িয র মৃতু রহস
oয়ািহদ রজা
eমন ঢাকা িকছুi নi যা pকাশ পােব না,
eমন gp িকছুi নi যা জানা যােব না।
-িয ি s

‘jানী কাথায়? শাstিবদ কাথায়? e যুেগর বাদানুবাদকারী কাথায়? ঈ র িক জগেতর (মানুেষর)
jানেক মূখতায় পিরণত কেরন িন? কারণ ঈ েরর jানেক যখন িনেজর jান dারা মানুষ জানেত পােরিন,
তখন pচােরর মূখতার মাধ েমi িব াসীেদর udার করেত ঈ েরর icা হেলা। কেনানা ihিদরা pমাণ
1
চায় eবং িgকরা jােনর aেnষণ কের আর আমরা kুেশ িনহত িয েক pচার কির।’...

িঠক eiভােব, ধূত সn পল-eর িমথ াচািরতার মধ িদেয় pায় d’হাজার বছর আেগ প ােলsাiেন r
হেয়িছেলা ি sধেমর যাtা। pথেমi বেল নoয়া ভােলা, সিত কারভােব kুেশ িয র মৃতু হয়িন।
kুশিবdাবsায় িতিন aৈচতন হেয় পেড়িছেলন। পরবতীকােল তঁার নােম আজgিব, গঁাজাখুির িবিভn গেpা
ফঁেদ, জীিবত িয েক মৃত বািনেয়, তঁার মড়ােক খাড়া কের আকােশ uিড়েয় িদেয়েছন চািলয়া ি sপা াপুrতগণ। eকজন রkমাংেশর মানুষেক ঈ েরর পুt বািনেয়েছন তারা। ধু তাi নয়; ঈ র eবং িয
uভয়েক eকিtত কের তারা বেল বড়ান-‘িচরশািnদাতা িয মােনi ঈ র; ঈ র মােনi িয -kুশিবহীনপিরtাণ নi।’ aথচ সi tাণকতা, িচরশািnদাতা িয i িকনা বাiেবেল বেলন 2,
‘মেন কেরা না য, আিম পৃিথবীেত শািn িদেত eেসিছ; না, শািn নয়, তরবাির িদেত eেসিছ। আিম তা
eেসিছ ছেলেক তার বােপর িবrেd দঁাড় করােত, মেয়েক তার মােয়র িবrেd, বuেক তার শা ড়ীর
িবrেd দঁাড় করােত। মানুেষর শtr হেয় uঠেব তার িনেজর ঘেররi লােকরা। য িনেজর বাবােক বা মােক
আমার চেয় বিশ ভােলাবােস, স আমার িশষ হবার যাগ নয়। আর য িনেজর ছেলেক বা মেয়েক
আমার চেয় বিশ ভােলাবােস, সo আমার িশষ হবার যাগ নয়।’

িয র মেতা eকজন িশিkত, সরল, িনিবেরাধ, মানিবক চতনাসmn মানুষ, িযিন তঁার সময়কােল
iজরােয়েলর সামািজক aনাচার, aিবচার, শাষেণর িবrেd, রাজৈনিতক aশািn, aিsরতার িবপেk িনেজর
শাn sভাব সুলভ রীিতেত শািnর বাণী pচাের bতী িছেলন, িতিন কমন কের e কথা বলেত পােরন য,
‘শািn নয়, aশািn, গালেযাগ আর মানুেষ মানুেষ শtrতা সৃি র জেন i আমার আিবভাব।’ eটা কােনা
pেফেটর বাণী হেত পাের না। আসেল বাiেবেলর uপেরাk কথাgেলাi pমাণ কের গসেপল রচিয়তাগণ বা
ি sধেমর পা ারা য কেতা বেড়া িমেথ বাদী িছেলা। আর িয যিদ সিত সিত ei কথাgেলা বেল থােকনতাহেল কােনা মানুেষরi uিচত নয় বাiেবল, kুশ o িয েক dা করা বা pেফট িহেশেব তঁােক িবেবচনায়
রাখা।
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বাiেবেল িয র চিরেt িমথ াচািরতার আেরকিট pমাণ হেলা িশষ েদর uেdেশ িয তঁার eকi ভাষেণ আেরা
বেলেছন 3,
‘আর য কu িনেজর kুশ বহন কের আমার পছেন পছেন না আেস (বা আমােক aনুসরণ না কের)
স আমার িশষ হবার যাগ নয়।’

বাiেবেলর সবেচ’ বেড়া ভুল কথা eবং যাcুির হেc eিট। সমg বাiেবল aথাৎ িনu টsােমn eবং
িয র িবিkp জীবনী থেক তঁার চািরিtক বিশে র য rপিট pতীয়মান হয় তােত e ধরেণর িমেথ কথা
তঁার মুখ িনঃসৃত হoয়ার কােনা aবকাশ খুঁেজ পাoয়া যায় না। আর িয র কােনা বkব থেকi eটা
pমািণত হয় না য, িতিন তঁার িমশন চলাকালীন সময় িনেজর মৃতু িবষেয় kুশিবd হoয়া বা kুেশ তঁার
মরবার কথা কখেনা কাথাo পির ারভােব তা নয়i, eমনিক আভােস iি েতo তা ব k কেরেছন। eখােন
e ব াপারিট খুবi লkণীয় য, িয যখন িশষ েদর kুশ বহেনর কথা বলেছন বেল বাiেবেল uেlখ আেছ
তখন িতিন সদ iজরােয়েল িফের িনেজর নতুন aিভমত pচার করেছন কবল। eবং বােরাজন িশষ
িনবাচন কেরেছন যারা pায় সকেলi aিশিkত o সমােজর িনm ণীর মানুষ। aথচ oi িশষ েদর মােঝ
িতিন তঁার মতামত pচােরর pথম পযােয়i তঁার পছেন পছেন kুশ বহেনর আেদশ িদেcন! মজার ব াপার
হেলা, িতিন কখেনাi তঁার মৃতু র ব াপাের kুেশর uেlখ কাথাo কেরনিন। eমনিক বাiেবেল তঁার মৃতু
সmিকত য uহ ভিবষ বাণীgেলা িলিপবd করা হেয়েছ সখােনo kুশিবd হেয় িয র জীবনাবসােনর
কােনাi uেlখ নi। আজেকর আধুিনক ি sপা া-পুrতগণ e িবষয়িট সmেক কী জবাব দেবন? িন য়
তারা বলেবন-eিট তােদর ‘ঈ রপুেtর’ পরবতীকােলর সংগিঠতব aলংঘনীয় ভিবষ বাণী। না, e জবাব
সিঠক নয়। e ধরেণর utর পুেরাটাi যাজক-পািdেদর বুজrিক, িমেথ েক সত বানাবার কারসািজ। িয
তঁার পছেন পছেন kুশ বহেনর য আেদশ িদেcন বা hমিক pদশন করেছন তা কবল e সত i pমাণ
কের য, eিট হেc kুিশয় ঘটনার পর িয র anধােনর পরবতী কােলর চতুর ি sপা ােদর eকিট iতর
ফেতায়া িবেশষ, কােনাভােবi িয র মুখ িনঃসৃত বাণী নয়।
eরকম aজs pমাণ িনu টsােমেnর গাটা শরীর জুেড় ছিড়েয় িছিটেয় আেছ। আসেল সসব ি s
pচারক বা গসেপল রচিয়তােদর জানা িছেলা িয র kুিশয় ঘটনা eবং তারা ভােলাভােবi বুঝেত পেরিছেলন
য, ি s সmnীয় তােদর সত িমথ ার জগািখচুিড় রচনা ত কালীন ihিদ সমােজর শািষত, িনপীিড়ত, দীনদিরd মৃতpায় মানুেষর মেধ কারািমেনর কাজ দেব। আর সi সময় িয সmেক adুৎ adুৎ সব gজব,
আজgিব খবর, িমেথ pচার o pপাগা া, aেলৗিকক গালগেpা iজরােয়েলর সামািজক o রাজৈনিতক
আবহাoয়ায় ঘুরপাক খািcেলা। asাভািবকতা o aেলৗিককতায় আকষণ সাধারণ মানুেষর pাচীনতম রাগ।
আর e রােগর rগীর সংখ াi পৃিথবীেত aত ািধক। eেদর পিরচালনা কেরন eকদল সুচতুর sাথােnষী
jানপাপী। e দেলরi aন তম ি sপা ারা ei uপলিb থেক বুঝেত পেরিছেলন য, তােদর pচাের যিদ
kুিশয় ঘটনার আেগi িয র মুেখ kুশ টানার ফেতায়া স কের দoয়া যায় তাহেল তা মানুেষর মেন
িব াসেযাগ তা পােব eবং ি েsর pিত aিধক dা ভিk স লেন সমথ হেব। aথাৎ সহজ সরল িব াসী
জনগণ মালটা খােব ভােলা। eবং asাভািবক, aেলৗিকক িpয় জনগণ তা ভােলাভােবi খেয়েছ। তাi িনu
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টsােমেnর গসেপেল িয র মুেখ সুপিরকিlতভােব kুশ বহেনর ei িমেথ ভাষণ pচার কেরেছন
রচিয়তাগণ। মেন রাখেত হেব, pচাের কােনা pমােণর pেয়াজন হয় না।
ি sধমgn বেল pচিলত সমs রচনাi িয র kুশিবd ঘটনার বh বh বছর পের রিচত। িয িনেজ কােনা
gn রচনা কের যানিন। eমনিক কােনািটর তttাবধায়কo িতিন িছেলন না। aবশ স সুেযাগo পানিন
িতিন। তঁার িমশন বা pচারকাল িছেলা খুবi al, বেড়া জার d’ থেক আড়াi বছর মাt। িয র জn
থেক মৃতু eবং জীবনকােলর গাটা aধ ায় কবল রহস -রহস আর রহেস র মলােট মাড়া। িয হেcন
পৃিথবীর সবেচ’ রহস ময় নায়ক বা িমs ািরয়াস িহেরা। তঁােক ধমীয় জগেতর মগাsারo বলা যেত পাের।
কারণ িবে কিথত যেতা ‘ঈ র pিরত পুrষ’ বা ‘pেফট’ িছেলন তঁােদর মেধ িয র মেতা রহস ময়, জিটল,
আকষণীয়, কৗতূহলী পুrষ িdতীয় কu িছেলন না। তঁার মেতা িবতিকত pেফটo কu নন। সকল ঈ র
pিরত পুrষেকi eকসময় মৃতু রস আsাদন করেত হেয়েছ; যা pিতিট মানুেষর kেt aলংঘনীয় িবধান,
কবল িয র kেti দখা যায় ei িবধান বিহভূত ব বsা! eকমাt িয i নািক মৃতু হীন, মৃতু য় বা
মৃতু র পর পুনrjীিবত কাlিনক হেরার ছিবর মেতা মানুষ! যা eখেনা সাধারণ মানুেষর কােছ eক িবশাল
p েবাধক িচh। e থেক sাভািবকভােবi কৗতূহল uঁিক িদেত পাের‘তাহেল িতিন কাn ধাতুর মানুষ য তঁার মৃতু হেত পাের না eবং গত pায় d’হাজার বছর ধের আেজা িতিন
আকাশ দাবিড়েয় বড়ােcন? তেব কী িতিন রk মাংেশর বদেল aন কােনা পদােথ pstত?’

িবjােনর কথা বাদ িদেলo ধম বা iিতহাস e ধরেণর p েক aবাnর jান কের। তারা পির ার সাk দয়িয রkমাংেশরi মানুষ িছেলন, আর পঁাচজেনর মেতা তঁােকo খাoয়া-দাoয়া, pাকৃিতক কমািদ সmাদন
করেত হেতা। তাহেল তঁােক িনেয় আেজা কেনা eেতা িকংবদিn? কেনা eেতা আজgিব সব
কcাকািহনীর pচলন? কারণ ধমীয় জগেত িতিনi eকমাt পুrষ যঁার জn, মৃতু eবং মাঝখােনর সমs
ঘটনাবলী সুচতুর eক রহেস র রিঙন পদায় আবৃত, যেনা যাdর eক রশিম rমাল। আর e rমাল বা পদা
eেতা িচt-িবিচt, মনেভালােনা য, eর চাখ জুড়ােনা গালক ধঁাধায় মানুষ d’হাজার বছর ধের চkর
খােc কুলুর বলেদর মেতা! eবং চkর খেত খেত ব াপারটা eমন পযােয় পঁৗেছেছ যখােন আসল িয
হাoয়া হেয় িগেয় ঘেটেছ নকল িয র আিবভাব। আর ei নকল ড ািমটােক িনেয়i ি s ধমাবলmীেদর মেধ
চলেছ যেতাসব udট, আজgিব যাtা-িথেয়টার! বাiেবেলর ভাষ ানুযায়ী kুিশয় ঘটনার পর aথাৎ তথাকিথত
পুনrtােনর পের িয হেcন eক যাdময় পুrষ। য িকনা হঠাৎ হঠাৎ যখােন সখােন হািজর হেত
পােরন, আবার টুপ কের aদৃশ হেয় যাবার শিko রােখন। তঁার হাড় মাংশ আেছ, িতিন sাভািবক খাদ
gহণ কেরন aথচ দেরাজা জানালা বn ঘের ভৗিতকভােব সশরীের ঢুেক যেত পােরন! eেকবাের গঁাজাখুির
ছিবর নায়েকর মেতা মানুষ। যা িকনা সাধারণ মানুেষর মেন সুপার পাoয়ােরর িব াস সৃি েত eক indজািলক
pভােব বশীকরেণর pেচ া। aথচ রkমাংেশর মানব িয র কবর রচনার কথা ভাবাটা তােদর কােছ
মহাপােপর িবষয়! মানব সভ তার ধারাবািহক agগিতর সে আেজা aিধকাংশ মানুেষর িচnা চতনা য ঘাস
খাoয়া pাণীর মেতাi িনবুিdতার পযােয় aবsান করেছ তার বেড়া pমাণ ei হেরার টাiেপর ভৗিতক িয র
ধারণা eবং pিতcিব।
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aন িদেক বিশর ভাগ মুসলমানo মেন কের-িয eখেনা পযn বহাল তিবয়েত বঁেচ আেছন! যিদ p করা
হয়, ‘ সিট কাথায়?’ তাহেল utর আেস, ‘ কাথায় আবার, আকােশ। আlাh ডানপােশ বেস আেছন িতিন।
হািদেস আেছ না।’ eিট আেরা বিশ adুৎ ধু নয় udট িব াস। যা কবল হাস করi নয়, মানুেষর
চরমতম িনবুিdতা o ajতার uদাহরণ।
সকল ধমীয় পা ারা িচরিদন গঁায়ারতুিম কের, আজgিব মতবাদেক বহাল রাখার জেন রkপাত ঘিটেয়েছ।
রkপাত হেc ধেমর pািত ািনকতার pথম aধ ায়। পৃিথবীর মানিচেt কােনা ধমi রkপাতহীন pিত া
লাভ কেরিন। e রkপাত ধেমর সূচনা লg থেকi মগজেঘালােদর বংশানুkিমক ব ািধ। িকnt সুেখর কথা
হেলা, ei সংkামক ব ািধেত সমs লাকেক আkাn করেত তারা সফলতা লাভ কেরিন। ei মগজেঘালারা
তােদর ধেমর তথাকিথত িবধােনর নােম ধারাবািহক শাষণ-িনযাতন, ধমক-ঠমক, চাখ রািঙেয় eবং
রkপাত ঘিটেয়; aথা হাজােরা aপকেমর আ য় িনেয়o মানুেষর মৗিলক মধা utরেণর গিত রােধ ব থ
হেয়েছ। আজ কােনা মুkমেনর িবjানমনs মানুেষর পেk e আজgিব ধারণা মেন নoয়া সmব নয় য,
তারi মেতা রkমাংেশর কােনা আদম সnান হাজার হাজার বছর বঁেচ থাকেত পাের, তাo আবার জিমেন
নয়-আসমােন! aবশ িবjােনর নাম ভািঙেয় খাoয়া ধমবাদীেদর সংখ াo নহাত কম নয় যারা িয র
আকােশ বঁেচ থাকার িথoির পূণ িব াসভের বুেক আগেল আেছ। তােদরেক e ব াপাের p করা হেল utর
পাoয়া যায়, ‘িবjান িঠকi আেছ িকnt pেফট িয র ব াপারিট সmূণ ব িতkম।’ িশিkত jানপাপীেদর ei
আজgিব ব িতkেমর p েয়, ধমীয় সাmাজ বােদর সা েয় eবং ি ি য় পা াপুrতেদর আ েয় িয র য
ড ািমটা পৃিথবীর মানুষেক বাকা- বআেkল বািনেয় হাজার হাজার বছর ধের আকাশ দাবিড়েয় বড়ােc;
তােক eখন টেন মািটেত নািমেয় আনার সময় হেয়েছ। তােক eখন আর হিলuড চলিচেtর সুপারম ােনর
মেতা আকাশ দাবিড়েয় বড়ােত দoয়া যায় না। তাহেল সটা হেব িবjােনর সে পির ার pতারণা o
আজgিব eক িব ােসর কােছ আtসমপণ, যা কােনা িবjানমনs সুs সেচতন মানুেষর কাজ নয়।
িবতিকত িযিন ei রচনার নায়ক সi িয i বাiেবেল sয়ং বলেছন, eমন ঢাকা িকছুi নi যা pকাশ পােব
না, eমন gp িকছুi নi যা জানা যােব না। aতeব তামরা anকাের যা িকছু বেলেছা, তা িদেনর
আেলােত শানা যােব, eবং aবrd ঘের কােন কােন যা বেলেছা, তা ছােদর uপর থেক eকিদন pচািরত
হেব।4
আিম িব ােসর dেগ আঘাত কেরিছ, কননা
িব াস হেc যুিkর aভাব। যসব িব াস unিতর
আধুিনকতার pগিতর সু ু সমাজ গেড় তালার
পেk বাধা, সgেলােক আঘাত কেরিছ। শাstীয়
আচার-আচরণ সবটাi কুসংsার...

- আহমদ শরীফ
মুসিলম িব াস হেc, ihিদরা িয েক kুশিবd কের হত া করেত পােরিন। তেব তঁার মেতা দখেত
aন জনেক kুেশ মারা হয়। eবং িয েক uপের uিঠেয় নয়া হয়; িতিন eখন sগ aথা বেহেs aবsান
করেছন, িভn মেত চতুথ আসমােন। িকnt pকৃত সত হেলা, aন কাuেক নয়, িয েকi kুশিবd করা
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হেয়িছেলা eবং িতিন স িনযাতেন মরেত মরেত বঁেচ িগেয়িছেলন। kুেশ তঁার মৃতু হয়িন। চতুথ শতািbর
pথম িদেক িলিখত aজs গসেপেলর মেধ eকিট গসেপেল পির ার uেlখ িছেলা-kুেশ িয মৃতু বরণ
কেরনিন। aৈচতন হেয় পেড়িছেলন িতিন aথা মরেত মরেত বঁেচ িগেয়িছেলন। তারপর eকিট সমািধgহায় তঁার গাপন িশষ েদর সবা- rষায় সুs হেয় ছdেবেশ stী মির মাগদািলনেক সে িনেয় প ােলsাiন
থেক দামাsােস পািলেয় যান িয । সিটর নাম িছেলা ‘নিsক গসেপল।’ স গসেপলিট নব ি sধমাবলmী
রামান সmাট কনs াnাiেনর আেদেশ 313 িক 314 িয সােল ন কের ফলা হয়। aন eকিট
সুসমাচার ‘গসেপল aব িফিলপs’ eর 63:31 বচেন s uেlখ আেছ িয o মির মাগদািলেনর সmেকর
কথা।
যােহাক, মুসলমানেদর eখেনা তঁার আকাশ বা বেহেs বঁেচ থাকার িব াসিট য তােদর ধমীয় রীিত-িবrd
eকিট িব াস e কথা তারা মানেত চায় না। iসলাম পির ার বেল, কয়ামত বা মহা ংসলীলা ঘটার পরi
pথেম pিতিট মানুেষর ভােলা-মেnর িবচার হেব ঈ েরর আদালেত। eবং তারপরi utমরা বেহেs o
আধমরা দাযেখ যােব। সi িবচাের কােরারi রহাi নi। আর সi ঘটনার আেগ কােনা জীিবত মানুষ
sগ বা নরেক যেত পাের না। eবং আকােশ বঁেচ থাকার ব াপারিট তা সmূণ ভূয়া o গঁাজাখুির গেpা।
আর যিদ িয র মৃতু না-i হেয় থােক (না হoয়ার p তা oেঠi না) তেব sশরীের তঁার sেগ যাবার eবং
eখেনা সখােন বঁেচ থাকার িব াস য কেতা বেড়া udট o আজgিব িব াস eবং কারািনক ঐিতেহ র
পিরপnী তা মুসলমানরা বুঝেত চায় না। uেlা তারা ei িব ােস মােতায়ারা হেয় আেরা মেন কের, িয
পৃিথবীর শষলেg আবার আিবভূত হেবন। তেরায়াল হােত kাisিবেরাধীেদর হত া করেবন। সমs কর
মের ফলেবন। সব kুশ ভেঙ ফলেবন। িবধমীেদর oপর থেক পাল-টাk তুেল নেবন। eবং তারপর
িবেয় করেবন। িকnt কােক বা ক’জনেক করেবন তার uেlখ নi। তেব তঁার aেনকgেলা ছেলপুেল হেব
eবং পঁয়তািlশ বছর, িভn মেত চিlশ বছর িতিন ন ায়বান রাজা িহেশেব বীরদেপ রাজt করেবন। আর তঁার
মৃতু র পর মিদনায় হযরত মুহmেদর সমািধর কােছ আবু বকর o oমেরর কবেরর মাঝখােন তঁােক সমািহত
করা হেব।5
বুঝুন, কেতাgেলা aসামান grtপূণ কাজ eখেনা িয র বািক! di হাজার বছর আেগ লাকটা যখন sেগ
গেছন তখন d’চাকার eকিট সাiেকলo পৃিথবীেত িছেলা না। িছেলা না আধখানা বnুক, eমনিক eকখানা
পটকাo। আর eখন pায় িবd ৎ বেগ ছুেট চলার মেতা যান, বstেক ছাi কের দবার মেতা লজারগান,
গাটা কেয়ক িব ংস কের ফলার মেতা পারমাণিবক ast মানুেষর হােত মজুত। e aবsায় ঢাল-তেরায়াল
হােত eকজন d’হাজার বছেরর বুেড়া কমন কের kাisিবেরাধীেদর হত া করেবন, পৃিথবীর সকল কর
মারেবন আর সমs kুশ ভাঙেবন? eকথা ভাবেত গেল বাকা বেন বেস থাকা ছাড়া কােনা uপায় নi।
মানুেষর পৗরিণক aবাsব কlকািহনী য বতমােনo বাsবতার rপ িনেয় মানুেষর মেন বdমূল হেয় থাকেত
পাের, িয র pত াবতন o পরবতী িমশেনর e anিব াস তার বেড়া pমাণ।
আcা, িয kাisিবেরাধীেদর িচিhত করেবন কীভােব? কােরা চােখমুেখ তা স কথা লখা নi, থােক
না। আর িতিন anযামীo নন। তাহেল গাটা িব ব াপী e হত াযj পিরচালনা করা তঁার পেk কী কের
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সmব? eবং বন-জ ল দাবিড়েয় কেরর সে দৗেড় পের uঠেবন কী বৃd িয ? তেব ‘ছুঃমnরফুমnর/সকল কর মর’ e জাতীয় মntটেntর pভােব যিদ সমs কর বধ করেত পােরন তাহেল aন কথা।
রiেলা kুশ ংেসর ব াপার। িগজা-িটজা, গারsান- টারsােনর মটািলক kুশ না হয় ভাঙা গেলা। িকnt
য়ু েরাপ আেমিরকায় ছেলেমেয়, নরনারীেদর বুক-পাছা, হােত-পােয় য কািট কািট kুশ uিl কের আঁকা
হেয়েছ বা রেয়েছ, সসমsেক কাn পdিতেত ংস করেবন আমােদর থুড়থুেড় িয দাd? মাথায় খেল না
আমার। eখন কu যিদ বেলন, ‘আপনার তা মশায় বুিd- িd eকদম নi। িয কী সাধারণ লাক
নািক? িতিন হেলন pিরত পুrষ, পয়গmর। িতিন িকনা করেত পােরন। িতিন eকসময় anেক দৃি িফিরেয়
িদেয়েছন, মৃতেক জীিবত কেরেছন, আহারেক বাহাির কের খাiেয়েছন। আেরা কেতা িকছু কেরেছন। জােনন
না eসব?’
জািন ভাi, জািন। oসব আিdকােলর রিd কcাকািহনী ভুেল যান। ogেলা eখন বািতল মাল। আর িয
কােনাকােল oসমs িকছুi কেরনিন। কালেkেপ সসব িতল ধু তাল হেয় জেnেছ। িয যিদ মৃতেক
জীিবত কের থােকন তাহেল সi কৃিতেt িতিনi eকমাt aিdতীয় নন। মড়ােক খাড়া করার কিথত গেlর
নায়ক পৃিথবীেত aেনেকi িছেলন। ধুমাt oসব দৃ াn তুেল ধরেত গেল আলাদা eকখানা বi িলখেত হেব
আমােক। হযরত মহmেদর বলায়o eমন মৃতেক জীিবত করার গl আেছ। নেবন? নুনeক মিহলা হযরেতর সে িহজরত করেত মিদনায় িগেয়িছেলন। সখােন তার eকমাt পুt মারা যায়।
ছেলিটর চাদর ঢাকা দয়া লাশ হযরত মহmেদর সামেনi িছেলা। মিহলা হযরেতর পােয়র কােছ বেস
কাnাকািট কের তঁার আশীবাদ pাথনা করিছেলন, যেনা মৃত ছেল জীবন িফের পায়। eর িকছুkণ পর মৃত
ছেলিট সিত সিত হাত পা নাড়া িদেয় মুেখর চাদর সিরেয় uেঠ বেস। পরবতীকােল aেনক বছর নািক সi
ছেল জীিবত িছেলা।

eখন আমরা যুিkবাদীরা যিদ জানেত চাi, হযরত মহmদ aেন র eকমাt মৃত পুtেক জীিবত করেলন aথচ
তঁার যিদ সিত eমন aেলৗিকক kমতা থাকেতা তাহেল যখন তঁার pাণিpয় পুt আবdlাh মারা যান তখন
তঁােক কেনা িতিন পুনজীবন দান করেলন না? eর utের aিশিkত, aধিশিkত মৗলবাদী কােনা
মাoলানা-মুিnর জবাব আমােদর pেয়াজন নi। কারণ আমরা জািন e গlিট ভুয়া। কারআন বেল :
মহmেদর কােনা kমতা িছেলা না মৃতেক জীিবত করার। িতিন আর দশজেনর মেতাi রkমাংেশর মানুষ
িছেলন (21:8/25:20/41:6)। তারপরo তঁােক িনেয় eরকম আজgিব কািহনী তির হেয়েছ। eরেচ’o
আেরা adুৎ eক গl হযরত মহmেদর সmেক আেছ। তাহেলা, uhেদর যুেd জৈনক আবেদlাh নােম
হযরেতর eক aনুসারী মৃতু বরণ কেরন। লাকিট তার পুt জািবেরর oপর রেখ যান িনেজর গাটা সংসােরর
দািয়t o ঋেণর বাঝা। e aবsায় মহmদ eকিদন জািবেরর বািড়েত দাoয়াত খেত eেল জািবর তার
eকমাt uপাজেনর uৎস dেধল মািদ ছাগলটা জবাi কের রাnা কেরন। ব াপারটা জেন হযরত সকল
স ীেদর িনেয় খেত বেস বলেলন, ‘ তামরা মাংশ খােব িকnt কu হাড় িচবুেব না।’ তারপর আহার শেষ
মহmদ সi হাড়gেলােক eক জায়গায় জেড়া কের তার uপর হাত রেখ দায়া বা মnt পড়ার সে সে
eকটা পূণা জীবn ছাগল তির হেয় গা ঝাড়া িদেয় uেঠ দঁাড়ােলা।6
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eখন eেক আপিন কী বলেবন? eরকম aসাধারণ kমতা যঁার িছেলা িতিন তা চাiেল (যিdন বঁেচ িছেলন)
তখনকার মৃত সমs মানুষেকi বা তঁার িpয়জনেদর জীিবত কের তুলেত পারেতন। তঁােদর মৃতু েত তঁার
a “পাত করার কােনা কারণ িছেলা না। কারান s বলেছ, মানুষ জােন না (মৃতু র পর) তােদর আবার
কখন পুনরায় জীিবত করা হেব (27:65)। আসেল eসমs য sফ গঁাজাখুির গl তা বাঝার জেন মs
পি ত হoয়ার কােনা pেয়াজন নi। আজেক kাশ ফাiেভর বাcারাo eসেবর aসারt বুঝেত পাের,
পারেব। eবার িযিন আমােক িয র aেলৗিককেtর বাহাdির কের p তুলেত চান; utের আিম তার কােছ
জানেত চাiেবা- বলুন তা uপেরাk দৃ ােnর পর িয র চ’ হযরত মহmেদর aেলৗিকক kমতা কম
কাথায়? আসেল eসব গালগেpাgেলা িচরিদন আপনােদর মেতা anিব াসীরা তির কেরেছ। যারা
কােনািদন সেত র খঁাজখবর-যাচাi বাছাi না কের িব ােসর মাtািতিরk পুলেক লাকমুেখ শানা ঝাল
খেয় িতলেক তাল কেরেছ িচরিদন। কােনা pেফট মানব না aিতমানব-e p oেঠi না। কারণ aিতমানব
বেল পৃিথবীেত কu নi। িছেলা না কােনািদন। গl-কািহনী-বােয়ােsােপ তােদর পাoয়া যায়, বাsেব নয়।
সাধারণ মানুেষর মেধ eকদল aিতuৎসাহী লাক ei aিতমানব কথািট সৃি কেরেছ। eখেনা করেছ eবং
কের। বিশদূর যাoয়া লাগেব না, আপনার আেশপােশর মাকামারা পীর-ফিকর, সুিফ সmাট, সুিফ বাদশা
iত ািদ sেঘািষত মালgেলার িদেক তাকােল আপিনo হাটেসরা কারবানীর তাগড়া গাrর মেতা আজেকর
তথাকিথত aিতমানবেদর দখেত পােবন। তেব হঁ া, eসমs ভ , ধাnাবাজ, িনকৃ লাকেদর সে িয র
তুলনা চেল না। সিত কার aেথ িতিন চমৎকার মানুষ িছেলন। িনিবেরাধ, িশিkত, িনরীহ, িনেলাভ সাধক
পুrষ। তঁার pকৃত চিরtেক িবকৃত কের িদেয়েছ ি s পা ারা। িনেজেদর sােথ। kমতার িলpায়।
িয র sশরীের sেগ জীিবত থাকার িথoির iসলািম জগেত আেরা য eকিট কারেণ িব sতা লাভ কেরেছ
তার পছেন রেয়েছ eকিট হািদস। যিট হযরত মহmেদর িম’রাজ বা u েলােক গমন সmিকত। িতিন
নািক যখন িdতীয়, িভn মেত চতুথ আকােশ পঁৗছান তখন সখােন িতিন বিpsজন (যঁােক গলা কেট
হত া কেরিছেলন সmাট হেরাদ) o িয েক দখেত পেয়েছন। কারািনক দশেন কােনা জীিবত মানুেষর
সখােন পঁৗছােনার বা বতমান থাকার কথা নয়। কবল হািদেসর মাধ েমi iসলািম দশেন ei গlিটর
aনুpেবশ। আসেল pারিmককােল য সকল ি sানরা ধমাnিরত হেয় iসলাম ধম gহণ কেরিছেলা তােদর
কাছ থেকi sশরীের িয র sগেলােক গমেনর িথoির iসলািম দশেন (হািদেস) pেবশ কেরেছ। কারােনর
ভাষ যিদ সিঠক হয় তেব িন য় িয মৃতু বরণ কেরেছন বেলi সখােন তঁার তথাকিথত uপিsিত সmব হেল
হেতo পাের। হািদেসর বয়ান ভুল।
pস kেম eখােন য কথািট বলা pেয়াজন, কারােনর 4:158 আয়ােত িয েক ঈ েরর কােছ তুেল নয়ার
য uেlখ আেছ তা কােনাভােবi sশরীের তুেল নয়া বাঝায় না। আর eেক aবশ i আkিরক aেথ
িবেবচনা করা uিচত নয়। যারা eেkেt সটা কেরন তারাi আবার aন িবষেয় বেলন, কারােনর সব কথা
আkিরকভােব নয়া িঠক না। aেনক rপক-টুপক আেছ oসেব। তাহেল িয র বলায় rপক থাকেব না
কেনা? eটা কী ধরেণর গঁায়ারতুিম? িঠক eরকম আেরা pায় aধশত আয়াত কারােন আেছ যা মানুেষর
মরেণাtর তুেল নয়া বা ঈ েরর কােছ িফের যাoয়া aেথ ব k। eবং eকi aেথ কারােন aন t িয র

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

িয র মৃতু রহস

জবািনেত বলা হেয়েছ-‘তারপর আপিন (ঈ র) যখন আমােক তুেল িনেলন তখন থেক আপিনi তােদর
সmেক জানেতন’ (5:117)।
ei তুেল নয়ােক যিদ কu িয েক সশরীের তুেল নয়া বােঝন তাহেল তা হেব কারািনক দশেনর
পিরপnী। কারণ কারােনর ঈ র s ঘাষণা করেছন: pেত ক pাণীi মৃতু র sাদ gহণ করেব (3:185)।
eবং তারপরi তঁার কােছ তুেল নয়া বা িফের যাoয়া বাঝায়। eকথাo কারােন লখা আেছ হযরত
মহmদেক uেdশ কের য, ‘তুিম বেল দাo : তামােদর pাণ হরেণর দািয়েt িনেয়ািজত মৃতু দূত তামােদর
pাণ সংহার করেব, তারপর তামােদরেক তামােদর ঈ েরর কােছ িফিরেয় নয়া হেব’ (32:11)। িয
aিতমানব বা কােনা সুপারম ান িছেলন না। ধমীয় aনুশাসেন িতিন eকজন কিথত pিরত পুrষ মাt।
রkমাংেশর sাভািবক মানুষ। aন ান কিথত pিরতরা যমন িছেলন। জীবন থাকেল যমন মরণ িনি ত
তমিন িয o যথাসমেয় sাভািবক মৃতু বরণ কেরেছন। e িবষেয় আেলাচনায় আমরা পের আসেবা।
কারােনর সুরা 3, আয়াত 144 e বলা হেয়েছ, ‘মহmদ eকজন pিরত পুrষ িভn িকছু িছেলন না eবং
aবশ i তঁার পূেবর সমs pিরত পুrষরা মৃতু বরণ কেরেছন।’ eরপরo িয েক aদ াবিধ জীিবত মেন
করাটা বাকািম তা বেটi সে কারােনর বাণীেক aিব াস করার মেতা aপরাধ নয় কী?
জীিবত sেগ তুেল নয়া বা ঈ েরর কােছ িফের যাoয়া িয সmিকত ধারণািট য সmূণ eকিট িমথ া ধমীয়
দশন তা আজ আর বলার aেপkা রােখ না। হাজার বছেরর আকাশ দাবড়ােনা রহস ময় িয আজ মানুেষর
সুs jান o মুkিচnার কােছ রহস হীনভােব বিn। eেত তঁার সmান িকছু খব হয় না বরং বাsবতার মািটেত
িতিন সmূণ নতুনভােব সিত কােরর কালজয়ী নায়ক িহেশেব িচিhত হন। যার তুলনা পৃিথবীেত কবল
িতিনi sয়ং। আমােদর দেশ eকিট pবাদবাক pচিলত আেছ; পিরবােরর কােনা সnােনর যিদ aকালমৃতু
হয় তখন তার sজনরা আফেসাস কের বেল, ‘আlাh মাল আlাহ তুেল িনেয়েছন।’ বাsেব িকnt সi
‘মালিটেক’ মৃিtকােতi কবরs করা হয়। তাহেল আlাh কী কের তুেল িনেলন? ei তুেল নয়াটােকi
কারােন বারবার বলা হেয়েছ িফের যাoয়া, িফিরেয় নoয়া বা pত াবতন।
* তঁারi (আlাহর) কােছ তামােদর িফের যেত হেব। 10:4
* হযরত মহmদ বলেছন, ‘তঁারi িদেক আমার pত াবতন।’ 13:30/36
* আlাh িদেক সবাiেক িফের যেত হেব। 24:42
* আমারi কােছ তামােদর িফের আসেত হেব। 29:8
* তামরা তঁারi কােছ িফের যােব। 30:11
* aবেশেষ আমারi কােছ িফের আসেত হেব। 31:14
* aবেশেষ তামােদর pভুর কােছ তামােদর িফের যেত হেব। 39:7
* আমরা aবশ i আমােদর pভুর কােছ িফের যােবা। 43:14

e সমs কথার মােন কী sশরীের িফের যাoয়া বা তুেল নoয়া? iসলািম দশেন eটা মৃতু পরবতী
আtাটাtার ব াপার। যা নািক aদৃশ , aবয়বহীন। ei মানদে কবল িয সmিকত আয়ােতর িভn মােন
করা কী কারােনর sিবেরাধী বkব হেয় দঁাড়ায় না? আর কারােনর কাথায় লখা আেছ িয পুনরায়
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পৃিথবীেত িফের আসেবন? কর o kাisিবেরাধীেদর হত া করেবন, খেয় না খেয় সমs kুশ ভাঙেবন;
কাথায় লখা আেছ eসব কারােন? eসমs বােজ কথা eেলা কাথা থেক? utর : eেসেছ হািদস
থেক। হািদেসর তিরতরকািরেত হলুদ-মিরচ-গরমমশলা িমিশেয় ধাnাবাজ আলেখlাধারীরা যা খুিশ
পিরেবশন করেল আেজা তা িনিdধায় িগলেত হেব নািক? তােদর e সমs আেজবােজ খাদ তারা মানুষেক
হজম করােত িগেয় eখন িনেজরাi হেয় uেঠেছ কারােনর বেড়া শt“। তারা যােcতাiভােব ডরভয় দিখেয়
িশ কাল থেকi আমােদর ছেলেমেয়gেলার মুkিচnা o মৗিলক িবকােশর পথ rd কের দয়। eর কবল
eকটা সামান দৃ াn eখােন দয়া যাক।
aিধকাংশ মুসিলম িব াস কের তার মৃতু পরবতী কবরs হoয়ার িকছুkণ পের স আবার কবের জীিবত হেয়
uঠেব ফেরশতা বা যুগল দবদূেতর আগমেন। eবং r হেব তার uপর সoয়ালজবাব o শািs বা িনপীড়ন।
িকnt কারােনর কাথাo ei জীিবত হেয় oঠা বা কবর আজােবর কথা লখা নi। বরং কবের মৃেতর জীিবত
হেয় oঠার কথা কারািনক ভােষ সmূণ বািতল। সখােন পির ার বলা হেয়েছ: ‘মৃেতরা জীিবত নয়,
pাণহীন, িনজীব, তারা জােন না য কখন আবার জেগ uঠেব’ (16:21)। ‘মানুষ জােন না তােদর আবার
কখন পুনরায় জীিবত করা হেব’ (27:65)। aন t কখন মৃতেক জীিবত করা হেব তার িনিদ সময় বা কাল
বেল দoয়া হেয়েছ eiভােব : ‘eরপের aবশ i তামরা মরেব, তারপর কয়ামেতর িদন পুনরায় তামােদর
জীিবত কের uঠােনা হেব’ (23:15-16)। aথচ কাঠেমাlারা হািদেসর দাহাi পেড় eর uেlা কথাবাতা
বেল বড়ায়। তােদর কােছ কারােনর চ’ হািদস বেড়া িবষয়, কারান হেলা তাতাপািখর মেতা সুর কের
আবৃিt করার পুsক!
pস kেম eখােন eকিট িবষয় uেlখ করা িন য় apসি ক হেব না য, aিধকাংশ মুসলমান কবল নয়,
মkব-মাdাসার শতকরা 95 জন মুিn-মাoলানা ধমিশkাথী ছেলেমেয়েদর িশkা দন- কারােনর আয়াত
সংখ া 6666। e সংখ ািট ছেলেবলায় মােয়র বtঘােতর ভেয় সকােল পাড়ার মসিজেদ osাদিজর কােছ
ধমিশkা লাভ করেত িগেয় আিমo িশেখিছলাম। তাতাপািখর বুিল শখাবার মেতা osাদিজ আমােদর তাi
িশিখেয়িছেলন, ‘আশমািন িকতাব পিবt কারােনর আয়াত সংখ া হiল 6666টা, বুঝিল। মেন রািখ
সবসময়।’ বh বছর আিমo তাi মেন রেখিছ। িকnt পিরণত বেয়েস পঁৗেছ দখলাম ছেলেবলায় osাদিজর
শখােনা িশkা ভুয়া। ভুল। কারােনর pকৃত আয়াত সংখ া হেc, 6236 িট। aথচ eখেনা মkবমাdাসার িশkকরা ধু নন, iসলািম পি ত িহেশেব পিরিচত কারান aনুবাদকেদর aনূিদত কারােন
uিlিখত আেছ আয়াত সংখ া-6666!
দৃ াn-1.
ব িল াে sশন aব দ হািল কারান বাi িpিnপাল আলী হায়দায় চৗধুরী। হািদয়া : দশ টাকা মাt।
isাণ মােকnাiল ব াে র সৗজেন pকািশত। িডেসmর 1968। pকাশক : rhল আিমন িনজামী, 3/10
িলয়াকত eিভনু , ঢাকা-1। িঝনুক পুিsকার ei aনুবােদ কারােন 113 িবসিমlাh সহ আয়াত সংখ া
uেlখ করা হেয়েছ 6367 িট। eখােন মেন রাখা pেয়াজন, eকিট মুসিলম সmpদায় ‘িবসিমlাh’ ক আয়াত
িহেশেব িবেবচনা কের। তাহেল সi িহেশেব 6367 থেক 113 বাদ িদেল দঁাড়ায় 6254 আয়াত। eিটo
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ভুল। কারােনর সবেমাট 114 সুরার মেধ eকমাt সুরা ‘তoবায়’ িবিslাh পাঠ করা হয় না। বািক pিতিট
সুরার পূেব ‘িবিslাh’ eকবার কের পাঠ করা হেলo aন eকিট সুরায় ‘িবিslাh’ diবার পাঠ করা হয়।
সুরািটর নাম - ‘নামল’, সুরািটর rেত eবং 30 নং আয়ােত। তাহেল দখা যােc, 114 সুরার মেধ
‘তoবা’য় িবসিমlাh ucািরত না হেলo 114 বারi কারান পােঠর সময় িবিslাh ucািরত হয়।
uেlিখত মুসিলম সmpদায়িট ছাড়া িশয়া, সুিnসহ aন কােনা মুসিলম সmpদায় ‘িবসিমlাh’ ক কারােনর
আয়াত িহেশেব িবেবচনা কের না। তাi দখা যােc িpিnপাল চৗধুরীর aনূিদত কারােন িবসিমlাে ক
আয়াত িহেশেব বাদ িদেল 6254 সংখ ািটo ভুল।
aধ k আলী হায়দার চৗধুরী aনূিদত কারােনর মেধ আেরা eকিট মজার ব াপার হেলা, িতিন কৃতjতা
sীকাের িবিভn মনীষীর নােমর তািলকায় pথমi uেlখ কেরেছন ভাi িগিরশচnd সেনর নাম, িকnt িতিন
তঁােক সেmাধন কেরেছন, ‘িগিরশ বাবু’ বেল। eবং ভাi িগিরশ, িযিন কারােনর pথম ব ানুবাদক, হায়দার
সােহব বেলেছন-িতিন তঁার aনুবােদ ভাi িগিরেশর ভাষাnেররo সাহায িনেয়েছন। aথচ সুরা 5 eর 117
নং আয়ােত িয সmেক ভাi িগিরশ য ‘শbিট’ ব বহার কেরেছন, aধ k সােহব সিটেক পাশ কািটেয় বা
বাদ িদেয় িলেখেছন- ‘তৎপর তুিম যখন আমােক লiয়া গেল...’(পৃ -149)। কাথায় লiয়া গেলা?
সmািনত পাঠক, আিম সটাo জানােবা, eকটু ধয ধrন।
দৃ াn-2.
খাশেরাজ িকতাব মহল, 15 বাংলাবাজার, ঢাকা থেক মাচ 2000 সংsরণ-আরবীয় বাংলা ucারণ, aথ o
শােন নুযূলসহ ‘ কারআন শরীফ’ eর মূল আরবীয় ব ানুবাদ কেরেছন ডঃ মুহাmদ মুsািফজুর রহমান,
িপeiচিড (ল ন), eম.e. (ফাskাশ ফাs), িব.e.(aনাস), ফাskাশ ফাs, মুমতাযুল ফুকাহা
(ফাskাশ ফাs), aধ াপক, আরবী িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়। pিত kেt ফাskাশ ফাs eমন
iসলািম তারকা পি ত লাকিটo তঁার ভাষাnিরত কারােন আয়াত সংখ া uেlখ কেরেছন 6666। িকnt
িতিন যখন ‘মতাnর’ শbিট ব বহার কের আয়ােতর সংখ া 6236 লখন তখন আমােদর মিsে চুলকােনা
সংশেয়র uেdক হয়-িতিন কেতাটা সাcা! eরকম আেরা ডজন ডজন দৃ াn আমােদর গাডাuেন মজুদ
আেছ।
যােহাক, কারান আর হািদস; ei d’e িমেলi iসলািম দশন। হািদস হেলা নকল-নকল-হd নকেলর eক
সmার। য gnিটর জেন মুসিলম সmpদায় মিরস বুকাiিলেক িনেয় গব কের; তঁার সi ‘দ বাiেবল দ
কারান e া সাin’ gেn মিরস হািদসেক ভজাল, দূষণীয়, যা ঘেট নাi তার uপিsিত সমৃd িবষয় বেল
ঘাষণা কেরেছন। সাজা কথায় pায় বািতেলর পযায়ভুk কেরেছন িতিন হািদসেক। শানা যাক তঁার
বkব ।
মিরস তঁার gেnর rেত in াডাকশেন বলেছন, ‘বাiেবেলর িনu টsােমেnর গসেপলgেলার সােথ তুলনা
করা যেত পাের eমন ধমgn মুসলমানেদরo আেছ। তাহেলা তােদর হািদসgn। হািদস হেলা মহmেদর
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কথা o কাজকেমর িববরণ সমৃd gn। িয র কথা o কােজর িববরণ িহেশেব যমন িনu টsােমn, হািদস
সরকমi ধমgn। িয র anধােনর কেয়ক দশক পের যমন িনu টsােমেnর গসেপলgেলা রিচত
হেয়িছেলা তমিন হািদসo রিচত হেয়েছ মহmেদর মৃতু র কেয়ক দশক পের। হািদস o গসেপল uভেয়র
মেধ রেয়েছ aতীেত ঘেট যাoয়া ঘটনার লাকমুেখর িববরণ। আজ aনুসnােন eকথা pমািণত য, সিঠক
গসেপল িহেশেব িবেবিচত সসেবর লখকরা কu িলিখত ঘটনা বা িববরেণর pত kদশী িছেলন না। e
gেnর শষােn আেলািচত হািদেসর ব াপােরo ei সত pেযাজ ।’
চলুন eবার মিরস বুকাiিল তঁার gেnর শষােn হািদস সmেক কী বেলেছন তা আমরা সংেkেপ পাঠ কির7
‘হািদস শেbর aথ হেলা বkব বা ucারণ। তেব pচিলত aেথ মহmেদর কমজীবেনর িববরণেকi হািদস
নােম আখ ািয়ত করা হয়।... সmpিত মিদনার iসলািমক িব িবদ ালয় থেক ড. মহmদ মাহিসন খান
সmািদত আরিব/iংেরিজর eকিট িdভািষ সংsরণ pকািশত হেয়েছ (যার pথম সংsরণ হয় পািকsােনর
gজরানভালা থেক 1971 িয সােল)। সত তা o িব sতার িদক থেক বুখািরর হািদেসর sান কারােনর
পেরi। iসলািমক ািডশন নােমর eকিট সংsা থেক (1903-1914) hদাস o মারকাiেসর eকিট
বুখাির হািদেসর ফরািস aনুবাদ pকািশত হেয়েছ। যারা আরিব ভাষা জােনন না তারা e aনুিদত হািদস
পেড় দখেত পােরন। তেব হািদেসর িবিভn ভাষাnেরর ব াপাের পাঠকেক সেচতন থাকেত হেব। কারণ
ফরািসসহ য়ু েরােপর aন ান ভাষায় aনুিদত হািদেস aস ত বkব ভের দয়া হেয়েছ। eবং aেনক
kেt দখা গেছ, egেলা আসেল aনুবাদ নয়, ব াখ া। eছাড়া কােনা কােনা aনুবােদ হািদেসর
আসল বkেব র রদবদল তা করা হেয়েছi, স সে হািদেস যা নi তাo জুেড় দয়া হেয়েছ হািদেসর
নােম।
‘মূল বা uৎ সর িদক থেক িবচার করেল দখা যায়, মুসলমানেদর হািদস আর ি sানেদর িনu
টsােমেnর ফার গসেপলs pায় eকi ধরেনর ধমীয় gn। িনu টsােমn o হািদস রচিয়তােদর
কui বিণত ঘটনা বা িববরেণর pত kদশী নন। কবল তাi নয়, uভয় kেt eসব রচনায় বিণত ঘটনা
o বkব gেলা িবিcnভােব িলিপবd হoয়ার বh পের সgেলা সংকিলত হেয়েছ। বাiেবেলর
গসেপলgেলার মেতা হািদসgেnর ব াপােরo eকথা সিত য, eসেব বিণত বা িলিপবd সবিকছুi
িব াসেযাগ , pামাণ বা eকদম সিঠক eকথা সবসmতভােব sীকৃত নয়। হািদেসর ব াপাের যারা
িবেশষj তঁােদর কােছ খুব al সংখ ক হািদসi সিঠক হািদস িহেশেব aনুেমাদন লাভ করেত পেরেছ।
e কারেণ আল-মুয়াtা, সিহ মুসিলম eবং সিহ আল-বুখাির ছাড়া বািক হািদসgেn দখা যায় সিঠক বেল
পিরিচত হািদেসর নােম eমন সব হািদস রেয়েছ যgেলা হয় জাল, নয়েতা বািতল।
‘সিহ মুসিলমেক যিদo সিঠক হািদসgn বেল মেন করা হয়, তথািপ আিম আমার ei গেবষণায় সবেচ’
pামাণ o সিঠক বেল িবেবিচত আল-বুখািরেকi বেছ িনেয়িছ। e কাজ করেত িগেয় eকটা কথা আিম
সব সময় মেন রেখিছ য, aেনক লােকর কাছ থেক পাoয়া তেথ র িভিtেত eসমs হািদসgn
সংকিলত হেয়েছ মানুেষরi হােত। pথম e সমs চালু িছেলা লাকমুেখ। eসেবর কােনা কােনা বণনা
কমেবিশ সিঠক। আর যgেলা সিঠক নয় সgেলার জেন দায়ী তারাi-যােদর মাধ েম eসকল হািদস
চালু িছেলা। eছাড়া eমন সব হািদসo রেয়েছ, যসব হািদেসর বণনাকারীর সংখ া aেনক। eবং সসব
হািদেসর সত তা o সিঠকতা সেnহজনক।
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‘আিম আমার e রচনায় আধুিনক jান-িবjােনর আেলােক িবিভn হািদেসর oপর পরীkা-িনরীkা
চািলেয়িছ। eর আেগ কারােনর িবিভn আয়াত পরীkা-িনরীkার kেt আধুিনক jান-িবjােনর তttতথ যভােব ব বহার কেরিছ, e kেto তার কােনা ব িতkম হয়িন। ei পরীkা-িনরীkার য ফল,
তা মুেখ না বেল দৃ াnসহ তুেল ধরা হেয়েছ। তােত দখা গেছ- আধুিনক jান-িবjােনর আেলােক
কারােন বিণত বjািনক তথ াবলী যখােন gহণেযাগ তা পােc সখােন হািদেস বিণত eকi িবষেয়র
তথ াবলী আধুিনক jান-িবjােনর আেলােক সত বা pামাণ িহেশেব দঁাড়ােতi পারেছ না।...
‘eমনo দখা গেছ, কােনা কােনা বাণীর ব াখ া িহেশেব হািদেসর কােনা কােনা বাণীেক gহণ করা
হেয়েছ। eবং হািদেসর সi ব াখ া টেন ব াখ াকারী বা iসলািম পি তরা কারােনর িবিভn বkেব র
যসব আেলাচনা বা ভাষ রচনা কেরেছন আধুিনক jান-িবjােনর আেলােক সসব eেকবােরi
gহণেযাগ নয়। ... eসব আেলাচনা থেক e িসdাni নয়া চেল য, হািদসgngেলােত eমন হািদসo
আেছ যা বjািনক দৃি ভি েত gহণ করা যায় না। আর eসব হািদস আসেলi সিঠক িকনা e সেnহ
থেকi যায়।
‘ei য, d’ধরেনর (iসলািম) ধমgn- কারান o হািদস, eেদর uভেয়র মেধ য পাথক , স পাথক বা
aিমেলর oপরi সবেচ’ বিশ grt আেরাপ করা দরকার। কারান eবং হািদেসর মেধ ei য
asাভািবক ব বধান eটা কবল ভাষা বা সািহত -মােনর িদক থেক নয়; e ব বধান িবষয়-বstর িদক
থেকo uেlখ করার মেতা। আসেল কারােনর ভাষা o বচনভি র সে হািদেসর ভাষা-বচনভি র তুলনা
তা দূেরর কথা, তুলনার কথা িচnাi করা যায় না। সবেচ’ বেড়া কথা, e d’ধরেনর ধমীয় gেnর
রচনাgেলা যখন যুিk o িবjােনর dারা িবচার-িবে ষণ করা হয়, তখন uভেয়র মেধ য িবরাট পাথক
ধরা পেড়; তা লk কের য কu িবsেয় হতবাক না হেয় পারেবন না। ...
‘সিত কথা বলেত িক, মাt al িকছু হািদেসi মহmেদর িচnা-ভাবনা, ধ ান-ধারণার সিঠক pিতফলন
হেয়েছ বেল ধের নয়া যেত পাের। বাদবািক হািদেস যসব িচnা-ভাবনা o বণনার uেlখ রেয়েছ,
সgেলা aবশ i সi যুেগ pচিলত ( লাক কািহনী) বা সাধারণ মানুেষর কlনা ছাড়া আর িকছুi না।’

ছেলেবলায় আমােদর বািড়েত eকটা ছিব িছেলা ঘাড়ার শরীর, নারীর মাথা আর িপেঠ তথাকিথত পরীর
পাখা লাগােনা eক adুৎ pাণীর। সিট িছেলা কাপেড় রিঙন সূেতায় বানা হsিশl। আমার মােয়র হােতর
সুিচকম। সi ছিবটা েম বঁািধেয় ঘেরর দয়ােল লািগেয়িছেলন বাবা। পের জানেত পাির ছিবর pাণীিটর
নাম- বারাক। eরi িপেঠ চেড় নািক হযরত মহmদ িম’রাজ িগেয়িছেলন। eবং চােখর পলেক সংঘিটত
হেয়িছেলা সi যাtা। িকnt pাণীিটেক বাsেব পৃিথবীর কu কখেনা দেখেছ বেল কােনা pমাণ বা uেlখ
কাথাo নi। তারপরo oi pাণীর adুৎ aবয়েবর িচt মানুেষর হােত কী কের eেলা e pে র জবাব
সিদন খুেঁ জ পায়িন আমার িকেশার-মগজ। তেব মানুেষর ধমীয় কlনা য িক সৃি ছাড়া হেত পাের
তথাকিথত বারােকর ছিব আমােক তা বুঝেত সাহায কেরেছ িনঃসেnেহ! সi ছেলেবলা থেকi । eখােন
বারােকর কথা বলিছ ধু ei কারেণ; যেহতু তারi সাহােয মহmদ u েলােক িগেয় aন ান pেফটেদর
সে (যঁারা সকেলi মৃতু বরণ কেরেছন, aথচ eখেনা জীিবত বেল মেন করা) িয র সাkাৎ পেয়িছেলন
বেল হািদস o তফিসর আমােদর কৗতূহল udীপক গl শানায়। aথচ আমরা oপেরর আেলাচনায়
দেখিছ- কারান eেকবােরi sীকার কের না কােনা জীিবত মানুেষর sগেলােক যাবার কথা। তাহেল oখােন
মৃত pেফটেদর সে জীিবত িয র uপিsিত কী কারােনর ভাষ েক িমেথ pিতপn কের না? আর মহmেদর
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িম’রাজ গমেনর কথা কারােনর য িতন জায়গায়8 uহ ভােব uেlখ আেছ সখােন তা কবল eকজন
দবদূত ছাড়া aন কােনা ব িkর সে মহmেদর দখা হoয়ার কথার uেlখ নi। তাহেল মুসিলম
সmpদায় pথম কারােনর বাণী িব াস করেব না হািদেসর গl, e p কী oেঠ না? আর হািদস য কী
িজিনশ তােতা আমরা মিরস বুকাiিলর মুেখ নলামi। আর oi পাখা দাবড়ােনা বারােকর মেতা কােনা
pাণীর িপেঠ চেড় চােখর পলেক সpাকাশ মণ আজ বjািনক িবচাের বািতল বেল pমািণত। eবং
আজকাল আর oi তথাকিথত বারােকর ছিব কােরা ঘের দখাo যায় না। মানুষ যমন আজ বুঝেত পেরেছ
oi ঘাড়া-নারী-পরীমাকা িকmুত pাণীিট আসেল মানুেষরi কlনার ফসল তমিন আগামীেত তারা kমশ
আেজা pচিলত ধমীয় িব ােসর বh ফঁািক বুঝেত পারেব; e িবষেয় কােনা সেnহ নi। pস ত বলিছ,
আরিবয় ভূখে udুত d’িট ধমশােsti আেছ-পৃিথবী িsর। তার নড়নচড়ন নi। eককােল মানুষ িব াসo
করেতা e কথা। স সময় যঁারাi e াn িব ােসর িবrেd কথা বেলেছন তঁারাi পেড়েছন ধমীয়
কাপানেল। িকnt eকথা কী আজ আর কu িব াস কের য, পৃিথবী িsর? কের না। কারণ আজ
বjািনকভােব pমািণত-পৃিথবী িsর নয়, ঘূণায়মান। সেকে 16 মাiল বেগ আমােদর ei gহ সূেযর
চািরিদেক ঘুরেছ। আর সূয aন ান gহ-uপgহেক িনেয় ছুেট চেলেছ আnঃনাkিtক শূন তার মধ িদেয়
সেকে 42 মাiল গিতেত। তেকর খািতের বলেল বলা যায়, তবু িম’রাজ গমেন মহmেদর eকিট aবলmন
িছেলা, িকnt িবনা aবলmেন িয সশরীের sগেলােক গেলন কাn aদৃশ পাখায় ভর কের?
eমন aেনক কlনাpসূত ধমীয় িব াস বা তথাকিথত সত aসেত pিতপn হেয়েছ। হেc eবং হেবo।
মুশিকল হেলা, িবjােন যমন যাচাi-বাছাi, পিরবতন-পিরবধন আেছ; ধেম তা aনুপিsত। স হেলা ঠঁ াটামুrিb। eেকবাের aকাট , a াn, aপিরবতীত সেত র পরাকা া। যা িকনা মানুেষর মৗিলক িবকাশ,
pকাশ, মুkিচnা o মননশীলতার pধান anরায়। আমরা মুkিচnার মানুষরা যখন শাstীয় কােনা
aসাম েসর p তুিল তখুিন আমােদর মুরতাদ, কােফর, নািsক iত ািদ বেল শার তালা হয়। aথচ
ধমপরায়ণ, আিsক বেল পিরিচত aসৎ লাকgেলা যখন কারােনর নােম মানুষেক িমেথ কথা বেল, তখন
কu তােদর িকcুিট বেল না। তােদর িবrেd কােনা শার তােল না। আমরা oপেরর আেলাচনায় দেখিছ
কারােনর কাথাo িয েক সশরীের u েলােক তুেল নয়ার কােনা uেlখ নi। aথচ eেদেশ iসলািম
িচnািবদ িহেসেব পিরিচত খাজা মাজােmল হক eনােয়তপুরী তঁার ‘aিনবাণ িশখা’ নামক রচনায় িয
সmেক িলেখেছন 9,
‘ কারােনর বাণী aনুযায়ী িতিন কাতিলত (Creucified) হনিন’ (eেতাটুকুi মাt সিঠক, িকnt তারপর
িতিন বলেছন) ‘বরং সশরীের u েলােক গমন কেরেছন eবং বেহে aবsান করেছন eবং শষ
জামানায় িতিন পুনরায় পৃিথবীেত aবতরণ করেবন।’

eিট eকিট ডাহা িমথ াচার তাo আবার কারােনর নাম ভািঙেয়, য কারান মুসিলমেদর কােছ p াতীত
পিবt o িব s gn। eনােয়তপুরী তঁার ei মnেব র কারািনক pমাণ হািজর কrন, কােনা হািদস-টািদস
আঁটা তিpমারা আলেখlা হািজর করেল চলেব না, সুs কারােনর বাণী চাi। চ ােল জানািc তঁােক।
নয়েতা তঁােক ‘মs কােফর’ eবং ‘ কারান িবকৃতকারী’ িহেশেব িচিhত করা হাক, সে সে ei দািবo
রাখিছ।
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আজকাল আবার িকছু aধিশিkত চািলয়াত িবjােনর নাম ভািঙেয় কারােনর ভাষ িবকৃত কের িনেজেক
মুসিলম পি ত জািহর করেত চায়। eমিন eক আদেমর নাম মুহাmদ সাiফুল হক িসরাজী। জৈনক e
লাকটা 15.10.01 দিনক যুগাnেরর ‘iসলাম o জীবন’ eর পাতায় দািmক ucারণ ‘িবjানেক পথ
দিখেয়েছ িমরাজ’ নামক রচনায় সৃি ছাড়া সব কথাবাতা বেল মানুষেক বাকা বানাবার pেচ া চািলেয়েছন।
িতিন বেলেছন, হযরত মহmদ নািক রkমাংেশর মানুষ িছেলন না। িতিন িছেলন নূর aথাৎ আেলার তির!
তাi িসরাজী তঁােক আেলার গিতর সে তুলনা কের তথাকিথত বারাকেক নেভাযান বেল তার মধ িদেয়
হযরতেক সpাকােশ পািঠেয়েছন। e িবষেয়র িবrেd aেনক িকছুi লখা যায় eবং তঁার বkব েক
তুেলাধুেনা কের বাতােসo oড়ােনা যায়। িকnt সটা িবেশষ pেয়াজন মেন কির না। িতিন কবল বলুন,
বারাক নামক oi নেভাযানিট কাn দেশর কাn বjািনক কারখানায় তির হেয়িছেলা? utের ঈ রিট েরর দাহাi পাড়েল চলেব না। কারণ িবjােনর মদদ যখন িতিন িনেয়েছন তখন বjািনক ব াখ াi
তঁােক িদেত হেব। eেকবাের বstিন ব াখ া। িতিন য e িবষেয় কেতাটা মহাপি ত তা তঁার রচনা পড়েলi
বাঝা যায়। িতিন বেলেছন, ‘মুহাmেদর (সাঃ) নূেরর aংশ থেক সৃ আেলার গিত pিত সেকে
1,86,000 মাiল। মহানবীর (সাঃ) নেভাচারণ িছল বারােকর সাহােয , যার গিতর সে সবিকছু
aতুলনীয়। aতeব, বারােকর গিত o মুহাmেদর (সাঃ) িনজs গিতর সমিnত ফল Resulten motion
আরo aেনক gণ বিশ হেব।’
oের সেbানাশ! তঁার ei aলীক পাগলােমার কারািনক pমাণ দয়ার আেগ আেরকটুখািন দখা যাক
লাকটা আেরা কী ধরেনর pলাপ বেকেছন। aন eক জায়গায় িতিন বলেছন, ‘িবrdবাদীেদর aন তম যুিk
হেc, জড়েদহ লiয়া নেভােলােক পঁৗছা aসmব। িকnt কথা হেc, মুহাmদ (সাঃ) মানব িছেলন বেল য
তার দহ আমােদর মেতা জড় uপাদান িবিশ িছল তা তা নাo হেত পাের। বুিনয়াদ eক হেলo pেত ক
বstর pকােভদ তা আেছ। কয়লা থেক হীরক pstত হয় eবং uভয়i পদাথ, িকnt তাi বেল কয়লা o
হীরক িক eকi বst? ।
‘তাছাড়া সব পদােথর ধম য সবt eকi rপ থােক তা নয়। কাচ eকিট জড় পদাথ। বাধা দয়া জড়
পদােথর ধম। আমােদর দহ তা ভদ করেত পাের না, িকnt কান আেলাকরি েক স বাধা িদেত পাের না।
সসmােন তার জন িনেজর দেহর ভতর িদেয় পথ ছেড় দয়। আবার aেনক asc পদােথর ভতর িদেয়
সাধারণ আেলা pেবশ করেত পাের না। িকnt যিদ তােদর oপর X-Ray করা হয়, তেব স তা ভদ কের
চেল যায়।
‘aতeব বলা যায়, মুহাmদ (সাঃ) জড়ধমী িছেলন না। পদােথর যা সার নi জ ািত বা নূর থেক
মুহাmেদর (সাঃ) সৃি । ফেল sূল দহ িনেয়o তার পেk আকাশ মণ সmব হেয়িছেলা।’
িতিন eকবার বেলন নূর, eকবার বেলন sূল দহ! আcা, তেকর খািতের না হয় মানা গেলা মহmদ sূল
দহধারী হেলo পদােথর gণগত িভnতার মেতা তঁার gণগত মান িছেলা নূর। িকnt িবjােনর পরীkায় নূর বা
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আেলার গিতেত কােনা sূল দহধারী ছুটেত পাের না, তথাকিথত oi মান বা gণi ছুটেত পাের। স
িবচােরo মহmেদর sশরীের িম’রাজ গমন বািতল হেয় যায়।
eরপর িতিন uপায়াnর না দেখ হািদস হাতিড়েয়েছন। যখােন মহmদ বলেছন, ‘সবpথম আlা পাক
আমার নূর সৃি কেরেছন। ... আিম আlাh নূর eবং সমুদয় বst আমার নূর থেক সৃ । সুতরাং বলা যায়,
মুহাmদ (সাঃ) যেহতু নূেরর তির আর নূেরর কান oজন নi, সেহতু তার পেk আকাশ মণ aসmব
িবrdবাদীেদর ei যুিko ধােপ টেক না।’
হযরত মহmদ যিদ oজনহীন নূেররi তির হেয় থােকন তাহেল বারাক বা স নােমর নেভাযােনর pেয়াজনটা
হেলা কী কারেণ? aন িদেক কারান মহmদেক পির ার রkমাংেশর মানুষ বেলi ঘাষণা কের* বেলা : আিম তা তামােদরi মেতা eকজন মানুষ (41:6)
* আিম তােদরেক (pেফটেদর) eমন দহিবিশ কিরিন য, তারা খাদ gহণ করেতা না eবং তারা ( কu) aমরo িছেলা না
(21:8)

aন t 28 সুরার 86 আয়ােত বলা হেc : আর তুিম (মহmদ) eমনটা আশা কেরািন য, তামার pিত e
gn ( কারান) aবতীন হেব।’ eখােন p হেলা, য ব িk পৃিথবী বা িনিখল িব সৃি র আেগi িনেজর সৃি রহস সmেক aবগত িছেলন, িতিন িনেজর কােছ সৃি কতার gn aবতীণ করার িবষয়টা পূব থেক জানেবন
না কেনা? যিদ জানেতনi তাহেল কারােন কী uপেরাk কথার বণনা থাকেতা? eবং কারােনর কাথাo
uেlখ নi, ঈ র সবpথম, আদেমরo আেগ মহmেদর নূর সৃি কেরেছন।
আর িসরাজীর মেতা iসলািম aিতপি তরা ‘িন য় তামােদর কােছ আlাহর নূর o সুs gn eেসেছ’ বেল
মহmদেক uেdশ কের কথায় কথায় কারােনর য বাণীর udৃিত দন, স নূর বা আেলা মােন ব িk
মহmদেক বাঝায় না। আরেবর তদানীnন anকার যুেগ তঁার আিবভাবেকi সmবত বাঝােনা হেয়েছ।
আমরা যমন aিশkােক দূরীকরণ লেk আজকাল বিল, ‘আেলািকত মানুষ চাi।’ eর মােন কী সিত সিত
আেলা বা নূেরর মানুষ বুঝেত হেব? কারােনর সi আয়াতিটo rপক aেথ eরকম ucারণেকi বাঝায়
(3:7)। আর নয়েতা কারােনর িশkােক বলা হেয়েছ নূর। িবjােনর িথoির কপেচ oসব নূরটুেরর কথা বেল
কােনা মানবেক aিতমানব কের দখাবার চ ােক মানুষ eখন sফ পাগলােমা িহেশেবi িবেবচনা করেত
িশেখেছ।
e িনেয় আেলাচনা আর দীঘ করা aথহীন। িম’রাজ িবষয়িট হযরত মহmদ জীিবত থাকাকালীন সময় থেকi
eকিট িবতিকত িবষয়। iিতহােস eকথা লখা আেছ। মহmদ যখন িম’রােজর মাধ েম ঈ েরর সাkাত
লােভর কথা তঁার ভk-িশষ েদর কােছ pচার কেরন তখন তঁার ভk-িশষ েদর eকিট িবরাট দল eর
িবেরাধীতা পাষণ কের ভীষণ িkp হেয় oেঠ। তারা d’দেল িবভk হেয় যায়। eকথা সৗিদ আরব থেক
pকািশত কারােনর তফিসের uেlখ আেছ। সখােন আেরা বলা হেয়েছ: হােফয iবেন-হাজার আসকালনী
তঁার ‘ফতhল-বারী’ gেn মহmেদর ভk-িশষ েদর e মতিবেরােধর uেlখ কের eমন িকছু uিk udৃত
কেরেছন যা িদেয় িম’রাজ িবষেয়র িবতক o িবেরােধর মীমাংসা হেত পাের। িতিন আেরা বেলেছন, কুরতুবীর
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মেত e ব াপাের কােনা মীমাংসায় না যেয় িন ুপ থাকাi utম। কেনানা িম’রাজ িবষয়িটর সে কােনা
বাsবতা জিড়ত নয়; বরং eটা িব াসগত p ।10
তাi তা pাচীন কিব বেল গেছন, ‘িব ােস িমলায় হির তেক বhদূর।’ িব ােস কােনা যুিk নi। আর
যখােন যুিk নi সখােন কিথত সত p িবd। যমন িয র sগগমন o aদ াবিধ তঁার সখােন বতমান
থাকার িবষয়িট। oটা িনছক িব াস। ধমীয় রিঙন িব াস। সত নয়। rঢ়, কিঠন বাsব নয়। িব াস। sফ
িব াস। eবং ei িব ােসর রিঙন দালায় িয েক িনেয় হাজার হাজার তথাকিথত aেলৗিকক গেpর জn
হেয়েছ। আেজা হেc। তমিন িঠক eকiভােব হযরত মহmদেক িনেয়o আেজা য কারািনক দশেনর
বাiের aবাsব কcাকািহনীর জn হেc তার দৃ াn তা uপেরাk আেলাচনায় ব k হেয়েছ।
কারােনর ভাষ ানুযায়ী pেত ক মানুেষর জীবেনর eকিট িনিদ সময় বা কাল আেছ, তা পূণ হoয়ার পরi
তার মৃতু হয়। eবং কয়ামত বা শষ িবচােরর িদন তােক আবার পুনজীিবত করা হেব। সi আেলােক িয
সmেক কারােনর সুs িকছু আয়াত* ঈ র বলেছন, ‘ হ িয , aবশ i আিম তামার কাল পূণ করেবা’... 3:55।
* িয বলেছন, ‘আমার pিত শািn- যিদন আিম জngহণ কেরিছ, যিদন আমার মৃতু হেব eবং যিদন
আবার জীিবত হেয় জেগ uঠেবা’ 19:33।
* ঈ র বলেছন, ‘ মিরর পুt মিসহ eকজন পয়গmর ছাড়া িকছু নয়। তার পূেব aেনক পয়গmর গত
হেয়েছ’ 5:75।

eকi সুরার 117 নmর আয়াতিট সবেচ’ তাৎপযপূণ িয র kেt। eিটেতi সুs ভােব তঁার মৃতু র কথা
ব k হেয়েছ। eখােন িয র ভােষ বলা হেc,
‘...আর আিম তােদর ব াপাের সাkী িছলাম যেতািদন আিম তােদর মেধ িছলাম। তারপর যখন তুিম
আমার দহচু ত করেল তখন থেক তুিমi তােদর সmেক oয়ািকবহাল। আর তুিম সকল িবষেয় পূণ
jাত।’

eখােন aত n লkণীয় শbিট হেc ‘ দহচু ত’। eর aথ মেন হয় না খালসা কের বলার কােনা pেয়াজন
আেছ। আমার সংgেহর িবিভn aনুবাদেকর aনুিদত 17িট বাংলা কারােনর মাt eকিট সংsরেণ uেlখ
আেছ ei ‘ দহচু ত’ শbিট। সিট সবpথম বাংলা aনুিদত কারান। aনুবাদকÑ ভাi িগিরশচnd সন।
aনুবােদর জেন iসলািম িচnািবদগণ তঁােক ‘ভাi’ uপািধেত ভূিষত কেরেছন। তঁার aনুবােদর িবপেk
আেজা পযn কােনা কারান িবেশষj কােনা p তােলনিন। ভাi িগিরশচেndর hবুh aনুবাদিট হেc,‘...
আিম তাহােদর মেধ য পযn িছলাম তাহােদর সmেn সাkী িছলাম; পের যখন তুিম আমােক দহচু ত
কিরেল তখন তুিমi তাহািদেগর সmেn রkক িছেল, eবং তুিম সব িবষেয় সাkী।’11 uেlখ কারােনর
ভাষ ানুযায়ী eকথাgেলা িয শষিবচােরর িদন ঈ র সমীেপ বলেবন।
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কারােনর সুরা 3 eর 55 আয়ােত িয েক তুেল নয়ার িবষেয় য ‘মুতাoয়াি ফ’ আরিব শbিট ব বhত
হেয়েছ তা ‘তাoয়া ফা’ শb থেক uৎপn। আরিবেত যিদ বলা হয়-‘তাoয়া ফাlাh oয়ািহদান’ তার aথ
হেব- আlাহ oয়ািহেদর আtােক uিঠেয় িনেলন; aথাৎ ঈ র oয়ািহদেক মৃতু িদেলন বুঝেত হেব। যখােন
‘ঈ র’ কতৃবাচক হন eবং ‘মানুষ’ হয় কমবাচক eবং ‘তাoয়া ফা’ হয় িkয়া, সখােন ‘তাoয়া ফার’ aথ
আtা বা rhেক তুেল নoয়া বা মৃতু দান করা ছাড়া aন কােনা aথ কখেনা হয় না। সমs আরিব সািহত
ঘঁেট ei শেbর aন aেথ ব বহােরর eকিট pমাণo পাoয়া যােব না। e শbিট কারােনর িবিভn জায়গায়
মাট পঁিচশ বার ব বhত হেয়েছ। তiশিট sােন ব বhত হেয়েছ মৃতু র সময় আtােক িনেয় যাoয়া aেথ।
কবল মাt d’িট জায়গায় (6:60/39:42) ঘুেমর মেধ আtােক িনেয় যাoয়া aেথ ব বhত হেয়েছ। eবং
সi d’জায়গায় ‘ঘুম’ o ‘রািt’ শb d’িট ব বহােরর ফেল ‘তাoয়া ফা’ িবেশষt লাভ কেরেছ বলেত হেব।
iবেন আbাস ‘মুতাoয়াি ফকার’ aনুবাদ কেরেছন ‘মুিমতুকা’ aথাৎ- আিম তামােক মৃতু দেবা (বুখািরিকতাবুtফিসর)। aথচ aন সব কারান aনুবাদকরা কui শb d’ টার pকৃত aথ তােদর aনুবােদ ব বহার
না কের-তুেল নoয়া, uিঠেয় নoয়া, gহণ করা iত ািদ সব শb ব বহার কের রহেস র ধুmজাল সৃি কের
রেখেছন িয র মৃতু িবষেয়! eকi sােন eম. িপকথলo তঁার iংেরিজ aনুবােদ শbিট ব বহার কেরেছন
aন েদর মেতা; যার aথ তুেল নয়াi বাঝায়।
িকnt aবাক করা সবেচ’ মজার ব াপার হেলা, সৗিদর বাংলা কারােনর তফিসেরর কাথাo িয র মৃতু েক
sীকার করা না হেলo সুরা 5 eর 117 আয়াতিট পির ার ভাষাnর করা হেয়েছ eভােব (পৃঃ 364)‘aতঃপর যখন আপিন আমােক লাকাnিরত করেলন, তখন থেক আপিনi তােদর সmেক aবগত
রেয়েছন’ ।

ei সেরেছ!! িয র aমরেtর জািরজুির সব ভেs গেছ। eটা কী হেলা? হাজার িমেথ র পদা ফেলo
আসল সত েক ঢেক রাখা গেলা না, স িঠক বিরেয় eেলা। সmবত e জেন i িয বাiেবেল বেলেছন,
‘eমন ঢাকা িকছুi নi যা pকাশ পােব না, eমন gp িকছুi নi যা জানা যােব না।’ eবং কারােনর
ঈ র বলেছন, ‘আকােশ o ভূিমেত eমন গাপন কােনা িবষয় নi যা ei সুs শােst না আেছ’
(27:75)। eখন বাংলা ‘ লাকাnিরত” শেbর aথ কী ‘পরেলাকগত’ বা ‘মৃত’ থেক বদেল aন িকছু করা
হেব িয েক বঁািচেয় রাখেত; তঁার aমরেtর জেন ? িকnt তাo সmব না। কারণ কারােন ঈ র মহmদেক
বলেছন,
‘আিম তামার পূেব কােনা মানুষেক aমরt দান কিরিন; সুতরাং যিদ তামার মৃতু হয়, তেব কী তারা
aনnকাল বঁেচ থাকেব’ (21:34)?

eরপরo িয েক কu বঁািচেয় রাখেত চাiেল oয়াদা ভ কারীর aিভেযােগ ঈ রেক কী আসামীর কাঠগড়ায়
দঁাড় করােনা হয় না?
তথ িনেদশ :
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