ানা�র
কেরেছ। বলা হয়: েমৗমািছ মধু ‘নাসখ’ কেরেছ, অথর্াৎ এক �ান
েথেক অনয্� �ানা�িরত কেরেছ। এ অেথর্ কুরআন কারীেম বল
হেয়েছ:
‘‘েতামরা যা কমর্ করেত আিম তা নাসখ(িলিপব�) করতাম।’’ 86
ইসলামী পিরভাষায় ‘নাসখ’ বা ‘রিহতকরণ’ (abrogation) অথর্
হেলা ‘সকল শতর্ পূরণ কেরে এমন েকােনা কমর্ িবষয়ক িবধােনর
পালনীয়তার সময়সীমার সমাি� েঘাষণা করা।’
১. ৪. ১. ২. ইসলামী পিরভাষায় রিহতকরেণর েক্
ইসলামী িব�াস অনু সাের এই �কােরর রিহতকরণ  বা
‘কাযর্কািরতার সমাি� েঘাষণ’ শুধু‘কমর্ িবষয়ক িবধােন’ েক্ষে�
84

সূ রা (২) বাকারা: ১০৬ আয়াত।

85

সূ রা (২২) হ�: ৫২ আয়াত।

86

সূ রা (৪৫) জািসয়াহ: ২৯ আয়াত।
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ঘটেত পাের, েকােনা �তঃিস� সতয, জ্ঞানিভি�ক ত, গ�-কািহনী
বা ঘটনার বণর্নায় এই �কােরর রিহত করণ ঘটেত পাের না।
েযমন, ‘এই িবে�র একজন ��া আেছন’ এই তথয্িটর সতয্তা 
পালনীয়তা িচর�ন।
অনু রূপভােব ইি�য়�াহয্ েকােনা িবষয়ে‘রিহত’ বা ‘কাযর্কিরতা
সমা�’ করা যায় না। েযমন িদেনর আেলা এবং রােতর অ◌া◌ঁধার।
অনু রূপভােব ‘�াথর্ন’ িবষয়ক  বাকয্ রিহত হয় না এবং িচর�ন
সতয্ও‘রিহত’ হয় না। েযমন ‘ঈ�েরর �িত িব�াসী হও এবং ঈ�র
ছাড়া অনয্ কােরা উপাসনা কিরও ন’। এই �কােরর িচর�ন সতয্
রিহত হয় না।
েয সকল িবধান �দােনর সমেয়ই তা িচর�ায়ী বেল উে�খ করা
হেয়েছ েস সকল িবধানও রিহত বা �িগত হয় না। েযমন িনরপরাধ
নারীেদরেক িমথয্া অপবাদ �দানকারী বয্ি�েদর িবষেয় পিব
কুরআেন বলা হেয়েছ: ‘‘এবং কখেনাই েতামরা তােদর সাক্ষয্ �
করেব না।’’ 87 আবার েয সকল িবধান �দান করার সমেয়ই তােক 
অ�ায়ী বা সমিয়ক বেল উে�খ করা হেয়েছ েসগুিলর িনধর্ািরত সম
েশষ হওয়ার পূ েবর্ রিহত করা যায় না। অনুরূপভােব দুআ বা �াথর্
রিহত হয় না।

87

সূ রা নূ র: ৪ আয়াত।
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ইসলামী পিরভাষায় রিহতকরণ  বা �িগতকরণ  শুধু েস সকল
িবধােনর িবষেয় ঘটেত পাের, েযগুিল  কমর ্ িবষ, িচর�ায়ী নয়
এবং সামিয়কও নয় এবং েযগুিলর বা�বায়ন থাকা  না থাকা
উভেয়রই স�াবনা িবরাজমান। এই �কােরর িবধানগুিলেক‘উ�ু � 
িবধান’ বলা হয়।
১. ৪. ১. ৩. রিহতকরণ বনাম মত-পা�ােনা
ইয়াহূ দী ধেমর্ একিট িব�াস আেছ যােক‘‘আল-বাদা’’ বলা হয়।
এর অথর্ েকােনা অ�কািশত িবষয় �কািশত হওয়া। এর �ারা
বুঝােনা হয় েয, মহান আ�াহ েকােনা একিট িবষেয়র পিরণাম ও
পিরণিত না েজেন বা না বুেঝই েস িবষেয় আেদশ বা িনেষধ �দান
কেরন। এরপর নতুন একিট মত তার কােছ �কািশত হয়। তখন
িতিন পূ েবর্ িবধান রিহত কের নতুন িবধান �দান কেরন। এরূ
িব�ােসর �ারা মহান আ�াহেক অজ্ঞ বা অপিরণামদশর্ী বেল দা
করা হয়, নাউযূ  িব�াহ! িতিন এরূপ িব�াি�কর িব�াস েথেক অিত
পিব� ও অেনক ঊে�র্
ইসলামী পিরভাষায় ‘রিহতকরণ’ বা ‘�িগতকরণ’ এরূপ িকছুই
নয়। ইসলামী পিরভাষায় এর অথর্ হেল, মহান আ�াহ জানেতন েয,
এ িবধানিট অমুক সময় পযর্� তাঁর বা�ােদর মেধয্ �চিলত থাকে
এবং এরপর তা �িগত হেব। যখন তাঁর জানা েসই সময়িট এেস
েগল তখন িতিন নতুন িবধান ে�রণ করেলন। এ নতুন িবধােনর
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মাধয্েম েস পূবর্তন িবধানিটর আংিশক বা সামি�ক পিরবতর্ন সা
করেতন। �কৃত পেক্ষ এ হেল া পূবর্তন িবধােনর কাযর্কির
সময়সীমা জািনেয় েদওয়া। তেব েযেহতু পূ বর্তন িধানিট �দােনর
সময় এর সময়সীমা উে�খ করা হয় িন, েসেহতু, নতুন িবধানিটর
আগমনেক  আমরা আমােদর জ্ঞােনর সীমাব�তার কারেণ বাহয
‘পিরবতর্’ বেল মেন কির। এরূপ‘রিহতকরণ’ যু ি� বা িবেবেকর
দৃ ি�েত  অস�ব নয়। মহান আ�াহর েক্ষে�ও তা তাঁর মহ� ব
মযর্াদার পিরপ� নয়। এরূপ রিহতকরেণর মেধয্ মানব জািতর জন
কলয্াণ িনিহত রেয়েছ। মানুষ অেনক সময় এরূপ পিরবতর্ে
কলয্াণ বুঝেত পাে, অেনক সময় তা পাের না। তেব সবর্াব�ায়
মহান আ�াহর সকল িনেদর্শ ও িবধানই মানুেষর ম�ল অজর্েন
জনয্ অথবা অম�ল বজর্ন বা িনয়�ণ করার জনয
মহান আ�াহই শুধু মানুেষর কলয্-অকলয্াণ ও ম�-অম�েলর
েগাপন িবষয় অবগত আেছন। িতিনই জােনন কখন েকান িবধােনর
কাযর্কিরতা েশষ হওয়া মানুেষর জনয্ কলয্াণকর। এজনয্ এক
িতিনই েকােনা িবধান রিহত বা �িগত করেত পােরন। পক্ষা�ে
‘‘�কাশ পাওয়া’’, ‘‘মত পা�ােনা’’ বা নতুন িস�া� �হণ করা মহান
আ�াহর েক্ষে� অস�ব। কারণ িতিন অনা, অন� ও অসীম
জ্ঞােনর অিধকারী। কখন িক ঘটেব তা সবই িতিন জােনন। ফলাফ
227

েদেখ মতপা�েনা, বা নতুন িস�া� �হণ  মানু েষর েক্ষে� স,
কারণ মানু েষর জ্ঞান অিত সীিম
১. ৪. ১. ৪. কািহনী ও ঐিতহািসক িববরণ রিহত হয় না
উপেরর আেলাচনার ে�ক্ষাপেট পাঠক বুঝেত পারেছন ,
েকােনা গ�, কািহনী বা ঐিতহািসক ঘটনার িববরণ  ‘রিহত’ বা
‘�িগত’ হয় না। কােজই বাইেবেলর পুরাতন ও নতুন িনয়েমর
েকােনা গ�-কািহনী আমােদর মেত রিহত নয়। তেব েসগুিলর মেধয
অেনক িমথয্া কািহনী আেছ। েযম:
(১) েলাট বা লূ ত আলাইিহস সালাম মদ েখেয় মাতাল হন এবং
তার দু ই কনয্ার সােথ বয্িভচাের িল � হন। তাঁর কনয্া�য় 
বয্িভচােরর মাধয্েম িপতাকতৃর্ক গভর্ধারণ কেরন। আিদপু�১৯
অধয্ােয় এই‘কািহনী’িট উে�খ করা হেয়েছ। 88
৮৭

(২) যয্ােকাব(ইয়াকূব আ)-এর পু� িযহূ দা তাঁর পু�বধু  তামরএর সােথ বয্িভচাের িল� হন। বয্িভচােরর ফেল তামর গভর্বতী 
এবং েপরস ও েসরহ নােম যমজ পু��য় �সব কেরন।
আিদপু�েকর ৩৮ অধয্ােয় এই ‘কািহনী’ উে�খ করা হেয়েছ। 89
৮৮

দায়ূ দ, শেলামন ও যীশুখৃ� সকেলই েপরস নােমর এ জারজ

88

আিদপু�ক ১৯/৩০-৩৮।

89

আিদপু�ক ৩৮/১২-৩০।
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স�ােনর বংশধর। মিথিলিখত সু সমাচােরর �থম অধয্ােয় তা উে�খ
করা হেয়েছ। 90
৮৯

(৩) দায়ূ দ আলাইিহস সালাম ঊিরয়র �ীর সােথ বয্িভচাের িল�
হন এবং এই বয্িভচােরর ফেল �ীেলাকিট গভর্বতী হন। তখন দায়ূ
েসনাপিতেক পরামশর্ েদন েকৗশেল যুে�র মােঠ ঊিরয়ােক বধ করার
জনয্। এভােব ঊিরয়া িনহত হয় এবং দায়ূদ তার �েক  েভাগ
কেরন। ২ শমূ েয়েলর ১১শ অধয্ােয় ‘কািহনীিট’ উে�খ করা
হেয়েছ। 91
৯০

(৪) শেলামন (সু লাইমান আ.) েশষ বয়েস ধমর্তয্াগ কের মুরতা
হেয় যান। িতিন মূ িতর্পূজা শুরু কেরন এবং মূিতর্র জনয্ উপাস
ৈতির কেরন। ১ রাজাবিলর ১১ অধয্ােয় এই‘কািহনীিট’ উে�খ করা
হেয়েছ। 92
৯১

(৫) হােরাণ আলাইিহস সালাম একিট েগা-বৎেসর মুিতর্ ৈতির
কেরন এবং তার পূ জা কেরন। উপর� িতিন ই�ােয়ল স�ানগণেক 
তা পূ জা করেত িনেদর্শ েদন। যা�াপু�েকর ৩২ অধয্ােয় এই
‘কািহনীিট’ উে�খ করা হেয়েছ। 93
৯২

90

মিথ ১/৩-১৬।

91

২ শমূ েয়ল ১১/১-২৭।

92

১ রাজাবিল ১১/১-১৩।

93

যা�াপু�ক ৩২/১-৩৫।
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এসকল ‘কািহনী’ এবং অনু রূপ আেরা অেনক কািহনী আমােদর
মেত িমথয্া ও বািতল। মরা বিল না েয, এগুিল রিহত বা �িগত
১. ৪. ১. ৫. যাবূ র �ারা তাওরাত ও ইি�ল �ারা যাবূ র রিহত হয়
িন
িচর�ন ও �তঃিস� িচর�ায়ী সতয, জ্ঞান ও ইি�য় ল� তথয্,
সবর্জনীন িবধানাি, িচর�ায়ী িবধানািদ, সামিয়ক িবধানািদর
সময়কাল েশষ হওয়ার পূ েবর্ এবং সধারণ বা উ�ু � িবধােনর �ান
কাল ও পা� একই হেল তা রিহত হেত পাের না। কারণ এইরূপ
রিহতকরণ আপি�কর।
অনু রূপভােব �াথর্নার বাকয্াবিলও রিহত হয় না। এজনয্ যাবূর
‘গীতসংিহতা’ আমােদর দৃ ি�েত পারিভািষকভােব রিহত বা �িগত 
নয়। আমরা কখেনাই বিল  না েয, গীতসংিহতা বা যাবূ েরর �ারা
েতারাহ রিহত  হেয়েছ এবং ইি�ল  বা নতুন িনয়েমর আগমেন
‘যাবূ র’ রিহত হেয়েছ। কারণ যাবূ র মূ লত �াথর্না বা দুআর সমি,
যা রিহত কের না বা রিহত হয় না।
ইসলােম যাবূ রসহ পুরাতন ও নতুন িনয়েমর পু�কাবিল বয্বহার
করেত বা েসগুিলর উপর িনভর্র করেত িনেষধ বা ি� করার
কারণ এ নয় েয, এগুিলেত বিণর্ত সকল �াথর, কািহনী... ইতয্ািদ
সবিকছু রিহত হেয় িগেয়েছ। বাইেবেলর নতুন ও পুরাতন িনয়েমর
পু�কািদ বয্বহাের আপি�র কারণ হেল, এগুিল সতয্ই েমা, দায়ূ দ,
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যীশু �মুখ ভাববাদীর �দ� সিঠক পু�ক িকনা েস িবষেয় যেথ�
সে�হ রেয়েছ। এ সকল পু�েকর েকােনা অিবি�� সূ � পর�রা
সংরিক্ষত েনই এবং এগুিলেত সকল �কােরর িবকৃিত ঘেটেছ ব
�মািণত হেয়েছ।
১. ৪. ২. বাইেবেলর পিরবিতর্ত ও অপিরবিতর্
িবধানািদ
উপযু র্� িবষয়গুিল ছাড়া সাধারণ উ�ু� কমর্িবষয়ক িবধানাব
রিহত হেত পাের। আমরা �ীকার কির েয, েতারাহ ও ইি�ল বা
পুরাতন ও নতুন িনয়েমর িকছু  িকছু উ�ু � সাধারণ রিহত হওয়ার
েযাগয্ িবধান ইসলামী শরীয়েত বা ইসলামী বয্ব�ায় রিহত ও �িগ
করা হেয়েছ। আমরা বিল না েয, পুরাতন ও নতুন িনয়েমর সকল 
িবধানই রিহত হেয়েছ। বরং আমরা বিল েয, তাওরাত ও ইি�েলর
অেনক িবধান িনি�তরূেপই অপিরবিতর্ত ও কাযর্কর রেয়েছ। েয
একমা� আ�াহর ইবাদত করা, িশরক, মূ িতর্পূজা ইতয্ািদ বজর্ন ,
িমথয্া শপ, হতয্, বয্িভচা, সমকািমতা, চুির, িমথয্া সাক,
�িতেবিশর স�দ বা স�ােনর ক্ষিত করার িবষেয় েতারাহ এ
িনেষধাজ্ঞা এখনও অপবিতর্ত ও কাযর্ক র রেয়েছ। িপতামাতা
স�ান ও েসবার আবশয্কত, িপতা, পু�, মাতা, কনয্, চাচা, ফুফু,
মামা, খালােক িববাহ করার িনেষধাজ্, দু ই েবানেক একে� িববাহ
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করার িনেষধাজ্ঞা ও অনুরূপ আেরা অেনক িবধান অপিরবিতর্
কাযর্কর রেয়েছ
১.

৪.

৩.

বাইেবেল িবদয্মান রিহতরেণর

�কারেভদ
রিহতকরণ শুধু ইসলােমর িবষয় নয়। পূবর্বতর্ী সকল বয্ব�া
সকল ধেমর্ই‘রিহতকরেণর’ অেনক ঘটনা ঘেটেছ। রিহতকরণ দু ই
�কােরর: �থমত, পরবতর্ী ভাববাদীর বয্ব�ায় পূবর্বতর্ী ভাববা
েকােনা বয্ব�া রিহত বা �িগত করা হেব। ি�তীয়, একই
ভাববাদীর বয্ব�র মেধয্ একিট িবধান রিহত কের অনয ্ িবধা
েদওয়া হেব। উভয় �কােরর ‘রিহতকরণ’ই পূ বর্বতর্ী ভাববািদগেণ
বয্ব�ায় ঘেটেছ বেল বাইেবেলর পুরাতন ও নতুন িনয়েমর মেধয
আমরা েদখেত পাই। েযেহতু ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ দািব কেরন েয,
ঈ�েরর িবধান কখেনাই রিহত  হেত পাের না, েসেহতু এখােন
তােদর দািবর অসারতা �মােণর জনয্ িকছু উদাহরণ েপশ করিছ
১. ৪. ৩. ১. পরবতর্ী বয্ব�ায় পূবর্বতর্ী বয্ব�ার রি
�থেম পরবতর্ী নবীর শরীয়ত বা বয্ব�ায় পূবর্বতর্ী নবীর শর
বা বয্ব�ার নাসখ বা রিহতকরেণর িকছু উদাহরণ েপশ করি:
১. ভাই-েবােনর িববােহর ৈবধতা রিহত
আদম আলাইিহস সালাম-এর শরীয়েত বা বয্ব�ায় ভা-েবােনর
মেধয্ িববাহ ৈবধ িছল। তাঁর স�ানগণ এভােব িববা-শািদ
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করেতন। 94 পের েমািশর বয্ব�ায় ভি�েক িববাহ করা কিঠনভােব
৯৩

িনিষ� করা হয়। আপন ভি�, ৈবমাে�য় ভি� ও ৈবিপে�য় ভি�
সকল �কােরর ভি�েক িববাহ করাই িনিষ�। এরূপ িববাহ বয্িভচা
বেল গণয্ এবং এরূপ িববাহকারী অিভশ�। এরূপ িববাহ ব�
আব� �ামী-�ী উভয়েক হতয্া করা অতয্াবশয্ক। েলবীয় পু�ে
১৮ অধয্ােয়র ৯ ে�ােক  বলা হেয়েছ: ‘‘েতামার ভিগনী, েতামার
িপতৃকনয্া িক�া েতামার মাতৃকনয, গৃহজাতা হউক িক�া অনয্� জাতা
হউক, তাহােদর আবরণীয় অনাবৃ ত কিরও না।’’
েলবীয় ২০/১৭ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘আর যিদ েকহ আপন
ভিগনীেক, িপতৃকনয্ােক িক�া মাতৃকনয্ােক �হণ ক, ও উভেয়
উভেয়র্ আবরণীয় েদে, তেব তাহা ল�াকর িবষয়; তাহারা আপন
জািতর স�ানেদর সাক্ষােত হতয্া 95 হইেব; আপন ভিগনীর
৯৪

আবরণীয় অনাবৃ ত করােত েস আপন অপরাধ বহন কিরেব।’’
ি�তীয় িববরণ ২৭/২২: ‘‘েয েকহ আপন ভিগনীর সিহত, অথর্াৎ
িপতৃকনয্ার িক�া মাতৃকনয্ার সিহত শয়ন ক, েস শাপ��।’’
94

বাইেবেলর বণর্না অনুযায়ী অবরাহােমর �ী সারা আবরাহােমর ৈবমাে�য় ভি�
িছেলন। আিদপু�ক ২০/১২।

95

বাংলা বাইেবেল  এখােন ‘হতয্াকৃ’-এর পিরবেতর্ ‘‘উি��’’ বলা হেয়েছ।
আরবীেত  ‘হতয্াকৃ’ বলা হেয়েছ। ইংেরিজ বাইেবেলর পাঠ িন�রূ: (and
they shall be cut off in the sight of their people)।
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এেথেক  �মািণত  হেলা েয, আদম আলাইিহস সালাম-এর
বয্ব�ায় (শরীয়েত) ভিগনীেক িববাহ করা ৈবধ িছল। তা নাহেল 
�মািণত  হেব েয, সকল  আদম-স�ান ‘বয্িভচা-তুলয্ িববােহ’
জারজ স�ান এবং আদেমর স�ানগণ  যারা এরূপ িববাহ
কেরিছেলন তাঁরা সকেলই বয্িভচারী িছেল, হতয্ােযাগয্ অপরাে
অপরাধী িছেলন এবং অিভশ� িছেলন। সিঠক কথা হেলা, এরূপ
িববাহ পূ বর্তন ভাববািদগেণর বয্ব� ৈবধ িছল, এরপর েমািশর
বয্ব�ায় এই ৈবধতা‘রিহত’ করা হয়।
২. সকল �াণী ভক্ষেণর জনয্ ৈবধ িছল পের তা রিহত করা
আিদপু�েকর ৯ম অধয্ােয়র ৩ ে�ােক  েনােহর স�ানেদরেক 
উে�শয্ কের ঈ�র বেল: ‘‘�েতয্ক গমনশীল �াণী েতামােদর খাদয
হইেব (Every moving thing that liveth shall be meat for
you); আিম হিরৎ ওষিধর (green herb) নয্ায় েস সকল
েতামািদগেক িদলাম।’’
এভােব আমরা েদখিছ েয, েনাহ-এর বয্ব�ায় সকল �াণীই সবুজ
শাকশি�-ফলমুেলর মত ৈবধ বা হালাল িছল। পরবতর্ীকােল েমািশর
বয্ব�ায় অেনক �াণীর ৈবধতা‘‘রিহত’’ কের েসগুিল ভক্ষরা
িনিষ� করা হেয়েছ। েলবীয় পু�েকর ১১/৪-৮ এবং ি�তীয়
িববরেণর ১৪/৭-৮-এ  েয িবষেয় িব�ািরত বলা হেয়েছ। এখােন
ি�তীয় িববরেণর ১৪/৭-৮ উ�ৃ ত করিছ: ‘‘(৭) িক� যাহারা জাওর
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কাট, িক�া ি�খ� খুরিবিশ�, তাহােদর মেধয্ এইগুিল েভাজন কিরে
না: উ�, শশক  (hare: খরেগাশ) ও শাফন (coney: খরেগাশ);
েকননা তাহারা জাওর কােট বেট, িক� ি�খ� খুরিবিশ� নয়, তাহারা
েতামােদর পেক্ষ অশ; (৮) আর শূ কর ি�খ� খুরিবিশ� বেট, িক� 
জাওর কােট না, েস েতামােদর পেক্ষ অশ; েতামরা তাহােদর মাংস
েভাজন কিরেব না, তাহােদর শব �শর্ও িরেব না।’’
৩. দু েবানেক একে� িববাহ করা ৈবধ িছল পের রিহত করা হয়
যােকাব (ইয়াকূব আ) েলয়া ও রােহল নামক দু েবানেক িববাহ
কেরন। এ দু ইজনই িছেলন তাঁর মামােতা েবান। আিদপু�েকর ২৯
অধয্ােয়র ১৫-৩৫ ে�ােক িবষয়িট �� বলা হেয়েছ। েমািশর
বয্ব�ায় দু েবানেক একে� িববাহ করারৈবধতা ‘‘রিহত’’ করা হয়।
েলবীয় পু�েকর ১৮/১৮ ে�ােক  বলা হেয়েছ: ‘‘আর �ীর সপ�ী
হইবার জনয্ তাহার জীবৎকােল আবরণীয় অনাবৃত করণােথর্ তাহা
ভিগনীেক িববাহ কিরও না।’’
যিদ যােকােবর বয্ব�ায় দুই েবানেক একে� িববাহ করা ৈবধ না
হেতা তা নাহেল �মািণত হেব েয, যােকােবর এ িববাহদু ইিট অৈবধ
িছল  এবং এ দু ই �ীর স�ানগণ  সকেলই বয্িভচা-জাত  জারজ
স�ান, নাঊযু  িব�াহ! অিধকাংশ ই�ােয়লীয় ভাববাদীই যােকােবর এ
দু ই �ীর স�ান।
৪. �ীেক তালাক েদওয়া ও অনয্� িববা
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েমািশর বয্ব�ায় বা শরীয়েত েয েকােনা কারেণ একজন �ামী
তার �ীেক তালাক িদেত পােরন বা িববাহ িবে�দ করেত পােরন।
তালাক�া�া বা পিরতয্�া �ী তালাকদাতা �ামীর গৃহ েথেক েবিরেয়
েগেল অনয্ েয েকােনা পুরুষ তােক িববাহ করেত পােরন। ি�তী
িববরেণর ২৪ অধয্ােয়র১-২ ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘(১) েকান পুরুষ
েকান �ীেক  �হণকিরয়া িববাহ কিরবার পর যিদ তাহােত  েকান
�কার অনু পযু �  বয্বহার েদিখেত পা, আর েসই জনয্ েস �ী
তাহার দৃ ি�েত �ীিতপা� না হয়, তেব েসই পুরুষ তাহার জনয্ এ
তয্াগপ� িলিখয়া তাহার হে� িদয়া আপন বাটী হইেত তাহােক
িবদায় কিরেত পািরেব। (২) আর েস �ী তাহার বাটী হইেত বািহর
হইবার পর িগয়া অনয্ পুরুেষর ভাযর্া হইেত পা’’
পক্ষা�ের যীশুর বয্ব�ায় একমা� বয্িভচােরর অপরাধ 
েকােনা �ামী তাঁর �ীেক তালাক িদেত পাের না বা পিরতয্াগ করেত
পাের না। অনু রূপভােব অনয্ েকােনা বয্ি� েস পিরতয্�া �
িববাহ করেত পারেব না। এইরূপ িববাহ বয্িভচার বেল গণয্ হে
মিথিলিখত  সু সমাচােরর ৫ম অধয্ােয়র ৩১-৩২ ে�ােক  এবং   ১৯
অধয্ােয়র৩-৯ ে�ােক তা �� উে�খ করা হেয়েছ। েমািশর বয্ব�ার
েগাঁড়া অনু সারী ফরীশীগণ যীশুর িনকট এ িবষেয় আপি� উ�াপন
কের বেলন েয, েমািশ েযখােন তয্াগপ� বা তালাকনাম িদেয় �ী
পিরতয্ােগর িবধান িদেয়েছ, েসখােন আপিন তা িনেষধ করেছন
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েকন? উ�ের যীশু বেল: ‘‘েতামােদর অ�ঃকরণ কিঠন বিলয়া
েমািশ েতামািদগেক আপন আপন �ীেক পিরতয্াগ কিরবার অনুমিত
িদয়ািছেলন, িক�  আিদ হইেত  এরূপ হয় নাই। আর আিম
েতামািদগেক কিহেতিছ, বয্িভচার েদাষ বিতেরেক েয েকহ আপন
�ীেক পিরতয্াগ কিরয়া অনয্ােক িববা হ ক, েস বয্িভচার কে;
এবং েয বয্ি� েসই পিরতয্া�া �ীেক িববাহ ক, েসও বয্িভচার
কের।’’ (মিথ ১৯/৮-৯)
যীশুর এ উ�র েথেক জানা েগল ে, এ িবধােনর েক্ষে� দুবা
‘রিহতকরণ’ ঘেটেছ। �থম যু েগ এইরূপ �-পিরতয্াগ অৈবধ িছল।
েমািশর বয্ব�ায় েসই অৈবধতা রিহত কের তা ৈবধ করা হয়।
পুনরায় যীশুর বয্ব�ায় েমািশর েদওয়া ৈবধতা রিহত করা হয়
মূ সার আলাইিহস সালাম শরীয়েত ৈবধ িবষয়িট ঈসার আলাইিহস
সালাম শরীয়েত বয্িভচােরর মত পাপ বেল গণয্ হ
৫. মূ সার আলাইিহস সালাম বয্ব�ারসকল িবধান রিহতকরণ!
ই�ােয়লীগেণর সকল িবিধিবধান তাওরােতর মেধয্ িবদয্মান
ই�ােয়ল-বংেশর সকল নবী বা ভাববাদী এ সকল িবধান পালেনর
জনয্ আিদ� িছেলন। এ সকল িবধােনর মেধয্ রেয়েছ ৈবধ ও অৈব
বা শুিচ ও অশুিচ �া, খাদয্ ও পানীেয়র িবধান। ঈসাআলাইিহস
সালাম ই�ােয়ল  বংেশর একজন নবী বা ভাববাদী। িতিন মূ সার
আলাইিহস সালাম শরীয়ত  রিহত কেরন িন, বরং িতিন তার
237

অনু সারী িছেলন। মিথিলিখত সু সমাচােরর ৫/১৭-১৮ ে�ােকর বণর্নায়
িতিন বেলন: ‘‘(১৭) মেন কিরও না েয, আিম বয্ব�া িক ভাববািদ��
েলাপ কিরেত আিসয়ািছ; আিম েলাপ কিরেত আস নাই, িক� পূ ণর্
কিরেত  আিসয়ািছ। (১৮) আিম েতামািদগেক  সতয্ কিহেতি, েয
পযর্নত আকাশ ও পৃিথবী লু� না হইে, েসই পযর্নত বয্ব�া
(তাওরাত বা পুরাতন িনয়েমর িবিধিবধান) এক মা�া িক এক িব�ুও
লু � হইেব না, সম�ই সফল হইেব।’’
ড. ফা�ার (Carl Gottaleb Pfander) তার েলখা ‘‘মীযানু ল 
হ�’’ (Scale of Truth) �ে� যীশুর এ ব�বয্েক িভি� কে
বেলেছন েয, তাওরােতর েকােনা িবধান নাসখ বা রিহত হেত পাের
না। িতিন বেলন েয, যীশু তাওরােতর েকােনা িবধান রিহত কেরন
িন; কারণ িতিন রিহত করেত বা েলাপ করেত আগমন কেরন িন,
বরং পূ ণর্ করেত এেসিছেলন
িক�  �কৃত  সতয্ কথা এই ে, মূ সা আলাইিহস সালাম-এর
বয্ব�ার সকল হারাম ও িনিষ� িবষয় সাধু পেলর(Paul)-এর এক 
ফেতায়ায় ৈবধ ও হালােল পিরণত হেয়েছ। সাধু  পেলর ধেমর্ েকােনা
হারাম বা অৈবধ িকছু েনই। শুধু যারা িনেজরা অপিব� তােদর
জনয্ই হালা-হারাম বা শুি-অশুিচর বয্ব�া। িচ বা খারাপ 
মানু ষেদর জনয্ হালাল বা শুিচ ও পিব� খাদয্ও অপিব�। আর শ
বা পিব� মানু ষেদর জনয্ সকল �কার হারা, অপিব� ও অশুিচ
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িবষয়ই হালাল  ও পিব�। সাধু  পেলর এ এক  মহা-িব�য়কর
ফেতায়া!
েরামীয়েদর �িত  ে�িরত  েপৗেলর পে�র ১৪ অধয্ােয়র ১৪
ে�াকিট িন�রূ: ‘‘আিম জািন, এবং �ভু যীশুেত িন�য় বুিঝয়াি,
েকান ব�ই �ভাবত অপিব� নয়; িক� েয যাহা অপিব� জ্ঞান ক,
তাহারই পেক্ষ তাহা অপিব’’ তীেতর �িত  ে�িরত পে�র ১ম
অধয্ােয়র১৫ ে�ােক েপৗল িলেখেছন: ‘‘শুিচগেণর পেক্ষ সকলই শ
(Unto the pure all things are pure); িক� কলু িষত  ও
অিব�াসীেদর পেক্ষ িকছুই শুিচ; বরং তাহােদর মন ও সংেবদ
(িবেবক) উভয়ই কলু িষত হইয়া পিড়য়ােছ।’’
সাধু  পেলর এ ফেতায়া েথেক �মািণত হয় েয, মূ সা আলাইিহস
সালাম েথেক ঈসা আলাইিহস সালাম পযর্� ই�া্েয়ল বংেশর সকল
নবী-ভাববাদী ও �য়ং যীশু েউই পিব� িছেলন না, একারেণ 
তাঁেদর ভােগয্ এইরূপ ঢালাও ৈবধতা েজােট িন। পক্ষা�ের খৃ�া
েযেহতু ‘পিব�’ েসেহতু তাঁরা এইরূপ ঢালাও ৈবধতা লাভ করেলন।
তাঁেদর জনয্ সব িকছুই ৈবধ ও পিব� হেয় েগল। �য়ং যীশু খৃ�
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর বয্ব�া রিহত কের সব িকছ হালাল 
করেত পারেলন না; কারণ িতিন ও তার িশষয্রা েতা পিব� বা শুি
হেত পােরন িন। েযেহতু সাধু  পল ও তার অনু সারীরা শুিচতা অজর্
কেরন েসেহতু তােদর জনয্ সকল হারাম ও অপিব� খাদয্ ও পানী
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ৈবধ ও পিব� হেয় েগল। এভােব মহামিত সাধু  পল েমািশর বয্ব�া
পুেরাপুির রিহত করেত সক্ষম হে!
খৃ�ধেমর্র �িত�াতা সাধু পল এ‘ঢালাও ৈবধতা’ �চােরর েক্ষে
খুবই সেচ� িছেলন। িতিন সবর্দা �াণপেন তাঁর অনুসারীেদর বুঝােত
েচ�া করেতন েয, েমািশর বয্ব�া পুেরাপুির রিহত ও বািতল হেয়
িগেয়েছ। এজনয্ িতিন তীমিথেয়র �িত ে�িরত �থম পে�র৪থর্
অধয্ােয়র১-৭ ে�ােক িলেখেছন: ‘‘(১) ... উ�রকােল কতক েলাক 
�াি�জনক  আ�ািদেগেত  ও শয়তানেদর 96 িশক্ষামালায় মন িদয়
৯৫F

(giving heed to seducing spirits, and doctrines of
devils) িব�াস হইেত  সিরয়া পিড়েব। ... (৩) ... এবং িবিভ� 
খােদয্র বয্বহার িনেষধ ক, যাহা ঈ�র এই অিভ�ােয় সৃ ি�
কিরয়ােছন, েযন, যাহারা িব�াসী ও সেতয্র ত� জাে, তাহারা
ধনয্বা-পূ বর্ েভাজন কের (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�িবক ঈ�ের সৃ � সম� ব�ই ভাল; ধনয্বাদসহ
�হণ কিরেল িকছু ই অ�াহয্ ন, (৫) েকননা ঈ�েরর বাকয্ ও
�াথর্না �ারা তাহা পিব�ীকৃত হয়।(৬) এই সকল কথা �াতৃগণেক 
96

এখােন েকিরর ব�ানু বােদ ‘‘ভুতগেণর’’ েলখা হেয়েছ। মূ ল ইংেরজী (devil)এর সু �িস� অথর্ শয়তান
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মেন করাইয়া িদেল তুিম খৃ� যীশুর উ�ম পিরচারক হইে; েয
িব�ােসর ও উ�ম িশক্ষার অনুসরকিরয়া আিসেতছ তাহার বােকয্
েপািষত থািকেব। (৭) আর ধমর্িবরূপক ও জরাতুর �ীেলােকর েযাগ
গ�সকল অ�াহয্ কর(But refuse profane and old wives'
fables)।’’ 97
৬- মূ সার আলাইিহস সালাম শরীয়েতর সকল পবর্ ও িদবস
রিহতকরণ
েলবীয় পু�েকর ২৩ অধয্ােয় েয সকল  সা�ািহ, মািসক ও
বাৎসিরক পবর্ পালেনর িবিধিবধান �দান করা হেয়ে, েমািশর
বয্ব�া অনুসাের েসগুিল সবই িচর�ন ও িচর�ায়ী। এই অধয্াে

97

সাধু  পেলর এ ব�বয্ েথেক কেয়কিট িবষয় জানা যা: (১) যীশুখৃ� ওঅনয্ানয
ভাববািদগণ  যারা িবিভ�  খােদয্র বয্বহার িনেষধ কেরেছন তারা �াি�জন
আ�ািদেগর শয়তানেদর িশক্ষামালা �চার কেরে, (২) িব�াস ও সতয্জ্ঞ
থাকেল সকল হারাম খাদয্ই হালাল হেয় যায়।(৩) সকল হারাম �বয্ ঈ�েরর
নাম িনেয় খাওয়া যােব এ কথা যত েবিশ �চার করা যােব ততেবিশ যীশুর
উ�ম িশষয্ হওয়া যােব।(৪) অপিব� খাদয্ বজর্েনর িবষেয় যীশু ও অনয্
ভাববাদীর িশক্ষা ধমর্িবে�ষীয় কথা। আর যীশুখৃ� এরূপ ধমর্িবে�ষী
বেলেছন, কারণ িতিন বেলেছন: ‘‘েকননা আিম েতামািদগেক কিহেতিছ,
অধয্াপক ও ফরীশীেদর অেপক্ষা েতামােধািমর্কতা যিদ অিধক না হয় তেব
েতামরা েকান মেত �গর-রােজয্ �েবশ কিরেত পািরেব না’’ মিথ ৫/১৭-২০।
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১৪, ২১, ৩১ ও ৪১ ে�ােক সু ��তই উে�খ করা হেয়েছ েয, এই
পবর্িবষয়ক িবধানগুিল সবর্� ও সবর্দা পালনীয় িচর�ায়ী িব 98
৯৭

শিনবার (the sabbath of the LORD)-েক স�ান করা এবং
এ িদেন সকল �কার কাজকমর্ ব� রাখা েমািশর বয্ব�া অনুসাে
একিট অল�নীয় িচর�ায়ী িবধান। েকউ এ িদেন সামানয্তম কমর্
করেত পারেবন না। েকউ যিদ এ িদেন েকােনা �কােরর কমর্ কেরন
তেব তােক  হতয্া করা অতয্াবশয্ক। পুরাতন িনয়েমর পুিদর
িবিভ�  �ােন বারংবার এই িবধান বণর্না করা হেয়েছ এবং এর
গুরু� বণর্না করা হেয়েছ। ে: আিদপু�ক  ২/৩; যা�াপু�ক 
২০/৮-১১, ২৩/১২ ও ৩৪/২১; েলবীয় ১৯/৩ ও ২৩/৩; ি�তীয়
িববরণ  ৫/১২-১৫; িযরিময় ১৭/১৯-২৭; িযশাইয় ৫৬/১-৮ ও
৫৮/১৩-১৪; নিহিময় ৯/১৪; িযিহে�ল ২০/১২-২৪।
এ িদেন সামানয্তম কমর্ করেল ই তােক হতয্া করার িনেদ
েদওয়া হেয়েছ যা�াপু�েকর ৩১/১২-১৭ ও ৩৫/১-৩ ে�ােক। মূ সার
আলাইিহস সালাম সমেয় ই�ােয়ল-স�ানগণ  এক  শিনবাের এক 
বয্ি�েক কা� সং�হ করেত েদেখন। তখন তারা েসই
কা�সং�হকারীেক  আটক কের এবং সদা�ভুর িনেদর্েশ তােক

98

এ সকল  ে�ােক  বারংবার বলা হেয়েছ: ‘‘ইহা েতামােদর সকল িনবােস
পুরুষানু�েম পালনীয় িচর�ায়ী িবিধ’’
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আবািসক  এলাকার বাইের িনেয় পাথর েমের হতয্া কের। গণনা
পু�েকর ১৫ অধয্ােয়র৩২-৩৬ ে�ােক এ ঘটনা উে�খ করা হেয়েছ।
খৃ�ধেমর্র �িত�াতা মহাপুরুষ সাধু প (েপৗল) মহাশয়
শিনবার-সহ তাওরােতর সকল পবর্ ও িদবস রিহত ও বািতল কের
িদেয়েছন। িতিন উে�খ কেরেছন েয, এ সকল িবধান সবই িছল 
এক  �কােরর ইি�ত  ও ছায়া মা�। কলসীয়েদর �িত  ে�িরত 
েপৗেলর পে�র ি�তীয় অধয্ােয়র ১৬ ে�ােক িতিন িলেখেছন:
‘‘অতএব েভাজন িক পান, িক উৎসব, িক অমাবসয্, িক িব�ামবার,
এই সকেলর স�ে� েকহ েতামােদর িবচার না করুক’’
ডাওয়ািল  ও রজারেম� (G. D'Oyley and R. Mant)-এর
বয্াখয্া�ে(Notes, Practical and Explanatory to the Holy
Bible) কিতপয় খৃ�ান পি�েতর ব�বয্ উ�ৃত করা হেয়েছ ে,
ইয়াহূ দীেদর মেধয্ িতন �কােরর পবর্ �চিলত ি: �িত বছর বছর
পািলত পবর, �িত মােস মােস পািলত পবর্ ও �িত স�ােহ স�ােহ
পািলত পবর্। এ সকল  পবর্ সবই রিহত হেয় িগেয়েছ। এমনি
শিনবার সাবাথ  বা িব�ামিদন পালনও রিহত  হেয় যায়। তদ�েল 
খৃ�ানেদর সাবাথ (রিববার) পালেনর বয্ব�া করা হয়’’
৭- খাতনা বা �কে�দ িবধান রিহতকরণ
খতনা বা �েক্ছদ করা(circumcision) ইবরাহীম আলাইিহস
সালাম-এর শরীয়েতর একিট  অল�নীয় িচর�ায়ী িবধান।
243

আিদপু�েকর ১৭ অধয্ােয়র৯-১৪ ে�ােক তা ��রূেপ বলা হেয়েছ।
কেয়কিট  ে�াক  েদখুন: ‘‘(১২) পুরুষানু�েম েতামােদর �েতয্
পু�স�ােনর আট িদন বয়েস �কে�দ হইেব। (১৩) ... আর
েতামােদর মাংেস-িবদয্মান মার িনয়ম িচরকােলর িনয়ম হইেব
(my covenant shall be in your flesh for an everlasting
covenant)।’’
এজনয্ ইবরাহীম আলাইিহস সালাম-এর দু ই পু� ইসমাঈল 
আলাইিহস সালাম ও ইসহাক আলাইিহস সালাম-এর বংশধরেদর
মেধয্ এ িবধান �চিলত থােক। মূসাআলাইিহস সালাম-এর শরীয়ত 
বা বয্ব�য়ও এ িবধান কাযর্কর থােক। েলবীয় পু�েকর ১২
অধয্ােয়র ৩ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘পের অ�ম িদেন বালকিটর
পুরুষাে�র �েক্ছদ হইে’’
যীশুরও �েক্ছদ করা হেয়িছল । লূকিলিখত সুসমাচাের ২
অধয্ােয়র ২১ ে�ােক তা উে�খ কের বলা হেয়েছ: ‘‘আর যখন
বালকিটর �কে�দেনর জনয আট িদন পূ ণর্ হই, তখন তাঁহার নাম
যীশু রাখা েগল’’ খৃ�ান স�দােয়র মেধয্ এখন পযর্� যীশ
�েক্ছদ িদবস উপলেক ্ষ িনধর্ািরত �াথ র্না , যা তাঁরা এই
িদবেসর �রেণ পালন কেরন।
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যীশুর ঊ�র্ােরাহণ পযর্� ত�ে�দ বা খাতনার এ িবধান কাযর
িছল। যীশু এ িবধান রিহত কেরন িন। িক� পরবতর্ীকােল
ে�িরতগেণর যু েগ তাঁরা এই ‘িচর�ন’ িবধানিট রিহত কেরন। 99
৯৮

খৃ�ধেমর্র �িত�াতা সাধু পল এ িবধানিট রিহত করার িবষেয়
অতয্� দৃঢ়তা ও কেঠারতা অবল�ন কেরেছন। গালাতীয় ২/৩-৫,
৫/১-৬, ৬/১১-১৬; িফলীিপয় ৩/৩; কলসীয় ২/১১ ইতয্াি �ােন িতিন
বারংবার খাতনা বা ত�ে�দ করেত কেঠারভােব িনেষধ কেরেছন
এবং খাতনা করেল আর যীশুর অনু�হ পাওয়া যােব না বেল উে�খ
কেরেছন। এখােন শুধু গালাতীয়৫/২ ও ৬ ে�াক উ�ৃ ত করিছ। িতিন
বেলন: ‘‘(২) েদখ, আিম েপৗল েতামািদগেক কিহেতিছ, যিদ েতামরা
�েক্ছদ �া� হ, তেব খৃ� হইেত েতামােদর িকছু ই লাভ হইেব না।
... (৬) কারণ  খৃ� যীশুেত �েক্ছেদর েকান শি� ন,
অ�কে�েদরও নাই; িক�  ে�ম �ারা কাযর্সাধক িব�াসই
শি�যু �।’’100

99

ে�িরতগেণর কাযর্িববরণ১৫ অধয্ায় েদখুন

100

অথর্া, অপিব� খাদয্ভক, বয্িভচার ইতয্ািদর েচেয়ও কিঠন অপরাধ হেল

�কেছদ করা। এ সকল অপরাধ করেল েকউ অনু �হ েথেক পিতত হেব না।
িক� �কেছদ করেল েস অনু �হ েথেক পিতত হেব এবং খৃ� েথেক িবি�� 
হেব।
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খৃ�ানগণ তােদর ধমর্�ে�র এ িচর�ায়ী িবধা, যা �য়ং যীশুও
পালন কেরেছন এবং িনেষধ বা রিহত কেরন িন, েস িবধানেক সাধু
পেলর িনেদর্েশ বািতল কের েদন এবং রিহত বেল গণয্ কেরন
৮- সাধু  পেলর দৃ ি�েত তাওরাত বা পুরাতন িনয়েমর মূ লয:
সাধু  পল  বারংবার বেলেছন েয, তাওরাত  বা পুরাতন িনয়ম
বািতল, অচল, দু বর্ল  ও িন�ল। ই�ীয়েদর �িত পে�র ৭ম
অধয্ােয়রই১৮ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘কারণ এক পেক্ষ পূবর্কার িবি
দু বর্লতা ও িন�লতা �যু� তাহার েলাপ (রিহতকরণ) হইেতেছ
(For there is verily a disannulling of the
commandment going before for the weakness and
unprofitanleness thereof)।’’
বাইেবেলর আরবী অনু বােদর িবিভ�  সং�রেণর এখােন
disannulling বা েলাপ-এর অনু বােদ ‘‘নাসখ’’ শ� বয্বহার করা
হেয়েছ। ১৮২৫, ১৮২৬ সােলর আরবী বাইেবেল  এ ে�ােকর
অনু বােদ বলা হেয়ছ: ‘‘পূ বর্বতী িবধােনর(পুরাতন িনয়েমর) দু বর্লতা
ও িন�লতার কারেণ তা নাসখ বা রিহত করা হেয়েছ।’’
১৬৭১, ১৮২৩ ও ১৮৪৪ সােলর আরবী বাইেবেল  ে�াকিট 
িন�রূ: ‘‘পূ বর্বতর্ী িনয়ম বািতল ও অচল হেয়েছ কারণ তার দুবর
ও তার মেধয্ েকােনা ফােয়দা বা উপকার েনই’’ ১৮৮২ সােলর
আরবী সং�রেণ বলা হেয়েছ: ‘‘পূ বর্বতর্ী িনয়ম আমরা �তয্াখয্ান 
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কারণ তার দু বর্লতা ও তার মেধয্ েকােনা ফায়দা বা কলয্াণ 
থাকা।’’
ই�ীয়েদর �িত ে�িরত েপৗেলর পে�র ৮ম অধয্ােয়র৭ ও ১৩
ে�াক: ‘‘(৭) কারণ ঐ �থম িনয়ম যিদ িনেদর্াষ হই, তেব ি�তীয়
এক িনয়েমর জনয্ �ােনর েচ�া করা যাইত না... (১৩) ‘নূ তন’
বলােত িতিন �থমিট পুরাতন কিরয়ােছন; িক� যাহা পুরাতন ও জীণর্
হইেতেছ, তাহা অ�িহরত  হইেত  উদয্ত (ready to vanish
away)।’’
ই�ীয়েদর পে�র ১০ অধয্ােয়র৯ ে�ােক সাধু  পল বেলন: ‘‘িতিন
�থম িবষয় েলাপ  (নাসখ) কিরেতেছন, েযন ি�তীয় িবষয় ি�র
কেরন।’’
আরবী বাইেবেলর েকােনা েকােনা সং�রেণ  এখােন ‘‘নাসখ’’
(রিহত) শ�িট বয্বহার করা হেয়েছ
এ সকল ব�েবয সাধু  পল বারংবার বেলেছন েয, তাওরাত দু বর্,
িন�ল, কলয্াণিবহী, অচল, �িটযু �, পুরাতন, জরাজীণর, ��ানউদয্, িবলু �-�ায়, �ায়-অচল, �তয্াখয্াত এবং রিহত
ডাওয়ািল ও রজারেম�-এর বয্াখয্া�ে� পাে-এর িন�িলিখত 
ব�বয্িট উ�ৃত করা হেয়ে: একথা অতয্� �� ে, ঈ�র নতুন
উ�ম িবধােনর মাধয্েম পুরাতন অস�ূণর্ িবধানেক রিহত করে
চান। এজনয্ইইয়াহূ দীয় আচার-অনু �ােনর িবধানাবিল িবেলাপ কের
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েসখােন খৃ�ধমর্েক �িত�া করা হেয়েছ। এগুিল র মেধয্ ইি
রেয়েছ েয, ইয়াহূ দীেদর যজ্ঞ ও ৈনেবদয্ মুি� ও  ে�েমর জনয্
যেথ� িছল না। এজনয্ যীশু িনেজ মৃতুয্ �হণ কের েসই অপূণর্তা প
কেরেছন। িতিন একিট কেমর্র মাধয্েম অপরিট রিহত কেরেছ
উপেরর আেলাচনা েথেক  আমরা িনে�র িবষয়গুিল  বুঝেত
েপেরিছ:
১-

পরবতর্ী বয্ব�া বা ধেমর্ পূবর্বতর্ী বয্ব�া বা ধেমর্

িবিধিবধান রিহত হওয়া শুধু মুসলমানেদর দািব নয় বা ইসলােমর
সােথ িবেশষভােব সংি�� েকােনা িবষয় নয় বরং পূ বর্বতর্ী ধমর্
বয্ব�াগুিলেতও তা েদখেত পাওয়া যা
২- েতারাহ বা পুরাতন িনয়েমর সকল িবধানই খৃ�ধেমর্ রিহত
করা হেয়েছ। পুরাতন িনয়েম েয সকল িবধান ‘িচর�ায়ী’ ও ‘িচর�ন’
বেল েঘাষণা করা হেয়েছ েসগুিলসহ সকল ফরয দািয়, ইবাদত,
শুি-অশুিচ বা হালা-হারােমর িবধান ইতয্ািদ সবই সাধু পল রিহত
কেরেছন। তার অনু সািরগেণর জনয্ এ সকল িবধান পালনীয় নয়
বেল িতিন েঘাষণা কেরেছন। 101
১০০

101

উপর� এ সকল িবধান পালন করেল যীশুর দয়া েথেক বি�ত হেত হেব বেল

ভীিত �দশর্ন কেরেছন। মহাপােপর েচেয়ও বড় মহাপাপ মূসা(আ)-এর বয্ব�া
েমেন চলা।

248

৩- খৃ�ধেমর্র �িত�াতা সাধু পেলর ব�েবয্র মেধয্ তাওরাে
িবধানাবিলর েক্ষে ‘নাসখ’ বা   ‘রিহত করা’ বা ‘িবেলাপ করা’
শ�িট  বয্বহৃত হেয়েছ। পরবতর্ী খৃ�ান গেবষক ও ধমর্গু
এেক্ষে� এ সকল শ� বয্বহার কেরে
৪- সাধু  পল দািব কেরেছন েয, পুরাতন বয্ব�া দুবর, িন�ল,
কলয্াণিবহী, অচল, �িটযু �, পুরাতন, জরাজীণর, ��ান-উদয্,
িবলু �-�ায়, �ায়-অচল, �তয্াখয্াত এবং রিহত। এ েথেক বুঝা যা
েয, ইসলামী শরীয়ত বা ইসলােমর বয্ব�া �ারাইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর
বয্ব�া রিহত ও িবলু� হওয়া খুবই �াভািবক িবষয়। বরং সাধু
পেলর ব�বয্ অনুসাের এরূপ িবেলাপ সাধন জরুরী। ক যীশুর
বয্ব�ািট মুহা�াদসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বয্ব�ার েক্ষ
�াচীন ও জীণর্। সেবর্াপির খৃ�ানেদর �াণপুরুষ পল মহাশয় এ
খৃ�ান বয্াখয্াকাপি�তগণ তাওরাত স�েকর্ অেনক অশালীন ও
অেশাভনীয় ম�বয্ কেরেছ, যিদও তাঁরা তােক ঈ�েরর বাণী বেল 
িব�াস কেরন।
উপেরর আেলাচনা েথেক আমরা সু িনি�তরূেপ জানেত পারিছ
েয, কুরআেনর িবধান ও বয্ব�া �ারা তাওরাত ও ইি�েলর িকছু
িবধান ও বয্ব�া রিহত হওয়া েকােনা অ�াভািবক িকছু নয়। এরূ
রিহতকরণ, �িগতকরণ বা পিরবতর্ন পূবর্বতর্ী ভাববািদগেণর বয্ব
ঘেটেছ বেল  আমরা বাইেবেলর আেলােক  জানেত পারলাম।
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কুরআেনর িবধান পালেনর মাধয্েম তাওরাত ও ইি�েলর িবধান
রিহতকরণ কাযর্কর হয়
১. ৪. ৩. ২. একই ভাববাদীর বয্ব�ায় রিহতকর
রিহতকরেণর ি�তীয় �কার হেলা, একই নবীর বয্ব�ার মেধয
একিট িবধান রিহত কের অনয্ িবধান েদওয়া। এর কিতপয়
উদাহরণ েদখুন:
১. জবাই বা বিলদােনর িনেদর্শ রিহত কর
আিদপু�েকর ২২/১-১৪ ে�ােক  বলা হেয়েছ, ঈ�র অ�াহামেক 
িনেদর্শ েদন ‘ইসহাক’েক 102 বিলদান করেত। তাঁরা উভেয় যখন এ
১০১

িনেদর্শ পালন করেত �ত হেলন তখন িনেদর্শ কাযর্কর করার আেগ
িতিন তা রিহত কেরন।
২. িযিহে�ল ভাববাদীেক েদওয়া িবধান রিহত করা:

102

বাইেবেল উে�খ করা হেয়েছ েয, ঈ�র ইসহাক'েক বিলদান করার িনেদর্শ

েদন। তেব বাইেবেলর ব�বয্ েথেক �� ে, এখােন ‘ইসহাক’ শ�িট 
পিরবিতর্ত। কারণ এখােন বারংবার বলা হেয়েছ ে, েতামার একমা� পু�,
েতামার অি�তীয় পু�। এই িবেশষণিট শুধু ই�ােয়েলর েক্ষে�ই �েযাজয্। ক
ই�ােয়েলর জে�র ১৪ বৎসর পের ইসহােকর জ� হয়। কােজই ইসহাক 
কখেনাই অবরাহােমর অি�তীয় পু� িছেলন না, বরং িতিন জ� েথেকই তাঁর
ি�তীয় পু� িছেলন। আিদপু�ক ২২/২-১২।
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িযিহে�ল ভাববাদীর পু�েকর ৪থর্ অধয্ােয়১০, ১২, ১৪ ও ১৫
ে�াক িন�রূ: ‘‘(১০) েতামার খাদয্ পিরমাণপূবর, অথর্াৎ িদন িদন
িবংশিত েতালা কিরয়া েভাজন কিরেত হইেব। তুিম িবেশষ িবেশষ
সমেয় তাহা েভাজন কিরেব। ... (১২) আর ঐ  খাদয্�বয্ যেব
িপ�েকর নয্ায় কিরয়া েভাজন কিরে, এবং তাহােদর দৃ ি�েত মনু েষয্র
িব�া িদয়া তাহা পাক কিরেব। ... (১৪) তখন আিম কিহলাম, আহা,
�ভু সদা�ভু, েদখ, আমার �াণ  অশুিচ হয় না; আিম বালয্কাল
অবিধ অদয্ পযর্� �-মৃত িক�া পশু �ারা িবদীণর্ িকছুই খাই ন,
ঘৃ ণাহর্ মাস কখনও আমার মুেখ �িব� হয় নাই। (১৫) তখন িতিন
আমােক কিহেলন, েদখ, আিম মনু েষয্র িব�ার পিরবেতর্ েতামাে
েগাময় িদলাম, তুিম তাহা িদয়া আপন রুিট পাক কিরেব’’
এখােন ঈ�র �থেম মনু েষয্র িব�া িদেয় রুিট পাক করেত আজ
কেরন। িযিহে�ল ভাববাদী অপারগতা �কাশ করেল পালন করার
পূ েবর্ই তা রিহত কের মনুেষয্র িব�ার পিরবেতর্ গরুর েগাবর ি
রুিট পাক কের েখেত িনেদর্শ িদেল
৩. িনধর্ািরত েবিদেত উৎসেগর্র িনেদর্শ রিহত :
েলবীয় পু�েকর ১৭/১-৬ ে�ােক মহান আ�াহ মূ সা আলাইিহস
সালাম ও ই�ােয়ল-স�ানেদরেক িনেদর্শ েদন ে, সকল  �কার
জবাই-কুরবানী হেব ‘‘সমাগম-তা�ু র �াের’ িনধর্ািরত �ােন। েয বয্ি
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অনয্ েকােনা �ােন জবাই করেব তােক উি�� অথর্াৎ হতয্া কর
হেব। 103
১০২

এরপর ি�তীয় িববরেণর এ িনেদর্শ রিহত করা হয় এবং
তােদরেক েয েকােনা �ােন জবাই-কুরবানী করার অনু মিত �দান
করা হয়। 104
১ ০৩

103

‘‘ই�ােয়ল-কুলজাত েয েকহ িশিবেরর মেধয্ িক�া িশিবেরর বািহের েগারু িক�

েমষ িক�া ছাগ হনন কের, িক� সদা�ভুর আবােসর স�ু েখ সদা�ভুর উে�েশ
উপহার উৎসগর্ কিরেত সমাগ-তা�র �ারসমীেপ তাহা না আেন, তাহার উপর
র�পােতর পাপ  গিণত  হইেব; েস র�পাত কিরয়ােছ, েস বয্ি� আপন
েলাকেদর মধয্ হইেত উি�� হইেব’’ েলবীয় ১৭/৩-৪।
104

‘‘১৫ তথািপ যখন েতামার �ােণর অিভলাষ হইেব, তখন তুিম আপন ঈ�র

সদা�ভুর দ� আশীবর্াদানুসাের আপনার সম� নগ-�ােরর িভতের পশু বধ
কিরয়া মাংস েভাজন কিরেত পািরেব... ২০ েতামার ঈ�র সদা�ভু েযমন
অ�ীকার কিরয়ােছন, তদনু সাের যখন েতামার সীমা িব�ার কিরেবন, এবং মাংস
ভক্ষেণ েতামার �ােণর অিভলাষ হইেল তুিম বিল, মাংস ভক্ষণ কি, তখন
তুিম �ােণর অিভলাষানু সাের মাংস ভক্ষণ কিরেব ২১ আর েতামার ঈ�র
সদা�ভু আপন নাম �াপনােথর্ েয �ান মেনানীত কিরেব, তাহা যিদ েতামা
হইেত বহু দূর হ, তেব আিম েযমন বিলয়ািছ, তদনু সাের তুিম সদা�ভুর দ�
েগােমষািদ পাল হইেত পশু লইয়া বধ কিরে, ও আপন �ােণর অিভলাষানু সাের
নগর-�ােরর িভতের েভাজন কিরেত পািরেব। েযমন কৃ�সার ও হিরণ ভক্ষ
করা যায়, েতমিন তাহা ভক্ষণ কির; অশুিচ িক শুিচ েল, সকেলই তাহা
ভক্ষণ কিরে’’ ি�তীয় িববরেণর ১২/১৫-২১।
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হনর তার বয্াখয্া�ে� উপযুর্� ে�াকগুিল উ�ৃত করার পর : এ
দু ই �ােনর মেধয্ বাহয্ত ৈবপরীতয্ রেয়েছ। িক� যিদ এ কথা ল
করা হয় েয, েমািশর বয্ব�া অপরীবতর্নীয় ও ি�র িছল ; বরং
ই�ােয়ল  স�ানগেণর অব�া অনু সাের তার মেধয্ সংেযাজন ও
িবেয়াজন করা হেতা, তেব এই ৈবপরীেতয্র সমাধান েদওয়া খুবই
সহজ হেব। িমসর তয্ােগর৪০তম বৎসের পয্ােল�াইেন �েবেশর
পূ েবর্ েমািশ পূেবর্া� িবধান, অথর্াৎ েলবীয় পু�েকর িবধানিট
সু ��রূেপ রিহত কেরন। িতিন তাঁেদরেক িনেদর্শ েদন , তাঁরা
েযখােন ই�া েগার, েমষ ইতয্ািদ বধ করেত পােব এবং ভক্ষ
করেত পারেব।
এভােব িতিন মূ সার আলাইিহস সালাম বয্ব�ায় নাসখ বা রিহত
হওয়ার িবষয়িট িবদয্মান থাকার কথা �ীকার করেলন। িতিন আেরা
�ীকার করেলন েয, েমািশর বয্ব�ার মেধয্ ই�ােয়ল স�ানগেণ
অব�া অনু সাের সংেযাজন ও িবেয়াজন করা হেতা। ইয়াহূ দী-খৃ�ান
পি�তগেণর অব�া েদখেল বড় অবাক লােগ! এরূপ সংেযাজন ও
িবেয়াজন যিদ অনয্ েকােনা বয্ব�া বা ধেমর্ ঘেট তেব তাঁরা তা খ
আপি�কর বেল  মেন কেরন এবং দািব কেরন েয, এইরূপ
সংেযাজন ও িবেয়াজন �ারা ঈ�েরর অজ্ঞতা �মািণত হ 105 আর
১০৪

105

ইহূ দী-খৃ�ান ধমর্গুরুগণ এবং �াচয্িবদগণ �ায়শ মুহা (সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর িববতর্ন ও িবিভ� িবধােনর �মা�য় পিরবতর্নে
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�কৃত সতয্ হেল, মুসিলমগণ েয ‘নাসখ’ বা রিহতকরেণ িব�াস
কেরন তা মহান আ�াহর একক অিধকার ও তাঁর মযর্াদার সােথ
স�িতপূ ণর্। পক্ষা� ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ  েয ‘‘�কাশ পাওয়া’’
মতবােদ িব�াস কেরন তার �ারা ঈ�েরর অজ্ঞতা �মািণত হয়
ইয়াহূ দী-খৃ�ান পি�তগণ এবং সাধু  পল  বাইেবেলর িবিভ� �ােন
এরূপ আ�াহর েক্ষে ‘‘�কাশ পাওয়া’’, অথর্াৎ �থম িবধােনর
ফলাফল জানার পের মত পা�ােনার কথা উে�খ কেরেছন।
৪- েলবীয়েদর েসবাদােনর বয়সসীমার পিরবতর্
গণনাপু�েকর ৪থর্ অধয্ােয়৩, ২৩, ৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৩, ও ৪৬
ে�ােক উে�খ করা হেয়েছ েয, সমাগম তা�ু র (tabernacle of the
congregation) কমর্চারীর বয়স েকােনা মেতই ি�েশর কম এবং
প�ােশর েবিশ হেব না (ি�শ বৎসর বয়� অবিধ প�াশ বৎসর
পযর্)।

িনেয় অেনক  উপহাস কেরন। তারা দািব কেরন েয, মুহা�াদ (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম) িনেজর সু িবধামত িবিভ� িবধান পিরবতর্ন করেতন এবং
এেক ‘নাসখ’ বেল বু ঝােতন (নাউযূ  িব�াহ)। অথচ আমরা েদখিছ েয, মূ সা,
ঈসা ও অনয্ানয্ বাইেবলীয় ভাববািদগেণর শরীয়েতও একইরূপ িবব,
পিরবতর্ন বা নাসখ িবদয্মান। তাহেল তােদরেক �ীকার করেত হেব , তােদর
ভাববািদগণ বা ‘‘�ভু যীশ’’-ও সু িবধামত তােদর িবধান পিরবতর্ন করেতন
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পক্ষা�ের এই পু�েকর৮ম অধয্ােয়র২৪ ও ২৫ ে�ােক বলা
হেয়েছ েয, তােদর বয়স ২৫ বৎসেরর কম হেব না এবং ৫০
বৎসেরর েবিশ হেব না ( েলবীয়েদর িবষেয় এই বয্ব�: পঁিচশ
বৎসর ও তেতািধক  বয়�  েলবীেয়রা সমাগম তাবুেত  েসবাকমর্
কিরবার জনয্ ে�ণীভু� হইে..)।
একই পু�েক দু �কােরর িবধান। এখােন ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণেক 
দু িট িবষেয়র একিট �ীকার করেতই হেব। হয় এেক  ভুল  ও
ৈবপরীতয্ েমেন িনেয় �ীকার করেত হেব ে, বাইেবেলর মেধয্
িবকৃিত ঘেটেছ। অথবা এেক ‘‘নাসখ’’ বা রিহতকরণ বেল েমেন
িনেয় �ীকার করেত হেব েয, একই ভাববাদীর বয্ব�ায় িববতর্ন 
রিহতকরণ ঘটেত পাের।
৫- িহি�েয়র বয়স িবষয়ক িস�া� পিরবতর্ন ও রিহতকর
২ রাজাবিলর ২০/১-৬ ে�ােক বলা হেয়েছ েয, মহান আ�াহ
িযশাইয় ভাববাদীেক  িনেদর্শ েদন ে, িতিন িযহূ দা রােজয্র রাজা
িহি�য়েক তার আয়ু েশষ হেয় যাওয়ার িবষয়িট জািনেয় িদেবন, েযন
রাজা তার পিরবারেক মৃতুয্কালীন ওসীয়ত করেত পােরন। আয়ু েশষ
হওয়ার খবর েপেয় রাজা িহি�য় অেনক কাঁদাকািট ও �াথর্না কেরন।
এেত আ�াহ তার আয়ু র িবষেয় িস�া� পাে� তার আয়ু বৃ ি� করার
িস�া� েনন এবং িযশাইয় ভাববাদী িফের নগেরর মধয্�ােন
েপৗঁছােনার আেগই তােক িনেদর্শ েদন িবষয়িট রাজােক জািনেয় িদে
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িতিন েযন রাজােক বেলন, আ�াহ বেলেছন: ‘‘আিম েতামার �াথর্না
শুিনলা, আিম েতামার েন�জল েদিখলাম; েদখ, আিম েতামােক সু �
কিরব; তৃতীয় িদবেস তুিম সদা�ভুর গৃেহ উিঠেব। আর আিম
েতামার আয়ূ  পেনর বৎসর বৃ ি� কিরব...।’’
এখােন ঈ�র িযশাইয় ভাববাদীর মুেখ িহি�য় রাজােক িনেদর্শ
িদেলন, তুিম আপন বাটীর বয্ব�া ক; কারণ তুিম মারা যা�।
এরপর িযশাইয় ভাববাদী এই আজ্ঞা যথা�ােন েপৗঁেছ িদেয় তা
িনজ বািড় েপৗঁছােনার আেগই িতিন তাঁর এই আজ্ঞা রিহত করে
এবং িহি�েয়র আয়ু  পেনর বৎসর বৃ ি� করেলন। রিহত িবধান ও
রিহতকারী নতুন িবধান উভয়ই একই ভাববাদীর �ারা �চার করা
হেলা।
৬- যীশুর ধমর্ শুধু ই�ােয়লীেদর জনয্ না সকেলর
মিথিলিখত সু সমাচােরর দশম অধয্ােয় বলা হেেছ: ‘‘(৫) এই
বােরা জনেক যীশু ে�রণ কিরেল, আর তাঁহািদগেক এই আেদশ
িদেলন- (৬) েতামরা পরজািতগেণর পেথ  যাইও না, এবং
শমরীয়েদর েকান নগের �েবশ কিরও না; বরং ই�ােয়ল-কুেলর
হারান েমষগেণর কােছ যাও।’’
মিথিলিখত  সু সমাচােরর ১৫ অধয্ােয়র ২৪ ে�ােক  যীশু তাঁর
িনেজর িবষেয় বেলেছন: ‘‘ই�ােয়ল-কুেলর হারান েমষ ছাড়া আর
কাহারও িনকেট আিম ে�িরত হই নাই।’’
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এ সকল ে�ােকর িনেদর্শনা অনুসাের যীশু খৃে�র িমশন িছল শু
ই�ােয়ল  স�ানেদর জনয্, আর কােরা জনয্ নয়। িক� মােকর্
সু সমাচােরর ১৬ অধয্ােয়র১৫ ে�ােক যীশুর িনে�া� ব�বয্ উ�
করা হেয়েছ: ‘‘েতামরা সমুদয় জগেত  যাও, সম� সৃ ি�র িনকেট 
সু সমাচার �চার কর।’’
এখােন হয় ৈবপরীতয, নয় রিহতকরণ �ীকার করেত  হেব।
খৃ�ান �চারকগণ দািব কেরন েয, ি�তীয় ব�বয্িট যীশুর ধেমর
সাবর্জনীনতা �মাণ কের। তাহেল মানেত হেব ে, �থম িনেদর্শিট
‘নাসখ’ বা রিহত  হেয় িগেয়েছ। �থেম যীশু তার ধমর্েক শু
ই�ােয়ল-স�ানেদর জনয্ িনিদর্� করেলন এবং অনয্ কাউেক দী
িদেত িনেষধ করেলন। এরপর এ িনেদর্শ রিহত কের সবাইেক দীক্
িদেত িনেদর্শ িদেলন।
এখন তাঁরা যিদ আ�াহর িনেদর্েশর পিরবতর্ন ও রিহত হওয়া
িবষয়িট �ীকার কেরন তাহেল  আমােদর দািব �মািণত  হেলা।
আমরা �মাণ করেত সক্ষম হলাম , তােদর ধমর্��গুিলর অেন
িবধান রিহত হেয়েছ এবং তােদর ধেমর্র িবধান বা ধমর্�ে�র িবধা
রিহত হওয়া েকােনা অবা�ব বা অস�ব িবষয় নয়। আর তারা যিদ
‘‘রিহতকরণ’’ বা পিরবতর্ন মানেত রািজ না হন তােল তােদরেক 
�ীকার করেত  হেব েয, তােদর ইি�ল  বা সু সামাচারগুিলর মেধয
িবকৃিত ঘেটেছ এবং িবকৃিতর কারেণ ৈবপরীতয্ বা পর�র িবেরাধী
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ব�বয্ এেত �ান েপেয়েছ। এখােন �কৃত সতয্কথা হে, মােকর্র
সু সমাচােরর এ ব�বয্িট ঈসাআলাইিহস সালাম-এর নয়।
উপেরর আেলাচনা েথেক আমরা িনি�তরূেপ জানেত েপেরিছ
েয, উভয় �কােরর ‘রিহতকরণ’ই পুরাতন ও নতুন িনয়েমর মেধয্
িবদয্মান। এ িবষেয় আর েকােনা সে�েহর অবকাশ থাকেত পাের
না। ঈ�েরর ধমর্ীয় িবধান বা বয্ব�ায় েকােনারূপ পিরব, িবেলাপ 
বা রিহতকরণ স�ব নয় বেল ইয়াহূ দী-খৃ�ান পি�তগণ েয দািব
কেরন তা েয এেকবাের িভি�হীন, বািতল  ও অসতয্ দািব তা
উপেরর আেলাচনা েথেক �কাশ েপেয়েছ।
আর পিরবতর্ন বা রিহতকর-এর িবদয্মানতাই েতা িবেবক ও
যু ি�র দািব। পিরবতর্ন ছাড়া িকভােব স�? �ান ও কাল ও পাে�
পিরবতর্েনর কারেণ মানুেষর �েয়াজেনর পিরবতর্ন হয়। েকােন
েকােনা িবধান বা আজ্ঞা িবেশষ সমেয় িবেশষ মানুষেদর পেক্ষ প
করা স�ব এবং অনয্ সমেয় অনয্ মানুষেদর জনয্ অস�ব হ
পাের। েকােনা েকােনা আজ্ঞা িকছু মানুেষর জনয্ পালনেযাগয
অনয্েদর জনয্ পালেনর অেযাগয্ হেত পাের। মানুেষর �কৃত কলয
িকেস তা মানু ষ অেনক সময় পুেরাপুির অনু ধাবন করেত পাের না,
বরং মহান আ�াহই তা ভাল জােনন।
ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ  আ�াহর িবধােনর নাসখ, রিহতকরণ  বা
পিরবতর্ন অস�ব বেল  েয দািব কেরন তা তােদর ধমর্�ে�
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আেলােকই িভি�হীন ও সেতয্র িবপরীত বেল আমরা সহেজই বুঝেত
পারিছ।

ি � ত ী য় অ ধ য্া :
ি� � ব াদ খ � ন

এ অধয্াে একিট ভূ িমকা ও িতনিট পিরে�দ রেয়েছ:

ভূ িমকা

: কিতপয় �েয়াজনীয় মূ লনীিত ও তথয

�থম পিরে�দ

: বুি�বৃ ি�ক �মাণ �ারা ি��বাদ খ�ন

ি�তীয় পিরে�দ

: যীশুখৃে�র ব�বয্ �ারা ি��বাখ�ন

তৃতীয় পিরে�দ

: যীশুর ঈ�রে�র �মাণািদখ�ন
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ভূ ি ম ক া :
কিতপ য় � ে য় াজ ন ীয় ম ূ ল ন ী িত  ও  তথ য
মানবীয় জ্ঞ, িবেবক  ও বাইেবেলর আেলােক ি��বাদ 106
১০৫

আেলাচনার পূ েবর্ ভুিমকায় কেয়কিট িবষয় উে�খ কেরিছ। এ

106

(Trinity) বা ি��বাদ-এর সাধারণ অথর্‘িতন�’, িতেনর সমাহার বা িতেনর

সমি� (a group of three closely related persons or things)। খৃ�ধেমর
পিরভাষায় এর অথর্(the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three
persons in one Godhead): এক ঈ�রে�র মেধয্ িপত, পু� ও পিব� আ�া
এই িতন বয্ি�র িমলন।
খৃ�ান পি�তগণ সকেলই একমত েয, (Trinity) শ�িট বাইেবেলর পুরাতন বা
নতুন িনয়েমর েকাথাও েনই। খৃে�র েকােনা বােকয্ কখেনা এ শ�িট ব এ
অেথর্র েকােনা শ� বয্বহৃত হয় িন। এমনিক খৃে�র ে�ির, িশষয্গণ বা
তােদর িশষয্গণও এ পিরভাষািট কখেনা বয্বহার কেরন িন। মূল ত ি�ততৃতীয় শতা�ীেত  এ পিরভাষািটর জ�। েক  এই পিরভাষািট  �থম বয্বহার
কেরিছেলন তাও িনি�তরূেপ জানা যায় না। খৃ�ান ধমর্গুরুেন কেরন েয,
ি�তীয়-তৃতীয় খৃ�ীয় শতা�ীর �িস� ধমর্গুরু কােথর্ েজর ে�সিব
(Presbyter) টােটর্ািলন (Tertullian), িযিন ২২০ খৃ�াে�র পের মৃ তুয্বরণ
কেরন, িতিনই সবর্�থম এ পিরভাষািট বয্বহার কেরন। তখেনা এ পিরভাষািট
অথর্ ও বয্বহার �� িছল না। সিতযর অেথর্ িবগত২০০০ বৎসের কখেনা এ
পিরভাষািটর অথর্ �� হয় িন। খৃ�ধেমর্র মেধয্ অগিণত, উপদল  ও
মতেভদ মূ লত এ িব�াসিটর বয্াখয্া িনেয়। �থম খৃ�ীয় শতকগুিলেত অে
খৃ�ান স�দায়ই এেক�রবাদী িছেলন। মানু ষ ঈ�র হেত পাের, বা ঈ�র
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মানু েষর েদহ �হণ করেত পােরন এরূপ িব�াস কখেনাই ইহূদীেদর মেধয্ িছ
না। তেব েপৗ�িলক েরামানগেণর মেধয্ এরূপ িব�াস অ-�চিলত িছল। তাঁরা
স�াটেকও ঈ�র বা ঈ�েরর �িতভু িহসােব পূ জা করেতন। এছাড়া �ীক 
দশর্নিভি�ক েরামান ধেমর ‘�জ্’ (Logos)-েক ঈ�েরর �কাশ বেল িব�াস
করা হেতা। েপৗল ও �থম যু েগর িকছু খৃ�ান গুরু এ সকল িব�াসেক িভি
কের �থেম ‘যীশু’ ঈ�র� �মােণর েচ�া কেরন। এরপর এ িব�ােসর সােথ 
‘এক�বােদ’র সম�য় এবং িযশুর ঈ�রে�র সােথ মানবে�র সম�য় করার
�মাগত  �েচ�ার চূ ড়া� রূপ হেলা এই ি��বাদ। এখেন পাঠেকর জনয্
‘এনসাইে�াপীিডয়া ি�টািনকায়’ ি��বাদ’ স�েকর্ যা েলখা হেয়েছ তা েথেক
িকছু  কথা উে�খ করিছ:
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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িবষয়গুিল  পাঠকেক পরবতর্ী পিরে�দগুিলর আেলাচনা হৃদ
করেত সাহাযয্ করেব
১ম িবষয়: পুরাতন িনয়েমর পু�কগুিল বারংবার েঘষণা করেছ
েয, আ�াহ বা ঈ�র এক, একক, অনািদ, অন�, িচর�ন, �ীস�ান�হণ  েথেক পিব�, অমরণশীল, সবর্ময় ক্ষমতার অিধক,
িতিন যা ই�া কেরন তাই কেরন। েকােনা িকছু ই তাঁর সােথ তুলনীয়
নয়, তাঁর স�ােতও নয় এবং তাঁর গুণাবিলেতও নয়। িতিন েদহ ও
আকৃিত েথেক পিব�। এই িবষয়গুিল পুরাতন িনয়েমর পু�কাবিলেত
এত েবিশ বলা হেয়েছ এবং এত েবিশ �িস� েয এগুিলর জনয
উ�ৃ িত বা সাক্-�মাণ েপশ করা িন�েয়াজন।
২য় িবষয়: আ�াহ বা ঈ�র ছাড়া অনয্ কাউেক উপাসনা বা পূজা
করা িনিষ�। েতারাহ বা পুরাতন িনয়েমর িবিভ� �ােন এ িবষেয়

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 selfdisclosure 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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বারংবার বলা হেয়েছ। েযমন, যা�াপু�েকর ২০/৩, ৪, ৫, ২৩;
৩৪/১৪, ১৭; ি�তীয় িববরণ ১৩/১-১১, ১৭/২-৭ ইতয্ািদ
তাওরােত সু �� বলা হেয়েছ েয, যিদ েকউ আ�াহ ছাড়া অনয্
কােরা ইবাদত, উপাসনা, পূ জা বা আরাধনার কথা �চার কের বা
এরূপ করেত আহবান কের তেব তােক হতয্া েত হেব, িতিন
যিদ মহা মহা অেলৗিকক িচ� বা মুিজযার অিধকারী নবীও হন।
অনু রূপভােব তাওরােত সু��ত বলা হেয়েছ ে, যিদ েকােনা বয্ি�
আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা ইবাদ, উপাসনা বা পূ জা কের বা এরূপ
করেত কাউেক উ�ু � কের বা অনু ে�রণা েদয় তেব তােক পাথর
েমের হতয্া করেত হে। এরূপ বয্ি� নারী েহাক আর পুরুষ ে,
আ�ীয় েহাক, অনা�ীয় েহাক বা ব�ু েহাক সবর্াব�ায় তােক এভােব
��রাঘােত হতয্া করেত হেব 107
১০৬

তৃতীয় িবষয়: েতারাহ-এর িবিভ�  ে�াক  েথেক  বুঝা যায় েয,
আ�াহর েকােনা তুলনীয় েনই এবং িতিন েকােনা সৃ ি�র মত নন।
ি�তীয় িববরেণর ৪থর অধয্ােয়র১২ ও ১৫ ে�াক িন�রূ: ‘‘(১২)
তখন অি�র মধয্ হইেত সদা�ভু েতামােদর কােছ কথা কিহেল;
েতামরা বােকয্র রব শুিনেতিছ, িক� েকােনা মুিতর্ েদিখেত পাইেল
না, েকবল রব হইেতিছল। ... (১৫) েয িদন সদা�ভু েহােরেব অি�র

107

ি�তীয় িববরণ ১৩/১-১১, ১৭/২-৭।
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মধয্ হইেত েতামােদর সিহত কথা কিহেতিছেল, েসই িদন েতামরা
েকান মুিতর্ েদখ না; অতএব আপন আপন �ােণর িবষেয় অিতশয়
সাবধান হও।’’
নতুন িনয়েমর অেনক �ােনই উে�খ করা হেয়েছ েয, পৃিথবীেত 
ঈ�রেক েদখা যায় না। েযাহনিলিখত সু সমাচােরর ১ম অধয্ােয়র১৮
ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘ঈ�রেক েকহ কখেনা েদেখ নাই।’’
তীমিথেয়র �িত  ে�িরত  েপৗেলর �থম প� ৬/১৬ ে�াক:
‘‘যাঁহােক মনু ষয্েদর মেধয্ েকহ কখনও েদিখেত পায় ন, েদিখেত 
পােরও না।’’
েযাহেনর �থম প� ৪/১২: ‘‘ঈ�রেক েকহ কখনও েদেখ নাই।’’
এ সকল ে�াক �ারা �মািণত হেলা েয, ঈ�েরর েকােনা তুলনা
বা নমুনা েনই। সৃ ি�র েকােনা িকছু ই তার সােথ তুলনীয় নয়। তােক 
পৃিথবীেত েদখা যায় না। যােক েদখা যায় িতিন কখেনাই ঈ�র হেত 
পােরন না, যিদও ঈ�েরর বােকয, ভাববািদগেণর বােকয্ বা
ে�িরতগেণর বােকয্ তাঁর িবষেয়‘ঈ�র’, ‘�ভু’ বা অনু রূপ েকােনা
শ� বয্বহার করা হয়। কােজই কােরা িবষেয় শু ধ ‘ঈ�র’ (God),
সদা�ভু (Lord), উপাসয্(god) বা অনু রূপ েকােনা শে�র �েয়াগ
েদেখই েধাঁকা�� হেয় তাঁেক ঈ�র বেল পূ জা করা যায় না। কারণ 
জ্ঞ, বুি�, িবেবক ও বাইেবেলর �য্থর্হীন ব�েবয্র সােথ সাংঘিষ
�েয়াগেক রূপক অেথর্ �হণ করা জরু
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বাইেবেলর িবিভ� পু�েক অগিণত �ােন িফিরশতা, ঈ�েরর দূ ত,
মূ সা আলাইিহস সালাম, ভাববাদী, ই�ােয়ল-বংশীয় িবচারকতৃর্গ,
ভাল মানু ষ, সাধারণ মানু ষ, এমনিক শয়তানেক ‘‘ঈ�র’’ বা উপাসয্
বলা হেয়েছ। 108 ঈ�র ছাড়া অনয্ কােরা েক্ষে� যখন ঈ�র শে
১০৭

�েয়াগ করা হয় তখন এরূপ বয্বহােরর িপছেন িনধর্ািরত েকাে
কারণ  বা সূ � থােক। মূ ল  ব�বয্ স�ূণর্ভােব উপ�াপন করে
ে�াতা বা পাঠক েস সূ � অনু ধাবন করেত পােরন। কােজই ঈ�র
ছাড়া অনয্ কােরা েক্ষ‘‘ঈ�র’’ বা অনু রূপ শে�র �েয়াগ েদেখ
108

সামানয্ কেয়কিট নমুনা েদখু: যা�াপু�ক  ৭/১ ‘‘তখন সদা�ভু েমািশেক 

কিহেলন, েদখ, আিম ফেরৗেণর কােছ েতামােক ঈ�র কিরয়া (I have made
thee a god to Pharaoh) (বাংলা বাইেবেল: ‘‘ঈ�র �রূপ কিরয়’’, আসেল 
‘‘�রূ’’ শ�িট অিতির�) িনযু � কিরলাম; আর েতামার �াতা হােরাণ েতামার
ভাববাদী হইেব।’’ এখােন েমািশেক ঈ�র বলা হেয়েছ। গীতসংিহতা ৮২/৬:
‘আিমই বিলয়ািছ, েতামরা ঈ�র, েতামরা সকেল পরাৎপেরর (মহান ঈ�েরর)
স�ান (I have said, Ye are gods; and all of you are children of the
Most High)।’’ এখােন শুধু িবেশষ মানুষেদরেকই নয় গড়ভােব সাধারণ
মানু ষেদরেক ‘‘ঈ�র’’ ও ‘‘ঈ�েরর পু�’’ বেল উে�খ করা হেয়েছ। ২ কির�ীয়
৪/৪ ‘‘তাহােদর মেধয্ এই যুেগর ঈ�র(god of this world: এখােন বাংলা
বাইেবেল ও ‘ইি�েল (god) অথর্‘েদব’ বা ‘েদবতা’ বলা হেয়েছ; অথচ অনয্ানয
�ােন God ও god : আ�াহ এবং ইলাহ উভেয়র অথর্ই‘ঈ�র’ েলখা হেয়েছ)
অিব�াসীেদর মন অ� কিরয়ােছ, েযন ঈ�েরর �িতমূ িত্ েয খৃ� তাঁহার
র
েগৗরেবর সু সমাচােরর দীি� তাহােদর �িত উদয় না হয়।’’
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বাইেবেলর �য্থর্হীন িনেদর্শনা ও মানবীয় -িবেবক িবসজর্ন িদেয়
তােক �কৃত ঈ�র, ঈ�েরর পু�, ঈ�েরর অংশ বা উপাসয্ বেল
দািব করা েকােনা িবেবকবান সজ্ঞান মানুেষর জনয্ স�ব 
চতুথর্ িবষ: েকােনা নবী বা ভাববাদী কখেনা ‘‘ি��বাদ’’ �চার
কেরন িন, ি��বােদর পেক্ষ িকছু বেলন িন এবং েকােনা আসমান
�ে� এ িবষয়ক  েকােনা িনেদর্শনা েদওয়া হয় ি। তাওরাত  বা
েমািশর বয্ব�া ও ধমর্িব�ােস এবং তাঁর অনুসারীেদর মেধয্ 
ি�ত�বােদর অি�� েনই তা সকেলই জােনন। এজনয্ েকােনা পৃথক
�মাণ  েপেশর �েয়াজন েনই। েয েকউ �চিলত  েতারাহ পাঠ
করেলই েদখেবন েয, এর মেধয্ সু��ভাে, অ��ভােব, ইশারাইি�েত বা েকােনাভােব ি��বােদর কথা উে�খ করা হয় িন। মূ সা
আলাইিহস সালাম-এর যু গ েথেক  আজ পযর্� েকােনা ইয়াহূ দী
আিলম, পি�ত বা ধমর্গুরু ি��বাদী িব�াস �ীকার করেত বা এ
িব�ােসর েকােনা �মাণ তােদর ধমর্�ে� আেছ বেল কখেনাই �ীকার
করেবন না।
যিদ ি��বাদ সতয্ হেত তাহেল অবশয্ই মূসাআলাইিহস সালাম
েথেক ঈসা আলাইিহস সালাম পযর্� ই�ােয়লীয় ভাববাদীগণ সকেলই
এ িবষয়িট সু �� ও েবাধগময্ভােব বয্াখয্া করেতন এবং ঈ�েরর
গুণিট সকেলর েবাধগময্ কের বয্াখয্া করাই তােদর মূল দা
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হেতা। কারণ তােদর দািয়� িছল  মূ সার শরীয়েতর বা বযব�ার
িব�াস ও কমর্ উভয় িদেকর সকল িনেদর্শ পালন করা
ি��বাদীগণ িব�াস কেরন েয, ি�ে� িব�াস করা, অথর্াৎ িপত,
পু� ও পিব� আ�া এ িতিনিট �য়ংস�ূ ণর, �াধীন ও পৃথক িতনিট 
স�ার সম�েয় ঈ�েরর স�া গিঠত এবং এ িতনিট স�ূ ণর্ �াধী,
পৃথক  ও পিরপূ ণর্ ঈ�র িমেল এক ঈ�- এ কথা িব�াস করাই
মুি�র একমা� পথ। েকােনা মানু ষ, এমনিক  েকােনা ভাববাদীও
ি�ে� িব�াস না করেল িতিন পরকােল মুি� পােবন না বা ‘‘ঈ�েরর
রােজয’’ �েবশ করেত পারেবন না।
বড় অবাক লােগ েয, ঈ�েরর েয গুণিট িব�াস না করেল
ভাববাদী ও অ-ভাববাদী েকােনা মানু েষরই মুি�  েনই, েস গুণিটর
কথা েমািশ েথেক যীশু পযর্� একজন ভাববাদীও ��ভােব সকেল
জনয্ েবাধগময্ কের বয্াখয্া করেলন না। েকউই িবষয়িটর আেলা
কের এ িবষয়ক  সকল  সে�হ িনরসন করেলন না। খৃ�ধেমর্র
�িত�াতা সাধু  পেলর মেত  েয িবষয়গিল  এেকবােরই গুরু�হ,
দূ বর্ল  ও অপূণ, েসই িবষয়গুিল  েমািশ ও সকল  ভাববাদী কত
িব�ািরতভােব বয্াখয্া করে, একবার বেল  আবার বলেলন,
বারংবার িবিভ� ভােব বুঝােলন, েসগুিল েমেন চলার জনয্ অতয
গুরু� িদে, েসগুিল  অমানয্কারীেক মৃতুয্দ� �দােনর িবধ
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িদেলন.... অথচ সবেচেয় গুরু�পূণর্ মুি�র উৎসিটর িবষেয় িকছ
বলেলন না!!
এর েচেয়ও অবাক িবষয় হেলা, �য়ং যীশু তাঁর ঊ�র্ােরাহণ পযর
কখেনাই এই ‘িব�াস’িটেক পির�ারভােব বুিঝেয় বলেলন না। িতিন
কখেনাই বলেলন না েয, ‘‘ঈ�র িতনিট �ত� বয্ি�� ও স�া
(three hypostases or three concrete realities): িপতা, পু� ও
পিব� আ�া। ত�েধয্ পু� স�া আমার েদেহর সােথ অমুকভােব
স�িকর্ত ও  সি�িলত হেয়েছ। অথবা পু� স�ািট আমার েদেহর
সােথ এমন একভােব স�িকর্ত ও  সি�িলত হেয়েছ যার িনগূঢ় ত�
েতামােদর জ্ঞােনর ধারণ তার বাইের। কােজই েতামরা েজেন
রাখ েয, উ� স�েকর্র িভি�েত আিমই ঈ�র’’ অথবা এই অেথর্
এমন েকােনা কথা বলেলন না যােত অ�ত এ িব�াসিট ��রূেপ
জানা েযত। ি��বাদী খৃ�ানগণ ি�ে�র পেক্ষর তাঁর েকােনা �
বাকয্ েপশ করেত পােরন না। শু ধু কেয়কিট �য্থরধক  অ��
বাকয্ই তাঁেদর স�ল
‘মীযানু ল  হ�’ (Scale of Truth) �ে�র �েণতা ড. ফা�ার
(Carl Gottaleb Pfander) তাঁর ‘িমফতাহুল  আসরা’ (রহেসয্র
চািব) নামক পু�েক বেলন: ‘‘আপিন যিদ বেলন েয, তাহেল েকন
যীশু তাঁর ঈ�ে�র কথা আেরা পির�ারভােব বলেলন ন? িতিন েকন
��ভােব ও এককথায় বলেলন না েয, ‘আিমই ঈ�র’?’’...
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এ �ে�র উ�ের িতিন বেলন: ‘‘কারণ, তাঁর পুনরু�ান ও
ঊ�র্ােরাহেণর পূেবর্ েকউ এ স�কর্ এবং এক�বাদ বুঝেত স
িছেলন না। িতিন যিদ এ কথা বলেতন তেব তাঁরা বুঝেতন েয, িতিন
তাঁর মানবীয় েদহ অনু সাের ঈ�র। আর এই কথািট িন�য়ই
বািতল। এই কথািট  হৃদয়�ম করাও েস সকল  িবষেয় অ�ভুর্
েযগুিলর িবষেয় িতিন বেল: ‘‘েতামািদগেক বিলবার আমার আরও
অেনক কথা আেছ, িক� েতামরা এখন েস সকল সহয্ কিরেত পার
না। পর� িতিন, সেতয্র আ�া(the Spirit of truth : আল-আমীন,
আস-সািদক) যখন আিসেবন, তখন পথ  েদখাইয়া েতামািদগেক 
সম� সেতয্ লইয়া যাইেব; কারণ িতিন আপনা হইেত িকছু
বিলেবন না, িক� যাহা যাহা শুেনন তাহাই বিলেব, এবং আগামী
ঘটনাও েতামািদগেক জানাইেবন।’’ 109
এরপর িতিন বেলন: ‘‘ইয়াহূ দী ধেমর্র েনতৃবৃ� অেনকবারই তাঁেক
ে�ফতার করেত ও ��রাঘােত হতয্া করেত েচেয়েছ, অথচ িতিন
তাঁর ঈ�রে�র কথা তাঁেদর সামেন একা�ই ধাঁধার আকাের েপশ
কেরিছেলন।’’
109

েযাহন ১৬/১২-১৩। এখােন সু ��তই মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম)-এর আগমেনর সু সংবাদ �দান করা হেয়েছ। এই গুণাবিলর
সবগুিলই তাঁর েক্ষে� �েযাজয্ এবং েকােনাভা ‘পিব� আ�ার’ েক্ষে
�েযাজয্ নয়...
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পাদরী সােহেবর ব�বয্ েথেক জানা েগল ে, দু ইিট কারেণ যীশু
তাঁর ঈ�রে�র কথা �� কের জানান িন:
�থমত, তাঁর ঊ�র্ােরাহেণর পূেবর্ েকউ তা বুঝেত ম িছল 
না।
ি�তীয়ত, ইয়াহূ দীেদর ভয়।
দু ইিট ওজরই অতয্� দুবর্ল ও একা�ই অবা�ব বয্াখ
�থম িবষয়িট এেকবােরই বািতল। কারণ এেক্ষে� তাঁর এতটুক
কথাই যেথ� িছল েয, ‘‘আমার েদেহর সােথ ঈ�েরর ি�তীয় স�া
(পুে�র স�ার) সি�লন ও সংিম�েণর িবষয়িট  বুঝা েতামােদর
সােধয্র বাইের। কােজই েতামরা এ িবষেয় গেবষণা বাদ েদও।
েতামরা শুধু িব�াস কর ে, আিম এ মানবীয় েদেহর িহসােব ঈ�র
নই; বরং উপযু র্� সি�লেনর ও সংিম�েণর িভি�েত আিম
ঈ�র।’’ 110

110

এ কথাগুিল িতিন িনেজ মুেখ বলেল তাঁর ঈ�রে�র িবষয়িট বুঝা কতই না সহজ

হেতা! হাজার বছর ধের তাঁর অনু সারীেদর আর ঝগড়া ও দলাদিল করেত হেতা
না!! িতিন কত কথা বলেলন! কত অ�েয়াজনীয় (!) কথা বলেলন, েযগুিল সব
তাঁর িশষয্রা‘রিহত’ কের িদেলন! ধািমর্কতার িবষেয় কত কথা বলেল, েযগুিল
মূ লত পাপেমাচন ও মুি�র জনয্ অ�েয়াজনীয়। কত কথা িতিন বলেল, যা
িশষয্গণ না বুঝেল আবার বিঝেয় িদেলন। ... অথচ েয িবষয়িটর উপর পাপেমাচন
ও মুি� িনভর্র করে, েসই িবষয়িট িতিন এেকবােরই বু ঝােলন না।... িতিন
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এছাড়া তাঁর সােথ ঈ�রে�র স�কর্ বুঝার অক্ষমতা তা
ঊ�র্ােরাহেণর পের দ রীভূ ত হেয়েছ বেল েয দািব িতিন কেরেছন তা
এেকবােরই িভি�হীন। এ িবষয়িট  বুঝার অক্ষমতা এর পের
একইভােব িবদয্মান। আজ পযর্� একজন খৃ�াপি�তও এ স�কর্
ও এক�বােদর সােথ এর স�কর্ সিঠকভােব বুঝেত পােরন িন। েয
যা বেলেছন সবই আ�ােয িঢল ছু ঁেড়েছন। �েতয্েকর থার মেধয্ই
কিঠন সমসয্া ও িব�াি� রেয়েছ। সবর্দা তাঁরা এেক অপরেক িব�া
বেল অিভেযাগ কেরেছন। এজনয্ই �েট�া�পি�তগণ এ স�কর্
বয্াখয্া করা এেকবােরই েছেড় িদেয়েছন। . ফা�ারও তাঁর
পু�কািদেত িবিভ� �ােন �ীকার কেরেছন েয, এ িবষয়িট একিট গূ ঢ় 
রহসয যা জ্ঞান �ারা বুঝা স�ব ন 111
১১ ০

িনেজর �াণ উৎসগর্ করেলন িবে�র পাপ েমাচেনর জন, অথচ েয িব�াস িদেয়
পাপ েমাচন হেব েস িব�ােসর কথািট বু ঝােলন না!
111

ি�ে�র সােথ একে�র সম�য় ও খৃে�র ঈ�রে�র সােথ মনু ষয্ে�র সম�েয়র

দািবিট একিট অেযৗি�ক ও বু ি�িবেরাধী িবষয়। ফেল খৃ�ানগণ কখেনাই এ
িবষেয় একমত হেত পােরন িন। খৃ�ানেদর ধমর্ীয় ইিতহাস ও অগিণত যাজকীয়
সে�লেনর (ecumenical council) িববরণ পাঠ করেলই পাঠক তা জানেত 
পারেবন। এখােন উে�খয্ ে, ‘অবতারবাদ’ বা মানু ষরূেপ ঈ�েরর (God
incarnate) আগমন িবষয়ক ধমর্িব�াস িবিভ� �াচীন ধেমর্র মেধয্ েদখা যা
িহ�ুধেমর্ও এই িব�াস রেয়েছ। িক� এই িব�াসিটর বয্াখয্া কর েত েয
খৃ�ানেদর মত িবপেদ েকউ পেড়ন িন। িহ�ুরা খুবই সহজভােব কৃ�েক 
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ঈ�েরর অবতার (God incarnate) বেল িব�াস কেরন। এর বয্াখয্া চাইেল তার
অিত  সহেজ বলেবন েয, ঈ�র মানু ষ রূেপ এেসিছেল.... ইতয্ািদ। আবার
খৃ�ানরা খৃ�েক ঈ�েরর অবতার (God incarnate) বেল িব�াস কেরন। িক� 
এর বয্াখয্া িদেত তাঁেদর খুবই েবগ েপেত হয়। মূল ত পুরন িনয়েমর
এেক�রবাদী ধমর্িব�ােসর সােথ এই অবতার বােদর সম�য় করেত েযেয়ই এই
িবপদ। এর পাশাপািশ নতুন িনয়েমর িকছু  কথাও তাঁেদরেক িবপেদ েফেলেছ।
৪িট িবষয় তাঁেদরেক িবপদ�� কেরেছ: (১) ঈ�রেক িতনিট পিরপূ ণর্ �াত�ময়
স�ায় িবভ� করা, (২) আবার এই িতনিট �ত� স�ােক এক বেল দািব করা,
(৩) এই িতেনর একজন খৃে�র মেধয্ আবার পৃথক দুইিট স�ার অি�� দািব
করা এবং (৪) এই ঈ�র মানব জািতর পােপর জনয্ �াণ িদেয়েছন বেল দািব
করা। এই ৪িট িবষেয়র সমি�ত বয্াখয্া তাঁেদর জনয্ এত কিঠন, �কৃতপেক্
েকউ এর বয্াখয্া েত পােরন না। ফেল একজেনর বয্াখয্ার সােথ অনয্জে
বয্াখয্া িমেল না। �াচীন যুগ েথেক অগিণত খৃ�ান ধমর্গুরু ও পি�েতর ম
পাঠ করেলই পাঠক তা বু ঝেত পারেবন। খৃ�ধেমর্র অগিণত দল উপদলও মূলত
এই িবষয়িটেক েক� কেরই জে�িছল। েকােনা খৃ�ানই এই িতনিট িবষেয়র
সে�াষজনক  বয্াখয্া িদেত পাের ন না। এ িবষয়ক িকছু মতামত েদখ:
Encyclopaedia Britannica, articles: Chalcedon, Council of; Syrian
Orthodox Patriarchate of Antioch, Nestorius; Nestorian,
Monarchianism; Paul Of Samosata, etc.
বতর্মােন অেনেকই এ বেল পার েপেত চান ে, ি��বাদ একিট অেযৗি�ক ও
অবা�ব িবষয়, তেব েযেহতু ধমর্�ে� রেয়েছ তাই আমরা িব�াস কির (an
irrational truth found in revelation)। তােদর এ কথািট �তারণা মা�।
�থমত, কখেনাই েকােনা ধমর্�ে� ি��বােদর এ কথাগুিল েনই। �চিলত িবকৃ
বাইেবেলর মেধয্ও েকথাও ি��বাদ (Trinity) শ�িটই েনই, এর সংজ্ঞা ব
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ি�তীয় ওযরিটও একইভােব বািতল। েকন যীশু খৃ� ধাঁধার
আকাের তার ঈ�রে�র কথা বলেবন? েকন িতিন ইয়াহূ দীেদরেক 
ভয় পােবন? খৃ�ানেদর িব�াস অনু সাের তাঁর আগমেনর েতা
একিটই উে�শয, তা হেলা �ুেশ চেড় �াণ িদেয় সৃ ি�র পাপ েমাচন।
ইয়াহূ দীেদর হােত  �ুশিব� হেতই েতা িতিন এেসিছেলন। িতিন
িনি�তরূেপ জানেতন ে, ইয়াহূ দীরা তাঁেক  �ুশিব� কের হতয্া
করেব। কখন তাঁরা তাঁেক �শিব� করেব তাও িতিন জানেতন।
কােজই িতিন সিঠক িব�াসিট বয্াখয্া করেত ভয় পােবন ে?
বড় অবাক কা�! আকাশম�লী ও পৃিথবীর ��া, সবর্শি�মান
ঈ�র তাঁর সৃ �েদর েথেক  ভয় পাে�ন! তাঁর সৃ ি�র মেধয্ একিট
দু বর্ল   জািতেক িতিন এত ভয় পাে�ন ে, ভেয়র েচােট  েসই
কথািটও বলেত পারেছন না, েয কথািট িব�াস করার উপের মুি� 
ও পূ ণর্তা িনভর্র করেছ। অথচ েসই ঈ�েররই সৃ� ভাববািদ,
েযমন িযরিময়, িযশাইয়, েযাহন, এরা তাঁেদর সামেন সতয্ বলেত

বয্াখয্া েতা অেনক দূেরর কথা। ি�তী, যিদ েকােনা ধমর্�ে� এরূপ কথ
থােক তেব তা �মাণ করেব েয, তা মহান আ�াহর েদওয়া ওহী নয়; কারণ 
ওহী ও মানবীয় জ্ঞান উভয়ই একই উৎস েথেক আ, কােজই উভেয়র মেধয্
বয্িত�ম থাকে পাের, তেব সংঘষর্ থাকেত পাের না। িব�ািরত েদখু: ড.
েখা�কার আ�ু �াহ জাহা�ীর, কুরআন সু �াহর আেলােক ইসলামী আকীদা, পৃ .
৭০-৭৩।
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ভয় পাে�ন না। তাঁেদরেক কিঠন ভােব য�ণা ও শাি� �দান করা
হে�। কাউেক আবার হতয্াও করা হে! িক� তাঁরা সতয্ �কাশ
করেত ভয় পাে�ন না।
এর েচেয়ও অবাক িবষয় হেলা, খৃ� সবেচেয় গুরু�পূণর্
িব�াসিট  সিঠকভােব বলার েক্ষে ইয়াহূ দীেদরেক  ভয় পাে�ন।
অথচ সৎকােযর্ আেদশ ও অনয্ায় েথেক িনেষধ করার িবষে
তাঁেদরেক কেঠারতার সােথ সতয্ কথা বলেলন। এমনিক েস িবষেয়
তাঁেদরেক  গালাগািল করেলন। িতিন ইয়াহূ দী অধয্াপক ও
ফরীশীগণেক মুেখামুিখ সে�াধন কের অতয্� কেঠার ভাষায় তােদর
গািল িদেয়েছন ও তােদর অনাচার মানু ষেদর সামেন �কাশ কের
েদন। এমনিক তাঁেদর একজন তাঁেক অিভেযাগ কের বেলন েয, ‘‘েহ
গু, এ কথা বিলয়া আপিন আমােদরও অপমান কিরেতেছন।’’ মিথ 
২৩/১৩-৩৭ ও লূ ক  ১১/৩৭-৫৪-এ সকল িবষয় িব�ািরত উে�খ
করা হেয়েছ। 112
১১১

এর পেরও িকভােব মেন করা যায় েয, খৃ� ইয়াহূ দীেদর ভেয়
সবেচেয় �েয়াজনীয় এ িব�াসিট �� কের বেলন িন? কখেনাই তা
তাঁর মহান বয্ি�ে�র েক্ষে� ঘটেত পাের, কখেনাই না।

112

মিথ ২৩/১৩-৩৭; লূ ক ১১/৩৭-৫২।
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� থ ম  পি র ে � দ :
ব ু ি � ব ৃ ি � ক  � ম া ণ া ি দ � া র া  ি � � ব া দ খ � ন
খৃ�ানগণ িব�াস কেরন েয, এক�বাদ ও ি��বাদ উভয়ই
�কৃত, বা�ব ও আক্ষিরক স, েকােনািটই রূপক বা আেপিক্
নয়। আর মানবীয় বুি�, িবেবক, যু ি�  ও িবজ্ঞান কখেনাই �কৃ
‘এক�’ ও �কৃত ‘বহু’েক একি�ত বেল �ীকার করেত পাের না।
েকােনা িকছু �কৃত ও আক্ষিরক অেথ‘‘িতন’’ বেল �মািণত হওয়ার
অথর্ তা �কৃত ও আিরকভােব ‘‘একািধক’’ বেল �মািণত। আর
যা �কৃত ‘‘একািধক’’ তা কখেনাই �কৃত ‘‘এক’’ হেত পাের না।
একই িবষেয় �কৃত ‘একািধকয’-এর সােথ �কৃত ‘এক�’ একি�ত 
হওয়ার দািব করেল ‘দু ইিট �কৃত সাংঘিষক িবষয়’ একি�ত হওয়ার
দািব করা হেব। যা এেকবােররই অস�ব ও অবা�র।
কােজই িযিন ি�ে� িব�াস কেরন, অথর্াৎ ঈ�রেক �কৃত অেথর্
স�ূ ণর্ পৃথক ও �য়ংস�ূণর্ িতনিট বয্ি� বা স(three persons)
বেল িব�াস কেরন, িতিন কখেনাই �কৃত  একে�- অথর্াৎ ঈ�র
�কৃতই এক বয্ি� বা স�া বেল িব�াস করেত পােরন না।
যা �কৃত  ‘এক’ তার পিরপূ ণর্ িবশু� -তৃতীয়াংশ থাকেত 
পাের না। িক�  ‘িতন’-এর একিট পিরপূ ণর্ িবশু� -তৃতীয়াংশ
রেয়েছ, তা হেলা ‘এক’। িতন হেলা ‘িতনিট  এক’-এর সমি�।
‘�কৃত এক’ কখেনা একািধক ‘এক’ এর সমি� হেত পাের না।
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�কৃত  ‘এক’ িতন-এর একিট  অংশ। যিদ একই ব� একই
সমেয় ‘িতন’ ও ‘এক’ হয় তেব বুঝেত হেব েয, ব�িট একই সমেয়
িনেজই পূ ণর্ এবং িনেজই িনেজর অংশ। এক� ও ি�ে�র একি�ত
হওয়ার অথর্ হেলা‘এক’ িনেজই িনেজর এক-তৃতীয়াংশ এবং িতন
‘এক’-এর এক তৃতীয়াংশ। আবার িতন িনেজই িনেজর িতনগুণ এবং
এক িনেজই িনেজর িতনগুণ। মানবীয় বুি-িবেবক এরূপ িচ�ােক
পাগেলর �লাপ বেল গণয্ করেব 113
১১২

113

খৃ�ানগণ দািব কেরন েয, তাঁেদর ধমর্ পুরাতন িনয়েমর ধেমর্র িশক্ষা ে

গৃ হীত। িক� এই দািবিট একিট অ�ঃসারশূ ণয্ িমথয্া ছাড়া িকছুই নয়। পুরাত
িনয়েমর ‘‘মাসীহ’’, ‘‘বাকয’’ ইতয্ািদ কেয়কিট শে�র িবকৃত অথর্ ছাড়া পুরাত
িনয়েমর েকােনা ধমর্ িব�াস বা ধমর্ীয় আচারই �চিল ত খৃ�ধেমর্ েন
খৃ�ধেমর্র িভি� হেলা �ীক দশর্ন িভি�ক েরামান পয্াগান ধমর্। ইসলমর্
ভারেত আগমেণর পের স�াট আকবর িহ�ু ধমর্ ও দশর্েনর িভি�ে‘ইসলাম’
ধমর্েক ‘সাইজ’ কের নতুন ধমর্ ৈতিরর েচ�া কেরন। িতিন বয্থর্ হেয়িছেল
িক� একই েচ�ায় েপৗল ও তাঁর সহকিমর্গণ সফল হেয়িছেলন। �ীক লগস
(logos) শ�িটর অথর্ ‘জ্ঞ’, ‘িবেবক’, ‘পিরক�না’ ‘বাকয’ ইতয্ািদ(word,
reason, plan)। �ীক দশর্েন ও েরামান েপৗ�িলক ধেমর্ এ‘লগস’ শ�িটেক 
ঈ�েরর িবেশষ গুণ এবং সৃি�র উৎস মেন করা হেতা। এছাড়া মানুেষর মেধয
‘িবেবক’ বা ‘জ্ঞ’-েকও ঐ�িরক শি� বেল িব�াস করা হেতা। এর েপৗ�িলক 
বয্বহারও িছল। শ�িটর �ি এই েপৗ�িলক ভি� ও �ীক দশর্েনর বয্াখয্া
িভি� কের ‘খৃ�েক’ মুিত্মান লগস বে
র
ল �চার করা হয়। বলা হয়‘বাকয্ মাংস
হেলন’। িব�ািরত েদখুন: Encyclopaedia Britannica, articles: Logos;
276

এভােব আমরা বুঝেত পাির েয, মহান আ�াহর েক্ষে‘‘�কৃত 
ি��’’ কখেনাই স�ব নয়। এজনয্ যিদ খৃ�ানগেণর ধমর্�ে
আ�াহর ি��েবাধক েকােনা কথা পাওয়া যায় তাহেল তা এমনভােব
বয্াখয্া করেত হেব েযন তা বাইেবে অনয্ানয্ ব�বয্ ও মানব
জ্ঞ-বুি�র সােথ সাম�সয্পূণর্ হ
জজর্ েসল(George Sale) অ�াদশ শতেকর একজন খৃ�ান
পি�ত। িতিন ইংেরিজ ভাষায় কুরআন কারীেমর অনু বাদ কেরন
১৭৩৪ সােল �থম �কািশত এবং ১৮৩৬ খৃ�াে� পুনমুর্ি�ত হয়।
িতিন খৃ�ান �চারক  ও পাদিরেদরেক  মুসিলমেদর িবষেয় িকছু
উপেদশ ও পরামশর্ দান কেরন। এেত িতিন বেল: ‘‘আপনারা
মুসলমানেদরেক জ্ঞানবু-িবেরাধী ধমর্ীয় িবষয়গুিল েশখােবন না
কারণ তারা এমন েবাকা নয় েয, এ সকল জ্ঞান িবেরাধী িবষ
আমরা তােদরেক  েগলােত পারব। েযমন মুিত্ বা �
র
িতকৃিতর
উপাসনা 114, �ভুর ৈনশেভাজ (Eucharist/Holy Communion/
১১৩

Incarnation. বােকয্র েদহ �হণ যিদ িজ, ভুত বা িফিরশতার েদহ �হেণর
মত িকছু বেল তাঁরা দািব করেতন, তেব তাঁেদর সমসয্া কম হেতা। তাঁরা দািব
কেরন েয, যীশুর মানবীয় স�ার সােথ বােকয্র ঈ�রীয় স�া িমি�ত হয়। 
িম�েণর �হণেযাগয্ বয্াখয্া তাঁরা েকােনা িদনই িদেত পােরন ি
114

খৃ�ানগণ উপাসনায় বা �াথর্নায় যী, েমির, �শ ইতয্ািদর�িতমুিতর (icon)

পুজা কেরন, এগুিলর উে�েশয্ �ণিত জানান ও �াথর্না ক, যিদও বাইেবেলর
277

Lord's Supper) 115 ইতয্ািদ িবষয়। এ সকল িবষয় �হণ করেত
১১৪

তােদর খুবই অসু িবধা হয়। েয সকল চােচর্ বা ধমর্মেত এ ধরেন
িবষয় রেয়েছ েসগুিল কখেনা মুসলমানেদরেক আকষর্ণ করেত পাে
না।’’
এখােন এ খৃ�ান পি�ত �ীকার করেছন েয, �িতকৃিত উপাসনা
এবং �ভুর ৈনশেভাজ জাতীয় অনু �ানগুিল‘জ্ঞান িবেরা’। 116 �কৃত 
১১৫

সতয্ কথা হেল, এই সকল িবষয় যারা িব�াস কেরন তারা
িনঃসে�েহ এক�বােদর ছায়া েথেক বি�ত এবং বহ-ঈ�রবােদর
অ�কাের িনমি�ত। মিহমাময় আ�াহ তাঁেদরেক  সিঠক পেথ 

পুরাতন ও নতুন িনয়েম মুিতর, �িতমা ও �িতকৃিতর পূ জা-অচর্না কিঠনভােব
িনেষধ করা হেয়েছ।
115

খৃ�ধেমর্র মূল‘ইবাদত’ বা ধমর্ীয় অনু�ান। এ অনু�ােন খৃ�ানগণ রুিট ও ম

�হণ কেরন এবং িব�াস কেরন েয পাদির �াথর্নার সােথ সােথ �েতয্েক
হােতর রুিটর টুকরা ও মদ �কৃত অেথর্ যীশু খৃে�র েদহ ও রে� রূপা�
হয়। তারা আক্ষিরকভােব ও �কৃত অেথর্ যীশুর মাংস ভক্ষণ কেরন ও র
কেরন। এভােব যীশুর র-মাংস পানাহােরর মাধয্েমতারা অন� জীবন লাভ
কেরন।
116

িতিন আেরা �ীকার করেলন েয, ধমর্ীয় িবষেয় ইসলামী ধমর্িব�াস এত ,

েযৗি�ক ও বু ি�বৃ ি�ক েয, মুসলমানেদর মেধয্ এরূপ জ-িবেরাধী কুসং�ােরর
ও িব�ােসর �িত �ভাবজাত ঘৃ ণা সৃ ি� হয়। এজনয্ তাঁরা এ �কােরর িবষয়
মানেত পােরন না।
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পিরচািলত করুন। �কৃত সতয্ কথা হে, পৃিথবীেত  এত  েবিশ
অবা�র, অবা�ব ও বুি�িবেবক িবেরাধী ধমর্ িব�াস আর ি�তীয়িট
খুঁেজ পাওয়া যায় না। তাঁরা ধমর্িব�াস িহেসেব ও তাঁর �মােণ েয
সকল কথা বেলন এগুিল বুি�বৃি�ক অস�ত ও মানবীয় জ্ঞাে
সােথর্ সাংঘিষর্কতা েয েকােনা িবেবকবান মানুেষর কােছ স�। 117
১১৬

117

খৃ�ধেমর্র মূল িবষয়: ি��বাদ (Trinity), মূ ল পাপ (Original Sin) ও

�ায়ি�তবাদ (Atonement), ৈনশেভাজ, ইতয্ািদ। ি��বাদ ও ৈনশেভােজর
কথা পাঠক জনেলন। মূ লপাপ ও �ায়ি�তবােদর মূ ল কথা হেলা, আদেমর ফল 
ভক্ষেণর কারেণ সকল মানুষ জ�গতভােব পাপী। এ পােপরনয্ সকল মানব
স�ানেক জাহা�ােম েযেতই হেব। �ায়ি�� িহেসেব কুরবানী িদেত হেব। িক� 
পাপী িনেজ বা পাপীর স�ানগণ �ায়ি�ত করেল বা কুরবানী িদেল হেব না।
িন�াপেক পাপীর জনয্ কুরবানী িদেত হেব। ঈ�র মানুেষর এ পতেন
েবদনাতুর হন। মানু ষেক জাহা�াম েথেক রক্র আর েকােনা পথ না েপেয়
িতিন িনেজর পু� স�ােক  মানু ষরূেপ পৃিথবীেত পাঠান। মানুষরূপী ঈ�
মানবজািতর পােপর �ায়ি�ত িহেসেব িনেজ �ুশিব� হেয় মৃ তুয্বরণ কেরন।
জাহা�াম বা নরেকর চাবী শয়তােনর হােত থােক। মৃ তুয্র দরজা পার না হেয়
েসখােন যাওয়া যায় না। ঈ�র �য়ং মৃ তুয্র �াদ �হণ কের মৃতুয্র দরজা পা
হেয় নরেক গমন কেরন এবং িতন িদন নরক-শাি� েভাগ করার পর নরেকর
চািব িনেয় চেল আেসন। এভােব িতিন আদেমর পােপর �ায়ি�ত কেরন ও
মানবজিতেক নরক েথেক রক্ষার বয্ব�া কেরন। এখন মানুেষর দািয়� শ
একথা িব�াস করা েয, ঈ�র িতনিট ঈ�েরর সমি�। িতনজনই পিরপূ ণর,
�য়ংস�ূ ণর্ ও �কৃত ঈ�র। তেব িতন িমেল িতন ঈ�র ন, এক ঈ�র। আর
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ি � ত ী য়  পি র ে � দ :
য ী শ ুর  ব �বয্ � া রা ি��বা খ � ন
�থম বাকয: েযাহনিলিখত সু সমাচােরর ১৭ অধয্ােয়র৩ ে�ােক 
যীশুখৃ� ঈ�রেক সে�াধন কের বেলেছ: ‘‘আর ইহাই অন� জীবন
েয, তাহারা েতামােক, একমা� সতয্ময় ঈ�রে, এবং তুিম যাঁহােক 
পাঠাইয়াছ, তাঁহােক, যীশু �ী�ে, জািনেত পায়। (And this is life
eternal, that they might know thee the only true God, and
Jesus Christ, whom thou hast sent.)’’
এখােন যীশু অন� জীবন কী তা অিত সু��রূেপ উে�
কেরেছন। িতিন জািনেয়েছন েয, অন� জীবন হেলা আ�াহেক 
এ ঈ�েরর এক ঈ�র পু� ঈ�র পৃ িথবীেত এেস মিরয়ম-তনয় যীশুর েদেহর
মেধয্ িমেশ �ুশিব� হেয় মৃতুয্বরণ কে, িতনিদন নরকবাস কেরন এবং
পু্নরুি�তহেয় �েগর্ িপতার িনকট গমন কেরন। এ িব�াস করেলই মানুেষর
জা�াত লাভ সু িনি�ত। এ িব�াস যার আেছ েস যত পাপই করুক না েকন
তার জনয্ জা�াত সুিনি�ত। েকােনা কমর্ই তার জনয্ জরুরী নয়। বরং 
কের বা শরীয়ত  েমেন জা�ােত  যাওয়ার েচ�া করার অথর্ই যীশুর বরকে
অিব�াস করা। খৃ�ধেমর্র মূলপাপ ও �ায়ি�তবাদ িবষেয় জৈনক খৃ�ান
েলখক বেলন: "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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একমা� সতয ঈ�র বা উপাসয্ বেল জানা এবং যীশুখৃ�েক তাঁ
ে�িরত (রাসূ ল) বেল জানা।
িতিন বেলন িন েয, ‘ইহাই অন� জীবন েয, তাহারা জািনেব
েতামার স�া িতনিট স�ূ ণর্ পৃথক স�ার সম�য় এবং যীশু মনুষয্
ঈ�র, অথবা যীশু মাংেশ �কািশত ঈ�র(God manifested in the
flesh/ God in the flesh/ God incarnate)।’
যীশুর এ কথা বেলিছেলন ঈ�রেক সে�াধন কের �াথর্নার মেধয
কােজই ইয়াহূ দীেদর ভেয় �কৃত সতয্ এিড়েয় িগেয়িছেলন বেল িচ�া
করার েকােনা সু েযাগ এখােন েনই। যিদ সতয্ই‘ঈ�েরর ি�ে�’ ও
‘যীশুর ঈ�রে’ িব�ােসর’ উপর অন� জীবেনর িভি� হেতা তেব
িন�য়ই িতিন এখােন তা উে�খ করেতন। িতিন তা জানান িন, বরং
জািনেয়েছন েয, ‘ঈ�েরর �কৃত  (true) একে�’ ও ‘যীশুর
ে�িরতে�’ িব�াসই অন� জীবন। এেথেক িনঃসে�েহ �মািণত হয়
েয, এর িবপরীত েকােনা িব�াস েপাষণ করা অন� �ংস বা অন�
মৃতুয্। কােজই ঈ�েরর একে�র িবপরতীেত ঈ�েরর ি�ে� িব�াস
করা এবং যীশুর ে�িরতে�র িবপরীেত যীশুর ঈ�রে� িব�াস কর
অন� �ংস ও অন� মৃতুয্। এখােন যীশু িনেজেক ে�িরত 
আ�াহেক  ে�রণকারী বেল  সু ��ভােব উে�খ কেরেছন। যীশুর
ে�িরত  হওয়া তাঁর ঈ�র হওয়ার সােথ  সাংঘিষর্ক। ে�িরত ও
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ে�রণকারী কখেনাই এক হেত পােরন না; তারা অবশয্ই পৃথক।
নইেল এ কথার েকােনা অথর্ থােক না
ি�তীয় বাকয: মাকর্িলিখত সুসমাচােরর১২/২৮-৩৪: ‘‘(২৮) আর
অধয্াপকেদর এক জন িনকেট আিসয়া তাঁহািদগেক তকর ্ িবতক
কিরেত  শুিনয়, এবং যীশ তাঁহািদগেক িবলক্ষণ উ�র িদয়ােছ
জািনয়া, তাঁহােক িজজ্ঞাসা কি, সকল আজ্ঞার মেধয্ েকাি� ?
(২৯) যীশু উ�র কিরেল, �থমিট এই, ‘েহ ই�ােয়ল, শু; আমােদর
ঈ�র �ভু একই �ভু; (৩০) আর তুিম েতামার সম� অ�ঃকরণ,
েতামার সম� �াণ, েতামার সম� মন ও েতামার সম� শি� িদয়া
েতামার ঈ�র �ভুেক ে�ম কিরেব। (৩১) ি�তীয়িট এই, ‘েতামার
�িতবাসীেক আপনার মত ে�ম কিরেব। এই দু ই আজ্ঞা হইেত ব
আর েকান আজ্ঞা নাই(৩২) অধয্াপক তাঁহােক কিহ, েবশ, গু,
আপিন সতয্ বিলয়ােছন ে, িতিন এক, এবং িতিন বয্তীত অনয্ ন;
(৩৩) আর সম� অ�ঃকরণ, সম� বুি� ও সম� শি� িদয়া তাঁহােক 
ে�ম করা এবং �িতবাসীেক আপনার মত ে�ম করা সম� েহাম ও
বিলদান হইেত  ে��। (৩৪) তখন েস বুি�পূ বর্ক উ�র িদয়ােছ
েদিখয়া যীশু তাহােক কিহেল, ঈ�েরর রাজয্ হইেত তুিম দূরবতর্
নও।’’
মিথিলিখত সু সমাচােরর ২২ অধয্ােয়র৩৪-৪০ ে�ােকও যীশুর এ
ব�বয্ উ�ৃত করা হেয়েছ। এখােন িতিন উপযু&� দু িট আজ্ঞার কথ
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উে�খ কের বেলন: ‘‘এই দু ইিট  আজ্ঞােতই সম� বয্ব�া এ
ভাববাদী��ও ঝুিলেতেছ।’’ 118
এ েথেক একিট বা�ব মহাসতয্ জানা েগল। তা হেল, �থম েয
আজ্ঞািট েতারাহ ও স ভাববাদীর �ে�ই সু ��ভােব উে�খ করা
হেয়েছ এবং যা ঈ�েরর রােজয্র ৈনকেটয্র মূল কারণ তা হেল
এক�বাদ, অথর্াৎ একথা িব�াস করা ে, আ�াহই একমা� ঈ�র বা
উপাসয্ এবং িতিন বয্তীত অনয্ েকােনা উপাসয্ েনই। যিদ ি��বা
উপের মুি� িনভর্র করেত, তেব িন�য়ই তা েতারাহ ও অনয্ সকল
ভাববাদীর �ে� �থম আজ্ঞা িহেসেব সু��রূেপ উে�খ করা হেত
আর তাহেল যীশু বলেত: ‘�থম আজ্ঞািট , ‘ঈ�র �ভু এক, িযিন
িতনিট �কৃত ও স�ূ ণর্ পৃথক স�ার অিধকারী এবং আিমই ি�তীয়
ঈ�র বা ঈ�েরর ি�তীয় বয্ি� ও ঈ�েরর প�।’
েযেহতু যীশু তা বেলন িন এবং পুরাতন িনয়েমর েকােনা
পু�েকই তা বলা হয় িন, েসেহতু আমরা সু িনি�তরূেপ জানেত
পারিছ েয, ঈ�েরর �কৃত  একে� িব�াস করাই মুি�র পথ।
ঈ�েরর ি�ে� িব�াস ঈ�েরর একে� িব�ােসর সােথ সাংঘিষর্,
কােজই তা মুি�র পথ নয়, বরং �ংেসর পথ। 119
১১৮

118

মিথ ২২/৪০।

119

এখােন লক্ষণীয় , এ অধয্াপক ি�ে� িব�াস করেতন না। উপর� েকউ

ি�ে�র কথা বলেল বা যীশু িনেজেক ঈ�েরর এক অংশ বেল  দািব করেল
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পুরাতন িনয়েমর পু�কগুিল ঈ�েরর �কৃত একে�র িনেদর্শনা
ভরপুর। নমুনা িহেসেব পাঠক িনে�র কেয়কিট  অনু ে�দ েদখেত 
পােরন: ি�তীয় িববরণ ৪/৩৫ ও ৩৯; ৬/৪-৫; িযশাইয় ৪৫/৫-৬;
৪৬/৯।
তৃতীয় বাকয: মাকর্িলিখত সুসমাচােরর১৩ অধয্ােয়র৩২ ে�ােক 
বলা হেয়েছ: ‘‘িকনতু েসই িদেনর বা েসই দে�র ত� েকহই জােন
না; �গর্� দূতগণও জােনন ন, পু�ও জােনন না, েকবল িপতা
জােনন।’’
এ বাকয্িট সে�হাতীতভােব ি��বােদর বাত ুলতা েঘাষণা করেছ।
কারণ  যীশু এখােন সু��ভােব উে�খ করেছন ে, িকয়ামত  বা
িবনাশ িদবেসর জ্ঞান এক� ঈ�েরই আেছ, আর কােরা েনই।
অনয্ সকল  সৃি�র সােথ তাঁর িনেজেকও িতিন এই জ্ঞান েথ
বি�ত বেল উে�খ কেরেছন। এ েক্ষে� িতিনও অনয্ সকল সৃি

তােক িনি�র্ধায় হতয্া করেতন। অথচ যীশু সু�� উ� অধয্াপকেক ঈ�
রােজয্র িনকটবতর্ী বেল উে�খ কেরেছন। এেত সে�তীতভােব �মািণত েয,
ঈ�েরর রােজয্ বা জা�ােত �েবেশর জনয ্ ি�ে� িব�াস ও যীশুর ঈ�র
িব�াস �েয়াজনীয় নয়; বরং ি��মু� �কৃত একে� িব�াসই জা�ােতর জনয্
যেথ�।
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সমান বেল িতিন উে�খ কেরেছন। তাঁেক ঈ�র ক�না করেল তা
কখেনাই স�ব নয়। 120
১১৯

চতুথর্ বাক: মিথিলিখত  সু সমাচােরর ২৭/৪৬ ও ৫০ ে�াক:
‘‘(৪৬) আর নয় ঘিটকার সমেয় যীশু উ� রেব িচৎকার কিরয়া
ডািকয়া কিহেলন, এলী এলী লামা শব�ানী, অথর্াৎ ঈ�র আমা,
120

িবেশষত, আমােদর মেন রাখেত হেব েয, খৃ�ধেমর্র �চিলত িব�াস অনুসাের

‘বাকয’ এবং ঈ�েরর ‘পু�স�া’ বলেত ঈ�েরর জ্ঞানেকই বুঝােনা হয়
খৃ�ানগণ িব�াস কেরন েয, ঈ�েরর জ্ঞ, ঈ�েরর বাকয্ বা ঈ�েরর পু�স�া
যীশুর স�ার সােথ একাকার হেয় িছল। এ সংিম�েণর �কৃিত িনেয় তােদর
মেধয্ মতেভদ রেয়েছ। েযভােবই েহা, তারা িব�াস কেরন েয, যীশু িছেলন
ঈ�েরর জীব� জ্ঞান। আর েসেক্ষে� িপতা ঈ�েরর েচেয় পু� ঈ�েরর ম
জ্ঞান েবিশ থাকা উিচত। তা না হেল অ�ত পুে�র জ্ঞান িপতার েচেয় েকা
অংেশই কম হেত পাের না। খৃ�ান পি�তগণ যীশুর এ জাতীয় বােকয্র বয্াখয
অেনক সময় বেলন েয, যীশু তার েদেহর িদেক লক্ষয্ কের ঈ�র� অ�ী
করেতন। িক� এেক্ষে� এ বয্াখয্ার েকােনা উপায় েনই। ক‘জ্ঞ’ েকােনা
ৈদিহক িবষয় নয় বা েদহ স�ৃ � গুণ নয়। এেত �মািণত হয় ে, েদহ, �াণ,
স�া বা আ�ায় েকােনা িদক েথেকই যীশু ঈ�র িছেলন না। এছাড়া এখােন যী
সু �� পুে�র কথা বেলেছন। অথর্াৎ ঈ�েরর পু� িহেসেবও িতিন এ িদবেসর
কথা জােনন না। এেত  �মািণত  েয, ঈ�েরর পু� বলেত িতিন কখেনাই
িনেজেক ঈ�েরর স�ার অংশ বেল দািব কেরন িন; বরং ই�ােয়লীয়গণ অনয্ানয
েনককার মানু ষ বা ভাববািদগণেক েযভােব ঈ�েরর পু� বলত, েসভােবই িতিন
িনেজেক ঈ�েরর পু� বলেতন।
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ঈ�র আমার, তুিম েকন আমায় পিরতয্াগ কিরয়া? (৫০) পের যীশু
আবার উ� রেব িচৎকার কিরয়া িনজ আ�ােক সমপর্ণ কিরেলন’’
লূ কিলিখত সু সমাচােরর ২৩ অধয্ােয়র৪৬ ে�ােক বলা হেয়েছ:
‘‘আর যীশু উ� রেব িচৎকার কিরয়া কিহেল, িপত, েতামার হে�
আমার আ�া সমপর্ণ কি; আর এই বিলয়া �াণতয্াগ কিরেলন’’
খৃ�ানগেণর িব�াস অনু সাের এ হেলা যীশুর জীবেনর সবর্েশ
কথা। আর এ কথাগুিল  তাঁর ঈ�রে�র িবষেয় খৃ�ানেদর দাি
সেবর্াতভােব িমথয্া ও বািতল বেল �মাণ কের। িতিন যিদ ঈ�র
হেতন তাহেল অনয্ েকােনা ঈ�েরর িনকট িতিন �াণ বা সাহাযয
�াথর্না করেতন না। ঈ�র এরূপ অসহায় হেত পােরন না বা ঈ�
এভােব মৃতুয্বরণ করেত পােরন না। অবসা, দু বর্লত, অসহায়�,
�াি�, �াি� ইতয্িদর দু ব্লতা কখেনা
র
ঈ�রেক �শর্ করেত পাে
না। িযশাইয় ৪০/২৮: ‘‘তুিম িক জ্ঞাত হও ন? তুিম িক শুন না?
অনািদ অননত ঈ�র, সদা�ভু, পৃিথবীর �া� সকেলর সৃ ি�কতর্া
�া� হন না, �া� হন না; তাঁহার বুি�র অনু স�ান করা যায় না।’’
এভােব পুরাতন ও নতুন িনয়েমর মেধয্ অগিণত ে�াক ও
অনু ে�দ িবদয্মান েযগুিলেত সু��ভাে ব বল া হেয়েছ েয এর
মানবীয় দবর্লতা কখেনা ঈ�রেক �শর্ করেত পাের না। নমুন
িহেসেব পাঠক িযশাইয় ৪৪/৬; িযরিময় ১০/১০; হব�ুক  ১/১২;
িতমথীয় ১/১৭ ইতয্ািদ েদখেত পােরন। এ সকল ে�ােক বারংবার
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বলা হেয়েছ েয, �কৃত ঈ�র অনািদ, অন�, জীব�, অমর
(everlasnting), অক্ষয় ও মৃতুয্র ঊে(immortal)।
েয ঈ�র অনািদ, অন�, যােক েকােনা �াি�, �াি� বা দু বর্লতা
�শর্ করেত পাের ন, িযিন জীব�-িচর�ীব, অমর ও অক্ষয় িতি
িকভােব অসহায় হেয় �াণ�াথর্না করেত রেত মৃতুয্বরণ করেব?
মরণশীল ক্ষয়শীল অসহায় অক্ষম িক ঈ�র হেত ? কখেনাই
নয়! েকােনাভােবই নয়!! বরং তােদর ধারণা ও বণর্না অনুসাের এই
অি�ম সমেয় যীশু যার কােছ �াণ �াথর্না কের িচৎকার কেরিছেল
িতিনই হেলন �কৃত ও সতয্ ঈ�র
এখােন লক্ষণীয় , ঈ�রেক বাইেবেলর িবিভ� �ােন অমর বা
মৃতুহীন বলা হেয়েছ। এর মেধয্ হব�ুক১/১২। আরবী অনু বােদর
�াচীন সং�রণগুিলেত এ ে�াকিট িন�র: ‘‘েহ সদা�ভু, আমার
ঈ�র, আমার পিব�তম ..... তুিম মিরেব না ()ﻻ ﺗﻤﻮت।’’ িক� 
পরবতর্ী আরবী সং�রণগুিলেত েলখা হেয়: ‘‘... আমরা মিরব না
()ﻻ ﻧﻤﻮت।’’
েকিরর ব�ানু বােদ আয়াতিট িন�রূ: ‘‘ েহ সদা�ভু, আমার
ঈ�র, আমার পিব�তম, তুিম িক অনািদকাল হইেত নহ? আমরা
মারা পিড়ব না; েহ আমার সদা�ভু, তুিম িবচারােথর্ উহােক িনরূপ
কিরয়াছ...।’’ ‘আমরা মারা পিড়ব না’ কথািটর টীকায় েলখা হেয়েছ
‘‘(বা) তুিম মিরেব না।’’
287

েয েকােনা পাঠক এ ে�াকিট পাঠ করেল বুঝেবন েয, ‘‘আমরা
মারা পিড়ব না’’ কথািট এখােন অথর্হীন। এ বাকয্ স�ূণর্ ঈ�ে
�শংসায় বলা হেয়েছ, আেগ ও পের সবই ঈ�রেক সে�াধন কের
তার গুণাবিল  বণর্না করা। এখােন মাঝখাে ‘‘আমরা মিরব না’’
কথািট অথর্হীন। একথা স �� েয, ‘‘তুিম মিরেব না’’ কথািট েকােনা
ধািমর্ক খৃ�ান িলিপকার িবকৃত কের ‘‘আমরা মিরব না’’ বািনেয়
েদন; েযন যীশুর মৃতুয্ দািবর ৈবধতা পাওয়া যায়। আর আর, িহ�
ইতয্ািদ ভাষায় এরূপ িবকৃিত খুবই স, একিট বা দু িট  নু কতা
পিরবতর্ন করেলই হয়
প�ম বাকয: েযাহন ২০/১৭ ে�ােক ম�লীনী মিরয়মেক সে�াধন
কের যীশু বেল: ‘‘আমােক �শর্ কিরও ন, েকননা এখনও আিম
ঊে�র্ িপতার িনকেট যাই না; িকনতু তুিম আমার �াতৃগেণর কােছ
িগয়া তাহািদগেক বল, িযিন আমার িপতা ও েতামােদর িপতা, এবং
আমার ঈ�র ও েতামােদর ঈ�র, তাঁহার িনকেট  আিম ঊে�র্
যাইেতিছ (I ascend unto my Father, and your Father; and to
my God, and your God)।’’
এখােন যীশু ঈ�েরর সােথ স�েকর্র েক্ষে� তাঁর িনেজেক 
সকল মানু েষর সমান বেল উে�খ কেরেছন। িতিন বেলেছন: ‘‘িযিন
আমার িপতা ও েতামােদর িপতা, এবং আমার ঈ�র ও েতামােদর
ঈ�র’’। তাঁর একথা বলার উে�শই হেলা, েযন মানু ষ িমথয্া অবপাদ
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িদেয় তাঁেক ঈ�র বা ঈ�েরর পু� বলেত  না পাের। িতিন
সু ��ভােব বলেলন েয, তার িশষয্রাও তারই মত ঈ�েরর পু�।
অথর্াৎ তারাও েযমন ঈ�েরর �কৃত পু� ন, বরং রূপক অেথর
‘আ�াহর বা�া’ অেথর্ ঈ�েরর প�, িতিনও িঠক েতমিন রূপক অেথর
‘আ�াহর বা�া’ অেথর্ ঈ�েরর পু, �কৃত অেথর্ নন। ঈ�র েযমন
তােদর সকেলর ঈ�র, িঠক েতমিনভােব িতিন তাঁরও ঈ�র এবং
সকেলই ঈ�েরর দাস অেথর্ ঈ�েরর পু�
এখােন লক্ষণীয় , খৃ�ানেদর বণর্না অনুসাের যীশু একথ
বেলেছন মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুি�ত হওয়ার পের �গর্ােরাহে
িকছু আেগ। এেথেক  �মািণত  হয় েয, �গর্ােরাহেণর পূবর্ পযর
আজীবনই িতিন িনেজেক ‘আ�াহর বা�া’ বা ‘ঈ�েরর দাস’ বেল 
উে�খ কেরেছন এবং ‘ঈ�েরর পু�’ পিরভাষািট এ অেথর্ই বয্বহা
কেরেছন। এর সােথ কুরআেনর বণর্ন িমেল  যায়। সূ রা আলইমরােনর ৫১ আয়ােতর বণর্নায় ঈসা আলাইিহস সালাম বেলন:
‘‘িন�য় আ�াহ আমার �ভু ও েতামােদর �ভু।’’ সূ রা মািয়দার ৭২
ও ১১৭ আয়ােতর বণর্নায় িতিন বেল: ‘‘েতামরা আমার �ভু  ও
েতামােদর �ভু আ�াহর ইবাদত কর...।’’ সূ রা মিরয়েমর ৩৬
আয়ােতর বণর্নায় িতি বেলন: ‘‘িন�য় আ�াহ আমার �ভু ও
েতামােদর �ভু, অতএব েতামরা তার ইবাদত কর।’’ সূ রা যু খরুেফর
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৬৪ আয়ােতর বণর্নায় িতিন বেল: ‘‘িন�য় আ�াহ আমার �ভু ও
েতামােদর �ভু, অতএব েতামরা তার ইবাদত কর।’’
এভােব আমরা েদখিছ েয, যীশু সবর্েশষ েয কথাগুিল বেলে
এবং তার ঊ�র্েরাহেণর পূ বর্মুহূেতর্ িশষয্েদরেক েয িশক্ষা িদে
তার সােথ ি��বাদ এবং যীশুর ঈ�রে�র দািব সাংঘিষর্ক। িতি
েসই সবর্েশষ মুহূতর্ পযর্� তাঁর িশষয্েদরেক আ�াহর এক�বাদ 
িতিন িনেজও েয তাঁেদরই মত আ�াহর বা�া তা িশক্ষা িদেয়েছন
ষ� বাকয: সু সমাচারগুিলেত অগিণত �ােন যীশু বেলেছন , িতিন
মানু েষর স�ান বা ‘মনু ষয্পু’ (son of man)। 121 িতিন েয মানু ষ
१२०

মা� তা বুঝােতই িতিন তা বেলেছন; কারণ মনু ষয্ পু� মানুষ ছাড়া
আর িকছু ই হেত পােরন না। এছাড়া িতিন বারংবার বেলেছন েয,
িতিন আচাযর্ বা িশক, িতিন ে�িরত-রাসূ ল, িতিন নবী বা ভাববাদী।
নমুনা িহেসেব পাঠক িনে�র ে�াকগুিল েদখেত পাের: মিথ ১০/৪০,
121

িহ� বা েসিমিটক স�দােয়র মেধয্ �ভু অেথর্ ঈ�রে‘িপতা’ বলার �চলন

িছল। েতমিনভােব মানু ষেদরেক বা ঈ�েরর ি�য় মানু ষেদরেক ‘ঈ�েরর পু�’
বলার �চলন িছল। এই অেথর্ যীশুও ঈ�রেক িপতা বলেতন। তেব মানুষ ন
অিতভি�র কারেণ তােক  �কৃত  অেথর্ ‘ঈ�েরর পু�’ বেল িশকর্ বা
অংশীবািদতায় িনপিতত না হেত পাের, এজনয্ িতিন িনেজেক সবর্দ‘মনু ষয্ পু’
বেল আখয্ািয়ত করেতন। কার, বাইেবেল বারংবার ‘‘মনু ষয্পু’’ বা মানু েষর
পু� বলেত মানু ষ বু ঝােনা হেয়েছ। উপর� বলা হেয়েছ েয, ঈ�র মানু ষ নন
এবং মনু ষয্পু�ও নন। েদখুন গণনা পু�ক২৩/১৯।
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১১/১৯, ১৩/৫৭, ১৫/২৪, ১৭/১২, ২২, ১৯/১৬, ২১/১১, ৪৬,
২৩/৮, ১০, ২৬/১৮; মাকর্৯/৩৭, ৩৮, ১০/৩৫; লূ ক ৪/৪৩, 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; েযাহন ১/৩৮, 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।
এখােন সামানয্ কেয়কিট ে�াক উ�ৃত করিছ। মিথ১০/৪০: ‘‘েয
েতামািদগেক �হণ কের, েস আমােকই �হণ কের; আর েয আমােক 
�হণ কের, েস িযিন আমােক  ে�রণ কেরেছন তােক  (আমার
ে�রণকতর্াে) �হণ কের (he that receiveth me receiveth him
that sent me)।’’
মিথ  ১৫/২৪: ‘‘িতিন উ�র কিরয়া কিহেলন, ই�ােয়ল-কুেলর
হারান েমষ ছাড়া আর কাহােরা িনকেট আিম ে�িরত হই নাই (I am
not sent but unto the lost sheep of the house of Israel)।’’
মিথ ২১/১১: ‘‘তাহােত েলাকসমূ হ কিহল, উিন েসই ভাববাদী,
গালীেলর নাসরাতীয় যীশু’’
মিথ ২৩/৮ ও ১০: ‘‘েতামােদর গুর(আচাযর) একজন িতিন খৃ�
(one is your Master, even Christ)।’’
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লূ ক  ৪/৪৩: ‘‘িক� িতিন তাহািদগেক কিহেলন, অনয্ অনয
নগেরও আমােক ঈ�েরর রােজয্র সুসমাচার �চার কিরেত হইে;
েকননা েসই জনয্ই আিম ে�িরত হইয়ািছ’’
লূ ক ৭/১৬: ‘‘তখন সকেল ভয়�� হইল, এবং ঈ�েরর েগৗরব
কিরয়া বিলেত লািগল, ‘আমােদর মেধয্ একজন মহন ভাববাদীর (a
great prophet) উদয় হইয়ােছ, আর ‘ঈ�র আপন �জােদর
ত�াবধান কিরয়ােছন।’’
লূ ক ১০/১৬: ‘‘ েয েতামািদগেক মােন, েস আমােকই মােন, এবং
েয েতামািদগেক অ�াহয্ কে, েস আমােকই অ�াহয্ কে, আর েয
আমােক  অ�াহয্ কে, েস তাঁহােকই অ�াহয্ কে, িযিন আমােক 
ে�রণ কিরয়ােছন।’’
েযাহন ৫/৩৬, ৩৭: ‘‘(৩৬) ... েয সকল কাযর্ আিম কিরেতি,
েসই সকল আমার িবষেয় এই সাক্ষয্ িদেতেছ, িপতা আমােক 
ে�রণ কিরয়ােছন। (৩৭) আর িপতা িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন,
িতিনই আমার িবষেয় সাক্ষয্ িদয়া; তাঁহার রব েতামরা কখনও
শুন না, তাহার আকারও েদখ নাই।’’
েযাহন ৬/১৪ ে�ােক  যীশুর অ� খাদয ্ িদেয় অেনক মানুষে
খাওয়ােনার অেলৗিকক িচে�র কথা উে�েখর পের বলা হেয়েছ:
‘‘অতএব েসই েলােকর তাঁহার কৃত িচ�-কাযর্ েদিখয়া বিলেত
লািগল, উিন সতয্ই েসই ভাববাদী িযিন জগেত আিসেতেছন(This
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is of a truth that prophet that should come into the
world)।’’
েযাহন ৭/১৫-১৭: ‘‘(১৫) তাহােত িযহূ দীরা আ�যর্ জ্ঞান কির
কিহল, এ বয্ি� িশক্ষা না কিরয়া িক �কাের শা�জ্ঞ হইয়া?
(১৬) যীশু তাহািদগেক উ�র কিরয়া কিহেল, আমার উপেদশ
আমার নেহ, িক� িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, তাহার। (১৭) যিদ
েকহ তাঁহার ই�া পালন কিরেত ই�া কের, েস এই উপেদেশর
িবষেয় জািনেত পািরেব, ইহা ঈ�র ইহেত হইয়ােছ, না আিম আপনা
হইেত বিল।’’
েযাহন ৮/১৮, ২৬, ২৯, ৪০, ৪২: ‘‘(১৮) আর িপতা, িযিন
আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন আমার িবষেয় সাক্ষয্ েদ(২৬) িযিন
আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন সতয, এবং আিম তাঁহার িনকেট যাহা
যাহা শুিনয়াি, তাহাই জগৎেক বিলেতিছ। (২৯) আর িযিন আমােক 
পাঠাইয়ােছন, িতিন আমার সে� সে� আেছন, িতিন আমােক একা
ছািড়য়া েদন নাই...। (৪০) িক� ঈ�েরর কােছ সতয্ শুিনয়
েতামািদগেক  জানাইয়ািছ েয, আিম, আমােকই বধ কিরেত  েচ�া
কিরেতছ...। (৪২) আিম েতা আপনা হইেত আিস নাই, িক� িতিনই
আমােক ে�রণ কিরয়ােছন।’’
েযাহন ৯/১০, ১১, ১৭ ে�ােক জ�া�েক চক্ষু দান �সে� বল
হেয়েছ: ‘‘তখন তাহারা তাহােক (জ�া�েক) বিলল, তেব িক �কাের
293

েতামার চক্ষু খুিলয়া ে? (১১) েস উ�র কিরল, যীশু নােমর
একজন মানু ষ (A man that is called Jesus) 122 কাদা কিরয়া
১২১

আমার চক্ষুেত েলপন কিরে...। (১৭) পের তাহারা পুনরায় েসই
অ�েক কিহল, তুিম তাহার িবষেয় িক বল? কারণ েস েতামারই চক্ষ
খুিলয়া িদয়ােছ। েস কিহল িতিন ভাববাদী।’’
েযাহন ১৩/১৩: ‘‘েতামরা আমােক গুরু ও �ভু বিলয়া সে�াধ
কিরয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, েকননা আিম েসই।’’
েযাহন ১৪/২৪: ‘‘আর েতামরা েয বাকয্ শুিনেত পাইে, তাহা
আমার নয়, িক� িপতার, িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন।’’
এ সকল  ব�েবয্ এবং অনুরূপ অগিণত ব�েব য্ যীশু অ
সু �� ও �য্থর্হীনভােব বেলেছন , িতিন একজন মানু ষ, িশক্ষাদাত
গু, একজন ভাববাদী ও আ�াহর পক্ষ েথেক ে�ির (রাসূ ল),
িতিন আ�াহর পক্ষ েথেক �া� বা, কথা বা �তয্ােদশ িব��তার
সােথ িশষয্েদরেক িশক্ষা , েকােনা িকছু েগাপন কেরন না, িতিন
েযভােব আ�াহর িনকট  েথেক  শুেনন েসভােবই তা িশষয্েদরে
িশক্ষা েদন এবং আ�াহ তাঁহােত েয সকল অেলৗিকক িচ�-কাযর্
স�� করান তা সবই একজন মানু ষ ও ে�িরত নবী বা ভাববাদী

122

েকিরর বাংলা বাইেবেল: যীশু নােমর েসই বয্ি
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িহেসেব, িতিন এগুিল ঈ�র বা ঈ�েরর �কৃত পু� িহেসেব এ সকল
িচ�-কাযর্ কেরন িন
স�ম বাকয: মিথ  ২৬/৩৬-৪৬: ‘‘(৩৬) তখন যীশু তাঁহােদর
সিহত েগৎিশমানী নামক এক �ােন েগেলন, আর আপন িশষয্িদগেক
কিহেলন, আিম যতক্ষণ ঐখােন িগয়া �াথর্না , ততক্ষণ েতামর
এইখােন বিসয়া থাক। (৩৭) পের িতিন িপতরেক এবং িসবিদেয়র
দু ই পু�েক  সে� লইয়া েগেলন, আর দু ঃখাতর্ ও বয্াকুল হইে
লািগেলন। (৩৮) তখন িতিন তাহািদগেক কিহেলন, আমার �াণ 
মরণ পযর্নত দুঃখতর্ হইয়াে; েতামরা এখােন থাক, আমার সে�
জািগয়া থাক। (৩৯) পের িতিন িকি�ৎ অে� িগয়া উবুড় হইয়া
পিড়য়া (fell on his face: সাজদা কিরয়া) �াথর্না কিরয়া কিহেল,
েহ আমার িপতঃ, যিদ হইেত পাের, তেব এই পানপা� আমার
িনকট হইেত দূ ের যাউক; তথািপ আমার ই�ামত না হউক, েতামার
ই�ামত  হউক। (৪০) পের িতিন েসই িশষয্েদর িনকেট আিসয়া
েদিখেলন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন, আর িতিন িপতেরক 
কিহেলন, এ িক? এক ঘ�াও িক  আমার সে� জািগয়া থািকেত 
েতামােদর শি� হইল না? (৪১) জািগয়া থাক, ও �াথর্না ক, েযন
পরীক্ষায় না ; আ�া ই�ুক বেট, িক� মাংস দু বর্ল।(৪২) পুনরায়
িতিন ি�তীয় বার িগয়া এই �াথর্না কিরেল, েহ আমার িপতঃ আিম
পান না কিরেল যিদ ইহা দূ ের যাইেত না পাের, তেব েতামার ই�া
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িস� হউক। (৪৩) পের িতিন আবার আিসয়া েদিখেলন, তাঁহারা
ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন, েকননা তাঁহােদর চক্ষু ভারী হইয়া পিড়য়ািছ
(৪৪) আর িতিন পুনরায় তাহািদগেক  ছািড়য়া িগয়া তৃতীয় বার
পূ বর্মত কথা বিলয়া �াথর্না কিরেলন (৪৫) তখন িতিন িশষয্েদর
কােছ আিসয়া কিহেলন, এখন েতামরা িন�া যাও, িব�াম কর, েদখ,
সময় উপি�ত, মনু ষয্পু� পাপীেদর হে� সমিপর্ত হন(৪৬) উঠ,
আমরা যাই; এই েদখ, েয বয্ি আমােক সমপর্ন কিরেতে, েস
িনকেট আিসয়ােছ।’’
এ িবষয়িট লূ কিলিখত  সু সমাচােরর ২২/৩৯-৪৬ ে�ােক 
আেলাচনা করা হেয়েছ। উপেরর উ�ৃ িতেত বিণর্ত যীশুর অব�া 
কথাবাতর্া সে�হাতীতভােব �মাণ কের ে, িতিন ঈ�র িছেলন না,
বরং ঈ�েরর দাস ও মানু ষ িছেলন। ঈ�র িক কখেনা দু ঃখাতর,
েবদনাতর্ ও আক ুল হেত পাের? ঈ�র িক মৃতুয্ বরণ কেরন এবং
অনয্ ঈ�েরর কােছ �াথর্না কে? ঈ�র িক অনয্ ঈ�েরর কােছ
এভােব আকুল আেবগ ও কাতরতা িনেয় �াথর্না কের? কখেনাই
নয়। 123
১২২

123

খৃ�ানেদর িব�াস অনু সাের যীশু ঈ�র িছেল, তাঁর র� িদেয় িব�বাসীেক 

নরক েথেক বাঁচােনার উে�েশয্ই িতিন েদহ �হণ কের এই িবে� এেসিছেলন।
তাহেল এই দু ঃখ, েবদনা ও আহাজািরর অথর্ ক? আর স�ব হেল এই পানপা�
দূ রীভুত করার জনয্ ঈ�েরর কােছ �াথর্নারই বা অথর্?!
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ত ৃ ত ী য়  পি র ে � দ :
য ী শ ুর

ঈ�রে�র �ম া ণািদর অসারত

সু সমাচারগুিলর িকছু ব�বেক,

িবেশষত  েযাহনিলিখত 

সু সমাচােরর িকছু ব�বয্েক খৃ�ান ধমর্গুরুগণ যীশুর ঈ�রে�র
�মাণ িহেসেব েপশ কেরন। 124 এ পিরে�েদ আমরা তােদর এ
১২৩

সকল �মাণগুিল উে�খ কের তার অসারতা �মাণ করব
�থম �মাণ: যীশুর ঈ�রে�র পেক্ষ খৃ�ান ধমর্গুর
েপশকৃত �থম �মাণ, বাইেবেল িবিভ� �ােন যীশুর েক্ষ‘ঈ�েরর
পু�’ (Son of God) কথািটর �েয়াগ।
দু িট কারেণ এ �মাণিট বািতল:

124

যীশু তার �গর্ােরাহণ পযর্� সমেয়র মেধয্ কখেনাই তার ঈ�রে�র 

�য্থর্হীন সে�হমু�ভােব উে�খ কেরন িন। িতিন এমন িকছুই বেলন িন 
েথেক তার ঈ�রে�র িবষয়িট সে�হাতীতভােব জানা যায়। এ িবষেয় খৃ�ানগণ 
েয সকল বাকয্ উ�ৃত কেরন তা মূলত েযাহেনর েলখা েথেক গৃহীত �য্থর্েবা
অ�� িকছু  কথা। সকল  খৃ�ান গেবষক  একমত  েয, েযাহেনর বাকয্াবিল
রূপকতায় পিরপূণর্। বয্াখয্ার �েয়াজন েনই এমন অনুতার পু�েক কমই
পাওয়া যায়। এছাড়া সু সমাচারগুিল েথেক েদখা যায় ে, খৃে�র কথার মেধয্
অেনক  অ��তা থাকত, েয কারেণ তার সমসামিয়ক  মানু েষরা এবং তার
িনকটতম িশষয্রাও অেনক সময় িতিন বুিঝেয় না িদেল তার কথার মমর্ বুঝে
পারেতন না।
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�থমত, ‘ঈ�েরর পু�’ কথািটর িবপরীেত  বাইেবেল  বারংবার
যীশুেক ‘মনু ষয্ পু’ (son of man) বলা হেয়েছ। এছাড়া তােক 
বারংবার ‘দাঊেদর পু�’ বা ‘দাউদ স�ান’ (son of David) বেলও
অিভিহত করা হেয়েছ। যীশুেক মানুেষর পু� বা মানুেষর স�ান বেল
আখয্ািয়ত করার িবষেয় নমুনা �রূপ পাঠক মিথর সুসমাচাের
িনে�র ে�াকগুিল  েদখেত পাের: ৮/২০, ৯/৬, ১৬/১৩, ২৭,
১৭/৯, ১২, ২২, ১৮/১১, ১৯/২৮, ২০/১৮, ২৮, ২৪/২৭, ২৬/২৪,
৪৫, ৬৪। আর যীশুেক দায়ূেদর পু� বলার িবষেয় পাঠক নমুনা
িহেসেব িনে�র ে�াকগুিল  েদখেত পাের: মিথ  ১/১, ৯/২৭,
১২/২৩, ১৫/২২, ২০/৩০, ৩১, ২১/৯, ১৫ ২২/৪২; মাকর্১০/৪৭,
৪৮; লূ ক ১৮/৩৮, ৩৯।
এছাড়া মিথর ১/১-১৭ ও লূ েকর ৩/২৩-৩৪ ে�ােক  যীশুর
বংশতািলকা উে�খ করা হেয়েছ, যােত তােক দায়ূ েদর বংশধর ও
দায়ূ েদর মাধয্েম ইয়াকূ, ইসহাক ও ই�াহীেমর বংশধর বেল উে�খ
করা হেয়েছ। এ সকল ভাববাদী সকেলই আদম স�ান বা মানব
স�ান ও মানু ষ িছেলন। তাঁেদর বংশধর যীশু িনঃসে�েহ মানব
স�ান িছেলন। আর এজনয্ই তাঁেক বারংবার‘‘মানু েষর পু� (son of
man) বলা হেয়েছ। আর মানু েষর পু� েতা মানু ষই হেবন, িতিন
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ঈ�র হেত পােরন না বা আক্ষিরক অেথর্ ঈ�েরর পু� হেত পাে
না। 125
১২৪

125

বাইেবেল, িবেশষ কের পুরাতন িনয়েমর পু�কগুিলেত বারংবার‘‘মনু ষয্পু’’

বা মানু েষর পু� বলেত  মানু ষ বু ঝােনা হেয়েছ। পুরাতন িনয়েম মনু ষয্পু�
শতািধক  �ােন ‘‘মনু ষয্পু’’ বা ‘‘মানু েষর বয্াট’’ (Son of man) পিরভাষা
বয্বহার করা হেয়েছ। সবর্� একমা� উে�শ‘‘মরণশীল মানু ষ’’ বু ঝােনা। নবী
বা ভাববাদীেক িবেশষভােব ‘‘মানু েষর পু� বা মানব স�ান বেল আখয্ািয়ত করা
হেয়েছ একই উে�েশয্ েযন েকউ অেলৗিকক কাযর্ািদ েদেখ তােদরেক ঈ�ের
সােথ স�ৃ �  মেন না কের। নমুনা িহেসেব পাঠক িনে�র ে�াকগুিল েদখেত
পােরন: গণনা পু�ক  ২৩/১৯; ইেয়াব ২৫/৬, ৩৫/৮; গীতসংিহতা ৮/৪,
৮০/১৭, ১৪৪/৩, ১৪৬/৩; িযশাইয় ৫১/১২, ৫৬/২; িযরিময় ৪৯/১৮, ৪৯/৩৩,
৫০/৪০, ৫১/৪৩; িযিহে�ল ২/১, 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, দািনেয়ল  ৮/১৭। এগুিল  পাঠ করেল  পাঠক সে�হাতীতভােব
সু িনি�ত হেবন েয, বাইেবেলর পিরভাষায় মানু ষয্পু� অথর্ মানুেষর বয্াটা মান
মা�।
এর পাশাপািশ িবিভ� �ােন বারংবার বলা হেয়েছ েয, ঈ�র কখেনাই মনু ষয্পু�
নন, এবং েকােনা মনু ষয্পু� কখেনা ঈ�র হেত পাের না িনে�র কেয়কিট 
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অনু ে�দ েদখুন: গণনা পু�ক ২৩/১৯: ‘‘God is not a man, that he should
lie; neither the son of man, that he should repent: ঈ�র মনু ষয্ নেহন
েয, িমথয্া বিলেব; িতিন মনু ষয্পু�(েকিরর ব�ানু বােদ: মনু ষয-স�ান) নেহন েয
অনু েশাচনা কিরেবন।’’
ইেয়াব ২৫/৬: (How much less man, that is a worm? and the son of
man, which is a worm )؟মানু েষর মূ লয্ কত ক, যা একিট কীেটর তুলয?
মনূ ষয্পুে�র মূলয্ কত , যা একিট কীেটর তুলয্(েকিরর ব�ানু বােদ: তেব
কীটসদৃ শ ম�য্ ি? কৃিমসদৃ শ মনু ষয-স�ান িক?)
গীতসংিহতা ১৪৬/২-৫ ে�ােক রাজা-বাদশা ও মনু ষয্পুে�র উপর িনভর্র না কে
একমা� আ�াহর উপর িনভর্র করেত ও তারই কােছ সাহাযয্ চাইেত উৎসা
েদওয়া হেয়েছ। এর মেধয্ বলা হেয়ে: (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) েতামরা িনভর্র কিরও না রাজনয্গ, বা
মনু ষয্পুে� (েকিরর অনু বােদ: মানু ষয-স�ােন), যাহার িনকট  �াণ  নাই। (৪)
তাহার �াস িনগর্ত হ, েস িনজ মৃ ি�কায় �িতগমন কের; েসই িদেনই তাহার
স�� সকল ন� হইেব। (৫) ধনয্ েস, যাহার সহায় যােকােবর ঈ�র, যাহার
আশাভূ িম সদা�ভু, তাহার ঈ�র।’’
িযশাইয় ৫১/১২-১৩ েতও একই কথা বলা হেয়েছ: ‘‘(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) আিম, আিমই েতামােদর
সা�নাকতর্া। তুিম িক ে, মানু ষেক  (মতর্ে) ভয় কিরেতছ, েস ত  মিরয়া
যাইেব; এবং মনু ষয্পু�েক(মনু ষয-স�ানেক) ভয় কিরেতছ, েস ত তৃেণর নয্ায়
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ি�তীয়ত, ‘ঈ�েরর পু�’ (son of God) কথািটর মেধয্ ‘পু�’
শ�িট কখেনাই তার �কৃত ও আিভধািনক অেথর্ বয্বহৃত হেত পা
না। কারণ সকল জ্নী একমত েয, আিভধািনক ও �কৃত অেথর্ পু�
বলেত  বুঝােনা হয় িপতামাতা উভেয়র ৈদিহক  ৈজিবক িম�েণর
মাধয্েম যার জ�। এ অথর‘ঈ�েরর পু�’ (son of God)-এর েক্ষে
েকােনাভােবই �েযাজয্ হেত পাের না। কােজই এেক্ষে� এমন এক
রূপক অথর্ �হণ করেত হেব যা খৃে�র মযদার সােথ 
সাম�সয্তাপূণর্। আর ইি�ল বা নতুন িনয়েমর বয্বহার েথ
িনি�তরূেপ জানা যায় ে, ‘ঈ�েরর পু�’ কথািট  যীশুর েক্ষ
‘ধািমর্’ অেথর্ বয্বহৃত হেয়
এর �মাণ, মাকর্িলিখত সুসমাচােরর১৫ অধয্ােয়র৩৯ ে�ােক 
যীশুর �ুসিব� হেয় �াণতয্ােগর ঘটনা বনা কের বলা হেয়েছ:
‘‘আর েয শতপিত তাঁহার স�ু েখ দাঁড়াইয়ািছেলন, িতিন যখন
েদিখেলন েয, যীশু এই �কাের �াণতয্াগ কিরে, তখন কিহেলন,

হইয়া পিড়েব; আর েতামার িনমর্াতা সদা�ভুেক ভুিলয়া িগয়া?...’’ এভােব
বারংবার উে�খ করা হেয়েছ েয, মনু ষয্পু� অসহা, তার িনকট েকােনা �াণ 
েনই, তার কােছ িকছু আশা করা যােব না, েস মরণশীল, েস তৃেণর নয্া, েস
কীেটর নয্ায়। এরপরও িক আমরা মেন করব ে, বাইেবেলর পিরভাষায়
মনু ষয্পু� বলেত মানুষ ছাড়া অনয্ েকােনা িকছু বুঝােনা হেত পা?
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সতয্ই এ মানুষিট(ইিন) ঈ�েরর পু� িছেলন (Truly this man
was the Son of God)।’’
একই ঘটনায় উ�  শতপিতর উপযু র্� ব�বয্ ল তার
সু সমাচােরর ২৩ অধয্ােয়র৪৭ ে�ােক উ�ৃ ত কেরেছন। লূ েকর ভাষা:
‘‘যাহা ঘিটল, তাহা েদিখয়া শতপিত ঈ�েরর েগৗরব কিরয়া
কিহেলন, সতয, এই বয্ি� ধািমর্ক িছেল(Certainly this was a
righteous man)।’’
এভােব আমরা েদখিছ েয, মাকর্ েযখােন ‘ঈ�েরর পু�’ শ�িট 
বয্বহর কেরেছন েসখােন লূ ক  ‘ঈ�েরর পু�’-র পিরবেতর্ ‘ধািমর্’
শ�িট বয্বহার কেরেছন। এ েথেক সুিনি�তরূেপ জানা যায় , যীশু
ও যীশুর যুেগর মানুষেদর ভাষায়‘ঈ�েরর পু�’ কথািটর অথর্ িছল
‘‘ধািমর্ক মানুষ(righteous man)’’।
আমরা েদেখিছ েয, যীশুর ঈ�র� �মােণ জনয্ খৃ�ান
ধমর্গুরুগণ সুসামাচরগুিলর মেধয্ িবিভ� �কােরর পিরবত
িবকৃিত সাধন কেরেছন, েয কারেণ সু সমাচারগুিলর মেধয্ ৈবপরীত
সৃ ি� হেয়েছ এবং এগুিল  িনভর্রেযাগয্তা হািরেয়েছ। তারপ
খৃ�ানগেণর দািবমত এগুিল িবশু� এবং তাঁেদর দািবমতই একথ
�মািণত হেলা েয, সু সমাচােরর পিরভাষায় ঈ�েরর পু� অথর্ ধািমর্
মানু ষ (righteous man)। িবেশষত মাকর্ ও লূক উভেয়র বণর্নােত
শতপিত যীশুেক মানুষ(man) বেল উে�খ কেরেছন।
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সু সমাচারগুিলর িবিভ� �ােন যীশু ছাড়া অনয্ানয্ ধািমর্ক বয্
েক্ষে� ‘ঈ�েরর পু�’ কথািট  বয্বহর করা হেয়েছ, েযমনভােব
‘পাপী’র েক্ষে‘িদয়াবেলর পু�’ কথািট বয্বহার করা হেয়েছ
মিথিলিখত সু সমাচােরর ৫ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘৯ ধনয্ যাহারা িমলন
কিরয়া েদয়, কারণ তাহারা ঈ�েরর পু� বিলয়া আখয্াত হইেব...
৪৪ িকনতু আিম েতামািদগেক  বিলেতিছ, েতামরা আপন আপন
শ�িদগেক ে�ম কিরও, এবং যাহারা েতামািদগেক তাড়না কের,
তাহােদর জনয্ �াথর্না কি; ৪৫ েযন েতামরা আপনােদর �গর্�
িপতার সনতান হও...।’’
এখােন যীশু যারা শাি� �িত�া কেরন ও মানুষেদর মেধয্ িম
কের েদন তােদরেক  এবং যারা এভােব শ�িম� সকলেকই
ভালবােসন তােদরেক ‘ঈ�েরর পু�’ বেল অিভিহত কেরেছন এবং
‘ঈ�র’-েক তােদর িপতা বেল উে�খ কেরেছন।
েযাহনিলিখত সু সমাচােরর ৮ম অধয্ােয় উে�খ করা হেয়েছ ে,
ইয়াহূ দীগণ  ও

খৃে�র

মেধয্ িন�রূপ কেথাপকথন :

‘‘(৪১) েতামােদর িপতার কাযর্ েতামরা কিরেতছ। তাহারা তাঁহােক
কিহল, আমরা বয্িভচারজাত নি; আমােদর একমা� িপতা আেছন,
িতিন ঈ�র। (৪২) যীশু তাহািদগেক কিহেল, ঈ�র যিদ েতামােদর
িপতা হইেতন, তেব েতামরা আমােক ে�ম কিরেত ... (৪৪) েতামরা
েতামােদর িপতা িদয়াবেলর, এবং েতামােদর িপতার অিভলাষ সকল 
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পালন করাই েতামােদর ই�া; ... েকননা েস িমথয্াবাদী ও তাহার
(িমথয্বাদীর) িপতা।’’
এখােন আমরা েদখিছ েয, ইয়াহূ দীগণ  দািব কেরন েয, তারা
ঈ�েরর পু�, একমা� একজনই তােদর িপতা, িতিন হে�ন ঈ�র।
যীশু তােদরেক বলেল, না, বরং েতামােদর িপতা িদয়াবল  বা
শয়তান। কারণ তারা িমথয্াবাদী ও শয়তােনর অনুগত। শয়তান
িমথয্াবাদী এবং িমথয্াবাদীগর িপতা। এ কথা েতা সু �� েয,
আ�াহ অথবা িদয়াবল তােদর �কৃত িপতা নয়। পু� শ�িট এখােন
শাি�ক বা �কৃত অেথর্ �হণ করা স�ব নয়। কােজই রূপক অথ
�হণ করা অতয্াবশয্কইয়াহূ দীেদর ব�েবয্র অথর্ হে, আমরা
ধািমর্ক ও ঈ�েরর আেদশ পালন কারী। আর যীশুর কথা অথর্
হেলা, েতামরা ধািমর্ক ও ঈ�েরর আেদশ পালনকারী ন, বরং
েতামরা অধািমর্ক ও িদয়াবেলর আেদশ পালনকারী
সু সমাচােরর আেরা অেনক  �ােন িপতা বা পু� শে�র এরূপ
বয্াখয্ ছাড়া গতয্�র েনই। েযাহেনর �থম পে৩ অধয্ােয় রেয়ে:
‘‘(৮) েয পাপাচরণ কের েস িদয়াবেলর; েকননা িদয়াবল  আিদ
হইেত পাপ কিরেতেছ।... (৯) েয েকহ ঈ�র হইেত  জাত, েস
পাপাচরণ কের না, কারণ তাঁহার বীযর্ তাহার অনতের থাে; এবং
েস পাপ কিরেত পাের না, কারণ  েস ঈ�র হইেত  জাত।
(১০) ইহােত ঈ�েরর সনতানগণ এবং িদয়াবেলর সনতানগণ �কাশ
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হইয়া পেড় (the children of God are manifest, and the
children of the devil)।’’
উ� পে�র ৪ অধয্ােয়র৭ ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘েয েকহ ে�ম
কের, েস ঈ�র হইেত জাত (born of God) ও ঈ�রেক জােন’’।
উ� পে�র ৫ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘(১) েয েকহ িব�াস কের েয,
যীশুই েসই �ী, েস ঈ�র হইেত জাত (born of God); এবং েয
েকহ জ�দাতােক ে�ম কের; েস তাঁহা হইেত জাত বয্ি�েকও ে�ম
কের (every one that loveth him that begat loveth him also
that is begotten of him) (২) ইহােত আমরা জািনেত পাির েয,
ঈ�েরর সনতানগণেক  ে�ম কির, যখন ঈ�রেক  ে�ম কির ও
তাঁহার আজ্ঞা ল পালন কির।’’
েরামীয় ৮ অধয্ােয়র১৪ ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘েকননা যত েলাক 
ঈ�েরর আজ্ঞা  �ারা চািলত , তাহারাই ঈ�েরর পু�।’’
িফিলপীয় ২/১৪-১৫: ‘‘(১৪) েতামরা বচসা ও তকর্িবতকর্ িবন
সম� কাযর্ ক, (১৫) েযন েতামরা অিন�নীয় ও অমািয়ক হও, এই
কােলর েসই কুিটল ও িবপথগামী েলাকেদর মেধয্ ঈ�েরর িন�ল�
স�ান হও।’’
উপেরর উ�ৃ িতগুিল সু��রূেপ আমােদর দািব �মাণ কের। 
সকল ে�ােক যােদরেক ‘‘ঈ�েরর পু�’’ ও ‘‘ঈ�েরর জাত’’ বলা
হেয়েছ তারা েকউই আক্ষিরক অেথ‘‘ঈ�েরর জাত’’ বা ‘‘ঈ�েরর
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পু�’’ নন; বরং উপের উে�িখত রূপক অেথর্ তােদরে‘‘ঈ�েরর
পু�’’ বলা হেয়েছ।
এছাড়া আেরা একিট িবষয় লক্ষণীয়। বাইেবেল র পুরাতন 
নতুন িনয়েমর পু�কগুিলেত ‘িপতা’ ও ‘পু�’ শ��য়েক  অসংখয্
অগিণত �ােন রূপক অেথর্ বয্বহার করা হেয়েছ। এখােন উদাহ
িহেসেব কেয়কিট উ�ৃ িত �দান করিছ।
(১) লূ ক তার সু সমাচােরর ৩ অধয্ােয় খৃে�র বংশাবিল বণর্ন
করেত েযেয় ৩৮ ে�ােক বেলেছন: আদম ঈ�েরর পু�।
(২) যা�াপু�ক ৪ অধয্ােয় উে�খ করা হেয়েছ ে, ঈ�র সদা�ভু
েমািশেক িন�রূপ িনেদর্শ �দান কে: ‘‘২২ আর তুিম ফেরৗণেক 
কিহেব, সদা�ভু এই কথা কেহন, ই�ােয়ল  আমার পু�, আমার
�থমজাত  (my son, even my firstborn)। ২৩ আর আিম
েতামােক  বিলয়ািছ, আমার েসবা করণােথর্ আমার পু�েক ছািড়য়া
েদও; িকনতু তুিম তাহােক ছািড়য়া িদেত অস�ত হইেল; েদখ, আিম
েতামার পু�েক, েতামার �থমজাতেক, বধ কিরব।’’
এখােন দু ই �ােন ‘ই�ােয়ল’-েক ঈ�েরর পু� বলা হেয়েছ,
উপর� তােক �থমজাত পু� অথর্াৎ বড় েছেল বেল আখয্ািয়ত কর
হেয়েছ।
(৩) গীতসংিহতার ৮৯ গীেত দায়ূ দ সদা�ভু ঈ�রেক সে�াধন
কের বেলেছন: ‘‘(২০) আমার দাস দায়ূ দেকই পাইয়ািছ, আমার
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পিব� ৈতেল তাহােক অিভিষ� কিরয়ািছ (with my holy oil have

I anointed him)।... (২৬) েস আমােক  ডািকয়া বিলেব, তুিম
আমার িপতা, আমার ঈ�র (Thou art my father, my God)...।
(২৭) আবার আিম তাহােক �থমজাত কিরব ...।’’

এখােন দায়ূ দেক  অিভিষ�  অথর্াৎ মসীহ (The Messiah) বা
খৃ� (The Christ, The Anointed) ও ঈ�েরর �থমজাত পু�
(firstborn) বেল অিভিহত করা হেয়েছ।
(৪) িযরিময় ৩১/৯-এ ঈ�েরর িনে�া� বাকয্ উ�ৃত করা হেয়ে:
‘‘েযেহতু আিম ই�ােয়েলর িপতা, এবং ই�িয়ম আমার �থমজাত 
পু�।’’
(৫) ২ শমূ েয়ল ৭ অধয্ােয় শেলামেনর িবষেয় ঈ�েরর িনে�া�
উি� উ�ৃ ত করা হেয়েছ: ‘‘আিম তাহার িপতা হইব, ও েস আমার
পু� হইেব’’।
যিদ যীশুেক ঈ�েরর পু� বলায় তাঁর ঈ�র� �মািণত হ,
তাহেল আদম, ই�ােয়ল, ই�িয়ম দায়ূ দ ও সু লাইমান ঈ�রে�র েবিশ
অিধকারী বেল �মািণত হেব; কারণ তাঁরা যীশুর পূেবর্ই এ পদ লা
কেরেছন, তাঁরা তাঁর পূ বর্পুরুষ এবং িবেশষত ই�াৈ, ই�িয়ম ও
দায়ূ দেক ‘ঈ�েরর �থমজাত পু�’ বলা হেয়েছ। আর আবরাহাম,
েমািশ ও অনয্ানয্ পূবর্বতর্ী ভাববাদীেদর বয্ব�া অনুসাের �থ
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পু�ই স�ান-মযর্াদার সবর্ািধক অিধকার েভাগ কেরন। সাধারণভাে
সকল মানু েষর মেধয্ই এর �চলন রেয়েছ 126
১২৫

126

এখােন খৃ�ানগণ বলেত পােরন েয, যীশুেক নতুন িনয়েমর েকাথাও েকাথাও

‘ঈ�েরর একজাত পু� বা ‘ঈ�েরর জ�েদওয়া একমা� পু�’ (only begotten
son)’ বেল উে�খ কেরেছন। এেত তার িবেশষ� বু ঝা যায়। তােদর এ দািব
বাইেবেলর আেলােক বািতল বেল �মািণত। এেক্ষে‘একজাত’ বা ‘একমা�
জ�েদওয়া’ শ�িট কখেনাই তার �কৃত অেথর্ গৃহীত হেত পাের না। কারণ
ঈ�র িনেজই এ ‘একমা� জ�েদওয়া পুে�র’ আেরা অেনক  ভাইেয়র কথা
উে�খ কেরেছন, তােদর মেধয্ িতনজনেত‘�থমজাত’ বেল উে�খ কেরেছন।
কােজই ‘পু�’ বা ‘�থমজাত’ শে�র নয্ায়‘একজাত’ শে�রও রূপক অথর্ �হ
করা ছাড়া েকােনা গতয্�র েনই। ই�ােয়, ই�িময় ও দায়ূ দ-এর েক্ষে� ঈ�
�য়ং বেলেছন েয তাঁরা তাঁর �থমজাত। আর যীশুর েক্ষে� ঈ�র িনেজ এ
িকছু বেলেছন বেল �চিলত সু সমাচারগুিলেতও েনই। যীশুর অ�� ব�েবয
মেধয্ বা সুসমাচার েলখকেদর কথার মেধয্ এরূপ ব�বয্ পাওয়া যায়। সেবর্
(only begotten son) বা ‘‘একমা� জ�েদওয়া পু�’’ কথািটেক  �কৃত  ও
আক্ষিরঅেথয্ �হণ করেল বাইেবেরর আেলােক তা িমথয্া বেল গণয্ হে
কারণ  বাইেবেলই ঈ�র আেরা অেনক পু� জ� েদওয়ার কথা বেলেছন।
গীতসংিহতা ২/৭: ‘‘(the LORD hath said unto me, Thou art my Son;
this day have I begotten thee) সদা�ভু আমােক কিহেলন, তুিম আমার
পু�, অদয্ আি েতামােক  জ� িদয়ািছ।’’ কােজই ঈ�েরর জ�েদওয়া
(begotten) পু� মা� একজন একথা বাইেবেলর আেলােক িমথয্া
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(৬) বাইেবেলর অেনক �ােন সকল ই�ােয়ল-স�ানেক ‘‘ঈ�েরর
পু�’’ বা ‘‘ঈ�েরর স�ান’’ বেল আখয্ািয়ত করা হেয়েছ। এগুিল
মেধয্ রেয়েছ ি�তীয় িববরণ১৪/১, ৩২/১৯; িযশাইয় ১/২, ৩০/১,
৬৩/৮; েহােশয় ১/১০।
(৭) আিদপু�েকর ৬ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘(২) তখন ঈ�েরর পুে�রা
মনু ষয্েদর কনয্াগণেক সু�রী েদিখয় যাহার যাহােক  ই�া, েস
তাহােক িববাহ কিরেত লািগল। (৪) তৎকােল পৃিথবীেত মহাবীরগণ 
িছল, এবং তৎপেরও ঈ�েরর পুে�রা মনু ষয্েদর কনয্ােদর িনকে
গমন কিরেল তাহােদর গেভর্ সনতান জি�, তাহারাই েসকােলর
�িস� বীর।’’
এখােন আদম স�ানেদরেক  ‘ঈ�েরর পু�’ বেল  উে�খ করা
হেয়েছ।
(৮) িযশাইয় ৬৩/১৬ ও ৬৪/৮ ে�ােক ঈ�রেক  ই�ােয়লস�ানেদর সকেলর িপতা বেল উে�খ করা হেয়েছ।
(৯) ইেয়াব ৩৮/৭: ‘‘তৎকােল  �ভাতীয় নক্ষ�গণ একসে
আন�রব কিরল, ঈ�েরর পু�গণ সকেল জয়�িন কিরল।’’
(১০) গীতসংিহতার ৬৮/৫: ‘‘ঈ�র আপন পিব� বাস�ােন
িপতৃহীনেদর িপতা ও িবধবােদর িবচারকতর্া’’
এখােন ঈ�রেক িপতৃহীনেদর িপতা বেল উে�খ করা হেয়েছ।
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এ সকল �ােন ‘‘ঈ�েরর পু�’’ পিরভাষােক অবশয্ই‘‘রূপ’’
অেথর্ বয্বহার করেত হেব। েকােনা একজন খৃ�ানও বলেবন না ,
এ সকল �ােন ঈ�েরর পু� বলেত বা ঈ�রেক িপতা বলেত �কৃত 
ও আক্ষিরক অথর্ বুঝােনা হেয়েছ। েযভােব , আদম-পু�গণ,
ই�ােয়ল  (ইয়াকুব), ই�িয়ম, দায়ূ দ, সু লাইমান, সকল  ই�ােয়লীয়
মানু ষ এবং সকল এিতম-িপতৃহীন-েক ঈ�েরর পু� বা অনু রূপ িকছু
বলার কারেণ ঈ�র, ঈ�েরর স�ার অংশ বা �কৃত অেথর্ ঈ�েরর
পু� বেল ক�না করা স�ব নয়, িঠক েতমিন যীশুখৃে�র েক্ষে
তােক ঈ�েরর পু� বা অনু রূপ িকছু বলার কারেণ তােক ঈ�,
ঈ�েরর স�ার অংশ বা �কৃত অেথর্ ঈ�েরর পু� বেল ক�না করা
স�ব নয়। এরূপ ক�না বাইেব, সকল  ভাববাদীর িশক্ষা 
মানবীয় জ্ঞ-িবেবেকর সােথ সাংঘিষর্ক
ি�তীয় �মাণ: যীশুর ঈশবরে�র পেক্ষ খৃ�ানগেণর ি�ত
�মাণ, নতুন িনয়েমর িকছু ে�ােক যীশুেক এ জগেতর নন বেল
উে�খ করা হেয়েছ। েযাহন ৮/২৩: ‘‘িতিন তাহািদগেক কিহেলন,
েতামরা অধঃ�ােনর, আিম ঊ�র্�ােনর(Ye are from beneath; I
am from above); েতামরা এ জগেতর, আিম এ জগেতর নিহ।’’
খৃ�ানগণ ধারণা কেরন েয, এখােন যীশু তাঁর ঈ�রে�র �িত
‘‘ইি�ত’’ কেরেছন এবং বুঝােত েচেয়েছন েয, িতিন িপতা ঈ�েরর
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িনকট েথেক আগমন কেরেছন এবং িতিন এ জগেতর নন। িতিন
মানু ষরূপী হেলও মানুষ ন, বরং �েগর্র বা ঊ�র্জগেতর ঈ�
তােদর এ বয্াখয্া েমােটও সিঠক নয়। কারণ যীশু বাহয্
�কৃত  অেথর্ এ জগেতরই িছেলন। তােদর বয্াখয্ািট দুই কার
বািতল:
�থমত, এ বয্াখয্া যু, জ্ঞান ও িবেবেকর সােথ সাংঘিষর্
েতমিন ভােব তা নতুন ও পুরাতন িনয়েমর অগিণত বােকয্র সােথ
সাংঘিষর্ক
ি�তীয়ত, যীশু তাঁর িষয্েদর েক্ষে�ও এরূপ কথা বেলে
েযাহেনর সু সমাচােরর ১৫ অধয্ােয়র ১৯ ে�ােক  যীশু তাঁর
িশষয্েদরেক বেলেছ: ‘‘েতামরা যিদ জগেতর হইেত, তেব জগৎ
আপনার িনজ� বিলয়া ভাল বািসত; িকনতু েতামরা ত জগেতর নহ,
বরং আিম েতামািদগেক জগেতর মধয্ হইেত মেনানীত কিরয়াি,
এই জনয্ জগৎ েতামিদগেক ে�ষ কের।’’
েযাহেনর সু সমাচােরর ১৭ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘১৪ আিম তাহািদগেক 
েতামার বাকয্ িদয়াি; আর জগৎ তাহািদগেক ে�ষ কিরয়ােছ, কারণ 
তাহারা জগেতর নয়, েযমন আিমও জগেতর নই। ... ১৬ তাহারা
জগেতর নয়, েযমন আিমও জগেতর নই।’’
এভােব যীশু তাঁর িশষয্েদর স�েকর্ বলেলন, তাঁরা এ
জগেতর নন। উপর� িতিন ��ভােবই এ িবষেয় তাঁেদরেক তাঁরই
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মত একই পযর্ােয়র বেল উে�খ করেলন। িতিন েযমন এ জগেতর
নন, তাঁর িশষয্রাও িঠক েতমিন এ জগেতর নন। খৃ�ানেদর দািব
অনু সাের, যিদ এ জগেতর না হওয়ার কারেণ ঈ�রত �মািণত হয়,
তেব যীশুর িশষয্গণ সকেলঈ�র িছেলন বেল �মািণত হেব। আর
েযেহতু খৃ�ানগণ যীশুর িশষয্েদর ঈ�র� অ�ীকার কে, েসেহতু
তােদরেক �ীকার করেত  হেব েয, ঊ�র্জগেতর হওয়, ঈ�েরর
িনকট েথেক আগমন করা বা এ জগেতর না হওয়া অেথর্র বাকয্াি
িদেয় যীশুর ঈ�র� �মাণ করার েকােনা উপায় েনই
যীশর এ বােকয্র সিঠক অথর্ হে, েতামরা পািথর্ব জগেতর
েলাভ লালসার অনু সারী ও জাগিতক �াথর্াে�ষী আর আিম ত�প
নই, বরং আিম ও আমার িশষয্গণ ঊ�র্জগেতর বা �েগর্র মযর্া
অিভলাসী এবং ঈ�েরর ে�ম অনু স�ানী। এরূপ রূপক বয্বহ
সকল  ভাষােতই িবদয্মান। ধািমর্ক ও সংরিবমুখ মানু ষেদরেক 
সকল েদেশ এবং সকল ভাষােতই বলা হয় ‘এরা এ জগেতর মানু ষ
না।’
তৃতীয় �মাণ: যীশুর ঈ�রে�র পেক্ষ খৃ�ানেদর তৃতীয় দ,
যীশু িনেজেক

ঈ�েরর সােথ এক বেল  উে�খ কেরেছন।

েযাহনিলিখত সু সমাচােরর ১০ অধয্ােয় যীশুর িনে�া� বাকয্ উ�
করা হেয়েছ: ‘‘আিম ও িপতা, আমরা এক (I and my Father are
one)।’’
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খৃ�ানগণ দািব কেরন েয, এই বাকয্ যীশুর ঈ�র� �মাণ কের
দু  কারেণ তাঁেদর এই দািব বািতল:
�থম কারণ: �কৃত অেথর্ খৃ� এবং ঈ�র কখেনাই এক হেত
পােরন না। খৃ�ানেদর িব�াস অনু সােরও িতিন ও ঈ�র এক িছেলন
না। কারণ খৃে�র একিট মানবীয় আ�া ও েদহ িছল, খৃ�ানগণ 
িব�াস কেরন েয, এ িদক েথেক িতিন ঈ�র েথেক পৃথক িছেলন।
তাঁরা বেলন েয, ‘আিম ও িপতা এক’ কথািট বািহয্ক অেথর্ �হ
করা যােব না বরং এর বয্াখয্া করেত হেব। তােদর মেত এর বয্াখ
হেলা, ঈ�রে�র িদক েথেক িতিন ও ঈ�র এক। মানু ষ িহেসেব
িতিন একজন পিরপূ ণর্ মানুষ িছেলন। আবার ঈ�রে�র িদক েথেক
িতিন পিরপূ ণর্ ঈ�র িছেলন। তার মেধয্ দুিট পৃথক স�া িবদয্ম
িছল। তার মধয্কার পু� স�ার িদক িতিন ও িপতা এক িছেলন।
তাঁেদর এ বয্াখয্া অ�সারশূনয্ বাগাড়�র মা�।রণ  খৃে�র
বাকয্ হয় তার �কৃত ও বািহয্ক অেথর্ �হণ করেত হেব। অথ
যীশুর অনয্ানয্ ব, অনয্ানয্ ঐ�িরক �ে�র বাকয্ এবং য,
িবেবক ও জ্ঞােনর দািবর সােথ সাম�সয্ েরেখ বয্াখয্া করেত 
তােদর বয্াখয্ািট �কৃত ও বািহয্ক অেথর্র সােথ সাংঘ, আবার
জ্ঞ, যু ি� এবং বাইেবেলর অনয্ানয্ বাণীর সােথও সাংঘিষর
ি�তীয় কারণ: এরূপ কথা যীশুর িশষয্েদর েক্ষে�ও বলা হে
েযাহনিলিখত  সু সমাচােরর ১৭ অধয্ােয় রেয়েছ ে, যীশু তাঁর
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িশষয্েদর িবষেয় বেল: ‘‘২১ েযন তাহারা সকেল এক হয় (they
all may be one); ২১ িপতঃ, েযমন তুিম আমােত  ও আিম
েতামােত, েতমিন তাহারাও েযন আমােদর মেধয্ (এক) 127 থােক 
১২৬

(that they also may be one in us); েযন জগৎ িব�াস কের েয,
তুিম আমােক ে�রণ কিরয়াছ। ২২ আর তুিম আমােক েয মিহমা
িদয়াছ, তাহা আিম তাহািদগেক িদয়ািছ; েযন তাহারা এক হয়, েযমন
আমরা এক (that they may be one, even as we are one);
২৩ আিম তাহােদর মেধয্ ও তুিম আমাে, েযন তাহারা এেকর মেধয্
পিরপূ ণর্তা লাভ কে 128 (I in them, and thou in me, that they
১২৭

may be made perfect in one)।’’
এখােন যীশু বেলেছ: ‘‘েযন তাহারা সকেল এক হয়’’, ‘‘েযন
তাহারা এক হয় েযমন আমরা এক’’ এবং ‘‘েযন তাহারা এেকর
মেধয্ পিরপূণর্তা লাভ ক’’। এ বাকয্গুিল েথেক বুঝা যায় , তাঁরা
সকেল  এক িছেলন। ি�তীয় বােকয্ যীশু উে�খ কেরেছন ,
‘ঈ�েরর সােথ তাঁর এক�’ েযরূপ‘তােদর মধয্কার এক’-ও িঠক 
ত�প।

127

(এক) শ�িট বাংলা বাইেবেল উে�খ করা হয় িন, তেব ইংেরিজেত রেয়েছ।

128

বাংলা বাইেবেলর ভাষয: েযন তাহারা িস� হইয়া এক হয়।
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এ কথা সু �� েয, যীশুর ে�িরতগণ �কৃত অেথর ‘একস�া’
িছেলন না, িঠক  েতমিন যীশুও �কৃত অেথর ‘ঈ�েরর’ সােথ 
‘একস�া’ িছেলন না।
ব�ত, ‘ঈ�েরর সােথ এক’ হওয়ার অথর্ হেল, ঈ�েরর ই�া ও
িনেদর্েশর সােথ িনেজর ই�া ও কমর্ এক কের েদওয়া। তাঁ
পিরপূ ণর্ আনুগতয্ করা ও ধািমর্ক জীবন যাপন করা। এই ঐেক
মূ ল পযর্ােয় খৃ, ে�িরতগণ ও সকল িব�াসী সমান। পাথর্কয্ হেল
ঐেকয্র শি� ও দুবর্লতায়। ঈ�েরর সােথ এরূপ ঐেকয্ 
অনয্েদর েচেয় অিধক শি�শালী ও তাঁর ঐকয্ পূণর্
তাহেল  এ সকল  ব�েবয্ ‘এক�’, ঐকয্ বা এক হওয়ার অথর
আ�াহর ই�ার সােথ িনেজর ই�ােক  এক কের েদওয়া, তার
আনু গেতয্ ও েসবায় ঐকয্ব� হওয়া। এক� অথর্ সকেল স�া 
হেয় যাওয়া নয়। ে�িরত ও িশষয্গেণর এক হওয়ার অথর্ তােদ
সকেলর স�া এক হওয়া নয়।  অনু রূপভােব যীশু ও ঈ�েরর এ
হওয়ার অথর্ উভেয়র স�া এক হওয়া নয়
চতুথর্ �মা: যীশুর ঈ�রে�র পে খৃ�ানেদর চতুথর্ �মাণ
যীশুেক েদখেলই

ঈ�রেক েদখা হেব বেল  যীশুর ব�বয

েযাহনিলিখত সু সমাচােরর ১৪ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘(৯)...েয আমােক 
েদিখয়ােছ, েস িপতােক  েদিখয়ােছ; তুিম েকমন কিরয়া বিলেতছ,
িপতােক আমােদর েদখাউন? (১০) তুিম িক িব�াস কর না েয, আিম
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িপতােত আিছ এবং িপতা আমােত আেছন? আিম েতামািদগেক েয
সকল কথা বিল, তাহা আপনা হইেত বিল না; িকনতু িপতা আমােত 
থািকয়া আপনার কাযর্ সকল সাধন কেরন’’
খৃ�ানগণ দািব কেরন েয, খৃে�র এই কথাগুি: ‘‘েয আমােক 
েদিখয়ােছ, েস িপতােক েদিখয়ােছ (he that hath seen me hath
seen the Father)’’, ‘‘আিম িপতােত  আিছ এবং িপতা আমােত 
আেছন (I am in the Father, and the Father in me)’’ এবং
‘‘িপতা আমােত থািকয়া (the Father that dwelleth in me)
আপনার কাযর্ সকল সাধন কের’’ এগুিল �মাণ কের ে, খৃ� ও
ঈ�র একই স�া িছেলন বা ঈ�েরর স�া যীশুর স�র মেধয্
অবতরণ ও অব�ান কেরিছল।
তাঁেদর এই দািব দু িট কারেণ অ�হণেযাগয্
�থমত, বাইেবেল �মাণ কের েয, এ পৃিথবীেত ঈ�রেক েদখা
যায় না। কােজই যীশুর কথা তােদর মেতই �কৃত অেথর্ �হণ কর
স�ব নয়। এজনয্ তাঁরা বয্াখয্া কেরন, এখােন ঈ�রেক েদখা
বলেত ঈ�রেক  জানা বুঝােনা হেয়েছ। আর খৃ�েক তার
ৈদিহকরূেপ েদখেল বা তার েদহেক জানেল ঈ�রেক েদখা বা জানা
হয় না। এ ব�েবয্র সিঠক অথর্ হে, েয বয্ি� যীশুর কমর্ক
েদখেব েস েযন ঈ�েরর কমর্ই েদখ; কারণ ঈ�েরর ই�া, আেদশ
ও শি�েতই িতিন এ সকল কমর্ কেরেছন
316

ি�তীয়ত, যীশুর িশষয্েদর েক্ষে�ও এরূপ কথা বলা হে
উপযু র্� েযাহনিলিখত সুসমাচােরর ১৪ অধয্ােয়র ২০ ে�ােক  যীশু
বেলেছন: ‘‘েসই িদন েতামরা জািনেব েয, আিম আমার িপতােত 
আিছ, ও েতামরা আমােত আছ, এবং আিম েতামােদর মেধয্ আিছ’’
েযাহন ১৭/২১ ে�ােক  যীশু তাঁর িশষয্েদর িবষেয় বে:
‘‘িপতঃ, েযমন তুিম আমােত ও আিম েতামােত, েতমিন তাহারাও
েযন আমােদর মেধয্ থােক(that they also may be one in us)।’’
কির�ীয়েদর �িত ে�িরত ১ম পে�র ৬/১৯ ে�ােক 129 �ােক 
১২৮

সাধু  পল বেলন: ‘‘অথবা েতামরা িক জান েয, েতামােদর েদহ পিব�
আ�ার মি�র, িযিন েতামােদর অনতের থােকন, যাঁহােক েতামরা
ঈ�র হইেত �া� হইয়াছ? আর েতামরা িনেজর নও।’’
২ কির�ীয় ৬/১৬: ‘‘আমরাই ত জীবনত ঈ�েরর মি�র, েযমন
ঈ�র বিলয়ােছন, আিম তাহােদর মেধয্ বসিত কিরব(I will dwell
in them)।
ইিফষীয় ৪/৬: ‘‘সকেলর ঈ�র ও িপতা এক, িতিন সকেলর
উপের, সকেলর িনকেট  ও (েতামােদর) সকেলর মেধয্ (in you
all) 130 আেছন।’’
১২৯

129

বাংলায় েশষ বাকয্িট২০ ে�ােকর অংশ িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ।

130

বাংলা বাইেবেল ‘‘সকেলর অ�ের’’।
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খৃ�ানেদর বয্াখয্া অনুসাের এ বাকয্গুিল �ারা যীশুর িশষ
ঈ�র� �মািণত হয়! কারণ একথা �তঃিস� েয, যার মেধয্ েকউ
অব�ান করেছন িতিন যিদ েকাথাও অব�ান কেরন, তেব তার
মেধয্র স�াও তথায় অব�ান করেবন।আর যীশু ও ঈ�র এক এবং
যীশুর মেধয্ ঈ� র রেয়েছন। েসই যীশু ও িশষয্গণ এক 
িশষয্গেণর মেধয্ যীশু অব�ান ও অবতরণ কেরেছন। কাে
িশষয্েদর মেধয্ও ঈ�র অবতরণ ও অব�ান করেছন। কােরা মেধ
ঈ�েরর অব�ান করা যিদ উ�  বয্ি�র সােথ ঈ�েরর এক� 
(union) বা উ�  বয্ি�র ঈ�র� �মাণ কে, তেব বাইেবেলর
উপযু র্� ব�বয্গুিল �ারা �মািণত হেলা, যীশুর ে�িরত িশষয্গ
সকেলই ঈ�র, বরং কিরে�র বািস�াগণ  সকেলই ঈ�র এবং
ইেফসাস (Ephesus) অ�েলর সকল  বািস�াই ঈ�র! েকােনা
খৃ�ান িক তা মানেবন!
ব�ত কােরা মেধয্ �েরর অব�ান, কােরা সােথ ঈ�েরর এক 
হওয়া, কােরা মেধয্ যীশুর অব�ান বা কােরা সােথ যীশুর এক হও
ইতয্ািদ �ারা আনুগতয্ ও মযর্াদার কথা বলা হেয়েছ। যীশুেক জান
তার আনু গতয্ করার অথর্ তাঁর ে�রণকারী মহান আ�াহেক জানা 
তাঁর আনু গতয্ করা। কারণ তাঁর আেদেশর মেধই রেয়েছ আ�াহর
আেদশ। অনু রূপভােব িশষয্েদর আনুগতয্ করার অথর্ তাঁ
ে�রণকারী যীশুর আনুগতয্ ক; কারণ তাঁেদর িনেদর্েশর মেধয্
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তাঁর িনেদর্শ িনিহত। ঐকয্ ও মেধয্ থাকার এ হেলা সি
বয্াখয্ 131
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যিদও যীশুর ঈ�র� �চিলত খৃ�ধেমর্র মূল িভ, িক� বাইেবেলর ব�বয্

িদেয় তা সমথর্ন করা খুবই কিঠন। েকাথাও যীশু �� কের তা বেলন িন। তা
িবপরীেত ঈ�েরর একে�র কথা ও তাঁর িনেজর মানবে�র কথা ও অঈ�রে�র কথা িতিন বারংবার বেলেছন। তারপরও তাঁরা বাইেবেলর িবিভ� 
ব�বয্ িদেয় তা �মাণ করার েচ�া কেরন। তােদর মূল  দলীলগুিল উপে
আেলািচত হেয়েছ। এগুিলর পাশাপািশ অেনক সময় তারা েয সকল িবষয়েক
যীশুর ঈ�রে�র �মাণ িহেসেব েপশ করেত েচ�া কেরন েসিলর অনয্তম
হেলা: (১) যীশুর িপতা বয্িতেরেক জ� (২) যীশু কতৃর্ক অেলৗিকক কাযর্,
িবেশষত মৃ তেক জীিবত করা। বাইেবেলর আেলােক এ দু িট িবষেয়র একিটও
ঈ�রে�র �মাণ  নয়। বাইেবেল  উে�খ করা হেয়েছ েয, আদম িপতামাতা
বয্িতেরেক জ��হণ কেরন। এছাড়া বাইেবেলর উে�খ করা হেয়েছ েয,
অবরাহােমর সমসামিয়ক  যাজক  ম�ীেষদক  (Melchisedec)-ও িপতামাতা
বয্িতেরেকই জ� �হণ কেরন। ই�ীয়৭/১-৩ ে�ােক সাধু  পল িলেখেছন: ‘‘েসই
েয ম�ীেষদক... তাঁহার িপতা নাই, মাতা নাই, পূ বর্পুরুষাবিল ন, ... ’’।
অেলৗিকক কাযর্ বা মৃতেক জীিবত করাও যীশুর েকােনা েশষ� নয়। যিদ
আমরা �চিলত সু সমাচারগুিলর এ িবষয়ক বণর্নাগুিল সিঠক বেল েমেন �
কির, তেব তা েথেক  �মািণত  হেব েয, যীশু মা� িতন বয্ি�েক জীিব
কেরিছেলন। পক্ষা�ের িযিহে�ল ভাববাদী হাজার হাজার মৃত মানুষেক জীিব
কেরন (িযিহে�ল  ৩৭/১-১৪)। কােজই মৃ তেক  জীিবত করা যিদ ঈ�রে�র
�মাণ হয় তেব িযিহে�ল ভাববাদীই ঈ�র হওয়ার অিধকতর েযাগয্তা রােখন।
এছাড়া এিলয় (Elijah) একিট মৃ ত িশশুেক পুনজর্ীিবত কের(১ রাজাবিলর
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ি�য় পাঠক, এখােন খৃে�র ঈ�রে�র পেক্ষ েপশকৃত খৃে�র ব
ে�িরতেদর বাণীগুিল উে�খ কের েসগুিলর �কৃত অথর্ বয্াখয্া ক
খৃ�ান �চারকেদর দািবর অসারতা িনি�ত করার জনয্। অনয্থা
আমােদর িব�াস, নতুন িনয়েম উ�ৃ ত  এ সকল  ব�বয্ বা বাণী
খৃে�র বা তার ে�িরতেদর বেল �মািণত নয়। �চিলত এ সকল 
পু�েকর েকােনািটরই অিবি��  সূ � পর�রা সংরিক্ষত েনই
এছাড়া এসকল পু�েকর মেধয্ সাধারণভােব পিরবতর, পিরবতর্,
সংেযাজন ও িবেয়াজেনর মাধয্েম অগিণত িবকৃিত সািধত হেয়েছ।
খৃে�র ঈ�রত বা ি�ে�র িবষেয় িবেশষভােব িবকৃিত সাধন করা
হেয়েছ। এ সকল িবষেয় িবকৃিত সাধন করা বা িমথয্া বলা খৃ�ন
পি�তেদর একিট সু পিরিচত অভয্াস 132
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১৭/১৭-২৪)। ইলীশায় (Elisha) একজন মৃ ত বালকেক পুনজর্ীিবত কেরন(২
রাজাবিলর ৪/৮-৩৭)। এছাড়া ইলীশায় ভাববাদী কু�েরাগীেক তার কু�েরাগ
েথেক আেরাগয্ কেরিছেলন(২ রাজাবিলর ৫/১-১৪)। মূ সা (আ)-এর অেলৗিকক 
কাযর্ািদ �িস�। অেলৗিকক কাযর্ ঈ�রে�র �মাণ হেল এরা সকেলই ঈ�র বে
গণয্ হেতন
132

ঈ�েরর েগৗরব �মােণর জনয্ েপৗল িমথয্া কথা বলেতন বেল িনেজই �ীকা

কেরেছন। িতিন বেলেছন: "For if the truth of God hath more abounded
through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a
sinner? িকনতু আমার িমথয্ায় যিদ ঈ�েরর সতয্ তাঁহার েগৗরবােথর্ উপিচ
পেড়, তেব আিমও বা এখন পাপী বিলয়া আর িবচািরত  হইেতিছ েকন?’’
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আমরা িব�াস কির েয, িনঃসে�েহ যীশু খৃ� এবং তাঁর
ে�িরতগণ এ সব কুফরী বা ঈ�র িবেরাধী (blasphemous) িব�াস
েথেক িবমু� ও পিব� িছেলন। আমরা সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ ছাড়া
েকােনা উপাসয্ েনই এবং মুহা�াদ সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
তাঁর বা�া (দাস) ও রাসূ ল  (ে�িরত  ভাববাদী) এবং ঈসা (যীশ)
আ�াহর বা�া (দাস) ও রাসূ ল  (ে�িরত  ভাববাদী) এবং যীশুর
ে�িরতগণ আ�াহ ে�িরেতর ে�িরত।

(েরামান ৩/৭) এ েথেক জানা যায় েয, িতিন েয িবষয়েক ‘ঈ�েরর েগৗরব’
�কাশক বেল ক�না কেরেছন, েস িবষেয় ঈ�র, যীশু বা পিব-আ�ার নােম
বােনায়াট ও িমথয্া কথা বলেত েমােটও ি�ধা করেতন না। তাঁর অনুসারী খৃ�ান
ধমর্গুরুগণও এ মূলনীিতেত িব�াসী ও পালনকা
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তৃতীয় অধয্া:
আল-কুরআন ও আল-হাদীস
আল-কুরআন আ�াহর বাণী হওয়ার �মাণ, তার অেলৗিকক�,
কুরআেনর িবষেয় পাদিরগেণর আপি�র পযর্ােলাচন, আল-হাদীেসর
িবশু�তার �মাণ ও এ িবষেয় পাদিরগেণর আপি�র পযর্ােলাচ

এ অধয্ােয় দুিট পিরে�দ রেয়ে:

�থম পিরে�দ :

আল-কুরআেনর অেলৗিকক� ও এ িবষেয়

পাদিরগেণর আপি�র পযর্ােলাচন
ি�তীয় পিরে�দ

:

হাদীস িবষেয়

আপি�র পযর্ােলাচন
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পাদিরগেণর

�থম পিরে�দ:
আল-কুরআেনর অেলৗিকক�
এ পিরে�েদ আল-কুরআেনর অেলৗিকক� ও এ িবষেয়
পাদিরগেণর আপি�র পযর্ােলাচনা করা হেব। �থেম আমরা কুরআন
কারীেমর অেলৗিককে�র িবিভ� িদক আেলাচনা করব। এরপর এ
িবষেয় পাদিরগেণর আপি�গুিলর পযর্ােলাচনকরব, ইনশা আ�াহ।
৩. ১. ১. আল কুরআেনর অেলৗিকক�
অগিণত িবষয় �মাণ কের েয, কুরআন কারীম সে�হাতীতভােব

আ�াহর বাণী (God's Word) 133। এবং তা একিট অেলৗিকক 
১৩২

133

মহান আ�াহ মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া)-েক অেনক অেলৗিকক 

িচ� �দান কেরন। েসগুিলর অনয্তম হেলা মহা�� -কুরআন। ��কার
এখােন কুরআেনর অেলৗিককে�র িবিভ� িদক  আেলাচনা কেরেছন। তেব
কুরআেনর অেলৗিকক� এগুিলর মেধয্ই সীমাব� নয়। বস, কুরআেনর
অেলৗিকক� িচর�ন। �েতয্ক যেগর মানু েষরা কুরআেনর মেধয্ নতুন নতুন
অেলৗিককে�র স�ান লাভ কেরেছন। বতর্মান যুেগ িবজ্ঞানীগণ মানব,
পৃ িথবী, মহাকাশ ইতয্ািদর িবষেয় অেনক সতয্ উদঘাটন কেরেছন। তাঁরা অবা
িব�েয় লক্ষয্ করেছন, কুরআেন এসকল িবষেয় অেনক তথয্ রেয়েছ যা নব
আিব�ৃ ত ৈবজ্ঞািনক সতিদর সােথ শতভাগ সাম�সয্পূণর্। তাঁরা �ীকার করেছ
েয, কুরআেনর অেলৗিককে�র এিট একিট বড় �মাণ। এভােব আগত সকল 
যু েগই মানু ষ কুরআেনর মেধয্ নতুন নতুন অেলৗিককে�র স�ান লাভ করেব।
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��। এখােন কেয়কিট িবষয় আেলাচনা করা হেব, েযগুিল িবষয়িট
�মাণ কের।
৩. ১. ১. ১. অেলৗিকক ভাষাৈশলী
কুরআেনর অেলৗিকক�   ও আ�াহর বাণীে�র (Divinity,
Divine Authority) একিট �মাণ হেলা, কুরআেন সবর্� ভাষা ও
বণর্নার েক্ষে� সেবর্া� সািহতয্ মান রক্ষা করা 134 আরবীেত 
১৩৩

এই সেবর্া� সািহতয্ মানে ‘বালাগাত’ বলা হয়। এর অথর্ হেল,
আকষর্ণীয় সেবর্া�ম শে�র মাধয্েম �েয়নয় অেথর্র �কাশ ঘটােনা

েকউ েসগুিল িবেবচনা কের হৃদয়েক আেলািকত করেবন। েকউ তা েজেন
অবেহলা করেবন বা এিড়েয় যাওয়ার েচ�া করেবন।
134

মানু েষর হৃদয়েক আে�ািলত করার �ধান মাধয্ম হেলা কথা। কথা যত সু�

হয় মানু েষর হৃদেয় তার �ভাবও তত গভীর হয়। কুরআন কারীম শু ধ
ধমর্গুরুেদর জ‘িনয়ম পু�ক’ নয়। বরং �েতয্ক িব�াসী ও �েতয্ক মানুেষ
পােঠর, �বেণর ও অনু ধাবেনর জনয্ এই��। এজনয্ কুরআন কারীেম সকল
িবষেয় ভাব ও ভাষার েক্ষে� সেবর্া� সািহতয্মান রক্ষা করা হেয়েছ।
কুরআন কারীেমর একমা� অেলৗিকক� নয়, তেব তার অেলৗিককে�র একিট 
িদক। লক্ষণীয় , এিট কুরআন কারীেমর একক  ৈবিশ�য্। অনয্ েকােন
ধমর্�ে� এই ৈবিশ� পাওয়া যায় ন। সকল ধমর্�ে�ই ভালভাল িবষয় আেলিচত
হেয়েছ, েযগুিল পাঠ করেল িবষয় ও অথর্ মানুেষর মন নাড়া িদেত পাের। তে
অেথর্র পাশাপািশ শ, বাকয্ ও ভাষাৈশলীর মাধুযর্ ও হৃদয়�ািহতা কুরআে
ৈবিশ�য্
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এবং �েতয্ক িবষেয়র জনয্ তার সােথ সাম�সয্পূণর্ শ� ও ব
বয্বহার করা। এভােব শে�র েসৗ�য, অেথর্র মহ� ও িবষেয়র সােথ
সাম�সয্ যত গভীর ও পিরপূণর্ হ‘বালাগাত’-এর মানও তত পূ ণর্তা
পায়। িবিভ�ভােব কুরআেনর এই সেবর্া� সািহতয্ম জানা যায়:
(ক) �থম িদক: িবষয়ব�র নতুন� ও সািহিতয্ক উ�া�ত
আরব ও অনারব কিব-সািহিতয্কগেণর সািহিতয্ক পার�মতা ব
বালাগাত  সবেচেয় েবিশ �কািশত  হেয়েছ বণর্নার েক্ষে�।,
েঘাড়া, নারী, রাজা, তরবারীর আঘাত, তীর িনেক্, যু �েক্,
আ�মন ইতয্ািদর বণনায় আরবগণ  সবেচেয় েবিশ পার�মতা
েদিখেয়েছন। এ িবষেয় সািহতয্ ও অল�ােরর েক্ষ� খুবই �শ
কারণ অিধকাংশ মানু েষর �কৃিত এরূপ বণর্না পছ� কের। �াচী
কাল েথেক িবিভ� যু েগ ও িবিভ� েদেশ কিব ও সািহিতয্কগণ এ
সকল িবষেয় নতুন নতুন অথর্ উ�াবন কেরেছন। পরবতর কিব
সািহিতয্কগণ সাধারণত এ িবষেয় পূবর্বতর্ী সািহিতয্কেদর েথেক 
ও ভাষা �হণ কেরন। যিদ েকােনা বুি�মান ও েমধাবী মানু ষ েকােনা
একিট িবষেয় সািহিতয্ক েযাগয্তা অজর্ন করার মানেস দীঘর্িদন 
এ িবষেয় পূ বর্বতর্ী কিব সািহিতয্কেদর রচনা পাঠ ও চচর্া কেরন 
�মা�েয় িতিন এ িবষেয় েযাগয্তা অজর্ন কেরন
কুরআন মূ লত  এ সকল কািবয্ক বা সািহিতয্ক েকােনা িবষেয়
বণর্নায় রিচত ন, েসেহতু এ �ে� সািহিতয্ক মান রিক্ষত না হওয়
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িছল �াভািবক। অথচ বা�েব কুরআেন সেবর্া� সািহতয্মান রক্ষা
হেয়েছ। এেত বুঝা যায়, েকােনা মানবীয় চচর্া ব েচ�ার ফেল নয়, বরং
আ�াহর পক্ষ েথেক অেলৗিককভােবই এর সািহিতয্ক ও আল�াি
মান রক্ষা করা হেয়ে
(খ) ি�তীয় িদক: সতয্িন�া ও সািহিতয্ক উ�া�
সািহেতয্র উ�া�তার সােথ ক�না ও িমথয্া অিবে�দয্ভা
জিড়ত। েয েকােনা কিব বা সািহিতয্ক যিদ িমথয্া বজর্ন  শুধু
সেতয্র মেধয ্ িনেজর সািহতয্কমর্ আব� রােখন তেব 
সািহতয্মােনর অবনিত ঘেট। এরূপ সািহতয্ উ�ত সািহতয্ বেল 
হয় না। এজনয্ আরবী সািহেতয্ বলা : ‘সবেচেয় সু �র কাবয্ যা
সবেচেয় েবিশ িমথয্া’ িক� কুরআন এর স�ু ণর্ বয্িত�ম। মহা
আ�াহ কুরআেন সকল েক্ষে� সতয্িন�া বজায় েরেখেছন এবং িমথ
সেবর্াতভােব পিরহার কেরেছন। সকল �কার িমথয, অিতর�ন ও
বািড়েয় বলা েথেক িবমু� থাকা সে�ও কুরআেনর সেবর্া�
সািহতয্মান অক্ষু� রেয়
(গ) তৃতীয় িদক: সবর্বয্ািপ
মানবীয় উ�া� সািহতয্ কেমর্র েক্ষে� য় েয, একিট বৃ হৎ
কােবয্র মেধয্ হয়ত একিট দুইিট পংি� উ�মােনর সািহতয্কমর্ 
গণয্ হয়। বািক পংি�গুিল সাধারণ মােনর হয়। পক্ষা�ে র কুরআ
েক্ষে� লক্ষণী, যত বৃ হৎ বা দীঘর্ কািহনী বা বণর্নাই েহ, �থম
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েথেক েশষ পযর্� সেবর্া� সািহতয্মান রক্ষা করেছ, যা েকােনা
মানু েষর পেক্ষই স�ব নয়। েকউ যিদ সূরা ইউসূফ িনেয় একটু িচ�
কেরন তেব েদখেত পােবন েয, এই দীঘর্ সূরািটর �থম েথেক েশষ
পযর্� একই পযর্ােয়র সািহিতয্ক ও আল�ািরক মান রক্ষা
হেয়েছ।
(ঘ) চতুথর্ িদ: পুনরাবৃ ি�র উ�া�তা
েকােনা কিব বা সািহিতযক যিদ েকােনা িবষয় বা গ� পুনরাবৃ ি�
কেরন তেব �থম বণর্না ও ি�তীয় বণর্নার মেধয্ সািহতয্ মা
েক্ষে� পাথর্কয্ েদখা যায়। পক্ষা�ের কুরআন কারীেম নব
কািহনী, সৃ ি� ও পুনরু�ােনর কািহন, ধমর্ীয় িবিধিবধা, আ�াহর
গুণাবিলর িববরণ িবিভ� �ােন পুনরাবি� করা হেয়েছ। েকাথাও দীঘর্
এবং েকাথাও সংেক্ষপ করা হেয়েছ। িবিভ � �ােন বণর্নার,
বাকয, ভাষা ও বণর্নাভি�র েক্ষে� ৈবিচ�য্ আনয়ন করা হেয়েছ।
সে�ও আমরা েদিখ েয, সকল বণর্নায় চূড়া� সািহতয্মান রক্ষা
হেয়েছ। িবিভ�  �ােনর বণর্নার মেধয্ সািতয্ক মােনর েকােনা
কমেবিশ লক্ষয্ করা যায় 
(ঙ) প�ম িদক: অসািহিতয্ক িবষেয়র সািহিতয্ক
কুরআেনর আেলাচয্ িবষয় মূলত উপাসন-আরাধনা বা ইবাদত 
বে�িগর িনেদর্শ েদওয়, অ�ীল, অনয্ায় ও গিহর্ত কাজ িনিষ� ক,
উ�ম আচরণ, েলাভমু� জীবন ও আিখরাতমুিখতার উৎসাহ �দান।
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এ ধরেনর িবষেয় সািহিতয্েকর সািহিতয্ক পার�মতা পিরদশর্ে
সু েযাগ খুবই সীিমত। েকােনা সু �িস� ভাষার যাদু কর কিব বা
সািহিতয্কেক যিদ বলা হ, তুিম উ�াে�র উপমা, উৎে�ক্ষা 
ভাষার অল�ার িদেয় দশিট িফক্হী িবষেয় অথবা ধমর্িব�ােসর িবষে
�ব� িলখ, তাহেল িতিন তােত পুেরাপুির সক্ষম হেব ন না
পক্ষা�ের কুরআন এই অসািহিতয ্ক িবষয়গুিল েতই সেব
সািহতয্মান রক্ষা কের
(চ) ষ� িদক: িবষয়ব�র ৈবিচ�ময়তা ও সািহিতয্ক উ�া�ত
েকােনা কিব বা সািহিতয্ক একাই সািহেতয্র সকল িবষে
পার�মতা েদখােত পােরন না। �েতয্েকই একি িবেশষ িবষেয় ভাল 
কেরন, বািক িবষয়গুিলেত অত ভাল করেত পােরন না। পক্ষা�
কুরআেন সকল িবষেয়ই সেবর্া� সািহতয্মান রিক্ষত হেয়
উ�ীপনা �দান, ভয় �দশর্, উপেদশ, শাসন ইতয্ািদ সকল িবষেয়ই
আমরা তা েদখেত পাই। এখােন নমুনা িহেসেব কেয়কিট িবষয়
সংেক্ষেপ উে�খ করি 135
১৩৪

135

�ভাবতই আরবী পােঠর সািহিতয্ক মা, শ� �েয়াগ ও ভাষাৈশলীর �ভাব

অনু বােদর মেধয্ রক্ষা করা যায় না। এখােন লক্ষণ, �েতয্ক িবষেয়র
আলাদা ছ� আেছ। উ�ীপনার ছ� েথেক ভেয়র ছ� আলাদা। অেনক সময়
ভাষা ভাল না বু ঝেলও এই ছে�র �ভাব হৃদেয় অনুভব করা যায়
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পারৈলŠিকক জীবেনর �িত আ�হ �দান কের কুরআেন বলা
হেয়েছ: ‘‘েকউই জােন না তােদর জনয্ নয়-�ীিতকর কী লু �ািয়ত 
রাখা হেয়েছ।’’ 136
ভয় �দশর্েনর েক্ষে� এক �ােন বলা হে: ‘‘তারা িবজয়
কামনা করল  এবং �েতয্ক উ�ত ৈ�রাচারী বয্থর্ মেনারথ হ
তােদর �েতয্েক িপছেন রেয়েছ জাহা�াম এবং �েতয্কেক পান
করান হেব গিলত পুঁজ। যা েস অিত কে� গলাধঃকরণ করেব িক� 
তা গলাধঃকরণ �ায় অস�ব হেয় পড়েব। সবিদক েথেক তার কােছ
মৃতুয্ আসে, িক� তার মৃতুয্ ঘটেব  না এবং েস কেঠার শাি� েভাগ
করেতই থাকেব।’’ 137
শাসন ও িন�াবােদর অেথর এক�ােন বলা হেয়েছ: ‘‘তােদর
�েতয্কেকই আিম তার অপরােধর জনয্ শাি� িদেয়িছলাম। তােদ
কােরা �িত  ে�রণ কেরিছেলাম ��রসহ �চ� ঝিটকা, কাউেক 
আঘাত কেরিছল মহানাদ, কাউেক আিম ে�ািথত কেরিছলাম ভূ গেভর্
এবং কাউেক কেরিছলাম িনমি�ত। আ�াহ তােদর �িত েকােনা
যু লুম কেরন িন; িক� তারা িনেজরাই িনেজেদর উপর যু লুম
কেরিছল।’’ 138
136

সূ রা : ৩২ সাজদা, ১৭ আয়াত।

137

সূ রা : ১৪ ইবরাহীম, ১৫-১৭ আয়াত।

138

সূ রা: ২৯ আনকাবূ ত, ৪০ আয়াত।
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ওয়ায-উপেদশ �সে� বলা হেয়েছ: ‘‘তুিম বল েতা, যিদ আিম
তােদরেক দীঘর্কাল েভা-িবলাস করেত েদই, এবং পের তােদরেক 
েয িবষেয় সাবধান করা হেয়িছল তা তােদর িনকট এেস পেড়, তখন
তােদর েভাগ িবলাস তােদর েকােনা কােজ আসেব িক?’’ 139
আ�াহর গুণবণর্নায় বল া হেয়: ‘‘আ�াহ অবগত  আেছন
�েতয্ক নারী যা গেভর্ ধারণ কের এবং জরায়ূেত যা িকছু কেম 
বােড় এবং তাঁর িবধােন �েতয্ক বস্�ুরই এক িনিদর্� পিরমাণ আে
যা অদৃ শয্ ও যা দৃশয্মান িতিন তা অবগত। িতিন মহ, সেবর্া�
মযর্াদাবান’’ 140
(ছ) স�ম িদক: িবষয় পিরবতর্ন ও সািহিতয্ক
মানবীয় কথায়, গে�, কােবয্ বা আেলাচনায় যখন িবষয় পিরবতর্
করা হয় বা অেনক িবষয় আেলাচনা করা হয় তখন িবিভ� িবষেয়র
মেধয্ সুস�কর্ রক্ষা কিঠন হয়। এক িবষয় েথেক অনয্ ি
গমেনর েক্ষে� ভাষার গিতশীলতা বা কােবয্র ধারাবািহ ন� হয়।
এেত সািহতয্কেমর্র সািহিতয্ক ও আল�ািরক মান ক্ষু
কুরআেন অিত  সীিমত পিরসের বহু িবষয় আেলাচনা করা
হেয়েছ। এক কািহনী েথেক অনয্ কািহনী বা এক িবষয় েথেক অনয
িবষেয় যাওয়া হেয়েছ। আেদশ, িনেষধ, সংবাদ, িজজ্ঞা, সু সংবাদ,
139

সূ রা: ২৬ শ‘আরা, ২০৫-২০৭ আয়াত।

140

সূ রা: ১৩ রা’দ, ৮-৯ আয়াত।
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শাি�র সংবাদ, নবুয়ত  �মাণ, আ�াহর এক� �মাণ, আ�াহর
গুণাবিলর এক� আেলাচন, উ�ীপনা �দান, ভয় �দশর্, উদাহরণ 
উে�খ, কািহনী বণর্না ইতয্ািদ অেনক িবষয় আেলাচনা করা হেয়েছ
তা সে�ও এগুিলর মেধয্ ভাষাৈশলীর ধারাবািহকতা ও সেবর্
সািহতয্ ও আল�ািরক মান রক্ষা করা হেয়েছ। আরবী ভাষার�
সািহিতয্কগণ যা েদেখ হতবাক হেয় যায়
(জ) অ�ম িদক: সংেক্ষপািয়ত বয্াপ
অিধকাংশ �ােন কুরআেনর বাকয্াবিল  অ� শে� বয্াপক অথ
�কাশ কের। �িতমধু র সু �র কেয়কিট শে�র মাধয্েম বয্াপক অথ
ও ভােবর আবহ ৈতির করা হয়। নমুনা িহেসেব আিম পাঠকেক 
কুরআেনর ৩৮ নং সূ রা, সূ রা ‘সাদ’ পাঠ করেত অনু েরাধ করিছ।
সূ রািটর শুরুেতই অিব�াসীেদর সংব, তােদর চির�, আচরণ,
অিব�ােসর কারেণ পূ বর্বতর্ী জািতগুিলর �ংে সর সং, আরেবর
কািফরগণ কতৃর্ক মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক 
অিব�াস করার কথা, তাঁর �চািরত  এক�বােদর িবষেয় তােদর
িব�য় �কাশ, অিব�ােসর িবষেয় তােদর ঐকমেতয্র কথ, তােদর
কথায় িহংসার �কাশ, তােদর অসহায়� ও দু বর্লতার কথ, পৃিথবীেত 
ও পুনরু�ােনর পের তােদর লা�নার আগাম সংবা, পূ বর্বতর্
জািতসমূ েহর মেধয্ অিব�ােসর �বণত, আ�াহ কতৃর্ক অিব�াসীের
শাি� �দান, কুরাইশ ও অনয্ানয্ অিব�াসী স�দায়েক অনুর
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পিরণিতর ভীিত �দশর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�ামেক  ৈধযর্ ধারেণ উৎসাহ �দা, পূ েবর্র িবষয়গুিল র মাধয্েম তাঁ
সা�না �দান... ইতয্ািদ অেনক িবষয় অতয্� িচ�াকষর্ণীয় র
কেয়কিট  মা� বােকয্ িব�ৃত হেয়েছ। এরপর দাঊ, সু লাইমান
(শেলামন), ইবরাহীম (অবরাহাম), ইয়াকূব (যােকাব) ও অনয্ানয
পূ বর্বতর্ী নবীর জীবেনর িবিভ� িদক আেলাচনা করা হেয়েছ। আ
সবিকছু ই স�� করা হেয়েছ বয্াপক অথর্েবাধক সংিক ্ষ� ি
বােকয্র মাধয্ে
কুরআেনর একিট বাকয্ লক্ষয্: ‘‘িকসােসর মেধয্(হতয্ার
অপরােধ মৃতুয্দে�র িবধাে) েতামােদর জনয্ জীবন রেয়েছ’’ 141
এ বাকয্িটর মেধয্ সামানয্ কেয়কিট শ� রেয়েছ। িক� এর অ
বয্াপক। বয্াপক অথর্েবাধক ও সািহিতয্ক মানস�� হওয়ার স
সােথ এই বােকয্ রেয়েছ শাি�ক অল�র, যােত মৃতুয্ ও জীবনেক
একিট েছা� বােকয্ পর�েরর মুেখামুিখ রাখা হেয়েছ। শু ধু তাই ,
েয মৃতুয্ হেলা জীবেনর পিরসমাি, েসই মৃতুয্র মেধয্ জীবন িনিহ
থাকার কথা বেল এর অেথর্র মেধয্ আকষর্ণীতা ও  নতুন� সৃি� ক
হেয়েছ।

141

সূ রা: ২ বাকারা, ১৭৯ আয়াত।
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আরবেদর মেধয্ এই অেথর্ অেনক বাকয্ �বাদরূচিলত 
িছল। কুরআেনর এই বাকয্িট শে� ও অেথর্ েসগুিলর েচেয় অে
সু �র ও উ�ত। এই অেথর্ আরবরা বল: ‘‘িকছু মানু েষর হতয্া
সকল মানু েষর জীবনদান’’, ‘‘েবিশ কের হতয্া কর েযন হতয্া কে
যায়’’, ‘‘হতয্া হতয্া েরােধ অিধক কাযর’’ ইতয্ািদ। আরবেদর মেধয
�চিলত এই িতনিট বােকয্র মেধয্ েশষ বাকয্িটই অথর্ �কােশর 
েথেক সবেচেয় সু �র। আর কুরআেন বাকয্িট এই বাকয্িটর েচেয়
অেনক পিরশীিলত  ও অিধকতর অথর্জ্ঞাপক। িনে�র ছয়িট ি
েথেক আমরা দু ইিট বােকয্র ত ুলনা বুঝেত পার:
(১) উপেরর চারিট  বােকযর মেধয্ কুরআেনর বাকয্িট
সংিক্ষ�তম। বােকয্র শু(েতামােদর জনয) কথািট থাকেলও, মূ ল 
অথর্ মা� িতনিট শে� �কাশ করা হেয়ে: ‘‘মৃতুয্দে�র মেধয
জীবন’’। ‘‘েতামােদর জনয’’ কথািট অনয্ানয্ বােকয্র মেধয্ও অে
িদক  েথেক  সংযু �  ও উহয্ রেয়েছ। এ ছাড়াও অনয্া বােকয্
কুরআেনর বােকয্র েচেয় এক বা একািধক শ� েবিশ রেয়েছ
(২) ‘হতয্া হতয্া েরােধ অিধক কাযর’ বাকয্িট �ারা বাহয্ত বুঝ
যায় েয, উভয় হতয্াই সমান বা েয েকােনা হতয্াই হতয্া েরাধ কর
সক্ষম। পক্ষা�ে র কুরআেনর বা েকয্ েরাধকারী হতয্া ও ের
হতয্ার মেধয্ সু পাথর্কয ্ িনেদর্শ করা হেয়েছ। শুধু িব
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�কােরর হতয্, অথর্াৎ িবচার �ি�য়ার মাধয্েম মৃতুয্দ� �দানই হত
েরাধ কের।
(৩) আরবেদর মেধয্ �চিলত বাকয্ িতনিটর মেধয্ সেবর্া�ম বা
‘হতয্’ শ�িট পুনরাবৃ ি� করা হেয়েছ। পক্ষা�ের কুরআেন তা কর
হয় িন। ফেল শ� বয্বহাের আল�ািরক মান বৃি� েপেয়েছ
(৪) আরবেদর বাকয্িট েথেক বুঝা যায় ে, হতয্া শু ধু হতয্
েরাধ কের। পক্ষা�ের কুরআেনর বাকয্িট েথেক বুঝা যায়,
িকসাস হতয্, আঘাত ইতয্ািদ জীবেনর জনয্ ক্ষিতকর সকল ক
েরাধ কের। এভােব আমরা েদখিছ েয, কুরআেনর বাকয্িট অথর্
বয্াপকতর
(৫) হতয্া েরােধর েক্ষে� উে�শয্ , জীবন রক্ষা করা
আরবীয় বাকয্িট েথেক জীবন রক্ষার িবষয়িট সরাসির বুঝা যায়,
বরং শুধু হতয্া েরাধ করার িবষয়িটই বুঝা যায়। পক্ষা
কুরআেনর বাকয্িট েথেক জীবন রক্ষার িবষয়িট সরাসির বুঝা য
(৬) আরবীয় বাকয্ির অথর্ িব�াি�কর। বাকয্িট েথেক মেন হে
পাের েয, েয েকােনা হতয্া হতয্া েরাধ কের। যুল, অনয্ায় বা িবনা
িবচাের হতয্ােকও‘হতয্’ বলা হয়। এরূপ হতয্া কখেনাই হতয্া ের
কের না, বরং হতয্ার �সার ঘটায়। আরবীয় বাকয্িট ভাল অেথর্ ব
হেলও বাকয্িট েথেক ভ ুল  বুঝার বা ভ ুল অেথর্ বয্বহােরর সমূ
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স�াবনা রেয়েছ। পক্ষা�ের কুরআেনর বাকয্িট পিরপূণর্ িনভুর
সিঠক অথর্ জ্ঞা
(ঝ) নবম িদক: গা�ীযর, �িতমধু রতা ও িবন�তার সম�য়
শে�র গা�ীযর-দৃ ঢ়তা এবং তার �িতমধু রতা ও িবন�তা মূ লত 
দু িট পর�র িবেরাধী গুণ। মানবীয় সািহতযেমর্ দুিট িদক একি�ত
করা ক�কর। িবেশষত কথা ল�া হেল তােত বয্বহৃত সকল শে�
েক্ষে� এই দুিটগুণ সবর্দা রক্ষা করা মানবীয় অভয্ােসর
কুরআেনর সকল  েক্ষে� এ দুিট গুণ সমানভােব সংরক্ষণ
হেয়েছ। এেত �মািণত হয় েয, কুরআেন সািহতয্ মান অেলৗিকক
(ঞ) দশম িদক: আরবী ভাষাল�ােরর সামি�ক �েয়াগ
কুরআেন অল�ারশাে�র সকল িশ� �েয়াগ করা হেয়েছ। িবিভ� 
ধরেনর গুরু�া, রূপ, তুলনা, উৎে�ক্, রূপাল�া, শুরু
েসৗ�যর, সমাি�র েসৗ�যর, বাকয্েশেষর েসৗ�য, অ�বতর্ীকর,
�ানা�রকরণ, �েয়াজন অনু সাের বাকয্সমূেহর সংেযাজ, িবভাজন
ইতয্ািদ সকল আল�ািরক িশ� কুরআেনর মেধয্ পূণর্মা�ায় রেয়ে
দু বর্, �িতকটু, অ�চিলত, বয্বহােরর অনুপযু� বা বােজ শ�
েথেক তা পিরপূ ণর্ মু�। েকােনা ভাষার যাদুকর আরব সািহিতয্ক
সবগুিল িবষয় একি�ত করেত পারেবন না। বরং তার সািহত কেমর্
হয়ত দু একিট িশ� িতিন �েয়াগ করেত পারেবন। েকউ যিদ েকােনা
বড় সািহিতয্েকর সািহতয্কেমর্ এগুিলর স�ান কেরন তেব সাম
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িকছু ৈশি�ক িবষয় িতিন খুঁেজ পােবন। পক্ষা�ের কুরআেন স
িবষয়ই রেয়েছ।
উপের দশিট িবষয় উে�খ করলাম। এ িবষয়গুিল �মাণ কের
েয, কুরআন সেবর্� পযর্ােয়র ৈশি�ক ও সািহিতয্ক মান সংরক
কেরেছ, যা মানু েষর জনয্ অ�াভািবক ও অেলৗিকক। আরবী
সািহিতয্কগণ তােদর �ভাবজাত িবচারবুি� িদেয় তা বুঝেত পােরন।
অনয্ানয্ ধেমর পি�তগণও ভাষার অল�ার ও সািহেতয্ তােদর
েযাগয্তা ও অিভজ্ঞতার আেলােক তা অনুধাবন ক পােরন।
আরবী ভাষা, সািহতয, অল�ারশা� ইতয্ািদ িবষেয় যার জ্ঞান
অিভজ্ঞতা যত েবিশ হ, িতিন তত েবিশ কুরআেনর অেলৗিকক 
ভাষা ৈশলী অনু ধাবন করেত সক্ষম হেব
৩. ১. ১. ২. অতয্া�াযর্ কািবয্ক গদয্ ও িব
কুরআন েকােনা মানু েষর রিচত বাণী নয়, বরং তা আ�াহর বাণী
একথার ি�তীয় �মাণ হেলা িবনয্াস। এ িবষয়িটও ভাষা েকি�ক।
কুরআেন ভাষার সেবর্া� সািহতয্মান ও অল�ার সংরক্ষণ ছাড়াও
‘কািবয্ক গদ’ আরবী ভাষায় এক অতয্া�াযর্ ও অতুলনীয় িবষয়
এর বাকয্ িবনয্, �িত বােকয্র েশেষর িমল ও ছ, অভয্�রীণ অথর
ও অেথর্র আবহ ইতয্ািদ িবষয় আরেবর ভাষািবদ কািসািহিতয্কেদর হতবাক কের িদেয়েছ। এই অননয্ ৈবিশে�য্র কা
হেলা, েকােনা কুরআন িবেরাধী গােয়র েজােরও েযন বলেত না পাের
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েয, অমুক  বা তমুক  সািহিতয্, কিব বা েলখেকর েলখা েথেক এ
কথাগুিল বা এ িবনয্াস চুির করা হেয়েছ। এভােব কুরআন সক
মানবীয় কাবয্ ও সািহেতয্র উপের িনেজর �ান িনি�ত কেরে
একজন কিব বা সািহিতয্ক তার গদয্ বা পেদয্ যত েচ�াই ,
সমােলাচনার ঊে�র্ উঠেত পােরন না এবং তার পুেরা সািহতয্কমর্
িনভুর্ল  করেত পারেবন না। এজনয্ ক-সািহিতয্কগণেক তােদর
সািহেতয্র জনয্ েযমন �শংসা করা হেয়, েতমিন তােদর ভুল�াি�
বা দু বর্লতার জনয্ তােদর িন�াও করা হেয়েছ। সকল জাঁদেরল কি
ও সািহিতয্েকর সািহতয্ কেমর্র মেধয্ ভুল�াি� ধরা পেড়
আরেবর স�া� েগা�পিতগণ আরবী ভাষায় তােদর পিরপূ ণ্ দখ
র
ল
এবং ইসলােমর �িত তােদর কিঠনতম শ�তা সে�ও তারা
কুরআেনর সািহিতয্, আল�ািরক ও িবনয্ােসর মােনর েক্ষে� েকাে
সমােলাচনার সু েযাগ পান িন। তারা এ িবষেয় কুরআেনর েকােনা
সমােলাচনা করেত সক্ষম হন িন
তারা �ীকার কেরন েয, কুরআন আরবীয় সািহিতয্কেদর গদয
সািহতয্ বা কিবেদর কিবতা েকােনািটর সােথই ত ুলনীয় নয়। এর
যাদু করী আকষর্ণতায় অবাক  হেয় কখেনা তারা এেক  ‘যাদু ’ বেল 
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অিভিহত কেরেছন। 142 কখেনা তারা বেলেছন, এগুিল পূবর্বতর্ী যুে
১৪১

গ�-কািহনী

143

১৪২

এবং বােনায়াট কথা মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম তা বািনেয়েছন 144। কখেনা তারা তােদর অনু সারী ও
১৪৩

সাথীেদরেক বেলেছন: ‘‘েতামরা এই কুরআন �বণ কেরা না এবং তা
আবৃ ি�কােল েশারেগাল সৃ ি� কর, যােত েতামরা জয়ী হেত পার।’’ 145
এগুিল সবই কথার যুে� পরািজত হতবাক শ�র আচরণ। এেত
�মািণত  হয় েয, কুরআন তার অল�ার, সেবর্া� সািহতয্মান 
সেবর্া�ম িবনয্াস প�িতেত অননুকরণীয় ও অেলৗিক
আর একথা িকভােব ক�না করা যায় েয, ভাষার যাদু কর �ভাবকিব আরবগণ যারা সংখয্ায় মরুভূিমর বালুকা ও পাহািড় �া�ের
কাঁকেরর মত অগিণত, যােদর জািহলী অ�িতেরাধয্ উ� ধমর্া�তা 
উৎকট  জাতয্ািভমা, �িতপেক্ষর িবেরািধতায় ও মযর্াদা রক
�িতেযািগতায় তােদর আ�তয্ােগর চূড়া� অনুভুিত সু�িস, তারা
142

িনে�র আয়াতগুিল েদখু: সূ রা আনআম: ৭, ইউনূ স: ২, হূ দ: ৭, িহজর: ১৫,

ইসরা: ৪৭, আনিবয়া: ৩, ফুরকান: ৮, সাবা: ৪৩, সাফ্ফা: ১৫, সাদ: ৪,
যু খরু: ৩০, আহকাফ: ৭, কামার: ২, মু�ািস্স: ২৪ আয়াত।
143

িনে�র আয়াতগুিল  েদখু: সূ রা আনআম: ২৫, আনফাল: ৩১, নাহল: ২৪,

মুিমনূ ন: ৮৩, ফুরকান: ৫, নামল: ৬৮, আহকাফ: ১৭, কালাম: ১৫, মুতািফ্ফফী:
১৩ আয়াত।
144

িনে�র আয়াতগুিল েদখু: সূ রা ফুরকান; ৪, সাবা: ৪৩, আহকাফ ১১ আয়াত।

145

সূ রা : ৪১ ফুসিসলাত (হা-মীম-আস্সাজদ): ২৬ আয়াত।
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জ�ভূ িম পিরতয্া, র�পাত, জীবন তয্াগ করার পথ েবেছ িন,
তােদর স�ানস�িত  ও পিরবার পিরজন যু �ব�ী হেলা, তােদর
ধনস�দ লু ি�ত  হেলা। অথচ তােদর �িতপক্ষ সকল মানুেষ
সামেন তােদরেক একিটমা� চয্ােল� ছুেড় িদে�ন।
িতিন আ�াহর পক্ষ েথেক েঘাষণা করে: ‘‘আিম আমার বা�ার
�িত  যা অবতীণর্ কেরিছ তােত েতামােদর েকােনা সে�হ থাকেল
েতামরা তার অনু রূপ একিট সূরা আনয়ন কর এবং েতামরা যিদ
সতয্বাদী হও তেব আ�াহ বয্তীত েতামােদর সকল সাহাযয্কারীে
আহবান কর। যিদ েতামরা তা করেত না পার- আর কখেনাই তা
করেত েতামরা পারেব না- তেব েসই নরকাি�েক ভয় কর, মানু ষ এবং
পাথর যার ই�ন, অিব�াসীেদর জনয্ যা ��ত রেয়েছ’’146
আেরা বেলেছন: ‘‘তেব েতামরা এর অনু রূপ একিট সূরাই
আনয়ন কর এবং আ�াহ বয্তীত অপর যােক পার আহবান ক,
যিদ েতামরা সতয্বাদী হও’’ 147
অনয্� বলেছ: ‘‘বল, যিদ এই কুরআেনর অনু রূপ কুরআন
আনয়েনর জনয্ মানুষ ও িজন সমেবত হয় এবং তারা পর�রেক

146

সূ রা: ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।

147

সূ রা : ১০ ইউনূ স, ৩৮ আয়াত।
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সাহাযয্ কের তবুও তারা এর অনুরূপ িকছু আনয়ন করেত পারে
না।’’ 148
তারা যিদ মেন করত  েয, মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম অনয্ কােরা সহেযািগতায় কুরআন রচনা কেরেছ, তেব
তােদর জনয্ও অনুরূপ সহেযািগতা �হণ খুবই সহজ ল।
ভাষাজ্ঞােন এবং অনয্ কােরা সহেযািগতা �হেণর সুেযােগর েক
মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েতা তােদর মতই িছেলন।
এেক্ষে� তাঁর েকােনা িবেশষ সুিবধা িছল না। তা সে�ও তার
�িতেযািগতার পিরবেতর্ যু�েকই েবেছ িনেয়িছল। কথার যুে�র
পিরবেতর্ তরবারর যু � �হণ কেরিছল। এেত  �মািণত  হয় েয,
কুরআেনর সেবর্া� সািহতয্ ও আল�ািরক মান তারা �ীকার কে
িনেয়িছল। এর চয্ােল� �হণ করার বা এর িবপরীেত েকােনা
সািহতয্কমর্ েপশ করার ক্ষমতা তােদর িছল 149
১৪৮

148

সূ রা: ১৭ ইসরা (বানী ইসরাঈল), ৮৮ আয়াত।

149

নবু য়েতর শুরু েথেক রাসূলু�াসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বারংবার এই

একিট  চয্ােল� তােদর সামেন ছুঁেড় িদেয়েছন। আমরা বঝেত পাির েয,
অিব�াসী আরবেদর যিদ ক্ষমতা থাকত তেব সহেজই হাজার হাজার মানুষে
জমােয়ত কের কুরআেনর েছা� সূ রার অনু রূপ একিট সূরা ৈতির কের শুিনে
মুহা�ােদর সকল ব�বয্ �� কের িদেত পারত। কািবয্ক যু� ও সািহিতয
�িতেযািগতা তােদর মেধয্ সুপিরিচত িছল। তা সেও তারা কুরআেনর েক্ষে
এরূপ �িতেযািগতার আেয়াজন করেত সাহস পায় িন। কারণ তারা কুরআেনর
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এজনয্ তােদর েকউ কুরআেনর সতয্তা ও অেলৗিকক� েমে
িনেয়েছ এবং কুরআন ও তার ে�রণকারীর �িত িব�াস �াপন
কেরেছ। েকউ তার অেলৗিকক  সািহিতয্ক মান েদেখ হতবাক
হেয়েছ। িক� েকউই এর সািহতয্ মান অ�ীকার করেত পােরিন। এ
িবষেয় ওয়ালীদ ইবনু ল মুগীরা, উতবা ইবনু রাবীয়াহ �মুখ আরবীয়

অেলৗিকক� খুব ভালভােবই বু ঝেত েপেরিছল। তারা বু েঝিছল েয, যিদ এরূপ
েকােনা বড় জমােয়ত কের েসখােন তােদর ৈতির েকােনা কাবয্ বা সািহতয্কমর্
কুরআেনর িবপরীেত চয্ােলে�র জবাব িহেসে েপশ করা হয় তেব উপি�ত 
আরবগণ তােদর �ভাবজাত  ভাষা জ্ঞান ও রুিচর মাধয্েম কুরআ
অেলৗিকক�ই �হণ করেব এবং তােদর কমর্েক �তয্াখয্ান করেব। এেত তাে
পরাজয় ও ইসলােমর �সার িনি�ত হেব। এজনয্ই তারা এরূপ েকােনা �কাশ
�িতেযািগতার পেথ না েযেয় কিঠন পথই েবেছ িনেয়িছল। আমরা জািন েয,
সািহিতয্ক বা কথার �িতেযািগতায় জয় পরাজয় িকছুটা অ�� থােক। দুিট
সািহতয্কমর্ যিদ কাছাকািছ হয় তেব উভয় পেক্ষর মানুষই জয়লােভর দ
করেত পাের। িবতকর্ বা বহেস অহরহ এরূপ ঘেট। িক� িনি�ত পরাজয়ে
েকউ িবজয় দািব করেত পাের না। আরেবর কািফর েনতৃবৃ � যিদ কুরআেনর
কাছাকািছ িকছু েপশ করার আশা করেত পারত তেব তারা অবশয্ই তা েপশ
করত এবং তােদর অনু সারীরা তােদর িবজয় দািব করত। িক� তারা পরাজেয়র
িবষেয় এতই িনি�ত িছল েয, এ পেথ যাওয়ার সাহস তােদর হয় িন। ফেল 
যাদু , িমথয্া কািহন, অনয্রা তােক বািনেয় িদেয়েছ ইতযিদ বেল জনগণেক তা
েথেক দূ ের রাখার েচ�া করত।
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কািফর েনতার �ীকােরাি� ও ম�বয্ ইিতহােস �িস, যা িবষয়িট 
িনি�ত কের।
৩. ১. ১. ৩. ভিবষয্েতর সংবা
তৃতীয় েয িবষয়িট �মাণ কের েয, কুরআন আ�াহর বাণী তা
হেলা কুরআেনর ভিবষয্�াণীসমূহ। কুরআেনর মেধয্ অেনক আগা
খবর েদওয়া হেয়েছ, েযগুিল পরবতর্ীকােল িঠক সংবাদ অনুযায়ী
সংঘিটত হেয়েছ। এ সকল আগাম খবেরর মেধয্ রেেছ:
(১) মহান আ�াহ বেলেছন: ‘‘আ�াহর ই�ায় েতামরা অবশয্ই
মািস্জদুল হারােম �েবশ করেব িনরাপে, েকউ েকউ ম�ক মুি�ত 
করেব এবং েকউ েকউ েকশ কতর্ন করেব। েতামােদর েকােনা ভয়
থাকেব না।’’ 150
(২) মহান আ�াহ বেলেছন: ‘‘েতামােদর মেধয্ যারা ঈমান এেনেছ
এবং সৎকমর্ কেরেছ আ�হ তােদরেক  �িত�িত িদেয়েছন েয,
িতিন তােদরেক পৃিথবীেত �লািভিষ�-ক্ষমতাধর করে, েযভােব
িতিন ক্ষমতা িদেয়িছেলন তােদর পূবর্বতর্ীে, এবং অবয্শই িতিন
তােদর জনয্ সুদৃ-সু �িতি�ত করেবন তােদর দীনেক, যা িতিন
তােদর জনয্ মেনানীত কেরেছন তােদর ভ-ভীিতর পিরবেতর্ অবশয

150

সূ রা: ৪৮ ফাৎহ, ২৭ আয়াত। হুদাইিবয়ার সি�র সমেয় এই ভিবষয্�াণী

েঘাষণা করা হয় পের তা বা�বািয়ত হয়।
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তােদরেক িনরাপ�া দান করেবন। তারা আমার ইবাদত করেব,
আমার েকােনা শরীক করেব না...’’। 151
১৫০

এখােন আ�াহ ওয়াদা করেলন মুিমনেদরেক  েয, তােদরেক 
পৃিথবীেত ক্ষমতাধর করে, খলীফা বা শাসক তােদর মধয্ েথেকই
হেবন, তােদর মেনানীত দীন সু �িতি�ত করেবন, তােদর ভয়-ভীিতর
অব�া পিরবতর্ন কের িনরাপ�া �দান করেবন। অ� সমেয়র মেধয্
আ�াহ তাঁর ওয়াদা পুরণ কেরন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর জীব�শােতই আ�াহ তাঁেদরেক ক্ষমতা ও �িত�
দান কেরন। আবূ বা� িস�ীেকর (রা) সমেয় এই িবজয়, ক্ষম,
�িত�া ও িনরাপ�ার অবয়ব বৃ ি� েপেত থােক। উমার ফারূেকর
(রা) সমেয় তা আেরা �সািরত হয়। উসমান ইবনু আফ্ফােনর(রা)
সমেয় ক্ষমতা ও িনরাপ�ার চাদর আেরা �সািরত হয়। এভাে
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওফােতর মা� ২৫
বৎসেরর মেধয্ মুসিলমগণ তৎকালীন পিরিচত িবের �াণেক� �ায়
পুেরাটুকুই অিধকার কেরন। এভােব আ�াহর মেনানীত  দীন এ
সকল  েদেশর সকল  দীেনর উপর িবজয় লাভ কের। ফেল 
মুসিলমগণ িনরাপেদ ভয়-ভীিত েথেক মু� েথেক আ�াহর ইবাদত 
করেত পােরন।

151

সূ রা : ২৪ নূ র, ৫৫ আয়াত।
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(৩) মহান আ�াহ বেলেছন: ‘‘অিচেরই েতামরা আহূ ত হেব এক 
�বল পরা�া� জািতর সােথ যু � করেত; েতামরা তােদর সােথ যু �
করেব যতক্ষণ না তারা আ�সমপর্ন ’’। 152
১৫১

এ ভিবষয্�াণীও যথাযথভােব সংঘিটত হেয়েছ 153
১৫২

(৪) মহান আ�াহ বেলন: ‘‘যখন আসেব আ�াহর সাহাযয্ ও
িবজয়। এবং তুিম মানু ষেক দেল দেল আ�াহর দীেন �েবশ করেত 
েদখেব।’’ 154

152

সূ রা: ৪৮ ফাৎহ, ১৬ আয়াত।

153

৬� িহজরী সেন উমরা পালেনর উে�েশয্ রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম) ম�ায় রাওয়ানা েদন। মদীনার মুনািফকগণ এেত অংশ�হণ েথেক 
িবরত থােক  এবং মেন কের েয, ম�ার কািফরগণ  মুসিলমেদরেক িনমুর্ল
করেব। তােদর ধারণা িমথয্া �মািণত হয়। রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) ও মুসিলমগণ  হুদাইিবয়ার সি েশেষ িনরাপেদ মদীনায় িফের
আেসন। তখন মহান আ�াহ সূ রা ফাতেহ িনেদর্শ েদ, েয সকল মুনািফক এ
যা�া েথেক িবরত িছল তারা পরবতর্ী যুে�ও অংশ�হেণর অনুমিত পােব না।
তেব রাসূ লু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর পের �বল পরা�া�
জািতর সােথ যু ে�র জনয তােদরেক আহবান করা হেব। খুলাফােয় রােশদীেনর
যু েগ তৎকালীন িবে�র সবেচেয় শি�শালী েরামান ও পারিসয়ান রােজয্র
িবরুে� যুে�র মাধয্েম এ ভিবষয্�াণী আক্ষিরকভােব কাযর্কর হ
154

সূ রা : ১১০ না�, ১-২ আয়াত।
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ম�া িবজেয়র মাধযেম এই ওয়াদাও যথাযথভােব বা�বািয়ত 
হেয়েছ। এবং ম�া িবজেয়র পের মানু ষ দেল দেল আ�াহর দীেন
�েবশ কেরেছ।
(৫) আ�াহ বেলন: ‘‘আ�াহ আপনােক  মানু ষ েথেক  রক্ষ
করেবন।’’155
এ ভিবষয্�াণীও যথাযথভােব বা�বািয়ত হেয়েছ। অগিণত মানুষ
তাঁেক হতয্া করার ও তাঁেক ধরার বুক েেম মুেছ েদওয়ার জনয্
�াণপন েচ�া করা সে�ও েকউই তার ক্ষিত করেত সক্ষম হয় 
িতিন আ�াহর েহফাযেত েথেক পিরপূ ণর্ িবজয় লাভ কের পৃিথবীর
আবাস�ল পিরতয্াগ কের পরকালীন মহান আবাস�েল  গমন
কেরন।
(৬) আ�াহ বেলন: ‘‘আিলফ-লাম-মীম। েরামকগণ (বাইজা�াইন
সা�ােজয্ েসনাবািহনী) পরািজত হেয়েছ। িনকটবতর্ী অ�েল(আরব
েদেশর সীমানায়)। িক� তারা (েরামকগণ) তােদর এই পরাজেয়র
পর শী�ই িবজয়ী হেব। কেয়ক (িতন েথেক দশ) বৎসেরর মেধয্ই।
পূ েবর্র ও পেরর িস�া� আ�াহরই। আর েস িদন মুিমনগণ আনি�ত
হেব। আ�াহর সাহােযয্। িতিন যােক ই� সাহাযয্ কেরন এবং িতিন
পরা�মশালী, পরম দয়ালু । এ আ�াহরই �িত�িত। আ�াহ তাঁর

155

সূ রা: ৫ মািয়দা, ৬৭ আয়াত।
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�িত�িত  বয্িত�ম কেরন ন, িক�  অিধকাংশ মানু ষ জােন না।
তারা পািথর্ব জীবেনর বাহয্ িদক স�ে� অব, আর পারেলৗিকক 
জীবন স�ে� তারা অমেনােযাগী।’’ 156
পারসয্ সা�ােজয্র অবাসীরা িছল অি� উপাসক আর েরামান
সা�ােজয্র অিধবাসীরা িছল খৃ�ান। এই দুই সা�ােজয্র মেধয্ য
িব�হ আেগ েথেকই চলিছল। ৬১৮/৬১৯ খৃ�াে�র িদেক (নবুয়েতর
৮/৯ম বৎসেরর িদেক, িহজরেতর ৩/৪ বৎসর পূ েবর) পারসযবািহনীর িনকট েরামান বািহনী েশাচনীয়ভােব পরািজত হয়। 157 িকছু
১৫৬

সমেয়র মেধয্ এই পরাজেয়র সংবাদ ম�ােতও েপৗঁেছ যায়
েরামকেদর উপর পারসয্বাসীেদর িবজেয়র সংবাদ ম�ায় েপৗঁছাে
ম�ার কািফরগণ  আনি�ত  হন। তারা বেল, েতামরা মুসিলমগণ 
এবং খৃ�ানগণ ঐ�িরক �� বা আসমানী িকতােবর অনু সারী বেল 
দািব কর। আর পারসয্বাসীগণ আমােদরই মত েকেনা িকতাব মােন
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সূ রা : ৩০, রূ, ১-৭ আয়াত।
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পারসয্ স�ােটর েসনাদল  িমসর অিধকার পূবর্ক উ�র আি�কার িবখয্

কােথর্জ নগর আ�মন কের। অপর একদল পারিসক েসনা এিসয়া মাইনর
পুেরাটাই েরামানেদর েথেক িছিনেয় িনেয় িবজয়ী েবেশ বে�ারাস �ণালীর তীের
উপনীত হয়। দু দ্া�
র
�াভ জািতর আ�মেন রাজধানী ক�টাি�েনপল আ�া�
হওয়ার আশ�ায় বয্িতবয্� থাকার কারেণ েরামক স�াট পারিসক েসনাদেল
গিতেরাধ করেত অক্ষম হন। মিতওর রহম, ঐিতহািসক অিভধান, পৃ . ৪১।
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না। আমােদর �াতাগণ  েতামােদর �াতাগেণর উপর িবজয় লাভ
কেরেছন। এভােব আমরাও শী�ই েতামােদর উপের িবজয় লাভ
করব এবং েতামােদরেক িনি�� করেত  সক্ষম হব। তখন 
আয়াত অবতীণর্ হয়।
কুরআেনর ভিবষয্�াণী যথাসমেয় বা�বািয়ত হয়। পরাজেয়র �ায়
৭ বৎসর পের ৬২৭ খৃ�াে� (৬ িহ) েরামান স�াট িহরাি�য়ােসর
পারসয্ স�ােটর বািহনীেক েশাচনীয়ভােব পরািজত কের হৃ
এলাকাসমূ হ পুনরু�ার করেত সক্ষম  158
১ ৫৭

(৭) মহান আ�াহ বেলেছন, ‘‘আিমই কুরআন অবতীণর্ কেরিছ
এবং আিমই তা সংরক্ষণ কর’’ 159
এভােব আ�াহ কুরআন নািযেলর শুরুেতই ভিবষযণী কেরেছন
েয, িতিন এই কুরআনেক  সকল  �কার িবকৃিত, সংেযাজন ও
িবেয়াজন েথেক  সংরক্ষণ করেবন। আর বা�েবও তা �মািণ
হেয়েছ। িবে�র সকল পি�ত তা জােনন। এ মহান েনয়ামেতর জনয্
�শংসা মহান আ�াহর।
(৮) ইয়াহূ দীেদর স�েকর্ আ�াহ বেলেছ, ‘‘বল, (েহ
ইয়াহূ দীগণ,) ‘যিদ আ�াহর িনকট পরকােলর বাস�ান অনয্ েলাক
বয্তীত িবেশষভােব শু ধু েতামােদর জনয্ই হয় তেব েতামরা মৃত
158

মিতওর রহমান, ঐিতহািসক অিভধান, পৃ . ৪৭।
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সূ রা : ১৫ িহ�, ৯ আয়াত।
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কামনা কর- যিদ েতামরা সতয্বাদী হও। িক� তােদর কৃতকেমর্
কারেণ কখেনাই (যতক্ষণ জীবন আ) তারা তা কামনা করেব না।
এবং আ�াহ যািলমেদর িবষেয় অবািহত।’’ 160
এ িবষেয় সূ রা জুমুআয় আবােরা বেলেছন: ‘‘বল, েহ ইয়াহূ দীগণ,
েতামরা যিদ িব�াস কের থাক েয, েতামরা আ�াহর ি�য়জন, অনয্
েকােনা মানবেগা�ী নয়, তেব েতামরা মৃতুয্ কামনা ক- যিদ েতামরা
সতয্বাদী হও। িক� তােদর কৃতকেমর্র কারেণ তারা তা কামন
করেব না। এবং আ�াহ যািলমেদর িবষেয় অবিহত।’’ 161
এ ভিবষয্�াণী আক্ষিরকভেব পিরপূণর্ হেয়ইয়াহূ দীগণ তাঁর
কিঠনতম শ� িছেলন। তােক িমথয্াবাদী বেল �মাণ করার িবষেয়
তােদর আ�হ িছল সবর্ািধক।ইয়াহূ দীরা তাঁর সােথ শ�তার কারেণ 
যু � ও েদশা�র েবেছ িনেয়েছন, িক� কখেনা েকােনা ইয়াহূ দী তাঁর
এ দািবর অসারতা �মাণ করেত জনসমেক্ষ মৃতুয্ কামনা কর
এিগেয় আেসন িন।
(৯) আ�াহ বেলেছন, ‘‘আিম আমার বা�ার �িত যা অবতীণর্
কেরিছ তােত  েতামােদর েকােনা সে�হ থাকেল  েতামরা তার
অনু রূপ েকােনা সূরা আনয়ন কর এবং যিদ েতামরা সতয্বাদী হ
তেব আ�াহ বয্তীত েতামােদর সকল সাহাযয্কারীেক আহবান কর
160

সূ রা: ২ বাকারা, ৯৪-৯৫ আয়াত।
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সূ রা: (৬২) জুমু‘আ ৬-৭ আয়াত।
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যিদ েতামরা তা আনয়ন করেত না পার- এবং কখেনাই তা করেত 
পারেব না- তেব েসই আগুনেক ভয় ক, মানু ষ এবং পাথর যার
ই�ন, কািফরেদর জনয্ যা ��ত রেয়েছ’’ 162
এ ভিবষয্�াণী যথাযথভােবই বা�বািয়ত হেয়েছ। রাসূলু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যু গ েথেক বতর্মান যুগ পয�
সময়কােল  সকল  সমেয় ও যু েগই ইসলাম ও মুসিলম উ�াহর
শ�গণ সি�য় িছেলন ও রেয়েছন। ইসলােমর দু ণর্াম করেত তােদর
আ�হ ও উ�ীপনায় কখেনা ভাটা পেড় িন বা �চারািভযানও কখেনা
ক্ষা� হয় িন। তা সে�ও এখন পযর্� কখেনাই কুরআেনর মুকািব
করার ঘটনা ঘেট িন।
উপের উি�িখত িবিভ� ভিবষয্�াণী ও কুরআেনর মেধয্ িবদয্ম
অনয্ানয্ ভিবষয্�াণী �মাণ কের, কুরআন আ�াহর পক্ষ েথে
ে�িরত বাণী। কারণ আ�াহর রীিত হেলা, েকউ যিদ নবূ য়ত দািব
কের এবং আ�াহর নােম িমথয্া েকােনা ভিবষয্�াণী ক, তেব েস
কথা সতয্ হয় না।
৩. ১. ১. ৪. অতীেতর সংবাদ
চতুথর্ েয িবষয়িট �মাণ কের ে, কুরআন আ�াহর অেলৗিকক 
বাণী, তা হেলা  কুরআেনর মেধয্ িবদয্মান পূবর্বতর্ী জািত সমূ

162

সূ রা : ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।
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সংবাদািদ। কুরআেন পূ বর্বতর্ী �জ�গুিল ও �ংস�া� জািত সমূে
িবিভ� সংবাদ উে�খ করা হেয়েছ। এ কথা সবর্জন পিরজ্ঞাত,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম একজন িনরক্ষর মানু
িছেলন। িতিন কখেনা েলখাপড়া কেরন িন। আিলমেদর সােথ 
উঠাবসা বা জ্ঞানীেদের েথেক িশক্ষালাভ করার সুেযাগও তার
িন। বরং িতিন এমন একিট জািতর মেধয্ েবেড় উেঠন েয জািত
মূ িতর্পূজা করত এবং েলখাপড়া জানত না। বুি�ব ি�ক জ্ঞ-িবজ্ঞা
েথেকও তারা দূ ের িছল। িতিন কখেনা দীঘর্ সমেয়র জনয্ তার িন
জািতেক েছেড় দূ ের গমন কেরন িন, েয সমেয় িতিন অনয্ েদেশর
পি�তেদর েথেক এ সকল িবষয় িশক্ষা লাভ করেত পাের 163
১৬২

এরূপ একজন মানুষ কতৃর্ক পূবর্বতর্ী , ধমর্ ও ইিতহাস েথেক
িবিভ�  খুঁিটনািট তথয্ �দান করা �মাণ কের ে, আ�াহর পক্
েথেক ওহীর মাধয্েমই িতিন তা লাভ কেরন 164
১৬৩

163

নবু য়েতর পূ েবর্ পূবর্বতর্ী , ধমর্�� বা পূবর্বতর্ী জািতেদর স�েকর্ ত

েকােনারূপ আ�হ িছল বেল েকউ দািব করেত পারেবন না। িতিন কখেনা অনয
ধেমর্র পি�তেদর িনকট েযেয় এ সকল িবষেয় তােদরেক েকােনা �� কেরন িন
বা আেলাচনা কেরন িন। চলিত পেথ েকােনা বয্ি� তােক িকছু বলেলও তা িনেয়
পের িচ�া গেবষণাও কেরন িন।
164

যীশুখৃ� �ািত�ািনক শা�পাঠ কেরেছন বেল জানা যায় ন, তেব িতিন ইহূ দী

সমােজ ইহূ দী পি�তেদর মেধয্ বড় হেয়েছ, �ভাবতই ইহূ দী ধেমর্র ও
ধমর্�ে�র িবষয়গুিল িতিন সজ ও পি�তেদর েথেক েজেনেছন।  তারপরও
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এেক্ষে� সবেচেয় বড় লক্ষণীয় িবষয় , পূ বর্বতর্ী জািত ব
ঘটনাসমূ েহর সংবাদ দােনর েক্ষে� কুরআেইয়াহূ দী ও খৃ�ানেদর
মেধয্ �চিলত অেনক িবষেয়র িবেরািধতা করা হেয়েছ। িতিন যিদতার
তথয্ সং�েহইয়াহূ দী ও খৃ�ানেদর মেধয্ �চিলত গালগে�র উপর
িনভর্র করেত, তেব এ সকল িবষেয় তােদর িবেরািধতা করেতন
না। 165 খৃে�র �ুেসিব� হেয় মৃতুয্বরণ ও অনয্ানয্ িবষেয় কুর
১৬৪

যখন িতিন শরীয়ত িবষেয় কথা বলেত শুরু করেলন তখন ইহূদীরা আ�ায
হয়। বাইেবেল এেক যীশুর অেলৗিকক� িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ। েযাহন
৭/১৫-১৬: ‘‘তাহােত িযহূ দীরা আ�যর্ জ্ঞান কিরয়া ক, এ বয্ি� িশক্ষা
কিরয়া িক  �কাের শা�জ্ঞ হইয়া উি? যীশু তাহািদগেক উ�র কিরয়া
কিহেলন, আমার উপেদশ আমার নেহ, িক� িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন,
তাহার। ...
165

�িস� ফরাসী িচিকৎসক ও গেবষক ড. মিরস বু কাইিল রিচত ‘The Bible,

The Qur'an and Science’ (বাইেবল, কুরআন ও িবজ্ঞ) পু�কিট পাঠ করেল 
পাঠক েদখেবন েয, বাইেবেলর অগিণত অৈবজ্ঞাি, আজগুিব ও অবা�ব গকািহনী কুরআেন সতকর্তার সােথ পিরহার করা হেয়েছ। িবিভ� ঘটনা বণর্না
বাইেবেলর অিতর�নও কুরআেন পিরহার করা হেয়েছ। িব� সৃ ি�র সন, তািরখ,
িবে�র বয়স ইতয্ািদ িবষেয় বাইেবেলর �িস� তথয্ািদ সেবর্াতভাপিরতয্াগ
করা হেয়েছ। িতিন যিদ ইহূ দী খৃ�ানেদর েথেকই এ সকল গ� কািহনী �হণ 
করেতন তেব িতিন এগুিল বাদ িদেলন েক? িবেশষত, েয যু েগ মানু ষ এ সব
সন, তািরখ, ইতিহাস ও অবা�ব কািহনীগুিল  েশানার জনয্ পাগল ি,
এগুিলেকই অেলৗিকক� মেন কর, এবং এ সকল গ� িদেয় সহেজই মানু েষর
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�চিলত  বাইেবেলর িবেরািধতা কেরেছ। এ িবেরািধতা ই�াকৃত।
কারণ  �চিলত  বাইেবেলর এ সকল পু�ক িবশু� ন, অথবা তা
ঐ�িরক  ে�রণা-িনভর্র নয়। কুরআেনর বাণীই �মাণ কের ে,
কুরআন ই�াকৃতভােব তােদর মেধয্ �চিলত ভ ুল�াি� অপেনাদেনর
জনয্ তা কেরেছ। কুরআেন বলা হেয়ে: ‘‘ই�ােয়ল স�ানগণ েয সকল 
িবষেয় মতেভদ কের এই কুরআন েসগুিলর অিধকাংশ তােদর িকট 
িববৃ ত কের।’’166
৩. ১. ১. ৫. মুনািফকেদর েগাপন খবর
কুরআেনর অেলৗিককে�র প�ম িবষয় হেলা, কুরআেন
মুনািফকেদর েগাপন িচ�াভাবনা ও কাযর্কলাপগুিল �কাশ কে
েদওয়া হেয়েছ। তারা েগাপেন িবিভ�  রকেমর ষড়য� ও ফি�
আঁটেতা। আ�াহ তাঁর মহান রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক  যথাসমেয় এেকর পর এক  েস সকল  েগাপন ষড়য� ও
সলাপরামেশর্র কথা জািনেয় িদেতন। �েতয্ক ঘটনায় িব�ািরতভাে
তােদর কথাবাতর্, পিরক�না ও কেমর্র কথা জানােনা হেয়েছ।
হৃদয় �ভািবত করা েয, েস যু েগ িতিন এগুিল  পিরহার করেলন েক?
আধু িনক গেবষণা �মাণ কেরেছ েয, পূ বর্বতর্ী জািতসমূেহর ইিতহাস ও িবিভ
ঐিতহািসক ঘটনার বণর্নায় কুরআেনর বণর্নাই সিঠক এবং বাইেবেলর বণর্
অিতর�ন, িমথয্া বা অৈবজ্ঞািনক তেথয্ পিরপ
166

সূ রা : ২৭ না�, ৭৬ আয়াত।
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�েতয্ক বােরই তা সতয্ বেল পাওয়া িগেয়েছ। অনুরূপভা
ইয়াহূ দীেদর অব�া, তােদর মেনর কথা ও ষড়য�ও কুরআেন িববৃ ত 
করা হেয়েছ।
৩. ১. ১. ৬. জ্ঞ-িবজ্ঞােনর অজানা ত
কুরআেনর অেলৗিকে�র ষ� িবষয় হেলা, কুরআেন এমন সব
জ্ঞ, িবজ্ঞান ও িবষয়াবিল িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়, েযগুিল
বয্ি�গতভােব মুহা�াদ সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জানেতন না
এবং সাধারণভােব আরবগণও জানত  না। িবেশষত, শরীয়েতর
িবিধিবধান, বুি�বৃ ি�ক  �মাণ  ও যু ি�, ইিতহাস, উপেদশ-ওয়ায,
�জ্ঞাময় বা, পরকালীন জগেতর সংবাদ, উ�ত আচরণ ও মহান
চিরে�র �শংসা ইতয্ািদ। কুরআন কারীম েথেক জ্-িবজ্ঞােন
িবিভ�  শাখা �সািরত  হেয়েছ, এগুিলর মেধ রেয়েছ, ধমর্ ও
ধমর্িব�াস িবষয়ক জ্-শা�, িফকহ ও িবিধিবধান িবষয়ক জ্ঞশা�, আচরণ, চির� ও আধয্াি�ক জ্-শা� ইতয্ািদ 167
১৬৬

৩. ১. ১. ৭. ৈবপরীতয্ ও �িবেরািধতা িবমুি

167

আধু িনক ৈবজ্ঞািনক আিব�ার �মাণ কেরেছ , কুরআন এমন সব ৈবজ্ঞািন

তথয্ �দান কেরেছ যা শতবষর্ পূেবর্ও েকােনা ৈবজ্ঞািনক জানেতন না। িব�
জানেত েদখুন: Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science;
A. Ibrahim & others, A Brief Guide To Understanding Islam.
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কুরআেনর অেলৗিকক� ও আ�াহর বাণী হওয়ার (Divinity)
স�ম �মাণ �িবেরািধতা ও ৈবপরীতয্ েথেক িবমুি� 168 কুরআন
১৬৭

একিট  বৃ হৎ �� যােত  অেনক জ্ঞােনর আেলাচনা করা হেয়েছ
িবেশষত, একবাের তা �দ� হয় িন; বরং সু দীঘর্২৩ বৎসর যাবৎ
িবিভ� উপলেক্ষয্ ও পিরি�িতেত এর িবিভ� অংশ অবতরণ করা 
এবং িবিভ�  সূ রার মেধয্ সংযু� হয়। এরূপ একিট � যিদ
আ�াহর বাণী না হেয় েকােনা মানু েষর রিচত হেতা, তেব িনঃসে�েহ
তােত িবিভ� �িবেরািধতা ও ৈবপরীতয্ েদখা েযত। সুদীঘর্ সমে
অবতীণর্ এরূপ একিট বৃহদাকার �� ৈবপরীতয্ েথেক মু� হ
পাের না। কুরআেন এরূপ �িবেরািধত, ৈবপরীতয্ ও অসংগিত না
থাকা �মাণ কের েয, তা আ�াহর বাণী। এ িবষেয় মহান আ�াহ
বেলেছন: ‘‘তেব িক তারা কুরআন িনেয় িচ�া-গেবষণা কের না? তা

168

বাইেবেল েকাথাও আমরা েদখেত পাই েয, যীশু অতয্� ক্ষমাশীল ও ৈধযর

মানু ষ। আবার েকাথাও েদখেত পাই েয, তােক অ�াভািবক বদরািগ ও কেঠার
মানু ষরূেপ িচি�ত করা হেয়েছ। এমনিক অ�াভািবক ে�ােধ িতিন িনরপরাধ
বৃ ক্ষেক অিভশাপ িদেয় েমের েফলে, িনেজর ি�য়তম িশষয্েক গািলগালাজ
করেছন। িনঃসে�েহ এই িচ�ায়ণ �িবেরাধী। পক্ষা�ে২৩ বৎসেরর দীঘর্ সমেয়
অবতীণর্ কুরআেন এেক্ষে� অেলৗিকক সুসাম�সয্তা েদখেত পাই। (আ)-েক 
সবর্দা সংেবদনশী, ক্ষমাশীল ও দয়াল ু রূ েপ েদখেত পাই। মূ (আ)-েক 
দৃ ঢ়েচতা, �ত উে�িজত ও �ত সংযত েদখেত পাই।
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যিদ আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা িনকট েথেক আসত তেব তার
তােত অেনক অসংগিত েপত।’’ 169
উপযু র্�৭িট িবষেয়র িদেক ইি�ত কের মহান আ�াহ বেলন: ‘‘এ
�� িতিনই অবতীণর্ কেরেছ, িযিন আকাশম�লী ও পৃিথবীর সমুদয়
রহসয্ অবগত আেছ, িতিন ক্ষমাশীল পরম দয়াল’’ 170
অথর্াৎ আকাের এত বড় হওয়া সে�ও সবর্� এরূপ অতয্া�
উ�াে�র সািহতয্মা, অল�ার ও রচনাৈশলী সংরক্ষণ ক, এভােব
ভিবষয্�াণ, অদৃ শয্ িবষেয় সংবাদ �দান কর, িবিভ� জ্ঞার সম�য়
করা এবং �িবেরািধতা েথেক িবমু� থাকা েকােনা মানু েষর রিচত 
�ে� হেত পাের না। আসমান-যিমেনর অণু◌ু-পরমাণু পযর্� সকল
রহসয্ িযিন জ্ঞাত আেছন তার অবতীণর্ ��ই এরূপ হেত 
৩. ১. ১. ৮. িচর�ন অেলৗিকক�
কুরআেনর অেলৗিককে�র অ�ম িদক  হেলা, তা তার
অেলৗিককরূেপই সংরিক্ষত  রে, েসভােবই তা সবর্� পিঠত
হে�। অনয্ েকােনা নব-ভাববাদীর অেলৗিকক িচ� েসরূপ নয়।
তােদর িতেরাধােনর সােথ সােথ েসগুিল চেল িগেয়েছ এবং অতীত
সংবােদ পিরণত হেয়েছ। পক্ষা�ের কুরআন তার অবতারেণর সম
েথেক আজ পযর্� অিবকল তার অেলৗিকক স�ায় সংরিত রেয়েছ।
169

সূ রা : ৪ িনসা, ৮২ আয়াত।

170

সূ রা : ২৫ ফুরকান, ৬ আয়াত।
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সকল যু েগ সকল েদেশ ও জনপেদ ভাষািবদ ও কিবসািহিতয্কগণ
িবদয্মান িছেলন ও আেছন। তােদর মেধয্ ইসলাম িবেরাধী মানুেষর
অভাব েনই। ইসলােমর িবপেক্ষ কেঠার অব�ান �হণকারীর সংখয্
কম নয়। িক� েকউই এখন পযর্� কুরআেনর অেলৗিকক� খ�ন
করেত  বা এর মুকািবলা করেত সক্ষম হন িন। িকয়ামত পযর
এভােই তার অেলৗিকক� িচর�ীব থাকেব। 171
১৭০

৩. ১. ১. ৯. �াি�হীন ে�েমর �ায়ী উৎস
কুরআেনর অেলৗিকে�র নবম িদক হেলা, এর পাঠক িবর� হন
না এবং ে�াতা �া� হন না। বারংবার পােঠর বা �বেণর ফেল 
�াি�র পিরবেতর্ ভালবাসাই বৃি� পা। অনয্ানয্ �� বা রচনা য
উ�াে�র সািহিতয্ক মােনরই েহাক না েক, বারংবার পড়েত পড়েত 
বা শুনেত শুনেত �াি� ও িবরি� এেস যায়। িক� কুরআন এ
অপািথর্ব �শাি� এেন েদয় পাঠক ও ে�াতার হৃদেয়। এমনিক ে
171

রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যু েগ েযমন কুরআন শুেন বা

পেড় সকেলই হতবাক হেয়েছন, েকউ িজদ বা �ােথর্র কারেণ িবিভ� বয্াখয
কের সতয্েক এিড়েয় িগেয়েছন এবং েকউসতয্েক �ীকার কের ঈমান �হণ
কেরেছন, বতর্মান যুেগও িঠক একই অব�া িবদয্মান। কুরআন পেড় ঈমা
�হণকারী বা অ�ত  এর অেলৗিকক� �ীকারকারী ৈবজ্ঞাি, ডা�ার,
সমাজিবদ, ঐিতহািসক, ধমর্গ, পাদির ও সাধারণ  মানু েষর সংখয্া বতর্মা
যু েগও অগিণত। শত িবেরািধতা ও অপ�চােরর পেরও �িত বৎসরই হাজার
হাজার মানু ষ কুরআেনর অেলৗিককে� ইসলাম �হণ করেছন।
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পাঠক বা ে�াতা এর অথর্ বুঝেত পারেছন না িতিনও যিদ একট
আেবগ ও মেনােযাগ িদেয় তা পাঠ বা �বণ কেরন তেব িতিন হৃদেয়
এক অপূ বর-অপািথর্ব তৃি� ও �শাি� অনুভব কেরন
৩. ১. ১. ১০. হৃদয়�ম ও মুখ� করা সহ
কুরআেনর অেলৗিককে�র অনয্তম িদক হেল, িশক্ষাথর্ীর জনয্
অিত  সহজ হেয় যায়। সহেজই তা মুখ� করা যায়। এ িবষেয়
আ�াহ বেলন: ‘‘কুরআন আিম সহজ কের িদেয়িছ উপেদশ �হেণর
জনয, েক  আেছ উপেদশ �হেণর জনয?’’ 172 এমনিক  েছা� েছা�
িশশুরাও অ� সমেয়র মেধয্ সহেজই এ বৃহৎ ��িট মুখ� কে
েফেল।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যু গ েথেক সকল 
যু েগ, এবং বতর্মান যুেগ �িিট মুসিলম সমাজ বা জনপেদ অগিণত 
হািফেয কুরআন িবদয্মা, যারা পূ ণর্ কুরআন মুখ� েরেখেছন।
যােদর েয েকােনা একজেনর �ৃিতর উপর িনভর্র কের কুরআন
কারীম �থম েথেক েশষ পযর্� পিরপূণর ্ িবশু�ভােব িলেখ েনও
যায়। শে�র পিরবতর্ন বা ভ ুল েতা দূেরর কথ, �রিচ�, িবভি�িচ�
বা েযর-যবর-েপশ ইতয্ািদ হারাকােতও সামানয্তম ভুল হেব ন

172

সূ রা: ৫৪ কামার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত।
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পক্ষা�ের িবে�র েকাথাও একজন খৃ�ানও পাওয়া যােব না িযি
পুেরা বাইেবল মুখ� েরেখেছন। পুেরা বাইেবল বা পুরাতন ও নতুন
িনয়েমর সকল পু�ক মুখ� করা েতা অেনক দূ েরর কথা, শুধু নতুন
িনয়ম বা সু সমাচারগুি মুখ� কেরেছন এমন একজনেকও পাওয়া
যােব না। এিট ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদর ধমর্�� ও ইসলােমর ধমর্�ে�
মেধয্ একিট সহজেবাধগময্ পাথর্কয্ ও কুরআন কারী
অেলৗিককে�র ��াতীত  একিট  �মাণ, েয েকােনা িবেবক-বুি�
স�� সাধারণ মানু ষও তা অনু ভব করেত পােরন।
৩. ১. ২. কুরআন িবষয়ক িতনিট ��
৩. ১. ২. ১. সািহিতয্ক অেলৗিককত
�থম �� হেলা, সািহতয্ ও আল�ািরক ৈবিশ�য্েক আমােদ
নবীর (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম) অেলৗিকক িচে�র অ�ভুর্�
করা হেলা েকন?
িবিভ�  যু েগ নবীেদরেক তােদর যু েগর চািহদা অনু সাের
অেলৗিকক িচ�ািদ �দান করা হয়। যু েগর মানু েষর মেধয্ েয িবষেয়
�িতেযািগতা ও উ�িত  েবিশ েস যু েগর নবীেক  েসই জাতীয়
অেলৗিকক িনদশর্ন �দান করা হয়। মানুেষরা তােদর মানবীয় বুি�
ও েযাগয্তা িদেয় উ� িবষেয়র চূড়া� পযর্ােয় েপৗঁেছ অনুভব কর
পাের েয, তােদর বুি� ও জ্ঞান অনুসাের েকাে মানু েষর পেক্ষ উ
পযর্ায় অিত�ম করা স�ব নয়। যখন েসই পযর্ায় ও সীমা অিত�া
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েকােনা িবষয় তারা েদখেত পান তখন সহেজই েস িবষেয়র
অেলৗিকক� হৃদয়�ম করেত সক্ষম হন। তারা বুঝেত পােরন,
িবষয়িট মানবীয় নয়, বরং আ�াহর পক্ষ েথেক �দ
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর সমেয় িমশরীয়েদর মেধয্ যাদুর চচর্
িছল খুবই েবিশ। এ িবদয্ায় তারা িবেশষ অ�গিত ও পূণর্তা লা
কের। এ সকল শীষর্�ানীয় যাদুকর যখন েদখেলন ে, মূ সার লািঠর
�কৃিত পিরবিতর্ত হেয় সিতয্কাের সােপ পিরণত হেলা এবং তােদ
লািঠগুিল �কৃতপেক্ষই গলাধঃকরণ করল তখন তারা বুঝেত ল 
েয, মূ সার কমর্ যাদু ন, বরং যাদু র সেবর্া� সীমার উে�র্ আ�াহ
পক্ষ েথেক �দ� অেলৗিকক একিট িবষয়। একারেণ তারা ঈমা
�হণ কের।
ঈসা আলাইিহস সালাম-এর যু েগ িচিকৎসা িবদয্ার উ�িত ঘেট।
মানু ষ এেত আেগর েচেয় অিধক েযাগয্তা অজর্ন কের। তারা যখ
েদখল েয, িতিন মৃতেক জীিবত করেছন, জ�া�েক ও কু�েরাগীেক 
সু � করেছন, তখন তারা বুঝেত পারল েয, মানবীয় িচিকৎসা িবদয্া
িদেয় তা কখেনাই স�ব নয়, কােজই তা মানবীয় নয়, বরং আ�াহর
পক্ষ েথেক আগত অেলৗিকক িচ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যু েগর মানু েষরা
কাবয, সািহতয্ ও সািহিতয্ক অল�ােরর েক্ষে� উ�িতর শী
আেরাহণ কের। এ সকল িবষেয় অহ�ার ও �িতেযািগতা তােদর
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মেধয্ বয্াপকভােব ছিড়েয় পেড়। যখন রাসূলু�াসা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম তােদর মেধয্ তাঁর অেলৗিকক িচ� িহেসেব কুরআনেক
উপ�াপন করেলন এবং কিব-সািহিতয্কণ  এর মুকািবলা ও
�িতেযািগতা করেত অক্ষম হে, তখন সকেলই বুঝেত পারেলন
েয, তা িনি�তরূেপই আ�াহর বাণী 173
১৭২
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সািহতয্ ও অল�ািরক ৈবিশ�য্পূণর্ কুরআনেক েকন রাসূলু�সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর অনয্তম অেলৗিকক িচ� িহেসেব েদওয়া হেল, এর বয্খয্ায়
��কার যা বেলেছন তা তৎকালীন   যু েগর ে�ক্ষাপেট খুবই বা�ব কথা
পাশাপািশ আমরা একথাও অনু ভব কির েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর িব�নবী ও সবর্কােলর সকল মানুেষর জনয্ ে�িরত রাসূল হওয়া
জনয্ এিট িছল অতয্� জরুরী িবষয়। এেক্ষেচিট িবষেয়র �িত পাঠেকর দৃ ি�
আকষর্ণ করিছ। �থম, পূ বর্বতর্ী সকল ন-রাসূ েলর অেলৗিকক িচ� (miracle)
িছল তােদর সমসামিয়কেদর জনয্। তারা েযমন শু ধু তােদর যুেগর মানুষেদর জন
ে�িরত হেয়িছেলন, েতমিন তােদর অেলৗিকক িচ�ও িছল শুধু তােদর যুেগর
মানু ষেদর জনয্। তাের িতেরাধােনর পের তা ‘সংবােদ’ পিরণত হেয়েছ। একজন
খৃ�ান দািব করেত পােরন েয, যীশু মৃতেক জীিবত করেতন। িক� খৃ� স�েকর
আ�হী বয্ি�েক িতিন তা েদখােত পারেবন না। শু ধু তার বাইেবেলর উ�ৃিত িদে
িকছু ‘সংবাদ’ বলেবন। এমনিক এ সকল অেলৗিককে�র পেক্ষ ইিতহাস েথও
িকছু  তথয্ িদেত পারেবন না। ঐিতহািসকভােব যীশুর অি��ই �মািণত নয়। যী
নােম েকােনা বয্ি� িযরূশােলেম ধমর্�চার কেরেছন এরূপ েকােনা তথয্ই 
সমসামিয়ক েকােনা ঐিতহািসক উে�খ কেরন িন, তাঁর অেলৗিককে�র �ীকৃিত 
েতা অেনক দূ েরর কথা। অনয্ানয্ নবীেদর অেলৗিকে�র �াও একই। পক্ষা�ে
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৩. ১. ২. ২. �মা�েয় অবতরণ

কুরআন জীব� ও অন� অেলৗিকক িচ�। েয েকােনা যু েগ েয েকােনা মুসিলম
ইসলাম স�েকর্ জানেত আ�হী বয্ি�র সামেন কুরআনেক অেলৗিকক িচ
িহেসেব েপশ করেত পারেবন। ি�তীয়ত, নবী-রাসূ লেদর অেলৗিকক িচ� বা
মুিজযার উে�শয্ হেলা আ�হী বয্ি�েক িবেসর পেথ অনু �ািণত করা। যীশুর
মৃ তেক জীিবত করা, েমািশর লািঠেক সাপ বানােনা ইতয্ািদ কমর্ তৎকালীন েকােন
েকােনা মানু ষেক িব�ােসর পেথ অনু �ািণত করেলও তােদর িতেরাধােনর পের
েকউ আর তা েদেখ িব�াসী হন না। পক্ষা�ের কুরআেনর অেলৗিকক� িচর�ায়ী
সকল যু েগই এমন অেনক মানু ষ পাওয়া যায় যারা েকােনারূপ �চার ছাড়াই শু ধ
কুরআন পাঠ কের তার অেলৗিকক� অনু ধাবন কের ইসলাম �হণ কেরেছন।
অেনেক ইসলাম �হণ না করেলও কুরআেনর মেধয্ িবদয্মান ৈবজ্ঞািনক তথয
পযর্ােলাচনা কের কুরআেনর অেলৗিকক� �ীকার কেরেছন। তৃতীয়, পূ বর্বতর্
নবী-রাসূ লগণেক েয সকল অেলৗিকক� বা মুিজযা �দান করা হেয়িছল েসগুিল
িছল মূ তর্ ও ইি�য়�াহয্। পক্ষা�ে র কুরআেনর অেলৗিকক� ��িভি�ক হওয়
তা িবমূ তর্ ও জ্ঞানবুি�বৃি�ক। -িবজ্ঞােন উ�তশীল িবে�র সবর্জনীন ধমর
হওয়ার ৈবিশ�য্ তার মেধয্ িবদয্মান। চতু, সকল ধেমর্র িভি�ই হেলা‘আ�াহর
বাণী’ বা ধমর্��। িব�জনীন ধেমর্র ধমর্�ে�র সংরক্ষণতা অতয্াবশয্ক। ক
সািহিতয্ক অেলৗিককে�র ফেল তা কখেনা িবকৃত করা স�ব হয় িন। একিদেক
েযমন অগিণত  মানু ষ সহেজই তা মুখ� রাখেত  েপেরেছ। অনয্িদেক েকউই
এরমেধয্ েকােনা সংেযগ করেত  সক্ষম হয়িন। প�, কুরআেনর ভাষা ও
সািহতয্গত অেলৗিককে�র কারেণ সকল  মানুেষর কােছ তা সহজপাঠয্ 
সহজেবাধয্। এ হেলা তার িব�জনীনতার িবেশষ িদক
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ি�তীয় �� হেলা, কুরআন একবাের একে� অবতর্ীণ না হেয়
অ� অ� কের িবিভ� সমেয় অবতীণর্ হেলা েক?
এর িবিভ� কারণ রেয়েছ বেল বুঝা যায়:
(১) রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজ ও তার
যু েগর অিধকাংশ মানু ষ িছেলন উ�ী বা িনরক্ষর। একবাের পুের
কুরআন অবতীণর্ হেল  েস যুেগর মানুষেদর জনয্ একবাের ত
িনভুর্লভােব মুখ� করা ক�কর হেয় েযত। হয়তবা তারা মুখ� ও
ক�� করার বয্াপের িঢেলিম কের িলিখত পা�ুিলিপর উপেরই েবিশ
িনভর্র করেতন। এেত কুরআেনর িনভুর্ল সংরক্ষণ বয্াহত হেতা
অ� কের অবতীণর্ হওয়ার কারেণ সাহাবীগণ অিত সহেজ পুেরা
কুরআন �মা�েয় মুখ� কেরেছন। পাশাপািশ তাঁরা তা িলেখ
রাখেলও েসই �থম যু গ েথেকই কুরআন হৃদেয় ধারণ ও মখ�
করার রীিত মুসিলম জািতর মেধয্ �ািয়� লাভ কেরেছ
(২) কুরআেনর অেনক  আয়াত  অবতীণর্ হেয়েছ িবেশষ
ে�ক্ষাপ, িবেশষ সমসয্ার সমাধাে, িবেশষ �ে�র উ�ের বা
িবেশষ িবধান বণর্নায়। যিদ তা একবাের অবতীণর্ হেতা তাহেল 
সকল িবষেয়র সােথ সংি�� আয়ােতর স�ৃ ি� বা সংি��তা অত 
সহেজ েবাধগময্ হেতা না। �মা�েয় অবতর্ীণ হওয়ােত এর �ভা
েবিশ হেয়েছ এবং অনু ধাবন সহজতর হেয়েছ।
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(৩) কুরআন একবাের অবতীণর্ হেল ইসলােমর সকল িবধানই
একে� অবতীণর্ হেত, এেত  ইসলােমর িবিধিবধান পালন করা
তৎকালীন সমােজর নওমুসিলমেদর জনয্ ক�কর হেয় েত। অ�
অ� কের অবতীণর্ হওয়ার ফে, িবেশষত আেদশ িনেষধ ও কমর্
জাতীয় িবধানাবিল অ� অ� কের �মা�েয় অবতীণর্ হওয়ার কারেণ
তা পালন করা সহজ হয়।
(৪) এভােব িবিভ�  সমেয় অবতীণর্ হওয়ার কারেণ রাসূলু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম মােঝ মােঝই িজবরীল আলাইিহস
সালাম-েক  েদখেত  েপেতন। এেত তাঁর অ�করণ তৃি�  ও দৃ ঢ়তা
লাভ করত। নবুয়েতর দািয়� পালেন ৈধযর্ধারেণর ও মানুষেদর
েদওয়া ক� েমেন েনওয়ার ে�রণা নবািয়ত হেতা।
(৫) কুরআন এভােব অ� অ� কের অবতীণর্ হওয়ায় কুরআেনর
অেলৗিককে�র �মাণ আেরা েবিশ েজারদার হেয়েছ। কুরআন অ�
অ� কের অবতীণর্ হেয়েছ এবং �থম েথেকই রাসূলু�াহসা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক  চয্ােল� কেরেছন। �িতবাের
অবতীণর্ কুরআনই তােদর �িত নতুন চয্ােল � ছুেড় িদেয়েছ
�িতবােরই তারা অপারগ হেয়েছ। এভােব তােদর অসহায়� ও
পরাজয় বারংবার �মািণত  হেয়েছ। আেরা �মািণত  হেয়েছ েয,
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�িতবােরর েছা� অংেশর অনু করেণ যখন তারা অক্ষম হেয়, তখন
পূ ণর্ কুরআেনর অনুকরণ তােদর পেক্ষ কখেনাই স�ব  174
১৭৩

৩. ১. ২. ৩. িবষব�র পুনরাবৃ ি�
তৃতীয় ��, তাওহীদ বা এক�বাদ, আিখরাত বা পরজগেতর
কথা, নবীগেণর কািহনী ইতয্ািদ িবষয় কুরআেন বারংবার উে�খ
করা হেলা েকন?
(১) পুনরাবৃ ি� িবষেয়র গুরু� বুঝায়। িব�া-অিব�াসী সকেলর
জনয্ই এ সকল িবষেয়র গুরু� অনুধাবেন পুনরাবৃি�র �ভাব খু
শি�শালী।
(২) কুরআেনর অেলৗিককে�র একিট িদক হেলা সািহিতয্ক মান।
এ সািহিতয্ক মােনর িভি�েত রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম কািফরেদরেক কুরআেনর অনু রূপ েকােনা বাণী বা ব�বয
েপশ করার চয্ােল� �দান কেরন। এিদক েথেক কািহনীসমূেহর
পুনরাবৃ ি� কুরআেনর অেলৗিকক� সু িনি�ত কের। কারণ  একই
কািহনী কুরআেন কখেনাই একই শে� ও বােকয্ পুনরাবৃি� করা হয়
174

একবাের েলখা একিট বইেয়র সািহিতয্ক মান ও তেথয্র সম�য় রক্ষা

েযভােব স�ব, দীঘর্ সমেয় িবিক্ষ�ভােব েলখািট বইেয় তা স�ন নয়। িক� 
কুরআন এভােব অবতীণর্ হওয়া সে�ও তার অেলৗিকক ভাষাৈশলী ও তেথয্
সম�য় রিক্ষত হেয়েছ। িবষয়িট তার অেলৗিকক� আেরা েজারােলাভােব �মা
কের।
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িন। সাধারণত মানু ষ একই িবষয় িবিভ� ভােব বলেল সকল েক্ষে
সেবর্া� মান রক্ষা করেত পাের, িক� কুরআেন তা রক্ষা কর
হেয়েছ।
(৩) এরূপ পুনরাবৃি�র মাধয্েম কািফরেদর ওযরখািহর পথ েরা
করা হেয়েছ। তারা বলেত পারত েয, েয িবষেয় কুরআন আেলাচনা
কেরেছ েস িবষেয়র সবেচেয় উ�ত শ� ও ৈশলী কুরআন বয্বহার
কের েফেলেছ। এখন আমরা েস িবষয় অনয্ শে� বলেল  একই
মােনর হেব না। অথবা তারা বলেত পারত েয, এক এক সািহিতয্ক
এেকক  রচনাৈশলীেত  অভয্�। েকউ দীঘর্ বণর্নায় অ, েকউবা
সংিক্ষ� বণর্নায় অভয্�। কুরআন েয প �িত �হণ কেরেছ
প�িতেত আমরা অভয� নই, বরং আমরা অনয্ প�িতেত অভয্�
অথবা তারা বলেত পারত  েয, গ�-কািহনী উে�খ করার েক্ষে
ভাষাৈশলী ও আল�ািরক  ৈবিশ�য্ �দশর্েনর সুেযাগ সীিমত
েসৗভাগয্�েম একবার কুরআন তা করেত েপেরেছ। িক� কুরআেন
একই িবষয় িবিভ� শে�, িবিভ� রচনাৈশলীেত িবিভ� �ােন উে�খ
করার কারেণ তােদর এ সকল ওযরখািহর পথ রু� হেয় িগেয়েছ
(৩) কািফর ও মুনািফকগণ  সদাসবর্দা রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক ক� ও যাতনা �দান করত। এেত িতিন
েবদনা অনু ভব করেতন ও তাঁর অ�র সংকুিচত হেতা। এ স�েকর্
আ�াহ বেলেছন: ‘‘আিম েতা জািন, তারা যা বেল তােত েতামার
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অ�র সংকুিচত হয়।’’ 175 এজনয্ আ�াহ তাঁর অব�ার সােথ সাম�সয
েরেখ িবিভ�  সমেয় নবী-রাসূ লেদর কািহনী িবিভ�  আি�েক তাঁর
িনকট ওহীর মাধয্েম ে�রণ করেতন। এেত িতিন �শাি� ও ে�রণা
লাভ করেতন। এ িবষেয় মহান আ�াহ বেলন: ‘‘রাসূ লেদর এ সকল 
বৃ �া� েতামার িনকট বণর্না করি, য�ারা আিম েতামার িচ�েক দৃ ঢ় 
কির, এর মাধয্েম েতামার িনকট এেসেছ সতয্ এবং মুিমনেদর জন
এেসেছ উপেদশ ও সাবধান-বাণী।’’
(৫) মুসিলমগণও এভােব কািফর ও মুনািফকগণ কতৃর্ক যাতনা ও
ক� েপেতন। এছাড়া অেনেক নতুন ইসলাম �হণ করেতন। অেনক 
সময় কািফরেদরেক সতকর্ করার দরকার হেতা। এ সকল কারেণ
িবিভ� সমেয় একই িবষয় িবিভ� আি�েক নািযল করা হেয়েছ। একই
গে�র মেধয্ অেনক িবষয় থােক। কুরআেন একই কািহনী যখন িবিভ�
�ােন উে�খ করা হেয়েছ, তখন িবিভ� �ােন িবিভ� িবষেয়র উপর
গুরু�াের করা হেয়েছ। এভােব �েতয্ক �ােনর আেলাচনায় নতুন
িশক্ষা রেয়ে 176
১৭ ৫

175

সূ রা : ১৫ িহজর, ৯৭ আয়াত।

176

কুরআন শুধু ধমর্গুরু বা তাি�কেদর  ‘িনয়মপু�ক’ নয়। উপর�  তা

�েতয্ক িব�াসীর জনয্ সহজলভয্ আি�ক ে�রণার মূল উৎস। �েতয্ক িব�া
তা িনয়িমত পাঠ করেবন। সালােতর মেধয, সালােতর বাইের, মুখ� অথবা
েদেখ েদেখ িতিন পাঠ করেবন। েযখান েথেকই িকছু টা িতিন পাঠ কেরন
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৩. ১. ৩. কুরআন �সে� পাদিরগেণর দু িট 
আপি�
৩. ১. ৩. ১. ভাষার উ�া�তা অেলৗিককে�র অকাটয্ �মাণ ন
কুরআন �সে� খৃ�ান পাদির ও �চারকগণ েয সকল আপি� ও
িব�াি� �চার কেরন ত�েধয্অনয্তম দুিট িবষয়। �থমিট হেলা
কুরআেনর সািহিতয্ক উ�া�তােক অেলৗিককতার �মাণ িহেসেব
�ীকার না করা।
তাঁরা বেলন: আমরা একথা �ীকার কির না েয, কুরআেনর ভাষা
সেবর্া� পযর্ােয়র সািহতয্ ও আল�ািরক সুষমায় মি�ত যা �াভাি
সািহতয্ মােনর উে�র্। যিদ তা আমরা কারও কির, তেব তা
কুরআেনর অেলৗিককে�র জনয্ পিরপূণর্ �মাণ বেল গণয্ হেব,
বরং অস�ূ ণর্ �মাণ বেল গণয্ হেব। কারণ আরবী ভাষায় যােদ
পিরপূ ণর্ দখল আেছ শু ধু তারাই এ অেলৗিকক� বুঝেত পারেবন

েসখােনই িতিন িবিভ� �কােরর আি�ক ে�রণা ও িশক্ষা ভ কেরন। যিদ
�েতয্ক ঘটনা বা িবষয় একবার মা� এক �ােন িব�ািরত আেলাচনা করা
হেতা, তেব সকল িব�াসীর পেক্ষ এভােব িবিভ� �কার ে�রণা লাভ করা সহ
হেতা না। আর কুরআেন একই িবষেয় একািধকবার বলা হেল দু ই �ােন একই
কথা বলা হয় িন, বরং শ�, বাকয্ ও অেথর্র িভ�র মধয্ িদেয় নতুন ে�রণার
সৃ ি� করা হেয়েছ। এজনয্ িযিন পুেরা কুরআন পাঠ কেরন িতিনও হৃদেয় নতু
নতুন ে�রণা অনু ভব কেরন।
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এছাড়া এেত  �মািণত  হেব েয, �ীক, লয্ািটন ও অনয্ানয্ ভাষ
সেবর্া সািহতয্মােনর ��গুিল সবই আ�াহ বাণী। সেবর্াপির অে
সময় বািতল, অনয্ায় ও ঘৃিণত অথর্ও সেবর্া� সািহিতয্
আল�ািরক ভাষার মাধয্েম �কাশ করা যায়
আপি�র পযর্ােলাচনা ও িব�াি�র অপেনাদ:
�থমত: পাদিরেদর �থম কথা ‘‘আমরা একথা �ীকার কির না
েয, কুরআেনর ভাষা সেবর্া� পযর্ােয়র সািহতয্ ও আল�ািরক সুষম
মি�ত যা �াভািবক সািহতয্ মােনর উে�’’ িভি�হীন গলাবািজ ও
সু �� সতয্েক বুঝার পেরও গােয়র েজাের অ�ীকার করার েচ�া
ছাড়া িকছু ই নয়। পূ েবর্র আেলাচনা েথেক পাঠক তা জানেত
েপেরেছন। 177
১৭৬
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খৃ�ানগণ, িবেশষত, আরব খৃ�ানগণ, যােদর সংখয্া �ায় দুই েকাি,

কুরআেনর ভাষার অভাবনীয় যাদু কির �ভােবর কথা খুব ভালভােবই উপলি� 
কেরন। শুধ ভাষার েসৗ�যর্ অজর্ন ও হৃদেয়র �শাি�র জনয্ অেনক 
খৃ�ান কুরআন পাঠ কেরন। অেনেক কুরআেনর অেনক অংশ মুখ�ও কেরন।
এজনয্ আরবীয় খৃ�ান পি�তগণ দীঘর্ কেয়ক যুগ েচ�া কের কুরআেনর ,
শ�িবনয্া, আয়াত িবনয্াস সব িকছু চুির কের অিবকল  কুরআনী ৈশলীেত
একিট  আরবী বাইেবল িলেখেছন। এমনিক  �েতয্ক ‘অধয্ােয়’ পূ েবর্
‘িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম’ িলেখেছন। িবিভ� খৃ�ান েবতার েক� েথেক 
এই বাইেবল কুরআেনর প�িতেত  ‘কািরয়ানা’ িতলাওয়াত করা হয়।   এত 
িকছু র পেরও েয েকােনা সাধারণ আরব খৃ�ানও বু ঝেত পােরন েয কুরআেনর
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ি�তীয়ত: তােদর ি�তীয় কথা ‘‘আরবী ভাষায় যােদর পিরপূ ণর্
দখল আেছ শুধু তারাই এই অেলৗিকক� বুঝেত পারেব’’- কথািট 
িঠক হেলও এেত �মািণত হয় না েয, তা কুরআেনর অেলৗিককে�র
অস�ূ ণর্ �মাণ।
ব�ত, কুরআেনর সািহিতয্ক ও অল�ািরক অেলৗিকক� ভাষািবদ
ও সািহিতয্কেদর িনকেটই সেবর্া� পযর্াে�ািসত। কুরআেনর
মুকািবলায় তােদর অক্ষম, অপারগতা ও তােদর �ীকােরাি� তা
�মাণ কেরেছ। আরবী ভাষাভাষী মানু েষরা িনেজেদর �ভাবজাত 
রুিচ িদেয় কুরআেনর অেলৗিকক ভাষাৈশলী অনুভব কেরন।
অনয্ভাষার পি�তগণও আরবী ভাষার সািহতয্ ও অল�ার শাে�
পাি�তয্ অজর্ন করেল  বুঝেত পােরন। আর সকল  জািত  ও
ধেমর্র সাধারণ মানুেষরা হাজার হাজার আরবী ভাষী মানুষ ও অনয্ান
জ্ঞা, গুণী ওপি�েতর সাক্ষয্ েথেক তা জানেত পােরন। এভা
�মািণত  হয় েয, এ ভাষাৈশলী কুরআেনর অেলৗিকক  ৈবিশে�র
অস�ূ ণর্ �মাণ ন, বরং একিট পিরপূ ণর্ �মাণ। অেনক িকছই

যাদু কির �ভাব এর মেধয্ েনই। েকােনা আরব খৃ�ান আরবী ভাষার েযাগয্ত
অজর্েনর জনয্ এ বাইেবল পাঠ কের ন , পেড় মজাও পাওয়া যায় না। বরং
এেত সে�হাতীতভােব �মািণত হেয়েছ েয, কুরআন সতয্ই অেলৗিকক এবং
এর ভাষা ও ৈশলী অননু করণীয়। েদখুন, Ahmed Deedat, The Choice:
Islam and Christiaanity, Vol-1, page 227-228.
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�মাণ কের েয, কুরআন আ�াহর বাণী।   েসগুিলর মেধয্ এিট
একিট।
মুসিলমগণ  দািব কেরন না েয, শুধু সািহতয্মানই কুরআেন
অেলৗিককে�র একমা� �মাণ। অনু রূপভােব তাঁরা দািব কেরন না
েয, শুধু কুরআনই রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
একমা� অেলৗিকক িচ�। বরং মুসিলমগণ  দািব কেরন েয, বহু
িবষয় কুরআেনর অেলৗিকক� �মাণ কের, েযগুিলর একিট িবষয়
হেলা অেলৗিকক  সািহতয্মান। অনুরূপভােব রাসূলু�া সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক আ�াহ বহুসংখয্ক অেলৗিকক িচ� �দা
কেরিছেলন, কুরআন েসগুিলর একিট। এ অেলৗিকক� বতর্মান গ
পযর্� �কািশত ও �িতি�ত। িবেরাধীেদর অক্ষমতাও �মািণ
কুরআন অবতীণর্ হওয়া েথেক শুরু কের আজ পযর্� েকউই
মুকািবলায় একিট েছা� সূ রাও েপশ করেত পােরন িন।
তৃতীয়ত: পাদিরগণ বেলেছন: ‘‘এেত �মািণত হেব েয, �ীক,
লয্ািটন ও অনয্ানয্ ভাষায় সেবর্া� সামােনর ��গুিল  সবই
আ�াহ বাণী।’’ তােদর এ কথািটর মেধয্ অেনক ফাঁক রেয়েছ।
কারণ:
(১) পূ বর্বতর্ী আেলাচনায় কুরআেনর মেধয্ ভাষা ও সািহতয্মা
েয িবিভ� িদক আমরা েদেখিছ এরূপ িবিভ�মুিখ সািহতয্মান �,
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লয্ািটন বা অনয্ানয্ ভাষার েকােনা পু�েকর েক্ষে� আমরেত 
পাই না।
(২) এ সকল পু�েকর েলখকগণ তােদর িনেজেদর ভাববািদ� বা
তােদর পু�েকর অেলৗিকক� দািব কেরন িন।
(৩) এ সকল  ভাষার অনয্ানয্ েলখক ও সািহিতয্ক েস স
পু�েকর অনু রূপ পু�ক রচনা করেত অক্ষম হেয়েছন বে
�মািণত হয় িন।
যিদ েকউ এ সকল পু�েকর েক্ষে� উপয� িবষয় িতনিট দািব
কেরন তেব তােক তা �মাণ করেত হেব। তােক �ীক, লয্ািটন বা
অনয্ েকােনা ভাষার েকােনা একিট পু�ক স�েকর্ �মাণ করেত হে
েয, উ� পু�কিটেত িবিভ�মুিখ অেলৗিকক সািহতয্মান রেয়ে, উ� 
পু�েকর েলখক তার অেলৗিকক� দািব কেরিছেলন এবং েস ভাষার
সািহিতয্কগণ তার চয্ােল� মুকািবলায় অক্ষম হেয়িছেলন।  আ
িবষয়গুিল  �মাণ করেত না পারেল  পাদির সােহবেদর উপযুর্
কথািট িভি�হীন ও অ�সারশূ নয্ বািতল কথা বেল গণয্ হে
আর এরূপ িবষয় দািব ও �মাণ করেত হেল তােক অবশয্
কুরআেনর ভাষায় ও ি�তীয় েয ভাষায় অনু রূপ � িবদয্মান বেল
দািব করেছন উভয় ভাষায় সু গভীর পাি�তয্ অজর্ন করেত হেব
আর �কৃতপেক্ষ এরা েকউ িনেজর ভাষা ছাড়া অনয্ ভাষার েত
িকছু ই জােনন না। অনয্ ভাষার পুংিল, �ীিল�, একবচন ও
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বহুবচেনর মেধয্ও পাথর্কয্ করেত পােরন না। অনয্ ভাষার ি
িচে�র পাথরকয্ও করেত পােরন না। কােজই েকানিট উ�মােনর
সািহতয্কম, েকানিট উ�তর তা তারা িকভােব বুঝেবন!
তাঁেদর ভাষাগত  দু বর্লতার একিট নমুনা েদখুন। ভয্ািটকােন
েপাপ  অ�ম উবর্ােনর (Urban) 178-এর িনেদর্েশ িসিরয়ার �ধান
১৭৭

িবশপ সািকর্স হারূনী আর, �ীক, িহ� ও অনয্ানয্ ভায় অিভজ্
বহুসংখয্ক পাদ, সনয্াস, পি�ত ও ভাষািবদেক একি�ত কেরন।
িতিন তােদরেক বাইেবেলর আরবী অনু বাদিটেক পিরমািজর্ত করেত
দািয়� েদন; কারণ  আরবী অনু বাদিট  অগিণত  ভুেল  ভরা িছল।
েপােপর িনেদর্েশ ও িবশেপর ত�াবধােন এ সকলপি�ত �াণপন
পির�ম কের ১৬২৫ খৃ�াে� বাইেবেলর আরবী অনু বাদিট 
পিরমাজর্ন ও সংেশাধন কের �কাশ কেরন। িক� এভােব পিরপূণর
সংেশাধন ও পিরমাজর্েনর পেরও এই অনুবােদর মেধয্ অগিণ
ভুল�াি� েথেক  যায়; কারণ  ভুল�াি� খৃ�ীয় �কৃিতর সােথ 
ওতে�াত জিড়ত।
এজনয্ তারা উপযুর্� অনুবাদিটর ভূিমকায় এ িবষ ওযরখািহ
েপশ কেরন। তারা িলেখেছন: ‘‘অতঃপর আপিন এই অনু বােদর
মেধয্ িকছু কথা এমন েদখেবন যা ভাষার িনয়েমর বাইের বরং
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েপাপ অ�ম উবর্ান ১৫৬৮ খৃ�াে� জ��হণ কেরন। ১৬২৩ খৃ�াে� েপাপ 

পেদ অিধি�ত হন। ১৬৪৩/১৬৪৪ খৃ�াে� মৃ তুয্বরণ কেরন
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ভাষার িনয়মনীিতর উে�া। েকাথাও �ীিলে�র �েল পুংিল� বয্বহার
করা হেয়েছ, েকাথাও বহুবচেনর �েল একবচন বয্বহার করা হেয়ে
এবং েকাথাও ি�বচেনর �েল রেয়েছ বহুবচন। েকাথাও ভ ুল িবভি�
িচ� বয্বহার করা হেয়ে: ইসেমর মেধয্ েযর বা যবেরর �ােন এবং
িফ'েলর মেধয্ জােয্মর �েল েপশ বয্বহার করা হেয়েছ। েকাথ
�রিচে�র �েল  অিতির�  বণর্ বয্বহার করা হেয়েছ। এ ছাড়
অনু রূপ অনয্ানয্ িবষয় েদখেবন। এর কারণ হেলা খনেদর ভাষা
সাদািসেদ। এজনয্ এরূপ ভুল�াি� ভরা ভাষা তােদর ৈবিশ�য্।
িবষয়িট শুধু আরবী ভাষার েক্ষে�ই, বরং লয্ািট, �ীক ও িহ�
ভাষার েক্ষে�ও �েযাজয্। এ সকল ভাষােতও ভাববাদী ও ে�িরত
এবং পূ বর্বতর্ী ধমর্গুরুগণ ভাষার িনয়মনীিত বজর্ন করেতন,
পিব� আ�া ঐ�িরক শে�র �শ�তােক ভাষার বয্াকরেণর সংকীণর
সীমােরখার মেধয্ সীমাব� করেত চান িন। এজনয্ ভাষার িবশু,
সািহতয্মান ও অল�ার ছাড়াই িতিন ঐ�িরক রহসয্াবিল আমােদরে
�দান কেরেছন।’’ 179
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মানব রিচত জাল ��গুিলর দুবর্লতা ও অক্ষমতা ঢাকেত িক অ�ু ত !!

কথািটর অথর্ হেল, পিব� আ�া ঈ�র সৃ � খােদয্র �শ�তােক সু�াদু রা�ার
মেধয্ সংকীণর্ করেত চান িন। তাই িতিন কাঁচা খাদয্ েগাবর িমিষ েয় ে
কেরেছন!! েযন খােদয্র পুি� পাওয়া যায় িক� �ােদর তৃি� না েমে!! খােদয্র
�াদ েযমন পুি�কর খাদয্ সহেজ ও তৃি�র সােথ �হণ করেত সাহাযয্ের,
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চতুথর্: পাদিরগণ বেলেছন, ‘‘অেনক সময় বািতল, অনয্ায় ও
িন�নীয় অথর্ও সেবর্া� সািহিতয্ক ও আল�ািরক ভাষায় �কাশ ক
যায়’’।
তােদর এ কথিট  এখােন এেকবােরই অ�াসি�ক। কুরআেনর
েক্ষে� এরূপ স�াবনার েকােনা অবকাশই েনই। কুরআেনর �
েথেক  েশষ পযর্� কলয্াণময় ও �শংসনীয় কথায় পিরপূণর
কুরআেনর আেলাচয্ িবষয়গুিল সবইশংিসত ও কলয্াণময়। েযম:
(১) আ�াহর মহান গুণাবিল বণর্না করা এবং অক্, অজ্ঞ,
অতয্াচার ইতয্ািদ সকল �িট ও দুবর্লতা েথেক আ�াহর পিব�
বণর্না
(২) িবশু� এক�বােদর �চার এবং সকল �কােরর িশর, বহু
উপাসয্ উপাসনা িনেষধ কর, এবং িবেশষ কের ি��বাদ িনেষধ
করা, যা িশরক ও বহ-ই�রবািদতার একিট �কাশ।
(৩) নবীগেণর বা ভাববাদীগেণর আেলাচনা করা এবং মুিত্পূজ
র ,
অিব�াস ও অনয্ানয্ প-অনয্ায় েথেক তাঁেদর পিব�তা বণর্না করা
নবীগেণর �িত িব�াস �াপনকারীেদর �শংসা করা। নবীেদরেক 
যারা অিব�াস কেরেছ তােদর িন�া করা। সাধারণভােব সকল 
নবীেক িব�াস করার এবং িবেশষ কের যীশু খৃ� এবং মুহা�াদ
ভাষার িবশু�তা ও উ�া�তা েতমিন ঐ�িরক সতয্েক হৃদয় িদেয় �হণ কর
সাহাযয্ কের। পিব� আ�া িক সতয্েক দুঃসাধয্ করেত ?
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(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর উপর িব�াস করার গুরু
বণর্না করা
(৪) চূ ড়া� পিরণিতেত িব�াসীগণ অিব�াসীেদর উপর িবজয়ী
হেবন েস স�েকর্ ওয়াদা করা
(৫) পুনরু�ন, পরকাল, পারেলৗিকক জীবন, পুনরু�ান িদবেস
ধািমর্ক ও অধািমর্কেদর কেমর্র ফলাফল �, জা�াত- জাহা�াম বা
�গর্ ও নরেকর কথা উে�খ করা। পািথর্ব জগেতর অ�ািয়� েঘাষণ
করা এবং জগৎমুিখতার িন�া করা। পারেলৗিকক জীবেনর �শংসা
করা ও তার �ািয়� বণর্না কর।
(৬) ধমর্বয্ব�ার ৈবধ ও অৈ, আেদশ িনেষধ ও পানাহার,
ইবাদত-বে�িগ, বয্ি�গত ও অনয্ানয্ সকল িবিধিবধান বণর্না
(৭) আ�াহর ে�ম ও আ�াহর ি�য় মানু ষেদর ে�ম অজর্েন
উৎসাহ �দান। পাপী ও অধািমর্কেদর সাহচযর্ �হণ েথেক িনেষ
করা।
(৮) সকল েক্ষেঅ�েরর িবশু�তা ও শু ধু আ�াহর স�ি� 
দয়া লােভর জনয্ কমর্ করার গুরু� বণর্না করা। েলাক েদখােন
েলাক েশানােনা কমর্ বা মানুেষর �শংসা লােভর জনয্ কমর্ কর
িন�া।
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(৯) উ�ম আচরণ অজর্েনর জনয্ সাধারণভােব ও িব�ািরতভাে
উৎসাহ �দান করা, সদাচারণ ও উ�ম চািরি�ক গুণাবিলর �শংসা
করা। অসদাচারণ ও অসৎ�ভােবর িন�া করা।
(১০)

আ�াহর ভয়, আ�াহর িযকর-�রণ ও ইবাদেতর

জনয্ উৎসাহ বয্�ক উপেদশ ও আজ্ঞা �
িনঃসে�েহ জ্ঞ, িবেবক, যু ি� ও সকল ধেমর্র ধমর্ীয় মূলয্েবাে
আেলােক এ িবষয়গুিল �শংিসত। এ সকল িবেয়র গুরু� বুঝােনা
জনয্ এবং পাঠেকর মেনর গভীের তােক �ায়ী আসন েদওয়ার জনয
কুরআেন এগুিল বারংবার িবিভ� আি�েক আেলাচনা করা হেয়েছ।
এ সকল িবষয় যিদ িন�নীয় হয়, তেব �শংসনীয় িবষয় কী হেব?
তেব লক্ষণীয় , ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর ধমর্�� পিব� বাইেবেলর
মেধয্ হুল আেলািচত ও বারংবার িবিভ� আি�েক পুনরাবৃ� িনে�া�
িবষয়গুিল কুরআেনর মেধয্ পাওয়া যায় :
(১) বাইেবেল উে�খ রেয়েছ েয, ভাববাদী েলাট (লূ ◌ুত আ) মদ
পান কের মাতাল হেয় তার কনয্া�েয়র সােথ বয্িভচাের িল� হন
েদখুন: আিদপু�ক ১৯/৩০-৩৮।
(২) বাইেবেল উে�খ করা হেয়েছ েয, ঈ�েরর �থমজাত পু� বা
বড় েছেল  দায়ূ দ উিরেয়র �ীর সােথ  বয্িভচাের িল� হন এবং
উিরয়েক েকৗশেল হতয্া কেরন। এরপর উ� �ীেক িববাহ কেরন।
েদখুন: ২ শমূ েয়ল ১১/১-২৭।
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(৩) বাইেবেল আেছ েয, হােরাণ েগাবৎেসর �িতমা ৈতির কের
তার পুজা কেরন। েদখুন: যা�াপু�ক ৩২/১-৬।
(৪) বাইেবেল  উে�খ করা হেয়েছ েয, সু লাইমান আলাইিহস
সালাম েশষ জীবেন ধমর্তয্াগ কের মুরত-মুশিরক  হেয় �িতমা
পূ জা করেত  শুরু কেরন এবং মুিতর্পূজার �চার �সােরর জ
মি�রািদ িনমর্াণ কেরন। েদখু: ১ রাজাবিল ১১/১-১৩।
(৫) বাইেবেল উে�খ করা হেয়েছ েয, একজন ভাববাদী একা�ই
িহংসাবশত অনয্ একজন ভাববাদীেক ঈ�েরর ভাববানী বা ওহীর
নােম িমথয্া কথা বেল েধাঁকা েদন এবং তার কথা িব�াস কের �থম
ভাববাদী ঈ�েরর ে�ােধর মেধয্ িনপিতত হেয় িনহত হন। েদখু: ১
রাজাবিল ১৩/১-৩০।
(৬) ই�ােয়ল  বা যােকাবেক  (ইয়াকূব আ.) বাইেবেল ঈ�েরর
�থমজাত  (firstborn) পু� বা বড় েছেল  বেল  উে�খ করা
হেয়েছ। বাইেবেলর সকল ভাববাদী বা সকল িহ� ভাববাদীর মূ ল 
িপতা িতিনই। বাইেবেল  উে�খ করা হেয়েছ েয, ঈ�েরর এ
�থমজাত পু� বা বড় েছেল ই�ােয়ল (ইয়াকূব আ)-এর পু� িযহূ দা
আপন পু�বধু  তামর-এর সােথ বয্িভচার কেরন এবং এ বয্িভচাের
ফেল অৈবধ জারজ স�ান ‘েপরস’ এর জ� হয়। দায়ূ দ, শেলামন ও
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যীশ- ঈ�েরর এ িতন পু� 180 সকেলই এ যারজ স�ােনর বংশধর
১৭৯

িছেলন। েদখুন: আিদপু�ক ৩৮/১২-৩০।
(৭) বাইেবেল  আেরা উে�খ করা হেয়েছ েয, ঈ�েরর এ
�থমজাত পু� বা বড় েছেল  ই�ােয়েলর �থমজাত পু� বা বড়
েছেল পু� রূেবন তার িপতার ‘িবলহা’ নােমর উপপ�ীর সােথ 
বয্িভচাের িল� হন। ঈ�েরর �থমজাত পু� ই�ােয়ল তার �থমজাত
পুে�র িনজ িবমাতার সােথ বয্িভচার এবং চতুথর্ পুে�র পু�বধু
সােথ  বয্িভচােরর সংবাদ জানার পরও তােদরেক ঈ�ের িবধান
অনু সাের শাি� �দান কেরন িন। উপর� বয্িভচারী িযহূদােক পিরপূণর
বরকত ও িচর�ায়ী কলয্ােণর জনয্ আশীবর্াদ বা দুআ কেরন। িত
তাঁর পু�গেণর মেধয্ এ িযহূদার জনয্ সবেচেয় েবিশ দুআ কেরন
যা�াপু�ক ৪/২২-২৩; আিদপু�ক ৩৫/২২, ৪৯/১-২৮।
(৮) আমরা েদেখিছ েয, বাইেবেলর বণর্নানুসাের ঈ�েরর
আেরকজন �থমজাত পু� বা বড় েছেল  (firstborn) এবং
জ�েদওয়া পু� (begotten son) দায়ূ দ আলাইিহস সালাম।
180

ইেতাপূ েবর্ আমরা েদেখিছ ে, বাইেবেলর বণর্না অনুসাের এরা িতনজনই

ঈ�েরর পু�, �থম জন ঈ�েরর বড় েছেল (firstborn) এবং �য়ং জ�েদওয়া
(begotten) েছেল, ি�তীয় জন ঈ�েরর েছেল এবং তৃতীয়জন ঈ�েরর একমা�
জ�েদওয়া েছেল  (only begotten son)। ঈ�েরর এ িতন পু�ই জারজ
স�ােনর বংশধর।
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বাইেবেলর বণর্নানুসাের িতিন িনেজই পর�ীর সােথ বয্িভচা
করেতন। এ ছাড়াও বাইেবেল উে�খ করা হেয়েছ েয, ঈ�েরর এ
বড় েছেলর (দায়ূ েদর) ি�য় পু� তারই ি�য় কনয্ার সােথ বয্িভচাে
িল� হয়। ঈ�েরর এ �থমজাত পু� তার পু� ও কনয্ার বয্িভচাের
সংবাদ জানেত পােরন। েমািশর বয্ব�া অনুসাের বয্িভচারীর েয শাি
পাওনা েস শাি� িতিন তার পু�-কনয্ােক �দান কেরন িন।েদখুন:
গীতসংিহতা ২/৭, ৮৯/২৭, ২ শমূ েয়ল ১৩/১-৩৯।
(৯) খৃ�ানগেণর িব�াস অনু সাের যীশু খৃে�র১২ জন ে�িরেতর
মযর্াদা েমািশ ও অনয্ সকল ই�ােয়লীয় ভাববাদীর েচেয়ও েবিশ। 
মহান মযর্াদার অিধকারী ে�িরত িশষয্েদর একজন িছেল
ঈ�িরেয়াতীয় িযহূ দা (Judas Iscariot), িযিন অেলৗিকক িচ�ািদর

অিধকারী ে�িরত রাসূ ল িছেলন 181। এ মহান ে�িরত একজন েচার
১৮০

িছেলন। তার কােছ টাকার থিল থাকত এবং তােত যা রাখা হেতা
িতিন তা চুির করেতন। 182 এ মহান ে�িরত িশষয্ মা� ি�শিট
১৮১

েরৗপয্মু�ার িবিনমেয় তার ধমর্  িব�য় কের েদন। এ সামানয্ অেথ

181
182

মিথ ১০/১-৮; মাকর্৩/১৪-১৫; লূ ক ৬/১৩।
েযাহন ১২/৬।
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জনয্ িতিন তার ঈ�রেকইয়াহূ দীেদর হােত তুেল িদেত রািয হেয়
যান। ইয়াহূ দীরা তার ঈ�রেক ধের িনেয় �ুেশ িব� কের। 183
১৮২

(১০) ইয়াহূ দী মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) ঈ�েরর একজন
ভাববাদী (prophet) বা নবী িছেলন বেল সু সমাচার েলখক েযাহন

সাক্ষয্ িদেয় 184। এ ভাববাদী যীশুেক িমথয্াবাদী ও অিব�াস
১৮৩

(কািফর) বেল  েঘাষণা কেরন, তাঁেক লাি�ত কেরন এবং তােক 
হতয্া করার রায় �দান কেরন 185 খৃ�ানেদর িব�াসানু সাের যীশুই
১৮৪

ঈ�র (God Incarnate)। তাহেল কায়াফা িছেলন যীশুরই একজন
ভাববাদী। আর এ ভাববাদী �য়ং তার ঈ�রেক িমথয্বাদী ও কািফর
বেল  েঘাষণা করেলন, তােক লাি�ত করেলন এবং তােক হতয্া
করার রায় িদেলন!
এ ধরেনর আেরা অেনক েনাংরা ও ঘৃ িণত িবষয় বাইেবেলর মেধয্
রেয়েছ। খৃ�ান ধমর্গ, পি�ত ও ধমর্�চারকেদর কােছ এগুি
সু পিরিচত। তাঁরা এ সকল কথা সিঠক, িনভুর্ল ও ধমর্�ে�র বাণী বে
িব�াস কেরন। এ সকল িবষয়েক তারা উ�াে�র ভাবস��, সু �র,
মহান, আ�ার েখারাক  ও সু রুিচস�� িবষয় বেল  গণয্ কেরন
183

মিথ ২৬/১৪-১৬, ২৭/৩-৯; মাকর্১৪/১০-১১; লূ ক ২২/৩-৬; েযাহন ১৮/১-

৫।
184

েযাহন ১১/৪৯-৫১।

185

মিথ ২৬/৫৭-৬৮; মাকর্১৪/৫৩-৬৫; লূ ক ২২/৫৪-৭১; েযাহন ১৮/১২-২৪।
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স�বত  এ সকল  ‘‘উ�াে�র ভাবস��, সু �র ও মহান িবষয়
(বয্িভচা, অনাচার, অগময-গমন, িমথয্, ঈ�র ও ভাববাদীগেণর
িন�াজ্ঞাপক ক, মূ িতর্পূজ, বুি� িবেরাধী কথা ইতয্াি)

যিদ

কুরআেনর মেধয্ িবদমান থাকত তেব হয়ত  খৃ�ান পাদির ও
যাজকগণ কুরআনেক ‘ঈ�েরর বাণী’ (God's Word) বেল েমেন
িনেতন। িক� েযেহতু কুরআেনর মেধয্ এ সকল ‘মহান’ িবষয় ও
অনু রূপ িবষয়ািদ আেলািচত হয় ি, েসেহতু তারা কুরআনেক ঈ�েরর
বাণী বেল মানেত পারেছন না।
৩. ১. ৩. ২. বাইেবল ও কুরআেনর ৈবপরীতয্
পাদিরগণ উ�ািপত ি�তীয় আপি�েত তাঁরা বেলন: ‘‘অেনক �ােন
কুরআেনর ব�বয্ পুরাতন ও নতুন িনয়েমর ব�েবয্র িবেরা,
কােজই কুরআন ঈ�েরর বাণী হেত পাের না।’’
আপি�র পযর্ােলাচনা ও িব�াি�র অপেনাদ:
(ক) ইেতাপূ েবর্ আমরা িনি�তরূেপ েজেনিছ , পুরাতন ও নতুন
িনয়েমর এ সকল পু�ক  েয সকল  ভাববাদী বা েলখেকর নােম
�চিলত  েস সকল  ভাববাদী বা েলখক  েথেক  অিবি��  সূ �
পর�রায় পু�কগুিল বিণর্ত ও �চািরত হয় িন। কােজই এ সক
ভাববাদী বা েলখক েয সিতয্ই এগুিল রচনা কেরেছন তার েকােন
�মাণ েনই। এ সকল পু�েকর মেধয্ অেনক অেক �ােন ৈবপরীতয্
ও �িবেরািধতা রেয়েছ এবং এগুিল অগিণত ভ ুল�াি�েত পিরপূণর্। 
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কারেণ বাইেবল িদেয় কুরআন যাচাই করার েকােনা উপায় েনই।
কুরআেন যিদ এ সকল পু�েকর িবপরীত বা অিতির� েকােনা তথয্
থােক তােত কুরআেনর অ�হণেযাগয্তা �মািণত হয় ন, বরং এেত 
�মািণত হয় েয বাইেবেলর ��ািদেত এ িবষেয় কুরআন িবেরাধী েয
তথয্ রেয়েছ তা িমথয, ভুল  বা িবকৃত। বাইেবেলর পু�কািদেত 
উি�িখত  বা ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদর মেধয্ �চিলত তথয্ ও িব�ােস
িব�াি� ধিরেয় েদওয়ার উে�েশয্ই কুরআেন এ সকল তথয্ উে�
করা হেয়েছ।
এভােব আমরা েদখিছ েয, কুরআেনর মেধয্ িবদয্মান বাইেব
িবেরাধী তথয্ািদ েদেখ েকােনাভােবই ক�না করার অবকাশ েনই ে,
ভুল�েম বুিঝ এই তথয্ কুরআেন উে�খ করা হেয়েছ। বরং এ
সকল তথয্ কুরআেন উে�খ করা হেয়েছ বাইেবেলর িব�াি� �মাণ
করার জনয্
(খ) পাদিরগেণর দািব অনু সাের কুরআেনর সােথ  বাইেবেলর
পু�কািদর ৈবপরীতয্ িতন �কােরর(১) রিহত িবধানাবিল স�িকর্,
(২) এমন িকছু  িবষয় েযগুিল কুরআেন উে�খ করা হেয়েছ িক�
বাইেবেলর পুরাতন বা নতুন িনয়েমর েকােনা পু�েক েনই এবং (৩)
এমন িকছু  িবষয় যা কুরআেন ও বাইেবেল রেয়েছ, িক� এগুিলর
িবষেয় কুরআেনর বণর্নাবাইেবেলর বণর্নার িবপরীত। এ িতন �কার
ৈবপরীতয্ই পুরাতন ও নতুন িনয়েমর মেধয ্ িবদয্মান। কাে
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এগুিলর েকােনািটেকই কুরআেনর �িট িহেসেব িনেদর্শ করা
অিধকার পাদিরগেণর েনই।
�থমত, �থম অধয্ােয়র চতুথর্ পিরে�েদ পাঠক েদেখেছন ,
রিহতকরণ শুধু কুরআেনর ৈবিশ�য্ , বরং বাইেবেলর মেধয্ও তা
িবদয্মান। কােজই কুরআন যিদ পূবর্বতর্ী ধেমর্র িকছু িবধান র
কের তােত অবাক হওয়ার িকছু ই েনই। পাঠক েদেখেছন েয, পুরাতন
িনয়েমর অেনক িবধান নতুন িনয়েম রিহত করা হেয়েছ। কােজই
েকােনা বুি�মান খৃ�ান নতুন বা পুরাতন িনয়েমর েকােনা িবধান
রিহত করার কারেণ কুরআনেক েদাষ িদেত পােরন না। তাহেল েতা
�মািণত হেব েয, নতুন িনয়েমর পু�কাবিল ‘ঈ�েরর বাণী’ নয়; কারণ 
তা পুরাতন িনয়েমর িবধানাবিল রিহত কেরেছ। ইযহারুল হ� �ে�র
�েণতা আ�ামা শাইখ রাহমাতু�াহর সােথ �কাশয্ িবতেকর্ পাদির.
ফা�ার �ীকার কেরন েয, তাওরাত  ও ইি�েলর মেধয্ নাসখ বা
রিহতকরণ িবদয্মান। িক� িবতেকর্র আেগ িতিন তাওরাত ও ইি�েল
মেধয্ নাসখ বা রিহতকরেণর িবদয্মানতা কিঠনভােব অ�ীকা
করেতন।
ি�তীয়ত, বাইেবেল  উে�খ করা েনই এরূপ েকােনা তথয
কুরআেন িবদয্মান থাকেল তা কুরআেনর েকােনা �িট বেল গণ
করা খৃ�ানেদর পেক্ষ স�ব নয়। পূবর্বতর্ী ধমর্�ে� েনই এরূ
পরবতর্ী ধমর্�ে� উে�খ করা যিদ পরবতর্ী �ে�র �িট বেল গ
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করা হয় তেব তােত নতুন িনয়ম �িটপূ ণর্ বেল গণয্ হ; কারণ 
বাইেবেলর পুরাতন িনয়েমর পু�কািদেত  উে�খ করা েনই এরূপ
অেনক তথয্ নতুন িনয়েমর পু�কািদেত িবদয্মান রেয়ে 186 এখােন
১৮ ৫

সামানয্ কেয়কিট নমুনা েপশ করা হে:
(১) িযহূ দার পে�র ৯ আয়ােত বলা হেয়েছ: ‘‘িক� �ধান �গর্দূত
মীখােয়ল যখন েমািশর েদেহর িবষেয় িদয়াবেলর সিহত বাদানু বাদ
কিরেলন, তখন িন�াযু � িন�ি� কিরেত সাহস কিরেলন না, িক� 
কিহেলন, �ভু েতামােক ভৎসর্না করু’’
েমািশর েদেহর িবষেয় মীখােয়েলর সােথ িদয়াবেলর এই
বাদানু বােদর কথা পুরাতন িনয়েমর েকােনা পু�েকই উে�খ েনই।
(২) ই�ীয় ১২/২১ ে�াকিট িন�রূ: ‘‘এবং েসই দশর্ন এমন
ভয়�র িছল েয, েমািশ কিহেলন, ‘আিম িনতানতই ভীত ও কি�ত 
হইেতিছ’’।
এখােন েপৗল  েমািশ, তাঁর িসনয় পবর্েত গমন ও তথায়
েমঘগজর্, িবদু য্ৎ ইতয্াি দ দশর্েনর িবষেয় আেলাচনা কেরেছন।
186

বাইেবেলর পুরাতন িনয়েমর পু�কািদেত উে�খ করা েনই এরূপ অেনক তথয

নতুন িনয়েমর পু�কািদেত িবদয্মান রেয়েছ। আবার পুরাতন িনয়েমর পূববতর্
পু�েক  উে�খ েনই এমন অেনক তথয্ পরবতর্ী পু�েক উে�খ করা হেয়েছ
আবার নতুন িনয়েমর সু সমাচারগুিলেত উে�খ েনই এমন অেনক তথয
ে�িরতগেণর পে� উে�খ করা হেয়েছ।
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িবষয় িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ যা�াপু�েকর ১৯ অধয্ে 187।
১৮৬

িক� েসখােন বা পুরাতন িনয়েমর েকাথাও েমািশর এ কথা উে�খ
করা হয় িন। ‘‘েমািশ কিহেলন, ‘আিম িনতানতই ভীত ও কি�ত 
হইেতিছ’’-এ কথা েকাথাও েনই।
(৩) ২ িতমথীয় ৩/৮: ‘‘আর যাি�  ও যািম� েযমন েমািশর
�িতেরাধ কিরয়ািছল, ত�প ইহারা সেতয্র �িতেরাধ কিরেতেছ’’
ফেরৗেণর ম�েব�াগণ কতৃর্ক েমািশর �িতেরােধর ঘটনা
িব�ািরত যা�াপু�েকর ৭ম অধয্ােয় আেলাচন করা হেয়েছ। িক� এই
দু িট নােমর উে�খ েসখােন েনই। যা�া পু�েকর অনয্ েকােনা অধয্াে
বা পুরাতন িনয়েমর অনয্ েকােনা পু�েকর েকাথাও এই নাম দুিটর
অি�� েনই।
(৪) ১ কির�ীয় ১৫/৬ ে�ােক যীশুর কবর েথেক পুনরু�ােন
পের িবিভ� িশষয্েক সাক্ষাত দােনর িবষেয় বলেয়েছ: ‘‘তাহার
পের এেকবাের পাঁচ শেতর অিধক �াতােক েদখা িদেলন, তাহােদর
অিধকাংশ েলাক অদয্ািপ বতর্মান রিহয়া, িক� েকহ েকহ িন�াগত 
হইয়ােছ।’’
সু সমাচার চতু�েয় এবং ে�িরতেদর কাযর্িববরেণর েকাথাও
এ পাঁচশতািধক িশষয্েক েদখা েদওয়ার িবষেয়র উে�খ েনই।  এ

187

যা�াপু�ক ১৯/১৪-২৫।
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সকল িবষয় িব�ািরত িলিপব� করার িবষেয় লূ েকর আ�হ ও
উ�ীপনা িছল সবেচেয় েবিশ। অথচ িতিনও এ িবষেয় িকছু ই িলেখন
িন।
(৫) নতুন িনয়েমর সু সমাচারগুিলেত �গ, নরক, পুনরু�া,
িবচার, কেমর্র �িতদান ইতয্ািদর কথা সংেক্ষেপ হেলও উে�খ 
হেয়েছ 188।
১৮৭

িক�  েমািশর পাঁচিট পু�েক  (Torah or

Pentateuch) এ সকল িবষেয়র েকােনারূপ উে�খ পাওয়া যায় না।
বরং েসগুিলেত শু ধু জাগিতক লাভক্ষিতর িবষয়ই উে�খ 
হেয়েছ, পরকাল বা �গর-নরেকর কথা িকছু ই েনই। ঈ�র সদা�ভুর
িনেদর্শ যারা পালন করেব তােদর পৃিথবীেত কত �কােরর সুেযাগ
সু িবধা �দান করা হেব এবং যারা ঈ�েরর িনেদর্শ না মানেব পািথর্
জীবেন তােদর িক িক  শাি� বা ক� েদওয়া হেব েসগুিলই শু ধ
উে�খ করা হেয়েছ।
(৬) মিথিলিখত সু সমাচােরর ১ম অধয্ােয় যীশু খৃে�র বংশাবি
পে� সরুববািবেলর পে- সরুববািবল ও েযােষ-এর মেধয- নয়

188

মিথ ৫/২২, ১০/২৮, ২৩/১৫, ২৫/৪৬; মাকর্৯/৪৩-৪৪; লূ ক ২৩/৪৩...।
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বয্ি�র নাম উে�খ করা হেয়; যােদর কােরা েকােনারূপ উে�খ
পুরাতন িনয়েমর েকাথাও েনই। 189
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এরূপ আেরা অগিণত উদাহরণ বাইেবেলর পু�কািদেত রেয়েছ।
এ েথেক �মািণত হয় েয, পূ বর্বতর্ী ধমর্�ে� েনই এমন েকােনা ত
পরবতর্ী ধমর্�ে� উে�খ করা হেল তা কখেনাই পরবতর্ী �ে
ঐ�িরকে�র দািব িমথয্া বে �মাণ কের না। তাই যিদ হয়, তেব
�মািণত  হেব েয, ইি�ল  বা সু সমাচারগুিল  িমথয, কারণ  এেত 
অেনক কথা আেছ যা েতারাহ বা পুরাতন িনয়েমর অনয্ েকােনা
পু�েক েনই। ব�ত, পূ বর্বতর্ী ধমর্�ে� সবিকছুই উে�খ থাকা জর
নয়।
তৃতীয়ত, কুরআেনর মেধয্ বাইেবেলর পু�কাবিলে উি�িখত 
তথয্ািদর িবপরীত বা িবেরাধী তথয্ উে�খ করার কারেণ কুরআেন
�ামাণয্তা অ�ীকার করার েকােনা সুেযাগ খৃ�ানেদর েন; কারণ এ
জাতীয় ৈবপরীতয্ ও িবেরািধতা বাইেবেলর মেধয্ই িবদয্মান। এ
ৈবপরীতয্ ও িবেরািধতা িবদয্মান রেয়েছ বাইেবেলর পুরাতন িনয়েম
এক পু�েকর সােথ  অনয্ পু�েক, নতুন িনয়েমর এক পু�েকর
সােথ অনয্ পু�েকর এবং নতুন িনয়েমর সােথ পুরাতন িনয়েমর।
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সরুববািবল ও েযােষ-এর মেধয্ নয় বি�র নাম উে�খ করা হেয়ছ। তারা

হেলন: অবীহূ দ, ইলীয়াকীম, আেসার, সােদাক, আখীম, ইলীহূ দ, ইিলয়াসর, ম�ন
ও যােকাব। এেদর কােরা েকােনারূপ উে�খ পুরাতন িনয়েমর েকাথাও েনই
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�থম অধয্ােয় পাঠক িকছু নমুনা েদেখেছন। েতারা-এর িতন
সং�রণ  বা পা�ুিলিপ, অথর্াৎ িহ, �ীক  ও শমরীয় সং�রেণর
মেধয্ও অনুরূপ কিঠন ৈবপরীতয্ ও িবেরািধতা রেয় অনু রূপভােব
নতুন িনয়েমর চার সু সমাচার: মিথ, মাকর, লূ ক ও েযাহেনর বণর্ণার
মেধয্ রেয়েছ বয্াপক ৈবপরীতয্। সামানয্ েছা� েছা� িবষেয়র বণর
এেককজন এেকক  রকম বণর্না িদেয়েছ, েযগুিল  অেনক সময়
সাংঘিষর্ক।
খৃ�ান ধমর্গুরু ও �চারকগণ িনেজেদর ধমর্�ে�র মেধয্মান
অগিণত বয্াখয্াতীত ৈবপর, অসাম�সয, ভুল�াি� েদেখও েদেখন
না, িক�  সাধারণ  মুসিলমেদর িব�া� করেত কুরআন কারীেমর
িবষেয় এ আপি� উ�াপন কেরন। আর �কৃত  সতয্ হেল,
বাইেবেলর পুরাতন বা নতুন িনয়েমর েকােনা তেথয্র সােথ
কুরআেনর েকােনা তেথয্র ৈবপরীেতয্র কার কুরআেনর
ঐ�িরকতব অ�ীকার করার েকােনা উপায় েনই; কারণ কুরআন
স�ূ ণর্ পৃথক �য়ংস�ূণর্ আসমানী পু�ক যা মহান আ�াহর প
েথেক  ওহীর মাধয্েম ে�রণ করা হেয়েছ। উপর� বাইেবেলর
িবপরীেত কুরআন েয সকল তথয্ �দান কেরেছ তা কুরআেনর
সতয্তা ও বাইেবেলর মেধয্ িবদযন িবকৃিতর অনয্তম �মাণ
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ি�তীয় পিরে�দ:
হাদীস িবষেয় পাদিরগেণর

আপি�

পযর্ােলাচন
৩. ২. ১. হাদীস বণর্নাকারীগণ স�েকর্ িব�া
হাদীস িবষেয় পাদিরগণ  েয সকল িব�াি� ছড়ান েসগুিলর
অনয্তম হাদীেসর বণর্নাকারীগণ স�েকর্ িব�াি�কর িমথয্াচার।ত
বেলন: হাদীেসর বণর্নাকারী মুহা�াদ সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর �ীগণ, তাঁর আ�ীয়গণ এবং সহচরগণ। তাঁর পেক্ষ এেদর সাক
�হণেযাগয্ নয়
আপি�র পযর্ােলাচনা ও িব�াি�র অপেনাদ:
৩. ২. ১. ১. হাদীেসর বণর্নাকারীগণ বনাম ইি�েলর
বণর্নাকারীগ
হাদীেসর িবরুে তােদর এ ব�বয্ সামানয্ একটু পিরবতর
করেলই তােদর িবরুে�ই লাগেব। এেক্ষে� আমরা বলব,
সু সমাচারগুিলর মেধয্ যীশুখৃে�র েয সকল , কমর্ বা অব�া
সংকিলত হেয়েছ েসগুিল বণর্না কেরেছন তাঁর মা, তাঁর কি�ত 
িপতা েযােষফ  এবং তাঁর িশষয্গণ। যীশুর পেক্ষ এেদক্ষ
�হণেযাগয্ ন!!
এখােন আেরা লক্ষণীয় , মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)-এর সহচরগণ েয ব�িন�ার সােথ তার বাণী ও জীবনী
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বণর্না কেরেছন যীশুর সহচরগণ তা কেরন িন। তাঁরা অিতকথন 
অিতর�েনর আ�য় েনন। েযমন চতুথর্ সুসমাচােরর েলখক েযাহন
বেলেছন: ‘‘যীশু আরও অেনক কমর্ কিরয়ািছে; েসই সকল যিদ
এক এক কিরয়া েলখা যায়, তেব আমার েবাধ হয়, িলিখেত িলিখেত 
এত �� হইয়া উিঠত েয, জগেতও তাহা ধিরত না।’’ 190
িনঃসে�েহ কথািট  একা�ই িমথয্া এবং আপি�কর কািবয্
অিতর�ন। এরূপ কথা জ্ঞানীেক �ভািবত না করেলও সাধা
মানু ষেক �তািরত কের।
৩. ২. ১. ২. িশয়াগেণর িব�াি� বনাম খৃ�ীয় িব�া� স�দায়
হাদীেসর

�হণেযাগয্তায় সে�হ সৃি�র জনয্ পাদিরগ

সাহাবীগেণর িবষেয় �াদশ ইমাম প�ী িশয়ােদর আপি�কর কথাবাতর্া
উ�ৃ ত কের সাধারণ মানু ষেদরেক িব�া� করেত েচ�া কেরন। এর
উ�ের �থমত  আমরা বলব েয, িশয়ােদর িভি�হীন �মাণিবহীন
কথাবাতর্া যিদ সাধারণ মুসিলমেদর জনয্ মানয্ করা বাধয্তামূল,
তেব খৃ�ান ধেমর্র িবিভ� িব�া� স�দােয়র কথাবাতর্াও সাধার
খৃ�ানেদর মানয্ করা বাধয্তামূল ক হেব। আর েসেক্ষে� তাঁ
ধেমর্র িভি�ই বিতল বেল �মািণত হেব।
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েযাহন ২১/২৫।
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�থম খৃ�ীয় শতক  েথেক  খৃ�ানেদর মেধয্ অগিণত দল
�কািশত হেয়েছ যারা এমন সব কথা বেলেছন ও ধমর্িব�াস �চার
কেরেছন যা মূ লধারার খৃ�ানগণ কুফরী ও িব�াি� বেল েঘাষণা
কেরেছন। েযমন েকােনা েকােনা স�দায় দু জন ঈ�েরর অি�ে�
িব�াস করত; একজন কলয্ােণর ��া এবং অনয্জন অকলয্াে
��া। তারা িব�াস ও �চার করত  েয, েতারাহ এবং পুরাতন
িনয়েমর অনয্ সকল পু�ক অকলয্ােণর ��া ি�তীয় ঈ�েরর প
েথেক �া�। মৃতুয্র পের যীশুখৃ� নরেক গমন কেরন। িতিন নর
েথেক  (ভাতৃহ�া

আদমপু�)

কিয়নেক

এবং

(সমকামী)

সেদামবাসীেদরেক মু� কেরন এবং (িনহত আদমপু�) েহবল, েনাহ,
আবরাহাম ও অনয্ সকল �াচীন ভাববাদী ও সৎ মানুষেক নরেকর
মেধয্ েরেখ আেসন।েমািশেক িযিন েতারাহ িদেয়েছন এবং অনয্ানয
ই�ােয়লীয় ভাববাদীেদর সােথ িযিন কথা বেলেছন িতিন ঈ�র নন,
বরং িতিন শয়তান বা িদয়াবল। ঈসার পূ েবর্ যত নব-রাসূ ল  বা
ভাববাদী আগমন কেরন তাঁরা সবাই েচার ও দসু য্ িছেলন 191
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অনু রূপ অেনক স�দােয়র অেনক �কােরর িব�াস িছল।
িনঃসে�েহ খৃ�ানগণ বলেবন েয, এগুিল সবই বািতল ও কুফরী
191

েযাহনিলিখিত সু সমাচােরর ১০/৮ ে�ােক যীশু বেল: ‘‘যাহারা আমার পূ েবর্

আিসয়ািছল, তাহারা সকেল েচার ও দসু য্’’ খৃে�র এই কথার িভি�েতই তাঁরা
এরূপ বলত
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িব�াস ও িভি�হীন কথা; মূ লধারার খৃ�ানেদর িবরুে� এ সকল
কথােক দলীল িহেসেব েপশ করা যায় না। অনু রূপভােব আমরাও
বলব েয, এ সকল খৃ�ান স�দােয়র কথা যিদ আপনােদর িবরুে�
�মাণ িহেসেব েপশ করা না যায় তাহেল মূ ল  ধারার মুসিলমেদর
িবরুে� িব�া� মুসিলম স�দায়গুিলর ব�বয্েক �মাণ িহেসেব ে
করা যায় না।
িবেশষত সাহাবীেদর িবরুে� তােদর এ সকল কথা কুরআেনর
সু �� িনেদর্শাবিলর িবেরাধী এবং িশয়ােদর পিব� ইমামগেণর
ব�েবয্রও িবেরাধী। কুরআন বারংবার সু��ভােব উে�খ কেরেছ
েয, সাহবীরা কখেনাই ঈমান বা ইসলােমর পিরপ�ী েকােনা কাজ
কেরন িন। এখােন আিম এ িবষয়ক িকছু আয়াত উে�খ করিছ।
৩. ২. ১. ৩. সাহাবীগেণর িবষেয় কুরআেনর সাক্
(১) সূ রা তাওবায় মহান আ�াহ বেলন: ‘‘মুহািজর ও
আনসারগেণর মেধয্ যারা �থম অ�গামী এবং যারা িন�ার সােথ
তােদর অনু সরণ কের আ�াহ তােদর �িত �স� এবং তারাও তাঁর
�িত স�� এবং িতিন তােদর জনয্ ��ত কেরেছনজা�াত, যার
িন�েদেশ নদী �বািহত, েযথায় তারা িচর�ায়ী হেব। এই মহাসাফলয্’’ 192
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সূ রা তাওবা, ১০০ আয়াত।
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এখােন আ�াহ �থম অ�গামী মুহািজর ও আনসারেদর স�েকর্
তাঁর স�ি� ও জা�ােতর সু সংবাদ �দান কেরেছন। িনঃসে�েহ আবূ
বা� িস�ীক, উমার ফারূ, উসমান যু �ুরাইন- রািদয়া�াহু আনহু
সকেলই �থম অ�গামী মুহািজরেদর অ�ভুর্� িছেলন। অনুরূপভাে
আলী (রা)-ও �থম অ�গামী মুহািজরেদর অ�ভুর্� িছেলন। এেত
�মািণত  হেলা েয, তাঁরা চারজনই আ�াহর স�ি� ও জা�ােতর
সু সংবাদ�া�  এবং তােদর িখলাফেতর ৈবধতাও �মািণত  হেলা।
কােজই চতুথর্জেনর িবরুে� িন�া বা আপি� েযমন বাি,
েতমিনভােব �থম িতনজেনর িবরুে� িন�া বা আপি�কর কথা এ
আয়ােতর িভি�েত বািতল ও �তয্াখয্াত হেব। অনুরূপভােব অনয্
সাহাবীর িবষেয়ও আপি� বা িন�া বািতল ও �তয্াখয্াত হ; কারণ 
তাঁরা অ�গামী মুহািজর-আনসার বা তাঁেদর িন�াবান অনু সারী।
(২) সূ রা তাওবার মেধয্ অনয্� আ�াহ বেলে: ‘‘যারা ঈমান
আেন, িহজরত কের এবং স�দ ও জীবন �ারা আ�াহর পেথ 
িজহাদ কের তারা আ�াহ িনকট  মযর্াদায় ে�, আর তারাই
সফলকাম। তােদর �িতপালক তােদরেক সু সংবাদ িদে�ন, �ীয় দয়া
ও সে�ােষর এবং জা�ােতর, েযখােন আেছ তােদর জনয্ �ায়ী সু-
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শাি�। েসথায় তারা অন�কাল িচর�ায়ী হেব। আ�াহর িনকেটই
আেছ মহা-পুর�ার।’’ 193
এখােন আ�াহ িহজরতকারী এবং আ�াহর রা�ায় িজহাদকারী
মুিমনেদর জনয্ চারিট িবষয় উে�খ কেরেছ: (১) তােদর মযর্াদা
অিধকতর, (২) তারা সফলকাম, (৩) তােদর জনয্ আ�াহর দয়,
সে�াষ ও জা�ােতর সু সংবাদ ও (৪) িচর�ায়ীভােব অন�কাল 
তােদর জা�ােত অব�ােনর সু সংবাদ। এই �ািয়ে�র িবষয়িটর গুরু
বুঝােত সমাথর্ক িতনিট শ� বয্বহার করা হেয়: ‘�ায়ী সু খ-শাি�’,
‘িচর�ায়ী’ ও ‘অন�কাল’।
িনঃসে�েহ �থম চার খলীফা িহজরতকারী এবং আ�াহর রা�ায়
জীবন ও স�দ িদেয় িজহাদকারী মুিমনেদর অ�ভুর্� িছেলন।
কােজই তােদর মযর্াদ, সফলতা, অন� জা�ােতর সু সংবাদ ও
তাঁেদর িখলাফেতর ৈবধতা �মািণত হেলা। কােজই তাঁেদর িবরুে�
এবং অনয্ানয্  মুহািজর মুজািহদ হাবীর িবরুে� আপি� বা
িন�াচােরর েকােনা সু েযাগ েনই।
(৩) সূ রা তাওবার অনয্ �ােন আ�াহ বেলেছ: ‘‘িক� রাসূ ল 
এবং যারা তার সােথ ঈমান এেনেছ তারা িনজ স�দ ও জীবন
িদেয় আ�াহর পেথ িজহাদ কেরেছ; তােদর জনয্ই কলয্াণ আে
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সূ রা তাওবা, ২০-২২ আয়াত।
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এবং তারাই সফলকাম। আ�াহ তােদর জনয্ �ত কেরেছন
জা�াত, যার িন� েদেশ নদী �বািহত, েযথায় তারা �ায়ী হেব, এই
মহা-সাফলয্’’ 194
এখােন আ�াহ মুিমন মুজািহদ সাহাবীগণ, যাঁরা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ িছেলন তাঁেদর জনয্
কলয্া, সফলতা ও অন� জা�ােতর সু সংবাদ িদেয়েছন। িনঃসে�েহ
চার খিলফা মুিমন মুজািহদেদর অনয্তম িছেলন। কােজই তাঁেদর
জনয্ কলয্, সফলতা ও অন� জা�াত এবং তােদর িখলাফেতর
ৈবধতাও �মািণত  হেলা। তাঁেদর িবরুে� এবং অনয্ানয্ মুি
মুজািহদ সাহাবীর িবরুে� আপি� বা িন�াচােরর েকােনা সুেযাগ
েনই।
(৪) আ�াহ বেলন: ‘‘তােদরেক তােদর ঘর-বাড়ী েথেক 
অনয্ায়ভােব বিহ�ৃত করা হেয়েছ ....। আিম তােদরেক পৃিথবীেত 
�িত�া দান করেল তারা সালাত কােয়ম করেব, যাকাত  �দান
করেব, সৎকােযর্র িনেদর্শ িদেব এবং অসৎকােযর্ িনেষধ করে
সকল কেমর্র পিরণাম আ�াহর িনয়�েণ’’ 195
এখােন ঘর-বাড়ী েথেক অনয্য়ভােব বিহ�ৃ ত মুহািজরেদর স�েকর্
বলা হেয়েছ েয, তাঁেদরেক �িত�া �দান করেল তারা চারিট কাজ
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সূ রা তাওবা, ৮৮-৮৯ আয়াত।
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সূ রা হা�, ৪১ আয়াত।
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করেবন: সালাত �িত�া করা, যাকাত �দান করা, সৎকােযর্ আেদশ
করা এবং অসৎকােযর্ িনেষধ করা। আ�াহ খলীফা চতু�য়েক
পৃিথবীেত �িত�া দান কেরিছেলন এবং তাঁেদর সমেয় ইসলাম িবে�
�সািরত হেয়েছ। এেত বুঝা যায় েয, তাঁরা এই চারিট কমর্ আ�াম
িদেয়েছন। আর এেত �মািণত হেয়েছ েয, তাঁরা সতয্প�ী ও সিঠক
িছেলন।
(৫) সূ রা নূ ের আ�াহ বেলন, ‘‘েতামােদর মেধয্ যারা ঈমান আেন
ও সৎকমর্ কের আ�াহ তােদরেক �িত�িত িদে�ন ে, িতিন
তােদরেক পৃিথবীেত  �িতিনিধ� দান করেবনই, েযমন িতিন
�িতিনিধ� দান কেরিছেলন তােদর পূ বর্বতর্ীেদরেক এেবং িতি
অবশয্ই তােদর জনয্ সুদৃঢ় করেবন তােদর দীনেক যা িতিন তােদ
জনয্ মেনানীত কেরেছন এবং তােদর ভ-ভীিতর পিরবেতর্
তােদরেক  অবশয্ িনরাপ�া দান করেবন। তারা আমার বাদত 
করেব, আমার েকােনা শরীক করেব না, অতঃপর যারা অকৃতজ্
হেব তারা েতা সতয্তয্াগ’’ 196
এখােন ‘েতামােদর মধয্ েথে’ কথা েথেক  বুঝা যায় েয,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যু েগ এই আয়াত 
অবতীণর্ হওয়ার সমেয় েয সকল মুিমন জীিবত ও িবদয্মান িছেল
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সূ রা নূ র, ৫৫ আয়াত।
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তােদর মধয্ েেক িকছু মানু ষেক  আ�াহ এই �িত�িত  �দান
করেছন। তাঁরা সবাই নয়, বরং তােদর মধয্ েথেক িকছু মানুষ
‘�িতিনিধ�’ বা ‘�লািভিষ��’ লাভ করেবন।
এখােন আ�াহ বলেলন, িতিন এেদরেক  ‘খলীফা’ অথর্াৎ
‘�িতিনিধ’ বা ‘�লািভিষ�’ বানােবন। এেথেক জানা যায় েয, এই
�িত�িত পূ ণর্ করা হেবরাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�ামএর পের; কারণ তার পেরই েতা তাঁর �িতিনিধ বা �লািভিষ� 
িনেয়ােগর �� আেস। আর এ কথা েতা সু �� েয, তাঁর পের
েকােনা নবী আসেবন না, কােজই তাঁর �িতিনিধ� বলেত এখােন
‘নবুয়ত’ বুঝােনা হয় িন, বরং ‘ইমামত’ বুঝােনা হেয়েছ। এখােন
‘তােদরেক �িতিনিধ� দান করেবন’ েথেক ... ‘তারা আমার েকােনা
শিরক করেব না’ পযর্� সবগুিল সবর্নাম বহু বচন বয্বহার
হেয়েছ। এ েথেক �মািণত  হয় েয, আ�াহ তাঁর নবীর সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পের যােদরেক এভােব ইমামত বা িখলাফত
�দান করেবন তারা িতনজেনর কম হেবন না; কারণ  আরবীেত 
িতেনর কমেক বহুবচন করা হয় না
আ�াহ বেলেছন, ‘ িতিন অবশয্ই তােদর জনয্ সুদৃঢ় করেব
তােদর দীনেক....’ এখােন আ�াহ �িত�িত িদেলন েয, তােদরেক 
শি�, ক্ষমতা ও িব�বয্াপী �ভাব �িতপি� �দান করেবন। এে
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জানা যায় েয, এ সকল ইমাম বা খলীফা শি�, ক্ষমতা ও িব�বয্া
�িতপি� অজর্ন করেবন
আ�াহ বেলেছন, ‘‘তােদর দীনেক যা িতিন তােদর জনয্ মেনানীত
কেরেছন’। এ কথা �ারা �মািণত হয় েয, এ সকল ইমােমর যু েগ
েয দীন �িতি�ত ও আচিরত হেব েস দীন আ�াহর মেনািনত দীন।
আ�াহ বেলেছন: ‘‘তােদর ভয়-ভীিতর পিরবেতর্ তােদরেক অবশয
িনরাপ�া দান করেবন’’। এ কথা েথেক �মািণত হয় েয, তাঁেদর
ইমামত, িখলাফত বা শাসনামেল তাঁরা শাি� ও িনরাপ�ার মেধয্
থাকেবন, তাঁরা েকােনা ভয়-ভীিতর মেধয্ থাকেবন না এবং
‘তািকয়য্া’ আ�রক্ষামূল ক িমথয্া কথলারও েকােনা �েয়াজন
তাঁেদর যু েগ থাকেব না।
আ�াহ বেলেছন: ‘‘তারা আমার ইবাদত করেব, আমার েকােনা
শরীক করেব না’’। এ কথা �ারা �মািণত হয় েয, তাঁেদর িখলাফত 
বা শাসনামেল তাঁরা মুিমন থাকেবন, মুশিরক হেবন না।
এভােব এই আয়াত  �ারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর পেরর চার খিলফার ইমামত বা �িতিনিধ� �মািণত 
হয়। িবেশষভােব �থম িতন খলীফা: আবূ বা� িস�ীক, উমার
ফারূক এবং উসমান যু�ুরাইন(রািদয়�াহু আনহ)-এর ইমামত ও
শাসন �মািণত হয়। েকননা এই আয়ােত �িত�ত ‘সু দৃঢ় করণ’
তাঁেদর সমেয় েবিশ �কািশত  হেয়েছ। বড় বড় িবজয়, পিরপূ ণর্
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ক্ষমতা ও �ত, দীেনর িবজয় ও �কাশ এবং শাি� ও িনরাপ�া
তাঁেদর যু েগ েযভােব িছল ৪থর্ খলীফা আলী(রা)-এর যু েগ েসভােব
িছল না। তাঁর পিব� যু েগ িতিন িবে�াহী মুসিলমেদর সােথ যু �িব�হ
করেত বাধয্ হন। ফেল িবজয় ও িনরাপ�ার ধারা বয্াহতয়।
এভােব এ আয়াত �ারা খলীফা চুত�েয়র ইমামত �মািণত হয়।
কােজই �থম িতন খলীফা ও অনয্ানয্ সাহাবীেদর িবরুে� িশয়াে
িভি�হীন কথাবাতর্া এবং েশষ দুই খলীফা উসমান (রা) ও আলী
(রা)-এর িবরুে� খািরজী স�দােয়র িভি�হীন কথাবাতর্া কুরআেন
আেলােক বািতল বেল �মািণত হেলা। তােদর এ সকল িভি�হীন
কথা �ারা মূ লধারা মুসিলমেদর িবরুে� �মাণ েপশ করা যায় না
(৬) হুদাইিবয়ার সি�র সময় েয সকল  সাহাবী রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ িছেলন, তাঁেদর িবষেয়
সূ রা ফাতেহ আ�াহ বেলন: ‘‘যখন কািফররা তােদর অ�ের েপাষণ 
করত েগা�ীয় অহিমকা, অজ্ঞতা যুেগর অহিম, তখন আ�াহ তাঁর
রাসূ ল  ও মুিমনেদরেক �ীয় �শাি� দান করেলন, আর তােদরেক 
তাকওয়ার বােকয্ সুদৃ-�ায়ী করেলন, এবং তারাই িছল  এর
অিধকতর েযাগয্ ও উপযু�। আ�াহ সম� িবষেয় সময্ক জ্
রােখন।’’ 197

197

সূ রা ফাৎহ, ২৬ আয়াত।

399

সূ রা ফাতেহর মেধয্অনয্� আ�াহ বেল: ‘‘মুহা�াদ আ�াহর
রাসূ ল; তার সহচরগণ কািফরেদর �িত কেঠার এবং িনেজেদর
পর�েরর �িত সহানু ভূিতশীল; আ�াহর অনু �হ ও স�ি� কামনায়
তুিম তােদরেক রুকু ও সাজদায় অবনত েদখেব। তােদর পিরিচিত
িচ� রেয়েছ তােদর মুখম�েল সাজদার �ভােব।’’ 198
এভােব আ�াহ সাহাবীগেণর িবষেয় বলেলন েয, তাঁরা মুিমন,
আ�াহর পক্ষ েথেক �শাি� লােভ তাঁরা �য়রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ  শিরক, তাকওয়ার বাকয্ তােদর
সােথ িচর�ায়ীভােব স�ৃ � এবং এর জনয্ তাঁরা িছেলন অিধকতর
েযাগয্ ও উপযু�। আ�হ তাঁেদর �শংসা কেরেছন েয, তাঁরা
কািফরেদর িবষেয় কেঠার এবং িনেজরেদর মেধয্ সহানুভূিতশীল
এবং তাঁরা আ�াহর অনু �হ ও স�ি� কামনায় রুক -সাজদায় রত 
থােকন।
িনঃসে�েহ অনয্ানয্ সাহাবীেদর সােথ চার খিলফা মুহা�া
(সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর সহচর িছেলন এবং এ সকল 
িবেশষণ  সবই তাঁেদর জনয্ �েযাজয্। তাঁেদর িবষেয় বা েকােন
সাহাবীর িবষেয় েকউ যিদ এর িবপরীত েকােনা িব�াস েপাষণ কের
তেব তার িব�াস বািতল ও কুরআেনর সােথ সাংঘিষর্ক

198

সূ রা ফাৎহ, ২৯ আয়াত।

400

(৭) সূ রা হুজুরােত আ�াহ বেল, ‘‘িক� আ�াহ েতামােদর িনকট 
ঈমানেক ি�য় কেরেছন এবং তােক েতামােদর হৃদয়�াহী কেরেছ;
কুফরী, পাপাচার ও অবাধয্তােক কেরেছন েতামােদর িনকট অি�য়।
তারাই সৎপথ অবল�নকারী।’’ 199
এ আয়াত েথেক জানা যায় েয, সাহাবীগণ  ঈমান ভালবাসেতন
এবং কুফরী, পাপাচার ও অবাধয্তা ঘৃণা করেতন এবং তাঁরা সৎপথ
অবল�নকারী িছেলন। সাহাবীেদর িবষেয় এর িবপরীত  েকােনা
িব�াস েপাষণ করা কুরআেনর সু �� আয়াত �ারা িব�াি� বেল 
�মািণত হেলা।
(৮) সূ রা হাশের আ�াহ বেলন: ‘‘অভাব�� মুহািজরগেণর জনয,
যারা িনেজেদর ঘরবাড়ী ও স�ি� হেত  উৎখাত  হেয়েছ। তারা
আ�াহর অনু �হ ও স�ি� কামনা কের এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর
সাহাযয্ কের। তারাই েতা সতয্পরায়ণ। মুহািজরেদর আগমেনর পূেব
যারা এই নগরীেত  বসবাস কেরেছ এবং ঈমান এেনেছ তারা
মুহািজদরেদেক ভালবােস এবং মুহািজরেদরেক যা েদওয়া হেয়েছ তার
জনয্ তারা অ�ের আকা�া েপাষণ কের না।  আর তারা তােদরেক
িনেজেদর উপের অ�ািধকার েদয়, িনেজরা অভাগ�� হেলও; যারা
কাপর্ণয্ হেত িনেজেদরেক মু� কেরেছ তারাই সফলকা’’ 200
199

সূ রা হুজুরা, ৭ আয়াত।

200

সূ রা হাশর, ৮-৯ আয়াত।

401

এই আয়ােত আ�াহ মুহািজরেদর �শংসায় বেলেছন েয, তাঁেদর
িহজরত বা েদশতয্াগ জাগিতক েকােনা �ােথর্ বা উে�েশয্ িছল,
বরং আ�াহর অনু �হ ও স�ি� কামনােতই তাঁরা িহজরত কেরন,
তাঁরা আ�াহর দীন ও তাঁর রাসূ েলর সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
সাহাযয্কারী িছেলন এবং তাঁরা কথ-কেমর্ সতয্পরায়ণ ও সতয্বা
িছেলন। আর আনসারগেণর �শংসায় আ�াহ বেলেছন েয,
আনসারগণ মুহািজরেদর ভালবাসেতন; মুহািজরগণ েকােনা িকছু  লাভ
করেল আনসারগণ খুিশ হেতন এবং আনসারগণ িনেজেদর অভাব
থাকা সে�ও মুহািজরেদরেক িনেজেদর েচেয়ও অ�ািধকার �দান
করেতন।
িনঃসে�েহ এ সকল গুণ ঈমােনর পূণর্তার সাক্ষয্ েদয়। এ
দির� মুহািজর আবূ বা� (রা)-েক বলেতন, েহ আ�াহর রাসূ েলর
খলীফা। আ�াহ সাক্ষয্ িদেয়েছন, এ সকল মুহািজর সতয্বাদী
িছেলন। কােজই আবূ বাকেরর এই উপািধও সতয্ হওয়া জরুরী
আর এমতাব�ায় আবূ বাে�র ইমামেত সে�হ েপাষেণর েকােনা
সু েযাগ থােক না। মুহািজর ও আনসারগেণর িবষেয় এর বয্িত�ম বা
িবপরীত েকােনা আকীদা বা ধারণা েপাষণকারী িনঃসে�েহ কুরআন
অমানয্কারী
(৯) সূ রা আল-ইমরােন আ�াহ বেলন: ‘‘েতামরাই ে�� উ�ত,
মানবজািতর জনয্ েতামােদর আিবভর্াব হেয়; েতামরা সৎকােযর্র
402

িনেদর্শ দান ক, অসৎকােযর্ িনেষধ কর এবং আ�ােহ িব�াস
কর।’’ 201
এখােন আ�াহ সাহাবীগেণর �শংসায় বেলেছন েয, তাঁরা ে��
উ�াত, তাঁরা সৎকােযর্র িনেদর্শ দান করেতন এবং অসৎকােয
িনেষধ করেতন এবং তাঁরা মুিমন িছেলন। িনঃসে�েহ চার খিলফা এ
�শংিসত উ�ােতর অনয্তম িছেলন। তাঁেদর িবষেয় এর বয্িত�
ধারণা বা িব�াস কুরআেনর সােথ সাংঘিষর্ক ও বািতল
৩. ২. ১. ৪. সাহাবীগেণর িবষেয় িশয়া ইমামগেণর ব�বয
িশয়া স�দােয়র মানু েষরা আলী (রা) ও তাঁর বংেশর েয সকল 
মহান বয্ি�েক ইমাম বেল িব�াস কেরন তাঁরা সকেলই সাহাবীগেণর
সততা ও ধািমর্কতার সাক্ষয্ িদেয়েছন। এখন -িশয়ােদর ‘পাঁচপিব�’-র সংখয্ানুসাের িশয়া স�দােয়র ইমামগণ েথেক৫িট ব�বয্
উ�ৃ ত করব।
(১) ‘নাহজুল  বালাগা’ নামক  ��িট িশয়া স�দােয়র িনকট 
িনভর্রেযাগয্ পু� 202 এ পু�েক আলীর (রা) িনে�া� ব�বয্ উ�ৃত
২০১

201

সূ রা আল-ইমরান, ১১০ আয়াত।

202

িহজরী প�ম শতেক ‘আলীর (রা) ব�ৃতা-সংকলন’-রূেপ এই পু�কিট �কাশ

পায়। বইিটর সংকলক েক তা সিঠকভােব জানা যায় না। তেব মেন করা হয়
েয, বাগদােদর �িস� িশয়া েনতা আলী ইবনু ল হুসাইন শরীফ মুরতাযা(৩৫৫৪৩৬িহ) আলীর (রা) ব�ৃতার সংকলন িহেসেব বইিট �ণয়ন ও �কাশ কেরন।
403

করা হেয়েছ: ‘‘আ�াহ পুর�ৃ ত করুন ‘অমুকেক’। িতিন (১)
ব�তােক  েসাজা কেরেছন, (২) মেনর েরাগবয্ািধর িচিকৎসা
কেরেছন, (৩) সু �াত (রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
িবশু� রীি) �িত�া কেরেছন, (৪) িবদ‘আত (ইসলােমর মেধয্ নউ�ািবত িব�াি�কর মত বা কমর) প�ােত েরেখেছন, (৫) পির�� 
েপাশােক  ��ান কেরেছন, (৬) অিত  অ� ভুল�িটেত  আ�া�
হেয়েছন, (৭) কলয্াণ অজর্ন কেরে, (৮) অকলয্াণ েথেক িবমু�
েথেকেছন, (৯) আ�াহর আনু গতয্ দায় কেরেছন, (১০)
সিতয্কারভােব আ�াহেক ভয় কেরেছন এবং িতিন ��ান কেরেছন
জািতেক বহুমুিখ পেথর সামেন েরে, েযখােন িব�া� পথ পায় না
িক� সু পথ�া� িনি�ত হেত পাের।’’
�িস� িশয়া পি�ত ও ‘নাহজুল  বালাগা’ �ে�র বয্াখয্াকা
মাইসাম ইবনু আলী আল-বাহরানী (৬৮১িহ/১২৮২খৃ) এবং ‘নাহজুল 
বালাগা’ �ে�র অনয্ানয্ অিধকাংশ বয্াখয্াকােরর মেত এখ‘অমুক’
বলেত  আবূ বা� (রা)-েক  বুঝােনা হেয়েছ। আর েকােনা েকােনা
বয্াখয্াকার মেন কেরন , ‘অমুক’ বলেত এখােন ‘উমার’ (রা)-েক 

েকউ েকউ মেন কেরন েয, মুরতাযার ভাই মুহা�াদ ইবনু ল হুসাইন শরীফ রাযী
(৩৫৯-৪০৬িহ) বইিট সংকলন কেরন।
404

বুঝােনা হেয়েছ। 203 এখােন আলী (রা) আবূ বা� (রা) বা উমােরর
২০২

(রা) ১০িট গুণ উে�খ কেরেছন। এগুিল অবশয্ই তাঁর মেধয্ িবদয
িছল। আবূ বা� (রা) বা উমােরর (রা) মৃতুয্র পেরই আলী(রা) এ
সকল গুেণর কথা বেলেছন। এেথেক �মািণত হয় ে, মৃতুয্ পযর্
তাঁরা এরূপই িছেলন এবং আলীর

�ীকৃিত অনুসাের তাঁরা

সে�হাতীতভােব সতয্পরায় ও সিঠক ইমাম ও খলীফা িছেলন।
‘নাহজুল বালাগা’ �ে�র বয্াখয্াকারগণ উে�খ কেরেছন , আলী
(রা) এক পে� আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা) স�েকর্ িলেখেছ,
‘‘আ�াহর শপথ, ইসলােম তাঁেদর দু জেনর মযর্াদা অতয্� মহান
তােদর স�েকর্ আপি�কর কথা বলা ইসলােমর জনয্ বড় কন
আঘাত। আ�াহ তাঁেদর উভয়েক তাঁেদর মহান কমর্গুিল র জন
পুর�ার �দান করুন’’
(২) আলী ইবনু  ঈসা আল-আরদাবীলী (৬৯২িহ/১২৯৩খৃ)
একজন �িস� �াদশইমাম-প�ী িশয়া ধমর্গুরু পি�ত িছেলন।
�াদশ-ইমামপ�ী িশয়াগণ তােক একজন িনভর্রেযাগযপি�ত বেল গণয্
203

আবূ বাকর (রা) ও উমােরর (রা) িবরুে� পরবতর্ী যুেগর িশয়ােদর ঘৃণা এ

েবিশ িছল েয, তাঁেদর নাম েনওয়ােকও তাঁরা পাপ ও অপিব� কাজ বেল মেন
করত। এজনয্ আলীর (রা) এই ব�বয্ েথেক মূল নামিট তারা মুেছ েফেল
েসখােন ‘অমুক’ শ� উে�খ কেরেছ। এভােবই সংকলক  ব�ৃতািট  সংকলন
কেরেছন। এজনয্ শ�িটর বয্াখয্া করেত হেয়
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কেরন। তাঁর রিচত  �িস� একিট  �� ‘‘কাশফুল  গু�াহ ফী
মা’িরফািতল আই�াহ’’ (ইমামেদর পিরচেয় অ�কােরর অপসারণ)।
এ পু�েক িতিন উে�খ কেরেছন: ‘‘ইমাম আবূ জা’ফর মুহা�াদ
আল-বািকর 204-েক তরবারীেত কারুকাযর্ করা স�েকর্ �� ক
২০৩

হয়। িতিন বেলন, হয্া, তা করা যায়; কারণ  আবূ বাকর িস�ীক 
িনেজর তরবারী কারুকাযর্ করােতন। তখন বণর্নাকারী ব,
আপিন এভােব আবূ বাকরেক ‘িস�ীক’ (মহা-সতয্পরায়ণ ও সেবর্া
ধািমর্) উপািধেত ভূ িষত করেছন? তখন ইমাম বািকর িনজ আসন
েথেক উেঠ দাঁড়ান এবং বেলন, হয্া, অবশয্ই িতিন িস�ী, অবশয্ই
িতিন িস�ীক, অবশয্ই িতিন িস�ীক। েয বয্ি� তাঁেক িস�ীক বলে
না আ�াহ দু িনয়া ও আিখরােত তার েকােনা কথাই সতয্ বেল �হণ
করেবন না।’’
মুহা�াদ

ইবনু ল 

হাসান

আল-হুরর্ -আিমলী

(১১০৪িহ/১৬৯৩খৃ) িহজরী একাদশ শতেকর �িস�তম �াদশ-ইমাম

204

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর েদৗিহ� ইমাম হুসাইেনর েপৗ�

মুহা�াদ আল-বািকর ইবনু আলী যাইনু ল  আেবদীন (৫৭-১১৪ িহ/৬৭৬৭৩২খৃ)। িশয়া স�দােয়র িব�াস অনু সাের িতিন িছেলন িন�াপ ইমামগেণর
প�ম ইমাম। পূ বর্বতর্ী চার : (১) আলী (রা), (২) আলীর পু� হাসান (রা),
(৩) আলীর পু� হুসাইন(রা) এবং (৪) হুসাইেন পু� (বািকেরর িপতা) আলী
যাইনু ল আেবদীন (রাহ)।
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প�ী িশয়া পি�ত িছেলন। তাঁর রিচত �িস� �� ‘‘আল-ফুসূ ল আলমুিহ�াহ ফী উসূ িলল  আই�াহ’’ (ইমামগেণর মূ লনীিতর িবষেয়
গুরু�পূণর্ অধয্ায়)। এ �ে� িতিন উে�খ কেরেছন েয, ইমাম
মুহা�াদ বািকর (১১৪িহ) িকছু মানু ষেক েদখেত পান েয, তারা আবূ
বাকর উমার ও উসমােনর () সমােলাচনা করেছন। িতিন
তােদরেক বেলন, (কুরআেন মুিমনেদরেক িতন দেল িবভ� করা
হেয়েছ, মুহািজর, আনসার ও পরবতর্ী মুিমন যারা মুহািজর ও
আনসারেদর জনয্ দ‘আ কেরন ও তাঁেদর ভালবােসন) েতামরা (এ
িতন দেলর) েকান্ দেলর তা আমােক বল। েতামরা িক মুহািজরেদর
অ�ভুর্� যােদর িবষেয় আ�াহ বেলেছ: ‘‘মুহািজরগণ  যারা
িনেজেদর ঘরবাড়ী ও স�ি� হেত উৎখাত হেয়েছ, তারা আ�াহর
অনু �হ ও স�ি� কামনা কের এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর সাহাযয্
কের’’ 205? তারা বেলন: না, আমরা তা নই।
তখন িতিন বেলন, তাহেল  েতামরা িক  আনসারেদর অ�ভুর্�
যােদর িবষেয় আ�াহ বেলেছন: ‘‘মুহািজরেদর আগমেনর পূ েবর্ যারা
এই নগরীেত  বসবাস কেরেছ এবং ঈমান এেনেছ তারা
মুহািজদরেদেক ভালবােস’’ 206? তারা বেল, না আমার তাও নই।

205

সূ রা হাশর, ৮ আয়াত।

206

সূ রা হাশর, ৯ আয়াত।
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তখন িতিন বেলন, েতামরা িনেজরাই সাক্ষয্ িদেল, কুরআেন
উি�িখত এই দু ই দেলর সােথ েতামােদর েকােনারূপ স�কর্ েনই
আর আিম েতামােদর িবষেয় সাক্ষয্ িদি�, কুরআেন উি�িখত 
তৃতীয় দেলর সােথও েতামােদর স�কর্ েন, যােদর িবষেয় আ�াহ
বেলেছন: ‘‘যারা তােদর পের এেসেছ তারা বেল, েহ আমােদর
�িতপালক, আপিন আমােদরেক ক্ষমা করুন এবং ঈমােনর েক
অ�ণী আমােদর ভাইেদরেক ক্ষমা করুন। আর আপিন আমাে
অ�ের মুিমনগেণর িবরুে� েকােন িহংসা, িবে�ষ বা অম�ল ই�া
রাখেবন না। েহ আমােদর �িতপালক, িন�য় আপিন পরম দয়া�র্ ও
মহা করুণাময়’’ 207
এখােন ইমাম মুহা�াদ বািকেরর সাক্ষয্ �ারা �মািণত হেলা,
আবূ বা� িস�ীক (রা) সিতয্কার‘িস�ীক’ বা মহা-সতয্পরায়ণ ও
সেবর্া� ধািমর্ক িছেলন।  বয্ি� তা অ�ীকার করেব েস দুিনয়ােত
ও আিখরােত িমথয্াবাদী। েয বয্ি� আবূ বাকর িস�ী(রা), উমার
ফারূক(রা) বা উসমান যু �ুরাইন (রা)-এর িবষেয় সমােলাচনা বা
আপি�কর কথা বলেব েস কুরআন �শংিসত িতন দেলর বিহভুর্ত
িব�া� বেল গণয্ হেব

207

সূ রা হাশর, ১০ আয়াত।
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আ�াহ আমােদরেক সাহাবীগেণর () িবষেয় কুধারণা েপাষণ 
েথেক রক্ষা করুন এবং তাঁেদর �িত ভালবাসার উপর আমাে
মৃতুয্ দান করু
৩. ২. ২. হাদীস সংকলন স�েকর্ িব�াি
পাদিরগণ  বেলন: হাদীেসর সংকলকগণ  মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অব�া ও অেলৗিকক কাযর্াবিল �চেক
েদেখন িন এবং তাঁর কথাবাতর্াও সরাসির শুেনন িন। বর
মুহা�ােদর সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মৃতুয্র ১০০ বা ২০০
বৎসর পের বহুমুেখ েলাকপর�রায় বিণর্ত এ সকল কথা �ব
কেরেছন এবং সংকলন কেরেছন এবং তারা এরূপ বণর্নার অেধর্
অ�হণেযাগয্তার কারেণ বািতল কের িদেয়েছন
আপি�র পযর্ােলাচনা ও িব�াি�র অপেনাদ
এ আপি�র পযর্ােলাচনায় আমরা �থেম ইয়াহূ দী ও খৃ�ান
স�দােয়র েমৗিখক বণর্নার উপর িনভর্রতার িবষয় আেলাচনা করব
এরপর হাদীস সংকলেন মুসিলম উ�াহর মূ লনীিত আেলাচনা করব।
অতীতকাল  েথেক  আধু িনক  যু গ পযর্� সকল  যুেগ �ায় সকল
ইয়াহূ দী ও খৃ�ান িলিখত ধমর্�ে�র (বাইেবেলর) মতই অিলিখত 
েমৗিখক  বণর্নার (tradition) উপর িনভর্র কেরেছন। উপর�
ইয়াহূ দীরা িলিখত ধমর্�� বা বাইেবেলর েচেয়ও অিধকতর িনভর্
কেরন অিলিখত েমৗিখক বণর্নার উপর। কয্াথিলক খৃ�ানগণ িলিখ
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ধমর্�� বা বাইেবল  ও অিলিখত েমৗিখক বণর্না উভয়েকই সমান
�হণেযাগয্ বেল  িব�াস কেরন। তারা িব�াস কেরন ে, উভয়
�কােরর বণর্নাই সমানভােব �হণ করেত হেব এবং ধমর্িব�ােস
েক্ষে� উভেয়র উপেরই সমানভােব িনভর্র করেত হে
৩. ২. ২. ১. ইয়াহূ দী ধেমর্ হাদীস বা েমৗিখক বণর্
ইয়াহূ দীগণ তােদর ধমর্ীয় িবধন বা শরীয়ত (Law) দু ই ভােগ
িবভ� কেরন। �থম ভাগ িলিখত শরীয়ত  (scriptural laws),
যােক তারা েতারাহ বলত এবং ি�তীয় ভাগ েমৗিখক শরীয়ত (oral
laws), েযগুিল ধমর্গুরু ও ধমর্ীয় েনতৃব(elders) মাধয্েম যুগ
পর�রায় তােদর িনকট েপৗঁেছেছ। তারা দািব কেরন ে, সদা�ভু
ঈ�র েমািশেক িসনাই পবর্েত এ দু �কার িবধানই �দান কেরন।
আমােদর িনকট এক �কােরর িবধান িলিখতভােব েপৗঁেছেছ এবং
ি�তীয় �কােরর িবধান ধমর্গুরুেদর মাধয্েম েমৗিখকভােব েপৗঁে
এজনয্ তারা িব�াস কেরন ে, উভয় �কােরর িবধানই সমান
গুরু�পূ, উভয়ই ঈ�েরর পক েথেক এবং উভয়েকই �হণ করেত 
হেব। বরং তারা ি�তীয় �কার িবধান বা অিলিখত  েমৗিখকভােব
বিণর্ত িবধানেকই অিধকতর গুরু� ও অ�ািধকার �দান কের
তারা বেলন, িলিখত িবধান (scriptural laws) অেনক  �ােনই
অস�ূ ণর্ ও অেবাধগময্। কােজই েমৗিখক বণর্নার উপর িনভর্র
কের েকবলমা� িলিখত িবধান পিরপূ ণর্ভােব ধমর্িব�ােসর িভি� হে
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পাের না। েমৗিখক  বণর্নাগুিল সু�� ও পূণর্তর। েসগুিল িল
িবধােনর বয্াখয্া কের এবং পূণর্তা �দান কের। একারেণ িলি
িবধােনর বা তাওরােতর েকােনা অথর্ েমৗিখক িবধা, অথর্াৎ
tradition বা হাদীেসর িবপরীত  হেল ইয়াহূ দীগণ তা �তয্াখয্া
কেরন।
ইয়াহূ দীেদর মেধয্ �িস� ে, ইয়াহূ দীেদর েথেক ঈ�র েয
�িতজ্ঞা �হণ কেরে, তা িলিখত িবধান পালেনর জনয্ ন, বরং
এ সকল েমৗিখক েলাখমুেখ �চািরত িবিধিবধােনর জনয্। এভােব
তারা �কৃতপেক্ষ িলিখত িবধান বা েতারাহেক বািতল বেল পিরতগ
কেরন এবং অিলিখত  বা েমৗিখকভােব �চিলত িবধানগুিলেকই
তােদর ধেমর্র ও িব�ােসর িভি� িহেসেব �হণ কেরন। এ সকল
েমৗিখক বণর্নার িভি�েতইইয়াহূ দীগণ ঈ�েরর বাণীর বয্াখয্া কে,
যিদও অেনক �ােনই এ সকল েমৗিখক বণর্নার অথর্ িলিখত িকতা
বা তাওরােতর সােথ সাংঘিষর্ক
যীশু খৃে�র সমেয় এ িবষেয় তােদর অব�া সীমাল�েনর পযর্াে
েপৗঁছায়। এ সমেয় তারা িলিখত তাওরােতর েচেয় েমৗিখক বণর্না 
জন�িতেক অেনক েবিশ মযর্াদা িদেতন। যীশু তােদরেক েমৗিখ
বণর্নার িভি�েত ঈ�েরর বাণী বািতল  করার অিভেযােগ অিভযু�
কেরন। যীশুর যুেগর পের তারােমৗিখক বণর্নার িবষেয় আেরা েবিশ
গুরু� আেরাপ করেত থােকনইয়াহূ দীেদর ��াবিলেত তারা উে�খ
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কেরন েয, েমৗিখক  বণর্নার মাধয্েম �া� ধমর্গুরুগেণ
আিলমগেণর বাণী েতারাহ-এর বাণীর েচেয়ও েবিশ ি�য়। েতারাহএর বাণী েকােনািট সু �র ও েকােনািট অসু �র। আর পি�তগণ বা
ধমরগুরুেদর বাণী সবই সু�র। ধমর্গুরুগেণর বাণী ভাববাদী
বাণীর েচেয়ও সু �রতর।
এরূপ আেরা অেনক কথা তােদর পু�কািদেত রেয়ে, েযগুিল
েথেক  জানা যায় েয, তারা িলিখত  েতারাহ-এর েচেয় অিলিখত 
েমৗিখক বণর্নাগুিলেক েবিশ মযর্াদা �দান কেরন। এ সকল েমৗি
বণর্না েযভােব বয্াখ কের, তারা েসভােবই ঈ�েরর বাণীর বয্াখয্
কেরন। এভােব মেন হয় েয, তােদর িব�ােস িলিখত  েতারাহ
�াণহীন েদেহর মত, আর েমৗিখক বণর্নাসমূহ আ�ার ম, য�ারা
েতারাহ �াণলাভ কের।
ইয়াহূ দীরা বেলন, সদা�ভু ঈ�র যখন েমািশেক েতারাহ �দান
কেরন, তখন েতারাহ-এর অথর্ও তাঁে �দান কেরন। িতিন
�থমিটেক িলেখ রাখেত িনেদর্শ েদন। আর ি�তীয়িটর িবষেয় িনেদর্
েদন েয, তা মুখ� রাখেত  হেব এবং একমা� েমৗিখক  বণর্নার
মাধয্েমই তা সবাইেক জানােত হেব।
েমািশ উভয় �কােরর িবধান িনেয় পবর্ত েথেক িফের আেসন।
ই�ােয়ল স�ানগণেক তা েপৗঁেছ েদওয়ার নয্ িতিন পবর্ত েথে
িফের এেস হােরাণ ও তার পু��য় ইলীয়াসর (Eleazar) ও ঈথামর
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(Ithamar) ও ৭০ জন ধমর্গুরু বা েগা�পিতেক উভয় �কাে
িবধান িশক্ষা েদন। তারা সকল ই�ােয়ল স�ানেক এ িবষে
জানান। এভােব তারা িলিখত িবধানেক িলিখতভােব ও েমৗিখক 
িবধানেক  েমৗিখকভােব পরবতর্ �জ�েক িশক্ষা েদন। এভাে
পরবতর্ী �ায় েদড় হাজার বৎসর যাবৎ তা েমৗিখকভােব �চািরত
হয়। অবেশেষ ১৫০ খৃ�াে�র িদেক পিব� িযহূ দা বা িযহূ দা হাকােদাশ (Judah ha-Nasi/ Judah ha-qadosh: 135-220AD)
এ সকল েমৗিখক বণর্না ��াকাের সংকলন করেত শুরু কেরন। �
৪০ বৎসর যাবৎ অ�া� পির�ম কের িতিন এগুিল ��াকাের
সংকলন কেরন এবং �ে�র নামকরণ কেরন ‘িমশনা’ (Mishna)।’’
মূ সা আলাইিহস সালাম েথেক  �ায় ১৭০০ বৎসর যাবৎ শুধুমা�
েলাকমুেখ �চিলত ও �চািরত এ সকল েমৗিখক বণর্নার সমি� এ
িমশনা (Mishna) ��।
এই পু�কিট ‘িমশনা’ রিচত হওয়ার পর েথেক ইয়াহূ দীেদর মেধয্
তা অতয্� �িসি� ও �চলন লাভ কের। তারা অতয্� গুরু
সােথ তা িশক্ষা�হণ  ও িশক্ষাদান ক রেত থােকন। তাঁরা িব
করেতন েয, এর মেধয্ যা িকছু আেছ সবই িলিখত তাওরােতর মতই
আ�াহর িনকট েথেক পাওয়া এবং তা মানয করা অতয্াবশয্ক
বড় বড় ইয়াহূ দী পি�ত এই পু�কিটর দু িট  বয্াখয্া�� রচন
কেরন। একিট তৃতীয় খৃ�ীয় শতেক  (অনয্ মেত প�ম শতে)
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িযরূশােলেম রিচত। ি�তীয় বয্াখয্া��িট খৃ�ীয় ষ� শতা�ী
বয্ািবলেন রিচত হয়। �েতয্ক বয্াখয্া��ে ‘েজমারা’
(Gemara)। েজমারার আিভধািনক অথর্‘পূ ণর্ত’। তােদর ধারণায়
এই দু ই বয্াখয্ার মাধয্‘িমশনা’ ��িটর অথর্ পিরপূণর্ভােব �কািশ
হয়। এজনয্ এগুিলে ‘েজমারা’ বলা হয়। িমশনার মূ ল পাঠ ও
বয্াখয্ােক একে‘তালমূ দ’ (study or learning) বলা হয়। উভয়
বয্াখয্ােক পৃথক করার জ �থমিটেক  বলা হয় ‘িযরূশােলমীয়
তালমূ দ’

বা

‘িফিলি�নী তালমূ দ’

(Palestinian

Talmud/Talmud Yerushalmi) এবং ি�তীয়িটেক  বলা হয়
‘বয্ািবলনীয় তালমূদ(Babylonian Talmud/Talmud Bavli)।
িমশনার বয্াখয্া েজমারাগুিল অবা�ব িভি�হীন কািহনী
পিরপূ ণর্। তেবইয়াহূ দীেদর িনকট তা অতয্� িনভর্রেযাগয্ ও পিব
এগুিলর পঠন ও পাঠন তােদর মেধয্ অিত �চিলত। সকল সমসয্
তারা এগুিলর �রণাপ� হন। তাঁরা দৃঢ়ভােব িব�াস কেরন ে, এই
পু�কই তােদর পেথর িদশারী।
বতর্মােনইয়াহূ দীেদর ধমর্িব�াস ও ধমর্াচােরর িভি� মূলত এ দু
তালমূ েদর উপের, েযগুিল  তাওরাত ও পুরাতন িনয়েমর অনয্ান
পু�ক েথেক অেনক দূ রবতর্ী। তারা িযরুশােলেমর তালমূেদর েচে
বয্ােবলনীয় তালমূদেক অিধক �হণেযাগয্ বেল মেন কের
414

এভােব আমরা েদখিছ েয, ইয়াহূ দীগণ  ১৭০০ বৎসর যাবৎ
শুধুমা� েমৗিখকভােব �চিলত ও �চািরত বণর্নার উপের িনর
কেরন এবং িলিখত তাওরাত ও পুরাতন িনয়েমর পু�কগুিলর েচেয়
এগুিলেক অিধক �হণেযাগয্ বেল িব�াস কেরন। আমরা েদেখিছ ,
এ ১৭০০ বৎসেরর মেধয্ তারা অেনকবার ভয়�র

�ংসয,

গণহতয্, গণব�ীদশা ও গণিবতাড়েণর িশকার হন। েয সকল 
ঘটনায় তােদর িলিখত ধমর্��ই িবলু� েয় যায়, কােজই েমৗিখক 
বণর্নার সূ� আর থােক েকাথা? আর এরূপ েমৗিখক বণর্নার উপ
িনভর্রকিরগণ িকভােব মুসিলমেদর েমৗিখক বণর্নার িবষেয় আপি
কেরন? মুসিলমরা েতা রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�ামএর ইে�কােলর মা� দু ই শতা�ীর মেধয্ েমৗিখক বণর্নাগুিল সংক
কেরেছন। এ দু শ বৎসরও তারা অিধকাংশ েক্ষে� এগুিল িল
েরেখেছন, এগুিলর সূ� রক্ষা কেরেছন এবং এগুিলর িবশ
িবচাের ৈবজ্ঞািনক িনরীক্ষাপ�িত অনুসরণ কের
৩. ২. ২. ২. খৃ�ধেমর্ হাদীস বা েমৗিখক বণর্
অিলিখত েমৗিখক বণর্না বা �িতর উপের িনভর্র করার েক
ইয়াহূ দীেদর অব�া আমরা জানেত পারলাম। এবার আসু ন এ িবষেয়
�াচীন খৃ�ানেদর অব�া পযর্ােলাচনা কির। খৃ�ীয় তৃতী-চতুথর্
শতেকর �িস�তম খৃ�ান ধমর্যাজক ও ঐিতহািসক ইউিসিবয়াস
পয্াি�লাস(Eusebius Pamphilus) (২৬৩-৩৩৯খৃ)। তাঁর রিচত 
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‘যাজকীয় ইিতহাস’ (Ecclesisatical History) �থম িতন
শতেকর খৃ�ান ধেমর্র ইিতহাস জানার জনয্ একিট েমৗিলক ��
কয্াথিলক ও �েট�া� উভয় স�দােয়র মানুেষরাই পু�কিটেক
িনভর্রেযাগয্ ও িব�� বেল �হণ কেরেছন। ইউিসিবস তার এ �ে
িবিভ� �ােন িবিভ�ভােব উে�খ কেরেছন েয, �থম িতন শতা�ীর
খৃ�ান ধমর্গুরুগণ মূলত েমৗিখক বণর্নার উপেরই িনভর্র কর
তাঁরা খৃ�ীয় ধমর্ িব�া, ধমর্ীয় আচা-অনু �ান, ধমর্ীয় িশক্ষা
নসীহেতর েক্ষে� িলিখত , সু সমাচার, প� ইতয্ািদর েচেয়
েমৗিখক বণর্না বা �িতর উপেরই েবিশ িনভর্র করেতন। এ িবষে
িতিন অেনক  উ�ৃ িত  �দান কেরেছন। এখােন সামানয্ কেয়কিট
উে�খ করিছ।
তৃতীয় শতেকর �িস�তম ধমর্গুর ি�েমে� (Clement of
Alexadria) আেলাচনা �সে� ইউিসিবস বেলন, যীশুর ে�িরত
িশষয্ যােকাব(James)-এর বণর্নায় ি�েম� িপত-িপতামহেদর বা
পূ বর্বতর্ীেদর মাধয �া� েমৗিখক বণর্না (tradition)-এর িনভর্র
কের অেনক তথয্ িলেখেছন। িতিন বেলেছন ে, িতিন এ সকল তথয্
যােদর েথেক িশেখেছন তােদর একজন িছেলন িসিরয়, িযিন �ীেস
বসবাস করেতন। আেরকজন িছেলন আিসিরয়। আেরকজন িছেলন
িফিলি�েন বসবাসরত িহ� পি�ত। তেব সবেচেয় েবিশ িনভরর
কেরেছন িতিন একজন গুরুর উপর িযিন িমসের আ�েগাপন কে
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িছেলন। িতিনই িছেলন তার িশক্ষকেদর মেধয্ সবর্ে��। তাঁর
িতিন আর েকােনা িশক্ষক স�ান কেরন িন। িপত (Peter),
যােকাব (James), েযাহন (John) এবং েপৗল (Paul) েথেক েয
সকল িশক্ষা এক �জ� েথেক অনয্ �জেমৗিখক বণর্নার মাধয্ে
�চািরত হেয় তােদর িনকট েপৗঁেছে, েস সকল বণর্না তাঁরা মুখ�
কেরেছন।
ি�তীয় শতা�ীর �খয্াত খৃ�ান ধমর্গুরু আিরন(Irenaeus)
েথেক ইউিসিবস উ�ৃ ত কেরেছন েয, িতিন মূ লত  েমৗিখক বণর্নার
উপর িনভর্র করেতন। িতিন তার েমৗিখক বণর্না েপািলকাের (St.
Polycarp, Bishop of Smyrna c. 69-155) ও অনয্ানয্েদর মু
েথেক সং�হ কেরন। আিরয়ানু স েগৗরব কের বলেতন েয, েকােনা
িকছু  কাগেজ িলেখ রাখার বদ-অভয্াস তার িছল না। �থম েথেকই
তার অভয্াস িছল সব িকছু শুেন হৃদেয় িলিপব� কের রাখা। িত
উে�খ কেরেছন েয, এি�য়েকর ি�তীয় িবশপ  ইগনািটয়াস
(Ignatius) 208 এিশয়া মাইনেরর িবিভ�  চাচর্ম�লীেক উ�ীিবত
২০৭

কেরন এবং তােদরেক েমৗিখক বণর্নাগুিল অতয্� সুদৃঢ়ভােব �
করেত ও েসগুিলর উপর িনভর্র করেত উপেদশ েদ

208

এি�য়েকর (Antioch) ি�তীয় িবশপ। ১০৭ খৃ�াে� িনহত হন। Eusebius
Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 104, 476.
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ইউিসিবস িলেখেছন েয, পয্ািপয়াস (Papias) 209 তার
২০৮

পু�েকর

210
২০৯

ভূ িমকায় িলেখেছন েয, পূ বর্বতর্ী গুর(elders) েথেক 

তার িনকট যা িকছু েপৗঁেছেছ তা সবিকছু িতিন মুখ� ও সংকলন
কেরেছন। িতিন আেরা িলেখেছন েয, মানু ষেদর মুখ েথেক �ত বা
েমৗিখক বণর্না েথেক িতিন েয কলয্াণ লাভ কেরেছন েসরূপ কলয
িলিখত পু�ক (সু সমাচারগুি) েথেক লাভ করেত পােরন িন।
ইউিসিবস আেরা িলেখেছন েয, েহিজিসপাস (Hegesippus) 211
২১০

চােচর্র ইিতহাস রচনায় একজন �িস� ঐিতহািসক িছেলন। তার
রচনাবিল  েথেক  অেনক তথয্ই পরবতর্ীরা �হণ কেরেছন। িতি
এগুিল  েমৗিখক বণর্নার মাধয্েম � হণ কেরেছন। েমৗিখক বণর্
মাধয্েম ে�িরতগেণর েয সকল নীিতমালা(Apostolic Doctrine)
িতিন েপেয়িছেলন, েসগুিলেক সহজ ভাষায় িতিন পাঁচিট পু�েক
সংকিলত কেরেছন।
অনয্� িতিন িলেখেছন ে, িবিভ�  চােচর্র িবশপগণ সকেলই
িন�ারপবর্(Passover) িবষেয় িবিভ� মানু েষর মাধয্েম �া� েমৗিখক
209

ি�তীয় খৃ�ীয় শতেকর �িস� খৃ�ান ধমর্গুরু ও েহরােপািলে

(Hierapolis) িবশপ।
210

Explanation of the Sayings of the Lord/ Interpretation of our
Lord's Declarations.
211
ি�তীয় খৃ�ীয় শতেকর �িস� খৃ�ান ধমর্গুরু ও ঐিতহা, ১৮০ খৃ�াে�র
িদেক মৃ তুয্বরণ কেরন
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বণর্নার উপেরই িনভর্র কেরেছন। আেলকেজ�ীয় ি�েম
(Clement of Alexadria), িযিন িছেলন ে�িতগেণর িশষয্েদর
িশষয, িতিন িন�ারপবর্(Passover) িবষেয় েয পুি�কা রচনা কেরন
তােত িতিন উে�খ কেরেছন েয, তাঁর ব�ুগণ তাঁেক অনু েরাধ কেরন
েয, িতিন েমৗিখক েয সকল বণর্না পাদির ও িবশপগণ েথেক �বণ
কেরেছন েসগুিল িলিপব� করে, েযন পরবতর্ী �জে�র মানুেষরা
তা েথেক উপকৃত হেত পাের।
কয্াথিলক জন িমলনার ১৮৪৩ সােল  �কািশত তার পু�েকর
১০ম পে�- েয প�িট িতিন েজমস �াউেনর কােছ িলেখিছেলন- েসই
পে� বেলন েয, কয্াথিলক ধমর্িব�াস শুধু ঈ�েরর িলিখত বা
(Scripture)-এর মেধয্ সীমাব নয়, বরং তা আেরা �শ�।
িলিখত ও অিলিখত সকল বাণী, অথর্াৎ বাইেবেলর পু�কািদ এবং
েমৗিখক বণর্নার মাধয্েম �া� বাণীগুিলেক কয্াথিলক চাচর্ েয
বয্াখয্া কেরেছ েসগুিল কয্াথিলক ধমর্িব�ােসর িভি�। আির
িলেখেছন েয, সেতয্র স�ানীেদর জনয্ এর েচেয় সহজতর েকাে
িবষয় আর েনই েয, তারা সকল চােচর্ েমৗিখক বণর্নাগুিলর অনুস�
করেবন, িবিভ� জািতর ভাষা যিদও িভ�, তেব অিলিখত েমৗিখক 
বণর্না ও রীিত সকল �ােনই একইরূপ। কারণ ে�িরতগণ এগু
মানু ষেদর িশক্ষা িদেয়িছেল ন এবং মানুেষরা এগুিল েক কয্াথ
চাচর্েক �দান কের
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জন িমলনার

উ� পে�

আেরা

বেলন,

টাটুর্িলয়ান

(Tertullian) 212 িলেখেছন েয, ধেমর্র মেধয্ -উ�ািবত িব�াি�
২১১

(heresy) সৃ ি�কারী িব�া�েদর (heretics) অভয্াসই ে, তারা
পিব� পু�ক বাইেবল আঁকেড় ধের এবং বাইেবল েথেক �মাণািদ
েপশ কের। তারা বেল, পিব� পু�ক বা বাইেবল ছাড়া অনয্ েকােনা
িকছু েকই ধমর্িব�ােসর িভি� িহেসেব �হণ করা যােব না বা তার
িভি�েত িকছু বলা যােব না। এভােব তারা শি�মানেদরেক দু বর্ল
বািনেয় েফেল, দু বর্লেদরেক তােদর জােলর মেধয্ আটেক েফেল এব
মধয্বতর্ীেদর অ�েরর মেধয্ সে�েহর বীজ বপন কের। এজ
আমরা বলিছ েয, এেদরেক বাইেবল িদেয় িবতকর্ করেত সুেযাগ
িদেবন না। কারণ, মগজ ও েপট বয্াথা করা ছাড়া বাইেবল িদেয়
িবতকর্ কের েকােনা ফায়দা হেব না। এজনয্ পিব� পু�ক ব
বাইেবেলর উপর িনভর্র করার প�া ভ ু; কারণ বাইেবেলর পু�কািদ
েথেক িকছু েবর করা যায় না। যিদ িকছু  পাওয়া যায়ও তেব তা
অস�ূ ণর্। ব�, খৃ�ধেমর্র িবিধিবধা, ধমর্িব�া, েযগুিলর িভি�েত
আমরা খৃ�ান হেয়িছ এবং খৃ�ান ধেমর্র সকল িববরণ েকবলমা�
েমৗিখক বণর্নার মেধয্ই পাওয়া যা
212

খৃ�ীয় তৃতীয় শতেকর অনয্তম �িস� খৃ�ান ধমর্ত�িবদ আি�কার কােথর্

১৫৫ খৃ�ে�র িদেক জ��হণ কেরন এবং েসখােনই ২২০ খৃ�াে�র পের
মৃ তুয্বরণ কেরন
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িমলনার আেরা বেলন, ওিরেগন (Origen) 213 বেলেছন, যারা
২১২

বাইেবল েথেক উ�ৃ িত েদয় এ সকল মানু ষেক �হণ করা বা মূ লয্ায়ন
করা আমােদর উিচত নয় এবং ঈ�েরর চাচর্ম�লীগুিল য-পর�রার
বণর্নাধারার মাধয্েম আমােদরেক েয বণর্না �দান কেরেছন ত
বাইের েকােনা িকছু  িব�াস করা আমােদর উিচত  নয়। আর
বয্ািসলাস িলেখেছন ে, চােচর্র মেধয্ অেনক িবষয় রেয়েছ েযগু
আেলাচনা-উপেদেশ বয্বহার করা হয়। এগুিলর িকছু পিব� বাইেব
েথেক �হণ করা হেয়েছ। আর িকছু েমৗিখক বণর্না েথেক েনওয়া
হেয়েছ। ধেমর্র মেধয্ উভয় িবষেয়র গুরু� ও শি� সম
িব�া�েদর (heretics) িবরুে� এিপফা� েয পু�ক রচনা কেরন
তার মেধয্ িতিন বেল, আমােদরেক অবশয্ই েমৗিখকবণর্নার উপর
িনভর্র করেত হে; কারণ বাইেবেলর মেধয্ সব িকছু পাওয়া যায়
না।
িমলনার বেলন, �ীযা�ম (John Chrysostom) বেলেছন,
ে�িরতগণ সব িকছু  িলিখতভােব �চার কেরন িন। বরং অেনক িবষয়
তারা অিলিখতভােব বা শুধু েমৗিখকভােব �চার কেরেছন। িলিখত ও
অিলিখত  উভয় �কােরর িশক্ষাই সমান �হণেযাগয্। এজ
আমােদরেক লক্ষয্ রাখেত হেব, চােচর্র বণর্নাই ধমর্িব�ােসর িভি
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তৃতীয় শতা�ীর আেলকেজ�ীয়ার খৃ�ীয় স�দােয়র �ধান।
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েকােনা িবষয় যিদ েমৗিখক বণর্নার মাধয্েম �মািণত , তেব েস
িবষেয় আমরা আর িকছু দািব কির না। আর অগা�াইন (St.
Augustine) িলেখেছন, অেনক  ধমর্ীয় িবষেয়র িলিখত েকােনা
�মাণ েনই, এ সকল িবষেয় েকবল েমৗিখক বণর্নার উপেরই িনভর্
করেত হয়। সাধারণ চাচর্ অেনক িবষেয় �ীকৃিত িদেয়েছ ে, েসগুিল
ে�িরতগেণর িশক্, যিদও তা িলিখত নয়।
ইয়াহূ দী পি�ত রাববী েমািশ েকাদসী অেনক  �মাণ  উে�খ
কেরেছন েয, েমৗিখক বণর্নার সহেযািগতা �হণ ছাড়া বাইেবের
ব�বয্ বুঝা স�ব নয়। কয্াথিলক স�দােয়র গুরুগণ সবর্দা এ 
অনু সরণ কেরেছন।
ব�ত  খৃ�ধেমর্র েমৗিলক ধমর্িব�ােসর অিধকাংশ িবষয়
সু সমাচার েথেক পাওয়া যায় না, বরং একা�ভােবই েমৗিখক বণর্নার
উপর িনভর্র কের এ সকল িব�াস েপাষণ করা হয়। েযম, সারব�
ও মূ েল (Substance and essence) পু� (যীশুখৃ) িপতার
(ঈ�েরর) সমান, পিব� আ�া িপতা ও পু� উভেয়র েথেক িনগর্,
খৃে�র একিট  অি�� এবং দু িট  �কৃিত, খৃে�র দু িট  ই�া িছল:
মানবীয় ও ঐ�িরক, খৃ� মৃতুয্র পের নরেক �েবশ কেরন ইতয্ািদ
অনু রূপ অেনক কা�িক  ‘ধমর্িব�া’ তােদর রেয়েছ। এ সকল 
িব�াস এরূপ বােকয্ বা শে� ��ত নতুন িনয়েমর েকাথাও েনই
422

েমৗিখক িববরণ  বা চাচর্ীয় �চলনই এ সকল  িব�ােসর একমা�
িভি�। 214
২১৩

ড. ে�ট বেলন, মুি�র জনয্ যা িকছু �েয়াজন তা সবিকছু িলিখত
হয় িন। বরং ে�িরতগণ িকছু  িবষয় িলিখত �চার কেরেছন এবং
িকছু  িবষয় েমৗিখক  �চার কেরেছন। যারা উভয় �কােরর বাণী
সংরক্ষণ না কের তারা দুভর্াগা। ধমর্িব�ােসর েক্ষে� েমৗিখক ব
214

এ ছাড়া েমৗিখক বণর্না অ�ীকার করেল তােদরেকবাইেবেলর অেনক অংশ

অ�ীকার করেত হেব। েযমন লূ কিলিখত সু সমাচার, মাকর্িলিখত সুসমাচার এবং
ে�িরতেদর কাযর-িববরণ-এর �থম েথেক ১৯িট অধয্ায় বািতল বেল গণয্ করে
হেব। মাকর্ ও লূক খৃে�র িশষয্ িছেলন না এবং এ সকল ঘটনা তারা �তয
কেরন িন। অপরিদেক তারা ভাববাদী বা ে�িরত িছেলন না, কােজই ঐ�িরক 
ে�রণার মাধয্েম তারা িলেখন িন। একা�ই েমৗিখক বণর্নার উপর িনভর্র ক
তাঁরা এগুিল িলেখেছন। অনুরূপভােব শেলামেনর িহেতাপেদ(The Proverbs)
পু�েকর ২৫ অধয্ায় েথেক২৯ অধয্ায় পযর্� পাঁচিট অধয্ায় তােক বািতল ব
�তয্াখয্ান করেতেব। কারণ িযহূ দা রােজয্র রাজা িহি�য়(Hezekiah)-এর
যু েগ সমােজ �চিলত  েমৗিখক  বণর্নার উপর িনভর্র কের এই অধয্ায়গ
সংকলন করা হয়। শেলামেনর মৃ তুয্র২৭০ বৎসর পের এভােব েমৗিখক বণর্নার
উপের িনভর্র কের এগুিল সংকলন করা হয়। এ পু�েক২৫ অধয্ােয়র১ম
আয়াতিট িন�রূ: ‘‘িন�িলিখত িহেতাপেদশগুিলও শেলামেন; িযহূ দা-রাজ
িহি�েয়র েলােকরা (men of Hezekiah) এইগুিল  িলিখয়া লন’’ এ েথেক 
জানা েগল েয সু লাইমান (আ) েথেক িহি�য় রাজা পযর্� কেয়ক শত বৎসর
এগুিল েলাকমুেখ �চিলত িছল
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িলিখত  বাণীর মত  �ামাণয্। িবশপ েমােনক বেল: ে�িরতগেণর
েমৗিখক ব�বয্ তােদর িলিখত ব�েবয্র েচেয় েবিশ গুরু�পূণরন্ক
িভরেত  বেলন, েকান্ সুসমাচার �হণেযাগয্ এবং েকানি
অ�হণেযাগয্ েস িবষয়ক িবতকর্ একমা� েমৗিখক বণর্নার মাধয্
িন�ি� হয়। েমৗিখক বণর্নাই সকল িবতেকর্ সমাধােনর িভি
িবশপ মািনিসক সাক্ষয্ িদেয়েছন, ঈ�র ধেমর্র মেধয ৬০০
িবষেয়র িনেদর্শ িদেয়েছন এবং চাচগুিলেত তা পািলত হয়। এগুিল
একিট িবষেয়ও বাইেবেলর েকাথাও েকােনা বণর্না বা িশক্ষা ে
বেল �ীকার করেত  হেব। এগুিলর িবষেয় েকবলমা� েমৗিখক
বণর্নার উপরই িনভর্র করা হেয়ে
উইিলয়াম মূ র বেলেছন: �াচীন খৃ�ানেদর িনকট ধমর্িব�ােসর
মূ লনীিতসমূ েহর েকােনা িলিখতরূপ িছল  না মুি�র জনয্ েয
িব�ােসর �েয়াজন তার েকােনা িলিখতরূপ িছল না। িশশুেদরে
এবং যারা খৃ�ান ধেমর্ িদিক্ষত হেতন তােদরেক েমৗিখকভােব এগ
িশক্ষা েদওয়া হেতা
৩. ২. ২. ৩. ইসলামী শরীয়েত হাদীস
উপেরর আেলাচনায় আমরা ইয়াহূ দী ও খৃ�ানগেণর হাদীস
িনভর্রতা বা েমৗিখক বণর্না(tradition) উপর িনভর্রতার িবষেয়
জানেত পারলাম। এখন পাঠক িচ�া করু! যারা ১৭০০ বৎসর
যাবৎ েমৗিখকভােব �চািরত িবষয়েক িলিখত তাওরােতর েচেয়
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অিধক গুরু�পূণর্ বেল িব�াস কেরন এবং যারা -চার শত বৎসর
যাবৎ মুেখ মুেখ �চািরত ও বিণর্ত িবষয়াবিলেক িলিখত ইি�েলর
েচেয় অিধক গুরু�পূণর্ বেল িব�াস কেরন এবং যারা তােদর ধমর
িব�ােসর মূ ল িভি� এরূপ বণর্নার উপর �াপন কেরন তােদর পে
িক মুসিলমেদর হাদীেসর িবষেয় েকােনা আপি� উ�াপন করা চেল?
িবেশষত সাহাবীগেণর যু গ েথেক মুসিলম উ�াহ হাদীস বণর্ন,
মুখ�করণ, িলিপব�করণ ও সংরক্ষেণ িবেশষ সতকর্তা ও ৈবজ্ঞ
িনরীক্ষা অবল�ন কেরেছন। এ িবষেয় মুসিলমগণ অতয্� কড়াক
আেরাপ কেরন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
‘‘েতামরা আমার হাদীস বণর্না করা েথেক সতকর্ ও সাবধান থাক,
শুধুমা� যা েতামরা িনি�তরূেপ জান তা ছাড় িকছু বলেব না।
কারণ, েয বয্ি� আমার নােম ই�াপূবর্ক িমথয্া বল েব ত
আবাস�ল হেব জাহা�াম।’’
এই হাদীসিট ইসলামী পিরভাষায় ‘মুতাওয়ািতর’ পযর্ােয়র। েয
হাদীস বহুসংখয্ক সাহাবী েথেক বহুসংখয্ক তািবয়ী বণর্না কে
এবং এভােব অগিণত সূ ে� বিণর্ত হেয়েছ তােক‘মুতাওয়ািতর’ বলা
হয়। এই হাদীসিট ৬২ জন সাহাবী েথেক বিণর্ত। এেদর মেধয১০
জন �িস� সাহাবী রেয়েছন যাঁেদর িবষেয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম জা�ােতর িবেশষ সু সংবাদ �দান কেরেছন।
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এ কারেণ �থম �জ� েথেকই  ‘হাদীস’ বা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বাণী ও িশক্ষা �হণ ও মুখ� করার িবষে
মুসিলমগণ  অতয্� আ�হ ও সতকর্তা অবল�ন কেরেছন। সক
যু েগই কুরআেনর িবষেয় মুসিলমেদর আ�হ-উ�ীপনা েযমন
বাইেবেলর িবষেয় খৃ�ানেদর আ�হ-উ�ীপনা েচেয় অেনক েবিশ,
িঠক  েতমিন সকল  যু েগই হাদীেসর িবষেয়ও মুসিলমেদর আ�হউ�ীপনা খৃ�ধমর্ীয় হাদীেসর িবষেয় খৃ�ানেদর আ�-উ�ীপনার
েচেয় অেনক েবিশ।
সাহাবীগণ  বা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
সহচরগণ তাঁর েমৗিখক িনেদর্শাবি, িশক্, আচরণ ও উপেদশাবিল 
িবশু�ভােব মুখ� কেরেছন ও �চার কেরেছ, েকউ েকউ িকছু
িবষয় িলেখও েরেখেছন, তেব তাঁরা তাঁেদর যু েগ েসগুিল ��াকাের
িলিপব� কেরন িন। এর অনয্তম কারণ িছল  কুরআেনর িবশু
সংরক্; েযন িলিখত েকােনা হাদীসেক েকউ ভুল�েম কুরআেনর
অংশ মেন কের িব�া� না হয়।
তািবয়ীগণ, অথর্াৎ সাহাবীগেণর িশষয্গণ বা ি�তীয় �জর
মুসিলমগণ  হাদীসসমূ হ ��াকাের সংকলন শুরু কেরন। তাঁর
�াথিমকভােব তথয্সূ� ও বণর্নাকারীর পিরচয়সহ তাঁেদ
সমসামিয়ক সাহাবীগণ ও ি�তীয় �জে�র তািবয়ীগণ েথেক ‘হাদীস’
সং�হ ও সংকলন কেরন। িক� তারা সংকিলত হাদীস েকােনারূপ
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িবষয় িবনয্াস কের সাজান িন। তৃতীয়�জে�র মানু েষরা এ সকল 
হাদীস িবষয়িভি�ক িবনয্ােসর মাধয্েম সংকলন কেরন
হাদীস সংকলন, যাচাই ও িবশু�তা িনণর্েয় মুহাি�সগণ অতয
কেঠার পির�ম কেরন। ‘আসমাউর িরজাল’ বা বণর্নাকারীগেণর
নাম-পিরচয়’ নােম হাদীস-িবজ্ঞােনর পৃথক শাখা(�ায় অধর্শতািধক
�ে�) তারা সকল  বণর্নাকারীর পিরচ, তার ধািমর্কত, হাদীস
বণর্নায় তার িনভুর্লতার অব�া ইতয্ািদ স�েকর্ সকল তথয্ স
কেরেছন। 215 ‘সহীহ’ হাদীেসর সংকলনগণ �েতয্কিট হাদীস সনদ
২১৪
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ি�তীয় �জ� বা তািবয়গেণর যু গ েথেক হাদীস িশক্ষা ও কলেন মুসিলম

আিলমগণ বা মুহাি�সগণ যাচাই ও িনরীক্ষা প�িত অবল�ন করেতন। এেক্
তাঁেদর কাযর্প�িত িছল িন�র: (১) সং�হ, (২) বয্ি� যাচা, (৩) তথয্ যাচাই
ও (৪) সংকলন। �থম পযর্ােয় তাঁরা মুসিলম িবে�র সকল  শহর ও �ােম
পির�মন কের তারা বণর্নাকারী বয্ি� ও তার িশক্ষকেদর নাম ‘হাদীস’
সং�হ করেতন। বণর্নাকারী বয্ি� ও তার িশক্ষকেদর িবষেয় �াথ িমক 
সং�হ কের তােদর িব��তা যাচাই করেতন। এরপর সংগৃ হীত সকল ‘হাদীস’
তুলনামূ লক িনরীক্ষার মাধয্েম তথয্ যাচাই করেতন। েযমন কুফার একব
একিট হাদীস বেলেছন এবং দােমশেকর একবয্ি� একিট হাদীস বেলেছন।
তারা উভয় বণর্নার ত ুলনার মাধয্েম বণর্নার িনভুর্লতা যাচাই ক, িঠক 
েযভােব �স-একজািমেনর মাধয্েম েকােটর্ �দ� তথয্ ও সাক্ষয্ যাচাই
আইনজীিব ও িবচারকগণ। এই �ি�য়ার সংগৃ হীত  সকল  হাদীস ও বয্ি�
স�কর্ীয় তথযিদ তারা ��াকাের সংকলন কেরেছন। অেনেক সংগৃ হীত সকল 
হাদীস সনদ বা বণর্নাকারীগেণর পিরচ-সহ সংকলন কেরেছন। অেনেক যাচাই
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বা বণর্নাকারীেদর নামধা-সহ সংকলন কেরেছন। ��কার েথেক 
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম পযর্� কতজন বণর্নাকারী
মাধয্েম িতিন হাদীসিট সং�হ কেরেছন তা উে�খ করা হেয়েছ।
বুখারী সংকিলত হাদীস �ে�র অেনক হাদীসই ‘িতনবয্ি�র বিণর’,
অথর্াৎ ইমাম বুখারী ওরাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
মােঝ মা� িতন বয্ি� রেয়েছন 216
২১৫

বাছাইেয় িবশু� বেল �মািণত হাদীসগুিলই সংকলন কেরেছন। এছাড়া পৃথ
�ে� বণর্নাকারীেদর পিরচয় এবং তােদর েদওয়া তেথয্র সােথ অনয্েদর েদও
তেথযর তুলনার মাধয্েম �কািশত তথয্ািদ সংকলন কেরেছন। এভােব িরজা
িবষয়ক ��ািদেত �ায় ৩০ হাজার মানু েষর জ�, মৃ তুয, জীবন, কমর, তােদর
বিণর্ত হাদীেসর পিরসংখয্, তােদর বণর্নার িনভুর্লতার মান ইতয্ািদ িবষ
তথয্ািদ সংকলন করা হেয়েছ। অনয্ েকােনা ধেমর্র অনুসার ধমর্ীয় তথয
যাচাইেয়র েক্ষে� এর শতভােগর একভাগ সতকর, বস্�িন�া ও িনরীক্ষ
�মাণ েদখােত পােরন িন।
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তািবয়ীগণ বা ি�তীয় �জ� েথেকই মুহাি�সগণ িলিখত পা�ুিলিপর িবষেয়

গুরু� আেরাপ করেতন। তারা হাদীস শুনেতন এবং িলখেতন। িশক্ষাদ
সময় িলিখত পা�ুিলিপ ও েমৗিখক পাঠ উভেয়র সম�েয় িশক্ষা িদেতন। শু
িলিখত পা�ুিলিপ সং�হ কের তা েথেক হাদীস িশক্ষা তারা অনুেমাদন করেত
না। কারণ এেত ই�াকৃত বা অিন�াকৃতভােব পা�ুিলিপর অনু িলিপকরেণ বা
পেঠ ভুল  হেত পাের। এ কারেণ তারা হাদীস বণর্নার সময় ‘হা�াসানা’ বা
আমােদরেক বেলেছন কথািট বলেতন। হা�াসানা অথর্ শুধু েমৗিখক বণর্না,
বরং পা�ুিলিপ  সামেন েরেখ েমৗিখক পাঠ �বণ। িব�ািরত  �মাণািদর জনয্
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িবশু বা সহীহ হাদীস 217 িতন �কােরর: (১) মুতাওয়ািতর
২১৬

(অিত  �িস�), (২) মাশহূ র (�িস�) ও (৩) খাবারুল  ওয়ািহদ
(একক বণর্ন)। 218
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েদখুন. ড. আ�ু �াহ জাহা�ীর, হাদীেসর নােম জািলয়ািত (িঝনাইদহ, আস-সু �াহ
পাবিলেকশ�, ২য় �কাশ, ২০০৬) পৃ . ৮৪-৯৬।
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মুহাি�সগেণর পিরভাষায় েয হাদীেসর মেধয্৫িট শতর্ পূরণ হেয়েছ তােক

সহীহ হাদীস বলা হয়: (১) ‘আদালত’: হাদীেসর সকল  রাবী (বণর্নাকার)
পিরপূ ণর্ সৎ ও িব�� বেল �মািণ, (২) ‘যাবত’: তুলনামূ লক িনরীক্ষার মাধয্
সকল  রাবীর ‘িনভুর্ল  বণর্নার ক্’ পূ ণর্রূেপ িবদয্মান বেমািণত,
(৩)‘ইি�সাল’: সনেদর �েতয্ক রাবী তাঁর ঊ�র্তন রাবী েথেক �কেণর্ হাদীস
শুেনেছন বেল �মািণ, (৪) ‘শুযূয মুি’: হাদীসিট অনয্ানয্ �ামাণয্ বণর্
িবপরীত  নয় বেল  �মািণত  এবং (৫) ‘ই�াত  মুি�’: হাদীসিটর মেধয্ সু�
েকােনা সনদগত বা অথর্গত িট েনই বেল �মািণত। �থম িতনিট শতর্ সনদ
েকি�ক ও েশেষর দু ইিট শতর্ মূলত অথর্ েকি�ক। সাধারণভােব বলা যায় ,
�দ� সাক্-�মাণািদর িবষেয় যতটুকু িন�য়তা অনু ভব করেল একজন িবচারক 
মৃ তুয্দ� বা যাব�ীবন কারাদ� িদেত পাের, বিণর্ত হাদীসিট সিতয্ই সূ লু�াহ
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলেছন বেল  অনু রূপভােব
িনি�ত হেত পারেল মুহাি�সগণ তােক ‘‘সহীহ’’ বা িবশু� হাদীস বেল গণয
কেরন। িব�ািরত েদখুন: ইরাকী, আত-তাকয়ীদ, পৃ : ২৩-২৫; ফাতহুল মুগী,
পৃ : ৭-৮; সাখাবী, ফাতহুল মুগীস১/২৫-৩১; সু য়ূতী, তাদরীবু র রাবী ১/৬৩-৭৪;
মাহমূ দ তাহ্হা, তাইসীরু মুসতালািহল  হাদী, পৃ . ৩৪-৩৬, ড. েখা�কার
আ�ু �াহ জাহা�ীর, হাদীেসর নােম জািলয়ািত, পৃ . ৫৬-১২৩।
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�কৃত সতয্ হেল, মুসিলম উ�াহর িনকট সংরিক্ষ‘হাদীস’ ইহূ দী খৃ�ানেদর

িনকট  সংরিক্ষত বাইেবেল র সােথই তুলনীয়। বর ‘হাদীেসর’ িবশু�ত’
বাইেবেলর িবশু�তার েচেয়ও অিধক �মািণত ও সু��। শু ধু নতুন িনয়েম
সােথ তুলনা করেল েয েকােনা খৃ�ান গেবষকেকও �ীকার করেত হেব েয,
মাকিলিখত  সু সমাচার ও লূ কিলিখত  সু সমাচােরর িবশু�তা �ীকার করেল
হাদীেসর িবশু�তা �ীকার করা ছাড়া উপায় থাে না। এই দু ই সমাচােরর
েলখক যীশুর ে�িরতেদর অ�ভুর্� িছেলন না। তারা পরবতর্ী �জে�র মানু
যীশুর িতেরাধােনর �ায় শতবৎসর পের েমৗিখক বণর্নার িভি�েত এগু
সংকলন কেরেছন। হাদীসও মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া)-এর
মৃ তুয্র শতবষর্ পের ি�তীয় ও তৃয় �জে�র মানু েষরা ��াকাের সংকলন
কেরেছন। তেব িবশু�তা ও িনভর্রেযাগয্তার মাপকািঠেত এই দুই সুসমাচাে
সােথ হাদীেসর িকছু  পাথর্কয্ রেয়:
�থমত, মাকর্ ও লূক কার িনকট েথেক শুেন তা সংকলন কেরেছন তা উে�
কেরন িন। তারা সব কথা েয যীশুর িশষয্েদর েথেক শেছন তা মেন করার
েকােনা কারণ েনই। তােদর মত ি�তীয় �জে�র অেনেকর িনকট েথেকও তারা
তথয্ সং�হ কেরেছন। বাহয্ত বুঝা যায় , েলাকমুেখ যা িকছু �চিলত হেয়েছ,
িনিবর্চাের বা িবেবকবুি�র িবচােরর মাধয্েম তারা তা �হণ কেরেছন
বণর্নাকারীর বণর্নার সতয, িবশু�তা ব িব��তা যাচাই কেরন িন। পক্ষা�ে
হাদীেসর েক্ষে� �িতিট হাদীস পৃথকভােব কার িনকট েথেক �বণ করা ত
উে�খ করা হেয়েছ। এখেনা েয েকােনা গেবষক যাচাই করেত পারেবন েয,
েকান ঘটনা কত জন সাহাবী কতৃর্ক বিণর্ত কতগুিল সূে� বিণর্ত হ...।
ি�তীয়ত, মাকর্ ও লূক তেদর ���য় সংকলন করার পের এগুিলর িক অব�া িছল
তা েমােটও জানা যায় না। �ায় ২০০ বৎসর এগুিলর হালহিককত িকছুই জানা
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যায় না। তাঁেদর িনকট েথেক েক বা কারা ��দু িট �হণ কেরিছল? তারা িক 
িলিখত পু�ক িনেয় িগেয়িছল না পুেরা বই েলখেকর িনকট পেড় বু েঝ িনেয়
িগেয়িছল? তােদর িনকট েথেক েক বা কারা পু�কগুিল �হণ কেরিছ? িকছু ই
জানা যায় না। পক্ষা�ের হাদীেসর েক্ষে� িবষয়িট অতয্� �মািণত ও স
তৃতীয়ত, খৃ�ানগণ তােদর ধমর্�ে�র অনুিলিপকরেণ শুধু িলিখত �ুিলিপর উপর
িনভর্র কেরেছন। এেত ই�াকৃত ও অিন�কৃত ভ ু�াি�র অনু �েবশ ঘেটেছ,
েযগুিলেক তারাerratum ও Various readings বেল অিভিহত কেরন  বেল 
আমরা েদেখিছ। পক্ষা�ের মুহাি�সগণ কখেনাই শুধু িলিখত�ুিলিপর উপর
িনভর্র কেরন িন। সবর্দা িলিখত �ুিলিপ মূ ল েলখেকর িনকট পেড় অথবা তার
মুখ েথেক শুেন েনওয়া ছাড়া েকােন হাদীেসর বণর্না তারা �হণ করেতন না।
ইহূ দী ও খৃ�ান ধেমর্র েমৗিখক বণর্না বা হাদীেসর সােথ ইসলাম ধেমর‘হাদীেস’র েমৗিলক পাথর্কয্ রেয়েছ। ইহূ-খৃ�ান ধেমর্র ে�িডশন বা েমৗিখক বণর্ন
হাজার বছর ধের মুেখ মুেখ বিণর্ত হেয়েছ। পক্ষা�ের মুসলমানেদর হাদ
মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া)-এর িতেরাধােনর দু ই শতা�ীর মেধয্
সংকিলত হেয়েছ। ইহূ দী-খৃ�ানগেণর েমৗিখক বণর্নার েকােনারূপ স, বা তথয্
িনেদর্শনা েনই। ে, কেব, কখন, কার িনকট  েথেক কথািট  শুেনেছ, েক 
বেলেছন, িতিন েকমন মানু ষ িছেলন ইতয্ািদ িকছুই জানা যায় না। এনয্
িভি�হীন িমথয্, কা�িনক কািহনী ও ধমর্ীয় িনেদর্শনা সব িমেল িমেশ একাকা
হেয় িগেয়েছ। েকাি� িবশু� ও েকাি� বােনায়াট তা িবচার করার েকােনা পথ
েনই। পক্ষা�ের ইসলাম ধেমর্ �িতিট হাদীেসর তথয্ সূ� সংরিক্ষত র
�েতয্ক পযর্ােয় কজন বয্ি� তা বণর্নােছন, তা মুতাওয়ািতর, মাশহূ র না
একক বণর্না তা িনধর্ারণ করা হেয়েছ। সেবর্াপির সবিকছই ডকুেম�, েকােনা
িকছু ই েকােনা ধমর্গুরু বা পি�েতর বয্ি�গত রুিচ বা মেতর উপর িনভর
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পাদিরগণ বেলন: ‘‘হাদীস সংকলকগণ এরূপ বণর্নার অেধর্
অ�হণেযাগয্তার কারেণ বািতল কের িদেয়েছন’’
তােদর এ কথা ভুল। কারণ  হাদীস সংকলক  বা মুহাি�সগণ 
েকােনা িনভর্রেযাগয্ হাদীস বািতল কেরন িন। তেব তারা সূ� িবহী
দু বর্ল  বা অিনভর্রেযাগয্ হাদীস �তয্াখয্ান কেরেছন ‘দু বর্’
বণর্না �তয্াখয্ান করা খুবই �াভািবক িব 219
২১৮

নয়।। ইহূ দী-খৃ�ান ধেমর্ মূল ধমর্��েক েকােনা গুরু� েদওয়া হ, বরং
ে�িডশন বা হাদীসেকই ধেমর্র মূল িভি� িহেসেব �হণ করা হেয়েছ। মুি�র মূল
ম�িটও নািক ধমর্�ে� েনই। পক্ষা�ের ইসলােম কুরআনেকই ধমর্িব�ােসর 
িহেসেব �হণ করা হেয়েছ। ধমর্ীয় আচা-আচরণ ও রীিত-নীিতর বয্াবহািরক
বয্াখয্ার জনয্ হাদ
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খৃ�ান ধমর্গুরুগণও িলিখত সুসমর ও প� এবং েমৗিখক  বণর্নার মেধয

যাচাইেয়র েচ�া কেরেছন এবং অিনভর্রেযাগয্ বেল অেনক িকছু বাদ িদেয়েছন
মুসিলম উ�াহর হাদীেসর িবশু�তা ও �হণেযাগয্তা িবচার প�িত এব
খৃ�ানেদর সু সমাচার ও প�াবিলর িবশু�তা ও �হণেযাগয্তা িবচার প�িত
মেধয্ েমৗিলক পাথর্ রেয়েছ। �থমত, খৃ�ান পি�তগণ একা�ই মন-মিজর্র
উপের িনভর্র কের েকােনািট সিঠক বেল �হণ কেরেছন এবং েকােনািট বািতল
বা িমথয্া বেল গণয্ কেরেছন। এেক তার‘অথর্ িবচা’ বা ‘অথর্গত সমােলাচন’
বেল দািব কেরন। অমুক  ‘সু সমাচার’, ‘পু্�কিট’ বা ‘প�িট’র অথর্ �হণেযাগ
নয়, অথর্াৎ আমার পছ� বা মেতর সােথ িমেল ন, কােজই তা বািতল এবং
অমুক  সু সমাচার, পু�ক বা প�িট অথর্ সিঠক কােজই তা সিঠক। পক্ষা�
মুসিলম মুহাি�সগণ  �িতিট  ‘হাদীস’ �থেম সূ �গত িনরীক্ষা কেরেছন এব
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এরপর অথর্গত িনরীক্ষা কেরেছন। �থেমই তাঁরা স�ূণররেপক্ষ 
বস্�িন�ভােব‘ব�বয’িটর সূ � িবচার কেরেছন। ব�বয্িট েক বণর্না কেরে?
িতিন কার িনকট েথেক শুেনেছ? অনয্ েকউ অনুরূপ বণর্না কেরেছন ি?
বণর্নাকারীর সকল বণর্নার তুলনামূলক িনরীক্ষায় তার �হণেযাগয্তা �ম
হেয়েছ িকনা? ইতয্ািদ িবষয় তারা �থে যাচাই কেরেছন। যাচাইেয় যিদ
ব�বয্িটর িবশু�তা �মািণত না , তেব তার অথর্ যত সু�র বা পছ�সই
েহাক তারা তা �হণ কেরন িন। আর যাচাইেয় যিদ তার িবশু�তা �মািণত হয়
তেব ি�তীয় পযর্ােয় তারা তার অথর ্ িবচার কেরেছন। ি�তী, মুহাি�সগণ 
িবশু, দু বর্ল বা িথয্া েকােনা বণর্নাই মুেছ েফেলন িন। সকল বণর্নাই তা
সনদসহ সংকলন ও সংরক্ষণ কেরেছন। েকউ েকউ শুধু িবশু� হা
পৃ থকভােব সংকলন কেরেছন, তেব েকউই দু ব্
র ল বা িমথয্া বণর্ন‘অি�ে�র
অিধকার’ অ�ীকার কেরন িন। পক্ষা�ের খৃ�ান ধমর্গুরুগণ তাে-মিজর্ বা
মতামেতর বাইের সকল বণর্নার অি�ে�র অিধকার অ�ীকার কেরেছন। সবিকছু
পুিড়েয় েফেলেছন এবং িভ�মতাবল�ীেদর পুিড়েয়েছন, হতয্া কেরেছন বা
অবণর্নীয় অতয্াচার কেরেছন। তৃতী, মুহাি�সগণ  �াসি�ক  সকল তথয্
সংরক্ষণ কেরেছন। ফেল বতর্মান যুেগও  েয েকােনা হাদীেসর িবষ
মুহাি�সেদর মতামত পুনরােলাচনার সু েযাগ রেয়েছ। পক্ষা�ের খৃ�া
ধমর্গুরুগণ �াসি�ক সকল তথয্ও িবন� কেরেছন। ফেল বতর্মােন ত
িস�া�গুিল পুনিবর্েবচনার েকােনা সুেযাগ েনই। িকেসর িভি�েত তারা নতু
িনয়েমর পু�ক ও প�গুিল �হণ করেলন এবং অনয্ানয্ অগিণত সুসমাচবা
প� বািতল করেলন তার েকােনা তথয্ সংরিক্ষত ে
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উপেরর আেলাচনা েথেক আমরা েদখিছ েয, মুসিলম উ�াহর
মেধয্ িবশু� সনেদ সংরিক্ষত স হীদীেসর িবষেয় েয আপি�
পাদিরগণ উ�াপন কেরন তা এেকবােরই িভি�হীন অপ�চার মা�।
খৃ�ান স�দােয়র অব�া বয্াখয্ায় এখােন �স�ত আেরকি
ঘটনা উে�খ করা যায়। জন িমলনার ১৮৩৮ খৃ�াে� মুি�ত তার
পু�েক িলেখেছন: ‘‘বতর্মান সমেয়র িকছু িদন আে, েজায়ানা
সু য়াতকূট 220 নামক এক মিহলা দািব কেরন েয, আিমই েসই নারী
২১৯

যার িবষেয় আিদপু�েকর ৩য় অধয্ােয়র ১৫ আয়ােত ঈ�র  
বেলেছন: ‘‘েস েতামার ম�ক চূ ণর্ কিরেব (it shall bruise thy
head)’’, আমার িবষেয়ই �কািশত  বােকয্র ১২ অধয্ােয় বলা
হেয়েছ: ‘‘১ আর �গর্মেধয্ এক মহৎ � েদখা েগল। এক জন
�ীেলাক িছল, সূ যর্ তাহার পির�, ও চ� তাহার পদতেল, এবং
তাহার ম�েকর উপের �াদশ তারার এক মুকুট। ২ েস গভর্বত,
220

আ�ামা রাহমাতু�াহ িকরানবীর মূ ল  ‘‘ইযহারুল হ’’ �ে� এ মিহলার নাম

এভােবই েলখা হেয়েছ। ‘‘মুখতাসারু ইযহািরল হা’’-এর �েণতা �েফসর ড.
মালকাবী িলেখেছন েয, এ মিহলার নাম েজায়ান িড আকর্(Jeanne d’Arc) বা
ইংেরিজেত  (Joan of Arc), িযিন ওরিল�-এর কুমারী (the Maid of
Orléans) বেল পিরিচত িছেলন। িতিন ১৪১২ খৃ�াে� জ��হণ কেরন।
েজায়ান িড আকর্ অিত�িস� বয্ি��। িতিন �-ইংলয্া� যুে� �াে�র জাতীয়
বীের পিরণত হন। ইউেরােপর �চিলত ইিতহােস তাঁর িবষেয় এ ঘটনা পাওয়া
যায় না।
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আর বয্িথত হইয়া েচঁচাইেতে, সনতান �সেবর জনয্ বয্থ
খাইেতেছ’’, এবং আিম �য়ং যীশুর �ারা গভর্বতী হেয়িছ। অেন
খৃ�ান এই মিহলার অনু গামী হন। উ� নারীর যীশুকতৃর্ক গভর্ব
হওয়ার কারেণ তাঁর অনু গামী খৃ�ানগণ অতয্� আনি�ত ও উ�িসত
হন। এ �গর্ীয় িশশুেক অভয্থর্না করেত তারা �ণর্ ও েরৗ
অল�ার ও উপহারািদ ৈতির কেরন।
আ�ামা রাহমাতু�াহ িকরানবী এ ঘটনার িবষেয় ম�বয্ কের
বেলন, জন িমলনােরর বণর্না েথেক আমরা িকছু িবষয় জানেত
পারলাম না। উ� পিব� মহােসৗভাগয্বান পু�ও িক িপতার মত
ঈ�রে�র মযর্াদা লাভ কেরিছেলন িক ন? যিদ তা কের থােকন,
তেব এেত তার অনু সারীেদর ধমর্ িব�াস িক‘ি��’ েথেক ‘চারে�’
রূপা�িরত হেয়িছল  িক ন? এছাড়া ‘িপতা ঈ�র’ (God the
Father) এর উপািধ পিরবতর্ন কের‘দাদা ঈ�র’ করা হেয়িছল িক 
না?
তাহেল পাদির মেহাদয়েদর সমেগা�ীয় ও �-স�দােয়র
মানু ষেদর কুসং�ােরর মা�া েদখুন! যােদর জ্ঞ-বুি�র এ অব�া
তােদর িক  অিধকার আেছ ইসলাম, ইসলােমর পিব�-পু�ক  ও
ইসলােমর মহান রাসূ ল  (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর
িবরুে� কটুি� করা?
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েহ আ�াহ, আপিন আমােদরেক ঈমান ও  সু পেথ পিরচািলত 
করুন এবং িব�াি� ও �ংস েথেক রক্ষা ক
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চ ত ু থ ্ অধয্
র
:
ম ু হ া � া দ ( সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম) - এ র ন ু ব ু ও য় া ত

এ অধয্ােয় দুিট পিরেদ রেয়েছ:
�থম পিরে�দ: মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর
নু বুওয়ােতর সতয্তার �মা
ি�তীয় পিরে�দ: মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)
স�েকর্ পূবর্বতর্ী নবীগেণর ভিবষয্
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� থ ম  পি র ে � দ :
ম ু হ া � া দ ( সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম) - এ র ন ু ব ু ও য় া ে ত র � ম া ণ
মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়ােতর
সতয্তার বড় �মাণ কুরআন কারীম। এর অেলৗিকক, ভিবষয্�াণ,
ৈবজ্ঞািনক তথয্ািদ সবই মুহা�(সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)এর নু বুওয়ােতর অকাটয্ �মাণ। এ ছাড়াও তার জীবনই তাঁর
নু বুওয়ােতর অকাটয্ �মাণ। েয েকােনা িনরেপক্ষ গেবষক তাঁর মহ
জীবন িবশু� সূ� েথেক পাঠ করেল  এ গেবষেকর সামেন তাঁর
নু বুওয়ােতর সতয্তা �িতভাত হেবই। খৃ�ধমর্ীয় পাদির 
�চারকেদর অপ�চােরর ে�ক্ষাপেট আ�ামা রাহমাতু�াহ িকরানব
মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়ােতর সতয্তার
পেক্ষ িবিভ� �মাণ েপশ কেরেছন। এখােন অ� িকছু িবষেয়র সসংেক্ষপ আেলাচনা করা হে:
৪.

১.

১.

ম ু হ া� াদ

( সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম) - এ র অ েল ৗিকক িচ � - ক ায র
পূ বর্বতর্ী নবীগেণর নয্ায় মুহা� (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)-েকও মহান আ�াহ অেনক মুিজযা বা অেলৗিকক িনদশর্ন
ও িচ�-কাযর্ �দান কেরেছন। কুরআন ছাড়া বািক মুিজযােক দুভােগ
ভাগ করা যায়:
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৪. ১. ১. ১. অতীত ও ভিবষয্েতর অজানা সংবা
মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অতীত ও ভিবষয্েতর
অেনক অজানা িবষয় বেলেছন। অতীত িবষয়াবিলর মেধয্ অনয্ত
পূ বর্বতী নবীগণ ও �ংস�া� জািতগণ িবষয়ক সংবাদািদ। িতিন
কােরা িনকট েথেক এগুিল �বণ কেরন িন। েকােনা �� েথেক িতিন
এগুিল  পাঠ কেরন িন। এ িদেক ইি�ত কের কুরআেন আ�াহ
বেলেছন: ‘‘এ সম� অদৃ শয্েলােকর সংবাদ আিম েতামােকওহী �ারা
অবিহত করিছ, যা এর আেগ তুিম জানেত  না এবং েতামার
স�দায়ও জানত না।’’ 221
অতীত নবীগণ ও জািতগেণর বণর্নায় বাইেবেলর িববরেণর সােথ
কুরআেনর িববরেণর িকছু  পাথর্কয্ রেয়েছ। মহান আ�াহ সেতয
�কাশ ও বাইেবেলর িবকৃিত উ�াটেনর জনয্ই এ িবষয়গুিল �কা
কেরেছন। 222 এ িবষেয় মহান আ�াহ কুরআেন বেলন: ‘‘ই�ােয়ল২২১

221
222

সূ রা হূ দ, ৪৯ আয়াত।
কুরআন ও বাইেবেলর এ পাথর্কয্ সুিনি�তরূেপ কুরআেনর ও মুহা�

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অেলৗিকক� ও সতয্তা �মাণ কের। আমরা
েদেখিছ, আধু িনক গেবষণার মাধয্েম �মািণত হেয়েছ ে, এ সকল পাথর্েকয্
েক্ষে�  রআেনর বণর্নাই সিঠক ও বাইেবেলর বণর্না ভুল। . মিরস বু কাইিল 
এ িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা কেরেছন।
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স�ানগণ েয সকল িবষেয় মতেভদ কের এ কুরআন তার অিধকাংশ
তােদর িনকট িববৃ ত কের।’’ 223
ভিবষয্েতর িবষেয় মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
অেনক সংবাদ �দান কেরেছন, েযগুিল পরবতর্ী সমেয় যথাযথভাে
সংঘিটত হেয় তার ভিবষয�াণীর সতয্তা �মািণত কেরেছ। এ সকল
ভিবষয্�াণীর মেধয্ রেয়:
(১) িতিন সাহাবীগণেক ম�া, িযরূশােল, ইেয়মন, িসিরয়া ও
ইরাক িবজেয়র সু সংবাদ �দান কেরন। িতিন ভিবষয্�াণী কেরন ে,
িনরাপ�াহীনতা ও িবশৃ �লা দূ রীভূ ত হেয় িনরাপ�া �িতি�ত হেব,
224
এমনিক একজন একাকী নারী উ�র-পূ ব্ আরেবর হীরা শহ
র
২২৩

েথেক ম�া পযর্� দীঘর্ পথ �মন করেত আ�াহ ছাড়া কাউেক ভ
পােব না। খাইবার িবজেয়র আেগর িদন িতিন সংবাদ েদন েয,
আগামীকাল  আলীর (রা) হােত  খাইবােরর পতন ঘটেব। িতিন
সাহাবীগণেক  জানান েয, তারা পারসয্ স�াট ও েরামান
(বাইজা�াইন) স�ােটর ধনভা�ার ব�ন করেবন এবং পারসীয়েদর
েমেয়রা তাঁেদর েখদমত করেব।
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সূ রা (২৭) নামল: ৭৬ আয়াত।
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বতর্মান ইরােকর কূফা শহেরর �ায়৫ মাইল উ�ের অবি�ত একিট �াচীন

আরবীয় রাজয্

440

িতিন আেরা বেলন, পারসয্ সা�াজয্ একিট বা দুিট ধা, এরপর
আর পারসয্ সা�াজয্ থাকেব না। আর েরাম অেনক িশঙ িবি,
একিট িশঙ �ংস হেল অনয্ িশঙ তার �ান দখল করেব। বহুদূ
েশষ যু গ পযর্ তারা পাথর ও সমূ ে�র অিধবাসী। এ হাদীেস পারসয্
বলেত সাসানীয় সা�াজয্ ও  েরাম বলেত ইউেরাপীয়গণেক বা পূবর্ 
পি�ম েরামান সা�াজয্েক(Byzantine Empire & Holy Roman
Empire) বুঝােনা হেয়েছ। আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যা বেলিছেলন তাই ঘেটেছ।
(২) িতিন বেলন েয, উমার (রা) যতিদন জীিবত থাকেবন,
ততিদন অশাি�-িবশৃ �লা �কািশত হেব না। অব�া তাই হেয়িছল।
উমােরর (রা) জীব�শায় মুসিলম সমােজ অশাি� �কািশত হয় িন।
িতিন অশাি�-িবশৃ �লার দরজা উে�াচেনর পেথ বাঁধা িছেলন।
(৩) িতিন বেলন, উসমান (রা) কুরআন পাঠরত অব�ায় িনহত 
হেবন। আলীর (রা) দািড়েক তাঁর মাথার র� িদেয় রি�ত করেব েয
বয্ি- অথর্াৎ আলীেক(রা) েয হতয্া করে- েসই সবেচেয় দু ভর্াগা।
উসমান (রা) ও আলী (রা) উভেয়ই- িতিন েযভােব বেলেছন
েসভােবই- শহীদ হন।
(৪) িতিন বেলন, সাকীফ েগাে�র মেধয্ একজন িমথয্াবা ও
একজন �ংসকারী খুিনর আিবভর্াব হেব। মুহাি�স ও ঐিতহািসকগণ
উে�খ কেরেছন েয, এই িমথয্াবাদী বয্ি� িছল সাকীফ েগাে�
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মুখতার ইবনু আবূ উবাইদ (মৃতুয্৬৭িহ/৬৮৭খৃ), েয িনেজেক নবী
বেল  দািব কের এবং বসরার আমীর মুসআব ইবনু যু বাইর তার
িবরুে� যু� কের তােক হতয্কেরন। আর �ংসকারী খুিন িছল 
হা�াজ ইবন ইউসূ ফ (মৃতুয্৯৫িহ/৭১৪খৃ)।
(৫) িফিলি�ন বা িযরূশােলম িবজেয়র পের মহামারী েদখা
েদেব। িতিন েযভােব বেলিছেলন েসভােবই তা ঘেট। উমােরর (রা)
শাসনামেল িফিলি�ন িবজেয়র িতন বৎসর পের িযরুশােলম েথেক
�ায় ২০ িকেলািমটার দূ ের ইমওয়াস শহের এ মহামারীর আিবভর্াব
ঘেট। এখােন মুসিলম বািহনীর েসনা কয্া� িছল। এ িছল ইসলােমর
আগমেনর পের মুসিলম সমােজর �থম মহামারী। এেত িতন িদেনর
মেধয্ িফিলি�ন ও িসিরয়ায় �ায়৭০ হাজার মানু েষর মৃতুয্ ঘেট 225
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(৬) িতিন মিহলা সাহাবী উ�ু হারাম িবনতু িমলহান (রা)-েক 
বেলন েয, িতিন একদল মুসিলেমর সােথ সমূ � পেথ যু ে� যা�া
করেবন। ২৭ িহ/৬৪৭ খৃ উসমান (রা)-এর শাসনামেল  যখন
মু‘আিবয়া িসিরয়ার গভনর্র িছেল, তখন উ�ু হারাম ও তাঁর �ামী
িসিরয়া েথেক মুসিলম েযা�ােদর সােথ সাই�াস অিভযােন েবর হন।
সমূ � পার হেয় সাই�ােসর উপকূেল অবতরেণর পের তাঁর বাহন
েথেক পেড় িতিন তথায় িনহত ও সমািধ� হন।
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অনয্ বণর্না২৫ হাজার মানু ষ এই মহামারীেত মৃ তুয্বরণ েরন, যােদর মেধয্

িফিলি�ন ও িসিরয়ায় অব�ানরত অেনক মুসিলম েযা�াও িছেলন।
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(৭) িতিন ইে�কােলর আেগ জানান েয, তাঁর বংেশর মেধয্
সবর্�থম ফািতমাই(রা) তাঁর কােছ গমন করেবন।  কাযর্ত তাই
হয়। তাঁর মৃতুয্র৬ মাস পের ১১ িহজরীর রামাদান মােস ফািতমা
(রা) মৃতুয্বরণ কেরন
(৮) িতিন বেলন েয, আমার এই স�ান- অথর্াৎ হাসান ইবনু
আলী (রা)- একজন মহান েনতা; আ�াহ তার �ারা আমার উ�েতর
দু িট  বৃ হৎ দেলর মেধয্ শাি� ও সি� �াপন করেবন। কাযর্ত তা
হেয়িছল। ৪০ িহজরীর রামাদান মােস আলী (রা)-এর শাহাদােতর
পের িতিন খলীফা িহেসেব বাইয়াত  �হণ কেরন। ৬ মাস িতিন
দািয়� পালন কেরন। এরপর মু‘আিবয়া (রা)-এর েনতৃ�াধীন
িসিরয়ার মুসিলমগণ  এবং হাসােনর েনতৃ�াধীন অনয্ানয্ এলাকা
মুসিলমগেণর মেধয্ গৃহযু� ঘটার উপ�ম হয়। িতিন মুসিলমেদর
পার�িরক  যু � অপছ� করেতন। এজনয্ ৪১ িহজরীর জুমাদাল 
উলা মােস িতিন মুআিবয়া (রা)-এর পেক্ষ িখলাফত তয্াগ কের
এেত মুসিলম উ�াহ গৃহযু � েথেক রক্ষা পায়। এ জনয্ এ বৎসর
‘আমুল জামাআত’ বা ঐেকয্র বৎসর বলা হয়
(৯) িতিন বেলন েয, তাঁর েদৗিহ� হুসাইন ইবনু আলী (রা)
তাফ্ফ নামক �ােন শহীদ হেবন। ফুরাত নদীর তীের কুফার
িনকটবতর্ী একিট এলাকার নামতাফ্ফ। পরবতর্ীকােল তা কারবাল
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নােম খয্াত। পরবতর্ীকাে৬১ িহজরীেত (৬৮০ খৃ�াে�) হুসাইন
তথায় শহীদ হন।
(১০) িতিন সু রাকা ইবনু জাশ‘আমেক (রা) বেলন, িতিন িকসরার
বালাগুিল পিরধান করেবন। পারসয্ িবজেয়র পের যখন িকসরা
মহামূ লয্বান মিনমু�খিচত বালাগুিল উমাের(রা) িনকট আনয়ন
করা হয় তখন িতিন তা সু রাকােক পিরধান করান এবং বেলন,
�শংসা আ�াহর, িযিন এগুিলেক িকসরার িনকট েথেক িছিনেয়
িনেয়েছন এবং সু রাকােক পিরধান কিরেয়েছন।
(১১) উ�র আরেবর দাওমাতুল জা�ােলর শাসক উকাইিদেরর
িনকট খািলদ ইবনু ল ওয়ালীদেক (রা) ে�রণ করার সময় রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম খািলদেক বেলন, তুিম েযেয় েদখেত 
পােব েয, েস মরুভূিমেত বনয্গরু িশকাের বয্� রেয়েছ। খা
তথায় েযেয় তােক েস অব�ােতই পান।
(১২) িতিন বেলন েয, ভিবষয্েত িহজাজ েথেক একিট অি� িনগর্
হেব যার আভায় িসিরয়ার বুসরা শহেরর উটগুিলর ঘড় আেলািকত 
হেয় যােব। ৬৫৪ িহজরীর জুমাদাল উলা মােস (১২৫৬খৃ) মদীনার
িনটকবতর্ী �া�র েথেক একিট িবশাল আগুন �কািশত হ 226
২২৫
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সমসামিয়ক সু �িস� িসিরয় ঐিতহািসক আ�ু র রাহমান ইবনু ইসমাঈল আবূ

শামা (৫৯৯-৬৬৫ িহ/ ১২০২-১২৬৭ খৃ) এ িবষেয় অসংখয্ অগিণত �তয্ক্ষদ
সাক্ষীর সাক্ষয্ ও িলিখত িববরণ সংকলন কেরন। িয়ক  অনয্ �িস�
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�মা�েয় অি�র �ক�ন ও আে�ালন বয্াপকতা লাভ কের।
বারংবার ভূ ক�ন হয়। েলাকজন ভীতস�� হেয় আ�াহর কােছ
কাঁদাকাটা করেত থােক। অি�র আে�ালন অবয্াহত থােক।
মদীনাবাসীগণ িনি�ত হন েয, তােদর �ংস সি�কেট। আগুেনর
িশখা উপের উঠেত উঠেত এমন তী�তা ধারণ কের েয, মানু েষর
দৃ ি� আবৃ ত কের েফেল। ম�া েথেক এবং িসিরয়ার বুসরা েথেকও
এই অি� দৃ � হয়। �ায় িতনমাস ��িলত থাকার পের রজব
মােসর ২৭ তািরেখ, েমরােজর রাি�েত আগুন িনেভ যায়
ইিতহােসর ��গুিলেত এ অি�র িববরণ রেয়েছ। এছাড়া এর
িববরেণ পৃথক পু�ক রচনা করা হেয়েছ। এ অি� �কািশত হওয়ার
৪০০ বৎসর পূ েবর্ ইমাম বুখারী তাঁর সংকিলত হাদীস�ে� হাদীসিট
সংকলন কেরেছন।
৪. ১. ১. ২. মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম) �ারা
স�ািদত অেলৗিকক কমর্সমূ
মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক অেনক অেলৗিকক 
কমর্ �কািশত হেয়েছ। এগুিল র সংখয্া এক হাজােররও েবি
এগুিলর মেধয্ রেয়:
মুহাি�স ও ঐিতহািসক  ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ  নববী (৬৩১-৬৭৬িহ) এবং
অনয্ানয্ সমসামিয়ক ঐিতহািসক ও আিলম এ িবষেয় িলেখন। ��কার তােদ
বণর্নার সারসংেক্ষপ এখােন উ�ৃত কেরে
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(১) ইসরা ও িম’রাজ: অেলৗিককভােব রাি��মন ও ঊ�র্গম
মহান আ�াহ কুরআেন বেলন: ‘‘পিব� ও মিহমাময় িতিন িযিন
তাঁর বা�ােক রজনীেযােগ �মন কিরেয়েছন মসিজদু ল হারাম (ম�ার
মসিজদ) েথেক মসিজদু ল  আকসা (িযরূশােলেমর মসিজ) পযর্,
যার পিরেবশ আিম কেরিছলাম বরকতময়, তােক আমার িনদশর্ন
েদখাবার জনয্’’ 227
এ আয়াত  এবং বহুসংখয্ক সহী হ হাদ �মাণ কের েয,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম জা�ত অব�ায় সশরীের
িমরােজ গমন কেরন। িবিভ� সহীহ হাদীস েথেক তা সু ��ভােবই
�মািণত। উপর� এই আয়াতিটও তা �মাণ কের। কারণ ‘বা�া’
বলেত কুরআেন সবর্� আ�া ও েদেহর সমি�ত মানুষেকই বুঝােনা
হেয়েছ। এছাড়া আমরা জািন েয, কািফরগণ  ইসরা ও িম’রাজ
(ৈনশ�মন ও ঊ�র্ােরা) অ�ীকার কের এবং এেক অস�ব বেল 
দািব কের। এছাড়া রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম যখন
িমরােজর কথা বলেলন তখন কিতপয় দু বর্ল ঈমান মুসিলম এেক
অস�ব মেন কের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
নবুয়েতর িবষেয় স�ীহান হেয় ইসলাম পিরতয্াগ কের। এ েথেক
িনি�তরূেপ জানা যায় ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম
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সূ রা ইসরা (বনী ইসরাঈল), ১ আয়াত।
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জা�ত  অব�ায় ৈদিহকভােব িমরাজ সংঘিটত  হওয়ার কথাই
বেলিছেলন। নইেল কািফরেদর অ�ীকার করার ও দু বর্ল ঈমান
মুসিলমেদর ঈমান হারােনার েকােনা কারণই থােক না। �ে� এরূপ
ৈনশ�মন বা �গর্ােরাহণ েকােনা অস�ব বা অবা�ব িবষয় নয় এবং
এরূপ �� েদখার দািব করেল তােত অবাক হওয়ার মত িকছু থােক
না। যিদ েকউ দািব কের েয, ঘুেমর মেধয্ েস একবার পৃিথবীর
পূ বর্�াে� এবং একবার পৃিথবীর পিম �াে� চেল িগেয়েছ, তেব
তার েদহ ��ােনই রেয়েছ এবং ৈদিহক অব�ার পিরবতর্ন হয় ি,
তেব েকউ তার এরূপ �� েদখার স�াবনা অ�ীকার করেব না বা
এেত অবাকও হেব না।
জ্ঞ, িবেবক  বা মানবীয় বুি�র দৃ ি�েত  এবং ধমর্��াবিলর
িনেদর্শনার আেলােক জা�ত অব�ায় সশরীেরর এরূপ অেলৗিকক
ৈনশ�মন ও ঊ�র্ােরাহণ অস�ব নয়
জ্ঞ, যু ি� ও িবেবেকর দৃ ি�েত তা অস�ব নয় এজনয্ ে, এই
মহািবে�র ��া সকল েযৗি�ক ও িবেবক�াহয্ কাজ করেত সক্ষ
অিত�তগিতেত েকােনা �াণী বা জড় পদাথর্েক �ানা�র করা জ্িবেবেকর দৃ ি�েত  অস�ব নয়। মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক অতয্� �তগিতেত �ানা�র করা একিট েযৗি�ক ও
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স�ব িবষয় যা আ�াহ করেত পােরন। 228 শুধু এতটুকু বলা যায় ে,
২২৭

িবষয়িট অস�ব নয়, তেব অ�াভািবক বা সাধারণ িনয়েমর বাইের।
সকল  অেলৗিকক কমর্ই অ�াভািবক এবং অ�াভিবক  বেলই েতা
অেলৗিকক িচ� বেল গণয্ করা হয়
ধমর্��ািদর িনেদর্শনার আেলােকও তা অস�ব নয় ইয়াহূ দীখৃ�ানগণ িব�াস কেরন েয, মানু েষর জনয্ সশরীের বা জড় েদহ
সহ ঊ�র্েলােক বা �েগর্ গমন স�ব
(ক) আিদপু�ক  ৫/২৪: ‘‘হেনাক  (Enoch) ঈ�েরর সিহত 
গমনাগমন কিরেতন। পের িতিন আর রিহেলন না, েকননা ঈ�র
তাঁহােক �হণ কিরেলন (And Enoch walked with God: and he
was not; for God took him)।’’ এভােব বাইেবল সু ��ভােব
বলেছ েয, হেনাক ভাববাদী বা ইদরীস আলাইিহস সালাম-েক জীিবত 
অব�ায় সশরীের আসমােন উিঠেয় েনন।
(খ) ২ রাজাবিলর ২ অধয্েয় রেয়েছ: ‘‘১ পের যখন সদা�ভু
এিলয়েক (Elijah) ঘূ ণর্বায়ুেত �েগর্ তুিলয়া লইেত উদয্ত হই,
তখন এিলয় ও ইলীশায় (Elisha) িগ�ল হইেত যা�া কিরেলন। ...
১১ পের এইরূপ ঘিট; তাঁহারা যাইেত যাইেত কথা কিহেতেছন,
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��কােরর যু েগ আেলার গিত, সময় ও �ান স�েকর্ আধুিনক তথয্াি

আিব�ৃ ত  না হওয়ায় তােক  শুধু স�াবনার কথাই বলেত হেয়েছ। পরবতর্
ৈবজ্ঞািনক গেবষণা ও আিব�ার িমরােজর সতয্তা �মািণত কের
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ইিতমেধয্ েদ, অি�ময় এক  রথ  ও অি�ময় অ�গণ  আিসয়া
তাঁহািদগেক পৃথক কিরল, এবং এিলয় ঘূ ণর্বায়ুেত �েগর্ উিঠয়
েগেলন।’’ এখােনও বাইেবল সু ��ভােব বলেছ েয, এিলয় জীিবত 
অব�ায় �েগর্ উি�ত হেয়েছন
এ দু িট ব�বয্ খৃ�ান পাদরীগেণর িনকট ঈ�েরর বাণী ও অ�া�
সতয্ িহেসেব �ীকৃত। এছাড়া তাঁরা িব�াস কেরন ে, যীশু খৃ�
�ুেশ িব� হেয় মৃতুয্বরণ করার িতনিদন পের পুনরুি�ত হন এব
সশরীের �েগর্ গমন কেরন এবং তার িপতার দিক্ষেণ বেস
কােজই জ্ঞ, িবেবক, যু ি�  বা ধেমর্র েদাহাই িদেয় রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িম’রাজ অ�ীকার করার েকােনা
সু েযাগ পাদিরগেণর েনই।
(২) চ� খি�ত করা
মহান আ�াহ কুরআেন বেলেছন: ‘‘িকয়ামত িনকটবতর্ী হেয়েছ
এবং চ� িবদীণর্ হেয়েছ। তারা েকােনা িনদশর্ (অেলৗিকক িচ�)
েদখেল মুখ িফিরেয় েনয় এবং বেল, এ েতা িচরাচিরত যাদু ।’’ 229
িবিভ� সহীহ হাদীেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�ামএর ইি�েত চ� িবদীণর্ ও খি�ত হওয়ার ঘটনা উে�খ করা হেয়েছ।

229

সূ রা কামার, ১-২ আয়াত।
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এ িবষয়ক হাদীসগুিল‘মুতাওয়ািতর’ বা অিত-�িস� ভােব বিণর্ত।
বুখারী, মুসিলম ও অনয্ানয্ �ে� হাদীসগুিল সংকি 230
২২৯

কুরআেন উি�িখত  ও মুতাওয়ািতর হাদীস �ারা �মািণত  এই
অেলৗিকক িচ� পাদিরগণ অ�ীকার করেত েচ�া কেরন। এেক্ষে
তােদর সবেচেয় বড় ও শি�শালী িব�াি� হেলা, চ� িবদীণর্ হওয়ার
ঘটনািট  সতয্ই ঘটেত, তেব পৃিথবীর কােরা কােছই তা অজ্ঞা
থাকত না এবং িবে�র ঐিতহািসকগণ তা উে�খ করেতন।
এ িব�াি�র অপেনাদেন আমােদর ব�বয্ এই ে, পাদিরগেণর
এ মহাযু ি� এবং সবেচেয় শি�শালী �মাণিট ধমর্��ািদর িনেদর্শনা
আেলােক  অতয্� দুবর্ল এবং জ-িবেবক  ও যু ি�র আেলােকও
অতয্� দুবর্ল। িনে�র িবষয়গুিল লক্ষ:
(ক) বাইেবেলর বণর্না অনুসাের েনােহর জল�াবন িছল িব�বয্াপ
এবং অতয্� বড় ঘটনা। আিদপু�ের ৭ম ও ৮ম অধয্ােয় তা উে�খ
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বু খারী, মুসিলম ও অনয্ানয্ সহীহ হাদীেসর �ে� আ �ু�াহ ইবনু মাসঊ(রা),

আ�ু �াহ ইবনু উমার (রা), আ�ু �াহ ইবনু আববাস (রা), আনাস ইবনু মািলক 
(রা), জুবাইর ইবনু মুতিয়ম (রা) ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এই৬ জন সাহাবী
েথেক �ায় ২০িট পৃ থক সনেদ এ িবষয়ক হাদীস বিণর্ত হেয়েছ
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করা হেয়েছ। 231 অথচ ভারতী, পারসীয়, কালদীয় (Chaldeans) ও
২৩০

চীনা ঐিতহািসক  ও গেবষকগণ  এ ঘটনা কিঠনভােব অ�ীকার
কেরন; কারণ তােদর ইিতহাস�ে� এর েকােনারূপ উে�খ েনই।
পাদিরগেণর �জািত ইউেরাপীয় নাি�কগণ এই মহাজল�াবেনর কথা
অ�ীকার কেরন এবং এ িবষয়ক বাইেবলীয় বণর্না িনেয় উপহাস
কেরন।
খৃ�ান পাদিরগণ িক এসকল েদেশর পি�তেদর অ�ীকার বা
ইউেরাপীয় নাি�কেদর উপহােসর কারেণ  েনােহর �াবেনর কথা
অ�ীকার করেবন বা এেক  অবা�ব ও অস�ব বেল  েমেন িনেত 
রািজ হেবন?
(খ) িযেহাশূ েয়র পু�েকর ১০ অধয্ােয়র১২-১৩ ে�ােক িযেহাশূ য়
(Joshua) ভাববাদীর যু � জেয়র জনয্ পূণর্ একিদন সূযর্েক মধয্গ
আটেক রাখার ঘটনা বণর্না করা হেয়েছ।(আর আকােশর মধয্�ােন
সূ যর্ ি�র থািক, অ� গমন কিরেত �ায় স�ূ ণর্ এক িদবস অেপক্
কিরল (So the sun stood still in the midst of heaven, and
hasted not to go down about a whole day)। ইয়াহূ দী-খৃ�ান
পি�ত ও বাইেবল বয্াখয্াকারগণ উে�খ কেরেছন , পূ ণর্২৪ ঘ�া
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বাইেবেলর িববরণ অনু সাের ইহূ দী-খৃ�ানগণ িব�াস কেরন েয, এ মহা�াবন

এখন (২০০৯ সাল) েথেক মা� ৪ েথেক সােড় ৪ হাজার বৎসর পূ েবর্ সংঘিটত
হয়।
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সূ যর্ মধয্গগেণ েথেম থােক। এ ঘটনািট খুবই বড় ঘটনা। খৃ�ানগ
িব�াস কেরন েয, খৃে�র জে�র ১,৪৫০ বৎসর পূ েবর্ এই ঘটনা
ঘেট। যিদ তা সিতয্ই ঘে থাকত, তেব িবে�র সকেলর জনয্ই তা
�কাশ েপত। এ কথা েতা �� েয, গভীর েমঘ থাকেলও এই ঘটনা
কােরা অজ্ঞাত থােক না। আবার দূরে�র কারেণও তা না জানা
েকােনা সু েযাগ েনই। এ সমেয় েয সকল েদেশ রাত িছল েস সকল 
েদেশর মানু েষরাও িবষয়িট িনি�ত জানেতন; কারণ েকাথাও যিদ
২৪ ঘ�া রাত  দীঘর্ািয়ত হয় তেব তা তােদর মেধয্ আত� সৃি
করেব এবং তারা সকেলই তা জানেবন। অথচ এত বড় ঘটনািট 
ভারেতর িহ�ুেদর েকােনা �ে� িলিখত হয় িন। চীন ও পারেসয্র
মানু েষরাও তা জানেত পাের িন। আিম ভারতীয় িহ�ু পি�তেদরেক 
এই িবষয়িট  অ�ীকার করেত  শুেনিছ। তারা বেল েয, ঘটনািট 
িনঃসে�েহ িভি�হীন ও বাতুল। পাদিরগেণর �জািত  ইউেরাপীয়
নাি�কগণ এই ঘটনা অ�ীকার কেরন এবং এ িনেয় উপহাস কেরন।
তারা এ িবষয়ক বাইেবলীয় বণর্নার িবষেয় িবিভ� আপি� উ�াপন
কেরন।
এখন �� হেলা, েকােনা ইিতহােস উে�খ না থাকা, িবে�র
েকােনা মানু েষর না জানা, িবে�র িবিভ�  েদেশর পি�তেদর এ
ঘটনািট  অ�ীকার করা এবং পা�াতয্ নাি�কেদর উপহাস ও
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আপি�র কারেণ িক  এ ঘটনােক  অবা�ব, িমথয্া ও বাত ুল  বেল
মানেত খৃ�ান পাদিরগণ রািজ হেবন?
(গ) মিথিলিখত সু সমাচােরর ২৭ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘৫১ আর েদখ,
মি�েরর িতর�িরণী (veil) উপর হইেত িনচ পযর্নত িচিরয়া দুইখান
হইল, ভূ িমক� হইল, ও ৈশল সকল িবদীণর্ হই, ৫২ এবং কবর
সকল  খুিলয়া েগল, আর অেনক িন�াগত পিব� েলােকর েদহ
উ�ািপত  হইল  (many bodies of the saints which slept
arose), ৫৩ এবং তাঁহার পুনরু�ােনর পর তাঁহারা কবর হইেত
বািহর হইয়া পিব� নগের �েবশ কিরেলন, আর অেনক েলাকেক 
েদখা িদেলন (And came out of the graves after his
resurrection, and went into the holy city, and appeared
unto many) 232।
এখােন মি�েরর িগলাফ  বা পদর্া আগােগাড়া িছেড় যাওয়,
ভূ িমক� হওয়া, পাথর িবদীণর্ হওয়, কবর খুেল যাওয়া, অেনক মৃত 
বুজুেগর্র কবর েথেক জীিবত উেঠ আস, তােদর িযরূশােলেম �েবশ
করা ইতয্ািদ অেনক মহা আ�যর্কর মহান ঘটনার কথা উে�খ কর
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এ কথা েথেক বু ঝা যায় েয, কবর েথেক উি�ত হওয়ার পের িতন িদবস তারা

কবেরর িনকেটই বেস িছেলন। যীশুর পুনরু�ােনর পের তারা দল েবঁে
িযরূশােলেম �েবশ কের মানুষেদরেক েদখা েদন। আর যীশু েগাপেনধু  তার
িশষয্েদরেক সাক্ষাত !
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হেয়েছ। িনঃসে�েহ মিথর এ বণর্না িমথয্া। তেব আমরা শুধু বল
চাই েয, এ সকল ঘটনা িকছু ই ইয়াহূ দীেদর ইিতহােস ও েরামানেদর
ইিতহােস উে�খ করা হয় িন। েযাহনিলিখিত সু সমাচােরও এগুিলর
েকােনা উে�খ েনই। মাক  ও লূ ক  শুধু পদর্া েছড়ার কথা উে�
কেরেছন। বািক এত বড় অেলৗিকক িবষয় িকছু ই উে�খ কেরন িন।
অথচ তারা �ুশিব� যীশুর কা�াকািট ও িচৎকােরর কথা ও অেনক
গুরু�হীন কথা উে�খ কেরেছন। অথচ মৃতেদরল  ধের কবর
েথেক উেঠ আসা, িযরুশােলেম েযেয় জনগেণর সােথ েদখাসাক্ষ
করা ইতয্ািদ িবষয় অেনক েবিশ গুরু�পূণর্ িছল। আর পাথর েফ
যাওয়া, কবর েফঁেট  যাওয়া ইতয্ািদ িবষয় ঘটার পের তার িচ�
েথেক যায়।
অবাক িবষয় েয, এ সকল  মৃত  সাধু  কবর েথেক পুনরুি�ত
হওয়ার পের িক করেলন তা িকছু ই মিথ িলখেলন না! 233 এ সকল 
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খৃ�ানগেণর দািব অনু সাের পারেলৗিকক মুি�র জনয্ েকােনা কম, সততা বা

ধমর্পালন জরুরী , বরং একিটমা� িব�াস জরুর, েয যীশু ঈ�েরর পু,
িতিন মানু েষর পােপর জনয্ িনেজর জীবন উৎসগর্ কেরেছন। আর যীশ
আগমেনর উে�শয্ও িছল এই উৎগর্। ম ুলত যীশু েকােনা আদশর্ বা কমর্ ি
িদেত আেসন িন, বরং িনেজেক উৎসগর্ কের মানব জািতেক মুি� েদওয়াই তার
উে�শয্ িছল। যিদ যীশু একটু ক� কের পুনরু�ােনর পের এ সকল ম
সাধু েদর সােথ িযরূশােলেমর সকলে, িবেশষত পীলাত ও ইহূ দীগেণর সােথ 
সাক্ষাত করেতন তাহেল ত উৎসেগর্র িবষয়িট তারা িনি�তরূেপ জানেত
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সাধু বা পিব� মানু ষ িযরূশােলেমর মানুষেদরেক েদখা েদওয়ার পের
িক করেলন তা মিথ িলেখন িন। তারা িক পুনরায় তােদর কবের
িফের িগেয়িছেলন? না িক তারা জীিবতই রেয় িগেয়িছেলন? েকােনা
েকােনা রিসক  বয্ি� বেল, স�বত  মিথ  একাই এ সকল ঘটনা
�তয্ কেরিছেলন ঘুম� অব�ায়!
উে�খয্ ে, লূ েকর ব�বয্ েথেক বুঝা যায় ে, মি�েরর
িতর�িরণী (veil) িচের িগেয়িছল যীশুর মৃতুয্র পূেবর্। পক্ষা�ের
ও মােকর্র িববরণ এর িবপরীত। এখন �� হেল, পাদিরগণ  এ
িবষয়গুিলর িক উ�র িদেব?
(ঘ) মাকর্ ১/১০-১১, মিথ  ৩/১৬-১৭ ও লূ ক  ৩/২১-২২-এর
েযাহন বা�াইজেকর িনকট যীশুর বা�াইিজত হওয়ার িববরেণ িনে�র
কািহনীিট রেয়েছ: ‘‘আর তৎক্ষণাৎ জেলর মধয্ হইেত উিঠবার সম
েদিখেলন, আকাশ দু ইভাগ হইল, এবং আ�া কেপােতর নয্ায় তাঁহার
উপের নািময়া আিসেতেছন। আর �গর্ হইেত এই বাণী হই, তুিমই
আমার ি�য় পু�, েতামােতই আিম �ীত।’’ এ মােকর্র ভাষ, অনয্েদর
ভাষাও �ায় একই।

এবং েকােনারূপ সে�হ ছাড়াই িবে�র সকেলই তা জানেত পারেতন। মানুেষর
মুি� িনি�ত  হেতা! িক� তা না কের তাঁরা কােদর সােথ  েদখা সাক্ষা
করেলন?
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এভােব আমরা েদখিছ েয, �কাশয্ িদবােলােক আকাশ দুভাগ হেয়
েগল! কােজই িবষয়িট িবে�র অিধকাংশ মানু েষর কােছই অজানা
থাকার কথা নয়। অনু রূপভােব কেপােতর েনেম আসা �তয্ক্ষ 
এবং ঊ�াকাশ েথেক  আগত  বাণী বা শ� �বণ করাও কােরা
একক িবষয় নয়। অ�ত উপি�ত সকেলই তা েদখেবন ও শুনেবন।
অথচ সু সমাচার েলখকগণ ছাড়া িবে�র আর েকউই এ সকল িবষেয়
িকছই িলেখন িন! আর এজনয্ই পা�ােতয্র নাি�কগণ এ ঘটন
স�েকর্ উপহাস কের বেল: মিথ আমােদরেক অতয্� বড় সংবাদ
েথেক বি�ত কেরেছন। যখন আকােশর দরজা খুেল েগল, তখন িক 
আকােশর বড় দরজাগুিল খুেলিছ? না মাঝাির দরজাগুি? না েছাট 
দরজাগুি? আর এই দরজাগুিল সূেযর্র এিদেক িছল না ওিদ?
মিথর এই ভুেলর কারেণ আমােদর পাদিরগণ িদক িনণর্েয়র েক্ষ
িকংকতর্বয্িবমূঢ় হেয় মাথা নাড়ােত থােকন। মিথ আেদর এই
কেপােতর সংবাদও িদেলন না! কেপাতিটেক িক েকউ ধের খাঁচায়
ভেরিছল? নািক  েসিটেক তারা আবার আকােশ িফের েযেত 
&&দেখিছেলন? যিদ িফের েযেত  েদেখন, তেব বুঝেত  হেব েয,
আকােশর দরজাগুিল এই দীঘর্ সময় উ�ু�ই িছল। তাহেল িক তার
এ সমেয় আকােশর অভয্�রভাগ ভাল  কের েদেখ িনেিছেলন?
পাদিরগণ এ সকল �ে�র িক উ�র িদেবন?
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উপেরর আেলাচনা �ারা �মািণত  হয় েয, চ� িবদীণর্ করার
িবষেয় পাদিরগেণর আপি� িভি�হীন ও বািতল।
(৩) অেলৗিককভােব পািন বৃ ি� করা
িবিভ�  সমেয় ও িবিভ�  �ােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর পিব� আঙু লগুিলর মধয্ েথেক পািনর ঝণর্া �বাি
হেয়েছ। আনাস ইবনু মািলক (রা) বেলন, ‘‘আসেরর সালােতর সময়
ঘিনেয় আসল। েলাকজন অনু স�ান কেরও ওযূ র জনয্ েকােনা পািন
েযাগাড় করেত পারেলন না। তখন আিম েদখলাম েয, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট একিট পাে� অ� িকছু
ওযূ র পািন আনয়ন করা হেলা। িতিন তার পিব� হ� েসই পাে�র
মেধয্ রােখন এবং সকল মানুষেক িনেদর্শ েদন েসখান েথেক ওয
করার। তখন আিম েদখলাম েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর আ�ুলগুিলর মধয ্ িদেয় ঝণর্ার মত পািন �বাি
হে�। উপি�ত  মানু েষরা েসই পািন িদেয় ওযূ  করল। এমনিক 
সবর্েশষ মানুষিটও তা িদেয় ওযূ কের িনেলন। এই মুিজযািট সংঘিটত
হেয়িছল মদীনার বাজােরর িনকট যাওরা নামক �ােন।
জািবর (রা) বেলন, হুদাইিবয়ার িদেন মানুষজন িপপাসাতর্ হে
পেড়ন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট একিট 
েছা� পাে� সামানয্ িকছু পািন িছল। িতিন েসই পািন িদেয় ওযূ
করেলন। তখন েলাকজন তাঁর িনকট  এেস বেলন, আপনার এই
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পাে�র পািনটুকু ছাড়া আমােদর িনকট আর েকােনা পািন েনই। তখন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর হ� পা�িটর মেধয্
রােখন। এেত তাঁর আঙু লগিলর ফাঁক িদেয় ঝণর্ার মত পািনর
েফায়ারা েবিরেয় আসেত লাগল। তখন উপি�ত সকেলই েসই পািন
পান করেলন এবং তা িদেয় ওযূ  করেলন। উপি�ত মানু ষেদর সংখয্া
িছল ১৪০০।
জািবর (রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন, জািবর, তুিম ওযূ র জনয্ েঘাষণা দাও। িতিন বেন িশিবের
কােরা কােছ েকােনা পািন িছল না। অনু স�ান কের একিট চামড়ার
পাে� তলািনেত এক েফাঁটা পািন পাওয়া েগল। এক েফাঁটা পািন সহ
েসই পা�িট  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট 
আনয়ন করা হয়। িতিন পাে�র উপর হাত রাখেলন এবং িকছু  কথা
বলেলন, যা আিম বুঝেত পারলাম না। এরপর িতিন বলেলন,
কােফলার বড় পা�িট িনেয় এস। তখন পা�িট এেন তাঁর সামেন
রাখা হেলা। িতিন তাঁর হাতিট পা�িটর মেধয্ রাখেলন এবং
আঙু লগুিল ফাঁক করেলন। জােবর তাঁর িনেদর্েশ এক েফাঁটা পাি
তাঁর হােতর উপর ঢালেলন। িতিন বলেলন, িবসিম�াহ। জািবর
বেলন, তখন আিম েদখলাম েয, তাঁর আঙু েলর মধয্ িদেয় পািনর
েফায়ারা েবর হেয় আসেছ। পা�িট পািনেত ভের েগল এবং পািন
পাে�র বাইের �বািহত হেত লাগল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ
458

ওয়াসা�াম সকল মানু ষেক িনেদর্শ িদেলন পািন পান করেত। তখন
সকেলই তৃি�র সােথ পািন পান করেলন। যখন িতিন িনি�ত হেলন
েয, িশিবের আর কােরারই েকােনা পািনর �েয়াজন েনই তখন িতিন
পা�িটর মধয্  েথেক তার হাত উিঠেয় িনেলন। পা�িট তখনও
পিরপূ ণর্ িছল। এ মুিজযািট বুওয়াত যুে�র সময় ঘেটিছল
তাবূ ক  যু ে�র িববরেণ মু‘আয ইবনু জাবাল (রা) বেলন, পািনর
জনয্ তাঁরা তাবূেকর একি ে�াতি�নী বা মরুভূিমর েছা� ঝণর্া
(spring) িনকট গমন কেরন। ঝণর্ািট মৃত�ায় হেয় িগেয়িছল এবং
এর তলায় পােয়র েগাড়ািল পিরমাণ সামানয্ পািনর �বাহ িছল। তখন
তাঁরা হাত িদেয় অ� অ� কের িকছু  পািন একিট পাে� জমা কেরন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম েসই পািন িদেয় তাঁর হাত 
ও মুখ েধৗত কের আবার তা উ� ঝণর্ার মেধয্ েফরত েদন। তখ
ঝণর্ািট পািনেত ভের যায়। িশিবেরর সকল মানুষ েসই পািন পান
কেরন। ইবনু ইসহােকর বণর্না, পািনর গিত এমন বৃ ি� েপল েয,
পািনর মধয্ েথেক েমঘগজর্েনর নয্ায় গজর্ন েশানা েগল। অত
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, মু‘আয, েতামার
আয়ু দীঘর্ হেল হয়ত তুিম েদখেত েপেত ে, এই �ােনর সব িকছু
গাছপালা ও ফল-ফসেলর সবুেজ ভের িগেয়েছ। 234
২৩৩
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এ হাদীেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ভিবষয্�াণী কেরেছন ে

তাবু েকর এ সকল অ�ল ভিবষয্েত সবুেজ ভের যােব। েদড় হাজার বৎসর পের
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উমার (রা) বেলন, তাবূ েকর যু ে� যা�ার সমেয় পিথমেধয্ তাঁরা
পািনস�েট িনপিতত হন। দীঘর্ কেয়কিদন যাবৎ তাঁরা পিনর েকােনা
স�ান না পাওয়ােত এমন অব�ার সৃ ি� হয় েয, েকউ েকউ তার
িনেজর উট জবাই কের তার েপেটর নািড় ও েগাবর িচেপ তা পান
করিছেলন। এই কিঠন িবপেদর কথা জািনেয় আবূ বা� (রা)
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-েক অনু েরাধ কেরন �াথর্না
করার জনয্। তখন িতিন তাঁর দু হাত তুেল  �াথর্না কেরন। তাঁর
হ��য় নামােনার পূ েবর্ই আকাশ েমেঘ ভের েগল। এরপর বৃি� হেলা
এবং মানু েষরা িনেজেদর পা�গুিলেত পািন ভের িনল। এই বৃি�
মুসিলম ৈসনয্েদর িশিবর অিত�ম কের িন
ইমরান ইবনু হুসাইিয়ন(রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম এক সফের িছেলন। তাঁর স�ীগণ পািন স�েট িনপিতত 
হন ও িপপাসায় ক� েপেত থােকন। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তার দু জন সাহাবীেক বেলন, েতামরা অমুক 
�ােন গমন কর। েসখােন েদখেব েয, একজন মিহলার সােথ একিট 
বতর্মােন তার ভিবষয্�াণীর সতয্তা �মািণত হেয়েছ। সহীহ মুসিলেম সংকি
অনয্ হাদীেস আবূ হুরাইর(রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলেছন, িকয়ামেতর আেগ আরবেদর েদশ ফল-ফসল ও নদী-ঝণর্ায় ভের যােব।
বতর্মােন আমরা তা েদখেত পাি�। �মা�েয় আরবেদেশ কৃিষেক্ষত ওফসেলর বাগােন ভের যাে�।
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উট আেছ এবং তার উপর দু িট পািনর মশক (চামড়ার পা�) রেয়েছ।
েতামরা তােক  অনু েরাধ কের এখােন িনেয় আসেব। তাঁরা দু জন
তথায় গমন কের বণর্নানুসাের মিহলােক েদখেত পান। তাঁরা তােক
অেনক অনু েরাধ কের রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
িনকট িনেয় আেসন। িতিন তার মশক�য় েথেক িকছু  পািন একিট 
পাে� ঢােলন। এরপর আ�াহর ই�ানু সাের েসই পািনেত িকছু দু ‘আ
পাঠ কেরন। এরপর পািনটুকু পুনরায় মশেক েঢেল েদন। এরপর
মশক েথেক পািন ঢালার মুখ খুেল মানু ষেদরেক িনেদর্শ েদন ে, যার
কােছ যত মশক বা পা� আেছ সবাই েযন তা ভের েনয়। মানু েষরা
উ� মশক�য় েথেক পািন িনেয় তােদর সকেলর মশক ও পা� ভের
িনেলন। এমনিক  একিট পা�ও খািল থাকল  না। ইমরান ইবনু
হুসাইন(রা) বেলন, মানু েষরা যখন তােদর মশক ও পা�গুিল উ�
মশক�য় েথেক পািন িনেয় ভরিছল, তখন আমার মেন হি�ল েয,
উ� মশক�য় েযন �েমই পািনেত ভের উঠেছ। এরপর রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনেদর্েশ উ� মিহলার জনয
উপহার িহেসেব খাদয্ সং�হ করা হেলা। এমনিক সংগৃহীত খােদয
তার কাপড় ভের েগল। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােক বলেলন, তুিম এখন েযেত পার। আমরা েতামার
মশক�য় েথেক  এক  েফাঁটা পািনও �হণ কির িন, িক�  আ�াহই
আমােদরেক পািন দান কেরেছন।’’
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(৪) অেলৗিককভােব খাদয্ বৃি� কর
অেলৗিককভােব খাদয্বৃি�র ঘটনাও তাঁর জীবেন অেনকবার
ঘেটেছ। কেয়কিট এখােন উে�খ করিছ। জািবর (রা) বেলন, এক 
বয্ি�রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট আগমন
কের খাদয্ �াথর্না ক। িতিন তােক �ায় অধর্ ওয়াসাক(�ায় েদড়
মণ) যব �দান কেরন। েলাকিট যব িনেয় বািড়েত রােখ এবং িনেজর
পিরবার ও আ�ীয়-েমহমান-সহ তা ভক্ষণ করেত থােক। অেনক িদ
যাবৎ এভােব চলার পের েলাকিট হঠাৎ একিদন অবিশ� যব ওজন
কের। েস এেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-েক সংবাদ
েদয় (েয, এতিদন খাওয়ার পেরও তার যব আেগর মতই রেয়েছ।)
িতিন তখন বেলন, তুিম যিদ তা ওজন না করেত তেব আজীবনই তা
েথেক েতামরা আহার করেত পারেত এবং েতামােদর মৃতুয্র পেরও
তা েথেক েযত।
অনয্ হাদীেস জািবর(রা) বেলন, খ�েকর যু ে�র সময় একিট 
ছাগল ছানা এবং এক সা (�ায় আড়াই েকিজ) যব িদেয় রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম ১,০০০ মানু ষেক খাওয়ান। জািবর
বেলন, আ�াহর কসম কের বলিছ, তারা সকেলই পিরতৃি�র সােথ 
েখেয় তা েরেখ চেল েগেলন, অথচ আমােদর হাঁিড় চুলার উপেরই
িছল এবং রুিট বানােনার জনয্ মাখােনা আটা তখেনা েশষ হয়, বরং
রুিট বানােনার কাজ চলিছল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
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ওয়াসা�াম আটা এবং হাঁিড়েত থুতু িদেয়িছেলন এবং বরকেতর জনয্
দু ‘আ কেরিছেলন।
অনয্ হাদীেস জািবর ইবনু আ�ু�াহ(রা) বেলন, তাঁর িপতা মৃতুয্র
সময় অেনক  ঋণ  েরেখ যান। তাঁেদর েয পিরমাণ ফল  ও ফসল 
উৎপ� হয় কেয়ক বছর ধের তা �দান করেলও তােত তােদর ঋণ 
েশাধ হয় না। িতিন মূ ল  স�িতই পাওনাদারেদর িদেত চান, িক� 
পাওনাদারগণ তােত  রিজ হন না। িবষয়িট  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক অবগত করােল িতিন তােক েখজুর বাগােন
েখজুর কতর্েনর িনেদর্শ েদন। এরপর কেয়কিেখজুরগােছর িনেচ
েসগুিল জমা কেরন। িতিন তথায় গমন কেরন এবং দ‘আ কেরন।
তখন জািবর েসই েখজুর িদেয় পাওনাদারেদর সকল পাওনা পিরেশাধ
করার পেরও �িত বৎসর তারা েয পিরমাণ েখজুর কতর্ন করেতন
েসই পিরমাণ েখজুরই অবিশ� থােক।
আনাস (রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-েক 
ক্ষুধাতর্ েদেখ িত িন তার বািড় েথেক কেয়কিট যেবর রুিট 
বগেলর মেধয্ কের এেনরাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�ামেক খাওয়ার জনয্ �দান কেরন। িতিন েস রুিটগুিল িদেয় উপি
৮০ জন সাহাবীেক পিরতৃি�র সােথ আহার করান।
অনয্ হাদীেস আনাস ইবনু মিলক (রা) বেলন, যাইনাব িবনতু
জাহশ (রা)-এর সােথ িববােহর সময় রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ
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ওয়াসা�াম অেনক  মানু েষর নাম বেল তাঁেদরেক  দাওয়াত করেত 
তাঁেক িনেদর্শ েদন। এত মানুষেক িতিন দাওয়াত েদন ে, িনমি�ত 
অিতিথগণ আগমন করেল তার বািড় ও িব�াম�ল ভের যায়। তখন
িতিন তােদর সামেন একিট মগ এিগেয় েদন, েয মেগর মেধয্ পিনর
িমি�ত এক মু�  (�ায় অধর্ েকি) পিরমাণ েখজুেরর ছাতু িছল।
িতিন মগিট  অভয্াগতেদর সামেন েরেখ তার মেধয ্ িনেজর িতনি
আঙু ল ডুিবেয় েদন। এরপর িনমি�ত অিতিথগণ েসই ছাতু ভক্ষ
কের ��ান কেরন। সকেলর খাওয়ার পেরও মেগর মেধয্ �ায়
আেগর মতই ছাতু অবিশ� থােক।
আবূ আইউব আনসারী (রা) বেলন, (িহজরত কের রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম ও আবূ বাকেরর মদীনায় আগমেনর
পের) িতিন রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম ও আবূ বাকর
(রা)-েক দাওয়াত েদন এবং তাঁেদর দু জেনর পিরমাণ খাদয্ ��ত
কেরন। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক বেলন,
আপিন আনসারেদর েনতৃ�ানীয় (অধয্ক্) বয্ি�েদর মধয্ েথে
৩০ জনেক  েডেক  আনু ন। িতিন িনেদর্শ মত ি�শজন আনসার
েনতােক েডেক আেনন। তারা তৃি�র সােথ খাদয্ �হণ কে অবিশ�
খাদয্ েরেখ চেল  যান। অতঃপর িতিন বেল, এবার ৬০ জনেক 
ডাকুন। িতিন এবার ৬০ জনেক  েডেক  অেনন এবং তারাও
অনু রূপভােব খাদয্ �হণ কেরন। এরপর িতিন বে, এবার ৭০
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জনেক ডাকুন। তারাও এভােব খাদয্ �হণ কেরন এবং বািক খাবার
েরেখ চেল যান। যারা েসই খাদয্ ভক্ষণ কের  যান তারা সকেলই
ইসলাম �হণ কের এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�ামএর হােত বাইয়াত �হণ কের েবিরেয় যান। আবূ আইউব আনসারী
বেলন, এভােব আমার েসই খাদয্১৮০ বয্ি� ভক্ষণ কে
সামুরা ইবনু জুনদু ব (রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর িনকট এক বািট (bowl) মাংস আনয়ন করা হয়।
সাহাবীগণ  সকাল  েথেক  রাত পযর্� দেল  দেল  তা েথেক ভক্
কেরন। এক দল উঠেল অনয্ দল আহার করেত বেসন
আ�ু র রাহমান ইবনু আবূ বা� (রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট  আমরা ১৩০ বয্ি� িছলাম।
এমতাব�ায় িতিন িজজ্ঞাসা করে, কােরা কােছ িক েকােনা খাবার
আেছ? তখন এক  বয্ি� �ায় এক স’ (�ায় আড়াই িকেলা�াম)
যেবর আটা িনেয় আেসন এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম একিট েমশ �য় কের তা রা�ার জনয্ ��ত কেরন।
আটা িদেয় রুিট বানােনা হয় এবং েমিটেক েসঁকা (েরা� করা) হয়।
আ�াহর কসম, একশত ি�শ জেনর �েতয্কেকই েসঁকা মাংস েথেক
অংশ �দান করা হয়। এরপর অবিশ� খাদয্ দুিট বড় খা�ায় রাখা
হয়। আমরা সকেলই েসই খাদয্ ভক্ষণ কির। এরপরও খা�া দুিট
খাদয্ অবিশ� থােক। আিম তা উেটর িপেঠ কের িনেয় যাই
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সালামা ইবনু ল  আকওয়া (রা), আবূ হুরাইরা (রা) এবং উমার
ইবনু ল খা�াব (রা) বেলন, এক যু ে�র সফের তাঁরা খােদয্র স�েট
িনপিতত হন। সকেলর খাদয্ িনঃেশষ হেয় যায়। তখনরাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম িনেদর্শ েদন যার কােছ যা িকছু খাদয
অবিশ� আেছ তা তার িনকট জমা করেত। তখন সবাই একমুি� বা
তার েচেয় সামানয্ েবিশ খাবার এেস জমা কেরন। েকউ েকউ এক
সা’ (�ায় আড়াই েকিজ) পিরমান েখজুর জমা িদেলন, যা িছেলা
সেবর্া� পিরমাণ। তখন সকল খাদয্ একিট চামড়ার পািটর উপে
রাখা হেলা। সালামা ইবনু ল  আকওয়া বেলন, আিম েদখলাম েয
একিট ছাগী মািটেত শয়ন করেল েয �ান দখল কের জমাকৃত সকল 
খাদয্ আনুমািনক েসই পিরমান �ান দখল করল। তখনরাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম সবাইেক েসই খাদয্ েথেক িনজ িনজ
পা� ভের িনেয় যাওয়ার িনেদর্শ িদেলন। পুেরা িশিবের একিট পা�ও
আর অপূ ণর্ থাকল না। এরপরও েসখােন খাদয্ িশ� রেয় েগল।
(৫) বৃ ক্ষ ও পাথেরর আনুগ, কথা বলা ও সাক্ষয্ েদ
ইবনু উমার (রা) বেলন, আমরা এক সফের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ িছলাম। এক েবদু ঈন চলার পেথ 
আমােদর কােছ আেস। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােক ঈমােনর দাওয়াত  েদন। েবদু ঈন বেল, তুিম যা
বলছ তার পেক্ষ েক সাক্ষয্? িতিন বেলন, মরুভূিমর ঐ সবুজ
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গাছিট আমার কথার সতয্তার সাক্ষয্ িদেব। গাছিট িছল িন�ভূ
অপর �াে�। তখন গাছিট মািটর মধয্ িদেয় িনেজেক েটেন িনেয়
েবদু ঈন েলাকিটর সামেন এেস দাঁড়ায়। েলাকিট িতনবার গাছিটেক 
�� কের এবং িতনবারই গাছিট সাক্ষয্ �দান কের। এরপর গাছ
তার পূ বর্�ােন িফের যায়
জািবর ইবনু আ�ু �াহ (রা) বেলন, এক  সফের রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম �কৃিতর ডােক সাড়া েদওয়ার জনয্
েবর হন। িতিন ময়দােন আড়াল করার মত িকছু ই েদখেত েপেলন
না। এমন সময় িতিন লক্ষয্ করেলন, িন�ভূ িমর �াে� দু িট গাছ
রেয়েছ। িতিন একিট গােছর িনকট েযেয় গাছিটর একিট ডাল ধের
টান িদেয় বলেলন, আ�াহর অনু মিতেত আমার অনু গত হও। তখন
গাছিট নােক রিশ পরােনা উেটর নয্ায় তাঁর িপেছ িপেছ চেল এল।
তখন িতিন অনয্ বৃক্ষিটর কােছ েযতােকও অনু রূপভােব বলেল,
আ�াহর অনু মিতেত আমার অনু গত হও। অতঃপর িতিন বৃ ক্ষ দুি
কাছাকািছ হওয়ার পের তােদরেক  বলেলন, আ�াহর অনু মিতেত 
েতামরা উভেয় একি�ত হেয় আমােক আড়াল কর। তখন গাছ দু িট 
এেক  অপেরর সােথ  একি�ত  হেয় েগল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর আড়ােল বসেলন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �েয়াজন েমটােনার পর গাছ দু িট িবি�� 
হেয় িনজ িনজ �ােন িগেয় �াভািবকভােব দাঁিড়েয় যায়।
467

ইবনু আববাস (রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম একজন েবদু ঈনেক  বেলন, তুিম বলত, আিম যিদ ঐ 
েখজুরগাছ েথেক তার কাঁিদিটেক েডেক িনেয় আিস, তাহেল িক তুিম
িব�াস করেব েয, আিম আ�াহর রাসূ ল? েলাকিট বেল, হয্াঁ। তখন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম েখজুেরর কাঁিদিটেক ডাক 
িদেলন। কাঁিদিট লাফােত লাফােত তাঁর িনকট উপি�ত হেলা। িতিন
বলেলন, িফের যাও। তখন কাঁিদিট  আবার তার িনেজর জায়গায়
িফের েগল।
বুরাইদা ইবনু ল হুসাইব(রা) বেলন, একজন েবদু ঈন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট তাঁর নু বুওয়ােতর সতয্তার
�মাণ দািব কেরন। িতিন উ� েবদু ঈনেক বেলন, ঐ গাছিটেক েযেয়
বল, আ�াহর রাসূ ল েতামােক ডাকেছন। েলাকিট গাছিটর কােছ েযেয়
এ কথা বেল। তখন গাছিট ডােন ও বােম ঝুেক তার িশকড়গুিল মািট
েথেক তুেল েনয়। এরপর মািটর উপর িদেয় গুি-িশকড় েটেন িনেয়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সামেন এেস দাঁিড়েয়
বেল: আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূ লা�াহ। তখন িতিন েবদু ঈনেক 
বেলন, এেক বল ��ােন িফের েযেত। তখন গাছিট ��ােন িফের
যায়। েবদু ঈন রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-েক বেলন,
আমােক  অনু মিত িদন েয আিম আপনােক  সাজদা করব। িতিন
বেলন, না, আ�াহ ছাড়া কাউেক সাজদা করা ৈবধ নয়। তখন েবদু ঈন
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বেলন, আমােক অনু মিত িদন আিম আপনার হ��য় ও পদ�য় চু�ন
করব। তখন িতিন তােক অনু মিত �দান কেরন।
�ায় ২০ জন সাহাবী েথেক পৃথক পৃথক  সূ ে� বিণর্ত হাদীেস
তাঁরা বেলন, েখজুর গােছর গুিড় েকেট খুঁিট বািনেয় তার উপর
মসিজেদ নববীর ছাউিন েদওয়া িছল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম যখন খুতবা িদেতন তখন এরূপ একিট গুিড়েত েহলা
িদেয় দাঁড়ােতন। যখন তাঁর খুতবা েদওয়ার জনয্ িম�ার বানােনা হেলা
এবং িতিন িম�াের উেঠ খুতবা িদেত শুরু করে, তখন আমরা
শুনলাম ে, নবজাতক  বা�া হারােনা উেটর মত  গুিড়িট কাঁদেছ।
কাঁদেত কাঁদেত গুিড়িট েফেট যায়। তার ��ের আওয়ােজ মসিজদ
কি�ত হি�ল। এ দৃ শয্ েদেখ সমেবত মানুেষরা কাঁদেত লাগেলন।
তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম গুিড়িটর কােছ এেস
তার উপের িনেজর হাত রােখন। এেত গুিড়িট শা� হেয় যায়। িতিন
বেলন, এেত  েহলান িদেয় আ�াহর িযকর করতাম, এ িযকর
হারােনার কারেণ গুিড়িট ��ন কের। আ�াহর শপ, যিদ আিম
তােক �শর্ না করতাম তাহেল িকয়ামত পযর্� েস এভােবই কাঁদে
থাকত। এরপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
িনেদর্েশ গুিড়িটেক িম�ােরর িনেচ দাফন করা হ
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েখজুেরর গুিড়র ��েনর এই সংবাদ অতয্ � �িস� বাদ।
সাহাবীেদর যু গ েথেক শুরু কের পরবতর্ী সকল যুেগই তা �ি
িছল। অেথর্র িদক েথেক তা মুতাওয়ািতর বা অিত �িস� হাদীস
ইবনু মাসঊদ (রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যখন আহার করেতন তখন তাঁর সােথ আহাযর্য্ খােদয
তাসবীহ পাঠ আমরা শুনেতেপতাম।
(৬) ইি�েত �িতমাসমূ েহর পতন
ইবনু আববাস (রা) বেলন, কাবা ঘেরর চতুপর্াে�র৩৬০িট �িতমা
�িতি�ত িছল। এ সকল পাথেরর মুিতর্র পাগুিল সীসা িদেয় পাথুে
েমেঝর সােথ  আটকােনা িছল। ম�া িবজেয়র সময় রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদ হারােম �েবশ কেরন। িতিন
তার হােতর েখজুেরর ডালিট িদেয় এ সকল �িতমা �শর্ না কে,
শুধু েসগুিলর িদেক ইশারা করেলন এবং বলেল‘‘সতয্ এেসেছ এবং
িমথয্া িবলু� হেয়ে, িমথয্া েতা িবলু� হওয়ারই’’ 235 িতিন যখনই
েকােনা �িতমার মুেখর িদেক ইশারা করেলন তখনই �িতমািট িচত 
হেয় মািটেত পেড় েগল। আর যখনই িতিন েকােনা �িতমার িপেঠর
িদেক  ইশারা করেলন, তখনই �িতমািট  উপুড় হেয় পেড় েগল।
এভােব সকল �িতমা মািটেত লু িটেয় পড়ল।

235

সূ রা বানী ইসরাঈল (ইসরা), ৮১ আয়াত।
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(৭) তাঁর পিব� হ�, ফুক 
ঁ বা থুথুেত েরাগমুি� ও সু �তা
সা’দ ইবনু আবী ওয়া�াস (রা) বেলন, উহেদর যু ে�র িদন
কাতাদা ইবনু নু ’মান (রা) নামক সাহাবীর েচােখ আঘাত েলেগ েচাখিট 
েবিরেয় তার কেপােলর উপর এেস পেড়। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েচাখিটেক যথা�ােন ঢুিকেয় েদন। েচাখিট তখিন
সু � হেয় যায় এবং পরবতর্ীকােল তার দু েচােখর মেধয্ এিটই অিধ
সু � ও ভাল িছল।
উসমান ইবনু হানীফ  (রা) বেলন, এক  অ� বয্ি� রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক  বেল, আ�াহর কােছ �াথর্না
করু, েযন িতিন আমােক দৃ ি�শি� দান কেরন। িতিন তােক একিট 
দু আ িশিখেয় েদন। অ� বয্ি� এভােব দুআ করেল আ�াহ তােক
দৃ ি�শি� দান কেরন এবং েস সু � দৃ ি�শি� িনেয় িফের আেস।
মুলািয়বুল  আিস�ার পু� বেলন, িতিন জলাত� েরােগ আ�া�
হন। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট 
একজন দূ ত ে�রণ কেরন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম
একটু মািট িনেয় তােত থুতু িনেক্ষপ কের তা উ� দেক �দান
কেরন। েস যখন মািট িনেয় মুলািয়েবর িনকট েপৗঁছায় তখন িতিন
মৃতুয্পথযা�ী। তােক মািটটুকু খাওয়ােনা হেল আ�াহ তােক সু� কের
েদন।
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হাবীব ইবনু  ফুদাইক বেলন, তার িপতার চক্ষু সাদা হেয় যায় এব
িতিন দৃ ি�শি� হািরেয় েফেলন। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম তার েচােখ ফুঁক েদন। এেত িতিন দৃ ি�শি� িফের পান।
আিম েদেখিছ েয, ৮০ বৎসর বয়েসও িতিন সূ েচর মেধয্ সূতা
ঢুকােতন।
খাইবার যু ে�র সময় আলী (রা) চক্ষু�দােহ আ�া� হন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আলীর (রা) েচােখ থুতু
েদন। এেত আলী এমনভােব আেরাগয্ লাভ কেরন েযন কখেনাই তাঁর
েচােখ েকােনা অসু খ হয় িন।
সালামা ইবনু ল  আকওয়া খাইবােরর যু ে� তার ঊরুেত আঘাত
পান। রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম আহত �ােন থুতু
েদন এবং সালামা তৎক্ষনাৎ সু� হেয় যা
খাস‘আম েগাে�র একজন মিহলার পু� িনেবর্াধ ওবাকশি�হীন
িছল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িকছু  পািন িনেয়
পািনর মেধয্ কুিল কেরন এবং িনেজর হ��য় েধৗত কেরন। এরপর
িতিন পািনটুকু উ� বালকেক �দান কের তােক তা পান করােত 
এবং তা িদেয় তার েদহ মুেছ িদেত িনেদর্শ েদন। এেত বালকিট সু�
হেয় যায় এবং সাধারণ মানু ষেদর েচেয়ও অিধক বুি�র অিধকারী
হয়।
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ইবনু আববাস (রা) বেলন, এক মিহলা তার এক পাগল পু� িনেয়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট আগমন কেরন।
িতিন েছেলিটর বুেক হাত বুিলেয় েদন। এেত েছেলিট বিম কের এবং
তার েপট  েথেক কাল কুকুর ছানার মত  িকছু েবর হয়। এরপর
েছেলিট সু � হেয় যায়।
িকেশার মুহা�াদ ইবনু হািতেবর বাহুর উপর একিট গরম হাঁিড়
উে� পেড়। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম েসখােন
হাত বুিলেয় েদন এবং েসখােন থুতু েদন। এেত েস তৎক্ষণাৎ সু
হেয় যায়।
শুরাহবীল  আ-জু’ফীর (রা) হােতর তালু েত  একিট  আব
(tumour) িছল, েয কারেণ িতিন েঘাড়ার লাগাম, তরবারী ইতয্ািদ
ধরেত পারেতন না। িতিন িবষয়িট রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক  বেল তার সহানু ভুিত কামনা কেরন। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার িটউমারিট  ডলেত থােকন।
এভােব িটউমারিট িমিলেয় যায় এবং তার েকােনা িচ�ই তার হােত 
আর থােক না।
(৮) তাঁর দু আর অেলৗিকক ফল
আনাস ইবনু মািলক (রা) বেলন, আমার মা (উ�ু সু লাইম) বেলন,
েহ আ�াহর রাসূ ল, আপনার খােদম আনােসর জনয্ �াথর্না করু
িতিন বেলন, ‘েহ আ�াহ, তুিম তার স�দ ও স�ান েবিশ কের দাও
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এবং তােক যা িকছু �দান কর সব িকছু েত বরকত �দান কর।’
আনাস বেলন, আ�াহর শপথ, আমার স�দ অেনক। আর আমার
িনেজর স�ান ও স�ানেদর স�ানগেণর সংখয্া �ায় এক শত
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম ইসলােমর �িত আহবান
জািনেয় পারসয-স�াট  েকসরার (Khosrau) িনকট প� িলেখন।
পারসয্ স�াট অতয্� অভ�তার সােথ প�িট িছঁেড় েফেলন। তখ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েস েযমন আমার
প� িছঁেড় েফেলেছ, আ�াহ তার সা�াজয্ িছঁেড় িবন� করেবন। ফেল
অিচেরই পারসয্ সা�ােজয্র িবনাশ ঘেট। পৃিথবীর েকাও পারসয্
সা�ােজয্র বা পারিসক আিধপেতয্র েকােনা অি�� থােক ন
�িস� আরবী কিব নািবগা জা’দী রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম- এর সামেন িকছু  কিবতা পাঠ কেরন। তখন িতিন
বেলন: আ�াহ েতামার মুখ ব� না কেরন। নািবগা ১২০ বৎসর আয়ূ
লাভ কেরন, িক� তাঁর একিট দাঁতও পেড়িছল না এবং অিতবৃ �
বয়েসও তার মুখিট অতয্� সু�র িছল। কিথত আেছ ে, বৃ �কােল 
তার েকােনা দাঁত পেড় েগেল েসখােন নতুন দাঁত উঠত।
আনাস (রা) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম
জুমুআর িদেন িম�াের দাঁিড়েয় খুতবা িদি�েলন। এমতাব�ায়
একজন েবদু ঈন মসিজেদ �েবশ কের অনাবৃ ি�র জনয্ ক� �কাশ
কের। তখন িতিন বৃ ি�র জনয্ দুআ কেরন। ফেল তখনই বৃি�পাত
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শুরু হয় এবং পরবতর্ী শু�বার পযর্� মদীনার মানুেষর সুেযর্
েদখেত পায় িন। পেরর জুমুআয় উ� েবদু ঈন অিতবৃ ি�র জনয্ ক�
�কাশ কের। তখন িতিন আবার দু আ কেরন, ফেল  েমঘ  েকেট 
যায়।
আবূ  লাহােবর পু� উতবা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক  গািলগালাজ করত  এবং অতয্� ক��দান করত।
িতিন আ�াহর কােছ বদ-দু আ কেরন, েযন আ�াহ তাঁর একিট 
কুকুরেক তার িপছেন লািগেয় েদন। উতবা বািণিজয্ক কােফলার
সােথ িসিরয়া অিভমুেখ যা�া কের। কািফলা রাি�েত  এক�ােন
অব�ান কের। উতবা বেল, মুহা�ােদর (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) বদ-দু আর কারেণ আমার ভয় লাগেছ। তখন কািফলার
সাথীরা তােদর মালপ� উতবার চািরিদেক  েরেখ উৎবােক িঘের
পাহারা িদেত থােক। এমতাব�ায় একিট িসংহ এেস উতবােক তার
সাথীেদর মধয্ েথেক তুেল িনেয় যায়
এরূপ আেরক অতয্াচারী অপরাধী মুহাি�ম ইবনু জুসামােক িতি
বদ-দু আ কেরন। েলাকিট  মৃতুয্মুেখ পিতত হয়। তার আ�ীয়রা
তােক কবর� কের। িক� লাশিট মািট েথেক েবিরেয় আেস। এভােব
যতবারই তারা তােক কবর েদয় ততবারই লাশিট  মািট েথেক 
েবিরেয় আেস। েশেষ তারা লাশিট মািটর উপের েফেল েরেখ চেল 
আেস।
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একবয্ি� বাম হাত বয্বহার কের খাি�ল। রাসূলু�াসা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক ডান হাত িদেয় েখেত অনু েরাধ কেরন।
েলাকিট অহ�ার কের বেল, আিম ডান হােত েখেত পাির না। িতিন
বেলন, তুিম না পার! এরপর আর কখেনা ঐ বয্ি� তার ডান হাত
মুেখ তুলেত পারত না।
এ িবষয়ক বণর্না এখােনই েশষ করিছ। এরূপ আেরা অগিণ
ঘটনা সহীহ সনেদ হাদীস ��সমূ েহ সংকিলত হেয়েছ। এ সকল 
মুিজযা বা অেলৗিকক িচ� �েতয্কিট পৃথকভােব মুতাওয়ািতর রূে
বিণর্ত হয়িন। তেব এ অেথর্ শতশত সাহাবী েথ শতশত পৃথক 
সনেদ হাদীস বিণর্ত হেয়েছ। �েতয্ক হাদীস পৃথকভােব মুতাওয়ািত
না হেলও িনঃসে�েহ সামি�কভােব তা মুতাওয়ািতর। েযমন আলীর
(রা) বীর� বা হািতম তাঈর দানশীলতা িবষয়ক  বণর্নািদ। আর
সামি�কভােব মুতাওয়ািতর অথর্ই রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর নু বুওয়ােতর সতয্তা �মােণর জনয্ যেথ 236
২৩৫
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মাকর্ ও লূক তােদর সুসমাচাের েয সকল িবষয় িলিপব� কেরেছন েসগুিল

েচেয় একক সূ ে� বিণর্ত সহীহ হাদীস অেনক েবিশ হণেযাগয্। মাকর্ ও লূ
েলাকমুেখ েশানা কথা িলিপব� কেরেছন। িক� তাঁরা কার কাছ েথেক 
শুেনিছেল, তাঁর �হণেযাগয্তা কতটুক , তােদর েলখা পু�ক তােদর িনকট 
েথেক েকউ �হণ, পাঠ বা �বণ কেরেছন িকনা, করেল কতটুকু কেরেছন, নািক 
অনয্ েকউ তােদর নােম িলেখ চািলেয়েছন ইতযিদ েকােনা তথয্ই সংরিক্
476

৪ . ১ . ২ . ব য্ি � , িব ধ ান ও ম ান ব ত ার � েয় াজ ন
৪. ১. ২. ১. তাঁর মেহা�ম চির� ও আচরণ
ি�তীয় েয িবষয়িট মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
নবুয়ত �মাণ কের তা তাঁর মহান চির� ও অতুলনীয় সদাচারণ।
তাঁর মেধয সকল  মহান চািরি�ক  ৈবিশ�য্ ও সেবর্া� ম মানবী
গুণাবিলর সম�য় ঘেটিছল। জ্, কমর, বংশমযর্াদ, েদেশর মযর্াদ,
ৈদিহক  গুণাবিল  ও মানিসক গুণাবিল র চরম উৎকষর্তা ও পূণর
িতিন লাভ কেরন। তাঁর গুণাবিল িবচার করেল েয েকােনা জ্ঞা
বয্ি� �ীকার করেত বাধয্ হেবেয, সকল গুেণর এরূপ সম�
একজন নবী বা ভাববাদী িভ� কােরা মেধয্ হেত পাের না। কার,
এ সকল গুণাবিলর েকােনা একিট িদক হয়ত অনয্ মানুষেদর মেধয
পাওয়া েযেত পাের, িক� সকল গুেণর এরূপ সম�য় নবীগণ ছাড়
অনয্েদর মেধয্ স�ব নয়। এজনয্ এরূপ সকল পূণর্তার
সম�য় তার নবুয়েতর অনয্তম �মাণ। মুহা�াদ সা�া�াহ‘আলাইিহ

েনই। মিথ ও েযাহেনর েলখা সু সমাচার যিদ সিতয্ই িশষয্ মিথ ও েযাহেন
েলখা হয় তাহেলও তার েকােনা সূ � েনই। তােদর েলখা বই েক তােদর েথেক 
শুেনেছন তারও �মাণ েনই। পক্ষা�ের একক বণর্নায় বিণর্ত হাদীসগুিল
বা অিবি��  সূ � পর�রা সংরিক্ষতেয়েছ। চারিট  সু সমাচােরর েলখক 
সকেলই েয ঘটনাবিল িলেখেছন েসগুিলও একক সূে� বিণর্ত। এগুিলর মূল
‘খাবারুল ওয়ািহ’ বা একক সূ ে� বিণর্ত হাদীেসর েচেয় েবিশ িকছুই নয়
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ওয়াসা�াম-এর চরম িবেরাধীরাও তাঁর মেধয্ এ সকল  গুেণ
অিধকাংশই িবদয্মান িছল বেল �ীকার কেরেছন
৪. ১. ২. ২. তাঁর ধমর্বয্ব�ার ৈবিশ
তৃতীয় েয িবষয়িট মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
নবুয়ত �মান কের তা তাঁর ধমর্বয্ব�া বা শরীয়েতর ৈবিশ�য
িব�াস, ইবাদত-উপাসনা, জাগিতক ও সামািজক দািয়� ও কমর্কা,
রা�, িবচার ও �শাসন, বয্ি�গত ও সামািজক িশ�াচা, জ্ঞ, �জ্ঞ
ইতয্ািদ সকল  িদেক ইসলােমর েয ৈবিশ�য্ ও পূণর্তা রেয়েছ 
িনরেপক্ষভা িবে�ষণ করেল িনি�ত িব�াস জ�ােব েয, এগুিল
অবশয্ই আ�াহর �দ� ও ওহীর মাধয্েম �া� এবং িযিন এগু
িনেয় আগমন কেরেছন িতিন িনঃসে�েহ আ�াহর পক্ষ েথে
দািয়��া� নবী বা ভাববাদী। প�ম অধয্ােয় পাঠক েজেনেছন ে,
মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর শরীয়ত বা কুরআন ও
ইসলাম ধেমর্র িবরুে� পাদিরগেণর আপি� অতয্� দুবর্
িভি�হীন। একা�ই িবে�ষ, অেযৗি�ক পক্ষপাত এবং িবেরািধতা
জনয্ িবেরািধতার কারেণই তারা এ সকল কথা বেল
৪. ১. ২. ৩. তাঁর আগমন ও িবজেয়র অব�া
চতুথর্ েয িবষয়িট মুহা�াদ সা��াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
নবুয়ত �মাণ কের, তা তাঁর �কাশ ও িবজেয়র অব�া। িতিন এমন
এক সমােজ নবুয়ত দািব কেরন, েয সমােজর মানু ষেদর েকােনা
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ধমর্�� বা ধমর্ীয় �জ্ঞা িছল না। তােদর মেধয্ আিবভুর্ত হেয়
েঘাষণা েদন েয, আিম আ�াহর িনকট েথেক আেলাকময় �� ও
মহান �জ্ঞা িনেয় আগমন কেরিছ। আিম সম� িব�েক িব�াস 
সততার আেলােক  আেলািকত করব। িতিন িছেলন সামািজক 
শি�েত দু বর্ল এবং তাঁর সাহাযয্কারীগণ ও অনুসারীগণও িছেল
নগণয্ ও দুবর্ল। তা সে�ও িতিন জগেতর সকল মানুেষর িবরু
সু দৃঢ়ভােব দ�ায়মান হন। বয্ি, সমাজ, রা�, শি�ধর রা��ধান,
সমাজপিত সকেলর িবরুে� িতিন অব�ান েনন। তােদর মতামত
�া�, তােদর বুি� অপিরপ� ও তােদর ধমর্ বািতল  বেল িতিন
েঘাষণা কেরন। িতিন তােদর রা�গুিলেক পরািজত কেরন এবং অিত
অ� সমেয়র মেধয্ পূবর্ েথেক পি�ম পযর্� তাঁর  সকল ধেমর্র
উপর �কাশ ও িবজয় লাভ কের। সমেয়র আবতর্েনর সােথ সােথ
সকল েদেশ তােদর সংখয্া বাড়েত থােক।
তাঁর শ�গণ িছল সংখয্া, অে� ও শি�েত অেনক েবিশ। তাঁর
ধমর্ ইসলােমর আেলা িনিভেয় েদওয়ার জনয্ এবং তাঁর ধেমর্র স
িচ� মুেছ েফলার জনয্ তােদর আ�, উ�ীপনা, দৃ ঢ়তা, েগাঁড়ািম,
অ� আেবগ ও উ�াদনা িছল সীমাহীন ও অ�িতেরাধয্। তা সে�ও
তারা সফল  হেত পােরন িন। আ�াহর সাহাযয্ ও আসমানী
সহেযািগতা ছাড়া িক তা স�ব িছল?
479

ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর ধমর্�ে�র ব�বয্ তাঁর নুবুওয়ােতর সতয্
�মাণ কের। গীতসংিহতা ১/৬ িন�রূ: ‘‘কারণ  সদা�ভু
ধািমর্কগেণর পথ জােন, িকনতু দু ে�র পথ িবন� হইেব (For the
LORD knoweth the way of the righteous: but the way of
the ungodly shall perish)।’’
গীতসংিহতা ৫/৬: ‘‘তুিম িমথয্াবাদীিদগেক িবন� কিরে, সদা�ভু
র�পাতীেক ও ছলি�য়েক ঘৃ ণা কেরন (Thou shalt destroy them
that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and
deceitful man)।’’
গীতসংিহতা ৩৪/১৬: ‘‘সদা�ভুর মুখ দু রাচারেদর �িতকূল; িতিন
ভূ তল হইেত তাহােদর �রণ উে�দ কিরেবন।’’
গীতসংিহতা ৩৭/১৭ ও ২০: ‘‘(১৭) কারণ  দু �েদর বাহু ভ�
হইেব; িকনতু সদা�ভু ধািমর্কিদগেক (the righteous) ধিরয়া
রােখন।... (২০) িকনতু দু �গণ িবন� হইেব, সদা�ভুর শ�গণ 
মােঠর তৃণেশাভার সমান হইেব; তাহারা অনতিহর্, ধূ েমর নয্ায়
অনতিহর্ত হইেব’’
ে�িরত  ৫/৩৫-৩৯

ে�ােক  ইয়াহূ দীেদর

বয্ব�-গুর

গমলীেয়েলর (Gamaliel) িনে�া�  ব�বয্ উ�ৃত করা হেয়ে:
‘‘(৩৫) েহ ই�ােয়ল-েলােকরা, েসই েলাকেদর িবষেয় েতামরা িক 
কিরেত  উদয্ত হইয়া, তি�ষেয় সাবধান হও। (৩৬) েকননা
ইিতপূ েবর্ থুদা (Theudas) উিঠয়া আপনােক  মহাপুরুষ কিরয়া
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বিলয়ািছল, এবং কমেবশ চাির শত জন তাহার সে� েযাগ িদয়ািছল;
েস হত  হইল, এবং যত  েলাক তাহার অনু গত  হইয়ািছল  সকেল 
িছ�িভ� হইয়া পিড়ল, েকহই রিহল না। (৩৭) েসই বয্ি�র পের নাম
িলিখয়া িদবার সমেয় গালীলীয় িযহূ দা (Judas of Galilee) উিঠয়া
কতকগুিল েলাকেক আপনার প�াৎ টািনয়া লইয়ািছ; েসও িবন�
হইল, এবং যত েলাক তাহার অনু গত হইয়ািছল, সকেল ছড়াইয়া
পিড়ল। (৩৮) এক্ষেণ আিম েতামািদগেক বিলেত, েতামরা এই
েলাকেদর হইেত ক্ষানত , তাহািদগেক থািকেত েদও; েকননা এই
ম�ণা িকমবা এই বয্াপার যিদ মনুষয্ হইেত হইয়া থা, তেব েলাপ 
পাইেব; (৩৯) িকনতু যিদ ঈ�র হইেত  হইয়া থােক, তেব
তাহািদগেক েলাপ করা েতামােদর সাধয্ ন, িক জািন, েদখা যাইেব
েয, েতামরা ঈ�েরর সিহত যু � কিরেতছ (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)।’’
উপেরর ব�বয্গুিলর আেলােক আমরা বুঝেত ির েয, মুহা�াদ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যিদ ধািমর্ক(righteous) না হেতন
তেব সদা�ভু তার পথ িবন� করেতন, লাি�ত করেতন এবং ভূ তল 
হইেত তাঁর �রণ উে�দ করেতন, বাহু ভ� করেত, ধূ েমর নয্ায়
অ�িহর্ত করেত, তাঁর অনু সারীরা ছিড়েয় পড়ত, তার কথা ও কমর্
িবন� করেতন। িক� িতিন েস সব িকছু ই কেরন িন। এেত �মািণত 
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েয, মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ধািমর্ক। এেত সে�হ
েনই, েয সকল  ইয়াহূ দী-খৃ�ান মুহা�ােদর সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম ধেমর্র �িত অিব�াস কেরেছন বাইেবেলর উপযুর্
ব�েবয্রআেলােক তারা �কৃতপেক্ষ ঈ�েরর সােথই যু� করেছন
তেব সময় িনকটবতর্ী এবং অিচেরই তারা জানেত পারেবন। মহান
আ�াহ বেলন: ‘‘অতয্াচারীরা শী�ই জানেব তােদর গ�বয্�
েকাথায়।’’ 237
তারা কখেনাই ইসলামেক মুেছ েফলেত পারেবন না। আ�াহই
েতা �িত�িত িদেয়েছন: ‘‘তারা আ�ার আেলা (Allah's Light)
ফুৎকাের িনিভেয় িদেত  চায়, িক�  আ�াহ তাঁর আেলা পূ ণর্রূে
উ�ািসত করেবন, যিদও কািফররা তা অপস� কের।’’ 238
৪. ১. ২. ৪. মানবতার �েয়াজেনর সমেয়ই তাঁর আগমন
প�ম েয িদকিট �মািণত কের েয, মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম সিতয্ই আ�হর ে�িরত নবী বা ভাববাদী িছেলন তা তার
আগমেনর সময় ও মানবতার �েয়াজন িবেবচনা করা। িতিন এমন
এক  সমেয় আিবভুর্ত হেল, যখন িবে�র মানব জািতর জনয্
একজন পথ �দশর্েকর �েয়াজন িছল িযিন সিঠক পেথর িনেদর্শন
িদেবন এবং তােদরেক  সতয্ ধেমর্র িদেক আহবান করেবন
237

সূ রা শ‘আরা, ২২৭ আয়াত।
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সূ রা সাফ্, ৮ আয়াত।
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আরবগণ িছল েপৗ�িলকতা ও কনয্াস�ানেক জীব� কবর েদওয়ার
মত ঘৃ ণয্ কেমর্ িল�। পারসয্বাসীরা িছল দুই -বাদ ও মাতা ও
কনয্ােক িববাহ করার মত ঘৃণয্ কেমর্ িল�। তু-মে�াল জািত িছল 
জনপদ �ংস ও মানবসভয্তার িবনােশ িল�। ভারেতর মানুষ িছল
গর, গাছপালা ও পাথর-মুিতর্ পূ জা-অচর্নায় িল�। ইয়াহূ দী জািত 
িছল  ধেমর্র িবকৃি, ঈ�েরর �িত  মানবীয় গুণােরা, সেতয্র
অ�ীকার ও িমথয্ার �চাের িল�। খৃ�ান জািত িছল ি��বা, �ুশপূ জা এবং সাধু ও সা�ীেদর মুিতর্র উপাসনায় িল�। অনুরূপভাে
পৃিথবীর সকল জািত ও ধেমর্র অনুসারীগণ ি�াি� ও কুসং�ােরর
েচারাবািলেত ডুেব িছল। সতয্েক ভুেল তারা অসতয্ ও অস�বে
িনেয় েমেত িছল।
মহান মিহমাি�ত �জ্ঞাময় আ�াহ িক এমতাব�ায় তাঁর ি�য় সৃি
মানু ষেক পিরতয্াগ করেব? িব�বাসীর �িত করুণার �তীক
কাউেক িতিন পাঠােবন না? তা েতা হেত পাের না!
আর মানবতার এই কিঠন সমেয় একমা� মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ছাড়া আর েকউই আিবভুর্ত হন িন। িতিনই
এই মহান ধমর্ ও বয্ব�া িদেয় যান এবং এই সুমহান েসৗধ �িত�
কেরন। িতিন সকল িব�া� আচার-রীিত  এবং বািতল  ধমর্িব�াস
অপসািরত কেরন। এক�বােদর সূ য্ উিদত হয় এবং আ�াহর
র
পিব�তার েজয্ািত উ�ািসত হয়। ব-ঈ�রবািদতা, ি��বাদ,
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ি��বাদ, ঈ�েরর �িত  মানবীয় গুণাবিল  আেরাপ ইতয্ািদ সক
িব�াি�র অ�কার অপসািরত  হয়। তাঁর উপর আ�াহর অগিণত 
সালাত  ও সালাম বিষর্ত েহাক এবং িতিন লাভ করুণ পিরপূণ
মযর্াদা
এ িবষেয়র �িত ইি�ত কেরই আ�াহ বেলন: ‘‘েহ ��ানু গািমইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ, রাসূ ল  ে�রেণ িবরিতর পর আমার রাসূ ল 
েতামােদর িনকট এেসেছ, েস েতামােদর িনকট �� বয্াখয্া কর,
যােত েতামরা বলেত না পার, ‘েকােনা সু সংবাদবাহী ও সাবধানকারী
আমােদর িনকট  আেস িন’; এখন েতা েতামােদর িনকট  একজন
সু সংবাদবাহী ও সাবধানকারী এেসেছ। আ�াহ সবর্ িবষেয়
সবর্শি�মান’’ 239
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সূ রা মািয়দা, ১৯ আয়াত।
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ি � ত ী য়  পি র ে � দ :
প ূ ব ্বতর্ী নবীগেণর ভিবষয্�
র
৪ . ২ . ১ . ব াই েব ল ীয় ভ িব ষ য্�া ণীর �কৃি
ষ� েয িবষয় মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর
নু বুওয়ােতর সতয্তা মাণ কের তা তাঁর আগমেনর িবষেয় পূ বর্বতর্
নবীগণ  বা ভাববাদীগেণর ভিবষয্�াণ, যা পূ বর্বতর্ী আসমান
��গুিলেত িবদয্মান। এ িবষয়ক ভিবষয্�াণীগুিল পযর্ােলাচনার প
কেয়কিট িবষয় �িণধানেযাগয:
৪. ২. ১. ১. ভিবষয্�াণীর িবদয্মান
বাইেবলীয় বা ই�ােয়লীয় নবী বা ভাববািদগণ  আগামী িদেনর
অেনক িবষেয়

ভিবষয্�াণী কেরেছন। তাঁরা নবূখি�ৎসর

(েনবুকাদেনজার, Nebuchadnezzar), েকারস (সাইরাস: Cyrus),
আেলকজা�ার এবং তার উ�রািধকারীগণ, ইেদাম, িমসর, নীনবী,
বািবল �ভৃিত েদশ ও অনয্ানয্ িবষেয় অেনক ভিবষয্�াণী কেরেছ
কােজই তাঁরা মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর্
েকােনা ভিবষয্�াণী করেবন না এরূপ িচ�া করা অবা�ব 
অেযৗি�ক।
মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন তাঁর �কােশর
সমেয় ‘একিট সিরষা-দানার তুলয’, ‘অিত ক্ষু� ব’, িক� পের িতিন
এমন বৃ ক্ষেয় উঠেলন েয, ‘আকােশর পিক্ষগণ আিসয়া তাহা
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শাখায় বাস করল’। 240 িতিন �তাপশালী পরা�া� ক্ষমতাধ
২৩৯

অিধপিত ও স�াটেদর ক্ষমতা চূণর্ কেরেছন। পূবর্বতর্ী ভাববাদী
মূ ল  আবাস�ল িসিরয়া, িফিলি�ন ও িযরূশােলেম তার ধমর
পিরপূ ণর্রূেপ িবকিশত ও �িতি�ত হেয়েছ। পূবেথেক পি�ম পযর্�
তা �সািরত ও �চািরত হেয়েছ। সকল ধেমর্র উপের তা �াধানয
লাভ কেরেছ। যু েগর পর যু গ তা �িতি�ত থাকল। এ পযর্� তা
�িতি�ত  রেয়েছ এবং �মা�েয় তার আেলা �সািরত  হে�। এ
সকল ঘটনা অনয্ানয্ ঘটনার েচেয় অেনক বড় ও অেনক গুরু�পূ
ইেদাম, নীনবী ও অনয্ানয্ েদেশর ঘটনার েচেয় পিরমােণ ও গুর
এগুিল েকােনা অংেশই কম নয়। এজনয্ সু� জ্ঞান একথা �ী
করেত পাের না েয, এ সকল  ভাববাদী ক্ষু� ও কম গুরু�প
িবষয়ািদ স�েকর্ ভিবষয্�াণী করে, অথচ েসগুিলর েচেয় অিধক
গুরু�পূণর্ এত বড় িবষয় স� িকছু ই বলেবন না।
৪. ২. ১. ২. ভিবষয্�াণীর অ��ত
ভিবষয্�াণী সাধারণত ইি�তময় হ, পূ ণর্ বয্াখয্াত হয় ন
পূ বর্বতর্ী ভাববাদী পরবতর্ী ভাববাদী স�েকর্ েয ভিবষয্�াণী,
সাধারণত েসই ভিবষয্�াণী িতিন িব�ািরত বয্াখয্া িদেয় বেলন ন
সাধারণত ভিবষয�াণীেত বলা হয় না েয, অমুক সােল, অমুক েদেশ,

240

মিথ ১৩/৩১-৩২ ে�ােক যীশর বাকয্ েথেক গৃহীত
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অমুক  েগাে�, অমুক  আকৃিত  ও �কৃিতর অিধকারী অমুক  নােম
একজন ভাববাদী আগমন করেবন। অিধকাংশ েক্ষে� সাধার
মানু ষেদর জনয্ ভিবষয্�াণীগুিল অ�� ও দুেবর্াধয্ থােক।
িবেশষভােব জ্ঞানী ও ধমর্পু�ক স�েকর্ গভীর

মানু েষরা

পািরপাি�র্ক ইি�ত ও সূ�ািদর মাধয্েম তা সু��ভাে ব বুঝে
পােরন। অেনক সময় ভিবষয্�াণী এত অ�� ও দুেবর্াধয্ হয়,
সেবর্া� জ্ঞানী ও ধমর্জ্ঞ মানুেষরাও তা বুঝেত পােরন না। প
ভাববাদী আিবভুর্ত হে, িনেজ যখন দািব কেরন েয, আিমই েসই
ভাববাদী যার িবষেয় পূ বর্বতর্ী ভাববাদী অমুক ভিবষয্�াণী কেরে
এবং তার এই দািব িবিভ� অেলৗিকক িচে�র মাধয্েম �মািণত হ,
তখনই েকবল তারা বুঝেত পােরন েয উ� ভিবষয্�াণীেত এেকই
বুঝােনা হেয়িছল। এরূপ ভাববাদীর আিবভর্, দািব েপশ ও দািব
�মােণর আেগ তারা িকছু ই বুঝেত পােরন না। এজনয্ এ সকল
ধমর্জ্ঞ ও অিভজ্ঞ মানুষেদরেক িতর�ারও কর
এ কারেণই যীশু ইয়াহূ দী পি�ত ও ধমর্গুরুেদরেক িতর�
কেরেছন। িতিন তােদরেক িতর�ার কের বেলন, ‘‘হা বয্ব�ােব�ার,
িধক্ েতামািদগে, েকননা েতামরা জ্ঞােনর চািব হরণ কিরয়
লইয়াছ; আপনারা �েবশ কিরেল  না, এবং যাহারা �েবশ
কিরেতিছল, তাহািদগেকও বাধা িদেল।’’ লূ েকর সু সমাচােরর ১১/৫২
ে�ােক এ কথা উে�খ করা হেয়েছ।
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মুসিলম আিলমগণ বেলেছন, সকল আসমানী িকতােবই েকােনা
না েকােনাভােব রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�িকর্ত
সংবাদ, পূ বর্াভাস বা ভিবষ�াণী িবদয্মান। িক� এগুিল ইি�তময়
যিদ এগুিল সাধারণেদর কােছ সু�� হেতা তেব তােদর আিলপি�তগণ  এগুিল  েগাপন করার অিভেযােগ অিভযু� হেতন না।
এরপর ভাষা�েরর ফেল অ��তা ও দু েবর্াধয্তা বৃি� পায়। িহ
েথেক িসরীয় ভাষায়, িসরীয় েথেক আরবী ভাষায়, এভােব এক ভাষা
েথেক অনয্ ভাষায় অনুবােদর সােথ সােথ এ সকল ভিবষয্�াণী আের
েবিশ দু েবর্াধয্ হেয় যায়
৪. ২. ১. ৩. ভাববাদীর অেপক্ষায় ই�ােয়লীয় জা
বাইেবলই �মাণ কের েয, ই�ােয়লীয় জািত  খৃ� ও এিলয়
ছাড়াও অনয্ একজন ভাববাদীর আগমেনর অেপক্ষায় িছেল
েযাহেনর সু সমাচােরর ১ম অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘১৯ আর েযাহেনর সাক্ষ
এই, যখন িযহূ িদগণ কেয়ক  জন যাজক  ও েলবীয়েক িদয়া
িযরূশােলম হইেত তাঁহার কােছ এই কথা িজজ্ঞাসা কিরয়া পাঠ,
আপিন েক? ২০ তখন িতিন �ীকার কিরেলন, অ�ীকার কিরেলন না;
িতিন �ীকার কিরেলন েয, আিম েসই �ী� (the Christ/the
Messiah/the annointed) নই। ২১ তাহারা তাঁহােক িজজ্ঞাস
কিরল, তেব িক? আপিন িক এিলয় (Elias)? িতিন বিলেলন, আিম
নই। আপিন িক  েসই ভাববাদী (that prophet)? িতিন উ�র
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কিরেলন, না। ... ২৫ আর তাহারা তাঁহােক িজজ্ঞাসা কি, আপিন
যিদ েসই �ী� নেহন, এিলয়ও নেহন, েসই ভাববাদীও নেহন, তেব
বা�াইজ কিরেতেছন েকন?’’
এখােন ‘‘েসই ভাববাদী’’ বলেত েসই �িত�ত ও আকাি�ত 
ভাববাদীেক  বুঝােনা হেয়েছ, যাব িবষেয় ি�তীয় িববরেণর ১৮
অধয্ােয় েমািশ ভিবষয্�াণী কেরে 241।
২৪০

এভােব আমরা েদখিছ েয, ই�ােয়লীয়গণ মাসীহ বা খৃ� ছাড়াও
অনয্ আেরকজন �িত� নবীর জনয্ অেপক্ষা করিছল। তা
িবষয়িট তােদর মেধয্ এত �িস� ও সুপিরজ্ঞাত িছল, তাঁর
েকােনা নাম-পিরচয় বলার �েয়াজন হেতা না, শুধু‘েসই ভাববাদী’
বলেলই সকেলই বুঝেত পারেতন।
েযাহন ৭/৪০-৪১ িন�রূ: ‘‘(৪০) েসই সকল কথা শুিনয়া
েলাকসমূ েহর মেধয্ েকহ েকহ বিল, ইিন সতযই েসই ভাববাদী।
(৪১) আর েকহ েকহ বিলল, ইিন েসই �ী�।’’
এ কথা েথেক সু ��ভােব জানা যায়, তাঁেদর িব�াস িছল েয,
খৃ� এবং েস ভাববাদী দু জন দু বয্ি� হেবন। এজনয্ই তার
একজেনর িবপরীেত অেনয্র কথা বেলেছন। আর এ সকল ব�বয
েথেক সে�হাতীতভােব �মািণত হয় েয উ� �িত�ত  ভাববাদী

241

ি�তীয় িববরণ ১৮/১৫-২২।
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যীশুখৃে�র আেগ আগমন কেরন িন। তাহেল িনি�তভােবই জানা
যাে� েয, িতিন তাঁর পের আগমন করেবন। আর আমরা জািন েয,
যীশুর পের মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম) ছাড়া আর
েকােনা মহান ভাববাদী আেসন িন। কােজই আমরা বুঝেত পাির েয,
ই�ােয়লীয়গণ েয �িত�ত ভাববাদীর অেপক্ষা করত িতিন মুহা�া
(সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)।
যীশু িবিভ� সমেয় ভ� ভাববাদীগণ েথেক সতকর্ কেরেছন
েযমন মিথ ৭/১৫ ে�ােক যীশুর িনে�া� বাণী উ�ৃত করা হেয়ে:
‘‘ভা�  ভাববািদগণ  (false prophets) হইেত  সাবধান; তাহারা
েমেষর েবেশ েতামােদর িনকেট আইেস, িকনতু অনতের �াসকারী
েক�ুয়া (ravening wolves)।’’ এরূপ ব�বয্েক মুহা�া(সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়ােতর সতয্তার িবরুে� বয্বহাে
েকােনা সু েযাগ েনই। কারণ যীশু এখােন ভা� ভাববাদী বা ভ� নবী
েথেক সাবধান কেরেছন, সতয্ ভাববাদী েথেক নয় 242 এজনয্ িতিন
২৪১

‘ভা�’ কথািট উে�খ কেরেছন। হয্া, যিদ িতিন বলেতন, ‘আমার
পের যত ভাববাদী আগমন করেব সকেলর েথেক সাবধান থাকেব’
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বরং উপযু র্� আয়ােতর পরবতর্ী আয়াতগুিলেত যীশু ��তই বেলেছ, তার

পের অেনক ভাববাদী আগমন করেবন, েকউ ভা� এবং েকউ সিঠক যারা �গর্
রােজয্ �েবশ করেব এবং েকউ ভা�। ফেলর মাধয্েমই সতয্ ভাববাদী েথ
ভ�েক পৃ থক করা যােব।
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তেব েস কথা বাহয্ত তােদর দািবর পেক্ষ �মাণ হেত পারত। ি
যীশু এরূপ েকােনা কথা বলে, পাদিরগণ েস কথা বয্াখয্ারেত 
বাধয্ হেত; কারণ যীশুর পের অেনক ভাববাদীর ভাববািদ� তারা
িব�াস কেরন বেল নতুন িনয়েমর পু�কািদ েথেক �মািণত। 243
২৪২

যীশুখৃে�র ঊ�র্ােরাহেণর পের �থম শতা�ীেত অেনক ভা
ভাববাদীর আিবভর্াব হয় বেল  আমরা নতুন িনয়ম েথেক জানেত
পাির। 244 যীশু মূলত এ সকল ভা� ভাবাদী ও ভা� খৃ� েথেক 
২৪৩

সাবধান কেরেছন। িতিন সতয্ ভাববাদী েথেক সতকর্ কেরন িন
আর এজনয্ই িতিন উপযুর্� ব�েবয্ ভা� ভাববাদীগণ েথেক সাবধ
করার পের মিথ ৭/১৬, ১৭ ও ২০ ে�ােক িতিন বেলেছন: ‘‘(১৬)
েতামরা তাহােদর ফল  �ারাই তাহািদগেক িচিনেত পািরেব (Ye
shall know them by their fruits)। েলােক িক কাঁটা গাছ হইেত 
�াক্ষা, িকমবা িশয়ালকাঁটা হইেত ডুমুর ফল সং�হ কের? (১৭)
েসই �কাের �েতয্ক ভাল গােছ ভাল ফল ধে, িক� ম� গােছ ম�
ফল ধের।... (২০) অতএব েতামরা উহােদর ফল �ারাই উহািদগেক 
িচিনেত পািরেব।’’
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বাইেবেলর নতুন িনয়েম বারংবার �ীকার করা হেয়েছ েয, যীশুখৃে�র পেরও

অেনক ভাববাদী এেসেছন। ে�িরত ১১/২৭-২৮; ২১/১০-১১।
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২ কির�ীয় ১১/১২-১৩; ১ েযাহন ৪/১; ে�িরত ৮/৯-১০; ১৩/৬।
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িনঃসে�েহ মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন সতয্
ভাববাদী। তাঁর ফলই তা �মাণ কের। িবেরািধগণ মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িবষেয় েয সকল অপবাদ ও িব�াি� �চার
কেরন, েসগুিল িভি�হীন ও মূলয্হীন। এছাড়া িবেরাধীেদর অপবা
েনই কার িবরুে? সকেলই জােনন েয, ইয়াহূ দীগণ মিরয়েমর পু�
যীশুেক অিব�াস কেরন এবং তােক িমথয্াবাদী ও ভ� বেল িব�া
কেরন। তােদর িব�াস অনু সাের িবে�র শুরু েথেক তাঁর আিবভর্
পযর্� তাঁর েচেয় খারাপ আর েকােনা মানুষ পৃিথবীেত জ� েনয় িন।
অনু রূপভােব পাদিরগেণর �েদশীয় ইউেপারীয় হজার হাজার পি�ত,
ৈবজ্ঞািনক ও গেবষক যীশুর িন�া কেরন। তারা �থেম খৃ�
িছেলন। পের তারা খৃ�ধমর্েক ঘৃণা কের তা পিরতয্াগ কেরন। তার
তাঁেক অিব�াস কেরন এবং তাঁেক ও তাঁর ধমর্েক িনেয় উপহাস
কেরন। তােদর মতামেতর পেক্ষ তারা অেনক বইপু�ক রচন
কেরেছন। এ সকল বইপু�ক িবে�র সবর্� �িসি� লাভ কেরেছ।
ইউেরােপ �িতিদন এেদর সংখয্া বাড়েছ। যীশুর িবরুইয়াহূ দীেদর
িন�া এবং ইউেরাপীয় নাি�ক  পি�তেদর িন�া েযমন খৃ�ান
পাদিরগেণর িনকট  �হণেযাগয্ ন, েতমিন মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িবরুে� ি�বাদী খৃ�ান পাদির ও
পি�তগেণর অপবাদ আমােদর িনকট �হণেযাগয্ নয়
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৪. ২. ১. ৪. বাইেবলীয় নামসূ েহর অনু বাদ, সংেযাজন ও
পিরবতর্
অতীেত  ও বতর্মােন সকল  যুেগ ইয়াহূ দী-খৃ�ান ধমর্গুরু
পি�তগেণর অিত পিরিচত  একিট  অভয্াস ে, তাঁরা ধমর্�ে�র
অনু বােদ অিধকাংশ সমেয় নামগুিলর অনুবাদ কেরন এবং নােমর
পিরবেতর্ নােমর অথর্ উে�খ কেরন। এ িবষয়িট অতয্� বড় অনয
ও িব�াি�কর। এছাড়া এ সকল পু�েকর েয বাণীেক তারা ঈ�েরর
বাণী বেল িব�াস কেরন েসগুিলর সােথ কখেনা কখেনা িনেজেদর
পক্ষ েথেক বয্াখয্া সংেযাগ , অথচ মূ ল ঐ�িরক  বাকয্ ও
বয্াখয্ার মেধয্ পাথর্কয্ িনেদর্শ কেরন না। এ দুিট িবষয় তােদর
অতয্� সহজ ও অিত পিরিচত অভয্� কমর
যিদ েকউ িবিভ� ভাষায় অনু বািদত বাইেবেলর িবিভ� সং�রণ 
পাঠ ও তুলনা কেরন তেব এ জাতীয় অেনক  উদাহরণ  েদখেত 
পারেবন। বাইেবেলর মেধয্ িবদয্মা ন নামসমূেহর অনুদ করা,
নােমর পিরবেতর্ অেথর্র িভি�েত অনয্ শ� বয্বহার করা এবং তা
পক্ষ েথেক িবিভ� বয্াখয্া সংেযাজন করা -বতর্মান সকল যুেগ
বাইেবল  েলখক  ও অনু বাদকগেনর িচরচািরত �ভাবজাত  রীিত।
কােজই তাঁেদর পেক্ষ েমােটও অ�াভািবক নয় , তাঁরা বাইেবেলর
মেধয্ িবদয্মান হা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষয়ক 
ভিবষয্�াণীগুিল র মেধয্ তাঁর েকাে না নাম অনুবাদ কের নাে
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পিরবেতর্ অথর্ িলখে, বা এক শে�র পিরবেতর্ অনয্ শ� িলখে,
বা বয্াখয্া িহেসেব বা বয্াখয্া ছাড়াই েকােনা কথা সংেযাগ করে
আর এরূপ পিরবতর্েন র ফেল এসকল ভিব�াণী অথর্ পিরবতর্
হেয় িগেয়েছ এবং বাহয্ত এগুিল র সােথ  মুহা�াদ সা�া�া
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর স�ৃ �তা অনু ধাবন করা অসু িবধাজনক 
হেয় িগেয়েছ।
এছাড়া পাঠক ইেতাপূ েবর্ েদেখেছন ে, তাঁেদর অভয্�রীণ দউপদেলর পেক্ষর �মাণ িবকৃত বা িবন� করার উে�েশয্ইেবেল 
িবকৃিত করার েক্ষে� তাঁরা কখেনাই েকােনা দুবর্ল তা বা অবস
�দশর্ন কেরন িন। িনঃসে�েহ মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম িবষেয় �েযাজয্ হেত পাের এমন সকল ভিবষয্�াণীে
এভােব পিরবতর্ন করার িবষেয় তাঁেদর আ�হ িছল  খুবই েবিশ।
তাঁেদর অভয্�রীণ দল পদেলর মতামেতর পেক্ষর �মাণ িবকৃ
করার েয আ�হ তাঁেদর িছল তার েচেয় অেনক েবিশ আ�হ িছল 
মুসিলমেদর পেক্ষর �মাণ িবকৃত করার। কােজই তারা যিদ মুহা�া
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষয়ক ভিবষয্�াণীগুিলেত অনুব,
বয্াখয, সংেযাজন ও িবেয়াজেনর মাধয্েম িবকৃি সাধন কের থােকন
বা তা অ��   ও অেবাধগময্ কের থােকন তেব তােত অবাক
হওয়ার িকছু ই েনই।
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একারেণই আমরা েদিখ েয, মুসিলম উ�াহর পূ বর্বতর্ী েলখকগ
মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম) িবষয়ক  ভিবষয্�াণী
স�েকর্ বাইেবল েথেক েয সকল উ�ৃিত উে�খ কেরেছ, েসগিলর
সােথ বতর্মান যুেগ �চিলত অনুবাদগুিলর অেনক �ােন িমল পাওয়
যায় না। বাহয্ত এর কারণ এরূপ পিরবতর্ন ও িবকৃিত। এ স
মুসিলম আিলম তাঁেদর যু েগ �চিলত আরবী অনু বাদ েথেক উ�ৃ িত 
�দান কেরেছন। পরবতর্ী যুেগ অনুবােদর মেধয্ পিরবতর্ন
সংেশাধেনর ধারা অবয্াহত েথেকে। অনু বােদর পাথর্েকয্র কারেণ
এরূপ হেত পাের। তেব পিরবতর্েনর িবষয়িটই অনয্তম ক;
কারণ আমরা েদখিছ েয, খৃ�ান ধমর্গুরুগেণর েলখিন ও অনুবাে
মেধয্ পিরবতর, সংেযাজন ও সংেশাধেনর এই অভয্াস এখন পযর্
অবয্াহত রেয়েছ
উপেরর িবষয়গুিল অনুধাবন করার পের আমরা বাইেবেলর েধয্
িবদয্মান মুহা�াদ সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষয়ক সু সমাচার
ও ভিবষয্�াণীগুিল র মধয্ েথেক সামানয্ কেয়কিট ভিবষয্
আেলাচনা করব। বাইেবেলর পু�কগুিলেত বহুিবধ িবকৃিত সািধ
হওয়ার পেরও বাইেবেলর পু�কসমূ েহর মেধয্ মুহা�াদ সা�া�াহ
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষয়ক  অেনক  সু সংবাদ ও ভিবষয্�াণী
িবদয্মান রেয়েছ 245
২৪৪

৪ . ২ . ২ . ব াই েব েল র চ ার িট  ভ িব ষ য্�া ণ
আ�ামা রাহমাতু�াহ িকরানবী মূ ল  �ে� বাইেবেলর মেধয্
িবদয্মান মুহা�াদ(সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম) িবষয়ক ১৮িট 
সু �� ভিবষয্�াণী আেলাচনা কেরেছন। এখেন মা� ৪িট ভিবষয্�াণী
আেলাচনা করা হেলা:
৪. ২. ২. ১. মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষয়ক 
�থম ভিবষয্�াণ
ি�তীয় িববরণ  ১৮/১৭-২২: ‘‘(১৭) তখন সদা�ভু আমােক 
কিহেলন, উহারা ভালই বিলয়ােছ। (১৮) আিম উহােদর জনয্ উহােদর
�াতৃগেণর মধয্ হইেত েতামার দৃ শ এক ভাববাদী (a Prophet from
among their brethren, like unto thee) উৎপ� কিরব, ও তাঁহার
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ভিবষয্�াণীগুিল �ভাবতই অ�� হয়। এছাড়া িবকৃিত ও অনুবােদর কেণ 

আেরা অ�� হেয়েছ। সু সমাচার েলখকগণ পুরাতন িনয়েমর অেনক ব�বয্
উ�ৃ ত কের দািব কেরেছন েয, এগুিল যীশুর িবষেয় ভিবষয্�, অথচ যীশুর
েক্ষে� েসগুিলর �েয়াগেযাগয্তা বা যীশুর সােথ েসগুিলর সংি��তা খুব
ও দু বর্ল। এ িদক েথেক মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম) িবষয়ক 
ভিবষয্�াণীগুিল পযর্ােলাচনা করেল পাঠক িনি�ত হেবন, মুহা�াদ (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম) িবষয়ক ভিবষয্�াণীগুিল অতয্� �� ও েজারাে
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মুেখ আমার বাকয্ িদ; আর আিম তাঁহােক যাহা যাহা আজ্ঞা কি,
তাহা িতিন উহািদগেক বিলেবন। (১৯) আর আমার নােম িতিন আমার
েয সকল বাকয্ বিলেব, তাহােত েয েকহ কণর্পাত না কিরে, তাহার
কােছ আিম �িতেশাধ লইব। (২০) িক� আিম েয বাকয্ বিলেত আজ্
কির নাই, আমার নােম েয েকান ভাববাদী দু ঃসাহসপূ বর্ক তাহা বে,
িকমবা অনয্ েদবতােদর নােম েয েকহ কথা বে, েসই ভাববাদীেক 
িনহত হইেত হইেব। 246 (২১) আর তুিম যিদ মেন মেন বল, সদা�ভু
২ ৪৫

েয বাকয্ বেলন না, তাহা আমরা িক �কাের জািনব? ২২ [তেব শু,]
েকান ভাববাদী সদা�ভুর নােম কথা কিহেল যিদ েসই বাকয্ পের িস�
না হয়, ও তাহার ফল উপি�ত না হয়, তেব েসই বাকয্ সদা�ভু
বেলন নাই; ঐ ভাববাদী দু ঃসাহসপূ বর্ক তাহা বিলয়াে, তুিম তাহা
হইেত উি�� হইও না।’’
ইয়াহূ দীগণ  দািব কেরন েয, এই ভিবষয্�াণী ও সুসংবাদিট
িযেহাশূ েয়র িবষেয় বলা হেয়েছ। আর খৃ�ানগণ দািব কেরন েয,
কথািট  যীশু 247 িবষেয় বলা হেয়েছ। উভয় দািবই িভি�হীন।
২৪৬

িনঃসে�েহ এ কথাগুিল মুহা�াদ সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
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��কােরর �দ� আরবী পাঠ অনু সাের এ অনু বাদ। বাংলা বাইেবেল ‘‘মিরেত 

হইেব’’।
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একই বয্ি� �য়ং ঈ�র এবং িতিনই আবার ঈ�েরর ভাববাদ!
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আগমন িবষয়ক সু সংবাদ ছাড়া িকছু ই নয়। িনে�া� িবষয়গিল তা
�মাণ কের:
(১) বাইেবেলর িবিভ� ব�বয্ েথেক িনি�ত জানা যায় ে, যীশুর
সমসামিয়ক ইয়াহূ দীগণ এ ভিবষয্�াণী অনুসাের �িত�ত একজন
ভাববাদীর আগমেনর অেপক্ষায় িছেল ন এবং তারা িনি�তরূ
িব�াস করেতন েয, �িত�ত এই ভাববাদী মসীহ বা খৃ� নন, বরং
অনয্ একজন হেবন। কােজই এখােন েয ভাববাদীর আগমেনর
সু সংবাদ �দান করা হেয়েছ িতিন কখেনাই িযেহাশূ য় হেত পােরন না
বা যীশুও হেত পােরন না 248
২ ৪৭

(২) এ ভিবষয্�াণীেত বলা হেয়েছ‘‘েতামার সদৃ শ (like unto
thee)’’। িযেহাশূ য় ও যীশু েকউই েমািশর সদৃশ বা েমািশর ত ুলয্ হে
পােরন না।
কারণ িযেহাশূ য় ও যীশু উভেয়ই ই�ােয়ল স�ানগেণর অ�ভুর্
িছেলন। আর ই�ােয়ল স�ানগেণর মেধয্ েকউ েমািশর ত ুলয্ বা সদৃ
হেত পােরন না। ি�তীয় িববরণ ৩৪/১০-এ বলা হেয়েছ: ‘‘েমািশর
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যীশুেক এই ভিবষয্�াণীর �িত�ত ভাববাদী বেল দািব করেল খৃ�ানেদরে

�ীকার করেত হেব েয, িতিন ‘খৃ�’ িছেলন না; কারণ �িত�ত মসীহ (খৃ�)
ও �িত�ত  ভাববাদী দু ই বয্ি� হেব, এক  বয্ি� নন। আর এখােন
িযেহাশূ য়েক বু ঝােনা হেল েতা আর ইহূ দীগণ হাজার হাজার বছর ধের ‘েসই
ভাববাদী’-র আগমেনর অেপক্ষায় থাকেতন ন
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তুলয্ েকান ভাববাদী ই�ােয়েলর মেধয্ আর উৎপ� হয় না(there
arose not a prophet since in Israel like unto Moses)।’’
এছাড়া েমািশর সােথ িযেহাশূ য় ও যীশুর েকােনা সাদৃশয্ েনই
কারণ েমািশ িছেলন ঐ�িরক �� ও িবিধিনেষধময় নতুন বয্ব�া �া�
একজন ভাববাদী। পক্ষা�ের িযেহাশূয় ও যীশু এরূপ িকছুই 
কেরন িন। বরং তাঁরা েমািশর বয্ব�ার অনুসারী িছেলন। এছাড়া
েমািশর বয্ব�ায় শাি, দ�, েগাসেলর িবধান, পিব�তা ও শুিচতার
িবধান, শুিচ ও অশুিচ খাদয্ ও পানীয় ইতয্ািদর িবধান রেয়
�চিলত নতুন িনয়ম েথেক �মািণত হয় েয, যীশুর বয্ব�ায় এ স
িকছু ই েনই। েমািশ তার জািতর মানু েষর কােছ স�ািনত মযর্াদাময়
েনতা িছেলন, সকেলই যার আনু গতয্ করত এবং তার আেদশ ও
িনেষধ কাযর্কর করা হেতা। যীশু এরূপ িছেলন না। এছা
খৃ�ানগেণর িব�াস অনু সাের যীশু �ুশিব� হেয়েছন তার
অনু সারীেদর পাপমুি�র জনয্। েমািশ তার অনুসারীেদর পাপমুি�র
জনয্ �ুেশ আেরাহণ কেরন িন
(৩) এ ভিবষয্�াণীেত বলা হেয়ে: ‘‘উহােদর �াতৃগেণর মধয্
হইেত (from among their brethren)’’। আমরা িনি�তভােব জািন
েয, ই�ােয়ল স�ানেদর �াদশ বংশ সকেলই তখন েমািশর িনকট 
উপি�ত িছেলন। যিদ এ ভিবষয্�াণীর উে�শয্ হেতা , এ �িত�ত 
ভাববাদী ই�ােয়েলর �াদশ বংেশর েকােনা বংেশ জ��হন করেবন,
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তেব এখােন ঈ�র ‘‘উহােদর মধয্ হইে’’ বলেতন, ‘‘উহােদর
�াতৃগেণর মধয্ হইে’’ বলেতন না। ‘�াতৃগণ’ কথািট েথেক ��তই
বুঝা যায় েয, �িত�ত ভাববাদী ই�ােয়লীেদর �াদশ বংেশর েকােনা
বংেশর অ�ভুর্� হেবন ন, বরং �াদশ বংেশর সকেলর ‘�াতৃগেণর’
মেধয্ িতিন জ�হণ করেবন। েযেহতু িযেহাশূ য় ও ঈসা আলাইিহস
সালাম উভেয়ই ইয়াকূব আলাইিহস সালাম বা ই�ােয়েলর স�ান,
েসেহতু তাঁরা উভেয়ই ই�ােয়ল-স�ানেদর অ�ভুর্, কােজই তাঁরা এ
ভিবষয্�াণীর উে�শয্ হেত পােরন না
�কৃত  সতয্ হেল, এখােন মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)-েক  বুঝােনা হেয়েছ, কারণ িতিন ই�ােয়েলর �াদশ
বংেশর �াতৃগণ  অথর্াৎ ইসমাঈল আলাইিহস সালাম-এর বংশধর
িছেলন। আর বাইেবেল ইসমাঈল আলাইিহস সালাম-েক ই�ােয়লস�ানেদর ইসমাঈল ও তাঁর বংশধেরর ‘‘�াতৃগণ’’ বেল অিভিহত 
করা হেয়েছ। আ�াহ হাগার (Hagar) বা হােজরােক তাঁর পু�
ইসমাঈেলর িবষেয় েয �িত�িত িদেয়িছেলন েস �িত�িতেত 
‘�াতৃগণ (brethren) শ�িট এ অেথর্ বয্বহৃত হেয়েছ। আিদপু
১৬/১২ ে�ােক বলা হেয়েছ: ‘‘েস তাহার �াতৃগেণর স�ু েখ (সকল 
�াতার স�ু েখ) বসিত �াপন কিরেব।’’ (he shall dwell in the
presence of all his brethren)।’’
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অনু রূপভােব আিদপু�ক ২৫/১৮ ে�ােক  ইসমাঈেলর িবষেয়
‘�াতৃগণ’ শ�িট এ অেথর্ই বয্বহার করা হেয়েছ‘‘িতিন তাহার সকল 
�াতার (all his brethren) স�ু েখ বসিত�ান পাইেলন।’’
মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম) ই�ােয়ল-স�ানগেণর
�াতৃগণ ইসমােয়ল স�ানগেণর বংশধর, এজনয্ এ ভিবষয্�াণী তাঁ
েক্ষে�ই সিঠকভােব �েযাজ
(৪) উপযু র্� ভিবষয্�াণীেত বলা হেয়েছ , ‘আিম উৎপ� কিরব
(আরবী বাইেবেলর ভাষয্ অনুসাে: আগামীেত উৎপ� কিরব)’। আর
এ কথা বলার সময় িযেহাশূ য় ই�ােয়ল স�ানগেণর সােথ েমািশর
িনকট  উপি�ত িছেলন এবং েমািশর �লািভিষ�  ভাববাদী িতিন।
কােজই এই ভিবষয্�াণী তাঁর েক্ষে� িকভােব �েযাজয্?
(৫) এ ভিবষয্�াণীেত বলা হেয়ে: ‘‘ তাঁহার মুেখ আমার বাকয্
িদব’’। একথা েথেক  বুঝা যায় েয, এই ভাববাদীর উপর পৃথক 
‘আসমানী িকতাব’ অবতীণর্ হে এবং িনরক্ষর হওয়ার কারেণ িতি
তা িলিখতভােব পাঠ করেত পারেবন না, বরং মুখ� েরেখ মুেখ পাঠ
করেবন। এ দু িট িবষেয়র েকােনািটই িযেহাশূ েয়র েক্ষে � �েযাজ
নয়। তাঁর উপর েকােনা পৃথক ‘‘বাকয’’ নািযল হয় িন, এবং িতিনও
মুেখর বাকয্ ন, বরং িলিখত তাওরাত েথেক পাঠ করেতন।
(৬) এ ভিবষয্�াণীেত বলা হেয়ে: ‘‘ আর আমার নােম িতিন
আমার েয সকল  বাকয্ বিলেব, তাহােত  েয েকহ কণর্পাত না
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কিরেব, তাহার কােছ আিম �িতেশাধ লইব’’। এ ভাববাদীর ৈবিশ�য্
বুঝােনার জনয্ একথা বলা হেয়েছ। এেত বুঝা যায় ে, এই
�িতেশাধ িবেশষ ধরেনর শাি�, যা সাধারণ  ভাববাদীগেণর কথা
অমানয্ করেল  �েযাজয্ নয়। কেজই এ �িতেশাধ বলেত শু
পারেলৗিকক জাহা�ােমর শাি� বা �াকৃিতক দু েযর্াগ বা শাি� হেত
পাের না। কারণ েয েকােনা ভাববাদীর কথায় কণর্পাত না করেলই
এরূপ �িতেশাধ বা শাি� আ�াহ �দান কেরন। এভােব বুঝা যায়
েয, এখােন �িতেশাধ বলেত ‘বয্ব�’ িনধর্ািরত �িতেশাধ বুঝােনা
হেয়েছ। এ ভাববাদী আ�াহর পক্ষ েথেক িনেদর্িশত হেবন তাঁর কথ
কণর্পাত না করেল তােক শাি� �দােনর। এ িবষয়িট যীশুর েক্
েকােনাভােবই �েয়াজয্ ন; কারণ তাঁর বয্ব�ায় তাঁর কথায় কণর্পা
না করেল বা বয্ব�া পালন না করেল েকােন শাি�, দ� বা যু ে�র
িবধান েনই। এজনয্ এ িবষয়িট শু ধু মুহা�া(সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম)-এর েক্ষে�ই �েযাজয্। তাঁর মাধয্েম �দ� আ�াহর িব
অমানয্ করেল  শাি� �দােনর বয্ব�া এবং �েয়াজেন শ�রাে�
িবরুে� যু� বা িজহােদর বয্ব মহান আ�াহ তাঁেকই িদেয়িছেলন।
(৭) উপযু র্� ভিবষয্�াণীেত ��তই উে�খ করা হেয়, ঈ�র েয
কথা বেলন িন, েস কথা যিদ েকােনা ভাববাদী ঈ�েরর নােম বেল 
তেব তােক িনহত  হেত  হেব। মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম যিদ সতয্ ভাববাদী না হেতন তেব িতিন অবশই িনহত 
502

হেতন। পিব� কুরআেনও আ�াহ এ িবষেয় বেলেছন: ‘‘েস যিদ
আমার নােম িকছু রচনা কের চালােত েচ�া করত, আিম অবশয্ই তার
দিক্ষণ হ� ধের েফলত, এবং েকেট িদতাম তার জীবন-ধমনী।’’ 249
িক� িতিন িনহত হন িন বা িবন� হন িন। তাঁেক হতয্ার বা গু
হতয্ার জনয্ কািফরর �ানা� �েচ�া ছাড়াও িতিন িনেজ বহুবার
যু ে�র ময়দােন যু � কেরেছন, একাকী যু ে�র ময়দােন দৃ ঢ়তার সােথ 
দাঁিড়েয় েথেকেছন, িক� তাঁর শ�রা তাঁেক হতয্া করেত সক্ষম 
িন। তাঁর িবষেয় আ�াহ বেলেছন: ‘‘আ�াহ েতামােক মানু ষ হেত রক্ষ
করেবন।’’ 250 আর আ�াহ তাঁর এ �িত�িত রক্ষা কেরেছন। েক
তাঁেক  হতয্া করেত সক্ষম হয় িন। �াভািবকভােব মৃতুয্বরণ 
িতিন সেবর্া� স�ীর সােথ িমিলত হেয়েছন 251 পক্ষা�ের খৃ�ানেদ
২৫০

249

সূ রা হা�া, ৪৪-৪৬ আয়াত।

250

সূ রা মািয়দা, ৬৭ আয়াত।

251

এ িবষয়িট  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর অেলৗিকক 

িচ�সমূ েহর অনয্তম। খৃ�ানগণ িব�া কেরন েয, যীশু তার মৃতুয্র ভিবষয্�া
কেরিছেলন এবং েসভােবই িতিন মৃ তুয্বরণ কেরন। পক্ষা�ের চািরিদ
শ�পিরেবি�ত  অব�ােতই আ�াহ েঘাষণা করেলন েয, িতিন তাঁেক  রক্ষ
করেবন, েকউ তাঁেক হতয্া করেত পারেব না। একমা� আ�াহর পক্ষ েথ
সু িনি�ত না হেল েকউ এরপ িন�য়তা িদেত পােরন না। আর আমরা েদখিছ
েয, এই ভিবষয্�াণী যথাযথভােব বা�বািয়ত হেয়েছ এবং েকউ তােক হতয্
করেত সক্ষম হয় ি
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িব�াস অনু সাের যীশু িনহত হেয়েছন এবং �ুশিব� হেয়েছন। এজনয
যিদ েকউ দািব কেরন েয, এই ভিবষয্�াণীিটযীশুর িবষেয় কিথ,
তেব তােত �মািণত হেব েয, িতিন িমথয্াবাদী ভাববাদী িছেলন বা
ঈ�েরর নােম িতিন িমথয্া বেলিছেলন।ইয়াহূ দীরা তাঁর িবষেয় এরূপ
িব�াসই েপাষণ কের। নাঊযু  িব�াহ!
িবেশষ ��বয: মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম) িনহত 
হন িন, বরং �াভািবক  মৃতুয্বরণ কেরেছ, কােজই উপযু র্�
ভিবষয্�াণীিট তাঁর েক্ষে� পিরপূণর্ভােব �েযাজয্। এ িবষয়িট অনু
করার পর খৃ�ান ধমর্গুরুগণ তােদর বাইেবল পিরবতর্ন কে
�াচীন আরবী অনু বাদগুিলেত ি�তীয় িববরণ১৮/২০ ে�াক িন�রূপ
িছল: ‘‘িক� আিম েয বাকয্ বিলেত জ্ঞা কির ন, আমার নােম েয
েকান ভাববাদী দু ঃসাহসপূ বর্ক তাহা বে, িকমবা অনয্ েদবতােদর
নােম েয েকহ কথা বেল, েসই ভাববাদীেক িনহত হইেত হইেব।’’
িক�  খৃ�ানধমর্গুরুগণ এেক পিরবতর্ন  ১৮৬৫ খৃ�াে�র
অনু বােদ িলেখেছন: ‘‘.... েসই ভাববাদীেক মিরেত হইেব।’’ এভােব
তারা িনহত হওয়ার পিরবেতর্ মরার কথা িলখেলন। তােদর উে�শয
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নু বুওয়ােতর সতয্তা
অ�ীকার করার পথ ৈতির করা। িনহত হওয়া ও মরার মেধয্ পাথর্ক
সু ��। সতয্ ও ভ� উভয় �কােরর ভাববাদীই মৃতুয্বরণ কর,
এেত সতয্ ও িমথয্ারেধয্ পাথর্কয্ করার সুেযাগ থােক না। তেব
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িবকৃিতর মাধয্েম তার সতয্ পুেরাপুির েগাপন করেত পােরন িন
িনে�র িবষয় লক্ষয্ :
(৮) উপেরর ভিবষয্�াণীর২২ ে�ােক উে�খ করা হেয়েছ েয, যিদ
েকােনা ভাববাদী সদা�ভুর নােম মনগড়া িকছু বেলন, তেব িতিন তা
কখেনা িস� হেত েদন না, বরং তার ভিবষয্�াণী িমথয্া বেল �মািণ
হয়। �থম অনু ে�েদ পাঠক  েদেখেছন েয, মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অেনক িবষেয়র ভিবষয্�াণী কেরেছন এবং এ
সকল ভিবষয্�াণী সতয্ বেল �মািণত হেয়েছ। এেত �মািণত হয় ,
িতিন সতয্ নবী িছেলন
(৯) ইয়াহূ দী পি�তগণ �ীকার কেরেছন েয, েতারাহ-এ েয
ভাববাদী আগমেনর ভিবষয্�াণী করা হেয়েছ মুহা�াদ সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-ই েসই �িত�ত ভাববাদী। তেব তােদর েকউ
তার �িত ঈমান আনয়ন কেরেছন, েযমন মুখাইিরক, আ�ু �াহ ইবনু
সা�াম, কা’ব আল-আহবার। অনয্ অেনকইয়াহূ দী তাঁেক �িত�ত 
ভাববাদী বুঝেত  েপেরও অিব�ােসর মেধয্ই েথেকেছ, েযমন
আ�ু �াহ ইবনু সূ রবা, হুয়াই ইবনু আখতা, তার ভাই আবূ ইয়ািসর
ইবনু আখতাব। আর এরূপ অিব�াস েতা খুবই �াভািবক। বাইেবল
েথেক জানা যায় েয, যীশুর সমসামিয়ক অেনকইয়াহূ দী পি�ত তাঁর
নু বুওয়াত ও মুিজযা সিঠক বেল �ীকার কেরন, িক� তারা ঈমান
�হণ কেরন িন। সু সমাচার েলখক  েযাহেনর সাক্ষয্ অনুসা
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মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী িছেলন। িতিন
জানেত েপেরিছেলন েয, যীশুই �িত�ত মসীহ বা খৃ�। িক� িতিন
তাঁর �িত ঈমান আেনন িন। বরং তাঁেক  ‘ঈ�র-িন�া’র
(blasphemy) অিভেযােগ অিভযু � কের তােক মৃতুয্দ� �দােনর
িনেদর্শ েদন। েযাহনিলিখত সুসমাচােরর১১ ও ১৮ অধয্ােয় তা বলা
হেয়েছ। 252
২৫১

�থম আপি�: এখােন েকউ বলেত পােরন েয, ‘ই�ােয়ল 
স�ানগেণর �াতৃগণ’ বলেত  শুধু ইসমাঈল স�ানগণেকই বুঝােনা
হেব এমন েতা নয়। বরং ইসমাঈল স�ানগণ ছাড়াও এেষৗ 253-এর
২৫২

বংশধর এবং অ�াহােমর অনয্ �ী কটুরার পু�েদর বংশধরগণও
‘ই�ােয়ল স�ানগেণর �াতৃগণ’ বেল গণয্।(কােজই এই �িত�ত 
ভাববাদী েতা এেদর মধয্ েথেকও আসেত পােরন)
এেক্ষে� আমার ব�বয্, হয্া, তারাও ই�ােয়ল  স�ানগেণর
�াতৃগণ’ বেল গণয্। তেব তােদর মধয্ েথেক এ সকল ৈবিশ�য্ 
েকােনা ভাববাদী আিবভুর্ত হন িন। এছাড়া ই�ােয়েলর বংশধরেদর
জনয্ আ�াহ েযভােব কলয্ােণর �িত�িত িদেয়ে, তােদর জনয্
েসরূপ েকােনা �িত�িত েদন িন। পক্ষা�ের ই�ােয়ে

252

েযাহন ১১/৪৯-৫৭, ১৮/১-২৪।

253

ইসহােকর েজয্� পু� এবং যােকাব বা ই�ােয়ল েজয্� �াত
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বংশধরেদরেক মহা মযর্াদা দােনর িবেয় হাগার (Hagar) 254 এবং
২৫৩

অবরাহামেক সু �� �িত�িত িদেয়েছন।

255

২৫৪

এ ছাড়া ইসহাক যােকাবেক েয আশীবর্াদ কেরন এবং এরপর
এেষৗেক েয আশীবর্াদ কেরন তা েথেক জানা যায় ে, এেষৗ-এর
বংশধরেদর মেধয্ এই �িত�ত ভাববাদীর আগমন স�ব নয়।
আিদপু�েকর ২৭ অধয্ােয় তা উে�খ করা হেয়ে। 256
২৫৫

254

িবিব হােজরা

255

আিদপু�েকর ১৭ অধয্ােয়র ২০ আয়ােত ঈ�র অবরাহামেক  বেলন: ‘‘আর

ই�ােয়েলর িবষেয়ও েতামার �াথর্না শুিনল; েদখ, আিম তাহােক  আশীবর্াদ
কিরলাম, এবং তাহােক ফলবান কিরয়া তাহার অিতশয় বংশবৃ ি� কিরব; তাহা
হইেত �াদশ রাজা উৎপ� হইেব, ও আিম তাহােক বড় জািত কিরব (I will
make him a great nation)।
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বাইেবল েথেক জানা যায় েয, ঈ�রেক �তারণা করা ও েধাঁকা েদওয়া খুবই

সহজ! েশষ বয়েস ইসহাক অ� হেয় যান। িতিন তাঁর েজয্� পু� এেষৗেক বেল,
আমােক �া�র েথেক মৃ গ িশকার কের সু �াদু খাদয্ �স্�ত কের খাওয়, েযন
আমার �াণ েতামােক আশীবর্াদ কের। এেষৗ �া�ের গমন করেল েছাট ভাই
যােকাব বড় ভাইেয়র েপাশাক পের, িনেজেক  এেষৗ বেল  দািব কের িপতার
িনকট আশীবর্াদ �াথর্না কেরন। িপতা বারংবার তােক িজজ্ঞাসা কেরন েয 
এেষৗ িকনা। বারংবার িন�য়তা �দােনর পের িপতা তােক আশীবর্াদ কেরন।
িতিন মূ লত  এেষৗেকই আশীবর্াদ কেরন। এরপর �কাশ পায় েয, সবই িছল 
�ব�না ও েধাঁকা। িক� ঈ�র এই েধাঁকায় �বি�ত হেয় �ব�ক যােকাবেকই
দু ধ, মধু ও সকল কতৃর্� িদেত বাধয্ ! আর সহজ, সরল, সতয্বাদী ও িপতার
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ি�তীয় আপি�: ি�তীয় িববরেণর ১৮ অধয্ােয়র১৫ ে�ােক েমািশ
বেলেছন: ‘‘েতামার ঈ�র সদা�ভু েতামার মধয্ হইে, েতামার
�াতৃগেণর মধয্ হইে, েতামার জনয্ আমার সদৃশ এক ভাববাদী(a
Prophet from the midst of thee, of thy brethren) উৎপ� 
কিরেবন...।’’ এখােন ‘‘েতামার মধয্ হইে’’ কথািট �ারা সু ��রূেপ
�মািণত হয় েয, এই �িত�ত ভাববাদী ই�ােয়ল স�ানগেণর মধয্
েথেক আিবভুর্ত হেব, ই�ােয়ল স�ানগেণর মধয্ েথেক নয়
এ আপি�র িবষেয় আমােদর ব�বয্ এই ে, আরবী ও িহ�
বয্াকরণ অনুসাের(েতামার �াতৃগেণর মধয্ হইে) কথািট (েতামার
মধয্ হইে) কথািটর ‘‘বদল’’, অথর্াৎ আংিশক বা সংেশাধন মূলক
�িতক� বাকয্াংশ। আরবী বয্াকরেণর পিরভাষায় ত ‘বদল 
ইশিতমাল’ বা ‘আংিশক পিরবতর্’ অথবা ‘বদল  ইদরাব’ বা
‘সংেশাধনমূ লক পিরবতর্’ বেল গণয্। আর উভয় েক্ষে�ই �থম 

িনেদর্শ যথাযথ পালনকারী এেষ-এর ভােগয্ েজােট সকল অিভশাপ। আর ঈ�র
সদা�ভু েসই অিভশাপ বা�বায়ন করেত বাধয হেলন!!! যাইেহাক যােকােবর জনয্
ইসহাক আশীবর্াদ কের: ‘‘তুিম আপন জ্ঞািতেদর কতর্া, েতামার মাতৃপুে�রা
েতামার কােছ �িণপাত করুক’’ আর এেষৗেক িতিন আশীবর্াদ কের বেল:
‘‘তুিম খ�জীবী এবং আপন �াতার দাস হইেব’’। এেথেক বু ঝা যায় েয, এেষৗএর বংেশ েকােনা মহান ভাববাদী জ� িনেত পােরন না।
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বা বাকয্াংশিট ব�ার উে�শয্িহভুর্ত বেল গণয 257 এেক্ষে� ি�তী
২ ৫৬

বাকয্াংশই মূল  উে�শ, �থম বাকয্াংশ সংি�� মা�। আর সকল
অব�ায় এ ব�বয্ মূলত আমােদর ব�েবয্র িবেরাধী ন 258 কারণ 
২ ৫৭

মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনায় আগমন কেরন এবং
েসখােনই তাঁর �িত�ত অব�া পূ ণরতা লাভ কের। মদীনার মেধয্ ও
পা�র্বতর্ী এলাকা ইয়াহূ দীগণ  বসবাস করেতন। খাইবার, বনূ
কাইনূ কা, বনূ    নাযীর ও অনয্ানয ইয়াহূ দী েগা� তথায় বসবাস
করেতন। তােদর অভয্�ের বা তােদর মেধয্রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

257

আরবী-িহ� বা েসিমিটক ভাষায় এবং অনয্ানয্ ভাষায় এভােব একিট শ� ব

বাকয্াংশ বেল তারপর অনয্িট বলেল তােক বদল বা িবক� বলা হয়। এেক্
ি�তীয়িটই উে�শয্। েযমন আিম েতামাে- েতামার ভাইেক েদেখিছ, আিম বইিটবইিটর অেধর্ক পেড়িছ ইতয্াি
258

‘‘েতামার মধয্ হইে, েতামার �াতৃগেণর মধয্ হইে’’ ব�বয্িটর দুিট অংশ

বাহয্ত পর�র িবেরাধী। হয় একিট বাকয্াংশ পরবতর্ী কােল সংেযা, অথবা
দু িটর একিট রূপক। পরবতর্ী কােল সংেযািজত হেল �থম বাকয্াংশি(েতামার
মধয্ হইে) সংেযািজত বেল গণয্ হে, কারণ পরবতর্ী ১৮ আয়ােত ঈ�েরর
িনেজর ভাষায় েয ব�বয্ রেয়েছ তােত এ কথাটুকু েনই। আর যিদ দুিট
বাকয্াংশই সিঠক বেল গণয্ হয় তেব একিট রূপক বা �শ� অেথর্ �হণ ক
হেব। েস েক্ষে�ও �থম বাকয্াংশিটই রূপক বেল গণয্ হেব। কারণ পর
আয়ােত এই কথাটুকু েনই এবং বয্াকারণ ও ভাষার িদক েথেকপরবতর্ী শ� বা
বাকয্াংশই মূল বেল গণয্ করা হয়। ��কার তা বয্াখয্া কের
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আলাইিহ ওয়াসা�াম �িতি�ত হন। এভােব িতিন একিদেক ই�ােয়ল 
স�ানেদর মেধয্ আিবভুর্ত হেলন এবং অনয্িদেক ই�ােয়ল স�ানে
�াতৃগেণর মধয্ েথেক আিবভুর্ত হেলন। এছাড়া �াতৃগেণর অ�ভুর
হওয়ার অথর্ই িনেজেদর অ�ভুর্� হওয় 259
২৫৮

বাইেবেলর উপযু র্� ভিবষয্�াণীেত �িত�ত নব ‘‘মূ সা
আলাইিহস সালাম-এর সদৃ শ বা তার অনু রূপ হেবন বেল  বলা
হেয়েছ। িনে�  মূ সা আলাইিহস সালাম ও মুহা�াদ (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর মেধয্ িবদয্মান সাদৃেশয্র কেয়কিট ি
েদখুন:

259

ি�তীয় িববরেণর ১৮/১৫ ে�ােক �থম বাকয্াংশটুকু(েতামার মধয্ হইে) েয

পরবতর্ী সংেযাজন তার সু�� �মাণ এই ে, েমািশ পরবতর্ী১৮ আয়ােত যখন
এই �িত�িত ঈ�েরর ভাষায় পুনরাবৃ ি� কেরন তখন েসখােন এই কথাটুকু
উে�খ কেরন িন। অনু রূপভােব যীশুর ে�িরত িশষয্ িপতর এই �িত�িত উ�
কেরেছন, িক� তাঁর উ�ৃ িতর মেধয্(েতামার মধয্ হইে) কথাটুকু উে�খ কেরন
িন। (ে�িরত  ৩/২২) আবার ি�ফানও (Stephen) এই �িত�িত  উ�ৃ ত 
কেরেছন। তার উ�ৃ িতেতও  এই কথাটুকু েনই। (ে�িরত ৭/৩৭)। সেবর্াপির
শমরীয় েতারাহ-এ ি�তীয় িববরণ ১৮/১৫  ে�ােক ‘েতামার মধয্ হইে’ কথাটুকু
েনই। শমরীয় আয়ােতর পাঠ িন�রূ: ‘‘েতামার সকল �াতৃগেণর মধয্ হইেত
আমার সদৃ শ এক ভাববাদী উৎপ� কিরেবন, তাঁহারই কথায় েতামরা কণর্পাত
কিরেব।’’ এ িবষয়িট  সু িনি�তভােব �মাণ কের েয, িহ� বাইেবেল ি�তীয়
িববরেণর ১৮/১৫ ে�ােক এ কথািট অিতির� সংেযাজন করা হেয়েছ।
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(১) েমািশর মত িতিনও আ�াহর বা�া ও রাসূ ল  (দাস ও
ভাববাদী)। 260
২৫৯

(২) িপতা ও মাতার স�ান।
(৩) িববািহত ও স�ান-স�িতর িপতা।
(৪) উভয়েকই িজহাদ বা যু � করার ও অিব�াসী ও
েপৗ�িলকেদর িবরুে� অ�ধারেণর িনেদর্শ েদওয়া হেয়ে
(৫) উভেয়র বয্ব�ায় বয্িভচার ও অনয্ানয্ অপরােধর শাি� ও
�দােনর িনেদর্শ রেয়েছ
(৬) উভেয়ই বয্ব�া িনধর্ািরত শাি � �দান ও �েয়ােগ স
িছেলন।
(৭) উভেয়ই িনজ জািতর মেধয্ স�ািনত েনতা িছেল, যােক 
সকেলই মানয্ কেরেছন এবং তাঁর আেদশ ও িনেষধ পালন
কেরেছন।
(৮) উভেয়র শরীয়ত বা বয্ব�ায় �াথর্না বা ইবাদেতর সময় েদ
ও পির�েদর পিব�তা অজর্েনর িবধান রেয়ে, অপিব�তা,
মিহলােদর মািসক বা �সেবা�র অপিব�তা েথেক েগাসল করার
িনেদর্শ রেয়েছ
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বাইেবেল বারংবার েমািশেক আ�াহর দাস ও রাসূ ল বলা হেয়েছ।
511

(৯) উভয় শরীয়েত মৃত �াণী, জবাই না করা �াণী ও �িতমার
জনয্ উৎসগর্ীত �াণী অৈবধ করা হেয়ে
(১০) উভয় বয্ব�ায় অপরা-আইন ও িবিভ�  শাি�র বয্ব�া
রেয়েছ।
(১১) উভয় বয্ব�ায় সুদ িনিষ�
(১২) উভেয়ই �াভািবক মৃতুয্বণ কেরেছন এবং �াভািবকভােব
কবর� হেয়েছন।
এরূপ আেরা অেনক িবষয় রেয়েছ েযগুিল �ারা সে�হাতীতভাে
�মািণত  হয় েয, মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম) মূ সা
আলাইিহস সালাম-এর সদৃ শ বা তুলয্(like unto thee/Moses)
িছেলন। এজনয্ই মহান আ�াহ বেলেছ: ‘‘আিম েতামােদর িনকট 
পািঠেয়িছ এক রাসূ ল  েতামােদর জনয্ সাক্ষী , েযরূপ রাসূল
পািঠেয়িছলাম িফরাউেনর িনকট।’’ 261
৪. ২. ২. ২. মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষয়ক 
ি�তীয় ভিবষয্�াণ
ি�তীয় িববরেণর ৩৩/১-২: ‘‘(১) আর ঈ�েরর েলাক েমািশ মৃতুয্র
পূ েবর্ ই�ােয়-স�ানগণেক েয আশীবর্ােদ আশীবর্াদ কিরেলন তাহ
এই। (২) িতিন কিহেলন: সদা�ভু সীনয় হইেত আিসেলন, েসয়ীর
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সূ রা মুযয্াি�, ১৫ আয়াত।

512

হইেত তাহােদর �িত  উিদত  হইেলন; পারণ পবর্ত হইেত আপন
েতজ �কাশ কিরেলন, দশ সহ� (অযু ত অযু ত) 262 পিবে�র সিহত 
২৬১

(িনকট  হইেত) 263 আিসেলন; তাহােদর জনয্ তাঁহার দিক্ষণ 
২৬২

অি�ময় বয্ব�া িছল।(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) 264
২৬৩

এখােন ‘সীনয় হইেত সদা�ভুর আগমেনর’ অথর্ েমািশেক েতরাহ
�দান করা এবং ‘েসয়ীর হইেত উিদত হওয়ার’ অথর্ যীশুেক ইনজী
�দান করা। আর পারণ পবর্ত হইেত আপন েতজ �কাশ করার অথর
মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর কুরআন অবতীণর্
করা। কারণ ‘পারণ পবর্’ ম�ার একিট পবর্ত। আিদপু�ক২১/২০২১ ে�ােক  ই�ােয়েলর বণর্নায় বলা হেয়ে: ‘‘(২০) পের ঈ�র
বালকিটর সহবতর্ী হইেল, আর েস বড় হইয়া উিঠল, এবং �ানতের
থািকয়া ধনু ধ্র হইল।
র
(২১) েস পারণ �ানতের বসিত কিরল (he
dwelt in the wilderness of Paran)। আর তাহার মাতা তাহার
িববাহােথর্ িমসর েদশ হইেত এক কনয্া আিন’’
262

বাংলা বাইেবেল ‘‘অযু ত অযু ত’’, ইংেরিজেত (ten thousands)।
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বাংলা বাইেবেল  ‘িনকট  হইেত’ েলখা হেয়েছ। তেব ইংেরিজ (with) এর

অনু বাদ ‘সিহত’ হওয়া বা�নীয়।
264

ি�তীয় িবরণ ৩৩/২।
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িনঃসে�েহ ই�ােয়েলর অব�ান ম�ায় িছল। য�ারা জানা যায় েয,
পারণ  �া�র বলেত  ম�ােকই বুঝােনা হেয়েছ এবং পারণ  ম�ার
একিট পবর্েতর নাম 265 উপর�  শমরীয় তাওরােত  সু ��ত 
২৬৪

পারানেক িহজাজ বেল  উে�খ করা হেয়েছ। ১৮৫১ সােল  মুি�ত 
শমরীয় তাওরােত ই�ােয়েলর বণর্নায় আিদপ �েকর ২১/২১ ে�াকিট 
িন�রূ: ‘‘েস িহজােজ অবি�ত পারণ �ানতের বসিত কিরল।’’
এ পারণ  �া�ের বা িহজােজ ও ম�ায় ইসমাঈল  আলাইিহস
সালাম-এর বংেশ মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম) ছাড়া
অনয্ েকােনা নব-ভাববাদীর আিবভর্াব ঘেট িন। এেত িনি�ত হওয়া
যায় েয, ‘পারণ পবর্ত হইেত আপন েতজ �কাশ করা’ অথর্ ম�ায়
মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর উপর কুরআন অবতীণর্
করা। কারণ েকােনা �ােন আ�াহর ওহী বা �তয্ােদশ অবতীণর্ হে
বা ‘ঐ�িরক �তাপ’ �কাশ েপেলই বলা চেল েয, আ�াহ অমুক �ান
েথেক আগমন করেলন, অথর্াৎ আ�াহর িনেদর্শনা বা িবধান েসখা
েথেক আগমন করল।
265

এ িবষেয় হব�ূক ভাববাদীর পু�েকর ৩ অধয্ােয়র িতন আয়ােত বলা হেয়ে:

‘‘ঈ�র ৈতমন হইেত আিসেতেছন, পারণ পবর্ত হইেত পিব�তম আিসেতেছন।
[েসলা] আকাশম�ল তাঁহার �ভায় সমা��, পৃ িথবী তাঁহার �শংসায় পিরপূ ণর্
(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�াদ অথর্ই �শংিস: praised।
514

ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ �ীকার কেরন েয, িসনাই-এ তাওরাত অবতীণর্
হেয়েছ। অনু রূপভােব েসয়ীর বা িফিলি�েন ইি�ল বা সুসমাচােরর
আগমন ঘেটিছল। কােজই পারণ েথেক েতজ �কােশর অথর্ ম�ায়
কুরআন কারীম অবতীণর্ হওয়া। আর ক রআেনর �থম অবতরণ শুর
হেয়িছল পারণ পবর্েতর সেবর্া� অং, েহরা পাহােড়র গুহায়
এখােন আেরা লক্ষণীয় , দশ সহ� পিব� বয্ি�সহ(with ten
thousands of saints) আগমন এবং দিক্ষণ হে� অি�ময় বয্ব
(from his right hand went a fiery law for them) েমািশ বা
যীশর েক্ষে � �েযাজয্, বরং মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর েক্ষে�ই �েযাজয্। অযুত অযুত বা দশ সহ� পি
বয্ি� বলেত সাহাবীগণেক বুঝােনা হেয়ে 266 যারা তাঁর
২৬৫

সহেযািগতায় রত িছেলন, তাঁর অনু সরণ কের ও তাঁর সােথ শ�েদর
মুকািবলা কের দীনেক িবজয়ী কেরন।
ব�ত েয েকােনা িবেবকবান বয্ি� সাধয্মত িনরেপক্ষতার স
যিদ যাচাই কেরন েয পারণ পবর্ত হইেত আপন েতজ �কাশকার,
অযু ত  অযু ত পিবে�র সােথ  আগমন কারী, দিক্ষণ হে� অি�ম
িবধান-সহ আগমনকারী নবী েক? তাহেল িতিন সু িনি�ত বুঝেত 
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ম�া িবজেয়র সময় িতিন দশ সহ� সাথী সহ ম�ায় আগমন কেরন।
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পারেবন েয, িতিন মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম) ছাড়া
েকউ নন।
েযেহতু এ ভিবষয্�াণীিট অতয্� সু��ভােব মুহা�া(সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়াত  �মাণ কের, এজনয্ খৃ�ান
ধমর্গুরুগণ বাইেবেলর েকােনা েকােনা আধুিনক অনুবা‘‘দশ সহ�
(অযু ত  অযু ত) পিবে�র সিহত  আিসেলন (he came with ten
thousands of saints)’’ এবং ‘‘তাহােদর জনয্ তাঁহার দিক্ষণ হ
অি�ময় বয্ব�া িছল(from his right hand went a fiery law for
them)’’-এ দু িট বাকয্ উে�খ করেছন না বা পিরবতর্ন করেছ
বাইেবেলর এ বাণীিট অতয্� সু��ভােব িতনজন নবী- মূ সা
আলাইিহস সালাম, ঈসা আলাইিহস সালাম ও মুহা�াদ (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়ােতর এবং তাঁেদর উপর িতনিট 
আসমানী �� অবতীণর্ হওয়ার �ান েঘাষণা করেছ। বাইেবেলর এ
ব�বয্িট কুরআেনর সূরা তী-এর ১-৩ আয়ােতর ব�েবয্র সােথয
সাম�সয্পূণর্। এ আয়াতগুি মহান আ�াহ বেলন: ‘‘(১) শপথ তীন
ও যাইতুন-এর (২) শপথ িসনাই পবর্েতর (৩) এবং শপথ  এই
িনরাপদ নগরীর।’’
এ িতন আয়ােত উপযু র্� িতনজন নবীর ে�রেণর �ােনর উে�খ
করা হেয়েছ। �থেম ‘‘তীন ও যায়তূ ন’’ বেল িফিলি�েনর কথা উে�খ
516

করা হেয়েছ, কারণ  েসখােনই এ দু িট ফেলর উৎপাদন বয্াপক।
এরপর িসনাই পবর্ত ও ম�ার কথা উে�খ করা হেয়েছ।
কুরআন ও বাইেবেলর বণর্নার পাথর্কয্ হ, কুরআেন গুরুে�
পযর্ায়�িমকতায় �মবৃি� এবং বাইেবেল ঐিতহািসক ধারাবািহকতা
লক্ষয্ করা হেয়েছ। গুরুে�র িদক েথেক িসনাই পবর্েত �া�
আলাইিহস সালাম-এর �তয্ােদশ িফিলি�েন (েসয়ীের) �া� ঈসা
আলাইিহস সালাম-এর �তয্ােদেশর েচেয় অিধক গুরু�প 267 এবং
২৬৬

মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর �া� �তয্ােদশ তাঁেদর
উভেয়র েচেয় অিধক  গুরু�পূণর্। অনুরূপভােব ম�া িফিল ি�
িসনাই েথেক অিধক মযর্দা স��।
পক্ষা�ের বাইেবেলর ব�েবয্ ঐিতহািসক �ম ও ধারাবািহক
বণর্না উে�শয্। এজনয্ �থেম িস, এরপর িফিলি�ন এবং
সবেশেষ ম�া বা পারণ পবর্েতর কথা বলা হেয়েছ। এখােন মূসা
আলাইিহস সালাম-এর নু বুওয়াতেক �ভােতর আগমেনর সােথ তুলনা
করা হেয়েছ, ঈসা আলাইিহস সালাম-এর নু বুওয়াতেক সূ েযর্াদেয়র
সােথ তুলনা করা হেয়েছ এবং মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়াতেক িদবেসর সবর্�াসী �কাশ ও শি�ময়
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বাইেবেলর বণর্না অনুসাের যীশু বারংবার েঘাষণা কেরেছন , িতিন মূ সার

(আ) িবধান ও �তয্ােদেশর অধীন এবং েসিট পালন ও পূণর্তা দােনর জনয
িতিন এেসেছন।
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আেলার িবকীরেণর সােথ তুলনা করা হেয়েছ। �ভাবতই তৃতীয়
পযর্ায়িট �থম দুিট পযর্ােয়র েচেয় অিধক শি�শালী ও বপকতর। এ
সমেয়ই সূ যর্ তার পিরপূণর্ েতজ �কাশ কের এবং সকল সৃি� আে,
তাপ ও শি� লাভ কের। মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)এর উপর অবতীণর্ দীন ও �� েযভােব আপন েতেজ িশর, কুফর,
মুিতর্পূজ, পাপ ও অনাচােরর অ�কার অপসারণ কেরেছ পৃিথবীর
বুেক আর েকােনা ধমর্ই েসভােব েতজ �কাশ কের িন
৪. ২. ২. ৩. মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষয়ক 
তৃতীয় ভিবষয্�াণ
আিদপু�েকর ১৭ অধয্ােয়র ২০ আয়ােত ঈ�র অবরাহামেক 
ই�ােয়েলর িবষেয় �িত�িত িদেয় বেলন: ‘‘আর ই�ােয়েলর
িবষেয়ও েতামার �াথর্না শুিনল; েদখ, আিম তাহােক  আশীবর্াদ
কিরলাম, এবং তাহােক ফলবান কিরয়া তাহার অিতশয় বংশবৃ ি�
কিরব; তাহা হইেত �াদশ রাজা উৎপ� হইেব, ও আিম তাহােক বড়
জািত কিরব (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)
‘‘আিম তাহার অিতশয় বংশবৃ ি� কিরব (multiply him
exceedingly) কথািট  েকােনা েকােনা �াচীন আরবী অনু বােদ
িন�রূ: ‘‘আমরা তাহােক বৃ ি� কিরব মাদমাদ �ারা।’’
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৫ম িহজরী শতেকর (খৃ�ীয় �াদশ শতেকর) �িস� আিলম
কাযী ইয়ায (৫৪৪ িহ/১১৪৯খৃ) তার ‘আশ-িশফা’ �ে� িবষয়িট 
উে�খ কেরেছন েয ‘মাদমাদ’ মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর একিট নাম। এখােন ‘‘আিম তাহার অিতশয় বংশবৃ ি�
কিরব’’ এবং ‘‘আিম তাহােক বড় জািত কিরব’’ বাকয্�য় মুহা�দ
(সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়ােতর ভিবষয্�াণী। কারণ
ই�ােয়েলর বংেশ িতিন ছাড়া আর েকােনা বয্ি�ে�র আিবভর্াব ঘেটি
িযিন এ জািতেক বড় জািত (great nation) কেরেছন। ই�ােয়ল 
বংেশ িতিনই একমা� নবী যাঁর আগমেনর মধয্ িদেয়ই ই�ােয়ল বংশ
বড় জািতেত পিরণত হয়। মহান আ�াহ কুরআেন মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জনয্ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইিহস
সালাম-এর �াথর্না উ�ৃত কেরেছন। কুরআেনর ভাষায় তাঁরা বেল:
‘‘েহ আমােদর �িতপালক, তােদর মধয্ হেত তােদর িনকট এক
রাসূ ল  ে�রণ কেরা, েয েতামার আয়াতসমূ হ তােদর িনকট আবৃ ি�
করেব, তােদরেক �� ও �জ্ঞা িশক্ষা িদেব এবং তােদরেক প
করেব। তুিম পরা�মশালী, �জ্ঞাম’’ 268
ইমাম মুহা�াদ ইবনু আহমদ কুরতুবী (১২৭৩ খৃ) তার ‘আলই’লাম িবমা ফী দীিনন নাসারা িমনাল ফাসািদ ওয়াল  আওহাম’
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সূ রা বাকারা, ১২৯ আয়াত।
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(খৃ�ধেমর্র অ�ভুর্� িব�াি� ও কািহনীর িববরণ) নামক �ে�
উে�খ কেরেছন েয, িহ� পােঠ এখােন দু �ােন মুহা�াদ (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নােমর সাংিখয্ক মান েদওয়া হেয়েছ।
ইয়াহূ দীেদর মেধয্ সংখয্ার একিট িহসাব �চিলত। �েতয্ক বেণ
একিট সাংিখয্ক মান রেয়েছ এবং শে�র মেধ বয্বহৃত অক্ষরগ
সাংিখয্ক মান িহসাব কের তারা িবিভ� অথর্ �হণ কেরন। এ িহসা
অনু সাের এ ে�ােক  সংখয্ার ভাষায় দুইবার মুহা�াদ সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম উে�খ করা হেয়েছ।
�থমবার: ‘অিতশয়’ বা ‘অেনক অেনক’ (exceedingly)। িহ�
ভাষায় শ�িট  ‘িবমাদমাদ’। িহ� ও আরবী বণর্মালার সংখয্াত
অনু সাের এ শ�িটর সংখয্া৯২: বা=২, মীম=৪০, আিলফ=১, দাল=৪,
ি�তীয় মীম=৪০, আিলফ=১, দাল=৪, েমাট  ৯২। মুহা�াদ শে�র
অক্ষরগুিলর গণনাফ৯২: মীম=৪০, হা=৮, মীম=৪০, দাল=৪।
ি�তীয়বার: ‘বড় জািত’ (great nation)। িহ� ভাষায় এখােন বলা
হেয়েছ: ‘‘লু গাই গাদূ ল’’। িহ� ভাষায় জীম ও সাদ েনই। এজনয্ িহ�
ভাষায় গাইনই জীেমর �লািভিষ�। িহ� ভাষায় লাম=৩০ ও
গাইন=৩, ওয়াও=৬, ইয়া=১০, গাইন=৩, দাল=৪, ওয়াও=৬, লাম=৩০।
এখােনও েমাট ৯২।
আ�ু স সালাম িছেলন দশম িহজরী শতা�ী বা ১৬শ খৃ�ীয়
শতেকর একজন ইয়াহূ দী ধমর্গুরুপি�ত। িতিন ইসলাম �হেণর
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পের ‘আর-িরসালা আল-হাদীয়া’ (পথিনেদর্শক পুি�ক) নােম একিট 
েছা� পুি�কা রচনা কেরন। এই পুি�কায় িতিন উে�খ কেরেছন েয,
ইয়াহূ দী ধমর্গুরুেদর অিধকাংশ দিলল�মােণর িভি� বণর্মা
বণর্গুিল র সংখয্ি�ক  মােনর উপর। এ ে�ােক িবদয্মান
‘‘িবমাদমাদ’’ শ�েক ‘‘মুহা�াদ’’ শে�র �িত ইি�ত িহেসেব �হণ 
করার িবষেয় ইয়াহূ দী পি�তেদর আপি� িতিন িবিভ�  ইয়াহূ দী
বয্বহােরর িভি�েতখ�ন কেরেছন।
উপেরর িবষয়িট বাদ িদেলও আক্ষিরকভােবই বাইেবেলর উপযুর
ব�বয মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর আগমেনর
সু সংবাদ। কারণ এখােন ইসমাঈেলর আলাইিহস সালাম �শংসা ও
মযর্াদা বৃি�র সুসংবাদ িদেয় বলা হেয়েছ ে, আ�াহ তােক অিতশয়
বৃ ি� করেবন এবং বড় জািত করেবন। এ�ারা কখেনাই �াভািবক 
বংশবৃ ি� বুঝােনা হয় িন। কারণ �াভািবক বংশবৃ ি�েত েকােনা মযর্াদা
েনই। কারণ  সকল  মানু েষরই বংশবৃ ি� হয়। িনঃসে�েহ এখােন
িবেশষ মযর্াদাময় বৃি�র কথা বলা হেয়েছ। ইসমাঈল আলাইিহস
সালাম-এর উ�রপুরুষ মুহা�াদ(সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর
আেগ ইসমাঈেলর বংশধর ইিতহােস বা মানব সভয্তায় েকােন
িবেশষ বৃ ি� বা ‘‘বড় জািত’’ িহেসেব �কাশ লাভ কেরন িন। মুহা�াদ
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর মাধয্েমই এ �িত�িত
বা�বািয়ত  হেয়েছ। তাঁর মাধয্েমই ইসমাঈেলরআলাইিহস সালাম
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বংশ ও বংেশর অনু সারী ‘‘অিতশয় বৃ ি�’’ েপেয়েছ এবং িব� সভয্তায়
‘‘বড় জািত’’ িহেসেব আ��কাশ কেরেছ। যিদ েকউ তা অ�ীকার
কেরন তাহেল তােক  বলেত  হেব, মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) ছাড়া কখন ও িকভােব ইসমাঈলেক আলাইিহস সালাম
বড় জািতেত পিরণত করার এ �িত�িত আ�াহ পুরণ কেরেছন?
৪. ২. ২. ৪. মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষয়ক 
চতুথর্ ভিবষয্�া
ি�তীয় িববরেণর ৩২ অধয্ােয়র২১ আয়ােত ই�ােয়ল-স�ানেদর
অিব�াস, মুিতর্পূজ, অনাচার ইতয্ািদর �িত ইি�ত কের বলা হেয়ে:
‘‘উহারা অনী�র �ারা (with that which is not God) আমার
অনত�র্ালা জ�াই, � � অসার ব� (অসার উপাসয: idols) 269 �ারা
২৬৮

আমােক অস�� কিরল; আিমও নজািত �ারা (with those which
are not a people) উহােদর অনতজ^র্◌ালা জ�াই, মূ ঢ় জািত (a
foolish nation) �ারা উহািদগেক অস�� কিরব।’’
এ ভিবষয্�াণীর মমর্ আেরা সু�� হয় িযশাই৬৫/১-৬ ে�াক 
�ারা: ‘‘(১) যাহারা িজজ্ঞাসা কের ন, আিম তাহািদগেক  আমার
অনু স�ান কিরেত িদয়ািছ; যাহারা আমার অে�ষণ কের নাই, আিম
269

ইংেরিজ িকং েজমস ভাসর্ন বা অথরাইজড ভাসর্ে (with their vanities)

এবং িরভাইযড �া�াডর্ ভাসর্ে (with their idols) েলখা হেয়েছ। আরবী
বাইেবেল (তােদর অসার উপাসয্গণ �ার) েলখা হেয়েছ।
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তাহািদগেক আমার উে�শ পাইেত িদয়ািছ; েয জািত আমার নােম
আখয্াত হয় না, তাহােক আিম কিহলাম, ‘েদখ, এই আিম, েদখ
এই আিম।’। (২) আিম সম� িদন িবে�াহী �জাবৃ ে�র �িত আপন
অ�িল িব�ার কিরয়া আিছ; তাহারা আপন আপন ক�নার অনু সরণ 
কিরয়া কুপেথ গমন কের। (৩) েসই �জারা আমার সাক্ষােত িনত
িনতয্ আমােক অস�� কে, উদয্ােনর মেধয্ বিলদান ক, ই�েকর
উপের সু গি��বয্ �ালায়। ৪ তাহারা কবর-�ােন বেস, গু��াে
রাি� যাপন কের (Which remain among the graves, and
lodge in the monuments); {মুিত-র �িতমার মি�ের রাি�যাপন
কের} 270 তাহারা শূ কেরর মাংস েভাজন কের, ও তাহােদর পাে�
ঘৃ ণাহর্ মাংেসর েঝাল থাে; ৫ তাহারা বেল, ��ােন থাক, আমার
িনকেট  আিসও না, েকননা েতামা অেপক্ আিম পিব�। ইহারা
আমার নািসকার ধূ ম, সম� িদন ��িলত  অি�। ৬ েদখ, আমার
স�ু েখ ইহা িলিখত আেছ; আিম নীরব থািকব না, �িতফল িদব;
ইহােদর েকােলই �িতফল িদব।’’
এখােন মূ ঢ় (আরবী বাইেবেল: জািহল) জািত বলেত আরবেদরেক 
বুঝােনা হেয়েছ। কারণ তারা িছল মূ ঢ়তা, মুখ্ত
র , ও িব�াি�র চূ ড়া�
পযর্ােয়। তােদর িনকট েকােনা জ্-িবজ্ঞান িছল না। ধমর্ীয় জ্ঞা
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১৮৪৪ সােলর আরবী বাইেবল েথেক।
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বুি�বৃ ি�ক দশর্-িবজ্ঞান িকছুই তােদর িছল না। তারা মুিতর্ বাপূ জা ছাড়া িকছু ই জানত না। ‘যাহারা িজজ্ঞাসা কের ন’ এবং ‘
যাহারা আমার অে�ষণ কের নাই’ বলেতও আরবেদরেকই বুঝােনা
হেয়েছ। কারণ আ�াহর স�া, গুণাবিল ও বয্ব�া স�েকর্ তারা 
িছল। তারা আ�াহর স�েকর্ িজজ্ঞাসা করত না এবং অনুস�া
করত  না। এ িবষেয় কুরআন কারীেম বলা হেয়েছ: ‘‘আ�াহ
মুিমনেদর �িত অবশয্ অনু�হ কেরেছ, তােদর িনেজেদর মধয্ হেত
তােদর জনয্ রাসূল ে�রণ কের, েস তাঁর আয়াত তােদর িনকট 
আবৃ ি� কের, তােদরেক পিরেশাধন কের এবং িকতাব (��) ও
িহকমাহ (�জ্) িশক্ষা ে, যিদও তারা পূ েবর্ �� িব�াি�েতই
িছল।’’ 271
অনয্� আ�াহ বেল: ‘‘িতিনই ে�রণ কেরেছন অজ-িনরক্ষরেদ
মেধয্ একজন রাসূল  তােদর মধয্ েথ, িযিন তােদরেক তাঁর
আয়াতসমূ হ পাঠ কের শুনা, তােদরেক পিব� কেরন এবং
তােদরেক  �� ও �জ্ঞা িশক্ষা দান , যিদ তারা এর আেগ
সু �� িব�াি�র মেধয্ িছল’’ 272
দাসী হাগােরর (হােজরার) পু� ই�াইেলর বংশধর হওয়ার কারেণ 
এবং ধমর্িবষয়ক অজ্ঞতার কারইয়াহূ দীগণ তােদরেক ঘৃ ণা করত।
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সূ রা আল-ইমরান, ১৬৪ আয়াত।

272

সূ রা জুমুআ: ২ আয়াত।
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ইয়াহূ দীরা ইবরাহীেমর �াধীন �ীর স�ান, আ�াহর আশীবর্া-�া�,
নবীগেণর বংশধর, আসমানী িকতাব ও বয্ব�ার অনুসারী িহেসেব
িনেজেদরেক উ�ত ও ৈবিশ�য্পূণর্ জািত বেল মেন করত
িক� তারা আ�াহর অবাধয্তায় িল� হয়। অিন�র বা মুি�িতমার পূ জা, িবিভ� অনাচার ও পাপ তােদর মেধয্ বয্াপকভাে
�সার লাভ কের। উপেরর ব�বয্�েয় তােদর এ সকল অনাচােরর
িববরণ  েদওয়া হেয়েছ। এ সকল কারেণ  মহান �িতপালক  এ
িবে�াহী জািতেক পিরতয্াগ কের উ�ােত মুহা�াদীেক েবেছ
িনেয়েছন।
তাহেল  এ আয়ােতর অথর, ই�ােয়লীয়গণ তােদর � �  অসার
েদবেদবীর পূ জা-অচর্না কের আমােক অস�� কের। এজনয্ তােদর
িনকট ঘৃ িণত একিট মুখর্ ও মূঢ় জািতর �ারা আিম তােদরেক অস��
করব। 273 িতিন তাঁর এই �িত�িত রক্ষা কেরেছন। িতিইয়াহূ দীগণ 
২৭২
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এখােন অনয্ একিট িবষয় লক্ষণীয়। ইহূদীগণ বাদ িবন� কের আ�াহেক 

অস�� কের। এর িবপরীেত  একিট  মুঢ়  জািতেক  �কৃত  ও সতয্ এক�বাদ
�দান কের তােদর মাধয্েম আ�াহ ই�ােয়লীয়গণেক অস�� কেরন। আর
এজনয্ই মুসিলমেদর �িত ইহূদীেদর অ��র্ালা ও অস�ি� িচর�ন। তাি�কভাে
তারা �ীকার করেত বাধয্ ে, খৃ�ান ধমর, িহ�ু ধমর্ ইতয্ািদ অতয্� িব, ঘৃ ণয্
ও ঈ�েরর অবমাননাকর িব�ােসর উপর �িতি�ত। পক্ষা�ের ইসলাম
এক�বাদ, মুিতর্পূজার িবেরািধত, ইবাদত-বে�িগ, শুিচত-অশুিচতা ইতয্ািদ সব
িবশু� এক�বােদর উপর �িতি�ত ও ইহূদী ধম-বয্ব�র কাছাকািছ। িক� 
525

কতৃর্ক ঘৃিণত এই মূঢ় জািতর মেধয্ মুহা�াদ সা�া� ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক  ে�রণ কেরন। তাঁর মাধয্েম িতিন তােদরেক সতয
পেথর িনেদর্শনা দান কেরন। ইয়াহূ দীরা েয জািতেক অতয্� ঘৃণা
করত েস জািতর মেধয্ েশষ নবীেক ে�রণ কে, তােক িকতাব ও
িহকমাত �দান কের এবং তাঁর মাধয্েম তােদরেক সুপেথ পিরচািলত
কের ই�ােয়ল-স�ানেদরেক চূ ড়া�ভােব অস�� কেরেছন ও তােদর
অ��র্ালা জি�েয়েছন
ইয়াহূ দীেদর ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেল আমরা েদখেত পাই ে,
মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়াত পাওয়ার পের
আরব ও মুসিলম জািত ইয়াহূ দীেদরেক েযভােব অস�� কেরেছ এবং
অ��র্লা িদেয়েছ আর েকােনা জািত েসভােব ইয়াহূ দীেদরেক অস��
করেত  বা অ��র্ালা িদেত পাের িন। যিদও পারিসকগণ এবং
েরামানগণ একািধকবার িফিলি�েন ইয়াহূ দীেদর রাজয্ িবন� কেরেছ
এবং তােদরেক  ব�ী কের িনেয় িগেয়েছ, িক�  মূ সা আলাইিহস
সালাম-এর নু বুওয়াত  ও �ে�র �িত��ী হেয় ইয়াহূ দীেদর �ায়ী
অ��র্ালা ও অস�ি� সৃি� করার মত েকােনা নবী বা আসমানী ��
তােদর মেধয্ �কাশ পায় িন। িক� মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
�কৃতপেক্ষ মুসিলমেদর �িত তােদর অস�ি� এতই েবিশ ও িচর�ায়ী , এেদর
�ংস করার জনয্ তারা েয েকােনা অপিব, মুিতর্পূজক ও ব-ঈ�রবাদী জািতর
সােথ সকল �কার সহেযািগতা করেত �স্�ত
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ওয়াসা�াম)-এর উ�াত  ইয়াহূ দীেদরেক  সামিরক  ভােব পরািজত 
কেরেছ েতা বেটই, উপর� ইয়াহূ দীেদর মেধয নু বুওয়ােতর ধারা েথেম
যাওয়ার পের মহান আ�াহ তাঁর নু বুওয়াত ও িকতাব এ উ�াতেক 
�দান কেরন। ফেল  ইয়াহূ দীরা আরবেদর সােথ কপটতা ও
চাটুকািরতার আ�য় �হণ কের এবং তােদরেক ভয় েপেত থােক।
িনঃসে�েহ ইয়াহূ দীেদর জনয্ অ��র্ালা ও অস�ি�র এ হেলা চূড়া
পযর্ায় 274
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েয সকল জািত �ারা ঈ�র ই�ােয়লীয়গণেক অস�� কেরেছন তােদর অনয্তম

বয্ািবলনীয় জাি, �ীক-েরামান জািত ও আরব জািত। এেদর মেধয্ আরবগণই
িছল মূ ঢ় বা জািহল িহেসেব সু �িস�। অনয্ানয্রা িশ, সভয্তা ও জ্-দশর্েন
ই�ােয়লীগেণর সমপযর্ােয়র বা তার েচেয়ও অিধক উ�ত িছল। বাইেবেলর এ
আয়ােতর বয্াখয্া ছাড়া অনয্ থাও েকােনা ইউেরাপীয় গেবষক, পি�ত  বা
পাদির �ীকার করেবন না েয, বয্ািবলনীয়গণ বা �ীকগণ মুখর্ জািত বা তার
আরবগণ বা ইহূ দীগেণর তুলনায় মুখর্ িছল। এছাড়া আমরা েদেখিছ ে, অস�ি�র
মূ ল িবষয়- অসার েদবেদবীর উপাসনা বনাম �কৃত এক�বাদ লাভ। এ িদক 
েথেক আরবগণ ছাড়া অনয েকােনা জািত তােদরেক অস�� কের িন। সেবর্াপির
এরূপ িচর�ন অস�ি� আর েকােনা জািতর �িত তােদর েনই। খৃ�ানগণ
দীঘর্িদন তােদরেক অস�� কেরন বে, তেব খৃ�ানগণ েতা ই�ােয়লীয়েদরই
অ�ভুর্, তােদর �ারাই �িতি�ত ও পিরচািলত। কােজই তােদরেক িভ� জািত 
বা মূ ঢ় জািত বেল গণয্ করার েকােনা উপায় েনই। এছাড়া ইহূদীেদর অ��র্ালা
সবেচেয় বড় িবষয় িফিলি�ন ও েযরুজােলেমর অিধকার। এখােনও
আরবজািতেক তােদর �ায়ী অ��র্ালার উৎস বািনেয়েছন আ�াহ। ইিতহােসর েয
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যিদ েকউ বেলন েয, এ ভিবষয্�াণীেত‘‘নজািত (which are not
a people)’’, ‘‘মূ ঢ়  জািত (a foolish nation)’’ বলেত বা ‘যাহারা
িজজ্ঞাসা কের না (that asked not for me)’, ‘যাহারা আমার
অে�ষণ কের নাই (that sought me not)’, ‘েয জািত আমার নােম
আখয্াত হয় নাই(a nation that was not called by my name)’
বলেত  যীশু খৃে�র ভিবষয্�াণী করা হেয়েছ তাহেল তা একা�
িভি�হীন, অবা�ব ও অ�হণেযাগয্ বয্াখয্া বেল গণয্ হেব। ,
যীশুখৃ� েতা ই�ােয়ল জািতর সদসয্ ও ই�ােয়ল জািতর মেধয্
তাঁেদরই জনয্ (unto the lost sheep of the house of Israel)
ে�িরত হেয়িছেলন। সামানয্ বুি-িবেবেকর অিধকারী েকােনা বয্ি�ও
দািব করেত পােরন না েয, েকােনা জািতর মানু ষ েস জািতর মেধয্
একজন মহান ভাববাদীর আিবভর্াব বা �িসি�লােভ মেনাক� ও
অ��র্ালা লাভ করেব। বরং অনয্ েকােনা জািত ব‘‘পরজািত (the
Gentiles)’’-েদর মেধয, িবেশষ কের ইয়াহূ দীরা যােদরেক ‘‘বাঁদীর
স�ান’’ ও মুখর্ জািত িহেসেব অতয্� ঘৃণা করত তােদর মেধ
েকােনা পাঠক জােনন েয, িবগত েদড় হাজার বৎসর ধের ইহূ দীগণ ইউেরােপ ও
সবর্� অতয্াচািরত হেয়েছন এবং একমা� আরব ও মুসিল ম েদশগুিলে
পিরপূ ণর্ িনরাপ�া ও শাি�েত অব�ান কেরেছন। িক� ইহূদীেদরেক �� করেল
েদখেবন, তােদর অ��র্ালা অতয্াচারীেদর �িত তত , যতটা আরব ও
মুসিলমেদর �িত।
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ভাববাদীর আিবভর্ােব ও তােদর উ�িত ও �িসি�েতই তােদর
অ��র্ালা ও মেনাক� হেত পাের।
এছাড়া খৃ�ীয় ৬� শতেক  মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)-এর আিবভর্াব পযর্� আরবগণ ছাড়া অনয্ েকােনা জা
আরবেদর মত মূ ঢ় বা মুখর্ জািত বেল �িসি� লাভ কের িন। আরব
জািত ছাড়া অনয্ানয্ জািতর মে, িবেশষত �ীক, েরামান ও পারিসক 
জািতর মেধয্ সাধারণভােব েলখাপড়া ও িবেশষভােব জ্, িবজ্ঞান 
দশর্েনর িবিভ� শাখা গেবষণা িবদয্মান িছল। এভােব আমরা েদখেত
পাই েয, এ ভিবষয্�াণীিট আক্ষিরকভােব আরব জািতর মেধয্
মহান নবীর- মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এরআিবভর্ােবর কথা বেলে, যার আিবভর্াব েপৗ�িলকত, �িতমাপূ জা,
শূ কেরর মাংস ভক্ষণ ও অনয্ানয্ অন-পাপাচাের িল�  ইয়াহূ দী
জািতর �ায়ী মেনাক� ও অ��র্ালা সৃি� করেব।
ব�ত ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদর ধমর্�ে� মুহা�াদ(সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম)-এর আিবভর্াব িবষয়ক অেনক ভিবষয্�াণী িবদয্মা
েকাথাও তাঁর কথা, েকাথাও তাঁর উ�ােতর কথা, েকাথাও তাঁর উপর
অবতীণর ওহীর কথা, েকাথাও তাঁর িজহােদর কথা, েকাথাও তাঁর
আযান ও তাসবীেহর কথা, েকাথাও ম�া মুকারর্ামার কথ, েকাথাও
ইসলােমর বয্াপক �সারতার কথা বলা হেয়েছ। অনয্ানয্ �া
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যীশুখৃ� উদাহরণ ও নমুনার মাধয্েম তাঁর ও তাঁর উ�ােতর কথ
বেলেছন, েযগুিল সুসমাচারগুিলেত িলিপ রেয়েছ। 275
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মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম) িকছু ভিবষয্�াণী অতয্� সু�� 

�য্থর্হীন। িযশাইয়র পু�েক ২১ অধয্ােয় বলা হেয়ে: ‘‘১৩ আরর েদেশর
উপের দািয়� The burden upon Arabia (বাংলা বাইেবেল: আরব িবষয়ক 
ভারবাণী)। েহ দদানীয় (Dedanim) পিথক দলসমূ হ, েতামরা আরেব বেনর
মেধয্ রাি� যাপন কিেব। ১৪ েতামরা তৃিষেতর কােছ জল আন; েহ েটমােদশবাসীরা (Tema), েতামরা অ� লইয়া পলাতকেদর সিহত  সাক্ষাৎ কর
১৫ েকননা তাহারা খে�র স�ু খ হইেত, িনে�ািষত খে�র, আকিষর্ত ধনুর ও
ভারী যু ে�র স�ু খ হইেত পলায়ন কিরল। ১৬ ব�তঃ �ভু আমােক এই কথা
কিহেলন, েবতনজীবীর বৎসেরর নয্ায় আর এক বৎসর কাল মেধয্ েকদের
(Kedar) সম� �তাপ লু � হইেব; ১৭ আর েকদর-বংশীয় বীরগেণর মেধয্ অ�
ধনু ধর্র মা� অবিশ� থািকে, কারণ  সদা�ভু, ই�ােয়েলর ঈ�র, এই কথা
বিলয়ােছন।’’
একিট ভিবষয্�াণী যতটুকু �� হেত পাের তার েচেয়ও ��তর এই িবষয্�াণী।
এখােন ��ভােবই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর িহজরত ও
বদেরর যু ে� কুরাইশেদর পরাজেয়র কথা বলা হেয়েছ। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম উ�ু � িনে�ািষত তরবারীর স�ু খ েথেক পলায়ন কেরন।
পিথমেধয্ তাইম/িতহামার উ�ু মা’বােদর িনকট েথেক পািন, দু � ইতয্ািদ �হণ
কেরন। পরবতর্ী এক বৎসেরর মেধয্ বদেরর যুে� েকদােরর বা আরেবর �তা
লু �  হয়। তােদর অিধকাংশ �িস� েযা�া এই যু ে� িনহত  হয়। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর িহজরত ও বদেরর যু � ছাড়া অনয্ েকােনা
েক্ষ এই ভিবষয্�াণীর �েয়াগ স�ব নয়
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িযশাইয়র পু�েকর ৬০ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘১ উঠ, দীি�মতী হও, েকননা েতামার
দীি� উপি�ত। সদা�ভুর �তাপ েতামার উপের উিদত হইল। .... ৬ েতামােক 
আবৃ ত কিরেব উ�যূ থ, িমিদয়েনর ও ঐফার �তগামী উ�গণ; িশবা েদশ হইেত 
সকেলই আিসেব; তাহারা সু বণর্ ও কু�ুরু আিন, এবং সদা�ভুর �শংসার
সু সমাচার �চার কিরেব। ৭ েকদেরর সম� েমষপাল েতামার িনকেট এক�ীকৃত 
হইেব, নবােয়ােতর েমষগণ েতামার পিরচযর্া কিরে; তাহারা আমার যজ্ঞেবিদ
উপের উৎসৃ � হইয়া �াহয্ হইে, আর আিম আপনার ভূ ষণ�রূপ গৃহ িবভূিত 
কিরব। (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)
এখােনও ��ত ম�ােক সে�াধন করা হেয়েছ এবং মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)-এর মাধয্েম ম�ার পিব� ঘেরর িব�বয্াপী মযর্াদা লাভ ও িবে
সবর্� েথেক মানুেষর হে� আগমেনর কথা বলা হেয়েছ। একমা� ম�ার
‘আপনার ভূ ষণ�রূপ �’ (the house of my glory) পিব� কাবাঘর ছাড়া
অনয্ েকাথাও েকদেরর সম� েমষপাল  এক�ীকৃত  হয় িন। িযরূশােলেমর
ধমর্ধােমও ন, খৃ�ানেদর মহাচাচর, ভয্ািটকান বা অনয্ েকাথাও নয়। সবেচে
মজার বয্াপার ে, একমা� েকদেরর সম� েমষপালই স�ূ ণর্ভেব খৃ�ীয় চােচর্
�ভাব েথেক মু� েথেকেছ।
হব�ূেকর পু�েকর তৃতীয় অধয্ােয়র ব�ব: ‘‘৩ ঈ�র ৈতমন হইেত আিসেতেছন,
পারণ পবর্ত হইেত পিব�তম আিসেতেছন। আকাশম�ল  তাঁহার �ভায়
সমা��, পৃ িথবী তাঁহার �শংসায় (হা�) পিরপূ ণর্। (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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আমরা েদেখিছ েয, পারণ পবর্ত ও পারণ �া�র ম�ার �া�, েযখােন ইসমাঈল 
(আ) ও তাঁর বংশধর বসিত কেরন। এখােন পারেণর পিব�তম বলেত ��তই
মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া)-েক বু ঝােনা হেয়েছ। িবেশষত পেরর
বােকয্‘পৃ িথবী তাঁহার �শংসায় পিরপূ ণর’ বেল ��তই তাঁর নাম ‘মুহা�াদ’ বা
�শংিসত তা বু ঝােনা হেয়েছ।
গীতসংিহতার ৭২ গীেত বলা হেয়েছ: ‘‘৮ িতিন এক সমু� অবিধ অপর সমু�
পযর্ন, ঐ  নদী অবিধ পৃ িথবীর �ানত পযর্নত কতৃর্� কিরেবন ৯ তাঁহার
স�ু েখ মরুিনবাসীরা নত হইে, তাঁহার শ�গণ ধু লা চািটেব। ১০ তশর্ীশ ও
�ীপগেণর রাজগণ ৈনেবদয্ আিনেব; িশবা ও সবার রাজগণ উপহার িদেবন।
১১ হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কােছ �িণপাত কিরেবন; সমুদয় জািত তাঁহার দাস
হইেব। ১২ েকননা িতিন আতর্নাদকারী দির�ে, এবং দু ঃখী ও িনঃসহায়েক 
উ�ার কিরেবন। ১৩ িতিন দীনহীন ও দিরে�র �িত  দয়া কিরেবন, িতিন
দির�গেণর �াণ িন�ার কিরেবন। ১৪ িতিন চাতুরী ও েদৗরা� হইেত তাহােদর
�াণ  মু� কিরেবন, তাঁহার দৃ ি�েত তাহােদর র�  বহুমূলয্ হই; ১৫ আর
তাহারা জীিবত থািকেব; ও তাঁহােক িশবার সু বণর্ দান করা যাইে, েলােক 
তাঁহার িনিম� িনরনতর �াথর্না কিরে, সম� িদন তাঁহার ধনয্বাদ কিরেব
(prayer also shall be made for him continually; and daily shall he
be praised)।’’
এ কথাগুিলও ��ত মুহা�াদ(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া)-এর িবষেয় বলা
হেয়েছ। িতিন ও তাঁর উ�াতই সমু� েথেক সমু� পযর্�ও পৃ িথবীর �া� পযর্�
রাজ� লাভ কেরন। একমা� তাঁর সামেনই মরুিনবাসীরা নত হয় এবং িবিভ�
রােজয্র রাজার বশয্তা �ীকার কের। িতিনই দির� ও অসহায়েদর রক্ষার 
সবর্জনীন আইন �দান কেরন ও কলয্াণমুিখ রা � �িত�া কেরন। েকবলমা
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ইসলাম ধেমর্ই িনয়িমত  আনু �ািনকভােব তাঁর উপর সালাত-সালাম পােঠর
বয্ব�া রেয়েছ। সেবর্াপির একমা� িতিনই সব‘�শংিসত’ (মুহা�াদ)।
িযশাইয়র পু�েকর ৫ অধয্ােয়র২৬ আয়ােত রেয়েছ: ‘‘িতিন দূ র� জািতগেণর
�িত পতাকা তুিলেবন, পৃ িথবীর �ানতবাসীেদর জনয্ িশস িদেব; আর েদখ,
তাহারা �তগমেন স�র আিসেব।’’ বাহয্ত এখােন হে�র িবষেয় বলা হেয়েছ
িযশাইয়র পু�েকর ২১ অধয্ােয় রেয়ে: ‘‘৬ ব�তঃ �ভু আমােক  এই কথা
কিহেলন, যাও, এক জন �হরী িনযু � কর; েস যাহা যাহা েদিখেব, তাহার
সংবাদ িদউক। ৭ এবং েস েদিখল দু ই জন কিরয়া অ�ােরাহীসহ একিট রথ,
গদর্ের একিট  রথ  এবং উে�র একিট  রথ, এবং েস যথাসাধয্ সাবধােন
কণর্পাত কির: 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 (বাংলা বাইেবেল: ‘‘যখন েস দল েদেখ, দু ই দু ই
জন কিরয়া অ�ােরাহীিদগেক, গদর্েভর দ, উে�র দল েদেখ তখন েস যথাসাধয্
সাবধােন কণর্পাত কিরেব’’) ... ৯ আর েদখ, এক  দল  েলাক  আিসল;
অ�ােরাহীরা দু ই দু ই জন কিরয়া আিসল। আর েস �তুয্�র কিরয়া কিহ,
‘পিড়ল, বািবল পিড়ল, এবং তাহার েদবগেণর সম� েক্ষািদত �িতমা ভাি�য়
ভূ িমসাৎ হইল। (Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images
of her gods he hath broken unto the ground)। এখােনও বাহয্ত গদর্েভ
রথ  বলেত  যীশুেক এবং উেটর রথ বলেত মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)-েক বু ঝােনা হেয়েছ। মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম)-এর
আগমেনর পের তাঁরই সাহাবীেদর হােত বািবেলর পতন ঘেট এবং তথাকার
�িতমাগুিল ভূিমসাৎ হয়
হগয় ভাববাদীর পু�েকর ২ অধয্ােয়র ৭ আয়ােত  বলা হেয়েছ: ৭ আর আিম
সবর্জািতেক ক�াি�ত কির; এবং সবর্জািতর মেনার�ন ব� সকল আিসেব
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(And I will shake all nations, and the desire of all nations shall
come)।
েরভাের� �েফসর েডিভড েব�ািমন আরেমনীয়ার একজন িবশপ িছেলন। িতিন
খৃ�ধেমর্র উপের সেবর্া� েলখাপড়া কেরন এবং �, লয্ািট, িসিরয়ান,
আরামাইক, িহ�, কালডীয়ান ইতয্ািদ ভাষায় সুপি�ত িছেলন১৯০০ সােলর
িদেক িতিন ইসলাম ধমর্ �হণ কেরন। তাঁর রিচত অেনকগুিল মূলয্বান পু�ে
একিট (Muhammad in the Bibble)। এই পু�েক িতিন িহ�, আরামাইক ও
অনয্ানয্ ভাষার পা�িলিপ েথেক �মাণ কেরেছন , এখােন (desire) বা
মেনার�ন শে�র �েল মূ লত ‘হামদা’ বা ‘আহমদ’ শ� রেয়েছ। িতিন �াচীন
পা�ুিলিপ ও ভাষাতাি�ক আেলাচনার মাধয্েম আেরা অেনক ভিবষয্�াণী �মা
কেরেছন।
গীতসংিহতার ৯৬ গীেতর ৪ আয়ােত বলা হেয়েছ: ‘‘েকননা সদা�ভু মহান ও অিত 
কীতর্নীয় (For the LORD is great, and greatly to be praised)।’’ এই
আয়ােতর �াচীন আরবী অনু বােদ ‘মুহা�াদ’ শ�িট ��ত উে�খ করা হেয়েছ
বেল িহজরী অ�ম শতেকর �িস� আিলম ইবনু  তাইিময়া (৭২৮িহ/১৩২৮খৃ)
উে�খ কেরেছন। লক্ষণীয় , তৎকালীন সমেয় ১৪শ খৃ�ীয় শতেক িসিরয়ান
ও কালদীয় খৃ�ানেদর মেধয্ েয বাইেবল �চিলত িছল িতিন এবং তৎকালীন
মুসিলম আিলমগণ েসগুিলর উপেরই িভর্র করেতন। তােদর আেলাচনা েথেক
�তীয়মান হয় েয, েস সমেয় বাইেবেলর পু�কগুিলেক অধয্ায় ও পংি�েত ভা
করার িনয়ম �চিলত হয় িন। এজনয্ িতিন শু ধু পু�েকর নাম উে�খ কেরে,
অধয্ায় ও পংি�র ন�র উে�খ কেরন িন। এছাড়া িতিন বাইেবল েথেক আেরা
কেয়কিট  উ�িত  �দান কেরেছন, েযগুিলেত মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর িবষেয় ভিবষয্�াণী করা হেয়ে, িক�  উ�ৃ িতগুিল  বতর্মা
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উ প স ং হ ার :
আিম মহান আ�াহর �শংসা জ্ঞাপন কর, িযিন আমােক এ
সংেক্ষিপত ��িট সমা� করার তাওফীক �দান কেরেছন। আমা
অেনক ভাই ‘‘ইযহারুল হ’’ �ে�র সংেক্ষপ �কােশর মহান দািয়
পালেনর জনয্ আমােক অনুেরাধ কেরিছেলন। আিম মহান আ�াহর
দরবাের �াথর্ন করি, এ �ে�র মাধয্েম তারা েয আশা কেরিছেলন
তা েযন মহান আ�াহ পূ রণ কেরন। আিম মহান আ�াহর দরবাের
আেরা �াথর্না কির ে, িতিন েযন ��িটর �ারা সতয-স�ানী
পাঠকেক উপকৃত কেরন।
স�ািনত পাঠক, এ �� েথেক  আপিন ‘‘পিব� বাইেবল’’ বা
‘‘িকতাবুল মুকা�াস’’-এর পুরাতন ও নতুন িনয়েমর ��গুিলর �কৃত
�চিলত বাইেবেলর মেধয্ পাওয়া যায় না। িতিন উে�খ কেরেছন ে, িযশাইয়
ভাববাদীর পু�েকর একিট আয়ােত বলা হেয়েছ: ‘‘েহ ঈ�েরর পিব�, মুহা�াদ,
েতামার নাম িচর�ায়ী।’’ এই পু�েকর অনয্ আয়ােত রেয়ে: ‘‘েহ ঈ�েরর
পিব�তম, মুহা�াদ, আিম েতামার িবষয় জািনেয়িছ।’’ অনয্ আয়ােত রেয়ে:
‘‘আমার ি�য় ও আমার পু� আহমদ।’’ অনয্ আয়ােত রেয়ে: ‘‘আমরা পৃ িথবীর
�া� েথেক মুহা�ােদর রব শুিনলাম’’ িতিন যিহে�ল ভাববাদীর পু�ক েথেক 
একিট  উ�ৃ িত িদেয়েছন যােত  উে�খ করা হেয়েছ েয, আ�াহ েকদােরর
স�ানগণেক একিট পু�ক দান করেবন এবং তােদরেক ইহূ দীেদর উপর �াধানয্
দান করেবন।  বতর্মান �চিলত বাইেবেলর মেধয্ িবদয্মান িযশাইয় ও িযিহে
ভাববাদীর পু�ক�েয় এই আয়াতগুিল পাওয় যায় না।
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অব�া জানেত  েপেরেছন। এ �� �মাণ কেরেছ েয, ইয়াহূ দীখৃ�ানগেণর িনকট পুরাতন ও নতুন িনয়েমর েকােনা একিট 
পু�েকরও েকােনা অিবি�� বণর্ন-সূ � েনই। আসমানী িকতাব বা
ওহীল�  �� হওয়ার েকােনা ৈবিশ�য্ এ �গুিলর মেধয্ েনই
উপর�  ��গুিলর ৈবপরীত, পর�র িবেরাধী সাংঘিষর্ক ব�ব,
ভুল�াি� ও িবকৃিতেত পিরপূ ণর্
এছাড়া এ �� �মাণ কেরেছ েয, ি��বাদ এবং যীশুখৃে�র
ঈ�রে�র মতবাদ বািতল  ও িভি�হীন। এ �� সে�হাতীতভােব
�মাণ কেরেছ েয, যীশুখ� আ�াহর সৃ � একজন মানু ষ িছেলন এবং
িতিন আ�াহর দাস (বা�া) ও ে�িরত (রাসূ ল) িছেলন।
খৃ�ান িমশনাির, �চারক  ও �াচয্িবদগণ কুরআন কারীম ও
হাদীস শরীেফর িবরুে� েয সকল অপ�চার ও িব�াি� উ�াপন ও
�চার কেরন েসগুিল  এ �ে� জ্ঞানবৃি�ক পযর্ােলর মাধয্েম
বািতল  ও িভি�হীন �মাণ করা হেয়েছ। অসংখয্ অকাটয্ দিল
�মাণ কের েয, কুরআন কারীম মহান আ�াহর বাণী, যা িতিন তাঁর
বা�া ও রাসূ ল মুহা�াদ (সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর উপর
অবতীণর্ কেরন।
আমরা েদেখিছ েয, ইয়াহূ দী-খৃ�ানগেণর ধমর্��গু মুহা�াদ
(সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর িবষেয় ভিবষয্�াণী কেরেছ। এ
সকল  �ে�র িবকৃিত  সে�ও এখেনা পযর্� অেনক ভিবষয্�াণ
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এগুিলর মেধয ্ িবদয্, েসগুিলর সতয্তা মুহা�া (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নু বুওয়াত  ছাড়া অনয্ েকােনাভােব
বা�বািয়ত  হয় না। ‘‘বাইেবেলর’’ অেনক  ব�বয্ই অতয্
সু ��ভােব িনেদর্শ কের ে, মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) সতয্ নবী িছেলন এবং িতিন জগৎসমূেহর জনয্ ে�ির
রাসূ ল িছেলন।
সু ি�য় িবজ্ঞ পা, আসু ন আমরা হটকািরতা, িজদ ও েগাঁড়ািম
পিরতয্াগ কের িনেজেদর মি�র  জনয্ েসই�ীনেক বাছাই কির, যা
মহান আ�াহ সকল মানু েষর জনয্ পছ� কেরেছন। িতিন বেলেছ:
‘‘িন�য় ইসলামই আ�াহর িনকট মেনানীত �ীন।’’
েহ আ�াহ, আমােদরেক িব�া� িব�াস েথেক রক্ষা করুন। 
আমােদর েশষ ব�বয্ এই ে, সকল  �শংসা সৃ ি�কুেলর রব
আ�াহর িনিম�।
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