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আরবী মু‘িজযা শে-র ইংেরিজ অথ1 ‘িমরাকল‘2 এেক িবিভ5ভােব সং6ািয়ত করা যায়2 েযমন : তা 

এমন একিট কাজ যােক 8কৃিতর িনয়েম সং6ািয়ত বা ব:াখ:া করা যায় না2 িকংবা তা এমন একিট 

িবষয় যা মানুেষর <মতা ও সােধ:র ঊে@12 অথ1াA তা এমন একিট ঘটনা যা মানিবক কায1কারণ ও 

যুিDর মাধ:েম ব:াখ:াত নয়2 সুতরাং মু‘িজযা েযেহতু মানুেষর <মতা ও েযাগ:তার আয়Fাধীন নয়, 

তাই তা অবশ:ই সরাসির সব1শিDমান আ�াহ তা‘আলার কম1 বেলই িবেবচ:2  

একিট মু‘িজযা - আ�াহ তা‘আলার 8ত:< কাজ িহেসেব- আ�াহ তা‘আলার সাব1েভৗম <মতা ও 

িনরJুশ কতৃ1েFর 8িতফলন ঘটায়2 মু‘িজযা মানবীয় বুিLবৃিMর 8িত একিট উOুD চ:ােলP2 এিট 

8মািণত ও অনQীকায1 সত: েয, আ�াহ তা‘আলা িবR-জাহােনর একমাS 8ভু2 তাই িতিন তাঁর সকল 

সৃিUেক তাঁরই আনুগেত:র িনেদ1শ েদন2 ইিতহাস সা<: েদয়, আ�াহ তা‘আলা মানুষেক সাফল: ও 

মুিDর পথ েদখােনার জেন: অেনক নবী-রাসূল ে8রণ কেরেছন2 যখন েকােনা সXদােয়র কােছ 

েকােনা নবী ে8িরত হেতন তখন তারা তারঁ কােছ এই দািব করত, েযন িতিন তােদরেক মু‘িজযা 

েদখান2 তারা নবী িকংবা রাসূেলর আখলাক ও আচরেণর 8িত আYহী িছল না; েসই বাণীর 8িতও 

নয় যা িতিন তােদর জন: িনেয় এেসেছন2 িবপরীেত তারা অিধক উদYীব িছল, যােত িতিন পারেল 

তােদরেক েকােনা অিত 8াকৃিতক ব:াপার েদিখেয় েচাখ ধাঁিধেয় েদন2 আদম আলাইিহস সালাম েথেক 

িনেয় রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম পয1� 8েত:ক নবী-রাসূলই এমন পিরি\িতর মুেখামুিখ 

হেয়েছন2  

উ]েতর 8িত সকল নবী-রাসূেলর জবাব িছল একিটই-  
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‘বল, আিম আমার িনেজর েকােনা উপকার বা <িতর <মতা রািখ না, তেব আ�াহ যা চান2 আর 

আিম যিদ গােয়ব জানতাম তাহেল অিধক কল:াণ লাভ করতাম এবং আমােক েকােনা <িত ^শ1 

করত না2 আিমেতা একজন সতক1কারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওেমর জন:, যারা িবRাস কের2‘1  
অন:S িতিন ইরশাদ কেরন,  
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‘েস বলল, ‘আিম েতা আ�াহর বা`া; িতিন আমােক িকতাব িদেয়েছন এবং আমােক নবী বািনেয়েছন2 

আর েযখােনই আিম থািক না েকন িতিন আমােক বরকতময় কেরেছন এবং যতিদন আিম জীিবত 

থািক িতিন আমােক সালাত ও যাকাত আদায় করেত আেদশ কেরেছন2‘2  
                                                 

1. সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত : ১৮৮2  



 

আেরক \ােন ইরশাদ হেয়েছ,  
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‘বল, ‘আিম িনেজর <িত বা উপকােরর অিধকার রািখ না, তেব আ�াহ যা ইeা কেরন2‘3 

যা েহাক, আ�াহ তা‘আলা তাঁর অপিরসীম দয়ায় 8েত:ক নবী-রাসূলেক ব[ মু‘িজযা দান কেরন2 

এভােব িতিন সব ধরেনর সে`হ-সংশেয়র উে@1 তাঁর নবী-রাসূলগেণর িবRাসেযাগ:তা সু8িতিgত 

কেরন2 একদল েলাক এসব মু‘িজযােক জাদু ও েভলিকবািজ বেল এেকবাের উিড়েয় িদত, আেরকদল 

েলাক যারা তােদর িবচার-বুিL, যুিD ও সাধারণ েবােধর েযাগ:তা কােজ লাগােতন, তারা নবী-রাসূেলর 

এই অিত8াকৃিতক কম1সমূহেক আ�াহ তা‘আলার প< েথেক মু‘িজযা িহেসেব Yহণ করেতন2 তারা 

অনুসরণ করেতন িনেজেদর স]ািনত নবী-রাসূেলর বাণীর2  

ইিতহাসও আমােদর এ কথা বেল, 8েত:ক নবী-রাসূল েয সXদায় বা েয \ােন ে8িরত হেয়িছেলন 

েস সXদায় ও \ােনর জেন: তােদরেক ব[ মু‘িজযা 8দান করা হেয়িছল2 একইভােব এ কথা রাসূল 

সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ে<েSও সত:2 িতিন অগিণত মু‘িজযা েদখান, যা তার সXদােয়র 

েলােকরা 8ত:< কেরিছল এবং ইিতহাস ও সীরাত Yেi তা যথাযথভােব িলিখত রেয়েছ2 তাছাড়া 

িতিন ব[ ভিবষ:Aবাণী কেরেছন যার সবকিটই সত: 8মািণত হেয়েছ2  

আ�াহ তা‘আলার ে8িরত নবী-রাসূলেদর মেধ: মুহা]দ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম সব1েjg2 

অন:ান: নবী-রাসূল ে8িরত হেয়িছেলন েকােনা িবেশষ \ান ও সমেয়র জন:2 আর আ�াহ তা‘আলা 

এসব নবী-রাসূলেক িকছু িবেশষ মু‘িজযা দান কেরিছেলন একিট িনধ1ািরত সময় পয1� Qজািতেক তা 

েদখােনার জন:2 এসব মু‘িজযা সময় ও \ােনর সেk সীমাবL িছল2 মানব ইিতহােসর অংশ িহেসেব 

আজ েকবল এসব মু‘িজযার গl িবদ:মান2 প<া�ের মুহা]দ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম ে8িরত 

হেয়েছন সব1েশষ রাসূল িহেসেব2 পুেরা মানব জািতর জেন: এবং আগত পুেরা সমেয়র জেন:2 যার 

দািব, তারঁ থাকেব এমন একিট সাব1জনীন মু‘িজযা যা \ান-কাল িনিব1েশেষ সকল মানুষ 8ত:< 

করেত পাের2 মানব ইিতহােসর 8িতিট যুেগর 8েত:ক ব:িD চাই েস পৃিথবীর েয অংেশই বসবাস 

কmক না েকন যথাথ1ই বলেত পাের, যিদ মুহা]দ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়া সা�াম বত1মােন আমার 

নবী হন, তাহেল আিম একথা পছ` কির েয, আমার জন: বত1মােন একিট মু‘িজযা থাকেব2  

আ�াহ তা‘আলা মানব জািতর সব1েশষ রাসূল িহেসেব রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 

িবRাসেযাগ:তা 8িতgা করেত তােক েয সাব1জনীন মু‘িজযা দান কেরেছন তা-ই আল-কুরআন2 পিnত, 

ঐিতহািসক, দাশ1িনক ও িব6ানীরা আল-কুরআেনর িবpয়কর 8কৃিতর িববরণ িদেয় অসংখ: পৃgা 

রচনা কেরেছন2 বqত িবগত েচৗrশ বছর ধের 8েত:ক যুেগ 8েত:ক 8জOই আল-কুরআেনর নতুন 

নতুন িবpয় ও মু‘িজযা আিবsার কেরেছ2 এই অেশষ মু‘িজযা এ কথার শাRত ও \ায়ী 8মাণ েয, 

মুহা]দ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ তা‘আলার রাসূল এবং আল-কুরআন আ�াহর প< 

েথেক পুেরা মানবজািতর জেন: সব1েশষ ও চূড়া� Yi2  

                                                                                                                                            

2. সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৩০2  

3. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৪৯2  



আল-কুরআেনর িবpয়কর 8কৃিতেক আরও ভােলাভােব xদয়াkম করেত হেল আমােদরেক েস \ান 

ও কােলর িদেক িফের েদখেত হেব েযখােন রাসূল সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম জOYহণ 

কেরিছেলন2 িতিন জOYহণ কেরিছেলন ৫৭১ ঈসায়ী সেন2 তAকােল মানিবক 6ােনর |র এতই 

অধপিতত িছল েয, ঐিতহািসকরা এেক মানেবিতহােসর ‘আইয়ােম জািহিলয়া বা বব1রতার যুগ‘বেল 

আখ:ািয়ত কেরন2  েসসময় মানুেষর িব6ান ও 8যুিDর নূ:নতম 6ানও িছল না2 সাধারণ মানুষ 

জানত না েলখা-পড়া2 না আিবsৃত হেয়িছল মু}েণর কলা-েকৗশল2 ফেল যিদ েকােনা ব:িD একিট 

িনি~ত মােনর 6ান অজ1ন করত তেব েস একিট মেনানীত দেলর েলাক বেল গণ: হত2 েসই 6ান 

8চােরর েকােনা উপায় বা মাধ:ম িছল না তAকােল2   

রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরেবর ম�া নামক একিট েছাট শহের জOYহণ কেরন2 

তাঁর জেOর সময় আরব উপ�ীেপর জীবন ব:ব\া িছল খুব েসেকেল2 েদশিট িছল কা�ার মm আর 

অৈথ বািলয়ািড়ময়2 িছল না েকােনা রা|া-ঘাট2 না িছল েকােনা 8াকৃিতক স&দ িকংবা কৃিষব:ব\া2 

আরব উপ�ীেপর আবহাওয়া এমনিক বত1মােনও এত উ� েয, ছায়ার মেধ:ও তাপমাSা 8ায়ই ১২০ 

িডিY ফােরনহাইট পয1� ওেঠ2 এমন �ঢ় আবহাওয়া এবং দািরে}র কারেণ আরব উপ�ীপ িবেদিশ 

বিণক িকংবা পয1টকেদর আকৃU করেত পাের িন2 েদশিট িছল েগাটা িবR েথেক এেকবাের িবিe52 

ফেল 8িতেবিশ েদশ িসিরয়া, িফিলি|ন ও েরােম েয সামান: 6ােনর চচ1া িছল তাও আরব উপ�ীপ 

অবিধ েপ�ছােত পাের িন2   

রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয সমােজ জOYহণ কেরিছেলন তােত দৃিU িদেল েদখা যায়, 

েলােকরা েসখােন যাযাবেরর মত বসবাস করত2 তারা তােদর গবািদপ� ও পিরবােরর জন: বৃিU ও 

চারণভূিমর তালােশ িনয়িমত এক জায়গা েথেক আেরক জায়গায় \ানা�িরত হত2 েসখােন িছল না 

েকােনা সরকার কাঠােমা2 না িছল েকােনা নাগিরক সুিবধা2 েকােনা সুসংহত নগর-আইনও িছল না2 

েলােকরা েগােS েগােS বসবাস করত2 েগােSর শিD ও 8িতপিMই একজন ব:িDর <মতা ও 

অিধকার িহেসেব িবেবিচত হত2 ‘েজার যার মু�ুক তার‘েকবল এ নীিতই েস ভূখেn কায1কর িছল2 

অেপ<াকৃত শিDধর েগাS�িল দুব1ল েগাSেদর ওপর 8ায় লুটতরাজ ও লু�ন চালাত2 এিটই িছল 

তােদর জীিবকার 8ধান উAস2 পর� েগােSর শিD-সামথ1: িনভ1র করত পুmষেদর সংখ:ার ওপর2 

আপদ ও েবাঝা 6ান করা হত নারীেদর2 8ায় অিভভাবই চাইত না এ েবাঝা বহন করেত2 েসেহতু 

তারা আ�জ কন:ােক হত:া করত2  

রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর জOকালীন পিরেবশ-8িতেবশ ও তAকালীন অব\ার 

উে�খ করার পর তাঁর ৈশশবকালীন িকছু �mFপূণ1 ঘটনাও উে�খ করা সমীচীন ভাবিছ2 জেOর 

পূেব1ই তাঁর িপতা মারা যান2 মােকও হারান ছয় বছর বয়েস2 তারপর তাঁর েদখা�নার ভার েনন 

দাদা2 িক� িতিনও পরপাের পািড় জমান যখন তাঁর বয়স আট হয়2 িতিন তখন আপন চাচার ঘের 

\ানা�িরত হন2 এই চাচা েকবল তাঁেক আjয় দান কেরিছেলন2 িতিন তাঁর 6ান অজ1েন সাহায: 

িকংবা জীবন ধারেণর েমৗিলক 8েয়াজনসমূহ পূরেণ স<ম িছেলন না2 রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম িনেজও তাই গবািদ প� চিরেয় চাচােক সহেযািগতা করেতন2 েয েকউ েদখেত পােবন, 

রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাল:-জীবন আর দশ জেনর মেতা িছল না2 িপতা, মাতা 

িকংবা িপতৃেব:র ভােলাবাসা ও আদর-য� বলেত যা বুঝায়, িতিন তা পান িন2 িছল না তারঁ েকােনা 

\ায়ী েকােনা িনবাস2 এক অিভভাবক েথেক আেরক অিভভাবেকর কােছ হাত বদল হন2 এই িব�প 



ও �ঢ় পিরি\িতর কারেণ নূ:নতম 6ান িকংবা িশ<া যা তখন ম�ায় 8চিলত িছল- তাও অজ1ন করার 

সুেযাগ তাঁর িছল না2  

ঐিতহািসকরা িলেখন, মুহা]দ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম না িলখেত জানেতন, না পড়েত2 এমন 

িক িতিন িনেজর নামিট পয1� Qা<র করেত জানেতন না2 পর� তাঁর জীবেনর এমনতেরা �ঢ় ও 

অQাভািবক পিরি\িত তােঁক েসসব হােত েগানা �িটকেয়ক িশি<ত েলাকেদর সাহচেয1 বসারও সুেযাগ 

েদয় িন2   

রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম জীবেন মাS দু‘বার দীঘ1 সফর কেরেছন2 8থম সফর িছল 

তাঁর আট বছর বয়েস2 ি�তীয়বার সফর কেরন যখন তাঁর বয়স পঁিচশ বছর2 উভয়িট িছল িসিরয়ায় 

এবং খুব সংি<�2 তাও বািণেজ:র উেrেশ:2 কখেনা েকােনা ঐিতহািসক একথা িলেখন িন েয, এই 

সফর�িল তাঁেক এমন িকছু 6ান অজ1েন সাহায: কেরিছল যা িতিন পরবত1ীেত আল-কুরআেন 

সি5েবিশত কেরেছন2 িতিন একজন সাধারণ আরব েবদুঈেনর মত খুব সহজ সরল ও সাধািসেধ 

জীবন যাপন করেতন2 একজন জনসমােবেশর বDা িহেসেব িতিন না পিরিচত িছেলন, না একজন 

কাব: রচিয়তা িহেসেব2 আর না অন: এমন েকােনা কাজ কেরিছেলন যা তাঁর 8িত অন:ান:েদর দৃিU 

কােড়2     

িতিন েকােনা ধরেনর িবতক1, ঝগড়া-িববাদ িকংবা যুেL জড়ােতন না2 বলাবা[ল:, ম�ার েলােকরা 

মূিত1পূজা করত এবং যখন তারা কা‘বায় 8েবশ করত, নারী-পুmষ িনিব1েশেষ সবাই ব� ত:াগ করত2 

এ িছল তােদর 8াথ1না-রীিতর অংশ2 এ রকম পিরি\িতেত িতিন েবেড় উেঠন2 একিট মাS িবষয় যা 

ঐিতহািসকরা তার বাল: জীবন স&েক1 িলিপবL কেরেছন তা হল, িতিন তাঁর সততা এবং সদাচােরর 

জন: সুপিরিচত এবং সবার  jLা-ভােলাবাসার পাS িছেলন2 এ জন:ই ম�ার েলােকরা তাঁেক ‘আল-

আমীন‘ বা িবRাসী এবং ‘আস-সািদক‘ বা সত:বাদী উপািধেত ভূিষত কের2  

রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�াম চি�শ বছর বয়েস উপনীত হওয়া পয1� এ ধরেনর সাধারণ 

জীবন যাপেন অভ:| িছেলন2 অতঃপর িতিন েঘাষণা কেরন, আ�াহ তাঁেক পুেরা মানব জািতর জন: 

সব1েশষ রাসূল িহেসেব মেনানীত কেরেছন2 তারঁ ব:িDF তখন সহসাই পাে� যায়2 অিচেরই তােঁক 

েদখা যায় নানা সফল ভূিমকায়2 ধম18চারক, রা�নায়ক, বDা, ৈসিনক, েসনানায়ক, েনতা, আইন 

8েণতা, িবচারক, চুিDস&াদনকারী, ব:বসায়ী, িশ<ক, Qামী, িপতা- েহন েকােনা ভূিমকা েনই যােত 

িতিন ব:থ12 সফলতার এমন ব[মুিখতা েদেখই একজন ইয়াহূদী ঐিতহািসক মাইেকল এইচ হাট1 তার 

িবখ:াত ‘িদ হাে�ড’ নামক মানবজািতর একশ মহান ব:িDেFর জীবনীেত তাঁেক সবার শীেষ1 উে�খ 

কেরন2  

এই আল-কুরআনই মানবতার 8িত রাসূলু�াহ সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সব1েjg অবদান2 

মানব জািতর ইিতহােস যার েকােনা তুলনা েনই2 অন:ান: নবী-রাসূেলর মু‘িজযা তােদর জীবনকাল 

পয1�ই সীমাবL িছল2 িক� কুরআন মািজদ িকয়ামত পয1� রাসূল সা�া�া[ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

জীব� মু‘িজযা িহেসেব অ<ত থাকেব2 আল-কুরআন এমন অসংখ: তথ:ধারণ কের যা তা অবতীণ1 

হওয়ার সময় মানুেষর জানা িছল না2 এসব তথ:সূেSর অেনক�িল িব6ান ও 8যুিDর উ5য়েনর ফেল 

বত1মােন িনি~ত সত: িহেসেব 8মািণত হেয়েছ2  



বqত 8েত:ক যুেগ মানুষ আল-কুরআেন নতুন নতুন ‘িমরাকল‘বা মু‘িজযা আিবsার কেরেছ2 

মানুেষর 6ােনর পিরিধ যতই 8সািরত হেe, ততই তা আল-কুরআেনর মু‘িজযার তািলকােক দীঘ1 

করেছ2  

 وَ
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‘আর তুিম েতা এর পূেব1 েকান িকতাব িতলাওয়াত করিন এবং েতামার িনেজর হােত তা িলখিন েয, 

বািতলপiীরা এেত সে`হ েপাষণ করেব2‘4  
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‘এ কুরআন েতা এমন নয় েয, আ�াহ ছাড়া েকউ তা রচনা করেত পারেব; বরং এিট যা তার সামেন 

রেয়েছ, তার সত:ায়ন এবং িকতােবর িব|ািরত ব:াখ:া, যােত েকান সে`হ েনই, যা সৃিUকুেলর রেবর 

প< েথেক2 নািক তারা বেল, ‘েস তা বািনেয়েছ’? বল, ‘তেব েতামরা তার মত একিট সূরা (বািনেয়) 

িনেয় আস এবং আ�াহ ছাড়া যােক পােরা ডাক, যিদ েতামরা সত:বাদী হও2’5 
 

                                                 
4. সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত : ৮৮2  
5. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৩৭-৩৮2 


