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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হি জীহবত, হতহন হি এখননা 
পৃহিবীনত হবদ্যমান? 

আহম এিহি হনবন্ধ পনেহি, যা প্রমাণ িনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লানমি রূি সববদ্া সিল স্থানন হবদ্যমান, হননে তাি অহিিাাংশ 
অাংশ দ্হললসি পপশ িিহি, বক্তবযহি সহিি হি-না দ্য়া িনি বলুন? 
উক্ত হনবনন্ধি দ্াবী িনে, ১. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উপহস্থত, তানি সববদ্া চাকু্ষষভানব পদ্খা যায়। ২. হতহন সবহিিু 
জাননন ও আল্লািি মখলুি পযবনবক্ষণ িনিন। ৩. হতহন হবহভন্ন 
জায়গায় এিই সমনয় দৃ্শযমান ও উপহস্থত িনত পানিন। এবাি 
দ্হলল পদ্খুন: আল্লাি তা‘আলা বনলন: 

َها ﴿ يُّ
َ
أ رَۡسۡلَنََٰك  إِنَّا   ٱنلَِّبُّ  َيَٰٓ

َ
 [  ٥٤:  االحزاب] ﴾ ٤٥ َشَِٰهٗدا أ

“পি নবী, আহম পতামানি পাহিনয়হি সাক্ষযদ্াতারূনপ”।1 অপি 
আয়ানত হতহন বনলন: 

ُِ  ِمن ِجۡئَنا إَِذا فََكۡيَف  ﴿ ة   ك  مَّ
 
َٰ  بَِك  وَِجۡئَنا بَِشِهيد   أ ََل ءِ  ََعَ  ﴾ ٤١ يٗداَشهِ  َهَٰٓؤ 

 [  ٥٤:  النساء]
“অতএব পিমন িনব যখন আহম প্রনতযি উম্মত পিনি এিজন 
সাক্ষী উপহস্থত িিব এবাং পতামানি উপহস্থত িিব তানদ্ি উপি 
সাক্ষীরূনপ ?”2 
                                                            
1 সূিা আিযাব: (৪৫) 
2 সূিা হনসা: (৪১) 
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লক্ষয িরুন, আল্লাি পযসব মখলুি এ জহমনন সৃহি িনিনিন, তানদ্ি 
সবাি উপি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামনি শাহিদ্ তিা 
প্রতযক্ষদ্শবী বনলনিন। এ জনয বলনত বািয িহে পয, নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনেি আনগও উপহস্থত হিনলন, মািা যাওয়াি 
পি এখননা হতহন জীহবত আনিন, অনযিায় পিাননাভানব বলা সম্ভব 
নয় পয, হতহন দু্হনয়াি চলমান ঘিনাপ্রবানিি উপি শাহিদ্ বা 
প্রতযক্ষদ্শবী। এ িাো আনিা অননি আয়াত িনয়নি, পযখানন নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামনি শাহিদ্ বলা িনয়নি।  
আিও এিহি সূক্ষ্ম তিয: হননেি আয়াতহি পদ্খুন: 

نَت  َوَما ﴿ يِۡهمۡ  ك  ونَ  إِذۡ  ََلَ مۡ  ي ۡلق  ََٰمه  ۡقَل
َ
مۡ  أ ه  يُّ

َ
ل   أ  [  ٥٥: عمران ال] ﴾ ٤٤ َمۡرَيمَ  يَۡكف 

“আি তুহম তানদ্ি হনিি হিনল না, যখন তািা তানদ্ি িলম হননক্ষপ 
িনিহিল, তানদ্ি মনিয পি মািইয়ানমি দ্াহয়ত্ব পননব ?”3 
এ আয়াত প্রমাণ িনি, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনেি 
পূনবব সশিীনি উপহস্থত হিনলন না, পয শিীি িিা বনল”। হনবনন্ধি 
বক্তবয এখানন পশষ। 
 
উত্তি: আলিামদু্হলল্লাি, 

                                                            
3 সূিা আনল-ইমিান: (৪৪) 
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সনেি পনই, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পহিপূণব ও 
সনববাত্তম বযহক্তত্ব। আল্লািি হনিি সবনচনয় পবশী হপ্রয় ও সম্মাহনত 
হতহন, এ িিাি অিব তাি পিনি মনুষয ববহশিয দূ্িীভূত িিা নয়, 
অিবা তানি আল্লািি পিাননা িতৃবত্ব পসাপদ্ব িিাও নয়। হতহন মানুষ 
হিনলন, অনযানয মানুষ পযরূপ অসুস্থতা ও মৃতুযি সমু্মখীন িয়, হতহনও 
পসরূপ িনয়নিন। আল্লাি তা'আলা বনলন: 

م َمُيِت   إِنََّك  ﴿ ُيِت ونَ  ِإَونَّه   [  ٠٣: الزمر] ﴾ ٣٠ مَّ

“হনশ্চয় তুহম মিণশীল এবাং তািাও মিণশীল”।4 অপি আয়ানত 
হতহন বনলন: 

د  َقۡبلَِك  ُمِن لَِبَش   َجَعۡلَنا َوَما﴿ فَإِيْن ٱۡۡل ۡلَ
َ
م   ُمِتَّ  أ ونَ  َفه   [  ٠٥:االنبياء] ﴾٣٤ٱۡلَخَِٰل 

“আি পতামাি পূনবব পিাননা মানুষনি আহম স্থায়ী জীবন দ্ান িহিহন, 
সুতিাাং পতামাি মৃতুয িনল তািা হি অনন্ত জীবনসম্পন্ন িনয় িািনব 
?”5 
িাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মািা পগনিন, তানি িবনি 
দ্াফন িিা িনয়নি, এ জনয আবুবিি হসহিি িাহদ্য়াল্লাহু ‘আনহু 
বনলনিন: 

 .ن يعبد اهلل فإن اهلل يح َل يموتمن اكن يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن اك

                                                            
4 সূিা যুমাি: (৩০) 
5 সূিা আহিয়া: (৩৪) 
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“পয মুিাম্মনদ্ি ইবাদ্ত িিত, [পস পজনন হনি] হনশ্চয় মুিাম্মদ্ মািা 
পগনিন, আি পয আল্লািি ইবাদ্ত িিত, [পস পজনন হনি] হনশ্চয় 
আল্লাি জীহবত আনিন, িখননা মািা যানবন না”। 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহিদ্ তিা সাক্ষী বা প্রতযক্ষদ্শবী 
এবাং মুবাশহশি, সতিবিািী ও হিয়ামনতি হদ্ন সাক্ষীি অিব এ নয় 
পয, হতহন সিল উম্মনতি সময় উপহস্থত হিনলন, হিাংবা তাি জীবন 
হিয়ামত পযবন্ত প্রলহিত, আবাি এ অিবও নয় পয, হতহন িবনি পিনি 
সবহিিু পদ্খনিন, িািণ সাক্ষীি জনয উপহস্থত িািনত িনব এরূপ 
জরুহি নয়, বিাং হতহন আল্লািি সাংবানদ্ি উপি হভহত্ত িনি সাক্ষী 
হদ্নবন, িািণ হতহন গানয়ব জাননন না। আল্লাি তা‘আলা বনলন: 

نت   َولَوۡ  ۡعلَم   ك 
َ
 [  ٤٨٨: االعراف] ﴾ ١٨٨ ٱۡۡلَۡيِ  ِمنَ  ََلۡسَتۡكََثۡت   ٱلَۡغۡيَب  أ

“আি আহম যহদ্ গানয়ব জানতাম তািনল অহিি িলযাণ লাভ 
িিতাম”।6  
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এিই সমনয় হবহভন্ন জায়গায় 
উপহস্থত িনত সক্ষম নন, বিাং হতহন এি স্থাননই আনিন, অিবাৎ তাি 
িবনি। সিল মুসহলম এ মত পপাষণ িনিন।    

সমাপ্ত 

                                                            
6 সূিা আিাফ: (১৮৮) 


