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২০১৩ুসা েরুশে ের রুদ েুহঠাৎুে রুেরিউরিটিুব্লআগু োুবাংোুঅন্তজ্া েুশবেু
পরররিরিুপাওয়াুশুুে র।ুঅসংখ্যুিানুেুরি জ দরুে েরুশেো েরেুররুসিয়ু
োটা িারুিাধ্যিুরহ ে বুওইুসেেুব্ল আুযুক্তুহয়।ুবোুবাহুল্য—সু �াআটা েুলু ফু
শিয়ু বাংোরুিথােরথিুিারতিে-িহেুএবংু রদিরািুিারাু শসো িু ইসো িরু
িািািু অনুেঙ্গ,ু রবরি-রবিাি,ু রল্াহ-িরব-রাসুেু রি য়ু েটূরক্ত,ু রিথ্ািারু ররু
শ্াপাআান্াুিাো িুশুুে র।

ওইুসিয়টায় িুারতিেরা �ুিটাুসাড়ম্ব র বু্ল আরুজআ িুর স, রুিন্তােীে মুুসরেি দরু
পদিারণাু রিেুঠিেুিিটাইুমৃদু।ু শ� হতুুমুসরেি দরুিরফুশথ েু্রি-উত্তরু
রসরিেুিা,ুফ েুব্লআগু ো িুিেিুএোরিপি্যইুরবরাজুেররিে।

এরপর,ুএেসিয় তুিররুহ োুসদাোপুব্লআ।ুরিারুি িুপ ড়—ওইুসি য়ুিারতিেু
ব্লআার দরু�াবিীয়ুরিথ্ািারুররুঅপবা দরুজবাবুরস িাুসদাোপুব্লআুশথ েই।ু
শধুুজবাব-ইুিয়,ুপাল্াু্শ্নুছুঁ  ড়ুরদ য়ুি্যা েঞ্জুেরাুহ িাুিারতিে দর।ুসদাোপু
ব্ল আরুওইুসিয়োরুঅ িেুভাই েুরজুশ্রদ্াভ রুস্মরণুেররি।ুসরওয়ারুভাই,ু
রবদুল্াহু সাঈদু োিু ভাই,ু োহবাজু িজুেু ভাই,ু রায়হািু ভাই,ু োিসু ভাই,ু
সাদািুভাই,ুমুরিি রুসদ্ীেীুভাই-সহুিদ্মিা িরুআঁড়া েুর রাুঅ িেুভাইুিেিু
িারতিে দরু রবু দ্ু েক্তু জবাবু রি য়ু দাুঁরড় য়রি েি।ুরল্াহু শ�িু ভাইগু ো েু
উত্তিু্রিদািুদািুে রি।
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২০১৫-র শুেে রুদে শুথ েই মুুেরফকুর রুহিাি রুিিার ভুাই এুিি এুেটি ওু য়বসাই টরু
পররেল্পিাুে রিু�াুহ বুিারতিে্যবাদীুসেেুব্ল আর।ুএেুও য়বসাই টরুিা েইুু
থাে বু ইসোিরব রািী দরু সেেু অপ্িা ররু জবাব।ু ২০১৬ু সােু শথ েু এইু
সাই টরুজন্যু্বন্ধুশেোুওুসংগ্র হরুোজুশুুহয়।ুশসুসি য়ু্খ্যািুর ে িু
দ্ীিুড.ুেন্দোরুরবদুল্াহুজাহাঙ্গীরুরারহিাহুল্াহরুো িওুএইুও য়বসাই টরু
পররেল্পিা জুািা িা হু য়রিে। রুিরি সুব শু ি এু জুন্য সুাহা যেরুরশ্াসও রুদ য়রি েি।ু
রেন্তুুদুভ্াগ্যজিেভা বুএটিুরি য়ুো জরুজন্যুিারুসা থুশদোুেরবারুিাত্রু২ু
রদিুর আুরিরিুরল্াহরুডা েুসাড়াুরদ য়ুি েুশআ েি।ুরল্াহুিা েুজান্া িু
উচ্চুিাোিুদািুেুি।ু
এরপ রওুঅব্াহিুরিেুও য়বসা টরুোজ।ুঅব ে েু২০১৮ুসা েুর োরুমুেু
শদে িুপায়ু ‘ইসোিরব রািী দরুজবাব—Response To Anti-Islam’ (www.
response-to-anti-islam.com)।ুিারতিে দরুউত্ারপিু�াবিীয়ু্ শ্ন,ুঅরভ �াআ-
রপরত্তরুজবাবুসংবরেিুসরবতিারু্বন্ধুর য় িুএইুও য়বসাই ট।ুঅ িেুশেেেু
এবংুেো-কুেেীরুঅক্ান্তুপররশ্র িুসমৃদ্ুএইুসাইট।ুএইুসাই টরুজন্যুতিররুেরাু
হ য় িুAndroidুএবংু iOSুঅ্যাপ।ুফ েুশ�ুশেউুখুবুসহ জইুরিজুশিাবাইেু
শফা িুঅ্যাপুডাউি োডুে রুশেোগু োুপ ড়ুশফে িুপা রি।ু
্রিটিুমুসরে িরুজন্যুঅি্যন্তুগুুত্বপূণ্ুএইুশেোগু োুঅিোইি-অফোইিুসব্ত্রু
ব্াপেু্িারুহওয়াুদরোর।ুশসইুভাবিাুশথ েইুও য়বসাই টরুবািাইকৃিুশসরাু
শেোগু োরুএেটিুসংেেিুশবরুেরাুহয়ুজবাবুিা ি।ুজবাবুবইটিুপাঠেিহ েু
তুমুেুজির্য়ুহয়—রেহািদুরেল্াহ।ুইসো িরুশ�সবুরবে য়ুঅবান্তরুসবু্শ্নু
শিাোুহয়,ুমুসরেিুরহ স বুরিা দরু্ ি্য েরইুশসসবুরবে য়ুসম্যেুঅবআিু
থাোু উরিি।ু পাঠে দরু জ্ািতৃষ্াু রিবার ণু িাইু এবারু রিরাু হারজরু হ য়রিু
ইসোিরব রািী দরু রবপ ষেুদুদ্ান্তুসবুরিিারুসংেেিুজবাবু২ুরি য়।ুজবা বরু
ি িাুজবাবু২-ওুপাঠের্য়ুহ ব,ুইিোরল্াহ।
অ িেু শেে েরু সিরবিিু ্ িষ্ারু সিরষ্ু এইু জবাবু রসররজ।ুরল্াহু িারোু
্ ি্য েরুজীব িুভরপুরুবারাোহুদািুেুি।ুসবাই েুদ্ী িরুশেদি িরুজন্যু
েবুেুেুি।ুএইুবই য়ুর রাু�া দরুসিয়-শিিা-শ্রি রুি েুর ি,ুরল্াহুিারোু
িা দরু্ ি্যে েুউত্তিু্রিদািুদািুেুি।ুররিি।
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মআরি েিভ
ররসফুিাহমুদ

মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুিবুওয়া িরুদারবুপ�্া োিিাুেরারু
শষে ত্রুদু টাুরবেয়ুশদোুখুবুজুরর,ু�থাু:ুিারুিািরসেুশো িাুশরাআুরিেুরেু
িাুঅথবাুরিরিুশো িাভা বুরবল িুমআরি েিুরেুিা।ুরবলিুবে িুরস েুেীু
শবাোরছিভুরবলিুবে িুশবাোরছি—িারুি িুহ িাুরিরিুিরব,ুিারুো িুঐেীু
বাণীুর স;ুরেন্তুুরস েুিাুিা।ুউইরেয়ািুিন্টআ িররুওয়া টরুি িাুঅরিোংেু
ওরর য়ন্টারেস্টু ‘মুহাম্াদু সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু সাল্ািু রিথ্াু ব েরি েি’—
এইুসম্াবিাটা েুউরড় য়ু রদ য় িি।ুোরণুিারুজীবিীুপ�্া োিিাুে রুিারাু
শদ ে িি, রুিরি রুি জর িুবুওয়া ি দুৃঢ় রুবশ্াস রুাে িি।ুিারুরির ণ শুো িারেিু
ভণ্ারিু রেংবাু রিথ্াবারদিারু িাপু রিেু িা।ু এইু জন্যু �ারাু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু
রোইরহুওয়াুসাল্া িরুিবুওয়াি েুঅস্ীোরুের িুিাি,ুিারাুরদ্িীয়ুযুরক্তটিরু
রশ্রয়ুশিিুশ�,ুরিরিুরবল িুমআরি েি।ুিারুওপরুিািরসেুশরা আুশভাআারুহীিু
অরভ �াআওুশিাোুহয়।ুশেউুব েি,ুরিরিুএরপ েরসি িুমআরি েি,ুশেউুব েিু
রিরিুরস জা রেরিয়ায়ুমআরি েি।ুশরাআগু োুরি য়ুরিরাুিা-হয়ুপ রুর োিিাু
েরব।ুিারুর আুরিরাুিারুজীবি শুথ েুদু টাুিমুিা শুদ েুররস,ু�াু্ িাণুে রু
রিরিুরস েুরবল িুমআরি েিুিা।
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পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু 
মুরআরাুইবনুুশবাুরার�য়াল্াহুুরিহুুশথ েুবরণ্ি,ুরিরিুব েি,ু‘রল্াহরুরাসুেু
সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুসিয়ুশ�ু রদিু(িারুপুত্র)ুইবরারহিুইরন্তোেু
ে রি, শুসরদি সুূ�্গ্রহণ হু য়রিে। সুবাই বুে িুোআে, ‘ুইবরারহ ির মুৃতু্যরুোর ণইু
সূ�্গ্রহণুহ য় ি।’ুরল্াহরুরাসুেুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুবে েি,ুো রাু
মৃতু্যুঅথবাুজ মেরুোর ণুসূ�্ুবাুিন্দ্রগ্রহণুহয়ুিা।ুশিািরাু�েিুিাুশদে ব,ুিেিু
সাোিুরদায়ুের বুএবংুরল্াহরুো িুদুরুের ব।’[1]

এইুঘটিাটাুএেটুুশেয়ােুেুি।ুএেজিুিানুেুর�রিুিারুিবুওয়ািুরি য়ুরবল িু
মআ িি,ু রিরিু শিাু শ� ো িাু অরি্াকৃিু ঘটিা েইু িারু িবুওয়া িরু সা থু
সম্পরে্িুভাবারুেথা। রুিরিুভাব িইুপার িি,ুিারুপু ত্ররুমৃতু্যর রুদ িইুসূ�্গ্রহণু
হওয়াটাুশো িাুোেিােীয়ুঘটিাুহ িুপা রুিা;ুবরংুএটাুিারুিবুওয়া িরইু
রিদে্ি, রুিরি রুেন্তুুএিিটাুভা বিরি;ুবরং রুিরিুসূ�্গ্রহণ েুরল্াহর রুিদে্িুব েু
উ ল্েুে র িি।[2]ুএটাুদ্ারাুশবাোু�ায়,ুরিরিুরিথ্াবাদীুবাুভণ্ুশিাুরি েিইু
িা;ুপাোপারেুশদোু�া ছিুশো িাুির িরুরবল িওুমআরি েিুিা।ুজীব িু�াু�াু
ঘটরিে,ু ্রিটিু রবে য়ইু রিরিু সজাআ-স িিিু রি েি।ু রিরিু িবুওয়া িরু আরণ্ু
বুে িি,ুুবুরবয়া িরু(র বরুষেিিার)ুব্াপা রুস্পষ্ুিারণাুরাে িি।ুিাহ েু
রবল িরুঅরভ �াআুরেুিািায়ভ

েরানুষরূমে হিবহরল
মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুওপরুরবল িরুঅরভ �াআু�ারাুর ি,ু
িা দরুএেটাুসািারণুযুরক্তুহ ো—িারুহ্যালুরস িেিুহ য়রিে।ুরিরিুশ�ুকুররিু
শি িিুরেংবাুরজবররেুরোইরহসুসাোি েুশদে িি,ুশসগু োুরিেুিারুদৃরষ্ু
ওুশ্রুরিলি-িাত্র।ুঠিেুর ি,ুশি িুরিোি,ুরেন্তুুরবপরত্তুশিাুবা িুঅন্যুজায়আায়।ু
রজবররেুরোইরহসু সাোি েু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুুরোইরহু ওয়াু সাল্ািু এোইু
শদ েরি েি,ুএিিুশিাুিয়;ুসাহারবরাও রুজবররেুরোইরহসুসাোি েুশদ ে িি।ু
‘হারদসুুরজবররে’ুিা িুএেটাুরবখ্যািুহারদসুর ি,ু�াুসরহহুেুবুোররুওুসরহহু

[1]ুসরহহুেুবুোররু:ু১০৪৩
[2]ুসরহহুেুবুোররু:ু১০৪১
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মুসরে িরু‘রেিাবুেুঈিাি’ুঅধ্যা য়ুর ি। রুজবররেুরোইরহসুসাোিুিানুেরূ পু
রাসুলুল্াহু সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু সাল্া িরু িজরে সুএ সরি েি।ুএ সু রিরিু
ইসোি,ুঈিািুওুরেয়ািিুরি য়ুরবরভন্ু্শ্নুরজ জ্সুে রি।ুরাসুলুল্াহুসাল্াল্াহুু
রোইরহুওয়াুসাল্ািু শসগু োরুউত্তরু শদি।ু রিরিুি েু�াওয়ারুপরুরাসুলুল্াহু
সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুশসইুরআন্তুে েুরজবররেুরোইরহসুসাোিুব েু
সাহারব দরুো িুপররিয়ুদািুে রি।[1]ু

সাহারবআণুিা েুর আুেে িাু শদ েিরি।ুসরহহুমুসরে িুএ স ি,ুউিারুইবনুু
োত্তাবু রার�য়াল্াহুু রিহুু হারদসু শরি য় িিু শ�,ু ‘এেবারু রিরাু রাসুলুল্াহু
সাল্াল্াহুুরোইরহু ওয়াু সাল্া িরু রেদি িু রিোি।ু এিিু সিয়ুএেজিু শোেু
রিা দরুো িুএ সুহারজরুহ েি।ুিারুপর িরুোপড় রুিেুিবি বুসাদা,ুিাথারু
চুেুরিেুো োুকুিকু ি।ুিারুশভি রুসফ ররুশেেিাত্রুরিেুিা।ুরিরাুশেউইু
িা েুরিরিুিা।’[2]

এই �ু সাহারবরাু রজবররেুরোইরহসু সাোি েু শদে েি,ু এরু দ্ারাু েীু শবাোু
�ায়ভুরজবররেুরোইরহসুসাোিু�রদুশেবেইুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু
সাল্া িরুএেটাুলিুহ িা,ুি বুসাহারবআণুিা েুেীভা বুশদে েিভুরজবররেু
রোইরহসুসাোিুরসারুএইুঘটিাটাু িরবরজরু রবলি-সংক্ান্তুদারবরু রবপরী িু
োজুে র।

এো িুবো শু� িুপা র,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্াি রুজবররে রুহ স বু
োউ েুসারজ য়ুএ িরি েি।ুরছিাুঠিেুর ি।ুিাহ েু�রদুস িিিভা বুোউ েু
সারজ য়ুএ িইুথা েি,ুি বুশিাুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুরবল িু
মআরি েিুঅরভ �াআটিু বাদু প ড়ু �ায়।ু এটাু িেিু ‘মূেিু রিরিু ভণ্ু রি েি’ু
ব েুশ�ইুঅরভ �াআুেরাুহয়,ুিাউযুরবল্াহ,ু শসইুে্যাটাআরর িুপ ড়ু�ায়;ু রেন্তুু
শসইুসংক্ান্তুঅরভ �াআুশিাুেণ্িুেরাইুহ য় ি।ুএইুহারদ সুসাহারবআণইুশসইু
অরভ �াআু েণ্িু ে র িি।ু সব ি য়ু িজারু ব্াপারু হ ছি,ু সাহারবআণু এো িু
রফ োসরফোেুররজরিংুে র িি।

[1]ুসরহহুেুবুোররু:ু৫০
[2]ুসরহহুমুসরেিু:ু১
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রসেুপররিয়ুজািারুর আুসাহারবরা রুজবররেুরোইরহসুসাোিুসম্প ে্ুেীভা বু
রিন্তাুে র িিুশদখুি—এক.ুরিরিুরিা দরুএোিোরুপরররিিুশেউুহ বি।ুদুই.ু
দূরবিতীুশো িাুজায়আাুশথ েুসফরুে রুরস বি।

্থ িুিারাু শদে েি,ুশোেটিুিা দরুপরররিিু রেুিা।ুএিজিুসাহারবরুি ধ্যু
শেউুিা েুরিিেুিা।ুিারুিা িুরিরিুরভি দরেুশেউুহ বি।ুিাইুএবারুিারাু
শবরু েরারু শিষ্াু ের েি—এইু শোেটিু দূ ররু শো িাু জায়আাু শথ েু এ স িু
রেুিা।ুিারাুশোেটিরুশপাোে-পররছিদুশদে েি।ুোরণুদূর দেুশথ েুরস েু
েরী রুলি ণর রুিহ্নুশিাুথাোরুেথা, রুেন্তুুশদোুশআেুিারুশপাোেুসাদাুিবি ব,ু
িুভূরিরুবালুোিয়ুদীঘ্পথুলি ণুধূরেিরেিুহয়রি।ুএিিরেুিারুি ধ্যুসফ ররু
শো িাুির িরুরিহ্ন—শিহারায়ুধূরেিরেিুভাবুরেংবাুক্ারন্তরুশেেিাত্রুরিেুিা।ু
এইু সািারণু ররজরিংু ব েু শদয়ু শ�ু এরুঅন্যু শো িাুব্াখ্যাুর ি।ুররু শসইু
ব্াখ্যাটাু রদ েিুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্াি।ু রিরিুবে েি,ু ‘এইু
রআন্তুেুশোেটিুহ োুরজবররে।’

এিাড়াওুর রেটিুগুুত্বপূণ্ুরবেয়ুর য় ি।ুিরদিারুইহুরদুওুমুিারফেরাুমুহাম্াদু
সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু সাল্া িরু শঘারু েত্রুু রিে।ুিারাু শধুু সু �া আরু সন্ধা িু
থাে িা।ুররয়ো রুার�য়াল্াহুুরিহারুওপরুঅপবাদ রুিিার[1] সুািান্যিি সুু �াআ েু
িারাু শ�ভা বু ো জু োরআ য় িু শসোিু শথ েু শবাোু �ায়,ু িরবরু রবু দ্ু রেছু
েরারুজন্যুিারাুেীুপররিাণুিৎপরুরিে।ুশসো িুশো িাভা বুিারুিবুওয়া িরু
ওপরু্শ্নুশিাোরুসু �াআ েুো জুোআা িুশিাুিা দরুএেমুহূি্ওুশদররুেরারু
েথাু িয়।ু এেটাু শোেু রজবররেুরোইরহসু সাোিু রহ স বু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু
রোইরহুওয়াুসাল্া িরুসাহারবআ ণরুো িুএ স ি,ুররু রফ রু�াওয়ারুসিয়ু
িা েুরটো বুিা,ুিার িারুে রুহ েওুসি্যু শবরুে রু শি বুিা,ুএটাু রেু
সম্বভুঅথিুএিিু রেছইুঘ টরি।ুএটাুশথ েওুশবাোরুেথা,ুরআন্তুেুশোেটিু
রজবররেুরোইরহসুসাোিইুরি েি।

[1] বুনুুমুতিারেোরু যুদ্ু শথ েু শফরারুপ থুররয়োু রার�য়াল্াহুুরিহা েু রি য়ুএেটিুঘটিাু ঘ টু�াু
‘ইফ েরুঘটিা’ুিা িু্রসদ্ধ্ব।ুএইুঘটিা েুশেন্দ্রুে রুিরদিারুইহুরদুওুমুিারফেরাুররয়োুরার�য়াল্াহুু
রিহারুিা িুরি থ্ুঅপবাদু্িারুে র।ুরল্াহুিারোুসুরাুনু ররু(১১-২০)ু১০টিুরয়ািুিার�েুে রু
রম্াজািুররয়োরুপরবত্রিাুশঘােণাুে রি।ুধুরেস্াৎুে রুশদিুইহুরদুওুমুিারফে দরুিক্ান্ত।ু
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�া-শহাে,ুরআন্তুে রুজবররেুরোইরহসুসাোি রুি েি রুেুিা,ুিা শুিা টইুরিা দরু
রো পরু মূেু রবেয়বস্তুু িয়।ু রো পরু মূেু রবেয়ু হ ো,ু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু
রোইরহু ওয়াু সাল্ািু রপিু রবল িু ওু হ্যালুরস িে িু রজবররেু রোইরহসু
সাোি েুশদে িিুব েুশ�ইুিারণাটা,ুশসটা েুেণ্িুেরা।

এহেমলহসি (Epilepsy) 
মূে শু�ুদু টা রুবে য়ুর োিিায়ুরস ি িুাইরি,ুিারুি ধ্যুএেটিুহ োুএরপ েরসি।ু
মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুওপরুশ�ুে য়েটিুিািরসেুশরা আরু
অরভ �াআুেরাুহয়,ুিারুএেটিুএরপ েরসি।

এরপ েরসিুেীভুএটাুরস েুিরতি কেরুএেটাুশরাআ,ু�াুেরী রুরিঁচুরিরুোরণু
হ িু পা র।ু International League Against Epilepsy (ILAE) িা দরু
্োরেিুঅরফরসয়ােুজাি্া েুএরপ েরসিরুসংজ্াুরদ য় িুএভা ব—

Epilepsy is a disorder of the brain characterized by an enduring 
predisposition to generate epileptic seizures, and by the 
neurobiologic, cognitive, psychological, and social consequences 
of this condition.[1] 

স্রায়ুমররামের েম�রা হিঁচুহি দেয়রার স্রায়ী প্রবণ�রা এবং এই প্রবণ�রার করারমণ সৃষ্ট 
স্রায়হবক, েিস্রাহ্বিক, দে�িসম্বন্ীয় ও সরােরাহিক েহরণহ�মকই এহেমলহসি বলরা িয়।

এইুজাি্া েুর রাুবোুহয়,ুএরপ েরসিুহ িুহ েুঅন্তিু২৪ুঘণ্ার শুবরেুব্বিা িু
দুইবার রুিঁচুরি (ুseizure) হু ি হু ব, �ুাু২০০৫ুসা ের রুর পা ট্রুসংজ্ায়ুরবশ্যেু
েষেণ রুহ স ব বুো হুয়, রুেন্তুু২০১৪ুসা ের রুর পা ট্ুএইুসংজ্া েুএেটুুসং োিিু
েরাুহয়।ুবোুহয়—এেটা রুিঁচুরিুহ েওুশসটাুএরপ েরসিুহ িুপা র,ু�রদুঅন্যান্যু
ফ্যাক্টর—শট্াে,ুউচ্চুররো রন্সুররস্কু(৬০%ুএরুঅরিে)ুথা ে।ুএো িুশবাোরু
রবেয়ুহ ো,ুএই রুিঁচুরি রুেন্তুুশো িা রুেছুদ্ারাুউদ্ীপ্তু(provoked)ুহ িুপার বু
িা।ুঅথ্াৎ,ুশো িাুএেটাুশ্া ভা েটিভুফ্যাক্টর,ুশ�িিু:ুিদুপররি্যাআুপরবিতীু
পরররথিরিু রেংবাু র ক্তুসুআারুে িু�াওয়ারুফোফেু রহ স বুহ িুপার বুিা।ু

[1] hুttps://www.ilae.org/files/ilaeGuideline/Definition2014.pdf
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এরপ েরসিুহ িুহ েুশসটা েুহ িুহ বু‘unprovoked seizure’.ুএরপ েরসিরু
অরফরসয়ােুও য়বসাই টওুএইুএেইুেথাগু োু্রিধ্বরিুহ ছি।

A person is diagnosed with epilepsy if they have two unprovoked 
seizures (or one unprovoked seizure with the likelihood of more) 
that were not caused by some known and reversible medical 
condition like alcohol withdrawal or extremely low blood sugar.[1]

েে দেমে দেওয়রার েরব�তী অবস্রা হকংবরা হিম্ন ব্রাড সুেরামরর েম�রা েহরহে� 
ও অহস্হ�শীল দেহডমকল কহডিশি ব্য�ী� দকরামিরা ব্যহতির দুটি আিমপ্ররাম�রাকড 
বরা উদ্ীপ্তকরারী করারণিীি হিঁচুহি (হকংবরা েরব�তী সেময় আমররা দবহশ িওয়রার 
আশঙ্রাসি একটি হিঁচুহি) িমল দসই ব্যহতির এহেমলহসি আমে বমল হেহনি� 
কররা িমব।

এরপ েরসিরু রিঁচুরিু শদ েুএটা েুোরীররেু শরাআুি িুহ েওুএরুজমেুরস েু
িরতি কে।ুএইু রিঁচুরিু হয়ু িরতি কেু ই েেররিোেু রডসিা জ্রু োর ণ।[2]ু এেটাু
রবেয়ুবোুজুরর।ুবাংোয়ুএরপ েরসি েুমৃআী রাআুবোুহ েওুএটাুরেন্তুুোসভা বু
শো িাুমৃআী রাআুিা।ুএরপ েরসিুর রাুব্াপেুঅ থ্ুব্বহৃিুহয়।ু

মূেুর োিিায়ু শ�াোু �াে।ু মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুওপরু
এরপ েরসি িুশভাআারুশ�ুঅরভ �াআুেরাুহয়,ুিাুসব্্থিুে রিুঅষ্িুেি েু
বাই জন্টাই িরু ররিষ্ািু ঐরিহারসেু রথও ফিস।ু শটিরেিু িারু The Falling 
Sicknessুবই য়ুরথও ফিসুশথ েুশুুে রুরবরভন্ুরগ্রেুঐরিহারস েরুিিািিু
উ ল্েু ে র িি,ু �ারাু ি িু েরিু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু রোইরহু ওয়াু সাল্ািু
এরপ েরসি িুরক্ান্ত।[3]ুএুিাড়াুররিষ্ািুপাদররুহাি রেুর্ডাও,ুওরর য়ন্টারেস্টু
উইরেয়ািুমুইর—এরাুদারবুে র িি,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুশধুু
এরপ েরসি িুরক্ান্তইু রি েিুিা;ু বরংু রিরিুিারুএরপ েরসিরুেষেণগু ো েু

[1] hুttps://www.epilepsy.com/learn/about-epilepsy-basics/what-epilepsy

[2]ুhttps://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy

[3]ুTemkin, O., 1994. The Falling Sickness:  History of Epilepsy from the Greeks to the 
Beginnings of Modern Neurology (Vol. 4). JHU Press.
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শফ রেিারুওরহু রি য়ুরআিিুব েুিারে য় িি।ুপূব্বিতী দরুএসবুর োিিাু
সাি িুশর েুরিউ রােরজস্টুশেিক্সুওুররেিিুরিজুরিজুশিরড েেুররসাি্ু্োেু
ে রি,ু শ�ো িুিারাু মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু সাল্াি েুএরপ েরটিেু
দারবুে রি।[1][2]

অবশ্যুরআবি,ুোে্াইেুওুঅন্যরাুরেছুরেছুদারবুেণ্িওুে রি।[3][4]

ররেি িরু্োরেিুররসাি্টা েুরিরাুসব ি য়ুশবরেুগুু ত্বরুসা থুপ�্া োিিাু
েরব।ু োরণু রিরিু এইু রবে য়ু পূব্বিতীু সবারু র োিিা েু এেু জায়আা িু
সরন্ বরেিুে র িিুএবংুরিরিুএেজিুরিউ রােরজস্টুরি েি।

জবাব শুদওয়ার শুষে ত্রুরিরা দুু টা এু ্াি শুি বা।ুঐরিহারসে দুারবগু ো ইুরিহা সরু
বইুওুএো ডরিে দরুপ�্া োিিারুর ো েুেণ্িুেরব।ুরর রুিউ রােরজস্ট দরু
দারবগু োুেণ্ িরুজন্যুরিভ্রুেরবুবি্িািুসি য়রুরিউ রােরজস্ট দরুওপ র।ু
এরপ েরসিরু েষেণু েীু েীু ররু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু রোইরহু ওয়াু সাল্াি েু
এরপ েরসিরুশরাআীুবোু�ায়ুরেুিা,ুএইুরবে য়ুরেছুররসাি্ুহ য় ি।ুিারুিা েু
উ ল্ে �াগ্যুহ ো,ুপারেতিা িরুন্যােিােুএরপ েরসি শুসন্টা রর রুরসাি্টি।[5]ুিা দরু
িিািিুররিুতু েুিরব।ুঅ থাররটি রুবেয়টাুগুুত্বপূণ্। রুিউ রােরজস্ট দরুবক্ত ব্রু
্তু্যত্তরুের বিুর রেজি রুিউ রােরজস্ট।ুএটাই রুিয়ি।ুররিুর রাুউদ্ধৃিুেরবু
র রেজিুএরপ ে টিােরজস্টুড.ুরব্দুরুরহিাি ে।ু রিরিুশ� হতুুএইু রবে য়রু
এেজিু রব েেজ্ু ওু এো ডরিে,ু িাইু শিরড ে েরু রবেয়গু ো িুররিু িারু

[1]ু Lennox WG, Lennox-Buchthal MA. Epilepsy and Related Disorders. Little, Brown; 
1960.
[2]ুFreemon FR. ‘A Differential Diagnosis of the Inspirational Spells of Muhammad the 
Prophet of Islam.’ Epilepsia 1976; [17:423–7]  [ https://cutt.ly/Cb1y1EU ]

[3]ুGibbon E, Milman D, Guizot M, Smith W, editors. The History of the Decline and 
Fall of the Roman Empire. 8th ed. London: John Murray; 1887. Page. 259.  Available 
from: https://cutt.ly/Lb9XPdz

[4]ুCarlyle T. Heroes, Hero worship and the Heroic in history.

[5]ুAziz H. Did Prophet Mohammad (PBUH) have epilepsy? A neurological analysis. 
Epilepsy & Behavior. 2020 Feb 1;103:106654. Available from: https://cutt.ly/Sb1QAAq
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ব্াখ্যাগু োইুউদ্ধৃিুেরারুশিষ্াুেরব।[1]

হিওমেন্স (Theophanes)
শটিরেিুিারুবই য়ুঅষ্িুেি েরু ররিষ্ািুপাদররুওুঐরিহারসেু রথও ফ ন্সরু
শেোুউদ্ধৃিুে রি।ুরথও ফন্সুিারুশেোয়ুব েি,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহু
ওয়াু সাল্ািুব্বসাু ের িু রআ য়ু ইহুরদু ওু ররিষ্ািু পাদরর দরু োিু শথ েু রেছু
রবেয়ারদুরে েরি েিুএবংুশসগু োইুপরবিতীুসি য়ু্িারুেরাুশুুে রি।ুরিরিু
ব েি,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুবােপটুিা রুদ য়ুোরদজাুরার�য়াল্াহুু
রিহা েুরব য়ুে রিুিারুসম্প দরুজন্য।ুরিরিুর রাুব েি—

He had an epileptic seizure, and when his wife noticed this she 
became very distressed, for she was noble and had now been 
joined to a man who was not only helpless but epileptic as well. 
He turned to conciliating her, saying, “I see a vision of the angel 
known as Gabriel, and faint and fall because I cannot bear up 
under the sight of him.” Khadija consulted an exiled monk who 
confirmed, “He has spoken the truth, for this angel is sent to 
all prophets.[2]

�রার একটি এহেমলহটিক হিঁচুহি িময়হেল। এটি দেমে স্তী েরাহেিরা অ�যুন্ত 
দবেিরাি� িি। করারণ অহ�িরা� ও উন্ন�েহরত্ররা েরাহেিরা এেি একিিমক হবময় 
কমরমেি হিহি শুধু অসিরায়ই িি বরং এহেমলহটিকও। হিমির স্তীমক সরান্ত্বিরা 
দেওয়রার িন্য �েি হ�হি বমলি, ‘আহে দেমরশ�রা হিবহরলমক দেেম� দেময় 
জ্রাি িরাহরময় েমে হেময়হে। করারণ �রার সরােমি আহে েরঁাহেময় িরাকম� েরারহেলরাে 
িরা।’ েরাহেিরা একিি হিব্রাহস� সরাধুর সরামি েররােশ্ করমলি। দসই সরাধু �রামক 
বলমলি দি এটরা স�যু। সকল িহবর করামে এই দেমরশ�রামকই দপ্ররণ কররা িয়।

এইুঅনু ছি দু রথও ফন্সুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরু্থিুওরহু

[1] ‘ুNeurologist debunks ex-Muslim!’ [Epilepsy Argument Deflated] Watch on: https://
cutt.ly/Tb9XYpM

[2] Tুheophanes. Anni Mundi 6095–6305, A.D. 602–813 (The Middle Ages) Trans 
Turtledove H., The Chronicle of Theophanes. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press; 1982; 34–5. https://bit.ly/2S6Uxfo
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পাওয়ারুঘটিা েুএরপ েরসিুব েুিারে য় িি। রুিরিুএটাওুব ে িি,ুোরদজাুিারু
শরাআুসম্প ে্ুজাি িিুএবংুএ রুি য়ুদুুঃেওুশপ িি।ুিারুএইুবণ্িাুশো িারেিু
�ািাই-বািাইুব্রি র েুপরবিতীুসি য়ুওরর য়ন্টারেস্টরাুিা দর শুেোয়ুঅবেীোয়ু
ব্বহারুে র িি।ু

্থ িইুররসুবারণজ্যুের িুরআ য়ুররিষ্ািুওুইহুরদুপাদরর দরুো িুিি্ুসম্প ে্ু
জ্ািো ভরুব্াপা র।ু এইুব্াপা রু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুুরোইরহু ওয়াু সাল্া িরু
জীব িুদু টাুঘটিাুপাওয়াু�ায়।ুএেটাুহ ো,ুরবুুিারে বরুসা থুব্বসাুের িু
রআ য়ু পাদররু বারহরারু ঘটিা।ু ররু অন্যটাু হ ো,ু োরদজাু রার�য়াল্াহুু রিহারু
ো ফোরুদারয়ত্বুরি য়ুবারণজ্যুের িু�াওয়ারুঘটিা।ু

পাদররুবারহরারুঘটিাটাুএরেি,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুবা রাু
রেংবা িুয় বুির বুয় স িুািাুরবু িুারে বর সু ঙ্গ রুসররয়ায় বুারণজ্য েুর ি �ুারছি েি।ু
পরথি ধ্যুবসরাুেহ রুিারাু রবশ্রা িরুজন্যুব সি।ুএইুসিয়ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুু
রোইরহুওয়াুসাল্াি েুশদ েুবারহরাুিা িরুএেজিুপাদররুরআজ্াুশথ েুশবরর য়ু
র সিুএবংুিা েুভা োভা বুপ�্ বষেণুের িুথা েি।ুরিরিুবােেুমুহাম্াদু
সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্াি েুর েররুিরবুব েুউ ল্েুে রি।ুরিরিুব েি,ু
রসারুপ থুআািপাোুএবংুসবুপাথর েুরিরিুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু
সাল্াি েুরসজদাুের িুশদ ে িি।ুএুিাড়াওুিারুোুঁ িুিবুওয়া িরুরসে-শিাহরু
শদ েু রিরিুএইু রবে য়ুএ েবা রু রিরচিিু হ য় িি।ু বারহরাু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু
রোইরহুওয়াুসাল্া িরুরিরাপত্তারুেথাুরব বিিাুে র,ুিা েুরসররয়ায়ুিাুরি য়ু
িক্ায়ুপাঠি য়ুশদওয়ারুজন্যুব েিুএবংুিা-ইুেরাুহয়।

এইুবণ্িা েুব্বহারুে রুরেছুওরর য়ন্টারেস্টুদারবুে রি,ুবারহরারুস ঙ্গুএইু
সাষো িইুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুইহুরদুওুররিষ্ািুিি্ুসম্প ে্ু
শজ িরি েিুএবংুপরবিতীুসি য়ুকুররিুরিিাুে ররি েিুশসইুজ্াি রুদ য়ই।ুউক্তু
বণ্িারুব্াপা রুরসরািুরিরয়িাুওুমুহারদ্স দরুি ধ্যুিিরব রািুর ি।ুোইখুেু
হারদসুরল্ািা সুরফউর রুহিাি শুিাবারেপুরর রুারহিাহুল্াহ বু ে িি,ুপাদরর বুারহরারু
বণ্িাুস ন্দহযুক্ত।[[1]]ুোইেুরবুেুহাসািুররেুিদরভুরারহিাহুল্াহু রে ে িি,ু
‘রেবরেুনুিারিুরারহিাহুল্াহুসীরাতুন্বী ি রুে ে িি,ুইিাি রুিররির�ুএইুহারদস েু

[1]ুররুরারহকুেুিােতুি,ুিাওহীদুপাবরে েেিস,ুপৃষ্াু:ু৮৬
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‘হাসািুআররব’ুব ে িি।ুহারদ সরুরারব দরুি ধ্যুরব্দুরুরহিািুইবনুুআা�ওয়া িরু
িািুপাওয়াু�ায়,ু�ারুসম্প ে্ুরপরত্তুউত্ারপিুহ য় ি।ুইিািু�াহারবুব েি,ুশসু
মুিোরুহারদসুবণ্িাুে রুথা ে।ুররুিারুি ধ্যুসব ি য়ুমুিোরুহারদসুশসটা,ু
শ�টা িুবারহরারুঘটিাুবরণ্িুহ য় ি।’[1]

ি বুঘটিাটিুরবখ্যািুরসরা িরুরেিাবুরসরাতুুইবরিুরহো িুএ স ি।ুমুেিাসাুসু
রসরা িওু বণ্িাু এ স ি।ু ু এটা েু রিরাু রবশদ্ু বণ্িাু ি রু রি য়ু রথও ফন্সু
এবংু ওরর য়ন্টারেস্ট দরু অরভ �াআু প�্া োিিাু েরব।ু ্থিি,ু িেিু মুহাম্াদু
সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুবয়সুিয়ুরেংবাুবা রাু�া-ইুিররুিাুশেি,ুশসইু
বয়স েুইহুরদুওুররিষ্ািুিি্ুসম্প ে্ুরে েুশফোুঅথবাুবাই বে-িাওরািুশ িু
রে েুশফোরুজন্যু� থষ্ুি িুেরাু�ায়ুিা।ুি ে্রুোরি রু�রদুি রওু রিই,ু
িাহ েুেিটুকুুসি য়ভুঘণ্াো িেভুঅি্রদিভ[2]ুএইুএিটুকুিুসি য়রুি ধ্যইু
রবোেুকুররিুরিিাুওুহারদসুবণ্িারুজন্যু্ য়াজিীয়ুসবুরে েুশফোুসম্বভু
শো িাভা বই রুেুসম্বভ রুিিান্তই রুেশ রুেংবা রুবকৃিিরতিকেুিাড়া শুেউুএিিুেথাু
বে বুুিা।ুর রেটা রুবেয়ুহ ো,ুিে িাুবাই বেুওুিাওরািুরররব িুঅনূরদিু
হয়রি।ু শসগু োুসবু রিেু রহব্রু ি।ুররুিেিুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু
সাল্ািুরহব্রুুশিাুদূ রুথাে,ুরররবওুরেে ি-পড় িুজাি িিুিা।[3]ুিাহ েুরিরিু
বারহরারুোিুশথ েুেীভা বুরেে েিভুররুিাু্ায়ু৩০ুবিরুপরু্িারুেরাু
শুুে রি!ুএিুরদিুরেুিারুি িুথাোরুেথাভুশসইুসা থুশসইুবা রাুবি ররু
বােেুখুবইুঅল্পু রেছুসি য়ুবারহরারুোিু শথ েু�াু রে েরিে,ুিারুিধ্যোরু

[1]ুিবী য়ুরহিি,ুসাই য়্যদুরবুেুহাসািুররেুিদরভুরারহিাহুল্াহ,ুমুহাম্দুব্াদাস্ুপাবরে েেিস,ুপৃষ্া :ু ১ু১৫
[2]ুপাদরররুসা থুরে োরুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুসাষোৎোেুঅি্যন্তুসংরষেপ্তুরিে।ু
ইবনুু রহো িরুগ্র থেুএ স ি,ু‘বরহরাুবে েি,ু‘...রপরিুরপিারুএইুভারিজা েুরি য়ুশদ েুরফ রু
�াি...ু�রদুরিি িুপা রুিাহ েুিারাু(ইহুরদরা)ুওরুষেরিুসাি িরুশিষ্াুিাুে রুিাড় বুিা...’ুরবুু
িারেবুিা েুরি য়ুদ্রুিুশবরর য়ুপড় েিুএবংুরসররয়ারুবারণরজ্যেুসফ ররুসিারপ্তুশট িুিক্ায়ুউপিীিু
হ েি।’ু[সীরাতুিুিবীু(সা.),ুইবনুুরহোি,ুেণ্ু:ু১,ুপৃষ্াু:ু১৭৪,ুইসোরিেুফাউ ন্েি];ুএিাড়াুজারিু
রিররির�-এরুহারদ সওুএ স ি,ু‘পাদররুরবুুিারেব েুঅরবরিভা বুরল্াহুিারোরুিা িুেপথুে রু
িা েুস্ দ েুশফরিুপাঠা িুবে িুথা েি।ু শেেুপ�্ন্তুরবুুিারেবুিরবরজুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু
সাল্াি েু(িক্ায়)ুশফরিুপাঠা িারুব্বথিাুে রি।’ু(হারদসু৩৬২০)—সম্পাদে।
[3]ুসীরাতুরুরাসূেু(িাুঃ),ুমুহাম্াদুরসাদুল্াহুরেুআারেব,ুপৃষ্াু:ু৭১,ুহাদীিুফাউ ন্েি।
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মেগু োুেীভা বুসং োিিুেরেভ[1]ুশধুুররেদাুিয়,ুঐরিহারসেুওুতবজ্ারিেু
রবেয়ারদ িওুকুররিুবাই ব েরুশি য়ুঅ িেুএরআ য়ুএবংুবহু ষে ত্রুবাই বে েু
বরংুসং োিিুে র ি।[2]

সুিরাং,ু এইসবু ্িাণারদু সাি িু শর েু শো িাভা বইু বোু �ায়ু িা,ু মুহাম্াদু
সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুবারহরারুোিুশথ েুএগু োুরে েরি েি।ুএুিাড়াু
�ারাুবারহরারুঘটিাটিুউদ্ধৃিুে রি,ুিারাুবারহরাুশ�ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহু
ওয়াুসাল্াি েুর েররুিরবুব েরি েি[3]—এটা েুখুবুস িিিভা বুএরড় য়ু�াি।ু
শেিভুএেইুবণ্িারুরেছুঅংেুরি য়ুশ�ইুিবুওয়াি েু্শ্নরবদ্ুেরাুহ ছি,ুঅপরু
অংেুরি য়ুশসইুিবুওয়া িরুদারব েুশিাুর রাুিজবুিওুেরাু�ায়!

পাদরর-সংক্ান্তুরদ্িীয়ুঘটিাটাুোরদজাুরার�য়াল্াহুুরিহারুবারণজ্যুো ফোুরি য়ু
মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুরসররয়াুআি িরুসা থুজরড়ি।ুশসো িু
�াওয়ারুসিয়ুোরদজারুদাসীুিাইসারাুিারুসা থুরিে।ুইবনুুইসহােুরবিাুসি দু
এেটাু বণ্িাু উ ল্েু ে র িি।ু রসররয়ারু প থু এেু জায়আায়ু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু
রোইরহুওয়াুসাল্ািুএেটাুআা িরু রি িু রবশ্রািুেররি েি।ুিেিুএেুপাদররু
এ সুিাইসারা েুিারুপররিয়ুরজ জ্সুের েুশসুব ে,ুরিরিুহারা িরুঅরিবাসীু
কুরাইেুবং েরুএেজিুব্রক্ত।ুপাদররুিেিুিা েুব ে,ু‘এইুআা িরুরি িুিরবু
িাড়াু ররু শেউু েে িাু ব সরি।’[4]ু এইু ঘটিাটা েু ড.ু মুহাম্াদু রসাদুল্াহু
রে-আারেব রুরিি সুীরাতুর রুাসুে (ুিা.) গু্র থে রুভরত্তহীি বু ে উু ল্ে েুরা হু য় ি।[5]ু
রভরত্তহীিু�রদুিা-ওুহয়,ুএইুবণ্িাুশথ েুেীু্িারণিুহয়ভুশসইুপাদরররুস ঙ্গু
শিাুিাইসারারুে থাপেথিুহ য় ি,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরু
শিাুররুহয়রি।ুিাহ েুএইুবণ্িাটাুরি য়ুশিাুররু্শ্নুথাোরুেথাুিা।ু

[1] ‘ু200+ way the Quran corrects the Bible: How Islam Unites Judaism and Christianity 
by Mohammed Ghounem.’ https://cutt.ly/1b0kV9y

[2]ুThe Bible, the Qu’ran and Science: The Holy Scriptures Examined in the Light of 
Modern Knowledge by Dr. Maurice Bucaille.

[3]ুসীরাতুিুিবীু(সা.),ুইবনুুরহোি,ুেণ্:ু১,ু‘বহীরারুঘটিা’,ুপৃষ্াু:ু১৭১-১৭৪।—সম্পাদে
[4]ুসীরাতুিুিরবু(সা.),ুইবনুুরহোি,ুইসোরিেুফাউ ন্েি,ু্থিুেণ্,ুপৃষ্াু:ু১৭৭
[5]ুসীরাতুরুরাসূেু(িা.),ুমুহাম্াদুরসাদুল্াহুরেুআারেব,ুহাদীিুফাউ ন্েি,ুপৃষ্াু:ু৭৬
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এরু বাই রুররুো দরু শথ েুিাওরাি-ইরঞ্জেু সম্প ে্ু জািাু সম্বভু িরদিারু
ইহুরদ দরু শথ েভু িাহ েু িরদিায়ু �াওয়ারু র আু শি রাু বিরু ি রু কুররিু
েীভা বু রিোওয়ািুের িিু রিরিভুিক্ায়ু শিাু শো িাুইহুরদু রিেুিা।ু ররিষ্ািু
রিেুখুবইুেি।ুস্কোরুপ�্া য়রুির েুওয়ারাোুরবিুিও ফ েরুেথাুবোু�ায়।ু
শেউুশেউুব েুথা েি,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুওয়ারাোুশথ েু
এসব রুে ে িি।ুঅথিু্থিুিবুওয়ািুপাওয়ারুপরুওয়ারাোরুো িু�েিুোরদজাু
রার�য়াল্াহুুরিহাুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্াি ে রুি য়ু�াি,ুিেিোরু
ঘটিাুপড় েুএইুদারবুরভরত্তহীিুি িুহ ব।ুশসরদিুওয়ারাোুিা েুিরবুরহ স বু
ভরবষ্যদ্াণীু ে ররি েিু এবংু িারু ো িু রসাু শফ রেিাু রজবররেু রোইরহসু
সাোিু শ�ু অন্যান্যু িরবআ ণরু ো িু এ সরি েি,ু শসটাওু জািাি।ু রিরিু এটাওু
ব েরি েি,ুিক্ারুশো েরাুিা েুশবরুে রুশদ ব।ুশেঁ িুথাে েুশসরদিুরিরিু
মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্াি েুসহায়িাুের িিুব েুরোওুশপােণু
ে রি,ু রেন্তুু িেিু ওয়ারাোু বৃদ্ু ওুঅন্ধু হ য়ু রআ য়রি েি।[[1]]ু এইু শোেটিু
মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্াি েুরেছুশেো িারুপরররথিরি িুরি েিু
রেু িা,ু িাু স িিিু পাঠে-িাত্রইু বুে বি।ু িািাড়াু ওয়ারাোু রি জইু মুহাম্াদু
সাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্াি েুিরবুব েুি িুের িি,ুিাহ েুরিরিুএেজিু
িরব েুেী রুেষো শুদ বিভুএিিরেুওয়ারাো শুবরেুসিয়ওুপািরি।ু্ ো শ্য দুাওয়ািু
শুুহওয়ারুর আইুওয়ারাোুমৃতু্যবরণুে রি।ুিাইুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহু
ওয়াুসাল্ািুওয়ারাোরুোিুশথ েু রেছুশেোরুসু �াআুশপ য়রি েি—এইুদারবু
পু রাুঅবান্তর।[[2]]

এবারু ররস,ু রথও ফ ন্সরু রদ্িীয়ু দারবটা ি।ু রিরিু ব েি,ু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু
রোইরহুওয়াুসাল্ািুদররদ্রুওুঅিাথুরি েিুব েুোরদজাুরার�য়াল্াহুুরিহা েু
বােপটুিাু রদ য়ুমুগ্ধুে রু রব য়ুে রুিারুঅ �েুসম্প দরুিারেেুহি।ুএটাু
ইরিহাসু রি য়ু সুস্পষ্ু রিথ্ািার।ু ররু এেজিু ররিষ্ািু পাদররু হ য়ু ইসো িরু
রব রারিিা েুর ি রুআ য় রুিথ্ািার েুরাটা অুস্াভারবে িুয়।ু্ থিি, মুুহাম্াদ সুাল্াল্াহুু

[1]ুররুরারহকুেুিােতুি,ুিাওহীদুপাবরে েেিস,ুপৃষ্াু:ু৯৬
[2]ু‘মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািু রেুওয়ারাোরুোিুশথ েুসবু রে েরি েিভ’ুhttps://
cutt.ly/ib4hhAO
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রোইরহুওয়াুসাল্াি শুিা টওুহিদররদ্র রুি েিুিা।[[1]] রুিরিুব্বসাুের িিুএবংু
উচ্চবংেীয়ুরি েি।ুপাত্রুরহ স বুরিরিুরি েিুঅি্যন্তুশ�াগ্যিাসম্পন্।ুরদ্িীয়ি,ু
োরদজাু রার�য়াল্াহুুরিহা েু রিরিু বােপটুিাু রদ য়ু মুগ্ধুে রিরি;ু এু ির িরু
শো িাু ্িাণু পাওয়াু �ায়ু িা;ু বরংু িারু রিািিদাররিাু ওু সিিারু োর ণু
োরদজারুমুগ্ধিারুপ ষেু্িাণুর ি।[[2]]ুতৃিীয়ি,ুোরদজাুরার�য়াল্াহুুরিহা েু
রিরিু রব য়রু ্তিাবু শদিরি;ু োরদজাু রার�য়াল্াহুুরিহাইু বরংু রি জরু সহিারীু
িারফিুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্াি েু্তিাবুপাঠি য়রি েি।[[3]]ু
িাইুরথও ফ ন্সরুেরাুএইুদারবুরিজ্োুরিথ্ািারুওুউ দ্শ্য্ ণারদি।

রথও ফ ন্সরু তৃিীয়ু দারবটাু রিে,ু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু রোইরহু ওয়াু সাল্া িরু
এরপ েরসিরুোর ণুরিঁচুরিুহ য়রিেুএবংুোরদজাুরার�য়াল্াহুুরিহাুএটাুশদে েিু
ররুদুুঃরেিুহ েি।ুএইুবণ্িারু শরফা রন্সুেীভু শোিুউৎসু শথ েু রিরিুএটাু
শজ ি িিভুররুেীুশদ েইুবাুরিরিুবে েি,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াু
সাল্া িরুএরপ েরসিরু রিঁচুরিুহ য়রিেভুরস েুএটাুএেটাুস িিিু রিথ্ািার।ু
মুহাম্াদু সাল্াল্াহুুরোইরহু ওয়াু সাল্া িরু ো িু শফ রেিাু এ সরি েিু শহরাু
গুহায়, শুসো িুোরদজা রুার�য়াল্াহুুরিহা রুি েিুিা।ুরর শুসো ি শুো িা রুিঁচুরিওু
হয়রি।ুোরদজাুরার�য়াল্াহুুরিহারুো িু�েিুরিরিুরফ রুর সি,ুিেিুরিরিু
োুঁপরি েি। রুথও ফন্সুসা হবুশবািহয় রুিঁচুরিুররুোুঁপুরিুএইুদু য়রুিা েুিফািু
জাি িিুিা।ু�া-শহাে,ুএইুবণ্িায় রুথও ফন্সুব ে িি—োরদজাুবু ে রুআ য়রি েিু
শ�,ুমুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুএরপ েরটিে,ুরেন্তুুএরুঠিেুপ রইু
রিরিুরেুবে েিুজা িিভ

‘এইু রিথ্াু িরবরুেথাু রিরিইু্থিুগ্রহণুে ররি েি।ু রিরিুমুহাম্ দরুওপরু
ঈিািুএ িরি েি।ুরিরিুিারুশআা ত্ররুঅন্যান্যুিারী দরওুব েরি েিুশ�ুমুহাম্দু
এেজিুিরব।’

োরদজাু রার�য়াল্াহুু রিহাু জাি িি,ু মুহাম্াদু সাল্াল্াহুু রোইরহু ওয়াু সাল্ািু

[1]ু‘রাসুেুসাল্াোহুুরোইরহুওয়াুসাল্ািুোরদজা েুরবেটিুিুণুউটুশিাহরািাুরহসা বুরদ য়রি েি।’ু
[সীরাতুিুিবীু(সা),ুইবনুুরহোি,ুেণ্ু:ু১,ুপৃষ্াু:ু১৭৮]—সম্পাদে
[2]ু্াগুক্ত,ুপৃষ্াু:ু১৭৭—সম্পাদে
[3]ু্াগুক্ত,ুপৃষ্াু:ু১৭৮—সম্পাদে
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এরপ েরটিে।ু এটাু শজ িু রিরিু দুুঃেু শপ েি।ু রবারু রিরিু এইু এরপ েরটিেু
িানুেটারুশফ রেিাুশদোরুআল্পুরবশ্াসুে রুমুসরেিুহ য়ুশসইুআল্পু্িা রুশে আু
শআ েিভুেীসবুসাংঘরে্েুেথাবাি্া!ুরস েুিানুেু�েিুরিথ্ািারুে র,ুিেিু
শসুপরস্পরুসাংঘরে্েুেথাবাি্াুব েুশফ ে,ুরি জরইুঠিেুথা েুিা,ুএেটুুর আু
েীুব ে ি!ুএইুপ�্ন্তুর োিিাুশথ েুএটাুমূেিুস্পষ্ুশ�,ুরথও ফন্সুইসো িরু
্রিুিরিুরব দ্ েরুজায়আাুশথ েুইরিহাসুরি য়ুইছিাুে রুরিথ্ািারুে র িি,ু
সি্য-রিথ্াু রিরে য় িি,ুিিআড়াুঅরভ �াআুএ ি িি।ুএগু োরুশপি িুশ�ৌরক্তেু
এবংুঐরিহারসেুশো িাুরভরত্তুশিই।ু

িরােমরে হপ্রডরাও (Humphrey Prideaux)

র্ডাও রুি েিুএেজি রুরিষ্ািুপাদরর,ুিরউই িরু্িাি রুআজ্ার রুডি রুি েি রুিরি।ু
রিরিুএেজিুওরর য়ন্টারেস্টওুরি েি।ুরি জরুবই য়ু৪৪ুপৃষ্ায়ুরিরিুরে ে িি—

And whereas he was subject to the falling sickness, whenever 
the Fit was upon him, he pretended it to be a Trance, and that 
then the Angel Gabriel was come from God with some new 
revelations.[1]

আর হ�হি দিমিত্ এই অসুস্�রায় আক্রান্ত হেমলি, হিঁচুহি শুরু িমল হ�হি �রাি 
করম�ি দি হ�হি দ�রামরর েমযে রময়মেি আর এই সেময়ই দেমরশ�রা হিবহরল 
দকরামিরা িত্ি ওহি হিময় এমসমেি।

র্ডাওু িারু শেোয়ু শরফা রন্সু শট ি িিু বাই জন্টাইিু ঐরিহারসেু ওু ররিষ্ািু
পাদররু রথও ফন্স,ু বাই জন্টাইিু সাম্া জ্যরু ্িািু রবিারেুওু সম্া টরুব্রক্তআিু
শস ক্টাররুজিুশজািারাস,ুিাি্ুঐরিহারসে-সহু ররিষ্ািুশজাহািু শহিররুহটিংআারু
্মুেুব্রক্ত ত্বর।

মুহাম্াদুসাল্াল্াহুুরোইরহুওয়াুসাল্া িরুরফটুহ য়ুপ ড়ু�াওয়ারুঘটিাুশো িাু

[1] Pুrideaux H. The true nature of imposture fully displayed in the life of Mahomet. 
London: Printed for E. Curll, J. Hooke,W. Mears and F. Clay; 1723:16. Available from: 
https://bit.ly/3tY31mw


