
িবেবকবান অমসুিলম ব ুর িত  

একিট আহবান 
ি য় ভাই! এই পিৃথবীেত যত কার লাক এবং যত কার জািত বসবাস করেছ ায় সকেল 

এই িবষেয় একমত য,  আমােদর তথা দৃ মান পিৃথবীর এক জন না এক জন সিৃ কতা 
আেছন। 

আর এই িব ােসর যিু ও । কারণ,  আমরা আমােদর আেস- পােশ যা িকছু দখিছ,  
সটা িনেজর পাশাক- পির দ হাক িকংবা বািড়- ঘর,  িকংবা বািড়- ঘেরর আসবাব প ,  
যমন শয়েনর খাট,  বসার চয়ার,  খাবার খাওয়ার থালা- বািট ইত ািদ িকছুর কউ না কউ 

সিৃ কতা বা আিব ারক রেয়েছ। তাই সহজ ভােব ীকার করা যেত পাের য,  এই িবশাল 
পিৃথবী,  পিৃথবীর মােঝ উ  পাহাড়- পবত,  রকমাির গাছ- পালা,  িবিভ  প - াণী,  
অৈথ সমু ,  আেলাকময় সযূ,  জ াৎ াময় চ ,  উ ল ন রািজ ইত ািদ সব িকছুর ও 
কউ না কউ সিৃ কতা আেছ। তাছাড়া যিু  এবং মা েষর ভাব ও এক জন সিৃ কতােক 
ীকার কের। 

পিৃথবীেত বসবাসকারী িবিভ  জািত সই সিৃ কতােক িবিভ  নােম ডেক থােক। কউ তােক 
ঈ র বেল ডােক,  কউ ভগবান বেল ডােক,  কউ গড বেল ডােক,  কউ আ াহ বেল 
ডােক,  আর অেনেক নাম ধের না ডাকেল ও বেল: উপর ওয়ালা বা সই জন। 

এটাও সত  য,  সই মহান া িবনা িবিনমেয় আমােদর অেনক িকছু িদেয় থােকন। যমন 
িতিন পিৃথবীেত বসবাস করার জ  ভিূমর ব ব া কেরেছন। আহােরর জ  িবিভ  কােরর 
অ ,  শ  এবং ফল- মলু িদেয়েছন। জীবন বাঁচােনার জ  আেলা,  বাতাস,  পািন ও 
অি েজন দান কেরেছন। আর এসব িতিন সকলেক িবিনময় ছাড়াই যগু যগু ধের অিবরাম 
িদেয় যাে ন। 

আজ পিৃথবীেত কান মা ষ অ  মা েষর সামা  সাহায  করেল বা সাহায  করার হাত বাড়ােল 
আমরা তােক ধ বাদ জানাই এবং তাঁর কতৃ তা কাশ কির। িক  মহান া কান কার 
িবিনময় ছাড়াই যখন,  আমােদর এত িকছু দান কেরন এবং আমােদর িত এত বড় বড় 
অ হ কেরন,  তখন আমােদর িত তাঁর উে ে  িকছু করণীয় আবি ক হয় না িক? 



িজ,  তাঁর অেশষ অ েহর কারেণ আমােদর উপর অব ই িকছু কতব  ও দািয়  চেল আেস। 
আর তা হে ,  আমরা যন ধ ু তাঁর উপাসনা,  আরাধনা,  পজূা- পাট তথা ইবাদত কির। 
কবল তাঁরই উপাসনা কির অে র না কির। কারণ িতিনই একমা  সিৃ কতা বািক সব সিৃ ,  

িতিনই একমা  দাতা বািক সব অ েহর পা ,  িতিনই অমখুােপ ী বািক সব তাঁর 
মখুােপ ী। িক   হল,  আমরা িক কবল তাঁর উপাসনা কির? কবল তাঁেক উপা  মেন 
তাঁরই পজূা- পাট কির? সকল ে  তাঁেক মতাবান মেন কির িক? 

বা ব িচ  িক  িভ । আমরা এক জনেক া তথা উপা  মেুখ ীকার তা কির বেট। িক  
উপাসনার সময় ধ ুতাঁর উপাসনা কির না এবং সকল ে  তাঁেক মতাবান ও দাতা  মেন 
কির না;  বরং তাঁর সিৃ র পজূা কির। ঈ েরর সিৃ  মািট,  বািল,  পাথর,  খাঁড়- টা 
ইত ািদ একি ত কের আমরা মা েষরাই একিট আকিৃত তির কের,  তা ভগবান মেন কের 
যেথ  ভি  ও ার সােথ তার পজূা- পাট কির। পের তা কাথাও িবসজন িদেয় দই। অথাৎ 
আমরা মা ষ,  ঈ েরর সিৃ েলর এক সিৃ । তার পর আমারা সিৃ  কির আর এক সিৃ েক। 
অতঃপর তােক ঈ র মেন উপাসনা কির। এখােন তা সিৃ  যন ার জনক! সিৃ  সিৃ র 
উপাসক! তাহেল ার উপাসনা কাথায়?  িবেবকও এটা মেন নয় িক? না আমরা 
আসেল সমােজর পর রার অ সারী? অেনেক আমােক অপবাদ িদেয় বলেব: এ আমােদর 
ধমেক ম  বলেছ। আিম বলেবা: ভাই! আমরা ধ ুআপনার িবেবকেক একটু নাড়া দয়ার চ া 
করিছ,  আপনােক একটু িচ া করার সিবনয় আ ান জানাি । 

অ িদেক আমরা যমন সই মহীয়ান এক ার উপাসনা করিছ না,  তমন তাঁেক সব িবষেয় 
মতাবান ও মেন কির না। তাই সব িবষেয় তাঁর শরণাপ  না হেয় অে র কােছ ছুেট চেলিছ। 

অ  কথায় তাঁর ব  অংশী ও পাটনার তির কের িনেয়িছ। তাইেতা আমরা শি র দবতা 
অ েক মেন কির,  িবদ ার দবতা আর কাউেক মেন কির,  জীিবকা ও স েদর দবতা আর 
কাউেক মেন কির,  ভাল- মে র দবতা আর কাউেক িব াস কির। ভাবত:  আেস,  
কন সই মহান া যােক ভগবান মেন করা হে ,  িতিন িক তাহেল এসব দািয়  পাল 

করেত অ ম? অ মতার েণ ণাি ত স া িক ঈ র হেত পাের? তাহেল অ ম সিৃ  এবং 
স ম ার মেধ  পাথক ই বা িক রইেলা ? 

এই কেয়কিট িবষয় উে খ করার পর আিম আপনােদর যা,  অবগত করেত চাই তা হে ,  
মহান া আমােদর অব ই কান না কান উে ে  সিৃ  কেরেছন। কারণ পিৃথবীর কান 



ব ই উে হীন নয়। তাঁর উে  িক এবং িতিন আমােদর কােছ িক চান? এসব িকছু 
জানােনার জ  িতিন যেুগ যেুগ মা েষর মধ  থেকই কান সৗভাগ বান ব ি েক িনবাচন 
কেরন। তার মাধ েম িতিন তাঁর উে  ও ত ােদশ পৗেঁছ দন। যেুগ যেুগ এই রকম ব  
ব ি  মানব সমােজ িরত হেয়েছন। যাঁেদরেক ঈ েরর দূত,  রাসলূ ও নবী বলা হয়। সই 
সম  দূেতর মেধ  শষ দূত হে ন ম ায় জ হণকারী সত বাদী ও ায়পরায়ণ ব ি  
মহুা দ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম),  যার সংবাদ িবগত সকল দূত িদেয় গেছন। 
এমন িক াচীন ও িস  িহ  শা  বদ সমেূহও তাঁর উে খ ও সংবাদ এেসেছ। অথব 
বেদর ২০তম কা ,  নবম অ বাক,  একি ংশ সূ ,  ৪৭২ পৃ ার থম মে  উে খ 

হেয়েছ:  ইদং জনা উপ ত নরাশংস িব েত। ষি ং সহ ানবিতংচ কৗরম আ শেমষ ু
দ েহ’। অথাৎ,  হ মানব ম লী! মেনােযাগ সহকাের বণ কর! ‘নরাশ ’ এর শংসা করা 
হেব। আিম এই দশ ত াগকারী (মহুািজর) বা শাি র ঝা া বাহী ৬০ হাজার শ র মােঝ 

রি ত রাখেবা। সং তৃ শ  নরাশ । এর অথ হল,  এমন নর বা ব ি  যার বশী বশী 
শংসা করা হয়। যই শ িটর ব  আরবী শ  মহুা দ’। শ  িটর মেধ  পাথক  ধ ু  এই 

য,  নরাশ ’ সং তৃ আর মহুা দ’ আরবী শ ।  (িব ািরত জানার জ  দখনু অথব বদ 
পঃৃ ৪৭২- ৪৭৩) 

িহ  ধেমর আর এক িস   পরুাণ। তােতও মহুা দ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর 
আগমেনর পবূাভাস  ভােব বিণত হেয়েছ। ক ী পরুাণ ে র ২য় অধ ােয়র ১১তম ােক 
উে খ হেয়েছ: মিত িব যুশাসা গভামা িব ওুয়াম’ু’। অথাৎঃ ক ী অবতার সমূতী’ এর গেভ 
জ  হণ করেব আর তার িপতার নাম হেব িব যুশা। সমূতী এর আরবী অথ আিমনা আর 
‘িব যুশা’ এর অথ আ ু াহ’। আর একথা সবার িনকট জানা য,  মহুা দ (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) এর মাতার নাম িছল আিমনা এবং তাঁর িপতার নাম িছল আ ু াহ। ক ী 
অবতােরর মাধ েমই আ াহর দূত তথা নবীর আিবভাব সমা  হেয়েছ। ীম গবত পরুােণর 

থম ে র তৃতীয় অধ ােয় ২৫তম ােক বিণত হেয়েছ,  “ বড় বড় পয়গ র (অবতার) ২৪ 
জন। ক ী অবতার সবেশষ অবতার হেব,  িযিন সম  অবতােরর পিরসমা  কারী হেবন। আর 
এটাও সত  য,  মহুা দ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) শষ নবী,  তাঁর পের আর কান 
নবী আগমন করেবন না। 



ি য় পাঠক! অতএব আমােদর মহুা দ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর িত িব াস 
াপন কের ইসলাম ধম হণ করা জ রী। কারণ পেূবর নবীগেণর ভিব ৎ বাণী ও িবিভ  
াচীন শাে  শষ নবীর (দূেতর) ভাগমেনর সংবাদ িহেসেব িতিনই শষ ও সত  নবী। িযিন 

পিৃথবীর মা ষেক ধ ু এক আ াহর িত িব ােসর আ ান কেরন িন;  বরং এক আ াহর 
িব ােসর পর ধ ুতাঁরই ইবাদত (উপাসনা) করার আ ান জািনেয়েছন এবং তাঁর সােথ পিৃথবীর 
কানও সিৃ র উপাসনা করেত িনেষধ কেরেছন। সই সিৃ  স ানীয় ব ি  হাক িকংবা 

আকাশ- যমীন হাক িকংবা আকাশ ও যমীেনর কান মলূ বান অংশ হাক। হ আ াহ! তুিম 
আমােদর সিঠক পথ দখাও এবং সিঠক ান অজন কের ইসলাম হণ করার মিত দাও। 
আমীন।  
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