মানুেষর পয়গmর হেয় oঠার সুলুক-সnান
দীkক dািবড়
ভূিমকা
kমতাবান সmাটরা আিদকােল িনেজেক ঈ রi দািব করেতন। জগেত সকল kমতা যার, pশংসা যার eকক
aিধকার, িসংহাসেন বেস মানব udােরর kমতার কিlত আsাদ পাoয়ার icা সi পরাkমশালী নৃপিতর
হেতi পাের। িdতীয় িব যুd পযn পৃিথবীর aেনক জািত- গা ী- দেশ দেশ সmাট/রাজািধরাজরাi ঈ েরর
চিরেt aিভনয় কের গেছন। িনরীহ pজা সা াে pণাম কের িনেজেদর ধন-pাণ িনেবদন কেরেছ সiসব
ঈ রেদর পদতেল। িকnt মানুেষর সাকার দহ, মরণশীল জীবন, আর সীমাবd kমতা িনেয় ঈ েরর পদ
দীঘিদন ধের রাখা যায় িন।

তবু িবিচt জািত- গা ীর জন-মানেবর uপর ছিড় ঘুরােনার kমতা িনিব রাখেত ঈ েরর কাছ থেক পাoয়া
ছাড়পt ছাড়া চেল িক কের? সুতরাং মানেবর iিতহােস ঈ ের পুt বেল িনেজেদর দািব করা লােকর
সংখ াo eকািধক। তেব বােঘর বাcার মত ঈ েরর বাcা হেয় oঠার জব pিkয়া িনেয় জনমেন সেnেহর
তালিমি জমাট বঁাধেত থাকেল e পdিত ততটা জনিpয়তা পায়িন। তাi খুব বিশ ঈ েরর পুtেক পায়িন
মানব সমাজ।

kমতার িবপরীত pােn িছল িনযািততরা। kমতাবান ধু িসংহাসেন বেসi িনেজেক ঈ র কlনা করেব আর
িনপীিড়তরা হাড়-চামড়া-সার হেয় কlনাশিk হািরেয় ফলেব তােতা হয় না। তােদর মেধ কu কu সাহস
কের ঘুের দঁাড়ায়। তােদর aবশ িসংহাসন নi রামান বা িমশরীয় সmােটর মত। তারা তাi সmাট-ঈ েরর
িবপরীেত নতুন ঈ র বানােনার কায়দা আিব ার কের। তারা ঈ েরর আবাস বানায় শূেন । স ঈ র চােখ
দয়া যায় না, স ঈ র মানুেষর শরীর ধারণ কেরন না; তার িসংহাসন মেত নয়, িতিন আেছন ঊ েলােক।
িতিন ধু পরাkমশালী a ােরাহী বািহনীর িনেদশদাতা নন, তার িনেদেশ সূয oেঠ, তারপর সn া হেল ডুেব
িগেয় আ য় নয় তার আসেনর িনেচ। তার আসন eমনi িবশাল, তার kমতা eমনi িবপুল।

kমতাবান-ধনাঢ েদর কােছ পৃিথবীর িবলাসী জীবন বড়, আর বড় িসংহাসেন বেস থাকা pতাপশালী সmাট।
সmােটর kমতায় য রেয়েছ তােদরo aংশীদািরt। িনযািতত-িনঃs-দিরd সহায় সমmলহীন মানুেষর

পৃিথবীেতা নরকবােসর সময়। তারা তােদর sগ বানায় শূেন , সবে েtর kমতা আেরাপ কের গেড় তােল
তােদর মূিত। িকnt মূিত গেড় তুলেলi স মূিত ধু আমার বেল দািব করা যায় না। kমতাশালী সmাট বরং
আেরা জাের- শােরi স নতুন মূিত st দািব করেত পাের। সmাট তা আর সবমেয়র icার িবrেd
পৃিথবীর kমতার িসংহাসেন বেসনিন। বরং িতিনi তা িনবািচত পৃিথবীেক শাসন করার জন । ঈ র যিদ
ভালi বােসন তেব িতিন তার পছেnর মানুষgেলােক িনঃs কের বানােবন কন? বরং ঈ েরর কrণাpাpরা
তা iহ o পরােলােক সমান ঐ যশীল হoয়ার কথা।

ক হ তুিম, িনঃs দিরd, বংশ- গাt-নাম পিরচয়হীন ধমpচারক? িকেসর বেল, িকেসর িভিtেত তুিম দািব
কেরা তামার সােথ শূেন র ঈ েরর যাগােযাগ? কন তামােক ঈ র িনবািচত করেবন? তুিম ক াডা?

“আিমi pিরত পুrষ। ঈ েরর কােনা পুt-কন া নi। আিম পয়গmর। aিব াসীেদর পেথ ফরােত ঈ র
আমােক পািঠেয়েছন।” sেঘািষত পয়গmর বর কেরন ঈ েরর দয়া পাথেরর খn। ei য তােত খাদাi
করা ঈ েরর দশিট িনেদশ। িনপীিড়ত মানুষরা আ াস পেয়o যাচাi কের নয়ঃ

“িকnt সmাটেক ছেড় তামার ঈ রেক যিদ আমরা মেন নi তেব িক িতিন সmােটর aত াচার থেক
আমােদর বঁাচােবন? সব সময় তামার সােথ থাকেবন? তামার ঈ র আবার সmােটর দেল িভেড় যােবন
নােতা?”

পয়গmর ক তীb কেরন যােত তােক সmােটর চেয়o kমতাশালী মেন হয়। িতিন জানান, ঈ র আমার
সােথi থাকেবন। তমনi কথা হেয়েছ। তার সােথ আমার pায়i কথা হয়। তামােদর কথাo আিম তােক
জানােত পাির।

িনপীিড়ত মানুষ আশািnত হয়। পয়গmর সmাট না হাক, ঈ র বা ঈ েরর পুt না হাক, শূেন র ঈ েরর
সােথ তার িনয়িমত কথা হয়। িতিন তার pে র utর দন। “সmােটর শাষণ-শাসন থেক বঁাচবার জন
ei ‘পয়গmর’t দািব করা লাকিটর oপর আমরা ভরসা করেত পাির’। সমথেকর সংখ া বাড়েত থােক।
পয়গmর তােদর আশার কথা শানান, আ s কেরন। িকnt তারা p তােল, তুিম িক তামার ঈ রেক
দেখছ? পয়গmর ei pে র জন pstত িছেলন। শূেন র ঈ েরর aিst িনি ত করেত িতিন জানান, ঈ র
আমােক দখা িদেয়েছন।

“ঈ র আপনােক দখা িদেয়েছন! তাহেল সিত সিত আকােশ ঈ র আেছন। িতিন আমােদর রkা করেবন
সmােটর aিবচার থেক!”

“িন য়i িতিন তা করেবন। তার সােথ আমার তমনi কথা হেয়েছ।”

যােদর িকছুi িছল না, না ধন, না kমতা, না সাহস, না rেখ দঁাড়াবার kমতা তারা aকsাৎ সব পাoয়ার
খুিশেত uেdিলত হেয় oেঠ। তােদর সােথ আেছ শূেন র ঈ র। স ঈ েরর পতাকা িনেয় তারা খািল হােত,
নাঙা (নg) পােয়, uেদাম বুেক লড়াi করেব সmাট ঈ ের িবrেd। তােদর সােথ থাকেবন শূেন র ঈ র আর
তার aদৃশ দবদূতগণ।

পয়গmেরর গাল-গেl িব াসী লাকেদর সংখ া বাড়েতi থােক। িকnt আর সব সাধারণ মানুেষর মত মানুষ
পয়গmর তার শূেন র ঈ র আর দবদূেতর সাহায িনেয়o িনঃsেদর িনযাতেনর সমািp ঘটােত পােরন না।
সুতরাং লk লk পয়গmর জnােত থােক আরেবর ঊষর ভূিমেত। িনেজেক পয়গmর দািব করা তখন তrণ
আরবেদর হাল ফ াশন। আজকাল যমন তrণরা মেডল সােজ, নায়ক হয়, তখন যুবারা হেতা পয়গmর
(ব িতkম আেছ eকােলর নায়কেদর মেধ , নায়করাo কu কu পয়গmর হেত চান, যমন হিলuেডর টম
kুজ)।

িকnt পয়গmর হoয়ার তিরকা কu কাuেক জানান দন না। না ঈ র তার ঐিশgেn না পয়গmর তার বাণী
o িনেদেশ, কানভােবi জানা যায় না, কী pকাের eকজন মানুষ হেয় uঠেত পাের পয়গmর, নবী, pিরত
পুrষ। িক যাগ তায় স পেয় যায় আকােশর ঈ েরর লখা বiেয়র নতুন নতুন সংsরণ?

কী pকাের মেষর রাখাল, গায়াল-নnন ধু িনেজর ucারেণর জােরi, ধু িনেজর সােk i হেয় যান
পয়গmর। মানুষ থেক পয়গmর হেয় uঠার পdিতটা না জেন পয়গmরেক ‘rপকথার rপকার’ বলা যায় না
িকছুেতi। p তাi, তিরকাটা কী?

আিদম সমােজ পয়গmর
আিদম সমাজgেলােত িনযািততেদর কu eকজন pিতবাদ কের uঠেতা। তার জািত- গা ীেক ঐক বd
করেতা, শাষেকর িবrেd rেখ দঁাড়ােত নতুন ধেমর ডাক িদেতা। সi সাহসী মানুষ asীকার করেতা
শাসেকর ধমেক। িনেজেক সmিকত কের তুলেতা ঈ েরর সােথ; হয় ঈ র-পুt নয় পয়গmর িহেসেব দািব
করেতা িনেজেক। পয়গmরেদর iিতহাসgেলার সরলীকরণ করেল ei আমরা পাi। e কথাgেলাi ভূিমকায়
বণনা করা হেয়েছ। ei সরলীকরেণ aেনেকi আপিt করেবন। কতটা iিতহাস িসd e psাবনা?

সমস া ei iিতহােসi। iিতহাস কাথায় পাoয়া যায়? ক িলখেব iিতহাস? 1971 eর মুিkযুd িনেয়
1991- তi পাoয়া যায় নানা িব ািnকর তথ । আর পৗরািণক iিতহােসর সত াসত িনধারণ করার uপায়
কী? pধান pধান পয়গmরেদর সিত কার iিতহাস পাoয়া drহ (ড ান bাuেনর দ িভি বা জন ক ােমরেনর
কিফন আিব ােরর কথা ভাবুন)। eসব iিতহাস থেক পয়গmরেদর utানেক বুঝেত গেল সমস া দখা দয়
anতঃ িতন রকেমর; ক) aনুসারীরাi মূলতঃ পয়গmেরর জীবেনিতহােসর pথম বয়ানকারী। সুতরাং সgেলা
পkপাতd , ফালােনা-ফঁাপােনা, িমিথক াল। খ) aনgসর জািত- গা ীর পেk eসব iিতহাস সংরkণ
করা সmব িছল না। সিঠক ঐিতহািসক বয়ান পাoয়া যায় না, জবাব পাoয়া যায় না aেনক pে র,
eকারেণi। গ) পরবতীকােল আসা aন কােনা ধেমর ষঁাড়েদর dারা বা পরাkমশালী সmােটর বািহনীর
দkযেj iিতহােসর aেনক িচhi ংস হেয়েছ। সুতরাং পয়গmরেদর pকৃত জীবনী eখন আমরা আর
িঠকঠাক জানেত পাi না।

সুতরাং মানুেষর পয়গmর হoয়া বুঝেত eমন eকজনেক বেছ নয়া uিচত যার সmেক যেথ তথ -pমাণ
পাoয়া যায়। পk-িবপেkর aেনকgেলা সূt থেক তার তথ যাচাi করা যায় eরকম eকজন পয়গmরেক
eখােন uদাহরণ িহেসেব uপsাপন করেত চাi। কেয়কিট কারেণ ei uদাহরণ আমােদরেক পয়গmরt লাভ
সmেক eকটা sc ধারণা দেব:

ei পয়গmর আধুিনককােলর হেলo aনgসর সমােজর সদস । বতমান সমেয়র aনgসর সমােজর মানুেষর
আচার-আচরণ থেক আমরা সহেজ সভ তার ঊষালেgর মানুেষর সমাজব বsা eকটা s ধারণা পেত
পাির।

আধুিনক সমেয়র বেল তার সmেক তেথ র ঘাটিত নi।

পয়গmর িহেসেব িতিন তার সমাজ-জািতেক কাংিkত মুিk eেন িদেত পােরনিন। পয়গmর িহেসেব তার ei
ব থতা পৃিথবীর pিতি ত 2/3িট ধম বােদ বাকী িবপুল সংখ ক ব থ পয়গmরেদর সmেক aনুমান করেত
সাহায করেব।

পয়গmেরর সংিkp iিতহাস

আমােদর আেলাচ ei পয়গmর জেnিছেলন utর আেমিরকায়। খুব বিশিদন আেগর কথা নয়। ঊনিবংশ
শতাbীর িদেকর কথা। iuেরাপ থেক সাদা চামড়ার লােকরা দেল দেল eেস তখন দখল কের িনেc utর
আেমিরকার িবsীণ pাnর। পয়গmেরর জািতর জন নেম eেসেছ চরম dিদন। তারা তখন িবিভn গােt
িবভk, দলাদিলেত িলp, কuবা iuেরািপয়ানেদর দালািলেত রত। iuেরািপয়ানেদর আনা মদ o সsা
চাকিচক ময় ভাগ পেণ র মােহ পেড় ( রড) iিnয়ান জািতর aেনেকi তখন িব াn। সাদা চামড়ার
লুেটরােদর হােত তখন তারা িনযািতত হেc, আটকা পড়েছ, হেয় পড়েছ দাস। eসময় রড iিnয়ানেদর
মােঝ eকজন জেগ uঠেলন, তার নাম টকুমেস। িতিন বলেলন, “মহান ঈ র হেcন আমার িপতা। ei
মািটর পৃিথবী আমার মা”। িতিন বলেলন, ei মািট সমি গতভােব সব রড iিnয়ানেদর সmিt। eকক
কােনা মািলক নi ei মািটর। কu চাiেলi ব িkগতভােব eর কােনা aংশ িবিk করের পাের না।
টকুমেস’র ei ঘাষণা uপিনেবশকারীেদর রা দখেল িবরাট বাধা হেয় দঁাড়ােলা। যুd লাগেলা সাদা চামড়ার
iuেরািপয়ানেদর সােথ ভূিমপুtেদর।

টকুমেস’ eখােন িনযািতত মানুেষর নতা, সাহসী যাdা। যিদo িতিন ঘাষণা িদেয়েছন পরম ঈ েরর িতিন
পুt তবু িতিন পয়গmর িছেলন না। তমন দািবo িতিন কেরনিন।

পয়গmর িছেলন টনসকাoয়াতাoয়া (তার নােমর মােন, িযিন দরজা খুেল দন, ‘িহ h oেপn দ ডার’।)
িতিন িছেলন সাহসী যাdা টকুমেস’র ছাট ভাi। টনসকাoয়াতাoয়া (1778-1837) িছেলন শাoিন
নৃেগা ীর সদস । পি মা ঐিতহািসকরা aবশ তার চিরেt নানা কািল-ঝুিল মািখেয়েছন। তােক িচিhত
কেরেছন ভn, pতারক, মাতাল িহেসেব। তেব সব পয়গmরেদর kেti eরকম মানহািনর আর ষড়যেntর
ঘটনা ঘেটেছ। তার জীবনী পাঠ করেল মানুষ কীভােব পয়গmর হেয় oেঠ স সmেক আমরা eকটা সুs
ধারণা পােবা। ei পাঠ থেক আমরা eo বুঝেত পারেবা আিদকােল কন গnায় গnায় জn হেতা পয়গmর
আর আtার।

টনসকাoয়াতাoয়ার মানুষ থেক পয়গmর হেয় oঠাটা খুবi িমিথক াল। eকবার িকছু লাক তােক হত ার
uেdেশ আkমণ কের। তারপর িতিন মারা গেছন ভেব তােক ফেল যায়। পরিদন চতনা িফের পেয়
টেনসকাoয়াতাoয়া জানােলন য, মৃতু র পর দবদূতরা ঈ েরর কােছ িনেয় িগেয়িছল। ঈ র তার hদিপn
খুেল পির ার কের তােক আবার পৃিথবীেত পািঠেয়েছন। ঈ েরর দাহাi িদেয় নবীন পয়গmর তখন আhান
জানােলন রড-iিnয়ান জািতর ঐেক র। বলেলন সাদারা হেc শয়তান, oেদর সমs আচার-আচরণ
শয়তানী, oেদর hiিs শয়তােনর পানীয়। যারা সাদােদর দেল গেছ তােদরেক pায়ি t কের িফের আসার
আhান জানােলন িতিন। তারপর িতিন িনেজi gােম gােম ঘুের ঘুের স pায়ি েtর aনু ান পিরচালনা
করেত r করেলন।

িকnt তার বিশরভাগ জাতভাiরাi তােক িব াস করেলা না। তারা তােক িবকৃত মিs িহেসেব িচিhত
করল। তােক িমথ াবাদী, পাগল o aসৎ বেল গালাগািল করল। aিব াসীেদরেক পয়গmর তখন eকটা যুd
করার লািঠ দিখেয় তা মািট থেক তুলেত বলেলন। িবখ াত যাdা বড়ভাi টকুমেস সi লািঠ মািট থেক
uঠােত ব থ হেলন। তারপর eেক eেক গােtর সবাi যখন সi লািঠ তুলেত ব থ হেলা, তখন তারা মেন
িনেলা টনসকাoয়াতাoয়া ঈ েরর pিরত পুrষ। পয়গmর তখন কানাডা থেক r কের মিkকান
uপসাগর পযn utর আেমিরকার িবরাট a েল িবিভn গা ী o গােt িবভk রড-iিnয়ান জািতেক
ঐক বd হoয়ার িনেদশনা িদেলন। তােদরেক জানােলন ঈ েরর পিবt আেদশ।

পয়গmর o তার যাdা বড় ভাi িমেল ফাট িgনিভেল সাদােদর pভাবমুk eক শহেরর পtন করেলন। যার
নাম হেলা পরবতীেত ‘pেফটs টাuন’। পয়গmেরর নগর। িতিন তখন রড-iিnয়ানেদর িবিভn রােজ
যােcন, সgেলােক সাদােদর শয়তানীমুk করেছন ঈ েরর িনেদশ aনুযায়ী, আর দেল দেল রড-iিnয়ানরা
তার ধম বরণ কের িনেc। iিnয়ানার গভনর uiিলয়াম হ ািরসন (পরবতীেত যুkরাে র pিসেডn)
পয়গmেরর ei agযাtায় pমাদ gণেলন। কারণ পয়গmর iেতামেধ i ঘাষণা িদেয়েছন iিnয়ানা,
iিলoনয়, িমিশগান o uiসকনিসেন য ভূিম িকেনেছন বেল গভনর দািব করেছন তা ধমিবrd।
গভনর তখন দশবাসীেক hিশয়ার কের সংবাদ পাঠােত r করেলন য, টনসকাoয়াতাoয়া eকজন
জােcার, pতারক, eকজন ভn পয়গmর। ডলoয়ােরর aিধবাসীেদর পরামশ িদেলন হ ািরসন য,
টনসকাoয়াতাoযা যিদ সত পয়গmর হেবন, তেব কাথায় তার sগীয় kমতা।

“তােক বেলা য, তার kমতা থাকেল সূযেক থামােত, চঁােদর গিত পিরবতন করেত, নদীর sাতধারা বদেল
িদেত, মৃত ব িkেক জীিবত কের তুলেত। তেবi না মানেবা স সিত কার পয়গmর।”

হ ািরসেনর ei চ ােলে দেম গেলন না টনসকাoয়াতাoয়া। তার ভাi চ ােল gহণ করেত িনেষধ
করেলন তােক। পয়গmর ধু আকােশর িদেক মাথা uঁচু কের বলেলন, সদাpভু তুিম তামার ধমেক জয়ী
কেরা। তামার পয়গmরেক জয়ী কেরা। তারপর পয়গmর হ ািরসেনর চ ােল gহণ করেলন। পয়গmর
জানােলন 1806 সােলর 6 জুন তািরেখ িতিন সূযেক িgনিভেলর আকােশ থািমেয় দেবন।

যার িনেদেশ সূয থেক গল আকােশ
পয়গmেরর জানােনা তািরখ o সমেয় িবপুল সংখ ক জনতা জেড়া হেলা পয়গmেরর ঐিশ kমতা িনজ চােখ
দখেত। পয়গmেরর iশারায় সূয থেম গেলা আকােশ। িgনিভেলর মানুেষরা দখেলা eক নাটকীয়
সূযgহণ। পয়গmেরর সত তা িনেয় রড-iিnয়ানেদর আর কােরা মেনi কােনা সেnহ রiেলা না। তার
জনিpয়তা বাড়েত লাগেলা, সােথ ধমানুসারীেদর সংখ া। ধু যুkরাে র সাদা বািসnারা সেnহ pকাশ কের
বলেলা, কােনাভােব টনসকাoয়াতাoয়া আেগভােগ জেন িগেয়িছেলন সূযgহেণর কথা। তার eসবi
ভnািম। িকnt দেল দেল তীথযাtীরা আসেত r করেলা পয়গmেরর gােম। আর িতিন তার ঐিশ kমতায়
তােদর রাগ- শাক দূর কের িদেত থাকেলন মুহূেতর মেধ ।

ঈ েরর িনেদেশ পয়গmর তার জািতেক আেলা o সেত র পথ দখান। সাদােদর িবrেd aেনক যুেd িতিন o
তার বড়ভাi সাফেল র সােথ নতৃt দন। িকnt 1813- ত টমেসর যুেd যখন বড়ভাi টকুমেস
িbেগিডয়ার জনােরল হ ািরসেনর হােত িনহত হেলন তখন মেনাকে পয়গmর তার aনুসারীেদর িনেয়
িহজরত করেলন কানাডায়।

aন িদেক হ ািরসন 1840-e িনবািচত হেলন যুkরাে র pিসেডn। িকnt তােত িক? পয়গmেরর aিভশাপ
তা িছলi। দািয়tgহেণর মাt eকমােসর মেধ পরাkাn সনাpধানেক আkমণ করেলা সামান ঠাnাjর
eবং তােতi িতিন মৃতু র কােল ঢেল পড়েলন। িতিনi যুkরাে র pথম pিসেডn িযিন kমতায় থাকেতi
মারা যান। িকnt eখােনi শষ নয়। পয়গmেরর aিভশাপ (!) িবশ বছর পর পর আেমিরকার pিসেডnরা
eভােব kমতায় থাকেতi দখেলন মৃতু র মুখ। 1860/1880/1900/1920/1940/1960 ei
বছরgেলােত িনবািচত হoয়া pিসেডnরা গিদেত থাকেতi মৃতু বরণ কেরন। 1980- ত রানাn িরগ ান
যখন আততায়ীর gিল খেয়o বঁেচ গেলন তখন যুkরা বাসী হঁাফ ছেড় বঁেচিছেলা ei বেল য
পয়গmেরর aিভশাপ থেক হয়েতা মুিk পােc যুkরা !

pিসেডn হ ািরসেনর মৃতু র আেগi দেশ িফের eেসিছেলন পয়গmর। 1837-e তার িতেরাধােনর আেগ
িতিন িব াসীেদর িনেয় গেছন ঈ েরর আ াস বাণী।

“aবশ i eকিদন পয়গmেরর মাতৃভূিম মুk হেব সাদােদর শাষণ-শাসন থেক”। পয়গmেরর িতেরাধােনর
পর তার ভিবষ dাণী aনুযায়ী আেরা aেনেক িনেজেদর ঐিশ kমতার কথা দািব কেরেছ। িকnt তারা কu
জািতেক মুিk eেন িদেত পােরনিন, ঐক বdo করেত পােরনিন।

পয়গmর ভিবষ dাণী কের িগেয়িছেলন য, তারপর eক মিহলা নবী আসেবন, িকnt তােক হত া করা হেব।
eবং eকজন বালক নবী আসেবন eবং রড-iিnয়ান জািতর uিচত সi বালক নবীর কথা শানা। তার
aেনক ভিবষ dাণীi সত হেয়েছ। িতিন বেলিছেলন হটকাগারা uপজািত তােদর মুেখর ভাষা িলখেত সkম
হেব। পের তা সেত pমািণত হেয়েছ। িতিন বেলিছেলন, eমন eকিদন আসেব যিদন বৃk তার শকড়
থেক মুk হেব eবং পৃিথবী মণ করেব। যিদন তার জাতভাiরা দখেলা পাহােড়র বৃkেক মানুষ শকড়
থেক আলাদা করেছ eবং েন বা জাহােজ কের িনেয় যােc পৃিথবীর aন pােn সিদন তারা বদনায় ar
ফলেলা। তােদর পয়গmর কত pজn আেগ তােদরেক eসব কথা আগাম জািনেয় িগেয়িছেলন।

তােদর পয়গmেরর বাকী কথাgেলাo সেত পিরণত হেব ei আশায় eখনo বুক বঁেধ আেছ রড-iিnয়ান
জািতর িব াসীরা। eখনo তারা ছঁায় না সাদােদর hiিs, pেম পেড় না সাদা নারীর। ঘের পােষ না
সাদােদর আনা iuেরােপর কুকুর o বড়াল। eখনo তারা sp দেখ বালক নবীর। য তােদর মািটেক
sাধীনতা eেন দেব, মুk করেব সাদা দসু েদর হাত থেক।

না- দখা ঈ রেক aিst িদেয়েছন পয়গmররা
মানুেষর কখনo না- দখা ঈ রেক aিst িদেয়েছন পয়গmররা। তারা দািব কেরেছন িব bhাn ঈ েরর
সৃি - চঁাদ, সূয, পাহাড়, সাগর, বাতাস, রাগ-জীবাণু, eমনিক শয়তান o ভূত- pত- eবং যিদo
সৃি gেলােক আমরা দখেত পাi, aনুভব করেত পাির, তবু ঈ েরর aিst িনি ত করেত পয়গmর লােগ।
মানুষ eকা eকা পাের না। মানুেষর যুিk-বুিd পাের না, মানুেষর িবjান পাের না। কােনা কানা মানুষ ধু
পয়গmর হেয় oেঠ আর তােদর সােথ ঈ েরর দখা হেয় যায়, কথা হেয় যায়। আমরা পয়গmের আsা eেন
পুরেনা জপমালা বদেল বাজার থেক িকেন আিন নতুন ধরেনর তসিবহ।

ঈ র তার aিst িনি ত করেত কিতপয় পয়গmর ছাড়া - কাuেক gnসহ, কাuেক gnছাড়া, বিশ িকছুi
পৃিথবীেত পাঠােত পােরন না। সসব পয়গmররা, কু েরাগীেক রাগমুk কের দoয়ার, চঁাদেক আঙুেলর
iশারায় ভাগ কের দয়ার, সূযেক মাঝ আকােশ থািমেয় দয়ার, সাগেরর মাঝ বরাবর পথ কের হঁেট
যাoয়ার, দবদূেতর সে ঊ াকােশ uড়াল দয়ার, িবিচt ঘটনা ঘিটেয় ঈ েরর kমতার pমাণ দখান
পৃিথবীেত। ঈ র তার kমতার, তার aিsেtর তমন pমাণ দখােত পােরন ততটা যতটা পােরন পয়গmররা।
iিতহাস তা তাi বেল। িকছু aনুসারীরা হয়েতা দেখ, তেব aিধকাংশ লাক না দেখi, পয়গmেরর
kমতার বণনা েন মুg হেয় তার ধমেক, তার ঈ রেক, তার gnেক িব াস কের। তারপর কবুল করা ধমেক
pিত া করেত পৃিথবী জুেড় িভnধেমo, িবধমীেদর মু-◌ুপাত কের।

পয়গmর মুসা তার জািতেক জানান য, পাহােড় তার সােথ ঈ েরর কথা হয়; ঈ র যিদ তার সােথ কথা
কiেত পােরন তেব aেন র সােথ কiেত aসুিবধা কী? aতঃপর aেনক aনুনয়-িবনেয়র পর বৃি -বাদেলর
রােত ঈ র নবী মুসােক দখা দন - ঈ র আgেনর তির, তাi পাহাড় পুেড় ছাi হেয় যায়। আgন িক ধু
মুসাi দখেত পেতন সi কােল, আর কu পত না? তেব ঈ র সi কােলo আর কারo সামেন আেসন
না। di খn পাথর দন িতিন নবী মুসােক। সi পাথর খ- ◌ ঈ র িনজ হােত িলেখ দন দশিট
িনেদশনামা। eকিট পাথর ভেঙ যাoয়ার পর ঈ র আবার নতুন কের মুসােক আেরকিট পাথর দন। সসব
গl আমরা িন। িকnt পাথর খngেলা আর পৃিথবীর কাথাo খুেঁ জ পাi না। ঈ েরর চঁাদ, ঈ েরর সূয
তমনi আেছ, িকnt তার sহsিলিপ, তার িনেদশনামা লখা পাথরখn d’িট পৃিথবী থেক uধাo হেয় যায়,
িক িবsয়কর।

যসব মানুষ eরকম পয়গmর হেয় oেঠন, তঁারা ঈ েরর সােথ তােদর সাল eেজিnর eমন সব গl-গঁাথা
ছিড়েয়েছন, তা েন আমরা িশহিরত হi, িকnt আ s হেত পাির না। ঈ র িক তেব ধু পয়গmরেদর? কন
ঈ র মানুেষর কােছ আসেত পােরন না, জেন জেন িনেদশ নামার পাথর িবেলােত পােরন না, দেশ দেশ
পাহােড় পাহােড় eেস uঁিক িদেয় যান না।

পয়গmরেদর গাল-গেlর সােথ ei য আমােদর যুিk-বুিd মেল না স দাষ কার? ঈ েরর, নািক মানুষ
থেক rপাnিরত পয়গmেরর। যেহতু ঈ র আমােদর কােছ আেসন িন, যেহতু পয়গmররাi িবিভn দািব
িনেয় দঁািড়েয়িছেলন, সেহতু দায়ভার মানুেষর পয়গmরেদর oপরi বতায়। তবু জrির p টাi পয়গmরেদর
করা হয় না:

ঈ র সবশিkমান, তবু মানুেষর কােছ তার পিরচয় তুেল ধরেত কন তার পয়গmর লােগ?

a াবনমাল সাiেকালিজ
পয়গmররা মানুষ। মানুষ ছাড়া aন কu মানুেষর আকার-আকৃিতর pাণীর জn িদেত পাের, eর কােনা
pমাণ eখনo পাoয়া যায়িন। পয়গmররা মানুেষর গেভ imল াn করা িভনgেহর কােনা pাণীর rণ
eমনিটo জানা যায়িন। সাজা কথায়, তারা aিত-aবশ i মানুষ, পুrেষর ঔরেস নারীর গেভ হoয়া
রkমাংেসর মানুষ। তােদর নােম িকছু aেলৗিকক কািহনী চালু আেছ। যা মানুষরা করেত পাের না বেলi
আমরা জািন। তেব তমন গl আমরা সাmpিতককােল utরা-টি র বালক পীেরর kেto েনিছ।
সাভােরর মিহলা-পীেরর kেto নানা aসmব ঘটনা ঘটােনার gজব চালু আেছ। সসব নহােয়ত gজব,
aনুসnান করেলi বিরেয় পেড় তার কােনা িভিt-pমাণ নi।

িকnt মানুষ থেক পয়গmর হেয় oঠার পেথ তারা িনেজরা eমন িকছু দখার o শানার দািব কেরন যা তােদর
চারপােশর মানুষ দখেত o নেত পায় না। যমন আমরা মুসা নবীর কাছ থেক নেত পাi য তার মাথায়
কu কথা বেল aিবরাম। িকnt আেশ-পােশর কu সসব কথা নেত পায় না। নবীেদর কাছ থেক আমরা
জািন ভরাট আসের িজbাiল eেস দঁাড়ায়, তােদরেক oিহ দয়, িকnt আসেরর aন কu িজbাiলেক
দখেত পায় না তার দখা oিহ’o কu নেত পায়না। aশরীির aিsেtর সােথ পয়গmরেদর যাগােযােগর,
কেথাপকথেনর o লন- দেনর eমন িকছু aেলৗিকক, asাভািবক o apমাণেযাগ গl আমরা েনিছ।
তারা eসব িমথ া কের বা বািনেয় বেলেছন eমন মেন হয় না।

নবী পয়গmরেদর বণনায় বাঝা যায়, তারা যা বেলেছন তা তারা িনেজরা িব াস কেরন o aন েদর িব াস
করাo জrির বেল মেন কেরন। eসব িব ােসর িভিtেত নতুন ধম চালু হেয় যায় eবং যারা eসেব িব াস
কের না তারা aিব াসী বা িবধমী ঘািষত হয়। পয়গmরেদর eiসব মানব-aসmব কাযকলাপেক মেনািবjান
বা সাiেকালিজর আেলােক asাভািবক বা a াবনমাল মেনর িkয়া-pিতিkয়া মেন হয় 1 ।

পয়গmরেদর মেনর িতন ধরেনর িবেশষ aবsা লkণীয়। যা তােদরেক মানুষ থেক আলাদা কের তােল: (ক)
aনুেpরণা: মানিসক uেtজনার eমন eকটা sর যখন বাsব সমস া-aসুিবধাgেলা িনয়ntণ মন asীকার
কের, (খ) ekট ািস বা uদ ােnর মত uেdিলত aবsা: যখন বাsব িহতািহত jান িকছুkেণর জন লাপ
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পায়, (গ) দৃি o বণ িব ম: sp বা িব েমর িশকার হেয় িনেজর কlনার মত দৃশ দখেত পাoয়া o কথা
নেত পাoয়া।
ছাটেবলা থেকi য কান সাধারণ মানুষেক শখােনা হয় পয়গmরেদর মত আদশ মানুষ হেত। িকnt কী
সi uপায়? মন o িচnার কান sের মানুষ হেয় oেঠ পয়গmর। সi pে র utর খঁাজাটা কিঠন, িকnt
eর utর জানাটা জrির।
e পযােয় p হেc, মেনর িবেশষ aবsার কারেণi িক eকজন মানুষ aিত-মানুষ, মহা-মানুষ, বা পয়গmর
হেয় oেঠন, aথবা হেয় uেঠেছন বেল িনেজর মেন িব াস কের?

নবী iিজিকেয়ল o eিপেলিp
বh আেগ থেকi মেনািবjানীরা িকছু পয়গmরেদর asাভািবক আচরণ িনেয় গেবষণা করেছন। e িবষেয়
সবেচ বিশ গেবষণা হেয়েছ নবী iিজিকেয়লেক িনেয়। নবী iিজিকেয়ল pায় 2600 বছর আেগ বাiেবেলর
‘iিজিকেয়েলর বi’ aংশটুকু িলেখেছন। সানিডেয়েগার ক ািলেফািনয়া iuিনভািসিটর িনuেরা সাiেnর
aধ াপক eিরক আলট লার বেলেছন iিজিকেয়ল হেcন eিপেলপিটক রাগীর kািসক াল uদাহরণ 2।
বাiেবেল বিণত uদাহরণ থেকi aধ াপক eিরক জানােcন, iিজিকেয়ল য ঘন ঘন ajান হেয় পড়েতন
বা তার কথা বলা বn হেয় যত, egেলা হেc িবেশষ eক ধরেনর ( টেmারাল লাব) eিপেলিpর (মৃগী
রাগ) লkণ। যারা eরকম ঘন ঘন মুcা যান, তারা সবসময় eরকম dঃsp থেক জেগ oঠা মানুেষর মত
আেগ-পােশর িবিভn িবষয় সmেক নিতবাচক কথা বলেত থােকন।
iিজিকেয়ল িনেজর মাথার ভতর ঈ েরর িনেদশ েন ডান পােশ কাত হেয় েয়িছেলন 390 িদন তারপর
পাশ িফের েয়িছেলন আেরা 40 িদন, মানুেষর িব া িদেয় তার খাবার রাnা কেরিছেলন, িনেজর বািড়েত গত
কের তার িভতের লুিকেয় িছেলন গজেবর ভেয় (iিজেয়ল, 4:9)। ধমেবtারা aবশ iিজিকেয়েলর eসব
কমকাnেক িসmিলক o ঈ েরর রহস ময়তা বেল ব াখ া করার eকটা চ া কের থােকন। িকnt িনuেরািটক,
িনuেরািটকi, স নেপািলয়নi হাক, জুিলয়াস িসজারi হাক আর নবী-পয়গmরi হাক।

নবী iিজিকেয়েলর মেধ eিপেলিpর রােগর aন ান লkণo দখা গেছ। যমন িতিন বািতক gেsর মত
িলখেতন ধু িলখেতন। যােক বেল হাiপারgািফয়া। তাছাড়া আgাসী ধরেনর ধািমক িছেলন iিজিকেয়ল।
িডিলuশন, ধেমর িবষেয় আgাসী মেনাভাব ছাড়াo ei ধরেনর মৃগী রােগর আেরকিট লkণ হেc ধমীয়
আেদশ-িনেষধ িবষয়ক বkৃতাবািজ করা। iিজিকেয়েলর ei সবিকছুi িছল বেল জািনেয়েছন pেফসর
2
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eিরক। িনuেরাসাiেnর ei তtt pমােণর পর iিজেকেয়েলর বi পড়েত হেব নতুন দৃি ভি িনেয়। তাহেল
eসব ধমgn রচনার নতুন eকটা aথ ধরা পড়েব।

iিজিকেয়েলর মত aেনক পয়গmেরর kেti সাiেকািটক, eিপেলপিটক, িসেজাে িনক, aথবা িহেsিরক
eসব aিভেযাগ uেঠেছ। e ধরেনর িনuেরািটেকর কাছ থেক শানা ধমকথার সারবtা িনেয়o p
তুেলেছন গেবষকরা। তাi মানুষ থেক পয়গmর হেয় oঠার pিkয়ােক সেnেহর চােখi দেখন
িনuেরাসাiেnর লাকজন। তােদর aেনেকরi মতামত ধম মূলত: িনuেরািসস o পলায়নপর মেনাবৃিtর
ফসল 3।

সাiেকালিজর দৃি েকাণ থেক দখা হেল আমরা পয়গmরেদর pেফিসর রহেস র eকটা সমাধান পাi।
তােদর asাভািবক সব দািব আর aসmব সব িব াস, adুত সব শb বা ক শানা, aিব াস সব দৃশ
দখার eকটা ব াখ া পাoয়া যায় e থেক। সরাসির পরীkা করার মত নবী-পয়গmর হােতর কােছ eখন
পাoয়া কিঠন। তেব মানিসক হাসপাতােলর রাগীেদর আচরণ থেক যটুকু বাঝা যায় তােত সেnহ নi
সাiেকালিজর ব াখ া aেনক বিশ gহণেযাগ ।

তেব িক পয়গmরt eকধরেনর মানিসক ব ািধ? rিত o দৃি িব েমর িশকার মানুেষর বাsবতাবিজত কlনার
pকাশ।

পয়গmররা িক িসেজাে িনক?
নবী iিজিকেয়েলর asাভািবক সব কাজকেমর কথা আেগর পেব বলা হেয়েছ। যা থেক িনuরাসাiেnর
গেবষকরা িসdােn পঁৗেছেছন য িতিন eিপেলিpেত ভুগিছেলন। aন ান নবীেদর আচার-আচরেণর বণনা
o িনেজর ঢাল-কীতন পেড় aনুমান করা যায় য আজেকর পৃিথবীেত বাস করেল তােদরেক আমরা মানিসক
ব ািধ হাসপাতােলi পাঠাতাম। e িবষেয় সাoিন পয়গmেরর uদাহরণটা sরণ কিরেয় িদিc।
পয়গmরেদর কােল eসব মানিসক রােগর আিব ার হয়িন। িকnt রাগটা িছেলা। aেনক জািত- গা ীেতi
eরকম আচরণেক aশরীির আtা ভর করা, আছর হoয়া িহেসেবi দখেতা। eখনo পৃিথবীর aেনক
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িপিছেয় পড়া জনপেদ িসেজাে িনক লাকেদর aেলৗিকক kমতা সmn লাক বেলi মানুষ মােন
(বাংলােদেশo uদাহরেণর aভাব হেব না)।

পয়গmরেদর আচার-আচরণ বা জীবন iিতহাস আমরা ধম িবষয়ক gেn পাi। তারা িসেজাে িনক িছেলন িক
না বা থাকেল কতটা িসেজাে িনক িছেলন তা বাঝার জন আমােদর জানা দরকার িসেজাে িনয়া aসুখটা
কী?

eকটা সাধারণ ধারণা আেছ িসেজাে িনয়া রােগ ভাগা লাকজেনর dত বা িবভk (ডাবল বা ি pট
পােসানািলিট) রেয়েছ। aথাৎ িভn সমেয় তােদর মেধ িভn ব িkt দখা যায়। তেব e eখনo pমাণসােপk িবষয়। aন িদেক, িসেজাে িনয়ার মত মানিসক aবsাgেলােক সাiেকািসস বেল। সাiেকািসস মােন
হেc eেত আkাn হেল মানুেষর বাsব-aবাsব jান-বুিd লাপ পায়। তেব ঐ ব িk য সবসময় aবsাব
কথাবাতা বলেব বা আচরণ করেব eমন নয়, তার ঐ সাiেকািসস al িকছু সমেয়র জন o হেত পাের। বাকী
সময় স sাভািবক আচরণ করেত পাের।

eকিট মানুষ িসেজাে িনয়ায় আkাn িক তা িনেচর লkণgেলা দেখ বাঝা যায়। সবার মেধ i eকসােথ
সব ক’িট লkণ থাকেতi হেব eমন কােনা কথা নi। আkাn হoয়ার মাtার uপর িনভর করেব কয়িট
লkণ বা লkেণর pাবল ।

1: হ ালুিসেনশন: eেক বলা যায় ভুল দখা। e aবsায় মানুষিট যা দখেছ বেল ভাবেছ তা আসেল িঠক

নয়। “সর, সর, আমার চােখর সামেন থেক সর”-e কথা রাsার পাগলেদর বলেত আমরা দিখ। ei বেল
আেজা oঝারা িজn-ভূত তাড়ায়। ei কথা বেলi পয়গmররা শয়তান তাড়ােতন। আবার aেনেকi দৃি
িব েম ঘুম থেক oেঠ ভার বলা আকােশর সমান লmা দরেবশ দেখ, ফেরশতা দেখ, িব াn হেয় বািড়
থেক বিড়েয় সi দৃশ বstেক aনুসরণ কের হািরেয় যায়।

2: ক sর নেত পাoয়া: িসেজাে িনয়ায় আkাn মানুষ সব সময় নেত পায় তােদর মাথার ভতর ক

যন কথা বলেছ। আিম eকজনেক িচিন য, pযুিk-পছn করেতা বেলi হয়েতা, আkাn হoয়ার পর
বলেতা স ােটলাiেটর সব িটিভ চ ােনেলর কথা স তার মাথার ভতর নেত পায়। তেব aন মানুষরা eসব
শbেক বাsব মানুেষর, aশরীির আtার, ফেরশতার, বা ঈ েরর বেল মেন কের। eকসােথ কেয়ক ধরেনর

ক sর শােন eরা। কােনা ক sর থােক শয়তােনর, কােনাটা বা ঈ েরর, কােনাটা sগীয় িপতা বা নবীর।
শয়তান মাথায় কুবুিd দয়, বেল aমুকেক হত া কর, তমুকেক ধষণ কর, oর কান কেট ফল। আবার
ঈ র আ াস দন য, তুিমi আমার pিতিনিধ, িন য়i সব মানুষ eকিদন তামার কথা নেব।

3: িডিলuশন: াn িব াস। eরকম লাক মেন কের স utম কুমার - টািলuেডর নায়ক, তার িবশাল

kমতা আেছ মানুষেক িনয়ntণ করার, স ভিবষ েতর নতা- pিসেডn। eরকম াn িব াস থেকi মানুষ
ভােব স পয়গmর, ঈ র তােক বাছাi কেরেছন পাপ থেক পৃিথবীেক udার করেত।

িবিভn রকেমর িডিলuশেন মানুষ ভুগেত পাের। তেব eর মূল কথা হেলা স িনেজেক eমন eকটা িকছু বেল
িব াস কের যার সােথ বিশরভাগ যুিk-বুিdসmn মানুষ eকমত হয় না।

িকছু uদাহরণ: ি sান ধেমর pিত াতা সin পল িব াস কেরিছেলন য িতিন “ঈ েরর eক িমশেন
আেছন” কারণ িতিন সরকম eক ‘দৃশ ’ দেখেছন। িবটলেসর গায়ক জজ হ ািরসনেক চাকু মেরিছেলা য
আbাম, সo ভাবেতা, স “ঈ েরর eক িমশেন আেছ” 4।

asার পাoয়া মুিভ “িদ িবuিটফুল মাiেn” রােসল kা aিভনয় কেরিছেলন নােবল জয়ী aধ াপক জন
ন ােশর ভূিমকায়। ন াশ িসেজাে িনক িছেলন। িতিন তার িশ েদরেক পািনেত ডুিবেয় মারেত চেয়িছেলন
কারণ তার ভাষায় ঈ র সটা করেত বেলেছন।

2004-e সুiিডশ পররা মntী আনা িলnেক ছুির মেরিছল য যুবক সo দািব কেরেছ য ঈ র তােক ei
কােজর জন িনবািচত কেরেছ। তার নাম িছল িমজােলা। িমজােলা ক আমরা ei দািবর জন
িসেজাে িনয়াক ভাবেবা িকnt eকi রকম দািব যখন পয়গmররা করেছন তখন তােদরেক আমরা pিরত
পুrষ jান কেরিছ। কন?
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সাiিকয়াি ক a ানে াপলিজsরা নতুন ধম pিত ার িবষয় িনেয় গেবষণা কের থােকন। তারা বলেছন,
eকজন ব িk মানুেষর হ ালুিসেনশন বা িডিলuশেনর aিভjতার িভিtেতi চালু হেয়েছ নতুন নতুন ধম।
aথাৎ পয়গmরেদর মানিসক বকেল র কারেণ ভুল দখা o ভুল শানার uপর দঁািড়েয় আেছ িবিভn ধম।
তােদর eসব কথায় pথেমi িব াস কেরেছ তােদর পিরবােরর সদস রা, বnু-sজনরা, তারপর ধীের ধীের নানা
aেলৗিককতার গাল-গেl সমথক-ভkেদর সংখ া বাড়েত বাড়েত ধমিট eকসময় rপ পেয়েছ িবরাট
pিত ােনর (তেব সবার pচািরত ধমi বড় হয় না, সবাi পয়গmর িহেসেব সফলo হয় না, তারা তখন
িবিcn হেয় পেড় তােদর জনপদ থেক eবং মানিসক ব িধgs িহেসেবi মারা যায়) 5।

ধেমর pিত া o পয়গmর হেয় oঠার ei সাiেকা-e ানালাiিটক াল ব াখ া আপনােক eক কথায় মেন
িনেত হেব তা বলিছ না। তেব টেmারাল লাব, eিপেলিp আর িসেজাে িনয়ার লkণgেলা পড়–ন, তারপর
আপনার চনা-জানা পয়গmরেদর জীবনী gেn আবার চাখ বুলান 6। দখুন ভুল দখা, ভুল শানর কত কথা
রেয়েছ পৃিথবীেত। তেব পয়গmরেদর সবাi য eিপেলপিp বা িসেজাে িনয়ার রািগ িছেলন তা না। কu
কu পয়গmর হেয়িছেলন ফ াশেন িকংবা বংশ পরsরায়, sীয় sাথ হািসেলর জন ।

আরেব নবীেদর জnহার hাস বনাম পাপ-পূেণ র িহসাব
pবেnর গাড়ােত বেলিছ, আরেব নবী হoয়া িছল ভীষণ ফ াশন। pিতবাদী তrণ-যুবােদর িবেdােহর aংশ
িছল নবী হoয়া। নতুন ঈ েরর কােছ kমতাpাp হেয় পুরাতন/pচিলত দব- দবীেক asীকার আর রাজাঈ রেক চ ােল করা। কত নবী িছেলন eরকম? মাoলানারা সুর কের বেলন, eক লk চিbশ হাজার,
িভnমেত di লk চিbশ হাজার।
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নবী মুহাmেদর aিধকাংশ জীবনীকার মত pকাশ কেরেছন য, িতিন ঈ েরর থেক pত ােদশ লাভ করিছেলন sেp িকংবা িখঁচুিনর সময়। eিপেলিpর
িখঁচুিন uঠেল মুহmদ (দঃ) ঘnা িন নেত পেতন, eবং হাড় কঁাপােনা শীেতর মেধ o ঘেম uঠেতন (Martin Ling, op. cit, p.245)। যখন
e aবsা থেক সুs হেয় uঠেতন, িতিন তার oহী aন েদর বয়ান করেতন। iবেন সাদ-eর ভাস মেত মুহmদ oহী নািজেলর সময় uিdg থাকেতন
eবং তার মেনাসংেযােগ িবg ঘটেতা (Katib al Waqidi p. 37. See also Bukhari 1: 1: 2), কখেনা বা মািটেতo পেড় আcn যেতন
(Bukhari 6, 60, 478), কখেনা বা তার ঘাড় eবং কঁাধ শk হেয় িগেয় কঁাপুিন uঠত, আর িতিন তার stীেক চাদর িদেয় চাপা িদেত বলেতন
(Bukhari 6, 60, 478, Bukhari 9,78.111)। মুহmেদর aলীক শb শানা, aলীক িব ম pভৃিত uপসগgেলা দেখ মেন হয় িতিন সmবত
eিপেলিp িকংবা িsেজাে িনয়ােত আkাn হেতন, যা বjািনকভােব বাঝার মত aবsা স সমেয় িছল না। ডঃ gsাভ oiল (Gustav Weil)
মুহmেদর eিপেলিpর uপসগgেলা িনেয় তঁার ‘Mohammed, der Prophet" (Stuttgart, 1843)-e আেলাচনা কেরেছন, যgেলােক
মুহmেদর pিত িবেষদগার িহেসেব pিতপn কের মুসিলম সমােলাচেকরা বািতল কের িদেত চান।

বাiেবেলর িহসাব যিদ ধির, তেব হযরত আদম থেক হযরত ঈসার জেnর মেধ পাথক 4 হাজার বছেরর।
যেহতু নবী মুহাmেদর পর আর কাuেক নবী sীকৃিত দয়া হয় না সেহতু ei িবপুল সংখ ার নবীেদর জn
হেয়িছল ei 4 হাজার বছেরর মেধ i। আেরা 570 বছর পর eকজন। সুতরাং নবী ঈসা পযn গেড় বছের
30 জেনর uপের নবী আরেবর ধূেলােত লুেটাপুিট কেরেছন। aসmব নয়।

aেনক নবীর বাবা, দাদা নবী িছেলন। ছেল, নািতরাo নবী িছেলন। di/িতন ভাi নবী িছেলন eমনo
হেয়েছ। র-জামাi নবী িছেলন eo দখা যায়। aেনকটা বাংলােদেশর iuিনয়ন পিরষদ িনবাচেন
চয়ারম ান- মmার পেদ pিতেযািগতার সময়কার সংবাদপেtর হডলাiেনর মেতা: র o জামাতা uভেয়i
চয়ারম ান পদpাথী। d’জন di দল থেক।

eসব নবীেদর কu ভারেত বা চীেন জnান িন। রািশয়ায় বা জাপােন জnান িন। aেsিলয়ায় বা
মিkেকােত জnানিন। anত: সরকম কােনা uদাহরণ আমরা আরব a েলর ধমgngেলােত পাi না।
িকnt পিরিsিত eমন য eখন খাদ আরবo নবী পাoয়ার রহমত থেক বি ত। কয়ামত পযn নবী হoয়া
বn।

নবীেদর জnহার কেম যাoয়ার কারণ কী? পৃিথবীেত পাপ o পাপীর সংখ া কেম যাoয়া? dিনয়ার সব মানুষ
ধমpাণ হেয় পড়া?

ভারেতর কাuেক ( যমন রাম, কৃ বা বুd) নবী বানােনার চ া না করাi ভােলা। ভারেত আসেতন
aবতার। eকা িব ুi মৎস কুম, বরাহ, নৃিসংহ, বামন, পর রাম, রাম, বলরাম, বুd o কিl-ei দশrেপ
ধরায় eেসেছন। মজার িবষয়, eসব aবতারেদর কu আরেব হদােয়ত করেত জnানিন। eমন িক,
iংল াn, আি কা, আেমিরকােতo তােদর জn হয়িন। পথ মানব তখন িক ধু ভারেতi িছেলা?
হদােয়ত িক ধু তােদরi দরকার িছল?

তারেচেয়o বড় p হদােয়ত িক eখন দরকার কের না? eখন কন আবািবল পািখ আেস না বুেশর আিম
থেক iরাকেক মুk করেত? eখন যখন সমকামীরা িগজায় িগেয় িবেয় কের সংসার r কের তখন লুেতর
সময়কার মত aিভশাপ নেম আেস না। নুেহর বন া হoয়ার মত পাপাচার িক তখনকার চেয় eখনকার
মানুষ কম করেছ?

eখনo কu নবীt দািব করেল তােক আমরা ভn ভািব কন? কান মাপকািঠেত তাহেল আেগর eরকম
দািবদাররা uৎ র যান?

দীkক dািবড়, inারেনেটর বাংলা bেগ িলেখ থােকন। তার িকছু pবn মুkােnষা সহ বাংলােদেশর aন ান
িলটল ম াগািজেনo pকািশত হেয়েছ।

