সকল নাবীর দব্ীন এবং দা‘ওয়াত িক এক ও অিভন্ন িছল?
সকল নাবীর দব্ীন এবং দা‘ওয়াত িক এক ও অিভন্ন িছল? হয্াঁ, অবশয্ই সকল নাবী-রাছূেলর (m) দব্ীন
এবং তােদর দা‘ওয়ােতর মূল িবষয়-বস্তু এক ও অিভন্ন িছল। এ িবষেয় েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0
ইরশাদ কেরেছন:سيُروْا ِفي
ِ ضالَلُة َف
َّ عَلْيِه ال
َ ت
ْ حَّق
َ ن
ْ هلل َوِمْنُهم َّم
ُّ ن َهَدى ا
ْ ت َفِمْنُهم َّم
َ غو
ُ طا
َّ جَتِنُبوْا ال
ْ هلل َوا
َّ عُبُدوْا ا
ْنا
ِ ال َأ
ً سو
ُ ل ُأَّمٍة َّر
ِّ َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُك
১

.ن
َ عاِقَبُة اْلُمَكِّذِبي
َ ن
َ ف َكا
َ ظُروْا َكْي
ُ ض َفان
ِ ألْر
َا

অথর্াৎ- আিম পর্েতয্ক জািতর মেধয্ই রাছূল েপর্রণ কেরিছ এই মেমর্ েয, েতামরা আল্লাহ্র ‘ইবাদাত কেরা
এবং তাগুত (বািতব্ল ও িমথয্া উপাসয্) েথেক িনরাপদ দূের থােকা। অতঃপর তােদর মেধয্ িকছু সংখয্কেক
আল্লাহ িহদায়াত কেরেছন এবং তােদর মেধয্ িকছু সংখয্েকর জনয্ গুমরাহী (ভর্ষ্টতা) অবধািরত হেয় েগেছ।
সুতরাং েতামরা পৃিথবীেত ভর্মণ কেরা এবং েদেখা িমথয্াবাদীেদর পিরণিত িকরূপ হেয়িছল।

২

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৩

.ن
ِ عُبُدو
ْ ال َأَنا َفا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ حي ِإَلْيِه َأَّنُه
ِ ال ُنو
َّ ل ِإ
ٍ سو
ُ ك ِمن َّر
َ سْلَنا ِمن َقْبِل
َ َوَما َأْر

অথর্াৎ- আপনার পূেবর্ আিম এমন েকান রাছূল েপর্রণ কিরিন যার পর্িত আিম এই বাতর্া অবতর্ীণ কিরিন েয,
আিম বয্তীত অনয্ েকান উপাসয্ েনই, সুতরাং েতামরা আমারই ‘ইবাদাত কেরা।

৪

েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 কেয়কজন নাবী-রাছূেলর (m) ঘটনা বণর্নার পর ইরশাদ কেরেছন:৫

.ن
ِ عُبُدو
ْ حَدًة َوَأَنا َرُّبُكْم َفا
ِ ن َهِذِه ُأَّمُتُكْم ُأَّمًة َوا
َّ ِإ

অথর্াৎ- এই েয েতামােদর জািত, এরা েতা একই জািত এবং আিমই েতামােদর পর্িতপালক, অতএব
আমারই ‘ইবাদাত কেরা।

৬

আল্লাহ 8 আেরা ইরশাদ কেরেছন:১. ٣٦ -سورة النحل
২. ছুরা আন্ নাহ্ল- ৩৬
৩. ٢٥ -سورة األنبياء
৪. ছূরা আল-আিমব্য়া- ২৫
৫. ٩٢ -سورة األنبياء
৬. ছূরা আল আিমব্য়া- ৯২

১
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৭

.ن
ِ حَدًة َوَأَنا َرُّبُكْم َفاَّتُقو
ِ ن َهِذِه ُأَّمُتُكْم ُأَّمًة َوا
َّ  َوِإ.عِليٌم
َ ن
َ حا ِإِّني ِبَما َتْعَمُلو
ً صاِل
َ عَمُلوا
ْ ت َوا
ِ طِّيَبا
َّ ن ال
َ ل ُكُلوا ِم
ُس
ُ َيا َأُّيَها الُّر

অথর্াৎ- েহ রাছূলগণ! পিবতর্ বস্তু আহার করুন এবং েনক্কাজ করুন, আপনারা যা কেরন েস সম্পেকর্ আিম
পিরজ্ঞাত। এবং িনশ্চয়ই আপনােদর এই েয জািত, এরা সকেলই েতা একই জািত এবং আিম আপনােদর
পালনকতর্া, সুতরাং আমােক ভয় করুন।

৮

হািফজ ইবেন কাছীর o বেলেছন েয, “ ”إن هذه أمتكم أمة واحدةএই আয়াত সম্পেকর্ মুজািহদ, ছা‘য়ীদ
ইবেন জুবাইর, কব্াতাদাহ এবং ‘আব্দুর রাহ্মান ইবনু যাইদ ইবনু আছলাম বেলেছন েয, এখােন “أمتكم أمة
( ”واحدةএকই উম্মাত বা জািত) এর অথর্ হেচ্ছ – “ ”دينكم واحدঅথর্াৎ- েতামােদর দব্ীন বা ধমর্ এক।
সকল নাবীর (m) দব্ীন এবং দা‘ওয়াত এক ও অিভন্ন, এ সম্পেকর্ রাছূল 1 বেলেছন:৯

.حٌد
ِ شَّتى َوِديُنُهْم َوا
َ ت ُأَّمَهاُتُهْم
ٍ ال
َّ خَوٌة ِلَع
ْ ألْنِبَياُء ِإ
َْ خَرِة َوا
ِ آل
ْ ن َمْرَيَم ِفي الُّدْنَيا َوا
ِ سى اْب
َ س ِبِعي
ِ َأَنا َأْوَلى الَّنا

অথর্- আিম মানুেষর মেধয্ ‘ঈছা ইবেন মারইয়াম েথেকও দুন্ইয়া ও আিখরােত েশর্ষ্ঠ। নাবীগণ হেলন
পরস্পর ৈবমােতর্য় ভাই (এর মেতা), তােদর মা হেলন িভন্ন িভন্ন আর তােদর দব্ীন (ধমর্) হেলা এক ও
অিভন্ন।

১০

আল্লাহ b আমােদর নাবী মুহাম্মাদেক (1) েয দব্ীন পর্িতষ্ঠার জনয্ পািঠেয়েছন, পূবর্বতর্ী নাবীরাছূলগণেকও (m) েসই একই দব্ীন পর্িতষ্ঠার জনয্ পািঠেয়িছেলন। এ সম্পেকর্ আল্লাহ 0 ইরশাদ
কেরেছন:ال َتَتَفَّرُقوا ِفيِه
َ ن َو
َ ن َأِقيُموا الِّدي
ْ سى َأ
َ عي
ِ سى َو
َ صْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُمو
َّ ك َوَما َو
َ حْيَنا ِإَلْي
َ حا َواَّلِذي َأْو
ً صى ِبِه ُنو
َّ ن َما َو
ِ ن الِّدي
َ ع َلُكم ِّم
َ شَر
َ
১১

.ب
ُ شاء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمن ُيِني
َ جَتِبي ِإَلْيِه َمن َي
ْ هلل َي
َُّ عوُهْم ِإَلْيِه ا
ُ ن َما َتْد
َ شِرِكي
ْ عَلى اْلُم
َ َكُبَر

অথর্াৎ- িতিন েতামােদর জনয্ দব্ীেনর েক্ষেতর্ েস পথই পর্বতর্ন কেরেছন, যার আেদশ িতিন িদেয়িছেলন নূহ্
েক, যা আিম পর্তয্ােদশ কেরিছ আপনার পর্িত এবং যার আেদশ িদেয়িছলাম ইবরাহীম, মূছা ও ‘ঈছােক এই
মেমর্ েয, েতামরা দব্ীনেক পর্িতিষ্ঠত কেরা এবং তােত িবভিক্ত-িবিচ্ছন্নতা অবলমব্ন কেরা না। আপিন
মুশিরকেদর েয িবষেয় পর্িত আহবান জানান, তা তােদর িনকট অতয্ন্ত কষ্টকর বেল মেন হয়। আল্লাহ যােক
৭. ٥٢-٥١ -سورة المؤمنون
৮. ছূরা আল মু‘িমনূন- ৫১-৫২
৯. متفق عليه
১০. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
১১. ١٣ -سورة الشورى

২
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ইচ্ছা তােক িনেজর জেনয্ মেনানীত কেরন এবং েয তাঁর অিভমুখী হয় তােক িতিন তাঁর পেথ পিরচািলত
কেরন।

১২

নাবীগণ (m) সংখয্ায় িছেলন পর্ায় এক লক্ষ চিবব্শ হাজার। সকল নাবী-রাছূল m একই পন্থায়
দা‘ওয়াত পিরচালনা কের েগেছন এবং একই স্থান েথেক তথা একই িবষয় িদেয় তারা তাঁেদর দা‘ওয়াতী
কাযর্কর্ম শুরু কেরেছন। আর তা িছল তাওহীদ। এই তাওহীদই হেলা সকল নাবী-রাছূেলর (m) দব্ীেনর
মূল িভিত্ত এবং তােদর দা‘ওয়ােতর মূল পর্িতপাদয্। তাওহীদ পর্িতষ্ঠাই িছল তাঁেদর িরছালােতর মূল লক্ষয্ ও
উেদ্দশয্।

সূতর্:- ১। মানহাজুল আিমব্য়া িফদ্ দা‘ওয়াহ ইলাল্লাহ- িলল ‘আল্লামা আশ্ শাইখ রাবী‘ ইবনু হাদী আল
মাদখালী c।

১২. ছূরা আশ্শুরা- ১৩

৩
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