
 

 

নবী ছা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম নূেরর তরী, না মািটর তরী? 

লখক: আখতা ল আমার িবন আ সু সালাম 

আমােদর মেন রাখেত হেব, সৃি র উপাদােনর উপর িভি  কের কান ব ি র মযাদা িনণয় করা সরাসির করুআন ও হাদীছ িবেরাধী কথা। কারণ মহান আ াহ বেলই 

িদেয়েছনঃ. ‘িন য় আ াহর িনকট তামােদর মেধ  ঐব ি  বিশ স ািনত য তামােদর মেধ  সবিধক তা ওয়াশীল’ পরেহযগার"। (সূরা জুরাত: ১৩) 

নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম) বেলনঃ হ মানব ম িল! িন য় তামােদর িতপালক এক, সাবধান! কান আরবীর আজমীর (অনারব) উপর, কান আজমীর 

আরবীর উপর াধান  নই। অনু পভােব কান লাল বেণর ব ি র কােলা ব ি র উপর, কান কােলা ব ি র লাল বেণর ব ি র উপর াধান  নই। াধান  একমা  

তাকওয়া পরেহযগািরতার িভি েত হেব। ‘িন য় আ াহর িনকট তামােদর মেধ  ঐ ব ি  বিশ স ািনত য তামােদর মেধ  সবিধক তা ওয়াশীল’-পরেহযগার 

(আহমাদ ভৃিত, হাদীছ ছহীহ। ঃ শাইখ আলবানীর গায়াতুল মারাম, পৃঃ১৯০, হা/৩১৩)। 

এ জন ই তা আযেরর মত মূতী পুজারী মুশিরক ব ি র ঔরষজাত স ান ইবরাহীম (আলাইিহ  সালাম) অন তম  নবী, ধু িক তাই মহান আ াহর খলীল তথা 

অ র  ব ওু বেট, তার িম ােতর অনুসরন করার িনেদশ আমােদর নবীেকও করা হেয়েছ। প া ের নূহ নবীর মত একজন স ািনত ব ি র ঔরষজাত স ান কােফর 

হওয়ার জন  িনকৃ  ব ি । বীয থেক মানুষ সিৃ  হেলও মানুষই বীয অেপ া উ ম। এমনিক তুলনা করাটাও অনথক। আদী িপতা আদম (আলাইিহ  সালাম) মািটর 

তরী হেলও মািটর থেক িতিন সে হাতীতভােব উ ম, এমনিক তুলনা করাটাও বা ল  কাজ..। আবু লাহাব স ািনত করুাইশ বংেশর হেয়ও অিত িনকৃ  কােফর, যার 

শােন আ াহ সরূা মাসাদ (লাহাব) নািযল কেরেছন। মহান আ াহ এই সূরায় বেলনঃ পরম ক নাময়, দয়ালু আ াহর নােম । ‘আবু লাহােবর িট হাত ংস হাক, 

স িনেজও ংস হাক। তার স দ, ও যা স উপাজন কেরেছ - কানই কােজ আেসিন। স অিচেরই লিলহান অি েত েবশ করেব। এবং তার ীও- য ই ন বহন 

কের, তার গলেদেশ খজুেরর রিশ িনেয়। (সরূা আল মাসাদ{লাহাব {) এ থেকই অকাট ভােব তীয়মান হয় য, মানুেষর  তার জে র উপাদােনর উপর িভি শীল 

নয়। বরং এই  এবং স ান তা ওয়ার িভি েত হেয় থােক। কােজই নবী নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) নূর থেক সৃি  না হেয় মািট থেক সৃি  হওয়া তারঁ 

জন  মােটও মানহািনকর িবষয় নয় যমনিট অসংখ  িবদআতী তাই ধারণা কের বেসেছ। বরং নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মািটর তরী হেয়ও সৃি র সরা 

ব ি , সবািধক মু া ী-পরেহযগার। সম  সিৃ  কেুলর সদার, নবীকলু িশেরামণী, আ াহর খালীল-অ র  ব ।ু আ াহর অনুমিত সােপে  হাশেরর মােঠ মহান 

শাফাআেতর অিধকারী, হাওেয কাউছােরর অিধকারী, সব থম জা ােত েবশকারী। মা ােম মাহমূেদর অিধকারী, রহমাতুল িলল আলামীন, শািফঊল িলল মুযিনবীন। 

এসব িবষেয় আহেল সু াত ওয়াল জামাআেতর মােঝ কানই ি মত নই। ইহাই ছাহাবােয় করাম, তােবঈেন ইযাম, আই ােয় মুজতািহদীেনর িব াস। যুগ পর রায় 

এই িব াসই কের আসেছন সকল সু ী মুসিলম। 

’সিৃ র উপাদােনর িভি েত ব ি   অজন কের’ এটা ইবলীস শয়তােনর ধারণা ও দাবী মা । এই অিলক ধারণার িভি েতই স আ েনর তরী বেল মািটর তরী 

আদমেক িসজদাহ করেত অ ীকার কের িছল। অথচ আ াহ অন ান  ফেরশতােদর সােথ তােকও আদমেক িসজদা করার িনেদশ কের িছেলন। তার উিচত িছল 

আদমেক সজদা করা িক  স তা না কের িনজ সিৃ র উপাদােনর খাড়া যুি  দিখেয় িনেজেক উ ম ও আদম (আলাইিহ  সালাম) ক অধম মেন কের আদমেক 

িসজদা করা থেক িবরত হেয় িছল। 

মহান আ াহ সরূা আরােফ তার ঘটনািট এইভােব উ ৃত কেরেছনঃ ‘আর আিম তামােদরেক সিৃ  কেরিছ, এর পর আকার-অবয়ব তরী কেরিছ। অতঃপর আিম 

ফেরশতােদরেক বেলিছ-আদমেক সজদা কর, তখন সবাই সজদা কেরেছ, িক  ইবলীস স সজদাকারীেদর অ ভূ  িছল না। আ াহ বলেলনঃ আিম যখন িনেদশ 

িদেয়িছ, তখন তােক িকেস সজদা করেত বারণ করল? স বললঃ আিম আিম তার চাইেত । আপিন আমােক আ ন ারা সিৃ  কেরেছন, আর তােক সৃি  কেরেছন 

মািট ারা। বলেলনঃ তুই এখান থেক নেম যা। এখােন অহ ার করার অিধকার তার নাই। অতএব তুই বর হেয় যা। িন য় তুই হীনতমেদর অ ভূ । (সরূাহ আ  

আরাফঃ১১-১৩) 

অতএব যারা সিৃ র উপাদােনর িভি েত ব ি র  সাব  করার প পািত তােদর উপযু  আয়াত িল থেক িশ া হণ করা উিচত, িচ া করা উিচত যুি িট 

কা  ভ েলােকর? ‘নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক নূেরর তরী গণ  করা হেল তারঁ  কাশ হেব, আর মািটর তরী গণ  করেল সই  িবলু  হেব, 

তােত তার মানহানী হেব’ মেমর যুি িট শয়তােনর যুি র সােথ িমেল িকনা িচ া-ভাবনা করার উদা  আ ান রইল। 

নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক নূেরর তরী ান করা, বা এই িব াস করা য, িতিনই সব থম সিৃ , যমন ভারত উপ মহােদেশর হানাফী জগেতর সকল 

লভী স দায় এবং দওব ীেদর কউ কউ এই িব াসই কের থােকন- এসব িব াস জাল এবং বািতল হাদীছ িনভরশীল ( ঃ ছহীহাহ, ১/৮২০, ৪৫৮ নং হাদীেছর 

অধীন আেলাচনা ব )। নবী(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মািটর তরী এই িবষেয় অতীেত ছালােফ ছােলহীেনর মােঝ কানই িবতক িছল না। এখনও যারা কতৃ 

আেলম তারাও এই মেম ঐক মত য নবী (ছা া া  আআইিহ ওয়া সা াম) মািটর তরী মানুষ িছেলন, িতিন অন ান  সকল মানেুষর মত িপতা-মাতার মাধ েম 

পৃিথবীেত এেসেছন। তারা এটাও িব াস কেরন য, মানুষ মািটর তরী, ফের া নূেরর এবং ি নজাত আ েনর তরী যমনিট য়ং নবী বেলেছন (মুসিলম,যুহদ ও 

রা ািয়  অধ ায়,হা/৫৩৪) । কারণ এই মেম করুআন ও হাদীেছর বাণী এেকবাের । এর পরও িবদআেত যােদর আপাদম ক িনমি ত,তারা নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর িবষেয় িবতক উঠায়। তারা বলেত চায়, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মািটর তরী নন, বরং িতিন নূেরর তরী, তার ছায়া িছল 

না..ইত ািদ ইত ািদ। তাই আমরা িবষয়িটর ফায়ছালা সরাসির করুআন ও নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর হাদীছ থেক িনব। কারণ মহান আ াহ বেলনঃ ‘ হ 

ঈমানদারগণ! তামরা আ াহর আনুগত  কর, রাসেূলর আনুগত  কর, এবং তােদর কর যারা তামােদর (ধমীয় বা রা ীয় িবষেয়) নতৃ  দাকারী, আর যিদ তামরা 

কান িবষেয় িবতক কর, তেব িবষয়িটেক আ াহ এবং তদীয় রাসেূলর িদেক িফিরেয় দাও, ইহাই উ ম এবং ব াখ ার িদক িদেয় সেবাৎকৃ ’। (আ  িনসাঃ ৫৯) 



 

 

মািট থেক নবীর সৃি  হওয়ার মাণঃ 

ক) কুরআন থেকঃ 

আমার িনকট আ য লােগ য িবদআতীরা কমন কের মহান আ াহর থহীন বাণীেক অ ীকার কের বেল য, নবী (ছা া া  আআইিহ ওয়াসা াম) মািটর তরী নন, 

বরং নূেরর তরী। কারণ মহান আ াহ একািধক ােন বেলেছন য নবী (ছা া া  আআইিহ ওয়া সা াম) সৃি গত িদক থেক  তথা আমােদর মতই একজন মানুষ। بشر 

যমনঃ 

1 . সরূা কাহােফ মহান আ াহ এরশাদ কেরনঃ ( হ রাসলূ!) ‘আপিন বেল িদন, আিম তা তামােদরই মত এক জন মানুষ, আমার িনকট এই মেম ওহী করা হয় 

য, তামােদর উপাস  এক ও একক, অতএব য িনজ িতপালেকর িদদার লােভর আশাবাদী স যন সৎকম কের এবং িনজ িতপালেকর ইবাদেত অন  

কাউেক শরীক না কের’। (সরূা আ  কাহাফঃ ১১০) 

2 . অন ে  মহান আ াহ বেলনঃ ‘আপিন বলুন আিম আমার িতপালেকর পিব তা বণনা করিছ। একজন মানব, একজন রাসলূ ব আিম ক? (সূরা বনী 

ইসরাইল: ৯৩) 

3 . িতিন আেরা বেলনঃ ‘িন য় আ াহ মুিমনেদর বড় উপকার কেরেছন, যেহতু তােদরই মধ  থেক একজনেক রাসূল িহসােব পািঠেয়েছন িযিন তােদর িনকট 

তারঁ আয়াতসমূহ িতলাওত কেরন, তােদরেক পির  কেরন, এবং তােদরেক িকতাব ও িহকমত িশ া দান কেরন, যিদও তারা ইেতাপূেব  মরাহীেত 

িনমি ত িছল। (সরূাহ আেল ইমরানঃ ১৬৪) 

4 . িতিন আেরা বেলনঃ তামােদর িনকট আগমন কেরেছ, তামােদরই মধ কার এমন একজন রাসূল, যার কােছ তামােদর িতকর িবষয় অিত ক দায়ক মেন 

হয়, িযিন হে ন তামােদর খুবই িহতাকা ী, মুিমনেদর িত বড়ই হশীল, ক নাপরায়ণ। (সরূা তাওবা: ১২৮) 

5 . িতিন আেরা বেলনঃ এ লাকেদর জেন  এটা কী িব য়কর হেয়েছ য, আিম তােদর মধ  হেত একজেনর িনকট অহী রণ কেরিছ এই মেম য, তুিম 

লাকেদরেক ভয় দশন কর এবং যারা ঈমান এেনেছ তাদরেক এই সুসংবাদ দাও য, তারা তােদর িতপালেকর িনকট (পূণ মযাদা) লাভ করেব, কােফররা 

বলেত লাগেলা য, এই ব ি  তা িনঃসে েহ কাশ  যা কর। (সূরা ইউনুস: ২) 

6 . িতিন আেরা বেলনঃ িতিনই িনর রেদর মধ  থেক একজন রাসূল রণ কেরেছন তােদর িনকট, িযিন তােদর কােছ পাঠ কেরন তারঁ আয়াতসমূহ, তােদরেক 

পিব  কেরন এবং িশ া দন িকতাব ও িহকমত, যিদও তারা ইেতাপূেব  গামরাহীেত িল  িছল। (সূরা-আ  জমুুআহ: ২) 

7 . আ াহ আেরা বেলনঃ আিম তামােদর মধ  হেত এ প রাসলূ রণ কেরিছ য, তামােদর িনকট আমার িনদশনাবলী পাঠ কের ও তামােদরেক পিব  কের 

এবং তামােদরেক  ও িব ান িশ া দয়, আর তামরা যা অবগত িছেল না তা িশ া দান কেরন। (সূরা বাকারা ১৫১) 

এখােন মহান আ াহ বেলই িদেয়েছন য, নবী (ছা া া  আআইিহ ওয়া সা াম) ঐসব লাকেদরই একজন, িতিন তােদর বাইেরর কান লাক নন। কােজই ঐসব লাক 

যিদ নূেরর তরী হন, তাহেল নবী(ছা া া  আআইিহ ওয়া সা াম)ও নূেরর তরী হেবন, আর যিদ তারা নূেরর তরী না হন তেব িতিনও নূেরর তরী হেবন না এটাইেতা 

াভািবক। আসেল িবদআতীরা করুআন ও ছহীহ হাদীছ আয়  করেত এবং এর সিঠক ব াখ া অনুধাবন করা থেক িচর ব থ, তাই তারা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) স েক কুরআন ও হাদীছ িবেরাধী কথা বেল য, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মািটর তরী নন, বরং িতিন নূেরর তরী। অথচ এভােব তারা নবী 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক অিধক স ান িদেত িগেয় আেরা তাঁেক খােটা কের িদেয়েছ। কারণ নূেরর তরী ফেরশতার উপর আ াহ মািটর তরী আদম 

(আলাইিহ  সালাম) ক  দান কেরেছন। তােদরেক িদেয় আদেমর িসজদা কিরেয় িনেয়েছন। ( ঃসরূা আল বাকারাহ: ৩৪, সরূা আ  আ’রাফ: ১১) তাহেল কার 

 মািণত হল? নূেরর তরী ফেরশতােদর নািক মািটর তরী আদম (আলাইিহ  সা াম)এর? অবশ ই মািটর তরী আদম (আলাইিহ  সালাম) এর  

মািণত হল। তেব আমরা তেকর খািতের এটা বলেলও আমােদর িব াস, আদম (আলাইিহ  সালাম) ফেরশতােদর উপর  অজন কের িছেলন তারঁ ইলেমর 

মাধ েম। আর এটা একমা  আ াহর অনু েহই হেয় িছল। িতিনই আদেমর িত অনু হ কের ফেরশতােদর চেয় তােক বিশ ইলম দান কের িছেলন। 

আিম িবে র সকল িবদআতীেক বলেত চাই, এক ল  চি শ হাজার নবী ও রাসূল (অেনেক বেলনঃ নবী ও রাসূলেদর সব মাট সংখ া হলঃ এক ল  চি শ হাজার, 

মতা ের ই ল  চি শ হাজার। এভােব বেল থােকন, এটা মাণ কের তারা ঐমেম নবী এর কান হাদীছ অবগত হন িন। মুসনাদ আহমাদ, ছহীহ ইবনু ই ান 

ভৃিতেত নবী ও রাসূলেদর সব মাট সংখ া একল  চি শ হাজার বলা হেয়েছ, আেরা বলা হেয়েছ তােদর মেধ  রাসূলেদর সংখ া সব মাট ৩১৫ জন ঃ মুসনাদ 

আহমাদ ৫/১৭৯,হা/২১৫৯২, ছহীহ ইবনু িহ ান, হা/ ভৃিত হাদীছ ছহীহ, িসলিসলাতুল আহাদীছ আছ ছহীহাহ ) এর মেধ  ধু নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

িকভােব নূেরর তরী হেলন? যিদ তােঁক নূেরর তরী না বলায় তার মান খােটা করা হয়,তেব বাকী এক ল  তইশ হাজার নয়েশা িনরান ই জন নবী রাসূলেক মািটর 

তরী বেল িক তােদর মান খােটা করা হয় না? নািক তারাও নূেরর তরী? ক কান িবদআতীেক তা বলেত িন না য নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর মত 

বাকী সম  নবী, রাসলূগণও নূেরর তরী! বরং তারা এমনিট ধু নবী মুহা াদ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর ে ই বেল থােক। সুতরাং বাকী সম  নবীেক 

মািটর তরী বলায় যমন তােদর মান হানী হয় না,  ত প আমােদর নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কও মািটর তরী বলায় তার মানহানী হেব না। তেব কন 

িবষয়িট িনেয় এত বাড়াবািড়? 

এমনিক অেনক মূখ িবদআতী নবীেক যারা মািটর তরী মানুষ বেল তােদর সকলেক কােফর ফাৎওয়া মের দয়! একজন মুসিলমেক কােফর বলা কী এতই সহজ? না, 

কখনই নয়, বরং এই িবষয়িট অতীব জিটল এবং সুকিঠন। কারণ একজন মুসিলম ব ি েক কািফর ফাৎওয়া দওয়ার অথই হলঃ স জীিবত অব ায় থাকেল তার সােথ 

তার ীর স ক িছ  হেয় যােব। িনজ মুসিলম স ান-স িতর উপর তার অিবভাবক  চলেব না। স মৃতু  বরণ করেল তােক গাসল দওয়া যােব না, কাফন পরােনা 

যােব না, তার জানাযা ছালাত আদায় করা যােব না। তার জন  মাগেফরােতর আ করা যােব না, মুসিলমেদর কবর ােন তােক দাফন করা যােব না। তার কান মুসিলম 

আ ীয় জন তার মীরাছ পােব না, বরং তার সমুদয় ধন-স দ সরকারী বায়তুল মােল জমা হেয় যােব। পরকােল স জাহা ােম িচর ায়ীভােব বসবাস করেব... ভৃিত। 

আর যিদ স কতৃ অেথ কােফর না হয় তেব কােফর ফাৎওয়া দাতা আ াহর উপর িমথ ােরাপকারী বেল গণ  হেব ফেল স সবািধক যািলেম পিরণত হেব। আর তার 

একমা  বাস ান হেব জাহা াম ( ঃ আরাফঃ)। এবং তােক অন ায়ভােব কােফর বলার জন  িনেজই কািফের পিরণত হেব (বুখারী ভৃিত)। এ থেকই তীয়মান হয় 



 

 

িবষয়িট কত জিটল এবং সুকিঠন। এজন ই বড় বড় ওলামােয় ীন মুসিলম ব ি েক সহেজ কােফর বেলন না,বরং স ে  ব  সতকতা অবল ন কের থােকন) তােদর 

এই মূখামী  ফাৎওয়া অনুযায়ী সালােফ ছােলহীেনর সকলই কােফর গণ  হেব। কারণ তারা সৃি  গত িদক থেক নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক মািটর 

তরী মানুষই মেন করেতন। তারঁা আেদৗ তােঁক নূেরর তরী গণ  করেতন না। 

 


