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অনুবািরকর কথাঅনুবািরকর কথা
আলহামিুদলল্াহ, সমস্ প্রশংসা আল্াহ তাআলার, দযদন আমারির 
আরখরী নবী মুহাম্ািুর রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর 
উম্ত বাদনরয়রেন। িুরুি ও সালাম বদষ্চত বহাক বসই দপ্রয়তম রাসূরলর 
ওপর, যাঁর প্রশংসা স্বয়ং আল্াহ তাআলা এভারব করররেন :

﴾۴﴿ َعِظۡیٍم  ُخُلٍق  لََعٰلی  َک 
َ ِانّ َو 

‘আর দনশ্চয় আপদন মহান রদররত্রর অদিকারী।’1

মুদমন-মাত্রই এ কথা দবশ্াস করর বয, আল্াহ তাআলা রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর মাি্যরম নবুওয়ারতর দসলদসলা বন্ধ করররেন।  দকন্তু 
দমজ্চা ব�ালাম আহমি নামক এক িুভ্চা�া ঊনদবংশ শতাব্দীর বশরষর দিরক 
খতরম নবুওয়ারতর মরতা স্বতঃদসদ্ধ দবষরয় দবকৃদত সািন করর দনরজরক 
কখরনা নবী বরল িাদব করররে, আবার োয়া-নবী দহরসরব িাদব করররে; 
আবার কখরনা প্রদতশ্রুত মাসীহ দহরসরবও দনরজরক পদররয় দিরয়রে!

সম্প্রদত বাংলারিরশও এরা ববশ মাথারাড়া দিরয় উরেরে, দবরশষ করর 

1 .   সূরা কলম : ৪
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জামালপুর ও উত্তরবরগের ববশ দকেু এলাকায় এরা িম্চপ্রার সরল 
মুসলমানরির বিাঁকা দিরয় কাদিয়ানী বাদনরয় বফলরে। সররজদমরন না 
দ�রয় ববাঝা যারব না বয, পদরদথিদত কতো ভয়ংকর! এসব এলাকায় 
প্ররুর িাওয়াতী বমহনত হওয়া িরকার। আর� যাও অল্প-স্বল্প হরতা, 
পাদরপাদশ্্চক দবদভন্ন কাররর তাও এখন বন্ধ হওয়ার উপক্ম। আল্াহ 
তাআলা িাওয়ারতর ময়িারনর সকল প্রদতবন্ধকতা িূর করর দিন। আমীন।

গ্রন্থদের বলখক শায়খ মনযুর নুমানী রহ.-বক আলািাভারব পদররয় কদররয় 
বিয়ার প্ররয়াজন বনই। দতদন তাঁর যুর�র একজন বরেষ্ আরলম ও মদহরুহ 
দেরলন। তাঁর বলখনী দ্ারা যু� যু� িরর মুসদলম উম্াহ উপকৃত হরয়ই 
যারচ্ছ—তাঁর দবদভন্ন দকতাব একাদিক ভাষায় অনূদিত হওয়া বযন এ 
কথারই সাষি্য বহন কররে। মূল দকতাবদের নাম কাদিয়ানীয়াত পর �ওর 
কাররন কা দসিা রাস্া। বলখক দরসালাদেরত দমজ্চা কাদিয়ানীর নবী না 
হওয়ার ওপর রারদে যুদতি বপশ করররেন; আর তা বখাি দমজ্চা-রদরত 
দকতাব বথরকই। আর এো পড়ার পর নূ্যনতম দবরবকসম্ন্ন ব্যদতিও বুঝরত 
পাররবন, যু�  যু� িরর নবী-বপ্রমী মুসদলম উম্াহ বকন কাদিয়ানীরির 
অমুসদলম ব�াষরা বিয়ার জন্য দনরজরির জানরক দবলীন করর দিরচ্ছন। 
আল্াহ তাআলা বস সমস্ নবী-বপ্রদমরকর আত্মত্যা�রক কবুল করুন।

বইদে সম্ািনা ও তাহকীক-তাখরীজ করর আরও রমৎকার করর 
তুরলরেন প্রখ্যাত হািীস-দবশারি মাওলানা মুহাম্াি আব্দুল মারলক 
হাদফযাহুল্াহ-এর বসাহবতপ্রাপ্ত মুহতারাম শায়খ ইউসুফ ওবায়িী হাদফ.।  
আল্াহ তাঁর ইলম-আমরল আরও বারাকাহ িান করুন। আমীন।

কৃতজ্ঞতা আিায় করদে উরমি প্রকারশর প্রকাশক মুহাম্াি বহাসাইন 
ভাইরয়র। দতদন রমৎকার এই দরসালাদে অনুবাি করার জন্য আমারক 
সুরযা� করর দিরয়রেন। আসরল নবীজী সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর 
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সারথ সম্দক্চত বযরকারনা কারজ শরীক থাকা বড় ভার�্যর ব্যাপার।  
আমরা আপ্রার বরষ্া কররদে পােরকর কারে বইদে সুন্রভারব উপথিাপন 
কররত। তবুও বলরত হয়, মানুষ ভুরলর ঊরধ্্চ নয়। তাই ভুলরুক নজরর 
এরল আমারির জানারনার অনুররাি রইল। পরবত্চী সমরয় তা সংরশািন 
করা হরব ইনশাআল্াহ।

আল্াহ তাআলা বইদের বলখক, অনুবািক, প্রকাশক ও এর বপেরন 
যারাই রেম দিরয়রেন তারির সবাইরক দ্ীরনর জন্য কবুল করুন। সবার 
ভার�্য নবীজী সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর শাফাআত নসীব করুন। 
আমীন।

মুহাম্াি তানজীল আররফীন আিনান
মগেলবার, ৭ই রজব, ১৪৪৩ দহজরী

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
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বলখরকর ভূদমকাবলখরকর ভূদমকা
১৯৫৩ সারলর জানুয়াদর মারস কানপুরর এক মজদলরস কাদিয়ানীরির 
ব্যাপারর অিরমর আরলারনা করার সুরযা� হয়। বযখারন আদম দমজ্চা 
ব�ালাম আহমি কাদিয়ানীর পদররয় এবং কাদিয়ানীরির প্রতাররা ববাঝার 
সহজ দকেু পন্থা বরলদেলাম, যারত সািারর বলাকও তারির প্রতাররা 
সহরজই বুঝরত পারর। পরর যখন এই বতিব্যগুরলা মাদসক আল-ফুরকারন 
োপা হয় তখন এোরক স্বতন্ত্র দকতাব আকারর প্রকাশ করার জন্য প্ররুর 
দরদেপত্র আসরত থারক। মুম্াইরয়র একদে প্রকাশনা প্রদতষ্ান বথরকও এর 
বজার আবিার জানারনা হয় এবং তারির বসরক্োদর সারহবও বারবার 
দরদে পাোরত থারকন। আল্াহ তাআলা তারির উত্তম প্রদতিান িান করুন। 
মূলত তারির এমন িারাবাদহক আবিাররর কারররই এ কারজ অগ্রসর 
হই; অন্যথায় এর বকারনা ইচ্ছা দেল না। অবরশরষ এদে দকতাব আকারর 
প্রকাশ পারচ্ছ। আল্াহ তাআলা এর দ্ারা তাঁর বান্ারির উপকৃত হওয়ার 
তাওফীক িান করুন। 

দকতাবদে পড়ার সময় পােকরির একদে দবষয় লষি রাখা রাই, এদে মূলত 
মাদসক আল-ফুরকারন প্রকাদশত একদে প্রবন্ধ—এোরকই এখন হুবহু 
মলােবদ্ধ করর আপনারির সামরন বপশ করা হরয়রে। এই দকতারবর 
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বকাথাও বকাথাও পােক কাদিয়ানীরির ব্যাপারর ববশ করোর দকেু মন্তব্য 
বিখরত পারবন, যা তারির কারে অনুদরত ও বাড়াবাদড় বরল মরন হরত 
পারর। দকন্তু অিম এই ব্যাপারর বকারনা কারর িশ্চারনার প্ররয়াজন ববাি 
করদে না। কারর, বয ব্যদতি দমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানী ও তার 
অনুসারীরির ররম ভ্াদন্ত ও বিাঁকাবাদজর ব্যাপারর আমার মরতা জানরত 
পাররব, বসও তারির ব্যাপারর এমন করোরতা প্রকাশ কররত বাি্য 
হরব। তখন অন্যরির উদরত তারকও আমার মরতা এ বষিরত্র বাি্য ও 
অপার� িরর বনয়া। 

মুহাম্াি মনযুর নুমানী
দজলকি, ১৩৭২ দহজরী
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দবসদমল্াদহর রহমাদনর রহীমদবসদমল্াদহর রহমাদনর রহীম
জানুয়াদরর দদ্তীয় সপ্তারহ কানপুর বথরক এক যুবক আমার কারে এরস 
বলল, তার দকেু আত্মীয় কাদিয়ানী এবং তারা অন্যান্য আত্মীয়রিরও 
কাদিয়ানী বানারনার আপ্রার বরষ্া রালারচ্ছ। ফরল অন্যরিরও ব�ামরাহ 
হরয় যাওয়ার আশঙ্া বিখা দিরয়রে। বস আবিার করর, আদম বযন তার 
সারথ দ�রয় তারির ববাঝাই। তখন আদম তারক বদল, আমার ব্যদতি�ত 
অদভজ্ঞতা হরলা, যখন বকউ অন্য বকারনা মতািশ্চ বা িম্চ গ্রহর করর বনয় 
এবং সবার মারঝই তারির এ ব্যাপারদে প্ররার হরয় যায়, তখন তারা আর 
সরত্যর ব্যাপারর অনুসদন্ধৎসু হয় না। আর বকারনা ব্যাপারর ইনসাফ ও 
সততার সারথ ভাবরতও পারর না; বরং তারির অবথিা এমন হয় বয, তারির 
মতািরশ্চর দবপরীত যত স্পষ্ িদললই বপশ করা বহাক না বকন, এরত তারা 
সামান্যতম প্রভাবাদবিত হয় না। উর্া তারির ভ্ান্ত মরতর ওপররই অেল-
অদবরল বথরক যায়। সুতরাং যারা কাদিয়ানী হরয়ই দ�রয়রে, তারা আমার 
কথা শুনরব এবং হরকর পরথ দফরর আসরব, এমন বকারনা আশা আদম 
কদর না। তরব যারা এখরনা কাদিয়ানী হয়দন; বরং বিািুল্যমান অবথিায় 
আরে, তারির সারথ কথা বলরল উপকার হরব ইনশাআল্াহ। অবরশরষ 
আদম তার সারথ কানপুর দ�রয় সংদষিপ্ত একদে �ররায়া মজদলরস—যারত 
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উপদথিত বলারকর সংখ্যা িশ-বাররা জন হরব—কাদিয়ানীরির দবষরয় 
আরলারনা করার সুরযা� পাই। আদম ভাবলাম, এই সুরযার� সবার সামরন 
কাদিয়ানীরির ব্যাপারর দকেু বমৌদলক আরলারনা এবং তারির বরনার দকেু 
সহজ-সরল পথ বরল বিয়া উত্তম হরব। এই উরদেরশ্য আদম দমজ্চা ব�ালাম 
আহমি কাদিয়ানীর রদরত দতন-রারদে দকতাব সারথ রাখা যরথষ্ মরন করর 
দনরজর সারথ দনরয় দনলাম।

উতি মজদলরস আদম বয আরলারনা কররদেলাম তা বহে-দবতরক্চর মরতা 
দেল না, আবার ওয়ারজর মরতাও দেল না; বরং তা �ররায়া মজদলরস 
কথাবাত্চার মরতা দেল। যার উরদেশ্য দেল বকবল যারা কাদিয়ানীরির 
ব্যাপারর অনুসদন্ধৎসু মরন জানরত রায়, এরির ব্যাপারর দরন্তা-দফদকর 
কররত রায়, তারির সামরন বযন সহজ-সরল পথ খুরল যায়। 

আল্াহ তাআলার অনুগ্রহ এই বয, বয ব্যদতি সত্য সত্যই কাদিয়ানীরির 
ব্যাপারর জানরত ইচ্ছুক থারক, আল্াহ তাআলা তার সামরন কাদিয়ানীরির 
ব�ামরাহী ও সত্য উর্ারন করর বিন। এর জন্য অরনক ইলম থাকা 
জরুদর নয় এবং অরনক বমিাবী হওয়াও আবশ্যক নয়; বরং অদত সািারর 
বলাকও যদি তারির ভ্াদন্তর ব্যাপারর জানরত আগ্রহী থারক, তাহরল 
আল্াহ তাআলার অনুগ্ররহ বস সব বুঝরত পাররব, ইনশাআল্াহ। 

দবদভন্ন পরত্রর মাি্যরম আমার কারে সংবাি আসদেল বয, বিশভার�র পর 
এমনদক এরও আ� বথরক দহন্ুস্ারন কাদিয়ানীরির অপতৎপরতা দবলুপ্ত 
হরয় দ�রয়দেল। দকন্তু ইিানীং এরা আবার মাথারাড়া দিরয় উরেরে। তাই 
আমার কারে উতি �ররায়া মজদলরসর আরলারনাগুরলা মলােবদ্ধ হরয় 
সবার জন্য প্রকাশ হরয় যাওয়াই উত্তম মরন হরলা। যারত কাদিয়ানীরির 
ভ্ান্ত মতবাি সহরজই ববাঝা যায় এবং তারির এই নব্য িরম্চর ব্যাপারর 
অদত সািারর বলারকরও রষিু খুরল যায়। 
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যদিও প্ররফসর ইদলয়াস ববরুনী রহ.—আল্াহ তাআলা তারক উত্তম 
প্রদতিান িান করুন—কাদিয়ানীরির ব্যাপারর দবস্াদরত দকতাব 
দলরখরেন।2 তাই এরির ব্যাপারর নতুন করর বলখারলদখর প্ররয়াজন 
ববাি করদে না। তবুও �ররায়া মজদলরসর এই সংদষিপ্ত আরলারনাগুরলা 
সািারর বলাকরির জন্য অরনক উপকারী হওয়ায় তা প্রকাশ করাই উত্তম 
মরন হরলা। ইনশাআল্াহ, এর িদলরলর আরলাকচ্ছোয় প্ররত্যক ব্যদতি 
অনুিাবন কররত পাররব, দমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানীরক নবী বা 
প্রদতশ্রুত মাসীহ দহরসরব মানা দকংবা কাদিয়ানী-িরম্চর অনুসারী হওয়া দ্ীন 
ও শরীয়রতর দিক দিরয়ও বযমন ব�ামরাহীর কারর, বতমনইভারব মানুরষর 
স্বভাবজাত অভ্যাস ও আকরলর দিক দিরয়ও কতো ভ্ান্ত ও অসার! 

দ্ীরনর পূর্চতা ও খতরম নবুওয়াতদ্ীরনর পূর্চতা ও খতরম নবুওয়াত
এই আরলারনার শুরুরত আদম দ্ীরনর পূর্চতা ও খতরম নবুওয়ারতর 
ব্যাপারর সুস্পষ্ দকেু আরলারনা কররদেলাম। এখারন সংদষিপ্তভারব হরলও 
দকেু উরল্খ করা প্ররয়াজন মরন করদে। 

আরলারনার শুরুরত আদম আল্াহ তাআলার পষি বথরক দ্ীরনর 
পূর্চতা এবং দ্ীরনর বহফাজরতর ব্যাপারর কুরআনুল কারীরমর বর্চনা 
ও ইদতহারসর পাতা বথরক জ্বলন্ত দকেু সাষি্য উপথিাপন করার পর এ 
ব্যাপারর আরলাকপাত কররদেলাম বয, কুরআনুল কারীরমর মরি্য আল্াহ 
তাআলা এ িুই ব্যাপারর ব�াষরা বিয়ার পর এোও ব�াষরা দিরয়রেন বয, 
দররদিরনর জন্য নবুওয়ারতর প্ররয়াজনীয়তা বশষ হরয় দ�রয়রে। কারর, 
আল্াহ তাআলা বরলরেন, 

2 .   প্ররফসর ইদলয়াস ববরুনী রহ. রদরত দকতাবদের নাম কাদিয়ানী মাযহাব কা ইলমী মুহাসাবা।
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ِدیَۡنُکۡم لَُکۡم  اَکَۡمۡلُت  اَلَۡیوَۡم 
‘আজ আদম বতামারির জন্য বতামারির দ্ীনরক পূর্চ করলাম।’3

এই আয়াত দ্ারা ববাঝা যায়, দ্ীন পদরপূর্চ এবং এরত বকারনা িররনর 
পদরবত্চন-পদরবি্চরনর প্ররয়াজন বনই। 

আবার আল্াহ তাআলা বরলরেন,

لَٰحِفُظوَۡن لَٗه  ا 
َ ِانّ َو 

‘আর আদমই তার বহফাজতকারী।’4

এই আয়াত দ্ারা প্রতীয়মান হয় বয, দকয়ামত পয্চন্ত আল্াহ তাআলা 
দ্ীনরক বহফাজত কররবন। 

আল্াহ তাআলা  যুর� যুর� নবীরির বপ্ররর করররেন দ্ীরনর বহফাজরতর 
জন্যই। আর আল্াহ তাআলা বযরহতু দ্ীনরক পদরপূর্চ করর দিরয়রেন এবং 
দকয়ামত পয্চন্ত দ্ীনরক দবলুদপ্তর হাত বথরক দতদনই রষিা কররবন, তাহরল 
নতুন নবী আসার প্ররয়াজনীয়তা বকাথায়?  

এরপর আল্াহ তাআলা কুরআনুল কারীরম স্বীয় বন্ধু মুহাম্ািুর রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর বশষ নবী হওয়ার ব্যাপারর সুস্পষ্ ব�াষরা 
দিরয়রেন। রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ামও অসংখ্য হািীরসর মরি্য 
তাঁর অবথিান স্পষ্ করর ব�াষরা করররেন, নবুওয়ারতর এই পদবত্র িারা 
আমার ওপররই বশষ হরয়রে এবং আমার পর আর বকারনা নতুন নবী 
আসরব না। এরপর বথরকই দকয়ামত পয্চন্ত সমস্ উম্রত মুহাম্ািীর 

3 .   সূরা মারয়িা : ৩
4 .   সূরা দহজর : ৯
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তনুমন এোই দবশ্াস করর, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর পর 
আর বকারনা নবী আসরবন না। এবং বকউ যদি নবুওয়ারতর িাদব করর, 
তার এই দমথ্যা িাদবরকও তারা বকারনা পাত্তা বিয় না। কারর, দফরআউন-
নমরুরির মরতা দমথ্যা বখািায়ীর িাদবিাররা বযরূপ দমথু্যক-বিাঁকাবাজ, 
যুর� যুর� যারাই নবুওয়ারতর িাদব করররে তারাও বসরূপ দমথু্যক ও শে 
োড়া আর দকেুই নয়।

দমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানীর প্রতাররাদমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানীর প্রতাররা
উতি মজদলরস অল্পসংখ্যক কাদিয়ানীও উপদথিত দেল। আদম তারির 
উরদেশ্য করর বললাম, 

‘আপনারা আমার বতিব্য দ্ারা বুঝরত বপরররেন বয, খতরম নবুওয়াত 
বা নবুওয়ারতর পদরসমাদপ্ত আমারির ঈমান ও আকীিার অন্যতম একদে 
অংশ। তরব আদম যদি এক মুহূরত্চর জন্য িরর দনই বয, নবুওয়ারতর সমাদপ্ত 
�রেদন; বরং এখরনা নবী�ররর আ�মরনর পদবত্র এ িারা রালু ররয়রে, 
তবুও দমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানীর মরতা বিাঁকাবাজ বলারকর নবী 
হওয়ার বকারনা সম্াবনাই বনই।’

এখারন আদম রারদে মূলনীদতর আরলারক দমজ্চা ব�ালাম আহমি 
কাদিয়ানীর ভ্ষ্তা ফুদেরয় তুলব। যার মাি্যরম সবাই অত্যন্ত সুস্পষ্ভারবই 
দমজ্চা কাদিয়ানীর ভ্ষ্তা ও বিাঁকাবাদজ সম্রক্চ অব�ত হরত পাররব।

১ম মূলনীদত ১ম মূলনীদত 
এো বতা অনস্বীকায্চ দবষয় বয, আল্াহ-বপ্রদরত একজন নবী তাঁর পূব্চবত্চী 
সকল নবীরক যথাযথ সম্ান কররবন এবং উম্তরক তাঁরির প্রদত সম্ান 
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প্রিশ্চরনর দশষিা বিরবন। কারর, প্ররত্যক নবীই আল্াহ তাআলার 
প্রদতদনদি এবং তাঁর পষি বথরক িাদয়ত্বপ্রাপ্ত হন। 

আল্াহ-বপ্রদরত বকারনা নবী বতা িূররর কথা, বকারনা সািারর মুদমরনর 
পরষিও পূব্চবত্চী নবী�ররর অসম্ান করা, তাঁরির অপবাি বিয়া ইত্যাদি 
আররর করা সম্ব নয়। দকন্তু আমরা অত্যন্ত আশ্চরয্চর সারথ লষি কদর 
বয, দমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানী আল্াহ তাআলার একজন মহান নবী 
হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারর জ�ন্য মন্তব্য করররে। এো বযরহতু বকারনা 
তক্চ-দবতরক্চর মজদলস নয় এবং আদম আপনারির শুিু কাদিয়ানীরির 
ভ্াদন্তগুরলা ববাঝার সহজ পন্থা বরল দিদচ্ছ, এ জন্য এই ব্যাপারর দমজ্চা 
কাদিয়ানীর শুিু একদে বতিব্যই উরল্খ করদে,

‘মাসীহ তার যুর�র অন্যান্য সৎ ব্যদতিরির তুলনায় অদিক সৎ দেরলন 
না; বরং ইয়াহইয়া আ. তার বররয়ও বরেষ্ দেল। বকননা, বস মি্যপান 
করত না। তার ব্যাপারর কখরনা এমনদে বশানা যায়দন বয, বকারনা পদততা 
মদহলার অববি উপাজ্চন বথরক তারক আতর লাদ�রয় বিয়া হরয়রে বা 
ওই মদহলার হাত দকংবা বকশ তার শরীররর বকারনা অংশ স্পশ্চ করররে। 
অথবা বকারনা অপদরদরত যুবতী মদহলা তার শারীদরক বখিমত করররে। 
এ কারররই আল্াহ তাআলা কুরআনুল কারীরম ইয়াহইয়া আ.-এর 
নামরক حصورا তথা ‘স্তী-দবরা�ী’ এর গুরর গুরাদবিত করররেন। পষিান্তরর 
মাসীরহর নারমর সারথ এমন বকারনা শব্দ যুতি কররনদন। কারর, তার 
সারথ এমন �েনা �রেরে, যা তার নারমর সারথ এই িররনর শব্দ যুতি 
করার প্রদতবন্ধক।’5

উদল্দখত বতিরব্য দমজ্চা কাদিয়ানী হযরত ঈসা ইবরন মারইয়াম আ.-এর 
ব্যাপারর ববশ দকেু অপবাি দিরয়রে :

5 .   িারফউল বালা : ৪; রুহানী খাযারয়ন : ১৮/২২০
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১. দতদন শরাব পান কররতন।

২. দতদন পদততা মদহলার অববি উপাজ্চন বথরক বকনা আতর দনজ 
মাথায় ব্যবহার কররতন এবং তারির হাত ও মাথার বকশ দনরজর শরীরর 
বোঁয়ারতন।

৩. অপদরদরত যুবতী মদহলারা তাঁর বখিমত করত।

হযরত ঈসা আ.-এর মরতা মহান এক নবীর ব্যাপারর এমন দমথ্যা অপবাি 
বিয়ার পর এই বিাঁকাবাজ দমজ্চা কাদিয়ানী এোও বরলরে বয, মাসীরহর 
এমন অপকরম্চর কাররর নাদক আল্াহ তাআলা কুরআনুল কারীরম 
তার নারমর সারথ حصورا অথ্চাৎ ‘স্তী-দবরা�ী’ গুরদে যুতি কররনদন! 
(মাআযাল্াহ)6 

হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারর এমন জ�ন্য অপবাি বিয়ার পর এই িূত্চ 
দমজ্চা কাদিয়ানীর ব্যাপারর আপনারির কী িাররা তা আমার জানা বনই; 
তরব আদম অন্তত এেুকু বলরত পাদর, নবীরির মাকাম বতা অরনক ঊরধ্্চ, 
বকারনা সম্াদনত ও সজ্ন ব্যদতির ব্যাপাররও এমন কথা বলা দনঃসরন্রহ 
তার মানহাদনর পয্চারয়র। আর যার বভতরর ঈমারনর নূ্যনতম দেরেরফাঁোও 
আরে, তার জবান বথরক কখরনাই বকারনা নবীর ব্যাপারর এমন অশ্ীল ও 
�দহ্চত মন্তব্য ববর হরত পারর না। 

6 .   তারির এ বতিরব্যর দ্ারা আল্াহ তাআলা ও কুরআনুল কারীরমর ওপরও দমথ্যা অপবাি 
এরস যায়! কারর, তারির িাদব হরলা, ঈসা আ.-এর এসব অপকরম্চর (!) কারররই নাদক আল্াহ 
তাআলা কুরআনুল কারীরম তাঁরক ‘স্তী-দবরা�ী’ বরল সরম্ািন কররনদন! তারা যা বরলরে 
আল্াহ তাআলা তা বথরক পদবত্র এবং অরনক ঊরধ্্চ। তাহরল দক তারা কুরআরন বদর্চত অন্যান্য 
মহান নবী—হযরত আিম আ. বথরক দনরয় খাতামুন নাদবয়্যীন মুহাম্াি সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম—তাঁরির ব্যাপাররও এমন অপবাি বিয়? কারর, কুরআরন বতা তাঁরির কারও নারমর 
সারথই ‘স্তী-দবরা�ী’ গুরদে যুতি করা হয়দন। এই হরলা দমজ্চা কাদিয়ানীর কুরআন �রবষরার 
নমুনা, বযোরক তার অন্ধ অনুসারীরা তার সবরররয় বড় মুদজযা বরলও িাদব করর থারক! 
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এ ব্যাপারর কাদিয়ানীরির অসার যুদতিএ ব্যাপারর কাদিয়ানীরির অসার যুদতি
হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারর দমজ্চা কাদিয়ানীর এমন অপবারির পরষি 
কাদিয়ানীর অনুসারীরা একদে অসার যুদতি বিয় বয, এই কথা দরিষ্ান 
পািদররির জবাব বিয়ার জন্য বলা হরয়রে। দকন্তু তারির এই যুদতি সম্ূর্চই 
বিাঁকা ও বারনায়াে। কারর, আদম এখন আপনারির দমজ্চা কাদিয়ানীর বয 
বতিব্য বরলদে তা তারই রদরত িারফউল বালা দকতারবর। আর িারফউল 
বালা দকতাব মুসদলম উলামারয় বকরামরির সরম্ািন কররই রদরত হরয়রে। 
বকউ রাইরল পুররা দকতাবদেই পরড় বিখরত পাররন। এ োড়াও বস এই 
বতিরব্য হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারর বয সমস্ দমথ্যা অপবাি ও জ�ন্য 
মন্তব্য করররে, তা তারির কারে এতোই সত্য ও বাস্ব বয, এ কারররই 
নাদক আল্াহ তাআলা কুরআনুল কারীরম ঈসা আ.-বক ‘স্তী-দবরা�ী’ গুর 
বথরক বদচিত বররখরেন! (মাআযাল্াহ) আর এ কথারক তারা ঈসা আ.-
এর ব্যাপারর দমথ্যা অপবারির পরষি যুদতি দহরসরব বপশ করররে। তাহরল 
এই মন্তব্যরক দরিষ্ান পািদররির উরদেরশ বলা হরয়রে বরল সবাইরক বিাঁকা 
বিয়া হরচ্ছ বকন? বরং আদম বলব বয, িারফউল বালা দকতারবর এই 
উদতির দ্ারা এোই প্রতীয়মান হয় বয, দমজ্চা কাদিয়ানী যদি তার বকারনা 
দকতারব দরিষ্ান পািদররির উরদেরশ এমন কথা বরলও থারক, তবুও 
এো পািদররির প্রতু্যত্তরর নয়; বরং এোই তারির ি্যান-িাররা ও িাদব। 
উিাহররস্বরূপ বলা যায়, তারা এর বররয়ও �দহ্চত ও বারজ শরব্দ যদমমারয় 
আনযাম আথম দকতারব হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারর মন্তব্য করররে। 
যদিও নবী�ররর ব্যাপারর এমন বারজ মন্তব্য মুদমরনর কান সহ্য কররব 
না, দকন্তু আপনারির ববাঝার সুদবিারথ্চ আদম এখারন উরল্খ করদে। দমজ্চা 
কাদিয়ানী দলরখরে,

‘হযরত মাসীরহর দতন জন িাদি ও নাদন ব্যদভরাদররী-বিহপসাদররী 
দেরলন, যারির ররতি তার জ্। এরতই ববাঝা যায় তার বংশ কত পদবত্র 
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দেল! এবং অপদরদরত যুবতী মদহলারির সারথ বমলারমশার স্বভাব সম্বত 
তার বভতর বংশ�তভারবই এরসরে। কারর, বকারনা পররহয�ার মুদমরনর 
পরষি সম্ব নয় বস বকারনা যুবতী বিহপসাদররীরক এই সুরযা� বিরব বয, 
বস তার মাথায় নাপাক হাত বুলারব বা অববি উপাজ্চন দিরয় আতর সংগ্রহ 
করর মাথায় লাদ�রয় বিরব দকংবা তার শরীররর বকারনা অংশ বোঁরব। 
এরতই ববাঝা যায়, এ ব্যদতি বকান পয্চারয়র দনকৃষ্ মানুষ!’7

িারফউল বালা দকতারবর কথা আর এই দকতারবর কথাদের উরদেশ্য 
একই, তরব এই দকতারবর কথাগুরলার ভাষা অত্যন্ত জ�ন্য ও বারজ। 
এমনদক আমার ইরচ্ছ হরচ্ছ আদম এই দকতাবদে জদমরন পুঁরত বররখ দিই। 

আদম জাদন বয, যদমমারয় আনযাম আথম দকতারবর ইবারতেুকু দবরশষ 
দকেু দরিষ্ান পািদররির উরদেশ্য করর বলা হরয়রে। তরব এো বলার সুরযা� 
বনই বয, এো বকবল দরিষ্ান পািদররির প্রতু্যত্তরর বলা হরয়রে; বরং 
আমরা িারফউল বালা দকতারবর উরল্দখত বতিব্য দ্ারাই বুরঝদে বয, এমন 
জ�ন্য মন্তব্য তারা শুিু প্রতু্যত্তররই বরলদন; বরং ঈসা আ.-এর ব্যাপারর 
তারা এমনোই দবশ্াস রারখ এবং তারা তারির কথার স্বপরষি আল্াহ 
তাআলা ও কুরআনুল কারীমরকও বপশ করর!

আশা কদর আপনারা বুঝরত বপরররেন বয, ঈসা আ.-এর ব্যাপারর দমজ্চা 
কাদিয়ানী কত জ�ন্য জ�ন্য মন্তব্য করররে। এরপরও বস নবী হরব কী 
দহরসরব? বস বতা ঈমানিার হওয়ারই বযা�্য না; বরং সভ্যতা ও ভদ্রতার 
মানিরডে বতা তারক সভ্য ও ভদ্র মানুষ দহরসরবই �র্য করা যারব না।

উতি �ররায়া মজদলরস বকউ প্রশ্ন কররদেল বয, ঈসা আ.-এর ব্যাপারর 
দমজ্চা কাদিয়ানীর এমন মন্তরব্যর কারর কী? আদম উত্তরর বরলদেলাম,

7 .   যদমমারয় আনযাম আথম : ৭; রুহানী খাযারয়ন : ১১/২৯১
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‘আসল কারর আমার কারে এোই মরন হয় বয, দমজ্চা কাদিয়ানীর 
একদে অন্যতম িাদব হরলা বস-ই প্রদতশ্রুত মাসীহ। অথ্চাৎ হািীরসর 
মরি্য দকয়ামরতর আর� িুদনয়ার বুরক হযরত ঈসা আ.-এর আ�মরনর 
বয সংবাি বিয়া হরয়রে, তার িাদব হরলা বস-ই প্রদতশ্রুত মাসীহ। এবং 
ময্চািার দিক দিরয়ও বস ঈসা আ.-এর তুলনায় উত্তম। কারর, হািীরস 
বদর্চত মাসীরহর দকেু ববদশরষ্্যর সারথ তার দমল ররয়রে, তাই হািীরস 
বদর্চত মাসীহ দ্ারা তারকই ববাঝারনা হরয়রে। এ কাররর স্বাভাদবকভারবই 
তারক ময্চািা ও রদররত্রর দিক দিরয় ঈসা আ.-এর তুলনায় আরও বড় হরত 
হরব। তাই আমার মরত, বস ঈসা আ.-এর মান ও ময্চািা এ কারররই খারো 
কররত বররয়রে বয, তার অন্ধ ও মাথারমাো মুরীিরা যারত তারক ঈসা 
আ.-এর মান-ময্চািার তুলনায় বরেষ্ ভারব। 

২য় মূলনীদত ২য় মূলনীদত 
আল্াহ-বপ্রদরত বকারনা নবীর পরষি এো অসম্ব বয, দতদন তাঁর সত্যতা 
প্রমাররর জন্য অথবা তাঁর বড়ত্ব প্রমাররর জন্য ভুরলও বকারনা দমথ্যা কথা 
বলরবন বা দমথ্যা িাদব কররবন। দকন্তু দমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানী 
অকপরে দমথ্যা কথা বলত এবং নানা দমথ্যা িাদব করত। আপনারা 
রাইরল আদম তার দকতাব বথরকই এর বহু উিাহরর বপশ কররত পারব। 
তরব আমার বযরহতু উরদেশ্য হরলা শুিু দমজ্চা কাদিয়ানীর বিাঁকাবাদজর 
ব্যাপারর আপনারির অব�ত করা, তাই এখারন আদম বমাোিার� 
একদে উিাহরর বপশ করদে।

দিবারলারকর ন্যায় সুস্পষ্ দমথ্যা কথাদিবারলারকর ন্যায় সুস্পষ্ দমথ্যা কথা
ব�ালাম আহমাি কাদিয়ানীর রুহানী খাযারয়রনর বতিব্য :
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‘বমৌলভী ব�ালাম িস্�ীর কসুরী ও বমৌলভী ইসমাঈল আলী�ড়ী তারির 
দকতারব দলরখরেন বয, ব�ালাম আহমি কাদিয়ানী যদি দমথ্যাবািী হরয় 
থারক তাহরল আমারির আর� বস-ই মৃতু্যবরর কররব এবং বাস্রব তারকই 
আর� মৃতু্যবরর কররত হরব, বকননা বস দমথ্যাবািী। দকন্তু যখন তারির 
এই দকতাব েদড়রয় পড়ল, তখন বিখা ব�ল আমার আর� তারাই খুব দ্রুত 
মৃতু্যবরর করররে।’8 

এো দমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানীর বারনায়াে ও দমথ্যা একদে কথা। 
কারর, মাওলানা ব�ালাম িস্�ীর কসুরী ও মাওলানা ইসমাঈল আলী�ড়ী 
রহ.-এর এমন বকারনা দকতাব পৃদথবীর বুরক বনই বযখারন তারা এমন 
র্যারলঞ্জ কররদেরলন। আপনারা রাইরল এর তাহকীকও কররত পাররন। 
এমনদক দমজ্চা কাদিয়ানীর জীবদেশায় তার কারে এই দকতাব বিখরত 
রাওয়া হরয়দেল। এরপর তার অনুসারীরিরও র্যারলঞ্জ জানারনা হরয়দেল, 
পাররল এই িুই মহান বুযুর�্চর দকতাবদে এরন বিখাও, বযখারন তারা 
এমন কথা বরলরেন। দকন্তু তারা কখরনা বিখারত পাররদন এবং দকয়ামত 
পয্চন্ত বিখারতও পাররব না। কারর, এো দমজ্চা কাদিয়ানীর দমথ্যা কথা ও 
বিাঁকাবাদজ োড়া আর দকেুই নয়।

আর দমজ্চা কাদিয়ানী শুিু এই একদেই দমথ্যা বরলরে তা নয়, আপদন 
তার দকতারব এমন অসংখ্য নদজর পারবন, বযখারন বস তার বড়ত্ব ও 
মহত্ত্ব প্রকাশ কররত দ�রয় এমন অসংখ্য বারনায়াে ও দমথ্যা কথার পসরা 
সাদজরয় বরসরে।9 বতা এমন ব্যদতিরক নবী বতা িূররর কথা, একজন সভ্য 
ও দ্ীনিার বলাই বতা িুষ্কর!

8 .   রূহানী খাযারয়ন : ১৭/৩৯৪
9 .   দমজ্চা কাদিয়ানীর দকতাবাদিরত দমথ্যার বহর এত ববদশ বয, অরনক উলামারয় বকরাম তার 
দমথ্যা কথাগুরলা একত্র করর স্বতন্ত্র দকতাব ররনা করররেন। এর মরি্য দকযবারত দমজ্চা প্রদসদ্ধ 
একদে দকতাব। আর বস এই সমস্ দমথ্যা কথা শুিু দবদভন্ন মানুষরির ব্যাপারর বরলরে তা নয়; 
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আদম অিম আল্াহ তাআলার একজন গুনাহ�ার বান্া, আনুমাদনক ২০-
২১ বের যাবৎ বলখারলদখর কাজ করদে, স্বতন্ত্র দকতাব আকারর এবং 
মাদসক আল-ফুরকান পদত্রকায় আমার আনুমাদনক ৫-৬ হাজার পৃষ্া 
োপা হরয়রে। দকন্তু আলহামিুদলল্াহ, এ বষিরত্র আদম দমজ্চা কাদিয়ানীর 
বররয়ও অদিক সততা ও আমানত রষিা কররদে। কারর, আমার বকারনা 
শত্রুও এই ৫-৬ হাজার পৃষ্ার বভতর একদেও দমথ্যা ও বারনায়াে কথা 
খুঁরজ পারব না, আলহামিুদলল্াহ।

বমােকথা, দমজ্চা কাদিয়ানীর এমন বিাঁকাবাদজ ও শেতার পর তারক বকারনা 
সম্ভান্ত মানুষও বলা যায় না।     

৩য় মূলনীদত৩য় মূলনীদত
বস এমন দকেু ভদবষ্যদ্ারী কররদেল, বযগুরলারক বস তার সত্যবািী বা 
দমথ্যাবািী হওয়ার মাপকাদে বাদনরয়দেল। এমনদক বস িাদবও কররদেল, 
যদি এসব সত্য না হয় তাহরল বস দমথ্যাবািী সাব্যস্ হরব। তার এো 
হরব ওো হরব ইত্যাদি। দকন্তু মজার ব্যাপার হরলা, আল্াহ তাআলা তার 
অদিকাংশ ভদবষ্যদ্ারীরক ভুল ও দমথ্যা প্রমাদরত করর তার প্রতাররা স্পষ্ 
করর দিরয়রেন। এো আল্াহ তাআলার বড় ইহসান ও অনুগ্রহ। কারর, 

বরং আল্াহ তাআলা, নবীজী, কুরআন ও হািীরসর ব্যাপাররও এমন দমথ্যা বলায় বস ববশ 
দসদ্ধহস্ দেল! আদম শুিু একদে উিাহরর পােকরির সামরন উপথিাপন করদে : দমজ্চা কাদিয়ানীর 
রদরত ৩ নং আরবায়ীন দকতাব—যার মরি্য বস বমৌলভী ব�ালাম িস্�ীর কসুরী ও বমৌলভী 
ইসমাঈল আলী�ড়ীর ব্যাপারর দমথ্যা রদেরয়দেল—এর মরি্য বস দলরখরে, সম্বত কুরআন-
হািীরসর বসই ভদবষ্যদ্ারী বাস্বায়ন হরয়রে, যার মরি্য উরল্খ ররয়রে, যখন প্রদতশ্রুত মাসীহ 
আ�মন কররবন তখন দতদন তার যুর�র উলামারয় বকরামরির হারত অত্যারাদরত হরবন, তারক 
কারফর ব�াষরা করা হরব, তারক হত্যার জন্য ফতওয়া বিয়া হরব, তারক অপিথি করা হরব, 
তারক মুসলমানরির বিশ বথরক দবতাদড়ত করা এবং তার িম্চরক দবনাশ করার জন্য পাঁয়তারা 
করা হরব।—আরবায়ীন (৩) : ১৭; রুহানী খাযারয়ন : ১৭/৪০৪  
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অরনক বজ্যাদতষী ও �রকরির ভদবষ্যদ্ারীও সরত্য পদররত হরয় যায়। তরব 
যদি আমরা বমরনও দনই বয, দমজ্চা কাদিয়ানীর সমস্ ভদবষ্যদ্ারী সত্য 
হরয়রে, তবুও আমরা এোই ভাবব বয, হািীরসর মরি্য বযমন িাজ্ারলর 
কথা এরসরে বয, বস মানুষরক মৃতু্য বিরব, আবার বাঁদররয় বিরব, বস 
বখািায়ীর িাদব কররব, তবুও বস িাজ্াল দহরসরবই সাব্যস্ হরব। দেক 
এমনইভারব কাদিয়ানীর সমস্ ভদবষ্যদ্ারী সত্য হরয় ব�রলও বস দমথু্যক 
ও বিাঁকাবাজ দহরসরবই সাব্যস্ হরব। 

বমােকথা, মুদমন-মাত্রই দবশ্াস করর বয, আল্াহ তাআলা কুরআনুল 
কারীরম রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ামরক বশষ নবী দহরসরব 
ব�াষরা বিয়ার পর যদি বকারনা ব্যদতি নবুওয়ারতর িাদব করর, তাহরল 
রাই তার কারে যতই কাদরশমা থাকুক না বকন, অথবা তার হাজাররা 
ভদবষ্যদ্ারী সত্য বহাক না বকন, বস দমথু্যক ও বিাঁকাবাজ দহরসরবই 
সাব্যস্ হরব। এ জন্য যদি আমরা বমরনও দনই বয, দমজ্চা কাদিয়ানীর সমস্ 
ভদবষ্যদ্ারী সরত্য পদররত হরয়রে, তবুও এো আমারির ঈমারনর ওপর 
দবন্ুমাত্র প্রভাব বফলরব না, আলহামিুদলল্াহ। দকন্তু আল্াহ তাআলার 
অরনক বড় ইহসান ও িয়া বয, দতদন দমজ্চা কাদিয়ানীর এসব ভদবষ্যদ্ারী 
দমথ্যায় পদররত করর িুব্চল ঈমারনর অদিকারী বলাকরির তার দফতনা 
বথরক বাঁদররয়রেন। 

আদম দমজ্চা কাদিয়ানীর শুিু িুদে অসার ভদবষ্যদ্ারী উরল্খ করদে। 

প্রথম ভদবষ্যদ্ারীপ্রথম ভদবষ্যদ্ারী
জবনক দরিষ্ান আব্দুল্াহ আথরমর মৃতু্যর ব্যাপারর দমজ্চা কাদিয়ানী 
ভদবষ্যদ্ারী কররদেল, তার মৃতু্য ১৮৯৩ সারলর ৫ জুন বথরক ১৮৯৪ 
সারলর ৫ নরভম্র—এই ১৫ মারসর মরি্যই �েরব।
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বস এরপর তার গ্রন্থ শাহািাতুল করুআন দকতারবর ৭৯ নম্র পৃষ্ায়—বযদে 
১৮৯৪ সারলর বসরটেম্র মারস প্রকাদশত হরয়রে—বসখারন পুনরায় িাদব 
করর বয, আব্দুল্াহর মৃতু্য উতি সমরয়ই হরব (আব্দুল্াহ আথরমর বয়স 
৭০-এর কাোকাদে হরয় দ�রয়দেল, তাই এই বয়রস তার মৃতু্য হওয়াো 
খুবই স্বাভাদবক দেল)। দকন্তু আল্াহ তাআলা বযরহতু দমজ্চা কাদিয়ানীরক 
দমথ্যাবািী দহরসরব প্রমার কররবন, তাই এই বয়রসও আব্দুল্াহ আথরমর 
মৃতু্য হরলা না; বরং তার দনি্চাদরত সমরয়র আরও প্রায় িুই বের পর 
১৮৯৬ সারলর ২৭ জুলাই তার মৃতু্য হরয়দেল। আব্দুল্াহ আথরমর মৃতু্যর 
এই তাদরখ স্বয়ং দমজ্চা কাদিয়ানী তার আনজাম আথম দকতারব দলরখরে। 

আদম জাদন, এসব অসার ভদবষ্যদ্ারী সম্রক্চ দমজ্চা কাদিয়ানী ও তার 
অন্ধ মুরীি�র কী কী হাস্যকর ব্যাখ্যা ও যুদতি বপশ করররে। দকন্তু আমার 
িাররা হরলা, প্ররত্যক সুথি দবরবকসম্ন্ন ব্যদতির মরনই তারির এসব 
বিাঁকাবাদজ ও সত্য-দববদজ্চত কথা শুরন তারির ব�ামরাহ হওয়ার দবশ্াস 
আরও িৃঢ় হরব। 

এো এরকবারর সহজ কথা, বকারনা যুদতি-তরক্চর কথা নয় বয, ববাঝা 
মুশদকল হরয় যারব দমজ্চা কাদিয়ানী আব্দুল্াহ আথরমর মৃতু্যর ব্যাপারর 
ভদবষ্যদ্ারী করর বযই তাদররখর কথা উরল্খ কররদেল, যদি আব্দুল্াহ 
আথম বসদিন সন্ধ্যায়ও মারা বযত, তবুও দমজ্চা কাদিয়ানী তার বতিব্য 
অনুযায়ী সত্যবািী বরল �র্য হরতা। দকন্তু আব্দুল্াহ আথম এরপর আরও 
িু-বের ববঁরর দেল। তাই এই িুই বেররর প্রদতদে শ্াস-প্রশ্াস এোই সাষি্য 
বিয় বয, দমজ্চা কাদিয়ানী একজন দমথু্যক ও বিাঁকাবাজ। উর্া দমজ্চা 
কাদিয়ানীর এই বতিব্যরক ব্যাখ্যা করার জন্য উরেপরড় লা�া সূরয্চর ন্যায় 
স্পষ্ দমথ্যা কথারক সত্য বানারনার ব্যথ্চ বরষ্ারই নামান্তর। বমােকথা, 
দরন্তক ও সত্যারবিষী বলাকরির জন্য কথা এরকবারর সহজ ও সংদষিপ্ত।    
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দদ্তীয় ভদবষ্যদ্ারী দদ্তীয় ভদবষ্যদ্ারী 
দমজ্চা কাদিয়ানীর একদে প্রদসদ্ধ ও দবখ্যাত ভদবষ্যদ্ারী হরলা  মুহাম্ািী 
বব�রমর দবরয়-সংক্ান্ত ভদবষ্যদ্ারী। যা বস দনরজর দকতারব তার 
নবী হওয়ার ব্যাপারর আসমাদন দনিশ্চন দহরসরব বপশ করররে। আদম 
সংদষিপ্তভারব �েনাদে উরল্খ করদে :  

হুদশয়ারপুর এলাকায় দমজ্চা কাদিয়ানীর একজন আত্মীয় দেল দমজ্চা আহমি 
বব� নারম। মুহাম্ািী বব�ম নারম তার একজন কন্যা দেল; দমজ্চা কাদিয়ানী 
যারক দবরয় করার ব্যাপারর খুব আগ্রহী দেল। তাই বস বারবার দমজ্চা 
আহমি ববর�র কারে দবরয়র প্রস্াব পাোরত থারক10, দকন্তু প্ররত্যকবারই 
দমজ্চা আহমি বব� এই প্রস্াব প্রত্যাখ্যান করর।11 এরপর দমজ্চা কাদিয়ানী 
ক্ুদ্ধ হরয় আহমি বব�রক ভয় বিখারনার জন্য িুদে দবষয় ববশ �ো করর 
প্ররার কররত থারক :

১. মুহাম্ািী বব�রমর সারথ আমার দবরয় হওয়াো বখািাপ্রিত্ত ওহী ও 
ইলহামী দবষয়। আদম আল্াহ তাআলার হুকুরমই এই প্রস্াব দিরয়দে। আর 
স্বয়ং আল্াহ তাআলাই আমারক বরলরেন, আমারির এ দবরয় হরবই হরব।

২. আর তার পদরবার যদি আমার এ প্রস্াব দফদররয় বিয়, তাহরল তারা 
পরি পরি আপি-দবপরির সম্ুখীন হরব, এমনদক মুহাম্ািী বব�মও 
দবদভন্ন দবপরি পড়রত পারর।12

দমজ্চা কাদিয়ানী এসব কথা তার দবদভন্ন দরদেপরত্র, দকতারব ও 

10 .   এর পাশাপাদশ দমজ্চা কাদিয়ানী আহমি বব�রক সম্দত্ত ও বা�ান উপরঢৌকন দহরসরব 
বিয়ার বলাভ বিখায়।—আরয়নারয় কামালারত ইসলাম : ৫৭৩; রুহানী খাযারয়ন : ৫/৫
11 .   এই অস্বীকৃদতর কারর ববািহয় এো বয, তখন মুহাম্ািী বব�ম সি্য দকরশারী দেল। আর 
দমজ্চা কাদিয়ানী পচিারশাধ্্চ একজন পুরুষ দেল।
12 .   আরয়নারয় কামালারত ইসলাম : ৫৭২-৫৭৩; খাযারয়ন : ৫/৫
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ইশদতহারর এমন হুংকাররর সারথ উরল্খ করররে বয, দমজ্চা আহমি 
বব� যদি িুব্চলদররত্তর মানুষ হরতন তাহরল ভরয়ই তার বমরয়রক দমজ্চা 
কাদিয়ানীর সারথ দবরয় দিরয় দিরতন। দকন্তু দতদন অদবরল দেরলন এবং 
দমজ্চা কাদিয়ানীর দবরয়র প্রস্াব বারবার করোরভারব দফদররয় দিরয়রেন। 
এদিরক দমজ্চা কাদিয়ানীও দবদভন্নভারব বরষ্ার কমদত করদেল না এবং যত 
িররনর তিদবর করা যায় সব করদেল। যার পুররা �েনা অরনক লম্া এবং 
লজ্াকর দবষয়ও বরে। আর এমন দবষয় আমার দলখরতও রুদররত বািরে, 
তাই আদম আপনারির সামরন শুিু মূল �েনাদেই উরল্খ করদে :

দমজ্চা কাদিয়ানীর দকতারবই আরে বয, িী�্চ একো সময় পয্চন্ত বস দমজ্চা 
আহমি বব�রক রাদজ করারনার জন্য নানান বরষ্া-দফদকর ও তিদবর 
কররত থারক এবং তারক কদথত ইলহারমর ভয় বিখারত থারক। দকন্তু দমজ্চা 
আহমি বব� তার িূত্চতা জানরতন দবিায় তার এ প্রস্াব বারবার দফদররয় 
বিন। একপয্চারয় লারহারর বসবাসরত সুলতান মুহাম্ারির সারথ মুহাম্ািী 
বব�রমর দবরয়র কথাবাত্চা রলরত থারক। এদিরক দমজ্চা কাদিয়ানী এই 
খবর শুনরত বপরয় এই দবরয় বন্ধ করার জন্য আপ্রার বরষ্া কররত থারক। 
অতঃপর যখন তার সব বরষ্াই ব্যথ্চ হরয় যায় তখন বস তার দররায়ত 
অভ্যাস অনুযায়ী ইলহারমর বিাহাই দিরয় ভদবষ্যদ্ারী করর বয, ‘যদি 
সুলতান মুহাম্ারির সারথই মুহাম্ািী বব�রমর দবরয় হয়, তাহরল দবরয়র 
দিন বথরক আড়াই বেররর মরি্য সুলতান মুহাম্াি মারা যারব এবং দতন 
বেররর মরি্য দমজ্চা আহমি বব� মারা যারব। আর তার বমরয় মুহাম্ািী 
বব�ম দবিবা হরয় আবার আমার কারেই দফরর আসরব।’ 

দকন্তু আল্াহ তাআলার কী শান! মুহাম্ািী বব�রমর দববাহ সুলতান 
মুহাম্ারির সারথই হয়। এরপরও দমজ্চা কাদিয়ানী ব্যাপকভারব তার 
ভদবষ্যদ্ারীর কথা প্ররার কররত থারক বয, অবশ্যই সুলতান মুহাম্াি মারা 
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যারব এবং  মুহাম্ািী বব�রমর দববাহ আমার সারথই হরব। এো আল্াহ 
তাআলার দসদ্ধান্ত, বকউ এরক খডেন কররত পাররব না। যদি আমার এই 
ভদবষ্যদ্ারী দমথ্যা হয় তাহরল আমার এো হরব, ওো হরব ইত্যাদি।

এো বতা আদম আমার দনরজর ভাষায় মূল �েনাদে সংরষিরপ উরল্খ 
কররদে। এখন দমজ্চা কাদিয়ানীর িাদব ও ভদবষ্যদ্ারীর হুবহু ইবারতেুকু 
শুরন বনয়া যাক। আর এো বস দলরখরেও এমনভারব বয, মরন হয় বযন 
এো হুবহু আল্াহ-প্রিত্ত বকারনা ওহী বা ইলহাম!

আমার হারত এদে দমজ্চা কাদিয়ানীর রদরত আনজাম আথম দকতাব, যা 
ওই সময় রদরত হরয়রে, যখন সুলতান মুহাম্াি আর মুহাম্ািী বব�রমর 
দববাহ রতুথ্চ বা পচিম বরষ্চ পিাপ্চর করররে। এই দকতারব দমজ্চা কাদিয়ানী 
তার দকেু ইলহারমর কথা আরবীরত দলরখরে, এরপর দনরজই এর উিু্চ 
অনুবাি দলরখ দিরয়রে। এর মরি্য করয়ক লাইরনর একদে ইলহাম ররয়রে 
মুহাম্ািী বব�রমর ব্যাপারর, যারত তার রব তারক অত্যন্ত দনশ্চয়তার 
সারথ বরলরেন বয, মুহাম্ািী বব�ম একদিন-না-একদিন পুনরায় বতামার 
কারে আসরব; বরং আদমই (আল্াহ) তারক বতামার সারথ দবরয় বিব। 
বকউ এই ফরমানরক বািা দিরত পাররব না।

আরবীরত ইলহারমর কথাগুরলা এরূপ : 

»فسيكفيكهم هللا ويردها إليك, أمر من لدان إان كنا فاعلني زوجناكها, 
احلق من ربك فال تكونن من املمرتين. ال تبديل لكلمات هللا, إن ربك 

فعال ملا يريد, إان رادوها إليك« 
এরপর দমজ্চা কাদিয়ানী দনরজই এর অনুবাি করররে এভারব :

‘সুতরাং তারির ব্যাপারর আল্াহই আপনার জন্য যরথষ্ 
হরবন এবং ওই মদহলারক আপনার কারেই দফদররয় বিরবন। 
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এো আমার পষি বথরক আরিশ, আর আদম এো করবই। ওই 
মদহলা দফরর আসার পর আদম তারক আপনার সারথ দবরয় বিব। 
এো আপনার ররবর পষি বথরক সত্য বারী, সুতরাং আপদন 
সদন্হানরির সারথ থাকরবন না। আল্াহর কথা কখরনাই 
পদরবত্চন হয় না। দনশ্চয় আপনার রব যা রান তা-ই কররন। 
আদম অবশ্যই ওই মদহলারক আপনার কারে দফদররয় বিব।’13 

মরন হরচ্ছ বযন দমজ্চা কাদিয়ানী তার এই ইলহারমর কথা প্ররার করর 
িুদনয়াবাসীরক এোই ববাঝারত রারচ্ছ বয, যদিও মুহাম্ািী বব�রমর 
দববাহ সুলতান মুহাম্ারির সারথ হরয়রে এবং এো দনরয় আমার শত্রুপষি 
আনন্-ফুদত্চ কররে; দকন্তু আমার রব আমার কারে ওহী মারফত সংবাি 
পাদেরয়রেন বয, দতদন আমার হরয় আমার শত্রুরির ওপর প্রদতরশাি বনয়া 
এবং তারির শাদস্ বিয়ার জন্য যরথষ্। আর তারঁ িৃঢ় দসদ্ধান্ত হরলা, দতদন 
ওই মদহলা অথ্চাৎ মুহাম্ািী বব�মরক আমার কারেই দফদররয় বিরবন। 
অথ্চাৎ, আমার জীবদেশারতই সুলতান মুহাম্াি মারা যারব এবং মুহাম্ািী 
বব�ম দবিবা হরয় আমার সারথই দববাহ বসরব। আর আমার আল্াহ 
আমারক জাদনরয়রেন বয, স্বয়ং দতদনই এ দববাহ আমার সারথ কদররয় 
বিরবন। আর এোই আল্াহর দসদ্ধান্ত, যার মরি্য বকারনা সরন্রহর 
অবকাশ বনই। আর আল্াহর দসদ্ধান্ত অদনবায্চ, তারত কখরনা পদরবত্চন 
আসরব না এবং বকউ তা আেরক রাখরতও পাররব না। আল্াহ অবশ্যই 
মুহাম্ািী বব�মরক আমার কারে দফদররয় বিরবন এবং আমার সারথ তার 
দববাহ কদররয় বিরবন।

আপনারা শুরন আরও আশ্চয্চ হরবন বয, বস তার এসব কদথত ইলহামী 
দবষরয়র এক জায়�ায় রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ামরকও জদড়রয় 

13 .   আনজাম আথম, পৃষ্া : ৬০-৬১; খাযারয়ন : ১১/৬০, ৬১
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বফরলরে! বস তার আনজাম আথম দকতারবর ৫৩ নং পৃষ্ায় মুহাম্ািী 
বব�রমর দবরয়-সংক্ান্ত ভদবষ্যদ্ারীর আরলারনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ভারব 
দলরখরে, ‘আমার এই ভদবষ্যদ্ারীর সত্যায়রনর জন্য বহু পূরব্চই জনারব 
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম ভদবষ্যদ্ারী করর ব�রেন বয, 
প্রদতশ্রুত মাসীহ দবরয় কররবন এবং তার সন্তানও হরব।’ দকন্তু এো 
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর ওপর অপবাি োড়া আর 
দকেুই নয়। কারর, হািীরসর মরি্য বয ভদবষ্যদ্ারী ররয়রে তা হযরত ঈসা 
আ.-এর ব্যাপারর—দযদন তাঁর জীবদেশায় দবরয় কররনদন এবং একাকী 
জীবনযাপন করররেন। দতদন বশষ জমানায় িুদনয়ারত পুনরায় আসরবন 
এবং রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর সুন্নারতর অনুসরর 
করর দবরয় কররবন, এরপর তাঁর সন্তানও হরব। দকন্তু নালারয়ক দমজ্চা 
কাদিয়ানী রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর ওপর দমথ্যা অপবাি 
দিরয়রে এবং তাঁর ভদবষ্যদ্ারীরক মুহাম্ািী বব�রমর সারথ তার দবরয়র 
ভদবষ্যদ্ারী বাদনরয় বফরলরে।

দকন্তু আল্াহ তাআলা দমজ্চা কাদিয়ানীর সমস্ ভদবষ্যদ্ারীরক দমথ্যা 
প্রমাদরত করর এই কথার সাষি্য বাদনরয়রেন বয, দমজ্চা কাদিয়ানী এ 
ব্যাপারর আল্াহ ও তাঁর রাসূরলর ওপর দমথ্যা অপবাি দিরয়রে। 

এ ব্যাপারর দমজ্চা কাদিয়ানীর আরও একদে ভদবষ্যদ্ারী শুনুন। বস তার 
দকতাব আনজাম আথরম, তার বয সমস্ দবররািীরা তার ভদবষ্যদ্ারী 
দমথ্যা প্রমাদরত হওয়ার পর আনন্ প্রকাশ কররদেল, তারির ব্যাপারর 
ভদবষ্যদ্ারী করর বলরখ, 

‘আমার দবররািীরা বশষ পদররদতর অরপষিা করদেল এবং 
এতদিন তারা তারির কিয্চতায় ভরা মুখ প্রকাশ কররদন। দকন্তু 
বযদিন এসব ভদবষ্যদ্ারী সরত্য পদররত হরব বসদিন এসব 
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দনরব্চাি দবররািীরা আফরসাস কররতই থাকরব। আর বসদিন দক 
তারা সরত্যর তরবাদররত েুকররা েুকররা হরব না? বসদিন এসব 
দবররািীরা বকাথাও পালাবার জায়�া পারব না এবং অত্যন্ত 
স্পষ্ভারব তারির সম্ান িুরলায় দমরশ যারব। অপমারনর কারলা 
িা� তারির বরহারারক বানর ও শূকররর মরতা বাদনরয় বিরব।’14 

এর এক পৃষ্া পররই দমজ্চা কাদিয়ানী আরও বলরখ বয,

‘মরন বররখা, যদি আমার জীবদেশারতই সুলতান মুহাম্াি মারা 
না যায় এবং মুহাম্ািী বব�ম আমার দববারহ না আরস, তাহরল 
আদম অত্যন্ত খারাপভারব জীবনযাপন করব। দনদশ্চতভারব 
বজরন রারখা, এোই আল্াহ তাআলার সত্য ওয়ািা এবং বকউ 
তাঁর বকারনা কথা বহররফর কররত পারর না। দতদন যা করার 
ইচ্ছা কররন তা বকউ আেরক রাখরত পারর না।’15

এই বতিব্যগুরলা দমজ্চা কাদিয়ানীর  শুিু একদে দকতাব আনজাম আথরমর, 
যা ১৮৯৬ সারলর বশরষর দিরক বলখা হয়। এরপর দমজ্চা কাদিয়ানী 
আরও ১১/১২ বের ববঁরর থারক এবং ১৯০৮ সারলর বম মারস বস 
মারা যায়। আর তার ভদবষ্যদ্ারীর বশষ পদররদত এোই হরলা বয, তার 
জীবদেশায় সুলতান মুহাম্ািও মারা যায়দন এবং মুহাম্ািী বব�রমরও তার 
সারথ দবরয় হয়দন। 

এখন আল্াহ তাআলা যদি আপনারির নূ্যনতম দবরবকও দিরয় থারকন, 
তাহরল আপনারাই বুঝরত পাররবন বয, দমজ্চা কাদিয়ানীর এসব ভদবষ্যদ্ারী 
কত সুস্পষ্ভারব নস্যাৎ হরয়রে। আর আল্াহ তাআলাও তারির দমথ্যাবািী 
হওয়ার দবষয়দে কত সুস্পষ্ভারব সাব্যস্ করর দিরয়রেন। 

14 .   আনজাম আথম : ৫৩; খাযারয়ন : ১১/৩৩৭ 
15 .   আনজাম আথম : ৫৪; খাযারয়ন : ১১/৩৩৮
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ইদতপূরব্চ বরলদেলাম বয, দমজ্চা কাদিয়ানী ভদবষ্যদ্ারী কররদেল, 
সুলতান মুহাম্াি দবরয়র দিন বথরক আড়াই বেররর মরি্যই মারা যারব। 
এই ভদবষ্যদ্ারীর দভদত্তরতই বস তার দকতাব শাহািাতুল কুরআরন ২১ 
বসরটেম্র ১৮৯৩ সারল দলরখরে, ‘আজরকর তাদরখ বথরক আনুমাদনক 
১১ মাস বাদক আরে সুলতান মুহাম্ারির মৃতু্যর।’16 

এই দহসাব অনুযায়ী সুলতান মুহাম্ারির ১৮৯৪ সারলর ২১ আ�স্ট মারা 
যাওয়ার কথা। দকন্তু যখন আল্াহ তাআলা তার এই ভদবষ্যদ্ারীরক দমথ্যা 
প্রমাদরত কররলন এবং সুলতান মুহাম্ািও ওই তাদররখ মারা যানদন, 
তখন দমজ্চা কাদিয়ানী আবারও দমথ্যা কথা প্ররার কররত থারক বয, বকারনা 
কাররবশত সুলতান মুহাম্ারির মৃতু্য দপদেরয় দ�রয়রে। দকন্তু অবশ্যই 
বস একদিন-না-একদিন আমার জীবদেশারতই মারা যারব। এো আল্াহ 
তাআলার রূড়ান্ত দসদ্ধান্ত। আর আল্াহ তাআলার দসদ্ধান্ত বকউ কখরনা 
পদরবত্চন কররত পাররব না। এরপর সুলতান মুহাম্ারির মৃতু্য-তাদরখ 
অদতক্ান্ত হওয়ার পর দমজ্চা কাদিয়ানী আনজাম আথম দকতারব বলরখ, 
‘আদম বারবার বরলদে বয, আমার ভদবষ্যদ্ারী ও আহমি ববর�র মৃতু্য 
সুদনদশ্চত দবষয়। আর যদি আদম দমথু্যক হই তাহরল আমার ভদবষ্যদ্ারী 
পূরর হরব না এবং আদম মরর যাব।’17 

দকন্তু আল্াহ তাআলা দমজ্চা কাদিয়ানীর সমস্ িাদব-িাওয়া ও 
ভদবষ্যদ্ারীরক এমনভারব দমথ্যা প্রমার কররলন এবং তার ইজ্ত-সম্ান 
িদূলসাৎ করর দিরলন বয, আর বকউ তার এসব বারনায়াে কথার কাররর 
বিাঁকায় পড়রব না। 

এ সমস্ কথা দমজ্চা কাদিয়ানীর দকতারব এখরনা দবি্যমান ররয়রে। আর দমজ্চা 

16 .   শাহািাতুল কুরআন : ৭৯; খাযারয়ন : ৬/৩৭৫
17 .   আনজাম আথম : ৩১
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কাদিয়ানী  িুদনয়া বথরক এমনভারব দবিায় দনরয়রে বয, সুলতান মুহাম্াি 
তখরনা জীদবত দেরলন এবং মুহাম্ািী বব�মও সুলতান মুহাম্ারির স্তী 
দহরসরবই দেরলন। আর আল্াহ তাআলা সুলতান মুহাম্ািরক এত িী�্চ 
হায়াত দিরয়দেরলন বয, দমজ্চা কাদিয়ানীর মৃতু্যর পরও সুলতান মুহাম্াি 
আরও ৩০-৪০ বের জীদবত দেরলন। আর তার এই িী�্চ হায়ারতর 
প্রদতদে মুহূত্চ দমজ্চা কাদিয়ানীর দমথ্যাবািী ও বিাঁকাবাজ হওয়ার ওপর 
জলজ্যান্ত সাষিী।

আদম অিম আপনারির সামরন দমজ্চা কাদিয়ানীর শুিু িুইদে ভদবষ্যদ্ারীর 
কথা উরল্খ কররদে, কারর দমজ্চা কাদিয়ানী এই িুদের ব্যাপারর খুব 
গুরুত্ব দিরয়দেল। 

তরব আদম ঈমানিাদর ও আমানতিাদরর সারথ বলরত পাদর বয, দমজ্চা 
কাদিয়ানীর মরি্য যদি অন্য বকারনা বিাষ নাও থারক, তবুও এই িুদে 
ভদবষ্যদ্ারী দমথ্যা প্রমাদরত হওয়াই যরথষ্ বয, দমজ্চা কাদিয়ানী আল্াহ 
তাআলার বপ্রদরত বকারনা ব্যদতি নয়। কারর, আল্াহ তাআলা তারঁ বকারনা 
নবী বা বপ্রদরত মহামানবরক এভারব লাদছিত কররন না, বযভারব দমজ্চা 
কাদিয়ানী হরয়রে। 

তরব আদম মরন কদর, নবুওয়াত বতা অরনক উরঁু মাকাম, বকারনা সািারর 
আত্মময্চািাসম্ন্ন ব্যদতিও যদি এত অপমাদনত হরতা, তাহরল বস 
জনসম্ুরখ মুখ বিখারত লজ্ারবাি করত। দকন্তু আল্াহ তাআলার কী 
শান, এতদকেু হওয়ার পররও দমজ্চা কাদিয়ানীর অসার ও হাস্যকর িাদব 
ও ভদবষ্যদ্ারীগুরলা তার দকতারব এখরনা পাওয়া যায়, এখরনা তার অন্ধ 
অনুসারী ররয়রে পৃদথবীরত। আদম এরত আশ্চরয্চর দকেু বিদখ না। কারর, 
আমারির বিরশ একিল বলাক এমনও ররয়রে, যারা দশদষিত হওয়া সরত্ত্বও 
প্রারীর পূজা করর, পাথররর পূজা করর, নিীর পূজা করর! আসল কথা 
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হরলা, আল্াহ যারক বহিায়াত বিন তারক বকউ ব�ামরাহ কররত পারর না। 
আর যারক ব�ামরাহ কররন তারক বকউ পথ বিখারত পারর না। 

৪থ্চ মূলনীদত ৪থ্চ মূলনীদত 
আল্াহর বপ্রদরত বকারনা নবীর পরষি এো কল্পনাও করা যায় না বয, দতদন 
আপন যুর�র বকারনা কুফুরী পরাশদতির তদল্পবাহক হরবন এবং তার প্রদত 
দনরজর আন্তদরক ভারলাবাসা ও আনু�ত্য প্রিশ্চন কররবন।

আমার জানা বনই, আপনারা ইংররজ শাসনামরলর বলামহষ্চক ইদতহাস 
জারনন দক না। পূব্চবত্চী করয়ক শতাব্দী পয্চন্ত ইউররাপীয় শাসকর�াষ্ী, 
দবরশষ করর ইংররজ ববদনয়ারা মুসদলমরির ওপর কী পদরমার অত্যারাররর 
দস্টমররালার রাদলরয়রে! আর যারা তারির আনু�ত্য প্রকাশ করররে ও 
তদল্পবহন করররে, তারির কী পদরমার আরাম-আরয়রশ বররখরে!

দনঃসরন্রহ এর আর�ও পৃদথবীর দবদভন্ন প্রারন্ত কারফররির রাজত্ব 
দেল। দকন্তু খুব সম্বত এ উপমহারিরশ ইংররজ ববদনয়ারা ররল যাওয়ার 
পরও এ বিরশর আপামর জনতা ইংররজরির বররখ যাওয়া দরন্তা-বরতনা 
ও কায্চকলারপ বযভারব প্রভাবাদবিত হরয়রে এবং ইংররজরির সারথ 
মনস্াদত্ত্বক যুরদ্ধ বহরর দ্ীন-িম্চ ও রবরক ভুরল বরসরে, তা ইদতপূরব্চ 
অন্য বকারনা কারফর রার্রের ববলায়ও হয়দন। দবরশষ করর ইংররজরা 
মুসলমানরির বয পদরমার িম্চীয় ও রা্রেীয় ষিদত করররে তার বকারনা দহসাব 
বনই। ইংররজরা এ উপমহারিশ বথরক ররল যাওয়ার পর পৃদথবীর দবদভন্ন 
প্রারন্ত বযসব জায়�ায় মুসলমান�র রাজত্ব হাদররয়রে, প্ররত্যকদে �েনা 
সামরন বররখ বিখুন, এসরবর বপেরন কলকাদে নাড়া এবং কূেরকৌশল 
করররে ইংররজরা। 
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বমােকথা, এই সত্য অনস্বীকায্চ বয, পাশ্চাত্য সভ্যতার দবজয় এই যুর� 
মুসলমানরির ঈমান-আকীিা, দ্ীন-িম্চ, ইবািত-রুহাদনয়াত ইত্যাদির 
সবরররয় ববদশ ষিদত করররে। দবরশষ করর ইংররজরা সারা দবরশ্র 
মুসলমানরির িম্চীয় ও রাজবনদতকভারব পগেু করর দিরয়রে। কারজই 
আমারির িৃঢ় দবশ্াস, এখন যদি নবওুয়ারতর পদবত্র িারা বন্ধ নাও হরতা 
এবং আল্াহ তাআলার পষি বথরক নবী�ররর আ�মন জাদর থাকত, 
তাহরল দতদন ইউররাপীয় শদতি, দবরশষ করর ইংররজরির প্রশংসা কররতন 
না এবং তারির ‘আল্াহ-প্রিত্ত দনয়ামত’ অদভিায় ভূদষত কররতন না।

দকন্তু এ প্রসরগে দমজ্চা ব�ালাম আহমি কাদিয়ানীর দরন্তািারা ও কম্চপন্থা 
দেল দেক িুদনয়া পূজাদররির মরতা। বস তার দবদভন্ন গ্ররন্থর জায়�ায় 
জায়�ায় দরিদেশ সাম্ারজ্যর প্রদত তার দনখাি ভারলাবাসা ও আন্তদরক 
আনু�রত্যর বদহঃপ্রকাশ �দেরয়রে।

এখারন শুিু একদে উদ্ধৃদত উরল্খ করদে। বস দলরখরে,

‘আমারির বংরশর ওপর (দরিদেশ) সরকাররর অনুগ্ররহর িারা 
আমার দপতা ব�ালাম বমাত্চজা সারহরবর সময় বথরকই জাদর 
দেল। তাই এই সরকাররর কৃতজ্ঞতা আিায় আমার ররতির সারথ 
দমরশ ররয়রে।’18

এরপর বস তার বাবা ও তার বড়ভাই দমজ্চা ব�ালাম কারিররর ইংররজ 
সরকাররর আনু�রত্যর কথা খুব �রব্চর সারথ উরল্খ করর দলরখরে বয, 
১৮৫৭ সারল তারা ইংররজ সরকাররর প্রদত কীরূপ আনু�ত্য প্রিশ্চন 
করররে, কী পদরমার জান-মারলর কুরবাদন করররে। ফরল ইংররজ সরকার 
তারির প্রদত কীরূপ অনুগ্রহ করররে। এসব দবস্াদরতভারব উরল্খ করার 
পর বস দলরখরে, 

18 .   শাহািাতুল কুরআন : ৮২
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‘আমরা আমারির সম্াদনত প্রশাসনরক দনশ্চয়তার সারথ বলরত রাই, 
আমরা এই প্রশাসরনর প্রদত পূর্চ আথিাশীল ও আনু�ত্যশীল, বযরূপ 
আমারির পূব্চপুরুষ�র দেরলন। আর আমারির কারে িুআর হাদতয়ার োড়া 
আর দকেুই বনই, তাই আমরা মহান আল্াহ তাআলার কারে এই িুআই 
কদর, আল্াহ তাআলা এই প্রশাসনরক সমস্ আপি-দবপি বথরক রষিা 
করুন এবং তারির শত্রুরির অপমাদনত ও পরাদজত করুন। আর আল্াহ 
তাআলা আমারির ওপর এই প্রশাসরনর কৃতজ্ঞতা আিায় করা বসরূপ 
আবশ্যক করররেন, বযরূপ আবশ্যক তাঁর কৃতজ্ঞতা আিায় করা। সুতরাং 
আমরা যদি এই প্রশাসরনর কৃতজ্ঞতা আিায় না কদর বা তারির ব্যাপারর 
বকারনা ষড়যন্ত্র কদর, তাহরল আমরা আল্াহ তাআলার দনয়ামরতর 
ব্যাপারর অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ হব। কারর, আল্াহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আিায় 
করা আর অনুগ্রহশীল প্রশাসরনর কৃতজ্ঞতা আিায় করা একই কথা। বকউ 
যদি একদে বেরড় বিয় তাহরল অপরদে এমদনরতই েুরে যারব। দকেু দনরব্চাি 
প্রশ্ন করর বয, এই প্রশাসরনর দবরুরদ্ধ দজহাি করা যারব দক না? এরূপ 
প্রশ্ন তারির দনবু্চদদ্ধতা োড়া আর দকেুই নয়। কারর, বযই প্রশাসরনর 
প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আিায় করা আমারির জন্য ফরজ ও ওয়াদজব, 
তারির সারথ আবার দজহাি করা হরব কীভারব? এমন অনুগ্রহশীল 
প্রশাসরনর দবরুদ্ধাররর করা দনমকহারাদম োড়া আর দকেুই নয়। আর 
আমার িম্চীয় দবশ্াস আদম বারবার বরলদে, তা হরলা, ইসলারমর িুইদে 
অংশ ররয়রে, একদে হরলা আল্াহ তাআলার আনু�ত্য করা, দদ্তীয় হরলা 
এই সরকাররর আনু�ত্য করা, যারা সারা বিরশ দনরাপত্তা দবিান করররেন 
এবং আমারির জারলরমর থাবা বথরক বাঁদররয় দনরাপি আরেয় দিরয়রেন।’19

এই হরলা দমজ্চা কাদিয়ানীর ইবািরতর অবথিা, এই হরলা তার িম্চীয় 
দবশ্াস, আবার বস-ই নাদক নবী! আপনারির মরনর অনুভূদত জানা বনই, 

19 .   শাহািাতুল কুরআন : ৮৪; খাযারয়ন : ৬/৩৮০
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তরব আদম িৃঢ়ভারব বলরত পাদর, দমজ্চা কাদিয়ানীর এই বতিব্য পড়ার 
পর আদম তারক একজন ইংররজরির ঝুো-খাওয়া, পা-রাো ব�ালাম োড়া 
আর দকেুই ভাবরত পারদে না। আর এই িররনর বতিব্য বস শুিু একবারই 
বরলদন; বরং দবশবারররও ববদশ বস ইংররজ সরকাররর প্রশংসায় পচিমুখ 
হরয়রে। আমার জানা বনই তার অন্ধ অনুসারীরা নবুওয়ারতর মরতা উচ্চ 
মাকামরক কী ভারব! তরব এো সত্য বয, এই অপিাথ্চ ও বিাঁকাবাজ যদি 
নবুওয়ারতর িাদব করর বরস তাহরল তার বররয়ও ভারলা ব্যদতিরা বতা 
বখািা িাদব করর বসরব! আল্াহর পানাহ!
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সার-সংরষিপসার-সংরষিপ
দমজ্চা কাদিয়ানী বকন নবী নন, এো ববাঝারত আদম আপনারির রারদে 
কারর বরলদে, আশা কদর আপনারা তা সহরজই বুরঝরেন। কারর, এগুরলা 
এরকবাররই সহজ-সাবলীল কথা; খুব সূক্ষ্ম বকারনা ইলমী দবষয় না, যা 
আরলম োড়া বকউ বুঝরব না। তবুও আদম সবগুরলা কারর সংরষিরপ 
আবার দলরখ দিদচ্ছ : 

১. বকারনা নবীর পরষি অসম্ব বয, দতদন তাঁর পূব্চবত্চী বকারনা নবীর 
ব্যাপারর দমথ্যা অপবাি বিরবন বা তাঁরক �ালা�াল কররবন। 

২. বকারনা নবীর পরষি এোও সম্ব নয় বয, দতদন তাঁর নবুওয়াত সাব্যস্ 
করার জন্য দিবারলারকর ন্যায় স্পষ্ দমথ্যা কথা বলরবন, দমথ্যা িাদব 
কররবন। 

৩. আল্াহর বপ্রদরত বকারনা নবীর পরষি অসম্ব বয, দতদন আল্াহ 
তাআলার ওহীর মাি্যরম বকারনা দনদি্চষ্ তাদরখসহ ভদবষ্যদ্ারী কররবন 
এবং এোরক তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারর িদলল বানারবন। আর এো বতা 
আরও অদবশ্াস্য বয, বকারনা সত্য নবী বকারনা ব্যাপারর ভদবষ্যদ্ারী করার 
পর তাঁর জীবদেশারতই আল্াহ তাআলা এরক দমথ্যা প্রমাদরত করর বিরবন। 
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৪. এমনইভারব এ কথা অনস্বীকায্চ বয, আল্াহ তাআলার বপ্রদরত বকারনা 
নবী-রাসূল কখরনাই তাঁর যুর�র বকারনা কুফুরী পরাশদতির তদল্পবাহক 
হরত পাররন না এবং তার প্রদত দনরজর আন্তদরক ভারলাবাসা ও 
আনু�ত্য প্রিশ্চন কররত পাররন না। নবুওয়াত বতা অরনক উচ্চ মাকাম, 
বকারনা সািারর সম্ভান্ত বলাকও বতা এই কাজ কররবন না। এমনদক 
বকারনা সািারর বলাকরক যদি সরকাররর তদল্পবাহক বলা হয়, বসও বতা 
অপমাদনত ববাি কররব।

তাই আমারির দবশ্াস হরলা, যদি এ যুর� নবুওয়ারতর পদবত্র িারা বন্ধ না 
হরতা এবং এখরনা বকারনা নবী আ�মন কররতন, তবুও দমজ্চা কাদিয়ানীর 
নবী হওয়ার বকারনা সম্াবনাই দেল না। আল্াহ তাআলা এমন ব্যদতিরক 
কখরনাই নবী বানারতন না, যার বভতর নূ্যনতম ভদ্রতা ও সভ্যতা বনই। 
আর এমন ব্যদতির ওপর আল্াহ তাআলার পদবত্র ওহী আসাও অসম্ব। 
হ্যাঁ, তার ওপর শয়তারনর ওহী আসরত পারর, আর এো আমার কথা না; 
স্বয়ং আল্াহ তাআলা বরলরেন, 

کُّلِ  َعٰلی  ُل 
َ
تَنَّز  ؕ﴾۲۲۱﴿ ٰیِطیُۡن 

َ
الّش ُل 

َ
تَنَّز َمۡن  َعٰلی  ُئُکۡم  اُنَّبِ َهۡل 

ۙ﴾۲۲۲﴿ اَِثۡیٍم  اٍک 
َ
اَّف

‘আদম দক বতামারির সংবাি বিব, কার দনকে শয়তানরা 
অবতীর্চ হয়? তারা অবতীর্চ হয় প্ররত্যক ররম দমথ্যাবািী ও 
পাপীর দনকে।’20 

এই আয়াত দ্ারা এোই ববাঝা যায়, যারা দমথু্যক, অপবাি বিয় এবং 
যারির জীবন পাপ-পদঙ্লতায় ভরা, তারির কারে আল্াহর ওহী নয়; বরং 
শয়তান অবতীর্চ হয়। আর দমজ্চা কাদিয়ানীর বভতর এসব গুর কী পদরমার 
ররয়রে আশা কদর আপনারা তা বজরনরেন ইদতমরি্যই। 

20 .   সূরা আশ-শুআরা : ২২১-২২২
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বমাদোকথা, আমারির আকীিা ও দবশ্াস হরলা, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম সব্চরশষ নবী। তাঁর পর আর বকারনা নতুন নবী আসার বকারনা 
সম্াবনাই বনই। সুতরাং এখন যদি বকউ নবুওয়ারতর িাদব করর তাহরল 
আমরা তারক দমথ্যাবািী ও আল্াহ তাআলার ওপর অপবাি িানকারী 
দহরসরবই �র্য করব। এমনদক শায়খ আব্দুল কারির দজলানী রহ., খাজা 
মইনুদেীন দরশতী রহ. দকংবা হযরত মুজাদদেরি আলরফ সানী রহ.-বির 
মরতা মহান ব্যদতিরাও যদি নবুওয়ারতর িাদব করর বসরতন, তাহরল 
তারিরও আমরা দমথ্যাবািী বলতাম। আরও আ� বাদড়রয় বলরল, উম্রতর 
সব্চররেষ্ ব্যদতি হযরত আবু বকর দসদেীক রাদয.-ও যদি নবুওয়ারতর িাদব 
করর বসরতন, তাহরল উম্ত তাঁর সারথও বসরূপ আররর করত বযরূপ 
কররদেল মুসাইলামাতুল কাযযারবর সারথ। 

সুতরাং আমারির আকীিা-দবশ্াস বতা এোই বয, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্ারমর পর আর বকারনা নতুন নবী আসরব না। তবুও যদি আমরা 
বমরন দনই, এখরনা নবুওয়ারতর পদবত্র িারা জাদর আরে তবুও দমজ্চা 
কাদিয়ানীর মরতা দমথু্যক ও হীন ব্যদতির নবী হওয়ার বকারনা সম্াবনাই 
দেল না।  বকারনা ব্যদতির ব্যাপারর খুব করোর ভাষায় সমারলারনা করা 
আমার অপেন্। দকন্তু দমজ্চা কাদিয়ানীর ববলায় আদম আমার দররারদরত 
অভ্যারসর বাইরর দ�রয় প্ররয়াজন মরন কররই সুস্পষ্ভারব বলদে বয, এই 
বলাক অত্যন্ত নীর মানদসকতার দেল। একজন মি্যম স্ররর মুসলমারনর 
বভতরও বয পদরমার ঈমান-সততা-ভদ্রতা ও আত্মময্চািারবাি থারক, 
এর বভতর বভতর তাও দেল না। আরও স্পষ্ভারব বলরল, নবীজী 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর একজন ন�র্য উম্ত দহরসরব আমার 
বভতররও দমজ্চা কাদিয়ানীর বররয় ববদশ সততা ও আত্মময্চািারবাি আরে, 
আলহামিুদলল্াহ।
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আদম আপনারির সামরন দমজ্চা কাদিয়ানীর দমথ্যা ও বিাঁকাবাদজ ববাঝার 
জন্য সহজ দকেু মূলনীদত বপশ কররদে। বকউ রাইরল তা সহরজই বুঝরত 
পাররবন। িুরয়-িুরয় দমরল রার হওয়া বযমন সুদনদশ্চত, এই কথাগুরলা 
সহরজ ববাঝাও সুদনদশ্চত। তরব বহিায়ারতর মাদলক বতা বকবল আল্াহ 
তাআলা, দতদন যারক রান বহিায়াত বিরবন।   

উতি মজদলরস আদম এই কথাগুরলা বরল আরলারনা বশষ করার পর 
উপদথিত একজন কাদিয়ানী অদভরযা� করর বসল বয, আমরা বতা এখারন 
একত্র হরয়দেলাম আপনার কারে মাসীরহর জীবনী এবং নবুওয়ারতর িারা 
রালু থাকার ব্যাপারর প্রশ্ন করব আর আপদন কুরআন বথরক এর জবাব 
বিরবন। দকন্তু আপদন বতা আমারির প্রশ্ন করার বকারনা সুরযা�ই দিরলন 
না; বরং মাসীরহর ব্যদতি�ত ব্যাপার দনরয় োনাহ্যারঁড়া শুরু করর দিরলন! 

জবারব আদম বললাম, আপনার ইচ্ছা এমন থাকরতই পারর, দকন্তু আদম 
বতা আপনার ইচ্ছার অনু�ামী নই। আপদন হয়রতা আমারক বররনন না, 
জারননও না। দকন্তু আদম কাদিয়ানী ও তার অনুসারীরির খুব ভারলা কররই 
দরদন এবং কাদিয়ানীর প্রবচিনা ও দমথ্যা িাদবগুরলা ববাঝার সহজ পন্থা 
জাদন বরলই আপনারির সামরন এগুরলা বরলদে। এভারবই কাদিয়ানীর 
সমস্ জাদরজুদর প্রকাশ বপরয় যারব, তার দমথ্যা নবুওয়ারতর পি্চা খুরল 
যারব এবং অদত সািারর মুসলমানও তারির বিাঁকা িররত পাররব। দকন্তু 
আদম জাদন, কাদিয়ানীর অনুসারীরা সব্চিা বরষ্া করর বয, কাদিয়ানীর 
ব্যদতি�ত ব্যাপার দনরয় আরলারনা না-বহাক; বরং ঈসা আ.-এর জ্-
মৃতু্য দনরয় শুিু আরলারনা বহাক। যারত অবুঝ মুসলমান�র বুরঝ বনন 
বয, আমারির মুসদলম ও কাদিয়ানীরির মারঝ শুিু এতেুকুই পাথ্চক্য বয, 
কুরআরনর দকেু আয়াত ও দকেু হািীরসর বষিরত্র উভয় পরষির সামান্য 
ববাঝার দভন্নতা ররয়রে। আর সবাই যারত কাদিয়ানীরিরও মুসলমানরির 
একদে দভন্ন িল বভরব বনয়। 
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দকন্তু বাস্বতা হরলা, মুসলমান ও কাদিয়ানীরির মারঝ মতদবররাি অন্যান্য 
ইসলামী িরলর মারঝ দবি্যমান মতদবররারির মরতা নয়; বরং আমরা 
বযভারব রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ামরক নবী দহরসরব দবশ্াস কদর 
এবং তাঁর প্ররত্যক কথা মানা আবশ্যক মরন কদর, তাঁর অস্বীকারকারীরির 
কারফর বরল দবশ্াস কদর, দেক বতমনইভারব কাদিয়ানীরাও দমজ্চা ব�ালাম 
আহমি কাদিয়ানীরক নবী দহরসরব দবশ্াস করর, তার কথা মানা আবশ্যক 
মরন করর এবং তার নবুওয়াত অস্বীকারকারীরির কারফর বরল থারক। 
সুতরাং আমারির ও কাদিয়ানীরির মারঝ মতদবররাি বকারনা সকূ্ষ্ম ইলমী 
দবষরয় নয়; বরং দমজ্চা কাদিয়ানীর ব্যদতিত্ব এবং তার নবুওয়ারতর িাদবর 
ব্যাপারর। আর তার িাদবর সত্য-দমথ্যা যারাইরয়র সহজ পদ্ধদত তা-
ই, যা আমরা এখারন উরল্খ কররদে। সুতরাং বকউ যখন আমার সারথ 
কাদিয়ানীরির ব্যাপারর কথা বলরত রায়, এবং তার সারথ এ ব্যাপারর 
কথা বরল উপকার হরব বরলও মরন হয়, তখন আদম তার সামরন এই 
মূলনীদতগুরলা বপশ কদর। তার মরি্য যদি সত্যারবিষী মরনাভাব থারক, 
তাহরল বস এই সহজ-সাবলীল মূলনীদতগুরলা দিরয়ই কাদিয়ানীর বিাঁকা 
ও সমস্ জাদরজুদর িরর বফলরত পাররব। আর অত্যন্ত দনশ্চয়তার সারথ 
বলরত পাররব, ‘আদম এখন বুরঝদে বয, কাদিয়ানী বকবল দমথু্যক 
ও বিাঁকাবাজ োড়া আর দকেুই নয়।’ এরপরও যদি বস ঈসা আ.-এর 
জীবন-মৃতু্য দনরয় জানরত রায় বা আরও বুঝরত রায়, তাহরল আদম তারক 
ববাঝারনার আপ্রার বরষ্া করব। দকন্তু এরপরও যদি বকউ না ববারঝ বা 
 দমজ্চা কাদিয়ানীর ব্যাপারর অসন্তুদষ্ প্রকাশ না করর, তাহরল আদম বুরঝ 
বনব বয, বস সত্যারবিষী নয় এবং সত্যরক গ্রহর করার মরতা বযা�্যতাও তার 
বনই। তাই আদম তার সারথ কথা বরল আমার সময় নষ্ কররত রাই না। 
হ্যাঁ, একো সময় এমনও দেল যখন আদম আমার সময়রক মূল্যবান মরন 
করতাম না, তাই এসব ব্যাপারর তক্চ-দবতক্চ করর সময় নষ্ করতাম। দকন্তু 
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এখন আদম আমার প্ররত্যকদে মুহূত্চরক জরুদর কারজই ব্যবহার কররত 
রাই। তাই আদম আপনারির স্পষ্ করর বলরত রাই, যদি আমার উরল্দখত 
বতিব্য দিরয় দমজ্চা কাদিয়ানীর ব্যাপারর আপনারির বজরহন পদরষ্কার হরয় 
থারক এবং আমার এই কথাগুরলা গ্রহর করর থারকন, তাহরল আদম 
আপনারির রাদহিা অনুযায়ী ঈসা আ.-এর জীবন-মৃতু্য দনরয় আরলারনা 
কররত প্রস্তুত আদে এবং এখন বথরকই বতদর আদে। দকন্তু সবদকেু বশানার 
পরও যদি আপনারা দমজ্চা কাদিয়ানীরকই প্রদতশ্রুত মাসীহ বরল দবশ্াস 
কররন তাহরল বুরঝ বনব বয, আপনারা সত্যরক গ্রহর কররত অষিম। 
তাই আদম আপনারির সারথ এ দবষরয় কথা বলরতই আগ্রহী নই। আল্াহ 
তাআলার বড়ই অনুগ্রহ বয, তাঁর তাওফীরকই আদম আমার সময়রক ভারলা 
কারজ খরর কদর এবং যথাসম্ব বরষ্া কদর বযন আমার সময় ও আদম 
অনথ্চক কাজ বা কথা বথরক বাঁররত পাদর। কারর, হািীরসর মরি্য এরসরে, 

من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه
‘রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম এরশাি কররন, বকারনা 
ব্যদতির মুসলমান হওয়ার িাদব হরলা, বস অনথ্চক কাজ বথরক 
দবরত থাকরব।’21

এরপর বসই কাদিয়ানী ব্যদতি বলল, আপদন মাসীহ-এর ব্যাপারর যা যা 
বরলরেন এর প্ররত্যক কথার জবাব ররয়রে, দকন্তু আদম বতা আপনারক 
িুদে জবাবও বলরত পারব না; বরং আমারির দভন্ন আরলমই আরেন, যারা 
এসরবর জবাব বিন। এখন আপদন সময় দনি্চারর করুন, যারত আমরা 
আপনার সুরযা�মরতা আমারির আরলমরির দনরয় আসরত পাদর। 

তখন আদম বললাম, কাদিয়ানীরির সারথ এসব দনরয় বহে-দবতরক্চর 
অভ্যাস আরে আমার। আর তারির সারথ আমার অদভজ্ঞতা হরলা, তারা 

21 .   দতরদমযী : ২৩১৮; মুআত্তা : ২৬২৮; মুসনারি আহমাি : ১৭৩৭।



ববাঝার সহজ উপায় 45

সত্যরক মানরত রায় না এবং  শুরু বথরকই একগুঁরয়দম করর থারক। এ 
োড়া আদম কাদিয়ানীর ব্যাপারর যা যা বরলদে এর সবদকেুই কাদিয়ানীর 
অনুসারীরা জারন। তবুও বতা তারা দমজ্চা কাদিয়ানীরকই মারন, তারকই 
নবী দহরসরব দবশ্াস করর। আর কাদিয়ানীর ব্যাপারর িদলল বিয়ার আর 
বাদক বনই আমারির। বকারনা কাদিয়ানী তাদক্চক আল্াহ তাআলার সামরন 
িাঁদড়রয় বলরত পাররব না বয, বস কাদিয়ানীর ব্যাপারর এসব তথ্য জারন 
না। আর আল্াহ তাআলা বরলই দিরয়রেন,

الَۡغِیّ ِمَن  الّرُۡشُد  َبیََّن 
َ
ّت َقۡد 

‘বহিায়াত ব�ামরাহী বথরক সুস্পষ্ হরয় ব�রে।’22

যার উজ্জ্বল িৃষ্ান্ত বতা আপদন দনরজই। কারর, এসব কথা আদম 
কাদিয়ানীর রদরত দকতাব বথরকই উরল্খ কররদে এবং এর একদে 
কথারও জবাব আপদন দিরত পাররবন না। তবুও আপদন অরন্ধর মরতা 
কাদিয়ানীরকই প্রদতশ্রুত মাসীহ বরল দবশ্াস কররবন। মূল কথা হরলা, 
কাদিয়ানীরির একগুঁরয়দমর অদভজ্ঞতা আমার ররয়রে, তাই তারির সারথ 
দবতক্চ করর সময় নষ্ কররত রাই না আর আপনার বভতর যদি সত্যারবিষী 
হওয়ার দবন্ুমাত্র দরহ্নও থাকত, তাহরল আপদন অন্তত এেুকু বলরতন বয, 
‘আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহরল বতা দমজ্চা কাদিয়ানী কখরনাই নবী 
হরত পারর না। দকন্তু আদম আপনার কথা দনরয় একেু ভাবরত রাই এবং 
তাহকীক কররত রাই।’

উর্া এতদকেু বশানার পরও আপদন কাদিয়ানীরক প্রদতশ্রুত মাসীহ 
বরলই দবশ্াস কররেন এবং বলরেন বয, আদম যদিও জবাব দিরত পারব 
না দকন্তু আমারির উলামারয় বকরাম এর জবাব দিরত পাররবন। 

22 .   সূরা বাকারা : ২৫৬
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মূলত এমন দরন্তা-বরতনা দনরয় সত্যরক গ্রহর করা অসম্ব। আর 
আপনারির তাদক্চকরির অবথিা বতা এররররয়ও মারাত্মক! এ জন্য আদম 
তারির আমার মূল্যবান সময় বথরক পাঁর দমদনে বিয়ারও বযা�্য মরন কদর 
না। যদিও একসময় প্ররুর বহে কররদে, দকন্তু এখন এসব দনরয় বহে করা 
সমরয়র অপরয় মরন কদর। হ্যাঁ, যদি বকউ সত্যারবিষী হরয় এসব জানরত 
আগ্রহী হন তাহরল তার সারথ কথা বলার জন্য আদম অিম সব সময় বতদর 
আদে এবং তার সারথ কথা বলা আবশ্যকও মরন কদর। আলহামিুদলল্াহ, 
কাদিয়ানীর ব্যাপারর আরলারনা করার জন্য আমার বকারনা িররনর 
প্রস্তুদতর প্ররয়াজন বনই, দকন্তু আপনারির তাদক্চকরির বতা আদম এসরবর 
অরযা�্যই মরন কদর। তাই আদম আপনারক যা বরলদে আপদন তা দনরয় 
দরন্তা-দফদকর করুন। ব�ালাম আহমরির ব্যদতিত্ব দনরয় ভাবুন, যদি তারির 
আরলমরির সারথ কথা বলার প্ররয়াজন মরন কররন, তাহরল কথাও বলুন। 
দকন্তু আদম তারির সারথ কথা বলার প্ররয়াজন ববাি কদর না। কারর, আদম 
কাদিয়ানী ও তার অন্ধ অনুসারীরির খুব ভারলা কররই দরদন।

ُ يـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإَلٰ ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم َواللَّ
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খতরম নবুওয়াত-সংক্ান্ত আয়াতসমূহখতরম নবুওয়াত-সংক্ান্ত আয়াতসমূহ2323

َخاتََم  َو  ِه 
ٰ
الّل ُسوَۡل  ّرَ لِٰکۡن  َو  ّرَِجالُِکۡم  ۡن  ّمِ اََحٍد   

ۤ
اَبَا ُمَحّمٌَد  کَاَن  َما 

﴾۴۰﴿ َعِلۡیًما  َشۡیٍء  ِبکُّلِ  ُه 
ٰ
الّل کَاَن  َو   ؕ َن  ٖ

ِبیّ
َ
الّن

১. মুহাম্াি বতামারির বকারনা পুরুরষর দপতা নয়; তরব আল্াহর 
রাসূল ও সব্চরশষ নবী। আর আল্াহ সকল দবষরয় সব্চজ্ঞ।24

يقول ابن كثري يف تفسريه :« أخرب هللا تعال يف كتابه  ،ورسوله صلى هللا 
عليه وسلم يف السنة املتواترة عنه أنه ال نيب بعده ليعلموا أن من ادعى 

هذا املقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل"
ইবরন কাসীর রহ. তাঁর দবখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরর ইবরন কাসীরর এই 
আয়ারতর ব্যাখ্যায় দলরখরেন, আল্াহ তাআলা পদবত্র কুরআরনর মাি্যরম 
এবং রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম মুতাওয়াদতর হািীরসর মাি্যরম 
উম্তরক এ ব্যাপারর অবদহত করররেন, মুহাম্াি সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়া সাল্াম-এর পর আর বকারনা নবী আসরব না। তারা বযন এ দবষরয় 
সতক্চ থারক, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম-এর মৃতু্যর পর বয 

23 .   সংরযাদজত অি্যায়
24 .   সূরা আহযাব : ৪০
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নবুওয়ারতর িাদব কররব বস একজন দমথু্যক, প্রতারক, বিাঁকাবাজ। বয 
দনরজও পথভ্ষ্ এবং অপররকও পথভ্ষ্ কররব।25

قال حممد مجال الدين القامسي يف تفسريه« حماسن التاويل":
متت الرساالت برسالته إل الناس أمجعني  وظهر مصداق ذلك خبيبة من 

ادعى النبوة بعده ايل أن يرث هللا و من عليها
মুহাম্াি জামালুদেীন কারসমী স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ মাহাদসনুত তাবীরল 
দলরখরেন, মুহাম্ি সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ামরক দবশ্বাসীর কারে 
নবী ও রাসূলরূরপ বপ্ররর করার মাি্যরম নবুওয়াত ও দরসালাত-এর অি্যায় 
পূর্চাগেতা লাভ করররে এবং রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর 
পর যারা নবুওয়ারতর িাদব করররে তারির এই কুপ্রররষ্া ব্যথ্চ হওয়াই এ 
দবষরয়র সুস্পষ্ িদলল।26 

বযরহতু আল্াহ তাআলা মুহাম্াি সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ামরক বশষ 
নবী ও রাসূল দহরসরব মরনানীত করররেন, তাই দতদন তাঁরক সারা দবশ্ ও 
দকয়ামত পয্চন্ত আ�ত সকল মানুষ এবং দজনজাদতর জন্য একমাত্র নবী ও 
রাসূল দহরসরব মরনানীত করররেন।

২. আল্াহ তাআলা বরলন,

َجِمۡیَعۨا ِالَۡیُکۡم  ِه 
ٰ
الّل َرُسوُۡل  ِانِّۡی  اُس 

َ
الّن اَّیَُها  یٰۤ ُقۡل 

‘বহ নবী, আপদন বরল দিন, বহ বলাকসকল, দনশ্চয় আদম 
বতামারির সকরলর প্রদত আল্াহ তাআলার পষি হরত বপ্রদরত 
রাসূল।’27 

25 .   ইবরন কাসীর : ৩/৪৯৩
26 .   মাহাদসনতু তাবীল : ৬/৪৮২
27 .   সূরা আরাফ : ১৫৮
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يقول اإلمام الطربي يف تفسريه«قل اي حممد للناس كلهم إين رسول هللا 
إليكم مجيعا ال إيل بعضكم دون بعض كما كان من قبلي من الرسل 

مرسال إل بعض الناس دون  بعض
আল্ামা তাবারী রহ. এ আয়ারতর তাফসীরর বরলন, ‘বহ মুহাম্াি, সমস্ 
মানুষরক বরল দিন, আদম বতামারির সকরলর প্রদত আল্াহ তাআলার 
পষি হরত বপ্রদরত রাসূল; বতামারির আংদশক বলাকরির জন্য না, বযরূপ 
আমার পূরব্চ বপ্রদরত নবী-রাসূল�র আংদশক জাদত বা ব�ারত্রর জন্য 
বপ্রদরত হরতন।’28

৩. অন্যত্র ইরশাি হরয়রে,

نَِذیًۡرا ّوَ  بَِشیًۡرا  اِس 
َ
لِّلّن ًۃ 

َ
کَٓاّف ِالَّا  اَۡرَسۡلٰنَک   

ۤ
َما َو 

‘আদম বতা বতামারক সমগ্র মানবজাদতর প্রদত সুসংবািিাতা ও 
সতক্চকারীরূরপ বপ্ররর কররদে।’29 

৪. দতদন আরও বরলন,

لِّۡلٰعَلِمیَۡن َرۡحَمًۃ  ِالَّا  اَۡرَسۡلٰنَک   
ۤ
َما َو 

‘আর আদম বতা বতামারক দবশ্বাসীর জন্য রহমত দহরসরবই 
বপ্ররর কররদে।’30

৫. অন্যত্র ইরশাি করররেন, 

َرِضۡیُت  َو  نِۡعَمِتۡی  َعَلۡیُکۡم  اَتَۡمۡمُت  َو  ِدیَۡنُکۡم  لَُکۡم  اَکَۡمۡلُت  اَلَۡیوَۡم 
ِدیًۡنا الۡاِۡسلَاَم  لَُکُم 

28 .   তাফসীরর তাবারী : ৯/৮৬
29 .   সূরা সাবা : ২৮
30 .   সূরা আদম্য়া : ১০৭ 
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‘আজ আদম বতামারির জন্য বতামারির িম্চরক পূর্চাগেতা িান করলাম, 
বতামারির ওপর আমার বনয়ামতরক পূর্চ করলাম এবং ইসলামরক 
বতামারির িম্চ দহরসরব সন্তুষ্দররত্ত স্বীকৃদত প্রিান করলাম।’31 

ইসলাম হরচ্ছ সব্চরশষ নবীর আনীত সব্চরশষ িম্চ। তাই আল্াহ তাআলা 
সব্চরশষ নবীর মাি্যরম ইসলাম-িম্চরক একদে পূর্চাগে িম্চ দহরসরব ব�াষরা 
করররেন।

৬. রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর খতরম নবুওয়রতর বরেষ্ 
প্রমার হরচ্ছ পদবত্র আল-কুরআন, যার যথাথ্চতা ও কায্চকাদরতা আজ 
অবদি সুস্পষ্ আকারর দবি্যমান এবং আল্াহর ইচ্ছায় বকয়ামত পয্চন্ত 
এভারব বহাল থাকরব। যার অনুরূপ একদে আয়াত আজ পয্চন্ত বকউ ররনা 
কররত পাররদন। আল্াহ তাআলা বরলন,

ٰهَذا  ِبِمۡثِل  ّیَاۡتُوۡا  اَۡن  ی  َعلٰۤ الِۡجّنُ  َو  الۡاِنُۡس  اۡجَتَمَعِت  ِئِن 
َ لّ ُقۡل 

َظِهیًۡرا لَِبۡعٍض  بَۡعُضُهۡم  کَاَن  لَوۡ  َو  ِبِمۡثِلٖه  یَاۡتُوَۡن  لَا  الُۡقۡرٰاِن 
‘বহ নবী আপদন বরল দিন, যদি মানুষ ও দজনজাদত সব্চসাকুরল্য 
এ প্রররষ্ায় দলপ্ত হয়, কুরআরনর অনুরূপ বকারনা দকেুর 
অবতারর �োরত, তাহরল তারা কখরনাই তা কররত সষিম হরব 
না। রাই তারা পরস্পর এরক অপর বথরক এ ব্যাপারর যতই 
সহরযাদ�তা গ্রহর করুক।’32 

31 .   সূরা মারয়িা : ৩
32 .   সূরা ইসরা : ৮৮
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খতরম নবুওয়াত-সংক্ান্ত হািীসসমূহখতরম নবুওয়াত-সংক্ান্ত হািীসসমূহ3333

أنه نيب، وأان خامت  يزعم  أميت ثالثون كذابون. كلهم  وإنه سيكون يف 
النبيني ال نيب بعدي.

১. হযরত োওবান রা. বথরক বদর্চত, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম বরলরেন, ‘আমার উম্রতর মি্য বথরক দত্রশ জন দমথ্যাবািী 
আত্মপ্রকাশ কররব। তারির প্ররত্যরক দনরজরক নবী বরল িাদব কররব। 
অথর আদম খাতামুন্নাদবয়্যীন, আমার পরর আর বকারনা নবী বনই।’34 

قال رسول هللا صلى عليه وسلم لعلي : أنت مين مبنزلة هاورن من موسى 
إال أنه ال نيب بعدي اخل.

২. হযরত সা’ি দবন আদব ওয়াক্াস রা. বথরক বদর্চত, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম আলী রা.-বক বলরলন, ‘মুসার পষি বথরক হারুন 
বয (িাদয়ত্ব, ময্চািা আর সম্রক্চর) থিারন দেরলন, আমার পষি বথরক তুদম 
হরল বসই থিারন; তরব (পাথ্চক্য এই বয,) আমার পরর বকারনা নবী বনই।’35 

33 .   সংরযাদজত অি্যায়
34 .   সুনারন দতরদমযী : ২২১৯; সুনারন ইবরন মাজাহ : ২৯৫২।
35 .   সহীহ বুখারী : ৩৭০৬; সহীহ মুসদলম : ২৪০৪; সুনারন দতরদমযী : ৩৭২৪, ৩৭৩১।
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তাবুক যুরদ্ধ যাত্রাকারল রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম আলী 
রা.-বক মিীনায় তাঁর থিলাদভদষতি কররদেরলন। আলী রা. দজহারি না 
বযরত বপরর িুঃখ প্রকাশ কররলন। তখন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম তারক ওই কথা বরল সান্ত্বনা দিরয়রেন।

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يل مخسة أمساء, أان حممد وأمحد، 
الناس  الذي حيشر  الكفر وأان احلاشر  الذي ميحو هللا يب  املاحي  وأان 

على قدمي وأان العاقب.
৩. যুবারয়র ইবরন মুতদয়ম রা. বথরক বদর্চত, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম বরলরেন, আদম মুহাম্াি, আদম আহমি, আদম 
মাহী, অথ্চাৎ আমার মাি্যরম কুফুরী দবরমাদরত হরব; আদম হাদশর, আমার 
(যুর�র) পরই মানুষরক হাশররর মারে একত্র করা হরব এবং আদম হলাম 
আদকব (অথ্চাৎ যার পরর আর বকারনা নবী বনই)।36 

إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال 
موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون : 

هال وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأان اللبنة وأان خامت النبيني.
৪. আবু হুরায়রা রা. বথরক বদর্চত, ‘রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম বরলরেন, আমার ও আমার পূব্চবত্চী নবীরির িৃষ্ান্ত এই বয, 
এক ব্যদতি একদে সুরম্য �ৃহ দনম্চার করল, তরব এক বকারর একদেমাত্র 
ইরের শূন্যথিান রাখল। বলারকরা �ৃহদের রারপারশ �ুরর �ুরর বিখরত 
লা�ল এবং তার বসৌন্রয্চ রমৎকৃত হরত লা�ল। তরব ওই বকারদে বিরখ 
তারা বলরত লা�ল, এই ইেদে বকন বসারনা হয়দন? রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম বলরলন, আদমই হলাম বসই ইে এবং আদম হলাম 
খাতামুন্নাদবয়্যীন।’37 

36 .   সহীহ বুখারী : ৩৫৩২, ৪৮৯৬; সহীহ মুসদলম : ২৩৫৪; সুনারন দতরদমযী : ২৮৪০।
37 .   সহীহ বুখারী : ৩৫৩৫; সহীহ মুসদলম : ২২৮৬।
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مثلي ومثل األنبياء كمثل رجل بىن دارا فأمتها وأكملها إال موضع لبنة، 
فجعل الناس يدخلوهنا ويتعجبون منها ويقولون لوال موضع اللبنة! قال 
فختمت  اللبنة جئت  موضع  فأان   : وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا 

األنبياء عليهم السالم.
৫. জাদবর রা. বথরক বদর্চত, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম 
বরলরেন, ‘আমার ও আমার পূব্চবত্চী নবীরির িৃষ্ান্ত এই বয, এক ব্যদতি 
�ৃহ দনম্চার করল এবং তা সুরারুরূরপ সমাপ্ত করল, তরব একদে ইরের 
থিান শূন্য বররখ দিল। এবার বলারকরা তারত প্ররবশ করর তার দনম্চারকুশল 
বিরখ রমৎকৃত হরলা। দকন্তু ওই শূন্যথিানদে বিরখ বলরত লা�ল, এই 
একদেমাত্র ইরের থিান যদি শূন্য না থাকত!’ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম বলরলন, ‘আদম হলাম বসই শূন্যথিারনর ইে। আদম বপ্রদরত 
হলাম এবং নবী আ�মরনর িারা সমাপ্ত হরলা।’38 

ِبِستٍّ  األَنِْبَياِء  َعَلى  ْلُت  ُفضِّ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  هللِا  َرُسْوَل  َأنَّ  ُهَريـَْرَة  أَبِـْى  َعْن 
َوُجِعَلْت  اْلَغَنائُِم  لِـَى  َوُأِحلَّْت  ِبلرُّْعِب  َوُنِصْرُت  اْلَكِلِم  َجَواِمَع  أُْعِطيُت 
لِـَى اأْلَْرُض َطُهْورًا َوَمْسِجًدا َوأُْرِسْلُت ِإلَـى الْـَخْلِق َكافًَّة َوُخِتَم ِبَ النَِّبيُّوَن

৬. আব ুহুরায়রা রা. বথরক বদর্চত, দতদন বরলন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম বরলরেন, আমারক েয়দে দজদনস দ্ারা অন্য নবীরির 
ওপর বরেষ্ত্ব িান করা হরয়রে :  ১. আমারক ব্যাপক তথ্যপূর্চ ও অথ্চবহ বারী 
িান করা হরয়রে; ২. আমারক প্রবল প্রভাব দ্ারা সাহায্য করা হরয়রে; ৩. 
আমার জন্য �দনমরতর মাল হালাল করা হরয়রে; ৪. আমার জন্য মাদেরক 
পদবত্রকারী ও মসদজি বানারনা হরয়রে; ৫. আমারক সমগ্র সৃদষ্জ�রতর প্রদত 
বপ্ররর করা হরয়রে; ৬. আমার মাি্যরম নবীরির িারা সমাপ্ত করা হরয়রে।39 

38 .   সহীহ মুসদলম : ২২৮৭।
39 .   সহীহ মুসদলম : ৫২৩।
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ْعُت َأَب َحازٍِم، قَاَل قَاَعْدُت َأَب ُهَريـَْرَة مَخَْس  َعْن فـُرَاٍت اْلَقزَّاِز، قَاَل مسَِ
ِسِننَي، َفَسِمْعُتُه حُيَدُِّث، َعِن النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل   »  َكاَنْت 
بـَُنو ِإْسرَائِيَل َتُسوُسُهُم األَنِْبَياُء، ُكلََّما َهَلَك َنيبٌّ َخَلَفُه َنيبٌّ، َوِإنَُّه اَل َنيبَّ 
بـَْعِدي، َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء فـََيْكثـُُرونَ .  قَاُلوا َفَما َتُْمُراَن قَاَل ُفوا بِبـَيـَْعِة اأَلوَِّل 

فَاأَلوَِّل، َأْعطُوُهْم َحقَُّهْم، فَِإنَّ اللََّ َسائُِلُهْم َعمَّا اْستـَْرَعاُهْم  «  .
৭. আব ুহাদযম রহ. বথরক বদর্চত, দতদন বরলন, আদম পাঁর বের যাবৎ 
আব ুহুরায়রা রা.-এর সাহররয্চ দেলাম। তখন আদম তারক নবী সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম বথরক হািীস বর্চনা কররত শুরনদে বয, নবী 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম বরলরেন, ‘বনী ইসরাঈরলর নবী�র 
তাঁরির উম্তরক শাসন কররতন। যখন বকারনা একজন নবী ইরন্তকাল 
কররতন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর থিলাদভদষতি হরতন। আর আমার 
পরর বকারনা নবী বনই। তরব অরনক খদলফা হরব। সাহাবা�র আরজ 
কররলন, ইয়া রাসূলাল্াহ, আপদন আমারির কী দনরি্চশ কররেন? দতদন 
বলরলন, বতামরা এরকর পর এক করর তারির বাইআরতর হক আিায় 
কররব। বতামারির ওপর তারির বয হক ররয়রে তা আিায় কররব। আর 
দনশ্চয়ই আল্াহ তারির দজরজ্ঞস কররবন ওই সকল দবষয় সম্রন্ধ, 
বযসরবর িাদয়ত্ব তারির ওপর অপ্চর করা হরয়দেল।40 

فـََيْأتُوَن ِعيَسى فـَيـَُقوُلوَن اَي ِعيَسى أَْنَت َرُسوُل اللَِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَل َمْرَيَ 
َوُروٌح ِمْنُه، وََكلَّْمَت النَّاَس يف اْلَمْهِد َصِبيًّا اْشَفْع لََنا َأاَل تـََرى ِإَل َما َنُْن 
ِفيِه فـَيـَُقوُل ِعيَسى ِإنَّ َريبِّ َقْد َغِضَب اْليـَْوَم َغَضًبا لَْ يـَْغَضْب قـَبـَْلُه ِمثـَْلُه، 
َوَلْن يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثـَْلُهـ  َولَْ َيْذُكْر َذنـًْباـ  نـَْفِسي نـَْفِسي نـَْفِسي، اْذَهُبوا ِإَل 
َغرْيِي اْذَهُبوا ِإَل حُمَمٍَّد صلى هللا عليه وسلم فـََيْأتُوَن حُمَمًَّدا صلى هللا عليه 

40 .   সহীহ বুখারী : ৩৪৫৫; সহীহ মুসদলম : ১৮৪২; সুনারন ইবরন মাজাহ : ২৮৭১; 
মুসনারি আহমাি : ৭৯৬০।
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ُ َلَك  وسلم فـَيـَُقوُلوَن اَي حُمَمَُّد أَْنَت َرُسوُل اللَِّ َوَخامَتُ األَنِْبَياِء، َوَقْد َغَفَر اللَّ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما َتَخََّر، اْشَفْع لََنا ِإَل َربَِّك َأاَل تـََرى ِإَل َما َنُْن ِفيِه َما تـََقدَّ

৮. হযরত আবু হুরায়রা রা. বথরক বদর্চত, ‘...তারা ঈসার কারে 
এরস বলরব, বহ ঈসা (আলাইদহস সালাম), আপদন আল্াহর রাসূল 
এবং কারলমা, যা দতদন মারইয়াম আলাইহাস সালারমর ওপর বঢরল 
দিরয়দেরলন। আপদন রুহ, আপদন বিালনায় বথরক মানুরষর সারথ কথা 
বরলরেন। আজ আপদন আপনার ররবর কারে আমারির জন্য সুপাদরশ 
করুন। আপদন দক বিখরেন না বয আমরা দকরসর মরি্য আদে? দতদন 
বলরবন, আজ আমার রব এত রা�াদবিত হরয়রেন, যার আর� বকারনাদিন 
এরূপ রা�াদবিত হনদন আর পররও এরূপ রা�াদবিত হরবন না। দতদন 
দনরজর বকারনা ত্রুদের কথা বলরবন না; বরং দনরজরক দনরয়ই ভাবরত 
থাকরবন এবং বলরবন, নফসী, নফসী, নফসী। বতামরা অরন্যর কারে 
যাও। যাও, বতামরা মুহাম্াি সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর কারে। 
তারা মুহাম্াি সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর কারে এরস বলরব, বহ 
মুহাম্াি, আপদন আল্াহর রাসূল, বশষ নবী। আল্াহ তাআলা আপনার 
আর�র-পররর সব গুনাহ মাফ করর দিরয়রেন। আপদন আমারির জন্য 
আপনার ররবর কারে সুপাদরশ করুন। আপদন দক বিখরেন না আমরা 
দকরসর মরি্য আদে?...’41 

َلْو َكاَن  اللَِّ صلى هللا عليه وسلم :»  َرُسوُل  قَاَل  َعاِمٍر  ْبِن  ُعْقَبَة  َعْن 
بـَْعِدي َنيبٌّ َلَكاَن ُعَمَر ْبَن الَْطَّاِب

৯. হযরত উকবা দবন আরমর রা. বথরক বদর্চত, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম বরলরেন, ‘আমার পর যদি বকারনা নবী আসত তাহরল উমরই 
নবী হরতা।’42

41 .   সহীহ বুখারী : ৪৭১২; সহীহ মুসদলম : ১৯৫।
42 .   দতরদমযী : ৩৬৮৬; মুসনারি আহমাি : ১৭৪০৫।
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإيّنِ آِخُر اأْلَنِْبَياِء  عن أيب ُهَريـَْرَة قَاَل َرُسوُل اللَِّ َصلَّى اللَّ
১০. হযরত আবু হুরায়রা রা. বথরক বদর্চত, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম বরলরেন, ‘আদমই সব্চরশষ নবী...।’43 

-قَاَل ابن أيب أوىف وقد سئل عن إبراهيم ابن النيب  :» َماَت َصِغريًا َوَلْو 
َعَلْيِه َوَسلََّم َنيبٌّ َعاَش ابـُْنُه َوَلِكْن   ُ ُقِضَي َأْن َيُكوَن بـَْعَد حُمَمٍَّد َصلَّى اللَّ

اَل َنيبَّ بـَْعَدُه«
১১. ইবরন আদব আউফা রা. বথরক বদর্চত, একবার  রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্ারমর বেরল ইবরাহীরমর ব্যাপারর তারক দজরজ্ঞস করা 
হরলা; তখন ইবরন আদব আউফা রা. বলরলন, বস বোেরবলায় মারা 
দ�রয়রে, যদি নবীজীর পর আর বকারনা নবী আসরতন তাহরল তারঁ বেরল 
ববঁরর থাকরতন। অথর তাঁর পরর আর বকারনা নতুন নবী আসরবন না।44 

43 .   সহীহ মুসদলম : ১৩৯৪।
44 .   সহীহ বুখারী : ৬১৯৪।


