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ক োনহি সর্বেোত্তর্ দীন  

   
ফতওয়ো নং ২০৯১৩৯: এ জন হিনু্দ হজর্েস  র্রর্েন, ক োন ধর্েহি সর্বেোত্তর্, হিনু্দধর্ে ধর্ে নোহ  ইসলোর্ এবং 
ক ন? 
প্রশ্ন: আহর্ ভোরত র্িোসোগর্রর তীরবতেী র্হরশোর্সর অহধবোসী। অনুগ্রি  র্র আর্োর্  জোনোর্বন, ক োন দীনহি 
(ধর্ে) উত্তর্ এবং ক ন? হিনু্দধর্ে নোহ  ইসলোর্? উর্ল্লখ্য কয, আহর্ এ জন হিনু্দ ধর্েোবলম্বী।  
জবোব: আলিোর্দুহলল্লোি (সব প্রশংসো র্িোন আল্লোির)। সর্বেোত্তর্ দীন ির্লো কসহি কয দীন প্রর্োণ  রর্ত সক্ষর্ 
কয, এহিই এ র্োত্র দীন কয দীর্নর উপর র্হির্োহিত র্িোন সৃহি তেো সন্তুি; হতহন কয দীনর্  র্োনব জোহতর জনয 
নূর তথো হিদোর্য়ত হির্সর্ব নোহযল  র্রর্েন, যো তোর্দর দুহনয়োর জীবন সুখ্-শোহি ও কসৌভোগযর্য়  র্র কতোর্ল 
এবং ও পরবতেী জীবর্ন তোর্দরর্  নোজোত হদর্ত সক্ষর্ িয়। আর কয দীনহি সতয ও সহি  িওয়োর দহলল-প্রর্োণ 
স্পি ও হনর্ভেজোল। এ বযোপোর্র র্োনুর্ের অির্র ক োর্নো হিধো-সংশয় থো র্ত পোরর্ব নো, আবোর এ দীর্নর আহনত 
হবেয়গুর্লোর অনুরূপ ক োর্নো হ েু ক উ আনর্তও সক্ষর্ ির্ব নো।  
হর্থযোবোদী দোজ্জোর্লরো কয ভ্রোি-দুবেল দহলল প্রর্োণ আনর্ব কস বযোপোর্র আল্লোি তো‘আলো আর্গই অবগত আর্েন, 
তোই হতহন তোাঁর নবী-রোসূলগর্ণর সতযতো প্রর্োণ ও তোর্দর সোিোযযোর্থে তোর্দরর্  সবেহদ  বযোহি রু্‘হজযো ও স্পি 
হনদশেন হদর্য় সোিোযয  র্রর্েন, যো র্োনুের্  অিীপ্রোি নবীর উপর ঈর্োন আনয়ন  রর্ত সোিোযয  র্র। ফর্ল তোরো 
নবীর ওপর ঈর্োন এর্নর্ে এবং তোর অনুসরণ  র্রর্ে। 
এর্হনভোর্ব ইসলোর্র্র নবী রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্ স্পি রু্‘হজযো হনর্য় এর্সর্েন। তোাঁর আহনত 
রু্‘হজযো অগহণত। এ বযোপোর্র অর্ন  কলখ্  বড় বড় হ তোব রচনো  র্রর্েন। তর্ব রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি 
ওয়োসোল্লোর্র্র আহনত সবের্েষ্ঠ রু্‘হজযো বো অপোরগ োরী হবেয় ির্লো, র্িোগ্রন্থ আল- ুরআন, যো আরর্বর স ল 
 হব সোহিহতয র্  চযোর্লঞ্জ  র্রহেল এর অনুরূপ সবেহদ  কথর্  পহরপূণে ক োর্নো আয়োত আনর্ত; (হ ন্তু তোরো তো 
আনর্ত সক্ষর্ িয় হন।) (আর এ  ুরআন হবহভন্ন হদ  কথর্  রু্‘হজয বো অপোরগ োরী। কযর্ন,  
 কযর্িতু আল- ুরআর্ন রর্য়র্ে ভোেোগত অলঙ্কোর হবেয়  হবস্ময়।  ুরোইশর্দর কেষ্ঠ হবশুদ্ধ  হব সোহিহতয গণ 
- ইহতিোর্সর সোক্ষযোনুযোয়ী হবশুদ্ধতোর চরর্ হশখ্র্র আর্রোিন সর্েও-  ুরআর্নর অনুরূপ ক োর্নো আয়োত আনর্ত 
সক্ষর্ িয় হন (বরং তোরো অ পর্ি স্বী োর  র্রর্ে কয, এহি ক োর্নো র্োনুর্ের  থো নয়)।  

 তোেোড়ো আল- ুরআর্ন রর্য়র্ে ববেোহন  হবস্ময় র হবেয়োহদ, এেোড়োও রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু আলোইহি 
ওয়োসোল্লোর্র্র সুন্নোর্তও অর্ন  ববেোহন  হবস্ময় রর্য়র্ে। কস যুর্গ হবেোর্নর উৎ েেতো নো থো ো সর্েও এ 
ধরর্ণর ববেোহন  হবস্ময়সরূ্ি এ র্োত্র অিী েোড়ো আনয়ন  রো সম্ভব হেল নো। বতের্োর্নও হবেোর্নর চরর্ 
উৎ েেতো সর্েও  ুরআর্ন আহনত ক োর্নো ববেোহন  হবেয় ভুল প্রর্োণ  রর্ত সক্ষর্ িয় হন।  

 তদ্রূপ আল- ুরআর্ন রর্য়র্ে গোর্য়ব তথো অনুপহিত হবেয়সরূ্র্ির হবস্ময় র সংবোদ; কযর্িতু আল- ুরআন 
পূবেবতেী ও পরবতেী জোহতসরূ্ি সম্পর্ ে নোনো সংবোদ হদর্য়র্ে; অথচ ইহতিোস সম্পর্ ে রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু 
আলোইহি ওয়োসোল্লোর্ ক োর্নো েোন-ই হেল নো; এর্নহ  আির্ল হ তোবীর্দর অবহশি হ েু কলো  েোড়ো কস যুর্গ 
আরর্ব ইহতিোস জোনো ক োর্নো কলো  হেল নো।  

 অনুরূপ আল- ুরআর্ন রর্য়র্ে শরী‘আত তথো হবহধহবধোনগত পহরপূণেতোর হবস্ময়। র্োনব জীবর্নর প্রহতহি 
হদ ই তোর্ত রর্য়র্ে। কযর্ন, আখ্লো , বযহিগত আদব- োয়দো, পোহরবোহর  আইন- োনুন, নোগহর  আইন, 
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আিজেোহত  আইন, সোর্োহজ  আইন, র্োনব জোহতর র্োর্ে নযোয় হবচোর ও সর্তোর কর্ৌহল  হবধোন, দুহনয়ো, 
গোর্য়ব ও আহখ্রোর্তর অথে, কসৌভোগয ও দুদেশোর অথেসি র্োনব জীবর্নর সবেহবের্য়র পহরপূণে সর্োধোন। অথচ 
এসব হ েু এ জন উম্মী তথো কলখ্ো পড়ো নো জোনো র্োনুর্ের কথর্  প্র োহশত ির্য়র্ে!! তোর বনু্ধর্দর পূর্বে তোর 
শত্রুরোও এর সতযতো ও আর্োনতদোহরতোর  থো অ পর্ি স্বী োর  র্রর্ে।  

 এ  ুরআন কচৌদ্দশত বের ধর্র এ  হবশোল ইসলোর্ী সভযতো-সংসৃ্কহত গিন  র্র এ পযেি হনর্য় এর্সর্ে।  
সুতরোং আর্োর্দর দৃহির্ত সবের্েষ্ঠ দীন ির্লো তো-ই যো আপনোর্  এ হি র্োত্র শহির সোর্থ সমৃ্পি  র্র হদর্ব, 
আর কস শহি ির্লো হযহন আপনোর্  সৃহি  র্রর্েন, হযহন আপনোর্  অফুরি হন‘আর্তরোহজ দোন  র্রর্েন, হযহন 
আসর্োন ও জহর্র্নর এ চ্ছত্র র্োহল , কসহি এর্ন শহি যো আপনোর্  রির্ত দোন  রর্ব, আপহন যখ্ন তোাঁর 
উপর ঈর্োন আনর্বন এবং তোাঁর হনর্দেহশত সৎ োজ  রর্বন হতহন পর োর্ল আপনোর সোর্থ থো র্বন, আর হতহন 
ির্লন এ র্োত্র আল্লোি, হতহন সুর্িোন, হতহন এ  ও অহিতীয়, অরু্খ্োর্পক্ষী- হতহন বযতীত সবই তোাঁর রু্খ্োর্পক্ষী। 
হতহন তোর্  েোড়ো অনয  োর্রো সোর্থ আপনোর্  সংযুি  রর্বন নো। হতহন বযতীত সব হ েুই তোাঁর সৃহিজীব, দুবেল 
ও তোাঁর রু্খ্োর্পক্ষী। আর এভোর্ব র্োনুের্  অর্নযর ইবোদর্তর বন্ধন রু্ি  র্র এ র্োত্র আল্লোির ইবোদতরু্খ্ী  র্র, 
জহর্র্নর সব ধরর্ণর সম্প ে হেন্ন  র্র আল্লোির সোর্থ সম্প েযুি  র্র। জহর্র্নর এসব সম্পর্ ের  োরর্ণই 
র্োনব জোহতর অপর্োন, লোঞ্ছনো, যুলুর্, হনযেোতন, এর্  অপর্রর উপর প্রভোব প্রহতপহত্ত ইতযোহদ  র্র থোর্ , আর 
এসব হ েু  র্র থোর্  বোহতল ধর্র্ের নোর্র্; যো র্োনুের্  হবহভন্ন কেহণ ও স্তর্র হবভি  র্র করর্খ্র্ে। এ বযোপোর্র 
ড. রু্িোম্মোদ হদয়োউর রির্োন আল-আ‘যোর্ী হলহখ্ত ‘হদরোসোত... গ্রর্ন্থর ‘তোবো োত হফল রু্জতোর্ো‘ল হিনু্দসী’ (হিনু্দ 
সর্োর্জ র্োনুর্ের হবহবধ স্তর) পৃ. ৫৬৫ পৃষ্ঠোয় হবস্তোহরত কদখু্ন। এসব বোহতল ধর্ে আল্লোি বযতীত অর্নযর ইবোদত 
সোবযস্ত  র্র; এর্নহ  পশুরও, কযর্ন গরু ইতযোহদর ইবোদত  রর্ত বর্ল। ফর্ল কয র্োনুের্  আল্লোি হবর্ব , তোাঁর 
পক্ষ কথর্  রূি প্রদোন  র্র জীবন দোন  র্র সম্মোহনত  র্রর্েন, কস কসসব চতুষ্পদ প্রোহণর্  সম্মোন  র্র, তোর 
সোর্র্ন নহত স্বী োর  র্র, তোর পূাঁজো  র্র; যো তোর্  নো পোর্র ক োর্নো উপ োর  রর্ত, নো পোর্র ক োর্নো ক্ষহত 
 রর্ত; বরং অর্নযর উপ োর বো ক্ষহত  রো কতো দূর্রর  থো কস কতো হনর্জই হনর্জর র্োহল  নয়, হনর্জর ক োর্নো 
উপ োর বো ক্ষহত  রোর ক্ষর্তোও রোর্খ্ নো।  
সর্বেোত্তর্ দীন কতো ির্লো কসহি যোর্ত রর্য়র্ে র্োনব জোহতর দুহনয়ো ও আহখ্রোত উভয় জগর্তর সুখ্-র্সৌভোর্গযর 
পূণেোঙ্গ পথ হনর্দেশনো; ক ননো দীর্নর রূ্ল উর্দ্দশয ির্লো সুখ্-শোহি বোস্তবোয়ন  রো। আর আল্লোির পক্ষ কথর্  
হিদোর্য়ত েোড়ো এ সুখ্-র্সৌভোগয অজেন সম্ভব নয়। এ সুখ্-শোহি বোস্তবোয়র্নর জনযই ইসলোর্র্র অথেননহত , 
রোজননহত , সোর্োহজ , পোহরবোহর  ও বযহিগত যোবতীয় পথ হনর্দেশনো। রু্সহলর্রো প্রথর্ যুর্গ এসব হিদোর্য়ত 
আাঁ র্ড় ধর্রহেল, ফর্ল তোরো পৃহথবীর্ত সব ধরর্ণর  লযোণ, নযোয় ও ইনসোফপূণে জীবন যোপন  র্রহেল। আর 
তোরো যখ্ন ইসলোর্র্র এসব হদ  হনর্দেশনো কথর্  দূর্র সর্র কগর্লো ফর্ল আল্লোি তোর্দরর্  কযসব হন‘আর্ত দোন 
 র্রহের্লন তো তোর্দর কথর্  হেহনর্য় হনর্য় কগর্েন।  
সবের্েষ্ঠ দীন ির্লো কযহি  োলোনুক্রর্র্ সবের্শর্ে এর্স কপৌঁর্ের্ে। এ দীন পূবেবতেী সব সতয হ তোর্বর সতযোয়ন 
 র্র। তর্ব িোন ও  োল কভর্দ আল্লোি কযসব শরী‘আত কপ্ররণ  র্রহের্লন কসগুর্লোর্  রহিত  র্র এবং কসসব 
শরী‘আর্তর আহনত সুসংবোদগুর্লোর্  যথোথেতোর ওপর তোহগদ কদয়।  োরণ কসসব হ তোব আর্খ্হর যর্োনোয় এ জন 
নবীর আগর্র্নর সংবোদ কদয় এবং কস নবীর গুণোবলী ও বণেনো তোর্ত রর্য়র্ে।  ুরআন আর্োর্দরর্  বর্লর্ে কয, 
আর্গ োর সব নবী রোসূলগণ কশে যর্োনোর নবীর আগর্র্নর সুসংবোদ জোনর্তন, তোাঁর নোর্ ির্ব রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু 
আলোইহি ওয়োসোল্লোর্ এবং আল্লোি তোাঁর্  হদর্য় নবুওয়োর্তর দরজো বন্ধ  রর্বন। আল্লোি তো‘আলো বর্লর্েন,  
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َخذَِۡۡإَوذۡ ﴿
َ
ِۡۡميَثَٰقَۡۡٱّلَلۡهۡأ ِ مۡلََما ۡۡنَۡۡۧٱنلَبِي  ِنَۡءاتَي تهكه َمة ۡۡكَِتَٰبۡ ۡم  مۡ ۡثهمَۡۡوَِحك  ولۡ َۡجا َءكه قۡ ۡرَسه ِ َصد  مۡ ۡل َِماۡمُّ ََۡۡمَعكه ِمنه ۥ ۡوَۡۡبِهِۦََۡلهؤ  نَهه ه ۡقَاَلََۡۡلَنُصه

تهمۡ  ق َرر 
َ
تهمۡ َۡءأ َخذ 

َ
ََٰۡۡوأ مۡ ََۡعَ َٰلِكه ِيۡ َۡذ هو ا ۡۡإِۡص  نَا ۡۡقَال ق َرر 

َ
وا ۡۡقَاَلۡۡأ َهده نَا ۡوَۡۡفَٱش 

َ
مۡأ ِنََۡۡمَعكه   [  ٨١: عمران ال] ﴾٨١ۡٱلَشَِٰهِدينَۡۡم 

“আর স্মরণ  রুন, যখ্ন আল্লোি নবীর্দর অঙ্গী োর হনর্য়র্েন- আহর্ কতোর্োর্দরর্  কয হ তোব ও হি র্োত হদর্য়হে, 
অতঃপর কতোর্োর্দর সোর্থ যো আর্ে তো সতযোয়ন োরীরূর্প এ জন রোসূল কতোর্োর্দর  োর্ে আসর্ব- তখ্ন অবশযই 
কতোর্রো তোর প্রহত ঈর্োন আনর্ব এবং তোর্  সোিোযয  রর্ব। হতহন বলর্লন, কতোর্রো হ  স্বী োর  র্রে এবং এর 
উপর আর্োর প্রহতশ্রুহত গ্রিণ  র্রে? তোরো বলল, আর্রো স্বী োর  রলোর্। আল্লোি বলর্লন, তর্ব কতোর্রো সোক্ষী 
থো  এবং আহর্ও কতোর্োর্দর সোর্থ সোক্ষী রইলোর্।” [সূরো আর্ল ইর্রোন, আয়োত: ৮১] 
এ  োরর্ণই কযসব গ্রন্থ পহরবহতেত িয় হন তোর্ত রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্র্র আগর্র্নর স্পি 
সুসংবোদ পোওয়ো যোয়। তোওরোত ও ইহঞ্জর্ল এ বযোপোর্র অসংখ্য বোণী রর্য়র্ে। কসগুর্লো এখ্োর্ন উর্ল্লখ্  রোর 
ক োর্নো প্রর্য়োজন কনই। তর্ব এখ্োর্ন হিনু্দ ধর্র্ের হ েু গ্রর্ন্থ আর্োর্দর নবী রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি 
ওয়োসোল্লোর্র্র আগর্র্নর সুসংবোদ সম্পর্ ে যো উর্ল্লখ্ আর্ে তো উর্ল্লখ্  রোই উর্দ্দশয। এসব সুসংবোদ তোর্দর 
হ তোব সহি  িওয়োর প্রর্োণ নয়, বো এর প্রহত সতযোয়ন  রোর প্রর্োণ  র্র নো; বরং তোর্ত কয হ হিত সতয 
রর্য়র্ে যো তোরো তোর্দর যুর্গ কপ্রহরত নবী রোসূলর্দর কথর্  হনর্য়হেল তো প্রর্োণ  রোই উর্দ্দশয।  
ড. রু্িোম্মোদ হদয়োউর রির্োন আল-আ‘যোর্ী তোর রহচত ‘হদরোসোতু হফল ইয়োিূদীয়ো ওয়োল র্োসীহিয়যো ওয়ো 
আদইয়োহনল হিন্দ’ নোর্  হ তোর্ব (পৃষ্ঠো ৭০৩-৭৪৬) এসব গ্রন্থ কথর্  উদৃ্ধহত উর্ল্লখ্  র্রর্েন। হবর্শে  র্র 
কলখ্  হিনু্দিোর্নর এ জন স্বনোর্ধনয ডক্টর, হিহন্দ কথর্  আরবীর্ত কযসব হ তোব এখ্নও অনূহদত িয় হন কসসব 
হ তোব পড়ো ও বুেোয় হতহন পহিত বযহি। কসগুর্লোর হ েু হনর্চ আর্লোচনো  রো ির্লো: 
১- কস সর্য় সম্ভল গ্রোর্র্ (বোলোদুল আর্ীন তথো র্ক্কো নগরী) কত হবষু্ণ (আবু্দল্লোি) হযহন নরর্ অির্রর ির্বন তোর 
ঘর্র জন্ম হনর্বন  হি (হযহন গুনোি ও পোপ কর্োচন োরী ির্বন) (র্দখু্ন: ভোগবত পূরোণ, ২/১৮)1 
উর্ল্লখ্য, আর্োর্দর নবী রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্র্র  হপতোর নোর্ আবু্দল্লোি, আর র্ক্কোর্  আল-
 ুরআর্ন বোলোদুল আর্ীন তথো হনরোপদ শির নোর্র্ নোর্ রণ  রো ির্য়র্ে।    
২-  হি হবষু্ণর (আবু্দল্লোির) ঘর্র স্ত্রী সুর্হতর (সুি ও হনরোপদ যোর আরবী ির্চ্ছ আহর্নো) গর্ভে জন্ম গ্রিণ 
 রর্বন। (র্দখু্ন,  হি পূরোণ, ২/১১)2    
উর্ল্লখ্য কয, আর্োর্দর নবী রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্র্র র্োতোর নোর্ আহর্নো হবনর্ত ওয়োিোব।  
৩- হতহন হতহন শুিপর্ক্ষর িোদশ হতহথঃ র্োধব র্োর্স (র্য র্োসহি র্োনুর্ের  োর্ে হপ্রয়, তো ির্লো রহব‘ তথো বসি 
 োল বো ববশোখ্ র্োর্স) জন্মগ্রিণ  রর্বন। (কদখু্ন,   হি পূরোণ, ২/১৫)3 
সীরোর্তর হ তোর্ব রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্র্র জন্ম তোহরখ্ রহবউল আউয়োল র্োর্সর বোর্রো তোহরখ্ 
উর্ল্লখ্ আর্ে। যহদও এ বযোপোর্র আর্লর্র্দর র্তোনন য রর্য়র্ে।  
৪-  হি আিহি গুর্ণ গুণোহিত ির্বন। কসগুর্লো ির্চ্ছ:  

                                                            

1 আরও কদখু্ন,  োলক্রর্র্ হবষু্ণযশো নোর্র্র্ত ব্রোক্ষণ। সম্ভল গ্রোর্র্র্ত জন্ম লইর্ব তখ্ন।।  
র্িোবীযে র্িোবুহদ্ধ  িী তোিোর ঘর্র জহন্মর্বন যথো  োর্ল কদব  োযে তর্র।। র্িোভোরর্তর বনপর্বে উর্ল্লহখ্ত ভহবেযিোনী, যো শ্রীরোজ ৃষ্ণ 
রোয়  তৃে  বোংলো পর্দয অনুহদত (রু্হিত ১২৯৮ বোংলো) অধযোয়, ১৯০। - অনুবোদ ।  
2  “শম্ভর্ল হবষু্ণযশোর্র্ গৃর্ি প্রোদুেভোবোর্যির্ সুর্োতোং হবষু্ণ যশর্য গভে র্োধব ববষ্ণবর্”। ( হি পুরোণ; ২/১৯ অংশ কলো )-অনুবোদ ।  
3  “িোদশযোং শুিপক্ষসয র্োধর্ব র্হন র্োধবর্”। ( হি পুরোণ; ২/২৫) -অনুবোদ ।  
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(১) প্রেো (হতহন ভহবেযর্তর সংবোদ হদর্বন), (২)  ুলীনতো (উচ্চ বংশীয়), (৩) ইহিয় দর্ন (হনর্জর ইহিয়সরূ্ি 
দর্ন োরী), (৪) শ্রুহত েোন (তোাঁর  োর্ে অিী আসত), (৫) পরোক্রর্ (শোরীহর  হদ  কথর্  শহিশোলী), (৬) 
বোহিতো (অল্প  থো বলর্তন), (৭) দোন (দোনশীল) ও (৮)  ৃতেতো (উপ োরীর উপ োর স্বী োর  রো)।4   
উপর্রোি সব গুণোবলীই রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্র্র র্র্ধয হবদযর্োন হেল। আরর্বর সবোই তোর্  
এ গুর্ণ জোনত, চোই তোরো ইসলোর্র্ প্রর্বশ  র্রর্ে বো  ুফুরীর্ত অবহশি হেল।  
৫- হতহন কঘোড়োয় আর্রোিণ  রর্বন। তো কথর্  আর্লো হবচু্ছহরত ির্ব। ভয়-ভীহত ও কসৌন্দর্যে ক উ তোর সর্ ক্ষ 
ির্ত পোরর্ব নো। হতহন খ্ৎনো োরী ির্বন, আর হতহন অসংখ্য র্োনুের্  অন্ধ োর ও  ুফুরী কথর্  আর্লোর পর্থ 
হনর্য় আসর্বন। (র্দখু্ন, ভোগবত পূরোণ, ১২/২/২০)। 
এ থো স র্লরই জোনো কয, হিনু্দরো খ্ৎনো  র্র নো, আর উম্মর্ত রু্িোম্মোদীর উপর খ্ৎনো  রো শর‘ঈ ওয়োহজব।  
৬- তোাঁর চোরজন সোথীর সোিোর্যয হতহন শয়তোনর্  ধ্বংস  রর্বন এবং যুর্দ্ধর র্য়দোর্ন তোাঁর সোিোর্যয আসর্োন 
কথর্  হফহরশতো অবতরণ  রর্বন। (র্দখু্ন,  হি পূরোণ, ২/৫-৭)। 
আর্োর্দর নবী রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্র্র চোরজন সোিোবী ির্লন তোাঁর চোর হিদোর্য়তপ্রোি খ্লীফো 
যোরো তোাঁর পর্র পৃহথবীর্ত শোসন  োযে পহরচোলনো  র্রহের্লন। রু্সহলর্ আর্লর্র্দর ঐ যর্র্ত, তোরো চোরজন 
আর্োর্দর নবীর পর্র উম্মর্তর র্র্ধয সবের্েষ্ঠ র্োনুে হের্লন।  
৭- জর্ন্মর পর্র পরশুরোর্র্র (বড় হশক্ষ ) কথর্  হশক্ষো লোভ  রর্ত হতহন পোিোর্ড় যোর্বন । অতঃপর হতহন 
উত্তরোির্ল যোর্বন। অতঃপর হতহন হনজ জন্মভূহর্র্ত হফর্র আসর্বন। ( হি পূরোণ)।  
এভোর্বই কদখ্ো যোয় আর্োর্দর নবী সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্ নবুু্ওয়োত প্রোহির পূর্বে কিরো পবের্তর গুিোয় 
হনজের্ন এ ো ী  োিোর্তন, অতঃপর হজবরীল আলোইহিস সোলোর্ অিী হনর্য় আগর্ন  র্রন। অতঃপর হতহন 
উত্তরোিল র্দীনোয় হিজরত  র্রন, অতঃপর হবজয়ী কবর্শ র্ক্কোয় হফর্র আর্সন।  
৮- তোাঁর শরীর কথর্  হনগেত সুবোর্স র্োনুে হবর্র্োহিত ির্বন। তোাঁর শরীর কথর্  হনগেত পহবত্র ঘোর্র্র ঘ্রাোণ বোতোর্স 
েহড়র্য় পড়র্ব এবং র্োনুর্ের হৃদয়  র্নীয় ির্ব। (ভোগবত পূরোণ: ২/২/২১) 
৯- সবেপ্রথর্ হযহন যর্বি ও  ুরবোনী  রর্বন হতহন ির্লন আির্োদু, ফর্ল হতহন সূর্যের র্ত ির্বন। (সোর্র্বদ: 
৩/৬/৮)। 
১০- অহচর্রই তোাঁর  োর্ে রূিোনী হশক্ষ  তোর দলবল হনর্য় আসর্বন। হতহন র্োনুর্ের র্োর্ে র্োিোহর্দ নোর্র্ পহরহচত 
ির্বন, রোজো তোর্  এ বর্ল সর্ম্বোধন  রর্বন, কি র্রু শোি োরী, শয়তোর্নর পরোহজত োরী, রু্‘হজযোধোরী, সব 
অ লযোণ কথর্  রু্ি, সতয প্রহতষ্ঠো োরী, আল্লোির েোন সম্পর্ ে অহভে ও তোাঁর্  ভোর্লোবোসো োরী, আপনোর উপর 
সোলোর্ (শোহি), আহর্ আপনোর কগোলোর্, আপনোর পদযুগর্ল আহর্ বোস  হর। (ভহবেযৎ পুরোণ: ৩/৩/৮)।  
১১- এর ভূহর্ োয় আর্ে, যখ্ন র্োনুর্ের জনয সর্হি   লযোণ প্র োর্শর সর্য় ির্ব তখ্ন সতয রিোি ির্ব, 
রু্িোম্মোর্দর আগর্র্ন অন্ধ োর কশে ির্ব, েোন ও প্রেোর আর্লো উদ্ভোহসত ির্ব। (ভোগবত পূরোণ: ২/৭৬)। 
এসব উদৃ্ধহতর্ত রু্িোম্মোদ বো আির্োদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্র্র নোর্ স্পিভোর্ব উর্ল্লখ্ ির্য়র্ে। আর এ 
দুহিই তোাঁর নোর্। আল্লোি তো‘আলো বর্লর্েন,  

َۢا﴿ َ ِ بَش  ولۡ َۡومه ِتۡۡبِرَسه
 
ِديِۡمنَۢۡۡيَأ ۡۥ َۡبع  هه مه َدۡهۡٱس  ۡح 

َ
   [  ٦: الصف] ﴾٦أ

“এবং এ জন রোসূর্লর সুসংবোদদোতো হযহন আর্োর পর্র আসর্বন, যোর নোর্ আির্দ।” [সূরো আস-সোফ, আয়োত: 
৬] 
                                                            

4  “শ্রীর্দ্ভোগবর্তর ১২/২-১৯ এবং ২০ কলোর্  উর্ল্লখ্ আর্ে,  হি অবতোর অিগুণ সর্হথেত”। “অর্িগুণোং পুরুেোং দীপযহি প্রেো চ 
ক ৌলোং চ দর্ঃ শ্রুতং চ পরোক্রর্ চ বহুভোহেতো দোনং যথোশহি  ৃতেোত চ”। [র্িোভোরত] -অনুবোদ । 
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১২- অথবের্বদ ও  ঋ র্বর্দর অর্ন  িোর্ন নরোশংর্সর (প্রশংহসত র্োনুে) সুসংবোদ উর্ল্লখ্ আর্ে। তোর গুণ বণেনোয় 
বলো ির্য়র্ে, ‘হতহন পৃহথবীর্ত সবর্চর্য় সুন্দর র্োনুে ির্বন, তোর নূর ঘর্র ঘর্র প্রর্বশ  রর্ব, হতহন র্োনুের্  
পোপ-পহঙ্কলতো কথর্  পহবত্র  রর্বন, হতহন উর্ি চড়র্বন, তোর বোর্রোজন পত্নী ির্বন। কি র্োনব শুর্ন রোখ্! 
নরোশংর্সর আর্লোচনো সরু্ন্নত ির্ব..... হনশ্চয়ই নরোশংস প্রশংহসত ির্বন, হতহন েোি িোজোর কথর্  নব্বই িোজোর্রর 
র্র্ধয হিজরত  রর্বন, তোর্  কদওয়ো ির্ব এ শত হদনোর, দশহি তোসবীি ও হতনশহি কঘোড়ো।  
সীরোর্তর হ তোর্ব রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু আলোইহি ওয়োসোল্লোর্র্র স্ত্রীগর্ণর সংখ্যো উপর্রোি সংখ্যোর অনুরূপ।  
১৪- হসর্ন্ধর রোজো ভূর্জর  োর্ে রোর্তর অন্ধ োর্র এ জন উত্তর্ কলো  এর্স বলল, কি র্িোরোজ! আপনোর আযে 
ধর্ে হিনু্দিোর্ন সব ধর্র্ের উপর জয়লোভ  রর্ব, হ ন্তু র্িোন বড় ইলোি বো কদবতোর হনর্দেশনো অনুযোয়ী আহর্ এর্ন 
এ জন কলোর্ র ধর্ে হবজয়  রর্ত চোই হযহন সব ধরর্ণর িোলোল হজহনস ভক্ষণ  রর্ব, হতহন খ্ৎনো োরী ির্বন 
(হলর্ঙ্গর অগ্রভোর্গর চোর্ড়ো  তেন থো র্ব), তোর র্োথোর হপের্ন চুর্লর হি হল বো কলজ থো র্ব নো (যো হিনু্দর্দর 
থোর্ ), তোর লম্বো দোহড় থো র্ব, হতহন এ  র্িো হবপ্লর্বর  থো বলর্বন, হতহন র্োনুর্ের র্োর্ে (সোলোর্তর জনয) 
আযোন হদর্বন, হতহন শূ র্রর র্োংস বযতীত সব িোলোল হজহনস ভক্ষণ  রর্বন, তোর ধর্ে অনযোনয সব ধর্ে রহিত 
 রর্ব, তোর অনুসোরীর্দরর্  রু্সলী (রু্সলর্োন) বলো ির্ব, সবর্চর্য় বড় কদবতো (ইলোি) এ দীর্নর ধোরর্ র  োর্ে 
অিী পোিোর্বন। (ভহবেযৎ পূরোণ: ৩/৩/৩/২৩-২৭)। 
আর্রো বলব, সোলোর্তর জনয আযোন কদওয়ো ও শূ র্রর র্োংস ভক্ষণ নো  রো ইসলোর্ী শরী‘আর্তর অনযতর্ 
ববহশিয, আর এর অনুসোরীর্দরর্  রু্সহলর্ বলো িয়; রু্সলী নয় (যো তোরো তোর্দর গ্রর্ন্থ বর্লর্ে), তর্ব শব্দহি 
 োেো োহে।  
আর্রো বলব, হিনু্দধর্ে অনুসোর্রও আপনোর্  ইসলোর্ী আক্বীদো কপোেণ  রর্ত ির্ব এবং রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি 
ওয়োসোল্লোর্ যো হনর্য় আগর্ন  র্রর্েন তো অনুসরণ  রর্ত ির্ব। ক ননো হিনু্দধর্ে র্র্ত, -তোর্দর দোবী অনুযোয়ী- 
এ ধর্ে কগোাঁড়োর্ী পেন্দ  র্র নো, সতয অনুসন্ধোন  র্র, আল্লোির উপর ঈর্োন আনয়ন  রু  বো নো  রু  তোর্ত 
হিনু্দয়োনীর ক োর্নো হ েু আর্স যোয় নো; যতক্ষণ কস সতয অনুসন্ধোন  রর্ত থো র্ব।  
হিনু্দ কনতো র্িোত্মো গোন্ধী বর্লর্েন, হিনু্দ ধর্র্ের ববহশিয ির্চ্ছ, তোর্ত কর্ৌহল  ক োর্নো আ ীদো হবশ্বোস কনই। যহদ 
আ ীদোর বযোপোর্র আর্োর্  প্রশ্ন  র তর্ব আহর্ বলব, কসহি ির্লো কগোাঁড়োর্ী নো  রো, সুন্দর পদ্ধহতর্ত সতয 
অনুসন্ধোন  রো। আর সৃহি তেো আর্ে হ  কনই কস বযোপোরহি সর্োন হবেয়। এ জন হিনু্দর সৃহি তেোয় ঈর্োন আনো 
অতযোবশয ীয় নয়, কস সৃহি তেোয় ঈর্োন আনু  বো নো-ই আনু  সবেোবিোয় কস হিনু্দই থো র্ব।  
হতহন আরও বর্লন, হিনু্দ ধর্র্ের ভোর্লো হদ  ির্লো, এহি সব ধরর্ণর হবশ্বোসরু্ি; তর্ব সব রূ্ল আক্বীদো এখ্োর্ন 
কবহিত, অনযোনয সব ধর্র্ের রূ্ল উপোদোনগুর্লো এখ্োর্ন এ হত্রত ির্য়র্ে।” এ  থোগুর্লো র্িোত্মো গোন্ধীর ‘হিনু্দ ধর্ে’ 
গ্রন্থ কথর্  চয়ন  রো ির্য়র্ে। তর্ব র্োধযর্ ির্চ্ছ, ড. আ‘যোর্ী রহচত ‘হদরোসোত হফল ইয়োহুদীয়ো, ওয়োল র্োহসহিয়যো 
ওয়ো আদইয়োহনল হিন্দ’ গ্রন্থ (পৃ: ৫২৯-৫৩০)। 
ক উ আরও কবহশ জোনর্ত চোইর্ল ফতওয়ো নং ১২৬৪৭২ পড়োর অনুর্রোধ রইল।  
তোির্ল আপহন ইসলোর্ সম্পর্ ে অধযয়ন ক ন শুরু  রর্েন নো? ইসলোর্র্র সুন্দর হদ গুর্লো এবং এর উত্তর্ 
আখ্লো সরূ্ি ক ন লক্ষয  রর্েন নো? অনযোনয ধর্র্ের সোর্থ এ দীর্নর ববহশিযসরূ্ি ক ন পোথে য  র্র কদখ্র্েন 
নো? ক ন লক্ষয  রর্েন নো কয, এ দীন পূবেবতেী সব দীর্নর রহিত োরী, ইসলোর্র্র নবী রু্িোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইহি 
ওয়োসোল্লোর্ই ির্লন পূবেবতেী সব নবী রোসূলর্দর সুসংবোদ কদওয়ো নবী। এ বযোপোরহি এর্ বোর্রই স্পি। আল-
 ুরআনই ইসলোর্র্র এ র্োত্র নোজোর্তর পথ। এ দীন তোওিীর্দর দীন। আল্লোি তো‘আলো বর্লর্েন,  

َۡۡيَب َتغَِۡۡوَمن﴿ َلَٰمَِۡۡغي  ِس 
َبَلۡۡنفَلَۡۡدِيٗناۡٱۡل  ق  وَِۡۡمن هۡهۡيه    [  ٨٥: عمران ال] ﴾٨٥ٱل َخَِِٰسِينَِۡۡمنَۡۡٱٓأۡلِخَرةِِۡۡفۡۡوَهه
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“আর কয ইসলোর্ েোড়ো অনয ক োন দীন চোয় তর্ব তোর  োে কথর্  তো  খ্র্নো গ্রিণ  রো ির্ব নো এবং কস 
আহখ্রোর্ত ক্ষহতগ্রস্তর্দর অিভুেি ির্ব।” [সূরো আর্ল ইর্রোন, আয়োত: ৮৫] 
আরও হবস্তোহরত জোনোন জনয ১৭৫৩৩৯ নং ফোতওয়ো কদখ্োর অনুর্রোধ রইল।  
আল্লোি সবেোহধ  েোত।  
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