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ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟﱠﺮِﺣﻴ ِﻢ

ভূিমকা
ইসলােমর ‘আkাএd বা .মৗিলক উপsাপনাসমূেহর মেধ9 সব:pধান িতনিট িবষয় হে@ তাওহীd,
আেখরাত ও নবুওয়াত। তাওহীd অথ:াৎ এ জীবন ও জগেতর িপছেন একজন অিdতীয় পরম
jানী সtা তথা আlাh তা‘আলার অিst সmেক: অকাট9 pত9েয় উপনীত হওয়া এবং পািথ:ব
জগেত না হেলও মৃতু9পরবত:ী অn .কােনা জগেত ভােলা কােজর ভােলা ফল ও মn কােজর
মn ফল pকােশর জn মানবpকৃিতর আকাkা,

আর তা পূরেণ মহাkমতাবান আlাh

তা‘আলার সkমতা অnভব করার অিনবায: দাবী হে@ মাnষ এ পািথ:ব জীবেন আlাh তা‘আলার
পসnনীয় ও দািয়tশীল জীবন যাপন করেব।
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মাnষ খাদায়ী পথিনেদGেশর মুখােপkী
এ ধরেনর বাি`ত জীবন যাপেনর জn মাnষ কতক িবষেয় সহজাত পথিনেদ:েশর অিধকারী এবং
কতক িবষেয় তার িবচারবুিd ( ﻋﻘﻞ- Reason) তােক পথিনেদ:শ দােন সkম। িকnt কতক িবষেয়
.স িdধাdেnd িনপিতত হয়। এছাড়া িবিভn কারেণ তার সহজাত pকৃিত িবকৃত হেত পাের এবং
িবচারবুিd ভুল করেত পাের। এ কারেণ .স এ সব .kেt আlাh তা‘আলার কাছ .থেক
পথিনেদ:েশর pেয়াজন অnভব কের। মাnেষর িবচারবুিd এ উপসংহাের উপনীত হয় .য, আlাh
তা‘আলা যখন তােক পথিনেদ:েশর মুখােপkী কেরেছন এবং িতিন পথিনেদ:শ pদােন অkম
হবার মেতা dব:লতা .থেক উেধ: তখন িনiয়ই িতিন .কােনা না .কােনা ভােব এবং .কাথাও না
.কাথাও এ পথিনেদ:শ িনিহত .রেখেছন।
বলা বাhল9 .য,

এ ধরেনর পথিনেদ:শ pিতিট মাnেষর কােছ আসা অপিরহায: নয়। কারণ,

তাহেল তা হেতা সহজাত,

ফেল মাnষ .কােনা িবষেয়ই িdধা- dেndর সmুখীন হেতা না এবং

মানবpকৃিতেত পথিনেদ:েশর আকাkাও জাgত হেতা না। অতএব, িবচারবুিdর রায় অnযায়ী
আlাh তা‘আলার পk .থেক কতক সীিমত সংখ9ক ব9িkর কােছ এ পথিনেদ:শ আসেব এবং
তাঁরা অnেদর িনকট তা .পৗঁেছ .দেবন। এই পথিনেদ:েশরই নাম নবুওয়াত্ ও িরসালাত্ এবং এ
পথিনেদ:শ যােদর িনকট আেস তাঁরা হেলন নবী ও রাসূল।

মু‘িজযাh : নবী চনার মাধLম
এর পরই po জােগ : নবী বা রাসূল .ক? .কােনা ব9িk িনেজেক নবী বেল দাবী করেল কী কের
.বাঝা যােব .য, িতিন সিত9কােরর নবী, নািক নবী হওয়ার িমথ9া দাবীদার?
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hা,

নবী হওয়ার দাবীদার .কােনা ব9িk সিত9 সিত9ই নবী িকনা তা জানার কেয়কিট পnা

রেয়েছ। এ সব পnার মেধ9 অnতম হে@ মু‘িজযাh বা অেলৗিককতা।
মু‘িজযাh অথ:াৎ অেলৗিককতা বা অেলৗিকক ঘটনা হে@ এমন অsাভািবক অবsা বা ঘটনা যা
একজন সিত9কােরর নবীর নবুওয়াত্ pমােণর জn আlাh তা‘আলার পk .থেক সরাসির বা
নবীর মাধ9েম ঘটােনা হয় বা সৃিu করা হয়। এ ধরেনর ঘটনা ঘটােনা বা এ ধরেনর অবsা সৃিuেত
.কােনা রকেমর মানিবক jান- িবjান, চচ:া, সাধনা বা .যাগ9তা- pিতভা অথবা এ ব9াপাের
কায:করভােব ব9বহারেযাগ9 .কােনা পািথ:ব উপায়- উপকরেণর ভূিমকা থােক না। .যমন : মৃতেক
জীিবতকরণ,

অnেক দৃিuদান,

লািঠেক জীবn সােপ পিরণতকরণ,

চndেক িdখিNতকরণ

ইত9ািদ।
এখােন নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) মু‘িজযাহর কেয়কিট দৃuাn উেlখ করা হেলা মাt এবং িবিভn
নবী- রাসূল (‘আঃ) এ জাতীয় আেরা অেনক মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন। িকnt এ জাতীয়
মু‘িজযাh িছেলা সামিয়ক এবং সীিমত .kেt তথা সীিমত সংখ9ক .লাকেক pদশ:েনর উপেযাগী।
অথ:াৎ মৃতেক জীবন দান,

মািট িদেয় পাখী |তরী কের তােক pাণশীল কের উিড়েয় .দয়া,

লািঠেক জীবn সােপ পিরণত করা,

চndেক িdখিNতকরণ ইত9ািদ মু‘িজযাh যােদর সামেন

সংঘিটত হেয়েছ তােদর জn তা অকাট9ভােব pত9য়উৎপাদক িছেলা। িকnt যারা তা অেnর কাছ
.থেক }েনেছ তােদর কােছ এ সেবর অকাট9তা িনভ:র কের বণ:নাকারীেদর িনভ:রেযাগ9তা
সmেক: ~বণকারীর pত9য় ও তার মাtার ওপর। এ .kেtও pত9kকারীর pত9য় ও ~বণকারীর
pত9েয়র মেধ9 যেথu মাtােভদ হেয় থােক।

কারআন মজীদ sান- কােলাধG মু‘িজযাh
তেব সমs নবী- রাসূেলর (‘আঃ) pদিশ:ত বা তাঁেদর অnkেল সংঘিটত সকল মু‘িজযাহর মেধ9
সব:েশষ নবী রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ) কতৃ:ক .পশকৃত মহাgn .কারআন মজীদ
হে@ এমন একিট অনn মু‘িজযাh যা sানগত ও কালগত সীমাবdতার উেধ:। অথ:াৎ .কারআন
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মজীদ নািযl হওয়ার সময় .যমন মু‘িজযাh িছেলা দীঘ: .চৗdশ’ বছর পেরও এখেনা তdƒপ
মু‘িজযাhই রেয়েছ। .তমিন .দশ- জািত িনিব:েশেষ সমg মানবpজািতর জnই তা মু‘িজযাh;
অতীেত .যমন িছেলা, বত:মােন .যমন রেয়েছ .তমিন ভিব(েতও তা মু‘িজযাhই থাকেব।
.কারআন মজীেদর ভাষা ও সািহত9মান, িবষয়বst, ভিব(dাণী এবং আেরা অেনক |বিশেu9র
িবচাের এ gn .য .কােনা মহাpিতভাধর মানিবক .লখিনশিkর উেধ:। তাই .কারআন মজীেদ
চ9ােল* pদান করা হেয়েছ .য, সমs মাnষ ও িjn িমেল .চuা কের .দখেত পাের .কারআেনর
অnrপ .কােনা gn,

িনেদন পেk এর .কােনা একিট সূরাহর সােথ তুলনীয় মােনর (kুdতম

সূরাহিটর সােথ তুলনীয় হেলও আপিt .নই) .কােনা সূরাh রচনা করেত পাের িকনা। অব/
ইসলােমর িবেরাধী পিNত ও িবেশষjেদর পk .থেক এ ব9াপাের .চuা করাও হেয়েছ,

িকnt

তােদর এ সংkাn সকল .চuাই ব9থ: হেয়েছ।

মু‘িজযাh িনবGাচেন খাদায়ী িনয়ম
এখােন মু‘িজযাh pসে1 আেরা d‘িট কথা িবেশষভােব উেlখ করেত চাই। pথমতঃ আlাh
তা‘আলার পk .থেক নবী- রাসূলগণেক (‘আঃ) মু‘িজযাh pদােনর .kেt একিট িনয়ম লk9 করা
যায়। তা হে@, সংি2u নবী .য জািতর মেধ9 আিবভূ:ত হেতন বা .য জািতর .হদায়ােতর জn
দািয়t পালন করেতন .স জািত jান- িবjান বা িশlkশলতার .য িদকিটেত সব:ািধক অgসর
থাকেতা সংি2u নবীেক pদt মু‘িজযাh সমূেহর মেধ9 অnতঃ সব:pধান মু‘িজযাহিট .স িবষেয়ই
.দয়া হেতা। এ .kেt নবীর মু‘িজযাহর .মাকািবলায় ঐ জািতর মধ9কার সংি2u িবষয়ক .~6তম
িবেশষjেদরেক অপারগ pমাণ কের .দয়া হেতা। এভােবই সংি2u নবীর নবুওয়ােতর সত9তা
তুেল ধরা হেতা এবং ঐ জািতর পরািজত .~6 িবেশষjগণ মুেখ অথবা sীয় অkমতার মাধ9েম
উk নবীর নবুওয়ােতর সত9তা sীকার করেত বাধ9 হেতন।
নবী- রাসূলগণেক (‘আঃ) মু‘িজযাh pদােনর .kেt আlাh তা‘আলার এ িনয়েমর কারেণই .দখা
যায়, িমসের জাdিবদ9ার চরেমাnিতর যুেগ িমসরীয়েদর কােছ .pিরত নবী হযরত মূসা (‘আঃ)
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লািঠেক এমন এক সােপ পিরণত কেরন যা .সখানকার .~6তম জাdকরেদর জাdেক .খেয়
.ফেল। ফেল জাdকররা বুঝেত পাের .য, হযরত মূসা (‘আঃ)- এর এ কাজ জাdkমতার উেধ:
এবং এ কারেণ তারা তাঁর ওপের ঈমান আেন।
অnিদেক হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) যখন িফিলিsেন নবুওয়ােতর দািয়t পালন কেরন তখন িফিলিsন
িছেলা .রামানেদর শাসনাধীন এবং ইিতপূেব:কার শাসকে~ণী gীকেদর ও তৎকালীন শাসকে~ণী
.রামানেদর সভ9তা- সংsৃিতর dারা িফিলিsনীরা দাrণভােব pভািবত িছেলা। ইিতপূেব:ই gীকরা
িচিকৎসাশােst দাrণ উnিত কেরিছেলা এবং ঐ সময় .রামানেদর মেধ9ও িচিকৎসাশােstর ব9াপক
উnিত সািধত হেয়িছেলা। এ কারেণ আlাh তা‘আলার পk .থেক হযরত ‘ঈসা (‘আঃ).ক .য সব
মু‘িজযাh .দয়া হয় অথ:াৎ মৃতেক জীিবতকরণ,

মািটর |তরী পাখীর মূিত:েক pাণদান,

জnাnেক দৃিuদান ও k6েরাগীেক িনরাময় দান - এgেলার মাধ9েম িতিন .সখানকার .~6তম
িচিকৎসািবjানীেদরেক অপারগ pমাণ কের .দন।
এ িবষয়িট িবপরীতভােব ধের িনেয় পিরিsিত িবে2ষণ করা .যেত পাের। তা হে@, ধরা যাক,
লািঠেক সােপ পিরণতকরণ যিদ হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর সব:pধান মু‘িজযাh হেতা এবং
জnাnেক দৃিuদান যিদ হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘িজযাh হেতা,

তাহেল তার pিতিkয়া কী

হেতা? .স .kেt sাভািবকভােবই িমসরীয়রা মেন করেতা .য, হযরত মূসা (‘আঃ) একজন বড়
ধরেনর িচিকৎসািবjানী;

িমসেরর িচিকৎসকরা তাঁর চ9ােল* .মাকািবলায় সkম না হেলও

এবং তাঁর .রাগিনরাময় .কৗশল ধরেত না পারেলও .য সব .দশ িচিকৎসািবjােন অিধকতর
উnত হয়েতা .স সব .দেশর .~6তম িচিকৎসািবjানীগণ তাঁর চ9ােল* .মাকািবলায় ও তাঁর
সাফল9েকৗশল ধরেত সkম। অnিদেক িফিলিsেনর .লােকরা হযরত ‘ঈসা (‘আঃ).ক একজন
বড় ধরেনর জাdকর মেন করেতা এবং বলেতা : আমােদর মেধ9 .কােনা বড় জাdকর থাকেল
িনiয়ই .স এর সােথ .মাকািবলা করেত পারেতা।
িকnt .য জািতর মেধ9 .য িবষেয়র .~6তম িবেশষjেদর অিst িছেলা .স জািতর সামেন বার
বার .স িবষেয় মু‘িজযাh pদশ:ন করায় এবং sয়ং সংি2u িবেশষjগণ তা .মাকািবলায় ব9থ:
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হওয়ায় ও .স কাজেক মুেখ বা sীয় অkমতার মাধ9েম মানিবক kমতা ও .যাগ9তা- pিতভার
উেধ: বেল sীকার করেত বাধ9 হওয়ায় সংি2u মু‘িজযাh .সখানকার সাধারণ মাnেষর মােঝ
pত9য় সৃিu করেত সkম হয়।
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কারআন মজীদ ও আরবী ভাষার চূড়াn িবকাশ
আlাh তা‘আলা তাঁর সব:ে~6 ও সব:েশষ নবী হযরত মুহাmাদ (#াঃ).ক তাঁর যুগ .থেক }r কের
িkয়ামত্ পয:n sান- কাল ও পিরেবশ- পিরিsিত িনিব:েশেষ সমg মানবpজািতর পথিনেদ:েশর
জn পাঠান। বstতঃ সব:ে~6 ও সব:েশষ নবীেক পাঠােনার এটাই অিনবায: দাবী .য, তাঁেক তাঁর
যুগ .থেক }r কের িkয়ামত্ পয:n sান- কাল ও পিরেবশ- পিরিsিত িনিব:েশেষ সমg
মানবpজািতর পথিনেদ:েশর জn পাঠােনা হেব। এমতাবsায় তাঁেক .দয় মু‘িজযাh সমূেহর মেধ9
অnতঃ এমন একিট মু‘িজযাh থাকা অপিরহায: িছেলা যা হেব sান ও কােলর সীমাবdতার উেধ:,
অnিদেক তাঁেক .য .হদায়াত- gn .দয়া pেয়াজন তার িবষয়বstর ব9াপকতা এমনই সীমাহীন
হওয়া অপিরহায: যােক পূব:বত:ী নবী- রাসূলগণেক (‘আঃ) pদt gn ও পুিsকা (#াহীফাh)র সােথ
.কােনাভােবই তুলনা করা সmব নয়।
িকnt এমন .কােনা িবশালায়তন gn নািযl করাও বাsবসmত হেতা না যা .থেক পথিনেদ:শ gহণ
করা মাnেষর জn কuসাধ9 হেতা। তাই এ gেnর |বিশu9 এমন হওয়া অপিরহায: িছেলা .য,
সংেkেপ িকnt ভাষাগত .কৗশেলর মাধ9েম তােত িkয়ামত্ পয:n সকল মাnেষর জn তােদর
জীবেনর সকল িদেকর পথিনেদ:েশর সমাহার ঘটেব। আর এ ধরেনর gn মানিবক kমতার উেধ:
িবধায় এ gnেক .~6তম ও কােলাtীণ: মু‘িজযাh িহেসেব গণ9 করা ছাড়া গত9nর .নই।
বstতঃ এ ধরেনর একিট অনn |বিশেu9র অিধকারী gn নািযেলর জn একিট যেথাপযুk ভাষার
উdব অপিরহায:। িকnt .কবল মানিবক আnঃিkয়ার মাধ9েম এ ধরেনর একিট উপযুk ভাষা .তা
না- ও গেড় উঠেত পাের। তাই আlাh তা‘আলা sাভািবক মানিবক গিতধারায় পেরাk সহায়তার
মাধ9েম এ ধরেনর একিট ভাষার িবকাশ ও তােক উnিতর চূড়াn পয:ােয় উপনীত করার িনিiত
ব9বsা করেবন এটাই িবচারবুিdর দাবী।
আমরা বাsেবও .দখেত পাই .য, আরবী ভাষা - .য ভাষায় .কারআন মজীদ নািযl হেয়েছ একিদেক .যমন অত9n drত গিতেত িবকােশর চরম পয:ােয় উপনীত হয়, অnিদেক এ ভাষার
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gণগত মান তথা pকাশkমতা এমনই িবsয়কর মাtায় ব9াপকতার অিধকারী ও উnত .য,
িবেAর অn .কােনা ভাষা এর ধােরকােছও .পৗঁছেত সkম নয়।
রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর আিবভ:ােবর .মাটামুিট সমসমেয়ই আরবী ভাষা তার
চরেমাnিতর পয:ােয় উপনীত হয় এবং আরবী ভাষা- সািহেত9র .~6তম pিতভাgেলারও এ
সমেয়ই আিবভ:াব ঘেট। তােদর সামেন .কারআন মজীদেক এক কােলাtীণ: মু‘িজযাh rেপ .পশ
করা হয়। আর ভাষাৈশলীর .সৗnয: ও মান এবং pকােশর ব9াপকতা ও সূkতার িবচাের
.কারআন মজীেদর অনnতার কারেণ এ gnেক মানিবক pিতভার উেধ: বেল ইসলােমর dশমন
তৎকালীন .~6তম আরবী সািহত9pিতভাসমূহ sীকার করেত বাধ9 হেয়িছেলা।

অnাn আসমানী িকতাb মু‘িজযাh নয় কন
এ pসে1 উেlখ9 .য,

আlাহর কালাm .যেহতু আlাহর কালাm,

.সেহতু তা .য ভাষােতই

নািযl .হাক না .কন, তা ঐ ভাষার ভাষা- সািহত9গত মােনর িবচাের .~6তম ও িনখুঁততম হেত
বাধ9। আর মাnেষর pিতভা যেতাই তীk .হাক না .কন, .যেহতু .স মাnষ, .সেহতু .কােনা
মানিবক pিতভার বkব9ই মােনর িদক .থেক .খাদায়ী কালােমর সমপয:ােয় উপনীত হেত পাের
না। অতএব, অnাn আসমানী gnও যখন নািযl হেয়িছেলা তখন তৎকালীন সংি2u ভাষাসািহেত9র মােনর িভিtেত িবচার করেল তা মানিবক kমতার উেধ: pমািণত হেতা। িকnt এ .kেt
িতনিট িবষয় িবেশষভােব লkণীয়। তা হে@ :
( ১) সংি2u ভাষাসমূহ ঐ সব gn নািযেলর সময় sীয় িবকােশর চরেমাৎকেষ: উপনীত হেয়িছেলা
িকনা তা ঐিতহািসক িবচাের িনিiত কের বলা কিঠন। তেব যেতাটা জানা যায়, একমাt আরবী
ভাষা ছাড়া সকল ভাষারই পরবত:ীকােল kেমাnিত ঘেট এবং এ সব ভাষার মেধ9 জীিবত
ভাষাgেলার মােনাnয়ন এখেনা অব9াহত রেয়েছ। এর মােন হে@,

ঐ সব gn নািযল- কােল

ভাষা- সািহেত9র মােনর িবচাের সংি2u ভাষাসমূেহ রিচত gnাবলীর মেধ9 .~6তম pমািণত
হেলও,

ঐ সব gn যিদ অিবকৃতভােব িটেক থাকেতা,
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.তা পরবত:ীকােল সংি2u ভাষা-

সািহেত9র উnিত হবার কারেণ ঐ সব gেnর .খাদায়ী কালাm হবার ব9াপাের ভাষা- সািহেত9র
পিNতেদর মেধ9 সেnহ সৃিu হেতা।
( ২) সংি2u জািতসমূেহর মেধ9 ভাষা- সািহত9গত .~6তম pিতভাসমূহ সমােজর সব:ািধক
সmািনত ও grtপূণ: .গা6ী িহেসেব গণ9 হেতা না িবধায় ঐ সব gnেক .সgেলা নািযl হবার
সময় বা পের কখেনাই ভাষা- সািহেত9র মানগত দৃিuেকাণ .থেক চ9ােল* িহেসেব গণ9 করা হয়
িন। ফেল অn মু‘িজযাh dারা সংি2u নবীর নবুওয়াত pমািণত হওয়ায় তাঁর আনীত gnেক
.লােকরা আlাহর িকতাb মেন কেরেছ,

ভাষা- সািহেত9র মানগত দৃিuেকাণ .থেক অনn

িবেবচনা কের আlাহর িকতাb মেন কের িন। অথ:াৎ নবীর আনীত িকতাb হওয়ার কারেণ একিট
িকতাবেক আlাহর িকতাb মেন করা হেয়েছ, এর িবপরীেত িকতাবেক মু‘িজযাh িহেসেব লk9
কের .সিটেক তার বাহেকর নবুওয়ােতর pমাণrেপ গণ9 করা হয় িন।
( ৩) ঐ সব gn কােলর pবােহ হািরেয় .গেছ বা িবকৃত হেয়েছ এবং কতক gn মূল ভাষায়
অবিশu .নই বা অn ভাষার অnবাদ .থেক পুনরায় মূল ভাষায় অনূিদত হেয়েছ (যা ঐ সব gেnর
অnসরেণর দাবীদার মনীষীগণও sীকার কেরন)। ফেল বত:মােন ঐ সব gnেক সংি2u ভাষার
ভাষা- সািহত9গত মােনর মানদেN িবচার করা আেদৗ সmব নয়।
এ pসে1 এrপ মেন করা অেযৗিkক হেব না .য,
pেয়াজেন sিনিদ:u sান,

.যেহতু পূব:বত:ী ঐশী gnসমূহ সামিয়ক

কাল ও জনেগা6ীর পথিনেদ:েশর জn নািযl করা হেয়িছেলা এবং

সংি2u ভাষাসমূহ sীয় সmাবনার চরেমাnিতেত উপনীত হয় িন িবধায় ভাষাগত ও সািহিত9ক
মােনর িবেবচনায় ঐ সব gnেক ঐ সব ভাষার সব:কােলর .~6তম gnrেপ নািযl করা সmব
িছেলা না (কারণ তা করা হেল ঐ সব gn সংি2u .লাকেদর .বাধগম9 হেতা না),

.সেহতু

পরবত:ীকােল ঐ সব ভাষার চরেমাnিতর যুেগ যােত ঐ সব ঐশী gn িনm মােনর বেল pিতভাত
না হয়,

.স উেdে/ আlাh তা‘আলা ঐ সব gnেক িবলুিp বা িবকৃিত .থেক sরkা pদান

কেরন িন।
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}ধু তা- ই নয়,

এমনিক ঐ সব ঐশী gn নািযেলর যুেগ যিদ সংি2u ভাষা sীয় সmাবনার

চরেমাnিতর অিধকারীও হেতা তথািপ ঐ সব gেnর িবলুিp বা িবকৃিত .থেক sরkা পাওয়ার
কারণ িছেলা না। কারণ,

.স .kেt ঐ সব gnেক .কবল সংি2u ভাষার .~6তম gnাবলীর

সােথ তুলনা কেরই .~6তম গণ9 করা হেতা না, বরং অnাn ভাষার .~6তম gnাবলীর সােথও
তুলনা করা হেতা। ফেল .~6তম ভাষার (আরবী) .~6তম gেnর (.কারআন) সােথ তুলনা কের
ঐ সব gেnর মান সmেক: িনmতর ধারণা সৃিu হেতা এবং .সgেলার ঐশী gn হওয়া সmেক:ও
সেnহ সৃিu হেতা। sতরাং ঐ সব gেnর িবলুিp বা িবকৃিত মূল ঐশী gngেলার সmান রkােথ:ই
অপিরহায: িছেলা।
এর িবপরীেত .য gn িkয়ামত্ পয:n sান- কাল িনিব:েশেষ সকল মাnেষর জn পথিনেদ:শেকর
ভূিমকা পালন করেব অিনবায:ভােবই .স gেnর এমন এক ভাষায় নািযl হওয়া pেয়াজন িছেলা
.য ভাষা হেব সািহিত9ক মােনর িবচাের .~6তম তথা সংিkpতম কথায় snরতমভােব
সূkািতসূk ভাব pকােশর উপেযাগী এবং .স ভাষার চরমতম উnিতর পয:ােয় তা নািযl হওয়া
অপিরহায: যােত িkয়ামত্ পয:n .কােনা যুেগ .কােনা .দেশ ও .কােনা ভাষায়ই ঐ gেnর
সমমানসmn gn রচনা করা সmব না হয়। আর কায:তঃও তা- ই হেয়েছ।
বstতঃ .কারআন মজীদ উk িতনিট .kেtই পূব:বত:ী ঐশী gnাবলী .থেক িভnতার অিধকারী।
অথ:াৎ .যেহতু .কারআন নািযল- কােল আরবী ভাষা ও সািহত9 তার উৎকষ:তার চরমতম পয:ােয়
উপনীত হেয়িছেলা .সেহতু .কারআন মজীদ তখন .যমন আরবী ভাষার অpিতd›dী .~6তম gn
িছেলা,

এখেনা তা- ই আেছ এবং ভিব(েতও তা- ই থাকেব;

পরবত:ী কােলর ভাষা-

সািহেত9র মােনর িবচাের তার .~6তম gেnর ময:াদা হারাবার িবndমাt সmাবনা .নই।
িdতীয়তঃ .কারআন নািযেলর যুেগ আরবেদর মেধ9 এ ভাষার .~6তম কিব, sবkা ও আরবী
ভাষার অলNারিবেশষjগেণর আিবভ:াব ঘেটিছেলা এবং ঐ যুেগর আরব জনগেণর কােছ কিব,
sবkা ও আরবী ভাষার অলNারিবেশষjগণ সব:ািধক সmান ও ময:াদার অিধকারী িছেলন। ফেল
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.কারআন মজীেদর চ9ােলে*র .মাকািবলায় তাঁেদর অপারগতা .কারআেনর ঐশী gn হবার
ব9াপাের জনগেণর সামেন অকাট9 দলীেল পিরণত হয়।

কারআেনর মু‘িজযাহর সােথ পিরিচিত অপিরহাযG
এ pসে1 একিট িবষয় sরণ রাখা িবেশষভােব pেয়াজন। তা হে@,

.য .কােনা মু‘িজযাহেক

.কবল সংি2u িবষেয়র িবেশষjগণই মু‘িজযাহrেপ পিরপূণ: pত9য় সহকাের অnভব করেত
পােরন; সাধারণ জনগণ ঐ িবেশষjেদর sীকৃিত বা চ9ােল* .মাকািবলায় ব9থ:তা .থেক pত9েয়
উপনীত হেত পাের। sতরাং বলা বাhল9 .য,

.কারআন মজীেদর অেলৗিককt .কবল তাঁেদর

সামেনই পূণ:া1rেপ pিতভাত হওয়া সmব যারা আরবী ভাষা ও তার pকাশkমতার ওপের
সূkািতসূk দkতা বা বু9ৎপিtর অিধকারী। বরং তাঁরাও যেতাই অেলৗিককt পয:েবkেণর
দৃিuেত .কারআন মজীদ অধ9য়ন করেবন তেতাই তাঁেদর কােছ এ মহাgেnর নব নব িবsয়কর
িদক ধরা পড়েব - যা আরবী ভাষায় পূণ:া1 বু9ৎপিtর অিধকারী নয় এমন .লােকর পেk
পুেরাপুির বুঝেত পারা সmব নয়। তেব .মাটামুিটভােব .কারআন মজীেদর অেলৗিককt সmেক:
ধারণা লাভ মুkবুিd সmn .য .কােনা .লােকর পেkই সmব।
এখােন একিট পাA:pসে1র উেlখ pেয়াজন মেন করিছ। তা হে@, যার কােছ রাসূেল আকরাm
হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর নবুওয়ােতর সত9তা pিতভাত হেয়েছ তার কােছ .কারআন মজীেদর
.খাদায়ী কালাm হওয়ার িবষয়িট sতঃpিতভাত। অnিদেক যার কােছ .কারআন মজীদ মানবীয়
pিতভার উেধ: এক অেলৗিকক gnrেপ pমািণত হেব .স ব9িkর পেk হযরত মুহাmাদ (#াঃ)এর নবুওয়ােতর সত9তা .মেন .নয়া ছাড়া গত9nর .নই। িকnt .কারআন মজীেদর অেলৗিককt
pিতভাত হওয়া সেttও .য ব9িk তাঁর নবুওয়াতেক sীকার না করেব, তা .য .নহােয়তই অn
.গাঁড়ািম তা বলাই বাhল9।
.স যা- ই .হাক,

.কারআন মজীেদর অেলৗিককt সmেক: সাধারণ মুসিলম জনগেণর pত9য়

থাকেলও এ pত9য় হে@ এজমালী (.মাটামুিট) ধরেনর। এ gেnর অেলৗিককেtর মূল |বিশu9 ও
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তার িবিভn িদক সmেক: খুব কম .লােকরই ধারণা আেছ,

অথচ pিতিট মুসলমােনরই এ

সmেক: অnতঃ একিট নূ9নতম পয:ায় পয:n অব/ই ধারণা থাকা pেয়াজন। িবেশষ কের বত:মান
যুেগ .যভােব ইসলােমর dশমনেদর পk .থেক সব ধরেনর উপায়- উপকরণ ও pচারমাধ9ম
ব9বহার কের ইসলােমর িবrেd পিরকিlত হামলা ও িবPািnকর pচারািভযান চলেছ তখন এ
pেয়াজন আেরা .বশী তীbভােব অnভূত হে@। আর যারা dীেনর pচার- pসােরর কােজ সময়~ম ব9েয় আgহী তাঁেদর জn এ সmেক: িবsািরত জানা অপিরহায: pেয়াজন।

বkLমাণ gn pসেW
আরবী ও ফাস:ী ভাষায় .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh সmেক: বh gn রিচত হেয়েছ,

.তমিন

রেয়েছ .কারআেনর ইিতহাস ও .কারআন সংি2u িবিভn jান- িবjােনর ওপর বh মূল9বান gn।
িকnt বাংলা ভাষায় .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh সংkাn .কােনা gn এ পয:n অt .লখেকর
.চােখ পেড় িন। তাই এ pেয়াজন পূরেণর লেk9ই বk9মাণ gেnর অবতারণা।
.কারআন মজীেদর পিরিচিতমূলক gেn ও .কারআন মজীেদর তাফসীেরর মুখবেn সাধারণতঃ
.কারআেনর মু‘িজযাh সmেক: অত9n সংিkp আেলাচনা অnভু:k থােক। িকnt তা .কারআন
মজীেদর মু‘িজযাh সmেক: নূ9নতম পূণ:া1 ধারণা লােভর জn যেথu নয়। অnিদেক আরবী ও
ফাস:ী ভাষায় .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh সmেক: .য সব sতnt gn পাওয়া যায় .স সেবর
আয়তেনর ব9াপকতা ছাড়াও .স সেবর রচনামান এমনই উঁচু sেরর .য, আমােদর সমােজ .স
সব gেnর অnবাদ অnধাবেনর জেn pেয়াজনীয় ‘ইলমী পূব:pstিতর খুবই অভাব রেয়েছ।
অnিদেক .য সব আরবী- ফাস:ী gেn অংশিবেশষrেপ .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh সmিক:ত
আেলাচনা sানলাভ কেরেছ .স সব আেলাচনা বাংলাভাষী পাঠক- পািঠকােদর এতদসংkাn
pেয়াজন পূরেণর জn যেথu নয়। তেব এ সেবর মেধ9 িবংশ শতাbীর অnতম .~6 মুজতািহd
ইরােকর নাজােফ অবিsত dীনী jানেকেnd দীঘ: সাত দশেকরও .বশীকাল যাবত dীনী jান
চচ:াকারী ও িবতরণকারী ‘আlামাh সাইেয়দ আবূl kােসm খূয়ী (রhঃ) তাঁর িবখ9াত gn আl-
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বায়াn ফী তাফসীিরl kুরআn- এর অংশিবেশেষ .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh সmেক: .য
আেলাচনা কেরেছন তা আয়তেনর িদক .থেক .যমন মধ9ম,

.তমিন pকাশভি1র িদক .থেক

pা*ল ও সহজেবাধ9 এবং তা বাংলাভাষী পাঠক- পািঠকােদর pেয়াজন পূরেণ অেনকাংেশ
সহায়ক হেব বেল মেন হেয়েছ। এ কারেণ gnিটর সংি2u অধ9ােয়র অnবােদ হাত .দই এবং
১৯৮৯ খৃsােbর এিpেলর }rেত এর অnবােদর কাজ .শষ হয়।
অব/ আl- বায়াn- এর মু‘িজযাh সংkাn অধ9ােয়র .য অnবাদ কির তােক আkিরক অেথ: }ধু
অnবাদ বলা চেল না। কারণ, pেয়াজনীয় .kেt এেত পাদটীকা .যাগ করা ছাড়াও মরহূম খূয়ীর
আেলাচনার িভতর .থেক d’- একিট অংশ যrরী নয় িবেবচনায় বাদ .দই,

.কাথাও .কাথাও

আkিরক অnবােদর পিরবেত: ভাবাnবাদ কির, কেয়কিট জায়গায় অিধকতর sিবnােসর লেk9
বkব9 অg- পiাত কির এবং .ktিবেশেষ বkব9 .যাগ কের আেলাচনার সmূরণ কির। এছাড়া
পাঠক- পািঠকােদর ব9বহােরর sিবধােথ: .বশ িকছু .kেt িবষয়বst িবেবচনায় তাঁর বkেব9
উপিশেরানাম pদান কির, যিদও অেনক উপিশেরানাম তাঁরই .দয়া িছেলা।
এছাড়া,

sভাবতঃই একিট gেnর অংশিবেশষ িহেসেব িলিখত আেলাচনা একিট পূণ:া1 gn

িহেসেব িলিখত আেলাচনা .থেক িভn হেয় থােক এবং তােত পূণ:া1 gেnর সকল িদক pিতফিলত
হয় না িবধায় এর সmূরেণর মাধ9েম এেক পূণা: 1 gেn rপদােনর লেk9 এর }rেত িতনিট
িনবn এবং .শেষ পিরিশu আকাের আেরা d’িট িনবn,

‘আlামাh খূয়ীর .লখা অংশসমূেহর

িভতের কতক উপিশেরানাম ও এ gেn ব9বhত পিরভাষা সমূেহর ব9াখ9া .যাগ কির।
‘আlামাh খূয়ীর .লখার অnবাদ ১৯৮৯ খৃsােbর এিpেলর }rেত .শষ হেলও pায় িবশ বছর
পর এিটেক পূণ:া1 gেnর rপ .দয়ার উেদ9াগ .নই এবং িনেজই কিmউটার- কেmােজর কােজ
হাত .দই। gnিটর পূণত
: া pদান ও কেmােজর কাজ ২০১০ খৃsােbর জাnয়ারী মােস সমাp
হেলও pকােশর পদেkপ .নয়া সmব হয় িন। দীঘ: পাঁচ বছর যাবত gnিট এভােব .থেক যাওয়ার
পর অিত সmpিত মূলতঃ .ফসবুেক পিরেবশেনর লেk9 এিট পিরমাজ:েনর কােজ হাত .দই। এ
.kেt িবেশষ কের মরহূম খূয়ীর .লখার অnবাদকৃত অংশgেলােত আমার পk .থেক .যাগকৃত
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পাদটীকাgেলার সংখ9ািধক9 ও তার আয়তন একিট gেnর গিতশীলতার জn সহায়ক নয়
িবেবচনায় pায় সবgেলা পাদটীকােকই মূল পােঠ সমিnত কের .নই। (.ফসবুেকর জn pstত
কিপেত অব/ অবিশu পাদটীকাgেলাও pথম বা তৃতীয় বnনীর মেধ9 মূল পােঠর িভতের
িদেয়িছ;

আলাদা .কােনা পাদটীকা .দই িন।) .সই সােথ আেরা িকছু পিরবত:ন ও নতুন

উপিশেরানাম .যাগ কির। ফেল সব িমিলেয় gnিটর আয়তেনর শতকরা pায় ষাট ভাগ দাঁিড়েয়েছ
অt gnকােরর রচনা এবং চিlশ ভােগর িকছু .বশী মরহূম খূয়ীর রচনার অnবাদ।
অt gেn উdৃত বাইেবেলর উdৃিত সমূেহর অnবােদর .kেt বাইেবেলর অnতম pাচীন
ব1াnবাদ ধm:পুsক- এর সাহায9 িনেয়িছ। (ধm:পুsক - ১৯৩৭ খৃsােbর সংsরণ যা ল\ডেন
রেয়েছ তার ফেটাকিপ .থেক ১৯৫০ সােল িbিটশ ও ফেরণ বাইেবল .সাসাইিটর dারা ২৩ নmর
.চৗর1ী .রাড কিলকাতা হেত pকািশত সংsরণ ব9বহার কেরিছ।) এছাড়া ইসলামী jানচচ:ায়
অেপkাকৃত নবীন .য সব পাঠক- পািঠকা ইসলামী পিরভাষা সমূেহর সােথ খুব .বশী পিরিচত নন
এমন পাঠক- পািঠকােদর, িবেশষ কের অমুসিলম পাঠক- পািঠকােদর িবষয়িট িবেবচনায় .রেখ
gেn ব9বhত পিরভাষা সমুেহর সংিkp ব9াখ9া পিরিশu আকাের .যাগ কেরিছ।
অt gn pসে1 আেরা কেয়কিট কথা উেlখ করা pেয়াজন মেন করিছ। একিট হে@ এই .য,
অt gেn উdৃত .কারআন মজীেদর কতক আয়ােত (মূল আরবী আয়ােত) আlাh তা‘আলা
িনেজর জn ‘আমরা’

শb ব9বহার কেরেছন। তৎকালীন আরবী বাকরীিতেত সেব:া`

কতৃ:tশালীেদর মুেখ এক বচেন ‘আমরা’ ব9বহােরর pচলন িছেলা,

এ কারেণ তৎকালীন

আরেবর .মাশেরকরা এ ব9াপাের po .তােল িন। িকnt যিদও বাংলা সহ আেরা অেনক ভাষায়
সেব:া` কতৃ:t বা িবনয় pকােশর জn এর pচলন রেয়েছ তথািপ বাংলা বাকরীিতেত অেনক
.kেt এক ব9িkর পk .থেক িবনয়srপ ‘আমরা’ এবং কতৃ:tভাব pকােশর জn ‘আিম’
ব9বহােররও pচলন আেছ। এ কারেণ বাংলা ভাষায় আlাh তা‘আলার জn ‘আমরা’ শেbর
ব9বহার .বখাpা }নায় িবধায় আমরা এক বচেন এর অnবাদ কেরিছ। অt gেn এ ধরেনর সকল
আয়ােতর .kেtই আমরা এ রীিত অnসরণ কেরিছ।
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আেরকিট িবষয় হে@ এই .য, অt gেn .য সব আরবী- ফাস:ী শb ব9বhত হেয়েছ .সgেলার
বানােনর .kেt আমরা যথাসmব মূল উ`ারণ pিতফলেনর .চuা কেরিছ। এ কারেণ দীঘ: ঈ- কার
ও দীঘ: ঊ- কার বজায় রাখা ছাড়াও কতক শেb, িবেশষ কের কম pচিলত শেb pিতবণ:ায়ন
রীিত অnযায়ী যথাসাধ9 মূল উ`ারণ pিতফিলত করার লেk9 ص- এর জn ‘#’,
‘t’,

ط- র জn

ع- এর জn সংি2u বেণ:র আেগ (‘) িচh, غ- এর জn ‘g’, ق- এর জn ‘k’,

আেলe মামদূদাh ( )آও যবেরর পরবত:ী আেলe ()ا- এর জn ডবল আ- কার (◌া◌া) এবং
সািকn হামযাh ()ءর জn (’)

িচh ব9বহার কেরিছ। এছাড়াও আেরা িকছু িনজs বানান

অnসরণ কেরিছ।
আশা কির অt gnখািন বাংলাভাষী পাঠক- পািঠকােদর িনকট,
dীনেক ভােলাভােব জানেত,

িবেশষ কের যারা আlাহর

অnসরণ করেত ও pিত6া করেত চান তাঁেদর িনকট সাদের

gহণীয় হেব।
এ gn সmেক: পাঠক- পািঠকােদর .য .কােনা মতামত সাদের gহণ করা হেব।
gnিট যিদ পাঠক- পািঠকােদরেক .কারআন মজীেদর মু‘িজযাহর সােথ িকছুটা হেলও পিরিচত
করােত সkম হয় এবং বাংলাভাষী ইসলাম- গেবষকগণ এ িবষেয় অিধকতর গেবষণামূলক
পদেkপ gহেণ উdুd হন তাহেলই .লখেকর ~ম সাথ:ক হেব।
পিরেশেষ মহান আlাh রাbুল ‘ইেতর িনকট মুনাজাত কির, িতিন .যন অt gnেক তাঁর dীেনর
.খদমতrেপ গণ9 কেরন এবং মরহূম ‘আlামাh সাইেয়দ আবূl kােসm খূয়ীর, অt .লখেকর,
এ gেnর pকাশ- pচােরর সােথ জিড়তেদর ও এর পাঠক- পািঠকােদর সকেলর পরকালীন
মুিkর পােথয়srপ কের িদন।
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কারআন ও nযূেল কারআন
.কারআন মজীদ আlাহর িকতাb। িকতাb বলেত আমরা সাধারণতঃ মুিdত gn বুিঝ; অতীেত
হsিলিখত পাNুিলিপেকও িকতাb বলা হেতা। তেব .কারআন মজীদ আlাহর পk .থেক কাগেয
মুিdত বা িলিখত gn আকাের আেস িন। বরং তা হযরত নবী করীম (#াঃ)- এর অnঃকরেণ নািযl
হয় এবং িতিন তা তাঁর #াহাবীেদর সামেন .মৗিখকভােব .পশ কেরন, আর সােথ সােথ, তাঁর
পk হেত পূব: .থেক িনেয়ািজত িলিপকারগণ তা িলিপবd কেরন এবং এর পর পরই িতিন সদ9
নািযl হওয়া আয়াত বা সূরাh পূেব: নািযলকৃত সূরাh ও আয়াত সমূেহর মেধ9 .কাথায় sাপন
করেত হেব তা বেল .দন এবং .সভােবই সূরাh ও আয়াতসমূহ pিতিনয়ত িবns হেত থােক।
এভােব হযরত নবী করীম (#াঃ)- এর ইেnকােলর আেগই সমg .কারআন মজীদ িলিপবd ও
সংরিkত হয়। অব/ তখন .য সব িজিনেসর ওপর .কারআন িলিপবd করা হয় তার ধরন ও
আয়তন এক রকম িছেলা না। পরবত:ীকােল তৃতীয় খলীফাh হযরত ‘উiমােনর যুেগ অিভn
আকার ও ধরেনর তৎকােল pাp কাগেয .কারআন মজীদ িলিপবd করা হয় এবং তা .থেক
ব9াপকভােব কিপ করা হয়।
এ pসে1 উেlখ9 .য,

িবিভn হাদীেছর িভিtেত সাধারণভােব pচিলত ধারণা হে@ এই .য,

pথম খলীফাh হযরত আবূ বকেরর সময় .কারআন মজীেদর সংgহ ও সংকলন করা হয়। িকnt
গেবষণামূলক িবে2ষেণ এ ধারণা সিঠক বেল pমািণত হয় না। কারণ,

.যেহতু .কারআন

মজীেদর সংকলন ও িবnােসর কাজ sয়ং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) সmাদন কের যান এবং
pিত রামাযােন িতিন .কারআন মজীেদর ঐ পয:n নািযলকৃত অংশ gnাবd kম অnযায়ী
(নািযল- কােলর kম অnযায়ী নয়) নামােয পাঠ করেতন। এমতাবsায় হযরত আবূ বকেরর সময়
নতুন কের .কারআন মজীেদর সংgহ ও সংকলন করার poই ওেঠ না।
এ িবষয়িট এমন একিট ঐিতহািসক িবষয় যা সকেলর িনকট ssu। িকnt .কারআন মজীেদর
নািযl- পূব:বত:ী srপ এবং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর ওপর তা নািযেলর pিkয়ার
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িবষয়িট .যেহতু অn সকেলর অিভjতার বাইেরর িবষয় ও ঘটনা .সেহতু তা একইভােব ssu
নয়।

িবরাজমান ভুল ধারণা
.কারআন মজীদ সmেক: সাধারণ মাnেষর মেন কেতাgেলা ভুল ধারণা লk9 করা যায় যা দূর
করার .চuা খুব কমই হেয়েছ। এর মেধ9 একটা ভুল ধারণা হে@ লাওেহ মাkফূেয সংরিkত
.কারআন মজীেদর srপ সmেn এবং আেরকিট ভুল ধারণা .কারআন মজীেদর নািযl হবার
pিkয়া সmেn। এছাড়া .কারআন মজীদ ও অnাn নবী- রাসূেলর (‘আঃ) ওপর নািযলকৃত
িকতাb সমূেহর মধ9কার সmেক:র ব9াপােরও ভুল ধারণা রেয়েছ।
sয়ং .কারআন মজীেদ (সূরাh আl- বুrj : ২১- ২২) লাওেহ মাkফূেয (যার আkিরক মােন
‘সংরিkত ফলক’)

.কারআন মজীদ সংরিkত থাকার কথা বলা হেয়েছ। .কারআন মজীেদ

বstজগত ও মাnেষর অিভjতা বিহভূ:ত জগেতর িবষয়বst সmিলত আয়াত সমূহেক “মুতাশােবh”
বেল উেlখ করা হেয়েছ এবং এ ধরেনর আয়ােতর মনগড়া ব9াখ9া দােনর ও এর িবষয়বstর
srপ সmেক: বstজাগিতক অিভjতার আেলােক মতামত ব9k করার সমােলাচনা করা হেয়েছ।
বলা হেয়েছ .য, এ ধরেনর আয়ােতর pকৃত তাৎপয: sয়ং আlাh তা‘আলা ও অকাট9 jােনর
অিধকারী .লােকরা ছাড়া .কউ জােন না (সূরাh আােল ‘ইমরাn : ৭)। [“মুতাশােবh” ( )ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
মােন যার অn িকছুর সােথ িমল রেয়েছ, িকnt hবh তা নয়।]
এ সেttও সাধারণ .লাকেদর মেধ9 এrপ ধারণা িবsার লাভ কেরেছ .য,
ছািড়েয় আেরা উেধ: .কাথাও,

নীহািরকা .লাক

হয়েতা িTিলয়ন িTিলয়ন িকেলািমটার দূের “লাওেহ মাkফূy”

নামক ফলক অবিsত এবং তােত .কারআন মজীদ িলিপবd রেয়েছ। .লােকরা লাওেহ মাkফূযেক
বstগত সৃিu মেন কের থােক। তােদর ধারণা,

আমরা .য ধরেনর পাথেরর বা ধাতব িনিম:ত

ফলেকর সােথ পিরিচত লাওেহ মাkফূy তdrপ কিঠন .কােনা িভn ধরেনর বstেত |তরী ফলক।
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আর আমরা .যমন কািল dারা িলেখ থািক, .তমিন .স .লখাও কািলর .লখা, তেব হয়েতা .স
কািল িভn .কােনা ও অত9n উnত মােনর উপাদােন |তরী।
ধারণা করা হয়, .ফেরশতা িজবরাঈল (‘আঃ) লাওেহ মাkফূy .থেক .কারআন মজীেদর আয়াত
মুখs কের এেস হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর কােন কােন পেড় .যেতন এবং িতিন তা
কােন }েন বার বার পুনরাবৃিtর মাধ9েম মুখs কের এরপর সবাইেক তা পেড় }নােতন।
অnrপভােব আেরা ধারণা করা হয় .য,

অnাn আসমানী িকতাbও অnt সংরিkত রেয়েছ

এবং .সখান .থেক অnাn নবী- রাসূেলর (‘আঃ) ওপর নািযl হেয়িছেলা। এমনিক অেনেকর
মেন এমন ধারণাও রেয়েছ .য, আমরা .য ধরেনর বই- পুsেকর সােথ পিরিচত আসমানী িকতাb
সমূহ .স ধরেনরই,

তেব আকাের বড় এবং সাধারণ কাগেযর পিরবেত: .কােনা মূল9বান

পদােথ:র dারা |তরী কাগেয িলিখত যা আমােদর পৃিথবীেত .নই এবং তার ওপের অত9n মূল9বান
.কােনা কািলেত .লখা রেয়েছ।
অব/ হযরত মূসা (‘আঃ)- এর ওপর নািযলকৃত িকতাb তাওরাত্- এর অংশিবেশষ দশিট
ফরমান িলিখত একিট ফলক আlাh তা‘আলার পk .থেক তাঁর কােছ পাঠােনা হয়। িকnt এর
মােন এ নয় .য, িTিলিয়ন িTিলয়ন িকেলািমটার দূের কিঠন বstর ওপর তাওরাত্ িলিখত্ আেছ
এবং .সখান .থেক একিট অংশ হযরত মূসা (‘আঃ)- এর কােছ পাঠােনা হয়। বরং আlাহর
ই@ায় এ ফলক |তরী হেয়িছেলা। কারণ,

িতিন যখনই .কােনা িকছু .হাক বেল ই@া কেরন

সােথ সােথ তা হেয় যায়। মূলতঃ এটা িছেলা হযরত মূসা (‘আঃ)- এর অnkেল আlাh তা‘আলার
পk .থেক ঘটােনা একিট মু‘িজযাh িঠক .যভােব হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর কােছ আlাহর পk
.থেক আসমান হেত খাবােরর খাtা পাঠােনা হেয়িছেলা।
এছাড়া .কারআন মজীেদ ‘পিবt পৃ6াসমূহ’- এর কথা (সূরাh আl- বাইেয়9নাh : ২) এবং
.কারআেন করীেমর ‘.গাপন িকতােব’ িলিখত থাকার (সূরাh আl- ওয়ােkয়াh : ৭৭- ৭৮) কথা
বলা হেয়েছ। িকnt এতdভেয়র .কােনািটই ইিnয়gাh বstগত পৃ6া বা gn হবার ব9াপাের .কােনা
pত9k বা পেরাk pমাণ িবদ9মান .নই। এরপরও যিদ ধের .নয়া হয় .য,
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তা হযরত মূসা

(‘আঃ).ক pদt ফলকসমূেহর nায় ইিndয়gাh িকছু,

তাহেলও তা আlাh তা‘আলার পk

.থেক সৃu লাওেহ মাkফূy- পরবত:ী পয:ােয়র সৃিu, sয়ং লাওেহ মাkফূy নয়।

ভুল ধারণার কারণ
এ সব ভুল ধারণার কারণ হে@,

মাnষ .য িবষেয় অিভjতার অিধকারী নয় .স িবষয়েক

অিভjতালb jােনর ছেক .ফেল .স সmেক: ধারণা করার .চuা কের। অnিদেক মাnষেক
.কােনা িকছু বুঝােত হেল তার অিভjতালb jানেক আ~য় কের বুঝােনা ছাড়া গত9nর থােক
না। বলেত হয়,

অমুক িজিনসিট অেনকটা এই িজিনসিটর মেতা। িকnt এ .থেক ঐ িজিনস

সmেক: সামাn আবছা ধারণা লাভ করা যায় মাt; কখেনাই পুেরাপুির সিঠক ধারণা লাভ করা
যায় না।

একটা উদাহরণ িদেল িবষয়িট অেনকটা পিরZার হেত পাের।

ইরােন এক ধরেনর ফল পাওয়া যায় যার নাম হে@ ‘.খারমালু’। এিট .দখেত বাংলােদশী ফল
বুেনা গােবর মেতা। িকnt বুেনা গাব .যখােন পাকেল হলুদ রং ধারণ কের .সখােন .খারমালু
পাকেল তার রং হয় হাlা লাল, পাকা বুেনা গােবর বীিচ .যখােন খুবই শk .সখােন .খারমালুর
বীিচ .বশ নরম এবং পাকা বুেনা গাব ফল িহেসেব .তমন একটা ssাd না হেলও .খারমালু খুবই
ssাd ও অত9n দামী ফল,

আর বুেনা গােবর িবপরীেত .খারমালু বীিচ ও .খাসা }d খাওয়া

হয়; .কবল .বাঁটাটাই .ফেল িদেত হয়।
এ বণ:না .থেক .খারমালু .দেখন িন ও খান িন এমন পাঠক- পািঠকা কী ধারণা .পেত পােরন?
.মাটামুিট একটা বািhক ধারণা। িকnt ‘.খারমালু খুবই ssাd ফল’ এটা বুঝেত পারেলও এর
pকৃত sাদ সmেক: পাঠক- পািঠকার পেk .কােনাভােবই pকৃত ধারণা লাভ করা সmব নয়।
অতঃপর যিদ এrপ .কােনা পাঠক- পািঠকার জেn বাsেব .খারমালু খাবার sেযাগ আেস তখন
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িতিন বুঝেত পারেবন .খারমালু মােন ‘অত9n ssাd নরম বীিচওয়ালা বুেনা গাব’ নয়,

বরং

এিট সmূণ: িভn ধরেনর একিট ফল।
এভােব .কােনা .~াতা বা পাঠক- পািঠকােক তার অিভjতা বিহভূ:ত .য .কােনা িজিনস বা িবষয়
সmেক: ধারণা িদেত .গেল তার অিভjতার আওতাভুk .কােনা িজিনস বা িবষেয়র সােথ তুলনা
কের তােক বুঝােত হেব .য,

িজিনসিট বা িবষয়িট .মাটামুিট এ ধরেনর বা এর কাছাকািছ;

‘pকৃত’ ধারণা .দয়া সmব নয়। িকnt এ ধরেনর .মাটামুিট বা কাছাকািছ ধারণা .থেক .~াতা বা
পাঠক- পািঠকার মেধ9 ভুল ধারণার সৃিu হেত পাের। কারণ, এভােব ‘.মাটামুিট বা কাছাকািছ
ধারণা’ পাবার পর .স তােক িনজ অিভjতালb ধারণার ছেক .ফেল ভুেল িনিkp হেত পাের।
.মাশেরকরা .য আlাh তা‘আলােক বstগত ও শরীরী সtা মেন কেরেছ তারও কারণ এটাই।
তারা শরীর ও বst ছাড়া .কােনা জীবনময় সtার কথা ভাবেতই পাের না। তারা মেন কের,
সৃিuকত:াও শরীরী ও বstগত সtা,

তেব .স বst অেনক উnত sেরর এবং তাঁর শরীর অেনক

.বশী শিkশালী, অিবনাশী ও অকlনীয় drততম গিতর অিধকারী; তাই িতিন অমর অথবা
অমৃত পান করার কারেণ অমর হেয়েছন।
এ কারেণই .দখা যায়, .মাশেরকেদর কিlত .দবেদবীেদর মূিত:েত মানবেদেহর অ1pত9ে1র
সবই রেয়েছ। কারণ,

তােদর মেন হয় .য,

মাnেষর যখন এ ধরেনর .কােনা অ1pত91 না

থাকাটা অপূণ:তার লkণ তখন সৃিuকত:ার বা .দবেদবীর তা না থাকা কী কের সmব? ( অব/
.মাশেরকেদর অেনক .দবেদবীই হে@ তােদর পূব:পr
ু ষেদর মধ9কার িবিভn পুrষ ও নারী
ব9িkt যােদর ওপের তারা ঐিশতা আেরাপ কেরেছ। িকnt তারা আিদ সৃিuকত:ার জnও, .যমন
: িহnd ধেম: bhার জn, অ1pত91 কlনা কের থােক।)
এ pসে1 একিট একিট চমৎকার িবখ9াত উপমা রেয়েছ - যা সmবতঃ হযরত ‘আলী (‘আঃ)
িদেয়িছেলন। এেত বলা হেয়েছ, .যেহতু pিতিট pাণীই তার pিতিট অ1pত91েকই অপিরহায:
ও পূণ:তার পিরচায়ক মেন কের এবং তার .কােনা একিট না থাকােক অপূণ:তা মেন কের,
.সেহতু .কােনা dই িশংওয়ালা ফিড়ং- এর যিদ ছিব আঁকার kমতা থাকেতা এবং তােক যিদ
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সৃিuকত:ার ছিব আঁকেত বলা হেতা তাহেল অব/ই .স একিট ফিড়ং- এর ছিব আঁকেতা এবং
তােত d’িট িশং আঁকেতও ভুলেতা না। কারণ,

ফিড়ংিটর মেন হেতা,

িশং- এর মেতা এেতা

বড় যrরী একটা অ1 সৃিuকত:ার না .থেকই পাের না।

িবচারবুিdর রায়
তেব মাnষ পেtিndেয়র জােল বnী নয়। কারণ, তার রেয়েছ িবচারবুিd (intellect/ rationality -

)ﻋﻘﻞ। আর মাnেষর িবচারবুিd বstিবহীন অিst, শরীরিবহীন জীবন, শbিবহীন স1ীত ও
বstগত রং িবহীন ছিব ধারণা করেত সkম।
একজন কিব বা গীিতকার কীভােব কিবতা বা গীিত রচনা কেরন? তাঁর অnরকেণ: িক sর, ছn
ও কথা xিনত হয় না? িকnt তােত কী বায়ুতরে1 সৃu শেbর nায় শb আেছ? তাঁর কােনর
কােছ বায়ুেত িক শbতর1 সৃিu হয়? একজন িচtকর ঘের বেস কীভােব একিট snর দৃ/
অNন কেরন? িতিন তাঁর মনikুেত শত রেঙ রিঙন চমৎকার দৃ/ .দখেত পান। িকnt তােত িক
বst আেছ? তােত িক বstগত রং আেছ? নািক তাঁর মিsেzর সংি2u sৃিতেকাষ িবে2ষণ করেল
.সখােন ঐ রিঙন ছিবর একিট অিত kুd সংsরণ পাওয়া যােব?
.কউ হয়েতা বলেত পােরন .য, কিব যা .শােনন এবং িশlী যা .দেখন তা সত9 নয়, বরং তা
হে@ িমথ9া, কlনা; তার .কােনা অিst .নই। িকnt আসেল িক তাই? hা, এেক িমথ9া
বলা যায় যিদ দাবী করা হয় .য, কিবর কােনর কােছ বায়ুেত শbতর1 তুেল এ কিবতা আবৃিt
করা হেয়িছেলা এবং তা }েন িতিন িলেখেছন, .তমিন যিদ দাবী করা হয় .য, িশlী যা সৃিu
কেরেছন অnrপ একিট মেডল তাঁর চম:চkুর সামেন িছেলা। িকnt এrপ .তা দাবী করা হয় না।
অতএব, তােক িমথ9া বেল অিভিহত করা সmব নয়।
কিব যা অnরকেণ: .শােনন ও িশlী যা অnচ:kেু ত .দেখন তােক যিদ কlনা বলা হয়,

.তা

বলেবা, কlনাও এক ধরেনর সত9; অবstগত সত9, কাlিনক সত9। যার অিst .নই তা
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কাউেক বা .কােনা িকছুেক pভািবত করেত পাের না। তেব hা,
নয়;

এ সত9 বstজাগিতক সত9

িভn মাtার (Dimension -  )ﺑُﻌﺪসত9। যিদও কlনার অিstসমূহ .বশীর ভাগ .kেtই

অত9n dব:ল, অsায়ী বা kণsায়ী বা slsায়ী হেয় থােক, িকnt অবstগত অিst িহেসেব এর
অিst অsীকার করা কােরা পেk সmব নয়।
একজেনর কাছ .থেক }েন বা pতীকী অkের .লখা বই- পুsক পেড় কােরা মেধ9 .য jান |তরী
হয় এবং একই পnায় .য jান অেnর িনকট sানাnিরত হয় তার অিst কােরা পেk অsীকার
করা সmব িক? িকnt এই jান িক বstগত অিst? না,

বরং এ হে@ িভn মাtার এক

অবstগত অিst।
বত:মান যুেগ কিmউটার- স{Tওয়9াr সmেক: অেনেকরই ধারণা আেছ। এ স{Tওয়9াr .কােনা
বstগত িজিনস নয়, বরং এক ধরেনর .pাg9াম বা িবnাস মাt। যিদও তা কিmউটােরর মূল
বstগত উপাদােনর ওপর pভাব িবsার কের তােত একিট িবেশষ িবnাস সৃিu কের মাt, িকnt
.স িবnাসিট কিmউটােরর মূল উপাদান,

আেলাকসmাত ও বstগত যntপািতর ওপর pভাব

সৃিu কের। এ সব স{Tওয়9াr- এর কিপ করা হয়,

এক কিmউটার .থেক অn কিmউটাের

sানাnিরত করা হয়, এgেলা .বচািকনা হয়, }ধু তা- ই নয়, িবিভn স{Tওয়9াr পরsেরর
িবrেd লড়াই ও পরsেরর xংস সাধন কের (.যমন : ভাইরাs ও এি\ট- ভাইরাs)। এgেলা
অব/ই এক ধরেনর সৃিu - এক ধরেনর অিst, তেব অবstগত অিst।

অিsেtর pকারেভদ
সংেkেপ আমরা অিstেক কেয়ক ভােগ ভাগ করেত পাির। pথমতঃ অিst dই ধরেনর :
অপিরহায: সtা বা অিst (Essential Existence -  )واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد- িযিন এ জীবন ও জগেতর
অnরােল িনিহত মহাসত9 অনািদ,

অনn,

অসীম,

অব9য়,

অkয়,

িচরnন পরম jানী

pাণ। এর িবপরীেত আেছ সৃিuসtা বা সmব অিst (Possible Existence -  )ﳑﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد-
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অপিরহায: সtা ই@া কেরেছন বেল যােদর পেk অিst লাভ করা সmবপর হেয়েছ; িতিন না
চাইেল তােদর পেk অিst লাভ করা সmব হেতা না।
সmব অিst হয় বstগত, নয়েতা অবstগত, নয়েতা বstর আংিশক |বিশেu9র অিধকারী সূk
অিst। পুেরাপুির অবstগত অিst আমােদর ‘সব:জনীন অিভjতা’র আওতাভুk নয়,
বstগত অিst (যার |দঘ:9,

ps ও .বধ আেছ) এবং কতক সূk অিst,

িকnt

.যমন : িবd9ত ও

.চৗmক .kt আমােদর অিভjতার আওতাভুk। এছাড়া িনেরট বstগত অিsেtর পাশাপািশ আেছ
বstেদহধারী pাণশীল অিst - যার িবিভn sর রেয়েছ এবং এর সেব:া` sের রেয়েছ মাnষ যার
িভতের অবstগত অিst িবচারবুিd রেয়েছ - যা অn .কােনা pাণীর মেধ9 .নই।
আমরা আমােদর িবচারবুিdর dারা বst- উধ: অপিরহায: অিst অথ:াৎ আlাh তা‘আলার অিst
এবং আমােদর অিভjতা dারা বstগত, pাণশীল ও সূk অিst সmেক: জানেত পাির। এছাড়া
ধম:ীয় সূt .থেক আমরা অবstগত ব9িkসtা .ফেরশতােদর এবং সূk উপাদােন সৃu pাণশীল
অিst িjনেদর কথা জানেত পাির।
এ পয:ােয় এেস po জােগ,

.কারআন মজীদ .য লাওেহ মাkফূেয সংরিkত রেয়েছ তা .কাn

ধরেনর অিst? তা িক বstগত অিst, নািক অবstগত অিst?
আমরা লk9 কির, বstগত সৃিu - তা pাণশীলই .হাক বা pাণহীনই .হাক, সদাপিরবত:নশীল
ও xংসশীল, তা .স xংস যেতা ধীের ধীের এবং যেতা দীঘ:িদেনই .হাক না .কন। অnিদেক
আমরা জানেত পাির,

আlাh তা‘আলার |নকেট9র অিধকারী .ফেরশতারা অবstগত সtা।

এমতাবsায় আlাh তা‘আলা িkয়ামত্ পয:n মানব pজািতর জn তাঁর .হদায়াত- gn .কারআন
মজীদেক .য লাওেহ মাkফূেয সংরিkত .রেখেছন তা xংসশীল বstগত অিst হেত পাের না,
বরং তার অবstগত অিst হওয়া অপিরহায:। আর যা অবstগত অিst তােত কািলর হরেফ িকছু
িলিপবd থাকার poই ওেঠ না।

24

কারআেনর srপ
তাহেল লাওেহ মাkফূy নামক অবstগত অিsেt .কারআন মজীদ কীভােব িলিপবd রেয়েছ?
.কারআন মজীদ হে@  ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﮑﻞ ﺷﻲء- “সকল িকছুর sবণ:না (jান)।” ( সূরাh আn- নাহল :
৮৯)
‘সকল িকছু’ মােন কী? ‘সকল িকছু’ মােন সকল িকছুই। অথ:াৎ সৃিuেলােকর সূচনা .থেক }r
কের .শষ পয:n সব িকছু; যা িকছু ঘেটেছ তার সব িকছুই এবং ভিব(েতর .kেt যা িকছুর ঘটা
অিনবায: হেয় আেছ তার সব িকছু এবং যা িকছুর ঘটা ও না- ঘটা সমান সmাবনাযুk বা শত:াধীন
রেয়েছ তা .সভােবই, আর একিট অিনিiত সmাবনার sিবশাল শূn .kt এেত িনিহত রেয়েছ।
.কারআন মজীদ সmেক: অn এক আয়ােত এরশাদ হেয়েছ :

ِ َ)ﻣﺎ ﻓَـﱠﺮﻃْﻨَﺎ ِﰲ اﻟْ ِﻜﺘ
(ﺎب ِﻣ ْﻦ َﺷﻲ ٍء
َ
ْ

“আিম এ িকতােব .কােনা িকছুই বাদ .দই িন।” ( সূরাh আl- আn‘আাm : ৩৮)

এখন po হে@, এেতা িকছু লাওেহ মাkফূেয কীভােব িনিহত রেয়েছ? অথ:াৎ .কাn pিkয়ায়
িনিহত রেয়েছ?
এর একটাই pিkয়া হেত পাের। তা হে@, ওপের যার উেlখ করা হেলা তার সব িকছুই এক
অবstগত িtমািtক বা#য় চলি`t আকাের তােত সংরিkত রেয়েছ - যার সকল দৃ/ তার
দশ:েকর কােছ pিতিট মুহূেত: সমভােব দৃ/মান ও pিতিট বাণী সদা~বণেযাগ9। }ধু বণ: ও শb
নয়,

বরং sাদ,

$াণ ও sশ:েযাগ9তার |বিশu9ও তােত রেয়েছ যিদও তা অবstগত। যার

অnেরর .চাখ ও কান তা .দখার ও .শানার উপেযাগী এবং অnেরর নািসকা, িজহবা ও tক পূণ:
মাtায় সিkয়, তাঁর কােছ তা sাদ, $াণ ও sশ:েযাগ9তা সহ সতত rত ও দৃ/মান।
িঠক একজন কিবর hদেয়র কােন .যভােব বায়ুতর1হীন কিবতা xিনত হয় এবং একজন িশlীর
মানসপেট .যভােব বstগত উপাদান ছাড়াই একিট বhরঙা snর দৃ/ িবরাজমান,

এটা তার

সােথ তুলনীয়। তেব িশlী dব:ল suা; তাঁর মেনােলােক যা অিstলাভ কের তার sািয়t সীিমত
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ও slsায়ী এবং িতিন তা অnেক hবh .দখােত অkম,
সংরিkত বণ:,

গn,

শb,

sাদ,

িকnt .যেহতু লাওেহ মাkফূেয

$াণ ও sশ:েযাগ9তা িবিশu অবstগত সৃিu হে@ পরম

pমুk সtা কতৃ:ক সৃu তাই তা এ ধরেনর dব:লতা .থেক মুk এবং িতিন যােক তার অিভjতা
(অn:েলাকীয় পেtিndেয়র অিভjতা) িদেত চান তা তাঁেক িদেত পুেরাপুির সkম।

বাণী এক : pকােশ sরেভদ
িবচারবুিdর রায় হে@,

মাnেষর কােছ আlাh তা‘আলার মূল বাণী sান- কাল- .গাt- বণ:-

ভাষােভেদ sতnt হেত পাের না। তেব ব9িkর pেয়াজন ও ধারণkমতা িবিভn হবার কারেণ এবং
sানগত ও কালগত pেয়াজেনর িবিভnতার কারেণ মাnেষর কােছ .স বাণীর িবsািরত ও বািhক
rেপ িকছু িবিভnতা হেত বাধ9। একিট অিভn দৃ/ যখন িবিভn আয়নায় pিতফিলত হয় তখন
আয়নার gণ, kমতা ও s@তার পাথ:েক9র কারেণ এবং দৃ/িট .থেক তার অবsােনর দূরt ও
.কৗিণকতার িবিভnতার কারেণ িবিভn আয়নায় pিতফিলত দৃে/ পাথ:ক9 .দখা যায় - .য পাথ:ক9
মূল দৃে/র িবিভnতা ও পাথ:ক9 িনেদ:শ কের না,

বরং তা gহণকারীেদর মেধ9 পাথ:েক9র

কারেণ দৃে/র pিতফলনসমূেহর মেধ9 gণগত ও মানগত পাথ:ক9 মাt। .তমিন আয়না যিদ ভg
হয় তােত দৃ/িট িবকৃত rেপ pিতফিলত হেত বাধ9। িকnt তা .কােনা অবsােতই মূল দৃে/র
িনখুঁত অবsােক ব9াহত করেত সkম হয় না।
একইভােব sান, কাল, পিরেবশ ও ভাষাগত পাথ:েক9র কারেণ আlাহর কালাm িবিভn নবীরাসূল (‘আঃ) .যভােব লাভ কেরেছন তােত পয:ায়গত পাথ:ক9 িছেলা বেট, িকnt তােত .কােনা
পারsিরক |বপরীত9 িছেলা না। .য সব .kেt |বপরীত9 লk9 করা যায় তার কারণ .স সব
.kেt সংি2u নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) অবত:মােন তাঁেদর অnসারী হবার দাবীদার .লাকেদর
মধ9 .থেক কতক pভাবশালী .লাক তােত িবকৃিত সাধন কেরিছেলা।
সবেশেষ আlাh তা‘আলার পk .থেক িনধ:ািরত সব:েশষ ও সব:ে~6 নবী হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ) যখন আিবভূ:ত হেলন তখন তাঁর ব9িkগত সtার gণগত ও মানগত চরেমাৎকষ: এবং তাঁর
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sান- কাল- পিরেবশ ও ভাষার পূণ:তম উপযুkতার কারেণ িতিন এ বাণী লাওেহ মাkফূেয
.যভােব িছেলা hবh - .কােনাrপ hাসকরণ,

সংেkপণ ও সেNাচন ব9তীত .সভােবই লাভ

কেরন। .তমিন যারা লাওেহ মাkফূেযর অিভjতার অিধকারী নয় এমন মাnষেদর িনকট
যেতাখািন সেব:াtম ও .বাধগম9ভােব এ বাণী .পৗঁছােনা সmবপর আরবী ভাষার pকাশkমতার
অনnতার কারেণ হযরত িজবরাঈল (‘আঃ)- এর সহায়তায় ভাষার আবরেণ িতিন িঠক .সভােবই
তা .পৗঁেছ িদেত সkম হন।
আসেল লাওেহ মাkফূেযর srপ সmেn িনিiতভােব বলা আমােদর কােরা পেk সmব নয়। এ
ব9াপাের .কবল এটাই sিনিiত .য,

তা এক সমুnত অবstগত অিst .কারআন মজীদ যােত

সংরিkত। তেব অেনক ইসলাম- িবেশষেjর ধারণা, sয়ং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর
hদয় (kালব)ই হে@ লাওেহ মাkফূy। এ মত অnযায়ী হযরত িজবরাঈl (‘আঃ) আlাh
তা‘আলার কাছ .থেক ‘ইলেম hযূরী rপ .কারআন মজীদ িনেয় লাওেহ মাkফূy rপ রাসূলুlাh
(#াঃ)- এর hদেয় নািযl হন এবং তােত সংরিkত কের িদেয় যান। পের আlাh তা‘আলার
িনেদ:েশ ভাষার আবরেণ .সখান .থেক তা kমাnেয় মাnেষর সামেন নািযl হয়।
.কারআন মজীদ .যভােব মাnেষর সামেন নবী করীম (#াঃ)- এর যবােন উ`ারণ ও পঠনেযাগ9
ভাষার আবরেণ নািযl হয় তা ছাড়াও .য ভাষাগত বণ:না ছাড়াই বিণ:ত সব িকছুর অবstগত rপ
আকাের তথা ‘ইলেম hযূরী আকাের তাঁর অnঃকরেণ নািযl হেয়িছেলা তার pমাণ এই .য, তাঁর
চম:চkুর সামেন সংঘিটত হয় িন .কারআন মজীেদ বিণ:ত এমন ঘটনাবলীও িতিন hবh চম:চkুেত
.দখার মেতা কের তাঁর অnচ:kুর dারা .দখেত .পেতন। উদাহরণsrপ, আlাh তা‘আলা হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক সেmাধন কের এরশাদ কেরন :

ِ َﺻﺤ
ِ َ ﻒ ﻓَـﻌﻞ رﺑﱡ
ِ ﺎب اﻟْ ِﻔ
(.ﻴﻞ
َ ْ ﻚ ﺑﺄ
َ َ َ َ )أَ َﱂْ ﺗَـَﺮ َﻛْﻴ

“( .হ রাসূল!) আপিন িক .দেখন িন আপনার রব হিs- মািলকেদর সােথ কী আচরণ কেরেছন?”
( সূরাh আl- ফীl : ১)
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এখােন ( أَ َﱂْ ﺗَـ َﺮআপিন িক .দেখন িন) বলেত চম:চkুেত .দখার অnrপ .দখােক বুঝােনা হেয়েছ।
কারণ, চাkুষ না .দেখ ~বণ ও পঠন .থেক মাnেষর .য jান হয় অnrপ jান বুঝােনা উেd/
হেল  اﱂ ﺗﻌﻠﻢবলাই স1ত হেতা। অnিদেক আমরা জািন .য, আবরাহার হিsবািহনীেক xংেসর
ঘটনা নবী করীম (#াঃ) চম:চেk .দেখন িন। sতরাং এখােন .য অnচ:kুর dারা চম:চেk .দখার
অnrপ দশ:ন বুঝােনা হেয়েছ তােত সেnহ .নই।
dই পযGােয়র নািযল
ওপের হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক ‘ইলেম hযূরী rপ .কারআন মজীদ সরাসির আlাh
তা‘আলার কাছ .থেক িজবরাঈেলর (‘আঃ) মাধ9েম লাওেহ মাkফূy rপ sীয় অnঃকরেণ লাভ
করার অথবা লাওেহ মাkফূy নামক অn .কােনা অবstগত অিsেt সংরিkত .কারআন মজীদ
িজবরাঈেলর (‘আঃ) মাধ9েম sীয় অnঃকরেণ লাভ করার ও .সখান .থেক .যভােব তা মাnেষর
কােছ .পৗঁেছ .দয়ার কথা উেlখ করা হেয়েছ তা .থেক dই পয:ােয়র নািযেলর িবষয় ssuভােব
ধরা পেড়। pথম পয:ােয় .কারআন মজীদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর পিবt hদয়পেট
নািযl হয় এবং িdতীয় পয:ােয় তাঁর hদয়পট .থেক মাnেষর মােঝ নািযl হয়।
এ .থেক আেরা একিট িবষয় ssu হেয় যায় .য,

.কারআন মজীেদর pথম নািযl অথ:াৎ

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর পিবt hদয়পেট নািযেলর ঘটনািট একবাের ঘেটিছেলা।
বstতঃ বstজাগিতক উপাদান ও |বিশu9 তথা dব:লতা .থেক মুk এ অিবভাজ9 .কারআন নািযl
একবােরই হওয়া সmব িছেলা। আর তা নািযl হেয়িছেলা লাইলাতুl kাদের (মিহমািnত
রজনীেত)। আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :
(.)ان اﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻓﯽ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر
“িনঃসেnেহ আিম তা (.কারআন) মিহমািnত রজনীেত নািযl কেরিছ।” ( সূরাh আl- kাদর :
১)
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এ আয়ােত “h” (  )هকম:পদ dারা পুেরা .কারআন নািযেলর কথাই বলা হেয়েছ। .তমিন তােত
‘নািযl’- এর কথা বলা হেয়েছ; ‘নািযl }r’ করার কথা বলা হয় িন।
অnt উk রজনী’.ক ‘বরকতময় রজনী’ িহেসেব অিভিহত করা হেয়েছ এবং এরশাদ হেয়েছ :
“হা- মীm। শপথ ঐ sবণ:নাকারী gেnর;

ٍ ِ
ِ ِِ ِ ِ
(ﺎرَﻛ ٍﺔ
َ َ إﻧﱠﺎ أَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎﻩُ ﰲ ﻟَْﻴـﻠَﺔ ُﻣﺒ. َواﻟْﻜﺘَﺎب اﻟْ ُﻤﺒﲔ.)ﺣﻢ

িনঃসেnেহ আিম তা বরকতময় রজনীেত নািযl

কেরিছ।” ( সূরাh আd- dখাn : ১- ৩)
এখােনও পুেরা .কারআন নািযেলর কথা বলা হেয়েছ।
অnt এরশাদ হেয়েছ :

ِ
ِ
ٍ َﱠﺎس وﺑـﻴﱢـﻨ
ِِ
ِ َﺎت ِﻣﻦ ا ْﳍ َﺪى واﻟْ ُﻔﺮﻗ
(ﺎن
َ ) َﺷ ْﻬ ُﺮ َرَﻣ
َ َ ِ ﻀﺎ َن اﻟﱠﺬي أُﻧْ ِﺰَل ﻓﻴﻪ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ُﻫ ًﺪى ﻟﻠﻨ
ْ َ ُ َ

“রামাযাn মাs - যােত .কারআন নািযl করা হেয়েছ - যা (.কারআন) মানবজািতর জn
পথিনেদ:শ (.হদায়াত্) এবং .হদায়ােতর অকাট9 pমাণাবলী ও (সত9- িমথ9া ও nায়- অnােয়র
মেধ9) পাথ:ক9কারী (মানদN)।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১৮৫)
এখােন লkণীয় .য, রামাযান মােস .কারআন নািযl হওয়ার ঘটনােক এ মােসর জn িবেশষ
ময:াদার কারণ িহেসেব উেlখ করা হেয়েছ। অnিদেক মিহমািnত রজনীেত (লাইলাতুl kাদর)
বা বরকতময় রজনীেতও .কারআন নািযl হেয়েছ বেল জানােনা হেয়েছ। এ .থেক pমািণত হয়
.য,

এ রািtিট রামাযান মােসই এবং এ ব9াপাের মৈতক9 রেয়েছ। এ .কারআন নািযেলর

কারেণই লাইলাতুl kাদর হাজার রােতর .চেয়ও উtম। sতরাং .কারআন নািযেলর কারেণ
রামাযান মােসর ময:াদার মােন এ নয় .য, এ মােসর িবিভn িদেন বা রােত .কারআন মজীেদর
িবিভn অংশ নািযl হেয়িছেলা। কারণ,

এভােব .কারআন নািযl অnাn মােসও হেয়িছেলা।

আর লাইলাতুl kাদর- এর এেতা বড় ময:াদার কারণ .কবল এ নয় .য,

এ রােত .কারআন

নািযl }r হেয়িছেলা, বরং পুেরা .কারআন নািযেলর কারেণই এ ময:াদা।
উপেরাdৃত আয়াতসমূেহ .কারআন বা .কারআেনর sলািভিষk সব:নাম dারা .য এ gেnর
অংশিবেশষ তথা কতক আয়াত বা সূরাh বুঝােনা হয় িন,
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বরং পুেরা .কারআনেকই বুঝােনা

হেয়েছ তার অnতম pমাণ হে@ এই .য,

অnt .কারআন মজীেদর আয়াত ও অংশিবেশষ

নািযl করার কথা sতntভােব উেlখ করা হেয়েছ। .যমন, এরশাদ হেয়েছ :

ِ
ٍ َآن وﻛِﺘ
ٍ ِﺎب ُﻣﺒ
.(ﲔ
َ )ﻃﺲ ﺗِْﻠ
ُ َﻚ آﻳ
َ ﺎت اﻟْ ُﻘ ْﺮ

“tা- সীn। এ হে@ .কারআন ও sবণ:নাকারী িকতােবর আয়াত।” ( সূরাh আn- নামl : ১)

এখােন উিdu আয়াতসমূহেক ‘.কারআন’ না বেল ‘.কারআেনর আয়াত’ তথা .কারআেনর
অংশিবেশষ বেল উেlখ করা হেয়েছ।
অntও িভn শb ব9বহার কের .কারআেনর অংশিবেশষ িনেদ:শ করা হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ :

“িনঃসেnেহ,

ِ َ)إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳﻜْﺘُﻤﻮ َن ﻣﺎ أَﻧْـﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ِﻣﻦ اﻟْ ِﻜﺘ
(ﺸﺘَـ ُﺮو َن ﺑِِﻪ َﲦَﻨًﺎ ﻗَﻠِﻴﻼ
ْ َﺎب َوﻳ
َ َ ُ ََ
َ

আlাh িকতাb .থেক যা নািযl কেরেছন তা যারা .গাপন কের এবং সামাn

মূেল9র িবিনমেয় তা িবkয় কের ...।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১৭৪)
এ আয়াত .থেকও ssu .য, এেত পুেরা িকতাবেক বুঝায় িন, বরং িকতােবর অংশিবেশষ বা
ঐ পয:n নািযলকৃত অংশেক বুঝােনা হেয়েছ। আর এর এক আয়াত পেরই আlাh তা‘আলা }ধু
“িকতাb” বেল পুেরা .কারআন মজীদেক বুিঝেয়েছন। এরশাদ হেয়েছ :

ِ
ِ َ ِ) َذﻟ
(ﺎﳊَ ﱢﻖ
ْ ِﺎب ﺑ
َ َﻚ ﺑﺄَ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ﻧـَﱠﺰَل اﻟْﻜﺘ

“এটা এ জn .য, আlাh সত9তা সহকাের িকতাb নািযl কেরেছন।” ( সূরাh আl- বাkারাh :
১৭৬)
এ আয়ােত ‘িকতাb নািযl কেরেছন’ এবং পূেব:াdৃত আয়ােত (আl- বাkারাh : ১৭৪) ‘িকতাb
.থেক যা নািযl কেরেছন’ উেlখ .থেকই ssu .য,

তােত পুেরা .কারআনেক বুঝােনা হয়

িন, িকnt .শেষাk আয়ােত (আl- বাkারাh : ১৭৬) পুেরা .কারআনেক বুঝােনা হেয়েছ।
িকnt আমরা জািন .য, নবী করীম (#াঃ)- এর যবান .থেক .লাকেদর সামেন দীঘ: .তইশ বছর
যাবত অl অl কের .কারআন মজীদ নািযl হেয়েছ। িবেশষ কের আমরা জািন .য,
.কারআন মজীেদর সব:েশষ আয়াতgেলা নবী করীম (#াঃ)- এর ইেnকােলর মাt িতন মাস আেগ
িবদায় হেjর পের নািযl হয়। এমতাবsায় তার আেগই পুেরা .কারআন- এর উেlখ কী কের

30

হেত পাের? আর ‘.কারআন’ বলেত যিদ তার অংশিবেশষেক বুঝােনা হয় .তা .স .kেt
.কােনা .কােনা আয়ােত .কারআেনর অংেশর উেlেখর মােন কী? sতরাং সেnহ .নই .য, .য
সব .kেt }ধু .কারআন বা িকতাb উেlখ করা হেয়েছ, অংশ বা আয়াত উেlখ করা হয় িন .স
সব আয়ােত পুেরা .কারআন বুঝােনা হেয়েছ,

অথচ তা বুঝােনা হেয়েছ .কারআেনর সব:েশষ

আয়াত নািযেলর .বশ আেগ। এমতাবsায় এ উভয় তেথ9র মেধ9 কীভােব সমnয় হেত পাের?
দৃ/তঃ এ ধরেনর কথায় sিবেরািধতা বা pকাশkমতার dব:লতা pমািণত হয়। িকnt এ সmেক:
তৎকালীন ইসলাম- িবেরাধীরা .কােনা trিটিনেদ:েশর জn এিগেয় আেস িন। এ .থেক pমািণত
হয় .য, তৎকােল (পুেরা) ‘.কারআন’ নািযl ও .কারআেনর আয়াত বা অংশিবেশষ বা সূরাh
নািযl বলেত একই ধরেনর ‘নািযl’ বুঝােতা না।
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কারআন নািযেলর ধরন
পুেরা .কারআন মজীদ .য, নবী করীম (#াঃ)- এর বstেদেহর কণ:kহের শbতর1 সৃিuর মাধ9েম
নািযl করা হয় িন,

বরং তাঁর hদয়পেট নািযl করা হেয়েছ তা- ও .কারআন মজীেদ

ssuভােব উেlখ করা হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ :
(. ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻻﻣﲔ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺒﮏ ﻟﺘﮑﻮن ﻣﻦ اﳌﻨﺬرﻳﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺒﲔ.)و اﻧﻪ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
“( .হ রাসূল!) িনঃসেnেহ এিট (এ িকতাb) জগতবাসীেদর রেবর পk .থেক নািযলকৃত - যা সহ
িবAs rh (িজবরাঈল) আপনার অnঃকরেণ নািযl হেয়েছ যােত আপিন সতক:কারীেদর অnভু:k
হন - sবণ:নাকারী pা*ল (আরবী) ভাষায়।” ( সূরাh আ,- }‘আরা’ : ১৯২- ১৯৫)
অn এক আয়ােতও হযরত িজবরাঈl (‘আঃ) .য sয়ং নবী করীম (#াঃ)- এর অnঃকরেণ
.কারআন .পৗঁেছ িদেয়িছেলন তা- ই উেlখ করা হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ :

ِ ِِ
(ﻚ ﺑِِﺈ ْذ ِن اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ِﻳﻞ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻧـَﱠﺰﻟَﻪُ َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ْﻠﺒ
َ وا ﳉ ْﱪ% )ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن َﻋ ُﺪ

“( .হ রাসূল!) আপিন বলুন : .য .কউ িজবরীেলর dশমন হয় (.স .জেন রাখুক), িনঃসেnেহ
.স (িজবরীl) আlাহর অnমিতkেমই তা (.কারআন) আপনার অnঃকরেণ নািযl কেরেছ।”
( সূরাh আl- বাkারাh : ৯৭)
এখােন হযরত িজবরাঈl (‘আঃ) .য, পুেরা .কারআন নবী করীম (#াঃ)- এর অnঃকরেণ .পৗঁেছ
িদেয়িছেলন ssu ভাষায় তা- ই বলা হেয়েছ।
অnিদেক .কারআন মজীদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর কN .থেক সাধারণ মাnেষর মােঝ
নািযl হেয়িছেলা অl অl কের দীঘ: .তইশ বছের - এ এক অকাট9 ঐিতহািসক সত9 .য
ব9াপাের িবndমাt িবতেক:র অবকাশ .নই।
এখন po হে@, .কারআন মজীেদর এই pথম নািযl অথ:াৎ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)এর পিবt hদেয় একবাের সমg .কারআন মজীদ নািযেলর srপ কী িছেলা?
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এ pসে1 উেlখ9 .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর মাধ9েম .য মাnেষর জn আlাh

তা‘আলার বাণীর পিরপূণ:তম বিহঃpকাশ ঘটেব - এ িছেলা আlাh তা‘আলার সৃিuকেম:র
সূচনাপূব: পিরকlনারই অংশিবেশষ। তাই .খাদায়ী পিরকlনার আওতায় িবেশষভােব
রkধারার পিবtতা সংরkণ সহ .খাদায়ী .হফাযেত এ দািয়t পালেনর উপেযাগী হেয় িতিন গেড়
উেঠিছেলন। তdপির তাঁর hদেয় একবাের সমg .কারআন মজীদ নািযেলর পূেব: তাঁর hদয়েক
pশs ( )ﺷﺮح ﺻﺪرকরা হয়। এ pশsতা .য বstেদেহর hদিপেNর pশsতা িছেলা না,

বরং

অnঃকরেণর gণগত ও মানগত pশsতা িছেলা তা বলাই বাhল9।
এভােব হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর hদয়েক gণগত ও মানগত িদক .থেক লাওেহ
মাkফূেয পিরণত করা হয় অথবা লাওেহ মাkফূy যিদ sতnt .কােনা অবstগত অিst হেয় থােক
.তা তাঁর অnঃকরণেক লাওেহ মাkফূেযর সমপয:ােয় উnীত করা হয় - যােক আিtক িম‘রাজ
নােম অিভিহত করা চেল। তাঁর hদয় এ পয:ােয় উnীত হবার কারেণই তা লাওেহ মাkফূেয
পিরণত হয় বা তার পেk লাওেহ মাkফূেযর ধারণkমতার সমান ধারণkমতার অিধকারী হওয়া
এবং িজবরাঈl কতৃ:ক সরাসির আlাহর কাছ .থেক অথবা লাওেহ মাkফূy নামক অn অবstগত
অিst .থেক িনেয় আসা .কারআনেক .কােনাrপ hাস, সেNাচন ও সংেkপণ ছাড়া hবh gহণ
করা সmব হয়। এভােব আlাহর কাছ .থেক বা বিণ:ত sতnt লাওেহ মাkফূy .থেক .কারআন
মজীদ রাসূলুlাh (#াঃ)- এর লাওেহ মাkফূy rপ hদেয় .নেম আেস বা নািযl হয়।
অথ:াৎ .কারআন নািযl মােন .কারআেনর বstগত উধ:েলাক .থেক পৃিথবীেত .নেম আসা নয়,
বরং অবstগত জগত .থেক বstজগেতর অিধবাসীর অবstগত hদেয় .নেম আসা; hদিপN নামক
শরীেরর িবেশষ মাংসিপেNর িভতের pেবশ করা নয়,

বরং তােক আ~য় কের অবsানরত

অবstগত hদেয় pেবশ।
এখােন po উঠেত পাের .য,

আমরা ‘ইলেম hযূরী rপ .কারআন মজীেদর .য srেপর কথা

উেlখ কেরিছ, এ ধরেনর .কারআেনর এক বাের নবী করীম (#াঃ)- এর hদেয় অবতীণ: হওয়া
সmব িকনা? .যেহতু তা ব9াপক িবশাল ও sদীঘ:কালীন বstজাগিতক ও অবstজাগিতক সব
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িকছুর অবstগত rপ,

.সেহতু অবstগত হেলও এেহন sানগত ও কালগত ব9াপকিবsৃত

.কারআন এক বাের কী কের তাঁর hদেয় নািযl হওয়া সmব?
এ pেoর তািttক জবাব হে@, আlাh তা‘আলা চাইেল .সখােন অসmব হওয়ার poই ওেঠ না।
আর িবচারবুিdর রায় হে@ এই .য, .যেহতু বstজাগিতক ও অবstজাগিতক সত9 সmূণ: sতnt
|বিশেu9র অিধকারী .সেহতু বstজাগিতক সmাব9তা ও অসmাব9তার আেলােক অবstজাগিতক
সmাব9তা ও অসmাব9তা িবচার করা সmব নয়। তৃতীয়তঃ বstজগেতও আমরা .দখেত পাই .য,
.য সব অিst যেতা sূল তার গিত তেতা কম ও sানাnরkমতা তেতা 2থ এবং .য বstর sূলতা
যেতা কম বা তা যেতা .বশী সূkতার কাছকািছ তার গিত তেতা drত এবং তার sানাnরkমতা
তেতা .বশী। আমরা .দখেত পাই,

কিঠন পদােথ:র তুলনায় তরল পদাথ:,

তরল পদােথ:র

তুলনায় বায়বীয় পদাথ: ও বায়বীয় পদােথ:র তুলনায় িবd9ত drততর গিতেত ও অেপkাকৃত কম
সমেয় sানাnিরত হয়। চতুথ:তঃ সাmpিতক অিভjতায় .দখা যায়,

.য ধারাবািহক চলি`tিট

.দখেত কেয়ক ঘNা সময় লােগ তা কেয়ক িমিনেটর মেধ9 কিপ করা যায়। এমতাবsায় আlাh
তা‘আলার ই@ায় পুেরাপুির অবstগত .কারআন মজীদ নবী করীম (#াঃ)- এর hদয়পেট sানাnের
পিরমাপেযাগ9 .কােনা সময় লাগা অপিরহায: নয়।
বিণ:ত আেছ .য, হযরত িজবরাঈল (‘আঃ) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক .হরা gহায় pথম
বার ওয়াহী .পৗঁেছ .দয়ার সময় তাঁেক বুেক .চেপ ধেরিছেলন। এভােবই িক হযরত িজবরাঈল
(‘আঃ) পুেরা অবstগত .কারআন মজীদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর hদয়পটrপ লাওেহ
মাkফূেয sানাnিরত কেরিছেলন? সmবতঃ তা- ই।
এ ঘটনা .হরা gহায় সংঘিটত হেয় থাkক অথবা নবী করীম (#াঃ)- এর গৃেহ বা অn .কাথাও,
এেত সেnহ .নই .য,

এটা লাইলাতুl kাদর- এ ঘেটিছেলা। আর,

.কবল এর পেরই

িজবরাঈl (‘আঃ) .সখােন .হাক বা অnt .হাক ভাষার আবরেণ pথম আয়াতgেলা হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক (সmবতঃ তাঁর অnরকেণ:) পাঠ কের .শানান। এ আয়াতgেলা,
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.যভােব বিণ:ত হেয়েছ, সূরাh আl- ‘আলাk- এর pথম পাঁচ আয়াত হেত পাের, অn .কােনা
আয়াত বা সূরাhও হেত পাের। এেত .কােনাই পাথ:ক9 .নই।
এ pসে1 উেlখ করা .যেত পাের .য,

কতক খবের ওয়ােহd হাদীেছর বণ:নায় .যমন বলা

হেয়েছ .য, pথম ওয়াহী নািযেলর সময় হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) বুঝেতই পােরন িন .য,
তাঁেক িনেয় কী ঘটেছ অথ:াৎ তাঁেক নবী করা হেয়েছ,
বণ:না gহণেযাগ9 নয়। কারণ,

এ কারেণ িতিন ঘাবেড় যান - এrপ

আlাh তা‘আলা তাঁর .~6তম নবী ও রাসূলেক (#াঃ) ওয়াহী

নািযl কের নবুওয়ােতর দািয়েt অিভিষk করেবন অথচ নবী করীম (#াঃ) তা বুঝেতই পারেবন
না বেল অিsর ও ভীতসnts হেয় পড়েবন এবং এরপর িতিন একজন খৃsােনর কথায় এ ব9াপাের
িনিiত হেবন - তাঁর সােথ আlাh তা‘আলার পk .থেক এ ধরেনর আচরণ অকlনীয়। আlাh
তা‘আলা অতীেতর .কােনা নবী- রাসূেলর (‘আঃ) সােথ এ ধরেনর আচরণ কেরন িন। sতরাং এ
ধরেনর বণ:না - যা মুতাওয়ািতr নয় - ‘আkেলর কােছ .কানভােবই gহণেযাগ9 নয়।
এ pসে1 আেরা উেlখ9 .য, িকছু .লােকর Pাn ধারণার িবপরীেত, হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ)- এর পূত চিরt এবং .হরা gহায় আlাh তা‘আলার ধ9ােন সntu হেয় আlাh তা‘আলা
তাঁেক নবী িহেসেব মেনানীত কেরন িন, বরং আlাh তা‘আলার সৃিuপিরকlনায়ই তাঁেক নবী
িহেসেব িনধ:ারণ কের রাখা হেয়িছেলা এবং এ কারেণ আlাh তা‘আলা তাঁর পূব:পr
ু ষেদর
রkধারার পিবtতা এবং তাঁর চিরt ও |নিতকতা .হফাযেতর জn িবেশষ sরkা িনিiত
কেরিছেলন। তাঁর আগমন আlাh তা‘আলার সৃিuপিরকlনায় িনধ:ািরত িছেলা বেলই অতীেতর
pেত9ক নবী- রাসূল (‘আঃ)ই তাঁর আগমেনর কথা জানেতন এবং তাঁরা তাঁর আগমেনর
ভিব(dাণী কেরিছেলন। অতএব,

হযরত মুহাmাদ (#াঃ) নবী িহেসেবই জngহণ কেরিছেলন

এবং জnসূেtই তাওহীd ও আেখরােত অকাট9 ঈমােনর অিধকারী িছেলন,

যিদও

আn6ািনকভােব নবুওয়ােতর দািয়t পালেনর জn অিভিষk হবার আেগ িতিন ‘ঈমান’- এর
পািরভািষক সংjা ও ‘ওয়াহী’র srেপর সােথ পিরিচত িছেলন না।
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কারআেনর ভাষাগত rপ আlাহর
িবিভn সূেtর বণ:না অnযায়ী, আlাh তা‘আলার পk .থেক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক
তাঁর নবুওয়ােতর িবষয় আn6ািনকভােব অবগত করা ও নবুওয়ােতর দািয়t পালেনর জn
আেদশ আসার পূেব:ও িতিন আসমান- যমীেনর িনগূঢ় সত9 অবেলাকন করেতন। এর বh
ঐিতহািসক pমাণ রেয়েছ। অতএব,

অত9n ssu .য,

এ িনগূঢ় সেত9র pত9kকরণ তাঁর

জীবনেক িবেশষভােব িনয়িntত কেরিছেলা। িকnt তাঁেক যখন আn6ািনকভােব নবুওয়ােতর দািয়t
পালেনর জn অিভিষk করা হেলা এবং নবুওয়ােতর দািয়t পালেনর জn িনেদ:শ .দয়া হেলা,
তখন তাঁর জn বড় সমsা িছেলা এই .য,

.য মহাসত9 (‘ইলেম hযূরী rেপ অবstগত

.কারআন মজীদ) তাঁর hদেয় pেবশ কেরিছেলা - যা .কােনা কািলর হরেফ .লখা িকতাb িছেলা
না (সmবতঃ এ কারেণই - লাওেহ মাkফূেয সংরিkত িকতাb পােঠর জn অkরjােনর
pেয়াজন িছেলা না িবধায় আlাh তা‘আলা তাঁেক িনরkর .রেখিছেলন),

তা মাnেষর কােছ

pকাশ করার মেতা .কােনা ভাষা তাঁর জানা িছেলা না। তাই আlাh তা‘আলার িনেদ:েশ হযরত
িজবরাঈল (‘আঃ) ভাষার আবরেণ পয:ায়kেম এ মহাসত9েক তাঁর মুেখ জারী কেরন।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর মুেখ এ .কারআন ভাষার আবরেণ জারী হেলা বেট,
এর ভাষা তাঁর িনেজর নয়। িবেশষ কের িতিন তৎকালীন আরেবর .কােনা কিব,
বাgী,
অতএব,

বা অলNারিবদ9ািবশারদ িছেলন না;

িকnt

সািহিত9ক,

এমনিক িতিন িলখেত- পড়েতও জানেতন না।

মাnেষর সকল ভাষার মেধ9 pকাশkমতার িবচাের .~6তম ভাষা আরবী ভাষার এ

.~6তম gেnর ভাষা ও বkব9 তাঁর িনেজর হওয়ার poই ওেঠ না। বরং এ gn যার পk .থেক
তাঁর hদয়পেট নািযl হেয়িছেলা তথা pেবশ কেরিছেলা িতিন sয়ং এেক সmাব9 সেব:াtমrেপ
মাnেষর .বাধগম9 ভাষায় পিরবিত:ত কের হযরত িজবরাঈল (‘আঃ)- এর মাধ9েম রাসূলুlাh
(#াঃ)- এর hদেয় ও মন- মগেয gিথত কের .দন এবং তাঁর মুেখ অnেদর িনকট pকাশ কেরন।
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িকnt হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর hদেয় .য সত9 pেবশ কেরিছেলা এবং িতিন .য সত9
অহরহ pত9k করিছেলন এভােব মাnেষর ভাষার আবরেণ pকােশর মাধ9েম িক .স সেত9র
পিরপূণ: বিহঃpকাশ সmব িছেলা? বstতঃ ~বণ কখেনাই pত9kকরেণর - }ধু চkু dারা নয়,
পেtিndয় dারা pত9kকরেণর পয:ােয় .পৗঁছেত পাের না। অিভjতার িববরণ পােঠ .কােনািদনই
অিভjতা হাি#ল হয় না।
তাছাড়া pকােশর .kেt ভাষাগত সীমাবdতাও একিট grtপূণ: িবষয়। কারণ,

আরবী ভাষা

মাnেষর ভাষাসমূেহর মেধ9 সব:ািধক pকাশসmাবনার অিধকারী ভাষা হেলও তা মাnেষর ভাষা |ব
নয়। মাnেষর jান ও অিভjতার বিহভূ:ত িবষয়ািদর জেn .কােনা ভাষায়ই যেথাপযুk শbাবলী
ও pকাশেকৗশল থাকেত পাের না,
অিধকারী .হাক। এমতাবsায়,

তা .স ভাষা যেতাই না pায় সীমাহীন pকাশসmাবনার

মাnেষর অিভjতা বিহভূ:ত জগেতর সত9সমূহেক মাnেষর

অিভjতার জগেতর শbাবলী ও পিরভাষা সমূহ ব9বহার কের .মাটামুিট এজমালীভােব pকাশ
করা ছাড়া গত9nর থােক না।
অতএব, ssu .য, ভাষার আবরেণ .য .কারআন মজীদ মাnেষর কােছ উপsাপন করা হেলা
তা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর hদয়s .কারআন মজীেদর একিট পয:ায়গত ও মাtাগত
অবতিরত rপ |ব নয়। এ হে@ .কারআন মজীেদর িdতীয় দফা নািযl বা মানগত অবতরণ।
.কারআন মজীেদর এ পয:ায়গত বা মানগত অবতরণ ঘেট সাধারণ মাnেষর জn সmাব9
সেব:াtম rেপ ।
nযূেলর আেরা পযGায়
িকnt .কারআন মজীেদর nযূল বা gণগত অবতরণ এখােনই .শষ নয়। আমরা ভােলাভােব
পয:েবkণ করেল এর আেরা nযূল .দখেত পাই - যা অব/ pচিলত পািরভািষক অেথ: ‘nযূl’এ অnভু:k করা হয় িন।
বstতঃ .কােনা িকছুেকই তার sান,

কাল ও .pkাপট .থেক পুেরাপুির িবি@n করা যায় না।

.কােনা বkার বkব9 িবিভnভােব .শানা যায়, .যমন : সরাসির বkার সামেন বেস .শানা হয়,

37

বা তার .রকড: বািজেয় .শানা যায়, বা সরাসির }েনেছ এমন .কােনা .~াতার কাছ .থেক hবh
.শানা যায়, অথবা মুিdত আকাের পড়া যায়। এর pিতিটর pভাব .~াতা বা পাঠক- পািঠকার
ওপর sতnt। অnrপভােব,

বkা এবং তাঁর বkেব9র .~াতা বা পাঠেকর মােঝ sানগত ও

কালগত ব9বধানও এ ব9াপাের যেথu pভাবশালী। এ .kেt বkা ও .লখক .থেক .~াতা ও
পাঠেকর sানগত ও কালগত ব9বধান যেতা .বশী হেব বkেব9র তাৎপয: gহেণর .kেt তেতাই
মাtাগত অবনিত ঘটেব। অতএব, এ- ও এক ধরেনর nযূল বা অবতরণ তথা মানগত অবনয়ন
বেট,

যিদও ঐিতিhকভােব .কারআন িবেশষjগণ এ জn “nযূl” পিরভাষা ব9বহার কেরন

িন। তার .চেয়ও বড় কথা, .কারআন মজীেদর nযূেলর এ ধরেনর পয:ায়সমূহ আlাh তা‘আলার
পk .থেক নািযলকৃত পয:ায় .থেক অেনক নীেচ িবধায় তা বাি`ত পয:ায় নয়। sতরাং
.কারআনেক সিঠকভােব তথা আlাh তা‘আলার নািযলকৃত বাি`ত পয:ােয় অnধাবেনর জn এবং
.স লেk9 sীয় অnধাবনkমতার কাম9 পয:ােয়র উnয়েনর জn .চuা করা অপিরহায: কত:ব9।
এখন po হে@, .কােনা বkার বkেব9র তাৎপয: সmাব9 সেব:া` মাtায় gহেণর উপায় কী?
িনঃসেnেহ এর উপায় হে@,

jানগতভােব .~াতােক বা পাঠকেক sান,

কাল,

ভাষা ও

পিরেবশগত ব9বধান সমূহ অিতkম কের বkার সmুেখ উপিবu .~াতার পয:ােয় এবং
gণগতভােব যেতা .বশী সmব বkার কাছাকািছ পয:ােয় উnীত হেত হেব। এ কারেণই,

.স

যুেগর .য সব যেথাপযুk ব9িk .কারআন মজীদেক সরাসির হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর
কাছ .থেক }েন অnধাবন কেরন .সভােব .বাঝার জn এ যুেগর মাnষেক অেনক িকছু অধ9য়ন
কের jানগত িদক .থেক রাসূলুlাh (#াঃ)- এর sান- কােল উপনীত হেত হেব এবং সmাব9
সব:ািধক মাtায় বুঝেত হেল আিtক,

|নিতক ও চািরিtক িদক .থেক .য সব #াহাবী তাঁর

সব:ািধক কাছাকািছ পয:ােয় উnীত হেয়িছেলন এ সব িদক .থেক .~াতা বা পাঠকেক তাঁেদর sের
উnীত হেত হেব।
অnিদেক .কােনা অনারব ব9িkেক এ পয:ােয় উnীত হেত হেল তাঁেক অব/ই তৎকালীন আরবী
ভাষা- সািহেত9র ওপর .স যুেগর কিব- সািহিত9ক- বাgীেদর সমপয:ােয়র দkতার অিধকারী হেত
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হেব। .কারআন মজীেদর পাঠক- পািঠকা এ সব .kেt .যিদক .থেকই যেতাখািন পiাদপদ
হেবন .সিদক .থেকই .কারআন মজীেদর তাৎপয: তাঁর িনকট পয:ায়গত িদক .থেক তেতাখািন
িনmতর মাtায় pকািশত হেব। এ- ও এক ধরেনর nযূl বা অবতরণ, তেব তা বাি`ত মাtা ও
পয:ােয়র অবতরণ নয়।

এ kেt সmবতঃ নীেচর উদাহরণিট pেযাজL হেত পাের :

অNশােstর একজন ডkেরট, একজন মাsার িডgীধারী, একজন gাজুেয়ট, . . . . একজন
pাথিমক িশkা সমাpকারী - এেদর pেত9েকই অNশােstর jােনর অিধকারী। িকnt তাঁেদর
অNjােনর মেধ9 পয:ায়গত পাথ:ক9 রেয়েছ। এ .kেt ডkেরেটর jােনর তুলনায় মাsার
িডgীধারীর jান িনmতর ....। অথবা অnভােব বলা যায়,

ডkেরট িডgীধারী িশkক তাঁর

ছাtেক .য অNjান িদেয়েছন - যা লাভ কের ঐ ছাt মাsার িডgী লাভ কেরেছন তা মাtাগত
িদক .থেক ঐ িশkেকর সমপয:ােয়র অNjান নয়,

বরং পয:ায়গত িদক .থেক অেপkাকৃত

িনmতর। এভােব pাথিমক িশkা সমাpকারী পয:n kেমই নীেচ .নেম এেসেছ।

এ বLাপাের সmবতঃ িনেmাk উপমািট অিধকতর উপেযাগী :

মানব pজািতর ইিতহােসর jান িবিভn sেরর হেত পাের। .কােনা ইিতহাসিবশারেদর jান
পিরমাণগত িদক .থেক যেতা .বশী হেব ও gণগত িদক .থেক যেতা সূkািতসূk হেব তাঁর jান
তেতা উ`তর sেরর এবং যার jান পিরমাণগত িদক .থেক ও সূkািতসূk হওয়ার িবচাের যেতা
কম হেব তাঁর ইিতহাসjান অেপkাকৃত তেতা িনmতর sেরর হেব।
আমরা সাধারণতঃ মেন কির .য, .কােনা জািতর বা সমg মানব pজািতর ভাগ9 িনধ:ারেণ .কবল
বড় বড় ব9িkt ও বড় বড় ঘটনা pভাব িবsার কের থােক। িকnt pকৃত ব9াপার তা নয়, বরং
একাnই মামূলী ধরেনর মাnেষর |দনিnন অরাজৈনিতক কাজ ও .ছাট .ছাট ঘটনাও ইিতহােসর
বড় ধরেনর গিত পিরবত:েনর কারণ হেত পাের।
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}ধু মাnেষর ভূিমকা নয়,

ইতর pাণীর ভূিমকা,

এমনিক জড় বstর অবsাও এ ব9াপাের

pভাবশালী হেত পাের। ইিতহােস এ ধরেনর িকছু িকছু ঘটনা িলিপবd আেছ। পাথের আঘাত
.লেগ .ঘাড়ার পা .ভে1 িগেয় .সনাপিত বা রাজার পেড় িগেয় শtrর হােত বnী হওয়ার ফেল
যুেdর ভাগ9 পিরবত:ন ঘেটেছ এমন ঘটনার কথাও জানা যায়। .লিড .যােশফাইেনর dব:9বহার
জিনত মানিসক অশািn .নেপািলয়ান .বানাপািট:র যুেd পরাজেয়র কারণ হেয়িছেলা বেল জানা
যায়। এমনিক .বশী খাওয়া বা কম খাওয়ার pিতিkয়াও যুেd পরাজেয়র কারণ হেত পাের।
সাmpিতক কােলর একিট |বjািনক সংবাদ pিতেবদেন বলা হয় .য,

িফিলপাইেন একিট

pজাপিতর পাখা ঝাপটােনার ফেল বাংলােদেশ ঝড় হেত পাের। অতএব,

.কােনা সাধারণ

মাnষেক, এমনিক .কােনা ইতর pাণীেক একিট িপঁপড়ার কামেড়র pিতিkয়া .শষ পয:n একিট
যুেdর ভাগ9 িনধ:ারেণর কারণ হেত পাের। sতরাং মানব pজািতর ইিতহাস সmেক: পিরপূণ: jান
.কবল তাঁরই আেছ িযিন মানব pজািতর সূচনা .থেক }r কের মাnষ, pাণীkল,
জড়পদােথ:র pিতিট িkয়া- pিতিkয়া সmেক: সূkািতসূk jােনর অিধকারী;

উিdদ ও

এrপ jান

.কবল আlাh তা‘আলারই রেয়েছ।
এবার এমন একজন কাlিনক ইিতহাসিবেদর কথা ধরা যাক িযিন হযরত আদম (‘আঃ)- এর যুগ
.থেক বত:মান যুগ পয:n .বঁেচ আেছন এবং বত:মান যুেগ jান আহরেণর .য সব অতু9nত উপায়উপকরণ আেছ (.যমন : কৃিtম উপgহ, ই\টারেনট ও অnাn যntপািত) }r .থেকই িতিন .স
সেবর অিধকারী,

তাঁর ইিতহাসjান হেব আমােদর ইিতহাসjােনর তুলনায় অকlনীয়rেপ

.বশী। িকnt বলা বাhল9 .য, এrপ ইিতহাসjানী pিতিট pাণী ও pিতিট জড় পদােথ:র িভতর ও
বাইেরর pিতিট মুহূেত:র pিতিট িkয়া- pিতিkয়া সmেক: অবগত নন। অতএব, মানবpজািতর
.গাটা ইিতহাস সmেn আlাh তা‘আলার jােনর তুলনায় তাঁর jান হেব খুবই িনm মােনর,
যিদও আমােদর ইিতহাসjােনর তুলনায় অকlনীয়ভােব উঁচু মােনর।
এখন এ ধরেনর কাlিনক ইিতহাসিবjানী যিদ আমােদর যুেগর .কােনা ব9িkেক তাঁর jান
িদেত চান তাহেল িনঃসেnেহ লk লk বছের আহিরত jান তাঁেক hবh pদান করা সmব হেব
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না, বরং সংেkপণ ও সেNাচন কের এ jান িদেত হেব। ধrন একাধাের দীঘ: পtাশ বছর ধের
এই িdতীেয়াk ব9িk অn .কােনা কােজ সময় ব9য় না কের .কবল pথেমাk ব9িkর িনকট
.থেক মানব pজািতর ইিতহাস সmেn jান আহরণ করেলন। .স .kেt তাঁর ইিতহাসjান হেব
pথেমাk ব9িkর তুলনায় িনmতর পয:ােয়র। এভােব এ jান পয:ায়kেম সংেkপণ ও সেNাচন
হেয় একিট পtম .~ণীর ছাtেক মানবpজািতর ইিতহাস সmেn .য jান .দয়া হয় তার অবsা
িচnা কrন। এভােব pিতিট sেরই একিট িবষেয়র jান পরবত:ী sের sানাnিরত হেত িগেয়
পিরমাণগত,

মানগত ও gণগত িদক .থেক নীেচ .নেম আসেছ;

এেকই বেল jােনর nযূl

ঘটা।
.কারআন মজীেদর jান sানগত, কালগত ও gহণকারীর মানগত িদক .থেক হযরত রাসূেল
আকরাm (#াঃ) .থেক যেতা দূের এেসেছ তেতাই তার মান নীেচ .নেমেছ। এভােব তার িবিভn
sেরর অবতরণ বা িনmগমন (nযূল) ঘেটেছ। আর,

আেগ .যমন উেlখ করা হেয়েছ,

.কারআেনর jান অজ:নকারী ব9িk pেয়াজনীয় pstিতমূলক িবিভn jােন এবং আিtক, |নিতক
ও চািরিtক gণাবলীেত সিjত হেয় jানগত ও মানগত িদক .থেক িনেজেক যেতাই হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর কাছাকািছ িনেয় .যেত পারেবন তেতাই নবী করীম (#াঃ)- এর
.কারআন- jান ও তাঁর .কারআন- jােনর মেধ9 ব9বধান কেম আসেব। }ধু তা- ই নয়,
পরবত:ীকালীন jান- িবjােনর সংেযাগ হওয়ার ফেল sয়ং নবী করীম (#াঃ)- এর মজিলেস
হািযর .থেক .কারআন ~বণকারীেদরও অেনেকর তুলনায় ঐ ব9িkর .কারআন- jান .বশী হেব।
অব/ যারা আlাh তা‘আলার অngেহ ইলহােমর অিধকারী হেয় িবেশষ jান লাভ কেরেছন তা তাঁরা .য যুেগরই .হান না .কন, তাঁেদর কথা sতnt।

41

সাত যােহr ও সাত বােtn
একই pসে1 আেরকিট grtপূণ: িবষয় হে@ এই .য,

.কারআন িবষয়ক পিNতগণ ও

মুফাসিসরগেণর অেনেকর অিভমত অnযায়ী, .কারআন মজীেদর সাতিট ‘যােহr’ বা বািhক
তাৎপয: ও সাতিট ‘বােtn’ বা গূঢ় তাৎপয: রেয়েছ। এর pথম যােহরী তাৎপয: হে@ হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগ ‘সব:জনীনভােব’ .কারআন মজীদ .থেক .য তাৎপয: gহণ করা
হেতা তা- ই। িকnt .কারআন মজীদ িনেয় ব9াপক অধ9য়ন ও গেবষণার ফেল এ .থেক আেরা বh
বািhক তাৎপয: .বিরেয় এেসেছ এবং .ktিবেশেষ .স সব তাৎপয: এমনই িবsয়কর যা অতীেত
কlনাও করা .যেতা না। উদাহরণsrপ,

সূরাh আl- বাkারাহর ২৬১ নং আয়ােত এরশাদ

হেয়েছ :

 و اﷲ ﻳﻀﺎﻋﻒ.)ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن اﻣﻮاﳍﻢ ﻓﯽ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﮐﻤﺜﻞ ﺣﺒﺔ اﻧﺒﺘﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻓﯽ ﮐﻞ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺒﺔ
(. و اﷲ واﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ.ﳌﻦ ﻳﺸﺎء
“যারা আlাহর পেথ তােদর ধনসmদ ব9য় কের তােদর (এ কােজর) উপমা হে@, .যন একিট
শsদানায় সাতিট শীষ উ6গত হেলা - যার pিতিট শীেষ একশ’িট কের দানা হেলা। আর আlাh
যােক চান বh gণ বািড়েয় .দন। আর আlাh অসীম উদার ও সদাjানময়।”
বলা বাhল9 .য, এ আয়ােত আlাহর পেথ ব9েয়র }ভ pিতফল বণ:না করা হেয়েছ যা আয়ােতর
বািhক তাৎপয: (যােহr) .থেক ssu। িকnt একই সােথ এ আয়ােতর বািhক তাৎপেয:ই একিট
তথ9 ও একিট ভিব(dাণীও p@n রেয়েছ। তা হে@, একিট শsদানা .থেক সাতশ’ বা তার
.বশী শsদানা উৎপn হওয়া সmব এবং ভিব(েত এমন এক সময় আসেব যখন একিট
শsদানা .থেক সাতশ’ বা তার .বশী শsদানা উৎপn হেব।
উk আয়াত .থেক .য আমরা এrপ তাৎপয: gহণ করিছ তার কারণ এই .য, আlাh তা‘আলা
তাঁর pাকৃিতক িবধােনর আওতায় অসmব এমন িকছুর উপমা .দেবন - তাঁর সmেক: এrপ
ধারণা করা সmব নয়।
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এ pসে1 sত:ব9 .য, .কারআন মজীদ নািযেলর যুেগর কৃিষব9বsায় একিট ধান বা গম অথবা
অn .কােনা দানা জাতীয় শs .থেক সাতশ’ দানা উৎপn হওয়ার িবষয়িট িছেলা অকlনীয়,
িকnt .স যুেগও একিট ফেলর বীজ .থেক গজােনা গােছ }ধু এক বার নয়,

বরং pিত বছর

সাতশ’ বা তার .বশী ফেলর উৎপাদন অসmব িছেলা না। আরব .দেশ উৎপn .খজুর িছেলা এর
pকৃu উদাহরণ। এমতাবsায় যিদ উk আয়ােতর উেd/ হেতা }ধু আlাহর পেথ ব9েয়র }ভ
pিতফল বণ:না করা তাহেল এ .kেt ফেলর বীেজর উদাহরণই যেথu িছেলা। িকnt তা সেttও
আlাh তা‘আলা দানা জাতীয় শেsর উদাহরণ িদেয়েছন। িনঃসেnেহ এর িপছেন িবেশষ
উেd/ রেয়েছ; হয়েতা বা একািধক িবেশষ উেd/ও থাকেত পাের, তেব অnতঃ উপেরাk
তথ9 বা ভিব(dাণী .য তার অnতম উেd/ তােত সেnহ .নই ।
অব/ .কারআন মজীেদর নািযেলর যুেগর পাঠক- পািঠকাগণ উk আয়ােতর pথম যােহr বা
pথম বািhক তাৎপয: িনেয়ই সntu িছেলন এবং তাঁেদর িনকট হয়েতা এিট এ আয়ােতর একমাt
বািhক তাৎপয: বেল মেন হেয়িছেলা। িকnt বত:মান যুেগ ধান ও গেমর বh উ`ফলনশীল জাত
আিবzৃত হওয়ায় ইিতমেধ9ই একিট দানা .থেক সাতশ’ দানা বা তার .বশী উৎপn হে@। ফেল
সহেজই .বাঝা যাে@ .য,

এ আয়ােতর বািhক তাৎপেয: }ধু আlাহর পেথ দােনর }ভ

pিতফলই বণ:না করা হয় িন, বরং একিট বাsবতা সmেক: তথ9 ও ভিব(dাণীও এেত অnভু:k
রেয়েছ।
এভােব .কারআন মজীেদর pিতিট আয়ােতর, pিতিট সূরাহর ও সামিgকভােব পুেরা .কারআন
মজীেদর সাতিট যােহr বা বািhক তাৎপয: রেয়েছ বেল অেনক .কারআন- িবেশষj পিNত ও
মুফাসিসর মেন কেরন।
একইভােব .কারআন মজীেদর pিতিট আয়ােতর,

pিতিট সূরাহর ও সামিgকভােব পুেরা

.কারআন মজীেদর সাতিট বােtn বা গূঢ় তাৎপয: রেয়েছ বেল তাঁরা মেন কেরন। .যমন : সমg
.কারআন মজীেদর অnতম বােtn বা গূঢ় তাৎপয: হে@ সমg সৃিuেলাক অথ:াৎ সৃিuর সূচনাকাল
.থেক }r কের সমািp পয:n সমg সৃিuেলাক এবং এর সকল কম:কাN। .কারআন মজীদ তার
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িনেজর ভাষায় ( ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﮑﻞ ﺷﻲءসকল িকছুর sবণ:না) - এ .থেক তা- ই বুঝা যায়। কারণ,

ﮐﻞ

 ( ﺷﻲءpিতিট িজিনস) বলেত .ছাট- বড় .কােনা িকছুই বাকী থােক না।
অব/ এ হে@ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর সtায় িনিহত .কারআন মজীেদর অবsা এবং
সৃিuর সূচনা .থেক যা িকছু ঘেটেছ ও .কারআন মজীদ নািযl- কােল যা িকছু অিনবায:ভােব ও
শত:াধীেন ঘিটতব9 িছেলা তার সবই তােত িনিহত িছেলা ও রেয়েছ,

আর ঘিটতব9gেলা

পরবত:ীকােল ঘেটেছ ও অব/ই ঘটেব। এ কারেণই লাওেহ মাkফূy তথা হযরত রাসূেল
আকরাm (#াঃ)- এর সtায় িনিহত .কারআন মজীদ হে@ িকতাবুm মুবীন (sবণ:নাকারী gn)।
আর আমােদর কােছ .য পঠনীয় ও ~বণীয় .কারআন রেয়েছ তা হে@ উk .কারআেনরই
nযূলpাp (অবতরণকৃত তথা মানগত িদক .থেক নীেচ .নেম আসা) rপ।
.কারআন মজীেদর আেরক বােtন হেলন sয়ং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)। কারণ,

িতিন

িছেলন .কারআন মজীেদর মূত: rপ। এর মােন }ধু এ নয় .য, .কারআন পাঠ করেল রাসূলুlাh
(#াঃ)- এর চিরt ও জীবনধারা জানা যােব,

বরং এর মােন হে@,

সমg .কারআন মজীেদ

িতিন pিতফিলত। ফেল িযিন .কারআন মজীেদর সােথ পিরিচত হেলন িতিন sয়ং নবী করীম
(#াঃ)- এর সােথই পিরিচত হেলন এবং .কারআন মজীদেক যেতাটুk জানেলন sয়ং নবী করীম
(#াঃ).ক তেতাটুk জানেত পারেলন।
অব/ কােরা .যন এrপ ধারণা না হয় .য,

হযরত নবী করীম (#াঃ)- এর |দনিnন পািথ:ব

জীবন অথ:াৎ িতিন .কানিদন কখন কী .খেলন, কখন ঘুমােলন, কখন .কাথায় .গেলন ইত9ািদ
.কারআন মজীেদর গভীর অধ9য়ন .থেক িবsািরত ও পুেরাপুির জানা যােব। কারণ, মাnষেক এ
সব িবষয় জানােনা ঐশী কালােমর উেd/ হেত পাের না, বরং নবী করীম (#াঃ)- এর জীবেন
.ছাট- বড় এবং gহণীয়- বজ:নীয় যা িকছু িশkণীয় িছেলা তার সবই .কারআন মজীদ .থেক জানা
যােব। আর হযরত নবী করীম (#াঃ),

অnাn নবী- রাসূল (‘আঃ),

44

এমনিক কােফর-

.মাশেরবকেদর সােথ সংি2u .য সব ঘটনা .কারআন মজীেদ বণ:না করা হেয়েছ .স সেবর
উেd/ হে@ .স সেব িনিহত িশkা .পৗঁেছ .দয়া।
লাওেহ মাkফূেয ও sয়ং নবী করীম (#াঃ)- এর সtায় িনিহত .কারআন মজীেদ ‘সকল িকছুর
বণ:না’ এভােবই িনিহত রেয়েছ। sয়ং আlাh তা‘আলার jান ও .কারআন মজীেদর jােনর
মেধ9 পাথ:ক9 এখােনই। অথ:াৎ সৃিuর }r .থেক সকল িকছু খুিটনািট সহ সব িকছুই,
সৃিuর pিতিট কম:,

এমনিক যার মেধ9 মাnেষর জn িশkণীয় িকছু .নই তা সহ,

pিতিট
আlাহর

jােন pিতফিলত। িকnt .কারআন মজীেদ অথ:াৎ লাওেহ মাkফূেয বা হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ)- এর সtায় .কবল করণীয় ও বজ:নীয় এবং মাnেষর ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক উnিতঅবনিতেত pভাব িবsারক িবষয়ািদর jান ও তদসmিলত ঘটনাবলী িনিহত রাখা হেয়েছ বেল
মেন হয় (িনিiত jান sয়ং আlাh তা‘আলার কােছ)।
.কারআন মজীেদর গভীরতম বােtn হে@ন sয়ং আlাh তা‘আলা। কারণ, .কারআন মজীেদর
মাধ9েম িতিন িনেজেক মাnেষর কােছ pকাশ কেরেছন। আlাh তা‘আলা .কােনা ইিndয়gাh সtা
নন। অতএব, তাঁর পেk মাnেষর কােছ ইিndয়gাhভােব িনেজেক pকাশ করা সmব নয়। বরং
.কবল তাঁর gণাবলী ও তাঁর কােজর মাধ9েম তাঁেক জানা .যেত পাের। আlাh তা‘আলার
gণাবলী ও কােজর সােথ িযিন যেতা .বশী পিরিচত িতিন তেতা .বশী মাtায় sয়ং আlাh
তা‘আলার সােথ পিরিচত।
আlাh তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক সৃিuর মাধ9েম,

সমg সৃিuেলােকর সৃিuর

মাধ9েম ও লাওেহ মাkফূেয বা নবী করীম (#াঃ)- এর সtায় িনিহত .কারআন মজীেদর মাধ9েম
িনেজেক pকাশ কেরেছন যার nযূলpাp বা মােনর অবতরণকৃত rপ হে@ পঠনীয় ও ~বণীয়
.কারআন।
অতএব,

.কারআন মজীদ হে@ আlাh তা‘আলার মহান সtার অিsেtর তাজাlী - তাঁর

অিsেtর িনদশ:ন। অথ:াৎ .কারআন মজীেদ যা িকছু আেছ তার সব িকছু িমেল এক মহাসেত9র
সাk9 বহন করেছ, .স মহাসত9 হেলন sয়ং আlাh তা‘আলা।
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কারআন কন আরবী ভাষায় নািযl হেলা
.কারআন মজীদ .কন আরবী ভাষায় নািযl হেলা? অেনক সময় এ ধরেনর po করেত .শানা
যায় এবং ঈমানদারেদর পk .থেক িনজ িনজ jান মেতা এ pেoর জবাব িদেত .দখা যায়।
অেনক .kেt এ pেoর জবাব হয় আtরkামূলক (Defensive)। অথ:াৎ .কারআন মজীেদর
িবrেd উtািপত .য .কােনা আপিt খNন করা ঈমানী দািয়t .কবল এ অnভূিত .থেক জবাব সংশয়েক -.দয়া হয়। িকnt .স জবাব কেতাখািন যথাথ: বা তা poকত:ােদর অnর .থেক সেnহ
অকাট9ভােব দূর করেত পারেব িকনা .স সmr.ক খুব কমই িচnা করা হয়।
অেনক .kেtই এ সব জবাব হয় মনগড়া এবং pকৃত অবsা ও .কারআন মজীেদর .চতনার সােথ
সmক:হীন। িকnt অ- যথাথ: জবাব িদেয় .কারআন মজীেদর pিতরkা করেত হেব - .কারআন
মজীদ এেহন dব:লতার উেধ:। তাই এ pেoর যথাথ: জবাব সnান ও pদান অপিরহায:।
এ pেoর জবাব িদেত িগেয় pথেমই poকত:ার বা poকত:ােদর উেd/ কী .দখেত হেব এবং
.সিদেক লk9 .রেখ সিঠক জবাব িদেত হেব।
দািয়t এড়ােনার বাহানা
একদল poকত:া এ po কের .কারআন মজীদ অধ9য়ন ও অnধাবেনর .kেt তােদর মেধ9 .য
dব:লতা ও আলs রেয়েছ তার সপেk ছাফাই গাওয়ার উেdে/। তারা বেল, .কারআন মজীদ
যিদ আরবেদর মাতৃভাষায় নািযl না হেয় আমােদর মাতৃভাষায় নািযl হেতা তাহেল আমরা তা
পেড় ও অধ9য়ন কের সহেজই বুঝেত পারতাম।
তােদর এ বkব9 .কােনা gহণেযাগ9 যুিkর ওপর িভিtশীল নয়। কারণ, .কারআন মজীদেক
poকত:ােদর মাতৃভাষায় নািযl করা হেল অn ভাষাভাষীরা একই রকম বাহানা তুলেতা। তাছাড়া
.কারআন মজীদ যােদর মাতৃভাষায় নািযl হেয়েছ .সই আরবেদরও সকেল .কারআেনর ওপর
ঈমান আেন িন এবং যারা ঈমান আনার দাবী কেরেছ বা করেছ তােদরও সকেলই .য সিঠক অেথ:
.কারআন মজীদ বুঝেত .পেরেছ বা .বাঝার .চuা কেরেছ তা নয়।
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অব/ .কারআন মজীদ অত9n সহজ- সরল ও গিতশীল pা*ল ভাষায় নািযl হেয়েছ; আরবী
ভাষাভাষী ও আরবী- জানা .লাকেদর কােছ এিট .মােটই dেব:াধ9 মেন হেব না। তা সেttও .য সব
আরব খুব .বশী .চuাসাধনা না কের .কবল পেড়ই .কারআন মজীদেক .বাঝার অথ:াৎ এর সিঠক
তাৎপয: .বাঝার .চuা কের সিঠকভােব ও পুেরাপুিরভােব বুঝেত পাের িন তােদর বুঝেত না
পারার কারণ, .কারআন মজীদ .কােনা মামূলী gn নয় .য, .য ভাষায় তা নািযl হেয়েছ ঐ
ভাষাভাষী .য .কােনা ব9িk অথবা ঐ ভাষা জােন এমন .য .কােনা ব9িk তা পড়েলই তার পুেরা
তাৎপয: বুঝেত পারেব।
অব/ এ কথার মােন এ নয় .য,

.কারআন িবেশষj নয় এমন আরব ব9িk .কারআন পেড়

িকছুই বুঝেত পারেব না। বরং .মাটামুিট এর বািhক তাৎপয: বুঝেত পারেব;

অনারব

.লােকরাও িনজ িনজ ভাষায় .কারআন মজীেদর অnবাদ পেড় .মাটামুিট একই পিরমাণ বা
বািhক তাৎপয: বুঝেত পাের। িকnt িবAজাহােনর সৃিuকত:া আlাh তা‘আলার পk .থেক
িkয়ামত্ পয:n sান- কাল ও পিরেবশ- পিরিsিত িনিব:েশেষ সকল মাnেষর জn পথিনেদ:শক
িহেসেব নািযলকৃত gn িহেসেব .কারআন মজীেদর িভতের .য তাৎপয: িনিহত রেয়েছ তার সােথ
ঐ সব ব9িkর বুঝা তাৎপেয:র আসমান- যমীন পাথ:ক9 - তা তােদর মাতৃভাষা আরবীই .হাক,
বা অn .কােনা ভাষাই .হাক। অব/ তারা যা বুেঝেছ তা সিঠক এবং িনভুল
: ও হেত পাের। িকnt
.কারআন মজীদ এমন এক ব9িতkমী jানসূt .য, এর পাঠেকর gণগত ও মানগত sরেভেদ
তার কােছ এর jান িবিভn gণগত মাtায় ও ব9াপকতায় pকাশ পায়। [এ pসে1 ‘.কারআন ও
nযূেল .কারআন’ শীষ:ক আেলাচনায় িবিভn sেরর ব9িkর মানব pজািতর ইিতহাস সংkাn
jােনর মধ9কার পাথ:ক9 সংkাn .য উপমা .দয়া হেয়েছ তা sত:ব9।]
.কারআন মজীদ হে@,

তার িনেজর ভাষায়,

 ( ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﮑﻞ ﺷﻲءসকল িকছুর sবণ:না) অথ:াৎ

সৃিuেলােকর সূচনা .থেক }r কের .শষ পয:n সব িকছু; যা িকছু ঘেটেছ তার সব িকছুই এবং
ভিব(েতর .kেt যা িকছুর ঘটা অিনবায: হেয় আেছ তার সব িকছু এবং যা িকছুর ঘটা ও না- ঘটা
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সমান সmাবনাযুk বা শত:াধীন রেয়েছ তা .সভােবই, আর যা অিনিiত বা অিনধ:ািরত উnুk
সmাবনার .kt তা- ও .সভােবই এেত িনিহত রেয়েছ।
এখােন pস1তঃ উেlখ9 .য,

ঘটা ও না- ঘটার সমান সmাবনাযুk বা শত:াধীন .kt এবং

উnুk ভিব(েতর .kt সmেক: .কারআন মজীেদ ssu ভাষায় উেlখ করা হেয়েছ। pথেমাk
.kt সmেক: আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :
()ﳝﺤﻮا اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜﺒﺖ و ﻋﻨﺪﻩ ام اﻟﮑﺘﺎب
- “িতিন যা ই@া িনিih কের .দন এবং (যা ই@া) বহাল রােখন। আর তাঁর িনকটই রেয়েছ
gnজননী।” ( সূরাh আr- রা‘d : ৩৯) আর িdতীেয়াk .kেtর সবেচেয় বড় pমাণ হে@ এই
.য,

আlাh তা‘আলা সদাই নব নব সৃিu কের চেলেছন। এমনিক মাnেষর ভিব(তও এর

আওতার বাইের নয়। কারণ, এরশাদ হেয়েছ :

ٍ ت ِﲞ ْﻠ ٍﻖ ﺟ ِﺪ
ِ
ِ
ِ
(ﻳﺪ
َ َ ْ)إ ْن ﻳَ َﺸﺄْ ﻳُ ْﺬﻫْﺒ ُﻜ ْﻢ َوﻳَﺄ

- “( .হ মানবমNলী!) িতিন যিদ চান তাহেল .তামােদরেক সিরেয় .দেবন এবং (.তামােদর
পিরবেত:) নতুন .কােনা সৃিuেক িনেয় আসেবন। আর আlাh এ কােজ পুেরাপুির সkম।” ( সূরাh
ইবরাহীm : ১৯) অথ:াৎ িkয়ামত্ পয:n ধরণীর বুেক আlাহর খলীফাh িহেসেব মাnষই থাকেব,
নািক আlাh তার পিরবেত: অn .কােনা নতুন সৃিuেক অিst দান করেবন - এ িবষয়িট িতিন
অিনিiত ও অিনধ:ািরত .রেখ িদেয়েছন।
অn কথায় বলা চেল .য, .কারআন মজীদ হে@ আlাh তা‘আলার পk .থেক মাnষেক .দয়ার
উপেযাগী সকল jােনর এক sেকৗশল ও sিনপুণ সমাহার। তাই .কারআন মজীেদর িনভু:ল ও
.মাটামুিট নূ9নতম pেয়াজনীয় তাৎপয: gহেণর জn এক ব9াপক pstিতর pেয়াজন। এ .kেt
যােদর মাতৃভাষা আরবী ও যােদর মাতৃভাষা আরবী নয় তােদর জn pেয়াজনীয় .চuাসাধনার
মেধ9 খুব সামাnই পাথ:ক9 ঘেট। অnথায় যােদর মাতৃভাষা আরবী তােদর সকেলই .কারআন
মজীেদর তাৎপয: ভােলাভােব (অnতঃ একিট নূ9নতম মাtায়) অবগত থাকেতা। িকnt pকৃত
অবsা তা .থেক sতnt। .কারআন মজীেদর নূ9নতম তাৎপয: অnধাবন করার জn .চuাসাধনা
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করা .তা দূেরর কথা,

আমরা মুসলমানরা (আরব- অনারব িনিব:েশেষ) .কারআন মজীেদর

িনয়িমত .তলাওয়াত্ ক’জন কের থািক?
যােদর মাতৃভাষা আরবী নয় তােদর পেkও .কারআন মজীেদর .তলাওয়াত্ আয়t করা .কােনা
কিঠন ও দীঘ: সময় সােপk ব9াপার নয়। তা সেttও আমরা সকল মুসলমানই িক .কারআন
.তলাওয়াত্ আয়t কেরিছ? এমনিক যারা .কারআন মজীেদর .তলাওয়াত্ আয়t কেরেছ তারাও
িক সকেলই িনয়িমত .তলাওয়াত্ কের? যিদ না কের তাহেল তা িক .কারআন মজীেদর pিত
মহbেতর পিরচায়ক? .তলাওয়াত্ জানা থাকা সেttও যারা িনয়িমত .তলাওয়াত্ কের না এ
মহাgn তােদর মাতৃভাষায় নািযl হেলই .য তারা তার তাৎপয: অnধাবেনর .চuা করেতা তার কী
িনiয়তা আেছ?
.কউ যিদ সিত9 সিত9ই আlাহর কালােমর pকৃত তাৎপয: জানেত আgহী থােক তাহেল তার জn
আরবী ভাষা ও সংি2u অnাn jান আয়t করাই sাভািবক। িবেদেশ চাকির করার জেn
অেনেকই .তা িবেদশী ভাষা আয়t কের থােক; }ধু ইউেরাপীয় .দশসমূেহর ভাষা নয়, চীনা,
জাপানী ও .কািরয়ান ভাষা পয:n .লােকরা িশkা করেছ, মধ9pােচ9 চাকিরর জn আরবী ভাষাও
িশkা করেছ। এমতাবsায় .য ব9িk .কারআেনর তাৎপয: বুঝেত চায় .স .কন আরবী ভাষা
িশখেব না? এ জn .বশী বয়েস মাdাসায় ভিত: হবারও pেয়াজন .নই;

একটু .চuা করেল

এবং কu sীকার করেত pstত থাকেলই .শখা যায়।
অতএব, এ ধরেনর poকারীেদর বাহানা পুেরাপুির অেযৗিkক।
কারআন বজGেনর বাহানা
.কারআন মজীদ .কন আরবী ভাষায় নািযl হেলা? আমােদর মাতৃভাষায় নািযl হেলা না .কন?
এ po যারা কের তােদর মধ9কার আেরক দেলর উেd/ হে@ এ বাহানায় .কারআন মজীদেক
পিরত9াগ করা। তােদর দাবী হে@,

.যেহতু সব নবী- রাসূল (‘আঃ)ই তাঁেদর িনজ িনজ

মাতৃভাষায় ওয়াহী লাভ কেরেছন এবং একই ভাষাভাষী সমেগাtীয় .লাকেদর .হদায়ােতর দািয়t
পালন কেরেছন, অতএব, নবী করীম (#াঃ) .যেহতু আরবেদর মেধ9 জngহণ কেরেছন এবং
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.কারআন মজীদ আরবী ভাষায়ই নািযl হেয়েছ, .সেহতু িতিন িছেলন }ধু আরবেদর নবী এবং
.কারআন }ধু আরবেদর জnই নািযl হেয়েছ।
এভােব তারা িনজ ভাষায় িনজ জািতর জn নতুন নবী আিবভূ:ত হওয়ার দাবী .তালার পেk
অথবা তারা তােদর জীবন ও আচরেণ .য ধম:সmক:হীনতার পথ (Secularism) অবলmন কেরেছ
তা অব9াহত রাখার পেk একটা .যৗিkক িভিt দাঁড় করাবার .চuা কের।
মজার ব9াপার হেলা এই িdতীয় আপিtকারী দেলর .লােকরা িকnt .কারআন মজীেদর সােথ
পুেরাপুির অপিরিচত নয়;

বরং তােদর অেনেক আরবী ভাষার সােথ পিরিচত এবং আরবী

.কারআন পেড় .মাটামুিট বুঝেত পাের,

অথবা তারা িনজ িনজ মাতৃভাষায় বা তৃতীয় .কােনা

ভাষায়, .যমন : বত:মান যুেগর আnজ:ািতক ভাষা ইংেরজীেত .কারআন মজীেদর অnবাদ পাঠ
কেরেছ; বরং .বশ মেনােযাগ িদেয়ই পাঠ কেরেছ। এ কারেণই তারা তােদর দাবীর সপেk sয়ং
.কারআন মজীেদর আয়াতেকই ব9বহার করার অপেচuা কেরেছ।
.কারআন মজীদ .য }ধু আরবেদর জানা- বুঝা ও .হদায়ােতর উেdে/ই আরবী ভাষায় নািযl
হেয়েছ - এটা pমাণ করার জn তারা এর .বশ িকছু আয়ােতর মনগড়া ব9াখ9া কের থােক .য
সব আয়ােত আlাh তা‘আলা .কারআন মজীদেক আরবী ভাষায় নািযl করার কথা বার বার
sরণ কিরেয় িদেয়েছন।
িকnt এ সব আয়ােতর উেd/ তারা যা দাবী কেরেছ আেদৗ তা নয়। তেব এ সব আয়াত িনেয়
আেলাচনার পূেব: হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়ােতর ও .কারআন মজীেদর
িবAজনীনতা ও সব:জনীনতার ওপের সংেkেপ উেlখ করা pেয়াজন মেন করিছ।
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রাসূলুlাh (iাঃ) ও কারআেনর িবjজনীনতা
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়ােতর ও .কারআন মজীেদর িবAজনীনতা ও
সব:জনীনতা সmেক: সংেkেপ এেতাটুk উেlখ করাই যেথu .য,

আlাh তা‘আলা পূব:বত:ী

আসমানী িকতাb ও #হীফাh সমূহ সংরkেণর জn .কােনা িনিiত ব9বsা .নন িন,

িকnt

.কারআন মজীদেক অিবকৃতভােব সংরkণ কেরেছন। এমনিক যারা রাসূেল আকরাm হযরত
মুহাmাদ (#াঃ)- এর নবুওয়াত sীকার কের না তারাও sীকার করেত বাধ9 .য, .কারআন মজীদ
িতিন .যভােব .পশ কের .গেছন .কােনাrপ িবকৃিত বা পিরবত:ন ছাড়াই hবh .সভােবই বত:মান
আেছ।
এছাড়া আlাh তা‘আলা .কারআন মজীেদর সব:েশষ নািযলকৃত আয়ােত dীনেক পূণ:তা দােনর
কথা বেলেছন এবং িবিভn আয়ােত হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক সমg মানবkেলর জn
নবী,

.শষ নবী ও জগতসমূেহর বা সকল জগতবাসীর জn রহমত বেল উেlখ কেরেছন।

অতএব,

নবী করীম (#াঃ) ও .কারআন মজীদ .য তাঁর যুগ .থেক }r কের িkয়ামত্ পয:n

sান- কাল ও পিরেবশ- পিরিsিত িনিব:েশেষ সমs মাnেষর জn নবী ও .হদায়াত তােত সেnেহর
িবndমাt অবকাশ .নই।
এ pসে1 হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর .শষ নবী হওয়া ও তাঁর নবুওয়ােতর িবAজনীনতা
pসে1 সংেkেপ হেলও িকছুটা আেলাচনা করা pেয়াজন বেল মেন হয়। কারণ,

ইয়াহূদী ও

খৃsানরা তাঁেক নবী িহেসেব মােন না এবং কািদয়ানীরা তাঁেক .শষ নবী িহেসেব sীকার কের না।
রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর নবুওয়াত ও তাঁর নবুওয়ােতর িবAজনীনতার pমাণ
এই .য,

িবচারবুিdর রায় অnযায়ী মাnেষর জn আlাh তা‘আলার কাছ .থেক পথিনেদ:শ

পাওয়া অপিরহায:। এমতাবsায় পূেব: আগত পথিনেদ:শ হািরেয় .গেল বা িবকৃত হেয় .গেল
পুনরায় পথিনেদ:শ আসাও অপিরহায:। sয়ং ইয়াহূদী- খৃsান পিNতগণও sীকার কেরন .য,
তাওরাত্ ও ইনজীl সহ বাইেবেলর পুsকgেলােত পিরবত:ন ও িবকৃিত ঘেটেছ। িবেশষ কের
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বাইেবেলর িবিভn পুsেক নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) অেনেকর চিরেtর ওপর এমন কলN .লপন
করা হেয়েছ যা িবAাস করেল তাঁেদরেক নবী- রাসূল (‘আঃ) বেল gহণ করা যায় না। }ধু তা- ই
নয়, ঐ সব পুsক .য সব নবী- রাসূেলর (‘আঃ) নােম উিlিখত হেয়েছ .স সব পুsক .য তাঁরা
.রেখ .গেছন তা অকাট9ভােব ও ঐিতহািসক ধারাkেম pমাণ করা সmব নয়। এ সব পুsেকর
সবgেলাই তাঁেদর পের িলিখত বা পুনিল:িখত হেয়েছ। }ধু তা- ই নয়,

সংি2u ব9িkগণ .য

ঐিতহািসক চিরt িছেলন এবং নবী িছেলন তা- ও অকাট9ভােব pমাণ করা সmব নয়। অব/
মুসলমানরা তাঁেদরেক নবী- রাসূলrেপ sীকার কের ও ~dা কের,

তেব তা ঐিতহািসকভােব

তাঁেদর অিst ও নবুওয়াত pমািণত হবার কারেণ নয়, বরং .কারআন মজীেদ উিlিখত থাকার
কারেণ।
এেহন পিরিsিতেত দীঘ: শত শত বছেরও িক আlাh তা‘আলার পk .থেক মানব জািতর জn
.কােনা নবীর আগমন অপিরহায: িছেলা না?
িবগত pায় dই হাজার বছেরর মেধ9 [হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর ঊধ:েলােক আেরাহেণর পর/ খৃs
মেত, kুশিবd হেয় মৃতু9র পর] নবুওয়ােতর দাবীদারেদর মেধ9 একমাt হযরত মুহাmাদ (#াঃ)
ছাড়া িবচারবুিdর আেলােক আর কােরা মেধ9ই নবুওয়ােতর |বিশu9 পাওয়া যায় না। এমতাবsায়
যিদ তাঁেক নবী িহেসেব এবং .কারআন মজীদেক আlাহর িকতাb িহেসেব sীকার করা না হয়
তাহেল বলেত হেব আlাh তা‘আলা মাnেষর জn পথিনেদ:েশর pেয়াজন থাকা সেttও
তােদরেক পথিনেদ:শ িবহীন .ফেল .রেখেছন। িকnt তাঁর মহান সtা সmেn এrপ ধারণা করা
অnায়।
তাছাড়া িবকৃিত সেttও তাওরাত্, ইনজীl ও আেরা অেনক pাচীন ধম:gেn আরেবর বুেক .শষ
নবী িহেসেব হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর আগমেনর ভিব(dাণী এখেনা িবদ9মান আেছ। িবগত
pায় dই হাজার বছেরর মেধ9 নবুওয়ােতর দাবীদার এমন িdতীয় .কােনা ব9িkর আিবভ:াব ঘেট
িন যার সmেক: এ সব ভিব(dাণী pেযাজ9 হেত পাের এবং ইয়াহূদী- খৃsান পিNত ও
ধম:েনতাগণ কাউেক উk ভিব(dাণীসমূেহ কিথত পারািkতাস বা .মিসয়াh বেল িচিhত কেরন
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িন। এমতাবsায় ঐশী gেnর দাবীদার একমাt অিবকৃত gn .কারআন মজীদ ও তাঁর উপsাপক
হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর নবুওয়াত pত9াখ9ান একাnই অnt ও অেযৗিkকতার পিরচায়ক।
আর .কারআন মজীদ সমg মানব pজািতর জn িনেজেক পথিনেদ:শ এবং হযরত মুহাmাদ
(#াঃ).ক িবAজনীন নবী ও .শষ নবী বেল দাবী কেরেছ - যা pত9াখ9ােনর .কােনা যুিkই তােদর
কােছ .নই।
অnিদেক কািদয়ানীরা রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ).ক সব:ে~6 নবী িহেসেব sীকার
করেলও .শষ নবী িহেসেব sীকার কের না। তােদর এ দাবী িমথ9া হওয়া সmেক: সংেkেপ
বলেত হয় .য,

আlাh তা‘আলার পk .থেক পূণ:া1 .হদায়াত- gn নািযl হওয়ার এবং তা

সংরিkত থাকার পর নতুন নবীর pেয়াজনীয়তা িবচারবুিdর কােছ gহণেযাগ9 নয়।
.কারআন মজীেদ .য হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক “খাতামুnাবীয়9ীn” ( নবীগেণর .মাহর)
বেল উেlখ করা হেয়েছ কািদয়ানীরা এর িবকৃত ব9াখ9া কের এই .য, তাঁর .মাহর ধারণ কের
নতুন নবীর আগমেনর ধারা বহাল আেছ। তারা ‘তাঁর .মাহর ধারণ’- এর ব9াখ9া কের এই .য,
.গালাম আহমদ কািদয়ানী তাঁেক সব:ে~6 নবী িহেসেব sীকার কেরেছ। অথচ এর মােন দাঁড়ায়
এই .য, .গালাম আহমদ কািদয়ানী তাঁেক নবী িহেসেব sীকার করেলা, িতিন .গালাম আহমদ
কািদয়ানীেক নবী িহেসেব sীকার কেরন িন। .কারআন মজীেদ যিদ .গালাম আহমদ কািদয়ানীর
আগমেনর ভিব(dাণী থাকেতা .কবল তাহেলই বলা .যেতা .য,

.স হযরত রাসূেল আকরাm

(#াঃ)- এর .মাহরধারী নতুন নবী।
.মাdা কথা, ইয়াহূদী, খৃsান ও কািদয়ানীেদর পk .থেক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর
.শষ নবী হওয়ার সত9তা অsীকার িবেশষ .কােনা sােথ: .s@ায় সjােন সত9েক pত9াখ9ান |ব
নয়।
বুিdবৃিtক জবােবর পযGােলাচনা
.কারআন মজীদ .কন আরবী ভাষায় নািযl হেলা? এ pেoর বুিdবৃিtক জবাব িদেত িগেয়
অেনেক বেলেছন : .যেহতু হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) আরবেদর মেধ9 আিবভূ:ত হেয়িছেলন
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এবং তাঁর মাতৃভাষা িছেলা আরবী .সেহতু আlাh তা‘আলা আরবী ভাষায় .কারআন নািযl
কেরেছন। িতিন যিদ অn ভাষাভাষী .কােনা জািতর মেধ9 (উদাহরণsrপ,

ইংেরজীভাষীেদর

মেধ9) আিবভূ:ত হেতন তাহেল .কারআন মজীদ .স ভাষােতই নািযl হেতা।
আlাh তা‘আলা .কন হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক আরবেদর মেধ9 পাঠােলন? এ pেoরও
বুিdবৃিtক জবাব .দয়া হয়। তা হে@,

আরবেদর তৎকালীন সমাজ- পিরেবশ .শষ নবীর

আিবভ:ােবর জn সব:ািধক উপযুk িছেলা।
আসেলই িক তা- ই? pকৃত ব9াপার িক এrপ .য, .যেহতু ঐ যুেগ আরবেদর সমাজ- পিরেবশ
সমকালীন িবেA জঘnতম িছেলা .সেহতু আlাh তা‘আলা তােদর মেধ9 তাঁর .~6তম ও সব:েশষ
রাসূলেক (#াঃ) পাঠাবার িসdাn িনেলন? আর তৎকালীন বাংলােদেশর সমাজ- পিরেবশ যিদ
এর .চেয়ও খারাপ হেতা তাহেল িক আlাh তা‘আলা তাঁেক বাংলােদেশ পাঠােতন? অথবা যিদ
িবেAর .কাথাওই কখেনাই ঐ ধরেনর পিরিsিত সৃিu না হেতা তাহেল িক আlাh তা‘আলা হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক পাঠােতন না এবং .কারআন মজীদ নািযl করেতন না? নািক তাঁেক
পাঠাবার উেdে/ আlাh তা‘আলা sয়ং তৎকালীন আরেবর পিরেবশেক ঐ পয:ােয় .ঠেল
িদেয়িছেলন? িকnt আlাh বাnাহর কােজ .কবল ইিতবাচক হsেkপই কের থােকন এবং
মাnষেক পাপাচােরর ও অমানিবকতা তথা জােহিলয়ােতর িদেক .ঠেল .দয়ার মেতা জঘn
কােজর dব:লতা .থেক িতিন পরম pমুk।

নবীর আিবভGাব পূবিG নধGািরত
তাছাড়া আlাh তা‘আলার পk .থেক .কােনা নবীেক পাঠােনার sান িনব:াচেনর িবষয়িট যিদ এ
নীিতর ওপরই িভিtশীল হেতা .য,

যখন .যখানকার পিরেবশ- পিরিsিত সবেচেয় .বশী

পাপপিNল ও যুলুম- অত9াচারপূণ: িতিন .সখােন তাঁর নবী পাঠােবন তাহেল ইিতপূেব: একই
জায়গায় (.যমন : িফিলিsেন) একই সময় বা পর পর একািধক নবী পাঠােনা এবং িবেAর
অnাn sােন পূব:বত:ী নবীর পর দীঘ:িদেনর ব9বধান সেttও নবী না পাঠােনার কারণ কী িছেলা?
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তাছাড়া পূব:বত:ী কােল নবী- রাসূলগণ (‘আঃ),

আlাহর ওয়ালীগণ ও ভিব(dkাগণ .য

আরেবর বুেক সব:েশষ ও সব:ে~6 নবী (#াঃ)- এর আগমেনর ভিব(dাণী কেরিছেলন তা কীভােব
সmব হেয়িছেলা?
এ সব ভিব(dাণীর মােন .তা এটাই .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর আরেব ও

আরবেদর মেধ9 আিবভূত
: হওয়ার িবষয়িট আlাh তা‘আলার পk .থেক sিনিদ:uভােব িনধ:ািরত
িছেলা। আর যখন তা sিনিদ:uভােব িনধ:ািরত িছেলা তখন তথাকিথত পিরিsিতর দাবী অnযায়ী
তাঁর অnt আিবভূ:ত হওয়ার কথা ধারণা করা আেদৗ সmব িক? এ .kেt .কােনাrপ ‘যিদ’
বলার অবকাশ থােক িক? এ .kেt বলা চেল িক ‘িতিন যিদ বাংলাভাষীেদর মেধ9 আিবভূ:ত বা
.pিরত হেতন তাহেল .কারআন মজীদ বাংলা ভাষায় নািযl হেতা’?
[ মজার ব9াপার হেলা,

যারা বাংলা ভাষার কথা বেলন তাঁরা ভুেল যান .য,

হযরত রাসূেল

আকরাম (#াঃ)- এর আিবভ:াব ও .কারআন মজীদ নািযল কােল বাংলা ভাষার আেদৗ জn হয় িন।
কারণ,

pধানতঃ ঐ সময় .থেক বিহরাগত ফাস:ীভাষী ও ফাস:ী- জানা ব9বসায়ী ও ইসলাম-

pচারকেদর আগমন ও এতেdেশর জনগেণর সােথ ভাবিবিনমেয়র ফেল sদীঘ: কেয়ক শতাbী
কােলর pিkয়ায় আরবী ও ফাস:ী ভাষার এবং sানীয় জনগেণর নাম ও সািহত9 িবহীন কথ9
আtিলক ভাষাসমূেহর শbাবলীর সংিম~েণ বাংলা ভাষা জnলাভ কের। এ িবষেয় মৎpণীত
বাংলা ভাষার মাতৃপিরচয় gেn (অpকািশত) িবsািরত আেলাচনা কেরিছ।]
অতএব,

pকৃত ব9াপার হে@ এই .য,

এখােন .কােনা ‘যিদ’র অবকাশ .নই। বরং হযরত

রাসূেল আকরাm (#াঃ) .য আরবেদর মেধ9 আিবভূ:ত হেবন এবং তাঁর মাতৃভাষা আরবী হেব,
আর .কারআন মজীদ আরবী ভাষায় নািযl হেব তা অকাট9ভােব পূব:িনধ:ািরত িছেলা;

এর

ব9িতkম হওয়া সmব িছেলা না।
এ pসে1 উেlখ9 .য,

আlাh তা‘আলা মাnষেক তাঁর pিতিনিধ (খলীফাh) বািনেয়েছন। এ

কারেণ িতিন তােদরেক sাধীনতা ও এখিতয়ার িদেয়েছন এবং তার মেধ9 ভােলা- মn ও উnিতঅেধাগিতর pায় সীমাহীন সmাবনা িনিহত .রেখেছন। অnথায় .স সীমাহীন jান ও kমতার
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অিধকারী আlাh তা‘আলার pিতিনিধt করার উপযুk বেল গণ9 হেতা না। অথ:াৎ মাnষেক
.কােনা ছকবাঁধা পেথ চলেত বাধ9 করা আlাh তা‘আলার ই@া নয়,

বরং িতিন তােক বh

িবকl িবিশu এক ভিব(েতর মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয় িদেয়েছন।
এটা হে@ সাধারণভােব ও সামিgকভােব .গাটা মানব pজািত সংkাn অবsা। িকnt এ
সৃিuেলাকেক,

িবেশষ কের মাnষেক সৃিu করার িপছেন িনঃসেnেহ আlাh তা‘আলার এক

িবেশষ সৃিuলk9 রেয়েছ। কারণ, সকল pকার pেয়াজন ও dব:লতা .থেক pমুk মহান আlাh
তা‘আলা উেd/হীন িকছু করেবন এটা তাঁর সmেক: কlনাও করা যায় না। বরং তাঁর এ
সৃিuকেম:র িপছেন অব/ই .কােনা ইিতবাচক উেd/ িনিহত রেয়েছ। আর িতিন তাঁর এ
সৃিuলk9 বাsবায়েনর িবষয়িটেক মাnেষর sাধীন ই@া- অিন@া ও .খয়ালখুশীর ওপর .ছেড়
িদেত পােরন না। তাই িনঃসেnেহ িতিন তাঁর এ সৃিuলk9 বাsবায়েনর জn যা িকছু অপিরহায:
তা িতিন সৃিuকেম:র সূচনার আেগই তথা সৃিuকেম:র পিরকlনার মেধ9ই িনধ:ারণ কের .রেখেছন।
এভােব যা kাযা◌ােয় ইলাহীেত (.খাদায়ী িসdােn/ পূব:িনধ:ারেণ) িনধ:ািরত রেয়েছ তথা
সৃিuপিরকlনায় যা অিনবায:rেপ িনধ:ারণ কের রাখা হেয়েছ .কােনা অবsােতই তার অnথা হেত
পাের না।
অথ:াৎ িবষয়িট এমন নয় .য,

আlাh তা‘আলা পিরিsিতর দাবী অnযায়ী নবী পাঠােবন বেল

তাঁর সৃিuপিরকlনায় িনধ:ারণ কের রােখন। বরং pকৃত ব9াপার হে@,

.কাথায় কখন .কাn

নবীেক পাঠােবন এবং তাঁেদর পূব:াপর ধারাkম ইত9ািদ কী হেব তা িতিন পূেব:ই িনধ:ািরত কের
.রেখিছেলন। তাই তাঁেদর অেনেকর সmেক:,

িবেশষ কের রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ

(#াঃ)- এর আিবভ:াব সmেক: পূব:বত:ী নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) sিনিদ:uভােব ভিব(dাণী কের যান।
অতএব, নবী করীম (#াঃ)- এর আরবী ভাষাভাষী হওয়া এবং .কারআন মজীেদর আরবী ভাষায়
নািযl হওয়া .য পূবি: নধ:ািরত িছেলা তােত সেnেহর অবকাশ .নই। .সই সােথ এ- ও
সেnহাতীত িবষয় .য,

.কারআন নািযেলর জn উপেযাগী ভাষার িবকাশ সাধন তথা আরবী

ভাষার উৎপিt ও চূড়াn িবকাশও আlাh তা‘আলার সৃিuপিরকlনায় অnভুk
: িছেলা।
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আরবী ভাষার িবকােশ খাদায়ী হsেkপ
এখন po হে@, আlাh তা‘আলা .কারআন মজীেদর জn আরবী ভাষােক .বেছ িনেলন .কন?
অn .কােনা ভাষােক .কন .বেছ িনেলন না?
এ pেoর জবােব pথেম পাlা po করেত হয়,

আসেল .কারআন মজীেদর মেতা মহাgn -

যােত আlাh তা‘আলার পk .থেক মাnষেক .দয়ার উপেযাগী সকল jােনর সমাহার ঘটােনা
হেয়েছ তা আরবী ভাষা ছাড়া অn .কােনা ভাষায় নািযl হওয়া আেদৗ সmব িক?
বলা হেত পাের,

আlাh তা‘আলার পেk অসmব িকছুই .নই। িনঃসেnেহ। তেব .স .kেt

সংি2u ভাষার িবকাশpিkয়ােক আlাh তা‘আলার পk .থেক এমনভােব িনয়িntত করেত হেতা
যার ফেল তা আরবী ভাষায় পিরণত হেতা। কারণ, .কারআন মজীেদর nায় সংিkp আয়তেনর
gেn সীমাহীন jােনর সমাহার ঘটাবার ও তােক িkয়ামত্ পয:nকার sান- কাল িনিব:েশেষ সকল
মাnেষর জn মু‘িজযায় পিরণত করার জেn এেহন ‘pায় সীমাহীন’ সmাবনার অিধকারী ভাষার
উdব ঘটােনা িছেলা অপিরহায:।
.যেহতু আlাh তা‘আলার এ gn নািযেলর জn এেহন সmাবনাময় একিট ভাষার উdব
অপিরহায: িছেলা .সেহতু িতিন একিট ভাষার সূচনা ও িবকাশেক এমনভােব িনয়িntত কেরেছন
যােত .স ভাষায় .কারআন মজীদ নািযl করা সmবপর হয়। .যেহতু সৃিuলk9 বাsবায়ন বা সৃিuর
জেn pেয়াজন ব9িতেরেক আlাh তা‘আলা মাnেষর sাধীন কম:েkেt হsেkপ কেরন না এবং
তাঁর সৃিuপিরকlনার বাsবায়েনর জn এ ধরেনর ‘একিট’ ভাষার িবকাশ ঘটােনা অপিরহায:
িছেলা .সেহতু িতিন একিটমাt ভাষার িবকাশেক এ লেk9 িনয়িntত কেরন। একািধক ভাষােক এ
পয:ােয় িবকিশত করােনা অপিরহায: িছেলা না িবধায় িতিন তা কেরন িন। তাই অnাn ভাষার
সmাবনার িবকাশ মানিবক pিতভা- pেচuার ফেল যেতাখািন সmবপর তেতাখািন সmব হেয়েছ
বা হে@ অথবা হেব। তাছাড়া মাnেষর সকল ভাষােক অিভn মাtায় িবকিশত করেল .শষ পয:n
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তা একিটমাt ভাষায় পিরণত হেতা এবং .স .kেt ভাষাৈবিচেt9র মেধ9 .য মহান লk9 িনিহত
রেয়েছ তা হাি#l হেতা না।
িবsয়কর সmাবনাময় ভাষা আরবী
বstতঃ মাnেষর ভাষাসমূেহর মেধ9 আরবী ভাষার pকাশkমতার সmাবনা িবsয়কর,
পািরভািষক অেথ: (যিদও আkিরক অেথ: নয়) ‘সীমাহীন’

বরং

বলেল অতু9িk হেব না।

pকাশkমতার সmাবনার তুলনামূলক িবচাের অnাn ভাষার মেধ9 সেব:া` pকাশkমতার
অিধকারী ভাষােকও আরবীর সােথ তুলনা করেল এক বনাম একশ’র অnপাতও খুবই কম বেল
মেন হেব। হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর আিবভ:ােবর বh আেগ .থেকই আরবরা আরবী
ভাষার এ pকাশসmাবনা ও তার .মাকািবলায় অnাn ভাষার |দn সmেক: অবগত িছেলা। এ
কারেণ তারা অnাn ভাষাভাষী .লাকেদরেক বলেতা ( اﻻﻋﺠﻢআl- আ‘জাm)- .বাবা বা
অsuভাষী।
}ধু তা- ই নয়, মূলতঃ আরবী ভাষা ( )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔবলেত তারা “আরব উপdীেপর জনগেণর ভাষা”
বুঝােতা না,

বরং “উ`াে1র ও সূkািতসূk ভাব pকাশক গিতশীল pা*ল ভাষা” বুঝােতা।

আর এর িবপরীেত িনm মােনর ভাষার অিধকারী,

অsuভাষী বা dেব:াধ9ভাষী বুঝােত

“আ‘জাm” বলেতা।
এখােন িবেশষভােব pিণধানেযাগ9 .য, আমরা যােক ‘আরবী বিল তা এ ভাষার gণ বা (ভাষা)
পিরিচিত বাচক নাম,

pকৃত নাম (Proper Name) নয়। বরং অনারব .লােকরাই এ নামিটেক

pকৃত নাম (Proper Name) - এ পিরণত কেরেছ। কারণ,
( )اﻟﻌﺮﺑﯽিবেশ( নয়,

আরবী ভাষায় “আl -‘আরাবী”

িবেশষণ। এখােন কেয়কিট উদাহরণ .দয়া হেলা যা .থেক িবষয়িট পিরzার

হেয় যােব :
[ আরবী ভাষায় বােক9র বাইের .কবল একিট শb িহেসেব িবেশ(- িবেশষেণর .শষ বেণ: .কােনা
sরিচh থােক না,

যিদ না তা উh িkয়াপদ িবিশu বাক9 বেল পিরগিণত হয়। .কবল
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বাক9মেধ9 শbিটর ভূিমকার িভিtেতই sরিচh িনধ:ািরত হয়। এছাড়া আরবী ভাষায় বাক9েশেষর
sরিচh উ`ািরত হয় না। িকnt বাংলাভাষীেদর অেনেকই বাক9বিহভূত
: আরবী িবেশ(িবেশষেণর এবং বাক9েশেষর sরিচh উ`ারণ কের থােক। অব/ .ktিবেশেষ .শেষর sরিচh
ছাড়া বাংলা ভাষায় আরবী শেbর .মৗিখক উ`ারেণ শbিটর pকৃত িলিখত rপ বুঝেত সমsা
হেত পাের। তাই নীেচর উদাহরণgেলােত .কবল এ ধরেনর িকছু ব9িতkম ব9তীত উ`ারণ
িনেদ:েশর .kেt আরবী িনয়ম অnসরেণ বাক9বিহভূ:ত িবেশ(- িবেশষেণর এবং বাক9েশেষর
sরিচh উ`ারণ িনেদ:শ করা হয় িন।]

اﻟﻌَﺮب
َ ( আl- ‘আরাb)- আরব, আরব উপdীেপর বািশnা।
اﻟﻌَﺮﺑِ ّﯽ
َ ( আl- ‘আরাবী)- খাঁিট আরব (পুং)।
اﻟﻌَﺮﺑِﻴّﺔ
َ ( আl- ‘আরাবীয়9াh)- খাঁিট আরব (stী)।
اﻟﻌَﺮﺑِﻴﱠﺔ
َ ُ ( اﻟﻠﱡﻐَﺔআl- লুgাতুl ‘আরাবীয়9াh) - খাঁিট আরব (অথ:াৎ খাঁিট আরবেদর) ভাষা।
তারা কন িনেজেদরেক আরব বেল?
এখন po হে@,

“খাঁিট আরবেদর ভাষা” .কন বলা হেলা? এটা জানেত হেল আরবরা

িনেজেদরেক .কন “আl- ‘আরাb” বা “আl- ‘আরাবী” বেল তা জানেত হেব এবং তা জানেত
হেল অিভন  ﻋﺮبশbমূল .থেক িন:n শbাবলীর ব9বহািরক তাৎপেয:র িদেক দৃিu িদেত হেব।
এখােন অিভধান .থেক এ শbমূল ( )ﻋﺮبহেত িন:n শbাবলীর মধ9 .থেক কেয়কিটর ব9বহািরক
উদাহরণ .দয়া যাক :

ب
َ ‘ ( َﻋَﺮআরাবা)- .স pা*ল ভাষায় (অথ:াৎ আরবী ভাষায়) কথা বলেলা; .স খাঁিট ও pা*ল
ভাষী (অথ:াৎ আরবী ভাষী) িছেলা।
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ب اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ
َ ‘ ( َﻋ ِﺮআিরবাr রাজুl) - .লাকিটর যবান খুেল .গেলা (.স কথা বলেত পারিছেলা না;
এখন কথা বলেত পারেছ);

.লাকিটর .তাৎলািম দূর হেয় .গেলা; .লাকিটর .বাবা অবsা দূর

হেয় .গেলা।

ِ ‘ ( ﻋﱠﺮب اﳌআররাবাl মানিtk) - .স তার কথােক pা*ল করেলা।
ﻨﻄ َﻖ
َ َ َ

ِ
ُب َﻋﻨﻪُ ﻟ َﺴﺎﻧُﻪ
َ ‘ ( َﻋﱠﺮআররাবা ‘আনh িলসাnh) - ঐ ব9াপাের তার ভাষা ssu ও pা*ল হেলা (.স
pা*লভাষী না হেলও ঐ িবষেয় pা*ল ভাষায় কথা বলেত সkম হেলা)।

ِ ‘ ( ﻋﱠﺮب ﻋﻦ ﺻআররাবা ‘আn #ািহিবh) - .স তার বnুর পk সমথ:ন কের কথা বলেলা; .স
ﺎﺣﺒِ ِﻪ
َ َ َ َ
তার বnুর পিরবেত: তার পk .থেক কথা বলেলা ও যুিkতক: উপsাপন করেলা।

ب ِﲝُ ﱠﺠﺘِ ِﻪ
َ ‘ ( َﻋﱠﺮআররাবা িবhjািতh) - .স তার যুিkpমাণেক খুব ভােলাভােব বণ:না করেলা।
ِ ‘ ( َﻋﱠﺮআররাবাl ইসমাl আ‘জািময়9া) - .স অনারব নামিটেক মু‘আরাb
ﻋﺠ ِﻤ ﱠﻲ
َ
َ َﺳﻢ اﻻ
َ ب اﻻ
করেলা (অথ:াৎ উ`ারণ সংkাn ভুলPািn দূরীকরেণর লেk9 pিতিট বেণ: pেয়াজনীয় .যর- যবর.পশ বসােলা - যা আরবরা একাn ব9িতkম ছাড়া আরবী .লখায় বা আরবী শেbর .kেt কের
না)।

َ َﻋﺮ
َب اﻟﺸﱠﯽء
َ  ( أআ‘রাবা, শাইআ) - .স িবষয়িট বণ:না করেলা; .স িবষয়িটেক ssu কের তুেল
ধরেলা।

ُﻼﻣﻪ
َ َﻋﺮ
َ ب َﮐ
َ  ( أআ‘রাবা কালামাh) - .স তার বkব9েক খুব ভােলাভােব ও pা*ল ভাষায় বণ:না
করেলা।

ب اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ
َ َﻋﺮ
َ  ( أআ‘রাবার রাজুl) - .লাকিট pা*ল ভাষায় কথা বলেলা।
ِ  ( اﻟﻌﺮب ِﻣﻦআl- ‘আরাবু িমনাl মাই) অথবা اﳌﺎء
ِ ( اﻟﻌ ِﺮب ِﻣﻦআl- ‘আিরবা িমনাl মাই) اﳌﺎء
َ ُ ََ
َ َ َ
অেনক .বশী পিরমােণ ও sেপয় পািন।
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ب
ٌ  ( َر ُﺟ ٌﻞ َﻋ ِﺮরাজুলnু ‘আিরb)- (.য .কােনা) pা*লভাষী .লাক।
ٌ ( ﺑِ ٌﺌﺮ َﻋ ِﺮﺑَﺔিব’rn ‘আিরবাh)- পািনেত পিরপূণ: kপ।
اﻟﻌﺮﺑَﺎ ُن
َ ( আl- ‘আরবাn)- বাক9বাগীশ ও pা*লভাষী ব9িk।
উপেরাk উদাহরণসমূেহর .কােনািট .থেকই  ﻋﺮبশbমূল .থেক িন:n শেb আরব উপdীেপর
অিধবাসী অথ: gহণ করার sেযাগ .নই। এ ধরেনর আেরা অেনক উদাহরণ .দয়া .যেত পাের।
এ .থেক ssu .য,

অনারবরা ‘আরবী’ ভাষা বলেত যা মেন কের .খাদ আরবী ভাষায় এ

শbিট .স তাৎপয: বহন কের না। বরং তারা আরবী ভাষা বলেত সূkািতসূk ভাব pকােশর
kমতা সmn উ`াে1র pা*ল ভাষা বুঝােতা - যা িছেলা তােদর িনেজেদরই ভাষা। dব:ল ও িনm
মােনর ভাষা সমূেহর .মাকািবলায় তারা তােদর ভাষার জn এ িবেশষণ ব9বহার করেতা।
এ pসে1 উেlখ9 .য,

আরবী ভাষা হে@ .সিমিটক ভাষােগা6ীরই অnতম ভাষা। আরবী,

.কn‘আানী, িহবr, িফনীkী, আরামী ও ইিথওপীয় ভাষা এ .সিমিটক ভাষােগা6ীরই িবিভn
শাখা। pথেম এ সব ভাষার মেধ9 ব9বধান িছেলা খুব কম। এ সব ভাষার অবsা িছেলা অেনকটা
একই ভাষার িবিভn আtিলক ভাষা ও উপভাষার সােথ তুলনীয়। িকnt এgেলার মধ9 .থেক
একিট আtিলক ভাষা অত9n drত গিতেত চরেমাৎকেষ:র িদেক এিগেয় যায় যা }ধু উnততম
সািহত9ই সৃিu কের িন, বরং তার কেথাপকথেনর ভাষাও তার সািহেত9র ভাষার সমমানসmn
হেয় দাঁড়ায়। এিট হে@ তৎকালীন পূব: আরেবর ভাষা। ফেল .সিমিটক ভাষােগা6ীর িপিছেয়পড়া
শাখাgেলার .মাকািবলায় এ শাখািটর জn িবেশষণিট ব9বhত হেত (pা*ল ভাষা) اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
থােক এবং কােল এ gণবাচক নামিট,

মূলতঃ অনারবেদর dারা,

pকৃত নােম (Proper

Noun) পিরণত হেয় যায়।

এই একই অেথ:র সমথ:ন পাওয়া যায় এর িবপরীত তাৎপয: বাচক “আl- আ‘জাম” ( ﻋﺠﻢ
َ َ)اﻻ
শেbর ব9বহািরক তাৎপয: .থেকও। “আ‘জাম”
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মােন হে@ ‘.বাবা’

বা ‘.তাৎলা’

বা

‘dেব:াধ9ভাষী’ বা ‘অsuভাষী’। তাই যখন .কােনা আরবীভাষী .লাকও অsu বা dেব:াধ9
ভাষায় বই বা িচিঠ .লেখ - যােত যা বুঝােত চায় তা িঠক মেতা বুঝােত ও ssu ভাষায় ব9k
করেত পাের না তখন বলা হয় :

ِ
ِ
ﺘﺎب
َ ﻋﺠ َﻢ اﻟﮑ
َ ‘( َﻋ ﱠﺠ َﻢ اﻟﮑআjামাl িকতাb) - .স তার বই বা
َ َ ( اআ‘জামাl িকতাb) অথবা ﺘﺎب
পtেক dেব:াধ9 কের .ফেলেছ।
.তমিন ﻋﺠﻢ
َ َ( اﻻআl- আ‘জাm) বলেত .যমন অ- আরবীভাষী বুঝায়,

.তমিন মাতৃভাষা আরবী

হওয়া সেttও .য ব9িk উ`া1 pা*লভািষতার অিধকারী নয় তােকও বুঝােনা হয়। একই অেথ:
শbিটর stীবাচক اﻟﻌﺠﻤﺎء
َ (আl- ‘আজমা’) ব9বhত হয়। .তমিন চতু:দ ও pাণী অেথ:ও শbিট
ব9বhত হয়, বাংলা ভাষায় .যভােব ‘.বাবা pাণী’ শbিট ব9বhত হয় িঠক .স অেথ:। এর কারণ
হে@ এই .য,

এ সব pাণীর িনজs ভাবpকাশক ভাষা থাকা সেttও তারা মাnেষর মেতা

ssuভােব ও সূkািতসূk তাৎপয: সহকাের snর ভাষায় ভাব pকাশ করেত পাের না। .তমিন
.তাৎলা বুঝােতও উপেরাk শb d’িট (যথাkেম পুrষ ও নারীর জn) ব9বhত হয়, তা .হাক
না .কন তারা আরব পিরবােরর সnান।
.তমিন .লােকরা তােদর কথায় sীয় উেd/ .চেপ .গেল বা .গাপন করেল বলা হয় ﻮم
ُ ﻌﺎﺟ َﻢ اﻟ َﻘ
َ َﺗ
(তা‘আাজামাl kাওm) - .লাকgেলা .বাবা হওয়ার ভান করেলা অথ:াৎ আসল কথা .গাপন
করেলা।
অnrপভােব ﻞ
َ َ( ﺗতা‘আাজামাr রাজুল) - .লাকিট .তাৎলা হবার ভান করেলা।
ُ ﻌﺎﺟ َﻢ اﻟﱠﺮ ُﺟ

ﻮل
ُ  ( اِ َﻧﻌ َﺠ َﻢ َﻋﻠَ ِﻴﻪ اﻟ َﻘইn‘আজামা ‘আলাইিহl kাওl) - তার িনকট কথািট dেব:াধ9 pিতভাত
হেলা; কথািট তার .বাধগম9 হেলা না।

ِ
ﻌﺠ َﻢ
َ َ ( اﺳﺘইsা‘জামা ) - .স কথা বলেত পারেলা না; তার কথা আটেক .গেলা।
এ ব9াপাের আেরা অেনক উদাহরণ .দয়া চেল।
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}ধু .সেমিটক ভাষােগা6ীর অnাn ভাষা নয়,

বরং .যেহতু অনারব ভাষাসমূেহর মধ9 .থেক

.কােনা ভাষাই সূkািতসূk ভাব pকাশ ও উ`া1 pা*লভািষতার িবচাের আরবী ভাষার
ধােরকােছও .পৗঁছেত সkম নয়,

.সেহতু আরবরা অনারবেদরেক ও তােদর ভাষা সমূহেক

ঢালাওভােব “আ‘জামী” বেল অিভিহত করেতা।
এ .থেক ssu .য, .কারআন মজীদ .য আরবী ভাষায় নািযl হেয়েছ .কারআেন বার বার .স
কথা উেlখ করার উেd/ হে@ এটাই বুঝােনা .য, এ িকতাb অত9n সূkািতসূk ভাব pকাশক
উ`া1 pা*ল ভাষায় নািযl হেয়েছ এর মেতা একজন .লখাপড়া -(#াঃ) যা হযরত মুহাmাদ নাজানা মাnেষর পেk রচনা করা সmব নয়,

বরং এর রচনাৈশলী এেতাই উ`াে1র .য,

.সিদেক লk9 করেলই .বাঝা যায় .য, তা .কােনা মাnেষর পেk রচনা করা সmব নয়। কারণ,
এ pা*ল ভাষায় pকাশসmাবনা এমনই pায় সীমাহীন .য (আরবী ভাষায়), একজন মাnষ যেতা
বড় pিতভার অিধকারীই .হাক না .কন এবং যেতা উঁচু মাtার pা*লভাষীই .হাক না .কন, তার
pিতিট বkেব9র pিতিট িদেকই pকাশসmাবনার উ`তম বিহঃpকাশ ঘটেব এবং অn কােরা
পেk তা সংেশাধন (editing) কের অিধকতর উnত করা িবndমাtও সmব হেব না িনেজর

-

.লখা বা কথা সmেn এ িনiয়তা .দয়া .কােনা মাnেষর পেkই সmব নয়। এটা .কবল সকল
ভাষার মূল উৎস sয়ং আlাh তা‘আলার পেkই সmব। এ কারেণই .কারআন মজীদ এ
ব9াপােরই চ9ােল* িদেয়েছ এবং .কারআনিবেরাধী সকেলই এ চ9ােলে*র .মাকািবলায় পরাs হেয়েছ।
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কারআন আরবী হওয়ার মােন কী?

এবার আমরা .দখেবা .য,

.কারআন মজীদ .যখােন িনেজেক ( ﻫﺪی ﻟﻠﻨﺎسhদাl িলnাs -

মানবমNলীর জn পথিনেদ:শ) বেল পিরিচত কেরেছ এমতাবsায় িবিভn আয়ােত .কারআন
আরবী ভাষায় নািযl হওয়ার কথা উেlখ করার উেd/ কী? .কন এ কথা বার বার sরণ
কিরেয় .দয়া হেয়েছ?
আlাh রাbুl ‘আলামীন এরশাদ কেরন :
( اﻧﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮآﻧﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن. ﺗﻠﮏ آﻳﺎت اﻟﮑﺘﺎب اﳌﺒﲔ.)اﻟﺮ

“আিলফ- লাম- রা। এ হে@ sবণ:নাকারী gেnর আয়াতিনচয়। িনঃসেnেহ আিম এেক আরবী
(pা*লভাষী) .কারআন rেপ নািযl কেরিছ;

আশা করা যায় .য,

.তামরা িবচারবুিd কােজ

লাগােব।” ( সূরাh ইউসূফ : ১- ২)
[ এখােন আমরা  ﻋﻘﻞশbমূল .থেক িন:n  ﺗﻌﻘﻠﻮنিkয়াপদ িবিশu  ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮنবাক9াংেশর অথ:
কেরিছ “আশা করা যায় .য, .তামরা িবচারবুিd কােজ লাগােব”। এিট এর কাছাকািছ অnবাদ।
.কারআন মজীেদ এ বাক9াংশিট এবং অিভn শbমূল .থেক িন:n আেরা কেয়কিট শb বh বার
ব9বhত হেয়েছ। সাধারণতঃ এ কথািটর অnবাদ করা হয় “হয়েতাআশা করা যায় .য /, .তামরা
অnধাবন করেব করেত /পারেব”। িকnt তা এর সিঠক অnবাদ নয়। কারণ, তা বুঝােনা উেd/
হেল  ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﻔﻬﻤﻮنবলা হেতা। তাছাড়া .কারআন মজীদ অত9n pা*ল ভাষায় নািযল হেয়েছ;
dেব:াধ9 ভাষায় নয়। তাই .শানামাt তার বািhক তাৎপয: gহেণর .kেt আরবেদর .কােনাই
সমsা িছেলা না। এমতাবsায়  ﺗﻌﻘﻠﻮنবলার উেd/ হে@,

আশা করা যায় .য,

এেহন

ব9িতkমী িবsয়করভােব অতু9` মােনর pা*ল বkব9 .দেখ .তামরা িবচারবুিd ( ﻋﻘﻞ-
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Reason) pেয়াগ কের িবে2ষণ করেত উdুd হেব .য,

হযরত মুহাmাদ এর nায় -(#াঃ)

.লখাপড়া নাজানা ব9িkর পk .থেক কী কেরএ ধরেনর বkব9 উপsাপন করা সmব হেলা।[
এখােন pস1তঃ উেlখ করা যrরী মেন করিছ .য, অt আয়ােতর অnবােদ (এবং পরবত:ীেতও
.কােনা .কােনা আয়ােতর .kেt) আমরা  ﻣﺒﲔশেbর অথ: কেরিছ ‘sবণ:নাকারী’। .কারআন
মজীেদ এ শbিট ১০৬ বার ব9বhত হেয়েছ এবং এর মেধ9 sয়ং .কারআন মজীেদর িবেশষণ
rেপ বh বার ব9বhত হেয়েছ। এছাড়া শbিট ‘শtr’,

‘জাd’ ‘.গামরাহী’ ইত9ািদর জnও

িবেশষণ rেপ ব9বhত হেয়েছ। সাধারণতঃ এ শbিটর অnবাদ করা হয় ‘ssu’। ‘ssu’ এর
একিট অথ: বেট, তেব একমাt অথ: নয় এবং বু9ৎপিtগত অথ: নয়। এর বু9ৎপিtগত অথ: হে@
‘sবণ:নাকারী’। কারণ,

শbিটর আিদ িkয়ািবেশ( ( )ﻣﺼﺪرহে@  ﺑﲔএবং তা .থেক িন:n

ﺑﻴﺎن- এর মােন হে@ ‘snরভােব সূkািতসূk ভাব pকাশ’ এবং যখন িবেশ( িহেসেব ব9বhত
হয় তখন এর মােন হে@ ‘সূkািতসূk তাৎপয: িবিশu snর কথা’। .যমন, এরশাদ হেয়েছ :

 ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن و ﻋﻠﱠﻤﻪ اﻟﺒﻴﺎن- “িতিন (আlাh) মাnষ সৃিu কেরেছন। (অতঃপর) তােক snরভােব
সূkািতসূk ভাব pকাশ িশkা িদেয়েছন।” ( সূরাh আr- রাহমাn : ৩- ৪) এ কারেণই আরবী
ভাষায় সািহেত9র অলNারশাstেক ‘ইলেম বায়াn বলা হয়। এমতাবsায় অিভn মূল .থেক িন:n

 ﻣﺒﲔশbিট .য সব আয়ােত .কারআন মজীেদর িবেশষণ িহেসেব ব9বhত হেয়েছ .স সব .kেt
অব/ই তা ‘বায়ানকারী’ তথা ‘snরভােব সূkািতসূk ভাব pকাশকারী’ অেথ: ব9বhত হেয়েছ
- যােক আমরা সংেkেপ ‘sবণ:নাকারী’ বেলিছ।
এমতাবsায় .কারআন মজীেদ .য সব .kেt শয়তানেক মাnেষর জn  ﻋﺪو ﻣﺒﲔবলা হেয়েছ .স
সব .kেt সmবতঃ তার অিধকতর যুৎসই অথ: হেব ‘sবণ:নাকারী dশমন’, কারণ, শয়তান
তার অnসারীেদর মাধ9েম মেনামুgকর বাকজাল িবsার কের মাnষেক .গামরাহীর িদেক িনেয়
যায়। .তমিন কােফররা .য .কারআন মজীদেক  ﺳﺤﺮ ﻣﺒﲔবলেতা তার উেd/ িছেলা
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‘sবণ:নাকারী জাd’, কারণ, .কারআন মজীেদর ভাষাগত .সৗnেয: িবেমািহত হেয় বh .লাকই
বুঝেত পারেতা .য, .কােনা মাnেষর পেk এ সব আয়াত ও সূরাh রচনা করা সmব নয়, এ
কারেণ তারা ইসলাম gহণ করেতা।
( اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻗﺮآﻧﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن. واﻟﮑﺘﺎب اﳌﺒﲔ.)ﺣﻢ

“হা- মীম। (এই) sবণ:নাকারী gেnর শপথ। অব/ই আিম এেক আরবী (pা*লভাষী) পঠনীয়
(.কারআন) বািনেয়িছ;

আশা করা যায় .য,

.তামরা িবচারবুিd কােজ লাগােব।” ( সূরাh

আy- যুখrফ : ১- ৩)
( ﻗﺮآﻧﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻏﲑ ذی ﻋﻮج ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻘﻮن.)و ﻟﻘﺪ ﺿﺮﺑﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﯽ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﮐﻞ ﻣﺜﻞ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺬﮐﺮون

“আর আিম মাnেষর জn এ .কারআেন pিতিট িবষেয়র দৃuাn .পশ কেরিছ;

আশা করা যায়

.য, তারা (এ সব িবষেয়র pিত) মেনােযাগী হেব (বা এ .থেক িশkা gহণ করেব)। (এ হে@)
আরবী (pা*লভাষী) পঠনীয় (.কারআন) যােত .কােনা বkতা .নই, অতএব, আশা করা যায়
.য,

তারা তাk্ওয়া (িনেজেদরেক বাঁচাবার নীিত) অবলmন করেব।” ( সূরাh আy- যুমার :

২৭- ২৮)
()و ﮐﺬاﻟﮏ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﮏ ﻗﺮآﻧﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻟﺘﻨﺬر ام اﻟﻘﺮی و ﻣﻦ ﺣﻮﳍﺎ و ﺗﻨﺬر ﻳﻮم اﳉﻤﻊ ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ

“আর এভােবই (.হ রাসূল!) আিম আপনার pিত আরবী (pা*লভাষী) .কারআনেক ওয়াহী কেরিছ
যােত আপিন উmুল kুরােক (মkাh নগরীেক/ এর অিধবাসীেদরেক) ও তার চারিদেক (সারা
িবেA) যারা রেয়েছ তােদরেক সতক: কেরন এবং সতক: কেরন .সই সমােবশ িদবস সmেক: .য
িদেনর আগমেনর .kেt .কােনাই সেnহ .নই।” ( সূরাh আ,- শূরা : ৭)
সূরাh আl- আkkাফ- এর }rর িদেক এরশাদ হেয়েছ :
()ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﮑﺘﺎب ﻣﻦ اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﮑﻴﻢ
“এ হে@ মহাpতাপময় পরম jানী আlাহর পk .থেক অবতরণ।” ( আয়াত নং ২)
একই সূরায় এর পরবত:ী এক আয়ােত এরশাদ হেয়েছ :
()و اذا ﺗﺘﻠﯽ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﺑﻴﻨﺎت ﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﮐﻔﺮوا ﻟﻠﺤﻖ ﳌﺎ ﺟﺎءﻫﻢ ﻫﺬا ﺳﺤﺮ ﻣﺒﲔ
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“আর তােদর িনকট যখন আমার d9থ:হীন sবণ:নাকারী আয়াত সমূহ পেড় }নােনা হেব তখন
তােদর িনকট সত9 এেস যাওয়া সেttও তা pত9াখ9ানকারী (কােফর হেয় যাওয়া) .লােকরা এ
সত9 সmেক: বলেব : এ .তা এক sবণ:নাকারী জাd।” ( আয়াত নং ৭)
এর পরবত:ী আয়ােত এরশাদ হেয়েছ :
“তারা িক বেল .য,

(ً ﻗﻞ ان اﻓﱰﻳﺘﻪ ﻓﻼ ﲤﻠﮑﻮن ﻟﯽ ﻣﻦ اﷲ ﺷﻴﺌﺎ.)ام ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻓﱰاﻩ

িতিন (রাসূল) এিট রচনা কেরেছন? ( .হ রাসূল! তােদরেক) বেল িদন :

আিম যিদ এিট িনজ .থেক রচনা করতাম তাহেল .তামরা আমােক আlাh .থেক (তাঁর আেkাশ
.থেক) .মােটই বাঁচােত পারেব না।” ( আয়াত নং ৮)
এ ধারাবািহকতায় এরপর এরশাদ হে@ :

 و ﻫﺬا ﮐﺘﺎب ﻣﺼﺪق ﻟﺴﺎﻧﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻟﻴﻨﺬر اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا و ﺑُﺸﺮی.)و ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ اِﻣﺎﻣﺎً و رﲪﺔ
(ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﲔ
“আর এর আেগ এেসিছেলা মূসার িকতাb - অnসরণীয় ও রহমত srপ। আর এ হে@ (তার)
সত9ায়নকারী িকতাb যােক আরবী (pা*ল) ভাষার িকতাb rেপ অবতরণ করা হেয়েছ যােত তা
যােলমেদরেক সতক: কের এবং তা সৎকম:শীলেদর জn sসংবাদ।” ( আয়াত নং ১২)
এ সব আয়ােতর .কাথাও বলা হয় িন .য,

আরবেদর বুঝেত পারার sিবধােথ: এ .কারআন

আরবী ভাষায় নািযl হেয়েছ। বরং এ সব আয়াত .থেক ssu .য,

এ gnেক অনnsnর

pা*ল ভাষায় ব9াপক ও সূkািতসূk ভাব pকাশক sবণ:নাকারী gn rেপ নািযl কের এটাই
pমাণ করা হেয়েছ .য, এ ধরেনর gn .কােনা মাnেষর পেk রচনা করা সmব নয়, অতএব,
তা আlাহর িকতাব।
আেরা অেনক আয়াত .থেক এ তাৎপয:ই পাওয়া যায়। .যমন :

 و ﻟﺌﻦ اﺗﺒﻌﺖ.ً و ﮐﺬاﻟﮏ اﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﺣﮑﻤﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎ. اﻟﻴﻪ ادﻋﻮا و اﻟﻴﻪ ﻣﺄب.)ﻗﻞ اﳕﺎ اﻣﺮت ان اﻋﺒﺪ اﷲ و ﻻ اﺷﺮک ﺑﻪ
(اﻫﻮاﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎءک ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﮏ ﻣﻦ اﷲ ﻣﻦ وﻟﯽ و ﻻ واق
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“( .হ রাসূল!) আপিন বলুন : “অব/ই আিম আlাহর দাসt করার ও তাঁর সােথ (কাউেক বা
.কােনা িকছুেক) শরীক না করার জn আিদu হেয়িছ। আিম তাঁরই িদেক আহবান কির এবং
pত9াবত:ন .তা তাঁরই পােন।” আর এভােবই আিম তােক (এ gnেক) পরম jানপূণr
: েপ ও
সূkািতসূk ভাবpকাশক pা*লভাষী (আরবী) rেপ নািযl কেরিছ। এমতাবsায়,

আপনার

িনকট jান এেস যাওয়ার পর যিদ আপিন তােদর pবৃিtর (.খয়ালখুশীর) অnসরণ কেরন তাহেল
আlাহর কাছ .থেক আপনােক রkা করার জn আপিন না .কােনা অিভভাবক পােবন,

না

.কােনা রkাকারী পােবন।” ( সূরাh আr- রা‘d : ৩৬- ৩৭)
উপেরাk আয়ােত লk9ণীয় .য,

এখােন  ﻋﺮﰊশbেক ( ﺣﮑﻢপরম jান/ অকাট9 jান) শেbর

সােথ ‘.কারআন’- এর অবsা ( ) َﺣﻞrেপ ব9বহার করা হেয়েছ .য .kেt ‘আরবী’ শেbর অথ:
‘আরব উপdীেপর .লাক বা তােদর ভাষা’ করেল তা খুবই িবসদৃশ হেব। কারণ, পরম jানপূণ:
gn জনেগা6ী িবেশষ বা অtল িবেশেষর .লাকেদর ভাষায় pকাশ করেত হেব - এটা .কােনা
যুিk নয়, বরং এ িবষয় pকােশর জn উপযুk ভাষােক .বেছ িনেত হেব। এ জn জনেগা6ী
িবেশষ বা অtল িবেশেষর .লাকেদর ভাষােক যিদ .বেছ .নয়া হেয় থােক .তা তা .কবল এ
কারেণই .বেছ .নয়া হেয়েছ .য, এ ভাষা ঐ িবষয় pকােশর উপযুk।
অnt এরশাদ হেয়েছ :
( ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن. ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ.)ﺣﻢ

“হা- মীম। এ হে@ পরম দয়াময় .মেহরবােনর পk .থেক অবতরণ (অবতীণ: gn)। এ হে@
সূkািতসূk ভাবpকাশক pা*লভাষী (আরবী) .কারআন - এমন িকতাb যার আয়াত সমূহ
ssu ও অকাট9 অথ:jাপক rেপ jানবান .লাকেদর জn বিণ:ত হেয়েছ।” ( সূরাh হা- মীm
আs- সাজদাh : ১- ৩)
এ আয়ােত িবেশষভােব লk9ণীয় .য,
জn। po হে@,

.কারআনেক “আরবী” করা হেয়েছ jানবান .লাকেদর

এর সােথ তৎকালীন আরব উপdীেপর অিধবাসীেদর ও তােদর ভাষার কী
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সmক:? তৎকােল আরবেদর মেধ9 .লখাপড়া জানা .লােকর সংখ9া িছেলা খুবই কম এবং
jানী- দাশ:িনক আেদৗ িছেলা না। তাহেল jানীেদর sােথ: আরবেদর ভাষায় .কারআন নািযl
হেব .কন? বরং তৎকােল িবেAর অপর কতক অtেল jানী ও দাশ:িনকেদর অিst িছেলা;
বড় বড় মনীষী সংখ9ায় খুব .বশী না থাকেলও অnতঃ মধ9ম sেরর পিNত .লােকর সংখ9া কম
িছেলা না - আরেব যা িছেলা িবরল ব9িতkম। তাহেল .কারআন নািযেলর জn বরং ঐ সব
পিNতেদর ভাষা .বেছ .নয়া উিচত িছেলা।
িকnt তা সেttও আlাh তা‘আলা আরবেদর ভাষা .বেছ িনেলন। কারণ, তৎকালীন আরবরা মূখ:
হেলও তােদর ভাষা িছেলা সূkািতসূk ভাবpকাশক pা*ল ভাষা যা পরম jান pকােশর ও
সংেkেপ সমs jােনর সমাহার ঘটােনার উপযুk;

অnাn ভাষায় jানী- দাশ:িনক ও পিNত

.লাক থাকেলও তাঁেদর ভাষা এ gেnর জn আেদৗ উপেযাগী িছেলা না। অতএব,

এ gn

আরবেদর ভাষায়ই নািযl হেত হেব; এ ভাষায় এ gn নািযl হওয়ার পর কখেনা না কখেনা
িবেAর অnাn অtেলর ও অnাn ভাষাভাষী jানবান .লােকরা এর সংsেশ: আসেবন এবং এ
gn অধ9য়ন ও িবে2ষণ কের এর jানসmদ উ6ঘাটন কের মানব pজািতেক উপকৃত করেবন।
এ সব আয়াত .থেক ssu .য,

.কারআন মজীদেক আরব উপdীেপর .লাকেদর বুঝার জn

সহজ করা এ gnেক আরবী ভাষায় নািযেলর উেd/ িছেলা না। বরং sান- কাল ও পিরেবশপিরিsিত িনিব:েশেষ িkয়ামত্ পয:n সকল মাnেষর জn পথিনেদ:শ িহেসেব আlাh তা‘আলার
মহাjানপূণ: এ বাণীেক এমন এক ভাষায় নািযl করা অপিরহায: িছেলা যার ভাষাৈশলী ও
সীমাহীন pকাশসmাবনার আ~েয় এেত এর আয়তেনর তুলনায় িবsয়করভােব .বশী ও sগভীর
তাৎপয: িনিহত রাখা সmব হয়, যা অধ9য়ন ও অnশীলেনর ফেল jানীেদর িনকট pকাশ .পেত
থাকেব,

আর এর ফেল এ িবsয়কর gেnর উৎস সmেক:ও তাঁরা িনিiত হেত পারেবন। এ

কারেণই অn সমs ভাষার তুলনায় pা*লতম ও সূkািতসূk ভাব pকাশক ভাষায় (আরবী) এ
gn নািযl করা হেয়েছ।
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অনারব ভাষায় কন নয়?
কােফররা বরং দাবী কেরিছেলা .য,

এ িকতাb আরবী ভাষার পিরবেত: অn .কােনা ভাষায়

নািযl .হাক। িকnt আlাh তা‘আলা তােদর এ অেযৗিkক দাবী pত9াখ9ান কেরেছন। কারণ,
অn .কােনা ভাষায় এ িকতাবেক তার পিরপূণ: |বিশu9 সহকাের নািযl করা আেদৗ সmব নয়।
আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :

 و اﻧﻪ ﻟﻔﯽ زﺑﻮر. ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻻﻣﲔ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺒﮏ ﻟﺘﮑﻮن ﻣﻦ اﳌﻨﺬرﻳﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺒﲔ.)و اﻧﻪ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
 و ﻟﻮ ﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺠﻤﲔ ﻓﻘﺮأﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﺑﻪ. اوا ﱂ ﻳﮑﻦ ﳍﻢ آﻳﺔ ان ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ.اﻻوﻟﲔ
(ﻣﺆﻣﻨﲔ
“িনঃসেnেহ এিট (এ িকতাব) জগতবাসীেদর রেবর পk .থেক নািযলকৃত - যা সহ িবAs rh
(িজবরাঈল) (.হ রাসূল!) আপনার অnঃকরেণ নািযl হেয়েছ যােত আপিন সতক:কারীেদর
অnভু:k হন, ( আর তা নািযl হেয়েছ) sবণ:নাকারী pা*ল (আরবী) ভাষায়। আর এর উেlখ
রেয়েছ পূব:বত:ীেদর িকতাb সমূেহ। এটা িক তােদর জn িনদশ:ন নয় .য,

বানী ইসরাঈেলর

আেলমগণ তাঁেক (এই নবীেক) জােন? আিম যিদ তা (.কারআন) .কােনা আ‘জামীর ওপর
নািযl করতাম আর .স তা তােদর িনকট পাঠ করেতা তাহেল তারা এর ওপর ঈমান আনেতা
না।” ( সূরাh আ,- }‘আরা’ : ১৯২- ১৯৯)
অথ:াৎ অনারব ভাষায় .কারআন নািযl করা হেল .স ভাষার সীমাবdতা ও dব:লতার কারেণ
আরবেদর কােছ তা আlাহর িকতাb বেল মেন হেতা না। কারণ,

তােদর মেন হেতা,

.য

িকতােবর ভাষা এমন িনm মােনর (আরবী ভাষার pকাশkমতার তুলনায়) তা কী কের আlাহর
িকতাb হয়? ফেল তারা .স িকতােবর ওপর ঈমান আনেতা না। তখন তারা বলেতা, আlাh
যিদ িকতাb নািযl করেতন তাহেল অব/ই .~6তম ভাষায় তা নািযl করেতন - যা তাঁর
িকতােবর ময:াদার জn উপযুk।
এ pসে1 আlাh তা‘আলা আেরা এরশাদ কেরন :
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( أ اﻋﺠﻤﯽ و ﻋﺮﺑﯽ.)و ﻟﻮ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻗﺮآﻧﺎً اﻋﺠﻤﻴﺎً ﻟﻘﺎﻟﻮا ﻟﻮ ﻻ ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ

“আর আিম যিদ এিটেক (এ িকতাবেক) আ‘জামী পঠনীয় (.কারআন) বনাতাম তাহেল তারা
বলেতা, এর আয়াতgেলা .কন ssu ও অকাট9 অথ:jাপক হয় িন? ( তারা িক চায় .য, তা)
আ‘জামীও হেব, আবার সূkািতসূk ভাব pকাশক pা*ল (আরবী)ও হেব?” ( সূরাh হা- মীm
আs- সাজদাh : ৪৪)
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আরবী ভাষার শbিববতGন সmাবনার দৃoাn
.কারআন মজীদ .য আরবী ছাড়া অn .কােনা ভাষায় নািযl হওয়া সmব িছেলা না তা
ভােলাভােব বুঝেত হেল আরবী ভাষা ও উnত pকাশসmাবনা সmn অnাn ভাষার
pকাশkমতার pিত তুলনামূলক দৃিuপাত করা অপিরহায:।
িবষয়িট অত9n িবরাট ও ব9াপক। এখােন আরবী ভাষার pকাশসmাবনা সmেক: সামাn আভাস
.দয়া .যেত পাের - যার পিরেpিkেত উnত pকাশkমতা সmn বাংলা ও সংsৃত ভাষার এবং
িবেA সব:ািধক pচিলত ইংেরজী ভাষার pকাশসmাবনার সােথ তার তুলনা করেলই ভাষািবদেদর
িনকট িবষয়িট ssu হেয় যােব।
আরবী ভাষায় .বশীর ভাগ িবেশ(- িবেশষণই sিনিদ:u িনয়েম িবেশষ মূল .থেক িন:n হয়,
.তমিন িkয়াপেদর rপাnেরর .kেtও sিনিদ:u ফমু:লা অnসৃত হয়। যিদও এটা আরবী ভাষার
.কােনা একক |বিশu9 নয়,

তেব আরবী ভাষার িবেশষ |বিশu9 এখােন .য,

এ ভাষায়

িবেশ(- িবেশষেণর িন:nতা ও িkয়াপেদর rপাnর মাtা এেতা .বশী .য, অn .কােনা ভাষার
পেk এিদক .থেক আরবী ভাষার ধােরকােছও আসা সmব নয়।
আরবী ভাষায় িkয়ার কােলর pধান িবভাগ }ধু অতীত, বত:মান ও ভিব(েতর মেধ9 সীমাবd
নয়,

বরং .সই সােথ রেয়েছ আেদশ ()اﻣﺮ,

িনেষধ (ﯽG),

অsীকৃিত ()ﻧﻔﯽ,

িবরত থাকা

( )ﺟﺤﺪও িজjাসা ()اﺳﺘﻔﻬﺎم। অব/ িkয়ার এ ভাগgেলা .কােনা না .কােনা ভােব অn অেনক
ভাষােতই রেয়েছ, িকnt আরবী ভাষার িবেশষ |বিশu9 এখােন .য, .বশীর ভাগ .kেtই .কবল
িkয়াপেদর sরিচেh পিরবত:ন সাধেনর মাধ9েম, কতক .kেt d’একিট বণ: .যাগ বা িবেয়াগ
কের এবং কতক .kেt অব9য় .যাগ কের তাৎপয:গত পিরবত:ন সৃিu করা হয়। তাছাড়া ﺟﺤﺪ
(িবরত থাকা) িkয়াপদ আরবী ভাষা ছাড়া অn .কােনা ভাষায় আেছ বেল জানা .নই।
এখােন “জাkd” (  )ﺟﺤﺪসmেক: িকছুটা ধারণা .দয়া .যেত পাের।
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“.স এ কাজিট কের িন।” আরবী ভাষায় এ বাক9িট অতীত কাল িহেসেব বলেল একিট সাধারণ
.নিতবাচক তথ9 বুঝােব, িকnt “জাkd” িহেসেব বলেল বুঝা যােব .য, এখেনা .স কাজিট কের
িন বেট, তেব করার সmাবনা অsীকৃত নয়।
অnrপভােব আরবী ভাষায় অতীত কােলর িবিভn িবভাগ রেয়েছ যার মধ9 .থেক কতক িবভাগ
একাnই আরবী ভাষার িনজs। আরবী ভাষার অতীত কােলর িবভাগgেলা হে@ : সাধারণ
অতীত,

িনকট অতীত,

দূর অতীত,

ঘটমান অতীত,

সmাব9 অতীত ও আকাkাবাচক

অতীত। শেb সামাn রদবদল কের বা অব9য়েযােগ এ সব পিরবত:ন সািধত হেয় থােক। .তমিন
ভিব(ত কােলর .kেtও অnrপভােব িনকট ও দূর ভিব(ত রেয়েছ। .সই সােথ আেছ ‘.জার
.দয়া’ বা ‘grt আেরাপ’ (  )ﺗﺄﮐﻴﺪ। এই “তা’কীদ” আবার “সাধারণ তা’কীd” ও “.বশী
তা’কীদ” এবং “অেনক .বশী তা’কীদ” হেত পাের।
আরবী ভাষায় .য .কােনা িkয়াপেদর কত:ার সংখ9া (বচন) ও নারী- পুrষ .ভেদ ১৪িট কের rপ
আেছ। কেম:র .kেtও তা- ই। একই কােল pিতিট িkয়ারও একই সংখ9ক rপ আেছ।
অnিদেক িkয়ার তাৎপয:েভেদ একই িkয়ার একই কােল নয়িট pধান ও আেরা অেনকgেলা
অpধান rপ আেছ - যা .কবল মূলিkয়াপেদর সােথ একিট বা d’িট হরফ .যাগ কের |তরী করা
.যেত পাের। এভােব একিট িkয়াপদ .থেক িবপুল সংখ9ক িkয়াrপ |তরী করা সmব।
উদাহরণ .থেক এ িবষয়িট সmেক: পিরzার ধারণা লাভ করা .যেত পাের। এ .kেt অn ভাষার
তুলনায় আরবী ভাষায় শb ও বােক9র িববত:ন ও rপাnেরর আিধক9 এবং একই সােথ
অেপkাকৃত সংেkেপ (কম শb ব9বহার কের) অিধকতর সূk ও ব9াপকতর ভাব pকােশর
িবষয়িট লkণীয়।
pথেম আমরা শbিববত:েনর কেয়কিট দৃuাn উেlখ করেবা এবং এরপর বাক9িববত:েনর দৃuাn
.দেবা।
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[ আরবী ভাষায় আ- কার (◌া)- এর জn যবর এবং ত6সহ আেলফ ( )ا.যাগ হেল উk ‘আকার’- .ক দীঘ:ািয়ত করেত হয়। িকnt বাংলা ভাষায় তা িনেদ:শ করার জn .কােনা sতnt বণ: বা
িচh .নই। তাই অপিরহায: pেয়াজনীয় িবেবচনায় নীেচর উদাহরণgেলােত ও আেরা কতক .kেt
এ ধরেনর শেbর উ`ারেণ ও উ`ারণ িনেদ:েশর .বলায় ডবল আ- কার (◌া◌া) ব9বহার কেরিছ;
অnথায় কতক .kেt d’িট িভn িভn শেbর উ`ারণ িনেদ:শ অিভn হেয় .যেত পাের। তেব
বাংলা .লখার মেধ9 ব9বhত আরবী শেbর বানান িনজs িনয়েম করা হেয়েছ,

ِﻋ
.যমন : ﺎﱂ
َ

উ`ারণিনেদ:েশ “‘আািলm” এবং বাংলা .লখার মেধ9 “আেলম”।]

‘ ( َﻋﻠَ َﻢআলামা) - .স (.কােনা িকছুর ওপর) িচh িদেলা।  َﻋﻠَ َﻢ اﻟﺴﻨﺔ- .স .ঠাঁট ফাঁক করেলা।
‘ ( َﻋﻠِ َﻢআিলমা) - .স jানী িছেলা; .স jানী হেলা; .স জানেলা; .স জানেতা; .স
(.কােনা িকছু) লk9 করেলা/ pত9k করেলা; .স তার ওপেরর ও6 িবকিশত করেলা। اﻻﻣﺮ
ُ َﻋﻠَ َﻢ
- .স কাজিট খুব ভােলাভােব ও পাকােপাk কের আ*াম িদেলা।

‘ ( َﻋﻠَﻢআলাm) - িনদশ:ন বা িচh (যা .থেক .কােনা িকছু জানা যায় বা .কােনা িবষেয় jান
অিজ:ত হয়)।

ِ ‘ ( ﻋআািলm) - িযিন .কােনা একিট িবষয় .জেনেছন বা িবিভn িবষয় পৃথক পৃথক ভােব
ﺎﱂ
َ
.জেনেছন (আেলম - jানী)। ( اَﻋﻠَﻢআ‘লাm) - (কােরা তুলনায় বা অn সকেলর তুলনায়)
অিধকতর jানী। ‘( َﻋﻼﱠمআlা◌াm) - িযিন অেনক .বশী জােনন - অেনক বড় jানী। َﻋﻼﱠَﻣﺔ
(‘আlা◌ামাh) - মহাপিNত (‘আlামাh); দাশ:িনক। ‘( َﻋﻠﻴﻢআলীm) - সদাjানময়।

‘ ( ِﻋﻠﻢইl্) - jান। ( َﻣﻌﻠُﻮمমা‘লূm) - যা জানা হেয়েছ; .য jান অিজ:ত হেয়েছ: .য িবষয়,
বst বা ব9িk ইত9ািদ সmেn জানা .গেছ বা jান অিজ:ত হেয়েছ।

 ( اَﻋﻠَﻢআ‘লাm) - ওপেরর ও6 িবকিশতকারী; ওপেরর ও6 িবকিশতকারী প}।
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 ( اَﻋﻠَ َﻢআ‘লামা) - .স জানােলা; .স .ঘাষণা করেলা; .স অবগত করেলা।
‘ ( َﻋﻠﱠ َﻢআlামা) - .স িশkা িদেলা।
ﱠ
 ( ﺗَـ َﻌﻠﱠ َﻢতা‘আlামা) - .স (অেnর .দয়া) িশkা gহণ করেলা; .স পড়া পড়েলা। اﻻﻣﺮ
َ  ﺗَـ َﻌﻠ َﻢ- .স
কাজিট পাকােপাkভােব/ খুব ভােলাভােব আ*াম িদেলা।

َ ( ﺗَـ َﻌﺎ َﱂতা‘আালামা) - .স (.কােনা িকছু) জানেত/ বুঝেত পারেলা।
 ( اِﺳﺘَﻌﻠَ َﻢইsা‘লামা) - .স জানেত চাইেলা।
اﻟﻌﻠَﻢ
َ ( আl- ‘আলাm)- .পাশােকর নকশা; পতাকা; .গাtপিত; িচh; মসিজেদর িমনার।
ُﻶﻣﺔ
َ ( আl- ‘আলা◌ামাh) - আলামত; িচh; পথিনেদ:শক ফলক।
َ اﻟﻌ
 ( اﻟﻌﺎ َﱂআl- ‘আালাm) - জগত, িবA।
ﻼﻣﻲ
اﻟﻌ ﱡ
َ ( আl- ‘আলা◌ামীয়ু9) - চালাক- চতুর; সতক:।
اﻟﻌﻠَ َﻤﺔ
َ ( আl- ‘আলামাh)- বম:; jানী।
اﻟﻌﻴﻠَﻢ
َ ( আl- ‘আইলাm) - সমুd; পািনেত পিরপূণ: kপ; পুrষ িচতাবাঘ।
 ( اﳌﻌﻠَﻢআl- মা‘লাm)- পথিনেদ:শক ফলক।
َ
এর বাইের  ﻋﻠﻢমূল .থেক আেরা অেনক শbrপ ও িkয়াrপ িন:n হেত পাের। অেনকgেলা
rেপর আেদৗ ব9বহার .নই, িকnt কখেনা হয়েতা .কােনা sেলখক বা sবkা উপযুk িবষয়বstর
.kেt তা ব9বহার করার িচnা করেত পােরন। অথ:াৎ ব9বহার না থাকেলও এ ধরেনর আেরা
অেনক rেপর সmাবনা িনিহত আেছ।
ওপের .য সব উদাহরণ .দয়া হেলা তার মধ9 .থেক .যgেলা িkয়াপেদর উদাহরণ .সgেলা সবই
কতৃ:বােচ9। এর pিতিটরই কম:বাচ9 আেছ যার ফেল  ﻋﻠﻢমূল .থেক িন:n rেপর সংখ9া আেরা
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অেনক .বেড় যায়। .সই সােথ িবিভn কােলর কথা িচnা করা .যেত পাের ইিতপূেব: যার উেlখ
করা হেয়েছ। কারণ,

কালেভেদ ও কত:ােভেদ িkয়াপেদর rেপর পিরবত:ন হেয় থােক

sাভািবকভােবই। .স সব rেপর িবsািরত উদাহরণ হেব অেনক দীঘ: - এখােন যার pেয়াজন
আেছ বেল মেন হয় না। তেব কতৃ:বাচ9- কম:বাচ9 িনিব:েশেষ এখােন িবিভn িkয়াপদ .থেক আেরা
কেয়কিট উদাহরণ .দয়া pেয়াজন বেল মেন কির যা rপাnেরর সােথ সােথ অেথ: িবেশষ
পিরবত:ন,

িবেশষতঃ সূk পিরবত:ন িনেদ:শ কের থােক। (.সই সােথ কেয়ক ধরেনর িন:n

িবেশ(রও উেlখ করা হেলা।)

 ( ﻧَ َﺸَﺮনাশারা)- .স pকাশ করেলা। ( ﻧُ ِﺸَﺮnিশরা) - তা (বই/ পিtকা/ ...) pকািশত হেলা। اِﻧﺘَ َﺸَﺮ
(ইnাশারা) - (.কউ pকাশ করেলা িবধায়) তা pকািশত হেলা।

 ( َﮐ َﺴَﺮকাসারা) - .স (.কােনা িকছু) .ভে1 .ফলেলা; তা (িনেজ িনেজ) .ভে1 .গেলা। اﻧ َﮑ َﺴَﺮ
(ইনকাসারা) - তা (.কউ .ভে1 .ফেলেছ িবধায়) .ভে1 .গেলা (িনেজ িনেজ .ভে1 যায় িন)।

ب
َ ( যারাবা) - .স (কাউেক pহার করেলা/ আঘাত করেলা)। ب
َ (যা◌ারাবা) - .স (কােরা
َ ﺿَﺮ
َ ﺿ َﺎر
সােথ) মারামাির করেলা (তােক .মেরেছ বেল .স pিতপkেক মারেলা); ( তােক আঘাত কেরেছ
বেল) .স (pিতপkেক) আঘাত করেলা। ب
ُ ( اَﺿ ِﺮআযিরবু) - আিম pহার করেবা। ب
ُ َﺳﺎَﺿ ِﺮ
(সাআযিরবু) - আিম অিচেরই pহার করেবা। ب
ُ ( ﻻﺿ ِﺮলাআযিরবু) - আিম অব/ই pহার
করেবা। ( اَﺿ ِﺮﺑَ ﱠﻦআযিরবাnা)- আিম অব/ই pহার করেবা। ( ﻻَﺿ ِﺮﺑَ ﱠﻦলাআযিরবাnা) - আিম
অব/ অব/ই pহার করেবা। ﺿﺎ ِرب
َ (যা◌ািরb) - pহারকারী। ( َﻣﻀﺮوبমাযrb) - phত।

ِ
ﺿﱠﺮاب
َ (যাররা◌াb) - .বশী .বশী আঘাতকারী: অনবরত আঘাতকারী। ( ﻣﻀﺮابিমযরা◌াb) মারার উপকরণ, লািঠ, বাদ9যntিবেশষ বাজােনার kুd উপকরণিবেশষ।

ض
َ  ( َﻣ ِﺮমািরযা) - .স অss হেলা। ض
َ ( َﲤ َﺎرতামা◌ারাযা) - .স অssতার ভান করেলা।
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ب
َ  ( َﻏَﺮgরাবা) - .স চেল .গেলা; .স/ তা দূর হেয় .গেলা; .স বh দূের (সফের) .গেলা;
( চnd/ সূয:/ নkt) অsিমত হেলা। ( َﻣﻐ ِﺮبমাgিরb) - অs যাবার সময় (সn9া); অs যাবার sান
ও িদক (পিiম); পিiেমর .দশ (পাiাত9)।

 ( َﺣ ُﺴ َﻦহাsনা) - .স snর িছেলা; .স snর হেলা। ( َﺣ َﺴﻦহাসাn) - িচর snর। ﺣﺴﻦ
َ َا
(আkসাn) - অিধকতর snর। ﺴﲔ
َ ( ُﺣhসাইn) - (আকাের) .ছাট snর িজিনস;

( বয়েস)

.ছাট হাসান (ব9িk); dইজন snর ব9িkর মেধ9 .য বয়েস .ছাট।

ﺻ َﺎر
َ ( #া◌ারা)- .স / তা এক অবsা .থেক আেরক অবsায় উপনীত হেলা; .যমন : ُﺻﺎر اﳌﺎء
ً ﺳﻠﺠﺎ- পািন বরেফ পিরণত হেলা।
 ( اَﺻﺒَ َﺢআ#বাহা) - তার সকাল হেলা; িবেশষ এক অবsায় তার সকাল হেলা; সকােল তার
অবsা পিরবিত:ত হেয় আেরক অবsা হেলা; .যমন : ًﺢ َﻣﺮﻳﻀﺎ
َ َ اَﺻﺒ- অss অবsায় তার সকাল
হেলা; .স সকাল .বলা অss হেয় পড়েলা।
এখােন এেলাপাতািড়ভােব কেয়কিট উদাহরণ .দয়া হেলা। নেচৎ একই িkয়ামূল .থেক িন:n
িkয়াপদ ও িবেশ(- িবেশষেণর rপ অেনক। এরপর এgেলার বচনেভদ,

stী- পুrষেভদ,

কালেভদ ইত9ািদ .তা রেয়েছই। এছাড়া আেছ কত:াবাচক িবেশ(, কম:বাচক িবেশ(, কেম:র
উপকরণ বাচক িবেশ(, sান ও কাল বাচক িবেশ(, আিধক9বাচক িবেশ(, kুdতাবাচক
িবেশ( ইত9ািদ।
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আরবী ভাষার pকাশkমতার দৃoাn
এবার আমরা আরবী ভাষার বাক9গঠন |বিচেt9র pিত দৃিu .দেবা যা কথক বা .লখকেক তার
বাি`ত ভাব সূkািতসূk |বিশu9 সহকাের pকাশ করেত সহায়তা কের।
এ pসে1 pথেমই উেlখ করেত হয় .য, আরবী ভাষায় বােক9র িভতের ভূিমকা .ভেদ িkয়া ও
িবেশ(- িবেশষেণর .শষ বেণ:র sরিচh পিরবত:েনর মাধ9েম বােক9র তাৎপেয: পিরবত:ন ঘটােনা
হয়। এ .kেt sরিচেhর ভূিমকােক রাe‘ (  ) َرﻓﻊ, না#b ()ﻧَﺼﺐ, জা?m ( ) َﺟﺰمও জাr: () َﺟ ّﺮ
বলা হয়। এর মেধ9 pথম d’িট িkয়া ও িবেশ(- িবেশষণ উভয় .kেt, তৃতীয়িট }ধু িkয়ার
.kেt এবং চতুথি: ট }ধু িবেশ(- িবেশষেণর .kেt ব9বhত হেয় থােক।
কত:া ও কম:েভেদ এgেলার িবিবধ ব9বহার িনেয় আেলাচনা এখােন খুব .বশী যrরী নয়। তেব
জাr: ( ) َﺟ ّﺮসmেক: িকছুটা ধারণা লাভ ছাড়া আরবী ভাষার pকাশkমতা সmিক:ত ধারণা হেব
খুবই অসmূণ: ও অগভীর। কারণ জাr: ( ) َﺟ ّﺮহে@ এমন একিট ব9াকরিণক িনয়ম আরবী ভাষা
ছাড়া অn .কােনা ভাষায় যার ব9বহার .নই। জাr:- এর dারা আরবী ভাষায় এমনভােব সংেkেপ
ভাব pকাশ করা হয় .য জn অnাn ভাষায় বােক9 অিতিরk শb .যাগ করেত হয়। sত:ব9,
অিভn ভাব dেব:াধ9তা ছাড়াই অেপkাকৃত সংেkেপ pকাশ করেত পারা .য .কােনা ভাষা বা বkা
বা .লখেকর কৃিতt বা .গৗরব বেল পিরগিণত হেয় থােক।
এখােন বাংলা ও ইংেরজী অথ: সহ আরবী ভাষায় জাr:- এর ব9বহার সহ সংেkেপ ভাব pকােশর
কেয়কিট দৃuাn তুেল ধরা হেলা :

ًﺖ زﻳﺪا
ُ  ( َرأﻳরাআইতু যাইদাnআিম যােয়দেক .দখলাম। - (
শb, বাংলায় ৩ শb ও ইংেরজীেত ৩ শb।
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I saw Zayd. এ বােক9 আরবীেত ২

ٍ  ( ﻣﺮرت ﺑِﺰমারারতু িবযাইিদnআিম যােয়দেক অিতkম কের .গলাম - (; আিম যােয়েদর পাশ
ﻳﺪ
َ ُ ََ
.ঘঁেষ .গলাম। I passed accross Zayd. জারর িনয়েমর এ আরবী বােক9 শbসংখ9া ২িট,
বাংলা বােক9 ৫িট এবং ইংেরজী বােক9 ৪িট।
এবার  ﺟﺤﺪিkয়াপদ .যােগ গিঠত বােক9র উদাহরণ :

ً ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻳَﻀ ِﺮب َزﻳ ٌﺪ َﻋﻠﻴﺎ/ ً ( َﱂ ﻳَﻀ ِﺮب َزﻳ ٌﺪ َﻋﻠﻴﺎলাm ইয়াযিরb যাইdn ‘আলীয়9াn লাmা ইয়াযিরb যাইdn /
‘আলীয়9াn যােয়দ : ে@এ উভয় বােক9রই মােন হ - (‘এখেনা’ আলীেক মাের িন - Still Zayd
has not beaten Ali. এখােন লk9 করার িবষয়,

উভয় আরবী বােক9ই শbসংখ9া ৪িট,

বাংলায় ৫িট এবং ইংেরজীেত ৬িট।
িকnt উপেরাk আরবী বােক9 বিতkমধম:ী .য তাৎপয: p@n রেয়েছ তা হে@, যােয়দ এখেনা
আলীেক মাের িন বেট, িকnt পের মারেত পাের। তেব pথম বােক9 এ তাৎপয:ও িনিহত রেয়েছ
.য, যােয়দ পের আলীেক মারেতও পাের, না- ও মারেত পাের। অnিদেক িdতীয় বােক9 এ
তাৎপয: িনিহত রেয়েছ .য, যােয়দ পের আলীেক মারেব - এ সmাবনাই .বশী।
উপেরাk উভয় বাক9 কত:া- কম: অg- পiাত কের এভােবও বলা .যেত পাের : / َﱂ ﻳَﻀ ِﺮب َﻋﻠﻴﺎً َزﻳ ٌﺪ

( ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻳَﻀ ِﺮب َﻋﻠﻴﺎً َزﻳ ٌﺪলাm ইয়াযিরb ‘আলীআn যাইdn / লাmা ইয়াযিরb ‘আলীআn যাইdn) .স
.kেt pথম বােক9 এ তাৎপয:ও িনিহত রেয়েছ .য, আলীেক এখেনা যােয়দ মাের িন, তেব
অn .কউ .মের থাকেত পাের। আর িdতীয় বােক9 এ তাৎপয:ও িনিহত রেয়েছ .য,

আলীেক

এখেনা যােয়দ মাের িন, তেব পের মারেব।
িকnt আরবী ভাষায় কত:া- কম: অg- পiাত কেরও ভাব pকােশ িবরাট পিরবত:ন করা হয়। .যমন
: ً( ﺿﺮب َزﻳ ٌﺪ َﻋﻠﻴﺎযারাবা যাইdn আলীয়9াn) না বেল ( ﺿﺮب َﻋﻠﻴﺎً َزﻳ ٌﺪযারাবা আলীয়9াn যাইdn) বলা
.যেত পাের। এ উভয় বােক9র অথ:ই “যােয়দ আলীেক .মেরেছ।” িকnt পাথ:ক9 এখােন .য,
pথম বােক9 বkা কত:ার ওপর এবং িdতীয় বােক9 কেম:র ওপর grt আেরাপ করেছন।
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ব9াকরেণ আলাদাভােব আেলাচনা করা না হেলও বাংলা ভাষায় .কােনা .কােনা অtেলর gােমর
.লাকেদর মেধ9 তাৎপেয:র িভnতা বুঝােনার জn এভােব কত:া- কম: অg- পiাত করার pচলন
রেয়েছ। .যমন : আিম ভাত খাই (সাধারণ তথ9/ সংবাদ)। িকnt অেনক সময় বলা হয় : আিম খাই
ভাত। এর মােন : আিম (pধান খাদ9 িহেসেব) অn িকছু বা অn .কােনা sিনিদ:u খাবার খাই
না। .যমন বলা হয় : আিম খাই ভাত, .স খায় rিট। ইংেরজী ভাষায়ও এ ধরেনর pচলন িকছুটা
থাকেলও তা ব9াকরেণ sতnt grt না পাওয়ায় এর ব9বহার খুবই কম।
অnিদেক আরবী ভাষায় সাধারণ বাক9 িkয়াপদ dারা }r করার িনয়ম থাকেলও কত:া বা কম:
dারাও }r করা যয়। .স .kেt তাৎপেয: যেথu পিরবত:ন ঘেট। .যমন : .কােনা বাক9 িkয়াপদ
dারা }r না কের কত:া বা কম: dারা }r করেল এবং িkয়াপদিটেক তার পের sান িদেল (.যমন :

ً َزﻳ ٌﺪ ﺿﺮب َﻋﻠﻴﺎবা  ) َﻋﻠﻴﺎً ﺿﺮب َزﻳ ٌﺪতাৎপেয: সূk পিরবত:ন ঘেট, তা হে@, এ .kেt িkয়ার
তুলনায় কত:া বা কম:েক অিধকতর grt .দয়া হয়।
.তমিন সামাn ওপের  ﺟﺤﺪিkয়াপেদর উদাহরণsrপ উিlিখত বাক9 d’িট কত:া- কম: অgপiাত কের এভােবও বলা .যেত পাের :  ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻳَﻀ ِﺮب َﻋﻠﻴﺎً َزﻳ ٌﺪ/ ( َﱂ ﻳَﻀ ِﺮب َﻋﻠﻴﺎً َزﻳ ٌﺪলাm ইয়াযিরb
‘আলীয়9াn যাইdn/ লাmা ইয়াযিরb ‘আলীয়9াn যাইdn) .স .kেt কত:ার তুলনায় কেম:র ওপর
অিধকতর grt আেরাপ করা ছাড়াও pথম বােক9 এ তাৎপয:ও িনিহত রেয়েছ .য,

আলীেক

এখেনা যােয়দ মাের িন, তেব অn .কউ .মের থাকেত পাের। আর িdতীয় বােক9 এ তাৎপয:ও
িনিহত রেয়েছ .য, আলীেক এখেনা যােয়দ মাের িন, তেব পের মারেব।
বাংলা ভাষায় এ ধরেনর বাক9রীিতর সাধারণ pচলন না থাকেলও অnতঃ অংশতঃ হেলও এ
ধরেনর ভাব pকােশর জেn কত:াপiাত কের বাক9 গঠেনর মেতা pশsতা রেয়েছ। -কম: অg rপাnিরত না িকnt ইংেরজী ভাষায় অিতিরk শb .যাগ না কের বা কতৃ:বাচ9 বাক9েক কম:বােচ9
কের তা pকােশর sেযাগ .নই। কারণ, যিদ বিল .য, Still Ali has not beaten Zayd.. তাহেল
এর অথ:ই উেl যােব। আর যিদ বিল .য, Still Ali has not been beaten by Zayd. তাহেল
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বাক9িট }ধু কতৃ:বাচ9 .থেক কম:বােচ9ই rপাnিরত হেব না, বরং তার শbসংখ9া .বেড় ৮িটেত
দাঁড়ােব। এই একিট িবষেয়র ওপের আেরা দীঘ: আেলাচনা করা .যেত পাের।
অnাn ভাষার nায় আরবী ভাষায় কতৃ:বাচ9 ও কম:বােচ9র ব9বহার রেয়েছ। িকnt অnাn ভাষার
সােথ আরবী ভাষায় এর ব9বহােরর পাথ:ক9 এখােন .য,

আরবী ভাষায় কম:বােচ9র ব9বহােরর

িপছেন সাধারণতঃ বkার উেd/ থােক কত:ােক grt না .দয়া; .কবল কম:েক grt .দয়া।
এ কারেণ কম:বােচ9 সাধারণতঃ কত:ােক আেদৗ উেlখ করা হয় না। .যমন : ﻋﻠﯽ
ُ (যুিরবা
ب ﱞ
َ ﺿ ِﺮ
‘আলীয়ু9n)- আলী phত হেলা (কার dারা phত হেলা তা বলার জেn বkার .কােনা আgহ
.নই)।
আরবী ভাষায় বাকL গঠেনর ধরেনর আেরকিট দৃoাn দখা যাক :

ً( ﻧَ َﺸَﺮ َزﻳ ٌﺪ ﮐِﺘﺎﺑﺎ৩ শb)। যােয়দ একিট বই pকাশ করেলা (৫ শb)। Zayd published a book (৪
ِ ِ
শb)। ﺘﺎب
ٌ ( ﻧُﺸَﺮ ﮐ২ শb)। একিট বই pকািশত হেলা (৪ শb)। A book is published (৪ শb)।
ِ
ﺘﺎب َﻣﻨﺸﻮٌر
ُ ( اﻟﮑ২ শb)। বইিট pকািশত (২ শb)। The book is published (৪ শb)।
আরবী বাক9 pকরেণ ( ﺣﺎلহা◌াl- অবsা) একিট অnতম grtপূণ: িবষয় যা অn ভাষায়
অnপিsত না থাকেলও পিরবিত:ত ভাবpকােশর জn আরবী ভাষায় এর .য ব9বহার তা অnাn
ভাষায় .দখা যায় না এবং এ কারেণই অnাn ভাষার ব9াকরেণ এিট আলাদা িবষয় িহেসেব
আেলািচত হেত .দখা যায় না।

 ﺣﺎلমােন হে@ একিট িkয়া কী অবsায় সংঘিটত হে@। এ অবsাটা কত:া, কম: উভেয়রই হেত
পাের। এ pসে1 কেয়কিট উদাহরণ .দয়া যাক :

 ﺟﺎء رﺟﻮل راﻛﺐ- ( যাআ রাজূলnু রা◌ােকb - একজন অAােরাহী .লাক এেলা।) এখােন راﻛﺐ
হে@  ﺻﻔﺖ- িবেশষণ।
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ً ﺟﺎء رﺟﻮل راﻛﺒﺎ- ( যাআ রাজূলnু রা◌ােকবাn - অAাrঢ় অবsার অিধকারী একজন .লাক
এেলা।) এখােন ًراﻛﺒﺎহে@  ﺻﻔﺖ- িবেশষণ।

 ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻮل اﻟﺮاﻛﺐ- ( যাআr রাজূলrু রা◌ােকb - অAােরাহী .লাকিট এেলা।) এখােন اﻟﺮاﻛﺐ
হে@  ﺻﻔﺖ- িবেশষণ।

ً ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻮل راﻛﺒﺎ- ( যাআr রাজূলু রা◌ােকবাn - .লাকিট অAাrঢ় অবsায় এেলা।) এখােন ًراﻛﺒﺎ
হে@  ﺣﺎل- অবsা।
এ িবষেয় আেরা অেনক আেলাচনা করা .যেত পাের। আরবী ভাষার িবsয়করভােব ব9াপক ও
sগভীর ভাব pকাশ সmেক: সাধারণ ধারণা লােভর জn .মাটামুিট এেতাটুkই যেথu বেল মেন
হয়।

কারআন মজীেদর pকাশkমতার মু‘িজযাh
ﻗﻞ ﱠ
আরবী ভাষায় একিট িবখ9াত উিk হে@ : دل
 ﺧﲑ اﻟﮑﻼم ﻣﺎ ﱠ- “( ভাষা- সািহেত9র মানগত
িবচাের) সেব:াtম কথা হেলা যা সংিkp ও তাৎপয:বহ।” এটা .য .কােনা ভাষায়ই সব:জনsীকৃত।
এ pসে1 .য .কােনা ভাষায় রচনাpিতেযািগতার দৃuাn .দয়া .যেত পাের। রচনা pিতেযািগতার
.kেt একিট sিনিদ:u িবষেয় সকল pিতেযাগীই রচনা |তরী কের। এ .kেt রচনা িবচােরর
.বলায় .য িবষয়gেলা .দখা হয় তা হে@ : (১) িবষয়বstর জn উপেযাগী সেব:াtম শbাবলী
িনব:াচন, ( ২) slতম আয়তন, ( ৩) গভীরতম, ব9াপকতম ও সূkতম ভাব pকাশ, ( ৪)
গিতশীলতা তথা pা*লতা বজায় .রেখ উnততম রচনাৈশলী ব9বহার ও (৫) িবষয়বstর সােথ
সাম*sশীল আলNািরকতা।
.কারআন মজীদ তার িবষয়বstর |বিচt9 ও ব9াপকতার িবচাের খুবই সংিkp একিট gn, অথচ
সীমাহীন তাৎপেয:র অিধকারী। কারণ,

শbচয়ন,
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শbpেয়াগ ও বাকরীিতর সেব:াtম

ব9বহােরর মাধ9েম অবলিmত এক িবsয়কর রচনােকৗশেলর আ~েয় এ সংিkp gেn ‘আkাএd,
আkকাম, আইন- কাnন, |নিতকতা, দশ:ন, ভিব(dাণী, উপেদশ, pাথ:না, ইিতহাস,
রাজনীিত,

অথ:নীিত,

সমাজিবjান,

সমাজতtt,

মনstt,

বstিবjান ইত9ািদ অসংখ9 িবষেয় কথা বলা হেয়েছ। অতএব,

যুd,

সিn,

pকৃিতিবjান,

উপেরাk মানদেNর িবচাের

.কারআন মজীদ হে@ পূণ:তম ভাব pকােশর চরমতম িনদশ:ন।
বstতঃ আরবী ভাষা ভাব pকােশর িবচাের pায় সীমাহীন সmাবনার অিধকারী। অব/ আkিরক
অেথ: মাnেষর ভাষা ‘সীমাহীন’ সmাবনার অিধকারী হেত পাের না, িকnt ব9বহািরক অেথ: তা
সীমাহীনই বেট। কারণ, .কােনা মাnেষর পেkই আরবী ভাষার সকল সmাবনার সd9বহার কের
একই কথা বা রচনায় সূkতম তাৎপয: pকাশ,

slতম শেbর ব9বহার িনিiতকরণ ও

উnততম সািহিত9ক .সৗnয: - এ িতনিট |বিশu9ই বজায় রাখা সmব নয়, িবেশষ কের িবষয়বst
যিদ িনেরট সািহত9 বা ইিতহাস না হয়, বরং jানমূলক হয়।
sদk বাgী বkা বা sসািহিত9ক .লখক অেনক সময় অেনক পির~ম কের উপযুkতম শbাবলী
ও উnততম বাক9রীিত ব9বহার কের কথা বা রচনা .পশ করার পর,

এ ভাষার এই pায়

সীমাহীন pকাশ সmাবনার কারেণ .দখা যায়, পরবত:ীেত অnেদর পয:ােলাচনায় ধরা পেড় .য,
তা আেরা উnত হেত পারেতা। এমতাবsায় .কােনা মাnষ jান- িবjােনর সকল শাখাpশাখা
িনেয় কথা বলেত চাইেল - .কারআন মজীেদ .যrপ বলা হেয়েছ - তার পেk সংিkpতা,
pা*লতা,

সহজেবাধ9তা ও সািহিত9ক আলNািরকতা বজায় .রেখ .কােনা gn রচনা করা

পুেরাপুির অসmব ব9াপার। কারণ, মানিবক pিতভার পেk এ ধরেনর gn রচনা করেত িগেয়
একিদক বজায় রাখেত .গেল আেরক িদক বজায় রাখা সmব হেব না। িকnt .কারআন মজীেদ এর
সব িদকই বজায় রাখা হেয়েছ। তাই .কারআন মজীেদর চ9ােলে*র সামেন সকল যুেগর সকল
অমুসিলম পিNত, ভাষািবদ ও সািহিত9ক সিmিলতভােব .মাকািবলার sেযাগ .পেয়ও ব9থ:তার
কলN বহন করেত বাধ9 হেয়েছন। সৃিuেলােকর xংস পয:n এ অবsার .কােনা পিরবত:ন হেব না।
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বালাgাত্ ও ফাiাহাত্ কী?
.কারআন মজীেদর অেলৗিককতার িবিভn িদক রেয়েছ। এর মেধ9 রেয়েছ তার িবAজনীন িচরnন
পথিনেদ:শেযাগ9তা,

সীমাহীন jানগভ:তা,

ভিব(dাণী ইত9ািদ। িকnt এর অেলৗিককতার

সব:pধান িদক হে@ এ মহাgেnর সািহত9েসৗnয: তথা ভাষার pা*লতা, ওজিsতা, .সৗnয: ও
মাধুয:,

সংিkpতা এবং ব9াপকতম ও সূkতম ভাব pকােশ সkমতা। এ িবষয়িটেক আরবী

ভাষায় ফা#াহাত্ ও বালাgাত্ বলা হয়। .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh সংkাn আেলাচনায় pায়
অিভnাথ:ক এ পিরভাষা d’িট িবেশষ grt বহন কের।

কারআেনর মু‘িজযাh বালাgাত্ ও ফাiাহােত
িনরkর হযরত মুহাmাদ (#াঃ) কতৃ:ক িবAবাসীর সামেন .পশকৃত .কারআন মজীেদর তttjান
তথা জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত মহাসেত9র যুিkিবjানিভিtক ও দশ:নসmত
উপsাপনা,

িবAজনীন

িচরnন

পথিনেদ:শনা,

কােলাtীণ:

jানগভ:তা,

বstজাগিতক ও মহাজাগিতক রহsাবলী উেnাচন,

আইন- িবধান,

সীমাহীন

বstিবjােনর এমন বh

সেত9র ওপর .থেক পদ:া উেnাচন যা তৎকােলর .~6তম িবjানীেদরও অজানা িছেলা এবং এর
ভিব(dাণীর বাsবায়ন এ মহাgেnর এমন সব অেলৗিকক িদক কােলর pবােহ ধীের ধীের যার
বিহঃpকাশ হেয়েছ, হে@ এবং িkয়ামত্ পয:n হেত থাকেব। এ পয:n .কারআন মজীেদর এ সব
িদক যেতাখািন pকাশ .পেয়েছ তা িবেAর .~6তম jানী- gণী,

দাশ:িনক,

মনীষী ও

িবjানীেদরেক িবsেয় হতবাক কেরেছ এবং কের চেলেছ। .কারআন মজীেদর এ সব |বিশu9
অকাট9ভােব এ মহাgেnর অেলৗিককতা ও ঐিশতা pমাণ কের।
িকnt লkণীয় িবষয় এই .য,

সকল যুেগই .কারআেনর মু‘িজযাh সmেক: আেলাচনাকারী

মনীষীগণ এ মহাgেnর এ সব grtপূণ: |বিশu9েক এ মহাgেnর মু‘িজযাহর অpধান বা
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আnষি1ক িদক িহেসেব গণ9 কেরেছন,

pধান িদক িহেসেব নয়। .ভেব .দখার িবষয়,

এর

কারণ কী?
এর কারণ এই .য, অত9n sাভািবক কারেণই .কারআন মজীদ নািযেলর যুেগ .কারআেনর এ
িদকgেলা তৎকালীন িবেAর .~6তম পিNতগেণর িনকটও খুব অl পিরমােণ pকাশ পাওয়া
সmব িছেলা;

বরং এ সব িদক ধীের ধীের pকািশত হবার জn |ধয: সহকাের sদীঘ: কাল

অেপkা করার pেয়াজন িছেলা। অn কথায়, .কারআন মজীেদর এ সব িবষয় আজেকর িদেন
এর মু‘িজযাh তথা এর ঐশী িকতাb হওয়ার িবষয়িট অকাট9ভােব pমাণ করেলও তৎকােল তা
সmব িছেলা না। এ কারেণ .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh pমােণর জn তার এমন একিট
|বিশu9েক তার pধান িদক বা একমাt িদক িহেসেব gহণ করা pেয়াজন িছেলা যা সব:কােল ও
সব:sােন সমানভােব .দদীপ9মান থাকেব। আর .স িদকিট হওয়া সmব িছেলা এ মহাgেnর
একমাt ফা#াহাত্ ও বালাgােতর িদক।
.কউ হয়েতা মেন করেত পাের .য,

ফা#াহাত্ ও বালাgাতেক .কারআন মজীেদর মু‘িজযাহর

মানদN িহেসেব gহণ করা হেল অnতঃ .স যুেগ তা .কবল আরবেদর পেkই পরীkা কের .দখা
সmব িছেলা; অনারবেদর পেk নয়। িকnt .কউ এ ধারণা করেল অব/ই ভুল করেব। কারণ,
সকল যুেগই pিতিট ভাষাভাষী জনেগা6ীর মেধ9ই অn ভাষায় িবেশষj িকছু সংখ9ক ব9িkেtর
অিst িছেলা। িবেশষ কের িবেAর জীবn ও kািসক ভাষা সমূেহর .~6 সািহত9কম:gেলার সােথ
সব ভাষার মনীষী ও কিব- সািহিত9কগণ কমেবশী পিরিচত থাকেতন এবং এ সেবর তুলনামূলক
পয:ােলাচনাও সব যুেগই pচিলত িছেলা।
একই কারেণ .কারআন মজীদ যখন তার রচনাৈশলীর মানদেN িনেজেক ঐশী িকতাb তথা
মু‘িজযাh বেল দাবী কের তখন খুব সহেজই .স তথ9 অn ভাষাভাষীেদর মেধ9, িবেশষ কের
আরবী ভাষার সমেগাtীয় .সিমিটক ভাষাভাষীেদর মেধ9 ছিড়েয় পেড়। িবেশষ কের সমমানসmn
িকতাb বা তার .কােনা অধ9ােয়র (সূরাহর) সমমানসmn রচনা আনয়েনর চ9ােল* িছেলা একিট
অনn ও অভূতপূব: িবষয়। এ অভূতপূব:তা ও অনnতাও সব:t এ চ9ােলে*র খবর ছিড়েয় পড়ার

86

অnতম কারণ িছেলা। এছাড়া আরেবর .মাশেরক,

ইয়াহূদী ও খৃsানেদর মাধ9েম তােদর

অনারব sধম:ীয়েদর কােছ হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর আিবভ:াব, নবুওয়াত দাবী ও চ9ােলে*র
খবর সহেজই .পৗঁেছ যায়;

ইিতহাস .থেকও এটা pমািণত হয়। এমতাবsায় আরবী- জানা

অনারব মনীষী ও কিব- সািহিত9কগণ তাঁেদর পেk সmব মেন করেল অব/ই এ চ9ােল*
gহেণর জn এিগেয় আসেতন। তেব তাঁরা িনঃসেnেহ তাঁেদর িনেজেদর ভাষার তুলনায় আরবী
ভাষার pকাশ- kমতার .~6t সmেn অবগত িছেলন এবং এ অবsায় আরবী ভাষার ফা#াহাত্
ও বালাgােতর .~6তম নায়কগণ এ চ9ােল* gহেণ ব9থ: হওয়ায় তাঁরা ধের .নন .য,

তাঁেদর

পেk এ চ9ােল* gহণ করা আেদৗ সmব নয়।
এ pসে1 আেরা উেlখ9 .য, .কারআন মজীদ নািযেলর যুেগ জােহলীয়ােতর িতিমের িনমিjত
অjমূখ: অিশিkত আরবেদর িনকট এ মহাgেnর |বjািনক তথ9ািদ ও দাশ:িনকতা .তমনভােব
pকাশ পাওয়া সmব িছেলা না; তােদর কােছ এ সব িদেকর আেদৗ grt িছেলা না। আর এ
gেnর |নিতক- চািরিtক িশkা .তা িছেলা তােদর সবেচেয় অপসেnর িবষয়। অnিদেক তােদর
কােছ একিটমাt িবষেয়র grt িছেলা, তা হে@, তারা িবেAর সকল ভাষার ওপের তােদর
ভাষার pকাশkমতার .~6t িনেয় .গৗরব করেতা এবং এ ভাষার pকাশkমতােক যারা (কিব ও
sবkা) যেতা .বশী মাtায় ব9বহার করেত সkম হেতন তাঁেদরেক তেতা .বশী grt িদেতা এবং
বলা .যেত পাের .য, তাঁেদরেক তারা আরবেদর .~6 সnান িহেসেব মাথায় তুেল রাখেতা। তার
pমাণ এই .য,

আরবী ভাষার .~6তম সাতিট কিবতােক তারা sেণ:র কািলেত িলেখ কা‘বাh

ঘেরর .দয়ােল ঝুিলেয় .রেখিছেলা।
.কারআন মজীদ এ ফা#াহাত্ ও বালাgােতর মানদেN তার বা তার অংশিবেশেষর (.কােনা
সূরাহর) িবকl উপsপেনর জn চ9ােল* pদান করেল আরেবর .~6 কিব ও বাgীরা এ
চ9ােলে* gহেণ অkম হেয় পেড়িছেলন এবং অkম হেয় তাঁেদর মেধ9 .কউ .কউ ঈমান
এেনিছেলন এবং যারা ঈমান আনেত pstত হয় িন তারা .কারআন মজীদেক জাd িহেসেব
আখ9ািয়ত কেরিছেলা।
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.কারআন মজীেদর ফা#াহাত্ ও বালাgাত্ সmেn তৎকালীন মkাহর .মাশেরকেদর মধ9কার
.~6তম সািহত9pিতভা ওয়ালীদ ইবেন মুgীরাহর উিk িবেশষভােব pিণধানেযাগ9।
.কারআন মজীদ সmেক: আবূ .জেহেলর এক pেoর জবােব ওয়ালীদ বেলিছেলা : “আlাহর
শপথ! .তামােদর মেধ9 এমন .কউ .নই .য আরবী ভাষার কিবতা ও kাছীদাহর সােথ আমার
মেতা এেতাখািন পিরিচত। আরবী ভাষার ফা#াহাত্ ও বালাgাত্ এবং কিবতা ও .গৗরবগাথার
সূk রহs সmেক: jােনর .kেt .কউ আমার ধােরকােছও .পৗঁছেত পাের িন। আিম .য .কােনা
ধরেনর কিবতা,

এমনিক িjনেদর কিবতা সmেক:ও অnেদর তুলনায় .বশী ওয়ােকফহাল।

িকnt আlাহর শপথ! মুহাmাদ .য সব কথা বেল তা এ সেবর .কােনা একিটর সােথও িমেল না।
আlাহর শপথ! মুহাmােদর বkেব9র একিট িবেশষ |বিশu9 আেছ যা ফা#াহাত্ ও বালাgােতর
মানদেN উtীণ: .য .কােনা বkব9েকই হার মািনেয় .দয় এবং সমs বkেব9র ওপের তা .~6েtর
অিধকারী - যার ওপের .~6েtর অিধকারী বkব9 কlনাও করা যায় না।” ( -ﺗﻔﺴﲑ ﻃﱪی

٩٨/٢٩. )
অnিদেক তৎকালীন আরবেদর মধ9কার আেরক জন .সরা বাgী ওয়ালীদ িবn ‘উkবাh (.কােনা
.কােনা সূেtর বণ:না অnযায়ী ওয়ালীদ ইবেন মুgীরাh) .কারআন মজীদ সmেক: বেলিছেলা :

)و ان ﻟﻪ ﳊﻼوة و ان ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻼوة و ان اﻋﻼﻩ ﳌﺜﻤﺮ و ان اﺳﻔﻠﻪ ﳌﻐﺪق و اﻧﻪ ﻟﻴﻌﻠﻮا و ﻻ ﻳﻌﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
(ﻫﺬا اﻟﺒﺸﺮ
“িনঃসেnেহ এর (.কারআেনর) রেয়েছ sিমuতা,

িনঃসেnেহ এর রেয়েছ অসাধারণ .সৗnয:,

অব/ই এর রেয়েছ সমুnত তাৎপয:, অব/ই এর গভীরতা সীমাহীন, িনঃসেnেহ এ অত9n
উঁচু মােনর (কথা) এবং এর .চেয় উnততর ও উ`তর মােনর (কথা) সmব নয়। আর (pকৃত
সত9 হেলা) এ কথা .কােনা মাnষ বেল িন।” ( ٧٢/١٩ -ﺗﻔﺴﲑ ﻃﱪی. ) [ এ pসে1 উেlখ9,
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িহজরী পtম শতাbীর মনীষী আবdল kােহর জুরজানী তাঁর িলিখত  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﯽ اﻻﻋﺠﺎزgেn
এই িdতীেয়াk ওয়ালীদেক ওয়ালীদ িবn ‘উkবাh বেল উেlখ কেরেছন।]
.যেহতু এেহন .কারআন মজীেদর সােথ .মাকািবলা করা .কােনা কিব ও বাgীর পেkই সmব
িছেলা না .সেহতু ওয়ালীদ িবn মুgীরাh .কারআন .থেক .লাকেদরেক .ফরাবার জn এেক জাd
বেল অিভিহত করার িসdাn .নয়। (٧٢/١٩ -ﺗﻔﺴﲑ ﻃﱪی.)

এক নযের আরবী বালাgাত্ ও ফাiাহাত্
এ pসে1 িবেশষ কের ভাষা- সািহেত9র অলNারশােstর সােথ যারা পিরিচত নন তাঁেদর কােছ এর
grtেক ssu কের তুেল ধরার লেk9 আরবী ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ এবং .কারআন
মজীেদর বালাgাত্ ও ফা#াহােতর মান সmেক: সংেkেপ িকছুটা ধারণা .দয়া এবং .সই সােথ
ওয়ালীদ িবn মুgীরাh কতৃ:ক .কারআন মজীদেক জাd িহেসেব অিভিহত করার কারণ কী .স
সmেক:ও িকছুটা আেলাকপাত করা pেয়াজন মেন করিছ।
আরবী অিভধােন  ﺑـَﻠَ َﻎও ﺢ
َ َ ﻓউভয় কথারই মােন হেলা : “.স pা*লভাষী হেলা।” আর এ
َﺼ
িkয়াdেয়র উৎস অথ:াৎ িkয়ািবেশ( ( )ﻣﺼﺪرহেলা যথাkেম ( ﺑَﻼ َﻏﺔবালাgাh) ও ﺼﺎﺣﺔ
َ َﻓ
(ফা#াহাh);

উভেয়রই অথ: ‘pা*লতা’ ও ‘pা*লভাষী হওয়া’। আর pা*লভাষী (.লখক ও

ِ
বkা).ক বলা হয় ( ﺑَﻠﻴﻎবালীg) বা ( ﻓَﺼﻴﺢফা#ীh)। pচিলত অেথ: এতদসংkাn িবদ9ােক ﻠﻢ
ُﻋ
‘( اﻟﺒَﻼ َﻏﺔইলমুl বালাgাh) বলা হয়। (বাংলা ভাষায় এেক ‘ইলেম বালাgাত্ বা }ধু বালাgাত্ বলা
হয়।)
আমরা এখােন পিরভাষা d’িটর সহজ অnবাদ করেত িগেয় ‘pা*ল’,
িলেখিছ। িকnt pকৃত পেk এেত ভাষার গিতশীলতা,
সহজেবাধ9তা,

ভােবর গভীরতা,

তাৎপেয:র সূkতা,
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বিল6তা,

‘pা*লতা’ ইত9ািদ
ওজিsতা,

rিতমাধুয,:

ঝNার,

sিমuতা,
উপমা-

উৎেpkার ব9বহার ইত9ািদ অেনক |বিশu9 শািমল রেয়েছ। িনেmাk আেলাচনা .থেক িবষয়িট
অিধকতর ssu হেয় যােব।
িহজরী চতুথ: শতাbীর মনীষী আবূl হাসাn িবn ‘ঈসা আর- rmানী (ওফাত ৩৮৬ িহজরী)
বালাgােতর সংjা িদেত িগেয় বেলেছন, বালাgােত দশিট িবষয় শািমল রেয়েছ, তা হে@ :

(٩) ،( ﺗَﻀﻤﲔ٨) ،( ﺗَﺼﺮﻳﻒ٧) ،( َﲡﺎﻧُﺲ٦) ،( ﻓَﻮا ِﺻﻞ٥) ،( ﺗﻼؤم٤) ،( اﺳﺘﻌﺎرة٣) ،( ﺗﺸﺒﻴﺔ٢) ،(اﳚﺎز١)
.ﺣﺴﻦ ﺑَﻴﺎن
ُ (١٠) ُﻣﺒﺎﻟَﻐَﺔ و

এখােন আমরা rmানীর আেলাচনা অবলmেন এ দশিট িবষয় সmেক: সংেkেপ ধারণা .দয়ার
.চuা করেবা। [নীেচর .য সব নােম যবr- এর পের আিলe আেছ .স সব নােমর .কােনা
.কােনািটেত }ধু উ`ারণ িনেদ:েশর .kেt এবং .কােনা .কােনািটেত পরবত:ী উেlেখর .kেtও
ডবল আ- কার ব9বহার করা হেলা।]
( ১) ( اﳚﺎزঈজা◌াy)। ঈজাy মােন তাৎপয: ও .সৗnয: hাসকরণ ব9িতেরেকই বkব9 সংেkপণ।
rmানী বেলন,

.য বkা দীঘ: ও িবsািরত বkেব9র মাধ9েম sীয় উেd/ .~াতােক বুঝােত

সkম িতিন বালীg্ নন, বরং বালীg্ হে@ন িতিন িযিন একই িবষয় অেপkাকৃত কম কথায় ও
কম শেb বুঝােত সkম।

 اﳚﺎزdই ধরেনর : ( َﺣﺬفহা?e - িবেলাপ) ও ( ﻗَﺼﺮkা#r - সংেkপণ)। িdতীেয়াk ধরেনর
ঈজাy অিধকতর drহ। কারণ,  َﺣﺬف- এর .kেt বkেব9র পূব:াপর .থেক .বাঝা যায় .য,
.কাn শbিট িবেলাপ কের বkব9 সংেkপণ করা হেয়েছ। িকnt িdতীয় .kেt ( )ﻗَﺼﺮশb ব9বহাের
.লখক বা বkার দkতাই হে@ সংেkপেণর িভিt।
.কারআন মজীেদর ঈজাy pসে1 rmানী অেনক উদাহরণ িদেয়েছন। .যমন :
()و ﻟﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة ﻳﺎ اوﻟﯽ اﻻﻟﺒﺎب
“.হ jানবান .লােকরা! িk#াে#¡ ( হত9ার বদেল হত9াকারীেক হত9ায়) .তামােদর জn জীবন
িনিহত রেয়েছ।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১৭৯)
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এ আয়ােতর  اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎةকথািট জােহলী যুেগ pচিলত িবখ9াত আরবী pবাদ اﻟﻘﺘﻞ اﻧﻔﯽ ﻟﻠﻘﺘﻞ
(হত9া হত9া pিতেরাধ কের)- এর িবকl। িকnt pবাদ বাক9িটেত .যখােন ১৪িট বণ: রেয়েছ
(এবং একিট বণ: িবলুp হেয়েছ; .সিট িহসােব ধরেল ১৫িট), .সখােন  اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة- এ মাt
দশিট বণ: রেয়েছ।
এ pসে1 sত:ব9 .য,

আরবী ভাষায় pবাদ বাক9 সমূহ বালাgাত্ ও ফা#াহােতর উnততম

িনদশ:ন িহেসেব গণ9 হেয় থােক।
িdতীয়তঃ .কারআন মজীেদর উপেরাk কথািটেত শেbর পুনরাবৃিt .নই,

িকnt pবাদ বােক9

 اﻟﻘﺘﻞশbিটর পুনরাবৃিt হেয়েছ। বলা বাhল9 .য, পুনরাবৃিt কথার .সৗnয: ও ঝNােরর জn
অপিরহায: না হেল তা trিটrেপ পিরগিণত হয়।
তৃতীয়তঃ উপেরাdৃত আয়াতাংেশ িবপরীতাথ:ক শেbর সমnয় সাধন করা হেয়েছ। কারণ, ﻗﺼﺎص
( হত9ার বদেল হত9াকারীেক হত9া) শbিট ( ﺣﻴﺎةজীবন) শেbর িবপরীত, তা সেttও এ আয়ােত
িবsয়করভােব ﻗﺼﺎص- .ক ﺣﻴﺎة- এর পৃ6েপাষেক পিরণত করা হেয়েছ। িকnt pবাদ বাক9িটেত এ
ধরেনর িশlkশলতা .নই।
চতুথ:তঃ আয়াতিটেত ইিতবাচক লk9 (জীবেনর .হফাযত) তুেল ধরা হেয়েছ,

িকnt pবাদ

বাক9িটেত .নিতবাচক লk9 (হত9ার pিতেরাধ) তুেল ধরা হেয়েছ; এখােন হত9ার pিতেরােধর
লk9 কী (জীবেনর .হফাযত) তা উেlখ করা হয় িন - যা আয়ােত উিlিখত হেয়েছ ।
পtমতঃ pবাদ বােক9 এ কথা পিরsূট নয় .য, হত9া pিতেরােধর জn হত9াকারীেকই হত9া
করেত হেব। এ কারেণ আরবেদর মেধ9 হত9াকারীর .গােtর .য .কােনা .লাকেক হত9া করার .য
রীিত pচিলত িছেলা তার পেথ উk pবাদ বাক9 pিতবnক হেত পাের িন। িকnt ﻗﺼﺎص- এ
হত9াকারীেক হত9ার তাৎপয: িনিহত রেয়েছ।
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[ pস1তঃ উেlখ9,

ইসলামী িবধােন িনহত ব9িkর উtরািধকারীেদরেক হত9াকারীেক kমা

করার বা তার কাছ .থেক িনহত ব9িkর রkমূল9 gহণ কের তােক .রহাই .দয়ার অিধকারও .দয়া
হেয়েছ। অব/ িবষয়িটর সােথ যিদ রাTীয় বা সামািজক sাথ: জিড়ত থােক এবং ইসলামী সরকার
ঘাতেকর মৃতু9দN কায:কর করােক অপিরহায: গণ9 কের .স .kেt উtরািধকারীরা ঘাতকেক kমা
করার অিধকার পােব না,

তেব তারা যিদ রkমূল9 চায় তাহেল সরকার তােদরেক রkমূল9

pদান করেব।]
( ২) ( ﺗﺸﺒﻴﺔতাAীয়9াh)। তাAীয়9াh মােন উপমা বা তুলনা। এ .kেt যােক ও যার সােথ তুলনা
করা হয় - উভয়েকই উেlখ করা হয়। .কারআন মজীেদ অেনক তাAীয়9াh ব9বহার করা হেয়েছ।
.যমন, এরশাদ হেয়েছ :
()و اﻟﺬﻳﻦ ﮐﻔﺮوا اﻋﻤﺎﳍﻢ ﮐﺴﺮاب ﺑﻘﻴﻌﺔ ﳛﺴﺒﻪ اﻟﻈﻤﺂن ﻣﺎء
“আর যারা কােফর হেয়েছ তােদর কম:সমূহ মrভূিমর মরীিচকাতুল9 িপপাসাত: ব9িk যােক পািন
বেল মেন কের।” ( সূরাh আn- নূর : ৩৯)
এ আয়ােত কােফরেদর কাজেক মরীিচকার সােথ তুলনা করা হেয়েছ।
( ৩) ( اﺳﺘﻌﺎرةইিs‘আারাh)। ইিs‘আারাh মােনও উপমা। িকnt ইিs‘আারাh ও তাশবীয়9াহর মেধ9
পাথ:ক9 এখােন .য, তাশবীয়9ায় যােক ও যার সােথ তুলনা করা হয় - উভয়েকই উেlখ করা
হয়,

িকnt ইিs‘আারায় যােক তুলনা করা হয় তােক উেlখ করা হয় না;

.কবল যার সােথ

তুলনা করা হয় তােকই উেlখ করা হয়। তেব এমনভােব উেlখ করা হয় .য, .~াতা বা পাঠকপািঠকা সহেজই বুঝেত পাের .য,

কা’.ক তুলনা করা হেয়েছ। .কারআন মজীেদ এ ধরেনর

উপমাও অেনক রেয়েছ। .যমন, এরশাদ হেয়েছ :
( و ﻣﺎ اﻧﺖ `ﺎدی اﻟﻌﻤﯽ ﻋﻦ ﺿﻼﻟﺘﻬﻢ.)اﻧﮏ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ اﳌﻮﺗﯽ وﻻ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺼﻢ اﻟﺪﻋﺎء اذا وﻟﻮا ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ
“( .হ রাসূল!) িনঃসেnেহ আপিন না মৃতেক আপনার আহবান }নােত পারেবন,

না বিধরেক

}নােত পারেবন যখন তারা পৃ6pদশ:ন কের চেল যায়। আর আপিন অnেদরেক তােদর
পথPuতা .থেক পেথ আনয়নকারী নন।” ( সূরাh আn- নামল : ৮০ - ৮১)
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বলা বাhল9 .য, উপেরাk আয়াতdেয় কােফরেদরেক মৃত ব9িk, বিধর ও অেnর সােথ তুলনা
করা হেয়েছ, যিদও এেত ‘কােফর’ শেbর উেlখ .নই।
( ৪) ( ﺗﻼؤمতালা◌াউm)। তালাউm- .ক বাংলা ভাষায় ‘ভাষার বিল6তা, ওজিsতা ও বীয:বtা’
বলা .যেত পাের। এর িতনিট sর আেছ; pথম sরেক ( ﺗﻨﺎﻓﺮতানা◌াফুr) বা ( ﺗﻔﺎﺧﺮতাফা◌াখুr)
বলা হয়। এ d’িট পিরভাষার অথ: যথাkেম ‘পরsরেক িনnা করা’ ও ‘পরsেরর .মাকািবলায়
আtেগৗরব করা’। জােহলীয়াত্ যুেগর কিব ও বkাগণ pিতেযািগতামূলকভােব িনেজেক অেnর
তুলনায় .~6তর rেপ তুেল ধরার .চuা করেতন যার মাধ9েম তাঁরা pকারাnের অnেদরেক বা
pিতপkেক .হয় pিতপn করেতন। এ কারেণই এ পয:ােয়র বিল6 ভাষাkশলতার এrপ
নামকরণ করা হয়।
তালাউm- এর িdতীয় sর হে@ ( ﺗﻼؤم واﺳﻄﯽতালাউেম ওয়া◌ােসtী) অথ:াৎ মধ9ম sেরর
তালাউm। আর সেব:া` sেরর তালাউm হে@ ( ﺗﻼؤم ﻋﻠﻴﺎতালাউেম ‘উlইয়া) বা সমুnততম
তালাউm।
“তালাউm”- এর আিভধািনক অথ: হে@ ‘নu হেয় যাওয়া িজিনসেক িঠকঠাক করা’। আর
বালাgােত  ﺗﻼؤمমােন ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳊﺮوف ﻓﯽ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒরচনায় বণ:সমূেহর ভারসাম9 সৃিu করা)।
তালাউেম ‘উlইয়ার |বিশu9 “তানাফুr” ও “তাফাখুr”- এর িবপরীত। কারণ,

এর বিল6তা

অপর পেkর pিত অn িবেরািধতার .দাষ .থেক মুk। আর .কারআন মজীেদর কালাm হে@
তালাউেম ‘উlইয়া পয:ােয়র - যা .~াতার বা পাঠক- পািঠকার অnের সব:ািধক pভাব িবsার
কের। এ ধরেনর তালাউm .কবল .কারআন মজীেদই রেয়েছ: মাnেষর কথায় এ ধরেনর তালাউm
আেদৗ সmব নয়।

ِ ( ﻓَﻮফাওয়া◌াি#l)। اﺻﻞ
ِ  ﻓَﻮশbিট হে@ ( ﻓﺎﺻﻠﺔফা◌াি#লাh) শেbর বh বচন - যার
( ৫) اﺻﻞ
আিভধািনক অথ: ‘ব9বধান’। িকnt বালাgােত ‘ফাি#লাh’.ক ‘িমল, তাল, লয় ও ঝNার’ বলা
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হয়। এর জn জােহলীয়ােতর যুেগ ( ﺳﺠﻊসাj‘) পিরভাষা ব9বhত হেতা।  ﺳﺠﻊিতন pকােরর :

( ﻣﺘﻮازنমুতাওয়া◌ািযn),  ( ﻣﺘﻮازیমুতাওয়া◌াযী) ও ( ﻣﻄﺮفমুtাররাe)।
মুতাওয়ািযn সাj‘- এর .kেt dই পিCkর বা dই বােক9র .শেষর শb সমমাtা ও সমsর হেয়
থােক অথ:াৎ ‘হরেফর সংখ9া ও sরxিনসমূহ’ (  وزن- ওয়া?n) অিভn হেয় থােক (.শষ হরফ
অিভn হওয়া যrরী নয়)। .যমন : ( ﻣﻮاجমাওয়া◌াj) ও ( ﻧﻘﺎدনাDEkা◌াd)।
মুতাওয়াযী সাj‘- এর .kেt dই পিCkর বা dই বােক9র .শষ শেbর .শষ হরফ সমxিন িবিশu
হেয় থােক, .যমন : ( رزمরা?m) ও ( ﺑﺰمবা?m)।
আর সাj‘এ মুtাররাe- এর .kেt dই পিCkর বা dই বােক9র .শষ শেbর .শষ হরফ পরsর
স1িতশীল অথ: িবিশu হেয় থােক। .যমন : ( ﻣﺎلমা◌াl - ধনসmদ) ও ( آﻣﺎلআামা◌াl আশা- আকাkা)।

ِ  ﻓَﻮবলা হয় এ কারেণ .য, সাj‘- এ অথ: হে@ শেbর অধীন।
.কারআন মজীেদর  ﺳﺠﻊ- .ক اﺻﻞ
অথ:াৎ শbগত িমল, তাল ও ঝNার িঠক রাখেত িগেয় অেনক সময় অথ:েক উৎসগ: করেত হয়।
অথ:াৎ যা যেতাখািন বুঝােত চাওয়া হয় তার .চেয় কম pকাশ কেরই kাn থাকা হয়। িকnt
ফাওয়াি#l এ ধরেনর trিট ও dব:লতা .থেক মুk এবং .কারআন মজীদ .যেহতু jান ও
উপেদেশ পিরপূণ: gn .সেহতু তা এ ধরেনর trিট ও dব:লতা .থেক মুk থাকেব এটাই
sাভািবক।
( ৬) ( َﲡﺎﻧُﺲতাজা◌াns)। তাজাns মােন অিভn উৎস .থেক িন:n শbাবলী পাশাপািশ ব9বহার
কের কথার শিk,

.সৗnয: ও ঝNার বৃিdকরণ। .যমন,

.কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :

ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪی ﻋﻠﻴﮑﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪی ﻋﻠﻴﮑﻢ. (.য .তামােদর িবrেd চড়াও হেয়েছ .তামরাও
তার িবrেd চড়াও হও িঠক .যভােব .স .তামােদর িবrেd চড়াও হেয়েছ)। (সূরাh আl-

94

বাkারাh : ১৯৪।) .তমিন এরশাদ হেয়েছ : ان اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﳜﺎدﻋﻮن اﷲ و ﻫﻮ ﺧﺎدﻋﻬﻢ. (িনঃসেnেহ
মুনািফkরা আlাহেক .ধাঁকা .দয়ার .চuা কের; আর এ কারেণ িতিন তােদরেক .ধাঁকায় িনেkপ
কেরন)। (সূরাh আn- িনসা◌া’ : ১৪২।)
( ৭) ( ﺗَﺼﺮﻳﻒতা#রীe)। আিভধািনক অেথ: তা#রীe মােন .কােনা িকছু গিড়েয় .নয়া বা গিড়েয়
.দয়া। িকnt আরবী ব9াকরেণ তা#রীe মােন শb pকরণ বা শেbর rপাnর এ এতিdষয়ক িবদ9া।
.কারআন মজীেদ অত9n চমৎকারভােব শbাবলীর rপাnর ঘিটেয় তা যথাsােন যথাযথভােব
ব9বহার করা হেয়েছ।
( ৮) ( ﺗَﻀﻤﲔতা?মীn)। তা?মীn- এর আিভধািনক অথ: ‘িনiয়তা িবধান’ বা ‘গ9ারাি\ট pদান’।
িকnt বালাgােত তা?মীn মােন িনেজর বkেব9র মেধ9 অেnর বkব9 উdৃত করা এবং এমনভােব
উdৃত করা .য,

তা .যন sীয় বkেব9র বাচনভি1র সােথ খাপ খায় অথচ .বাঝা যায় .য,

অেnর বkব9 উdৃত করা হেয়েছ। এ .kেt যার বkব9 উdৃত করা হেয়েছ তার নাম- পিরচয়
উেlখ না করা সেttও যিদ .~াতার পেk .বাঝা সmব হয় .য, কা’র বkব9 উdৃত করা হেয়েছ
তাহেল তার নাম- পিরচয় উেlখ করার pেয়াজন .নই, অnথায় উেlখ করা অপিরহায:। বলা
বাhল9 .য, .কারআন মজীেদ এ ধরেনর বh উdৃিত রেয়েছ।
( ৯) ( ُﻣﺒﺎﻟَﻐَﺔমুবা◌ালাgাh)। মুবালাgাh মােন .কােনা িকছুর চরম rপ বা পুনরাবৃিtবাচক বা
সীমাহীনতা বাচক rপ। এ জn আরবী ভাষায় িবেশষ শb- প9াটান: ( وزن- ওয়া?n) রেয়েছ যার
িভিtেত |তরী বh শb .কারআন মজীেদ ব9বhত হেয়েছ। .যমন : ( رﲪﺎنরাহমা◌াn- পরম
দয়াবান),  ( ﻏﻔﺎرgা{ফা◌াr - পুনঃ পুনঃ kমাকারী),  ( ﺗﻮابতাওয়া◌াb - বাnাহেদর pিত
পুনঃ পুনঃ sদৃিuকারী),

‘ ( ﻋﻼمআlা◌াm - মহাjানী),  ( ﻏﻔﻮرgাফূr- সদাkমাশীল),

 ( ﺷﮑﻮرশাkr - অনবরত বাnাহর ভােলা কােজর }ভ pিতদান pদানকারী),  ( ودودওয়াদূd
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- বাnাহর জn মহােpমময়),

 ( ﻗﺪﻳﺮkাদীr - িচরkমতাশালী),  ( رﺣﻴﻢরাহীm - িবেশষ

দয়াবান), ‘ ( ﻋﻠﻴﻢআলীm - সদাjানী) ইত9ািদ। এছাড়া মুবালাgাh বাচক শb ব9বহার ছাড়াও
.কবল বােক9র সাহােয9ও .কারআন মজীেদ মুবালাgাh pকাশ করা হেয়েছ। .যমন : ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ

ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞ ﺷﯽء. (িতিন ছাড়া আর .কােনা ইলাh .নই; িতিন সকল িজিনেসর suা)। (সূরাh আlআn‘আাm : ১০২।)
( ১০) ﺣﺴﻦ ﺑَﻴﺎن
ُ (hসেন বায়া◌াn)। সূk ও গভীের িনিহত িবষয়েক pকাশ করাই হে@ hসেন
বায়াn বা কথার .সৗnয:। rmানীর মেত,
বkব9),

এর চারিট ভাগ রেয়েছ : ( ﮐﻼمকালা◌াm - কথা/

 ( ﺣﺎلহা◌াl - অবsা/ পিরিsিত/ পিরেবশ/ .pkাপট),

 ( اﺷﺎرةইশা◌ারাh -

ইি1ত) ও ‘( ﻋﻼﻣﺔআলা◌ামাh - িনদশ:ন)। বাকেসৗnেয:র এ সবgেলা িদকই .কারআন মজীেদ
সেব:াtমrেপ pিতফিলত হেয়েছ।
সব িকছু িমিলেয় বালাgােতর িতনিট sর রেয়েছ। এর মেধ9 সেব:া` sর হে@ .কারআন মজীেদর
একাn িনজs sর; .কােনা মাnেষর কথাই এ sের উপনীত হেত সkম নয়।
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কারআনেক জাd বলার কারণ
এ pসে1 মkাহর .মাশেরকেদর পk .থেক .কারআন মজীদেক জাd িহেসেব আখ9ািয়ত করার
িবষয়িট িবেশষভােব pিণধানেযাগ9।
বলা বাhল9 .য, জাdিবদ9ার িবিভn ধরেনর ব9বহার আেছ। এর মেধ9 অnতম হে@ সেmাহনী
মানিসক শিkর dারা অnেক িনয়িntত ও িনেজর ই@াধীন কের .কােনা কাজ করেত বাধ9 করা।
এর আেরকিট কাজ হে@ যা বাsেব .নই বা ঘটেছ না তােক আেছ বা ঘটেছ বেল .দখােনা।
অব/ জাdর এ িdতীেয়াk pভাব হয় খুবই slsায়ী। খুব তাড়াতািড় জাdর .ঘার .কেট যায়
এবং সােথ সােথ pকৃত অবsা ssu হেয় ওেঠ। এ কারেণ sয়ং জাdকররাও sীকার কের থােক
.য, তারা যা .দখাে@ তা হে@ জাd; pকৃত নয়।
িকnt জাdিবদ9ার dারা .য .কােনা কাlিনক মায়াদৃ/ই .দখােনা সmব .হাক না .কন,

এর

সাহােয9 .কারআন মজীেদর মেতা gn রচনা সmব হওয়ার poই ওেঠ না। জাdিবদ9ার সাহােয9
বালাgাত্ ও ফা#াহােতর মানদেN উ`তম sেরর এবং .সই সােথ jান- িবjান ও তtt- দশ:েন
পিরপূণ: এমন একখািন অনnsnর sখপাঠ9 ও rিতমধুর gn রচনা .তা দূেরর কথা,

মানব

pজািতর পুেরা ইিতহােস .কােনা িদন .কাথাও একিট সাধারণ sখপাঠ9 gnও রিচত হবার কথা
কােরা জানা .নই। sয়ং জাdকররাও এমন দাবী .কােনািদন .পশ কের িন। বstতঃ এটা আেদৗ
জাdিবদ9ার আওতাভুk .কােনা িবষয় নয়। কারণ, মাnেষর dারা .য .কােনা িবষেয় উঁচু মােনর
gn রচনার িবষয়িট pিতভা ও চচ:ার ওপর িনভ:রশীল; জাdিবদ9াবেল কােরা মেধ9 pিতভাসৃিu
বা চচ:ার অভাব পূরণ আেদৗ সmব নয়।
এ কারেণ sভাবতঃই এ po জােগ .য,

আরবেদর .মাশেরকেদর পk .থেক,

িবেশষ কের

ওয়ালীদ িবn মুgীরাহর nায় .~6 বালীg্ ও ফা#ীh ব9িkর পk .থেক .কারআন মজীদেক জাd
িহেসেব অিভিহত করার উেd/ কী এবং এেহন িভিtহীন দাবী অnতঃ িকছু .লােকর কােছ
gহণেযাগ9 হেব - তােদর পk .থেক এমনটা আশা করার িপছেন কী বাsবতা িনিহত িছেলা?
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.যেহতু বালাgাত্ ও ফা#াহােতর িবচাের .কারআন মজীদ চরমতম উnত অবsােনর অিধকারী
.সেহতু তৎকালীন আরেবর বালীg্ ও ফা#ীh ব9িkেদর পেk তার .মাকািবলা করা এবং তার
সােথ তুলনীয় gn রচনা .তা দূেরর কথা, তার সূরাহর সােথ তুলনীয় একিট .ছাT সূরাhও রচনা
করা সmব হয় িন। এমতাবsায় তারা .য .কারআন মজীদেক মাnেষর রিচত অথ:াৎ হযরত নবী
করীম (#াঃ)- এর িনেজর রিচত বেল দাবী কেরিছেলা তা .লাকেদরেক িবAাস করােনা সmব
িছেলা না। .যেহতু রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ) িলখেত- পড়েত জানেতন না .সেহতু
িতিন এ gn রচনা কেরেছন এ কথা বেল তারা আেদৗ sিবধা করেত পাের িন।
এমতাবsায় তারা এেকক সময় এর এেকক ধরেনর ব9াখ9া .দয়ার .চuা করেতা। িবেশষ কের
তারা অেনক সময় এ ব9াপাের এমন ধরেনর হাszর উিk করেতা যা .কােনা .লােকর কােছই
িবAাসেযাগ9 হবার কারণ িছেলা না। িনরkর নবী করীম (#াঃ) কীভােব এেহন .কারআন .পশ
করেত সkম হে@ন? - এর একিট .যৗিkক (!) ব9াখ9া দাঁড় করােত িগেয় .কােনা .কােনা
সময় তারা দাবী করেতা .য,

.কউ একজন রােতর .বলা মুহাmাদ (#াঃ).ক .কারআন িশkা

িদেয় যায় আর তা- ই িতিন িদেনর .বলা পেড় .শানান। অথচ .কারআন মজীেদর মেতা gn
.কােনা ব9িkর পেk রচনা করা সmব হেল তার পk .থেক তা নবী করীম (#াঃ).ক িশkা .দয়ার
.কােনা কারণ িছেলা না। কারণ,

এেহন অতু9nত gn .পশ কের .স িনেজই আরব জাহােনর

ইিতহােসর .~6তম jানী, বালীg্ ও ফা#ীহর ময:াদা দখল করেত পারেতা।
.কারআন মজীদেক .মাকািবলা করেত তােদর ব9থ:তার এবং এ ধরেনর অেযৗিkক ও হাsকর
দাবীর অসারতার পিরেpিkেত .কারআন মজীদেক .খাদায়ী কালাm িহেসেব sীকার করার
িবষয়িটেক এিড়েয় যাওয়া,

িনেজেদর পরাজয় ও ব9থ:তা চাপা .দয়া এবং .লাকেদরেক

.কারআেনর pিত ঈমান আনয়ন .থেক িফিরেয় রাখার উেdে/ তােদর জn .কারআন মজীদেক
বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ তথা ভাষা- সািহেত9র মানদেN িবচায: িবষয়ািদর আওতাবিহভূ:ত একিট
িবষয় িহেসেব .দখােনা অপিরহায: িছেলা। এ কারেণই তারা .কারআন মজীদেক জাd িহেসেব
আখ9ািয়ত কের।
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অথ:াৎ তারা আরব জনগণেক বুঝােত চাি@েলা : ‘.কারআন হে@ জাd, আর আমরা জাdকর
নই িবধায় তার .মাকািবলা করেত পারিছ না।’
অব/ .য .কােনা ss িবচারবুিd সmn .লােকর পেkই এ অপযুিkর অসারতা ও এ pতারণা
বুঝেত পারা কিঠন িছেলা না। িকnt .যেহতু তৎকালীন আরেব জাdিবদ9ার .তমন pচলন িছেলা
না,

.সেহতু জাdিবদ9ার kমতা ও আওতা সmেn তােদর .তমন ধারণা িছেলা না। এ কারেণ

অnতঃ িকছু .লাক ধের িনেয়িছেলা .য, ওয়ালীদ িবn মুgীরাh pমুেখর কথাই িঠক; .কারআন
একিট জাd এবং হয়েতাবা জাdিবদ9ার মাধ9েম snর ও উঁচু মােনর gn রচনা করা সmবপর।
অব/ এ ব9াপাের মkাহর .মাশেরk .নতােদর পk .থেক আেরা একিট কপট যুিk উপsাপন
করা হেয়িছেলা। ‘আlামাh ‘আbুl kােহr জুরজানী তাঁর রিচত িবখ9াত gn আ,- শা◌াফীয়9াতু
ফীl ই‘জাy- এ উেlখ কেরেছন .য,

ওয়ালীd িবn মুgীরাh .কারআন মজীদেক জাd নােম

অিভিহত করার পর বেলিছেলা : “কারণ .স [মুহাmাদ সাঃ)] .বিবলেনর জাdকরেদর nায়ই
sামী- stী, ভাই- ভাই ও িপতা- পুেtর মেধ9 িবে@দ সৃিu করেত সkম।”
‘আlামাh জুরজানী আেরা উেlখ কেরেছন .য,

তৎকালীন মkাহর কােফরেদর মধ9কার

অnতম িবিশu ব9িk ‘উতবাh িবn রাবী‘আh হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক বেলিছেলা :
“তুিম আমােদর kুরাইশেদর মেধ9 িবি@nতা সৃিu কেরেছা।”
এখােন উেlখ9 .য, .কেনা মাnেষর কােছ যখন ssurেপ ধরা পেড় .য, .কারআন মজীদ
আlাh তা‘আলার নািযলকৃত gn এবং হযরত মুহাmাদ (#াঃ) তাঁর .pিরত রাসূল, তখন তার
পেk তাঁর ওপের ঈমান আনা ও তাঁর দলভুk হওয়া ছাড়া গত9nর থােক না। এমতাবsায় .কবল
.সই ব9িkর পেkই নবী করীম (#াঃ) ও .কারআন মজীেদর কােছ আ~য় gহণ না করা সmব .য
ব9িk sীয় pবৃিtর পূজারী এবং সত9েক gহণ করা ও না- করার িবষেয় পািথ:ব sােথ:র দৃিuেকাণ
.থেক িসdাn gহণ কের থােক।
এভােব অেনক সময় একই পিরবােরর dই ব9িk আদিশ:ক কারেণ dই িবপরীত .মrেত চেল
যাওয়ার ফেল .শষ পয:n তােদর মধ9কার পারsিরক সmক: িছn হেয়েছ এবং তারা dই
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শtrিশিবেরর অnভু:k হেয় পেড়েছ। এটা িছেলা খুব sাভািবক একিট ব9াপার। dিনয়ায় আদিশ:ক
ইিতহােস সব সময়ই কমেবশী এমনিট ঘেটেছ এবং এখেনা ঘটেছ। এর সােথ পরsরেক
ভােলাবােস এমন dই ব9িkর মেধ9 জাdিবদ9ার সাহােয9 িবে@দ ঘটােনার .কােনা তুলনা চেল
িক? বরং .কারআনেক জাd আখ9াদানকারী ব9িkরা .কবল সাধারণ জনগণেক িবPাn করার
জnই .কারআেনর িবrেd এেহন িমথ9া .দাষােরাপ কেরিছেলা যা তারা িনেজরাই িবAাস করেতা
না। বstতঃ এ ধরেনর অিভেযাগ তুেল কায:তঃ তারা pকারাnের তােদর পরাজয় ও ব9থ:তােক
এবং .কারআন মজীেদর .খাদায়ী িকতাb হওয়ােকই sীকার কের িনেয়িছেলা।
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কারআেনর অেলৗিককতা
( ই‘জাযুl কারআন)
ই‘জাy- এর তাৎপযG
আরবী অিভধােন ( اﻋﺠﺎزই‘জা◌াy) পিরভাষািট .বশ কেয়কিট অেথ: ব9বhত হেয়েছ ।
( ১) .কােনা িকছু হাতছাড়া হওয়া। .যমন, বলা হয় : اﻻﻣﺮ اﻟﻔﻼﻧﯽ
ُ  اﻋﺠﺰﻩ- “অমুক িবষয়িট তার
হাতছাড়া হেয় .গেছ।”
( ২) অেnর মােঝ অkমতা লk9 করা। .যমন, বলা হয় : ً اﻋﺠﺰت زﻳﺪا- “আিম যােয়দেক অkম
.দখেত .পলাম।”
( ৩) অপর পkেক অkম কের .দয়া। এ .kেt  اﻋﺠﺎزকথািট ( ﺗﻌﺠﻴﺰতা‘জীy) অেথ: ব9বhত হয়।
.যমন : ً اﻋﺠﺰت زﻳﺪا- “আিম যােয়দেক অkম কের িদলাম।”
িকnt কালামশাstিবদেদর পিরভাষায় ই‘জাy- এর মােন হে@ : িযিন আlাh তা‘আলার পk .থেক
.কােনা পেদ মেনানীত হেয়েছন বেল দাবী কেরন, িতিন তাঁর এ দাবীর সত9তা pমােণর লেk9
pাকৃিতক আইেনর ব9িতkেম এমন .কােনা কাজ সmাদন কেরন যা সmাদেন অnরা অkম
( ﻋﺎﺟﺰ- ‘আােজy) হেয় পেড়। এমতাবsায় এ অসাধারণ কাজেক ( ﻣﻌﺠﺰةমু‘িজযাh - অেলৗিকক
কাজ) এবং এ কাজ সmাদন করােক “ই‘জাy” (  اﻋﺠﺎز- অেলৗিকক কাজ সmাদন) বলা হয়।
[ উেlখ9,

‘আkাএেদর অথ:াৎ ঈমােনর িতনিট মূল িবষয় তাওহীদ,

আেখরাত ও নবুওয়াত

এবং এর শাখাগত অnাn িবষয়ািদ সmিক:ত িবsািরত শাstেক ‘( ﻋﻠﻢ ﮐﻼمইলেম কালা◌াm)
এবং এ শােstর পিNতেক ( ﻣﺘﮑﻠﻢমুতাকািlm - কালাIশাstিবদ) বলা হয়। আlাh তা‘আলার
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কালাm তাঁর সtাগত gণ,

নািক কম:গত gণ - এ pেo দীঘ: িবতক: .থেক এ শােstর উdব

িবধায় পুেরা শাstিটর নামই  ﻋﻠﻢ ﮐﻼمহেয়েছ - এটাই pধান মত।]

মু‘িজযাহর শতGাবলী
.কােনা অসাধারণ কাজেক .কবল তখনই মু‘িজযাh বলা হয় যখন তােত িনেmাk শত:াবলী
িবদ9মান থােক :
( ১) িতিন আlাh তা‘আলার পk .থেক .কােনা পেদ মেনানীত হেয়েছন বেল দাবী কেরন এবং
তাঁর এ দাবীর সত9তা pমােণর লেk9 উk অসাধারণ কাজ সmাদন কেরন।
( ২) এ ব9িk িনেজর জn .য পদ দাবী করেছন তা মানিবক িবচারবুিdর িবচাের মাnেষর জn
সmব বেল গণ9 হেত হেব। sতরাং .কউ যিদ িনেজর জn এমন .কােনা পদ দাবী কের .য দাবী
িমথ9া হবার ব9াপাের িবচারবুিd অPাn,

sিনিiত ও অকাট9 দৃঢ়তার সােথ রায় pদান কের,

তাহেল এমতাবsায় .স তার দাবী pমাণ করার জn .য কাজই সmাদন কrক না .কন, না .স
কাজ তার দাবীর সত9তার pমাণ rেপ গণ9 হেব,

না .স কাজেক মু‘িজযাh বলা যােব,

তা

অnরা .স কাজ সmাদেন যেতাই অkম pমািণত .হাক না .কন। .যমন : .কউ যিদ .খাদায়ী
দাবী কের,

.স .kেt এ দাবীেত তার সত9বাদী হওয়া পুেরাপুির অসmব ব9াপার। কারণ,

িবচারবুিdর অPাn ও অকাট9 রায়ই এ ব9াপাের তার িমথ9াবািদতা ssurেপ pমাণ কের।
( ৩) সংি2u ব9িkর পk .থেক .য পদ দাবী করা হে@ তা শর‘ঈ (ধম:ীয়) দৃিuেকাণ .থেক
gহণেযাগ9 হেত হেব। .কােনা ব9িk যিদ এমন .কােনা পেদর দাবী কের .য .kেt সেnহাতীত
ও অকাট9 ধম:ীয় দলীেলর িভিtেত তার িমথ9াবািদতা pমািণত হয়,

.স .kেtও তার dারা

অসাধারণ কাজ সmাদন তার দাবীর সত9তা pিতপn করেব না এবং তার ঐ কাজেক মু‘িজযাh
বলা যােব না। .যমন : .কউ যিদ রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর পের নবুওয়ােতর
দাবী কের,

তাহেল .স তার এ দাবীেত িনঃসেnেহ িমথ9াবাদী। কারণ,

.কারআন মজীেদর

.ঘাষণা এবং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) ও আহেল বাইেতর িন:াপ ইমামগেণর (‘আঃ) পk
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.থেক আমােদর িনকট .য সব #হীh হাদীছ ও .রওয়াইয়াত্ .পৗঁেছেছ তদnযায়ী হযরত রাসূেল
আকরাm (#াঃ) নবুওয়ােত অিভিষk হবার সােথ সােথই নবুওয়ােত অিভিষk হবার
ধারাবািহকতার পিরসমািp ঘেটেছ এবং তাঁর পের আর .কউ নবুওয়ােত অিভিষk হেবন না।
[রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর .শষ নবী হওয়ার pমাণ অt গেnর ‘.কারআন .কন
আরবী ভাষায় নািযল হেলা’

অধ9ােয়র ‘রাসূলুlাh (#াঃ) ও .কারআেনর িবAজনীনতা’

উপিশরানােম সংেkেপ তুেল ধরা হেয়েছ।]
এ pসে1 উেlখ9 .য,  ( ﺑﻌﺜﺖিব‘ছাত্) মােন উtান ঘটােনা, জাgত করা, অnpািণত করা
এবং পািরভািষক অেথ: অিভেষক। বলা বাhল9 .য হযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর .শষ নবী
িহেসেব আগমেনর িবষয়িট আlাh তা‘আলার সৃিuপিরকlনােতই িনধ:ািরত িছেলা; এ ব9াপাের
মসলমানেদর িবিভn হাদীেছ ও বারনাবােসর ইনজীেল ssu ভাষায় উিlিখত আেছ। এ
কারেণই নবী িহেসেবই তাঁর জn হয়। িকnt তাঁর এ নবুওয়ােতর িবষয়িট তাঁর চিlশ বছর বয়েস
একিট িনিদ:u িদেন আlাh তা‘আলার পk .থেক তাঁেক জানােনা হয় এবং তাঁেক এ দািয়t
পালেনর জn িনেদ:শ .দয়া হয়। এেকই  ﺑﻌﺜﺖবলা হয়। এর িদন- তািরখ িনেয় িবতক: আেছ। যিদ
তাঁেক নবুওয়ােতর দািয়t pদােনর কথা জানােনা ও পুেরা .কারআন মজীদ তাঁর hদেয় নািযল
করার ঘটনা একই সময় হেয় থােক তাহেল িনঃসেnেহ তা িছেলা লাইলাতুল kাদের, আর যিদ
তা িভn িভn িদেন হেয় থােক তাহেল তাঁর  ﺑﻌﺜﺖহয় এর আেগ;

.কােনা .কােনা মেত ২৭.শ

রজব তািরেখ (এবং এর দশ বছর পের এ তািরেখই িতিন িম‘রাজ গমন কেরন)।
অতএব, িবচারবুিdর রায় অথবা অকাট9ভােব িনভ:রেযাগ9 উdৃিতেযাগ9 দলীেলর মাধ9েম নতুন
নবুওয়ােতর দাবী িমথ9া pমািণত হবার পর এ িমথ9া পেদর দাবীর সপেk .কােনা pমাণ
িবেবচনােযাগ9 হেত পাের না। আর .যেহতু িবচারবুিdর দলীল বা উdৃিতেযাগ9 দলীেলর মাধ9েমই
তার দাবী িমথ9া হওয়ার দাবীিট ssu ও সেnহাতীতভােব pমািণত হেয়েছ, .সেহতু তার দাবী
.য িমথ9া - এটা আলাদাভােব pমাণ করা আlাh তা‘আলার জn যrরী নয়।
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[ .কােনা িবষয় pমােণর জn dই ধরেনর বা এ dই ধরেনর মধ9 .থেক .য .কােনা এক ধরেনর
দলীল- pমাণ উপsাপন করা .যেত পাের। তা হে@ : (১) িবচারবুিd (‘আkl)- এর রায় অথ:াৎ
যুিk pেয়াগ। ‘আkl .থেক িনsn pমাণ িহেসেব এেক ‘িবচারবুিdর দলীল’ ( )دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﯽ
বলা হয়। (২) িবতেক: িলp উভয় পk বা আেলাচনায় অংশgহণকারীেদর িনকট সমানভােব বা
pায় সমানভােব gহণেযাগ9 িলিখত বা .মৗিখকভােব বিণ:ত বkব9। উdৃত করা সmব িবধায় এ
ধরেনর দলীলেক ‘উdৃিতেযাগ9 দলীল’ ( )دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﯽ

বলা হয়। .যমন : মুসলমানেদর সকল

িফরkাh ও মা?হােবর িনকট .কারআন মজীদ ও মুতাওয়ািতr হাদীছ (.য হাদীছ বণ:নার pিতিট
sের এেতা .বশী সংখ9ক বণ:নাকারী কতৃ:ক বিণ:ত হেয়েছ .য, িবচারবুিdর দৃিuেত তােদর পেk
িমথ9া রচনার জn ঐক9বd হওয়া বা মৈতেক9 উপনীত হওয়া সmব নয়)।]
( ৪) সংঘিটত অসাধারণ কাজিট সংি2u ব9িkর সত9তা pমাণকারী হেত হেব, তােক িমথ9াবাদী
pমাণকারী হেব না। অতএব, .কউ যিদ আlাh তা‘আলার পk .থেক .কােনা পেদ মেনানীত
হেয়েছ বেল দাবী কের এবং .স দাবী pমােণর জn .কােনা অসাধারণ কাজ সংঘিটত কের - যা
সmাদেন অnরা অkম,

িকnt তা তার সত9বািদতার পিরবেত: িমথ9াবািদতা pমাণ কের,

তাহেল তােক মু‘িজযাh বলা হেব না।
এ ব9াপাের মুসায়লামাহর ঘটনা উেlখ করা .যেত পাের। বিণ:ত আেছ .য,

নবুওয়ােতর

দাবীদার মুসায়লামাh তার দাবীর সপেk pমাণ িহেসেব মু‘িজযাh pদশ:েনর উেdে/ kেপর
পািন বৃিd করেব (পািনর sর আেরা উপের তুেল আনেব) বেল তার মুেখর থুথু একিট kেপ
িনেkপ কের। িকnt এর ফল হয় িবপরীত;

পািন বৃিd পাবার পিরবেত: kপিট }িকেয় যায়।

এছাড়া .স hনাইফাh .গােtর কতক িশ}র মাথায় হাত বুিলেয় .দয় এবং আেরা িকছু কাজ কের
- যার ফেল pথেমাkেদর মাথায় টাক পেড় যায় এবং অপর একদল .তাৎলা হেয় যায়।
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এ ধরেনর অবsায় .যেহতু সংি2u ব9িkর কাজই তার িমথ9াবািদতা ও তার দাবীর িভিtহীনতা
pমাণ কের। sতরাং এ .kেt অn .কােনা পnায় তার দাবীর অসত9তা pমাণ করা আlাh
তা‘আলার জn যrরী নয়।
( ৫) সংি2u কাজ .কােনা ধরেনর িবjান,

pযুিk,

pেকৗশল,

কািরগরী িবদ9া ও

িশlদkতার ওপর িভিtশীল হেব না এবং তা িশkাদান বা িশkা করার উপেযাগী হেব না।
.কউ যিদ .কােনা িবjান,
কাজ সmাদন কের,

pযুিk,

pেকৗশল বা িশlদkতার িভিtেত .কােনা অসাধারণ

.স .kেt ঐ কাজেক মু‘িজযাh বলা যােব না,

তা অnরা এ কাজ

সmাদেন যেতাই না অkম .হাক। এমনিক এ .kেt মু‘িজযাহর অnাn শত: পাওয়া .গেলও এই
শত:িট পূরণ না হওয়ায় তা মু‘িজযাh rেপ গণ9 হেব না।
অতএব, জাdকর, ম9ািজিশয়ান ও িবjােনর .কােনা .কােনা রহেsর সােথ পিরিচত ব9িkরা
.য সব অসাধারণ কাজ সmাদন কের তা মু‘িজযাহর অnভু:k নয়। sতরাং এ সব কাজেক ভNুল
কের .দয়া এবং সংি2u ব9িkেক তার িমথ9া দাবীর অপরােধ অপদs করা আlাh তা‘আলার
জn যrরী নয়। কারণ, িবিভn িনদশ:ন .থেক এটা ssu হেয় যায় .য, কেতাgেলা pাকৃিতক
িবিধ অnযায়ী |বjািনক pিkয়ায় এ সব কাজ সmািদত হেয়েছ - যা অজ:নেযাগ9 এবং অn
.কােনা ব9িkর পেkও তা িশkা কের িনিদ:u িনয়ম অnসরেণ অnrপ ফল লাভ করা সmব।
তেব hা, এ জাতীয় কায়দা- .কৗশল আয়t করা ও তার িভিtেত অসাধারণ কাজ pদশ:ন .য
.কােনা ব9িkর পেkই সহজ নয়। িকnt এ কথা pায় সকল jান- িবjােনর .kেtই সত9। .যমন
: কতক িবsয়কর ধরেনর িচিকৎসা পdিত আেছ যা িবিভn রাসায়িনক পদােথ:র িবেশষ িবেশষ
|বিশu9 ও pিতিkয়া এবং তার িম~ণপdিত সmেক: সূk ও গভীর jােনর ওপর িনভ:রশীল যার রহs সmেক: সাধারণ মাnষ .তা দূেরর কথা,

অেনক িচিকৎসকও অবগত নন এবং ঐ

জাতীয় িচিকৎসা সmাদেন সkম নন। িকnt তা সেttও এেহন িবsয়কর িচিকৎসা pিkয়ােক
মু‘িজযাh বলা যােব না।
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এমনিক আlাh তা‘আলা যিদ সমg মানব pজািতর মেধ9 মাt এক ব9িkেকও এেহন |বjািনক
িবিধ, বstর |বিশu9 ও pিতিkয়া এবং সৃিuজগেতর জিটল রহsাবলী সmেক: যথাথ: jান দান
কেরন - .য সmেক: সাধারণ মাnষ িচnাও করেত পাের না, তাহেল তা .কােনা অেযৗিkক বা
অnিচত কাজ হেয়েছ বেল মেন করা যােব না। কারণ,

.কােনা ব9িkর dারা সmািদত এেহন

কাজ মু‘িজযাহর অnভু:k নয় এবং তা আlাh তা‘আলার পk .থেক .কােনা পেদ মেনানীত হবার
দাবী pমাণ কের না।
তেব hা,

যিদও সmূণr
: েপ অসmব,

তথািপ যিদ তেক:র খািতের ধের .নই .য,

আlাh

তা‘আলা যিদ িমথ9াবাদীর dারা মু‘িজযাh সংঘিটত হেত .দন - যােত উপেরাk সবgেলা শত:ই
বজায় থাকেব এবং এভােব যিদ িতিন তার িমথ9া দাবীর সপেk sীকৃিত .দন তাহেল অব/ই তা
হেব অnিচত ও অেযৗিkক কাজ। কারণ,

.স .kেt িমথ9ােক সত9rেপ sীকৃিতদােনর

পিরণিতেত মাnষেক পথPu করা হেব। আর  ﺗﻌﺎﻟﯽ اﷲ ﻋﻦ ذاﻟﮏ ﻋﻠﻮاً ﮐﺒﲑا- এেহন grতর িবষয়
.থেক মহান আlাh তা‘আলা মুk ও পিবt।

মু‘িজযাh নবুওয়ােতর পৃuেপাষক
ইিতপূেব: .যমন উেlখ করা হেয়েছ, িবচারবুিdজাত ও উdৃিতেযাগ9 অকাট9 দলীলpমােণর dারা
সেnহাতীতভােব pমািণত হয় .য, আlাh তা‘আলার পk .থেক মানব pজািতর জn দািয়tকত:ব9 ও িবিভn কম:সূচী িনধ:ািরত হওয়া উিচত এবং তােদরেক পূণ:তা ও িচরnন .সৗভােগ9র
িদেক পথpদশ:ন করা উিচত। কারণ, এ .kেt মাnষ .খাদায়ী দািয়t- কত:ব9 ও িবিধ- িবধান
এবং পথিনেদ:েশর জn পুেরাপুিরভােব মুখােপkী। এছাড়া পূণ:তা ও .সৗভােগ9র .কােনা sেরই
.স কৃতকায: হেত সkম নয়।
মাnেষর পূণ:তা ও .সৗভােগ9র চািবকািঠ srপ এ দািয়t- কত:ব9, িবিধিবধান ও পথিনেদ:শ যিদ
আlাh তা‘আলার পk .থেক pদান করা না হয়,
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তাহেল মাnেষর pেয়াজন সmেক: আlাh

তা‘আলার অjতা (না‘উযূ িবlাh) ছাড়া এর িপছেন অn .কােনা কারণই থাকেত পাের না। িকnt
আlাh তা‘আলা অjতা ও নাওয়ােকফ অবsা .থেক পুেরাপুির মুk ও পিবt।
অথবা এর কারণ হেত পাের এই .য,

আlাh তা‘আলা চান না,

মাnষ এেহন পূণ:তা ও

.সৗভােগ9র অিধকারী .হাক। আর এ হে@ কৃপেণর |বিশu9 - যা মহান দয়ালু ও .মেহরবান
আlাh তা‘আলার .kেt িচnাও করা যায় না।
অথবা এর কারণ হেত পাের এই .য, আlাh তা‘আলা মাnেষর জn পূণত
: া ও .সৗভাগ9 িনিiত
করেত চান,

িকnt তা িনিiত করা তাঁর পেk সmব নয়। আর এ হে@ অkম ও অসমথ:- র

|বিশu9 - যা সব:শিkমান আlাh তা‘আলার পিবt সtা সmেক: িচnাও করা যায় না।
অতএব,

এটা অনsীকায: .য,

মাnেষর পূণত
: া ও .সৗভাগ9 িনিiতকরেণর লেk9 আlাh

তা‘আলার পk .থেক আইন- িবধান ও দািয়t- কত:ব9 িনধ:ারণ এবং তা মাnষেক জানােনা
অপিরহায:।
উপেরাk আেলাচনা .থেক এ উপসংহাের উপনীত হেত হয় .য, আlাh তা‘আলার পk .থেক
মাnেষর জn আইন- িবধান ও দািয়t- কত:ব9 িনধ:ািরত হওয়া উিচত। আর এটাও অত9n ssu
িবষয় .য, মানব pজািতর মধ9কার .কােনা সদেsর মাধ9েমই এ িবিধিবধান মাnষেক অবগত
করা উিচত এবং এই ব9িkর - যােক নবী,

রাসূল বা .খাদায়ী দূত বলা হেব,

তাঁর উিচত

অnাn মাnষেক তােদর পূণ:তা ও .সৗভােগ9র জn আlাh তা‘আলার পk .থেক িনধ:ািরত
দািয়t- কত:ব9 ও িবিধিবধান তথা .হদায়ােতর সােথ পিরিচত কিরেয় .দয়া যােত মাnেষর ওপর
আlাh তা‘আলার hjাত্ পিরপূণ: হেয় যায়; অতঃপর এ অকাট9 দলীল- pমােণর িভিtেত যার
ই@া .স .সৗভাগ9 বরণ কের িনক, আর যার ই@া .স xংস ও িবপয:য়েক gহণ কের িনক।
[ hjাত্ ( )ﺣﺠﺔমােন দলীল বা pমাণ। আর ‘hjাত্ পূণ: করা’ (  )اﲤﺎم ﺣﺠﺔমােন যুিkতক:,
িনদশ:ন বা অকাট9 দলীল উপsাপেনর মাধ9েম .কােনা সত9েক এমন অকাট9ভােব pমাণ করা
.য, সংি2u ব9াপাের সেnহ বা অsuতার অবকাশ থাকেব না।]
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অথ:াৎ অকাট9 দলীল- pমােণর dারা সত9 সেnহাতীতrেপ pমািণত হওয়া এবং সত9েক
সত9rেপ জানেত পারার পেরও .য ব9িk .জদ,

pবৃিtপূজার মানিসকতা ও পািথ:ব sােথ:র

কারেণ ধৃuতামূলকভােব সেত9র িবেরািধতা কের, অনn xংস ও িবপয:য় .থেক .রহাই পাবার
জেn তার হােত .কােনাই যুিk থাকেব না। অnিদেক এেতা বড় মহান, দয়ালু, .মেহরবান ও
সব:শিkমান pভুর আেদশ- িনেষধ পালন করার পুরzার .য সীমাহীন .সৗভাগ9 হেব তােতও
সেnহ .নই। লkণীয়, ‘hjাত্’ হে@ এমন একিট উপকরেণর nায় যা কােরা জn .সৗভাগ9
ও কােরা জেn dভ:ােগ9র কারণ; এ .kেt তৃতীয় .কােনা পিরণিত .নই।
এ pসে1 আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :
()ﻟﻴﻬﻠﮏ ﻣﻦ ﻫﻠﮏ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ و ﳛﻴﯽ ﻣﻦ ﺣﯽ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ
“যােত িতিন তােক xংস কের .দন .য অকাট9 pমােণর dারা িনেজেক xংস কেরেছ এবং তােক
স*ীিবত কেরন .য অকাট9 pমােণর dারা িনেজেক স*ীিবত কেরেছ।” ( সূরাh আl- আনফা◌াl
: ৪২)
[  ( ﺑﻴﻨﺔবাইেয়9নাh) ও hjাত্ উভয়ই সেnহ িনরসনকারী অকাট9 দলীল। তেব ব9বহািরক
.kেt hjাত্ সাধারণতঃ ব9িkক .kেt ব9বhত হয়। বাইেয়9নাh মূলতঃ এমন দলীল যার
অকাট9তা সকেলর জn সেnহাতীত এবং খুব সহেজই তার সত9তা সmেক: িনিiত হওয়া যায়।
আlাহর কালাm,

িবেশষ কের .কারআন মজীদ হে@ বাইেয়9নাh;

অnাn gn ও #হীফাh

িবকৃত ও পিরবিত:ত হওয়ার পূব: পয:n বাইেয়9নাh িছেলা। (sত:ব9,

 ﺑﻴﺎنিkয়ািবেশ( .থেক

উdূত িবধায়  ﺑﻴﻨﺔবলেত মূলতঃ .কােনা িকছুর pমাণ সmিলত অকাট9 িলিখত বা .মৗিখক বkব9েক
তথা .খাদায়ী কালামেক বুঝায়।)
অnিদেক িবচারবুিdর রায় ও মুতাওয়ািতর হাদীছ হে@ hjাত্ পয:ায়ভুk, কারণ, তা .পশ
করার সােথ সােথ সকেলর কােছ তার অকাট9তা সমভােব ssu না- ও হেত পাের এবং তা
ssu হওয়ার জn pেয়াজনীয় .kt সকেলর জn pstত না- ও থাকেত পাের। িকnt কােরা
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সামেন যখন তা অকাট9ভােব pমািণত হেয় যায় তখন তার জn তা gহণ করা বাইেয়9নাহর
মেতাই অপিরহায: হেয় পেড়। .কবল .নফােkর মানিসকতার কারেণই .কউ বাইেয়9নাh এবং
িনিiত হওয়ার পেরও hjাত্ pত9াখ9ান করেত পাের,

আর .স .kেt তার জেn আlাh

তা‘আলার িনকট আtপk সমথ:েনর .কােনা sেযাগই থাকেব না।]
বলা বাhল9 .য,

নবুওয়াত ও ঐশী বাত:বাহেকর পদ অত9n িবরাট ময:াদার পদ। এ ময:াদার

িদেক বh .লােকরই .লাভাতুর দৃিu থােক এবং িমথ9ার আ~য় কের হেলও তারা মাnেষর কােছ
নবীর ময:াদা লােভর লালসা .পাষণ কের। এ কারেণই এ পেদর দাবীদােরর জn sীয় দাবীর
সপেk ssu ও অকাট9 দলীল- pমাণ উপsাপন করা অপিরহায: যােত pতারক,

িমথ9া

দাবীদার ও িবPািn সৃিuর নায়করা এ পদময:াদার অপব9বহার করেত না পাের এবং িনেজেদরেক
এর যথাথ: দাবীদার ও সিত9কােরর ঐশী পথpদশ:কrেপ তুেল ধের মাnষেক pতািরত করেত না
পাের। তাই ঐশী পেদর অিধকারী নয় এমন ব9িkরা অn মাnেষর পেk সmব এমন অসাধারণ
কাজ সmাদন করেত পাের িবধায় মাnেষর আয়tাধীন অসাধারণ কাজ এ দাবীর সপেk pমাণ
িহেসেব গণ9 হেত পাের না।
অতএব,

ঐশী পেদর দাবীদারেক sীয় দাবীর সপেk এমন কাজ সmাদন করেত হেব যা

pাকৃিতক িবধানেক ভ1 করেব এবং pাকৃিতক ও sাভািবক pিkয়ার ব9িতkম পnায় সংঘিটত
হেব, আর এভােব অnrপ কাজ সmাদেন অnেদর অkমতা pমাণ কের .দেব।
.কবল নবুওয়ােতর pমাণ ও পৃ6েপাষকতা িহেসেব সংঘিটত এ ধরেনর অসাধারণ ঘটনাই হে@
মু‘িজযাh। পািরভািষকভােব মু‘িজযাh বা অেলৗিককতা বলেত .কবল এ উেdে/ সmািদত এ
ধরেনর কাজেকই বুঝােনা হয়,

.য .কােনা উেdে/ সmািদত .য .কােনা অসাধারণ কাজেক

নয়।
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নবুওয়াত pমােণ মু‘িজযাহর ভূিমকা
.যেহতু ই‘জাy বা মু‘িজযাh pদশ:ন মােন pাকৃিতক িবধােনর লJন এবং এেত সৃিuজগেত
কায:কর sাভািবক pিkয়া .থেক িভn ধরেনর pিkয়া অবলিmত হয় .সেহতু মহান আlাh
তা‘আলার অnমিত ও তাঁর িবেশষ অngহ ব9িতেরেক কােরা পk .থেক তা সংঘিটত করা সmব
নয়। অথ:াৎ gােয়বী (ইিndয়gাh জগত বিহভূ:ত) ও .খাদায়ী শিkর ভূিমকা না থাকেল কােরা
পেkই এেহন অsাভািবক ও অpাকৃিতক কম: সmাদন করা সmব নয়।
অতএব, .কউ যিদ নবুওয়াত দাবী কেরন এবং আlাh তা‘আলাও তাঁেক সহায়তা pদান কেরন
ও তাঁেক মু‘িজযাহর অেst sসিjত কেরন,

.স .kেt নবুওয়ােতর দাবী িমথ9া হওয়ার মােন

হে@ মাnষেক অjতা ও পথPuতার িদেক .ঠেল .দয়া এবং িমথ9ার pবত:ন ও তােক সত9 বেল
pত9য়ন। আর এ ধরেনর কাজ মহাjানময় আlাh তা‘আলার পk .থেক হওয়া সmূণr
: েপ
অসmব; কখেনাই .কােনা অবsােতই তাঁর পk .থেক এেহন কাজ সংঘিটত হেব না।
sতরাং কােরা পk .থেক যিদ মু‘িজযাh pকাশ পায় তাহেল অব/ই তা তাঁর দাবীর সত9তা
pমাণকারী এবং তা .য আlাh তা‘আলার অnমিতkেমই সংঘিটত হেয়েছ তারও pমাণ
বহনকারী। আর এ হে@ এমন এক ssu ও অPাn সত9 যা jানী ও মুkবুিdর অিধকারী .য
.কােনা ব9িkর িনকটই িনিd:ধায় gহণেযাগ9 এবং এ িবষেয় তাঁরা িবndমাt সেnহ .পাষণ কেরন
না।
উদাহরণsrপ : .কউ যিদ .দেশর শাসেকর পk .থেক এমন .কােনা সmানজনক পেদ
িনেয়ািজত হেয়েছ বেল দাবী কের .য পেদ .কােনা সাধারণ নাগিরকেক মেনানয়ন .দয়া অসmব
নয়, িকnt মাnষ যিদ তার দাবী সmেক: সেnহ .পাষণ কের .স .kেt িনেজর দাবী pমােণর
লেk9 এমন .কােনা দলীল- pমাণ বা িনদশ:ন উপsাপন করা তার জn অপিরহায: যা জনগেণর
মন .থেক সেnহ- সংশয় দূর করেত এবং তােদর মােঝ তার অবsানেক sসংহত করেত সkম
হেব। এমতাবsায় শাসেকর pিতিনিধেtর দাবীদার ব9িk যিদ তার দাবীর সত9তা pমােণর
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লেk9 বেল : ‘আগামী কালই আমার pিত শাসেকর আnিরকতা ও অngেহর বিহঃpকাশ ঘটেব
এবং িতিন তাঁর অnাn pিতিনিধ ও দূতেক .য ধরেনর উপহার pদান কের থােকন .তমিন এক
শাসকsলভ িবিশu উপহার pদান কের আমােক .গৗরবািnত করেবন।’

আর ঐ ব9িk ও

জনগেণর মধ9কার িবতক: সmেক: .দেশর শাসকও যিদ অবিহত থােকন এবং তা সেttও উk
sিনিদ:u িদেনই তােক উk উপহার pদােন সmািনত কেরন,

তাহেল শাসেকর পk .থেক

সmািদত এ কম: িনঃসেnেহ ঐ ব9িkর pিতিনিধt দাবীর সত9তা pিতপাদনকারী হেব।
এrপ .kেt িবচারবুিdসmn ও jানবান .কােনা .লােকর পেkই ঐ ব9িkর pিতিনিধt দাবীর
.kেt তােক িমথ9াবাদী মেন করা এবং তার কাজেক িমথ9া ও িবPািnকর বেল ধারণা করা সmব
নয়। কারণ,

sীয় জনগেণর কল9াণকামী .য .কােনা jানবান ও িবচারবুিd সmn শাসেকর

পেkই .কােনা িমথ9াবাদী ও pতারক ক9িkর িমথ9া দাবীর সত9তা pিতপাদন এবং এভােব
তােক িফতনাh- ফাসাদ, িবপয:য় সৃিu ও dzৃিতর জn sেযাগ |তরী কের .দয়া এবং .ধাঁকাpতারণার কােজ তােক সাহায9- সহেযািগতা করা অত9n অেশাভন ও জঘn কাজ। তাই .কােনা
শাসকই এ ধরেনর কাজ কেরন না।
আর .য ধরেনর কাজ একজন িবচারবুিd সmn মাnেষর dারা সংঘিটত হেত পাের বেল িবAাস
করা যায় না,

পরম jানময় আlাh তা‘আলার পk .থেক .স ধরেনর কাজ সংঘিটত হওয়া

িনঃসেnেহ অসmব। .কারআন মজীেদও এিদেক ইি1ত করা হেয়েছ। .যমন, এরশাদ হেয়েছ :
()و ﻟﻮ ﺗﻘ ﱠﻮل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺎوﻳﻞ ﻻﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ ﰒ ﻟﻘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺗﲔ

“আর িতিন (রাসূল) যিদ আমার নােম (িনজ .থেক বািনেয়) .কােনা কথা বলেতন তাহেল আিম
(আমার kুদরাতী হােতর dারা) তাঁর দিkণ হs ধের .ফলতাম (তাঁেক পাকড়াও করতাম) এবং
এরপর তাঁর ঘােড়র শাহরগ িছঁেড় .ফলতাম (তাঁর মৃতু9 ঘটাতাম)।” ( সূরাh আl- হা◌াDEkাh :
৪৪- ৪৬)
এ আয়ােতর তাৎপয: হে@ : ‘মুহাmাদ - যােক আিম নবুওয়ােতর ময:াদায় অিধি6ত কেরিছ,
অতঃপর তাঁর নবুওয়ােতর সত9তা pিতপাদন কেরিছ ও তাঁর মাধ9েম িবিভn মু‘িজযাহর
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বিহঃpকাশ ঘিটেয়িছ, িতিন িনেজর পk .থেক বািনেয় আমার নােম .কােনা কথা বলেত পােরন
না। আর তা অসmব হওয়া সেttও যিদ তেক:র খািতের ধের িনেত হয় .য,
িবলুp না হওয়ার কারেণ িতিন এ ধরেনর বানােনা কথা বলেত পােরন,

sাধীন এখিতয়ার
.স .kেt িতিন এ

ধরেনর কথা বলেল আিম আমার শিkবেল তাঁেক িনিih কের িদতাম। কারণ,

িতিন আমার

নােম িমথ9া বলেল তার .মাকািবলায় আমার নীরবতার মােন হেতা িমথ9ােক sীকৃিতদান ও
সত9ায়ন এবং dীন ও .হদায়ােতর আদেশ:র মেধ9 িভিtহীন িবষেয়র অnpেবেশর sেযাগ দান।
.সেহতু আমার দািয়t হে@ sীয় dীন, শরী‘আত্ ও আইন- িবধানেক িভিtহীন িবষয় ও িমথ9া
.থেক রkা করা এবং এ dীেনর আিবভ:াব পয:ােয় .যমন এেক আিম .হফাযত কেরিছ, .তমিন
এেক অিবকৃতভােব িটিকেয় রাখার জেn পৃ6েপাষকতা দান করাও আমার কত:ব9।’
এ pসে1 একিট কথা িবেশষভােব sরণ রাখেত হেব। তা হে@, মু‘িজযাh .কবল এমন ব9িkর
িনকটই নবুওয়ােতর pমাণ rেপ গণ9 হেত পাের .য ব9িk ‘আkl বা িবচারবুিdর ভােলা- মn
িনণ:য়kমতায় আsাশীল এবং এ পয:ােয় ‘আkl- এর ফয়#ালা .মেন .নয়।
এ pসে1 উেlখ9 .য, কালাm শােstর sতnt শাstrেপ িবকােশর সময় .থেক কালাm শাstিবদেদর
মেধ9 এ ব9াপাের িবতক: চেল আসেছ .য, মাnেষর িবচারবুিd .খাদায়ী ওয়াহীর সাহায9 ছাড়াই
ভােলা- মn িনণ:েয় সkম িকনা। এ ব9াপাের একিট মত হে@ : মাnেষর িবচারবুিd ভােলা- মn
িনণ:েয় সkম নয়; মাnষ .কবল আlাহর .pিরত ওয়াহীর মাধ9েমই ভােলা- মn িনণ:েয় সkম।
অপর মত হে@ : ss িবচারবুিd .খাদায়ী ওয়াহীর সাহায9 ছাড়াই বড় বড় ও .মৗিলক িবষেয়
ভােলা- মn িনণ:েয় সkম।
উদার- উnুk ও িনরেপk দৃিuেত এ উভয় মেতর যুিk ও পাlা যুিk িনেয় পয:ােলাচনা করেল
িdতীয় মতিটই সিঠক বেল িসdােn উপনীত হেত হয়। কারণ, sান- কাল- পাt, জািত- ধম: ও
আিsক- নািsক িনিব:েশেষ সমs মাnেষর মেধ9 কেতাgেলা িবষয় ভােলা ও কতgেলা িবষয় মn
বেল গণ9 করেত .দখা যায়। .যমন : সত9 বলা,
অসহায়েক দয়া .দখােনা,

.ছাটেক .sহ করা,
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পেরাপকার,

dব:লেক সহায়তা দান,

বড়েক সmান .দখােনা,

.খাশ .মজাজ,

িবনয়,

নmতা,

.হফাযত,

সাহিসকতা ও বীয:বtা,

jান,

অেnর অিধকার pত9প:ণ,

.দশ- জািত- মানবতার জn আtত9াগ,

পসnনীয় বেল গণ9। অnিদেক িমথ9া,
ওপর অত9াচার,

কাপুrষতা,

ইত9ািদ সকেলর িনকটই ভােলা ও

চুির ও পরs অপহরণ,

.লাভ- লালসা,

আমানেতর

িহংসা- িবেdষ,

িবAাসঘাতকতা,
.দশেdািহতা,

dব:েলর

আমানেতর

.খয়ানত, নীচু মন, উg .মজাজ, ঔdত9, অহNার ইত9ািদ সকেলর িনকটই অপসnনীয় ও
মn rেপ গণ9। এমনিক যারা িনেজরা এ সব .দােষ du, তারাও অেnর কাছ .থেক উপেরাk
মn আচরণ পাওয়া পসn কের না। এ ব9াপাের মুসলমান- কােফর ও আিsক- নািsেক .কােনাই
পাথ:ক9 .নই।
বstতঃ মাnেষর জn পথিনেদ:শক িহেসেব ‘আkl- এর sান ওয়াহীর আেগ। কারণ, .কউ যখন
নবুওয়াত দাবী কেরন তখন ss িবচারবুিdর ( )ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢঅিধকারী মাnষ তার ‘আkl- এর dারা
তাঁর অবsা িবচার কের। .স যখন সংি2u ব9িkর মেধ9 পূেব:াk উtম gণgেলা (ও সব:জনsীকৃত
অnাn ভােলা gণ) .দখেত পায় এবং সব:জনsীকৃত মn gণgেলা অnপিsত পায় তখন তার
িবচািরবুিd রায় .দয় .য, এেহন ভােলা .লাক আlাh তা‘আলা সmেক: এবং আlাহর সােথ তাঁর
সmেক:র ব9াপাের িমথ9া বলেত পােরন না। .তমিন মু‘িজযাh দশ:েনও ss িবচারবুিd রায় .দয়
.য, এ ব9িk অব/ই নবী। এভােব যখন .স নবীর ওপর ঈমান আেন .কবল তখনই তার জn
ওয়াহীর িভিtেত ভােলা- মn িনণ:েয়র po ওেঠ। তেব বলা বাhল9 .য, িবচারবুিdর ভােলা- মn
িনণ:য় kমতার কারেণ মাnষ ওয়াহী .থেক মুখােপিkতাহীন হেত পাের না। কারণ, িবচারবুিd
কতক pধান ও ssu িবষেয় সিঠক রায় িদেত পাের,

সূk ও জিটল িবষেয় নয়। তাছাড়া

িবচারবুিd অss বা trিটযুk হেয় .যেত পাের এবং .ktিবেশেষ িবিভn কারেণ ss িবচারবুিdও
ভুল করেত পাের বা অসাবধানতাজিনত কারেণ কতক িবষয় তার মেনােযাগ এিড়েয় .যেত পাের।
এ .kেt ওয়াহী .থেক পথিনেদ:শ gহণ ব9তীত গত9nর .নই।
অnিদেক ওয়াহী .থেক যথাথ: তাৎপয: gহেণও িবচারবুিdর আ~য় gহণ করেত হয়।
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.মাট কথা,

িবচারবুিdর ভােলা- মn িনণ:য় kমতা এক অনsীকায: ব9াপার। আর এ kমতা

অsীকার করেল কােরা পেk নবীেক নবীrেপ .চনা সmব নয়।
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মু‘িজযাহর যেথাপযুkতা
ইিতপূেব: .যমন উেlখ করা হেয়েছ, এমন কাজেক মু‘িজযাh বলা হয় যার মাধ9েম sাভািবক ও
pাকৃিতক িবধান লJন করা হয় এবং অnাn মাnষ অnrপ কাজ সmাদেন অkম থােক। িকnt
মু‘িজযাহেক মু‘িজযাহrেপ িচনেত পারা সকেলর জn সহজ হয় না। বরং .কবল .সই .লাকেদর
পেkই মু‘িজযাh ও একই িবষেয়র |বjািনক ও কািরগির কম:kশলতার মেধ9 পাথ:ক9 িনণ:য় করা
সmবপর যারা িনেজরা অnrপ িবষেয়র িবjান,
কারণ,

.য .কােনা িবjান,

pযুিk ও িশlকলায় sদk ও িবেশষj।

pযুিk বা িশেlর িবেশষjগণ সংি2u িবদ9ার |বিশu9াবলী ও

সূk তtt সmেক: অn .লাকেদর তুলনায় অিধকতর অবগত থােকন। ফেল তাঁেদর পেkই িনণ:য়
করা সmব .য,

সংি2u কাজিট অnেদর পেk অথ:াৎ মানিবক .যাগ9তা- pিতভার dারা সmব

অথবা সmব নয়।
এ কারেণই .দখা যায়, jানী- gণী ও পিNত- িবjানী .লােকরা অnেদর তুলনায় অgবত:ী হেয়
মু‘িজযাহর সত9তা sীকার কেরন। অnিদেক অjমূখ: .লােকরা এবং সংি2u মু‘িজযাh .য
িবষেয়র .স িবষেয়র jান- িবjােন দkতািবহীন .লােকরা এ সmেক: .য .কােনা ধরেনর সেnহ
.পাষণ করেত পাের। এ ধরেনর .লােকরা সেnহ কের .য, নবুওয়ােতর দাবীদার ব9িk হয়েতা
এক ধরেনর |বjািনক,

কািরগির বা pযুিkগত jােনর ওপর িনভ:র কের এ কাজ সmাদন

কেরেছন যার রহs তারা না জানেলও সংি2u িশেlর িবেশষjেদর পেk তা উ6ঘাটন করা
সmবপর। তাই তারা মু‘িজযাহেক sীকার করা .থেক িবরত থােক বা এর ওপের .দরীেত আsা
sাপন কের অথবা সেnেহর .দাdল .দালায় dলেত থােক।
এ কারেণ, আlাh তা‘আলার মহাjানময়তার দাবী হে@, নবী .য জনেগা6ীর মেধ9 আগমন
করেবন .স জনেগা6ীর মেধ9 তৎকােল pচিলত িশl বা িবjােনর সােথ সাম*sশীল
মু‘িজযাhই তাঁেক .দয়া হেব। }ধু তা- ই নয়, সংি2u sান ও কােল .য িবjােনর সােথ পিরিচত
.লােকর সংখ9া .বশী বা .য িবjােনর grt ও pভাব .বশী তাঁেক অnতঃ pধান মু‘িজযাহিট .স
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িবjােনর আওতাভুk িবষয় .থেকই .দয়া হেব,

যােত সংি2u িবjানী বা িবেশষjরা

মু‘িজযাহিট pত9k কের এবং তার সত9তা অnধাবন কের বুঝেত পাের .য,

.কােনা মাnেষর

পেk এ কাজ সmাদন করা অসmব; অতঃপর তারা এ মু‘িজযাহর সামেন মাথা নত কের। আর
এ .kেt িবেশষj .লােকর সংখ9া .বশী হওয়ায় মু‘িজযাh hjাত্ িহেসেব দৃঢ়তর ও ssuতর
হয়। অথ:াৎ িবেশষjেদর সংখ9া কম হেল মু‘িজযাহর সামেন তােদর নিত sীকার সেttও
.লােকরা সেnহ করেত পাের .য,

হয়েতা নবুওয়ােতর দাবীদার ও উk িবেশষjেদর মেধ9

.কােনা .গাপন .যাগসাজস .থেক থাকেব। িকnt তােদর সংখ9া .বশী হেল ও সকেলই মু‘িজযাহর
.মাকািবলায় অkম pমািণত হেল এ ধরেনর সেnেহর অবকাশ থােক না। ফেল তা সাধারণ
জনগেণর জn hjােত পিরণত হয়। এরপর তা pত9াখ9ােনর সপেk তােদর ছাফাই গাওয়ার
জn আর িকছু থােক না।
এ সাধারণ িনয়ম ও sীয় মহাjানময়তার কারেণই আlাh তা‘আলা হযরত মূসা (‘আঃ).ক লািঠ
ও আেলােকাjjল হাত মু‘িজযাh িহেসেব িদেয়িছেলন। কারণ, ঐ সময়কার িমসের জাdিবদ9ার
ব9াপক pচলন িছেলা। ফেল এ িবদ9ার িবেশষjগণ অn সমs মাnেষর আেগ হযরত মূসা
(‘আঃ)- এর মু‘িজযাহেক মু‘িজযাh rেপ sীকার কের ও তাঁর ওপর ঈমান আেন। কারণ, তারা
যখন .দখেত .পেলা .য, হযরত মূসা (‘আঃ)- এর লািঠ অজগের পিরণত হেলা এবং তারা .য
সব জাd |তরী কেরিছেলা তার সবgেলােকই .খেয় .ফলেলা, অতঃপর পুনরায় লািঠেত পিরণত
হেলা, তখন তারা বুঝেত পারেলা .য, এ কাজ জাd kমতার আওতাবিহভূ:ত, বরং .কােনা
অদৃ/ ও ঐশী মহাশিkবেল এ কাজ সmািদত হেয়েছ। এ কারেণই তারা এ ঘটনার মু‘িজযাh
হওয়ার ব9াপাের pত9েয় উপনীত হেত সkম হয় এবং িফr‘আউেনর pেলাভন ও ভীিতর সামেন
আtিবkেয়র পিরবেত: তারা হযরত মূসা (‘আঃ)- এর ওপর ঈমান আেন ও তাঁর নবুওয়ােতর
সত9তা .ঘাষণা কের।
অnিদেক হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর যুেগ gীক িচিকৎসািবjান .গৗরেবর শীেষ: আেরাহণ
কেরিছেলা এবং তৎকালীন িচিকৎসকগণ িবsয়কর ধরেনর িচিকৎসাকম: সmাদন করেতন।
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িবেশষ কের তৎকালীন gীেসর উপিনেবশ িসিরয়া ও িফিলিsেন িচিকৎসািবjান ব9াপকভােব
pচিলত িছেলা এবং উnিতর শীেষ: উপনীত হেয়িছেলা। .সেহতু পরম jানময় আlাh তা‘আলার
jানময়তার দাবী িছেলা এই .য,

তাঁেক িচিকৎসািবjােনর সােথ এবং .সখানকার jানী-

পিNতেদর কােজর সােথ িমল রেয়েছ এমন ধরেনর মু‘িজযাh pদান করেত হেব।
এ কারেণই িচরjানময় সব:শিkমান আlাh তা‘আলা হযরত ‘ঈসা (‘আঃ).ক মৃতেদর জীবন
দান,

িচিকৎসািবjােনর kমতার আওতা বিহভূ:ত .রাগীেদরেক িনরাময় দান ও জnাnেক

দৃিuদান- .ক মু‘িজযাh িহেসেব দান কেরন যােত সংি2u যুেগর জনগণ জানেত পাের .য. এ
কাজgেলা মানবীয় kমতা ও িচিকৎসািবjােনর kমতাবিহভূ:ত এবং pচিলত jান- িবjােনর
ওপর িনভ:র কের এ সব কাজ সmাদন করা সmব নয়, বরং এ সব কাজ sাভািবক ও pাকৃিতক
িবিধর বিহভূ:ত এবং িতিন .কােনা অদৃ/ সূt .থেক অnেpরণা লাভ কেরই এ কাজgেলা করেত
সkম হেয়েছন।
আর তৎকালীন িবেA pচিলত িবিভn jান- িবjান, িশl ও কািরগরী িবদ9ার মেধ9 জােহলী
যুেগর আরবেদর মােঝ pচিলত একমাt িশl িছেলা বািgতা ও সািহত9সমৃd বাচন িশl।
ভাষার বিল6তা, pা*লতা, ঝNার, গভীরতা ও সূkতা - আরবী ভাষায় যােক এক কথায়
“বালাgাত্” ও “ফা#াহাত্” বলা হয় - এ সব িদেকর িবচাের .স যুেগ আরব জািত ও আরবী
ভাষা িবকােশর সেব:া` চূড়ায় উপনীত হেয়িছেলা এবং তৎকালীন িবেAর সমs জািত ও
জনেগা6ীর মেধ9 বািgতা ও কথািশেlর িবচাের তারা ব9িতkমধম:ী sােনর অিধকারী িছেলা ও
এ জn সব:t িবেশষভােব খ9াত িছেলা।
অnিদেক এ িশেl অgবিত:তা তােদর মেধ9 অত9n .গৗরেবর িবষয় বেল পিরগিণত হেতা। এ
কারেণ তারা কিবতা ও বািgতার pিতেযািগতার উেdে/ িবেশষ িবেশষ মজিলেসর আেয়াজন
করেতা। এমনিক এ pিতেযািগতার উেdে/ তারা .মলারও আেয়াজন করেতা। এ সব
pিতেযািগতায় pেত9ক .গােtর .~6তম কিব ও বাgীগণ তাঁেদর .~6তম কিবতা ও ভাষণ .পশ
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করেতন। আর উপযুk িবচারকমNলী .~6তম কিব ও কথািশlীেদর বাছাই করেতন এবং
সকেল তাঁেদর pশংসা করেতা।
আরবেদর মেধ9 .~6তম কিব ও বাক9বাগীশেদর ময:াদা ও pশংসা এবং উৎসাহ দােনর pথা
এমনই তুে1 .পৗঁেছিছেলা .য,

তৎকালীন .~6 কিবতা সমূেহর মধ9 .থেক .~6তম সাতিট

কিবতা বাছাই করা হয় এবং .সানার কািল dারা িলেখ তা কা‘বাh ঘেরর .দয়ােল ঝুিলেয় রাখা
হয়। এ কারেণ এ সাতিট কিবতা “ঝুলn সাত” (  )ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺳﺒﻊনােম খ9াত হেয় ওেঠ। আর তখন
.থেকই আরবী ভাষায় .য .কােনা snর ও .~6 কিবতােক ‘ঝুিলেয় রাখা সাত কিবতার সােথ’
তুলনাকরণ ও ‘.সানালী কিবতা’ নােম অিভিহতকরেণর pথা pচিলত হয়। (٧٨ /١ اﻟﻌﻤﺪة.)
তৎকালীন আরব জনগণ কিবতা ও বািgতােক .যাগ9তার মানদNrেপ গণ9 করেতা। তারা িছেলা
কিবতা ও বািgতার .pিমক। তাই pিতেযািগতার সময় .~6তম কিবতা ও ভাষণ িনণ:েয়র ভার
.দয়া হেতা “না◌ািবgাh যুিবয়া◌ানী”র ওপর। [ ﻧﺎﺑﻐﺔ ذﺑﻴﺎﻧﯽ- যুিবয়া◌ানী একিট .গােtর নাম।
অসাধারণ pিতভার কারেণ িতিন ( ﻧﺎﺑﻐﺔ ذﺑﻴﺎﻧﯽযুিবয়া◌ানী .গােtর অসাধারণ pিতভা) নােম
িবখ9াত হেয় ওেঠন।]
নািবgাh যুিবয়ানী হেjর মওসূেম “ওkাy” .মলায় উপিsত হেতন এবং তাঁর জn লাল রেঙর
িবেশষ তাঁবু sাপন করা হেতা। আরব উপdীেপর সব:t .থেক কিব ও বাক9বাগীশগণ এেস
.সখােন সমেবত হেতন এবং িনেজেদর সািহত9কম: তাঁর সামেন .পশ করেতন। আর িতিন sীয়
মতামত pকাশ করেতন এবং .~6তম কিবতা ও ভাষণ বাছাই কের সংি2u কিব ও বkার বুেক
.গৗরব- পদক পিরেয় িদেতন। ( ﻃﺒﻊ ﺑﲑوت،٦٤٠/٢ ﺷﻌﺮاء اﻟﻨﺼﺮ اﷲ.)
.যেহতু তৎকালীন আরবেদর পিরেবশ- পিরিsিত এ ধরেনর িছেলা,
jােনর দাবী িছেলা এই .য,

.সেহতু .খাদায়ী পরম

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক অসাধারণ pকাশভি1 সমৃd

.কারআন মজীেদর মু‘িজযাh .দয়া হেব যােত সেব:াtম pকাশভি1র অিধকারী .য .কােনা আরবই
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.কারআন মজীেদর অnপম বাচনভি1, pা*লতা, মাধুয: ও সািহত9ৈনপুেণ9র কােছ অkমতায়
নতজাn হেত বাধ9 হয় এবং .য .কােনা বাgী ও বাক9বাগীশ কিবও .কারআেনর ভাষাগত উৎকষ:
ও মাধুেয:র সামেন অkমতায় নীরব হেয় .যেত বাধ9 হন,

আর .য .কােনা মুkিবেবক ও

nায়বান ব9িk িনেজর অjাতসােরই .কারআেনর সামেন মাথা নত কের .দন এবং এর .খাদায়ী
ওয়াহী বা .খাদায়ী কালাm হবার িবষয়িট অকপেট sীকার কের .নন।
এখােন pস1তঃ উেlখ9 .য,

অেনক ইসলামী মনীষীই আরবেদর মেধ9 .~6তম কাব9 ও

বািgতার অপিরসীম ময:াদােক .কারআন মজীেদর আরবী ভাষার .~6তম সািহত9মােনর gn
হবার কারণ িহেসেব গণ9 কেরেছন। িকnt pকৃত ব9াপার হেলা,

অt gেnর ‘.কারআন .কন

আরবী ভাষায় নািযল হেলা’ pবেnর ‘আরবী ভাষার িবকােশ .খাদায়ী হsেkপ’ উপিশেরানােম
.যমন উেlখ করা হেয়েছ, মহান আlাh তা‘আলা .শষ নবীর (#াঃ) যুগ .থেক িkয়ামত্ পয:n
সমs মাnেষর পথিনেদ:শ সmিলত .য মহাgn পাঠােবন তার জn সংিkpতম আয়তেন িবশালতম
ভাব pকােশর উপেযাগী ভাষা অপিরহায: িছেলা এবং এ কারেণ আlাh তা‘আলা তাঁর
সৃিuপিরকlনার মেধ9ই এেহন একিট ভাষার উdব ঘটােনা এবং হযরত নবী করীম (#াঃ)- এর
আিবভ:ােবর যুেগ তােক উnিতর চরম পয:ােয় .পৗঁছােনার ও এ ভাষার সেব:াtম কিবতা ও ভাষেণর
উdব িনিiতকরণ িনিহত .রেখিছেলন। এ ব9াপাের আমরা .য উপসংহাের উপনীত হেয়িছ তা
হে@ িবচারবুিdর অকাট9 রায়।
এখােন ভুেল যাওয়া উিচত হেব না .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক .কারআন মজীদ

ছাড়াও আেরা অেনক মু‘িজযাh .দয়া হেয়িছেলা। .যমন : চnd িdখিNতকরণ এবং তাঁর িনেদ:েশ
.গাসােপর কথা বলা ও nিড় পাথেরর তাসবীh পাঠ ইত9ািদ। িকnt তাঁর আনীত সমs মু‘িজযাহর
মেধ9 .কারআন মজীদ হে@ সব:ািধক grtপূণ,:

সব:ািধক দৃঢ়তর ও সব:ােপkা িবsয়কর।

কারণ ( ১) তৎকালীন আরব জািতর .লােকরা িছেলা িনরkর এবং সৃিuরহs ও িবAজগেতর
ব9বsাপনা- িবিধ সmেক: পুেরাপুির অj। এখােন pস1তঃ উেlখ9 .য,
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হযরত নবী করীম

(#াঃ)- এর নবুওয়াত- pািp কােল আরেবর .হজাy অtেল - মkাh নগরী যার অnভু:k অkরjানসmn .লােকর সংখ9া িছেলা হােত গণার পয:ােয়। তাই সািব:কভােব তৎকালীন আরব
জনগণেক িনরkর বলাটা অিতশেয়ািk নয়। ফেল তােদর পেk .কারআন মজীদ বােদ অnাn
মু‘িজযাh সmেক: সেnহ .পাষণ করার এবং িdধাdnd সহকাের এ সব মু‘িজযাh পয:েবkণ করার
খুবই সmাবনা িছেলা। ফেল তারা এ সবেক,

তারা জােন না এমন কেতাgেলা pাকৃিতক

কায:কারেণর ওপর িভিtশীল বা এমন .কােনা িশlেকৗশল .য সmেক: তােদর ধারণা .নই বেল মেন করেত পারেতা। আর .যেহতু জাdিবদ9ার মাধ9েম এক ধরেনর অsাভািবক কাজ
.দখােনা সmব .সেহতু তারা এ সব মু‘িজযাহেক জাd বেল মেন করেত পারেতা। িকnt .কারআন
মজীেদর অসাধারণ pকাশভি1 ও সািহত9ৈনপুেণ9র কারেণ এর মু‘িজযাh হওয়া সmেক: তােদর
মেধ9 .কােনা সেnহ সৃিu হয় িন। কারণ,

তারা িনেজরা আরবী ভাষার pকাশভি1,

সািহিত9ৈনপুণ9 ও বণ:নামাধুয: সmেক: খুব ভােলাভােবই অবগত িছেলা এবং এ ভাষার রহsাবলী
তােদর কােছ উেnািচত িছেলা।
( ২) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর অnাn মু‘িজযাh িছেলা সামিয়ক। তাই তা মু‘িজযাh
িহেসেব সব:কালীনভােব উপsাপনেযাগ9 িছেলা না। pদশ:েনর পর িকছুিদেনর মেধ9ই তা
ইিতহােসর ঘটনায় পিরণত হয় যা পূব:বত:ীরা পরবত:ীেদর িনকট বণ:না করেতন। পূব:বত:ী সকল
নবী- রাসূেলর (‘আঃ) pদিশ:ত সকল মু‘িজযাhই এ পয:ােয়র এবং .সgেলার .কােনািটই বত:মােন
.নই; .কােনািটই জীবn মু‘িজযাh নয়। িকnt .কারআন মজীদ িkয়ামত্ পয:n থাকেব এবং এর
অেলৗিককtও অিবনAর।
এখােন pস1তঃ উেlখ করেত চাই .য, আজকালকার অেনক .লখক হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ)- এর pদিশ:ত অnাn মু‘িজযাহর pিত সেnহ ও অsীকৃিতর দৃিuেত তাকান। তাই তাঁেক
.কারআন মজীদ ছাড়াও আেরা .য বh মু‘িজযাh .দয়া হেয়িছেলা - এ সত9িট পরবত:ীেত
িবsািরত আেলাচনার মাধ9েম অকাট9ভােব pমাণ করা হেয়েছ।
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কারআন অিবনjর মু‘িজযাh
.য .কউ ইসলােমর ইিতহাস ও .কারআন মজীেদর সােথ পিরিচত,
জােন এবং pত9য় .পাষণ কের .য,

.স- ই সেnহাতীতভােব

হযরত মুহাmাদ (#াঃ) িবেAর সমg মানব .গা6ীেক

ইসলােমর pিত দাও‘আত িদেয়িছেলন। এ .kেt িতিন .কারআন মজীদেক উপsাপন কের
তােদর ওপর hjাত্ পিরপূণ: কেরন,

.কারআেনর মু‘িজযাহর মাধ9েম সংgােমর ময়দােন

পদাপ:ণ ও পদচারণা কেরন এবং (আlাh তা‘আলার িনেদ:েশ) sউ` ও ssu কেN সমg
িবAবাসীর সামেন .ঘাষণা কেরন .য, সবাই .যন পরsর ঐক9বd হেয় এই .কারআন মজীেদর
অnrপ .কােনা gn রচনা কের িনেয় আেস; তাহেল িতিন তাঁর নবুওয়ােতর দাবী .থেক িবরত
থাকেবন। িকছুিদন পের িতিন তাঁর এ চ9ােলে*র মাtা বh নীেচ নািমেয় আেনন এবং .কারআন
মজীেদর সূরাh সমূেহর অnrপ কেয়কিট সূরাh উপsাপেনর আহবান জানান। এরপর এ
চ9ােল*েক আেরা সহজতর কের }ধু একিট সূরাh উপsাপেনর আহবান জানান। আর এভােবই
চ9ােল* সহকাের িতিন তাঁর সংgাম অব9াহত রােখন;

এ চ9ােল* ও এ সংgাম অদ9াবিধ

অব9াহত রেয়েছ এবং িkয়ামত্ িদবস পয:n অব9াহত থাকেব।
.যেহতু তৎকালীন আরবরা pকাশভি1র বিল6তা,

pা*লতা,

বািgতা,

সািহত9ময়তা ও

কােব9র িদক .থেক িবেশষjেtর অিধকারী িছেলা, বরং এক ধরেনর অসাধারণেtর অিধকারী
িছেলা, .সেহতু .কারআেনর িবrেd লড়াই- এর .kেt তােদর জn সহজতম ও সেব:াtম পnা
িছেলা .কারআন মজীেদর kুdতম সূরাh সমূেহর সােথ তুলনীয় একিট সূরাh রচনা করা এবং
হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর চ9ােল* তথা .কারআন মজীেদর বালাgাত্ ও ফা#াহােতর চ9ােল*
.মাকািবলা করা। এভােব, তারা তােদর মেধ9 ব9াপকভােব pচিলত ও পূণত
: াpাp িশl এবং .য
িবষেয়

তারা

সেnহাতীতrেপ

সেব:া`

ময:াদার

চ9ােল*pদানকারীেক পরাভূত করেত পারেতা।
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অিধকারী

িছেলা,

তার

িবrেd

এ কােজর মাধ9েম তারা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর ওপর িবজয়ী হেত,

ইিতহােস

িনেজেদর নামেক িচরজীবী কের ও sণ:াkের িলিপবd কের রাখেত পারেতা। সেব:াপির,

এ

সহজ চ9ােল* .মাকািবলা কের তারা রkkয়ী ও ব9য়বhল যুdসমূহ এিড়েয় .যেত এবং pাণহািন
.থেক িনিin হেত পারেতা। .তমিন কu ও কািঠn sীকার এবং িনেজেদর বাড়ীঘর ও .দশ
ত9ােগর dেভ:াগ .থেকও মুk হেত পারেতা।
িকnt তৎকােলর আরেবর বালাgাত্ ও ফা#াহােতর pিতভাসমূহ যখন .কারআেনর মুেখামুখী
হেলন এবং .কারআন মজীেদর আয়ােতর ফা#াহাত্ ও বালাgাত্ লk9 করেলন ও এ িনেয় িচnাগেবষণা করেলন, তখন খুব সহেজই .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh হওয়া সmেক: তাঁরা িনিiত
pত9েয় উপনীত হেলন এবং এ সত9 hদয়1ম করেত পারেলন .য,

.কারআেনর িবrেd

চ9ােল* করেত .গেল িনিiত পরাজয় ছাড়া গত9nর .নই। এ কারেণই তাঁেদর মেধ9 অেনেক
.কারআন মজীেদর ওয়াহী হওয়ার িবষয়িট sীকার কের .নন এবং হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ)- এর নবুওয়ােতর সত9তা .ঘাষণা কের .কারআন মজীেদর সামেন আtসমপ:েণর িশর
অবনত কের .দন, আর ইসলাম gহণ কের অিবনAর কল9াণ ও .সৗভােগ9র অিধকারী হন। িকnt
তােদর মধ9কার অপর এক দল .কারআন মজীেদর চ9ােলে*র সামেন পরািজত হওয়া সেttও
একgঁেয়িম ও অnেtর বশবত:ী হেয় অিসর চ9ােলে*র পথ .বেছ নয় এবং সািহত9যুেdর পিরবেত:
বশ:া ও তেলায়ােরর লড়াইেক অgািধকার pদান কের।
.কারআন মজীেদর .মাকািবলায় তৎকালীন আরবেদর এ অkমতা ও পরাজয়ই .কারআেন
করীেমর ওয়াহী হওয়ার সপেk সবেচেয় বড় দলীল এবং ssuতম pমাণ। এ .থেক এটাই
pমািণত হয় .য, .কারআন মজীেদর িবকl আনয়ন মাnেষর শিk- kমতা ও pিতভার আওতা
বিহভূ:ত।

একিট pিতবাদ ও িতনিট জবাব
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.কােনা .কােনা অj .লাক দাবী কেরেছ .য,

তৎকালীন আরবরা .কারআেনর অnrপ বkব9

উপsাপন কেরিছেলা এবং এভােব .কারআেনর চ9ােল* .মাকািবলা কেরিছেলা,

িকnt কােলর

pবােহ .কারআেনর .মাকািবলাকারী .স বkব9 হািরেয় .গেছ এবং এ কারেণ তা আমােদর কাছ
.থেক .গাপন রেয় .গেছ।
এ দাবী িবিভn দৃিuেকােণর িবচাের িভিtহীন ও হাszর দাবী |ব নয়। কারণ,
( ১) যিদ সিত9 সিত9ই এrপ ঘটনা ঘটেতা অথ:াৎ .কউ .কারআন মজীেদর িবকl উপsাপেন
সkম হেতা এবং .কারআন pদt চ9ালে* িবজয়ী হেতা,

তাহেল আরবরা অব/ই তােদর

িবিভn সভা- সিমিতেত িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করেতা। }ধু তা- ই নয়, িবষয়িট তারা সমs
অিলেত- গিলেত pচার করেতা এবং .মলায়, বাজাের ও হেjর অn6ােন .ঘাষণা করেতা।
বstতঃ এrপ একিট ঘটনা ঘটেল ইসলােমর dশমনরা তা pচােরর সামাnতম sেযাগও হাতছাড়া
করেতা না,

বরং তােদর লk9 হািসেলর জn এেক পুেরাপুির ব9বহার করেতা। .কারআন

মজীেদর িবrেd এ িবজয়েক তারা .মাkম হািতয়ার িহেসেব ব9বহার করেতা এবং সযেt এর
.হফাযত করেতা ও তােদর dশমন মুসলমানেদর িবrেd ব9বহার করেতা। }ধু তা- ই নয়,
তারা এ িবষয়িটেক পুrষাnkেম তােদর ইিতহাসgn সমূেহ উdৃত করেতা। অথচ বাsেব .দখা
যাে@,

.কােনা ইিতহাস বা সািহত9 gেnই এ ধরেনর চ9ােল* gহণ ও তােত িবজেয়র কথা

উেlখ করা হয় িন।
এ pসে1 আেরা কেয়কিট কথা উেlখ করা .যেত পাের :
( ক) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর আিবভ:াব ও ইসলােমর অভু9দয় মানেবিতহােসর
সব:ািধক grtপূণ: ও সব:ািধক চাtল9 সৃিuকারী ঘটনা, .য কারেণ এর িবsািরত ইিতহাস }ধু
মুসিলম ইিতহাসিবদগণই নন,

অমুসিলম ইিতহাসিবদগণও িলিপবd কেরেছন। এ ব9াপাের

pাচীন অমুসিলম ইিতহাসিবদগণ ইসলামী সূেtর ওপর িনভ:র কেরন িন,

বরং িনজs সূt

ব9বহার কেরেছন। সূতরাং .কউ .কারআন মজীেদর চ9ােল* .মাকািবলা কের তার িবকl
উপsাপেন সkম হেল তা িনেয় কােফররা এেতাই |হৈচ করেতা .য,
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তৎকালীন ও

পরবত:ীকালীন অমুসিলম ইিতহাসিবদগেণর ইিতহাস .থেক তা িকছুেতই বাদ পড়েতা না, বরং
কিথত িবকl gn বা সূরাhও তােত উdৃত হেতা।
( খ) মkাহর মুসলমানেদর অংশিবেশষ আিবিসিনয়ায় িহজরত করেল কােফরেদর pিতিনিধদল
তাঁেদরেক ধাওয়া কের আিবিসিনয়ায় .পৗঁেছ এবং তাঁেদরেক তােদর হােত সমপ:েণর জn .স
.দেশর বাদশাh নাjাশীর িনকট আেবদন জানায়। হযরত মুহাmাদ (#াঃ) তাঁর িনকট যা নািযল
হেয়েছ বেল দাবী করিছেলন নাjাশী তা .থেক িকছুটা .তলাওয়াত কের }নােত বলেল নবী
করীম (#াঃ)- এর একজন #াহাবী সূরাh মারইয়াm .তলাওয়াত কের .শানান। এ .তলাওয়াত }েন
নাjাশী ও তাঁর পািরষদবগ: অিভভূত হেয় পেড়ন। এমতাবsায় কােফরেদর হােত .কারআন
মজীেদর বা তার .কােনা সূরাহর িবকl থাকেল অব/ই তারা বলেতা .য, .কারআন .কােনা
ঐশী কালাm নয়,
রচনা,

বরং এ হে@ মুহাmাদ (#াঃ)- এর রিচত অিত উnত মােনর সািহত9সমৃd

আর অত9n snরভােব সূkািতসূk ভাব pকাশkম pা*ল ভাষায় (আরবীেত) এ

ধরেনর উnত মােনর রচনা |তরী করা সmব এবং তারা এর িবকl রচনা কেরেছ। অতঃপর তারা
তা পেড় }নােতা। িকnt তারা এrপ দাবী কের িন; করেল অব/ই তা ইিতহােস .লখা থাকেতা।
এছাড়া হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) যখন .রাম সmাট .হরািkয়ােসর িনকট পt পাঠান তখন
রাসূেল আকরাm (#াঃ) ও তাঁর dীন সmেক: িবsািরত জানার জn .হরািkয়াস কেয়ক জন আরব
বিণেকর সাহায9 .নন যারা িছেলা কােফরেদর দলভুk। .কারআন মজীেদর বা তার .কােনা
সূরাহর িবকl রিচত হেয় থাকেল তারাও .হরািkয়ােসর সামেন তা .পশ করার sেযাগ হাতছাড়া
করেতা না। িকnt তারা .কােনা িবকl |তরীর দাবী কের িন এবং এrপ িকছু .পশ কের িন।
( গ) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগ আরব উপdীেপর জনগেণর মেধ9 মদীনার ইয়াহূদী
ও নাজরােনর খৃsানরা িছেলা অেপkাকৃত sিশিkত ও sসভ9। তারা িছেলা আসমানী gেnর
অিধকারী। িবশষ কের ইয়াহূদীেদর মেধ9 jানচচ:া .বশী িছেলা এবং খৃsানেদর আরব উপdীেপর
বাইেরর সােথ .যাগােযাগ ও সmক: িছেলা। এমতাবsায় .কারআন মজীেদর িবকl রিচত হেল
তারা তার সংরkণ ও pচার- pসার কের ইসলােমর .মাকািবলা করেতা। িবেশষ কের
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রাজৈনিতক কারেণ তােদর যখন .দশত9াগ কের বাইের চেল .যেত হয়, তখন তারা ইসলােমর
িবrেd ভােলাভােবই এ অst pেয়াগ করেত পারেতা এবং িকছুেতই তারা এ sেযাগ হাতছাড়া
করেতা না। িকnt এrপ .কােনা িবকেlর pচার .তা দূেরর কথা, এrপ িবকl রিচত হেয়েছ
বেলও তারা দাবী কের িন।
( ঘ) জােহলী যুেগর আরবেদর বh সািহত9কম:, িবেশষ কের তােদর .~6তম সািহত9কম:সমূহ
এখেনা িটেক আেছ। .স .kেt .কারআন মজীেদর িবকl রিচত হেল তার িটেক থাকার সmাবনা
ঐ সব সািহেত9র তুলনায় অেনক .বশী িছেলা।
( ২) .কারআন মজীেদর চ9ােল* }ধু মুিuেময় সংখ9ক .লাক বা }ধু আরবেদর pিতই িছেলা না,
বরং .কারআন মজীদ তার িবকl উপsাপেনর জn সব: কােলর, সব: যুেগর সব: sােনর সমg
মানব .গা6ীেক চ9ােল* pদান কেরেছ। এ pসে1 .কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
(ً)ﻗﻞ ﻟﺌﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻻﻧﺲ و اﳉﻦ ﻋﻠﯽ ان ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻠﻪ و ﻟﻮ ﮐﺎن ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻇﺎﻫﺮا

“( .হ রাসূল! তােদরেক) বেল িদন,

এ .কারআেনর িবকl আনয়েনর জn যিদ সমg মানব

pজািত ও সমg িjন pজািত একিtত হয় তথািপ এর িবকl আনয়েন সkম হেব না, এমনিক
তারা যিদ এ কােজ এক দল অপর দলেক সাহায9 কের তবুও সkম হেব না।” ( সূরাh বানী
ইসরা◌াঈl : ৮৮)
আর ইসলােমর পুেরা ইিতহােস খৃsান জগত ও ইসলােমর dশমন অnাn জনেগা6ী ও সmpদায়
ইসলাম ও মুসলমানেদর .~6t ও ময:াদা hাসকরণ এবং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) ও
.কারআন মজীদেক .হয় করার লেk9 pচুর সময়, ~ম ও অথ: ব9য় কেরেছ। ইসলােমর িবrেd
তােদর এ সংgাম অত9n পিরকিlত, sসংগিঠত ও sিবsৃতভােব অব9াহত িছেলা এবং এখেনা
রেয়েছ। এমতাবsায় তােদর পেk যিদ .কারআন মজীেদর বালাgাত্ ও ফা#াহাত্- এর চ9ােল*
.মাকািবলাকারী .কােনা িবকl - এমনিক মাt একিট সূরাh আনয়ন কের হেলও - উপsাপন
করা সmব হেতা, তাহেল অব/ই তারা .স sেযাগ gহণ করেতা। .স .kেt .কারআন মজীেদর
kুdতম সূরাh সমূেহর .কােনািটর অnrপ একিট সূরাh রচনা কের অত9n সহজ অথচ সেব:াtম
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পnায় তারা sীয় লেk9 উপনীত হেতা এবং pচুর সময়,

~ম ও অথ: ব9েয়র হাত .থেক

িনেজেদরেক রkা করেতা। িকnt
()ﻳﺮﻳﺪون ﻟﻴﻄﻔﻴﻮا ﻧﻮر اﷲ ﺑﺎﻓﻮاﻫﻬﻢ و اﷲ ﻣﺘﻢ ﻧﻮرﻩ و ﻟﻮ ﮐﺮﻩ اﻟﮑﺎﻓﺮون
“তারা ফুঁ িদেয় আlাহর .জ9ািতেক িনব:ািপত করেত চায়,

িকnt আlাh (sয়ং) তাঁর .জ9ািতর

পিরপূণ:তা দানকারী, যিদও কােফররা তা অপসn কের।” ( সূরাh আ#্- #াe : ৮)
( ৩) উnত সািহত9pিতভার অিধকারী .কােনা ব9িk যিদ বালাgাত্ ও ফা#াহােতর িবচাের
উnততম কালাm (কথা,
.সৗnয:,

বাণী,

ভাষণ ও বkব9) িনেয় যেথu পিরমােণ চচ:া কের এবং তার

pকাশেসৗকয: ও সািহত9ক ঔৎকষ: ভােলাভােব hদয়1ম কের,

অতঃপর .স

তদnrপ বা অnতঃ তার কাছাকািছ মােনর কালাm রচনা করেত সkম হয়। এ হে@ সব: শােst বা
সব: িবষেয় pেযাজ9 একিট সাধারণ ও sিনিiত িবিধ।
িকnt .কারআন মজীদ এ সাধারণ িবিধর ব9িতkম। কারণ,
যেতা .বশীই পিরিচত .হাক না .কন,
অধ9য়ন,

মাnষ .কারআন মজীেদর সােথ

যেতা .বশী মেনােযাগ সহকাের .কারআেন করীম

পয:েবkণ ও পয:ােলাচনা কrক না .কন এবং .কারআন মজীদ িনেয় যেতাই চচ:া

কrক না .কন, যেতাই না এর আয়াত সমূহ মুখs কের িনক ও মনমগেয .গঁেথ িনক, তথািপ
.স .কারআন মজীেদর বালাgাত্ ও ফা#াহােতর সােথ িমল িবিশu pকাশভি1র অিধকারী কালাm
রচনা করেত সkম হেব না।
এ সত9 এটাই pমাণ কের .য,

.কারআন মজীদ এমন এক িবিশu pকাশভি1র অিধকারী যা

মাnষেক িশkাদােনর সmাবনা ও মাnেষর িশkাgহণ kমতার উেধ:। অতএব, কােরা পেk তা
িশkা করা বা অnেক িশkাদান এবং তার িভিtেত অnrপ pকাশভি1 সmিলত বkব9 রচনা
করা সmব নয়।
এ .থেক এটাও .বাঝা যায় .য,

.কারআন মজীদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িনেজর

রিচত কালাm হেল, তাঁর .য সব বkৃতা- ভাষণ ও কথাবাত:া অকাট9 ও অিবকৃতভােব আমােদর
কােছ এেস .পৗঁেছেছ তােত বালাgাত্ ও ফা#াহােতর িদক .থেক .কারআন মজীেদর সােথ এক
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ধরেনর িমল খুঁেজ পাওয়া .যেতা এবং .কারআন মজীেদর pকাশভি1 ও তাঁর কথাবাত:ার
pকাশভি1েত িবেশষ ধরেনর অিভn |বিশu9 লk9 করা .যেতা। অnতঃ তাঁর বkেব9র মােঝ
ফাঁেক ফাঁেক,

আি1কতা,

pকাশভি1 ও মােনর িদক .থেক .কারআন মজীেদর সমপয:ােয়র

কথা পাওয়া .যেতা। আর তাহেল অব/ই এ সব অতু9nত মােনর বাক9 িবিভn gেn উdৃত হেতা।
িবেশষ কের .কারআেনর dশমনরা - যারা ইসলােমর .~6tেক mান করার জn সদা সেচu - এ
ধরেনর বাক9াবলী সংরkণ কের রাখেতা এবং তার িভিtেত .কারআন মজীদেক হযরত রাসূেল
আকরাm (#াঃ)- এর িনেজর রিচত gn বেল pমাণ করার .চuা করেতা।
এখােন আেরা একিট কথা মেন রাখা দরকার। তা হে@,

মানবসমােজ বালাgাত্ (ভাষাগত

pকাশ .সৗকয:) .যভােব িবদ9মান .দখেত পাওয়া যায় তােত অেনক সময় .কােনা জনসমিuর
মেধ9 বালাgাত্- এর অিধকারী .কােনা .কােনা .লাকেক পাওয়া যায়,

িকnt সাধারণতঃ এ

ধরেনর একজন .লাক সংি2u ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহােতর একিট িক d’িট িদেক দkতার
অিধকারী হেয় থােকন। উদাহরণsrপ,

.কউ হয়েতা গেদ9 বালাgাত্- এর অিধকারী,

িকnt

কিবতা রচনায় অkম। অপর একজন হয়েতা বীরtগাথা কিবতায় বালাgােতর অিধকারী, িকnt
pশংসামূলক কিবতায় নন। অথবা একজন .শাকগাথা রচনায় বালাgাত্- এর অিধকারী এবং এ
.kেt অত9n snর ও িচtাকষ:ক কিবতা রচনায় সkম, িকnt িতিন .pমিবষয়ক কিবতা রচনা
করেল তা হয় খুবই িনm মােনর।
িকnt .কারআন মজীদ িবিভn িবষেয় কথা বেলেছ এবং এ .kেt বাচনিশেlর িবিভn আি1কতা
ব9বহার কেরেছ। আর এর pিতিট .kেtই .কারআন মজীদ মু‘িজযাহর sের অবিsত এবং এর
pকাশেসৗnয: ও বাণীৈনপুণ9 pিতিট .kেtই চরমতম পয:ােয় উপনীত ও পূণ:তার .শষ সীমায়
অবিsত,

যার ফেল অnরা অnrপ কালাm রচনায় অkম হেয় নিত sীকার করেত বাধ9

হেয়েছ। কারণ, এেহন চরমতম ও পূণ:তম বালাgাত্ ও ফা#াহােতর বিহঃpকাশ ঘটােনা .কবল
মাnেষর ও তার ভাষার suা আlাh তা‘আলার পেkই সmব এবং এ কারেণই তাঁর কালােম
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অথ:াৎ .কারআন মজীেদ এর বিহঃpকাশ ঘেটেছ। তাই মাnেষর পেk কখেনাই এর সােথ
তুলনীয় বkব9 উপsাপন করা সmব হেত পাের না।

িচরকালীন dীেনর অিবনjর মু‘িজযাh
এ পয:nকার আেলাচনা .থেক একিট িবষয় অত9n ssu হেয় .গেছ .য,

নবী- রাসূলগণেক

(‘আঃ) .চনার একমাt পথ হে@ মু‘িজযাh। আর .যেহতু পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ)
নবুওয়াত িবিভn sিনিদ:u যুেগর জn িনধ:ািরত িছেলা,

.সেহতু অত9n sাভািবকভােবই

তাঁেদরেক pদt মু‘িজযাh সমূেহর .ময়াদও িছেলা সীমাবd ও সংিkp। আর এ সব মু‘িজযাh
.কবল সংি2u যুেগর .লাকেদর জnই িনধ:ািরত িছেলা। কারণ, সংি2u যুেগর িকছু .লাক ঐ সব
সীমাবd ও সামিয়ক মু‘িজযাh দশ:ন করায় তােদর ওপর আlাh তা‘আলার hjাত্ পূণ: হেয়
িগেয়িছেলা এবং অnরাও পরmরা িভিtেত ও মুতাওয়ািতr পয:ােয় এ সব মু‘িজযাহর খবর
জানেত পারায় তােদর জnও তা দৃঢ় pত9েয়র পয:ােয় উপনীত হেয়িছেলা, যার ফেল তােদর
ওপরও আlাহর hjাত্ পিরপূণ: হেয়িছেলা।
িকnt একিট অিবনAর শরী‘আত ও নবুওয়ােতর জn একিট অিবনAর ও পরবত:ী সব:কালীনন
মু‘িজযাh থাকা অপিরহায:। কারণ, মু‘িজযাh .কােনা একিট িবেশষ যুেগর মেধ9 সীমাবd হেল
পরবত:ী িবিভn যুেগর .লাকেদর পেk তা sচেk pত9k করা সmব নয়।
এমনিক এক সমেয়র মুতাওয়ািতr পয:ােয়র বণ:নাও কােলর pবােহ হািরেয় .যেত পাের; অnতঃ
িবিভn কায:কারেণর pভােব তার ওপের সেnহ সৃিu হেত পাের। আর .স .kেt পরবত:ী
যুগসমূেহর .লােকরা - যারা মু‘িজযাh pত9k করেত পারেলা না - তােদর ওপর hjাত্ পূণ:
হেব না এবং তােদর অnের দৃঢ় pত9য় সৃিu হেব না। এমতাবsায় আlাh তা‘আলা যিদ এেহন
.লাকেদর জn আlাহর নবীর নবুওয়ােতর সত9তা sীকার ও তাঁর শরী‘আত্ অnসরণ
বাধ9তামূলক কেরন, তাহেল কায:তঃ তােদরেক অসmব দািয়t pদান করা হেব। িকnt আlাh
তা‘আলার পk .থেক কােরা ওপের অসmব দািয়t চািপেয় .দয়ার poই ওেঠ না।
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এ কারেণই আমরা বেলিছ,

অিবনAর নবুওয়ােতর জn অিবনAর মু‘িজযাh pেয়াজন যা সব

সময়ই সংি2u নবীর নবুওয়ােতর সত9তা pমাণ করেব। এ কারেণই আlাh তা‘আলা সব:েশষ
নবী ও রাসূল হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর নবুওয়ােতর জn অিবনAর ও কােলাtীণ: মু‘িজযাh
srপ .কারআন মজীদ pদান কেরেছন যােত তা অতীত কােলর .লাকেদর জn .যভােব hjাত্
িছেলা িঠক .সভােবই পরবত:ী কােলর .লাকেদর জnও hjাত্ হয়।
উপেরাk আেলাচনা .থেক আমরা সংেkেপ িনেmাk উপসংহাের উপনীত হেত পাির :
( ১) .কারআন মজীদ অতীেতর সমs নবী- রাসূলেক (‘আঃ) pদt মু‘িজযাh সমূহ ও হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক pদt অnাn মু‘িজযাহর ওপর .~6েtর অিধকারী। কারণ,
.কারআন মজীদ হে@ অিবনAর মু‘িজযাh - যার মু‘িজযাh হওয়ার |বিশu9 এখন .থেক অতীেত
.যমন শতাbীর পর শতাbী ধের িবেAর সমs মাnেষর জn hjাত্ িছেলা, .তমিন ভিব(েত
িkয়ামত্ পয:n সমs মাnেষর জn hjাত্ হেয় থাকেব।
( ২) অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) আনীত শরী‘আত্ ও িবিধিবধােনর যুেগর পিরসমািp
ঘেটেছ। কারণ, সংি2u শরী‘আত্ সমূেহর সত9তা pমাণকারী মু‘িজযাh সমূহ অতীত হেয় .গেছ
এবং .স সেবর আিধপত9ও িবলুp হেয় .গেছ।
এ pসে1 জৈনক ইয়াহূদী পিNেতর সােথ ‘আlামাh খূয়ীর .য কেথাপকথন হয় তা এখােন উdৃত
করা অpাসি1ক হেব না। উk ইয়াহূদী পিNেতর সােথ ‘আlামাh খূয়ীর আেলাচনার িবষয়বst
িছেলা : “ইয়াহূদী ধেম:র যুগ তার মু‘িজযাh সমূহ হািরেয় যাওয়ার কারেণ িবলুp হেয়েছ।”
‘আlামাh খূয়ী তাঁেক বলেলন : “হযরত মূসা (‘আঃ)- এর শরী‘আত্ িক }ধু ইয়াহূদীেদর জn
িছেলা, নািক সমs জািত ও জনেগা6ীর জn সাধারণ ও সব:জনীন শরী‘আত্ িছেলা? তা যিদ
}ধু ইয়াহূদীেদর জn িবেশষভােব িনধ:ািরত হেয় থােক তাহেল অnাn জািত ও জনেগা6ীর জn
অn নবী- রাসূল pেয়াজন। আর .স .kেt আপনােদর দৃিuেত উk পয়গাmর রাসূেল আকরাm
হযরত মুহাmাদ (#াঃ) ছাড়া আর .ক হেত পােরন? আর হযরত মূসা (‘আঃ)- এর শরী‘আত্ যিদ
সব:জনীন ও িবAজনীন হেয় থােক এবং সমg মানব pজািতর জn তা সাধারণ শরী‘আত্ হেয়
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থােক তাহেল তার সপেk অকাট9 ও জীবn দলীল থাকা অপিরহায:। অথচ কায:তঃ এখন এ
জাতীয় দলীল- pমাণ মওজূদ .নই। কারণ,

হযরত মূসার (‘আঃ) মু‘িজযাh সমূহ }ধু তাঁর

িনেজর যুেগর জnই িবেশষভােব িনধ:ািরত িছেলা। তাই তাঁর পের আর .স সব মু‘িজযাহর
.কােনা িচh বত:মান .নই যা সব: যুেগ অকাট9 ও pত9য় সৃিuকারী rেপ গণ9 হেত পাের এবং
ইয়াহূদী ধেম:র sািয়t ও pবাহমানতা pমাণ করেত পাের।
“আপিন যিদ বেলন .য, এ সব মু‘িজযাh বত:মােন িবদ9মান না থাকেলও মুতাওয়ািতr বণ:নার
কারেণ এ সব মু‘িজযাh সংঘিটত হবার িবষয়িট অকাট9ভােব pমািণত হয়,
বলেবা,

তাহেল জবােব

pথমতঃ মু‘িজযাh .কবল তখনই pত9য় উৎপাদক হেত পাের যখন তা তাওয়ােতাr

পdিতেত pমািণত হয়। অথ:াৎ pেত9ক যুেগ ও pেত9ক পুrেষ pেত9ক জািতর মেধ9ই এেতা
.বশী সংখ9ক .লাক কতৃক
: বিণ:ত হয় .য, তা pত9য় উৎপাদনকারী হেত পাের। িকnt আপনারা
pেত9ক যুেগ pেত9ক জািত ও জনেগা6ীর pিতিট pজেnর মেধ9 হযরত মূসা (‘আঃ)- এর
মু‘িজযাh সmেক: এ ধরেনর তাওয়ােতাr pমাণ করেত পারেবন না।
“িdতীয়তঃ যিদ মু‘িজযাh সmেক: বণ:নাpািpই তা pমােণর জn যেথu বেল গণ9 হয়, তাহেল
তা }ধু হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘িজযাহর .kেtই pেযাজ9 নয়,

বরং আপনারা .যভােব

হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘িজযাh বণ:না কেরেছন .তমিন খৃsানরা হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর
মু‘িজযাh বণ:না করেছ এবং একইভােব মুসলমানরাও হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর
মু‘িজযাh বণ:না করেছ। এমতাবsায় এ সব বণ:নার মেধ9 এমন কী পাথ:ক9 রেয়েছ .য, হযরত
মূসা (‘আঃ)- এর মু‘িজযাh সmেক: আপনােদর বণ:না gহণেযাগ9 হেব,

অথচ অnেদর বণ:না

তােদর পয়গাmরেদর সmেক: gহণেযাগ9 হেব না? আর তােদর পয়গাmেরর মু‘িজযাh সmেক:
তােদর বণ:না যিদ সংি2u মু‘িজযাh সমূহ সংঘিটত হওয়ার সত9তা pমােণ যেথu হয়, তাহেল
তােদর নবীেদর মু‘িজযাh এভােব বিণ:ত হওয়া সেttও .কন আপনারা তাঁেদর নবুওয়ােতর সত9তা
sীকার করেছন না?”
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জবােব উk ইয়াহূদী পিNত বেলন : “ইয়াহূদীরা হযরত মূসা (‘আঃ)- এর .য সব মু‘িজযাh বণ:না
কের থােক খৃsান ও মুসলমানরাও তার সত9তা sীকার কের,

িকnt তােদর পয়গাmরেদর

মু‘িজযাh সকেলর কােছ gহণেযাগ9 নয় (অথ:াৎ ইয়াহূদীরা িবAাস কের না)। এ কারেণ তা
pমােণর জn অnিবধ দলীল- pমােণর pেয়াজন রেয়েছ।”
জবােব ‘আlামাh খূয়ী বেলন : “hা, সেnহ .নই, খৃsান ও মুসলমানরা হযরত মূসা (‘আঃ)এর মু‘িজযাh সমূহ িবAাস কের। িকnt তা ইয়াহূদীেদর মুতাওয়ািতr ও pত9য় উৎপাদক বণ:নার
িভিtেত নয়, বরং এর কারণ এই .য, তােদর পয়গাmরগণ (‘আঃ) তােদরেক এ সব মু‘িজযাh
সmেক: অবগত কেরেছন। খৃsান ও মুসলমানরা তােদর পয়গাmরেদর (‘আঃ) মাধ9েমই হযরত
মূসা (‘আঃ)- এর মু‘িজযাh সmেক: jান ও pত9য় হাি#ল কেরেছ। এমতাবsায় তারা যিদ তাঁেদর
নবুওয়াত sীকার না কের তাহেল তােদর পেk হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘িজযাh সমূেহর
সত9তা sীকােরর .কােনা পথই থােক না।
“এ dব:লতা }ধু ইয়াহূদী ধেম:র .kেtই pেযাজ9 নয়, বরং অতীেতর pিতিট ধেম:ই এ dব:লতা
রেয়েছ। .কবল ইসলােমর মু‘িজযাhই অিবনAর - যা সকল যুেগই জীবn এবং সকল জািত ও
জনেগা6ীর মেধ9ই pবহমান রেয়েছ। এ মু‘িজযাh িkয়ামত্ িদবস পয:n িবAবাসীর সামেন বা#য়
হেয় থাকেব এবং তােদরেক িনেজর িদেক আহবান জানােত থাকেব। আমরা এ pবহমান ও
অিবনAর মু‘িজযাh অথ:াৎ .কারআন মজীেদর মাধ9েম ইসলামেক জািন এবং এ dীেনর সত9তা
sীকার কির। আর .যেহতু আমরা ইসলামেক .জেনিছ ও এর সত9তা sীকার sীকার কেরিছ,
.সেহতু অতীেতর সমs নবী- রাসূলেক (‘আঃ) sীকার করেত বাধ9। কারণ,

ইসলােমর নবী

হযরত মুহাmাদ (#াঃ) তাঁেদরেক sীকৃিত িদেয়েছন ও তাঁেদর নবুওয়ােতর সত9তা pিতপাদন
কেরেছন।
“.মাট কথা,

.কারআন মজীদ হে@ অিবনAর মু‘িজযাh - যা অতীেতর সমs আসমানী

িকতােবর সত9তা pিতপাদন কেরেছ এবং অতীেতর সমs নবী- রাসূেলর (‘আঃ) নবুওয়ােতর
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সত9তা ও তাঁেদর িনzলুষতা- পিবtতার সাk9 pদান কেরেছ, আর তাঁেদরেক তাঁেদর যথাযথ
ময:াদায় pিতি6ত কেরেছ।”
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জােহলী আরবেদর পথিনেদGশনায় কারআেনর ভূিমকা
.কারআন মজীদ আেরা একিট িবিশu ময:াদা ও একক |বিশেu9র অিধকারী। আর এ |বিশেu9র
কারেণ .কারআন মজীদ সমs নবী- রাসূেলর (‘আঃ) সমs মু‘িজযাহর ওপর .~6েtর অিধকারী।
তা হে@ মানবতার পথিনেদ:শ ও .নতৃেtর দািয়t gহণ এবং পূণ:তা ও মানবতার চূড়াn লেk9র
িদেক তােদরেক পিরচািলতকরণ। কারণ, .কারআন মজীদ হে@ .সই মহাgn যা উdত, dধ:ষ:
ও dবৃ:t আরবেদরেক পেথর িদশা .দিখেয়িছেলা এবং তােদরেক পুতুলপূজা ও |নিতক- চািরিtক
অধঃপতন ও অনাচার .থেক মুিk িদেয়িছেলা, যুd ও রkkয় rপ জােহলী যুেগ .গৗরবজনক
িবেবিচত িবষয়gেলা .থেক অত9n অl সমেয়র মেধ9 তােদরেক মুিk িদেয়িছেলা, আর এেহন
রkিপপাs মূখ: .লাকেদর মধ9 .থেক এমন একিট জািতর উdব ঘিটেয়িছেলা .য জািতর .লােকরা
সমুnত সংsৃিত,

sেণ:াjjল ইিতহাস এবং পিরপূণ: চািরিtক ও মানিবক gণাবলীর অিধকারী

হেত .পেরিছেলা।
.য .কউ ইসলােমর ও হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর স1ী- সাথীেদর .গৗরবময় ইিতহাস
অধ9য়ন করেবন এবং .যভােব তাঁরা ইসলােমর জn হািসমুেখ শাহাদােতর .পয়ালা পান কেরেছন
তা িনেয় িচnা করেবন, িতিন- ই .কারআন মজীেদর .~6t এবং পথিনেদ:শনা ও পিরচালনার
ময:াদা সmেক: অবগত হেত পারেবন। তাহেল তাঁর কােছ .কারআন মজীেদর .হদায়ােতর grt
এবং তৎকালীন আরব জনেগা6ীর .নতৃt ও পথিনেদ:শনার .kেt এর িবsয়কর pভাব
ssuভােব ধরা পড়েব। িতিন বুঝেত পারেবন .য,

.কবল এই .কারআন মজীেদর পেkই

তাঁেদরেক জােহলী জীবনধারার পিNলতা .থেক উdার কের jান,
সমুnততম sের উnীত করা সmব হেয়েছ এবং তাঁেদরেক dীন,

পূণ:তা ও মানবতার

জীবেনর সমুnত লk9 ও

ইসলােমর pাণস*ীবনী আদেশ:র বাsবায়েনর জn আেtাৎসেগ:র িশkা pদান করা সmব
হেয়েছ যার ফেল এ পেথ আেtাৎসগ: করেত িগেয় তাঁরা পািথ:ব ধনসmদ হাতছাড়া করেত
িবndমাt িdধা করেতন না এবং sীয় সnান ও জীবনসাথীর মৃতু9েত সামাnতমও dঃিখত হেতন
না।
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এ pসে1,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) যখন বদর যুেd গমন pেo মুসলমানেদর সােথ

পরামশ: করিছেলন তখন #াহাবী হযরত িমDEদাd তাঁেক উেdশ কের .য অিভমত ব9k কেরন
তােক আমরা আমােদর উk বkেব9র সপেk এক অকাট9 pমাণ rেপ তুেল ধরেত পাির।
হযরত িমDEদাd বেলিছেলন : “.হ আlাহর রাসূল! আlাh তা‘আলা আপনােক .য িনেদ:শ
িদেয়েছন আপিন তার িভিtেতই অgসর .হান;

আমরা মুসলমানরা মৃতু9র .পয়ালা পান করা

পয:n এ পেথ আপনার সােথ এিগেয় যােবা। আlাহর শপথ,

আমরা .তমন কথা কখেনাই

বলেবা না যা বানী ইসরাঈেলর .লােকরা হযরত মূসা (‘আঃ).ক উেdশ কের বেলিছেলা, .য :
“তুিম যাও; .তামার রেবর সহায়তা িনেয় যুd কেরা; আমরা এখােন .তামার অেপkায় বেস
থাকলাম।” বরং আমরা বলিছ : “আপিন আপনার রেবর ওপর ভরসা কের এিগেয় যান ও যুd
}r কrন; আমরাও আপনার সাহােয9র জn আপনার সােথ এিগেয় যােবা এবং জানpাণ িদেয়
আপনার শtrর িবrেd লড়াই করেবা। .সই রেবর শপথ িযিন আপনােক সত9 সহ পািঠেয়েছন,
আপিন যিদ আমােদরেক তর1সuল ও িবপদজনক সমুেdর ওপর িদেয় হাবশার িদেক এিগেয়
যাবার জn িনেদ:শ pদান কেরন, তাহেল আমরা .সখােন .পৗঁছা পয:n আপনার সে1 থাকেবা।”
এেত খুশী হেয় হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) িমDEদাদেক ধnবাদ জানান এবং তাঁর কল9ােণর
জn .দা‘আ কেরন। (١٤١/٢ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﱪی.)
ইিন হে@ন মুসলমানেদরই একজন এবং .সই সব .লাকেদর দৃuাn srপ যারা িনেজেদর দৃঢ়
pত9য় ও অনড় িসdােnর কথা এভােব pকাশ কেরন এবং যারা সত9 ও sাধীনতার স*ীবন ও
িশরk- .পৗtিলকতার িবলুিpর লেk9 আেtাৎসেগ:র pstিতর কথা এভােবই .ঘাষণা কেরন। আর
তৎকালীন মুসলমানেদর মেধ9,

আপদমsক িন6া,

আnিরকতা,

ঈমান এবং পূত- পিবt ও

sদৃঢ় pত9েয়র অিধকারী .লােকর সংখ9া িছেলা pচুর।
আর এ িছেলা .কারআন মজীেদরই অবদান; .কারআন মজীদই এই মূিত:পূজক ও রkিপপাs
জােহলী যুেগর .লাকেদর অnকার hদয়gেলােক এভােব .জ9ািত:ময় কের তুেলিছেলা। আর
জােহলী যুেগর এ িনদ:য় ও বn .লাকেদরেকই এমন জাgতhদয় .লাক rেপ গেড় তুেলিছেলা
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যারা dশমন ও মূিত:পূজকেদর .মাকািবলায় িছেলন কেঠার, িকnt তাওহীdাদী ও মুসলমানেদর
জেn িছেলন অত9n দয়াd:। আর এই .কারআন মজীেদরই বেদৗলেত মাt অিচেরই তাঁরা এমন
সব িবজেয়র অিধকারী হন অnরা শত শত বছেরও যার অিধকারী হেত পাের িন।
.কউ যিদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর স1ীসাথীেদর ইিতহাসেক পূব:বত:ী নবীরাসূলগেণর (‘আঃ) স1ীসাথীেদর ইিতহােসর সােথ তুলনা কেরন তাহেল িতিন জানেত পারেবন
.য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর স1ীসাথীেদর এ drত অgগিত ও নযীরিবহীন িবজেয়র
িপছেন এক ঐশী রহs,

মেনাজাগিতক সত9 ও গূঢ় রহs িনিহত িছেলা যার উৎস হে@

আlাহর িকতাb .কারআন মজীদ - যা hদয়সমূহেক আেলািকত কের এবং অnঃকরণ ও
আtাসমূহেক সৃিukেলর উৎস মহাসtার ওপর দৃঢ় pত9য় ও dীনী মহান লেk9র পেথ দৃঢ়তােক
সংিমি~ত কের।
অnিদেক হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর স1ীসাথীগেণর এবং অnাn নবী- রাসূেলর (‘আঃ)
স1ীসাথীগেণর ইিতহাস অধ9য়ন করেল অত9n ssuভােব জানা যােব .য,

তাঁরা কীভােব

িনেজেদর নবী- রাসূলগণেক (‘আঃ) লিjত কেরেছন এবং ভয়ভীিতর পিরিsিতেত ও সmাব9
িবপেদর .kেt কীভােব তাঁেদরেক dশমনেদর সামেন একা .ফেল সের পেড়েছন। এ কারেণই
অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) .বশীর ভাগই িনজ িনজ যুেগর যােলম- অত9াচারীেদর
.মাকািবলায় অgসর হেত পােরন িন এবং সাধারণতঃ তাঁেদর dশমনেদর ভােগ9ই িবজয়মাল9
জুেটেছ। বরং .বশীর ভাগ .kেtই তাঁরা জনালয় .থেক পািলেয় িনজ:ন pাnর বা পাহােড়র gহায়
আ~য় gহেণ বাধ9 হন।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর স1ীসাথীগেণর এ sতnt |বিশu9 হে@ .কারআন মজীেদর
িবsয়কর pভােবরই ফল যা .কারআন মজীেদর .~6t ও pাধাn pমাণ কের।
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jানী- িবjানী- মনীষী জnদােন কারআেনর অবদান
.কারআন মজীেদর এ মাnষ গড়ার দৃuাn .কবল িন6াবান মাnষ গড়ার মেধ9ই সীমাবd নয়,
বরং .কারআেনর ছায়াতেল অেনক অিবsরণীয় jানী- gণী, িবjানী, মনীষী ও দাশ:িনক গেড়
ওেঠন - মানবজািতর ইিতহােস অn .কােনা নবীর ও ধম:gেnর বা অn .কােনা আদেশ:র pভােব
.য ধরেনর নযীর .নই। এেদর মেধ9 সব:pথম ব9িkt িছেলন হযরত আলী (‘আঃ) - sয়ং নবী
করীম (#াঃ)- এর pত9k তttাবধােন এবং তাঁর পুেরা নবুওয়াতী িযেnগীর সাহচেয: .থেক িযিন
গেড় ওেঠন।
jান- িবjােনর .kেt হযরত আলী (‘আঃ) িছেলন এমন এক অনn ব9িkt যার .~6েtর কথা
.কবল মুসলমানরাই নয়, অমুসিলমরাও sীকার কের থােক। তৎকালীন আরেব যখন না jানিবjােনর .কােনা pিত6ািনক চচ:া িছেলা,

না .কােনা বড় মনীষী,

িছেলন যার কােছ িতিন jানচচ:া করেত পারেতন,

দাশ:িনক বা বstিবjানী

না িতিন আরেবর বাইের .কাথাও িগেয়

jানাজ:ন কেরিছেলন।
এেহন পিরিsিতেত তাঁর মেতা এেতা বড় jানী ব9িkেtর গেড় ওঠা এক িবsয়কর ব9াপার। এ
ধরেনর ব9িkt গেড় ওঠা কীভােব সmব হেলা তার .কােনা জবাব অমুসিলম পিNত- গেবষক ও
ইিতহাসিবদগণ িদেত পােরন িন। pকৃত ব9াপার হেলা .কারআন মজীদ ও রাসূেল আকরাm
হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর pত9k সাহচেয:র কারেণই তাঁর মেতা jানী ব9িkt গেড় ওঠা
সmবপর হেয়িছেলা।
হযরত আলী (‘আঃ) িনেজও sীকার কেরেছন .য, তাঁর .য jান তা িতিন .কারআন মজীদ ও
রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর িনকট .থেক লাভ কেরেছন এবং িতিন .খাদায়ী
ওয়াহী িহেসেব .কারআন মজীেদর সামেন মাথা অবনত কের িদেয়েছন।
এখােন হযরত আলী (‘আঃ)- এর jান- মনীষা সmেক: িকছুটা আভাস .দয়া অpাসি1ক হেব না।
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হযরত আলী (‘আঃ) আরবী ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ এবং jান- িবjােনর িবিভn িদেক
িবsয়কর ও .মৗিলক অবদান .রেখ .গেছন - িবেAর অসংখ9 বড় বড় jানী- gণী, িবjানী,
দাশ:িনক ও কিব- সািহিত9ক যােত অবগাহন কের ধn হেয়েছন। িবেশষতঃ তাঁর বালাgাত্ ও
ফা#াহাত্ এবং ব9াপক তাৎপয:বহ বkব9 িনেয় িচnা- গেবষণা করেত িগেয় বালাgাত্ ও
ফা#াহােতর িবেশষjগণ িবsেয় অিভভূত হেয়েছন।
হযরত আলী (‘আঃ) তাঁর বkৃতা- ভাষেণ যখনই .য িবষেয় কথা বেলেছন,

.স িবষেয় .শষ

কথািট বেলেছন। তাঁর কথা িনেয় িচnা- গেবষণার পের তাঁর বkেব9র অnথা .কউ িনেদ:শ
করেত পােরন িন। po হে@, এ jােনর উৎস কী? সেnহ .নই .য,

.কারআনী আদশ: ও

.কারআনী উৎস এবং .কারআেনর উৎসsলই তাঁর এ jান ও |বিশেu9র উৎস। তাই িতিন তাঁর
এেতা সব |বিশu9 সেttও .কারআন মজীেদর সামেন .খাদায়ী ওয়াহীর sীকৃিত সহকাের মাথা নত
কের িদেয়েছন।
হযরত আলী (‘আঃ).ক }ধু jানী- gণীrেপ নয়,
পাের। তা হে@,

বরং অn দৃিuেকাণ .থেকও .দখা .যেত

.য .কউ তাঁর জীবেনিতহােসর িদেক তাকােব এবং তাঁর জীবেনর িবিভn

|বিশেu9র মধ9 .থেক মাt একিট |বিশেu9র pিত মেনােযাগ .দেব .স- ই মেন করেত বাধ9 .য,
িতিন বুিঝবা তাঁর সারািট জীবন }ধু এ িবষেয় িচnা- গেবষণা ও চচ:া কের কািটেয় িদেয়েছন এবং
িবষয়িটেক চূড়াn পয:ােয় .পৗঁেছ িদেয়েছন,

আর এমতাবsায় িনiয়ই িতিন }ধু ঐ একিট

িবষেয়ই িবেশষj িছেলন। আর .য ব9িk তাঁর জীবেনর অপর একিট |বিশu9 বা তাঁর jােনর
অপর একিট িদক সmেক: িচnা করেব .স তাঁর jােনর এ িদকিটর িভিtেত তাঁর সmেক: অnrপ
ধারণা .পাষণ করেব - এেত সেnহ .নই।
po হে@,

এর রহs কী? এর রহs হে@,

jান আহরণ কেরিছেলন। কারণ,

িতিন .কারআনী তথা আসমানী উৎস .থেক

.য .কউ তৎকালীন আরেবর ইিতহােসর সােথ পিরিচত,

িবেশষ কের ইসলাম- পূব: .হজাy ভূখN সmেক: অবগত, িতিনই sীকার করেত বাধ9 হেবন .য,
হযরত আলী (‘আঃ)- এর িচিঠপt,

বাণী ও বkৃতা- ভাষণ (যা নাkজুl বালা◌াgাh নােম
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সংকিলত হেয়েছ) এবং এেত pিতফিলত jান- িবjান ঐশী ওয়াহীর সােথ সmক: ব9িতেরেক
অn .কােনা উৎস .থেক সংগৃহীত হওয়া সmব নয় (এবং .স যুেগর আরব উপdীেপ এ ধরেনর
jান আহরেণর .কােনা উৎসও িছেলা না)।
কেতাই না চমৎকার অথচ যথাথ: কথা বেলেছন িতিন িযিন নাkজুl বালা◌াgাহর ভাষা সmেক:
বেলেছন : “এটা suার কালােমর তুলনায় িনmতর ও সৃিuর কালােমর তুলনায় উেধ:”!

বstতঃ

.কবল অিবনAর .খাদায়ী মু‘িজযাh .কারআন মজীেদর সােথ সব:ািধক সmৃkতার কারেণই তাঁর
বkব9 মােনর িদক .থেক এমন এক সমুnত পয:ােয় উnীত হওয়া সmবপর হেয়িছেলা। আর িতিন
িনেজই তা অকপেট sীকার কেরেছন।
তাছাড়া হযরত আলী (‘আঃ)- এর জীবেনিতহােসর সােথ যারা পিরিচত, ইসলােমর বnু- dশমন
িনিব:েশেষ তাঁেদর সকেলই sীকার কেরন .য, িতিন িছেলন নীিতিন6 - তাk্ওয়া- পরেহযগারীর
চরম- পরম দৃuাn। }ধু তা- ই নয়, িতিন sীয় অnভূিত, িচnা- .চতনা ও মতামেতর ব9াপাের
িছেলন আেপাসহীন। এছাড়া dিনয়া এবং dিনয়ার kমতা,

শিk ও সmেদর ব9াপাের িতিন

এেকবােরই িনsৃহ িছেলন। এেহন ব9িkর পেk অn .কােনা উৎস .থেক jান আহরণ কের
িমথ9া সাk9 িদেয় .কারআন মজীদ ও হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .থেক তা আহরেণর কথা
বলা িবচারবুিdর দৃিuেত এেকবােরই অসmব।
হযরত আলী (‘আঃ)- এর jান- মনীষার আওতা সmেক: যােদর খুব .বশী ধারণা .নই তাঁেদর
জানার sিবধােথ: এখােন িকছুটা সংিkp আভাস .দয়া .যেত পাের।
িনঃসেnেহ হযরত আলী (‘আঃ) িছেলন .কারআন মজীেদর .~uতম ফসল। এ কারেণই হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ) এরশাদ কেরন :  اﻧﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ و ﻋﻠﻲ ﺑﺎ`ﺎ- “আিম jােনর নগরী, আর
আলী তার দরযাh।”
হযরত আলী (‘আঃ) jান- িবjােনর pিতিট শাখা- pশাখায় সেব:া` দkতার অিধকারী িছেলন।
িতিন jান- িবjােনর .য সব শাখা- pশাখায় দkতার অিধকারী িছেলন তার সবgেলার নামও
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.কােনা একজন মনীষীর আয়t .নই। jােনর নগরীর দরযাh হযরত আলী (‘আঃ) তাঁর িনেজর
jােনর আওতা সmেক: বেলেছন : “রাসূলুlাh (#াঃ) আমােক jােনর এক হাজার শাখা (বা
অধ9ায়) িশkা িদেয়েছন এবং আিম তার pিতিট .থেক এক হাজার কের উপশাখা (বা উপঅধ9ায়) উdাবন কেরিছ।” এ .থেকই তাঁর jােনর পিরিধ সmেক: িকছুটা ধারণা করা .যেত
পাের।
বত:মান যুেগ dীনী ও মানিবক jান- িবjােনর .য সব শাখা- pশাখা রেয়েছ ও ত6সংি2u .য সব
আnষি1ক শাst রেয়েছ .স সেবর নাম .মাটামুিট অেনেকরই জানা আেছ। এর মেধ9 রেয়েছ
আরবী ব9াকরণ, জােহলী যুেগর আরবী সািহত9, বালাgাত্ ও ফা#াহাত্, ভাষাতtt, তাৎপয:
িবjান,

যুিkিবjান,

দশ:ন,

ইিতহাস,

িফkাh,

চিরtিবjান,

রাTিবjান,

‘ইলেম ‘আkা◌াএদ,

অথ:নীিত,

সমাজতtt,

তা{সীর,

মেনািবjান,

হাদীছ,
আইন ও

দNিবিধ ইত9ািদ অেনক িকছু। বত:মান যুেগ এবং পূব:বত:ী যুেগও এ সব শােstর .য .কােনা
একিটেত অত9n উঁচু sেরর দkতার অিধকারী ব9িk িবAিবখ9াত মনীষী িহেসেব পিরগিণত;
কদািচৎ .দখা যায় .য,

একই ব9িk এ সব িবষেয়র মধ9 .থেক একািধক িবষেয় উঁচু sেরর

দkতার অিধকারী। িকnt হযরত আলী (‘আঃ) এ সব jােনর pিতিট শাখা- pশাখায়ই sউ`
দkতার অিধকারী িছেলন এবং িতিন এ সব িবষেয় .য সব কথা বেলেছন পরবত:ী কােল .কােনা
মনীষীই তার মধ9 .থেক .কােনা কথাই ভুল বা trিটপূণ: বেল pমাণ করেত পােরন িন।
িকnt হযরত আলী (‘আঃ)- এর jান .কবল dীনী ও মানিবক jান- িবjােনর শাখা- pশাখা ও
ত6সংি2u আnষি1ক শাstসমূেহর মেধ9ই সীমাবd িছেলা না। বরং িতিন pাকৃিতক ও বstিবjান
সমূেহও সমান দkতার অিধকারী িছেলন। নktিবjান,
শাst,

pািণিবjান,

উিdদিবjান,

শরীর িবjান,

ভূিবjান,

পদাথ:িবjান,

রসায়ন

িচিকৎসা শাst তথা .কােনা িকছুই তাঁর

আওতার বাইের িছেলা না।
বstিবjান সমূেহর মেধ9 রসায়নশােst তাঁর অবদান িবেশষভােব উেlখেযাগ9। .কােনা .কােনা
সূেtর বণ:না অnযায়ী, িতিন রাসায়িনক পdিতেত sণ: |তরী করেত সkম িছেলন। িকnt তাঁর এ

139

দkতা িছেলা তাঁর যুেগর চাইেত অেনক .বশী অgগামী। ফেল তাঁর রসায়নশােstর িশ(গণ এ
ফমু:লা সিঠকভােব আয়t করেত ও কােজ লাগােত পােরন িন।
অতএব, .য মহাgn এেহন ব9িkt গেড় তুলেত সkম - ঐশী gn হবার দাবীদার অn .কােনা
gnই যা পাের িন, .স gেnর ঐশী gn হবার ব9াপাের .কােনা িবচারবুিdসmn ব9িkর পেkও
অিবAাস .পাষণ করা আেদৗ সmব নয়।
তেব হযরত আলী (‘আঃ) .কারআন মজীেদর .~6তম ফসল হেলও jানী- মনীষী সৃিuর ব9াপাের
.কারআন মজীদ .কবল একজন “আলী” |তরী কের িন,

বরং িবগত .চৗdশ’ বছের jান-

িবjােনর িবিভn শাখা- pশাখায় অসংখ9 উঁচু sেরর মনীষী |তরী কের মানব pজািতেক উপহার
িদেয় ধn কেরেছ। আর তাঁরা .কবল বু আলী সীনা,
খাওয়ািরযমী,

জােবর ইবেন হাইয়ান,

আl- িবrনী,

জােবর ইবেন হাইছাম,

ফারাবী,

রাযী,

pমুখ কেয়ক জেনর মেধ9ই

সীমাবd নন, বরং িবিভn শাখার এ সব jানী- মনীষীেদর তািলকা এেতাই দীঘ: .য, }ধু .কাn
িবষেয়র মনীষী তার উেlখ সহ তাঁেদর নােমর তািলকা |তরী করেত হেলও বh খN িবিশu
িবশালায়তন gn |তরী করেত হেব।
এটা অনsীকায: .য,

আধুিনক jান- িবjােনর pায় সকল শাখাই মুসলমানরা উ6ঘাটন

কেরেছন। আর মুসলমানরা .কারআন চচ:া করেত িগেয়ই jান- িবjােনর এ সব শাখা আিবzার
কেরেছন এবং এক িবরাট িবAসভ9তার িভিt sাপন কেরেছন।
যখন আেমিরকা আিবzৃত হয় িন এবং ইউেরাপ িছেলা অjানতার অnকাের িনমিjত তখন
মুসলমানরা }ধু ধম:শাst,

দশ:ন,

ইিতহাস,

রাTিবjান ইত9ািদেতই উnিত কের িন,

বরং

পরীkামূলক িবjান সহ সকল pকার বstিবjােনও উnিতর sউ` িশখের আেরাহণ কেরিছেলা।
অতঃপর ইউেরাপীয় উপিনেবশবাদীরা মুসলমানেদর কাছ .থেক pাp jান- িবjােনর ওপর িভিt
কের তােদরই কাছ .থেক লুিNত সmদ .থেক পুিঁ জ িবিনেয়াগ কের এবং sীয় ধম:ীয় (খৃsবােদর)
িনয়ntেণর িবrেd িবেdাহ কের jান- িবjােনর গেবষণায় হাত .দয় - যার ফসল হে@ িবেAর
বত:মান |বjািনক অgগিত।
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এখােন লkণীয় িবষয় এই .য, মুসলমান ও খৃsান সmpদায় যখন িনজ িনজ ধম:gnেক আঁকেড়
ধেরিছেলা তখন মুসলমানরা সারা িবAেক jান- িবjােনর অবদােন ধn কেরেছ এবং
ইিতহাসিবrত .~6তম িবjানীেদরেক উপহার িদেয়েছ, আর তখন খৃsানরা অjতার িতিমের
িনমিjত িছেলা। অnিদেক খৃsানরা যখন তােদর ধম:gেnর িবrেd িবেdাহ করেলা এবং
বাইেবল ও তার ধারক- বাহকেদর আিধপত9েক গীজ:ার চার .দয়ােলর মেধ9 বnী কের .ফলেলা
এবং মুসলমানেদর কাছ .থেক তােদর .কারআনেক gহণ না করেলও .কারআেনর ফসল jানিবjানসমূহেক gহণ করেলা ও তার িভিtেত jান- িবjান চচ:ায় ঝাঁিপেয় পড়েলা, তখন তারা
িবjােনর .kেt িবAবাসীর জn পতাকাবাহী হেয় দাঁড়ােলা। আর রাজ9হারা লুিNতসব:s
মুসলমানেদর কাছ .থেক উপিনেবশবাদী দখলদাররা তােদর ধনসmদ .কেড় িনেয়ই kাn থােক
িন,

তােদর .কারআন- .কিndক ঐিতhবাহী িশkাpিত6ানgেলােকও বn কের িদেয় স@ল

িশিkত মুসিলম জািতেক দিরd অিশিkেত পিরণত করেলা এবং তারা িশkাpিত6ান ও পুিঁ জর
অভােব .কারআন- চচ:ার ও jান- িবjােনর সােথ pায় সmক:হীন হেয় পড়েলা। ঔপিনেবিশক
শিkবেগ:র ষড়যেntর ফেল .কারআেনর সােথ তােদর সmক: িশিথল হেয় পড়েলা এবং এক সময়
তারা দখলদার শtrেদরেক উnততর সভ9তার অিধকারী গণ9 কের তােদর মানিসক .গালােম
পিরণত হেয় .গেলা।
িকnt খৃsান পাiাত9 জগত .কারআেনর ফসল jান- িবjানেক gহণ কের তার চচ:া কের অেনক
দূর এিগেয় িনেলও তারা .কারআেনর আদিশ:ক ও |নিতক িশkােক gহণ কের িন। ফেল পাiাত9
জনগেণর মেধ9 পািথ:ব ও |নিতক- আধ9ািtক িদেকর মেধ9 .য ভারসাম9হীনতা সৃিu হেয়েছ তা
তােদরেক চরম .ভাগবােদ িনমিjত কেরেছ। এর ফেল তারা িনেজেদর xংস ও িবলুিpর জn
pহর gণেছ যা .সখানকার রাTেনতা, রাTিবjানী ও সমাজিবjানীেদরেক শিNত কের তুেলেছ
এবং তাঁরা তাঁেদর জনগণেক এ .থেক .ফরাবার জn যেতাই .চuা করেছন ও পদেkপ িনে@ন
তা .কােনাই sফল িদে@ না।
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এ ঐিতহািসক অিভjতা pমাণ করেছ .য, .কারআন মজীদ হে@ মানব pজািতর জn সািব:ক
উnিত- অgগিতর উৎস;

.কারআন- চচ:া ও তার ফসলেক gহেণর মেধ9ই উnিত এবং তার

সােথ সmক: িছnকরেণর মেধ9ই পiাদপদতা ও xংস িনিহত। এ হে@ .কারআন মজীেদর
অিবনAর মু‘িজযাহরই অnতম িদক।
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িবচারবুিdর দৃিoেত কারআেনর অেলৗিককতা
.কারআন মজীদ .কবল বালাgাত্ ও ফা#াহােতর দৃিuেকাণ .থেকই মু‘িজযাh নয়, বরং িবিভn
ধরেনর jান- িবjােনর দৃিuেকাণ .থেকও মু‘িজযাh - মানিবক jান- িবjােনর pিতভা সমূহ
যার ধাের কােছও .পৗঁছেত সkম নয়। িবশষ কের িবচারবুিd ও দাশ:িনক jােনর আেলােক
পয:ােলাচনা করেল .কারআন মজীেদর .খাদায়ী িকতাb হওয়ার িবষয়িট অকাট9ভােব pমািণত
হয়।
কারআেনর বাহক িনরkর নবী
.কারআন মজীেদর .বশ িকছু আয়ােত অত9n ssu ভাষায় উেlখ করা হেয়েছ .য,

হযরত

মুহাmাদ (#াঃ) িছেলন িনরkর (উmী); িতিন কখেনা কােরা কােছ .লখাপড়া .শেখন িন। হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ) িনেজও তাঁর জািত ও আtীয়- sজেনর সামেন - যােদর মােঝ িতিন
লািলত- পািলত ও বড় হন, তাঁর এ িনরkরতার কথা উেlখ কেরন। .তমিন .য সব আয়ােত
তাঁেক িনরkর বেল উেlখ করা হেয়েছ িতিন .স সব আয়াতও তােদর সামেন .তলাওয়াত্
কেরন। িকnt তা সেttও একজন .লাকও এ সত9 অsীকার কের িন এবং তাঁর এ দাবীেক িমথ9া
বেল অিভিহত কের িন। এ .থেকই হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িনরkরতার দাবী
অকাট9ভােব pমািণত হয়।
িকnt হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .লখাপড়া না জানা সেttও এমন এক মহাgn িনেয় এেলন যা
দশ:ন ও তttjােন এবং িবিভn ধরেনর িবচারবুিdগত jােন ও |বjািনক তেথ9 সমৃd,
তা- ও এমন পয:ােয়র .য,

আর

তা বড় বড় িবjানী ও দাশ:িনেকর দৃিuেক িনেজর িদেক আকৃu

কেরেছ এবং pাচ9 ও পাiাত9 িনিব:েশেষ িবেAর .~6 িচnািবদগণেক িবিsত কেরেছ। আর এ
িবsয়ও সব:কালীন;

সব সময়ই তা অব9াহত .থেক আসেছ এবং .কােনা িদনও এ িবsেয়র

পিরসমািp ঘটেব না।
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অতএব, বলা বাhল9 .য, .কারআন মজীেদর এ jান ও |বjািনক তথ9ািদেত সমৃdতা এর
মু‘িজযাহরই |বিশu9।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িনরkরতা একিট অকাট9 pমািণত সত9। িকnt তা সেttও
আমরা যিদ তেক:র খািতের এ সত9 সmেn .চাখ বn কের .রেখ .কারআন িবেরাধীেদর সােথ
সােথ অgসর হই এবং ধের .নই .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) িনরkর িছেলন না, বরং
.লখাপড়া জানেতন এবং .য .কােনা ধরেনর jান- িবjান, িশl, ইিতহাস ইত9ািদ অnেদর
কাছ .থেক িশেখিছেলন,

তাহেল এ .kেt িবেরাধীরা একিট বড় ধরেনর,

বরং িবsয়কর

ধরেনর dব:লতার িশকার হেবন, .য dব:লতা তাঁরা না এিড়েয় .যেত পারেবন, না তার .কােনা
জবাব তাঁেদর কােছ আেছ।
কারণ,

িবেরাধীেদর উপেরাk বkেব9র অথ: হে@,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) তাঁর

সমকালীন jানী- gণী, পিNত- মনীষী ও িবjানীেদর িনকট .থেক jান অজ:ন কেরিছেলন এবং
তাঁেদর িচnা- গেবষণা ও তথ9ািদ ব9বহার কেরিছেলন। িকnt কায:তঃ .দখা যাে@, িতিন মানব
pজািতেক .য jানসmদ উপহার িদেয় .গেছন তা তৎকালীন সমােজর মাnেষর িচnাধারা ও
‘আkীদাh- িবAােসর সােথ সাম*sশীল .তা নয়ই, বরং তার িবপরীত .মrেত অবিsত।
ইিতহােসর দৃিuেত এটা অকাট9 সত9 .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর সমসামিয়ক .য

.লাকেদর মােঝ িতিন লািলত- পািলত ও বড় হেয়িছেলন তােদর একাংশ িছেলা মূিত:পূজক;
তারা কlনা ও kসংsােরর অn অnসারী িছেলা। তােদর মেধ9 একদল িছেলা আহেল িকতাব:
তােদর jান- িবjান,

আkকাম ও ‘আkাএেদর উৎস িছেলা বাইেবেলর ‘পুরাতন িনয়ম’ ও

‘নতুন িনয়ম’ খNdয়ভুk পুsক সমূহ।
এ pসে1 উেlখ9 .য,

সাধারণভােব মেন করা হয়,

বাইেবল হে@ তাওরাত্ ও ইনজীেলর

(d’িট ঐশী gেnর) সংকলন। pকৃত পেk তা নয়। এ gেnর d’িট অংশ যথাkেম ওl্
.টsােম\T (পুরাতন িনয়ম) ও িনউ .টsােম\ট (নতুন িনয়ম)- এ অেনকgেলা পুsক সংকিলত
হেয়েছ।
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বাইেবলভুk পুsকgেলার ঐিশতা,

যােদর নােম নামকরণ করা হেয়েছ তাঁেদর নবুওয়ােতর

যথাথ:তা ও তাঁেদর সােথ সmৃkতার সত9তা,

ঐিতহািসকতা,

িবকৃিত ইত9ািদ po এবং

বাইেবেলর িবিভn সংsরেণর po বাদ .রেখ }ধু িবদ9মান বাইেবল- এর পুsকসমূহ সmেক:
উেlখ করেত হয় .য,

এর ওl্ .টsােম\ট অংেশ তাওরাত্ ও যাবূর সহ .মাট ৩৯িট পুsক

sানলাভ কেরেছ। এর মেধ9 pথম পাঁচিট পুsকেক (আিদ পুsক বা সৃিu পুsক,
.লভীয় পুsক,

যাtা পুsক,

গণনা পুsক ও িdতীয় িববরণ বা িdতীয় িবধান) তাওরােতর পাঁচিট ভাগ বেল

মেন করা হয়।
অnিদেক িনউ .টsােম\ট অংেশ sানলাভ কেরেছ ২৭িট পুsক। এ পুsকgেলার মেধ9 pথম
চারিট পুsকেক মিথ), মাক:, লুক ও .যাহন িলিখত sসমাচারবেল দাবী করা হয়। ইনজীl (
তেব তা তাওরােতর পাঁচিট পুsেকর একই gেnর পাঁচ ভাগ হওয়ার মত.◌া নয়,

বরং একই

ইনজীেলর চারজন .লখক কতৃ:ক িলিখত চারিট সংsরণ। মূলতঃ এসব পুsক ঐশী ইনজীেলর
চারিট সংsরণও নয়, বরং এgেলা হে@ সংি2u .লখকগণ কতৃ:ক .লখা হযরত ‘ঈসা )‘আঃ -(
যােত তাঁর ওপর নিযলকৃত ইনজীেলর কতক উdৃিতও অnভু:k রেয়েছ। এ - নকািহনীএর জীব
পুsকgেলার .লখকগেণর .কউই হযরত ‘ঈসা )‘আঃিছেলন না। তাঁর (হাওয়ারী) এর #াহাবী -(
একমাt .য #াহাবী একই িনয়েম ইনজীl িলেখেছন এবং যা অেপkাকৃত িনভু:ল িতিন হেলন
বারনাবা (Barnabas), িকnt বারনাবার ইনজীেল ssuভােব রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ
এর নাম এবং -(#াঃ) আlাh তা‘আলা কতৃ:ক সৃিuকেম:র সূচনার লk9 ও .কndিবnd িহেসেব তাঁর
কথা উিlিখত থাকায় এ পুsকিটেক বাইেবেল sান .দয়া হয় িন।
আমরা যিদ ধের .নই .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) sীয় jান- িবjান ও িশkা তাঁর

সমসামিয়ক ঐ সব কিথত jানী- gণী ও পিNত ব9িkেদর িনকট .থেক হাি#l কেরিছেলন এবং
.কারআেনর িবষয়বstসমূহ তাওরাত্ ও ইনজীl .থেক সংgহ কেরিছেলন,

তাহেল িক তার

অিনবায: দাবী এ নয় .য, .কারআন মজীেদর jান- িবjােন ও বkেব9 সমকালীন ‘আkীদাhিবAাস ও িচnাধারা pভাব িবsার করেব? .তমিন,
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এর দাবী িক এ- ও নয় .য,

.কারআন

মজীেদর jান- িবjান ও উk gnাবলীেত িবদ9মান jান- িবjােনর মেধ9 এক ধরেনর িমল
খুঁেজ পাওয়া যােব?
িকnt আমরা বাsেব .দখেত পাই .য,

.কারআন মজীদ এবং বাইেবেলর ‘পুরাতন িনয়ম’ ও

‘নতুন িনয়ম’ ভুk পsকসমূেহর মেধ9 সকল িদক .থেক |বপরীত9 িবদ9মান। ‘পুরাতন িনয়ম’
ও ‘নতুন িনয়ম’ ভুk পুsকসমূহ এবং তৎকালীন অnাn jানসূtসমূহ .য সব কlকািহনী ও
kসংsাের পিরপূণ: .কারআন মজীদ }ধু .স সব .থেক মুkই নয়,

বরং .স সেবর িবrেd

সংgাম কেরেছ।
.কারআন মজীদ |বjািনক ও চািরিtক সত9সমূহ এবং িবচারবুিdগত ও ঐশী jান- িবjােনর
িবষয়সমূহেক এ সব িমথ9া ও kসংsার .থেক মুk ও পিবt কেরেছ, আর তাওহীd ও .খাদাপিরিচিতর jান .থেক সমকালীন সমােজ িবরাজমান kসংsার সমূহেক িবতািড়ত কেরেছ।
.কারআন মজীদ আlাh তা‘আলার একt ও পিরচেয়র িবষয়িটেক উপsাপেনর পর তাঁর পিরচয়
ও gণাবলীেক এমনভােব এবং এেতাখািন উপsাপন কেরেছ যা তাঁর জn যথাথ:ভােবই pেযাজ9।
অnিদেক যা িকছু আlাহর ওপর আেরাপ করা হেল কায:তঃ তাঁর pিত dব:লতা ও সৃিuসtার
|বিশu9 আেরাপ করা হয় তাঁর পিরিচিত .থেক .কারআন মজীদ তা িবদূিরত কেরেছ অথ:াৎ
আlাh তা‘আলা .য এ সব |বিশu9 .থেক মুk ও পিবt তা d9থ:হীন ভাষায় .ঘাষণা কেরেছ এবং
তাঁর পিবt সtােক এ সব িমথ9া কlনার উেধ: তুেল ধেরেছ। .তমিন নবুওয়াত্ pেoও .কারআন
মজীদ pকৃত সত9েক তুেল ধেরেছ।
এবার আমরা এ d’িট pসে1 .কারআন মজীেদর কেয়কিট আয়াত এখােন তুেল ধরেবা।

তাওহীেদর ধারণােক kসংsারমুk করণ
pথেম আlাh তা‘আলার পিরচয় সংkাn কেয়কিট আয়াত তুেল ধরা যাক। আlাh তা‘আলা sীয়
পিরচয় ব9k করেত িগেয় .কারআন মজীেদ এরশাদ কেরন :
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.()و ﻗﺎﻟﻮا اﲣﺬ اﷲ وﻟﺪاً ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض ﮐﻞ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﺘﻮن

“আর তারা (খৃsানরা) বেল : “আlাh সnান পিরgহণ কেরেছন।” আlাh পরম pমুk (এেহন
dব:লতা হেত), বরং আসমান সমূেহ ও যমীেন যা িকছু আেছ সবই তাঁর, আর সব িকছুই তাঁর
সামেন অnগত হেয় আেছ।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১১৬)
(. و اذا ﻗﻀﯽ اﻣﺮاً ﻓﺎﳕﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﮐﻦ ﻓﻴﮑﻮن.)ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض

“িতিন আসমান ও যমীেনর উdাবক। আর িতিন যখন .কােনা িবষেয় িসdাn .নন তখন .স জn
}ধু বেলন : “হও।” অতএব, তা হেয় যায়।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১১৭)
(.)و اﳍﮑﻢ اﻟﻪ واﺣﺪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
“আর .তামােদর .খাদা হে@ন একমবািdতীয়ম .খাদা; .সই পরম দয়াময় .মেহরবান ছাড়া আর
.কােনা .খাদা (বা .দব- .দবী)র অিst .নই।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১৬৩)
(. ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﺎوات و ﻣﺎ ﻓﯽ اﻻرض.)اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﳊﯽ اﻟﻘﻴﻮم ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺳﻨﺔ و ﻻ ﻧﻮم
“আlাh হে@ন .সই সtা িযিন ছাড়া আর .কােনা .খাদা .নই। িতিন িচরজীবী িচরnন শাAত
সtা; তাঁেক তndা ও িনdা sশ: করেত পাের না। আসমান সমূেহ ও যমীেন যা িকছু আেছ সবই
তাঁর।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ২৫৫)
(.)ان اﷲ ﻻ ﳜﻔﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻓﯽ اﻻرض و ﻻ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﺎء
“িনiয়ই আlাh হে@ন এমন এক সtা যমীন ও আসমােনর .কােনা িকছুই তাঁর কাছ .থেক
.গাপন থােক না।” ( সূরাh আােল ‘ইমরা◌ান : ৫)
(. ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﮑﻴﻢ.)ﻫﻮ اﻟﺬی ﻳﺼﻮرﮐﻢ ﻓﯽ اﻻرﺣﺎم ﮐﻴﻒ ﻳﺸﺎء
“িতিনই মাতৃগেভ: .তামােদরেক .যrপ ই@া আকৃিত দান কেরন। .সই মহাপরাkাn পরম jানী
ছাড়া আর .কােনা .খাদা .নই।” ( সূরাh আােল ‘ইমরা◌ান : ৬)
()ذاﻟﮑﻢ اﷲ رﺑﮑﻢ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞ ﺷﻲء ﻓﺎﻋﺒﺪوﻩ و ﻫﻮ ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺷﻲء وﮐﻴﻞ
“এই হে@ন আlাh - .তামােদর pভু;
িজিনেসরই suা। অতএব,

িতিন ছাড়া আর .কােনা .খাদা .নই। িতিন pিতিট

.তামরা তাঁরই দাসt কেরা। আর িতিন pিতিট িজিনেসর ওপরই

কতৃ:tশালী।” ( সূরাh আl- আn‘আাm : ১০২)
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()ﻻ ﺗﺪرﮐﻪ اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮ ﻳﺪرک اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮا اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺒﲑ
“দৃিuসমূহ তাঁেক pত9k করেত পাের না, বরং িতিনই দৃিuসমূহেক pত9k কেরন। আর িতিন
(সকল িবষেয়) সূkদশ:ী সদা- অবগত।” ( সূরাh আl- আn‘আাm : ১০৩)
( ﻓﺎﻧﯽ ﺗﺆﻓﮑﻮن.)ﻗﻞ اﷲ ﻳﺒﺪؤ اﳋﻠﻖ ﰒ ﻳﻌﻴﺪﻩ
“( .হ রাসূল!) বেল িদন : আlাhই সৃিuর সূচনা কেরন,

অতঃপর িতিনই তােক pত9াবত:ন

করােবন (মৃতু9 ও xংেসর পের পুনরায় সৃিu করেবন)। অতএব,

.তামরা .কাn িদেক িফের

যাে@া?” ( সূরাh ইউnস : ৩৪)

ﺎ ﰒ اﺳﺘﻮی ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺮش و ﺳﺨﺮ اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻘﻤﺮ ﮐﻞ ﳚﺮی ﻻﺟﻞG)اﷲ اﻟﺬی رﻓﻊ اﻟﺴﻤﺎوات ﺑﻐﲑ ﻋﻤﺪ ﺗﺮو
(ﻣﺴﻤﯽ ﻳﺪﺑﺮ اﻻﻣﺮ ﻳﻔﺼﻞ اﻵﻳﺎت ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺑﻠﻘﺎء رﺑﮑﻢ ﺗﻮﻗﻴﻨﻮن
“আlাh হে@ন .সই সtা িযিন sm ছাড়াই আসমান সমূহেক সমুnত কেরেছন - যা .তামরা
.দখেত পাে@া। এরপর িতিন ‘আরশেক িনয়িntত কেরেছন এবং সূয: ও চndেক sশৃSিলত
কেরেছন;

এেদর pিতিটই একিট .শষ সময় পয:n গিতশীল রেয়েছ। িতিনই সকল িবষেয়র

sপিরচালনা কেরন। (এভােব) িতিন তাঁর িনদশ:নসমূহ ssurেপ তুেল ধেরেছন যােত .তামরা
.তামােদর pভুর সিnধােন উপনীত হবার ব9াপাের pত9েয় উপনীত হেত পােরা।” ( সূরাh আrরা‘d : ২)
( ﻟﻪ اﳊﻤﺪ ﻓﯽ اﻻوﻟﯽ و اﻵﺧﺮة و ﻟﻪ اﳊﮑﻢ و اﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن.)و ﻫﻮ اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ
“আর িতিনই আlাh; িতিন ছাড়া অn .কােনা ইলাh .নই। তাঁর pশংসা সমs িকছুর সূচনাপব:
.থেক }r কের সব িকছুর .শষ পয:n। আর অকাট9 িসdােnর এখিতয়ার .কবল তাঁরই; .তামরা
তাঁরই িদেক pত9াবত:ন করেছা।” ( সূরাh আl- kা#া# : ৭০)
()ﻫﻮ اﷲ اﻟﺬی ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة ﻫﻮ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
“িতিন হে@ন আlাh িযিন ছাড়া আর .কােনা ইলাh .নই। িতিন .গাপন ও pকা/ সব িকছু সmেn
পিরjাত; িতিন পরম দয়াময় .মেহরবান।” ( সূরাh আl- হাশর : ২২)
()ﻫﻮ اﷲ اﻟﺬی ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﳌﻠﮏ اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻼم اﳌﺆﻣﻦ اﳌﻬﻴﻤﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﺒﺎر اﳌﺘﮑﱪ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﮐﻮن
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“িতিনই আlাh িযিন ছাড়া আর .কােনা ইলাh .নই। িতিন িনরuশ অিধকত:া,
.দাষ- trিট- dব:লতা .থেক pমুk- পিবt,
মহাপরাkাn,

শািnর উৎস,

িনরাপtাদাতা,

সমs রকেমর
রkাকত:া,

পরম শিkমান ও .গৗরেবর pকৃত অিধকারী। .লােকরা তাঁর সােথ যা িকছুেক

শরীক করেছ তা .থেক িতিন পরম pমুk।” ( সূরাh আl- হাশর : ২৩)
( و ﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﮑﻴﻢ. ﻳﺴﺒﺢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض.)ﻫﻮ اﷲ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﺒﺎری اﳌﺼﻮر ﻟﻪ اﻻﲰﺎء اﳊﺴﻨﯽ
“.সই আlাhই সৃিuকত:া,

উ6গতকারী,

আকৃিতদাতা;

তাঁর রেয়েছ সেব:াtম নামসমূহ।

আসমান সমূেহ ও যমীেন যা িকছু আেছ তার সব িকছুই তাঁর পিবtতা বণ:না করেছ। বstতঃ িতিন
মহাপরাkাn পরম jানী।” ( সূরাh আl- হাশর : ২৪)
.কারআন মজীদ িবAজগেতর সৃিuকত:া আlাh তা‘আলােক এভােব পিরিচত কেরেছ - এভােবই
তাঁর gণাবলী তুেল ধেরেছ। .কারআন মজীদ আlাh তা‘আলার gণাবলী বণ:নার .kেt .স পnাই
অবলmন কেরেছ িবচারবুিd যােক sীকৃিত pদান কের ও যার সত9তা pিতপাদন কের। বstতঃ
ss িবচারবুিd সৃিuকত:ার পিরচেয়র .kেt এ পথ ধেরই অgসর হেয় থােক।
এখন po হে@, জােহলীয়ােতর পিরেবেশ জীবনযাপনকারী একজন িনরkর ব9িkর পেk িক
এটা আেদৗ সmব .য,

িতিন িবচারবুিdগত,

jানগত ও দাশ:িনক সত9 সমূহ এেতা উnত

পয:ােয় pত9k করেবন ও বণ:না করেত সkম হেবন? অতএব,

এেত সেnেহর অবকাশ

থাকেত পাের না .য, এ .কারআন মজীদ তাঁর িনেজর রিচত gn নয়, বরং আlাh তা‘আলার
পk .থেক নািযলকৃত gn।

নবুওয়ােতর ধারণােক kসংsারমুk করণ
.কারআন মজীদ অতীেতর নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) সmেক: কথা বেলেছ। এ .kেt .কারআন
মজীদ তাঁেদরেক সেব:াtম gণাবলী সহকাের উেlখ কেরেছ, আর তা এমনভােব উেlখ কেরেছ
.য, এর .চেয় উnততর gণ কlনা করা যায় না। নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) .~6t ও পিবtতার
জn .য সব gণ তাঁেদর মেধ9 থাকা অপিরহায: .কারআন মজীদ তা- ই তাঁেদর pিত আেরাপ
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কেরেছ। অnিদেক .য সব খারাপ |বিশu9 নবুওয়াত্ ও .খাদায়ী িরসালােতর সােথ সাম*sশীল
নয় তা .থেক তাঁেদরেক মুk ও পিবt rেপ তুেল ধেরেছ।
এখােন এ পয:ােয়র কেয়কিট আয়াত উdৃত করিছ :

)اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻨﺒﯽ اﻻﻣﯽ اﻟﺬی ﳚﺪوﻧﻪ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎً ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﯽ اﻟﺘﻮرة واﻻﳒﻴﻞ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮوف و ﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ
(اﳌﻨﮑﺮ و ﳛﻞ ﳍﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت و ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﺒﺎﺋﺚ
“যারা (এ .কারআেন ঈমান .পাষণ কের তারা) এমন এক রাসূেলর অnসরণ কের িযিন উmী নবী
- যার কথা তারা তােদর কােছ মওজূদ তাওরাত্ ও ইনজীেল িলিখতrেপ পাে@;

িতিন

তােদরেক ভােলা ও কল9াণমূলক কােজর িনেদ:শ .দন ও মn কাজ .থেক তােদরেক িনেষধ
কেরন এবং তােদর জn উtম ও পিবt িজিনসgেলা হালাল কেরন ও তােদর জn .নাংরাঅপিবt িজিনসgেলােক হারাম কের .দন।” ( সূরাh আl- আ‘রা◌াe : ১৫৭)
এখােন উেlখ9 .য, “উmী” শেbর আিভধািনক অথ: মাতৃগভ: .থেক সদ9 dিনয়ায় আগমনকারী
এবং এর পািরভািষক অথ: িনরkর। .যেহতু সদ9জাত িশ} .লখাপড়া জােন না .সেহতু িনরkর
.লাকেক তার সােথ তুলনা করা হয় যার উেd/ হে@ অkরjানসmn .লাকেদর grt তুেল
ধরা। নবী করীম (#াঃ).ক িনরkর রাখার িপছেন িনিহত আlাh তা‘আলার মহাpjাময় লk9
হে@ .কারআন মজীেদর নবী করীম (#াঃ)- এর dারা রিচত না হওয়ার তথা মু‘িজযাh হওয়ার
িবষয়িটেক অিধকতর .যৗিkক pিতপn করা। সূরাh আl- জুম‘ু আয় (আয়াত নং ২) এরশাদ
হেয়েছ .য,

আlাh তা‘আলা উmীেদর মধ9 .থেক একজন রাসূেলর আিবভ:াব ঘিটেয়েছন।

এখােন ssu .য “উmী” শbিট .কবল পািরভািষক “িনরkর” অেথ: ব9বhত হেয়েছ। িকnt
আেলাচ9 আয়ােত (সূরাh আl- আ‘রা◌াe : ১৫৭) “উmী” শbিটেক “নবী” শেbর িবেশষণ
িহেসেব ব9বহার করা হেয়েছ। এ .থেক “জnমুহূত: .থেক নবী”

তথা “নবী িহেসেব

জngহণকারী” তাৎপয: gহণ করাই অিধকতর সিঠক বেল মেন হয় (যিদও চিlশ বছর বয়েস
তাঁেক তা অবিহত করা ও দািয়t পালেনর িনেদ:শ .দয়া হয়)। তেব .যেহতু .কারআন মজীেদর

150

একই আয়ােতর একািধক বািhক তাৎপয: আেছ .সেহতু “জnমুহূত: .থেক নবী” ও “িনরkর
নবী” উভয় অথ:ই এেত িনিহত রেয়েছ বেল gহণ করেত বাধা .নই।

 و ان ﮐﺎﻧﻮا ﻣﻦ.)ﻫﻮ اﻟﺬی ﺑﻌﺚ ﻓﯽ اﻻﻣﻴﲔ رﺳﻮﻻً ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻠﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ و ﻳﺰﮐﻬﻢ و ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﮑﺘﺎب و اﳊﮑﻤﺔ

(ﻗﺒﻞ ﻟﻔﯽ ﺿﻼل ﻣﺒﲔ

“িতিনই .সই সtা িযিন তােদর মধ9কার িনরkরেদর মধ9 .থেক এমন একজন রাসূল উিtত
কেরেছন িযিন তােদর কােছ তাঁর (আlাহর) আয়াত পেড় .শানান ও তােদরেক পির}d কেরন
এবং তােদরেক িকতাb ও অকাট9 jান িশkা .দন। নেচৎ এর আেগ .তা তারা ssu
.গামরাহীেত িনমিjত িছেলা।” ( সূরাh আl- জুম‘ু আh : ২)
( و اﻧﮏ ﻟﻌﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ.)و ان ﻟﮏ ﻻﺟﺮا ﻏﲑ ﳑﻨﻮن
“আর (.হ রাসূল!) অব/ই আপনার জn রেয়েছ অফুরn উtম pিতদান। আর অব/ই আপিন
sমহান ও উnততম চিরtৈবিশেu9র অিধকারী।” ( সূরাh আl- kালাm : ৩- ৪)
“অব/ই আlাh আদম,

নূh,

()ان اﷲ اﺻﻄﻔﯽ آدم و ﻧﻮﺣﺎً و آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ و آل ﻋﻤﺮان ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺎﳌﲔ

আােল ইবরাহীm ও আােল ‘ইমরা◌ানেক িবAবাসীেদর ওপর

িনব:ািচত কেরেছন।” ( সূরাh আােল ‘ইমরা◌াn : ৩৩)
()و اذ ﻗﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻻﺑﻴﻪ و ﻗﻮﻣﻪ اﻧﻨﯽ ﺑﺮآء ﳑﺎ ﺗﻌﺒﺪون اﻻ اﻟﺬی ﻓﻄﺮﻧﯽ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻬﺪﻳﻦ
“ইবরাহীm যখন তার িপতা ও তার kওমেক বলেলা : .তামরা যা িকছুর পূজা করেছা িনঃসেnেহ
আিম .স সেবর pিত িবrপ;

.কবল তাঁর pিত িবrপ নই িযিন আমােক সৃিu কেরেছন এবং

অব/ই িতিন অিচেরই আমােক পথpদশ:ন করেবন।” ( সূরাh আy- যুখrফ : ২৬- ২৭)
()و ﮐﺬاﻟﮏ ﻧﺮی اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﮑﻮت اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض و ﻟﻴﮑﻮن ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻨﲔ
“আর এভােবই আিম ইবরাহীমেক আসমান সমূহ ও যমীেনর মালাkত্ (অদৃ/ জগত) pদশ:ন
কেরিছ, আর তা কেরিছ এ উেdে/ যােত .স ইয়াkীn .পাষণকারীেদর অnভু:k হয়।” ( সূরাh
আl- আn‘আাm : ৭৫)
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)و وﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﮐﻼ ﻫﺪﻳﻨﺎ و ﻧﻮﺣﺎ ﻫﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻣﻦ ذرﻳﺘﻪ داود و ﺳﻠﻴﻤﺎن و اﻳﻮب و ﻳﻮﺳﻒ و
 و اﲰﺎﻋﻴﻞ واﻟﻴﺴﻊ و. و زﮐﺮﻳﺎ و ﳛﻴﯽ و ﻋﻴﺴﯽ و اﻟﻴﺎس ﮐﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﳊﲔ.ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﮐﺬاﻟﮏ ﳒﺰی اﶈﺴﻨﲔ
ﻢ و اﺟﺘﺒﻴﻨﺎﻫﻢ و ﻫﺪﻳﻨﺎﻫﻢ اﻟﯽ ﺻﺮاطGﻢ و اﺧﻮاn و ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ و ذرﻳﺎ.ﻳﻮﻧﺲ و ﻟﻮﻃﺎ و ﮐﻼ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺎﳌﲔ
(ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
“আর আিম তােক (ইবরাহীমেক) ইসহাk্ ও ইয়াkূবেক দান কেরিছ;
পথpদশ:ন কেরিছ। আর নূh;

এেদর উভয়েকই

ইিতপূেব: তােকও আিম পথpদশ:ন কেরিছ। আর তার

(ইবরাহীেমর) বংশধরেদর মধ9 .থেক দাউদ,

.সালায়মান,

আইয়ূব,

ইউsফ,

মূসা ও

হাrn (এেদরেকও পথpদশ:ন কেরিছ)। আর এভােবই আিম যেথাপযুk .লাকেদরেক }ভ
pিতদান pদান কের থািক। (.তমিন) যাকািরয়া,
pেত9েকই যেথাপযুk িছেলা,

ইয়াhইয়া,

আর িছেলা ইসমা‘ঈল,

‘ঈসা ও ইlইয়াস - এেদর

ইlইয়াসা‘,

ইউnস ও লূt্। এেদর

pেত9কেকই আিম সমg িবAবাসীর ওপর ময:াদাবান কেরিছ। .তমিন তােদর িপতােদর,
সnানেদর ও Pাতােদরেক (িবAবাসীর ওপর ময:াদাবান কেরিছ) এবং তােদরেক িনব:ািচত কেরিছ
ও সহজ- সরল sদৃঢ় পেথর িদেক পিরচািলত কেরিছ।” ( সূরাh আl- আn‘আাm : ৮৪- ৮৭)
()و ﻟﻘﺪ اﺗﻴﻨﺎ داود و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎً و ﻗﺎﻻ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬی ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ

“আিম দাউদ ও .সালায়মানেক jান দান কেরিছ। আর তারা বলেলা : সমs pশংসা .সই
আlাহর িযিন আমােদরেক তাঁর অেনক মু’িমন বাnাহর ওপর ময:াদাবান কেরেছন।” ( সূরাh
আn- নামল : ১৫)
()و اذﮐﺮ اﲰﺎﻋﻴﻞ واﻟﻴﺴﻊ و ذاﻟﮑﻔﻞ و ﮐﻞ ﻣﻦ اﻻﺧﻴﺎر
“আর (.হ রাসূল!) ইসমা‘ঈল,

ইlইয়াসা‘ ও যালিকফl- এর কথা sরণ কrন;

তােদর

pেত9েকই অিধকতর উtম .লাকেদর অnভুk
: িছেলা।” ( সূরাh #াd : ৪৮)

)اوﻟﺌﮏ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﲔ ﻣﻦ ذرﻳﺔ آدم و ﳑﻦ ﲪﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻧﻮح و ﻣﻦ ذرﻳﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﳑﻦ
(ﻫﺪﻳﻨﺎ و اﺟﺘﺒﻴﻨﺎ اذا ﺗﺘﻠﯽ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎت اﻟﺮﲪﻦ ﺧﺮوا ﺳﺠﺪا و ﺑﮑﻴﺎ
“এরা হে@ .সই .লাক যােদর ওপর আlাh .ন‘আমত বষ:ণ কেরেছন;

এরা হে@ আদেমর

বংশধরেদর মধ9কার নবীগণ, আর তােদর মেধ9 রেয়েছ .সই .লােকরা যােদরেক আিম নূেহর
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সােথ (.নৗকায়) বহন কের িনেয়িছলাম,

আর এেদর (.ন‘আমতpাpেদর) মেধ9 রেয়েছ

ইবরাহীm ও ইসরা‘ঈেলর বংশধরেদর মধ9কার .লাক; এরা হেলা .সই .লাক যােদরেক আিম
পথpদশ:ন কেরিছ ও িনব:ািচত কেরিছ। এেদর সামেন যখনই পরম দয়ামেয়র আয়াত .তলাওয়াত্
করা হেতা তখনই এরা িসজদায় অবনত হেতা ও knন করেতা।” ( সূরাh মারইয়াম : ৫৮)
[sত:ব9, অt আয়াতিট িসজদাহর আয়াত সমূেহর অnতম।]
এই হেলা .কারআন মজীেদ নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) gণাবলী বণ:না,
তাঁেদর ময:াদা ও .~6t বণ:নাকারী আয়াত সমূেহর অংশিবেশষ।
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পিবtতা .ঘাষণা এবং

বাইেবেল আlাh ও নবীেদর পিরচয় (আঃ)
আlাh তা‘আলার একt ও gণাবলী এবং নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) ময:াদা ও ব9িkt সmেn
.কারআন মজীেদর দৃিuভি1 তুেল ধরার পর এখন আমরা .দখেবা এ d’িট িবষেয় বাইেবেলর
‘পুরাতন িনয়ম’ ও ‘নতুন িনয়ম’ ভুk পুsক সমূহ কী বলেছ। তাহেল আমােদর কােছ d’িট
িবষয় পিরsার হেয় যােব। pথমতঃ বাইেবেলর পুsকgেলা িবকৃত হেয় .গেছ;
িনেভ:জাল ঐশী িকতাb আকাের বত:মান .নই,

এখন আর

িdতীয়তঃ এ সব পুsক অধ9য়ন কের তার

সাহােয9 .কারআন মজীেদর nায় gn রচনা করা সmব নয়।
এ pসে1 উভয় ‘িনয়ম’- এর িবিভn পুsেক pচুর বkব9 রেয়েছ। িকnt .কারআন মজীদ
যেতাখািন আlাh তা‘আলার পিবtতা বণ:না কেরেছ ও তাঁেক .দাষ- trিট- dব:লতা .থেক
মুkrেপ তুেল ধেরেছ এবং নবী- রাসূলগণেক (‘আঃ) .যভােব মানিবক ময:াদার sউ`তম চূড়ায়
উnীত কের তুেল ধেরেছ,

উk পুsকসমূহ (এgেলার িবদ9মান িবকৃত rপ) িঠক তেতাখািনই

আlাh তা‘আলার ময:াদােক নীেচ নািমেয় এেনেছ এবং .য .কােনা ধরেনর গিহ:ত কাজেকই নবীরাসূলগেণর (‘আঃ) pিত আেরাপ কেরেছ।
এ সত9িট ssurেপ তুেল ধরার লেk9 এখােন বাইেবেলর িবিভn পুsক .থেক িকছু উdৃিত .পশ
করেবা। তেব এখােন পুনরায় sত:ব9 .য, ‘পুরাতন িনয়ম’- এর অnভু:k পুsকসমূহ হে@ ঐশী
পুsেকর িবকৃত সংsরণ; মূল ঐশী পুsকসমূহ এ সব trিট .থেক মুk িছেলা। অnিদেক ‘নতুন
িনয়ম’ভুk পুsকgেলা আেদৗ ঐশী পুsক নয়, বরং পুেরাপুির মানব রিচত পুsক, তেব pথম
চারিট পুsক হে@ হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর জীবনকািহনী যােত ইনজীেলর অেনক আয়াতও
উdৃত হেয়েছ।
( ১) হযরত আদম (‘আঃ) ও িবিব হাওয়া (‘আঃ)- এর সৃিu এবং .বেহশত .থেক তাঁেদর বিহগ:ত
হবার ঘটনা এভােব বিণ:ত হেয়েছ :
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“আর সদাpভু ঈAর আদমেক আেদশ িদেলন,

তুিম এ বাগােনর সমs বৃেkর ফল s@েn

খাও, িকnt সদসদ jানদায়ক বৃেkর ফল .খেয়া না, কারণ, .যিদন তার ফল খােব .সিদন
মরেবই মরেব। আর সদাpভু ঈAর বলেলন,

মাnেষর একাকী থাকা ভােলা নয়,

আিম তার

জn তার অnrপ সহকািরনী বানাই। .... পের সদাpভু ঈAর আদমেক .ঘার িনdায় মg করেল
.স িনিdত হেলা;

আর িতিন তার একখানা পাঁজর (- এর অিs) িনেয় মাংস িদেয় .স জায়গা

পূরণ করেলন। সদাpভু ঈAর আদম হেত গৃহীত .স পাঁজর dারা এক stী |তরী করেলন ও তােক
আদেমর পােশ আনেলন। .... ঐ সময় আদম ও তার stী উভয়ই উল1 থাকেতা, আর তােদর
লjােবাধ িছেলা না।” ( আিদ পুsক, ২ : ১৬- ১৮, ২১- ২৩ ও ২৫)
“সদাpভু ঈAেরর সৃu ভূচর pাণীেদর মেধ9 সাপ সব:ােপkা খল িছেলা। .স ঐ নারীেক বলেলা :
ঈAর িক বাsিবকই বেলেছন .য,

.তামরা বাগােনর .কােনা বৃেkর ফল .খেয়া না? নারী

সাপেক বলেলা : আমরা এ বাগােনর সকল বৃেkর ফল .খেত পাির, .কবল বাগােনর মাঝখােন
.য বৃkিট আেছ তার ফল সmেক: ঈAর বেলেছন, .তামরা তা .খেয়া না - sশ:ও কেরা না;
করেল মরেব। তখন সাপ নারীেক বলেলা : .কােনাkেমই মরেব না। কারণ,

ঈAর জােনন,

.যিদন .তামরা তা খােব .সিদন .তামােদর .চাখ খুেল যােব, তােত .তামরা ঈAেরর nায় হেয়
সদসদ jান pাp হেব। নারী যখন .দখেলা, ঐ বৃk sখাদ9দায়ক ও চkুর জn .লাভজনক,
আর ঐ বৃk jানদায়ক বেল বা`নীয়, তখন .স তার ফল আহরণ কের .খেলা। পের .স িনেজর
nায় তার sামীেকও িদেলা, আর .স- ও .খেলা। এেত তােদর উভেয়র .চাখ খুেল .গেলা এবং
তারা বুঝেত পারেলা .য, তারা উল1, আর তারা ডুমুর পাতা .সলাই কের ঘাগড়া |তরী কের
িনেলা। পের তারা সদাpভু ঈAেরর কNsর }নেত .পেলা;

িদেনর অবসােন িতিন বাগােন

পায়চাির করিছেলন। এেত আদম ও তার stী সদাpভু ঈAেরর সামেন .থেক বাগােনর বৃkসমূেহর
মােঝ লুকােলা। তখন সদাpভু ঈAর আদমেক .ডেক বলেলন : তুিম .কাথায়? .স বলেলা :
আিম বাগােন .তামার কNsর }েন ভীত হেয়িছ। কারণ,

আিম উল1,

তাই িনেজেক

লুিকেয়িছ। িতিন বলেলন : তুিম .য উল1 তা .তামােক .ক বলেলা? .য বৃেkর ফল .খেত
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.তামােক িনেষধ কেরিছলাম তুিম িক তার ফল .খেয়েছা? . . . . আর সদাpভু ঈAর বলেলন :
.দেখা, মাnষ সদসদ jান লােভর .kেt আমােদর মেতা হেলা; এখন পােছ .স হাত বািড়েয়
জীবনবৃেkর ফলও আহরণ কের .খেয় অনnজীবী হয় - এ কারেণ সদাpভু ঈAর তােক আদnএর (অিবনAর) বাগান .থেক .বর কের িদেলন যােত .স .য মািট .থেক সৃu তােতই কাজ কের।
এভােব ঈAর মাnষেক তািড়েয় িদেলন এবং জীবনবৃেkর পথ রkা করার জn আদn- এর
(অিবনAর) বাগােনর পূব: িদেক .দয়াল তুেল িদেলন ও তার ওপের ঘূণ:ায়মান খড়গ sাপন
করেলন।” ( আিদ পুsক, ৩ : ১- ১১ ও ২২- ২৪)
এখােন লkণীয়,

এই তথাকিথত আসমানী gn কীভােব সৃিuকত:া আlাh তা‘আলার পিবt

সtায় িমথ9াবািদতা আেরাপ করেছ এবং তাঁর pিত kট .কৗশল, ছুতা, িমথ9া ও ভীিত আেরাপ
করেছ - বলেছ,

সদাpভু ঈAর িমথ9ার আ~য় িনেয় আদমেক jানবৃেkর ফল .খেত িনেষধ

কেরেছন ও বেলেছন .য,

ওিট হে@ মৃতু9র বৃk,

অতঃপর .যেহতু সদাpভু ঈAর ভয় .পেয়

যান .য, আদম (‘আঃ) হয়েতা জীবনবৃেkর ফল .খেয় .ফলেবন ও অিবনAর জীবেনর অিধকারী
হেবন এবং তাঁর .খাদায়ী ও আিধপত9 ব9াহত করেবন, .সেহতু িতিন আদম (‘আঃ).ক .বেহশত
.থেক .বর কের .দন।
অnিদেক এই তথাকিথত আসমানী gেn এমন কথা বলা হেয়েছ যার মােন হে@,

আlাh

তা‘আলার শরীর আেছ এবং িতিন .বেহশেতর মেধ9 পদচারণা করিছেলন। .তমিন এ gn
সব:jাতা আlাh তা‘আলার pিত অjতার অপবাদ আেরাপ করেছ - বলেছ,
.কাথায় লুিকেয় িছেলন .স সmেক: িতিন অনবিহত িছেলন,

আদম (‘আঃ)

তাই আদম (‘আঃ).ক এই বেল

.ডেকিছেলন : “তুিম .কাথায়?”
সবেচেয় জঘn ব9াপার হে@ এ gেn সাপrপী শয়তানেক মাnেষর জn কল9াণকামী িহেসেব
িচিtত করা হেয়েছ। কারণ,

এ gn বলেছ .য,

শয়তান আদম (‘আঃ).ক উপেদশ িদেয়

(jানবৃেkর ফল খাইেয়) মূখ:তা ও অjতার অnকার .থেক jােনর আেলায় িনেয় আসার ব9বsা
কের এবং ভােলা- মেnর পাথ:ক9 বুঝেত িশিখেয় .দয়।
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( ২) বত:মােন িবদ9মান তাওরােত হযরত ইবরাহীm (‘আঃ) ও িফr‘আউেনর ঘটনা বিণ:ত হেয়েছ।
[ sত:ব9, দীঘ: কেয়ক শতাbী যাবত িমসেরর সmাটেদর উপািধ িছেলা “িফr‘আউn”। অতএব,
বলা বাhল9 .য, এখােন উিlিখত িফ:‘আউন হযরত মূসা (‘আঃ)- এর সময়কার িফr‘আউন নয়
এবং এ িফr‘আউেনর খারাপ বা .খাদােdাহী হওয়া সmেক:ও িনিiত ধারণা .পাষণ করা স1ত
হেব না।]
তাওরােত বিণGত ঘটনািট িনmrপ :
“আর .দেশ dিভ:k হেলা। তখন ইবরাহীm িমসের pবাস করেত যাtা করেলা। কারণ,
.কন‘আn .দেশ ভারী dিভ:k হেলা। আর ইবরাহীm যখন িমসের pেবশ করেত উদ9ত হেলা তখন
.স তার stী সারাহেক বলেলা : .দেখা,

আিম জািন,

তুিম .দখেত snরী;

এ কারেণ

িমসরীয়রা যখন .তামােক .দখেব তখন তুিম আমার stী িবধায় আমােক হত9া করেব আর
.তামােক জীিবত রাখেব। অnেরাধ কির,

বেলা .য,

তুিম আমার .বান - যােত .তামার

অnেরােধ আমার ম1ল হয় ও .তামার কারেণ আমার pাণ .বঁেচ যায়। পের ইবরাহীm িমসের
pেবশ করেল িমসরীয়রা ঐ stীেক পরমা snরী .দখেলা। আর িফr‘আউেনর অধ9kগণ তােক
.দেখ িফr‘আউেনর সামেন তার pশংসা করেলা। এেত .স stী িফr‘আউেনর বাড়ীেত নীত
হেলা। আর তার অnেরােধ .স (িফr‘আউn) ইবরাহীমেক আদর- যt করেলা। এেত ইবরাহীm
.মষ, গr, গাধা, দাস- দাসী ও উট .পেলা। িকnt ইবরাহীেমর stী সারাহর কারেণ সদাpভু
িফr‘আউn ও তার পিরবােরর ওপর কিঠন কিঠন উৎপােতর সৃিu করেলন। এেত িফr‘আউন
ইবরাহীমেক .ডেক বলেলা : “আপিন আমার সােথ এ িক আচরণ করেলন! িতিন .য আপনার stী
এ কথা আমােক .কন বেলন িন? তাঁেক আপনার .বান বলেলন .কন? আিম .তা তােক িববাহ
করার জn িনেয়িছলাম। এখন আপনার stীেক িনেয় চেল যান।” তখন িফr‘আউন .লাকেদরেক
তার সmেক: আেদশ িদেলা,

আর তারা সব:েsর সােথ তােক ও তার stীেক িবদায় করেলা।”

( আিদ পুsক, ১২ : ১০- ২০)
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বাইেবেলর এ বkেব9র িনগ:িলতাথ: দাঁড়ায় এই .য,

হযরত ইবরাহীm (‘আঃ) িনেজই |নিতক

dব:লতা ও চািরtক dন:ীিতর নায়ক িছেলন, .য কারেণ িতিন তাঁর stীেক .বান িহেসেব পিরচয়
িদেয়িছেলন - যার ফেল িফr‘আউন তাঁেক stীrেপ gহেণ উদ9ত হেয়িছেলা। িকnt এটা
এেকবােরই অসmব .য,

আlাh তা‘আলার িpয়তম এবং সবেচেয় বড় ও সmািনত নবী-

রাসূলগেণর (‘আঃ) অnতম হযরত ইবরাহীm (‘আঃ) এেহন জঘn কাজ করেবন যা .কােনা
সাধারণ মাnষও কের না।
( ৩) হযরত লূt্ (‘আঃ) ও তাঁর কnােদর সmেক: বাইেবল যা বেল তা অিধকতর জঘn।
বাইেবল বেলেছ :
“পের লূt্ ও তার dই কnা .সায়র হেত পব:েত উেঠ .সখােন িগেয় থাকেলা। কারণ,

.স

.সায়ের বাস করেত ভয় করেলা। আর .স ও তার dই কnা gহার মেধ9 বসিত করেলা। পের
তার .জ96া কnা কিন6ােক বলেলা : আমােদর িপতা বৃd এবং জগতসংসােরর রীিত অnসাের
আমােদর সােথ উপগত হেব এ .দেশ এমন .কােনা পুrষ .নই। অতএব,

এেসা,

আমরা

িপতােক dাkারস পান কিরেয় তার সােথ শয়ন কির; এrেপ িপতার বংশ রkা করেবা। তােত
তারা .স রােত িনজ িপতােক dাkারস পান করােলা এবং তার .জ96া কnা িপতার সােথ শয়ন
করেত .গেলা। িকnt তার শয়ন ও উেঠ যাওয়া লূt্ .টর .পেলা না। আর পরিদন .জ96া কিন6ােক
বলেলা : .দেখা,

গত রােত আিম িপতার সােথ শয়ন কেরিছ। এেসা,

আমরা আজ রােতও

িপতােক dাkারস পান করাই। তারপর তুিম িগেয় তাঁর সােথ শয়ন কেরা; এভােব িপতার বংশ
রkা করেব। এভােব তারা .স রােতও িপতােক dাkারস পান করােলা; পের কিন6া উেঠ িগেয়
তার সােথ শয়ন করেলা। িকnt তার শয়ন করা ও উেঠ যাওয়া লূt্ .টর .পেলা না। এভােব লূেtর
dই কnাই আপন িপতা .থেক গভ:বতী হেলা।” ( আিদ পুsক, ১৯ : ৩০- ৩৬)
এই হেলা বত:মােন তাওরাত্ নামধারী gেnর অবsা যা আlাh তা‘আলার .pিরত মহান ও পিবt
পয়গাmর হযরত লূt্ (‘আঃ) ও তাঁর কnােদর সmেক: এ ধরেনর কlকািহনী .ফঁেদেছ।
িবচারবুিdর অিধকারী .য .কােনা .লােকর কােছই এর িমথ9া ও জঘnতা ssu।
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( ৪) হযরত ইসহাk্ (‘আঃ) এবং তাঁর stী ও dই পুt সmেক: বাইেবেল যা বলা হেয়েছ সংেkেপ
তা এই rপ :
হযরত ইসহাk্ (‘আঃ) sীয় পুt ‘ঈসূ- .ক নবুওয়াত্ িদেত চাইেলন। িকnt ঐ সময় তাঁর অপর
এক পুt ইয়া‘kূb (‘আঃ) ইসহাk্ (‘আঃ).ক .ধাঁকা িদেলন এবং তাঁর সামেন ভান করেলন .য,
িতিনই ‘ঈসূ, আর তাঁেক (ইসহাk্) অভ9থ:না করার জn খাদ9 ও মদ9 pstত করেলন। ইসহাk্
(‘আঃ) উk খাদ9 ও মদ9 gহণ করেলন। এরপর, ইয়া‘kূb (‘আঃ) নবুওয়াত্ লােভর জn .য
pতারণা ও kট .কৗশেলর আ~য় িনেলন তার pভােব ইসহাk্ (‘আঃ) তাঁর জn .দা‘আ করেলন
এবং বলেলন : “তুিম .তামার ভাইেদর ওপর কতৃ:tশালী হও এবং .তামার মােয়র সnানরা
.তামার কােছ অবনত ও .ছাট হেয় থাkক। অিভশাপ তােদর ওপর যারা .তামােক অিভশাপ .দয়
এবং আনn ও অিভনnন তােদর জn যারা .তামােক অিভনnন জানায়।”
এরপর বলা হেয়েছ :
“ঈসূ যখন এেলা তখন বুঝেত পারেলা .য, তার ভাই ইয়া‘kূb নবুওয়াত্ িছিনেয় িনেয় .গেছ।
তখন .স তার িপতােক বলেলা : “িপতা আমােকও নবুওয়ােতর ময:াদা pদােন ধn কrন।”
ইসহাk্ বলেলা : “.তামার ভাই চাতুরী ও kট .কৗশেল অত9n পাকা; .স বরকত্ ও নবুওয়াত্
.তামার কাছ .থেক িছিনেয় িনেয় .গেছ।” তখন ‘ঈসূ বলেলা : .কন আপিন আমার জn বরকত্
রাখেলন না? ইসহাk্ বলেলা : “আিম তােক .তামার ওপের কতৃ:tশালী কের িদেয়িছ এবং
.তামার অnাn ভাইেক তার .গালােম পিরণত কের িদেয়িছ। আর তােক গম ও পানীয় pদান
কের সmদশালী ও শিkশালী কের িদেয়িছ। পুt! এরপর আর .তামার জn কী করেত পাির!”
তখন ‘ঈসূ উৈ`ঃsের knন কের .ফলেলা।” ( আিদ পুsক, ২৭ : ১- ৩৮)
.ভেব .দখুন, নবুওয়ােতর পদ িছিনেয় .নয়ার কথা িক কlনা করা যায়, নািক িবচারবুিd তা
সmব বেল মেন কের? আlাh তা‘আলার পk .থেক .ধাঁকাবাজ ও িমথ9াবাদীেক নবুওয়াত্
pদান করা আেদৗ সmব িক? সিত9ই িক হযরত ইয়া‘kূb (‘আঃ) .ধাঁকা- pতারণার আ~য়
িনেয়িছেলন এবং তার সাহােয9 হযরত ইসহাkেক (‘আঃ) pতািরত কেরিছেলন? আর এর ফেল
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আlাh তা‘আলাও িক পােরন িন নবুওয়াতেক তার যথাযথ হDEদােরর কােছ pত9প:ণ করেত?

ً ﺗﻌﺎﻟﯽ اﷲ ﻋﻦ ذاﻟﮏ ﻋﻠﻮاًﮐﺒﲑا- িনiয়ই সমুnত মহান আlাh এrপ অবsার অেনক উেধ:।
হয়েতাবা মদ9পানজিনত মাতলামীর .ঘােরই .লােকরা এ ধরেনর বােজ কlকািহনী |তরী কের
থাকেব .য কlকািহনীেত হযরত ইসহাk্ (‘আঃ)- এর nায় একজন মহান পয়গাmেরর pিত
মদ9পােনর dন:াম আেরাপ করা হেয়েছ।
( ৫) বাইেবেল আেরা বলা হেয়েছ .য,

হযরত ইয়া‘kূb (‘আঃ)- এর পুt ইয়াহূদা sীয় পুt

‘ইr- এর stী ছামাr- এর সােথ ব9িভচাের িলp হন; এর ফেল ছামাr গভ:বতী হন এবং ফােরT
ও জাের‘ নােম d’িট সnান জn .দন। (আিদ পুsক, ৩৮ : ৬- ৩০)
অnিদেক ইনজীেলর মিথ পুsেক হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর পূব:পr
ু ষেদর িবsািরত পিরচয়
উপsাপন করেত িগেয় বলা হেয়েছ .য, হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) এবং হযরত .সালায়মান (‘আঃ) ও
তাঁর িপতা হযরত দাউদ (‘আঃ) হে@ন ফােরT- এর বংশধর - আিদ পুsেকর দাবী অnযায়ী যার
জn পুtবধুর সােথ ইয়াহূদার ব9িভচােরর ফেল।
িকnt িবচারবুিdর দৃিuেত এটা একেবােরই অসmব .য, আlাh তা‘আলা ব9িভচােরর বংশধারায়
নবী পাঠােবন,

তা- ও আবার পুtবধুর nায় মাহরােমর সােথ ব9িভচারজাত বংশধারায়। িকnt

বত:মােন pচিলত তাওরােতর রচিয়তােদর কােছ িনেজেদর কথা ও .লখারই .কােনা মূল9 .নই,
তাই নবী- রাসূলেদর (‘আঃ) সmেক: ঘৃণ9 অপবাদমূলক কlকািহনী রচনা করেত তােদর িdধা
.নই। অব/ অসmব নয় .য, হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর নবুওয়াত অsীকারকারী ইয়াহূদী যাজক
ও পিNতরা তাঁেক .হয় করার হীন উেdে/ তাওরাত্ িবকৃত কের এেহন জঘn িমথ9া সংেযাজন
কের থাকেব।
( ৬) বাইেবেলর ‘শামূিয়েলর িdতীয় পুsক’- এ হযরত দাউদ (‘আঃ) সmেn যা বলা হেয়েছ তা
সংেkেপ এই :
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দাউদ (‘আঃ) dীনদার মুজািহদ উিরয়ার stীর সােথ ব9িভচাের িলp হেলন। ফেল উিরয়ার stী
গভ:বতী হেলা। এমতাবsায় .বইjত হবার ভেয় দাউদ (‘আঃ) kমতার অপব9বহার কের িনেজর
অপরাধ চাপা .দয়ার উেdে/ উিরয়ােক ঘের িফের িগেয় sীয় stীর সােথ িমিলত হবার িনেদ:শ
িদেলন যােত তার stীর গভ:সtােরর িবষয়িটেক sয়ং উিরয়ার বেল চািলেয় .দয়া যায়। িকnt
উিরয়া ঘের িফের .যেত অsীকার কের বলেলা : “pভু আমার! ইউআb আর তার দােসরা যখন এ
মrভূিমর মােঝ অবsান করেছ তখন আিম ঘের িফের যােবা এবং পানাহাের অnরেক পিরতৃp
করেবা, আর stীর সােথ িমিলত হেবা? আপনার pােণর শপথ! আিম কখেনাই এrপ করেবা
না।”
দাউদ (‘আঃ) sীয় কৃতকায: চাপা .দয়ার .চuায় ব9থ: হেয় .সিদনকার মেতা উিরয়ােক িনেজর
কােছ রাখেলন এবং তাঁর সােথ খানা খাওয়ার ও মদপােনর জn দাও‘আত করেলন। এভােব
িতিন উিরয়ােক মাতাল কের িদেলন এবং পরিদন িতিন .সনাবািহনীর অিধনায়ক ইউআb- .ক
িলখেলন .য,

উিরয়ােক .যন .কােনা কিঠন যুেd |সnেদর অgভােগ .দয়া হয় ও পের তােক

একাকী .ছেড় আসা হয় যােত .স িনহত হয়। দাউেদর িনেদ:শ অnযায়ী ইউআb তা- ই করেল
উিরয়া িনহত হেলা। উিরয়ার িনহত হবার খবর পাওয়ার পর দাউদ (‘আঃ) উিরয়ার stীেক িনেজর
গৃেহ িনেয় .গেলন এবং তার sামীর মৃতু9জিনত .শাক- কাল .শষ হবার পর আn6ািনকভােব
তােক িববাহ করেলন। (শামূিয়েলর িdতীয় পুsক, ১১ : ১- ২৭)
অnিদেক বাইেবেলর মিথ পুsেক বলা হেয়েছ .য,
হেলন নবী হযরত দাউদ (‘আঃ)- এর পুt;

আlাহর নবী হযরত .সালায়মান (‘আঃ)

িতিন দাউদ (‘আঃ)- এর উপেরাk stীর গেভ:

জngহণ কেরন।
এ .kেtও pায় িনিiত সmাবনা এই .য,

হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর নবুওয়াত অsীকারকারী

ইয়াহূদী যাজক ও পিNতরা তাঁেক .হয় করার একই হীন উেdে/ তাওরাত্ িবকৃত কের এ িমথ9া
কািহনী সংেযাজন কের থাকেব।
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এ .থেক ssu .য, এই িমথ9া রচনাকারীরা কীভােব .খাদায়ী ময:াদার বরাবের ধৃuতা pদশ:ন
কেরেছ! আlাh তা‘আলার .pিরত নবী- রাসূলেদর (‘আঃ) পেk এ ধরেনর অপকেম: িলp
হওয়ার .তা poই ওেঠ না, এমনিক সামাnতম ব9িkেtর অিধকারী .কােনা .লােকর পেkও
িক এেহন জঘn অপকেম: জিড়ত হওয়া সmব? তাছাড়া ইনজীেল হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) সmেক:
.য বলা হেয়েছ : “মসীh (ঈসা) তাঁর িপতা (পূবপ
: r
ু ষ) দাউেদর িসংহাসেন বসেলন; - তা এ
অপবােদর সােথ কী কের সাম*sশীল হেত পাের?
( ৭) বাইেবেল হযরত .সালায়মান (‘আঃ) সmেক: যা বলা হেয়েছ তা সংেkেপ :
.সালায়মান (‘আঃ)- এর সাতশ’ stী িছেলা sাধীনা নারী,

আর িতনশ’ জন িছেলা উপপtী।

এই নারীরা তাঁর অnরেক মূিত: ও কিlত .দবেদবীেদর pিত আকৃu কের .ফেল। ফেল
.সালায়মান (‘আঃ) ছাদূনীেদর .দবমূিত: আশতুরাত্ ও আমূনীেদর .দবমূিত: মালkেমর pিত
আকৃu হেলন ও তােদর কােছ .গেলন। এেত অসntu হেয় সদাpভু .সালায়মান (‘আঃ).ক বলেলন
: “আিম .তামার কাছ .থেক রাTkমতা ও বাদশাহী িছিনেয় .নেবা এবং .তামার কৃতদাসেদর মধ9
.থেক কাউেক তা দান করেবা।” ( রাজকবৃn pথম পুsক, ১১ : ১- ১১)
হযরত .সালায়মান (‘আঃ) সmেক: আেরা বলা হেয়েছ :
.সালায়মান (‘আঃ) আশতুরাত্ (ছাদূনীেদর .দবতা),

কামূ, (মুআবীেদর .দবতা) ও মালkm

(আমূনীেদর .দবতা)- এর জn িভn িভn জমকােলা ও sউ` মিnর িনম:াণ কেরন। পের সmাট
ইউিশয়া উk .দবমিnরgেলােক অপিবt কেরন;

িতিন .সখানকার মূিত:gেলােক .ভে1

.ফেলন, .সখানকার গাছgেলােক .কেট .ফেলন এবং উk মিnরgেলা ও অnাn .দবমিnেরর
িচh পয:nও মুেছ .ফেলন। (রাজকবৃn িdতীয় পুsক, ২৩ : ১- ১৪)
যিদও িবচারবুিdর দৃিuেত নবী- রাসূলেদর (‘আঃ) িন:াপ হওয়ার িবষয়িট অকাট9ভােব
pমািণত, তথািপ যুিkর খািতের যিদ ধেরও .নই .য, নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) জn িন:াপ
হওয়া অপিরহায: নয়,

তথািপ ss িবচারবুিd এটা কlনা করেত পাের িক .য,

মূিত:র পূজা করেবন এবং sউ` ও জমকােলা .দবমিnর িনম:াণ করেবন,
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.কােনা নবী

অথচ একই সােথ

িতিন মাnষেক এেকAরবাদ ও এক .খাদার উপাসনার িদেক অনবরত আহবান জানােত
থাকেবন? এ d’িট িবষয় িক িবচারবুিdর দৃিuেত সmব,

নািক এ d’িট |বিশেu9র মেধ9

.কােনাrপ সাম*s আেছ?
( ৮) হাওশা‘ পুsেক বলা হেয়েছ :
“হাওশা‘র pিত সদাpভুর pথম বাণী িছেলা এই : “যাও, .তামার িনেজর জn ব9িভচািরনী stী
ও ব9িভচারজাত সnান খুঁেজ নাও। কারণ,

এ ধরণীপৃ6 কায:তঃ সদাpভুর কাছ .থেক

ব9িভচারকারীেদর হােত চেল .গেছ।” আর হাওশা‘ও বালােয়m- এর কnা গওহারেক gহণ
করেলা এবং তার .থেক d’িট পুt ও একিট কnা সnান জngহণ করেলা।” ( হাওশা‘, ১ :
১- ৯)
একই পুsেক আেরা বলা হেয়েছ : “সদাপভু হাওশা‘.ক বলেলন : তুিম ব9িভচািরনী ও উপপিতর
অিধকারী নারীেক ভােলাবােসা িঠক .যভােব সদাpভু বানী ইসরাঈলেক ভােলাবােসন।”
( হাওশা‘, ৩ : ১)
মানিবক িবচারবুিd িক কlনা করেত পাের .য, আlাh তা‘আলা তাঁর নবীেক ব9িভচােরর জn
এবং ব9িভচািরনী নারীেক ভােলাবাসার জn িনেদ:শ িদেত পােরন? ً ﺗﻌﺎﻟﯽ اﷲ ﻋﻦ ذاﻟﮏ ﻋﻠﻮاً ﮐﺒﲑاিনiয়ই সমুnত মহান আlাh এrপ অবsার অেনক উেধ:।
এ সব বkব9 .য কত জঘn ও .নাংরা তা এ সেবর রচিয়তারা যিদ লk9 না কের থােক তােত
অবাক হবার িকছু .নই। িকnt িবিsত হেত হয় এ কারেণ .য,

বত:মান নভঃপিরPমেণর যুেগ

sসভ9 .লােকরা, এমনিক jানী- িবjানীরা পয:n বাইেবেলর ‘পুরাতন িনয়ম’ ও ‘নতুন িনয়ম’
ভুk পুsকসমূেহ উিlিখত এ সব kসংsারা@n .নাংরা বkব9 পেড়ন কী কের এবং এরপরও এ
জাতীয় বkব9 ও এ সব পুsকেক ঐশী বাণী বেল িবAাস কেরন কী কের!
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hা অn অnসরণ ও অভ9াস হে@ এমন িবষয় যা িনেজ িনেজই পিরবিত:ত হেয় যায় না। এেহন
অভ9াস ও অnসরণ .থেক িনেজেক মুk করা এবং সেত9র সnান করা অত9n কিঠন কাজ; এ
কােজর জn যেথu মানিসক শিk ও সাহেসর pেয়াজন।
( ৯) বাইেবেলর ‘নতুন িনয়ম’ ভুk িবিভn পুsেক বলা হেয়েছ :
একিদন মাসীh [হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)] জনতার উেdেশ বkব9 রাখিছেলন। তখন তাঁর মা ও
ভাইেয়রা বাইের তাঁর জn অেপkা করিছেলন। উপিsত .লাকেদর মধ9 .থেক .কউ একজন
বলেলা : “আপনার সােথ কথা বলার জn আপনার মা ও ভাইেয়রা বাইের অেপkা করেছন।”
জবােব মাসীh বলেলন : “.ক আমার মা? কা’রা আমার ভাই?” এরপর হােতর ইশারায় sীয়
িশ(েদরেক .দিখেয় িতিন বলেলন : “এরাই আমার মা, এরাই আমার ভাই। কারণ, আসমােন
অবsানরত িপতার কথা যারা .শােন তারাই আমার ভাই, .বান ও মা।” ( মিথ : dাদশ অধ9ায়,
মাk্: : তৃতীয় অধ9ায় ও লুk্ অuম অধ9ায়)
এটা কেতাই না হাlা ও বােজ কথা! সামাn িচnা করেলই এর অসারতা বুঝেত পারা যায়।
হযরত ‘ঈসা মাসীh (‘আঃ)- এর পেk কী কের সmব হেত পাের .য, িতিন তাঁর পিবtা মাতােক
দূের .ঠেল .দেবন এবং সাkাৎদােন বিtত করেবন?!

এটা কী কের সmব .য,

িতিন তাঁর

মাতার sউ` |নিতকতা ও আধ9ািtক ময:াদােক উেপkা কের তাঁর ওপের sীয় িশ(েদরেক
pাধাn ও অিধকতর ময:াদা .দেবন? অথচ হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) তাঁর এই িশ(েদর সmেক:ই
বেলেছন : “এেদর ঈমান .নই।” ( মাk্,: ৪ : ৩৫- ৪১)
িতিন তাঁর এই িশ(েদর সmেক: অn এক জায়গায় বেলন .য, ‘এেদর অnের একিট সিরষা
দানা পিরমাণ ঈমানও .নই।’ ( মিথ, ১৭ : ১৪- ২১)
আর হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর এই িশ(রা .তা তাঁরাই, তাঁর ওপের .য রােত ইয়াহূদীরা হামলা
চালায় .স রােত না ঘুমাবার ও তাঁেক পাহারা .দয়ার জn িতিন তাঁেদরেক িনেদ:শ .দয়া সেttও
এই িশ(রা তাঁর কথা অমাn কেরিছেলন এবং দৃ/তঃ ইয়াহূদীরা যখন তাঁেক .gফতার কের
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তখন তাঁরা তাঁেক একা .ফেল যান ও .সখােন অবsােনর পিরবেত: পলায়নেকই অgািধকার pদান
কেরন। (মিথ : ২৬তম অধ9ায়)
বstতঃ এ হে@ বত:মােন িবদ9মান ইনজীেল হযরত ‘ঈসা মাসীh (‘আঃ)- এর িশ(েদর
লjাজনক কায:াবলীর .য বণ:না রেয়েছ তারই দৃuাn। তেব আমরা মেন কির, এ সব কািহনী
পুেরাপুির িমথ9া - যা ইনজীেলর িবকৃিতরই pমাণ বহন করেছ।
( ১০) ইনজীেলর .যাহন পুsেক বলা হেয়েছ :
“মাসীh একিদন এক িববাহ অn6ােন অংশgহণ করেলন। ঘটনাkেম তােদর মদ9 .শষ হেয়
.গেলা। তখন মাসীh অেলৗিককভােব তােদর জn ছয় kঁেজা মদ9 |তরী করেলন।” ( .যাহন :
২য় অধ9ায়)
ইনজীেল অnt বলা হেয়েছ : “মাসীh মদ9 পান করেতন এবং মদ9পােনর .kেt বাড়াবািড়
করেতন।” ( মিথ : একাদশ অধ9ায় ও লুk : ৭ম অধ9ায়)
িকnt এটা এেকবােরই অসmব .য, হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর মেতা পূতপিবt পয়গাmর এেহন
অবাি`ত ও গিহ:ত কােজ জিড়ত হেবন। তাছাড়া বাইেবেলর ‘পুরাতন িনয়ম’ ও ‘নতুন িনয়ম’
ভুk িবভn পুsেক মদ9পানেক ssu ভাষায় িনিষd করা হেয়েছ। উদাহরণ srপ, তাওরােত
বলা হেয়েছ : “সদাpভু হাrনেক বলেলন : তুিম ও .তামার সnানরা যখন জনসমােবেশর িশিবের
pেবশ করেব তখন .কােনা অবsােতই dাkারস বা অn .কােনা .নশাকর dব9 sশ: করেব না
যােত .তামরা মারা না পেড়া। আর এ হে@ এক িচরsায়ী িনেদ:শ যা .তামােদর সমs ভিব(ত
বংশধেরর জn বলবৎ থাকেব - যােত .তামরা snর ও kৎিসত এবং পিবt ও অপিবেtর মেধ9
পাথ:ক9 িনেদ:শ করেত পােরা।” ( .লভীয় পুsক, ১০ : ৮- ১০)
অnিদেক ইনজীেলর লুk পুsেক .যাহেনর pশংসা করেত িগেয় বলা হেয়েছ .য,

িতিন তাঁর

pভুর সমীেপ অত9n উচুঁ ময:াদার অিধকারী; িতিন কখেনাই মদ9 বা অn .কােনা .নশাকর dব9
.ঠাঁেট sশ: কেরন িন। (লুk : pথম অধ9ায়)
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বstতঃ বাইেবেলর ‘পুরাতন িনয়ম’ ও ‘নতুন িনয়ম’ ভুk পুsক সমূেহ মদপান িনিষd হবার
সপেk বh দলীল- pমাণ এখেনা িবদ9মান রেয়েছ। তা সেttও ‘নতুন িনয়ম’- এ হযরত ‘ঈসা
(‘আঃ)- এর মদপােনর কlকািহনী পিরেবশন করা হেয়েছ।
এই হেলা বাইেবেলর ‘পুরাতন িনয়ম’ ও ‘নতুন িনয়ম’ ভুk পুsকসমূেহ পিরেবিশত
kসংsারা@n, পথPuতা সৃিuকারী ও হাszর িবিভn িবষয় ও বkেব9র অংশিবেশষ মাt যা
.কােনা ss িবচারবুিd ও যুিkর সােথই সাম*sশীল নয়। আমরা মুkিবেবক মাnষেদর
.খদমেত উk উdৃিতসমূহ .পশ করলাম যােত তাঁরা sীয় িবচারবুিdর মানদেN এgেলা িবচার
কেরন। তাহেলই তাঁেদর সামেন পিরzার হেয় যােব .য, রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)
মানব জািতর সামেন .য jান- িবjান উপsাপন কেরেছন তা, িবেশষ কের সমুnত |বিশেu9র
অিধকারী .কারআন মজীেদর িবষয়বst উk পুsকসমূহ .থেক আহরণ কেরেছন বেল যারা দাবী
করেছ তােদর .স দাবী আেদৗ gহণেযাগ9 িকনা। অnিদেক .য সব পুsক নবী- রাসূলগেণর
(‘আঃ) পিবt সtায় এভােব অবাি`ত |বিশu9 ও কলN আেরাপ কেরেছ .স সব পুsকেক কী
কের .খাদায়ী ওয়াহী বেল ধারণা করা .যেত পাের?
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সাম|েsর িবচাের কারআেনর অেলৗিককতা
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কারআেন sিবেরািধতা নই
িবচারবুিdসmn,
জােনন .য,

তথ9ািভj ও অিভjতার অিধকারী .য .কােনা .লাকই অত9n ভােলাভােবই

.য .কউই িমথ9া ও মনগড়া িভিtর ওপর িনভ:র কের আইন- কানূন ও ধম:ীয়

িবিধিবধান রচনা করেব বা .কােনা িবষেয় মতামত ব9k করেব তার বkেব9 এবং তার রিচত
আইন- কানূন ও ধম:ীয় িবিধিবধােন অব/ই বh |বপরীত9 ও sিবেরািধতা িবদ9মান থাকেব।
িবেশষ কের সংি2u ব9িk যিদ ‘আkীদাh- িবAাস,

|নিতকতা ও চিরt সmেn িদকিনেদ:শনা

pদান কের এবং মাnেষর জীবনধারা ও সমাজব9বsার িবিভn সূk িবষেয় আইন রচনা কের ও
িমথ9ার ব9বসােয় অবতীণ: হয়, আর তার আইন- িবধােনর আওতা সব:জনীন হয়, তাহেল এ
sিবেরািধতা ও |বপরীত9 অিধকতর pকট rপ ধারণ করেব। কারণ, ই@ায় .হাক বা অিন@ায়ই
.হাক,

িমথ9াবাদী তার বkেব9 sিবেরািধতার বিহঃpকাশ ঘটােবই। এ .থেক বাঁচার .কােনা

পথই তার সামেন .খালা থােক না। কারণ, এটাই মানিবক pকৃিতর দাবী। তাই pবাদ বােক9
যথাথ:ভােবই বলা হেয়েছ : িমথ9াবাদীর sরণশিk থােক না।
িকnt .কারআন মজীদ মানবজীবেনর িবিভn িদক সmেক: এবং তা- ও অত9n ব9াপক ও
িবsািরতভােব মতামত ব9k করা সেttও এেত সামাnতম |বপরীত9 বা sিবেরািধতার অিst
.নই।
.কারআন মজীদ আlাh তা‘আলার পিরচয় উপsাপন কেরেছ,

নবুওয়াত্ pসে1 আেলাচনা

কেরেছ এবং রাজৈনিতক িবষয়ািদ, সমাজ ও সভ9তার পিরচালনা এবং চিরt, |নিতকতা ও
এতদসহ মানবজীবেনর সমs িদক- িবভােগর ওপর আইন- িবধান pণয়ন কেরেছ। .তমিন jানিবjােনর অnাn িবষয়, .যমন : নktিবjান, ইিতহাস, যুd ও শািnর িবধান, আসমান
ও যমীেনর িবিভn সৃিu, .যমন : .ফেরশতা, gহ- নkt, বায়ু, সমুd, উিdদ, প}- পাখী
ও মাnষ - সব িকছু সmেক: বkব9 .রেখেছ এবং িবিভn ধরেনর উপমা উপsাপন কেরছ,
এছাড়া িkয়ামেতর িবভীিষকাময় দৃ/াবলী তুেল ধেরেছ এবং অn .য .কােনা কিঠন িবষেয়ই
বkব9 উপsাপন কেরেছ।
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িকnt এেতা .বশী ও িবিচt ধরেনর িবষেয় কথা বলা সেttও .কারআন মজীেদর উপsািপত
আইন- কাnন, ধম:ীয় িবিধিবধান ও .পশকৃত মতামেত সামাnতম sিবেরািধতারও অিst .নই।
অnিদেক এ সমs িবষেয় কথা বলেত িগেয় .কারআন মজীদ .কাথাওই িবচারবুিd ও
pjাময়তার সীমােরখা লJন কের িন।
.কারআন মজীদ .ktিবেশেষ .কােনা একিট িবষেয় dই জায়গায় বা তেতািধক জায়গায় বkব9
.রেখেছ,

িকnt তা সেttও সংি2u িবষেয় উপsািপত িবিভn বkেব9র মেধ9 .কােনাrপ

sিবেরািধতার অিst .নই। দৃuাn srপ, .কারআন মজীেদ হযরত মূসার (‘আঃ) pস1িট লk9
করা .যেত পাের। .কারআন মজীেদ এ pস1িট পুনঃপুনঃ এবং .বশ কেয়ক বার উপsািপত
হেয়েছ। িকnt আমরা .দখেত পাই,

.যখােনই হযরত মূসার (‘আঃ) pস1 উপsািপত হেয়েছ

.সখােনই তা িবেশষ |বিশেu9র অিধকারী - .য |বিশu9িট অn .যখােন এ pস1 উtািপত হেয়েছ
.সখােন িবদ9মান .নই। অথচ তা সেttও মূল িবষয় তথা কািহনীর pেo িবিভn .kেt উপsািপত
বkেব9র মেধ9 .কােনাrপ |বপরীত9 ও sিবেরািধতা িবদ9মান .নই।
অnিদেক এ িবষয়িটর pিত যিদ লk9 করা হয় .য, .কারআন মজীেদর আয়াত সমূহ একবাের
নািযl হয় িন, বরং sদীঘ: .তইশ বছর ধের পয:ায়kেম এবং সমকালীন ঘটনাবলীেক উপলk9
কের নািযl হেয়েছ, তাহেল তা .থেকও এটা অকাট9ভােব pমািণত হেব .য, .কারআন মজীদ
মহান আlাh তা‘আলার পk .থেক নািযl হেয়েছ এবং এrপ gn রচনা করা মানিবক pিতভার
kমতা বিহভূ:ত। কারণ, কােলর pবাহ ও সমেয়র ব9বধােনর দাবী এই .য, এrপ দীঘ: সময়
ধের মাnষ .কােনা gn রচনা করেল তার িবিভn অংেশর মেধ9 sিবেরািধতা ও |বপরীত9,
কমপেk অসাম*s, থাকেতই হেব।
এ pসে1 sত:ব9 .য,

বড় বড় মনীষী ও কিব- সািহিত9কগণ পয:n সাধারণতঃ দীঘ:িদন সময়

িনেয় .কােনা gn রচনা করেল .শেষর িদেক িগেয় pথম িদেকর .লখা কম- .বশী সংেশাধন
কেরন। এ সংেশাধন .যমন হয় তথ9গত িদক .থেক, .তমিন ভাষার মান ও pকাশ- .সৗnেয:র
িদক .থেক। মতামত,

পয:ােলাচনা,

পিরকlনা ও উপেদশ থাকেলও তােতও কম- .বশী
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সংেশাধন করা হয়। আর বkেব9র সােথ যিদ চলমান ঘটনাবলীর সmক: থােক .স .kেt এ
পিরবত:ন অেনক .বশী সািধত হয়। }ধু তা- ই নয়, এমনিক একবার pকািশত gn .লখেকর
জীবdশায় িdতীয় বার pকািশত হেল .লখক তা পিরমািজ:ত কেরন। কারণ, কােলর ব9বধােন
sয়ং .লখেকর কােছও তাঁর .লখার িকছু, dব:লতা, trিট ও অসmূণত
: া ধরা পেড় এবং িতিন
বুঝেত পােরন .য, এিট আেরা ভােলা হওয়া উিচত, তাই িতিন তা সংেশাধন কেরন।
িকnt .কারআন মজীদ .খাদায়ী gn িবধায়ই .তইশ বছর আেগ এ gেnর .য অংশ পিরেবশন করা
হেয়েছ .তইশ বছর পের পিরেবিশত অংেশর সােথ তার .কােনা সাংঘিষ:কতা .দখা .দয় িন বা
মানগত িদক .থেক পূবব
: ত:ী অংশ সমূহ ও পরবত:ী অংশসমূেহর মেধ9 সাম*s িবধােনর জn
পূব:বত:ী অংশসমূেহর পিরমাজ:েনর pেয়াজন হয় িন।
িকnt আমরা .দখেত পাি@,

এ dই দৃিuেকােণর িবচােরই .কারআন মজীদ sীয় অেলৗিককতা

রkা কেরেছ। অথ:াৎ .কারআন মজীদ যখন িভn িভn ভােব এবং খN- খN ভােব নািযl হেয়েছ,
তখন খN- খNrেপই তা মু‘িজযাh িছেলা, আর যখন তা খN- খN rপ পিরত9াগ কের একেt
gিথত হেলা তখন তােত অেলৗিককতার আেরকিট িদক ফুেট উেঠেছ।
sয়ং .কারআন মজীদও তার এ িবেশষ ময:াদা ও |বিশেu9র pিত ইি1ত কেরেছ। এরশাদ
হেয়েছ:
(ً)اﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن و ﻟﻮ ﮐﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﲑ اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﮐﺜﲑا

“তারা িক .কারআন সmেn গভীরভােব িচnা কের না? এ .কারআন যিদ আlাh ছাড়া অn
কােরা পk .থেক হেতা তাহেল অব/ই এেত বh |বপরীত9 ও sিবেরািধতা পাওয়া .যেতা।”
( সূরাh আn- িনসা◌া’ : ৮২)
.কারআন মজীেদর এ আয়াত মাnষেক একিট sভাবসmত ও িবচারবুিdgাh িবষেয়র িদেক
পথিনেদ:শ কেরেছ। তা হে@, .য .কউই তার দাবীেত ও বkেব9 িমথ9ার আ~য় gহণ করেব
তার pকািশত মতামেত অব/ই sিবেরািধতা থাকেব। িকnt আসমানী gn .কারআন মজীেদ
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.কােনাrপ sিবেরািধতার অিst .নই। অতএব,

িনঃসেnেহ pমািণত .য,

এ gn মানিবক

pিতভার ফসল নয় এবং িমথ9ার ওপের িভিt কের উপsািপত হয় িন।
|বপরীত9 ও sিবেরািধতা .থেক .কারআন মজীেদর মুkতার িবষয়িট এেতাই ssu ও অকাট9
.য,

এর সপেk নতুন কের .কােনা দলীল- pমাণ উপsাপেনর pেয়াজন .নই। কারণ,

ইসলােমর dশমন তৎকালীন আরবরা পয:n .কারআন মজীেদর এ |বিশu9িট লk9 কেরিছেলা
এবং তােদর মধ9কার কাব9,

সািহত9 ও ভাষণিশেlর .~6তম pিতভাসমূহ তা sীকার

কেরিছেলা।
অnিদেক আসমানী িকতাb নােম অিভিহত বত:মােন pচিলত বাইেবেলর ‘পুরাতন িনয়ম’ ও
‘নতুন িনয়ম’ ভুk পুsকসমূহ অিভিনেবশ সহকাের অধ9য়ন করেল এবং এেত পিরদৃu
sিবেরািধতা সমূেহর pিত দৃিuপাত করেল .য কােরা িনকট সত9 অত9n ssurেপ ধরা পড়েব
এবং সত9 ও িমথ9া উভয়ই s s .চহারা িনেয় আিবভূ:ত হেব।
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pচিলত ইনজীেল sিবেরািধতা
এবাের আমরা বত:মােন pচিলত ইনজীl হওয়ার দাবীদার পুsকসমূহ .থেক িকছু অংশ তুেল
ধরিছ :
( ১) ইনজীেলর লুk পুsেক বলা হেয়েছ,

মাসীh [হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)] বেলেছন : “.য .কউ

আমার সােথ না থাকেব .স আমার িবrেd রেয়েছ।” ( লুk : একাদশ অধ9ায় ও মিথ : dাদশ
অধ9ায়)
িকnt এ ইনজীেলরই অnt বলা হেয়েছ, মাসীh বেলেছন : “.য .কউ আমােদর িবrেd নয় .সই আমার সােথ রেয়েছ।” ( মাk: : নবম অধ9ায় ও লুk : নবম অধ9ায়)
( ২) ইনজীেল বলা হেয়েছ,

মাসীh- .ক যখন ‘কল9াণময় িশkক’ বেল সেmাধন করা হেলা

তখন িতিন বলেলন : “.কন কল9াণময় বলেছা? সদাpভু ছাড়া .কােনা কল9াণমেয়র অিst
.নই।” ( মিথ : ১৯তম অধ9ায়, মাk: : ১০ম অধ9ায় ও লুk : অuাদশ অধ9ায়)
িকnt ইনজীেলর অnt এর িঠক িবপরীত কথা বলা হেয়েছ। বলা হেয়েছ ,

মাসীh বলেলন :

“আিম হি@ কল9াণময় pহরী।” িতিন আবার বলেলন : “িকnt আিম হি@ .সই কল9াণময় pহরী।”
( .যাহন : ২৭তম অধ9ায়)
( ৩) ইনজীেলর মিথ পুsেক বলা হেয়েছ, .য d’জন .চারেক মাসীহর সােথ শূেল চড়ােনা হয়
তােদর উভয়ই মাসীh- .ক িতরsার কের এবং তাঁর pিত িবষাk বাক9বাণ িনেkপ কের।” ( মিথ
: ২৭ তম অধ9ায়)
িকnt ইনজীেলরই অnt িঠক এর িবপরীত কথা বলা হেয়েছ। বলা হেয়েছ,

উk d’জন

অপরাধীর মেধ9 একজন মাসীh- .ক বলেলা : “তুিম যিদ মাসীh হেয় থােকা তাহেল .তামার
িনেজেক এবং .সই সােথ আমােদরেকও শূেল চিড়েয় হত9া করা .থেক রkা কেরা।” তখন
িdতীয় অপরাধী বলেলা : “.তামার িক সদাpভুর আর তাঁর শািsর ভয় .নই .য,
িতরsার করেছা?” ( লুk : ২৩তম অধ9ায়)
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মাসীh- .ক

( ৪) ইনজীেলর .যাহন পুsেক বলা হেয়েছ, মাসীh বলেলন : “আিম যিদ আমার িনেজর পেk
সাk9 pদান কির তাহেল আমার .স সাk9 সিঠক হেব না।” ( .যাহন : ৫ম অধ9ায়)
এ হে@ বত:মােন pচিলত ইনজীl নামধারী পুsকসমূেহ িবদ9মান sিবেরািধতাসমূেহর িকছু দৃuাn
মাt। ইনজীl নােম pচিলত slায়তন িবিশu পুsকgেলােত পিরদৃu এ সব ssu
sিবেরািধতাই অnt .থেক মুk সত9ােnষী ss িবেবেকর অিধকারী .লাকেদর সামেন ঐ সব
পুsেকর srপ সেnহাতীত rেপ তুেল ধরার জn যেথu।
কারআেনর বালাgাত্ ও ফাiাহাত্
িনখুঁত ও িবsয়কর সাম*েsর িবচাের .কারআন মজীেদর অেলৗিককতা ssurেপ pমািণত।
এরই অnতম িদক হে@ এর বালাgাত্ ও ফা#াহাত্। এ pসে1 ওয়ালীd িবn মুgীরাহর বkব9
িবেশষভােব pিণধানেযাগ9। [‘বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ কী?’ এ সmেn gেnর }rর িদককার
একই িশেরানােমর িনবn duব9।]
আবূ .জেহl .কারআন মজীদ সmেক: ওয়ালীd িবn মুgীরাহর মতামত জানেত চাইেল ওয়ালীদ
বেল : “.কারআন সmেক: আিম কী বলেবা! আlাহর শপথ! .তামােদর মেধ9 এমন .কউ .নই .য
আরবী ভাষার কিবতা ও kাছীদাহর সােথ আমার মেতা এেতাখািন পিরিচত। আরবী ভাষার
ফা#াহাত্ ও বালাgাত্ এবং কিবতা ও .গৗরবগাথার সূk রহs সmেক: jােনর .kেt .কউ
আমার ধােরকােছও .পৗঁছেত পাের িন। আিম .য .কােনা ধরেনর কিবতা,

এমনিক িjনেদর

কিবতা সmেক:ও অnেদর তুলনায় .বশী ওয়ােকফহাল। িকnt আlাহর শপথ! মুহাmাদ .য সব
কথা বেল তা এ সেবর .কােনা একিটর সােথও িমেল না। আlাহর শপথ! মুহাmােদর বkেব9র
একিট িবেশষ |বিশu9 আেছ যা ফা#াহাত্ ও বালাgােতর মানদেN উtীণ: .য .কােনা বkব9েকই
হার মািনেয় .দয় এবং সমs বkেব9র ওপের তা .~6েtর অিধকারী - যার ওপের .~6েtর
অিধকারী বkব9 কlনাও করা যায় না।”
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এ কথা }েন আবূ .জেহল বলেলা : “আlাহর শপথ! তুিম যিদ এর (.কারআেনর) িবrেd .কােনা
বkব9 না রােখা তাহেল .তামার .গােtর .লােকরা এবং .তামার আtীয়- sজনরা .তামার ওপর
সntu হেব না।”
তখন ওয়ালীদ বলেলা : “তাহেল িকছুটা অেপkা কেরা যােত এ ব9াপাের ভােলাভােব িচnাভাবনা
করেত পাির।”
পের গভীরভােব িচnাভাবনা করার পর ওয়ালীদ বলেলা : “আসেল .কারআন হে@ এক ধরেনর
জাd; মুহাmাদ তা অn জাdকরেদর কাছ .থেক িশkা কেরেছ।” ( ٩٨/٢٩ -ﺗﻔﺴﲑ ﻃﱪی. )
.কােনা .কােনা সূেtর বণ:না অnযায়ী ওয়ালীদ ইবেন মুgীরাh .কারআন মজীদ সmেক:
বেলিছেলা :

)و ان ﻟﻪ ﳊﻼوة و ان ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻼوة و ان اﻋﻼﻩ ﳌﺜﻤﺮ و ان اﺳﻔﻠﻪ ﳌﻐﺪق و اﻧﻪ ﻟﻴﻌﻠﻮا و ﻻ ﻳﻌﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
(ﻫﺬا اﻟﺒﺸﺮ
“িনঃসেnেহ এর (.কারআেনর) রেয়েছ sিমuতা,

িনঃসেnেহ এর রেয়েছ অসাধারণ .সৗnয:,

অব/ই এর রেয়েছ সমুnত তাৎপয:, অব/ই এর গভীরতা সীমাহীন, িনঃসেnেহ এ অত9n
উঁচু মােনর (কথা) এবং এর .চেয় উnততর ও উ`তর মােনর (কথা) সmব নয়। আর (pকৃত
সত9 হেলা) এ কথা .কােনা মাnষ বেল িন।” ( ٧٢/١٩ -ﺗﻔﺴﲑ ﻃﱪی. )
[ ইিতপূেব: .যমন উেlখ করা হেয়েছ, িহজরী পtম শতাbীর মনীষী আবdল kােহr জুরজানী
তাঁর িলিখত  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﯽ اﻻﻋﺠﺎزgেn এই িdতীেয়াk ওয়ালীদেক ওয়ালীদ িবn ‘উkবাh
বেল উেlখ কেরেছন।]

174
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জােহলী আরবেদর িবsয়কর পিরবতGন
এ এক সেnহাতীত ঐিতহািসক সত9 .য,

ইসলােমর pদীp সূেয:র উদেয়র পূেব: ইিতহােসর

এক অnকার িবভীিষকাময় যুগ িবরাজ করিছেলা। .স যুেগর মাnষ অjতা- মূখ:তায় িনমিjত
িছেলা এবং তারা jান ও চািরিtক িদক .থেক .যমন সNীণ: গিNর মেধ9 সীমাবd িছেলা,
.তমিন বnতা ও |পশািচকতার মেধ9 হাবডুবু খাি@েলা। .স অnকার যুেগ িবেAর সকল জািতর
মেধ9 বণ: ও .~ণী িবেভদ এবং শিkর আইন, রkেচাষা নীিত ও সামািজক িবশৃSলা িশকড়
.গেড় বেসিছেলা। সকেলর মাথায় থাকেতা লুটতরাজ ও পরs অপহরেণর িচnা এবং যখনতখনই তারা যুd, হত9াকাN ও রkপােতর িদেক .ধেয় .যেতা।
ইসলাম- পূব: আরেবর .লােকরা িবিভn ধরেনর kসংsারা@n ‘আkীদাh- িবAাস .পাষণ করেতা
এবং তােদর মেধ9 িবিভn ধরেনর অমাnিষক কম:নীিত pচিলত িছেলা। তৎকালীন আরবেদর
মেধ9 না এমন .কােনা অিভn ‘আkীদাh- িবAাস ও ধেম:র অিst িছেলা যা তােদরেক ঐক9বd
করেত পারেতা,

না .কােনা সাধারণ আইন- কানূn ও অিভn সমাজব9বsা িছেলা যা তােদর

মেধ9 পারsিরক sসmক: ও সমnয় সৃিu করেত পারেতা। অভ9াস ও গতাnগিতক pথার
অnসরণ তােদরেক িদশাহারায় পিরণত কেরিছেলা। ফলতঃ তারা .য .কােনা িদেকই ঝুঁেক
পড়েতা। তােদর মেধ9 মূিত:পূজা িবেশষভােব pচিলত হেয় পেড়িছেলা। তারা অেনক কিlত
.দবেদবীর মূিত: বািনেয় .সgেলার পূজা করেতা এবং এ সব মূিত:েক তারা আlাh তা‘আলার
িনকট sপািরশ করার জn মধ9srেপ gহণ করেতা।
তােদর মেধ9 তথাকিথত ‘ভােগ9র’ িভিtেত অথ:াৎ লটারীর মাধ9েম ধনসmদ বNেনর pচিলত
pথা িছেলা। আর তােদর কােছ জুয়ােখলা িছেলা একটা সাধারণ ব9াপার এবং তা িছেলা অত9n
ব9াপকভােব pচিলত। }ধু তা- ই নয়,

বরং এই জঘn কাজিট তােদর কােছ .গৗরেবর

িবষয়rেপ পিরগিণত হেতা। তােদর মেধ9 pচিলত অপর একিট ঘৃণ9 pথা িছেলা সৎমােক িববাহ
করা। আর এর .চেয়ও জঘnতর ও নৃশংস pথা িছেলা কnাসnানেদর জীবn কবর .দয়া।
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ইসলাম- পূব: জােহলী যুেগর আরবেদর মেধ9 pচিলত জঘn রীিত- pথাসমূেহর এ হে@
অংশিবেশষ মাt। িকnt আরব উপdীেপর বুেক রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর
.সানালী pভাময় আিবভ:াব ও ইসলােমর .pাjjল সূেয:র উদেয়র ফেল জােহলী যুেগর এই
অnকার hদয়gেলাই .খাদায়ী jােন আেলািকত হেলা এবং পিNলতা .থেক পিবt হেলা।
.দবমূিত: ও মূিত:পূজার sলািভিষk হেলা তাওহীd বা এেকAরবাদ,

মূখ:তা ও অjতার

sলািভিষk হেলা jান- িবjান এবং চািরিtক নীচতা উtম gণাবলীেত আর শtrতা- িবেরাধ
মায়া- মহbত ও বnুেt পিরবিত:ত হেলা। আর এই xংেসাnুখ,

অপদাথ: ও অসংঘবd

জনেগা6ী .থেকই এমন এক ঐক9বd ও শিkশালী জািতর সৃিu হেলা .য, তারা সারা িবেAর
ওপর sীয় pভাব ও আিধপত9 িবsাের এবং jান- িবjান,

সভ9তা ও মানবতায় ভূিষত হেয়

সারা dিনয়ােক আেnািলত করেত সkম হেলা।
Wােnর এককালীন মntী িমঃ ডাউরী এ pসে1 বেলন :
“মুসলমানেদর নবী মুহাmাদ sীয় সমুnত ও ঐশী িশkার dারা খুব সহেজই িবি@n- িবিkp আরব
.গাtসমূহেক ঐক9বd কের এবং তােদর সমnেয় একিট একক জািত গঠন কের sীয় আিধপত9
ও শাসনেক .sন .থেক }r কের ভারত পয:n িবsার করেত এবং সারা িবেAর বুেক সভ9তার
পতাকা উDীন করেত সkম হন।
“এ মহান ব9িk এেহন িবsয়কর ও সব:াtক পিরবত:ন এমন এক সময় সাধন কেরন যখন
ইউেরাপ মধ9 যুগীয় অnকার ও মূখ:তায় িনমিjত িছেলা।”
িতিন এরপর বেলন : “মধ9 যুেগ একমাt .য জািতিট jান- িবjােনর অিধকারী িছেলা,

অn

কথায়, jান- িবjােনর pিতেযািগতায় ময়দােন সকেলর ওপের বািজমাত কেরিছেলা .স হে@
আরব জািত। এই আরবরাই ইউেরােপর আকােশ পু*ীভূত বnতা, অসভ9তা ও বব:রতার ঘন
কােলা .মঘরািশেক িবদূিরত কের এবং এ ভূখেN (ইউেরােপ) jান- িবjান,
|নিতকতার সভ9তাসূয: উিদত কের। (١٩٩ –  ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ وﺟﺪی:ﺻﻔﻮة اﻟﻌﺮﻓﺎن.)
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চিরt ও

আরবেদর ভােগ9 এভােব .য উnিত,

অgগিত,

ময:াদা ও .গৗরেবর অিধকারী হওয়া সmব

হেলা তা .কবল আসমানী gn .কারআন মজীেদর সমুnত িশkার ফেলই সmব হেয়িছেলা যা
অn সমs আসমানী িকতােবর ওপর .~6েtর অিধকারী এবং যার আইন- কানূn ও িবিধ- িবধান
িবচারবুিdর ওপর িভিtশীল - যার িশkার রেয়েছ sকীয় িবেশষ আকষ:ণীয় ও ব9িতkমী পdিত।
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ভারসামLপূণG মধLম পnা
আইন pণয়ন ও িবিধ- িবধান িনধ:ারেণ .কারআন মজীদ এক ভারসাম9পূণ: মধ9ম পnা অবলmন
কেরেছ - যােত .য .কােনা ধরেনর চরম পnা ও িশিথল পnা পিরহার করা হেয়েছ।
.কারআন মজীদ ভারসােম9র pিত এেতাই grt আেরাপ কেরেছ .য, সাধারণ মাnেষর জnও
ভারসাম9েক একটা অপিরহায: িবষয়rেপ গণ9 কেরেছ এবং মাnষেক আlাh তা‘আলার িনকট
বkতা, চরম পnা ও িশিথল পnা .থেক মুk ভারসাম9পূণ: মধ9ম পnা pাথ:নার িশkা িদেয়েছ।
.কারআন মজীেদ মাnেষর pাথ:নার ভাষায় এরশাদ হেয়েছ :
()اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
“আমােদরেক সরল,

সিঠক,

sদৃঢ় ও ভারসাম9পূণ: মধ9ম পnায় পিরচািলত কেরা।” ( সূরাh

আl- ফা◌ােতহাh : ৬) এ বাক9িট অত9n সংিkp হেলও তাৎপেয:র িদক .থেক অত9n sগভীর।
.কারআন মজীেদর বh আয়ােতই ভারসাম9 ও মধ9ম পnা অnসরেণর জn আহবান জনােনা
হেয়েছ এবং চরম পnা ও িশিথল পnা .থেক মুk এক ভারসাম9পূণ: ও nায়সmত পnার িদেক
মাnষেক পথিনেদ:শ করা হেয়েছ। .যমন, এরশাদ হেয়েছ :
(.)ان اﷲ ﻳﺄﻣﺮﮐﻢ ان ﺗﺆدوا اﻻﻣﺎﻧﺎت اﻟﯽ اﻫﻠﻬﺎ و اذا ﺣﮑﻤﺘﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ان ﲢﮑﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل
“অব/ই আlাh .তামােদরেক যথাযথ অিধকারীর কােছ আমানত pত9প:েণর জn িনেদ:শ
িদেয়েছন এবং (এ িনেদ:শ িদেয়েছন .য, ) .তামরা যখন মাnেষর মােঝ িবচার- ফয়সালা করেব
(বা শাসনকায: চালােব) তখন nায়পরায়ণতার সােথ ফয়সালা করেব।” ( সূরাh আn- িনসা◌া’
: ৫৮)
()اﻋﺪﻟﻮا ﻫﻮ اﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘﻮی
“.তামরা ভারসাম9 ও nায়নীিত অবলmন কেরা; এ হে@ (পরকালীন শািs .থেক) .বঁেচ থাকার
িনকটতর পয:ায়।” ( সূরাh আl- মা◌াএদাh : ৮)
()و اذا ﻗﻠﺘﻢ ﻓﺎﻋﺪﻟﻮا و ﻟﻮ ﮐﺎن ذا ﻗﺮﺑﯽ
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“.তামরা যখন কথা বলেব তখন ভারসাম9 ও nায়নীিত বজায় রাখেব, যিদও (যার সmেক: কথা
বলেব) .স .তামােদর আtীয় হয়।” ( সূরাh আl- আn‘আাm : ১৫২)

 ﻳﻌﻈﮑﻢ ﻟﻌﻠﮑﻢ.)ان اﷲ ﻳﺄﻣﺮﮐﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻻﺣﺴﺎن و اﻳﺘﺎء ذی اﻟﻘﺮﺑﯽ و ﻳﻨﻬﯽ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﳌﻨﮑﺮ و اﻟﺒﻐﯽ
(ﺗﺬﮐﺮون
“অব/ই আlাh .তামােদরেক ভারসাম9 ও sিবচার,

সৎকম: ও পেরাপকার ও আtীয়-

sজনেদরেক দােনর জn আেদশ করেছন এবং অ2ীলতা,

পাপকম: ও .জার- যুলুম- ঔdত9

.থেক িনেষধ করেছন। িতিন .তামােদরেক এ উপেদশ িদে@ন যােত .তামরা তা sরেণ .রেখ
চেলা।” ( সূরাh আn- নাহল : ৯০)
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দােন উৎসাহ ও কাপGেণLর িনnা
এভােবই .কারআন মজীদ মাnষেক ভারসাম9,

nায়নীিত ও sিবচােরর িনেদ:শ িদেয়েছ এবং

sীয় িশkায় ভারসাম9পূণ: ও মধ9ম পnােক psূিটত কের তুেলেছ। .তমিন .কারআন মজীেদ বh
জায়গায় কাপ:ণ9 .থেক িনেষধ করা হেয়েছ এবং তার kিতকারকতা ও অ}ভ পিরণাম সmেক:
সতক: করা হেয়েছ। .যমন, এরশাদ হেয়েছ :

 ﺳﻴﻄﻘﻮن ﻣﺎ ﲞﻠﻮا ﺑﻪ ﻳﻮم. ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷﺮ ﳍﻢ.)و ﻻ ﳛﺴﱭ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺨﻠﻮن ﲟﺎ آﺗﺎﻫﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻫﻮ ﺧﲑاً ﳍﻢ
( و اﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒﲑ. و ﷲ ﻣﲑاث اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض.اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
“যারা,

আlাh তাঁর অngহ .থেক তােদরেক যা িকছু দান কেরেছন তার ব9াপাের কাপ:েণ9র

আ~য় .নয় তারা .যন মেন না কের .য, এ কম:নীিত তােদর জn কল9াণকর। বরং এটা তােদর
জn অকল9াণকর;

তারা যা িকছুর ব9াপাের কাপ:ণ9 করেব িkয়ামেতর িদেন তারই .বাঝা

তােদর ঘােড় জিড়েয় থাকেব। আর আসমান ও যমীেনর উtরািধকার .তা আlাহরই। আর
.তামরা যা িকছু করেছা আlাh .স সmেক: সদা অবগত।” ( সূরাh আােল ‘ইমরা◌াn : ১৮০)
তেব .কারআন মজীদ দােন উৎসািহত ও কাপ:েণ9র িনnা করার পাশাপািশ দােনর .kেt
ভারসাম9 বজায় রাখা ও বাsবসmত নীিত অnসরণ করেত বেলেছ। এরশাদ হেয়েছ :
(ً)وﻻ ﲡﻌﻞ ﻳﺪک ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ اﻟﯽ ﻋﻨﻘﮏ و ﻻ ﺗﺒﺴﻂ ﮐﻞ اﻟﺒﺴﻂ ﻓﺘﻘﻌﺪ ﻣﻠﻮﻣﺎً ﳏﺴﻮرا

“.তামার হাতেক (দান ও কল9াণমূলক ব9য় .থেক) এেকবাের কNসংলg কের .রেখা না (gিটেয়
.রেখা না),

আবার এেতা .বশী pসািরত কের িদেয়া না .য,

িতরsৃত হেব।” ( সূরাh বানী ইসরা◌াঈl : ২৯)
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.শেষ (িরkহs হেয়) িধকৃত-

অপচয়- অপবLয় িনিষd
.কারআন মজীেদর উপেরাk আয়ােত এবং এ ধরেনর আেরা .য সব আয়ােত মাnষেক দােন
উৎসািহত ও কাপ:েণ9 িনrৎসািহত করা হেয়েছ, তার পাশাপািশ এমন অেনক আয়ােতর উেlখ
করা .যেত পাের যােত অপচয় ও অপব9েয় িনেষধ করা হেয়েছ এবং এর kিতকারকতা সmেn
মাnষেক জানােনা হেয়েছ। .যমন, এরশাদ হেয়েছ :
(.)وﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮا اﻧﻪ ﻻ ﳛﺐ اﳌﺴﺮﰲ
“আর .তামরা অপচয় কেরা না; িনঃসেnেহ িতিন (আlাh) অপচয়কারীেদর ভােলাবােসন না।”
( সূরাh আl- আn‘আাm : ১৪১)
(.)ان اﳌﺒﺬرﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮا اﺧﻮان اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ
“িনঃসেnেহ অপচয়কারীরা শয়তানেদর ভাই।” ( সূরাh বানী ইসরা◌াঈl : ২৭)
•ধযGধারেণ উৎসাহ pদান
.কারআন মজীদ িবপদাপেদর মুেখ |ধয:- সh ও দৃঢ়তার িনেদ:শ pদান কেরেছ,

|ধয:শীল ও

অটল .লাকেদর pশংসা কেরেছ এবং তােদর জn িবরাট পুরzােরর sসংবাদ িদেয়েছ। .যমন,
এরশাদ হেয়েছ :
(.)اﳕﺎ ﻳﻮﻓﯽ اﻟﺼﺎﺑﺮون اﺟﺮاﻫﻢ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب
“অব/ই |ধয:শীল .লােকরা তােদর pাপ9 সীমাহীন spিতদান লাভ করেব।” ( সূরাh আy- যুমার
: ১০)
(.)و اﷲ ﳛﺐ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ
“আর আlাh |ধয:শীলেদরেক ভােলাবােসন।” ( সূরাh আােল ‘ইমরা◌াn : ১৪৬)
িকnt এখােন মেন রাখেত হেব .য, .কারআন মজীদ যােলেমর .মাকািবলায় ম?লূেমর হাত- পা
.বঁেধ রােখ িন এবং তােক তার অিধকার আদােয়ও িনেষধ কের িন। বরং যুলুেমর মূেলাৎপাটন ও
ধরণীর বুেক sিবচার pিত6ার লেk9 যােলম- অত9াচারীর .মাকািবলায় rেখ দাঁড়ােনা ও
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nায়স1তভােব যােলেমর িনকট .থেক pিতেশাধ gহেণর জn .কারআন মজীদ ম?লূমেক
অnমিত pদান কেরেছ। এ pসে1 .কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
.()ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪی ﻋﻠﻴﮑﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪی ﻋﻠﻴﮑﻢ
“অতএব, .য .তামােদর িবrেd চড়াও হেয়েছ .তামরাও তার িবrেd চড়াও হও িঠক .যভােব
.স .তামােদর িবrেd চড়াও হেয়েছ।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১৯৪)
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নরহতLার শািs
.কউ যিদ .s@ায়- সjােন কাউেক হত9া কের .স .kেt .কারআন মজীেদর িবধােন ঘাতকেক
হত9া করার জn িনহত ব9িkর আtীয়- sজনেদরেক অিধকার .দয়া হেয়েছ। .কারআন মজীেদ
এরশাদ হেয়েছ :
(.)و ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎً ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﺌﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎً ﻓﻼ ﻳﺴﺮف ﻓﯽ اﻟﻘﺘﻞ

“.য .কউ অnায়ভােব িনহত হেয়েছ আিম তার অিভভাবকেক পিরপূণ: অিধকার pদান কেরিছ
(pিতেশাধ gহেণর জn),

িকnt .স- ও .যন (ঘাতকেক) হত9ার ব9াপাের অপচয় না কের

(বাড়াবািড়মূলক কাজ না কের)।” ( সূরাh বানী ইসরা◌াঈl : ৩৩)
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ইহ- পারেলৗিকক িবিধিবধােনর সমnয়
.কারআন মজীদ .যেহতু ভারসাম9 ও মধ9ম পnা িভিtক আইন- কানূn ও শর‘ঈ িবধান pবত:ন
কেরেছ, .সেহতু ইহজাগিতক সমাজব9বsা ও সামািজক িবিধিবধােন পরজাগিতক িবিধিবধােনর
সােথ স1িত িবধান কেরেছ এবং এ উভয় জগেতর িবিধিবধােনর মেধ9 সমnয় সাধন কেরেছ।
.কারআন মজীদ একিদেক .যমন মাnেষর ইহজাগিতক িবষয়ািদেক সংেশাধন ও পির}d করার
দািয়t gহণ কেরেছ, অnিদেক মাnেষর পারেলৗিকক .সৗভােগ9রও িনiয়তা িবধান কেরেছ।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) এ সব মহান আইন- িবধান সmিলত .কারআন মজীদ িনেয়
এেসেছন যার উেd/ হে@ িবAমানবতােক ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক উভয় জগেতর .সৗভােগ9
উপনীত করা।
.কারআন মজীদ বত:মােন pচিলত তাওরােতর nায় নয় যার আইন- িবধান সমূহ .কবল বstগত
জগেতর সােথ সংি2u - যােত ইহজগেতর pিত দৃিu .দয়া হেয়েছ, িকnt অপর জগেতর pিত
দৃিu .দয়া হয় িন।
hা, বত:মােন pচিলত তাওরাত্ বstজগেতর মেধ9 এমনভােব সীমাবd .য, পরজগেতর pিত
সামাnতম দৃিuও pদান কের িন। এমনিক .নক কােজর পুরzারেকও ইহজগেতর মেধ9 সীমাবd
কেরেছ। বত:মােন pচিলত তাওরাত্ বেলেছ .য, .নক কােজর পুরsার হে@ জাগিতক ধনসmদ
বৃিd এবং ইহজগেত অnেদর ওপর আিধপত9। অnিদেক পােপর শািsেকও ইহজগেতর মেধ9
সীমাবd rেপ .দিখেয়েছ,

বেলেছ,

পােপর শািs হে@ ধনসmদ ও kমতা- আিধপত9

হাতছাড়া হেয় যাওয়া।
অnিদেক .কারআন মজীদ বত:মােন pচিলত ইনজীেলর অnrপও নয় - যার আইন- কানূn ও
িবিধিবধান }ধু পরকােলর সােথ সংি2u এবং ইহজাগিতক িবষয়ািদ তথা সমাজব9বsা ও
জীবনিবধােনর pিত যা উেপkা pদশ:ন কেরেছ।

185

বত:মােন pচিলত তাওরাত্ ও ইনজীl উভেয়র িবপরীেত .কারআন মজীেদর আইন- কানূn ও
িবিধিবধান হে@ সব:াtক ও পূণ:া1 - যােত ইহকালীন |বষিয়ক জীবন ও সমাজব9বsা .যমন
শািমল রেয়েছ, .তমিন পরকালীন জীবেনর সাফল9 ও কল9ােণর িনiয়তা িবধান করা হেয়েছ।
.কারআন মজীেদ মাnেষর জীবেনর বstগত ও অবstগত .কােনা িবষেয়র pিতই উেপkা pদশ:ন
করা হয় িন।
.কারআন মজীদ তার ভারসাম9পূণ: িশkার মাধ9েম একিদেক .যমন মাnষেক পরকালীন জীবেনর
pিত মেনােযাগী কের তুেলেছ, অnিদেক তােক পািথ:ব জীবেনর িবষয়ািদর pিতও মেনােযাগ
িদেত বেলেছ। .যমন, পরকালীন জীবেনর pিত মাnষেক আgহী কের .তালার জn .কারআন
মজীদ এরশাদ কেরেছ :
.(ﺎر ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ و ذاﻟﮏ اﻟﻔﻮز اﻟﻌﻈﻴﻢG)و ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺟﻨﺎت ﲡﺮی ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ اﻻ
“আর .য .কউ আlাh ও তাঁর রাসূেলর আnগত9 করেব .স .বেহশেত pেবশ করেব - যার
তলেদশ িদেয় নহর pবািহত হে@;

.সখােন .স িচরিদন থাকেব। আর এ হে@ এক িবরাট

সাফল9।” ( সূরাh আn- িনসা◌া’ : ১৩)
()و ﻣﻦ ﻳﻌﺺ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و ﻳﺘﻌﺪ ﺣﺪودﻩ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻧﺎراً ﺧﺎﻟﺪاً ﻓﻴﻬﺎ و ﻟﻪ ﻋﺬاب ﻣﻬﲔ

“আর .য .কউ আlাh ও তাঁর রাসূেলর অবাধ9তা করেব ও তাঁর িনধ:ািরত সীমােরখা লJন করেব
.স .দাযেখ pেবশ করেব ও িচরিদন .সখােন থাকেব,

আর তার জn রেয়েছ লা`নাদায়ক

শািs।” ( সূরাh আn- িনসা◌া’ : ১৪)
(.)ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﲑاً ﻳﺮﻩ

“অতএব, .য .কউ অণুমাtও সৎকম: করেব (পরকােল) .স তা .দখেত পােব।” ( সূরাh আyিযলযালাh : ৭)
()و ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺷﺮاً ﻳﺮﻩ

“আর .য .কউ অণুমাtও পাপকম: করেব (পরকােল) .স তা .দখেত পােব।” ( সূরাh আyিযলযালাh : ৮)
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()و اﺑﺘﻎ ﻓﻴﻤﺎ اﺗﺎک اﷲ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة و ﻻ ﺗﻨﺲ ﻧﺼﻴﺒﮏ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ
“( .হ রাসূল!) আlাh আপনােক .য পরকােলর গৃহ pদান কেরেছন তােক আঁকেড় ধrন (এবং তা
িঠক রাখার জn যথাযথ কাজ কrন),

আর পািথ:ব জগেত আপনার অংশেকও ভুেল যােবন

না।” ( সূরাh আl- kা#া#্ : ৭৭)
.কারআন মজীেদর বh আয়ােতই jানাজ:ন ও তাk্ওয়া- পরেহযগারীর জn উdুd করা হেয়েছ,
একই সােথ পািথ:ব জীবেনর sাদ- আনn ও আlাহর .দয়া .ন‘আমত সমূেহর সিঠক ব9বহারেক
|বধ করা হেয়েছ। এ pসে1 .কারআন মজীদ এরশাদ কেরেছ :
()ﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺮم زﻳﻨﺔ اﷲ اﻟﺘﯽ اﺧﺮج ﻟﻌﺒﺎدﻩ و اﻟﻄﻴﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺮزق
“( .হ রাসূল!) বলুন, আlাh তাঁর বাnাহেদর জn .য .সৗnয: সৃিu কেরেছন এবং .য সব পিবt
ির?k্ pদান কেরেছন .ক তা হারাম কেরেছ?” ( সূরাh আl- আ‘রা◌াe : ৩২)

পারsিরক সmকG
.কারআন মজীদ মাnষেক আlাh তা‘আলার ‘ইবাদত ও আnগত9 করা,

সৃিuেলােকর

িনদশ:নািদ ও শর‘ঈ িবিধিবধান িনেয় িচnা- গেবষণা করা এবং সৃিuেলােকর অিst,

মাnেষর

রহs ও তার সtায় িনিহত িবিভn সত9 সmেক: গভীরভােব িচnা করার জn বার বার আহবান
জািনেয়েছ। িকnt .কারআন মজীদ }ধু মাnষেক আlাh তা‘আলার সািnেধ9 .পৗঁেছ িদেয় তথা
বাnাh ও suার মেধ9 সmক: সৃিu কের িদেয়ই িনেজর দািয়t .শষ কের িন,

বরং

মানবজীবেনর অপর িদকিট অথ:াৎ মাnেষর মধ9কার পারsিরক সmেক:র pিতও দৃিu pদান
কেরেছ,

িবেশষ কের মাnেষর মেধ9 মায়া- মহbত ও আnিরক sসmক: গেড় .তালার ওপর

িবেশষভােব grt আেরাপ কেরেছ।
.কারআন মজীদ .বচািকনা ও ব9বসা- বািণজ9েক |বধ .ঘাষণা কেরেছ এবং .রবা ও িনিব:চার
সmদ বৃিd করার pবণতােক হারাম কেরেছ। .যমন, এরশাদ হেয়েছ :
(.)و اﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ و ﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ
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“আর আlাh ব9বসায়েক হালাল কেরেছন এবং .রবােক হারাম কেরেছন।” ( সূরাh আlবাkারাh : ২৭৫)
[ আিভধািনক অেথ: “.রবা” মােন বৃিd। িকnt পািরভািষক অেথ: অবািণিজ9ক pেয়াজেন গৃহীত
ঋেণর ওপর আসেলর .চেয় অিতিরk gহণই হে@ .রবা। বাংলােদেশর gামাtেল ‘ধােনর ওপর
টাকা লাগােনা’র .য .রওয়াজ আেছ যােত ধান ওঠার আেগ ব9িkেক একিট িনিদ:u দের ধােনর
অিgম মূল9 .দয়া হয় যার দর ঐ সময়কার ও ধান ওঠার সময়কার বাজার দেরর .চেয় কম।
ইসলােমর দৃিuেত এ ধরেনর .লনেদন .বচািকনা িহেসেব #হীh নয়। ফেল এর মাধ9েম ঋণদাতা
.য মুনাফা কের তা .রবা। অnিদেক িবিভn ব9াN,

আিথ:ক pিত6ান ও ব9বসািয়ক pিত6ান

িকিsেত বাজার- মূেল9র .চেয় .বশী মূেল9 গাহ:s9 সামgী সরবরাহ কের .য অিতিরk মুনাফা কের
তা- ও .রবা। .কােনা .দাকানদার নগদ .বচািকনার .kেt একই পণ9 িবিভn মূেল9 িবিk করেল
বাকী িবিkর .kেt সবেচেয় কম মূেল9 িবিk না করেল হাদীছ অnযায়ী এর অিতিরk মুনাফা
হেব .রবা।]
.কারআন মজীদ মাnেষর pিত pিতrিত রkা করা এবং তা ভ1 না করার জn আেদশ িদেয়েছ।
.যমন, এরশাদ কেরেছ :
()ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد
“.হ ঈমানদারগণ! .তামরা .তামােদর pিতrিতসমূহ রkা কেরা।” ( সূরাh আl- মা◌াএদাh : ১)
অব/ এ pসে1 sত:ব9 .য,

.কােনা যুলুম,

অnায় বা পাপাচােরর কােজর pিতrিত বা

অ1ীকার করেল বা ভােলা কাজ না করার অ1ীকার করেল তা ভ1 করা ও শর‘ঈ িবধান অnযায়ী
অ1ীকার ভে1র কা{ফারাh .দয়া ফরয; এrপ .kেt অ1ীকার রkা করা কিঠন gনাh। .তমিন
.কােনা .মাবাh কােজ (.যমন : তালাk্ pদােনর) অ1ীকার করার পর তা ভ1 করার মেধ9 কল9াণ
মেন করেল তা ভ1 কের কা{ফারাh pদান জােয়য আেছ।
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িববােহ উৎসাহ pদান
.যেহতু মানব pজািতর অিst ও ধারাবািহকতা রkার জn নারী ও পুrেষর মােঝ |ববািহক
সmক: pিতি6ত হওয়া অপিরহায:,

.সেহতু .কারআন মজীদ এ sভাবসmত কাজিট সmাদন

অথ:াৎ িববাহ করার জn িনেদ:শ িদেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ :

 ان ﻳﮑﻮﻧﻮا ﻓﻘﺮاء ﻳﻐﻨﻬﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ و اﷲ واﺳﻊ.)و اﻧﮑﺤﻮا اﻻﻳﺎﻣﯽ ﻣﻨﮑﻢ و اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﮐﻢ و اﻣﺎﺋﮑﻢ
(ﻋﻠﻴﻢ
“আর .তামরা .তামােদর মধ9কার sামী বা stী িবহীন নারী ও পুrষেদরেক এবং .তামােদর
িববাহেযাগ9 দাস- দাসীেদরেক িববাহ বnেন আবd কের দাও। আর এরা যিদ দিরd ও িনঃসmল
হেয় থােক .তা আlাh তাঁর অngহ dারা তােদরেক স@লতা দান করেবন। আর আlাh সীমাহীন
উদারতার অিধকারী ও সব:িবষেয় সদা ওয়ােকফহাল।” ( সূরাh আn- নূr : ৩২)
(.)ﻓﺎﻧﮑﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﮑﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺜﻨﯽ و ﺛﻼث و رﺑﺎع ﻓﺎن ﺧﻔﺘﻢ ان ﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪة
“.তামােদর জn যারা উtম এমন নারীেদর মধ9 .থেক িববাহ কেরা d’জন,

িতন জন বা

চারজনেক, িকnt .তামরা যিদ ভয় কেরা .য, তােদর সােথ আচরেণর .kেt ভারসাম9 বজায়
রাখেত পারেব না তাহেল মাt একজনেক িববাহ কেরা।” ( সূরাh আn- িনসা◌া’ : ৩)

সদাচরণ ও কলLাণকর কাজ
.কারআন মজীদ stীর সােথ সদাচরণ করেত ও তার সমs sাভািবক pেয়াজন পূরেণর জn
sামীর pিত িনেদ:শ িদেয়েছ। .তমিন .কারআন মজীদ সমs মুসলমােনর সােথ,
িপতা- মাতা,

িবেশষ কের

আtীয়- sজন ও ঘিন6 জনেদর সােথ সদাচরেণর জn আেদশ িদেয়েছ। বরং

.কারআন মজীেদর দৃিuেত সদাচরণ হে@ মানবজীবেনর জn অপিরহায: ব9াপক িভিtক ও
সব:জনীন কম:সূচী। তাই }ধু মুসলমানেদর সােথই নয়,
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বরং মুসিলম- অমুসিলম িনিব:েশেষ

মানব pজািতর pিতিট সদেsর সােথই সদাচরণ করেত হেব। এ pসে1 .কারআন মজীেদ
এরশাদ হেয়েছ :
()و ﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮوف
“আর .তামরা তােদর (.তামােদর stীেদর) সােথ সদাচরণ কেরা।” ( সূরাh আn- িনসা◌া’ :
১৯)
()و ﳍﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺬی ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮوف
“আর তােদর ওপের .যভােব (.তামােদর অিধকার) রেয়েছ িঠক .সভােবই (.তামােদর ওপর)
রেয়েছ তােদর জn nায়স1ত অিধকার।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ২২৮)

)و اﻋﺒﺪوا اﷲ و ﻻ ﺗﺸﺮک ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎً و ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧﺎً و ﺑﺬی اﻟﻘﺮﺑﯽ و اﻟﻴﺘﺎﻣﯽ و اﳌﺴﺎﮐﲔ و اﳉﺎری ذی اﻟﻘﺮﺑﯽ
(ًو اﳉﺎری ذی اﳉﻨﺐ و اﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎﳉﻨﺐ و اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ و ﻣﺎ ﻣﻠﮑﺖ اﳝﺎﻧﮑﻢ ان اﷲ ﻻ ﳛﺐ ﻣﻦ ﮐﺎن ﳐﺘﺎﻻً ﻓﺨﻮرا

“.তামরা আlাহর বেnগী ও দাসt কেরা এবং তাঁর সােথ .কােনা িকছুেক শরীক কেরা না। আর
িপতামাতার সােথ সদাচরণ কেরা এবং সদাচরণ কেরা আtীয়- sজন,
িনকট pিতেবশী,

দূর pিতেবশী,

বnু- বাnব,

ইয়াতীম,

িমসকীn,

পিথক এবং .তামােদর দাস- দাসী (ও

অধীনs).দর সােথ। িনঃসেnেহ আlাh উdত- অহNারী .লাকেদরেক পসn কেরন না।” ( সূরাh
আn- িনসা◌া’ : ৩৬)
()و اﺣﺴﻦ ﮐﻤﺎ اﺣﺴﻦ اﷲ اﻟﻴﮏ و ﻻ ﺗﺒﻎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض ان اﷲ ﻻ ﳛﺐ اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ
“আর (অnেদর pিত) কল9াণকামী ও দয়াd: হও িঠক .যভােব আlাh .তামার pিত দয়া
কেরেছন। আর ধরণীর বুেক িবপয:য় সৃিu,

dzৃিত ও পাপাচার কেরা না। িনঃসেnেহ আlাh

িবপয:য়সৃিuকারী ও dবৃ:t- পাপাচারীেদরেক পসn কেরন না।” ( সূরাh আl- kা#া#্ : ৭৭)
()ان رﲪﺔ اﷲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﶈﺴﻨﲔ
“অব/ই আlাহর রহমত্ সৎকম:শীল ও কল9াণকারীেদর অত9n কাছাকািছ অবsান করেছ।”
( সূরাh আl- আ‘রা◌াe : ৫৬)
()و اﺣﺴﻨﻮا ان اﷲ ﳛﺐ اﶈﺴﻨﲔ
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“আর .তামরা (অnেদর) কল9াণ সাধন কেরা;

িনঃসেnেহ আlাh কল9াণকারীেদর পসn

কেরন।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১৯৫)
এ হে@ .কারআন মজীেদর ভারসাম9পূণ: ও মধ9ম পnা অবলmেনর িশkাসমূেহর িকছু দৃuাn
মাt।
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ভােলা কােজ আেদশ দান ও মn কাজ pিতেরাধ
.কারআন মজীদ মুসিলম উmাহর সমs সদেsর ওপর ভােলা কােজর আেদশ দান ও মn
কােজর pিতেরাধেক অপিরহায: কত:ব9 rেপ িনধ:ারণ কের িদেয়েছ এবং এ দািয়tেক .কােনা
িবেশষ জনেগা6ী বা মুিuেময় সংখ9ক .লােকর মেধ9 সীমাবd কের .দয় িন। .কারআন মজীদ
তার এ মূলনীিতর ওপর িভিt কের ব9াপক আইন- িবধান pণয়ন কেরেছ, বরং এর মাধ9েমই
sীয় িশkােক pাণময় ও িচরsায়ী কেরেছ।
ইসলাম সমােজর pিতিট ব9িkেক এবং pিতিট পিরবােরর pিতিট সদsেক পরsেরর জn
পয:েবkক ও পথিনেদ:শেকর দািয়t pদান কেরেছ এবং pিতিট ব9িkেকই অnেদর ওপর
দািয়tশীল কেরেছ। pকৃত পেk ইসলাম pিতিট মুসিলম ব9িkর ওপর এেকক জন পুিলেশর
দািয়t pদান কেরেছ .য অnেদরেক .নক কাজ,
পথিনেদ:শ pদান করেব এবং যুলুম- .শাষণ,

কল9াণ ও িচরnন .সৗভােগ9র িদেক

িনয:াতন,

লুNন,

পাপ ও dzৃিত .থেক

তােদরেক িফিরেয় রাখেব। অথ:াৎ সামিgকভােব সমs মুসলমানই ইসলােমর pচার- pসার এবং
ইসলামী আইন- িবধান বাsবায়েনর জn দািয়tশীল।
এমতাবsায়,

এর .চেয় বৃহtর এবং এর .চেয় অিধকতর শিkশালী ও pভাবশালী .কােনা

আইন- শৃSলা বািহনীর কথা কlনা করাও সmব িক?
বত:মান যুেগ .য .কােনা .দেশই রাTীয় আইন- কানূn কায:করী করার জn িবরাট পিরচালকমNলী
ও শািnশৃSলা বািহনীর আ~য় .নয়া হয়, িকnt তা সেttও আইনলJন pিতেরাধ করা সmবপর
হয় না। কারণ, পিরচালনা ও শািnশৃSলা বািহনী যেতাই িবশাল এবং যেতাই sসিjত .হাক না
.কন, তােদর পেk জািতর pিতিট মাnেষর সােথ pিতিট sােন ও pিতিট সমেয় অবsান কের
তােদর সমs কাজকেম:র ওপর দৃিu রাখা সmবপর নয়।
িকnt ইসলাম এক সমুnত মহান পিরকlনা ও কম:সূচীর আ~য় িনেয় এবং ‘ভােলা কােজর
আেদশ দান ও মn কাজ pিতেরাধ’.ক pিতিট মুসলমােনর জn বাধ9তামূলক কের িদেয় কায:তঃ
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শিkশালী ও িবশালায়তন এক বািহনী সৃিu কেরেছ। আর অnাn বািহনী ও এ বািহনীর মেধ9
রেয়েছ এক িবরাট পাথ:ক9। তা হে@, .কােনাrপ ব9য়বােজট ছাড়াই এ বািহনী যথারীিত তার
কাজ চািলেয় যাে@ এবং সব:t,

সব সময় ও সব িবষেয় দৃিu রাখেছ,

ইসলােমর সমুnত আইন- িবধান বাsবায়েনরও িনiয়তা িবধান করেছ।
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আর .সই সােথ

#uেtর মানদN jান ও nায়িনuা
.কারআন মজীদ এেকর ওপর অেnর pাধাn ও .~6েtর জn একমাt .য িবষয়িটেক
মানদNrেপ gহণ কেরেছ তা হে@ jান ও nায়িন6া - নীিতিন6তা তথা .খাদাভীrতা। .যমন,
.কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
()ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪ اﺑﺒﻪ اﺗﻘﺎﮐﻢ
“অব/ই .তামােদর মেধ9 আlাহর কােছ সব:ািধক সmােনর পাt .সই ব9িk .য .তামােদর মেধ9
সব:ািধক nায়িন6 ও .খাদাভীr।” ( সূরাh আl- hজুরা◌াত্ : ১৩)
(.)ﻗﻞ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮی اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن
“( .হ রাসূল!) বলুন :, যারা জােন (jােনর অিধকারী) আর যারা জােন না (অj) তারা িক সমান
হেত পাের?” ( সূরাh আy- যুমার : ৯)

সামL ও সমতা pিতuা
.কারআন মজীেদর সবেচেয় grtপূণ: ও গভীরতম আইন- িবধান ও িশkাসমূেহর অnতম হে@
সাম9 ও সমতা। .কারআন মজীদ তার এ সােম9র িবধােনর আওতায় সমs মুসলমােনর মেধ9
ঐক9, অিভnতা ও সাম9 pিত6া কেরেছ, সবাইেক এক কাতাের এেন দাঁড় কিরেয়েছ এবং .য
.কােনা ধরেনর িবেশষ অgািধকার ও বণ:গত .ভদােভেদর মূেলাৎপাটন কেরেছ, .তমিন এেকর
ওপর অেnর pাধাn ও .~6েtর মূেলাে@দ কেরেছ।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) এরশাদ কেরন : “জােহলীয়ােতর যুেগ যারা ঘৃণ9,

নীচ ও

পদদিলত িছেলা মহান আlাh তা‘আলা ইসলােমর ছায়াতেল আ~য় দান কের তােদরেক সmান
ও .~6েtর অিধকারী কেরেছন এবং ইসলােমর মাধ9েম জােহলী যুেগর গব:- অহNার - বণ:,
.গাt আtীয়- sজন ও পূব:পr
ু েষর .গৗরব,
মূেলাৎপাটন কেরেছন। সাদা- কােলা,

আর সব রকেমর বণ: ও .~ণীগত .ভদােভেদর

আরব- অনারব িনিব:েশেষ সমs মাnষই আদেমর
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বংশধর, আর আlাh আদমেক মািট .থেক সৃিu কেরেছন। বstতঃ .শষ িবচােরর িদেন আlাহর
িনকট িpয়তম .লাক িহেসেব তারাই গণ9 হেব যারা সব:ািধক nায়িন6 - .খাদাভীr।” ( ﻓﺮوع

 ان اﳌﺆﻣﻦ ﮐﻔﻮ اﳌﺆﻣﻨﺔ:٢١  ﺑﺎب،٢-ﮐﺎﻓﯽ. )
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) আেরা এরশাদ কেরেছন : “সাধারণ জনগেণর ওপর jানীেদর
ময:াদার তুলনা হে@ .তামােদর মধ9কার মুিuেময় সংখ9ক (.~6তর) .লাকেদর ওপর আমার
ময:াদা।” ( ٤٣٢/٤ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﻨﺎوی. )
ইসলাম ঈমানী পূণ:তার কারেণ হযরত সালমান ফাস:ীেক অn মুসলমানেদর ওপর .~6t pদান
কেরেছ (যিদও িতিন িছেলন অনারব),

এমনিক তাঁেক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর

পিরবােরর সদs িহেসেব পয:n .ঘাষণা কেরেছ ( ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﺎن:٧٦  ﺑﺎب،٤ -ﲝﺎر اﻻﻧﻮار.),
অnিদেক sয়ং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর চাচা হওয়া সেttও আবূ লাহাb- .ক তার
kফরী ও .খাদােdািহতার কারেণ জাহাnামী িহেসেব .ঘাষণা কেরেছ।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর জীবনচিরতও pমাণ কের .য, িতিন কখেনাই এবং .কােনা
অবsায়ই sীয় বংশ- .গাt বা বণ:েক অnেদর ওপর .~6t ও pাধাn pদান কেরন িন। .তমিন
ঐ যুেগর মাnষ .য সব িবষয়েক .গৗরেবর কারণ rেপ গণ9 করেতা এবং তৎকােল pচিলত গব:অহNার, .~6t, ময:াদা ও িবেশষ sিবধার আেরা .য সব মানদN িবদ9মান িছেলা .সgেলার
িভিtেত িতিন .কােনািদনই গব:- অহNার কেরন িন বা িবেশষ sিবধা gহণ কেরন িন। বরং িতিন
মাnষেক আlাh তা‘আলার একt,

নবুওয়াত্,

পরকাল ও .নক আমেলর িদেক আহবান

কেরেছন।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .লাকেদরেক িচnা ও কেম:র ঐক9 এবং এক .খাদার ‘ইবাদত্বেnগী ও আnগেত9র িদেক পথিনেদ:শ িদেয়েছন ও পিরচালনা কেরেছন। এ পnায় িতিন
মাnেষর অnঃকরেণর ওপর আিধপত9 pিত6া করেত,

তােদর অnর .থেক অেযৗিkক গব:-

অহNােরর মূেলাৎপাটন করেত এবং তার পিরবেত: তােদর hদেয় .pম- ভােলাবাসা,
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মায়া-

মহbত,

সাম9 ও Pাতৃেtর অuেরা6গম ঘটােত সkম হন। এর ফেল .দখা .গেছ,

সmদশালী ও সmাn .লাক,

অেনক

ইিতপূেব: .ছাটেলাকrেপ পিরগিণত দিরd পিরবােরর .ছেলেদর

সােথ িনেজেদর .মেয় িবেয় িদেয়েছন এবং তােদর সােথ আtীয়তার বnন pিত6া কেরেছন।

কােলাtীণG পূণাG W জীবনিবধান
সািব:কভােব আমরা বলেত পাির .য,

.কারআন মজীেদর ধম:ীয় িবিধিবধান ও পািথ:ব আইন-

কানূেন এবং ইসলােমর |নিতক িশkায় ব9িk ও সমাজ উভেয়র কল9ােণর pিত দৃিu .দয়া
হেয়েছ। ইসলাম এমন আইন- িবধান ও সমাজব9বsা pদান কেরেছ যা সকল যুেগর সকল
.দেশর সকল মানবেগা6ীর pেয়াজন পূরেণ তথা তােদর সকল সমsার সমাধােন সkম।
ইসলােমর আইন- িবধােন একিদেক .যমন মাnেষর বstগত ও পািথ:ব জীবেনর pিতিট িদকিবভােগর pিত দৃিu .দয়া হেয়েছ,

.তমিন মাnেষর অবstগত,

মেনাজাগিতক,

|নিতক,

আধ9ািtক ও পারেলৗিকক pিতিট িদক- িবভােগর pিতও দৃিu .দয়া হেয়েছ।
এখন po হে@, িযিন এেহন িনখুঁত, পূণ:া1, সব:াtক ও সব:ব9াপক আইন- িবধান উপsাপন
কেরেছন তাঁর নবুওয়ােত .কােনাrপ সেnেহর অবকাশ আেছ িক? িবেশষ কের হযরত রাসূেল
আকরাm (#াঃ) যখন একদল সভ9তার আেলা বিজ:ত ও িনরkর মাnেষর মােঝ dিনয়ায় আগমন
কেরেছন এবং এমন .লাকেদর মেধ9 বড় হেয়েছন যারা আসমানী িকতােবর িশkার সােথ এক
িবndও সmক: রাখেতা না - এর সােথ পিরিচতও িছেলা না, ফলতঃ এ পয:ােয়র আইন- িবধান
ও িশkা িছেলা তােদর িচnাশিkর, বরং তােদর কlনাশিkরও উেধ:। তাই এ আইন- িবধান
না িতিন কােরা কাছ .থেক িশেখ িনেয় উপsাপন কেরিছেলন,

না িনেজ রচনা কেরিছেলন,

বরং তা আlাh তা‘আলার পk .থেকই তাঁেক pদান করা হেয়িছেলা - এেত আর .কােনাrপ
সেnেহর অবকাশ থােক িক?
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অকাটL তথL উপsাপেন কারআন মজীদ
.কারআন মজীদ বh িবষেয় আেলাকপাত কেরেছ এবং িবিভn িবষেয় আেলাচনা কেরেছ।
.কারআন মজীদ আlাহর পিরচয় সহ িবচারবুিdর আওতাভুk িবিভn িবষেয় ( ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽIntellectual or Rational Sciences) বkব9 উপsাপন কেরেছ,

সৃিuর সূচনা ও িবকাশ, পৃিথবী

ও অnাn gহপের পুনজ:ীবন সmেক: কথা বেলেছ নkt এবং মৃতু9র -,
িবষয়ািদ,

মাnেষর ব9িkসtা বা আtা,

.ফেরশতা,

িjn,

অিতpাকৃিতক

শয়তান ইত9ািদ সmেক: কথা

বেলেছ। এছাড়া .কারআন মজীদ অতীেতর ইিতহাস বণ:না কেরেছ; িবিভn নবী) রাসূল -‘আঃ (
ও তাঁেদর অnসারীেদর অবsা তুেল ধেরেছ।
.কারআন মজীদ অেনক .kেt উপমা উপsাপন কেরেছ, কখেনা বা িবচারবুিdর দলীল- pমাণ
তথা অকাট9 যুিk .পশ কেরেছ, কখেনাবা |নিতক- চািরিtক িবষয়ািদ িনেয় আেলাচনা কেরেছ,
কখেনাবা ব9িk ও পিরবােরর অিধকার িনধ:ারণ কের িদেয়েছ,

কখেনাবা অn মাnেষর

পিরচালনা ও সমাজব9বsা এবং যুd সংkাn আইন- িবধান সmেক: কথা বেলেছ। কখেনাবা
ইবাদত- উপাসনা, .বচােকনা, .লনেদন, সামািজক সmক: ও িবেয়শাদীর .kেt nায়স1ত
ও ভারসাম9পূণ: পিরকlনা .পশ কেরেছ। .তমিন উtরািধকার বNন, িবচার, শািs এবং এ
সেবর বাইের আেরা বh িবষেয় আইন- কানূn ও িবিধ- িবধান pণয়ন কেরেছ।
আর এ সমs িবষেয়ই .কারআন মজীদ সেব:াtম ও িবেশষভােব pিণধানেযাগ9 সত9সমূহ তুেল
ধেরেছ। .কারআন মজীদ এমন সব সত9 তুেল ধেরেছ যা ভুল বা িমথ9া pমািণত হবার sেযাগ
.নই এবং যােত .কােনািদনই সামাnতম trিট পিরদৃu হওয়ারও সmাবনা .নই। আর এ হে@
এমন একিট িবষয় যা মানবীয় jােনর .kেt sভাবতঃই এেকবােরই অসmব।
.কােনা মাnেষর পেk সmব নয় .য,

.ছাট- বড় pিতিট িবষেয় আইন- কানূn pণয়ন করেব

অথচ .স সব আইন- কানূn সব সমেয়র জn - মানব pজািতর অিsেtর .শষ িদন পয:n
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trিটমুk বেল pমািণত হেব। িবেশষ কের আইন pণয়নকারী ব9িk যিদ .কােনা সভ9তািববিজ:ত
ও jান- িবjােনর সােথ সmক:রিহত .কােনা জনেগা6ীর মধ9 .থেক আিবভূ:ত হন - .য
জনেগা6ী এ জাতীয় jান- িবjান ও িনগূঢ় সেত9র সােথ আেদৗ পিরিচত নয়, .স .kেt তাঁর
pণীত আইন- িবধান অকাট9 ও িনভু:ল হওয়ার কথা িচnাও করা যায় না।
বাsব অিভjতায় আমরা .দখেত পাই .য, .কােনা ব9িk যিদ মানবীয় jান- িবjােনর .কােনা
শাখার ওপের একিট gn রচনা কেরন, .স .kেt উk gn রচনার পর .বশীিদন না .যেতই তাঁর
gেn pকািশত মতামেতর .বশীর ভাগই ভুল- Pািnেত পিরপূণ: বেল pমািণত হয়। কারণ,
মানবীয় jান- িবjােনর |বিশu9ই এই .য,

এ সmেক: যেতা .বশী িচnা- গেবষণা ও

আেলাচনা- পয:ােলাচনা করা হেব তেতাই অেনক .বশী পিরমােণ সত9 - যা পূেব: জানা িছেলা না
- pকািশত হেয় পড়েব এবং এর ফেল অতীেতর jানী- gণীেদর pকািশত মতামেতর ভুল- trিট
সমূহ ssu হেয় উঠেব। তাই যথাথ:ই বলা হেয়েছ : “সত9 হে@ িচnা- গেবষণা ও আেলাচনাপয:ােলাচনার ফসল।”
jান- িবjােনর অসংখ9 অjাত িবষয় ও অsu িবষেয়র সমাধােনর ভার অতীেতর jানী- gণী
ব9িkগণ পরবত:ী বংশধরেদর জn .রেখ .গেছন। .তমিন অতীেতর দাশ:িনকগণ দশ:েনর ওপর
বh gn রচনা কের .রেখ .গেছন,

পরবত:ীকােলর jানী- gণী- দাশ:িনকগণ যার সমােলাচনা

কেরেছন ও ভুলtrিট িনেদ:শ কেরেছন। এমনিক অতীেতর jানী- gণী, িবjানী ও দাশ:িনকগণ
তাঁেদর আেলাচনার .য সব অংশ দলীল- pমােণর dারা pমাণ কেরেছন বেল মেন কেরিছেলন ও
অPাn বেল ধারণা কেরিছেলন, .স সেবরও অেনক িকছু পরবত:ীকালীন আেলাচনা- পয:ােলাচনা
ও িচnা- গেবষণায় িভিtহীন ধারণা- কlনা বেল pমািণত হেয়েছ।
িকnt .কারআন মজীদ jান- িবjােনর অসংখ9 িদক- িবভােগর ওপর আেলাচনা করা সেttও এবং
এর আেলাচনার অেনক িবষয় খুবই উঁচু sেরর হওয়া সেttও এ মহাgn নািযl হবার পর sদীঘ:
কাল অিতkাn হেয় যাওয়া সেttও এেত সামাnতম ভুলtrিটও pমািণত হয় িন বা তা
সমােলাচনােযাগ9 বেল pিতপn হয় িন। বstতঃ এ পয:n .কারআন কতৃ:ক উপsািপত আইন-
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কানূn,

িবিধ- িবধান ও সত9সমূেহ সামাnতম ভুলtrিট ও ব9িতkম পিরদৃu হয় িন এবং

ভিব(েতও হেব না তা িনiয়তার সােথ বলা চেল।
অব/ সNীণ: দৃিuর অিধকারী .লােকরা .কবল অেযৗিkক ও িভিtহীন কlনার িভিtেত
.কারআন মজীেদর .কােনা .কােনা িবষয় সmেক: আপিt তুেলেছ। আমরা তােদর এ সব আপিt
িনেয় পের আেলাচনা করেবা ও তােদর মতামেতর িভিtহীনতা pমাণ করেবা।
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কারআন মজীেদর ভিব%dাণী
.কারআন মজীেদর িকছু সংখ9ক আয়ােত িবিভn grtপূণ: িবষেয় ভিব(dাণী করা হেয়েছ এবং
.সgেলা বাsেব pিতফিলত হেয়েছ। .কারআন মজীদ .য সব ঘটনা সংঘিটত হবার ভিব(dাণী
কেরেছ .স সেবর মধ9 .থেক একিটরও অnথা হয় িন। বলা বাhল9 .য,

.যেহতু এgেলা

.খাদায়ী ওয়াহীর ভিব(dাণী .সেহতু তার অnথা হওয়ার poই ওেঠ না।
এখন আমরা এ জাতীয় ভিব(dাণী .থেক দৃuাn srপ কেয়কিট সmেক: উেlখ করেবা।
বদর যুেd মুসলমানেদর িবজেয়র আগাম বাতGা
.কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :

ﺎ ﻟﮑﻢ و ﺗﻮدون ان ﻏﲑ ذات اﻟﺸﻮﮐﺔ ﺗﮑﻮن ﻟﮑﻢ و ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ان ﳛﻖ اﳊﻖG)و اذ ﻳﻌﺪﮐﻢ اﷲ اﺣﺪی اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ا
(.ﺑﮑﻠﻤﺎﺗﻪ و ﻳﻘﻄﻊ داﺑﺮ اﻟﮑﺎﻓﺮﻳﻦ
“আর sরণ কর .সিদেনর কথা যখন আlাh pিতrিত িদেলন .য, .তামরা d’িট দেলর মেধ9 .য
.কােনা একিটর সােথ মুেখামুিখ হেব, আর .তামরা কামনা করিছেল .য, dব:ল দলিটর সােথ
.মাকািবলা করেব। িকnt আlাh চান .য, ( .তামরা শিkশালী দলিটর সােথ .মাকািবলা করেব
এবং তার মাধ9েম িতিন) সত9েক সত9rেপ pিতি6ত করেবন ও কােফরেদর শিkেক খব: কের
.দবন।” ( সূরাh আl- আনফা◌াl : ৭)
উk আয়াতিট বদর যুেdর আেগ নািযl হেয়িছেলা। আlাh তা‘আলা উk আয়ােত এ যুেd
মু’িমনেদর িবজয় ও কােফরেদর িবপয:েয়র pিতrিত pদান কেরন এবং অিচেরই তা বাsব rপ
লাভ কের।
এ pসে1 উেlখ9 .য,

কােফরেদর d’িট কােফলার মেধ9 একিট িছেলা বািণিজ9ক কােফলা,

অপরিট িছেলা সামিরক কােফলা। কােফর ও মুসলমানেদর মেধ9 যুdাবsা িবরাজ করিছেলা
িবধায় pিতপেkর বািণিজ9ক কােফলাও সামিরক grেtর অিধকারী িছেলা। তাছাড়া তৎকােল
আরবরা সব:াবsায় অst বহন করেতা এবং বািণিজ9ক কােফলায়ও দs9হামলা .মাকািবলা করার
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জn িকছু সংখ9ক শিkশালী .যাdা রাখা হেতা। তা সেttও মুসলমানরা কােফরেদর বািণিজ9ক
কােফলার ওপর হামলা চালােল তার িবrেd িবজয় হেতা সহজতর। িকnt তা .গৗরবজনক হেতা
না। কােফলা d’িট মদীনার কােছ এেস .পৗঁছার আেগই আlাh তা‘আলা তাঁর রাসূেলর মাধ9েম
মুসলমানেদরেক এর খবর জািনেয় .দন। .শষ পয:n মুসলমানরা কােফরেদর সামিরক কােফলার
সােথ যুd কের এবং তােত .গৗরবময় িবজেয়র অিধকারী হয়।
ঐ সময় মুসলমানরা সংখ9াশিk ও সামিরক উপকরণািদর িদক .থেক কােফরেদর তুলনায় খুবই
dব:ল িছেলন। এ যুেd মুসলমানেদর |সnসংখ9া িছেলা মাt ৩১৩ জন, অnিদেক কােফরেদর
|সnসংখ9া িছেলা এক হাজার। মুসলমানেদর মেধ9 হযরত িমDEদাd ও হযরত যুবাইr িবn
‘আওয়াম - মাt এই d’জন অAােরাহী |সn িছেলন, বাকী সবাই িছেলন পদািতক। অnিদেক
কােফররা সংখ9াশিkেতও .বশী িছেলা এবং সামিরক সর*ােমর িদক .থেকও শিkশালী িছেলা।
.কারআন মজীেদও উেlখ করা হেয়েছ .য, মুসলমানেদর তুলনায় কােফররা এেতাই শিkশালী
িছেলা .য, মুসলমানরা তােদর িবrেd লড়াই- এর ব9াপাের রীিতমেতা ভয় .পেয় িগেয়িছেলন।
িকnt আlাh তা‘আলা উk আয়ােতর মাধ9েম আেগই মুসলমানেদরেক তাঁর আসমানী ফয়সালার
কথা জািনেয় .দন .য,

িতিন চান,

সত9েক িমথ9ার ওপর িবজয়ী করেবন। আlাh তাঁর

pিতrিত অnযায়ী (বলা বাhল9 .য, িতিন কখেনাই pিতrিত ভ1 কেরন না) মুসলমানেদরেক
তাঁেদর dশমনেদর ওপর িবজয়ী কের .দন এবং কােফরেদরেক পযু:দs কের .দন।

কােফরেদর চূড়াn িবপযGেয়র আগাম বাতGা
.কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :

ِ
 ﻓﺴﻮف.اﳌﺴﺘﻬﺰءﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻌﻠﻮن ﻣﻊ اﷲ اﳍﺎً آﺧﺮ
 اﻧﺎ ﮐﻔﻴﻨﺎک.)ﻓﺎﺻﺪع ﲟﺎ ﺗﺆﻣﺮ و اﻋﺮض ﻋﻦ اﳌﺸﺮﮐﲔ
(.ﻳﻌﻠﻤﻮن
“অতএব, ( .হ রাসূল!) আপনােক .য িবষেয় আেদশ করা হেয়েছ তা pকাে/ .ঘাষণা কের িদন
এবং মুশিরকেদরেক চ9ােল* কrন। িনঃসেnেহ .সই িবdrপকারীেদর িবrেd আিম আপনােক
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যেথu সামথ:9বান কের .দেবা যারা আlাহর সােথ অn ইলাh বািনেয় িনেয়েছ। অতঃপর তারা
(তােদর কােজর অ}ভ পিরণিত) জানেত পারেব।” ( সূরাh আl- িহজর : ৯৪- ৯৬)
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) মkায় ইসলাম pচার }r করার পর pথম িদেকই এ আয়াত ক’িট
নািযl হয়। বাযযা◌াy ও িtবরা◌ানী pমুখ মুফাসিসের .কারআন এ আয়াত নািযেলর উপলk9
সmেক: হযরত আনাস িবন মােলক .থেক বিণ:ত একিট হাদীছ উdৃত কেরেছন। এেত বলা হেয়েছ
: একিদন হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) যখন মkায় িকছু .লােকর পাশ িদেয় যাি@েলন তখন
তারা তাঁর pিত উপহাস ও িবdrপ কের এবং বেল : “এই হে@ .সই ব9িk .য ধারণা করেছ .য,
.স একজন নবী এবং িজবরাঈল তার সােথ রেয়েছ।” ( ١٣٣ - ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻮﻃﯽ:)ﻟﺒﺎب اﻟﻨﻘﺌﻞ
অতঃপর এ আয়াত ক’িট নািযl হয় এবং এেত হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িবজয় ও
অদৃ/ ঐশী সাহায9 লাভ এবং তাঁর pিত িবdrপকারীেদর অপমান- লা`না ও পযু:দs হবার
ভিব(dাণী করা হয়।
এ আয়াত ক’িট এমন এক সময় নািযl হয় যখন কlনা করাও সmবপর িছেলা না .য, এমন
এক সময় আসেব যখন kুরাইশরা তােদর .শৗয:- বীয: ও ইjত- সmম হািরেয় .ফলেব এবং
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িবজেয়র মাধ9েম তােদর শিk ও আিধপত9 িনিih হেয়
যােব।
এই একই pসে1 মkায় নািযলকৃত অপর একিট আয়াত হে@ :
(.)ﻫﻮ اﻟﺬی ارﺳﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﳍﺪی و دﻳﻦ اﳊﻖ ﻟﻴﻈﻬﺮﻩ ﻋﻠﯽ اﻟﺪﻳﻦ ﮐﻠﻪ و ﻟﻮ ﮐﺮﻩ اﳌﺸﺮﮐﻮن
“িতিনই আlাh িযিন তাঁর রাসূলেক পথিনেদ:শ ও সত9 dীন সহ পািঠেয়েছন যােত িতিন এ dীনেক
সামিgকভােব সকল dীেনর ওপর িবজয়ী ও সমুdািসত কের .দন।” ( সূরাh আ#্- #াe : ৯)
.কারআন মজীেদ আেরা এরশাদ হেয়েছ :
(. ﺳﻴﻬﺰم اﳉﻤﻊ و ﻳﻮﻟﻮن اﻟﺪﺑﺮ.)ام ﻳﻘﻮﻟﻮن ﳓﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺼﺮ
“তারা িক বলেছ : “আমরা অপরােজয় দল।”? এ দল অিচেরই পরািজত হেব ও পৃ6pদশ:ন
করেব।” ( সূরাh আl- kামার : ৪৪- ৪৫)
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এ আয়াতdেয়ও .মাশেরকেদর পরাজয় ও িছnিভn হেয় যাওয়ার ভিব(dাণী করা হেয়েছ। আর
অিচেরই বদর যুেdর মাধ9েম এ ভিব(dাণী কায:কর হয়।
এ যুেd .মাশেরকেদর .নতা আবূ .জেহল তার .ঘাড়া িনেয় সামেন এিগেয় আেস এবং sীয়
.সনাবািহনীর সmুখভােগ দাঁিড়েয় .ঘাষণা কের : “আজ আমরা মুহাmাদ ও তার সহচরেদর
িবrেd pিতেশাধ gহণ করেবা।” িকnt আlাh তা‘আলার ই@া অnযায়ী .স িনহত হয় এবং তার
.সনাবািহনী ছtভ1 হেয় যায়।
এভােব আlাh তা‘আলা সত9েক ssurেপ তুেল ধেরন এবং সেত9র বাণীর .~6t ও pাধাn
pিতপn কেরন। আর এ ঘটনা এমন এক সময় সংঘিটত হয় যখন মুসলমানরা িছেলন সংখ9ায়
অl এবং সামিরক শিkেত খবই dব:ল। তখন কােরা পেk কlনা করাও সmবপর িছেলা না
.য, মাt d’িট অA ও সtরিট উট (যােত তাঁরা পালাkেম সওয়ার হেতন) সmিলত মাt িতনশ’
.তেরা জন .লােকর এক বািহনী - যারা যুdসর*ােম sসিjত িছেলন না, তাঁরা িবপুল যুdাst ও
অnিবধ সামিরক উপকরেণ sসিjত এক িবরাট বািহনীর িবrেd িবজয়ী হেবন এবং তােদর
শিkেক খব: কের .দেবন, তােদরেক িছnিভn কের .দেবন, আর তােদর সmান, আিধপত9
ও .গৗরবেক নsাৎ কের .দেবন।

রামানেদর িবজেয়র ভিব%dাণী
.কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
( ﻓﯽ ادﻧﯽ اﻻرض و ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن.)ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺮوم
“.রাম পরািজত হেয়েছ (আরব .থেক) িনকটতর ভূখেN, িকnt তােদর এ পরাজেয়র পর অিচেরই
তারা িবজয়ী হেব।” ( সূরাh আr- rm : ২- ৩)
.কারআন মজীেদর উপেরাk আয়াত d’িট পারs সামরােজ9র িনকট .রাম সামরােজ9র
পরাজেয়র অব9বিহত পেরই নািযl হয়। এেত অিচেরই পারেsর িবrেd .রােমর িবজেয়র
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ভিব(dাণী করা হয়। এ ভিব(dাণী দশ বছেররও কম সমেয়র মেধ9 কায:করী হয় এবং .রাম
সমরােটর .সনাবািহনী পারেs pেবশ কের।
এ pসে1 উেlখ9 .য,

৬১৪ খৃsােb .রামান সামরাজ9 পারs সামরােজ9র িনকট .শাচনীয়

পরাজয় বরণ কের এবং ঐ বছরই আরব উপdীপ সংলg িসিরয়া ও িফিলিsন .রামানেদর হাত
.থেক পারেsর হােত চেল যায়। যিদও অিgপূজারী পারs সামরাজ9 ও খৃsান .রামান সামরাজ9
উভয়ই িছেলা অমুসিলম,

িকnt এ সেttও খৃsানরা আহেল িকতাb ও তাওহীদবাদী িহেসেব

পিরিচত হওয়ার কারেণ মুসলমানরা অিgপূজারীেদর .মাকািবলায় তােদর pিত |নিতক সমথ:ন
ব9k করেতন, অnিদেক মkাহর মুশিরকরা অিgপূজারী পারিসকেদর সমথ:ন করেতা।
এমতাবsায় .রামান সামরাজ9 পরািজত হেল মুশিরকরা মুসলমানেদরেক এই বেল উপহাস
করেত থােক .য, .তামােদর দাবী অnযায়ী .খাদা যিদ মাt একজন হেবন এবং .দবেদবী সব
িমথ9া হেব তাহেল .স .খাদা অিgপূজারী পারিসকেদর .মাকািবলায় তাওহীদবাদী আহেল িকতাb
.রামান খৃsানেদর পরাজয় .ঠকােত পারেলন না .কন?
যিদও এটা িছেলা একটা অপযুিk,

কারণ,

আlাh তা‘আলার এটা নীিত নয় .য,

পািথ:ব

কায:কারণ িবিধেক অকায:কর কের সব:াবsায় তাওহীদবাদীেদর িবজয়ী কের .দেবন, তা সেttও
কােলাধ: পরম jানী আlাh তা‘আলা অিচেরই .রামানেদর িবজয়ী হবার তথ9 জািনেয় িদেয়
মুসলমানেদরেক সাntনা .দন এবং নয় বছেরর মেধ9 তা বাsেব rপািয়ত হয় - যা .কারআন
মজীেদর ঐিশতাও pমাণ কের।

আবূ লাহাব ও তার stীর পিরণিত
আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :

 ﻓﯽ. ﲪﺎﻟﺔ اﳊﻄﺐ. ﺳﻴﺼﻠﯽ ﻧﺎراً ذات ﳍﺐ و اﻣﺮأﺗﻪ. ﻣﺎ اﻏﻨﯽ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ و ﻣﺎ ﮐﺴﺐ.)ﺗﺒﺖ ﻳﺪا اﺑﯽ ﳍﺐ و ﺗﺐ
(.ﺟﻴﺪﻫﺎ ﺣﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺪ
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“আবূ লাহােবর dই হাত xংস .হাক (তার শিk খব: .হাক) আর .স িনেজও xংস .হাক। তার
ধনসmদ এবং .স যা উপাজ:ন কেরেছ তা তােক xংস .থেক রkা করেত পারেব না। অিচেরই
.স .লিলহান িশখা িবিশu অিgেত (.দাযেখ) pেবশ করেব। আর তার jালানী কা6 বহনকািরনী
stী- ও (অিচেরই .স .লিলহান িশখা িবিশu অিgেত pেবশ করেব) - এমন অবsায় .য,

তার

গলায় .খজুর পাতায় |তরী রিশ থাকেব।” ( সূরাh লাহাb : ১- ৫)
এ সূরাহিট আবূ লাহােবর জীবdশায় মkায় নািযl হয় এবং এেত তার ও তার stীর অিচেরই
জাহাnােম pেবেশর ভিব(dাণী করা হয় যার মােন হে@ এরা d’জন জীবেনর .শষ মুহূত: পয:n
ইসলাম gহণ করেব না,

বরং ইসলােমর িবrেd অn িবেরািধতা অব9াহত রাখেব। কায:তঃও

তা- ই হয় এবং তারা উভয়ই কােফর অবsায়ই মৃতু9মুেখ পিতত হেয় িচরিদেনর জn জাহাnামী
হয়।
উেlখ9,

এ সূরাh নািযল হওয়ার সময় মkার অিধকাংশ .নতৃsানীয় ব9িkই িছেলা ইসলােমর

.ঘারতর িবেরাধী। তাই তােদর মেধ9 পরবত:ীেত .ক ইসলাম gহণ করেব এবং .ক ইসলাম gহণ
করেব না তা মানবীয় িবচারবুিdর পেk বলা সmব িছেলা না। উদাহরণsrপ,

তােদর মধ9

.থেক আবূ sিফয়ান পরবত:ীকােল ইসলাম gহণ কের। এমতাবsায় ssuভােব আবূ লাহােবর
জাহাnামী হওয়ার ব9াপাের ভিব(dাণী করা .কবল .খাদায়ী ওয়াহীর পেkই সmব িছেলা।
বিণ:ত আেছ, আবূ লাহােবর stী jালানী কা6 সংgহ কের তার .বাঝা .খজুর পাতার রিশ িদেয়
.বঁেধ .স রিশর মেধ9 গলা pেবশ কিরেয় .বাঝািট িপেঠর ওপর িনেয় বহন করেতা। এটা িছেলা
তার িনয়িমত অভ9াস। ঘটনাkেম একিদন তার িপেঠর .বাঝা ঘুের িগেয় তার গলার রিশেত টান
পেড় রিশিট শkভােব তার গলায় এঁেট যায়। এর ফেল .স Aাসrd হেয় মারা যায়। এভােবই
িবেশষভােব উk সূরাহর .শষ আয়ােতর ভিব(dাণী কায:করী হয়।
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মkাh িবজেয়র ভিব%dাণী
.কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
(.ً)اﻧﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﮏ ﻓﺘﺤﺎً ﻣﺒﻴﻨﺎ

“( .হ রাসূল!) অব/ই আিম আপনার জn এক ssu িবজয় এেন িদেয়িছ।” ( সূরাh আlফা]h : ১)
এ আয়াতিট িদেয় সূিচত সূরাh আl- ফা]h hদায়বীয়াহর সিnর পর পরই নািযl হয়।
ষ6 িহজরীেত রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর .নতৃেt মুসলমানরা কা‘বাh শরীেফর
‘উমরাh করেত যান। িকnt জােহলীয়9ােতর যুেগও হj ও ‘উমরাহর মাসgেলা এমনিক
.মাশেরকেদর কােছও পিবt ও সmানাহ: গণ9 হওয়া এবং এ সব মােস যুd- িবgহ গিহ:ত কাজ
বেল পিরগিণত হওয়া সেttও মkার কােফররা মুসলমানেদর ‘উমরাh করেত আসার খবর জানেত
.পের তাঁেদরেক মkায় আসেত বাধা .দয়ার িসdাn .নয় ও তাঁেদর িবrেd যুdpstিত gহণ কের।
রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ) .মাশেরকেদর এ যুdpstিতর মুেখ রkপাত এড়াবার
লেk9 মkা নগরীর অদূের hদায়বীয়াh নামক sােন sীয় অnসারীেদর িনেয় যাtািবরিত কেরন।
.শষ পয:n dই পেkর মেধ9 আলাপ- আেলাচনার পর বাhতঃ মুসলমানেদর জn অপমানজনক
এমন কতক শেত:, িবেশষ কের মুসলমানরা ঐ বছেরর মেতা ‘উমরাh না কের মদীনায় িফের
যােবন এ শেত:, d’পেkর মেধ9 সিnচুিk sাkিরত হয়।
মুসলমানেদর সকেলই pেয়াজেন ইসলােমর জn যুd কের শহীদ হবার জn pstত িছেলন। তাই
তাঁেদর pায় সকেলই এ ধরেনর সিnর িবপেk িছেলন। িকnt আlাh তা‘আলার িনেদ:েশ হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ) কােফরেদর .দয়া সকল শত: .মেন িনেয় সিn কেরন। এেত মুসলমানেদর
অেনেকই dঃিখত হন। এমতাবsায় মুসলমানেদর মদীনায় িফের আসার পেথ উk সূরাh নািযl
হয় এবং তাঁেদরেক জািনেয় .দয়া হয় .য,

এ সিn বাhতঃ অপমানজনক হেলও এর চূড়াn

পিরণিত হে@ ssu িবজয়। কায:তঃও তা- ই হেয়িছেলা।
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উk সিnর সবেচেয় grtপূণ: sফল িছেলা এই .য,

এর মাধ9েম মkাহর কােফররা

মুসলমানেদরেক - যােদরেক তারা এর আেগ ধম:ত9াগী ও .গাtত9াগী বেল গণ9 করেতা িনেজেদর সমকk একিট পk ও শিk িহেসেব .মেন .নয়। িdতীয়তঃ মkার কােফরেদর সােথ
যুেdর সmাবনা না থাকায় মুসলমানেদর জn আরব উপdীেপর সব:t ও এর বাইের ইসলােমর
ব9াপক pচােরর sেযাগ সৃিu হয়। তৃতীয়তঃ মkাh ও মদীনার .লাকেদর মেধ9 .যাগােযােগর
sেযাগ সৃিu হওয়ায় .গাপেন মkায় ইসলােমর যেথu িবsার ঘেট ও বh .লাক ইসলাম gহণ
কের। এর ফেল, dই বছেরর মেধ9 মkার কােফরেদর পk .থেক সিnর শত: ভ1 করার কারেণ
হযরত নবী করীম (#াঃ) যখন আn6ািনকভােব সিnচুিk বািতল কের .দন এবং এরপর মkা
িবজেয়র জn অিভযান চালান তখন পুেরাপুির িবনা রkপােত মkাh িবজয় সmবপর হয়।
দেল দেল ইসলাম gহেণর ভিব%dাণী
(.ً)اذا ﺟﺎء ﻧﺼﺮ اﷲ واﻟﻔﺘﺢ و رأﻳﺖ اﻟﻨﺎس ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻓﯽ دﻳﻦ اﷲ اﻓﻮاﺟﺎ

“যখন আlাহর পk .থেক সাহায9 ও িবজয় এেস যােব এবং (.হ রাসূল!) আপিন .লাকেদরেক
দেল দেল আlাহর dীেন pেবশ করেত .দখেবন, . . . ।” ( সূরাh আn- না#r : ১- ২)
উk আয়াতdেয় }ধু ইসলােমর িবজেয়র ভিব(dাণীই করা হয় িন, বরং .লাকেদর দেল দেল
ইসলাম gহেণরও ভিব(dাণী করা হেয়েছ। আর ইিতহাস তা- ই pত9k কেরেছ।
এখােন pিণধানেযাগ9 িবষয় এই .য,

.কােনা শিk যুেd িবজয়ী হেলই .য পরািজত পেkর

.লােকরা অিত drত দেল দেল তার ধম: gহণ করেব এর .কােনা দৃuাn ইিতহােস .দখা যায় না।
অব/ ইিতহােস কতক .kেt িবজয়ীেদর dারা জবরদিsমূলকভােব পরািজতেদর ধম:াnরকরেণর
দৃuাn রেয়েছ (.যমন .sেন ও িফিলপাইেন মুসলমানেদরেক খৃsধেম: ধম:াnর)। িকnt ইসলাম
জবরদিs ধম:াnেরর .ঘারতর িবেরাধী এবং ইসলােমর ইিতহােস এ ধরেনর ধম:াnেরর নযীর .নই।
তা সেttও হযরত নবী করীম (#াঃ)- এর জীবdশায় দেল দেল .গােtর পর .গাt ইসলাম gহণ
কের। এভােব .কারআন মজীেদর উk ভিব(dাণী কায:করী হয়।
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কিতপয় •বjািনক ভিব%dাণী
.কারআন মজীেদ ভিব(ত আিবzার- উdাবন ও িবjােনর অgগিত সmেn অেনক ভিব(dাণী
রেয়েছ। তৎকালীন িবA |বjািনক অgগিতর .য sের অবsান করিছেলা তার পিরেpিkেত এ সব
ভিব(dাণী সরাসির করা হেল তা অিবAাs বেল মেন হেতা এবং অেনেক হয়েতা এgেলােক
কlকািহনী মেন কের তার িভিtেত হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়াত্ ও .কারআন
মজীদেক pত9াখ9ান করেতা। সmবতঃ এ কারেণ এ সব ভিব(dাণী িবেশষ pকাশেকৗশেলর
আ~েয় p@nভােব করা হেয়েছ - যা িনেয় গভীরভােব িচnাগেবষণার ফেল পরবত:ীকােল
যথাসমেয় উপযুk ব9িkেদর কােছ pকাশ পাওয়া সmব। আমরা এখােন উদাহরণsrপ এ
ধরেনর কেয়কিট ভিব(dাণীর কথা উেlখ করিছ :
খাদLশs উৎপাদেন িবsয়কর অgগিত :
[ িভn এক দৃিuেকাণ .থেক “.কারআন ও nযূেল .কারআন” অধ9ােয়র “সাত যােহr ও সাত
বােtn” উপিশেরানােম িনেmাk আয়াতিট উdৃত করা হেয়েছ এবং এ .থেক pমািণত িবষয়বst
উেlখ করা হেয়েছ। অt অধ9ােয়র দাবী অnযায়ী এখােন পুনrিk করা হেলা।]

 و اﷲ ﻳﻀﺎﻋﻒ.)ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن اﻣﻮاﳍﻢ ﻓﯽ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﮐﻤﺜﻞ ﺣﺒﺔ اﻧﺒﺘﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻓﯽ ﮐﻞ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺒﺔ
(. و اﷲ واﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ.ﳌﻦ ﻳﺸﺎء
“যারা আlাহর পেথ তােদর ধনসmদ ব9য় কের তােদর (এ কােজর) উপমা হে@, .যন একিট
শsদানায় সাতিট শীষ উ6গত হেলা - যার pিতিট শীেষ একশ’িট কের দানা হেলা। আর আlাh
যােক চান বh gণ বািড়েয় .দন। আর আlাh অসীম উদার ও সদাjানময়।” ( সূরাh আlবাkারাh : ২৬১)
এ আয়ােত একিট p@n ভিব(dাণী রেয়েছ। তা হে@, একিট শsদানা .থেক সাতশ’ বা তার
.বশী সংখ9ক শsদানা উৎপn হওয়া সmব এবং ভিব(েত এমন এক সময় আসেব যখন একিট
শsদানা .থেক সাতশ’ বা তার .বশী শsদানা উৎপn হেব।
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উk আয়াত .থেক .য আমরা এrপ তাৎপয: gহণ করিছ তার কারণ এই .য, আlাh তা‘আলা
তাঁর pাকৃিতক িবধােনর আওতায় অসmব এমন িকছুর উদাহরণ .দেবন - তাঁর সmেক: এrপ
ধারণা করা সmব নয়।
এ pসে1 sত:ব9 .য, .কারআন মজীদ নািযেলর যুেগর কৃিষব9বsায় একিট ধান বা গম অথবা
অn .কােনা দানা জাতীয় শs .থেক সাতশ’ দানা উৎপn হওয়ার িবষয়িট িছেলা অকlনীয়,
িকnt .স যুেগও একিট ফেলর বীজ .থেক গজােনা গােছ }ধু এক বার নয়,

বরং pিত বছর

সাতশ’ বা তার .বশী ফেলর উৎপাদন অসmব িছেলা না। আরব .দেশ উৎপn জলপাই,
.খজুর,

আি*র (ডুমুর),

আ1ুর ইত9ািদ িছেলা এর pকৃu উদাহরণ। এমতাবsায় যিদ উk

আয়ােতর উেd/ হেতা }ধু আlাহর পেথ ব9েয়র }ভ pিতফল বণ:না করা তাহেল এ .kেt
ফেলর বীেজর উদাহরণই যেথu িছেলা। িকnt তা সেttও আlাh তা‘আলা দানা জাতীয় শেsর
উদাহরণ িদেয়েছন এবং এভােব দানা জাতীয় ফসেলর উৎপাদন িবsয়করভােব বৃিdর
ভিব(dাণী কেরেছন।
এ ভিব(dাণীর pিত অত9n sাভািবকভােবই .কারআন মজীদ নািযেলর যুেগর পাঠকপািঠকােদর দৃিu আকৃu হয় িন। তাই তাঁরা উk আয়ােতর pথম বািhক তাৎপয: (দােনর
pিতদােনর অ1ীকার) িনেয়ই সntu িছেলন। িকnt বত:মান যুেগ ধান ও গেমর বh উ`ফলনশীল
জাত আিবzৃত হওয়ায় ইিতমেধ9ই একিট দানা .থেক সাতশ’ দানা বা তার .বশী উৎপn হে@।
নেভােলােক পির(মণ :
( ﻻ ﺗﻨﻔﺬون اﻻ ﺑﺴﻠﻄﺎن.)ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﳉﻦ و اﻻﻧﺲ ان اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ان ﺗﻨﻔﺬوا ﻣﻦ اﻗﻄﺎر اﻟﺴﻤﺎوات اﻻرض ﻓﺎﻧﻔﺬوا
“.হ িজn ও মানব .গা6ী! .তামরা যিদ আসমান সমূহ ও ধরণীর পিরিধেক .ভদ কের .যেত সkম
হও .তা .ভদ কের যাও। িকnt (যথাযথ) kমতা ছাড়া .তামরা .ভদ করেব না।” ( সূরাh আrরাহমা◌াn : ৩৩)
এ আয়ােত ভিব(dাণী িনিহত রেয়েছ .য, এক সময় মাnেষর পেk আসমান সমূহ ও পৃিথবীর
পিরিধ .ভদ কের যাওয়া সmব হেব। িকnt .কারআন নািযেলর যুেগর .লাকেদর পেk এ কথা
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কlনা করা সmব িছেলা না। তাই এ আয়ােতর অথ: করা হেতা .য, এেত অkমতা pমােণর
জn তােদর সামেন চ9ােল* ছুঁেড় .দয়া হেয়েছ। িকnt এ আয়ােতর বাচনভি1 .নিতবাচক নয়,
ইিতবাচক। এ .থেক বুঝা যায় .য,

.কারআন মজীদ আসমান- যমীেনর পিরিধেক .ভদ করা

মাnেষর জn অসmব বেল িন, তেব কাজিট সহজ নয়; এ জn যথাযথ pstিত পেয়াজন হেব।
িdতীয়তঃ আয়ােতর পূব:াপর .থেক এমন .কােনা িনদশ:ন পাওয়া যায় না .য কারেণ .লাকেদরেক
এ ধরেনর চ9ােল* .দয়া হেয় থাকেত পাের বেল মেন করা চেল। িবেশষ কের কথািট যখন
.কবল কােফরেদরেক উেdশ কের বলা হয় িন, বরং সকল মাnষেক উেdশ কের বলা হেয়েছ
তখন এটােক চ9ােল* বেল গণ9 করা কিঠন।
তৃতীয়তঃ তৎকালীন মানবসমাজ .য কাজেক মাnেষর আওতাবিহভূ:ত বেল মেন করেতা এমন
কাজ সmাদেনর জn তােদরেক চ9ােল* pদান যুিkস1ত িবেবিচত হেতা না। বরং এ ধরেনর
চ9ােল* .দয়া হেল কােফররা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক পাlা চ9ােল* ছুঁেড় িদেত
পারেতা .য, িতিন যখন িনেজেক আlাহর নবী বেল দাবী করেছন তখন িতিনই আসমান সমূহ
ও পৃিথবীর অk .ভদ কের .দখান। িকnt ইিতহােস বা হাদীেছ এ ধরেনর .কােনা চ9ােল* িনেয়
পেk- িবপেk .কােনা িবতক: বা আেলাচনার তথ9 পাওয়া যায় না।
অব/ এর পরবত:ী এক আয়ােতর আেলােক চ9ােলে*র অথ: gহণ করা হেয় থাকেত পাের।
কারণ, এরশাদ হেয়েছ :
(.)ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﮑﻤﺎ ﺷﻮاظ ﻣﻦ ﻧﺎر و ﳓﺎس ﻓﻼ ﺗﻨﺘﺼﺮان
“.তামােদর জn অিgsূিল1 ও ধূm পাঠােনা হেব;

অতঃপর .তামরা .কােনাrপ সাহায9pাp

হেব না।” ( সূরাh আr- রাহমা◌াn : ৩৫)
অেনেক এ আয়ােত উlাপােতর pিত ইি1ত করা হেয়েছ বেল মেন কেরেছন। অথ:াৎ উধ:কােশ
গমেনর .চuা করেল উlা িনেkপ কের pিতহত করা হেব (যা শয়তানেদর উেdেশ িনেkপ করা
হেয় থােক)। িকnt .স .kেt ধূm পাঠােনার কথািটেক ব9াখ9া করা কিঠন। অnিদেক ধরণীর
পিরিধ .ভদ করার .চuা করা হেল .স .kেtও অিgsূিল1 ও ধূm পাঠােনার িবষয়িট পুেরাপুির
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খাপ খায় না। িবেশষ কের এই .শেষাk .kেt ‘পাঠােনা’ শbিটর pেয়াগ .বশ কিঠন। দৃ/তঃ
এ আয়ােত অিgিগিরর অgু9ৎপােতর কথা বলা হেয়েছ যােত অিgsূিল1 ও ধূm উভয়ই শািমল
থােক। এর পর পরই নেভােলাক xংেসর তথা িkয়ামেতর কথা বলা হেয়েছ। (আয়াত নং ৩৭)
তাই উপেরাk আয়ােত িkয়ামেতর পূেব: ব9াপকভােব অিgিগিরর অgু9ৎপােতর ভিব(dাণী করা
হেয়েছ - এ সmাবনাই সব:ািধক।

সৃিoসূচনার pিkয়া সংkাn তথL উ*ঘাটন :

 ﻗﻞ ﺳﲑوا ﻓﯽ اﻻرض ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﮐﻴﻒ ﺑﺪء. ان ذاﻟﮏ ﻋﻠﯽ اﷲ ﻳﺴﲑ.)او ﱂ ﻳﺮوا ﮐِﻒ ﻳُﺒﺪء اﷲ اﳋﻠﻖ ﰒ ﻳﻌﻴﺪﻩ
(.اﳋﻠﻖ
“তারা িক .দেখ িন আlাh কীভােব সৃিuর সূচনা কেরন? আর এরপর িতিনই তােক pত9াবত:ন
করােবন। িনঃসেnেহ আlাহর জn এ কাজ খুবই সহজ। (.হ রাসূল! তােদরেক) বলুন, .তামরা
ধরণীর বুেক পিরPমণ কেরা এবং .দেখা .য, কীভােব িতিন সৃিuর সূচনা কেরিছেলন।” ( সূরাh
আl- ‘আনকাবূত্ : ১৯- ২০)
অt আয়ােত এ মেম: ইি1ত রেয়েছ .য, ধরণীর বুেক এমন সব িনদশ:ন আেছ যা িনেয় গেবষণা
করা হেল সৃিuর সূচনাpিkয়া ও অgগিত সmেn জানা যােব। তাই দৃ/তঃ এ উপেদশ .কারআন
নািযেলর অেনক পরবত:ীকালীন এমন এক pজেnর উেdেশ যখন িবjােনর িবsয়কর উnিতর
ফেল মাnেষর পেk গেবষণা কের সৃিuর সূচনাpিkয়া সmেn জানা সmব হেব। অব/ ﺧﻠﻖ
শbিট সৃিuকরণ,

pাণীkল ও মাnষ - এ িতন অেথ:ই ব9বhত হয়। তেব এখােন pথম অেথ:

অথ:াৎ সৃিuকেম:র আিদসূচনা অেথ: ব9বhত হওয়ার সmাবনাই .বশী। .মাdা কথা, অt আয়ােত
এতদসংkাn িবjােনর অgগিত সmেক: ভিব(dাণী িনিহত রেয়েছ।
ইিতমেধ9ই িবjােনর উnিতর ফেল,

িবেশষ কের ফিসল পরীkা ও .জেনিটক িবjােনর

িবsয়কর উnিতর ফেল মাnেষর pাচীনতম pজn সংkাn অেনক তথ9 জানা সmব হেয়েছ।
.তমিন সাmpিতক কােল এমন অেনক pাণী pজািত আিবzৃত হেয়েছ .যgেলােক পরীkা কের
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িবjানীগণ pাচীনতম pজািতসমূেহর অnতম বেল িচিhত কেরেছন - যােদর |বিশেu9 .তমন
.কােনা পিরবত:ন ঘেট িন। অতএব,

সেnহ .নই .য,

সmিক:ত তথ9ািদও উ6ঘাটন করেত সkম হেব।
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ভিব(েত িবjান সৃিuর আিদসূচনা

কারআন মজীেদ সৃিoরহs
.কারআন মজীেদর বh আয়ােত সৃিu,

pাকৃিতক জগত,

নেভামNেলর gহ- নktািদ এবং

এতদসংি2u pাকৃিতক িবিধিবধান সmেক: কথা বলা হেয়েছ। .কারআন মজীদ এমন এক যুেগ এ
সব সত9 ও রহs উেnাচন কের .দয় .য যুেগ একমাt .খাদায়ী ওয়াহী ছাড়া এ সব সত9 ও
রহেs উপনীত হবার মেতা অn .কােনা পnা কােরা কােছই বত:মান িছেলা না।
অব/ .স যুেগ gীেস এবং আেরা .কােনা .কােনা জায়গায় অত9n মুিuেময় সংখ9ক িবjানী
িছেলন যারা সৃিuেলােকর রহsাবলীর অংশিবেশষ সmেক: অবগত িছেলন এবং িনখুঁত |বjািনক
তথ9ািদর িকছু িকছু উ6ঘাটন কেরিছেলন। িকnt তৎকােল আরব উপdীপ এ সব jান- িবjােনর
চচ:া .থেক বh দূের অবsান করিছেলা,

বরং এ জাতীয় িবষেয়র অিst সmেক: পয:n

ওয়ােকফহাল িছেলা না।
িকnt .কারআন মজীদ .য সব |বjািনক তেথ9র রহs উেnাচন কেরেছ তার অংশিবেশষ এবং
.কারআন মজীেদর অিধকাংশ jানমূলক িবষয়ািদ - যা এখন .থেক .চৗdশ’ বছর আেগ মানব
জািতর সামেন উপsাপন করা হয়,

তা এেতাই grtপূণ: এবং এমনই িনখুঁত ও সূk .য,

তৎকালীন gীস ও অnাn .দেশর jানী- gণী- িবjানীগণ পয:n .স সmেক: অবগত িছেলন না।
বরং শতাbীর পর শতাbী পার হেয় যাবার পর এবং িবjােনর pসার ও অgগিতর সােথ সােথ এ
সব রহs উ6ঘাটন সmব হেয়েছ।
এখােন িবেশষভােব লkণীয় িবষয় এই .য, .কারআন মজীদ তার িবjান িবষয়ক আয়াত সমূেহ
একিদেক .যমন hবh |বjািনক তথ9ািদ তুেল ধেরেছ, অnিদেক তৎকালীন মাnেষর gহণ ও
অnধাবন kমতার িদেক দৃিu .রেখ বণ:নার .kেt সতক:তা অবলmন কেরেছ। িকnt .য সব িবষয়
তৎকালীন মাnেষর অnধাবনশিkর বিহভূ:ত িছেলা .স সব িবষয়েক ssuভােব বণ:নার পিরবেত:
.মাটামুিটভােব তুেল ধরাটাই যেথাপেযাগী িছেলা এবং .মাটামুিট আভাসদানই যেথu িছেলা যার পিরপূণ: উ6ঘাটন ও পূণ:া1 ব9াখ9া- িবে2ষণ পরবত:ীেত িবিভn শতাbীেত আগত িবjানীেদর
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ওপর ns করাই স1ত িছেলা। .কারআন মজীদ তা- ই কেরেছ এবং পরবত:ী সমেয় িবjােনর
অgগিত, উnততর ও সূk যntপািতর আিবzার ইত9ািদর ফেল .কারআন মজীেদর উপsািপত
এ সব |বjািনক তথ9 িবsািরত rপ লাভ কেরেছ।
এখন আমরা সৃিuরহs, িবAব9বsাপনা ও সূk |বjািনক তথ9ািদ সmেক: .কারআন মজীেদর
আয়াত সমূেহর অংশিবেশষ তুেল ধরেবা।
sিনিদGo ও পিরিমত উপাদােন সৃিo
.কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
()و اﻧﺒﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﮐﻞ ﺷﻲء ﻣﻮزون
“আিম তােত (ধরণীর বুেক) pিতিট িজিনসেক যথাযথ পিরিমিত ও ভারসাম9 সহকাের উdূত
কিরেয়িছ।” ( সূরাh আl- িহজর : ১৯)
সৃিuেলােকর grtপূণ: রহsাবলীর অnতম হে@ যথাযথ পিরিমিত ও িবিভn উপাদােনর
যেথাপেযাগী অnপােতর .যৗিগকতা সহকাের সব িকছুর সৃিu। অt আয়ােত এরই আভাস .দয়া
হেয়েছ।
এখােন উেlখ9 .য, আেলাচ9 আয়ােতর ( اﻧﺒﺘﻨﺎউ6গত কিরেয়িছ) দৃেu মুফাসিসরগণ সাধারণতঃ
এ আয়াতিটেক .কবল উিdদরািজ সmিক:ত িহেসেব ব9াখ9া কেরেছন। িকnt আয়ােতর কম:পদ ﮐﻞ

( ﺷﻲءpিতিট িজিনস)- এর pিত দৃিu িদেল ssu বুঝা যায় .য, এ আয়ােতর pিতপাদ9 িবষয়
.কবল উিdেদর মেধ9 সীমাবd নয়,

বরং pাণীkলও এর আওতাভুk যার pিতিট pজািতেক

িবিভn sিনিদ:u উপাদােনর sিনিদ:u অnপােতর .যৗেগর dারা সৃিu করা হেয়েছ। আধুিনক িবjান
আিবzার কেরেছ,

িবিভn pজািতর মেধ9 .kােমাজম ও িজেনর .য পাথ:ক9 রেয়েছ যািntক

অথ:াৎ sয়ংিkয় pাকৃিতক পnায় তােত পিরবত:ন ঘটা ও এক pজািতর অn pজািতেত পিরণত
হওয়া সmব নয় (কৃিtম হsেkেপর মাধ9েম সmব হেল হেতও পাের) - যা িববত:ন তেttর
িভিtেক পুেরাপুির xিসেয় িদেয়েছ।
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অব/ এেত সেnহ .নই .য,

এ আয়ােতর বkেব9র অnতম pধান pেয়াগেkt হে@

উিdদরািজ। ধরণীর বুেক .য সব উিdেদর উ6গম ঘেট এবং উিdদ .থেক .য পু:রািজ psূিটত
হয়,

তার pিতিটই sিনধ:ািরত উপাদানসমিuর সমnেয় এবং িবেশষ পিরিমিতর িভিtেত সৃu।

সmpিত উিdদিবjােনও pমািণত হেয়েছ .য,

pিতিট ধরেনর উিdদই sিনিদ:u অংশ ও অ1-

pত91 িনেয় গিঠত এবং তা sিনিদ:u উপাদানসমিuর পিরিমত ও িনধ:ািরত অnপাত সমnেয়
গিঠত যার ফেল এর অ1- pত91 .ছাট- বড় হেলও তা ঐ উিdেদর সংjা .থেক িবচু9ত হয় না
এবং অn উিdেদ পিরণত হয় না।
.কােনা .কােনা .kেt উিdেদর িবিভn অংশ বা উপাদােনর অnপােতর ব9বধান এমনই সূk .য,
এ পয:n আিবzৃত যntপািতর মাধ9েম এখেনা তা িনভু:লভােব িনণ:য় করা সmব হে@ না।
বায়ুবািহত পরাগায়ণ
.খাদায়ী ওয়াহী .য সব িবsয়কর সৃিuরহs সmেক: আভাস িদেয়েছ তার মেধ9 উিdদজগেতর
পরাগায়ণ অnতম। বায়ুর সাহােয9 অসংখ9 গাছপালা,

লতাপাতা ও তৃণ- আগাছার পরাগায়ণ

সmািদত হয় এবং এর ফেলই উিdেদর বংশবৃিd সmব হয়; ফুল, ফল ও নব নব উিdেদর
সৃিu হয়।
এখােন লkণীয় .য, যিদও পাখী ও িবিভn ধরেনর কীট- পতে1র dারাও পরাগায়ণ ঘেট থােক,
িকnt তা সমg উিdদ জগেতর .মাট পরাগায়েণর একিট অিত kুd অংশ মাt। আেরা লkণীয়
.য,

আlাh তা‘আলা সৃিupকৃিতেত বায়ুবািহত পরাগায়েণর ব9বsা না রাখেল কীটনাশেকর

ব9াপক ব9বহােরর বত:মান যুেগ ফল- ফসল ফলােনা সmব হেতা না অথবা কীটনাশক বজ:ন
করেত হেতা, ফেল ফল- ফসল হেলও আnপািতক হাের কম হেতা।
আlাh তা‘আলা এ pসে1 .কারআন মজীেদ এরশাদ কেরন :
(.)و ارﺳﻠﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻮاﻗﺢ
“আর আিম পরাগায়ণ সmাদনকারী বায়ু পািঠেয়িছ।” ( সূরাh আl- িহজর : ২২)
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.যেহতু অতীেত বায়ুর মাধ9েম উিdেদর পরাগায়েণর িবষয়িট মাnেষর জানা িছেলা না,

তাই

pাচীন কােলর মুফাসিসরগণ অিভধােন  ﺗﻠﻘﻴﺢশেbর (যার অিভn মূল .থেক  ﻟﻮاﻗﺢশbিট
উৎসািরত) অnতম অথ: ( ﲪﻞবহন) দৃেu এ আয়ােতর ব9াখ9া কেরেছন : “আিম বায়ু পািঠেয়িছ
যােত তা .মঘমালােক বহন কের।” বা “আিম বায়ু পািঠেয়িছ যা .মঘমালার মেধ9 বৃিuেক বহন
কের।” এছাড়া অেনেক উk আয়ােতর অnবাদ কেরেছন : “আিম গভ:বতী বায়ু .pরণ কেরিছ।”
এবং اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻮاﻗﺢ- এর অথ: কেরেছন ‘.মঘেক গেভ: ধারণকারী বায়ু’।
িকnt .কারআন মজীেদর এ আয়ােতর .য এrপ অথ: করা হেয়েছ তা এর সিঠক অথ: বেল মেন হয়
না। কারণ, বহন কের .নয়া বলেত যা বুঝায় .স অেথ: বায়ু .মঘেক বহন কের না, বরং বায়ু
.মঘেক এক জায়গা .থেক আেরক জায়গায় sানাnিরত কের মাt।
এখােন sরণ করা .যেত পাের .য, পাখী বা পাতা, তুলা, ঘুিড় ইত9ািদেক বায়ু .যভােব বহন
কের .মঘেক .সভােব বহন কের না। কারণ, .মঘ .কােনা কিঠন পদাথ: নয়, বরং .মঘ হে@
িবরাট ঘনেkt জুেড় জলীয় বােsর অবsান (যা বায়ুরই nায় গ9াসীয় অবsার অিধকারী এবং
যােত বায়ু িমি~ত থােক), তেব দূর .থেক দৃিu pিতহত করায় তা .দখেত ঘন কিঠন পদােথ:র
মেতা মেনা হয়। িকnt কায:তঃ বায়ু .মঘেক বহন কের না,

বরং .মঘ নােম অিভিহত ‘বায়ু ও

জলীয় বােsর সংিম~ণ’ বায়ুpবােহর ফেল বায়ুরই অংশ িহেসেব গিতশীল ও sানাnিরত হয়।
বstতঃ এ আয়াত আমােদরেক এক উঁচু sেরর |বjািনক সেত9র িদেক পিরচািলত কের যা
পয:েবkেণ অতীেতর jানী- মনীষীগণ অkম িছেলন। এ সত9িট হে@ এই .য,

pাণীজগেতর

nায় গাছপালা- লতাপাতারও গভ:সtােরর অথ:াৎ নারী ও পুrষ - এ dই উপাদােনর একিtত
হওয়ার pেয়াজন রেয়েছ; এছাড়া ফল উৎপািদত হয় না ও বংশবৃিd ঘেট না।
উিdেদর .kেt এই গভ:সtার বা dই িবপরীত উপাদােনর একিtত হওয়ার িবষয়িট অেনক
.kেtই বায়ুর dারা সmািদত হেয় থােক,

.যমন : ডািলম, কমলা,

তুলা,

িবিভn ধরেনর

ডাল ইত9ািদ। এgেলার পরাগায়ণ বায়ুর মাধ9েম সংঘিটত হেয় থােক। এ সব .kেt পুrষ
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জাতীয় পরাগেরণু বায়ুর সাহােয9 ফুেলর গভ:েকশের .পৗঁছার ফেল ফুেলর গভ:সtার ঘেট এবং
ফল উৎপাদন ও সংি2u বৃেkর বা উিdেদর বংশবৃিdর pিkয়া এিগেয় যায়।
জাড়ায় জাড়ায় সৃিo
.কারআন মজীদ তার |বjািনক সত9 উদঘাটনকারী আয়াত সমূেহ অপর .য একিট সত9 তুেল
ধেরেছ তা হে@,

.জাড়ায় .জাড়ায় সৃিu তথা pজািতসমূেহর নারী ও পুrষ rেপ সৃিu এবং

তােদর উভেয়র সাহােয9 বংশবৃিd .কবল pাণীkেলর মেধ9ই সীমাবd নয়,

বরং উিdদও এ

pাকৃিতক িবধােনর আওতাভুk। এ pসে1 .কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
()و ﻣﻦ ﮐﻞ اﻟﺜﻤﺮات ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ زوﺟﲔ اﺛﻨﲔ
“আর pিতিট ফল- ফসেলর .kেt িতিন dইেয় dইেয় .জাড়া বািনেয় িদেয়েছন।” ( সূরাh আrরা‘d : ৩)
(.)ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬی ﺣﻠﻖ اﻻزواج ﮐﻠﻬﺎ ﳑﺎ ﺗﻨﺒﺖ اﻻرض و ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ و ﳑﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن
“পরম pমুk .সই সtা িযিন ধরণীর বেk যা িকছু উ6গত হয় .স সব িকছুেক, sয়ং তােদরেক
(মাnষেক) এবং এমন অেনক িকছুেক যােদর সmেক: তারা jান রােখ না,

.স সেবর

pিতিটেকই .জাড়ায় .জাড়ায় সৃিu কেরেছন।” ( সূরাh ইয়া- সীn : ৩৬)
এখােন sত:ব9 .য, .কারআন নািযেলর যুেগ উিdদkেলর মেধ9 মাt হােত গণা কেয়কিট উিdদ
pজািত ব9তীত - .যgেলার পুrষ গাছ ও নারী গাছ আলাদা - অnাn উিdদ pজািতর মেধ9
নারী ও পুrষ উপাদােনর িবষয়িট কােরা জানা িছেলা না যা আধুিনক িবjান আিবzার কেরেছ।
িবjােনর কল9ােণ বত:মােন এটা সকেলরই জানা .য, .য সব উিdেদর sতnt নারী গাছ ও পুrষ
গাছ .নই .স সব উিdেদ হয় একই গােছ নারী ফুল ও পুrষ ফুল - dই ধরেনর ফুল ধের,
অথবা একই ফুেল গভ:েকশর ও পুংেকশর হেয় থােক। এমনিক ডুমুের - দৃ/তঃ যা ফুল ছাড়া
সরাসির ফল িহেসেবই .বর হয়,

তােতও গভ:েকশর ও পুংেকশর আেছ বেল অিত সাmpিতক

কােল আিবzৃত হেয়েছ। ডুমুর যখন .বর হয় pকৃত পেk তা- ই ফুল এবং এর পiাদেদেশ
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গভ:েকশর ও পুংেকশর থােক; এক ধরেনর িপঁপড়ার dারা এর পরাগায়ণ হয় এবং এর ফেল তা
ফেল পিরণত হয়; এ পরাগায়ণ না ঘটেল .বর হওয়া ডুমুর ঝের পেড় যায়।
পৃিথবীর গিতশীলতা
.কারআন মজীদ তার |বjািনক সত9 উপsাপনকারী আয়াত সমূেহ অপর .য একিট সত9 তুেল
ধেরেছ তা হে@ পৃিথবীর গিতশীলতা। এ pসে1 .কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
(.ً)اﻟﺬی ﺟﻌﻞ ﻟﮑﻢ اﻻرض ﻣﻬﺪا

“( িতিনই আlাh) িযিন এ পৃিথবীেক .তামােদর জn .দালনা বািনেয় িদেয়েছন।” ( সূরাh tা- হা
: ৫৩)
লk9 করার িবষয়, এ আয়ােত কীভােব অত9n িচtাকষ:কrেপ পৃিথবীর গিতর িদেক ইি1ত করা
হেয়েছ যা .কারআন নািযেলর বh শতাbী পের মাnেষর কােছ ssu হেয়েছ। এ আয়ােত
পৃিথবীেক িশ}র .দালনার সােথ তুলনা করা হেয়েছ যার শাn ও sশৃSল গিতশীলতার ফেল
dgেপা( িশ} আরাম অnভব কের ঘুিমেয় পেড়।
পৃিথবীও মাnেষর জn .দালনাsrপ। কারণ, এর আিhক গিত ও বািষ:ক গিতর ফেল পৃিথবী
তার অিধবাসীেদর আরােমর জায়গা হেয়েছ। িঠক .যভােব .দালনার গিতর ফেল িশ} আরাম ও
িব~াম লাভ কের িঠক .সভােবই পৃিথবীর আিhক গিত ও বািষ:ক গিতর ফেল এ পৃিথবী মাnষ ও
অnাn pাণীর জn পিরবৃিd ও আরাম- আেয়েশর জায়গায় পিরণত হেয়েছ।
এ pসে1 sত:ব9 .য, .কারআন মজীেদ .য সব .kেt িভn িভn আয়ােত একই িবষেয়র জn
িভn িভn শb বা িভn িভn উপমা ব9বহার করা হেয়েছ .স সব .kেt .কারআন মজীেদর উেd/
িবিভn। এrপ .kেt d’িট শেbর বা d’িট উপমার মেধ9 যিদ তাৎপেয: আংিশক িমল ও আংিশক
অিমল থােক - যুিkিবjােনর পিরভাষায় যােক ( ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ ﺑﻌﺾঅংশতঃ সাধারণ ও
িবেশষ) বলা হয় - .স .kেt একিট শেbর বা উপমার পিরবেত: অn শb বা উপমা ব9বহােরর
উেd/ হয় তাৎপেয:র ‘িবেশষ’ অংশিটর ওপর grt আেরাপ করা।
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এ কারেণই .কারআন মজীেদ .কাথাও বলা হেয়েছ .য, আlাh পৃিথবীেক ( ﺑﺴﺎط.ন‘আমতপূণ:
িবsৃত জায়গা) বািনেয় িদেয়েছন (সূরাh আn- নূh : ১৯),

.কাথাও বলা হেয়েছ,

ﻗﺮار

( বােসাপেযাগী) বািনেয় িদেয়েছন (সূরাh আl- মু’িমন : ৬৪),

.কাথাও বলা হেয়েছ,

ﻓﺮاش

( িবছানা) বািনেয় িদেয়েছন (সূরাh আl- বাkারাh : ২২), আর আেলাচ9 আয়ােত বলা হেয়েছ

( ﻣﻬﺪ.দালনা)। এ .থেক ssu .য, এখােন পৃিথবীর গিতশীলতা বুঝােনাই লk9।
.যেহতু পৃিথবীর আিhক গিত ও বািষ:ক গিত না থাকেল তার এক িপঠ হেতা সব:াবsায় আkিরক
অেথ:ই আgেনর মেতা গরম এবং এক িপঠ হেতা অেনক .বশী ঠাNা;

.কবল dই অংেশর

মধ9বত:ী একিট বলয়rপ অংেশ তাপমাtা কম হেতা এবং তােতও ঋতুৈবিচt হেতা না। }ধু তাই নয়,

সব সময়ই drত গিতেত গরম অংেশর বায়ু উধ:াকােশ উেঠ ঠাNা অংেশর িদেক ছুেট

.যেতা এবং ঠাNা অংেশর হাওয়া ভূিম ছুঁেয় গরম অংেশর িদেক ছুেট .যেতা। ফেল পৃিথবী
বােসাপেযাগী হেতা না। .কবল আিhক গিতর কারেণই তা বােসাপেযাগী হেয়েছ এবং বািষ:ক
গিতর ফেল }ধু ঋতুৈবিচtই সৃিu হয় িন,

বরং .গাটা পৃিথবীই বােসাপেযাগী হেয়েছ। আর

এখােন পৃিথবীর গিতশীলতা বুঝােনা উেd/ না হেয় আরামদায়ক বাসsান বুঝােনা উেd/ হেল

( ﻓﺮاشিবছানা) বলাই যেথu হেতা।
উপেরাk আয়ােত (সূরাh tা- হা : ৫৩) পৃিথবীর গিত সmেক: অত9n িচtাকষ:ক ও সূk ইি1ত
করা হেয়েছ। িকnt ssu ভাষায় িবষয়িট উেlখ করা হয় িন। কারণ, এ আয়াত এমন এক যুেগ
নািযl হেয়েছ .য যুেগর সমs মাnেষর,
িছেলা .য,

এমনিক jানী- gণী ও িবjানীগেণর পয:n ধারণা

পৃিথবী িsর ও গিতহীন। .স যুেগর সকল মাnেষর িনকটই পৃিথবীর িsরতা একিট

অকাট9 িবষয়rেপ পিরগিণত িছেলা।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িহজরেতর দশ শতাbী পের নkt িবjানী গ9ািলিলও এ দীঘ:
বdমূল ধারণােক চ9ােল* কেরন এবং পৃিথবীর d’িট গিত - আিhক গিত ও বািষ:ক গিত pমাণ
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কেরন ও তা .ঘাষণা কেরন। িকnt খুব শী$ই এ .ঘাষণার জn িতিন অপমান, লা`না- গ*না ও
িনয:াতেনর িশকাের পিরণত হন। }ধু তা- ই নয়, এ অপরােধ (!) তাঁেক মৃতু9দN .দয়ার িসdাn
গৃহীত হয় এবং এেতা বড় িবjানী হওয়া সেttও তাঁেক কারাগাের িনেkপ করা হয়। এেহন
পিরিsিতর কারেণই - খৃsধেম:র যাজকেদর dারা ধম:ীয় sীকৃিতpাp ও অপিরহায: rেপ
পিরগিণত গতাnগিতক ধারণা- িবAাস ও kসংsারািদর সােথ সাংঘিষ:ক হবার কারেণ ইউেরােপর jানী,

মনীষী,

িবjানী ও আিবzত:াগণ তাঁেদর |বjািনক ও জনকল9াণমূলক

অn বh আিবzার- উdাবনেক pােণর ভেয় .গাপন করেত বাধ9 হেয়িছেলন।
পি,ম গালােধGর ভূখN
.কারআন মজীদ দীঘ: .চৗdশ’ বছর পূেব: যার রহs উেnাচন কেরেছ এবং মাt কেয়ক শতাbী
পূেব: যা আিবzৃত হেয়েছ এrপ একিট িবষয় হে@ ভূপৃে6র .য পােA: তৎকালীন িবেAর মাnষ
অবsান করেতা - অথ:াৎ এিশয়া, ইউেরাপ ও আিWকা মহােদশ িনেয় গিঠত মহাভূখN - তার
অপর পােA: আেরকিট মহাভূখেNর অবsান। এ pসে1 .কারআন মজীদ এরশাদ কেরেছ :
()رب اﳌﺸﺮﻗﲔ و رب اﳌﻐﺮﺑﲔ
“িতিন (আlাh তা‘আলা) dই মাশেরk্ ও dই মাgেরেবর pভু।” ( সূরাh আr- রাহমা◌াn : ১৭)
এ আয়াতিট দীঘ: কেয়ক শতাbী যাবত সমs মুফাসিসের .কারআনেক মশগূল .রেখিছেলা; এ
আয়ােতর তাৎপয: সmেক: তাঁরা িsরিনিiত ও অিভn মেত উপনীত হেত পারিছেলন না।
মুফাসিসরগেণর অেনেক বেলেছন,

এ আয়ােত বিণ:ত ‘dই মাশেরk্’ ( )ﻣﺸﺮﻗﲔ

ও ‘dই

মাgের’ (  )ﻣﻐﺮﺑﲔ- এর তাৎপয: হে@ সূেয:র মাশেরk্ ও মাgেরb (পূব: ও পিiম বা উদয় ও
অেsর জায়গা) এবং চেndর মাশেরk্ ও মাgেরb (পূব: ও পিiম বা উদয় ও অেsর জায়গা)।
আবার অেনেক বেলেছন,

dই মাশেরk্ ও dই মাgেরেবর মােন হে@ সূেয:র শীতকালীন

উদয়ােsর জায়গা ও gীsকালীন উদয়ােsর জায়গা। িকnt এ সব অিভমত .য িঠক নয় তা ssu।
কারণ,

সাধারণভােব আমরা যখন উদয়ােsর ‘িদক’.ক পূব: ও পিiম বিল তখন পূব: ও
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পিiেমর ধারণায় পূব: ও পিiেমর িদগেnর dই spশs অংশেক বুঝায় এবং সূয: ও চেndর
উদয়াs এর মেধ9ই ঘেট থােক। অnিদেক আমরা যিদ উদয়ােsর ‘sিনিদ:u sান’.ক (Spot )
বুঝােত চাই .তা .স .kেt উদায়ােsর sােনর সংখ9া অেনক, কারণ, pিতিদনই সূয: িভn িভn
sােন উদয় হয় এবং িভn িভn sােন অs যায়; চেndর .kেtও তা- ই। এভােব উদয়- িদগেnর
এক pাn .থেক অn pাn পয:n সূেয:র অnতঃ ১৮২িট বা ১৮৩িট উদয়sান আেছ এবং
অnrপভােব অnতঃ সমসংখ9ক অsগমনsান আেছ; চেndর .kেtও তা- ই।
sতরাং উk আয়ােতর শািbক তাৎপয: .থেক .য ধারণা পাওয়া যায় আয়াতিটেত তারই উেlখ
করা হেয়েছ। অথ:াৎ আয়াতিট তৎকােল jাত মহাভূখN ছাড়াও অপর একিট মহাভূখেNর অিst
সmেক: আভাস িদে@ - যা এ পৃিথবীর অপর পৃে6 অবিsত। ফেল পৃিথবীর এ পৃে6 অবিsত
আমােদর মহাভূখেN যখন সূেয:াদয় তখন .সখােন সূয:াs এবং এখােন যখন সূয:াs তখন .সখােন
সূেয:াদয়। ফেল এ পৃিথবীেত d’িট মাশেরk্ (সূেয:াদেয়র িদক) ও d’িট মাgেরb (সূয:ােsর িদক)
.দখেত পাওয়া যাে@।
.কারআন মজীেদর আেরা একিট আয়ােত এর সপেk pমাণ পাওয়া যায়। তা হে@ :
(. ﻓﺒﺌﺲ اﻟﻘﺮﻳﻦ.)ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﺑﻴﻨﯽ و ﺑﻴﻨﮏ ﺑﻌﺪ اﳌﺸﺮﻗﲔ
“হায়! .তামার ও আমার মােঝ যিদ dই মাশেরেkর ব9বধান থাকেতা! .কমন িনকৃu স1ীই না
তুিম!” ( সূরাh আy- যুখre : ৩৮)
এ আয়াত .থেক .বাঝা যাে@ .য,

এ ধরণীবেk dই মাশেরেkর মধ9কার ব9বধান হে@

সবেচেয় বড় ব9বধান। অতএব, ইিতপূেব: উিlিখত আয়ােত dই মাশেরk্ মােন চnd ও সূেয:র
উদয়sল এবং dই মাgেরb মােন চnd ও সূেয:র অsগমনsল হেত পাের না,
gীsকােলর উদয়sল ও শীতকােলর উদয়sলও হেত পাের না;

.তমিন তা

িdতীেয়াk আয়ােতর লেk9র

সােথ এ d’িট তাৎপেয:র একিটও খাপ খায় না।
sতরাং এখােন dই মাশেরk্ ও dই মাgেরb মােন dই মহাভূখেNর মাশেরk্ ও মাgেরb বেল
.মেন িনেত আমরা বাধ9। কারণ,

আমােদর এ মহাভূখেNর মাশেরk্ (সূেয:াদয়sল - পূব:
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িদগেnর pশs sান) ও পৃিথবীর অপর পৃ6s মহাভূখেNর মাশেরেkর ব9বধান এ ভূপৃে6 দীঘ:তম
ব9বধান। আর অপর মহাভূখেNর মাশেরk্ মােন আমােদর মাgেরb। অতএব, এ আয়াত .থেক
অপর একিট মহাভূখেNর অিsেtর আভাস- এর তাৎপয: gহণ করেলই সিঠক অথ: gহণ করা
হেব।
অতএব,

.য সব আয়ােত ‘মাশেরk্’ ও ‘মাgেরb’ শbdয় একবচেন ব9বhত হেয়েছ,

সব আয়ােত শb d’িট এক অেথ: ব9বhত হেয়েছ,

.স

.যমন : ﷲ اﳌﺸﺮق و اﳌﻐﺮب. (পূব: ও পিiম

উভয় িদকই আlাহর।) - .যখােন সাধারণ অেথ: পূব: িদক ও পিiম িদক বুঝােনা হেয়েছ। আর
.য সব আয়ােত শb d’িট িdবচেন ব9বhত হেয়েছ .স সব .kেt তা িভnতর এক অেথ: ব9বhত
হেয়েছ; এ সব .kেt অপর এক মহাভূখেNর িদেক ইি1ত করা হেয়েছ। আর .য সব .kেt শb
d’িট বh বচেন ব9বhত হেয়েছ .স সব .kেt তা তৃতীয় এক অেথ: ব9বhত হেয়েছ, তা হে@,
িবিভn .দশ, শহর ও ভূখেNর অবsানেভেদর কারেণ pিতিট জায়গার .য মাশেরk্ ও মাgেরb
রেয়েছ তা- ই। এই .শেষাk pসে1 আমরা এর পেরই আেলাচনা করিছ।
এখােন বাংলাভাষী পাঠক- পািঠকােদর অnধাবেনর sিবধােথ: উেlখ করা ভােলা মেন করিছ .য,
আরবী ভাষায় িkয়া সংঘিটত হওয়ার sান ও কােলর .বশ কেয়কিট শb- প9াটান: ( )وزنআেছ,
এর মেধ9 অnতম হে@ মাশিরk্,

মাgিরb,

মাসিজd,

মাজিলs ইত9ািদ। .স িহেসেব

‘মাশিরk্’ ও মাgিরb’ ( যার পিরবিত:ত বাংলা উ`ারণ ‘মাশেরk্’ ও ‘মাgেরb’) - এর মােন
হে@ যথাkেম : ‘সূেয:াদেয়র sান/ সময়’ ও ‘সূয:ােsর sান/ সময়’।
তেব আরবী ভাষায় pচিলত অেথ: (pেত9ক ভাষায়ই .যভােব িকছু শb নতুন অথ: পিরgহণ কের
থােক ও .স অেথ: pচিলত হেয় থােক) মাশেরk্ ও মাgেরb- এর আেরা d’িট কের pচিলত অথ:
রেয়েছ। তা হে@,

‘মাশেরk্’ মােন পূব: িদক (সংি2u ভূখেN সূেয:াদয় .সাজা পূব: িদেক না

হেলও) ও pাচ9 ভূখN এবং ‘মাgেরব’ মােন পিiম িদক (সংি2u ভূখেN সূয:াs .সাজা পিiম
িদেক না হেলও) ও পিiমা ভূখN। এ কারেণই মরেkােক ‘মাgেরb’ নামকরণ করা হয় আরব
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উপdীপ .থেক পিiেমর .দশ িহেসেব। .তমিন একই কারেণ, পিiম .গালাধ: আিবzৃত হওয়ার
পর তােকও আরবী ভাষায় ‘মাgেরb’ ( পাiাত9) বলা হয়।
এমতাবsায় pথেমাk আয়াত .থেক ‘মাশেরk্ ও ‘মাgেরb’- এর মােন যথাkেম ‘pাচ9’ ও
‘পাiাত9’ gহণ করা হেল ‘মাশেরkাইn’ ও ‘মাgেরবাইn’- এর মােন দাঁড়ায় ‘dই pাচ9’ ও
‘dই পাiাত9’। .স .kেt ‘dই pাচ9’ মােন দাঁড়ায় pাচ9 মহাভূখেNর pাকৃিতকভােব িবভk dই
ভূখN অথ:াৎ ‘এিশয়া- ইউেরাপ’ ও ‘আিWকা’ এবং ‘dই পাiাত9’ মােন দাঁড়ায় পাiাত9
মহাভূখেNর pাকৃিতকভােব িবভk dই ভূখN অথ:াৎ ‘উtর আেমিরকা’ ও ‘দিkণ আেমিরকা’।
তেব িdতীেয়াk আয়ােত ‘মাশেরkাইn’ মােন ‘dই মহাভূখেNর সূেয:াদেয়র িদক’ এবং
‘মাgেরবাইn’ মােন dই মহাভূখেNর সূয:ােsর িদক।
পৃিথবীর গালাকৃিত
.কারআন মজীদ pাকৃিতক জগেতর অপর .য একিট রহেsর যবিনকা উেnাচন কেরেছ তা হে@
ভূপৃে6র বkতা তথা .গালাকৃিত। এ pসে1 আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :
(.)و اورﺛﻨﺎ اﻟﻘﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻀﻌﻔﻮن ﻣﺸﺎرق اﻻرض و ﻣﻐﺎر`ﺎ
“dব:ল হেয় থাকা জনেগা6ীেক আিম ধরণীর মাশেরk্ সমূেহর ও মাgেরb সমূেহর উtরািধকারী
কের িদেয়িছ।” ( সূরাh আl- আ‘রা◌াe : ১৩৭)

ِ
ِ اﻷر
(.ﺸﺎ ِرِق
ض َوَﻣﺎ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ َوَر ﱡ
) َر ﱡ
َ ب اﻟْ َﻤ
ْ ب اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َو

“িতিন (আlাh তা‘আলা) আসমান সমূহ ও পৃিথবীর এবং এতdভেয়র মধ9বত:ী সব িকছুর pভু,
আর িতিন মাশেরk্ সমূেহরও pভু।” ( সূরাh আT- #া{ফাত্ : ৫)
()ﻓﻼ اﻗﺴﻢ ﺑﺮب اﳌﺸﺎرق و اﳌﻐﺎرب و اﻧﺎ ﻟﻘﺎدرون
“( তারা যা বলেছ) তা কkেনাই নয়, শপথ মাশেরk্ সমূেহর ও মাgেরb সমূেহর pভুর, আিম
অব/ই সkম।” ( সূরাh আl- মা‘আােরj : ৪০)
উিlিখত আয়াত সমূহ একিদেক .যমন সূেয:াদয় ও সূয:ােsর সময় ও sান সমূেহর বhেtর কথা
pকাশ করেছ,

.তমিন ভূপৃে6র বkতার pিতও ইি1ত করেছ। কারণ,
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.কবল ভূপৃে6র বk

অবsােতই এটা সmব .য, ভূপৃে6র .কােনা এক অংেশ যখন সূেয:াদয় তখন অপর এক অংেশ
সূয:াs এবং এভােবই বh মাশেরk্ ও বh মাgেরb অিst লাভ কের এবং এেত িবndমাt ব9ত9য়
সংঘিটত হবার সmাবনা থােক না। িকnt ভূপ6
ৃ বk না হেল বh মাgেরb ও বh মাশেরk্- এর
.কােনা মােন হয় না।
এখােন উেlখ করা .যেত পাের .য, ইমাম kুরtু◌ুবী এবং আেরা অেনক মুফাসিসর ‘মাশেরk্
সমূহ’ ও ‘মাgেরb সমূহ’- এর অথ: কেরেছন : বছেরর িবিভn িদেনর মধ9কার পাথ:ক9 জিনত
কারেণ মাশেরk্ ও মাgেরেবর (সূেয:াদয় ও সূয:ােsর sান ও কােলর) পাথ:ক9। এভােব তাঁরা
মাশেরk্ ও মাgেরেবর বht িনেদ:শ কেরেছন।
িকnt এ ব9াখ9া উk আয়ােতর বািhক তাৎপেয:র সােথ স1িতশীল নয়,

অতএব,

তা

gহণেযাগ9 নয়। কারণ, বছেরর িবিভn িদেনর .kেt .য .কােনা পর পর dই িদেন সূেয:াদয় ও
সূয:ােsর sান ও সমেয়র ব9বধান এেতা sূল নয় .য, তা সাধারণ মাnেষর কােছ ধরা পড়েব যা আlাh তা‘আলার শপেথর িবষেয় পিরণত হেত পাের। অতএব, এ .kেt ‘মাশেরk্ সমূহ’
ও ‘মাgেরb সমূহ’- এর অথ: হে@ পৃিথবীর গিত ও ভূপৃে6র বkতাজিনত কারেণ পৃিথবীর িবিভn
dািঘমাংেশ সূেয:াদয় ও সূয:ােsর sান ও কাল সমূহ - পরsর .থেক যার ব9বধান সব সময়ই
অত9n ssu।
অতএব, এটা িনিd:ধায় বলা .যেত পাের .য, এ জাতীয় আয়াত সমূেহ ভূপৃে6র বkতার pিত
ইি1ত করা হেয়েছ এবং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর পিবt আহেল বাইেতর (‘আঃ)
ধারাবািহকতায় আগত মা‘#ূm ইমামগেণর িবিভn বkৃতা- ভাষণ, হাদীছ ও .দা‘আয় এ িবষয়িট
ssuভােব উিlিখত হেয়েছ। এ সব .থেক এখােন কেয়কিট দৃuাn তুেল ধরিছ :
( ১) হযরত ইমাম জা‘ফর ছােদক (‘আ্ঃ) .থেক বিণ:ত হেয়েছ .য,

িতিন এরশাদ কেরেছন :

“একবার আমার এক সফের এক ব9িk আমার সােথ সফর কের। .স সব সময়ই রােতর অnকার
ঘনীভূত হবার পর মাgেরেবর নামায আদায় করেতা এবং #ুবেহ #ােদk্ হবার .বশ পূেব: .শষ
রােতর আঁধাের ফজেরর নামায আদায় করেতা। িকnt আিম তার িবপরীেত অথ:াৎ মাgেরেবর
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নামায সূেয:ােsর পর পরই এবং ফজেরর নামায #ুেbহ #ােদk্ হবার পর আদায় করতাম।
.লাকিট আমােক বলেলা : “আপিনও আমার nায় আমল কrন,

কারণ,

আমােদর

dািঘমােরখায় যখন সূেয:াদয় ঘেট তার .বশ আেগই অnেদর dািঘমােরখায় সূেয:াদয় হেয় থােক,
অnিদেক আমােদর dািঘমােরখায় যখন সূয: অs যায় তখেনা অnেদর dািঘমােরখায় সূয:
আকােশ িবদ9মান।” আিম তােক বললাম .য,

সূেয:াদয় ও সূয:াs pেo pেত9ক জািত ও

জনেগা6ীেকই s s dািঘমা .রখার অnসরণ করেত হেব এবং তদnসােরই s s dীনী কত:ব9
পালন করেত হেব,

অnেদর dািঘমােরখা অnসাের নয়।” (  ﺑﺎب-٢٣٧/١ -وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ

١١٦. )
( ২) হযরত ইমাম জা‘ফর ছােদক (রhঃ) .থেক আেরা বিণ:ত হেয়েছ .য,

িতিন এরশাদ

কেরেছন : “.তামােক sীয় dািঘমার (বা িদগেnর) সূেয:াদয় ও সূয:ােsর অnসরণ করেত হেব।”
( ৩) হযরত ইমাম যায়nল আেবদীন (‘আঃ) .থেক বিণ:ত হেয়েছ,

িতিন সকােল ও সn9ায়

আlাh তা‘আলার দরবাের .য .দা‘আ করেতন তােত বলেতন : “আlাh তা‘আলা িদন ও রািtর
pিতিটর জnই সীমােরখা ও পিরমাণ sিনিদ:u কের িদেয়েছন যার pেত9কিটেক িতিন অপরিটর
মেধ9 pেবশ কিরেয়েছন এমন অবsায় .য,

অপরিটেকও এিটর মেধ9 pেবশ কিরেয়েছন।”

( )ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺳﺠﺎدﻳﺔ
হযরত ইমাম যায়nল আেবদীন (‘আঃ) তাঁর এ চমৎকার সািহত9সমৃd উিkর মাধ9েম ভূপৃে6র
বkতােক - যার কারেণ িদন রােতর মেধ9 ও রাত িদেনর মেধ9 pেবশ করেছ - তুেল ধরেত
.চেয়েছন। িকnt এ িবষয়িট তৎকালীন মাnেষর অnধাবনkমতার উেধ: িছেলা িবধায় িতিন অত9n
সূk আভােসর মাধ9েম ও সমুnত সািহত9মিNত ভাষায় এমনভােব িবষয়িট তুেল ধেরেছন .য,
pকৃত সত9িটও তুেল ধরা হেলা অথচ ঐ যুেগর মাnেষর দৃিuেত িবষয়িট সাম*sহীন বেল
পিরগিণত হয় িন।
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.কউ হয়েতা ধারণা করেত পাের .য, এ কথার িপছেন হযরত ইমােমর (‘আঃ) উেd/ িছেলা
এটা বুঝােনা .য,

িদন ও রাত .ছাট- বড় হয়;

পৃিথবীর বkতা বা .গালাকার অবsা বুঝােনা

তাঁর উেd/ িছেলা না। িকnt এ ধারণা িঠক নয়। কারণ, হযরত ইমাম যিদ িদন- রািtর .ছাটবড় হওয়ার িবষয়িট বুঝােত চাইেতন - যা সবাইই লk9 কের থােক, তাহেল তাঁর এতদসংkাn
বkেব9র pথম অংশিটই যেথu িছেলা .যখােন িতিন বেলেছন : “আlাh তা‘আলা িদন ও রািtর
pিতিটর জnই সীমােরখা ও পিরমাণ sিনিদ:u কের িদেয়েছন যার pেত9কিটেক িতিন অপরিটর
মেধ9 pেবশ কিরেয়েছন।” এরপর আর একথা বলার pেয়াজন হেতা না .য,
.য,

অপরিটেকও এিটর মেধ9 pেবশ কিরেয়েছন।” কারণ,

“এমন অবsায়

বাhতঃ িdতীয় বাক9িট pথম

বাক9িটরই পুনরাবৃিt। তাই আমােদর sীকার করেতই হেব .য,

িdতীয় বাক9িট - আরবী

ব9াকরেণর িনয়ম অnযায়ী যা pথম বােক9র িkয়ািট কী অবsায় সংঘিটত হে@ তা- ই বুঝাে@ উেlেখর তাৎপয: হে@ এই .য,

িদন যখন রােতর মেধ9 pেবশ কের িঠক .স সময়ই রাত

িদেনর মেধ9 pেবশ কের।
অতএব,

হযরত ইমােমর (‘আঃ) .দা‘আর অnভু:k এ বাক9িট .থেক ভূপৃে6র বkতা তথা

.গালাকার অবsা pমািণত হয়। কারণ, .কবল ভূপৃে6র .গালাকার অবsায়ই একই সময় িদন ও
রািtর পরsেরর মেধ9 pিবu হওয়া সmবপর। অথ:াৎ পৃিথবীর এক পৃে6 যখন িদন,

অপর

পৃে6 তখন রািt; ফলতঃ এক পৃে6 যখন িদেনর আেলা রােতর আঁধাের হািরেয় যাে@, িঠক
তখনই অপর পৃে6 রােতর আঁধার িদেনর আেলায় দূরীভূত হে@। হযরত ইমােমর (‘আঃ) বkেব9
এিদেকই ইি1ত করা হেয়েছ। অnথায় তাঁর বkেব9র .শেষাk বাক9িট বাhল9 হেয় দাঁড়ায়। আর
হযরত ইমাম যায়nল আেবদীন (রhঃ)- এর মেতা ব9িkর বkেব9 বাhল9 থাকার poই ওেঠ না।
.কারআন মজীেদর অপর এক আয়ােতও পৃিথবীর .গালাকার হওয়ার আভাস .দয়া হেয়েছ।
এরশাদ হেয়েছ :  ﺗﻮﰿ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﯽ اﻟﻨﻬﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺞ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﯽ اﻟﻠﻴﻞ- “িতিন রাতেক িদেনর মেধ9 pিবu
করান ও িদনেক রােতর মেধ9 pিবu করান।” ( সূরাh আােল ‘ইমরা◌াn : ২৭) বstতঃ এখােন ﻟﻴﻞ
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(রািt) ও ﺎرG (িদন) উভেয়র পূেব:  ال.যাগ হওয়ায় িবিভn িদন- রািt না বুিঝেয় sয়ং ‘িদন’ ও
‘রািt’ নামক ধারণা d’িটেক বুঝাে@। অথ:াৎ আlাh তা‘আলা সব:াবsায় িদনেক রােতর মেধ9
ও রাতেক িদেনর মেধ9 pেবশ করান। এর মােন হে@ একিটই িদন ও একিটই রাত পরsেরর
িপছেন এিগেয় যাে@ এবং পরsরেক gাস করেত করেত এিগেয় যাে@। আর এটা .কবল তখিন
সmব হয় যখন তা একিট .গালাকার বstর ওপর িদেয় এেক অপেরর িপছেন এিগেয় .যেত থােক।
এ হে@ .কারআন মজীেদর অেলৗিককতার িবিভn িদেকর অংশিবেশষ মাt। gেnর আয়তন
সীিমত রাখার লেk9 আমরা }ধু এেতাটুk উেlখ করােকই যেথu মেন করিছ। িকnt এ সংিkp
আেলাচনাই .কারআন মজীেদর .খাদায়ী ওয়াহী হওয়ার িবষয়িট pমােণর জn যেথu। এ .থেক
pমািণত হে@ .য, .কারআন মজীদ আlাh তা‘আলার পk .থেক রিচত হেয়েছ এবং .কােনা
অসাধারণ মানিবক pিতভার পেkই এrপ gn রচনা করা সmব নয়। এ gn মানিবক pিতভার
উেধ:।
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কারআন মজীেদর বালাgাত্ ফাiাহাত্ ও jানগভGতার একিট দৃoাn .কারআন মজীেদর মু‘িজযাহর একিট অnতম pধান িদক হে@ এই .য,

সমg .কারআন

মজীেদ .য jান ও িশkা উপsাপন করা হেয়েছ pিতিট সূরায়ই তার সারসংেkপ উপsাপন করা
হেয়েছ,

িকnt তা এমনভােব িভn িভn pকাশভি1েত উপsাপন করা হেয়েছ যার ফেল িবিভn

সূরাh পােঠর সময় পাঠক- পািঠকার কােছ তার পুনরাবৃিtেক .মােটই পুনরাবৃিt বেল অnভূত হয়
না। আর ইিতপূেব: .যমন উেlখ করা হেয়েছ,

.কারআেনর মু‘িজযাহর আেরকিট pধান িদক

হে@ তার ভাষার গিতশীলতা ও pা*লতা ব9াহত না কেরই িবিভn ধরেনর িবষয়বstর সমাহার
ঘটােনা। .কারআেনর তৃতীয় আেরকিট pধান |বিশu9 হে@ এই .য, তার ভাষা না কিবতা, না
গদ9,

বরং িবিভn ধরেনর কিবতার ভাষায় ব9বহায: মাধুয: ও বিল6তার সমnয় ঘিটেয়

কাব9েসৗnয:মিNত গেদ9 sীয় বkব9 উপsাপন - যার ফেল বালাgাত্ ও ফা#াহােতর
মহানায়কগণও এর সােথ pিতেযািগতা করেত িগেয় .খই হািরেয় .ফেল।
বলা বাhল9 .য, .কারআন মজীদ .কােনা pথাগত gেnর মেতা gn নয় এবং এর সূরাkgেলাও
.কােনা pথাগত gেnর অধ9ােয়র মেতা বা .কােনা pবেnর মেতা নয়। বরং .কারআন মজীদ ও
তার সূরাh সমূেহর বkব9 ও ভাষা অেনকটা ভাষেণর বkব9 ও ভাষার nায়,

িকnt তার

সািহত9kশলতা এমনই যার ফেল বালাgাত্ ও ফা#াহােতর মহানায়কগণ এর .মাকািবলায়
িদশাহারা ও হতভm হেয় পড়েত বাধ9।
এখােন আমরা .কারআন মজীেদর একিট সূরাহর উdৃিত িদেয় তার pকাশkশলতার pিত
সংেkেপ দৃিu .দেবা - যা .থেক আমােদর উপেরাk বkেব9র অকাট9 pমাণ িমলেব।
আমরা এখােন .কারআন মজীেদর সূরাh আl- মুl্ উdৃত করিছ :

ِ
ِ ٍ
ِِ ِ
اﳊَﻴَﺎ َة
ْ ت َو
ُ  ﺗَـﺒَ َﺎرَك اﻟﱠﺬي ﺑِﻴَﺪﻩ اﻟْ ُﻤ ْﻠ.)ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟﱠﺮِﺣﻴ ِﻢ
َ ( اﻟﱠﺬي َﺧﻠَ َﻖ اﻟْ َﻤ ْﻮ١) ﻚ َوُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲء ﻗَﺪ ٌﻳﺮ
ِﱠ
ِ
ٍ ات ِﻃﺒﺎﻗًﺎ ﻣﺎ ﺗَـﺮى ِﰲ ﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ِﻣﻦ ﺗَـ َﻔﺎو
ٍ
ت
َ
ْ ﻟﻴَْﺒـﻠَُﻮُﻛ ْﻢ أَﻳﱡ ُﻜ ْﻢ أ
ُ ْ َ
ُ َﺣ َﺴ ُﻦ َﻋ َﻤﻼ َوُﻫ َﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰ ُﻳﺰ اﻟْﻐَ ُﻔ
َ َ َ ( اﻟﺬي َﺧﻠَ َﻖ َﺳْﺒ َﻊ َﲰَ َﺎو٢) ﻮر
ِ ِ ( ﰒُﱠ ارِﺟ ِﻊ اﻟْﺒﺼﺮ َﻛﱠﺮﺗَـ٣) ﻓَﺎرِﺟ ِﻊ اﻟْﺒﺼﺮ ﻫﻞ ﺗَـﺮى ِﻣﻦ ﻓُﻄُﻮٍر
ِ ﻚ اﻟْﺒﺼﺮ ﺧ
( َوﻟََﻘ ْﺪ َزﻳـﱠﻨﱠﺎ٤) ﺎﺳﺌًﺎ َوُﻫ َﻮ َﺣ ِﺴ ٌﲑ
ْ ََ َ ْ
َ ُ َ َ َ ﺐ إِﻟَْﻴ
ْ َ ْ َ ََ َ ْ
ْ ﲔ ﻳـَْﻨـ َﻘﻠ
228

ِﱠ ِ
ِِ
اﻟ ﱠﺴﻤﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ ِﲟَ ِ
ﺎﻫﺎ ر ُﺟ ً ِ ِ ِ
ﲔ وأ َْﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ َﳍُﻢ َﻋ َﺬ َ ِ ِ
ﱠﻢ
ََ َ َ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑَﺮ̀ﱢ ْﻢ َﻋ َﺬ ُ
ْ
ﻮﻣﺎ ﻟﻠﺸﱠﻴَﺎﻃ َ
ﻴﺢ َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَ َ ُ
ﺼﺎﺑ َ
اب اﻟ ﱠﺴﻌﲑ )َ (٥وﻟﻠﺬ َ
اب َﺟ َﻬﻨ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎد ﲤََﻴﱠـ ُﺰ ﻣ َﻦ اﻟْﻐَْﻴﻆ ُﻛﻠﱠ َﻤﺎ أُﻟْﻘ َﻲ ﻓ َﻴﻬﺎ ﻓَـ ْﻮ ٌج َﺳﺄَ َﳍُ ْﻢ
ﻮر ) (٧ﺗَ َﻜ ُ
ﺲ اﻟْ َﻤﺼ ُﲑ ) (٦إ َذا أُﻟْ ُﻘﻮا ﻓ َﻴﻬﺎ َﲰﻌُﻮا َﳍَﺎ َﺷﻬﻴ ًﻘﺎ َوﻫ َﻲ ﺗَـ ُﻔ ُ
َوﺑْﺌ َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺿ ٍ
ﻼل َﻛﺒِ ٍﲑ
َﺧَﺰﻧـَﺘُـ َﻬﺎ أَ َﱂْ ﻳَﺄْﺗ ُﻜ ْﻢ ﻧَﺬ ٌﻳﺮ ) (٨ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑـَﻠَﻰ ﻗَ ْﺪ َﺟﺎءَﻧَﺎ ﻧَﺬ ٌﻳﺮ ﻓَ َﻜ ﱠﺬﺑْـﻨَﺎ َوﻗُـ ْﻠﻨَﺎ َﻣﺎ ﻧـَﱠﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲء إِ ْن أَﻧْـﺘُ ْﻢ إِﻻ ِﰲ َ
ِ
ﻷﺻﺤ ِ
َﺻﺤ ِ
ﺎب اﻟ ﱠﺴﻌِ ِﲑ ) (١٠ﻓَ ْ ِ
ﺎب اﻟ ﱠﺴﻌِ ِﲑ )(١١
ﺎﻋﺘَـَﺮﻓُﻮا ﺑ َﺬﻧْﺒِ ِﻬ ْﻢ ﻓَ ُﺴ ْﺤ ًﻘﺎ ْ َ
)َ (٩وﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَ ْﻮ ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَ ْﺴ َﻤ ُﻊ أ َْو ﻧَـ ْﻌﻘ ُﻞ َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ِﰲ أ ْ َ
ِ ﱠِ
ﺐ َﳍﻢ ﻣ ْﻐ ِﻔﺮةٌ وأَﺟﺮ َﻛﺒِﲑ ) (١٢وأ َِﺳﱡﺮوا ﻗَـﻮﻟَ ُﻜﻢ أَ ِو اﺟﻬﺮوا ﺑِِﻪ إِﻧﱠﻪ ﻋﻠِﻴﻢ ﺑِ َﺬ ِ
ِ
ﺼ ُﺪوِر )(١٣
ات اﻟ ﱡ
ﻳﻦ َﳜْ َﺸ ْﻮ َن َرﺑـﱠ ُﻬ ْﻢ ﺑﺎﻟْﻐَْﻴ ِ ُ ْ َ َ َ ْ ٌ ٌ
َُ ٌ
َ
إ ﱠن اﻟﺬ َ
ْ ْ ْ َُ
ِ
ِ
ض َذﻟُﻮﻻ ﻓَ ْﺎﻣ ُﺸﻮا ِﰲ َﻣﻨَﺎﻛِﺒِ َﻬﺎ َوُﻛﻠُﻮا ِﻣ ْﻦ ِرْزﻗِ ِﻪ َوإِﻟَْﻴ ِﻪ
ﻴﻒ ْ
أَﻻ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ َوُﻫ َﻮ اﻟﻠﱠﻄ ُ
اﻷر َ
اﳋَﺒِﲑُ )ُ (١٤ﻫ َﻮ اﻟﱠﺬي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْ
اﻟﻨﱡﺸﻮر ) (١٥أَأ َِﻣْﻨﺘﻢ ﻣﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤ ِﺎء أَ ْن َﳜْ ِﺴﻒ ﺑِ ُﻜﻢ اﻷر ِ ِ
ﻮر ) (١٦أ َْم أ َِﻣْﻨﺘُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء أَ ْن ﻳـُْﺮِﺳ َﻞ
َ ُ ْ َ
ُْ َ ْ
ض ﻓَﺈ َذا ﻫ َﻲ ﲤَُ ُ
َ
ُُ
ﺎﺻﺒﺎ ﻓَﺴﺘـﻌﻠَﻤﻮ َن َﻛﻴﻒ ﻧَ ِﺬﻳ ِﺮ ) (١٧وﻟََﻘ ْﺪ َﻛ ﱠﺬب اﻟﱠ ِﺬ ِ ِ
ِ
ﻒ َﻛﺎ َن ﻧَ ِﻜ ِﲑ ) (١٨أ ََوَﱂْ ﻳـََﺮْوا إِ َﱃ اﻟﻄﱠِْﲑ
ﻳﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠ ِﻬ ْﻢ ﻓَ َﻜْﻴ َ
َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َﺣ ً َ َ ْ ُ ْ َ
َ
َ َ
ِ
ﻓَـﻮﻗَـﻬﻢ ﺻﺎﻓﱠ ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
ﺼ ُﺮُﻛ ْﻢ
ﺎت َوﻳـَ ْﻘﺒِ ْ
ﻀ َﻦ َﻣﺎ ﳝُْﺴ ُﻜ ُﻬ ﱠﻦ إِﻻ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ إِﻧﱠﻪُ ﺑ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲء ﺑَﺼ ٌﲑ ) (١٩أ َْم َﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺬي ُﻫ َﻮ ُﺟْﻨ ٌﺪ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻳـَْﻨ ُ
ْ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِﻣﻦ د ِ
ﻚ ِرْزﻗَﻪُ ﺑَ ْﻞ ﳉَﱡﻮا ِﰲ ﻋُﺘُـ ﱟﻮ َوﻧـُ ُﻔﻮٍر
ون اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ إِن اﻟْ َﻜﺎﻓ ُﺮو َن إِﻻ ِﰲ ﻏُ ُﺮوٍر ) (٢٠أ َْم َﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺬي ﻳـَ ْﺮُزﻗُ ُﻜ ْﻢ إِ ْن أ َْﻣ َﺴ َ
ْ ُ
) (٢١أَﻓَﻤﻦ ﳝَْ ِﺸﻲ ﻣ ِﻜﺒ%ﺎ ﻋﻠَﻰ وﺟ ِﻬ ِﻪ أَﻫ َﺪى أَم ﻣﻦ ﳝَْ ِﺸﻲ ﺳ ِﻮﻳ%ﺎ ﻋﻠَﻰ ِﺻﺮ ٍ
اط ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘﻴ ٍﻢ ) (٢٢ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي أَﻧْ َﺸﺄَ ُﻛ ْﻢ
ُ َ َْ ْ
َ َ
ْ َْ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻷر ِ
ض َوإِﻟَْﻴﻪ ُْﲢ َﺸ ُﺮو َن )(٢٤
َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠﺴ ْﻤ َﻊ َواﻷﺑْ َ
ﺼ َﺎر َواﻷﻓْﺌ َﺪ َة ﻗَﻠﻴﻼ َﻣﺎ ﺗَ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن ) (٢٣ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ اﻟﱠﺬي َذ َرأَ ُﻛ ْﻢ ِﰲ ْ
وﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻣﱴ ﻫ َﺬا اﻟْﻮﻋﺪ إِ ْن ُﻛْﻨﺘﻢ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ﺖ
ََ َ َ ُْ
ﲔ ) (٢٥ﻗُ ْﻞ إِﱠﳕَﺎ اﻟْﻌ ْﻠ ُﻢ ﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ َوإِﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎ ﻧَﺬ ٌﻳﺮ ُﻣﺒِ ٌ
ﲔ ) (٢٦ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َرأ َْوﻩُ ُزﻟْ َﻔ ًﺔ ﺳﻴﺌَ ْ
ﺻﺎدﻗ َ
ُْ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُو ُﺟﻮﻩُ اﻟﱠﺬﻳﻦ َﻛ َﻔﺮوا َوﻗﻴﻞ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺬي ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺑﻪ ﺗَﺪﱠﻋُﻮ َن ) (٢٧ﻗُﻞ أ ََرأَﻳْـﺘُ ْﻢ إ ْن أ َْﻫﻠَ َﻜ ِ ﱠ
ﲏ اﻟﻠﻪُ َوَﻣ ْﻦ َﻣﻌ َﻲ أ َْو َرﲪَﻨَﺎ ﻓَ َﻤ ْﻦ ُﳚﲑُ
ْ
َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اﻟْ َﻜﺎﻓِ ِﺮ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ﺿﻼل ُﻣﺒِ ٍ
ﲔ ) (٢٩ﻗُ ْﻞ
ﻳﻦ ﻣ ْﻦ َﻋ َﺬاب أَﻟﻴ ٍﻢ ) (٢٨ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ َآﻣﻨﱠﺎ ﺑﻪ َو َﻋﻠَْﻴﻪ ﺗَـ َﻮﱠﻛ ْﻠﻨَﺎ ﻓَ َﺴﺘَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ ِﰲ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﺻﺒَﺢ َﻣﺎ ُؤُﻛﻢ َﻏﻮرا ﻓَﻤ ْﻦ ﻳَﺄْﺗﻴ ُﻜﻢ ﲟَﺎء َﻣﻌ ٍ
ﲔ(
ْ
ْ ًْ َ
أ ََرأَﻳْـﺘُ ْﻢ إ ْن أ ْ َ
“পরম দয়াময় .মেহরবান আlাহর নােম। পরম বরকতময় িতিন যার হােত রেয়েছ (আসমান-

যমীেনর) সকল রাজt; আর িতিন pিতিট িজিনেসর ওপরই িনরuশ kমতার অিধকারী - িযিন
.তামােদর মেধ9 কেম:র িবচাের .ক অিধকতর উtম হেব তা পরীkা করার উেdে/ মৃতু9 ও
আর িতিন মহাপরাkাn ও kমাশীল। িতিন sের sের িবns কের সp

;জীবন সৃিu কেরেছন

উধ:েলাক সৃিu কেরেছন; তুিম পরম দয়াবােনর সৃিuেত .কােনা পাথ:ক9 (খুঁত) .দখেত পােব না।
আেরক বার দৃিu িফিরেয় .দেখা, .কােনা ফাঁক (অসmূণ:তা) .দখেত পাও িক? িকছুkণ পের
তুিম িdতীয় বােরর জn (.সিদেক) দৃিu .ফরাও; .তামার দৃিu kাn~াn হেয় িফের আসেব। আর
আিম পৃিথবীর আকাশেক pদীপমালা dারা অলNৃত কের .রেখিছ এবং আিম তােক শয়tানেদর
আর pstত কের .রেখিছ তােদর জn pjjিলত অিgর শািs,
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জn .kপণাstsrপ কেরিছ,

আর যারা তােদর রবেক অsীকার কেরেছ তােদর জn জাহাnােমর শািs। আর তা কেতাই না
িনকৃu sান! আর যখন তারা তােত িনিkp হেব তখন তারা তার উৎিkp গজ:ন }নেত পােব।
তখন তা (জাহাnাম) আেkােশ .ফেট পড়ার উপkম হেব। .কােনা .গা6ীেক যখন তােত িনেkপ
করা হেব তখন তার pহরীরা তােদরেক িজেjস করেব : “.তামােদর কােছ িক .কােনা সতক:কারী
আেসন িন?” তারা বলেব : hা,

আমােদর কােছ সতক:কারী এেসিছেলন,

িকnt আমরা

pত9াখ9ান কেরিছলাম এবং বেলিছলাম : আlাh .কােনা িকছুই নািযল কেরন িন।” ( .দাযেখর
pহরীরা বলেব :) “.তামরা .তা বড় ধরেনর .গামরাহীেত িনমিjত িছেল।” তখন তারা
(পিরতােপর সােথ) বলেব : “আমরা যিদ (মেনােযােগর সােথ) ~বণ করতাম এবং িবচারবুিd
কােজ লাগাতাম তাহেল আমরা .দাযখবাসীেদর অnভু:k থাকতাম না!” অতঃপর তারা তােদর
অপরাধ sীকার করেব। দূর .হাক .দাযখবাসীরা। (অnিদেক) যারা তােদর রব- .ক না .দেখও
ভয় কের িনঃসেnেহ তােদর জn রেয়েছ kমা ও িবরাট }ভ pিতদান। আর .তামরা .তামােদর
কথা .গাপন কর বা pকাশ কর (তাঁর কােছ তা সমান,

কারণ, )

অব/ই িতিন অnরs

িবষয়ািদ সmেn সদাjাত। সাবধান! িযিন সৃিu কেরেছন িতিন িক জােনন না? বরং িতিন .তা
সূkদশ:ী সব:j। িতিনই হে@ন .সই সtা িযিন পৃিথবীেক .তামােদর জn sগিতসmn কের
বািনেয়েছন,

sতরাং .তামরা তার sেn িবচরণ কর এবং তাঁর ির?k্ ভkণ কর;

আর তাঁর

কােছই .তামােদর পুনrtান। উধ:েলােক িযিন আেছন িতিন .তামােদরেক ভূগেভ: .pািথত কের
.দেবন এবং তা pকিmত হেত থাকেব - এ ব9াপাের িক .তামরা িনঃশN হেয় িগেয়েছা?
অথবা, িযিন উধ:েলােক আেছন িতিন .তামােদর ওপর psর বষ:ণ করেবন, অতঃপর .তামরা
অিচেরই জানেত পারেব আমার সতক:ীকরণ .কমন িছেলা - এ ব9াপাের িক .তামরা িনঃশN হেয়
িগেয়েছা? বstতঃ তােদর পূব:বত:ীরা (আমার সতক:বাণীেক) pত9াখ9ান কেরিছেলা;

অতঃপর

.কমন িছেলা আমার অsীকৃিত! তারা িক তােদর (মাথার) ওপের উড়n পাখীেদরেক .দেখ িন যারা পাখা িবsার কের ও gিটেয় .নয়? বstতঃ পরম দয়াবান ব9তীত .কউই তােদরেক িsর রােখ
না;

িনঃসেnেহ িতিন pিতিট িজিনেসর pিত দৃিu রােখন। .তামােদর সাহায9 করেব পরম
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দয়াবান ব9তীত .তামােদর জn এমন .কাn বািহনী আেছ?

কােফররা .তা .কবল

আtpতারণার কবেল িনপিতত |ব নয়। িতিন যিদ ির?k্ বn কের .দন তাহেল এমন .ক আেছ
.য .তামােদরেক ির?k্ pদান করেবন? বরং তারা িজেদর বেশ অবাধ9তায় ও িবমুখতায়
িনমিjত রেয়েছ। .য ব9িk মুখ থুবেড় পেড় হামাgিড় িদেয় চেল .স- ই িক অিধকতর সিঠক পথ
pাp,

নািক .য ব9িk .মrদN .সাজা কের সরল- sদৃঢ় পেথ চেল? ( .হ রাসূল!) বলুন,

িতিনই .তামােদরেক সৃিu কেরেছন এবং .তামােদর জn ~বণশিk,

দৃিuশিk ও অnঃকরণ

বািনেয়েছন, িকnt .তামরা খুব কমই কৃতjতা pকাশ কের থােকা। (.হ রাসূল!) বলুন, “িতিনই
.তামােদরেক ধরণীর বুেক ছিড়েয় িদেয়েছন এবং তাঁর কােছই .তামরা সমেবত হেব।” আর তারা
বেল : “কখন এ pিতrিত (বাsবািয়ত হেব) যিদ .তামরা (এ pিতrিতর ব9াপাের) সত9বাদী
হেয় থােকা?” ( .হ রাসূল!) বলুন,

“অব/ই তার jান .কবল আlাহরই কােছ,

আর আিম

.তা .কবল ssu ভাষায় সতক:কারী |ব নই।” অতঃপর তারা যখন তা (.সই pিতrিত) আসn
.দখেত পােব তখন কােফরেদর .চহারাgেলা কািলমািলp হেয় যােব এবং (তােদরেক) বলা হেব :
“এই হেলা তা- ই যা .তামরা চাি@েল।” ( .হ রাসূল!) বলুন, “.তামরা িক িচnা কের .দেখেছা
.য, আlাh যিদ আমােক ও আমার স1ীসাথীেদরেক xংস কের .দন বা অngহ কেরন, .তা
.ক কােফরেদরেক যntণাদায়ক শািs .থেক রkা করেব?” ( .হ রাসূল!) বলুন,

“িতিন পরম

দয়াবান; আমরা তাঁর pিত ঈমান এেনিছ এবং তাঁর ওপরই ভরসা কেরিছ; .তামরা অিচেরই
জানেত পারেব .ক ssu .গামরাহীেত রেয়েছ। .তামরা িক .ভেব .দেখেছা .য,
.তামােদর পািনেক (ভূগেভ:) }িষেয় .দন,

িতিন যিদ

.তা .ক .তামােদর জn pবহমান পািনর ব9বsা

করেব?”
এ সূরাহিটর বাচনভি1েত একই সােথ .য মাধুয: ও ওজিsতার সমাহার ঘেটেছ এবং এর ভাষায়
.য ধরেনর িবেমািহতকর ঝণ:াধারার গিত ও ঝNার রেয়েছ তা এর মূল (আরবী) পােঠর .য .কােনা
পাঠক- পািঠকার কােছই ssu। িকnt লk9 করার িবষয় .য,

মাt ৩০িট আয়াত িবিশu

slায়তেনর এ সূরাহিটেত অেনকgেলা পেয়\ট sান .পেয়েছ এবং বkেব9 এক পেয়\ট .থেক
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আেরক পেয়ে\ট গমেনর িবষয়িট তাসবীh- মালার একিট দানা .থেক আেরকিট দানায় sানাnেরর
nায় এমনভােব ঘেটেছ .য, বkেব9র গিতশীলতায় .কাথাওই .কােনা ধরেনর .ছদ অnভূত হয়
না।
এ সূরায় .য সব পেয়\ট sান .পেয়েছ আমরা তার একটা িফিরিs |তরী করার .চuা কির :
০ এেত আlাh তা‘আলার িনেmাk gণাবলী উেlখ করা হেয়েছ : িতিন দয়াময়, .মেহরবান,
পরম বরকতময়, আসমান- যমীেনর সকল রাজেtর অিধপিত, সব িকছুর ওপের kমতাবান,
মৃতু9 ও জীবেনর suা,

মহাপরাkাn,

kমাশীল,

অদৃ/,

অnরs িবষেয় অবগত,

সকল

িকছুর suা, সৃিuর সব িকছু সmেক: অবগত, সূkদশ:ী, সব:j, pিতিট িজিনেসর pিত দৃিu
রােখন এবং বাnাহেক সাহায9কারী।
এছাড়া এেত অপর .য পেয়\cgেলা উেlখ করা হেয়েছ তা হে@ :
০ মাnষ সৃিuর উেd/ (কেম:র পরীkা)
০ sের sের িবns সp উধ:েলাক সৃিu
০ আlাহর সৃিuেত .কােনা পাথ:ক9 .নই (সবই িনখুঁত)।
০ আlাহর সৃিuেত অসmূণ:তা .নই।
০ পৃিথবীর আকাশ pদীপমালা (নktমালা) dারা অলNৃত করা হেয়েছ।
০ শয়tােনর উধ:েলােক অnpেবশ pিতহত করার ব9বsা আেছ।
০ pjjিলত অিgিশখা (উlা) সৃিu
০ কােফরেদর জn জাহাnােমর শািsর ব9বsা
০ জাহাnাম িনকৃu sান
০ জাহাnােমর গজ:ন
০ জাহাnােম pহরী আেছ।
০ আlাh তা‘আলা সতক:কারী (নবী) পািঠেয়েছন।
০ কােফররা নবীেক pত9াখ9ান কেরেছ।
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০ কােফররা সতক:কারী আগমন ও তােদর পk .থেক তাঁেক pত9াখ9ােনর কথা sীকার করেব।
০ কােফররা sীকার করেব .য,

তারা আlাহর পk .থেক বাণী নািযেলর সmাবনার িবষয়িট

উিড়েয় িদেয়িছেলা।
০ কােফররা .গামরাহীেত িনমিjত িছেলা।
০ কােফররা নবীর দাও‘আত্ মেনােযাগ িদেয় .শােন িন এবং ‘আkl dারা িবেবচনা কের িন।
০ কােফররা নবীর দাও‘আত্ অnভােব pত9াখ9ােনর জn আফেসাs করেব।
০ (মাnেষর উিচত .য .কােনা কথা মেনােযাগ িদেয় .শানা ও ‘আkl dারা িবেবচনা করা।)
০ .দাযখবাসীেদর pিত আlাহর িধkার
০ ঈমানদারেদর জn আlাh তা‘আলার kমা ও }ভ pিতদান
০ পৃিথবী sগিতসmn ও িবচরেণর উপেযাগী
০ আlাh সকেলর জn িরয়েkর ব9বsা .রেখেছন।
০ সকলেকই আlাহর কােছ িফের .যেত হেব।
০ পুনrtান সংঘিটত হেব।
০ আlাহর আযাব : ভূগেভ: .pািথত করণ
০ আlাহর আযাব : psরবৃিu
০ পািন ছাড়া pাণী বাঁেচ না (ইি1ত)।
০ আlাh পািন মািটেত }িষেয় িদেয় আযাব িদেত পােরন।
০ পূব:বত:ীরা আlাহেক অsীকার কেরিছেলা।
০ আlাh পাখীেদরেক আকােশ উDয়নকারী বািনেয়েছন।
০ কােফররা আtpতািরত।
০ কােফররা িজেদর বেশ অবাধ9 ও িবমুখ হেয় আেছ।
০ আlাh কতৃ:ক িনেদ:িশত সরল- sদৃঢ় পথই সিঠক পথ।
০ মাnষেক ~বণশিk, দৃিuশিk ও অnঃকরণ .দয়া হেয়েছ।
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০ মাnষ খুব কমই কৃতjতা pকাশ কের।
০ মাnষ ধরণীর বুেক ছিড়েয়- িছিটেয় আেছ।
০ কােফররা আlাহর pিতrিতেক (িkয়ামত্ সmেক:) উিড়েয় .দয়।
০ িkয়ামত্ কখন সংঘিটত হেব .স সmিক:ত jান .কবল আlাh তা‘আলারই আেছ।
০ রাসূল (আlাহর পk .থেক) সতক:কারী মাt (জবরদিsকারী নন)।
০ িkয়ামেতর িদেন কােফরেদর .চহারা কািলমািলp হেব।
০ কােফরেদরেক যntণাদায়ক শািs .ভাগ করেত হেব।
০ নবী ও ঈমানদারগণ পরম দয়াবান আlাহর ওপর ভরসা কেরন।
এখােন উk সূরাহর বkব9েক .কবল এেত সিnেবিশত তথ9ািদর দৃিuেত িবেবচনা করা হেয়েছ।
এ সূরাহর বkেব9র বালাgাত্- ফা#াহােতর .সৗnয: সmেn আেরা িবsািরত আেলাচনা করা .যেত
পাের। এছাড়াও আেরা িবিভn দৃিuেকাণ .থেক এ সূরাহিট িনেয় আেলাচনা করা .যেত পাের।
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কারআেনর অেলৗিককতা সmেকG আপিt
অn আপিt : িব(ািn সৃিoই উেd/
.কারআন মজীদ আlাহর কালাm িহসােব সমg মানব জািতর pিত এই বেল চ9ােল* pদান
কেরেছ .য, সmব হেল তারা .যন .কারআেনর সূরাh সমূেহর .য .কােনা একিট সূরাহর সমতুল9
একিট সূরাh রচনা কের িনেয় আেস। িকnt .কােনা মাnষই এ চ9ােল* gহেণ সkম হয় িন। বরং
.কারআন মজীদ কতৃ:ক pদt চ9ােলে*র সামেন pেত9েকই অkমতার িশর নত কের িদেত বাধ9
হেয়েছ।
িকnt .কারআন মজীেদর অn dশমনেদর জn .কারআেনর .মাকািবলায় এ পরাজয় িছেলা
অসহনীয়। তাই তারা অn িবেdেষর বশবত:ী হেয় .কারআন মজীদ সmেক: নানা রকম িমথ9া ও
িভিtহীন আপিt তুেল মাnেষর কােছ এ মহাgেnর ময:াদােক খােটা করার এবং .কারআন
মজীেদর সােথ ভােলাভােব পিরিচত নয় এমন .লাকেদরেক .কারআেনর pিত িবমুখ করার ঘৃণ9
পnা অবলmন কের।
অt অধ9ােয় আমরা .কারআন মজীেদর অnিবেরাধী পরািজত dশমনেদর উtািপত এ সব
আপিt তুেল ধরেবা এবং তার জবাব .দেবা। এ .থেক একিদেক .যমন এ সব .লােকর jােনর
.দৗড় ও িচnাধারা ssuভােব ধরা পড়েব, .তমিন এ- ও ssu হেয় যােব .য, এ .লােকরা
pবৃিtর দাসবৃিtর কারেণ কীrপ অnভােব আেবাল- তােবাল বকেছ এবং িনেজেদরেক xংেসর
পেথ .ঠেল .দয়ার লেk9 ঘৃণ9 তৎপরতার আ~য় িনেয়েছ।
এক : কারআেন সািহিতLক trিট
তথ9ািভj মহল জােনন,

একদল খৃsান ধম:যাজক ও পাiাত9 জগেতর একদল ইসলাম-

িবেশষj খৃsান পিNত (pাচ9িবদ)- এর পk .থেক .কারআন মজীদ সmেক: কতক িভিtহীন
আপিt তুেল ইসলাম সmেক: অj .লাকেদর িবPাn করার .চuা চেল আসেছ। বত:মােন এমন
অেনক .লাকও এ কােফলায় .যাগ িদেয়েছ যারা .কারআন মজীেদর jান ও সািহিত9ক মান
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সmেক: আেদৗ িবেশষj নয়। এেদর সংখ9া অেনক। তেব সামাn িচnা করেলই, .কারআন ও
ইসলাম সmেক: .মাটামুিট jান রােখ এমন .য .কােনা .লােকর কােছই এেদর আপিtর অসারতা
ssuভােব ধরা পেড়। এ .থেক পিরsার .বাঝা যায় .য,

আপিtকারীরা .জেন বুেঝ

উেd/মূলকভােব এবং অj .লাকেদরেক িবPাn করার লেk9 এেহন .নাংরা অপেকৗশেলর
আ~য় িনেয়েছ।
এরা বেল : .কারআেন এমন অেনক বাক9 রেয়েছ যা আরবী ভাষার ব9াকরিণক িনয়ম- িবিধ এবং
বালাgাত্ ও ফা#াহাত্- এর সােথ সাম*sশীল নয়। অতএব, এেহন gn মু‘িজযাh হেত পাের
না।
জবাব : dই িদক থেক তােদর এ আপিt অসার ও িভিtহীন :
pথমতঃ আরবী ভাষার ইিতহােস আরবরা যখন বালাgাত্ ও ফা#াহােতর .kেt উnিতর চরম
িশখের উপনীত হয় তখন এবং বালাgাত্ ও ফা#াহােতর .~6তম নায়কগেণর উপিsিতেত
.কারআন মজীদ নািযl হয়। আর .কারআন মজীদ তােদরেকই এই বেল চ9ােল* pদান কের
.য,

তােদর যিদ শিk থােক তাহেল তারা .কারআন মজীেদর সূরাh সমূেহর মধ9 .থেক .য

.কােনা একিট সূরাহর সােথ তুলনীয় একিট সূরাh িনেয় আsক। আর চ9ােল* pদােনর সােথ
সােথই এ- ও sরণ কিরেয় .দয়া হেয়েছ .য,

.কারআন মজীেদর চ9ােল* gহণ করা মানবীয়

শিk- kমতা ও pিতভার উেধ:, এমনিক dিনয়ার সমs মাnষ যিদ একিtত হয় এবং এ কােজ
পরsরেক সাহায9- সহেযািগতা pদান কের, তবুও।
আlাh তা‘আলা .কারআন মজীেদর .কােনা সূরাহর সমতুল9 সূরাh রচনার চ9ােল* .দয়ার সােথ
সােথ অত9n দৃঢ়তার সােথ জািনেয় িদেয়েছন .য,

তারা কখেনাই এ চ9ােল* gহণ করেত

পারেব না। আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :
()ﻓﺎن ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮا و ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮا
“এবং .তামরা যিদ তা না পােরা - আর (আlাh জােনন .য, ) .তামরা কখেনাই তা পারেব না,
। ” ( সূরাh আl- বাkারাh : ২৪)
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অতএব,

.কারআন মজীেদ যিদ আরবী ব9াকরেণর িনয়ম- নীিতর সামাnতম ব9িতkমও

পিরলিkত হেতা, তাহেল আরবী ভাষা, তার ব9াকরণগত িনয়ম- নীিত, |শিlক কাrকায:,
বাকমাধুয:, pা*লতা, ওজিsতা ইত9ািদ সmেক: অnেদর তুলনায় অিধকতর ওয়ােকফহাল এ
ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহােতর িশেরামিণেদর পk হেতই .কারআন মজীেদর চ9ােল*
.মাকািবলা করা হেতা। তােদর পk .থেক খুব সহেজই এ যুিk উপsাপন করা হেতা .য,
“ব9াকরণ ও বালাgাত্- ফা#াহােতর িবচাের পয:n এ gেn অমুক অমুক trিট আেছ; এমতাবsায়
কী কের তা .খাদায়ী কালাm হেত পাের?” আর }ধু এ যুিkর .জােরই তােদর পেk .কারআন
মজীেদর িবrেd িবজয়ী হওয়া সmব িছেলা। এমতাবsায় উভয় পkই তক:যুd ও তেলায়ােরর
যুd - উভয় ধরেনর যুেdর হাত .থেকই .রহাই .পেয় .যেতা।
আর pকৃতই যিদ এrপ ঘটনা ঘটেতা অথ:াৎ ঐ যুেগ আরবী ভাষা ও সািহেত9র বালাgাত্ফা#াহােতর িশেরামিণেদর - যারা সব: যুেগই আরবী ভাষা ও সািহেত9র বালাgাত্- ফা#াহােতর
.~6তম নায়কrেপ sীকৃত - তােদর পk .থেক যিদ .কারআন মজীেদ ব9াকরণগত ও
বালাgাত্- ফা#াহাত্ সংkাn ভুল- trিট ও dব:লতা িনেদ:শ করা হেতা তাহেল িনiয়ই ইিতহােস
তার উেlখ পাওয়া .যেতা। অnতঃ অমুসিলম ইিতহাসিবদগণ, িবেশষ কের ইসলােমর িবেরাধী
ইিতহাসকারগণ তা উেlেখর sেযাগ .কােনাভােবই হাতছাড়া করেতন না। িকnt ইসলােমর বnুdশমন িনিব:েশেষ .কােনা ইিতহাসকােরর ইিতহােসই এ ধরেনর .কােনা ঘটনার উেlখ .দখেত
পাওয়া যায় না।
িdতীয়তঃ .কারআন মজীদ যখন নািযl হয় তখন বত:মােন pচিলত gnাবd আরবী ব9াকরেণর
.কােনা অিst িছেলা না। বরং আরবী ভাষার বালাgাত্- ফা#াহােতর নায়কেদর কথা িবে2ষণ ও
পয:ােলাচনা কের এবং তােদর বkেব9র বাক9গঠন ও শbসংেযাজন pিkয়া ইত9ািদ িনেয়
সূkভােব িচnা- গেবষণা কের পরবত:ীকােল আরবী ব9াকরেণর িনয়ম- িবিধ সমূহ উ6ঘাটন ও
সংকিলত করা হয়; .কবল তার পেরই আরবী ব9াকরণ এক িবিধবd শােstর পয:ােয় উnীত হয়।
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তেক:র খািতের যিদ ধেরও .নয়া হয় .য,

.কারআন মজীদ .খাদায়ী ওয়াহী নয় - .কারআন-

িবেরাধীরা .যrপ দাবী করেছ - তথািপ এটা সবাই .মেন িনেত বাধ9 .য, এ মহাgn বালাgাত্ফা#াহােতর মহানায়কেদর বkব9 .থেক .কােনা অংেশ পiাদপদ নয়,

বরং অিধকতর উnত

মােনর। কারণ, .কারআন মজীদ আরবী ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহােতর পূণ:তািবধােন িবরাট
ভূিমকা পালন কেরেছ,

.য কারেণ আরবী ব9াকরেণর িনয়ম- িবিধ সমূেহর অnতম grtপূণ:

উৎস হে@ .কারআন মজীদ।
অতএব,

.কারআন মজীদ নািযেলর পের pণীত আরবী ব9াকরেণর .কােনা একিট িনয়ম যিদ

.কারআন মজীেদর সােথ সাম*sশীল না হয় তাহেল তা ঐ িনয়েমরই trিট ও dব:লতার
পিরচায়ক; .কারআেনর নয়। .তমিন .কারআন মজীেদর .কােনা বাক9 বা বাক9াংশ যিদ আরবী
ব9াকরেণর .কােনা কাঠােমােতই .ফলা সmব না হয় তাহেল তা- ও িবিধবd ব9াকরেণর ও সংি2u
ব9াকরণgn pেণতার jােনর অসmূণ:তার পিরচায়ক; .কারআন নািযলকালীন আরবেদর ভাষার
মানদেN তা িনয়মবিহভূ:ত িছেলা না।
তাছাড়া .কারআন মজীেদর .কােনা বাক9েক .কবল তখনই আরবী ব9াকরেণর িনয়েমর সােথ
সাম*sহীন বলা .যেত পাের যিদ ঐ বাক9িটর পঠনpিkয়া ( )ﻗﺮأتসব:সmত হয়। িকnt সংি2u
বাক9িটর পঠনpিkয়ায় যিদ মতপাথ:ক9 থােক এবং একিট িবেশষ পাঠ আরবী ব9াকরেণর
িনয়েমর সােথ সাম*sহীন হয় তাহেল তা ঐ িবেশষ পাঠিটর অgহণেযাগ9তাই pমাণ কের,
.কারআন মজীেদর dব:লতা pমাণ কের না এবং তা তার ময:াদােক িবndমাt kুdন কের না।
কারণ,

.কারআন মজীেদর এই িবখ9াত পঠনpিkয়াgেলা এক ধরেনর ইজিতহােদর মাধ9েম

িনণ:ীত হেয়েছ;

সংি2u kারীগণ িনজs িচnা- গেবষণা .থেক এ জাতীয় িসdােn উপনীত

হেয়েছন, sয়ং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .থেক মুতাওয়ািতr পয:ােয় ও অকাট9ভােব এ সব
পঠনpিkয়া বিণ:ত হয় িন।
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এ pসে1 উেlখ9,

.কারআন মজীেদর সাতিট িবখ9াত এবং অেপkাকৃত কম খ9াত আেরা

িতনিট পঠনpিkয়া pচিলত রেয়েছ। এই পঠনpিkয়ার িবিভnতা মােন .কারআন

()ﻗﺮأت

মজীেদর পাঠ [Text -  ]ﻣﱳ- এর িবিভnতা নয়। এ পাথ:ক9 হে@ কতক .kেt যিত বা িবরিতর
পাথ:ক9 এবং কদািচৎ ই‘রাb -(বাক9মধ9s ভূিমকার িভিtেত শেbর .শষবেণ:র sরিচh - )اﻋﺮاب
এর পাথ:ক9।
এ pসে1 sত:ব9 .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগ আরবী .লখায় .নাকতাh,

sরিচh ও যিতিচh ব9বহার করা হেতা না। িকnt এ সেttও .লখাপড়া- জানা আরবরা
িনভু:লভােবই আরবী .লখা পড়েত পারেতন। পরবত:ীকােল pধানতঃ অনারবেদর .কারআন
পােঠর sিবধােথ: এgেলা উdাবন ও .যাগ করা হয়। (এখেনা আরব জাহােনর আরবী বই- পুsক
ও পtপিtকায় sরিচh ব9বhত হয় না।) এছাড়া .কারআন মজীেদর িলিপেত .কবল rিতমাধুয:
তথা পাঠেসৗnেয:র উেdে/ xিনর মাtা,

gাম ও টান ইত9ািদ িনেদ:েশর লেk9 কতক িচh

ব9বহার করা হয় যার সােথ অেথ:র .কােনা সmক: .নই এবং যা অn .কােনা আরবী বই- পুsেক
ব9বhত হয় না।
.কারআন মজীেদর পঠনpিkয়ার িবিভnতার িবষয়িট pধানতঃ এrপ .য,
হয়েতা .কাথাও িবরিত সহকাের পেড়েছন,

.ktিবেশেষ .কউ

.কউ হয়েতা পরবত:ী ও পূব:বত:ী বাক9dয় বা

বাক9াংশdয়েক অথবা বাক9 ও বাক9াংশেক িবরিতহীনভােব একেt পেড়েছন। এ ধরেনর
পঠনpিkয়ার পাথ:েক9র ফেল .কারআন মজীেদর .কােনা আয়াত বা তার অংেশর তাৎপেয:
সাধারণতঃ .কােনাই পাথ:ক9 ঘেট না। আর যিদ .কাথাও সামাn পাথ:ক9 ঘেট .স .kেt .যখােন
.য পঠনpিkয়া অিধকতর ব9াকরণসmত তা- ই gহণ করেত হেব।
pচিলত ধারণা অnযায়ী হযরত রাসূেল আকরাm এ সাত বা দশ ধরেনর পঠ (#াঃ)নpিkয়ায়
.কারআন পােঠর অnমিত িদেয়িছেলন,

িকnt pকৃত পেk এ পঠনpিkয়াgেলা হযরত রাসূেল

আকরাm .থেক মুতাওয়ািতr সূেt বিণ:ত নয় িবধায় তা অকাট9 নয়। অথ:াৎ .কারআন (#াঃ)
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মজীেদর পাঠ [Text -  ]ﻣﱳহযরত নবী করীম .থেক .যভােব মানবজািতর ইিতহােস (#াঃ)
সেব:◌া` পয:ােয়র ব9িতkমী মুতাওয়ািতr ভােব বিণ:ত হেয়েছ, উk সাত বা দশ পঠনpিkয়া
.সrপ মুতাওয়ািতr ভােব বিণ:ত হয় িন। অতএব ()ﻗﺮأت,

উk দশ পঠনpিkয়ার বাইের

.কারআন মজীেদর আেরা .য সব ব9িতkমী পঠনpিkয়া রেয়েছ .স সব .কউ অnসরণ করেলও
.দােষর িকছু .নই। বরং .কারআনর .kেt .কােনা িবেশষjেদর জn সমg .কারআন মজীেদ িবেশষ পঠনpিkয়ার অn অnসরেণর পিরবেত: .যখােন .য পঠনpিkয়া অিধকতর ব9াকরণসmত
ও তাৎপয: gহেণর জn অিধকতর সহায়ক .স .kেt .স পঠনpিkয়া অnসরণ করা উিচত।

dই : কারআেনর অেলৗিককতার অnধাবন সবGজনীন নয়
.কারআন মজীেদর অেলৗিককতা সmেক: আপিtকারীরা আেরা বেল : নীিতগতভােবই বালাgাত্
ও ফা#াহােতর অিধকারী কালাm মু‘িজযাh হেত পাের না, যিদও অnরা অnrপ কালাm রচনায়
অkম হয়। কারণ, .কােনা কালােমর বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ িবচােরর kমতা সকেলর থােক না।
বরং মুিuেময় সংখ9ক .লাকই তা িবচার করেত পােরন। অথচ মু‘িজযাh সকেলর .বাধগম9 হওয়া
অপিরহায: - যােত সবাই মু‘িজযাh pত9k কের মু‘িজযাh pদশ:নকারীর নবুওয়াত- দাবীর
সত9তা সmেক: িনিiত হেত পাের।

জবাব : এ আপিtিটও পূব:বত:ী আপিtিটর nায় dব:ল,

trিটপূণ: ও িভিtহীন। কারণ,

মু‘িজযাহর জn এটা .কােনা শত: নয় .য, তা সমs মাnেষর .বাধগম9 হেত হেব। মু‘িজযাহর
সােথ এ ধরেনর শত: জুেড় .দয়া হেল .কােনা মু‘িজযাহেকই মু‘িজযাh rেপ গণ9 করা সmব হেব
না। কারণ, .য .কােনা মু‘িজযাহর pিত লk9 করেলই আমরা .দখেত পােবা .য, .কােনা না
.কােনা িদক .থেক তা সমs মাnেষর জn অnধাবনেযাগ9 নয়। বরং মু‘িজযাh হে@ এমন কাজ
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যা িকছু .লাক pত9k কের ও তার মু‘িজযাh হওয়ার িবষয়িট অnধাবন কের এবং পরmরা সূেt
ও মুতাওয়ািতr পয:ােয়র বণ:নার মাধ9েম অn .লাকেদর জn তা ssu হেয় ওেঠ।
উদাহরণ srপ,

.কবল জাdকরেদর পেkই pত9েয়র সােথ .বাঝা সmব িছেলা .য,

হযরত

মূসা (‘আঃ) যা .দিখেয়েছন তা জাd নয় - জাdিবদ9ার মাধ9েম তা .দখােনা সmব নয়। আর
তােদর অkমতা ও পরাজয়ই সাধারণ মাnেষর জn hjাত্ িছেলা। অnথায় সাধারণ মাnষ
তাঁেক বড় ধরেনর একজন জাdকর মেন করেত পারেতা। অnrপভােব িচিকৎসািবjান .য
জnাnেক দৃিu িদেত পাের না (অnতঃ ঐ সময়কার িচিকৎসািবjান পারেতা না) তা .কবল
িচিকৎসািবjানীেদর পেkই .বাঝা ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ).ক নবীrেপ .চনা সmব িছেলা।
অnথায় সাধারণ মাnষ তাঁেক অত9n উঁচু দেরর একজন ডাkার মেন করেত পারেতা। .তমিন
.কারআন মজীেদর একিট .ছাট সূরাহর অnrপ একিট সূরাh রচনা করেতও আরবী ভাষা ও
সািহেত9র বালাgাত্ ও ফা#াহােতর নায়কেদর সিmিলত ব9থ:তা ও অkমতার sীকৃিত সাধারণ
মাnেষর সামেন pমাণ কের .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .কারআন নােম যা .পশ

কেরেছন তা রচনা করা .কােনা মাnেষর পেk সmব নয়,

অতএব,

তা তাঁর িনেজর রিচত

নয়, বরং তা আlাh তা‘আলার কালাm।
িকnt ইিতপূেব: .যমন উেlখ করা হেয়েছ, সমs নবী- রাসূেলর (‘আঃ) আনীত মু‘িজযাহর মেধ9
.কারআন মজীদ িবেশষ ময:াদার অিধকারী। কারণ,

কােলর pবােহ মুতাওয়ািতr বণ:নার

তাওয়ােতাr হািরেয় .যেত পাের এবং সংি2u মু‘িজযাহর ঐিতহািসকতা সmেক: সেnেহর উেdক
হেত পাের,

িকnt .কারআন মজীদ হে@ িচরsায়ী ও সব:কালীন মু‘িজযাh। যেতািদন আরব-

অনারব িনিব:েশেষ আরবী ভাষার সােথ পিরিচত .লােকরা িবদ9মান থাকেব .কারআন মজীেদর
মু‘িজযাহর |বিশu9ও তেতািদন িবদ9মান থাকেব।
pস1তঃ উেlখ করেত হয় .য,

.কারআন মজীদ হে@ মানবজািতর ইিতহােস সব:ািধক

শিkশালী মুতাওয়ািতr সূেt বিণ:ত gn যার একিট শেbর ব9াপােরও এ gn নািযেলর সময়
.থেক }r কের এ পয:n .কােনাrপ িবেবচনােযাগ9 মতপাথ:ক9 হয় িন এবং িবেশষভােব grtপূণ:
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িবষয় হে@ এই .য,

সব: যুেগ সব:sােন .কারআন মজীেদর একিটই সংsরণ িবদ9মান। িকnt

বত:মােন তাওরাত্ ও ইনজীl নােম ‘বাইেবল’- এ যা অnভু:k আেছ তা এ পয:ােয়র নয়।
একিদেক .যমন বত:মান বাইেবেলর বh সংsরণ িবদ9মান,
ssuভােব ধরা পেড় .য,

.তমিন তা অধ9য়ন .থেক

এেত আlাহর কালােমর িকছু অংেশর সােথ,

.যিটেক .য নবীর

(‘আঃ) ওপর অবতীণ: িকতাb বেল দাবী করা হয় তােত - .স নবীর (‘আঃ) জীবেনিতহাস,
নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) উিk এবং সংকলকেদর বণ:না ও ব9াখ9া সংিমি~ত রেয়েছ। অnিদেক
বাইেবলভুk পুsকসমূহ সংি2u নবীেদর (‘আঃ) যুেগ সংকিলত হয় িন এবং যখন সংকিলত
হেয়েছ তখন তা মুতাওয়ািতr সূtিভিtক বণ:নার ওপর িভিt কের সংকিলত হয় িন এবং সংি2u
বণ:নাকারীেদর সmিক:ত তথ9 সংরkণ করা হয় িন;

পরবত:ী পয:ােয়ও বh যুগ পয:n তা

মুতাওয়ািতr সূেt িবsার লাভ কের িন ও সংি2u বণ:নাকারীেদর সmেক: তথ9 সংরিkত হয় িন।
আর এ সব পুsেকর িবকৃিত এবং িবিভn সংsরণ হওয়ার জn এটাই দায়ী।
িdতীয়তঃ পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূহ সmেক: .কবল .কারআন
মজীেদর সাk9 .থেকই pত9য় উৎপািদত হওয়া সmব,

তেব .কবল মুসলমানরাই এ ধরেনর

pত9েয়র অিধকারী। অnথায়, .কারআন মজীেদর .খাদায়ী কালাm হওয়ার িবষেয় যারা ঈমান
.পাষণ কের না তােদর জn পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূহ pত9য়
উৎপাদনকারী হেত পাের না। কারণ, ঐ সব মু‘িজযাহর বণ:না pামাণ9 মুতাওয়ািতr পয:ােয়র
নয়। অথ:াৎ pিতিট যুেগর সমs বণ:নাকারীর ধারাবািহকতা এবং বণ:নাকারীেদর িনভ:রেযাগ9তা
যাচাইমূলক পিরিচিত সংরিkত হয় িন .যভােব হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .থেক মুতাওয়ািতr
সূেt বিণ:ত হাদীছ সমূেহর সকল যুেগর বণ:নাকারীেদর নাম, পিরচয়, জীবেনিতহাস ইত9ািদ
সবই সংরিkত হেয়েছ।
তাই .দখা যায়,

মুসলমানরা .কারআন মজীেদ বিণ:ত পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ)

নবুওয়াত ও তাঁেদর মু‘িজযাh সমূেহর ব9াপাের তেতাখািন দৃঢ় ঈমান .পাষণ কের িঠক যেতাখািন
দৃঢ় ঈমান .পাষণ কের হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়াত ও মু‘িজযাh সমূেহর ওপর।
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আর .কারআন মজীেদর তাওয়ােতাr .তা মুতাওয়ািতr হাদীেছ সমূেহর তাওয়ােতােরর তুলনায়ও
বh gেণ .বশী।
বstতঃ .কউ যিদ .কারআন মজীেদর আlাহর কালাm ও হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর নবী হওয়ার
িবষেয় ঈমােনর অিধকারী না- ও হয় তথািপ .কােনা িবচারবুিdসmn ওয়ােকফহাল .লােকর
পেkই এ ব9াপাের সেnহ .পাষণ করা সmব নয় .য,

বত:মােন pচিলত .কারআন নামক

gnখািনেক হযরত মুহাmাদ (#াঃ) আlাহর িকতাb বেল দাবী কের .রেখ .গেছন এবং িতিন
.যভােব .রেখ .গেছন সামাnতম পিরবত:ন ছাড়াই তা hবh বত:মান আেছ।
অnিদেক তাওরাত্ ও ইনজীেলর অnসারী হবার দাবীদার .লাকেদরও অেনেকই,

এমনিক

তােদর মধ9কার অেনক পিNত- গেবষক পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) মু‘িজযাh সমূেহর
ব9াপাের সেnহ .পাষণ কের থােকন এবং তাঁরা এ সব মু‘িজযাহর পািথ:ব ও বstগত কারণ
িভিtক ব9াখ9া .দয়ার .চuা করেছন। .যমন : হযরত মূসা (‘আঃ)- এর লািঠ মােন তাঁর
রাজৈনিতক শিk - বানী ইসরাঈলেক সJবd করার মাধ9েম িতিন যার অিধকারী হেয়িছেলন,
আর হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর dারা মৃতেক জীবn করা মােন আধ9ািtকভােব মৃত বানী
ইসরাঈলেক আধ9ািtক জীবন দান এবং জnাnেক দৃিuদান মােন অjেদরেক jােনর আেলােত
িনেয় আসা ইত9ািদ।
িকnt সকল .kেt তােদর পেk এভােব rপক ব9াখ9া .দয়া সmব হে@ না। তাই .দখা যায়,
ইয়াহূদী ও খৃsান উভয় ধম:াবলmীরা হযরত মূসা (‘আঃ).ক নবী িহেসেব sীকার করা সেttও
অেনক ইয়াহূদী- খৃsান পিNত মানেত পারেছন না .য, তাঁর লািঠর আঘােত .লািহত সাগেরর
পািন িdধািবভk হেয় িগেয় তাঁেদরেক িমসেরর মূল ভূখN .থেক সীনাই উপdীেপ .পৗঁছার sেযাগ
|তরী কের িদেয়িছেলা। তাঁরা গলদঘম: হেয় িচnা- গেবষণা কেরও .ভেব পাে@ন না .য, িতিন
কীভােব সীনাই- এ .পৗঁছেলন।
এ ব9াপাের তাঁেদর মতামতসমূেহর মেধ9 আেছ : িতিন .লািহত সাগর নয়, ভাটার সময় নীল নদ
পার হেয়িছেলন; িমসেরর মূল ভূখN ও সীনাই- এর মধ9কার সীমােnর .কােনা িনরাপদ জায়গা
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িদেয় পার হেয়িছেলন,
হেয়িছেলন;

সীমােn হয়েতা .কােনা .ছাটখাট hদ িছেলা,

তাঁরা তা- ই পার

ভূমধ9 সাগেরর উপkলবত:ী .কােনা .ছাট উপসাগর পার হেয়িছেলন;

pবল

বায়ুpবােহর ফেল sেয়য উপসাগেরর পািন সের যাওয়ায় তাঁরা .সই sেযাগ কােজ লািগেয়িছেলন
ইত9ািদ। িকnt চূড়াn িবে2ষেণ তাঁরা যখন .দখেত পান .য,

লk লk .লাক সােথ িনেয়

িফr‘আউন ও তার |সnসামnেদর নাগাল অিতkম কের এর .কােনা পnায়ই তাঁেদর পেk
িমসেরর মূল ভূখN .থেক সীনাই উপdীেপ .পৗঁছা সmব নয় তখন তাঁরা িবষয়িট অমীমাংসীত
.রেখ িদেত বাধ9 হেয়েছন।
তাঁেদর এ সব সেnহসংশয়েক .দাষােরাপ করা যায় না। কারণ -,
অকাট9ভােব জােনন .য,

এ সব পিNত ব9িk

বত:মােন pচিলত তাওরাত্ ও ইনজীl িহেসেব দাবীদার পুsকসমূহ

সহ বাইেবলভুk পুsকgেলা এবং হযরত মুহাmাদ ) রাসূলগেণর -ব:বত:ী নবীএর পূ -(#াঃ)‘আঃ (
নবুওয়াত ও মু‘িজযাহর িবষয়িট, এমনিক তাঁেদর অেনেকর ঐিতহািসকতার িবষয়িটও তাঁেদর
িনকট অকাট9 pত9য় উৎপাদনকারী মু (খৃsান পিNতেদর -ইয়াহূদী)তাওয়ািতr সূেt .পৗঁেছ িন।
}ধু তাই নয় -,

তাঁরা এ ব9াপােরও অকাট9 pত9েয়র অিধকারী .য,

.য সব নবী রাসূেলর -

)‘আঃ ঐিতহািসকতা সmেn তাঁরা (‘.মাটামুিট’ িনিiত তাঁেদর উপsািপত ঐশী gngেলাও
দাrণভােব িবকৃত হেয়েছ। তাঁরা এও জােনন .য -, বরং pকৃত সত9 হেলা, ঐ সব gn আেদৗ
িবদ9মান .নই। কারণ, gngেলার পাঠ (Text) .থেকই pমািণত হয় .য, এgেলা তাঁেদর পের
অn .লাকেদর dারা িলিখত।
িকnt মানবজািতর ইিতহােস .কারআন মজীদ সেব:া` মুতাওয়ািতr gn হওয়া সেttও যেথu
তথ9ািভj না হওয়া, বkিচnা, খুঁতখুঁেত sভাব বা সিngমনা হবার কারেণ কােরা মেন হয়েতা
.কারআন মজীেদর মুতাওয়ািতr হওয়া ও অিবকৃত থাকার ব9াপাের সেnহ সৃিu হেত পাের।
িবেশষ কের .চৗdশ’

বছর আেগ নািযl হওয়ার কারেণ .কারআন মজীেদর সেব:া`

তাওয়ােতােরর িবষয়িট সmেn িনিiত হেত হেল যেথu অধ9য়েনর পির~ম sীকার করেত হেব।
িকnt যথাযথ .যাগ9তা ও pstিতর অভােব অেনেকর পেkই তা সmব নয়। এমনিক যােদর যথাযথ
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.যাগ9তা ও pstিত আেছ তাঁেদরও অেনেকর পেkই এ জn যেথu সময় ব9য় করা সmব না- ও
হেত পাের।
আর .য সব পিNত ও মনীষী এ ব9াপাের যেথu অধ9য়ন ও গেবষণা কের .কারআন মজীেদর
সেব:া` তাওয়ােতাr সmেn অকাট9 pত9েয় উপনীত হেয়েছন তাঁেদর মেধ9 যারা .কারআন
মজীেদর ওপর ঈমানদার নন .স .kেt এ মহাgেnর তাওয়ােতাr pেo অকাট9 pত9েয় উপনীত
হওয়া সেttও এর ঐিশতায় ঈমানদার না হওয়ার কারেণ তাঁরা এর তাওয়ােতােরর িবষয়িট pচার
.থেক িবরত থাকেত পােরন। অnিদেক তাঁেদর মেধ9 যারা .কারআন মজীেদর ওপর ঈমানদার
তাঁেদর মেতর ওপর সাধারণ মাnষ আsাশীল না- ও হেত পাের। মাnষ সেnহ করেত পাের .য,
.কারআন মজীেদর ঐিশতায় ঈমানদার (তােদর ধারণায় অn িবAাসী) হবার কারেণ এ সব মনীষী
এ gেnর তাওয়ােতাr সmেn িনিiত না হওয়া সেttও দাবী করেছন .য,

তাঁরা এ ব9াপাের

অকাট9 pত9েয় উপনীত হেয়েছন। শয়tােনর kমntণার কারেণ এটা হওয়াই sাভািবক।
িবেশষ কের অমুসিলম জনগেণর মেন .কারআন মজীেদর সেব:া` তাওয়ােতাr সmেn মুসিলম
মনীষীেদর দাবী pত9য় সৃিu করেত না- ও পাের। তাছাড়া .কারআন মজীেদর তাওয়ােতাr সmেn
pত9য় হাি#েলর মােন এ নয় .য,

অকাট9ভােবই এিট ঐশী gn। বরং তাওয়ােতাr .থেক

অকাট9ভােব .কবল এটাই pমািণত হয় .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) এ gn .যভােব .রেখ
.গেছন এিট িঠক .সভােবই বত:মান আেছ;

এেত .কােনা ধরেনর পিরবত:ন ঘেট িন। এ সত9

sীকার কেরও .য .কােনা অমুসিলেমর মেন হেত পাের .য, এিট .কােনা ঐশী gn নয়, বরং
হযরত মুহাmাদ (#াঃ)ই এিট রচনা কেরিছেলন।
এমতাবsায় এমন একিট উপায় থাকা অপিরহায: যা .চৗdশ’ বছর পরবত:ী বত:মান pজেnর
জnই }ধু নয়,

বরং হাজার হাজার বছর পরবত:ী pজnসমূেহর কােছও .কারআন মজীদেক

অকাট9ভােব ঐশী gn িহেসেব তুেল ধরেব। sয়ং .কারআন মজীেদর চ9ােল*ই হে@ .সই
একমাt পnা যা সমs রকেমর সেnহ- সংশয় ও শয়tানী kমntণার জ*াল অপসারণ কের .য
.কােনা সত9ােnষীর সামেন এ মহাgnেক .খাদায়ী িকতাb িহেসেব অকাট9ভােব তুেল ধরেছ।
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কারণ, ss িবচারবুিdর অিধকারী .য .কােনা ব9িkর িনকটই এটা একটা ssu ও অকাট9 সত9
িহেসেব পিরগিণত হেত বাধ9 .য, .য gn .খাদায়ী িকতাb হওয়ার দাবী কের তার সূরাh সমূেহর
.য .কােনা একিটর (kুdতমিটর হেলও) সমতুল9 একিট সূরাh |তরীর জn সমg মানবজািতেক
চ9ােল* িদেয়েছ, অথচ তার িবেরাধীরা সকেল িমেলও pায় .দড় হাজার বছেরও .স চ9ােল*
.মাকািবলা করেত পাের িন, তখন .স gn সেnহাতীতভােবই ঐশী gn।
সূয: যখন মধ9গগেন .দদীপ9মান থােক তখন তার অিst ও উপিsিত এবং সময়িট িদন হওয়ার
ব9াপাের অn .কােনাrপ যুিkতক: ও অnসnােনর আ~য় gহেণর pেয়াজন হয় না। িঠক
.সভােবই মধ9গগেনর সূেয:র nায়ই চ9ােল* pদান কের দীঘ: .চৗdশ’ বছেরও চ9ােল* gহণ
করার মেতা .কােনা ব9িk বা সমিuেক না পাওয়াই pমাণ কের .য, .কারআন মজীদ আlাহর
িকতাব। আর .কারআন যখন সেnহাতীতভােব আlাহর িকতাb এবং .সই .কারআেন যখন
.ঘাষণা করা হেয়েছ .য, sয়ং আlাhই .কারআনেক রkা করেবন, তখন .কারআন মজীদ .য
সমs রকেমর িবকৃিতর উেধ: তােতও সেnেহর িবndমাt অবকাশ .নই।
িকnt চরম পিরতােপর িবষয় .য,

.কারআন মজীেদর এ চ9ােলে*র িবষয়িট .যভােব pচািরত

হওয়া উিচত িছেলা - যা pিতিট মুসলমােনর ঈমানী দািয়t - .স তুলনায় সহsাংশ পিরমােণও
তা pচার করা হয় িন ও হে@ না। ফেল অমুসিলমেদর মধ9কার সত9ােnষী .লাকেদর িনকট
.কারআন মজীেদর ঐিশতা অকাট9ভােব pিতভাত হওয়া .তা দূেরর কথা অেনক মুসলমােনরও
.কারআন সংkাn ধারণা বhলাংেশ অs@। িবেশষ কের মুসলমান িহেসেব জngহণকারী ও
আজীবন মুসলমান িহেসেব পিরচয় pদানকারী কতক .লাক যখন .কারআন মজীেদর .কােনা
.কােনা িবধান পিরবত:েনর পদেkপ .নয় বা দাবী .তােল বা এ সব িবধােনর যথাথ:তা িনেয় po
.তােল অথবা বেল .য,

.চৗdশ’ বছর আেগকার .pkপেট নািযল হওয়া এ সব িবিধিবধান

বত:মান কােল hবh pেয়াগেযাগ9 নয়,

তখন .বাঝাই যায় .য,

.কারআন মজীদ সmিক:ত

তােদর ধারণা ঈমােনর পয:ায়ভুk নয়। িকnt এ জn তােদরেক যেতাটা .দাষ .দয়া যায় তার
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.চেয় .বশী .দাষােরাপ করেত হয় .কারআন মজীেদর srপ তথা এর মু‘িজযাh বা ঐিশতার
িবষয়িট pচার না করােক।

িতন : কারআন চLােল|েযাগL
আপিtকারীরা আেরা বেল : আরবী ভাষার বালাgােতর সােথ পিরিচত .য .কােনা .লােকর পেkই
.কারআেন ব9বhত শbাবলীর অnrপ উnত মােনর শbসmার সংgহ করা সmব। আর .য ব9িk
আলাদাভােব এক একিট শেbর সােথ পিরিচত,

তার পেk ঐ সব শb পরsর gিথত কের

.কারআেনর বাক9াবলীর nায় বাক9 রচনা করা খুবই সহজ ব9াপার। অতঃপর এ জাতীয়
বাক9াবলী sিবns কের .কারআেনর nায় gn রচনা করাও তার পেk সmব।
জবাব : উtািপত এ আপিt এমন .কােনা যুিkিভিtক বkব9 নয় যা িনেয় িবsািরত আেলাচনা
pেয়াজন হেত পাের। কারণ, .কােনা ব9িkর যিদ .কারআন মজীেদ ব9বhত শbাবলীর অnrপ
শb |তরী করার ও .কারআন মজীেদর বাক9াবলীর অnrপ বাক9 রচনার kমতা থােক তাহেলই
.য তার পেk .কারআন মজীেদর অnrপ .কােনা gn রচনা বা .কারআেনর .কােনা সূরাহর
অnrপ সূরাh রচনা করা সmব হেব - এrপ মেন করার িপছেন .কােনাই .যৗিkকতা .নই।
কারণ,

.কােনা ব9িkর শbগঠন ও বাক9রচনার .যাগ9তা থাকেলই তার gn বা pবn রচনার

.যাগ9তা থাকেবই এমন নয়। কী কের এটা দাবী করা .যেত পাের .য, .যেহতু মানবজািতর .য
.কােনা সদsই .কােনা ভবন িনম:ােণ এক বা একািধক ইট গাঁথেত সkম .সেহতু .য কােরা
পেkই এেককিট sরম9 pাসাদ গেড় .তালা সmব?!
এটাই বা কী কের সmব .য, আরবী ভাষাভাষী .য .কােনা .লাক বা আরবী- জানা .য .কােনা
.লাকই বালাgাত্ ও ফা#াহােতর মানদেN উtীণ: বkৃতা- ভাষণ pদােন বা কিবতা রচনায় সkম
হেব?! অথচ আরবী ভাষাভাষী pিতিট .লাকই .তা আরবী ভাষার বািgতামিNত ভাষণ ও উnত
মােনর কিবতাসমূেহর শbাবলী আলাদাভােব উ`ারণ করেত সkম।

247

কারণ, }ধু আরবী ভাষা বা .কারআন মজীেদর .kেtই নয়, বরং .য .কােনা ভাষার .kেtই
snর snর শb আয়t করেত বা িবি@nভােব snর বাক9 রচনা করেত সkম ব9িkমাtই
snর কিবতা বা কিথকা বা .pরণাদায়ক ভাষণ রচনা করেত সkম নয়। তেব কিবসািহিত9কগণ .চuা করেল অn কিব- সািহিত9েকর রচনার সম মােনর বা তার .চেয় উnততর
মােনর রচনা উপsাপেন সkম হেত পােরন, ঐ সব কিবতা বা রচনার শbাবলী মুখsকারী .য
.কােনা ব9িkর পেk তা সmব নয়। িকnt বালাgাত্ ও ফা#াহােতর িবচাের .কারআন মজীদ এমন
এক ব9িতkমী মােনর gn .য,

.কারআেনর সমs শেbর সােথ পিরিচত .য .কােনা .লােকর

পেk .তা দূেরর কথা, আরবী ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহােতর নায়কেদর পেkও এর সমতুল9
gn বা এর .কােনা সূরাহর অnrপ সূরাh রচনা করা সmব নয়;

সmব হেল হযরত রাসূেল

আকরাm (#াঃ)- এর যুেগর .কারআন- িবেরাধী বালাgাত্ ও ফা#াহােতর মহানায়করা এ .থেক
.মােটই িপছপা হেতা না।
এেদর এ আপিtর trিট ও dব:লতা “#ারফাh” (  )ﺻﺮﻓﺔতেttর pবkােদর বkেব9র trিট ও
dব:লতারই অnrপ। এ তেttর pবkারা অিভমত ব9k কেরেছন .য,

.কারআন মজীেদর

িবকl রচনা করা সmব,

.য .কউ .কারআন

িকnt .কারআেনর অেলৗিককt এখােন .য,

মজীেদর সােথ .মাকািবলা করার উেদ9াগ .নেব আlাh তা‘আলা তােক তা .থেক িবরত রাখেবন।
িকnt এ তেtt trিট ও dব:লতা িনিহত রেয়েছ। তা হে@ :
( ১) তাঁেদর এ তেttর dারা তাঁরা যিদ বুঝােত চান .য, “আlাh তা‘আলা মাnষেক .কারআেনর
অnrপ gn রচনার kমতা িদেত পােরন, িকnt িতিন কাউেকই এ kমতা .দন িন”, তাহেল তা
অব/ সিঠক কথা হেব। িকnt এ অেথ: ‘#ারফাh’ }ধু .কারআন মজীেদর মেধ9ই সীমাবd নয়,
বরং সমs নবী- রাসূেলর (‘আঃ) সমs মু‘িজযাহর .kেtই তা pেযাজ9।
আর ‘#ারফাh’ তেttর dারা তাঁরা যিদ এ কথা বুঝােত .চেয় থােকন .য, “মাnষ .কারআেনর
িবকl রচনায় সkম,

িকnt আlাh তা‘আলা তােদরেক .কারআেনর .মাকািবলা .থেক িবরত
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.রেখেছন এবং তােদর এ কােজর উেদ9াগ .নয়ার পেথ বাধা সৃিu কের .রেখেছন”, তাহেল তা
gহণেযাগ9 নয়। বরং এ দাবীর অযথাথ:তা sতঃই ssu। কারণ,

আমরা জািন .য,

বh

.লাকই .কারআন মজীেদর িবrেd .মাকািবলার (এর িবকl রচনা করার) .চuা কেরিছেলা এবং
এ .kেt আlাh তা‘আলা .য তােদরেক িবরত রােখন িন }ধু তা- ই নয়, বরং এ .kেt তারা
সব:শিk িনেয়াগ কের .চuা চািলেয়িছেলা। িকnt .কারআন মজীেদর িবrেd .মাকািবলা ও এর
িবকl রচনার kমতা তােদর িছেলা না। তাই .শষ পয:n তারা .কারআন মজীেদর বালাgাত্ ও
ফা#াহােতর .মাকািবলায় sীয় অkমতা sীকার কের িনেয় পiাদপসরেণ বাধ9 হয়।
( ২) .কারআন মজীেদর অেলৗিককতা যিদ ‘#ারফাh’ তেttর ওপর িভিtশীল হয় অথ:াৎ িবষয়িট
যিদ এrপ হয় .য,

.কারআন মজীদ নািযেলর পর আlাh তা‘আলা মাnেষর কাছ .থেক এর

িবকl উপsাপেনর kমতা হরণ কের িনেয়েছন,

তাহেল তার অথ: হেব এই .য,

.কারআন

মজীেদর অবতরণ ও চ9ােল* pদােনর পূেব:কার বাgী ও কিব- সািহিত9কেদর .য সব বkব9 ও
কিবতা িবদ9মান িছেলা (এবং এখেনা রেয়েছ) তােত .কারআন মজীেদর সম মােনর কিবতা,
ভাষণ ইত9ািদ িবদ9মান থাকা সmব। িকnt এেহন .কােনা িকছু িবদ9মান থাকেল .কারআন
মজীেদর চ9ােলে*র জবােব এর িবেরাধীরা তা উপsাপন করেতা এবং পরmরায় তা আমােদর
পয:n .পৗঁছেতা। িকnt .যেহতু এেহন .কােনা বkব9 উdৃত হয় িন, .সেহতু এটা সpমািণত .য,
.কারআন মজীদ হে@ .খাদায়ী মু‘িজযাh যার .মাকািবলা ও িবকl রচনা করা মাnেষর পেk
আেদৗ সmব নয়।
এ তেttর িভিtহীনতা আেরা এক দৃিuেকাণ .থেকও ssu। তা হে@,

.কারআন মজীেদর

িবকl রচনার চ9ােল* pদােনর িভিt এই .য, সৃিuর কালাm ও suার কালাm কখেনাই এক
মােনর হেত পাের না। অতএব,

.কারআন মজীেদর আlাহর কালাm হওয়ার ব9াপাের সেnহ

হেল .তামরা সকেল িমেল এর িবকl রচনার .চuা কের .দেখা। .তামরা যিদ মেন কেরা .য,
এিট মাnেষর [হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর] রিচত তাহেল,

.তামােদর ধারণা অnযায়ী,

ব9িkর রিচত gেnর .মাকািবলায় সকেল িমেল উnততর না .হাক,
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এক

অnতঃ সম মােনর gn

উপsাপেন সkম হেব, আর যিদ সkম না হও (এবং আlাh জােনন .য, সৃিuর পেk suার
কালােমর সম মান সmn কালাm রচনা সmব নয়) তাহেল .তামরা এ .কারআনেক আlাহর
কালাm rেপ .মেন নাও। তার পিরবেত: সৃিuর মেধ9 .যমন suার কালােমর সম মােনর কালাm
রচনা করার kমতা থাকা সmব নয়, অnিদেক, যিদ তেক:র খািতের ধের .নয়া হয় .য, তা
সmব,

তাহেল আlাহ তা‘আলা মাnষেক pদt .স sাভািবক kমতা হরণ কের িনেয় তােক

অkম বািনেয় এরপর তােক চ9ােল* .দেবন আlাহ তা‘আলার মহান ময:াদার সােথ এটা
সাম*sশীল নয়।
অব/ সৃিu বা সৃিuলেk9র pেয়াজেন আlাহ তা‘আলা .কােনা মাnেষর .কােনা sাভািবক kমতা
হরণ কের িনেত পােরন, .সটা িভn কথা, িকnt pদt kমতা .কেড় িনেয় চ9ােল* .দেবন এ
ধরেনর নীচু মােনর কাজ আlাহ তা‘আলার শােন িচnা করাও অসmব। িdতীয়তঃ এভােব িবকl
রচনার kমতা .কেড় িনেয় যিদ .কারআেনর সামেন নিত sীকার করােত হয় তাহেল তার .চেয়
উtম হয় যিদ আেদৗ কােরা মেন .কারআেনর .খাদায়ী িকতাb হওয়ার ব9াপাের সেnহ সৃিu না
হয়। িকnt এভােব মাnষেক যnt বািনেয় তাঁর আnগেত9 বাধ9 করা আlাh তা‘আলার নীিত নয়।
বরং আlাহ তা‘আলা চান, মাnষ তার ই@াশিk ও কেম:র পূণ: sাধীনতা সেttও sীয় িবচারবুিd
ও jােনর ফয়#ালার িভিtেত .s@ায় তাঁর আnগত9 কrক।

চার : পূবব
G তGী ঐশী gnাবলীর সােথ কারআেনর •বপরীতL
এরা বেল : আমরা যিদ .কারআেনর মু‘িজযাh হওয়ার িবষয়িট sীকার কেরও িনই,

তথািপ

এেক এর উপsাপনকারীর সত9বািদতার দলীল িহেসেব gহণ করেত পাির না। কারণ,
.কারআেন .য সব কািহনী বিণ:ত হেয়েছ .সgেলােত অেনক .kেt পূব:বত:ী আসমানী gn
তাওরাত্ ও ইনজীেলর সােথ |বপরীত9 রেয়েছ,
আlাহর পk .থেক নািযলকৃত আসমানী gn।
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অথচ তাওরাত্ ও ইনজীl িনিiতভােবই

জবাব : আপিtকারীেদর এ আপিtিট মূলগতভােবই একিট Pমাtক অপযুিk (Fal l acy -

 )ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ। কারণ, .কারআন মজীদ মু‘িজযাh হওয়ার মােন হে@, তা আlাহর কালাm এবং
িযিন তা উপsাপন কেরেছন িতিন আlাহর নবী। এমতাবsায় অn .য .কােনা .লখা বা কথা তার
সােথ সাংঘিষ:ক হেল তার িমথ9া ও িবকৃত হওয়া অকাট9ভােব pমািণত ও তা অব/ pত9াখ9াত।
এর িবপরীেত .য সব পুsেকর (বত:মােন তাওরাত্ ও ইনজীl নােম pচিলত পুsক সমূহ) আlাহর
মু‘িজযাh হওয়া pমািণত নয় এবং যােদর নােম .সgেলা pচিলত তাঁেদর ঐিতহািসকতা ও তাঁেদর
সােথ ঐ সব পুsেকর সmক: অকাট9ভােব (তাওয়ােতাr পdিতেত) pমাণেযাগ9 নয় .স সব
পুsকেক আসমানী িকতাb বেল দাবী কের তার মানদেN িবচার কের মু‘িজযাহর বাহেকর
নবুওয়াত- দাবী pত9াখ9ান করা একটা হাszর অপযুিk |ব নয়।
sতরাং বত:মােন তাওরাত্ ও ইনজীl নােম যা pচিলত আেছ তােত বিণ:ত উdট ও
kসংsারমূলক কািহনীসমূেহর সােথ .কারআন মজীেদর |বপরীত9 বরং এ মহাgেnর .খাদায়ী
ওয়াহী হওয়ার িবষয়িটেক অিধকতর ssurেপ pমাণ কের এবং .কারআন মজীদ সmেক: .য
.কােনা rপ সেnহ- সংশয় সৃিuর সmাবনােক দূরীভূত কের। কারণ,

ঐ সব gেn .য সব

গাঁজাখুরী ধরেনর িক@া- কািহনী বিণ:ত হেয়েছ - যা আlাh তা‘আলার পিবt সtা ও মহান
নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) সmেn িবচারবুিdর কােছ gহণেযাগ9 নয় - তা .থেক .কারআন মজীদ
মুk ও পিবt, বরং .কারআন এ সবেক ssuভােব pত9াখ9ান কেরেছ।
অতএব,

এ সব .kেt বত:মােন pচিলত তাওরাত্ ও ইনজীেলর সােথ .কারআন মজীেদর

|বপরীত9 বরং .কারআেনর ওয়াহী হওয়ারই আেরকিট pমাণ। এ pসে1 আমরা ইিতপূেব:ও
আেলাচনা কেরিছ এবং বত:মােন তাওরাত্ ও ইনজীl নােম যা pচিলত আেছ তােত িবদ9মান
উdট ও গাঁজাখুরী ধরেনর িক@া- কািহনীর অংশিবেশষ তুেল ধেরিছ এবং pমাণ কেরিছ .য,
বত:মােন pচিলত তাওরাত্ ও ইনজীl আlাh তা‘আলার পk .থেক যথাkেম হযরত মূসা (‘আঃ)
ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর ওপর নািযলকৃত তাওরাত্ ও ইনজীl .থেক সmূণ: sতnt।
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আপিtকারীরা .যেহতু বত:মােন pচিলত তাওরাত্ ও ইনজীলেক আসমানী িকতাb বেল দাবী কের
থােক .সেহতু এখােন উk নােমর পুsকgেলা ও আেরা কতgেলা পুsেকর সংকলন ‘বাইেবল’
সmেক: অত9n সংেkেপ একিট সমিnত s@ ধারণা .দয়া pেয়াজন বেল মেন করিছ।
এ pসে1 .য িবষয়িট সmেক: খুব কম .লাকই সেচতন তা হে@ বাইেবলভুk পুsকসমূেহর
িবকৃিত .কােনা সাধারণ িবকৃিত নয় অথ:াৎ পুsকgেলার মূল কাঠােমা িঠক .রেখ মােঝ মােঝ িকছু
িকছু সংেযাজন- িবেয়াজেনর ব9াপার নয়। বরং বাইেবলভুk পুsকসমূেহর কাঠােমাই pমাণ কের
.য,

এgেলা যােদর নােম pচিলত তাঁেদর পরবত:ী কােল রিচত হেয়েছ। এ কারেণ,

ঐ সব

পুsেক সংি2u নবীেদর (অথ:াৎ .য পুsক .য নবীর নােম pচিলত তােত তাঁর) জীবনকািহনী,
সংি2u .লখকেদর উপsাপনা ও িকছু িকছু .খাদায়ী ওয়াহীর সংিম~ণ ঘেটেছ। অব/ এ .kেt
ঘটনার িববরণ ও ওয়াহীর উdৃিতেতও িবকৃিতসাধন করা হেয়েছ।
বাইেবলভুk

পুsকgেলার

মেধ9

‘গীতসংিহতা’,

‘িহেতাপেদশ’,

‘উপেদশক’

ও

‘.সালায়মােনর পরম গীত’ বােদ বাকী পুsকgেলার gnনাকাঠােমা সmূণr
: েপ মানবরিচত
বইপুsেকর,

বরং সাধারণ sেরর .লখকেদর বইপুsেকর gnনাকাঠােমার অnrপ।

(উপেরািlিখত চারিট পুsক মূলতঃ .দা‘আ ও ওয়ােযর সংকলন;

অব/ তা- ও িবকৃিতমুk

নয়।) উপেরাk চারিট পুsক এবং sl িবকৃিত যুk ‘গণনা পুsক’ ও ‘িdতীয় িববরণ’- এর
অংশিবেশষ - যােত িবিভn hkম- আkকাm বিণ:ত হেয়েছ - বােদ .গাটা বাইেবল হে@ একিট
িবকৃিতভারাkাn ‘ইিতহাসgn’ মাt - যার রেয়েছ পারsিরক িবরাট পাথ:ক9যুk বh সংsরণ।
বত:মােন িবেA সব:ািধক pচিলত (এবং বাংলােদেশও pচিলত) ‘বাইেবল’- এর ‘পুরাতন িনয়ম’
অংেশ ৩৯িট পুsক ও ‘নতুন িনয়ম’ অংেশ ২৭িট পুsক রেয়েছ। িকnt ‘এ9ােপািkফা বাইেবল’এর ‘পুরাতন িনয়ম’ অংেশ আেরা ১২িট অিতিরk পুsক রেয়েছ। অnিদেক .রাম9ান ক9াথিলক
বাইেবেল এ িতনিট অংশই রেয়েছ,
১২িট পুsেকর মেধ9 ‘ইদরীস- ১’,

তেব ‘এ9ােপািkফা বাইেবল’- এর ‘পুরাতন িনয়ম’ভুk
‘ইদরীস- ২’ ও ‘মানাসসার pাথ:না’ এ .থেক বাদ .দয়া

হেয়েছ।
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বাইেবেলর অেনকgেলা পুsক,

িবেশষ কের ‘নতুন িনয়ম’ভুk পুsকgেলার মধ9 .থেক pথম

চারিট পুsক বােদ বাকী ২৩িট পুsকেক sয়ং বাইেবল- pেণতারাও .কােনা নবীর সােথ সmৃk
কেরন িন। িকnt তা সেttও এ সব পুsকেক তাঁরা নবীেদর (‘আঃ) সােথ সmৃkকৃত পুsক সমূেহর
সােথ অিভn সংকলেন sান িদেয় ‘পিবt পুsক’- এর ময:াদা িদেয়েছন।
অnিদেক ‘পুরাতন িনয়ম’- এর pথম পাঁচিট পুsকেক ‘তাওরাত্’ ( অথ:াৎ তাওরােতর পাঁচিট
পয:ায়kিমক খN) বেল এবং ‘নতুন িনয়ম’- এর pথম চারিট পুsকেক ‘ইনজীl’ বেল দাবী করা
হয়। তেব এ চারিট পুsক তাওরােতর পাঁচ পুsেকর nায় ইনজীেলর পয:ায়kিমক চারিট খN নয়,
বরং একই িবষেয় চারজন .লখেকর .লখা চারিট িভn িভn পুsক। বলা বাhল9 .য,

চারিট

পুsেকর pিতিটই হে@ হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর জীবনকািহনী। অব/ তােত তাঁর pিত
নািযলকৃত আসমানী িকতােবর (ইনজীেলর) আয়াত সমূেহর িকছু অংশও তাঁর উিk িহেসেব
(িবকৃিত সহ) sান .পেয়েছ।
উk চারিট পুsেকর মেধ9 বh পরsরিবেরািধতার অিst থাকা সেttও খৃsানরা এ চারিট
পুsকেকই সিঠক গণ9 কের ‘নতুন িনয়ম’- এ sান িদেয়েছ ও ‘পিবt’ ( ! ) পুsেকর ময:াদা
িদেয়েছ। অব/ বাইেবল- pেণতােদর pিত এ জn কৃতjতা জানােত হয় .য, তাঁরা এ চারিট
পুsেকর নামকরণ কেরেছন এর .লখকেদর নােম, হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর নােম নয়। অব/
এছাড়া উপায়ও িছেলা না। কারণ,

চারজন .লখেকর একই িবষেয় .লখা পুsক চালােত িগেয়

তাঁরা .লখকেদর নাম ব9বহার করেত বাধ9 হেয়েছন।
তেব এই তথাকিথত ইনজীেলর সংsরণ মাt চারিট নয়। বরং .স\ট পl - িযিন pথেম হযরত
‘ঈসা (‘আঃ)- এর িবেরাধী িছেলন এবং তাঁর উধ:েলােক গমেনর পের (ইয়াহূদী ও খৃsান মেত,
শূেল িবd হেয় িনহত হবার পের) খৃs ধম: gহণ কেরন এবং ‘ঈসা (‘আঃ)- এর pত9k িশ(েদর
পিরবেত: এ ধেম:র মুখপােt পিরণত হন -

sিবধাজনক িবেবচনায় ইনজীেলর এ চারিট

সংsরণেক অnেমাদন pদান কেরন। অnথায় তথাকিথত ইনজীেলর সংsরণ অেনক।
এনসাইেkােপিডয়া িbটািনকায় ২৫িট ইনজীেলর তািলকা আেছ। ১৮১৩ খৃsােb ল\ডন .থেক
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pকািশত .pােটs9া\ট খৃsানেদর িবখ9াত gn এিkেহােমা- .ত pাথিমক যুেগর ৭৭িট
(সংsরেণর) ইনজীেলর কথা উেlখ করা হেয়েছ। [‘আlামাh .মাহাmাদ #ােদkী pণীত ও মৎ
কতৃ:ক বাংলায় অনূিদত বাইেবেল হযরত মুহাmাদ (সাঃ) gেn এর িবsািরত িববরণ রেয়েছ।]
ইনজীেলর িবিভn সংsরেণর মেধ9 একমাt বারনাবা (Bar nabas)

িলিখত পুsকিটই

অিধকতর িনভ:রেযাগ9। অব/ হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর pত9k িশ( বারনাবা িলিখত পুsকিটও
}ধু .খাদায়ী কালােমর (ইনজীেলর) সংকলন নয়, বরং হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর জীবনকািহনী
- যােত তাঁর যবানীেত .খাদায়ী কালাmও রেয়েছ। তেব pাp .য সব পুsক ইনজীl হবার
দাবীদার .সgেলা অধ9য়ন করেল বারনাবােসর ‘ইনজীল’.কই .মাটামুিট ‘ই@াকৃত িবকৃিত’
.থেক মুk বলা চেল যিদও .ছােটাখােটা ভুলPািn রেয়েছ।
উেlখ9,

‘ইনজীl’ নােম অিভিহত হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর জীবনীপুsকgেলার .লখকেদর

মেধ9 একমাt বারনাবাই িছেলন হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর #াহাবী (হাওয়ারী)।
যিদও pচিলত সবgেলা ইনজীেলই রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর আগমন সmেক:
ভিব(dাণী করা হেয়েছ,

তেব তাঁর নামেক এিড়েয় যাওয়া হেয়েছ বা ‘পারািkতাs’ িহেসেব

অnবাদ করা হেয়েছ। িকnt একমাt বারনাবার ইনজীেলর িবিভn জায়গায় ssu ভাষায় তাঁর
‘মুহাmাদ’ নাম উেlখ করা হেয়েছ। এছাড়া এ পুsেক এ- ও উেlখ করা হেয়েছ .য, তাঁর rh
হে@ pথম সৃিu ও আlাh তা‘আলার সমg সৃিuকেম:র .কndিবnd এবং আlাh তা‘আলা
বেলেছন,

তাঁেক সৃিu করা না হেল িকছুই সৃিu করা হেতা না। .তমিন এ পুsেক িttবাদেক

অsীকার ও িনnা করা হেয়েছ এবং হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর িনহত না হওয়া ও উধ:েলােক
আেরাহেণর কথা বলা হেয়েছ। এ সব কারেণ .স\ট পl ও তাঁর অnসারীরা বারনাবােসর
ইনজীলেক িনিষd .ঘাষণা কেরন।
যাই .হাক,

.কারআন মজীদ .যভােব সংরিkত আেছ হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর ওপর

নািযলকৃত ইনজীl .য .কােনাrপ িবকৃিত ও সংিম~ণ ছাড়া .সভােব সংরিkত .নই - এ সত9
অsীকার করা কােরা পেkই সmব নয়। তাওরােতর .kেtও একই কথা pেযাজ9। িনঃসেnেহ
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হযরত মূসা (‘আঃ)- এর .গাটা জীবনকািহনী,

এমনিক তাঁর মৃতু9 সংkাn অধ9ায় তাঁর ওপের

আlাহর পk .থেক নািযলকৃত তাওরােতর অংশ বেল দাবী করার মেতা হাsকর কাজ .কােনা
কাNjানসmn ইয়াহূদী বা খৃsান করেবন না বেল আশা করা যায়।

পাঁচ : কারআেন sিবেরািধতা

.কারআন- িবেরাধীরা দাবী কের .য,

.কারআেন sিবেরাধী কথাবাত:া রেয়েছ। তােদর দাবী

অnযায়ী .কারআেন এমন d’িট sিবেরাধী কথা রেয়েছ যা .কারআেনর ওয়াহী হওয়ােক pেoর
সmুখীন কের। তা হে@ :
( ১) হযরত যাকািরয়া (‘আঃ)- এর .দা‘আ কবুল হওয়ার িনদশ:ন এই .য,

িতিন িতনিদন

.লাকেদর সােথ sাভািবকভােব কথা বলেবন না। এ কথা বুঝােত িগেয় .কারআন এক জায়গায়
উেlখ কেরেছ :
(.ً)ﻗﺎل آﻳَﺘﮏ اَﻻّ ﺗﮑﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم اﻻ رﻣﺰا

“িতিন (আlাh) বলেলন : .তামার িনদশ:ন এই .য,

তুিম িতন িদন pতীকী ভাষায় ব9তীত

.লাকেদর সােথ কথা বলেব না।” ( সূরাh আােল ‘ইমরাn : ৪১)
িকnt অnt একই pসে1 উk আয়ােতর িবপরীেত িতিন িতন রাত .লাকেদর সােথ
sাভািবকভােব কথা বলেবন না বেল উেlখ করা হেয়েছ :
(.ً)ﻗﺎل آﻳَﺘﮏ اَﻻّ ﺗﮑﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻴﺎل ﺳﻮﻳﺎ

“িতিন (আlাh) বলেলন : .তামার িনদশ:ন এই .য, তুিম িতন রাত sাভািবক (বা একভােব) কথা
বলেব না।” ( সূরাh মারইয়াm : ১০)
উপেরাk d’িট আয়াত পরsর িবেরাধী। কারণ,

.দা‘আ কবুল হওয়ার িনদশ:ন িহেসেব

একিটেত িতন িদন এবং অপরিটেত িতন রাত sাভািবক কথা না বলার উেlখ করা হেয়েছ।

255

জবাব : আরবী ভাষায়  ﻳﻮمশbিট কখেনা কখেনা িদন অথ:াৎ সূেয:াদয় .থেক সূয:াs পয:n সময়
বুঝােত ব9বhত হয় এবং .স .kেt তার িবপরীত অথ: তথা রািt অথ:াৎ সূয:াs .থেক সূেয:াদয়
পয:n সময় বুঝােত  ﻟﻴﻞশb ব9বhত হয়। .যমন, .কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
(.ًﺣﺴﻮﻣﺎ
ُ )ﺳﺨﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺒﻊ ﻟﻴﻞ و ﲦﺎﻧﻴﺔ اﻳﺎم

“িতিন তােদর (‘আাd জািতর) ওপর সাত রাত ও আট িদেনর জn তােক (pবল বায়ু pবাহেক)
বলবৎ কের িদেলন।” ( সূরাh আl- হা◌াkkাh : ৭)
এ আয়ােত  ﻳﻮمও  ﻟﻴﻞপরsেরর িবপরীত অেথ: ব9hত হেয়েছ।
িকnt আরবী ভাষায় কখেনা কখেনা  ﻳﻮمবলেত পুেরা িদন ও রাত বুঝােনা হয় । .যমন, .কারআন
মজীদ এরশাদ হেয়েছ :
(.)و ﲤﺘﻌﻮا ﻓﯽ دارﮐﻢ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم
“আর .তামরা িতন িদেনর জn (অথ:াৎ িতন িদন ও িতন রািtর জn) .তামােদর বাড়ীঘের
অবsােনর sিবধা .ভাগ কের নাও।” ( সূরাh হূদ : ৬৫)
অnrপভােব  ﻟﻴﻞশbিট কখেনা কখেনা সূয:াs .থেক সূেয:াদয় পয:n সময় বুঝােত ব9বhত হয়।
.যমন, .কারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
(.)و اﻟﻠﻴﻞ اذا ﻳﻐﺸﯽ
“শপথ রািtর যখন তা (সব িকছুেক অnকাের) আবৃত কের .নয়।” ( সূরাh আl- লাইl : ১)
.তমিন ওপের .যমন উdৃত করা হেয়েছ :
(.ًﺣﺴﻮﻣﺎ
ُ )ﺳﺨﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺒﻊ ﻟﻴﻞ و ﲦﺎﻧﻴﺔ اﻳﺎم

“িতিন তােদর (‘আাদ জািতর) ওপর সাত রাত ও আট িদেনর জn তােক (pবল বায়ু pবাহেক)
বলবৎ কের িদেলন।” ( সূরাh আl- হা◌াkkাh : ৭)
িকnt কখেনা কখেনা  ﻟﻴﻞশbিট পুেরা িদন- রািt বুঝাবার জn ব9বhত হয়। .যমন, .কারআন
মজীেদ এরশাদ হেয়েছ :
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()و اذا واﻋﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ ارﺑﻌﲔ ﻟﻴﻠﺔ
“আর আিম যখন মূসােক চিlশ রািtর জn (অথ:াৎ পর পর চিlশ িদন- রািtর জn) pিতrিত
িদলাম।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ৫১)
বstতঃ পুেরা িদন- রাত বুঝাবার জn }ধু  ﻳﻮمবা }ধু  ﻟﻴﻞব9বহােরর দৃuাn আরবী ভাষায় ভুির ভুির
রেয়েছ; .কারআন মজীেদও এর আেরা দৃuাn রেয়েছ।
উপেরাk দৃuাnসমূহ .থেক ssu হেয় যাে@ .য, হযরত যাকািরয়া (‘আঃ)- এর .দা‘আ কবুল
হওয়া সংkাn উk d’িট আয়ােতর মেধ9 pথমিটেত পুেরা িদন- রািt বুঝােত  ﻟﻴﻞব9বhত হেয়েছ
এবং একইভােব িdতীয়িটেত পুেরা িদন- রািt বুঝােত  ﻳﻮمব9বhত হেয়েছ। অতএব,

উk

আয়াতdেয়র মেধ9 .কােনাrপ sিবেরািধতার অিst .নই। উk আয়াতdেয়র মেধ9 sিবেরািধতা
.তা .নই- ই, বরং আয়াতdয় পরsেরর ব9াখ9াকারী।
এছাড়া উভয় আয়ােতই যিদ }ধু  ﻳﻮمব9বhত হেতা তাহেল কােরা পেk ‘িতন িদন ও িতন রািt’
এবং কােরা পেk ‘}ধু িতন িদন (রািt নয়)’ অথ: gহণ করার sেযাগ থাকেতা। অnrপভােব
উভয় আয়ােত যিদ }ধু  ﻟﻴﻞব9বhত হেতা তাহেল কােরা পেk ‘িতন িদন ও িতন রািt’ এবং
কােরা পেk ‘}ধু িতন রািt (িদন নয়)’ অথ: gহণ করার sেযাগ থাকেতা। এমতাবsায় dই
আয়ােত dই শb ব9বhত হওয়ায় তাৎপয: gহেণর .kেt আর .কােনা মতপাথ:েক9র sেযাগ
থাকেলা না।
উk আয়াতdেয়র মেধ9 যারা sিবেরািধতা কlনা কেরেছ তারা ﻳﻮم.ক }ধু ‘সূেয:াদয় .থেক
সূয:াs’ অেথ: এবং অnrপভােব ﻟﻴﻞ.ক }ধু ‘সূয:াs .থেক সূেয:াদয়’ অেথ: gহণ কেরেছ। অথচ
উভয় শেbরই এতদিভn অn অথ:ও রেয়েছ। তা হে@,
িদন- রািt’।
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উভয় শেbরই অnতম অথ: ‘পুেরা

উেlখ9, অn অেনক ভাষায়ই ‘িদন’ ও ‘রাত’ শbdেয়র এ ধরেনর ব9বহার pচিলত আেছ।
বাংলা ভাষায় ‘িদন’ বলেত ‘সূেয:াদয় .থেক সূয:াs পয:n সময়’ এবং ‘িদনরাত চিbশ ঘNা -’
উভয়ই বুঝােনা হয়। ফাস:ী ভাষায় এর ব9বহার আরবী ভাষার অnrপ। -(রাত)  ﺵبও (িদন) روز
.যমন,

বলা হয়

-  دو ﺷﺐ آﳒﺎ ﺑﻮدﱘ:“আমরা dই রাত অথ:াৎ dই)‘িদনরাত -’)

িছলাম।” ইংেরজী ভাষায়ও এ ধরেনর pচলন রেয়েছ। .যমন,
per ni ght

100 dol l ar .

বলা হয় : Hot el

.সখােন
f ar e

- “.হােটল- ভাড়া pিত রাত (অথ:াৎ pিত ‘িদন- রাত’)

একশ” ডলার।” এখােন }ধু রােতর ভাড়া বুঝােনা উেd/ নয়, বরং িদন- রাত চিbশ ঘNার
ভাড়া বুঝােনাই উেd/।
অতএব, উk dই আয়ােতর মেধ9 sিবেরািধতার কlনা .য িভিtহীন তা বলাই বাhল9।
এখােন আেরকিট িবষয়ও উেlখ করা .যেত পাের। তা হে@,

উk আয়াতdেয়র মেধ9

sিবেরািধতা থাকেল হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগর ইসলাম- িবেরাধী আরবরা এেক
পুঁিজ কের .কারআেনর িবrেd .মাকািবলা করেতা। িকnt শbdেয়র অথ: সmেক: অবগত থাকায়
তারা pিতবাদ কের িন। এ .থেক আেরা ssu .য,

আরবী ভাষায় যথাযথ jান ছাড়াই

িবেরাধীরা .কারআন মজীেদর িবrেd হাsকর আপিt তুেলেছ।
এ pসে1 আেরা একিট িবষয় উেlখ করা যrরী মেন করিছ, তা হে@, অেনেকই  رﻣﺰশেbর
অথ: কেরেছন ‘আকার- ইি1ত’ অথ:াৎ িতিন মুেখ কথা বলেত পােরন িন, বরং যােক যা িকছু
বলার তা ইশারা- ইি1েত বেলেছন। এ অথ: gহণ সিঠক বেল মেন হয় না, কারণ, মুেখ কথা
বলেত না পারাটা সকেলর কােছ অssতার লkণ। এমতাবsায় তা আlাh তা‘আলার পk .থেক
তাঁর নবীেক pদt মু‘িজযাh ( )آﻳﺔিহেসেব গণ9 হেত পাের না।
বstতঃ  رﻣﺰশেbর অথ: ‘আকার- ইি1ত’ বা ‘ইশারা’। তেব এর মােন হােতর বা শারীিরক
‘আকার- ইি1ত’ বা ‘ইশারা’ নয়, বরং ‘আকার- ইি1ত’ বা ‘ইশারা’র ভাষা তথা রহsজনক
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ও pতীকী ভাষা যা .বাঝার জn অেনক .বশী মাথা ঘামােত হয়। এ ধরেনর কথাবাত:া .য .কােনা
ব9িkর জn ময:াদা বা grেtর পিরচায়ক। এমতাবsায় .কােনা ব9িk সব সময় .য ধরেনর
ভাষায় কথাবাত:া বেলন তার পিরবেত: িতিন হঠাৎ কের আকার- ইি1তবাচক বা রহsময় ভাষায়
কথা বলা }r করেল সবাই আiায:ািnত হেয় যায় .য, এটা তাঁর পেk কী কের সmব হেলা।
ফেল তাঁর ময:াদা বা grt অেনক .বশী .বেড় যায়। িবেশষ কের .য সব .লাক ইি1তবাচক
ভাষায় কথা বলেত sদk তাঁরাও সারা িদেন হয়েতা কেয়ক বার এ ধরেনর কথা বেলন;
অনবরত এ ধরেনর ভাষায় কথা বলা তাঁেদর পেkও সmব নয়।
িকnt হযরত যাকািরয়া (‘আঃ) িতন িদন এ ধরেনর ইি1তবাচক বা pতীকী ভাষায় কথা বেলন।
অথ:াৎ sয়ং আlাh তা‘আলা তাঁর যবােন এ ধরেনর কথা জারী কের .দন - যা িছেলা একিট
মু‘িজযাh ()آﻳﺔ। অt আেলাচনার ধারাবািহকতায় পের .য আয়াত উdৃত হে@ (অথ:াৎ সূরাh
মারইয়াm- এর ১০ নং আয়াত) তােতও িতিন ‘sাভািবক কথা’ বা ‘একভােব কথা’ বলেবন না
বেল উেlখ করা হেয়েছ। এ .থেক মেন হয়, িতিন এক এক সময় এক এক ধরেনর বাকভি1েত
ইি1তবাচক কথা বেলিছেলন। এছাড়া সূরাh মারইয়াম- এর পরবত:ী আয়ােত (১১) .লাকেদরেক
সকাল- সn9া আlাহর পিবtতা বণ:না (তাসবীh) করার জn িনেদ:শ সmিলত ওয়াহী জািনেয়
.দয়ার কথা বলা হেয়েছ - যা .থেক িনিiতভােব বলা চেল .য,

িতন িদেনর জn তাঁর কথা

বলার kমতা sিগত হেয় যায় িন।
বstতঃ .কারআন মজীেদ .য sিবেরািধতার .কােনা sান .নই তা এক অনsীকায: সত9। িকnt িকছু
.লাক এ সত9েক অsীকার কের .কারআন মজীেদর ময:াদােক খােটা করার লেk9 বৃথা হীন pয়াস
পাে@। িকnt তারা এ ব9াপাের এেকবােরই গােফল হেয় আেছ .য, তােদর gn বত:মােন pচিলত
ইনজীেল শb ব9বহােরর .kেt sিবেরািধতা এবং যথাথ:ই sিবেরািধতা রেয়েছ।
ইনজীl নামধারী ‘মিথ’ পুsেকর dাদশ অধ9ােয় বলা হেয়েছ,

যীশূ [হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)]

জানান .য, তাঁর .দহ িতন িদন ও িতন রাত কবরs থাকেব। িকnt উk ‘মিথ’ পুsেকরই অnt
এবং ইনজীl নামধারী অপর িতনিট পুsেক এ ব9াপাের বলা হেয়েছ : যীশূ }kবােরর িদেনর
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.শষাংেশর িকছু সময়, শিনবার রাত (অথ:াৎ }kবার িদবাগত রাত), শিনবার িদন ও pভােতর
পূব: পয:n .রাববার রােত (অথ:াৎ .মাট .দড় িদেনর িকছু .বশী সময়) কবের িছেলন।
বত:মােন ইনজীl নােম পিরিচত িবিভn পুsেকর .শষ িদেক এ িবষয়িটর উেlখ আেছ। তাই
বত:মান ইনজীেলর অnতম .লখক মিথেক ও বত:মােন pচিলত ইনজীl নামধারী পুsকgেলােক
যারা আসমানী gn বেল িবAাস কের তােদরেক িজেjস করা .যেত পাের,

এই িতন িদন ও

রািtর িহসাব কীভােব িমলােনা হেয়েছ? এই মিথ পুsেকরই অnt এবং ইনজীl নামধারী
অnাn পুsেক যা বলা হেয়েছ তার সােথ এই িতন ‘িদন ও রািt’র সাম*s .কাথায়?
আiেয:র িবষয় .য,

পাiাত9 জগেতর পিNত (!) ব9িkরা উdট ও গাঁজাখুরী গালগেl ঠাসা

তাওরাত্ ও ইনজীl নােম পিরিচত পুsকসমূেহ িবAাস .পাষণ কেরন এবং এgেলােক ওয়াহী
বেল মেন কেরন, িকnt .কারআন মজীদেক gহণ করেত পােরন িন। অথচ এই .কারআন মজীদ
সমg মানবতার পথpদশ:েনর দািয়t gহণ কেরেছ এবং মানবতােক ইহকাল ও পরকাল উভয়
কােলর কল9াণ ও .সৗভােগ9র িদেক পথpদশ:ন কেরেছ। িকnt কী আর করা! কারণ,

মাnেষর

sাধীন িচnােচতনার ও িবচারবুিdর জn ধম:াnতা হে@ এক মারাtক মারণ ব9ািধ,

আর

সত9ােnষী .লােকর সংখ9া খুবই কম।
( ২) তারা বেল : .কারআেন িdতীয় .য sিবেরািধতা রেয়েছ তা হে@,

.কারআন কখেনাবা

মাnেষর কােজর দায়- দািয়t মাnেষর ওপরই চািপেয় িদেয়েছ অথ:াৎ মাnষ sীয় kমতা ও
এখিতয়ােরর বেল কাজ কের থােক বেল উেlখ কেরেছ। .যমন, বেলেছ :
(.)ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ و ﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﮑﻔﺮ
“অতঃপর .য চায় .স ঈমান আনেব এবং .য চায় কােফর হেব।” ( সূরাh আl- কাke : ২৯)
আবার .কাথাও .কাথাও .কারআন সমs kমতা ও এখিতয়ার আlাহর হােত সমপ:ণ কেরেছ।
এমনিক মাnেষর কাজকম:েকও আlাহর pিত আেরাপ কেরেছ। .যমন, বেলেছ :
(.)و ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤن اﻻ ان ﻳﺸﺎء اﷲ
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“.তামরা ই@া করেব না আlাh যা ই@া কেরন তা ব9তীত।” ( সূরাh আl- ইনসা◌াn/ আdদাহর : ৩০)
সাধারণভােব বলা যায় .য,

.কারআন মজীেদ কতgেলা আয়াত রেয়েছ যােত আlাহর

বাnাহেদরেক তােদর কােজর ব9াপাের এখিতয়ােরর অিধকারী বেল উেlখ করা হেয়েছ,
অnিদেক অপর কতgেলা আয়ােত মাnষেক এখিতয়ার িবহীন rেপ তুেল ধরা হেয়েছ এবং সমs
কাজ আlাহর pিত আেরাপ করা হেয়েছ। .কারআেনর এ dই ধরেনর আয়ােতর মেধ9 ssu
sিবেরািধতা বত:মান .কােনা ব9াখ9ার মাধ9েম যা িনরসন করা সmব নয়।
এর জবাব এই .য,

.কারআন মজীেদ .য .কাথাও .কাথাও বাnাহেদর কাজেক তােদর

িনেজেদর ওপর আেরাপ করা হেয়েছ এবং .কাথাও .কাথাও .য তা আlাহর pিত আেরাপ করা
হেয়েছ - উভয়ই s s sােন সিঠক এবং এতdভেয়র মেধ9 .কােনাrপ sিবেরািধতার অিst
.নই। কারণ,
pিতিট মাnষই s s সহজাত অnভূিত ও িবচারবুিd dারা এ সত9 অnভব কের .য,

.স

কেতাgেলা কাজ করার জn শিk ও kমতার অিধকারী এবং sাধীনভােব ঐ সব কাজ করেত বা
করা .থেক িবরত থাকেত সkম। এ হে@ এমন িবষয় মানিবক pকৃিত ও িবচারবুিd যার
সত9তার সাk9 pদান কের। এ ব9াপাের .কউ সামাnতম সেnহও .পাষণ করেত পাের না। এ
কারেণ িবেAর সমs jানবান .লাকই dzৃিতকারীেক িতরzার ও শািs pদান কেরন। এটাই
pমাণ কের .য,

মাnষ sীয় কাজকেম: sাধীনতা ও এখিতয়ােরর অিধকারী এবং .কােনা কাজ

সmাদেনর জn তােক বাধ9 করা হয় না।
অnিদেক িবচারবুিd সmn pিতিট মাnষই লk9 কের থােক .য, সাধারণভােব পথ চলার সময়
তার .য গিত তার সােথ উঁচু sান .থেক পেড় যাবার .kেt তার গিতেত পাথ:ক9 রেয়েছ। এই
পাথ:ক9 .থেক .স এ িসdােn উপনীত হয় .য, pথেমাk গিতর .kেt .স sাধীন ও এখিতয়ার
সmn, িকnt িdতীেয়াk গিতর .kেt .স অিন@াকৃতভােব বাধ9।
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িবচারবুিdসmn মাnষ আেরা লk9 কের .য, যিদও .স কেতাgেলা কাজ সmাদেনর ব9াপাের
sাধীন;

.স চাইেল .s@ায় .স কাজgেলা সmাদন করেত পাের এবং চাইেল .s@ায় .স

কাজgেলা করা .থেক িবরত থাকেত পাের,

তথািপ তার এখিতয়ারাধীন এ সব কােজর

অিধকাংশ পটভূিম বা পূব:শত: সমূহ তার এখিতয়ােরর বাইের। .যমন : মাnেষর কােজর পটভূিম,
তার আয়ুzাল,

তার অnভূিত ও অnধাবনkমতা,

তার ঐ কােজর pিত আgহ,

তার

অভ9nরীণ চািহদাসমূেহর .কােনা একিটর জn কাজিট অnkল হওয়া এবং সবেশেষ কাজিট
সmাদেনর শিk ও kমতা।
বলা বাhল9 .য,

মাnেষর কােজর এ পটভূিমসমূহ তার এখিতয়ােরর গিNর বাইের এবং এ

পটভূিমসমূেহর suা হে@ন .সই মহাশিk িযিন sয়ং মাnেষরই suা।
অতএব, এ বাsব অবsার পিরেpিkেত মাnেষর কাজকম:েক একই সােথ .যমন মাnেষর pিত
আেরাপ করা চেল,

.তমিন তা আlাh তা‘আলার pিতও আেরাপ করা চেল - িযিন এ

কাজসমূেহর সমs পটভূিম সৃিu কেরেছন।
িdতীয়তঃ িবচারবুিd বেল .য,

সৃিuকত:া সমs সৃিuেক অিst দান করার পর িনেজেক কাজ

.থেক gিটেয় .নন িন বা অবসর gহণ কেরন িন এবং সৃিuেলােকর পিরচালনা .থেকও হাত gিটেয়
.নন িন, বরং সৃিuেলােকর অিst িটেক থাকা ও অব9াহত থাকার িবষয়িট তােদর সৃিuর nায়ই
সৃিuকত:ার শিk ও ই@ার মুখােপkী। সৃিuকত:ার ই@া ব9িতেরেক সৃিuেলােকর পেk এমনিক
মুহূেত:র জnও িটেক থাকা সmব নয়।
সৃিuকত:ার সােথ সৃিuেলােকর সmক: একজন িনম:াতার সােথ তার িনিম:ত ভবেনর সmেক:র nায়
নয় - .যখােন ভবনিট }ধু তার অিstলােভর .kেt এর িনম:াতা ও ~িমকেদর ওপর িনভ:রশীল,
িকnt অিst লােভর পের তােদর .থেক মুখােপিkতাহীন এবং এমনিক িনম:াতা ও ~িমকেদর
িবলয় ঘটেলও ভবনিট তার অিst অব9াহত রাখেত পাের। .তমিন এ সmক: একজন gnকােরর
সােথ তাঁর রিচত gেnর সmেক:র nায়ও নয়,

.যখােন gnিট রচনার .kেtই }ধু gnকােরর
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অিsেtর pেয়াজন, িকnt রিচত হেয় যাবার পর gnিটর িটেক থাকা ও অিst অব9াহত থাকার
জn gnকার, তাঁর হsাkর ও তাঁর িলখনকেম:র আেদৗ pেয়াজন .নই।
িকnt সৃিuজগেতর সােথ সৃিuকত:ার সmক: যিদও সমs রকেমর উপমার উেধ: তথািপ অnধাবেনর
sিবধােথ: একিট উদাহরণ .দয়া .যেত পাের। তা হে@ : সৃিuজগেতর সােথ সৃিuকত:ার সmক:
|বd9িতক বািতর আেলার সােথ িবd9তেকেndর সmেক:র nায়। |বd9িতক বািত িঠক তেতাkণই
আেলা িবতরণ করেত পাের যতkণ তােরর মাধ9েম িবd9তেকnd .থেক িবd9ত এেস বািতেত
.পৗঁেছ। বstতঃ বািত তার আেলার জn pিতিট মুহূেত:ই িবd9তেকেndর মুখােপkী;
িবd9তেকnd .থেক িবd9ত সরবরাহ বn কের .দয়া হেব,

.য মুহূেত:

িঠক .স মুহেূ ত:ই বািত িনেভ যােব

এবং আেলার sােন অnকার আিধপত9 িবsার করেব।
িঠক এভােবই সমg সৃিuজগত sীয় অিstলাভ,

িsিত ও অব9াহত থাকার জn তার মহান

উৎেসর মুখােপkী এবং pিতিট সৃিuই তার মহান উৎেসর মেনােযাগ ( )ﺗﻮﺟﻪও সাহােয9র
মুখােপkী। pিতিট সৃিuই pিতিট মুহূেত:ই .স মহান উৎেসর সীমাহীন দয়া ও কrণায় পিরেবিuত
হেয় আেছ;

মুহূেত:র জnও যিদ এ দয়া ও কrণার সােথ তার সmক: িছn হেয় যায় তাহেল

সমg সৃিuিনচয় সােথ সােথই অনিsেt পয:বিসত হেব এবং সৃিuেলােকর আেলা হািরেয় যােব।
অতএব,

.দখা যাে@,

বাnাহেদর কাজ ‘জাবr’ ও এখিতয়ােরর মধ9বত:ী একিট অবsার

অিধকারী এবং মাnষ এ dই িদেকরই sিবধা পাে@। কারণ, মাnষ .কােনা কাজ সmাদন করা
বা না করার .kেt sীয় শিk ও kমতার ব9বহাের পুেরাপুির sাধীন। িকnt তার এ শিk ও kমতা
এবং কাজ সmাদেনর জn pেয়াজনীয় সমs রকেমর পটভূিম ও পূব:শত: ( )ﻣﻘﺪﻣﺎتতার িনেজর
নয়,

বরং এgেলা সৃিuকত:ার পk .থেক তােক .দয়া হেয়েছ। এ সব িকছুর অিstলােভর

ব9াপাের .যমন মাnষ সৃিuকত:ার pিত মুখােপkী,

.তমিন এ সেবর িsিত ও অব9াহত থাকার

ব9াপােরও .স pিত মুহূেত:ই তাঁরই দয়া- অngহ ও মেনােযােগর মুখােপkী। sতরাং মাnষ .য
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কাজই সmাদন করেছ এক িহেসেব তা তার িনেজর pিত আেরাপেযাগ9, আেরক িহেসেব তা
আlাh তা‘আলার pিত আেরাপেযাগ9।
[  ﺟﱪমােন ‘বাধ9 করা’। এিট কালাm শােstর একিট িবেশষ পিরভাষা। যারা  ﺟﱪ- এ িবAাসী
তারা সৃিukেলর সমs কাজ suার pিত আেরাপ কের। এ .kেt কেয়কিট pধান মত হে@ : (১)
সৃিuর }rেত বা সৃিuপিরকlনার মুহূেত: সৃিuকত:া ভিব(েতর সব িকছু খুিটনািট সহ িনধ:ারণ
কের .রেখেছন এবং তদnযায়ী সব িকছু sয়ংিkয়ভােব ঘেট চেলেছ। (২) pিত মুহূেত: suা যা
চান তার dারা তা- ই কিরেয় .নন। (৩) pিতিট মাnষ (এবং অnাn pাণীও) মাতৃগেভ: আসার
পর সৃিuকত:া তার ভাগ9িলিপ িনধ:ারণ কের .দন। (৪) pিত বছর একবার সৃিuকত:া .গাটা
সৃিukেলর,

িবেশষতঃ মাnেষর পরবত:ী এক বছেরর ভাগ9িলিপ িনধ:ারণ কের .দন। এ সব

িবষয় িনেয় অt .লখেকর অদৃuবাদ ও ইসলাম gেn িবচারবুিd ও .কারআন মজীেদর আেলােক
িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ।]
.কারআন মজীেদর উk আয়াত সমূেহও এ সত9ই তুেল ধরা হেয়েছ। এ সব আয়ােত বুঝােত
চাওয়া হেয়েছ .য, sীয় কাজকেম:র ওপের মাnেষর শিk- kমতা ও এখিতয়ােরর িনয়ntণ তার
কাজকেম:র ওপর .খাদায়ী pভাব ও িনয়ntেণর পেথ বাধা সৃিu করেত পাের না। কারণ, িতিন
মাnেষর কাজকেম:র pিত দৃিu রােখন এবং মাnেষর কাজকেম: তাঁরও ভূিমকা রেয়েছ।
বstতঃ এেকই বলা হয় ( اﻣﺮ ﺑﲔ اﻻﻣﺮﻳﻦd’িট অবsার মাঝামািঝ একিট অবsা)। আর মুসলমানেদর
মেধ9 এ ব9াপাের |চিnক িদক .থেক িবিভn মত এবং .বশীর ভাগ .kেtই িবিভn মেতর একিট
সংিমি~ত rপ িবরাজ করেলও িবেশষ কের আমেলর িদক .থেক িবচার করেল .দখা যায় .য,
তারা মাnেষর কাজকেম:র pকৃিত সmেক: অবেচতনভােব হেলও এ আkীদাhই .পাষণ কের।
পিবt আহেল বাইেতর (‘আঃ) ধারাবািহকতায় আগত ইমামগণও এ িবষয়িটর ওপর খুবই grt
আেরাপ করেতন এবং এ তttেক spিতি6ত কের ‘জাবr’ ও ‘তা{ভীy’ - এ উভয় তttেক
বািতল pমাণ কের িদেয়েছন।
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[  ( ﺗﻔﻮﻳﺾঅপ:ণ) হে@ কালাm শােstর আেরকিট grtপূণ: পিরভাষা। এর মােন হে@, মাnষেক
পিরপূণ: sাধীনতা .দয়া হেয়েছ; সৃিuকত:া তার কাজকম: .মােটই িনয়ntণ কেরন না। এেক اﺧﺘﻴﺎر
(িনব:াচন/ .বেছ .নয়া) তttও বলা হয়। মু‘তািযলাh িফরkাh এ তেtt িবAাসী িছেলা।]
এ িবষয়িট িবেশষ grেtর অিধকারী িবধায় আমরা এখােন একিট সহজ উদাহরেণর মাধ9েম
িবষয়িট পাঠক- পািঠকােদর সামেন সহজেবাধ9 কের .তালার pয়াস পােবা :
এমন এক ব9িkর কথা মেন কrন যার হাত d’িট অেকেজা, ফেল .স তার হাত d’িট নাড়াচাড়া
করেত এবং তা dারা কাজকম: করেত পাের না। িকnt একজন িচিকৎসক একিট |বd9িতক যেntর
সাহােয9 তার হাত d’িটেক সচল ও সkম কের িদেলন। ডাkার যখনই তার হােত উk যnt .থেক
িবd9ত- তর1 সরবরাহ কেরন তখন .স ই@া করেল তার হাত d’িট নাড়াচাড়া ও তা িদেয়
কাজকম: করেত পাের এবং না চাইেল িকছু না কেরও থাকেত পাের। িকnt যখনই ডাkার তার
হােতর সােথ উk যেntর সংেযাগ িছn কের .দন বা তােত িবd9ত সরবরাহ বn কের .দন তখন
.স অkম অবsায় িফের আেস এবং ই@া করেলও .স তার হাত d’িট নাড়াচাড়া করেত পাের না।
এখন পরীkা ও গেবষণার লেk9 ডাkার .রাগীর হাত d’িটর সােথ উk যntিটর সংেযাগ pদান
করেলন এবং .রাগীও sীয় ই@া ও এখিতয়ার অnযায়ী তার হাত d’িট নাড়াচাড়া ও তা ব9বহার
কের কাজকম: করেত }r করেলা। তার এ কাজকম: িনব:াচন ও তার }ভা}ভ পিরণিতর .kেt
িনঃসেnেহ ডাkােরর .কােনা ভূিমকা .নই। কারণ,

ডাkার তােক এ সব কাজ করেত বা না

করেত বাধ9 কের িন। বরং ডাkার .য কাজ করেলন তা হে@, িতিন .রাগীেক কাজ করার শিk
সরবরাহ করেলন এবং .রাগীর পসn মেতা .য .কােনা কাজ করার .kেt তােক সাহায9
করেলন।
এখন এ ব9িkর হাত নাড়াচাড়া করা ও তা dারা কাজকম: করােক আমরা  اﻣﺮ ﺑﲔ اﻻﻣﺮﻳﻦ- এর
দৃuাn rেপ গণ9 করেত পাির। কারণ, তার এভােব হাত নাড়াচাড়া ও কাজকম: করার িবষয়িট
উk যnt .থেক িবd9ত- তর1 সরবরােহর ওপর িনভ:রশীল, আর এ িবd9ত- তর1 সরবরােহর
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িবষয়িট পুেরাপুির ডাkােরর এখিতয়ারাধীন। অnিদেক ঐ ব9িkর হাত নাড়াচাড়া ও কাজকম:
করােক পুরাপুিরভােব ডাkােরর pিতও আেরাপ করা চেল না। কারণ, ডাkার তােক }ধু শিk
সরবরাহ কেরেছন, িকnt হাত নাড়াচাড়া ও তা িদেয় কাজকম: .রাগী .s@ায় সmাদন কেরেছ;
.রাগী চাইেল হাত নাড়াচাড়া ও তা িদেয় কাজকম: করা .থেক িবরতও থাকেত পারেতা।
উপেরাk .kেt কাজকেম:র কত:া .রাগী একিদেক .যমন sীয় এখিতয়ােরর বেল কাজকম:
সmাদন কেরেছ এবং জাবr বা যািntকতার িশকার হয় িন,

.তমিন তার কাজকেম:র পুেরা

এখিতয়ারও তােক pদান করা হয় িন, বরং সব:kণই তােক অnt .থেক শিk ও সাহায9 gহণ
করেত হেয়েছ।
এটাই হে@  ﻻ ﺟﱪ و ﻻ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻞ اﻣﺮ ﺑﲔ اﻻﻣﺮﻳﻦ- “না জাবr, না তাফভীy, বরং এতdভেয়র
মধ9বত:ী একিট অবsা।” মাnেষর সমs কাজকম: এ অবsার মধ9 িদেয়ই সংঘিটত হেয় থােক।
একিদেক .যমন মাnষ sীয় ই@া অnযায়ী কাজকম: সmাদন কের থােক,

অnিদেক আlাh

তা‘আলা যার পটভূিম বা পূবশত:াবলী |তরী কের .দন তথা িতিন যা ই@া কেরন তার বাইের .স
.কােনািকছু করেত বা করার ই@া করেত পাের না।
এতদসংkাn সমs আয়ােতর এটাই লk9। অথ:াৎ .কারআন মজীদ একিদেক মাnেষর জn
এখিতয়ার pমাণ কের জাবr- এ িবAাসীেদর িচnাধারার অসারতা pমাণ কেরেছ,

অnিদেক

মাnেষর কাজকম:েক আlাহর pিত আেরাপ কের তা{ভীy- এর pবkােদর অিভমতেক িভিtহীন
pমাণ কেরেছ।
জাবr ও তা{ভীy- এর মধ9বত:ী .য মধ9ম পnা রেয়েছ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর পিবt
আহেল বাইত্ - যােদরেক আlাh তা‘আলা সমs রকেমর অপকৃuতা .থেক মুk .রেখেছন
(সূরাh আl- আহযা◌াb : ৩৩) - আমােদর জn তা ssuভােব তুেল ধেরেছন। এবাের আমরা
এ pসে1 তাঁেদর পথিনেদ:শ .থেক d’িট দৃuাn উdৃত করিছ :
( ১) এক ব9িk হযরত ইমাম জা‘ফার #ােদk্ (‘আঃ)- এর কােছ po করেলা : “আlাh তা‘আলা
িক মাnষেক খারাপ কাজ করেত বাধ9 কেরন?”

266

ইমাম : “না।”
“আlাh িক সমs কাজই তাঁর বাnাহেদর ওপর ns কেরেছন?”
“না।”
“তাহেল pকৃত অবsাটা কী?”
“আlাh তা‘আলার পk .থেক তাঁর বাnাহেদর ওপর দয়া ও অngহ বিষ:ত হে@ এবং জাবr ও
তা{ভীেযর মধ9বত:ী একিট পথ অnসৃত হে@।”
( ২) হযরত ইমাম জা‘ফাr #ােদক (‘আঃ) .থেক বিণ:ত আেরকিট .রওয়াইয়ােত বলা হেয়েছ :
“না জাবr, না তা{ভীy, বরং pকৃত িবষয় হে@ এতdভেয়র মাঝামামািঝ।” ( pাgk)
িবিভn হাদীছ gেn এ জাতীয় .রওয়াইয়ােতর সংখ9া অেনক।
.স যা- ই .হাক,

.কারআন মজীেদ যারা sিবেরািধতা কlনা কেরেছ তারা .য িবষয়িটর

গভীরতা ও pকৃত তাৎপয: অnধাবেন ব9থ: হেয়েছ তােত সেnেহর অবকাশ .নই।
অবাক হেত হয় এ কারেণ .য,

.কারআন মজীেদ উk dই ধরেনর আয়াত একিট- d’িট নয়.

বরং অেনক থাকা সেttও .কারআন নািযেলর যুেগর আরেবর .মাশেরক ও ইয়াহূদী- খৃsান
যাজক- পিNতগণ এ সব আয়ােতর অথ: সিঠকভােব বুঝেত পারার কারেণ এgেলােক sিবেরাধী
বেল দাবী কেরন িন,

অথচ এ যুেগর তথাকিথত আেলাকদীp pাচ9িবদ পিNতগণ এgেলােক

sিবেরািধতার িনদশ:ন বেল .দখাবার ভNািমমূলক অপেচuা চালাে@ন!
ছয় : মু‘িজযাহর িনয়েমর ল4ন
.কারআন মজীেদর অেলৗিককতা অsীকারকারীরা বেল : .য gেnর িবকl .কউ রচনা করেত
পাের না তা- ই যিদ মু‘িজযাh িহেসেব পিরগিণত হয় তাহেল ‘ইউিkড’ ও ‘আl- ম9ােজs্’
gndয়ও মু‘িজযাh rেপ গণ9 হওয়া উিচত, অথচ এ d’িট gn মু‘িজযাh নয়।
[Euclid -

 اﻗﻠﻴﺪسখৃsপূব: তৃতীয় ও চতুথ: শতাbীর িবখ9াত জ9ািমিতিবদ। তাঁর জ9ািমিতক

তttgেলার সংকলনও এ নােমই পিরিচত। আর ( اﻟﮑﺘﺎب ا&ﺴﻄﯽThe Almagest) িমসেরর
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আেলকজািndয়ার িবখ9াত িবjানী টেলমী কতৃ:ক খৃsীয় িdতীয় শতাbীেত িলিখত গিণতশাst ও
নkt িবjান িবষয়ক িবখ9াত gn।[
জবাব : pথমতঃ মাnষ উিlিখত gndেয়র িবকl রচনায় অkম নয়। এমনিক এ d’িট gn এমন
পয:ােয়র নয় .য, মাnষ এতdভেয়র সামেন অkমতায় নতজাn হেব; এমন সmাবনাও কlনা
করা যায় না। কারণ,

সাmpিতক যুেগর .জ9ািতিব:দ ও জ9ািমিতিবদেদর মেধ9 এমন অেনেক

রেয়েছন যারা নktিবjান ও জ9ািমিতর ওপের িলিখত এ d’িট gেnর তুলনায় উnততর,
সহজতর ও উৎকৃuতর gn এ উভয় িবষেয় রচনা কেরেছন। বরং পূব:বত:ী gndেয় sান পায় িন
এমন অেনক িবষেয় পরবত:ীকালীন িবিভn gn সমৃdতর। ফলতঃ পরবত:ীকালীন অেনক gn উk
gn d’িটর তুলনায় .~6তর ও পূণ:তর।
sত:ব9, উপেরাk gn d’িটর pেণতাdয় sদীঘ:কালীন অধ9য়ন, পয:েবkণ ও অধ9বসােয়র পর
তাঁেদর gn d’িট রচনা কেরিছেলন যা pাকৃিতক িবধান অnযায়ী .কােনা অসাধ9 কাজ িছেলা না,
িকnt হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) িনরkর হেয়ও এবং .কােনা মাnেষর কােছ jানাজ:ন না
কেরও .কারআন মজীেদর মেতা মহাjানময় gn উপsাপন কেরন - যা pমাণ কের .য,
একমাt আlাh তা‘আলার পk .থেক pদt না হেল এ মহাgn উপsাপন করা তাঁর পেk সmব
িছেলা না।
িdতীয়তঃ মু‘িজযাহর জn আমরা .য সব শেত:র উেlখ কেরিছ তার মেধ9 একিট শত: হে@,
মু‘িজযাh চ9ােল* সহকাের pদিশ:ত হেত হেব এবং মু‘িজযাh pদশ:নকারীর নবুওয়াত্ বা অn
.কােনা .খাদা- pদt িবেশষ পদ লােভর দাবীর সপেk pমাণsrপ হেত হেব।
মু‘িজযাহর আেরকিট শত: এই .য, সংি2u কাজিট pাকৃিতক িবিধিবধােনর ব9িতkেম সংঘিটত
হেত হেব। (অেলৗিককতা সংkাn আেলাচনার }rেত আমরা এ িবষেয়র ওপর িবsািরত
আেলাকপাত কেরিছ।) আর উিlিখত gn d’িটেত এ সব শেত:র একিটও িবদ9মান .নই।
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সাত : কারআেনর চLােল| gহণ না করার পেk যুিk

.কারআন মজীেদর িবেরাধীরা বেল : আরবরা .য .কারআেনর িবrেd চ9ােলে* অবতীণ: হয় িন
এবং .কারআেনর িবকl gn রচনা কের িন তা এ জn নয় .য,

.কারআেনর িবকl gn

রচনায় তারা অkম িছেলা। বরং .কারআেনর িবrেd আরবেদর চ9ােলে* অবতীণ: না হওয়ার
িপছেন অnিবধ কারণ িছেলা।
এ সব কারেণর মেধ9 অnতম হে@ এই .য, মুসলমানরা তােদর রাসূেলর যুেগ ও খলীফােদর
যুেগ pভুত শিk ও kমতার অিধকারী িছেলা। মুসলমানেদর এ শিk ও kমতার ভয়ই মূিত:পূজক
আরবেদরেক .কারআেনর িবrেd চ9ােল* pদান ও অn .য .কােনা ধরেনর িবrপ pিতিkয়া
pদশ:ন .থেক িবরত .রেখিছেলা। কারণ,

তারা জানেতা .য,

তারা যিদ .কারআেনর িবrেd

চ9ােলে* অবতীণ: হয় এবং .কারআেনর িবকl gn রচনার pয়াস পায় তাহেল তােদর ওপের
মুসলমানেদর পk .থেক অপূরণীয় kিত ও িবপদ .চেপ বসেব এবং তােদর জান ও মাল
kিতgs হেব।
অnিদেক চার খলীফাহর যুগ .শষ হওয়ার সােথ সােথ তাঁেদর শিk ও pভােবর পিরসমািp ঘেট
এবং রাTীয় kমতা বানী উমাইয়ার হােত চেল যায়। িকnt তখন একিদেক .যমন উমাইয়াh
খলীফাহরা ইসলােমর দাও‘আত িবsার িনেয় আেদৗ মাথা ঘামােতা না,

অnিদেক সাধারণ

জনমেন .কারআেনর শbাবলীর .সৗnয: এবং এর বিল6তা ও অথ:পূণ: বkব9 দাrণ pভাব িবsার
কের বেসিছেলা, ফেল সকেলই .কারআন- .pিমেক পিরণত হেয়িছেলা। .কারআেনর শািbক ও
তাৎপয:গত .সৗnয: মাnেষর hদেয় িবেশষভােব sান কের .নয়। ফেল মাnষ .কারআেনর িবrেd
চ9ােলে*র মানিসকতা হািরেয় .ফেল এবং .কারআেনর িবকl রচনার জn আর .কউ অgসর
হয় িন।
জবাব : এ আপিt কেয়ক িদক .থেক dব:ল, trিটপূণ: ও pত9াখ9ানেযাগ9 :
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( ১) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) এমন এক সময় মাnষেক .কারআেনর িবrেd চ9ােলে*র ও
তার িবকl রচনার আহবান জানান যখন িতিন মkায় অবsান করিছেলন এবং ঐ সময়
ইসলােমর শিk- kমতা ও .শৗয:বীেয:র .কােনা নামগnও িছেলা না। ইসলাম তখন .কােনা
ধরেনর শিkরই অিধকারী িছেলা না। অnিদেক .কারআেনর dশমনরা শিk ও kমতার
পুেরাপুির অিধকারী িছেলা। িকnt তা সেttও বালাgাত্ ও ফা#াহােতর অিধকারী আরবেদর মধ9
.থেক একজন .লাকও .কারআেনর চ9ােল* gহণ ও তার অnrপ gn রচনার জn অgসর হয়
িন।
( ২) আপিtকারীরা .য ভয়- ভীিতর কথা উেlখ কেরেছ,

ইিতহাস সাkী,

এ ধরেনর ভয়-

ভীিতর অিst কখেনা িছেলা না। কােফর ও .কারআেন অিবAাসী ব9িk .কারআন ও ইসলােমর
িবrেd তার kফr ও শtrতা pকাশ করেব এবং .কারআেনর অsীকৃিত ও sীয় ‘আkীদাhিবAাস pকাশ করেব - এর পেথ আেদৗ .কােনা বাধা িছেলা না। কারণ,

আরব উপdীেপ ও

ইসলামী hkমেতর অnাn এলাকায় আহেল িকতাবরা মুসলমানেদর মােঝ অত9n আরামআেয়শ ও িনrেdগ- িনিব:sতার মােঝ বসবাস করেতা। তারা পিরপূণ: sাধীনতার অিধকারী
িছেলা। িবেশষ কের আমীrল মু‘িমনীন হযরত আলী (‘আঃ)- এর যুেগ nায়িবচার পুেরাপুির
pিতি6ত িছেলা এবং তাঁর nায়িবচার,

তাঁর ময:াদা ও তাঁর jােনর িবষয় বnু ও dশমন

িনিব:েশেষ সকেলই sীকার কের থােক।
উিlিখত যুগ সমূেহ অথ:াৎ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) ও চার খলীফাহর যুেগ মাnেষর
ব9িksাধীনতা পুেরাপুির pিতি6ত িছেলা। এ সময় সামাnতম ভয়ভীিতরও অিst িছেলা না। এ
সময় .কউ যিদ .কারআন মজীেদর িবrেd চ9ােল* pদান ও এর িবকl উপsাপেন সkম হেতা
তাহেল অব/ই .স এ ব9াপাের পদেkপ gহণ করেতা এবং তার pেচuার ফসল .লাকেদরেক
pদশ:ন করেতা।
( ৩) যুিkর খািতের যিদ ধের .নই .য, ইসলােমর িবেরাধীেদর জn ভয়ভীিতর অিst িছেলা যা
তােদরেক pকাে/ .কারআন মজীেদর চ9ােল* .মাকািবলা করা .থেক িবরত .রেখিছেলা, .স
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.kেt po হে@,

ঐ সময় .গাপেন .কারআেনর িবrেd চ9ােল* ও এর িবকl রচনার পেথ

আহেল িকতাবেদর সামেন কী বাধা িবদ9মান িছেলা? তারা .তা িনেজেদর ঘের এবং িনজs
িবেশষ |বঠেক- সমােবেশ .গাপেন হেলও .কারআন মজীেদর চ9ােল* .মাকািবলা করেত ও এর
িবকl রচনা করেত পারেতা।
এrপ .kেt sয়ং আহেল িকতােবর পিNত .লােকরা .স চ9ােল* ও .কারআেনর িবকেlর
.হফাযত করেত পারেতা এবং পরবত:ীকােল কিথত ‘বাধািবs’ দূরীভূত হওয়া ও ‘ভয়ভীিতর
যুগ’ .শষ হেয় যাবার পর তা pকাশ করেত পারেতা। তারা যখন তাওরাত্ ও ইনজীl বেল
দাবীকৃত পুsকgেলার উdট ও গাঁজাখুরী কlকািহনীgেলা .হফাযত করেত ও পের তা pকাশ
করেত .পেরেছ,

তখন সmব হেল .গাপেন .কারআেনর িবকl রচনা,

সংরkণ ও পের তা

pকােশর পেথ .কােনাই বাধা িছেলা না। িকnt এrপ .কােনা পদেkপ তারা gহণ কের িন।
( ৪) মাnেষর pকৃিতই এমন .য,

পুনরাবৃিt .য .কােনা িজিনসেকই তার কােছ িবরিkকর ও

kািnকর কের .তােল। .কােনা বkব9 - তা বালাgােতর িবচাের যেতাই উ`তর মােনর .হাক না
.কন, বার বার }নেল ধীের ধীের তার .সৗnয: ও িমuতার মাtা .~াতার কােছ কেম .যেত থােক
এবং .শষ পয:n তার কােছ তা একিট সাধারণ, বরং বােজ ও kািnকর বkব9 বেল মেন হেত
থােক।
এ কারেণই আমরা .দখেত পাই,

মাnষ যিদ .কােনা snর- sমধুর কিবতা বার বার .শােন

তাহেল তার কােছ তা িবরিkকর হেয় ওেঠ, এমনিক অেনক সময় অিত পুনরাবৃিtর ফেল তা
কuদায়ক ও .kাধ উেdককারী হেয় ওেঠ। এ সময় যিদ তার সামেন অn .কােনা কিবতা পাঠ
করা হয় তাহেল তা তার কােছ pথেমাk কিবতার তুলনায় অিধকতর snর ও rিতমধুর বেল
মেন হয়। িকnt বার বার পুনরাবৃিt করা হেত থাকেল এ িdতীেয়াk কিবতািটও .শষ পয:n
pথমিটর nায় মেন হেত থােক। এরপর .~াতার কােছ d’িট কিবতার মধ9কার পাথ:ক9
ssuভােব ধরা পেড়।
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বstতঃ মাnেষর এ |বিচt9িপয়ািসতা }ধু তার ~বেণিndেয়র মেধ9ই সীমাবd নয়। বরং মাnেষর
সমs রকেমর sাদ- আsাদন ও .ভাগ- আনেnর .kেtই,

.যমন : খাদ9,

.পাশাক ও অn

সমs িকছুেতই এ িবিধ কায:কর। এমতাবsায় .কারআন মজীদ যিদ মু‘িজযাh না হেতা, তাহেল
মাnেষর |বিচt9িpয়তা ও নতুনtিpয়তার িবিধ .কারআন মজীেদর .kেtও কায:কর হেতা এবং
কােলর pবােহ ও অিত পুনরাবৃিtর ফেল .~াতার কােছ তা sীয় িমuতা ও মাধুয: হািরেয়
.ফলেতা,

বরং তা .~াতার কােছ িবরিkকর ও কuকর বেল মেন হেতা। আর তাহেল

.কারআনেক .মাকািবলার জn তা- ই হেতা সবেচেয় বড় হািতয়ার।
িকnt বাsেব আমরা .দখেত পাই .য, .কারআন মজীেদর যেতা .বশী পুনরাবৃিt করা হয় তেতাই
.~াতার কােছ তার .সৗnয: ও নতুনt বৃিd .পেত থােক। .তমিন .কারআন মজীদ যেতা .বশী
.তলাওয়াত্ করা হয় তেতাই .তলাওয়াতকারীর আtা উধ:তর জগতসমূেহ আেরাহণ কের এবং
তার ঈমান- ‘আkীদাh পূব:ােপkা অিধকতর দৃঢ় ও মযবূত হয়।
অn সমs রকেমর কালােমর িবপরীেত .কারআন মজীেদর এই .য একাn িনজs |বিশu9, তা
.কারআেনর অেলৗিককtেক kুdন .তা কেরই না,

বরং এ |বিশu9িট .কারআন মজীেদর

অেলৗিককেtরই অnতম অকাট9 pমাণ ও িনদশ:ন।
( ৫) যুিkর খািতের যিদ িবেরাধীেদর এ কথােক .মেন .নই .য, কােলর pবােহ ও পুনরাবৃিtর
ফেল মাnষ .কারআেন অভ9s হেয় পেড়েছ ও তােদর এ অবsাই তােদরেক .কারআেনর িবrেd
চ9ােল* .থেক িবরত .রেখেছ,

তাহেল এ কথা .কবল মুসলমানেদর .বলায়ই pেযাজ9 হেত

পাের যারা .কারআন মজীদেক আlাহর কালাm বেল িবAাস কের - .য কারেণ পুনরাবৃিt সেttও
তারা আgহ সহকাের .কারআন ~বণ করেব, িকnt বালাgাত্ ও ফা#াহােতর অিধকারী অমুসিলম
আরবেদর মেধ9ও পুনরাবৃিtর ফেল .কারআেনর pিত আকষ:ণ বৃিd পােব - এrপ দাবী
.নহােয়তই উdট ও অথ:হীন দাবী। এমতাবsায় তারা .কন .কারআেনর িবrেd .মাকািবলা করা
.থেক িবরত .থেকেছ এবং .কারআেনর িবrেd চ9ােল* pদােন ও এর িবকl রচনায় এিগেয়
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আেস িন? অথচ .কারআন মজীেদর এ চ9ােল* .কােনা অমুসিলম .লখেকর পk .থেক
.মাকািবলা করা হেলও তা gহণেযাগ9 হেতা িনঃসেnেহ।

আট : কারআন মু‘িজযাh হেল সােkLর pেয়াজন হেতা না
আপিtকারীরা আেরা বেল : ইিতহােস আেছ,
সংকিলত করেত চাইেলন,

খলীফাh হযরত আবূ বকর যখন .কারআন

তখন হযরত ওমর িবn খাttাb ও হযরত যােয়দ িবn ছােবত্

আন#ারীেক এ মেম: আেদশ িদেলন .য,

তাঁরা .যন মসিজেদর দরযার পােশ বেসন এবং .য

.কােনা বkব9 .কারআেনর আয়াত বেল d’জন .লাক সাk9 pদান করেব তা- ই িলিপবd কের
.নন। এভােবই .কারআন সংকিলত হয়। এ .থেক pমািণত হয় .য, .কারআন .কােনা মু‘িজযাh
বা অসাধারণ বkব9 নয়। কারণ .কারআন যিদ মু‘িজযাh হেতা তাহেল তার এ অসাধারণtই
তার অেলৗিককতা pমাণ করেতা এবং তা সংকলেনর .kেt এটাই িভিtsrপ হেতা। .স .kেt
অnেদর িনকট .থেক সাk9 gহেণর pেয়াজন হেতা না।
জবাব : এ আপিt িবিভn িদক .থেক dব:ল, trিটপূণ: ও িভিtহীন। তা হে@ :
( ১) .কারআন মজীেদর অেলৗিককতা তার বালাgাত্- ফা#াহাত্ ও সািহিত9ক .সৗnেয:, আলাদা
আলাদাভােব এেককিট শেbর মেধ9 নয় (.যেহতু এ শbgেলা .তা মাnেষর ভাষারই শb এবং
অnেদরও আয়tেযাগ9)। এমতাবsায়, যুিkর খািতের যিদ ধেরও .নই .য, d’জন .লােকর
সােk9র িভিtেতই .কারআন মজীেদর আয়াত সমূহ সংgেহর কথা সত9,

তাহেল বলেত হয়

.য, .কারআন সংকলেনর সময় িকছু শেbর কমেবশী হবার সmাবনা থাকেতা, ফেল সেnহসংশেয়র সৃিu হেতা; কমপেk d’জন .লােকর সাk9 gহেণর ফেল এ আশNা দূরীভূত হয়।
( ২) এছাড়া,

মাnষ .কারআন মজীেদর .কােনা সূরাহর সমতুল9 সূরাh রচনায় অkম - এ

কথার মােন এ নয় .য, .কারআন মজীেদর .কােনা বােক9র সমতুল9 বাক9 বা .কােনা আয়ােতর
িবকl আয়াত রচনায়ও অkম হেব। বরং .কারআন মজীেদর বাক9 বা আয়ােতর সমতুল9 বাক9
বা আয়াত রচনা মাnেষর পেk সmব এবং মুসলমানরাও এেক অসmব বেল দাবী কের িন।
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.তমিন .কারআন মজীদও একিট আয়াত রচনার চ9ােল* pদান কের িন, বরং কমপেk একিট
সূরাh রচনার চ9ােল* pদান কেরেছ। অতএব, ( d’- d’জন .লােকর সাk9 gহেণর কথা যুিkর
খািতের সত9 ধের িনেল) িবি@nভােব জাল আয়াত |তরী ও তা .কারআেনর নােম চািলেয় .দয়ার
আশNা .থেক মুিkর লেk9 d’- d’জন .লােকর সাk9 pেয়াজন িছেলা।
( ৩) িকnt pকৃত ব9াপার হে@,

d’- d’জন #াহাবীর সােk9র িভিtেত আয়াত িলিপবd কের

.কারআেনর সংকলন করা হেয়েছ বেল .য সব হাদীেছ উেlখ করা হেয়েছ .স সব হাদীছ
মুতাওয়ািতr নয়,

বরং খবের ওয়ােহদ। আর এেহন grtপূণ: িবষেয় .কােনা মেতই খবের

ওয়ােহদ পয:ােয়র হাদীছেক দলীল িহেসেব gহণ করা চেল না।
( ৪) উk হাদীছgেলা অপর কতgেলা হাদীেছর সােথ সাংঘিষ:ক যােত বলা হেয়েছ .য,
.কারআন মজীদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর জীবdশায়ই সংকিলত হেয়েছ,

pথম

খলীফাh হযরত আবূ বকেরর যুেগ নয়। (অt gnকােরর .কারআেনর পিরচয় gেn এ িবষেয়
.মাটামুিট িবশদভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। তেব অt gেnর িবষয়বstর জn এ িবষেয় এখােন
pদt আভাসটুkই যেথu বেল মেন হয়।)
অnিদেক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর বh সংখ9ক #াহাবী .কারআন মজীদ পুেরাপুির
মুখs কেরিছেলন এবং কত .লাক .য আংিশক মুখs কেরিছেলন তার সংখ9া একমাt আlাh
তা‘আলা ছাড়া আর .কউ জােন না। এমতাবsায় এবং .কারআন মজীেদর এেতা িবপুল সংখ9ক
হােফy (মুখsকারী)- এর বত:মােন .কারআেনর আয়াত pমােণর জn d’- d’জন কের .লােকর
সাk9 gহণ করা হেব - এ কথা .কােনা মেতই িবAাসেযাগ9 হেত পাের না।
এছাড়া িবচারবুিdর দলীেলর dারাও,

িবেরাধীেদর হােতর হািতয়ার srপ উk হাদীছ সমূেহর

অসত9তা অকাট9ভােব pমািণত হয়। কারণ, .কারআন মজীদ হে@ মুসলমানেদর .হদায়ােতর
সবেচেয় বড় মাধ9ম যা তােদরেক মূখ:তা ও dভ:ােগ9র অnকার .থেক jান, .সৗভাগ9 ও সিঠক
পেথর আেলায় িনেয় এেসেছ। এ কারেণ মুসলমানরা .কারআন মজীেদর pিত পিরপূণr
: েপ
অnরাগী িছেলন এবং এেক সব িকছুর ওপের grt িদেতন। তাঁরা িদনরাত .কারআন অধ9য়েন
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মশgল থাকেতন এবং .কারআেনর আয়াতেক .গৗরব ও ময:াদার pতীক মেন করেতন। তাঁরা
.কারআেনর আয়াত ও সূরাহর মাধ9েম কল9াণ হািসেলর .চuা করেতন। আর এ সব .kেt
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)ও তাঁেদরেক পুেরাপুির উৎসািহত করেতন।
এমতাবsায় িবচারবুিdসmn .কােনা মাnষ ধারণা করেত পাের িক .য, মুসলমানরা .কারআন
মজীেদর আয়াত সmেক: সেnহ- সংশেয় ভুগিছেলন - যা িনরসেনর জn d’জন d’জন কের
সাk9 gহেণর pেয়াজন িছেলা?
.কারআন মজীেদর .খাদায়ী ওয়াহী হওয়ার িবষয়িটেক .কউ sীকার করেত পাের, আবার .কউ
sীকার না- ও করেত পাের। িকnt .কারআন মজীদ .য বত:মােন .যভােব pচিলত আেছ িঠক
.সভােবই হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক উপsািপত হেয়েছ - ইসলাম ও .কারআেনর
ইিতহাস সmেক: ওয়ােকফহাল .কােনা ব9িkর পেkই তােত িবndমাtও সিnহান হওয়া সmব
নয়।
এখােন িবেশষভােব মেন রাখার িবষয় এই .য,

.কারআন মজীদ হযরত রাসূেল আকরাm

(#াঃ)- এর যুগ .থেকই িতিন িনেজ .যভােব িবnsrেপ পেড়েছন িঠক .স িবnাস সহকাের
িলিপবdভােব ও কNsভােব pচিলত আেছ। িকnt তাঁর মুেখর অnাn বাণী - যা হাদীছ rেপ
পিরগিণত - এভােব sিবns ও পুেরাপুির িলিপবdভােব তাঁর যুগ .থেক চেল আেস িন। বরং
বত:মােন pচিলত হাদীছ gnাবলী িহজরী িdতীয় শতাbী .থেক }r কের চতুথ: শতাbীর মেধ9
sিবnsভােব সংকিলত হেয়েছ। এভােব }r .থেকই .কারআন ও হাদীেছর মেধ9 grt pদােনর
িদক .থেক আসমান- যমীন পাথ:ক9 করা হেয়েছ। এ pসে1 .কারআন মজীেদর সেnহাতীত
অবsা সmেক: কেয়কিট pমাণ উেlখ করা যায়। তা হে@ :
pথমতঃ অসংখ9 হাদীেছর সত9াসত9 বা বkেব9র hবh অবsা সmেক: মুসিলম মনীষীেদর মেধ9
মতপাথ:ক9 থাকেলও .কারআন মজীেদর একিট শেbর ব9াপােরও মা?হাb ও িফরkাh িনিব:েশেষ
সামাnতম মতপাথ:ক9ও .নই। এমনিক .কারআন মজীেদর pিতিট সূরাহর }rেত ‘িবসিমlািহr
রাহমািনr রাহীm’ থাকা সেttও সূরাh আত্- তাওবাহর }rেত তা .নই এবং এ ব9াপাের .কােনা
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মতপাথ:ক9 হয় িন। কারণ,

.যেহতু হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) ঐ সূরাহিট ‘িবসিমlািহr

রাহমািনr রাহীm’ সহেযােগ }r কেরন িন,

.সেহতু .কউ বেল িন .য,

এর }rেত

‘িবসিমlািহr রাহমািনr রাহীm’ পড়া উিচত। .তমিন কেতাgেলা সূরাহর }rেত িকছু িবি@n
হরফ (hrেফ মুkাttা‘আত্) রেয়েছ আরবী ভাষার অিভধান .থেক যার অেথ:াdার করা সmব
নয়। তথািপ .কউ এ বণ:সমিu বাদ িদেয় ঐ সব সূরাh পেড়ন িন। কারণ,

হযরত রাসূেল

আকরাm (#াঃ) যখন ঐ বণ:সমিu সহকাের সংি2u সূরাkgেলা পেড়েছন তখন তা বাদ িদেয়
পড়ার িচnা .কউ কেরন িন।
.কারআন মজীেদ .কােনাrপ হsেkপ না করার ব9াপাের #াহাবীগেণর এ ধরেনর সতক:তা .থেক
pমািণত হয় .য, .কারআন মজীদেক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .যভােব .পশ কেরেছন িঠক
.সভােবই চেল আসেছ; এেত িবচারবুিdসmn .কােনা .লাক সেnহ .পাষণ করেত পাের না।
এমতাবsায় dইশ’ বছর পের সংকিলত হাদীছ সমূেহ যিদ এমন িকছু পাওয়া যায় যা .কারআন
মজীেদর pামাণ9তােক dব:লrেপ তুেল ধের বা sয়ং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগ ও
pথম খলীফাহর যুেগ .কারআন মজীদ খুবই কম pচিলত িছেলা বেল pিতপn কের (d’জন
d’জন .লােকর সাk9 dারা .কারআেনর আয়াত pমােণর দাবীর এ ছাড়া আর কী অথ: হেত
পাের?) ,

তাহেল .স সব হাদীছ .য ইসলােমর dশমনেদর dারা উেd/মূলকভােব রিচত ও

মুসিলম সমােজ pিkp তােত সেnেহর িবndমাt অবকাশ থাকেত পাের না।
বstতঃ .কারআন মজীেদর .চেয় বh gেণ কম grtপূণ: .কােনা .কােনা মুতাওয়ািতr হাদীছ
.যখােন শত শত #াহাবী .থেক বিণ:ত হেয়েছ,

.সখােন .কারআন d’জন d’জন .লােকর

সােk9র ওপর িনভ:রশীল হেব এrপ দাবী }ধু উdটই নয়, বরং পাগলািমর শািমল।
িdতীয়তঃ ইসলােমর সকল মা?হাb ও িফরkাহর সূেt বিণ:ত িবিভn হাদীেছর িভিtেত তােদর
অিভn মত এই .য, .কারআন মজীদ িলিপবd করার জn হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কেয়ক
জন #াহাবীেক িলিপকার িহেসেব িনেয়াগ কেরিছেলন। তাঁেদর .কউ না .কউ সব সময়ই তাঁর
কােছ থাকেতন এবং .কােনা আয়াত বা সূরাh নািযl হওয়ার সােথ সােথই তা িলিপবd করেতন।
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নবী করীম (#াঃ) sয়ং .কারআন মজীেদর তখন পয:n নািযl হওয়া অংেশর মেধ9 ঐ সময় নািযl
হওয়া আয়াত বা সূরািkটর অবsান জািনেয় িদেতন এবং িতিন ও #াহাবীগণ এ িবnােসই
.কারআন .তলাওয়াত্ করেতন এবং .স িবnােসই রামাযান মােস নামােয তা ধারাবািহকভােব
পড়েতন। এভােব হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর ওফােতর আেগই পুেরা .কারআন মজীেদর
িলিপবdকরণ ও সংকলন সমাp হয়।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর ইেnকােলর .মাটামুিট িতন মাস আেগ িবখ9াত িবদায় হেjর
সময় .কারআন মজীেদর সব:েশষ আয়াত সমূহ নািযl হয় এবং .কারআন নািযl সমাp হয়। এ
সময় তাঁর #াহাবীর সংখ9া িছেলা লkািধক। এেদর মেধ9 অেনেকর .কারআন মজীদ পুেরাপুির
মুখs িছেলা এবং কােরা কােরা কােছ .কারআেনর িনজs কিপ িছেলা।
এ পিরিsিতেত হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর .রেখ যাওয়া িলিখত .কারআন মজীেদর
উপিsিতেত হযরত আবূ বকেরর পk .থেক নতুন কের .কারআন সংকলন করার এবং বh
সংখ9ক #াহাবীর .কারআন মজীদ মুখs থাকা সেttও মাt d’জন .লােকর সাk9েক .কারআেনর
আয়াত pমােণর জn মানদN rেপ gহণ করার poই ওেঠ না। তারপরও যিদ িতিন এrপ
পদেkপ িনেতন তাহেল অব/ই িতিন #াহাবীেদর পk .থেক pিতবােদর সmুখীন হেতন।
তৃতীয়তঃ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর .রেখ যাওয়া .কারআন মজীেদর সংকলন িবিভn
ধরেনর ও আকৃিতর বstর ওপর িলিখত হেয়িছেলা - এ কারেণ হযরত আবুবকর যিদ ব9বহােরর
জn sিবধাজনক একিট কিপ |তরী করেত চাইেতন .তা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর
.রেখ যাওয়া সংকলন .থেক হাlা ও অিভn সাইেজর তৎকােল pাp কাগেজ কিপ করােতন হযরত ‘উiমাn .যrপ কিরেয়িছেলন - এবং অnেদর dারা তা যাচাই কিরেয় িনেতন,

নতুন

সংকলন করার কােজ হাত িদেতন না; িদেলও pিতবােদর সmুখীন হেতন।
এ .থেক pমািণত হয় .য, হযরত আবুবকেরর িনেদ:েশ .কারআন মজীদ সংকিলত হয় বেল .য
সব হাদীেছ উিlিখত রেয়েছ .স সব হাদীছ পরবত:ীকােল রিচত িমথ9া হাদীছ সমূেহর অnতম।
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নয় : কারআন বালাgােত িভn রীিতর অnসারী
.কারআন মজীেদর অেলৗিকতা সmেক: আপিt উtাপনকারীরা আেরা বেল : .কারআন এক
িবেশষ ও িনজs সািহত9রীিতর অnসারী - যা আরবী ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহাত্- এর
নায়কগণ ও বাgীেদর অnসৃত ও তাঁেদর মেধ9 বhলpচিলত রীিতসমূহ .থেক িভnতর,

বরং

তার িবপরীত। কারণ, .কারআন বh িবষয়েক একেt িমি~ত কেরেছ এবং .য .কােনা sেযােগই
.য .কােনা বkব9 উপsাপন কেরেছ। .যখােন ইিতহাস িনেয় কথা বেলেছ .সখােন সহসাই
sসংবাদ pদান ও সতক:করেণ pবৃt হেয়েছ অথবা jানমূলক কথা বেলেছ বা jানমূলক উপমা
pদান কেরেছ। .কারআন যিদ িবিভn sিবns অধ9ায় ও িবভােগ িবভk থাকেতা এবং pিতিট
অধ9ােয় এেকক ধরেনর আয়াত সংকিলত হেতা তাহেল তা অিধকতর উপকারী pমািণত হেতা
এবং তা .থেক কল9াণ হাি#l সহজতর হেতা।
জবাব : .কারআন মজীদ .হদায়ােতর gn। মাnষেক পািথ:ব ও পরকালীন জীবেনর কল9াণ ও
.সৗভােগ9র িদেক পিরচািলত করার লেk9 এ gn নািযl করা হেয়েছ। .কারআন মজীদ িফDEহী,
ঐিতহািসক, আtলাkী বা এ জাতীয় অnাn িবষয় িভিtক gেnর অnrপ .কােনা gn নয় .য,
pিতিট িবষয় এেককিট অধ9ােয় বিণ:ত হেব এবং িবষয়বstেক এ িনয়েম িবns করা হেব।
এেত সেnেহর িবndমাtও অবকাশ .নই .য,

.কারআন মজীেদ .য সািহত9রীিত ও িবষয়বst

িবnাস অnসৃত হেয়েছ .কবল তা- ই এর লk9- উেd/েক সবেচেয় ভােলাভােব বাsবািয়ত
করেত সkম। কারণ, .কউ যিদ .কারআন মজীেদর মাt অl কেয়কিট সূরাhও অধ9য়ন কের,
তাহেল অত9n অl সমেয়র মেধ9ই এবং বলেত .গেল অনায়ােসই .কারআন মজীেদর অেনক
লk9- উেdে/র সােথ পিরিচত হেত পাের। একিট সূরাh অধ9য়ন কেরই .স সৃিuর উৎস ও সূচনা
এবং পরকাল ও পুনrtােনর pিত মেনাসংেযাগ করেত পাের,

.তমিন অতীেতর .লাকেদর

ইিতহাস সmেক: অবগত হেত পাের এবং তােদর পিরণিত .থেক িশkা gহণ করেত পাের।
অnিদেক .স কাম9 ও উtম চিরt ও আচরণ এবং সমুnত জীবনধারা সmেক: িশkা লাভ কের
.সৗভাগ9বান হেত পাের। সােথ সােথ .সই একই সূরাh .থেক .স তার করণীয় দািয়t- কত:ব9
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এবং ‘ইবাদত- বেnগী ও সামািজক জীবন সmেক: .কারআন মজীেদর আেদশ- িনেষেধর
অংশিবেশষ জানেত পাের।
hা,

এেতা সব িবষয় .কবল একিট সূরাh .থেকই হাি#l করা .যেত পাের। অথচ এ সেttও

কালােমর িবnােস .কােনাrপ dব:লতা সtািরত হয় িন, বরং সূরাহিটর pিতিট অংেশ ও sেরই
বkেব9র পারsিরক সmক: ও সাম*s এবং গিতশীলতা ও বkেব9র ধাঁেচর দাবী রিkত
হেয়েছ, আর সমুnততম pা*ল বাচনভি1র দাবীও পূরণ হেয়েছ।
এর পিরবেত: .কারআন মজীদ যিদ িবিভn িবষয় িভিtক অধ9ােয় িবns হেতা তাহেল তা .থেক
এেতা সব কল9াণ হাি#l সmব হেতা না এবং তা এেতাখািন ফলps হেতা না। .স অবsায়
পাঠক- পািঠকারা .কবল পুেরা .কারআন মজীদ অধ9য়ন সােপেkই এর মহান ও সমুnত
লk9সমূেহর সােথ পিরিচত হেত পারেতা। িকnt এমনও হেত পারেতা .য,
অধ9য়েনর পেথ .কউ হয়েতা .কােনা বাধা বা সমsার সmুখীন হেতা,

পুেরা .কারআন

ফেল পুেরা .কারআন

অধ9য়ন করেত না পারায় .স .কারআন .থেক খুব সামাnই কল9াণ হাি#l করেত পারেতা।
সিত9 কথা বলেত িক, .কারআন মজীেদর অnসৃত বkব9 উপsাপন রীিতর অnতম .~6t ও
.সৗnয: এখােনই িনিহত - যা .কারআনেক িবেশষভােব মাধুয:মিNত ও আকষ:ণীয় কেরেছ।
.কারআন মজীদ পরsরিবি@n িবিভn িবষয়েক পাশাপািশ বণ:না করা সেttও তােক এমনভােব
.পশ কেরেছ .য, এ সব িবষেয়র মেধ9 পুেরাপুিরভােব পারsিরক সmক: ও সাম*s pিতি6ত
হেয়েছ। আর .কারআন মজীেদর বাক9সমূহ মহামূল9 মুkািনচেয়র nায় িবেশষ িবnাস সহকাের
পরsর পাশাপািশ gিথত হেয়েছ এবং এক িবsয়কর িবnাসপdিত অnসরেণ পরsর সংযুk
ও সmিক:ত হেয়েছ।
িকnt কী- ই বা করার আেছ! ইসলােমর অn dশমনেদর কােছ এটাও একটা আপিtর িবষয় হেয়
দাঁিড়েয়েছ! অn dশমনী তােদর .চাখেক অn এবং তােদর কানেক বিধর কের .ফেলেছ। তাই
.সৗnয: তােদর কােছ kৎিসতrেপ pিতভাত হে@ এবং পূণ:তা তােদর কােছ trিট ও dব:লতা
িহেসেব পিরগিণত হে@।
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এতদসেttও, .কারআন মজীদেক যিদ িবষয়বst িভিtক িবিভn অধ9ােয় িবভk ও িবns করা
হেতা, তাহেল .স .kেt একিট সমsার সৃিu হেতা। তা হে@, .কারআন মজীেদ িকছু িকছু
ঐিতহািসক ঘটনা িবিভn কারেণ িবেশষ সাম*s সহকােরই পুনরাবৃিt করা হেয়েছ এবং িবিভn
pসে1 একই ঘটনা তুেল ধরা হেয়েছ। িকnt .য সব ঘটনা িবিভn pসে1 ও িবিভn ভি1েত
পুনরাবৃিt করা হেয়েছ,

তা যিদ একিটমাt অধ9ােয় সংকিলত হেতা,

.স .kেt .য সব

উপলk9 িনেয় এgেলার পুনরাবৃিt করা হেয়েছ তা অথ:হীন হেয় পড়েতা,

বরং পুনরাবৃিt

িবরিkকর বেল পিরগিণত হেতা।

দশ : কােনা gেnরই িবকl রচনা সmব নয়
.কারআন মজীেদর মু‘িজযাh হওয়ার িবষয়িট অsীকারকারীেদর অেনেক “.কারআন মজীেদর
অnrপ অথ:াৎ সম মােনর িবকl gn বা এর .কােনা সূরাহর সম মােনর বা িবকl .কােনা সূরাh
রচনা করা মাnেষর পেk সmব নয়” - এ দাবীর জবােব বেল : }ধু .কারআনই নয়,

বরং

.কােনা gেnরই সম মান সmn বা িবকl gn রচনা করা সmব নয়। যিদ উপsািপত gেnর িকছু
শেbর রদবদল কের িবকl gn রচনা করা হয় তাহেল তা .কােনা .মৗিলক gn হেব না, বরং
তা হেব উপsািপত gেnর অnসৃিত মাt এবং অnসৃিত হবার কারেণই তা dব:ল মােনর বেল
pিতপn হেব। অnথায় তা হেব সmূণ: sতnt একিট gn - যােক উপsািপত pথেমাk gেnর
সােথ তুলনা কের তার মান িবচার করা যুিkস1ত কাজ হেব না। উদাহরণsrপ : .কউ যিদ
গীতা*িলর িবকl রচনা করেত চায় তাহেল তা হেব অেনকটা গীতা*িলর প9ােরািডর nায় - যা
.কােনা .মৗিলক কাব9gn বেল িবেবিচত হেব না এবং গীতা*িলর অnসৃিতর কারেণই মােনর িদক
.থেক dব:ল বেল পিরগিণত হেব। নয়েতা তা গীতা*িল .থেক এমনই পাথ:েক9র অিধকারী হেব
.য,

d’িট gেnর মেধ9 তুলনা ও িবচার করা চলেব না। কারণ,

তা গীতা*িলর তুলনায়

উnততর মােনরই .হাক বা িনmতর মােনরই .হাক, তা গীতা*িলর িবকlrেপ পিরগিণত হেব
না।
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জবাব : .কােনা gেnর িবকl রচনার মােন এ নয় .য, ঐ gেnর বাক9গঠন pণালী, ব9বhত
শbাবলী, রচনারীিত, ( কিবতার .kেt) ছn ও মাtা ইত9ািদ hবh অnসৃত হেত হেব। বরং
ঐ gেnর িবষয়বstর অিভn িবষয়বst সmিলত gn িনজs ধাঁেচ বাক9গঠন, শb চয়ন ও pেয়াগ,
( কিবতার .kেt) ছn ও মাtা এবং িভn ধরেনর রচনারীিত ব9বহােরর মাধ9েম রচনা করা যায়।
.স .kেt সািহত9রিসকগণ ও সংি2u িবষয়বst সংkাn িবেশষjগণ িবচার কের বলেত পারেবন
একই িবষয়বstর ওপের রিচত d’িট gেnর মেধ9 .কানিট িবষয়বstর উnততর উপsাপেন
অিধকতর সফল এবং বাক9গঠন, শbচয়ন, শbpেয়াগ, ছn উপমা ইত9ািদর .kেt (িভnতা
সেttও) .কানিট অিধকতর শিkশালী। এটা .যমন একই িবষয়বst সmিলত d’িট gেnর .kেt
সত9, .তমিন d’িট pবn বা d’িট কিবতার .kেtও সত9।
এ pসে1 বাংলাভাষী পাঠক- পািঠকাগণ পিরিচত এমন d’িট বাংলা কিবতা .থেক উdৃিত িদেত
চাই। kুধার pভাব সmেক: কিব sকাn ভTাচায: িলেখেছন :
“kুধার রােজ9 পৃিথবী গদ9ময়
পূিণ:মার চাঁদ .যন ঝলসােনা rিট।”
একই িবষেয় কিব রিফক আজাদ িলেখেছন :
“ভাত .দ হারামজাদা
নইেল মানিচt খােবা।”
kুধা সmেক: এ d’িট উdৃিত বাংলা কিবতার জগেত িনঃসেnেহ .~6তম উdৃিত। d’িট উdৃিতর
িবষয়বst অিভn, তা হে@ “kুধা”। িকnt d’িট উdৃিতেত একিট শেbরও িমল .নই, ছেnরও
িমল .নই। তা সেttও উভয় উdৃিতেতই kুধার তীbতা ও pভাব অত9n সফলভােব তুেল ধরা
হেয়েছ। এ d’িট কিবতাংেশর মেধ9 এেতা পাথ:ক9 থাকা সেttও সািহেত9র িবচারকেদর পেk
উভয় উdৃিত িবে2ষণ কের রায় .দয়া সmব .য, kুধার যntণার তীbতা, গভীরতা ও pভাবpিতিkয়া পিরsূটেনর িদক .থেক এবং .সই সােথ সািহিত9ক মােনর িবচাের .কাn কিবতাংশিট
অিধকতর সফল।
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.কােনা িনিদ:u িবষেয় রচনা pিতেযািগতাও এর অnতম pকৃu দৃuাn। এrপ .kেt একই িবষেয়
িবিভn .লখেকর .লখার মেধ9 মান িবচার কের .~6তম রচনা িনব:াচন করা হয়। িকnt এ ধরেনর
pিতেযািগতায় অnতম পূব:শত: থােক এই .য, একই িবষেয় পূব: .থেক িবদ9মান .কােনা রচনার
নকল বা অnসরণ করা হেল তা gহণেযাগ9 হেব না, যিদও পূব: .থেক িবদ9মান রচনা অধ9য়ন
কের তা .থেক সাহায9 .নয়ার ওপর িনেষধাjা থােক না। এrপ .kেt সাধারণতঃ sদk .লখক
পূব: .থেক িবদ9মান .~6 রচনাবলীর তুলনায়ও উnততর রচনা উপsাপেন সkম হন। কারণ,
িতিন পূব:বত:ী রচনাবলী অধ9য়ন কের তার dব:ল িদকgেলা উ6ঘাটন করার এবং sীয় রচনােক তা
.থেক মুk রাখার sেযাগ পান।
এভােব একই িবষেয়র ওপের কেয়ক জন কিব,

সািহিত9ক বা .লখেকর পেk িভn িভn

কেয়কিট কিবতা, বা pবn বা gn রচনা করা সmব যা িবষয়বstর উপsাপনা এবং ভাষাগত ও
সািহিত9ক মােনর িদক .থেক পরsেরর সােথ তুলনােযাগ9 হেব। এমনিক এ ধরেনর .লখা
িবিভn ভাষায় .লখা হেলও পরsর তুলনােযাগ9 হেত পাের এবং এ ধরেনর তুলনা pচিলত
আেছ। sতরাং .কারআেনর িবেরাধীেদর উtািপত kট যুিk সmূণr
: েপ pত9াখ9ানেযাগ9।
এটা িদবােলােকর মেতা ssu .য,

.কারআন মজীদ অত9n সংিkp পিরসের ব9াপক

িবষয়বstর ওপের আেলাচনা কেরেছ। সৃিuকত:ার অিst,
পরকালীন জীবন ও .বেহশত- .দাযখ,

নবুওয়াত্,

সংjা,

পিরচয় ও শিk- kমতা,

নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) দাও‘আত ও

আেnালেনর ইিতহাস, চিরt ও |নিতকতা, ‘ইবাদত্- বেnগী, আধ9ািtকতা, রাজনীিত,
অথ:নীিত,

সমাজতtt,

মনstt,

দশ:ন,

.জ9ািতিব:jান,

রসায়ন,

পদাথ:িবjান,

উিdদিবjান, pািণিবjান, ভূেগাল, িবচার, আইন, যুd, শািn, সিn, অ1ীকার ও
চুিk,

রাTীয় িনরাপtা,

আnজ:ািতক সmক:,

আেলাচনা কেরেছ। .সই সােথ শbচয়ন,
িবnাস,

pচারপdিত ইত9ািদ অসংখ9 িবষয় িনেয়

শbpেয়াগ,

বাক9গঠন,

বাক9সমূেহর পারsিরক

sর ও ঝNার ইত9ািদ সব িমিলেয় .কারআন মজীদ এক অতুলনীয় .সৗnেয:র

অিধকারী।
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বলা বাhল9 .য,

এেতাgেলা িদক বজায় .রেখ .কােনা gn রচনা করা বা মহাgn .কারআন

মজীেদর .কােনা সূরাহর অnrপ সূরাh রচনা করা মানবীয় শিk- pিতভার পেk সmব নয়। এ
কারেণই ইসলাম- িবেরাধী আরব কিব- সািহিত9ক,

বাgী ও বাচনিশlীরা .কারআন মজীেদর

চ9ােলে*র .মাকািবলা করেত অgসর হন িন। বstতঃ .কারআন মজীদ .কােনা মাnেষর রিচত gn
হেল তার |বিশu9 এেহন সীমাহীন ময:াদার অিধকারী হেতা না,

ফেল .কারআন- িবেরাধীেদর

পেk এর চ9ােল* gহণ ও এ gেnর িবকl রচনা করা সmব হেতা।
আর এই সােথ এ কথািট আবােরা sরণ করা pেয়াজন .য,

এেহন |বিশেu9র অিধকারী

.কারআন মজীদ একজন িনরkর ব9িkর মাধ9েম উপsািপত হেয়েছ। po হে@, সমs পিNত
ব9িkর পেk সিmিলত সাধনায় যার একিট সূরাহর িবকl উপsাপন করা সmব নয় .স মহাgn
একজন িনরkর ব9িkর পk .থেক রিচত হওয়ার সmাবনা কlনাও করা যায় িক?
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কারআেনর চLােল| gহণ (!)
hসnl ঈজা◌াy ( )ﺣﺴﻦ اﻻﳚﺎزনামক পুিsকার .লখক বেলন : “.কারআেনর pদt চ9ােল* gহণ
এবং .কারআেনর অnrপ বা িবকl gn রচনা করা সmব।” [ জৈনক খৃsান .লখক কতৃ:ক
িলিখত এ পুিsকািট ১৯১২ খৃsােb িমসেরর বুলাk (নীল নেদর তীরবত:ী কায়েরার বnর) .থেক
pকািশত হয়।]
পুিsকার .লখক তাঁর দাবীর সপেk pমাণ srপ sয়ং .কারআন মজীেদরই িকছু বাক9 gহণ কের
তার িকছু শb রদবদল কের উপsাপন কেরেছন। আসেল এভােব িতিন তাঁর jােনর .দৗড়েকই
তুেল ধেরেছন এবং আরবী ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ সmেক: তাঁর কেতাখািন ধারণা আেছ
তা- ও pকাশ কের িদেয়েছন।
.লখক .কারআন মজীেদর চ9ােল* gহণ ও এ মহাgেnর িবকl উপsাপেনর নােম যা .পশ
কেরেছন আমরা তা এখােন উdৃত করেবা, অতঃপর তাঁর .লখার dব:লতা সমূহ অিভj পাঠকপািঠকােদর সামেন তুেল ধরেবা।
pস1তঃ উেlখ9 .য, মরহূm ‘আlামাh খূয়ী িলিখত n{হাতুl ঈজা◌াy”(  )ﻧﻔﺤﺎت اﻻﳚﺎزনামক
পুsেক এ িবষেয় িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। তেব এখােন আমরা সংিkp আেলাচনােকই
যেথu মেন করিছ। [hসnl ঈজা◌াy ( )ﺣﺴﻦ اﻻﳚﺎزপুিsকার জবােব ‘আlামাh খূয়ী (রhঃ)- এর
.লখা এ পুsকখািন ইরােকর নাজাফ শহর .থেক pকািশত হেয়েছ।]
সূরাh ফােতহার িবকl !
কlনািবলাসী উk .লখক সূরাh ফােতহার িবকl রচনার নােম িলেখেছন :
. اﻫﺪﻧﺎ ﺻﺮاط اﻻﳝﺎن. ﻟﮏ اﻟﻌﺒﺎدة و ﺑﮏ اﳌﺴﺘﻌﺎن. اﳌﻠﮏ اﻟﺪﻳﺎن. رب اﻻﮐﻮان.اﳊﻤﺪ ﻟﻠﺮﲪﺎن
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“সমs pশংসা পরম দয়াবােনর িযিন সৃিuসমূেহর pভু ও pিতদান pদানকারী বাদশাহ। উপাসনা
ও দাসt .তামার জn এবং সাহায9 pাথ:না .তামার কােছ। আমােদরেক ঈমােনর পেথ
পিরচািলত কেরা।”
.লখক sীয় কlনািবলািসতার কারেণ ধারণা কেরেছন .য,

তাঁর উপsািপত এ বাক9gেলােত

সূরাh ফােতহার সমs িদক ও সমg তাৎপয: শািমল রেয়েছ,

অথচ সূরাh আl- ফােতহাh

.থেক তা সংিkpতর।
.য .লখক dব:ল ও িনm মােনর .লখা এবং তাৎপয:পূণ: ও ভারী উঁচু মােনর .লখার মধ9কার
পাথ:ক9 িনণ:েয়র .kেt এমনই সীমাবd ও সNীণ: িবচারশিkর অিধকারী তাঁর সmেক: কী বলা
.যেত পাের! তাঁর জn .তা এটাই উtম িছেলা .য,

pকােশর পূেব: িতিন তাঁর .লখািট আরবী

ভাষার সািহত9রীিত ও বালাgাত্- ফা#াহােতর সােথ পিরিচত খৃsান পিNতেদরেক .দখােতন
এবং িনেজেক এভােব .খেলা pমাণ না করেতন।
িতিন এ নূ9নতম িবষয়িটও লk9 কেরন িন .য, .কােনা কিব বা .কােনা .লখক যিদ অn কােরা
.কােনা .লখার িবকl উপsাপন করেত চান, .স .kেt তাঁেক এমন .লখা উপsাপন করেত হয়
যা শbচয়ন, বাক9গঠন ও সািহেত9র আি1কতার িদক .থেক হেব সmূণ: sতnt ও িনজs; d’িট
.লখার মেধ9 .কবল একিট িদক .থেক িমল ও অিভnতা থাকেব। তা হে@, উভয় .লখার লk9
বা মূল আেবদন তথা িবষয়বst হেব অিভn।
.কােনা .লখকেক চ9ােল* করা বা তাঁর .লখার িবকl উপsাপেনর মােন এ নয় .য,

িবকl

উপsাপনকারী ব9িk pিতপেkর .লখার বাক9গঠন ও সািহত9রীিতর অnসরণ করেবন এবং
pিতপেkর .লখার িকছু শb পিরবত:ন কের একিট নতুন (?! ) .লখা |তরী করেবন, আর এ
কাজেক চ9ােল* gহণ বা িবকl উপsাপন িহেসেব নামকরণ করেবন।
এটাই যিদ হয় চ9ােল* বা িবকl উপsাপন তাহেল .য .কােনা কালামেকই চ9ােল* করা ও তার
িবকl উপsাপন করা সmব। আর তাহেল হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর সমসামিয়ক .য
.কােনা আরেবর পেkই .কারআন মজীেদর চ9ােল* gহণ ও িবকl উপsাপন করা সmব
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িছেলা। িকnt .যেহতু তারা .কােনা কালােমর চ9ােল* gহণ ও িবকl উপsাপেনর তাৎপয:
ভােলাভােবই অবগত িছেলা এবং .কারআন মজীেদর বালাgাত্ ও ফা#াহােতর রহsাবলী pত9k
করিছেলা, এ কারেণই তারা .কারআন মজীেদর চ9ােল* .মাকািবলায় অgসর হয় িন এবং এর
সামেন তােদর অkমতার কথা sীকার কের একদল .কারআন মজীেদর ওপর ঈমান আনয়ন
কের ও অপর একদল এেক জাd বেল আখ9ািয়ত কের এবং বেল:
(.)ان ﻫﺬا اﻻ ﺳﺤﺮ ﻳﻮﺛﺮ
“( তারা বেল :) এ .তা জাd ছাড়া িকছু নয় - যা তােক িশkা .দয়া হয়।” ( সূরাh আlমুdাছিছr : ২৪)
এছাড়া,

আেলাচ9 .লখেকর উdৃত বাক9gেলােত .যখােন নকল ও কৃিtমতা ssurেপ ধরা

পড়েছ, .সখােন কী কের এেক সূরাh ফােতহার সােথ তুলনােযাগ9 বেল মেন করা .যেত পাের?
পুিsকািটর .লখক .য আরবী ভাষার বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ সmেক: এেকবাের অj তা িক িতিন
সূরাh ফােতহার চ9ােল* gহণ ও িবকl রচনার দাবী কের ও উk বাক9সমূহ সব:সমেk pদশ:ন
কের অিধকতর ssuভােব তুেল ধেরন িন?
এবাের .লখেকর .লখার dব:ল িদকসমূেহর pিত দৃিu .দয়া যাক :
( ১) .লখেকর রিচত বাক9 اﳊﻤﺪ ﻟﻠﺮﲪﺎن. (সমs pশংসা পরম দয়াবােনর) এবং সূরাh ফােতহার
বাক9 ( اﳊﻤﺪ ﷲসমs pশংসা আlাহর) - এ d’িট বাক9েক অথ: ও তাৎপেয:র িদক .থেক কী কের
অিভn পয:ােয়র বলা .যেত পাের? কারণ,

“আlাh” হে@ সৃিuকত:ার পরম pমুk সtার

সtাগত নাম যােত তাঁর সমs রকেমর gণ- |বিশu9 ও পূণ:তা শািমল রেয়েছ; “রাহমাn” ( পরম
দয়াবান) তাঁর এ সব gণ- |বিশেu9র অnতম “রহমত” ( দয়া)- এর পিরচায়ক gণবাচক নাম
মাt। অতএব,

 ( اﳊﻤﺪ ﷲসমs pশংসা আlাহর) বাক9িটেত pশংসার লk9 হে@ আlাh

তা‘আলার সমs রকেমর পূণ:তাবাচক gণ- |বিশu9। িকnt اﳊﻤﺪ ﻟﻠﺮﲪﺎن. (সমs pশংসা পরম
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দয়াবােনর) বাক9িটেত pশংসার লk9 হে@ }ধু তাঁর “রহমত” বা দয়া। এ .kেt আlাh
তা‘আলার অnাn gণ- |বিশu9 pশংসার মেধ9 শািমল .নই।
( ২) সূরাh ফােতহার  اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ.رب اﻟﻌﺎﳌﲔ. (িযিন জগতসমূেহর pভু - .য pভু পরম দয়াবান
ও .মেহরবান) কথািটর .মাকািবলায় رب اﻻﮐﻮان. (িযিন সৃিu সমূেহর pভু) বাক9িট খুবই dব:ল,
trিটপূণ: ও অসংহত। সূরাh ফােতহার বাক9িটর তাৎপয: ও লk9 .কােনািটই এেত pিতফিলত হয়
িন। কারণ, সূরাh ফােতহার উk বাক9 .থেক pমািণত হয় .য, জগত মাt একিট নয়, বরং
বh সংখ9ক জগত রেয়েছ এবং আlাh তা‘আলা এ সমs জগেতর pভু ও পিরচালক। .তমিন
তাঁর রহমত (দয়া) সব সমেয়র জn িনরবি@nভােব এই সমs জগতেক পিরব9াp কের রেয়েছ।
কী কের رب اﻻﮐﻮان. (িযিন সৃিuসমূেহর pভু) বাক9িটেক সূরাh ফােতহার উk বােক9র সােথ তুলনা
করা .যেত পাের? কারণ,  ﮐﻮنশেbর (যার বhবচন হে@  )اﮐﻮانমােন হে@ ( ﺣﺪوثঘটনা) ও

( وﻗﻮعসংঘিটত হওয়া)। (এছাড়াও  ﮐﻮنশbিটর আেরা অথ: আেছ,

.যমন : pত9াবত:ন,

sলািভিষk হওয়া, িsিত ইত9ািদ।)
তাছাড়া  اﮐﻮانহে@  ﮐﻮن- এর বh বচন যা একিট িkয়াবাচক িবেশ( ( )ﻣﺼﺪرযার pকৃত অথ:
‘হওয়া’ বা ‘থাকা’ (িsিতবাচক িkয়ানাম - ইংেরজীেত যােক Be Verb বলা হয়।) এেক رب
শেbর সােথ যুkকরণ আরবী সািহেত9র দৃিuেত gহণেযাগ9 নয়। অব/ رب- এর পিরবেত: যিদ

 ﺧﺎﻟﻖশbিট ব9বহার করা হেতা অথ:াৎ  ﺧﺎﻟﻖ اﻻﮐﻮانবলা হেতা, তাহেল আরবী সািহত9রীিত
অnযায়ী তা িসd হেতা, িকnt .লখক তা কেরন িন; হয়েতাবা .লখেকর এটা জানাও িছেলা না।
অব/ .স .kেtও sয়ং  اﮐﻮانশেbর dব:লতা .থেকই .যেতা। কারণ,  اﮐﻮانশb dারা জগেতর
বhtও .যমন বুঝােনা যায় না, .তমিন আlাh তা‘আলার রহমত .য সমs জগেত পিরব9াp তা- ও
বুঝােনা সmব নয়।
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( ৩) সূরাh ফােতহাহর ( ﻣﺎﻟﮏ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦpিতফল িদবেসর অিধকত:া) কথািটেক اﳌﻠﮏ اﻟﺪﻳﺎن
(pিতদান pদানকারী বাদশাহ)- .ত পিরবিত:ত করায় তােত সূরাh ফােতহার কথািটর তাৎপয: ও
লk9- উেd/ pিতফিলত হওয়া সmব নয়। কারণ,

সূরাh ফােতহার কথািটর মােন হে@,

আlাh তা‘আলা pিতফল িদবেসর একমাt অিধকত:া ও বাদশাh। িকnt .লখেকর বাক9িটেত
আlাh হে@ন pিতদান বা pিতফল pদানকারী বাদশাh। এেত তাঁেক একমাt pিতফলদাতা বলা
হয় িন।
তাছাড়া সূরাh ফােতহার আয়ােত .যখােন pিতফল দােনর জn অপর একিট জগেতর কথা উেlখ
করা হেয়েছ .লখেকর কথািটেত তার pিত িবndমাt ইি1তও .নই। ফেল পুনrtান ও pিতফল
িদবেসর একমাt অিধকত:া,

বাদশাh ও িবচারক .য আlাh তা‘আলা এবং ঐ িদন .য অn

কােরা িবndমাtও kমতা বা এখিতয়ার থাকেব না তা- ও তাঁর কথা .থেক .বাঝার উপায় .নই।
সূরাh ফােতহার আয়ােত এ তাৎপয: িনিহত রেয়েছ .য,

pিতফল িদবেসর একমাt ও একক

অিধকত:া, hkমদাতা, িবচারক ও পিরচালক আlাh তা‘আলা; িতিন একাই pিতিট ব9িkর
ওপর িনয়ntণকারী থাকেবন, আর তাঁর িবচােরর পিরণিতেত িকছু .লাক .বেহশেত যােব ও িকছু
.লাক .দাযেখ যােব। িকnt .লখেকর বােক9 ‘pিতফল িদবস’ উেlখ না থাকায় এবং বাক9গঠেনর
পাথ:েক9র কারেণ,

আlাh তা‘আলা ‘একমাt pিতফলদাতা বাদশাh’ rেপ pিতভাত না

হওয়ায় উিlিখত তাৎপয: সমূহও তােত অnভু:k হয় িন।
বstতঃ  اﳌﻠﮏ اﻟﺪﻳﺎنকথািটেত  ﻣﺎﻟﮏ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦআয়ােতর এ ব9াপক তাৎপেয:র একিটও অnভু:k হয়
িন। উিlিখত কথািটেত একমাt .য তাৎপয:িট pিতফিলত হেয়েছ তা এই .য, আlাh তা‘আলা
pিতফলদানকারী মািলক ও বাদশাh - িযিন মাnেষর কােজর pিতফল pদান কের থােকন। আর
এ তাৎপয: ও সূরাh ফােতহার উk আয়ােতর তাৎপেয:র মেধ9 আকাশ- পাতাল ব9বধান
িবদ9মান।
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এছাড়া সূরাh ফােতহার আয়াতিটেত  ﻣﺎﻟﮏ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦকথািট সmnবাচক। .যমন, যিদ বলা হয় :
‘অমুক ব9িk এই বাড়ীর মািলক’,

তাহেল এর মেধ9 এ তাৎপয:ও িনিহত রেয়েছ .য,

অn

.কউ এ বাড়ীর মািলকানায় অংশীদার নয়। িকnt hসnl ঈজাy ( )ﺣﺴﻦ اﻻﳚﺎزপুিsকার .লখেকর

 اﳌﻠﮏ اﻟﺪﻳﺎنকথািট gণবাচক। .যমন, যিদ বলা হয় : ‘অমুক ব9িk বাড়ীওয়ালা’, তাহেল এর
মােন এ নয় .য, .স ছাড়া আর .কােনা বাড়ীওয়ালা .নই। .তমিন আlাh তা‘আলােক ﻣﺎﻟﮏ ﻳﻮم

( اﻟﺪﻳﻦpিতফল িদবেসর অিধকত:া) বলার মােন হে@ ‘pিতফল িদবেসর ওপর আর .কােনা
অিধকত:া ও বাদশাh .নই।’ িকnt আlােkক ( اﳌﻠﮏ اﻟﺪﻳﺎنpিতদান pদানকারী বাদশাহ) বলার
মােন হে@, ‘আlাh pিতফলদাতা মািলক ও বাদশাh, তেব pিতদানকারী মািলক ও বাদশাh
আেরা থাকেত পােরন।’
( ৪) সূরাh ফােতহার আয়াত اﻳﺎک ﻧﻌﺒﺪ و اﻳﺎک ﻧﺴﺘﻌﲔ. (আমরা .কবল .তামারই উপাসনা ও
দাসt- আnগত9 কির এবং আমরা .কবল .তামার কােছই সাহায9 চাই) .থেক .লখক }ধু
বুেঝেছন .য,

উপাসনা ও দাসt }ধু আlাহরই হওয়া উিচত এবং সাহায9pাথ:নাও .কবল

আlাহর কােছই হওয়া উিচত। এ কারেণই িতিন উk আয়াতেক সামাn রদবদল কের িলেখেছন
: ﻟﮏ اﻟﻌﺒﺎدة و ﺑﮏ اﳌﺴﺘﻌﺎن. (উপাসনা ও দাসt .তামার জn এবং সাহায9 pাথ:না .তামার কােছ)।
িকnt এ সেত9র পাশাপািশ উk আয়ােত আেরা .য সত9 িনিহত রেয়েছ .লখক তা বুঝেত পােরন
িন। তা হে@, এ আয়াত আlাহর বাnাহেদরেক এ িশkা pদান করেছ .য, তারা .যন তােদর
‘ইবাদত ও আnগেত9র মধ9 িদেয় তাওহীদেক ssurেপ pিতভাত কের এবং .ঘাষণা কের .য,
তারা }ধু আlাহরই ‘ইবাদত ও দাসt- আnগত9 কের থােক এবং ইবাদত- উপাসনা ও অnাn
.kেt তারা }ধু আlাহর কােছই সাহায9 pাথ:না কের থােক।
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এ আয়ােতর দাবী হে@ এই .য, মু’িমন বাnাh এ সত9িট sীকার কrক .য, .স এবং অn
সমs মু’িমন বাnাh আlাh ছাড়া আর কােরা ‘ইবাদত- উপাসনা ও আnগত9 কের না এবং
আlাh ছাড়া আর কােরা কােছ সাহায9 pাথ:না কের না,

বরং }ধু আlাহরই ‘ইবাদত ও

আnগত9 কের এবং }ধু আlাh তা‘আলার কােছই সাহায9 pাথ:না কের। িকnt উk .লখেকর
বkব9 ﻟﮏ اﻟﻌﺒﺎدة و ﺑﮏ اﳌﺴﺘﻌﺎن. (উপাসনা ও দাসt .তামার জn এবং সাহায9 pাথ:না .তামার
কােছ) বােক9 িক এ ব9াপক তাৎপয: রেয়েছ?
অিধকnt .লখেকর বাক9িটেত .কবল এ .ঘাষণা আেছ .য,

‘ইবাদত ও দাসt- আnগত9 এবং

সাহায9 pাথ:না পাওয়ার একমাt হDEদার আlাহ তা‘আলা,

িকnt বাnাh িনেজ একমাt তাঁর

‘ইবাদত ও দাসt- আnগত9 কের িকনা এবং একমাt তাঁরই কােছ সাহায9 চায় িকনা .স সmেক:
.কােনা সাk9 .নই যা সূরাh ফােতহার আয়ােত রেয়েছ। তাছাড়া .কারআন মজীেদর আয়াতিটেত
বাnাহর পk .থেক আlাহর কােছ ভিব(েত একমাt তাঁর ইবাদত ও দাসt- আnগত9 করার
এবং একমাt তাঁর কােছ সাহায9 চাওয়ার .য অ1ীকার বা আশাবাদ িনিহত আেছ উk .লখেকর
বাক9িটেত তা .নই।
pস1তঃ এখােন আেরা উেlখ করা .যেত পাের .য, অেনেক এrপ ভুল ধারণা .পাষণ কেরন
.য,

আlাh ছাড়া অn কােরা আnগত9 করা এবং আlাh ছাড়া অn কােরা কােছ .কােনা

ধরেনর সাহায9 চাওয়া বুিঝ আেদৗ |বধ নয়। বরং এ আয়ােত ‘ইবাদত বলেত যা বুঝােনা হেয়েছ
তার মেধ9 উপাসনা .কবল আlাহরই জn - এ ব9াপাের সেnেহর িবndমাt অবকাশ .নই। িকnt
‘দাসt’ ও ‘আnগত9’ আlাh তা‘আলার hkম- আkকােমর আnগেত9র সােথ সাংঘিষ:ক না
হেল অেnর জnও অৈবধ নয়। এ কারেণই .কারআন মজীেদ দাস- দাসীেদর সােথ মিনেবর
সmক: এবং তােদর অিধকার ও কত:েব9র কথা বলা হেয়েছ, অnিদেক আlাh ও তাঁর রাসূেলর
(#াঃ) আnগেত9র অধীেন “উলীl আমr” ( কম:দািয়tশীল)- এর আnগেত9র িনেদ:শ .দয়া
হেয়েছ। অতএব, সূরাh ফােতহার এ আয়াত .থেক বুঝা যায় .য, মিনব ও কম:দািয়tশীলেদর
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আnগেত9র ফেল আlাh ও তাঁর রাসূেলর (#াঃ) আnগেত9র লJন হেল মিনব ও
কম:দািয়tশীলেদর আnগত9 করা যােব না, তােত .য .কােনা পিরণিতই আsক না .কন।
অnিদেক একমাt আlাহর কােছ সাহায9 চাওয়ার অথ: এ নয় .য, sাভািবকভােব মাnষ এেক
অেnর কােছ বা পরsর .য সাহায9 চায় তা |বধ নয়। কারণ, .কারআন মজীেদও .নক আমল
ও তাk্ওয়ার কােজ পরsরেক সাহায9 করার জn িনেদ:শ .দয়া হেয়েছ। (সূরাh আlমা◌াএদাh : ২) িকnt বাnাহর কােছ সাহায9 চাওয়ার .kেt কখেনাই এমন মানিসকতা .পাষণ
করা |বধ নয় .য, .য ব9িkর কােছ সাহায9 চাওয়া হে@ .স িনরuশভােব ও অনnমুখােপkী
িহেসেব সাহায9 করেত সkম এবং এrপ মেন করাও |বধ নয় .য, ঐ ব9িk সাহায9 না করেল
তার সমsা সমাধােনর বা িবপদমুিkর আর .কােনা পথই িছেলা না বা থাকেব না। বরং sরণ
রাখেত হেব .য,

বাnাহর জn বাnাহর সাহায9ও আlাh তা‘আলার সৃu কায:কারণ িবিধ ও

সৃিuর pিত তাঁর অngেহর অংশিবেশষ এবং আlাh না চাইেল ঐ ব9িk তােক সাহায9 করেত
পারেতা না বা করেতা না অথবা .স সাহায9 না করেলও আlাh তা‘আলা চাইেল তার সাহায9 ও
িবপদমুিkর জn অn .কােনা পথ .বর কের িদেতন।
এ হে@ এ আয়াত .থেক মুসলমানেদর জn সাধারণ কম:িনেদ:শনা। মুসলমানেদরেক আমেলর
.kেt এ আয়ােতর এ কম:িনেদ:শনা অkের অkের .মেন চলার জn .চuা করা উিচত। অথ:াৎ
এটা হেব সেব:া` লk9। িকnt আlাহর খা#্ বাnাkগণ ছাড়া সাধারণতঃ .কউ এ কম:িনেদ:শনা
অkের অkের .মেন চেল না, বরং কখেনা কখেনা এ .থেক িবচু9ত হয়, িবেশষ কের pবৃিtর
আnগত9 কের .ছাট- বড় gনােহ িলp হেয় পেড়,

তা যেতাই না পের তা .থেক তাওবাh ও

ইিsgফাr কrক। তাছাড়া অেনক সময় আমরা অেnর সাহায9 চাইেত িগেয় মেন কির .য, ঐ
ব9িk সাহায9 না করেল আমােদর এ সমsা সমাধােনর .কােনাই পথ .নই। এrপ মেন করা
p@n িশরk।
এখন po হে@, এ ধরেনর িবচু9িতর অবsায় আlাh তা‘আলার সামেন দাঁিড়েয় এ সাk9 .দয়া
উিচত িকনা .য, “আমরা .কবল .তামারই দাসt ও আnগত9 কির এবং আমরা .কবল .তামার
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কােছই সাহায9 চাই।”? কারণ, এrপ সাk9 ssuতঃই িমথ9া। আর আlাহর সামেন দাঁিড়েয়
িনেজর সmেn িমথ9া সাk9 দান অত9n grতর ব9াপার। অথচ নামােয সূরাh ফােতহাh পাঠ করা
অপিরহায:; সূরাh ফােতহাh পাঠ ছাড়া নামায #হীh হয় না। এমতাবsায় কী করণীয়? .কােনা
.কােনা ‘আােরফ মুফাসিসেরর অিভমত হে@ এই .য, পুেরা সূরাh ফােতহাh, বা অnতঃ উk
আয়াতিটেক িনেজর পk .থেক আlাh তা‘আলার সামেন সাk9 িহেসেব উ`ারণ করা িঠক হেব
না,

বরং .কারআন মজীেদর আয়াত পাঠ করার িনয়েত পড়েত হেব,

যেতািদন না িনেজেক

উk আয়ােতর িদকিনেদ:শনার িবচু9িত .থেক মুk করা যায়। আlাহর খা#্ বাnাkগণ - যােদর
আমল উk আয়ােতর িদকিনেদ:শনার িবচু9িত .থেক মুk তাঁরা পুেরা সূরাh ফােতহােক আlাহর
সামেন িনেজর বkব9 িহেসেব পাঠ কের থােকন। আর িনেজেক এ sের উপনীত করাই হওয়া
উিচত বাnাহর সেব:া` লk9।
আেলাচ9 আয়াত .কবল বাnাহর িনেজর বত:মান অবsা সmেক: সাk9ই িনেদ:শ কের না, বরং
ভিব(ত সmেক: অ1ীকারও িনেদ:শ কের। কারণ, এখােন  ﻣﻀﺎرعিkয়াপদ ব9বhত হেয়েছ যা
বত:মান ও ভিব(ত উভয়েকই বুঝায়। আর ব9িk যখন িনেজ ভিব(েত .কােনা কাজ করেব বেল
.ঘাষণা কের তখন তা .কবল সmাবনােক বুঝায় না, বরং অেনক .kেt অ1ীকারেকও বুঝায়
এবং এ আয়ােত অ1ীকার অথ:ই pেযাজ9;

তেব ভিব(েতর .kেt এিটেক আশাবাদ অেথ:ও

গণ9 করা চেল।
( ৫) সূরাh ফােতহার ( اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢআমােদরেক সহজ- সরল, সিঠক,

sদৃঢ় ও মধ9ম

পেথ পিরচািলত কেরা) আয়ােতর লk9 হে@ এই .য, বাnাh তার ‘ইবাদত- উপাসনার মাধ9েম
sীয় উপােsর িনকট এ মেম: pাথ:না জানােব .য,

িতিন .যন sীয় বাnাহেক সংিkpতম ও

সহজতম পেথ লেk9 .পৗঁেছ .দন। .তমিন এেত এ- ও শািমল রেয়েছ .য,
সৎকম:সমূহ,

িতিন .যন তােক

স6gণাবলী ও সিঠক ‘আেkএেদর িদেক পথpদশ:ন কেরন। এ আয়াত }ধু
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ঈমােনর পেথ পিরচািলত করার আেবদেনর মেধ9ই সীমাবd থােক িন। িকnt اﻫﺪﻧﺎ ﺻﺮاط اﻻﳝﺎن.
(আমােদরেক ঈমােনর পেথ পিরচািলত কেরা) বােক9 এ তাৎপয: অnভু:k .নই।
এখােন আেরা একিট িবষয় লk9 করা দরকার। তা হে@, সূরাh ফােতহাh পড়েল এটা ssu
pিতভাত হয় .য,

এ সূরাহিট আlাহর pিত ঈমান .পাষণকারী ব9িkর পk .থেক আlাh

তা‘আলার কােছ সpশংস .দা‘আ srপ। অতএব,

ঈমানদার ব9িkর পk .থেক ‘ঈমােনর

পেথ’ পিরচািলত করার জn আlাহর কােছ .দা‘আ করা খুব .বশী খাপ খায় না।
অব/ ‘ঈমােনর পথ’ বলেত যিদ ঈমােনর সােথ স1িতশীল পথ বুঝােনা হেয় থােক তাহেল
তােত .কােনা অস1িত .নই - এটা sীকার করেত হেব। তেব ‘ঈমােনর পথ’ কথািটর এ অথ:
কথািটর পেরাk ও আেরািপত অথ:,

sতঃpকািশত অথ: নয়। অথ:াৎ কথািট .শানার সােথ

সােথই .~াতার মেন িবষয়িট এভােব .রখাপাত করেব না, বরং pথেমই মেন হেব .য, ঈমােন
উপনীত হবার পেথর জn pাথ:না করা হে@; তদnযায়ী চলার পথ pাথ:নার িবষয়িট pথেমই
.~াতার মেন .রখাপাত করেব না। এর পিরবেত: ঈমানদার ব9িk তােক ‘ি#রাতুl মুsাkীm’ বা
সহজ- সরল,

সিঠক,

sদৃঢ় ও মধ9ম পেথ পিরচািলত করার জn আlাহর কােছ .দা‘আ

করেব এটাই অিধকতর স1ত। অnিদেক ‘ি#রাতুl মুsাkীm’- এর তাৎপেয: পািথ:ব .মাবাh
কােজর .বলায় অথ:াৎ .য সব .kেt পাপ- পুণ9 .কােনািটরই সংি2uতা .নই এমন কােজও
সহজতম ও কম আয়াসসাধ9 কuহীন পথ অnভু:k রেয়েছ, যা ‘ঈমােনর পথ’- এর মেধ9 শািমল
.নই।
িdতীয়তঃ সূরাh ফােতহার আয়ােত ‘পথ’.ক ‘িবেশ(- িবেশষণ’ rেপ ( )اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢউেlখ
করা হেয়েছ এবং তােক  الdারা িনিদ:u করা হেয়েছ যা dারা বুঝােনা হেয়েছ .য, বাnাh বhিবধ
পেথর মধ9 .থেক .কবল .সই একমাt পথিটেক চাে@ যা ‘সহজ- সরল,

সিঠক,

sদৃঢ় ও

মধ9ম পথ’। আর বলা বাhল9 .য, এrপ পথ .কবল একিটই হেত পাের। অnিদেক তথাকিথত
িবকl বাক9িটেত ‘পথ’.ক সmn পদ rেপ ( )ﺻﺮاط اﻻﳝﺎنউেlখ করা হেয়েছ যা .থেক এ অথ:
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gহণ করার উপায় .নই .য, ‘ঈমােনর পথ’ একািধক হেত পাের না। বরং এর অথ: হে@ এই
.য, ‘ঈমােনর পথ’ সমূেহর মধ9 .থেক .য .কােনা একিট পথ .দখাবার জn আেবদন জানােনা
হে@।
এছাড়া উk বােক9র তাৎপয: এিদক .থেকও অসmূণ: .য,

এেত }ধু ঈমােনর পথ pদশ:ন বা

তােত পিরচালনার কথাই বলা হেয়েছ, িকnt ঈমােনর পথ .য, সহজ- সরল, সিঠক, sদৃঢ়
ও মধ9ম পথ - .য পেথর পিথক কখেনা পথPu হেব না - .সিদেক .কােনাrপ ইি1ত করা হয়
িন।
অnিদেক সূরাh ফােতহার ﺻﺮاط اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ اﻟﻀﺎﻟﲔ. (তােদর পথ
যােদরেক তুিম .ন‘আমত িদেয়েছা - যারা গযেবর িশকার নন বা পথPuও নন।) আয়াত ব9k
কের .য, এমন এক সহজ- সরল, সিঠক, sদৃঢ় ও মধ9ম পথ রেয়েছ আlাh তা‘আলার kমা
ও অngহpাp ব9িkগণ .য পথ অবলmন কেরেছন। এ পথ নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) এবং সেত9র
সােk9র মূত: pতীক ব9িkেদর পথ।
এছাড়া এ আয়াত এটাও pমাণ কের .য,

সহজ- সরল,

সিঠক,

sদৃঢ় ও মধ9ম পেথর

পাশাপািশ িবিভn বk পেথরও অিst রেয়েছ; আlাh তা‘আলার গযব ও অসntিuেত িনপিতত
.লােকরা .স ধরেনর পথসমূহ অবলmন কেরেছ। .স ধরেনর পথ হে@ তােদর পথ যারা িজদ,
.গায়াতু:িম ও .গাঁড়ািম বশতঃ সেত9র িবেরািধতা কের এবং সত9েক pত9াখ9ান কের,

যারা

অjতাবশতঃ .হদায়ােতর পথ .থেক বh দূের সের .গেছ এবং পথPuতার সীমাহীন pাnের
হাতেড় .বড়াে@। এ .লােকরা সত9 ও .হদায়ােতর পেথর সnান কের িন,

বরং তােদর

পূব:পr
ু ষেদর পথেকই .বেছ িনেয়েছ এবং তােদর অn অnসরণ করেছ। তারা এমন পথ অবলmন
কেরেছ .য পথ আlাh তা‘আলার পk .থেক তােদর জn িনধ:ািরত হয় িন।
.য .কউ এ আয়াতিট পড়েব ও আয়াতিট িনেয় িচnা করেব, .স- ই এ িবষয়িট বুঝেত পারেব
এবং তার িচnায় এ সমুnত িবষয়িট ও চািরিtক রহsিট ধরা পড়েব .য,
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মাnেষর উিচত

আlাহর অলীগেণর pিত আকৃu হওয়া এবং তাঁেদর চিরt,
অnসরণ করা,

আচার- আচরণ ও ‘আkীদাহর

অnিদেক যারা .খাদােdািহতার পথ অবলmন কেরেছ এবং sীয় কৃতকেম:র

কারেণ .খাদায়ী আযােবর উপযুk হেয়েছ তােদর পথ .থেক দূের থাকা।
সূরাh ফােতহার উk আয়ােত িনিহত এ চািরিtক ও মানিবক স*ীবনী শিkর অিধকারী সত9িট
.থেক িক দৃিu িফিরেয় রাখা সmব,

নািক এেক grtহীন মেন করা ও উেপkা করা সmব?

অথচ আেলাচ9 কlনািবলাসী .লখক ধারণা কেরেছন .য,
অতএব, উেপkােযাগ9।
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িবষয়িট .নহােয়তই grtহীন,

সূরাh কাওছােরর িবকl !
একই .লখক সূরাh কাওছােরর িবকl রচনার নােম িলেখেছন :
.( و ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﻮل ﺳﺎﺣﺮ. ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﮏ و ﺟﺎﻫﺮ.)اﻧﺎ اﻋﻄﻴﻨﺎک اﳉﻮاﻫﺮ
“িনiয়ই আিম .তামােক জাওয়ােহর িদেয়িছ। অতএব,

তুিম .তামার pভুর জn ঊৈ`ঃsের

নামায আদায় কেরা, আর জাdকরেদর কথার ওপের আsা sাপন কেরা না।”
উেlখ9,  ﺟﻮاﻫﺮহে@  ﺟﻮﻫﺮ- এর বhবচন।  ﺟﻮﻫﺮ- এর d’িট অথ: : (১) .কােনা িকছুর মূল বst
(Essence) , ( ২) মূল9বান মিণমুkা। বলা বাhল9 .য, এখােন িdতীয় অথ:ই লk9।
.লখক তাঁর ধারণা অnযায়ী .কারআন মজীেদর চ9ােল* .মাকািবলা কের .কারআেনর সূরাh
আl- কাওছাr- এর .য তথাকিথত িবকl রচনা কেরেছন তা কেয়কিট িদক .থেক trিটযুk ও
বািtল। তা হে@ :
( ১) পাঠক- পািঠকাগণ িনiয়ই লk9 কেরেছন,

.লখক তাঁর তথাকিথত িবকl সূরায়

.কারআন মজীেদর সূরাh কাওছােরর বণ:নাভি1 ও শb সংেযাজন পdিতর অnকরণ কেরেছন;
িতিন }ধু এর কেয়কিট শেbর পিরবত:ন কেরেছন মাt। আর এ কেরই িতিন কlনা কেরেছন
.য,

িতিন .কারআন মজীেদর চ9ােল* .মাকািবলা কেরেছন এবং সূরাh কাওছােরর িবকl

রচনা কেরেছন।
( ২) আর এই তথাকিথত িবকlিটও তাঁর িনেজর নয়,

বরং িতিন এিট মুসাইলামাh কাযযাb

.থেক চুির কেরেছন এবং সামাn রদবদল কের িনেজর নােম চািলেয় িদেয়েছন। কারণ,
মুসাইলামাh সূরাh কাওছােরর .মাকািবলায় িলেখিছেলা :
. و ان ﻣﺒﻐﻀﮏ رﺟﻞ ﮐﺎﻓﺮ. ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﮏ و ﻫﺎﺟﺮ.اﻧﺎ اﻋﻄﻴﻨﺎک اﳉﻤﺎﻫﺮ
“অব/ আিম .তামােক অেনকgেলা জনসমিu িদেয়িছ। অতএব,

তুিম .তামার pভুর জn

নামায আদায় কেরা ও িহজরত কেরা। আর িনiয়ই .তামার শtr ব9িk কােফর।”
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( ৩) এর .চেয়ও িবsয়কর হে@ এই .য,

.লখক ধের িনেয়েছন .য,

d’িট কালােমর

বাক9সমূেহর অn9িমল ও ঝNার যিদ অিভn হয় তাহেলই বালাgাত্ ও ফা#াহােতর মানদেN তা
সমপয:ােয়র হেব। অথচ আসেল তা নয়। বরং .কােনা কালােমর ফা#াহােতর জn সব:pথম শত:
হে@ এই .য,

কালােমর িবিভn বােক9র মেধ9 পারsিরক সmক: ও সমnয় থাকেত হেব যা

.লখেকর বkেব9 পুেরাপুির অnপিsত।
বstতঃ জাওয়ােহর দান করার অিনবায: দাবী এ নয় .য, এ জn নামায আদায় করেত হেব এবং
তা- ও উৈ`ঃsের। কারণ,

আlাh তা‘আলা তাঁর বাnাহেদরেক অসংখ9 .ন‘আমত দান

কেরেছন। এর মেধ9 ধনসmেদর তুলনায় অিধকতর মূল9বান ও grtপূণ: বh .ন‘আমত রেয়েছ,
.যমন : জীবেনর .ন‘আমত,

িবচারবুিd ()ﻋﻘﻞ- এর .ন‘আমত,

ঈমােনর .ন‘আমত ইত9ািদ।

এমতাবsায় উk .লখক কী কের ধনসmেদর .ন‘আমেতর জn নামায আদায় অপিরহায: মেন
করেছন?
তেব hা,

.য ব9িk ধনসmদ .শাষেণর মাধ9েম সমােজর শীেষ: আেরাহণ কেরেছ এবং

ধনসmদেকই িনেজর জn িkবলাh,

.খাদা ও জীবন- লk9 বািনেয় িনেয়েছ - যার সমs

আশা- আকাkা ধনসmেদই .কndীভূত এবং পািথ:ব ধনসmদ সংgহ ও পু*ীভূতকরণই যার
একমাt লk9, এ কারেণ .য চার হাত- পােয় হামাgিড় িদেয় হেলও ধনসmেদর িদেক এিগেয়
চেল,

ধনসmদ অজ:েনর িপছেন সমs রকেমর .চuা ও ~ম .কndীভূত কের এবং অn সমs

লk9- উেdে/র ওপর এেক অgািধকার pদান কের,

তার ব9াপারই আলাদা। আর,

কথায়

বেল, “পােtর গা চুঁইেয় তা- ই .বর হয় যা আেছ তার অভ9nের।”
এ pসে1 উেlখ9 .য, সূরাh কাওছাের .য নামায আদােয়র কথা বলা হেয়েছ তা (উk .লখক
তাঁর তথাকিথত িবকেlও যা বহাল .রেখেছন) তা সাধারণভােব বাধ9তামূলক নামায নয়, বরং
িবেশষ ও অসাধারণ .ন‘আমেতর জেn নামায অথ:াৎ .শাকরানা নামায। কারণ,

সূরাh

কাওছাের হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক ‘কাওছার’ নামক .ন‘আমত দােনর কথা বলা
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হেয়েছ। এই ‘কাওছার’- এর আিভধািনক অথ: হে@ ‘আিধক9 বা pাচুেয:র অিধকারী .য .কােনা
িকছু’ এবং ‘pচুর কল9ােণর উৎস ব9িk’। অt সূরায় হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক pদt
‘কাওছার’- এর d’িট পািরভািষক অথ: রেয়েছ, তা হে@ : (১) .বেহশেতর ‘কাওছার’ নামক
হাউয যা .থেক িতিন হাশেরর িদেন তাঁর অnসারীেদরেক পািন পান করােবন। (২) তাঁর সnান
হযরত ফােtমাh (‘আঃ) - যার বংশধরেদর মধ9 .থেক মা‘#ূম ইমামগণ (‘আঃ) ছাড়াও
কারবালার .নtী হযরত যায়নাব (সালামুlািহ ‘আলাইহা) এবং অসংখ9 মুজতািহদ,
আেলম,

দাশ:িনক,

ফকীh,

মুজািহদ ইত9ািদ িবিশu ও যুগsuা ব9িkেtর জn হেয়েছ। তাঁেদর

সকেলর পিরিচিত তুেল ধরেত হেল িবরাট এক িবAেকাষ রচনা করেত হেব। বলা বাhল9 .য,
তাঁরা মানবতার জn,

িবেশষ কের jান,

িশkা ও |নিতকতার িবsােরর .kেt }ধু

মুসলমানেদর জn নয়,

বরং সমg মানবতার জn অফুরn কল9ােণর উৎস িহেসেব pমািণত

হেয়েছন। িনঃসেnেহ িকয়ামত পয:n হযরত ফােtমাh (সাঃ‘আঃ)- এর বংেশ এ ধরেনর
ব9িktবেগ:র আগমন অব9াহত থাকেব।
অেনক মুফাসিসেরর মেত, অt সূরায় ‘কাওছার’ পিরভাষািট উপেরাk ঊভয় অেথ:ই ব9বhত
হেয়েছ এবং এ মতিটই সিঠক বেল মেন হয়। তেব এ সূরাh একিট ভিব(dাণীও বেট। এ কারেণ
এর উপেরাk d’িট বািhক তাৎপেয:র মেধ9 িdতীেয়াkিটই হে@ সব:pধান বািhক তাৎপয:।
কারণ, তা মুসিলম- অমুসিলম িনিব:েশেষ সকেলর সামেন এ dিনয়ার বুেকই বাsবািয়ত হেয়েছ।
অt সূরায় ‘কাওছার’ পিরভাষািট হাউেয কাওছার ও হযরত ফােtমাh (সাঃ‘আঃ) - এ উভয়
অেথ:ই ব9বhত হেয় থাক বা এর .য .কােনা একিট অেথ:ই ব9বhত হেয় থাক, তা .য হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক pদt এক ব9িতkমধম:ী মহা .ন‘আমত তােত সেnেহর িবndমাt
অবকাশ .নই। অnিদেক ধনসmদ কমেবশী সবাইেকই .দয়া হেয়েছ এবং pভূত ধনসmেদর
মািলেকর সংখ9াও .কােনা যুেগই খুব একটা কম িছেলা না। তাছাড়া pভূত ধনসmদ .জার- যুলুম
সহ িবিভn ধরেনর অৈবধ পnায়ও হsগত করা যায়। অnিদেক |বধ ধনসmদও অৈবধ কােজ
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ব9বহার করেল বা তা .থেক দিরd জনেদর ও সমােজর হk্ আদায় না করেল .স সmদ কায:তঃ
.ন‘আমত নয়, বরং আযাব ও িচরnন dভ:ােগ9র কারণ।
( ৪) .লখেকর কােছ po করা .যেত পাের : িতিন .য ﺟﻮاﻫﺮ- এর পূেব: িনিদ:uকরণ মূলক  ال.যাগ
কের  اﳉﻮاﻫﺮবেলেছন তার উেd/ কী?
উk বােক9 .লখেকর লk9 যিদ .কােনা sিনিদ:u ও িবেশষ  ﺟﻮاﻫﺮহেয় থােক তাহেল বলেবা,
তাঁর রিচত বাক9সমূেহর মেধ9 এমন .কােনা িনদশ:ন .নই যা .থেক .বাঝা .যেত পাের .য, িতিন
.কাn sিনিদ:u  ﺟﻮاﻫﺮবুঝােত .চেয়েছন। আর  ﺟﻮاﻫﺮশেbর আেগ  ال.যাগ করার িপছেন তাঁর
উেd/ যিদ হয় dিনয়ার সমs ধনসmদ বুঝােনা (.যেহতু বhবচেনর আেগ  ال.যাগ করেল সমg
বুঝায়), তাহেল তাঁর এ ভাষণ .য িমথ9া তা বলাই বাhল9। কারণ, িবেAর সমs ধনসmদ .য
কখেনাই .কােনা এক ব9িkেক .দয়া হয় িন তা িদবােলােকর nায় ssu।
( ৫) .লখকেক আেরা po করা .যেত পাের .য, তাঁর রিচত কালােমর pথম dই বাক9 এবং .শষ
বাক9 ()و ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﻮل ﺳﺎﺣﺮ- এর মেধ9 সmক: কী? আর এখােন ( ﺳﺎﺣﺮজাdকর)- এর লk9ই বা
.ক? আর  ﺳﺎﺣﺮ- এর .কাn কথার ওপর আsা রাখা িঠক হেব না?
এখােন .লখেকর লk9 যিদ .কােনা sিনিদ:u জাdকর এবং তার কথার .কােনা sিনিদ:u অংশ হেয়
থােক তাহেল এমন .কােনা িনদশ:ন উেlখ করা উিচত িছেলা যােত .সই sিনিদ:u ব9িk ও তার
বkেব9র sিনিদ:u অংশিট সmেn জানা .যেতা। িকnt .লখেকর এ বােক9 এrপ .কােনা িনদশ:ন
িবদ9মান .নই।
আর তাঁর লk9 যিদ হয় .য .কােনা জাdকেরর .য .কােনা কথাই (.যমন : .লখেকর বােক9  ﻗﻮلও

 ﺳﺎﺣﺮউভয় শbই অিনিদ:uবাচক এবং তা িনেষধাjাবাচক বােক9 ব9বhত হেয়েছ - যা সাধারণ ও
সব:জনীন অথ: jাপন কের), তাহেল এ বােক9র অথ: হেব : “.কােনা জাdকেরর .কােনা কথার
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ওপরই আsা sাপন কেরা না বা িনভ:র কেরা না।” তাহেল .লখেকর কথা gহণেযাগ9 হেত পাের
না। কারণ, িবচারবুিd বেল না .য, জাdকেরর .কােনা কথাই িবAাস করা যােব না, তা .স
কথা সাধারণ কাজকেম:র ব9াপাের .হাক না .কন বা অnেদর কথার pিত সমথ:নসূচক কথা .হাক
না .কন।
আর .লখেকর উেd/ যিদ এই হয় .য, জাdকরেদর জাd সংি2u কথাবাত:ায় িবAাস কেরা না,
তাহেল তা- ও gহণেযাগ9 নয়। কারণ,

জাdকর ব9িk জাdকর িহেসেব .কােনা বkব9 িনেয়

উপিsত হয় না, আর জাd .কােনা কথা বা বkব9 নয়। বরং জাdকেরর জাd হে@ কেতাgেলা
.কৗশল ও pতারণামূললক কাজ, .কােনা কথা বা ভাষণ নয়।
তাছাড়া জাdকর তার কাজেক জাd িহেসেবই পিরিচত কের। .স আেগই জািনেয় .দয় .য, .স
এমন .কৗশেলর অিধকারী যার ফেল যা বাsেব .নই তােকই আেছ বেল .লাকেদরেক .দিখেয়
িদেত পাের। জাdকর তার জাdর এ পিরচয় দােনর কথায় সত9বাদী। অতএব,
sাপন না করার কারণ .নই। .মাdা কথা,

তােত আsা

সূরাh কাওছােরর তথাকিথত িবকl রচনাকারীর

সংি2u বাক9িট একিট অথ:হীন বাhল9 বাক9।
( ৬) সূরাh কাওছার এমন .লাকেদর কথার জবােব নািযl হয় যারা হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ).ক িবdrপ করেতা এবং বলেতা : এ ব9িk একজন ( اﺑﱰিনব:ংশ) এবং খুব শী$ই .স যখন
মারা যােব তখন তার নাম ও তার আদশ: হািরেয় যােব। এ pসে1 .কারআন মজীেদ এরশাদ
হেয়েছ :
(.)ام ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺷﺎﻋﺮ ﻧﱰﺑﺺ ﺑﻪ رﻳﺐ اﳌﻨﻮن
“তারা িক বেল : ‘.স একজন কিব;

আমরা তার মৃতু9- dঘ:টনার জn অেপkা করেবা।’?”

( সূরাh আত্- তূr : ৩০)
িবেরাধীেদর এ জাতীয় বkেব9র পিরেpিkেত হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক সা্tনা .দয়ার
লেk9 আlাh তা‘আলা সূরাh কাওছার নািযl কেরন এবং এরশাদ কেরন :
(.)اﻧﺎ اﻋﻄﻴﻨﺎک اﻟﮑﻮﺛﺮ
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“( .হ রাসূল!) অব/ই আিম আপনােক pভূত কল9ােণর উৎস (কাওছার) দান কেরিছ।”
hা,

সকল িদক .থেকই হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক pভূত কল9াণ pদান করা হয়। এ

dিনয়ার বুেক িতিন িরসালাত- নবুওয়াত, মাnেষর .হদায়াত ও মুসলমানেদর .নতৃেtর ময:াদায়
ভূিষত হন,

অnিদেক sীয় জীবdশায়ই িতিন অnসারীেদর সংখ9ািধক9 ও dশমনেদর িবrেd

িবজেয়র অিধকারী হন। .তমিন তাঁর কnা হযরত ফােtমাহর (সাঃ‘আঃ) মাধ9েম তাঁর বংশধারা
িবsার লাভ কের এবং সংখ9ার িদক .থেকও তাঁরা আিধেক9র অিধকারী। আর পরকােলও িতিন
সবেচেয় বড় শাফা‘আতকারীর ময:াদা লাভ করেবন,

pশংিসত ধােম হেব তাঁর অবsান,

.বেহশেত িতিন পােবন সমg মানবkেলর মেধ9 সেব:া` ময:াদা এবং িতিন হেবন হাউেয
কাওছােরর অিধকারী - .যখান .থেক .কবল িতিন এবং তাঁর অnসারীরা িপপাসা িনবৃিt কের
পিরতৃp হেত সkম হেবন। এ ছাড়াও আেরা বh .ন‘আমেতর অিধকারী হেবন িতিন।
এরপর আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :
(.)ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﮏ و اﳓﺮ
“অতএব, ( এসব .ন‘আমেতর কৃতjতা srপ) নামায আদায় কrন এবং প} যেবh কrন।”
অব/  ﳓﺮশেbর কেয়কিট মােন হেত পাের। .যমন : মানত িহেসেব বা ঈdল আ?হা উপলেk9
উT যেবh করা, তাকবীর বলার সময় dই হাত গলা পয:n উঠােনা, শরীেরর সমs অ1- pত91
সহকাের িkবলাহমুখী হওয়া। .তমিন নামােযর িkয়াম অবsায় যথাযথ ও ভারসাম9পূণ:ভােব
দাঁড়ােনাও  ﳓﺮশেbর অnতম অথ:।
ওপের  ﳓﺮশেbর যেতাgেলা অথ: উেlখ করা হেলা তার সবgেলাই এ pসে1 pেযাজ9। কারণ,
এর .য .কােনা অথ:ই gহণ কির না .কন,

তা- ই এক ধরেনর .শাকর বা কৃতjতা pকাশ।

আlাh তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক .য সীমাহীন .ন‘আমত pদান কেরন তার
জবােব এভােব আlাহর pিত }কিরয়া jাপেনর জেn তাঁেক িনেদ:শ .দয়া হয়।

301

আlাh pদt সীমাহীন .ন‘আমেতর জেn }কিরয়া jাপেনর জn িনেদ:শ .দয়ার পর আlাh
তা‘আলা এরশাদ কেরন :
(.)اﻧﺎ ﺷﺎﻧﺌﮏ ﻫﻮ اﻻﺑﱰ
“িনঃসেnেহ আপনার dশমনই - আপনােক উপহাসকারীই - িনব:ংশ।”
বstতঃ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক যারা িবdrপ ও উপহাস কেরেছ তােদর পিরণিত তা- ই
হেয়েছ যা .কারআন মজীদ তার উk আয়ােত ভিব(dাণী কেরেছ। অথ:াৎ তােদর জn .কােনা
sনাম- sখ9ািত .যমন বজায় থােক িন,

.তমিন তােদর বংশধারার পিরচয় বহনকারী .লাকও

খুঁেজ পাওয়া যােব না। আর পরকােলও তারা কিঠন শািs ও অপমান- লা`না- গ*নার সmুখীন
হেব।
এই হে@ সংেkেপ সূরাh কাওছােরর লk9 ও তাৎপয:। এমন উঁচু মােনর ও বালাgােতর িবচাের
পূণ:তা িবিশu সূরাহর সােথ উk .লখেকর পরsর সmক:রিহত বাক9 িতনিটর আেদৗ .কােনা
তুলনা চেল িক?
কী আiয:! উk .লখক বh কসরত কের .য বাক9gেলা উপsাপন কেরেছন তােত .কারআন
মজীেদরই বাক9গঠন রীিত ও শbসংেযাজন পdিতর অnকরণ কেরেছন,

আর রদবদলকৃত

শbাবলীর অংশিবেশষ মুসাইলামাh .থেক gহণ কেরেছন এবং অn dশমনী,

.গাঁড়ািম ও

অjতা বশতঃ এgেলােক পরsর gিথত কের বাক9 রচনা কেরেছন, অথচ এরই সাহােয9 িতিন
.কারআন মজীেদর বালাgাত্,

ফা#াহাত ও অেলৗিককতার .মাকািবলা করেত চাে@ন এবং

.কারআন মজীেদর .~6t ও ময:াদােক খােটা করার .চuা করেছন!!

302

কারআন মজীদ রাসূলুlাহর (iাঃ) #uতম মুিজযাh
কারআন রাসূলl
ু াহর (iাঃ) একমাt মু‘িজযাh নয়
.য .কােনা ওয়ােকফহাল ব9িkই জােনন .য,

.কারআন মজীদ হে@ হযরত রাসূেল আকরাm

(#াঃ)- এর .~6তম মু‘িজযাh এবং একই সােথ সমs নবী- রাসূেলর (‘আঃ) pদিশ:ত সকল
মু‘িজযাহর মেধ9 .~6তম। িবেশষ কের মানেবিতহােসর সমs মু‘িজযাহর মেধ9 এই একিটমাt
মু‘িজযাhই এখেনা বহাল রেয়েছ এবং িkয়ামত্ পয:n বহাল থাকেব।
আমরা আমােদর পূব:বত:ী আেলাচনা সমূেহ .কারআেন করীেমর অেলৗিককতার িবিভn িদেকর
ওপর সংেkেপ আেলাকপাত কেরিছ এবং .সই সােথ অn সমs মু‘িজযাহর ওপর .কারআন
মজীেদর .~6েtর কারণও উেlখ কেরিছ। িকnt এখােন আমরা .য কথািট sরণ কিরেয় িদেত
চাই তা হে@ .কারআন মজীদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর .~6তম মু‘িজযাh,

িকnt

একমাt মু‘িজযাh নয়। কারণ, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) বh মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন।
অতীেতর নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) .য সব মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ)ও .সই একই ধরেনর মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন। বরং িতিন পূণ:তর rেপ এ সব
মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন। িকnt মানবজািতর ইিতহােসর .~6তম ও একমাt িচরsায়ী
মু‘িজযাh .কারআন মজীদ হে@ িবেশষভােব হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক আনীত
মু‘িজযাh - যা অn .কােনা নবী- রাসূলেক (‘আঃ) .দয়া হয় িন এবং এ িদক .থেক িতিন .য
অসাধারণ ময:াদার অিধকারী তা- ও অn .কােনা নবী- রাসূলেক (‘আঃ) .দয়া হয় িন।
রাসূলুlাহর (iাঃ) মু‘িজযাh সমূহ পূণত
G র
pথেমই উেlখ করেত হয় .য, িবিভn নবী- রাসূলেক (‘আঃ) pদt মু‘িজযাh dই ধরেনর। এক
ধরেনর মু‘িজযাh sতঃsূত:ভােবই আlাh তা‘আলার পk .থেক নবী- রাসূলগণেক (‘আঃ) .দয়া
হেয়িছেলা তাঁেদর নবুওয়াত pমােণর জn। ss িবচারবুিd সmn .লাকেদর জn নবীর
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নবুওয়ােতর সত9তা সmেক: pত9য় উৎপাদেন তা- ই যেথu। িকnt এ জাতীয় মু‘িজযাh pদশ:েনর
পেরও যারা ঈমান আেন িন তােদরেক পরকালীন শািnর জn .ছেড় .দয়া হয়।
নবী- রাসূলগণেক (‘আঃ) pদt িdতীয় ধরেনর মু‘িজযাh হে@ এমন যা কােফরেদর দাবীর
জবােব pদশ:ন করা হেয়েছ এবং তা .দখার পেরও ঈমান না আনা ইহকােলই তােদর xংেসর
কারণ হেয়েছ। .যমন : ছামূd জািতর িনকট .pিরত হযরত #ােলh (‘আঃ) মু‘িজযাh srপ .য
উTী আনয়ন কেরন তার pিত অসmান pদশ:ন করায় ছামূদ জািত xংস হেয় যায়।
পূব:বত:ী নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূহও .য হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ).ক পূণ:তর rেপ pদান করা হেয়িছেলা তার সপেk d’িট অকাট9 pমাণ রেয়েছ :
( ১) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত িবিভn মু‘িজযাh সmেক: বh মুতাওয়ািতr
হাদীছ রেয়েছ। এছাড়া এ pসে1 িবিভn িচnা ও মেতর অnসারী gnকারগেণর pণীত বh gn
রেয়েছ।
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত িবিভn মু‘িজযাh সmিক:ত এ মুতাওয়ািতr হাদীছ
সমূহ dই িদক .থেক িবেশষ ময:াদার অিধকারী;

অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) pদিশ:ত

মু‘িজযাh সমূহ সmেক: আহেল িকতাb সূেt .য সব বণ:না পাওয়া যায় .স সব বণ:না এ d’িট
িবিশu ময:াদা .থেক বিtত। তা হে@ :
এক সমেয়র •নকটL :

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূহ সমেয়র িদক .থেক আমােদর
অিধকতর িনকটবত:ী। আর বলা বাhল9 .য, .য ঘটনাই সমেয়র িদক .থেক পাঠক বা .~াতার
িনকটতর হয় এবং ঘটনািটর সংঘটনকােলর ব9বধান সংিkpতর হয় তা অিধকতর pত9য়
উৎপাদক হেয় থােক, আর তা .থেক pত9য় হাি#l করা সহজতরও বেট।
dই তাওয়ােতাr ও বণGনার আিধকL :

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূেহর বণ:নাকারীর সংখ9া অেনক .বশী।
কারণ,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর #াহাবীেদর সংখ9া বনী ইসরাঈেলর মেধ9 হযরত
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মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর স1ীসাথীেদর তুলনায় অেনক .বশী িছেলা। বstতঃ যেতা
.লাক হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূহ pত9k
কেরিছেলন তার .চেয় অেনক gণ .বশী .লাক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত
মু‘িজযাh সমূহ pত9k কেরন ও বণ:না কেরন। িবেশষ কের হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর যুেগ তাঁর
অnসারীেদর সংখ9া িছেলা খুবই কম - আ1ুেল গণনা করার মেতা। ফেল তাঁর মু‘িজযাh
বণ:নাকারীর সংখ9াও িছেলা আ1ুেল গণনা করার মেতা (যা তাওয়ােতাr পয:ােয়র বেল গণ9 হেত
পাের না)।
এর .চেয়ও বড় কথা হে@ এই .য,

পূব:বত:ী নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) মু‘িজযাh সমূহ

বণ:নাকারীেদর তািলকা পরmরা সূেt পাওয়া যায় না অথ:াৎ মু‘িজযাহর সকল pত9kদশ:ী ও
তাঁেদর কাছ .থেক ~বণকারীেদর তািলকা সংরিkত হয় িন। অnিদেক িছেটেফাঁটা যােদর নাম
পাওয়া যায় তাঁেদর জীবেনিতহাস সmেক: .তমন িকছু জানা যায় না অথ:াৎ তাঁেদর িনভ:রেযাগ9তা
সmেক: িনিiত হওয়া সmব নয়। ফেল এ সব বণ:না আেদৗ িনভ:রেযাগ9 ও pত9য়উৎপাদক হেত
পাের না। তেব মুসলমানরা .য,

ঐ সব মু‘িজযাh সmেক: ঈমান .পাষণ কের,

তা কের .স

সmেক: .কারআন মজীদ ও হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর সােk9র িভিtেত,

আহেল

িকতােবর বণ:নার কারেণ নয়।
অnিদেক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূহ pত9k দশ:ক ও পরবত:ী
পয:ােয় তথা pিতিট sের শত শত বণ:নাকারী কতৃ:ক বিণ:ত হেয়েছ এবং সং2u pিতিট
বণ:নাকারীর জীবনকািহনী ‘ইলেম িরজা◌াl- এ বিণ:ত হেয়েছ।
এতদসেttও হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর মু‘িজযাh সমূহ সmেক:
তাওয়ােতাr ও উdৃিতর আিধেক9র দাবী যিদ সত9 হেয় থােক (যিদও এ সmেক: pকৃত অবsা
তা- ই যা ইিতপূেব: উেlখ করা হেয়েছ), তাহেল হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর মু‘িজযাh
সমূহ সংkাn বণ:নাgেলার তাওয়ােতাr সমs রকেমর সেnহ- সংশেয়র উেধ:।
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এ pসে1 উেlখ9 .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক pদিশ:ত মু‘িজযাহর সংখ9া অেনক।
.যমন : চnd িdখিNতকরণ, মৃতেক জীিবতকরণ, কােঠর |তরী িমmােরর knন ও তাঁর সােথ
কথা বলা,

তাঁর সােথ সােপর কথা বলা,

সীিমত খােদ9 িবsয়কর পিরমােণ বৃিd (বরকত)

হওয়া ইত9ািদ। আমরা এখােন এ সব মু‘িজযাh সmেক: িবsািরত আেলাচনায় যাি@ না। কারণ,
এখােন আমােদর মূল আেলাচ9 িবষয় হে@ .কারআন মজীদ - যা িচরsায়ী মু‘িজযাহ। .কারআন
মজীদেক জানেত পারেল এবং তার অেলৗিককt সmেক: pত9েয়র সৃিu হেল অn .কােনা
মু‘িজযাহ সmেক: অবগত না থাকেলও হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়াত সmেক:
pত9য় সৃিuর পেথ .কােনা বাধা থােক না। [বstতঃ অt অধ9ােয়র আেলাচনার উেd/ }ধু তােদর
Pািn িনরসন যারা মেন কের .য, আlাh তা‘আলার পk .থেক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)এর অn .কােনা মু‘িজযাহ িছেলা না।]
( ২) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .য অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) সমs মু‘িজযাহর
অিধকারী িছেলন তার সপেk িdতীয় দলীল হে@ এই .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)

অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) pদিশ:ত বh মু‘িজযাহর কথা উেlখ কেরেছন এবং তাঁেদর
মাধ9েম এ সব মু‘িজযাh pদিশ:ত হওয়ার কথা সত9ািয়ত কেরেছন। অতঃপর িতিন অn সমs
নবী- রাসূেলর (‘আঃ) ওপর তাঁর ময:াদা ও .~6েtর কথা উেlখ কেরেছন এবং িনেজেক সব:েশষ
নবী ও রাসূল বেল .ঘাষণা কেরেছন।
এমতাবsায় হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর .~6t ও উ`তর ময:াদার দাবী হে@ এই .য,
িতিন অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) pদিশ:ত মু‘িজযাh সমূেহর পূণ:তর rেপর অিধকারী
হেবন, িঠক .যভােব অতীেতর নবী- রাসূলগণেক (‘আঃ) .খাদায়ী আয়াত ও িকতাb .দয়া হেলও
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক .খাদায়ী িকতােবর পূণ:তম সংsরণ .দয়া হেয়েছ।
এটা কী কের হেত পাের .য,

িযিন অnেদর .চেয় .~6তর তাঁর মেধ9 অnেদর পূণ:তাবাচক

gণাবলীর মধ9 .থেক কতক gণ কম বা অপূণ: মাtায় থাকেব? এটা িক িচnা করা যায় .য,
উদাহরণsrপ, .য ডাkার দাবী কেরন .য, তাঁর jান অn সমs ডাkােরর jােনর তুলনায়
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.বশী অথচ এমন .কােনা .কােনা ডাkার পাওয়া যােব যারা .কােনা .কােনা িবেশষ ব9িধর
িচিকৎসায় সkম যার িচিকৎসায় িতিন সkম নন? এেহন অবsা িবচারবুিdর িবচাের এেকবােরই
অসmব।
এ কারেণই আমরা .দখেত পাই .য, যারা িমথ9া নবুওয়ােতর দাবী কের তারা sয়ং মু‘িজযাh
নামক িবষয়িটর অিstই অsীকার কের। তারা সমs নবী- রাসূেলর (‘আঃ) সমs মু‘িজযাহেকই
অsীকার কের এবং এতদসংkাn আয়াত সমূেহর মনগড়া ব9াখ9া pদােনর জn pাণপণ .চuা
কের। এর উেd/ িছেলা,

.কউ .যন এ সব ভN নবীর কােছ মু‘িজযাh pদশ:েনর জn দাবী

কের না বেস - যা pদশ:েন তারা পুেরাপুির অkম। এভােব তারা তােদর িমথ9া দাবীর srপ
লুkািয়ত রাখার .চuা কের।
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মু‘িজযাহর দাবী pতLাখLােনর দলীল ১ িকছু অj .লাক ও িকছু গণpতারক অjতাবশতঃ অথবা অসdেd/বশতঃ িলেখেছ .য,
.কারআন মজীেদর কতক আয়াত .থেক pমািণত হয় .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)

.কারআন মজীদ ছাড়া অn .কােনা মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন না। উk আয়াত সমূহ
অnযায়ী, তাঁর একমাt মু‘িজযাh এবং তাঁর নবুওয়ােতর সপেk একমাt pমাণ হে@ .কারআন
মজীদ; অn .কােনা মু‘িজযাh বা pমাণই তাঁর নবুওয়ােতর সপেk িছেলা না।
এ .লােকরা তােদর বkেব9র সপেk দলীল srপ .য সব আয়াত উdৃত কের থােক আমরা
এখােন তা উdৃত করেবা এবং তােদর উপsািপত যুিkও তুেল ধরেবা। এরপর আমরা তােদর
দাবীর অসারতা ও িভিtহীনতা pমাণ করেবা।
pথম আয়াত :

 و ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻞ ﺑﺎﻵﻳﺎت.و اﺗﻴﻨﺎ ﲦﻮد اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻣﺒﺼﺮة ﻓﻈﻠﻤﻮا `ﺎ.)و ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ ان ﻧﺮﺳﻞ ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻻ ان ﮐﺬب `ﺎ اﻻوﻟﻮن
.(ًاﻻ ﲣﻮﻳﻔﺎ

“মু‘িজযাh পাঠােনা .থেক আমােক এ িবষয়িট ব9তীত অn .কােনা িকছুই িবরত রােখ িন .য,
pথম

যুেগর

.লােকরা

(উদাহরণsrপ, )

(অতীেতর

.লােকরা)

মু‘িজযাহেক

pত9াখ9ান

কেরিছেলা।

আিম ছামুদ জািতর িনকট পরীkাsrপ একিট উTী পািঠেয়িছলাম। িকnt

তারা তার ওপর যুলুম কেরিছেলা। আর আিম .তা চরমপt srপ (বা চূড়াn সতক:করেণর লেk9
ভীিতpদশ:নsrপ) ব9তীত মু‘িজযাh পাঠাই না।” ( সূরাh বানী ইসরাঈl : ৫৯)
এরা বেল : এ আয়াত .থেক pমািণত হয় .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .কারআন মজীদ
ছাড়া অn .কােনা মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন না। আর আlাh তা‘আলা .য তাঁেক অn .কােনা
মু‘িজযাh pদান কেরন িন তার কারণ এই .য,

অতীেতর জািতসমূহ তােদর িনকট .pিরত

মু‘িজযাh সমূহেক pত9াখ9ান কেরিছেলা এবং মু‘িজযাh .দেখ সেত9র িনকট নিত sীকাের pstত
হয় িন।
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জবাব : এ আয়াত হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক .য .কােনা ধরেনর মু‘িজযাh pদশ:ন
.থেক িবরত থাকা pমাণ কের না। কারণ, এ আয়ােত বলা হয় িন .য, িতিন .কােনা ধরেনর
মু‘িজযাhই .দখােবন না। বরং এ আয়ােতর তাৎপয: হে@ এই .য,

.মাশেরকরা মু‘িজযাh

.দখােনার .য দাবী জানায় হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) তােত ইিতবাচকভােব সাড়া .দন িন
এবং তারা .য ধরেনর মু‘িজযাh .দখােনার দাবী জািনেয়িছেলা তা pদশ:েন িতিন রাযী হন িন ও
তা pদশ:ন কেরন িন।
অn কথায়, এ আয়ােত .কবল .সই ধরেনর মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকৃিত জানােনা হেয়েছ যা
.মাশেরকরা িনজ িনজ .খয়ালখুশী মেতা দাবী কেরিছেলা এবং যার িপছেন তােদর pবৃিtর
pতারণা |ব .কােনাrপ আnিরকতা িছেলা না। আসেল তােদর উেd/ িছেলা হযরত রাসূেল
আকরাm (#াঃ).ক অkম pিতপn কের ঠাTা- িবdrপ করা;

তােদর দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:ন

করা হেলই তারা তা gহণ করেব এ ধরেনর মানিসক pstিত তােদর িছেলা না। অt আয়ােত
.কবল এ ধরেনর মু‘িজযাh pদশ:েনই অsীকৃিত জানােনা হয়,

সমs বা .য .কােনা ধরেনর

মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকৃিত জানােনা হয় িন।
sয়ং উk আয়ােতই আমােদর এ দাবীর সত9তা িনিহত রেয়েছ :
( ১)  آﻳﺎتশbিট হে@  آﻳﺔশেbর বhবচন।  آﻳﺔমােন িচh বা িনদশ:ন। আেলাচ9 আয়ােত آﻳﺎت
শbিটর পূেব:  الযুk হেয়েছ। এর ফেল এর িতনিট অথ: হেত পাের :
( ক) pথমতঃ এ আয়ােত ব9বhত  الহেত পাের ( اﻟﻒ و ﻻم ﺟﻨﺴﯽজািতবাচক )ال। .স .kেt এ
আয়ােতর অথ: হেব এই .য,

আlাh তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়াত-

দাবীর সত9তা pমােণর জn .কােনা িনদশ:ন (মু‘িজযাh)ই তাঁেক pদান কেরন িন। .স .kেt
এবং পরবত:ী (খ) .kেt, .কারআন মজীদেকও আর মু‘িজযাh rেপ গণ9 করা চেল না।
িকnt এ সmাবনােক sীকার কের িনেল বলেত হেব .য,

তাহেল নবী পাঠােনাই অথ:হীন হেয়

দাঁড়ায়। কারণ, .য নবী তাঁর নবুওয়াত- দাবীর সত9তা pমােণর জn আেদৗ .কােনা িনদশ:ন বা
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pমাণ িনেয় আসেত সkম নন, িবচারবুিdর দৃিuেত তাঁর নবুওয়াত- দাবী সত9তা pিতপাদেনর
( )ﺗﺼﺪﻳﻖউপযুk নয়।
( খ) অথবা এখােন  الহে@ ( اﻟﻒ و ﻻم ﲨﻌﯽবhবচন বাচক )ال। .স .kেt এ আয়ােতর অথ:
হেব,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক তাঁর নবুওয়াত- দাবীর সত9তা pিতপাদনকারী সমs

রকেমর িনদশ:ন (মু‘িজযাh) pদােনই অsীকার করা হেয়েছ। িকnt এ সmাবনািটও pথম
সmাবনািটর অnrপ এবং একই কারেণ তা gহণেযাগ9 নয়।
( গ) এমতাবsায় আমােদর জn তৃতীয় সmাবনািট gহণ করা ছাড়া গত9nর .নই। তা হে@, এ
আয়ােত  آﻳﺎتশbিটর পূেব: .য  الব9বhত হেয়েছ তা হে@ ( اﻟﻒ و ﻻم ﻋﻬﺪیইি1তবাচক )ال।
এ pসে1 উেlখ9 .য, আরবী ব9াকরেণর িনয়ম অnযায়ী  اﻟﻒ و ﻻم ﻋﻬﺪی- এর কাজ কাজ হে@
িনিদ:uকরণ বা .~াতা পূব: .থেক অবগত এমন .কােনা িকছুর pিত ইি1তকরণ। .যমন : .কউ তার
বnুেক বলল : ً اﺷﱰﻳﺖ ﻋﺒﺪا- “আিম একিট দাস kয় কেরিছ।” d’িদন পের .সই বnুর সােথ
আবার .দখা হেলা, তখন .স বলেলা : ً ﺑﻌﺖ اﻟﻌﺒﺪا- “দাসিটেক িবিk কের িদেয়িছ।” িdতীেয়াk
.kেt  ﻋﺒﺪশেbর পূেব:  ال.যাগ করায় বnু বুঝেত পারেলা .য, d’িদন আেগ .য দাসিট kেয়র
সংবাদ .দয়া হেয়িছেলা তােকই িবিk করা হেয়েছ,

অn .কােনা দাসেক নয়। আর .~াতার

যখন জানা আেছ তখন বkার জn উেlখ করার pেয়াজন .নই .য, “d’িদন আেগ .য দাসিট
kেয়র কথা তুিম জােনা তােক িবিk কের িদেয়িছ।”
অতএব,

এ আয়ােতর অথ: হে@,

.কারআন মজীদ .সই সব িবেশষ িনদশ:ন (মু‘িজযাh)

pদশ:েন অsীকৃিত জািনেয়েছ .মাশেরকরা অnায় িজদ ও িবকৃত মানিসকতা বশতঃ যা pদশ:েনর
জn দাবী জািনেয়িছেলা।
( ২) .মাশেরকরা .মেন িনেত অsীকৃিত জানােব }ধু এ কারেণই যিদ হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ) অn সমs মু‘িজযাh আনয়েন িবরত থাকেবন,
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তাহেল তাঁর আনীত সবেচেয় বড়

মু‘িজযাh .কারআন মজীদও নািযl হেতা না। কারণ,

উিlিখত আয়ােত  آﻳﺎتশbিটর পূেব:

ব9বhত  الযিদ সাধারণ (জািতবাচক) বা সামিgক (বhবচন বাচক) অেথ: ব9বhত হেয় থােক
তাহেল তােত ব9িতkেমর .কােনা অবকাশ থােক না। অতএব,

অt আয়ােত sিনিদ:u কতক

মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকৃিত জানােনা হেয়েছ, সমs মু‘িজযাh নয়।
( ৩) আেলাচ9 আয়ােত মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকৃিতর িপছেন যুিk উপsাপন করা হেয়েছ .য,
অতীেতর জািতসমূহ তােদর নবীগণ (‘আঃ) কতৃ:ক আনীত মু‘িজযাহর সামেন নিত sীকাের
অsীকৃিত জািনেয়িছেলা। আর এ- ও .কবল দাবীকৃত মু‘িজযাh সmেক: - যা pদশ:ন করা
হেয়েছ, িকnt তারা তা pত9াখ9ান কেরেছ। অnথায় উtািপত যুিkর সত9তা থােক না। অথ:াৎ
মু‘িজযাh pদশ:েনর পেরই তারা তা pত9াখ9ান কেরেছ। কারণ,

আgেনর সংsেশ: না এেন

কা6 অিgদg না হওয়ার িপছেন ‘কা6 িভজা িছেলা বেল পুেড় িন’ - এ যুিk pদশ:ন করা চেল
না।
বstতঃ মু‘িজযাh pদশ:েনর িপছেন d’িট কারণ থাকেত পাের : হয় .খাদায়ী পরম jােনর
ফয়#ালা,

নয়েতা মাnেষর পk .থেক মু‘িজযাh দাবী। এছাড়া তৃতীয় .কােনা কারণ থাকেত

পাের না।
.খাদায়ী পরম jােনর দাবী যিদ এই হয় .য, মাnেষর .হদায়ােতর জn আlাh তা‘আলা তাঁর
নবীর মাধ9েম .কােনা মু‘িজযাh pদশ:ন করেবন,

.স .kেt অতীেতর জািতসমূহ কতৃ:ক

মু‘িজযাh pত9াখ9ােনর যুিkেত তা pদশ:ন .থেক আlাh তা‘আলা িবরত থাকেত পােরন না।
কারণ,

pথমতঃ আlাh তা‘আলা মাnেষর pত9াখ9ােনর কারেণ তাঁর পরম jােনর িবপরীত

আচরণ করেবন এটা ss িবচারবুিd .কােনাভােবই gহণ করেত পাের না। িdতীয়তঃ মাnেষর
pত9াখ9ান যিদ নবীেক মু‘িজযাh pদােনর পেথ বাধাsrপ হেতা তাহেল তা নবী- রাসূল
পাঠােনার পেথও বাধাsrপ হেতা।
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অতএব,

মু‘িজযাh pদশ:েনর পেথ মাnেষর pত9াখ9ান .কবল িdতীেয়াk .kেtই অথ:াৎ

মাnেষর দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:েনর .kেtই বাধা হেত পাের। অথ:াৎ মু‘িজযাh দশ:ন ও hjাত্
পূণ: হওয়ার পেরও .কবল .খয়ালখুশীবশতঃ ও সত9েক িনেয় .ছেলেখলা করার উেdে/ পুনরায়
এবং তােদর পসn অnযায়ী মু‘িজযাh pদশ:েনর জn .লােকরা দাবী জানােল আlাh তা‘আলা এ
জাতীয় দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:েন িবরত থাকেত পােরন।
এ আেলাচনা .থেক আমরা এ উপসংহাের উপনীত হেত বাধ9 .য, নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) তাঁেদর
নবুওয়াত pমােণর জেn .য সব pাথিমক পয:ােয়র মু‘িজযাh pদশ:ন কেরন আেলাচ9 আয়ােত .স
ধরেনর মু‘িজযাh সmেক: কথা বলা হয় িন। বরং pাথিমক পয:ােয়র মু‘িজযাh pদশ:ন ও hjাত্
পিরপূণ: হবার পেরও,

pদিশ:ত মু‘িজযাh pত9াখ9ান পূব:ক .মাশেরকরা তােদর .খয়ালখুশী

.মাতােবক .য সব মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী জানায়,

অt আয়ােত .কবল .সই সব মু‘িজযাh

pদশ:েনই অsীকৃিত জানােনা হেয়েছ।
একিট আপিt ও তার জবাব
এখােন একিট po ওেঠ, তা হে@ : অতীেতর িবিভn জািত কতৃ:ক, তােদর দাবীকৃত মু‘িজযাh
pদিশ:ত হবার পেরও তা .মেন িনেত অsীকৃিত কী কের হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর
সময়কার আরব জািতর সামেন তােদর দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:েনর পেথ বাধা হেত পাের?
এর জবাব হে@ : দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:েনর পর তা pত9াখ9ান করা হেল আযাব নািযl হওয়া
অপিরহায:। এটা আlাh তা‘আলার এক sায়ী নীিত। অতএব,

আlাh তা‘আলা যিদ তােদর

দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:ন করেতন এবং তারা তা অsীকার করেতা তাহেল অব/ই তােদর
ওপর আযাব নািযl হেতা। িকnt অnিদেক আlাh তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক
pিতrিত pদান কেরন .য, তাঁর বত:মােন আlাh ঐ জািতর ওপর আযাব নািযl করেবন না।
আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :
(.)و ﻣﺎ ﮐﺎن اﷲ ﻟﻴﻌﺬ`ﻢ و اﻧﺖ ﻓﻴﻬﻢ
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“( .হ রাসূল!) আপিন তােদর মেধ9 থাকা অবsায় আlাh তােদরেক শািs (আযাব) pদান করেবন
না।” ( সূরাh আl- আনফা◌াl : ৩৩)
এ কারেণই আlাh তা‘আলা তােদর দাবী অnযায়ী মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকার কেরন। কারণ,
আlাh জােনন .য,

মু‘িজযাh pদশ:ন করা হেলও তারা তা .মেন .নেব না এবং এর ফেল

আlাহর িনয়ম অnযায়ী তােদর ওপর আযাব নািযl করা অপিরহায: হেয় পড়েব।
বstতঃ .লাকেদর দাবী ব9িতেরেকই sতঃsূত:ভােব pদিশ:ত pাথিমক পয:ােয়র মু‘িজযাh সমূহ যা নবুওয়াত- দাবীর সত9তা pিতপাদন ও মাnেষর .হদায়ােতর জn pদশ:ন করা হয়, তােক
মু‘িজযাh িহেসেব .মেন িনেত অsীকৃিত এবং sয়ং নবীেক নবীrেপ .মেন িনেত অsীকৃিত এতdভেয়র মেধ9 .কােনা পাথ:ক9 .নই। ফেল এ জাতীয় মু‘িজযাh pত9াখ9ােনর পিরণিতও
নবীেক pত9াখ9ােনর পিরণিতর অnrপ। আর তা হে@ পরকালীন শািs, অn িকছু নয়।
িকnt মু‘িজযাহর দাবীদাররা যিদ তােদর িনেজেদর দাবীকৃত মু‘িজযাhই pত9াখ9ান কের তাহেল
তা সংি2u .লাকেদর িজদ,

.গায়াতু:িম ও অntই pমাণ কের। কারণ,

.কােনা ব9িk যিদ

সত9ােnষী হয় তাহেল .স pাথিমক পয:ােয়র মু‘িজযাh দশ:েনই নবীর নবুওয়ােতর সত9তা sীকার
করেব। কারণ,

নবী pদিশ:ত pাথিমক পয:ােয়র মু‘িজযাhই তাঁর নবুওয়াত- দাবীর সত9তা

pমােণর জn যেথu।
এছাড়া,

.লাকেদর পk .থেক মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী জানােনার মােনই এই .য,

সংি2u

ব9িkরা pিতrিতবd হে@ .য, দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:ন করা হেল তারা নবীর নবুওয়াতেক
.মেন .নেব। অতঃপর তারা যিদ দাবীকৃত মু‘িজযাহ pদিশ:ত হবার পেরও তা pত9াখ9ান কের
এবং সেত9র সামেন নিত sীকাের অsীকৃিত জানায় তাহেল কায:তঃ তারা নবীেক ঠাTা- িবdrপ
করেলা, বরং িনেজেদর দাবীকৃত মু‘িজযাহেকই িবdrপ করেলা।
আর .যেহতু দাবীকৃত মু‘িজযাh pদিশ:ত হবার পের pত9াখ9ান করা হেল তার পিরণিতেত আযাব
অিনবায: .সেহতু আlাh তা‘আলা এ আয়ােতর .শেষ এ জাতীয় মু‘িজযাহেক آﻳﺎت ﲣﻮﻳﻔﯽ
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(চরমপtমূলক বা চূড়াn hিশয়ারী মূলক মু‘িজযাh) rেপ উেlখ কেরেছন। অnথায়,

এrপ

িবপদসেNতsrপ নয় এমন অn .য .কােনা মু‘িজযাhই (যােক আমরা pাথিমক পয:ােয়র
মু‘িজযাh বেল উেlখ কেরিছ) বাnাহেদর জn আlাh তা‘আলার রহমত ও .হদায়াত এবং
সত9েক ssu কের .তালার মাধ9ম |ব নয়।
এখােন po উঠেত পাের .য, আlাh তা‘আলার পk .থেক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর
.কােনা জনেগা6ীর মেধ9 থাকা অবsায় .স জনেগা6ীর ওপর আযাব নািযল না করার ওয়াদা িক
.কবল নবী করীম (#াঃ)- এর শারীিরক উপিsিতর মেধ9 সীমাবd,

নািক আিtক উপিsিতর

.kেtও তা pেযাজ9।
হযরত নবী করীম (#াঃ) আlাh তা‘আলার সৃিuকেম:র সূচনাকাল .থেক }r কের িkয়ামত্ পয:n
সমg সৃিuেলােকর জn সব:জনীন রহমত (সূরাh আl- আিmয়া◌া’ :

১০৭),

তেব তাঁর

উপিsিত সংি2u জনেগা6ীর জn িবেশষ রহমেতর কারণ (সূরাh আl- আনফা◌াl : ৩৩)। তাঁর
এ িবেশষ রহমত হবার কারেণ তৎকালীন আরেবর কােফররাও আযাব .থেক .রহাই .পেয়েছ।
এমতাবsায় পরবত:ীকালীন মুসলমানরা তাঁর এ িবেশষ রহমত .থেক বিtত হেবন এমনিট মেন
করা কিঠন।
িকnt আমরা বাsেব .দখেত পাি@ .য,
হেয়েছ এবং এখেনা হে@;

যুেগ যুেগ িবিভn মুসিলম জনপদ আযােবর িশকার

এর কারণ কী? এর কারণ সmবতঃ এই .য,

হযরত রাসূেল

আকরাm (#াঃ)- এর আিtক উপিsিত বলেত যা বুঝায় অথ:াৎ তাঁর সিঠক পিরচয় তথা তাঁর
pচািরত তাওহীদ ও আেখরাত, তাঁর নবুওয়াত ও .কারআন মজীদ সmেক: যথাযথ ধারণা ও
তার ওপর অকাট9 ঈমান এবং পিরপূণ:ভােব তদnযায়ী আমল,

অn কথায়,

.কারআন

মজীেদর যথাযথ অnসরণ .বশীর ভাগ মুসিলম জনেগা6ীেত ও জনপেদই অnপিsত; এমনিক
এেককিট জনপেদ এর যথাযথ অnসরণকারী sলপসংখ9ক .লাকও পাওয়া যােব না। তাই আমরা
দাবী করেত পাির না .য,

িতিন সকল মুসিলম জনপেদ ও সকল মুসিলম জনেগা6ীর মেধ9ই

আিtকভােব উপিsত আেছন। .কােনা জনপদ ও জনেগা6ীর মেধ9 অnতঃ িকছু সংখ9ক .লােকর
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dারা যথাথ:ভােবই তাঁর আিtক উপিsিত িনিiত হেল অব/ই .স জনপদ ও জনেগা6ী আযাব
.থেক .বঁেচ থাকেব।
( ৪) আেলাচ9 আয়ােতর বাচনভি1ও pমাণ কের .য, এেত িনিব:েশেষ সমs মু‘িজযাh pদশ:েন
অsীকৃিত জানােনা হয় িন,

বরং এখােন দাবীকৃত মু‘িজযাhই লk9 - যা িবপদসেNতsrপ

pদশ:ন করা হয় এবং যা .দখােনার পর pত9াখ9াত হেল তার পিরণাম হে@ আযাব ও xংস।
কারণ, এ আয়ােতর পূব:বত:ী আয়াতিট হে@ আযাব ও xংস সংkাn।
আেলাচ9 আয়ােতর পূব:বত:ী আয়াতিটেত এরশাদ হেয়েছ :
(.ً)و ان ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ اﻻ ﳓﻦ ﻣﻬﻠﮑﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ او ﻣﻌﺬﺑﻮﻫﺎ ﻋﺬاﺑﺎً ﺷﺪﻳﺪا

“এমন .কােনা জনপদ .নই িkয়ামেতর পূেব: আিম যােক xংস না করেবা বা যার (যার
অিধবাসীেদর) ওপর আযাব নািযl না করেবা।” ( সূরাh বানী ইসরা◌াঈl : ৫৮)
অnিদেক আমােদর আেলাচ9 আয়ােত ছামূd জািতেক pদt মু‘িজযাহর কথা উেlখ করা হেয়েছ
- যা pদশ:েনর পেরও তারা নবীর ওপর ঈমান আেন িন এবং এ কারেণ তােদরেক xংস কের
.দয়া হয়।
এছাড়া এই একই আয়ােত এ জাতীয় মু‘িজযাহেক চরমপt বা িবপদসেNত মূলক মু‘িজযাh rেপ
আখ9ািয়ত করা হেয়েছ এবং এ আয়াতিট ً و ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻞ ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻻ ﲣﻮﻳﻔﺎবেল .শষ করা হেয়েছ যার
মােন হে@ : “আর আিম .তা চরমপtsrপ (বা চূড়াn সতক:করেণর লেk9 ভীিতpদশ:নsrপ)
ব9তীত মু‘িজযাh পাঠাই না।”
এ সব িনদশ:ন .থেক pমািণত হয় .য,

আেলাচ9 আয়ােত মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকৃিতর লk9

হে@ .সই দাবীকৃত মু‘িজযাh যা pদিশ:ত হবার পর pত9াখ9ােনর অিনবায: পিরণিত হে@ আযাব
নািযল।
.কারআন মজীেদর আেরা অেনক আয়াত .থেকও আেলাচ9 আয়ােতর এ তাৎপেয:রই সমথ:ন
িমেল। কারণ,

.কারআন মজীেদর িবিভn আয়ােতর পয:ােলাচনা .থেক এটা অকাট9ভােব
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pমািণত হয় .য, .মাশেরকরা আযাব নািযেলর দাবী জািনেয়িছেলা বা এমন সব মু‘িজযাh দাবী
কেরিছেলা যা pত9াখ9ােনর অপরােধ অতীেতর িবিভn জািতর ওপর আযাব নািযl হেয়িছেলা।

আযাব সংkাn আয়াত সমূহ
.কারআন মজীেদ কােফরেদর মু‘িজযাh দাবী pসে1 .য সব আয়াত নািযl হেয়েছ .সgেলােক
.মাটামুিট িতন ভােগ িবভk করা .যেত পাের : (১) আযাব নািযেলর psাব সংkাn আয়াত,
( ২) মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী ও তা pত9াখ9ান সংkাn আয়াত এবং (৩) দাবীকৃত মু‘িজযাh
pত9াখ9ােনর পিরণিতেত আযাব নািযl সংkাn আয়াত। আমরা এখােন এ িতন ধরেনর আয়াত
িতন ভােগ উেlখ করেবা :
( ১) আযাব নািযেলর psাব সংkাn আয়াত :

 و ﻣﺎ.)و اذ ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻠﻬﻢ ان ﮐﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪک ﻓﺎﻣﻄﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺠﺎرة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء او اﺋﺘﻨﺎ ﺑﻌﺬاب اﻟﻴﻢ
(.ﮐﺎن اﷲ ﻟﻴﻌﺬ`ﻢ و اﻧﺖ ﻓﻴﻬﻢ و ﻣﺎ ﮐﺎن اﷲ ﻣﻌﺬ`ﻢ و ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون
“আর তারা (.মাশেরকরা) যখন বলেলা : “.হ আlাh! এটা (.কারআন) যিদ .তামার পk .থেক
(নািযলকৃত) সত9 হেয় থােক তাহেল আমােদর ওপর আসমান .থেক psরবৃিu বষ:ণ কেরা অথবা
আমােদর ওপর যntণাদায়ক আযাব নািযl কেরা।” িকnt (.হ রাসূল!) আপিন তােদর মেধ9 থাকা
অবsায় আlাh তােদরেক শািs (আযাব) pদান করেবন না, .তমিন তারা (আlাহর কােছ) kমা
pাথ:না করেলও আlাh তােদর ওপর আযাব নািযl করেবন না।” ( সূরাh আl- আনফা◌াl :
৩২- ৩৩)
(.ﺎراً ﻣﺎذا ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﻨﻪ ا&ﺮﻣﻮنG )ﻗﻞ أ رأﻳﺘﻢ ان اﺗﮑﻢ ﻋﺬاﺑﺎً ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺗﺎً او

“( .হ রাসূল!) আপিন তােদরেক বলুন : .তামরা িক এ অবsাটা .দেখেছা .য, অপরাধীরা তাঁর
কাছ .থেক যার আগমেনর ব9াপাের তাড়াhড়া করেছ .সই আযাব যিদ তােদর গৃেহ অবsান কােল
(রােতর .বলা) অথবা িদেনর .বলা এেস যায় (তখন .কমন হেব)?” ( সূরাh ইউnস : ৫০)
(.)و ﻟﺌﻦ اﺧﺮﻧﺎ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﺬاب اﻟﯽ اﻣﺔ ﻣﻌﺪودة ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﻣﺎ ﳛﺒﺴﻪ
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“আিম যিদ তােদর শািsেক কেয়ক িদেনর জn িপিছেয় .দই তাহেল তারা অব/ই বলেব : িকেস
তা .রাধ করেলা?” ( সূরাh হূদ : ৮)
(. و ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﻬﻢ ﺑﻐﺘﺔ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون. و ﻟﻮ ﻻ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﯽ ﳉﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﺬاب.)و ﻳﺴﺘﻌﺠﻠﻮﻧﮏ ﺑﺎﻟﻌﺬاب
“আর (.হ রাসূল!) তারা আপনার কােছ তাড়াhড়া কের আযাব pাথ:না করেছ, িকnt (িkয়ামেতর
জn) যিদ একিট িনধ:ািরত সময়সীমা না থাকেতা তাহেল অব/ই তােদর ওপর আযাব এেস
.যেতা এবং তা এেস .যেতা এমন আকিsকভােব .য, তারা তা বুঝেতও পারেতা না (বা ‘তারা
এ িবষয়িট বুঝেত পারেছ না)।” ( সূরাh আl- ‘আনকাবূত্ : ৫৩)
( ২) মু‘িজযাh দাবী করা সংkাn আয়াত :

 ﺳﻴﺼﻴﺐ اﻟﺬﻳﻦ. اﷲ اﻋﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﳚﻌﻞ رﺳﺎﻟﺘﻪ.)و اذا ﺟﺎﺋﺘﻬﻢ آﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻧُﺆﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اوﺗﯽ رﺳﻞ اﷲ

(.اﺟﺮﻣﻮا ﺻﻐﺎر ﻋﻨﺪ اﷲ و ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﲟﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﳝﮑﺮون

“আর যখনই তােদর কােছ মু‘িজযাh এেস যােব তখনই তারা বলেব : “আlাহর রাসূলেদরেক যা
.দয়া হেয়েছ যেতাkণ না তা আমােদরেকও .দয়া হেব তেতাkণ আমরা ঈমান আনেবা না।”
আlাhই অিধকতর অবগত .য, তাঁর িরসালাত কা’.ক .দেবন। এই অপরাধীেদর ওপর তােদর
pতারণা ও অপেকৗশেলর কারেণ খুব শী$ই আlাহর পk .থেক লা`না- গ*না ও কিঠন শািs
এেস আপিতত হেব।” ( সূরাh আl- আn‘আাm : ১২৪)
এখােন অিচেরই [হযরত রাসূেল আকরােমর (#াঃ) তােদর মােঝ না থাকা অবsায় অথ:াৎ তাঁর
িহজরেতর পের] মkার .মাশেরকেদর ওপর লা`না- গ*না .চেপ বসার ও তােদর কিঠন শািsর
সmুখীন হবার ভিব(dাণী করা হেয়েছ - যা বদর যুেd slসংখ9ক মুসলমােনর কােছ িতন
gেণরও .বশী জনশিk ও pচুর অstশেstর অিধকারী হেয়ও তােদর পরািজত হওয়া ও তােদর
অেনেকর িনহত হওয়ার মধ9 িদেয় বাsবািয়ত হয়।
(.ﻓﺎﻟﻴﺄﺗﻨﺎ ﺑﺂﻳﺔ ﮐﻤﺎ ارﺳﻞ اﻻوﻟﻮن.)ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻮا اﺿﻐﺎث اﺣﻼم ﺑﻞ اﻓﱰاﻩ ﺑﻞ ﻫﻮا ﺷﺎﻋﺮ
“বরং তারা বেল : এ .তা (রাsেলর নবুওয়াত- দাবী ও উপsািপত .কারআন) এক অলীক sp;
না, বরং .স িনেজই তা রচনা কেরেছ; না, বরং .স একজন কিব। তা না হেল .স আমােদর
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জn মু‘িজযাh িনেয় আsক িঠক .যভােব পূব:বত:ীেদর জn (মু‘িজযাh) পাঠােনা হেয়িছেলা।”
( সূরাh আl- আিmয়া◌া’ : ৫)

 ﻗﺎﻟﻮا. او ﱂ ﻳﮑﻔﺮوا ﲟﺎ اوﺗﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.)ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺋﻬﻢ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻮ ﻻ اوﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اوﺗﯽ ﻣﻮﺳﯽ
(.ﺳﺤﺮان ﺗﻈﺎﻫﺮا و ﻗﺎﻟﻮا اِﻧﺎ ﺑﮑﻞ ﮐﺎﻓﺮون
“অতঃপর আমার িনকট .থেক যখন তােদর কােছ সত9 এেস সমুপিsত হেলা তখন তারা বলেলা :
“.কন আমােদরেক তা .দয়া হেলা না যা মূসােক .দয়া হেয়িছেলা?” ইিতপূেব: মূসােক যা .দয়া
হেয়িছেলা তােক িক তারা (এেদর মেতা কােফররা) pত9াখ9ান কের িন? আর তারা বেলিছেলা :
“এতdভয়ই (লািঠ ও উjjল হাত) হে@ ssu জাd।” তারা আেরা বেলিছেলা : “আমরা এর
পুেরা ব9াপারটােকই pত9াখান করিছ।” ( সূরাh আl- kা#া#্ : ৪৮)
( ৩) দাবীকৃত মু‘িজযাh pত9াখ9ােনর পিরণিত সংkাn আয়াত :

ﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﺨﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻘﻒ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ و اﺗﺎﻫﻢ اﻟﻌﺬاب ﻣﻦG ﻓﺎﺗﯽ اﷲ ﺑﻨﻴﺎ.)ﻗﺪ ﻣﮑﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ
(.ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون
“তােদর পূব:বত:ী .লােকরা অপেকৗশেলর আ~য় িনেয়িছেলা। অতঃপর আlাh তােদর বাড়ীঘেরর
িভিt xিসেয় িদেলন,

ফেল তােদর ওপর ছাদ িনপিতত হেলা,

আর এমন জায়গা .থেক

তােদর ওপর আযাব এেলা .য সmেক: তারা ধারণা কের িন।” ( সূরাh আn- নাহl : ২৬)
(.)ﮐﺬب اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻓﺎﺗﺎﻫﻢ اﻟﻌﺬاب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون
“তােদর পূব:বত:ীরা (আlাহর কালামেক) pত9াখ9ান কেরিছেলা। অতঃপর এমন জায়গা .থেক
তােদর ওপর আযাব এেলা .য সmেক: তারা ধারণা কের িন।” ( সূরাh আy- যুমাr : ২৫)
.মাট কথা, আমােদর আেলাচ9 মু‘িজযাh সংkাn আয়াতিটেত .সই মু‘িজযাহর কথা বলা হেয়েছ
hjাত্ পিরপূণ: হেয় যাবার পেরও িজদ ও .গাঁয়াতুি: ম বশতঃ িকছু .লাক যা দাবী কেরিছেলা এবং
যার িপছেন সত9ােnিষতা ও বাsবদিশ:তার অিst িছেলা না। আেলাচ9 আয়ােত এ জাতীয়
দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:ন করা হেব না বেল জানােনা হেয়েছ। সব ধরেনর মু‘িজযাh, এমনিক
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pাথিমক পয:ােয়র মু‘িজযাhও - যা মাnেষর .হদায়াত ও সত9েক সহেজ িচিhতকরণেযাগ9 করার
লেk9 pদশ:ন করা হয়, তা- ও pদশ:ন করা হেব না - এমন কথা বলা হয় িন।
উk আয়াত .থেক আমরা .য অথ: gহণ কেরিছ তার সপেk উিlিখত দলীল- pমাণ ছাড়াও
.কারআন মজীেদ আেরা অেনক দলীল- pমাণ রেয়েছ।
এছাড়া উk আয়ােতর ব9াখ9ায় মুসলমানেদর সকল ধারার সূেt বিণ:ত িবিভn হাদীছ রেয়েছ যা
.থেক আমােদর গৃহীত অেথ:র সমথ:ন .মেল। উদাহরণsrপ আমরা এখােন এ ধরেনর d’িট বণ:না
উdৃত করিছ :
( ১) হযরত ইমাম বােkr (‘আঃ) এরশাদ কেরন : িকছু .লাক হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর
িনকট মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী জানায়। তখন িজবরাঈল (‘আঃ) অবতীণ: হেলন এবং বলেলন,
আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরেছন : দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:েনর পেথ পূব:বত:ীেদর dারা এ
জাতীয় মু‘িজযাh pত9াখ9াত হওয়ার িবষয়িট ছাড়া আর .কােনা বাধাই .নই। অতএব,
kুরাইশেদর জn যিদ তােদর দাবীকৃত মু‘িজযাh .pরণ কির এবং তারা তার pিত ঈমান আনয়ন
না কের তাহেল পূব:বত:ীেদরই nায় তােদর ওপরও গযব নািজল হেব। এ কারেণই এ জাতীয়
মু‘িজযাh .pরণেক আিম িপিছেয় িদেয় থািক।” ( ٦٠٧/١-ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺮﻫﺎن. )
( ২) ইবেন আbাস (‘আঃ) .থেক বিণ:ত হেয়েছ .য,

মkাহর অিধবাসীরা হযরত রাসূেল

আকরাm (#াঃ).ক তােদর জn #াফা পাহাড়েক sেণ: পিরণত করেত এবং মkাহর আেশপােশর
পাহাড়gেলােক অপসারণ করেত বেল - যােত তা সমভূিমেত পিরণত হয় এবং তারা .সখােন
কৃিষকাজ করেত পাের।
িঠক এ সময় হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর ওপর এ মেম: ওয়াহী নািযl হয় .য, ‘আপিন
যিদ চান .তা আিম তােদর দাবীেক উেপkা করেবা (অথ:াৎ তােদর দাবী পূরণ করেবা না);
হয়েতাবা তােদর মধ9কার িকছু .লাক ঈমান আনয়ন করেব। আর আপিন যিদ চান তাহেল তােদর
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দাবী পূরণ করেবা। িকnt এ অবsায় তারা যিদ তােক (pদিশ:ত মু‘িজযাহেক) pত9াখ9ান কের
তাহেল পূব:বত:ীেদর nায় তােদরেক xংস কের .দেবা।’
তখন হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .দা‘আ করেলন : “.হ আlাh! তােদর pিত দয়া কrন এবং
তােদরেক অবকাশ pদান কrন।”
অতঃপর এ আয়াত নািযl হেলা : “মু‘িজযাh পাঠােনা .থেক আমােক এ িবষয়িট ব9তীত অn
.কােনা িকছই িবরত রােখ িন .য,

pথম যুেগর .লােকরা (অতীেতর .লােকরা) মু‘িজযাহেক

pত9াখ9ান কেরিছেলা। (উদাহরণsrপ, ) আিম ছামূদ জািতর িনকট পরীkাsrপ একিট উTী
পািঠেয়িছলাম। িকnt তারা তার ওপর যুলুম কেরিছেলা। আর আিম .তা চরমপtsrপ (বা চূড়াn
সতক:করেণর লেk9 ভীিতpদশ:ন srপ) ব9তীত মু‘িজযাh পাঠাই না।” ( ٧٤/١٥-ﺗﻔﺴﲑ ﻃﱪی. )
এ pসে1 আেরা বh হাদীছ রেয়েছ ; তাফসীর ও হাদীেছর gnাবলীেত তা .দখা .যেত পাের।
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মু‘িজযাহর দাবী pতLাখLােনর দলীল ২ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .কারআন মজীদ ছাড়া আর .কােনা মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন না
বেল .য সব আয়ােতর দলীল .পশ করা হয় তার মেধ9 িdতীয় পয:ােয়র আয়াত সমূহ হে@ :

ﺎرG او ﺗﮑﻮن ﻟﮏ ﺟﻨﺔ ﻣﻦ ﳔﻴﻞ و ﻋﻨﺐ ﻓﺘﻔﺠﺮ اﻻ.)و ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﮏ ﺣﺘﯽ ﺗﻔﺠﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻻرض ﻳﻨﺒﻮﻋﺎ
 او ﻳﮑﻮن ﻟﮏ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ.ً او ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺴﻤﺎء ﮐﻤﺎ زﻋﻤﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﮐﺴﻔﺎً او ﺗﺄﰐ ﺑﺎﷲ و اﳌﻼﺋﮑﺔ ﻗﺒﻴﻼ.ًﺧﻼﳍﺎ ﺗﻔﺠﲑا
 ﻗﻞ ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ ﻫﻞ ﮐﻨﺖ اﻻ ﺑﺸﺮا.زﺧﺮف او ﺗﺮﻗﯽ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﺎء و ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ُﻟﺮﻗﻴﮏ ﺣﺘﯽ ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﮐﺘﺎﺑﺎ ﻧﻘﺮؤﻩ
(.رﺳﻮﻻ
“তারা (.মাশেরকরা) বলেলা : আমরা তেতাkণ পয:n .তামার ওপর ঈমান আনেবা না যেতাkণ
না তুিম আমােদর জn ভূিম .থেক একিট ঝণ:া pবািহত কেরা, অথবা তুিম .খজুর ও আ1ুেরর
বাগােনর অিধকারী হও - যার মধ9 .থেক ঝণ:া pবািহত হেব, অথবা আসমানেক টুকেরা টুকেরা
কের আমােদর মাথার ওপের আপিতত কেরা,
সামেন হািযর কেরা,

অথবা আlাh ও .ফেরশতােদরেক আমােদর

অথবা তুিম sণ:িনিম:ত গৃেহর আিধকারী হও,

অথবা তুিম আকােশ

উDয়ন কেরা, আর এ অবsায়ও আমরা কখেনাই .তামার ওপের ঈমান আনয়ন করেবা না যিদ
না তুিম আসমান .থেক আমােদর জn একিট িলিখত gn বা পt নািযl করাও যা আমরা পেড়
.দখেবা। (.হ রাসূল! এেদরেক) বলুন : আমার pভু পরম pমুk। আর আিম একজন মাnষ রাসূল
ছাড়া আর কী?” ( সূরাh বানী ইসরা◌াঈl : ৯০- ৯৩)
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .কারআন মজীদ ছাড়া অn .কােনা মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন
না বেল যারা দাবী কের তােদর বkব9 : এ আয়াত সমূহ .থেক .বাঝা যায়, .মাশেরকরা হযরত
রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর কােছ মু‘িজযাh pদশ:েনর জn দাবী জািনেয়িছেলা। িকnt িতিন এ
সব মু‘িজযাh আনয়েন অsীকৃিত জানান ও তা আনা .থেক িবরত থােকন এবং .মাশেরকেদর
সামেন sীয় অkমতা jাপন কেরন। িতিন বেলন : “আিম একজন মাnষ |ব নই। আর মাnষ এ
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জাতীয় কাজ সmাদেন এেকবােরই অkম।” এ .থেক ssuভােব pমািণত হয় .য,

হযরত

রাসূেল আকরাm (#াঃ) .কারআন মজীদ ব9তীত অn .কােনা মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন না।
জবাব : এ বkেব9র অেনকgেলা জবাব .দয়া চেল। এখােন আমরা অত9n সংেkেপ এrপ
কেয়কিট জবােবর উেlখ করেবা :
অt আয়াত সমূেহর বkব9 অnযায়ী .মাশেরকরা .বশ কেতাgেলা মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী
কেরিছেলা। আর এgেলা হে@ .সই সব মু‘িজযাহরই অnভু:k .মাশেরকরা িজদ, .গাঁয়াতু:িম ও
অn িবেdষ বশতঃ যা pদশ:েনর দাবী কেরিছেলা। hjাত্ পিরপূণ: হওয়ার ও সত9 অকাট9ভােব
psূিটত হওয়ার পের একgঁেয়িমবশতঃ তারা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িনকট এ সব
মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী জািনেয়িছেলা। আর দাবীকৃত মু‘িজযাহর ( )ﻣﻌﺠﺰات اﻗﱰاﺣﯽpকৃত অবsা
সmেক: আমরা ইিতপূেব: আেলািচত আয়ােতর ব9াখ9ায় উেlখ কেরিছ।
অতএব, অt আয়াত সমূহও ইিতপূেব: আেলািচত আয়ােতর nায় দাবীকৃত মু‘িজযাh সmিক:ত
- যা .মাশেরকরা একgঁেয়িম ও .গাঁয়াতু:িম বশতঃ দাবী কেরিছেলা। এ আয়াতgেলা pাথিমক
পয:ােয়র মু‘িজযাh সংkাn নয় যা নবুওয়াত pমাণ ও মাnেষর পথিনেদ:েশর জn আনীত হয়।
কারণ,
pথমতঃ তারা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়ােতর সত9তা pমােণর জn তােদর
পসnসই উিlিখত কেয়কিট মু‘িজযাহর মধ9 .থেক একিট আনয়েনর দাবী জানায় এবং তাঁর
নবুওয়াত sীকার করার জn এ মু‘িজযাh pদশ:েনর শত: আেরাপ কের। সিত9 সিত9ই যিদ তারা
তাঁর নবুওয়াত সmেক: িনিiত হেত আgহী থাকেতা এবং .জেন বুেঝ সেত9র িবrেd িজদ ও
একgঁেয়িমর পিরচয় না িদেতা তাহেল নবীর নবুওয়াত pমােণ সkম .য .কােনা মু‘িজযাহেকই
তারা তাঁর নবুওয়াতেক .মেন .নয়ার জn যেথu মেন করেতা এবং .স পnায়ই তাঁর নবুওয়ােতর
সত9তা sীকার কের িনেতা। এ .kেt িবেশষ িবেশষ মু‘িজযাh িনিদ:u কের .দয়ার ও তা
pদশ:েনর দাবী করার িপছেন .কােনা .যৗিkকতা .নই।

322

িdতীয়তঃ তারা বেলিছেলা : “ . . . অথবা তুিম আকােশ উDয়ন কেরা, আর এ অবsায়ও
আমরা .তামার ওপের ঈমান আনয়ন করেবা না যিদ না তুিম আসমান .থেক আমােদর জn
একিট িলিখত gn বা পt নািযl করাও যা আমরা পেড় .দখেবা।”
আসেলই তারা যিদ সত9ােnষী হেতা তাহেল এভােব তােদর অেযৗিkক শত:ােরাপ ও একgঁেয়িমর
আ~য় gহেণর এবং আসমান .থেক gn বা পt আসার দাবী ও ছুতার আ~য় gহেণর িপছেন কী
কারণ িছেলা? }ধু আকােশ উDয়নই িক মু‘িজযাh িহেসেব যেথu িছেলা না? এবং তা িক তাঁর
নবুওয়াত pমােণ যেথu হেতা না? তােদর এ ধরেনর অথ:হীন ও অেযৗিkক psাব - যা
.নহােয়তই তােদর .খয়ালখুশীর ওপর িভিtশীল িছেলা এবং িবচারবুিdর দাবী িছেলা না এgেলা িক তােদর িজদ ও একgঁেয়িম এবং সেত9র .মাকািবলায় তােদর অn .গায়াতু:িমর
পিরচায়ক িছেলা না?
“. . .

অথবা আকােশ উDয়ন কেরা” বলার পরই বলা .য,

তা করেলও তারা তাঁেক নবী

িহেসেব মানেব না, বরং আসমান .থেক gn বা পt নািযেলর শত:ােরাপ .থেক পিরzারভােব
.বাঝা যায় .য,

আকােশ উvvয়ন ও gn বা পt আনয়ন - উভয়িট সmািদত হেলও তারা

ঈমান আনেতা না, বরং নতুন .কােনা ছুতা .বর করেতা। হয়েতা তারা বেল বসেতা : “আকােশ
উvvয়ন ও gn বা পt আনয়ন - উভয়ই জাd।” অতএব,

এ মু‘িজযাh .দিখেয় তােদর

.হদায়ােতর .কােনাই আশা িছেলা না।
( ২) আমােদর িdতীয় জবাব হে@ এই .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক .য জবাব দােনর
জn আেলাচ9 আয়ােত িনেদ:শ .দয়া হেয়েছ তােত তাঁেক মু‘িজযাh আনয়েন অkমতা pকােশর
িনেদ:শ .দয়া হয় িন,

বরং রাসূেলর যবানীেত  ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽবাক9িটর মাধ9েম এ কথাই বুঝােত

চাওয়া হেয়েছ .য, .কােনা অেলৗিকক কাজ সmাদেন অkমতা .থেক আlাh তা‘আলা মুk ও
পিবt এবং মানিবক িবচারবুিdেত যা সmব এমন .য .কােনা কাজ সmাদেনই িতিন সkম। িকnt
িতিন দৃu হওয়ার মেতা dব:ল |বিশেu9র উেধ:,

.তমিন শরীরী rেপ মাnেষর সামেন আিবভূ:ত
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হবার মেতা সসীমও িতিন নন। আর িতিন এমনই sমহান .য .য .কােনা মাnেষর .য .কােনা
অথ:হীন .খেলা psােবই িতিন সাড়া .দন না। .তমিন নবীও মাnষ |ব নন িযিন আlাh
তা‘আলারই আেদশ- িনেষেধর আjাবহ এবং তাঁর িনেদ:েশর জn অেপkমান থােকন। আর
সমs িবষয়ই .সই একেমবািdতীয়m আlাh তা‘আলার হােত;

িতিন যা চান তা- ই সmাদন

কেরন এবং .যভােব চান .সভােবই কেরন।
.মাশেরকরা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িনকট .য সব মু‘িজযাh pদশ:েনর জn দাবী
জািনেয়িছেলা - যা উk আয়াত সমূেহ উিlিখত হেয়েছ, তার মেধ9 কেতাgেলা হে@ অসmব
ধরেনর দাবী। আর বাকীgেলা যিদও অসmব ধরেনর নয়,

িকnt তা নবুওয়ােতর সত9তার

সপেk দলীল srপ হেত পাের না। sতরাং দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:নেযাগ9 হেলও এ ধরেনর
দাবী পূরণ করা অথ:হীন।
এখােন উেlখ করা .যেত পাের .য,

আেলাচ9 আয়াত সমূহ অnযায়ী,

.মাশেরকরা হযরত

রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর সামেন ছয়িট মু‘িজযাh pদশ:েনর জn দাবী জািনেয়িছেলা। দাবীকৃত
এ ছয়িট মু‘িজযাহর মেধ9 িতনিট মু‘িজযাহর দাবী িবচারবুিdর দৃিuেত .নহােয়তই অসmব ধরেনর
দাবী,

আর বাকী িতনিট মু‘িজযাহর দাবী যিদও অসmব ধরেনর নয়,

িকnt তা নবুওয়াত

pমােণর জn দলীল srপ হেত পাের না।

মাশেরকেদর দাবীকৃত িতনিট অসmব মু‘িজযাh হে9 :
( ১) আসমান ভেW পড়া :
নেভামNেলর টুকেরা টুকেরা হেয় যাওয়া ও ধরণীপৃে6 পিতত হওয়া একটা অসmব ধরেনর দাবী।
কারণ, এ কােজর অিনবায: পিরণিত হে@ ধরণীপৃে6 এক বীভৎস xংসাtক অবsার সৃিu এবং
পৃিথবীেত বসবাসকারী মাnষ ও অnাn pাণী- pজািতর িবলুিp। আর এ ধরেনর ঘটনা .কবল
তখনই সংঘিটত হেব যখন এ িবেAর আয়ুzাল সমাp হেয় যােব।
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হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) এ সmেক: উেlখ কেরেছন এবং .কারআন মজীেদও এ সmেক:
আভাস .দয়া হেয়েছ :
(.)اذا اﻟﺴﻤﺎء اﻧﺸﻘﺖ
“যখন নেভামNল িবদীণ: হেয় যােব।” ( সূরাh আl- ইনিশkা◌াk্ : ১)
(.)اذا اﻟﺴﻤﺎء اﻧﻔﻄﺮت
“যখন নেভামNল এেলােমেলা- িবশৃSল হেয় যােব।” ( সূরাh আl- ইনিফতাr : ১)
(.)ان ﻧﺸﺄ ﳔﺴﻒ `ﻢ اﻻرض او ﻧﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﮐﺴﻔﺎً ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء

“আিম চাইেল তােদরেক ভূগেভ: .pািথত কের .ফলেবা অথবা তােদর ওপের নেভামNেলর টুকরা
িনপিতত করেবা।” ( সূরাh সাবা◌া’ : ৯)
.মাশেরকেদর দাবী অnযায়ী নেভামNলেক টুকেরা টুকেরা কের ভূপৃে6 িনপিতত করােনা এ
কারেণ অসmব .য, তা করা হেল এ জn িনধ:ািরত সমেয়র পূেব:ই কাজিট (িkয়ামত্ সংঘটন)
করেত হেব। িকnt তা .খাদায়ী পরম jােনর দাবীর পিরপnী। কারণ,
তা‘আলার ই@া এই .য,

পরম jানময় আlাh

িতিন এ ভূপৃে6 একিট িনিদ:u সময় পয:n মানবজািতেক িটিকেয়

রাখেবন এবং সকল িদক .থেক তােক পূণ:তায় উপনীত হবার sেযাগ .দেবন ও .সিদেক
পথpদশ:ন করেবন। আর .য .কােনা pjাময় ও িবচkণ ব9িkর পেkই অসmব .য, অnেক
খুশী করার জn sীয় pjাময় ও িবচkণ িসdােnর বরেখলাফ কাজ করেবন। এমতাবsায় পরম
jানময় আlাh তা‘আলার পেk তাঁর কল9াণময় িসdােnর পিরপnী কাজ সmাদন কী কের সmব
হেত পাের?
( ২) আlাহেক িনেয় আসা :
এটা .য অসmব কাজ তা .য .কােনা ss িবেবেকর িনকটই ssu।
কােফররা বেলিছেলা : ‘আlাহেক আমােদর সামেন িনেয় এেসা যােত আমরা তাঁেক sচেk .দেখ
তাঁর ওপর ঈমান আনেত পাির।’ আর এ হে@ এমন দাবী যা পূরণ করা কখেনাই সmব হেত
পাের না। কারণ,

আlাh তা‘আলা বstগত সtা নন এবং দৃিuশিk তাঁেক ধারণ করেত পাের
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না। অতএব,

তাঁেক .দখা সmবপর নয়। কারণ,

আlাh তা‘আলােক দশ:নেযাগ9 হেত হেল

অব/ই সসীম হেত হেব, একিট sিনিদ:u sােন অবsান করেত হেব এবং তাঁর রং ও sিনিদ:u
আকৃিত থাকেত হেব। আর এ সব হে@ সসীম ও বstগত সৃিuর |বিশu9; আlাh তা‘আলা এ
সব |বিশu9 .থেক pমুk। sতরাং .দখার জn আlাh তা‘আলােক িনেয় এেস হািযর করা সmব
নয়।
অব/ আেলাচ9 আয়াতসমূেহ কােফরেদর পk .থেক .ফেরশতা িনেয় আসার দাবীও রেয়েছ।
তেব তারা হয়েতা আলাদাভােব নয়, বরং আlাহর সােথ .ফেরশতা আনার কথা বেলেছ। আর
যিদ ধের .নয়া হয় .য, তারা আলাদাভােব .ফেরশতা িনেয় আসার দাবী কেরেছ, .স .kেt
বলেত হয় :
pথমতঃ .ফেরশতা অবstগত সtা, sতরাং চম:চেk .ফেরশতােক .দখা .যেত পাের না। .কবল
নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) ও আlাহর খা#্ বাnাkগণ তােদরেক pত9k করেত সkম। (এ
pত9kকরেণর srপও .কবল তাঁেদর পেkই .বাঝা সmব।)
িdতীয়তঃ .ফেরশতারা বstগত শরীর ধারণ কের হািযর হেত পাের বেট, িকnt .স .kেt তারা
সিত9ই .ফেরশতা িকনা .স সmেক: সাধারণ দশ:েকর সেnহ হেত পাের। আর অsাভািবক
আকৃিত ধারণ কের হািযর হেলও সিngমনা .লােকরা তােদরেক িjn,

শয়tান বা জাdর

pভােব দৃu িভিtহীন দৃ/ মেন করেত পাের।
তৃতীয়তঃ .ফেরশতার মাধ9েম নবীেক পিরিচত করােনা .খাদায়ী পরম jােনর দাবীর পিরপnী।
কারণ,
না,

.স .kেt সত9- িমথ9া িনণ:েয়র জn মাnেষর িবচারবুিdর আর .কােনা ভূিমকা থােক

ফেল তার আর .কােনা pেয়াজনও থােক না। }ধু তা- ই নয়,

sাধীনতাও থাকেতা না। কারণ,

এrপ হেল মাnেষর

.স .kেt মাnষ .ফেরশতার dারা পিরচয়কৃত ও

পৃ6েপাষকতাpাp একজন অsাভািবক মাnষ িহেসেব নবীেক ভেয়র কারেণ .মেন চলেব,
sতঃsূত:ভােব নয়।
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চতুথ:তঃ আকৃিত ধারণ কের .ফেরশতা আগমন করেল .স .kেt কােফররা তােদরেক িjn,
শয়tান বা জাdর pভােব দৃu িভিtহীন দৃ/ মেন কের pত9াখ9ান করেল দাবীকৃত মু‘িজযাh
pদিশ:ত হবার পর pত9াখ9ােনর অপরােধ .খাদায়ী িনয়ম অnযায়ী তােদরেক xংস কের .দয়া
অপিরহায: হেয় পেড়। িকnt আlাh তা‘আলা ইিতপূেব:ই ওয়াদা কেরেছন .য,

হযরত রাসূেল

আকরাm (#াঃ) তােদর মােঝ থাকা অবsায় তােদরেক আযাব .দেবন না।
( ৩) আlাহর কাছ থেক gn বা পt আনয়ন :
এ- ও একিট অসmব কাজ। কারণ, তারা আlাহর িনকট .থেক gn বা পt আনয়েনর .য দাবী
জািনেয়িছেলা তার উেd/ “আlাহর ই@ায় অিstলাভকৃত .কােনা gn বা পt” িছেলা না। বরং
তােদর উেd/ িছেলা আlাh তা‘আলার ‘sহেs’ িলিখত gn বা পt আনয়ন। কারণ, তােদর
মেত, এ ধরেনর gn বা পt আনয়েনর জnই রাসূলুlাh (#াঃ)- এর জn আসমােন উDয়ন ও
আlাহর কােছ গমেনর pেয়াজন িছেলা যােত তাঁর পেk আlাh তা‘আলার ‘sহেs’ িলিখত gn
বা পt আনয়ন করা সmব হয়। অnথায় “আlাহর ই@ায় অিstলাভকৃত .কােনা gn বা পt”
যিদ তােদর উেd/ হেতা তাহেল তারা এ জn তাঁর আসমােন উDয়েনর শত: আেরাপ করেতা
না।
আর আlাহর sহsিলিখত gn বা পt আনয়েনর দাবী .য পূরণেযাগ9 নয় তা বলাই বাhল9।
কারণ, আlাh মাnেষর nায় িবিভn অ1- pত9ে1র অিধকারী নন .য, কলম হােত িনেয় িচিঠ
িলখেবন। ً ﺗﻌﺎﻟﯽ اﷲ ﻋﻦ ذاﻟﮏ ﻋﻠﻮاً ﮐﺒﲑا- তােদর কিlত এেহন dব:লতার বh উেধ: মহান আlাh
তা‘আলা।
বলা বাhল9 .য,

.মাশেরকেদর দাবীর উেd/ যিদ আlাহর পk .থেক সৃu .কােনা gn বা

পtও হেতা তাহেলও তা আনয়েন .কােনা ফল হেতা না। কারণ, উদাহরণsrপ সব:সমেk যিদ
আকাশ .থেক .কােনা gn বা পt .নেম আসেতা তাহেল তারা এেক িjn বা শয়tােনর কাজ বেল
আখ9ািয়ত করেতা এবং বলেতা .য,

মুহাmাদ (#াঃ)- এর সােথ িjন বা শয়tােনর ঘিন6

.যাগােযাগ আেছ, এ কারেণ িজn বা শয়tান তা িলেখ আকাশ .থেক নািমেয় িদেয়েছ। অথবা
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তারা .যমন হযরত নবী করীম (#াঃ).ক জাdকর বেল অিভিহত করেতা,

তার িভিtেত তারা

দাবী করেতা .য, িতিন জাdর বেল এ ধরেনর একিট গn বা পt িনেজই |তরী কের তা আকাশ
.থেক নািমেয় এেনেছন। আর এভােব,

দাবীকৃত মু‘িজযাh pদিশ:ত হবার পেরও pত9াখ9ান

করার অপরােধ তােদর জn আযাব নািযল করা অপিরহায: হেয় .যেতা। ফেল লােভর িকছুই
হেতা না। কারণ,

তারা .তা sতঃsূত:ভােব pদিশ:ত মু‘িজযাh .দেখ িবচারবুিdর রায় .থেক

সত9েক জানেত .পেরও নতুন কের মু‘িজযাh দাবী কেরিছেলা।
আর তারা অপর .য িতনিট মু‘িজযাh দাবী কেরিছেলা তা কায:কর করা সmব িছেলা বেট, িকnt
তােদর এ psাব িছেলা িবচারবুিdর রােয়র সােথ সাংঘিষ:ক। তােদর দাবীgেলা িছেলা :
( ১) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক ঝণ:াধারা pবািহতকরণ।
( ২) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর পািনর নহর সমৃd .খজুর ও আ1ুেরর বাগােনর অিধকারী
হওয়া।
( ৩) হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর sণ:গৃেহর অিধকারী হওয়া।
যিদও আlাh তা‘আলার অnমিতkেম হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) কতৃ:ক .মাশেরকেদর এ
দাবীগেলা পূরণ করা সmবপর িছেলা, িকnt নবুওয়ােতর সােথ এর .কােনা সmক: .নই। কারণ,
এ .তা অত9n সাধারণ ব9াপার .য, হেত পাের .কােনা ব9িk এ সেবর অিধকারী, িকnt নবীরাসূল হওয়া .তা দূেরর কথা, .স আlাহর ওপর ঈমােনর অিধকারীও নয়। অতএব, .যেহতু
এ ধরেনর িবষয় নবুওয়ােতর দাবীর সােথ আেদৗ সmিক:ত নয় এবং নবুওয়ােতর দাবীর সত9তা
pমােণ সkম নয়,

.স .kেt নবুওয়ােতর দাবীর সত9তা pমােণর লেk9 এ ধরেনর কাজ

সmাদন করা অথ:হীন |ব নয়। আর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) মাধ9েম অথ:হীন কম: সmািদত
হওয়া সmব নয়।
.কউ হয়েতা ধারণা করেত পাের .য, এই .শেষাk িতনিট িবষয় sাভািবক পnায় হsগত হেল
তা নবুওয়ােতর দাবীর সত9তা pমাণকারী হেত পাের না বেট,
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িকnt একই িবষয় অsাভািবক

পnায় হsগত হেল তা নবুওয়ােতর দাবীর সত9তা pমাণকারী হেত পাের। কারণ, এ .kেt তা
মু‘িজযাh rেপ গণ9 হেব।
িকnt এ ধারণা িঠক নয়। কারণ,

যিদও এ িতনিট িজিনস অsাভািবক পnায় হsগত হেল তা

নবুওয়ােতর দাবীর সত9তা pমাণকারী হেত পাের, িকnt .মাশেরকেদর দাবী তা িছেলা না। বরং
তােদর অিভমত িছেলা এই .য,
অিধকারী থাকা উিচত,

নবী করীম (#াঃ).ক sাভািবক পnায়ই pচুর ধনসmেদর

অsাভািবক পnায় নয়। কারণ,

তােদর অিভমত িছেলা এই .য,

নবুওয়ােতর পদ িকছুেতই দিরd .লােকর ওপর অিপ:ত হওয়া উিচত নয়।
.মাশেরকেদর এ অিভমেতর কথা .কারআন মজীেদও উেlখ করা হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ :
(.)و ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻮ ﻻ ﻧﺰل ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﯽ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺘﲔ ﻋﻈﻴﻢ
“.মাশেরকরা বলেলা : এ .কারআন .কন dই শহেরর (মkাh ও তােয়েফর) .কােনা িবরাট (ধনী
ও pভাবশালী) ব9িkর ওপর নািযl হেলা না?”

( সূরাh আy- যুখrফ : ৩১)

এ ধারণার ওপর িভিt কেরই তারা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক pভূত ধনসmেদর
অিধকারী হেত এবং ধনসmেদর .kেt অnেদর ওপর .~6েtর অিধকারী হেত বেল। আর
বলাই বাhল9 .য, তা নবুওয়াত- দাবীর সত9তা pমাণকারী হেত পাের না।
আমােদর বkেব9র সপেk আেরকিট pমাণ হে@ এই .য,

তারা হযরত রাসূেল আকরাm

(#াঃ).ক বাগান ও sণ:গৃেহর অিধকারী হেত বেল এবং আেরা অেনক কাজ আ*াম .দয়ার শত:
আেরাপ কের। যিদ ধেরও .নই .য, তারা তাঁেক অsাভািবক পnায়ই বাগান, ঝণ:া ও sণ:গৃেহর
অিধকারী হেত বেলেছ,

তবুও তােদর দাবী gহণেযাগ9 হেত পাের না। কারণ,

তারা যিদ

অsাভািবক পnায় এসব িজিনেসর উdবেক মু‘িজযাh rেপ গণ9 কের তার িভিtেত নবুওয়ােতর
দাবীর সত9তা পরীkা করেত ও সত9তা pমাণ সােপেk ঈমান আনয়েন pstত থাকেতা তাহেল
এেতা জিটল ও বhিবধ শত:ােরােপর আেদৗ .কােনা pেয়াজন িছেলা না। বরং এ .kেt
অsাভািবক পnায় মাt এক g@ আ1ুর বা এক ভির sণ: আনয়নই মু‘িজযাh িহেসেব যেথu হেতা

329

এবং অsাভািবক কাজ িহেসেব তা- ই হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়াত- দাবীর
সত9তা pমােণ যেথu হেতা।
আর .মাশেরকরা .য বেলিছেলা,

“যেতাkণ না তুিম আমােদর জn ভূিম .থেক একিট ঝণ:া

pবািহত কেরা”, - এ কথার মােন এ িছেলা না .য, তারা তােদর িনেজেদর ব9বহােরর জn
ঝণ:া |তরী করেত বেলিছেলা, বরং তােদর ‘আমােদর জn’ কথািটর উেd/ িছেলা ‘আমােদর
দাবী অnযায়ী’ বা ‘আমােদর কথা মেতা’ বা ‘আমােদর সntিuর জn’ ( আর আরবী
বাকরীিতেত এrপ pচলন আেছ)। তারা বেলিছেলা : আমােদর .দখােনার জn তুিম একিট ঝণ:ার
অিধকারী হও যােত আমরা .তামােক নবুওয়ােতর উপযুk বেল মেন করেত পাির।
তাছাড়া অsাভািবক পnায় (মু‘িজযাহর মাধ9েম) একজন নবীর pচুর ধনসmেদর মািলক হওয়া
dীেনর মূল লk9- উেdে/র পিরপnীও বেট। কারণ, .স .kেt একিদেক .লােকরা নবীর কােছ
এেস তােদর জnও অnrপ পnায় পািথ:ব ধনসmেদর ব9বsা করার দাবী জানােতা, অnিদেক
sান- কােলর ব9বধান জিনত কারেণ নবীর মাধ9েম িবনা~েম সmেদর মািলক হেত না পারা
দিরd জনগেণর জn নবীর |নিতক িশkা অnসরণ না করার অnkেল তা বাহানা srপ হেতা
এবং তারা বলেতা .য, নবীর .তা .কােনা অভাব িছেলা না; িতিন িবনা~েম মু‘িজযাহর মাধ9েম
pচুর ধনসmেদর অিধকারী হেয়িছেলন িবধায় তাঁর জn হারাম উপাজ:ন বজ:ন করা ও আlাহর
‘ইবাদত করা সহজ িছেলা।
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মু‘িজযাহর দাবী pতLাখLােনর দলীল ৩ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .কারআন মজীদ ছাড়া অn .কােনা মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন
না বেল যারা দাবী কের তােদর এ দাবীর সপেk তৃতীয় পয:ােয়র .য আয়াতিটেক দলীল িহেসেব
.পশ কের থােক তা হে@ :
(. اﻧﯽ ﻣﻌﮑﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮﻳﻦ. ﻓﻘﻞ اﳕﺎ اﻟﻐﻴﺐ ﷲ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮوا.)و ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻮ ﻻ اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ
“আর তারা (.মাশেরকরা) বেল : .কন তার ওপর মু‘িজযাh নািযl হয় না? ( .হ রাসূল!) বেল
িদন : অদৃ/ (gায়b/ মু‘িজযাh) .তা আlাহরই এখিতয়াের। অতএব, .তামরা অেপkা করেত
থােকা; আিমও .তামােদর সােথ অেপkায় থাকলাম।” ( সূরাh ইউnস : ২০)
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর জn .কারআন মজীদ িভn অn মু‘িজযাh অsীকারকারীেদর
বkব9 : এ আয়াত .থেক pমািণত হয় .য,

.মাশেরকরা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর

িনকট মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী কেরিছেলা। িকnt জবােব িতিন তােদরেক বেলন (অব/ আlাহর
িনেদ:েশ) : ‘মু‘িজযাh আমার এখিতয়ারভুk িবষয় নয়,

বরং তা আlাh তা‘আলারই

এখিতয়াের’। এ জবাব .থেক pমািণত হয় .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .কারআন মজীদ
ছাড়া অn .কােনা মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন না।
অব/ একই িবষয়বst সmিলত আেরা কেয়কিট আয়াত রেয়েছ যা তাৎপেয:র িদক .থেক
উপেরাk আয়ােতর সমাথ:ক বা কাছাকািছ। তা হে@ :
(. اﳕﺎ اﻧﺖ ﻣﻨﺬر و ﻟﮑﻞ ﻗﻮم ﻫﺎد.)و ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﮐﻔﺮوا ﻟﻮ ﻻ اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ
“আর যারা কােফর হেয়েছ তারা বেল : “.কন তার রেবর পk .থেক তার ওপর মু‘িজযাh নািযl
হয় না?” িকnt (.হ রাসূল!) অব/ই আপিন সতক:কারী;

আর pিতিট জনেগা6ীর জnই

পথpদশ:নকারী রেয়েছ।” ( সূরাh আr- রা‘d : ৭)
(.)و ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻮ ﻻ ﻧُﺰل ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ ﻗﻞ ان اﷲ ﻗﺎدر ﻋﻠﯽ ان ﻳﻨﺰل آﻳﺔ و ﻟﮑﻦ اﮐﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن
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“তারা বেলা : “.কন তার রেবর পk .থেক তার ওপর মু‘িজযাh নািযl হয় না?” ( .হ রাসূল!)
বেল িদন : অব/ই আlাh মু‘িজযাh নািযl করেত সkম, িকnt তােদর মধ9 .থেক অিধকাংশ
.লাকই (pকৃত ব9াপার) জােন না।” ( সূরাh : আl- আn‘আাm : ৩৭)
জবাব : উপেরাk িতনিট আয়াত .থেক .য ধারণা করা হয়, dইভােব তার জবাব .দয়া যায় :
pথম জবাব : এ আয়াত সমূেহ .য মু‘িজযাহর কথা বলা হেয়েছ তার লk9 সমs রকেমর
মু‘িজযাh নয়,

বরং .কবল দাবীকৃত মু‘িজযাh সমূহ - .য সmেক: ইিতপূেব: আেলাচনা করা

হেয়েছ।
কারণ, .মাশেরকরা এটা দাবী কের িন .য,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) তাঁর নবুওয়ােতর

দাবীর সত9তা pমােণ সkম এমন .য .কােনা মু‘িজযাh pদশ:ন কrন। বরং তােদর দাবী িছেলা,
িতিন .যন তােদর দাবী অnযায়ী িবেশষ িবেশষ মু‘িজযাh pদশ:ন কেরন - যা তারা িজদ ও
একgঁেয়িম বশতঃ বা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক িবdrপ করার লেk9 দাবী কেরিছেলা।
.কারআন মজীদ .বশ কেয়ক জায়গায় ssu ভাষায় এ িবষয়িট উেlখ কেরেছ এবং তােদর
মু‘িজযাh- দাবীর লk9- উেd/ তুেল ধেরেছ। এ জাতীয় কতক আয়াত আমরা ইিতপূেব: উেlখ
কেরিছ। এবাের আেরা কেয়কিট আয়াত উdৃত করেবা :
(.)و ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻮ ﻻ اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﮏ
“আর তারা বলেলা : .কন তার ওপর .ফেরশতা নািযl হয় না?” ( সূরাh আl- আn‘আাm : ৮)
(. ﻟﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﻼﺋﮑﺔ ان ﮐﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﲔ.)و ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬی ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﮐﺮی اﻧﮏ &ﻨﻮن
“আর তারা বলেলা : .হ ঐ ব9িk যার ওপের sারক (.কারআন) নািযl হেয়েছ! িনiয়ই তুিম
পাগল।

নেচৎ তুিম যিদ (.তামার নবুওয়াত- দাবীর ব9াপাের) সত9বাদীেদর অnতম হেত

তাহেল .কন তুিম .ফেরশতােদর সহ আমােদর কােছ আসেছা না?” ( সূরাh আl- িহজr : ৬- ৭)

 او ﻳُﻠﻘﯽ اﻟﻴﻪ. ﻟﻮ ﻻ اﻧﺰل اﻟﻴﻪ ﻣﻠﮏ ﻓﻴﮑﻮن ﻣﻌﻪ ﻧﺬﻳﺮا.)و ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎل ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻮل ﻳﺄﮐﻞ اﻟﻄﻌﺎم و ﳝﺸﯽ ﻓﯽ اﻻﺳﻮاق
.( و ﻗﺎل اﻟﻈﺎﳌﻮن ان ﺗﺘﺒﻌﻮن اﻻ رﺟﻼ ﻣﺴﺤﻮرا.ﮐﻨﺰ او ﺗﮑﻮن ﻟﻪ ﺟﻨﺔ ﻳﺄﮐﻞ ﻣﻨﻬﺎ
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“আর তারা বেল : এ আবার .কমন রাসূল, .য খানা খায় এবং বাজার সমূেহর মােঝ পথ চেল?
.কন তার pিত একজন .ফেরশতা নািযl হয় না .য তার সােথ .থেক (.লাকেদরেক) সতক:
করেতা? অথবা তার কােছ িবশাল ধনভাNার চেল আেস না .কন? অথবা তার জn .কন একিট
বাগান হে@ না .যখান .থেক .স ভkণ করেতা? আর যােলম .লােকরা (ঈমানদারেদরেক) বেল
: .তামরা .তা একজন জাdgs ব9িkর অnসরণ করেছা।” ( সূরাh আl- ফুরkা◌াn : ৭- ৮)
এ আয়াত সমূহ .থেক pমািণত হয় .য, .মাশেরকরা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িনকট
.থেক িবেশষ ধরেনর মু‘িজযাh দাবী কেরিছেলা যা িবচারবুিdর ওপের িভিtশীল িছেলা না।
ইিতপূেব:ও আমরা এ pসে1 আেলাচনা কেরিছ এবং বেলিছ .য,

একজন রাসূেলর জn এ

ধরেনর psােব সাড়া .দয়া এবং .নহােয়তই একgঁেয়িমবশতঃ দাবীকৃত মু‘িজযাh pদশ:েন সmত
হওয়া বা`নীয় নয়।
বstতঃ .মাশেরকরা সত9 অnধাবেনর লেk9 নয়,

বরং িজদ ও একgঁেয়িম বশতঃই হযরত

রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর িনকট তােদর .খয়ালখুশী মেতা িবিভn মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী
জািনেয়িছেলা। অnথায় তারা যিদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক তাঁর নবুওয়াত- দাবী pমােণ
সkম .য .কােনা মু‘িজযাh pদশ:েনর জn অnেরাধ জানােতা এবং তার িভিtেত ঈমান আনয়েন
pstত থাকেতা তাহেল িতিন .নিতবাচক জবাব িদেতন না। বরং অnতঃপেk .কারআন মজীদেক
- যা .বশ কেয়ক জায়গায় িবকl বা অnrপ মােনর gn বা সূরাh রচনার জn চ9ােল* pদান
কেরেছ - তােদর সামেন মু‘িজযাh rেপ উপsাপন করেতন।
.মাট কথা, উিlিখত আয়াত সমূেহ মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকৃিত সূচক .য কথা রেয়েছ তা .থেক
আমরা িনেmাk উপসংহাের উপনীত হেত পাির :
( ১) যেতা রকেমর মু‘িজযাh সmব তার মেধ9 হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) }ধু .কারআন
মজীদেকই সমগ মানব জািতর pিত চ9ােল* সহকাের .পশ কেরেছন। ইিতপূেব: .যমন উেlখ
করা হেয়েছ, এ ছাড়া অn .কােনা মু‘িজযাহেক চ9ােল* সহকাের উপsাপন সmব িছেলা না।
কারণ, িচরnন ও িবAজনীন নবুওয়ােতর অিনবায: দাবী হে@ িচরnন ও িবAজনীন মু‘িজযাh।
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আর এ জাতীয় মু‘িজযাh .কারআন মজীদ ছাড়া অn িকছু হেত পাের না। কারণ,

অnাn

মু‘িজযাহর পেk িচরকালীন ও িবAজনীন হওয়া সmবপর নয়।
( ২) মু‘িজযাh আনয়ন করা .কােনা নবী- রাসূেলর এখিতয়ারাধীন িবষয় নয়। নবী }ধু
নবুওয়ােতর পদময:াদায় অিভিষk। মু‘িজযাh সহ সমs িবষেয় িতিন আlাh তা‘আলার ই@া ও
আেদেশর অধীন। এমনিক, এ .kেt মাnষ মু‘িজযাh দাবী করেলও িকছু আেস যায় না। অথ:াৎ
নবীর এমন .কােনা kমতা থােক না .য, িতিন চাইেলই মু‘িজযাh িনেয় আসেত পারেবন।
এ অবsা }ধু হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর .kেtই সীমাবd নয়, বরং সমs নবী- রাসূলই
(‘আঃ) এ িবিধর আওতাভুk;

আlাh তা‘আলার অnমিতkেম ব9তীত .কােনা নবী- রাসূলই

(‘আঃ) মু‘িজযাh pদশ:েন সkম িছেলন না। .যমন : আlাh তা‘আলা এ pসে1 এরশাদ
কেরেছন:
.( ﻟﮑﻞ اﺟﻞ ﮐﺘﺎب.)و ﻣﺎ ﮐﺎن ﻟﺮﺳﻮل ان ﻳﺄﺗﯽ ﺑﺂﻳﺔ اﻻ ﺑﺎذن اﷲ
“.কােনা রাসূলই আlাহর অnমিত ব9তীত মু‘িজযাh আনয়েন সkম নয়। আর pেত9ক িনধ:ািরত
সমেয়র জnই িনধ:ািরত িবিধ রেয়েছ।” ( সূরাh আr- রা‘d : ৩৮)
(. ﻓﺎذا ﺟﺎء اﻣﺮ اﷲ ﻗﻀﯽ ﺑﺎﳊﻖ و ﺧﺴﺮ ﻫﻨﺎﻟﮏ اﳌﺒﻄﻠﻮن.)و ﻣﺎ ﮐﺎن ﻟﺮﺳﻮل ان ﻳﺄﺗﯽ ﺑﺂﻳﺔ اﻻ ﺑﺎذن اﷲ
“.কােনা রাসূলই আlাহর অnমিতkেম ব9তীত মু‘িজযাh আনয়েন সkম নয়। অতঃপর যখন
আlাহর ফরমান এেস যােব তখন সত9তা ও nায়নীিত সহকাের ফয়#ালা হেয় যােব এবং
বািতলপnীরা kিতর সmুখীন হেব।” ( সূরাh আl- মু’িমn : ৭৮)
িdতীয় জবাব : হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক .কারআন মজীদ ছাড়া অn .কােনা মু‘িজযাh
.দয়া হয় িন বেল .কারআন মজীেদর কতক আয়ােতর িভিtেত .য দাবী করা হয় তার জবােব
sয়ং .কারআন মজীদ .থেকই আেরা িকছু আয়াত উdৃত করা সmব - যা pমাণ কের .য, িতিন
.কারআন মজীদ ছাড়াও আেরা অেনক মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন। .যমন :
.( و ان ﻳﺮوا آﻳﺔ ﻳﻌﺮﺿﻮا و ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ.)اﻗﱰﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ و اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ
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“িনধ:ািরত সময় এেস .গেলা আর চnd িdখিNত হেলা। আর তারা যিদ .কােনা মু‘িজযাh .দেখ
তাহেল পাশ কািটেয় যায় এবং বেল : এ হে@ এক অব9াহত জাd।”( সূরাh আl- kামাr :১- ২)
(.)و اذا ﺟﺎﺋﺘﻬﻢ آﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻧﺆﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اوﺗﯽ رﺳﻮل اﷲ
“আর যখনই তােদর কােছ মু‘িজযাh এেস যায় তখন তারা বেল : আমরা িকছুেতই ঈমান আনেবা
না যেতাkণ না আমােদরেকও তা- ই .দয়া হয় যা .দয়া হেয়েছ আlাহর রাসূলেক।” ( সূরাh
আl- আn‘আাm : ১২৪)
উk আয়াত সমূেহ উিlিখত  آﻳﺔশbিট ( آﻳﺔ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ.খাদায়ী সৃিukমতার িনদশ:ন) এবং মু‘িজযাh
অেথ: ব9বhত হেয়েছ,

.কারআন মজীেদর আয়াত অেথ: নয়। কারণ,

এখােন .কারআন

মজীেদর আয়াত অেথ: ব9বhত হেল ‘.শানা’ শb ব9বhত হেতা, িকnt তা ব9বhত হয় িন। বরং
pথম আয়ােত ssu ভাষায় চnd িdখিNত হবার কথা বলা হেয়েছ এবং তার পরবত:ী আয়ােতই
.দখার কথা বলা হেয়েছ। আর .শেষাk আয়ােতও আয়াত ‘এেস যাওয়ার’ কথা বলা হেয়েছ।
এভােব িতনিট আয়ােতই ‘আয়াত’ শbিট মু‘িজযাh এবং ( آﻳﺔ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ.খাদায়ী সৃিukমতার
িনদশ:ন) অেথ: ব9বhত হেয়েছ।
অতএব, .দখা যাে@,

উপেরাk আয়াত সমূেহর বkব9 অnযায়ী, হযরত রাসূেল আকরাm

(#াঃ) .কারআন মজীদ ছাড়াও আেরা অেনক মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন। বরং ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
(অব9াহত জাd) কথািট .থেক pমািণত হয় .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .থেক অনবরত
এ জাতীয় মু‘িজযাh pকাশ .পেতা।
এই .শেষাk আয়াত সমূেহর তাৎপয: অnযায়ী,

ইিতপূেব: উিlিখত ‘মু‘িজযাh pদশ:েন

অsীকৃিত মূলক আয়াত সমূহ’ .থেক যিদ আমরা সমs রকেমর মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকৃিতর
অথ: gহণ কির (যিদও এ অথ: িঠক নয় এবং আমরা pমাণ কেরিছ .য, সংি2u আয়াত সমূেহ
}ধু দাবীকৃত মু‘িজযাহর কথা বলা হেয়েছ - যা pদিশ:ত হেল তা pত9াখ9ােনর অিনবায: পিরণিত
িছেলা আযাব নািযল),

তাহেল এ dই ধরেনর আয়ােতর সমnয় .থেক আমােদরেক এ
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উপসংহাের উপনীত হেত হয় .য, “.য সব আয়ােত মু‘িজযাh pদশ:েন অsীকৃিত জানােনা হেয়েছ
তা }ধু একিট িনিদ:u .ময়ােদর সােথ সংি2u যখন হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর পk .থেক
মু‘িজযাh pদিশ:ত হেতা না, আর .য সব আয়ােত মু‘িজযাh pদিশ:ত হওয়ার কথা বলা হেয়েছ
তা পরবত:ী যুেগর সােথ সংি2u - যখন িতিন মু‘িজযাh pদশ:ন }r কেরন।” আর এ .kেtও,
হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) .কারআন মজীদ ছাড়া অn .কােনা মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন
না - এ ধারণার িভিtহীনতা অকাট9ভােব pমািণত হয়।
আেলাচনার সংিkpসার
বত:মান pসে1 এ পয:n যা িকছু আেলািচত হেলা তার সংিkp উপসংহাের আমরা বলেত পাির :
( ১) .কারআন মজীেদর আয়াত হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর .কারআন মজীদ ছাড়া অn
মু‘িজযাh না থাকার কথা .তা pমাণ কেরই না, বরং িকছু আয়াত .থেক pমািণত হয় .য, িতিন
বh মু‘িজযাহর অিধকারী িছেলন,

যিদও িবেরাধীরা তার িভিtেত তাঁর ওপর ঈমান আনেত

pstত িছেলা না।
( ২) মু‘িজযাh pদশ:ন নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) sীয় এখিতয়ারাধীন .কােনা িবষয় িছেলা না যা
একজন নবী চাইেলই pদশ:ন করেত পারেতন। বরং মু‘িজযাh পুেরাপুিরভােবই আlাh তা‘আলার
ই@া ও অnমিতর ওপর িনভ:রশীল।
( ৩) িযিন নবুওয়াত দাবী কেরন িতিন তাঁর নবুওয়ােতর দাবী pমােণর অপিরহায: pেয়াজন
পিরমােণই মু‘িজযাh pদশ:ন কেরন এবং এভােব সকেলর জn তাঁর নবুওয়াতেক ssuভােব ও
সpমািণত rেপ তুেল ধেরন। এর .চেয় .বশী পিরমাণ মু‘িজযাh নবীেক pদান করা .যমন
আlাহর জn যrরী নয়,

.তমিন নবীর জnও যrরী নয় .য,

অপিরহায: pেয়াজেনর .বশী

মু‘িজযাh pদশ:ন করেবন এবং .লােকরা তােদর .খয়ালখুশী .মাতােবক .য .কােনা মু‘িজযাh
pদশ:েনর দাবী করেলই িতিন তা .দখােবন।
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( ৪) .য সব মু‘িজযাh pত9k করার পের pত9াখ9ান করেল তার পিরণিতেত xংস ও িবপয:য়
অিনবায:, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক .স ধরেনর মু‘িজযাh .দয়া হয় িন, যিদও অেনেক
এ ধরেনর মু‘িজযাh pদশ:েনর দাবী জািনেয়িছেলা।
( ৫) সমs নবী- রাসূলেক (‘আঃ) pদt সমs মু‘িজযাহর মেধ9 একমাt অিবনAর মু‘িজযাh - যা
িkয়ামত্ পয:n মু‘িজযাh rেপ িটেক থাকেব এবং যার সােথ .মাকািবলার জেn িkয়ামত্
পয:nকার সমs িবAবাসীেক চ9ােল* pদান করা হেয়েছ,

তা হে@ হযরত রাসূেল আকরাm

(#াঃ)- এর ওপর নািযলকৃত মহাgn .কারআন মজীদ। আর তাঁেক pদt অnাn মু‘িজযাh যিদও
সংখ9ার িদক .থেক অেনক, তথািপ তা তাঁর িনেজর যুেগর সােথই সংি2u িছেলা এবং এিদক
.থেক তাঁর এ জাতীয় মু‘িজযাh সমূহ,

অিবনAর না হওয়ার িবচাের অnাn নবী- রাসূলেক

(‘আঃ) pদt মু‘িজযাh সমূেহর সমপয:ায়ভুk।
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তাওরাত্ নবুওয়াত্ (iাঃ) ইনজীেল হযরত মুহাmােদর .কারআন মজীদ বh জায়গায় ssu ভাষায় উেlখ কেরেছ .য, হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত
‘ঈসা (‘আঃ) রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর আগমেনর ভিব(dাণী কের .গেছন
এবং তাওরাত্ ও ইনজীেল তা উিlিখত আেছ। উk dই মহান পয়গাmরই (‘আঃ) s s
অnসারীেদরেক হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর আগমন সmেক: অবিহত কের .গেছন।
.কারআন মজীেদর এ পয:ােয়র আয়াত সমূহ .থেক আমরা এখােন d’িট আয়াত উdৃত করিছ :

)اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻨﺒﯽ اﻻﻣﯽ اﻟﺬی ﳚﺪوﻧﻪ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎً ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﯽ اﻟﺘﻮرة واﻻﳒﻴﻞ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮوف و ﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ
(اﳌﻨﮑﺮ
“যারা (মুসলমানরা) .সই রাসূেলর - উmী নবীর - অnসরণ কের থােক যার কথা তারা তাওরাত্
ও ইনজীেল িলিপবd .দখেত .পেয়েছ; িতিন তােদরেক ভােলা কােজর আেদশ কেরন এবং মn
কাজ .থেক িনেষধ কেরন।” ( সূরাh আl- আ‘রা◌াe : ১৫৭)

)و اذ ﻗﺎل ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻳﺎ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﯽ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻴﮑﻢ ﻣﺼﺪﻗﺎً ﳌﺎ ﺑﲔ ﻳﺪي ﻣﻦ اﻟﺘﻮرة و ﻣﺒﺸﺮاً ﺑﺮﺳﻮل
(.ﻳﺄﺗﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی اﲰﻪ اﲪﺪ
“আর যখন মিরয়ম- তনয় ‘ঈসা বলেলা : .হ বনী ইসরাঈl! িনiয়ই আিম .তামােদর কােছ
.pিরত আlাহর রাসূল;

আমার পূব: .থেক িবদ9মান তাওরােতর সত9তা sীকারকারী এবং

আমার পের আহমাদ নােম .য রাসূেলর আগমন ঘটেব তাঁর আগমেনর sসংবাদদাতা।” ( সূরাh
আ#্- #াe : ৬)
উেlখ9, রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর এক নাম আহমাদ। জেnর পরই মাতা ও
িপতামহ কতৃ:ক তাঁর এ d’িট নাম রাখা হয়।
এ ছাড়া sয়ং হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগ এবং তার পরবত:ী যুেগও, বh ইয়াহূদী ও
খৃsান হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর নবুওয়াত্ sীকার কের িনেয় ইসলাম gহণ কেরন।
তাঁেদর ইসলাম gহেণর কারণ িছেলা এই .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগ ইয়াহূদী
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ও খৃsানেদর মেধ9 তাওরাত্ ও ইনজীেলর .য সব সংsরণ pচিলত িছেলা তােত তাঁর আগমেনর
sসংবাদ িছেলা।
তৎকােল pচিলত তাওরাত্ ও ইনজীেল যিদ তাঁর নাম না থাকেতা তাহেল তা তাঁর নবুওয়াতদাবীেক িমথ9া pমােণর জn সবেচেয় বড় দলীল িহেসেব গণ9 হেতা। ইয়াহূদী ও খৃsানরা (এবং
তােদর কাছ .থেক }েন .মাশেরকরাও) বলেত পারেতা : ‘এই ব9িk দাবী করেছ .য, .স নবী
এবং তার নাম তাওরাত্ ও ইনজীেল আেছ,
অতএব,

অথচ তাওরাত্ ও ইনজীেল তার নাম .নই।

তার এ দাবী িমথ9া এবং িমথ9াবাদী নবী হেত পাের না তা বলাই বাhল9।’ এর

িভিtেত তারা তাঁর পুেরা দাওয়াতী িমশনেকই বানচাল কের িদেত পারেতা।
িকnt তাওরাত্ ও ইনজীেল হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর আগমেনর ভিব(dাণী থাকার
িবষয় তৎকালীন আরব ইয়াহূদী ও খৃsানেদর dারা অsীকৃত না হওয়া, বরং তােদর মধ9 .থেক
অেনেকর তাঁর pিত ঈমান আনয়ন .থেক এটা অকাট9ভােব pমািণত হয় .য, ঐ যুেগ pচিলত
তাওরাত্ ও ইনজীেল অব/ই এ sসংবাদ বত:মান িছেলা।
এ .থেক আেরা ssu হেয় যায় .য,

ইয়াহূদী ও খৃsান পিNত- যাজকরা ঐ সময় pচিলত

তাওরাত্ ও ইনজীেলর কিপgেলা পরবত:ীকােল লুিকেয় .ফেলন বা নu কের .ফেলন এবং ঐ সব
কিপেত “মুহাmাd” ও “আহমাd” নাম d’িট hবh উ`ারণ সহ ব9িkবাচক নাম িহেসেব উিlিখত
থাকেলও নতুনভােব িলিখত পরবত:ীকালীন কিপgেলােত তাঁরা এ নাম d’িটর শbগত অnবাদ
কেরন এবং ‘পারািkতাস’, ‘শািnদাতা’, ‘মুিkদাতা’, ‘pশংিসত জন’ ইত9ািদ rেপ উেlখ
কেরন। তেব একমাt বারনাবােসর ইনজীেল এ নাম d’িট অnবাদ করা হয় িন এবং বারনাবাস
তা hবh উ`ারেণ িলেখ .গেছন। এমনিক যুিkর খািতের যিদ ধেরও .নয়া হয় .য, তাওরাত্ ও
ইনজীেল শb d’িট ব9িkবাচক নাম িহেসেব নয়,
হেয়িছেলা,

তাই তার অnবাদ যথাথ: িছেলা,

বরং gণবাচক নাম িহেসেব উিlিখত

.স .kেtও লkণীয় .য,

িবগত pায় .দড়

হাজার বছেরর মেধ9 এ িবেশষণ- বাচক নামgেলা একমাt রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ
(#াঃ) ছাড়া আর কােরা জn pেয়াগ করা সmব নয়। আর িবচারবুিdর কােছ এটাও gহণেযাগ9
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নয় .য, মানবজািত চরম .গামরাহী ও িবPািnেত িনপিতত হওয়া সেttও আlাh তা‘আলা িবগত
pায় dই হাজার বছের .কােনা পয়গাmরেক পাঠান িন।
[ উেlখ9,

িবকৃত হওয়া সেttও বাইেবেলর অnভু:k তাওরাত্ ও ইনজীl িহেসেব দাবীকৃত

পুsকgেলােত ও এর অnাn পুsেক এখেনা রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (#াঃ) সmেক: .য
সব ভিব(dাণী ও তাঁর পিরিচিত িবদ9মান রেয়েছ .স সmেক: আlামা .মাহাmাদ ছােদকী িলিখত

 ﺑﺸﺎرت ﻋﻬﺪﻳﻦgেn িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। gnিট অt .লখক কতৃ:ক ‘বাইেবেল হযরত
মুহাmাদ (সাঃ)’ নােম বাংলায় অনূিদত হেয়েছ।]
অতএব, যারা হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর ওপর ঈমান এেনেছ, তাওরাত্
ও ইনজীেলর ওপর ঈমােনর অিনবায: দাবী অnযায়ী রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর
ওপর ঈমান আনয়ন তােদর জn অপিরহায:; তােদর জn মু‘িজযাহর pেয়াজন .নই।
তেব hা,

যারা হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর ওপর ঈমান আেন িন এবং

তাঁেদর আনীত আসমানী িকতাb d’িটেকও .খাদায়ী ওয়াহী বেল sীকার কের িন, তােদর জn
রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)- এর ওপর ঈমান আনয়েন মু‘িজযাহর pেয়াজন রেয়েছ।
িকnt অতীেতর আেলাচনা .থেক এটা ssu হেয় .গেছ .য, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ) সব
ধরেনর মু‘িজযাহরই অিধকারী িছেলন। িতিন একিদেক অিবনAর ও িবAজনীন মু‘িজযাh
.কারআন মজীদ িনেয় আেসন - যা তাঁর নবুওয়াত- দাবীর সত9তার অকাট9 pমাণ, অnিদেক
িতিন অnাn মু‘িজযাহরও অিধকারী িছেলন - যা মুতাওয়ািতr সূেt বিণ:ত হেয় আমােদর কােছ
এেস .পৗঁেছেছ। আর বলা বাhল9 .য, মুতাওয়ািতr বণ:না pত9য় উৎপাদক।
আর হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর অnাn মু‘িজযাহর মুতাওয়ািতr বণ:না িনভ:রেযাগ9তার
িদক .থেক অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) মু‘িজযাh সমূেহর বণ:নার তুলনায় বh gেণ
শিkশালী ও pত9য় উৎপাদক। হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর মু‘িজযাh সমূহ একিদেক
.যমন সমেয়র ব9বধােনর িবচাের আমােদর অিধকতর িনকটবত:ী,
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অnিদেক pিতিট পয:ােয়ই

তা অেনক .বশী সংখ9ক বণ:নাকারী কতৃ:ক বিণ:ত হেয়েছ। (.তমিন বণ:নাকারীেদর পরmরা,
ঐিতহািসকতা এবং তাঁেদর িনভ:রেযাগ9তা ও অিনভ:রেযাগ9তার দলীল- pমাণও ইিতহােস
সংরিkত রেয়েছ।)
িকnt .কারআন মজীদ হে@ িচরnন ও িবAজনীন মু‘িজযাh - যা .থেক মু‘িজযাh pত9kকরেণর
কল9াণ পুেরাপুির লাভ করা .যেত পাের।
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পিরিশo - ১

কারআেন িফr‘আউেনর উিkর উdৃিত িক মু‘িজযাh?
.কারআন মজীেদর মু‘িজযাh pসে1 জৈনক বnুর সােথ আেলাচনাকােল িতিন এ pসে1 তাঁর
অnের জাgত একিট pেoর কথা বেলন যার জবাব িতিন খুঁেজ পান িন। িতিন বেলন : .কারআন
মজীেদ হযরত মূসা (‘আঃ), িফr‘আউn এবং আেরা অেনেকর বkব9 উdৃত হেয়েছ; এgেলা
কী কের মু‘িজযাহর অnভু:k হয়? িবেশষ কের অনারবেদর বkেব9র উdৃিত মু‘িজযাহর অnভু:k
হেত পাের িকনা?
এ poিট হয়েতা আেরা অেনেকর মেন জাgত হেত পাের। অব/ .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh
সmেক: আমােদর আেলাচনা .থেক এ pেoর .মাটামুিট জবাব িমেল। তা হে@ এই .য,
.কারআন মজীদ একিট gn িহেসেব এবং এর এেককিট সূরাh মু‘িজযাh,

িবি@nভােব এর

আয়াত সমূহ মু‘িজযাh নয়। তথািপ িবষয়িটেক অিধকতর ssuভােব তুেল ধরার লেk9,
poকত:া বnুেক .য জবাব িদেয়িছলাম এখােন .মাটামুিট তা- ই উেlখ করিছ।
.কারআন মজীদ .য মু‘িজযাh তার কারণ এ নয় .য,

তার pিতিট বাক9ই sয়ং আlাh

তা‘আলার pত9k উিk। বরং এেত .যমন আlাh তা‘আলার িনেজর pত9k উিk রেয়েছ,
.তমিন িতিন অnেদর অেনক উিk উdৃত কেরেছন। এ .kেt যােদর বkব9 উdৃত করা হেয়েছ
তারা আরব িক অনারব তােত খুব .বশী পাথ:ক9 হবার কারণ .নই। কারণ,

আlাh তা‘আলা

যখন উdৃিত িদেয়েছন তখন সংি2u উিkসমূেহর ভাব ও তাৎপেয:র পিরবত:ন না ঘিটেয়
সংেkপণ ও পিরমাজ:ন কেরেছন তথা বাhল9বিজ:ত কেরেছন যােত তা বালাgাত্ ও ফা#াহােতর
মানদেNর িবচাের আlাহর কালােমর সােথ সাম*sশীল হয়।
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এ কাজেক .মাটামুিটভােব একজন sেযাগ9 সmাদক কতৃ:ক .কােনা .লখেকর .লখার সmাদনার
সােথ তুলনা করা .যেত পাের - যােত মূল .লখেকর pিতপাদ9 িবষয় পুেরাপুির িঠক .রেখ তাঁর
বkব9 সংেkপণ ও পিরমাজ:ন করা হয়। .তমিন অেনক .kেt .লখক যা বলেত .চেয়েছন বেল
.বাঝা যায় অথচ .স জn যেথাপযুk শbাবলী ব9বহার ও বাক9িবnাস সmব হয় িন, সmাদক
.স ঘাটিত .মাটামুিট পূরণ কের .দন ও .লখেকর বkব9েক এমনভােব trিটমুk ও pা*ল কের
.দন .য, এ pিতপাদ9 িবষেয় sয়ং সmাদক িলখেল এমনিটই িলখেতন।
এখােন অব/ উdৃিতেত পিরবত:েনর po উঠেত পাের। তার জবাব হে@ এই .য,

ইিতপূেব:

.যমন উেlখ করা হেয়েছ, হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগর আরবরা, িবেশষ কের
আরব উপdীেপর পূব:াtেলর অিধবাসী যাযাবর .বdঈন আরবরা িনভু:ল ও pা*ল ভাষায় কথা
বলেতা। এ কারেণই পরবত:ীকােল রিচত আরবী ব9াকরেণ িবিভn ব9াকরিণক িনয়েমর সপেk
pমাণ .পশ করেত িগেয় হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর যুেগর ও জােহলী যুেগর আরবেদর,
িবেশষ কের িবিভn .বdঈন যাযাবর আরব .গােtর বkব9 ও এ dই যুেগ রিচত কিবতা সমূেহর
উdৃিত .দয়া হয়। এ .kেt আরবী ভাষার ওপর অনারবেদর pভােবর আশNায় তৎকালীন শhের
আরবেদর ও পরবত:ী যুেগর আরবেদর বkব9 বা কিবতােক দলীল িহেসেব অgহণেযাগ9 বেল বা
অপিরহায: .kেt dব:ল মােনর দলীল িহেসেব গণ9 করা হয়।
এমতাবsায়, আরবী ভাষা মানব জািতর ভাষাসমূেহর মেধ9 pা*লভােব ও সংিkpতম কথায়
সূkতম, গভীরতম ও ব9াপকতম ভাব pকােশর একমাt ভাষা িবধায় .কারআন মজীেদ .য সব
আরেবর বkেব9র উdৃিত .দয়া হেয়েছ তােত .তমন .বশী একটা সংেkপণ বা পিরমাজ:েনর
pেয়াজন হেয়েছ বেল মেন হয় না। অব/ .যেহতু আlাh তা‘আলা .কােনা মানবীয় ভাষায়
কালাm নািযl করেল বালাgাত্ ও ফা#াহােতর মানদেN তা অিনবায:ভােবই সেব:া` ও চূড়াn
মােনর অিধকারী হেব .সেহতু িতিন আরবেদর বkব9 উdৃত করেল তােক পিরমািজ:ত কের sীয়
কালােমর সমমানদেN উnীত করেবন এটাই sাভািবক, তা .স পিরমাজ:ন যেতা কমই হেয় থাক
না .কন। এ ধরেনর পিরমাজ:ন মানবীয় সংsৃিতেত ব9াপকভােব pচিলত আেছ। উদাহরণsrপ,
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.কােনা পিtকার একজন সংবাদদাতা যখন তাঁর .কােনা pিতেবদেন .কােনা .লােকর কথা উdৃত
কেরন তখন সাধারণতঃ .স ব9িkর আtিলক ভাষার উ`ারণ বা উপভািষক উ`ারণ সহ তার
উিk hবh উdৃত না কের পিরমািজ:ত কের sীয় ভাষার সমপয:ােয় উnীত কের উdৃত কেরন।
অnিদেক িভn ভাষাভাষী কােরা বkেব9র উdৃিত মােনই হে@ তার তরজমা বা অnবােদর
উdৃিত,

মূেলর নয়। আর তরজমা বা অnবাদ সব:াবsায়ই মূল বkার বkেব9র ভােবর

pিতিনিধt কের, শb বা xিনর pিতিনিধt কের না। এ .kেt অnবাদক উভয় ভাষায় যেতা
.বশী sদk হেবন িতিন তেতা .বশী িনখুঁতভােব বkার বkেব9র ভােবর pিতফলন ঘটােত সkম
হেবন। ফেল মূল বkার বkব9 সািহিত9ক মােনর িবচাের pা*ল,

snর ও বিল6 না হেলও

অnবাদ এ সব dব:লতা .থেক মুk হেব এটাই sাভািবক।
এরপর po উঠেত পাের .য, আরবেদর উিk যিদ .কারআন মজীেদ hবh বা pায় hবh উdৃত
হেয় থােক তাহেল ঐ সব উিk gায়rlাহর উিk হওয়া সেttও মু‘িজযাh িকনা?
এ pেoর জবােব আমােদর sরণ রাখেত হেব .য, .য .কােনা gেnর তাৎপেয:র কেয়কিট িদক
আেছ। pথমতঃ pিতিট শেbরই তাৎপয: রেয়েছ। অব/ অেনক শেbরই একািধক তাৎপয:
রেয়েছ,

তেব শbিট তার .কাn তাৎপেয: ব9বhত হেয়েছ তা .কবল বাক9মেধ9 তার ভূিমকা

দৃেuই িনণ:য় করা সmব।
একিট gেn ব9বhত শbাবলী সংি2u ভাষাভাষী জনগেণর মেধ9 pচিলত থােক,

বা এর মধ9

.থেক কতক শb .তমন একটা pচিলত না থাকেলও তা অিভধানgেn িবদ9মান থােক। এ সব
শb িশেখ িনেয় .লখায় বা কথায় pেয়াগ করা - যারা তা িশেখেছ তােদর পেk - অব/ই
সmবপর,

তা তারা কিব- সািহিত9কই .হান বা অিশিkত .লাকই .হাক। তাই .কােনা ভাষার

.কােনা শb .কবল একিট শb িহেসেব }d,

snর ও pা*ল অথবা অ}d ও অsnর

.কােনাটাই হেত পাের না।
িdতীয়তঃ pিতিট বােক9র একিট তাৎপয: থােক যা সংি2u বােক9 ব9বhত pিতিট শেbর তাৎপয:
.থেক sতnt। এমনিক .গঁেয়া, .সেকেল বা অ2ীল িহেসেব িবেবিচত শbাবলীও বােক9র মেধ9
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বkার উেd/েক সেব:াtমভােব তুেল ধরেত পাের যিদ তার যথাযথ pেয়াগ করা সmব হয়।
কারণ,

কথা বা .লখার মেধ9 তথাকিথত snর snর ও উ`াে1র শbাবলী ব9বহােরর মেধ9

বাহাdরী .নই,

বরং বkা .য ভাব pকাশ করেত চায় তা কেতা সংেkেপ কেতা িনখুঁতভােব

pকাশ করেত পাের তােতই বkা বা .লখেকর বাহাdরী িনিহত।
তৃতীয়তঃ অেনকgেলা বাক9 িমেল একিট কিবতা,

ভাষণ,

pবn,

িনবn,

অnে@দ বা

পিরে@দ |তরী হয়। এভােব বাক9gেলা িমেল .য একিট বৃহtর ও ব9াপকতর তাৎপয: সৃিu কের
তা সংি2u বাক9gেলার তাৎপয: .থেক sতnt। অথ:াৎ বাক9gেলােক sিনিদ:u িবnােস িবns না
কের এেলােমেলাভােব পাশাপািশ বসােল pিতিট বােক9র তাৎপয: িঠক থাকেব বেট,

িকnt

সংি2u কিবতা, ভাষণ, িনবn বা পিরে@েদর তাৎপয: তা .থেক িন:n হেব না।
চতুথ:তঃ একিট gেnর সবgেলা পিরে@দ বা অধ9ায় বা িনবn সমূহ িমিলেয় আেরকিট পূণ:া1
তাৎপয: পাওয়া যােব pিতিট পিরে@দ বা অধ9ায় বা িনবnেক sতnt ও পরsর সmক:হীনভােব
অধ9য়ন করেল তা পাওয়া যােব না।
.কারআন মজীেদর .kেtও একই কথা সত9। .কারআন মজীেদর pিতিট শb, pিতিট বাক9 ও
pিতিট সূরাহর এবং সমg .কারআন মজীেদর তাৎপয: পরsর .থেক sতnt ও kমাnেয় উ`তর
sেরর।
.কারআন মজীদ মাnেষর ভাষায় নািযl হেয়েছ। এর শbাবলী আরবেদর ব9বhত শbাবলী মাt।
অতএব, এ শbgেলা মু‘িজযাh নয়। .তমিন আরব কিব- সািহিত9ক ও বাক9বাগীশেদর পেk
উnততম ভাবpকাশক কতgেলা উ`াে1র pা*ল বাক9 বা কিবতার পঙিk রচনা করেত পারাও
অসmব িকছু িছেলা না বা নয়। অতএব,

.কারআন মজীেদর আয়ােতর সােথ তুলনীয় সম-

মানসmn বাক9 রচনা করাও সmব হেত পাের। িকnt একিট পূণ:া1 বাণী .পৗঁেছ .দয়ার লেk9
একিট বkব9 .পেশর .kেt .কােনা মাnেষর পেk,

এমনিক সমg মানবমNলীর সিmিলত

pেচuার ফেলও .কারআন মজীেদর সমমানসmn রচনা .পশ করা সmব নয়। এ কারেণই
.কারআন মজীদ নূ9নতম .য চ9ােল* িদেয়েছ তা হে@, .কারআন মজীদেক যারা হযরত রাসূেল
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আকরাm (#াঃ)- এর রিচত বেল মেন কের তারা .যন .কারআন মজীেদর .য .কােনা সূরাহর
সমতুল9 (এমনিক kুdতম সূরাহর সমতুল9 হেলও) একিট সূরাh রচনা কের আেন।
বলা বাhল9 .য, সম মােনর হেত হেল তােক অব/ই সংিkpতা, pা*লতা ও তাৎপয: - এ
িতেনর িবচাের সম মােনর হেত হেব। িকnt এ .kেt মাnেষর রচনার পেk এর সেব:াধ: d’িট িদক
বজায় রাখা সmব হেলও িতনিট িদকই বজায় রাখেত পারা সmবপর নয়; অnতঃ একিট িদক
বজায় রাখেত মাnেষর রচনা ব9থ: হেত বাধ9।
আlাh তা‘আলা তাঁর িকতাb .কারআন মজীেদ আরব- অনারব িনিব:েশেষ যােদর বkব9ই উdৃত
কেরেছন .স .kেt তােদর বাক9 উdৃত কেরেছন মাt। .কােনা একিট পুেরা সূরাh .কােনা ব9িkর
উdৃিত dারা গেড় ওেঠ িন। আর .যেহতু শb বা বাক9 মু‘িজযাh নয়,
মু‘িজযাh,

.সেহতু তােত হযরত মূসার (‘আঃ),

বরং সূরাh হে@

িফr‘আউেনর অথবা .কােনা আরেবর বা

.কােনা অনারেবর বাক9 বা বাক9াবলী উdৃত হওয়ায় এ সব বাক9 বা বkব9 মু‘িজযাহর পয:ায়ভুk
হেব না।
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পিরিশo - ২

১৯ সংখLার মু‘িজযাহর নােম িব(ািn
খৃsীয় িবংশ শতাbীর আিশর দশেকর .শষ িদেক িমসেরর জৈনক ড. রাশাদ খালীফাh দাবী
কেরন,

িতিন কিmউটােরর সাহােয9 .কারআন মজীেদর িবে2ষণ কের pমাণ কেরেছন .য,

এেত ব9বhত বণ: ও শb সমূহ এবং এেত উিlিখত নাম সমূহ, hrেফ মুkাttা‘আত্ ও আয়াত
সমূহ ১৯ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9। িকnt .কােনা মাnেষর পেk এভােব ১৯ সংখ9া dারা
িনঃেশেষ িবভাজ9 .কােনা gn রচনা করা সmব নয়। তাঁর মেত, .কারআন মজীদ .য আlাহর
কালাm - এ .থেক তা- ই pমািণত হয়।
[ উেlখ9,

hrেফ মুkাttা‘আত্ হে@ .কারআন মজীেদর .কােনা .কােনা সূরাহর }rেত

ব9বhত িবি@n বণ:সমিu যা ঐ সূরাহর pথম আয়াত িহেসেব গণ9 হেয় থােক, .যমন : ، اﻟﺮ،اﱂ

 ﻳﺲইত9ািদ। এ সব হরেফর তাৎপয: িনেয় পরবত:ী pজnসমূেহর মেধ9 িবতেক:র সৃিu হেয়েছ।
তেব িনiয়তার সােথ যা বলা যায় তা হে@, তৎকােল আরবেদর মেধ9 বkৃতা- ভাষেণর }rেত
এ ধরেনর িবি@n বণ:সমিu উ`ারেণর(সmবতঃ বkেব9র িদেক .~াতােদর মেনােযাগ .কndীভুত
করার জn) pচলন িছেলা এবং এ কারেণই মুশিরকরা এgেলা িনেয় po .তােল িন বা রাসূলুlাh
(#াঃ)- এর #াহাবীগণও এgেলার তাৎপয: জানেত চান িন।]
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কারআন অিবনjর মু‘িজযাh
.কারআন মজীদ .য আlাh তা‘আলার কালাm তােত সেnেহর িবndমাt অবকাশ .নই।
.কারআন হে@ এক অিবনAর মু‘িজযাh বা অেলৗিকক বাsবতা যা সব সমেয়র জn এ pমাণ
বহন করেছ .য, এ gn .কােনা মাnেষর রিচত নয়, অতএব, তা আlাহর কালাm এবং এ
gn িযিন মাnেষর কােছ .পশ কেরেছন িতিন অিনবায:ভােবই আlাহর নবী। .কারআন মজীদ তার
এ |বিশu9 সহকাের িkয়ামত্ পয:n িচরভাsর হেয় থাকেব।
.কারআন মজীদ sয়ং তার pত9াখ9ানকারীেদরেক এই বেল চ9ােল* কেরেছ .য,

তারা যিদ

এেক মাnেষর রিচত gn বেল মেন কের থােক তাহেল তারা এর িবকl রচনা কrক। তারা
.যrপ দাবী কের থােক, এক ব9িk [রাসূেল আকরাm হযরত মুহাmাদ (#াঃ)] যিদ এ gn রচনা
কের থাকেত পােরন তাহেল তারা সবাই িমেল এর িবকl একিট gn .পশ কrক; এমনিক তা
যিদ না পাের .তা এর .য .কােনা সূরাহর সমমানসmn একিট িবকl সূরাh রচনা কের আnক।
.কারআন মজীদ pদt এ চ9ােলে*র িবিভn িদক হে@ : এ gেnর উnততম ভাষা ও রচনাৈশলী,
slতম কথায় ব9াপকতর তাৎপয: এবং তtt,

তথ9,

আইন, jান ও পথিনেদ:েশর ব9াপক

সমাহার।
িবগত .চৗdশ’ বছের .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh ও আlাহর কালাm হওয়া সmেক: বh
ইসলামী মনীষী আেলাচনা কেরেছন। তাঁরা pধানতঃ .কারআন মজীেদর উপেরাk িদকgেলােক
.কnd কেরই আেলাচনা কেরেছন। এছাড়া এ gেnর ভিব(dাণী সমূেহর বাsবািয়ত হওয়া, এেত
িনিহত |বjািনক তথ9ািদ ইত9ািদেকও অেনেক এর মু‘িজযাh হওয়ার pমাণ srপ উেlখ কের
আেলাচনা কেরেছন। িকnt তাঁেদর .কউই ১৯ সংখ9ার dারা .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh pমােণর
.চuা কেরন িন।
িকnt হঠাৎ কের ড. রাশাদ খালীফাh ১৯ সংখ9ার dারা .কারআেনর মু‘িজযাh pমােণর দাবী কের
বসেলন। আর সােথ সােথ,

ইসলাম ও আরবী ভাষার চচ:া যােদর মেধ9 খুবই কম এমন

মুসলমানেদর মেধ9 এ ধারণািট জনিpয়তা অজ:ন কের .ফলেলা। আর িবিভn ভাষায় তাঁর
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এতদসংkাn পুsেকর অnবাদ করা হেলা এবং এেক িভিt কের িবিভn ভাষায় বh পুিsকা ও
pবn রিচত হেলা।
তেব ইসলাম সmেক: .মৗিলক jােনর অিধকারী ওলামােয় .করাম,

ইসলামী িচnািবদ ও

মনীষীেদর িনকট িবষয়িট পাtা পায় িন। তাঁেদর মেত, .কারআন মজীদ sীয় মু‘িজযাh pমােণর
জn ১৯ বা অn .কােনা সংখ9ার মুখােপkী নয়। িবেশষ কের ইসলােমর ইিতহােস বা হাদীেছ
কােফর- মুশিরকেদরেক ১৯ সংখ9া dারা চ9ােল* করার .কােনা ঘটনা উিlিখত .নই। তাঁেদর
মেত,

হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর সময় এ ধরেনর .কােনা চ9ােল* pদােনর ঘটনা

সংঘিটত হেল হাদীছ ও ইিতহােসর gnসমূেহ তা অব/ই উিlিখত থাকেতা।
•দিনক একিটর কম আয়াত
এখােন sভাবতঃই po জােগ,

.কােনা gেnর বণ:,

শb ও বাক9 সমূহ ১৯ dারা িনঃেশেষ

িবভাজ9 হেলই তােক ঐশী বাণী বেল মাnেষর িবচারবুিd gহণ করেত বাধ9 িক? মাnেষর পেk
িক ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 বণ:, শb ও বাক9 সmিলত রচনা |তরী করা অসmব? মাnষ যিদ
চতুদ:শপদী,

অuাদশপদী ইত9ািদ কিবতা রচনা করেত পাের,

.তা ঊনিবংশপদী কিবতা বা

বাক9 সmিলত অথবা বণ:, শb, নাম ইত9ািদর সংখ9া ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 এমন pবn
বা gn রচনা করেত পারেব না .কন? একজেনর পেk যিদ সmব না- ও হয়, .তা অেনেকর
পেk িমেল রচনা করা অসmব হবার .কােনা কারণই .নই। বরং ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 gn
মাnেষর পেk রচনা করা অসmব বেল দাবী করা একিট হাsকর দাবী |ব নয়।
.কারআন মজীদেক দীঘ: ২৩ বছের অl অl কের মাnেষর সামেন .পশ করা হেয়েছ,

এ

কারেণ সহেজই এেক ১৯ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভািজত rেপ িবns করা সহজ হেয়েছ .কারআন- িবেরাধীরা এrপ দাবী কের বসেল তা খNন করার .কােনা উপায় আেছ িক?
.কারআন- িবেরাধীরা যিদ বেল, ‘.কারআন দীঘ: ২৩ বছের অথ:াৎ আট হাজার িদেনরও .বশী
সময় ধের মাnেষর কােছ .পশ করা হেয়েছ। এর মােন,

গেড় এেককিট আয়ােতর জn এক

িদেনর .বশী সময় হােত পাওয়া .গেছ। অতএব, .কারআেনর রচিয়তা ধীের sেs িহসাব কের
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এমনভােব শbচয়ন ও বাক9িবnাস কেরেছন .য, সহেজই তার বণ:, শb ও বাক9 সমূহ ১৯
dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হেয়েছ।’ তােদর এ ধরেনর দাবী খNন করার জn .কােনা উপযুk
জবাব আেছ িক?
এভােব .কারআন মজীদেক gহণেযাগ9 করােনার জn .য ১৯ সংখ9ার আ~য় .নয়া হে@ তা- ই
.কারআন মজীেদর ঐিশতা সmেক: সেnহ- সংশয় সৃিuর কারণ হেয় দাঁড়ােত পাের। এমতাবsায়
.কারআন মজীেদর অেলৗিককতােক এেহন একিট কাlিনক িভিtর ওপর দাঁড় করােনা .কােনা
মেতই স1ত নয়।
এ pসে1 উেlখ করা pেয়াজন মেন হয় .য, যিদও দীঘ: .তইশ বছর ধের .কারআন মজীেদর
আয়তন িবিশu একিট gেnর বণ:, শb ও বাক9 ১৯ সংখ9া dারা িবভাজ9rেপ রচনা করা সmব,
তাই বেল .কারআন- িবেরাধীরা যিদ মেন কের .য, দীঘ: ২৩ বছর সমেয়র কারেণই অতুলনীয়
gn rেপ .কারআনেক উপsাপন করা সmব হেয়েছ তাহেল তারা ২৩ বছর নয়,

বরং আেরা

অেনক .বশী সময় িনেয় এবং বhসংখ9ক পিNত ব9িkর একিট টীম সমg .কারআন মজীেদর
নয়, বরং এর kুdতম সূরািkটর িবকl রচনার .চuা কের .দখেত পােরন। আর এ .kেt তা
১৯ সংখ9া dারা িবভাজ9 হওয়ার .কােনাই pেয়াজন .নই;

এ .kেt ভাষার pা*লতা,

ওজিsতা, তাৎপেয:র গভীরতা ও ব9াপকতা এবং বkেব9র সংিkpতাই হেব িবকl পরীkার
মানদN।
বাহাইেদর ষড়যnt নয় তা?
উেlখ9,

বাহাই ধম:মত কাদীয়ানী ধম:মমেতর মেতাই ইসলাম .থেক িবচু9ত ও ইসলােমর

িবrেd িবেdাহকারী একিট ধম:মত এবং কাদীয়ানী ধম:মমেতর মেতাই বৃিটশ সাmাজ9বােদর
ষড়যেntর ফসল িহেসেব এ ধম:মত অিstলাভ কের। অতঃপর ই1- মািক:ন সাmাজ9বাদ ও
আnজ:ািতক যায়নবাদী চেkর পৃ6েপাষকতায় এ ধম:িট িটেক আেছ এবং মুসলমানেদর ঈমান
xংেসর তৎপরতায় িলp রেয়েছ। বত:মােন বাহাই ধম:াবলmীেদর pধান দফতর ইসরাঈেলর
হাইফা বnের অবিsত।
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বৃিটশ সামরাজ9বাদীেদর এেজ\ট বাহা◌াউlাh বা◌াb এ ধম:মেতর pিত6াতা। বাহা◌াউlাh
বা◌াb এর আসল নাম মীয:া আলী .মাহাmাদ শীরাযী। .স িনেজেক pথেম হযরত ইমাম মাkদী এর pিতিনিধ বেল দাবী কের এবং এ অ -(আlাh তাঁর আিবভ:াব tরািnত কrন).থ: িনেজেক
ইমাম মাkদী )‘আঃrেপ আখ9ািয়ত কের। পের ( )ﺑﺎبও জনগেণর মেধ9 .যাগােযােগর দরযা (
.স িনেজেক নবী বেল দাবী কের এবং সবেশেষ .খাদা হওয়ার দাবীও .পশ কের। (Baha`ism by
Mujtaba Shirazi, Islamic Propagation Organization, Tehran, 1985. Pp. 14- 15)

বাহাই ধেম:র .লাকেদর িনকট ১৯ একিট পিবt সংখ9া;

তারা ১৯ িদেন সpাহ গণনা কের

থােক। মুসলমানরা .যমন সpােহ একিদন জুm‘আ নামায আদায় কের, তার পিরবেত: বাহাইরা
তােদর সmpদােয়র মেধ9 pিতিট মহlায় pিত ১৯তম িদেন সামািজক .ভােজর আেয়াজন কের
থােক। এটা তােদর ধেম:র বাধ9তামূলক অn6ান। .তমিন তােদর ধম:ীয় মাস এ ধরেনর ১৯
সpােহ এবং তােদর ধম:ীয় বছর এ ধরেনর ১৯ মােস। sতরাং .কারআেনর মু‘িজযাh pমােণর
নােম এভােব ১৯ সংখ9ার grt বৃিd করার িপছেন বাহাইেদর ষড়যnt িনিহত .নই .তা?
যিদও .কারআন মজীেদর িকছু িকছু িবষয়, .যমন : সূরাh- সংখ9া ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9,
তেব এ gেnর সব িকছু ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 নয়। এমতাবsায় ১৯ সংখ9ােক মানদN
িহেসেব gহণ করা হেল .কারআন মজীেদর যা িকছু ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 নয় .স সব িবষয়
সmেক: সেnহ সৃিu হওয়া খুবই sাভািবক। অথ:াৎ এ মেম: সেnহ সৃিu হেব .য, যা ১৯ dারা
িনঃেশেষ িবভাজ9 নয় িনiয়ই তােত িবকৃিত বা পিরবত:ন সািধত হেয়েছ।
অতএব, এ ১৯- সংখ9ার তtt উপsাপেনর িপছেন বাহাই ষড়যnt কায:কর থাকার িবষয়িট pায়
িনিiত।
‘তার ওপের ঊিনশ’
১৯ সংখ9ার মু‘িজযাহর pবkােদর পk .থেক সূরাh আl- মুdাছিছr- এর ৩০ নং আয়াতেক এ
দাবীর িভিt িহেসেব উেlখ করা হেয়েছ। এ আয়ােত আlাh তা‘আলা এরশাদ কেরন :

351

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ
“তার ওপের আেছ ঊিনশ।”
এর িভিtেত দাবী করা হেয়েছ .য,

.কারআন মজীেদ ব9বhত বণ:,

শb,

আয়াত,

নাম

ইত9ািদ সব িকছু ১৯ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9। িকnt pকৃত পেk এ আয়াত .থেক তা
pমািণত হয় না। উdৃত আয়ােতর পূব:াপর .থেক অকাট9ভােব pমািণত হয় .য, এেত .দাযেখর
ব9বsাপক ১৯ জন .ফেরশতার কথা বলা হেয়েছ; এেত ১৯ সংখ9া dারা .কারআন মজীেদর সব
িকছুর িনঃেশেষ িবভাজ9 হওয়ার কথা pত9k বা পেরাk .কােনাভােবই উিlিখত .নই।
pকৃত ব9াপার হেলা,

উk আয়ােত ইসলােমর .ঘার dশমন এক ব9িk সmেক: বলেত িগেয়

পরকােল তােক সাkাr (.দাযখ)- এ িনেkপ করার কথা .ঘাষণা করা হেয়েছ এবং .সই সােথ এর
শািsর ভয়াবহতার কথা তুেল ধরা হেয়েছ। মুফাসিসরেদর মেত, এ ব9িkর নাম িছেলা ওয়ালীদ
িবn মুgীরাh। .স িছেলা আরবী ভাষার ফা#াহাত্ ও বালাgােতর মহানায়ক এবং এ কারেণ .স
অকাট9ভােব বুঝেত পাের .য, .কারআন মজীদ আlাহর কালাম, িকnt মkায় িনেজর pভাব ও
কতৃ:t বজায় রাখার লেk9 .স হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ).ক জাdকর এবং .কারআন
মজীদেক (তখন পয:n .য পিরমাণ নািযl হেয়িছেলা) জাd বেল আখ9ািয়ত কেরিছেলা।
ভুল বLাখLা
রাশাদ খলীফাহর মূল আরবী .লখািট আমার পেk .দখা সmব হয় িন। তেব তাঁর .লখা অবলmেন
বাংলা ভাষায় .বশ িকছু পুsক ও pবn .লখা হেয়েছ। এrপ একিট পুsেক উk আয়ােতর
অnবাদ করা হেয়েছ “তdপির ঊিনশ।”
বাংলাভাষী .লখক যিদ এ আয়াতিট সরাসির আরবী মূল .থেক অnবাদ কের থােকন .তা বলেবা,
এ ধরেনর অnবাদ আরবী ভাষা সmেক: pেয়াজনীয় নূ9নতম jােনর অভাবই pমাণ কের থােক।
আর িতিন যিদ রাশাদ খলীফাহর বই- এর ‘ইংেরজী অnবাদ অবলmেন’ তাঁর বইিট িলেখ থােকন
এবং উk আয়ােতর অnবাদও রাশাদ খলীফাহর বই- এর ইংেরজী অnবাদ .থেক িনেয় থােকন,
.তা এ ধরেনর একিট অত9n grtপূণ: ও সংেবদনশীল িবষেয় আরবী ভাষার যথাযথ jান ছাড়া
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ইংেরজী jােনর ওপর িনভ:র কের বই িলেখ িতিন grতর অnায় কাজ কেরেছন। আর িতিন যিদ
আরবী ভাষায় যথাযথ jােনর অিধকারী হেয় থােকন, িকnt রাশাদ খলীফাh উk আয়ােতর .য
ব9াখ9া কেরেছন তার িভিtেত আয়াতিটর এrপ অnবাদ কের থােকন তাহেল বলেবা, রাশাদ
খলীফাh সjােন বা অjােন উk আয়ােতর ভুল ব9াখ9া কেরেছন এবং িতিনও এ ধরেনর
grtপূণ: িবষেয় রাশাদ খলীফাহর অn অnকরণ কের অnায় কেরেছন।
[ এ pসে1 উেlখ করেত চাই .য,

বাংলা ভাষায় যারাই ১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাh

pমােণর জn পুsক বা pবn িলেখেছন সmবতঃ তাঁেদর সকেলই রাশাদ খলীফাহর বই- এর বা
অn .কােনা .লখেকর .লখার ইংেরজী অnবাদ বা ইংেরজীেত .লখা বই বা pবেnর ওপর িনভ:র
কেরেছন। ১৯৯২ খৃsােbর ৩রা এিpল ইরান .থেক .দেশ িফের আসার পর আেলাচ9 বাংলা
পুsকিট পাই। ইিতমেধ9 একিট ইসলাম- সমথ:ক বাংলা সাpািহক পিtকায় দিkণ আিWকার
খ9াতনামা ইসলামী িচnািবদ মরহূম আহমাদ দীদােতর (১৯১৮- ২০০৫ খৃ.) একই িবষেয় .লখা
(অব/ই ইংেরজী ভাষায়) একিট pবেnর বাংলা অnবাদ pকািশত হয়। মরহূম আহমাদ দীদাত
িনঃসেnেহ ইসলােমর একজন বড় খােদম িছেলন (আlাh তা‘আলা তাঁেক তাঁর এ .খদমেতর
}ভ pিতদান pদান কrন), িকnt তা সেttও িতিন আমােদর মেতাই, ভুেলর উেধ: িছেলন না।
তাই িতিন .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh pমােণর জn একিট নতুন হািতয়ার .পেয় tিরত গিতেত
তা ব9বহার কেরন এবং এ ব9াপাের গভীরভােব তিলেয় িচnা করার অবকাশ পান িন। এ িবষেয়
ভুল িনেদ:শ কের ও সিঠক িবষয় তুেল ধের একিট pবn িলেখ উk পিtকায় .দই এবং
পিtকািটর সংি2u িবভােগর দািয়tশীল সহকারী সmাদক .লখািট pকাশ করার কথা .দন। িকnt
.শষ পয:n .লখািট ছাপা হয় িন। উk সহকারী সmাদক জানান .য,

পিtকািটর উধ:তন

কত:াব9িk এিট ছাপােত িনেষধ কেরেছন এবং বেলেছন : “আমরা িবতক: সৃিu করেত চাই না।”
আিম সহকারী সmাদক মেহাদয়েক বেলিছলাম : “আপনারা ইসলাম সmেক: একিট ভুল িজিনস
মাnেষর কােছ .পৗঁেছ িদেয়েছন,

অথচ তা সংেশাধন করার sেযাগ থাকা সেttও তা না কের

বলেছন িবতক: সৃিu করেত চান না!” িকnt তাঁর কােছ .দয়ার মেতা .কােনা জবাব িছেলা না।
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dভ:াগ9জনক .য,

পিtকািটর উk সহকারী সmাদক মেহাদয় ‘ছাপা না হেল .লখািট .ফরত

.দেবন’ বেল কথা িদেলও আমার .লখািট .ফরত .দয়ার জn খুঁেজ পান িন! পের একই িবষেয়
নতুন কের ‘১৯ সংখ9ার মু‘িজযাহর নােম িবPািn’ শীষ:ক একিট pবnিট রচনা কির - যা |দিনক
আল- মুজােdদ- এ ছাপা হেয়িছেলা। বk9মাণ pবnিট |দিনক আল- মুজােdদ- এ pকািশত
pবেnর িকিtৎ সmpসািরত ও পিরমািজ:ত rপ।]
বাংলা ভাষায় ‘তdপির’ শেbর ব9বহািরক অথ: হে@ ‘অিধকnt’ -

আর এ অেথ: ‘তdপির’

বলা হেয় থাকেল তা ১৯ সংখ9ার মু‘িজযাহর দাবীদারেদর দাবীর সােথ সmক:হীন হেয় পেড়।
অnিদেক আিভধািনক অেথ: ‘তdপির’ বলা হেয় থাকেল অnবাদ সিঠক হেয়েছ বেট, তেব তা
.থেকই ১৯ সংখ9ার মু‘িজযাহর দাবীদারেদর দাবী খিNত হেয় যােব। কারণ, ‘তdপির’ মােন
যিদ ‘তার ওপের’ করা হয় তাহেল ‘তার’ মােন ব9িk হেব না, হেব বst। িকnt ১৯ সংখ9ার
মু‘িজযাহর pবkােদর দাবী হে@ এই .য,
হেয়েছ,

কােফরেদরেক .দাযেখর ভয় .দখােনার পর বলা

তdপির তােদরেক ১৯ সংখ9ার চ9ােলে*র .মাকািবলায় ব9থ:তার লjা বহন করেত

হেব।
িকnt এখােন আয়ােত (মূল আরবী ভাষায়) না ‘তdপির’ ( ‘অিধকnt’ অেথ:) বলা হেয়েছ, না
এর dারা চ9ােল* করা হেয়েছ। বরং এ আয়ােত একিট তথ9 তুেল ধরা হেয়েছ যা ‘বাsবতার
বণ:না’ (  )ﺣﮑﺎﻳﺖ واﻗﻌﻴﺖপয:ােয়র।
এখােন উdৃত আয়ােতর পূব:বত:ী কেয়কিট আয়াত .থেক িবষয়িট পিরzার হেয় যােব। সূরাh
আl- মুdাছিছr- এর ৮ .থেক ৩০ নং আয়ােত এরশাদ হেয়েছ :

ِ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً ﺖ َو ِﺣ
َ  ﻓَ َﺬﻟ.)ﻓَِﺈ َذا ﻧُﻘَﺮ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎﻗُﻮِر
ُ  َو َﺟ َﻌ ْﻠ.ﻴﺪا
ُ  َذ ْرِﱐ َوَﻣ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘ.ﻳﻦ َﻏْﻴـ ُﺮ ﻳَﺴ ٍﲑ
ُﺖ ﻟَﻪ
َ  َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ.ٌﻚ ﻳـَ ْﻮَﻣﺌﺬ ﻳـَ ْﻮٌم َﻋﺴﲑ
ِ
ِ
 إِﻧﱠﻪُ ﻓَ ﱠﻜَﺮ.ﺻﻌُﻮًدا
ً ِ َﻛﻼ إِﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن ﻵﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻋﻨ.ﻳﺪ
َ  ﰒُﱠ ﻳَﻄْ َﻤ ُﻊ أَ ْن أَ ِز.ﻴﺪا
ً ت ﻟَﻪُ ﲤَْ ِﻬ
ً ﲔ ُﺷ ُﻬ
ً َﻣﺎﻻ ﳑَْ ُﺪ
ُ  َوَﻣ ﱠﻬ ْﺪ.ﻮدا
َ  َوﺑَﻨ.ودا
َ ُ َﺳﺄ ُْرﻫ ُﻘﻪ.ﻴﺪا
ِ
ِ وﻗَﺪ
.ﺎل إِ ْن َﻫ َﺬا إِﻻ ِﺳ ْﺤٌﺮ ﻳـُ ْﺆﺛـَ ُﺮ
َ  ﻓَـ َﻘ.اﺳﺘَ ْﻜﺒَـَﺮ
َ  ﰒُﱠ ﻗُﺘ َﻞ َﻛْﻴ.ﱠر
َ  ﻓَـ ُﻘﺘ َﻞ َﻛْﻴ.ﱠر
ْ  ﰒُﱠ أ َْدﺑـََﺮ َو.ﺲ َوﺑَ َﺴَﺮ
َ ﻒ ﻗَﺪ
َ ﻒ ﻗَﺪ
َ َ
َ َ ﰒُﱠ َﻋﺒ. ﰒُﱠ ﻧَﻈََﺮ.ﱠر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(.ﺸ َﺮ
َ  َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﺗ ْﺴ َﻌ َﺔ َﻋ.اﺣﺔٌ ﻟ ْﻠﺒَ َﺸ ِﺮ
ْ  َﺳﺄ.إِ ْن َﻫ َﺬا إِﻻ ﻗَـ ْﻮ ُل اﻟْﺒَ َﺸ ِﺮ
َ  ﻟَﱠﻮ. ﻻ ﺗـُْﺒﻘﻲ َوﻻ ﺗَ َﺬ ُر. َوَﻣﺎ أَ ْد َر َاك َﻣﺎ َﺳ َﻘ ُﺮ.ُﺻﻠﻴﻪ َﺳ َﻘَﺮ
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“অতঃপর যখন িশ1ায় ফুক
ঁ .দয়া হেব, .সিদন হেব অত9n কিঠন িদন; কােফরেদর জn খুবই
অsিsকর। (.হ রাসূল!) আমার ওপর .ছেড় িদন ঐ ব9িkর িবষয়িট যােক আিম অনn কের সৃিu
কেরিছ, তােক িবপুল ধনসmদ িদেয়িছ ও তার স1ী িহেসেব পুtবগ: িদেয়িছ, আর তার জn
(pেয়াজনীয় পািথ:ব সব িকছুর) ব9বsা কেরিছ যথাযথভােব। এরপরও .স .লাভ কের .য, আিম
তােক আেরা বািড়েয় .দই। কkেনাই নয় (.স এ সব .পেয় আমার pিত কৃতj হয় িন, বরং)
সেnহাতীতভােবই .স আমার আয়াত সমূেহর িবrdাচরণকারী। অিচেরই আিম তােক (শািsেত
িনেkেপর জn) পাকড়াও কের উঁচুেত তুেল ধরেবা। িনঃসেnেহ .স িচnা- ভাবনা কেরেছ ও
মনিsর কেরেছ। অতএব, .স xংস .হাক .স জn .যভােব .স মনিsর কেরেছ, অতঃপর .স
xংস .হাক .স জn .যভােব .স িসdাn িনেয়েছ,
rkিtত কেরেছ ও মুখ িবকৃত কেরেছ,

অতঃপর দৃিuপাত কেরেছ,

অতঃপর

এরপর পৃ6pদশ:ন কেরেছ ও অহNার কেরেছ।

অতঃপর .স বলেলা : “এ .তা কােরা কাছ .থেক পাওয়া জাd |ব িকছু নয়; এটা মাnেষর কথা
|ব নয়।” ( িকnt pকৃত ব9াপার তা নয়। তাই) অিচেরই আিম তােক সাkাের (.দাযেখ) িনেkপ
করেবা। (.হ রাসূল!) আর .কাn িজিনস আপনােক বুিঝেয় .দেব .য, সাkাr কী? তা (তােত
িনিkp ব9িkেক) না অবিশu রােখ, না .রহাই .দয়। তা মাnষেক দgকারী। তার ওপের রেয়েছ
ঊিনশ।”
[ এখােন .য ওয়ালীd িবn মুgীরাহর কথা বলা হেয়েছ আয়ােত ব9বhত ‘অনn’ ( ً )وﺣﻴﺪاশেb
তার আভাস রেয়েছ। কারণ, তৎকালীন আরবেদর মেধ9 ওয়ালীদ িবn মুgীরাh িছেলা .~6তম
বালীg ও ফা#ীh,

আর .স িনেজই তা সগেব: .ঘাষণা কেরিছেলা এবং .কউ তার এ দাবীর

িবেরািধতা কের িন।]
বLাকরেণর দৃিoেত
উk সূরাহিট }r .থেক পাঠ করেল ssu .বাঝা যায় .য, সূরাহিটর ৮ .থেক ১০ নং আয়ােত
কােফরেদর (বh বচেন) সmেক: এবং ১১ .থেক ২৬ নং আয়ােত তােদর মধ9কার একজন
grtপূণ: ব9িk সmেক: কথা বলা হেয়েছ। এখােন .য ব9িk সmেক: কথা বলা হেয়েছ .স হে@
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এক ব9িk এবং একজন পুrষ মাnষ ()ﻣﺬﮐﺮ ﻣﻔﺮد। উk আয়াত সমূেহ বh বার ব9বhত একবচন
িনেদ:শক পুrষবাচক সব:নাম ‘.হ’ (  )ه.থেক তা অকাট9ভােব pমািণত।
অnিদেক ২৬ নং আয়ােত উিlিখত ( ﺳﻘﺮ.দাযখ) শbিট stীবাচক ও একবচন ()ﻣﻔﺮد ﻣﻮﻧﺚ।
[ sত:ব9,

আরবী ভাষায় অpাণী বাচক িবেশ( সমূহও stীবাচক বা পুrষবাচক িহেসেব

পিরগিণত হেয় থােক এবং তদnযায়ী সংি2u িবেশে(র জn stী বা পুrষ বাচক সব:নাম ও
িবেশষণ ব9বhত হয় এবং কত:া পেদর দৃিuেত িkয়া পেদর stী বা পুrষ বাচক সংযুk সব:নাম
ব9বhত হেয় থােক।]
অতএব,

২৮ নং আয়ােতর stীবাচক িkয়াপদ  ﺗﺒﻘﯽও  ﺗﺬرএবং ২৯ নং আয়ােতর stীবাচক ও

কত:াবাচক িবেশ(  ﻟﻮاﺣﺔ.য এই .দাযখ সmেক:ই ব9বhত হেয়েছ .স ব9াপাের িবতেক:র .কােনাই
অবকাশ .নই।
অতঃপর এেসেছ ৩০ নং আয়াত ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮতার ওপের রেয়েছ ঊিনশ)। এ আয়ােতর ﻋﻠﻴﻬﺎ
কথািটর  ﻫﺎসব:নামিট stীবাচক ও একবচন ()ﻣﺆﻧﺚ ﻣﻔﺮد। অতএব, িনঃসেnেহ তা ( ﺳﻘﺮ.দাযখ)
সmেn ব9বhত হেয়েছ, উk ব9িk সmেক: বলা হয় িন - .য পুrষ ও এক ব9িk।
এ আয়াতিট pথেম উিlিখত কােফরেদর সmেক:ও বলা হয় িন - যারা এক ব9িk নয়,

বরং

বh। আর  ﮐﺎﻓﺮﻳﻦশেb নারী- পুrষ উভয়ই শািমল থাকেলও আরবী ব9াকরিণক রীিত অnযায়ী
শbিট পুrষবাচক এবং তা dারা }ধু পুrষ বা stী- পুrষ একেt - যা- ই বুঝােনা .হাক না .কন,
এ শেbর জn .কবল পুrষবাচক সব:নাম,

িবেশষণ ও িkয়া পদ ব9বহার করেত হেব;

stীবাচক পদ ব9বহার করা #হীh হেব না।
দাযেখর ১৯ জন ফেরশতা
আেলাচ9 সূরাh আl- মুdাছিছেরর ৩০ নং আয়ােতর পরবত:ী আয়াত .থেক pমািণত হয় .য,
আেলাচ9 আয়ােত .দাযেখর ১৯ জন তttাবধায়েকর কথা বলা হেয়েছ। অথ:াৎ ঐ ব9িk .যন মেন
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না কের .য, .স .কােনা না .কােনাভােব .দাযখ .থেক .বিরেয় .যেত পারেব। তা .স পারেব না।
কারণ, .দাযখ .কােনা অরিkত জায়গা নয়। বরং .দাযেখর তttাবধােনর জn আlাh তা‘আলা
১৯ জন তttাবধায়ক িনযুk .রেখেছন। িকnt এই ১৯ জন তttাবধায়েকর তথ9 কােফরেদর কােছ
অিবAাs মেন হয়।
মুফাসিসরগেণর বkব9 অnযায়ী,
িবdrপ করেত থােক। কারণ,

এেত বরং কােফররা নবী- করীম (#াঃ)- এর উেdেশ ঠাTা-

.কািট .কািট .দাযখবাসীর তttাবধান মাt ১৯ জন তttাবধায়ক

করেব এটা তােদর কােছ অিবAাs মেন হয়। কারণ, তারা এই ১৯ জন তttাবধায়কেক তােদর
িনেজেদর nায় সীিমত kমতার অিধকারী বেল মেন কেরিছেলা। তাই ৩১ নং আয়ােত তােদর এ
ধারণার Pািn sরণ কিরেয় .দয়া হয়। এিট একিট দীঘ: আয়াত যােত এরশাদ হেয়েছ :

ِِ ِ ﱠ
ِ ِ ِ ِﱠ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ﺎب َوﻳـَ ْﺰَد َاد
ْ ) َوَﻣﺎ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ أ
َ َﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْﻜﺘ
َ َﺻ َﺤ
َ ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻟﻴَ ْﺴﺘَـْﻴﻘ َﻦ اﻟﺬ
َ ﺎب اﻟﻨﱠﺎر إﻻ َﻣﻼﺋ َﻜﺔً َوَﻣﺎ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻋ ﱠﺪﺗَـ ُﻬ ْﻢ إﻻ ﻓْﺘـﻨَﺔً ﻟﻠﺬ
ِ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إِﳝﺎﻧًﺎ وﻻ ﻳـﺮﺗَﺎب اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْ ِﻜﺘﺎب واﻟْﻤﺆِﻣﻨﻮ َن وﻟِﻴـ ُﻘ َ ﱠ
ِِ
ض َواﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن َﻣﺎ َذا أ ََر َاد اﻟﻠﱠﻪُ ِ`َ َﺬا
ٌ ﻳﻦ ِﰲ ﻗُـﻠُﻮ` ْﻢ َﻣَﺮ
َ َ ُ ُْ َ َ َ
َ ﻮل اﻟﺬ
َ َ َْ َ َ ُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ ِﻣﺜَﻼ َﻛ َﺬﻟ
(.ﺸ ِﺮ
َ َﻚ إِﻻ ُﻫ َﻮ َوَﻣﺎ ﻫ َﻲ إِﻻ ذ ْﻛَﺮى ﻟ ْﻠﺒ
َ ﻮد َرﺑﱢ
َ ُﻚ ﻳُﻀ ﱡﻞ اﻟﻠﱠﻪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸﺎءُ َوﻳـَ ْﻬﺪي َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸﺎءُ َوَﻣﺎ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻢ ُﺟﻨ
َ

“আিম .ফেরশতা ছাড়া কাউেক .দাযেখর তttাবধায়ক বানাই িন, আর আিম তােদর সংখ9ািটেক
.তা কােফরেদর জn একিট পরীkা srপ বািনেয়িছ - যােত িকতােবর অিধকারীরা দৃঢ় pত9েয়র
অিধকারী হেত পাের ও ঈমানদারেদর ঈমান বৃিd পায়,

আর যােত িকতাবধারীরা ও

ঈমানদারগণ সেnহ- সংশেয় িনপিতত না হয় এবং যােদর অnের ব9ািধ আেছ তারা ও কােফররা
বেল : “আlাh এ দৃuাn dারা কী বুঝােত .চেয়েছন?” বstতঃ এভােবই (অিভn িবষয় dারা)
আlাh যােক চান পথPu কেরন ও যােক চান পথpদশ:ন কেরন। আর (.হ রাসূল!) আপনার
রেবর বািহনী সমূহ সmেক: িতিন ছাড়া আর .কউ অবগত নয়। আর এ (.কারআন) .তা মাnেষর
জn (pকৃত সত9েক) sরেণ কিরেয় .দয়ার মাধ9ম |ব নয়।”
এ আয়ােত ssu ভাষায় .ঘাষণা করা হেয়েছ .য, আlাh তা‘আলা .ফেরশতােদর সংখ9ািটেক
অথ:াৎ পূব:বত:ী আয়ােত উিlিখত .দাযেখর তttাবধায়ক .ফেরশতার সংখ9া মাt ‘ঊিনশ জন’
হওয়ার িবষয়িটেক কােফরেদর জn িফতনাh বা পরীkা বািনেয়েছন। এখােন বলা হয় িন .য,
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‘১৯’ সংখ9ািটেক সংখ9া িহেসেব .কারআন মজীেদর সব িকছুর গািণিতক িবভাজক িহেসেব
কােফরেদর জn পরীkা বানােনা হেয়েছ। বরং ssu ভাষায় বলা হেয়েছ ‘তােদর সংখ9ািটেক’
(  )ﻋﺪة ﻫﻢ।
এখােন ssu .য, কােফররা .দাযেখর তttাবধায়ক .ফেরশতােদর সংখ9া ‘মাt ১৯ জন’ }েন
এটােক অিবAাস করেব। কারণ, তােদর মেন হেব .য, িবশালায়তন .দাযেখর তttাবধান মাt
১৯ জন .ফেরশতার পেk অসmব, আর, তােদর ধারণা অnযায়ী, এrপ অসmব ও অবাsব
তথ9 উপsাপনকারী ব9িk নবী হেত পােরন না। অnিদেক ঈমানদারগণ (ও pকৃত আহেল
িকতাbগণ) মাt ১৯ জন .ফেরশতা িবশালায়তন .দাযেখর তttাবধায়েকর দািয়t পালন করেব
}েন উk .ফেরশতােদর কlনাতীত রকেমর .বশী শিk- kমতা সmেক: .মাটামুিট ধারণা
করেত সkম হেব এবং এেহন সৃিuর (.ফেরশতার) suা সব:শিkমান আlাh তা‘আলার শিkkমতা সmেক: িচnা কের ভিk ও িবsেয় তাঁর বরাবের মাথা নত কের .দেব।
তেব এভােব ঈমানদারগণ .ফেরশতােদর,

িবেশষ কের .দাযেখর তttাবধায়ক .ফেরশতােদর

সmেক: .য ধারণার অিধকারী হেব তা একিট .মাটামুিট ধারণা;

pকৃত ধারণা নয়। কারণ,

.ফেরশতােদর srপ ও pকৃিত এবং তােদর pকৃত শিk ও kমতা সmেn একমাt আlাh
তা‘আলা ছাড়া আর .কউই পুেরাপুির অবগত নন।
এখােনও ১৯ সংখ9ার মু‘িজযাহর pবkােদর .কউ .কউ  و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻨﻮد رﺑﮏ اﻻ ﻫﻮ- “আর (.হ
রাসূল!) আপনার রেবর বািহনী সমূহ সmেক: িতিন ছাড়া আর .কউ অবগত নয়।” -

এ

আয়াতাংেশর অথ: করেত িগেয় দাবী কেরেছন .য, “আlাহর .সনাবািহনীর সংখ9াশিk সmেক:
.কউ অবগত নয়।” এরপর তাঁরা বেলন,

অতএব,

৩০ নং আয়ােত উিlিখত ১৯ সংখ9ািট

.ফেরশতা সmিক:ত নয়।
তাঁেদর Pািn এখােন .য,

“.সনাবািহনী সমূহেক জােন না” ( )ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻨﻮد

বলেত তাঁরা

“.সনাবািহনীর সদsসংখ9া জােন না” অথ: gহণ কেরেছন। অথচ এ আয়াতাংেশর pকৃত অথ:
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হে@ : “আর (.হ রাসূল!) আপনার রেবর বািহনী সমূেহর pকৃিত ও শিk- kমতা সmেক: িতিন
ছাড়া আর .কউ অবগত নয়।” কারণ,

যিদ বলা হয় : ( ﻻ ﻳﻌﻠﻢ زﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻮمযােয়দ এ

জনেগা6ীিটেক জােন না), তখন িক এর অথ: হেব “যােয়দ এ জনেগা6ীিটর জনসংখ9া কেতা তা
জােন না”? নািক এর অথ: হেব “যােয়দ এ জনেগা6ীিটর পিরচয় (তারা .কােtেক এেসেছ,
.কাn জািত বা .গােtর .লাক, তােদর pধান চিরt- |বিশu9 ইত9ািদ) জােন না”?
আlাh তা‘আলার .ফেরশতােদর সংখ9া .য িতিন ছাড়া আর .কউ জােন না - এেত সেnহ .নই।
িকnt আেলাচ9 আয়ােত তা বলা উেd/ নয়। কারণ, “আlাহর বািহনীসমূহেক িতিন ছাড়া আর
.কউ জােন না।” বলেল তা .শানামাtই .য তাৎপয: .~াতার মিsেz জাgত হেব তা হে@
“আlাহর বািহনীসমূেহর srপ ও pকৃিত িতিন ছাড়া আর .কউ জােন না।” এখােন .কােনা রকম
pত9k বা পেরাk িনদশ:ন না থাকেল ‘বািহনীেক জানা’ বলেত ‘বািহনীর সদsসংখ9া জানা’
অথ: gহেণর sেযাগ .নই। এমনিক যিদ এ .kেt ‘সংখ9া’ শbিটেক উh িহেসেব ধরা হয় .স
.kেt এ আয়াতাংেশর অথ: হেব “আlাহর বািহনীসমূেহর সংখ9া িতিন ছাড়া আর .কউ জােন না।”
এ অবsায়ও ‘বািহনীসমূেহর সদsসংখ9া’ বুঝােব না।
এতদসেttও তেক:র খািতের যিদ ধের .নয়া হয় .য,

এ আয়াতাংেশ .সনাবািহনীসমূেহর

সদsসংখ9ার কথা বলা হেয়েছ .স .kেtও ‘১৯’ সংখ9ািট .য .দাযেখর তttাবধায়ক
.ফেরশতােদর সংখ9া সmিক:ত তা অsীকার করার উপায় .নই। কারণ,

আlাh তা‘আলার

সৃিuজগেতর ব9বsাপনায় সব:t .ফেরশতা িনেয়ািজত রেয়েছ। .কারআন মজীেদর িবিভn আয়ােত
িজবরাঈl,

িমকাইl,

আযরা‘ঈল ও ইসরাফীl .ফেরশতার কথা এবং বhবচেন ‘মৃতু9র

.ফেরশতােদর’ ( সূরাh আl- আn‘আাm : ৬১) কথা উিlিখত আেছ।
এমতাবsায় উk আয়াত (সূরাh আl- মুdাছিছr : ৩০) দৃেu .কারআন মজীেদর মেত আlাh
তা‘আলা .কবল .দাযেখর তttাবধােনর জn .ফেরশতা িনেয়ািজত .রেখেছন,

অn .কােনা

কােজ তাঁর পk .থেক আর .কােনা .ফেরশতা িনেয়ািজত .নই - মুসলমান ও কােফর িনিব:েশেষ
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.কােনা .কারআন- পাঠেকর মেনই এ ধারণা গেড় ওঠার সmাবনা .নই। .কবল .দাযেখর
তttাবধান ছাড়া অn .কােনা কােজ .ফেরশতা িনেয়ািজত .নই ধের .নয়া হেলই ‘১৯ জন
.ফেরশতা’ ও ‘.ফেরশতােদর সংখ9া .কউ জােন না’ কথা d’িটর মেধ9 পরsর িবেরািধতা
.দখা .যেতা।
অnিদেক ‘১৯’ সংখ9ািটেক .কারআন মজীেদর বণ:, শb, আয়াত, সূরাh, নাম ইত9ািদর
িবভাজক িহেসেব ধরা হেল কােফরেদর পk .থেক তা অিবAাস করার po উঠেতা না এবং
অিবAাস কের তারা এই বেল িবsয় pকাশ করেতা না : ً( ﻣﺎذا اراد اﷲ `ﺬا ﻣﺜﻼআlাh এ দৃuাn dারা
কী বুঝােত .চেয়েছন?! ) । কারণ, ‘১৯’ সংখ9ািট dারা চ9ােল* .দয়া হেয় থাকেল তা িবAাস
বা অিবAােসর po উঠেতা না, বরং তা হেতা .মাকািবলা করার িবষয়। অnিদেক ‘১৯’ যিদ
.দাযেখর তttাবধায়ক .ফেরশতােদর সংখ9া হয় .কবল তখনই তা িবAাস বা অিবAােসর ও
িবিsত হওয়ার po ওেঠ।
এ pসে1 সূরাh আl- বাkারাহর ২৬ নং আয়ােতর কথা sরণ করা .যেত পাের। এ আয়াত
অnযায়ী .য কালােম মশা- মািছর nায় kুd ও তু@ pাণীর উপমা বা দৃuাn ব9বhত হেয়েছ .স
কালাm আlাহর কালাm হওয়ার িবষয়িট কােফরেদর কােছ অিবAাs বেল মেন হেয়েছ।
.সখােনও কােফরেদর pিতিkয়া অিভn : ً( ﻣﺎذا اراد اﷲ `ﺬا ﻣﺜﻼআlাh এ দৃuাn dারা কী বুঝােত
.চেয়েছন?! ) । একইভােব .দাযেখর .ফেরশতােদর সংখ9ার িবষয়িটও তােদর কােছ অিবAাs
ও িবsেয়র ব9াপার মেন হেয়েছ।
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বkেবLর kমিবnােসর দৃিoেত
সূরাh আl- মুdাছিছr- এর উপেরাdৃত ৩০ ও ৩১ নং আয়াত ধারাবািহকভােব পেড় এেল
পিরzার .বাঝা যায় .য,
কেরিছেলা,

কারণ,

কােফররা ১৯ সংখ9ািটর ব9াপাের িবsয় ও অিবAাস pকাশ

তােদর ধারণা অnযায়ী এেতা অlসংখ9ক .ফেরশতার পেk .দাযেখর

তttাবধান সmব নয়। তাছাড়া ৩১ নং আয়ােত ( و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻨﻮد رﺑﮏ اﻻ ﻫﻮআর আপনার রেবর
বািহনীসমূহেক িতিন ছাড়া আর .কউ জােন না” বাক9িট ً( ﻣﺎذا اراد اﷲ `ﺬا ﻣﺜﻼআlাh এ দৃuাn dারা
কী বুঝােত .চেয়েছন?)

বােক9র পের এেসেছ। sতরাং বািহনীসমূেহর সদsসংখ9ার দৃuাn

উেlখ করায় তােদর পk .থেক তা অিবAাস করা ও িবAাস করার po ওেঠ না। যিদ তা- ই
হেতা, তাহেল এ আয়ােত বাক9 d’িট অg- পiাত হেতা।
}ধু তা- ই নয়, ‘১৯’ সংখ9ািটর dারা চ9ােল* করাই যিদ উেd/ হেতা তাহেল ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ
(তার ওপের রেয়েছ ঊিনশ) আয়াতিট( ان ﻫﺬا اﻻ ﻗﻮل اﻟﺒﺸﺮএটা মাnেষর কথা |ব নয়) আয়ােতর
পর পরই sানলাভ করেতা,

এরপর .দাযেখর বণ:না আসেত পারেতা;

বণ:না .দয়া pেয়াজন হেতা না,

মাঝখােন .দাযেখর

বরং মাঝখােন .দাযেখর বণ:না .দয়ার পের তােক চ9ােল*

করার কথা বলা হেল তা সািহত9রীিতর িবচাের অস1ত হেতা।
এ pসে1 sরণ করা .যেত পাের .য, সূরাh আl- বাkারাহর ২৩ ও ২৪ নং আয়ােত .কারআন
মজীদ তার .য .কােনা একিট সূরাহর িবকl রচনার চ9ােল* িদেয়েছ এবং চ9ােল* .দয়ার পর
বেলেছ .য,

তারা এ চ9ােল* .মাকািবলা করেত পারেব না;

.কবল এর পরই তােদরেক

.দাযেখর ভয় .দিখেয়েছ। বstতঃ এটাই হে@ বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ তথা সািহত9রীিতর দাবী
অnযায়ী sাভািবক িবnাস। সূরাh আl- বাkারাহর উk আয়াত d’িটেত এরশাদ হেয়েছ :

.)و ان ﮐﻨﺘﻢ ﻓﯽ رﻳﺐ ﳑﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪﻧﺎ ﻓﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ وادﻋﻮا ﺷﻬﺪاءﮐﻢ ﻣﻦ دون اﷲ ان ﮐﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﲔ
(.ﻓﺎن ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮا و ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻨﺎر اﻟﺘﯽ وﻗﻮدوﻫﺎ اﻟﻨﺎس و اﳊﺠﺎرة اﻋﺪت ﻟﻠﮑﺎﻓﺮﻳﻦ
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“আর আিম আমার বাnাহর ওপর যা নািযl কেরিছ .স ব9াপাের যিদ .তামরা সেnেহ .থেক
থােকা তাহেল .তামরা এর (এ gেnর .য .কােনা একিট সূরাহর) অnrপ সূরাh িনেয় এেসা এবং
এ কােজ আlাh ব9তীত .তামােদর মধ9কার (বালাgাত্ ও ফা#াহােতর .kেt) sদk সকল
ব9িkেক .ডেক নাও, যিদ .তামরা (এিট আlাহর কালাm না হওয়ার .মৗিখক দাবীর ব9াপাের
অnের) সত9বাদী হেয় থােকা। আর .তামরা যিদ তা না পােরা - আর (আlাh জােনন .য, )
.তামরা কখেনাই তা পারেব না। অতএব,

.তামরা .সই অিgেক ভয় কেরা যার jালািন হেব

মাnষ ও পাথর - যা pjjিলত করা হেয়েছ কােফরেদর জn।”
অতএব,

সূরাh আl- মুdাছিছr- এর উপেরাdৃত ৩০ নং আয়ােত .য ‘১৯’ সংখ9া dারা

কােফরেদরেক চ9ােল* করা হয় িন,

বরং তােত .দাযেখর তttাবধায়েকর সংখ9া উেlখ করা

হেয়েছ তােত .কােনাই সেnহ .নই।
যৗিkকতার দৃিoেত
.যৗিkকতার দৃিuেতও ‘১৯’ সংখ9া dারা কােফরেদরেক চ9ােল* করার িবষয়িট .ধােপ .টেক না।
কারণ,

সব:সmত মত অnযায়ী সূরাh আl- মুdাছিছr নািযl হেয়েছ হযরত রাসূেল আকরাm

(#াঃ)- এর নবুওয়ােতর দািয়েt অিভিষk হবার পরবত:ী মkী িযেnগীর pথম িদেক। অতএব,
ঐ সময় তখন পয:n .কারআন মজীেদর যেতাটুk নািযl হেয়িছেলা .কবল তেতাটুkর অথবা তার
.কােনা একিট সূরাহর িবকl আনয়েনর জn কােফরেদরেক চ9ােল* pদান করা সmব িছেলা
এবং pকৃত পেkও .সভােবই চ9ােল* করা হেয়িছেলা - .য চ9ােলে*র মানদN িছেলা ভাষার
pা*লতা, ওজিsতা, সািহত9েসৗnয:, সংিkpতা ও jানগভ:তা সহ তাৎপেয:র গভীরতা।
এর পিরবেত: ঐ সময় সমg .কারআন মজীেদর সব িকছু ১৯ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হবার
দাবী করা এবং তার িভিtেত ১৯ সংখ9ার মানদেN িবকl gn রচনার জn কােফরেদরেক
চ9ােল* pদান করা সmব িছেলা না। এrপ চ9ােল* করেত হেল .কবল পুেরা .কারআন নািযl
হওয়ার পেরই তা সmব িছেলা। কারণ,

পুেরা .কারআন মজীদ নািযl হওয়ার পূেব: এ দাবী

gহণেযাগ9 হেতা না .য, তার সব িকছু ১৯ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হেব।
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কাlিনক িভিtর pেয়াজন নই
বstতঃ যারা .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh বা ঐশী িকতাb হওয়ার িবষয়িট pমােণর লেk9 তার
সব িকছু ‘১৯’ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হওয়ার ওপের grt আেরাপ কেরেছন তা তাঁরা
কেরেছন কাlিনক িভিtর ওপের এবং .কারআন মজীেদর সংি2u আয়ােতর মনগড়া ব9াখ9ার
ওপর িভিt কের অথবা অেnর কৃত মনগড়া ব9াখ9া অnভােব gহণ কের।
িকnt .কােনা িভিtহীন িবষয়েক অবলmন কের .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh বা অেলৗিককt
pমােণর আেদৗ pেয়াজন .নই; এেত .কােনা ফায়দাও .নই, বরং এটা পিরণােম kিতর কারণ
হেয় দাঁড়ােব সেnহ .নই। অতএব, এিট অব/ পিরত9াজ9।
ধৃoতামূলক কারণ আিবZার
.কারআন মজীেদর বণ:,

শb,

আয়াত,

সূরাh,

নাম,

hrেফ মুkাttা‘আত্,

নাম ইত9ািদ িবি@nভােব িবিভn সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হেত পাের,

আlাহর

অতএব,

তার

কতক ১৯ সংখ9া dারাও িনঃেশেষ িবভাজ9 হেত পাের। এ .থেক ১৯- এর .কােনা িবেশষ মাহাt9
pমািণত হয় না। .তমিন ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হওয়ায় তা .থেক .কারআন মজীেদর
মু‘িজযাhও pমািণত হয় না।
১৯ সংখ9া dারা .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh pমােণর দাবীদাররা .বেছ .বেছ ঐ সব িবষেয়র
উদাহরণ িদেয়েছন .যgেলােক তাঁরা ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 মেন কেরেছন। তেব এেতও
তাঁরা পুেরাপুির সফল হন িন। এ কাজ করেত িগেয় তাঁরা একিদেক আরবী ভাষা ও .কারআন
মজীেদর িলিপৈশলী সmেক: অjতার পিরচয় িদেয়েছন বা অjতার ভান কেরেছন, অnিদেক
বh .গাঁজািমেলর আ~য় িনেয়েছন। .ktিবেশেষ তাঁরা কালামুlাh মাজীেদর শb বা বেণ:র
ব9বহােরর িপছেন এমন সব কিlত কারণ আিবzার কেরেছন যা আlাh তা‘আলা ও .কারআন
মজীেদর শা’.ন অত9n মারাtক। ১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাh pমােণর sােথ: এ ধরেনর
ধৃuতা .কারআন মজীেদর বণ:,

শb,

বাক9 ও িলিপ িনিব:েশেষ .যখােনই pেয়াজন হেয়েছ

pদশ:ন করা হেয়েছ।
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সূরাh আn- নামl- এ সাবা’- র রাণী (িবলিকs).ক .লখা হযরত .সালায়মান (‘আঃ)- এর পt
“িবসিমlািহr রাহমািনr রাহীm” িদেয় }r হওয়ার িবষয়িট উেlখ করার পর এ ধরেনর ধৃuতা
pদশ:ন করা হেয়েছ। এ সmেক: ১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkারা দাবী কেরেছন .য,
আlাh তা‘আলা “িবসিমlািহr রাহমািনr রাহীm” আয়াতিটর সংখ9ােক ১৯ dারা িনঃেশেষ
িবভাজ9 করার লেk9ই সূরাh আn- নামl- এর মাঝখােন এ আয়াতিট ব9বহার কেরেছন।
একিট বই- এ .তা এতাদূর পয:n দাবী করা হেয়েছ .য,

সূরাh আn- নামl- এর ৩০ নং

আয়াতিট অথ:াৎ ‘িবিslাh’র আয়াতিট ছাড়াই ঘটনার বণ:না পিরzারভােব .বাঝা .যেতা, িকnt
আlাh তা‘আলা }ধু “িবসিমlািহr রাহমািনr রাহীm” আয়াতিটর সংখ9ােক ১৯ dারা িনঃেশেষ
িবভাজ9 করার লেk9ই এ আয়াতিট এখােন .যাগ কেরেছন। িকnt pকৃত ব9াপার হেলা এই .য,
যিদ তা- ই হেতা তাহেল সােথ সােথই মkার .মাশেরকেদর মধ9কার ফা#াহাত্ ও বালাgােতর
মহানায়করা এর pিতবাদ করেতা এবং বলেতা .য,

.শষ পয:n ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9

করেত অkম হেয় .বদরকারীভােব .কারআেন একিট অিতিরk ‘িবিslাh’ ঢুকােনা হেয়েছ।
উk বইিটর .লখেকর মেতা মূখ:েদর ধারণা িক এই .য,

এখােন ঘটনা বণ:না করাই একমাt

উেd/? তা- ই যিদ হেতা তাহেল .তা .কারআন মজীেদ আেরা .য সব ঘটনা বণ:না করা হেয়েছ
.স সেবর মেধ9 .য সব .kেt আlাh তা‘আলার gণৈবিশu9 ও pশংসার উেlখ রেয়েছ তা
থাকেতা না। তাছাড়া .কারআন মজীেদ হযরত মূসা (‘আঃ)- এর ঘটনাবলী একািধক জায়গায়
বণ:না করা হেতা না।
এ ধরেনর .লাকেদর হয়েতা জানাই .নই .য,

.কারআন মজীদ হে@ jােনর অতল মহাসমুd

এবং মাnেষর জn পথিনেদ:শ। কিবর কিবতায় .যভােব ছn ও মাtা িমলাবার লেk9
.ktিবেশেষ যেথাপযুk শb বাদ িদেয় অেথ:র িদক .থেক dব:ল শb ব9বহার করা হয় এবং
.কবল পঙিkর .জাড়া িমলাবার লেk9 অpাসি1ক কথা .যাগ করা হয় .কারআন মজীদ .স
ধরেনর dব:লতা .থেক মুk।
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[ িবsয়কর ব9াপার এই .য,

.ktিবেশেষ অত9n িবখ9াত কিবরাও তাঁেদর .কােনা .কােনা

.লখায় এ কাজ কেরেছন। .যমন : কিব রবীndনাথ ঠাkেরর ‘gামছাড়া ঐ রা1ামািটর পথ’ গােন
‘মন ভুিলেয় িনেয় যায় .কাn চুলায় .র’ এবং কিব নজrল ইসলােমর ‘কাজ .নই আর আমার
ভােলােবেস,

আিম তার ছলনায় ভুলেবা না’ গােন ‘.সাজা পথ ছাড়া আর চলেবা না’

ব9বহােরর কথা উেlখ করা .যেত পাের।]
িকnt ১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkারা তােদর মূখ:তার কারেণ আlাh তা‘আলার ওপর
এrপ dব:লতা আেরাপ করেতও িপছপা হয় িন। .যমন, বলা হেয়েছ : “kাe” (  )قহরফিটেক
১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 করার লেk9ই সূরাh “kাe”- এ “kাওেম লূt” না বেল “ইখওয়াn
লূt” বলা হেয়েছ। অথচ pকৃত ব9াপার তা নয়।
বstতঃ .কারআন মজীেদর এক অংশ এর অপর অংেশর ব9াখ9াকারী - এ হে@ মা?হাb ও
িফরkাh িনিব:েশেষ সকল মুসিলম ওলামােয় .করােমর dারা সমভােব sীকৃত .কারআন ব9াখ9ার
মূলনীিতসমূেহর অnতম। এ নীিতর আেলােক এ িবষেয়র সবgেলা আয়াতেক পাশাপািশ .রেখ
দৃিuপাত করেলই একিট আয়ােত “ইখওয়াn লূt”্ বলার কারণ ssu হেয় যায়।
.যভােব .কারআন মজীেদ “kাওেম নূh” বলেত .সই kাওম- .ক বুঝােনা হেয়েছ হযরত নূh
(‘আঃ) .য kাওেম জngহণ কেরিছেলন, .সভােব .কারআন মজীেদর .য সব আয়ােত “kাওেম
লূt”্ - এর কথা বলা হেয়েছ তােত হযরত লূt্ (‘আঃ) .য kাওm- এ জngহণ কেরন .স kাওmএর কথা বুঝােনা হয় িন। বরং “kাওেম লূt্” বলেত .সই kাওm- .ক বুঝােনা হেয়েছ হযরত লূt্
(‘আঃ).ক যার .হদায়ােতর দািয়t িদেয় পাঠােনা হেয়িছেলা। কারণ, হযরত লূt্ (‘আঃ) িছেলন
হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর Pাতু:ুt এবং তাঁেদর উভয়ই ইরােk জngহণ কেরিছেলন। আর
হযরত লূt্ (‘আঃ) িফিলিsেনর মৃত সাগেরর উপkলবত:ী একিট kাওেমর .হদায়ােতর জn
.pিরত হেয়িছেলন। এ অেথ:ই তােদরেক “kাওেম লূt”্ বলা হেয়েছ। সূরাh kাe- এর আয়ােত
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“ইখওয়াn লূt”্

( লূt-্ এর Pাতৃসmpদায়) উেlখ থাকায় এিট “kাওেম লূt”্

কথািটর

ব9াখ9াকারী হেয়েছ।
সূরাh আl- আ‘রা◌াe- এর ৬৯ নং আয়ােত  ﺑﺼﻄﺔশেbর  صহরেফর ওপের .ছাট কের  سহরফ
.লখা সmেক: দাবী করা হেয়েছ .য,

এিট ভুল বানান এবং  صহরফিটেক ১৯ dারা িনঃেশেষ

িবভাজ9 করার লেk9ই  ﺑﺴﻄﺔশbিট এ সিঠক বানােন না িলেখ ভুল বানােন  ﺑﺼﻄﺔ.লখা হেয়েছ
এবং শbিট .য আসেল  ﺑﺴﻄﺔতা বুঝােত তার ওপের .ছাট কের  س.লখা হেয়েছ।
অথচ pকৃত ব9াপার এrপ হেল এটা বরং কােফরেদর হাতেকই শিkশালী করেতা। কারণ,
তারা বলেত পারেতা : ‘.য িকতােব শেbর বানান ভুল তা কী কের আlাহর কালাm হয়?’ আর
সিত9 সিত9ই যিদ ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হওয়ার .কােনা ব9াপার থাকেতা তাহেল তারা খুব
সহেজই বলেত পারেতা .য, শেbর ভুল বানান িলেখ  صহরফিটেক ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9
করার ব9থ: pয়াস চালােনা হেয়েছ।
বরং pকৃত ব9াপার হে@ এই .য, সব ভাষােতই বানানরীিত ও উ`ারণ িবিধেত কতক শেbর
.kেt একািধক উ`ারেণর ও একািধক .লখ9 বানােনর |বধতা আেছ। হযরত রাসূেল আকরাm
(#াঃ)- এর যুেগ আরবী ভাষায় কম হেলও কতক শেbর একািধক উ`ারণ ও .লখ9 বানান থাকা
অসmব িকছু িছেলা না। িনঃসেnেহ তখন এrপ pচলন িছেলা, নইেল কােফররা এেত আপিt
তুলেতা। িকnt তারা এ ব9াপাের আপিt তুেলেছ বেল .কাথাও উেlখ পাওয়া যায় না।
বkেবLর #বণ ও দশGনেযাগL rেপর পাথGকL
এবার .কারআন মজীেদর সব িকছু ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হবার দাবীদারেদর বkব9 অn
এক মানদেN িবচার করা .যেত পাের। তা হে@ .য .কােনা ভাষার ~বণেযাগ9 ও দশ:নেযাগ9
(িলিখত) rেপর মধ9কার পাথ:েক9র মানদN।
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এখােন .কারআন মজীেদর nযূl (অবতরণ) pসে1 উেlখ করেত হয় .য, “nযূl” মােন ‘নীেচ
.নেম আসা’ এবং এর তাৎপয: যা নীেচ .নেম আেস তার pকৃিতর সােথ সmৃk। কারণ, যা
নীেচ .নেম আেস তার pকৃিত অnযায়ী এ নীেচ নামার কাজিট sানগত বা gণগত হেত পাের;
বstগত িকছু হেল তা sানগতভােব উঁচু sান .থেক নীচু sােন .নেম আসেব এটাই sাভািবক,
িকnt অবstগত িকছু হেল তার নীেচ নামা বা অবতরণ হেব gণগত বা মানগত িদক .থেক।
আlাh তা‘আলার sীয় সtার রহsেলােক ( ﻋﺎﱂ ﻻﻫﻮت- ‘আালেম লা◌াহূত্) িনিহত jান পািথ:ব
জগেত ( ﻋﺎﱂ ﻧﺎﺳﻮت- ‘আালেম না◌াসূত)্ এেস .পৗঁছেত একািধক পয:ায় অিতkম কেরেছ এবং
pিতিট পরবত:ী পয:ােয়ই তা পূব:বত:ী পয:ায় .থেক gণগত বা মানগত িদক .থেক নীেচ .নেম
এেসেছ বা নািযl হেয়েছ।
‘আালেম লাহূেত আkিরক অেথ:ই সৃিuেলাক, তার গিতpকৃিত ও ঘটনাবলীর সমs jানই hবh
িনিহত রেয়েছ যােত সৃিuর }r .থেক .শষ পয:n বstগতউপাদান -অবstগত সব িকছুর গঠন -,
গঠনকাঠােমা -,

সব:াংেশ গঠনউপাদােনর অnপাত -,

বণ:,

গn,

sাদ,

শb,

sশ:েযাগ9তা, গিত, অnভূিত ও সকল মাtা (Dimension) সহ বstগত ও অবstগত rপ িনিহত
রেয়েছ .য jানেক -‘ইলেম hযূরী ( ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری- Exact Knowledge) বলা .যেত পাের। আlাh
তা‘আলা তাঁর এ jান .থেক মাnষেক .দয়ার মেতা পুেরা jানই উপেরাk সবgেলা |বিশu9
সহকাের,

তেব .কবল অবstগত rেপ লাওেহ মাkফূেয নািযl কের অথ:াৎ gণগত ও

মানগতভােব অবতরণ কিরেয় .কারআন মজীদ rেপ সংরkণ কেরন। .কবল অবstগত rপ
হেলও এবং িdতীয় sেরর হেলও এ ও -‘ইলেম hযূরী বেট।
এরপর লাওেহ মাkফূেযর এ .কারআন লাইলাতুl kাদের hবh হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)এর hদেয় pেবশ কের sানgহণ কের। অতঃপর তা িজবরাঈল (‘আঃ)- এর সহায়তায় আরবী
ভাষার শb ও বােক9র আ~েয় হযরত নবী করীম (#াঃ)- এর মিsেzর sৃিতেকাষসমূেহ sানলাভ
কের। এভােব ‘ইলেম hযূরী rপ .কারআন মজীদ পুনরায় নািযl হেয় (gণগত ও মানগতভােব
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নীেচ .নেম) ভাষাগত ~বণেযাগ9 pতীকী শb ও বােক9 পিরণত হয় - যােত তাঁর hদয়s
.কারআন মজীেদর ‘ইলেম hযূরী rপ অnপিsত। এরপর তা হযরত নবী করীম (#াঃ)- এর
কNিনঃসৃত শbগত .কারআন মজীদ rেপ আেরক ধাপ নীেচ .নেম আেস (নািযl হয়) এবং তাঁর
িনেয়ািজত ওয়াহী- .লখকগণ তা কািলর হরেফ িলিপবd কের .নন যােত hযূর (#াঃ)- এর পিবt
কেNর ~বণেযাগ9 xিন অnপিsত;

এ আেরক ধরেনর nযূl বা অবতরণ। এরপর .কারআন

মজীদ #াহাবােয় .করােমর মাধ9েম উ`ািরত ও িলিখত rেপ পরবত:ী pজnসমূহ হেয় বত:মান
pজnসমূহ পয:n এেস .পৗঁেছেছ এবং িkয়ামত্ পয:n এভােব চলেত থাকেব।
এটা অনsীকায: .য,

~বণেযাগ9 .কারআন লাওেহ মাkফূয ও হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)-

এর hদয়s ‘ইলেম hযূরী rপ .কারআন মজীেদর pিতিনিধtকারী pতীকী rপ মাt - যা
মাnেষর pতীকী ভাষার ~বণেযাগ9 ও দশ:নেযাগ9 শbাবলী .থেক মুk। অব/ লাওেহ মাkফূেয
বা হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর hদয়s ‘ইলেম hযূরী rপ .কারআন মজীেদ িবিভn
মাnেষর .য সব উিk অnঃকেণ: ~বণেযাগ9 (বstগত কেণ: নয়) xিন rেপ সংরিkত রেয়েছ
.সgেলার srপ পাখীর গান ও ঝণ:ার কলকাকলীর সমপয:ায়ভুk অথ:াৎ pকৃিতেত িনিহত শb বা
xিনর অংশ মাt - যা উdৃিত rেপ পিরগিণত নয়। অnrপভােব এেত িনিহত িলিখত বstর
দৃ/াবলী pাকৃিতক দৃে/র সমপয:ায়ভুk;

pাকৃিতক িবষয়ািদ বা ঘটনাবলীর pতীকী ভাষার

বণ:না .থেক মুk। অnিদেক কািলর হরেফ িলিখত .কারআন মজীদ হে@ কNিনঃসৃত ~বণেযাগ9
.কারআন মজীেদর pতীকী rপ।
বলা বাhল9 .য, উ`ািরত ও িলিখত ভািষক শbমালা হে@ এক ধরেনর আেপিkক অিst ( وﺟﻮد

 )اﻋﺘﺒﺎریমাt এবং .খাদা- pদt pিতভা বেল মাnেষর dারা সৃu। িকnt .যেহতু হযরত রাসূেল
আকরাm (#াঃ) ছাড়া অn মাnেষর hদয় ‘ইলেম hযূরী rপ .কারআন মজীদ ধারণ করার জn
pেয়াজনীয় শারীিরক ও আিtক তথা সtাগত ( )ﻧﻔﺴﺎﻧﯽপিরপkতা ও পিবtতার অিধকারী নয়,
.সেহতু তােদর কােছ sানাnেরর জn .কারআন মজীদেক উ`ািরত ও িলিখত ভািষক শbমালার
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আেপিkক অিsেt নািমেয় আনা (নািযl করা) ছাড়া গত9nর িছেলা না। অতএব, ~বণেযাগ9 ও
পঠনেযাগ9 pতীকী .কারআন মজীেদ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর hদয়s .কারআন মজীদ
তেতাখািনই pিতফিলত হেয়েছ যেতাখািন মাnেষর .~6তম ভাষায় pকাশ করা সmবপর িছেলা।
িনঃসেnেহ হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)- এর hদেয় .কারআন মজীেদর .য pকৃত rপ ( ﺣﻘﻴﻘﺖ

 )ﻗﺮآنিবদ9মান তথা ‘ইলেম hযূরী rপ .কারআন মজীদ, তা .কােনা সংখ9া dারা িবভাজ9 হেত
পাের না। কারণ,

তা pতীকী বণ:,

শb ও বাক9 .থেক মুk। অnিদেক এর িনmতর

(নািযলকৃত) d’িট rপ অথ:াৎ ~বণেযাগ9 ও পঠনেযাগ9 pতীকী .কারআন মজীেদর মেধ9
~বণেযাগ9 pতীকী .কারআন পয:ায়গত ও মানগত উভয় িদক .থেকই পঠনেযাগ9 pতীকী
.কারআেনর তুলনায় অgবত:ী ও অgািধকারী।
এটা .কবল এ কারেণ নয় .য, পঠনেযাগ9 িলিখত .কারআেন হযরত রাসূেল আকরাm (#াঃ)এর কেN উ`ািরত .কারআেনর xিনব9*না ও আেবগ- আnিরকতার সংিম~ণ অnপিsত এবং
আমরা আমােদর pেত9েকর আেবগ- আnিরকতার sতnt মাtা িনেয় তা পাঠ কের থািক, বরং
এই সােথ এ িবষয়িটও grtপূণ: .য, মাnেষর উ`ািরত ভাষােক sানগত ও কালগত ব9বধােন
- .যখােন তার কNsর .পৗঁেছ না, .সখােন .পৗঁছােনার pেয়াজেন pতীকী িলিখত ভাষার উdব
ঘটােনা হেয়েছ। আর sাভািবকভােবই িলিখত ভাষায় উ`ািরত বাণীর অেনক আnষি1ক িদেকর
pিতফলন ঘটােনা সmব নয়। ফেল sাভািবকভােবই মানগত িদেকর িবচাের কেN উ`ািরত বাণী
িলিখত বাণীর তুলনায় অgবত:ী ও অgািধকারী।
[ অব/ .কারআন মজীদ }r .থেকই নবী করীম (#াঃ)- এর কN .থেক #াহাবােয় .করােমর
কেN এবং এভােব আমােদর কাল পয:n চেল এেসেছ - যােত নবী করীম (#াঃ)- এর কেN
উ`ািরত .কারআেনর আnষি1ক িবষয়ািদ সmব সেব:া` মাtায় pিতফিলত হে@।]
মাnেষর pিতিট ভাষায়ই ~বণেযাগ9 ভাষার িলিখত rেপ তার ~বণেযাগ9 rেপর তুলনায়
সীমাবdতা থােক। আরবী ভাষার িলিখত rেপ এ সীমাবdতা সব:িনm মাtায় হেলও তা এ .থেক
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পুেরাপুির মুk নয়। আরবী ভাষার িলিখত rেপর kেমাnিত তথা পরবত:ী কােল .নাকতাh,
sরিচh, ই‘রা◌াb িচh ও যিতিচh সংেযাজন এ কারেণই করেত হেয়িছেলা। িকnt ~বণেযাগ9
.কারআেন .কারআন- পাঠেকর কNsর ও আেবগাnভূিতর পাথ:ক9 ঘটেলও .নাকতাh, sরিচh,
ই‘রা◌াb িচh ও যিতিচh সংkাn .কােনা ঘাটিত কখেনাই িছেলা না। এছাড়া অn সমs ভাষার
nায় আরবী ভাষায়ও ~বণেযাগ9 শেbর িলিখত rেপ কতক .kেt একািধক rপ থাকেত পাের
বা বণ:গত পিরবত:েনর |বধতা থাকেত পাের। এ ধরেনর পিরবত:েনর ফেল ক\ঠ .থেক কেN
sানাnিরত ~বণেযাগ9 বাণীেত .কােনাrপ পিরবত:ন ঘেট না।
.মাdা কথা, মাnেষর মােঝ pচিলত কথার .kেt .যমন, .তমিন .কারআন মজীেদর .kেtও
~বণেযাগ9 বাণী ও তার শbাবলীই হে@ pকৃত বাণী ও শbাবলী - িলিখত rপ তার সীিমত
pিতিনিধt করেছ মাt। আর .যেহতু িলিখত rেপ কােলর pবােহ িকছু পিরবত:ন ঘটেত পাের,
এমনিক অn বণ:মালায়ও তা .লখা .যেত পাের এবং তা- ও সমভােবই ~বণেযাগ9 বাণীর
pিতফলন ঘটােত সkম হেত পাের,

.সেহতু .কােনা বাণীর বণ: (হরফ) ও শb (wor d)

িনধ:ারেণ তার ~বণেযাগ9 rপেকই িবেবচনা করেত হেব। অতএব, pচিলত .রওয়ােজর কারেণ
.কােনা শেbর িলিখত rেপ .কােনা বণ: বাড়ােনা বা কমােনা হেয় থাকেল অথবা rপ পিরবিত:ত
হেয় থাকেল .স কারেণ ধারাবািহকভােব চেল আসা অপিরবিত:ত ~বণেযাগ9 বাণীর শেbর বণ: বা
বণ:সমিuেত .কােনাrপ পিরবত:ন ঘটার .কােনা sেযাগ .নই।
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আরবী ভাষার িলখন পdিতর িববতGন
মানবজািতর সকল ভাষারই িলিখত rপ kমিববত:েনর মাধ9েম পূণ:তার িদেক এিগেয় .গেছ এবং
জীিবত ভাষাgেলার িলিখত rেপ এখেনা পূণ:তার পেথ অিভযাtা অব9াহত রেয়েছ। অnrপভােব
.কারআন মজীদ যখন নািযl হয় তখেনা আরবী ভাষার িলখনপdিত পূণ:তা লাভ কের িন।
তখেনা তা পূণ:তা অিভমুখী িববত:েনর পেথ িছেলা। ফেল আরবী িলিপেত এ ধরেনর |বিশu9
রেয়েছ .য,

িকছু িকছু .kেt িলখেন ~বেণর পূণ: pিতফলন ঘেট না। তেব আরবেদর ভাষার

এক অনn |বিশu9 এই .য,

আরব উপdীেপর অিশিkত যাযাবর .বdঈনেদর ভাষাই িছেলা

pকৃত আরবী ভাষা ও এ ভাষার মানদN (Standard language)। অnিদেক িবজাতীয়েদর সােথ
.মলােমশার কারেণ শhের .লাকেদর ভাষায় অেনক dব:লতা pেবশ কেরিছেলা। বstতঃ যাযাবর
আরবরা বইপুsক পেড় ন -য়, বরং পুrষাnkেম rিতর মাধ9েম }d আরবী ভাষা িশkা করেতা
ও .স ভাষায় কেথাপকথন করেতা। পের আরবেদর এ ভাষােক িলিখত rপ দােনর pিkয়া }r
হয় এবং তার িলিখত rপ ধােপ ধােপ পূণ:তার িদেক এিগেয় যায়।
আরবী ভাষার িলিখত rেপ pথম িদেক অপূণ:তা থাকা সেttও .লখাপড়া- জানা আরবরা .কােনা
িলিখত িজিনস পড়েত িগেয় তা .থেক ভুল তাৎপয: gহণ করেতা না। কারণ, অভ9াসগত কারেণ
তারা তা সিঠক উ`ারেণই পড়েতা। ব9াকরিণক িনয়মgেলার ব9াপাের তােদর jান িছেলা
অভ9াসগত। pকৃত ব9াপার হেলা এই .য,

যাযাবর .বdঈনেদর ভাষা ও .কারআন মজীেদর

ভাষা িবে2ষণ কেরই পরবত:ীকােল আরবী ব9াকরেণর িনয়মাবলী উ6ঘাটন করা হয়।
এখােন আরবী িলিপর পূণ:তািভমুখী অিভযাtার কেয়কিট ধাপ এখােন তুেল ধরা .যেত পাের।
pথেম আরবী ভাষার িলিপেত .নাকতাh ব9বহার করা হেতা না। ফেল, উদাহরণsrপ, “সীn”
(  )سও “শীn” (  )شউভয় হরফই ( )سrেপ .লখা হেতা। িকnt আরবরা অভ9াসগত কারেণই
বুঝেত পারেতা .কাথায় “সীn” (  )سউ`ািরত হেব এবং .কাথায় “শীn” (  )شউ`ািরত হেব।
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পরবত:ীকােল অনারবেদর উ`ারেণর sিবধােথ: এ ধরেনর হরফgেলােত .নাকতাh .যাগ করা হয়।
ফেল উ`ারণ অnযায়ী কতক শেb “সীn” (  )س.ক .লখা হেত থাকেলা “শীn” (  )ش। িকnt
মূলতঃ আরবী ভাষায় এ d’িট অিভn হরফ। তাই pথমিটর নাম .দয়া হেলা ( ﺳﺎء ﻣﻌﺮﺑﺔআরবীকৃত
সীn) এবং িdতীয়িটর নাম .দয়া হেলা ( ﺳﺎء ﻣﻌﺠﻤﺔঅনারবীকৃত সীn)।
[ অnাn ভাষায়ও একই বেণ:র শbমেধ9 অবsানেভেদ বা অn কারেণ একািধক উ`ারণ,
এমনিক dই বেণ:র মেধ9 উ`ারণ বদেলর দৃuাn রেয়েছ। .যমন : বাংলা ভাষায় ‘সকাল’ .লখা
হয়, িকnt উ`ারণ করা হয় ‘শকাল’, .তমিন ‘বসবাস’ িলেখ ‘বেশাবা,’ উ`ারণ করা হয়।
অnিদেক ‘~াবণ’ িলেখ উ`ারণ করা হয় ‘sাবণ’ ও ‘িব~ী” িলেখ পড়া হয় ‘িবিs’।]
এছাড়া আরবী ভাষায় “আিলফ” ও “হামযাh” d’িট sতnt বণ: এবং d’িটেত আসমান- যমীন
পাথ:ক9। হামযাh বণ:িট pথাগতভােব আরবী ভাষায় হামযাh ( )ءও আিলe ( )اএই dইভােব .লখা
হয় এবং আিলফrেপ ব9বhত হামযাহেক সাধারণতঃ “আিলe” বলা হয়। িকnt এ রকম .লখা
হেলও কায:তঃ আিলe ও হামযাh sতnt বণ:। (অব/ অেনক .kেt হামযাh বুঝােনার জn
আিলe- এর ওপের বা নীেচ .ছাট কের হামযাh .লখা হয় (إ/)أ।) এতdভেয়র মেধ9 পাথ:ক9 বুঝার
জেn মেন রাখেত হেব .য,

আিলফ হে@ sরিচh। আর .যেহতু তা িচhমাt,

বণ: নয়,

.সেহতু শbমেধ9 ব9তীত তার .কােনা িনজs xিন .নই এবং তা .কােনা হারাকাত্ (যবর, .যর
ও .পশ) gহণ কের না,
বেস না;

বা তা সািকnও হয় না, তাশদীদযুkও হয় না এবং শেbর }rেত

আিলe .কবল যবরযুk বেণ:র পের বেস যবেরর তথা আ- কােরর উ`ারণেক দীঘ:

কের। অতএব,

ُ ا/ِ ا/َ اআিলফ নয়, হাম9াh ()ء।
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এছাড়া আিলফ dইভােব .লখা হয় : আিলe ( )اআকাের ও ইয়া ( )یআকাের। .শেষাk
আিলফেক আিলেফ মাকসূরাh ( اﻟﻒ ﻣﮑﺴﻮرة- ভা1া আিলe) বলা হয়। উদাহরণ srপ ﻣﻮﺳﺎ
(মূসা).ক  ﻣﻮﺳﯽrেপ .লখা হয়।
এখন po হে@,

যারা কিmউটােরর সাহােয9 .কারআন মজীেদর হরফ সমূহ গণনা কের ১৯

িদেয় ভাগ করেত চান তাঁরা আিলফ- rপী হামযাহেক আিলফ .থেক এবং ইয়া- rপী আিলফেক
ইয়া .থেক কীভােব আলাদা করেবন?
এছাড়া আরবী ভাষায় .কােনা শেbর মােঝ বা .শেষ .কােনা বণ: পর পর dই বার থাকেল এবং
pথমিট সািকn হেল তা এক বার .লখা হয় এবং বণ:িটর িdt উ`ারণ হয়। .লখায় একিট
থাকেলও pকৃত পেk .সখােন বণ: হে@ d’িট। যিদও পরবত:ীকােল আরবী িলিপেত ই‘রাb- িচh
.যাগ করার সময় একিট িdtিচh (তাশদীদ)ও .যাগ করা হয়,
একিটই। po হে@,

িকnt মূল আরবীেত হরফ

কিmউটােরর সাহােয9 গণনার .kেt .সিটেক d’িট গণনা করা হেব,

নািক একিট ধরা হেব? এটা একটা িবচায: িবষয় বেট।
আেরকিট িবষয় হে@,

িবেশষভােব .কারআন মজীেদর িলিপেত কতক আিলফ বাদ .দয়া

হেয়েছ। rিতর িভিtেত পুrষাnkেম চেল আসা পঠেন তা উ`ািরত হে@,

.কারআন িভn

অnাn .লখায়ও তা .লখা হে@, িকnt .কারআন মজীেদর ঐিতিhক িলিপেত তা .নই, যিদও
তা না থাকার কারেণ .কারআন পােঠর .kেt উ`ারেণ ভুেলর .কােনা কারণ .নই। কারণ,
.কারআন পাঠ িশkেকর কাছ .থেক .শখা হয় অথবা তার pstিতপেব:র অধ9য়ন .থেক .জেন .নয়া
হয় .য,

ঐ সব .kেt আেলফ উh রেয়েছ। উদাহরণ srপ  رﲪﺎنশbিট .কারআন মজীেদর

িলিপেত  رﲪﻦrেপ .লখা হয়, িকnt .লখায় আিলফ বাদ .গেলও .কারআন .তলাওয়ােত আিলফ
উ`ািরত হয় অথ:াৎ  مহরফিট দীঘ:ািয়ত কের উ`ারণ করা হয়। এখন po হে@, কিmউটার িক
এ সব .kেt আিলফেক গণনা করেব, নািক করেব না?
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[ অব/ িবেশষ কের অনারবেদর জেn .কারআন মজীেদর অেনক িলিপেতই এ ধরেনর .kেt
িবেলাপকৃত আিলেফর পূব:বত:ী বেণ:র ওপের (.যমন :  رﲪﺎنশেbর .বলায়  مবেণ:র ওপের) .ছাট
কের আেলফ .লখা হয়; বাংলাভাষীেদর িনকট এিট “খাড়া যবর” নােম পিরিচত। িকnt আসেল
তা আেলফ।]
এছাড়া আরবী ভাষায় তানভীেনর ব9বহার কিmউটার- গণনার জn আেরকিট সমsা। আরবী
ভাষায় িবেশ( ও িবেশষেণর .শেষ .য তানভীn যুk হয় তা মূলতঃ একিট সািকn নূn ( )نএবং
বােক9র .শেষ ব9তীত সব .kেtই উ`ািরত হয়। .যমন : ﮐﺘﺎب
ٌ (িকতা◌াবুn)। এখন po হে@,
তানভীনgেলােক িক নূn ()ن- এর সােথ গণনা করা হেব, নািক হেব না? িবেশষ কের .যেহতু
বাক9েশেষর তানভীn উ`ািরত হয় না, এমতাবsায় তা িক গণনা করা হেব, নািক হেব না?
এছাড়া .কারআন মজীেদর .লখ9 rেপ িবিভn হরফ dারা যিতিচh ও উ`ারণ- িনেদ:শ .দয়া
হেয়েছ। po হে@, কিmউটার িক .সgেলােক গণনা করেব, নািক করেব না? গণনা করেল
তা িক সংি2u হরফ সমূেহর pকৃত সংখ9ায় পিরবত:ন ঘটােব না?
.কারআন মজীেদর িলিপেত বণ:িবলুিp ( )ﺣﺬفও শbিমলন ( )ادﻏﺎمআেরা d’িট grtপূণ: িবষয়।
.যমন :  اﷲশেbর আেগ  ِلশb (sত:ব9,  لএকিট pতীকী হরফ হেলও - যার .কােনা িনজs
অথ: .নই - এখােন এিট একিট শbও (অব9য়) বেট যার মােন ‘- এর/- এর জn’) .যাগ হেল
তা  ﷲrেপ .লখা হয়,  ﻻﷲrেপ নয়। এখােন  اﷲশেbর  الিবলুp হেয়েছ। এ ধরেনর িবলুিp
আেরা বh .kেt রেয়েছ। .তমিন .কারআন মজীেদর “িবসিমlািহr রাহমািনর রাহীm” আয়ােত
সবখােনই  ﺑﺴﻢ اﷲিলখেত  اﺳﻢশেbর আিলফ ( = اpকৃত পেk হামযাh) িবলুp করা হেয়েছ। এ
ধরেনর িবেলাপেক বh ব9বহার ( )ﮐﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلজিনত িবেলাপ বলা হয়। িকnt এ িবেলাপ সেttও
সব:াবsায়ই  اﷲও  اﺳﻢআিলফ/ হামযাh ( )اdারা সূিচত শb। সূরাh আl- ‘আলাk- এর pথম
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আয়ােত  ﺑﺎﺳﻢিলখেত আিলফ ( )اিবলুp করা হয় িন। এখন po হে@,

কিmউটার এ িবলুp

হরফgেলা কীভােব গণনা করেব?
এছাড়া .কারআন মজীেদ .যভােব  ِلশb  اﷲশেbর সােথ যুk হেয়  ﷲহেয়েছ এবং  بশb اﺳﻢ
শেbর সােথ যুk হেয়  ﺑﺴﻢহেয়েছ .সভােব আেরা অেনক শbই অn শেbর সােথ যুk হেয়
থােক। এখন po হে@ কিmউটার এ ধরেনর যুk শbgেলােক কীভােব গণনা করেব - এক শb
িহেসেব, নািক dই শb িহেসেব?
সব িকছু ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজL নয়
এবার ১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkােদর দাবীেক pােয়ািগক িদক .থেক ও বাsব
িবে2ষেণর মাধ9েম .দখা যাক।
দাবী করা হেয়েছ .য,  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢআয়ােত ১৯িট বণ: রেয়েছ। অথচ pকৃত পেk এেত
বণ:সংখ9া তােদর দাবীর তুলনায় .বশী। কারণ, মূলতঃ বাক9িট হে@ :  ﺑﺎﺳﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢএবং

ِ (আl- ইলা◌াh);
এেত বণ:সংখ9া ২১িট। আর  اﷲশbিট মূলতঃ اﻻﻻﻩ

.স িহেসেব বণ:সংখ9া

২৩িট।
১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkােদর পk হেত দাবী করা হেয়েছ .য,

.কারআন

মজীেদর সব:pথম নািযলকৃত আয়াত সমূহ অথ:াৎ সূরাh আl- ‘আলাk- এর pথম পাঁচ আয়ােতর
শb ও বণ: সমূহ ১৯ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9। িকnt pকৃত পেk তা নয়। বরং এ পাঁচিট
আয়ােত শbসংখ9া ২৫ ও বণ:সংখ9া তাশদীদযুk হরফেক এক হরফ ধরেল ৭৮ এবং dই হরফ
ধরেল ৮৪ - যা ১৯ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 নয়।
আয়াতgেলা হে@ :

 ﻋﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﱂ. اﻟﺬی ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ. اﻗﺮأ و رﺑﮏ اﻻﮐﺮم. ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻖ.)اﻗﺮأ ﺑﺎﺳﻢ رﺑﮏ اﻟﺬی ﺧﻠﻖ
(.ﻳﻌﻠﻢ
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এবার এ আয়াতসমূেহর শbgেলা gেণ .দখা যাক :

(۱۱) ( ﻣﻦ۱۰) ( اﻻﻧﺴﺎن۹) ( ﺧﻠﻖ٨) ( ﺧﻠﻖ٧) ( اﻟﺬی٦) ( ک۵) ( رب٤) ( اﺳﻢ٣) ( ب۲) (اﻗﺮأ١)
(۲۱) ( اﻟﻘﻠﻢ۲۰) ( ب۱۹) ( ﻋﻠﻢ۱٨) ( اﻟﺬی۱٧) ( اﻻﮐﺮم۱٦) ( ک۱۵) ( رب۱٤) ( و۱٣) ( اﻗﺮأ۱۲) ﻋﻠﻖ
.( ﻳﻌﻠﻢ۲۵) ( ﱂ۲٤) ( ﻣﺎ۲٣) ( اﻻﻧﺴﺎن۲۲) ﻋﻠﻢ
এখােন ২৫িট শb পাওয়া যাে@। এই সােথ ২ বার  اﻧﺴﺎنশেb, ১ বার  اﮐﺮمশেb ও ১ বার ﻗﻠﻢ
শেb যুk আিলফ- লাm ( )ال.ক আলাদা শb িহেসেব গণ9 করেল .মাট শbসংখ9া দাঁড়ায়
২৯িটেত, আর  ال- .ক শb িহেসেব গণ9 না করেল শbসংখ9া দাঁড়ায় ২৫িটেত।
১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkারা সmবতঃ তাঁেদর গণনা .থেক d’িট ب, d’িট  کও
একিট  ﱂবাদ িদেয় থাকেবন। িকnt আরবী ভাষায় এর সবgেলাই শb িহেসেব পিরগিণত হেয়
থােক। কারণ  کহে@  ﻣﺎও  اﻟﺬی- এর nায় সব:নাম এবং  بহে@  ِﻣﻦ- এর nায় অব9য়।
এমতাবsায় একিটেক গণনা করা ও একিটেক গণনা না করা সmব নয়। তেব এgেলা গণনা না
করেলও শbসংখ9া দাঁড়ায় ২০িট। তাঁরা আর .কাn শb বাদ িদেয়েছন .বাঝা মুশিকল।
গাঁজািমেলর আ#য়gহণ
.কারআন মজীেদর সূরাh- সংখ9া ১১৪িট যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজ9। [তেব আমরা .যন ভুেল
না যাই .য,

এ সংখ9ািট একই সােথ ২, ৩ ও ৬ dারাও িনঃেশেষ িবভাজ9।] ১১৪িট সূরাহর

মেধ9 সূরাh আত্- তাওবাh বােদ বাকী ১১৩িট সূরাহর }rেত  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢরেয়েছ এবং
সূরাh আn- নামl- এর মাঝখােন আেরা একবার এ আয়াতিট রেয়েছ। ফেল এর সংখ9া দাঁড়ােলা
১১৪.ত যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজ9। এখােন ১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkারা
সবgেলা “িবসিমlাh”.ক িহসাব কেরেছন। িকnt এ আয়ােত ব9বhত  اﻟﺮﲪﻦ, اﷲ, اﺳﻢও  اﻟﺮﺣﻴﻢএই চারিট শb সমg .কারআন মজীেদ যেতাবার ব9বhত হেয়েছ তােক ১৯ িদেয় ভাগ করেত
িগেয় তাঁরা সূরাh আl- ফা◌ােতহাh ব9তীত বাকী সূরাkgেলার (১১২িট সূরাহর) }rেত ব9বhত
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 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ.ক িহসাব .থেক বাদ িদেয়েছন। কারণ, অnথায় তা ১৯ dারা িনঃেশেষ
িবভাজ9 হয় না।
এখন po হে@ তাঁরা একই আয়াত একবার িহসাব কেরন এবং একবার িহসাব .থেক বাদ .দন
.কাn যুিkেত?
১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkােদর বkেব9 এ ধরেনর .গাঁজািমল আেরা অেনক
রেয়েছ। .যমন : .কারআন মজীেদ ১৪িট হরফ িদেয় ১৪ ধরেনর “hrেফ মুkাttা‘আত্” |তরী
করা হেয়েছ এবং তা ২৯িট সূরাহর }rেত ব9বhত হেয়েছ। বলা হেয়েছ .য, এ িতনিট সংখ9া
.যাগ করেল হয় ৫৭ - যা ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9। po হে@,

িতনিট িবষেয়র সংখ9া

একিtত কের .কন ভাগ করেত হেব? pিতিট িবষয় sতntভােব .কন ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9
নয়?
১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkারা sীকার কেরেছন .য,

 اﻟﺮﲪﻦ, اﷲও  اﻟﺮﺣﻴﻢ- এই

িতনিট নাম বােদ .কারআন মজীেদ আlাh তা‘আলার আর .য সব gণবাচক নাম উিlিখত
হেয়েছ তার .কােনািটই ১৯ সংখ9া dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 নয়। po করা .যেত পাের : .কন?
১৯ সংখ9ার মু‘িজযাহর দাবী সত9 হেল অব/ই আlাh তা‘আলার pিতিট gণবাচক পিবt নামই
sতntভােব ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 হওয়া উিচত িছেলা। আর pকৃত পেk উk িতনিট পিবt
নামও ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 নয় - তা আমরা পূেব:ই pমাণ কেরিছ।
সংখLা কলুিষত!
১৯ সংখ9ার তথাকিথত মু‘িজযাহর pবkােদর পk .থেক ১৯ সংখ9ািট gহেণর পেk একটা
উdট যুিk .পশ করা হেয়েছ। তা হেলা,

অnাn .মৗিলক সংখ9া িবিভn ধরেনর ভুল অথ:

আেরােপর dারা কলুিষত হেয়েছ। উদাহরণsrপ তারা উেlখ কেরেছ .য,

১৩ সংখ9ােক

dভ:াগ9জনক মেন করা হয়, িকn ১৯ সংখ9ািট িনzলুষ রেয় .গেছ। [sত:ব9, এটা পুেরাপুির
বাহাইেদর যুিk। কারণ, তারা ১৯ সংখ9েক পিবt গণ9 কের থােক।]
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po হে@, .কােনা সংখ9ােক িক কলুিষত করা যায়? .কােনা সংখ9ার কলুিষত হওয়ার িবষয়িট
িক িবচারবুিd gহণ কের? পাiাত9 জগেত kসংsারা@n িচnাধারার কারেণ .লােকরা ১৩
সংখ9ােক dভ:াগ9জনক মেন কের এবং অেনক .kেt নািক ১৩তম kিমক খািল রাখা হয় অথ:াৎ
kিমক নং ১২- র পেরই ১৪ আেস বা ১২- র পের ‘১২- এ’ এবং তার পের ১৪ ব9বহার করা
হয়। pকৃত পেk এর .কােনা মূল9 আেছ িক? িবেশষ কের .কারআন মজীেদর দৃিuেত এ ধরেনর
kসংsােরর .কােনা মূল9 আেছ িক? যিদ তা- ই থাকেতা তাহেল .কারআন মজীেদ ১৩তম
kিমেক .কােনা সূরাh থাকেতা না।
আমরা যিদ যুিkর খািতের sীকার কের .নই .য,

সংখ9া কলুিষত হেত পাের বা সংখ9ােক

কলুিষত করা .যেত পাের,

১৯ সংখ9াও কলুিষত হেয়েছ। কারণ,

তাহেল বলেবা .য,

সাmাজ9বাদীেদর ষড়যেnt ইসলােমর িবrেd িবেdাহ কের সৃu বাহাই ধেম: ১৯ সংখ9ািট পিবt;
তােদর সpাh ৭ িদেন নয়,

১৯ িদেন এবং এ ধরেনর ১৯ সpােহ মাস ও ১৯ মােস বছর।

এমতাবsায় ১৯ সংখ9ার কলুিষত হেয় পড়ার ব9াপাের আর .কােনা সেnহ থােক িক?
এ .থেক pায় িনiয়তার সােথ বলা .যেত পাের .য,

১৯ সংখ9া dারা .কারআন মজীেদর

মু‘িজযাh pমাণ করা সmব বেল .য তtt pচার করা হেয়েছ তার উdেবর িপছেন অব/ই
বাহাইেদর ইসলাম িবেরাধী ষড়যnt কায:কর রেয়েছ।
১৯ সংখLার মু‘িজযাh sীকােরর িবপদ
অেনেক মেন কেরন .য, ১৯ সংখ9ার dারা .কারআন মজীেদর মু‘িজযাh pমােণর তttিট িঠক না
হেলও এিটেক .যেহতু .কারআন মজীেদর সপেk ব9বহার করা হে@ .সেহতু এর dারা অেনেকর
মেন,

িবেশষ কের আধুিনক িশিkত তrণ pজেnর মেন .কারআেনর ওপর িবAাস মযবূত

হেব। অতএব এিট ভুল হেলও এিটেক খNন করা িঠক নয়।
এ এক ধরেনর িবপjনক pবণতা। pথমতঃ অn িবAাস িভিtক ধম:সমূেহর nায় ইসলাম
.কােনা অেযৗিkক ও িভিtহীন পnায় িনেজেক gহণ করােনার পkপাতী নয়,

বরং এর

িবেরাধী। িdতীয়তঃ এ ধরেনর অেযৗিkক ও িভিtহীন পnা সামিয়কভােব ইসলােমর
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gহণেযাগ9তা বৃিd ও তার pচােরর জn সহায়ক িহেসেব .দখা .গেলও চূড়াn পিরণিতেত তা
ইসলােমর জn িবরাট kিতর কারণ িহেসেব pমািণত হেত বাধ9।
১৯ সংখ9ার মু‘িজযাহর তtt যিদ gহণেযাগ9তা .পেয় যায় তাহেল .লােকরা .কারআন মজীেদর
সব িকছুেকই ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 বেল মেনpােণ িবAাস কের বসেব। অতঃপর তারা যখন
.দখেব .য,

.কারআন মজীেদর অেনক িকছুই ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9 নয় আর আমরা )

ইিতমেধ9ই pমাণ কেরিছ .য,
নয়(,

.কারআন মজীেদর অেনক িকছুই ১৯ dারা িনঃেশেষ িবভাজ9

তখন পূব:বত:ী আসমানী িকতাb সমূেহর nায় .কারআন মজীদও িবকৃত হেয়েছ বেল

তােদর মেন ধারণা সৃিu হেব। এর ফেল তােদর ঈমান xংস হেয় যােব। তাই এ ষড়যntমূলক
িমথ9া তেttর pচার বn করা এবং .যেহতু ইিতমেধ9ই তা ব9াপকভােব pচািরত হেয়েছ .সেহতু
তার িভিtহীনতার িবষয়িট তুেল ধরা অপিরহায:।
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পিরিশo- ৩
বLবhত কিতপয় পিরভাষা
( ‘আঃ) : নবী- রাসূলগণ ও হযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর আহেল বাইেতর ধারায় আগত
মা‘#ূm ইমামগণ সহ মা‘‘#ূm ব9িktগেণর নাম উ`ারেণর পর পিঠতব9 .দা‘আর িনেদ:শক। মূল
বাক9াবলী : ‘আলাইিহs সালাম - তাঁর ( পুrষ) ওপর শািn বিষ:ত .হাক, ‘আলাইহাs সালাম
- তাঁর (নারী) ওপর শািn বিষ:ত .হাক, : ‘আলাইিহমাs সালাম - তাঁেদর উভেয়র (d’জন
পুrষ, d’জন নারী বা d’জন নারী- পুrষ) ওপর শািn বিষ:ত .হাক, ‘আলাইিহমুস সালাম তাঁেদর (পুrষ বা নারী- পুrষ) ওপর শািn বিষ:ত .হাক।
আকরাম ) )اﮐﺮم: অিধকতর বা সব:ািধক সmােনর অিধকারী ও সmানাহ:। দইু ব9িkর মেধ9
একজনেক “আকরাম” বলা হেল তার অথ: হেব ‘অিধকতর সmািনত ও সmানাহ:’ এবং বh জন
বা সকেলর মেধ9 ‘আকরাম’ বলা হেল তার অথ: হেব ঐ জনেগা6ীর মেধ9 বা সকল মাnেষর
মেধ9 সব:ািধক সmািনত ও সmানাহ:। হযরত মুহাmাদ (#াঃ).ক সকল নবী- রাসূেলর (‘আঃ)
মেধ9 তথা সমg মানব pজািতর মেধ9 সব:ািধক সmািনত ও সmানাহ: অেথ: “রাসূেল আকরাম”
বলা হয়।
‘আkাএd (  )ﻋﻘﺎﺋﺪ: ‘( ﻋﻘﻴﺪةআkীদাh) শেbর বhবচন। ‘আkীদাh মােন ‘িবAাস’,

তেব

িভিtহীন অn িবAাস নয়। পািরভািষক অেথ: জীবন ও জগেতর অnরােল িনিহত মহাসত9 সmেn
িবচারবুিdর অকাট9 রায় ও ঐশী িকতাb িভিtক ধারণা। ইসলােম এ ধারণার মেধ9 রেয়েছ
িতনিট .মৗিলক িবষয় এবং তা .থেক উdূত িবিভn শাখা- pশাখাগত ধারণা। িতনিট .মৗিলক
িবষয় হে@ তাওহীদ, আেখরাত ও নবুওয়াত। এ িতনিট িবষয়েক ‘ ( اﺻﻮل ﻋﻘﺎءدআkাএেদর
মূলনীিতমালা বা ‘আkাএেদর িভিtসমূহ) বলা হয়। (১) তাওহীদ বলেত বুঝায় : এ
পিরবত:নশীল ও xংসশীল জীবন ও জগেতর িপছেন একজন মহাjানময় ও সীমাহীন শিk-
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kমতার অিধকারী একজন অkয়- অব9য় িচরnন িচরজীবী সtার অিst রেয়েছ -

আরবী

ভাষায় যােক “আlাh” বলা হেয়েছ। িতিন সকল পূণ:তাবাচক gণাবলীর অিধকারী এবং সকল
pকার dব:লতা .থেক মুk। (২) আেখরাত্ বলেত বুঝায় : .যেহতু এ dিনয়ার বুেক সকল
ভােলা- মn ও nায়- অnােয়র পুরzার ও শািs কায:কর হেত .দখা যায় না .সেহতু মানবpকৃিত
দাবী কের .য,

মৃতু9র পের পুনরায় জীিবত কের সৃিuকত:া এ পািথ:ব জগেতর শািs ও

পুরzােরর অপূণ:তােক ৩১০ সmূরণ কrন। আর .যেহতু িতিন সীমাহীন kমতার অিধকারী
এবং িতিনই মাnেষর মেন এ nায়িবচােরর আকাkা িদেয়েছন .সেহতু অব/ই িতিন তা
করেবন। (৩) নবুওয়াতবলেত বুঝায়: .যেহতু মাnেষর সহজাত pকৃিত ও িবচারবুিd সব .kেt
তােক পথ .দখােত সkম নয় এবং .ktিবেশেষ সহজাত pকৃিত ও িবচারবুিd dব:ল ও িবকৃত
হেয় পেড়,

.সেহতু সহজাত pবণতােক সিঠক পেথ িফিরেয় আনা,

অss হেয় পড়া

িবচারবুিdর ভুল সংেশাধন এবং িdধাdেndর .ktgেলােত পথ .দখােনার লেk9 .স .খাদায়ী
পথিনেদ:েশর মুখােপkী। সৃিuকত:া যুেগ যুেগ তাঁর সেব:াtম বাnাহেদর মাধ9েম এ ধরেনর
পথিনেদ:শ িদেয়েছন। এ পয:ােয়র সব:েশষ, পূণ:া1 ও সকল pকার ভুলtrিট ও িবকৃিত .থেক
sরkার অিধকারী িkয়ামত্ পয:n সকল মাnেষর জn পথিনেদ:শ .কারআন মজীদ নািযl হয়
এখন .থেক .চৗdশ’ বছর আেগ হযরত মুহাmাদ ( #াঃ)- এর ওপর। িতিন সব:েশষ নবী িবধায়
তাঁর পের আর .কােনা নতুন নবীর আগমন ঘটেব না। .ফেরশতা,

.বেহশত- .দাযখ ইত9ািদ

িবষয় হে@ ‘আkাএেদর pশাখাগত িবষয়। pথমতঃ ‘আkাএেদর িতনিট .মৗিলক িবষেয়
িবচারবুিdর আেলােক পয:ােলাচনা কের ফয়ছালায় .পৗঁছেত হেব। িবচারবুিd

তাওহীদ,

আেখরাত ও .শষ নবীর নবুওয়ােতর সত9তায় উপনীত হেল অতঃপর িবচারবুিdর কােছ ঐশী
gn িহেসেব pমািণত .কারআন মজীেদর আেলােক ‘আkাএেদর এ িতনিট িবষেয়র jান
সmpসািরত হেব ও অিধকতর শিkশালী হেব এবং .সই সেথ ‘আkাএেদর pশাখাগত
িবষয়gেলার jানও অিজ:ত হেব।
‘আkীদাh ()ﻋﻘﻴﺪة: ‘আkাএd- এর একবচন।
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আখলাk্ : ( )اﺧﻠﻖআচার- আচরণ। পািরবািরক ও সামািজক জীবেনর সকল pকার সmক: এর
মেধ9 শািমল।
আখলাkী ()اﺧﻠﻘﯽ: আখলাk্ সmnীয়।
আেখরাত্ ()آﺧﺮة: পরকাল। মৃতু9র পর পুনজ:ীবন, পািথ:ব জীবেনর ভােলামn কােজর িবচার
এবং তদnযায়ী শািs ও পুরzার সহ অনn জীবন। মৃতু9 ও পুনজ:ীবেনর মধ9বত:ী সময়িটেত
মাnেষর ব9িkসtােক ( )ﻧﻔﺲএকিট অnবত:ী জগেত রাখা হয় যােক ‘আালেম বারযাখ বলা হয়।
আযাb ()ﻋﺬب:

ইসলামী পিরভাষায় pাকৃিতক পnায় বা অিতpাকৃিতক পnায় .কােনা

জনেগা6ীেক সাধারণভােব pদt শািs। এছাড়া অপরাধীেদরেক ‘আালেম বারযােখ বা কবেরর
জগেত .য শািs .দয়া হয় এবং .শষ িবচােরর পের .য শািs .দয়া হেব তােকও ‘আযাb বলা হয়।
‘আরশ ()ﻋﺮش: শািbক অথ: ‘.ডk’,

.যমন : জাহােযর .ডকেক ‘আরশ

বলা হয়। িকnt

ইসলামী পিরভাষায় ‘আরশ হে@ এ পৃিথবীর বিহভূ:ত ও মানবীয় jােনর আওতার বাইের
অবিsত এক িবশাল- িবsৃত ও িবsয়কর মহাসৃিu -

যার srপ একমাt আlাh তা‘আলাই

জােনন।
আােল ইbাহীm ()آل اﺑﺮا ﻫﻬﻢ: হযরত ইবরাহীেমর (‘আঃ) বংশধরগণ। পািরভািষক অেথ: তাঁর
বংেশ আগত নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) ও আlাh তা‘আলার পk .থেক মেনানীত মা‘#ূm ইমামগণ
(‘আঃ)।
আােল ‘ইমরান ()آل ﻋﻤﺮان: হযরত মূসা (‘আঃ)- এর িপতার নাম িছেলা ‘ইমরান। .তমিন হযরত
মারইয়ােমর (‘আঃ) িপতার নামও িছেলা ‘ইমরান। তেব আােল ‘ইমরান বলেত pথেমাk
‘ইমরােনর বংেশ আগত নবী- রাসূলগণ ( ‘আঃ) ও আlাh তা‘আলার পk .থেক মেনানীত
মা‘#ূm ইমামগণেক (‘আঃ) বুঝােনা হয়। আােল মুহাmাদ ( )آل ﳏﻤﺪ: আহেল বাইত্ (‘আঃ)।
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আশা‘এরী ()اﺷﺎﻋﺮی:

আবূ মূসা আ,‘আরীর িচnা- িবAােসর অnসারী। আবূ মূসার মেত,

মাnেষর .কােনা এখিতয়ার .নই; আlাh যা চান মাnষেক িদেয় তা- ই কিরেয় .নন এবং মাnষ
তা- ই (পাপ- পুণ9 িনিব:েশেষ) করেত বাধ9।
আহেল বাইত্ ()اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ:

আিভধািনক অথ: ‘গৃেহর অিধবাসী’ অথ:াৎ .য .কােনা ব9িkর

বাড়ীেত বসবাসকারী তার পিরবােরর সদs ও .পা(গণ। িকnt ইসলামী পিরভাষায় আহেল
বাইত্ মােন হযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর আহেল বাইত্ - ব9িk িহেসেব নয়, রাসূল
িহেসেব। এেত শািমল নবী করীম ( #াঃ)- এর কnা হযরত ফােtমাh (‘আঃ) ও জামাতা হযরত
আলী (‘আঃ),

তাঁেদর d’জেনর সnান হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ) ও হযরত ইমাম .হােসন

( ‘আঃ) এবং হযরত ইমাম .হােসন (‘আঃ)- এর বংেশ আগত নয়জন মা‘#ূম ইমাম (‘আঃ)।
আয়াত ()آﻳﺔ: শািbক অথ: িনদশ:ন বা িচh। পািরভািষক অথ: িবেশষ .খাদায়ী িনদশ:ন। এ
কারেণই মু‘িজযাহেকও আয়াত্ বলা হয়। তেব শbিটর pথম ব9বহািরক অথ: হে@ .কারআন
মজীেদর িবেশষ তাৎপয:jাপক বাক9, বা বাক9সমিu।
ইজিতহাদ ()اﺟﺘﻬﺎد: গেবষণা। dীেনর .মৗিলক jানসূtসমূহ অধ9য়ন ও তা িনেয় গেবষণা কের
যুগসমsাবলীর সমাধান উdাবেনর নাম ইজিতহাদ। এ কাজ িযিন কেরন তাঁেক বলা হয়
মুজতািহd।
ইেHন রাসূিলlাh ()اﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ: আlাহর রাসূেলর পুt বা বংশধর। আরবী ভাষায়  اﺑﻦশb
‘পুt’ ও ‘পুrষ বংশধর’ -

এ উভয় অেথ:ই ব9বhত হয়। তাই হযরত রাসূেল আকরাম

(#াঃ)- এর বংশধর তথা হযরত ফােtমাh ( ‘আঃ)- এর বংশধর বুযুগ: ব9িkেদরেক সmান
সহকাের “ইেbন রাসূিলlাh” বেল সেmাধন করা হেতা। .তমিন হযরত ফােtমাh (‘আঃ) ও তাঁর
কnা বংশধর মহীয়ষী নারীেদরেক “িবেn রাসূিলlাh” বেল সেmাধন করা হেতা।
‘ইবাদত্ ()ﻋﺒﺎدة: উপাসনা।
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ইমাম ()اﻣﺎم: .নতা। ইসলামী পািরভািষক অেথ: িবেশষ dীনী ময:াদা সmn dীনী .নতা। .যমন :
আহেল বাইেতর ধারাবািহকতায় আগত ইমামগণ (‘আঃ),

চার snী মাযহােবর চার ইমাম।

এছাড়া “ি#হাh িসtাh” নােম িবখ9াত ছয়িট হাদীছgেnর সংকলকগণ ও আেরা অেনক িবখ9াত
dীনী ব9িktেক,
সাধারণ অেথ:,

.যমন : ইমাম .খােমইনী (রhঃ) .ক ইমাম বেল উেlখ করা হয়। এছাড়া
নামােয িযিন সবার সামেন থােকন -

অnরা যার অnসরেণ নামায আদায়

কের, তাঁেকও ইমাম বলা হয়।
ইলাহ ()اﻟﻪ: উপাs। ইসলােম ‘ইবাদত্- উপাসনা ও িনরuশ- িনঃশত: আnগত9 লােভর একমাt
অিধকারী (আlাh)।
ঈমান ()اﳝﺎن: আিভধািনক অথ: ‘িনরাপদকরণ’। ইসলামী পািরভািষক অথ: আlাহেক জীবন ও
জগেতর একমাt আিদ উৎস ও ‘ইবাদত্- আnগেত9র একমাt অিধকারী, মৃতু9র পের আlাh
মাnষেক পুনরায় জীিবত কের তােদর পািথ:ব কােজর ভােলামেnর পুরzার ও শািs .দেবন এবং
হযরত মুহাmাদ ( #াঃ) মাnেষর কােছ আlাহর আেদশ- িনেষধ .পৗঁছােনার দািয়tpাp সব:েশষ
নবী ও রাসূল - এ িবষয়gেলােক সত9 জানার পর তা মুেখ .ঘাষণা করা এবং তদnযায়ী কাজ
কের পরকালীন জীবেন kিতgs হওয়া .থেক িনেজেক িনরাপদ করা।
‘ঈসা ()ﻋﻴﺴﯽ:

আlাh তা‘আলার পk .থেক .pিরত অnতম শীষ:sানীয় নবী - খৃs

ধম:াবলmীরা যােক যীশূখৃs বেল থােক।
উmাত্ উmাh /()اﻣﺔ: আদশ:িভিtক জািত বা জনেগা6ী। সমs মুসলমানেক একেt “মুসিলম
উmাh” বা “ইসলামী উmাh” বলা হয়।
এখিতয়ার ()اﺧﺘﻴﺎر: আিভধািনক অথ: ‘.বেছ .নয়া’। ইসলামী কালামশােstর পিরভাষায় মাnেষর
িনেজর ই@া মেতা .কােনা কাজ করা বা করা হেত িবরত থাকার kমতা। বাংলা ভাষায়
আইনগত অিধকার ও কতৃ:t অেথ: ব9বহার করা হয়।
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ওয়াহী ()وﺣﯽ: ঐশী pত9ােদশ। আlাh তা‘আলার পk .থেক নবী- রাসূলগেণর ( ‘আঃ) িনকট
সরাসির বা .ফেরyার মাধ9েম .পৗঁছােনা jান, বাণী ও িনেদ:শাবলী।
করীম ()ﮐﺮﱘ: সmািনত, সmানাহ:। নবী করীম - সmািনত নবী। .কারআেন করীম - িবেশষ
ময:াদার অিধকারী ও সmানাহ: gn .কারআন।
kাছীদাh ()ﻗﺼﻴﺪة: িবেশষ ধরেনর আরবী, ফাস:ী বা উদূ: কিবতা। সাধারণতঃ pশংসাবাচক বা
.গৗরবগাথা মূলক নািতদীঘ: কিবতা।
কােফর ()ﮐﺎﻓﺮ: ইসলামী পিরভাষায় অমুসিলম - pধানতঃ নািsক ও অংশীবাদী।
কা‘বাh ()ﮐﻌﺒﺔ:

পিবt মkাh নগরীেত অবিsত মানবজািতর ইিতহােসর pাচীনতম গৃহ ও

‘ইবাদত- গৃহ - যা pথেম pথম মাnষ ও pথম নবী হযরত আদম (‘আঃ) কতৃ:ক িনিম:ত হয়
এবং পের তা হযরত ইbাহীm (‘আঃ) কতৃ:ক পুনঃিনিম:ত হয়। এিট মুসলমানেদর জn পিবtতম
গৃহ এবং মুসলমানরা এ গৃেহর িদেক মুখ কের নামায আদায় কের।
কাযLাb ()ﮐﺬاب: .য ব9িk অত9n .বশী বা িনয়িমত িমথ9া বেল। মুসাইলামাh .যেহতু িমথ9া
নবুওয়ােতর দাবী কেরিছেলা,

.সেহতু (এেহন অিত grtপূণ: ও ssu িবষেয় িমথ9া বলার

কারেণ) তােক “মুসাইলামাh কায9াb” ( অিত বড় িমথ9াবাদী মুসাইলামাh) বেল ইিতহােস
উেlখ করা হেয়েছ।
kারী ()ﻗﺎری: পাঠক। ইসলামী পািরভািষক অেথ: িযিন }d কের ও িনধ:ািরত sলিলত ভি1েত
.কারআন পাঠ কেরন। তেব ইসলােমর pথম যুেগ kারী বলেত }ধু }d ও snর কের .কারআন
পাঠ সহ .কারআেনর jােনর অিধকারী ব9িkেক বুঝােতা।
কালাm ()ﮐﻠﻢ: কথা, বkব9। কালামশাst (‘ইলেম কালাm) মােন ইসলামী ‘আkাএd সংkাn
শাst।
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িkবলাh ()ﻗﺒﻠﺔ: .কnd -

যােক সামেন রাখা হয়। ইসলামী পিরভাষায় মসিজdল হারাম -

মুসলমানরা .যিদেক মুখ কের নামায আদায় কের থােক।
িkয়াm ()ﻗﻴﺎم: দাঁড়ােনা। ইসলামী পিরভাষায় নামােযর একিট অংশ আদােয়র সময় দাঁড়ােনা
অবsা। এছাড়া িkয়াm- এর আেরা অথ: আেছ, .যমন : জাগরণ ও অভু9tান।
িkয়ামত্ ()ﻗﻴﺎﻣﺔ: .শষ িবচােরর আেগ সমg সৃিuেলােকর xংস।
করাম ()ﮐﺮام:  ﮐﺮﱘ- এর বhবচন।
খবের ওয়ােহd ()ﺧﱪ واﺣﺪ: হাদীছ শােstর একিট pকরণ বাচক পিরভাষা। .য সব হাদীছ িবেশষ
কের pথম িদককার .কােনা sের এক বা একািধক বণ:নাকারী কতৃ:ক বিণ:ত হেয়েছ,

িকnt

একািধক বণ:নাকারী কতৃ:ক বিণ:ত হেলও বণ:নাকারীেদর সংখ9া তাওয়ােতার পয:ােয় উপনীত
হওয়ার মেতা .বশী নয়।
খাদা ()ﺧﺪا: “আlাh”র সমাথ:ক ফাস:ী শb।
গযব ()ﻏﺬب: .kাধ, অসntিu, আেkাশ। পািরভািষক অেথ: পািথ:ব জীবেন আlাh তা‘আলার
পk .থেক আগত শািs। gােফl ( )ﻏﺎﻓﻞ: অমেনােযাগী।
iাহীফাh ()ﺻﺤﻴﻔﺔ: ঐশী পুিsকা।
iালাত্ ( ﺻﻠﻮة/)ﺻﻠﺔ: নামায। .কারআন মজীেদ এর িkয়াপদ দrদ অেথ:ও ব9বhত হেয়েছ।
iাহাবী ()ﺻﺤﺎﺑﯽ: স1ী। পািরভািষক অেথ: হযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর স1ী- সাথীগণ।
জাnাত্ ()ﺟﻨﺎة: .বেহশত, sগ:; পরকালীন জীবেন ঈমানদার সৎকম:শীলেদর বসবােসর sান।
জাবর ( )ﺟﱪ: বাধ9তামূলক অবsা। কালামশােst “এখিতয়ার”- এর িবপরীত। অথ:াৎ মাnষ }ধু
তা- ই কের আlাh তােক িদেয় যা করান - এ িবAাস।
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জাহাnাম ()ﺟﻬﻨﻢ: .দাযখ, নরক।
জােহলী যুগ ( ﻋﻬﺪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ/)اﻳﺎم ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ: মূখ:তার যুগ, অjতার যুগ। আরেবর ইসলাম- পূব: যুগ।
তৎকােল আরবরা িশkা,

jান- িবjান,

সভ9তাসং sৃিত ও dীনী .হদায়াত .থেক বিtত

িছেলা।
িজবরাঈল ()ﺟﱪﺋﻴﻞ:

নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) িনকট ঐশী ওয়াহী .পৗঁেছ .দয়ার দািয়t

পালনকারী .ফেরশতা।
িjn ()ﺟﻦ: আgেনর উপাদােন |তরী সূk .দহধারী বুিdমান pজািত।
তা‘আলা ()ﺗﻌﺎﻟﯽ: সমুnত, মহান।
তাওহীd ()ﺗﻮﺣﻴﺪ: এ সৃিuেলােকর অিst দান ও িটিকেয় রাখার িপছেন একজন মাt িচরnন
পরম jানী ও অসীম kমতাবান সtা আেছন (আরবী পিরভাষায় যার নাম “আlাh”) - যার
সৃিu ও পিরচালনায় অn .কােনা অংশীদার .নই এবং এ কারেণ িতিন ছাড়া .কউ ইবাদতউপাসনা ও িনঃশত: আnগেত9র অিধকারী .নই - এ মেম: অকাট9 pত9য় এবং তার .মৗিখক ও
কায:তঃ sীকৃিত।
তাওয়াjুh ( )ﺗﻮﺟﻪ: মেনােযাগ, দৃিuদান।
তাওয়ােতার ()ﺗﻮاﺗﺮ: .কােনা ঘটনার বণ:না বা .কােনা উিkর উdৃিত বণ:নাকারীেদর pিতিট sের
এেতা .বশী সংখ9ক .লাক কতৃ:ক বিণ:ত হওয়া .য সংখ9ক .লােকর পেk িমথ9া রচনার জn
ঐক9বd হওয়ােক ss িবচারবুিd সmব বেল মেন কের না। এrপ সূেt বিণ:ত হাদীছেক
মুতাওয়ািতর (( ﻣﺘﻮاﺗﺮহাদীছ বলা হয়।
তাk্ওয়া ()ﺗﻘﻮی: আিভধািনক অথ: .বঁেচ থাকা (kিতকর িজিনস .থেক)। ইসলামী পিরভাষায়
পারেলৗিকক জীবেন চরম kিত .থেক .বঁেচ থাকার লেk9 আlাh তা‘আলার িনেদ:িশত ও

387

সntিuদায়ক কায:াবলী সmাদন এবং তাঁর অসntিu সৃিuকারী ও সেnহজনক কায:াবলী পুেরাপুির
পিরহার কের চলা।
তাLভীনী ()ﺗﮕﻮﻳﻨﯽ: সৃিu ও পিরচালনা সংি2u ঐশী কাজকম:।
দrদ ()درود: আিভধািনক অথ: .দা‘আ। পািরভািষক অেথ: হযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর
জn িবেশষ .দা‘আ যােত তাঁেক ও তাঁর .নককার বংশধরেদরেক অিভনিnত করার জn আlাh
তা‘আলার কােছ আেবদন জানােনা হয়। এ জn িবিভn িবিধবd বাক9 আেছ। এর মেধ9
সংিkpতম বাক9 হে@ : “আlাhmা #ােl ‘আলা মুহাmাd ওয়া আােল মুহাmাd - .হ আlাh!
মুহাmাদ ও আােল মুহাmাে6ক অিভনিnত কrন।”
দলীল ()دﻟﻴﻞ: pমাণ। িলিপবd ডkেম\ট, সাk9 ও যুিkতক: তথা যার সাহােয9 .কােনা িকছু
pমাণ করা যায়। এর মেধ9 ডkেম\ট ও সাk9েক বলা হয়  دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﯽ- উdৃিতেযাগ9 দলীল এবং
যুিkতক:েক বলা হয়  ﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻴﺪ- িবচারবুিdজাত দলীল।
dীন ()دﻳﻦ:

পথ,

পnা,

ব9বsা। এ পিরভাষািটর আেরা অেনক অথ: আেছ। ইসলামী

পিরভাষায় আlাহর পk .থেক মাnেষর জn .দয়া জীবেনর সকল িদক সmেক: িবিধিবধান
সmিলত ব9বsা।
দা‘আ ()دﻋﺎ: আিভধািনক অথ: ‘আhান’। পািরভািষক অথ: আlাh তা‘আলার িনকট িনেজর বা
অেnর ইহকালীন ও পরকালীন .য .কেনা pেয়াজন পূরণ ও কল9ােণর জn pাথ:না।
দাযখ ()دوزخ: জাহাnাম, নরক।
নবী ()ﻧﺒﯽ:

আিভধািনক অথ: বাত:াবাহক। পািরভািষক অথ: আlাh তা‘আলার পk .থেক

মাnষেক আlাহর পসnনীয় ও আিদu পথ .দখােনা ও .সিদেক আhান করা এবং তাঁর
পসnনীয় পেথ চলার }ভ পিরণিত, িবেশষতঃ পরকালীন পুরsােরর sসংবাদ pদােনর এবং
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তাঁর অপসnনীয় পেথ চলার খারাপ পিরণিত সmেক:,

িবেশষতঃ পরকালীন শািs সmেক:

সতক: করার দািয়tpাp ব9িk।
নবুওয়াত্ ()ﻧﺒﻮة: নবীর পদ।
না‘ঊযু িবlািহ িমn যািলk ()ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ذاﻟﮏ: .দা‘আ িবেশষ - যার অথ: : “আমরা ঐ (িবষয়/
বst/ িজিনস/ কাজ/ কথা) .থেক আlাহর কােছ আ~য় িনি@।” যা .শানা অnিচত এমন কথা
কােন এেল অথবা যা উ`ারণ বা উdৃত করা অnিচত অপিরহায: pেয়াজেন তা উ`ারণ বা উdৃত
করেল এ .দা‘আ পড়েত হয়। এক বচেন “নাঊযু” sেল “আ‘ঊযু” বলা হয়।
নািযl ( )ﻧﺎزل: যা অবতরণ কের। .খাদায়ী ওয়াহী অবstগত জগত .থেক মানিবক জগেত
মানগভােব অবতরণ কের িবধায় এেক ওয়াহী নািযl হওয়া বেল।
ন‘আমত্ ()ﻧﻌﻤﺔ: দান,

অngহ। আlাh তা‘আলা মাnষেক শারীিরক,

মানিসক,

|নিতক

এবং বstগত ও অবstগত কল9াণকর যেতা িকছু িদেয়েছন তার সবই এর মেধ9 শািমল। এমনিক
.স িনজ .চuা- সাধনায় উtম ও কল9াণকর যা িকছু অজ:ন কের তা- ও আlাh তা‘আলার
.ন‘আমত্। কারণ,

.স সেবর উপায়- উপকরণ এবং অজ:নকারী িনেজ ও তার শিkkমতা

আlাh তা‘আলারই দান।
পরেহযগারী ()ﭘﺮﻫﻴﺰﮐﺎری: (ফাস:ী শb) তাk্ওয়ার অিধকারী হওয়া।
ফkীh ()ﻓﻘﻴﻪ: ইসলােমর সকল িদক সmেক:, িবেশষ কের সকল pকার করণীয় ও বজ:নীয়
সmেক: যথাযথ jােনর অিধকারী।
ফাসাদ ()ﻓﺴﺎد: িবপয:য়,

িবশৃSলা,

আlাh তা‘আলার hkম অমাnমূলক কাজ,

dন:ীিত

ইত9ািদ।
ফাiাহাত্ ()ﻓﺼﺎﺣﺔ: সািহত9িNত বাচনৈনপুণ9। এ সmেক: মূল gেn ‘বালাgাত্ ও ফা#াহাত্
কী?’ শীষ:ক pবেn িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ।
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িফLOহী ()ﻓﻘﻬﯽ: িফkাh সংkাn।
িফkাh ()ﻓﻘﻪ: ‘ইবাদত- বেnগী, আচার- আচরণ, .লনেদন, আইন ও িবচার সহ জীবেনর
সকল .kেt ইসলাম িনেদ:িশত sিনিদ:u িবিধিবধান।
িফতনাh ()ﻓﺘﻨﺔ: পরীkা। পািরভািষক অেথ: dীনী িবষেয় িবPািn, িদশাহারা অবsা, িবশৃSলা
ও িবপয:য়।
িফরkাh ()ﻓﺮﻗﺔ: pধানতঃ .গৗণ ও িবেশষ ইজিতহাদী মেতর িভিtেত গেড় ওঠা ধম:ীয় উপদল।
ফেরPা ()ﻓﺮﺷﺘﻪ:

(ফাস:ী শb) সদাসব:দা আlাh তা‘আলার hkম পালেন িনরত একদল

অবstগত আিtক সৃিu (আরবী : মালাk; বhবচেন মালাএকাh)।
বেnগী ()ﺑﻨﺪﮔﯽ: (ফাস:ী শb) ‘ইবাদত- উপাসনা, দাসt (আরবী : ‘ইবাদত্)।
বাnাh ()ﺑﻨﺪﻩ: (ফাস:ী শb) .গালাম, দাস (আরবী : ‘আb্)।
বালাgাত্ ()ﺑﻠﻐﺔ: সািহত9মিNত বাচনৈনপুণ9। এ সmেক: মূল gেn ‘বালাgাত্ ও ফা#াহাত্ কী?’
শীষ:ক pবেn িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ।
বেহP্ ()`ﺸﺖ: (ফাস:ী শb) জাnাত্, sগ:।
মজীদ ()ﳎﻴﺪ: সmািনত, িবেশষ ময:াদার অিধকারী। এ অেথ:ই .কারআনেক “.কারআন মজীদ”
বলা হয়।
মাQহাব ()ﻣﺬﻫﺐ: আিভধািনক অথ: চলার পথ। পািরভািষক অথ: ইসলােমর pধান pধান ধম:ীয়
উপদল এবং তার অnসৃত িবিধিবধান।
মাসীh : ( )ﻣﺴﻴﺢহযরত ‘ঈসা (‘আঃ)।
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মুkাdামাহ : ( )ﻣﻘﺪﻣﺔপটভূিম,

.kt,

পূব:শত:,

পূব:pstিত,

ভূিমকা। মূল কথা বা কােজর

আেগ অবsােনর কারেণ মুkাdামাh বলা হয়।
মুজতািহd : ( )ﳎﺘﻬﺪইজিতহা6কারী ও ইজিতহােদর .যাগ9তার অিধকারী ব9িk।
মুতাওয়ািতর: ( )ﻣﺘﻮاﺗﺮতাওয়ােতার পয:ায়ভুk (হাদীছ ও বণ:না)।
মুনাজাত : ( )ﻣﻨﺎﺟﺎت.দা‘আ (pধানতঃ হাত তুেল)।
মুফাসিসর: ( )ﻣﻔﺴﺮ.কারআন মজীেদর ব9াখ9াকারী।
মুফাসিসরীn : (“ )ﻣﻔﺴﺮﻳﻦমুফাসিসর”- এর বh বচন।
মুহাmাদ : ( )ﳏﻤﺪআlাh তা‘আলার পk .থেক .pিরত সব:েশষ ও সব:ে~6 নবীর নাম।
মাশেরক : ( )ﻣﺸﺮکঅংশীবাদী, বh- ঈAরবাদী, .পৗtিলক, মূিত:পূজারী।
মাsফা : ( )ﻣﺼﻄﻔﯽমহাসmািনত। রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (#াঃ)-

এর অnতম

.খতাব। ( রhঃ) : “রাহমাতুlািহ ‘আলাইিহ - তাঁর ওপর আlাহর রহমত .হাক।” মৃত িবিশu
dীনী ব9িkর নােমােlেখর পর .দা‘আ বাচক বাক9 (এক বচেন পুrেষর জn)। এক বচেন
নারীর জn “রাহমাতুlািহ ‘আলাইহা”,

িdবচেন নারী- পুrষ

িনিব:েশেষ “রাহমাতুlািহ

‘আলাইিহমা” ও বhবচেন “রাহমাতুlািহ ‘আলাইিহm” বলা হয়।
রাসূl : (“)رﺳﻮلনবী” duব9।
িরসালাত্ : ( )رﺳﺎﻟﺔরাসূেলর পদ।
রওয়াইয়াত্ : ( )رواﻳﺔবণ:না। সাধারণতঃ #াহাবী ও তদপরবত:ী dীনী ব9িktগেণর বkব9।
অব/ অেনক .kেt নবী করীম (#াঃ) .থেক বিণ:ত হাদীছেকও .রওয়াইয়াত্ বলা হয়।
শরী‘আত্ : ( )ﺷﺮﻋﻴﺔdীনী িবিধিবধান (সমিuগতভােব)।
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শহীদ : ( )ﺷﻬﻴﺪআlাহর dীেনর pচার- pসার ও .হফাযেতর .চuা করার পিরণােম ইসলােমর
dশমনেদর হােত িনহত ব9িk।
িশয়া : ( )ﺷﻴﻌﺔমুসলমানেদর মধ9কার pধান d’িট মাযহাবী ধারার অnতম। িশয়া মা?হােবর
অnসারীরা হযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর ওফােতর পর উmােতর dীনী ও রাজৈনিতক
.নতৃেtর অিধকার হযরত আলীর (‘আঃ) এবং তাঁর ও হযরত ফােতমার (‘আঃ) সnান ও বংশধর
আেরা এগােরা জন িনsাপ dীনী ব9িkেtর (পয:ায়kিমকভােব) বেল ‘আkীদাh .পাষণ কের।
( iাঃ: ( হযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর নােমা`ারণ ও ~বেণর পর দrদ পড়ার িনেদ:শক
যােত বলা হয় : “#াlাlাh ‘আলাইিহ ওয়া আােলিহ ওয়া সাlাm - আlাh তাঁর pিত দrদ ও
সালাম পাঠান”। বাংলা ভাষায় অতীেত এ জn সাধারণতঃ (দঃ) .লখা হেতা,

কারণ,

তা

আlাh তা‘আলার দrদ পাঠােনার উেlখ নয়, বরং দrদ পােঠর িনেদ:শক। এ অেথ:, হযরত
রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর নােমা`ারণ ও ~বেণর পর দrদ পড়েত হেব যার সংিkpতম হে@
“আlাhmা #ােl ‘আলা মুহাmাd ওয়া আােল মুহাmাd -

.হ আlাh! মুহাmাদ ও আােল

মুহাmােদর pিত দrদ বষ:ণ কrন”।
সালাm : ( )ﺳﻠﻢশািn। মুসলমানেদর পারsিরক সাkােত পরsেরর উেdেশ আnিরক সmাষণ
ও .দা‘আ। সংিkpতম সালাম হে@ : “সালামুn ‘আলাইkম” ও “আs- সালামু ‘আলাইkম”
যার মােন “আপনােদর ওপর সালাম” এবং এর জবাব “ওয়া ‘আলাইkমুস সালাম” - যার অথ:
অিভন।ড়ব .সই সােথ আেরা শb .যাগ করা .যেত পাের, .যমন : “আs- সালামু ‘আলাইkম
ওয়া রাহমাতুlািহ ওY বারাকাতুh” ( “আপনােদর ওপর সালাm এবং আlাহর রহমত ও তাঁর
বরকত বিষ:ত .হাক)।
সালামুlািহ ‘আলাইহা : (‘ )ﺳﻠﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎআলাইহাs সালাm- এর িবকl।
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snাত্ : ( )ﺳﻨﺔআদশ:, নীিত, িনয়ম। ইসলামী পিরভাষায় হযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর
িনেদ:িশত বা আচিরত অnসরণীয় নীিত ও আচরণ। কথািট #াহাবীগেণর অnসরণীয় আচরণ
সmেnও ব9বhত হয়। .স .kেt “snােত #াহাবাh” বলা হয়।
snী : ( )ﺳﻨﯽমুসলমানেদর মধ9কার pধান d’িট মা?হাবী ধারার অnতম। snী মেত, হযরত
রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর ইেnকােলর পর উmােতর .নতৃt ও কতৃ:t .বেছ .নয়ার দািয়t sয়ং
উmােতর।
সূরাh : ( )ﺳﻮرة.কারআন মজীেদর sতnt িশেরানামযুk অধ9ায় সমূহ।
হযরত : ( )ﺣﻀﺮتিবিশu dীনী ব9িktগেণর নােমর }rেত উেlখনীয় সmানাথ:ক শb যা
ইংেরজী Excel l ency- এর সমাথ:ক।
হাদীছ : ( )ﺣﺪﻳﺚহযরত রাসূেল আকরাম (#াঃ)- এর কথা ও কাজ এবং তাঁর সামেন সmািদত
#াহাবীগেণর কাজ। সmpসািরত অেথ: #াহাবীগেণর িশkণীয় কথা ও কাজেকও হাদীছ বলা হয়
এবং এ জn সাধারণতঃ “হাদীেছ #াহাবী” পিরভাষা ব9বhত হেয় থােক। অেনক pাচীন gেn
হাদীছ অেথ: “.রওয়াইয়াত্” পিরভাষারও ব9বহার আেছ।
হােফয : ( )ﺣﺎﻓﻆআিভধািনক অথ: সংরkক। পািরভািষক অথ: পুেরা .কারআন মজীদ মুখsকারী
ব9িk।
িহকমত্ : ( )ﺣﮑﻤﺔপরম jান, অকাট9 jান, pjা।
িহজরত

: ()ﻫﺠﺮةইসলাম gহণ বা ইসলাম অnযায়ী জীবন যাপেনর কারেণ ইসলােমর

dশমনেদর dশমনীর ফেল িনজ জnভূিম বা বাসsােন বসবাস করা dিব:ষহ হেয় পড়ায় অnt
চেল যাওয়া ও তথায় অিভবাসী হওয়া।
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hrেফ মুkাSOtা‘আত্ : ( )ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﺎت.কারআন মজীেদর .কােনা .কােনা সূরাহর }rেত
ব9বhত িবি@n বণ:সমিu যা ঐ সূরাহর pথম আয়াত্ িহেসেব গণ9 হেয় থােক, .যমন : ، اﻟﺮ،اﱂ

 ﻳﺲইত9ািদ। এসব হরেফর তাৎপয: িনেয় পরবত:ী pজnসমূেহর মেধ9 িবতেক:র সৃিu হেয়েছ।
তেব িনiয়তার সােথ যা বলা যায় তা হে@,

তৎকােল আরবেদর মেধ9 বkৃতা ভাষেণর

}rেত এ ধরেনর িবি@n বণ:সমিu উ`ারেণর pচলন িছেলা এবং এ কারেণই .মাশেরকরা
এgেলা িনেয় po .তােল িন এবং #াহাবীগণও এgেলার অথ: জানেত চান িন।
হদায়াত্ : ( )ﻫﺪاﻳﺔপথিনেদ:শ, পথpদশন: , পিরচালনা কের লksেল .পৗঁেছ .দয়া।
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